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ก 

 

คาํนํา 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน  ไดดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตาม
นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซ่ึงสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2542 แกไขเ พ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2545   และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553  และขอ 6  
แหงกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553  โดยเริ่มตั้งแต 
การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพและการประเมินคุณภาพ  เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อยางตอเนื่อง   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน  ไดจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment 
Report : SAR)  ระดับสถาบัน  เพ่ือรับการประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา  2562 (ระหวางวันท่ี 1 
พฤษภาคม 2562 – 31 พฤษภาคม 2563)   โดยใชองคประกอบคุณภาพ 5 องคประกอบ 13 ตัวบงชี้  
ของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ซ่ึงรายละเอียดขอมูลท่ีปรากฏในรายงานประเมินตนเองฉบับนี้ 
เปนภาพสะทอนการบริหารงานของมหาวิทยาลัย  ซ่ึงเกิดจากความรวมมือของบุคลากร   ท้ังนี้มหาวิทยาลัย
ยินดีรับฟงความคิดเห็นขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน  ตลอดจนจากหนวยงาน
และองคกรภายนอกอ่ืนๆ เพ่ือนําขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ ไปพิจารณาปรับปรุงการพัฒนาการประกัน
คุณภาพการศึกษาตอไป 
 
 
 

      ลงนาม  .................................................................. 
     (ผูชวยศาสตราจารยประสงค  เหลี่ยมโสภณ) 

 ผูชวยอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลลานนา นาน 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน    ปการศึกษา 2562 
   

สวนท่ี 1 สวนนํา 
 
1.  ช่ือหนวยงาน ท่ีตั้ง และประวัติความเปนมาโดยยอ 
  
 1.1 ช่ือหนวยงาน 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน 
 
 1.2 ท่ีตั้ง 
            เลขท่ี 59 หมู 13 ตําบลฝายแกว อําเภอภูเพียง จังหวัดนาน 
 
 1.3 ประวัติความเปนมา 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนานาน เริ่มจากโรงเรียนเกษตรกรรมนาน กอตั้งเม่ือวันท่ี 1 
สิงหาคม พุทธศักราช 2481 ซ่ึงนโยบายการศึกษาของรัฐบาลในสมัยนั้น ไดกําหนดใหมีการศึกษาวิชาชีพ ซ่ึงจัด
ใหเหมาะสมกับภูมิประเทศ เชน กสิกรรม หัตถกรรม และพาณิชการ เพ่ือเปนพ้ืนฐานความรูสําหรับ
ประกอบการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ตาง ๆ 
          ตอมาเม่ือระบบการศึกษามีการพัฒนาข้ึนท้ังบุคลากร ครู เครื่องมือ อุปกรณ อาคารสถานท่ี ในป 
พุทธศักราช 2517 โรงเรียนเกษตรกรรมนาน จึงไดรับการยกฐานะใหเปนวิทยาลัยเกษตรกรรม พุทธศักราช 
2518 วิทยาลัยเกษตรกรรม ไดแยกตัวจากกรมอาชีวศึกษา และจัดตั้งเปนวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 
วิทยาเขตเกษตรนาน ตามพระราชบัญญัติ “วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา” พ.ศ. 2518 
            ตั้งแตบัดนั้นเปนตนมา วิทยาเขตเกษตรนาน ไดกาวพัฒนาการศึกษาทางดานอาชีพท่ีมีคุณภาพ 
ท้ังระดับต่ํากวาปริญญา และ ระดับปริญญา ตลอดจน การวิจัย สงเสริมการศึกษาทางดานวิชาชีพ และ
ใหบริการทางวิชาการแกสังคม จนในปพุทธศักราช 2531 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ทรงพระกรุณาโปรดเกลากระหมอม พระราชทานนามใหมวา “สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล”  
  กระท่ังในป พุทธศักราช 2548 จากแนวทางการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ.2542 ท่ีมุงเนนการกระจายอํานาจ การบริหารจัดการสูสถานบันศึกษาระดับอุดมศึกษา เพ่ือให
สถานศึกษาของรัฐบาลดําเนินการโดยอิสระและมีความคลองตัวในการบริหารจัดการ สถาบันเทคโนโลย ี
ราชมงคล จึงไดยกฐานะเปนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชงคล ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคล พ.ศ. 2548 เม่ือวันท่ี 19 มกราคม 2548 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตนาน จึงไดรับการ 
ยกฐานะเปน “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน” 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน ตั้งอยู ณ เลขท่ี 59 หมู 13 ตําบลฝายแกว  
อําเภอภูเพียง จังหวัดนาน หนวยงานภายในประกอบไปดวย กองการศึกษา กองบริหารทรัพยากร  
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร และคณะวิศวกรรมศาสตร    
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินตนเอง 
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อาคารปฏิบติัการเกษตร

และชีวภาพ 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน    ปการศึกษา 2562 
 

2.  ปรัชญา วิสัยทัศน เปาหมาย และแผนยุทธศาสตร 
       ปรัชญา 

  “มุงจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนากําลังคนใหมีความรูคูคุณธรรม สามารถปฏิบัติงานไดจริงบน 
พ้ืนฐานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี” 
 
  วิสัยทัศน 

 “มหาวิทยาลัยชั้นนําดานวิชาชีพและเทคโนโลยี ในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ เพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวิต ของสังคม ชุมชน ทองถ่ิน อยางยั่งยืน” 
 
    พันธกิจ 
     1. จัดการศึกษาดานวิชาชีพท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน 
    2. วิจัยเพ่ือสรางองคความรู  ถายทอดเทคโนโลยีและบริการวิชาการแกชุมชนและสังคม 
    3. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษสิ่งแวดลอม 
    4. การบริหารจัดการภายใตหลักธรรมมาภิบาล 
 
  เปาหมาย 
    1. ผลิตบุคลากรระดับต่ํากวาปริญญา : ปริญญาตรี ในสัดสวน 30 : 70 โดยใหมีสัดสวน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตอสังคมศาสตร 70 : 30 
     2. จํานวนผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐและนวัตกรรมท่ีสามารถนําไปใชประโยชนได จํานวน 
ไมนอยกวา  10 เรื่องตอป 
     3. ใหบริการทางวิชาการ วิชาชีพและเทคโนโลยี แกชุมชนจํานวนไมนอยกวา 60 ครั้งตอป 
     4. พัฒนาบุคลากรขององคกรใหมีศักยภาพและเพ่ิมขีดความสามารถใหมีความรูความ
ชํานาญในงานท่ีรับผิดชอบ โดยมีการเขาสูตําแหนงทางวิชาการไมนอยกวารอยละ 5 ตอป 
     5. พัฒนาระบบบริหารจัดการองคกรใหมีประสิทธิภาพ ทันสมัย ตามหลักธรรมาภิบาล 
     6. จัดกิจกรรมสงเสริมและอนุรักษดานศาสนศิลปวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถ่ินและ
สิ่งแวดลอม ไมนอยกวา 1 องคความรูตอป 
 
  แผนยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาการศึกษาเพ่ือผลิตกําลังคนนักวิชาชีพท่ีเนนปฏิบัติการ  

(Hands-On)          

      เปาประสงค เพ่ือพัฒนาและผลิตกําลังคนนักปฏิบัติในสาขาวิชาชีพ ท่ีสอดคลองกับความ

ตองการของประเทศใหมีความเขมแข็ง ยั่งยืน และยึดม่ันในจรรยาบรรณวิชาชีพ 

    ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือการเติบโตรวมกับการพัฒนาประเทศ 

    เปาประสงค พัฒนาผลงานวิจัย ผลงานสรางสรรค การบริการวิชาการ นวัตกรรม และ

กําลังคน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน 
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    ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางนักศึกษาและบุคลากรใหมีเอกลักษณ อัตลักษณ ความภาคภมิูใจ

ทางศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาลานนา ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

    เปาประสงค  เพ่ือปลูกฝงคานิยมและสงเสริมใหนักศึกษาและบุคลากรใหตระหนักในคุณคา 

ศิลปวัฒนธรรมความภาคภูมิใจในภูมิปญญาทองถ่ิน การทํานุบํารุง ศิลปวัฒนธรรมไทย 

ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

    ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาการบริหารจัดการและการสรางฐานวัฒนธรรมองคกร 

    เปาประสงค เพ่ือมหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการอยางมีธรรมาภิบาล เพ่ิมประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล และสรางคานิยมรวม 

3.  โครงสรางองคกร 
 3 คณะ  2 กอง 
  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร  ระดับปริญญาตรี   
    1. หลักสูตรบริหารธุรกิจ   
    2. หลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล   
    3. หลักสูตรบัญชี 
  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร  ระดับปริญญาตรี  
    1. หลักสูตรเกษตรศาสตร   
    2. หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร   
    3. หลักสูตรวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
  คณะวิศวกรรมศาสตร ระดับปริญญาตรี   
   1. หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟา  
   2. หลักสูตรวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ   
 กองการศึกษา แบงงานภายในกอง  ออกเปน 4 งาน  ประกอบดวย 
   1. งานวิชาการ  
   2. งานกิจการนักศึกษา  
   3. งานวิจัยและบริการ  
   4. งานวิทยบริการ 
  กองบริหารทรัพยากร แบงงานภายในกอง  ออกเปน 4 งาน ประกอบดวย 
   1. งานบริหารท่ัวไป  
    2. งานยุทธศาสตรและบุคลากร   
   3. งานคลังและพัสดุ   
       4. งานบริการ 
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4.  รายช่ือผูบริหาร และคณะกรรมการบริหารสถาบัน  
   
คณะกรรมการบริหารสถาบัน 
 

ตําแหนง ชื่อ-สกุล 

ผูชวยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน ผูชวยศาสตราจารยประสงค  เหลี่ยมโสภณ 

ผูอํานวยการกองการศึกษานาน นางนลัทพร  คูหา 

ผูอํานวยการกองบริหารทรัพยากรนาน  นางนราพร จันพิบูลย 

รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร นาน  ผูชวยศาสตราจารยกันยาพร  ไชยวงศ 

รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร นาน ผูชวยศาสตราจารยชุตสิร     เรืองนาราบ    

รองคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร นาน รองศาสตราจารยเกชา  คูหา 

หัวหนาสาขาวิทยาศาสตร ผูชวยศาสตราจารยพรรณพร  กุลมา 

หัวหนาสาขาพืชศาสตร นายภานุพงศ  สิทธิวฒุ ิ

หัวหนาสาขาการบัญชี/หัวหนาหลักสูตร  ผูชวยศาสตราจารยอัจฉราภรณ  พูลยิ่ง  

หัวหนาสาขาศิลปศาสตร ผูชวยศาสตราจารยนนัทา  เติมสมบัติถาวร 

หัวหนาสาขาอุตสาหกรรมเกษตร นางสาวบุษบา   มะโนแสน 

หัวหนาสาขาบริหารธุรกิจ ผูชวยศาสตราจารยนงนุช  พรหมวีระไชย 

หัวหนาสาขาสัตวศาสตรและประมง ผูชวยศาสตราจารยเอกชัย  ดวงใจ 

หัวหนาสาขาวิศวกรรมและเทคโนโลย ี ผูชวยศาสตราจารยชาญยุทธ  กาญจนพบิูลย 

หัวหนาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร นายปกรณ  จันทรอินทร 

หัวหนาหลักสูตรวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร ผูชวยศาสตราจารยมลิวรรณ   กิจชัยเจริญ 

หัวหนาหลักสูตรเกษตรศาสตร นายเอกชัย  ดวงใจ 

หัวหนา แขนงการตลาด นางสาวอภิญญา  กนัธิยะ  

หัวหนา แขนงการจัดการ ผูชวยศาสตราจารยธัญทิพย ศิริพรอัครชัย 

หัวหนาหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล นางสาวมนิตรา  ไชยชนะ 

หัวหนาหลักสูตรวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ นายณัฐพล  วิชาญ 

หัวหนาหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟา นายวรรณกร   พรหมอารีย   
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5.  หลักสูตรและสาขาวิชาท่ีเปดสอน 
      ในปการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนามีจํานวนหลักสูตรท่ีเปดสอนท้ังสิ้น 
8 หลักสูตร จําแนกเปน  

 ระดับปริญญาตรี จํานวน  …8...  หลักสูตร 

 ระดับปริญญาโท จํานวน   …-...  หลักสูตร 
 

ระดับปริญญา ชื่อหลักสูตร คุณวุฒิ 
ปท่ี

ปรับปรุง
ลาสุด 

วันท่ีสภา
มหาวิทยาลัย

อนุมัติหลักสูตร 

วันท่ี สกอ.       
ลงนามรับทราบ

หลักสูตร 
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร 
ปริญญาตร ี บริหารธุรกิจ 

- การจัดการ 
- การตลาด 

บริหารธุรกิจบัณฑิต 
(บธ.บ.) 

2560 3 มีนาคม 2560 

 

2 มีนาคม 2562 

ปริญญาตร ี - การบัญชี บัญชีบัณฑิต (บช.บ) 2560 6 มกราคม 2560 20 มิถุนายน 2561 

ปริญญาตร ี - ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารสากล 

ศิลปศาสตรบัณฑติ
(ศศ.บ.) 

2560 6-7 มกราคม 

2555 

7 มีนาคม 2562 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 
ปริญญาตร ี - วิทยาการคอมพิวเตอร วิทยาศาสตรบัณฑิต 

(วท.บ.) 
2560 6 มกราคม 2562 8 ธันวาคม 2561 

ปริญญาตร ี - เกษตรศาสตร เกษตรศาสตร (วท.บ.) 2560 11 กุมภาพันธ 

2563 

22 ตุลาคม 2561 

ปริญญาตร ี - วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(วท.บ.) 

2560 5 มกราคม 2561 11 กันยายน 2560 

คณะวิศวกรรมศาสตร 
ปริญญาตร ี - วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 2560 3 กุมภาพันธ 

2560 

8 ธันวาคม 2561 

ปริญญาตร ี - วิศวกรรมเกษตรและ
ชีวภาพ 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 2560 3 กุมภาพันธ 

2560 

9 กุมภาพันธ 2562        
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6.  จํานวนนักศึกษา 
      ในปการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา มีนักศึกษาจํานวนท้ังสิ้น 809 คน  
เปน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จํานวน 52  คน   ระดับปริญญาตรี จํานวน 757  คน  
ระดับปริญญาโท จํานวน  -  คน  แบงตามรายคณะ / พ้ืนท่ี ดังนี ้

 
ตารางแสดงจํานวนนักศึกษาท้ังหมดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา   
(ปวส., ป.ตร,ี ป.โท)  

พ้ืนท่ี 
คณะ 

เชียงใหม เชียงราย ลําปาง ตาก นาน พิษณุโลก รวม 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร - - - - 412 - - 
คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตร 

- - - - 248 - - 

คณะวิศวกรรมศาสตร - - - - 149 - - 
รวม - - - - 809 - - 

 
 

ตารางแสดงจํานวนนักศึกษาแบงตามรายคณะ / พ้ืนท่ี ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับ
ปริญญาโท 

           พ้ืนที ่
  คณะ 

เชียงใหม เชียงราย ลําปาง ตาก นาน พิษณุโลก 
รวม 
ป.ตร ี

รวม 
ป.โท 

รวม
ทั้งสิ้น 

ป.
ตร ี

ป.
โท 

ป.
ตร ี

ป.
โท 

ป.
ตร ี

ป.
โท 

ป.
ตร ี

ป.
โท 

ป.
ตร ี

ป.
โท 

ป.
ตร ี

ป.
โท 

คณะบริหารธุรกิจฯ         412       
คณะวิทยาศาสตรฯ         231       
คณะวิศวกรรมฯ         114       

รวม         757       

 
 
7.  จํานวนอาจารยและบุคลากร 
 7.1 จํานวนอาจารย 
  ในปการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน มีจํานวนอาจารยท้ังสิ้น     
105  คน  เปนขาราชการพลเรือน  45 คน  พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 47  คน พนักงานราชการ 
1 คน ลูกจางชั่วคราว  12 คน  
  ท้ังนี้ เม่ือนับตามเกณฑของ สกอ. มีจํานวนอาจารยท้ังสิ้น 105 คน ปฏิบัติงานจริง 104  คน 
ลาศึกษาตอ 1 คน 
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ตารางแสดงจํานวนอาจารยจําแนกประเภท (ตามเกณฑ สกอ.) 

ลําดับ ประเภท 
จํานวนรวม 

(คน) 
ลาศึกษาตอ 

(คน) 
ปฏิบัติงานจริง 

(คน) 
1 ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตําแหนงวิชาการ   45 0 45 
2 พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 47 1 46 
3 พนักงานราชการ    1 0 1 
4 ลูกจางช่ัวคราว   12 0 12 

รวมอาจารยประจํา  105 0 104 
ขอมูลจาก : ฝายทรัพยากรมนุษย กองบริหารทรัพยากรนาน  เมื่อวันท่ี 30  เมษายน  2563 

 
ตารางแสดงจํานวนอาจารยจําแนกตามคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการ (ตามเกณฑ สกอ.)  

คณะ/วิทยาลัย 
ตําแหนงอาจารย ตําแหนง ผศ. ตําแหนง รศ. ตําแหนง ศ. 

รวม 
ลา

ศึกษา
ตอ 

ปฏิบัติ 
งานจริง 

ป.ตรี ป.โท ป.
เอก 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก ป.ตรี ป.โท ป.
เอก 

ป.ตรี ป.โท ป.
เอก 

คณะวิศวกรรมศาสตร 0 11 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0 18 0 18 
คณะบริหารธุรกิจและ 
ศิลปศาสตร 

2 19 3 0 10 3 0 1 0 0 0 0 38 0 38 

คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตร 

1 18 11 0 8 9 0 0 2 0 0 0 49 1 48 

คณะศิลปกรรมและ
สถาปตยกรรมศาสตร 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

วิทยาลัยเทคโนโลยีและ 
สหวิทยาการ 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

รวม    3 48 15 0 21 15 0 1 2 0 0 0 105 1 104 

ขอมูลจาก : ฝายทรัพยากรมนุษย กองบริหารทรัพยากรนาน  เม่ือวันท่ี 30  เมษายน  2563 
 
 
ตารางแสดงอัตราสวนจํานวนอาจารยจําแนกตามคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการ  

จํานวนอาจารย
ประจํา 

อัตราสวนวุฒิ   อัตราสวน ตําแหนงทางวิชาการ 
ป.เอก ป.โท ป.ตรี อาจารย ผศ. รศ. ศ. 

            105  คน 32 70 3 66 36 3 0 
รอยละ 30.48 66.67 3.15 62.86 34.29 3.15 0 
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 7.2 บุคลากรสายสนับสนุน     
ตารางแสดงจํานวนบุคลากรสายสนับสนุน 

ประเภท 
วุฒิการศึกษา (คน) รวม 

(คน) ต่ํากวา ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก 
ขาราชการ 0 2 3 0 5 
พนักงานมหาวิทยาลัย 0 23 6 0 29 
พนักงานราชการ 4 4 0 0 8 
ลูกจางประจํา 13 1 0 0 14 
ลูกจางชั่วคราว/พนักงานตามพันธกิจ 8 11 0 0 19 

รวมบุคลากรท้ังส้ิน 25 41 9 0 75 

ขอมูลจาก : ฝายทรัพยากรมนุษย กองบริหารทรัพยากรนาน  เม่ือวันท่ี 30  เมษายน  2563 
 
8.  ขอมูลดานงบประมาณ และอาคารสถานท่ี 
 8.1 งบประมาณ  
  1)  งบประมาณประจําป   

 ในปการศึกษา 2562  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน   ไดรับ
งบประมาณประจําปจําแนกตามประเภทรายจาย ดังนี้ 
 
ตารางแสดงจํานวนงบประมาณท่ีไดรับจําแนกตามประเภทรายจาย 

ประเภทรายจาย 
ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 
(ปท่ีแลว) 

พ.ศ. 2563 (ปปจจุบัน ขอมูล ณ  31พ.ค.63) 
จัดสรร เบิกจาย 

งบบุคลากร 2,889,405.00  1,608,350.00 

งบดําเนินงาน 11,566,269.30 4,831,142.00 3,537,850.25 

งบลงทุน 31,025,192.00 318,900.00 3,200,900.00 

รายจายอ่ืน  11,455,521.24 1,820,000.00 2,959,127.51 

งบเงินอุดหนุน  30,468,005.81 68,398,361.00 23,552,587.33 

รวมท้ังส้ิน 87,404,393.35 72,395,583.00 34,858,815.09 

คาเสื่อมราคา 7,048,637.62   
รวมคาเส่ือมราคา 7,048,637.62   

งบดําเนินการท้ังส้ิน  (หักงบลงทุน) 56,379,201.35 72,395,583.00 34,858,815.09 
ขอมูลจาก : กองบริหารทรัพยากรนาน 
หมายเหตุ :  ยอดจัดสรรเปนยอดท่ีไดรับจริงจากสํานักงบประมาณ  
 (รวมจัดสรรเพ่ิมระหวางปและเปนรายการท่ีมีการโอนเปลี่ยนแปลงแลว) 



10 
 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน    ปการศึกษา 2562 
 

 2) งบประมาณเงินรายได  
 เปนงบประมาณท่ีมหาวิทยาลัย จัดสรรใหกับหนวยงานในสังกัด โดยเบิกจายตาม
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2563 จําแนกตามประเภทรายจาย ดังนี้ 
 
ตารางแสดงจํานวนงบประมาณเงินรายไดท่ีจัดสรรจําแนกตามประเภทรายจาย 

ประเภทรายจาย 
ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 
(ปท่ีแลว) 

พ.ศ. 2563 (ปปจจุบัน ขอมูล ณ 31 พ.ค.63) 
จัดสรร เบิกจาย 

งบบุคลากร 7,569,604.04 6,192,360.00 2,431,343.00 

งบดําเนินงาน 1,225,204.00 1,424,750.00 884,966.12 

งบลงทุน -   

รายจายอ่ืน  3,175,600.00 1,756,661.00 1,668,532.00 

งบเงินอุดหนุน  - 196,920.00 113,965.00 

งบกลาง 100,000.00   
รายไดอ่ืน (ฟารม) 2,239,110.00 1,714,200.00 1,030,510.00 
เงินสมทบสถาบัน    

รวมท้ังส้ิน 14,309,518.04 11,284,891.00 6,129,316.12 
คาเส่ือมราคา    

รวมคาเส่ือมราคา    
งบดําเนินการท้ังส้ิน  (หักงบลงทุน) 14,309,518.044 11,284,891.00 6,129,316.12 
ขอมูลจาก : กองบริหารทรัพยากรนาน 
** ขอมูลปงบประมาณ 2562   เปนงบประมาณรายไดเฉพาะสวนกลาง ไมรวมพ้ืนท่ี ** 
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 8.2 อาคารสถานท่ี 
   

ลําดับ ช่ืออาคาร จํานวนช้ัน พ้ืนท่ี (ตร.ม.) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 

ปฏิบัติการเพาะเห็ด 
พืชศาสตร 1 
พืชศาสตร  2 
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
ราชมังคลานครินทร 
อาคารสาขาสัตวศาสตร 
อาคารปฏิบัติการนม 
คอกหมูยกพ้ืนสูง 
เลาไก (Evap) 1 
เลาไก (Evap) 2 
เลาไก (Evap) 3 
คอกหมูใหม 
คอกวัวใหม 
อาคารปฏิบัติการเพาะฟกและอนุบาลลูก
ปลา 
อาคารเรียนและปฏิบัติการประมง หลังท่ี 2 
อาคารกองบริการการศึกษา 
อาคารเทคโนฯ 1 
โรงงานปฏิบัติการอาหารกระปอง 
อาคารโรงฝกงาน 
อาคารเรียนรวม 
อาคารเรียนปฏิบัติการกลาง 
กองบริหารทรัพยากร 
สํานักงานรองอธิการฯ 
อาคารวิศวกรรม 
อาคารเครื่องกล 
เครื่องจักรกลไฟฟา 
โรงฝกงานชางไม 
โรงฝกงานชางโลหะ 
โรงฝกงานจักรยานยนต 
โรงฝกงานชวงลางรถยนต 
โรงเก็บเครื่องทุนแรง 
พัสดุกลาง 
อาคารรานคาสหกรณ 
อาคารโรงกรองน้ํา 

1 
2 
2 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
3 
3 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 

286.34 
817.20 

816 
526.80 
4863.90 
378.80 
225.82 

600 
135 
133 
594 
672 

1414.40 
72.47 
216.50 

388 
436.96 
1056.88 
762.98 
1142.58 

1632 
402 
133 
64 

1523.23 
689.51 

318 
388 
192 

247.50 
316 

244.32 
48 
120 

23780 
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36. 
37. 

 
38 

สนามบอล 2 มีอัฒจันทร 
อาคารศูนยวิทยบริการ 
อาคารเอนกประสงค 
อาคารปฏิบัติการเกษตรและชีวภาพ 

2 
2 
 
3 

 
180 

 
9.  เอกลักษณ อัตลักษณหรือวัฒนธรรมของสถาบัน 
 เอกลักษณ 
  ภาพลักษณท่ีดีเปนสิ่งสําคัญของทุกองคกร การกําหนดเอกลักษณท่ีชัดเจน สามารถใชเปน
กรอบสําหรับการพัฒนามหาวิทยาลัย เอกลักษณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
ประกอบดวย เกษตรอุตสาหกรรม เกษตรปลอดภัย ความหลากหลายทางชีวภาพ ความม่ันคงทาง
นวัตกรรมเกษตร อาหารลานนา เทคโนโลยีและการจัดการเพ่ือชุมชน โครงขายคมนาคมขนสง และ
ระบบโลจิสติกส การคาชายแดนและบริการจัดการเทคโนโลยี วัฒนธรรมทองถ่ินและนวัตกรรม 
อาหารสุขภาพและพันธุกรรมพืช เปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนและสรางความเขาใจ ใหมี
เปาหมายเดียวกัน สูการเปน “มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพ่ือชุมชน” 
 

 
 อัตลักษณ 
          “บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพท่ีใชเทคโนโลยีเปนฐาน” 
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สวนท่ี 2 
ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ/ตัวบงช้ี  ปการศึกษา 2562 

 
องคประกอบที่ 1 : การผลิตบัณฑิต 

 
ตัวบงช้ีท่ี 1.1   ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
 
ผูกํากับดูแลตัวบงชี ้: ผูชวยอธิการบด ี
หนวยงาน/ผูรับผิดชอบหลัก : งานประกันคุณภาพการศึกษา 
หนวยงาน/ผูรับผิดชอบรวม : เจาหนาท่ีคณะ 
ผูจัดเก็บขอมลูและรายงาน : นางสกาวเดือน เมฆวิไล, นางสาวรัชนียา ผัดอิน, นางสาววรีรตัน พรมไชยวงศ 

นางปภาดา เรืองฉาย, นางเบญจวรรณ คําสองส ี
โทรศัพท : 054-710259 ตอ 7252 
E-mail :  Nioy_suta@hotmail.com 

 
ผลการดําเนินงาน : 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ท่ีทําการเปดการเรียนการสอนในปการศึกษา 2562
เปดสอนท้ังหมด จํานวน  8  หลักสูตร และไดประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร                 
ทุกหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานท่ี สกอ. กําหนด โดยมีผลการประเมินรายหลักสูตรสรุปได ดังนี้  
 

ชื่อหลักสูตร 
ผลการประเมิน 

องคประกอบ 
ที่ 1 

ผลรวมของคาคะแนนเฉลี่ย
องคประกอบที ่2-6 

1) บ.ช.บ.การบัญชี  ผาน 3.23 

2) บธ.บ.บริหารธุรกิจ  ผาน 3.13 

3) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพือ่การส่ือสารสากล  ผาน 3.57 

4) วท.บ.เกษตรศาสตร  ผาน 3.48 

5) วท.บ.วิทยาศาสตรและเทคโนโลยกีารอาหาร  ผาน 2.94 

6) วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร  ผาน 3.26 

7) วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ  ผาน 2.49 

8) วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟา  ผาน 1.77 

ผลรวมของคาคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร   

จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่สถาบัน 8 

คะแนนที่ได 2.98 

 
การคํานวณ : 

= 
23.87 

2.98 
8 

 
คะแนนท่ีได   =  ……2.98…………  คะแนน 
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การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน :  

เปาหมาย  2562 ผลการดําเนินงาน คะแนนท่ีได การบรรลุเปาหมาย 
3  คะแนน 23.87 2.98 ไมบรรลุ 

 
เอกสารหลักฐานอางอิง : 
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

1.1-1-01 สรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
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ตัวบงช้ีท่ี 1.2   อาจารยประจําสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 

ผูกํากับดูแลตัวบงช้ี : ผูอํานวยการกองบริหารทรัพยากรนาน 
หนวยงาน/ผูรับผิดชอบหลัก : ฝายทรัพยากรมนุษย งานยุทธศาสตรและบุคลากร 

กองบริหารทรัพยากรนาน 
หนวยงาน/ผูรับผิดชอบรวม : - 
ผูจัดเก็บขอมูลและรายงาน : 1. นางนราพร  จันพิบูลย  2. นางสาวเอ้ืองเหนือ  นิกรพันธุ 
โทรศัพท : 054-710259 ตอ 7258 
E-mail : 1. narapron_999@hotmail.com 

2. nongnu_bw@hotmail.com 
 
ผลการดําเนินงาน : 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  มีจํานวนอาจารยประจําท้ังหมด (นับรวม 
ท่ีลาศึกษาตอ) จํานวน 105 คน มีอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก จํานวน 33  คน  เม่ือคํานวณ
ตามสูตร พบวาคารอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก เทากับรอยละ 31.43  คะแนน 
ท่ีไดเทากับ 3.93  คะแนน  
 

ท่ี คณะท่ีมีการเรียนการสอน 
อาจารยประจําคุณวุฒิปริญญาเอก 

ปการศึกษา 
2560 

ปการศึกษา 
2561 

ปการศึกษา 
2562 

รวมมหาวิทยาลัย    
1 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร 7 6.5 6 

2 
คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตร 

17 20 23 

3 คณะวิศวกรรมศาสตร 4 4 4                                                                                                                             

4 
คณะศิลปกรรมและสถาปตยกรรม
ศาสตร 

0 0 0 

6 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 0 0 0 
 
ขอมูลประกอบการพิจารณา : 

ขอมูลพ้ืนฐาน จํานวน 
1. จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด (รวมท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ) 105 
2. จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด (รวมท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ) ท่ีมี
คุณวุฒิปริญญาเอก 

33 

 
 
 
 

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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แสดงวิธีการคํานวณ  : 
1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําคณะท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 

 

= 
จํานวนอาจารยประจําสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญา

เอก  100 = 
33 

 100 =  31.43 
จํานวนอาจารยประจําสถาบันท้ังหมด 105 

 
2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 
การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน :  

เปาหมาย 2562 ผลการดําเนินงาน คะแนนท่ีได การบรรลุเปาหมาย 

รอยละ 30 รอยละ 31.43 3.93 บรรลุ 
 
รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

1.2-1-01 ขอมูลอาจารยประจําตามเกณฑ สกอ. แบงตาม คุณวุฒิการศึกษา/ผลงานทางวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน 

1.2-1-02 ตาราง จํานวนอาจารยประจําแยกตามคุณวุฒิการศึกษาและตําแหนงทางวิชาการ 
 
ตัวบงช้ีท่ี 1.3   อาจารยประจําสถาบันท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
ขอมูลประกอบการพิจารณา : 

ขอมูลพ้ืนฐาน 
ป

การศึกษา 
2560 

ป
การศึกษา 

2561 

ป
การศึกษา 

2562 
1.  จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด (รวมท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและ 
ลาศึกษาตอ) 

114 109 105 

2.  จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหนงอาจารย 73 71.5 65 
 - วุฒิปริญญาตร ี 6 5 3 
 - วุฒิปริญญาโท 53 51.5 47 
 - วุฒิปริญญาเอก 14 15 15 
3.  จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหนงผูชวย
ศาสตราจารย  

36 33.5 37 

= 

รอยละของอาจารยประจําสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญา
เอก 

 5 = 
31.43 

 5 =  3.93  
รอยละของอาจารยประจําสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญา

เอก 
40 

 ท่ีกําหนดใหคะแนนเต็ม 5         
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 - วุฒิปริญญาตร ี 0 0 0 
 - วุฒิปริญญาโท 24 20 22 
 - วุฒิปริญญาเอก 12 13.5 15 
4.  จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย  5 4 3 
 - วุฒิปริญญาตร ี 0 0 0 
 - วุฒิปริญญาโท 3 2 1 
 - วุฒิปริญญาเอก 2 2 2 
5.  จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหนงศาสตราจารย  0 0 0 
 - วุฒิปริญญาตร ี 0 0 0 
 - วุฒิปริญญาโท 0 0 0 
 - วุฒิปริญญาเอก 0 0 0 
รวมจํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 114 109 105 

แสดงวิธีการคํานวณ : 
1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

 

= 
จํานวนอาจารยประจําสถาบันท่ีดํารงตําแหนงทาง

วิชาการ  100 = 
40 

 100 = 38.10 
จํานวนอาจารยประจําสถาบันท้ังหมด 105 

 
2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 
การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน :  

เปาหมาย 2562 ผลการดําเนินงาน คะแนนท่ีได การบรรลุเปาหมาย 

รอยละ 30 รอยละ 38.10 3.18 บรรลุ 
 
รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 

หมายเลข
เอกสาร 

ช่ือเอกสาร 

1.3-1-01 ขอมูลอาจารยประจําตามเกณฑ สกอ. แบงตาม คุณวุฒิการศึกษา/ผลงานทาง
วิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน 

1.3-1-02 ตาราง จํานวนอาจารยประจําแยกตามคุณวุฒิการศึกษาและตําแหนงทาง
วิชาการ 

= 

รอยละของอาจารยประจําสถาบันท่ีดํารงตําแหนงทาง
วิชาการ 

 5 = 
38.10 

 5 = 3.18  
รอยละของอาจารยประจําสถาบันท่ีดํารงตําแหนงทาง

วิชาการ 
60 

 ท่ีกําหนดใหคะแนนเต็ม 5         
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ตัวบงช้ีท่ี 1.4   การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตร ี
 
ผูกํากับดูแลตัวบงชี ้: ผูอํานวยการกองการศึกษานาน 
หนวยงาน/ผูรับผิดชอบหลัก : ฝายกิจการนักศึกษา กองการศึกษานาน 
หนวยงาน/ผูรับผิดชอบรวม : - 
ผูจัดเก็บขอมลูและรายงาน : นายอภิเดช  กรรณิกา 
โทรศัพท : 054-710259 ตอ 7118 
E-mail :  nanobitakung@gmail.com 

 
ผลการดําเนินงาน :  
 ขอ 1. จัดบริการใหคําปรึกษาแนะแนวดานการใชชีวิต และการเขาสูอาชีพแกนักศึกษาใน 
สถาบัน 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน  ไดดําเนินการดังนี้ 
   1. แตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาประจําหองท่ีนักศึกษาสังกัด ในสัดสวนท่ีเหมาะสม อาจารย 1 คน 
ตอนักศึกษาไมเกิน 30 คน ซ่ึงนักศึกษาสามารถเขาพบอาจารยท่ีปรึกษาเพ่ือปรึกษาปญหาตาง ๆ  
ท้ังปญหาสวนตัว ปญหาดานการเรียน การใชชีชีวิต และดานอ่ืนๆ โดยอาจารยท่ีปรึกษาจะมีขอมูล
ประวัติสวนตัวของนักศึกษาท่ีตนเองเปนท่ีปรึกษาทุกคน เชนขอมูลครอบครัว การเรียน สุขภาพ 
ความสามารถ  เบอรโทรติดตอนักศึกษาและครอบครัว  โดยจัดทําเปนแฟมประวัตินักศึกษาประจํา
หองเรียนท่ีตนเองรับผิดชอบ 
 2. แตงตั้งบุคลากรในงานกิจการนักศึกษาเพ่ือใหคําปรึกษาแนะนําแกนักศึกษาในดานการ
ดําเนินชีวิต การวางแผนดานการเรียน ชวยเหลือ และแกปญหาท้ังรายกลุม (Group Counseling) 
และรายบุคคล (Individual Counseling) มีบริการสายดวนรับบริการปรึกษาทางโทรศัพท เพ่ือชวย
แกปญหาเบื้องตน คลายความกังวลใหนิสิตอยางทันทวงที รวมท้ังมี เครือขายโซเชียล อยางเฟชบุค
ของงานกิจการนักศึกษาท่ีนักศึกษาสามารถทักมาปรึกษาพูดคุยปญหาตางๆ ได มีการจัดบริการให
คําปรึกษาแกนักศึกษาปกติ และนักศึกษาพิการ รวมไปถึงผูปกครองนักศึกษา เปนการใหความ
ชวยเหลือดานการสรางความอบอุน ความม่ันใจ อันจะชวยใหนักศึกษาสามารถตัดสินใจ และเลือก
แนวทางการใชชีวิตไดอยางถูกตอง เหมาะสม 
  3. จัดทําเอกสารประวัติการใหคําปรึกษา และเก็บเปนขอมูลสถิติ 
   4. กําหนดใหมีชั่วโมง Home room ในทุกวันพุธเวลา 15.00 - 17.00น. ของทุกสัปดาห 
เพ่ือใหนักศึกษาไดรับคําปรึกษา ขอมูลขาวสารและใหอาจารยในสาขาวิชาได ติดตาม ดูแล พฤติกรรม
ของนักศึกษา รวมท้ังอบรมทางดานคุณธรรม  จริยธรรมแกนักศึกษา รวมถึงการประชาสัมพันธ
ขาวสารตาง ๆ  
     5. กอนเปดภาคเรียนใหม มหาวิทยาลัยจะรวมกับคณะ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 
เพ่ือแนะแนวทางการใชชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยใหมีความพรอมท้ังเรื่องของการเรียนและการใชชีวิตใน
ขณะท่ีกําลังศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยฯ     
  ในปการศึกษา 2562 นักศึกษาท่ีเขารับบริการใหคําปรึกษา ประเมินความพึงพอใจในการ

จัดบริการใหคําปรึกษาแนะแนวดานการใชชีวิตและการเขาสูอาชีพแกนักศึกษา คาเฉลี่ยเทากับ 4.12 

คุณภาพระดับมาก  
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รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.4-1-01 คําสั่งแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษา  
1.4-1-02 คําสั่งแตงตั้งบุคลากรงานแนะแนวฯ 
1.4-1-03 สถิติการใหคาํปรึกษาแนะแนว  
1.4-1-04 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม  

 
 ขอ 2. มีการใหขอมูลของหนวยงานท่ีใหบริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานท้ังเต็ม
เวลาและนอกเวลาแกนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน มีการใหขอมูลแหลงงาน ท้ังเต็มเวลาและนอก

เวลาแกนักศึกษา โดยนักศึกษาสามารถสอบถามไดท่ี งานแนะแนวการศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ  

ฝายกิจการนักศึกษา  ในวันจันทร-วันศุกร เวลา 08.30 -16.30 น.  นอกจากนี้ยังมีการจัดโครงการ/

กิจกรรม  เพ่ือเสริมสรางพัฒนาทักษะความรู เตรียมความพรอม และการพัฒนาบุคลิกภาพ 

แกนักศึกษาสูโลกอาชีพ ตลอดจนบริการขอมูลขาวสารการรับสมัครงานและขาวสารอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวของ

กับนักศึกษา โดยเนนการใหขอมูลขาวสารผานทางชองทางตางๆ เชน เว็บไซตมหาวิทยาลัย เฟสบุค 

ประชาสัมพันธมหาวิทยาลัย   โดยท้ังนี้ขอมูลท่ีใหบริการจะเปนประโยชนตอการตัดสินใจเลือกแหลง

งานหรือกิจกรรมนอกหลักสูตรและโครงงานตาง ๆ อยางหลากหลายและเพียงพอ รวมถึงขอมูลมี

ความทันสมัย รวดเร็ว สอดคลองกับสถานการณปจจุบัน ถูกตองและชัดเจน  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  1. แหลงงานเต็มเวลา บริษัทไทยลอตเต จํากัด (สาขานาน), เอ็มบานขนมเด็ก, บมจ.ทรปเปล

ทีบอรดแบนด 3BB นาน, บริษัทสุขุมสโตร จํากัด, รานสุวิทยการไฟฟา 

2. แหลงงานนอกเวลา เชน ราน 7-11, สํานักงานจัดหางานจังหวัดนาน  

  ในสวนของการรับสมัครงาน นักศึกษาจะไปสมัครงานกับหนวยงานท่ีเปดรับสมัครดวยตนเอง  

  ปการศึกษา 2562 นักศึกษาประเมินความพึงพอใจในการใหบริการกิจกรรมภายนอก

หลักสูตร แหลงงานท้ังเต็มเวลาและนอกเวลาแกนักศึกษา คาเฉลี่ยเทากับ 4.02 คุณภาพระดับมาก  

รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.4-2-01 เฟสประชาสัมพันธมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลานนา นาน 
1.4-2-02 เว็บไซตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน 

 
 ขอ 3. จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพ่ือการทํางานเม่ือสําเร็จการศึกษาแกนักศึกษา 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน  ไดจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพ่ือการ
ทํางานเม่ือสําเร็จการศึกษา ใหกับนักศึกษาชั้นปสุดทาย ปการศึกษา 2562  ไดแก โครงการปจฉิม
นิเทศนักศึกษา ในวันท่ี 6 มีนาคม 2563 ณ หองพระพิรุณ 1 -2 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ
ชีวภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเตรียมความพรอม
ใหแกนักศึกษาชั้นปสุดทายใหสามารถออกไปสูสังคมและทํางานกับผู อ่ืนอยางมีประสิทธิภาพ  
ซ่ึงกิจกรรมสอดคลองกับความตองการและความสนใจของนักศึกษา ชวยเพ่ิมความม่ันใจ เพ่ือโอกาส
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ความสําเร็จในการสมัครงาน มีนักศึกษาเขารวมจํานวน 204 คน  วิทยากร ไดแก  ผูชวยศาสตราจารย 
ปองขวัญ สรางทุกข จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วิทยาลัยนาน    มาบรรยายใหความรู เรื่อง 
การพัฒนาบุคลิกภาพกอนการสมัครงาน เชน การแตงกายเม่ือเขารับการสัมภาษณงาน การฝกวิธีพูด 
เปนตน และมีผลประเมินความพึงพอใจในการเขารวมโครงการ คะแนนเฉลี่ยอยูท่ี 4.15  
 ปการศึกษา 2562 นักศึกษาประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพ่ือ

การทํางานเม่ือสําเร็จการศึกษาแกนักศึกษา คาเฉลี่ย 3.53  คุณภาพระดับมาก  

รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.4-3-01 โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2562 

 
 ขอ 4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและจัดบริการในขอ 1-3 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51  
             จากคะแนนเต็ม 5 

โดยมีการจัดทําแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา  ผานเว็บไซด เพจประชาสัมพันธ 

ของมหาวิทยาลัย เพ่ือใหนักศึกษาไดกรอกแบบประเมิน (1.4-4-01) และสรุปผลความพึงพอใจของ

นักศึกษาท่ีมีตอการใหบริการฯ (1.4-4-02) มีผลการประเมินดังนี้ 

 1. มีการจัดใหบริการคําปรึกษา แนะแนวดานการใชชีวิต และการเขาสูอาชีพแกนักศึกษา 

ในสถาบัน  มีคาผลการประเมิน 4.12  อยูในระดับมาก  

 2. มีการใหขอมูลของหนวยงานท่ีใหบริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรแหลงงานท้ังเต็มเวลา

และนอกเวลาแกนักศึกษา มีคาผลการประเมิน 4.02  อยูในระดับมาก 

 3. มีการจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมการทํางานเม่ือสําเร็จการศึกษาแกนักศึกษา  

มีคาผลการประเมิน 3.53  อยูในระดับมาก 

  ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง   
  1. สวนใหญมีปญหาในดานการเรียน จะขอคําปรึกษาจากอาจารยท่ีปรึกษา 
  2. อาจารยใหคําปรึกษาดีมาก 
  3. มีการจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมกอนจบการศึกษา แตยังมีนอยไป 
  4. มีการประชาสัมพันธแหลงงานนอกหลักสูตร นอยมาก 
  5. ควรเพ่ิมชองทางการใหบริการมีความหลากหลาย 
 
รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
1.4-4-01 แบบประเมินความพึงพอใจ 
1.4-4-02 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการใหบริการฯ 
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 ขอ 5. นําผลการประเมินจากขอ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการใหบริการและการใหขอมูล เพ่ือสง
ใหผลการประเมินสูงข้ึนหรือเปนไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน นําผลการประเมินคุณภาพการใหการบริการ 
ปการศึกษา 2562 และไดดําเนินการสอบถามการบริการจากนักศึกษาท่ีเขามาใชบริการจาก
หนวยงานตางๆ และนําผลการประเมินเขาสูการประชุมของงานกิจการนักศึกษา และงานประชุม 
สมัยสามัญของสโมสรนักศึกษา เพ่ือรวมกันแสดงความคิดเห็นและนําผลการประเมินมาปรับปรุงดาน
การบริการในทุกๆ ดาน 
 จากขอเสนอแนะ นักศึกษาตองการใหมหาวิทยาลัยจัดโครงการอบรมเพ่ือเตรียมความพรอม
ของนักศึกษาชั้นปสุดทาย เชนการพัฒนาบุคลิกภาพในการสัมภาษณงานใหกับนักศึกษาชั้นปท่ี 4 
มหาวิทยาลัยฯ จึงไดตระหนักและใหความสําคัญตามความตองการดังกลาว จึงไดจัดกิจกรรม  
“การพัฒนาบุคลิกการกอนการสมัครงาน” โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเตรียมความพรอมกอนการสมัครงาน  
และเพ่ือใหนักศึกษาใหสามารถออกไปสูสังคมและทํางานรวมกับผู อ่ืนอยางมีประสิทธิภาพ   
เปนกิจกรรมหนึ่งของโครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปสุดทาย ปการศึกษา 2562 ในวันท่ี 6 มีนาคม 2563 
ณ หองประชุมพระพิรุณ 1 -2 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการชีวภาพ  ซ่ึงเปนไปตามความคาดหวัง
ของนักศึกษา 
 
รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.4-5-01 โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษา ช้ันปท่ี 4 (กิจกรรมการพัฒนาบุคลิกภาพ) 
1.4-5-02 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการใหบริการฯ 

 
 ขอ 6. ใหขอมูลและความรูท่ีเปนประโยชนแกศิษยเกา 
  โดยมหาวิทยาลัยและคณะไดจัดบริการขอมูลขาวสารอันเปนประโยชนเพ่ือประชาสัมพันธ

ใหศิษยเกาไดทราบในรูปแบบของการประชาสัมพันธผานเว็บไซดของมหาวิทยาลัย www.rmutlnan.ac.th  

(1.4-6-01)   และไดจัดโครงการท่ีเปนประโยชนตอศิษยเกา  ไดแก  โครงการเพ่ิมพูนวิชาชีพแก

นักศึกษาและศิษยเกา โดยอบรมทําซาลาเปา และอบรมไอที ในวันท่ี 2 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคาร

หอเขียว และมีความพึงพอใจมีคาเฉลี่ย 4.28 และทาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน 

รวมกับชมรมศิษยเกาเกษตรนาน 100 เปอรเซ็นต ไดจัดทําการแจงขาวสารท่ีเปนประโยชนตอศิษย

เกาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (เฟสบุค กลุมตลาดเกษตรนาน) เพ่ือใหความรูเรื่องเกษตรแกศิษยเกา                                                                  

สามารถนําไปประกอบอาชีพ  (1.4-6-02)   

รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.4-6-01 www.rmutlnan.ac.th 
1.4-6-02 โครงการเพ่ิมพูนวิชาชีพแกนักศึกษาและศิษยเกา 

 
 
 

http://www.rmutlnan.ac.th/
http://www.rmutlnan.ac.th/
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน ปการศึกษา 2562 
 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน :  

เปาหมาย 2562 ผลการดําเนินงาน คะแนนท่ีได การบรรลุเปาหมาย 

6 ขอ 6 ขอ 5 บรรลุ 

 
 
ตัวบงช้ีท่ี 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตร ี
 
ผูกํากับดูแลตัวบงชี ้: ผูอํานวยการกองการศึกษานาน 
หนวยงาน/ผูรับผิดชอบหลัก : ฝายกิจการนักศึกษา กองการศึกษานาน 
หนวยงาน/ผูรับผิดชอบรวม : - 
ผูจัดเก็บขอมลูและรายงาน : นายอภิเดช  กรรณิกา 
โทรศัพท : 054-710259 ตอ 7118 
E-mail :  nanobitakung@gmail.com 

 
ผลการดําเนินงาน : 
 
 ขอ 1.  จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของสถาบันโดยใหนักศึกษามี 
สวนรวมในการจัดทําแผนและการจัดกิจกรรม 
 งานกิจการนักศึกษา ไดจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดยมีสโมสรนักศึกษา รวม
จัดทําแผน ปการศึกษา 2562 (1.5-1-01) นักศึกษานําแผนการจัดกิจกรรมปการศึกษา 2561 เขาสู
กระบวนการปรับปรุงแผนในปการศึกษา 2562   
 
รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

1.5-1-01 แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
 
 ขอ 2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ใหดําเนินกิจกรรมในประเภทตอไปนี้ให 
ครบถวน  

 กิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคท่ีกําหนดโดยสถาบัน 

 กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ 

 กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม 

 กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม 

 กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

  งานกิจการนักศึกษา  รวมกับนักศึกษาสโมสรนักศึกษา จัดทําแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

ประจําปการศึกษา 2562  โดยดําเนินกิจกรรมในประเภทตอไปนี้ ครบท้ัง 5 ประเภท   
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน ปการศึกษา 2562 
 

- กิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคท่ีกําหนด “บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ  

ท่ีมีเทคโนโลยีเปนฐาน” จํานวน 6 โครงการ   ไดแก  

โครงการ ผลสําเร็จของโครงการ วันเดือนปท่ีจัด/สถานท่ี 

โครงการเปดโลกกิจกรรม นักศึกษาใหมไดเลือกกิจกรรม
ชมรมและเขารวมกิจกรรม
ชมรมของ  มหาวิทยาลัย 
และเพ่ิมพูนความรู พัฒนา
ทักษะ และประสบการณในการ
ทํากิจกรรมเสริมหลักสูตรของ
นักศึกษามากยิ่งข้ึน 

วันท่ี 14 มิถุนายน 2562  
ณ อาคารเรียนรวมและ
ปฏิบัติการชีวภาพ 

 

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สโมสร
นักศึกษาปการศึกษา 2562 

 

นักศึกษาไดแผนกิจกรรม/
โครงการ และพิจารณาการ
จัดสรรงบประมาณ ปการศึกษา 
2562  ไดพัฒนาทักษะความ
เปนผูนํา และสราง
ความสัมพันธระหวางผูนํา
นักศึกษา 

วันท่ี 2 มิถุนายน 2562 ถึง 
วันท่ี 4 มิถุนายน 2562 
ณ หนวยอนุรักษและจัดการตน
น้ําหวยสามสบ อําเภอนานอย 
จังหวัดนาน 

 

โครงการเขารวมการประกวด ดาว
,เดือน,ดาวเทียม,ประกวดดนตรี กีฬา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ลานนา ครั้งท่ี 36 ประจําปการศึกษา 
2562 “ลีลาวดีเกมส” 

คัดเลือกตัวแทนนักศึกษาเขา
รวมการแขงขันโครงการ MR. & 
Mis. RMUTl   
และนักศึกษาไดแสดงออกซ่ึง
ความสามารถทางดนตรีในเชิง
สรางสรรค 

วันท่ี 22 - 27 ธันวาคม 2562  
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลลานนา เชียงราย 

 

โครงการตอนรับนองใหมประชุมเชียร 
สโมสรนักศึกษาปการศึกษา 2562 

 

นักศึกษาใหมไดสานสัมพันธ

ระหวางรุนพ่ีกับเพ่ือนรวมรุน 

และไดทํากิจกรรมเชิง

สรางสรรครวมกัน 

วันท่ี 14 มิถุนายน 2562 ถึง 

วันท่ี 1 สิงหาคม 2562 

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี

ราชมงคลลานนา นาน 

โครงการวันเด็กแหงชาติประจําป 2563 เด็กและเยาวชนไดทํากิจกรรมท่ี
สรางสรรค ไดแสดงออก 
และเพ่ือประชาสัมพันธชื่อเสียง
ใหกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลลานนา นาน 
 

วันท่ี 11 มกราคม 2563 

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี

ราชมงคลลานนา นาน 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน ปการศึกษา 2562 
 

โครงการราชมงคลลานนา นาน  
บานหลังท่ี 2 ปการศึกษา 2562 
 

นักศึกษาใหมไดรูจักสถานท่ีและ
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยฯ 
และนักศึกษาไดสราง
ความสัมพันธรวมกันระหวางรุน
พ่ีและรุนนองในมหาวิทยาลัย 

วันท่ี 15 มิถุนายน 2562 

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี

ราชมงคลลานนา นาน 

- กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ จํานวน 2 โครงการ  ไดแก 

โครงการ ผลสําเร็จของโครงการ วันเดือนปท่ีจัด/สถานท่ี 

โครงการเขารวมกีฬามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลลานนา ครั้งท่ี 36 
ประจําปการศึกษา 2562  
“ลีลาวดีเกมส”  

 

นักศึกษาท่ีเขารวมไดออก 
กําลังกายและพัฒนาทักษะ 
ดานกีฬา และมีสุขภาพ
พลานามัยท่ีแข็งแรงสมบูรณ  
เกิดความสามัคคีกันในหมูคณะ 

วันท่ี  22 - 27 ธันวาคม 2562   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลลานนา เชียงราย 

 

โครงการกีฬานองใหม RMUTL 
Freshman Games. 2019 ประจําป
การศึกษา 2562 
 

นักศึกษาไดแสดงทักษะทางดาน
กีฬา  และสรางความสัมพันธ
ระหวางนักศึกษาใน
มหาวิทยาลัยฯ 

วันท่ี 22 – 27  กรกฎาคม 
2562 
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลลานนา นาน  

- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาส่ิงแวดลอม จํานวน 2 โครงการ ไดแก 

โครงการ ผลสําเร็จของโครงการ วันเดือนปท่ีจัด/สถานท่ี 

โครงการราชมงคลอาสาพัฒนา 
ประจําปการศึกษา 2562 

นักศึกษาไดบําเพ็ญประโยชนใน
บริเวณถนนหนาคายสุริยพงษ 
โดยทําความสะอาดบริเวณถนน
ริมน้ํา มีการกวาด และเก็บขยะ 
เพ่ือชวยปรับภูมิทัศ ใหนาอยู 
และเปนการประชาสัมพันธ
ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย 

วันท่ี 13 กุมภาพันธ 2563   
บริเวณถนนริมน้ํานานหนา
มณฑลทหารบกท่ี 38 (คาย 
สุริยพงษ) ตําบลในเวียง อําเภอ
เมืองนาน จังหวัดนาน 

โครงการปลูกขาวดํานา ประจําป
การศึกษา 2562 
 

นักศึกษาไดฝกทักษะวิชาชีพใน
การปลูกขาวดํานา 
รวมอนุรักษวัฒนธรรมปลูกขาว 
และเพ่ือใหนักศึกษาซาบซ้ึงใน
วัฒนธรรมทองถ่ิน 

วันท่ี 1 สิงหาคม 2562 
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลลานนา นาน  
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน ปการศึกษา 2562 
 

- กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม  จํานวน 4 โครงการ  ไดแก 

โครงการ ผลสําเร็จของโครงการ วันเดือนปท่ีจัด/สถานท่ี 

โครงการพิธีไหวคร ูประจําปการศึกษา 
2562 
 

นักศึกษาแสดงความเคารพ 
นบนอมตอครู อาจารย 
นักศึกษาไดรวมอนุรักษและสืบ
ทอดศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
ไหวครู อันดีงามของไทยให
ดํารงสืบไป และสราง
ความสัมพันธระหวางลูกศิษย 
กับอาจารยในมหาวิทยาลัย 

วันท่ี 27 มิถุนายน 2562 
ณ อาคารเอนกประสงค 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลลานนา นาน 

 

โครงการวันสถาปนามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน 
ประจําป 2562 

เพ่ือแสดงความรําลึกและเชิดชู
เกียรติและชวยกันพัฒนาและ
สรางชื่อเสียงใหแกมหาวิทยาลัย 

วันท่ี 1 สิงหาคม 2562 
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลลานนา นาน 

โครงการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา ไดตัวแทนนักศึกษาท่ีจะเปน
แกนนําในการจัดกิจกรรมของ
นักศึกษาและเปนสื่อกลาง
ระหวางนักศึกษากับ
มหาวิทยาลัย  และนกัศึกษา
เรียนรูเรื่องของระบบการ
เลือกตั้งแบบประชาธิปไตย 

วันท่ี 6 มีนาคม 2563 
ณ บริเวณหนาหองพระพิรุณ 
1,2 อาคารเรียนรวมและ
ปฏิบัตกิารชีวภาพ 

 

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
นักศึกษา 

เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะดาน
คุณธรรมจริยธรรมแกนักศึกษา  

วันท่ี 29-30 มิถุนายน 2562 
วันท่ี 6-7 กรกฎาคม 2562  
ณ วัดปานันทบุรีฯ จ.นาน 

- กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม  จํานวน 2 โครงการ   ไดแก  

โครงการ ผลสําเร็จของโครงการ วันเดือนปท่ีจัด/สถานท่ี 

โครงการเดินข้ึนพระธาตุ ไหวสาองค
พระธาตุภูเพียงแชแหง ปการศึกษา 
2562 
 

การอนุรักษ ทํานุบํารุง
พระพุทธศาสนา และประเพณี
เปดโอกาสและสงเสริมให
นักศึกษาทํากิจกรรมอยาง
สรางสรรค และประชาสัมพันธ
มหาวิทยาลัย 

วันท่ี 20 กรกฎาคม 2562 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลลานนา นาน   
ณ วัดพระธาตุแชแหง 
พระอารามหลวง จ.นาน 
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โครงการแหเทียนพรรษา รวมกันอนุรักษ ทํานุบํารุงและ
สงเสริมวัฒนธรรมอันดีงาม 
สรางความสัมพันธอันดีระหวาง
คณาจารย เจาหนาท่ี นักศึกษา 
และศิษยเกา และเพ่ือ
ประชาสัมพันธภาพลักษณท่ีดี
ของมหาวิทยาลัย 

วันท่ี 12 กรกฎาคม 2562 
ณ วัดมหาโพธิ ์อําเภอเมืองนาน 
จังหวัดนาน 

 
รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
1.5-2-01 โครงการเปดโลกกิจกรรม 
1.5-2-02 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สโมสรนักศึกษา ปการศึกษา 2562 
1.5-2-03 โครงการเขารวมการประกวด ดาว,เดือน,ดาวเทียม,ประกวดดนตรี กีฬามหาวิทยาลยั

เทคโนโลยีราชมงคลลานนา ครั้งท่ี 36 
1.5-2-04 โครงการตอนรับนองใหมประชุมเชียร สโมสรนักศึกษาปการศึกษา 2562 
1.5-2-05 โครงการวันเด็กแหงชาติประจําป 2563 
1.5-2-06 โครงการราชมงคลลานนา นาน บานหลังท่ี 2 ปการศึกษา 2562 
1.5-2-07 โครงการเขารวมกีฬามทร.ลานนา ครั้งท่ี 36  
1.5-2-08 โครงการกีฬานองใหม RMUTL Freshman Games. 2019 ประจําปการศึกษา 2562 

1.5-2-09 โครงการราชมงคลอาสาพัฒนา 
1.5-2-10 โครงการปลูกขาวดํานา  
1.5-2-11 โครงการพิธีไหวครู 
1.5-2-12 โครงการวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน  
1.5-2-13 โครงการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา 
1.5-2-14 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา 
1.5-2-15 โครงการเดินข้ึนพระธาตุ ไหวสาองคพระธาตุภเูพียงแชแหง ปการศกึษา 2562 

1.5-2-16 โครงการแหเทียนพรรษา 
 

 ขอ 3. จัดกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพแกนักศึกษา 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน ไดมีการสงเสริมใหนักศึกษาเขามามีสวนรวม 
ในการดําเนินงานดานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบัน ในฐานะท่ีเปนผูมีสวนไดสวนเสีย
โดยตรง เพ่ือใหเปนพลังสําคัญในการผลักดันงานประกันคุณภาพการศึกษาใหมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากข้ึน และมุงหวังใหนักศึกษามีความรูความเขาใจ มีทักษะและมีสวนรวมในการประกัน
คุณภาพการศึกษา และนักศึกษาจะไดนําหลักการประกันคุณภาพการศึกษามาใชในการดําเนิน
กิจกรรมหรือโครงการ การศึกษาเรียนรูกระบวนการการทํางานจากหนวยงานของมหาวิทยาลัย 
ตลอดจนการพัฒนาทักษะความเปนผูนําท่ีดีใหกับนักศึกษา  โดยสอดแทรกความรูและทักษะการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ในโครงการ 1. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม  โดยมีเนื้อหาเก่ียวกับ
บทบาทนักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา กระบวนการ PDCA และการนําไปใชประโยชน  
นักศึกษาจะชวยพัฒนาหลักสูตรและคณะอยางไร ในวันท่ี 14 มิถุนายน 2562  ณ หองพระพิรุณ 1 
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และ 2 มหาวิทยาลัย  เทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน  2. โครงการสัมมนาสโมสรนักศึกษา ป 2562 
(1.5-3-01) ในวันท่ี 2 มิถุนายน 2562 ถึง วันท่ี 4 มิถุนายน 2562 ณ หนวยอนุรักษและจัดการตนน้ํา
หวยสามสบ อําเภอนานอย จังหวัดนาน  โดยมีเนื้อหาเก่ียวกับ ประกันคุณภาพการศึกษาคืออะไร  
ทําไมตองประกันคุณภาพการศึกษา บทบาทของนักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา  

รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.5-3-02 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สโมสรนักศึกษาปการศึกษา 2562 
1.5-3-02 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ปการศึกษา 2562 

 
  ขอ 4. ทุกกิจกรรมท่ีดําเนินการมีการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงคของกิจกรรม 
และนําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานครั้งตอไป 
  ฝายกิจการนักศึกษา และสโมสรนักศึกษา มีการประเมินผลสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
และรายงานผลการดําเนินโครงการตอผูบริหารทุกโครงการ เม่ือดําเนินกิจกรรมแลวเสร็จ เพ่ือนําผล
การประเมินมาประชุมสรุป และหาแนวทางปรับปรุงการดําเนินงานในปการศึกษาตอไป 
 
รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 

หมายเลข
เอกสาร 

ช่ือเอกสาร 

1.5-4-01 สรุปรายงานผลการดําเนินกิจกรรม/โครงการ ทุกโครงการ 
 
  ขอ 5. ประเมินตัวช้ีวัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
  - 
รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 

หมายเลข
เอกสาร 

ช่ือเอกสาร 

1.5-5-01 - 
 
 ขอ 6. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 
 - 
รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 

หมายเลข
เอกสาร 

ช่ือเอกสาร 

1.5-6-01 - 
 
การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 
เปาหมาย 2562 ผลการดําเนินงาน คะแนนท่ีได การบรรลุเปาหมาย 

6 4 3 ไมบรรลุ 
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องคประกอบท่ี 2 การวิจัย 
 

ตัวบงช้ีท่ี 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
 
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ :  ผูอํานวยการกองการศึกษานาน 
หนวยงาน/ผูรับผิดชอบหลัก : งานวิจัยและบริการวิชาการ 
หนวยงาน/ผูรับผิดชอบรวม : - 
ผูจัดเก็บขอมลูและรายงาน : นายวีระชาติ ขัดมัน 
โทรศัพท : 054-710259 ตอ 7253 
E-mail :  Weerachat-2526@hotmail.com 

 
ผลการดําเนินงาน : 
 
 ขอ 1. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยท่ีสามารถนําไปใชประโยชนในการบริหาร
งานวิจัยหรืองานสรางสรรค  
 งานวิจัย มทร.ลานนา นาน จะทําการรวบรวม บันทึก วิเคราะห และประมวลผลขอมูล

งานวิจัย และผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวกับงานวิจัยและงานสรางสรรค สงผานระบบงานสารสนเทศ

งานวิจัยของ สวพ.มทร.ลานนา เพ่ือสงขอมูลท่ีไดใหกับผูบังคับบริหารในการบริหารจัดการ และ

ตัดสินใจโดยนักวิจัยของมทร.ลานนา นาน สามารถตรวจสอบและใหขอมูลเก่ียวกับการดําเนิน

โครงการวิจัยในระบบสารสนเทศงานวิจัยนี้ได 

รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.1-1-01 การใชระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัย (มทร.ลานนา) 
  

 
 ขอ 2. สนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคในประเด็นตอไปนี ้
             - หองปฏิบัติการหรือหองปฏิบัติงานสรางสรรค หรือหนวยวิจัย หรือศูนยเครื่องมือหรือ

ศูนยใหคําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสรางสรรค                                                                                                                         

             - หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสรางสรรค 

             - สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงาน

สรางสรรค เชน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ     

             - กิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริมงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เชน การจัดประชุมวิชาการ  

การจัดแสดงงานสรางสรรค การจัดใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ (visiting 

professor) 

    1. มีหองปฏิบัติการวิจัยหรืองานสรางสรรค หรือศูนยใหคําปรึกษาและสนับสนุนงานวิจัย 

ท้ัง 3 คณะ 
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            - หองปฏิบัติการวิเคราะหคุณสมบัติทางกายภาพดานอาหารและผลิตภัณฑ สาขา

อุตสาหกรรมเกษตร  และหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร อาคารปฏิบัติการเกษตรและชีวภาพ คณะ

วิทยาศาสตรเทคโนโลยีการเกษตร 

          - หองปฏิบตัิการระบบไฟฟาและพลังงานทดแทน สาขาวิศวกรรมไฟฟา  

คณะวิศวกรรมศาสตร 

          - ศูนยบมเพาะวิสาหกิจชุมชน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร 

    2. มีหองสมุดแหลงคนควาขอมูลทางวิชาการ สามารถสืบคนฐานขอมูลงานวิจัยและงาน

สรางสรรคได บริหารงานโดยฝายวิทยบริการ กองการศึกษานาน มทร.ลานนา นาน 

    3. มีระบบสารสนเทศ (LAN และ WIFI) ไวสําหรับอํานวยความสะดวกใหกับนักวิจัยไดใช

คนควาขอมูลทางวิชาการ และสืบคนฐานขอมูลงานวิจัยและงานสรางสรรค 

    4. มทร.ลานนา นาน รวมกับ สวพ.มทร.ลานนา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การเขียนขอเสนอ

โครงการวิจัย เพ่ือพัฒนากรอบงานวิจัยและแผนงานวิจัย ใหมีความสอดคลองกับนโยบายวิจัยของชาติและ

ความตองการของแหลงทุน ในวันท่ี 24 ตุลาคม 2562 ณ หองประชุมชมพูภูคา มทร.ลานนา นาน 

รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.1-2-01 หองปฏิบัติการวิจยัหรืองานสรางสรรค หรือศูนยใหคําปรึกษาและสนับสนุนงานวิจัย 
2.1-2-02 หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมลูสนับสนุนการวิจัยหรืองานสรางสรรค 
2.1-2-03 ระบบสารสนเทศ (LAN และ WIFI) ไวสําหรับอํานวยความสะดวกดานงานวิจัย 
2.1-2-04 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนขอเสนอโครงการวิจัย เพ่ือพัฒนากรอบงานวิจัยและแผน

งานวิจัยใหมีความสอดคลองกับนโยบายวิจัยของชาติและความตองการของแหลงทุน 

 
 ขอ 3. จัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพ่ือเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค 

แหลงงบประมาณ คณะวิทยฯ คณะวิศวฯ คณะบริหารฯ รวม 
งบประมาณแผนดิน 1,238,660 104,750 1,500,950 2,844,360 
งบประมาณภายนอก - - - - 

รวม 1,238,660 104,750 1,500,950 2,844,360 
 
รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.1-3-01 เอกสารการโอนจดัสรรเงินงบประมาณแผนดิน งบอุดหนุนวิจัยประจําปงบประมาณ 2562 
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 ขอ 4. จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการ
ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติและมีการเผยแพร 

  ในป 2562 มทร.ลานนา นาน มีการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือใหบุคลากรเขารวมนําเสนอ
ผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการท่ีจัดโดยหนวยงานตางๆ ดังนี้ 
       1. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มีนักวิจัยไดรับการสนับสนุนงบประมาณใน
การเขารวมนําเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติจํานวน 13,680 บาท          
       2. คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร มีนักวิจัยไดรับการสนับสนุนงบประมาณในการประชุม
วิชาการระดับชาติจํานวน 16,720 บาท 
       ดังนั้นในป 2562 มทร.ลานนา นาน ไดสนับสนุนงบประมาณเพ่ือใหบุคลากรเขารวมนําเสนอ
ผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการรวมเปนเงินท้ังสิ้น  30,400 บาท 
 
รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.1-4-01 เอกสารผลงานในการนําเสนองานประชุมวิชาการ 
  

 
 ขอ 5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารยและนักวิจัย มีการสรางขวัญและกําลังใจตลอดจน 

ยกยองอาจารยและนักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคดีเดน   
         ปการศึกษา 2562 มทร.ลานนา นาน มีการสนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะอาจารยและ
นักวิจัยผานกระบวนการท่ีเหมาะสม รวมท้ังมีการสรางขวัญและกําลังใจแกอาจารยและนักวิจัย        
 มทร.ลานนา นาน สนับสนุนงบประมาณใหกับนักวิจัยในการไปนําเสนอผลงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคและการตีพิมพเผยแพรลงในวารสาร ท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 

 
รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.1-5-01 เอกสารผลงานในการนําเสนองานประชุมวิชาการ 
  

 
 
 ขอ 6. มีระบบและกลไกเพ่ือชวยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใช

ประโยชนและดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 
       ปการศึกษา 2562 มทร.ลานนา นาน มีระบบการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ซ่ึงไดดําเนินการดังนี้ 

1. ประชาสัมพันธใหกับนักวิจัยไดทราบถึงข้ันตอนการดําเนินการดานทรัพยสินทางปญญาผานทาง
เว็บไซตของ สวพ. มทร.ลานนา rdi.rmutl.ac.th 
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รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.1-6-01 คูมือการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา 
  

 
 
การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน :  

เปาหมาย 2562 ผลการดําเนินงาน คะแนนท่ีได การบรรลุเปาหมาย 

6 ขอ 4 ขอ 3 ไมบรรล ุ
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ตัวบงช้ีท่ี 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค 
 
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ :  ผูอํานวยการกองการศึกษานาน 
หนวยงาน/ผูรับผิดชอบหลัก : งานวิจัยและบริการวิชาการ 
หนวยงาน/ผูรับผิดชอบรวม : - 
ผูจัดเก็บขอมลูและรายงาน : นายวีระชาติ ขัดมัน 
โทรศัพท : 054-710259 ตอ 7253 
E-mail :  Weerachat-2526@hotmail.com 

 
ผลการดําเนินงาน : 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน  ไดรับเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคจากภายใน จํานวน 2,844,360 บาท ภายนอก จํานวน - บาท รวมท้ังหมด จํานวน 
2,844,360 บาท มีอาจารยประจําท้ังหมด (ไมนับรวมผูศึกษาตอ) จํานวน 104  คน 
 
ขอมูลประกอบการพิจารณา : 

ขอมูลพ้ืนฐาน จํานวน 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยท้ังหมด  
1.  จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในสถาบัน  
 - กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 1,343,410 
 - กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1,500,950 
2.  จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายนอกสถาบัน  
 - กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
 - กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
3.  จํานวนอาจารยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง (ไมนับรวมผูลาศึกษาตอ) 104 
 - กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 66 
 - กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 38 
4. จํานวนอาจารยประจําท่ีลาศึกษาตอ  
 - กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
 - กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

คณะ 
กลุม
สาขา 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองาน
สรางสรรค (บาท) 

จํานวนอาจารย
และนักวิจัยท่ี
ปฏิบัติงานจริง 

(คน) 
คะแนนเฉลีย่ 

ภายใน ภายนอก รวม อาจารย รวม 
คณะวิทยาศาสตรฯ วิทย 1,238,660 - 1,238,660 48 48 2.15 
คณวิศวกรรมศาสตร วิทย 104,750 - 104,750 18 18 0.48 
คณะบริหารธุรกิจฯ วิทย      

38 
  

7.89 สังคม 1,500,950 - 1,500,950 38 7.89 

 
 
สูตรการคํานวณ: 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค 
คะแนนท่ีได =  ผลรวมของผลการประเมินเงินสนับสนุนงานวิจัยของทุกคณะ            

                                                             จํานวนคณะท้ังหมดในสถาบัน 
                2.15 + 0.48 + 7.89 
                                                         3 
                                         =   3.51   คะแนน   
 
 
รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.2-1-01 เอกสารหลักฐานการโอนเงินงบประมาณอุดหนุนโครงการวิจัยประจาํป 2562 
2.2-1-02 ขอมูลจํานวนอาจารยของมทร.ลานนา นาน 

 
 
 
การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน :  

เปาหมาย 2562 ผลการดําเนินงาน คะแนนท่ีได การบรรลุเปาหมาย 

สังคมฯ 25,000 บาท 
วิทยฯ 60,000 บาท 

สังคมฯ 1,500,950 
วิทยฯ   1,343,410 

3.51 บรรล ุ
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ตัวบงช้ีท่ี 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 
 
ผูกํากับดูแลตัวบงช้ี : ผูอํานวยการกองการศึกษานาน 
หนวยงาน/ผูรับผิดชอบหลัก : งานวิจัยและบริการวิชาการ 
หนวยงาน/ผูรับผิดชอบรวม : - 
ผูจัดเก็บขอมูลและรายงาน : นายวีระชาติ ขัดมัน 
โทรศัพท : 054-710259 ตอ 7253 
E-mail :  Weerachat-2526@hotmail.com 
 
ผลการดําเนินงาน  
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน  มีผลงานวิชาการของอาจารยประจํา จํานวน 
36 เรื่อง โดยเปนผลงานคาน้ําหนัก 0.20 จํานวน จํานวน 25 เรื่อง , คาน้ําหนัก 0.40 จํานวน 9 เรื่อง 
คาน้ําหนัก 0.60 จํานวน 2 เรื่อง , คาน้ําหนัก 0.80 จํานวน - เรื่อง , คาน้ําหนัก 1.00  จํานวน 1 เรื่อง 
ผลรวมคาถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจําเทากับ 10.8 
  ป 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน มีผลงานทางวิชาการของอาจารย
ประจําและนักวิจัย ดังนี้ 
 

ท่ี คณะ 
จํานวนงานวิจัย รวม 

)เร่ือง(  
รวมคา
น้ําหนัก 0.2 0.4 0.6 0.8 1 

1 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 11 4 1 - 1 17 5.4 
2 คณะวิศวกรรมศาสตร 2 2 - - - 4 1.2 
3 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร 12 3 1 - - 15      4.2 

รวม      36 10.8 

 
 

ท่ี คณะ 
ผลรวม 

ถวงน้ําหนัก 
จํานวน 
อาจารย 

รอยละผลงาน คะแนน 

1 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 5.4 48 11.25 1.87 
2 คณะวิศวกรรมศาสตร 1.2 18 6.66 1.11 
3 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร 4.2 38 11.05 2.76 

คํานวณจากคาคะแนนเฉลี่ย 10.8 104 
11.25+6.66+11.05 1.87+1.11+2.76 

3 คณะ 3 คณะ 
   9.65 1.91 
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สูตรการคํานวณ : 
1. คํานวณคารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย

ตามสูตร  

รอยละของผลรวมถวงนํ้าหนัก  = 
ผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 

X 100 
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจยัท้ังหมด 

 
 

2. แปลงจํานวนเงินท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได  = รอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย X  5 
รอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยท่ี

กําหนดใหเปนคะแนนเตม็ 5 

 
 
รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.3-1-01 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 
  

 
 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน :  
เปาหมาย 2562 ผลการดําเนินงาน คะแนนท่ีได การบรรลุเปาหมาย 

4 คะแนน 
วิทยฯ รอยละ 17.91 
สังคมฯ รอยละ 11.05 

1.91 ไมบรรล ุ

 

 
สรุปผลการวิเคราะหจุดเดนและโอกาสในการพัฒนา องคประกอบท่ี 2 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- 

 
- 

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
อาจารยควรพัฒนาผลงานทางวิชาการอยางตอเน่ืองและ
การตีพิมพเผยแพรในระดับชาติ นานาชาติ หรือวารสาร
เพ่ิมข้ึน 
 

-มหาวิทยาลัยควรมีแผนพัฒนาอาจารย ใหอาจารยทํา
ผลงานวิชาการตามแผนท่ีกําหนดไว    
-มหาวิทยาลัยควรสงเสรมิและสนับสนุนในการพัฒนา
ผลงานวิชาการ และการตีพิมพเผยแพรระดับชาติ 
นานาชาติ  

วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 
- 
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องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
 
ตัวบงช้ีท่ี 3.1   การบริการวิชาการแกสังคม   
 
ผูกํากับดูแลตัวบงชี ้: ผูอํานวยการกองการศึกษานาน 
หนวยงาน/ผูรับผิดชอบหลัก : กองการศึกษา นาน  
หนวยงาน/ผูรับผิดชอบรวม : งานวิจัยและบริการวิชาการ 
ผูจัดเก็บขอมลูและรายงาน : นางสาวสุภคัวดี   พิมพมาศ 
โทรศัพท : 080-0568499 
E-mail :  Plam-mee@hotmail.com 

 
 
ผลการดําเนินงาน : 
 
 ขอ 1. กําหนดชุมชนหรือองคการเปาหมายของการใหบริการวิชาการแกสังคมโดยมี 
ความรวมมือระหวางคณะหรือหนวยงานเทียบเทา 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  นาน ดําเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิต
ชุมชนแบบมีสวนรวม ประจําปงบประมาณ 2562  ซ่ึงในปนี้เปนปท่ีสามในการ ดําเนินงาน 
การบริการวิชาการอยางตอเนื่อง จากในปแรก ไดกําหนดชุมชน บานหวยหาด อําเภอปว จังหวัดนาน
ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีเดิม และคณะทํางานของมหาวิทยาลัยฯ เขาไปทําการใหบริการวิชาการ แบบบูรณาการ
รวมกันระหวาง อาจารย เจาหนาท่ี นักศึกษา  ชุมชน และหนวยงานภาคีเครือขายตางๆ   ซ่ึง ในการ
บริการวิชาการโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมูบาน ชุมชน แบบมีสวนรวม ประจําป 2562 
กรณี  หมูบานหวยหาด ตําบลอวน อําเภอปว จังหวัดนาน และมีการทบทวนผลการติดตาม
ประเมินผลความกาวหนาและผลการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการในรอบปท่ีผานมาและ
หลังจากดําเนินงานในปท่ี 3 เสร็จเรียบรอยแลวนั้น ไดมีการประชุมหารือวางกรอบแผนงานโดยมี
คณะกรรมการดําเนินงานรวมกันระหวางชุมชน อาจารย นักศึกษา ในการตอยอดการพัฒนาพ้ืนท่ีใหม
ในปตอไป 

 
รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 

หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

3.1-1-01 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมูบาน ชุมชน แบบมีสวนรวม ประจําป 2562 
3.1-1-02 การประชุมคณะกรรมการดําเนินงานเพ่ือรวมพัฒนาตอยอดจากปท่ีผานมา 
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 ขอ 2. จัดทําแผนบริการวิชาการโดยมีสวนรวมจากชุมชนหรือองคการเปาหมายท่ีกําหนดใน  ขอ 1 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  นาน โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนแบบมี

สวนรวม มีการจัดทําแผนแบบบูรณาการ โดยทางคณะทํางานไดมีการมีการทําประชาวิจารณ ประชุม

รวมกับชุมชนกอนดําเนินงานโดยใหชุมชนมีสวนรวม ในการดําเนินงานรอบปท่ีผานมาซ่ึงอาจมีการ

ปรับแผนบางเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงผูรับผิดชอบโครงการ แตการดําเนินงานก็เปนไปดวยความ

เรียบรอยและตอเนื่อง 

รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

3.1-2-01 การทําแผนงานโดยการประชาวิจารณ ประชุมรวมกับชุมชนกอนดําเนินงาน 
โดยใหชุมชนมีสวนรวม 

3.1-2-02 แผนพัฒนาโครงการยกระดับคณุภาพชีวิตของหมูบาน ชุมชนแบบมีสวนรวมบานหวยหาด 
ระยะ 3 ป ตั้งแตปงบประมาณ 2560 - 2563 

3.1-2-03 การประชุมรวมกับคณะกรรมการดําเนินงานและกรรมการหมูบานเพ่ือทบทวนแผนเดิมและ
แผนท่ีกําลังจะเกิดข้ึนในอนาคต 

 
 ขอ 3. ชุมชนหรือองคการเปาหมายไดรับการพัฒนาและมีความเขมแข็งท่ีมีหลักฐานท่ีปรากฏ 
ชัดเจน 
 ในป 2562 หมูบานหวยหาด ตําบลอวน อําเภอปว จังหวัดนาน ชุมชนท่ีไดรับการบริการ
วิชาการ ภายใตโครงการ “บริการวิชาการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตสังคม ชุมชน ประจําปงบประมาณ 
2562” โดยมีทีมงานบูรณาการบริการวิชาการ จากคณะตางๆ อาจารย นักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ
และศิลปศาสตร อาจารย นักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร อาจารย นักศึกษา 
คณะวิศวกรรมศาสตร และหนวยงานตางๆภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนานานและ
กลุมภาคีเครือขายภายนอกทําให เกิดผลลัพธจากพัฒนา คือ 

1. ชุมชนในพ้ืนท่ีเปาหมายเกิดการรวมกลุมของสมาชิกในชุมชนเพ่ือประกอบกิจการพัฒนา
ผลิตภัณฑจากผลผลิตทองถ่ินเพ่ือการจําหนายเปนอาชีพ ไดผลิตภัณฑแปรรูป คือกลวยตากอบน้ําผึ้ง 
น้ําพริกนรกกบ และ น้ําพริกสวรรคกบ จัดจําหนายเปนผลิตภัณฑของชุมชน 

2. ชุมชนมีอาชีพเสริม คือ การเพาะเลี้ยงกบขาย การแปรรูปผลไมตามฤดูการและการผลิต 
น้ําพริกและขายผักตางๆในชุมชน 

3. ชุมชนมีการรวมกลุมของสมาชิกในชุมชน เชน กลุมผูเลี้ยงกบจํานวน 6คน แตละคนได 
เพาะพันธุและขยายพันธุ เลี้ยงลูกกบจนเปนพอแมพันธุจํานวน 10 คู / 1 คนผูเลี้ยงกบ และสามารถ
ขายเนื้อกบได 660 กิโลกรัม/1 คนผูเลี้ยงกบ 

4. มีการข้ึนทะเบียนเปนกลุมวิสาหกิจชุมชน กลุมแปรรูปผลิตภัณฑทองถ่ิน บานหวยหาด 
5. มีชองทางออนไลนในการประชาสัมพันธและจําหนวยผลิตภัณฑโดยมีเพจเฟสบุคซ่ึงเปน 

ชองทางในการขายรูปแบบใหมโดยผานสื่อและสรางการรับรูในตราสินคาและการรับรูดานการ
ทองเท่ียวของหมูบานหวยหาด และในปนี้มหาวิทยาลัยฯ ไดมีการจัดทําแผนพับแผนท่ีทองเท่ียวชุมชน
บานหวยหาดและผลิตสื่อวิดีทัศนแนะนําการทองเท่ียวของบานหวยหาดซ่ึงเปนการทองเท่ียววิถีชุมชน 
โดยมีการเผยแผทาง Youtube เพ่ือเพ่ิมชองการการประชาสัมพันธแหลงทองเท่ียวตางๆ 
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รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

3.1-3-01 ผลิตภณัฑแปรรูป กลวยตากอบนํ้าผึ้ง นํ้าพริกนรกกบ และ นํ้าพริกสวรรคกบ 
3.1-3-02 การเพาะพันธุและขยายพันธุกบของ กลุมเพาะเลี้ยงกบ การกลุมแปรรูปผลิตภัณฑตางๆ

ของชุมชน 
3.1-3-03 เฟสบุคผลิตภัณฑชุมชนบานหวยหาด แผนพับทองเท่ียวหวยหาด และสื่อวิดีทัศนแนะนํา

การทองเท่ียวของบานหวยหาด 
3.1-3-04 กลุมวิสาหกิจชุมชน กลุมแปรรูปผลิตภณัฑทองถ่ิน บานหวยหาด 

 

 
 ขอ 4. ชุมชนหรือองคการเปาหมายดําเนินการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 
 ในป 2562 หมูบานหวยหาด ตําบลอวน อําเภอปว จังหวัดนาน ชุมชนท่ีไดรับการบริการ
วิชาการ ภายใตโครงการ “บริการวิชาการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตสังคม ชุมชน ประจําปงบประมาณ 
2562” โดยทีมบูรณาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา กลุมวิสาหกิจชุมชน ไดเขารับการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารและจัดการกลุมวิสาหกิจชุมชน การปรับปรุงสถานท่ีผลิตใหมี
มาตรฐานเทียบเทา Primary GMP” ซ่ึงองคความรูดังกลาวนั้น กลุมวิสาหกิจสามารถนําไปตอยอดใน
การพัฒนาผลิตภัณฑท่ีเก่ียวของกับการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ท่ีมีอยูแลวตามฤดูกาล  
ท้ังกลวย เผือก ฟกทอง ไปจนถึง มะมวง มะขาม และอ่ืนๆ อีกท้ังมีการสนับสนุนอุปกรณและโรงเรือน
อบแหงพลังงานแสงอาทิตย ท่ีสะอาดและถูกสุขลักษณะ ซ่ึงถือเปนเครื่องมือหลักในการแปรรูป ท่ีจะ
ทําใหชุมชนหรือกลุมวิสาหกิจ สามารถตอยอดการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรอ่ืนๆ ไดหลากหลาย
มากข้ึน รวมถึงกลุมดังกลาวไดรับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการออกแบบและสรางบรรจุภัณฑ, 
การผลิตสื่อเพ่ือประชาสัมพันธและการเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายดวยสื่ออิเลคทรอนิกส ซ่ึงเปนองค
ความรูท่ีจะชวยใหชุมชนมีชองทางการจําหนายของตนเอง และสามารถควบคุมกระบวนการตางๆ ได
ดวยตนเอง ตั้งแต การคัดเลือกวัตถุดิบ การแปรรูป การบรรจุภัณฑ และชองทางการจัดจําหนาย  
ซ่ึงถือวาเปนการดําเนินการเพ่ือพัฒนาชุมชนใหเขมแข็งและยั่งยืนได และไดมีการพัฒนาผลิตภัณฑ
แปรรูปใหสอดคลองกับฤดูการทองเท่ียวตางๆ มีการนําเอาผลิตภัณฑออกมาขายตามรายทางเพ่ือเปน
ของฝากใหกับนักทองเท่ียวท่ีผานมายังจุดตางๆ และไดนําผลิตภัณฑในชุมชน มาแปรรูปและพัฒนา
เปนอาหารประจําชุมชนเชน ผัดผักเชียงดาใสขา ผัดเผ็ดกบ ปลามันทอด แกงแคกบ ผักลวกตางๆ ซ่ึง
นับวาเปนการตอยอดท่ีเพ่ิมมูลคา เพ่ิมราคาเปนอยางมาก 
 
รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

3.1-4-01 ชองทางการจําหนายผลติภณัฑแบบออนไลน ท่ีดําเนินการโดยกลุม/ชุมชน 
3.1-4-02 สื่อวิดีทัศนแนะนําการทองเท่ียวของบานหวยหาด 
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 ขอ 5. สถาบันสามารถสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชน 
หรือองคการเปาหมาย 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน ในการดําเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพ
ชีวิตชุมชนบานหวยหาด ตําบลอวน อําเภอปว จังหวัดนาน ประจําปงบประมาณ 2562 ในครั้งนี้  
มีภาคีเครือขายเครือขายจากหนวยงานตางๆเพ่ิมข้ึน ประกอบดวย องคการบริการสวนตําบลอวน 
สํานักงานท่ีวาการอําเภอปว  อุทยานแหงชาติดอยภูคา จังหวัดนาน เครือขายวิจัยเพ่ือการพัฒนา 
เชิงพ้ืนภาคเหนือตอนบน ABC-UN สกว. มณฑลทหารบกท่ี 38 นาน (คายสุริยะพงษ) และ การ
ประปาสวนภูมิภาค 
 
รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

3.1-5-01 เลมรายงานผลการดําเนินงาน โครงการบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาคณุภาพชีวิตสังคมชุมชน
ประจําปงบประมาณ 2562 ภายใตโครงการยกระดับคณุภาพชีวิตชุมชนและ
ภาคอุตสาหกรรม กรณีหมูบานหวยหาด ตําบลอวน อําเภอปว จังหวัดนาน (ภาคีเครือขาย
และหนวยงานภายนอกท่ีเขารวมโครงการ) 

 
 ขอ 6. ทุกคณะมีสวนรวมในการดําเนินการตามแผนบริการทางวิชาการแกสังคมของสถาบัน 
ตามขอ 2 โดยมีอาจารยเขารวมไมนอยกวารอยละ 5 ของอาจารยท้ังหมดของสถาบัน ท้ังนี้ตอง 
มีอาจารยมาจากทุกคณะ 
  
รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

3.1-6-01 คําสั่งท่ี 37/2562 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิต
ชุมชนแบบมีสวนรวม ชุมชนบานหวยหาด ตําบลอวน อําเภอปว จังหวัดนาน ประจาํป
งบประมาณ 2562 

 
การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน :  

เปาหมาย 2562 ผลการดําเนินงาน คะแนนท่ีได การบรรลุเปาหมาย 

6 6 5 บรรล ุ
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สรุปผลการวิเคราะหจุดเดนและโอกาสในการพัฒนา องคประกอบท่ี 3 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. โครงการบริการวิชาการแกสังคมตอบสนอง
ความตองการของชุมชนในการยกระดับ
คุณภาพชีวิตของบานหวยหาด ตําบลอวน 
อําเภอปว จังหวัดนาน ชวยในการพัฒนา
คุณภาพความเปนอยูโดยมีการบูรณาการการ
ทํางานจากทุกคณะภายในมหาวิทยาลัย 
อาจารย เจาหนาท่ี นักศึกษาและมีการทํางาน
อยางตอเนื่องมาเปนเวลา 3 ป  
 

2. มีการทําวิจัยบูรณาการโครงการบริการ
วิชาการแกสังคมท่ีไดดําเนินการไปและได
ถายทอดเทคโนโลยีองคความรูระหวาง
อาจารย นักศึกษาและชุมชนท่ีไดแลกเปลี่ยน
เรียนรูรวมกัน นับเปนผลดีตอการบูรณาการ
ระหวางงานวิจัยและงานบริการวิชาการแก
สังคม 

 
 

1. ควรติดตามประเมินความสําเร็จของการ
ดําเนินโครงการบริการวิชาการอยางเปน
ระบบ เพ่ือใหเกิดกระบวนการพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง และเหมาะสมกับบริบท
สภาพแวดลอมของชุมชนท่ีไดปรับเปลี่ยนไป 
และถึงแมโครงการบริการวิชาการจะครบปท่ี
ดําเนินการแลว ควรมีการติดตามประเมิน
โครงการตอไปเพ่ือดูความพัฒนาท่ีกอใหเกิด
ความยั่งยืนในอนาคตตอไป 

2. ควรคนหาโจทยวิจัยจากการบริการวิชาการ
แกสังคมเพ่ิมข้ึน เพ่ือชวยในการแกปญหาแก
ชุมชนและสังคมไดอยางแทจริง โดยสํารวจ
ความตองการท่ีแทจริงจากชุมชน อีกท้ัง
สามารถนํามาสูงานวิจัยและการจัดการเรียน
การสอน 

3. การพัฒนาและสรางกลุมภาคีเครือขาย
ภายนอกองคกรทําใหหนุนเสริมการทํางาน
เชิงพ้ืนท่ีไดมากข้ึน 

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. กระบวนการข้ันตอนการขับเคลื่อนโครงการ

โดยภาพรวมควรใหสัมพันธกับกรอบเวลาโดย
ใหมีเวลาการลงพ้ืนท่ีมากกวานี้ 

2. ควรมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือสํารวจ
เตรียมการพัฒนาขอเสนอโครงการ/การทํา
ประชาคมในพ้ืนท่ีเปาหมายเพ่ือประกอบการ
พิจารณาคัดเลือก 

 

- 

วิธีปฏิบัติท่ีด/ีนวัตกรรม 
1. มหาวิทยาลัยฯ มีการสรางขวัญกําลังใจใหสําหรับนักบริการวิชาการโดยมีการพิจารณามอบรางวัล

เชิดชูเกียรติแกคนทํางาน 
2. การท่ีเปน มหาวิทยาลัยเพ่ือชุมชน สามารถทําใหนักวิชาการ นักศึกษา ไดมีโอกาสทํางานรับใช

สังคม,บริการวิชาการใหกับชุมชน สงเสริมใหเกิดกระบวนการเรียนรูชุมชน ตลอดจนการปลูกฝง
วิชาชีพท่ีเปนประโยชนตอการดําเนินชีวิตของคนในชุมชน 

3. อาจารย,นักศึกษา ไดมีโอกาสพัฒนาตนเองดานความรู/วิจัย/สิ่งประดิษฐ/นวัตกรรม ท่ีเปน
ประโยชนตอชุมชน 
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องคประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 
ตัวบงช้ีท่ี 4.1   ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 
ผูกํากับดูแลตัวบงชี ้: ผูอํานวยการกองการศึกษา 
หนวยงาน/ผูรับผิดชอบหลัก : งานศูนยวัฒนธรรม 
หนวยงาน/ผูรับผิดชอบรวม : - 
ผูจัดเก็บขอมลูและรายงาน : นางสุขสวรรค  คําวงศ 
โทรศัพท : 087-9159850 
E-mail :  sukwankh@hotmail.com 

 
ผลการดําเนินงาน : 
 
 ขอ 1. กําหนดผูรับผิดชอบในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน มีการแตงตั้งคณะกรรมการศูนยวัฒนธรรม

ศึกษาโดยมีพันธกิจในดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษสิ่งแวดลอม  เปนผูรับผิดชอบงาน

ศิลปวัฒนธรรม ประกอบดวยนางสุขสวรรค  คําวงศ เปนหัวหนาศูนยวัฒนธรรมศึกษา และมีการ

แตงตั้งบุคลากรเพ่ือปฏิบัติงาน เพ่ือรวมกันจัดทําแผนปฏิบัติงาน ดําเนินงาน กิจกรรมตางๆ ของ 

ศูนยวัฒนธรรม ประสานงานกับหนวยงานภายในและภายนอก พรอมท้ังสรุปผลการดําเนินโครงการ 

ประเมินผลและรายงานเสนอตอมหาวิทยาลัย 

รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
4.1-1-01 คําสั่งแตงตั้งบุคลากรเพ่ือปฏบัิติงานในศูนยวัฒนธรรมศึกษา นาน 

 
 ขอ 2. จัดทําแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกําหนดตัวบงช้ีวัดความสําเร็จตาม
วัตถุประสงคของแผนรวมท้ังจัดสรรงบประมาณเพ่ือใหสามารถดําเนินการไดตามแผน 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน  มีการจัดทําแผนยุทธศาสตรท่ีกําหนด

ภารกิจดานการทํานุบํารุง ศิลปวัฒนธรรม และกําหนดตัวบงชี้วัดความสําเร็จตาม วัตถุประสงคของ

แผน โดยมีหนวยงานหลักคือศูนยวัฒนธรรมศึกษา รวมกับหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย จัดทําแผน

ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลับเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน ท่ีสอดคลองกับ

แผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย รวมไปถึงการจัดสรรงบประมาณเพ่ือใหแตละกิจกรรมและโครงการ

ไดดําเนินการตามแผนอยางครบถวน และเหมาะสมโดยกระจายการจัดกิจกรรมไปสูคณะ และ

หนวยงาน ตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยรวมท้ังหมด 7 โครงการ   
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รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
4.1-2-01 แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลลานนา ป พ.ศ.2561-2565 
4.1-2-02 แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลลานนา นาน พ.ศ.2561-2565 
4.1-2-03 แผนปฏิบัตริาชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 
4.1-2-04 โครงการ-กิจกรรม ปงบประมาณ 2562 

 
 ขอ 3. กํากับติดตามใหมีการดําเนินงานตามแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 ศูนยวัฒนธรรมศึกษาไดจัดการประชุมในหัวขอกํากับติดตาม สรุป และทบทวนโครงการ
ศิลปวัฒนธรรม ประจําป 2562 เพ่ือใหคณะกรรมการไดมีสวนรวมในการสรุปผลการดําเนินโครงการ 
ท่ีแลวเสร็จ  รวมกันทบทวนโครงการท่ีไมไดดําเนินการเพ่ือหาขอสรุปใหเปนไปตามแผน และติดตาม
โครงการท่ียังไมแลวเสร็จ ใหสามารถดําเนินการตามแผนท่ีกําหนดไว 
 
รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

4.1-3-01 รายงานผลการดําเนินงานฉบับสมบูรณ 

 
 ขอ 4. ประเมินความสําเร็จตามตัวบงช้ีท่ีวัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนดานทํานุ

บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน โดยศูนยวัฒนธรรมศึกษา และคณะท้ัง 3 

คณะ มีการติดตามและประเมินผลการจัดโครงการตามวัตถุประสงค โดยทุกโครงการไดจัดทําแบบ

ประเมินผลในการจัดกิจกรรมในทุกโครงการ 

รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

4.1-4-01 รายงานผลการดําเนินงานฉบับสมบูรณ และผานทางเวปไซตของประชาสัมพันธ มทร.
ลานนานาน 

 
 ขอ 5. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 - 
รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 

หมายเลข
เอกสาร 

ช่ือเอกสาร 

-  
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 ขอ 6. เผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน 
 มีการจัดกิจกรรม/โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และเผยแพรสูสาธารณ อาทิเชน 
 เผยแพรการดําเนินโครงการตามฮีต ฮอย นันทบุรีศรีนครนาน โครงการวันสถาปนา  
โครงการแหเทียนพรรษา โครงการอาหารพ้ืนบาน โครงการสืบสานวัฒนธรรมผานาน โครงการสรงน้ํา
พระพุทธรูปและรดน้ํ าดําหัวป ใหม เ มือง โครงการสง เสริมเรือยาวพ้ืนเมืองนาน ผานทาง 
www.rmutl.ac.th 
 
รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

4.1-6-01 รูปภาพการเผยแพรโครงการ 

 
 
 ขอ 7. กําหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปะและวัฒนธรรมซ่ึงเปนท่ียอมรับในระดับชาติ 
 - 
 
รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

-  

 
การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน :  

เปาหมาย 2560 ผลการดําเนินงาน คะแนนท่ีได การบรรลุเปาหมาย 

6 ขอ 4 ขอ 3 ไมบรรล ุ

 
 
สรุปผลการวิเคราะหจุดเดนและโอกาสในการพัฒนา องคประกอบท่ี 4 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
มีแผนยุทธศาสตรท่ีชัดเจนและปฏิบัติไดจริง 
 

- 

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
กําหนดระยะเวลาติดตามโครงการตางๆ ใหแลว
เสร็จตามแผนปฏิบัติงาน 
 

กําหนดอัตลักษณ ภูมิปญญาทองถ่ินเพ่ือ 
สืบสานองคความรูใหเกิดข้ึนในทองถ่ิน 

วิธีปฏิบัติท่ีด/ีนวัตกรรม 
- 

 

http://www.rmutl.ac.th/
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องคประกอบที่ 5  การบริหารจัดการ 
 
ตัวบงช้ีท่ี 5.1  การบริหารของสถาบันเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจกลุมสถาบันและ
 เอกลักษณของสถาบัน   
 
 ขอ 1. พัฒนาแผนกลยุทธจากผลการวิเคราะห SWOT กับวิสัยทัศนของสถาบันและพัฒนาไปสู 
แผนกลยุทธทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจําปตามกรอบเวลาเพ่ือใหบรรลุผลตามตัวบงช้ี 
และเปาหมายของแผนกลยุทธ 
 
ผูกํากับดูแลตัวบงชี ้: ผูอํานวยการกองบริหารทรัพยากรนาน 
หนวยงาน/ผูรับผิดชอบหลัก : งานยุทธศาสตรและบุคลากร 
หนวยงาน/ผูรับผิดชอบรวม : - 
ผูจัดเก็บขอมลูและรายงาน : นางสาวชฎารัตน มหัสพัน 
โทรศัพท : 054-710259 ตอ 7227 
E-mail :  smallgirl_natty@hotmail.com 

 
ผลการดําเนินงาน :  
5.1.1 การพัฒนาแผนกลยุทธ 
 พัฒนาแผนกลยุทธจากผลการวิเคราะห SWOT กับวิสัยทัศนของสถาบันและพัฒนาไปสูแผน
กลยุทธทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจําปตามกรอบเวลาเพ่ือใหบรรลุผลตามตัวบงชี้และ
เปาหมายของแผนกลยุทธ 
 โดยมหาวิทยาลัย จัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
นาน ประจําป 2563 - 2567 และพัฒนาไปสูแผนกลยุทธทางการเงิน เพ่ือใหสามารถบริหารจัดการ
งบประมาณท้ังภายในและภายนอกอยางมีประสิทธิภาพ และนําไปสูการปฏิบัติโดยการแปลงเปน
แผนปฏิบัติราชการประจําป ตลอดจนมีการกํากับติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผน  
โดยมีการดําเนินงานดังนี ้
 
1. การพัฒนาแผนกลยุทธ 
 การจัดทําแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน มีกระบวนการ 
คือ การแตงตั้งคณะกรรมการ  รวบรวมศึกษาบริบทท่ีเก่ียวของ  ประชุมรับฟงความคิดเห็นและสราง
ความเขาใจท่ีตรงกันในดานตาง ๆ เชน นโยบาย การบริหารงาน และการปฏิบัติการ  การมีสวนรวม
ของบุคลากรทุกระดับในการแสดงความคิดเห็น  ดําเนินการวิเคราะห SWOT พบวา พ้ืนท่ีสวนใหญ
ของมหาวิทยาลัยมีเอกลักษณเปนพ้ืนท่ีสีเขียว และมีบุคลากรท่ีเชียวชาญดานวิชาการ วิชาชีพ 
หลากหลายสาขาวิชา  มีงานวิจัย  สิ่งประดิษฐ  งานบริการวิชาการ  สนองตอชุมชน   เปนสถาบัน 
อุดมศึกษาในทองถ่ินท่ีเปนท่ีพ่ึงของชุมชนในจังหวัดนานและจังหวัดใกลเคียงได มหาวิทยาลัยไดจัดทํา
แผนกลยุทธทางการเงิน ประจําปงบประมาณ 2563 เพ่ือรองรับการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 
และบริหารจัดการดานงบประมาณของมหาวิทยาลัยใหเกิดประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได 
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  การจัดทําแผนยุทธศาสตร (พ.ศ. 2557-2561) ไดทําการศึกษาแนวทางและวิเคราะหขอมูล
สภาพพ้ืนท่ี การถอดบทเรียนจากการดําเนินงาน การศึกษาปญหาอุปสรรค ในการปฏิบัติงานท่ีเกิดข้ึน 
ในบริบทตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งในศตวรรษท่ี 21 การพัฒนาอุดมศึกษาไทย จําเปนจะตองพัฒนา
บัณฑิตเพ่ือตอบสนองตอความตองการของสังคม ชุมชน ทองถ่ิน และนําพาประเทศไปสูความยั่งยืน 
โดยใชหลักการในการขับเคลื่อน 3 ประการ คือ การเปลี่ยนแปลง ความทาทาย และการกําหนด
ทิศทาง (Change  Challenge  Chance) ภายใตนโยบาย 9 ดาน ดังนี้ 

 Change คือ การเปลี่ยนวิธีคิดและกระบวนการในการดําเนินการบริหารงาน ปรับปรุง
โครงสราง การกระจายอํานาจ การมีสวนรวม ตลอดจนการปรับปรุงระเบียบ วิธีปฏิบัติเพ่ือ
เอ้ือตอภารกิจของมหาวิทยาลัย 

 Challenge คือ การทาทายตอโอกาสใหม ๆ เพ่ือสรางความแตกตางในการผลิตบัณฑิตนัก
ปฏิบัติท่ีมีความโดดเดนเฉพาะดาน (Differential  Focus Strategy) สูความเปนเลิศเปนท่ี
ยอมรับของผูใชบัณฑิต 

 Chance คือ การสรางโอกาสในการเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําในวิทยาลัยดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีท่ีผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands-on) 

2. การนําแผนกลยุทธสูการปฏิบัติ 
2.1 มหาวิทยาลัย ไดถายทอดนโยบายและแผนการพัฒนามหาวิทยาลัย  ตอผูบริหารระดับสูง 

เพ่ือมอบหมายผูกํากับดูแลมาตรการ และรวมกันพิจารณาตัวชี้วัด กลยุทธ มาตรการ และ
แนวทาง  จากนั้นถายทอดนโยบายสูหนวยงานผูปฏิบัติ ซ่ึงประกอบดวย สํานัก กอง สาขา 
ใหมีสวนรวมในการพิจารณาตัวชี้วัดและกําหนดคาเปาหมาย ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร 
การพัฒนามหาวิทยาลัย 34 ตัวชี้วัด 

2.2 ถายทอดแผนปฏิบัติราชการประจําป 2563 โดยวิธีการจัดประชุม ชี้แจงทําความเขาใจกับ
หัวหนาหนวยงานซ่ึงไดแก ผูอํานวยการ สํานัก/กอง เก่ียวกับคาเปาหมายตัวชี้วัด และผูกํากับ
ตัวชี้วัดพรอมท้ังเผยแพรแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผานทาง 
การแจงเวียน พรอมท้ังประชาสัมพันธทางเว็บไซต ใหหนวยงานในสังกัดนําไปปฏิบัติ 

3. การกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน 
 มหาวิทยาลัย กําหนดกระบวนการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

3.1 เรงรัดการใชจายงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดย มีการกํากับ เรงรัดติดตามการใชจาย
งบประมาณใหเปนไปตามแผนการใชจายงบประมาณ และติดตามผลการดําเนินงานผลการ
ใชจายงบประมาณ พรอมท้ังรายงานผล ปญหา อุปสรรค ตอผูบริหารระดับสูงมหาวิทยาลัย 

3.2 ใหทุกหนวยงานรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําปฯ 2563 
3.3 เรงรัด ติดตาม ผลการดําเนินงาน และการใชจายเงินงบประมาณ และสรุปผลการดําเนินงาน

และการใชจายเงินงบประมาณทุกไตรมาส (4 ครั้ง) รายงานเสนอผูบริหาร รับทราบให
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

3.4 ใหทุกหนวยงานรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด 34 ตัวชี้วัดตาม แผนยุทธศาสตรการ
พัฒนามหาวิทยาลัย ตามแบบรายงานผลการดําเนินงานของตัวชี้วัดความสําเร็จตามแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยงานยุทธศาสตรและบุคลากรเปนผูรวบรวม 
วิเคราะหในภาพรวมของมหาวิทยาลัยฯ และสรุปรายงานผลเสนอตอมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือ
ทราบและพิจารณาใหขอเสนอแนะ  
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4. การทบทวนการดําเนินงาน 
4.1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน ไดจัดใหมีการทบทวนและปรับปรุงแผน

ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2563 เพ่ือใชเปนแนวทางการดําเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย และเพ่ือใหแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการประจําปมีความ
เหมาะสมและสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง 
 

รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

5.1-1-01 คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน ท่ี 203/2561  แตงตั้งคณะกรรมการ
ทบทวนและจัดทําแผนยุทธศาสตรเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย แผนยุทธศาสตรทางการเงิน 
และ แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ (ระยะ 5 ป พ.ศ. 2561 – 2565 ) 

5.1-1-02 แผนยุทธศาสตร พ.ศ. 2561 – 2565   
5.1-1-03 แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2563   
5.1-1-04 แผนกลยุทธดานการเงินประจําปงบประมาณ 2563   
5.1-1-05 แผนยุทธศาสตรเพ่ือการพัฒนา ปงบประมาณ 2563 - 2567 
5.1-1-06 รายงานการวิเคราะหงบประมาณประจําปงบประมาณ 2562 
5.1-1-07 รายงานผลการดําเนินงานติดตามและประเมินผลโครงการ ปงบประมาณ 2562 
5.1-1-08 รายงานประจําป 2562 
5.1-1-09 บันทึกขอความ ท่ี อว 0654.12/ว239 ลงวันท่ี  23 กรกฎาคม 2563 เรื่อง เรงรัด กํากับ 

ติดตามการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
5.1-1-10 บันทึกขอความ ท่ี อว 0654.12/ว240 ลงวันท่ี  23 กรกฎาคม 2563 เรื่อง  

ใหรายงานผลความคืบหนาการดําเนินงานโครงการ ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ.2563 

5.1-1-11 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร  
ทบทวนและปรับปรุงแผนกลยุทธและแผนปฏิบัตริาชการประจําป 2563 
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 ขอ 2. การกํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกคณะดําเนินการวิเคราะหขอมูลทางการเงิน 
ท่ีประกอบไปดวยตนทุนตอหนวยในแตละหลักสูตร สัดสวนคาใชจายเพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย  
บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง เพ่ือวิเคราะหความคุมคาของการบริหารหลักสูตร  
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิตและโอกาสในการแขงขัน 
 
ผูกํากับดูแลตัวบงชี ้: นางนงเยาว  สารเถ่ือนแกว 
หนวยงาน/ผูรับผิดชอบหลัก : นางสาวปุณิกา  อินทะรังษี  นายณัฐวุฒิ  สุทธหลวง 
หนวยงาน/ผูรับผิดชอบรวม : - 
ผูจัดเก็บขอมลูและรายงาน : นางสาวปุณิกา  อินทะรังษี  นายณัฐวุฒิ  สุทธหลวง 
โทรศัพท : 054-710259 ตอ 1101 
E-mail :  Nongyao13@hotmail.com 

 
ผลการดําเนินงาน :  
 ปการศึกษา 2562  ไดมีการกํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกคณะดําเนินการวิเคราะห
ขอมูลทางการเงินท่ีประกอบไปดวยตนทุนตอหนวยในแตละหลักสูตร สัดสวนคาใชจายเพ่ือพัฒนา
นักศึกษา อาจารย บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง เพ่ือวิเคราะหความคุมคาของ 
การบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิตและโอกาสในการแขงขัน 
 
รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

5.1-2-01 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการวิเคราะหขอมูลทางการเงินและวิเคราะหความคุมคาของ
หลักสตูร 

5.1-2-02 รายงานตนทุนตอหนวยในแตละหลักสูตร 
5.1-2-03 หนังสือติดตามรายงานวิเคราะหขอมูลทางการเงินและความคุมคาของหลักสูตร 
5.1-2-04 หนังสือเชิญประชุมและติดตามรายงานวิเคราะหขอมูลทางการเงินและวิเคราะหความ

คุมคาของหลักสตูร 
 

 
 ขอ 3. ดําเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง ท่ีเปนผลจากการวิเคราะหและระบุปจจัยเส่ียง 
ท่ีเกิดจากปจจัยภายนอก หรือปจจัยท่ีไมสามารถควบคุมไดท่ีสงผลตอการดําเนินงานตามพันธกิจ
ของสถาบันและใหระดับความเส่ียงลดลงจากเดิม 
 
ผูกํากับดูแลตัวบงชี ้: ผูอํานวยการกองบริหารทรัพยากรนาน 
หนวยงาน/ผูรับผิดชอบหลัก : งานประกันคุณภาพการศึกษา 
หนวยงาน/ผูรับผิดชอบรวม : งานยุทธศาสตรและแผน 
ผูจัดเก็บขอมลูและรายงาน : นางณปภัช พันธุแกว, นางสาวชฎารัตน มหสัพัน 
โทรศัพท : 054-710259 ตอ 7253 
E-mail :  nioy_suta@hotmail.com 
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ผลการดําเนินงาน :  
 1. มหาวิทยาลัยจัดทําคูมือบริหารจัดการความเสี่ยง (5.1-3-01) และแตงตั้งคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (5.1-3-02)   โดยมีหนาท่ี นําเปาหมายของมหาวิทยาลัยมา
วิเคราะห เพ่ือระบุความเสี่ยงและวิเคราะหสาเหตุ ประเมินระดับความเสี่ยงและมาตรการควบคุม จัด
ระดับความเสี่ยง และเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยง   จัดทําแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและ
ดําเนินการติดตามประเมินผลการดําเนินตามแผน 
  2. คณะกรรมการระบุความเสี่ยงและวิเคราะหสาเหตุ ประเมินระดับความเสี่ยงและ
มาตรการควบคุม จัดระดับความเสี่ยงและเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยง (5.1-3-03) ไว 7 ประเด็น
ความเสี่ยง ดังนี้ 
  ความเส่ียงดานการปฏิบัติงาน  
   1) ดําเนินโครงการวิจัยและบริการวิชาการใหเปนไปตามแผนการดําเนินโครงการ 
รอยละ 100 
    2) มีการรายงานความกาวหนาตามกําหนดในแผนงาน รอยละ 100 

   3) ไดแนวปฏิบัติท่ีดี ผูรับผิดชอบโครงการ และผูเก่ียวของมีความเขาใจและ

ดําเนินการตามข้ันตอนได 70 %  

   4) เบิกจายเงินงบประมาณตามเกณฑท่ีสํานักงบประมาณกําหนดตามระยะเวลาการเบิกจาย 

    ความเส่ียงดานบุคลากรและความเส่ียงดานธรรมาภิบาล 

   1) สายสนับสนุนท่ีเปลี่ยนตําแหนงใหตรงกับภาระงานท่ีปฏิบัติอยูจริง ไดมีโอกาส

วิเคราะหคางานเพ่ือกําหนดระดับตําแหนงท่ีสูงข้ึน 50%  

    ความเส่ียงดานทรัพยากร 

   1) มีผูรับผิดชอบท่ีชัดเจนมีผูปฏิบัติตามระเบียบ รอยละ 60 

    ความเส่ียงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 

   1) บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนไดรับการพัฒนาตามแผนการพัฒนา 

ท่ีวางไว รอยละ 60 

     3. คณะกรรมการไดทําการติดตาม ประเมิน ผลการดําเนินงานตามแผน โดยใหหนวยงาน 

ประกอบดวย กองการศึกษา กองบริหารทรัพยากร  รายงานผลบริหารความเสี่ยง ตามแบบฟอรม 

ท่ีกําหนด 

    4. คณะกรรมการทําแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและดําเนินการตามแผนบริหารจัดการ

ความเสี่ยง (5.1-3-04)  

รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

5.1-3-01 แผนบริหารความเสี่ยง มทร.ลานนา นาน 
5.1-3-02 แบบประเมินความเสี่ยง 
5.1-3-03 แบบรายงานผลบรหิารความเสีย่ง 
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 ขอ 4. บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลอยางครบถวนท้ัง 10 ประการท่ีอธิบายการดําเนินงาน  
อยางชัดเจน 
 
ผูกํากับดูแลตัวบงชี ้: ผูชวยอธิการบด ี
หนวยงาน/ผูรับผิดชอบหลัก : สํานักงานบริหาร 
หนวยงาน/ผูรับผิดชอบรวม : - 
ผูจัดเก็บขอมลูและรายงาน : นางสิริรตัน   ตนผล,  นางจารุวรรณ    อินทรทิพย 
โทรศัพท : 054-710259 ตอ 1401 
E-mail :  mammoth277@hotmail.com 

 
ผลการดําเนินงาน 
 มหาวิทยาลัยมีการบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล ครบถวนท้ัง 10 ดาน รวมถึงการกํากับ
ดูแลติดตามการดําเนินใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล ดังนี้ 
 

หลักธรรมาภิบาล ผลการดําเนินงาน 

(1) หลักประสิทธิผล 

(Effectiveness) 

มหาวิทยาลัยฯ มีการกําหนดแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2562  

ท่ีชัดเจนและสอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย (5.1-4-01) รวมถึง

จัดทําแผนปฏิทินการปฏิบัติงานประจําป 2561 (5.1-4-02) เพ่ือใหการ

ปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีการติดตามและประเมินผลการ

ดําเนินงาน เชน การประเมินภาระงานโดยผูบังคับบัญชาปละ 2 ครั้ง     

(5.1-4-03) (5.1-4-04) การประเมินการเรียนการสอนทุกภาคการศึกษา 

(5.1-4-05)  

(2) หลักประสิทธิภาพ 

(Efficiency) 

มหาวิทยาลัยฯ มีการติดตามตรวจสอบการบริหารงานตามแผนการใชจาย

งบประมาณ โดยใชระบบ GFMIS (5.1-4-06)  ใหสามารถใชงบประมาณ

และทรัพยากรตางๆ ท่ีมีจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด  และบริหารงานโดย

คํานึงถึงความคุมคาภายใตงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรอยางจํากัด พรอมท้ังมี

การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช เ พ่ือให เ กิดความรวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองคกร(5.1-4-07) (5.1-4-08) (5.1-4-09)   

(3) หลักการ

ตอบสนอง 

(Responsiveness) 

มหาวิทยาลัยฯ มีการบริหารจัดการท่ีเหมาะสมท่ีจะตอบสนองความตองการ

ของประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม การสนับสนุนการดําเนินงาน

การจัดการเรียนการสอนท่ีมีการใหบริการแบบออนไลนผานเว็บไซต  

(5.1-4-10) ใหกับนักศึกษาและคณาจารย รวมถึงเจาหนาท่ี ศิษยเกาและ

บุคคลภายนอกท่ัวไป ใหสามารถติดตามขาวสารขอมูลท่ีเก่ียวของไดอยาง

รวดเร็วทันเวลา การมีสวนรวมในการขับเคลื่อนพัฒนาทองถ่ิน เชน         

ง านคลินิ ก เทคโน โลยี  ( 5. 1-4-11 )  การสนับสนุนกา รดํ า เ นิ น งาน          
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โครงการหลวง (5.1-4-12)  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (5.1-4-

12,13) รวมถึง การศึกษา การวิจัย โดยใชโจทยปญหาความตองของทองถ่ิน

เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนฐานราก และสงเสริมผูประกอบการให

สอดคลองกับทิศทางการพัฒนาของประเทศ รวมถึงมีการใหบริการขอใช

ทรัพยสินของมหาวิทยาลัย (5.1-4-14) ท้ังอาคารสถานท่ีหรือรถยนตของ

ทางราชการ เพ่ือตอบสนองตอการใชทรัพยากรรวมกันใหเกิดประโยชน

สูงสุด (5.1-4-15) 

(4) หลักความ

รับผิดชอบ 

(Accountability) 

มหาวิทยาลัยฯ มีการกําหนดทิศทางและแผนการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนโดย

กําหนดตัวชี้วัด เปาหมายท่ีชัดเจนไวในแผนปฏิบัติราชการประจําป 2562 

โดยมีการแบงภารกิจรับผิดชอบในแตละประเภทของบุคลากร โดยมี

มาตรฐานกําหนดตําแหนง (Job Description) (5.1-4-16) เปนตัวกํากับ

หนาท่ีและความรับผิดชอบของบุคลากร  โดยมุงใหบริการแกผูมารับบริการ 

เพ่ืออํานวยความสะดวกตาง ๆ มีความรับผิดชอบตอความบกพรองในหนาท่ี

การงานท่ีตนรับผิดชอบอยูและพรอมท่ีจะปรับปรุงแกไขไดทันทวงที โดยมี

การจัดทําขอตกลงและประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน (TOR) เพ่ือเปนเกณฑ

พิจารณาการปฏิบัติงาน (5.1-4-17) เปนประจําปละ 2 ครั้ง และนําเสนอผล

ตอผูบริหารเพ่ือพิจารณาตามลําดับบังคับบัญชา (5.1-4-18) 

(5) หลักความโปรงใส 

(Transparency) 

มหาวิทยาลัยฯ มีการประชาสัมพันธแบบประเมินผูมีสวนไดสวนเสียภายใน

ตอบแบบประเมินผานระบบ และผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกตอบแบบ

ประเมินในระบบ ITA เพ่ือแสดงใหเห็นถึงการดําเนินการเก่ียวกับการ

ประเมินคุณธรรมและความโปรงใส และ ไดมีการจัดกิจกรรมใหความรูความ

เขาใจเก่ียวกับการปองกันการทุจริตและสงเสริมคุณธรรมในองคกรและ

ประกาศเจตนารมณการตอตานการทุจริตและสงเสริมคุณธรรม มีการเปด

โอกาสใหบุคลากรและนักศึกษามีสวนรวมในการดําเนินงานตามภารกิจของ

หนวยงาน และการตรวจสอบคุณภาพของกระบวนการปฏิบัติงานดวยระบบ

ควบคุมภายใน (5.1-4-19)  

(6) หลักการมีสวนรวม 

(Participation) 

มหาวิทยาลัย ฯ เปดโอกาสใหบุคคลกรเขามามีสวนรวมในการขับเคลื่อน

องคกรใหเปนไปตามวัตถุประสงคและตรงเปาหมายโดยไดมีการแตงตั้ง

บุคลากรเปนคณะทํางานชุดตางๆ เพ่ือใหบุคลากรมีสวนรวมในการบริหาร

จัดการองคกร (5.1-4-20) ท้ังนี้มีการรวมจัดทําแผนยุทธศาสตรฯ (5.1-4-21) 
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ตลอดจนมีการแตงตั้งคณะกรรมการท่ีเปนตัวแทนจากทุกภาคสวนเพ่ือรวม

ในการบริหารจัดการองคกร (5.1-4-22) (5.1-4-23)     

(7) หลักการกระจาย

อํานาจ 

(Decentralization) 

มหาวิทยาลัยฯ มีการกระจายอํานาจในการบริหารจัดการ ตามโครงสราง

มหาวิทยาลัย (5.1-4-24) โดยมอบอํานาจการตัดสินใจ ภารหนาท่ี และ

ความรับผิดชอบ ใหแกผูบริหารในพ้ืนท่ีอยางเหมาะสมตามตําแหนงท่ี

รับผิดชอบ (5.1-4-25) (5.1-4-26) (5.1-4-27) (5.1-4-28)  ตลอดจน

กระจายงบประมาณใหแกกองและคณะนําไปบริหารจัดการและตัดสินใจ 

เพ่ือใหการบริหารและการดําเนินงานภายในมหาวิทยาลัยเปนไปอยาง

ตอเนื่องและสอดคลองกับพันธกิจ (5.1-4-29) 

(8) หลักนิติธรรม   

(Rule of Law) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน เปนมหาวิทยาลัยของรัฐ  

มีฐานะเปนนิติบุคคลจัดตั้งโดยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี

ราชมงคล พ.ศ.2548 (5.1-4-30) ดังนั้นการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย

จะอยูภายใตกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับในการบริหารราชการดวยความ

เปนธรรม (5.1-4-31) ไมเลือกปฏิบัติ และคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผูมีสวน

ไดส วนเสีย  โดยมีการยินยอมพรอมใจและถือปฏิบัติ ร วมกัน เชน  

การแตงตั้งคณะกรรมการสอบหาขอเท็จในกรณีตางๆ เพ่ือใหความเปนธรรม

กับทุกฝาย (5.1-4-32) 

(9) หลักความเสมอภาค 

(Equity) 

มหาวิทยาลัยฯ มีการบริหารงานดวยความเสมอภาค ผูบริหาร ให

ความสําคัญกับหลักความเสมอภาคท้ังในดานการบริหารและการใหบริการ

อยางเทาเทียมกัน ไมมีการเลือกปฏิบัติ อาทิเชน สนับสนุนใหบุคลากรทุก

ระดับท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุน มีสวนรวมในการบริหารงานและ

รวมกิจกรรมตาง ๆ ของหนวยงาน (5.1-4-33) การเปดโอกาสใหผูมีความรู

ความสามารถและมีความเหมาะสมกับตําแหนงไดมีโอกาสสมัครเขารับการ

คัดเลือกโดยเสมอภาคและไมมีการแบงแยก (5.1-4-34)  นอกจากนั้นทุกคน

ในองคกรลวนมีโอกาสไดรับความกาวหนาในหนาท่ีตามสายงานและ

ความสามารถของตนอยางเทาเทียมกัน (5.1-4-35) 

(10) หลักความมุงเนน

ฉันทามติ (Consensus 

Oriented) 

มหาวิทยาลัยฯ มีการบริหารงานท่ีมุงเนนการใชฉันทามติ เพ่ือหาขอตกลง

หรือขอสรุปรวมกันโดยตระหนักถึงขอเท็จจริงและความคิดเห็นจากผูมีสวน

ไดสวนเสียท่ีเก่ียวของในประเด็นท่ีตองพิจารณา เชน วาระเพ่ือพิจารณา   

ในการประชุมตาง ๆ ท้ังประเด็นเชิงนโยบาย การบริหาร แนวทางปฏิบัติ 

 



52 
 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน ปการศึกษา 2562 
 

และการแกปญหาความขัดแยง โดยอาศัยฉันทามติของท่ีประชุมท่ีมีการ

ยอมรับในหลักเหตุผลท่ีมีการประสานความคิดเห็นท่ีแตกตางเพ่ือใหไดขอยุติ

รวมกัน (5.1-4-36 และ 5.1-4-38) 

 
รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

5.1-4-01 แผนปฏิบัตริาชการประจําป 2562 
5.1-4-02 ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ประจําป 2562 
5.1-4-03 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการของบุคคล 
5.1-4-04 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมนิลการปฏิบัติงานของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาฯ 
5.1-4-05 การประเมินการเรยีนการสอนทุกภาคการศึกษา 
5.1-4-06 ระบบตรวจสอบการบริหารงานตามแผนการใชจายงบประมาณ โดยระบบ GFMIS 
5.1-4-07 ระบบภาวะการมีงานทําของบัณฑติ 
5.1-4-08 สารสนเทศนักศึกษา 
5.1-4-09 ระบบจองหองประชุมตางๆ 
5.1-4-10 การจัดการเรยีนการสอนแบบออนไลนผานเว็บไซต  
5.1-4-11 การมีสวนรวมในการขับเคลื่อนพัฒนาทองถ่ิน (งานคลีนิคเทคโนโลยี) 
5.1-4-12 การสนับสนุนโครงการหลวง (โครงการ อพสธ.) 
5.1-4-13 ผลการดําเนินงานโครงการพระราชดําริ ปงบประมาณ 2562  
5.1-4-14 การใหบริการขอใชทรัพยสินของมหาวิทยาลัย 
5.1-4-15 บันทึกขอความขอใชรถยนตของราชการ 
5.1-4-16 การแบงภารกิจรับผดิชอบในแตละประเภทของบุคลากร โดยมีมาตรฐานกําหนดตําแหนง 
5.1-4-17 ขอตกลงและแบบประเมินผลสัมฤทธ์ิของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา TOR 
5.1-4-18 บันทึกขอความสงผลการปฏบัิติงานของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
5.1-4-19 รายงานบันทึกงาน เรื่องประชาสัมพันธแบบประเมินผูมสีวนไดสวนเสียภายในและภายนอก 
5.1-4-20 คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานเพ่ือใหบุคลากรมสีวนรวมในการบรหิารจดัการองคกร 
5.1-4-21 คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานงานรวมจดัทําแผนยุทธศาสตร 
5.1-4-22 แตงตั้งคณะกรรมการตัวแทนจากทุกภาคสวนเพ่ือรวมในการบรหิารจัดการองคกร (1) 
5.1-4-23 แตงตั้งคณะกรรมการตัวแทนจากทุกภาคสวนเพ่ือรวมในการบรหิารจัดการองคกร (2) 
5.1-4-24 มหาวิทยาลยัมีการกระจายอํานาจในการบริหารจัดการ ตามโครงสรางมหาวิทยาลัย 
5.1-4-25 คําสั่งมอบอํานาจการตัดสินใจ ภารหนาท่ี และความรับผิดชอบ (1) 
5.1-4-26 คําสั่งมอบอํานาจการตัดสินใจ ภารหนาท่ี และความรับผิดชอบ (2) 
5.1-4-27 คําสั่งมอบอํานาจการตัดสินใจ ภารหนาท่ี และความรับผิดชอบ (3) 
5.1-4-28 คําสั่งมอบอํานาจการตัดสินใจ ภารหนาท่ี และความรับผิดชอบ (4) 
5.1-4-29 การกระจายงบประมาณใหแกคณะ/กอง 
5.1-4-30 พระราชบัญญัตมิหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล พ.ศ.2548  
5.1-4-31 การบริหารราชการดวยความเปนธรรม 
5.1-4-32 การแตงตั้งคณะกรรมการสอบหาขอเท็จจริงตางๆ 
5.1-4-33 การมีสวนรวมในการบริหารของบุคลากรทุกระดับท้ังสายวิชาการและ 

สายสนับสนุน 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
5.1-4-34 การมีสวนรวมในการบริหารของบุคลากรทุกระดับท้ังสายวิชาการและ 

สายสนับสนุน 
5.1-4-35 คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานโครงการ/กิจกรรมตางๆ ประจําป 2562 
5.1-4-36 ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบรหิาร นาน 
5.1-4-37 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร นาน 
5.1-4-38 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร นาน 

 
 
 ขอ 5. การกํากับติดตาม สงเสริมสนับสนุนใหทุกหนวยงานในสถาบันมีการดําเนินการจัดการ 
ความรูตามระบบ  
 
ผูกํากับดูแลตัวบงชี ้: ผูอํานวยการกองบริหารทรัพยากร 
หนวยงาน/ผูรับผิดชอบหลัก : งานประกันคุณภาพการศึกษา 
หนวยงาน/ผูรับผิดชอบรวม : งานยุทธศาสตรและบุคลากร 
ผูจัดเก็บขอมลูและรายงาน : นางณปภัช  พันธุแกว 
โทรศัพท : 054-710259 ตอ 7252 
E-mail :  Nioy_suta@hotmail.com 

 
ผลการดําเนินงาน : 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน  ตระหนักถึงความสําคัญของการสรางองคกร

ใหกาวไปสูองคกรแหงการเรียนรู  จึงไดกําหนดใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการจัดการความรู โดย

คณะกรรมการประกอบดวย อาจารยจาก 3 คณะ และเจาหนาท่ีสายสนับสนุน  เพ่ือใหเปน 

ผู ขับเคลื่อนกระบวนการจัดการความรู ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย และได มีการประชุม

คณะกรรมการจัดการความรู เพ่ือกําหนดประเด็นความรูท่ีครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและ

ดานการวิจัย  

  ท้ังนี้มหาวิทยาลัยไดใหสายสนับสนุนกําหนดประเด็นความรูอีก  1 ประเด็น ของสายวิชาการ 

2 ประเด็น ดานการผลิตบัณฑิต และดานการวิจัย  คณะกรรมการจัดการความรู จึงไดดําเนินการ

ประชุมคณะกรรมการเพ่ือจัดทําแผนการจัดการความรู จํานวน 3 แผน ดังนี้ 

แผนการจัดการความรู องคความรูท่ีจําเปนตอการปฏิบัติราชการ 

1. ดานการผลิตบัณฑิต การจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผลลัพธการเรียนรู
ตามเกณฑมาตรฐานของหลักสูตร 

2. ดานการวิจัย การวิจัยเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินโดยชุมชน 
มีสวนรวม 
 

mailto:Nioy_suta@hotmail.com
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แผนการจัดการความรู องคความรูท่ีจําเปนตอการปฏิบัติราชการ 

3. เทคนิคการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ  เพ่ือ
พัฒนาผูปฏิบัติงานใหมีคุณภาพ 

 “การเดินทางไปราชการ การยืมเงิน การสงใช
เงินยืม” 

 

 กระบวนการจัดการความรู  

  1. การบงช้ีความรู  มีการแตงตั้งคณะกรรมการจัดการความรู ประชุมคณะกรรมการ KM  

เพ่ือเลือกประเด็น  จัดทําแผนการจัดการความรู  และกําหนดประเด็นการจัดการความรู 

  2. การสรางและแสวงหาความรู  มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ถายทอดประสบการณ  

ตามองคความรูท่ีกําหนด (สกัดความรูจากตัวบุคคล)  

  3. การจัดความรูใหเปนระบบ จัดความรูใหเปนระบบเพ่ือใหผูใชสามารถคนหาและ    

นําความรูดังกลาวไปใชประโยชนได  การจัดทําสารบัญ และจัดเก็บความรูประเภทตางๆ เพ่ือใหการ

เก็บรวบรวม การคนหา การนํามาใชทําไดงายและรวดเร็ว 

  4. การประมวลและกล่ันกรองความรู  การจัดทําหรือปรับปรุงรูปแบบของเอกสารใหเปน

มาตรฐานเดียวกัน ชวยทําใหการปอนขอมูลจากหนวยงานตางๆ การจัดเก็บ การคนหา และการใช

ขอมูลทําไดสะดวก รวดเร็ว แบงประเภทและการจัดเก็บไดมาตรฐานเดียวกัน ท่ีสําคัญตองมีการ

ปรับปรุงอภิธานศัพทใหทันสมัยตลอดเวลา รวมท้ังตองใหผูใชสามารถคนหา และเปดใชไดอยาง

รวดเร็ว  การเรียบเรียง ตัดตอ และปรับปรุงเนื้อหาใหมีคุณภาพดีในแงตางๆ เชน ความครบถวน 

เท่ียงตรง ทันสมัย สอดคลองและตรงตามความตองการของผูใช 

  5. การเขาถึงความรู จัดทําเอกสารเผยแพร และจัดทําหนังสือขอความอนุเคราะหเผยแพร

องคความรูไปยังคณะ เพ่ือใหบุคลากรนําไปประยุกตใช  และขอรายชื่อบุคลากรท่ีนําไปใช เพ่ือติดตาม

ผลการนําไปใชตอไป 

  6. การแบงปนแลกเปล่ียนความรู  จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู จากการนําไปใช  

โดยมีผูเขารวมดังนี้ คณะกรรมการ KM /เจาหนาท่ีนําไปใช/รองอธิการบด/ีผอ.กอง  ปรับแกไข 

ใหสมบูรณ หรือเพ่ิมเติมความรูใหเหมาะสม 

  7. การเรียนรู การจัดทําคูมือ จัดทําผลลัพธ   เม่ือไดองคความรูท่ีสมบูรณแลว 

คณะกรรมการจึงทําการเผยแพรองคความรูสูบุคลากรในรูปแบบของสื่อประชาสัมพันธท้ังคูมือ  

และนําเสนอผานระบบสารสนเทศออนไลนเพ่ือใหบุคลากรสามารถเขาถึงองคความรูไดอยางสะดวกรวดเรว็   
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รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
5.1-5-01 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดการความรู 
5.1-5-02 แผนการจดัการความรู 3 ประเด็น 
5.1-5-03 แนวปฏิบัติท่ีดี ท้ัง 3 ประเด็น  
5.1-5-04 เอกสารการจัดการความรู ท้ัง 3 ประเด็น 

  

 
 
 ขอ 6. การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร 
สายวิชาการและสายสนับสนุน 
 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ : ผูอํานวยการกองบริหารทรัพยากรนาน 
หนวยงาน/ผูรับผิดชอบหลัก : ฝายทรัพยากรมนุษย งานยุทธศาสตรและบุคลากร 

กองบริหารทรัพยากรนาน 
หนวยงาน/ผูรับผิดชอบรวม : - 
ผูจัดเก็บขอมลูและรายงาน : 1. นางนราพร  จันพิบูลย  2. นางสาวเอ้ืองเหนือ  นิกรพันธุ 
โทรศัพท : 054-710259 ตอ 7258 
E-mail : 1. narapron_999@hotmail.com 

2. nongnu_bw@hotmail.com 

 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน ไดดําเนินการในการติดตามผลการดําเนินงาน

ตามแผนการบริหาร และแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ  ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลลานนา ในการจัดทําแผนยุทธศาสตร พ.ศ. 2562 – 2565 (ระยะ 4 ป) ฉบับปรับปรุง  

ป พ.ศ. 2562 เพ่ือใหการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรเปนไปตาม มาตรฐานท่ี 5 ดานการบริหารจัดการ 

ยุทธศาสตร ท่ี 4 การพัฒนาการบริหารจัดการ และการสรางฐานวัฒนธรรมองคกร กลยุทธท่ี 4.2 

บริหารจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ขอ 34 ระดับผลการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ตามเกณฑ สกอ.   โดยจะตองดําเนินการตาม

หลักการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP)  โดยกําหนดนําผลการประเมินในแตละรอบการ

ประเมินมาวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน และวิธีการพัฒนาองคความรู  ทักษะ และสมรรถนะประจํา

ตําแหนงงาน (IDP) ท้ังสายวิชาการและสายสนับ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือมุงเนนการพัฒนาบุคลากร

พัฒนาตนเองไปสูเปาหมายตามกลยุทธของมหาวิทยาลัย และเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให

เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภาระงานท่ีไดรับมอบหมาย ประกอบดวย 
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แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลระยะส้ัน (สายวิชาการ – สายสนับสนุน)          

  1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน ไดใหบุคลากรแตละคนจัดทําแผนพัฒนา
บุคลากรรายบุคคลตามแบบ IDP-1 โดยนําผลฃองการประเมินปงบประมาณ 2563 รอบท่ี 1 โดยระบุ
ระยะเวลาเริ่มตน – สิ้นสุด (1 ตุลาคม  2562 – 31 มีนาคม 2563 ) มาวิเคราะห โดยเลือกวิธีการ
พัฒนาองคความรู ทักษะ และสมรรถนะของตน ซ่ึงตองเลือกวิธีการท่ีเหมาะสม คุมคาท้ังในแง
ทรัพยากร (งบประมาณ และเวลา) และการลดความเสี่ยงของความลมเหลวของการเรียนรู โดยให
เสนอผูบังคับบัญชาใหความเห็นชอบตามลําดับ 
  2. บุคลากรแตละคนจัดทําผลการวิเคราะหหาความจําเปนในการพัฒนารายบุคคล โดยจัดทํา
แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลแบบ IDP 2 และใหเสนอผูบังคับบัญชาใหความเห็นชอบตามลําดับ
ในชวงตนรอบการประเมิน 
  3. เม่ือสิ้นสุดรอบการประเมิน บุคลากรจะตองสรุปรายละเอียดการพัฒนาในแบบ  IDP-3 
พรอมแนบรองรอยหรือหลักฐานการพัฒนา นําเสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับ 
  4. ใหบุคลากรจัดทําแบบ  IDP-4(1)  สําหรับสายวิชาการ   และแบบ IDP-4(2)   สําหรับ               
สายสนับสนุนเพ่ือใชวางแผนพัฒนาบุคลากรในระยะยาว มุงเนนการกาวหนาทางวิชาชีพของแตละ
สายงาน 
  5. ผูบังคับบัญชาพิจารณาใหขอเสนอแนะผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล
ตามรองรอยหรือหลักฐานการพัฒนา เพ่ือปรับปรุงการวางแผนพัฒนารายบุคคลในรอบการประเมิน
ตอไป 
  6. ฝายทรัพยากรมนุษย กองบริหารทรัพยากรนาน  ไดแนบตัวอยางและแบบฟอรมการ
จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล IDP-1 ,แบบIDP-2 ,แบบ IDP-3 และแบบ IDP-4  โดยสามารถ
ดาวนโหลดคูมือการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ไดท่ี https://personal.rmutl.ac.th เพ่ือใชเปน
แนวทางในการดําเนินการตามขอ 1-5 

เอกสารแนบ ตามหนังสือ ท่ี0654.25/68   ลงวันท่ี 11 มีนาคม 2563 เรื่อง จัดทํา 

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลระยะสั้น – ระยะยาว (สายวิชาการ-สายสนับสนุน) ของขาราชการ 

พนักงานราชการ และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลระยะยาว (ปงบประมาณ 2562 – 2565) 

  1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน ไดใหบุคลากรแตละคนจัดทําแผนพัฒนา
บุคลากรรายบุคคลระยะยาว ตามแบบ IDP-4(1) สําหรับสายวิชาการ และแนบ IDP-4(2) สําหรับ 
สายสนับสนุนเพ่ือใชวางแผนพัฒนาบุคลากรในระยะยาว มุงเนนการกาวหนาทางวิชาชีพของแตละสายงาน 

เอกสารแนบ ตามหนังสือ ท่ี อว 0654.25/68   ลงวันท่ี 11 มีนาคม 2563 จัดทํา

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลระยะสั้น – ระยะยาว (สายวิชาการ-สายสนับสนุน)  ของขาราชการ 

พนักงานราชการ และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  
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การติดตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลระยะส้ัน และแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลระยะยาว 

(ปงบประมาณ 2562 – 2565) 

  เม่ือบุคลากรสายวิชาการ – สายสนับสนุน ไดจัดสงแบบ IDP-1, IDP-2, IDP-3, IDP-4 จาก

หนวยงานแตละสังกัดแลว ฝายทรัพยากรมนุษย ไดดําเนินการจัดทําสรุปขอมูล หลักฐานการสง 

แผนพัฒนารายบุคคล (IDP)โดยสรุปขอมูลในแบบติดตามผลการพัฒนาตามแผนการพัฒนารายบุคคล 

(IDP-03) ในรอบท่ี 1 ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563 จัดสงในวันท่ี 20 เมษายน 2563  

สรุปแยกสังกัดหนวยงาน เม่ือสังเคราะหขอมูลครบถวนแลว จะทําใหทราบวา บุคลากรสังกัดใดท่ียัง

มิไดสงเอกสาร จะตองดําเนินการติดตามการจัดทําแผนฯ เม่ือไดดําเนินการติดตามแลวไดดําเนินการ

สรุปขอมูลผลการติดตามการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล พรอมกับจัดสงผลการพัฒนาฯ  

ไปยังกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

เอกสารแนบ  

                1. ตามหนังสือ ท่ี อว 0654.25/ 95 ลงวันท่ี 20 เมษายน 2563 เรื่อง สงสรุปผล 

การติดตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP-03) รอบท่ี 1  

 

สรุปการจัดทําและการกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนา

บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ดังนี้ 

    1.  มีแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลระยะสั้น – ระยะยาว 

           2.  มีการกําหนดกิจกรรมในการจัดสวัสดิการ ไดแก การตรวจสุขภาพประจําป การคัดเลือก

บุคคลดีเดน   

  3.  มีการจัดทําแผนสรรหาและบรรจุแตงตั้ง 

  4.  มีแผนการกํากับติดตามการเลื่อนเงินเดือน/คาตอบแทน และการนําเสนอขอพระราชทาน

เครื่องราชอิสริยาภรณมีแผนการกํากับติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากร 

  5.  ติดตามความกาวหนาของบุคลากรท่ีไดรับการบรรจุเปนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

เรื่อง การสอบภาษาอังกฤษ การสอบคอมพิวเตอร  

  6.  กํากับติดตามการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) INDIVIDUAL 

DELEOPMENT PLAN   ประจําป 2562 (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) 

           5.  ติดตามความกาวหนาของบุคลากร (สายสนับสนุน) เพ่ือเขาสูตําแหนงท่ีสูงข้ึน  
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หมายเลขเอกสาร  
5.1-6-01 แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลระยะสั้น – ระยะยาว 
5.1-6-02 แผนพัฒนาบุคลากร แผนบริหารบุคลากร   ป 2562 
5.1-6-03 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ 
5.1-6-04 การกําหนดกิจกรรมในการจัดสวัสดิการ 
5.1-6-05 ติดตามความกาวหนาของบุคลากร (สายสนับสนุน)เพ่ือเขาสูตําแหนงท่ีสูงข้ึน 
  
  ขอ 7. การกํากับติดตามสงเสริม สนับสนุนใหทุกหนวยงานในสถาบันมีการดําเนินงานดานการ 
ประกันคุณภาพภายในตามระบบและกลไกท่ีสถาบันกําหนด ประกอบดวย การควบคุมคุณภาพ  
การตรวจสอบคุณภาพและการประเมินคุณภาพ 
 
ผูกํากับดูแลตัวบงชี ้: ผูชวยอธิการบด ี
หนวยงาน/ผูรับผิดชอบหลัก : งานประกันคุณภาพการศึกษา 
หนวยงาน/ผูรับผิดชอบรวม : - 
ผูจัดเก็บขอมลูและรายงาน : นางณปภัช  พันธุแกว 
โทรศัพท : 054-710259 ตอ 7252 
E-mail :  nioy_suta@hotmail.com 

 
 มหาวิทยาลัยไดใชระบบการประกันคุณภาพของสกอ. และดําเนินงานตามตัวบงชี้การ
ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับสถาบัน   โดยมีงานประกันคุณภาพ
การศึกษา ทําหนาท่ีกํากับ ดูแล สนับสนุน และสงเสริมดานการประกันคุณภาพการศึกษาใหเปนไป
ตามระบบและกลไก ดังนี้ 
  1. การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  โดยใหทุกหลักสูตรประกันคุณภาพ 
6 องคประกอบ จํานวน 13 ตัวบงชี้ หลักสูตรจะตองจัดทํารายงานผลการดําเนินงานหลักสูตร (มคอ.7) 
ในระบบ CHE QA Online เพ่ือใชในการประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร ในมทร.ลานนา 
นาน มีหลักสูตรรับการประเมิน ระดับปริญญาตรี จํานวน 8 หลักสูตร  และเม่ือหลักสูตรทราบผลการ
ประเมินหลักสูตรแลว  หลักสูตรจะตองจัดทําแผนปรับปรุงใน มคอ. 7 สงคณะกรรมการประจําคณะ
พิจารณา และดําเนินการปรับปรุงใหเห็นผลในรอบปถัดไป 
  2. การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ  โดยคณะในพ้ืนท่ีจะมีการแตงตั้ง
อาจารย เจาหนาท่ี ผูรับผิดชอบในการเก็บรวบรวมขอมูลแตละตัวบงชี้ ตามคูมือการประกันคุณภาพ
การศึกษาของ สกอ.  ใน 5 องคประกอบ 13 ตัวบงชี้ และจัดทํารายงานผลการดําเนินงานรอบป 
สงไปใหคณะสวนกลาง  คณะสวนกลางจะเปนผูรวบรวมขอมูลทุกพ้ืนท่ี เพ่ือจัดทํารายงานการ
ประเมินตนเอง ระดับคณะ ของมทร.ลานนา และคณะสวนกลางจะนําขอมูลลงในระบบ CHE QA 
Online เพ่ือรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะตอไป     
  3. การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ไดดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษา ตามคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาของ สกอ. 5 องคประกอบ 13 ตัวบงชี้ และจัดทํา
รายงานผลการดําเนินงานรอบปการศึกษา 2562 สงไปใหมทร.ลานนา  เพ่ือรวบรวมของทุกพ้ืนท่ี
จัดทําเลมรายงานระดับสถาบัน ของมทร.ลานนาตอไป  สําหรับกลไกกํากับติดตามใหทุกหนวยงานท่ี
รับผิดชอบดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบดวย 
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   - แตงตั้งคณะกรรมประกันคุณภาพการศึกษา มีหนาท่ีใหคําปรึกษา แนะนํา กํากับ
ติดตามและดูแลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาใหเปนไปตามวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย      
   - แตงตั้งคณะกรรมการกํากับตัวบงชี้และผูรับผิดชอบตัวบงชี้ประกันคุณภาพการศึกษา  
โดยมีหลักเกณฑในการมอบหมายผูรับผิดชอบ คือ ใหตรงกับภาระงานปจจุบัน และสามารถรายงาน
ผลการดําเนินงานในตัวบงชี้ท่ีรับผิดชอบไดอยางเต็มท่ี 
 
    - กําหนดแผนการดําเนินงานดานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2562  
     - จัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะกรรมการกํากับตัวบงชี้และ
ผูรับผิดชอบตัวบงชี้ประกันคุณภาพการศึกษา  เพ่ือชี้แจงโครงการงบประมาณปงบประมาณ 2563 
ชี้แจงการกํากับติดตามและแบงหนาท่ีรับผิดชอบ 
      - ผูรับผิดชอบตัวบงชี้ระดับสถาบัน  จะตองรายงานผลตามแบบฟอรม ในรอบ 
(มิถุนายน 2562 – เมษายน 2563)  
    กระบวนการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  มทร.ลานนาไดกําหนดกรอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เดือน กรกฎาคม ระดับ
คณะ ภายในเดือนกันยายน  ระดับสถาบัน เดือนตุลาคม  หลังจากท่ีระดับหลักสูตร คณะ สถาบัน
ไดรับการประเมินเสร็จสิ้น  มหาวิทยาลัยไดนําผลการประเมินเขาท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารได
รับทราบและใหขอเสนอแนะในการพัฒนาตอไป  
    นอกจากนั้นมทร.ลานนา ไดจัดสรรงบประมาณ ใหดําเนินการจัดโครงการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  (Site Visit) ทุกหลักสูตร  ในวันท่ี 16 มิถุนายน 2563 
 
รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
5.1-7-01 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมประกันคณุภาพการศึกษา 
5.1-7-02 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการกํากับตัวบงช้ีและผูรับผดิชอบตัวบงช้ีประกันคุณภาพการศึกษา   
5.1-7-03 แผนดําเนินงานดานประกันคุณภาพการศึกษา 
5.1-7-04 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคณุภาพการศึกษา 
5.1-7-05 โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักส๖ูร Site visit หลักสตูรบัญชี 
5.1-7-06 รายงานความกาวหนา รอบ 9 เดอืน และ 12 เดือน  

 
การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน :  

เปาหมาย 2561 ผลการดําเนินงาน คะแนนท่ีได การบรรลุเปาหมาย 

6 ขอ 6 ขอ 4 บรรล ุ
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา น่าน  ปีการศึกษา 2561 
 

ตัวบงช้ีท่ี 5.2   ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ  
 
ผูกํากับดูแลตัวบงชี ้: รองอธิการบดีดานวิชาการและกิจการนักศึกษา 
หนวยงาน/ผูรับผิดชอบหลัก : สํานักสงเสรมิวิชาการและงานเบียน 
หนวยงาน/ผูรับผิดชอบรวม :  
ผูจัดเก็บขอมลูและรายงาน : สํานักสงเสรมิวิชาการและงานเบียน 
โทรศัพท :  
E-mail :   

 
 
เกณฑการประเมิน  :  คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะ 
คะแนนท่ีได : 

 คะแนนเฉลีย่ของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะ 
 

 จํานวนคณะท้ังหมดในสถาบัน 

 
 
ขอมูลการดําเนินงาน : 

คณะ 
คะแนนเฉลี่ยผลประเมนิ  

(เต็ม 5 คะแนน) 
ระดับคุณภาพ 

1. คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร   
2. คณะวิศวกรรมศาสตร   
3. คณะศลิปกรรมและสถาปตยกรรมศาสตร   
4. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร   
5. วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ   
ผลรวมของผลการประเมินระดบัคณะทุกคณะ  
จํานวนคณะท้ังหมดของสถาบัน  
คาคะแนนท่ีได  

 
 
รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

5.2-1-01  
5.2-1-02  
5.2-1-03  

 
 
การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน :  

เปาหมาย 2561 ผลการดําเนินงาน คะแนนท่ีได การบรรลุเปาหมาย 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน ปการศึกษา 2562 
 

ตัวบงช้ีท่ี 5.3   ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 
 
ผูกํากับดูแลตัวบงชี ้: ผูอํานวยการกองการศึกษา นาน 

หนวยงาน/ผูรับผิดชอบหลัก : งานวิชาการ 
หนวยงาน/ผูรับผิดชอบรวม : งานประกันคุณภาพการศึกษา 
ผูจัดเก็บขอมลูและรายงาน : นางณปภัช   พันธุแกว 

นางสาวปราณี   มโนวร 
นางสาวโสภาวรรณ  พรมหมจักร 

โทรศัพท : 054-710259 ตอ 7252,7253 
E-mail :  nioy_suta@hotmail.com 

 
ผลการดําเนินงาน : 
 
 ขอ 1. มีระบบและกลไกในการกํากับการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะใหเปนไป

ตามองคประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 

   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน มีระบบและกลไกในการกํากับติดตาม 

การดําเนินงานการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและคณะใหเปนไปตาม

องคประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ ประจําปการศึกษา 2562 มีการดําเนินงานดังนี้      

   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน มีการออกประกาศนโยบายและแนวทางการ

ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือใหทุกหนวยงานรับทราบและดําเนินการรวมกันท่ีจะพัฒนา

คุณภาพ การจัดการศึกษาตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือใหไดผลผลิต ผลลัพธ ท่ีมีคุณภาพตาม

เกณฑมาตรฐานการอุดมศึกษา เกณฑการประเมินตามองคประกอบคุณภาพของสํานักงาน

คณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และไดดําเนินการดังนี้ 

    1. แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2562 โดยมี

โดยมี ผูชวยอธิการบดี เปนประธาน และมี ผูอํานวยการกอง รองคณบดี หัวหนาสาขา  เปนกรรมการ

ทําหนาท่ี กําหนดนโยบายกํากับดูแล แกไขปญหา ใหการสนับสนุน วิเคราะห กลั่นกรองขอมูล 

แผนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา  ใหสามารถดําเนินการดวยความเรียบรอย และมี

ประสิทธิภาพ ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน ท่ี 186/2562 ลงวันท่ี 15  

สิงหาคม 2562  นอกจากนี้ ไดแตงตั้งคณะกรรมการกํากับตัวบงชี้และผูรับผิดชอบตัวบงชี้ประกัน

คุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน ประจําปการศึกษา 2562 ทําหนาท่ีกํากับ ดูแล และรับผิดชอบตัว

บงชี้ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน  

ท่ี 187/2562 ลงวันท่ี 15  สิงหาคม 2562   
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน ปการศึกษา 2562 
 

  2. คณบดีแตละคณะ แตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  ประจําปการศึกษา 2562 โดยมี 

ประธานหลักสูตร หัวหนาหลักสูตร หัวหนาวิชาเอก/ผูรับผิดชอบหลักสูตร/กรรมการหลักสูตร และ

เลขานุการหลักสูตร ทําหนาท่ี จัดทําแผนพัฒนาวิชาการ จัดทํามาตรฐานสาขาวิชา แผนพัฒนา

อาจารย การกํากับการจัดการเรียนการสอนใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรและรายงานผลตอ

คณะและมหาวิทยาลัย ตลอดจนการทํารายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร  ตามตัวบงชี้

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและคณะ  

  3. กําหนดแผนการดําเนินงานประกันคุณภาพระดับหลักสูตร คณะ และระดับสถาบันให

สัมพันธกับ แผนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2562  

  4. มีปฏิทินการศึกษา /ปฏิทินวิชาการ ระบุกําหนดการดําเนินงานตางๆ เก่ียวกับการจัดการศึกษา 
ประจําปการศึกษา 2562 

ท้ังนี้ การดําเนินงานประกันคุณภาพจะตองใหสอดคลองและตอเนื่องท้ังระบบและมี

สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา ทําหนาท่ีสงเสริมการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน ตาม

ระบบและกลไกท่ีกําหนด และใชองคประกอบคุณภาพของ สกอ. ในระดับหลักสูตร 6 องคประกอบ 

ระดับคณะ 5 องคประกอบ  โดยนําผลจากการประเมินหลักสูตร มาใชในการปรับปรุงและวางแผน 

แตละตัวบงชี้ระดับหลักสูตร    

รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
5.1-1-01 นโยบายการประกันคุณภาพการศกึษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลลานนา นาน 
5.1-1-02 คําสั่งท่ี 186/2562 ลงวันท่ี 15 สิงหาคม 2562 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ

การศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมลคลลานนา นาน  
คําสั่งท่ี 187/2562 ลงวันท่ี 15 สิงหาคม 2562  แตงตั้งคณะกรรมการกํากับ 
ตัวบงช้ีและผูรับผดิชอบตัวบงช้ีประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน 

5.1-1-03 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสตูร ประจําปการศึกษา 2562 ท้ัง 3 คณะ 
5.1-1-05 แผนการดาํเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2562 
5.1-1-06 เป า หม ายตั วบ ง ช้ี ก า รประ กันคุณภาพการศึ กษาภ าย ใน  มหา วิทย าลั ย เ ทค โน โลยี 

ราชมงคลลานนา นาน ประจําปการศึกษา 2562 
5.1-1-07 ปฏิทินการศึกษา/ปฏิทินวิชาการ    ประจําปการศึกษา 2562 

 

 

 

 

 

http://qa.plc.rmutl.ac.th/myfile/5.3-01-01.pdf
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน ปการศึกษา 2562 
 

 ขอ 2. มีคณะกรรมการกํากับติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามระบบท่ีกําหนดในขอ 1 และ

รายงานผลการติดตามใหกรรมการประจําสถาบันเพ่ือพิจารณา 

การดําเนินงานประกันคุณภาพจะตองใหสอดคลองและตอเนื่องท้ังระบบ  และมี สํานักงาน

ประกันคุณภาพการศึกษา กองการศึกษา สํานักงานคณะ ทําหนาท่ีสงเสริมการดําเนินงานประกัน

คุณภาพภายในตามระบบและกลไกท่ีกําหนด และใชองคประกอบคุณภาพของ สกอ. ในระดับ

หลักสูตร 6 องคประกอบ โดยนําผลจากการประเมินหลักสูตร ป 2561 มาใชในการปรับปรุงและ

วางแผนในและตัวบงชี้ มีการดําเนินการตามแผนการตรวจสอบติดตามประเมินผลอยางตอเนื่องเพ่ือให

บรรลุเปาหมายการดําเนินงานปการศึกษา 2562 โดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน ประจําปการศึกษา 2562 เพ่ือปฏิบัติหนาท่ีบริหารวิชาการ กํากับ 

ดูแล ติดตาม แกไขปญหา การจัดการศึกษา การเรียนการสอนของทุกหลักสูตรท่ีเปดสอน ใหดําเนิน

ไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  

ตลอดจนพิจารณา กลั่นกรอง  คุณสมบัติผูสําเร็จการศึกษา เพ่ือนําเสนอรายนามผูสําเร็จการศึกษา  

สงสํานักงานสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน รวมรวมเสนอสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลลานนา พิจารณาอนุมัติ  

 พิจารณาการขอเปดและ/หรือปดหลักสูตร กอนนําเสนอตอสภาวิชาการ 

 พิจารณาอนุมัติแผนการรับนักศึกษา การวัดผลและประเมินผล  

 กํากับดูแลการจัดการเรียนการสอนของทุกหลักสูตรท่ีเปดสอนใหดําเนินไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

 กํากับ ดูแล การประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรใหเปนไปตามกรอบเวลาท่ีกําหนดใน
เกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

 พิจารณาในเรื่องอ่ืนๆท่ีเก่ียวกับงานวิชาการของมหาวิทยาลัย 

 กํากับติดตามการจัดตารางเรียน ตารางสอน ตารางสอบ กําหนดการจัดทําและรวบรวม
เอกสาร มคอ. 3-7 ใหเปนไปตามกรอบเวลาท่ีกําหนดปฏิทินการศึกษา ประจําป
การศึกษา 2562  ท่ีกําหนด  

 มีการกํากับ ดูแล การจัดการเรียนการสอนทุกหลักสูตรใหเปนไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยมีการจัดประชุมวิชาการเพ่ือพิจารณา ปรึกษาหารือ หรือ
ทบทวนแนวปฏิบัติงานวิชาการรวมกันระหวางหัวหนาหลักสูตรและงานวิชาการ ในป
การศึกษา 2562  

 
มีการกํากับ ติดตามการดําเนินงานของหลักสูตร ผานกระบวนการทํางานของคณะกรรมการ

ประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  และคณะกรรมการประกัน

คุณภาพการศึกษา ของมทร.ลานนา นาน โดยทําหนาท่ี กํากับ ติดตาม ประเมินผล วิเคราะหและ

สรุปผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของมทร.ลานนา นาน เสนอตอคณะ

กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ มทร.ลานนา นาน เพ่ือรับทราบและดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของให

http://qa.plc.rmutl.ac.th/myfile/5.3-01-01.pdf
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บรรลุเปาหมายตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

ประจําปการศึกษา 2562 (ตามตัวบงชี้ของ สกอ.) ตอไป 

รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

5.3-02-01 คําสั่งท่ี 202/2562 แตงตั้งคณะกรรมการบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลลานนานาน ประจําปการศึกษา 2562 

5.3-02-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ  
5.3-02-03 คําสั่งท่ี 187/2562 แตงตั้งคณะกรรมการกํากับตัวบงช้ี และผูรับผิดชอบตัวบงช้ีประกันคุณภาพ

การศึกษา ระดับสถาบัน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน 
5.3-02-04 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสตูร ประจําปการศึกษา 2562 ท้ัง 3 คณะ 

 
 ขอ 3.มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตรและคณะ ใหเกิดผล

ตามองคประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน มีการสงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมตอ

การดําเนินงานของหลักสูตรและคณะ ใหเปนไปตามองคประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและ

คณะ ดังนี้ 

  องคประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน 

  จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2563 เพ่ือบริหารจัดการงบประมาณให

สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย โดยจัดสรรงบประมาณ ประกอบดวย งบบุคลากร  

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจายอ่ืน  จํานวนท้ังสิ้น 86,677,703  บาท 

 มหาวิทยาลัย กํากับมาตรฐานการจัดการเรียนการสอน ผานระบบ มคอ. (RMUTL ONLINE) 

ผานเว็บไซต Ims.rmutl.ac.th  เพ่ือใหอาจารยไดรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร  

  องคประกอบท่ี 2 บัณฑิต 

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา มีการสํารวจผูใชบัณฑิต ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

5 ดาน และสถานประกอบการประเมินคุณลักษณะบัณฑิต  เพ่ือนําขอมูลมาปรับปรุงหลักสูตร   

 นอกจากนี้ ยังมีการสํารวจภาวการณมีงานทําของบัณฑิตผานเว็บไซตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี

ราชมงคลลานนา  

  องคประกอบท่ี 3 นักศึกษา 

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน จัดใหมีการเรียนปรับพ้ืนฐานความรูใหกับ

นักศึกษาใหม โดยจัดสรรงบประมาณในการดําเนินการ จํานวน 665,000 บาท  พัฒนากําลังคนนัก

วิชาชีพท่ีเนนปฏิบัติการ (สหกิจ) จํานวน 643,800 บาท  
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  มีการสํารวจแผนรับนักศึกษา และดําเนินการประชุมวางแผนกําลังคนและงบประมาณในการ

จัดการรับสมัครนักศึกษาใหม 

  องคประกอบท่ี 4 อาจารย 

  มหาวิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณดานงานวิจัยและงานสรางสรรค ซ่ึงปงบประมาณ 2563 

ไดรับงบสนับสนุนเปนเงินจํานวนท้ังสิ้น 2,844,360 บาท 

  มหาวิทยาลัยสงเสริมสนับสนุนใหอาจารยประจําหลักสูตรไดไปเผยแพรงานวิจัย 

  มหาวิทยาลัยสงเสริมสนับสนุนใหอาจารยไปอบรมวิชาการ  ไปพัฒนาตนเองใหมีตําแหนง 

ทางวิชาการ  และศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน 

  องคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  ไดพัฒนาระบบท่ีอํานวยความสะดวกใหกับ

หลักสูตร และใหกับนักศึกษา  ไดแก ระบบ มคอ. Lms.rmutl.ac.th ระบบฐานขอมูลกลาง 

(https://datacenter.rmutl.ac.th)  ตารางสอนและปฏิทิน  ระบบประเมินอาจารยผูสอน 

(https://academic.rmutl.ac.th/page/assessment)   ระบบทะเบียนกลาง 

(https://regis.rmutl.ac.th/student/login) เพ่ือใชในการลงทะเบียน การสําเร็จการศึกษา ตาราง

เรียน  ปฏิทินการศึกษา  สําหรับมทร.ลานนา นาน ไดอํานวยความสะดวก โดยผานทางเว็บไซต 

(https://nan.rmutl.ac.th/oaa/)  เพจ  https://www.facebook.com/งานวิชาการ-มทร.ลานนา 

นาน และ เพจ  https://www.facebook.com/ent.nan   

  องคประกอบท่ี 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

  ทรัพยากรสารสนเทศและส่ืออิเล็กทรอนิกส 

  1) มีการจัดสรร สนับสนุนงบประมาณพัฒนาอาจารยประจําหลักสูตร สถาบัน การบริการ

และกิจกรรม นักศึกษาระดับปริญญาตรี  เพ่ือใหเกิดการพัฒนาในองคประกอบท่ี  1 : การผลิตบัณฑิต 

- งบประมาณกิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี  จํานวน 17  โครงการ  
รวม 3,428,690 บาท 

- งบประมาณสนับสนุนการพัฒนาจัดการศึกษา จํานวน 5  โครงการ  
รวม   719,461     บาท 
 

 2) มีการจัดสรร สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาบุคลากร งบดําเนินโครงการงานวิจัย
และงานสรางสรรค  เพ่ือใหเกิดการพัฒนาอาจารยในองคประกอบท่ี  2 : การวิจัย  

- งบประมาณอุดหนุนงานวิจัยงบประมาณแผนดิน (วช.)   จํานวน 5 โครงการ 
รวม  2,728,000.00บาท 
 
 



66 
 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน ปการศึกษา 2562 
 

  3) มีการจัดสรร สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาบุคลากร งบดําเนินโครงการ 
งานบริการวิชาการ เพ่ือใหเกิดการพัฒนาอาจารยในองคประกอบท่ี 3 : การบริการวิชาการ 

- งบประมาณอุดหนุนงานบริการวิชาการ  จํานวน  3  โครงการ  
รวม    210,000 บาท 

- งบประมาณสนับสนุนโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
จํานวน 1 โครงการ รวม 98,750 บาท 
 

  4) มีการจัดสรร สนับสนุนงบประมาณในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  เพ่ือใชใน
การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนใหเกิดการพัฒนาในองคประกอบท่ี 4 : การทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

- งบประมาณสนับสนุนกิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม จํานวน  8
โครงการ   รวม  100,000   บาท 
 

  5) จัดสรรงบคาวัสดุอุปกรณ วัสดุฝก และครุภัณฑทางการศึกษา หรือเครื่องมือตางๆ และ
สารสนเทศตางๆท่ีชวยในการบริหารจัดการขอมูลองคกร หนวยงาน สนับสนุนภาระกิจการจัดการ
เรียนการสอน เชน เว็บไซค,เว็บเพจ,ชองทางออนไลนกลุมเฟสบุค ไลน,ระบบฐานขอมูลผานระบบ
ทะเบียนกลาง เปนตน   เพ่ือใชในการสนับสนุนขอมูล งบประมาณ วัสดุ ครุภัณฑ ในการทํางานท้ังใน
ระดับหลักสูตร ระดับคณะ เพ่ือใหเกิดการพัฒนาในองคประกอบท่ี : 5 การบริหารจัดการ สนับสนุน
การเรียนการสอนใหเกิดผลสัมฤทธิ์ในการสรางบัณฑิตอันพึงประสงค ตอไป 

รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

5.3-03-01 ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายในประจําปการศึกษา 2562 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลานนา นาน จํานวน 8 หลักสตูร 

5.3-03-02 ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2562 

5.3-03-03 งบประมาณจัดสรรประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

 ขอ 4.นําผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรและทุกคณะท่ีผานการพิจารณาของกรรมการ

ระดับสถาบันเสนอสภาสถาบันเพ่ือพิจารณา 

 งานประกันคุณภาพการศึกษาไดนําผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2562

ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบันเขตพ้ืนท่ีนาน เสนอเขาท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน   โดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ไดรับทราบ  
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รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

5.3-04-01 ผลการตรวจประเมินคณุภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2562 
5.3-04-02 สรุปผลการประเมินคณุภาพการศกึษาภายในประจําปการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลลานนา นาน 
5.3-04-03 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน 
5.3-04-04 รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน  

 

 ขอ 5.นําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากสภาสถาบันมาปรับปรุงหลักสูตรและการ

ดําเนินงานของคณะใหมีคุณภาพดีข้ึนอยางตอเนื่อง 

- 
 

รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
5.3-5-01  

 
 ขอ 6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผานองคประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน 
 
ผลการดําเนินงาน :  
  -  
รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 

หมายเลข
เอกสาร 

ช่ือเอกสาร 

5.3-6-01  
 
การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 
เปาหมาย 2561 ผลการดําเนินงาน คะแนนท่ีได การบรรลุเปาหมาย 

6 ขอ  4 ขอ 3 ไมบรรลุ 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน ปการศึกษา 2562 
 

สรุปผลการวิเคราะหจุดเดนและโอกาสในการพัฒนา องคประกอบท่ี 5 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
ระดับหลักสูตร มีระบบการกํากับติดตาม มคอ.  โดย
กรอกขอมูล ลงในระบบ  lms.rmutl.ac.th  ผูกํากับ
ติดตามสามารถติดตามผานระบบได 

- 

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
ระดับคณะในพ้ืนท่ี ไมมีการกํากับติดตาม  
ผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา  
 
 

หากมีนโยบายใหมีการตรวจประเมินระดับ
คณะพ้ืนท่ี ควรมีการกํากับติดตาม 
การประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ 

วิธีปฏิบัติท่ีด/ีนวัตกรรม 
- 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน ปการศึกษา 2562 
 

 สวนท่ี 3  
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ปการศึกษา 2562 
 
 

จากผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน เม่ือประเมินโดยใช
เกณฑมาตรฐานตามท่ี สกอ. กําหนด ในรอบปการศึกษา 2562  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
สรุปไดดังนี้ 
 
ตารางแสดงผลการประเมินตนเองรายตัวบงช้ีตามองคประกอบคุณภาพ ระดับสถาบัน  

ตัวบงชี้ เปาหมาย 
ผลการดําเนินงาน 

การบรรลุ
เปาหมาย 

ผลการประเมิน
ตนเอง 

(คะแนน) 
ตัวตั้ง ผลลัพธ 

(%หรือสัดสวน) ตัวหาร 
องคประกอบท่ี 1 : การผลิตบัณฑิต 
ตัวบงชี้ท่ี 1.1  
ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 3 คะแนน 

23.87 
2.98=    2.98 

8 

ตัวบงชี้ท่ี 1.2  
อาจารยประจําสถาบันท่ีมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

3 คะแนน 
33 

X 100 = 31.43%  3.93 
105 

ตัวบงชี้ท่ี 1.3 
อาจารยประจําสถาบันท่ีดํารงตําแหนง
ทางวิชาการ 

3 คะแนน 
40 

X 100 = 38.10%  3.18 
105 

ตัวบงชี้ท่ี 1.4 
การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตร ี 6 ขอ 6 ขอ  5.00 

ตัวบงชี้ท่ี 1.5 
กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตร ี

6 ขอ 4 ขอ  3.00 

ผลการประเมินรายองคประกอบท่ี 1 : การผลิตบัณฑิต 3.42 
องคประกอบท่ี 2 : วิจัย 
ตัวบงชี้ท่ี 2.1 
ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

6 ขอ 4 ขอ  3.00 

ตัวบงชี้ท่ี 2.2  
เงินสนับสนุนงานวิจัยงานสรางสรรค 

 
3 คะแนน 10.52 

= 3.51  3.51 
3 

ตัวบงชี้ท่ี 2.3 
ผลงานวิชาการของอาจารยประจําและ
นักวิจัย 

3 คะแนน 
5.74 

= 1.91  1.91 
3 

ผลการประเมินรายองคประกอบท่ี 2 : วิจัย 3.47 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน ปการศึกษา 2562 
 

ตัวบงชี้ เปาหมาย 
ผลการดําเนินงาน 

การบรรลุ
เปาหมาย 

ผลการประเมิน
ตนเอง 

(คะแนน) 
ตัวตั้ง ผลลัพธ 

(%หรือสัดสวน) ตัวหาร 
องคประกอบท่ี 3 : การบริการวิชาการ 
ตัวบงชี้ท่ี 3.1  
การบริการวิชาการแกสังคม 

6 ขอ 6 ขอ  5.00 

ผลการประเมินรายองคประกอบท่ี 3 : การบริการวิชาการ 5.00 
องคประกอบท่ี 4 : การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบงชี้ท่ี 4.1  
ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

6 ขอ 4 ขอ  3.00 

ผลการประเมินรายองคประกอบท่ี 4 : การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 3.00 
องคประกอบท่ี 5 : การบริหารจัดการ 
ตัวบงชี้ท่ี 5.1  
การบริหารของสถาบันเพ่ือการกํากับ
ติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุม
สถาบันและอัตลักษณของสถาบัน 

4 ขอ 6 ขอ  4.00 

ตัวบงชี้ท่ี 5.2 
ผลการบริหารของคณะ 

รอ 
 

=   รอผลประเมิน 
 

ตัวบงชี้ท่ี 5.3 
 ระบบกํากับการประกันคุณภาพ
หลักสูตรและคณะ 

5 ขอ 4 ขอ  3.00 

ผลการประเมินรายองคประกอบท่ี 5 : การบริหารจัดการ 3.50 

 
 
ตารางแสดงการวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน 

องคประกอบ ตัวบงชี้ 
คะแนนประเมินเฉล่ีย 

ผลการ
ประเมิน I P O 

คะแนน
เฉล่ีย 

องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 5 3.56 3.50 2.98 3.42 พอใช 
องคประกอบท่ี 2 วิจัย 3 3.51 5.00 1.91 3.47 พอใช 
องคประกอบท่ี 3 บริการวิชาการ 1 - 5.00 - 5.00 ดีมาก 
องคประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 2 - 3.00 - 3.00 พอใช 
องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 2 - 3.50 - 3.50 พอใช 

รวม 12 3.54 3.86 2.45 3.54 ดี 
ผลการประเมิน ดี ดี ตอง

ปรับปรุง 
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