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  จากพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ซ่ึงก าหนดให้มีการประกนัคุณภาพการศึกษา
ใน ระดบัอุดมศึกษา ซ่ึงถือวา่เป็นภารกิจหลกัท่ีทุกมหาวิทยาลยัจะตอ้งให้ความส าคญั ทั้งน้ีเพื่อการผลิต
บณัฑิตท่ีมี คุณภาพตอบสนองความตอ้งการของสังคมและทอ้งถ่ิน   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
ลา้นนา พิษณุโลก  ไดเ้ล็งเห็นความส าคญัของการประกนัคุณภาพการศึกษา จึงจดัท ารายงานการประเมิน
ตนเอง (Self Assessment Report) ข้ึนเพื่อให้คณาจารยแ์ละผูท่ี้สนใจได้รับทราบ ขอ้มูลการปฏิบติังาน
และเพื่อประเมินผลการด าเนินงานของตนเองในปีการศึกษา 2562  การประเมินในคร้ังน้ี  มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก รับการ ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ของ
ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ) จ านวน 5 องค์ประกอบไดแ้ก่ องค์ท่ี 1 การผลิตบณัฑิต  
องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ องค์ประกอบท่ี 4 การท านุบ ารุง
ศิลปะวฒันธรรม  องคป์ระกอบท่ี 5 การบริหารจดัการ 

การประเมินตนเองในคร้ังน้ี มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา พิษณุโลก  หวงัเป็นอยา่ง
ยิ่งวา่จะเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมและพฒันาคุณภาพการประกนัคุณภาพการศึกษาตามภารกิจของ
หน่วยงาน ใหเ้กิดการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองต่อไป เพื่อใหบ้รรลุวสิัยทศัน์และพนัธกิจของมหาวิทยาลยั ใน
การผลิตบณัฑิตนักปฏิบติัท่ีมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ สร้างงานวิจยั และให้บริการวิชาการด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท่ีตอบสนองความตอ้งการของสังคมและกา้วไปสู่การเป็นมหาวิทยาลยั
นวตักรรมเพื่อชุมชนท่ีสามารถขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์ของชาติและของพื้นท่ีไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
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ส่วนที่ 1 ส่วนน ำ 
 
1.  ช่ือหน่วยงำน ทีต่ั้ง และประวัติควำมเป็นมำโดยย่อ 
  

 1.1  ช่ือหน่วยงำน 
  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา  พิษณุโลก   
  

 1.2  ทีต่ั้ง 
เลขท่ี 52 หมู่ท่ี  7  ต าบลบา้นกร่าง   อ าเภอเมือง  จงัหวดัพิษณุโลก  ห่างจากตวัจงัหวดัประมาณ  12  

กิโลเมตร  ตามเส้นทางถนนสิงหวฒัน์  ( พิษณุโลก – สุโขทยั ) โดยตั้งอยูห่่างจากถนนใหญ่ประมาณ 3  กิโลเมตร  
โทรศพัท ์ 0-5529-8438 ,  0-5526-2789  โทรสาร  0-5529-8440  
  

 1.3  ประวตัิควำมเป็นมำ 
 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา พิษณุโลก  เป็นสถาบนัอุดมศึกษาสายอาชีพ  เป็นวทิยาเขต
ในสังกดั มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา กระทรวงศึกษาธิการ  ตั้งอยูเ่ลขท่ี  52  หมู่ท่ี  7  บา้นมาบหมู  
ต าบลบา้นกร่าง อ าเภอเมือง  จงัหวดัพิษณุโลก  รหสัไปรษณีย ์ 65000  มีเน้ือท่ีทั้งหมด  572  ไร่  3  งาน  15  วา  
ไดรั้บการสถาปนาข้ึนโดยพระราชบญัญติัเม่ือวนัท่ี  27  กุมภาพนัธ์  พ.ศ.  2518  ในนามวิทยาลยัเทคโนโลยแีละ
อาชีวศึกษา มีช่ือเสียงในการจดัการศึกษาดา้นการเกษตรกรรม หรือท่ีรู้จกักนัในนาม "เกษตรบา้นกร่าง"   
  เป็นระบบมหาวิทยาลยัของรัฐในประเทศไทย สังกดั ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปัจจุบนัมี
อยู่ 9 แห่งทัว่ประเทศ ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2518 ในช่ือ วิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ต่อมาในปี พ.ศ. 2531 
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวภูมิพลอดลุยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ พระราชทานช่ือใหม่ ว่า สถาบนั
เทคโนโลยีราชมงคล และไดย้กสถานะเป็นมหาวิทยาลยัเม่ือวนัท่ี 18 มกราคม พ.ศ. 2548 ตามพระราชบญัญติั
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 เม่ือวนัท่ี 8 มกราคม ปีพ.ศ. 2548 พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดลุยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯ ให้ประกาศจดัตั้งมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลข้ึน 
9 แห่ง แทนสถาบนัเทคโนโลยีราชมงคลเดิม โดยให้มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลแต่ละแห่งเป็นนิติบุคคล 
และเป็นส่วน ราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ในสังกัดของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และในกฎกระทรวงศึกษาธิการ ลงวนัท่ี 14 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2549 
กระทรวงศึกษาธิการ ได้จดัตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยประกอบด้วย 
มหาวิทยาลยัฯ ซ่ึงตั้งอยูท่ี่ถนนห้วยแกว้ อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ และเขตพื้นท่ีในจงัหวดัต่าง ๆ อีก 5 พื้นท่ี 
ไดแ้ก่ พื้นท่ีเชียงราย พื้นท่ีล าปาง พื้นท่ีตาก พื้นท่ีน่าน และพื้นท่ีพิษณุโลก 
 โดยแต่ละพื้นท่ีจะมีลกัษณะ เป็นส านกังานบริหารเขตพื้นท่ี ซ่ึงประกอบดว้ยส่วนสนบัสนุน 2 กอง 
คือ กองการศึกษา และกองบริหาร ทรัพยากร ส่วนในดา้นงานวิชาการ มหาวิทยาลยัฯ ไดจ้ดัตั้งคณะข้ึน 4 คณะ 
คือ คณะบริหารธรุกิจและศิลปศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
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คณะศิลปกรรมและ สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  เดิมช่ือว่า 
"โรงเรียนเกษตรกรรมพิษณุโลก" สังกดักองโรงเรียนเกษตรกรรม กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
 พณ พล.ท. มงักร  พรหมโยธี  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในสมยันั้นมอบหมายให้ ร.ท. 
จงกล  ไกรฤกษ ์ ซ่ึงเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร ปรึกษาคณะกรรมการจงัหวดัพิษณุโลก เลือกสถานท่ีเพื่อสร้าง
มหาวิทยาลยัข้ึนท่ีจงัหวดัพิษณุโลกสักแห่งหน่ึง ร.ท. จงกล  ไกรฤกษ์  จึงได้บนัทึกความเห็นเสนอขา้หลวง
ประจ าจงัหวดั ในสมยันั้นเป็นเชิงปรึกษา และเห็นพอ้งกบัคณะกรรมการจงัหวดั เลือกท่าอากาศยานพิษณุโลก
หลงัเก่าเป็นท่ีตั้งมหาวิทยาลยั และขอให้ขา้หลวงประจ าจงัหวดั ท ารายงานแจง้ไปยงักระทรวงศึกษาธิการ  เม่ือ
วนัท่ี  28  มีนาคม  พ.ศ. 2492  ขา้หลวงประจ าจงัหวดัไดร้ายงานไปยงักระทรวงศึกษาธิการตามความเห็นของ 
ร.ท. จงกล  ไกรฤกษ ์พร้อมส่งแผนผงัแสดงเน้ือท่ีและเขตติดต่อไปดว้ย กระทรวงศึกษาธิการ ไดแ้จง้กลบัมา วา่
สถานท่ีดงักล่าวยงัไม่เหมาะท่ีจะจดัตั้งเป็นมหาวิทยาลยั   ต่อมาจงัหวดัเห็นวา่ท่ีดินแปลงดงักล่าวน้ี แมไ้ม่เหมาะ
ท่ีจะจดัตั้งเป็นมหาวิทยาลยัก็จริง แต่ท่ีดินแห่งน้ีเหมาะสมท่ีจะจดัตั้งโรงเรียนเกษตรกรรมได ้แมจ้ะมีเน้ือท่ีเพียง 
๑๑๒ ไร่ก็ตาม สามารถขยายออกไปทางดา้นหลงัไดอี้ก จึงไดร้ายงานไปยงักระทรวงศึกษาธิการเพื่อพิจารณา
ด่วนเม่ือวนัท่ี 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2492 
 วนัท่ี 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2492  จงัหวดัไดรั้บหนงัสือจากอธิบดีกรมอาชีวศึกษาความวา่ ตามบนัทึก
ตรวจราชการจงัหวดัภาคเหนือของรัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการเม่ือเดือนเมษายน พ.ศ. 2492  มีความเห็น
ว่า บริเวณท่าอากาศยานพิษณุโลกหลงัเก่าของจงัหวดัพิษณุโลกซ่ึงจงัหวดัไดจ้ดัหาเตรียมไวส้ าหรับเป็นสถาน
ท่ีตั้งมหาวิทยาลยันั้น หากจดัเป็นโรงเรียนเกษตรกรรมจะเหมาะสมกวา่จึงสั่งการให้กรมอาชีวศึกษาด าเนินการ
ติดต่อกบัจงัหวดัเก่ียวกบัเร่ืองน้ีต่อไป กรมอาชีวศึกษาจึงขอทราบวา่บริเวณสนามบินดงักล่าวซ่ึงมีเน้ือท่ีเพียง 112 
ไร่นั้น จะสามารถขยายเน้ือท่ีเป็น 500 - 600 ไร่ไดห้รือไม่ เพราะโดยปกติโรงเรียนเกษตรฯ ควรมีเน้ือท่ีเตรียมไว้
ส าหรับเด็กฝึกภาคปฏิบติัอนัเป็นหลกัส าคญัอยา่งยิง่ในทางวิชาการเกษตรกรรม และให้ทางจงัหวดัช้ีแจงไปโดย
ด่วน  ทางจงัหวดัไดช้ี้แจงไปวา่ท่ีดินดงักล่าวเป็นท่ีของทางราชการไดส้งวนไวเ้ป็นเขตยุทธศาสตร์ ซ่ึงอาจขยาย
ไดอี้กไม่นอ้ยกวา่ 1000 ไร่ และไดส่้งแผนผงัแสดงบริเวณและเขตติดต่อไปดว้ยเม่ือวนัท่ี 7 มิถุนายน พ.ศ. 2492 
ในวนัท่ี 27 เมษายน 2493 กระทรวงศึกษาธิการมีหนงัสือถึงคณะกรรมการจงัหวดัความวา่ 
 “ ท่ี ร.ท. จงกล  ไกรฤกษ ์ส.ส.พิษณุโลก ไดเ้สนอความเห็นต่อรัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ 
ขอใหก้ระทรวงศึกษาธิการฯ จดัตั้งโรงเรียนเกษตรฯ ข้ึนท่ีจงัหวดัน้ีเพื่อความเหมาะสมแก่ทอ้งถ่ิน และไดเ้สนอท่ี
ส าหรับจดัตั้งไปยงักระทรวงศึกษาดว้ย 2 แห่ง คือ 
 1. บริเวณสถานท่ีทดลองเดิม หนา้สถานีรถไฟพรหมพิราม จงัหวดัพิษณุโลก 
 2. บริเวณน ้าตกวงันกแอ่น อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพิษณุโลก 
 กระทรวงศึกษาธิการใคร่จะทราบโดยละเอียดพร้อมดว้ยแผนผงั”  
 จงัหวดัจึงไดแ้สดงเน้ือท่ีโดยละเอียดพร้อมดว้ยส าเนาหนงัสือของนายอ าเภอทั้ง 2 อ าเภอประกอบ 
ไปยงักระทรวงศึกษาธิการเม่ือวนัท่ี  19 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 ได้ติดต่อกันไปมาหลายคร้ัง จนถึงวนัท่ี 23 
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สิงหาคม ปีเดียวกนั จงัหวดัไดร้ายงานไปยงักระทรวงศึกษาวา่ นอกจากสถานท่ีสนามบินเก่าดงักล่าวแลว้ ไม่มีท่ี
แห่งใดท่ีจะเหมาะสมเท่า และยงัไดส่้งแผนผงัไปเพื่อประกอบการพิจารณาอีกดว้ย 
 วนัท่ี 8 กนัยายน 2493 กระทรวงศึกษาแจง้มายงัจงัหวดัวา่ไดรั้บขอ้เสนอเพิ่มเติมจาก ร.ท. จงกล  
ไกรฤกษ ์วา่ยงัมีท่ีวา่งอีก 3 แห่ง คือ      
 1. สนามบินเก่าเน้ือท่ีประมาณ 120 ไร่     
 2. ท่ีดินสงวนไวเ้พื่อจดัสร้างโรงงานท ากระดาษ แต่โครงการไดเ้ลิกลม้ไปแลว้     
 3. ท่ีดงภูเกิดมีเน้ือท่ีหลายพนัไร่ ซ่ึงทางราชการสงวนไวแ้ต่ พ.ศ. 2457 เพื่อประโยชน์ในทาง
ยุทธศาสตร์ ทางจงัหวดัจึงขอทราบรายละเอียดของสถานท่ีตั้ง 3 แห่งน้ี ทางจงัหวดัไดรั้บแจง้โดยละเอียดพร้อม
ดว้ยแผนผงัและในเวลาเดียวกนันั้น ร.ท. จงกล  ไกรฤกษ ์ไดแ้จง้เพิ่มเติมไปอีกแห่งหน่ึงเป็นแห่งท่ี 4 คือ ต าบล
บา้นป่า แต่นั้นมาเร่ืองก็เงียบหายไปจนกระทัง่ 
 วนัท่ี 19 กรกฎาคม 2495 กรมอาชีวศึกษาจึงไดมี้หนงัสือมายงัจงัหวดัความวา่กระทรวงศึกษาด าริจะ
จดัตั้งโรงเรียนเกษตรกรรมข้ึนท่ีจงัหวดัพิษณุโลก จึงขอให้ทางจงัหวดัไดพ้ิจารณาหาท่ีดินซ่ึงมีเน้ือท่ีไม่นอ้ยกวา่ 
500 ไร่ เพื่อท าการจดัตั้งต่อไป  
 จงัหวดั จึงไดพ้ยายามเลือกท่ีดินท่ีเห็นวา่เหมาะสมอีกคร้ังหน่ึงคือท่ีดินในทอ้งท่ีอ าเภอพรหมพิราม 
จงัหวดัพิษณุโลก โดยไดส้ั่งใหศึ้กษาธิการอ าเภอพรหมพิรามด าเนินงาน ในท่ีสุดเห็นไดค้ดัเลือกท่ีดินท่ีเหมาะสม
ท่ีสุด จึงไดจ้ดัท าแผนท่ีพอสังเขป และท ารายงานส่งไปกรมอาชีวศึกษาอีกคร้ัง เม่ือวนัท่ี 5 กนัยายน 2495  กรม
อาชีวศึกษาไดม้อบหมายให้ นายพนม สมิตานนท์ และ ดร.แฟรงค์  คิกกินสัน ท าการตรวจสถานท่ีเพื่อจดัตั้ง
โรงเรียนเกษตร และต่อมาจงัหวดัได้รับหนังสือของกรมอาชีวศึกษา ลงวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2495 ความว่าท่ี
จังหวดัเสนอท่ีดิน 1 รายพร้อมด้วยแผนท่ีสังเขปนั้น กรมได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู ้ช านาญด้านน้ี
โดยเฉพาะมาตรวจสอบสถานท่ีตั้งและความเหมาะสม โดยทัว่ไปเพื่อมิให้เกิดปัญหาในภายหลงัได้  คณะผู ้
ตรวจสอบไดท้ าการตรวจสอบท่ีดินรวม 8 แห่งดว้ยกนั โดย 7 แห่งแรกลงมติเป็นเอกฉันท์วา่ไม่เหมาะสมท่ีจะ
จดัตั้งโรงเรียนเกษตรฯ ดว้ยสาเหตุนานาประการ คงเหลือแห่งสุดทา้ยคือท่ี “ดงครอบหรือคลองครอบ” ซ่ึงตั้งอยู่
ใน ต าบลบา้นกร่าง อ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก ทางไปตามถนนสิงหวฒัน์ มีระยะทางจากตวัเมือง หรือเร่ิมตน้
จากสะพานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชไปทางสุโขทยั ระยะทาง 8 ก.ม. 400 เมตร ก็จะถึงส่ีแยกบา้นกร่าง  
 เล้ียวซ้ายไปทางทิศตะวนัตกเฉียงใต ้อีก 3 ก.ม. ก็จะถึงท่ี “คลองครอบ” ซ่ึงไดจ้ดัสร้างเป็นโรงเรียน
เกษตรกรรมในโอกาสต่อมา 
 ปี พ.ศ. 2497 ไดเ้ปิดรับนกัเรียนท่ีจบชั้นประถมปีท่ี 4 เขา้ศึกษาต่อหลกัสูตรมธัยมอาชีวศึกษาตอนตน้  
ต่อมาในปี พ.ศ. 2507 ได้ขยายจากมธัยมอาชีวศึกษาตอนต้น  เป็นมธัยมอาชีวศึกษาตอนปลายเกษตรกรรม 
หลกัสูตร 3  ปี  ไดรั้บวฒิุประกาศนียบตัรมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6 เดิม ) แผนกเกษตรกรรม 
 ในปี พ.ศ. 2507 ไดข้ยายจากมธัยมอาชีวศึกษาตอนตน้ เป็นมธัยมอาชีวศึกษาตอนปลายเกษตรกรรม              
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 ปี พ.ศ. 2509  กระทรวงศึกษาธิการไดป้ระกาศยกฐานะโรงเรียนเกษตรกรรมพิษณุโลกเป็นวิทยาลยั
เกษตรกรรมพิษณุโลก  สังกดักรมอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  เปิดสอนหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
(ปวช.) แผนกเกษตรกรรม รับผูจ้บการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลายเขา้เรียนในหลกัสูตร  3  ปี 
 ปี พ.ศ.2517 เปิดสอนหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง แผนกเกษตรกรรมรับผูส้ าเร็จการศึกษา
หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) แผนกเกษตรกรรมเขา้เรียนในหลกัสูตร 2  ปี  
  ปี พ.ศ. 2518  มีพระราชบัญญัติโอนกิจการและอ านาจการบริหารราชการบางส่วนของกรม
อาชีวศึกษาไปเป็นวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา  วิทยาลยัเกษตรกรรมพิษณุโลกจึงไดรั้บการพิจารณาจาก
ทางราชการให้เปล่ียนช่ือเป็นวิทยาเขตเกษตรพิษณุโลก  ตั้งแต่ปีการศึกษา  2520  เป็นตน้มา   โดยด าเนินการ
สอนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกเกษตรกรรมสาขา
ต่าง ๆ  
 พ.ศ. 2531  วนัท่ี  15  กนัยายน  2531  ไดรั้บพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช  ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ  พระราชทานนามใหม่แก่วทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษา
ว่า  “สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล” (RAJAMANGALA  INSTITUTE  OF  TECHNOLOGY) วิทยาเขตเกษตร
พิษณุโลกไดใ้ชช่ื้อใหม่วา่ “ วิทยาเขตพิษณุโลก ” หรือนามเรียกขานว่า “ ราชมงคลพิษณุโลก ” และในปี พ.ศ. 
2535 ไดเ้ปิดท าการสอนในระดบัปริญญาตรีเป็นคร้ังแรก  กระทัง่ในปี พ.ศ. 2548 สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล 
ไดย้กฐานะเป็น “มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา”  วนัท่ี  18  กุมภาพนัธ์  2548  พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  9  แห่ง โดย
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา  เป็นมหาวิทยาลยัฯ  ท่ีตั้งในภาคเหนือประกอบดว้ย  6  วิทยาเขต และ  
1  สถาบนัวจิยัและฝึกอบรมการเกษตรล าปาง  วทิยาเขต  6  แห่ง  คือ   
 1)  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา เชียงใหม่ ตั้งอยูเ่ลขท่ี 128 ถนนห้วยแกว้ ต าบลชา้งเผอืก 
อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่  มีพื้นท่ีทั้งหมด 1,628 ไร่ แยกพื้นท่ีเป็น 4 แปลง คือ พื้นท่ีเจ็ดลิน มีพื้นท่ี 116 ไร่ 
พื้นท่ี เจด็ยอด มีพื้นท่ี 10 ไร่ พื้นท่ีดอยสะเก็ด มีพื้นท่ี 912 ไร่ พื้นท่ี จอมทอง มีพื้นท่ี 590 ไร่   
 2) มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา เชียงราย ตั้งอยูเ่ลขท่ี 99 หมู่ 10                                    ถนน
พหลโยธิน ต าบลทรายขาว  อ าเภอพาน  จงัหวดัเชียงราย  มีพื้นท่ีทั้งหมดประมาณ 5,000 ไร่    
 3) มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ตาก  ตั้งอยูเ่ลขท่ี 41 ถนนพหลโยธิน  
ต าบลไมง้าม  อ าเภอเมือง  จงัหวดัตาก มีพื้นท่ี 230 ไร่    
 4) มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา น่าน  ตั้งอยูเ่ลขท่ี 59 หมู่ 13 ต าบลฝายแกว้  อ าเภอภูเพียง  
จงัหวดัน่าน   มีพื้นท่ี 864 ไร่    
 5) มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา พิษณุโลก ตั้งอยู่เลขท่ี 52 หมู่ 7 ต าบลบา้น กร่าง  อ าเภอ
เมือง  จงัหวดัพิษณุโลก   มีพื้นท่ี 572 ไร่ 3 งาน 14 ตารางวา    
 6) มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง   ตั้งอยู่ท่ี 200 หมู่ 17   ต าบลพิชัย  อ าเภอเมือง 
จงัหวดัล าปาง มีพื้นท่ี 1,800 ไร่ 

http://www.wikiwand.com/th/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5
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 7) สถาบนัวิจยัเทคโนโลยีการเกษตร ตั้งอยูเ่ลขท่ี 202 หมู่ท่ี 17 ถนนพหลโยธิน ต าบลพิชยั  อ าเภอเมือง 
จงัหวดัล าปาง โดยใชพ้ื้นท่ีร่วมกบัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ล าปาง   
  8) วิทยาลยัเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ตั้งอยู่ท่ี 98 หมู่ 8 ต าบลป่าป้อง อ าเภอดอยสะเก็ด  จงัหวดั
เชียงใหม่  มีพื้นท่ี 300 ไร่ 
   
 ปัจจุบนัมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ให้บริการจดัการศึกษาในระดับ
ปริญญาโท ปริญญาตรี และระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงใน 3 คณะ ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร เปิดการเรียนการสอน ใน 4 สาขาหลกั คือ สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาพืชศาสตร์ สาขาสัตว
ศาสตร์และประมง และสาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวศิวกรรมศาสตร์ เปิดการเรียนการสอน 1 สาขา คือ สาขา
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี และคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เปิดการเรียนการสอน 2 สาขา 
ไดแ้ก่ สาขาบริหารธุรกิจ และสาขาศิลปศาสตร์  นอกจากน้ียงัมีสายงานสนบัสนุนบริหาร 2 กอง คือ กองบริหาร
ทรัพยากร และกองการศึกษา ซ่ึงกองบริหารทรัพยากร ประกอบดว้ย งานคลงัและพสัดุ งานยทุธศาสตร์และแผน 
งานบริหารทรัพยากรบุคคล และงานบริการ ในส่วนของกองการศึกษา ประกอบดว้ย งานส่งเสริมวิชาการ งาน
ส่งเสริมการวจิยัและบริการวชิาการ งานส่งเสริมกิจกรรมนกัศึกษา และงานวทิยบริการและสารสนเทศ   
              มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา  พิษณุโลก  มีรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและสวสัดิการเป็น
ผูบ้งัคบับญัชาและรับผิดชอบ ปัจจุบนัคือ  นางสาวสุรียพ์ร  ใหญ่สง่า  (มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา  
พิษณุโลก. (2561). รายงานประจ าปี มทร.ลา้นนา  พิษณุโลก, 2561(1), หนา้  1- 5 
 
2.  ปรัชญำ วสัิยทศัน์ เป้ำหมำย และแผนยุทธศำสตร์ 

มหำวทิยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลล้ำนนำ 
 

ปรัชญำ 
 “ นวตักรรมเพื่อชุมชน ” 
 

วสัิยทศัน์ 

 “มหาวิทยาลยัชั้นน าดา้นวิชาชีพและเทคโนโลย ีในการผลิตบณัฑิตนกัปฏิบติั เพื่อยกระดบัคุณภาพชีวติ 
ของสังคม ชุมชน ทอ้งถ่ิน อยา่งย ัง่ยนื” 
         

 พนัธกจิ 

1.จดัการศึกษาดา้นวิชาชีพและเทคโนโลยี และผลิตครูวิชาชีพ ทั้งในระดบัชาติและนานาชาติ โดยมุ่งเน้น
ผลิตบณัฑิตนกัปฏิบติั ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม พึ่งพาตนเองได ้และเป็นท่ีพึ่งทางวิชาการให้กบัประเทศ ภูมิภาค 
และชุมชน ทั้งภาครัฐและเอกชน 

2. ผลิตผลงานวิจยัท่ีเป็นการสร้าง และประยุกต์ใช้องค์ความรู้ สร้างสรรค์นวตักรรม หรือทรัพยสิ์นทาง
ปัญญาท่ีตอบสนองยทุธศาสตร์ชาติ ความตอ้งการของสังคม ชุมชน ภาครัฐและเอกชน และประเทศ 
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3. ให้บริการวิชาการท่ีมุ่งเน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวตักรรม ท่ี
สอดคลอ้งกบับริบทมหาวิทยาลยัดา้นวิชาชีพและเทคโนโลยี และตอบสนองความตอ้งการของทอ้งถ่ิน ชุมชน
และสังคม 

4. จดัการเรียนรู้ วิจยัหรือบริการวิชาการซ่ึงน าไปสู่การสืบสานศิลปวฒันธรรม และความเป็นไทย หรือ
สร้างโอกาสและมูลค่าเพิ่มใหก้บัผูเ้รียน ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 

5. บริหารจดัการพนัธกิจ และวิสัยทศัน์ตามหลกัธรรมาภิบาล มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลท่ีมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ยดืหยุน่ คล่องตวัโปร่งใส และตรวจสอบได ้
 

อตัลกัษณ์ของมหำวทิยำลยั    :  บณัฑิตนกัปฏิบติัมืออาชีพท่ีใชเ้ทคโนโลยเีป็นฐาน 

 เอกลกัษณ์ของมหำวทิยำลยั   :  มหาวทิยาลยันวตักรรมเพื่อชุมชน 

 
มหำวทิยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลล้ำนนำ  พษิณุโลก 
 

วสัิยทศัน์ : 
                 “ มทร.ลา้นนา  พิษณุโลก  เป็นผูน้ าในการผลิตบณัฑิตนกัปฏิบติั ท่ีมีการบูรณาการระหว่างศาสตร์ 
โดยใช้นวตักรรม เทคโนโลยีและชุมชนเป้นฐานตลอดห่วงโซ่อุปทานดา้นเกษตรปลอดภยั ภายใตศ้าสตร์แห่ง
พระราชา ” 
ผูน้ า     เป็นอนัดบัหน่ึงของภาคเหนือตอนล่าง 
บณัฑิตนกัปฏิบติั    มีการฝึกปฏิบติัวชิาชีพ 100 % อยา่งนอ้ย 1 ภาคการศึกษา 

บูรณาการระหวา่งศาสตร์ การจดัการเรียนการสอนท่ีมีการบูรณาการ
ทั้ง 3 คณะ  ประกอบดว้ย คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  คณะ
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร และคณะวศิวกรรมศาสตร์ 

นวตักรรม เทคโนโลย ีและชุมชนเป็นฐาน น านวตักรรมมาใชใ้นการพฒันาการเรียนการสอนทุกหลกัสูตร หรือ
โปรเจค/งานวจิยั 

ห่วงโซ่อุปทาน บูรณาการระหว่างศาสตร์ตั้ งแต่เร่ิมต้น/วตัถุดิบ/แหล่งผลิต พฒันา
ผลิตภณัฑส์ร้างแบรนดจ์นถึงจดัจ าหน่ายถึงมือผูบ้ริโภค 

เกษตรปลอดภยั  การได้รับการันตีคุณภาพวัตถุดิบ/ผู ้ผลิต/แหล่งผลิต จนถึงมือ
ผูบ้ริโภค 

  1. ปลอดภยัจากอนัตรายทางกายภาพ 
  2. ปลอดภยัจากอนัตรายทางเคมี 
  3. ปลอดภยัจากอนัตรายทางชีวภาพ 
  4. ปลอดภยัจากอนัตรายจากสารก่อภูมิแพ ้
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สีเขียว หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์การเจริญเติบโตงอกงาม 
ของพืชพนัธ์ุ และสติปัญญา   
 

สีขำว หมายถึง ความบริสุทธ์ิ ความซ่ือสัตย ์จริงใจ     
  
สีเหลือง หมายถึง รวงข้าว ท่ีมีความอ่อนน้อม และเป็น
ผลิตผลหลกัของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี ราชมงคลลา้นนา 
พิษณุโลก  
 

พนัธกจิ : 
1.  ผลิตบณัฑิตนกัปฏิบติัท่ีบูรณาการระหว่างศาสตร์ภายใตก้ารน าเทคโนโลยีนวตักรรมและชุมชนเป็น

ฐาน และเช่ือมโยงกบัศาสตร์แหง้พระราชาเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 

2.  สร้างงานวิจยัเชิงนวตักรรมเทคโนโลยีท่ีมีการบูรณาการระหวา่งศาสตร์ น าไปใชป้ระโยชน์กบัชุมชน
หรือสร้างองคค์วามรู้ใหม่ และเป็นงานวจิยัท่ีมีการตีพิมพร์ะดบัชาติและนานาชาติ 

3.  บริการวิชาการแก่ชุมชนเพื่อสร้างความเขม้แข็งแก่ชุมชน และสามารถสร้างรายไดใ้ห้กบั มทร.ลา้นนา 
พิษณุโลก 

4. ท านุบ ารุง สืบสานศิลปวฒันธรรมไทย ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

5. การบริหารจดัการมุ่งสู่องคก์รคุณภาพ 
 

เอกลกัษณ์ :   
  เกษตรปลอดภยั 
อตัลกัษณ์ : 
   บณัฑิตนกัปฏิบติัมืออาชีพท่ีใชเ้ทคโนโลยเีป็นฐาน 
 
สีประจ ำมหำวทิยำลยัฯ  คือ  
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ดอกไม้สัญลกัษณ์ประจ ำมหำวทิยำลยั 

 

  
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 ดอก   ดอกหิรัญญิการ์มีขนาดใหญ่ สีขาว ดอกมีกล่ินหอมอ่อนๆ ออกดอกเป็นช่อตามซอกใบและ
ปลายก่ิง ดอกมีลกัษณะคลา้ยถว้ย ตอนปลายของดอกจะบานกวา้งมี 5 กลีบ มีเกสรตวัผูติ้ดอยูก่บัเน้ือบริเวณโคน
กลีบ มีลกัษณะคลา้ยถว้ย ตอนปลายของดอกจะบานกวา้งมี 5 กลีบ มีเกสรตวัผูติ้ดอยูก่บัเน้ือบริเวณโคนกลีบ มี
ลกัษณะเป็นเส้นยาว แยกออกจากกนั คือจะมีเกสรติดอยูก่ลีบละ 1 อนั หน่ึงดอกมีเกสร ตวัผูอ้ยู ่5 อนั ส่วนเกสร
ตัวเมียจะมีลักษณะเป็นแท่งขนาดเล็กซ่อนอยู่ข้างในดอก ดอกเม่ือบานเต็มท่ีจะมีความกวา้งประมาณ 8 
เซนติเมตรและยาวประมาณ 13 เซนติเมตร ช่อดอกหน่ึง ๆ จะมีดอกตั้งแต่ 6 - 15 ดอก ดอกจะผลดักนับานคร้ังละ
ประมาณ 4 ดอก 
 ต้น  หิรัญญิการ์เป็นไมเ้ถาใหญ่เน้ือแขง็ ทุกส่วนของล าตน้หรือเถาจะมียางสีขาว ส่วนยอดหรือส่วน
อ่ืน ๆ ท่ียงัอ่อนอยูจ่ะมีขนสีน ้ าตาลอมแดงข้ึนปกคลุม หิรัญญิการ์มกัเล้ือยเกาะพนัตน้ไมอ่ื้นและสามารถเล้ือยไป
ไดไ้กลประมาณ 15 เซนติเมตร แตกก่ิงกา้นสาขาแผ่เป็นพุ่มแน่นเฉพาะส่วนยอดหรือบริเวณท่ีได้รับแสงแดด
อยา่งเตม็ท่ี 
 ใบ  หิรัญญิการ์เป็นไมใ้บเด่ียว ออกใบเป็นคู่ตรงขา้มกนัตามขอ้ตน้ลกัษณะใบหยาบยาวหนารูปใบ
มน ปลายใบแหลมเป็นต่ิง ขอบใบเรียบ เกล้ียง ไม่มีจกั ใบมีความยาวประมาณ 20 เซนติเมตรและกวา้งประมาณ 
4-6  เซนติเมตร ใบดา้นบนเป็นมนั 
  ฤดูกาลออกดอก หิรัญญิการ์จะออกดอกระหวา่งเดือนธนัวาคม – กุมภาพนัธ์ 
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แผนยุทธศำสตร์ 

  

ประเด็นยุทธศำสตร์ที ่1 : พฒันาบณัฑิตนกัปฏิบติัท่ีมีการบูรณาการระหวา่งศาสตร์ ภายใตเ้ทคโนโลยี 
นวตักรรม และชุมชนเป็นฐาน เช่ือมโยงกบัศาสตร์แห่งพระราชาเพื่อการ
พฒันาท่ีย ัง่ยนื 

เป้ำประสงค์ยุทธศำสตร์ 
 

: บณัฑิตนกัปฏิบติัท่ีมีการบูรณาการระหวา่งศาสตร์ ภายใตเ้ทคโนโลย ี
นวตักรรม และชุมชนเป็นฐาน 

ตัวช้ีวดัยุทธศำสตร์ 
 

ร้อยละบณัฑิตนกัปฏิบติัท่ีมีการบูรณาการระหวา่งศาสตร์ ภายใตเ้ทคโนโลย ี
นวตักรรม และชุมชนเป็นฐาน มีงานท าตรงสาขาวชิาชีพ และประกอบอาชีพ
อิสระ 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวดั 
1.1 พฒันาหลกัสูตรบูรณาการระหวา่งศาสตร์ ทั้ง 
3 คณะ 

1. จ านวนหลักสูตรท่ีมีการบูรณาการข้ามศาสตร์ 
และเป็นหลกัสูตรใหม่ 

1.2 พฒันากระบวนการรับนกัศึกษาเชิงรุก 2. จ  านวนโครงการ /กิจกรรมท่ีเป็นกลยุทธ์ใหม่ใน
การส่งเสริมการรับนกัศึกษา 

1.3 พฒันาการเรียนการสอน โดยมุ่งเนน้การสร้าง
นวตักรรมและเทคโนโลยี 

3. จ านวนหลกัสูตรท่ีน านวตักรรมและเทคโนโลยี
มาพฒันาการเรียนการสอน อยา่งนอ้ย หลกัสูตร ละ 
3 กิจกรรม และจ านวนรายวิชาท่ีด าเนินการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 25 ของรายวิชาท่ีจดัการเรียนการสอน
ในภาคการศึกษานั้น 

1.4 จดัเตรียมส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้ ทั้งภายใน
และภายนอก 

4. ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของอาจารยแ์ละนกัศึกษา
ต่อส่ิงสนบัสนุนในแต่ละหลกัสูตร 

1.5 บูรณาการการเรียนการสอนกบังานวิจยั การ
บริการวชิาการศิลปวฒันธรรม 

5. จ  านวนหลกัสูตรท่ีมีการบูรณาการครบทั้ง 3 ดา้น 

1.6 การพฒันานกัศึกษาตามคุณสมบติัท่ีพึง
ประสงค ์

6.ร้อยละของนกัศึกษาท่ีมีคุณสมบติัท่ีพึงประสงค ์
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที ่2 : พฒันางานวิจยัเชิงเทคโนโลยีท่ีมีการบูรณาการระหว่างศาสตร์ สามารถ
น าไปใชป้ระโยชน์ระดบัชาติและนานาชาติ 

เป้ำประสงค์ยุทธศำสตร์ 
 

: ผลงานวจิยัเชิงเทคโนโลยแีละสิทธิบตัร น าไปใชป้ระโยชน์ ตีพิมพ์
ระดบัชาติและนานาชาติ 

ตัวช้ีวดัยุทธศำสตร์ 
 

จ านวนผลงานวจิยัเชิงเทคโนโลยี หรือส่ิงประดิษฐ ์หรือสิทธิบตัร  น าไปใช้
ประโยชน์ ตีพิมพร์ะดบัชาติและนานาชาติต่ออาจารยป์ระจ า 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวดั 
2.1 ส่งเสริมศกัยภาพนกัวจิยัโดยมีระบบพี่เล้ียง
นกัวจิยั 

7. ร้อยละผลงานวิจยัท่ีไดจ้ากนกัวิจยัหน้าใหม่ท่ีได้
จากระบบพี่เล้ียง 

2.2 สร้างเครือข่ายการวิจยั และแหล่งทุน
สนบัสนุนงานวจิยั 

8. จ  านวนเครือข่าย  แหล่งทุน และสนบัสนุนท างาน
วจิยัร่วมกนั 

2.3 ส่งเสริมการตีพิมพแ์ละเผยแพร่ผลงานวจิยั 9. จ  านวนผลงานวจิยัตีพิมพเ์ผยแพร่ 
2.4 ส่งเสริมการน าวิจยัไปใชป้ระโยชน์/พฒันา
องคค์วามรู้ใหม่ 

10. ร้อยละของงานวิจยัท่ีน าไปใชป้ระโยชน์/พฒันา
องคค์วามรู้ใหม่ 

2.5 พฒันาระบบสารสนเทศส าหรับการบริหาร
งานวจิยั 

11. จ  านวนระบบสารสนเทศส าหรับการบริหาร
งานวจิยั 

 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที ่3 : ใหบ้ริการวชิาการแก่ชุมชน เพื่อสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัชุมชน และสังคม 
เป้ำประสงค์ยุทธศำสตร์ 
 

: ชุมชนเขม้แขง็จากการใหบ้ริการวชิาการท่ีมีการบูรณาการระหวา่งศาสตร์
ของสถานศึกษา 

ตัวช้ีวดัยุทธศำสตร์ 
 

จ านวนชุมชนท่ีเขม้แขง็จากการใหบ้ริการวชิาการท่ีมีการบูรณาการระหวา่ง
ศาสตร์ของสถานศึกษา 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวดั 
3.1 กระบวนการในการคดัเลือกชุมชนท่ีมีความ
พร้อมในการพฒันาตนเอง 

12. ชุมชนท่ีเข้าไปวิเคราะห์ความต้องการและ
คดัเลือกเป็นชุมชนพฒันา 

3.2 ระบบและกลไกในการบริหารชุมชนจนเกิด
ความเขม้แขง็ในชุมชนนั้น 

13. จ านวนชุมชนท่ีเข้มแข็งจากการด าเนินการ
ของสถานศึกษา 

3.3 มีหน่วยงานท่ีรับผดิชอบโครงการบริการ
วชิาการท่ีสร้างรายได ้และจดัหาแหล่งทุนใหก้บั 
มทร.ลา้นนา  พิษณุโลก 

14. จ านวนงบประมาณท่ีได้จากการให้บริการ
วชิาการแก่หน่วยงานภายนอก 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที ่4 :  ท านุบ า รุง สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถ่ิน อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

เป้ำประสงค์ยุทธศำสตร์ 
 

: นกัศึกษาและบุคลากรมีความเขา้ใจในการท านุบ ารุง สืบสานศิลปวฒันธรรม
ไทยภู มิปัญญาทอ้งถ่ิน อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

ตัวช้ีวดัยุทธศำสตร์ 
 

นกัศึกษาและบุคลากร ของ มทร.ลา้นนา พิษณุโลก  มีความเขา้ใจในการท านุ
บ า รุ ง  สื บส าน ศิ ลปวัฒนธ ร รมไท ย ภู  มิ ปัญญาท้อ ง ถ่ิ น  อ นุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวดั 
4.1 แผยแพร่องคค์วามรู้ดา้นศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 
ใหก้บับุคลากร นกัศึกษา ภายในมหาวทิยาลยัฯ  

15. ชุมชนท่ีเข้าไปวิเคราะห์ความต้องการและ
คดัเลือกเป็นชุมชนพฒันา 

 16. จ านวนชุมชนท่ีเข้มแข็งจากการด าเนินการ
ของสถานศึกษา 

 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที ่5 : พฒันาคุณภาพดา้นการบริหารจดัการใหส้ร้างประโยชน์กบัสถานศึกษาอยา่ง

มีประสิทธิภาพ 
เป้ำประสงค์ยุทธศำสตร์ ผลประเมินการด าเนินการตามแผนกลยทุธ์ท่ีน าไปสู่แผนปฏิบติัการประจ าปี 
ตัวช้ีวดัยุทธศำสตร์ 
 

ร้อยละของผลประเมินการด าเนินการตามแผนกลยุทธ์ท่ีน าไปสู่แผนปฏิบติั
การปฏิบติัราชการประจ าปี 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวดั 
5.1 ส่งเสริมการพฒันาบุคลากรสายวิชาการ และ
สายสนับสนุนให้ มีศักยภาพท่ีจะน าไปสร้าง
ประโยชน์กบัการปฏิบติัหนา้ท่ีของตนเองได ้

17. ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับส นุน ท่ีได้ รับการพัฒนาความ รู้ไปใช้
ประโยชน์ในหนา้ท่ีรับผดิชอบ 

5.2 มหาวทิยาลยัฯ มีการบริหารสอดคลอ้งตามหลกั
ธรรมาภิบาล 

18. ร้อยละผลการประเมินของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
ITA ท่ีมีต่อการบริหารจดัการ 

5 . 3  มีก าร ส่ ง เส ริมพัฒนาระบบ เทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชเ้พื่อการบริหารจดัการ 

19. จ านวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีได้รับ
การพฒันา 

5.4 มีการบริหารจดัการสภาพแวดลอ้มให้น่าอยูแ่ละ
มีบรรยากาศท่ีดีเอ้ือต่อการท างาน 

20. ระดบัความพึงพอใจของบุคลากร นักศึกษา 
และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

5.5 สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหวา่งหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน 

21. จ านวนเครือข่ายความร่วมมือ 

5.6 สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหวา่งประเทศ 22. จ  านวนเครือข่ายความร่วมมือระหวา่งประเทศ 
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3.  โครงสร้ำงองค์กร 
 3.1 โครงสร้ำง มหำวทิยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลล้ำนนำ 
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3.2 โครงสร้ำง มหำวทิยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลล้ำนนำ  พษิณุโลก 
 
 

  ส ำนักงำนอธิกำรบด ี

มหำวทิยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลล้ำนนำ  พษิณุโลก 

 

คณะบริหำรธุรกจิและศิลปศำสตร์ 
 

คณะวศิวกรรมศำสตร์ 

1. การจดัการ (บธ.บ., ปวส.) 
2. ระบบสารสนเทศทางธรกิจ 
(บธ.บ.) 
3. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ปวส.) 

1. ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารฯ (ศศ.บ.) 
2. แผนกวิชามนุษยศาสตร์และ
สงัคมศาสตร์ 
3. แผนกวิชาพลานามยั 
4. แผนกวิชาภาษาตะวนัออก 
5. แผนกวิชาภาษาตะวนัตก 

สำขำครุศำสตร์อุตสำหกรรม 
และเทคโนโลยี 

1. วิศวกรรมเคร่ืองกล (ค.อ.บ.) 
2. ช่างยนต ์(ปวส.) 

วิศวกรรมไฟฟ้า (ค.อ.บ.) 

วิศวกรรมอุตสาหการ (ค.อ.บ.) 

สำขำบริหำรธุรกจิ 

สำขำศิลปศำสตร์ 
 

ส ำนักงำนบริหำร 
  -  ส านกังานประกนั
คุณภาพการศึกษา 
  - หน่วยตรวจสอบภายใน 

 
กองกำรศึกษำ 

  -  งานส่งเสริมวชิาการ 
  - งานส่งเสริมกิจกรรม
นกัศึกษา 
  - งานส่งเสริมการวจิยั
และบริการวชิาการ 
  - งานวทิยบริการและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
  - ศูนยว์ฒันธรรมศึกษา 
 

กองบริหำรทรัพยำกร 
  -  งานคลงัและพสัดุ 
  - งานยทุธศาสตร์และ
แผน 
  - งานบริการ 
  - งานบริหารทรัพยากร
บุคคล 

 

คณะวิทยำศำสตร์ 
และเทคโนโลยีกำรเกษตร 

สำขำพืชศำสตร์ 

พืชศาสตร์ (วท.บ., ปวส.) 

สำขำสัตวศำสตร์และประมง 

1. สัตวศาสตร์ (วท.บ., ปวส.) 
2. ประมง (วท.บ., ปวส.) 

สำขำอุตสำหกรรมเกษตร 

1. เคร่ืองจกัรกลเกษตร  
(วท.บ., ปวส.) 
2. เทคโนโลยกีารอาหาร  
(วท.บ., ปวส.) 
 

สำขำวิทยำศำสตร์ 

1. เทคโนโลยสีารสนเทศ 
(วท.บ.) 
2. กลุ่มศึกษาทัว่ไป 
     - แผนกวชิาเคมี 
     - แผนกวชิาชีววทิยา 
     - แผนกวชิาคณิตศาสตร์ 
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4.  รำยช่ือผู้บริหำร และคณะกรรมกำรบริหำรสถำบัน 
  
ล ำดบั ช่ือ -สกลุ ต ำแหน่ง 

1 ผูช่้วยศาสตราจารยน์พดล  ตรีรัตน์ ผูช่้วยอธิการบดี พิษรุโลก 
2 นายแมน  ฟักทอง รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
3 ผูช่้วยศาสตราจารยก์านตธี์รา  โพธ์ิปาน รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
4 นางสาวโสภณา  ส าราญ รองคณบดีคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร 

5 นางศุภคัษา  ศรีวิชยัล าพรรณ์ ผูอ้  านวยการกองบริหารทรัพยากร 
6 นางสุทินา  พ่ึงทอง ผูอ้  านวยการกองการศึกษา 
7 ผูช่้วยศาสตราจารยณิ์ฐิมา  เฉลิมแสน หวัหนา้สาขาสตัวศาสตร์และประมง 
8 นายยรรยง  เฉลิมแสน หวัหนา้สาขาพืชศาสตร์ 
9 ผูช่้วยศาสตราจารยศ์ศิธร  ปรือทอง หวัหนา้สาขาวิทยาศาสตร์ 
10 ผูช่้วยศาสตราจารยก์ฤษดา  กาวีวงศ ์ หวัหนา้สาขาอุตสาหกรรมเกษตร 
11 นางสวรรยา  หาญวงษา หวัหนา้สาขาบริหารธุรกิจ 
12 นายนิพล  โนนจุย้ หวัหนา้สาขาศิลปศาสตร์ 
13 นายประเทียบ พรมสีนอง หวัหนา้สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี

14 นางศุภรากาญจน ์ นอ้งคง หวัหนา้งานยทุธศาสตร์และบุคลากร 
15 นางนุชจรินทร์  คูวิบูลยศิ์ลป์ หวัหนา้งานคลงัและพสัดุ 
16 นางสาวอาจารีย ์ เกตุวิริยะกลุ หวัหนา้งานบริหารทัว่ไป กองบริหารทรัพยากร 
17 นางจิณณ์ณิชา  รอบคอบ หวัหนา้งานบริการ 
18 นางศิริลกัษณ์  เสน่หา หวัหนา้งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
19 ผูช่้วยศาสตราจารยสุ์พรรัตน์  ทองฟัก หวัหนา้งานส่งเสริมการวจิยัและบริการวชิาการ 

20 นายอ านาจ  ช่ืนแสงมอญ หวัหนา้งานส่งเสริมกิจการนกัศึกษา 
21 นางสาวพาฝัน  ป่ินทอง หวัหนา้งานส่งเสริมวิชาการ 
22 นางสาวลินดา  มุ่งชนะ หวัหนา้งานบริหารทัว่ไป กองการศึกษา 
23 นายณฐัวฒัน ์ ดว้งฉุน หวัหนา้ศูนยว์ฒันธรรมศึกษา 
24 นางสาวโสภณา  ส าราญ หวัหนา้ส านกังานประกนัคุณภาพการศึกษา 
25 นางสาวจิราพร  ค ามา หวัหนา้งานสารบญั 
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กำรแบ่งส่วนงำนของมหำวิทยำลยัเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ พษิณุโลก 
  

              สำยวชิำกำรประกอบไปด้วย  3  คณะ  ได้แก่  
1.             คณะวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยกีำรเกษตร ประกอบด้วย  4  สำขำ  คือ 

-                   สาขาพืชศาสตร์ 

-                   สาขาสัตวศาสตร์และประมง 

-                   สาขาอุตสาหกรรมเกษตร 

-                   สาขาวทิยาศาสตร์ 

2.             คณะบริหำรธุรกจิและศิลปศำสตร์  ประกอบด้วย  2  สำขำ  คือ 

-                   สาขาบริหารธุรกิจ 

-                   สาขาศิลปศาสตร์ 

3.             คณะวศิวกรรมศำสตร์   ประกอบด้วย  1  สำขำ  คือ 

-                   สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
 

       สำยสนับสนุนประกอบไปด้วย  2  กอง  ได้แก่  
1. กองบริหำรทรัพยำกร ประกอบด้วย  4  งำน  คือ 

-                   งานยทุธศาสตร์และแผน 

-                   งานคลงัและพสัดุ 

-                   งานงานบริหารทรัพยากรบุคคล 

-                   งานบริการ 

2. กองกำรศึกษำ ประกอบด้วย  4  งำน  คือ 

-                   งานส่งเสริมวชิาการ 

-                   งานส่งเสริมกิจการนกัศึกษา 

-                   งานส่งเสริมการวจิยัและบริการวชิาการ 

-        งานวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
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 5.  หลกัสูตรและสำขำวชิำทีเ่ปิดสอน 
ในปีการศึกษา 2562  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา พิษณุโลก มีจ านวนหลกัสูตรท่ีเปิดสอน

ทั้งส้ิน 16  หลกัสูตร จ าแนกเป็น  
 

● ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง       จ  านวน  7  หลกัสูตร 
● ระดบัปริญญาตรี           จ  านวน  9  หลกัสูตร 

 

ตำรำงแสดงหลกัสูตรและสำขำวชิำทีเ่ปิดสอนจ ำแนกตำมคณะ ปีกำรศึกษำ 2562 

คณะ/ระดบักำรศึกษำ ปริญญำ หลกัสูตร/สำขำวชิำ 

1.  คณะบริหำรธุรกจิและศิลปศำสตร์   (จ ำนวน  4  หลกัสูตร)  
ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

สาขาวชิาการจดัการ 
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการธุรกิจ 

ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารสากล 
   2. คณะวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยกีำรเกษตร  (จ ำนวน  8 หลกัสูตร) 
ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  สาขาวชิาพืชศาสตร์   

สาขาวชิาสตัวศาสตร์ 
สาขาวชิาประมง 
สาขาวชิาเทคโนโลยเีคร่ืองจกัรกลเกษตร 

  ปริญญาตรี วทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเกษตรศาสตร์   
สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีาร
อาหาร  
สาขาวชิาเคร่ืองจกัรกลเกษตร 
สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

3. คณะวศิวกรรมศำสตร์  (จ ำนวน  4   หลกัสูตร) 
ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  สาขาวชิาช่างยนต ์
ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรม

บณัฑิต 
สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล 
สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า 
สาขาวชิาวศิวอุตสาหการ 
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6.  จ ำนวนนักศึกษำ 
ในปีการศึกษา 2562 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา พิษณุโลก มีนกัศึกษาจ านวนทั้งส้ิน 1,027 

คน เป็นนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง จ  านวน 206 คน   ระดบัปริญญาตรี จ านวน 809 คน  แบ่ง
ตามรายคณะ ดงัน้ี 

 
ตำรำงแสดงจ ำนวนนักศึกษำทั้งหมดของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยรีำชมงคลล้ำนนำ  พณุิโลก 

คณะ 
จ ำนวนนักศึกษำ (คน) รวม 

(คน) ปวส. ปริญญำตรี ปริญญำโท 

1. คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 36 142 - 178 
2. คณะวศิวกรรมศาสตร์ 71 295 - 366 
3. คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยเีกษตร 111 372 - 483 
4. คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ 

- - - - 

5. วทิยาลยัเทคโนโลยแีละสหวทิยาการ - - - - 
6. สถาบนัวจิยัเทคโนโลยเีกษตร - - - - 

รวมทั้งส้ิน 218 809 - 1,027 

 
ตำรำงแสดงจ ำนวนนักศึกษำแบ่งตำมรำยสำขำ ของนักศึกษำระดับ ปวส. และระดับปริญญำตรี 

           
     คณะ / พ้ืนที ่

พืช
ศำ
สต

ร์ 

สัต
วศ

ำส
ตร์

 

ปร
ะม

ง 

อุต
สำ
หก

รร
มเ
กษ

ตร
 

สำ
ขำ
วิท

ยำ
ศำ
สต

ร์ 

บริ
หำ
รธุ
รก
จิ 

ศิล
ปศ

ำส
ตร์

 

วิศ
วก
รร
มไ
ฟฟ้

ำ 

วิศ
วก
รร
มเ
ครื่

อง
กล

 

วิศ
วก
รร
มอุ

ตส
ำห
กำ
ร 

ปว
ส.

 

ป.
ตรี

 

ปว
ส.

 

ป.
ตรี

 

ปว
ส.

 

ป.
ตรี

 

ปว
ส.

 

ป.
ตรี

 

ปว
ส.

 

ป.
ตรี

 

ปว
ส.

 

ป.
ตรี

 

ปว
ส.

 

ป.
ตรี

 

ปว
ส.

 

ป.
ตรี

 

ปว
ส.

 

ป.
ตรี

 

ปว
ส.

 

ป.
ตรี

 

คณะบริหารธุรกิจฯ - - - - - - - - - - 36 119 - 23 - - - - - - 
คณะวทิยาศาสตร์ฯ 23 113 36 110 23 27 29 84 - 37 - - - - - - - - - - 
คณะวศิวกรรมฯ - - - - - - - - - - - - - - - 109 51 101 51 85 

รวม 23 113 36 110 23 27 29 84 - 37 36 119 - 23 - 109 51 101 51 85 
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7.  จ ำนวนอำจำรย์และบุคลำกร 
 7.1 จ ำนวนอำจำรย์ 
  ในปีการศึกษา 2562  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา พิษณุโลก มีจ านวนอาจารยท์ั้งส้ิน 110  
คน เป็นขา้ราชการพลเรือน 39  คน พนกังานมหาวทิยาลยั 63 คน   อาจารย ์(ลูกจา้งชัว่คราว) 8 คน ทั้ ง น้ี   
เม่ือนบัตามเกณฑข์อง สกอ. มีจ  านวนอาจารยท์ั้งส้ิน 110 คน ปฏิบติังานจริง  102 คน  ลาศึกษาต่อ 8   คน 
 
 

ตำรำงที ่ 1 แสดงข้อมูลอำจำรย์จ ำแนกตำมวุฒิกำรศึกษำ , ต ำแหน่งทำงวชิำกำร และคณะ / สำขำวชิำ 

คณะ/สำขำ 

วุฒิกำรศึกษำ 
(คน) 

รวม 

อตัรำส่วน 
วุฒิกำรศึกษำ 
ปริญญำ 
เอก:โท:ตรี 
(ร้อยละ) 

ต ำแหน่งทำง 
วชิำกำร 

อตัรำส่วน 
ต ำแหน่ง 
วชิำกำร 

อำจำรย์:ผศ:รศ 

ปริ
ญญ

ำเอ
ก 

ปริ
ญญ

ำโท
 

ปริ
ญญ

ำต
รี 

อำ
จำ
รย์

 

ผศ
. 

รศ
. 

คณะวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยกีำรเกษตร 
- สาขาพืชศาสตร์ 4 5 - 9 33 : 67 : 0 5 2 2 33 : 33 : 34 
- สาขาสตัวศาสตร์และประมง 5 10 - 15 31 : 63 : 6 11 3 1 69 : 25 : 6 
- สาขาอุตสาหกรรมเกษตร 4 10 - 14 29 : 71 : 0 7 7 - 57 : 43 : 0 
- สาขาวทิยาศาสตร์ 10 10 - 20 37 : 63 : 0 17 3 - 79 : 16 : 5 
คณะบริหำรธุรกจิและศิลปศำสตร์ 
- สาขาบริหารธุรกิจ 2 13 - 15 7 : 93 : 0 13 2 - 87 : 13 : 0 
- สาขาศิลปศาสตร์ 1 14 1 16 6 : 76 : 18 16 - - 94 : 6 : 0 
คณะวศิวกรรมศำสตร์ 
- สาขาวศิวกรรมเคร่ืองกล 2 7 1 10 20 : 70 : 10 9 1 - 90 : 10 : 0 
- สาขาวศิวไฟฟ้า 2 4 - 6 17 : 83 : 0 6 - - 100 
-สาขาวศิวกรรมอุตสาหการ - 5 - 5 0 : 100 : 0 5 - - 100 

รวม 30 78 2 110 22 : 74 : 4 89 18 3 77 : 18 : 5 
 

หมำยเหต ุ  อาจารยอ์  านวย    ค าบุญ  สาขาวศิวกรรมเคร่ืองกล คณะวศิวกรรมศาสตร์    
   ไปช่วยราชการ  ณ  มทร.ลา้นนา  เชียงราย ในปี พ.ศ.  2561-2563  
   ขอ้มูลจาก : งานบริหารทรัพยากรบุคคล    วนัท่ี  มิถุนายน  2563 
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ตำรำงที ่ 2 แสดงจ ำนวนอำจำรย์จ ำแนกประเภท (ตำมเกณฑ์ สกอ.) 

ล ำดับ ประเภท 
จ ำนวนรวม 

(คน) 
ลำศึกษำต่อ 

(คน) 
ปฏิบัติงำนจริง 

(คน) 
1 ขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา 

ต าแหน่งวชิาการ 
39 คน 

อาจารย ์= 21 
ผศ. = 15 
รศ.  = 3 

 
- 

 
39 

2 พนกังานมหาวทิยาลยั 63 8 55 
3 พนกังานราชการ - - - 
4 พนกังานตามพนัธกิจ/ลูกจา้งชัว่คราว 8 - 8 

รวมอำจำรย์ประจ ำ 110 8 102 
 

หมำยเหต ุ  อาจารยอ์  านวย    ค าบุญ  สาขาวศิวกรรมเคร่ืองกล  คณะวศิวกรรมศาสตร์ ไปช่วยราชการ   
   ณ  มทร.ลา้นนา  เชียงราย  ในปี พ.ศ.  2561-2563 
   ขอ้มูลจาก : งานบริหารทรัพยากรบุคคล    วนัท่ี     มิถุนายน  2563 

 
 
ตำรำงที ่3 แสดงจ ำนวนอำจำรย์จ ำแนกตำมคุณวุฒิและต ำแหน่งทำงวชิำกำร (ตำมเกณฑ์ สกอ.)  

คณะ/วทิยาลยั 
ต าแหน่งอาจารย ์ ต าแหน่ง ผศ. ต าแหน่ง รศ. ต าแหน่ง ศ. 

รวม ลา 
ศึกษาต่อ 

ปฏิบติั 
งานจริง ป.ตรี ปโท ป.เอก ป.ตรี ป.โท ป.เอก ป.ตรี ป.โท ป.เอก ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

คณะวศิวกรรมศาสตร์ 1 15 4 - 1 - - - - - - - 21 - 21 

คณะบริหารธุรกิจและ
ศิลปศาสตร์ 

- 25 4 - 2 - - - - - - - 31 2 29 

คณะวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยกีารเกษตร 

- 26 14 - 9 6 - 1 2 - - - 58 6 52 

รวม 1 66 22 - 12 6 - 1 2 - - - 110 8 102 
 

หมำยเหต ุ  อาจารยอ์  านวย    ค าบุญ  สาขาวศิวกรรมเคร่ืองกล  คณะวศิวกรรมศาสตร์ ไปช่วยราชการ  ณ  มทร.ลา้นนา  
เชียงราย  ในปี พ.ศ.  2561-2563 ขอ้มูลจาก : งานบริหารทรัพยากรบุคคล    วนัท่ี     มิถุนายน  2562 
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ตำรำงที ่4 แสดงอตัรำส่วนจ ำนวนอำจำรย์จ ำแนกตำมคุณวุฒิและต ำแหน่งทำงวชิำกำร  
 

จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ 
อตัรำส่วนวุฒิ อตัรำส่วน ต ำแหน่งทำงวชิำกำร 

ป.เอก ป.โท ป.ตรี อำจำรย์ ผศ. รศ. ศ. 
110  คน 31 77 2 89 18 3 - 
ร้อยละ 28.20 70 1.80 81 16.30 2.70 - 

 
 
7.2 บุคลำกรสำยสนับสนุน       
ตำรำงที ่5 แสดงจ ำนวนบุคลำกรสำยสนับสนุน 

ประเภท 
วุฒิกำรศึกษำ (คน) 

รวม (คน) 
ต ่ำกว่ำ ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

ขา้ราชการ - 2 4 - 6 
พนกังานมหาวทิยาลยั - 15 10 - 25 
พนกังานราชการ 6 3 - - 9 
ลูกจา้งประจ า 4 8 - - 12 
ลูกจา้งชัว่คราวรายวนั 10 - - - 10 
ลูกจา้งชัว่คราวรายเดือน  22 1 - 31 
รวมบุคลำกรทั้งส้ิน 20 50 15 - 85 
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8.  ข้อมูลด้ำนงบประมำณ และอำคำรสถำนที่ 
 8.1  งบประมำณ  
  1)  งบประมำณประจ ำปี   

 ในปีการศึกษา 2562  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ได้รับงบประมาณ
ประจ าปีจ าแนกตามประเภทรายจ่าย ดงัน้ี 
 
ตำรำงแสดงจ ำนวนงบประมำณทีไ่ด้รับจ ำแนกตำมประเภทรำยจ่ำย 

ประเภทรำยจ่ำย 

ปีงบประมำณ 

พ.ศ. 2562 
(ปีที่แล้ว) 

พ.ศ. 2563 (ข้อมูล ณ 31 พฤษภำคม พ.ศ.2563) 

จัดสรร เบิกจ่ำย 
งบบุคลากร 37,795,649.08 31,658,900.00 21,724,351.73 
งบด าเนินงาน 11,871,378.63 90,000.00 2,590,563.73 
งบลงทุน 6,427,000.00 - 2,658,000.00 
รายจ่ายอ่ืน  4,464,433.69 - 100,401.00 
งบเงินอุดหนุน  34,455,234.90 37,099,810.00 25,265,331.67 

รวมทั้งส้ิน 95,013,696.30 68,848,710.00 52,338,648.13 
ค่าเส่ือมราคา 20,110,704.05 - - 

รวมค่ำเส่ือมรำคำ 115,124,400.35 68,848,710.00 52,338,648.13 

งบด ำเนินกำรท้ังส้ิน  (หักงบลงทุน) 108,697,400.35 68,848,710.00 49,680,648.13 

ข้อมูลจำก : งานบญัชี ณ วนัท่ี  31 พฤษภาคม พ.ศ.2563 
หมำยเหตุ :  ยอดจดัสรรเป็นยอดท่ีไดรั้บจริงจากส านกังบประมาณ  
 (รวมจดัสรรเพ่ิมระหวา่งปีและเป็นรายการท่ีมีการโอนเปล่ียนแปลงแลว้) 
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 2) งบประมำณเงินรำยได้  
 เป็นงบประมาณท่ีมหาวิทยาลยั จดัสรรให้กบัหน่วยงานในสังกดั โดยเบิกจ่ายตามปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 และพ.ศ. 2563 จ าแนกตามประเภทรายจ่าย ดงัน้ี 
 
ตำรำงแสดงจ ำนวนงบประมำณเงินรำยได้ทีจั่ดสรรจ ำแนกตำมประเภทรำยจ่ำย 

ประเภทรำยจ่ำย 

ปีงบประมำณ 

พ.ศ. 2562 
(ปีที่แล้ว) 

พ.ศ. 2563 (ข้อมูล ณ 31 พฤษภำคม พ.ศ.2563) 

จัดสรร เบิกจ่ำย 
งบบุคลากร 6,839,824.00 7,254,000.00 3,965,600.00 
งบด าเนินงาน 867,077.40 1,182,203.00 866,348.00 
งบลงทุน - - - 
รายจ่ายอ่ืน  1,585,960.00 9,501,530.00 431,116.00 
งบเงินอุดหนุน  4,724,773.66 61,587.00 3,714,836.65 
งบกลาง 2,685,358.00 - - 
เงินสมทบสถาบนั 3,245,772.75 - - 

รวมทั้งส้ิน 19,948,765.81 17,999,320.00 8,977,900.65 

ค่ำเส่ือมรำคำ 2,040,819.92 - - 

รวมค่ำเส่ือมรำคำ 21,989,585.73 17,999,320.00 8,977,900.65 

งบด ำเนินกำรท้ังส้ิน  (หักงบลงทุน) 21,989,585.73 17,999,320.00 8,977,900.65 

ข้อมูลจำก : งานบญัชี ณ วนัท่ี  31 พฤษภาคม พ.ศ.2563 
** ขอ้มูลปีงบประมาณ 2563 เป็นงบประมาณรายไดเ้ฉพาะพ้ืนท่ี ** 
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 8.2 อำคำรสถำนที่ 
   อาคารสถานท่ี  ตารางการใชพ้ื้นท่ีหน่วยงานมีอาคาร  จ  านวน  18 อาคาร  ประกอบไปดว้ย  าคาร ซ่ึงเม่ือ
จ าแนกตามประเภทการใชง้านแลว้  ประกอบไปดว้ยรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 
 

ล ำดบัที่ ประเภทกำรใช้งำน ควำมจุ/ขนำดพื้นที่ จ ำนวนห้อง 
1. ส านกังาน 976  ตรม. 20  หอ้ง 
2. หอ้งเรียน 2,560  ตรม. 40  หอ้ง 
3. หอ้งปฏิบติัการ 2,940  ตรม. 43  หอ้ง 
4. หอ้งประชุม 560 ตรม 4 หอ้ง 
5. หอ้งสมุด(เก่า) 1,154  ตรม. 1 ( 8  หอ้ง ) 
6. ศูนยก์ารเรียนรู้ดว้ยตนเอง 750  ตรม. 6  หอ้ง 
7. ศูนยว์ฒันธรรม 1,000  ตรม. 6  หอ้ง 
8. หอ้งกิจกรรม 96  ตรม. 1  หอ้ง 
9. โรงฝึกงานเคร่ืองกล - 3  โรง 

10. อาคารปฏิบติัการน ้านม - 1 อาคาร 
11. โรงปรับสภาพเมลด็พนัธ์ุ - 1  โรง 
12. ลานตากเมลด็ - 2  ลาน 
13. โรงปฏิบติัการเทคโนโลยีการอาหาร - 2  โรง 
14. อาคารวิทยบริการฯ 

-หอ้งสมุด 
-หอ้งอินเตอร์เน็ต 
-หอ้งประชุมขนาด 40 ท่ีนัง่ 
-หอ้งประชุม ขนาด 350 ท่ีนัง่ 
-หอ้งเรียน 

- 
 

 
2 ชั้น 
5 หอ้ง 
1หอ้ง 
1 หอ้ง 
5 หอ้ง 

15. อาคารเอนกประสงค ์
-หอ้งประชุม 
-หอ้งกิจกรรม 
-หอ้งโถง 
-สนามกีฬา 
-อฒัจรรย ์

- 
 

 
1 หอ้ง 
6 หอ้ง 
1 หอ้ง 

16 หอ้งพยาบาล 40  ตรม 1  หอ้ง 
17 โรงเรือนเพาะช า 2,240 ตรม. 5  โรง 
18 คอกสตัว ์ - 8  คอก 
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9.  เอกลกัษณ์ อตัลกัษณ์หรือวฒันธรรมของสถำบัน 
 

 เอกลักษณ์ : มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา พิษณุโลก มีเอกลกัษณ์ขององคก์ร คือ “ เกษตร 
ปลอดภยั ” ซ่ึงไดก้ าหนดข้ึนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรและนกัศึกษา พร้อมทั้งไดน้ าเสนอต่อ สภา
มหาวิทยาลยั คร้ังท่ี 34 (10/2553) วนัท่ี 1 ตุลาคม 2553 และไดด้ าเนินการส่งเสริมเอกลกัษณ์ของเขตพื้นท่ี อยา่ง
ต่อเน่ือง  
 

 อตัลกัษณ์  :  บณัฑิตนกัปฏิบติัมืออาชีพท่ีใชเ้ทคโนโลยเีป็นฐาน   
        -  บณัฑิตนกัปฏิบติั (Hands - on)   
        -  ใชท้กัษะท่ีมีเทคโนโลยเีป็นฐาน (Technology - Based Learning)  
        - สร้างความเช่ียวชาญวิชาชีพ (Professional Oriented)  
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ส่วนที่ 2 
ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ/ตวับ่งช้ี  ปีการศึกษา 2562 

 

องค์ประกอบที ่1 : การผลติบัณฑิต 
 

ตัวบ่งช้ีที ่1.1   ผลการบริหารจัดการหลกัสูตรโดยรวม 
 
ผู้ก ากบัดูแลตวับ่งช้ี :  
หน่วยงาน/ผู้รับผดิชอบหลกั : ส านกังานประกนัคุณภาพการศึกษา 
หน่วยงาน/ผู้รับผดิชอบร่วม : - 
ผู้จดัเกบ็ข้อมูลและรายงาน : ดร.โสภณา  ส าราญ , นางสาวอาภรณ์  นากุ 
โทรศัพท์ :  
E-mail :   

 
ผลการด าเนินงาน : 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ท่ีท าการเปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 
2562  เปิดสอนทั้งหมด จ านวน 9 หลกัสูตร และไดป้ระเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดบัหลกัสูตร 9  ทุก
หลกัสูตรตามเกณฑม์าตรฐานท่ี สกอ. ก าหนด โดยมีผลการประเมินรายหลกัสูตรสรุปได ้ดงัน้ี  
 

ช่ือหลกัสูตร 

ผลการประเมิน 

องค์ประกอบ 

ที่ 1 

ผลรวมของค่าคะแนน
เฉลีย่องค์ประกอบที่ 2-6 

1) วท.บ.วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร  ผา่น 3.28 

2) วท.บ.เทคโนโลยสีารสนเทศ  ผา่น 3.28 

3) วท.บ.เกษตรศาสตร์  ผา่น 3.54 

4) วท.บ.เคร่ืองจกัรกลเกษตร  ผา่น 3.30 

5) บธ.บ.การจดัการ  ผา่น 3.42 

6) ศศ.บ.ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารสากล  ผา่น 3.31 

7) ค.อ.บ.วศิวกรรมไฟฟ้า  ผา่น 3.39 

8) ค.อ.บ.วศิวกรรมเคร่ืองกล  ผา่น 3.40 

9) ค.อ.บ.วศิวกรรมอุตสาหการ  ผา่น 3.27 

ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลกัสูตร  30.19 
จ านวนหลกัสูตรทั้งหมดท่ีสถาบนัเปิดสอน 9 

คะแนนทีไ่ด้   3.35 
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การค านวณ : 

= 
30.19 

 
9 

 
คะแนนทีไ่ด้   =  ...3.35...  คะแนน 
 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  

เป้าหมาย  2561 ผลการด าเนินงาน คะแนนทีไ่ด้ การบรรลุเป้าหมาย 

3.01 คะแนน 30.19 3.35  

 

เอกสารหลกัฐานอ้างองิ : 
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

1.1-1-01 รายงานผลตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดบัหลกัสูตร ปีการศึกษา 2562 
1.1-1-02  
1.1-1-03  
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ตัวบ่งช้ีที ่1.2   อาจารย์ประจ าสถาบันทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 
ผู้ก ากบัดูแลตวับ่งช้ี : ผูอ้  านวยการกองบริหารทรัพยากร 
หน่วยงาน/ผู้รับผดิชอบหลกั : งานยทุธศาสตร์และบุคลากร 
หน่วยงาน/ผู้รับผดิชอบร่วม : งานยทุธศาสตร์และบุคลากร 
ผู้จดัเกบ็ข้อมูลและรายงาน : คณะ/สาขา/หลกัสูตร 
โทรศัพท์ : นางศุภรากาญจน์  นอ้ยคง 
E-mail :   

 
ผลการด าเนินงาน : 

 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา  มีจ  านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมด (นบัรวมท่ีลาศึกษาต่อ) 
จ านวน 110  คน มีอาจารยป์ระจ าท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก จ านวน  30   คน  เม่ือค านวณตามสูตร พบวา่ค่าร้อยละ
ของอาจารยป์ระจ าท่ีมีคุณวฒิุปริญญาเอก เท่ากบัร้อยละ 27.27 คะแนนท่ีไดเ้ท่ากบั 2.70  คะแนน 
 

ที ่ คณะทีม่กีารเรียนการสอน 
อาจารย์ประจ าคุณวุฒิปริญญาเอก 

ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 

รวมมหาวทิยาลยั    
1 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 2 2 3 
2 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร 17 19 23 
3 คณะวศิวกรรมศาสตร์ 3 3 4 

 
ข้อมูลประกอบการพจิารณา : 

ข้อมูลพืน้ฐาน จ านวน 
1. จ  านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมด (รวมทั้งท่ีปฏิบติังานจริงและลาศึกษาต่อ) 110 
2. จ  านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมด (รวมทั้งท่ีปฏิบติังานจริงและลาศึกษาต่อ) ท่ีมี
คุณวฒิุปริญญาเอก 

30 

 
 
 
 
 
 

 
 

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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แสดงวธีิการค านวณ  : 
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารยป์ระจ าคณะท่ีมีวฒิุปริญญาเอก 

 

= 
จ านวนอาจารยป์ระจ าสถาบนัท่ีมีคุณวฒิุปริญญาเอก 

 100 = 
30 

 100 = 27.27 
จ านวนอาจารยป์ระจ าสถาบนัทั้งหมด 110 

 
2. แปลงค่าร้อยละท่ีค านวณไดใ้นขอ้ 1 เทียบกบัคะแนนเตม็ 5 

 

 

 

 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  

เป้าหมาย 2562 ผลการด าเนินงาน คะแนนทีไ่ด้ การบรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 25 ร้อยละ 27.27 3.41  

 
รายการเอกสารหลกัฐานอ้างองิ : 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 
1.2-1-01 ตารางแสดงจ านวนอาจารยจ์ าแนกประเภท (ตามเกณฑ ์ สกอ.) 
1.2-1-02 ตารางแสดงจ านวนอาจารยจ์ าแนกตามจ าแนกตามคุณวฒิุและต าแหน่ง 
1.2-1-03  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

= 
ร้อยละของอาจารยป์ระจ าสถาบนัท่ีมีคุณวฒิุปริญญาเอก 

 5 = 
27.27 

 5 = 3.41 
ร้อยละของอาจารยป์ระจ าสถาบนัท่ีมีคุณวฒิุปริญญาเอก 40 

 ท่ีก าหนดใหค้ะแนนเตม็ 5         
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ตัวบ่งช้ีที ่1.3   อาจารย์ประจ าสถาบันทีด่ ารงต าแหน่งทางวชิาการ 
 

ผู้ก ากบัดูแลตวับ่งช้ี : ผูอ้  านวยการกองบริหารทรัพยากร 
หน่วยงาน/ผู้รับผดิชอบหลกั : งานยทุธศาสตร์และบุคลากร 
หน่วยงาน/ผู้รับผดิชอบร่วม : งานยทุธศาสตร์และบุคลากร 
ผู้จดัเกบ็ข้อมูลและรายงาน : คณะ/สาขา/หลกัสูตร 
โทรศัพท์ : นางศุภรากาญจน์  นอ้ยคง 
E-mail :   

 

ผลการด าเนินงาน : 

 จากตารางพบวา่  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา  พิษณุโลก มีอาจารยป์ระจ าท่ีด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการทั้งหมด  25  คน  จากจ านวนอาจารยท่ี์ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ (นบัรวมท่ีลาศึกษาต่อ)  จ  านวน  
111  คน  มีอาจารยท่ี์ด ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ จ  านวน  20  คน  คิดเป็นสัดส่วน  18.01  และรองลงมา
มีอาจารยท่ี์ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย ์ จ  านวน 5 คน  คิดเป็นสัดส่วน 4.50 
 

ข้อมูลประกอบการพจิารณา : 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ปีการศึกษา 

2560 
ปีการศึกษา 

2561 
ปีการศึกษา 

2562 

1.  จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมด (รวมทั้งท่ีปฏิบติังานจริงและลาศึกษาต่อ) 111 112.5 110 
2.  จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมดท่ีด ารงต าแหน่งอาจารย ์ 86 84 89 
 - วฒิุปริญญาตรี 3 4 1 
 - วฒิุปริญญาโท 65 64 66 
 - วฒิุปริญญาเอก 18 16 22 
3.  จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมดท่ีด ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ 20 23 18 
 - วฒิุปริญญาตรี 2 2 - 
 - วฒิุปริญญาโท 14 17 12 
 - วฒิุปริญญาเอก 4 4 6 
4.  จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมดท่ีด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย ์ 5 5 3 
 - วฒิุปริญญาตรี - - - 
 - วฒิุปริญญาโท 3 3 1 
 - วฒิุปริญญาเอก 2 2 2 
5.  จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมดท่ีด ารงต าแหน่งศาสตราจารย ์ - - - 
 - วฒิุปริญญาตรี - - - 
 - วฒิุปริญญาโท - - - 
 - วฒิุปริญญาเอก - - - 

รวมจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 25 31 21 
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แสดงวธีิการค านวณ : 
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารยป์ระจ าท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

 

= 
จ านวนอาจารยป์ระจ าสถาบนัท่ีด ารงต าแหน่งทางวชิาการ 

 100 = 
21 

 100 = 19.09 
จ านวนอาจารยป์ระจ าสถาบนัทั้งหมด 110 

 

2. แปลงค่าร้อยละท่ีค านวณไดใ้นขอ้ 1 เทียบกบัคะแนนเตม็ 5 

 
 
 
 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  
เป้าหมาย 2561 ผลการด าเนินงาน คะแนนทีไ่ด้ การบรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 19.09 1.60 คะแนน  

 
รายการเอกสารหลกัฐานอ้างองิ : 
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

1.3-1-01 ตารางแสดงจ านวนอาจารยจ์  าแนกประเภท (ตามเกณฑ ์ สกอ.) 
1.3-1-02 ตารางแสดงจ านวนอาจารยจ์  าแนกตามจ าแนกตามคุณวุฒิและต าแหน่ง 
1.3-1-03  

 
 
 

 
 
 
 
 

= 
ร้อยละของอาจารยป์ระจ าสถาบนัท่ีด ารงต าแหน่งทางวชิาการ 

 5 = 
19.09 

 5 = 1.60 
ร้อยละของอาจารยป์ระจ าสถาบนัท่ีด ารงต าแหน่งทางวชิาการ 60 

 ท่ีก าหนดใหค้ะแนนเตม็ 5         
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ตัวบ่งช้ีที ่1.4   การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 
ผู้ก ากบัดูแลตวับ่งช้ี : หวัหนา้งานส่งเสริมกิจกรรมนกัศึกษา 
หน่วยงาน/ผู้รับผดิชอบหลกั : งานส่งเสริมกิจกรรมนกัศึกษา 
หน่วยงาน/ผู้รับผดิชอบร่วม : งานส่งเสริมกิจกรรมนกัศึกษา 
ผู้จดัเกบ็ข้อมูลและรายงาน : งานส่งเสริมกิจกรรมนกัศึกษา 
โทรศัพท์ : 055-298437 ต่อ 1145 
E-mail :   

 
ผลการด าเนินงาน :  
 

 ข้อ 1.  จัดบริการให้ค าปรึกษาแนะแนวด้านการใช้ชีวติ และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษาในสถาบัน 
 ในปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา  พิษณุโลก ไดว้างระบบการบริการ 
นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรชั้นสูง ระดบัปริญญาตรี โดยมีผลการด าเนินงาน ครบ 6 ขอ้ ดงัน้ี  
1. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา พิษณุโลก ไดจ้ดัให้มีบริการให้ค  าปรึกษา แนะแนวดา้นการชีชีวติ 
และการเขา้สู่อาชีพแก่นกัศึกษา ดงัน้ี 
     1.1 มีการแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาประจ าห้องท่ีนกัศึกษาสังกดั ในสัดส่วนท่ีเหมาะสม อาจารย ์1 คน 
ต่อนักศึกษาไม่เกิน 30 คน ซ่ึงนักศึกษาสามารถเขา้พบอาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อปรึกษาปัญหาต่าง ๆ ทั้งปัญหา
ส่วนตวั ปัญหาดา้นการเรียน การใชชี้ชีวิต และดา้นอ่ืน ๆ โดยอาจารยท่ี์ปรึกษาจะมีขอ้มูลประวติัส่วนตวัของ
นกัศึกษาท่ีตนเองเป็นท่ีปรึกษาทุกคน เช่นขอ้มูลครอบครัว การเรียน สุขภาพ ความสามารถ  เบอร์โทรติดต่อ
นกัศึกษาและครอบครัว  โดยจดัท าเป็นแฟ้มประวติันกัศึกษาประจ าหอ้งเรียนท่ีตนเองรับผดิชอบ 
     1.2 มีการแต่งตั้งบุคลากรในงานกิจการนักศึกษาเพื่อให้ค  าปรึกษาแนะน าแก่นักศึกษาในด้านการ
ด าเนินชีวติ การวางแผนดา้นการเรียน ช่วยเหลือ และแกปั้ญหาทั้งรายกลุ่ม (Group Counseling) และรายบุคคล 
(Individual Counseling) มีบริการสายด่วนรับบริการปรึกษาทางโทรศพัท์ เพื่อช่วยแก้ปัญหาเบ้ืองตน้ คลาย
ความกงัวลให้นิสิตอยา่งทนัท่วงที รวมทั้งมี เครือข่ายโซเชียล อยา่งเฟสบุ๊คของงานกิจการนกัศึกษาท่ีนกัศึกษา
สามารถทกัมาปรึกษาพูดคุยปัญหาต่าง ๆ ได ้มีการจดับริการให้ค  าปรึกษาแก่นกัศึกษาปกติ และนกัศึกษาพิการ 
รวมไปถึงผูป้กครองนกัศึกษา เป็นการให้ความช่วยเหลือดา้นการสร้างความอบอุ่น ความมัน่ใจ อนัจะช่วยให้
นกัศึกษาสามารถตดัสินใจ และเลือกแนวทาง การใชชี้วติไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เหมาะสม 
     1.3 มีการจดัตั้งห้องบริการให้ค  าปรึกษาปัญหาต่าง ๆ โดยจดัตั้งเป็นสัดส่วนเฉพาะ แยกจากห้องอ่ืน 
ๆ (ตั้งอยูบ่ริเวณอาคารเอนกประสงค)์     
     1.4 มีการจดัท าเอกสารประวติัการใหค้  าปรึกษา และเก็บเป็นขอ้มูลสถิติ 
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     1.5 ก าหนดให้มีชั่วโมง Home room ในทุกวนัพุธเวลา 15.00 - 17.00น. ของทุกสัปดาห์ เพื่อให้
นกัศึกษาไดรั้บค าปรึกษา ขอ้มูลข่าวสารและให้อาจารยใ์นสาขาวิชาได ้ติดตาม ดูแล พฤติกรรมของนกัศึกษา 
รวมทั้งอบรมทางดา้นคุณธรรม  จริยธรรมแก่นกัศึกษา รวมถึงการประชาสัมพนัธ์ข่าวสารต่าง ๆ 

  1.6 ก่อนเปิดภาคเรียนใหม่ มหาวิทยาลยัจะร่วมกบัคณะทั้ง 3 คณะ จดัโครงการปฐมนิเทศนกัศึกษา
ใหม่ เพื่อแนะแนวทางการใชชี้วิตในร้ัวมหาวิทยาลยัให้มีความพร้อมทั้งเร่ืองของการเรียนและการใชชี้วิตใน
ขณะท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่นมหาวทิยาลยัฯ  
 
 

รายการเอกสารหลกัฐานอ้างองิ : 
หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

1.4-1-01 ข้อมูลด้านสุขภาพท้ังทางกายและทางจิต ข้อมูลด้านการเรยีน ข้อมลูครอบครัว 
1.4-1-02 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2562 
1.4-1-03 ตัวอย่างการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา 
1.4-1-04 ค าสั่งที่ 176/2561 แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานใน

สถาบันอุดมศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า และลูกจา้งช่ัวคราว ปฏิบัติหนา้ที่ 
1.4-1-05 ค าสั่งที่ 96/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานแนะแนวการศึกษาอาชีพ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณโุลก 
1.4-1-06 ขั้นตอนการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา : งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
1.4-1-07 ตัวอย่างข้อมูลการบริการให้ค าปรกึษาส าหรับนักศึกษาทีม่ีปัญหาชีวติ 

 
 ข้อ 2.  มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานทีใ่ห้บริการ กจิกรรมพเิศษนอกหลกัสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและ

นอกเวลาแก่นักศึกษา 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลกมีการให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร 

แหล่งงานทั้งเตม็เวลา และนอกเวลาแก่นกัศึกษา ดงัน้ี  
2.1 มีการจดับริการขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อนกัศึกษาและกิจกรรมต่างๆ ผ่านทางเวบ็ไซต์ 

อาทิเช่น เวบ็ไซตค์ณะท่ีมีการประชาสัมพนัธ์การรับสมคัรงาน ข่าวกิจกรรม โครงการ ประกวดแบบ รวมไปถึง
โครงการ Workshop ต่าง ๆ (อา้งอิง เวบ็ไซต์มหาวิทยาลยัฯ) นอกจากน้ี มหาวิทยาลยัฯ เห็นว่าปัจจุบนัระบบ 
Social Network (Facebook) เป็นท่ีนิยมในกลุ่มของ นักศึกษา จึงได้น าระบบดงักล่าวมาใช้ในการให้ข้อมูล
ข่าวสาร กิจกรรมพิเศษนอกหลกัสูตร แหล่งงานเตม็เวลาและ นอกเวลาแก่นกัศึกษาอาทิเช่น  
  1) งานส่งเสริมกิจกรรมนกัศึกษา มทร.ลา้นนา พิษณุโลก ซ่ึงจะให้บริการเก่ียวกบั ข่าวสารโครงการ/
กิจกรรมท่ีเก่ียวกบัมหาวิทยาลยัฯ ข่าวสารดา้นแหล่งทุนการศึกษา ตลอดจนเป็นช่องทางการส่ือสารระหวา่ง 
เจา้หนา้ท่ีและนกัศึกษาทุน   ข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ ของนกัศึกษาวิชาทหารและข่าวสารการรับสมคัรงานจาก
สถานประกอบการ / หน่วยงานต่าง ๆ  
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2) งานประชาสัมพนัธ์ ใหบ้ริการขอ้มูลบริการเก่ียวกบัการรับสมคัรงานจาก หน่วยงานท่ีเปิดรับสมคัร
ตามช่องทางท่ีงานแนะแนวไดเ้ผยแพร่ เช่น เฟสบุค๊ เพจงานแนะแนว บอร์ดประชาสัมพนัธ์พร้อมทั้งท าหนงัสือ
แจง้ไปยงัคณะใหป้ระชาสัมพนัธ์นกัศึกษาไดท้ราบ ขอ้มูลสถานประกอบการ   

3) บอร์ดประชาสัมพนัธ์ เพื่อเป็น ส่ือกลางในการบริการขอ้มูลข่าวสารแก่นกัศึกษาและศิษยเ์ก่า เช่น 
การประกาศรับสมคัรงาน แหล่งทุนการศึกษาต่อ หรือการประชาสัมพนัธ์งานสร้างสรรค ์กิจกรรมพิเศษนอก
หลกัสูตร (อา้งอิง บอร์ดประชาสัมพนัธ์) 
 2.2 มีการใหข้อ้มูลของหน่วยงานท่ีใหบ้ริการกิจกรรมพิเศษนอกหลกัสูตร แหล่งงานทั้งเตม็เวลาและ
นอกเวลาแก่นกัศึกษา  
        1) มีการให้บริการขอ้มูลหน่วยงานผา่นทางเวป็ไซต ์www.RMUTL.ac.th และประชาสัมพนัธ์ขอ้มูล
ข่าวสารต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์แก่นักศึกษา และการ ประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัการจดักิจกรรมพิเศษ    นอก
หลักสูตรต่าง ๆ ผ่านทางเพจ facebook  งานกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
พิษณุโลก  
   2)  มีโครงการค่ายอาสาของชมรมนักศึกษาคณะวิชาต่าง ๆ เช่น โครงการครูอาสาของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์  โครงการตน้กร่างพนัธ์ุอาสาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  โครงการตน้
กลา้ราชมงคลอาสา ของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เป็นตน้      
   3)  มีการส่งเสริมการมีรายไดร้ะหว่างเรียน Part-time ให้กบันกัศึกษาไดท้  างานนอกเวลาเรียนตาม
สถานท่ีต่าง ๆ เช่น ในร้านอาหารบนเซ็นทรัลพลาซ่า พิษณุโลก 
   4) มีการประชาสัมพนัธ์ต าแหน่งงาน การส่งเสริมการมีรายไดร้ะหว่างเรียน การรับสมคัรงาน โดย
การประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลต าแหน่งงานว่าง ส่งเสริมการมีรายไดร้ะหวา่งเรียน และเพจ facebook งานกิจกรรม
นกัศึกษา  
    5)  ประชาสัมพนัธ์ข่าวการศึกษาต่อ ข่าวทุน การศึกษา ทางเวบ็ไซต ์และบอร์ดประชาสัมพนัธ์ ขอ้มูล
ประชาสัมพนัธ์ข่าว  ผ่านช่องทางการให้บริการ ดงัต่อไปน้ีได้แก่ ทางเว็ปไซต์ www.rmutl.ac.th   ทางเพจ 
facebook งานกิจกรรมนกัศึกษา      
 

 รายการเอกสารหลกัฐานอ้างองิ : 
หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

1.4-02-01 เว็บไซตม์หาวิทยาลัย 
1.4-02-02 เฟสบุ๊ค ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย 
1.4-02-03 เฟสบุ๊ค ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา 
1.4-02-04 วารสารมหาวิทยาลัย 
1.4-02-05 เฟสบุ๊ค เพจงานแนะแนว 
1.4-02-06 เฟสบุ๊ค เพจงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาและทุนการศึกษา 
1.4-02-07 ข้อมูลหน่วยงานส่งเสรมิกิจกรรมนกัศึกษา กองการศึกษา 
1.4-02-08 โครงสร้างการบรหิารงานหน่วยงานส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา 
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1.4-02-09 บอร์ดประชาสัมพันธ์, การรับสมัครงาน, ข่าวกิจกรรม ,ทุนการศึกษา,นักศึกษาวิชาทหาร 
1.4-02-10 ตัวอย่างหนังสือแจ้งเวียนประชาสมัพันธ์การรับสมัครงาน , ทุนการศกึษา 

 
 ข้อ 3.  จัดกจิกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเม่ือส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 
      มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ได้จดักิจกรรมเตรียมความพร้อมส าหรับ
นกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 เพื่อการท างานเม่ือส าเร็จการศึกษาแก่นกัศึกษา ซ่ึงไดจ้ดัโครงการปัจฉิมนิเทศเพื่อเตรียม
ความพร้อมส าหรับการศึกษาต่อและการท างานของผูท่ี้คาดวา่จะส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 ใน
วนัท่ี 6  มีนาคม 2563  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ในหัวข้อ เร่ือง “ปัจจัยสู่
ความส าเร็จดา้นวิชาชีพ” โดยว่าท่ีร้อยตรีธาริน อยู่ครอบ นอกจากนั้นในระดบัหลกัสูตรยงัมีการจดักิจกรรม
เตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเม่ือส าเร็จการศึกษา ดงัน้ี 
 3.1 กิจกรรมให้ความรู้ เร่ืองการเขียนจดหมายสมคัรงาน (Resume) และการแนะน าตวัเองในการสอบ
สัมภาษณ์ (ภาษาองักฤษ)  
 3.2 กิจกรรมให้ความรู้ เร่ืองการเขียนจดหมายสมคัรงาน (Resume) และการแนะน าตวัเองในการสอบ
สัมภาษณ์ (ภาษาไทย)  
 3.3 กิจกรรมใหค้วามรู้ เร่ืองการพฒันาบุคลิกภาพเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การท างาน  
 3.4 กิจกรรมแนะน ากระบวนการการเขา้ศึกษาต่อในระดบัปริญญาตรีของมหาวิทยาลยัฯ ปีการศึกษา 
2563 โดย วทิยากรจากงานรับสมคัรนกัศึกษาใหม่ (งานส่งเสริมวชิาการ) 
 3.5 กิจกรรมแนะน าการเตรียมความพร้อมการปฏิบติัตนของวา่ท่ีบณัฑิต ปีการศึกษา 2562 
 3.6 กิจกรรมใหค้วามรู้การช าระหน้ี กยศ. ของธนาคารกรุงไทย ประจ าปีการศึกษา 2562  
 

รายการเอกสารหลกัฐานอ้างองิ : 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.4-03-01 ตัวอย่างเอกสารรูปถ่ายผู้ประกอบการมาตั้งบูธรบัสมคัรงาน 
1.4-03-02 รายงานผลการด าเนินงานโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 
1.4-03-03 รายงานผลการด าเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการศึกษาต่อและการท างาน

ให้กับนักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 
1.4-03-04 กิจกรรมให้ความรู้การช าระหนี้ กยศ. ของธนาคารกรุงไทย ประจ าปีการศึกษา 2561 
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 ข้อ 4.  ประเมินคุณภาพของการจัดกจิกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อ ไม่ต ่ากว่า 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5 

มหาวทิยาลยัมีผลการประเมินคุณภาพของการใหบ้ริการขอ้ 1-3 ดงัน้ี 
1)  การบริการการแนะแนวดา้นการใชชี้วติของงานส่งเสริมกิจกรรรมนกัศึกษา  
          1.1 การให้บริการในการให้ค  าปรึกษาและแนวด้านการใช้ชีวิตส าหรับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยฯ 
ประจ าปีการศึกษา 2562 (อ้างอิง : แบบประเมินความพึงพอใจการด าเนินงาน) เก็บข้อมูลจากนักศึกษา
ผูใ้ช้บริการ จ านวน 8 คน  ผลการประเมินการด าเนินงานในภาพรวมพบว่า ผูใ้ช้บริการมีความพึงพอใจใน
ระดบัมาก  ค่าคะแนนการประเมินเฉล่ีย 4.34 (อา้งอิง :รายงานสรุปผลการประเมิน) และมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

1.1.1 นกัศึกษาจะรับค าปรึกษาจากเพื่อนและรุ่นพี่มากกวา่ท่ีจะเขา้ปรึกษาอาจารยท่ี์ปรึกษา หรือ
อาจารยแ์นะแนว เพราะเป็นบุคคลท่ีใกลต้วัและมีความสมัพนัธ์กนัมากกวา่ 

1.1.2 การใหง้านบริการค าปรึกษาท่ีมีการสรุป การจดบนัทึก หรือ การขอขอ้มูลของนกัศึกษาในการรับ
ค าปรึกษา ท าใหน้กัศึกษารู้สึกวา่เร่ืองท่ีปรึกษาไม่เป็นความลบั   

1.2 การจดักิจกรรมปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2562 (อา้งอิง : ประเมินความพึง 
พอใจต่อโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่)  เก็บขอ้มูลจากนักศึกษาจ านวน 252 คน  ผลการประเมินการ
ด าเนินงานในภาพรวมพบว่า นกัศึกษาไดรั้บความรู้เก่ียวกบัขอ้มูลเบ้ืองตน้ของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคลลา้นนา พิษณุโลก  และมีไดท้ราบถึงแนวทางในการปรับตวัเขา้กบัเพื่อน รุ่นพี่ สถานท่ี รวมถึงระบบการ
เรียนในระดบัมหาวิทยาลยั อยูใ่นระดบั มากท่ีสุด ค่าคะแนนการประเมินเฉล่ีย 4.39 (อา้งอิง :รายงานสรุปผล
การประเมิน) และมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
            1.2.1 การบรรยายพอสมควรไม่ควรนานเกินไป แนะน าใหมี้การคัน่กิจกรรม หรือเปิดช่วงถาม-
ตอบ เพื่อเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้และมีการสนทนาระหวา่งกลุ่มหรือร่วมกนัเสนอความคิดเห็น 
        
2) การใหข้อ้มูลของหน่วยงานท่ีใหบ้ริการกิจกรรมพิเศษนอกหลกัสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่
นกัศึกษา 
 2.1 การให้ขอ้มูลของหน่วยงานท่ีให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลกัสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและ
นอกเวลาแก่นกัศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 (อา้งอิง : แบบประเมินความพึงพอใจการด าเนินงาน) เก็บขอ้มูล
จากนกัศึกษาผูใ้ชบ้ริการ จ านวน 27 คน  ผลการประเมินการด าเนินงานในภาพรวมพบวา่ ผูใ้ชบ้ริการมีความพึง
พอใจในระดับมาก  ค่าคะแนนการประเมินเฉล่ีย 4.17 (อ้างอิง : รายงานสรุปผลการประเมิน) และมี
ขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

      2.1.1 อยากใหมี้แหล่งงานหารายไดพ้ิเศษท่ีนกัศึกษาสามารถท างานไดม้ากกวา่น้ี 
             2.1.2 ควรมีแหล่งขอ้มูลสนบัสนุนขอ้มูลดา้นอ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ีหน่วยงานน าเสนอขอ้มูล เช่น 
การใหข้อ้มูลดา้นการตดัสินใจหรือขอ้มูลทางเลือกแก่นกัศึกษาเพิ่มเติม 
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        2.2 การให้บริการงานกองทุนเงินให้กูย้ืมเพื่อการศึกษา ในกิจกรรม บรรยายให้ความรู้นกัศึกษาเก่ียวกบั
หลกัเกณฑ์และวิธีการช าระหน้ีคืนกองทุนฯ ส าหรับนกัศึกษาชั้นปีสุดทา้ย ประจ าปีการศึกษา 2562 (อา้งอิง : 
แ บ บ ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ก า ร ด า เ นิ น ง า น )  เ ก็ บ ข้ อ มู ล จ า ก นั ก ศึ ก ษ า ผู ้ ใ ช้ บ ริ ก า ร  
จ านวน 63 คน  ผลการประเมินการด าเนินงานในภาพรวมพบวา่ ผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด  
ค่าคะแนนการประเมินเฉล่ีย  4.33 (อา้งอิง :รายงานสรุปผลการประเมิน) และมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
            2.2.1 นกัศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ออกฝึกงานตลอดปีการศึกษาสุดทา้ยท าให้มาร่วมกิจกรรม
ไม่ได ้และไดว้างแผนในการประชุมปัจฉิมนิเทศนกัศึกษากลุ่มน้ีไว ้ในช่วงวนัท่ีนกัศึกษากลบัมาร่วมกิจกรรม
ประชุมนิเทศนักศึกษาฝึกสอน  แต่เน่ืองจากช่วงระยะเวลาดงักล่าวเกิดโรคระบาด COVID-19 จึงท าให้ไม่
สามารถนัดนักศึกษามาประชุมได้ งาน กยศ. จึงได้มีการประสานยงันักศึกษาเป็นรายบุคคล และส่งขอ้มูล
หลกัเกณฑ์ในการช าระหน้ีคืนกองทุนให้นกัศึกษาแทนโดยจดัส่งในรูปแบบ Power point ปัจฉิมนิเทศกองทุน
เงินใหกู้ย้มืเพื่อการศึกษา พร้อมไลน์ท่ีเป็นช่องทางติดต่อกองทุนฯ ใหก้บันกัศึกษาแทน 
 
3)  การจดักิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเม่ือส าเร็จแก่นกัศึกษา 
      3.1 การจดักิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการศึกษาและการท างาน งานปัจฉิมนิเทศนกัศึกษาแก่ผูท่ี้คาดวา่
จะส าเร็จการศึกษาส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 (อา้งอิง : รายงานสรุปผลการประเมิน) เก็บขอ้มูล
จากผูใ้ชบ้ริการชั้นปีสุดทา้ยจ านวน 258 ราย ผลการประเมินการด าเนินงานในภาพรวมพบวา่ผูใ้ชบ้ริการมีความ
พึงพอใจในระดบัมาก ค่าคะแนนประเมินเฉล่ีย 4.08  (อา้งอิง : สรุปผลการประเมิน)  และมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

1. สถานท่ีช่วงบ่ายควรจดัท่ีมีอากาศถ่ายเท เพราะอากาศร้อน พดัลมไอน ้าไม่ทัว่ถึง และมีเสียงดงั  
2. ใชเ้วลานานเกินไป การจดักิจกรรมควรมีความกระชบัและตามก าหนดการ ไม่ควรมีกิจกรรมอ่ืน

แทรกเน่ืองจากจะท าใหก้ าหนดการคลาดเคล่ือน 
3. ช่วงบ่ายระบบส่ือการน าเสนอไม่เอ้ือในการน าเสนอขอ้มูลของวทิยากร 

 
4. สรุปผลกการประเมินคุณภาพของการจดักิจกรรมและการจดับริการในภาพรวมดงัน้ี 
       ขอ้ 1 หัวข้อ 1.1 การใหบ้ริการในการใหค้  าปรึกษาและแนะแนวดา้นการใชชี้วติส าหรับนกัศึกษาใน
มหาวทิยาลยั ประจ าปีการศึกษา 2562 ผลการประเมินการด าเนินงานในภาพรวมพบวา่ ผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจ
ในระดบัมาก  ค่าคะแนนการประเมินเฉล่ีย                                                      = 4.34 
                หัวข้อ 1.2  การจดักิจกรรมปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2562  = 4.39 
                รวมข้อ 1 ได้คะแนนเฉลีย่   = (4.34+4.39)/2 = 4.36 
       ขอ้ 2   หัวข้อ 2.1 การใหข้อ้มูลของหน่วยงานท่ีใหบ้ริการกิจกรรมพิเศษนอกหลกัสูตร แหล่งงานทั้งเตม็
เวลาและนอกเวลาแก่นกัศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 ผลการประเมินการด าเนินงานในภาพรวมพบวา่ 
ผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจในระดบัมาก  ค่าคะแนนการประเมินเฉล่ีย                        =  4.17  
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                    หัวข้อ 2.2 การให้บริการงานกองทุนเงินให้กู ้ยืมเพื่อการศึกษา ในกิจกรรม บรรยายให้ความรู้
นกัศึกษาเก่ียวกบัหลกัเกณฑ์และวธีิการช าระหน้ีคืนกองทุนฯ ส าหรับนกัศึกษาชั้นปีสุดทา้ย ประจ าปีการศึกษา 
2562 ผลการประเมินการด าเนินงานในภาพรวมพบวา่ ผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจในระดบัมาก  ค่าคะแนนการ
ประเมินเฉล่ีย                                                                 = 4.33 
                หัวข้อ 2.3 การให้บริการของแผนกกองทุนให้กู ้ยืมเพื่อการศึกษา ผลการประเมินการ
ด าเนินงานในภาพรวมพบว่า ผู ้ใช้บริการมีความพึงพอใจในระดับมาก  ค่าคะแนนการประเมินเฉล่ีย  
ภาคเรียนท่ี 1 = 4.43  ค่าคะแนนการประเมินเฉล่ีย ภาคเรียนท่ี 2 =  4.42  =  (4.43 +4.42)/2 =4.42 
                  รวมข้อ 2 ได้คะแนนเฉลีย่   = (4.17 + 4.33+4.42)/3 = 4.30 
 
       ขอ้ 3 การจดักิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเม่ือส าเร็จการศึกษานกัศึกษา   
ค่าคะแนนการประเมินเฉล่ีย ภาคเรียนท่ี 1                             =   4.08 
                   รวมคะแนนข้อ (1) + (2) + (3)  =   (4.34 + 4.30 + 4.08)/3 
                                                          =            4.24 
 
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

1.4-04-01 สรุปแบบประเมินผลความพึงพอใจนักศึกษาในการจัดบริการให้ค าปรึกษาแนะแนวด้านการ
ใช้ชีวิตและการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษาในสถาบัน 

1.4-04-02 ตัวอย่างแบบสอบถามความพึงพอใจนักศึกษาในการจัดบริการให้ค าปรึกษาแนะแนวด้าน
การใช้ชีวิตและการเข้าสู่อาชีพแกน่ักศึกษาในสถาบัน 

1.4-04-03 สรุปแบบประเมินผลความพึงพอใจนักศึกษา ในกิจกรรมพิเศษนอกหลักสตูร แหล่งงานท้ัง
เต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา 

1.4-04-04 ตัวอย่างแบบสอบถามความพึงพอใจนักศึกษา ในกิจกรรมพิเศษนอกหลักสตูร แหล่งงานท้ัง
เต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา 

1.4-04-05 สรุปแบบประเมินผลแบบสอบถามความพึงพอใจกิจกรรมเตรยีมความพร้อมเพื่อการท างาน
เมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 

1.4-04-06 ตัวอย่างแบบสอบถามความพึงพอใจกิจกรรมเตรยีมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จ
การศึกษาแก่นักศึกษา 
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✓ ข้อ 5. น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพฒันาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพ่ือส่งให้ผลการ
ประเมินสูงขึน้หรือเป็นไปตามความคาดหวงัของนักศึกษา 

 มหาวิทยาลัยได้น าผลการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการมาปรับปรุง
พฒันาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพื่อส่งให้การประเมินสูงข้ึนหรือเป็นไปตามความคาดหวงัของ
ผูรั้บบริการคือนกัศึกษา โดยน าผลการประเมินน้ีเสนอต่อท่ีประชุมงานส่งเสริมกิจกรรมนกัศึกษา ซ่ึงท่ีประชุม
พิจารณาแลว้มีมติมอบหมายให้ผูรั้บผิดชอบในแต่ละหน่วยงานด าเนินการและหาวิธีการจดัการและปรับปรุง
ต า ม ข้ อ เ ส นอ แน ะ  เ พื่ อ ใ ห้ เ ป็ น ไ ป ต า ม ค ว า มค า ดห วัง ข อ ง นั ก ศึ กษ า ใ น ปี ก า ร ศึ กษ า ถัด ไป   
โดยมอบหมายใหผู้รั้บผดิขอบในแต่ละหน่วยงานด าเนินการดงัน้ี 
  

 กจิกรรมและข้อเสนอแนะ วธีิการจัดการ/ปรับปรุง 

1.1 ด้านการบริการการแนะแนวด้านการใช้ชีวติของ
งานส่งเสริมกจิกรรมนักศึกษา (ปีการศึกษา 2561) 
 1.1.1 ผูใ้ห้ค  าปรึกษาควรเลือกให้เหมาะสม
กบัวยั ส่วนหอ้งใหค้  าปรึกษาควรอยูป่ระจ าคณะ 
       1.1.2 อยากให้มีห้องให้ค  าปรึกษาประจ า
คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

1.1.3 ห้องให้ค  าปรึกษาควรมีความเป็น
ส่วนตวัมีของตกแต่งท่ีดูแลว้ผ่อนคลาย เขา้ไปแลว้
รู้สึกสบายใจและไม่รู้สึกว่าความลับท่ีปรึกษาไม่
ร่ัวไหล 
 

     จากการประชุมของงานส่ง เส ริมกิจกรรม
นักศึกษา กองการศึกษาได้น าข้อเสนอแนะของ
นักศึกษาด้านการบริการการแนะแนวด้านการใช้
ชีวติ เพื่อน ามาปรับปรุงการใหบ้ริการดงัน้ี 
- มีการจดัเจา้หน้าท่ีผูใ้ห้บริการค าปรึกษาเพิ่มเติม 
หลากหลายช่วงอายุ และประสบการณ์เพื่อให้
ส าม า รถ เ ข้ า ถึ งกับนัก ศึ กษ าโดยแจ้ ง ข้อ มู ล
รายละเ อียดของผู ้ให้บ ริการ เ ช่นอายุ  คุณวุ ฒิ  
ประสบการณ์ท างาน ความถนัดหรือความช านาญ 
ไวอ้ยา่งชดัเจนเพื่อให้นกัศึกษาสามารถเลือกปรึกษา
ผูใ้หบ้ริการท่ีเหมาะสมกบัตนเองได ้
- จดัเตรียมห้องบริการให้ค  าปรึกษาประจ าแต่ละ
คณะโดยแยกเป็นสัดส่วนอย่างชัดเจนจากห้องพกั
อาจารย ์
- ในห้องให้ค  าปรึกษานั้น นอกจากจะตอ้งมีความ
เ ป็นส่วนตัวแล้ว  ต้องตกแต่งภายในห้องให้
เหมาะสมเช่น การใชสี้ของหอ้งท่ีเยน็ตา สงบ อากาศ
ถ่ายเทสะดวก เป็นตน้ 
ส่วนในปีการศึกษา 2562 มีข้อเสนอแนะดังนี้      
1. นักศึกษาจะรับค าปรึกษาจากเพื่อนและรุ่นพี่
มากกว่าท่ีจะเข้าปรึกษาอาจารย์ท่ีปรึกษา หรือ
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อาจารยแ์นะแนว เพราะเป็นบุคคลท่ีใกล้ตวัและมี
ความสัมพนัธ์กนัมากกวา่   
2. การใหง้านบริการค าปรึกษาท่ีมีการสรุป การจด
บนัทึก หรือ การขอขอ้มูลของนกัศึกษาในการรับ
ค าปรึกษา ท าใหน้กัศึกษารู้สึกวา่เร่ืองท่ีปรึกษาไม่
เป็นความลบั    

    1.2.การจัดกจิกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
ประจ าปีการศึกษา 2561 
   มีความพึงพอใจนกัศึกษาผูเ้ขา้ร่วมโครงการอยูใ่น
ระดบัดีมาก ค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.22 และมี
ขอ้เสนอแนะจากนกัศึกษาท่ีเขา้ร่วมโครงการดงัน้ี 
      1.2.1 ร้อนมาก ควรเพิ่มพดัลม 
       1.2.2 การบรรยายพอสมควรไม่ควรนาน
เกินไป 
       1.2.3 การจดัโครงการปฐมนิเทศควรมีวนั
จดักิจกรรมท่ีห่างจากช่วงการเรียนปรับพื้นฐาน
อยา่งนอ้ย 1 – 2 วนั เพื่อให้นกัศึกษาไดมี้เวลา
พกัผอ่นบา้ง  

  กิจกรรมปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2562 
ได้น าข้อเสนอแนะของปีการศึกษา 2561 มาเป็น
ขอ้มูลเพื่อปรับปรุงแกไ้ขการด าเนินกิจกรรม ส่งผล
ให้การประ เ มินความพึ งพอใจของนัก ศึกษา
ผูเ้ข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับดีมาก มีค่าคะแนน
เฉล่ียเท่ากบั 4.30 ซ่ึงสูงข้ึนจากปีการศึกษา 2561 คือ 
4.22  โดยปรับปรุงสถานท่ีใหมี้อากาศถ่ายเทและลด
ความร้อน เพิ่มจ านวนพัดลมท่ีใช้ในกิจกรรม 
รวมถึงลดระยะเวลาในช่วงของการบรรยายให้มี
ความกระชบั รวดเร็วและมีประโยชน์ต่อนกัศึกษา
มากข้ึน เช่น การบรรยายการใชชี้วตินกัศึกษาภายใน
ร้ัวมหาวิทยาลยั  สถานท่ีในการจดักิจกรรมด านาได้
มีการปรับพื้นท่ีและทางเดินให้มีความปลอดภยัแก่
นกัศึกษามากยิง่ข้ึน  
ส่วนในปีการศึกษา 2562 มีข้อเสนอแนะดังนี ้
1.ควรมีการคัน่กิจกรรม หรือเปิดช่วงถาม-ตอบ เพื่อ
เพิ่มโอกาสในการเรียนรู้และมีการสนทนาระหวา่ง
กลุ่มหรือร่วมกนัเสนอความคิดเห็น       

2.1การให้ข้อมูลของหน่วยงานทีใ่ห้บริการกจิกรรม
พเิศษนอกหลกัสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอก
เวลาแก่นักศึกษา 

(ด าเนินการคร้ังแรกในปีการศึกษา 2561) 
       นกัศึกษาผูเ้ขา้ร่วมโครงการมีความพึง
พอใจการใหบ้ริการกิจกรรมพิเศษนอกหลกัสูตร 

  จากการประชุมของงานส่งเสริมกิจกรรมนกัศึกษา 
กองการศึกษาเม่ือวนัพุธท่ี 4 เดือนเมษายน 2562 
โดยได้น าข้อเสนอแนะของนักศึกษาด้านการให้
ขอ้มูลของหน่วยงานท่ีให้บริการกิจกรรมพิเศษนอก
หลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่
นกัศึกษาเพื่อน ามาปรับปรุงการใหบ้ริการดงัน้ี 
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แหล่งงานทั้งเตม็เวลาและนอกเวลาแก่นกัศึกษาอยู่
ในระดบัดีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.60 และมี
ขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
       2.1.1 อยากใหมี้ขอ้มูลอยา่งสม ่าเสมอและ
เป็นปัจจุบนัของการหารายไดพ้ิเศษ 
       2.1.2 อยากใหมี้แหล่งงานหารายไดพ้ิเศษ
มากกวา่น้ี 
       2.1.3 ไม่รู้จกัหอ้งใหค้  าแนะน าอยากท างาน
ตอ้งถามอาจารยท่ี์ปรึกษาถึงทราบ 
  

-ผูรั้บผดิชอบงานแนะแนวตอ้งให้ขอ้มูลแหล่งงานท่ี
เป็นปัจจุบนักบันกัศึกษาอยา่งสม ่าเสมอมากยิง่ข้ึน   
- ผูรั้บผิดชอบงานตอ้งแสวงหาแหล่งงาน ในการหา
รายไดพ้ิเศษเพิ่มเติมนอกเวลาใหน้กัศึกษามากยิ่งข้ึน 
เช่น การประสานงานไปยงัส านักงานจัดหางาน
จงัหวดัเพื่อแจง้แหล่งขอ้มูลการรับสมคัรงานต่าง ๆ
ใหน้กัศึกษาทราบ 
- ผูรั้บผิดชอบงานแนะแนวตอ้งจดัท าแผนผงัแสดง
สถานท่ีตั้ งของห้องแนะแนว ประชาสัมพนัธ์ให้
นักศึกษาทราบอย่างทั่วถึงทุกคณะ เช่น การติด
บอร์ดประชาสัมพนัธ์ของแต่ละคณะ การแจง้ขอ้มูล
ผ่านเวปไซต์ หรือเฟสบุ๊คประชาสัมพันธ์ของ
มหาวทิยาลยั 

2.2 การให้บริการงานกองทุนเ งินให้กู้ ยืม เ พ่ือ
การศึกษาในกิจกรรมบรรยายให้ความรู้นักศึกษา
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวธีิการช าระหนี้คืนกองทุนฯ 
ส าหรับนกัศึกษาท่ีจะส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 
2562 นักศึกษามีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด 
ค่าเฉล่ีย 4.33 
มีข้อเสนอแนะในกจิกรรมดังนี ้
       2.2.1 นกัศึกษาคณะวศิวกรรมศาสตร์ออก
ฝึกงานตลอดปีการศึกษาสุดทา้ยท าใหม้าร่วม
กิจกรรมบรรยายใหค้วามรู้นกัศึกษาเก่ียวกบั
หลกัเกณฑแ์ละวธีิการช าระหน้ีคืนกองทุนฯ ไม่ได ้
และไดว้นัเวลาในการจดักิจกรรมพร้อมกนัในวนัท่ี
จะมีการปัจฉิมนิเทศนกัศึกษาฝึกสอน แต่เน่ืองช่วง
ระยะเวลาดงักล่าว อยูใ่นระหวา่งเกิดสถานการณ์
โรคติดต่อ COVID-19 จึงไม่สามารถจดัประชุม
บรรยายหวัขอ้ดงักล่าวได ้ 
 
 

การให้บริการงานกองทุนเงินให้กู้ ยืมเพ่ือการศึกษา
ในกิจกรรมบรรยายให้ความรู้นักศึกษาเกี่ยวกับ
หลกัเกณฑ์และวธีิการช าระหนีคื้นกองทุนฯ  ส าหรับ
นักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562  
ซ่ึงแผนกกองทุนฯ ไดน้ าขอ้เสนอแนะจากนกัศึกษา
ในปีการศึกษา 2561 มาเป็นข้อมูลเพื่อปรับปรุง
แก้ไขการด าเนินกิจกรรมดังกล่าว  ส่งผลให้การ
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาผู ้เข้า ร่วม
โครงการอยูใ่นระดบัพึงพอใจมากท่ีสุด มีค่าคะแนน
เฉล่ียเท่ากบั 4.33 (อา้งอิงจาก : รายงานสรุปผลการ
ประ เ มิน)  ซ่ึ งอยู่ ในระดับ ดี ข้ึนกว่า เ ดิมจากปี
การศึกษา 2561 โดยไดป้รับปรุงการด าเนินกิจกรรม
ตามขอ้เสนอแนะของนกัศึกษาดงัน้ี 
        2. ส าหรับนกัศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ท่ีตอ้งออกฝึกสอนตลอดทั้งปีการศึกษานั้น แผนก
กองทุนมีการวางแผนแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดย
ก าหนดวนัจดักิจกรรมบรรยายให้ความรู้นักศึกษา 
ในวนัเดียวกบัท่ีนักศึกษาตอ้งเขา้มาประชุมปัจฉิม
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นิเทศนักศึกษาท่ีออกฝึกสอน แต่เน่ืองจากช่วง
ระยะเวลาดงักล่าว อยู่ในระหว่างเกิดสถานการณ์
โรคติดต่อ COVID-19 จึงไม่สามารถจดัประชุมได้ 
จึงใชว้ธีิแจง้รายละเอียดนกัศึกษาเป็นรายบุคคล และ
จัดส่งชุดบรรยายปัจฉิมนิเทศ กยศ. ในรูปของ 
PowerPoint ใหก้บันกัศึกษาทุก ๆ คน พร้อมกบัไลน์
ในการติดต่อสอบถามขอ้มูลต่าง ๆ จาก กยศ. 

 2.3 รายงานการประเมินผลความพึงพอใจ
ของนักศึกษาทีม่ีต่อการให้บริการของแผนกกองทุน
เงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2562พบว่า นัก ศึกษามีความพึงพอใจ ต่อการ
ให้บริการในภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด 
ค่าเฉลีย่ 4.43 
  โดยนักศึกษามีข้อเสนอแนะต่อการให้บริการดังนี้ 
 1. เน่ืองจากปีการศึกษา 2562 มีการเปล่ียนแปลง
ช่ือผูมี้อ านาจกระท าการแทนสถานศึกษา เป็นผูมี้อ านาจลง
นามในเอกสารนั้นอยูท่ี่ มทร.ลา้นนา ดงันั้น จึงตอ้งรวบรวม
เอกสารแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยนัฯ จ านวนเงินค่า
เล่าเรียนของนกัศึกษาผูกู้ย้ืมไปลงนามพร้อมกนั เพ่ือความ
สะดวกและลดขั้นตอนการด าเนินงาน จึงอาจท าให้เกิด
ความล่าชา้อยูบ่า้งเล็กนอ้ย แต่นกัศึกษาก็ไดรั้บการโอนเงิน
ภายในระยะเวลาท่ีกองทุนฯก าหนดไวทุ้กอยา่ง    

       2.3 รายงานการประเมินผลความพึงพอใจ
ของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการของแผนกกองทุน
เงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2562  พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการในภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด 
ค่าเฉลีย่ 4.42 ซ่ึงเพิม่ขึน้จากภาคเรียนที ่2/2561  
 โดยนักศึกษามีข้อเสนอแนะต่อการให้บริการดังนี้ 
        - ให้ติดตามผูกู้ ้ยืมท่ีส่งเอกสารล่าช้าเป็น
รายบุคคล หากยงัไม่สามารถส่งเอกสารพร้อมคน
อ่ืนได ้ให้จดัส่งเอกสารของคนท่ีเรียบร้อยสมบูรณ์
ไปลงนามท่ี มทร.ลา้นนา และจดัส่งไปยงักองทุนฯ 
ก่อน ส่วนเอกสารของนกัศึกษาผูกู้ย้ืมท่ีส่งล่าชา้ ให้
รวบรวมไวพ้ร้อมกนัและจดัส่งไปลงนามทีหลงั  

  ส าหรับภาคเรียนที ่2/2562 นักศึกษามข้ีอเสนอแนะต่อ
แผนกกองทุนดงันี ้         
          - 
แนวทางการแก้ไขปัญหาของแผนก มดีงันี ้
          -   
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3.1 การจัดกจิกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาเพ่ือเตรียม
ความพร้อมเพ่ือการท างานเม่ือส าเร็จการศึกษาแก่
นักศึกษา (ปีการศึกษา 2562) 
       ความพงึพอใจนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการ
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาเพ่ือเตรียม 

    กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา
2562 ได้น าข้อเสนอแนะของปีการศึกษา 2561 มา
เป็นข้อมูลเพ่ือปรับปรุงแก้ไขการด าเนินกิจกรรม
ส่งผลให้การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา
ผู้เข้าร่วม 

ความพร้อมเพ่ือการท างานเม่ือส าเร็จการศึกษาแก่
นักศึกษาอยู่ในระดับดีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 
และมีข้อเสนอแนะดังนี ้
    3.1.1 วิทยากรควรมีความหลากหลาย และ
สามารถตอบโจทก์ให้กับนักศึกษาได้ทั้ ง         3 
คณะ 
   3.1.2 การแต่งกายของนกัศึกษาระดบั ปวส. ควร
ให้สวมสูท เพื่อความเหมาะสมและดูสง่างาม
ส าหรับนกัศึกษาท่ีจบการศึกษา 
   3.1.3 ควรมีการจัดกิจกรรมงานเล้ียงในภาค
กลางคืนแบบร่วมกันทุกคณะ โดยจดัอยู่ในพื้นท่ี
ของมหาวิทยาลยัเพื่อสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกัน
รวมถึงเพื่อร าลึกถึงความหลังก่อนท่ีจะส า เ ร็จ
การศึกษา 

  โครงการอยู่ในระดับดีมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
4.03 ซ่ึงสูงขึน้จากปีการศึกษา 2561 คือ 3.94  โดยได้
น าข้อเสนอแนะของนักศึกษามาปรับปรุงการ
ด าเนินงานโครงการคือ 
1 . มี ก า รจัด ก า รประ ชุมและหาวิ ท ย าก ร ท่ี มี
ความสามารถท่ีหลากหลายในสาขาการประกอบ
สัมมาชีพ 
2.การแต่งกายของนักศึกษาให้ด าเนินการแต่งกาย
ตามระเบียบขอ้บงัคบัของนกัศึกษาคือชุดนกัศึกษาท่ี
ถูกต้องตามระเบียบเพื่อให้เ กิดความเรียบร้อย
สวยงาม เนน้เร่ืองทรงผมท่ีเหมาะสมและเรียบร้อย  
 และในการจัดโครงการของปีการศึกษา 2562 มี
ข้อเสนอแนะดังนี ้      
1.สถานท่ีช่วงบ่ายควรจดัท่ีมีอากาศถ่ายเท เพราะ
อากาศร้อน พดัลมไอน ้าไม่ทัว่ถึง และมีเสียงดงั  
2.ใช้เวลานานเกินไป การจดักิจกรรมควรมีความ
กระชบัและตามก าหนดการ ไม่ควรมีกิจกรรมอ่ืน
แทรกเน่ืองจากจะท าใหก้ าหนดการคลาดเคล่ือน 
3.ช่วงบ่ายระบบส่ือการน าเสนอไม่เอ้ือในการ
น าเสนอขอ้มูลของวทิยากร 
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✓ ข้อ 6. ให้ข้อมูลและความรู้ทีเ่ป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า 
      ตามท่ีสมาคมศิษย์เก่าเกษตรบ้านกร่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ได้
ประสานงานศิษย์เก่าท่ีสนใจการพฒันาความรู้ด้านภาษาองักฤษให้กับศิษย์เก่าเกษตรบ้านกร่าง  เพื่อให้
เหมาะสมกบัการพฒันาในยุค 4.0 พฒันาศกัยภาพของศิษยเ์ก่า  ซ่ึงการใช้ภาษาองักฤษมีความส าคญัในการ
พฒันางานทุกรูปแบบ เพื่อให้สามารถใช้ภาษาองักฤษเป็นเคร่ืองมือศึกษาคน้ควา้องคค์วามรู้ท่ีเป็นสากลและ
กา้วทนัโลก  การส่ือสารภาษาองักฤษในระดบัท่ีใช้งานได ้และเพิ่มความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ
ภายใตก้ารเขา้สู่ประชาคมอาเซียน   
    โดยไดจ้ดัโครงการพฒันาศกัยภาพดา้นภาษาองักฤษใหก้บัศิษยเ์ก่าเกษตรบา้นกร่าง ในวนัเสาร์ท่ี 7 กนัยายน 
2562 ณ อาคารวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ   
    เพื่อใหศิ้ษยเ์ก่าไดมี้ความรู้เร่ืองของภาษาองักฤษ และเพื่อใหศิ้ษยเ์ก่าไดน้ าความรู้ดา้นภาษาองักฤษไปพฒันา
งานของวชิาชีพตนเอง   
    โดยมีศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เข้าร่วมจ านวน 30 คน พื้นท่ี
พิษณุโลก 
  
รายการเอกสารหลกัฐานอ้างองิ : 
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

1.4-06-01 รายงานผลโครงการฝึกอบรมดา้นเทคโนโลยกีารเกษตรใหก้บัศิษยเ์ก่าเกษตรบา้นกร่าง 
1.4-06-02 เฟสบุ๊ค ฐานขอ้มูลศิษยเ์ก่า 
1.4-06-03 เฟสบุ๊ค เพจ สมาคมศิษยเ์ก่าเกษตรบา้นกร่าง 
1.4-06-04 เวบ็ไซต ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา พิษณุโลก 

 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  

เป้าหมาย 2562 ผลการด าเนินงาน คะแนนทีไ่ด้ การบรรลุเป้าหมาย 

6 ขอ้ 6 ขอ้ 5  คะแนน บรรล ุ
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ตัวบ่งช้ีที ่1.5 กจิกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 

ผู้ก ากบัดูแลตัวบ่งช้ี : หวัหนา้งานส่งเสริมกิจกรรมนกัศึกษา 

หน่วยงาน/ผู้รับผดิชอบหลกั : งานส่งเสริมกิจกรรมนกัศึกษา 

หน่วยงาน/ผู้รับผดิชอบร่วม : งานส่งเสริมกิจกรรมนกัศึกษา 

ผู้จัดเกบ็ข้อมูลและรายงาน : งานส่งเสริมกิจกรรมนกัศึกษา 

โทรศัพท์ : 055-298437 ต่อ 1145 

E-mail :   
 
ผลการด าเนินงาน : 
 
 ข้อ 1. จัดท าแผนการจัดกจิกรรมพฒันานักศึกษาในภาพรวมของสถาบันโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการ

จัดท าแผนและการจัดกจิกรรม 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการจัด
กิจกรรมพฒันานกัศึกษาท่ีส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 5 ดา้น 
ไดแ้ก่ ดา้นความรู้ คุณธรรม-จริยธรรม  ทกัษะทางปัญญา ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และทกัษะดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบซ่ึงมีความสอดคลอ้ง
กบัคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค์ สถาบนั โดยฝ่ายกิจการนกัศึกษา ไดมี้กระบวนการจดัท าแผนกิจกรรม
พฒันานกัศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 2562  โดยการน าขอ้เสนอแนะจากการตรวจประเมินในปีการศึกษา 2561 
เพื่อน ามาจดัท าแผนพฒันาการจดักิจกรรม โดยผา่นกระบวนการมีส่วนร่วมของผูน้ านกัศึกษา ของแต่ละคณะ มี
การแต่งตั้งคณะกรรมการจดัท าแผนพฒันากิจกรรมนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา  ซ่ึงประกอบด้วย  รอง
อธิการบดี ผูอ้  านวยการกอง  หัวหน้างานส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา ศิษยเ์ก่า และผูแ้ทนนักศึกษา ร่วมเป็น
กรรมการ ร่วมประชุมหารือและก าหนดแนวทางการด าเนินงานในการจดักิจกรรมพฒันานักศึกษา ทั้งน้ี
กิจกรรมการพฒันานกัศึกษาจะมีทั้งท่ีจดัโดยมหาวิทยาลยัฯ และจดัโดยสโมสรนกัศึกษา เพื่อพฒันานกัศึกษา
ให้มีคุณลกัษณะตามท่ีสถาบนัก าหนดและสอดคล้องกบั กรอบมาตรฐานคุณวุฒิในแต่ละระดบัการศึกษาท่ี
ส่งเสริมนกัศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) และส่งเสริมการเรียนรู้พฒันา
สติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกายตลอดจนคุณธรรมจริยธรรมให้มีความสอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะบณัฑิตพึง
ประสงค์ มีการก าหนดตวับ่งช้ีความส าเร็จของการจดักิจกรรมการพฒันานกัศึกษาประกอบดว้ยตวับ่งช้ีหลกั
ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติและตวับ่งช้ีเฉพาะ 
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รายการเอกสารหลกัฐานอ้างองิ : 
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

1.5-01-01 แผนการจดักิจกรรมพฒันานกัศึกษา งานส่งเสริมกิจกรรมนกัศึกษา ปีการศึกษา 2562 
1.5-01-02 แผนการด าเนินกิจกรรมพฒันานกัศึกษา ตามกรอบคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 ปีการศึกษา 2562 
1.5-01-03 ค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการจดัท าแผนกิจกรรมนกัศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 
1.5-01-04 รายงานการประชุมงานส่งเสริมกิจกรรมนกัศึกษา  

 
 ข้อ 2. ในแผนการจัดกจิกรรมพฒันานักศึกษา ให้ด าเนินกจิกรรมในประเภทต่อไปนีใ้ห้ครบถ้วน  

 กิจกรรมส่งเสริมคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงคท่ี์ก าหนดโดยสถาบนั 
 กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 
 กิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์หรือรักษาส่ิงแวดลอ้ม 
 กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
 กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวฒันธรรม 

 มีการร่วมกนัวางแผนการด าเนินกิจกรรม ก าหนดการประชุมวางแผนเร่ืองงบประมาณในการด าเนิน
กิจกรรม ประชุมวางแผนเร่ืองงบประมาณในการด าเนินกิจกรรมดา้นกีฬา มีการประชุมสรุปผลการด าเนินงาน 
และร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหาในการด าเนินการจดักิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ และส่งเสริมให้องค์กร
นกัศึกษาเป็นกระบอกเสียงให้นกัศึกษาทั้งมหาวิทยาลยั ในส่วนของการท่ีมีความตอ้งการพฒันาให้เร่ืองต่าง ๆ 
ท่ีตอบสนองต่อความตอ้งการของนกัศึกษาใหเ้กิดประโยชน์แก่ตวันกัศึกษาเอง โดยด าเนินโครงการอาทิเช่น 
 2.1 กิจกรรมส่งเสริมคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงคท่ี์ก าหนดโดยสถาบนั 
 2.1.1 ทกัษะการท างาน อาทิเช่น 
  - โครงการปัจฉิมนิเทศฯ  
 2.1.2 ทกัษะความรู้  อาทิเช่น 
       - โครงการธรรมรักษก์บัหวัใจสีขาว 
 2.1.3 ทกัษะทางสังคม อาทิเช่น 
     - โครงการพฒันาศกัยภาพดา้นภาษาองักฤษใหก้บัศิษยเ์ก่าเกษตรบา้นกร่าง 
 2.1.4 ทกัษะดา้นคุณธรรมและจริยธรรม 
        - โครงการบวงสรวงพระพิรุณ และพิธีไหวค้รู 
 2.2 กิจกรรมกีฬา ส่งเสริมสุขภาพ  
     - โครงการตรวจสุขภาพนกัศึกษาใหม่ 
 2.3 กิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ หรือรักษาส่ิงแวดลอ้ม  
     - กิจกรรมค่ายอาสาพฒันาโรงเรียน/ชุมชม  
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 2.4 กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม  
      - กิจกรรมใหค้วามรู้เร่ือง “ ค่านิยมสุจริตและการต่อตา้นการทุจริตในหน่วยงาน ” 2. 5 
กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวฒันธรรม      
     - โครงการบวงสรวงพระพิรุณ และพิธีไหวค้รู 
 
รายการเอกสารหลกัฐานอ้างองิ : 
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

1.5-2-01 โครงการปัจฉิมนิเทศฯ 
1.5-2-02 โครงการธรรมรักษก์บัหวัใจสีขาว 
1.5-2-03 โครงการพฒันาศกัยภาพดา้นภาษาองักฤษใหก้บัศิษยเ์ก่าเกษตรบา้นกร่าง 
1.5-2-04 โครงการบวงสรวงพระพิรุณ และพิธีไหวค้รู 
1.5-2-05 โครงการตรวจสุขภาพนกัศึกษาใหม่ 

 
 ข้อ 3. จัดกจิกรรมให้ความรู้และทกัษะการประกนัคุณภาพแก่นักศึกษา 
      ฝ่ายกิจการนกัศึกษา ร่วมกบัส านกังานประกนัคุณภาพการศึกษา มทร.ลา้นนา  พิษณุโลกไดมี้การ
จดักิจกรรมให้ความรู้และส่งเสริมทกัษะการ ประกนัคุณภาพการศึกษาให้แก่นกัศึกษา ในโครงการปฐมนิเทศ
นกัศึกษา ซ่ึงเป็นการให้ความรู้และทกัษะการประกนัคุณภาพการศึกษาแก่นกัศึกษาปีท่ี 1 โดยการบรรยายให้
เขา้ใจบทบาทและหนา้ท่ีของนกัศึกษาต่อการประกนัคุณภาพการศึกษาแก่นกัศึกษา พร้อมกิจกรรม Workshop 
เร่ือง การน า PDCA ไปใชก้บัชีวติประจ าวนั เพื่อส่งเสริมใหน้กัศึกษามีทกัษะดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา 
โดยการน ากระบวนการ PDCA ไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวนั การเรียน และการจัดโครงการ/กิจกรรม 
นอกจากน้ียงัมีการให้ความรู้และทกัษะดา้นประกนัคุณภาพการศึกษา แก่ผูน้ านกัศึกษา โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบติัการเพื่อพฒันาความเป็นผูน้ านกัศึกษา โดยมีกิจกรรมฝึกทกัษะการเขียนโครงการเพื่อยื่นของบประมาณ
สนบัสนุน ใหก้บัผูน้ านกัศึกษา ทั้งสโมสรนกัศึกษา ระดบัคณะ และสโมสรนกัศึกษา มทร.ลา้นา พิษณุโลก 
 

รายการเอกสารหลกัฐานอ้างองิ : 
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

1.5-03-01 รายงานผลการด าเนินงานโครงการปฐมนิเทศนกัศึกษา 
1.5-03-02 เอกสารประกอบการบรรยายกิจกรรมใหค้วามรู้และส่งเสริมทกัษะประกนัคุณภาพ

การศึกษาใหแ้ก่นกัศึกษา 
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 ข้อ 4. ทุกกจิกรรมทีด่ าเนินการมีการประเมินผลความส าเร็จตามวตัถุประสงค์ของกจิกรรมและน าผลการ
ประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานคร้ังต่อไป 

 คณะกรรมการด าเนินงาน/กิจกรรม ไดมี้การประเมินผลการด าเนินงานตามวตัถุประสงค์ของแต่ละ
กิจกรรม และเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และน าขอ้เสนอแนะมาปรับปรุงในการพฒันากิจกรรมนกัศึกษา  
โดยไดน้ าขอ้มูลเขา้สู่การประชุมจดัท าแผนการด าเนินงานของงานส่งเสริมกิจการนกัศึกษา และการสัมมนา
จดัเตรียมความพร้อมกา้วสู่ความเป็นผูน้ านกัศึกษา และจดัเตรียมความพร้อมกิจกรรมตอ้นรับนกัศึกษาใหม่ ปี
การศึกษา 2562 ของผู ้น านักศึกษา เพื่อน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแผนในการด าเนินกิจกรรม ตาม
กระบวนการ PDCA  และตวัช้ีวดัตามเกณฑก์ารประกนัคุณภาพการศึกษา 
 

รายการเอกสารหลกัฐานอ้างองิ : 
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

1.5-03-01 รายงานผลการด าเนินงานโครงการปฐมนิเทศนกัศึกษา 
1.5-03-02 เอกสารประกอบการบรรยายกิจกรรมใหค้วามรู้และส่งเสริมทกัษะประกนัคุณภาพ

การศึกษาใหแ้ก่นกัศึกษา 

 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

เป้าหมาย 2562 ผลการด าเนินงาน คะแนนทีไ่ด้ การบรรลุเป้าหมาย 
6 ขอ้ 4 ขอ้ 3 คะแนน  
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องค์ประกอบที ่2 การวจิัย 
 

ตัวบ่งช้ีที ่2.1  ระบบและกลไกการบริหารและพฒันางานวจัิยหรืองานสร้างสรรค์ 
 
ผู้ก ากบัดูแลตวับ่งช้ี : หวัหนา้งานส่งเสริมการวจิยัและบริการวชิาการ 
หน่วยงาน/ผู้รับผดิชอบหลกั : งานส่งเสริมการวจิยัและบริการวชิาการ 
หน่วยงาน/ผู้รับผดิชอบร่วม : - 
ผู้จดัเกบ็ข้อมูลและรายงาน : นางสาวรัชนีกร  แรงขิง 
โทรศัพท์ : 0-5529-8438  ต่อ 1120 
E-mail :   

 
ผลการด าเนินงาน : 
 

 ข้อ 1. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์  

 หน่วยงานสถาบนัวิจยัและพฒันา (สวพ.) มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ท าหนา้ท่ีบริหาร
จดัการงานวิจยั  ก าหนดนโยบายการด าเนินงานวิจยั แผนการการด าเนินงานวิจยั รวมไปถึงระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารงานวจิยัฯลฯ  เพื่อใหก้ารบริหารจดัการงานวจิยับรรลุเป้าหมายตามแผน  สถาบนัวจิยัและพฒันา 
(สวพ.) จดัท าระบบสารสนเทศกลาง ท่ีสามารถใช้ไดท้ั้งภาพรวมของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงลา้นนา  
และพื้นท่ี  ไดแ้ก่  เชียงใหม่  เชียงราย  ล าปาง  น่าน  ตาก  และพิษณุโลก   ระบบสารสนเทศเพื่อการตดัสินใจ  
ระบบสืบคน้ขอ้มูลงานวิจยัสามารถสืบคน้ในรูปแบบเขตพื้นท่ี ได้แก่ https://hrd.rmutl.ac.th/rms/main.php  
โดยแบ่งเป็นส่วนของนกัวจิยั  ผูป้ระสานงานเขตพื้นท่ี  และผูบ้ริหารระดบั  ผูอ้  านวยการกอง   สามารถใชง้าน
ได ้เช่น ส่วนของนกัวิจยั  อาจารยท่ี์ส่งขอ้เสนอโครงการวิจยัจะตอ้งเขา้ระบบสารสนเทศดงักล่าวโดยการเขา้
ระบบดว้ย Username และตามดว้ย Password ของแต่ละคนเพื่อเขา้ไปกรอกขอ้เสนอโครงการวิจยั เป็นระบบท่ี
ใช้ส่งขอ้เสนอโครงการวิจยัภายใน และงบประมาณภายนอกท่ีผ่านระบบบริหารจดัการงานวิจยั ของ มทร.
ลา้นนา ประกอบไปดว้ย การส่งขอ้เสนอโครงการ  ระบบการส่งรายงานความกา้วหน้าโครงการวิจยั   ระบบ
สืบคน้งานวิจยัและงานสร้างสรรค ์ และระเบียบท่ีเก่ียงขอ้งกบังานวิจยั ส่วนของผูดู้แลระบบ (ผูป้ระสานงาน
เขตพื้นท่ีพิษณุโลก) สามารถเขา้ไปติดตามการเขา้ใช้ระบบของนกัวิจยั ตรวจสอบขอ้มูลงานวิจยั  ตรวจสอบ
การรายงานความกา้วหน้าของโครงการวิจยั   และสามารถพิมพร์ายงานการเขา้ระบบของนกัวิจยัได ้ส าหรับ
เขตพื้นท่ีพิษณุโลก หลงัจากนั้นมีกระบวนการพิจารณาเบ้ืองตน้ในเขตพื้นท่ี โดย ผูอ้  านวยการกองการศึกษา ซ่ึง
จะมี  Username และ Password  เฉพาะในการเข้าระบบไปประเมินข้อเสนอโครงการวิจัยของเขตพื้นท่ี
พิษณุโลก  ผูบ้ริหารสามารถตรวจสอบการรายงานความก้าวหน้าของนักวิจัย  สามารถดูข้อมูลจ านวน
โครงการวจิยั  จ  านวนผลงานวจิยัตีพิมพเ์ผยแพร่  ของแต่ละเขตพื้นท่ีได ้    

https://hrd.rmutl.ac.th/rms/main.php
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 มีระบบรวบรวมผลงานวิจยัการตีพิมพเ์ผยแพร่ผลงานวิจยั  โดยประกาศการแจง้ใหอ้าจารยท่ี์ไป
น าเสนอผลงานและตีพิมพเ์ผยแพร่ผลงานวจิยั ส่งเอกสารใหแ้ผนกวจิยั  รวบรวมเก็บในรูปแบบของเอกสาร 
จดัเก็บลงแฟ้มสะสมผลงานวจิยัประจ าปีต่อไป 
 
รายการเอกสารหลกัฐานอ้างองิ : 
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

2.1-01-01 https://hrd.rmutl.ac.th/rms/main.php 
  
  

 
 ข้อ 2. สนับสนุนพนัธกจิด้านการวจัิยหรืองานสร้างสรรค์ในประเด็นต่อไปนี้ 
   2.1 ห้องปฏิบติัการหรือห้องปฏิบติังานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจยั หรือศูนยเ์คร่ืองมือหรือศูนยใ์ห้
ค  าปรึกษาและสนบัสนุนการวจิยัหรืองานสร้างสรรค ์  
                2.1.1) มหาวิทยาลยัฯมีส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับอาจารยป์ฏิบติังานวิจยั ไดแ้ก่ แปลงปฏิบติัการ
พืชไร่-พืชสวน , ห้องปฏิบติัการประมง, ห้องปฏิบติัการโภชนศาสตร์สัตว์,ศูนยเ์ทคโนโลยีเกษตรปลอดภยั , 
โรงงานแปรรูปอาหาร , อาคารปฏิบติัการช่างยนต ์, อาคารปฏิบติัการช่างเช่ือม , อาคารปฏิบติัการพื้นฐาน                                                                                                                                  
             2.2  หอ้งสมุดหรือแหล่งคน้ควา้ขอ้มูลสนบัสนุนการวจิยัหรืองานสร้างสรรค ์
     2.2.1)  มหาวิทยาลัยฯ สนับสนุนส่ิงอ านวยความสะดวกแหล่งค้นควา้งานวิจยั ภายใต้งานวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศฯ มีบริการสืบคน้ระบบห้องสมุดอตัโนมติั ซ่ึงสามารถสืบคน้หนงัสือจาก
หอ้งสมุด ของ ส่วนกลาง คือส านกังานวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ มทร.ลา้นนา ได ้
       2.3  ส่ิงอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภยัในการวิจยัหรือการผลิตงานสร้างสรรค์       
เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภยัในห้องปฏิบติัการ  อีกทั้งยงัมีการส่งเจา้หน้าท่ี
ห้องปฏิบติัเขา้อบรมความปลอดภยัในห้องปฏิบติัการ เพื่อเป็นการเพิ่มศกัยภาพของเจา้หน้าท่ีห้องปฏิบติัให้
สามารถปฏิบติัไดต้ามมาตรฐานความปลอดภยัในหอ้งปฏิบติัการ 

   2.3.1)  มีระบบรักษาความปลอดภยัในการท างานวิจยั  มีคู่มือการใช้งานห้องปฏิบติัการต่างๆ และ
คู่มือการรักษาความปลอดภยัในการใช้ห้องปฏิบติัการ เพื่อให้อาจารย ์และนกัศึกษาไดป้ฏิบติัตามขั้นตอนท่ี
ถูกตอ้งและปลอดภยั    
           2.4 .กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจดัประชุมวิชาการ การจดัแสดง
งานสร้างสรรค ์การจดัใหมี้ศาสตราจารยอ์าคนัตุกะหรือศาสตราจารยรั์บเชิญ(visiting professor) 

  2.4.1) มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา พิษณุโลก เป็นเจา้ภาพร่วมในงานประชุมวิชาการ
ระดบัชาติ พิบูลสงคราวิจยั คร้ังท่ี 6 ประจ าปี  พ.ศ. 2563   ณ หอประชุม มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม 
(ส่วนทะเลแกว้)  เพื่อเป็นเวทีให้อาจารย ์ และนกัศึกษาไดน้ าเสนอผลงาน  มทร.ลา้นนา  พิษณุโลก  ส่งผลงาน
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เขา้ร่วมการประชุมวิชาการดงักล่าว  จ  านวน  13  ผลงาน   แบ่งเป็นอาจารย ์จ  านวน   7  ผลงาน  และนกัศึกษา 
จ านวน  6  ผลงาน   

2.4.2)  มหาวิทยาลยัฯ  มอบให้ คณะวิศวกรรมศาสตร์  จดัโครงอบรมเชิงสัมมนาในหวัขอ้ “การเขียน
ข้อเสนอโครงการวิจยัท่ีตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ และเทคนิคการเขียนงานวิจยัเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร
ระดบัชาติและนานาชาติ”  โดย  ไดเ้ชิญ  ศ.ดร.ผดุงศกัด์ิ  รัตนเดโช  นกัวิจยัดีเด่นแห่งชาติและเมธีวิจยัอาวุโส 
สกว. ศาสตราจารยร์ะดบั 11 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากร    โดยการบรรยายดว้ยระบบ  Microsoft 
Team (2.1-02-02) 
     
รายการเอกสารหลกัฐานอ้างองิ : 
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

2.1-02-01 สรุปผลการด าเนินงานเจา้ภาพร่วมในงานประชุมวชิาการระดบัชาติ พิบูลสงคราวจิยั คร้ังท่ี 
6 ประจ าปี  พ.ศ. 2563    ณ หอประชุม มหาวทิยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแกว้) 

2.1-02-02 ตารางก าหนดการ จดัโครงอบรมเชิงสมัมนาในหวัขอ้ “การเขียนขอ้เสนอโครงการวจิยัท่ี
ตอบสนองยทุธศาสตร์ชาติ และเทคนิคการเขียนงานวจิยัเพื่อตีพิมพใ์นวารสารระดบัชาติ
และนานาชาติ”   

 
 ข้อ 3. จัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพ่ือเป็นทุนวจัิยหรืองานสร้างสรรค์ 
 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา มีการจดัสรรงบประมาณเพื่อสนบัสนุนการด าเนินงานวิจยั  
โครงการวิจยังบประมาณแผน่ดิน  ประจ าปีงบประมาณ 2563  จ  านวน  1   แผนงานวจิยั  5  โครงการยอ่ย  เป็น
เงิน  1,150,000  บาท  อีกทั้งมหวิทยาลยัฯไดจ้ดัสรรงบประมาณรายไดข้องมหาวิทยาลยัเพื่อสนบัสนุนอาจารย์
นกัวิจยัหนา้ใหม่ไดท้  างานวิจยั  จ  านวน  3  โครงการ  เป็นเงิน 105,000  บาท  รวมเป็นเงิน  รวมงบประมาณท่ี
ไดรั้บการสนบัสนุน  ทั้งส้ิน 1,255,000 บาท   
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 สรุปโครงการวจัิยทีไ่ด้รับการสนับสนุน  ประจ าปีงบประมาณ  2563 
งบประมาณแผ่นดิน 

1  ตุลาคม  2562 – 30 กนัยายน  2563 
1,150,000  บาท 

 
1.  แผนงานวิจยั  เร่ือง การพฒันาศกัยภาพการประกอบอาชีพ ผูสู้งอายเุกษตรกรผูป้ลูกขา้ว การเกษตร 4.0   
  ผศ.สุพรรัตน์  ทองฟัก  ผูอ้  านวยการแผนงานวจิยั 
 
 1.1  โครงากรยอ่ยท่ี  1  เร่ือง  ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อดชันีความสุขของผูสู้งอายใุนการประกอบอาชีพ
ท านา ในจงัหวดัพิษณุโลก  งบประมาณ  200,000  บาท 
  นางสาวลดัดาวลัย ์ หวงัเจริญ หวัหนา้โครงการวจิยั  สัดส่วน 40 
  นางสางปฏิกมล  โพธิคามบ ารุง ผูร่้วมโครงการวจิยั  สัดส่วน 15 
  นางสาวโสภณา  ส าราญ  ผูร่้วมโครงการวจิยั  สัดส่วน 15 
  นายมรกต  ทองพรหม ผูร่้วมโครงการวจิยั  สัดส่วน 10 
  นางสุพฒัตรา  ปรางคสุ์รางค ์ ผูร่้วมโครงการวจิยั  สัดส่วน 10 
  นางสาวอาภรณ์  นากุ  ผูร่้วมโครงการวจิยั  สัดส่วน 10 
 1.2  โครงการยอ่ยท่ี  2  เร่ือง  กิจกรรมท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวติท่ีดีของผูสู้งอายใุนจงัหวดัพิษณุโลก  
งบประมาณ  180,000  บาท 
  นางสวรรยา  หาญวงษา หวัหนา้โครงการวจิยั  สัดส่วน  60 
  นางสาวเนตรนภางค ์ ทองศรี  ผูร่้วมโครงการวจิยั  สัดส่วน  20 
  ผศ.กานตธี์รา  โพธ์ิปาน ผูร่้วมโครงการวจิยั  สัดส่วน  20 
 1.3  โครงการยอ่ยท่ี  3  เร่ือง  รูปแบบกระบวนการบริหารจดัการและประสิทธิภาพการด าเนินงานของ
องคก์รภาครัฐท่ีส่งผลต่อการพฒันาศกัยภาพแรงงานผูสู้งอายกุลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกขา้ว จงัหวดัพิษณุโลก  
งบประมาณ  250,000  บาท 
  ดร.กาญจนา  ทวนินัท ์ หวัหนา้โครงการวจิยั  สัดส่วน  70 
  นายมนตรี  ธรรมพฒันากูล ผูร่้วมโครงการวจิยั  สัดส่วน  30 
 1.4  โครงการยอ่ยท่ี  4  เร่ือง  การวจิยัและพฒันารูปแบบการลดภาระหน้ีสินจากการประกอบอาชีพใน
ยคุเกษตร 4.0 ของชาวนาสูงอายใุนจงัหวดัพิษณุโลก  งบประมาณ  250,000  บาท 
  ผศ.สุพรรัตน์  ทองฟัก  หวัหนา้โครงการวจิยั  สัดส่วน  70 
  นายคชรัตน์  ทองฟัก  ผูร่้วมโครงการวจิยั  สัดส่วน  30 
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 1.5  โครงการยอ่ยท่ี  5  เร่ือง  การพฒันากระบวนการการจดัการความรู้เพื่อเสริมสร้างศกัยภาพ
ผูสู้งอาย ุกลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกขา้วจงัหวดัพิษณุโลก  งบประมาณ  270,000 บาท 
  นายมนตรี  ธรรมพฒันากูล หวัหนา้โครงการวจิยั  สัดส่วน  70 
  ดร.กาญจนา  ทวนินัท ์ ผูร่้วมโครงการวจิยั  สัดส่วน  30 
 
งบรายได้มหาวิทยาลยั  จ านวน  105,000  บาท 
ภายใต้ “โครงการวจัิยเพ่ือบูรณาการการเรียนการสอนร่วมกบังานวจัิยและบริการวชิาการ ประจ าปี 2563” 
ประเภททุน Hands-on 
 

1.  การพฒันาวสัดุบ ารุงดินโดยใช ้ไบโอชาร์จากวสัดุเหลือทิ้งของกลว้ยและทุเรียนร่วมกบัมูลหมกัก๊าซชีวภาพ
งบประมาณ  35,000  บาท 
  นางสาวสุจิตตรา  อินทาอง  สัดส่วน  50 
  ผศ.ศศิธร  ปรือทอง สัดส่วน  10 
  นางสาวสุกญัญา  ทบัทิม  สัดส่วน  10 
  นางพรวภิา  สะนะวงศ ์ สัดส่วน  10 
  นายทรงกลด     ณ ล าปาง สัดส่วน  10 

  นายอานนัท ์    แกว้แจง้  สัดส่วน 10 
2.  การพฒันาระบบสารสนเทศศูนยย์ติุธรรมชุมชนในรูปแบบ Responsive Web  งบประมาณ 35,000  บาท 
  นายนนท ์  แสนประสิทธ์ิ สัดส่วน  60 
  นางรัชดาภรณ์  แสนประสิทธ์ิ สัดส่วน  20 
  นางสาวนาฎนฐัฎา  วงษไ์พบูลย ์ สัดส่วน  10 
  นางสาวสุกญัญา   อ ่าจนัทร์ สัดส่วน  10 
3.  เคร่ืองกลัน่เอทานอลโดยใชค้ล่ืนไมโครเวฟ  งบประมาณ  35,000  บาท 
  นายณฐัพงษ ์  แกมทบัทิม สัดส่วน  60 
  นายศุภชยั  ชุมนุมวฒัน์ สัดส่วน  20 

นายสุเมธ   ไชยวงค ์ สัดส่วน  5 
นายจิรณัฐ   เรืองรัศมี สัดส่วน  5 
นายอรรณพ   กรเวช  สัดส่วน  5 
นายยทุธมงคล   อินทบั  สัดส่วน  5 
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รายการเอกสารหลกัฐานอ้างองิ : 
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

2.1-03-01 สรุปโครงการวจิยัท่ีไดรั้บการสนบัสนุน  ประจ าปีงบประมาณ  2563 
  
  

 
 

 ข้อ 4. จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวจัิยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวชิาการ
หรือการตีพมิพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติและมีการเผยแพร่  

 มหาวทิยาลยัมีการจดัสรรงบประมาณสนบัสนุน การเผยแพร่ ส าหรับการประชุมวชิาการ  ประจ าปี
งบประมาณ  2561  
 1.  งานประชุมวิชาการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล คร้ังท่ี 11 และงานประชุมวิชาการนานาชาติ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล คร้ังท่ี 10   ณ  ณ ศูนยป์ระชุมและแสดงสินคา้นานาชาติ เชียงใหม่  นั้น   
พื้นท่ีพิษณุโลกมีผลงานวิจยัส่งเขา้ร่วมน าเสนอผลงานคร้ังน้ีจ  านวน  11  ผลงาน  แบ่งเป็น  การน าเสนอในภาค
โปสเตอร์ (Poster presentation)  จ  านวน  10  ผลงาน  และการประกวดแข่งขนัส่ิงประดิษฐ์และนวตักรรม 
ระดบัอุดมศึกษา  จ  านวน  1  ผลงาน  อาจารยท่ี์เขา้ร่วมประชุมวิชาการ  จ  านวน  9  คน   งบประมาณท่ีได้รับ
การสนบัสนุน  จ านวน  23,436  บาท (2.1-04-01) 
 2.  มหาวิทยาลยัฯ จดัสรรงบประมาณสนับสนุนเป็นเจา้ภาพร่วมในงานประชุมวิชาการระดบัชาติ 
พิบูลสงคราวิจยั คร้ังท่ี 6 ประจ าปี  พ.ศ. 2563 จ านวน  20,000  บาท (2.1-04-02) ณ หอประชุม มหาวิทยาลยั
ราชภฏัพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแกว้)  เพื่อเป็นเวทีใหอ้าจารย ์ และนกัศึกษาไดน้ าเสนอผลงาน  และสนบัสนุน
งบประมาณค่าลงทะเบียนส าหรับอาจารย ์ และนกัศึกษา  ในการส่งผลงานเขา้ร่วมน าเสนอจ านวน   32,500  
บาท  มทร.ลา้นนา  พิษณุโลก  ส่งผลงานเขา้ร่วมการประชุมวิชาการดงักล่าว  จ  านวน  13  ผลงาน   แบ่งเป็น
อาจารย ์จ านวน   7  ผลงาน  และนกัศึกษา จ านวน  6  ผลงาน  (2.1-04-03) 
 3.  สถาบนัวิจยัและพฒันา มทร.ลา้นนา  จดัท า  “วารสารวิจยัเทคโนโลยีนวตักรรม” (2.1-04-04) เป็น
วารสารพิมพเ์ผยแพร่ผลงานทางวิชาการทางดา้นเทคโนโลยีและนวตักรรม ของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคลลา้นนา เพื่อรองรับบทความวิชาการ  บทความวิจยั  ของคณาจารยใ์นมหาวิทยาลยั  รวมไปถึงหน่วยงาน
อ่ืน ๆ ทัว่ประเทศ ซ่ึงจดัพิมพเ์ป็นราย 6 เดือน (ปีละ 2 ฉบบั, ฉบบัท่ี 1 เดือน มกราคม – มิถุนายนและฉบบัท่ี 2 
เดือน กรกฎาคม – ธนัวาคม) ประกอบดว้ยดา้นเทคโนโลยีนวตักรรมต่าง ๆ ดงัน้ี 
 ดา้นอาหาร เกษตร และเทคโนโลยชีีวภาพ 
 ดา้นเทคโนโลยทีางการแพทยแ์ละสุขภาพ 
 ดา้นวศิวกรรม พลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 
 ดา้นศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
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ก าหนดตีพิมพเ์ผยแพร่ :  ปีละ 2 ฉบบั 
 ฉบบัท่ี 1 มกราคม – มิถุนายน 
 ฉบบัท่ี 2 กรกฎาคม - ธนัวาคม 
 
 4. สถาบนัถ่ายทอดเทคโนโลยสู่ีชุมชน มทร.ลา้นนา  จดัท า “วารสารวชิาการรับใชส้ังคม” (2.1-04-05) 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา เป็นวารสารเพื่อรองรับผลงานวิชาการดา้นรับใชส้ังคม เพื่อรองรับ
บทความวิชาการ  บทความบริการวิชาการ  บทความวจิยั  ของคณาจารยใ์นมหาวิทยาลยั  รวมไปถึงหน่วยงาน
อ่ืน ๆ ทัว่ประเทศ ก าหนดออก ปีละ 2 ฉบบั ฉบบัท่ี 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน ฉบบัท่ี 2 เดือนกรกฎาคม – 
ธนัวาคม 
 
รายการเอกสารหลกัฐานอ้างองิ : 
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

2.1-04-01 บนัทึกขอ้ความขออนุมติังบประมาณ 
2.1-04-02 บนัทึกขอ้ความขออนุมติังบประมาณสนบัสนุน  
2.1-04-03 ขออนุมติังบประมาณสนบัสนุนคา่ลงทะเบียนการประชุมวชิาการฯ 
2.1-04-04 https://jitr.rmutl.ac.th/ 
2.1-04-05 https://kaewpanya.rmutl.ac.th/cttc/jses/info.php?type=main 

 
 ข้อ 5. มีการพฒันาสมรรถนะอาจารย์และนักวจัิย มีการสร้างขวญัและก าลงัใจตลอดจนยกย่องอาจารย์และ

นักวจัิยทีม่ีผลงานวจัิยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น   
-  

 

รายการเอกสารหลกัฐานอ้างองิ : 
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

2.1-05-01  
2.1-05-0.2  

  

 
 
 
 
 



55 

 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา พิษณุโลก  ปีการศึกษา 2562 
 

 ข้อ 6. มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธ์ิของงานวจัิยหรืองานสร้างสรรค์ทีน่ าไปใช้ประโยชน์
และด าเนินการตามระบบทีก่ าหนด 

 มหาวิทยาลัยฯ  มีหน่วยงานด้านการบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มีหน้าท่ีวางแนวทาง  
ขั้นตอน  หลกัเกณฑ์  รวมไปถึงการก าหนด  กฎ ระเบียบ และขอ้บงัคบั  งานดา้นธุรกิจและการลงทุน  งาน
จดัหารายได ้ การคุม้ครองสิทธิดา้นต่าง ๆ  ตลอดจนงานวจิยัหรืองานสร้างสรรคท่ี์น าไปใชป้ระโยชน์  
 

รายการเอกสารหลกัฐานอ้างองิ : 
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

2.1-06-01  
2.1-06-02  

  
 
 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  

เป้าหมาย 2562 ผลการด าเนินงาน คะแนนทีไ่ด้ 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

6 ขอ้ 4 ขอ้  3 คะแนน  
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ตัวบ่งช้ีที ่2.2 เงินสนับสนุนงานวจัิยและงานสร้างสรรค์ 
 
ผู้ก ากบัดูแลตวับ่งช้ี : หวัหนา้งานส่งเสริมการวจิยัและบริการวชิาการ 
หน่วยงาน/ผู้รับผดิชอบหลกั : งานส่งเสริมการวจิยัและบริการวชิาการ 
หน่วยงาน/ผู้รับผดิชอบร่วม : - 
ผู้จดัเกบ็ข้อมูลและรายงาน : นางสาวรัชนีกร  แรงขิง 
โทรศัพท์ : 0-5529-8438  ต่อ 1120 
E-mail :   

 
ผลการด าเนินงาน : 
 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา พิษณุโลก ไดรั้บเงินสนบัสนุนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์
จากงบประมาณภายใน จ านวน 1,255,000 บาท งบประมาณภายนอก จ านวน 1,920,000  บาท รวมทั้งหมด 
จ านวน 3,175,000 บาท มีอาจารยป์ระจ าทั้งหมด (ไม่นบัรวมผูศึ้กษาต่อ) จ  านวน 98 คน 
 งบประมาณทีไ่ด้รับการสนับสนุนคิดตามจริง งบประมาณภายใน จ านวน 1,214,000 บาท งบประมาณ
ภายนอก จ านวน 1,920,000  บาท รวมทั้งหมด จ านวน 3,134,000 บาท 
 กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี    
  6,389,129.50  / 69 = 92,596.07/60,000*5 = 5 
 กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    
  2,207,430.50 / 29 = 76,118.29/25,000*5 = 5 
 

ข้อมูลประกอบการพจิารณา : 
ข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน 

จ านวนเงนิสนับสนุนงานวจิยัทั้งหมด  
1.  จ านวนเงินสนบัสนุนงานวจิยัหรืองานสร้างสรรคจ์ากภายในสถาบนั 1,214,000 
 - กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 181,000 
 - กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 1,033,000 
2.  จ านวนเงินสนบัสนุนงานวจิยัหรืองานสร้างสรรคจ์ากภายนอกสถาบัน 1,920,000 
 - กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 1,920,000 
 - กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ - 
3.  จ านวนอาจารยป์ระจ าท่ีปฏิบติังานจริง (ไม่นบัรวมผูล้าศึกษาต่อ) 99 
 - กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 72 
 - กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 27 
4. จ านวนอาจารยป์ระจ าท่ีลาศึกษาตอ่  
 - กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  

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
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ข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน 
 - กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

 
วธีิการค านวณ : 

คณะ 
กลุ่ม
สาขา 

จ านวนเงินสนบัสนุนงานวิจยัหรืองาน
สร้างสรรค ์(บาท) 

จ านวนอาจารยแ์ละ
นกัวิจยัท่ีปฎิบติังาน

จริง (คน) 
คะแนนเฉล่ีย 

ภายใน ภายนอก รวม อาจารย ์ รวม 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ วทิย ์ 28,000 - 28,000 21 21 1,333.33 
คณะวิทยาศาสตร์ฯ วทิย ์ 153,000 1,920,000 2,073,000 51 51 40,647.06 
คณะบริหารธุรกิฯ วทิย ์ - - -   

27 
  

สงัคม 1,033,000 - 1,033,000 27 38,259.26 
คณะศิลปกรรมฯ วทิย ์        

สงัคม  -     
วิทยาลยัเทคโนโลยฯี วทิย ์       

 
สูตรการค านวณ : 

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร 
1.ค  านวณจ านวนเงินสนบัสนุนงานวจิยัหรืองานสร้างสรรคจ์ากภายในและภายนอกต่อจ านวนอาจารยป์ระจ า
และนกัวจิยั 

2,073,000 
= 40,647.06  บาท/คน 

51 

2. แปลงจ านวนเงินท่ีค านวณไดใ้นขอ้ 1 เทียบกบัคะแนนเตม็ 5  
40,647.06 

x 5 = 3.39  คะแนน 
60,000 

  

คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
1.ค  านวณจ านวนเงินสนบัสนุนงานวจิยัหรืองานสร้างสรรคจ์ากภายในและภายนอกต่อจ านวนอาจารยป์ระจ า
และนกัวจิยั 

28,000 
= 1,333.33  บาท/คน 

21 

2. แปลงจ านวนเงินท่ีค านวณไดใ้นขอ้ 1 เทียบกบัคะแนนเตม็ 5  

http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=151
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1,333.33 
x 5 = 0.11 คะแนน 

60,000 
 
กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
คณะบริหารธุรกจิและศิลปศาสตร์ 
1.ค  านวณจ านวนเงินสนบัสนุนงานวจิยัหรืองานสร้างสรรคจ์ากภายในและภายนอกต่อจ านวนอาจารยป์ระจ า
และนกัวจิยั 

1,033,000 
= 38,259.26  บาท/คน 

27 

2. แปลงจ านวนเงินท่ีค านวณไดใ้นขอ้ 1 เทียบกบัคะแนนเตม็ 5  
38,259.26 

x 5 = 5 คะแนน 
25,000 

คะแนนระดับสถาบัน 

 3.39 + 0.11 + 5.00 = 8.5/3 = 2.83 
            

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  
เป้าหมาย 2562 ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

สงัคมฯ 25,000 บาท 
วทิยฯ์ 60.000 บาท 

สงัคมฯ   38,259.26 บาท 
วทิยฯ์     29,591.55  บาท  

2.83 
สงัคม ฯ    
วทิย ์ฯ   

 
รายการเอกสารหลกัฐานอ้างองิ : 
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

2.2-01-01 ตารางสรุปสดัส่วนโครงการวจิยัท่ีไดรั้บทุนสนบัสนุน 2563 
2.2-01-02 สรุปโครงการวจิยัท่ีไดรั้บการสนบัสนุน  ประจ าปีงบประมาณ  2563 
2.2-01-03 สญัญารับทุนโคงการวจิยังบประมาณภายใน 
2.2-01-04 สญัญารับทุนโคงการวจิยังบประมาณภายนอก 

 
 
 
 
ตัวบ่งช้ีที ่2.3   ผลงานทางวชิาการของอาจารย์ประจ าและนักวจัิย 

http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=151
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา พิษณุโลก  ปีการศึกษา 2562 
 

 
ผู้ก ากบัดูแลตวับ่งช้ี : หวัหนา้งานส่งเสริมการวจิยัและบริการวชิาการ 
หน่วยงาน/ผู้รับผดิชอบหลกั : งานส่งเสริมการวจิยัและบริการวชิาการ 
หน่วยงาน/ผู้รับผดิชอบร่วม : - 
ผู้จดัเกบ็ข้อมูลและรายงาน : นางสาวรัชนีกร  แรงขิง 
โทรศัพท์ : 0-5529-8438  ต่อ 1120 
E-mail :   

 
ผลการด าเนินงาน  
 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  มีผลงานวิชาการของอาจารยป์ระจ า จ  านวน 
....50....... เร่ือง โดยแบ่งเป็นผลงานค่าน ้าหนกั 0.20 จ านวน จ านวน 30  เร่ือง ค่าน ้าหนกั 0.40 จ านวน 4 เร่ือง ค่า
น ้ าหนกั 0.60 จ านวน 13 เร่ือง ค่าน ้ าหนกั 0.80 จ านวน 1 เร่ือง    และค่าน ้ าหนกั 1 จ านวน 2 เร่ือง   ผลรวมค่า
ถ่วงน ้าหนกัของผลงานวชิาการของอาจารยป์ระจ าเท่ากบั 14.8 
 ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนามีผลงานทางวิชาการของอาจารยป์ระจ า
และนกัวจิยั ดงัน้ี 
 

ที ่ คณะ 
จ านวนงานวิจัย 

รวม (เร่ือง)  
รวมค่า
น ้าหนัก 0.2 0.4 0.6 0.8 1 

1 คณะวศิวกรรมศาสตร์ 13 - 2 1 - 16 4.6 
2 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร 9 1 10 - 2 22 10.2 
3 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 8 3 1 - - 12 3.4 
4 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์        

-  สาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี        
-  สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์        

5 วทิยาลยัเทคโนโลยแีละสหวทิยาการ        
รวม 30 4 13 1 2 50 18.2 
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ที ่ คณะ 
ผลรวม 

ถ่วงน ้าหนัก 
จ านวน 
อาจารย์ 

ร้อยละผลงาน คะแนน 

1 คณะวศิวกรรมศาสตร์ 4.6 21 21.90 5 
2 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร 10.2 51 20 5 
3 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 3.4 27 12.59 3.41 
4 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์      

-  สาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี      
-  สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     

5 วทิยาลยัเทคโนโลยแีละสหวทิยาการ     

ค านวณจากค่าคะแนนเฉลีย่ 18.2 99 
54.49 4.38 

  
     

 
สูตรการค านวณ : 

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร 
1.ค  านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน ้าหนกัของผลงานทางวชิาการของอาจารยป์ระจ าและนกัวจิยั ตามสูตร 

10.2 
= x 100 

20 % 
51  

2. แปลงค่าร้อยละท่ีค านวณไดใ้นขอ้ 1 เทียบกบัคะแนนเต็ม 5 
20 

x 5 = 
5 คะแนน 

20  

คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
1.ค  านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน ้าหนกัของผลงานทางวชิาการของอาจารยป์ระจ าและนกัวจิยั ตามสูตร 

4.6 
= x 100 

21.90  % 
21  

2. แปลงค่าร้อยละท่ีค านวณไดใ้นขอ้ 1 เทียบกบัคะแนนเต็ม 5 
21.90 

x 5 = 5 คะแนน 
20 

 

คณะบริหารธุรกจิและศิลปศาสตร์ 
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1.ค  านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน ้าหนกัของผลงานทางวชิาการของอาจารยป์ระจ าและนกัวจิยั ตามสูตร 
3.4 

= x 100 
12.59 % 

27  

2. แปลงค่าร้อยละท่ีค านวณไดใ้นขอ้ 1 เทียบกบัคะแนนเต็ม 5 
12.59 

x 5 = 3.14 คะแนน 
20 

คะแนนระดับสถาบัน 

  5 + 5 + 3.14 = 13.14 / 3 = 4.38 
 
 การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  

เป้าหมาย 2562 ผลการด าเนินงาน คะแนนทีไ่ด้ การบรรลุเป้าหมาย 

 วทิย ์ฯ ร้อยละ …20… 
สงัคม ฯ ร้อยละ …20.. 

วทิย ์ฯ ร้อยละ  5 
 สงัคม ฯ ร้อยละ 3.14 

4.38 
วทิย ์ฯ   
สงัคม ฯ    

 
รายการเอกสารหลกัฐานอ้างองิ : 

หมายเลข
เอกสาร 

ช่ือเอกสาร 

2.3-01-01 ตารางสรุปผลงานวจิยัตีพิมพเ์ผยแพร่ 
2.3-01-02 ฉบบัเตม็ผลงานวิจยัตีพิมพเ์ผยแพร่ 

 
สรุปผลการวเิคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพฒันา องค์ประกอบที ่2 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
-มีระบบและกลไกสนับสนุนให้มีการผลิตงานวิจยั
และงานสร้างสรรค ์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผน
ดา้นงานวจิยัของมหาวทิยาลยัฯอยา่งเป็นระบบ 
 -มีระบบและกลไกในการสนับสนุนให้อาจารย์
ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยมากข้ึน โดยการสนับสุ
นงบประมาณการน าเสนอผลงานวิจยัทั้งในส่วนของ
คณะ หรือในเขตพ้ืนท่ี  

 สนับสนุนทุนวิจัยภายใต้เ ง่ือนไขการรับทุน ต้อง
น าเสนอผลงานวจิยั ตามประเภททุนนั้น ๆ 
-  สนบัสนุนทุนวิจยัภายใตเ้ง่ือนไขการรับทุน อาจารย์
ท่ีรับทุนตอ้งตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยก่อนการปิด
โครงการ เพ่ือเพ่ิมผลผลิตผลงานการตีพิมพเ์ผยแพร่ 
 

จุดทีค่วรพฒันา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 -เพ่ิมจ านวนงานวจิยัเพ่ือน าไปสู่การเผยแพร่ และการ
น าใชใ้หเ้กิดประโยชน์แก่ชุมชน 

- มทร.ลา้นนา ควรเพ่ิมงบประมาณสนบัสนุนการวจิยั
และการเผยแพร่ผลงานในรูปแบบ ต่าง ๆ 
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-  ส่งเสริมพฒันาสมรรถนะอาจารย ์และมีการสร้าง
ขวัญและก าลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์ ท่ี มี
ผลงานวจิยัดีเด่น 
- สร้างระบบและกลไก เพื่อสนับสนุนการจัดหา
แหล่งทุนทั้งภายในและภายนอก ใหแ้ก่อาจารย ์
- หาแหล่งงบประมาณให้เพียงพอทั้ งภายในและ
ภายนอกมหาวทิยาลยัใหม้ากข้ึน 
- กระตุน้ใหมี้การตีพิมพบ์าความของอาจารยท่ี์ไดก้าร
อา้งอิงในฐานขอ้มูล ICT 

 -  การจดัสรรงบประมาณผลตอบแทนหรือรางวลัแก่
นกัวจิยัใหม้ากข้ึน 
 -  จดัท าฐานขอ้มูลและระบบสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้ง
กบังานวจิยั 
-   ควรสนับสนุนงบประมาณส าหรับการตีพิมพ์ 
เผยแพร่ผลงานวิจยั  ทั้ งในระดบัชาติ  และนานาชาติ
ใหช้ดัเจนมากข้ึน 
-  มทร.ล้านนา ควรสร้างระบบและกลไกในการ
สนบัสนุนการของบประมาณวจิยัจากแหล่งทุนภายใน
และภายนอก  
-  มทร.ลา้นนา  ควรสร้างระบบเอกสารน าส่งขอ้เสนอ
โครงการวจิยั ท่ีรวดเร็วทนัก าหนดเวลาของแหล่งทุน  
 

วธีิปฏบิัตทิีด่/ีนวตักรรม 
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องค์ประกอบที ่3 การบริการวชิาการ 
 

ตัวบ่งช้ีที ่3.1   การบริการวชิาการแก่สังคม   
 
ผู้ก ากบัดูแลตวับ่งช้ี : งานส่งเสริมการวจิยัวจิยัและบริการวชิาการ 
หน่วยงาน/ผู้รับผดิชอบหลกั : งานส่งเสริมการวจิยัและบริการวชิาการ 
หน่วยงาน/ผู้รับผดิชอบร่วม : - 
ผู้จดัเกบ็ข้อมูลและรายงาน : นางสาวรัชนีกร  แรงขิง 
โทรศัพท์ : 0-5529-8438  ต่อ 1120 
E-mail :   

 
ผลการด าเนินงาน : 
 

 ข้อ 1.  ก าหนดชุมชนหรือองค์การเป้าหมายของการให้บริการวิชาการแก่สังคมโดยมีความร่วมมือระหว่าง
คณะหรือหน่วยงานเทยีบเท่า 

   
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา มีพนัธกิจงานดา้นการบริการวิชาการท่ีสามารถสร้างความ

เข้มแข็งให้แกชุมชน เช่น การด าเนินโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้าน  ชุมชน   ซ่ึงเป็นโครงการท่ี
ยกระดบัคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ให้สามารถสร้างรายไดส่้งผลท าให้คุณภาพชีวิตดา้นรายไดเ้พิ่มข้ึนและ
ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจภายในชุมชน มุ่งพฒันาความมัน่คงดา้นอาหารปลอดภยั การลดตน้ทุนปัจจยั
การผลิต การลดรายจ่ายในครัวเรือน การเพิ่มรายไดจ้ากอาชีพเสริม และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหวา่ง
ชุมชน  นอกจากชุมชนจะไดรั้บประโยชน์โดยตรงจากโครงการน้ีแลว้ บุคลากรของมหาวิทยาลยั จะเกิดการ
พฒันาองคค์วามรู้จากการให้บริการวิชาการและการสร้างงานวจิยัเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนอยา่ง
แทจ้ริง  
และเพื่อให้ไดชุ้มชนหรือองคก์ารเป้าหมายของการให้บริการวิชาการแก่สังคม  มทร.ลา้นนา พิษณุโลก จึงได้
ด าเนินโครงการประเมินศกัยภาพหมู่บา้น/ชุมชน ประจ าปี 2562  เพื่อหากลุ่มเป้าหมายหมู่บา้นท่ีมีศกัยภาพใน
การพฒันาตนเองและตอบโจทย์งานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย มีการด าเนินงานในรูปแบบของ
คณะกรรมการด าเนินโครงการบริการวิชาการ  ซ่ึงเป็นตวัแทนจากคณะในพื้นท่ีพิษณุโลก โดยมีขั้นตอนการ
ด าเนินโครงการดงัน้ี 
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ประสานงานพัฒนาการจังหวัด เพื่อขอรับ
ค าแนะน าการเลือกหมู่บ้านเป้าหมาย 

โดยมีเกณฑ์การคัดเลือก 
ดังนี้ 
1.  ประเมินจากความ
เข้มแข็งของผู้น าชุมชน 
2.  ประเมินจากการมีส่วน
ร่วมของชุมชน  
3.  ประเมินความ
สอดคล้องกับองค์ความรู้
และเทคโนโลยีที่มีของเขต
พื้นที่ 
4.  ประเมินความ
สอดคล้องกับอัตลักษณ์
ของเขตพื้นที่ 
  

ส ารวจพื้นที่ / หมู่บ้าน  เป้าหมาย 

ประชุมคณะท างานเพื่อคัดเลือกหมู่บ้าน
เป้าหมาย และชี้แจงแนวทางการด าเนิน

โครงการ 

แบ่งกลุ่มประชาคม  

แจ้งผลการคัดเลือกหมู่บ้าน/ชุมชน 

ด าเนินการจัดเวทีประชาคม 

ชุมชนมีส่วนร่วมแสดง
ความคิดเห็นความต้องการ 

จัดล าดับประเด็นความ
ต้องการของชุมชน  

ประชุมคณะกรรมการฯเพื่อวิเคราะห์ ประเด็นที่ได้
จากการประชาคม 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา พิษณุโลก  ปีการศึกษา 2562 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วตัถุประสงคข์องโครงการ 

 โครงการยกระดับคุณภาพ
ชีวิตหมู่บ้าน ชุมชน แบบมี

ส่วนร่วม ปีที่ 1 

การจัดท า 
แผนการด าเนนิกิจกรรม และแผนงบประมาณ โครงการยกระดับฯ 

ด าเนินงานตามแผนการด าเนินกิจกรรม และแผน
งบประมาณ โครงการยกระดับฯ 

โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต
หมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม 

ปีท่ี 2 

 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต
หมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม 

ปีท่ี 3 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา พิษณุโลก  ปีการศึกษา 2562 
 

 1.  เพื่อหากลุ่มเป้าหมายหมู่บา้นท่ีมีศกัยภาพในการพฒันาตนเอง จ านวน 1 ชุมชน 
 2.  เพื่อท าแผนการด าเนินโครงการยกระดบัคุณภาพชีวิตหมู่บา้น  ชุมชน  ประจ าปีงบประมาณ  2563-
2565    
3. เพื่อสร้างเครือข่ายในการท างานระหวา่งมหาวทิยาลยัฯ กบัชุมชนใหมี้การแลกเปล่ียนความรู้ และร่วมมือกนั
ทางวชิาการมากข้ึน 
 
การด าเนินโครงการฯ 
 1  กิจกรรมวางแผนการด าเนินงาน  มีการแต่งคณะกรรมการในการด าเนินโครงการ  ท่ีเป็นตวัแทนจาก
คณะ  ไดแ้ก่  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  คณะวิศวกรรมศาสตร์  และคณะบริหารธุรกิจและ
ศิลปะศาสตร์ 
 2  การจดัประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ  เพื่อใหท้ราบวตัถุประส่งในการด าเนินการ ใหเ้ป็นใน
ทิศทางเดียวกนั 
 3  การลงพื้นท่ีศึกษาสภาพพื้นท่ีชุมชน เป้าหมาย 
 คณะกรรมการด าเนินงานลงพื้นท่ีเพื่อศึกษาสภาพพื้นท่ีจ  านวน  4  หมู่บา้น   ตวัแทนจากหน่วยงานผู ้
ประสานงาน  ตวัแทนอาจารยค์ณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  ตวัแทนอาจารยค์ณบริหารธุรกิจ
และศิลปศาสตร์  ตวัแทนอาจารยค์ณะวิศวกรรมศาสตร์  ของการลงพื้นท่ีทุกคร้ังเพื่อให้เกิดการบูรณาการ
ร่วมกนัของอาจารยใ์นแต่ละคณะอยา่งชดัเจน 
 เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามกระบวนการท่ีถูกตอ้งตรงตามแผนการปฏิบติังานโครงการบริการ
วิชาการของมหาวิทยาลยั  คณะกรรมการ ไดล้งพื้นท่ีพื้นท่ีเพื่อพบปะพูดคุย ตวัแทนผูน้ าชุมน  และตวัแทน
ชุมชน  เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลของชุมชนใหไ้ดม้ากท่ีสุดในน าขอ้มูลมาประกอบการพิจารณาหมู่บา้นเป้าหมาย   
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา พิษณุโลก  ปีการศึกษา 2562 
 

ลงพืน้ทีเ่พ่ือศึกษาสภาพพืน้ของชุมชน  บ้านซ าตะเคียน  หมู่ที ่ 7  ต.วงันกแอ่น  อ.วงัทอง  จ.พษิณุโลก  วนัที ่ 29  เมษายน  2562 
ข้อมูลหมู่บ้านเป้าหมายเบื้องต้น 

วนัที่ หมูบ้าน ข้อมูลเบื้องต้น ภาพกจิกรรม 
4 พ.ค. 2562 บา้นซ าตะเคียน  หมู่ท่ี 7 ต.วงันกแอ่น  อ.วงั

ทอง  จ.พิษณุโลก 
ผู้ประสานงาน 
นางสาวรัชนีกร  แรงขิง 
ตัวแทนคณะวิทยาศาสตร์ฯ 
ดร.อุษณี์ภรณ์ สร้อยเพร็ช์ 
นางสาวสุรีรัตน์ บวัช่ืน 
ตัวแทนคณะบริหารธุรกจิฯ 
นางรัชฎาภรณ์  แสนประสิทธ์ิ 
นางสาวตอ้งหทยั ทองงามข า 
นางสาวศิริภรณ์ บุญประกอบ 
ตัวแทนคณะวิศวกรรมฯ 
ดร.เอกรัฐ ชะอุ่มเอียด 
 
 

ผูใ้หญ่บา้น  นายประโยชน์ ดอนค าไพร 
 
ข้อมูลหมู่บ้าน 
จ านวนครัวเรือน  235  ครัวเรือน 
จ านวนประชากร  465 คน 
อาชีพ 
ท าสวน (สวนยาง , ส่วนผลไม)้ 
ท าไร่ (มนัส าปะหลงั ,ขา้วโพด) 
รับจา้งทัว่ไป 
ประเด็นความต้องการพฒันา 
ดา้นการจดัการน ้า พฒันาเป็นแหล่งท่องเท่ียว การ
วางแผนการผลิตผลไม ้
การให้ความร่วมมือ 
การใหค้วามร่วมมือของชุมชน  40 เปอร์เซ็นต ์(ให้
ขอ้มูลโดย ผูใ้หญ่บา้น) 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา พิษณุโลก  ปีการศึกษา 2562 
 

ลงพืน้ทีเ่พ่ือศึกษาสภาพพืน้ของชุมชน  บ้านรักไทย  หมู่ที ่7 ต.ชมภู  อ.เนินมะปราง  จ.พษิณุโลก  วนัที ่ 29  พฤษภาคม  2562 
ข้อมูลหมู่บ้านเป้าหมายเบื้องต้น 

วนัที่ หมูบ้าน ข้อมูลเบ้ืองต้น ภาพกจิกรรม 
29 พ.ค. 2562 บา้นรักไทย  หมู่ท่ี 7 ต.ชมภู  อ.เนินมะปราง  จ.

พิษณุโลก 
ผู้ประสานงาน 

นางสุทินา  พ่ึงทอง 
ผศ.สุพรรัตน ์ ทองฟัก 
นายด ารงศกัด์ิ  สุวรรณศรี 
นางสาวรัชนีกร  แรงขิง 

ตวัแทนคณะวทิยาศาสตร์ฯ 
ผศ.ดร.ณิฐิมา  เฉลิมแสน 
ดร.ยรรยง  เฉลิมแสน 
ดร.สุจิตรา  เร่ืองเดชาวิวฒัน์ 

ตวัแทนคณะบริหารธุรกจิฯ 
นางสวรรยา  หาญวงษา 

ตวัแทนคณะวศิวกรรมฯ 
นายทนงศกัด์ิ  นอ้งคง 

 
 

ผูใ้หญ่บา้น  นายสมประสงค ์ อารมณ์ช่ืน 
 
ข้อมูลหมู่บ้าน 

จ านวนครัวเรือน  190  ครัวเรือน 
จ านวนประชากร  791 คน 

อาชีพ 
ท าสวน (สวนยาง , ส่วนผลไม)้ 
ท าไร่ (มนัส าปะหลงั ,ขา้วโพด) 
รับจา้งทัว่ไป 

ประเดน็ความต้องการพฒันา 
ดา้นการจดัการน ้า พฒันาเป็นแหล่งท่องเท่ียว การ
วางแผนการผลิตผลไม ้

 
การให้ความร่วมมือ 

การใหค้วามร่วมมือของชุมชน  80 เปอร์เซ็นต ์
(ใหข้อ้มูลโดย ผูใ้หญ่บา้น) 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา พิษณุโลก  ปีการศึกษา 2562 
 

ลงพืน้ทีเ่พ่ือศึกษาสภาพพืน้ของชุมชน  บ้านหนองกาด า  หมู่ที ่5  ต.พนัชาล ี อ.วงัทอง  จ.พษิณุโลก   วนัที ่ 12  มิถุนายน  2562 
ข้อมูลหมู่บ้านเป้าหมายเบื้องต้น 

วนัที่ หมูบ้าน ข้อมูลเบ้ืองต้น ภาพกจิกรรม 
12  มิ.ย. 2562 บา้นหนองกาด า  หมู่ท่ี 5  ต.พนัชาลี  อ.วงัทอง   

จ.พิษณุโลก 
ผู้ประสานงาน 

ผศ.สุพรรัตน ์ ทองฟัก 
นายด ารงศกัด์ิ  สุวรรณศรี 
นางสาวรัชนีกร  แรงขิง 

ตวัแทนคณะวทิยาศาสตร์ฯ 
ผศ.ดร.ณิฐิมา  เฉลิมแสน 
ดร.ยรรยง  เฉลิมแสน 

ตวัแทนคณะบริหารธุรกจิฯ 
นางสวรรยา  หาญวงษา 
นางสาวนภาพร  สนองบุญ 
นางสาวศิริภรณ์  บุญประกอบ 

ตวัแทนคณะวศิวกรรมฯ 
นายทนงศกัด์ิ  นอ้งคง 
นายศุภชยั  ชุมนุมวฒัน์ 

 
 

ผูใ้หญ่บา้น  นายฤทยั  ชุ่มฤทยั  082-4007709 
ข้อมูลหมู่บ้าน 
       จ านวนครัวเรือน  199  ครัวเรือน 
       จ านวนประชากร  174 คน 
อาชีพ 
     ท าสวน (มะม่วง)  70 % 
     ปลูกขา้ว  20  %  
     ท าไร่ (ออ้ย) รับจา้งทัว่ไป  10 % 
เป้าหมายชุมชน 
    - พออยูพ่อกิน  บรรลุ 
    - อยูเ่ยน็เป็นสุข  บรรลุ 
    - มัง่คัง่  ยงัไม่บรรลุ  
ประเดน็ความต้องการพฒันา 
การลดตน้ทุนการผลิต  การแปรรูปมะม่วง  คุณภาพของ
ผลผลิตมะม่วงสด และแปรรูป  การวางแผนการผลิตผลไม ้
การให้ความร่วมมือ 

การใหค้วามร่วมมือของชุมชน  80 เปอร์เซ็นต ์(ให้
ขอ้มูลโดย ผูใ้หญ่บา้น) 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา พิษณุโลก  ปีการศึกษา 2562 
 

ลงพืน้ทีเ่พ่ือศึกษาสภาพพืน้ของชุมชน  บ้านกระบัง หมู่ที ่2 ต.หอกลอง อ.พรหมพริาม  จ.พษิณุโลก  วนัที ่ 26  มิถุนายน  2562 
ข้อมูลหมู่บ้านเป้าหมายเบื้องต้น 

วนัท่ี หมูบา้น ขอ้มูลเบ้ืองตน้ ภาพกิจกรรม 
26  มิ.ย. 2562 บา้นกระบงั หมู่ท่ี 2 ต.หอกลอง อ.พรหมพิราม  จ.

พิษณุโลก    
ผูป้ระสานงาน 

นายด ารงศกัด์ิ  สุวรรณศรี 
นางสาวรัชนีกร  แรงขิง 

ตวัแทนคณะวิทยาศาสตร์ฯ 
ผศ.ศศิธร  ปรือทอง 
ดร.สุจิตรา  เร่ืองเดชาวิวฒัน์ 
นางสาววิไรวรรณ แสนชะนะ 

ตวัแทนคณะบริหารธุรกิจฯ 
นางสาวศิริภรณ์  บุญประกอบ 

ตวัแทนคณะวิศวกรรมฯ 
นายพินิจ  บุญเอ่ียม 
นายศุภชยั  ชุมนุมวฒัน์ 

 
 

ผูใ้หญ่บา้น  นายสมศกัด์ิ  พุ่มมี  099-3730799 
นายคเชนท ์ มัน่คง  088-1712757 
ขอ้มูลหมู่บา้น 

จ านวนครัวเรือน  400  ครัวเรือน 
จ านวนประชากร  1,300 คน 

อาชีพ 
ท านา  70 % 
ขา้วโพดเล้ียงสตัว ์, ขา้วโพดกิน , ถวัลิสง ,มนั
ส าปะหลงั 20  %  
รับจา้งทัว่ไป  10 % 

ประเดน็ความตอ้งการพฒันา 
การพฒันากลุ่มน ้าพริกใหไ้ดม้าตรฐาน เคร่ืองบด
น ้าพริก การพฒันากลุ่มท าหมวก  พฒันากลุ่มไข่
เคม็  พฒันากลุ่มเยบ็ผา้โหล  การตลาดแหล่งขาย    

การใหค้วามร่วมมือ 
การใหค้วามร่วมมือของชุมชน  80 เปอร์เซ็นต ์
(ใหข้อ้มูลโดย ผูใ้หญ่บา้น) 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา พิษณุโลก  ปีการศึกษา 2562 
 

4.  ประชุมพิจารณาเกณฑก์ารคดัเลือกหมู่บา้นและพิจารณาหมู่บา้นเป้าหมาย  วนัท่ี  10  
กรกฎาคม 2562 

 

ประเด็นพจิารณาที ่1 :  เกณฑ์การพจิารณา คัดเลือกหมู่บ้าน 
 1.  ประเมินจากความเขม้แขง็ของผูน้ าชุมชน 

2.  ประเมินจากการมีส่วนร่วมของชุมชน  
3.  ประเมินความสอดคลอ้งกบัองคค์วามรู้และเทคโนโลยีท่ีมีของพื้นท่ี 
4.  ประเมินความสอดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์ของเขตพื้นท่ี 

 

ประเด็นพจิารณาที ่2 : พจิารณาหมู่บ้าน  จ านวน  4  หมู่บ้าน 
  1.  บา้นซ าตะเคียน  หมู่ท่ี 7 ต.วงันกแอ่น  อ.วงัทอง  จ.พิษณุโลก 
  2.  บา้นรักไทย  หมู่ท่ี  7  ต.ชมภู  อ.เนินมะปราง  จ.พิษณุโลก 
  3.  บา้นหนองกาด า  หมู่ท่ี 5 ต.พนัชาลี  อ.วงัทอง  จ.พิษณุโลก 
  4.  บา้นกระบงั  หมู่ท่ี  2 ต.หอกลอง  อ.พรหมพิราม  จ.พิษณุโลก 
 

มติในทีป่ระชุมพจิารณาหมู่บ้าน  วนัที ่ 10  กรกฎาคม  2562 
เกณฑ์การพจิารณา คัดเลือกหมู่บ้าน   

1.  ประเมินจากความเขม้แขง็ของผูน้ าชุมชน 
2.  ประเมินจากการมีส่วนร่วมของชุมชน  
3.  ประเมินความสอดคลอ้งกบัองคค์วามรู้และเทคโนโลยีท่ีมีของพื้นท่ี 
4.  ประเมินความสอดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์ของเขตพื้นท่ี 
5.  สถาพเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน 
6.  การบูรณาการระหวา่งคณะ ครบทุกคณะ 
7.  ความร่วมมือของชุมชนในการปรับเปล่ียน 

หมู่บ้านที่ผ่านการพจิารณา 

  อนัดบัท่ี  1  บา้นรักไทย  หมู่ท่ี  7  ต.ชมภู  อ.เนินมะปราง  จ.พิษณุโลก 

  อนัดบัท่ี  2  บา้นหนองกาด า  หมู่ท่ี 5 ต.พนัชาลี  อ.วงัทอง  จ.พิษณุโลก 
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 จากการพิจารณาหมู่บา้น  น าไปสู่การพฒันาเป็นโครงการยกระดบัคุณภาพชีวติของหมู่บา้น 
ชุมชน  แบบมีส่วนร่วม   
 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน  แบบมีส่วนร่วม  กรณีบ้านรักไทยหมู่ที่
7 ต าบลชมพู อ าเภอเนินมะปราง จังหวดัพษิณุโลก   
 

รายการเอกสารหลกัฐานอ้างองิ : 
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

3.1-01-01 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการบริการวชิาการ  ประจ าปี  2563  ท่ี  
52/2563  และ  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการบริการวชิาการ  
ประจ าปี  2563  เพิ่มเติม  ท่ี 61/2563 

3.1-01-02 รายงานโครงการประเมินศกัยภาพหมู่บา้น/ชุมชน ประจ าปี 2562 
3.1-01-03 โครงการยกระดบัคุณภาพชีวิตของหมู่บา้น ชุมชน  แบบมีส่วนร่วม  กรณี บา้น

รักไทย หมู่ท่ี 7 ต าบลชมพู อ าเภอเนินมะปราง จงัหวดัพิษณุโลก   
 
 ข้อ 2. จัดท าแผนบริการวิชาการโดยมีส่วนร่วมจากชุมชนหรือองค์การเป้าหมายที่ก าหนดใน  

ข้อ 1 
   

 โครงการยกระดบัคุณภาพชีวิตของหมู่บา้น ชุมชนแบบมีส่วนร่วม กรณีบา้นรักไทยหมู่ท่ี7 
ต าบลชมพู อ าเภอเนินมะปราง จงัหวดัพิษณุโลก  มีวตัถุประสงค์ 
 1. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไมผ้ลในแต่ละช่วงฤดูกาลและระบบเกษตรกรรมในพื้นท่ี เพื่อ
รองรับนกัท่องเท่ียว 
 2. จัดท าฐานข้อมูลการผลิตไม้ผลและระบบเกษตรกรรม เพื่อประชาสัมพันธ์ให้
นกัท่องเท่ียว 
ก าหนดผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บของโครงการ   
    1.  ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บในปีงบประมาณ 2563 
 -  ผลผลิตท่ีคาดวา่จะได ้(Output) สามารถผลิตผลไมท่ี้มีคุณภาพ อยา่งนอ้ย 2 ชนิด/ฤดูกาล 
(1 ปีมี 3ฤดูกาล ผลิตได ้6 ชนิด)  
 -  ผลลพัธ์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ (Outcome) สามารถวางแผนผลิตไมผ้ลไดท้ั้งฤดูกาลและพฒันา
เป็นแหล่งท่องเท่ียวไดแ้ละไดฐ้านขอ้มูลการผลิตไมผ้ลไดค้รบ 3 ฤดูกาล  
 -  ผลกระทบท่ีคาดวา่จะไดรั้บ (Impact) ชุมชนมีคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน (วดัจากรายได ้การ
อพยพเขา้สู่ชุมชนเมือง ภาวการณ์วา่งงาน การมีส่วนร่วมในชุมชน) 
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   2.  ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บเม่ือส้ินสุดปีท่ี 3   
 (1) ผลผลิตท่ีคาดวา่จะได ้(Output) เป็นแหล่งผลิตไมผ้ลท่ีมีคุณภาพ 
 (2)  ผลลพัธ์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ (Outcome) สามารถผลิตและจ าหน่ายไดท้ั้งฤดูกาล 
 (3)  ผลกระทบท่ีคาดวา่จะไดรั้บ (Impact) มีการข้ึนทะเบียนกลุ่มผูป้ลูกไมผ้ลและท่องเท่ียว 
 

โครงการมี/กิจกรรมยอ่ย  
 1 การถ่ายทอดองคค์วามรู้การจดัการไมผ้ลในแต่ละฤดูกาล  
 2 การถ่ายทอดองคค์วามรู้การผลิตผกัปลอดภยั  
 3 การศึกษาดูงานกลุ่มผลิตไมผ้ลเพื่อจ าหน่าย 
 4 การถ่ายทอดองคค์วามรู้การจดัการระบบน ้าและการใหน้ ้าเพื่อเกษตรกรรม 
 5 การถ่ายทอดองคค์วามรู้การเล้ียงสัตวท์อ้งถ่ินเพื่อบริโภคและจ าหน่าย 
 6 การจดัท าฐานขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการท่องเท่ียวในพื้นท่ี 
 7 การติดตาม ประเมินผล และถอดบทเรียนโครงการ 
 
รายการเอกสารหลกัฐานอ้างองิ : 
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

3.1-02-01 รายงานความกา้วหนา้โครงการยกระดบัคุณภาพชีวิตของหมู่บา้น ชุมชน  แบบ
มีส่วนร่วม  กรณีบา้นรักไทยหมู่ท่ี7 ต าบลชมพู อ าเภอเนินมะปราง จงัหวดั
พิษณุโลก   
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 ข้อ 3. ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายได้รับการพัฒนาและมีความเข้มแข็งที่มีหลักฐานที่ปรากฏ
ชัดเจน 

  

 โครงการยกระดบัคุณภาพชีวิตของหมู่บา้น ชุมชน  แบบมีส่วนร่วม  กรณีบา้นรักไทยหมู่ท่ี
7 ต าบลชมพู อ าเภอเนินมะปราง จงัหวดัพิษณุโลก  มีการด าเนินการตามขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม 
ซ่ึงจะแสดงใหเ้ห็นถึงพฒันาน าไปสู่ความเขม้แขง็ 
 

 ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิแสดงวธีิการด าเนินงานโครงการยกระดบั 
 

โครงการมี/กิจกรรมยอ่ย  
 1 การถ่ายทอดองคค์วามรู้การจดัการไมผ้ลในแต่ละฤดูกาล  
 2 การถ่ายทอดองคค์วามรู้การผลิตผกัปลอดภยั  
 3 การศึกษาดูงานกลุ่มผลิตไมผ้ลเพื่อจ าหน่าย 
 4 การถ่ายทอดองคค์วามรู้การจดัการระบบน ้าและการใหน้ ้าเพื่อเกษตรกรรม 
 5 การถ่ายทอดองคค์วามรู้การเล้ียงสัตวท์อ้งถ่ินเพื่อบริโภคและจ าหน่าย 
 6 การจดัท าฐานขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการท่องเท่ียวในพื้นท่ี 
 7 การติดตาม ประเมินผล และถอดบทเรียนโครงการ 
 

รายการเอกสารหลกัฐานอ้างองิ : 
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

3.1-03-01 รายงานความกา้วหนา้โครงการยกระดบัคุณภาพชีวติของหมู่บา้น ชุมชน  แบบมีส่วนร่วม  
กรณีบา้นรักไทยหมู่ท่ี7 ต าบลชมพ ูอ าเภอเนินมะปราง จงัหวดัพิษณุโลก 

 
 ข้อ 4. ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายด าเนินการพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ือง 
 - 
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ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
 

ยทุธศาสตร์ 3. การใหบ้ริการวชิาการแก่ชุมชนเพื่อสร้างความเขา้มแขง็ใหก้บัชุมชนและสังคม 
เป้าประสงค ์ ชุมชนเขา้มแขง็จากการใหบ้ริการวชิาการท่ีมีการบูรณาการระหวา่งศาสตร์ของสถานศึกษา 
ตวัช้ีวดัยทุธศาสตร์ จ านวนชุมชนท่ีเขม้แขง็จากการใหบ้ริการวชิาการท่ีมีการบุรณาการระหวา่งศาสตร์ของสถานศึกษา 

กลยทุธ์ ตวัช้ีวดั เป้าหมาย/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน หน่วยนบั ค่า
เป้าหมาย 

ผล การ
บรรล ุ

3.1 กระบวนการในการ
คดัเลือกชุมชนท่ีมีความ
พร้อมในการพฒันา
ตนเอง 

ชุมชนท่ีเขา้ไปวิเคราะห์
ความตอ้งการและ
คดัเลือกเป้นชุมชนพฒันา 

โครงการประเมินศกัยภาพหมู่บา้น/
ชุมชน ประจ าปี 2562   
 

1.บา้นซ าตะเคียน  หมู่ท่ี  7  ต.วงันกแอ่น  
อ.วงัทอง  จ.พิษณุโลก 
2. บา้นรักไทย  หมู่ท่ี 7 ต.ชมภู  อ.เนิน
มะปราง  จ.พิษณุโลก 
3. บา้นหนองกาด า  หมู่ท่ี 5  ต.พนัชาลี  อ.
วงัทอง 
4. บา้นไร่กระบงั หมู่ท่ี 2 ต.หอกลอง อ.
พรหมพิราม  จ.พิษณุโลก    

ชุมชน 2  4   

3.2 ระบบและกลไกใน
การบริหารชุมชนจนเกิด
ความเขา้มแขง้ในชุมชน 

จ านวนชุมชนท่ีเขม้แขง้
จากการด าเนินการของ
สถานศึกษา 

1.โครงการยกระดบัคุณภาพชีวติของ
หมู่บา้น ชุมชน  แบบมีส่วนร่วม  
กรณี  บา้นแหลมโพธ์ิ  หมู่ท่ี  9  ต.
บา้นกร่าง  อ.เมือง  จ.พิษณุโลก 
  

1. ชุมชนบา้นแหลมโพธ์ิ  หมู่ท่ี 9 ต.บา้น
กร่าง  อ.เมือง  จ.พิษณุโลก 
1. กลุ่มผูป้ลูกขา้วจ านวน 10 ครัวเรือน 
2. กลุ่มผูเ้ล้ียงสุกร 
- ข้ึนทะเบียนผูเ้ล้ียงสุกร 

ชุมชน 1 2  
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กลยทุธ์ ตวัช้ีวดั เป้าหมาย/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน หน่วยนบั ค่า

เป้าหมาย 
ผล การ

บรรลุ 
3.2 ระบบและกลไกใน
การบริหารชุมชนจนเกิด
ความเขา้มแขง้ในชุมชน 

จ านวนชุมชนท่ีเขม้แขง้
จากการด าเนินการของ
สถานศึกษา 

(1) ผลผลิตท่ีคาดวา่จะได ้(Output) 
-  จ  านวนอาจารยเ์ขา้ร่วมโครงการ  
40 คน 
-  สายสนบัสนุน  จ านวน  5  คน 
-  สายสนบัสนุน  จ านวน  5  คน  
-  จ  านวนนกัศึกษา  80  คน 
-  จ  านวนประชาชน  100  คน 
(2)  ผลลพัธ์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 
(Outcome)  
1. การขยายผลการปลูกขา้ว
ปลอดภยัเพื่อการบริโภคภายใน
ชุมชน จ านวน 10 ครัวเรือน 
2. การขยายผลการปลูกขา้ว
ทางเลือกเพื่อการจ าหน่ายเพิ่มข้ึน
อยา่งนอ้ย 2 ครัวเรือน  และพฒันา
ผลิตภณัฑ ์ จ  านวน 1 ผลิตภณัฑ์ 

3. กลุ่มกลุ่มผูเ้ล้ียงไก่สวยงาม (ไก่
เหลืองหางขาว) 
- ข้ึนทะเบียนผูเ้ล้ียงไก่ 
4. การผลิตผกัตามมาตรฐาน GAP 
-มาตรฐานเกษตรอินทรียแ์บบมีส่วน
ร่วม Participatory Guarantee System 
5. สร้างกระบวนการจดัการระบบ
สารสนเทศ 
-ระบบการตลาดออนไลน์ 1 ระบบ 

ชุมชน 1 2  
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3.  สร้างกระบวนการจดัการกลุ่มผู ้
เล้ียงสุกรใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน 

กลยทุธ์ ตวัช้ีวดั เป้าหมาย/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน หน่วยนบั 
ค่า

เป้าหมาย 
ผล 

การ
บรรลุ 

3.2 ระบบและกลไกใน
การบริหารชุมชนจนเกิด
ความเขา้มแขง้ในชุมชน 

จ านวนชุมชนท่ีเขม้แขง้
จากการด าเนินการของ
สถานศึกษา 

การเล้ียงสุกรพนัธ์ุดี  จ  านวน 1 
กลุ่ม 
4.  สร้างกระบวนการจดัการกลุ่ม
กลุ่มผูเ้ล้ียงไก่สวยงาม (ไก่เหลือง
หางขาว) เพื่อการอนุรักษแ์ละ
หน่าย  จ  านวน 1 กลุ่ม 
5.  ส่งเสริมการผลิตผกัตาม
มาตรฐาน GAP จ านวน  1  กลุ่ม 
6.  สร้างกระบวนการจดัการระบบ
สารสนเทศ  จ  านวน 1 กลุ่ม 
7. เศรษฐกิจของชุมชนดีข้ึน  โดย
เกษตรกรมีรายไดเ้พิ่มข้ึนร้อยละ  
25  ของรายไดเ้ดิม  และ/หรือ
รายจ่ายลดลงร้อยละ 10 ของ
รายจ่ายเดิม 

 ชุมชน 1 2  
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8.  การติดตามผลการด าเนินงาน 
อยา่งต่อเน่ือง ไม่นอ้ยกวา่ 5 คร้ัง/ปี 
และประเมินผลส าเร็จของทุก 

กลยทุธ์ ตวัช้ีวดั เป้าหมาย/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน หน่วยนบั ค่า
เป้าหมาย 

ผล การ
บรรลุ 

3.2 ระบบและกลไกใน
การบริหารชุมชนจนเกิด
ความเขา้มแขง้ในชุมชน 

จ านวนชุมชนท่ีเขม้แขง้
จากการด าเนินการของ
สถานศึกษา 

กิจกรรมและภาพรวมโครงการ 
อยา่งนอ้ย 1 คร้ัง 
(3)  ผลกระทบท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 
(Impact)  
 - เศรษฐกิจชุมชนบา้นแหลมโพธ์ิ  
หมู่ท่ี  9  ดีข้ึนจากการท า
การเกษตรแบบปลอดภยั 
 
2. โครงการยกระดับคุณภาพชีวติ
กลุ่มผู้เลีย้งกระบือ หมู่บ้านบุ่งปลา
ผา หมู่7  ต าบลยางโกลน อ าเภอ
นครไทย จังหวดัพษิณุโลก (กลุ่ม
เกษตรแปลงใหญ่) 

 
 
 
 
 
 
 
 
2. หมู่บา้นบุ่งปลาผา หมู่7  ต าบลยาง
โกลน อ าเภอนครไทย จงัหวดั
พิษณุโลก 
2.1 สูตรอาหารส าหรับกระบือ จ านวน 
4 สูตร 
- สูตรการท าฟางหมกั หญา้หมกั
ส าหรับกระบือ 

ชุมชน 1 2  
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(1) ผลผลิตท่ีคาดวา่จะได ้(Output) 
สามารถผลิตอาหารกระบือ อยา่งมี
คุณภาพ 3 ชนิด 
 

- สูตรการท าขา้วโพดหมกัส าหรับ
กระบือ 
- สูตรอาหารขน้กระบือ(ยเูรียบล็อก) 

 

กลยทุธ์ ตวัช้ีวดั เป้าหมาย/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน หน่วยนบั ค่า
เป้าหมาย 

ผล การ
บรรลุ 

  (2)  ผลลพัธ์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 
(Outcome) จ  าหน่ายลูกกระบือได้
เพิ่มข้ึนและมีอาหารเล้ียงกระบือ
ไดท้ั้งปี 
(3)  ผลกระทบท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 
(Impact) ชุมชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ข้ึน (วดัจากรายได ้การอพยพเขา้สู่
ชุมชนเมือง ภาวการณ์วา่งงาน การ
มีส่วนร่วมในชุมชน) 

- สูตรการใชเ้ศษเหลือสับปะรดเป็น
อาหารกระบือ 
2.2 การพฒันาเคร่ืองสับหญา้  
2.3 มีระบบการบริหารจดัการกลุ่มเพื่อ
สร้างความเขม้แขง็ชุมชน 
2.4 การบริหารจดัการค่าใชจ่้ายใน
ครัวเรือน 
-การท าบญัชีครัวเรือน 

    

3.3 มีหน่วยงานท่ี
รับผดิชอบโครงการ
บริการวชิาการท่ีสร้าง

จ านวนงบประมาณท่ีได้
จากการใหบ้ริการ

งานส่งเสริมการวิจยัและบริการ
วชิาการ  

1. กระทรวงวทิยาศาสตร์ ลา้นบาท 1.5 242,500  
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รายได ้และจดัหาแหล่ง
ทุนใหก้บั มทร.ลา้นนา 
พิษณุโลก 

วชิาการแก่หน่วยงาน
ภายนอก 

  - โครงการการให้ค  าปรึกษาและ
บริการขอ้มูลเทคโนโลยแีก่ชุมชน 
งบประมาณ 242,500 บาท 
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รายการเอกสารหลกัฐานอ้างองิ : 
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

3.1-03-01 รายงานความกา้วหนา้โครงการยกระดบัคุณภาพชีวิตของหมู่บา้น ชุมชน  แบบ
มีส่วนร่วม  กรณีบา้นรักไทยหมู่ท่ี7 ต าบลชมพู อ าเภอเนินมะปราง จงัหวดั
พิษณุโลก 

  
  

 
 

 ข้อ 5. สถาบันสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชน
หรือองค์การเป้าหมาย 

 - 
 
รายการเอกสารหลกัฐานอ้างองิ : 
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

3.1-03-01 รายงานความกา้วหนา้โครงการยกระดบัคุณภาพชีวิตของหมู่บา้น ชุมชน  แบบ
มีส่วนร่วม  กรณีบา้นรักไทยหมู่ท่ี7 ต าบลชมพู อ าเภอเนินมะปราง จงัหวดั
พิษณุโลก 

3.1-03-02  
  

 
 
 ข้อ 6. ทุกคณะมีส่วนร่วมในการด าเนินการตามแผนบริการทางวิชาการแก่สังคมของสถาบัน

ตามข้อ 2 โดยมีอาจารย์เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของอาจารย์ทั้งหมดของสถาบัน 
ทั้งนีต้้องมีอาจารย์มาจากทุกคณะ 

 
รายการเอกสารหลกัฐานอ้างองิ : 
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

3.1-03-01 รายงานความกา้วหนา้โครงการยกระดบัคุณภาพชีวิตของหมู่บา้น ชุมชน  แบบ
มีส่วนร่วม  กรณีบา้นรักไทยหมู่ท่ี7 ต าบลชมพู อ าเภอเนินมะปราง จงัหวดั
พิษณุโลก 
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การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  
เป้าหมาย 2562 ผลการด าเนินงาน คะแนนทีไ่ด้ การบรรลุเป้าหมาย 

6 ขอ้ 3 ขอ้ 3 คะแนน  

 
สรุปผลการวเิคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพฒันา องค์ประกอบที ่3 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- มทร.ลา้นนา พิษณุโลก มีโครงการบริการวชิาการท่ี
ท าใหเ้กิดความเขม้แขง็ระหวา่งหน่วยงานภายใน  
หน่วยงานภายนอก และชุมชนไดรั้บประโยชน์จาก
งานบริการวชิาการแก่สงัคมท่ีชดัเจน 
 

- ตอ้งมีการจดัท าแผนการด าเนินงานบริการวชิาการท่ี
สามารถวดัความส าเร็จไดอ้ยา่งชดัเจน 

จุดทีค่วรพฒันา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- ในการจดัสรรทรัพยากรดา้นงานประมาณล่าชา้ 
ส่งผลใหง้านบริการวชิาการแก่สังคมไม่ทนัต่อฤดูกาล
การท างานของชุมชนกบั มทร.ลา้นนา พิษณุโลก 
- สร้างระบบและกลไก ในการสนบัสนุนงานบริการ
วชิาการ เพ่ือใหเ้กิดการยดืหยนุในปฏิบติังาน 
- หาแหล่งงบประมาณงานบริการวชิาการจาก
ภายนอกมหาวทิยาลยัใหม้ากข้ึน 
 

- ควรมีการวางแผนการจดัสรรงบประมาณใหต้รง
ตามปีงบประมาณ เพ่ือใหท้นัต่อการท างานระหวา่ง
ชุมชน กบัมหาวทิยาลยัฯ 
- ควรมีการปรับกระบวนการการเบิกจ่ายเงินโครงการ
บริการวชิาการใหมี้ความยดืหยนุต่อการปฏิบติังาน 

วธีิปฏบิัตทิีด่/ีนวตักรรม 
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องค์ประกอบที ่4 การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 
 
ตัวบ่งช้ีที ่4.1   ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 
 
ผู้ก ากบัดูแลตวับ่งช้ี : นางสุทินา   พึ่งทอง 

หน่วยงาน/ผู้รับผดิชอบหลกั : ผูอ้  านวยการกองการศึกษา 

หน่วยงาน/ผู้รับผดิชอบร่วม : นายณฐัวฒัน์   ดว้งฉุน 

ผู้จดัเกบ็ข้อมูลและรายงาน : หวัหนา้ศูนยว์ฒันธรรมศึกษา 

โทรศัพท์ : คณะ 3 คณะ  
E-mail :  นายณฐัวฒัน์   ดว้งฉุน 

 
 

ผลการด าเนินงาน : 
 

 ข้อ 1. ก าหนดผู้รับผดิชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา พิษณุโลก จดัตั้งศูนยว์ฒันธรรมศึกษา เพื่อใช้เป็นสถานท่ี
ปฏิบัติงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม และแต่งตั้ งคณะกรรมการศูนย์วฒันธรรมศึกษา เป็น
ผูรั้บผดิชอบ ในการส่งเสริม  ด าเนินงาน  ก ากบั ติดตาม งานดา้นท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม ของเขตพื้นท่ี 
 

รายการเอกสารหลกัฐานอ้างองิ : 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

4.1.1 – 01 ค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการศูนยว์ฒันธรรมศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562  

4.1.1 – 02 ค าสัง่ มทร.ลา้นนา เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานดา้นท านุบ ารุงศิลปะและ
วฒันธรรม  
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 ข้อ 2 . จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และก าหนดตัวบ่งช้ีวัดความส าเร็จตามแผน

วตัถุประสงค์ของแผนรวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน 

 มีการจดัท าแผนการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม โดยสอดคลอ้งตามพนัธกิจหลกัของ มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พนัธกิจท่ี 4 “ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม และส่ิงแวดลอ้ม เพื่อธ ารงรักษาไวซ่ึ้ง 
ศิลปวฒันธรรม ภูมิปัญญา โดยการจดัท าแผนงานนั้น ไดท้บทวนตวัช้ีวดัของแผนกลยทุธ์ดา้นศิลปวฒันธรรมท่ี
มุ่งเนน้การบูรณาการ การเรียนการสอน งานวิจยั และการบริการวิชาการซ่ึงน าไปสู่การสร้างองคค์วามรู้ ท่ีท า
ให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย หรือสร้างโอกาสและมูลค่าให้กบัชุมชน และสังคม โดยนกัศึกษาและ
บุคลากรมีส่วนร่วม ซ่ึงในแผนฯ โครงการประจ าปีงบประมาณ 2563 จ านวนทั้งส้ิน 6 โครงการ  ดงัน้ี 
     1.โครงการตลาดยอ้นยคุสืบสานวฒันธรรม ประจ าปี  2563 
     2.โครงการอนุรักษแ์ละถ่ายทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน คณะวศิวกรรมศาสตร์ พิษณุโลก 

กิจกรรมท่ี 1  กิจกรรมถ่ายทอดองคค์วามรู้ดา้นการจกัสาน 
กิจกรรมท่ี 2   กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ดา้นอาหารพื้นถ่ินในต าบลบา้นกร่าง 

     3.ถ่ายทอดความรู้และการแสดงทางวฒันธรรมในเทศกาลงานประเพณี 
     4.ถ่ายทอดความรู้และการแสดงทางวฒันธรรมในเทศกาลงานประเพณีสืบสานวถีิการท านาขา้ว  
     5. โครงการสืบทอดองคค์วามรู้ภูมิปัญญาไทย ประจ าปี  2563 
 กิจกรรมท่ี 1 ถ่ายทอดความรู้และสาธิตการท าหมอนจากผา้ 
 กิจกรรมท่ี 2 ถ่ายทอดความรู้และสาธิตการท าพวงมาลยัจากผา้ 
    6.โครงการอนุรักษแ์ละใชป้ระโยชน์จากพืชสมุนไพรไทยพื้นถ่ิน  มทร.ลา้นนา พิษณุโลก 
 

รายการเอกสารหลกัฐานอ้างองิ : 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

4.1.2 – 01 แผนยทุธศาสตร์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา พิษณุโลก ปีพ.ศ.2563  
4.1.2 – 02 แผนการด าเนินงานดา้นท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม ของศูนยว์ฒันธรรมศึกษา มทร.

ลา้นนา พิษณุโลก ประจ าปีงบประมาณ 2563 
4.1.2 – 03 แผนปฎิบติัราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
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 ข้อ 3. ก ากบัติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 
 การก ากบัติดตามการด าเนินงานดา้นท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมของมหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี
ราชมงคลลา้นนา  พิษณุโลกด าเนินการดงัน้ี 
  1. จดัท าแผนการก ากบัและติดตามการด าเนินงานดา้นท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม โดยคณะกรรมการ
ด าเนินงานดา้นท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา พิษณุโลก  (อา้งอิง 
4.1-3-01 : แผนการก ากบัและติดตามการด าเนินงานโครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา พิษณุโลก ) 
  2. ก ากบัติดตามประเมินผลการด าเนินงานทั้งหมด 4 คร้ัง เป็นรายไตรมาส ไตรมาส ละ 1 คร้ัง โดยการ
จดัท าหนงัสือติดตามผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ดา้นท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม (อา้งอิง 4.1-3-02 : 
เอกสารการก ากับติดตามการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม ประจ าปีงบประมาณ 2561) ซ่ึงมี
ข้อตกลงร่วมกันให้ผู ้รับผิดชอบโครงการรายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมด้านท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรมภายใน 15วนั หลงัจากเสร็จส้ินไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 และไตรมาสท่ี 4 หาก
ครบ 15 วนั แลว้ยงัไม่รายงานผล ศูนยว์ฒันธรรมศึกษา มทร.ลา้นนา  พิษณุโลก จะด าเนินการติดตามผ่านไป
คณะแต่ละคณะและให้รายงานผลการด าเนินงานภายใน 15 วนั หากยงัไม่ไดรั้บขอ้มูล ศูนยว์ฒันธรรมศึกษา 
มทร.ลา้นนา พิษณุโลก  จะติดตามขอ้มูลผา่นไปยงัผูช่้วยอธิการบดี พื้นท่ี เพื่อติดตามผลภายใน 15 วนั 
  3. รวบรวมขอ้มูลสรุปรายงานผลการด าเนินงานฯ ตามตวัช้ีวดัความส าเร็จตามวตัถุประสงคข์องแผน
ดา้นท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมเพื่อรายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารของมหาวทิยาลยัฯ 
ตามล าดบัสายงาน (อา้งอิง 4.1-3-03 : รายงานผลการด าเนินกิจกรรมดา้นท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม ประจ า ปี 
งบประมาณ 2561) 
 

รายการเอกสารหลกัฐานอ้างองิ : 
หมายเลขเอกสาร  ช่ือเอกสาร 

4.1-3-01 
 

แผนการก ากบัและติดตามการด าเนินงานโครงการดา้นท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม มทร.
ลา้นนา พิษณุโลก 

4.1-3-02 เอกสารการก ากบัติดตามการด าเนินงานดา้นท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม ประจ า ปี 
งบประมาณ 2561 

4.1-3-03 รายงานผลการด าเนินกิจกรรมดา้นท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม ประจ าปีงบประมาณ 2561 

 
 ข้อ 4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งช้ีที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะ

และวฒันธรรม 
 - 
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รายการเอกสารหลกัฐานอ้างองิ : 
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

4.1-4-01  
4.1-4-02  
4.1-4-03  

 
 

 ข้อ 5 . น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกจิกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 
 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก ไดน้ าผลการประเมิน  ปัญหา  อุปสรรค และ
แนวทางการพฒันา งานดา้นท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม ปี 2562 มาปรับปรุงและจดัท าเป็นแผนการปฏิบติังาน
ในปี 2563 ( 4.1.5 – 01) ( 4.1.5 – 02 ) 
 

รายการเอกสารหลกัฐานอ้างองิ : 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

4.1.5 – 01 รายงานประชุมจดัท าแผนงานฯประจ าปี 2562   

4.1.5 – 02 แผน โครงการ / กิจกรรม  ศูนยว์ฒันธรรมศึกษา ประจ าปี 2562 

 

 ข้อที ่6 . เผยแพร่กจิกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรมต่อสาธารณชน 
 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา  พิษณุโลก ด าเนินการเผยแพร่กิจกรรม ดา้นท านุบ ารุงศิลปะ
และวฒันธรรมต่อสาธารณชน ได้แก่ เว็บไซด์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก  และ 
วารสารของ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา พิษณุโลก (4.1.6 – 01 ) (4.1.6 – 02 ) 
 

รายการเอกสารหลกัฐานอ้างองิ : 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

4.1.6 – 01 เวบ็ไซดม์หาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา  พิษณุโลก   

4.1.6 – 02 วารสารของ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา พิษณุโลก 

 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  
เป้าหมาย 2562 ผลการด าเนินงาน คะแนนทีไ่ด้ การบรรลุเป้าหมาย 

6 ขอ้  5 ขอ้ 4 คะแนน  
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องค์ประกอบที ่5  การบริหารจัดการ 

 
ตัวบ่งช้ีที ่5.1   การบริหารของสถาบันเพ่ือการก ากบัติดตามผลลพัธ์ตามพนัธกจิกลุ่มสถาบันและ เอกลกัษณ์ของ
สถาบัน   
 
 ข้อ 1. พฒันาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT กบัวสัิยทัศน์ของสถาบันและพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทาง

การเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพ่ือให้บรรลุผลตามตัวบ่งช้ีและเป้าหมายของแผนกล
ยุทธ์ 

ผู้ก ากบัดูแลตัวบ่งช้ี : ผูอ้  านวยการกองบริหารทรัพยากร 
หน่วยงาน/ผู้รับผดิชอบหลกั : งานยทุธศาสตร์และแผน กองบริหารทรัพยากร มทร.ลา้นนา พิษณุโลก 
หน่วยงาน/ผู้รับผดิชอบร่วม : - 
ผู้จัดเกบ็ข้อมูลและรายงาน : นางสาวสุพรรณี คงดีได ้ต าแหน่ง นกัวเิคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบติั

หนา้ท่ี รกท.หวัหนา้งานยทุธศาสตร์และแผน 
โทรศัพท์ :  
E-mail :  Su.ampere.plan@hotmail.com 

 
ผลการด าเนินงาน : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 จากการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาในปีงบประมาณท่ีผา่นมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) มีการ
เปล่ียนแปลงวธีิการตรวจประเมินจากการตรวจระดบัพื้นท่ี เป็นการตรวจรวมท่ีระดบัมหาวทิยาลยั (มทร.ลา้นนา) 
ท าใหไ้ม่สามารถทราบขอ้ช้ีแนะ ขอ้ปรับปรุง ในระดบัพื้นท่ีได ้ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 น้ี จึงเป็นการด าเนินการดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาองคป์ระกอบท่ี 5 
ขอ้ 5.1 เกณฑ์ขอ้ 1 ให้คงไวซ่ึ้งผลการตรวจประเมินตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินประกนั
คุณภาพการศึกษาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ประธานผูต้รวจประเมิน ผศ.ปรานี พรรณวเิชียร)  
 

1. ข้อเสนอแนะภาพรวม 

 แนวคิดในการพฒันา มทร.ล้านนา พิษณุโลก มีเป้าหมายในด้านเกษตรปลอดภยัและบัณฑิตท่ีใช้
เทคโนโลยีเป็นฐาน เป็นการก าหนดเป้าหมายท่ีดีแต่บุคลากรใน มทร.ลา้นนา พิษณุโลก ควรน าส่ิงเหล่าน้ีไป
เช่ือมโยงกบัแผนกลยุทธ์เพื่อจะส่งผลให้ส่ิงเหล่าน้ีให้ทุกคนไปเป็นแนวปฏิบติัท่ีปรากฏในแผนกลยุทธ์จะท าให้
สถานศึกษาสามารถผลกัดนัจดัสรรงบประมาณ ก าหนดเป้าหมาย โครงการ เพื่อให้เป้าหมายท่ีก าหนดไวบ้รรลุ
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ตามผลลพัธ์ได ้ขณะเดียวกนักิจกรรมท่ีด าเนินการสามารถส่งผลให้เป็นท่ียอมรับของพื้นท่ีและส่งผลให้พื้นท่ี
ไดรั้บการสนบัสนุนการพฒันาจากจงัหวดัในการตั้งศูนยค์วามเป็นเลิศเกษตรปลอดภยั 
 

2. ข้อเสนอแนะองค์ประกอบที ่5 เกณฑ์ข้อ 5.1 และการพฒันางานตามผลการประเมิน 

 มทร.ลา้นนา พิษณุโลก ควรมีการทบทวนแผนกลยุทธโดยบุคลากรทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมน าเอาขอ้มูล
ของแผนกลยุทธของ มทร.ลา้นนา และแผนพฒันาจงัหวดัพิษณุโลก หรือแผนพฒันาเขตภาคเหนือมาเป็นขอ้มูล
ในการปรับแผนกลยุทธ โดยในแผนกลยุทธมีการก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ตวับ่งช้ี 
โครงการ กิจกรรม โดยมีการก าหนดความเช่ือมโยงของงานทุกล าดบั ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนั และควร
จดัท าแผนกลยุทธทางการเงิน 5 ปี เพื่อจะได้ทราบว่าแผนกลยุทธจะด าเนินไปได้มีการจัดหาและจัดสรร 
งบประมาณ ใชจ่้ายในแต่ละกิจกรรม เพียงพอท่ีจะท าใหเ้ป้าหมายบรรลุผลส าเร็จหรือไม่ 

จากท่ีไดก้ล่าวไปในขา้งตน้ ในการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
จะยึดแนวทางจากผลการตรวจประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการฯ (ผศ.ปรานี พรรณวิเชียร)                            
มาประยกุตใ์หเ้ขา้กบัสถานการณ์การเปล่ียนแปลงในปัจจุบนั ซ่ึงมีขอ้จ ากดัในเร่ืองของการเปล่ียนแปลงผูบ้ริหาร 
บทบาทของผูบ้ริหารท่ีมีการเปล่ียนแปลงจากรองอธิการบดี เป็นผูช่้วยอธิการบดี ซ่ึงจะมีขอ้จ ากดั บทบาทหนา้ท่ี
ท่ีแตกต่างกนั ตลอดจนการเปล่ียนแปลงโครงสร้างองคก์รท่ียงัอยูใ่นระหวา่งการหารือและยงัไม่ประกาศใช้อยา่ง
เป็นทางการ รวมถึงการการประกาศใชง้บประมาณไปพลางจากทางรัฐบาล และการประกาศ พ.ร.บ.งบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ท่ีล่าชา้ เป็นตน้ 

3.การทบทวนและพฒันาแผนยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ไดมี้หนงัสือเชิญใหผู้บ้ริหารและบุคลากร ประกอบดว้ย ผูช่้วย
อธิการบดี พิษณุโลก ผูอ้  านวยการกองบริหารทรัพยากร และนกัวเิคราะห์นโยบายและแผน เขา้ร่วมประชุมจดัท า
แผนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในระหวา่งวนัท่ี 17 – 18 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องนวตักรรมเสริมทกัษะ
การเรียนรู้ดว้ยตนเอง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา จ.เชียงใหม่ 
(5.1-1-01) โดยเป็นการประชุมร่วมกนัของทั้ง 6 พื้นท่ี หรือ 16 หน่วยเบิกจ่าย โดยมีผูบ้ริหารระดบัสูงของ มทร.
ล้านนา ประกอบด้วย ผูป้ฏิบัติหน้าท่ีอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รองอธิการบดี 
ผูอ้  านวยการกอง/ส านกั ผูช่้วยอธิการบดี เป็นตน้ เขา้ร่วมประชุมตลอดการประชุม 

 เพื่อให้การจดัท าแผนต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยและทุกหน่วยเบิกจ่ายเป็นไปในทิศทางเดียวกันหรือ
แตกต่างกนัไปตามแต่บริบทของหน่วยงาน รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีอธิการบดีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลลา้นนา ไดม้อบนโยบายและแนวทางในการจดัท าแผนฯ ตลอดจนอยู่ร่วมการประชุมเพื่อร่วมจดัท า
แผนฯ 

หลักฐาน-2562/5.1-1-01%20ประชุม%20มทร.ล้านนา%2017-18%20ต.ค.%2062.PDF
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รูปที ่1 - 4 แสดงการมอบนโยบายและการร่วมจัดท าแผนฯ ระหว่างผู้บริหารกบับุคลากรทีท่ าหน้าทีจั่ดท า แผนฯ 

ของแต่ละพืน้ที่/16 หน่วยเบิกจ่าย 
  

จากนั้น มทร.ลา้นนา เรียนเชิญผูช่้วยอธิการบดี ทุกพื้นท่ี ผูอ้  านวยการกองบริหารทรัพยากร รองคณบดี 
รองผูอ้  านวยการ และเจา้หน้าท่ีแผน ประชุมทางไกลผ่านระบบจอภาพ (VDO Conference) รับฟังการน าเสนอ
แนวทางการด าเนินงานและบริหารโครงการงบรายจ่ายอ่ืน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อใหก้ารด าเนินงาน
บรรลุตามเป้าประสงคข์องแผนยทุธศาสตร์/กลยทุธ์ (5.1-1-02)  

 3.1 กระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ มทร.ล้านนา พษิณุโลก 

หลงัจากได้รับนโยบายและแนวทางการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จาก รศ.ศีลศิริ                  
สง่าจิตร ผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีอธิการบดีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา งานยทุธศาสตร์และแผน กองบริหาร
ทรัพยากร มทร.ล้านนา พิษณุโลก จึงได้ขออนุมติัแต่งตั้งบุคลากรให้ปฏิบติัหน้าท่ีคณะกรรมการทบทวนแผน

หลักฐาน-2562/5.1-1-02%20VDO%20Con%204%20พ.ย.%2062.PDF
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และจดัท าแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบติัราชการประจ าปี และแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 (5.1-1-03) เม่ือไดรั้บอนุมติัค าสั่งจากผูช่้วยอธิการบดี พิษณุโลกแลว้ งานยุทธศาสตร์และแผน ด าเนินการ
ร่างแบบเสนอโครงการประชุมทบทวนและพฒันาการบริหารจดัการมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลยัเกษตรนวตักรรม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวนัพฤหสับดีท่ี 19 กุมภาพนัธ์ 2563 (5.1-1-04) 

   

   
รูปที ่5 – 8 แสดงบรรยากาศโครงการประชุมทบทวนและพฒันาการบริหารจัดการมุ่งสู่การเป็นมหาวทิยาลยั

เกษตรนวตักรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
 วตัถุประสงคข์องการจดัโครงการประกอบดว้ย 1) เพื่อทบทวนและพฒันาแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยทุธ์
ทางการเงิน และแผนปฏิบติัราชการประจ าปี และ 2) เพื่อพฒันาการบริหารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาล (หลกั
ประสิทธิผล หลักประสิทธิภาพ หลักการมีส่วนร่วม) กลุ่มเป้าหมายของผูเ้ข้าร่วมโครงการประกอบด้วย 
คณะกรรมการบริหาร มทร.ล้านนา พิษณุโลก หัวหน้าหลกัสูตร หัวหน้ากลุ่มงาน/งาน และผูรั้บผิดชอบงาน
ประกนัคุณภาพการศึกษาแต่ละองคป์ระกอบ จ านวนทั้งส้ิน 61 คน โดยมีบุคลากรเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 58 ท่าน 

หลักฐาน-2562/5.1-1-03%20บันทึก+คำสั่งอนุมัติ.pdf
หลักฐาน-2562/5.1-1-04%20อนุมัติโครงการทบทวนแผนฯ%202563.pdf
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คิดเป็นร้อยละ 95.08 และไม่สามารถมาร่วมโครงการฯ เน่ืองจากติดภารกิจไปราชการ จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อย
ละ 4.92 (5.1-1-05) 

 งานยุทธศาสตร์และแผน จดัท าระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมเพื่อให้
คณะกรรมการฯ ร่วมกนัทบทวนและลงมติ (5.1-1-06) หลงัจากเสร็จส้ินโครงการฯ งานยุทธศาสตร์และแผน 
จดัท าแบบรายงานสรุปผลการด าเนินโครงการฯ (5.1-1-07) และรายงานการประชุม (5.1-1-08) เพื่อรายงานต่อ
คณะกรรมการบริหาร มทร.ลา้นนา โดยไดน้ าเอกสารดงักล่าวบรรจุไวใ้นวาระการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
มทร.ลา้นนา พิษณุโลก คร้ังท่ี 2/2563 เม่ือวนัท่ี 11 มีนาคม พ.ศ. 2563 (5.1-1-09) 

 เม่ือได้รับมติพิจารณารับรองจากคณะกรรมการฯ งานยุทธศาสตร์และแผน จึงได้น าผลท่ีได้จากการ
วิเคราะห์สภาพการณ์องค์กร (SWOT Analysis) กับวิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ ของมทร.ล้านนา 
พิษณุโลก และผลจากการด าเนินโครงการฯ โดยการมีส่วนร่วมของผูบ้ริหาร และบุคลากรทั้งสายวิชาการและ
สายสนบัสนุน มาจดัท าแผนยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ โดยมีการปรับปรุงตวัช้ีวดัเพื่อให้สอดคล้องกบัสภาพการณ์
ปัจจุบนั และขอ้จ ากดัดา้นต่าง ๆ (5.1-1-10) 

เน่ืองดว้ยสถานการณ์ปัจจุบนัมีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) และมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา พิษณุโลก ก าหนดนโยบายใหบุ้คลากรปฏิบติังานท่ีบา้น หรือเหล่ือมเวลาปฏิบติังาน 
และงดกิจกรรมท่ีท าให้ตอ้งมีการอยู่ร่วมกนัของบุคคล งานยุทธศาสตร์และแผน จึงไดด้ าเนินการจดัท า (ร่าง) 
แผนยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา พิษณุโลก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 
2566 ฉบบัทบทวนเม่ือวนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ 2563 (5.1-1-11) และขอความอนุเคราะห์ให้คณะกรรมการทบทวน
แผนฯ พิจารณาตรวจสอบ (5.1-1-12) จากนั้นด าเนินการเผยแพร่ให้หน่วยงานใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินงาน
ไปพลางก่อน (5.1-1-13) 

3.2 กระบวนการจัดท าแผนกลยุทธทางการเงิน มทร.ล้านนา พษิณุโลก 

 งานยทุธศาสตร์และแผน ไดรั้บแจง้กรอบจดัสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จาก มทร.
ลา้นนา (5.1-1-14) และประสานขอขอ้มูลงบประมาณเงินรายไดจ้ากแผนกบญัชี กองบริหารทรัพยากร มทร.
ลา้นนา พิษณุโลก ประกอบกบัขอ้มูลแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 5 ปี ของ มทร.ลา้นนา พิษณุโลก มาด าเนินการ
จดัท าแผนกลยทุธ์ทางการเงิน มทร.ลา้นนา พิษณุโลก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 มทร.ลา้นนา พิษณุโลก มีแหล่งจดัหาทรัพยากรดา้นการเงิน แบ่งออกเป็น 2 แหล่งใหญ่ คือ งบประมาณ
แผน่ดินและงบประมาณเงินรายได ้โดยมีแหล่งเงินงบประมาณแผน่ดินท่ีไดรั้บจดัสรรจากส านกังบประมาณ เพื่อ
การผลิตบณัฑิต การวิจยั การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม ส่วนงบประมาณเงินรายได้
พิจารณาจากการประมาณการรายได้จากการจัดการศึกษา รายได้จากการบริการวิชาการ เงินอุดหนุนจาก

หลักฐาน-2562/5.1-1-05%20ใบลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ.pdf
หลักฐาน-2562/5.1-1-06%20วาระการประชุม.pdf
หลักฐาน-2562/5.1-1-07%20แบบรายงานผลโครงการ.pdf
หลักฐาน-2562/5.1-1-08%20รายงานการประชุม.pdf
หลักฐาน-2562/5.1-1-09%20วาระการประชุมคกก.%202-2563.pdf
หลักฐาน-2562/5.1-1-10%20(ร่าง)%20KPI.pdf
หลักฐาน-2562/5.1-1-11%20(ร่าง)%20แผนยุทธศาสตร์%20พล%20(16%20มี.ค.%2063).pdf
หลักฐาน-2562/5.1-1-12%20แจ้งตรวจสอบร่างแผนฯ.pdf
หลักฐาน-2562/5.1-1-13%20เผยแพร่แผนฯ%20(ไปพลาง).pdf
หลักฐาน-2562/5.1-1-14%20กรอบจัดสรร.PDF
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หน่วยงานอ่ืน เงินสนบัสนุน จากแหล่งเงินทุนภายนอก และรายไดจ้ากการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ของหน่วยงาน
พิษณุโลก โดยแยกเป็นรายละเอียด  ดงัน้ี 

 

ด้านรายรับ 
1.1 รายได้จากงบประมาณแผ่นดิน โดยจดัท าแผนประมาณการรายจ่ายขั้นต ่า/รายจ่ายประจ า และ

แผนการเสนอของบลงทุน ประกอบดว้ย ส่ิงก่อสร้างและครุภณัฑ์ ส่งไปยงักองนโยบายและแผน มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา เพื่อรวบรวมเสนอต่อส านกังบประมาณ แบ่งตามหมวดงบประมาณรายจ่าย ดงัน้ี 
  1) งบบุคลากร 
  2) งบด าเนินงาน 
  3) งบลงทุน 

4) งบเงินอุดหนุน (ค่าใช้จ่ายด าเนินโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ งานวิจยั และค่าใช้จ่าย
บุคลากรพนกังานมหาวทิยาลยั) 
1.2 รายได้จากกค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยยึดตามประกาศของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล

ลา้นนา 
1.3 รายไดจ้ากการขายสินคา้-บุคคลภายนอก 
1.4 รายไดจ้ากการบริการวชิาการ-บุคคลภายนอก 
1.5 รายไดจ้ากค่าเช่าอสังหาริมทรัพย-์บุคคลภายนอก 
1.6 รายไดอ่ื้นๆ เช่น ค่าสาธารณูปโภคท่ีเกิดจากการเช่าอสังหาริมทรัพย ์

 1.7 เงินสนบัสนุนจากหน่วยงานภายนอก (ในรูปแบบเงินรับฝาก หรือเงินเบิกจ่ายแทน) 
  1) กระทรวงวทิยาศาสตร์ และเทคโนโลย ี
   2) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
  3) กลุ่มเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง 
  4) สถาบนัทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) 

ด้านรายจ่าย 
 ในการจดัท างบประมาณรายจ่าย ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนจะประมาณการจากรอบปีท่ีผ่านมาเป็นฐาน 
ทั้งงบประมาณแผน่ดิน และงบประมาณเงินรายได ้ 
 งบบุคลากร : จดัท ากรอบงบประมาณตามอตัรกาก าลงัของบุคลากรประเภทขา้ราชการ พนกังาน
ราชการ และลูกจา้งประจ าในปัจจุบนั 
 งบด าเนินงาน : ประมาณการจากรอบปีท่ีผา่นมาเป็นฐาน 
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 งบลงทุน : ใหห้น่วยงานจดัท าค าเสนอของบประมาณงบลงทุนประเภทส่ิงก่อสร้าง หรือครุภณัฑ์ 
แลว้น ามารวบรวมจดัเรียงตามล าดบัความส าคญั ส่งไปยงักองนโยบายและแผน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคลลา้นนา 
 งบเงินอุดหนุน : แบ่งออกเป็นค่าใชจ่้ายในการด าเนินโครงการ งานวจิยั และค่าใชจ่้ายบุคลากรประเภท
พนักงานมหาวิทยาลยั ในส่วนของงานวิจยั ฝ่ายวิจยัและบริการวิชาการรวบรวมข้อเสนอโครงการส่งไปยงั
สถาบนัวจิยัและพฒันา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา เพื่อจดัท ากรอบงบประมาณ ค่าใชจ่้ายบุคลากร
ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยจัดท ากรอบงบประมาณตามอัตราก าลังของบุคลากรประเภทพนักงาน
มหาวทิยาลยัปัจจุบนั 
 จากนั้ น เม่ือรับทราบกรอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีและได้รับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนาแลว้ จึงน ามาบริหารจดัการตามรายการ ดงัน้ี 

2.1 รายจ่ายเงินเดือน ค่าจา้ง ค่าตอบแทนบุคลากร (งบบุคลากร และงบเงินอุดหนุน : ค่าใชจ่้ายบุคลากร
พนกังานมหาวทิยาลยั) 

2.2 รายจ่ายงบด าเนินงาน (รายจ่ายประจ า+งบกลางส าหรับบริหารจดัการภายใน) 
2.3 รายจ่ายตามยุทธศาสตร์ (งบรายจ่ายอ่ืนจากงบประมาณแผน่ดิน และงบประมาณเงินรายได ้ค่าวสัดุ

การศึกษาจากงบด าเนินงาน และงบกลาง) 
2.4 รายจ่ายงบลงทุน (ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้างท่ีไดรั้บการจดัสรรจากมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล

ลา้นนา) 
2.5 รายจ่ายหมุนเวยีนงานฟาร์ม 
2.6 รายจ่ายงบกลาง 

 เม่ือไดข้อ้มูลขา้งตน้แลว้ จึงไดด้ าเนินการจดัท า (ร่าง) แผนกลยทุธ์ทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 (5.1-1-15) และเผยแพร่ใหห้น่วยงานภายในต่อไป 

 

 

หลักฐาน-2562/5.1-1-15%20แผนกลยุทธ์ทางการเงิน%20(ฉบับย่อ).pdf
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ตารางที ่1 แสดงงบประมาณรายรับ-รายจ่ายตามแผนยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

100

1 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1   พัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติท่ีมีการบูรณาการระหว่างศาสตร์ ภายใต้เทคโนโลยี นวัตกรรม และชุมชน

เป็นฐาน เช่ือมโยงกับศาสตร์แห่งพระราชาเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน

45% 8,415,072.49   

กลยุทธ์ท่ี 1.1 พัฒนากระบวนการรับนักศึกษาเชิงรุก

กลยุทธ์ท่ี 1.2 พัฒนาการเรียนการสอน โดยมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยี

กลยุทธ์ท่ี 1.3 พัฒนาอาจารย์ให้สามารถจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้

กลยุทธ์ท่ี 1.4 การพัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์

2 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2    พัฒนางานวิจัยเชิงเทคโนโลยีท่ีมีการบูรณาการระหว่างศาสตร์ สามารถน าไปใช้ประโยชน์

ระดับชาติและนานาชาติ

15% 2,805,024.16   

กลยุทธ์ท่ี 2.1 ส่งเสริมศักยภาพนักวิจัย การน างานวิจัยไปใช้ประโยชน์/พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ และสร้างขีดความสามารถใน

การแข่งขัน

กลยุทธ์ท่ี 2.2 พัฒนาระบบบริหารงานวิจัย สร้างเครือข่ายการวิจัย และแหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัย

กลยุทธ์ท่ี 2.3 ส่งเสริมการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัย

ปีงบประมาณ
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี หมายเหตุ

จ านวนเงินท่ีน ามาพัฒนาแผนกลยุทธ์

2563
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ตารางที ่2 แสดงการจัดสรรงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์ในส่วนของการพฒันามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาช

มงคลล้านนา พษิณุโลก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
 3.3 กระบวนการแปลงแผนยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ทางการเงินสู่การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 งานยทุธศาสตร์และแผน น านโยบาย มติคณะกรรมการทบทวนแผนฯ แผนยทุธศาสตร์/กลยทุธ์ แผนกล
ยุทธ์ทางการเงิน ประกอบกับการงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรเพิ่มเติมในการด าเนินการโครงการต่าง ๆ                          
เพื่อตอบสนองต่อการด าเนินงานให้บรรลุตามเป้าประสงค์ ตวัช้ีวดั และค่าเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ฯ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แลว้ด าเนินการจดัท า (ร่าง) แผนปฏิบติัราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
มทร.ลา้นนา พิษณุโลก (5.1-1-16) และเผยแพร่ใหห้น่วยงานภายในใชเ้ป็นแนวทางด าเนินงาน ตลอดจนผูบ้ริหาร
ใชใ้นการก ากบั ติดตามผลการด าเนินงานประจ าปีงปบระมาณ พ.ศ. 2563 ต่อไป 

 ซ่ึงเน้ือหาประกอบด้วย บริบททัว่ไปของหน่วยงาน การน าแผนยุทธศาสตร์ มทร.ล้านนา และมทร.
ลา้นนา พิษณุโลก ตลอดจนแผนกลยุทธ์ทางการเงิน มทร.ลา้นนา พิษณุโลก มาแปลงเป็นแผนปฏิบติัราชการ
ประจ าปี การด าเนินงานแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 2563 เพื่อตอบสนองตวัช้ีวดัยุทธศาสตร์ มทร.ลา้นนา และ 
มทร.ลา้นนา พิษณุโลก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตลอดจนการก ากบั ติดตามผลการด าเนินงานให้บรรลุ
ตามค่าเป้าหมาย 

100

3 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3    ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน และสังคม 20% 3,740,032.22   

กลยุทธ์ท่ี 3.1 กระบวนการในการคัดเลือกชุมชนท่ีมีความพร้อมในการพัฒนาตนเอง

กลยุทธ์ท่ี 3.2 ระบบและกลไกในการบริหารชุมชนจนเกิดความเข้มแข็งในชุมชนน้ัน

กลยุทธ์ท่ี 3.3 มีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบโครงการบริการวิชาการท่ีสร้างรายได้ และจัดหาแหล่งทุนให้กับ มทร.ล้านนา พิษณุโลก

4 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4  ท านุบ ารุง สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถ่ิน อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม

10% 1,870,016.11   

กลยุทธ์ท่ี 4.1 เผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน ให้กับบุคลากร นักศึกษา ภายในมหาวิทยาลัยฯ

5 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 พัฒนาคุณภาพด้านบริหารจัดการให้สร้างประโยชน์กับสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 10% 1,870,016.11   

กลยุทธ์ท่ี 5.1 มหาวิทยาลัยฯมีการบริหารงานท่ีสอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ท่ี 5.2 บริหารจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

100% 18,700,161.08 รวม

ปีงบประมาณ
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี หมายเหตุ

จ านวนเงินท่ีน ามาพัฒนาแผนกลยุทธ์

2563

หลักฐาน-2562/5.1-1-16%20แผนปฏิบัติราชการประจำปี.pdf
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ตารางที ่3 แสดงตัวอย่างการด าเนินงานแผนงาน/โครงการ/กจิกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือ
ตอบสนองตัวช้ีวดัยุทธศาสตร์ มทร.ล้านนา และ มทร.ล้านนา พษิณุโลก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

(ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่4) 

 และเพื่อให้แผนปฏิบติัราชการประจ าปีฯ มีความเป็นปัจจุบนั งานยุทธศาสตร์และแผนจะด าเนินการ
ปรับปรุงแผนปฏิบติัราชการประจ าปี ระหวา่งปีงปบระมาณ เน่ืองจากไดรั้บจดัสรรงบประมาณในส่วนของการ
ด าเนินงานแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม จากมทร.ล้านนา อยู่เป็นระยะ ๆ โดยจะด าเนินการปรับแผนฯ คร้ัง
สุดทา้ยในเดือนสิงหาคมของปีงบประมาณ 
 

4. การก ากบั ติดตามผลการด าเนินงานให้บรรลุตามแผนยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
 มทร.ลา้นนา พิษณุโลก ก าหนดใหมี้การกบักบั ติดตามผลการด าเนินงาน และไดจ้ดัท าแผนก ากบัติดตาม
บรรจุไวใ้นแผนปฏิบติัราชการประจ าปี (บทท่ี 6 แผนการก ากับติดตามและประเมินผล หน้า 109) โดยจะ
ด าเนินการก ากบั ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน ดงัน้ี 

1) การติดตามและประเมินผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (แผน่ดิน-รายได)้  
2) การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตวัช้ีวดัตามแผนยทุธศาสตร์ 
3) การติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบติัราชการประจ าปี   

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4  ท านุบ ารุง สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถ่ิน อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

เป้าประสงค์    นักศึกษาและบุคลากรมีความเข้าใจในการท านุบ ารุง สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถ่ิน อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ค่าเป้าหมาย

2563 แผ่นดิน รายได้ ภายนอก

นักศึกษาและบุคลากรของ มทร.ล้านนา พิษณุโลก มี

ความเข้าใจในการท านุบ ารุง สืบสานศิลปวัฒนธรรม

ไทย ภูมิปัญญาท้องถ่ิน อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม

ร้อยละ ย.3/ก.

3.1/kpi23

80 แผนงานโครงการ

ศิลปวัฒนธรรม

หัวหน้าศูนย์

วัฒนธรรม 

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ(คณะ)

กลยุทธ์ท่ี 4.1 เผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน ให้กับบุคลากร นักศึกษา ภายในมหาวิทยาลัยฯ

16. จ านวนกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมไทย

ภูมิปัญญาท้องถ่ิน หรืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อมท่ีมีการประเมินความส าเร็จของ

กิจกรรมท่ีเป็นรูปธรรม

จ านวน 3 - แผนงานการสร้างการรับรู้

ในคุณค่า ศิลปวัฒนธรรม 

ภูมิปัญญาล้านนา และ

ทรัพยากรธรรมชาติ

ส่ิงแวดล้อม

หัวหน้าศูนย์

วัฒนธรรม 

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ(คณะ)

- แผนงานศิลปวัฒนธรรม

1) โครงการถ่ายทอดความรู้

และการแสดงทางวัฒนธรรม

ในเทศกาลงานประเพณี

      20,000.00 ศูนวัฒนธรรม

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ / กลยุทธ์ / ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ หน่วยนับ
ความสอดคล้อง

กับ มทร.ล้านนา
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ
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ในส่วนของการก ากบั ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณนั้น จงัหวดัพิษณุโลก ก าหนดให้ทุกหน่วยงาน
จะตอ้งจดัท าบนัทึกขอ้ตกลงวา่ดว้ยความร่วมมือการใชจ่้ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (5.1-1-
17) เพื่อให้ทุกหน่วยงานตระหนกัถึงการเบิกจ่ายงบประมาณ และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตาม
เป้าหมายการเบิกจ่าย และมีการด าเนินการเร่งรัด ติดตาม รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณต่อคณะ
กรรมการบริหาร มทร.ล้านนา พิษณุโลก ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร มทร.ล้านนา พิษณุโลก เป็น
ประจ าทุกเดือน 

 

หมวดงบประมาณ 
ค่าเป้าหมายการเบิกจ่าย 

หมายเหตุ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

1. งบบุคลากร 25% 25% 25% 25%  
2. งบด าเนินงาน 36% 57% 80% 100% ค่าเป้าหมายสะสม 
3. งบลงทุน 20% 45% 65% 100% เบิกตามงวดงาน/กรณีครุภัณฑ์ 

เบิกภายในไตรมาส 1 ไม่เกิน 
ไตรมาส 2 

4. งบเงนิอุดหนุน 36% 57% 80% 100% - กรณีงานวจิยัเบิกตามสญัญา 
- กรณี ค่าใช้จ่ายบคุลากรเบิก
ตามค่าใชจ่้ายจริง 

ตารางที ่4 แสดงค่าเป้าหมายในการเบิกจ่ายงบประมาณแต่ละหมวดรายจ่าย 
 

 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก มีการก ากบั ติดตามความก้าวหน้า และผลการ
ด าเนินงานตวัช้ีวดัตามแผนยุทธศาสตร์ และการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบติัราชการประจ าปี เพื่อให้บรรลุ
ตามค่าเป้าหมายประจ าปี 
 เพื่อใหก้ารก ากบั ติดตามความกา้วหนา้/ผลการด าเนินงานฯ เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ งานยทุธศาสตร์
และแผน ไดด้ าเนินการปรับปรุงชุดแบบรายงานความกา้วหน้า/ผลการด าเนินงานฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 เพื่อใหผู้รั้บผดิชอบหรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งสามารถรายงานผลการด าเนินงานไดส้ะดวกมากยิง่ข้ึน (5.1-1-18) 
 งานยุทธศาสตร์และแผน รวบรวมขอ้มูลผลการด าเนินงาน (ตุลาคม 2562 – มิถุนายน 2563) จดัท าเป็น
เล่มรายงาน บทสรุปของผูบ้ริหาร และขอ้เสนอแนะในการก ากบั ติดตามผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามค่า
เป้าหมายเม่ือส้ินปีงบประมาณ (5.1-1-19) และไดแ้จง้เวียนไปยงัผูช่้วยอธิการบดี พิษณุโลก ผูอ้  านวยการกอง
การศึกษา ผูอ้  านวยการกองบริหารทรัพยากร รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร รองคณบดี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ และรองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์ เพื่อใช้ในการก ากบั และติดตามผล
การด าเนินงาน ต่อไป (5.1-1-20) 

หลักฐาน-2562/5.1-1-17%20MOU.PDF
หลักฐาน-2562/5.1-1-17%20MOU.PDF
หลักฐาน-2562/5.1-1-18%20แบบรายงานความก้าวหน้า%20(หน่วยงาน).xlsx
หลักฐาน-2562/5.1-1-19%20สรุปผลการดำเนินงาน%20ครั้งที่%201-2563.pdf
หลักฐาน-2562/5.1-1-20%20บันทึกส่งรายงานผล%20KPI%20(ครั้งที่%201).pdf
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หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 
5.1-1-01 บนัทึกขอ้ความ กองนโยบายและแผน มทร.ลา้นนา ท่ี อว 0654.17/ว 59 ลงวนัท่ี 11 ตุลาคม 2562 เร่ือง 

ขอเรียนเชิญบุคลากรเขา้ร่วมประชุมจดัท าแผนปฏิบติัราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
5.1-1-02 บนัทึกขอ้ความ กองนโยบายและแผน มทร.ลา้นนา ท่ี อว 0654.01/ว 2029 ลงวนัท่ี 31 ตุลาคม 2563 

เร่ือง ขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรเขา้รับฟังการน าเสนอแนวทางการด าเนินงานและบริหารงาน
โครงการงบรายจ่ายอ่ืน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แบบประชุมทางไกลผา่นทางจอภาพ (Video 
Conference) 

5.1-1-03 บนัทึกขอ้ความ งานยุทธศาสตร์และแผน ท่ี 2/2563 ลงวนัท่ี 14 มกราคม 2563 เร่ือง ขออนุมติัค าสั่ง
แต่งตั้งบุคลากรปฏิบติัหนา้ท่ี คณะกรรมการทบทวนแผนฯ  

5.1-1-04 บนัทึกขอ้ความ งานยทุธศาสตร์และแผน ท่ี 3/2563 ลงวนัท่ี 20 มกราคม 2563 เร่ือง ขออนุมติัด าเนิน
โครงการฯ บุคลากรเขา้ร่วมโครงการฯ 

5.1-1-05 ใบลงทะเบียนเขา้ร่วมโครงการ 
5.1-1-06 ระเบียบวาระการประชุม โครงการประชุมทบทวนและพัฒนาการบริหารจัดการมุ่งสู่การเป็น

มหาวทิยาลยัเกษตรนวตักรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
5.1-1-07 แบบรายงานผลการด าเนินโครงการ โครงการประชุมทบทวนและพฒันาการบริหารจดัการมุ่งสู่การ

เป็นมหาวทิยาลยัเกษตรนวตักรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
5.1-1-08 รายงานการประชุมทบทวนและพฒันาการบริหารจดัการมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลยัเกษตรนวตักรรม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
5.1-1-09 วาระการประชุมคณะกรรมการบริหาร มทร.ลา้นนา พิษณุโลก คร้ังท่ี 2/2563 วนัพธุท่ี 11 มีนาคม 2563 
5.1-1-10 (ร่าง) ตวัช้ีวดัตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา พิษณุโลก พ.ศ. 2562-

2566 ฉบบัทบทวน ณ วนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์ 2563 
5.1-1-11 (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา พิษณุโลก พ.ศ. 2562-2566 ฉบบั

ทบทวน ณ วนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์ 2563 
5.1-1-12 บันทึกข้อความ งานยุทธศาสตร์และแผน ท่ี 10/2563 ลงวนัท่ี 17 มีนาคม 2563 เร่ือง ขอความ

อนุเคราะห์ตรวจสอบ (ร่าง) แผนยทุธศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา พิษณุโลก พ.ศ. 
2562-2566 ฉบบัทบทวน ณ วนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์ 2563 

5.1-1-13 บนัทึกขอ้ความ งานยทุธศาสตร์และแผน ท่ี 13/2563 ลงวนัท่ี 7 เมษายน 2563 เร่ือง เผยแพร่ (ร่าง) แผน
ยทุธศาสตร์, (ร่าง) แผนกลยทุธ์ทางการเงิน, (ร่าง) แผนปฏิบติัราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

5.1-1-14 บนัทึกขอ้ความ กองนโยบายและแผน มทร.ลา้นนา ท่ี อว 0654.17/71 ลงวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2562 
เร่ือง ขอแจง้กรอบการจดัสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลลา้นนา 

5.1-1-15 แผนกลยทุธ์ทางการเงิน (ฉบบัยอ่) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2566 
5.1-1-16 แผนปฏิบติัราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 
5.1-1-17 บนัทึกขอ้ตกลง (MOU) วา่ดว้ยความร่วมมือการใชจ่้ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2563 
5.1-1-18 แบบรายงานความกา้วหนา้/ผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
5.1-1-19 รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (คร้ังท่ี 1) 
5.1-1-20 บนัทึกขอ้ความ งานยทุธศาสตร์และแผน ท่ี 23/2563 ลงวนัท่ี 23 มิถุนายน 2563 เร่ือง ขอส่งรายงานผล

การด าเนินงานตามแผนยทุธศาสตร์ และแผนปฏิบติัราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (คร้ังท่ี 1)  
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 ข้อ 2. การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกคณะด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่
ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนานักศึกษา 
อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเน่ือง เพ่ือวิเคราะห์ความคุ้มค่าของ
การบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิตและโอกาสในการ
แข่งขัน 

 
ผู้ก ากบัดูแลตวับ่งช้ี : ผูอ้  านวยการกองบริหารทรัพยากร 
หน่วยงาน/ผู้รับผดิชอบหลกั : งานคลงัและพสัดุ 
หน่วยงาน/ผู้รับผดิชอบร่วม : คณะ/กอง 
ผู้จดัเกบ็ข้อมูลและรายงาน : นางสาวจุรีรัตน์  บทเรศ ,นางนุชจรินทร์  คูวบูิลยศิ์ลป์ และนางศุภคัษา  ศรี

วชิยัล าพรรณ์ 
โทรศัพท์ : 055-298437-40 #1179 
E-mail :  bottarat@live.com 

 
ผลการด าเนินงาน :  
 1. คณะกรรมการจัดท าฐานข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยผลผลติ 
 ในการค านวณตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิตประจ าปีงบประมาณ 2562 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลลา้นนา พิษณุโลก ไดด้ าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจดัท าฐานขอ้มูลตน้ทุนต่อหน่วย
ผลผลิตตามค าสั่งท่ี 85/2563 (5.1-2-01) เพื่อด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลทางการและตน้ทุนต่อหน่วย
ผลผลิตอยา่งต่อเน่ือง 
 2. ข้ันตอนการด าเนินการค านวณต้นทุนต่อหน่วยและวเิคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหาร
หลกัสูตรของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา พษิณุโลก ดังนี้ 
 2.1 ค านวณต้นทุนต่อหน่วย 
 ในการด าเนินการค านวณตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิตปีงบประมาณ 2562 โดยใช้ตารางสรุป
จ านวนนกัศึกษาเตม็เวลาเทียบเท่า (FTES) ตามหนงัสือท่ี อว 0654.16/667 ลว. 31 ตุลาคม 2562 (5.1-
2-02)  
 จากการด าเนินการค านวณตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิตปีงบประมาณ 2561 ได้มีการประชุม
ร่วมกนัในการก าหนดเกณฑ์การปันส่วนค่าใชจ่้ายเพื่อค านวณหาตน้ทุนต่อหน่วยให้สะทอ้นความ
เป็นจริงมากท่ีสุด โดยน าขอ้มูลเสนอพิจารณาการรับรองเกณฑ์การค านวณตน้ทุนในการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา พิษณุโลก คร้ังท่ี ๔/๒๕๖๒ วนัท่ี 
๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ (5.1-2-03) ดงันั้นคณะกรรมการมีมติให้ใช้เกณฑ์การค านวณตน้ทุนจาก
ปีงบประมาณ 2561 ในการค านวณตน้ทุนของปีงบประมาณ 2562 เพื่อน าขอ้มูลตน้ทุนต่อหน่วยไป
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วิเคราะห์ความคุม้ค่าของการบริหารหลกัสูตร ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการผลิตบณัฑิต 
และโอกาสในการแข่งขนั  
  

 2.2 วเิคราะห์ความคุ้มค่า 
 ไดด้ าเนินการค านวณตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิตและวเิคราะห์ความคุม้ค่าโดยค านวณจาก
รายไดต่้อหน่วย หารดว้ย ตน้ทุนต่อหน่วย ผลการวิเคราะห์ความคุม้ค่าของการบริหารหลกัสูตร 
ปีงบประมาณ 2562 ดงัตารางท่ี 14 
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หลักสูตร FTES รายได้ต่อหน่วย ต้นทุนต่อหน่วย B/C ความคุ้มค่า

ระดับปริญญาตรี

1. สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ 62.36     114,243.40  172,252.72  0.66     ไม่คุ้มค่า

วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 32.35     110,668.83   128,463.27   0.86 ไม่คุ้มค่า

วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 30.01     118,096.70   219,456.60   0.54 ไม่คุ้มค่า

2. สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 272.90   109,487.65  87,939.43   1.25     คุ้มค่า

ค.อ.บ.วิศวกรรมเคร่ืองกล 92.23     109,973.48   87,454.64    1.26 คุ้มค่า

ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 99.84     109,412.55   83,885.78    1.30 คุ้มค่า

ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 80.83     109,026.04   93,499.62    1.17 คุ้มค่า

3. สาขาเกษตรศาสตร์ 299.60   113,120.21  133,952.16  0.84     ไม่คุ้มค่า

วท.บ.เกษตรศาสตร์ 102.28    111,024.13   89,797.14    1.24 คุ้มค่า

วท.บ.พืช/สัตว์/ประมง 88.48     111,661.35   179,536.17   0.62 ไม่คุ้มค่า

วท.บ.เคร่ืองจักรกลเกษตร 53.36     107,712.19   128,638.78   0.84 ไม่คุ้มค่า

วท.บ.ประมง 5.71       114,268.57   142,572.57   0.80 ไม่คุ้มค่า

วท.บ.พืชศาสตร์ 25.48     117,727.85   126,303.01   0.93 ไม่คุ้มค่า

วท.บ.สัตวศาสตร์ 24.29     134,037.37   171,502.72   0.78 ไม่คุ้มค่า

4. สาขาบริหารธุรกิจ 176.68   108,339.49  74,250.07   1.46     คุ้มค่า

บธ.บ.บริหารธุรกิจ 71.40     108,461.59   74,403.68    1.46 คุ้มค่า

บธ.บ.การจัดการ 21.06     123,976.41   107,538.71   1.15 คุ้มค่า

บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 84.22     104,325.82   65,795.70    1.59 คุ้มค่า

5. สาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 22.25     110,556.44  163,193.72  0.68     ไม่คุ้มค่า

ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล 22.25     110,556.44   163,193.72   0.68 ไม่คุ้มค่า

ระดับประกาศนียบัตรช้ันสูง

6. สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 127.00   103,202.52  75,798.71   1.36     คุ้มค่า

ปวส.ช่างยนต์ 107.00    101,222.68   70,238.13    1.44 คุ้มค่า

ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 20.00     113,794.64   105,547.83   1.08 คุ้มค่า

7. สาขาเกษตรศาสตร์ 220.00   103,259.04  96,347.35   1.07     คุ้มค่า

ปวส.เทคโนโลยีเคร่ืองจักรกลเกษตร 55.00     100,760.61   83,194.04    1.21 คุ้มค่า

ปวส.ประมง 42.00     99,002.09    97,552.40    1.01 คุ้มค่า

ปวส.พืชศาสตร์ 51.00     100,917.95   97,659.75    1.03 คุ้มค่า

ปวส.สัตวศาสตร์ 70.00     109,375.27   96,287.09    1.14 คุ้มค่า

ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 2.00       106,991.31   401,399.64   0.27 ไม่คุ้มค่า

8. สาขาบริหารธุรกิจ 78.00     100,802.98  73,759.80   1.37     คุ้มค่า

ปวส.การจัดการ 46.00     101,618.56   75,372.79    1.35 คุ้มค่า

ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 32.00     99,630.58    71,441.13    1.39 คุ้มค่า

รวม 1,258.79 108,184.73  101,842.32  1.06     คุ้มค่า
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 โดยเกณฑท่ี์ใชว้ดัคือ มากกวา่หรือเท่ากบั 1.00 แสดงวา่ กลุ่มสาขาวชิานั้นมีความคุม้ค่าและ
มีประสิทธิภาพการบริหารตน้ทุน แต่ถา้นอ้ยกวา่ 1.00 แสดงวา่ไม่มีความคุม้ค่าและประสิทธิภาพท่ี
นอ้ยตอ้งหาสาเหตุและก าหนดแนวทางในการแกไ้ขต่อไป 
 ส าหรับการสรุปความคุม้ค่าและประสิทธิภาพการบริหารตน้ทุน โดยน ารายไดเ้งินแผน่ดิน
มารวมค านวณ ซ่ึงพบวา่ ภาพรวม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา พิษณุโลก มีอตัราส่วน
ความคุ้มค่าเท่ากับ 1.06 ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า มทร.ล้านนา พิษณุโลก จ าเป็นต้องพึ่ งพารายได้
งบประมาณแผน่ดิน เพื่อสามารถด าเนินการตามพนัธกิจหลกัได ้
 2.3 การเปรียบเทยีบโอกาสในการแข่งขัน 
 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนาไดเ้ลือกเปรียบเทียบขอ้มูลตน้ทุนต่อหน่วยในดา้น
การเรียนการสอน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กบัมหาวิทยาลยัในกลุ่มราชมงคลลา้นนา คือ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง รายงานตน้ทุนต่อหน่วยในระดบัหลกัสูตรดัง
ตารางท่ี 21  
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 3. การก ากบัติดตามส่งเสริมสนับสนุนข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยให้ทุกคณะ 
 ผูรั้บผิดชอบได้การก ากบัติดตามสนับสนุนขอ้มูลตน้ทุนต่อหน่วยให้ทุกคณะด าเนินการ
ค านวณตน้ทุนต่อหน่วยในแต่ละหลกัสูตร สัดส่วนค่าใชจ่้ายเพื่อพฒันานกัศึกษา อาจารย ์บุคลากร 
การจัดการเรียนการสอน เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการผลิตบณัฑิต และโอกาสในการแข่งขนั (5.1-2-04) เพื่อน ามาสรุปเป็นรายงานการ
วเิคราะห์ตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิต ปีงบประมาณ 2562 (5.1-2-05) 
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รายการเอกสารหลกัฐานอ้างองิ : 
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

5.1-2-01 ค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการจดัท าฐานขอ้มูลตน้ทุนต่อหน่วยตามค าสัง่ท่ี 85/2563 
5.1-2-02 หนงัสือเลขท่ี อว 0654.16/337 ลงวนัท่ี 31 ตุลาคม 2562  เร่ือง ขอส่งผลการวเิคราะห์ค่า 

FTES ตามสงักดันกัศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
5.1-2-03 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 

พิษณุโลก คร้ังท่ี 4/2562 วนัท่ี 21 พฤษภาคม 2562 เร่ืองการพิจารณาการค านวณตน้ทุน
ต่อหน่วยผลผลิต และไดเ้ห็นชอบในแนวทางการค านวณตน้ทุนตอ่หน่วยผลผลิต 
ปีงบประมาณ 2561 

5.1-2-04 หนงัสือเลขท่ี บช.027/2563  ลงวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2563 เร่ือง ขอความอนุเคราะห์
วเิคราะห์ความโอกาสในการแข่งขนัของการบริหารตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิต  

5.1-2-05 รายงานการวเิคราะห์ตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจ าปีงบประมาณ 2562 
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 ข้อ 3. ด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเส่ียง ที่เป็นผลจำกกำรวิเครำะห์และระบุปัจจัยเส่ียงที่เกิดจำกปัจจัย
ภำยนอก หรือปัจจัยที่ไม่สำมำรถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อกำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจของสถำบันและให้ระดับ
ควำมเส่ียงลดลงจำกเดิม 

 
ผู้ก ำกบัดูแลตวับ่งช้ี : ผูอ้  านวยการกองบริหารทรัพยากร 
หน่วยงำน/ผู้รับผดิชอบหลกั : งานยทุธศาสตร์และบุคลากร 
หน่วยงำน/ผู้รับผดิชอบร่วม : 1. กองบริหารทรัพยากร 

2. กองการศึกษา 
3. คณะ 

ผู้จดัเกบ็ข้อมูลและรำยงำน : นางสาวสุพรรณี  คงดีได ้
โทรศัพท์ : 05529-8434 ต่อ  1104 
E-mail :  Su.ampere.plan@hotmail.com 

 
ผลกำรด ำเนินงำน :  

1. มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรหรือคณะทำงำนบริหำรควำมเส่ียง โดยมีผู้บริหำรระดับสูงและตัวแทนที่
รับผดิชอบพนัธกจิของสถำบันร่วมเป็นคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำน  

 1.1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ด าเนินการแต่งตั้ งค  าสั่ง ท่ี 39/2563 เร่ือง แต่งตั้ ง
คณะกรรมการการบริหารความเส่ียง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา 
(5.1-3-01) ประกอบด้วยผูบ้ริหารระดับสูง ได้แก่ อธิการบดี รองอธิการบดี ผูอ้  านวยการกอง/ส านัก  และ
คณะกรรมการด าเนินงานในแต่ละหน่วยงานหลกั 

 ในส่วนของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา พิษณุโลก ไดด้ าเนินการแต่งตั้งค  าสั่ง ท่ี 23/2563 
เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
ลา้นนา พิษณุโลก ระดบัพื้นท่ี (5.1-3-02) และค าสั่ง ท่ี  24/2563 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและ
การบริหารจดัการความเส่ียง มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา พิษณุโลก ระดบักอง (5.1-3-03) 
 1.2 มีการระบุรายละเอียดการท างานของคณะกรรมการไวอ้ยา่งชดัเจน ซ่ึง ค าสั่งมหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลลา้นนา ท่ี 39/2563 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารความเส่ียง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา นั้น ประกอบดว้ย 
 
 

2562-หลักฐาน%20ข้อ%203/5.1-3-01%20คำสั่ง%20มทร.ล้านนา%2039-2563.pdf
2562-หลักฐาน%20ข้อ%203/5.1-3-02%20คำสั่ง%20พิโลก%2023-2563%20ระดับพื้นที่.pdf
2562-หลักฐาน%20ข้อ%203/5.1-3-03%20คำสั่ง%20พิโลก%2024-2563%20ระดับกอง.pdf
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 คณะกรรมการอ านวยการบริหารความเส่ียง มีหนา้ท่ี 
 1) ก าหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเส่ียงของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 
 2) ให้ค  าปรึกษา ก ากบั ดูแล ให้ขอ้เสนอแนะแก่คณะกรรมการด าเนินงานและหน่วยงานในการบริหาร
ความเส่ียงของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 
 3) สนบัสนุนระบบการบริหารความเส่ียงให้เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการท างานปกติกเหมาะสมทัว่
ทั้งองคก์รและสอดคลอ้งกบัแนวทางการจดัการศึกษาตามพนัธกิจของมหาวทิยาลยั 
 โดยก าหนดใหมี้การประชุมคณะกรรมการอ านวยการในคราวเดียวกบัการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวทิยาลยั 

 คณะกรรมการด าเนินงานการบริหารความเส่ียง มีหนา้ท่ี 
 1) พฒันาระบบการบริหารความเส่ียงของมหาวิทยาลยัตามนโยบายและแนวทางท่ีคณะกรรมการ
อ านวยการลงสู่การปฏิบติั 
 2) จดัท าแผนบริหารความเส่ียงระดบัมหาวทิยาลยั เสนอต่อคณะกรรมการอ านวยการพิจารณา 
 3) ถ่ายทอดนโยบายและแนวทางการบริหารความเส่ียงลงสู่ทุกหน่วยงานเพื่อด าเนินการในส่วนท่ี
เก่ียวขอ้ง 
 4) ควบคุมการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเส่ียงให้เป็นไปตามแผนท่ีก าหนด และรายงานผล
การด าเนินงานรายไตรมาส เสนอต่อคณะกรรมการอ านวยการ 
 5) ติดตามและประเมินผลการบริหารความ เส่ียง เสนอต่อคณะกรรมการอ านวยการและสภา
มหาวทิยาลยั อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
 6) น าขอ้เสนอแนะจากคณะกรรมการอ านวยการและสภามหาวิทยาลยั มาวิเคราะห์ ปรับแผนและแนว
ทางการบริหารความเส่ียงในปีถดัไป 

ค าสั่งมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา พิษณุโลก ท่ี 23/2563 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุม
ภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ระดับพื้นท่ี 
ก าหนดใหค้ณะกรรมการฯ มีหนา้ท่ีดงัน้ี 

1) ก าหนดแนวทางการควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเส่ียงของหน่วยงานตามนโยบายและ
แนวทางของมหาวทิยาลยัฯ ลงสู่การปฏิบติั 

2) วิเคราะห์ ระบุปัจจยัเส่ียง และจดัล าดับความส าคัญของความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา พิษณุโลก 

3) ติดตาม ประเมินผล และจดัท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนการควบคุมภายในและการบริหาร
จดัการความเส่ียง ระดบัหน่วยงานและระดบัมหาวทิยาลยัฯ รายงานต่อมหาวทิยาลยั ปีละ 1 คร้ัง 
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4) น าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั มาวิเคราะห์ปรับแผนและแนวทางการ
ควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเส่ียงในปีถดัไป 

ค าสั่งมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา พิษณุโลก ท่ี 24/2563 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุม
ภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ระดับกอง  
ก าหนดใหค้ณะกรรมการฯ มีหนา้ท่ีดงัน้ี 

1) ก าหนดนโยบายและแนวทางการด าเนินงานการควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเส่ียงของ
หน่วยงานสู่การปฏิบติัของทุกส่วนงาน 

2) จดัท าแผนการควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง 1 คร้ัง/ปีงบประมาณ 
3) ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง 1 คร้ัง/ปีงบประมาณ4ฃ 
4) จดัท ารายงานการควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง เสนอคณะกรรมการด าเนินงานการ

ควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเส่ียงของมหาวทิยาลยัพิจารณาอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
5) จดัท ารายงานการประเมินองค์ประกอบของภารควบคุมภายใน (แบบ ปค.4) และรายงานการ

ประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5) เสนอคณะกรรมการด าเนินงานควบคุมภายในและการบริหารจดัการ
ความเส่ียงของมหาวทิยาลยัพิจารณาอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

6) น าขอ้เสนอแนะจากคณะกรรมการด าเนินงานมาวิเคราะห์ปรับแผนและแนวทางการควบคุมภายใน
และการบริหารจดัการความเส่ียงในปีถดัไป 

 
เม่ือวนัท่ี 13 มกราคม 2563 (5.1-3-04) มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา จดัให้มีการประชุม

คณะกรรมการการบริหารความเส่ียง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา  
เพื่อช้ีแจงแนวทาง และร่วมจดัท าแผนบริหารความเส่ียงระดบัมหาวทิยาลยั (5.1-3-05) 

จากนั้น มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ไดเ้ชิญคณะกรรมการฯเขา้ร่วมประชุมอีกคร้ัง เม่ือวนั
พฤหัสบดีท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2563 เพื่อช้ีแจง ท าความเขา้ใจเก่ียวกบัแนวทางการควบคุมภายในและการบริหาร
จดัการความเส่ียง (5.1-3-06) 

งานยุทธศาสตร์และแผน ไดรั้บมอบหมายให้เป็นผูร้วบรวมขอ้มูล และจดัท าแผนการบริหารความเส่ียง
ระดับพื้นท่ี จึงได้เชิญประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา พิษณุโลก ระดบักอง เม่ือวนัพุธท่ี 8 เมษายน พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม 1 อาคาร
อ านวยการ มทร.ลา้นนา พิษณุโลก (5.1-3-07) เพื่อช้ีแจงนโยบายสู่การปฏิบติั  

2562-หลักฐาน%20ข้อ%203/5.1-3-04%20มทร.ล้านนา%20ประชุม%20VDO%20Con%20ความเสี่ยง.pdf
2562-หลักฐาน%20ข้อ%203/5.1-3-05%20แบบฟอร์มความเสี่ยง%20มทร.ล้านนา.pdf
2562-หลักฐาน%20ข้อ%203/5.1-3-06%20มทร.ล้านนา%20ประชุม%20VDO%20Con%20ควบคุมภายใน.pdf
2562-หลักฐาน%20ข้อ%203/5.1-3-07%2012-2563%20เชิญประชุมความเสี่ยง.pdf
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พร้อมกนัน้ี เพื่อให้การด าเนินงานควบคุมภายในและบริหารความเส่ียงมีความชดัเจน และมีระยะเวลา
ด าเนินการเพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพ งานยทุธศาสตร์และแผนจึงไดแ้จง้เวยีนใหค้ณะกรรมการฯ จดัท ารายละเอียด
แบบฟอร์ม และทราบก าหนดการด าเนินงานควบคุมภายในและบริหารความเส่ียง ตลอดจนการติดตามผลการ
ด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564 (5.1-3-08) 
 
 2. มีกำรวเิครำะห์และระบุควำมเส่ียง และปัจจัยทีก่่อให้เกดิควำมเส่ียง ตำมบริบทของสถำบัน 

 งานยทุธศาสตร์และแผน ด าเนินการจดัท าชุดแบบฟอร์มควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง ซ่ึงใน
ชุดแบบฟอร์มประกอบด้วย แบบประเมินความเส่ียง แผนบริหารความเส่ียง แบบติดตามผลการด าเนินงาน
บริหารความเส่ียง คร้ังท่ี 1 และ 2 แบบรายงานความเส่ียงท่ีเหลืออยูจ่ากการด าเนินงานบริหารความเส่ียง คร้ังท่ี 1 
และ 2 แบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน และแบบรายงานการประเมินผลการ
ควบคุมภายใน เพื่อให้คณะกรรมการฯ และผูรั้บผิดชอบงานควบคุมภายในและบริหารความเส่ียงไดมี้แนวทาง
ในการกรอกขอ้มูลในทิศทางเดียวกนั และสามารถน าขอ้มูลไปใชใ้นการจดัท าแผนบริหารความเส่ียงระดบัพื้นท่ี
ได ้

 ในการวิเคราะห์และระบุความเส่ียงพร้อมปัจจยัท่ีก่อให้เกิดความเส่ียงท่ีส่งผลกระทบหรือสร้างความ
เสียหาย หรือความลม้เหลวหรือลดโอกาสท่ีจะบรรลุเป้าหมายในการบริหารการศึกษา หรือค่าเป้าหมายตามแผน
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ นั้น งานยุทธศาสตร์และแผน กองบริหารทรัพยากร ไดแ้จง้ให้คณะกรรมการฯ จดัท าขอ้มูล
ดงักล่าวลงในชุดแบบฟอร์มควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง : แบบประเมินความเส่ียง (RM PLC-1) 
(5.1-3-09) ซ่ึงได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตวัช้ีวดั ให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์/กลยุทธ์
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา พิษณุโลก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2566 ฉบบัทบทวน ณ 
วนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ 2563 ประกอบดว้ย 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ ครอบคลุมตามพระราชบญัญติัการอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2562 หมวดท่ี 4 วา่ดว้ยเร่ืองหนา้ท่ีและอ านาจของสถาบนัอุดมศึกษา ส่วนท่ี 1 อ านาจและหนา้ท่ี มาตราท่ี 26 
(5.1-3-10) 

2562-หลักฐาน%20ข้อ%203/5.1-3-08%2014-2563%20แจ้งกำหนดการควบคุมภายในและความเสี่ยง.pdf
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ตำรำง 1 แสดงตัวอย่ำงแบบประเมินควำมเส่ียง (RM PLC-1) 

 โดยคณะกรรมการฯ จะตอ้งกรอกขอ้มูลขั้นตอนของการด าเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ท่ีตนเอง
รับผิดชอบ พร้อมวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนในแต่ละขั้นตอนของการด าเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
และปัจจยัเส่ียง ซ่ึงส่งผลกระทบให้การด าเนินงานแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ไม่บรรลุเป้าหมาย ประกอบดว้ย 
ดา้นการเรียนการสอน ดา้นงานวิจยั งานบริการวิชาการ ดา้นการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมฯ และการบริหาร
จดัการ 

 การไดม้าซ่ึงความเส่ียงแต่ละดา้น ไดม้าจากการปฏิบติังานตามภารกิจหลกัของแต่ละหน่วยงานภายใน 
มทร.ลา้นนา พิษณุโลก ตวัช้ีวดัและค่าเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ท่ีระบุไวใ้น
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี และความสูญเสียทางด้านชีวิตบุคลากร และทรัพย์สินของสถาบัน จากนั้น
คณะกรรมการฯ ลงคะแนนและจัดล าดับความส าคัญของปัจจัยเส่ียง ซ่ึงพิจารณาจากมิติของโอกาสและ
ผลกระทบจากความเส่ียง 
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3. มีกำรประเมินโอกำสและผลกระทบของควำมเส่ียงและจัดล ำดับควำมเส่ียงที่ได้จำกกำรวิเครำะห์ใน
ข้อ 2 
 เม่ือไดข้ั้นตอน ความเส่ียง และปัจจยัเส่ียงในแบบฟอร์มประเมินความเส่ียงในขอ้ 2 แลว้ งานยทุธศาสตร์
และแผนรวบรวมและจดัท าเป็นแบบประเมินความเส่ียงระดับพื้นท่ี มีการประเมินโอกาส ผลกระทบ และ
จดัล าดบัความเส่ียงเพื่อน าไปสู่การจดัท าแผนบริหารความเส่ียงต่อไป (5.1-3-11 แบบประเมินควำมเส่ียงระดับ
พืน้ที ่RM PLC-1)  

 
ตำรำง 2 แสดงระดับควำมเส่ียงจำกกำรประเมินโอกำสและผลกระทบ 

 

 
ตำรำง 3 แสดงควำมหมำยของระดับควำมเส่ียงแต่ละระดับ 
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 จากการจดัท าแบบประเมินความเส่ียง (RM PLC-1) และประเมินโอกาส ผลกระทบของความเส่ียงจนได้
ค่าระดบัความเส่ียง แลว้จึงน าผลคะแนนมาจดัล าดบัความเส่ียงเพื่อน าไปสู่การจดัท าแผนบริหารความเส่ียง มี
ดงัน้ี 
 
 ควำมเส่ียงด้ำนงำนวจัิย  
     ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 : พฒันางานวิจยัเชิงเทคโนโลยีท่ีมีการบูรณาการระหว่างศาสตร์ สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ระดบัชาติและนานาชาติ 
     เป้ำประสงค์ : ผลงานวจิยัเชิงเทคโนโลยแีละสิทธิบตัร น าไปใชป้ระโยชน์ ตีพิมพร์ะดบัชาติและนานาชาติ 
     ตัวช้ีวดั : จ านวนผลงานวจิยั หรือส่ิงประดิษฐ ์หรือสิทธิบตัร หรือลิขสิทธ์ิ หรือน าไปใชป้ระโยชน์ หรือตีพิมพ์
ระดบัชาติ /หรือ นานาชาติต่ออาจารยป์ระจ า (30 ผลงาน) 
 

 ควำมเส่ียงด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวฒันธรรมฯ  
     ประ เด็นยุทธศำสตร์ที่  4  :  ท า นุบ า รุง  สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ภู มิ ปัญญาท้อง ถ่ิน อนุ รักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
     เป้ำประสงค์ : นกัศึกษาและบุคลากรมีความเขา้ใจในการท านุบ ารุง สืบสานศิลปวฒันธรรมไทย ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
     ตัวช้ีวัด : นักศึกษาและบุคลากรของ มทร.ล้านนา พิษณุโลก มีความเข้าใจในการท านุบ ารุง สืบสาน
ศิลปวฒันธรรมไทย ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน อนุรักษ ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (ร้อยละ 80) 
 

 ควำมเส่ียงด้ำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกร  
     ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 : พฒันาคุณภาพด้านบริหารจัดการให้สร้างประโยชน์กับสถานศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
     เป้ำประสงค์ : ผลการประเมินการด าเนินการตามแผนยทุธศาสตร์ท่ีน าสู่แผนปฏิบติัการประจ าปี 
     ตัวช้ีวัด : ร้อยละของผลการประเมินการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ท่ีน าไปสู่แผนการปฏิบติัราชการ
ประจ าปี (ร้อยละ 80) 
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งานยุทธศาสตร์และแผน น าเสนอ (ร่าง) แบบประเมินความเส่ียง ระดบัพื้นท่ี โดยการแจง้เวียน (5.1-3-
12 บันทึกข้อควำมแจ้งตรวจสอบและรับรอง (ร่ำง) แบบประเมินควำมเส่ียง ระดับพื้นที่) ผ่านทางระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-office) เพื่อให้คณะกรรมการฯ ตรวจสอบ กรณี รับรอง งานยุทธศาสตร์และแผน
ด าเนินการจดัท าเป็นแผนบริหารความเส่ียง (RM PLC-2) ระดบัพื้นท่ี ต่อไป 
          

4. มีกำรจัดท ำแผนบริหำรควำมเส่ียงทีม่ีระดับควำมเส่ียงสูง และด ำเนินกำรตำมแผน 
 เม่ือคณะกรรมการควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
ลา้นนา พิษณุโลก มีมติรับรอง (ร่าง) แบบประเมินความเส่ียง ระดบัพื้นท่ี (RM PLC-1) งานยทุธศาสตร์และแผน 
น าความเส่ียงท่ีมีระดบัความเส่ียงสูงจากแบบประเมินความเส่ียง (RM PLC-1) มาจดัท าเป็นแผนบริหารความ
เส่ียง ระดบัพื้นท่ี (RM PLC-2) (5.1-3-13 แผนบริหำรควำมเส่ียง ระดับพืน้ที่ RM PLC-2 ) มีการก าหนดแนวทาง 
มาตรการ หรือกิจกรรมในการจดัความเส่ียง พร้อมผูรั้บผิดชอบ และก าหนดแลว้เสร็จของแนวทางหรือกิจกรรม             
นั้น ๆ โดยใช้เทคนิค 4T : Take, Treat, Transfer, Terminate เพื่อลดโอกาสและผลกระทบท่ีจะส่งผลเสียต่อ
มหาวทิยาลยั 
 งานยุทธศาสตร์และแผน เสนอแผนบริหารความเส่ียง (RM PLC-2) ให้ ผูช่้วยอธิการบดี พิษณุโลก 
ผูอ้  านวยการกองบริหารทรัพยากร และผูอ้  านวยการกองการศึกษา ตรวจสอบและลงนามรับรอง จากนั้นเผยแพร่
ใหห้น่วยงานภายในผา่นระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใชใ้นการก ากบั ติดตามผลการด าเนินงานในส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งต่อไป (5.1-3-14 บันทกึข้อควำมแจ้งเวยีนแผนบริหำรควำมเส่ียงระดับพืน้ที่ )    

 
ตำรำง 4 แสดงตัวอย่ำงแบบฟอร์มแผนบริหำรควำมเส่ียง (RM PLC-2) ประเด็นยุทธศำสตร์ที ่1 
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 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา มีหนงัสือมายงัทุกพื้นท่ี ให้หน่วยงานจดัท าแผนบริหารความ
เส่ียงและควบคุมภายในของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา (5.1-3-15 ที ่อว 0654.01(17)/1336 ลงวนัที ่18 พฤษภำคม 2563) 
  

5.  มีกำรติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผน และรำยงำนต่อคณะกรรมกำร บริหำร
มหำวทิยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลล้ำนนำ พษิณุโลก เพ่ือพจิำรณำ 
 5.1 งานยุทธศาสตร์และแผน กองบริหารทรัพยากร ก าหนดให้มีการติดตาม และประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผน โดยจดัท าแบบติดตามผลการด าเนินงานบริหารความเส่ียง (RM PLC-3) (5.1-3-16) โดยจะ
ด าเนินการติดตาม 2 คร้ัง และมีการรายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร มทร.ลา้นนา พิษณุโลก 
ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร มทร.ลา้นนา พิษณุโลก   

 
ตำรำง 5 แสดงตัวอย่ำงแบบติดตำมผลกำรด ำเนินงำนบริหำรควำมเส่ียง ประเด็นยุทธศำสตร์ที ่1 

  
 5.2 มีการรายงานผลการด าเนินงาน และประเมินผลความส าเร็จของการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรคและ
แนวทางการแกไ้ข โดยกรอกขอ้มูลลงในแบบรายงานความเส่ียงท่ีเหลืออยูจ่ากการด าเนินงานบริหารความเส่ียง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (RM PLC-4) (5.1-3-17 แบบรำยงำนควำมเส่ียงที่เหลืออยู่ ระดับพื้นที่) โดยจะ
ด าเนินการทั้งส้ิน 2 คร้ัง  
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ตำรำง 6 แสดงตัวอย่ำงแบบรำยงำนควำมเส่ียงทีเ่หลืออยู่จำกกำรด ำเนินงำนบริหำรควำมเส่ียง 

 
6. มีกำรน ำผลกำรประเมิน และข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงไปใช้ในกำรปรับแผน

หรือวเิครำะห์ควำมเส่ียงในรอบปีถัดไป 
งานยทุธศาสตร์และแผนได ้มีการน าผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียงมาวิเคราะห์ความเส่ียง

ท่ีเหลืออยู่ ตลอดจนน าขอ้เสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารความเส่ียงมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
ลา้นนา พิษณุโลก มาเป็นแนวทางในการแกไ้ข/ปรับเปล่ียนแผนการบริหาร ความเส่ียงในรอบปีถดัไป (5.1-03-
11 : รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร มทร.ลา้นนา พิษณุโลก) 
  
รำยกำรเอกสำรหลกัฐำนอ้ำงองิ : 

หมำยเลขเอกสำร ช่ือเอกสำร 
5.1-03-01 ค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารความเส่ียง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
5.1-03-02 ค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง 
5.1-03-03 แบบประเมินความเส่ียงระดบัพ้ืนท่ี RM PLC-1) 
5.1-03-04 แผนบริหารความเส่ียง 
5.1-03-05 รายงานการประชุมคณะกรรมการการบริหารความเส่ียง 
5.1-03-06 แบบติดตามผลการด าเนินงานบริหารความเส่ียง (RM PLC-3) 
5.1-03-07 แบบรายงานความเส่ียงท่ีเหลืออยู ่ระดบัพ้ืนท่ี 
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 ข้อ 4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการด าเนินงาน 
อย่างชัดเจน 

 
ผู้ก ากบัดูแลตวับ่งช้ี : ผูช่้วยอธิการบดี พิษณุโลก 
หน่วยงาน/ผู้รับผดิชอบหลกั : ผูอ้  านวยการส านกังานบริหาร 
หน่วยงาน/ผู้รับผดิชอบร่วม : ส านกังานบริหาร 
ผู้จดัเกบ็ข้อมูลและรายงาน : นางสาวปริยาภสัสร์  เพง็จนัทร์ 
โทรศัพท์ : 0 5529 8437-40 
E-mail :   

 
ผลการด าเนินงาน : 
 1. หลกัประสิทธิผล 
     มีการบริหารงาน ก าหนดวิสัยทศัน์ขององค์กรและบริหารตามแผนกลยุทธ์ท่ีก าหนดไว ้
(แผนปฏิบติัราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : 5.1-04-01)  พร้อมทั้งติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงาน (ผลการด าเนินงานตวัช้ีวดัตามตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบติัราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 : 5.1-04-02) , (ค  าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเขตพื้นท่ี มทร.ลา้นนา 
พิษณุโลก : 5.1-04-03) , (ผลการประเมินคณะกรรมการบริหาร เขตพื้นท่ี มทร.ลา้นนา พิษณุโลก : 
5.1-04-04) 
 2. หลกัประสิทธิภาพ 
    มีวิธีการบริหารจดัการท่ีคะนึงถึงความคุม้ค่าของงบประมาณท่ีไดรั้บจดัสรรท่ีส่งผลให้
องคก์รประหยดัตน้ทุน ค่าใชจ่้าย ระยะเวลา พร้อมทั้งสนบัสนุนการน าเทคโนโลยีมาใชเ้พื่อให้เกิด
ความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการบริหารจดัการท่ีเหมาะสมกบัหน่วยงาน มีการน าระบบ
สารสนเทศ เพื่อการบริหารงานมาใชใ้ห้เกิดประสิทธิภาพ อาทิเช่น ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  
e-office : 5.1-04-05) ในการรับส่งหนงัสือรายการภายใน  ขอ้มูลสารสนเทศดา้นบุคลากร นกัศึกษา 
หลกัสูตร งานวจิยั อาคารสถานท่ี ( 5.1-04-06)  ระบบจองหอ้งบริการคอมพิวเตอร์ (5.1-04-07)  
 3. หลกัการตอบสนอง   
         มีมีนโยบายในการด าเนินงานเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการ   และผูมี้ส่วน
ไดส่้วนเสีย ไดแ้ก่ คณาจารย ์นกัเรียน นกัศึกษา เจา้หนา้ท่ีบุคลากร ชุมชน และประชาชนทัว่ไป  
มีการจดัโครงการ/กิจกรรมท่ีตอบสนองความตอ้งการของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง เช่น การจดัท าโครงการ
ส่งเสริมการใชง้านเวบ็ไซตม์หาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา  พิษณุโลก  เพื่อจดัอบรมให้แก่
บุคลากรภายในมหาวิทยาลยั (5.1-04-8)  มีแผนการด าเนินการทางดา้นการให้บริการวิชาการแก่
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ชุมชน เกษตรกร และผูส้นใจทัว่ไปท่ีสามารถสร้างความเช่ือมัน่และความส าเร็จ ตอบสนองความ
ตอ้งการของผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่มไดเ้ป็นอยา่งดี ไดแ้ก่  
 งานวจัิยประจ าปีงบประมาณ 2563  (5.1-04-9) 

  1. การพฒันาศกัยภาพการประกอบอาชีพ ผูสู้งอายุเกษตรกรผูป้ลูกข้าว การเกษตร 4.0  

 2. การพฒันาวสัดุบ ารุงดินโดยใช ้ไบโอชาร์จากวสัดุเหลือทิ้งของกลว้ยและทุเรียนร่วมกบั

มูลหมกัก๊าซชีวภาพ  

 3. การพฒันาระบบสารสนเทศศูนยย์ติุธรรมชุมชนในรูปแบบ Responsive Web 

 4. เคร่ืองกลัน่เอทานอลโดยใชค้ล่ืนไมโครเวฟ 

  งานบริการวชิาการและงานคลนิิกเทคโนโลยี 

 1. โครงการยกระดบัคุณภาพชีวิตของหมู่บา้น ชุมชน แบบมีส่วนร่วม กรณีหมู่บา้นแหลม

โพธ์ิ  หมู่ท่ี 9 ต.บา้นกร่าง  อ.เมือง  จ.พิษณุโลก (5.1-04-10) 

 2. โครงการยกระดบัคุณภาพชีวิตกลุ่มผูเ้ล้ียงกระบือ หมู่บา้นบุ่งปลาฝา หมู่ 7  ต.ยางโกลน  
อ.นครไทย จงัหวดัพิษณุโลก (5.1-04-11) 
 3. โครงการประเมินศกัยภาพหมู่บา้น/ชุมชน (5.1-04-12) 
 4.  โครงการการใหค้  าปรึกษาและบริการขอ้มูลเทคโนโลยแีก่ชุมชน (5.1-04-13) 
 4. หลกัความรับผดิชอบ   
              มีการด าเนินงานตามภารกิจหลักท่ีสอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ และพนัธกิจของ
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา พิษณุโลก เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณภาพสู่ตลาดแรงงาน โดย
มีการก าหนดเป้าหมายและตวัช้ีวดัอย่างชัดเจน (แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
ลา้นนา พิษณุโลก : 5.1-04-14) มีการแสดงความส านึกในการรับผดิชอบปัญหาสาธารณะเพื่อสนอง
ต่อความคาดหวงัหรือความตอ้งการของนกัศึกษา อาจารย ์เจา้หน้าท่ี ชุมชน และทอ้งถ่ิน มีความ
ทุ่มเทในงานท่ีมุ่งไปสู่ความส าเร็จโดยไดม้อบหมายให้บุคลากรรับผิดชอบอย่างชดัเจน โครงการ
ยกระดบัคุณภาพชีวติของหมู่บา้น ชุมชน แบบมีส่วนร่วม (5.1-04-15)  
       5. หลกัความโปร่งใส   
              มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก มีการบริหารงานเป็นไปด้วยความ
ชดัเจนและโปร่งใส มีการบริหารจดัการดา้นงบประมาณเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  มีกระบวนการ
จดัท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน มทร.ลา้นนา พิษณุโลก (5.1-04-16) ท่ีสอดคลอ้งกบัแผนยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย โดยการ แต่งตั้ งคณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน มทร.ล้านนา 
พิษณุโลก (5.1-04-17) มีกระบวนการด าเนินงานท่ีเปิดเผย  สามารถช้ีแจงเม่ือมีขอ้สงสัยและสามารถ
อธิบายขั้นตอนการด าเนินงานไดซ่ึ้งสามารถตรวจสอบไดช้ดัเจน โดยมีการช้ีแจงแผนและผลการ

https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2020/05/20200518120426_73184.pdf
http://qa.plc.rmutl.ac.th/myfile/5.1-04-16.pdf
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ด าเนินงานใหบุ้คลากรทราบอยา่งต่อเน่ือง ในการประชุมทบทวนและพฒันาการบริหาร จดัการมุ่งสู่
การเป็นมหาวิทยาลยัเกษตรนวตักรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (5.1-04-18) และยงัมีการ
รายงานการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการด าเนินงานของหน่วยงาน ด าเนินการจดัท ารายละเอียดขอ้มูล
เก่ียวกบัการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment – ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (5.1-04-19)   
 6. หลกัการมีส่วนร่วม   
      ผูบ้ริหาร เปิดโอกาสให้บุคลากร มทร.ลา้นนา พิษณุโลก และบุคคลภายนอก ผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการพิจารณาและเห็นชอบขั้นตอน หรือกระบวนการปฏิบติังานภายใตก้รอบ
ของคุณภาพ ประสิทธิภาพ   เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางและวาง
แผนการด าเนินการของหน่วยงาน โดยยดึหลกัเป้าหมายของหน่วยงานเป็นหลกั  การด าเนินงานการ
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจดัท าแผนยุทธศาสตร์  ของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา 
พิษณุโลก ในการประชุมทบทวนและพฒันาการบริหาร จัดการมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลยัเกษตร
นวตักรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (5.1-04-20) เพื่อระดมความคิดเห็นในการพฒันา 
มหาวิทยาลยัฯ ให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้  ค าสั่งมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา 
พิษณุโลก ใหอ้าจารยแ์ละบุคลากรเขา้ร่วมการประชุมการทบทวนและพฒันาการบริหารจดัการมุ่งสู่
การเป็นมหาวิทยาลยัเกษตรนวตักรรม (5.1-04-21)  นอกจากน้ียงัมีการเปิดรับความคิดเห็นของผูมี้
ส่วนไดส่้วนเสีย ผ่านทางเวบ็ไซต์ สายตรงรองอธิการบดี เป็นระบบการส่ือสารในรูปแบบการรับ
ขอ้เสนอแนะ ขอ้คิดเห็น ขอ้ร้องเรียนต่าง ๆ จากนกัศึกษา บุคลากร ภายในมหาวทิยาลยัฯ (5.1-04-22 
: ขอ้มูลหน้าเว็บไซต์ สายตรงรองอธิการบดี www.plc.rmutl.ac.th,กล่องแสดงความคิดเห็น) เพื่อ
น าไปใชใ้นการบริหารงาน 
  7. หลกัการกระจายอ านาจ 
              มีการมอบอ านาจในการตดัสินใจในการด าเนินงานของหน่วยงานอย่างเหมาะสมในการ
ปฏิบติังาน หนงัสือมอบอ านาจจากมหาวิทยาลยัฯ (5.1-04-23)  มีการมอบอ านาจในการด าเนินงาน
และความรับผิดชอบในการตดัสินใจ และด าเนินการให้แก่บุคลากรใน มทร.ล้านนา พิษณุโลก  
การมอบหมายงานและอ านาจหนา้ท่ีแก่ คณบดี ผูอ้  านวยการ หวัหนา้งาน (5.1-04-24)  
  8. หลกันิติธรรม 
    มีการบริหารจดัการดว้ยความเป็นธรรม  เสมอภาคและไม่เลือกปฏิบติั  มีการบริหารงาน 
การเงิน และทรัพยากร เป็นไปตามระเบียบราชการ มีการก าหนดระเบียบปฏิบติั และขั้นตอนท่ี
เก่ียวกบัผลกระทบของบุคลากรและถือปฏิบติัโดยเสมอภาค  อาทิเร่ืองหลกัเกณฑ์และวธีิการจดัสรร 
และการเขา้พกัอาศยัในท่ีพกัอาศยัของมหาวิทยาลยัฯ (5.1-04-25) การสอบคดัเลือกเป็นพนกังานใน
สถาบนัอุดมศึกษา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา พิษณุโลก  (5.1-04-26)   
   

http://www.plc.rmutl.ac.th/
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9. หลกัความเสมอภาค    
     เปิดโอกาสให้กบับุคลากร มทร.ลา้นนา พิษณุโลก ทั้งขา้ราชการ พนกังานมหาวิทยาลยั 
พนกังานราชการ ลูกจา้ง ไดแ้สดงความคิดเห็นโดยเท่าเทียมกนั  การประชุมคณะกรรมการบริหาร 
มทร.ลา้นนา (5.1-04-27)  มีการส่งเสริมสนบัสนุนให้บุคลากรไดมี้โอกาสศึกษา เรียนรู้ และพฒันา
ตนเอง ตลอดจนสนบัสนุนให้บุคลากรไดพ้ฒันาศกัยภาพตนเองตามความตอ้งการของแต่ละบุคคล 
มีการพฒันาหน่วยงาน และปฏิบติัตามแผนงาน เช่น มีการจดัท าแผนบริหารงานบุคลากรและ
แผนพฒันาบุคลากร  (5.1-04-28) มทร.ลา้นนาพิษณุโลก   และส่งเสริมให้บุคลากรทั้งสายวิชาการ
และสายสนบัสนุนวิชาการทุกคน ไดพ้ฒันาตนเองในการเขา้ร่วมประชุม ฝึกอบรมและทศันศึกษาดู
งาน (5.1-04-29)   
  10. หลกัมุ่งฉันทามติ   

      ผูบ้ริหารมุ่งเน้นหลกัฉันทามติในการบริหารงาน โดยเปิดโอกาสให้กบับุคลากร มทร.
ล้านนา พิษณุโลก ซ่ึงเป็นผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและ
ตดัสินใจในการด าเนินงาน รายงานการประชุมคณาจารยข์า้ราชการพลเรียนในสถาบนัอุดมศึกษา 
(5.1-04-37)  
 
รายการเอกสารหลกัฐานอ้างองิ : 
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

5.1-04-01 แผนปฏิบติัราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
5.1-04-02 ผลการด าเนินงานตวัช้ีวดัตามตามแผนยทุธศาสตร์ และแผนปฏิบติัราชการ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
5.1-04-03 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเขตพื้นท่ี มทร.ลา้นนา พิษณุโลก 
5.1-04-04 ผลการประเมินคณะกรรมการบริหาร เขตพื้นท่ี มทร.ลา้นนา พิษณุโลก 
5.1-04-05 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ e-office (http://eoffice.rmutl.ac.th 
5.1-04-06 การด าเนินงาน ระบบ Website สามารถรับรู้ขอ้มูลสารสนเทศดา้นบุคลากร

นกัศึกษา หลกัสูตร งานวจิยั อาคารสถานท่ี https://plc.rmutl.ac.th 
5.1-04-07 ระบบจองห้องบริการคอมพิวเตอร์(https://booking.rmutl.ac.th) 
5.1-04-08 โครงการส่งเสริมการใชง้านเวบ็ไซตม์หาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา  

พิษณุโลก   
5.1-04-09 งานวจิยัประจ าปีงบประมาณ 2563 
5.1-04-10 โครงการยกระดบัคุณภาพชีวิตของหมู่บา้น ชุมชน แบบมีส่วนร่วม กรณี

หมู่บา้นแหลมโพธ์ิ  หมู่ท่ี 9 ต.บา้นกร่าง  อ.เมือง  จ.พิษณุโลก 

http://qa.plc.rmutl.ac.th/myfile/5.1-04-34.pdf
http://eoffice.rmutl.ac.th/
https://plc.rmutl.ac.th/
https://booking.rmutl.ac.th/
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หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

5.1-04-11 โครงการยกระดบัคุณภาพชีวิตกลุ่มผูเ้ล้ียงกระบือ หมู่บา้นบุ่งปลาฝา หมู่ 7   
ต.ยางโกลน อ.นครไทย จงัหวดัพิษณุโลก 

5.1-04-12 โครงการประเมินศกัยภาพหมู่บา้น/ชุมชน 
5.1-04-13 โครงการการใหค้  าปรึกษาและบริการขอ้มูลเทคโนโลยแีก่ชุมชน 
5.1-04-14 แผนกลยทุธ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา พิษณุโลก 
5.1-04-15 โครงการยกระดบัคุณภาพชีวิตของหมู่บา้น ชุมชน แบบมีส่วนร่วม 
5.1-04-16 แผนกลยทุธ์ทางการเงิน มทร.ลา้นนา 
5.1-04-17 คณะกรรมการจดัท าแผนกลยทุธ์ทางการเงิน มทร.ลา้นนา พิษณุโลก 
5.1-04-18 การประชุมทบทวนและพฒันาการบริหาร จดัการมุ่งสู่การเป็นมหาวทิยาลยั

เกษตรนวตักรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
5.1-04-19 รายงานการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการด าเนินงานของหน่วยงาน ด าเนินการ

จดัท ารายละเอียดขอ้มูลเก่ียวกบัการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment – ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

5.1-04-20 เวบ็ไซต ์สายตรงรองอธิการบดี เป็นระบบการส่ือสารในรูปแบบการรับ
ขอ้เสนอแนะ ขอ้คิดเห็น ขอ้ร้องเรียนต่าง ๆ 

5.1-04-21 หนงัสือมอบอ านาจจากมหาวทิยาลยัฯ 
5.1-04-22 การมอบหมายงานและอ านาจหนา้ท่ีแก่ คณบดี ผูอ้  านวยการ หวัหนา้งาน 
5.1-04-23 การแต่งตั้งใหบุ้คลากรไดเ้ป็นคณะกรรมการต่างๆ 
5.1-04-24 หลกัเกณฑแ์ละวธีิการจดัสรร และการเขา้พกัอาศยัในท่ีพกัอาศยัของ

มหาวทิยาลยัฯ 
5.1-04-25 หลกัเกณฑแ์ละวธีิการจดัสรร และการเขา้พกัอาศยัในท่ีพกัอาศยัของ

มหาวทิยาลยัฯ 
5.1-04-26 สอบคดัเลือกเป็นพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาช

มงคลลา้นนา พิษณุโลก   
5.1-04-27 การประชุมคณะกรรมการบริหารเขตพื้นท่ี มทร.ลา้นนา 

5.1-04-28 แผนบริหารงานบุคลากรและแผนพฒันาบุคลากร 

5.1-04-29 ส่งเสริมใหบุ้คลากรฝึกอบรมและพฒันาตนเอง 
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 ข้อ 5.  การก ากับติดตาม ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการด าเนินการจัดการความรู้
ตามระบบ  

 

ผู้ก ากบัดูแลตวับ่งช้ี : ผูช่้วยอธิการบดี  พิษณุโลก 
หน่วยงาน/ผู้รับผดิชอบหลกั :  
หน่วยงาน/ผู้รับผดิชอบร่วม : คณะ / กอง 
ผู้จดัเกบ็ข้อมูลและรายงาน : ส านกังานประกนัคุณภาพการศึกษา 
โทรศัพท์ : 0-5529-8438  ต่อ  1171 
E-mail :   

 
ผลการด าเนินงาน : 
 1. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา  มีนโยบายส่งเสริมให้หน่วยงานภายในมีการ จดัการ
ความรู้ ท่ีสอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์ และเป็นไปตามแผนยุทธ์ศาสตร์ของมหาวิทยาลยัฯ โดยไดมี้การแต่งตั้ง
คณะกรรมการจดัการความรู้ของมหาวิทยาลยั ตามค าสั่งมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ท่ี 
2253/2562  เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการจดัท ายุทธศาสตร์บริหารจดัการและด าเนินงานจดัการความรู้ใน
องค์กร   ลงวนัท่ี 24 ธันวาคม 2562 เพื่อด าเนินงานเก่ียวกับการจัดการองค์ความรู้ รู้(Knowledge 
Management : KM) และรวบรวมความรู้ท่ีมีอยูใ่นมหาวทิยาลยั (Tacit Knowledge) ถ่ายทอดไปสู่บุคลากร
และน าไปปฏิบติัอย่างเป็นระบบ (Explicit Knowledge) จนเกิดเป็นแนวปฏิบติัให้เกิดการแลกเปล่ียน
เรียนรู้และถ่ายทอดความรู้ภายในหน่วยงาน และใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการพฒันางาน เพิ่มประสิทธิภาพให้มี
ความกา้วหนา้ น าพามหาวิทยาลยัไปสู่องคก์รแห่งการเรียนรู้ต่อไป    ซ่ึงมหาวิทยาลยั ไดก้ าหนดประเด็น
ความรู้ 3 ประเด็น ดงัน้ี  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพฒันาการศึกษาเพื่อผลิตก าลังคนนักวิชาชีพท่ีเน้นปฏิบัติการ 
(Hands-On)  : การผลิตบณัฑิตใหเ้ป็นท่ียอมรับในวงวชิาชีพ   
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพฒันามหาวิทยาลยั เพื่อการเติบโตร่วมกบัการพฒันาประเทศ : การ
ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์นวตักรรม และผลงานบริการในระดับชาติและ
นานาชาติ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาการบริหารจดัการและการสร้างฐานวฒันธรรมองค์กร : การ
พฒันาสมรรถนะการปฏิบติังานเพื่อตอบสนองยทุธศาสตร์และพนัธกิจมหาวทิยาลยั   
  

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก  ได้เล็งเห็นความส าคัญของการน า
กระบวนการจดัการความรู้มาเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาคน พฒันางาน และพฒันาฐานความรู้ภายใน
หน่วยงาน ซ่ึงจะช่วยยกระดบัความรู้ รวบรวมความรู้ พฒันาใหเ้กิดความรู้ใหม่ และยงัสามารถธ ารงความรู้
ท่ีอาจจะสูญหายไปพร้อมกบัการเปล่ียนแปลงไปของบุคลากร จึงสนบัสนุนให้ทุกหน่วยงานในเขตพื้นท่ี
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พิษณุโลก ทั้ง คณะ/หลกัสูตร กอง/ส านกังาน ด าเนินการจดัการความรู้อยา่งเป็นระบบ ตามประเด็นความรู้ 
ท่ีมหาวทิยาลยัฯ ก าหนด  ดงัน้ี 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพฒันาการศึกษาเพื่อผลิตก าลังคนนักวิชาชีพท่ีเน้นปฏิบัติการ 
(Hands-On)  : การผลิตบณัฑิตใหเ้ป็นท่ียอมรับในวงวชิาชีพ  เร่ือง  กระบวนการเรียนการสอนแบบ Active 
Learning เพ่ือพฒันาบัณฑิตนักปฏิบัติ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพฒันามหาวิทยาลยั เพื่อการเติบโตร่วมกบัการพฒันาประเทศ : การ
ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์นวตักรรม และผลงานบริการในระดับชาติและ
นานาชาติ  :  เร่ือง เทคนิคการเขียนโครงการวจัิยให้ได้ทุน  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  การพฒันาการบริหารจดัการและการสร้างฐานวฒันธรรมองคก์ร : การ
พฒันาสมรรถนะการปฏิบติังานเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์และพนัธกิจมหาวิทยาลยั  : เร่ือง เทคนิคและ
วธีิการสร้างความเข้าใจให้กบัผู้รับบริการให้เกดิประสิทธิภาพต่อองค์กร 
 

 2. มีการก าหนดกลุ่มเป้าหมายท่ีจะพฒันาความรู้และทกัษะเป็นคณาจารยแ์ละบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัประเด็นการจดัการความรู้ ทั้ง 3 ประเด็น  พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานการจดัการองคค์วามรู้
ทั้ง 3 ประเด็น เพื่อท าหน้าท่ี วางแผนการด าเนินงานท่ีเช่ือมโยงกบัเป้าหมายการจดัการองค์ความรู้ของ
สถาบนัให้เขา้กบัวิสัยทศัน์ พนัธกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลยัฯ และด าเนินการจดัการองค์ความรู้
เก็บรวบรวมองค์ความรู้ บริหารองค์ความรู้ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนด าเนินงาน   คณะกรรมการ
ด าเนินงานการจดัการองคค์วามรู้มีการประชุมจดัท าแผนการจดัการความรู้ ประจ าปีการศึกษา 2562  ซ่ึง
แผนการจดัการองคค์วามรู้ มีรายละเอียดในแผนการจดัการองคค์วามรู้ ประกอบดว้ย  
 - ประเด็นยทุธศาสตร์ ท่ีเก่ียวขอ้งในการจดัการองคค์วามรู้ 
 - เป้าประสงค ์ ในการจดัการองคค์วามรู้ของแต่ละประเด็น 
 - ตวัช้ีวดั (KPI)  เกณฑก์ารประเมินความส าเร็จของการจดัการองคค์วามรู้ 
 - เป้าหมายของตวัช้ีวดั  ความส าเร็จของการจดัการองคค์วามรู้ 
 - องคค์วามรู้ท่ีจ  าเป็นต่อการปฏิบติัราชการ 
นอกจากน้ี คณะกรรมการจัดการองค์ความรู้ ได้ก าหนดไวใ้นแผนการจัดการองค์ความรู้ ให้มีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ของคณาจารยแ์ละบุคลากร ทั้ง 3 ประเด็น ทุกวนัพุธ ทั้งผ่านระบบโซเชียลมีเดีย เช่น 
Line , Microsoft Teams  และการแลกเปล่ียนเรียนรู้ผา่นการประชุม เพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้   
  

 3. มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ จากความรู้ ทกัษะ ของผูมี้ประสบการณ์ (tacit knowledge) เพื่อคน้หา
แนวปฏิบติัท่ีดีตามประเด็นความรู้ท่ีก าหนด  และ เผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย เช่น การเชิญ
คณาจารยท่ี์จะเกษียณอายุราชการมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ กระบวนการเรียนการสอนแบบ 
Active Learning   หรือเชิญอาจารยท่ี์มีผลงานโดดเด่นทางด้านงานวิจยัและนวติักรรม ร่วมแลกเปล่ียน
เรียนรู้ร่วมกนั เร่ือง เทคนิคการเขียนโครงการวจิยัใหไ้ดทุ้น  ซ่ึงความรู้เหล่าน้ี เป็นความรู้ท่ีฝังอยูใ่นตวัคน 
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(Tacit Knowledge) ท่ีได้จากทักษะในการท างาน ประสบการณ์  พร้อมส่งเสริมให้มีบรรยากาศและ
วฒันธรรมการเรียนรู้ภายในสถาบนั  ดงัน้ี 
 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพฒันาการศึกษาเพื่อผลิตก าลังคนนักวิชาชีพท่ีเน้นปฏิบัติการ 
(Hands-On)  : การผลิตบณัฑิตใหเ้ป็นท่ียอมรับในวงวชิาชีพ  เร่ือง  กระบวนการเรียนการสอนแบบ Active 
Learning  เพื่อพฒันาบณัฑิตนักปฏิบติั  ซ่ึงมีการด าเนินการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ผ่านระบบโซเชียลมีเดีย  
Microsoft Teams  เน่ืองจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า-19 ในช่วงเวลาในการ
ด าเนินงานการจดัการความรู้ ท าให้ตอ้งมีการปรับรูปแบบในการแลกเปล่ียนความรู้ และการถ่ายทอดองค์
ความรู้ เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ดังกล่าว  ผ่านระบบ  Microsoft Teams   โดย
ก าหนดใหมี้การถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ กระบวนการเรียนการสอนแบบ Active Learning  
ทุกวนัพุธ    เวลา 10.00 – 12.00 น.   มีคณาจารย์ท่ีจะเกษียณอายุราชการมาร่วมถ่ายทอดความรู้และ
ประสบการณ์ กระบวนการเรียนการสอนแบบ Active Learning ดงัน้ี 
 

รองศาสตราจารย์ ดร.คมสันต์ อ านวยสิทธ์ิ    
ปฏิบติัหน้าท่ีอาจารยผ์ูส้อน ณ สถาบนัแห่งน้ีมากว่า 40 ปี จึงได้เห็นบริบทของรูปลกัษณ์เป็น

องคก์รท่ีไดพ้ฒันามาเป็นลบัดบัทั้งดา้นสถานท่ีและบุคลากร โดยมีความเป็นเอกลกัษณ์ในดา้นเกษตร   “ 
นกัปฏิบติั ” 

 ตอ้งเร่ิมจาก ตอ้งรักในวิชาชีพ และรักวิชาครู ให้เด็กมีความรู้จริง แต่ในขณะเดียวกนัเราตอ้งหา
องคค์วามรู้ใหม่ๆ โดยการท างานวิจยั และงานวิจยัไดม้าจากการปฏิบติัจริง ท าให้เห็นความผิดพลาดของ
ต ารา ท่ีไม่ไดเ้ป็นไปตามท่ีเรียน แต่ไดจ้ากการปฏิบติั และการท างานวิจยัท าให้เห็นถึงการพฒันาในองค์
ความรู้ใหม่ๆ ท่ีเราตอ้งต่อยอดไปอนาคต ถึงแมว้า่งบประมาณจะนอ้ย ท าให้การซ้ือเทคโนโลยีท่ีจ  าเป็นมี
ความยากล าบาก จึงจ าเป็นตอ้งหาแหล่งทุนวิจยัจากภายนอก และแสวงหาแหล่งทุนอ่ืน ๆ เพื่อให้นกัศึกษา
ไดป้ฏิบติั เรียนรู้ ความรู้ใหม่ๆ เพื่อความทนัสมยัของการเกษตร เพื่อให้นกัศึกษาไดเ้ห็นถึงความสามารถ
ในตวัอาจารยเ์องวา่มีองคค์วามรู้ใหม่ๆ และน าไปใชไ้ด ้ในงานวิชาการต่าง ๆ เช่นการลงวารสาร หรือการ
ประชุมวิชาการต่าง ๆ     เราจึงตอ้งให้ความส าคญัในเร่ือง จ านวนฝึกงานตอ้งมีมากพอ และตอ้งมีจ านวน
แปลงหรือฟาร์มอย่างเพียงพอ เพื่อท่ีจะไดเ้ห็นและปฏิบติัอย่างเต็มท่ีท าให้ไดป้ระสบการณ์ท่ีหลากหลาย 
และเรายงัมีความเป็นเอกลักษณ์ในพิษณุโลก โดยจะเด่นในเร่ืองพืชไร่ และโคนม เป็นจุดขายของ
พิษณุโลก ท าใหทุ้กคนรู้วา่นกัศึกษาของเรามีความเช่ียวชาญในดา้นน้ี จะสังเกตไดว้า่ เป็นการเรียนรู้ท่ีเนน้
ให้ผูเ้รียนลงมือท า คิดวิเคราะห์และร่วมมือกนัแกไ้ขปัญหา ซ่ึงเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกระบวนการ
เรียนรู้แบบ Active Learning ซ่ึงกระบวนการเรียนรู้ในลักษณะของ Active Learning น้ี  ถ้าประสบ
ความส าเร็จจะท าให้ผูเ้รียนสามารถรักษาผลการเรียนรู้ใหอ้ยูค่งทนไดม้ากและนานกวา่กระบวนการเรียนรู้ 
Passive Learning  แต่อยา่งไรก็ตามในยคุปัจจุบนั อาจารยจ์  าเป็นตอ้งเปล่ียนการสอน ในลกัษณะของ  
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พรมวิหาร 4 หลกัธรรมประจ าใจของครู " เมตตา คืออยากเห็นลูกศิษยมี์ความสุข  กรุณา คืออยากเห็นลูก
ศิษยพ์น้ทุกข ์มุทิตา คือยินดีท่ีเห็นลูกศิษยไ์ดดี้ อุเบกขา คือเขา้ใจในธรรมชาติของศิษย ์เพื่อปรับตวัเองให้
เขา้กบัยคุสมยัท่ีเปล่ียนไป  
 หลักสูตร ต้องมีการเตรียมการส าหรับหลกัสูตรเกษตรอจัฉริยะ (Smart Farm หรือ Intelligent 
Farm) เป็นการท าเกษตรสมยัใหม่ในยุคโลกาภิวตัน์ ดว้ยการใชเ้ทคโนโลยีหรือหุ่นยนต ์เคร่ืองจกัร โดรน
ฯลฯ ท่ีมีความแม่นย  าสูงเขา้มาช่วยในการท างาน โดยให้ความส าคญักบัส่ิงแวดลอ้ม ปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค 
และใชท้รัพยากรใหคุ้ม้ค่าท่ีสุด มีเป้าหมายเพื่อผลผลิตจ านวนมากท่ีไดคุ้ณภาพพร้อมเสิร์ฟเป็นอาหาร  การ
ปรับหลกัสูตรตอ้งใหท้นักบัยุคสมยั ถา้ชา้ก็จะลา้สมยัทนัที  การใชอ้งคค์วามรู้ อุปกรณ์ เคร่ืองจกัร ร่วมกนั 
โดยเราสามารถท าให้องค์กรเรารวมกนัเป็นหน่ึงเดียวกนั ถา้เป็นไปไดค้วามมีการรวมศาสตร์ต่าง ๆ เขา้
ดว้ยกนัเพื่อการแข่งขนั ความเขม้แขง็ในอนาคต 
 

อาจารย์ ดร.ทนิกร ทาตระกูล  
 เร่ิมรับราชการ เม่ือ วนัท่ี  6 ก.พ.  2525  รวม 38 ปี  ตอนท่ีเขา้มาเป็นอาจารยผ์ูส้อนตอนแรกๆ ได้

อาจารยผ์ูใ้หญ่  อาจารยอ์าวุโส เป็นแบบอยา่งเพราะตอนนั้นไม่มีระบบครูพี่เล้ียง   ตอ้งศึกษาดูแบบอยา่ง
ในการเรียนการสอน รวมทั้งการปฏิบติัราชการ จากอาจารยรุ่์นพี่  การสอนตอ้งดูวา่นกัศึกษาเรามีจุดอ่อน
จุดแข็งอยา่งไร มีอาจารยห์ลายท่านจบจากมหาวิทยาลยั และมีอาจารยท่ี์จบจากวิทยาลยัอาชีวะ จะเขา้ใจ
บริบทจุดเด่นจุดดอ้ย ของลูกศิษย ์

การเรียนในมหาวิทยาลยัควรเนน้ 3 วิชา โดยสรุปอาจารยต์อ้งสอนทั้ง 3 วิชาให้กบันกัศึกษา วิชาชีพ 
ตอ้งลงพื้นท่ีท างานจริงอาจารยต์อ้งเป็นคนน า ท าให้นกัศึกษาดู พร้อมเสริมวิชาชีวิต และเร่ืองภาษาและ
เทคโนโลยสีมยัใหม่ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัเร่ืองของทกัษะในศตวรรษท่ี 21 นัน่เอง 

1.  วชิาชีพมีทั้งทฤษฎีและปฏิบติั  บางทีก็เนน้ทฤษฎี บางท่ีก็เนน้ปฏิบติั  ครูทฤษฎีก็วา่เนน้ปฏิบติัเกิน 
ครูปฏิบติัก็วา่เนน้ทฤษฎีมากเกิน ก็เป็นปกติ ตอนท าหลกัสูตรก็อยากใหเ้รียนทฤษฎีมากอีก การออกแบบ
หลกัสูตรเราก็จะคิดกนัวา่เราจะเนน้ปฏิบติั 70: 30 แต่พอไปเขียนหลกัสูตร ก็กลวัวา่เด็กจะเก่งสู่เคา้มาได้
อีก ผมวา่นกัศึกษาบางคนลม้เหลวตั้งแต่ยงัไม่ไปถึงวชิาท่ีชอบ ไปตกไมต้ายตั้งแต่วชิาพื้นฐาน ก็มีแนวคิด
เอาวชิาปฎิบติัพื้นฐานมาตั้งแต่ปีแรก ๆ และตอ้งเอาอาจารยท่ี์มีประสบการณ์มาก ๆ มาสอน อาจารยใ์หม่ 
ๆ ก็ไดแ้ต่ตอ้งมีความเขา้ใจ 

2. วชิาชีวติคือการพฒันาการเป็นผูน้ า การพฒันาบุคลิกภาพ ซ่ึงก็จะอยูใ่นกิจกรรม อาจารยบ์างท่านก็
เนน้ บางท่านก็ไม่เนน้ การพานกัศึกษาออกไปดูนั้นดูน้ี ไปออกงานจงัหวดั มนัเป็นเร่ืองของประสบการณ์ 
การมีบุคลิคท่ีดี การเข้าสังคมได้ เป็นวิชาชีวิตอยากจะฝากกับอาจารย์ว่าการท่ีเรามีบุคลิคท่ีดี มีกริยา
มารยาท มีค าพูดค าจาท่ีดี เป็นส่ิงส าคญั เป็นการพฒันาชีวิตเคา้ การตดัผม การแต่งตวั ให้เรียบร้อย การ
พฒันากิจกรรม ควรส่งเสริม  
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3. วิชาเสริม คือ ภาษาและเทคโนโลยี  ครูควรเป็นแบบอย่างให้นักศึกษา เป็นการปรับตวั ใน
สมยัก่อนมีคอมฯ เคร่ืองแรกเป็นข่าว สมยัน้ีมหาลยัไหนไม่มีคอม ฯ เป็นข่าว เป็นส่ิงท่ีส าคญัส าหรับสมยัน้ี 
เร่ืองของภาษา ช่วยพฒันา มีทั้งศูนยภ์าษา มีกลไก มีการสอบเทียบเกณฑใ์นการจบ  
 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประเทือง สง่าจิตร      
การเรียนการสอนโดยวิธี learning by doing หรือ การเรียนการสอนท่ีผูเ้รียนไดก้ระท าส่ิงต่าง ๆ

ดว้ยตนเอง ผา่นการปฏิบติัการจริงคือ นกัศึกษาไดฝึ้กในสภาพส่ิงแวดลอ้มจริง ไดฝึ้กคิดและลงมือท าส่ิง
ต่าง ๆ ดว้ยตนเอง ทั้งน้ีการสนบัสนุนให้นกัศึกษาไดพ้ฒันาคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์และอตัลกัษณ์ของ
มหาวทิยาลยั 

การใชแ้นวคิดท่ีเนน้ใหผู้เ้รียนเป็นผูล้งมือกระท าหรือการปฏิบติัในสภาพจริง ปฏิบติัใหน้กัศึกษาดู
เป็นตวัอย่าง อา้งอิงตามหลกัวิชาการ ในปัจจุบนัตอ้งเน้นจากโจทยว์ิจยัและเน้นการอธิบายให้นกัศึกษา
เขา้ใจเพื่อใหน้กัศึกษาคิด วเิคราะห์ แยกแยะเป็น และไม่ควรสอนอะไรท่ีผดิๆ เพราะนกัศึกษาจะจ า 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประไพพร  ศิริคติธธรม 
 การจดัการเรียนการสอนของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา พิษณุโลก ท่ีมีการมุ่งเน้น
สร้างบัณฑิตนักปฏิบัตินั้ น เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (PROJECT-BASED 
LEARNING) เป็นเทคนิคหน่ึงของการเรียนสอนในพื้นท่ีท่ีประสงความส าเร็จในการสร้างบณัฑิตนัก
ปฏิบติั โดยเฉพาะสายงานทางดา้นเกษตรท่ีมีความจ าเป็นตอ้งเรียนรู้จากการฝึกปฏิบติัจริง ทั้งน้ี เป็นการ
เปิดโอกาสให้นกัศึกษาไดท้  างานตามระดบัทกัษะท่ีตนเองมีอยู ่เป็นเร่ืองท่ีสนใจและรู้สึกสบายใจท่ีจะท า 
นกัศึกษาไดรั้บสิทธิในการเลือกวา่จะตั้งค  าถามอะไร และตอ้งการผลผลิตอะไรจากการท างานช้ินน้ี โดย
อาจารยท์  าหนา้ท่ีเป็นผูส้นบัสนุนอุปกรณ์และจดัประสบการณ์ให้แก่นกัศึกษา สนบัสนุนการแกไ้ขปัญหา 
และสร้างแรงจูงใจ  ร่วมกนักบั เทคนิคการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PROBLEM-BASED 
LEARNING) ในการเรียนการสอนรายวิชาทกัษะแต่ละชั้นปี เพื่อเป็นการกระตุน้ให้นกัศึกษาคิด วเิคราะห์ 
แยกแยะเป็นระบบ โดยอาจารยมี์จุดมุ่งหมายเพื่อฝึกทกัษะการคิดแกปั้ญหาอย่างมีเหตุผลและเป็นระบบ
ใหแ้ก่นกัศึกษา 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  จุฑามาศ  ถิระสาโรช      
เ ร่ิมจากการใช้ชีวิตเป็นนักศึกษาในสถาบันฯแห่งน้ี เ ม่ือปี พ.ศ. 2524  และเร่ิมท างานท่ี

มหาวทิยาลยัฯ แห่งน้ี เม่ือปี พ.ศ. 2536  จนถึงปัจจุบนั  รวม 27 ปี 
 เม่ือเปรียบเทียบระหวา่งอดีตจะมีบางอยา่งท่ีดีข้ึนและบางอยา่งท่ีแยล่งกวา่เม่ือก่อน มีการปรับใช้
เทคนิควิธีการเรียนการสอนผ่านเทคโนโลยีสมนัใหม่ มีการใช้ส่ือท่ีทนัสมยั ร่วมกบัการใช้เหตุการณ์
เฉพาะหน้าเป็นโจทย์ในการเรียนการสอน แต่นักศึกษาสมยัน้ีจะมีความแตกต่างกับอดีตคือ มีความ
รับผดิชอบนอ้ยลง จากท่ีมีความกระตือรือร้นในการเรียนการสอน การฝึกปฏิบติั อาจเพราะอดีตไม่มีส่ิงเร้า
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หรือส่ิงท่ีมาเบ่ียงเบนความสนใจของนกัศึกษาเท่ากบัปัจจุบนั การสอนทฤษฎี จะเนน้ตามยุคสมยั อาจเนน้
ต าราเป็นหลกั ส่วนปัจจุบนัจะใช้การอา้งอิงงานวิจยั วารสาร เทคโนโลยีใหม่ๆ แหล่งขอ้มูลอ่ืน ๆ และ
จ าเป็นตอ้งมี guideline ให้นกัศึกษาก่อนมอบหมายงานทุกคร้ัง ส่วนการสอบภาคปฏิบติัจ าเป็นตอ้งปรับ
ตามยุคสมยัเช่นกนั มีการสอนเคร่ืองมือใหม่ๆ ท่ีทนัสมยั เทคนิคปฏิบติัเฉพาะทางมากข้ึน มีการอพัเดท
ความรู้ตามสถานการณ์ โดยเน้นการใช้งานวิจยัใหม่ๆมาปรับใช ้ร่วมกบัเทคนิคอ่ืน ๆ เพื่อให้นกัศึกษามี
ความรับผิดชอบในงานท่ีมอบหมาย หรืออาจจะตอ้งกลบัไปใชว้ิธีดั้งเดิมคือ การสอนตวัต่อตวั จ  ้าจ้ีจ  ้าไช 
และการบงัคบัใหท้  างาน เพื่อใหไ้ดช้ิ้นงานท่ีมอบหมาย 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพฒันามหาวิทยาลยั เพื่อการเติบโตร่วมกบัการพฒันาประเทศ : การ
ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์นวตักรรม และผลงานบริการในระดับชาติและ
นานาชาติ  :  เร่ือง เทคนิคการเขียนโครงการวิจยัให้ได้ทุน    โดยการเชิญคณาจารย์มีผลงานโดดเด่น
ทางดา้นงานวิจยัและนวติักรรม ร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั เร่ือง เทคนิคการเขียนโครงการวิจยัให้ได้
ทุน  ซ่ึงเป็นการด าเนินการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ผา่นระบบโซเชียลมีเดีย  เน่ืองจากเกิดสถานการณ์การแพร่
ระบาดของไวรัสโคโรน่า-19 ในช่วงเวลาในการด าเนินงานการจดัการความรู้ ท าใหต้อ้งมีการปรับรูปแบบ
ในการแลกเปล่ียนความรู้ และการถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อให้สอดคลอ้งและเหมาะสมกบัสถานการณ์
ดงักล่าว  ผา่น แอพพิเคชัน่ ไลน์   โดยมีการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ เทคนิค “การเขียนโครงการ
อยา่งไรใหไ้ดทุ้น” 
สามารถวเิคราะห์สังเคราะห์ความรู้ คือ  
 1.  รู้จกัแหล่งทุน  และความตอ้งการของแหล่งทุน 

1.1 การศึกษาแหล่งทุน 
        1.2 ความตอ้งการของแหล่งทุน 
  1.2.1  นโยบายของแหล่งทุน 
 2.  การพฒันาขอ้เสนอโครงการวจิยั 
        2.1  เขียนโครงร่างของขอ้เสนอโครงการ แบบคร่าวๆ 
        2.2  สืบคน้งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีการพิมพใ์นช่วงท่ีผา่นมา 
 3. จดัสรรเวลาใหเ้พียงพอต่อการเขียนขอ้เสนอโครงการ 
ควรจดัสรรเวลาในการเขียนขอ้เสนอโครงการให้เพียงพอ  เช่น ระบุไปในตารางการท างานวา่วนัน้ี-เวลาน้ี
จะท าการเขียนและมีการตั้ งเป้าหมายว่าจะด าเนินการให้แล้วเสร็จเม่ือไหร่และพยายามท าตามนั้น
โดยทัว่ไปการเขียนขอ้เสนอโครงการสามารถท าได ้ 2  รูปแบบ 
       3.1  เขียนรวดเดียวใหเ้สร็จไปเลย 
      3.2  ค่อยๆเขียนทีละส่วน  (ข้ึนกบัความถนดัและตารางการท างานของแต่ละบุคคล) 
 4. เร่ิมเขียนขอ้เสนอโครงการตามแผนการท่ีวางไว ้
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ช่ือเร่ืองและบทคดัย่อเป็นส่วนท่ีส าคญัมากของขอ้เสนอโครงการเน่ืองจากเป็นส่วนท่ี Reviewer จะอ่าน
เป็นส่วนแรกและเร่ิมพิจารณาวา่จะอ่านขอ้เสนอโครงการน้ีต่อหรือไม่ 
 -  ช่ือเร่ือง : ตอ้งชดัเจนดึงดูดน่าสนใจอ่านแลว้เขา้ใจทนัที “ไม่ยาวไม่เวอร์ไม่เบลอ” 
 -  บทคดัยอ่ : กระชบัเขา้ใจง่ายและอธิบายเร่ืองราวของขอ้เสนอโครงการทั้งหมดเลือกใจความท่ี
ส าคญัท่ีสุดหรือ “ เลือกจุดขาย ”  ท่ีสะทอ้นเน้ือเร่ืองทั้งหมดของขอ้เสนอโครงการ 
 *การเขียนขอ้เสนอโครงการควรใชภ้าษาและรูปประโยคง่ายๆเพื่อให้ผูอ่้านสามารถอ่านเขา้ใจได้
ตั้งแต่คร้ังแรกท่ีอ่าน* 
 5. อ่านตรวจทานอยา่งละเอียดอยา่งนอ้ย 1-2  คร้ัง 
เม่ือเขียนเอกสารทางวิชาการเสร็จสมบูรณ์ตอ้งอ่านตรวจทานขอ้เสนอโครงการทั้งหมดอีกอยา่งนอ้ย 1-2  
คร้ังเพื่อแกไ้ขขอ้ผดิพลาดจากการเขียน 
 -  ตรวจทานเร่ืองความเขา้ใจ  (ในมุมของผูอ่้าน) 
 -  ตรวจทานเร่ือง Grammar  
 -  ตรวจทานเร่ือง Consistency ของหน่วยท่ีใชส้ัญลกัษณ์ต่าง ๆ รวมถึงรูปแบบของเอกสารอา้งอิง 
งานส่วนน้ีเป็นงานท่ีส าคญัมากควรใช้เวลาอย่างพอเพียงในการอ่านตรวจทานและหากให้เพื่อนร่วมงาน
ช่วยอ่านและแสดงความคิดเห็นด้วยจะดีมากเพราะอาจไดมุ้มมองอ่ืน ๆ ท่ีน่าสนใจในการปรับปรุงการ
เขียนหรือการท าวจิยัในอนาคต 
 6. การเลือกแหล่งทุนท่ีจะส่งขอ้เสนอโครงการ และการแกไ้ขขอ้เสนอโครงการตามขอ้เสนอแนะ
ของ Reviewers 
 7. วางแผนการท าวจิยัเพื่อเขียนขอ้เสนอโครงการวิจยัคร้ังต่อไป 
  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3  การพฒันาการบริหารจดัการและการสร้างฐานวฒันธรรมองคก์ร : การ
พฒันาสมรรถนะการปฏิบติังานเพื่อตอบสนองยทุธศาสตร์และพนัธกิจมหาวทิยาลยั  เร่ืองเทคนิคและ
วธีิการสร้างความเขา้ใจใหก้บัผูรั้บบริการใหเ้กิดประสิทธิภาพต่อองคก์ร ซ่ึงมีการด าเนินงานดงัน้ี 
 

การด าเนินกจิกรรม คร้ังที ่1 
 การประชุมคณะกรรมการจดัการองคค์วามรู้ เพื่อก าหนดประเด็นองคค์วามรู้ โดยเนน้เร่ืองการ
พฒันาสมรรถนะการปฏิบติังานเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์และพนัธกิจของมหาวิทยาลยั  ในการประชุม
คร้ังท่ี 1/2563 วนัท่ี 5 กุมภาพนัธ์ 2563  ผลจากการประชุมได้ก าหนดประเด็นความรู้ท่ีตอ้งการจดัการ
ความรู้ เร่ือง เทคนิคและวิธีการสร้างความเขา้ใจการให้บริการแก่ผูรั้บบริการให้เกิดประสิทธิภาพต่อ
องคก์ร 
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ภาพประกอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การด าเนินกจิกรรม คร้ังที ่2 
ด าเนินการจัดประชุมเพื่อท าแผนการจัดการองค์ความรู้ประจ าปีการศึกษา 2562 ประเด็น

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพฒันาการบริหารจดัการและการสร้างฐานวฒันธรรมองคก์ร : การพฒันาสมรรถนะ
การปฏิบติังานเพื่อตอบสนองยทุธศาสตร์และพนัธกิจมหาวทิยาลยั  เร่ือง เทคนิคและวธีิการการสร้างความ
เขา้ใจการให้บริการแก่ผูรั้บบริการให้เกิดประสิทธิภาพต่อองคก์ร  โดยส่งเสริมให้บุคลากรสายสนบัสนุน
ในทุกระดบั มีส่วนร่วมในการจดัท าแผนฯ เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการปรับเปล่ียนพฤติกรรม  
รวมถึงเป็นการรวบรวมความรู้ดา้นการจดัท าแผนฯ จากความรู้ท่ีฝังอยูใ่นตวับุคลากรแต่ละคน  ซ่ึงไดจ้าก
ประสบการณ์การท างาน การเขา้ร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรมการพฒันาตวัเองต่าง ๆ หรือการเรียนรู้ดว้ย
ตนเอง  เพื่อให้ไดแ้ผนการจดัการองค์ความรู้ ท่ีมีทิศทางการด าเนินงานท่ีชดัเจน ช่วยให้การด าเนินงานมี
ประสิทธิภาพมากท่ีสุด และเกิดการเรียนรู้ร่วมกนั ตั้งแต่กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมสรุปบทเรียน  
ในการประชุมคร้ังท่ี 2/2563 วนัท่ี 26  กุมภาพนัธ์ุ 2563  ซ่ึงแผนการจดัการองคค์วามรู้ประเด็นยุทธศาสตร์
ท่ี 3 การพฒันาการบริหารจดัการและการสร้างฐานวฒันธรรมองคก์ร  มีรายละเอียดในแผนการจดัการองค์
ความรู้ ประกอบดว้ย  
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- ประเด็นยทุธศาสตร์ ท่ีเก่ียวขอ้งในการจดัการองคค์วามรู้ 

- เป้าประสงค ์ ในการจดัการองคค์วามรู้ของแต่ละประเด็น 

- ตวัช้ีวดั (KPI)  เกณฑก์ารประเมินความส าเร็จของการจดัการองคค์วามรู้ 

- เป้าหมายของตวัช้ีวดั  ความส าเร็จของการจดัการองคค์วามรู้ 

             - องคค์วามรู้ท่ีจ  าเป็นต่อการปฏิบติัราชการ 
ภาพประกอบ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การด าเนินกจิกรรม คร้ังที ่3 
 การด าเนินงานกิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ : เทคนิคและวิธีการสร้างความเข้าใจการ
ให้บริการ แก่ผูรั้บบริการให้เกิดประสิทธิภาพต่อองค์กร ในการประชุมคร้ังท่ี 3/2563 วนัท่ี 18 มีนาคม 
2563  โดยผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมไดท้  าการแลกเปล่ียน เทคนิคและวิธีการสร้างความเขา้ใจการให้บริการฯ คน
ละไม่เกิน 3 นาที และ   ผูท่ี้มีบทบาทส าคญัในการด าเนินการจดัการความรู้ให้เกิดข้ึนได ้คือ คุณเอ้ือ คุณ
อ านวย คุณกิจ และคุณลิขิต จึงไดก้ าหนดตวับุคคลท่ีท าหนา้ท่ี ดงักล่าวประกอบดว้ยบุคคล ดงัน้ี 
 

คุณเอ้ือ  ผูช่้วยอธิการบดี พิษณุโลก 

คุณอ านวย ผูอ้  านวยการกองบริหารทรัพยากร ผูอ้  านวยการกองการศึกษา 

คุณกิจ  บุคลากรสายสนบัสนุน 

คุณลิขิต  หวัหนา้งานบุคลากร 
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จากการแลกเปล่ียนเรียนรู้พฒันาวิธีการและเทคนิคการส่ือสารการให้บริการท่ีดีโดยให้เกิด
คุณภาพสูงสุดต่อองค์กร บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก  
ประกอบไปด้วย ขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา ,  พนักงานในสถาบนัอุดมศึกษา,  พนักงาน
ราชการ, ลูกจา้งประจ า และ ลูกจา้งชั่วคราว  ได้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ เทคนิคและวิธีการสร้างความ
เขา้ใจการใหบ้ริการ แก่ผูรั้บบริการใหเ้กิดประสิทธิภาพต่อองคก์ร  เพื่อสร้างความประทบัใจแก่ผูใ้ชบ้ริการ
และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อองคก์ร  สามารถสรุปเทคนิคและวิธีการสร้างความเขา้ใจการให้บริการ ได้
ดงัน้ี 
1. สอบถามความตอ้งการของผูม้าขอรับบริการก่อนเสมอ 
2. รู้จกัและพยายามท าความเขา้ใจผูม้าขอรับบริการ 
 3. สร้างแรงจูงใจในการใหบ้ริการ เช่น มีความสนใจ และกระตือรือร้นในการใหบ้ริการ  
4. ควบคุมอารมณ์ น ้าเสียง กิริยาท่าทาง ดว้ยความสุภาพ 
5. ใหบ้ริการดว้ยความเตม็ใจ มีสติ ตั้งรับผูม้าใชบ้ริการดว้ยการยิม้แยม้แจ่มใส 
6. เลือกใชค้  าพูดท่ีเหมาะสมกบัผูม้าขอรับบริการ 
7. ปรับเปล่ียนพฤติกรรมของตนเองใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์และสภาพแวดลอ้ม 
8. สร้างความคุน้เคยกบัผูม้าขอรับบริการ 
9. ท าความเขา้ใจในเร่ืองท่ีผูรั้บบริการมาสอบถาม 
10. น าเทคโนโลยมีาช่วยในการใหบ้ริการ 
11. น าเสนอขอ้มูลท่ีจ าเป็นแก่ผูม้าขอรับบริการ 
12. ศึกษาหาขอ้มูลเร่ืองนั้น ๆ ใหเ้ขา้ใจ ก่อนน าเสนอขอ้มูลแก่ผูม้าขอรับบริการเพื่อความถูกตอ้งของขอ้มูล 
13. ใหบ้ริการดว้ยความจริงใจ 
14. ใหบ้ริการแก่ผูม้าขอรับบริการอยา่งเท่าเทียมกนั ไม่เลือกปฏิบติั 
15. รับฟังและท าความเขา้ใจกบัปัญหาของผูม้าขอรับบริการ 
16. ใชแ้บบฟอร์ม หรือ ตวัอยา่ง เพื่อสร้างความเขา้ใจใหก้บัผูรั้บบริการ 
17. การเรียนรู้ธรรมชาติหรือนิสัยใจคอของผูม้าขอรับบริการ 
18. มีทศันคติท่ีดีในการท างาน 
19. หาวธีิการแกไ้ขปัญหาใหแ้ก่ผูม้าขอรับบริการอยา่งจริงใจ 
20. น าแบบอยา่งการใหบ้ริการท่ีดี ท่ีรู้สึกประทบัใจ จากการไปใชบ้ริการของหน่วยงานภายนอกมาปรับใช้
กบัการใหบ้ริการของตนเองตามความเหมาะสม 

 

จากเทคนิคและวิธีการสร้างความเขา้ใจการให้บริการ แก่ผูรั้บบริการให้เกิดประสิทธิภาพต่อ
องค์กร ท่ีผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมไดท้  าการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ขา้งตน้ สามารถน ามาจดัให้เป็นหมวดหมู่ ดา้น
เทคนิคการสร้างความเขา้ใจการใหบ้ริการ  และดา้นวธีิการสร้างความเขา้ใจการใหบ้ริการ ดงัน้ี 
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1. การเรียนรู้ธรรมชาติของผู้มารับบริการ 
- ผูใ้ห้บริการควรเรียนรู้และพยายามท าความเขา้ใจในความเป็นตวัตนของผูม้ารับบริการ 

เช่นบุคลิก พฤติกรรมการแสดงออก นิสัยส่วนตวั อารมความรู้สึก วา่เป็นอยา่งไร เพื่อจะ
ได้ตั้งรับและสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูม้ารับบริการได้อย่างถูกตอ้งและ
สามารถท างานร่วมกนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

2. การค้นหาความต้องการของผู้มารับบริการ 
- การคน้หาความตอ้งการของมารับบริการจะช่วยให้สามารถส่งมอบบริการได้ตรงกบั

ความตอ้งการของผูม้ารับบริการได้มากยิ่งข้ึน  เช่นการตั้งค  าถามโดยเลือกใช้ค  าพูดท่ี
เหมาะสมกบัผูม้าขอรับบริการ  ซ่ึงผูใ้ห้บริการควรมีความสนใจและตั้งใจฟังผูม้ารับ
บริการด้วยความอดทน และในขณะท่ีผูรั้บบริการพูดอยู่ไม่ควรแสดงอากปักิริยาท่ีไม่
พอใจออกมา รับฟังปัญหาและความตอ้งการของผูม้ารับบริการให้จบก่อน 

3. การให้บริการทีเ่หมาะสมกบัผู้มารับบริการ 
- กระบวนการให้บริการมุ่งเน้นท่ีความคล่องตัว การลดขั้นตอนและระยะเวลาของ

กระบวนการใหบ้ริการ สามารถปรับเปล่ียนหรือยดืหยุน่ได ้เพื่อตอบสนองผูรั้บบริการได้
อย่างรวดเร็ว เช่นการน าเทคโนโลยี หรือใช้แบบฟอร์ม หรือ ตวัอย่าง ในการให้บริการ 
ทั้งน้ีเพื่อใหง่้ายต่อการเขา้ถึงขอ้มูลท่ีผูรั้บบริการตอ้งการ 

4. การสร้างความสัมพนัธ์ อนัดีแก่ผู้มารับบริการ 
- การสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบัผูรั้บบริการเป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีก่อให้เกิดความร่วมมือใน

การท างาน สร้างความพึงพอใจให้กบัทั้งสองฝ่าย ดงันั้นพฤติกรรมการแสดงออกของผู ้
ให้บริการตอ้งมีความเหมาะสม ถูกกาลเทศะ เพราะทุกคนตอ้งการความเคารพนบัถือ 
ความมีศกัด์ิศรีเท่าเทียมกนั โดยเฉพาะในเร่ืองการมีไดส่้วนเสีย หรือผลประโยชน์ การให้
ขอ้มูลแก่ผูม้ารับบริการตอ้งชดัเจน โปร่งใส ตรวจสอบได ้และตอ้งไม่ลิดรอนสิทธ์ิอนัพึง
ไดข้องผูม้ารับบริการ 

- น าความคิด ความต้องการของผูรั้บบริการมาพิจารณาเพื่อน าไปสู่การออกแบบการ
ใหบ้ริการท่ีเหมาะสมท่ีผูรั้บบริการตอ้งการ  

- การให้บริการเหนือความคาดหวงัของผูรั้บบริการ จะน าไปสู่กลยุทธ์ท่ีดีท่ีสุดในการท า
ใหผู้รั้บบริการพึงพอใจ และเกิดความประทบัใจ 

5.  การรู้จักตนเอง 
- การรู้จกัตวัเองเป็นเร่ืองส าคญัในการสร้างมนุษยสัมพนัธ์ ก่อนท่ีจะสร้างสัมพนัธ์กบัคน

อ่ืน ควรท่ีจะตอ้งรู้จกัตนเองให้ถ่องแท ้รู้จกัความสามารถ สมอง และบุคลิกภาพ เพื่อการ
ปรับปรุงตนเอง เขา้ใจถึงนิสัยและความสามารถของตน รวมทั้งรู้ขอ้บกพร่องต่าง ๆ ของ
ตวัเอง เพื่อจะไดป้รับปรุง ประมาณตน รู้จกัการประนีประนอม รู้จกัเหตุผล คนท่ีไม่รู้จกั
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ตวัเองก็จะไม่สามารถเขา้ใจผูอ่ื้นไดอ้ย่างถ่องแท ้และผูท่ี้รู้จกัตวัเองเท่านั้นท่ีจะสามารถ
ปรับปรุงตวัเองไดเ้ป็นอยา่งดี 

6. การพฒันาระบบงาน  
- ปรับลดกระบวนการหรือขั้นตอนการบริการท่ีไม่จ  าเป็นออก ไม่ ควรซบัซอ้น 
- ปรับปรุงการบริการตามขอ้เสนอแนะของผูรั้บบริการ  
- อบรมความรู้แก่ผูใ้หบ้ริการเพื่อเพิ่มทกัษะท่ีดีอยูเ่สมอ 

7. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยใีนการส่ือสารในองค์กร 
- เทคโนโลยเีป็นเคร่ืองมือในการใหบ้ริการ ท่ีดีและรวดเร็วในดา้นประชาสัมพนัธ์ 
ข่าวสารขอ้มูลต่าง ๆ จะเป็นการเสริมการให้บริการท่ีดีอีกทางหน่ึง เช่น Website Facebook 
Line 
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ภาพประกอบ 
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การด าเนินกจิกรรม คร้ังที ่4 
คณะกรรมการการจดัการความรู้ (KM) ได้ด าเนินการจดัประชุมเพื่อประมวลและกลัน่กรอง

ความรู้ เร่ือง เทคนิคและวิธีการในการสร้างความเขา้ใจให้กบัผูรั้บบริการให้เกิดประสิทธิภาพต่อองค์กร 
และน ามาจดัท าเป็นรูปแบบและภาษา ให้เป็นมาตรฐานเดียวกนั โดยการประมวลความรู้ให้อยูใ่นรูปแบบ
และภาษาท่ีเขา้ใจง่าย พร้อมทั้งเรียบเรียงและปรับปรุงเน้ือหาให้ทนัสมยัสอดคลอ้งกบัการปฏิบติังานใน
ปัจจุบนั ตรงกบัความตอ้งการของบุคลากรภายใน ดงัน้ี 

1. ดา้นเทคนิคการสร้างความเขา้ใจใหก้บัผูรั้บบริการ 
1.1 การเรียนรู้ธรรมชาติของผูม้ารับบริการ 
- ผูใ้หบ้ริการเรียนรู้และท าความเขา้ใจในความเป็นตวัตนของผูม้ารับบริการ เช่นบุคลิก พฤติกรรม

การแสดงออก อารมณ์ความรู้สึก ณ ตอนมาขอรับบริการ ว่าเป็นอย่างไร เพื่อจะได้ตอบสนองความ
ตอ้งการของผูม้ารับบริการไดอ้ยา่งเหมาะสมมีประสิทธิภาพ 

1.2 การท าความเขา้ใจในความตอ้งการของผูม้ารับบริการ 
- ท าความเขา้ใจในความตอ้งการของผูม้ารับบริการจะช่วยให้สามารถส่งมอบบริการไดต้รงกบั

ความตอ้งการไดม้ากยิ่งข้ึน  เช่น การตั้งค  าถามโดยเลือกใช้ค  าพูดท่ีเหมาะสม ซ่ึงผูใ้ห้บริการควรมีความ
สนใจ และใส่ใจผูม้ารับบริการ ไม่ควรแสดงอากปักิริยาท่ีไม่พอใจออกมา ควรรับฟังความตอ้งการและ
ปัญหาของผูม้ารับบริการ 

1.3 การมีมนุษยสัมพนัธ์ และการมีความสัมพนัธ์ท่ีดีแก่ผูรั้บบริการ 
- การสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบัผูรั้บบริการเป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีก่อให้เกิดความร่วมมือในการ

ท างาน สร้างความพึงพอใจให้กบัทั้งสองฝ่าย ดงันั้น พฤติกรรมการแสดงออกของผูใ้ห้บริการตอ้งมีความ
เหมาะสม ถูกกาลเทศะ  

- การให้บริการเหนือความคาดหวงัของผูรั้บบริการ จะน าไปสู่ความพึงพอใจ และเกิดความ
ประทบัใจ 

1.4 การประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีในการให้บริการ   -    การน าเทคโนโลยมีาใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการ
ให้บริการ เช่น อพัโหลดแบบฟอร์ม  อพัโหลดขั้นตอนการปฏิบติังานเพื่อให้ผูรั้บบริการเขา้ถึงขอ้มูลได้
อย่างสะดวก  ร่วมถึงการสร้างสังคมออนไลน์ เช่น Website Facebook Line เพื่อตอบข้อซักถามของ
ผูรั้บบริการ 
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2. ดา้นวธีิการสร้างความเขา้ใจใหก้บัผูรั้บบริการ 
2.1 การใหบ้ริการท่ีเหมาะสมกบัผูม้ารับบริการ 
-  กระบวนการให้บริการมุ่งเน้นท่ีความคล่องตวัในการท างาน สามารถปรับเปล่ียนหรือยืดหยุ่น

ได ้เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการไดอ้ยา่งรวดเร็ว เช่น การน าเทคโนโลยี แบบฟอร์ม และ
ตวัอยา่ง เพื่อใหง่้ายต่อการรับบริการ 

-  น าความคิด ความตอ้งการของผูรั้บบริการมาพิจารณาเพื่อน าไปสู่การออกแบบการให้บริการท่ี
เหมาะสมท่ีผูรั้บบริการตอ้งการ  

2.2  การพฒันาการใหบ้ริการ  
-  ปรับลดกระบวนการหรือขั้นตอนการบริการท่ีไม่จ  าเป็นออก  
-  ปรับปรุงการใหบ้ริการตามขอ้เสนอแนะของผูรั้บบริการ  
-  จดัท าคู่มือการปฏิบติังาน และขั้นตอนการปฏิบติังานท่ีถูกตอ้ง และเขา้ใจง่าย 
-  จดัท าแบบฟอร์มเอกสารออนไลน์ 
-  น าแบบอยา่งการให้บริการท่ีดี ท่ีรู้สึกประทบัใจ จากการไปใชบ้ริการของหน่วยงานภายนอกมา

ปรับใชก้บัการใหบ้ริการของตนเองตามความเหมาะสม 
2.3 การรู้จกัตนเอง 
- การรู้จกัตวัเองเป็นเร่ืองท่ีส าคัญในการให้บริการ ควรท่ีจะต้องรู้จกัตนเองให้ถ่องแท้ รู้จกั

ความสามารถ ความพร้อมในการใหบ้ริการ และบุคลิกภาพ เพื่อการปรับปรุงตนเอง  
- จดัท าแบบประเมินความพึงพอใจในการใหบ้ริการ เพื่อน าผลการประเมินมาพฒันาและปรับปรุง

การใหบ้ริการ 
2.4 การค านึงถึงผลประโยชน์ของผูรั้บบริการ 
- การให้ข่าวสารขอ้มูลต่าง ๆ จะเป็นการเสริมการให้บริการท่ีดี โดยเฉพาะในเร่ืองการมีส่วนได้

ส่วนเสีย หรือผลประโยชน์ของผูรั้บบริการ การใหข้อ้มูลแก่ผูม้ารับบริการตอ้งชดัเจน โปร่งใส ตรวจสอบ
ได ้
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ภาพประกอบ 
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การด าเนินกจิกรรม คร้ังที ่5 
ด าเนินกิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ : เทคนิคและวิธีการสร้างความเขา้ใจการให้บริการ แก่

ผูรั้บบริการให้เกิดประสิทธิภาพต่อองคก์ร ในวนัท่ี 2 มิถุนายน 2563  โดยน าความรู้ท่ีคณะกรรมการการ
จดัการองค์ความรู้ได้ประมวลและกลัน่กรองแล้ว และน าไปทดลองใช้กบักลุ่มเป้าหมายท่ีมีการติดต่อ
ประสานงานและให้บริการแก่ นักศึกษา คณาจารย ์และบุคลากรภายนอก เช่น ส านักงานคณะฯ งาน
ทะเบียน งานการเงิน งานพสัดุ เพื่อหาแนวปฏิบติัท่ีดี จากกระบวนการในการคน้หาแนวปฏิบติัท่ีดีใน
ประเด็นการจดัการความรู้เร่ือง “เทคนิคและวธีิการสร้างความเขา้ใจใหก้บัผูรั้บบริการใหเ้กิดประสิทธิภาพ
ต่อองคก์ร” ท าใหเ้กิดแนวปฏิบติัท่ีดีจากการน าไปทดลองใชด้งัน้ี 

 

1. การมีมนุษยสัมพนัธ์ และการมีความสัมพนัธ์ท่ีดีแก่ผูรั้บบริการ 
2. การท าความเขา้ใจในความตอ้งการของผูม้ารับบริการ 

 
ภาพประกอบ 
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  ข้อ 4  มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่ง
เรียนรู้อ่ืน ๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร (explicit knowledge) 

 

 คณะกรรมการจัดการความรู้ได้ท าการวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ ท่ีได้จากบุคลากรของ
มหาวิทยาลยั ท่ีมาจากการแลกเปล่ียนเรียนรู้ของตามประเด็นความรู้ท่ีก าหนดในขอ้ 1  ทั้งท่ีมีอยู่ในตวั
บุคคลและแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ ท่ีเป็นแนวปฏิบติัท่ีดีมาพฒันาและมีการจดัเก็บอย่างเป็นระบบ โดยแบ่ง
ออกเป็น 3 ดา้นไดแ้ก่ ผลงานเด่นดา้นการเรียนการสอน ดา้นการวิจยัหรืองานสร้างสรรค์  และดา้นการ
บริหารจดัการ โดยไดร้วบรวมขอ้มูลไวใ้น คลงัความรู้ใน web blog การจดัการความรู้ ของมหาวิทยาลยัฯ  
เพื่อให้บุคลากรทุกกลุ่มของมหาวิทยาลยัสามารถไดรั้บความรู้และเขา้ถึงแนวปฏิบติัท่ีดีไดง่้าย และจดัท า
เป็นเอกสารหรือคู่มือ ออกมาเป็นลายลกัษณ์อกัษร (explicit knowledge) และจดัส่งเอกสารหรือคู่มือ ใน
รูปแบบไฟล์ pdf ผา่นช่องทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่คณาจารยแ์ละบุคลากรในหน่วยงาน เพื่อให้
คณาจารยแ์ละบุคลากร ไดใ้ชเ้ป็นแนวทางปฏิบติั 
 
  ข้อ 5. มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้และจากทักษะของ ผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit 
knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ได้แก่ บรรลุ
เป้าหมายของงาน, บรรลุเป้าหมายของการพฒันาคน, บรรลุเป้าหมายการพฒันาองค์กรไปเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ 
 ในปีการศึกษา 2562 คณะกรรมการจดัการความรู้มุ่งเน้นการน ากลไกของการจดัการความรู้ 7 
กระบวนการมาใช้ในการจดัการความรู้ และมีการจดัท าแบบฟอร์มการสรุปองค์ความรู้ให้มีรูปแบบท่ี
ชดัเจนยิ่งข้ึน ทั้งน้ีส่งผลให้เกิดการบนัทึกองคค์วามรู้เป็นลายลกัษณ์อกัษร(Explicit knowledge) และเป็น
ประโยชน์ในด้านการน าเอาความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ดียิ่งข้ึน   ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัมีนโยบายท่ี
ส่งเสริมให้หน่วยงานทุกระดบัมีการจดัการความรู้ครอบคลุมตามประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลยั 
และเน้นการน าเอาความรู้ท่ีได้จาการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในหน่วยงานมาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยแต่ละ
หน่วยงานไดมี้การจดักิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้และน าเอาความรู้นั้นมาใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติั  เช่น 

1.  โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้การผลิตบณัฑิตให้เป็นท่ียอมรับในวงวิชาชีพ  เร่ือง  กระบวนการ
เรียนการสอนแบบ Active Learning  เพื่อพฒันาบณัฑิตนกัปฏิบติั  

2. โครงการการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจยั ผลงานสร้างสรรคน์วตักรรม และผลงานบริการ
ในระดบัชาติและนานาชาติ  :  เร่ือง เทคนิคการเขียนโครงการวจิยัใหไ้ดทุ้น   

3.โครงการพฒันาสมรรถนะการปฏิบติังานเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์และพนัธกิจมหาวิทยาลยั  
เร่ืองเทคนิคและวธีิการสร้างความเขา้ใจใหก้บัผูรั้บบริการใหเ้กิดประสิทธิภาพต่อองคก์ร 
เป็นตน้ 
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 ทั้งน้ี กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ท่ีหน่วยงานจดัข้ึนส่งผลให้มีการน าเอาความรู้เหล่านั้นมาใชใ้น
การปฏิบติังานไดเ้ป็นอยา่งดี  
 

รายการเอกสารหลกัฐานอ้างองิ : 
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

5.1-5-01 ค าสัง่แต่งตั้งคณธกรรมการจดัการองคค์วามรู้ 
5.1-5-02 แผนการจดัการองคค์วามรู้ประจ าปีการศึกษา 2562 
5.1-5-03 สรุปผลการจดัการองคค์วามรู้แตล่ะประเด็น 
5.1-5-04  
5.1-5-05  
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 ขอ้ 6. การก ากบัติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพฒันาบุคลากรสายวชิาการิ  
และสายสนบัสนุน 
 

ผลการด าเนินงาน : 
 มหาวิทยาลยัฯ กองบริหารงานบุคคล  ด าเนินการจดัท าหนังสือราชการแจง้พื้นท่ีในสังกดั ให้
ด าเนินการจดัท าแผนพฒันารายบุคคล  (IDP)  เพื่อน าผลการประเมินในแต่ละรอบการประเมินมาวเิคราะห์  
จุดแข็ง   จุดอ่อน  และวิธีการพฒันาองคค์วามรู้   ทกัษะ   และสมรรถนะประจ าต าแหน่งาน  IDP   ทั้งสาย
วิชาการและสายสนบัสนุน    เพื่อเขา้สู่กระบวนการก ากบัติดตามการวางแผนบริหาร ในปี  พ.ศ.2561 - 
2562  โดยการวิเคราะห์อตัราก าลงัสายวิชาการ   และสายสนบัสนุน   ให้สอดคลอ้งตามแผนยุทธศาสตร์  
พ.ศ.  2562 – 2565  ระยะ 4 ปี  ฉบบัปรับปรุง   ปี พ.ศ. 2562  มาตรฐานท่ี  5   ด้านการบริหารจดัการ   
ยุทธศาสตร์ท่ี  4  การพฒันาการบริหารจดัการและการสร้างวฒันธรรมองค์กร  กลยุทธ์ท่ี 4.2  บริหาร
จดัการทรัพยากรของมหาวิทยาลยัฯ  อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ขอ้ 34  ระดบัผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย  ตามเกณฑ์  สกอ.  ดังนั้น  กองบริหารงานบุคคล  โดย
ส านกังานอธิการบดีมอบหมายให้คณะและกองในพื้นท่ีสังกดัของมหาวิทยาลยัฯ  ด าเนินตามแผนปฏิบติั
เก่ียวกบัการจดัท าแผนพฒันาบุคลากรรายบุคคล    และจดัส่งหนงัสือราชการ   คือ กองบริหารงานบุคคล  
งานบริหารงานทัว่ไป ท่ี อว 0654.18/ว 1920 ลงวนัท่ี 19  ธันวาคม  2562  เร่ืองติดตามผลการพฒันา
บุคลากรรายบุคคล (IDP-03)  (รอบท่ี 2  ตั้งแต่วนัท่ี 1  เมษายน – 30  กนัยายน 2562) คร้ังท่ี 2 และหนงัสือ 
ท่ี ศธ 0583.18/ว 0646  ลงวนัท่ี 15  มีนาคม 2562  เร่ืองการติดตามการพฒันาบุคลากรรายบุคคลรายบุคคล
ระยะสั้น  และการจดัท าแผนพฒันาบุคคลรายบุคคลระยะยาว  ของสายวิชาการและสายสนบัสนุน  เพื่อ
เป็นเคร่ืองมือในการสนบัสนุนให้บุคลากรมีประสิทธิภาพ  พร้อมทั้งน าผลการปฏิบติังานของบุคลากรมา
พิจารณาดา้นสมรรถนะเปรียบเทียบกบัองคค์วามรู้ท่ีจะตอ้งพิจารณาวธีิการพฒันาสมรรถนะ   ใหเ้ป็นส่วน
หน่ึงท่ีเน้นการเตรียมก าลัง ท่ีเหมาะสมส าหรับงานประเภทใดประเภทหน่ึง  ในการจัดท าแผน
ความก้าวหน้าในอาชีพ  ตามสรุปแผนพฒันารายบุคคลสายวิชาการ แบบฟอร์ม IDP-3 IDP-4 (1) และ  
IDP-5 (1)       และ  สรุปแผนพฒันารายบุคคลสายสนับสนุน แบบฟอร์ม  IDP-3   IDP-4 (2)  และ  IDP-5 
(2)  สามารถดาวน์โหลดไดท่ี้  http://personal.rmutl.ac.th 
 

รายการเอกสารหลกัฐานอ้างองิ : 
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

5.1-5-01 ค าสัง่แต่งตั้งคณธกรรมการจดัการองคค์วามรู้ 
5.1-5-02 แผนการจดัการองคค์วามรู้ประจ าปีการศึกษา 2562 
5.1-5-03 สรุปผลการจดัการองคค์วามรู้แตล่ะประเด็น 
5.1-5-04  
5.1-5-05  

http://personal.rmutl.ac.th/
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  ข้อ 7. การก ากับติดตามส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการด าเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพภายในตามระบบและกลไกทีส่ถาบันก าหนด ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ
และการประเมินคุณภาพ 
 
ผู้ก ากบัดูแลตวับ่งช้ี : ผูช่้วยอธิการบดี  พิษณุโลก 
หน่วยงาน/ผู้รับผดิชอบหลกั :  
หน่วยงาน/ผู้รับผดิชอบร่วม : คณะ / กอง 
ผู้จดัเกบ็ข้อมูลและรายงาน : ส านกังานประกนัคุณภาพการศึกษา 
โทรศัพท์ : 0-5529-8438  ต่อ  1171 
E-mail :   

 
ผลการด าเนินงาน : 
 มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้น ากรอบแนวทางการพฒันาระบบประกนัคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดบัอุดมศึกษาของ สกอ. มาวางระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน
ของมหาวิทยาลยัฯ โดยมีส านกังานประกนัคุณภาพการศึกษา เป็นหน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีดูแลสนับสนุน
ส่งเสริม ประสานงาน เพื่อน าระบบการประกนัคุณภาพของมหาวิทยาลยัฯ สู่การปฏิบติัท่ีเช่ือมโยงกนัทั้ง
คณะ วิทยาเขต วิทยาลยั และหน่วยงานสนับสนุน   มีการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตร ระดับคณะและระดับสถาบนั ตามระบบและกลไกท่ีก าหนด  ซ่ึงประกอบด้วยการควบคุม
คุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพและการประเมินคุณภาพ   ทุกหน่วยงานมีการก าหนดเป้าหมายการ
ด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษา  ตามเกณฑ์และตวับ่งช้ีของส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2557  และน าเสนอต่อสภามหาวทิยาเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา เพื่อพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ    
 มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา พิษณุโลก เป็นวิทยาเขตในสังกดั มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา  มีการด าเนินการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในภายใต้ระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาของ มหาวิทยาลยัฯ  ครอบคลุมทั้งระดบัหลกัสูตร คณะ และสถาบนั โดยมีการก าหนด นโยบาย
การประกนัคุณภาพการศึกษา เพื่อใหห้ลกัสูตร คณะ และสถาบนั ไดใ้ชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินงานดา้น
การประกนัคุณภาพให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกบันโยบายของมหาวิทยาลยัฯ ซ่ึง นโยบายดงักล่าว 
ก าหนดใหห้ลกัสูตร คณะ และสถาบนั   มีระบบและกลไกการก ากบัติดตามการด าเนินงานประกนัคุณภาพ 
ซ่ึงประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ ให้เป็นไปตาม
ระบบประกนัคุณภาพการศึกษา ท่ีส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ก าหนด ประกอบดว้ย 
  
 
 

http://qa.plc.rmutl.ac.th/myfile/5.1-07-01.pdf
http://qa.plc.rmutl.ac.th/myfile/5.1-07-01.pdf
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การควบคุมคุณภาพ   
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษา ภายในมหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคล

ลา้นนา พิษณุโลก ซ่ึงประกอบดว้ย ผูช่้วยอธิการบดี รองคณบดี ผูอ้  านวยการกอง หัวหน้าสาขา หัวหน้า
หลกัสูตร หวัหนา้งาน  มีหนา้ท่ีดงัน้ี 

1. ก าหนดนโยบาย ก ากบัดูแลการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบ ตามตวับ่งช้ีเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพ ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพภายในสถานศึกษาพร้อมทั้งรวบรวมขอ้มูลวเิคราะห์ความกา้วหนา้ 
ความส าเร็จตามเป้าหมาย จุดเด่น จุดอ่อน ของการด าเนินงาน เพื่อใชใ้นการปรับปรุงพฒันางาน  

2. ก าหนด เป้าหมายคุณภาพ (KPI) ตามตัวบ่งช้ี สกอ. ในระดับเขตพื้นท่ี  โดยค่าเป้าหมาย
สอดคลอ้งกบัเป้าหมายของตวัช้ีวดัความส าเร็จตามแผนยุทธศาสตร์การพฒันามหาวิทยาลยัฯ  และเขต
พื้นท่ี  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

3. แต่งตั้งผูก้  ากบัดูแลและรับผิดชอบ รายตวับ่งช้ีในระดบัหน่วยงาน ให้เป็นไปตามเกณฑ์และ
เป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ ตามค าสั่ง มหาวิทยาลยั เทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา พิษณุโลก ท่ี 184/2562 เร่ือง 
แต่งตั้ งคณะกรรมการประกันคุณภาพ ระดับสถาบัน  ประจ าปีการศึกษา 2562   และได้แต่งตั้ ง
คณะกรรมการพฒันาคุณภาพประกันคุณภาพการศึกษา และผูรั้บผิดชอบตัวบ่งช้ี ระดับพื้นท่ี ค  าสั่ง 
มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ท่ี 185/2562 เร่ือง แต่งตั้ งคณะกรรมการพฒันา
คุณภาพประกนัคุณภาพการศึกษา และผูรั้บผิดชอบตวับ่งช้ี  ประจ าปีการศึกษา 2562โดยคณะกรรมการ
ประกนัคุณภาพ ระดบัสถาบนั  จะท าหนา้ท่ีในการขบัเคล่ือนระบบการประกนัคุณภาพของ มหาวิทยาลยั 
ตามนโยบายท่ีก าหนด ร่วมกบัคณะกรรมการพฒันาคุณภาพประกนัคุณภาพการศึกษา และผูรั้บผดิชอบตวั
บ่งช้ี ระดบัหน่วยงาน และพื้นท่ี     เพื่อใหก้ารประกนัคุณภาพการศึกษา เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ
การประกนัคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และพฒันาหลกัสูตร
ให้เป็นไปตามกรอบคุณวุฒิมาตรฐานอุดมศึกษาแห่งชาติ  จดัการเรียน การสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั 
ส่งเสริมให้บณัฑิตมีลกัษณะตามอตัลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั  “ บณัฑิตนกัปฏิบติัมืออาชีพท่ีใชเ้ทคโนโลยี
เป็นฐาน” และมีความสามารถในการสร้างนวตักรรมท่ีสอดคลอ้งกบัเอกลกัษณ์ของ มหาวิทยาลยั “เกษตร
ปลอดภยั” มีการพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อน ามาใช้เป็นกลไกในการก ากบั ติดตามการด าเนินงาน
ประกนัคุณภาพหลกัสูตร คณะและสถาบนัใหมี้ประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลอยา่งต่อเน่ือง   
 การก ากบั ติดตามการด าเนินการประกนัคุณภาพการศึกษา    

มหาวิทยาลยัฯ มีการติดตามตรวจสอบการด าเนินการประกนัคุณภาพการศึกษา ระดบัหลกัสูตร 
คณะ และสถาบนั โดยส านกังานประกนัคุณภาพการศึกษา มีการก าหนดปฏิทินประกนัคุณภาพการศึกษา 
ระดบัมหาวิทยาลยั ซ่ึงผา่นการพิจารณาจาก คณะกรรมการประกนัคุณภาพประจ ามหาวิทยาลยั  และแจง้
เวยีน ใหก้บัหลกัสูตร/คณะ/สถาบนั/หน่วยงานน าไปจดัท าแผนการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษา ร 
โดยใหมี้ความสอดคลอ้งกบัปฏิทินของ มหาวทิยาลยั  รวมทั้งไดมี้การก ากบั ติดตามการด าเนินงานตามตวั
บ่งช้ี ของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยระดับหลักสูตรมีการก าหนดอาจารย์
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ผูรั้บผิดชอบในการด าเนินงานและก ากบั ติดตามการด าเนินงานประกนัคุณภาพระดบัหลกัสูตร อย่าง
ชดัเจน เพื่อท าหน้าท่ีในการควบคุมคุณภาพ ติดตามตรวจสอบคุณภาพ และพฒันาคุณภาพการประกนั
คุณภาพระดับหลกัสูตร  ในส่วนของคณะ และเขตพื้นท่ี มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกนัคุณภาพ
การศึกษาระดบัคณะ และสถาบนั ตามค าสั่ง มหาวิทยาลยั เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ท่ี 
184/2562 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาคุณภาพประกนัคุณภาพการศึกษา และผูรั้บผิดชอบตวับ่งช้ี  
ประจ าปีการศึกษา 2562 เพื่อด าเนินงานประกันคุณภาพให้สอดคล้องและต่อเน่ืองทั้ งระบบและมี
ส านกังานประกนัคุณภาพการศึกษาท าหนา้ท่ีส่งเสริมการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในตามระบบและ
กลไกท่ีก าหนด  โดยใชอ้งคป์ระกอบคุณภาพของ สกอ. และเกณฑก์ารประเมินผลการปฏิบติัราชการ ตาม
ค ารับรองการปฏิบติัราชการของส านกังาน ก.พ.ร. มาประยุกตใ์ชเ้ป็นระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา
ภายในซ่ึงครอบคลุมทั้งปัจจยัน าเขา้ กระบวนการและ  ผลลพัธ์โดยใหร้ะบบประกนัคุณภาพเป็นส่วนหน่ึง
ของการบริหารการศึกษาท่ีด าเนินการครบถว้นตามวงจรคุณภาพ PDCA เร่ิมจากการวางแผนโดยน าผล
จากการประเมินมาจดัท าแผนในการปรับปรุงพฒันางานและแผนการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษา  
มีการด าเนินการตามแผนการตรวจสอบติดตามประเมินผลอย่างต่อเน่ืองเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการ
ด าเนินงาน โดยหน่วยงานท่ีรับผิดชอบตวับ่งช้ีจะเป็นผูร้วบรวมและรายงานผลการด าเนินงานให้ผูก้  ากบั
ตวับ่งช้ี และรายงานต่อผูบ้ริหารไดท้ราบ และส านกังานประกนัคุณภาพการศึกษา เป็นผูร้วบรวมผลการ
ด าเนินงานในรอบ 9 และ 12 เดือน ในภาพรวมเสนอต่อคณะกรรมการประกนัคุณภาพ ประจ ามหาวทิยาลยั  
และรายงานเขา้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลยั 
 

 ระบบและกลไกในการก ากบัติดตามการด าเนินการประกนัคุณภาพหลกัสูตร คณะและสถาบนั 
ใหเ้ป็นไปตามองคป์ระกอบการประกนัคุณภาพฯ  ดงัน้ี  
 

1)   มีการวางแผน (Plan) 
(1) แผนการด าเนินการประกนัคุณภาพการศึกษา  ปีการศึกษา 2562 
(2) มีคู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 
(3) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการซ่ึงมีหนา้ท่ีมีการด าเนินการตั้งแต่ การควบคุมคุณภาพ  การติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพ และการพฒันาคุณภาพ การพฒันาตวับ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินจะ มุ่งไปท่ีระบบการ
ประกนัคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพ ตามค าสั่ง มหาวิทยาลยั เทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา พิษณุโลก ท่ี  184/2562 เร่ือง แต่งตั้ งคณะกรรมการประกนัคุณภาพ ระดับสถาบนั  ประจ าปี
การศึกษา 2562  

(4) มีการก าหนดผูก้  ากับดูแล และหน่วยงานผูรั้บผิดชอบตวับ่งช้ีตามมาตรฐานการ ประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในตามเป้าหมายคุณภาพของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ประจ า ปี
การศึกษา 2562 
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2)  การด าเนินงานด้านการประกนัคุณภาพการศึกษา (Do)    
คณะกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษาระดบัคสถาบนั มีการประชุมเพื่อติดตามความกา้วหน้า

การด าเนินงานตามระบบและกลไกในการก ากบัติดตาม การด าเนินการประกนัคุณภาพ ระดบัหลกัสูตร 
คณะ วิทยาเขต วิทยาลยั และหน่วยงานสนบัสนุน   มีการประชุมติดตามผลการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง 
ตลอดทั้งปีการศึกษา 2562 ดงัน้ี 
  - มีการติดตามผลการด าเนินงาน โดยให้หน่วยงานระดบัหลกัสูตร คณะ วิทยาเขต วิทยาลยั และ
หน่วยงานสนับสนุน   รายงานผลการด าเนินงาน รอบ 9 เดือน (เมษายน 2563 )  และ รอบ 12  เดือน 
(พฤษภาคม 2563)  ตามแบบฟอร์มรายงานความกา้วหน้าการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษา มทร.
ลา้นนา   ในปีการศึกษา 2562 มีการก าหนดใหค้ณะส่วนกลางเป็นผูพ้ิจารณาเลือกพื้นท่ีและวนัในการตรวจ
ประเมิน (site visit) ระดบัหลกัสูตร  และมอบหมายให้ส านกังานประกนัคุณภาพการศึกษา เขตพื้นท่ี เป็น
ผูด้  าเนินการคดัเลือกผูต้รวจประเมิน และจดัให้มีการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ผ่านระบบออนไลน์ 
ในช่วงเดือนมิถุนายน  ดงัแสดงในองคป์ระกอบท่ี 1  ในส่วนของเขตพื้นท่ีไดติ้ดตามตรวจสอบการด าเนิน
ตามแผนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ท่ีวางไว้ รวมถึงติดตามผลการด าเนินงานตาม
แผนพฒันางานตามผลการประเมิน 

3)  การประเมินคุณภาพภายใน (Check) ปีการศึกษา 2562 ส านกัประกนัคุณภาพการศึกษา  มทร.
ล้านนา  ก าหนดให้มีการตรวจประเมินคุณภาพภายใน  ระดับหลักสูตร ให้แล้วเสร็จภายในวนัท่ี 30  
มิถุนายน 2563  ระดบัคณะ ก าหนดให้มีการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ให้แล้วเสร็จภายในวนัท่ี 15 
กรกฎาคม 2563  เพื่อให้มหาวิทยาลยัฯ มีรายงานการประเมินตนเองท่ีถูกตอ้ง มีคุณภาพและมีเอกสาร
หลกัฐานขอ้มูล ยืนยนัผลการประเมินตนเอง ทั้งน้ีไดน้ าขอ้เสนอแนะ ขอ้คิดเห็นไปปรับปรุงรายงานใน
ระดับสถาบนั เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการตรวจประเมินตนเองจากคณะกรรมการ  โดยแต่ละ 
หลกัสูตร / คณะ มีก าหนดการตรวจประเมินดงัน้ี 
 1. คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

- หลกัสูตร ค.อ.บ. วศิวกรรมอุตสาหการ  วนัท่ี 23 มิถุนายน 2563 
- หลกัสูตร ค.อ.บ. วศิวกรรมไฟฟ้า  วนัท่ี 25 มิถุนายน 2563 
- หลกัสูตร ค.อ.บ. วศิวกรรมเคร่ืองกล  วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 

 2. คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร 
- หลกัสูตร วท.บ.เทคโนโลยสีารสนเทศ  วนัท่ี 5  มิถุนายน 2563 
- หลกัสูตร วท.บ.วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร  วนัท่ี 10 มิถุนายน 2563 
- หลกัสูตร วท.บ.เกษตรศาสตร์ วนัท่ี 16  มิถุนายน  2563 
- หลกัสูตร วท.บ.เคร่ืองจกัรกลเกษตร วนัท่ี 7 มิถุนายน  2563 

 3. คณะบริหารธุรกจิและศิลปศาสตร์ 
  - หลกัสูตร บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  12  มิถุนายน 2563 

http://qa.plc.rmutl.ac.th/myfile/5.1-7-07.pdf
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  - หลกัสูตร ศศ.บ.ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารสากล  วนัท่ี 18  มิถุนายน 2563 
- หลกัสูตร บธ.บ.การจดัการธุรกิจ  วนัท่ี  24  มิถุนายน 2563 

   

4)  การควบคุมคุณภาพ และการติดตามการด าเนินงาน (Act)   
มีการน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ภายในทุกระดบั จดัท ารายงานและขอ้เสนอแนะจาก

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เสนอ กรรมการบริหาร และเสนอสภามหาวิทยาลยัไปท า
แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา (Quality Improvemnet plan 

 
รายการเอกสารหลกัฐานอ้างองิ : 
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

5.1-7-01 นโยบายประกนัคุณภาพการศึกษา 
5.1-7-02 ค าสัง่แต่งตั้งกรรมการบริหารหลกัสูตร คณะวทิยาศาสตร์ฯ 
5.1-7-03 ค าสัง่แต่งตั้งกรรมการบริหารหลกัสูตร คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
5.1-7-04 ค าสั่ง มหาวิทยาลยั เทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา พิษณุโลก ท่ี 192/2562 เร่ือง แต่งตั้ง

คณะกรรมการประกนัคุณภาพ ระดบัสถาบนั  ประจ าปีการศึกษา 2562 
5.1-7-05 ค าสัง่ มหาวทิยาลยั เทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา พิษณุโลก ท่ี 163/2562 เร่ือง แตง่ตั้ง

คณะกรรมการพฒันาคุณภาพประกนัคุณภาพการศึกษา และผูรั้บผดิชอบตวับ่งช้ี  
ประจ าปีการศึกษา 2562 

5.1-7-08 รายงานความกา้วหนา้การด าเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน  
5.1-7-11 สรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดบัหลกัสูตร  ประจ าปีการศึกษา 2561 

 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  

เป้าหมาย 2561 ผลการด าเนินงาน คะแนนทีไ่ด้ การบรรลุเป้าหมาย 

7 ขอ้ 7 ขอ้ 5 คะแนน  
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ตัวบ่งช้ีที ่5.2   ระบบก ำกบักำรประกนัคุณภำพหลกัสูตรและคณะ 
 
ผู้ก ำกบัดูแลตวับ่งช้ี : - 
หน่วยงำน/ผู้รับผดิชอบหลกั : - 
หน่วยงำน/ผู้รับผดิชอบร่วม : - 
ผู้จดัเกบ็ข้อมูลและรำยงำน : - 
โทรศัพท์ : - 
E-mail :  - 

 
เกณฑ์กำรประเมิน  :  คะแนนเฉล่ียของผลการประเมินระดบัคณะของทุกคณะ 
คะแนนทีไ่ด้ : 

 คะแนนเฉล่ียของผลการประเมินระดบัคณะของทุกคณะ 
 

 จ านวนคณะทั้งหมดในสถาบนั 
 

ข้อมูลกำรด ำเนินงำน : 

คณะ 
คะแนนเฉลีย่ผลประเมนิ  

(เตม็ 5 คะแนน) 
ระดบัคุณภำพ 

1. คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ - - 
2. คณะวศิวกรรมศาสตร์ - - 
3. คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร - - 
ผลรวมของผลการประเมินระดบัคณะทุกคณะ - 
จ านวนคณะทั้งหมดของสถาบนั - 
ค่าคะแนนท่ีได ้ - 

 

รำยกำรเอกสำรหลกัฐำนอ้ำงองิ : 
หมำยเลขเอกสำร ช่ือเอกสำร 

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

 

กำรประเมินตนเองจำกผลกำรด ำเนินงำน :  
เป้ำหมำย 2561 ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนทีไ่ด้ กำรบรรลุเป้ำหมำย 

- - - - 
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ตัวบ่งช้ีที ่5.3   ระบบก ำกบักำรประกนัคุณภำพหลกัสูตรและคณะ 
 
ผู้ก ำกบัดูแลตวับ่งช้ี : รองคณบดี 

หน่วยงำน/ผู้รับผดิชอบหลกั : หวัหนา้สาขา/หวัหนา้หลกัสูตร 

หน่วยงำน/ผู้รับผดิชอบร่วม : - 

ผู้จดัเกบ็ข้อมูลและรำยงำน : ส านกังานประกนัคุรภาพการศึกาษา 

โทรศัพท์ :  
E-mail :   

 
ผลกำรด ำเนินงำน : 
 

 ข้อ 1.  มีระบบและกลไกในกำรก ำกับกำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพหลักสูตรและคณะให้เป็นไปตำม
องค์ประกอบกำรประกันคุณภำพหลักสูตรและคณะ 

 

ผลกำรด ำเนินงำน :  
 มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ไดน้ ากรอบแนวทางการพฒันาระบบประกนัคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดบัอุดมศึกษาของ สกอ. มาวางระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษา
ภายในของมหาวิทยาลยัฯ โดยมีส านกังานประกนัคุณภาพการศึกษา เป็นหน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีดูแล
สนบัสนุนส่งเสริม ประสานงาน เพื่อน าระบบการประกนัคุณภาพของมหาวิทยาลยัฯ สู่การปฏิบติัท่ี
เช่ือมโยงกนัทั้งคณะ วิทยาเขต วิทยาลยั และหน่วยงานสนบัสนุน   มีการด าเนินงานประกนัคุณภาพ
การศึกษาระดบัหลกัสูตร ระดบัคณะและระดบัสถาบนั ตามระบบและกลไกท่ีก าหนด  ซ่ึงประกอบดว้ย
การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพและการประเมินคุณภาพ   ทุกหน่วยงานมีการก าหนด
เป้าหมายการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษา  ตามเกณฑแ์ละตวับ่งช้ีของส านกังานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา พ.ศ. 2557  และน าเสนอต่อสภามหาวทิยาเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา เพื่อพิจารณาให้
ความเห็นชอบ    
 มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เป็นวิทยาเขตในสังกัด มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา  มีการด าเนินการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในภายใตร้ะบบการประกนั
คุณภาพการศึกษาของ มหาวิทยาลยัฯ  ครอบคลุมทั้งระดบัหลกัสูตร คณะ และสถาบนั โดยมีการ
ก าหนด นโยบายการประกนัคุณภาพการศึกษา เพื่อให้หลกัสูตร คณะ และสถาบนั ไดใ้ชเ้ป็นแนวทาง
ในการด าเนินงานดา้นการประกนัคุณภาพให้มีประสิทธิภาพสอดคลอ้งกบันโยบายของมหาวิทยาลยัฯ 
ซ่ึง นโยบายดงักล่าว ก าหนดให้หลกัสูตร คณะ และสถาบนั   มีระบบและกลไกการก ากบัติดตามการ
ด าเนินงานประกนัคุณภาพ ซ่ึงประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการ
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ประเมินคุณภาพ ให้เป็นไปตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา ท่ีส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ก าหนด โดยมีระบบการด าเนินงาน ดงัน้ี 
 1. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษา ภายในมหาวทิยาเทคโนโลยรีาชมงคล
ลา้นนา พิษณุโลก ซ่ึงประกอบดว้ย ผูช่้วยอธิการบดี รองคณบดี ผูอ้  านวยการกอง หวัหนา้สาขา หวัหนา้
หลกัสูตร หวัหนา้งาน   
 2. ก าหนดนโยบาย ก ากับดูแลการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบ ตามตวับ่งช้ีเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพ ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพภายในสถานศึกษาพร้อมทั้งรวบรวมขอ้มูลวิเคราะห์
ความกา้วหน้า ความส าเร็จตามเป้าหมาย จุดเด่น จุดอ่อน ของการด าเนินงาน เพื่อใช้ในการปรับปรุง
พฒันางาน  
 3. ก าหนด เป้าหมายคุณภาพ (KPI) ตามตวับ่งช้ี สกอ. ในระดบัเขตพื้นท่ี  โดยค่าเป้าหมาย
สอดคลอ้งกบัเป้าหมายของตวัช้ีวดัความส าเร็จตามแผนยุทธศาสตร์การพฒันามหาวิทยาลยัฯ  และเขต
พื้นท่ี  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 4. แต่งตั้งผูก้  ากบัดูแลและรับผิดชอบ รายตวับ่งช้ีในระดบัหน่วยงาน ใหเ้ป็นไปตามเกณฑ์และ
เป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ ตามค าสั่ง มหาวิทยาลยั เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ท่ี 184/2562 
เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการประกนัคุณภาพ ระดบัสถาบนั  ประจ าปีการศึกษา 2562   และไดแ้ต่งตั้ง
คณะกรรมการพฒันาคุณภาพประกนัคุณภาพการศึกษา และผูรั้บผิดชอบตวับ่งช้ี ระดบัพื้นท่ี ค  าสั่ง 
มหาวิทยาลยั เทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา พิษณุโลก ท่ี 185/2562 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการพฒันา
คุณภาพประกนัคุณภาพการศึกษา และผูรั้บผดิชอบตวับ่งช้ี  ประจ าปีการศึกษา 2562โดยคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ ระดับสถาบัน  จะท าหน้าท่ีในการขับเคล่ือนระบบการประกันคุณภาพของ 
มหาวิทยาลยั ตามนโยบายท่ีก าหนด ร่วมกบัคณะกรรมการพฒันาคุณภาพประกนัคุณภาพการศึกษา 
และผูรั้บผดิชอบตวับ่งช้ี ระดบัหน่วยงาน และพื้นท่ี     เพื่อใหก้ารประกนัคุณภาพการศึกษา เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และพฒันาหลกัสูตรให้เป็นไปตามกรอบคุณวุฒิมาตรฐานอุดมศึกษาแห่งชาติ  จดัการเรียน 
การสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ส่งเสริมใหบ้ณัฑิตมีลกัษณะตามอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั  “ บณัฑิต
นกัปฏิบติัมืออาชีพท่ีใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน” และมีความสามารถในการสร้างนวตักรรมท่ีสอดคล้อง
กบัเอกลกัษณ์ของ มหาวิทยาลยั “เกษตรปลอดภยั” มีการพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อน ามาใช้เป็น
กลไกในการก ากบั ติดตามการด าเนินงานประกนัคุณภาพหลกัสูตร คณะและสถาบนัใหมี้ประสิทธิภาพ 
เกิดประสิทธิผลอยา่งต่อเน่ือง   
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รำยกำรเอกสำรหลกัฐำนอ้ำงองิ : 
หมำยเลขเอกสำร ช่ือเอกสำร 

5.3-1-01 ค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษา 
5.3-1-02 นโยบาย 
5.3-1-03 เป้าหมายคุณภาพ (KPI) ตามตวับ่งช้ี สกอ. ในระดบัเขตพ้ืนท่ี   
5.3-1-04 ค าสัง่แต่งตั้งผูก้  ากบัดูแลและรับผดิชอบ รายตวับ่งช้ีในระดบัหน่วยงาน 
5.3-1-05 ค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาคุณภาพประกนัคุณภาพการศึกษา 

 
 ข้อ 2.  มีคณะกรรมกำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมระบบที่ก ำหนดใน ข้อ  1  และ

รำยงำนผลกำรติดตำมให้กรรมกำรประจ ำสถำบันเพ่ือพจิำรณำ 
 

ผลกำรด ำเนินงำน :  
 

 มทร.ลา้นนา พิษณุโลก มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษา  เพื่อวางแผน 
การด าเนินงานและก ากบัติดตามการด าเนินงาน ดงัน้ี  1. คณะกรรมการประกนั คุณภาพการศึกษา 
ระดบัเขตพื้นท่ี,  2. คณะกรรมการขบัเคล่ือนงานประกนั คุณภาพการศึกษาตามตวับ่งช้ีระดบัพื้นท่ี และ 
3. คณะกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษา ระดบัหลกัสูตรในพื้นท่ี  เพื่อท าหนา้ท่ี ก ากบัการด าเนินการ
ประกนัคุณภาพการศึกษาระดบัหลกัสูตรและคณะ โดยมีการด าเนินการตั้งแต่การควบคุมคุณภาพ การ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพฒันา เพื่อให้สามารถส่งเสริม สนับสนุน ก ากับติดตามการ
ด าเนินงานให้เป็นไปตามส านกังาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ก าหนด โดยสะทอ้นการจดั
การศึกษาอยา่งมีคุณภาพ มีการจดัท าเป้าหมายพร้อมก าหนด ผูก้  ากบัและผูรั้บผดิชอบตวับ่งช้ีของระดบั
สถาบนั และในระดบักลกัสูตร มีการแต่งตั้งอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรเพื่อการบริหาร  พฒันาหลกัสูตร 
และประเมินผลการด าเนินงานของหลกัสูตร ในการติดตามผลการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษา 
ในปี 2561 คณะกรรมการ ไดด้ าเนินงาน ในเร่ืองของ 
 - การติดตามตรวจสอบ   มีการติดตามผลการด าเนินงาน โดยให้หลกัสูตรรายงานผลการ
ด าเนินงาน รอบ 9 เดือน (เมษายน 2563 )  และ รอบ 12  เดือน (พฤษภาคม 2563)  ตามแบบฟอร์ม
รายงานความกา้วหนา้การด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษา มทร.ลา้นนา   ในปีการศึกษา 2562 มี
การก าหนดใหค้ณะส่วนกลางเป็นผูด้  าเนินการจดัตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดบัหลกัสูตรในพื้นท่ี 
ในเดือนพฤษภาคม ดงัแสดงในองคป์ระกอบท่ี 1  ในส่วนของเขตพื้นท่ีไดติ้ดตามตรวจสอบการด าเนิน
ตามแผนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ท่ีวางไว ้รวมถึงติดตามผลการด าเนินงานตาม
แผนพฒันางานตามผลการประเมิน 
 - ประเมินคุณภาพ  มีการประเมินการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในทั้งระดบัหลกัสูตร และ
สถาบนั อยา่งต่อเน่ืองทุกปีการศึกษา และใหห้น่วยงานน าผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในดงักล่าว 
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มาจดัท าแผนปรับปรุงพฒันางานตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมิน โดยมีการรายงาน
ผลการด าเนินงานตามแผนพฒันางานอยา่งต่อเน่ือง และจดัให้มีการจดัท ารายงานการประเมินตนเอง
และมีการประเมินคุณภาพภายในทุกระดบั 
 
รำยกำรเอกสำรหลกัฐำนอ้ำงองิ : 
หมำยเลขเอกสำร ช่ือเอกสำร 

5.3-2-01 ค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษา 
5.3-2-02 หนงัสือติดตามผลการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษา 
5.3-2-03 รายงานผลการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษา รอบ 9 และ รอบ 12 เดือน 
5.3-2-04 รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  ระดบัหลกัสูตร 
5.3-2-05 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน  ระดบัหลกัสูตร 

 
 ข้อ 3.  มีกำรจัดสรรทรัพยำกรเพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของหลักสูตรและคณะให้เกิดผลตำม

องค์ประกอบกำรประกนัคุณภำพหลกัสูตรและคณะ 
 
ผลกำรด ำเนินงำน :  
  

 มหาวิทยาลัยฯ มีการจดัสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการ ด าเนินงานประกันคุณภาพของ
หลกัสูตรและคณะ หลากหลายรูปแบบ ทั้งทรัพยากรบุคคล  งบประมาณ และทรัพยากรสนบัสนุนการ
เรียนรู้อ่ืน ๆ ทั้งดา้น Hardware และ Software อาคารสถานท่ี ห้องเรียน เพื่อให้หลกัสูตร คณะสามารถ
ด าเนินการจดัส่ิงสนบัสนุนการเรียนการสอน อาทิ ส่ือการเรียนการสอนทั้งในรายวิชา บรรยายและวิชา
ปฏิบติัการ แหล่งเรียนรู้นอกชั้นเรียน ตามแนวทางการประกนัคุณภาพหลกัสูตรทั้ง 6 องค์ประกอบ 
และตามแนวทาง 5 องค์ประกอบส าหรับการประเมินระดบัคณะ    รวมถึงทรัพยากรดา้นบุคคล และ
การพฒันาศกัยภาพของบุคลากรท่ี ดูแลบริหารหลกัสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์การประกนัคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดบัอุดมศึกษา พ.ศ.2557 และเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตร ระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2558   
 

1. ทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลยัไดส้นบัสนุนอตัราก าลงัสายวิชาการ เพื่อให้มีการแต่งตั้งอาจารย์
ประจ าหลกัสูตร ให้เป็นไปตาม เกณฑ์มาตรฐาน กรณีท่ีอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรไม่ครบตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนด ไดจ้ดัสรรอตัราก าลงัเปิดรับสมคัรผูท่ี้มีคุณสมบติัตรงตามเกณฑ์ ท่ีก าหนด เพื่อเป็นอาจารย์
ประจ า และแต่งตั้งให้เป็นอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร ท่ีมีภาระหน้าท่ีในการบริหารและพฒันา
หลกัสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล ในปี
การศึกษา 2562  มหาวทิยาลยัฯ ไดส้นบัสนุนอตัราก าลงัสายวชิาการ กรณีท่ีอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรไม่
ครบตามเกณฑท่ี์ก าหนด จ านวน 7 อตัรา 
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2. งบประมาณ มหาวิทยาลยัฯ ไดมี้การจดัสรรเงินงบประมาณเพื่อใชใ้นการด าเนินงานเป็นประจ า
ทุกปี เพื่อให้ หลกัสูตร คณะ และเขตพื้นท่ี สามารถน าไปบริหารจดัการเพื่อด าเนินงานดา้นต่าง ๆ  ได้
ตามบริบทอย่างหมาะสม ท าให้คณะสามารถ ขบัเคล่ือนการท างานประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน
ด้วยตนเอง และ มีความคล่องตวัสูงสุด ไม่ว่าจะด าเนินกิจกรรมอบรม/สัมมนา/ แลกเปล่ียนเรียนรู้
ภายในคณะหรือระหว่างคณะ กิจกรรมวิพากษ ์ มคอ.7  และ SAR ของคณะ หรือกิจกรรมการรับการ
ประเมินคุณภาพของคณะ  เช่น 

2.1 งบประมาณการพฒันาการเรียนการสอน ใหก้บัหลกัสูตรต่าง ๆ   
 - คณะวทิยาศาสตร์ฯ  664,548 บาท 
 - คณะวศิวกรรมศาสตร์ 724,500 บาท 
 - คณะบริหารธุรกิจฯ 162,600 บาท 

2.2 งบประมาณในการส่งเสริมสนบัสนุนบณัฑิตนกัปฎิบติั 
      - โครงการประกาศนียบตัรเกษตรอุตสาหกรรม หลกัสูตรบณัฑิตพนัธ์ุใหม่ 3,095,040 บาท 
      - โครงการบริษทัจ าลอง รม. (ฤดี) 300,000 บาท 
2.3 งบประมาณในการส่งเสริมสนบัสนุนการบ ารุงศิลปวฒันธรรม 

 - โครงการถ่ายทอดความรู้และการแสดงทางวมันธรรมในเทศกาลงานประเพณี  10,000.00  
 - โครงการสืบสานวฒันธรรมทางการเกษตร มทร.ลา้นนา พิษณุโลก 15,000.00  
 - โครงการตลาดยอ้นยคุสืบสานวฒันธรรม ประจ าปี 2563  10,000.00  
 - โครงการสืบทอดองคค์วามรู้ภูมิปัญญาไทย ประจ าปี 2563  10,000.00  
 - โครงการอนุรักษ์และถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถ่ิน คณะวิศวกรรมศาสตร์ พิษณุโลก  

15,000.00  
      - โครงการถ่ายทอดความรู้และการแสดงทางว ัฒนธรรมในเทศกาลงานประเพณี  
20,000.00  
      - โครงการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรไทยพื้นถ่ิน มทร.ลา้นนา พิษณุโลก  
15,000.00  

 - โครงการจัดงานครบรอบวนัสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
พิษณุโลก  10,000.00  

 - โครงการถ่ายทอดความรู้และการแสดงทางวฒันธรรมในเทศกาลงานประเพณีถวายเทียน
พรรษาและผา้อาบน ้าฝน  10,000.00 
2.4 มหาวิทยาลัยจดัสรรเงินงบประมาณประจ าปีส าหรับการ พฒันาปรับปรุงอาคารเรียน 

ห้องเรียน ห้องบรรยาย และห้องปฏิบติัการ เพื่อสนบัสนุนการจดัการเรียนการสอน เช่น ระบบ
โสตทศันูปกรณ์ ระบบสาธารณูปโภค สภาพแวดลอ้มและภูมิทศัน์ภายในอาคารให้มี ความพร้อม
ส าหรับการจดัการเรียนการสอนอยา่งมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  มีการพฒันาดา้นกายภาพ
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โดยตกแต่งสถานท่ี จดัสวน จดัให้ มีสภาพแวดลอ้ม ภูมิทศัน์ท่ีดีเอ้ือต่อการจดัการเรียนการสอน 
จดัพื้นท่ีส าหรับนกัศึกษาอ่านหนงัสือ จดักิจกรรม ไดแ้ก่  ปรับปรุงหอประชุมใหญ่ เพื่อใชใ้นการ
จดักิจกรรมพฒันาศกัยภาพนกัศึกษา จดัพื้นท่ีส าหรับให ้นกัศึกษาอ่านหนงัสือ ท ากิจกรรม บริเวณ
คณะต่าง ๆ เพื่อรองรับการ จดัการเรียนการสอน การจดักิจกรรม ให้สามารถใช้ร่วมกนัทุกคณะ 
สถาบนั ส านกั ไดแ้ก่พฒันาระบบอุปกรณ์โสตทศันูปกรณ์ประจ าอาคาร เรียน เพื่อจดัซ้ือครุภณัฑ์ 
ดูแลรักษาความปลอดภยั ดูแลรักษาความ สะอาด ปรับปรุงสภาพแวดลอ้มและภูมิทศัน์  อ านวย
ความสะดวกดา้นการจราจรและรักษาความปลอดภยั ติดตั้งระบบกลอ้งวงจรปิด ตดัแต่ง ตน้ไมจ้ดั
สวน ปลูกตน้ไม ้จดับริการรถตู ้ให้กบันกัศึกษา เจา้หนา้ท่ี อาจารย ์ในการจดักิจกรรมส่งเสริมและ
พฒันา ศกัยภาพนกัศึกษา 
 

 ข้อ 4.  น ำผลกำรประเมินคุณภำพทุกหลักสูตรและทุกคณะที่ผ่ำนกำรพิจำรณำของกรรมกำรระดับ
สถำบันเสนอสภำสถำบันเพ่ือพจิำรณำ 

 

ผลกำรด ำเนินงำน :  
 มีการน าผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดบัหลกัสูตร น าเสนอต่อ ท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริหาร เขตพื้นท่ี  
 

รำยกำรเอกสำรหลกัฐำนอ้ำงองิ : 
หมำยเลขเอกสำร ช่ือเอกสำร 

5.3-4-01  
5.3-4-02  
5.3-4-03  
5.3-4-04  
5.3-4-05  
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 ข้อ 5.  น ำผลกำรประเมินและข้อเสนอแนะจำกสภำสถำบันมำปรับปรุงหลกัสูตรและกำรด ำเนินงำน
ของคณะให้มีคุณภำพดีขึน้อย่ำงต่อเน่ือง 

 

ผลกำรด ำเนินงำน :  
 - 
 
รำยกำรเอกสำรหลกัฐำนอ้ำงองิ : 
หมำยเลขเอกสำร ช่ือเอกสำร 

5.3-5-01  
5.3-5-02  
5.3-5-03  
5.3-5-04  
5.3-5-05  

 
 ข้อ 6.  มีผลกำรประเมินคุณภำพทุกหลกัสูตรผ่ำนองค์ประกอบที ่1 กำรก ำกบัมำตรฐำน 
 

ผลกำรด ำเนินงำน :  
 - 
 
รำยกำรเอกสำรหลกัฐำนอ้ำงองิ : 
หมำยเลขเอกสำร ช่ือเอกสำร 

5.3-6-01  
5.3-6-02  
5.3-6-03  
5.3-6-04  
5.3-6-05  

 
กำรประเมินตนเองจำกผลกำรด ำเนินงำน :  

เป้ำหมำย 2561 ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนทีไ่ด้ กำรบรรลุเป้ำหมำย 

6 ขอ้ 4 ขอ้ 3 คะแนน  
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ส่วนที่ 3  
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา ปีการศึกษา 2562 
 

 
จากผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก เม่ือประเมินโดยใช้

เกณฑม์าตรฐานตามท่ี สกอ. ก าหนด ในรอบปีการศึกษา 2562  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาสรุปไดด้งัน้ี 
 
ตารางแสดงผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งช้ีตามองค์ประกอบคุณภาพ ระดับสถาบัน  

ตัวบ่งช้ี เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

ผลการประเมินตนเอง 
(คะแนน) 

ตัวตั้ง ผลลพัธ์ 
(%หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 1 : การผลติบัณฑิต 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.1  
ผลการบริหารจดัการหลกัสูตร
โดยรวม 

3.01 คะแนน 
30.19 

=  3.35  3.35 คะแนน 
9 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.2  
อาจารยป์ระจ าสถาบนัที่มี
คุณวฒิุปริญญาเอก 

ร้อยละ 25 
30 

X 100 = 27.27  3.41 คะแนน 
110 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.3 
อาจารยป์ระจ าสถาบนัที่ด  ารง
ต าแหน่งทางวชิาการ 

ร้อยละ 20 
21 

X 100 = 19.09  1.60 คะแนน 
110 

ตัวบ่งช้ีที ่1.4 
การบริการนกัศึกษาระดบั
ปริญญาตรี 

6 ขอ้ 6ขอ้  5คะแนน 

ตัวบ่งช้ีที ่1.5 
กิจกรรมนกัศึกษาระดบัปริญญา
ตรี 

6 ขอ้ 4 ขอ้  3 คะแนน 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 1 : การผลติบัณฑิต 3.27 

องค์ประกอบที่ 2 : วิจัย 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 
ระบบและกลไกการบริหารและ
พฒันางานวจิยัหรืองาน
สร้างสรรค ์

6 ขอ้ 4 ขอ้  3 คะแนน 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.2  
8.5 

 สังคมฯ   38,259.26   
 

2.83 
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ตัวบ่งช้ี เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

ผลการประเมินตนเอง 
(คะแนน) 

ตัวตั้ง ผลลพัธ์ 
(%หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

เงินสนบัสนุนงานวจิยังาน
สร้างสรรค ์

สังคมฯ 25,000  
บาท 
วทิยฯ์ 60.000 
บาท 

3 วทิยฯ์  29,591.55  บาท  
 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.3 
ผลงานวชิาการของอาจารย์
ประจ าและนกัวจิยั 

วทิย ์ฯ ร้อยล 20  
สังคม ฯ ร้อยละ 
20 

13.14 วทิย ์ฯ ร้อยละ  5 
 สังคม ฯ ร้อยละ 3.14 

 
 4.38 

3 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 2 : วิจัย 3.40 

องค์ประกอบที่ 3 : การบริการวิชาการ 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.1  
การบริการวชิาการแก่สังคม 

6 ขอ้ 3 ขอ้  3 คะแนน 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 3 : การบริการวิชาการ  

องค์ประกอบที่ 4 : การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบ่งช้ีที่ 4.1  
ระบบและกลไกการท านุบ ารุง
ศิลปะและวฒันธรรม 

6 ขอ้ 5 ขอ้  4 คะแนน 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 4 : การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 4.00 

องค์ประกอบที่ 5 : การบริหารจัดการ 

ตัวบ่งช้ีที ่5.1  
การบริหารของสถาบนัเพื่อการ
ก ากบัติดตามผลลพัธ์ตามพนัธ
กิจ กลุ่มสถาบนัและอตัลกัษณ์
ของสถาบนั 

7 ขอ้ 7 ขอ้  5 คะแนน 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 
ผลการบริหารของคณะ 

- 
- 

= - - ไม่ประเมิน 
- 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.3 
 ระบบก ากบัการประกนั
คุณภาพหลกัสูตรและคณะ 

6 ขอ้ 4 ขอ้  3 คะแนน 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 5 : การบริหารจัดการ 4.00 

คะแนนเฉลีย่ทุกตัวบ่งช้ี องค์ประกอบท่ี 1 - 5   3.46 
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ตารางแสดงการวเิคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัสถาบัน 

 

องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งช้ี 
คะแนนประเมินเฉลีย่ ผลการ

ประเมิน I P O คะแนนเฉลีย่ 
องคป์ระกอบท่ี 1 การผลิตบณัฑิต 5 2.51 3.00 2.99 2.87 พอใช ้
องคป์ระกอบท่ี 2 วจิยั 3 2.83 3.00 4.38 3.40 พอใช ้
องคป์ระกอบท่ี 3 บริการวชิาการ 1 - 3.00 - 3.00 พอใช ้
องคป์ระกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศิลปะ
และวฒันธรรม 

1 - 4.00 - 4.00 ดี 

องคป์ระกอบท่ี 5 การบริหารจดัการ 2 - 4.00 - 4.00 ดี 
รวม 12 3 7 2 3.30 พอใช้ 

ผลการประเมิน 2.61 3.60 3.69   
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 


