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ค ำน ำ 
 

แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ฉบับนี้จัดทําขึ้นภายใต้
เงื่อนไขของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546 มาตราที่ 16 กําหนดให้ส่วนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปีในแต่ละปีงบประมาณ  โดยให้ระบุสาระสําคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการ เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งประมาณการรายจ่ าย        
และทรัพยากรอ่ืนที่จะต้องใช้ โดยแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. 2559  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้ยึดกรอบแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปี พ.ศ. 2557 – 2561 ที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กรอบระยะเวลา 
15 ปี (พ.ศ. 2552 – 2566) ตามความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย  และยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ปี พ.ศ. 2555 – 2558 ข้อเสนอแนวทาง        
การดําเนินการของ สกอ. ที่สอดรับกับยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการที่เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล และสภาพการเปลี่ยนแปลงของประเทศและสังค มโลก      
แผนกลยุทธ์ของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในและภายนอก ผลประเมินการปฏิบัติราชการของปีที่ผ่านมา และการพัฒนา
มหาวิทยาลัยสู่มาตรฐานสากล 

 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีความคาดหวังให้แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559     
ฉบับนี้ เป็นเครื่องมือสําหรับการบูรณาการและการแปลงแผนสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน ผลักดันให้การดําเนินงานตามภารกิจต่างๆ ของทุกภาคส่วนใน คณะบริหารธุรกิจ
และศิลปศาสตร์ตอบสนองต่อทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยในยุทธศาสตร์ต่างๆ ที่กําหนดให้เกิดผลสัมฤทธิ์และบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย        
ที่นําไปสู่คุณภาพและมาตรฐานในการจัดการศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรม และการได้รับการยอมรับต่อไป 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้ก าหนดทิศทางการพัฒนาให้เป็นคณะที่ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ เชี่ยวชาญ
วิชาชีพด้านบริหารธุรกิจ โดยคณะได้ก าหนดวิสัยทัศน์ “ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ มีคุณธรรม เชี่ยวชาญเทคโนโลยี ขับเคลื่อนพลังประชาคม สู่มาตรฐาน สากล” 

สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประกอบไปด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์
จ านวน 6 ยุทธศาสตร์ 11 กลยุทธ์ 59 ตัวชี้วัด ซึ่งในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์จะมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของคณะฯ อันจะเป็น 
แนวทางในการขับเคลื่อนการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามประเด็นยุทธศาสตร์  การแปลงแผนปฏิบัติราชการสู่การปฏิบัติ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์     
มีแนวทางในการจัดท าแผนที่ส าคัญคือ การจัดท าแผนปฏิบัติราชการของคณะที่สอดรับกับแผนปฏิบัติ ราชการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา       
ซึ่งคณะได้ก าหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด ระยะเวลา งบประมาณและการก าหนดผู้รับผิดชอบ ให้สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ และพันธกิจทั้ง 
4 ด้านของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

ส าหรับการก ากับติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการ และความส าเร็จของแผนนั้น คณะฯ มีกลไกควบคุมการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์
และตามแผนปฏิบัติราชการ เพ่ือก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยคณะได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานจากหน่วยงานต่างๆ ตามระบบของมหาวิทยาลัย 
ได้แก่ การประเมินผลปฏิบัติราชการประจ าปีโดยส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) การ รายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ (KPI)         
59 ตัวชี้วัดจากมหาวิทยาลัย การประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษา โดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เป็นต้น 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  ฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เกิดแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนและ
ผลักดันให้การด าเนินการในภารกิจต่าง ๆ บรรลุเป้าหมายตามประเด็นยุทธศาสตร์ เกิดผลลัพธ์ และผลสัมฤทธิ์ตรงกับวิสัยทัศน์ ของคณะบริหารธุรกิจ           
และศิลปศาสตร์ “ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ มีคุณธรรม เชี่ยวชาญเทคโนโลยี ขับเคลื่อนพลังประชาคม สู่มาตรฐานสากล” 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนิตา  โชติเสถียรกุล 
คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
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แผนปฏิบัติราชการคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
 ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2559 

 

ประวัติความเป็นมาโดยย่อ 
 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จัดตั้งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2500 และมีการพัฒนามาเป็นล าดับ ดังนี้     
  พ.ศ. 2500 จัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกวิชาพณิชยการ 
  พ.ศ. 2507 จัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกวิชาการเลขานุการ 
  พ.ศ. 2510 เปิดแผนกวิชาการบัญชี ระดับ ปวส. 
  พ.ศ. 2518 เปิดแผนกวิชาการตลาด และแผนกวิชาการจัดการ ระดับ ปวส. 
  พ.ศ. 2534 เปิดแผนกวิชาการท่องเที่ยว ระดับ ปวส. 
  พ.ศ. 2543 ยกเลิกการรับนักศึกษาระดับ ปวช. และพัฒนาการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี    
     - สาขาวิชาการบัญชี      
     - สาขาวิชาการจัดการทั่วไป       
           - สาขาวิชาการตลาด 
     - สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 
     - สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
     - สาขาวิชาการท่องเที่ยว      
  พ.ศ. 2549 คณะบริหารธุรกิจและคณะศึกษาท่ัวไปถูกจัดให้อยู่เป็นคณะเดียวกัน โดยเปลี่ยนชื่อเป็น “คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์” 
 เมื่อวันที่ 8 มกราคม ปีพ.ศ. 2548 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศจัดตั้งมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่งขึ้นแทนสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล โดยให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแต่ละแห่งเป็นนิติบุคคล และเป็นส่วนราชการตามกฎหมาย
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และในกฎกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่  14 พฤศจิกายน        
พ.ศ. 2549 กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในส่วนของงานด้านวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
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ล้านนา ได้แบ่งคณะเป็น 4 คณะ คือ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะศิลปกรรมและ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ แต่ละคณะ มีคณบดีเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด  
 ปัจจุบัน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เปิดการเรียนการสอนใน 6 พ้ืนที่ คือ  เชียงใหม่ ตาก เชียงราย ล าปาง  น่าน และพิษณุโลก โดยแต่ละพ้ืนที่มี
หัวหน้าสาขาเป็นผู้บริหารงาน  

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประกอบด้วย 3 สาขาหลัก คือ สาขาบริหารธุรกิจ  สาขาการบัญชี และสาขาศิลปศาสตร์ ซึ่งรับผิดชอบการจัดการเรียน
การสอนใน ระดับปริญญาตรี 8 หลักสูตร และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 4 หลักสูตร นอกจากนี้ยังรับผิดชอบจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปของ
ทุกหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาตะวันออก ภาษาตะวันตก และพลศึกษาและนันทนาการ 

 

สัญลักษณ์ประจ าคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

 

ความหมาย 
เรือส าเภา   หมายถึง องค์ความรู้ที่เก่ียวข้องกับการบริหารธุรกิจ 
ปากกา    หมายถึง องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับศิลปศาสตร์ และแสดงถึงวิสัยทัศน์ในการด าเนินงาน 
เครื่องหมายอินฟินิตี้  หมายถึง การพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง 
คลี่คลาย   หมายถึง เอกลักษณ์ของความเป็นไทย 
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ปรัชญา  บริหารงานแบบมีส่วนร่วม กระจายอ านาจ และหลักธรรมาภิบาล 
ปณิธาน  บัณฑิตคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ “เป็นคนดี มีความรอบรู้ มุ่งม่ันสื่อสารสัมพันธ์ ก้าวทันเทคโนโลยี” 
วิสัยทัศน์ ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ มีคุณธรรม เชี่ยวชาญเทคโนโลยี ขับเคลื่อนพลังประชาคม สู่มาตรฐาน สากล 
พันธกิจ  1. พัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิต Hands - On ที่มีความรู้ มีคุณธรรม บ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการ และพ่ึงพาตนเอง 

2. พัฒนากระบวนการเสริมสร้างงานวิจัย และให้บริการวิชาการสู่ชุมชน สังคมที่ยั่งยืน  ประสานงานความร่วมมือทั้งภายนอกและภายใน
มหาวิทยาลัยฯ 

3. พัฒนาส่งเสริมบุคลากรในทุกๆ ด้าน การเพิ่มศักยภาพ และความก้าวหน้าในสายวิชาชีพ 
4. พัฒนาระบบการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ และสังคม 
5. อนุรักษ์ สร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมสนับสนุนโครงการพระราชด าริของทุกพระองค์ 

อัตลักษณ์ (Identity) 

   บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพที่มีภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นรากฐานโดยใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนา 

เอกลักษณ์ (Uniqueness) 
ศูนย์กลางวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศเพ่ือชุมชน 
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คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

“เป็นคนดี มีความรอบรู้ มุ่งม่ันสื่อสารสัมพันธ์ ก้าวทันเทคโนโลยี” 

B rilliance ความเฉลียวฉลาด บัณฑิตมีความรอบรู้ สามารถสืบค้นข้อมูล และข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจและสามารถประเมินข้อมูลแนวคิดและหลักฐาน
ใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการใช้งานตามสถานการณ์จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย สามารถประยุกต์ใช้ความรู้จากทฤษฎีและประสบการณ์เพ่ือคิด วิเคราะห์ และ
สังเคราะห์งานอย่างเป็นระบบ แก้ไขปัญหาและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขได้อย่างมีเหตุผล 

A bility ความรู้ความสามารถ บัณฑิตมีความรู้ในสาระส าคัญของศาสตร์ที่ศึกษามีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ สามารถเรียนรู้
หลักการและทฤษฎีทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม สามารถเรียนรู้และประยุกต์ใช้หลักการตามศาสตร์ที่ศึกษา และบูรณาก ารความรู้ในสาขา
วิชาชีพ สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล รวมทั้งมีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร ภาษา และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน
ของธุรกิจสามารถเลือกใช้รูปแบบของการน าเสนอที่เหมาะสม เพ่ือพัฒนาตนเอง สังคม และชุมชน 

L earning การเรียนรู้ บัณฑิตมีความใฝ่รู้ มีความสามารถในการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างต่อเนื่ องเพ่ือพัฒนาตนเองและอาชีพ สามารถคิด
อย่างมีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถประยุกต์ สามารถสรุปประเด็นปัญหา และบูรณาการความรู้สู่การปฏิบัติ สามารถช่วยแ ละเอ้ือต่อการ
แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมบนพื้นฐานของตนเองและของกลุ่ม เข้าใจการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของเทคโนโลยี 

A ccountability ความรับผิดชอบ บัณฑิตมีภาวะผู้น า มีความพอเพียงในการด าเนินชีวิต มีทักษะในการท างานเป็นทีม สามารถปรับตัวเชิงวิชาชีพ เป็นผู้
มีคุณธรรมและจริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ด ารงความเป็น
ไทย มีจิตอาสาและส านึกสาธารณะทั้งต่อตนเอง องค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงสังคมข้ามวัฒนธรรม 
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สถานที่ตั้ง 
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   

128 ถนนห้วยแก้ว ต าบลช้างเผือก อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ่50300  

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย   
599 หมู่10 ต าบลทรายขาว อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย  57120 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก  
41 ถนนพหลโยธิน ต าบลไม้งาม อ าเภอเมือง จังหวัดตาก 63000  

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  น่าน  
59 หมู่ 13 ต าบลฝายแก้ว กิ่งอ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000  

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  
52 หมู่ 7 ต าบลบ้านกร่าง อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000  

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ล าปาง   
200 หมู่ 17 ต าบลพิชัย อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 52000  
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หลักสูตรการเรียนการสอน 
 

ล าดับที ่ พ้ืนที่ หลักสูตรที่เปิดสอน รายชื่อหลกัสูตร 
1 เชียงใหม ่ การบัญชี บช.บ.การบัญชี 
  การจัดการ บธ.บ.การจัดการ 
  การตลาด บธ.บ.การตลาด 
  ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร ์  บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์   
  การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 
  ภาษาอังกฤษธุรกิจ บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
  การท่องเที่ยวและการโรงแรม ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 
  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 

2 เชียงราย การบัญชี บช.บ.การบัญชี 
  การจัดการ บธ.บ.การจัดการ 
  การตลาด บธ.บ.การตลาด 
  ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร ์  บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพวิเตอร์   

3 ตาก การบัญชี บช.บ.การบัญชี 
  การจัดการ บธ.บ.การจัดการ 
  การตลาด บธ.บ.การตลาด 
  ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร ์  บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์   
  การท่องเที่ยวและการโรงแรม ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 
  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 

4 น่าน การบัญชี บช.บ.การบัญชี 
  การจัดการ บธ.บ.การจัดการ 
  การตลาด บธ.บ.การตลาด 
  ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร ์  บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์   
  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 

5 พิษณุโลก ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร ์  บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์   
  การจัดการ บธ.บ.การจัดการ 
  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 
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ล าดับที ่ พ้ืนที่ หลักสูตรที่เปิดสอน รายชื่อหลกัสูตร 
6 ล าปาง การบัญชี บช.บ.การบัญชี 
  การจัดการ บธ.บ.การจัดการ 
  การตลาด บธ.บ.การตลาด 
  ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร ์  บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์   
  การท่องเที่ยวและการโรงแรม ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 

รวมจ านวนหลักสูตรที่เปิดสอน 8 หลักสูตร 
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โครงสร้างการบริหารงาน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
(อธิการบดี) 

 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
(คณบด)ี 

 

คณะกรรมการบริหาร 
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

 

คณะกรรมการประจ า 
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

 

รองคณบด ี
 

ด้านบริหาร 
 

ด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา 
 

ด้านวิเทศสัมพันธ ์
 

ผู้ช่วยคณบด ี
 

ด้านวิจัยและบริการวิชาการ 
 
ด้านพัฒนานกัศึกษา 
 
ด้านบัณฑิตศึกษา 
 
ศูนย์การจัดการศึกษาพิเศษ
จอมทอง 

 

ส านักงานสาขา (ส่วนกลาง) ส านักงานคณบด ี ศูนย์ COE คณะ ส านักงานรองอธิการ (พ้ืนที่) 

ศูนย์ภาษา 

ศูนย์บริการวิชาชีพบัญช ี

สถาบันภาษาและวัฒนธรรม
จีน 

(จอมทอง) 

สาขาบริหารธุรกิจ 

สาขาการบัญช ี

สาขาศิลปศาสตร์ 

งานบริหาร 

งานวิชาการและกิจการ
นักศึกษา 

งานวิเทศน์สัมพันธ ์

สาขาบริหารธุรกิจ 

สาขาการบัญช ี

สาขาศิลปศาสตร์ 

งานวิจัยและบริการวิชาการ 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 

งานพัฒนานกัศึกษา 

ศูนย์การจัดการศึกษาพิเศษ
จอมทอง 

เลขานุการ
คณบด ี

งานบัณฑิตศึกษา 
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รายชื่อผู้บริหารและกรรมการบรหิารชุดปัจจุบัน 

1. ผศ.ชนิตา  โชติเสถียรกุล  คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศลิปศาสตร์  
2. ผศ.นิศรา   จันทร์เจรญิสุข  รองคณบดดี้านวิชาการและกิจการนักศึกษา 
3. อาจารย์อุษามาศ รัตนวงศ ์  รองคณบดดี้านบริหาร 
4. อาจารยส์ุรีย์พร  ใหญ่สง่า  รองคณบดรีองคณบดดี้านวิเทศสมัพันธ์ 
5. ผศ.เสรฐสุดา  ปรีชานนท ์  ผู้ช่วยคณบดีด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ  
6. ดร.วรวิทย ์ เลาหะเมทน ี  ผู้ช่วยคณบดีด้านงานพัฒนานักศึกษา 
7. นายสุทัศน์  กุณา     ผู้ช่วยคณบดีศูนย์การจัดการศึกษาพิเศษ (จอมทอง) 
8. นายยุรธร  จีนา   หัวหน้างานประกันคณุภาพการศกึษา 
9. นายเทวา    พรหมนุชานนท์ หัวหน้างานพัฒนาระบบฐานข้อมลูสารสนเทศ 
10. นางสาวรังสิมา  กันธิวาส  หัวหน้างานประชาสมัพันธ์ 
11. นายดิลก    ประสานวรกิจกลุ หัวหน้างานอาคารสถานท่ี (ศลิปศาสตร์) 
12. นายธีรภพ   แสงศร ี  หัวหน้างานอาคารสถานท่ี 
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จ านวนอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
 1) จ านวนอาจารย์ประจ า 

  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มีอาจารย์ประจ าทั้งหมด   389    คน ปฏิบัติงานจริงจ านวน    359    คน ลาศึกษาต่อจ านวน    30    คน      

          ตารางสรุปจ านวนอาจารย์แยกตามพ้ืนที่  

พื้นที่ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว รวม 

เชียงใหม่ 43 69 2 32 146 

เชียงราย 15 29 0 11 55 

ตาก 24 25 2 8 59 

น่าน 17 17 0 7 41 

พิษณุโลก 14 14 5 0 33 

ล าปาง 16 22 1 16 55 

รวม 129 171 10 76 389 
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 2) จ านวนบุคลากรสายสนับสนุน 
  จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนจ าแนกตามเขตพ้ืนที่     

พื้นที่ พ.สถาบันอุดมศึกษาพ. พ.ราชการ พันธกิจตามพันธกิจ ลูกจ้างชั่วคราว รวม 

เชียงใหม่ 14 1 2 15 32 

เชียงราย 1 0 0 0 1 

ตาก 2 1 0 2 5 

น่าน 1 0 0 1 2 

พิษณุโลก 1 0 0 0 1 

ล าปาง 0 1 0 2 3 

รวม 19 3 2 20 44 
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พันธกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์ 

พันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ ์
1. ด้านการจดัการเรียนการ

สอน 
1. พัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิต Hands On ที่มีความรู้ มีคุณธรรม บ่ม

เพาะการเป็นผู้ประกอบการ และพึ่งพาตนเอง 
1. ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ด้วยกระบวนการเรียนรู้

ที่บูรณาการเข้ากับการท างานในสถานประกอบการจริง (WIL)   
2. ด้านการวิจัย 2. ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูงเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติและ

มีศักยภาพในการสร้างผกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมชุมชนและ
วัฒนธรรมตลอดจนน าผลงานวิจัยไปยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคม
และน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 

2. สร้างความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ วิจัย และ นวัตกรรม Community 
Research and Innovation เพื่อผลิตผลงานวิจัยที่ตอบสนองความ
ต้องการของชุมชนโดยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมและเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตของ
คนในสังคม 

3. ด้านการบริการวิชาการ 3. ให้บริการวิชาการตามความต้องการของชุมชนท้องถิ่น สร้างอาชีพเสริม 
เพิ่มมูลค่า และความมั่นคงให้กับชุมชนด้วยการบริการวิชาการผ่านการมี
ส่วนร่วมของคนในชุมชน 

3. พัฒนาการให้บริการวิชาการตามความต้องการของชุมชนท้องถิ่น สถาน
ประกอบการ และหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน  ส่งเสริมการสร้าง
อาชีพเสริม การเพิ่มมูลค่า และเพิ่มความมั่นคงให้กับชุมชนด้วยการ
บริการวิชาการผ่านการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน มีการใช้ประโยชน์จาก
การบริการวิชาการ เพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน สังคม 

4. ด้านการท านุศลิปะและ
วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม 

4. พัฒนาการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่บูรณาการและเกิดประโยชน์ต่อชุมชน 
สังคม อย่างเป็นรูปธรรม 

4. จัดกิจกรรมที่ฟ้ืนฟู อนุรักษ์ สิบสาน พัฒนา และเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรม 
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่บูรณา
การ และเกิดประโยชน์ต่อชุมชน   

5. ด้านการบริหารจดัการ 5. จัดระบบบริหารจัดการที่ เน้นการส่งเสริม ก ากับ ติดตาม มุ่งเน้นการ
กระจายอ านาจ ตามบทบาท ความรับผิดชอบ ทุกพื้นที่มีส่วนร่วมคิด     
ร่วมท า ร่วมพัฒนา ใช้ทรัพยากรต่างๆร่วมกันโดยยึดประโยชน์สูงสุดของ
องค์กร 

5. พัฒนาระบบบริหารจัดการและธรรมาภิบาล Good Governance and 
Modern Management พัฒนาคุณภาพการบริหารงานแบบกระจาย
อ านาจ มีคุณภาพและมีส่วนร่วม   
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การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค 

S : Strong (จุดแข็ง) W : weak (จุดอ่อน) 

1. บุคลากรในหน่วยงานมีความเชียวชาญในวิชาชีพที่หลากหลาย 1. สัดส่วนคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ระดับปริญญาเอกและต าแหน่งทางวิชาการ
ของอาจารย์  ไม่ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการ           
การอุดมศึกษา 

2. บัณฑิตเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงานด้านวิชาชีพ 2. บัณฑิตขาดภาวะการเป็นผู้น าและทักษะการคิดวิเคราะห์ รวมถึงทักษะการใช้ภาษา 

3. นักศึกษาได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง 3. การสื่อสารภายในองค์กรล่าช้า ไม่ทั่วถึง  

4. มีหลักสูตรที่มุ่งเน้นความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง 4. ฐานข้อมูลเพ่ือช่วยในการตัดสินใจไม่เพียงพอ และไม่เป็นปัจจุบัน 

O : Opportunity (โอกาส) T : threat (อุปสรรค) 

1. รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนด้านการศึกษา 1. นโยบายการเปิดปิดภาคการศึกษาตามระบบ AEC เป็นอุปสรรคต่อการจัดการเรียน
การสอน และไม่สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนขั้นพ้ืนฐาน และอาชีวะศึกษา 

2. นโยบายภาครัฐที่สนับสนุนการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ท าให้เกิด
ความร่วมมือในกลุ่มประชาคมอาเซียน 

2. ความไม่มีเสถียรภาพทางการเมือง ท าให้นโยบายทงการศึกษาเปลี่ยนแปลง 

3. มีการเคลื่อนย้ายแรงงานได้อย่างเสรี ส่งผลต่อตลาดแรงงานที่กว้างขึ้น 3. การชะลอตัวของเศรษฐกิจ 

4. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สร้างโอกาสทางธุรกิจ ที่สามารถเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างกว้างขวาง 

4. ปัญหาทางการเงินของผู้ปกครอง 
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นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 9 ด้าน 
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เป้าประสงค์ของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ. 2557-2561 
กลยุทธ ์ เป้าประสงค ์

กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน New Approach to Learning เป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้และพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติท่ีมีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศและแข่งขัน
ได้ในระดับสากล 

ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติท่ีมีคุณลักษณะพึงประสงค์ของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

กลยุทธ์ที่ 2 : สร้างความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ วิจัย และ นวัตกรรม Community Research and 
Innovation เพื่อผลิตผลงานวิจัยท่ีตอบสนองความต้องการของชุมชนโดยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนใน
สังคมและเพิ่มขีดวามสามารถในการแข่งขันของประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคม 

ผลิตผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพสูงเป็นท่ียอมรับในระดับชาติและนานาชาติและมีศักยภาพในการสร้าง  
ผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมชุมชนและวัฒนธรรมตลอดจนน าผลงานวิจัยไปยกระดับ
คุณภาพชีวิตของคนในสังคมและน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 

กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนาศักยภาพบัณฑิตและบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะทาง Competency and Good 
Citizenship (Humanization) สร้างบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรให้มีความสมบรูณ์ 

พัฒนาศักยภาพคณาจารย์ โดยการสนับสนุน และให้ความส าคัญแก่ การศึกษาต่อในระดับปริญญา
เอก การเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการ  การสร้างความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาท่ีสอน และการพัฒนา
เทคนิควิธีการสอน เสริมสร้างนักศึกษาให้มี คุณลักษณะ หรืออัตลักษณ์ตามท่ีคณะก าหนดมี
ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

กลยุทธ์ที่  4  : พัฒนาระบบบริหารจัดการและธรรมาภิบาล Good Governance and Modern 
Management พัฒนาคุณภาพการบริหารงานแบบกระจายอ านาจ มีคุณภาพและมีส่วนร่วม   

จัดระบบบริหารจัดการท่ีเน้นการส่งเสริม ก ากับ ติดตาม มุ่งเน้นการกระจายอ านาจ ตามบทบาท 
ความรับผิดชอบ ทุกพื้นท่ีมีส่วนร่วมคิด ร่วมท า ร่วมพัฒนา ใช้ทรัพยากรต่างๆร่วมกันโดยยึดประโยชน์
สูงสุดขององค์กร 

กลยุทธ์ที่ 5 : การสร้างเครือข่ายและพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากล Networking and Internationalization 
สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาท้ังในในและต่างประเทศ โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยน
นักศึกษาและบุคลากรเพื่อพัฒนาหลักสูตร กิจการหลักสูตรและ พัฒนาโลกทัศน์ วิสัยทัศน์ จาก
ประสบการณ์การศึกษาและท างานกับผู้อื่นในสังคมแบบ พหุวัฒนธรรม (Multicultural and Life Skills 
Literacy) 

พัฒนาความสามารถ ความรู้เชิงวิชาการ วิจัย ทักษะชีวิต ทักษะการท างานของบัณฑิตและต่อยอด
องค์ความรู้และวิสัยทัศน์ของบุคลากรในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีคุณภาพของสังคมร่วมกับ
เครือข่ายตามมาตรฐานสากล 

กลยุทธ์ที่ 6 : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ และการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยท้ังระบบ 
Computer and Technology Literacy พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการให้บริการและการบริหารจัดการ 
ในทุกภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย 

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท้ังองค์กร ก าหนดให้บุคลากร และนักศึกษามีทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีได้มาตรฐานสากล 
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นโยบายการบริหารและการพัฒนา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
นโยบาย 

นโยบายด้านที่ 1 พัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิต Hands-on ที่มีความรู้ มีคุณธรรม บ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการ และพ่ึงพาตนเอง  
นโยบายด้านที่ 2 พัฒนากระบวนการเสริมสร้างงานวิจัย และให้บริการวิชาการ สู่ชุมชนสังคมที่ยั่งยืน ประสานงานความร่วมมือทั้งภายนอกและภายใน

มหาวิทยาลัยฯ 
นโยบายด้านที่ 3 พัฒนาส่งเสริมบุคลากรในทุกๆ ด้าน การเพิ่มศักยภาพ และความก้าวหน้าในสายวิชาชีพ 
นโยบายด้านที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ และสังคม 
นโยบายด้านที่ 5 อนุรักษ์ สร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม 

 
แผนพัฒนาตามนโยบาย 
นโยบายด้านที่ 1 พัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิต Hands-on ที่มีความรู้ มีคุณธรรม บ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการ และพึ่งพาตนเอง  

1. ด าเนินกลยุทธ์เชิงรุกในการดึงดูดนักเรียนที่มีคุณภาพให้เข้าศึกษาในคณะมากขึ้น 
1.1  ปรับปรุงเวปไซต์คณะบริหารธุรกิจฯ และทุกสาขาวิชาในทุกพ้ืนที่ให้มีความทันสมัยอย่างเร่งด่วน 
1.2  วางแนวทางการแนะแนวเชิงรุกเพ่ือให้เข้าถึงนักศึกษากลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะกลุ่มสถาบันอาชีวศึกษามากยิ่งข้ึน เช่น การ Road show ตามสถาบัน  

 อาชีวะต่าง ๆ ทั่วภาคเหนือ 
1.3  เพ่ิมความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาท่ีผลิตตัวป้อนแก่มหาวิทยาลัย โดยร่วมกันพัฒนาอาจารย์ที่สอนในกลุ่มอาชีวศึกษา (ปัจจุบันมีศิษย์เก่าของ  
       มทร.ล้านนาเป็นอาจารย์ ในสถาบันการศึกษาอาชีวะในจังหวัดภาคเหนือที่ผลิต ปวช. ปวส. เกือบทุกแห่ง) 
1.4  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมให้นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม มีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ จิตอาสา และการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน 
1.5  สร้างเครือข่ายร่วมมือและพัฒนากิจกรรมศิษย์เก่า 
1.6  ให้ทุนการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ กับนักเรียนนักศึกษาเพ่ือดึงดูดนักเรียนที่มีคุณภาพให้เข้าศึกษาต่อในคณะ โดยการสนับสนุนแหล่งเงินทุน           

จากภายนอก เช่น ชมรมศิษย์เก่าคณะบริหารฯ 
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2. ปรับปรุงหลักสูตรและพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน ความต้องการของสังคมและตลาดแรงงาน  
2.1  พัฒนาหลักสูตรใหม่ ๆ ที่ตรงกับความต้องการของตลาดในปัจจุบัน  

2.1.1 หลักสูตรปริญญาตรี (Undergraduate program) โดยมุ่งเน้นหลักสูตรพหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ (Interdisciplinary program) 
จากการศึกษาพบว่า หลักสูตรใหม่ที่ก าลังเป็นที่ต้องการในปัจจุบันคือ นักบริหารการเงิน (เรียนบัญชีผสานกับการเงิน) โดยการเรียน
หลักสูตรบัญชีบัณฑิตแต่เน้นกลุ่มวิชาเลือกเพ่ือไปสอบใบอนุญาตด้านการเงิน 

2.1.2 พัฒนาหลักสูตรคู่ขนาน (Double degree Program)  หมายถึง หลักสูตรสองหลักสูตรที่ให้ผู้ เรียนศึกษาไปพร้อมกัน โดยผู้ส าเร็จ
การศึกษาจะได้รับปริญญาจากทั้งสองหลักสูตร ) ซึ่งจะเป็นการเปิดโอกาสให้พัฒนาบัณฑิตที่มีความสามารถเป็นที่ต้องการของ
ตลาดแรงงาน เช่น นักบัญชีที่เชี่ยวชาญด้านระบบสารสนเทศ (เรียนหลักสูตรบัญชีบัณฑิตควบคู่กับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตด้าน
สารสนเทศ) ซึ่งอาจเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่เรียนในมทร.ล้านนาทั้ง 2 หลักสูตรและเป็นความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแห่งอ่ืนในประเทศ
ไทย 

2.1.3 ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร (Joint degree Program) หมายถึง หลักสูตรที่ส่วนงานได้ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ เพ่ือ
ด าเนินการจัดการเรียนการสอนร่วมกัน โดยผู้ส าเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญา 2 ใบจากท้ังสองสถาบันฯ หรือได้รับจากที่ใดที่หนึ่งแล้วแต่
ข้อตกลงที่มหาวิทยาลัยมีข้อตกลงร่วมกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ 

2.1.4 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (Graduate program) พัฒนาหลักสูตรใหม่ ๆ ให้ตรงกับความต้องการของตลาดซึ่งได้แก่ หลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตและบัญชีมหาบัณฑิตแบบ duo-degree โดยการเรียนแบบปริญญาตรีควบปริญญาโท 

2.2  พัฒนากระบวนการเรียนการสอนในหลักสูตรปัจจุบันให้เป็นระบบสองภาษา (Bilingual Program) โดยเน้นทักษะการอ่าน ฟัง และพูด ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 60 ในรายวิชา 

2.3  จัดตั้งโครงการบัณฑิตเกียรตินิยม (Honors Class Program) เพ่ือสร้างกระบวนการเรียนการสอนแบบเข้มข้นที่เน้นประสิทธิผลของการเรียนรู้ควบคู่
กับการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ (Work Integrated Learning) โดยเริ่มน าร่องกับหลักสูตรบัญชีบัณฑิตในปี 2559 ซึ่งจะให้นักศึกษาเรียน
ในระบบไตรภาคเรียน 1 ภาคการศึกษา ปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่มีบันทึกข้อตกลงร่วมกัน 1 ภาคการศึกษา และกลับมาเรียนอีก 1         
ภาคการศึกษา 

 
 



 

คณะบริหารธรุกิจและศิลปศาสตร ์| RMUTL 

3. ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น ศูนย์การเรียนรู้ สถานที่ส าหรับจัดกิจกรรมส่งเสริมวิชาการ  
4. เสริมสร้างทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางบริหารธุรกิจและการใช้ภาษาต่างประเทศ 
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการสอน 

 
นโยบายด้านที่ 2 พัฒนากระบวนการเสริมสร้างงานวิจัย และให้บริการวิชาการ สู่ชุมชนสังคมที่ยั่งยืน ประสานงานความร่วมมือทั้งภายนอกแล ะภายใน
มหาวิทยาลัยฯ 

1. จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมและแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยคณะ เพ่ือท าหน้าที่ 
1.1  สรรหา และจัดสรรทุนวิจัยจากแหล่งภายนอกและภายใน 
1.2  พิจารณาและกลั่นกรองข้อเสนองานวิจัยภายในของคณะ 
1.3  ให้การสนับสนุนด้านอุปกรณ์และเครื่องมือการท าวิจัยและนวัตกรรม 
1.4  สถานที่ส าหรับการท าวิจัยและนวัตกรรม 
1.5  แต่งตั้งพ่ีเลี้ยงส าหรับอาจารย์ที่เป็นนักวิจัยหน้าใหม่ 
1.6  ผลักดันให้มีการศึกษาโดยเน้นการวิจัยชุมชนในรายวิชาเรียนมากยิ่งขึ้น 
1.7  ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับต่าง ๆ 

2. ส่งเสริมการวิจัยเป็นทีมเพ่ือการบูรณาการองค์ความรู้และสร้างสรรค์ความรู้เชิงสหวิทยาการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างเป็นรูปธรรม 
3. สร้างและขยายเครือข่ายทางวิชาการกับภาครัฐ ภาคเอกชน และมหาวิทยาลัยในภูมิภาคอ่ืน 
4. สร้างความตระหนักในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาโดยเฉพาะ ต้นแบบแบบจ าลองการบริหารที่ประสบความส าเร็จในการพัฒนาชุมชน หรือการใช้เทคโนโลยี

ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจทางการบริหารต่างๆ  (เช่นฐานข้อมูลช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ) และสร้างกลไกกระตุ้นและขับเคลื่อนให้มีผลงานเชิงนวัตกรรม 
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นโยบายด้านที่ 3 พัฒนาส่งเสริมบุคลากรในทุกๆ ด้าน การเพิ่มศักยภาพ และความก้าวหน้าในสายวิชาชีพ 
1. จัดท าแผนการพัฒนาบุคลากรเพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และกระตุ้นให้อาจารย์ประจ ามีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
2. ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะตามความถนัด 
3. กระตุ้นให้อาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ เข้าสู่โรงเรียนผศ. รศ. ศ. 
4. น านวัตกรรมเครื่องมือด้านการวัดผลและเทคนิคการบริหารงานแบบใหม่เพ่ือพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบหลายมิติที่มีประสิทธิภ าพ 

ยุติธรรม ด้วยคุณธรรม 
5. สร้างความก้าวหน้าและมั่นคงในเส้นทางอาชีพของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 

 
นโยบายด้านที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ และสังคม 

1. มีระบบการบริหารจัดการที่ใช้หลักธรรมาภิบาล และสามารถผลักดันคณะให้แข่งขันได้ในระดับสากล 
2. มีระบบการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหารทุกระดับของคณะ 
3. มีการพัฒนาคณะสู่องค์การเรียนรู้ 
4. มีการพัฒนาระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนา และธ ารงรักษาบุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
5. มีการพัฒนาศักยภาพของระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอน และการวิจัย  

 
นโยบายด้านที่ 5 อนุรักษ์ สร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม 

1. สนับสนุนการสร้างเครือข่ายด้านศิลปะและวัฒนธรรมรวมถึงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอย่างเป็นรูปธรรม 
2. รักษาสิ่งแวดล้อม และลดมลภาวะและภาวะโลกร้อนโดยการประหยัดพลังงานและการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้เป็นคณะสีเขียว 
3. ส่งเสริมสนับสนุนโครงการพระราชด าริของทุกพระองค์ 



 

คณะบริหารธรุกิจและศิลปศาสตร|์ RMUTL 

 

 
 

2 .บริบทที่เกี่ยวข้อง 

และการวิเคราะห์สถานการณ์แวดล้อม 
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1. การเปลี่ยนแปลงท่ีคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย 
การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาในระยะแผนยุทธศาสตร์ ปี พ.ศ. 2557-2561 เป็น ระยะเวลาที่คาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงของ

สังคม   ทั้งระดับโลกและในประเทศ รวมทั้งปัจจัยภายในมหาวิทยาลัย ที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย ซึ่ง จ าเป็นต้องมีการวิเคราะห์แ ละ
ประเมินสถานการณ์ต่างๆ ทั้งการประเมินศักยภาพของ มหาวิทยาลัย เพ่ือเตรียมความพร้อมและจัดท าแผนที่สอดรับกับการเปลี่ยนแปลง ต่างๆ เช่น 

1.1 การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
การเปลี่ยนแปลงตามบริบทของโลกที่มีลักษณะขยายตัวทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบริการ ประกอบกับสภาพแวดล้อมทางการเมืองในระดับโลกได้ลด

ความตึงเครียด และการเปิดประตูประเทศให้หันมาแข่งขันทางการค้า เศรษฐกิจ และการลงทุน พร้อมกันนั้นได้สร้างสภาพแวดล้ อมทางเศรษฐกิจของโลกแบบ
ใหม่    ในศตวรรษที่ 21 นี้ประชากรถือว่าเป็นทรัพยากรที่ส าคัญที่สุดในการแข่งขันในโลกธุรกรรมสมัยใหม่  ทั้งนี้เพราะโลกสมัยใหม่ได้ เปลี่ยนฐานการผลิตจาก
ทรัพยากรทางธรรมชาติไปเป็นประชากรแทน ประชากรในฐานะเป็นฐานการผลิตเพราะจะต้องใช้เทคโนโลยีและวิทยาการใหม่ๆบรรดาที่มีอยู่ในปัจจุบันกาล เพื่อ
จัดการให้เกิดให้เกิดมูลค่าสูงสุด ดังนั้นสิ่งแรกที่ควรรีบเร่งคือจะต้องพัฒนาคนรุ่นใหม่ให้มีศักยภาพอันเป็นสากล  และเป็นคนดีในฐาน ะเป็นทุนทางสังคมเพ่ือ
ยกระดับประเทศให้อยู่ในระดับสากล 

1.2 การเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
การปรับตัวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียที่จะเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2558 จะทวีความส าคัญเพ่ิมขึ้น ท าให้เกิดการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีของ

เงินทุน สินค้า บริการ และคนภายในกลุ่มประเทศต่างๆ รวมทั้งการรวมกันเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)  10 ประเทศของ เอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ซึ่งจะมีการรวมกลุ่มเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ท าให้เกิดการรวมกันเป็นตลาดเดียว การเคลื่อนย้ายแรงงาน ความรู้ การลงทุนและอ่ืนๆ นอกจากนี้
การเติบโตทางด้านเศรษฐกิจใหม่ของกลุ่มประเทศ  จีน และอินเดีย ที่คาดว่าจะเป็นตัวจักรส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิ จโลก ตลอดจนการเขาสู่สังคมและ
เศรษฐกิจฐานความรู้ ที่ท าให้ประเทศในกลุ่มอาเซียน อาเซียนบวกสาม และอาเซียนบวกหก ได้ตระหนักถึงความส าคัญของบุคลากรระดับสูง และแรงงานมีฝีมือ 
การลงทุน และความรู้ ได้อย่างเสรี ซึ่งประเทศไทยได้ลงนามข้อตกลงยอมรับร่วมคุณสมบัตินักวิชาชีพจ านวน 7 สาขา คือ แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล นักบัญชี 
วิศวกร สถาปนิก ช่างส ารวจ ดังนั้น ประเทศไทยจึงต้องเตรียม ความพร้อมในหลายด้าน อาทิ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทั้งทางด้านการศึกษา ด้ านภาษา 
ทักษะฝีมือแรงงาน รวมถึง การพัฒนากลไกต่างๆ  การบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอย่างยั่งยืนในระดับภูมิภาค รวมถึง
มาตรการรองรับผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศและคนไทย ทั้งในเชิงสุขภาพและความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน 

1.3 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร  
 ประเทศที่พัฒนาแล้วหลายประเทศก าลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ในขณะเดียวกันประเทศก าลังพัฒนา อาทิ เกาหลี สิงคโปร์ จีน อินโดนีเซีย บรูไน ไทย 
และเวียดนาม ได้ก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ แล้วในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ซึ่งท าให้เกิดผลกระทบหลายประการ อาทิ การย้ายถิ่นของแรงงานข้ามชาติทั้งแรงงาน
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ที่มีฝีมือ และไร้ฝีมือเพ่ือทดแทนก าลังแรงงานในประเทศที่เป็นสังคมผู้สูงอายุ การเกิดความหลากหลายทางวัฒนธรรม ขณะเดียวกันโครงสร้างการผลิตเปลี่ยนจาก
การใช้แรงงานมาเป็นการใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยีมากขึ้น ท าให้การพัฒนาคนมุ่งสร้างให้มีความรู้มีศักยภาพ ทักษะและความช านาญ ควบคู่ กับการพัฒนา
เทคโนโลยีทดแทนก าลังแรงงานที่ขาดแคลน ประเทศที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุจะมีรายจ่ายด้านสุขภาพเพ่ิมขึ้นท าให้งบประมาณส าหรับการลงทุนพัฒนาด้าน อ่ืนๆ 
ลดลง ปัจจัยดังกล่าวจะเป็นทั้งโอกาสและอุปสรรคต่อประเทศไทย โดยด้านหนึ่งประเทศไทยจะมีโอกาสในการขยายตลาดสินค้าและบริการด้านการแพท ย์และ
สุขภาพ แต่ในขณะเดียวกันประเทศไทยเองก็ต้องปรับตัวเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสวัสดิการสังคมในการรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
รวมทั้งยังต้องเตรียมรับมือ กับปัญหาจ านวนแรงงานที่จะขยายตัวช้าลงและมีจ านวนลดลงในอนาคต ซึ่งอาจจะเป็นอุปสรรคต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะ
ยาว 

1.4 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีวัสดุและนาโนเทคโนโลยี มีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคม รวมทั้งตอบสนองการด ารงชีวิต ของประชาชนมากยิ่งขึ้น  การส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์  การพัฒนาพลังงานและวัสดุจากพืช การทดแทนแรงงาน
ด้วยเครื่องจักร การพัฒนาสุขภาพและศักยภาพในการท างานของผู้สูงอายุ  ขณะเดียวกันก็เป็นภัยคุกคาม ต่อความมั่นคงของประเทศ เช่น การจา รกรรมข้อมูล
ธุรกิจหรือข้อมูลส่วนบุคคล การใช้สื่อในทางที่ผิด การเกิดช่องว่างในการเข้าถึงเทคโนโลยีที่ไม่เท่าเทียมกันของคนในสังคมท าให้เกิดความเหลื่อมล้ าในการพัฒนา 
และการแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมอย่างหลากหลายผ่านเทคโนโลยี ดังนั้นประเทศไทยจ าเป็นต้องมีการบริหารจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) 
อย่างเป็นระบบทั้งการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เพ่ือสร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์และบริการ และบริหาร
จัดการทรัพย์สินทางปัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ 

1.5 ความส าคัญของประชากรในสังคมเศรษฐกิจสมัยใหม่ 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นับว่าเป็นเรื่องที่ส าคัญยิ่งอันเนื่องจากปัญหาก าลังคนโดยเฉพาะการขาดแคลนก าลังคนที่มีฝีมือระดับกลางและระดับสูงเพ่ือ

การพัฒนาอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ปัจจัยทรัพยากรมนุษย์จึงกลายเป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่งในยุคโลกาภิวัตน์แห่งการแข่งขันทั้งนี้เพราะขีด
ความสามารถของมนุษย์ยุคใหม่คือ  ทรัพยากรความรู้  ที่มิใช่เป็นเพียงแต่ความรู้เพื่อความรู้เท่านั้นแต่ยังต้องเป็นความรู้ในเชิงประยุกต์ท่ีสามารถสั่งสมเป็นทักษะ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านชั้นสูงในแต่ละสาขา  ซึ่งสัมพันธ์สอดคล้องไปกับการพัฒนาอุตสาหกรรมเฉพาะแต่ละด้านของประเทศ  นอกจากทรัพยากรความรู้แล้ว  
มนุษย์ยุคใหม่ควรจะต้องมีความสามารถในเชิงริเริ่มสร้างสรรค์  รวมทั้งการมีมาตรฐานทางจริยธรรมในการท างานด้วยองค์ประกอบเหล่านี้ประกอบกันเป็นปัจจัย
ที่ก้าวหน้า  ที่แตกต่างไปจากปัจจัยพื้นฐานดั่งเดิม  อันได้แก่  แรงงานไร้ทักษะ  การพัฒนาที่ส าคัญจากการมุ่งเน้นความเจริญเติบโตและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
ของประเทศมาเป็น การพัฒนาคนมากข้ึน 
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2. กรอบแผนยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวของกับอุดมศึกษา 
ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปี พ.ศ. 2557-2561  มหาวิทยาลัยได้ศึกษาปัญหาอุปสรรคแนวโน้มและ

สภาวการณ์ทั้งปัจจุบันและอนาคตรวมถึงความเชื่อมโยงของแผนพัฒนาฯ มหาวิทยาลัยกับแผนพัฒนาฯ ของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวของกับอุดมศึกษา      
เพ่ือก าหนดทิศทางและเป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัยให้สอดคลองกัน เช่น แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2555 -2558  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปีฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) และแผนยุทธศาสตร์อาเซียน ของส านักงานคณะกรรมการ    
การอุดมศึกษา ซึ่งสรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 

2.1 แผนการบริหารราชการแผ่นดิน(พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา) 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การศึกษาสาธารณสุขคุณธรรมจริยธรรมและคุณภาพชีวิต 

จัดสรรงบประมาณรายจ่ายสนับสนุนการขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมสนับสนุนการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานในระดับก่อนประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนปลายโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายพัฒนาด้านสาธารณสุขให้ประชาชนได้รับบริการสุขภา พทาง
การแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงพัฒนาระบบประกันสุขภาพให้ได้มาตรฐานเท่าเทียมกันทุกระบบดูแลผู้สูงอายุเด็กสตรีคนพิการและผู้ด้อยโอกาส
และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนตลอดทุกช่วงวัยให้ดีขึ้นสามารถเข้าถึงบริการทางสังคมอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและ
คุ้มครองแรงงานโดยส่งเสริมการมีงานท าและยกระดับทักษะฝีมือและศักยภาพแรงงานไทยทั้งระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์โดยเร่งรัดก าร
ด าเนินงานให้มีผลอย่างเป็นรูปธรรมรวมทั้งป้องกันปราบปรามและบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดอนุรักษ์ส่งเสริมและพัฒนาศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมเพ่ือปลูกฝัง
เด็กเยาวชนและประชาชนให้มีศีลธรรมคุณธรรมและจริยธรรมมีค่านิยมที่พึงประสงค์และจิตส านึกที่ดีงามตามแบบอย่างวัฒนธรรมไทยส่งเสริมและพั ฒนาการ
กีฬาและนันทนาการให้เด็กเยาวชนคนพิการและประชาชนได้รับการเสริมสร้างสุขภาพสมรรถภาพทางกายและจิตใจที่ดีตลอดจนเพ่ิมศักยภาพนักกีฬาให้มี
คุณภาพได้มาตรฐานสู่ความเป็นเลิศและกีฬาอาชีพในระดับสากลทั้งนี้ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายไว้เป็นจ านวนทั้งสิ้น  955,921 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 
37.1 ของวงเงินงบประมาณ 

แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือให้คนไทยทุกกลุ่มทุกช่วงวัยได้มีโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานอย่าง
ทั่วถึงเป็นธรรมและต่อเนื่อง ส่งเสริมการปฏิรูปการศึกษาทั้งด้านคุณภาพครู หลักสูตรห้องเรียนและเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีมาตรฐานระดับสากลผลิตและ
พัฒนาครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาเสริมสร้างระเบียบวินัยคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาสร้างโอกาสทางการศึกษาตามโครงการหนึ่งอ าเภอหนึ่งทุน
เสริมสร้างโอกาสการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นโดยจัดสรรกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาและกองทุนเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาที่ผูกกับ รายได้ในอนาคตให้แก่
นักเรียนนิสิตนักศึกษาสนับสนุนให้สถาบันการศึกษาผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีคุณภาพและมาตรฐานสอดคล้องตามความต้องการของตลาดทั้งในเชิงปริมาณ
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และคุณภาพโดยเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาขาดแคลนผลิตแพทย์และพยาบาลเพ่ิมสร้างวัฒนธรรมและสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่คนทุกกลุ่มวัยควบคู่                
กับการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทุกประเภทในระดับพื้นท่ี 

2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559) ส านักงานคณะกรรมการ พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
การพัฒนาในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 มียุทธศาสตร์การพัฒนาที่ส าคัญซึ่งเกี่ยวของกับอุดมศึกษา คือ ยุทธศาสตร์    

การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ซึ่งมุ่งเตรียมคนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกช่วง
วัยให้มีภูมิคุ้มกันเพ่ือเข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเสริมสร้างศักยภาพของคนในทุกมิติให้มีความพรอม
ทั้งด้านร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง มีสติปัญญาที่รอบรู้ และมีจิตใจที่ส านึกในคุณธรรมจริยธรรม มีความเพียรและรู้คุณค่า ความเป็นไทย มีโอกาสและสามารถ
เรียนรู้ตลอดชีวิต ควบคู่กับการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมในสังคมและสถาบันทางสังคมให้เข้มแข็งและเอ้ือต่อการพัฒนาคน รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่นให้เข้มแข็งและสามารถสร้างภูมิคุ้มกัน ให้คนในชุมชน และเป็นพลังทางสังคมในการพัฒนาประเทศโดยยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ส าคัญในระยะ
แผนพัฒนาฯฉบับที่ 11 ดังนี้ 

2.2.1 ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคมม ุ่งสร ้างภ ูม ิค ุ้มก ันต ั้งแต ่ระด ับป ัจเจกครอบคร ัว และช ุมชน เพ ื ่อให ้เป ็นส ังคมท ี ่ม ีค ุณภาพ 
สามารถปร ับต ัวเข ้าก ับการเปล ี ่ยนแปลงและบร ิหารจ ัดการความเส ี่ยง ได ้อย ่างม ีประส ิทธ ิภาพ โดยให ้ความส าคัญก ับการสร ้างความม ั ่นคงทางเศรษฐก ิจ
และส ังคมให ้ท ุกคนในส ังคมไทยสามารถเข ้าถ ึงบร ิการทางส ังคมท ี ่ม ีค ุณภาพ ได ้ร ับการค ุ ้มครองทางส ังคมท ี ่ครอบคล ุมท ั ่วถ ึงและมี ค ุณภาพเท ่าเท ียมก ัน ม ี
โอกาสเข ้าถ ึงทร ัพยากรและโครงสร ้างพ้ืนฐานในการสร ้างอาช ีพและรายได ้ท ี่ม ั่นคง สามารถเข ้าถ ึงกระบวนการย ุต ิธรรมอย ่างเสมอภาคได ้ร ับการค ุ ้มครอง
ส ิทธ ิ ผลประโยชน ์และความม ั่นคง ปลอดภัยในช ีวิตและทร ัพย ์ส ินอย่างเท ่าเท ียมและสามารถด ารงชีวิตอย ู ่ได ้อย ่างม ีศ ักด ิ์ศรี ภายใต ้ระบบบร ิหาร จ ัดการ
ภาคร ัฐท ี่โปร ่งใส ย ึดประโยชน ์ส ่วนรวม และเป ิดโอกาสการม ีส ่วนร ่วมของประชาชนท ุกภาคส ่วนใน กระบวนการพ ัฒนาประเทศ 

2.2.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ม ุ่งเตร ียมคนให ้พร ้อม รับการเปล ี่ยนแปลง โดยให้ความส าคัญกับ
การพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกช ่วงว ัยให้มีภ ูมิค ุ ้มกันเพ ื่อเข้าส ู ่สังคม แห ่งการเร ียนร ู้ตลอดช ีว ิตอย ่างย ั่งย ืน ย ึดหล ักปร ัชญาของเศรษฐก ิจพอเพ ียงมาเสร ิมสร ้าง
ศ ักยภาพของคนในท ุก ม ิต ิให ้ม ีความพร ้อมท ั้งด ้านร ่างกายท ี่สมบ ูรณ ์แข ็งแรงม ีสต ิป ัญญาท ี่รอบร ู ้ และม ีจ ิตใจท ี่สำน ึกในค ุณธรรม จร ิยธรรมม ีความเพ ียรและ
ร ู ้ค ุณค ่าความเป ็นไทย ม ีโอกาสและสามารถเร ียนร ู ้ตลอดช ีว ิต ควบค ู ่ก ับการ เสร ิมสร้างสภาพแวดล้อมในส ังคมและสถาบันทางสังคมให้เข ้มแข็งและเอ ื้อต่อ
การพัฒนาคน รวมท ั้งส่งเสร ิม การพ ัฒนาช ุมชนท้องถ ิ่นใหเ้ข้มแข็งและสามารถสรา้งภ ูมิค ุ ้มกันใหค้นในช ุมชน และเป็นพล ังทางสังคมในการพ ัฒนาประเทศ 

2.2.3 ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความม่ันคงของอาหารและพลังงานให้ความส าคัญ ก ับการบร ิหารจ ัดการทร ัพยากรธรรมชาต ิท ี่เป ็น
ฐานการผล ิตภาคเกษตรให ้เข ้มแข ็งและสามารถใช้ประโยชน ์ได้ อย่างย ั่งย ืน เพ ื่อให ้ภาคเกษตรเป็นฐานการผล ิตอาหารและพล ังงานท ี่ม ีความม ั่นคง โดยการเพ ิ่ม
ประส ิทธิภาพ และศ ักยภาพการผล ิตภาคเกษตร สน ับสน ุนการว ิจ ัยและพ ัฒนาพ ันธ ุ ์พ ืช พ ันธ ุ ์ส ัตว ์และส ัตว ์น้ ารวมถ ึง เทคโนโลย ีการเกษตรท ี่เหมาะสม
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และเป ็นม ิตรก ับส ิ่งแวดล ้อม ส ่งเสรมิการสร ้างม ูลค ่าเพ ิ่มส ินค ้าเกษตรอาหาร และพล ังงานบนพ ื้นฐานของภ ูม ิป ัญญาท ้องถ ิ่นและความร ู ้สร ้างสรรค์ การสร ้างความ
ม ั่นคงในอาช ีพและรายได้ ให้แก่เกษตรกรตามหลักปรัชญาของเศรษฐก ิจพอเพียง ขณะเดียวกัน ให ้ความสำคัญกับการสร ้างความม ั่นคง ด้านอาหารและ
พล ังงานช ีวภาพท ั้งในระด ับคร ัวเร ือน ช ุมชนและประเทศ เพ ื่อสร ้างภ ูม ิค ุ ้มก ันใหภ้าคเกษตร สามารถพ ึ่งตนเองได ้และเผช ิญก ับป ัจจ ัยเส ี่ยงต ่างๆได ้อย ่างม ั่นคง 

2.2.4  ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ให้ ความส าค ัญกับการปร ับโครงสร ้างเศรษฐก ิจบน
ฐานความร ู ้ ความคิดสรา้งสรรค ์และภูม ิปัญญาภายใต ้ปัจจัย สนับสนุนทีเ่อ ื้ออ านวยและระบบการแข ่งขันท ี่เปน็ธรรม เพ ื ่อสรา้งภ ูมิค ุ ้มกันให้กับประเทศ ม ุ ่งปร ับ
โครงสร้าง การค ้าและการลงท ุนให ้สอดคล ้องก ับความต ้องการของตลาดท ั้งภายในและต ่างประเทศ สร ้างม ูลค ่าเพ ิ่มให ้ก ับสาขาบร ิการท ี ่มีศักยภาพบนพ ื้นฐาน
ของนว ัตกรรมและความคิดสร ้างสรรค์ พ ัฒนาธุรกิจสร้างสรรค์และเมือง สร ้างสรรค์เพ ิ่มผล ิตภาพของภาคเกษตร และสร ้างม ูลค ่าเพ ิ่มด ้วยเทคโนโลย ีและ
กระบวนการผล ิตท ี่เป ็นม ิตรก ับ ส ิ่งแวดล ้อม พ ัฒนาภาคอ ุตสาหกรรมส ู ่อ ุตสาหกรรมฐานความร ู ้เช ิงสร ้างสรรค ์และเป ็นม ิตรต ่อส ิ ่งแวดล ้อม พัฒนาโครงสร้าง
พ ื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ สรา้งความม ั ่นคงด ้านพลังงานควบค ู ่ไปกับการปฏ ิรูปกฎหมาย และกฎระเบ ียบต ่างๆทางเศรษฐก ิจ และบร ิหารจ ัดการเศรษฐก ิจ
ส ่วนรวมอย ่างม ีประส ิทธ ิภาพ เพ ื ่อให ้เป ็น ฐานเศรษฐก ิจของประเทศท ี่เข ้มแข ็งและขยายต ัวอย ่างม ีค ุณภาพ 

2.2.5 ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม ม ุ ่งเช ื ่อมโยงม ิต ิของการพ ัฒนาเศรษฐก ิจ
ภายในประเทศก ับม ิต ิของความร ่วมม ือก ับประเทศในภูม ิภาค ต ่างๆบนพ ื้นฐานของการพ ึ่งพาซ ึ่งก ันและก ัน และม ีภูม ิค ุ ้มก ันต ่อกระแสการเปล ี่ยนแปลงจาก
ภายนอก โดยให้ ความสำค ัญก ับการพ ัฒนาฐานการผล ิตและการลงท ุนของประเทศให ้เช ื่อมโยงก ับประเทศเพ ื่อนบ ้านและ ภูม ิภาคเอเชียตะวันออกเฉ ียงใต ้ 
รวมท ั้งเช ื ่อมโยงก ับการผล ิตในประเทศพ ัฒนาความร ่วมม ือแบบห ุ ้นส่วนการ พ ัฒนาท ี่ย ั่งย ืนบนพ ื้นฐานของผลประโยชน์ร ่วมกันท ั้งในระดับอนุภูมิภาคและ
ภ ูมิภาค และสร ้างปฏิสัมพ ันธ ์ใน ความรว่มมือระหว่างประเทศอย่างสร้างสรรค์ เตร ียมความพรอ้มประเทศไทยในการเข ้าส ู ่ประชาคมอาเซ ียน ให ้ความสำค ัญ
ก ับการพ ัฒนากำล ังคนในท ุกภาคส ่วนให ้ม ีท ักษะท ี่ท ันต ่อการเปล ี่ยนแปลง ควบค ู ่ไปก ับการ พ ัฒนาความเช ื่อมโยงด ้านขนส ่งและระบบโลจ ิสต ิกส ์ภายใต ้กรอบ
ร ่วมม ืออน ุภูม ิภาค ปร ับปร ุงกฎ ระเบียบการ ขนส ่งคนและส ินค ้า เพ ื่อลดต ้นท ุนการดำเน ินธ ุรก ิจและเสร ิมสร ้างความเข ้มแข ็งของภาค ีการพ ัฒนา 
ภายในประเทศต ั้งแต ่ระด ับช ุมชนท ้องถ ิ่นให ้ก ้าวท ันการเปล ี่ยนแปลง 

2.2.6  ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนม ุ ่งบร ิหารจ ัดการ ทร ัพยากรธรรมชาต ิและส ิ่งแวดล ้อมให ้เพ ียงพอต ่อ
การร ักษาสมด ุลของระบบน ิเวศบนพ ื้นฐานของการม ีส ่วนร ่วมของช ุมชนในการด ูแลร ักษาและใช ้ประโยชน์ ควบค ู ่ไปก ับการเตร ียมความพร ้อมรองร ับ       
การเปล ี ่ยนแปลง ภ ูม ิอากาศและภ ัยพ ิบ ัต ิทางธรรมชาต ิเพ ื่อให ้ส ังคมม ีภ ูม ิค ุ ้มก ัน สามารถสน ับสน ุนการพ ัฒนาเศรษฐก ิจและ ยกระดับค ุณภาพช ีว ิตให้คน  
ในส ังคมไทย โดยให ้ความส าค ัญกับการอน ุรักษ์ ฟ ื้นฟู และสร้างความม ั ่นคงของ ฐานทร ัพยากรธรรมชาต ิและส ิ ่งแวดล ้อม ปร ับกระบวนท ัศน ์การพ ัฒนาและ
ข ับเคล ื่อนประเทศไปส ู ่การเป ็น เศรษฐก ิจและส ังคมคาร ์บอนต่ าและเป ็นม ิตรก ับส ิ่งแวดล ้อม ยกระด ับข ีดความสามารถในการร ับม ือและปร ับต ัวต ่อ             
การเปล ี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพ ิบัต ิทางธรรมชาต ิ ควบคุมและลดมลพิษและพัฒนาระบบการบร ิหาร จัดการทร ัพยากรธรรมชาต ิและส ิ่งแวดล้อมให้มี
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ประส ิทธ ิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรมอย ่างบูรณาการ   สร้าง ภ ูม ิค ุ ้มก ันด ้านการค ้าจากเง ื่อนไขด ้านส ิ่งแวดล ้อมและวิกฤตภาวะโลกร ้อน และเพ ิ่มบทบาท
ประเทศไทยในเวที ประชาคมโลกท ี่เก ี่ยวข ้องก ับกรอบความตกลงและพ ันธกรณ ีด ้านส ิ่งแวดล ้อมระหว ่างประเทศ 

 
3. นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประจ าปีงบประมาณ 2558 (5นโยบายทั่วไป) 

3.1 การพัฒนาและปฏิรูปการศึกษา 
 จะต้องยึดหลักการมีส่วนร่วมการกระจายอ านาจและความต้องการของทุกภาคส่วนในสังคมมีความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพ

การแข่งขันของประเทศรวมทั้งเป็นไปตามกระบวนการของสภาปฏิรูปแห่งชาติและสภานิติบัญญัติแห่งชาติและแนวนโยบายของคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้การสร้าง
โอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย จะต้องให้ความส าคัญกับการสร้างความเท่าเทียมและเป็นธรรมโดยการน้อมน าแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาสมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มได้ มีโอกาสเข้าถึงองค์
ความรู้ได้โดยสะดวกและสามารถพัฒนาและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการด าเนินชีวิตได้อย่างต่อเนื่องรวมทั้งเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างเท่าเทียม 

3.2 การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรทางการศึกษา 
 จะต้องให้ความส าคัญกับการยกระดับความรู้ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากลควบคู่ไปกับการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปลูกฝัง

คุณธรรมการสร้างวินัยปลูกฝังอุดมการณ์ความยึดมั่นในสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์การมีจิตสาธารณะความตระหนักถึงผลประโยชน์ของส่ วนรวม
มากกว่าส่วนตนและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในหลักการประชาธิปไตยเคารพความคิดเห็นของผู้อ่ืนยอมรับความแตกต่างหลากหลายทางความคิด
อุดมการณ์และความเชื่อรวมทั้งรู้คุณค่าและสืบสานวัฒนธรรมและขนบประเพณีอันดีงามของไทย 

3.3 การส่งเสริมและยกสถานะของครูซึ่งเป็นบุคลากรหลักในระบบการศึกษา 
จะต้องให้ความส าคัญกับการสร้างเสริมให้วิชาชีพครูเป็นวิชาชีพชั้นสูงในสังคมเป็นบุคลากรที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องคุณธรรม

และจริยธรรมมีภูมิความรู้และทักษะในการสื่อสารถ่ายทอดความรู้ที่เหมาะสมมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครูตลอดจนมีฐานะและคุณภาพชีวิตที่ดี สอดคล้องกับสภาพ
ทางเศรษฐกิจและสังคมไทยในปัจจุบัน 

3.4 การบริหารและการปฏิบัติราชการกระทรวงในทุกระดับ 
จะต้องให้ความส าคัญกับการบูรณาการการปฏิบัติของทุกหน่วยงานในสังกัดให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและประสานสอดคล้องกับหน่วยงานภาครัฐ

ภาคเอกชนและภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องรวมทั้งเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลปราศจากการทุจริตคอรัปชั่นตลอดจนให้ความส าคัญกับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับงานด้านการศึกษาที่ถูกต้องรวดเร็วและตรงกับความต้องการของสังคม 
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4. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว  15 ปี ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551-2565)  
สาระส าคัญกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว  15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 -2565)ออกแบบโดยค านึงถึงมิติบูรณาการและองค์รวมของการพัฒนา

อุดมศึกษาเพ่ือก าหนดทิศทางยุทธศาสตร์ (Strategic direction) โดยมีสาระหลัก 2 ส่วนดังนี้ 
ส่วนที่ 1  ภาพอนาคตที่จะมีผลกระทบต่อโลก ประเทศและอุดมศึกษา มี 7 ประเด็นประกอบด้วย  1) ความเปลี่ยนแปลงด้านประชากร  2) พลังงาน

และสิ่งแวดล้อม  3) การมีงานท าและตลาดแรงงานในอนาคต 4) การกระจายอ านาจการปกครอง  5) การจัดการความขัดแย้ง และความรุนแรง  6) เยาวช น
นักศึกษา และบัณฑิตในอนาคต 7) เศรษฐกิจพอเพียง 

ส่วนที่ 2 ประเด็น ทิศทาง และนโยบายของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาวมี 9 ประเด็นประกอบด้วย  1) รอยต่อการศึกษาระดับอ่ืน  2) การ
แก้ปัญหาอุดมศึกษาในปัจจุบัน 3) ธรรมภิบาลและการบริหารจัดการอุดมศึกษา 4) บทบาทของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน ของ
ประเทศ 5) การเงินอุดมศึกษา  6) การพัฒนาบุคลากรในอุดมศึกษา  7) เครือข่ายอุดมศึกษา 8) การพัฒนาอุดมศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ และ 9)  โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเรียนรู้ 

เป้าหมาย ของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว  15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 -2565) เมื่อสิ้นสุดแผนในปี พ.ศ. 2565 คือการ “ยกระดับคุณภาพ
อุดมศึกษาไทย เพ่ือผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสามารถปรับตัวส าหรับงานที่เกิดขึ้นตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสร้างความรู้และ
นวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในโลกาภิวัฒน์ สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของท้องถิ่นไทย โดยใช้กลไกของธรรมภิ บาล การเงิน 
การก ากับมาตรฐาน และเครือข่ายอุดมศกึษาบนพื้นฐานของเสรีภาพทางวิชาการ ความหลากหลาย และเอกภาพเชิงระบบ” 

4.1 แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) วิสัยทัศน์ในปี 2559 คือ มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีศักยภาพ
ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ สามารถท างานเพ่ือด ารงชีพตนเองและเ พ่ือช่วยเหลือสังคม มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ และมีสุขภาวะทั้ง 
ร่างกายและจิตใจ เน้นใช้กลยุทธ์ผ่านการน าองค์กรเชิงรุก รวมทั้งพัฒนาอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพ และเป็นวิชาชีพที่ยอมรับของสังคม โดยมียุทธศาสตร์ 8 ด้าน คือ 
1) เปลี่ยนระบบการน าองค์กรให้ขับเคลื่อนอุดมศึกษาแบบองค์รวม 2) สร้างเอกภาพและคุณภาพของข้อมูลสถิติอุดมศึกษาโดยศูนย์สารสนเทศอุดมศึกษา
แห่งชาติ 3) เปลี่ยนกระบวนทัศน์ด้านการศึกษา โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาระบบการรับนักศึกษา เพ่ือเปิดโอกาสการเรียนรู้ตามศักยภาพของผู้เรียนในทุก 
วัย 4) พัฒนาอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพ 5) ยกระดับคุณภาพบัณฑิตอย่างก้าวกระโดด 6) น าประเทศพ้นวิกฤตและชี้น าการพัฒนาด้วยงานวิจัยเชิงสร้างสรรค์    7) 
บริการวิชาการเพ่ือพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และ 8) สร้างความเชื่อม่ันในคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา 

4.2  แผนยุทธ์ศาสตร์อาเซียนของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ในการเตรียมความพรอมของระบบอุดมศึกษาเพ่ือรองรับการเป็นประชาคมอาเซียนและเปิดเสรีการค้าบริการด้านการอุดมศึกษา ในปีพ.ศ. 2558 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จัดท าแผนยุทธ์ศาสตร์อุดมศึกษาไทยในการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปีพ.ศ. 2558            
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ซึ่งมีวิสัยทัศน์ที่จะท าให้ บัณฑิตไทยมีความสามารถในระดับสากล และมีความรับผิดชอบในฐานะสมาชิกประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก โดยมียุ ทธศาสตร์ 
3 ประการ คือ (1) การเพ่ิมขีดความสามารถของบัณฑิตให้มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล (2) การพัฒนาความเข้มแข็งของสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนา
ประชาคมอาเซียน และ (3) การส่งเสริมบทบาท ของอุดมศึกษาไทยในประชาคมอาเซียน 

4.3  แผนกลยุทธ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (พ.ศ.2547-2556) คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
แผนกลยุทธ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ด าเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศ ไทยมีเศรษฐกิจที่เข้มแข็งเป็นสังคมความรู้ ที่แข่งขันได้ใน

สากลมีความมั่นคงและประชาชนมีชีวิตที่ดี” โดยได้ก าหนดกลยุทธ์หลักในการพัฒนาไว้ 5 กลยุทธ์ คือ กลยุทธ์หลักที่ 1 : พัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจ เศรษฐกิจ
ชุมชน และคุณภาพ ชีวิต เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและผลิตภาพภาคการผลิตยกระดับเศรษฐกิจ และชุมชนและคุณภาพบริการ ทางสังคม        
กลยุทธ์หลักที่ 2 : พัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ตอบสนองความต้องการของภาค เศรษฐกิจและสังคม  กลยุทธ์หลักท่ี 3 : พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและสถาบันเพ่ือกระตุ้นและสนับสนุนการพัฒนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรม กลยุทธ์หลักท่ี 4 : สร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เพื่อให้เกิดแรงสนับสนุนจากสาธารณชนอย่างต่อเนื่อง กลยุทธ์หลักที่ 5 : ปรับระบบการบริหารจัดการด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีให้มีเอกภาพ
และประสิทธิภาพสูง 

4.4  นโยบายและยุทธ์ศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2555-2559) ส านักงานคณะ กรรมการวิจัยแห่งชาติ 
นโยบายการวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2555-2559) เน้นการบูรณาการด้านการวิจัยที่สอดคล้องกับ แนวนโยบายและยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาประเทศ 

ควบคู่กับการวิจัยเพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการ เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างสมดุลและยั่งยืน ภายใต้วิสัยทัศน์การวิจัยของชาติ (พ.ศ.2555 -2559)     
คือ “ประเทศไทยมีและใช้งานวิจัยที่มีคุณภาพ เพ่ือการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน” โดยมีการก าหนดพันธกิจการวิจัยของชาติ (พ.ศ.2555-2559) คือ “พัฒนา
ศักยภาพและขีดความสามารถในการวิจัยของประเทศให้สูงขึ้น และสร้างฐานความรู้ที่มีคุณค่า สามารถประยุกต์และพัฒนาวิทยาการที่เหมาะสมแล ะแพร่หลาย 
รวมทั้งให้เกิดการเรียนรู้และต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะ ตลอดจนเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยใช้ทรัพยากรและ
เครือข่ายวิจัยอย่างมี ประสิทธิภาพที่ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม” ซึ่งประกอบด้วย 5 ยุทธ์ศาสตร์การวิจัย คือ ยุทธ์ศาสตร์ที่ 1 : การสร้างศักยภาพและความสามารถเพ่ือ
การพัฒนาทางสังคม ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การสร้างศักยภาพและความสามารถเพ่ือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การอนุรักษ์เสริมสร้าง และพัฒนา
ทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้าง ศักยภาพและความสามารถเพ่ือการพัฒนานวัตกรรมและบุคลากรทางการวิจัย ยุทธศาสตร์ที่ 
5 : การปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ เพ่ือการบริหารจัดการความรู้ ผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ทรัพยากร และภูมิปัญญาของประเทศสู่การใช้ ประโยชน์
เชิงพาณิชย์และสาธารณะ ด้วยยุทธวิธีที่เหมาะสมที่เข้าถึงประชาชน และประชาสังคมอย่างแพร่หลาย 
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4.5 นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งงชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555 –  2565) ส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ 

นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555 – 2565)  มีวิสัยทัศน์ที่เน้น “นวัตกรรมเขียว เพ่ือสังคม
คุณภาพและเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพ” โดยการขับเคลื่อนประเทศ ไปสู่วิสัยทัศน์ดังกล่าว ได้ก าหนดกรอบการพัฒนาของแผนฯ 5 ประการคือ  1) พัฒนางาน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือสนับสนุนการสร้างสังคมคุณภาพที่มีภูมิคุ้มกัน  2) พัฒนางานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือสนับสนุน
การสร้างเศรษฐกิจให้มีคุณภาพเสถียรภาพ โดยมีการเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกและภูมิภาค (Globalization and Regionalization) 3) พัฒนางานวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) 4) พัฒนาและผลิตก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงประชากรศาสตร์ (Demographic Change) และ 5) พัฒนาปัจจัยสนับสนุน ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

4.6  กรอบแนวทางการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาในการช่วยเหลือ แก้ไข ฟื้นฟูและเยียวยา ภาคอุตสาหกรรมและชุมชนทองถิ่น 
(รับผิดชอบโดย ศ.ดร.ประสาท สืบค้า ประธาน ทปอ.) 

กระทรวงศึกษาธิการวางกรอบแนวทางการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาในการช่วยเหลือ แก้ไข ฟื้นฟูและเยียวยาภาคอุตสาหกรรม ชุมชนท้องถิ่น 
และประชาชนที่ประสบอุทกภัย โดยระดมสรรพก าลังจาก สถาบันอุดมศึกษา พร้อมก าลังเสริมจากสถาบันอาชีวศึกษา (สอศ.) และศูนย์การศึกษานอกโร งเรียน 
(กศน.) ร่วม ฟื้นฟูทุกภาคส่วนตามความเชี่ยวชาญของตนเอง โดยดึงศักยภาพและงานวิจัย ตลอดจนทรัพยากร เครื่องมือ และ พลังของนักศึกษาเพ่ื อช่วยเหลือ
เยียวยาในปัญหาอุทกภัยนี้     

นอกจากนี้ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) มีการจัดตั้งคณะท างานเพ่ือการพัฒนาฟ้ืนฟูใน ด้านต่างๆ โดยอาศัยบทบาทของอุดมศึกษาใน
การให้ความช่วยเหลือ แก้ไข ฟ้ืนฟูจากปัญหาอุทกภัย ดังนี้ 

- การฟ้ืนฟูด้านวิศวกรรม โดยการจัดตั้งคณะท างานที่มีความรู้ความสามารถด้านวิศวกรรมศาสตร์จากมหาวิทยาลัยสมาชิก ทปอ. จ านวน 200     
ทีม ๆ ละ ประมาณ 20 คน ให้ค าปรึกษาแนะน า ฟ้ืนฟูแก่บริษัทที่อยู่ในเขต อุตสาหกรรมที่ประสบอุทกภัย 

- การฟ้ืนฟูด้านการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษาด้านการเกษตร ร่วมกันจัดท าหลักสูตรการอบรมเรื่อง        
การเพาะปลูกพืชระยะสั้นให้ได้ผลผลิตภายใน 5 สัปดาห์ การฟ้ืนฟูดินหลังอุทกภัย เพ่ือการเพาะปลูก เป็นต้น              

- การฟ้ืนฟูด้านสาธารณสุข ตั้งแต่ระดับครอบครัวถึงระดับสังคม การส่งแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และบุคลากรดานสาธารณสุขอ่ืน ๆ ไปตรวจรักษา 
แจกยา และให้ความรู้แก่ประชาชน              

- การฟ้ืนฟูด้านจิตใจ โดยการส่งนักจิตวิทยาหรือจิตแพทย์ ลงพื้นที่ให้ค าปรึกษา              
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- การฟ้ืนฟูด้านอาชีพ เนื่องจากภาวะตกงานอาจจะเพ่ิมสูงขึ้น และการฟื้นฟู ช่วยเหลือด้านอื่น ๆ เป็นต้น 
พร้อมทั้งก าหนดกรอบแนวทางการบริหารจัดการและการป้องกันอุบัติภัย (Disaster Management and Prevention Forum) โดยจะจัดตั้ง Forum 

พร้อมแต่งตั้งคณะท างานซึ่งเป็นนักวิชาการและผู้รู้ ผู้มีความเข้าใจและสนใจเรื่องการป้องกันอุบัติภัยด าเนินการศึกษา วิเคราะห์และวิจัย ในเรื่อง ภูมิอากาศ
เปลี่ยนแปลง (Climate Change) และภาวะโลกร้อน (Global Warming) เพ่ือก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ และมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดซ้ าอีกในอนาคต ทั้งนี้    
การด าเนินงานในระยะยาว มีแผนที่จะจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการและป้องกันอุบัติภัย (Disaster Management and Prevention Center) เพ่ือรวบรวมข้อมูล 
วิเคราะห์ สังเคราะห์และให้ข่าวสารที่แม่นย าและทันสมัยต่อประชาชนและ หน่วยงานที่ต้องการข่าวสารดังกล่าว 

ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบต่อสถาบันอุดมศึกษาอย่างแน่นอนทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนั้น มหาวิทยาลัยจะต้องเร่งเตรียมการณ์รับมือกั บ
ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ เพ่ือประโยชน์ต่อการปรับทิศทางพัฒนามหาวิทยาลัยในอนาคต โดยมหาวิทยาลัยต้องปรับปรุงและพัฒนาในด้านต่างๆ เช่น ด้านการจัด
การศึกษา ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต สร้างชื่อเสียงและเอกลักษณ์ให้เป็นที่รู้จักและเป็นที่สนใจของนักเรียนและผู้ปกครอง การทบทวนหลักสูตรและ
ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และรองรับการศึกษาในทศวรรษที่ 21 ในด้านวิชาการและวิจัยเน้นการใช้
ความแข็งแกร่งในสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยเชี่ยวชาญและช านาญ และจัดการทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับงานวิจัย ตลอดจนน าไปใช้ประโยชน์ใน
เชิงพาณิชย์และสาธารณะมากขึ้น อันส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของประเทศ ในด้านการบริหารจัดการภายในที่ต้องมุ่งเน้นคุณภาพ เพ่ือเพ่ิม 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น รวมทั้งพัฒนาบุคลากรให้มีภาวะผู้น าในด้านต่างๆ โดยเฉพาะการเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง เพ่ือปรับตัวแ ละเตรียมพร้อม 
กับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างทันการณ์ และเพ่ือความอยู่รอดของมหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน 
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
5.1 ทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตามกรอบระยะเวลา 15  ปี  (พ.ศ. 2552 - 2566) 
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จุดเริ่มต้นของการขับเคลื่อนและพัฒนา  ประกอบด้วยทุน (Capital)  ดังต่อไปนี้ ทุนทางด้านบุคลากร  ทุนทางด้านทางกายภาพ  ทุนทางด้าน       
องค์ความรู้และวัฒนธรรม ทุนทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ทุนทางด้านเงินทุน ซึ่งทุนเหล่านี้จะไปเอ้ือต่อการพัฒนาที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ การสร้างมูลค่าเพ่ิม   
ภูมิปัญญา การเชื่อมโยง และสภาพคล่อง ตามล าดับซึ่งต้องมีการจัดการทางด้าน IT (IT  Management) และสร้างการเชื่อมโยงคุณค่า (Value Management)  
โดยใช้ภารกิจทั้ง  4  ด้านเป็นกระบวนการ (Process) คือ ภารกิจด้านงานวิจัย ภารกิจด้านการเรียนการสอน ภารกิจด้านการบริการวิชาการแก่สังคม          
และภารกิจด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนาธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

จากประเด็นข้อท้าทาย ได้น ามาก าหนดทิศทางการพัฒนาตามกรอบของจุดมุ่งหมายวัตถุประสงค์ และภารกิจของมหาวิทยาลัย ได้ดังต่อไปนี้  
มหาวิทยาลัยเสมือน (Virtual หรือ E-University)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนามุ่งมั่นใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการให้ครบ

ทุกภารกิจ ไม่ว่าจะเป็น E-Learning, E-Research, E-Service, E-Office และ E-Library เป็นต้น ทั้ งนี้ เพ่ือให้มหาวิทยาลัยเป็นสังคมแห่งองค์ความรู้ 
(Knowledge Society) มีความร่วมมือกับนานาอารยประเทศ (International Collaboration) ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกิดจากการรวมศาสตร์  
หลายๆ ศาสตร์เข้าด้วยกัน (Emerging Technology) 

การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life - Long Learning) ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเองจะต้องค านึงถึง เพราะในอีก 15 ปี 
ข้างหน้า สังคมจะเป็นสังคมแห่งองค์ความรู้ ทุกกลุ่มงานอาชีพจ าเป็นต้องมุ่งสู่สังคมแห่งองค์ความรู้ นอกจากปฏิบัติเป็นแล้ว ยังคงต้องคิดเป็นด้วย ดังนั้น 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเองจ าเป็นต้องมุ่งพัฒนาสังคมให้เป็นสังคมที่มีแต่ความห่วงใยและแบ่งปัน (Care and Share) ซึ่งกันและกัน 

สังคมแห่งความรู้และภูมิปัญญา(Intelligence Society)เป็นสังคมที่อุดมด้วยองค์ความรู้และภูมิปัญญา ทั้งนี้เพ่ือยกระดับและพัฒนาให้เกิดอัจฉริยะ
องค์ความรู้ในเชิงบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคม ชุมชน ซึ่งจ าเป็นต้องมีการเชื่อมโยงภูมิ ปัญญาด้วยเทคโนโลยีที่
ทันสมัย 

ความเป็นคนที่สมบูรณ์ (Humanization) นับว่าเป็นสิ่งท้าทายที่ส าคัญมากของทุกองค์กร หากองค์กรมีความเข้าใจกับเป้าหมายและปรัชญาขององค์กร
ในทิศทางเดียวกัน และท่ีส าคัญต้องเข้าใจต่อสังคมท่ีอุดมด้วยความรู้และภูมิปัญญาแล้ว  ก็จะส่งให้มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  

เทคโนโลยีที่เกิดจากการผสมผสานจากหลาย ๆ ศาสตร์ (Emerging Technology)ทั้งนี้เพ่ือมุ่งมั่นให้เกิดเทคโนโลยีใหม่ ๆ (Emerging Technology) 
โดยการบูรณาการจากศาสตร์ต่าง ๆ ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้แบบใหม่เพ่ือการระดมสมองจากความรู้ที่ หลากหลายการคิดร่วมกันเห็นพ้องร่วมกัน บนพ้ืน
ฐานข้อมูลทั้งนี้เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันและให้มีการใช้ทรัพยากรต่าง ๆอย่างมีประสิทธิภาพ 

มุ่งสู่ความเป็นสากล(Internationalization)ยุคของโลกาภิวัตน์มีผลกระทบโดยตรงต่อ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาในอนาคตที่ต้อง
สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล โดยมีทิศทางในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ (International Collaboration) ไม่ว่าจะเป็นภารกิจ
ทางด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริหารจัดการ 
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ความเป็นมืออาชีพและนักปฏิบัติ  (Hands-on Professional Graduates) ซึ่งนับว่าเป็นค่านิยมร่วม (core value) ที่ส าคัญอันหนึ่งของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยมีทิศทางจัดการเรียนการสอนให้มีความเชี่ยวชาญเป็นนักปฏิบัติควบคู่ไปกับการคิดเป็น ตลอดจนพัฒนามาตรฐานวิชาชีพการเป็น
นักปฏิบัติพัฒนาองค์ความรู้ให้งานวิชาการก้าวทันการเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นสากล พัฒนาสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในการเรียนการสอน 

ความย่ังยืนทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (Sustainable Social & Environment)มุ่งไปที่ภารกิจการวิจัย การบริการวิชาการ และ โดยมีทิศทางการ
พัฒนาการวิจัยในเรื่องของสิ่งแวดล้อม ส าหรับภารกิจการบริการวิชาการนั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนามุ่งมั่นสู่การพัฒนาสังค มให้เป็นสังคมที่
เกื้อกูลและแบ่งปันซึ่งกันและกันทั้งนี้เพ่ือให้เกิดสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ส่วนภารกิจทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อมนั้น จะมุ่งพัฒนา
เทคโนโลยีผสมผสานมาประยุกต์สืบค้น เก็บรักษา บูรณะและถ่ายทอดการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมโดยการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมื อทั้ง
ภายในและภายนอกพ้ืนที่เพ่ืออนุรักษ์สืบทอดไปถึงอนุชนรุ่นหลัง 

การพึ่งพาตนเอง (Autonomy)ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้มีธรรมภิบาลและมีความทันสมัยต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงผสมผสานการบริหาร
จัดการร่วมกับเขตพ้ืนที่เป็นเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือให้เกิดความเข้มแข็งพ่ึงตนเองและเลี้ยงตัวเองได้ 
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ความสัมพันธ์ระหว่างภารกิจทั้ง 4+1 ด้าน และข้อท้าทาย (Flagships) ทั้ง 9  
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การเรียนการสอน          

การวิจัย          

การบริการวิชาการ          

การทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและ
รักษาสิ่งแวดล้อม 

         

การบริหารจัดการ          

 
การก าหนดทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาในอนาคตอีก 15 ปีนั้น ได้ก าหนดบนพ้ืนฐานศักยภาพของพ้ืนที่

เป็นหลัก ทั้งนี้เทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นนั้นจ าเป็นต้องสอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ของภาคเหนือ ดังนั้นกล่าวโดยสรุปในภาพรวมของพ้ืนที่ภาคเหนือ สามารถสรุปได้
ดังนี้คือ 

 พ้ืนที่สูงตอนบน (ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ป่าไม้ แม่น้ า ล าธาร ภูเขา เป็นต้น) 
 พ้ืนที่ราบลุ่มตอนล่าง(พืชไร่และปศุสัตว์) 
 ชายแดนติดต่อกับ GMS และ East –West Corridor 
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 ศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจของพ้ืนที่ (การเกษตร การท่องเที่ยวศิลปวัฒนธรรม หัตถกรรมสมุนไพรและสุขภาพ) 
จากสภาพของภาคเหนือดังได้กล่าวข้างต้นแล้ว สามารถก าหนดทิศทางของเทคโนโลยีที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาสามารถท่ีจะเข้าไปมี

บทบาทต่อสังคม ชุมชนในฐานะที่เป็นสถาบันทางการศึกษาโดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือให้เกิดคุณค่าร่วมได้เป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ 
1) กลุ่ม Green and Clean Technology  

เทคโนโลยีนี้ครอบคลุมถึงเทคโนโลยีสะอาดและรักษาสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้รวมถึงเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับพลังงาน (Energy) อาหาร (Food) การจัดการ
ของเสีย (Waste Management) และรวมถึงเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) เป็นต้น 

2) กลุ่ม Logistic Technology 
สภาพภูมิประเทศของภาคเหนือมีความเหมาะสมมากที่ต้องค านึงถึงเทคโนโลยีนี้โดยเฉพาะสินค้าทางการเกษตรจากภาคเหนือทุกปี จะเกิดปัญหามา

โดยตลอด หากมีการศึกษาอย่างจริงจัง ปัญหาสินค้าทางการเกษตรอาจจะไม่ปัญหาอีกต่อไป 
3) กลุ่ม ICT 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะมีบทบาทมากในยุคสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ในอีก 15 ปี ไม่ว่าจะเป็นการศึกษา การวิจัย       
การบริการ วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการ การท่องเที่ยว ภูมิปัญญาเป็นต้น 

4) กลุ่ม Fine Art Technology 
ศิลปวัฒนธรรมของสังคมในอนาคตจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้เทคโนโลยีเพ่ือความยั่งยืน  แต่ต้องอยู่บนพ้ืนฐานของความยั่งยืนและสอดคล้องกั บวิถีชีวิต

และวัฒนธรรมความเป็นเอกลักษณ์ของสังคม ชุมชน 
อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีทั้ง 4 กลุ่มนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาในฐานะมหาวิทยาลัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะต้องเป็น    

ที่พ่ึงของสังคมและชุมชนในภาคเหนือ 
5.2  กรอบแผนพัฒนาระยะยาว 
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆทั้งในและต่างประเทศดังกล่าวมาแล้วข้างต้นส่งผลให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาต้องเตรียมความ

พร้อมและปรับเปลี่ยนให้มีการบริหารเปลี่ยนแปลงที่ดีและยั่งยืนด้วยการจัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในระยะ 15 ป ี(พ.ศ. 2552 
- 2566) ทั้งนี้เพ่ือเป็นกรอบรองรับการพัฒนาเทคโนโลยี การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ในอนาคต โดยเฉพาะการผลิตก าลังคนให้
เป็นนักปฏิบัติผนวกกับนักคิดทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพัฒนาทักษะใหม่ ๆ ให้กับแรงงานไทยสร้างงานวิจัยและพัฒนาเพ่ือแก้ปัญห าสังคมชุมชน
โดยเฉพาะในเขตภาคเหนือของประเทศเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืนในขณะเดียวกันบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี      
ราชมงคลล้านนาทุกคนจะต้องท างานและอยู่ได้บนพ้ืนฐานและสภาพแวดล้อมที่มีความสุขมีความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กรเพ่ือน ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
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ล้านนาให้บรรลุเป้าหมายได้ในอนาคต กรอบแผนการพัฒนาระยะยาวของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนานั้น ได้มีการวิเคราะห์เป็นล าดับขั้นตอนบน
พ้ืนฐานข้อมูล และการมีส่วนร่วมของบุคลากรทั้งในและนอก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  

เป้าหมายส าคัญของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาที่ต้องการ“ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี                
มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา  ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่เน้นการปฏิบัติ  ท าการสอน  ท าการวิจัย  ผลิตครูวิชาชีพ   ให้บริกา รทางวิชาการในด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่สังคม  ทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  โดยให้ผู้ส าเร็จอาชีวศึกษามีโอกาสในการศึกษาต่อด้านวิชาชีพ
เฉพาะทางระดับปริญญาเป็นหลัก”มหาวิทยาลัยจึงได้จัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในระยะยาว 15 ปี (พ.ศ. 2552 – 2566) นี้
ขึ้นโดยแยกตามภารกิจด้านต่างๆ ทั้ง 4 ด้าน ดังนี้ 

5.2.1 เป้าหมายยุทธศาสตร์ด้านการเรียนการสอน  
เพ่ือให้ได้บัณฑิตที่มีจิตส านึกที่ดีในสังคมองค์ความรู้มีทักษะและความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นสากลโ ดยสร้าง

เครือข่ายความร่วมมือบนพื้นฐานการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ การเรียนการสอน 
5.2.2 เป้าหมายยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย  

เพ่ือยกระดับและพัฒนาให้เกิดอัจฉริยะองค์ความรู้ในเชิงบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยจิตส านึกนักวิจัยที่ดี เพ่ือสร้างคว ามเข้มแข็ง
ให้กับสังคม ชุมชน 

5.2.3 เป้าหมายยุทธศาสตร์ด้านการบริการวิชาการ  
เพ่ือให้ผู้รับบริการเข้าถึงเครือข่ายความร่วมมือการให้บริการที่มีจิตส านึกที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และน าองค์ความรู้ไปพัฒนาเศรษฐกิ จ สังคม 

ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
5.2.4 เป้าหมายยุทธศาสตร์ด้านการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม  

เพ่ือยกระดับและพัฒนาจิตส านึกของคนในสังคม ชุมชนรักและหวงแหนศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม โดยใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  
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เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายหลัก ในการผลิตบัณฑิตนักปฎิบัติที่มีวินัย คุณธรรมจริยธรรมและคุณภาพ  สร้างสรรค์งานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ให้บริการวิชาการที่เป็น
ประโยชน์ต่อสังคมและประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และเตรียมพร้อมสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าในระดับ ภูมิภาคและระดับโลก             
โดยประเด็นยุทธศาสตร์หลัก 6 ด้าน ประกอบด้วย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน  New Approach to Learningเพ่ือ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และพัฒนาบัณฑิต       
นักปฏิบัติที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับความ  ต้องการของประเทศและแข่งขันได้ในระดับสากล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ วิจัย และ นวัตกรรมCommunity Research and Innovationเพ่ือ ผลิตผลงานวิจัยที่ตอบสนอง
ความต้องการของชุมชนและเพ่ิมขีดความสามารถในการ แข่งขันของประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพบัณฑิตและบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะทาง Competency and Good Citizenship (Humanization) เพ่ือสร้าง
บัณฑิตและพัฒนาบุคลากรให้มีความสมบูรณ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการและธรรมาภิบาล Good Governance and Modern Managementเพ่ือ พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
เพ่ือการบริหารงานแบบกระจายอ านาจ มีคุณภาพและมีส่วนร่วม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 

 

สร้างเครือข่ายและพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากล  Networking and Internationalizationเพ่ือ สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศโดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรเพ่ือพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตรและ 
พัฒนาโลกทัศน์ วิสัยทัศน์ จากประสบการณ์การศึกษาและท างานกับผู้อ่ืนในสังคมแบบ พหุวัฒนธรรม (Multicultural and Life Skills 
Literacy) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ และการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยทั้งระบบ  Computer and Technology Literacy
เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการให้บริการและการบริหารจัดการ ในทุกภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย 
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ความเชื่อมโยงของแผนของยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

แผนภูมแิสดงความเชือ่มโยงนโยบายรัฐบาลแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปีแผนกลยุทธ์มทร.ล้านนา 5 ปีระยะที่ 2 
(พ.ศ.2557 – 2561) ยุทธศาสตร์การจดัสรรงบประมาณแผนงานยุทธศาสตรก์ารจัดสรรงบประมาณเป้าหมายกระทรวงเป้าหมายหน่วยงานผลผลิตโครงการ 

ประจ าปีงบประมาณ 2557 - 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยกีารวิจัยและนวัตกรรม สังคมและคุณภาพชีวิต ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การต่างประเทศและเศรษฐกจิระหว่างประเทศ เศรษฐกจิและความมั่นคงแห่งรัฐ การบริหารกจิการบ้านเมอืงที่ด ี

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 

การสร้างความเป็นธรรม
ในสังคม 

การพัฒนาคนสู่สงัคมการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตอย่างยั่งยืน 

ความเข้มแข็งภาคเกษตรความมั่นคงของ
อาหารและพลังงาน 

การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การ
เติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 

สร้างความเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาค
เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะ
ยาว 15 ปี 

แผนพัฒนามทร.ลา้นนา 
กรอบระยะเวลา 15 ปี 

แผนยุทธศาสตร์ มทร.ล้านนา5ปี 
พ.ศ.2557-2561 (ระยะท่ี 2) 

รอยต่อการศึกษาระดบัอื่น การแก้ปญัหาอุดมศึกษา การจัดกลุ่มอุดมศึกษา ธรรมมาภิบาลและการบรหิาร การพัฒนาขีดความสามารถเพื่อการแข่งขัน ระบบวิจัยและนวัตกรรม การเงินอุดมศึกษา 

ระบบการพัฒนาบุคลากร เครือข่ายอุดมศึกษา การพัฒนานกัศึกษาแบบบูรณาการ โครงสร้างพื้นฐานเพือ่การเรียนรู ้ คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เขตพัฒนาเฉพาะภาคใต้ 

ยุทธศาสตร์ด้านการเรียนการสอน ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย 
 

ยุทธศาสตร์ด้านการบรกิารวิชาการ 
 

ยุทธศาสตร์ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
 

ยุทธศาสตร์ด้านการบรหิารจัดการ 
 

พัฒนาและปรบัปรุงกระบวนการเรียนการสอน 

 

สร้างความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ 

 

พัฒนาศักยภาพบัณฑิตและบุคลากรที่มีความสามารถ
เฉพาะทาง 

 

พัฒนาระบบบรหิารจัดการและธรรมาภิบาล 
สร้างเครือข่ายและพัฒนา

มหาวิทยาลัยสู่สากล 
 

การพัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อ
การเรียนรู ้และการบรหิารจัดการ

มหาวิทยาลัยทั้งระบบ 
 

ยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณ 

ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา การอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนาศิลปและวัฒนธรรม การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 

เป้าหมายการให้บริการ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ก าลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล ประชาชนได้รับการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิตท่ีมี
มาตรฐาน คุณภาพ ประชาชนได้รับความรู้ ความเข้าใจ มีความตระหนักร่วมอนุรักษ์และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 

มีผลงานวิจัย และนวัตกรรมท่ีได้รับการเผยแพร่น าไปใช้ประโยชน์ หรือต่อยอดในเชิงพาณิชย์ 

เป้าหมายมทร.ล้านนา5ปี 
พ.ศ.2557-2561 (ระยะท่ี 2) เป็นมหาวิทยาลัยช้ันน าด้านการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัต ิบนฐานสร้างสรรค์นวัตกรรมวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยเีพื่อชุมชนอาเซียนและเป็นมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทีผ่ลิตบัณฑิตนักปฏิบัต ิ(Hands-on) ให้เป็นที่ยอมรบัใน 3 ระดับดังนีเ้ปน็ 1 ใน 5  

ระดบัชาตปิ ี2558 , เป็น 1 ใน 10 ระดบัภูมิภาคป ี2560, เป็น 1 ใน 100 ระดบัโลกป ี2564 
 

ผลผลติ/โครงการ 
ผลงานการให้บริการวิชาการ 

 

ผู้ส าเรจ็การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 

ผลงานวิจัยเพือ่สร้างองค์ความรู ้

 

ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 

โครงการเตรียมความพรอ้มสู่ประชาคมอาเซี่ยน 

 

แผนงานยุทธศาสตร์การ

จัดสรรงบประมาณ2558 
ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา การอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนาศิลปและวัฒนธรรม 

นโยบายรัฐบาล 

การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 
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แผนภูมิความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พันธกิจคณะ
บริหารธุรกิจและ

ศิลปศาสตร์ 

ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ มีคุณธรรม เชี่ยวชาญเทคโนโลยี ขับเคลื่อนพลังประชาคม สู่มาตรฐานสากล 

ปรัชญา 

วิสัยทัศน์ 

1. พัฒนากระบวนการผลิต
บัณฑิต Hand On ที่มีความรู้ 
มีคุณธรรม บ่มเพาะการเป็น
ผู้ประกอบการ และพึ่ งพา
ตนเอง 

บริหารงานแบบมีส่วนร่วม กระจายอ านาจ และหลักธรรมาภิบาล 

2. พัฒนากระบวนการเสริมสร้าง
งานวิจัย  และให้บริการวิชาการสู่
ชุมชน สังคมที่ยั่งยืน ประสานงาน
ความร่วมมือทั้งภายนอกและภายใน
มหาวิทยาลัยฯ 

 

 

3. พัฒนาส่งเสริมบุคลากรใน
ทุกๆ ด้าน การเพิ่มศักยภาพ 
และความก้าวหน้าในสาย
วิชาชีพ 

 

4. พั ฒ น า ร ะ บ บ ก า ร
บริหารงานให้มีประสิทธิภาพ 
เพื่อให้มีความพร้อมต่อการ
เปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ 
และสังคม 

 

5. อ นุ รั ก ษ์  ส ร้ า ง ส ร ร ค์
ศิลปวัฒนธรรม ภู มิปัญญ า
ท้ อ ง ถิ่ น แ ล ะ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม 
ส่งเสริมสนับสนุนโครงการ
พระราชด าริของทุกพระองค์ 

 
Change: ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ด้านวิชาการ วิจัย  นวัตกรรม การบริหารจัดการ
องค์การ โครงสร้างการปฏิบัติงาน และการกระจาย
อ านาจ ให้สอดคล้องกับภารกิจและมาตรฐานสากล 
เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและโดดเด่นในทุกเขต
พื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

ยุทธศาสตร ์ Challenge: ร้างความแตกต่างในการผลิตบัณฑิตนัก
ปฏิบัติที่มีความโดดเด่นเฉพาะด้าน  (Differential 
Focus Strategy) สู่ความเป็นเลิศภายใต้ค าขวัญที่เป็น
ที่ ย อม รับ ทั่ ว ไป คือ  “ราชม งคลสร้ า งคน สู่ งาน 
เช่ียวชาญเทคโนโลยี เป็นการสร้างชื่อเสียงและสร้าง
โอกาสให้กับบัณฑิตในการมีงานท า 

 

 

Chance: สร้างโอกาสในการก้าวเข้ าสู่การเป็ น
มหาวิทยาลัยชั้นน าด้านการผลิตบนฐานความคิด
สร้างสรรค์ สร้างนวัตกรรมเพื่อชุมชน ท้องถิ่นทั้งใน
และต่างประเทศ 

 

พัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการสอน 

ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

สร้างความเป็นเลิศ
ทางด้านวิชาการ 

 

พัฒนาศักยภาพบัณฑิตและ
บุคลากรท่ีมีความสามารถเฉพาะ 

พัฒนาระบบบริหาร
จัดการและธรรมภิบาล 

สร้างเครือข่ายและพัฒนา
มหาวิทยาลัยสู่สากล 

 

การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่การเรยีนรู้
และการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยทั้งระบบ 

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน กลยุทธ ์ การพัฒนาบุคลากร HRD & 
HRM 

 

การพัฒนาคุณภาพนักศกึษาและ
บุคลากร (เชิงวิชาการ เชิงทักษะชีวิต) 

การสร้างความร่วมมือ 
Co op 

การผลิตบัณฑิต  
Hands on 

การจัดการศึกษาตาม
อัธยาศัย 

สวนนวัตกรรม Innovation 
Park/COE 

การสนองงานอันเนื่องมาจากประราชด าริและการ
น าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์สูส่ังคม 

 

การยกระดับมหาวิทยาลัยสู่
สากล 

การพัฒนาข้อมูลสารสนเพื่อการบริหารจัดการ (Data 
Information center : cockpit 

การพัฒนาวัฒนธรรมองค์การ 

 

การเรียนการสอน กิจกรรมตามพันธกิจ 
4 ด้าน 

งานวิจัย 

 

การบรกิารวิชาการ การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

การบริหารจัดการ 
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ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์) ปีการศึกษา 2557 

ตัวบ่งชี้
คุณภาพ 

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน บรรลุ
เป้าหมาย 

(/ = บรรลุ , 
 x = ไม่
บรรลุ) 

คะแนน
ประเมิน 
(เกณฑ์ 
สกอ.) 

หมายเหตุ 
(เช่น เหตุผล

ของการ
ประเมิน 

ที่ต่างจากที่
ระบุใน SAR) 

ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ (%หรือสัดส่วน) 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1   0.65 1.00 0.650 x 0.65   

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2   0.00 0.00 (ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญา
เอก=8.679 ดังนั้นคะแนนที่ได้เท่ากับ 1.085) 

x 1.09   

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ร้อยละ 20 0.00 0.00 (ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ=16.321 ดังนั้นคะแนนที่ได้เท่ากับ 
1.360) 

x 1.36   

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 ร้อยละ 10 0.00 0.00 ร้อยละ  -2.000 ค่าร้อยละไม่เกินร้อยละ 10 คิด
เป็นคะแนน 5.000 

x 5   

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 4 ข้อ (3 คะแนน) - - 4 x 3   

ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 4 ข้อ (3 คะแนน) - - 3 x 3   

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1   - - 6 x 5   

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 25,000 บาท 0.00 0.00 (จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรือสร้างสรรค์จาก
ภายในและภายนอกสถาบัน = 41,840,121.00/
จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า=
352.00)=118,863.98 บาทเมื่อเทียบค่าคะแนน
เตม็ 5 = 25,000.00 บาท ดังนั้นคะแนนที่ได้
เท่ากับ 5.000) 

/ 5   
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ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์) ปีการศึกษา 2557 

ตัวบ่งชี้
คุณภาพ 

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน บรรลุ
เป้าหมาย 

(/ = บรรลุ , 
 x = ไม่
บรรลุ) 

คะแนน
ประเมิน 
(เกณฑ์ 
สกอ.) 

หมายเหตุ 
(เช่น เหตุผล

ของการ
ประเมิน 

ที่ต่างจากที่
ระบุใน SAR) 

ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ (%หรือสัดส่วน) 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3   0.00 0.00 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
(ผลรวมถ่วงน้ าหนักของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่เท่ากับ0.000/จ านวนอาจารย์
และนักวิจัยประจ าทั้งหมดเท่ากับ34.000) = ร้อย
ละ0.000 เมื่อเทียบค่าร้อยละ 30 เท่ากับ 5 
คะแนน  ดังนั้นคะแนนเท่ากับ 0.000 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
(ผลรวมถ่วงน้ าหนักของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่เท่ากับ30.800/จ านวนอาจารย์
และนักวิจัยประจ าทั้งหมดเท่ากับ386.000) = รอ้ย
ละ7.979 เมื่อเทียบค่าร้อยละ 20 เท่ากับ 5 
คะแนน  ดังนั้นคะแนนเท่ากับ 1.995 
คะแนนในระดับคณะ เท่ากับ ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่
ได้ของทุกกลุ่มสาขา = 0.000+1.995/2=0.998 

x 1   

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 5 ข้อ (4 คะแนน) - - 2 x 2   

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 4 ข้อ (3 คะแนน) - - 4 / 3   

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 4 ข้อ (4 คะแนน) - - 5 / 4   
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ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์) ปีการศึกษา 2557 

ตัวบ่งชี้
คุณภาพ 

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน บรรลุ
เป้าหมาย 

(/ = บรรลุ , 
 x = ไม่
บรรลุ) 

คะแนน
ประเมิน 
(เกณฑ์ 
สกอ.) 

หมายเหตุ 
(เช่น เหตุผล

ของการ
ประเมิน 

ที่ต่างจากที่
ระบุใน SAR) 

ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ (%หรือสัดส่วน) 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 4 ข้อ (3 คะแนน) - - 4 / 3   

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุก
องค์ประกอบ 

        2.85   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คณะบริหารธรุกิจและศิลปศาสตร ์| RMUTL 

 ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ (คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์) ปีการศึกษา 2557 

 
 
 
องค์ประกอบคุณภาพ 
  

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน หมายเหตุ 
   

 
I 

 
 
P 

 
 

O 

 
 

รวม 

0.00<=1.50การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51–2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51–3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51-4.50 การด าเนินงานระดับดี 
4.51-5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

องคป์ระกอบที่ 1 2.48 3.00 0.65 2.35 การด าเนินงานต้องปรับปรุง   

องค์ประกอบที่ 2 5.00 5.00 1.00 3.67 การด าเนินงานระดับดี   

องค์ประกอบที่ 3 - 2.00 - 2.00 การด าเนินงานต้องปรับปรุง   

องค์ประกอบที่ 4 - 3.00 - 3.00 การด าเนินงานระดับพอใช้   

องค์ประกอบที่ 5 - 3.50 - 3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้   

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 
ของทุกองค์ประกอบ 

3.11 3.29 0.83 2.85 การด าเนินงานระดับพอใช้   

ผลการประเมิน การ
ด าเนินงาน
ระดับพอใช้ 

การ
ด าเนินงาน
ระดับพอใช้ 

การ
ด าเนินงาน 

ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 
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สรุปคะแนนผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร (6 พื้นที่) คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2557 
 

ล าดับ รายชื่อหลักสูตร ผลประเมิน(ผ่าน/ไมผ่่าน) คะแนนประเมิน 

1 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ผ่าน 1.52 

2 ภาษาอังกฤษธุรกิจ ผ่าน 1.73 

3 ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ ผ่าน 1.57 

4 การท่องเที่ยวและการโรงแรม ผ่าน 0.39 

5 การบัญช ี ไม่ผ่าน 1.54 

6 การจัดการ ไม่ผ่าน 1.63 

7 การตลาด   ไม่ผ่าน 1.00 

8 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ไม่ผ่าน 1.57 

คะแนน  5.21/8 = 0.65 
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ผลการประเมิน ระดบัหลักสตูร กรณีไม่ผ่านตามเกณฑ์และยังไม่ได้มาตรฐาน แต่มีผลการ ด าเนินงานในองค์ประกอบที่ 2 ถึง องค์ประกอบที่ 6 ดังตารางต่อไปนี้ 

ล าดับ รายชื่อหลักสูตร 

ผลการด าเนินงานตามองค์ประกอบ ในปีการศึกษา 2557 

องค์ประกอบที่ 2- 6 

2 3 4 5 6 คะแนนเฉลี่ยรวม 

1 การบัญช ี 4.09 1.00 1.63 0.75 1.00 1.54 

2 การจัดการ 3.75 1.00 2.24 0.75 1.00 1.63 

3 การตลาด 1.79 1.00 1.13 0.5 1.00 1.00 

4 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 3.56 1.33 1.77 0.75 1.00 1.57 

 

 



 

คณะบริหารธรุกิจและศิลปศาสตร ์| RMUTL 

 

 

 

3. แผนปฏิบัติราชการคณะบริหารธรุกิจและศิลปศาสตร์  

ประจ าปีงบประมาณ 2559 
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 แนวทางการจัดสรรงบประมาณคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2559  

แนวทางการจัดสรรงบประมาณคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2559 ให้ความส าคัญกับการขับเคลื่อนกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัย เน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพ เสริมสร้างความเข้มแข็งและโดดเด่นในทุกเขตพ้ืนที่ ให้มีมาตรฐานสากล และส่งเสริมการปฏิรูป
การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย ทั้งด้านคุณภาพครู หลักสูตร และกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งในทุกภารกิจของ
มหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และการตอบสนองต่อพันธกิจของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ทั้ง 4 ด้านได้แก่ การจัดการเรียนการ
สอน การวิจัย การบริการว  ิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม รวมถึงการบริหารจัดการภายในหน่วยงาน โดยได้ก าหนดนโยบายงบประมาณและแนวทางการ
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังนี้ 

1. ให้ความส าคัญกับการด าเนินงานตามภารกิจของคณะ และมหาวิทยาลัย ที่มีผลต่อการส่งเสริมคุณภาพและประสิทธิภาพในการผลิตบัณฑิต
นักปฏิบัติ 

2. บูรณาการการด าเนินงานตามภารกิจต่างๆ ของหน่วยงานให้ด าเนินงานครอบคลุมทั้งระบบอย่างมีประสิทธิภาพ ลดความซ้ าซ้อน        
โดยเชื่อมโยงกับกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน (PA) ของผู้บริหาร และหน่วยงาน 

3. เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน คณะ และพ้ืนที่  ควบคู่กับการพิจารณาการใช้จ่ายงบประมาณให้ครอบคลุมแหล่ง
เงินและจัดล าดับความส าคัญของภารกิจของหน่วยงาน และมหาวิทยาลัย 

4. บริหารจัดการงบประมาณให้เพียงพอต่อการบริหารงานทุกพันธกิจของหน่วยงาน ให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด 
 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้ก าหนดวงเงินงบประมาณ จ านวน 190,179,316 บาท เพ่ือให้หน่วยงาน คณะ และพ้ืนที่มีงบประมาณรายจ่ายเพียงพอ
ในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ และมหาวิทยาลัย  
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โครงสร้างงบประมาณ 
โครงสร้างงบประมาณคณะบริหารธุรกิจและศฺลปศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีสาระส าคัญสรุปดังนี้ 
 
 งบประมาณประจ าปี 2559 

งบประมาณแผ่นดิน  จ านวน     79,660,600 บาท  คิดเป็น   41.89 % 
งบประมาณรายได้  จ านวน   110,518,716 บาท  คิดเป็น   58.11 % 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  จ านวน  190,179,316 บาท  คิดเป็น               100 % 
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การจัดสรรงบประมาณประจ าปี  2559 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

หมวดรายการ งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณรายได้ รวม 

1. งบบุคลากร            32,428,200  10,738,400 43,166,600 

2. งบด าเนินงาน              5,759,700  59,389,208 65,148,908  

3. งบลงทุน            15,600,000  2,000,000 17,600,000  

4. งบเงินอุดหนุน            25,872,700  -  25,872,700  

5. งบรายจ่ายอื่น -  4,576,800 4,576,800  

6. โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน -  -  -  

งบกลาง -  -  -  

ส่งใช้เงินยืม -  -  -  

น าส่งค่าสาธารณูปโภค -  4,806,058                4,806,058  

สมทบพ้ืนที่ -  695,750 695,750  

สมทบคณะ -  690,750 690,750  

สมทบมหาวิทยาลัย -                27,621,750  27,621,750  

สะสมมหาวิทยาลัย -  -  -  

รวม 79,660,600 110,518,716 190,179,316 
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 รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 
 งบประมาณแผ่นดิน 
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 งบประมาณรายได้ 
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 โครงการงานพัฒนาหน่วยงาน 
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แนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
การน าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาไปสู่การปฏิบัติ จ าเป็นจะต้องอาศัยปัจจัย

สนับสนุนและแนวทางการด าเนินการที่ชัดเจน การด าเนินงานโครงการต่างๆ ภายใต้แผนปฏิบัติราชการฯ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าประสงค์ท่ีก าหนดไว้ จ าเป็นอย่าง
ยิ่งที่จะต้องมีการระดมสรรพก าลังทั้งในด้านบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยีต่างๆ ตลอดจนการสร้างความตระหนักในการมีส่วนร่วมเป็ นเจ้าของและ
การสื่อสารระหว่างองค์กร ดังนั้นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาจึงก าหนดกระบวนการการบริหารงบประมาณที่ส าคัญในการน าแผนปฏิ บัติราชการ
ประจ าปี พ.ศ. 2559 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้ 

1. แผนงานพัฒนาด้านวิชาการ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาก าหนดเป้าหมายหลักในการพัฒนาดังต่อไปนี้ 
  1.1 ด้านการพัฒนานักศึกษา 

  -     พัฒนาตัวป้อน โดยการสร้างเครือข่ายร่วมมือกับสถานศึกษาท้ังในระดับอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาผลิตตัวป้อน โดยจัดหลักสูตรร่วม 
เช่น STEM Science &  Technology 

  -     พัฒนารูปแบบการคัดกรองนักศึกษาใหม่ (เน้นการสอบภาคปฏิบัติ) 
  -     บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาต้องมีอัตราการได้งานท าของบัณฑิตเพ่ิมขึ้น 
  -     ผู้ส าเร็จการศึกษาต้องผ่านการสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  -     ผู้ส าเร็จการศึกษาต้องผ่านการสอบสมรรถนะวิชาชีพหรือใบรับรองคุณวุฒิเฉพาะสาขา 
 1.2 ด้านการพัฒนาหลักสูตร ทั้งระดับบัณฑิตและบัณฑิตศึกษา 
  -     ทุกหลักสูตรต้องบริหารจัดการให้เป้นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) และผลักดันให้ได้รับการรับรอง

มาตรฐานระดับนานาชาติ 
  -     พัฒนาหลักสูตรเพื่อการผลิตบัณฑิตปฏิบัติมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพร่วมกับสถานประกอบการในรูปแบบ Modular System, PBL, 

WiL ตามกรอบมาตรฐานสภาวิชาชีพ 
  -     พัฒนาหลักสูตรบูรณาการระหว่างสาขา คณะ ทั้งระดับชาติ และนานาชาติ 
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1.3 ด้านพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 
 -     พัฒนาบุคลากรทางวิชาการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ให้มีสัดส่วนตามมาตรฐานอุดมศึกษา 
 -     สนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการฝึกประสบการณ์ด้านการปฏิบัติ (ฝังตัว) ร่วมกับสถานประกอบการ ทั้งในและต่างประเทศ 

  -     สร้างเครือข่ายร่วมกับสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศให้บุคลากรศึกษาต่อในระดับสูง เพ่ือเพ่ิมคุณวุฒิทางการศึกษาตาม
มาตรฐานระดับอุดมศึกษา 

1.4 ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน 
 -     พัฒนารูปแบบการเรียนปรับพื้นฐานวิชาชีพ และพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ นักศึกษา ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ 
 -     จัดการเรียนการสอนวิชาพ้ืนฐานร่วมกัน รูปแบบคณะ และสาขา ส าหรับนักศึกษาปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 
 -     สร้างเครือข่ายการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ ในรูปแบบบูรณาการร่วมกับการท างาน (Work Integrated 

Learning : WiL)   
 -     พัฒนาคู่มือการจัดการเรียนการสอน (มอค.) ตามมาตรฐาน TQF เน้นการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ 
2. แผนพัฒนาด้านงานวิจัย โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เน้นการพัฒนาผลงานวิจัยที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล จึงจ าเป็นต้องก าหนด

เป้าหมายหลักในการพัฒนาดังต่อไปนี้ 
2.1 เปลี่ยนการกระตุ้นเป็นเพ่ิมการสนับสนุนการผลิต  และพัฒนาผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และงานบริการวิชาการสู่ชุมชน 
2.2 กระตุ้น บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ลง journal ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ และปรากฏในฐานข้อมูลด้านงานวิจัย 

 2.3 สนับสนุนทุนในการฝังตัวเพ่ือหาโจทย์วิจัย สู่การใช้ประโยชน์ ทั้งในระดับชุมชน สังคม และระดับประเทศ เพิ่มมากข้ึน 
 2.4 กระตุ้นให้นักวิจัยหาโจทย์วิจัยและทุนสนับสนุนจากภายนอก 

2.5 เพ่ิมมาตรการให้ผู้สอนทุกคนเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย 
3. แผนพัฒนาด้านบริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เน้นการพัฒนางานบริการวิชาการและท านุ

บ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่บูรณาการและเกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคม อย่างเป็นรูปธรรม จึงจ าเป็นต้องก าหนดเป้า หมายหลักในการพัฒนาดังต่อไปนี้ 
  3.1 พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นที่สามารถเทียบโอนกับการเรียนการสอน รูปแบบ Modular system 

3.2 พัฒนาธนาคารหน่วยกิต เพ่ือสนับสนุนหลักสูตรระยะสั้นที่สามารถเทียบโอนหน่วยกิตระหว่าง เรียน และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 3.3 ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ปกป้อง เผยแพร่ พัฒนาศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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4. แผนพัฒนาด้านบริหารจัดการ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เน้นการบริหารจัดการสร้างสรรค์แบบมีส่วนร่วม เน้นการส่งเสริม ติดตาม 
ก ากับ มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจึงจ าเป็นต้องก าหนดเป้าหมายหลักในการพัฒนาดังต่อไปนี้ 

4.1 การมีส่วนร่วม ของบุคลากรเพ่ือด าเนินงานร่วมกัน ให้บรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัย 
4.2 การสื่อสารองค์กรที่ดี เพ่ือสร้างความเข้าใจ และให้เกิดการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีต่อมหาวิทยาลัย 

ส่งเสริมให้การปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน 
4.3 การกระจายอ านาจ ส่งเสริมการกระจายอ านาจการบริการจัดการด้านงบประมาณให้กับหน่วยงาน คณะ และพ้ืนที่ 

 4.4 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
4.5 การประกันคุณภาพ โดยการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ภายนอก 
4.6 มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
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ค่าเป้าหมายและผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ตามเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ 
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2559 

  

University KPIs/ ตัวชี้วัดขององค์กรตามพันธกิจ หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย

มหาวิทยาลัยปี 
59 

ค่าเป้าหมาย
คณะบริหารฯ ปี 

59 
ผู้ก ากับตวับ่งชี้ ผู้รับผิดชอบ 

  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาและปรบัปรุงกระบวนการเรียนการสอน New Approach to Learning เป็นองค์กรแห่งการเรียนรูแ้ละพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับความ
ต้องการของประเทศและแข่งขันได้ในระดับสากล 

กลยุทธ์ที่ 1 การผลิตบณัฑิต Hands On  
11  มีการพัฒนาหลักสูตรในรูปแบบการเรยีนการสอนรวมเหล่า และในรูปแบบ CO-OP (สหกิจ

ศึกษา) WILโดยมีเนื้อหาการเรียนการสอนในรูปแบบ MODULAR System , E-learning  
หลักสตูร 48 8 รองอธิการบดี

ด้านวิชาการ 
รองคณบดดี้าน

วิชาการ 
22  สร้างมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพรว่มกับสถานประกอบการ หลักสตูร 48 2 รองอธิการบดี

ด้านวิชาการ 
รองคณบดดี้าน

วิชาการ 
33  มีการส่งเสรมิประสบการณ์พเิศษให้นักศึกษาที่มีศักยภาพสูง โครงการ 4 1 รองอธิการบดี

ด้านวิชาการ 
รองคณบดดี้าน

วิชาการ 
44  ส่งเสริมคณุภาพผลการเรยีนรู้ของบัณฑิตตามกรอบ TQF  โครงการ 20 6 รองอธิการบดี

ด้านวิชาการ 
รองคณบดดี้าน

วิชาการ 
55  ระดับความส าเร็จของกระบวนการรับนักศึกษาเชิงรุก การเตรียมความพร้อมของ บัณฑิต 

Hands-On โดยมีกระบวนการ ดังต่อไปนี ้ 
1.  มีความร่วมมือดา้นการผลติตัวป้อนร่วมกับสถาบันการศึกษา มัธยม อาชีวะ  
2. มีนักศึกษาจากสถาบันการศึกษา มัธยม อาชีวะ ที่มีการสร้างความร่วมมือด้านการผลติตัว

ป้อน เข้ารับการศึกษาในมหาวิทยาลัย ร้อยละ 20 ของจ านวนนักศึกษาใหม่ และเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5 ต่อ ปี (ตั้งแต่ป ี2559) 

3. มีระบบและกลไกการจดัท าคลงัข้อสอบ และสอบปฏิบัติ เพื่อคัดกรองนักศึกษาใหม่ 
4. นักศึกษาใหม่ได้รับการเตรียมความพร้อมพื้นฐานวิชาการ 3 ด้าน 1.วิทยาศาสตร ์,

คณิตศาสตร์ ,อังกฤษ 2.พื้นฐานวิชาชีพ 3.เทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ร้อยละ 100 
5. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาใหม่ต่อการได้รับการเตรียมความพร้อมพื้นฐานวิชาการ 

3 ด้าน เท่ากับ 4.00 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน 

ข้อ 5 4 รองอธิการบดี
ด้านวิชาการ 

รองคณบดดี้าน
วิชาการ 
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University KPIs/ ตัวชี้วัดขององค์กรตามพันธกิจ หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย

มหาวิทยาลัยปี 
59 

ค่าเป้าหมาย
คณะบริหารฯ ปี 

59 
ผู้ก ากับตวับ่งชี้ ผู้รับผิดชอบ 

  

กลยุทธ์ที่ กลยุทธ์ที่ 22  การจัดการศึกษาตามอัธยาศัยการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย  

66  ระดับความส าเร็จการจัดการศึกษาตามอัธยาศยั 
1.  มีการพัฒนาหลักสตูรระยะสั้นด้านวัฒนธรรม(Modular system) รองรับทั้งในระบบและ 
     นอกระบบ 
2.  มีการจดัการศึกษา การเรยีนรูต้ลอดชีวิต การเทียบโอนหน่วยกติ เทียบโอนประสบการณ ์
3.  มีการจดัตั้งศูนย์ คลังสมอง คลังความรู้ คลังผู้เชี่ยวชาญ ผู้เกษียณ ศิษย์เก่า ผู้เชี่ยวชาญ    
     จากสถานประกอบการและคลังความรู้ของมหาวิทยาลัย/ชุมชน 

ข้อ 3 2 รองอธิการบดี
ด้านงานวิจัยฯ 

ผู้ช่วยคณบดีด้าน
งานวิจัยและ

บริการวิชาการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 22    สร้างความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ วิจัย และสร้างความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ วิจัย และ  นวัตกรรมนวัตกรรมCCoommmmuunniittyy  RReesseeaarrcchh  aanndd  IInnnnoovvaattiioonn  ผลิตผลงานวิจัยท่ีตอบสนองความต้องการของชุมชนโดยผลิตผลงานวิจัยท่ีตอบสนองความต้องการของชุมชนโดย
ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคม  และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันระดับชและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันระดับชาติ และภูมภิาคาติ และภูมภิาค  
กลยุทธ์ที่ กลยุทธ์ที่ 33  การสร้างสวนนวัตกรรมการสร้างสวนนวัตกรรม  IInnnnoovvaattiioonn  PPaarrkk  //  CCOOEE  

77  มีระบบส่งเสริมพัฒนางานวิจัย ดังต่อไปนี้ (บ่มเพาะนักวิจัยหน้าใหม่ ระบบพ่ีเลี้ยง          
การฝกึอบรม การเข้าร่วมกลุ่มวิจัย และส่งเสรมิการจดัประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและ
นานาชาติและจัดท าวารสารงานวจิัย) 
1. มีระบบบ่มเพาะนักวิจัยหน้าใหม่  
2. ระบบพ่ีเลี้ยง การฝึกอบรม  
3. มีการส่งเสริมใหเ้กิดการเข้าร่วมกลุ่มวิจยั 
4. ส่งเสริมการจัดประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ 
5. มีการจัดท าวารสารงานวิจยั 

ข้อ 4 5 รองอธิการบดี
ด้านงานวิจัยฯ 
รองอธิการบดี
ด้านวิชาการ 

ผู้ช่วยคณบดีด้าน
งานวิจัยและ

บริการวิชาการ 
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University KPIs/ ตัวชี้วัดขององค์กรตามพันธกิจ หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย

มหาวิทยาลัยปี 
59 

ค่าเป้าหมาย
คณะบริหารฯ ปี 

59 
ผู้ก ากับตวับ่งชี้ ผู้รับผิดชอบ 

  

88  มีการปรับปรุงระเบียบการให้บริการวิชาการให้มีความยืดหยุ่นและคล่องตัว ตามกระบวนการ
ต่อไปนี ้
1. มีกระบวนการทบทวนระเบียบการให้บริการวิชาการ 
2. มีการประเมินความเหมาะสมของระเบียบการให้บริการวิชาการ 
3. มีการปรับปรุงและมีการประกาศใช้ระเบียบการให้บริการวิชาการ 

ข้อ 3 3 รองอธิการบดี
ด้านงานวิจัยฯ 

ผู้ช่วยคณบดีด้าน
งานวิจัยและ

บริการวิชาการ 

99  มีการถ่ายทอดองค์ความรู ้ที่สามารถใช้ประโยชน์เชิงอุตสาหกรรม/ชุมชน การถ่ายทอด
เทคโนโลยีสู่ชุมชน อุตสาหกรรมเชงิพื้นที่ (Area Base) ใหม้ากขึ้น 

โครงการ/
กิจกรรม 

8 2 รองอธิการบดี
ด้านงานวิจัยฯ 

ผู้ช่วยคณบดีด้าน
งานวิจัยและ

บริการวิชาการ 

1100  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์  
เกณฑ์มาตรฐาน 
1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัย 
    หรืองานสร้างสรรค ์
2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
3. จัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
4. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนนุการเผยแพร่ผลงานวิจัย ฯลฯ 
5. มีการพัฒนาสมรรถนะนักวิจยั มีการสร้างขวัญและก าลังใจ ตลอดจนยกย่องนักวิจัย/ 
    อาจารย์ที่มีผลงานวิจยัและงานสร้างสรรคด์ีเด่น 
6. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธ์ิ 

ข้อ 6 2 รองอธิการบดี
ด้านงานวิจัยฯ 
รองอธิการบดี
ด้านบริหาร 

รองอธิการบดี
ด้านยุทธศาสตรฯ์ 

ผู้ช่วยคณบดีด้าน
งานวิจัยและ

บริการวิชาการ 
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University KPIs/ ตัวชี้วัดขององค์กรตามพันธกิจ หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย

มหาวิทยาลัยปี 
59 

ค่าเป้าหมาย
คณะบริหารฯ ปี 

59 
ผู้ก ากับตวับ่งชี้ ผู้รับผิดชอบ 

  

1111  งบประมาณสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรคต์่อจ านวนอาจารยป์ระจ าและนักวิจัย
ประจ า 

บาท/คน/ป ี วิทย์ = 
60,000 
สังคม = 
25,000 

วิทย์ = 
60,000 
สังคม = 
25,000 

รองอธิการบดี
ด้านงานวิจัยฯ 
รองอธิการบดี

ด้านยุทธศาสตรฯ์ 

ผู้ช่วยคณบดีด้าน
งานวิจัยและ

บริการวิชาการ 

1122  ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า เรื่อง/ป ี 990 30 รองอธิการบดี
ด้านงานวิจัยฯ 

ผู้ช่วยคณบดีด้าน
งานวิจัยและ

บริการวิชาการ 

1133  อาจารย์มผีลงานตีพิมพ์/เผยแพร ่ต่ออาจารย์และนักวิจัยประจ า ร้อยละ วิทย์ = 100 
สังคม = 50 

วิทย์ = 100 
สังคม = 50 

รองอธิการบดี
ด้านงานวิจัยฯ 

ผู้ช่วยคณบดีด้าน
งานวิจัยและ

บริการวิชาการ 

1144  อาจารย์มผีลงานท่ีน าไปใช้ประโยชน์ ต่ออาจารย์และนักวิจัยประจ า ร้อยละ 85 85 รองอธิการบดี
ด้านงานวิจัยฯ 

ผู้ช่วยคณบดีด้าน
งานวิจัยและ

บริการวิชาการ 

1155  เอกลักษณ์คณะ/สถาบัน  
1. แผนก าหนดเอกลักษณ์ของสถาบัน / ตัวช้ีวัด  
2. สรุปผลประเมินความพึงพอใจ ด้านเอกลักษณ ์ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) 
3. หลักฐานการศึกษาดูงานด้านเอกลักษณ ์
4. รางวัล/การยอมรับ/ยกย่อง 
5. กระบวนการถ่ายโอนความรู ้

ข้อ 5 5 รองอธิการบดี
ด้านงานวิจัยฯ 

ผู้ช่วยคณบดีด้าน
งานวิจัยและ

บริการวิชาการ 
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University KPIs/ ตัวชี้วัดขององค์กรตามพันธกิจ หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย

มหาวิทยาลัยปี 
59 

ค่าเป้าหมาย
คณะบริหารฯ ปี 

59 
ผู้ก ากับตวับ่งชี้ ผู้รับผิดชอบ 

  

1166  ส่งเสริมอาจารย์ประจ าท าวิจัย เทียบจากจ านวนบุคลากรทั้งหมด (ไม่นับซ้ า) ร้อยละ 65 65 รองอธิการบดี
ด้านงานวิจัยฯ 

ผู้ช่วยคณบดีด้าน
งานวิจัยและ

บริการวิชาการ 

1177  ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ต่อผลงานวิจัยท้ังหมด  ร้อยละ 40 40 รองอธิการบดี
ด้านงานวิจัยฯ 

ผู้ช่วยคณบดีด้าน
งานวิจัยและ

บริการวิชาการ 

1188  จ านวนโครงการวิจยัที่น าไปสู่การต่อยอดเชิงพาณิชย ์ โครงการ 8 2 รองอธิการบดี
ด้านงานวิจัยฯ 
รองอธิการบดี
ด้านบริหาร 

ผู้ช่วยคณบดีด้าน
งานวิจัยและ

บริการวิชาการ 

1199  จ านวนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพยส์ินทางปัญญาหรืออนุ
สิทธิบัตร 

ผลงาน 7 1 รองอธิการบดี
ด้านงานวิจัยฯ 
รองอธิการบดี
ด้านบริหาร 

ผู้ช่วยคณบดีด้าน
งานวิจัยและ

บริการวิชาการ 

2200  ร้อยละของโครงการวิจัยทีส่่งมอบผลงาน (ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์) ภายในก าหนดสัญญาต่อ
โครงการวิจัยทั้งหมด  

ร้อยละ 75 75 รองอธิการบดี
ด้านงานวิจัยฯ 

ผู้ช่วยคณบดีด้าน
งานวิจัยและ

บริการวิชาการ 

2211  ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบรกิาร สถาบันวิจัยและพัฒนา ร้อยละ  90 90 รองอธิการบดี
ด้านงานวิจัยฯ 

ผู้ช่วยคณบดีด้าน
งานวิจัยและ

บริการวิชาการ 



 

คณะบริหารธรุกิจและศิลปศาสตร ์| RMUTL 

ค่าเป้าหมายและผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ตามเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ 
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2559 

  

University KPIs/ ตัวชี้วัดขององค์กรตามพันธกิจ หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย

มหาวิทยาลัยปี 
59 
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59 
ผู้ก ากับตวับ่งชี้ ผู้รับผิดชอบ 

  

2222  การสร้างสวนนวัตกรรม Innovation Park / COE  ศูนย์ 15 1 รองอธิการบดี
ด้านงานวิจัยฯ 
รองอธิการบดี

ด้านกิจการพิเศษ 

ผู้ช่วยคณบดีด้าน
งานวิจัยและ

บริการวิชาการ 

2323  กองทุนวิจัยและพัฒนาบุคลากรด้านงานวิจัย กองทุน 1 1 รองอธิการบดี
ด้านงานวิจัยฯ 

ผู้ช่วยคณบดีด้าน
งานวิจัยและ

บริการวิชาการ 
2244  ระเบียบวา่ด้วยการเบิกจ่ายงบประมาณการวิจัย การเผยแพรผ่ลงานให้มีความยืดหยุ่น ปรับปรุง ปรับปรุง ปรับปรุง รองอธิการบดี

ด้านงานวิจัยฯ 
ผู้ช่วยคณบดีด้าน

งานวิจัยและ
บริการวิชาการ 

2255  มีกระบวนการประเมินผลงานวิจัย การยกย่อง และให้รางวัลนักวิจัย  ครั้ง/ป ี 1 1 รองอธิการบดี
ด้านงานวิจัยฯ 

ผู้ช่วยคณบดีด้าน
งานวิจัยและ

บริการวิชาการ 

2266  กลุ่มวิจัย (Research Group)  กลุ่ม 6 1 รองอธิการบดี
ด้านงานวิจัยฯ 

ผู้ช่วยคณบดีด้าน
งานวิจัยและ

บริการวิชาการ 
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59 
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59 
ผู้ก ากับตวับ่งชี้ ผู้รับผิดชอบ 

  

2277  มีการบริการวิชาการแกส่ังคมเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนและสงัคม  
1. คณะ ก าหนดชุมชนหรือ องค์การเป้าหมายของการให้บริการวิชาการแก่สังคมโดยความ 
    ร่วมมือระหว่างคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า เช่น การประชาคมร่วมกับชุมชน 
2. คณะท าแผนบริการวิชาการโดยมีส่วนร่วมจากชุมชนหรือองค์การเป้าหมายที่ก าหนด         
    ในข้อ 1  เช่น การจดัท าแผนบริการวิชาการร่วมกับชุมชนที่จะด าเนินโครงการบริการ 
    วิชาการ 
3. ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายไดร้ับการพัฒนาและมีความเข้มแข็งที่มีหลักฐานที่ปรากฏ 
    ชัดเจน  เช่น การพัฒนาอาชีพ  การสร้างอาชีพใหม่ในชุมชน 
4.  ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายด าเนินการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนือ่ง  เช่น มีการ  
     ด าเนินงานโครงการไม่น้อยกว่า  3 ปี 
5. คณะสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชนหรือ 
    องค์การเป้าหมาย เช่น การท า MOU ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครอืข่ายในการพัฒนาชุมชน 

ข้อ 5 5 รองอธิการบดี
ด้านงานวิจัยฯ 

ผู้ช่วยคณบดีด้าน
งานวิจัยและ

บริการวิชาการ 

2288  มีการบริการวิชาการ/วิชาชีพท่ีส่งผลต่อชุมชน/สังคม เกณฑ์การพิจารณา 
1. มีเหตุผลในการก าหนดแผนงานการน าความรู้และประสบการณ์เพื่อประโยชน์ต่อชุมชน/  
    สังคม 
2. มีการก าหนดตัวบ่งช้ีและระดับความส าเร็จของเป้าหมายไม่ต่ ากวา่ร้อยละ 80  
3. มีระบบและกลไกขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและต่อเนื่อง 
4. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง 
5. ผลการประเมินความพึงพอใจของชุมชน/สังคมต่อคณะ/สถาบัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80          
    ด าเนินการได้ 1- 5 มีค่าคะแนนเท่ากับ 2 คะแนน 
6. หลักฐานเชิงประจักษ์ท่ีประสบความส าเร็จทีสุ่ด อย่างน้อย 1 โครงการ    
6.1 ความต่อเนื่องในการด าเนินโครงการ ไม่น้อยกว่า 3 ปี     
6.2 ชุมชนมีความยั่งยืน พึ่งพาตนเองในการด าเนินการได ้ โดยไม่ใช้งบประมาณ คณะ/ 
      สถาบัน     

คะแนน 2 2 รองอธิการบดี
ด้านงานวิจัยฯ 

ผู้ช่วยคณบดีด้าน
งานวิจัยและ

บริการวิชาการ 
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มหาวิทยาลัยปี 
59 

ค่าเป้าหมาย
คณะบริหารฯ ปี 

59 
ผู้ก ากับตวับ่งชี้ ผู้รับผิดชอบ 

  

6.3 ได้รบัรางวัล/การยอมรับ/ยกย่อง จากชุมชน/สังคม  ด าเนินการได้ 6.1- 6.3 มีค่า
คะแนนเท่ากับ 3 คะแนน 

2299  มีการให้บริการวิชาการ/วิชาชีพท่ีส่งผลต่อคณะ/สถาบัน เกณฑ์การพิจารณา 
1. มีเหตุผลในการก าหนดแผนงานการน าความรู้และประสบการณ์เพื่อพัฒนาการเรียน        
    การสอน 
2. มีการก าหนดตัวบ่งช้ีและระดับความส าเร็จของเป้าหมายไม่ต่ ากวา่ร้อยละ 80  
3. มีระบบและกลไกขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและต่อเนื่อง 
4. การมีส่วนร่วมของนิสิต/นักศึกษา อาจารย์และบุคลากร 
5. มีเอกสารพัฒนาเอกสารค าสอน/รายวิชา/ต ารา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจ านวน 
    รายวิชาการที่เปิดสอน  หรือ มีหลักสตูรใหม ่ 1 หลักสูตรด าเนินการได้ 1- 5 มีค่าคะแนน 
    เท่ากับ 2 คะแนน 
6. หลักฐานเชิงประจักษ์ท่ีประสบความส าเร็จทีสุ่ด อย่างน้อย 1 โครงการ     
6.1 มีผลการวิเคราะห์ปัจจัยความส าเร็จในการบริการวิชาการ/วิชาชีพ     
6.2 มีการเผยแพร่และขยายผลในสถาบันอ่ืน อย่างน้อย 9 แห่ง     
6.3 มีรายวิชา ต ารา และ/หรือหลักสูตรใหม่ อย่างน้อย 1 รายการ    
      ด าเนินการได้ 6.1- 6.3 มีค่าคะแนนเท่ากับ 3 คะแนน 

คะแนน 2 2 รองอธิการบดี
ด้านงานวิจัยฯ 

ผู้ช่วยคณบดีด้าน
งานวิจัยและ

บริการวิชาการ 

3300  มีอาจารย์ประจ าท างานบริการวิชาการหรืออาจารยร์่วมโครงการบรกิารวิชาการ ต่อจ านวน
อาจารย์ทั้งหมด 

ร้อยละ 50 50 รองอธิการบดี
ด้านงานวิจัยฯ 

ผู้ช่วยคณบดีด้าน
งานวิจัยและ

บริการวิชาการ 

3311  โครงการงานบริการวิชาการที่น ามาบูรณาการกับการเรียนการสอน โครงการ/
กิจกรรม 

18 3 รองอธิการบดี
ด้านงานวิจัยฯ 

ผู้ช่วยคณบดีด้าน
งานวิจัยและ

บริการวิชาการ 
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59 
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3322  โครงการงานบริการวิชาการ ท่ีน ามาพัฒนางานวิจัย หรือ ต่อยอดเปน็งานวิจัย  โครงการ/
กิจกรรม 

18 3 รองอธิการบดี
ด้านงานวิจัยฯ 

ผู้ช่วยคณบดีด้าน
งานวิจัยและ

บริการวิชาการ 

3333  ธนาคารอาชีพเพื่อปวงชน การจัดท า Module ตามศาสตรค์ณะ หน่วยนับ 6 1 รองอธิการบดี
ด้านงานวิจัยฯ 

ผู้ช่วยคณบดีด้าน
งานวิจัยและ

บริการวิชาการ 

3344  การพัฒนา Project Manager ต่ออาจารย์ประจ าทั้งหมด คน 80 10 รองอธิการบดี
ด้านงานวิจัยฯ 

ผู้ช่วยคณบดีด้าน
งานวิจัยและ

บริการวิชาการ 

3355  ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านบริการวิชาการ  ร้อยละ 90 90 รองอธิการบดี
ด้านงานวิจัยฯ 

ผู้ช่วยคณบดีด้าน
งานวิจัยและ

บริการวิชาการ 
 

3366   การจัดประชุมวิชาการ/นิทรรศการ/แสดงผลงาน/การแข่งขันทักษะ  ครั้ง/ป ี 2 1 รองอธิการบดี
ด้านงานวิจัยฯ 
รองอธิการบดี
ด้านวิชาการ 

 
 
 
 
 

ผู้ช่วยคณบดีด้าน
งานวิจัยและ

บริการวิชาการ 
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กลยุทธ์ กลยุทธ์ 44  การสนองงานอัการสนองงานอันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯนเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ  

3377  ยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม โครงการ/
กิจกรรม 

15 2 รองอธิการบดี
ด้านงานวิจัยฯ 

ผู้ช่วยคณบดีด้าน
งานวิจัยและ

บริการวิชาการ 
 

3388  พัฒนาบุคลากร Change  agent  คน 57 2 รองอธิการบดี
ด้านงานวิจัยฯ 

ผู้ช่วยคณบดีด้าน
งานวิจยัและ

บริการวิชาการ 
 
 

3399  การฝังตัวในชุมชน,โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต    คน 80 5 รองอธิการบดี
ด้านงานวิจัยฯ 

ผู้ช่วยคณบดีด้าน
งานวิจัยและ

บริการวิชาการ 
 
 
 

4400  มีกระบวนการตอบสนองงานอันเนื่องมาจากพระราชด าริและการน าองค์ความรู้ไปใช้
ประโยชนส์ู่สังคม 

กระบวนการ มีกระบวนการ มีกระบวนการ รองอธิการบดี
ด้านงานวิจัยฯ 

ผู้ช่วยคณบดีด้าน
งานวิจัยและ

บริการวิชาการ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 33    พัฒนาศักยภาพบัณฑิตและบุคลากรที่มคีวามสามารถเฉพาะทางพัฒนาศักยภาพบัณฑิตและบุคลากรที่มคีวามสามารถเฉพาะทางCCoommppeetteennccyy  aanndd  GGoooodd  CCiittiizzeennsshhiipp  ((HHuummaanniizzaattiioonn))  สร้างบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรให้มีสร้างบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรให้มี
ความสมบูรณ์ความสมบูรณ์  
กลกลยุทธ์ ยุทธ์ 55  การพัฒนาบุคลากรการพัฒนาบุคลากร    

4411  มีแผนพัฒนาบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นระบบอย่างมีประสิทธิภาพ การเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง (ฝังตัว) ในสถานประกอบการ Practice school 
1. มีการจัดท าแผนบริหารทรัพยากรบุคคลและการเรยีนรู้จากประสบการณ์จริง (ฝังตัว)ใน 
    สถานประกอบการที่ชัดเจน 
2. มีการด าเนินงานตามแผนท่ีวางไว้ 
3. มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนที่วางไว้ 
4. มีการน าความรูจ้ากการพัฒนาและการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง (ฝังตัว) มาใช้ในการ 
    พัฒนาการเรียนการสอนหรือการปฏิบัติงานอยา่งเป็นรูปธรรม 
 

ข้อ 3 3 รองอธิการบดี
ด้านบริหาร 

รองคณบดดี้าน
บริหาร 

4422  ร้อยละของผูด้ ารงต าแหน่งทางวิชาการ ศ. รศ. และ ผศ. ต่ออาจารยป์ระจ าทั้งหมด ร้อยละ 35 35 รองอธิการบดี
ด้านบริหาร 

รองคณบดดี้าน
บริหาร 

4433  ร้อยละของอาจารย์ที่มีคณุวุฒิ ปรญิญาเอก ต่ออาจารย์ประจ าทั้งหมด ร้อยละ 25 25 รองอธิการบดี
ด้านบริหาร 

รองคณบดดี้าน
บริหาร 

4444  ร้อยละของผูด้ ารงต าแหน่ง ช านาญการ/ช านาญการพเิศษ/เชี่ยวชาญ/เชี่ยวชาญพิเศษ ต่อ
บุคลากรสายสนับสนุน 

ร้อยละ 20 20 รองอธิการบดี
ด้านบริหาร 

รองคณบดดี้าน
บริหาร 

4455  มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ทุกระดับในสายงานที่เกี่ยวข้อง ครั้ง/ป ี 1 1 รองอธิการบดี
ด้านบริหาร 

รองคณบดดี้าน
บริหาร 

4466  เตรียมความพร้อมในการจดัอัตราก าลังเพื่อทดแทนต าแหน่งที่จะเกษียณอายุราชการ ครั้ง/ป ี 1 1 รองอธิการบดี
ด้านบริหาร 

รองคณบดดี้าน
บริหาร 
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University KPIs/ ตัวชี้วัดขององค์กรตามพันธกิจ หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย

มหาวิทยาลัยปี 
59 

ค่าเป้าหมาย
คณะบริหารฯ ปี 

59 
ผู้ก ากับตวับ่งชี้ ผู้รับผิดชอบ 

  

กลยุทธ์ที่ 6  : การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

4477  ระดับความส าเร็จของคณุภาพชีวติของบุคลากรในมหาวิทยาลัยฯ 
1.  จัดตั้งกองทุนพัฒนาบุคลากร สวัสดภิาพ สวสัดิการ  
2.  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านสุขภาพ พลานามัย ตามนโยบาย 3D (ประชาธิปไตย  
     คุณธรรมจริยธรรม ความเป็นไทย และต่อต้านยาเสพติด) 
3.  จัดตั้ง Student Center4.  จัดตั้ง RMUTL sport club5.  จัดตั้ง Education Zone   

ข้อ 4 4 รองอธิการบดี
ด้านกิจการ

นักศึกษารอง
อธิการบดีด้าน

บริหาร 

รองคณบดดี้าน
บริหาร 

กลยุทธ์ที่ 7  : การพัมนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน 

4488  ระดับความส าเร็จของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (PA รองด้านกิจการพิเศษ) ข้อ 4 4 รองอธิการบดี
ด้านกิจการพิเศษ 

รองคณบดดี้าน
บริหาร 

ประเด็ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ นยุทธศาสตร์ที่ 44  พัฒนาระบบบริหารจัดการและธรรมาภิบาล พัฒนาระบบบริหารจัดการและธรรมาภิบาล GGoooodd  GGoovveerrnnaannccee  aanndd  MMooddeerrnn  MMaannaaggeemmeenntt  พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการเพ่ือการบริหารงานแบบกระจายพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการเพ่ือการบริหารงานแบบกระจาย
อ านาจอ านาจ  มีคุณภาพและมสี่วนร่วมมีคุณภาพและมสี่วนร่วม  
กลยุทธ์ กลยุทธ์ 88  การพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร  

4499  จัดกิจกรรมส่งเสรมิการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การรักษาสิ่งแวดลอ้ม และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเน้นการให้บริการสังคมแบบจติอาสา (PA อมทร.) (PA รองด้าน
กิจการนักศึกษา) 

โครงการ 55 10 รองอธิการบดี
ด้านกิจการ
นักศึกษา 

รองคณบดดี้าน
วิชาการ 
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5500  ความส าเร็จของการพัฒนาองค์ความรู้ หรืองานวิจัย ด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา ข้อ 6 1 รองอธิการบดี
ด้านกิจการ
นักศึกษา 

รองคณบดดี้าน
วิชาการ 

5511  ให้ความส าคญักับระบบประกันคณุภาพการศึกษาอย่างแท้จริง 
(ในกรณีที่ยังไมไ่ด้ท าการตรวจประเมินคณุภาพ ให้รายงานผลการด าเนินการตามที่ ส านักงาน
ประกันคณุภาพการศึกษาเป็นผู้ก าหนด) 

คะแนน
ประเมิน
คุณภาพ
การศึกษา 

4.41 3.51 รองอธิการบดี
ด้านกิจการ
นักศึกษา 

ผู้ช่วยคณบดีด้าน
งานประกัน

คุณภาพการศึกษา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 55  การสร้างเครือข่ายและพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากล การสร้างเครือข่ายและพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากล NNeettwwoorrkkiinngg  aanndd  IInntteerrnnaattiioonnaalliizzaattiioonn  สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาท้ังในและต่างประเทศสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาท้ังในและต่างประเทศ
โดยเฉพาะโดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรเพ่ือพัฒนาหลักสูตรการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรเพ่ือพัฒนาหลักสูตร  กิจกรรมเสริมหลกัสูตรและ พัฒนาโลกทัศน์ วิสัยทัศน์กิจกรรมเสริมหลกัสูตรและ พัฒนาโลกทัศน์ วิสัยทัศน์  จากประสบการณ์การศึกษาและท างานกับผู้อื่นในสังคมแบบ พหุจากประสบการณ์การศึกษาและท างานกับผู้อื่นในสังคมแบบ พหุ
วัฒนธรรม (วัฒนธรรม (MMuullttiiccuullttuurraall  aanndd  LLiiffee  SSkkiillllss  LLiitteerraaccyy))  
กลยุทธ์ กลยุทธ์ 99  ความร่วมมือ ความร่วมมือ CCoo  OOpp    

5522  มีความร่วมมือและจัดกิจกรรมด้านการผลิตตัวป้อนร่วมกับสถาบันการศึกษา มัธยม อาชีวะ แห่ง 24 2 รองอธิการบดี
ด้านวิชาการ 

รองคณบดดี้าน
วิชาการ 

 
5533  มีงานวิจัย/กรณีศึกษา ภายใต้ความร่วมมือกับสถานประกอบการและ/หรือศิษย์เก่า เรื่อง 16 1 รองอธิการบดี

ด้านวิชาการ 
รองคณบดดี้าน

วิชาการ 
 

5544  ร้อยละของภาวะการท างานท าของบัณฑิต (PA รองด้านกิจการนักศกึษา) ร้อยละ 80 80 รองอธิการบดี
ด้านวิชาการ 

รองคณบดดี้าน
วิชาการ 
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  กลยุทธ์ กลยุทธ์ 1100  การยกระดับมหาวิทยาลัยสู่สากลการยกระดับมหาวิทยาลัยสู่สากล    

5555  ร้อยละของนักศึกษาช้ันปีสดุท้ายทีผ่่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ/การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ(IT)/สมรรถนะวิชาชีพ 

ร้อยละ 90 90 รองอธิการบดี
ด้านวิชาการ 
รองอธิการบดี

ด้านยุทธศาสตรฯ์ 

รองคณบดดี้าน
วิเทศสัมพันธ ์

5566  สร้างเครือข่ายร่วมกับผู้มสี่วนได้สว่นเสีย และศิษย์เก่า ในการพัฒนาและจดักิจกรรมของ
มหาวิทยาลยัฯ เพื่อผลิตบณัฑติในลักษณะหุ้นส่วนการจัดการศึกษา  

เครือข่าย 10 2 รองอธิการบดี
ด้านวิชาการ 
รองอธิการบดี

ด้านยุทธศาสตรฯ์ 

รองคณบดดี้าน
วิเทศสัมพันธ ์

5577  ความร่วมมือ การแลกเปลี่ยนนักศกึษา นักวิจัย อาจารย์ กับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ครั้ง/ป ี 10 3 รองอธิการบดี
ด้านวิชาการ 

รองคณบดดี้าน
วิเทศสัมพันธ ์

กลยุทธ์ กลยุทธ์ 1111  การการพัฒนาการใช้ข้อมูพัฒนาการใช้ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 

5858  ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบบริหารจัดการระบบงานภายในมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ข้อ 4 4 รองอธิการบดี
ด้านยุทธศาสตรฯ์ 

รองคณบดดี้าน
บริหาร 

5959  การจัดอันดับของมหาวิทยาลัยในระดับชาติและนานาชาติ ในกลุ่มมหาวิทยาลัยวิทยาสาสตร์
และเทคโนโลยี (RANKING WEB OF UNIVERSITIES) 

ระดับ 1 ใน 5 ของ
ระดับชาต ิ

1 ใน 5 ของ
ระดับชาต ิ

รองอธิการบดี
ด้านยุทธศาสตรฯ์ 

รองคณบดดี้าน
บริหาร 
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการแข่งขันทกัษะความเปน็
เลิศทางวิชาการ

3,4,36 ส่งเสริมการแข่งขันทกัษะความเปน็เลิศ
ทางวิชาการ

การแข่งขันทักษะทาง
วชิาการด้านบริหารธรุกจิ 9
 มทร. คร้ังที่  4

1.เพื่อเป็นเวทีให้นักศึกษา คณะ
บริหารธรุกจิ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี ทั้ง
 9 แห่ง ได้แสดงศักยภาพทางด้าน
วชิาการและกจิกรรมของนักศึกษา
2. เพื่อให้นักศึกษาด าเนินกจิกรรมที่
ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิต ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวฒิุแห่งชาติ  
3. เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงออกถึง
ความสามารถในการแสดงศิลปวฒันธรรม
ของนักศึกษาและสะท้อนถึง วฒันธรรม
ของท้องถิ่นของมหาวทิยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง
4. เพื่อสร้างความสัมพนัธอ์นัดีระหวา่ง
นักศึกษา อาจารย์ ผู้บริหาร จาก
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 
แห่ง

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 800 คน

ร้อยละความพงึ
พอใจของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ/
ผู้รับบริการ ไม่
ต่ ากวา่ร้อยละ 75

1.ร้อยละของ
โครงการแล้ว
เสร็จตาม
ระยะเวลาที่
ก าหนด ไม่ต่ า
กวา่ร้อยละ 75
2.นักศึกษา 
คณะ
บริหารธรุกจิ 
มหาวทิยาลัย
เทคโนโลยี ทั้ง 9
 แห่ง ได้ด าเนิน
กจิกรรมที่
ส่งเสริม 
คุณลักษณะ
บัณฑิต ตาม
กรอบมาตรฐาน
คุณวฒิุแห่งชาติ 

     1,670,000 1,200,000      140,000      330,000    รอง.อมทร.
วชิาการ/คณบดี

รองคณบดี
ด้านวชิาการฯ

โครงการพฒันาเนื้อหา
รายวชิาและการ
ประเมินผลแบบ 
performance-based

เพื่อด าเนินกจิกรรมฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการเกีย่วกบัการพฒันาเทคนิคการ
สอน และการวดัประเมินผลการเรียนการ
สอนแบบ performance-based รวมถึง
การทวนสอบผลสัมฤทธิก์ารเรียนรู้ ให้กบั
อาจารย์ผู้สอนภาษาของมหาวทิยาลัยฯ

จ านวนผู้เข้าร่วม
กจิกรรม ( 90 
คน)

ร้อยละความพงึ
พอใจของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ ไม่ต่ า
กวา่ร้อยละ 75

ร้อยละของ
โครงการแล้ว
เสร็จตาม
ระยะเวลาที่
ก าหนด ไม่ต่ า
กวา่ร้อยละ 75

        250,000 250,000        -            -           รอง.อมทร.
วชิาการ/สสว. / 

คณบดี

รองคณบดี 
วเิทศสัมพันธ์

โครงการติดตาม
ประเมินผลศักยภาพด้าน
การเรียนการสอนภาษา

เพื่อด าเนินกจิกรรมประชุมสัญจร ณ 
พื้นที่ต่าง ๆ เพื่อเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้
กบัครูผู้สอนในพื้นที่ ติดตามประเมินผล
การพฒันาศักยภาพครูผู้สอนภาษา 
ส ารวจสภาพปัจจบุันของการเรียนการ
สอนภาษาในแต่ละพื้นที่ รวมถึงการ
ด าเนินงานของศูนย์ภาษาแต่ละพื้นที่

จ านวนคร้ังของ
การติดตามผล 
10 คร้ัง

ความส าเร็จของ
การด าเนินงาน
ตามแผน EDP 
ร้อยละ 80

การด าเนินงาน
แล้วเสร็จตาม
แผน ร้อยละ 80

        100,000 100,000        -            -           รอง.อมทร.
วชิาการ/สสว. / 

คณบดี

รองคณบดี 
วเิทศสัมพันธ์

โครงการแข่งขันทักษะ
ทางด้านภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ

เพื่อจดักจิกรรมแข่งขันทักษะทางด้าน
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศให้กบั
นักศึกษา มทร.ล้านนาทุกพื้นที่

จ านวน
กลุ่มเป้าหมาย
ของโครงการ
  (2 กลุ่ม)
จ านวนกจิกรรม
ที่จดัแข่งขัน 
(8รายการ)

ร้อยละความพงึ
พอใจของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ ไม่ต่ า
กวา่ร้อยละ 75

ร้อยละของ
โครงการแล้ว
เสร็จตาม
ระยะเวลาที่
ก าหนด ไม่ต่ า
กวา่ร้อยละ 75

        500,000 500,000        -            -           รอง.อมทร.
วชิาการ/สสว. / 

คณบดี

รองคณบดี 
วเิทศสัมพันธ์

โครงการพฒันาข้อสอบวดั
ระดับความสามารถทาง
ภาษา

เพื่อพฒันาข้อสอบวดัระดับความสามารถ
ทางภาษาองักฤษของนักศึกษาตาม
มาตรฐานของมหาวทิยาลัยฯ

จ านวนชุด
ทดสอบที่พฒันา
ได้ (3ชุด)

มหาวทิยาลัยฯ 
มีข้อสอบวดั
ความสามารถ
ทาง
ภาษาองักฤษที่มี
มาตรฐาน

ร้อยละของ
โครงการแล้ว
เสร็จตาม
ระยะเวลาที่
ก าหนด ไม่ต่ า
กวา่ร้อยละ 76

        350,000 350,000        -            -           รอง.อมทร.
วชิาการ/สสว. / 

คณบดี

รองคณบดี 
วเิทศสัมพันธ์

งบประมาณ 2559 ระยะเวลาด าเนินงาน (ขอระบุเป็นตามไตรมาส)

ผู้ก ากับตวับ่งชี้ ผู้รบัผิดชอบ

ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี ่1 
พัฒนาและปรบัปรงุ

กระบวนการเรยีนการสอน
 New Approach to 
Learning เปน็องค์กร
แหง่การเรยีนรู้และ

พัฒนาบณัฑิตนักปฏบิตัทิี่
มีคุณภาพ สอดคล้องกับ

ความตอ้งการของ
ประเทศและแข่งขันไดใ้น

ระดบัสากล

โครงการผลิตบณัฑิต 
Hands On

2 โครงการพฒันาคุณภาพการจดั
การศึกษา

5

แผ่นดนิ รายได้ อ่ืนๆ พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

การพฒันาศักยภาพด้านภาษา

  แผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ 2559  (โครงการพัฒนา)

คณะบรหิารธุรกิจและศิลปศาสตร์

ประเดน็ยทุธศาสตร์ กลยทุธ์ โครงการหลัก
ความสอดคล้อง
กับตวัชี้วัดใน

แผนยทุธศาสตร์
กิจกรรม โครงการ / กิจกรรมยอ่ย วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม หมายเหตุ

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เชิงเวลา
รวมทัง้สิ้น

ตัวชี้วัดโครงการ
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งบประมาณ 2559 ระยะเวลาด าเนินงาน (ขอระบุเป็นตามไตรมาส)

ผู้ก ากับตวับ่งชี้ ผู้รบัผิดชอบแผ่นดนิ รายได้ อ่ืนๆ พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559ประเดน็ยทุธศาสตร์ กลยทุธ์ โครงการหลัก
ความสอดคล้อง
กับตวัชี้วัดใน

แผนยทุธศาสตร์
กิจกรรม โครงการ / กิจกรรมยอ่ย วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม หมายเหตุ

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เชิงเวลา
รวมทัง้สิ้น

ตัวชี้วัดโครงการ

โครงการค่าย
ภาษาต่างประเทศ

เพื่อจดักจิกรรมค่ายภาษาต่างประเทศ
โดยบูรณาการกบัรายวชิาที่เปิดสอนใน
หลักสูตรภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารสากล

จ านวนกจิกรรม
ที่จดัท า (1 คร้ัง
ต่อพื้นที)่

ร้อยละความพงึ
พอใจของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ ไม่ต่ า
กวา่ร้อยละ 75

ร้อยละของ
โครงการแล้ว
เสร็จตาม
ระยะเวลาที่
ก าหนด ไม่ต่ า
กวา่ร้อยละ 75

        300,000 300,000        -            -           รอง.อมทร.
วชิาการ/สสว. / 

คณบดี

รองคณบดี 
วเิทศสัมพันธ์

โครงการพฒันาทักษะ
ภาษาต่างประเทศให้
นักศึกษาที่มีศักยภาพสูง

เพื่อด าเนินการจดัอบรมหลักสูตร TOEIC
 Preparation ให้กบันักศึกษาที่มี
ศักยภาพสูงทางด้านภาษา โดยเฉพาะ
นักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 และจดัสอบวดั
ระดับความสามารถทางภาษาองักฤษของ
นักศึกษากลุ่มดังกล่าว

ร้อยละของ
นักศึกษาที่มี
ระดับ
ความสามารถ
ทาง
ภาษาองักฤษ
สูงขึ้นจาก
จ านวนนักศึกษา
ทั้งหมดที่เข้าร่วม
โครงการ ร้อยละ
 80

ระดับความพงึ
พอใจของผู้ร่วม
โครงการ ระดับ 
3.51

การด าเนิน
โครงการแล้ว
เสร็จภายใน
ระยะเวลาที่
ก าหนด ร้อยละ 
80

        300,000 300,000        -            -           รอง.อมทร.
วชิาการ/สสว. / 

คณบดี

รองคณบดี 
วเิทศสัมพันธ์

การพฒันาสมรรถนะภาษา
ให้กบันักศึกษาและบุคลากร

เพื่อจดัหา/พฒันาส่ือการฝึกอบรม ส่ือ
ส าหรับการเรียนรู้ด้วยตนเอง และวสัดุ
อปุกรณ์อืน่ ๆ ที่ศูนย์ภาษาจ าเป็นต้องใช้
ในการด าเนินกจิกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อ
พฒันาสมรรถนะทางการใช้ภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศ ให้กบันักศึกษา
และบุคลากรของมหาวทิยาลัยฯ อาทิเช่น
 กจิกรรม English Corner, English 
Contest, English Clinic กจิกรรม
ฝึกอบรมหลักสูตรเฉพาะทางต่าง ๆ เช่น 
การเขียนบทความวชิาการภาษาองักฤษ 
การน าเสนอเป็นภาษาองักฤษ การ
ฝึกอบรมการสนทนาภาษาจนี และภาษา
อาเซียนอืน่ ๆ เป็นต้น

ผลส าเร็จของ
การด าเนินงาน
ตาม TOR ศูนย์
ภาษา ร้อยละ 90

ผู้เข้าร่วม
กจิกรรมมี
สมรรถนะทาง
ภาษาสูงขึ้น ร้อย
ละ 75

การด าเนินงาน
แล้วเสร็จตาม
แผน ร้อยละ 80

        300,000 300,000        -            -           รอง.อมทร.
วชิาการ/สสว. / 

คณบดี

รองคณบดี 
วเิทศสัมพันธ์

โครงการพฒันาศักยภาพ
ด้านภาษาระดับสากล
ส าหรับนักศึกษาและ
บุคลากร

เพื่อจดักจิกรรมพฒันาภาษาต่างประเทศ
ให้กบันักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร
ของมทร.ล้านนา

จ านวนกจิกรรม
ที่จดัท า (5 คร้ัง
ต่อพื้นที)่
- จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กจิกรรม 
(500คน)

ร้อยละความพงึ
พอใจของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ ไม่ต่ า
กวา่ร้อยละ 75

ร้อยละของ
โครงการแล้ว
เสร็จตาม
ระยะเวลาที่
ก าหนด ไม่ต่ า
กวา่ร้อยละ 75

        650,000 650,000        -            -           รอง.อมทร.
วชิาการ/สสว. / 

คณบดี

รองคณบดี 
วเิทศสัมพันธ์

โครงการจดัหาผู้เชี่ยวชาญ
ภาษาต่างประเทศส าหรับ
พฒันาภาษาองักฤษ

เพื่อจา้งผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติมาด าเนิน
กจิกรรมพฒันาศักยภาพทางภาษาองักฤษ
 ณ มทร.ล้านนา ทั้ง 6 พื้นที่

 จ านวน
ผู้เชี่ยวชาญทาง
ภาษา จ านวน 7
 คน

ระดับ
ความส าเร็จใน
การปฏิบัติงาน
ของผู้เชี่ยวชาญ 
ไม่ต่ ากวา่ร้อยละ
 75

ร้อยละของ
โครงการแล้ว
เสร็จตาม
ระยะเวลาที่
ก าหนด ไม่ต่ า
กวา่ร้อยละ 75

     1,700,000 1,700,000      -            -           รอง.อมทร.
วชิาการ/สสว. / 

คณบดี

รองคณบดี 
วเิทศสัมพันธ์

ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี ่1 
พัฒนาและปรบัปรงุ

กระบวนการเรยีนการสอน
 New Approach to 
Learning เปน็องค์กร
แหง่การเรยีนรู้และ

พัฒนาบณัฑิตนักปฏบิตัทิี่
มีคุณภาพ สอดคล้องกับ

ความตอ้งการของ
ประเทศและแข่งขันไดใ้น

ระดบัสากล

โครงการผลิตบณัฑิต 
Hands On

2 โครงการพฒันาคุณภาพการจดั
การศึกษา

5 การพฒันาศักยภาพด้านภาษา
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งบประมาณ 2559 ระยะเวลาด าเนินงาน (ขอระบุเป็นตามไตรมาส)

ผู้ก ากับตวับ่งชี้ ผู้รบัผิดชอบแผ่นดนิ รายได้ อ่ืนๆ พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559ประเดน็ยทุธศาสตร์ กลยทุธ์ โครงการหลัก
ความสอดคล้อง
กับตวัชี้วัดใน

แผนยทุธศาสตร์
กิจกรรม โครงการ / กิจกรรมยอ่ย วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม หมายเหตุ

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เชิงเวลา
รวมทัง้สิ้น

ตัวชี้วัดโครงการ

โครงการพฒันาศักยภาพ
และความเข้มแข็งของศูนย์
ภาษา

เพื่อไปศึกษาและเรียนรู้เกีย่วกบัการ
ปฏิบัติงานของสถาบันภาษาของ
มหาวทิยาลัยต่าง ๆ

ระดับ
ความส าเร็จใน
การปรับปรุง/
พฒันาการ
ด าเนินงานของ
ศูนย์ภาษา ไม่ต่ า
กวา่ร้อยละ 75

ร้อยละของ
โครงการแล้ว
เสร็จตาม
ระยะเวลาที่
ก าหนด ไม่ต่ า
กวา่ร้อยละ 75

        230,000 230,000        -            -           รอง.อมทร.
วชิาการ/สสว. / 

คณบดี

รองคณบดี 
วเิทศสัมพันธ์

โครงการประชุมสัมมนา
เพื่อทบทวนแผนพฒันา
ศักยภาพทางภาษาองักฤษ

เพื่อจดัการประชุมสัมมนาเพื่อทบทวน
แผนพฒันาศักยภาพทางภาษาโดยการมี
ส่วนร่วม

จ านวนแผนที่
ได้รับการ
ปรับปรุง 1 แผน

ระดับ
ความส าเร็จใน
การปรับปรุง
แผนพฒันา
ศักยภาพทาง
ภาษา ไม่ต่ ากวา่
ร้อยละ 75

ร้อยละของ
โครงการแล้ว
เสร็จตาม
ระยะเวลาที่
ก าหนด ไม่ต่ า
กวา่ร้อยละ 75

        170,000 170,000        -            -           รอง.อมทร.
วชิาการ/สสว. / 

คณบดี

รองคณบดี 
วเิทศสัมพันธ์

โครงการเสริมสร้างการ
เรียนรู้ภาษาและวฒันธรรม
จนี

เพื่อจดักจิกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาและ
วัฒนธรรมจนีให้กบันักศึกษา คณาจารย์ และ
บุคลากรของมทร.ล้านนา จอมทอง เช่น การ
เรียนรู้ค าศัพท์ภาษาจนี การเขียนพู่กนัจนี 
การแสดงนาฏศิลป์จนี นิทรรศการเกีย่วกบั
วัฒนธรรมจนี ฯลฯ

จ านวนกจิกรรมที่
ด าเนินการ 5 
กจิกรรม

ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม
กจิกรรมที่มี
ความรู้เกีย่วกบั
ภาษาและ
วฒันธรรมจนี
มากขึ้น ไม่ต่ า
กวา่ร้อยละ 75

ร้อยละของ
โครงการแล้ว
เสร็จตาม
ระยะเวลาที่
ก าหนด ไม่ต่ า
กวา่ร้อยละ 75

        150,000 150,000        -            -           รอง.อมทร.
วชิาการ/สสว. / 

คณบดี

รองคณบดี 
วเิทศสัมพันธ์

โครงการการพฒันาและ
ปรับปรุงหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐาน TQF  ปี
การศึกษา 2558 (คร้ังที่ 3)

1. เพื่อปรับปรุงและพฒันาหลักสูตร ให้
สอดคล้องกบัอตัลักษณ์ของคณะ
บริหารธรุกจิและศิลปศาสตร์ 
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
2. เพื่อปรับปรุงและพฒันาหลักสูตร ให้
สอดคล้องตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พงึ
ประสงค์ของบัณฑิตนักปฏิบัติ 

จ านวนหลักสูตร
ที่ได้รับการ
ปรับปรุง 8 
หลักสูตร

การจดัท า
หลักสูตรถูกต้อง
และทันสมัยตาม
กรอบมาตรฐาน 
TQF ร้อยละ 80

ด าเนินการจดัท า
เล่ม มคอ.2 
ฉบับสมบูรณ์ 
แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาตาม
แผน ครบทุก
หลักสูตร

        700,000         700,000 -            -           รอง.อมทร.
วชิาการ/สสว. / 

คณบดี

รองคณบดี
ด้านวชิาการ

โครงการจดัท าหลักสูตร
การจดัการธรุกจิสมัยใหม่ 
Modern Trad Business 
Management)

1. ศึกษาแนวทางการจดัท าหลักสูตร การ
จดัการธรุกจิสมัยใหม่ที่สอดคล้องกบั
กรอบคณะกรรมการอดุมศึกษา(สกอ.) ปี
การศึกษา 2558
2. เพื่อจดัท าหลักสูตรระดับอดุมศึกษา 
ด้านการจดัการธรุกจิการค้าสมัยใหม่ที่
ตอบสนองต่อความต้องการของสังคม
ปัจจบุัน และอนาคต โดยเฉพาะการ
รองรับต่อการบูรณาการทางเศรษฐกจิ
ภูมิภาค และการแข่งขันบนเวทีโลก
3. เพื่อท าการจดัการเรียนการสอนตาม
หลักสูตร การจดัการธรุกจิการค้าสมัยใหม่
 และผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้และ
แข็งแกร่งในศาสตร์ด้านการค้าสมัยใหม่ 
และสามารถปรับตัวได้อย่างมี
ประสิทธภิาพและประสิทธผิล สอดคล้อง
กบัความต้องการของสถานประกอบการ
ในปัจจบุันและอนาคต

จ านวนคร้ังที่
ด าเนินโครงการ 
(1 คร้ัง)
จ านวน
กลุ่มเป้าหมาย
ของโครงการ 
ร้อยละ 100

ร้อยละความพงึ
พอใจของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 75
คุณภาพของ
รายงานสรุปผล
การด าเนิน
โครงการ ไม่ต่ า
กวา่ร้อยละ 75

ร้อยละของ
โครงการแล้ว
เสร็จตาม
ระยะเวลาที่
ก าหนด ไม่ต่ า
กวา่ร้อยละ 75

        200,000 200,000        -            -           รอง.อมทร.
วชิาการ/สสว. / 

คณบดี

รองคณบดี
ด้านวชิาการ

โครงการพฒันาหลักสูตรเพื่อการ
ผลิตบณัฑิตนักปฏบิติัมาตรฐาน
สมรรถนะวิชาชีพร่วมกบัสถาน
ประกอบการในรูปแบบ MODULAR
 System , PBL, WIL ตามกรอบ 
TQF และมาตรฐานวิชาชีพ

1,2,4,56 การพฒันาหลักสูตร

ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี ่1 
พัฒนาและปรบัปรงุ

กระบวนการเรยีนการสอน
 New Approach to 
Learning เปน็องค์กร
แหง่การเรยีนรู้และ

พัฒนาบณัฑิตนักปฏบิตัทิี่
มีคุณภาพ สอดคล้องกับ

ความตอ้งการของ
ประเทศและแข่งขันไดใ้น

ระดบัสากล

โครงการผลิตบณัฑิต 
Hands On

2 โครงการพฒันาคุณภาพการจดั
การศึกษา

5 การพฒันาศักยภาพด้านภาษา

3
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ผู้ก ากับตวับ่งชี้ ผู้รบัผิดชอบแผ่นดนิ รายได้ อ่ืนๆ พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559ประเดน็ยทุธศาสตร์ กลยทุธ์ โครงการหลัก
ความสอดคล้อง
กับตวัชี้วัดใน

แผนยทุธศาสตร์
กิจกรรม โครงการ / กิจกรรมยอ่ย วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม หมายเหตุ

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เชิงเวลา
รวมทัง้สิ้น

ตัวชี้วัดโครงการ

 โครงการจดัท าหลักสูตร
วศิวกรรมการจดัการ 
(ธรุกจิการบิน, การบินและ
อวกาศ) คณะบริหารธรุกจิ
และศิลปศาสตร์

1. เพื่อจดัท าหลักสูตรการจดัการ (ธรุกจิ
การบิน, การบินและอวกาศ) เพื่อ
ตอบสนองความต้องการตามนโยบายการ
เป็น Hub ทางด้านอตุสาหกรรมการบิน
ในอาเซียนของประเทศไทย
2. จดัท าหลักสูตรวศิวกรรมการจดัการ 
(ธรุกจิการบิน, การบินและอวกาศ) ซ่ึง
เป็นหลักสูตรที่ตรงตามแนวนโยบายหลัก
ของมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนาที่ต้องการให้หลักสูตรมีระบบการ
จดัการศึกษาเชิงบูรณาการกบัการท างาน 
(Work integrated Learning :WiL)
3. เพื่อรองรับความต้องการของ
ตลาดแรงงานที่ก าลังประสบปัญหาขาด
แคลนบุคลากรทางด้านอตุสาหกรรมการ
บินที่มีความรู้ ความสามารถ ปฏิบัติงาน
ได้จริง
4. เพื่อรองรับความต้องการของนักเรียน

เกดิหลักสูตร
วศิวกรรมการ
จดัการ (ธรุกจิ
การบิน, การบิน
และอวกาศ) 
จ านวน 1 
หลักสูตร

เกดิหลักสูตร
วศิวกรรมการ
จดัการ (ธรุกจิ
การบิน, การบิน
และอวกาศ) 
จ านวน 1 
หลักสูตร ที่ตรง
ตาม
แนวนโยบาย
หลักของ
มหาวทิยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลล้านนาที่
ต้องการให้
หลักสูตรมีระบบ
การจดัการศึกษา
เชิงบูรณาการ
กบัการท างาน 

ร้อยละของ
โครงการแล้ว
เสร็จตาม
ระยะเวลาที่
ก าหนด ไม่ต่ า
กวา่ร้อยละ 75

        200,000 200,000        -            -           รอง.อมทร.
วชิาการ/สสว. / 

คณบดี

รองคณบดี
ด้านวชิาการ

(หวัหน้า
โครงการ ดร.
ธญัวดี  สุจริต

ธรรม)

โครงการจดัท าหลักสูตร
อาชีพ Modular system:
 ต าแหน่งงานพนักงานดูแล
ห้องพกั (English Program)

1. เพื่อเพิ่มสมรรถนะและพฒันาศักยภาพ
ของบุคลากรด้านงานอาชีพแม่บ้าน ใน
ต าแหน่งพนักงานดูแลห้องพกั (Room 
Attendant) ให้เป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 
2. เพื่อสร้างบุคลากรด้านการท่องเที่ยวใน
การเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ด้านการ
ท่องเที่ยวสู่ประชาชนในท้องถิ่น

ด าเนินโครงการ 
1 คร้ัง
จ านวน
บุคคลากร
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 60 คน

การบรรลุ
วตัถุประสงค์ของ
โครงการ ร้อยละ
 80
ความพงึพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ ร้อยละ
 80

จดัท าหลักสูตร
ในช่วงเดือน
เมษายน 1 วนั
- ด าเนินการ
ฝึกอบรมใน
เดือนพฤษภาคม
 3 วนั
-  โครงการแล้ว
เสร็จตาม
ระยะเวลาที่
ก าหนด ร้อยละ 
80

        100,000 100,000        -            -            รอง.อมทร.
วชิาการ/สสว. / 

คณบดี

รองคณบดี
ด้านวชิาการ

โครงการพฒันาหลักสูตรเพื่อการ
ผลิตบณัฑิตนักปฏบิติัมาตรฐาน
สมรรถนะวิชาชีพร่วมกบัสถาน
ประกอบการในรูปแบบ MODULAR
 System , PBL, WIL ตามกรอบ 
TQF และมาตรฐานวิชาชีพ

1,2,4,56 การพฒันาหลักสูตร

ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี ่1 
พัฒนาและปรบัปรงุ

กระบวนการเรยีนการสอน
 New Approach to 
Learning เปน็องค์กร
แหง่การเรยีนรู้และ

พัฒนาบณัฑิตนักปฏบิตัทิี่
มีคุณภาพ สอดคล้องกับ

ความตอ้งการของ
ประเทศและแข่งขันไดใ้น

ระดบัสากล

โครงการผลิตบณัฑิต 
Hands On

3

Page 43 of 46



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งบประมาณ 2559 ระยะเวลาด าเนินงาน (ขอระบุเป็นตามไตรมาส)

ผู้ก ากับตวับ่งชี้ ผู้รบัผิดชอบแผ่นดนิ รายได้ อ่ืนๆ พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559ประเดน็ยทุธศาสตร์ กลยทุธ์ โครงการหลัก
ความสอดคล้อง
กับตวัชี้วัดใน

แผนยทุธศาสตร์
กิจกรรม โครงการ / กิจกรรมยอ่ย วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม หมายเหตุ

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เชิงเวลา
รวมทัง้สิ้น

ตัวชี้วัดโครงการ

การพฒันาหลักสูตร MODULAR 
System /(EP)

โครงการจดัท าและพฒันา
หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวชิาการ
ท่องเที่ยวและบริการ 
(หลักสูตรนานาชาติ)

เพื่อจดัท าและพฒันาหลักสูตรศิลปศา
สตรบัณฑิต สาขาวชิาการท่องเที่ยวและ
บริการ (หลักสูตรนานาชาติ)

จ านวนคร้ังที่
ด าเนินโครงการ 
(5คร้ัง)
จ านวน
กลุ่มเป้าหมาย
ของโครงการ 
(20คน)

ร้อยละความพงึ
พอใจของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ/
ผู้รับบริการ ไม่
ต่ ากวา่ร้อยละ 75

ร้อยละของ
โครงการแล้ว
เสร็จตาม
ระยะเวลาที่
ก าหนด ไม่ต่ า
กวา่ร้อยละ 75

        200,000 200,000        -            -           รอง.อมทร.
วชิาการ/สสว. / 

คณบดี

รองคณบดี
ด้านวชิาการ

4 การพฒันาอาจารย์ผู้สอน การพัฒนาอาจารย์ผู้สอน (EP) โครงการจดัอบรมพัฒนา
ความรู้ทางด้านการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษเพื่อ
ศักยภาพให้กบัคณาจารย์
คณะบริหารธุรกจิและศิลป
ศาสตร์

1. เพื่อพฒันาศักยภาพการเรียน การสอนเปน็
ภาษาองักฤษ ใหก้บัคณาจารย์คณะบริหารธุรกจิ
และศิลปศาสตร์
2. เพื่อคณาจารย์ในคณะบริหารธุรกจิและศิลป
ศาสตร์ตระหนักถึงความส าคัญและประโยชน์ของ
การเรียนการสอนเปน็ภาษาองักฤษ
3. เพื่อรองรับการเปดิหลักสูตรนานาชาติของคณะ
บริหารธุรกจิและศิลปศาสตร์
4. เพื่อรองรับนโยบายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา

จ านวนผู้เข้าร่วม
อบรม จ านวน 
66 คน

ผู้เข้าร่วม
โครงการ
มากกวา่ร้อยละ 
50 สนใจและ
สามารถพฒันา
ศักยภาพด้าน
การเรียน การ
สอน เป็น
ภาษาองักฤษได้

ระดับ
ความส าเร็จใน
การปฏิบัติงาน
ของผู้เชี่ยวชาญ 
ไม่ต่ ากวา่ร้อยละ
 75

        137,790 137,790        -            -           รอง.อมทร.
วชิาการ/สสว. / 

คณบดี

รองคณบดี
ด้านวชิาการ

(หวัหน้า
โครงการ ดร.
ธญัวดี  สุจริต

ธรรม)

 โครงการจดั
การศึกษาตามอัธยาศัย

5 โครงการพฒันาหลักสูตรอาชีพ 
modula system

6,33 พัฒนาหลักสูตรอาชีพ modula 
system

โครงการพฒันาหลักสูตร
อาชีพ modula system
: หลักสูตรพนักงานดูแล
ห้องพกั (Room 
Attendant) 

1.เพื่อให้คณะและสาขาวชิาการท่องเที่ยว
และการโรงแรม ได้มีกลไกขับเคล่ือนงาน
ที่เหมาะสมกบัระบบการศึกษานอกระบบ
ของมหาวทิยาลัยและสดคล้องกบั
ยุทธศาสตร์การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่
ชุมชนของมหาวทิยาลัยคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา
2. เพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่ม
ศักยภาพแรงงานตามมาตรฐานวชิาชีพ
แห่งอาเซียนและรองรับการเปิด
ประชาคมอาเซียน

จ านวนบุคลากร
เข้าร่วมโครงการ
อย่างน้อยร้อยละ
 80

การบรรลุ
วตัถุประสงค์ของ
โครงการ ร้อยละ
 80
ได้กลไก
ขับเคล่ือนงานที่
เหมาะสมกบั
ระบบการสึกษา
นอกระบบของ
มหาวทิยาลัย 1 
ระบบ
ความพงึพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการหรือ
ผู้ใช้หลักสูตร 
ร้อยละ 80

จดัท าหลักสูตร
ในช่วง
ปีงบประมาณ 
2559

        100,000 100,000        -            -           สถช. / คณะ
*งปม. สถช.

รองคณบดี
ด้านวชิาการ

ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี ่2  
สรา้งความเปน็เลิศ
ทางดา้นวิชาการ วิจยั 
และ นวัตกรรม
Community Research
 and Innovation 
ผลิตผลงานวิจยัที่
ตอบสนองความตอ้งการ
ของชุมชนโดยยกระดบั
คุณภาพชีวิตของคนใน
สังคม และเพ่ิมขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันระดบัชาต ิและ
ภมูิภาค

โครงการสนองงานอัน
เน่ืองมาจาก
พระราชด ารฯิ

6 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของ
หมู่บา้นชุมชนแบบมีส่วนร่วม

9,37,38,39 สร้างส านักงานในหมู่บา้นส่งเสริม
นักศึกษามีส่วนร่วมแบบสหกจิศึกษา
ยกระดับคุณภาพชีวิตหมูบา้นชุมชน
แบบมีส่วนร่วมและจดัประชุมน าเสนอ
ผลงาน 12 โครงการ

โครงการยกระดับคุณภาพ
ชีวติของหมู่บ้านชุมชน
แบบมีส่วนร่วม
กรณีศึกษา : (อยู่ระหวา่ง
ส ารวจชุมชนและวางแผน)

        300,000 300,000        -            -           สถช. / คณะ ผู่ช่วยคณบดี
งานวจิยัและ

บริการวชิาการ

โครงการพฒันาหลักสูตรเพื่อการ
ผลิตบณัฑิตนักปฏบิติัมาตรฐาน
สมรรถนะวิชาชีพร่วมกบัสถาน
ประกอบการในรูปแบบ MODULAR
 System , PBL, WIL ตามกรอบ 
TQF และมาตรฐานวิชาชีพ

1,2,4,56

ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี ่1 
พัฒนาและปรบัปรงุ

กระบวนการเรยีนการสอน
 New Approach to 
Learning เปน็องค์กร
แหง่การเรยีนรู้และ

พัฒนาบณัฑิตนักปฏบิตัทิี่
มีคุณภาพ สอดคล้องกับ

ความตอ้งการของ
ประเทศและแข่งขันไดใ้น

ระดบัสากล

โครงการผลิตบณัฑิต 
Hands On

3
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งบประมาณ 2559 ระยะเวลาด าเนินงาน (ขอระบุเป็นตามไตรมาส)

ผู้ก ากับตวับ่งชี้ ผู้รบัผิดชอบแผ่นดนิ รายได้ อ่ืนๆ พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559ประเดน็ยทุธศาสตร์ กลยทุธ์ โครงการหลัก
ความสอดคล้อง
กับตวัชี้วัดใน

แผนยทุธศาสตร์
กิจกรรม โครงการ / กิจกรรมยอ่ย วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม หมายเหตุ

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เชิงเวลา
รวมทัง้สิ้น

ตัวชี้วัดโครงการ

ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี ่3  
พัฒนาศักยภาพบณัฑิต
และบคุลากรทีม่ี
ความสามารถเฉพาะทาง
Competency and 
Good Citizenship 
(Humanization) สรา้ง
บณัฑิตและพัฒนา
บคุลากรใหม้ีความสมบรูณ์

โครงการพัฒนา
บคุลากร

7 โครงการสร้างมาตรฐานวิชาชีพ 
และประสบการณ์ วิชาชีพคณาจารย์

41 ศูนย์มาตรฐานวิชาชีพและแผนพฒันา
บริหารทรัพยากรบคุลากรเปน็ระบบ 
(ครบทกุหน่วยงาน)
- ฝังตัวในสถานประกอบการ จ านวน 96
 คน
- ฝังตัวในชุมชน จ านวน 60 คน
- ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ต้นแบบ 
ร้อยละ 10 ของอาจารย์ประจ า

โครงการสร้างมาตรฐาน
วชิาชีพ และประสบการณ์ 
วชิาชีพคณาจารย์
 (ฝังตัว) ประจ าปี 2559

1. เพื่อส่งเสริมคณาจารย์ให้มีความรู้ 
ทักษะ ประสบการณ์จริง จากสถาน
ประกอบการ 
2. เพื่อให้คณาจารย์น าประสบการณ์และ
องค์ความรู้ ประสบการณ์จริงจากสถาน
ประกอบการมาพฒันากระบวนการเรียน
การสอน
3. เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ในมีความรู้ 
ทักษะตามศาสตร์ของตนเพื่อให้ทันต่อ
สถานการณ์ปัจจบุัน

คณาจารย์ที่เข้า
รับการฝังตัว
จ านวน 28 คน

คณาจารย์ที่
ได้รับการฝึก
ประสบการณ์
จากสถานที่จริง 
จ านวนที่เพิ่มขึ้น
 ร้อยละ 80

คณาจารย์จดัส่ง
สรุปผลงานจาก
การฝึก
ประสบการณ์ 
ตามกรอบ
ระยะเวลา ร้อย
ละ 100

     2,609,692 2,609,692      -            -           กบบ. /คณะ รองคณบดี
ด้านบริหาร

ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี ่4 
พัฒนาระบบบรหิาร
จดัการและธรรมาภบิาล 
Good Governance 
and Modern 
Management พัฒนา
คุณภาพการบรหิารจดัการ
เพ่ือการบรหิารงานแบบ
กระจายอ านาจ มี
คุณภาพและมีส่วนรว่ม

การพัฒนาโครงสรา้ง
พ้ืนฐาน

8 โครงการตามงบลงทนุ 48 พฒันาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
แวดล้อมทางการศึกษาทกุพื้นที่

ครุภัณฑ์ห้องพฒันา
ศักยภาพการเรียนรู้ 
(Smart Class Room)

เพื่อให้มีห้องปฏิบัติการที่ส่งเสริมการ
เรียนด้านทางเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
ธรุกจิ และพฒันาคุณภาพมาตรฐานด้าน
ทักษะการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กบั
อาจารย์ เจา้หน้าที่ นักศึกษาและบุคคลที่
สนใจ ให้สามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่าง
ถูกต้อง รวมถึงการพฒันาทักษะทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศทางธรุกจิให้กบั
นักศึกษาและบุคคลทั่วไป  และรองรับ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และการค้าเสรี

ครุภัณฑ์ห้อง
พฒันาศักยภาพ
การเรียนรู้ 
(Smart Class 
Room) จ านวน 
5 ห้อง

มีห้องปฏิบัติการ
ที่ส่งเสริมการ
เรียนด้านทาง
เทคโนโลยี
สารสนเทศทาง
ธรุกจิ และ
พฒันาคุณภาพ
มาตรฐานด้าน
ทักษะการ
ถ่ายทอด
เทคโนโลยีให้กบั
อาจารย์ 
เจา้หน้าที่ 
นักศึกษาและ
บุคคลที่สนใจ

ร้อยละของ
โครงการแล้ว
เสร็จตาม
ระยะเวลาที่
ก าหนด ไม่ต่ า
กวา่ร้อยละ 75

   15,600,000 15,600,000    -            -           กพอ. รองคณบดี
ด้านบริหาร

การพัฒนาวัฒนธรรม
องค์กร

9 โครงการงานประกนัคุณภาพ
การศึกษา ปกีารศึกษา 2558

51 ใหค้วามส าคัญกบัระบบประกนัคุณภาพ
การศึกษา

โครงการการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเตรียมความ
พร้อมและรับการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษา 
ระดับหลักสูตร และระดับ
คณะ คณะบริหารธรุกจิ
และศิลปศาสตร์ ประจ าปี
การศึกษา 2558      

1. เพื่อทบทวนวางแผนการด าเนินงาน
การประกนัคุณภาพการศึกษา
2. ติดตามผลการด าเนินงานการประกนั
คุณภาพการศึกษา
3. เตรียมความพร้อมและรับการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

จ านวนคร้ังที่
ด าเนินโครงการ 
จ านวน 8 คร้ัง

1. ร้อยละความ
พงึพอใจของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ/
ผู้รับบริการ ไม่
ต่ ากวา่ร้อยละ 75
2. ผลการตรวจ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษา 
ระดับหลักสูตร 
และระดับคณะ 
ประจ าปี
การศึกษา 2558

ร้อยละของ
โครงการแล้ว
เสร็จตาม
ระยะเวลาที่
ก าหนด ไม่ต่ า
กวา่ร้อยละ 75

        574,276 574,276        -            -           รองอมทร.
วชิาการ/งาน

ประกัน/คณบดี

หวัหน้างาน
ประกัน
คุณภาพ

การศึกษา

โครงการ Road Show 1.  เพื่อเป็นการแนะแนวการศึกษาแบบ
เชิงรุกเข้าถึงพื้นที่กลุ่มเป้าหมายของ
สถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน
2.  เพื่อเป็นการประชาสัมพนัธข์้อมูล
ข่าวสารของคณะบริหารธรุกจิและศิลป
ศาสตร์ให้กบัสถาบันการศึกษาภาครัฐและ
เอกชน ทั้งในจงัหวดัเชียงใหม่ และจงัหวดั
ใกล้เคียง
3. เพื่อเป็นการจดัท าระบบการแนะแนว
การศึกษาของคณะบริหารธรุกจิและศิลป
ศาสตร์ให้เป็นแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง มั่งคง 

จ านวน
กลุ่มเป้าหมาย
ของโครงการ 
สถาบันการศึกษา
 20 สถาบัน

ร้อยละความพงึ
พอใจของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ/
ผู้รับบริการ ไม่
ต่ ากวา่ร้อยละ 75

ร้อยละของ
โครงการแล้ว
เสร็จตาม
ระยะเวลาที่
ก าหนด ไม่ต่ า
กวา่ร้อยละ 75

         80,000 80,000          -            -           รอง.อมทร.
วชิาการ/สสว. / 

คณบดี

ผู่ช่วยคณบดี
ด้านพัฒนา
นักศึกษา

ความร่วมมือด้านการผลิตตัวปอ้น
ร่วมกบัสถาบนัการศึกษา มัธยม อาชีวะ 
ไม่น้อยกว่าคณะละ 2 แหง่ และพื้นที่
และ 2 แหง่ โดยมีเปา้หมายรับนักศึกษา
จากสถาบนัที่มีความร่วมมือ ในปี
การศึกษา 2561 ร้อยละ 30 ของจ านวน
รับนักศึกษาทั้งหมด

ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี ่5 
การสรา้งเครอืข่ายและ
พัฒนามหาวิทยาลัยสู่
สากล Networking and 
Internationalization 
สรา้งเครอืข่ายความ
รว่มมือกับ
สถาบนัการศึกษาทัง้ใน
และตา่งประเทศ
โดยเฉพาะการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษาและ
บคุลากรเพ่ือพัฒนา
หลักสูตร กิจกรรมเสรมิ
หลักสูตรและ พัฒนาโลก
ทศัน์ วิสัยทศัน์ จาก
ประสบการณ์การศึกษา
และท างานกับผู้อ่ืนใน
สังคมแบบ พหวุัฒนธรรม
 (Multicultural and 
Life Skills Literacy)

 โครงการความ
รว่มมือ Co Op

10 โครงการความร่วมมือด้านการผลิต
ตัวปอ้นร่วมกบัสถาบนัการศึกษา 
มัธยม อาชีวะ (co op)

5,52
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งบประมาณ 2559 ระยะเวลาด าเนินงาน (ขอระบุเป็นตามไตรมาส)

ผู้ก ากับตวับ่งชี้ ผู้รบัผิดชอบแผ่นดนิ รายได้ อ่ืนๆ พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559ประเดน็ยทุธศาสตร์ กลยทุธ์ โครงการหลัก
ความสอดคล้อง
กับตวัชี้วัดใน

แผนยทุธศาสตร์
กิจกรรม โครงการ / กิจกรรมยอ่ย วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม หมายเหตุ

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เชิงเวลา
รวมทัง้สิ้น

ตัวชี้วัดโครงการ

โครงการ เปิดบ้าน เปิดใจ 
ทักทายจากรุ่นพี่สู่น้องใหม่

10.1  เพื่อเป็นการให้ข้อมูลข่าวสาร และ
ความรู้เกีย่วกบัคณะบริหารธรุกจิและ
ศิลปศาสตร์แกน่ักเรียนระดับมัธยมศึกษา
                ตอนปลาย และนักศึกษา
ระดับ ปวช. และ ปวส. ใน
สถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน
10.2  เพื่อให้เกดิความเข้าใจที่ดีระหวา่ง
คณะบริหารธรุกจิและศิลปศาสตร์กบั
สถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน

จ านวน
กลุ่มเป้าหมาย
ของโครงการ
สถาบันการศึกษา
 20 สถาบัน

ร้อยละความพงึ
พอใจของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ/
ผู้รับบริการ ไม่
ต่ ากวา่ร้อยละ 75

ร้อยละของ
โครงการแล้ว
เสร็จตาม
ระยะเวลาที่
ก าหนด ไม่ต่ า
กวา่ร้อยละ 75

         40,000 40,000          -            -           รอง.อมทร.
วชิาการ/สสว. / 

คณบดี

ผู่ช่วยคณบดี
ด้านพัฒนา
นักศึกษา

โครงการสร้างความร่วมมือ
กบัสถานประกอบการที่มี
ระบบการจดัการศึกษาเชิง
บูรณาการกบัการท างาน 
(Work-integrated 
Learning : WiL) เพื่อ
สร้างความร่วมมือระหวา่ง
สถานประกอบการกบั
มหาวทิยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 ในด้านการจดัการศึกษา
เชิงบูรณาการกบัการท างาน

1.  เพื่อศึกษาความเป็นไปได้และท าความ
เข้าใจร่วมกนั เพื่อน าไปสู่การพฒันา
หลักสูตรร่วมกนัระหวา่งมหาวทิยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนากบัสถาน
ประกอบการ ซ่ึงจะน าไปสู่การจดั
การศึกษาแบบมีส่วนร่วม หรือรูปแบบ
บูรณาการระหวา่งการท างานกบัการ
เรียนรู้อย่างเป็นระบบ
2.  เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ระหวา่งมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนากบัสถานประกอบการในการ
         สร้างความร่วมมือทางด้านการจดั
การศึกษา

จ านวน
กลุ่มเป้าหมาย
ของโครงการ
ประมาณ 26 คน

ร้อยละความพงึ
พอใจของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ/
ผู้รับบริการ ไม่
ต่ ากวา่ร้อยละ 75

ร้อยละของ
โครงการแล้ว
เสร็จตาม
ระยะเวลาที่
ก าหนด ไม่ต่ า
กวา่ร้อยละ 75

        140,060 140,060        -            -           รอง.อมทร.
วชิาการ/สสว. / 

คณบดี

ผู่ช่วยคณบดี
ด้านพัฒนา
นักศึกษา

การเตรียมความพร้อมเพื่อ
พฒันาการเรียนการสอน
ภาษาและวฒันธรรมจนี
ร่วมกบัสถาบันขงจือ่และ
มหาวทิยาลัย CTBU

เพื่อกหนดรายละเอยีดในการพฒันา
หลักสูตร และการจดัการเรียนการสอน
ในสาขาวชิา IBM EIC การท่องเที่ยวและ
การโรงแรม ร่วมกบัคณาจารย์ของทาง
มหาวทิยาลัย CTBU

มีการประชุมเพื่อ
เตรียมความ
พร้อมด้านการ
พฒันาหลักสูต
ร่วมกบั
มหาวทิยาลัยใน
ต่างประเทศ 
จ านวน 1 แห่ง

ผลส าเร็จของ
โครงการ มีการ
ประชุมสรุปผล
และสามารถ
วางแผนเตรียม
ข้อมูลหลักสูตร
เพื่อน าผลไป
ด าเนินการใน
กจิกรรมคร้ังต่อไป

ด าเนินการแล้ว
เสร็จตามแผน 
ร้อยละ 80

        700,000         700,000 -            -           งานวเิทศ
สัมพันธ/์คณบดี

*งบวเิทศ

รองคณบดี 
วเิทศสัมพันธ์

โครงการสร้างความร่วมมือ
ด้านการพฒันาหลักสูตร
การท่องเที่ยวร่วมกบั
สถาบัน STP Bali 
Tourism Institute, 
Indonesia

เพื่อเดินทางไปสร้างความเข้าใขเบื้องต้น
กบัทางสถาบัน STP Bali Tourism 
Institute, Indonesia เกีย่วกบัการ
พฒันาหลักสูตร การแลกเป่ยนนักศึกษา 
และคณาจารย์ในสาขาวชิาการท่องเที่ยว
และการดรงแรม แนวทางการพฒันาและ
การจดัการการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน
- หลักสูตรระยะส้ัน 1 หลักสูตร
- สร้างความร่วมมือ ระหวา่ง คณะ
บริหารธรุกจิและศิลปศาสตร์ กบัสถาบัน 
STP Bali Tourism Institute, 
Indonesia

มีการความ
ร่วมมือกบั
มหาวทิยาลัยใน
ต่างประเทศ

เกดิผลส าเร็จของ
โครงการ มีการ
ประชุมเจรจาท า
ข้อตกลงร่วมกนั 
เกีย่วกบัการ
สร้างความ
ร่วมมือด้านการ
พฒันาหลักสูตร
การท่องเที่ยว
ระหวา่งคณะฯ 
และสถาบัน STP

การด าเนินงาน
แล้วเสร็จตามแผน

        167,720         167,720 -            -           งานวเิทศ
สัมพันธ/์คณบดี

รองคณบดี 
วเิทศสัมพันธ์

   28,519,538     28,049,538       140,000     330,000

ความร่วมมือด้านการผลิตตัวปอ้น
ร่วมกบัสถาบนัการศึกษา มัธยม อาชีวะ 
ไม่น้อยกว่าคณะละ 2 แหง่ และพื้นที่
และ 2 แหง่ โดยมีเปา้หมายรับนักศึกษา
จากสถาบนัที่มีความร่วมมือ ในปี
การศึกษา 2561 ร้อยละ 30 ของจ านวน
รับนักศึกษาทั้งหมด

 โครงการยกระดบั
มหาวิทยาลัยสู่สากล

11 โครงการความร่วมมือกบัต่างประเทศ 56,57,59 ความร่วมมือในด้านวิชาการ การวิจยั 
บริการวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม และ
การบริหารจดัการในทกุมิติกบั
มหาวิทยาลัยภาคีในต่างประเทศ อย่าง
น้อย 8 แหง่

ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี ่5 
การสรา้งเครอืข่ายและ
พัฒนามหาวิทยาลัยสู่
สากล Networking and 
Internationalization 
สรา้งเครอืข่ายความ
รว่มมือกับ
สถาบนัการศึกษาทัง้ใน
และตา่งประเทศ
โดยเฉพาะการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษาและ
บคุลากรเพ่ือพัฒนา
หลักสูตร กิจกรรมเสรมิ
หลักสูตรและ พัฒนาโลก
ทศัน์ วิสัยทศัน์ จาก
ประสบการณ์การศึกษา
และท างานกับผู้อ่ืนใน
สังคมแบบ พหวุัฒนธรรม
 (Multicultural and 
Life Skills Literacy)

 โครงการความ
รว่มมือ Co Op

10 โครงการความร่วมมือด้านการผลิต
ตัวปอ้นร่วมกบัสถาบนัการศึกษา 
มัธยม อาชีวะ (co op)

5,52
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1  โครงการสัมมนาเพือ่สร้างความร่วมมือระหวา่งนักศึกษา ภาควชิาบญัชี 7 
สถาบนัอดุมศึกษาในจงัหวดัเชียงใหม่ คร้ังที ่8 ประจ าป ี2559 (เจา้ภาพ)

1. เพือ่ใหเ้กดิความร่วมมือและความสัมพนัธอ์นัดีระหวา่ง
สถาบนัในจงัหวดัเชียงใหม่ 
2. เพือ่ใหน้ักศึกษาได้ตระหนักถึงความกา้วหน้าในอนาคต
ของสายวชิาชีพบญัชี
3. เพือ่สร้างความร่วมมือในการจดักจิกรรมของมหาลัยทัง้ 7 
สถาบนั

3 1.6 2.1 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการจาก 7 
สถาบนัการศึกษา
ระดับอดุมศึกษาใน
จงัหวดัเชียงใหม่ จ านวน
 400 คน

คณาจารย ์เจา้หนา้ที ่และ
นกัศึกษาสาขาการบญัชี ได้รับเข้า
ร่วมโครงการสัมมนาเพื่อสร้าง
ความร่วมมอืระหว่างนกัศึกษา 
ภาควิชาบญัชี 7 สถาบนั โดยเกดิ
ความร่วมมอืระหว่างสถาบนั  
เกดิความร่วมมอืและ
ความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างสถาบนั
ในจงัหวัดเชียงใหม ่นกัศึกษาได้
ตระหนกัถึงความกา้วหนา้ใน
อนาคตของสายวิชาชีพบญัชี

4 เดือน          92,000 -          92,000 -           รองคณบดีด้าน
วชิาการ

สาขาการบญัชี อนุมัติแล้ว

2 โครงการอบรมสัมมนา การเปล่ียนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ป ี
2559

เพือ่ให ้นักศึกษา คณาจารย์ และศิษย์เกา่ สาขาการบญัชี 
คณะบริหารธรุกจิและศิลปศาสตร์และผู้เข้าสัมมนามีความรู้
ความเข้าใจในมาตรฐานการบญัชี จรรยาบรรณวชิาชีพ และ
ทราบแนวทางในการเตรียมความพร้อมส าหรับวชิาชีพบญัชี
เพือ่เข้าสู่การเปน็ประชาคมอาเซียน ซ่ึงสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้กบัการประกอบวชิาชีพตลอดจนสามารถน าไปใช้
ในการเรียนการสอนได้อย่างถูกต้อง

3, 28, 29, 30, 
31

1.6 2.1 คณาจารย์ เจา้หน้าที ่
ศิษย์เกา่ และนักศึกษา
สาขาการบญัชี จ านวน
 270 คน

คณาจารย ์เจา้หน้าที ่ศิษยเ์ก่า และ
นักศึกษาสาขาการบญัชี คณะ
บริหารธรุกิจและศิลปศาสตร์และผู้
เขา้สัมมนามคีวามรู้ความเขา้ใจใน
มาตรฐานการบญัชี จรรยาบรรณ
วชิาชีพ และทราบแนวทางในการ
เตรียมความพร้อมส าหรับวชิาชีพ
บญัชีเพื่อเขา้สู่การเปน็ประชาคม
อาเซียน ซ่ึงสามารถน าไปประยกุต์ใช้
กับการประกอบวชิาชีพตลอดจน
สามารถน าไปใช้ในการเรียนการสอน
ได้อยา่งถกูต้อง

6 เดือน          95,000 -          95,000                   -    รองคณบดีด้าน
วชิาการ

 สาขาการบญัชี

3 โครงการฝึกทกัษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่งานบญัชี เพือ่เตรียมความ
พร้อมกอ่นการฝึกงาน รุ่นที ่1 ถึง รุ่นที ่3

1.  เพื่อใหน้ักศึกษามีความรู้และประสบการณ์ในการใช้คอมพวิเตอร์ใน
ส านักงานเพิ่มขึน้
2.  เพื่อใหน้ักศึกษาเกดิประโยชน์ต่อนักศึกษาเมือ่ไปปฏบิติังานจริง
3.  เพื่อใหน้ักศึกษาเกดิทกัษะการเรียนรู้ วิธีใช้ เทคนิคการใช้
คอมพวิเตอร์ในส านักงานใหม้ีประสิทธิภาพ
4. เพื่อใหน้ักศึกษาได้ฝึกทดลองปฏบิติังานตามกรณีศึกษาทีส่อดแทรก
ในเนื้อหาการบรรยายและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตการท างาน

3 1.6 2.1 คณาจารย์ เจ้าหน้าที ่และ
นักศึกษาสาขาการบญัชี 
จ านวน 240 คน

นักศึกษาสาขาการบญัชี 
ได้รับความรู้เพิ่มเติมใน
เร่ืองการใช้คอมพวิเตอร์ใน
งานบญัชีและสามารถน า
ความรู้ทีไ่ด้ไปประยุกต์ใช้
ในการปฏบิติังานจริงใน
อนาคตได้อย่างสมบรูณ์

4 เดือน          91,800 0 91,800 0 รองคณบดีด้าน
วิชาการ

สาขาการบญัชี อนุมัติแล้ว

4 โครงการแข่งขันตอบค าถามทางบญัชี ระดับประเทศ คร้ังที ่4 ประจ าป ี2559 
"Thailand Accounting Challenge 2015"

1. เพือ่เปน็การเปดิโอกาสใหน้ักศึกษาได้พมันาองค์ความรู้
ด้านการบญัชี
2. เพือ่เปน็การสร้างชื่อเสียงใหแ้กม่หาวทิยาลัยตามโครงการ
ผลิตบณัฑิตนักปฏบิติั (Hands on) คือการสร้างความเปน็
เลิศทางวชิาการใหแ้กน่ักศึกษา
3. เพือ่สร้างความร่วมมือ Co op แกส่ภาวชิาชีพบญัชี ใน
พระบรมราชูปถัมภ์
4. เพือ่ใหน้ักศึกษาได้รับประสบการณ์จากการแข่งขันทกัษะ
วชิาชีพระดับประเทศ

3 1.6 1.5 จ านวนกลุ่มเปา้หมาย
ของโครงการ 6 กลุ่ม

1. ร้อยละความพงึพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ/ผู้
บริการ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 75
2. คณาจารย์ เจ้าหน้าที ่
และนักศึกษาสาขาการ
บญัชี ได้เข้าร่วมการ
แข่งขันตอบค าถาม
ทางการบญัชีระดับประเทศ
 ครัง้ที ่4 และได้รับ
ประสบการณ์

ร้อยละของโครงการ
แล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาทีก่ าหนด 
ไม่ต่ ากวา่ร้อยละ 75

         24,212 -          24,212                   -   รองคณบดีด้าน
วิชาการ

สาขาการบญัชี อนุมัติแล้ว

           คณะบริหารธรุกจิแลศิลปศาสตร์  มีพนัธกจิหลักในการผลิตบัณฑิต หรือการจดักจิกรรมการเรียนการสอน โดยใช้หลักการของการจดักระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้ผู้เรียนมีความรู้ในวชิาการและวชิาชีพ ให้สอดคล้องกบักรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดับอดุมศึกษา (Thai Qualification Framework for Higher Education) (TQF : HEd.) โดยมุ่งเน้นการสร้างบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม ทักษะ ทางปัญญา มีทักษะความสั
มพนัธร์ะหวา่งบุคคล มีความรับผิดชอบ มีความรู้ มีทักษะ การวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อส่งเสริมความสามารถและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพ มีคุณลักษณะบัณฑิตตามหลักสูตรก าหนด ดังนั้นการด าเนินการตามพนัธกจิดังกล่าวจงึเกีย่วข้องกบัการบริหารจดัการหลักสูตรและการเรียนการสอน เร่ิมต้ังแต่การก าหนดปัจจยัน าเข้าที่ได้มาตรฐานตามที่ก าหนด
 ประกอบด้วย การมีอาจารย์ที่มีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร การพฒันาศักยภาพและความพร้อมของอาจารย์ ควบคู่ไปกบัการพฒันามาตรฐานทางวชิาการ มีกระบวนการบริหารจดัการการเรียนการสอนที่อาศัยหลักการร่วมมือรวมพลังของทุกฝ่ายที่เกีย่วข้องทั้งภายในและภายนอกสถาบัน รวมถึงการพฒันานักศึกษา ที่ต้องหาวธิกีารสอน และรูปแบบที่หลากหลายยิ่งขึ้น  รวมทั้งเนื้อหาสาระให้เท่าทันการพฒันา
ทางวชิาการ และ วชิาชีพในสาขาวชิาต่างๆ ด้วย

แผนโครงการ/กิจกรรม ด้านวิชาการ
 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

3. มีการสร้างเครือข่ายการจดัการเรียนการสอนร่วมกบัสถานประกอบการ ในรูปแบบบูรณาการ่วมกบัการท างาน อย่างน้อย 1 แห่ง
4. มีการพฒันาบุคลากร อาจารย์ ให้มีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ โดยการฝึกอบรมส่ือการเรียนรู้ การใช้ส่ืออเิล็กทรอนิกส์ และการใช้ภาษาต่างประเทศในการสอนของหลักสูตร

2. มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพฒันาตัวป้อนร่วมกบัสถานศึกษาทั้งในระดับอาชีวศึกษาและมัธยาศึกษา อย่างน้อย 1 แห่ง

เปา้ประสงค์
1. พฒันาหลักสูตรเพื่อการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ มาตรฐานสมรรถนะวชิาชีพร่วมกบัสถานประกอบการในรูปแบบ Modular System, WiL, PBL ตามกรอบมาตรฐานสภาวชิาชีพ
2. บริหารจดัการหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบบมาตรฐานคุณวฒิุระดับอดุมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 
3. พฒันาตัวป้อน โดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือกบัสถานศึกษาทั้งในระดับอาชีวศึกษาและมัธยาศึกษา โดยการจดัหลักสูตรร่วม STEM Sciance & Technology
4. สร้างเครือข่ายการจดัการเรียนการสอนร่วมกบัสถานประกอบการ ในรูปแบบบูรณาการ่วมกบัการท างาน
5. พฒันาบุคลากร อาจารย์ ให้มีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ โดยการฝึกอบรมส่ือการเรียนรู้ การใช้ส่ืออเิล็กทรอนิกส์ และการใช้ภาษาต่างประเทศในการสอนของหลักสูตร

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามเปา้ประสงค์
1. มีการพฒันาหลักสูตรเพื่อการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ มาตรฐานสมรรถนะวชิาชีพร่วมกบัสถานประกอบการในรูปแบบ Modular System, WiL, PBL ตามกรอบมาตรฐานสภาวชิาชีพ อย่างน้อย 1 หลักสูตร

5. มีการพฒันาสมรรถนะวชิาชีพ สมรรถนะด้านภาษา และสมรรถนะด้าน IT ให้กบันักศึกษาตามกรอบบมาตรฐานคุณวฒิุระดับอดุมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม

สอดคล้องประเดน็
ยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ( 59 ตวัชีว้ัด)

ความสอดคล้องกับตวั
บง่ชีก้ารประกัน

คุณภาพการศึกษา
ภายใน (สกอ.) 

ระดบัคณะ

ความสอดคล้องกับ
ตวับง่ชีก้ารประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน (สกอ.) 
ระดบัหลักสูตร

ตวัชีว้ัดโครงการ งบประมาณ 2559 ระยะเวลาด าเนินงาน (ขอระบเุปน็ตามไตรมาส)

ผู้ก ากับตวับง่ชี้ ผู้รบัผิดชอบ
เชิงปรมิาณ

หมายเหตุ
อ่ืนๆ

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559
เชิงคุณภาพ เชิงเวลา รวมทัง้สิน้ แผ่นดนิ รายได้
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม

สอดคล้องประเดน็
ยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ( 59 ตวัชีว้ัด)

ความสอดคล้องกับตวั
บง่ชีก้ารประกัน

คุณภาพการศึกษา
ภายใน (สกอ.) 

ระดบัคณะ

ความสอดคล้องกับ
ตวับง่ชีก้ารประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน (สกอ.) 
ระดบัหลักสูตร

ตวัชีว้ัดโครงการ งบประมาณ 2559 ระยะเวลาด าเนินงาน (ขอระบเุปน็ตามไตรมาส)

ผู้ก ากับตวับง่ชี้ ผู้รบัผิดชอบ
เชิงปรมิาณ

หมายเหตุ
อ่ืนๆ

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559
เชิงคุณภาพ เชิงเวลา รวมทัง้สิน้ แผ่นดนิ รายได้

5 โครงการแข่งขันทกัษะฝีมือแรงงานทางการทอ่งเทีย่วและโรงแรม : การแข่งขัน
อาหารริมทางสร้างสรรค์ Thailand Creative Street Food 2016"

1. เพือ่ส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแข่งขัน Thailand 
Creative Street Food 2016 รอบสุดทา้ย
2. เพือ่ใหน้ักศึกษาได้มีความคิดริเร่ิมและรู้จกัพฒันาอาหาร
ไทยใหท้นัสมัย และได้จดัปข่งขันในระดับมหาวทิยาลัย
3. เพือ่เปน็การเรียนรู้และสร้างความเชื่อมัน่ในการท างาน 
รู้จกัการท างานเปน็ทมี และใช้ทกัษะในการน าเสนอผลงาน

3, 4 1.6 5.2 1. จ านวนกจิกรรมที่
ด าเนินงาน 2 กจิกรรม
2. จ านวนนักศึกษาที่
เข้าร่วมแข่งขันและ
ได้รับรางวลัจ านวน 5 
คน

1.นักศึกษาได้รับรางวัล
จากการแจ่งขันรางวัลใด
รางวัลหนึ่งและได้รับ
ประกาศนียบตัรเข้าร่วมงาน
2. นักศึกษาได้พฒันาสินค้า
เพื่อการเพิ่มมูลค่าใหก้บั
อาหารพื้นบา้นตามแนวคืด
เศรษฐกจิสร้างสรรค์ชอง
ประเทศ
3. นักศึกษาได้สร้าง
ชือ่เสียงใหก้บัมหาวิทยาลัย
เปน็ 1 ใน 30 ทมีของทัง้
ประเทศทีจ่ะได้รับการ
ประชาสัมพนัธ์ร่วมกบั
ททท. และกระทรวงการ
ทอ่งเทีย่ว ซึง่จะน าผลงาน
ของนักศึกษาไป
ประชาสัมพนัธ์ต่อไป
4. นักศึกษาได้พฒันา
ตนเองใหเ้ปน็บณัฑิตนัก
ปฏบิติั คิดเปน้ ท าจริง 
ปฏบิติัได้

นักศึกษาได้บริหาร
เวลานอกเวลาเรียน
เพือ่พฒันาตนเอง
อย่างมีประสิทธภิาพ

         42,960 -          42,960                   -   รองคณบดีด้าน
วชิาการ

 สาขาศิลปศาสตร์ อนุมัติแล้ว

6 โครงการประกวดแข่งขันแผนธรุกจิ 1. เพือ่พฒันาความรู้และทกัษะของการเปน็ผู้ประกอบการ
ของนักศึกษา
2. เพือ่บรูณาการความรู้และทกัษะของนักศึกษาและน า
ความรู้ทีไ่ด้ไปพฒันาชุมชนอย่างยั่งยืน
3.เพือ่พฒันาความสามารถในการน าเสนอแนวคิดธรุกจิต่อที่
ประชุมของนักศึกษา

3 1.6 5.2 10 คน นักศึกษาหลักสูตรการ
จดัการสามารถเข้า
ร่วมการแข่งขันทกัษะ
ได้และได้รับรางวลั
อย่างน้อย 1 รางวลั

 มกราคม -สิงหาคม 
2558

         50,000 -          50,000                   -   รองคณบดีด้าน
วชิาการ

สาขาบริหาร

7 โครงการแข่งขันทกัษะทางด้านการจดัการ เพือ่ส่งเสริมสนับสนุนใหน้ักศึกษาได้แสดงออกถึง
ความสามารถในทางวชิาการทกัษะด้านวชิาชีพและพฒันา
ความเปน็เลิศทางการจดัการ
 

3 1.6 5.2 5 คน  นักศึกษาหลักสูตร
การจดัการสามารถเข้า
ร่วมการแข่งขันทกัษะ
ได้และได้รับรางวลั
อย่างน้อย 1 รางวลั

 มกราคม -สิงหาคม 
2558

         30,000 -          30,000                   -   รองคณบดีด้าน
วชิาการ

สาขาบริหาร

8 โครงการ การแข่งขันทกัษะทางด้านการตลาด 1.เพือ่ใหน้ักศึกษาได้มีโอกาสแลกเปล่ียนความคิดเหน็และ
ประสบการณ์ทีไ่ด้รับ
2. เพือ่ใหน้ักศึกษาได้น าความรู้ทีไ่ด้ศึกษามาพฒันาใหช้ัดเจน 
เปน็การสร้างศักยภาพทางการแข่งขันในด้านแนวคิด ทฤษฎ ี
และการปฏบิติั
3. เพือ่เสริมสร้างความรู้ด้านทกัษะทางการตลาดใหก้บั
นักศึกษา

3 1.6 5.2 จ านวนกลุ่มเปา้หมาย
ของโครงการ
  (100 คน)

นักศึกษาเข้าร่วมการ
แข่งขัน และได้รับ
รางวลัอย่างน้อย 1 
รางวลั

ร้อยละของโครงการ
แล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาทีก่ าหนด 
ไม่ต่ ากวา่ร้อยละ 75

         30,000 -          30,000                   -   รองคณบดีด้าน
วชิาการ

สาขาบริหาร

9 โครงการ พฒันาประสบการณ์การเรียนรู้ทางการตลาด 1.เพือ่ใหน้ักศึกษาได้มีโอกาสได้รับความรู้จากสถานประกอบ
การณ์ และประสบการณ์จริงทีถ่่ายทอดโดยผู้มีประสบการณ์
2. เพือ่ใหน้ักศึกษาได้น าความรู้ทีไ่ด้ศึกษามาประยุกต์ใช้จริง 
เปน็การสร้างศักยภาพทางการแข่งขันในด้านแนวคิด ทฤษฎ ี
และการปฏบิติั
3. เพือ่เสริมสร้างความรู้ด้านทกัษะทางการตลาดใหก้บั
นักศึกษา

2, 4 1.6 5.2 จ านวนกลุ่มเปา้หมาย
ของโครงการ
  (250 คน)

1.นักศึกษามีงานวจิยั 
และโครงการที่
สามารถน าเสนอใหก้บั
สถานประกอบการ 
อย่างน้อย 3 โครงการ 
 2.นักศึกษามีความรู้
เพิม่เติมหลังจาก
โครงการเสร็จส้ิน โดย
คิดคะแนนจากการ
Post Test เพิม่ขึ้น

ร้อยละของโครงการ
แล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาทีก่ าหนด 
ไม่ต่ ากวา่ร้อยละ 75

       200,000 -          200,000                  -   รองคณบดีด้าน
วชิาการ

สาขาบริหาร

10 โครงการ ฝึกประสบการณ์การจดัการการขาย ผ่านร้านค้า มุง่สู่ผู้การเปน็
ผู้ประกอบการ

1. เพือ่ใหน้ักศึกษาเกดิการฝึกประสบการณ์จากการจดัการ
ร้านค้า 2. เพือ่ใหน้ักศึกษาน าความรู้มาประยุกต์ใช้จริง 3.เพือ่
เตรียมนักศึกษาสู่การเปน็ผู้ประกอบการ

3, 4 1.6 3.2, 5.2 จ านวนกลุ่มเปา้หมาย
ของโครงการ
  (250 คน)

ร้อยละความพงึพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ/ผู้รับบริการ 
ไม่ต่ ากวา่ร้อยละ 75

ร้อยละของโครงการ
แล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาทีก่ าหนด 
ไม่ต่ ากวา่ร้อยละ 75

         50,000 -          50,000                   -   รองคณบดีด้าน
วชิาการ

สาขาบริหาร
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม

สอดคล้องประเดน็
ยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ( 59 ตวัชีว้ัด)

ความสอดคล้องกับตวั
บง่ชีก้ารประกัน

คุณภาพการศึกษา
ภายใน (สกอ.) 

ระดบัคณะ

ความสอดคล้องกับ
ตวับง่ชีก้ารประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน (สกอ.) 
ระดบัหลักสูตร

ตวัชีว้ัดโครงการ งบประมาณ 2559 ระยะเวลาด าเนินงาน (ขอระบเุปน็ตามไตรมาส)

ผู้ก ากับตวับง่ชี้ ผู้รบัผิดชอบ
เชิงปรมิาณ

หมายเหตุ
อ่ืนๆ

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559
เชิงคุณภาพ เชิงเวลา รวมทัง้สิน้ แผ่นดนิ รายได้

11 ประกวดโครงงานนักศึกษาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Market คร้ังที ่5 
ประจ าปกีารศึกษา 2558)

1. เพือ่เปน็เวทแีละเปดิโอกาสใหก้บันักศึกษาสาขาวชิาระบบ
สารสนเทศทางคอมพวิเตอร์ได้มีเผยแพร่ผลงานโครงการสู่
แวดวงวชิาการและสาธารณะ
2. เพือ่เปน็การเปดิโลกทศัน์ใหก้บันักศึกษาสาขาวชิาระบบ
สารสนเทศทางคอมพวิเตอร์ ได้แลกเปล่ียนความรู้ทาง
วชิาการกบันักศึกษาสายคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศของสถาบนัอืน่ ๆ

3, 53 1.6 3.2 1. ผู้เข้าจาก
มหาวทิยาลัยใน
เครือข่าย จ านวน
1,050 คน
2. โครงงานนักศึกษา
เข้าร่วมประกวดทัง้ส้ิน
 5 โครงงาน
3. สถานประกอบการ
ทีเ่ข้าร่วมกจิกรรม 40 
สถานประกอบการ

1. โครงงานนักศึกษา
เข้าร่วมประกวดได้รับ
รางวลัไม่น้อยกวา่ 3 
โครงงาน
2. นักศึกษาทีเ่ข้าร่วม
โครงการมีแนวทางใน
การจดัท าโครงงาน
ของตนเอง
3. นักศึกษาชั้นปี
สุดทา้ยทีเ่ข้าร่วม
โครงการ มีการสมัคร
งานในสถาน
ประกอบการทีเ่ข้าร่วม
โครงการ

ร้อยละของโครงการ
แล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาทีก่ าหนด 
ไม่ต่ ากวา่ร้อยละ 90

         50,000             -           50,000            -   รองคณบดีด้าน
วชิาการ

สาขาบริหาร

12 พฒันาทกัษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับนักศึกษา ประจ าปกีารศึกษา 2559 เพือ่เปน็การเสริมสร้างใหน้ักศึกษามีทกัษะการใช้เคร่ืองมือ
เทคโนโลยีสารสนเทศทีท่นัสมัยจากวทิยากรผู้ทีม่ีความรู้
ความสามารถและประสบการณ์จากสถานประกอบการ

ตัวชี้วดัที ่3, 
ตัวชี้วดัที ่55

1.6 3.2, 5.3 นักศึกษาทีเ่ข้าร่วม
โครงการทัง้หมด 80 คน

นักศึกษาทีเ่ข้าร่วม
โครงการสอบผ่านจาก
การท าแบบทดสอบ
หลังเรียนมากกวา่ 80 
เปอร์เซ็นต์ของ
นักเรียนทีเ่ข้าร่วม
โครงการทัง้หมดหรือ
นักศึกษาทีเ่ข้าร่วม
โครงการมีชิ้นงาน
อย่างน้อย 1 ชิ้นงาน

ร้อยละของโครงการ
แล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาทีก่ าหนด 
ไม่ต่ ากวา่ร้อยละ 90

         50,000 -          50,000                   -   รองคณบดีด้าน
วชิาการ

สาขาบริหาร

13 โครงการส่งเสริมประสบการณ์พเิศษทางด้านระบบสารสนเทศทางคอมพวิเตอร์
เพือ่ใหน้ักศึกษามีศักยภาพทีสู่งขึ้น

เพือ่เปน็การเสริมสร้างทกัษะและประสบการณ์ทางด้าน
วชิาชีพใหก้บันักศึกษาจากผู้ทีม่ีประสบการณ์ตรง ในสายงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ตัวชี้วดัที ่3 2.1 1.6 1. จ านวยรายวชิาที่
เชิญผู้มีประสบการณ์
ภายนอกเปน็ผู้สอน
ร่วม จ านวน 5  รายวชิา
2. นักศึกษาทีเ่ข้าร่วม
โครงการทัง้หมด 175 
คน

นักศึกษาทีเ่ข้าร่วม
โครงการสอบผ่านจาก
การท าแบบทดสอบ
หลังเรียนมากกวา่ 80 
เปอร์เซ็นต์ของ
นักเรียนทีเ่ข้าร่วม
โครงการทัง้หมดหรือ
นักศึกษาทีเ่ข้าร่วม
โครงการมีชิ้นงาน
อย่างน้อย 1 ชิ้นงาน

ร้อยละของโครงการ
แล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาทีก่ าหนด 
ไม่ต่ ากวา่ร้อยละ 90

         38,000 -          38,000                   -   รองคณบดีด้าน
วชิาการ

สาขาบริหาร

14 โครงการฝึกอบรมภาษาองักฤษส าหรับธรุกจิบริการโดยความร่วมมือกบัโรงแรม
โฟรซีซ่ัน รีสอร์ท เชียงใหม่

1.  เพือ่ใหน้ักศึกษาได้รับความรู้ด้านภาษาองักฤษในบริบท
ของการท างานในธรุกจิบริการ
2.  เพือ่ใหน้ักศึกษาได้รับประสบการณ์จากผู้ประกอบการ
ธรุกจิบริการโดยตรง

กลยุทธท์ี ่1 1.1 2.1 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 50 คน

มีการสอบวดัระดับ
ความรู้ กอ่น และ หลัง
 เข้าร่วมอบรม โดย
นักศึกษาต้องมีผลการ
ประเมินมากกวา่ร้อย
ละ 50

ด าเนินโครงการแล้ว
เสร็จภายในระยะเวลา
ทีก่ าหนด ร้อยละ 100

         30,000             -           30,000            -   รองคณบดีด้าน
วชิาการ

สาขาบริหาร

15 โครงการภาษาน่ารู้คู่วฒันธรรม 1.  เพือ่ใหน้ักศึกษาได้ฝึกทกัษะในการใช้ภาษาต่างประเทศ
2.  เพือ่ใหน้ักศึกษาได้เรียนรู้วฒันธรรมของชาวต่างชาติ
3. เพือ่บรูณาการเข้ากบัการเรียนการสอนในรายวชิา 
12044005 listening and Speaking

กลยุทธท์ี ่1 1.1 2.1 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 30 คน

สังเกตุพฤติกรรม
และสัมภาษณ์
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
(นักศึกษาชาวต่างชาติ)
 โดยผลการประเมิน
จากเกณฑ์คะแนน
แบบสัมภาษณ์ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการไม่

ด าเนินโครงการแล้ว
เสร็จภายในระยะเวลา
ทีก่ าหนด ร้อยละ 100

         25,000 -                  25,000            -   รองคณบดีด้าน
วชิาการ

สาขาบริหาร

16 “พฒันาทกัษะการส่ือสารส าหรับการค้าระหวา่งประเทศใหก้า้วทนัยุคประชาคม
เศรษฐกจิอาเซียน” 
“Get Better English Communication for International Business”

1. เพือ่พฒันาทกัษะ เพิม่พนูความรู้ เสริมสร้างความมัน่ใจใน
การส่ือสาร และมีความสามารถในการใช้ภาษาองักฤษและ
เทคนิคด้านการค้าระหวา่งประเทศและน าความรู้ได้
2. เพือ่ผู้ประกอบการสามารถน าความรู้ทีไ่ด้จากการอบรมไป
ปรับใช้ในการท าธรุกจิได้เปน็อย่างดีเพือ่ตอบรับกบัยุค
ประชาคมอาเซียน(AEC)
3. เพือ่เปน็นักศึกษาและผู้ประกอบการจะได้มีการ
แลกเปล่ียน และเรียนรู้ในด้านการใช้ภาษาเพือ่การค้า
ระหวา่งประเทศร่วมกนั โดยวเิคราะหจ์ากสถานการณ์จริง
4. เพือ่เปน็การบรูณาการการเรียนการสอนในรายวชิาทีม่ีใน
หลักสูตรการจดัการธรุกจิระหวา่งประเทศ เช่น วชิา 
Business Communication for International Trade 
โดยมีการแลกเปล่ียนกรณีศึกษาจากประสบการณ์ของ
ผู้ประกอบการโดยตรง

28, 29, 30, 31 1.6, 3.1 3.2 จ านวนกลุ่มเปา้หมาย
ของโครงการ
  (100 คน)

ร้อยละความพงึพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ/ผู้รับบริการ 
ไม่ต่ ากวา่ร้อยละ 75 - 
 มีความส าเร็จ
ของดครงการเปน็ไป
ตามมาตราฐานที่
ก าหนด ไม่ต่ ากวา่ร้อย
ละ 75

ร้อยละของโครงการ
แล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาทีก่ าหนด 
ไม่ต่ ากวา่ร้อยละ 75

         72,200             -           72,200            -   รองคณบดีด้าน
วชิาการ

สาขาบริหาร
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม

สอดคล้องประเดน็
ยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ( 59 ตวัชีว้ัด)

ความสอดคล้องกับตวั
บง่ชีก้ารประกัน

คุณภาพการศึกษา
ภายใน (สกอ.) 

ระดบัคณะ

ความสอดคล้องกับ
ตวับง่ชีก้ารประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน (สกอ.) 
ระดบัหลักสูตร

ตวัชีว้ัดโครงการ งบประมาณ 2559 ระยะเวลาด าเนินงาน (ขอระบเุปน็ตามไตรมาส)

ผู้ก ากับตวับง่ชี้ ผู้รบัผิดชอบ
เชิงปรมิาณ

หมายเหตุ
อ่ืนๆ

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559
เชิงคุณภาพ เชิงเวลา รวมทัง้สิน้ แผ่นดนิ รายได้

17 โครงการศึกษาดูงานการค้าอาเซียนกรณีศึกษาการค้าในกลุ่ม GMS 1.  เพือ่ใหน้ักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเร่ืองสภาวะเศรษฐกจิ
 การลงทนุ และกระบวนการทางด้านการค้าข้ามชายแดน ใน
ประเทศกลุ่มประชาคมอาเซียน
 2.  เพือ่ใหน้ักศึกษามีโลกทศัน์ทีก่วา้งไกล รวมถึงมีมุมมองที่
หลากหลาย ซ่ึงจะช่วยในการเรียน
หลักสูตรนานาชาติและงานอาชีพในอนาคต
3. เพือ่เพิม่ศักยภาพการเรียนรู้และประสบการณ์ใหก้บั
นักศึกษาใหพ้ร้อมรับการเปล่ียนแปลง
หลังการรวมตัวของประชาคมอาเซียน
4. เพือ่พฒันาองค์ความรู้ของนักศึกษาใหม้ีความพร้อมต่อ
ตลาดแรงงานระดับนานาชาติเมือ่
ส าเร็จการศึกษา

2, 4 1.6 5.2 เปน็ส่วนหนึง่ในการวดั
ระดับความรู้ เปน็
จ านวน 20%

1.ได้เล่มรายงานเร่ือง
สภาวะเศรษฐกจิการ
ลงทนุและ
กระบวนการทางด้าน
การค้าข้ามชายแดนใน
ประเทศกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน      
                           
 1.1นักศึกษามีความรู้
ความเข้าใจเร่ืองสภาวะ
เศรษฐกจิการลงทนุ
และกระบวนการ
ทางด้านการค้าข้าม
ชายแดนในประเทศ
กลุ่มประชาคมอาเซียน
                          
1.2นักศึกษามีโลก
ทศัน์ทีก่วา้งไกลรวมถึง
มีมุมมองทีห่ลากหลาย
ซ่ึงจะช่วยในการเรียน
หลักสูตรนานาชาติ
และงานอาชีพใน

ร้อยละของโครงการ
แล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาทีก่ าหนด 
ไม่ต่ ากวา่ร้อยละ 75

         15,720 -                  15,720            -   รองคณบดีด้าน
วชิาการ

สาขาบริหาร

18 โครงการทศันศึกษาดูงานด้านการบริหารจดัการทางการตลาด คร้ังที ่4 1. เพือ่ใหอ้าจารย์และนักศึกษาได้รับความรู้จากผู้ทีม่ี
ประสบการณ์จากสถานประกอบการโดยตรง
2. เพือ่ใหอ้าจารย์และนักศึกษาได้ศึกษาและเข้าใจขั้นตอน
การปฏบิติังานจริงอย่างถูกต้อง และเปน็ระบบ
3. เพือ่ใหอ้าจารย์และนักศึกษาได้ทราบถึง วธิกีารด าเนินงาน
ของบริษัทต่าง ๆ ทีเ่ข้าศึกษาดูงาน
4. เพือ่ใหอ้าจารย์และนักศึกษาน าความรู้ทีไ่ด้รับจาการทศัน
ศึกษาดูงานมาประยุกต์ใช้ในการเรียน การสอน และสามารถ
น าความรู้ทีไ่ด้ไปประกอบอาชีพต่อไปในอนาคตได้

2, 3, 4 1.6 5.2 100 คน 1.ร้อยละความพงึ
พอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ ไม่ต่ ากวา่
ร้อยละ 80
2. มีความส าเร็จ
ของดครงการเปน็ไป
ตามมาตราฐานที่
ก าหนด ไม่ต่ ากวา่ร้อย
ละ 70

ร้อยละของโครงการ
แล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาทีก่ าหนด 
ไม่ต่ ากวา่ร้อยละ 80

                -   -          -                        -   รองคณบดีด้าน
วชิาการ

สาขาบริหาร

19 โครงการทศันศึกษาดูงานด้านการบริหารจดัการทางการตลาด คร้ังที ่5 1. เพือ่ใหอ้าจารย์และนักศึกษาได้รับความรู้จากผู้ทีม่ี
ประสบการณ์จากสถานประกอบการโดยตรง
2. เพือ่ใหอ้าจารย์และนักศึกษาได้ศึกษาและเข้าใจขั้นตอน
การปฏบิติังานจริงอย่างถูกต้อง และเปน็ระบบ
3. เพือ่ใหอ้าจารย์และนักศึกษาได้ทราบถึง วธิกีารด าเนินงาน
ของบริษัทต่าง ๆ ทีเ่ข้าศึกษาดูงาน
4. เพือ่ใหอ้าจารย์และนักศึกษาน าความรู้ทีไ่ด้รับจาการทศัน
ศึกษาดูงานมาประยุกต์ใช้ในการเรียน การสอน และสามารถ
น าความรู้ทีไ่ด้ไปประกอบอาชีพต่อไปในอนาคตได้

2, 3, 4 1.6 5.2 100 คน 1.ร้อยละความพงึ
พอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ ไม่ต่ ากวา่
ร้อยละ 80
2. มีความส าเร็จ
ของดครงการเปน็ไป
ตามมาตราฐานที่
ก าหนด ไม่ต่ ากวา่ร้อย
ละ 70

ร้อยละของโครงการ
แล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาทีก่ าหนด 
ไม่ต่ ากวา่ร้อยละ 81

                -   -          -                        -   รองคณบดีด้าน
วชิาการ

สาขาบริหาร

20 โครงการปฐมนิเทศและสานสัมพนัธพ์ีน่้องของนักศึกษาทนุเซ็นทรัลฯ 1. เพือ่ใหน้ักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัการเรียนการ
สอน แนวคิด ปรัชญา ระเบยีบ ข้อบงัคับต่างๆ ทีน่ักศึกษา
ควรยึดถือใหเ้ปน็ไปในทศิทางเดียวกนั
2. เพือ่สร้างทศันคติทีดี่ต่อวชิาชีพด้านการจดัการธรุกจิค้าปลีก
3. เพือ่เตรียมความพร้อมใหก้บันักศึกษาในการเข้าศึกษาใน
ระดับอดุมศึกษา

3 1.6 3.2 จ านวนกลุ่มเปา้หมาย
โครงการฯ 190 คน

1. นักศึกษามีความรู้
ความเข้าใจเกีย่วกบั
การเรียนการสอน 
แนวคิด ปรัชญา 
ระเบยีบ ข้อบงัคับ
ต่างๆ ทีน่ักศึกษาควร
ยึดถือใหเ้ปน็ไปใน
ทศิทางเดียวกนั ไม่ต่ า
กวา่ 180 คน

ร้อยละของโครงการ
แล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาทีก่ าหนด 
ไม่ต่ ากวา่ร้อยละ 75

         96,900             -           96,900            -   รองคณบดีด้าน
วชิาการ

สาขาบริหาร

21 โครงการเดินทางไปรับรางวลัเชิดชูเกยีรติของนักศึกษา บธ .บ.การตลาด (การ
จดัการธรุกจิค้าปลีก) คร้ังที ่3

1. เพือ่ใหน้ักศึกษาสาขาวชิาการตลาด (การจดัการธรุกจิค้า
ปลีก) ทีไ่ด้รับพจิารณาคัดเลือกผ่านเกณฑ์ เข้ารับรางวลัเชิดชู
เกยีรติสูงสุด ในงาน Grand Orientation
2. เพือ่ใหน้ักศึกษาสาขาวชิาการตลาด (การจดัการธรุกจิค้า
ปลีก) ทีไ่ด้รับพจิารณาคัดเลือกผ่านเกณฑ์ เปน็แบบอย่างทีดี่
ในการเรียน และการท างาน

3 1.6 3.2 จ านวนกลุ่มเปา้หมาย
โครงการฯ 20 คน

1. นักศึกษาสาขาวชิา
การตลาด (การจดัการ
ธรุกจิค้าปลีก) ทีไ่ด้รับ
พจิารณาคัดเลือกผ่าน
เกณฑ์ ได้เข้ารับรางวลั
เชิดชูเกยีรติสูงสุด ใน
งาน Grand 
Orientation จ านวน 
20 คน

ร้อยละของโครงการ
แล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาทีก่ าหนด 
ไม่ต่ ากวา่ร้อยละ 75

       152,000 -          152,000                  -   รองคณบดีด้าน
วชิาการ

สาขาบริหาร
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม

สอดคล้องประเดน็
ยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ( 59 ตวัชีว้ัด)

ความสอดคล้องกับตวั
บง่ชีก้ารประกัน

คุณภาพการศึกษา
ภายใน (สกอ.) 

ระดบัคณะ

ความสอดคล้องกับ
ตวับง่ชีก้ารประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน (สกอ.) 
ระดบัหลักสูตร

ตวัชีว้ัดโครงการ งบประมาณ 2559 ระยะเวลาด าเนินงาน (ขอระบเุปน็ตามไตรมาส)

ผู้ก ากับตวับง่ชี้ ผู้รบัผิดชอบ
เชิงปรมิาณ

หมายเหตุ
อ่ืนๆ

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559
เชิงคุณภาพ เชิงเวลา รวมทัง้สิน้ แผ่นดนิ รายได้

22 โครงการพฒันานักศึกษา บธ.บ.การตลาด (การจดัการธรุกจิค้าปลีก) คร้ังที ่3 1. เพือ่พฒันาความรู้ และเพิม่พนูประสบการณ์ใหน้ักศึกษา
สาขาวชิาการตลาด (การจดัการธรุกจิค้าปลีก)
2. เพือ่พฒันานักศึกษาในด้าน ร่างกาย อารมณ์ สังคม 
สติปญัญา บคุลิกภาพ ตลอดจนคุณลักษณะของบณัฑิตทีพ่งึ
ประสงค์ ได้แก ่คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทกัษะทางปญัญา
 ทกัษะความสัมพนัธร์ะหวา่งบคุคล และความรับผิดชอบ 
รวมถึงการท างานเปน็ทมีอย่างมีประสิทธภิาพ

3 1.6 3.2 จ านวนกลุ่มเปา้หมาย
โครงการฯ 70 คน

1. ร้อยละความพงึ
พอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการฯ ไม่ต ากวา่
ร้อยละ 75     2. มี
ความส าเร็จของ
โครงการเปน้ไปตาม
มาตรฐานทีก่ าหนด ไม่
ต ากวา่ร้อยละ 75

ร้อยละของโครงการ
แล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาทีก่ าหนด 
ไม่ต่ ากวา่ร้อยละ 75

         96,900             -           96,900            -   รองคณบดีด้าน
วชิาการ

สาขาบริหาร

23 โครงการเสวนากบัผู้บริหารกลุ่มเซ็นทรัลในจงัหวดัเชียงใหม่ 1. เพือ่แลกเปล่ียนข้อมูลของนักศึกษาฝึกปฏบิติังานระหวา่ง
สถานประกอบการกบัมหาวทิยาลัยฯ
2. เพือ่แลกเปล่ียนปญัหาในด้านต่างๆของนักศึกษาฝึก
ปฏบิติังาน
3. เพือ่แลกเปล่ียนแนวทางการปอ้งกนัและการแกไ้ขปญัหา
ของแต่ละสถานประกอบการ

3 1.6 3.2 จ านวนกลุ่มเปา้หมาย
โครงการฯ 25 คน

1. ได้แลกเปล่ียน
ข้อมูลของนักศึกษาฝึก
ปฏบิติังานระหวา่ง
สถานประกอบการกบั
มหาวทิยาลัยฯ ไม่น้อย
กวา่ 5 เร่ือง
2. แลกเปล่ียนปญัหา
ในด้านต่างๆของ
นักศึกษาฝึกปฏบิติังาน
 ไม่น้อยกวา่ 5 เร่ือง

ร้อยละของโครงการ
แล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาทีก่ าหนด 
ไม่ต่ ากวา่ร้อยละ 75

           3,000             -   3,000                     -   รองคณบดีด้าน
วชิาการ

สาขาบริหาร

24 โครงการพธิกีรมืออาชีพ (Professional Master of Ceremony) 1. เพือ่ใหน้ักศึกษาสาขาวชิาการตลาด (การจดัการธรุกจิค้า
ปลีก) มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทการเปน็พธิกีรอย่างมือ
อาชีพ
2. เพือ่ใหน้ักศึกษาสาขาวชิาการตลาด (การจดัการธรุกจิค้า
ปลีก) มีความรู้ความเข้าใจในหลักการพดูและการใช้ภาษา
เพือ่การถ่ายทอดและการสร้างบรรยากาศรวมถึงการละลาย
พฤติกรรมและการมีส่วนร่วม
3. เพือ่ใหน้ักศึกษาสาขาวชิาการตลาด (การจดัการธรุกจิค้า
ปลีก) เพิม่ทกัษะในการแกป้ญัหาเฉพาะหน้าได้อย่างมี
ประสิทธภิาพ
4. เพือ่ใหน้ักศึกษาสาขาวชิาการตลาด (การจดัการธรุกจิค้า
ปลีก) รู้ถึงวธิกีารพฒันาบคุลิกภาพ และการเตรียมความ
พร้อมในการเปน็พธิกีรทีโ่ดดเด่น
5. เพือ่ใหน้ักศึกษาสาขาวชิาการตลาด (การจดัการธรุกจิค้า
ปลีก) สามารถน าความรู้ไปใช้ได้จริงในสถานประกอบการ

3 1.6 3.2 จ านวนกลุ่มเปา้หมาย
โครงการฯ 70 คน

1. นักศึกษาสาขาวชิา
การตลาด (การจดัการ
ธรุกจิค้าปลีก) มีความรู้
 ความเข้าใจใน
บทบาทการเปน็พธิกีร
อย่างมืออาชีพ มากขึ้น
ไม่ต่ ากวา่ 65 คน
2. นักศึกษาสาขาวชิา
การตลาด (การจดัการ
ธรุกจิค้าปลีก) สามารถ
โฟนขายสินค้าได้ไม่ต่ า
กวา่ 50 คน

ร้อยละของโครงการ
แล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาทีก่ าหนด 
ไม่ต่ ากวา่ร้อยละ 75

         31,100 -          31,100                   -   รองคณบดีด้าน
วชิาการ

สาขาบริหาร

25 โครงการค่ายพฒันาศักยภาพความเปน็ผู้น า (YPR Leader Camp) 1. เพือ่พฒันาศักยภาพของนักศึกษาในโครงการ YPR ใหเ้ปน็
ผู้น าและผู้ตามทีดี่
2. เพือ่พฒันานักศึกษาความสามารถด้านอืน่ ๆ ทีเ่หมาะสม 
เช่น การท างานเปน็ทมี ความรับผิดชอบในระดับหวัหน้างาน 
ตามแผนการพฒันานักศึกษาของทัง้ของ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล
 จ ากดั และมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

3 1.6 3.2 จ านวนกลุ่มเปา้หมาย
โครงการฯ 120 คน

1. นักศึกษาสาขาวชิา
การตลาด (การจดัการ
ธรุกจิค้าปลีก) พฒันา
ศักยภาพเปน็ผู้น าและ
ผู้ตามทีดี่ขึ้น ไม่ต่ ากวา่
 110 คน

ร้อยละของโครงการ
แล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาทีก่ าหนด 
ไม่ต่ ากวา่ร้อยละ 75

       133,330 -          133,330                  -   รองคณบดีด้าน
วชิาการ

สาขาบริหาร

26 โครงการปฐมนิเทศและสานสัมพนัธพ์ีน่้องของนักศึกษาทนุซีพ ีออลล์ 1. เพือ่ใหน้ักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัการเรียนการ
สอน แนวคิด ปรัชญา ระเบยีบ ข้อบงัคับต่างๆ ทีน่ักศึกษา
ควรยึดถือใหเ้ปน็ไปในทศิทางเดียวกนั
2. เพือ่สร้างทศันคติทีดี่ต่อวชิาชีพด้านการจดัการธรุกจิค้าปลีก
3. เพือ่เตรียมความพร้อมใหก้บันักศึกษาในการเข้าศึกษาใน
ระดับอดุมศึกษา

3 1.6 3.2 จ านวนกลุ่มเปา้หมาย
โครงการฯ 150 คน

1. นักศึกษามีความรู้
ความเข้าใจเกีย่วกบั
การเรียนการสอน 
แนวคิด ปรัชญา 
ระเบยีบ ข้อบงัคับ
ต่างๆ ทีน่ักศึกษาควร
ยึดถือใหเ้ปน็ไปใน
ทศิทางเดียวกนั ไม่ต่ า
กวา่ 140 คน

ร้อยละของโครงการ
แล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาทีก่ าหนด 
ไม่ต่ ากวา่ร้อยละ 75

         99,960             -           99,960            -   รองคณบดีด้าน
วชิาการ

สาขาบริหาร

27 โครงการฝึกอบรมกอ่นการเข้าฝึกงานในสถานประกอบการ 1. เพือ่พฒันาความรู้ และเพิม่พนูประสบการณ์ใหน้ักศึกษา
สาขาวชิาการตลาด (การจดัการธรุกจิค้าปลีก) กอ่นการเข้า
ฝึกงานในสถานประกอบการ

3 1.6 3.2 จ านวนกลุ่มเปา้หมาย
โครงการฯ 150 คน

1. นักศึกษาสาขาวชิา
การตลาด (การจดัการ
ธรุกจิค้าปลีก มีการ
พฒันาความรู้ และ
เพิม่พนูประสบการณ์ 
กอ่นการเข้าฝึกงานใน
สถานประกอบการ 
มากขึ้น ไม่ต่ ากวา่ 145
 คน

ร้อยละของโครงการ
แล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาทีก่ าหนด 
ไม่ต่ ากวา่ร้อยละ 75

         60,100 -                  60,100            -   รองคณบดีด้าน
วชิาการ

สาขาบริหาร
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม

สอดคล้องประเดน็
ยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ( 59 ตวัชีว้ัด)

ความสอดคล้องกับตวั
บง่ชีก้ารประกัน

คุณภาพการศึกษา
ภายใน (สกอ.) 

ระดบัคณะ

ความสอดคล้องกับ
ตวับง่ชีก้ารประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน (สกอ.) 
ระดบัหลักสูตร

ตวัชีว้ัดโครงการ งบประมาณ 2559 ระยะเวลาด าเนินงาน (ขอระบเุปน็ตามไตรมาส)

ผู้ก ากับตวับง่ชี้ ผู้รบัผิดชอบ
เชิงปรมิาณ

หมายเหตุ
อ่ืนๆ

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559
เชิงคุณภาพ เชิงเวลา รวมทัง้สิน้ แผ่นดนิ รายได้

28 โครงการพฒันานักศึกษา บธ.บ.การตลาด (การจดัการธรุกจิค้าปลีก) คร้ังที ่3 1. เพือ่พฒันาความรู้ และเพิม่พนูประสบการณ์ใหน้ักศึกษา
สาขาวชิาการตลาด (การจดัการธรุกจิค้าปลีก)
2. เพือ่พฒันานักศึกษาในด้าน ร่างกาย อารมณ์ สังคม 
สติปญัญา บคุลิกภาพ ตลอดจนคุณลักษณะของบณัฑิตทีพ่งึ
ประสงค์ ได้แก ่คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทกัษะทางปญัญา
 ทกัษะความสัมพนัธร์ะหวา่งบคุคล และความรับผิดชอบ 
รวมถึงการท างานเปน็ทมีอย่างมีประสิทธภิาพ

3 1.6 3.2 จ านวนกลุ่มเปา้หมาย
โครงการฯ 150 คน

1. ร้อยละความพงึ
พอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการฯ ไม่ต ากวา่
ร้อยละ 75     2. มี
ความส าเร็จของ
โครงการเปน้ไปตาม
มาตรฐานทีก่ าหนด ไม่
ต ากวา่ร้อยละ 75

ร้อยละของโครงการ
แล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาทีก่ าหนด 
ไม่ต่ ากวา่ร้อยละ 75

       128,900             -          128,900            -   รองคณบดีด้าน
วชิาการ

สาขาบริหาร

29 โครงการพธิกีรมืออาชีพ (Professional Master of Ceremony) 3 1.6 3.2 จ านวนกลุ่มเปา้หมาย
โครงการฯ 150 คน

1. นักศึกษาสาขาวชิา
การตลาด (การจดัการ
ธรุกจิค้าปลีก) มีความรู้
 ความเข้าใจใน
บทบาทการเปน็พธิกีร
อย่างมืออาชีพ มากขึ้น
ไม่ต่ ากวา่ 65 คน
2. นักศึกษาสาขาวชิา
การตลาด (การจดัการ
ธรุกจิค้าปลีก) สามารถ
โฟนขายสินค้าได้ไม่ต่ า
กวา่ 50 คน

ร้อยละของโครงการ
แล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาทีก่ าหนด 
ไม่ต่ ากวา่ร้อยละ 75

         69,960 -                  69,960            -   รองคณบดีด้าน
วชิาการ

สาขาบริหาร

30 โครงการฝึกอบรมเทคนิคการแต่งหน้าเพือ่พฒันาบคุลิกภาพ 1.  เพือ่ใหน้ักศึกษาหลักสูตรการตลาด (การจดัการธรุกจิค้า
ปลีก) ได้มีความรู้เกีย่วกบัการพฒันาบคุลิกภาพ
2.  เพือ่ใหน้ักศึกษาหลักสูตรการตลาด (การจดัการธรุกจิค้า
ปลีก) สร้างความพร้อม ความมัน่ใจ ในการปฏบิติังาน
        ณ สถานประกอบการจริงในปจัจบุนั
3.  เพือ่ใหน้ักศึกษาหลักสูตรการตลาด (การจดัการธรุกจิค้า
ปลีก) ได้ตระหนักถึงการดูแลและใส่ใจบคุลิกภาพของ
        ตนเอง
4.  เพือ่ใหน้ักศึกษาหลักสูตรการตลาด (การจดัการธรุกจิค้า
ปลีก) รู้เกีย่วกบัหลักวธิกีารแต่งหน้าในชีวติประจ าวนัและ  ใน
โอกาสพเิศษต่าง ๆ 

3 1.6 3.2 จ านวนกลุ่มเปา้หมาย
โครงการฯ 150 คน

1. นักศึกษาหลักสูตร
การตลาด (การจดัการ
ธรุกจิค้าปลีก) ได้มี
ความรู้เกีย่วกบัการ
แต่งหน้ามากขึ้น ไม่
น้อยกวา่ 140 คน
2. นักศึกษาหลักสูตร
การตลาด (การจดัการ
ธรุกจิค้าปลีก) 
สามารถแต่งหน้าใน
ชีวติประจ าวนั ได้ไม่
น้อยกวา่ 130 คน

ร้อยละของโครงการ
แล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาทีก่ าหนด 
ไม่ต่ ากวา่ร้อยละ 75

         69,960         69,960 รองคณบดีด้าน
วชิาการ

สาขาบริหาร

31 โครงการ การพฒันาการท างานเปน็ทมี (Team Building) 1. เพือ่เสริมสร้างก าลังใจในการท างานใหก้บันักศึกาทีเ่ข้ารับ
การอบรม
2. เพือ่ใหน้ักศึกษารู้จกัการปรับตัวและการท างานเปน็ทมี

3 1.6 3.2 จ านวนกลุ่มเปา้หมาย
โครงการฯ 150 คน

1. นักศึกษาหลักสูตร
การตลาด (การจดัการ
ธรุกจิค้าปลีก) มี
ก าลังใจในการท างาน
เพิม่มากขึ้น ไม่น้อย
กวา่ 130 คน
2. นักศึกษาหลักสูตร
การตลาด (การจดัการ
ธรุกจิค้าปลีก)รู้จกั
กาปรัตัวและการ
ท างานเปน็ทมีมาดขึ้น 
ไม่น้อยกวา่ 140 คน

ร้อยละของโครงการ
แล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาทีก่ าหนด 
ไม่ต่ ากวา่ร้อยละ 75

         60,100 -                  60,100            -   รองคณบดีด้าน
วชิาการ

สาขาบริหาร
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม

สอดคล้องประเดน็
ยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ( 59 ตวัชีว้ัด)

ความสอดคล้องกับตวั
บง่ชีก้ารประกัน

คุณภาพการศึกษา
ภายใน (สกอ.) 

ระดบัคณะ

ความสอดคล้องกับ
ตวับง่ชีก้ารประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน (สกอ.) 
ระดบัหลักสูตร

ตวัชีว้ัดโครงการ งบประมาณ 2559 ระยะเวลาด าเนินงาน (ขอระบเุปน็ตามไตรมาส)

ผู้ก ากับตวับง่ชี้ ผู้รบัผิดชอบ
เชิงปรมิาณ

หมายเหตุ
อ่ืนๆ

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559
เชิงคุณภาพ เชิงเวลา รวมทัง้สิน้ แผ่นดนิ รายได้

32 โครงการฝึกงานภาคฤดูร้อนของนักศึกษาสาขาวชิาการทอ่งเทีย่วและโรงแรม  
คณะบริหารธรุกจิและศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ภาคพายัพ เชียงใหม่ ปกีารศึกษา 2558

1 เพือ่ใหน้ักศึกษาได้เรียนรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ตรง ใน
การปฏบิติังานสายวชิาชีพทางการ ทอ่งเทีย่วและโรงแรมตาม
สภาพความเปน็จริงในสถานประกอบการ
2 เพือ่ใหน้ักศึกษาสามารถประยุกต์ความรู้ทีไ่ด้จากการเรียน
ภาคทฤษฎไีปสู่ภาคปฏบิติัในสถานประกอบการ
3 เพือ่เปน็การเตรียมพร้อมใหน้ักศึกษาสามารถน าความรู้
และทกัษะทีไ่ด้ไปประกอบอาชีพทางการทอ่งเทีย่วและ
โรงแรมต่อไป  
4 เพือ่ฝึกใหน้ักศึกษามีความรับผิดชอบ มีระเบยีบวนิัย 
เรียนรู้การท างานร่วมกบัผู้อืน่อย่างมีประสิทธภิาพ เรียนรู้ถึง
สภาพปญัหาในการปฏบิติังานจริงและวธิกีารแกไ้ขปญัหาที่
เกดิขึ้นอย่างมีเหตุผล       

1 1.5,1.6 5.2 โครงการฝึกงานภาค
ฤดูร้อน 1 โครงการ
จ านวนบคุคลากร
ผู้เข้าร่วมโครงการ 88 
คน

นักศึกษาผ่านการฝึก
ปฏบิติังานในธรุกจิ
โรงแรมเครือข่าย
ต่างประเทศและสาย
การบนิ นักศึกษามี
ทกัษะและ
ประสบการณ์ท างานใน
โรงแรมเครือข่าย
ต่างประเทศและสาย
การบนิ
 นักศึกษามีแนวทางใน
การฝึกงานสหกจิ
ศึกษาด้านการการ
ทอ่งเทีย่ว โรงแรมและ
สายการบนิ

การด าเนินโครงการ
ส าเร็จตามวตัถุประสงค์ 
รายงานสรุปผลและ
แนวทางการด าเนิน
โครงการคร้ังต่อไป 30 
วนั

         65,000             -           65,000            -   รองคณบดีด้าน
วชิาการ

สาขาศิลปศาสตร์

33 โครงการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพของนักศึกษาด้านการทอ่งเทีย่วอย่าง
ยั่งยืน

1 เพือ่เสริมสร้างศักยภาพของนักศึกษาด้านการทอ่งเทีย่ว
อย่างยั่งยืน
2 เพือ่พฒันาต้นแบบการจดัการเรียนการสอนด้านการ
ทอ่งเทีย่วอย่างยั่งยืน
3 เพือ่บรูณาการองค์รู้ด้านการพฒันาการทอ่งเทีย่วกบั
รายวชิาการทอ่งเทีย่วอย่างยั่งยืน

4 1.5,1.6 3.2,3.3 จ านวนคร้ังทีด่ าเนิน
โครงการ (1คร้ัง)
จ านวนกลุ่มเปา้หมาย
ของโครงการ (101คน)

นักศึกษามีความรู้ความ
เข้าใจ และสามารถ
ปฏบิติังานภาคสนาม
ด้านการทอ่งเทีย่ว
อย่างยั่งยืนได้  
คณาจารย์ผู้สอนราย
วชิาการทอ่งเทีย่ว
อย่างยั่งยืน สามารถ
น าไปใช้เปน็ต้นแบบ
การเรียนการสอนทกุ
เขตพืน้ที่

โครงการแล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาทีก่ าหนด และ
สามารถรายงานผลการ
ด าเนินงานภายใน 30 วัน
 สามารถน าวางแผนการ
จัดการเรียนการสอน
รายวิชาการทอ่งเทีย่วอย่าง
ยัง่ยืน ภายในป ี2559

         50,200             -           50,200            -   รองคณบดีด้าน
วชิาการ

สาขาศิลปศาสตร์

34 โครงการฝึกอบรมเทคนิคการแต่งหน้าเพือ่พฒันาบคุลิกภาพ 1.  เพือ่ใหน้ักศึกษาหลักสูตรการตลาด (การจดัการธรุกจิค้า
ปลีก) ได้มีความรู้เกีย่วกบัการพฒันาบคุลิกภาพ
2. เพือ่ใหน้ักศึกษาหลักสูตรการตลาด (การจดัการธรุกจิค้า
ปลีก) สร้างความพร้อม ความมัน่ใจ ในการปฏบิติังาน
ณ สถานประกอบการจริงในปจัจบุนั
3.  เพือ่ใหน้ักศึกษาหลักสูตรการตลาด (การจดัการธรุกจิค้า
ปลีก) ได้ตระหนักถึงการดูแลและใส่ใจบคุลิกภาพของตนเอง
4. เพือ่ใหน้ักศึกษาหลักสูตรการตลาด (การจดัการธรุกจิค้า
ปลีก) รู้เกีย่วกบัหลักวธิกีารแต่งหน้าในชีวติประจ าวนัและ  ใน
โอกาสพเิศษต่าง ๆ 

4 1.6 1.5 นักศึกษามีความรู้เร่ืองการ
แต่งหน้าและการพฒันา
บคุลิกภาพเพิ่มขึน้ และ
สามารถน าไปใน
ชีวิตประจ าวัน

ใหน้ักศึกษาหลักสูตร
การตลาด (การจัดการ
ธุรกจิค้าปลีก) สร้างความ
พร้อม ความมัน่ใจ ในการ
ปฏบิติังาน ณ สถาน
ประกอบการจริงในปจัจุบนั

ด าเนินการแล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด

         31,100             -           31,100            -   รองคณบดีด้าน
วชิาการ

สาขาบริหาร อนุมัติแล้ว

35 โครงการเปดิโลกทศัน์การจัดการธุรกจิค้าปลีก คร้ังที ่3 1. เพื่อใหอ้าจารย์และนักศึกษาได้รับความรู้จากผู้ทีม่ีประสบการณ์จาก
สถานประกอบการโดยตรง
2. เพื่อใหอ้าจารย์และนักศึกษาได้ศึกษาและเข้าใจขัน้ตอนการ
ปฏบิติังานจริงอย่างถูกต้อง และเปน็ระบบ
3. เพื่อใหอ้าจารย์และนักศึกษาได้ทราบถึง วิธีการด าเนินงานของบริษัท
ทีเ่ข้าศึกษาดูงาน
4. เพื่อใหอ้าจารย์และนักศึกษาน าความรู้ทีไ่ด้รับจากการเปดิโลกทศัน์ 
มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน และสามารถน าความรู้ทไีด้ไป
ประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต

4 1.6 1.5, 3.2 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
60 คนได้รับความรู้จากผู้มี
ประสบการณ์จากสถาน
ประกอบการโดยตรง

อาจารย์และนักศึกษา
ได้รับความรู้จากผู้มี
ประสบการณ์จากสถาน
ประกอบการโดยตรง

ด าเนินการแล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด

         38,300             -           38,300            -   รองคณบดีด้าน
วชิาการ

สาขาบริหาร อนุมัติแล้ว

36 โครงการฝึกปฏบิติัจัดน าเทีย่วในและต่างประเทศ สาขาวิชาการทอ่งเทีย่วและการโรงแรม 
ของนักศึกษาและคณาจารย์ ปกีารศึกษา 2558 ภาคเรียนที ่1

1. เพื่อใหน้ักศึกษาสามารถบริหารจัดการุรกจิน าเทีย่วได้ครบวงจร
2. เพอ่ใหน้ักศึกษาสามารถจัดน าเทีย่วได้ทัง้ในและต่างประเทศในกลุ่ม
อาเซียนได้
3. เพื่อใหน้ักศึกษาได้เรียนรู้จากการปฏบิติัจริงและได้ฝึกการท างาน
ร่วมกนัเปน็หมูค่ณะ
4. เพื่อใหน้ักศึกษาสามารถพฒันาศักยภาพใหต้รงต่อแระแสความ
ต้องการของตลาดแรงงานด้านการทอ่วเทีย่วซ่ึงก าลังขาดแคลนบคุลากร
ด้านนี้
5. เพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดล้านนาและของประเทศ
 ซ่ึงมุง่ใหเ้ชียงใหม่เปน็ศูนย์กลางการเดินทางและการทอ่งเทีย่วในภมูิภาค

2, 4 1.6 3.2, 5.2 จ านวนนักศึกษาทีเ่ข้าร่วม
โครงการ 97 คน บคุลาก
ภายนอกทีเ่ข้าร่วม
โครงการอย่างน้อย 100 คน

นักศึกษาได้จัดน าเทีย่วทัง้
ในและต่างประเทศ
ได้เรียนรู้จากการ
ปฏบิติังานจริงหลังจากทีไ่ด้
เรียนภาคทฤษฎี
สามารถผลิตบคุลากรเพื่อ
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์
ของทอ้งถิน่และของ
ประเทศ

นักศึกษาได้ฝึก
ปฏบิติัการน าเทีย่ว
ตามช่วงระยะเวลาที่
ก าหนด

       140,000             -          140,000            -   รองคณบดีด้าน
วชิาการ

สาขาศิลปศาสตร์ อนุมัติแล้ว
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม

สอดคล้องประเดน็
ยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ( 59 ตวัชีว้ัด)

ความสอดคล้องกับตวั
บง่ชีก้ารประกัน

คุณภาพการศึกษา
ภายใน (สกอ.) 

ระดบัคณะ

ความสอดคล้องกับ
ตวับง่ชีก้ารประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน (สกอ.) 
ระดบัหลักสูตร

ตวัชีว้ัดโครงการ งบประมาณ 2559 ระยะเวลาด าเนินงาน (ขอระบเุปน็ตามไตรมาส)

ผู้ก ากับตวับง่ชี้ ผู้รบัผิดชอบ
เชิงปรมิาณ

หมายเหตุ
อ่ืนๆ

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559
เชิงคุณภาพ เชิงเวลา รวมทัง้สิน้ แผ่นดนิ รายได้

37 โครงการดูงานและฝึกปฏบิติัเพอ่ขอรับใบอนุญาตประกอบอาชีพมัคคุเทศกต์าม
ข้อก าหนดพ.ร.บ. มัคคุเทศกป์กีารศึกษา 2558

1. เพือ่ใหน้ักศึกษามีคุณสมบติัในการขอรับใบอนุญาต
ประกอบวชิาชีพ มัคคุเทศก์
2. เพือ่เปน็การฝึกบณัฑิตนักปฏบิติั
3. เพือ่ใหน้ักศึกษาได้เรียนรู้จากการปฏบิติัจริงและได้ฝึกการ
ท างานร่วมกนัเปน็หมูค่ณะ
4. เพือ่ใหน้ักศึกษาได้เปดิโลกทศัน์และได้รู้จดัสถานทีแ่ละ
หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง

2, 4 1.6 3.2, 5.2 สามารถผลิตนักปฏบิติั
ได้อย่างน้อย 15 0คน

นักศึกษาได้เรียนรู้จาก
การปฏบิติัจริงและได้
ฝึกการท างานร่วมกนั
เปน็หมูค่ณะ
นักศึกษาได้เปดิโลก
ทศัน์และได้รู้จดั
สถานทีแ่ละหน่วยงาน
ทีเ่กีย่วข้อง

ด าเนินการแล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่
ก าหนด

       109,920             -          109,920            -   รองคณบดีด้าน
วชิาการ

สาขาศิลปศาสตร์ อนุมัติแล้ว

38 โครงการสัมมนาและคัดกรองนักศึกษาสาขาวชิาการตลาด (การจดัการธรุกจิค้า
ปลีก) โครงการร่วมกบับริษัท ซีพอีอลล์ จ ากดั

1. เพอ่ใหน้ักศึกษาทีเ่ข้ามาศึกษาต่อ ในสาขาวชิาการตลาด 
(การจดัการธรุกจิค้าปลีก) มีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัแนว
ทางการเรียนการสอน
2. เพือ่สนับสนุนการพฒันาผลิตก าลังคนในระดับปริญญาตรี 
คณะบริหารธรุกจิและศิลปศาสตร์สาขาวชิาการตลาด (การ
จดัการธรุกจิค้าปลีก)  พร้อมทัง้ช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่
เยาวชนใหม้ีแระสบการณ์ในการ าท างานระหวา่งเรียนจบแล้ว
 นักศึกษาสามารถมีงานท าได้ตรงตามความต้องการของ
ผู้ประกอบการ

4 1.6 5.2 นักศึกษาทีเ่ข้ารับการ
คัดกรองไม่น้อยกวา่ 30
 คน

นักศึกาทีเ่ข้าร่วม
โครงการมีความเข้าใจ
ในด้านการจดัการ
เรียนการสอน และฝึก
ประสบการณ์ร่วมกบั
สถานประกอบการทีม่ี
ชื่อเสียงระดับประเทศ
ได้รับความรู้ในด้าน
การจดัการศึกษาเชิง
บรูณาการกบัการ
ท างานของนักศึกษา

ด าเนินการแล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่
ก าหนด

           5,100             -             5,100            -   รองคณบดีด้าน
วชิาการ

สาขาบริหาร อนุมัติแล้ว

39 โครงการบรูณาการวชิาการความร่วมมือและแลกเปล่ียนเรียนรู้ ระหวา่ง
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชทงคลล้านนา และวทิยาลัยนานาชติ มหาวทิยาลัย
บรูพา

1. เพือ่ใหค้วามรู้และทกัษะด้านประกนัคุณภาพการศึกษาแก่
นักศึกษาทีเ่ข้าร่วมโครงการได้ทราบและสร้างความร่วมมือ
เพือ่ส่งเสริมสับสนุนการประกนัคุณภาพการศึกษา
2. เพือ่ใหน้ักศึกษาได้เรียนรู้แนวทางในการจดัการกจิกรรม
นักศึกษา เปน็ประโยชน์ต่อการจดักจิกรรม ใหส้อดคล้องกบั
องค์ประกอบด้านกจิกรรมวชิาการทีส่่งเสริมคุณลักษณะ
บณัฑิตทีพ่งึประสงค์
3. เพือ่แลกเปล่ียนความรู้ ประสบการณ์การจดักจิกรรมจอง
วทิยาลัยนานาชาติ มหาวทิยาลัยบรูพา และกจิกรรม
นักศึกษาสาขาวชิาการจดัการธรุกจิระหวา่งประเทศ
4. เพือ่ส่งเสริมกจิกรรมด้านศิลปะวฒันธรรมล้านนา ให้
นักศึกษาวทิยาลัยนานาชติม .บรูพาได้มีความรู้ความเข้าใจ
วฒันธรรมล้านนามากขึ้น

4,51 1.6 5.2 ตัวแทนนักศึกษา
สาขาวชิาการจดัการ
ธรุกจิระหวา่งประเทศ 
และตัวแทนนักสึกษา
จากวทิยาลัยนานาชาติ
 ได้เข้าร่วมโครงการ
จ านวน 60 คน

ตัวแทนนักศึกษาของ
ทัง้ 2 มหาวทิยาลัยได้
แลกเปล่ียนเรียนรู้
และประสบการณ์
ร่วมกนั ในเร่ืองด้าน
ประกนัคุณภาพ สร้าง
ความร่วมมือเพือ่
ส่งเสริมสนับสนุนการ
ประกนัคุณภาพ
ระหวา่งมหาวทิยาลัย 
นักศึกษาได้เรียนรู่
แนวทางในการจดั
กจิกรรมนักศึกษาที่
เปน็ประโยชน์ต่อการ
จดักจิกรรมให้
สอดคล้องกบั
องค์ประกอบด้าน
กจิกรรมทีส่่งเสริม
คุณลักษณะบณัฑิตที่
พงึประสงค์

ด าเนินการแล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่
ก าหนด

           2,100        2,100                -              -   รองคณบดีด้าน
วชิาการ

สาขาบริหาร อนุมัติแล้ว

40 โครงการอบรมสัมมนาการเปล่ียนแปลงมาตรฐานการรานงานทางการเงิน TFRS
 2558 และการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบวชิาชีพบญัชีสู่ประชาคมอาเซียน

เพือ่ใหน้ักศึกษา คณาจารย์ และศิษย์เกา่ สาขาการบญัชี 
คณะบริหารธรุกจิและศิลปศาสตร์ และผู้เข้าสัมมนามีความรู้
ความเข้าใจในมาตรฐานการบญัชี จรรยาบรรณวชิาชีพ และ
ทราบแนวทางในการเตรียมความพร้อมส าหรับวชิาชีพเพือ่
เข้าสู่การเปน็ประชาคมอาเซียน ซ่ึงสามารถน าไปประยุกต์ใช้
กบัการประกอบวชิาชีพตลาดจนสามารถน าไปใช้ในการเรียน
การสอนอย่างถูกต้อง

4 1.6 3.2, 5.2 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการอย่างน้อย 
166 คน

นักศึกษา คณาจารย์ 
และศิษย์เกา่ สาขา
การบญัชี คณะ
บริหารธรุกจิและศิลป
ศาสตร์ และผู้เข้า
สัมมนามีความรู้ความ
เข้าใจในมาตรฐานการ
บญัชี จรรยาบรรณ
วชิาชีพ และทราบ
แนวทางในการเตรียม
ความพร้อมส าหรับ
วชิาชีพเพือ่เข้าสู่การ
เปน็ประชาคมอาเซียน
 ซ่ึงสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้กบัการ
ประกอบวชิาชีพตลาด
จนสามารถน าไปใช้ใน
การเรียนการสอน
อย่างถูกต้อง

ด าเนินการแล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่
ก าหนด

         15,000      15,000                -              -   รองคณบดีด้าน
วชิาการ

สาขาการบญัชี อนุมัติแล้ว
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม

สอดคล้องประเดน็
ยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ( 59 ตวัชีว้ัด)

ความสอดคล้องกับตวั
บง่ชีก้ารประกัน

คุณภาพการศึกษา
ภายใน (สกอ.) 

ระดบัคณะ

ความสอดคล้องกับ
ตวับง่ชีก้ารประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน (สกอ.) 
ระดบัหลักสูตร

ตวัชีว้ัดโครงการ งบประมาณ 2559 ระยะเวลาด าเนินงาน (ขอระบเุปน็ตามไตรมาส)

ผู้ก ากับตวับง่ชี้ ผู้รบัผิดชอบ
เชิงปรมิาณ

หมายเหตุ
อ่ืนๆ

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559
เชิงคุณภาพ เชิงเวลา รวมทัง้สิน้ แผ่นดนิ รายได้

41 โครงการอบรมสัมมนา "ประเด็นการเปล่ียนแปลงทางภาษีอากรส าหรับธรุกจิ 
และแนวทางการจดัท าบญัชีส าหรับ NPAEs"

เพือ่ใหน้ักศึกษา คณาจารย์ และศิษย์เกา่ สาขาการบญัชี 
คณะบริหารธรุกจิและศิลปศาสตร์ และผู้เข้าสัมมนามีความรู้
ความเข้าใจในมาตรฐานการบญัชี จรรยาบรรณวชิาชีพ และ
ทราบแนวทางในการเตรียมความพร้อมส าหรับวชิาชีพเพือ่
เข้าสู่การเปน็ประชาคมอาเซียน ซ่ึงสามารถน าไปประยุกต์ใช้
กบัการประกอบวชิาชีพตลาดจนสามารถน าไปใช้ในการเรียน
การสอนอย่างถูกต้อง

4 1.6 3.2, 5.2 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการอย่างน้อย 70
 คน แบง่เปน็ผู้ท าบญัชี
 ผู้สอบบญัชีอากร 
ผู้สอบบญัชีอนุญาต 
จ านวน 35 คน 
คณาจารย์และบคุลากร
 จ านวน 35 คน

ผู้เข้ารับการอบรม
สามารถประยุกต์ใช้
กบัการประกอบ
วชิาชีพ และสามารถ
น ามาใช้ในการจดัการ
เรียนการสอนได้อย่าง
ถูกต้อง

ด าเนินการแล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่
ก าหนด

         34,500      34,500                -              -   รองคณบดีด้าน
วชิาการ

สาขาการบญัชี อนุมัติแล้ว

42 โครงการฝึกงานภาคฤดูร้อนร่วมกบัสถานประกอบการเพือ่ฝึกบณัฑิตนักปฏบิติั
คณะบริหารธรุกจิและศิลปศาสตร์

เพือ่พฒันาทกัษะ ความรู้ และความสามารถของนักศึกษาใน
การเตรียมตัวไปประกอบอาชีพต่อไป

2,4 1.6 5.2 350  คน นักศึกษาได้ฝึกปฎบิติั
จริง จ านวน 350คน 
และได้พฒันา
เครือข่ายสถาน
ประกอบการทาง
วชิาชีพไม่ต่ ากวา่ 100 
สถานประกอบการ

พฤษภาคม-กรกฎาคม
 2559

         84,000             -           84,000            -   รองคณบดีด้าน
วชิาการ

งานพฒันา
นักศึกษา

43 การเข้าร่วมการแข่งขัน Microsoft Office Specialist (MOS) Thailand 
Competition 2016

1. เพือ่ใหน้ักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศ และ
ค้นหาตัวแทนจากประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันในโปรแกรม 
“Microsoft Office Specialist World Championship 
2016” ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
2. เพือ่เปดิโอกาสใหน้ักศึกษา ได้แสดงความรู้ ความสามารถ
ในทางทีถู่กต้อง และเหน็ถึงความส าคัญในการมีพืน้ฐาน
ทกัษะทางด้านคอมพวิเตอร์
3. เพือ่การส่งเสริมการใช้ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ใหก้บันักศึกษา
4. เพือ่กระตุ้นใหน้ักศึกษาได้ตระหนักถึงประโยชน์ และการ
พฒันาทกัษะ เพือ่ใหก้า้วทนักบัเทคโนโลยีสารสนเทศใน
ปจัจบุนั
5. เพือ่สร้างมาตรฐานด้านไอทใีหก้บันักศึกษา ด้วยใบ
ประกาศนีบตัรรับรองตามมาตรฐานสากล ภายใต้ชื่อ 
“Microsoft Office Specialist Certificate” เพิม่เติมจาก
วฒิุบตัรหรือใบปริญญาบตัร

ตัวชี้วดัที ่3 1.6 1.5 นักศึกษาเข้าร่วม
โครงการ 4 คน

1. นักศึกษาเข้าร่วม
โครงการผ่านการ
ทดสอบตามมาตรฐาน
ของ MOS Thailand 
2. นักศึกษาได้รับใบ
ประกาศรับรอง
มาตรฐานสากล 
ภายใต้ชื่อ "Microsoft
 Office Specialist 
Certificate"

ร้อยละของโครงการ
แล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาทีก่ าหนด 
ไม่ต่ ากวา่ร้อยละ 90

         32,600 -          32,600                   -   รองคณบดีด้าน
วชิาการ

สาขาบริหาร

44 ทศันศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คร้ังที ่1 1. เพือ่ใหอ้าจารย์และนักศึกษาได้รับความรู้จากผู้ทีม่ี
ประสบการณ์จากสถานประกอบการโดยตรง
2. เพือ่ใหอ้าจารย์และนักศึกษาได้ศึกษาและเข้าใจขั้นตอน
การปฏบิติังานจริงอย่างถูกต้อง และเปน็ระบบ
3. เพือ่ใหอ้าจารย์และนักศึกษาได้ทราบถึง วธิกีารด าเนินงาน
ของบริษัทต่าง ๆ ทีเ่ข้าศึกษาดูงาน
4. เพือ่ใหอ้าจารย์และนักศึกษาน าความรู้ทีไ่ด้รับจาการทศัน
ศึกษาดูงานมาประยุกต์ใช้ในการเรียน การสอน และสามารถ
น าความรู้ทีไ่ด้ไปประกอบอาชีพต่อไปในอนาคตได้

ตัวชี้วดัที ่3 1.6 1.5 1. อาจารย์ประจ า
หลักสูตรระบบ
สารสนเทศทาง
คอมพวิเตอร์ จ านวน 4
 ทา่น
2. นักศึกษาหลักสูตร
ระบบสารสนเทศทาง
คอมพวิเตอร์ ระดับ
ปริญญาตรี (4ป)ี ชั้นปี
ที ่3  จ านวน 97 คน
3. สถานประกอบการ
ทีเ่ข้าศึกษาดูงาน
จ านวนทัง้ส้ิน 5 สถาน
ประกอบการ

1. หลักสูตรมีความ
ร่วมมือกบัสถาน
ประกอบการในการ
รับนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์สหกจิ
ศึกษาอย่างน้อย 1 
สถานประกอบการ
2. หลักสูตรได้รับความ
ร่วมมือทางด้าน
วชิาการจากสถาน
ประกอบการอย่างน้อย
 2 สถานประกอบการ

ร้อยละของโครงการ
แล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาทีก่ าหนด 
ไม่ต่ ากวา่ร้อยละ 90

         16,800             -           16,800 0 รองคณบดีด้าน
วชิาการ

สาขาบริหาร

45 โครงการ "บรูณาการความรู้สู่การปฏบิติังาน" 1. เพือ่เพิม่พนูความรู้และประสบการณ์ใหก้บันักศึกษา
 2. เพือ่การจดักจิกรรมเสริมของหลักสูตร ซ่ึงเปน็ส่วนหนึง่
ของการพฒันาหลักสูตร 
 3. เพือ่ใหน้ักศึกษาได้มีโอกาสประสารแนวคิดทางวชิาการ
กบัสภาพจริงทีไ่ด้พบเหน็ในการศึกษาดูงานนอกสถานที่
4. เพือ่ใหน้ักศึกษาได้น าความรู้ในรายวชิา English for 
Tourism Industry และ English for International 
Business มาใช้ในการฝึกปฏบิติัในเร่ือง การบริการ การ
น าเสนอ และการจดัการด้านการทอ่งเทีย่ว

3 1.6 5.2 จ านวนกลุ่มเปา้หมาย
ของโครงการ
(49 คน)

1. สามารถน ามา
บรูณาการร่วมกบั
รายวชิา English for 
Tourism Industry 
และ English for 
International 
Business  โดยมีการ
ทดสอบกอ่นเรียนและ
หลังเรียน               
2. นักศึกษาเข้าใจถึง
การปฏบิติังานในภาค
ธรุกจิและทราบวา่
ต้องการของ
ผู้ประกอบการ

การด าเนินโครงการ
ส าเร็จตามวตัถุประสงค์ 
รายงานสรุปผลและ
แนวทางการด าเนิน
โครงการคร้ังต่อไป 30 
วนั

         34,800             -           34,800            -   รองคณบดีด้าน
วชิาการ

สาขาศิลปศาสตร์
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม

สอดคล้องประเดน็
ยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ( 59 ตวัชีว้ัด)

ความสอดคล้องกับตวั
บง่ชีก้ารประกัน

คุณภาพการศึกษา
ภายใน (สกอ.) 

ระดบัคณะ

ความสอดคล้องกับ
ตวับง่ชีก้ารประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน (สกอ.) 
ระดบัหลักสูตร

ตวัชีว้ัดโครงการ งบประมาณ 2559 ระยะเวลาด าเนินงาน (ขอระบเุปน็ตามไตรมาส)

ผู้ก ากับตวับง่ชี้ ผู้รบัผิดชอบ
เชิงปรมิาณ

หมายเหตุ
อ่ืนๆ

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559
เชิงคุณภาพ เชิงเวลา รวมทัง้สิน้ แผ่นดนิ รายได้

46 โครงการ "ประเมินผลสมรรถนะการใช้ภาษาองักฤษของนักศึกษาสาขาวชิา
ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสารสากล"

1. เพือ่ใหน้ักศึกษาได้มีโอกาสพฒันาทกัษะการใช้
ภาษาองักฤษทัง้ 4 ด้าน
2. เพือ่เพิม่พนูความรู้และความเชี่ยวชาญใหก้บันักศึกษา
3. เพือ่เปน็การจดักจิกรรมเสริมของหลักสูตรฯ ซ่ึงเปน็ส่วน
หนึง่ของการพฒันาหลักสูตรฯ                 
 4. เพือ่เปน็การประเมินผลและทวนสอบนักศึกษาสาขาวชิา
ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสารสากล กอ่นออกสู่ตลาดแรงงาน

3 1.6 5.2 จ านวนกลุ่มเปา้หมาย
ของโครงการ
(55 คน)

1. ใหน้ักศึกษาชั้นปทีี ่3
 สามารถใช้
ภาษาองักฤษทัง้ 4 
ด้าน อยู่ในค่าเฉล่ียอยู่
ในระดับดี

การด าเนินโครงการ
ส าเร็จตามวตัถุประสงค์ 
รายงานสรุปผลและ
แนวทางการด าเนิน
โครงการคร้ังต่อไป 30 
วนั

         19,350 -                  19,350            -   รองคณบดีด้าน
วชิาการ

สาขาศิลปศาสตร์

47 โครงการ "การแข่งขันทกัษะทางด้านภาษาระดับชาติและนานาชาติ" 1. เพือ่สร้างทศันคติทีดี่และพฒันาส่งเสริมใหเ้กดิบรรยากาศ
การใช้ภาษาองักฤษ 
2. เพือ่เปน็การประเมินผลการเรียนรู้ภาษาองักฤษ ผ่าน
กจิกรรมการใช้ภาษาองักฤษทีห่ลากหลาย
3. เพือ่ใหเ้กดิการพฒันากระบวนการเรียนการสอน
ภาษาองักฤษ

3 1.6 5.2 จ านวนกลุ่มเปา้หมาย
ของโครงการ
(50 คน)

1. มีการประเมินผล
การเรียนรู้
ภาษาองักฤษ ผ่าน
กจิกรรมทาง
ภาษาองักฤษ ทัง้กอ่น
เรียนและหลังเรียน

การด าเนินโครงการ
ส าเร็จตามวตัถุประสงค์ 
รายงานสรุปผลและ
แนวทางการด าเนิน
โครงการคร้ังต่อไป 30 
วนั

         25,000 -                  25,000            -   รองคณบดีด้าน
วชิาการ

สาขาศิลปศาสตร์

48 โครงการศึกษาดูงานสาขาวชิาระบบสารสนเทศทางคอมพวิเตอร์ คร้ังที ่7 
(ส าหรับนักศึกษาจอมทอง)

1. เพือ่ใหอ้าจารย์บคุลากรและนักศึกษาได้รับความรู้จากผู้ที่
มีประสบการณ์จากสถานประกอบการโดยตรง
2. เพือ่ใหอ้าจารย์บคุลากรและนักศึกษาได้ศึกษาและเข้าใจ
ขั้นตอนการปฏบิติังานจริงอย่างถูกต้องและเปน็ระบบต่อไป
3. เพือ่ใหอ้าจารย์บคุลากรและนักศึกษาได้ทราบถึงวธิกีาร
ด าเนินงานของบริษัทต่างๆทีเ่ข้าศึกษาดูงาน
4. เพือ่ใหอ้าจารย์บคุลากร และนักศึกษาน าความรู้ทีไ่ด้รับ
จากการศึกษาดูงาน มาประยุกต์ใช้ในการเรียน การสอน 
และสามารถน าความรู้ทีไ่ด้ไปประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต

3 1.6 1.5 นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี สาขาวชิา
ระบบสารสนเทศทาง
คอมพวิเตอร์จ านวน  
23 คน
อาจารย์และเจา้หน้าที่
 ตามโครงการฯจ านวน
 7 คน

คณาจารย์ เจา้หน้าที ่
นักศึกษา ได้รับความรู้
ในเร่ืองระบบ
สารสนเทศทาง
คอมพวิเตอร์ของแต่
ละองค์กร และ
สามารถน ามาปรับใช้
กบัการเรียน การสอน
 การท างาน ได้

ร้อยละของโครงการ
แล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาทีก่ าหนด 
ไม่ต่ ากวา่ร้อยละ 90

         16,800 -                  16,800            -   รองคณบดีด้าน
วชิาการ

สาขาบริหาร อนุมัติแล้ว

49 โครงการศึกษาดูงานด้านธรุกจิการบนิ ประจ าปกีารศึกษา 2/2558 1. เพือ่ศึกษาดูงานองค์กรและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องกบัธรุกจิ
การบนิ ทา่อากาศยานนานาชาติ จงัหวดัเชียงใหม่ ด่านตรวจ
คนเข้าเมืองจงัหวดัเชียงใหม่
2. เพือ่เปน็การพฒันานักศึกษาใหเ้กดิทศันคติทีดี่ต่อการ
บริการ เปดิโลกทศัน์ เรียนรู้จากสถานทีท่ างานจริง และ
กระบวนการใหบ้ริการลูกค้า
3. เพือ่เปน็การประชาสัมพนัธใ์หห้น่วยงานทีเ่กีย่วข้องรู้จกั
สาขาวชิาการทอ่งเทีย่วแนจะเปน็ประโยชน์ในการท างาน
และประกอบอาชีพทงการทอ่งเทีย่วในอนาคต

2 1.1 2.1 นักศึกษาทีเ่ข้าร่วม
ศึกษาดูงวานจ านวน 
86 คน

นักศึกษาเกดิทศันคติที่
ดีต่อการบริการ เปดิ
โลกทศัน์ เรียนรู้จาก
สถานทีท่ างานจริง 
และเรียนรู้
กระบวนการใหบ้ริการ
ลูกค้า

ด าเนินงานแล้วเสร็จ
ตามระยะเวลาที่
วางแผนไว้

                -   -                         -              -   รองคณบดีด้าน
วชิาการ

สาขาศิลปศาสตร์ อนุมัติแล้ว

       2,709,672        51,600       2,658,072              -   
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1 โครงการ RMUTL Chiangmai Chomthong Star contest 2015 1. เพื่อเป็นการสร้างความกล้าแสดงออกในทางที่
ถกูต้องของนักศึกษา
2. เพื่อสร้างนักศึกษาที่สามารถเป็นแบบอยา่งที่ดี
ใหแ้กเ่พื่อนนักศึกษาด้วยกนั 
3. กจิกรรมการพัฒนาบุคลิกภาพใหก้บันักศึกษาคณะ
บริหารธุรกจิและศิลปศาสตร์
4. กจิกรรมส่งเสริมการกล้าแสดงออกในทางที่ถกูต้อง
ของนักศึกษา

51 1.6 3.2 เปิดโอกาสให้
นักศึกษาทุกชั้นปี
เขา้ร่วมกจิกรรม
เพื่อพัฒนาร่างกาย 
อารมณ์ และจิตใจ
ในการอยูร่่วมกนั
โดยมีผู้เขา้ร่วม
จ านวน 550 คน

ความพึงพอใจใน
การเขา้ร่วม
กจิกรรมของ
นักศึกษาและ
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 
มีความกล้า
แสดงออกในทางที่
ถกูต้อง

โครงการแล้วเสร็จ
ตามระยะเวลาที่
ก าหนด

10,000 - -    10,000 7 รองคณบดี
ด้านวิชาการ

หวัหน้างาน
กจิกรรม
นักศึกษา/
นายกสโมสร
นักศึกษา

* งบ
สโมสร

นักศึกษา

2 โครงการแขง่ขนัฟุตซอลภายใน (จอมทอง) 1.เพื่อใหน้ักศึกษาได้มีการพัฒนาทางด้านร่างกาย 
อารมณ์ จิตใจและสังคม
2.เพื่อใหน้ักศึกษาได้สามารถแสดงออกถงึกจิกรรม
กฬีาที่ตนเองชอบและถนัด
3.เพื่อใหน้ักศึกษาได้มีโอกาสร่วมท ากจิกรรมทางด้าน
กฬีา
4.เพื่อใหน้ักศึกษาได้แสดงออกถงึความสามัคคีเป็น
หมู่คณะ มีระเบียบวินัย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภยั
5.เพื่อใหน้ักศึกษาได้รู้จักการใช้เวลาว่างใหเ้กดิ
ประโยชน์และหา่งไกลจากส่ิงเสพติด

51 1.6 3.2 เพื่อฝึกใหน้ักศึกษา
รู้จักการเป็นผู้น า
และผู้ตามที่ดีโดยมี
ผู้เขา้ร่วมจ านวน 
550 คน

นักศึกษามีสุขภาพ
ที่ดีและเกดิความ
รักความสามัคคีใน
หมู่คณะ

โครงการแล้วเสร็จ
ตามระยะเวลาที่
ก าหนด

20,625 - -    20,625 5 รองคณบดี
ด้านวิชาการ

ศูนยก์ารจัด
การศึกษา
พิเศษจอมทอง

* งบ
สโมสร

นักศึกษา

3 RMUTL STAR CONTEST 2015 1.กจิกรรมการพัฒนาบุคลิกภาพใหก้บันักศึกษาคณะ
บริหารธุรกจิและศิลปศาสตร์

51 1.6 3.2 เปิดโอกาสให้
นักศึกษาทุกชั้นปี
เขา้ร่วมกจิกรรม
เพื่อพัฒนาร่างกาย 
อารมณ์ และจิตใจ
ในการอยูร่่วมกนั
โดยมีผู้เขา้ร่วม
จ านวน1,000คน

มีความพึงพอใจใน
การเขา้ร่วม
โครงการของ
นักศึกษา

โครงการแล้วเสร็จ
ตามระยะเวลาที่
ก าหนด

28,000 - -    28,000 11 รองคณบดี
ด้านวิชาการ

สโมสร
นักศึกษาคณะ
บริหารธุรกจิฯ+

* งบ
สโมสร

นักศึกษา

4 กจิกรรมกฬีาสี   (ร่วมกบัมหาวิทยาลัยฯ) 1. กจิกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษา   2. 
กจิกรรมการส่งเสริมการท างานร่วมกนัเป็นทีมของ
นักศึกษา               3. กจิกรรมเพื่อส่งเสริมสัมพันธ์
และสร้างความสามัคคีของนักศึกษา

51 1.6 3.2 เปิดโอกาสให้
นักศึกษาทุกชั้นปี
เขา้ร่วมกจิกรรม
เพื่อพัฒนาร่างกาย 
อารมณ์ และจิตใจ
ในการอยูร่่วมกนั
โดยมีผู้เขา้ร่วม
จ านวน 1,000 คน

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 
มีสุขภาพดีและมี
ความรักปละความ
สามัคคีในหมู่คณะ

โครงการแล้วเสร็จ
ตามระยะเวลาที่
ก าหนด

0 - -  - 24 รองคณบดี
ด้านวิชาการ

ศูนยก์ารจัด
การศึกษา
พิเศษจอมทอง

* งบ
สโมสร

นักศึกษา

3. จ านวนโครงการ/กจิกรรมที่ส่งเสริมทักษะทางสังคม คุณธรรมจริยธรรม

แผนโครงการ/กิจกรรม การพัฒนานักศึกษา
 คณะบรหิารธุรกิจและศิลปศาสตร ์

เป้าประสงค์
1. พัฒนาคุณภาพทางด้านวิชาการ และวิชาชีพของนักศึกษา
2. พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และการสร้างจิตส านึกสาธารณะ
3. พัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษา
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดและเขา้ร่วมกจิกรรมของนักศึกษาและศิษยเ์กา่
ตวัชี้วดัความส าเรจ็ตามเป้าประสงค์
1. จ านวนกจิกรรม/โครงการพัฒนาด้านวิชาการและวิชาชีพใหแ้กน่ักศึกษา 
2. จ านวนนักศึกษาที่รับยกยอ่งและได้รับรางวัลด้านวิชาการและวิชาชีพ

           คณะบริหารธุรกจิแลศิลปศาสตร์ มีแนวทางในการด าเนินกจิกรรมพัฒนานักศึกษาโดยยดึหลักคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์คณะบริหารธุรกจิและศิลปศาสตร์ “เป็นคนดี มีความรอบรู้ มุ่งมั่นส่ือสารสัมพันธ์ กา้วทันเทคโนโลย”ี เพื่อพัฒนากจิกรรมการพัฒนานักศึกษาด้านต่าง ๆ ซ่ึงเป็นกจิกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตาม มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหง่ชาติ 5 ประการ 
ได้แก ่คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ รวมทั้งการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  เพื่อใหน้ักศึกษาได้พัฒนา ร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา ตลอดจนเป็นบัณฑิตที่มีคุณสมบัติพร้อมต่อความต้องการของตลาดแรงงาน 

4. การเขา้ร่วมกจิกรรมของนักศึกษาและศิษยเ์กา่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม

สอดคล้องประเด็น
ยุทธศาสตรข์อง
มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ( 59 ตัวชี้วัด)

ความสอดคล้องกับ
ตัวบ่งชี้การประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน (สกอ.) 

ระดับคณะ

ความสอดคล้องกับ
ตัวบ่งชี้การประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน (สกอ.) 
ระดับหลักสูตร

ตวัชี้วัดโครงการ งบประมาณ 2559

ผู้รบัผิดชอบ หมายเหตุ
เชิงปรมิาณ เชิงคุณภาพ เชิงเวลา รวมทั้งสิ้น แผ่นดนิ รายได้ อ่ืนๆ

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559
ระยะเวลาด าเนินงาน (ขอระบเุปน็ตามไตรมาส)

ผู้ก ากับตวับง่ชี้



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม

สอดคล้องประเด็น
ยุทธศาสตรข์อง
มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ( 59 ตัวชี้วัด)

ความสอดคล้องกับ
ตัวบ่งชี้การประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน (สกอ.) 

ระดับคณะ

ความสอดคล้องกับ
ตัวบ่งชี้การประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน (สกอ.) 
ระดับหลักสูตร

ตวัชี้วัดโครงการ งบประมาณ 2559

ผู้รบัผิดชอบ หมายเหตุ
เชิงปรมิาณ เชิงคุณภาพ เชิงเวลา รวมทั้งสิ้น แผ่นดนิ รายได้ อ่ืนๆ

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559
ระยะเวลาด าเนินงาน (ขอระบเุปน็ตามไตรมาส)

ผู้ก ากับตวับง่ชี้

5 โครงการแขง่ขนัผู้น าเชียร์สาขาสัมพันธ์ (จอมทอง) 1. เพื่อส่งเสริมนักศึกษามีสุนทรียภาพทางด้านศิลปะ 
ดนตรี และกฬีา
 2. เพื่อพัฒนานักศึกษาในการท างานเป็นทีม เรียนรู้
กระบวนการวางแผนงานที่ดี
3. เพื่อเป็นจุดเร่ิมต้นในการจัดท ากองเชียร์ที่ได้
มาตรฐาน
4. เพื่อเป็นการสร้างความกล้าแสดงออกในทางที่
ถกูต้องของนักศึกษา

51 4.1 3.2 เปิดโอกาสให้
นักศึกษาทุกชั้นปี
เขา้ร่วมกจิกรรม
เพื่อพัฒนาร่างกาย 
อารมณ์ และจิตใจ
ในการอยูร่่วมกนั
โดยมีผู้เขา้ร่วม
จ านวน 200 คน

ความพึงพอใจใน
การเขา้ร่วม
โครงการของ
นักศึกษา และ
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 
มีความกล้า
แสดงออกในทางที่
ถกูต้อง

โครงการแล้วเสร็จ
ตามระยะเวลาที่
ก าหนด

0 - -  - 2 รองคณบดี
ด้านวิชาการ

สโมสรนักศึกษา * งบ
สโมสร

นักศึกษา

6 โครงการ V-Cheer (จอมทอง) 1. เพื่อฟื้นฟูศีลธรรมของนิสิตนักศึกษาใหเ้ป็นบัณฑิต
ที่สมบูรณ์แบบ
2. ปลูกฝังจริยธรรมใหก้บันิสิตเพื่อใหเ้ป็นอนาคตของ
ชาติที่ดีต่อไป โดยผ่านการน าหลักธรรมค าสอนของ
พุทธศาสนามาประยกุต์ใช้กบัชีวิตประจ าวัน

51 1.6 3.2 เพื่อฝึกใหน้ักศึกษา
รู้จักการเป็นผู้น า
และผู้ตามที่ดีโดยมี
ผู้เขา้ร่วมจ านวน 20
 คน

1. นักศึกษา และ
บุคลากร มีส่วนร่วม
ในโครงการ ร้อยละ
 80

โครงการแล้วเสร็จ
ตามระยะเวลาที่
ก าหนด

0 - -  - 12 รองคณบดี
ด้านวิชาการ

ชมรมพระพุทธ * งบ
สโมสร

นักศึกษา

7 ปันน้ าใจต้านภยัหนาว คร้ังที่ 9 (จอมทอง) 1. เพื่อเกบ็รวบรวมเคร่ืองกนัหนาวหรือส่ิงของที่
จ าเป็น จากเพื่อนๆและผู้มีจิตศรัทธาบุคคลทั่วไป 2. 
เพื่อบรรเทาอากาศหนาวกบัพี่น้องที่อาศัยอยูใ่น
ชุมชนบนพื้นที่สูง             3. เพื่อน าไปแจกใหก้บัพี่
น้องชาวไทยภเูขา   4. เพื่อถวายเป็นพระราชกศุลแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัและสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกต์ิิพระบรมราชินีนาถ             5. เพื่อแสดงน้ าใจ
และช่วยเหลือชาวไทยภเูขาที่อยูห่า่งไกล ยากไร้ และ
ขาดแคลนใหบ้รรเทาความเดือดร้อน

51 1.6 3.2 เพื่อใหน้ักศึกษาฝึก
การมีจิตอาสา
ช่วยเหลือสังคมและ
เสริมสร้าง
ประสบการณ์ชีวิต
ด้วยการท ากจิกรรม
 โดยมีผู้เขา้ร่วม
จ านวน 50 คน

1. นักศึกษารู้จักการ
เป็นผู้ใหแ้ละเอื้อ
ประโยชน์ต่อสังคม
สอดคล้องกบั
คุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค์

โครงการแล้วเสร็จ
ตามระยะเวลาที่
ก าหนด

8,000 - -      8,000 9 รองคณบดี
ด้านวิชาการ

ชมรมอาสา * งบ
สโมสร

นักศึกษา

8 วันเด็กแหง่ชาติ 1. กจิกรรมส่งเสริมจิตสาธารณะของนักศึกษา  2.
กจิกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาและ
คณะฯ

51 1.6 3.2 เพื่อใหน้ักศึกษาฝึก
การมีจิตอาสา
ช่วยเหลือสังคมและ
เสริมสร้าง
ประสบการณ์ชีวิต
ด้วยการท ากจิกรรม
 โดยมีผู้เขา้ร่วม
จ านวน 1,200 คน

1. นักศึกษารู้จักการ
เป็นผู้ใหแ้ละเอื้อ
ประโยชน์ต่อสังคม
สอดคล้องกบั
คุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค์

โครงการแล้วเสร็จ
ตามระยะเวลาที่
ก าหนด

18,000 - -    18,000 9 รองคณบดี
ด้านวิชาการ

หวัหน้างาน
กจิกรรม
นักศึกษา/
นายกสโมสร
นักศึกษา+
ศูนยก์ารจัด
การศึกษา
พิเศษจอมทอง

* งบ
สโมสร

นักศึกษา

9 เลือกต้ังนายกสโมสรนักศึกษา 1. นักศึกษามีความเป็นประชาธิปไตย      2. 
นักศึกษารู้จักการท างานเป็นทีม

51 1.6 3.2 เพื่อฝึกใหน้ักศึกษา
รู้จักการเป็นผู้น า
และผู้ตามที่ดีโดยมี
ผู้เขา้ร่วมจ านวน 
2,000 คน

นักศึกษามีความ
รับผิดชอบในการ
เลือกต้ังและ
สอดคล้องกบั
คุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค์

โครงการแล้วเสร็จ
ตามระยะเวลาที่
ก าหนด

2,000 - -      2,000 27 รองคณบดี
ด้านวิชาการ

หวัหน้างาน
กจิกรรม
นักศึกษา/
นายกสโมสร
นักศึกษา+
ศูนยก์ารจัด
การศึกษา
พิเศษจอมทอง

* งบ
สโมสร

นักศึกษา

10 โครงการท าบุญคณะบริหารธุรกจิและศิลปศาสตร์/สาขา 1. กจิกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม       2. กจิกรรม
พิธีกรรมทางศาสนา        3. กจิกรรมสร้างขวัญ
ก าลังใจและเสริมสร้างความเป็นสิริมงคล

49 4.1 5.2 เพื่อเป็นการ
อนุรักษ์
ศิลปะวัฒนธรรม
และคงอตัลักษณ์
รูปแบบของ
วัฒนธรรมล้านนา
โดยมีนักศึกษาเขา้
ร่วมทุกชั้นปี

นักศึกษาทุกชั้นปี มี
ความรู้ด้าน
ประเพณีและ
พิธีกรรมทางศาสนา

โครงการแล้วเสร็จ
ตามระยะเวลาที่
ก าหนด

20,000 - -    20,000 9 รองคณบดี
ด้านวิชาการ

หวัหน้างาน
กจิกรรม
นักศึกษา/
สโมสร
นักศึกษา/กพน.

* งบ
สโมสร

นักศึกษา



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม

สอดคล้องประเด็น
ยุทธศาสตรข์อง
มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ( 59 ตัวชี้วัด)

ความสอดคล้องกับ
ตัวบ่งชี้การประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน (สกอ.) 

ระดับคณะ

ความสอดคล้องกับ
ตัวบ่งชี้การประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน (สกอ.) 
ระดับหลักสูตร

ตวัชี้วัดโครงการ งบประมาณ 2559

ผู้รบัผิดชอบ หมายเหตุ
เชิงปรมิาณ เชิงคุณภาพ เชิงเวลา รวมทั้งสิ้น แผ่นดนิ รายได้ อ่ืนๆ

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559
ระยะเวลาด าเนินงาน (ขอระบเุปน็ตามไตรมาส)

ผู้ก ากับตวับง่ชี้

11 BALA CAMP คร้ังที่ 15 1. กจิกรรมสานสัมพันธ์นักศึกษาคณะบริหารธูรกจิ
และศิลปศาสตร์ เพื่อใหส้ามารถอยูร่่วมกนัในสังคมได้
อยา่งมีคุณภาพ                                      2. เพื่อ
ละลายพฤติกรรมของนักศึกษา

51 1.6 3.2 เพื่อฝึกใหน้ักศึกษา
มีความเป็นผู้น า
และผู้ตามที่ดีซ่ึง
สอดคล้องกบั
คุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึง
ประสงค์โดยมี
ผู้เขา้ร่วมโครงการ
จ านวน 200 คน

ตัวแทนนักศึกษา
ทุกชั้นปีสามารถ
ปรับตัวเขา้กบั
เพื่อนและท างาน
เป็นทีมได้

โครงการแล้วเสร็จ
ตามระยะเวลาที่
ก าหนด

165,500 - -   165,500 รองคณบดี
ด้านวิชาการ

หวัหน้างาน
กจิกรรม
นักศึกษา/
สโมสร
นักศึกษา/กพน.

* งบ
สโมสร

นักศึกษา

12 โครงการกฬีาสัมพันธ์พี่น้องสามัคคี ประจ าปีการศึกษา 2558 
(จอมทอง)

1. เพื่อใหน้ักศึกษาได้มีการพัฒนาทางด้านร่างกาย 
อารมณ์ จิตใจ และสังคม      2. เพื่อใหน้ักศึกษาได้
สามารถแสดงออกถงึกจิกรรมกฬีาที่ตนเองชื่นชอบ
และถนัด      3. เพื่อใหน้ักศึกษาได้มีโอกาสร่วมท า
กจิกรรมทางด้านกฬีา                 4. เพื่อให้
นักศึกษาได้แสดงออกถงึความสามัคคีเป็นหมู่คณะ มี
ระเบียบวินัย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภยั                     5. 
เพื่อใหน้ักศึกษาได้รู้จักการใช้เวลาว่างใหเ้ป็น
ประโยชน์และหา่งไกลจากส่ิงเสพติด

51 1.6 3.2 เพื่อพัฒนาให้
นักศึกษารู้จักการ
เป็นผู้น าและผู้
ตามที่ดีโดยมี
ผู้เขา้ร่วมโครงการ
จ านวน 300 คน

นักศึกษามีสุขภาพ
ที่ดีและเกดิความ
รักความสามัคคีใน
หมู่คณะ

โครงการแล้วเสร็จ
ตามระยะเวลาที่
ก าหนด

39,783 - -    39,783 19 รองคณบดี
ด้านวิชาการ

สโมสรนักศึกษา * งบ
สโมสร

นักศึกษา

13 โครงการปัจฉมินิเทศ ประจ าปีการศึกษา 2558 1. โครงการเตรียมความพร้อมใหก้บันักศึกษา คณะ
บริหารธุรกจิและศิลปศาสตร์กอ่นจบเพื่อเตรียมความ
พร้อมเขา้สู่ตลาดแรงงาน

49 4.1 5.2 เพื่อเป็นการให้
ความรู้และ
ประสบการณ์กบั
ผู้ส าเร็จการศึกษามี
ผู้เขา้ร่วมโครงการ
จ านวน 1,200 คน

นักศึกษาชั้นปี
สุดท้ายมีความ
พร้อมกอ่นเขา้สู่
ตลาดแรงงานซ่ึง
สอดคล้องกบั
คุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค์

โครงการแล้วเสร็จ
ตามระยะเวลาที่
ก าหนด

80,000 - -    80,000 23 รองคณบดี
ด้านวิชาการ

หวัหน้างาน
กจิกรรม
นักศึกษา/
นายกสโมสร
นักศึกษา

* งบ
สโมสร

นักศึกษา

14 กจิกรรมถวายเทียนพรรษา (ร่วมกบัมหาวิทยาลัย) 1. เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามแบบประเพณีที่
สืบทอดกนัมา 
2. กจิกรรมพิธีกรรมทางศาสนา

49 4.1 5.2 เพื่อเป็นการสืบ
สานวัฒนธรรมให้
คงอยูสื่บไปโดยมี
ผู้เขา้ร่วมโครงการ
จ านวน 1,000 คน

นักศึกษาได้เรียนรู้
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีล้านนา
เป็นการ
เสริมสร้างอตัลักษณ์
ใหค้งอยูสื่บไป

โครงการแล้วเสร็จ
ตามระยะเวลาที่
ก าหนด

5,000 - -      5,000 15 รองคณบดี
ด้านวิชาการ

หวัหน้างาน
กจิกรรม
นักศึกษา-
นายกสโมสร
นักศึกษา

* งบ
สโมสร

นักศึกษา

15 เปิดโลกใหม่ในมหาวิทยาลัยฯ คณะบริหารธุรกจิและศิลปศาสตร์
(ร่วมกบัจอมทอง)

1. กจิกรรมสานสัมพันธ์นักศึกษาใหม่ เพื่อใหส้ามารถ
ปรับตัวเขา้กบัสถานศึกษาและสภาพแวดล้อม
2. จัดกจิกรรมเพื่อละลายพฤติกรรมของนักศึกษา

51 1.6 3.2 นักศึกษาได้เขา้ร่วม
กจิกรรมและเรียนรู้
ประสบการณ์ในร้ัว
มหาวิทยาลัยมี
ผู้เขา้ร่วมโครงการ
จ านวน 900 คน

นักศึกษาใหม่ชั้นปีที่
 1 และนักศึกษา
ใหม่ชั้นปีที่ 1 ปวส.
มีประสบการณ์และ
ความพร้อมในการ
เตรียมความพร้อม
ในการเขา้ศึกษา

โครงการแล้วเสร็จ
ตามระยะเวลาที่
ก าหนด

30,000 - -    30,000 10 รองคณบดี
ด้านวิชาการ

หวัหน้างาน
กจิกรรม
นักศึกษา/
นายกสโมสร
นักศึกษา+
ศูนยก์ารจัด
การศึกษา
พิเศษจอมทอง

* งบ
สโมสร

นักศึกษา

16 เปิดโลกใหม่ในมหาวิทยาลัยฯ  No-s No- l   (เขา้ร่วมกบั
มหาวิทยาลัย)

1. กจิกรรมสานสัมพันธ์นักศึกษาใหม่ เพื่อใหส้ามารถ
ปรับตัวเขา้กบัสถานศึกษาและสภาพแวดล้อม           
2. จัดกจิกรรมเพื่อละลายพฤติกรรมของนักศึกษา

51 1.6 3.2 นักศึกษาได้เขา้ร่วม
กจิกรรมและเรียนรู้
ประสบการณ์ในร้ัว
มหาวิทยาลัยมี
ผู้เขา้ร่วมโครงการ
จ านวน 900 คน

นักศึกษาใหม่ชั้นปีที่
 1 และนักศึกษา
ใหม่ชั้นปีที่ 1 ปวส.
มีประสบการณ์และ
ความพร้อมในการ
เตรียมความพร้อม
ในการเขา้ศึกษา

โครงการแล้วเสร็จ
ตามระยะเวลาที่
ก าหนด

40,000 - -    40,000 11 รองคณบดี
ด้านวิชาการ

หวัหน้างาน
กจิกรรม
นักศึกษา/
นายกสโมสร
นักศึกษา+
ศูนยก์ารจัด
การศึกษา
พิเศษจอมทอง

* งบ
สโมสร

นักศึกษา



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม

สอดคล้องประเด็น
ยุทธศาสตรข์อง
มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ( 59 ตัวชี้วัด)

ความสอดคล้องกับ
ตัวบ่งชี้การประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน (สกอ.) 

ระดับคณะ

ความสอดคล้องกับ
ตัวบ่งชี้การประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน (สกอ.) 
ระดับหลักสูตร

ตวัชี้วัดโครงการ งบประมาณ 2559

ผู้รบัผิดชอบ หมายเหตุ
เชิงปรมิาณ เชิงคุณภาพ เชิงเวลา รวมทั้งสิ้น แผ่นดนิ รายได้ อ่ืนๆ

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559
ระยะเวลาด าเนินงาน (ขอระบเุปน็ตามไตรมาส)

ผู้ก ากับตวับง่ชี้

17 ปฐมนิเทศ/อบรมจริยธรรมและบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ ประจ าปี
การศึกษา 2559 

1. กจิกรรมสร้างความเขา้ใจเกี่ยวกบัการเรียนการ
สอนของคณะฯ              
2 .อบรมใหค้วามรู้และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 
3. เพื่อเป็นการสืบสานอตัลักษณ์ความเป็นล้านนา
ใหแ้กน่ักศึกษา

49 4.1 5.2 นักศึกษารู้จักการ
เร่ิมต้นในการชีวิต
ในร้ัวมหาวิทยาลัย
ฯผู้เขา้ร่วมโครงการ
จ านวน 1,200 คน

นักศึกษาใหม่ได้
ร่วมกจิกรรมสืบ
สานวัฒนธรรม
ประเพณีและการ
สร้างความสัมพันธ์
อนัดีระหว่าง
คณาจารยแ์ละ
นักศึกษา

โครงการแล้วเสร็จ
ตามระยะเวลาที่
ก าหนด

80,000 - -    80,000 14 รองคณบดี
ด้านวิชาการ

หวัหน้างาน
กจิกรรม
นักศึกษา/
สโมสร
นักศึกษา/
ศูนย์
ศิลปะวัฒนธรร
ม

* งบ
สโมสร

นักศึกษา

18 พิธีไหว้ครู คณะบริหารธุรกจิและศิลปศาสตร์ (ร่วมกบัจอมทอง) 1. กจิกรรมส่งเสริมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม       
2. กจิกรรมพิธีกรรมทางศาสนาที่สืบทอดมายาวนาน
3. เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูต่อครู

49 4.1 5.2 เพื่อใหน้ักศึกษา
เร่ิมต้นชีวิตการ
เรียนในร้ัว
มหาวิทยาลัยอยา่ง
มีความสุข ผู้เขา้ร่วม
โครงการจ านวน 
1,200 คน

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 
เขา้ใหม่ทุกสาขาได้
ร่วมกจิกรรมสืบ
สานวัฒนธรรม
ประเพณีและการ
สร้างความสัมพันธ์
อนัดีระหว่าง
คณาจารยแ์ละ
นักศึกษา

โครงการแล้วเสร็จ
ตามระยะเวลาที่
ก าหนด

13,000 - -    13,000 10 รองคณบดี
ด้านวิชาการ

หวัหน้างาน
กจิกรรม
นักศึกษา/
นายกสโมสร
นักศึกษา+
ศูนยก์ารจัด
การศึกษา
พิเศษจอมทอง

* งบ
สโมสร

นักศึกษา

19 นมัสการพระธาตุสะอาดตา 1.เพื่อใหน้ักศึกษา มีส่วนร่วมในการบูรณะถนน 49 4.1 5.2 เพื่อเป็นการสืบ
สานวัฒนธรรมให้
คงอยูสื่บไปโดยมี 
นักศึกษา  และ
บุคลากร จ านวน 
200 คน

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 
ร่วมสืบสาน
วัฒนธรรมที่สืบ
ทอดมาจากรุ่นสู่รุ่น

โครงการแล้วเสร็จ
ตามระยะเวลาที่
ก าหนด

8,000 - -      8,000 17 รองคณบดี
ด้านวิชาการ

สโมสรนักศึกษา * งบ
สโมสร

นักศึกษา

20 โครงการไหว้ครู         
(ร่วมกบัมหาวิทยาลัยฯ)

1. กจิกรรมส่งเสริมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
2. กจิกรรมพิธีกรรมทางศาสนา (พิธีไหว้ครู) 
3. เป็นการแสดงความกตัญญูต่อครู

49 4.1 5.2 เพื่อใหน้ักศึกษา
เร่ิมต้นชีวิตการ
เรียนในร้ัว
มหาวิทยาลัยอยา่ง
มีความสุข มี
ผู้เขา้ร่วมโครงการ
จ านวน 1,200 คน

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 
เขา้ใหม่ทุกสาขาได้
ร่วมกจิกรรมสืบ
สานวัฒนธรรม
ประเพณีและการ
สร้างความสัมพันธ์
อนัดีระหว่าง
คณาจารยแ์ละ
นักศึกษา

โครงการแล้วเสร็จ
ตามระยะเวลาที่
ก าหนด

4,000 - -      4,000 19 รองคณบดี
ด้านวิชาการ

หวัหน้างาน
กจิกรรม
นักศึกษา/
สโมสร
นักศึกษา/กพน.

* งบ
สโมสร

นักศึกษา

21 โครงการกล้าดีเพื่อดินดี 1.เพื่อใหน้ักศึกษาช่วยฟื้นฟูพื้นที่ป่าและเป็นการปลูก
จิตส านึกในการรู้รักษ์ธรรมชาติส่ิงแวดล้อมใหก้บันิสิต
ตลอดจนประชาชนที่อยูบ่ริเวณชุมชนโดยรอบ
ตระหนักถงึภาวะโลกร้อนและรู้ถงึสภาวะของ
ส่ิงแวดล้อมด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ร่วมกนัเพื่อการปรองดองสมานฉนัท์และความ
สามัคคีภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล 
ล้านนา1. กจิกรรมพัฒนาบุคลิกภาพใหก้บันักศึกษา 
2. จัดกจิกรรมส่งเสริมการกล้าแสดงออกในทางที่
ถกูต้องของนักศึกษา

51 1.6 3.2 เพื่อฝึกใหน้ักศึกษา
มีจิตอาสา
ช่วยเหลือสังคมและ
ใช้เวลาว่างใหเ้ป็น
ประโยชน์ด้วยการ
เขา้ร่วมกจิกรรม 
และมีนักศึกษาและ
บุคคลที่สนใจ 
จ านวน 200 คน

นักศึกษารู้จักการ
เสียสละในการ
ช่วยเหลือสังคม ซ่ึง
สอดคล้องกบั
คุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค์

โครงการแล้วเสร็จ
ตามระยะเวลาที่
ก าหนด

9,000 - -      9,000 21 รองคณบดี
ด้านวิชาการ

หวัหน้างาน
กจิกรรม
นักศึกษา/
สโมสร
นักศึกษา/กพน.

* งบ
สโมสร

นักศึกษา

22 ประกวดไม้งาม บริหารธุรกจิและศิลปสาตร์ 1. กจิกรรมพัฒนาบุคลิกภาพใหก้บันักศึกษา 
2. จัดกจิกรรมส่งเสริมการกล้าแสดงออกในทางที่
ถกูต้องของนักศึกษา

51 1.5 3.2 เปิดโอกาสให้
นักศึกษาทุกชั้นปี
เขา้ร่วมกจิกรรม
เพื่อพัฒนาร่างกาย 
อารมณ์ และจิตใจ
ในการอยูร่่วมกนั
ผู้เขา้ร่วมโครงการ
จ านวน 900 คน

นักศึกษาทุกชั้นปี มี
ความกล้า
แสดงออกที่ถกูต้อง

โครงการแล้วเสร็จ
ตามระยะเวลาที่
ก าหนด

25,000 - -    25,000 22 รองคณบดี
ด้านวิชาการ

สโมสร
นักศึกษาคณะ
บริหารธุรกจิฯ

* งบ
สโมสร

นักศึกษา



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม

สอดคล้องประเด็น
ยุทธศาสตรข์อง
มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ( 59 ตัวชี้วัด)

ความสอดคล้องกับ
ตัวบ่งชี้การประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน (สกอ.) 

ระดับคณะ

ความสอดคล้องกับ
ตัวบ่งชี้การประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน (สกอ.) 
ระดับหลักสูตร

ตวัชี้วัดโครงการ งบประมาณ 2559

ผู้รบัผิดชอบ หมายเหตุ
เชิงปรมิาณ เชิงคุณภาพ เชิงเวลา รวมทั้งสิ้น แผ่นดนิ รายได้ อ่ืนๆ

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559
ระยะเวลาด าเนินงาน (ขอระบเุปน็ตามไตรมาส)

ผู้ก ากับตวับง่ชี้

23 เปิดโลกกจิกรรมจอมทอง 1. กจิกรรมสานสัมพันธ์นักศึกษาใหม่เพื่อใหส้ามารถ
ปรับตัวเขา้กบัสถานศึกษาและสภาพแวดล้อม
2. จัดกจิกรรมสร้างการใช้เวลาว่างใหเ้กดิประโยชน์
ของนักศึกษา

51 1.5 3.2 เปิดโอกาสให้
นักศึกษาปีที่ 1เขา้
ร่วมกจิกรรมเพื่อ
พัฒนาร่างกาย 
อารมณ์ และจิตใจ
ในการอยูร่่วมกนั
ผู้เขา้ร่วมโครงการ 
จ านวน 200 คน

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 
สามารถปรับตัวเขา้
สถานศึกษาได้ดีและ
ใช้เวลาว่างใหเ้กดิ
ประโยชน์

โครงการแล้วเสร็จ
ตามระยะเวลาที่
ก าหนด

0 - -  - 28 รองคณบดี
ด้านวิชาการ

สโมสรนักศึกษา * งบ
สโมสร

นักศึกษา

24 นมัสการครูบาศรีวิชัย    
(ร่วมกบัมหาวิทยาลัยฯ)

1. กจิกรรมส่งเสริมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
2. กจิกรรมพิธีกรรมทางศาสนา
3. เป็นการแสดงความกตัญญูต่อครู

49 4.1  5.2 เพื่อเป็นการสืบ
สานวัฒนธรรมให้
คงอยูสื่บไป
ผู้เขา้ร่วมโครงการ 
จ านวน 900 คน

นักศึกษาคณะ
บริหารธุรกจิฯมี
ความรู้ด้าน
พิธีกรรมล้านนา

โครงการแล้วเสร็จ
ตามระยะเวลาที่
ก าหนด

29,000 - -    29,000 29 รองคณบดี
ด้านวิชาการ

หวัหน้างาน
กจิกรรม
นักศึกษา/
สโมสร
นักศึกษา/
ศูนย์
ศิลปะวัฒนธรร
ม

* งบ
สโมสร

นักศึกษา

25 โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกยีรติ คร้ังที่ 4 1.  เพื่อเทิดพระเกยีรติและแสดงความจงรักภกัดีแด่ สมเด็จ
พระนางเจา้สิริกต์ิิพระบรมราชินีนาถในฐานะที่พระองค์ทรง
เป็นแม่ของแผ่นดิน
2.  เพื่อใหน้ักศึกษาสาขาวชิาการตลาด (การจดัการธรุกจิค้า
ปลีก) ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
3. เพื่อใหน้ักศึกษาสาขาวชิาการตลาด (การจดัการธรุกจิค้า
ปลีก) และผู้สนใจตระหนักถึงความส าคัญของวนัแม่แหง่ชาติ
และประโยชน์ของการปลูกต้นไม้

3 1.6 3.2 เพื่อเป็นการร่วมถวาย
ความจงรักภกัดีแด่
พระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยู่หวัฯและ
พระบรมราชินีนาถฯ
จ านวนกลุ่มเป้าหมาย
โครงการฯ 70 คน

นักศึกษาได้เรียนรู้
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีที่ดีงามเป็น
การเสริมสร้างอตั
ลักษณ์ใหค้งอยู่สืบไป

ร้อยละของโครงการ
แล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 
ไม่ต่ ากวา่ร้อยละ 75

     9,450 9,450                  -   รองคณบดี
ด้านวิชาการ

สาขาบริหาร ค้าปลีก

26 โครงการจดักจิกรรมวนัเด็กแหง่ชาติ 2559 1. เพื่อกระตุ้นใหเ้ด็กและเยาวชนได้ตะหนักถึงความส าคัญ
ของตนรู้จกัหน้าที่ เป็นคนดี มีคุณธรรม
2. เพื่อใหเ้ด็กและเยาวชน ได้ร่วมฉลองใหไ้ด้รับความ
สนุกสนานในงานวนัเด็กแหง่ชาติ 2559
3. เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาของเด็กใหม้ีความพร้อมตาม
วยัที่เหมาะสม
4. เพื่อใหเ้ด็กและเยาวชน ผู้ปกครอง ได้ท ากจิกรรมร่วมกนั

4 1.6 3.2 เพื่อใหน้ักศึกษาฝึก
การมีจติอาสา
ช่วยเหลือสังคมและ
เสริมสร้าง
ประสบการณ์ชีวติด้วย
การท ากจิกรรม โดยมี
ผู้เข้าร่วมจ านวน 
1,200 คนจ านวน
กลุ่มเป้าหมาย
โครงการฯ 50 คน

1. นักศึกษารู้จกัการ
เป็นผู้ใหแ้ละเอื้อ
ประโยชน์ต่อสังคม
สอดคล้องกบั
คุณลักษณะบัณฑิตที่
พึงประสงค์

ด าเนินการตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด

     5,000 -                 5,000            -   รองคณบดี
ด้านวิชาการ

สาขาบริหาร อนุมัติแล้ว

27 โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกยีรติ คร้ังที่ 4 1.  เพื่อเทิดพระเกยีรติและแสดงความจงรักภกัดีแด่ สมเด็จ
พระนางเจา้สิริกต์ิิพระบรมราชินีนาถในฐานะที่พระองค์ทรง
เป็นแม่ของแผ่นดิน
2.  เพื่อใหน้ักศึกษาสาขาวชิาการตลาด (การจดัการธรุกจิค้า
ปลีก) ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
3. เพื่อใหน้ักศึกษาสาขาวชิาการตลาด (การจดัการธรุกจิค้า
ปลีก) และผู้สนใจตระหนักถึงความส าคัญของวนัแม่แหง่ชาติ
และประโยชน์ของการปลูกต้นไม้

3 1.6 3.2 จ านวนกลุ่มเป้าหมาย
โครงการฯ 70 คน

1. นักศึกษาสาขาวชิา
การตลาด (การจดัการ
ธรุกจิค้าปลีก) ได้มี
ส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
โดยการปลูกต้นไม้ 
จ านวน 100 ต้น

ร้อยละของโครงการ
แล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 
ไม่ต่ ากวา่ร้อยละ 75

     9,450 -          9,450                  -   รองคณบดี
ด้านวิชาการ

สาขาบริหาร ค้าปลีก

658,808 0 23,900 634,908



 

คณะบริหารธรุกิจและศิลปศาสตร ์| RMUTL 

 

 

 

 

 

แผนงานวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการจดัท าวารสารราชมงคลล้านนา (RMUTL Journal of Humantities and Social 
Science)

1. เพื่อจดัท าวารสารเสนอบทความทางวชิาการและ
บทความวจิยัที่มีคุณภาพ 
2. เพื่อเป็นประโยชน์ใหน้ักวจิยัสามารถน าไปพัฒนาหรือ
สร้างองค์ความรู้ใหม่
3. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนใหม้ีการศึกษาวจิยัรวบรวม
เผยแพร่และแลกเปล่ียนเรียนรู้ในผลการศึกษาวจิยั
4. เพื่อใหอ้าจารย์และบุคลากรของคณะฯได้เผยแพร่
ผลงานทางวชิาการและบทความวจิยั      5. เพื่อน า
วารสารเข้าสู่ฐาน TCI

วารสารราชมงคล
ล้านนา จ านวน 2 
ฉบับ/ปี

การเข้าสู่ฐาน TCI 
ภายในปี 2559 และ
มีบทความตีพิมพ์ใน
วารสารฉบับละ 10 
บทความ ซ่ึงประกอบ
ไปด้วยบทความของ
อาจารย์จาก
มหาวทิยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา และภายนอก

จดัท าโครงการ แล้ว
เสร็จ ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด

     120,000 -           120,000             -   รองคณบดีด้านวจิยั
และบริการวชิาการ

งานวจิยัและบริการ
วชิาการ

2 อบรมเชิงปฏบิัติการโครงการใหน้ักวชิาชีพไทยที่อยู่ต่างประเทศกลับมาร่วมพัฒนาการอดุมศึกษา
ไทย  (ATPAC)

1. เพื่อเพิ่มศักยภาพงานวจิยัด้านวชิาการในสาขา
บริหารธรุกจิที่ประเทศไทยประสบปัญหาและอปุสรรค
ต่อการพัฒนางานวจิยัใหท้ัดเทียมกบัสากล
2. เพื่อส่งเสริมความกา้วหน้าด้านความรู้เกี่ยวกบั
เทคโนโลยีและการศึกษาในประเทศไทย
3. เพื่อสร้างและส่งเสริมความสัมพันธร์ะหวา่งองค์กร
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. เพื่อรักษาความสัมพันธอ์ย่างต่อเนื่องในกลุ่มสมาชิก  
5. เพื่อร่วมน าเสนอผลงานวชิาการ

ผู้เข้าร่วมโครงการ
ทุกท่านมีส่วนร่วมใน
ด าเนินงานร่วมกนั
ทุกกจิกรรม

บุคลกรมหาวทิยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา มีส่วนร่วมใน
การน าเสนอผลงาน
วชิาการ

ด าเนินโครงการแล้ว
เสร็จภายในเวลาที่
ก าหนด

      80,000 -           80,000              -   รองคณบดีด้านวจิยั
และบริการวชิาการ

งานวจิยัและบริการ
วชิาการ

3 โครงการประชุมวชิาการทางบริหารธรุกจิและศิลปศาสตร์ ระดับชาติ คร้ังที่ 2 
"สร้างฐานความรู้ สู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน"

1. เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวชิาการที่สอดคล้องกบั
นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง
 มั่งค่ัง และยั่งยืน
2. เพื่อส่งเสริมใหง้านวจิยัด้านบริหารธรุกจิและศิลป
ศาสตร์เป็นเคร่ืองมือและกระบวนการพัฒนารวมทั้งการ
เตรียมรับและปรับตัวของชุมชน
3. เพื่อระดมความคิดเหน็เกี่ยวกบัแนวทางในการพัฒนา
ด้านบริหารธรุกจิและศิลปศาสตร์ของชมุชน รวมทั้งการ
พัฒนาอื่นที่จ าเป็นของนักวจิยัและนักวชิาการ

บทความวชิาการ 
จ านวน 100 เร่ือง

ความส าเร็จของ
โครงการเป็นไปตาม
มาตรฐานที่ก าหนด 
ร้อยละ 80

ด าเนินโครงการ
แล้วเสร็จภายใน
เวลาทีก่ าหนด 
มากกวา่ร้อยละ 81

     543,215 -           543,215     -       รองคณบดีด้านวจิยั
และบริการวชิาการ

งานวจิยัและบริการ
วชิาการ

อนุมัติแล้ว

4 โครงการการน าเสนอผลงานของนักศึกษา ( ประจ าปี 2559) คณะบริหารธรุกจิและศิลปศาสตร์ 1.เพื่อส่งเสริมใหน้ักศึกษาได้ฝึกปฎบิัติและมีโอกาสได้
น าเสนองานวจิยั
2. จดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านบริหารธรุกจิ   
3 เพื่อจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ และน าเสนอผลงานของ
นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาทางบริหารธรุกจิ

400 คน นักศึกษามีเวที
แลกเปล่ียนเรียนรู้
ด้านบริหารธรุกจิ 
และฝึกปฏบิัติ
น าเสนอผลงานวจิยั

จดัท าโครงการ แล้ว
เสร็จ ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด

     350,000 350,000  รองคณบดีด้านวจิยั
และบริการวชิาการ

สาขาบริหารฯ

ตวัชีว้ัดความส าเร็จตามเปา้ประสงค์

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เชิงเวลา
ที่ วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรมโครงการ พ.ศ. 2559

อ่ืนๆ

ตวัชีว้ัดโครงการ

1. งบประมาณในการด าเนนิงานวจิัยของคณาจารย์ในคณะ

เปา้ประสงค์
1. ส่งเสริมและพฒันาการท างานวจิัยของคณาจาย์ และบคุลากรในคณะ
2. สนบัสนนุงานวจิัยทีส่ามารถน าไปใช้ประโยชนใ์นระดับชุมชน สังคม และประเทศมากขึน้
3. ส่งเสริมการบรูณาการการท างานวจิัยร่วมกับการเรียนการสอน
4. ส่งเสริมการน ากระบวนการวจิัยมาใช้ในการเรียนการสอนทีส่่งผลต่อการเรียนรู้ของนนกัศึกษา

ผู้ก ากับตวับง่ชี้ ผู้รับผิดชอบ

           มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีแผนยุทธศาสตร์การสร้างความเปน็เลิศทางด้านวชิาการ วจิัย และ นวตักรรม Community Research and Innovation ผลิตผลงานวจิัยทีต่อบสนองความต้องการของชุมชนโดยยกระดับคุณภาพชีวติ  ของคนในสังคม และเพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขันระดับชาติ และภมูิภาค โดยได้เล็งเหน็ถึงความส าคัญของกา
รส่งเสริมและพฒันาการท างานวจิัย การสนบัสนนุการน าผลงานวจิัยเพือ่น าไปใช้ประโยชน ์ทัง้ในระดับชุมชน สังคม และประเทศมากขึน้ รวมถึงการน าผลงานวจิัยตีพมิพใ์นวารสารวชิาการะดับชาติและนานาชาติเพิม่มากขึน้ คณะบริหารธรุกิจและศิลปศาสตร์ มีคณาจารย์และบคุลากรทีม่ีความรู้ความสามารถในการท างานวจิัยจ านวนมาก และมีพืน้ทีใ่นการด าเนนิงานวจิั
ยทีห่ลากหลาย คณะมีการส่เงเสริมใหค้ณาจารย์ท าผลงานด้านการวจิัยเพือ่น าไปใช้ประโยชนใ์นชุมชน สังคม และการพฒันาการจัดการเรียนการสอนของคณะ

แผนโครงการ/กิจกรรม แผนงานวิจัย
 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

หมายเหตุ

2. จ านวนผลงานวจิัยทีไ่ด้รับการสนบัสนนุงบประมาณทัง้ภายในและภายนอก
3. จ านวนผลงานวจิัยทีไ่ด้รับการตีพมิพเ์ผยแพร่
4. การน าผลงานวจิัยมาใช้ในการเรียนการสอนทีส่่งผลต่อการเรียนรู้ของนกัศึกษา

รวมทั้งสิ้น แผ่นดนิ รายได้

งบประมาณ 2559 ระยะเวลาด าเนินงาน (ขอระบเุปน็ตามไตรมาส)
พ.ศ. 2558
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เชิงเวลา
ที่ วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรมโครงการ พ.ศ. 2559

อ่ืนๆ

ตวัชีว้ัดโครงการ

ผู้ก ากับตวับง่ชี้ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
รวมทั้งสิ้น แผ่นดนิ รายได้

งบประมาณ 2559 ระยะเวลาด าเนินงาน (ขอระบเุปน็ตามไตรมาส)
พ.ศ. 2558

5 โครงการส ารวจความคาดหวงัและความพงึพอใจของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายทีม่ีต่อ
หลักสูตรในคณะบริหารธรุกจิ

1.เพือ่ศึกษาความคาดหวงัของนักศึกษาชั้นปี
สุดท้ายทีม่ีต่อหลักสูตรในคณะบริหารธรุกจิ    2.
เพือ่ศึกษาความพงึพอใจของนักศึกษาชั้นปี
สุดท้ายทีม่ีต่อหลักสูตรในคณะบริหารธรุกจิ

400 คน ได้ผลงานวจิยั 
จ านวน 1 ฉบับ
และสามารถน าไป
รายงานผลในงาน
ประกนัคุณภาพ
ระดับหลักสูตร ข้อ
 6.1

 มกราคม -
สิงหาคม 2558

      80,000 80,000    ผู้ช่วยคณบดีด้าน
วจิยัและบริการ

วชิาการ

สาขาบริหารฯ

6 โครงการส ารวจความพงึพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรในคณะบริหารธรุกจิและ
ศิลปศาสตร์ทีม่ีต่อการบริหารหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2558

เพือ่ศึกษาความพงึพอใจของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรจ านวน 8 หลักสูตร 6 พืน้ที ่ทีม่ีต่อการ
บริหารจดัการหลักสูตรในคณะบริหารธรุกจิและ
ศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

120 คน ได้ผลงานวจิยั 
จ านวน 1 ฉบับ
และสามารถน าไป
รายงานผลในงาน
ประกนัคุณภาพ
ระดับหลักสูตร ข้อ
 4.3

 มกราคม -
สิงหาคม 2558

      30,000 30,000    รองคณบดีด้านวจิยั
และบริการวชิาการ

สาขาบริหารฯ

7 โครงการส ารวจความพงึพอใจของอาจารย์ผู้สอนในคณะบริหารธรุกจิและศิลป
ศาสตร์ทีม่ีต่อการบริหารหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2558

เพือ่ศึกษาความพงึพอใจของอาจารย์ประจ าผู้สอน
 ทีม่ีต่อการบริหารจดัการหลักสูตรในคณะ
บริหารธรุกจิและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ปี 
2558

400 คน ได้ผลงานวจิยั 
จ านวน 1 ฉบับ
และสามารถน าไป
รายงานผลในงาน
ประกนัคุณภาพ
ระดับหลักสูตร ข้อ
 6.1

 มกราคม -
สิงหาคม 2559

      50,000 50,000    ผู้ช่วยคณบดีด้าน
วจิยัและบริการ

วชิาการ

สาขาบริหารฯ

  1,253,215             -     1,253,215         -   

Page 31 of 46



 

คณะบริหารธรุกิจและศิลปศาสตร ์| RMUTL 

 

 

 

 

 

 

แผนงานบริการวิชาการ 

 

 

 

 

 

 



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการเพิ่มศักยภาพ ติวเข้ม O-NET : เยาวชนยุคใหใ่ส่ใจอนาคต เพื่อเตรียมความพร้อมกอ่นสอบ O-NET นักเรียน
โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ วดัศรีโสดา
2. เพื่อบริการวชิาการใหก้บันักเรียน โรงเรียน
สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ วดัศรีโสดา

9, 27, 28, 29, 30 , 
31, 32, 35

1.6, 3.1 5.2 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการจ านวน 
94 คน

ระดับความพึง
พอใจของผู้สอน 
ร้อยละ 80

จดัท าโครงการ
แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่
ก าหนด ร้อยละ 80

-            0 0 0 รองคณบดีด้านวิจัย
และบริการวิชาการ

แผนวิชาภาษาะวันตก อนุมัติแล้ว

2 โครงการครูได้สอน นักศึกษาได้ฝึก ชุมชนได้ประโยชน์ โครงการย่อย 1 โครงการเพิ่ม
ศักยภาพท้องถิ่น จากงานวิจัยมุ่งสู่การพฒันา  โครงการย่อย 2 โครงการเติมความรู้
มุ่งบูรณาการการเรียนการสอนสู่ชุมชน   โครงการย่อย 3 โครงการภาคทฤษฎ ีสู่
ปฏบิัติ ความรู้มุ่งสู่ชุมชน

1. เพื่อบริการวิชาการแก่ชุมชนโดยการเขียนแผนธุรกิจ 
ตลอดจนค้นหาโจทย์งานวิจัยชุมชนของบุคลากรคณะ
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัย               
2. เพื่อส่งเสริมใหเ้กิดการเรียนรู้และบริการวิชาการ
ช่วยเหลือชุมชน ของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลป
ศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้มี
การเรียนรู้และเกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างแท้จริง
3. เพื่อใหน้ักศึกษาสามารถน ากระบวนการวิจัยไปใช้
ประโยชน์ เพื่อชุมชน                                       4. 
เพื่อใหศึ้กษาได้น าความรู้มาประยุกต์ใช้ และเกิดการ
เผยแพร่สู่ชุมชน                                            5. 
เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนการ
สอนแบบบูรณาการ

14,27,28,29,30,31,32 3.1 3.2, 4.1 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 400 คน

อาจารย์ นักศึกษา 
เกิดการเรียนรู้และ
สามารถบริการ
วิชาการช่วยเหลือ
ชุมชนได้

ด าเนินโครงการแล้ว
เสร็จภายในเวลาที่
ก าหนด

     400,000 -            400,000                 -   รองคณบดีด้านวิจัย
และบริการวิชาการ

งานวิจัยและบริการ
วิชาการ

3 โครงการศึกษาส ารวจชุมชน บ้านแม่สายป่าเมี่ยง  หมู่ที่ 7 ต าบลโหล่งขอด
 อ าเภอพร้าว จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐาน สภาพเศรษฐกจิ สังคม
 และส่ิงแวดล้อม ของชุมชน
2. เพื่อส ารวจความต้องการการพัฒนาของชุมชน
3. เพื่อสร้างความสัมพันธร์ะหวา่งหน่วยงานภาคี
ต่าง ๆ

27, 28, 29 3.1 4.1 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ มากกวา่
ร้อยละ 80

ความส าเร็จของ
โครงการเป็นไป
ตามวตัถุประสงค์
มากกวา่ร้อยละ 80

ด าเนินโครงการ
แล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่
ก าหนด มากกวา่
ร้อยละ 80

       15,100           -       15,100          -   ผู้ช่วยคณบดีด้าน
วจิยัและบริการ

วชิาการ

งานวจิยัและ
บริการวชิาการ

อนุมัติแล้ว

4 โครงการอบรมความรู้ด้านการตลาด เพื่อพัฒนาผลผิตภณัฑ์ชุมชน (บ้าน
บวกเต๋ย และบ้านต้นผ้ึง)

1. เพื่อววางรางฐานใหก้บัชุมชน ส าหรับการ
พัฒนาผลิตภณัฑ์ชุมชน
2. เพื่อพัฒนาและแผยแพร่ภมูิปัญญา วถิีชีวติ
ชุมชน
3. เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ การเรียนรู้และการ
พัฒนาการพึ่งพาตนเองในชุมชน
4. เพื่อเสริมสร้างใหน้ักศึกษามีสวน่ร่วมในการ
พัฒนาและการเรียนรู้ในชุมชน
5. เพื่อวางรากฐานใหก้บัชุมชน ส าหรับการพัฒนา
เป็นสถานที่ท่องเที่ยว
6. เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวให้
สอดคล้องกบัวถิีชีวติความเป็นอยู่ในปัจจบุัน
7. เพื่อใหน้ักศึกษาสามารถน าความรู้ที่ได้มา
ประยุกต์ใช้ และแนะน าแกชุ่มชนใหเ้ป็นไปตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

14,27,28,29,30,31,
32

3.1 3.2, 4.1 ชุมชนที่เข้าร่วม
โครงการได้รับ
ประโยชน์จากการ
ด าเนินโครงการ
ไม่น้อยกวา่ 50 คน

ชุมชนมีรายได้
สูงขึ้นจากการน า
ทรัพยากรใน
ชุมชนไปใช้ใหเ้กดิ
ประโยชน์ และ
น าหลักความรู้ด้าน
เศรษฐกจิพอเพียง
มาใช้

ด าเนินการแล้ว
เสร็จภายในเวลา
ที่ก าหนด

       28,600     28,600           -            -   ผู้ช่วยคณบดีด้าน
วจิยัและบริการ

วชิาการ

สาขาบริหาร อนุมัติแล้ว

แผนโครงการ/กิจกรรม แผนงานบรกิารวชิาการ
 คณะบรหิารธุรกิจและศิลปศาสตร ์

เป้าประสงค์
1. การพัฒนาการใหบ้ริการวิชาการตามความต้องการของชุมชนท้องถิน่ สถานประกอบการ และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

        การบริการวิชาการ เป็นภารกจิหนึ่งของสถาบันอดุมศึกษา คณะบริหารธุรกจิและศิลปศาสตร์ ใหค้วามส าคัญในการบริการทางวิชาการแกสั่งคมที่เป็นรูปธรรม มีการก าหนดเป้าหมายในการใหบ้ริการวิชาการใหช้ัดเจนเพื่อเป็นกรอบในการจัดท าแผนด าเนินงานในการใหบ้ริการวิชาการแกสั่งคมของคณะฯ มีการติดตาม ก ากบั และสนับสนุนการปฏบิัติงานตามภารกจิด้านบริการทางวิชาการแกสั่งคมของ
บุคลากรของคณะฯใหส้อดคล้องกบัเป้าหมายของคณะฯ ทั้งนี้ยงัตอบสนองต่อการน าผลการบริการวิชาการมาใช้ประโยชน์ในทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาอาจารย ์รวมถงึการส่งเสริมภมูิปัญญาท้องถิน่ การสร้างอาชีพเสริม การเพิ่มมูลค่า และเพ่มความมั่นคงใหก้บัชุมชนด้วยการบริการวิชาการผ่านการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน

2. พัฒนาศักยภาพใหก้บัชุมชน และสถานประกอบการ
3. ส่งเสริมภมูิปัญญาท้องถิน่ การสร้างอาชีพเสริม การเพิ่มมูลค่า และเพิ่มความมั่นคงใหก้บัชุมชนด้วยการบริการวิชาการผ่านการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน
4. สนับสนุนโครงการและกจิกรรมการใหบ้ริการวิชาการที่น ามาบูรณาการกบัการเรียนการสอน และการท างานวิจัยของอาจารย์

ตวัชี้วดัความส าเรจ็ตามเป้าประสงค์
1. มีโครงการบริการวิชาการที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนอยา่งน้อย 1 โครงการ
2. มีโครงการที่ส่งเสริมภมูิปัญญาท้องถิน่ การสร้างอาชีพเสริม การเพิ่มมูลค่า และเพิ่มความมั่นคงใหก้บัชุมชนด้วยการบริการวิชาการผ่านการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน อยา่งน้อย 1 โครงการ
3. โครงการและกจิกรรมการใหบ้ริการวิชาการที่น ามาบูรณาการกบัการเรียนการสอน และการท างานวิจัยของอาจารย ์อยา่งน้อย หลักสูตรละ 1 รายวิชา
4. มีการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ เพื่อใหเ้กดิผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม

สอดคล้องประเด็น
ยุทธศาสตรข์อง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา ( 59 

ตัวชี้วัด)

ความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้
การประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน (สกอ.) 
ระดับคณะ

ความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้
การประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน (สกอ.) 
ระดับหลักสูตร

ตวัชี้วัดโครงการ งบประมาณ 2559 ระยะเวลาด าเนินงาน (ขอระบเุปน็ตามไตรมาส)

ผู้ก ากับตวับง่ชี้ หมายเหตุผู้รบัผิดชอบ
เชิงปรมิาณ เชิงคุณภาพ เชิงเวลา รวมทั้งสิ้น แผ่นดนิ รายได้ อ่ืนๆ

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม

สอดคล้องประเด็น
ยุทธศาสตรข์อง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา ( 59 

ตัวชี้วัด)

ความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้
การประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน (สกอ.) 
ระดับคณะ

ความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้
การประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน (สกอ.) 
ระดับหลักสูตร

ตวัชี้วัดโครงการ งบประมาณ 2559 ระยะเวลาด าเนินงาน (ขอระบเุปน็ตามไตรมาส)

ผู้ก ากับตวับง่ชี้ หมายเหตุผู้รบัผิดชอบ
เชิงปรมิาณ เชิงคุณภาพ เชิงเวลา รวมทั้งสิ้น แผ่นดนิ รายได้ อ่ืนๆ

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

5 โครงการบริการวชิาการการส่งเสริมความรู้ เทคโนโลยีสมัยใหม่ โรงเรียน
บ้านขุนแปะ 
ต. บ้านแปะ อ.จอมทอง จ. เชียงใหม่
(ส าหรับนักศึกษาจอมทอง)

1. เพื่อใหผู้้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจการ
ใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
2. เพื่อใหผู้้เข้าร่วมอบรมสามารถสืบค้นข้อมูล
ทางอนิเตอร์เน็ต และทราบถึงข้อดีข้อเสียในการ
บริโภคข้อมูล
3. เพื่อเผยแพร่บริการความรู้วชิาการ พัฒนา
สังคม ชุมชน
4. เพื่อส่งเสริมการแลกเปล่ียนความรู้ด้าน
สารสนเทศใหก้บัชุมชนเพื่อพัฒนาไปสู่ยุคไอที

ตัวชี้วดัที่ 3 1.6 1.5 นักเรียน 
นักศึกษาและ
บุคคลทั่วไป 
จ านวน 40
 คน

บุคคลทั่วไปมี
ความรู้ความเข้าใจ
ในการใช้งาน
คอมพิวเตอร์และ
อนิเตอร์เน็ต
เบื้องต้น

จดัท าโครงการ
แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่
ก าหนด ไม่ต่ ากวา่
ร้อยละ 90

5,000 5,000

    448,700       28,600     420,100           -   
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการสืบสานวฒันธรรมภายใต้การบรูณาการร่วมกับหน่วยงานใน
ท้องถิ่นอ าเภอจอมทอง มหกรรมผ้าฝ้ายทอมือ 115 ป ีของดีจอมทอง 
ประจ าป ี2559

1. เพื่อใหเ้ผยแพร่และประชาสัมพันธ ์ศูนย์การจดั
การศึกษาพิเศษ (จอมทอง) เปน็ที่รู้จกัมากยิ่งขึ้น
2. เพื่อใหน้ักศึกษาได้ร่วมกันท านุบ ารุงสืบทอด
ศิลปวฒันธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้
คงอยู่ตลอดไป

1.จ านวนวนัที่
ด าเนินโครงการ 4
 วนั
2.จ านวน
กลุ่มเปา้หมาย 51
 คน

ร้อยละความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ/
ผู้รับบริการ ไม่ต่ า
กวา่ร้อยละ 75

ร้อยละของ
โครงการแล้วเสร็จ
ตามระยะเวลาที่
ก าหนด

20,230       -            20,230            -   รอวคณบดีฝ่ายบริหาร ศูนย์การศึกษาพเิศษ
จอมทอง

อนุมัติแล้ว

2 โครงการสืบฮีตสานฮอย ผ่อกอยวฒันธรรมล้านนา คณะบริหารธรุกิจและ
ศิลปศาสตร์
โครงการย่อย
1.โครงการน้อมน าค าสอน ย้อนมองตัวตน จากอาจารย์อาวโุส
2.โครงการฮดน้ าด าหวัสะหรีปีใ๋หม่เมือง

1. เพื่อเปน็การสืบสานประเพณี ใหแ้ก่ชนรุ่นหลัง
2. เพื่อเปน็การส่งเสริมให ้คณาจารย์ เจา้หน้าที่ 
และนักศึกษามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ประเพณี
ล้านนา
3. เพื่อใหเ้กิดกระบวนการเรียนรู้การท างาน
ร่วมกันเปน็ทีม
4. เพื่อใหน้ักศึกษาท ากิจกรรมที่เปน็การส่งเสริม
ประเพณีต่อไป

นักศึกษา 
คณาจารย์ และ
บคุลากร ได้เข้า
ร่วมโครงการด้าน
การท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรมไม่
น้อยกวา่ 1 คร้ัง

คณาจารย์ 
เจา้หน้าที่ และ
นักศึกษาคณะ
บริหารธรุกิจและ
ศิลปศาสตร์ ได้เข้า
ร่วมโครงการสืบ
ฮีตสานนฮอย ผ่
อกอยวฒันธรรม 
ของคณะ
บริหารธรุกิจและ
ศิลปศาสตร์ เพื่อ
ร่วมอนุรักษ์ 
เผยแพร่ สืบสาน
ประเพณี อันดี
งามต่างๆ ไว ้และ
ร่วมบรูณาการกับ
การเรียนการสอน
 ต่อไป

ร้อยละของ
โครงการแล้วเสร็จ
ตามระยะเวลาที่
ก าหนด ไม่ต่ ากวา่
ร้อยละ 75

150,000     -            150,000          -   รอวคณบดีฝ่ายบริหาร ฝ่ายบริหาร

1. มีโครงการที่ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ประเพณี
2. คณาจารย ์นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการด าเนินกจิกรรมเกี่ยวกบัการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ร้อยละ 80 ของกจิกรรมตามแผน
3. มีการเผยแพร่กจิกรรมหรือการบริการด้านท านุบุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน และท้องถิ่น ร้อยละ 80 ของกจิกรรมตามแผน

2. ส่งเสริมสนับสนุนและอนุมรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมไทย
3. พฒันาการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่บูรณาการและเกดิประโยชน์ต่อชมุชน สังคม อยา่งเป็นรูปธรรม
4. มีกจิกรรมที่ฟืน้ฟ ูอนุรักษ์ สิบสาน พฒันา และเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรม ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น

ตวัชี้วดัความส าเร็จตามเปา้ประสงค์

เปา้ประสงค์
1. ส่งเสริมให้ คณาจารย ์เจา้หน้าที่ และนักศึกษามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ประเพณีล้านนา

               การท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรมถอืเป็นพนัธกจิส าคัญประการหนึ่งของสถาบันอดุมศึกษา คณะบริหารธุรกจิและศิลปศาสตร์ ได้เล็งเห็นถงึความส าคัญของการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม จงึสนับสนุนบุคลากรและนักศึกษาใหไดรับโอกาสในการพฒันาตนอยางตอเนื่อง ผานทางกจิกรรมสงเสริมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่คณะและ
มหาวิทยาลัยจดัขึ้น  นอกจากนี้ยงัสงเสริมการน ากระบวนการจดัการความรูสนับสนุนใหมีการรวบรวมองคความรูเกี่ยวกบัท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การถา่ยทอดศิลปวัฒนธรรมอนัดีงามให้แกส่าธารณชน  ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

แผนโครงการ/กิจกรรม แผนงานท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม
 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม

ตวัชี้วัดโครงการ งบประมาณ 2559 ระยะเวลาด าเนินงาน (ขอระบเุปน็ตามไตรมาส)

ผู้ก ากับตวับง่ชี้ หมายเหตุผู้รับผิดชอบ
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เชิงเวลา รวมทั้งสิ้น แผ่นดนิ รายได้ อ่ืนๆ

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม

ตวัชี้วัดโครงการ งบประมาณ 2559 ระยะเวลาด าเนินงาน (ขอระบเุปน็ตามไตรมาส)

ผู้ก ากับตวับง่ชี้ หมายเหตุผู้รับผิดชอบ
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เชิงเวลา รวมทั้งสิ้น แผ่นดนิ รายได้ อ่ืนๆ

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

3 โครงการ การจดังานกาดหมั้ว ถนนวฒันธรรม สู่การเรียนรู้ทางการตลาด 1.เพื่อใหน้ักศึกษาได้มีโอกาสฝึกประสบการณ์ 
และเรียนรู้ในวฒันธรรมอันดีงาม
2. เพื่อใหน้ักศึกษาได้น าความรู้ที่ได้ศึกษามา
ประยุกต์ใช้จริง เปน็การสร้างศักยภาพทางการ
แข่งขันในด้านแนวคิด ทฤษฎ ีและการปฏบิติั
3. เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านทักษะทางการตลาด
ใหก้ับนักศึกษา

จ านวน
กลุ่มเปา้หมายของ
โครงการ
  (250 คน)

1.นักศึกษาเข้า
โครงการ และ
สามารถสรุป
ภาพรวมรูปเล่ม 
พร้อม
ข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติมได้อย่าง
น้อย 10 โครงการ
 2.ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโรงการ/
ผู้รับบริการ ไม่ต่ า
กวา่ร้อยละ 75

ร้อยละของ
โครงการแล้วเสร็จ
ตามระยะเวลาที่
ก าหนด ไม่ต่ ากวา่
ร้อยละ 75

   100,000 100,000   รอวคณบดีฝ่ายบริหาร สาขาบริหารฯ

4 โครงการสืบสานวฒันธรรมการประดิษฐ์กระทงไทยสู่สากล ("Loy 
Kratong" to World Events)

1.  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและอนุรักษ์ประเพณี
และวฒันธรรมไทย
2.  เพื่อใหน้ักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้มีโอกาส
เรียนรู้ศิลปวฒันธรรม ประเพณีของไทย
3.  เพื่อพัฒนาคุณลักษณะบณัฑิตด้านคุณธรรม
จริยธรรม และทักษะความสัมพันธร์ะหวา่งบคุคล
และความรับผิดชอบ

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 50 คน

ระดับความพึง
พอใจจาก
แบบสอบถาม
นักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติในการ
เข้าร่วมโครงการ 
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ
 70

ด าเนินโครงการ
แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่
ก าหนด ร้อยละ 
100

 ไม่ใช้ งปม.  ไม่ใช้ งปม. รอวคณบดีฝ่ายบริหาร สาขาบริหารฯ อนุมัติแล้ว

5 โครงการสืบสานวฒันธรรมภมูิปญัญาล้านนา (Central) 1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและอนุรักษ์ประเพณีและ
วฒันธรรมท้องถิ่น
2. เพื่อสร้างโอกาสใหน้ักศึกษาสาขาวชิาการตลาด
 (การจดัการธรุกิจค้าปลีก) ได้มีโอกาสเรียนรู้
ประวติัศาสตร์ และศิลปวฒันธรรม ประเพณีของ
ท้องถิ่น
3. เพื่อใหน้ักศึกษาสาขาวชิาการตลาด (การ
จดัการธรุกิจค้าปลีก) ได้เรียนรู้ความส าคัญ รู้จกั
วถิีชีวติ รู้ถึงคุณค่าของประวติัศาสตร์ในท้องถิ่น 
ความเปน็มา และวฒันธรรมประเพณีของท้องถิ่น
 อันจะสร้างความภมูิใจและจติส านึกในการรักษา
วฒันธรรมประเพณีของท้องถิ่นสืบไป
4. เพื่อน าไปใช้ในชีวติจริง และในสถาน
ประกอบการ ระหวา่งการศึกษาและหลังส าเร็จ
การศึกษา

จ านวน
กลุ่มเปา้หมาย
โครงการฯ 70 คน

1. นักศึกษา
สาขาวชิา
การตลาด (การ
จดัการธรุกิจค้า
ปลีก) สามารถตัด
ตุงใส้หมูได้ไม่ต่ า
กวา่ 65 คน
2. นักศึกษา
สาขาวชิา
การตลาด (การ
จดัการธรุกิจค้า
ปลีก) รู้
ประวติัศาสตร์ 
และ
ศิลปวฒันธรรม 
ประเพณีของ
ท้องถิ่นมากขึ้นไม่

ร้อยละของ
โครงการแล้วเสร็จ
ตามระยะเวลาที่
ก าหนด ไม่ต่ ากวา่
ร้อยละ 75

    31,100 -         31,100       -   หลักสูตรการตลาด
 (การจดัการธรุกิจ

ค้าปลีก)

หลักสูตรการตลาด
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม

ตวัชี้วัดโครงการ งบประมาณ 2559 ระยะเวลาด าเนินงาน (ขอระบเุปน็ตามไตรมาส)

ผู้ก ากับตวับง่ชี้ หมายเหตุผู้รับผิดชอบ
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เชิงเวลา รวมทั้งสิ้น แผ่นดนิ รายได้ อ่ืนๆ

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

6 โครงการสืบสานวฒันธรรมภมูิปญัญาล้านนา (CP) 1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและอนุรักษ์ประเพณีและ
วฒันธรรมท้องถิ่น
2. เพื่อสร้างโอกาสใหน้ักศึกษาสาขาวชิาการตลาด
 (การจดัการธรุกิจค้าปลีก) ได้มีโอกาสเรียนรู้
ประวติัศาสตร์ และศิลปวฒันธรรม ประเพณีของ
ท้องถิ่น
3. เพื่อใหน้ักศึกษาสาขาวชิาการตลาด (การ
จดัการธรุกิจค้าปลีก) ได้เรียนรู้ความส าคัญ รู้จกั
วถิีชีวติ รู้ถึงคุณค่าของประวติัศาสตร์ในท้องถิ่น 
ความเปน็มา และวฒันธรรมประเพณีของท้องถิ่น
 อันจะสร้างความภมูิใจและจติส านึกในการรักษา
วฒันธรรมประเพณีของท้องถิ่นสืบไป
4. เพื่อน าไปใช้ในชีวติจริง และในสถาน
ประกอบการ ระหวา่งการศึกษาและหลังส าเร็จ
การศึกษา

จ านวน
กลุ่มเปา้หมาย
โครงการฯ 150 คน

1. นักศึกษา
สาขาวชิา
การตลาด (การ
จดัการธรุกิจค้า
ปลีก) สามารถตัด
ตุงใส้หมูได้ไม่ต่ า
กวา่ 65 คน
2. นักศึกษา
สาขาวชิา
การตลาด (การ
จดัการธรุกิจค้า
ปลีก) รู้
ประวติัศาสตร์ 
และ
ศิลปวฒันธรรม 
ประเพณีของ
ท้องถิ่นมากขึ้นไม่

ร้อยละของ
โครงการแล้วเสร็จ
ตามระยะเวลาที่
ก าหนด ไม่ต่ ากวา่
ร้อยละ 75

    60,100 -             60,100    -   หลักสูตรการตลาด
 (การจดัการธรุกิจ

ค้าปลีก)

หลักสูตรการตลาด

7 โครงการท าบญุศูนย์การจดัการศึกษาพิเศษ (จอมทอง) 1. เพื่อเปน็การสืบสานประเพณี ใหแ้ก่ชนรุ่นหลัง
2. เพื่อเปน็การส่งเสริมให ้คณาจารย์ เจา้หน้าที่ 
และนักศึกษามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ประเพณี
ล้านนา
3. เพื่อใหเ้กิดกระบวนการเรียนรู้การท างาน
ร่วมกันเปน็ทีม
4. เพื่อใหน้ักศึกษาท ากิจกรรมที่เปน็การส่งเสริม
ประเพณีต่อไป

จ านวนผู้เข้า
โครงการจ านวน 
250 คน และ
นักศึกษา 
คณาจารย์ 
บคุลากร ได้เข้า
ร่วมโครงการด้าน
การท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรมไม่
น้อยกวา่ 1 คร้ัง

คณาจารย์ 
เจา้หน้าที่ ศูนย์
การจดัการศึกษา
พิเศษ (จอมทอง) 
ได้เข้าร่วม
โครงการท าบญุ
ศูนย์การจดั
การศึกษาพิเศษ 
(จอมทอง )เพื่อ
ร่วมอนุรักษ์ 
เผยแพร่ สืบสาน
ประเพณี อันดี
งามต่างๆ ไว ้และ
ร่วมบรูณาการกับ
การเรียนการสอน
 ต่อไป

ร้อยละของ
โครงการแล้วเสร็จ
ตามระยะเวลาที่
ก าหนด ไม่ต่ ากวา่
ร้อยละ 75

    60,000           -       60,000    -   รอวคณบดีฝ่ายบริหาร ศูนย์การจดั
การศึกษาพิเศษ 

(จอมทอง)

8 โครงการรดน้ าด าหวั 1. เพื่อเปน็การสืบสานประเพณี ใหแ้ก่ชนรุ่นหลัง
2. เพื่อเปน็การส่งเสริมให ้คณาจารย์ เจา้หน้าที่ 
และนักศึกษามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ประเพณี
ล้านนา
3. เพื่อใหเ้กิดกระบวนการเรียนรู้การท างาน
ร่วมกันเปน็ทีม
4. เพื่อใหน้ักศึกษาท ากิจกรรมที่เปน็การส่งเสริม
ประเพณีต่อไป

นักศึกษา 
คณาจารย์ และ
บคุลากร ได้เข้า
ร่วมโครงการด้าน
การท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรมไม่
น้อยกวา่ 1 คร้ัง

คณาจารย์ 
เจา้หน้าที่ 
นักศึกษา ศูนย์
การจดัการศึกษา
พิเศษ (จอมทอง) 
ที่เข้าร่วมโครงการ
สามารถน า
ประโยชน์จากการ

ร้อยละของ
โครงการแล้วเสร็จ
ตามระยะเวลาที่
ก าหนด ไม่ต่ ากวา่
ร้อยละ 80

      5,000           -   5,000         -   รอวคณบดีฝ่ายบริหาร ศูนย์การจดั
การศึกษาพิเศษ 

(จอมทอง)

9 โครงการแหเ่ทียนพรรษา 1. เพื่อเปน็การสืบสานประเพณี ใหแ้ก่ชนรุ่นหลัง
2. เพื่อเปน็การส่งเสริมให ้คณาจารย์ เจา้หน้าที่ 
และนักศึกษามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ประเพณี
ล้านนา
3. เพื่อใหเ้กิดกระบวนการเรียนรู้การท างาน
ร่วมกันเปน็ทีม
4. เพื่อใหน้ักศึกษาท ากิจกรรมที่เปน็การส่งเสริม
ประเพณีต่อไป

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการจ านวน 
150 คน นักศึกษา
 คณาจารย์
บคุลากร ได้เข้า
ร่วมโครงการด้าน
การท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรมไม่

นักศึกษา 
คณาจารย์ และ
บคุลากรที่เข้าร่วม
สามารถน าไป
ประกอบกับการ
ด าเนิน
ชีวติประจ าวนัได้

ร้อยละของ
โครงการแล้วเสร็จ
ตามระยะเวลาที่
ก าหนด ไม่ต่ ากวา่
ร้อยละ 85

      5,000           -   5,000         -   รอวคณบดีฝ่ายบริหาร ศูนย์การจดั
การศึกษาพิเศษ 

(จอมทอง)
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม

ตวัชี้วัดโครงการ งบประมาณ 2559 ระยะเวลาด าเนินงาน (ขอระบเุปน็ตามไตรมาส)

ผู้ก ากับตวับง่ชี้ หมายเหตุผู้รับผิดชอบ
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เชิงเวลา รวมทั้งสิ้น แผ่นดนิ รายได้ อ่ืนๆ

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

10 โครงการวนัแม่แหง่ชาติ 1.เพื่อจดักิจกรรมพระราชกรณียกิจของ
พระบาทสมเด็จพระนางเจา้พระบรมราชินีนาถ 
และระลึกถึงพระมหากรุณาธคุิณของ
พระบาทสมเด็จพระนางเจา้พระบรมราชินีนาถ 
2. เพื่อใหน้ักศึกษาได้ตระหนักและเหน็
ความส าคัญในการจดักิจกรรม
3. เพื่อใหน้ักศึกษาเกิดความสามัคคีในการท างาน
เปน็ทีม                                                  
     

จ านวนนักศึกษาที่
เข้าร่วมโครงการ
จ านวน 200 คน 
และนักศึกษาที่
สามารถน า
ประโยชน์จากการ
ด าเนินโครงการไป
ใช้ในชีวติจริงได้ 
จ านวน 50 คน

ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้แสดงออกถึง
ความจงรักภกัดี
ต่อ
พระบาทสมเด็จ
พระนางเจา้
พระบรมราชินีนาถ
 และระลึกถึง
พระคุณของมารดา

ร้อยละของ
โครงการแล้วเสร็จ
ตามระยะเวลาที่
ก าหนด ไม่ต่ ากวา่
ร้อยละ 90

      7,000 -         7,000      รอวคณบดีฝ่ายบริหาร ศูนย์การจดั
การศึกษาพิเศษ 

(จอมทอง)

11 โครงการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมสืบสานประเพณียี่เปง็ (จอมทอง) 1. เพื่อใหน้ักศึกษาได้ร่วมกันท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
2. เพื่อใหน้ักศึกษาร่วมกันสืบทอดประเพณีอันดี
งามใหค้งอยู่ตลอดไป
3.เพื่อประชาสัมพันธ ์มทร.ล้านนา  (จอมทอง) 
เปน็ที่รู้จกัมากยิ่งขึ้น

 - ความพึงพอใจ
ของ ผู้เข้าร่วม
โครงการ        - 
การมีส่วนร่วมของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

1. เพื่อส่งเสริม
อนุรักษ์
ศิลปวฒันธรรม
และประเพณีอันดี
งามที่มีมานานของ
ไทย
2. เพื่อส่งเสริมให้

โครงการแล้วเสร็จ
ภายในเวลาที่
ก าหนด

      8,000 -         8,000      รอวคณบดีฝ่ายบริหาร ศูนย์การจดั
การศึกษาพิเศษ 

(จอมทอง)

อนุมัติแล้ว

12 โครงการวนัพ่อแหง่ชาติ 1. เปน็การเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระราช
กุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั เนื่องใน
โอกาสพระราชพิธมีหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
  5 ธนัวามหาราช
2.  ได้เผยแพร่พระมหากรุณาธคุิณ พระปรีชา
สามารถในพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั
3.  เปน็การปลุกจติส านึกใหบ้คุลากรใน
มหาวทิยาลัยและบคุคลทั่วไปตระหนักถึงพระ
มหากรุณาธคุิณอันยิ่งใหญ่ของประบาทสมเด็จพระ
เจา้อยู่หวั
4. ได้รณรงค์เชิญชวนใหบ้คุลากรในมหาวทิยาลัย
และบคุคลทั่วไปร่วมน้อมน าแนวปฏบิติัของ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวัไปปรับใช้ในการ
ด าเนินชีวติ

 - ความพึงพอใจ
ของ ผู้เข้าร่วม
โครงการ        - 
การมีส่วนร่วมของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

1. ผู้เข้าร่วมได้
แสดงออกถึง
ความจงรักภกัดี
ต่อ
พระบาทสมเด็จ
พระเจา้อยู่หวั 
และระลึกถึงพระ
มหากรุณาธคุิณ
ของ
พระบาทสมเด็จ
พระเจา้อยู่หวั

โครงการแล้วเสร็จ
ภายในเวลาที่
ก าหนด

      7,000 7,000      -         รอวคณบดีฝ่ายบริหาร ศูนย์การจดั
การศึกษาพิเศษ 

(จอมทอง)

อนุมัติแล้ว

     453,430          7,000      446,430      -   
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1 โครงการพัฒนาบุคลากรสายวชิาการด้านเทคนิคการสอนเพื่อผลิต
บัณฑิตนักปฏบิัติ (การพัฒนาสมรรถนะและทักษะดานการเรียนการ
สอนเพื่อกอ่ใหเ้กดิชุมชนแหง่วชิาชีพ)

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน ใหบุ้คลากร
สายวชิาการในการเพิ่มพูนทักษะทางวชิาชีพ
2. เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะวชิาชีพของ
บุคลากรสายวชิาการได้พัฒนางานผลงานที่
สร้างสรรค์ ผลงานที่มีคุณค่า ส่งเสริมการ
น าไปเผยแพร่ และการน าไปใช้ประโยชน์เชิง
วชิาการและพัฒนาการเรียนการสอน

42, 45 5.1 4.3 1. จ านวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ
 50 คน 
2. ผู้เข้าร่วม
โครงการได้องค์
ความรู้จากการ
พัฒนาความรู้ด้าน
วชิาชีพ/การเพิ่ม
ทักษะวชิาชีพ

ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีองค์ความรู้ที่
สามารถน ามาใช้
พัฒนา
กระบวนการเรียน
การสอน

ร้อยละของ
โครงการแล้ว
เสร็จตาม
ระยะเวลาที่
ก าหนด ไม่ต่ ากวา่
ร้อยละ 85

177,430    -              177,430       0 รองคณบดีฝ่ายบริหาร งานบุคลากร

2 โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวชิาการใหมี
 สมรรถนะและทักษะในวชิาชีพในการปฏบิัติงาน
 ที่ตอบสนองตอยุทธศาสตรของหน่วยงาน
(การปรับกระบวนทัศนวฒันธรรม
 ในการท างานของบุคลากรใหสอดคลองกบั
 การบริหารยุคใหม)่

1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนใหบุ้คลากรสาย
สนับสนุน ได้เพิ่มพูนทักษะตามมาตรฐาน
สมรรถนะด้านวชิาชีพ
2. เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะวชิาชีพของ
ตนเอง เป็นการน าไปใช้ประโยชน์เชิงวชิาการ
ในรูปแบบการพัฒนางานของตนเอง

45 5.1 - 1. จ านวน
บุคลากรสาย
สนับสนุน 50 คน 
2. บุคลากรสาย
สนับสนุนได้
เพิ่มพูนทักษะ
ตามมาตรฐาน
สมรรถนะ

ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีองค์ความรู้ที่
สามารถน ามาใช้
พัฒนา
กระบวนการ
ปฏบิัติงาน

บุคลากรสาย
สนับสนุน ได้รับ
การอบรม 
สัมมนาตามกรอบ
ระยะเวลาที่
ก าหนด ไม่ต่ ากวา่
ร้อยละ 85

108,630    -              108,630       0 รองคณบดีฝ่ายบริหาร งานบุคลากร

3 โครงการทบทวนการจดัท าแผนยุทธศาสตร์และค่าเป้าหมาย เพื่อ
จดัท าแผนปฏบิัติราชการ  และแผนงบประมาณประจ าปีงบประมาณ
 2560

1. เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์และค่า
เป้าหมายของคณะบริหารธรุกจิและศิลป
ศาสตร์
2. เพื่อวางกรอบการพัฒนาคณะ
บริหารธรุกจิและศิลปศาสตร์ไปในทิศทาง
เดียวกนั 
3. เพื่อจดัท าแผนปฏบิัติราชการ และแผน
งบประมาณประจ าปี 2560 โดยการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วน
4 เพื่อน าผลการด าเนินงานของแผนปฏบิัติ
ราชการประจ าปี 2559 มาปรับปรุงจดัท า
แผนปฏบิัติราชการปี 2560
5. เพื่อวพิากษ์แผนุทธศาสตร์ของคณะ
บริหารธรุกจิและศิลปศาสตร์

51 5.1 - 1. จ านวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ
 จ านวน 50 คน
2.แผนปฏบิัติ
ราชการประจ าปี 
2559 จ านวน 1 
แผน
3. แผน
งบประมาณขั้น
ต่ าประจ าปี 2560
 จ านวน 1 แผน

1.ทุกหน่วยงานมี
ส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานจดัท า
แผนปฏบิัติ
ราชการปี 2560 
และแผน
งบประมาณขั้น
ต่ าประจ าปี
งบประมาณ 2560

จดัท าโครงการ 
แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่
ก าหนด ร้อยละ 80

55,000      -              55,000         0 รองคณบดีฝ่ายบริหาร งานแผน

1. การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความร่วมมือในทุกภาคส่วนในการด าเนินกจิกรรม/โครงการ อยา่งน้อย 1 กจิกรรม/โครงการ
2. มีโครงการที่สนับสนุนการพัฒนาความรู้ ความสามารถ  มีขวัญก าลังใจ  ไดรับการยกยอง เชิดชูเกยีรติ มีความมั่นคง และกาวหนาในวิชาชีพ อยา่งน้อยปีละ 1 คร้ัง
3. มีการสนับสนุนการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยอียางเหมาะสมในการบริหารและการจัดการศึกษาของคณะฯ  
4. มีการด าเนินโครงการที่ส่งเสริมการพัฒนาระบบการด าเนินงานของคณะฯ อยา่งน้อยในด้านการจัดท าแผนปฏบิัติราชการ การจัดท างบประมาณประจ าปี และการประกนัคุณภาพการศึกษา

2.  ขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนา มีความรู ความสามารถ  มีขวัญก าลังใจ  ไดรับการยกยอง เชิดชูเกยีรติ มีความมั่นคง และกาวหนาในวิชาชีพ
3.  สงเสริมและสนับสนุนการอ านวยการ ความสะดวกตาง  ๆ  ในการใหบริการการศึกษาทุกรูปแบบ  สนับสนุนการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยอียางเหมาะสมในการบริหารและการจัดการศึกษาของคณะฯ ตามหลักการบริหารงานที่มุงเนนผลสัมฤทธิข์องงานเปนหลัก
4.  สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การบริหารงานภายในคณะฯ

ตวัชี้วดัความส าเรจ็ตามเป้าประสงค์

แผนโครงการ/กิจกรรม แผนงานบรหิารจดัการ
 คณะบรหิารธุรกิจและศิลปศาสตร ์

เป้าประสงค์
1. มีการบริหารงบประมาณของหน่วยงานมุงเนนความเปนอสิระ ในการบริหารจัดการมีความคลองตัว โปรงใส ตรวจสอบได้

         การบริหารจัดการภายในคณะบริหารธุรกจิและศิลปศาสตร์ ได้มีการน าเอาหลักการว่าด้วยการบริหารกจิการบ้านเมืองและสังคมที่ดี   ซ่ึงเรียกกนัโดยทั่วไปว่า    หลัก“ธรรมาภบิาล” ไดแก หลักนิติธรรม  หลักคุณธรรม   หลักความโปร่งใส   หลักการมีสวนรวม  หลักความรับผิดชอบ  และหลักความคุ้มค่ามาบูรณาการในการบริหารและจัดการศึกษา เพื่อเสริมสร้างความเขม้แขง็ใหกบัคณะฯ 
โดยน าหลักธรรมาภบิาลดังกล่าวมาบูรณราการเขากบัการด าเนินงานดานตาง ๆ  ของหน่วยงาน ซ่ึงไดแก การด าเนินงานดานวิชาการ  งบประมาณ  บริหารงานบุคคล  และบริหารงานทั่วไป  โดยมีเปาหมายในการบริหารจัดการผ่านการมีส่วนร่วมของทุกคนในองค์กร หลักความโปร่งใส ตรวจสอบได้   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม

สอดคล้องประเด็น
ยุทธศาสตรข์อง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา ( 59 

ตัวชี้วัด)

ความสอดคล้องกับตัว
บ่งชี้การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน (สกอ.) 

ระดับคณะ

ความสอดคล้องกับตัว
บ่งชี้การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน (สกอ.) 

ระดับหลักสูตร

ตวัชี้วัดโครงการ งบประมาณ 2559 ระยะเวลาด าเนินงาน (ขอระบเุปน็ตามไตรมาส)

หมายเหตุผู้ก ากับตวับง่ชี้ ผู้รบัผิดชอบ
เชิงปรมิาณ เชิงคุณภาพ เชิงเวลา รวมทั้งสิ้น แผ่นดนิ รายได้ อ่ืนๆ

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม

สอดคล้องประเด็น
ยุทธศาสตรข์อง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา ( 59 

ตัวชี้วัด)

ความสอดคล้องกับตัว
บ่งชี้การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน (สกอ.) 

ระดับคณะ

ความสอดคล้องกับตัว
บ่งชี้การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน (สกอ.) 

ระดับหลักสูตร

ตวัชี้วัดโครงการ งบประมาณ 2559 ระยะเวลาด าเนินงาน (ขอระบเุปน็ตามไตรมาส)

หมายเหตุผู้ก ากับตวับง่ชี้ ผู้รบัผิดชอบ
เชิงปรมิาณ เชิงคุณภาพ เชิงเวลา รวมทั้งสิ้น แผ่นดนิ รายได้ อ่ืนๆ

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

4 โครงการจดัท าแผนบริหารจดัการความรู้เพื่อค้นหาแนวปฏบิัติที่ดี
ด้านการผลิตบัณฑิตนักปฏบิัติของอาจารย์ และการท างานวจิยัจาก
อาจารย์ที่มีประสบการณ์ตรงสู่คณาจารย์คณะบริหารธรุกจิและศิลป
ศาสตร์ ประจ าปี 2559

1. เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ของแต่ละ
หลักสูตร แต่ละพื้นที่อย่างเป็นระบบ 
2. เพื่อน าแผนการบริหารจดัการความรู้ที่ได้
ไปประยุกต์ใช้ในการปฏบิัติงานจริง
3. เพื่อสร้างความสัมพันธท์ี่ดีระหวา่ง
คณาจารย์ภายในคณะบริหารธรุกจิและศิลป
ศาสตร์
4. เพื่อเป็นเวทีแลกเปล่ียนความรู้ของ
คณาจารย์ เจา้หน้าที่ ศิษย์เกา่ และนักศึกษา

51 5.1 - ได้แนวปฏบิัติที่ดี
ด้านการผลิต
บัณฑิตจาก
ความรู้และ
ประสบการณ์การ
สอนของอาจารย์ 
และแนวปฏบิัติที่
ดีด้านการท างาน
วจิยัของอาจารย์
ที่มีประสบการณ์
ตรง อย่างน้อย 2 
เร่ือง

มีแนวปฏบิัติที่ดี
ด้านการผลิต
บัณฑิตและด้าน
การท างานวจิยั 
จากการรวบรวม
แนวปฏบิัติที่ดี
อย่างเป็นระบบ   
   และเผยแพร่
แนวปฏบิัติที่ดีสู่
คณาจารย์ใน
คณะบริหารธรุกจิ
และศิลปศาสตร์

จดัท าโครงการ 
แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่
ก าหนด ร้อยละ 80

100,000    -              100,000       0 รองคณบดีฝ่ายบริหาร งานแผน

5 โครงการติดตามผลการบริหารจดัการความรู้และค้นหาแนวปฏบิัติที่
ดีด้านการผลิตบัณฑิตนักปฏบิัติของอาจารย์ และการท างานวจิยัจาก
อาจารย์ที่มีประสบการณ์ตรงสู่คณาจารย์คณะบริหารธรุกจิและศิลป
ศาสตร์ ประจ าปี 2559

1. เพื่อติดตามผลการน าองค์ความรู้ที่น าไปใช้
2. เพื่อค้นหาแนวปฏบิัติที่ดีด้านการผลิต
บัณฑิตนักปฏบิัติของอาจารย์ และการ
ท างานวจิยั
3. เพื่อน าผลการค้นหาแนวปฏบิัติที่ดีด้าน
การผลิตบัณฑิตนักปฏบิัติของอาจารย์ และ
การท างานวจิยั ไปแผยแพร่และจดัเกบ็องค์
ความรู้อย่างเป็นระบบ

51 5.1 - ได้แนวปฏบิัติที่ดี
ด้านการผลิต
บัณฑิตจาก
ความรู้และ
ประสบการณ์การ
สอนของอาจารย์ 
และแนวปฏบิัติที่
ดีด้านการท างาน
วจิยัของอาจารย์
ที่มีประสบการณ์
ตรง อย่างน้อย 2 
เร่ือง

มีแนวปฏบิัติที่ดี
ด้านการผลิต
บัณฑิตและด้าน
การท างานวจิยั 
จากการรวบรวม
แนวปฏบิัติที่ดี
อย่างเป็นระบบ   
   และเผยแพร่
แนวปฏบิัติที่ดีสู่
คณาจารย์ใน
คณะบริหารธรุกจิ
และศิลปศาสตร์  
และเผยแพร่แนว
ปฏบิัติที่ดีแกผู้่ที่
สนใจ

จดัท าโครงการ 
แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่
ก าหนด ร้อยละ 80

55,000      -              55,000         0 รองคณบดีฝ่ายบริหาร งานแผน

6 โครงการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในคณะบริหารธรุกจิ
และศิลปศาสตร์

1.  เพื่อฝกอบรมการจัดท าระบบความคุมความ
เส่ียงในการบริหารงานในคณะ
2.  เพื่อสงเสริมการจัดท าระบบความคุมความเส่ียง
ในการบริหารงานในคณะ
ประยุกตและคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3.  เพื่อสงเสริมการจัดท าระบบความคุมความเส่ียง
ในการบริหารงานของทุกหลักสูตรสาขาในคณะ

- 5.1 - ได้ได้แผนบริหาร
ความเส่ียงและ
การควบคุม
ภายในของคณะ 
จ านวน 1แผน
 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครกงารจ านวน 
70 คน

คณะมีการ
ควบคุมความ
เส่ียงและควบคุม
ภายใน เพื่อ
บริหารจดัการ
ภายในคณะ

จดัท าโครงการ 
แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด

82,400      -              82,400         0 รองคณบดีฝ่ายบริหาร งานแผน

7 อบรมเชิงปฏบิัติการพัฒนาวชิาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Train 
the Trainer) ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรระบบสารสนเทศทาง
คอมพิวเตอร์

1. เพื่อพัฒนาวชิาชีพด้านเทคโนโลยีของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรระบบสารสนเทศ
ทางคอมพิวเตอร์
2. เพื่อใหอ้าจารย์ประจ าหลักสูตรระบบ
สารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สามารถน า
ความรู้ที่ได้จากการอบรมนั้นไปถ่ายทอด
ใหก้บันักศึกษา ใหเ้กดิผลส าเร็จในการเรียน
การสอนมากยิ่งขึ้น

ตัวชี้วดัที่ 45 4.1 3.2, 5.2 อาจารย์ประจ า
หลักสูตรระบบ
สารสนเทศทาง
คอมพิวเตอร์ 6 
เขตพื้นที่ทั้งส้ิน 25
 คน

อาจารย์ผู้เข้า
อบรมสอบผ่าน
มาตรฐานการ
อบรมไม่น้อยกวา่ 
15 คน

ร้อยละของ
โครงการแล้ว
เสร็จตาม
ระยะเวลาที่
ก าหนด ไม่ต่ ากวา่
ร้อยละ 90

107,270    -          107,270            -   รองคณบดีฝ่ายบริหาร สาขาบริหารฯ

8 โครงการจติอาสาอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนใหน้ักเรียน
นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่  ได้ท า
กจิกรรมร่วมกนั
2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนใหน้ักศึกษา
และประชาชนรู้สึกรักในสถาบัน 
3. เพื่อเป็นการป้องกนั การเกดิไฟป่า 
4. เพื่อเป็นการป้องกนัและรักษาทรัพย์สิน
ของทางราชการ                                  
   5.เพื่อบูรณาการระหวา่งส่วนราชการกบั
ชุมชน

48 5.1 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ จ านวน 
70 คน และ
สามารถน า
ความรู้ที่ได้ไปใช้
จริง จ านวน 20 คน

นักศึกษาได้มีส่วน
ร่วมกจิกรรมของ
ชุมชนและสร้าง
ความมีจติอาสา 
และอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อม โดย
ชุมชนมีความ
พอใจในการจดั
กจิกรรมในระดับดี
 (4) มากกวา่ร้อย
ละ 80 ใช้แบบ
ประเมินโครงการ

สามารถสรุปผล
โครงการได้ภายใน
 1 เดือนหลังจาก
โครงการแล้วเสร็จ

11,990                  -   11,990              -   รองคณบดีฝ่ายบริหาร ศูนย์การจดั
การศึกษาพิเศษ 

(จอมทอง)

อนุมัติแล้ว

   697,720             -      697,720         -   
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1 โครงการส่งเสริมสมรรถนะและพัฒนาทักษะวชิาชีพด้านเทคโนโลยี 3.1 เพื่อเปน็การเตรียมความพร้อมนักศึกษา
ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน
3.2 เพื่อใหน้ักศึกษามีความรู้ ทักษะและ
ความสามารถเกี่ยวกับตารางท าการด้วย
โปรแกรม Microsoft  Office Excel
3.3 เพื่อใหน้ักศึกษา ได้ทดสอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงานแหง่ชาติ สาขาพนักงานการใช้
คอมพิวเตอร์ (ตารางท าการ) ระดับ 1 ด้วย
โปรแกรม Microsoft Office Excel
3.4 เพื่อใหเ้กิดการบรูณาการด้านการเรียนการ
สอนในรายวชิาโปรแกรมส าเร็จ 1 และวชิาการ
ใช้คอมพิวเตอร์ในงานส านักงาน

1. ผู้เข้าร่วม
โครงการ 400 คน
2. บรูณาการกับ
การเรียนการสอน
 2 วชิา

1. ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ ร้อยละ
 80
2. ผู้เข้าร่วม
ทดสอบ ผ่านร้อย
ละ 60 ของ
ผู้เข้าร่วมทดสอบ

1. ระยะเวลา
ด าเนินการอบรม
และทดสอบ
มาตรฐานฝีมือ
แรงงานแหง่ชาติ 
5 วนั
2. ระยะเวลาใน
การด าเนินการ
โครงการแล้ว
เสร็จภายใน 3 
เดือน

156,700       156,700      0 สาขาวชิาระบบ
สารสนเทศ

สาขาวชิาระบบ
สารสนเทศ

2 โครงฝึกปฏิบัติการงานการตลาดกจิกรรม Marketing Day  ตลาดครองเมือง เพื่อให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการจัดกจิกรรม
ทางการตลาด เตรียมความพร้อมให้กบั
นักศึกษาเมื่อออกสู่สถานประกอบการใน
ยคุ AEC รวมถึงการแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นระหวา่งนักศึกษาสาขาวชิา
การตลาดและสาขาวชิาอืน่ ๆ

จ านวนอาจารย์
เจา้หน้าที่และ
นักศึกษา บคุคล
ที่สนใจทั่วไปที่
เข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 600 คน

นักศึกษามี
ประสบการณ์ใน
การฝึกปฏบิติั 
การจดักิจกรรม
ทางการตลาด

1     15,000 0          -   สาขาบริหารธุรกจิ สาขาวิชา
การตลาด

2 โครงการเปิดมมุมองความคิด น าธุรกจิด้วยการตลาด เพื่อให้อาจารยแ์ละนักศึกษาได้รับความรู้
จากผู้ที่มีประสบการณ์จากสถาน
ประกอบการโดยตรง เข้าใจขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานอยา่งถูกต้อง และเป็นการเปิด
โลกทัศน์ใหม่ และน ามาประยกุต์ใช้กบัการ
เรีนการสอนและประกอบอาชีพในอนาคต
ได้

อาจารยแ์ละ
นักศึกษารวม
ทั้งหมด34 คน

ได้รับความรู้
จากผู้ท่ีมี
ประสบการณ์
จากสถาน
ประกอบการ
โดยตรง เข้าใจ
ขั้นตแอนการ
ปฏิบัติงาน
อยา่งถูกต้อง 
และเป็นการ
เปิดโลกทัศน์
ใหม่

5 วัน 9,750     0 0 สาขาบริหารธุรกจิ สาขาวิชา
การตลาด

3 โครงการหลักสุตรการจดัการธุรกิจค้าปลีก โครงการยอ่ยที่ 1 โครงการ
ฝึกอบรมเทคนิคแต่งหน้าเพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพ

เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพแกน่ักศึกษาให้มี
ความเหมาะสมกบัส่วนงานท่ีปฏิบัติ และ
ทราบถึงเทคนิคของการแต่งหน้าในการ
ท างานเพื่อบุคลิกภาพท่ีดี

นักศึกษา
สาขาวชิา
การตลาด จ านวน
 80 คน

นักศึกษามี
บคุลิกภาพที่ดีขึ้น

1 วนั         21,400 0 0

3 โครงการหลักสุตรการจดัการธุรกิจค้าปลีก โครงการยอ่ยที่ 2 โครงการ
พัฒนาความเป็นผู้น าด้านค้าปลีก

เพื่อพัฒนาศักภาพของนักศึกษาใน
โครงการ YPR และนักศึกษาสาขาวชิา
การตลาดให้เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 
รวมถึงมีความสามารถด้านอืน่ ๆ ที่
เหมาะสม เช่น การท างานเป็นทีม มีความ
รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย

นักศึกษา
สาขาวชิา
การตลาด จ านวน
 80 คน

นักศึกษามีบคุลิ
ภภาพที่มีภาวะ
ความเปน็ผู้น า
และผู้ตามที่ดี

1 วนั         24,604 0 0 สาขาบริหารธรุกิจ สาขาวชิาการตลาด

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา

แผนโครงการ/กิจกรรม การพัฒนานักศึกษา

ที่ วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรมโครงการ

ระยะเวลาด าเนินงาน (ขอระบุเป็นตามไตรมาส)งบประมาณ 2559ตัวชี้วัดโครงการ

เชิงปรมิาณ เชิงคุณภาพ เชิงเวลา

 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  พ้ืนที ่เชยีงราย

หน่วยงานที่ก ากับ ผู้รบัผิดชอบพ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559
รวมทั้งสิ้น แผ่นดิน รายได้
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ที่ วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรมโครงการ

ระยะเวลาด าเนินงาน (ขอระบุเป็นตามไตรมาส)งบประมาณ 2559ตัวชี้วัดโครงการ

เชิงปรมิาณ เชิงคุณภาพ เชิงเวลา
หน่วยงานที่ก ากับ ผู้รบัผิดชอบพ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

รวมทั้งสิ้น แผ่นดิน รายได้

4 โครงการหลักสุตรการจดัการธุรกิจค้าปลีก โครงการยอ่ยที่ 3 โครงการอบรม
ทักษะการใช้คอมพิวเตอรก์ารตลาดออนไลน์เพ่ืออาชีพนักการตลาด

เพื่อพัฒนาความรู้ และเพิ่มพูนประสบการณ์
ทางด้านคอมพิวเตอร์ใหแ้ก่นักศึกษาสาขาวชิา
การตลาด

นักศึกษา
สาขาวชิา
การตลาด จ านวน
 30 คน

มีความรู้ และ
ประสบการณ์
ทางด้านการใช้
งานคอมพิวเตอร์
ส าหรับอาชีพ
นักการตลาด

1 วนั         13,200 0 0 สาขาบริหารธรุกิจ สาขาวชิาการตลาด

6 โครงการหลักสุตรการจดัการธุรกิจค้าปลีก  โครงการอบรมนักขายมือทอง
และพิธีกรมืออาชีพ

เพื่อใหน้ักศึกษามีความรู้ความเข้าใจบทบาทการ
เปน็นักขายและพิธกีรมืออาชีพ การใช้หลักการ
พูดและการใช้ภาษาเพื่อการถ่ายทอดและสร้าง
บรรยากาศรวมถึงการละลายพฤติกรรมและการ
มีส่วนร่วม เพิ่มทักษะการแก้ไขปญัหาเฉพาะ
หน้าได้อยางมีประสิทธภิาพ

นักศึกษา
สาขาวชิา
การตลาด จ านวน
 60 คน

นักศึกษามี
ความรู้ความ
เข้าใจบทบาทการ
เปน็นักขายและ
พิธกีรมืออาชีพ

1 วนั         29,904 0 0 สาขาบริหารธรุกิจ สาขาวชิาการตลาด

2 one vision one learning one outlook by MG 1.เปดิโลกทัศน์ใหอ้าจารย์และ 1.ผู้เข้าร่วม 1.ความพึง 1.ระยะเวลา 58,500        58,500        สาขาบริหารธรุกิจ สาขาการจดัการ

นักศึกษาใหเ้ข้าใจการบริหาร โครงการ พอใจของ ด าเนิน

ธรุกิจ 70 คน ผู้เข้าร่วม โครงการ

2.เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และ โครงการ ใหแ้ล้วเสร็จ

ประสบการณ์ด้านบริหารจดัการ ร้อยละ 80 ภายใน 3

ธรุกิจ เดือน

3 ฝึกอบรมทางวชิาชีพ 1.ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ด้าน 1.ผู้เข้าร่วม 1.ความพึง 1.ระยะเวลา 43,000 43,000 สาขาบริหารธรุกิจ สาขาการจดัการ

วชิาชีพ โครงการ พอใจของ ด าเนิน

2.ฝึกใหน้ักศึกษาจดัท าโครง 50  คน ผู้เข้าร่วม โครงการ

การฝึกอบรม โครงการ ใหแ้ล้วเสร็จ

ร้อยละ 80 ภายใน 3เดือน

4 สัมมนาทางวชิาการ 1.ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ 1.ผู้เข้าร่วม 1.ความพึง 1.ระยะเวลา 32,000        32,000        สาขาบริหารธรุกิจ สาขาการจดัการ

และมีวสัิยทัศน์ใหม่ๆ จาก โครงการ พอใจของ ด าเนิน

2.เพื่อแลกเปล่ียนความคิดเหน็ ผู้เข้าร่วม โครงการ

และทัศนคติเกี่ยวกับการประกอบ โครงการ ใหแ้ล้วเสร็จ

ธรุกิจใหป้ระสบความส าเร็จ ร้อยละ 80 ภายใน 3 เดือน

5 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏบิติัการ เร่ือง ปลดล็อคธรุกิจ SMEs ด้วยนวตักรยุคใหม่ 1.สร้างความรู้เกี่ยวกับการสร้างสรรค์นวตักรรม
ของธรุกิจ SME
2.รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนแผนธรุกิจ
3.สามารถน าแผนธรุกิจไปขอสนับสนุนทุนกู้ยืม
เพื่อการลงทุนได้

1ผู้เข้าร่วม
โครงการ

1.ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ ร้อยละ
 80

1.ระยะเวลา
ด าเนินโครงการ
ใหแ้ล้วเสร็จ
ภายใน 3 เดือน

10,000        10,000        สาขาบริหารธรุกิจ สาขาการจดัการ

6 ฝึกอบรมทางวชิาชีพ เร่ือง การแปรรูปผลิตภณัฑ์จากข้าว 1.ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ด้าน 1.ผู้เข้าร่วม 1.ความพึง 1.ระยะเวลา 43,000 43,000 สาขาบริหารธรุกิจ สาขาการจดัการ
 (บริการวชิาการ) วชิาชีพ โครงการ พอใจของ ด าเนิน

2.ฝึกใหน้ักศึกษาจดัท าโครง 50  คน ผู้เข้าร่วม โครงการ
การฝึกอบรม โครงการ ใหแ้ล้วเสร็จ

ร้อยละ 80 ภายใน 3เดือน

7 สัมมนาทางวชิาการ เร่ือง กุญแจสู่ความส าเร็จในการด าเนินธรุกิจการท่องเที่ยวในยุค AEC 1.ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ 1.ผู้เข้าร่วม 1.ความพึง 1.ระยะเวลา 32,000        32,000        สาขาบริหารธรุกิจ สาขาการจดัการ



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ที่ วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรมโครงการ

ระยะเวลาด าเนินงาน (ขอระบุเป็นตามไตรมาส)งบประมาณ 2559ตัวชี้วัดโครงการ

เชิงปรมิาณ เชิงคุณภาพ เชิงเวลา
หน่วยงานที่ก ากับ ผู้รบัผิดชอบพ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

รวมทั้งสิ้น แผ่นดิน รายได้

8 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงาม 1. เพื่อส่งเสริมใหน้ักศึกษามีคุณธรรม  จริยธรรม  และ
ค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจติสาธารณะ เหน็คุณค่าของ
ตนเอง   มีวนิัยต่อตนเอง สังคม ประเทศชาติและปฏบิัติ
ตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตน
นับถือ  ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง  
2. เพื่อส่งเสริมใหผู้้เรียนมีจติส านึกในการอนุรักษ์
วฒันธรรมและภมูิปัญญาท้องถิ่นและภมูิปัญญาไทย   
การอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม  มีจติสาธารณะที่มุ่ง
ท าประโยชน์และสร้างส่ิงที่ดีงามในสังคม อยู่ร่วมกนั
อย่างมีความสุข    

       นักศึกษาร้อย
ละ 80 มีความพึง
พอใจและเป็นผู้ที่มี
คุณธรรมจริยธรรม
และค่านิยมที่ดีงาม  
มีจติสาธารณะและมี
ระเบียบวนิัย

นักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการเป็นผู้ที่มี
คุณธรรม  จริยธรรม
และค่านิยมที่ดีงาม  
มีจติสาธารณะและมี
ระเบียบวนิัย

ระยะเวลาในการ
ด าเนินการแล้วเสร็จ
ภายใน 3 เดือน

182,230          182,230 สาขาการบัญชี อ.จรัสศรี  โนมี

9 โครงการสานสัมพันธก์ารบัญชี เพื่อสร้างความสัมพันธท์ี่ดีและสร้างความสามัคคี 
ระหวา่งรุ่นพี่และรุ่นน้อง อาจารย์และลูกศิษย์ สาขาการ
บัญชี

 - จ านวนอาจารย์
เข้าร่วมโครงการ 9 
คน

 - นักศึกษามีความ
พึงพอใจร้อยละ 80

 - ด าเนินโครงการ
เสร็จตามเวลา 1 วนั

-                0 สาขาการบัญชี อ.กญัจน์ชญา  สังสิต
สุวรรณ

เพื่อท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรมของท้องถิ่นใหเ้ป็น
ส่วนหนึ่งที่ส าคัญในการพัฒนานักศึกษา

 - จ านวนนักศึกษา
เข้าร่วมโครงการ 
290 คน

10 โครงการ Acc รวมใจเสริมสร้างวนิัยเพื่อตนเองและสังคม (ทหาร) 1. เพื่อเสริมสร้างความมีระเบียบวนิัย ความรู้รักสามัคคี
ของนักศึกษา
2. เพื่อส่งเสริมใหน้ักศึกษามีจติส านึกในเร่ืองของความ
ซ่ือสัตย์ เสียสละ อดทน มีอดุมการณ์ในส่ิงที่ดีงามเพื่อ
ส่วนรวม
3. เพื่อปลูกฝังใหน้ักศึกษามีระเบียบวนิัยในตนเองที่จะ
ส่งผลใหเ้กดิความสงบสุขในชีวติและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของสังคมต่อไป

1 มีอาจารย์เข้าร่วม
โครงการ 9 คน 
2 มีจ านวนนักศึกษา
เข้าร่วมโครงการ 
295 คน

นักศึกษามีความพึง
พอใจอย่างน้อยร้อย
ละ 80

ระยะเวลาในการ
ด าเนินการแล้วเสร็จ
ภายใน 1 วนั

9,960             9,960 สาขาการบัญชี อ.ดร.วรีวรรณ  เจริญรูป

11 โครงการอบรมเชิงปฏบิัติการ "เพิ่มพูนศักยภาพและยกระดับความรู้ภาษีอาการใหก้บันักศึกษาคณะ
บริหารธรุกจิและศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

1.       เพื่อเป็นการเพิ่มพูนศักยภาพ และยกระดับ
ความรู้เร่ืองภาษีอากรแกน่ักศึกษา และบุคคลที่สนใจเข้า
ร่วมโครงการ
2. เพื่อเป็นการปลูกจติส านึก ทัศนคติที่ดี เกดิความ
ตระหนักในการช าระภาษีอย่างถูกต้อง

1 มีอาจารย์เข้าร่วม
โครงการ 9 คน 
2 มีจ านวนนักศึกษา
เข้าร่วมโครงการ 
120 คน

นักศึกษาสามารถท า
แบบทดสอบวดั
ความรู้เร่ืองภาษี
อากรมากกวา่ 60 
คะแนน

ระยะเวลาในการ
อบรม 5 วนั

30,000           30,000 สาขการบัญชี อ.อมัพร  ชัยโชค

12 โครงการสัมมนาวชิาชีพบัญชี

1 เพื่อใหน้ักศึกษาสามารถเขียนโครงการ วางแผน 
ด าเนินการ ประเมินผลและสรุปผลโครงการได้
2 เพื่อใหน้ักศึกษาสามารถจดัท าโครงการสัมมนาทาง
วชิาการได้
3 เพื่อใหน้ักศึกษาได้รู้จกัการท างานร่วมกนัเป็นทีม
4 เพื่อใหผู้้เข้าร่วมสัมมนาได้เตรียมความพร้อมเพื่อการ
กา้วสู่ความเป็นผู้น าในอนาคต
5 เพื่อใหผู้้เข้าร่วมสัมมนาได้พัฒนาศักยภาพของตนเอง
ในด้านความเป็นผู้น า ใหม้ีประสิทธภิาพและประสบ
ความส าเร็จกบัการท างานได้ในอนาคต
6 เพื่อใหผู้้เข้าร่วมสัมมนาได้ร่วมแลกเปล่ียนความ
คิดเหน็และทัศนคติเกี่ยวกบัการพัฒนาบุคลากรในการ
กา้วสู่ความเป็นผู้น าจากวทิยากรและผู้เข้าร่วมสัมมนา
วชิาการท่านอื่น ๆ
7 เพื่อใหผู้้ร่วมสัมมนาสามารถน าความรู้ที่ได้ไป
ประยุกต์ใช้ได้ในอนาคต
8 เพื่อใหม้หาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
เชียงราย เป็นที่รู้จกัของบุคคลทั่วไป

มีอาจารย์และ
นักศึกษาเข้าร่วม
โครงการ 300 คน

นักศึกษามีความพึง
พอใจอย่างร้อยละ 60

ระยะเวลาในการจดั
อบรมแล้วเสร็จ
ภายใน 1 วนั

-                0 สาขาการบัญชี อ.แววดาว  พรมเสน

13 โครงการปรับพื้นฐานความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นนักศึกษา 1. เพื่อใหผู้้เข้าร่วมโครงการได้เรียนปรับพื้นฐานในกลุ่ม
วชิาพื้นฐานทางวชิาชีพ
2. เพื่อใหผู้้เข้าร่วมโครงการได้ปรับทัศนคติที่ดีในการ
เรียนและการใช้ชีวติในมหาวทิยาลัย
3. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธอ์นัดีระหวา่งเพื่อน พี่ น้อง
 และคณาจารย์
4. เพื่อสนับสนุนนโยบายสถานศึกษาในด้านการส่งเสริม
ใหน้ักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม

1 มีอาจารย์เข้าร่วม
โครงการ 9 คน 
2 มีจ านวนนักศึกษา
เข้าร่วมโครงการ 
116 คน

นักศึกษามีความรู้
ความเข้าในเพิ่มขึ้น
จากกอ่นเรียนโดยวดั
จากผลการสอบได้
คะแนนเพิ่มขึ้น ร้อย
ละ 50

ระยะเวลาในการจดั
อบรมแล้วเสร็จ
ภายใน 5 วนั

34,640           34,640 สาขาการบัญชี อ.ดร.แววดาว  พรมเสน



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ที่ วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรมโครงการ

ระยะเวลาด าเนินงาน (ขอระบุเป็นตามไตรมาส)งบประมาณ 2559ตัวชี้วัดโครงการ

เชิงปรมิาณ เชิงคุณภาพ เชิงเวลา
หน่วยงานที่ก ากับ ผู้รบัผิดชอบพ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

รวมทั้งสิ้น แผ่นดิน รายได้

14 โครงการสร้างและพัฒนานักศึกษาใหเ้ป็นนวตักรสู่วชิาชีพบัญชี 3.1 เป็นการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ด้านต่าง ๆ
 อย่างมีประสิทธภิาพนอกเหนือจากความรู้ภายใน
หอ้งเรียนและต าราทางวชิาการ
3.2 เพื่อเปิดโลกทัศน์ใหก้วา้งไกล สามารถน าความรู้มา
ประยุกต์ใช้ในการปฏบิัติงานเชิงวชิาชีพ
3.3  เพื่อน าแนวคิดและนวตักรรมทางการศึกษามาใช้ใน
การเรียนการสอนเพื่อใหต้รงกบัความต้องการขององค์กร
ธรุกจิในปัจจบุัน
3.4 เพื่อใหน้ักศึกษาสามารถเขียนโครงการด าเนินงาน
และสรุปโครงการได้
3.5  เพื่อใหน้ักศึกษาฝึกการวางแผนในการท างานและ
ประสานงานร่วมกบัผู้อื่น

1 มีอาจารย์เข้าร่วม
โครงการ 9 คน 
2 มีจ านวนนักศึกษา
เข้าร่วมโครงการ 
119 คน

 - นักศึกษามีความ
พึงพอใจร้อยละ 80

ระยะเวลาในการ
ด าเนินโครงการแล้ว
เสร็จภายใน 4 วนั

-                0 สาขาการบัญชี อ.กญัจน์ชญา  สังสิต
สุวรรณ



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการยกระดับคุณภาพชีวติหมู่บา้นชุมชน แบบมีส่วนร่วมกรณีบา้นท่าดีหมี
หมู่ 18 ต าบลเมืองพาน อ าเภอพาน จงัหวดัเชียงราย โครงการย่อยที่ 1 
โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ

การจดัต้ังกลุ่มอาชีพอย่างเปน็รูปธรรม
สินค้า/บริการของกลุ่มอาชีพจะต้องขึ้น
ทะเบยีน OTOP และขึ้นทะเบยีน
วสิาหกิจชุมชน มีตลาดหลัก และตลาด
รอง เพื่อรองรับผลิตภณัฑ์/บริการหลัก 
กลุ่มอาชีพจะต้องมีความยั่งยืนสามารถ
ผลิตสินค้า/บริการได้ตลอด

นักศึกที่เรียน
ในรายวชิาการ
จดัการตรา
สินค้าและการ
จดัซ้ือส าหรับ
ธรุกิจค้าปลีก 
จ านวน 27 คน

มทร.ล้านนา หมู่บา้นท่าดีหมี
 หมู่ 18 ต.
เมืองพาน อ.
พาน จ.เชียงราย

เกิดกลุ่มอาชีพ
อย่างน้อย 1 
กลุ่มอาชีพ

มีรายได้เสริม
จากอาชีพหลัก
 และยังเปน็
การบรูณาการ
ใหน้ักศึกษา
ร่วมสร้างตรา
สินค้าใหก้ับ
ผลิตภณัฑ์ของ
กลุ่มอาชีพ

ปงีบประมาณ 
2559

75,000    75,000     มทร.ล้านนา อ.อวยพร

2 การเพิ่มศักยภาพการจดัการธรุกิจเพื่อสร้างความเข็มแข็งแก่ชุมชน (บริการ
วชิาการ)

1. เพื่อใหผู้้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจ
ในการจดัการธรุกิจ
2.ผู้เข้าอบรมสามารถวางแผนธรุกิจได้
3.นักศึกษาการจดัการน าความรู้ การ
จดัการธรุกิจถ่ายทอดใหก้ับ ชุมชนได้เปน็
อย่างดี

นศ.สามารถน า
ความรู้

เกี่ยวกับการ
จดัการธรุกิจ
มาถ่ายทอด
ทอดใหก้ับ
ธรุกิจชุมชน

1.สร้างชื่อเสียง
ใหม้หาวทิยาลัย
เปน็ที่รู้จกัมาก
ยิ่งขึ้น
2.ตอบสนอง
นโยบายการ
จดัการศึกษา
และการ
ประกัน
คุณภาพ
การศึกษา

1.ชุมชนได้รับ
ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
การจดัการ
ธรุกิจชุมชน
2.น าไปใช้ใน
การวางแผน
ด าเนินธรุกิจ
และสร้างความ
เข็มแข็งในการ
ด าเนินธรุกิจได้

1. ผู้เข้าร่วม
โครงการ 30 
คน
2. บรูณาการ
กับการเรียน
การสอน 3 วชิา

1. ความพึง
พอใจของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ ร้อย
ละ 80

1.ระยะเวลาใน
การด าเนินการ
โครงการแล้ว
เสร็จภายใน 3 
เดือน

58,000    สาขาการจดัการ

3 โครงการอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวชิาชีพของผู้ท าบญัชี เพื่อใหผู้้ท าบญัชีในจงัหวดัเชียงรายและ
จงัหวดัใกล้เคียงได้รับการพัฒนาความรู้
ต่อเนื่องทางบญัชี ตามประกาศกรม
พัฒนาธรุกิจการค้า

 - จ านวน
อาจารย์เข้า
ร่วมโครงการ 9
 คน

 - ผู้ท าบญัชีมี
ความพึงพอใจ
ร้อยละ 80

 - ด าเนิน
โครงการเสร็จ
ตามเวลา 2 วนั

75,000    75,000 สาขาวชิาการบญัชี อ.ศุภลักษณ์ จริ
รัตน์สถิต

เพื่อเพิ่มช่องทางในการใหข้้อมูลและ
ความรู้ที่เปน็ประโยชน์ในสายวชิาชีพแก่
ศิษย์เก่า

 - จ านวน
นักศึกษาเข้า
ร่วมโครงการ 
20 คน

4 โครงการเพิ่มพูนศักยภาพและยกระดับความรู้ภาษีอากรก่อนเข้าสู่ระบบธรุกิจ
ใหก้ับนิสิตนักศึกษา ในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน

เพื่อใหน้ักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับภาษี
อากรก่อนเข้าสู่ระบบธรุกิจ

 - จ านวน
อาจารย์เข้า
ร่วมโครงการ 9
 คน

 - นักศึกษามี
ความพึงพอใจ
ร้อยละ 80

 - ด าเนิน
โครงการเสร็จ
ตามเวลา 2 วนั

30,000    30,000

5 โครงการจลุสารบญัชี RMUTL CR. 1. เพื่อเปน็การจดัเก็บฐานข้อมูลศิษย์เก่า
ของสาขาการบญัชี 
2. เพื่อเพิ่มช่องทางในการใหข้้อมูลและ
ความรู้ที่เปน็ประโยชน์ในสายวชิาชีพแก่
ศิษย์เก่า
3. เพื่อเพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์
การอบรมหวัข้อต่างๆ ของสาขาการบญัชี
4. เพื่อสร้างเครือข่ายศิษย์เก่าของสาขา
การบญัชี

มีจ านวน
ผู้เข้าร่วม
อบรมทั้งหมด 
125 คน

ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความพึงพอใจ
ร้อยละ 80

ระยะเวลาใน
การด าเนิน
โครงการ
ภายใน 2 เดือน

-        0 สาขาการบญัชี อ.สุวสิา  ทะยะธง

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เชิงเวลา รวมทั้งสิ้น แผ่นดนิ

แผนโครงการ/กิจกรรม การบริการวิชาการและการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการเพ่ือให้เกิดผลการตอ่การพัฒนานักศึกษา
 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  พ้ืนที่ เชียงราย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม

ตวัชี้วัดโครงการ งบประมาณ 2559 ระยะเวลาด าเนินงาน (ขอระบเุปน็ตามไตรมาส)

หน่วยงานที่ก ากับ ผู้รับผิดชอบ

การบริการวิชาการที่เกิดประโยชน์

นักศึกษา หน่วยงาน ชุมชน/สังคม รายได้



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการฮ่วมบุญ แข่งกัน๋ สานสัมพันธ ์ขันโตก ม่วนใจ๋ 3.1 เพื่อสร้างความสัมพันธอ์นัดีระหวา่ง
นักศึกษาและอาจารย์
3.2 เพื่อเสริมสร้างทักษะและเรียนรู้การ
ท างานรวมกนั
 3.3 เพื่อสร้างประเพณีอนัดีงามระหวา่ง
รุ่นพี่และรุ่นน้องท่ีดีรุ่นต่อรุ่น

ผู้เข้าร่วม
โครงการ 245 
คน

ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ ร้อย
ละ 80

1. ระยะเวลา
ด าเนินกจิกรรม
 1 วนั
2. ระยะเวลา
ในการ
ด าเนินการ
โครงการแล้ว
เสร็จภายใน 3 
เดือน

-         0 0 สาขาวชิาระบบ
สารสนเทศ

สาขาวชิาระบบ
สารสนเทศ

2 โครงการบานศรี สู่ขวญั ตลาดฮีกัน๋ ขันโตกดินเนอร์ อาจารยแ์ละ
นักศึกษา
สาขาวชิา
การตลาด
ทั้งส้ิน 117 คน

ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ ร้อย
ละ 80

1 วนั -         0 0 สาขาวชิาการตลาด สาขาวชิา
การตลาด

3 โครงการสานสัมพันธก์ารบัญชี เพื่อสร้างความสัมพันธท่ี์ดีและสร้างความ
สามัคคี ระหวา่งรุ่นพี่และรุ่นน้อง อาจารย์
และลูกศิษย ์สาขาการบัญชี

 - จ านวน
อาจารยเ์ข้า
ร่วมโครงการ 9
 คน

 - นักศึกษามี
ความพึงพอใจ
ร้อยละ 80

 - ด าเนิน
โครงการเสร็จ
ตามเวลา 1 วนั

-         0 สาขาการบัญชี อ.กญัจน์ชญา  
สังสิตสุวรรณ

4 เพื่อท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรมของ
ท้องถิ่นให้เป็นส่วนหนึ่งที่ส าคัญในการ
พัฒนานักศึกษา

 - จ านวน
นักศึกษาเข้า
ร่วมโครงการ 
290 คน

5 โครงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างจิตส านึกท่ีดีให้นักศึกษาสามารถ
น าหลักคุณธรรมจริยธรรมและปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพียงในการด าเนินชีวติ

 - จ านวน
อาจารยเ์ข้า
ร่วมโครงการ 9
 คน

 - นักศึกษามี
ความพึงพอใจ
ร้อยละ 80

 - ด าเนิน
โครงการเสร็จ
ตามเวลา 3 วนั

80,000    80,000 สาขาการบัญชี สาขาการบัญชี

6 เพื่อให้นักศึกษามีการพัฒนาด้านอารมณ์ 
EQ ลดอตัตาตัวตน ยอมรับฟังความ
คิดเห็นผู้อืน่ สามารถท างานเป็นทีมได้

 - จ านวน
นักศึกษาเข้า
ร่วมโครงการ 
290 คน

แผ่นดิน รายได้
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

แผนโครงการ/กิจกรรม การท านุบ ารงุศิลปวัฒนธรรม
 คณะบรหิารธุรกิจและศิลปศาสตร ์ พ้ืนที่ เชียงราย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดโครงการ งบประมาณ 2559 ระยะเวลาด าเนินงาน (ขอระบุเป็นตามไตรมาส)

หน่วยงานที่ก ากับ ผู้รบัผิดชอบ
เชิงปรมิาณ เชิงคุณภาพ เชิงเวลา รวมทั้งสิ้น



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการเปิดโลกทัศน์สู่สากล กา้วทันเทคโนโลยี 3.1 เพื่อศึกษาดูงานด้านวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยสีารสนเทศจากหน่วยงานท่ีมี
ชื่อเสียง
3.2 เพิ่มพูนทักษะประสบการณ์และ
ความรู้ทางวชิาการแกอ่าจารยแ์ละ
บุคลากรในด้านวชิาการ ในด้าน
เทคโนโลยสีารสนเทศ
3.3 เพื่อให้เกดิการบูรณาการด้านการ
เรียนการสอนในรายวชิาสัมมนาระบบ
สารสนเทศทางคอมพิวเตอร์

1. ผู้เข้าร่วม
โครงการ 150 
คน
2. บูรณาการ
กบัการเรียน
การสอน 1 วชิา

ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ ร้อย
ละ 80

1. ระยะเวลา
ด าเนินกจิกรรม
 6 วนั
2. ระยะเวลา
ในการ
ด าเนินการ
โครงการแล้ว
เสร็จภายใน 3 
เดือน

-         -          0 สาขาวชิาระบบ
สารสนเทศ

สาขาวชิาระบบ
สารสนเทศ

2 โครงการพัฒนาความรู้และเพิ่มศักยภาพด้านมาตรฐานการรายงานการเงินและ
มาตรฐานการบัญชีให้แกอ่าจารยผู้์สอนสาขาการบัญชี มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา

1.เพื่อสร้างความเข้าใจในหลักการและ
วธิกีารปฏิบัติทางการบัญชีในประเด็นการ
เปล่ียนแปลงที่ส าคัญของมาตรฐานการ
รายงานการเงินไทย ท่ีประกาศใช้ใน
ปัจจุบันและในอนาคตให้กบัอาจารย์
ผู้สอนสาขาการบัญชี
2.เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินและมาตรฐานการ
บัญชีให้กบัอาจารยผู้์สอนสาขาการบัญชี
3. เพื่อเปิดโอกาสส าหรับอาจารยผู้์สอน
สาขาการบัญชี มทร.ล้านนาในการแสดง
ความคิดเห็นและแลกเปล่ียน
ประสบการณ์การเรียนการสอน และ
น าไปสู่ข้อสรุปการสอนที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี

จ านวน
อาจารยส์าขา
การบัญชีทั้ง 6 
เขตพื้นที่เข้า
ร่วมโครงการ 
24 คน

 - อาจารยม์ี
ความพึงพอใจ
ร้อยละ 80

ระยะเวลาใน
การจัดอบรม
แล้วเสร็จ
ภายใน 2 วนั

88,260    88,260 สาขาการบัญชี อ.ดร.วรีวรรณ  
เจริญรูป

3 โครงการ"ชีวติเบิกบาน การท างานเป็นสุข" เพื่อสร้างจิตส านึกท่ีดีให้บุคลากรสามารถ
น าหลักคุณธรรมจริยธรรมและปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพียงในการด าเนินชีวติ

 - จ านวน
อาจารยเ์ข้า
ร่วมโครงการ 9
 คน

 - อาจารยม์ี
ความพึงพอใจ
ร้อยละ 80

 - ด าเนิน
โครงการเสร็จ
ตามเวลา 2 วนั

10,000    10,000 สาขาการบัญชี อ.ชนนพร  ยะใจ
มั่น

เพื่อให้บุคลากรมีความเป็นผู้น าในหัวใจคน
 มีศิลปะการเป็นผู้น า ผู้บริหารที่ดี โดยใช้
หลักธรรมาธปิไตย และให้อภัยกนั

เพื่อให้บุคลากรมีการพัฒนาด้านอารมย ์
EQ ลดอตัตาตัวตน ยอมรับฟังความ
คิดเห็นผู้อืน่ สามารถท างานเป็นทีมได้

แผ่นดิน รายได้
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

แผนโครงการ/กิจกรรม การบรหิารและพัฒนาบุคลากร สายวิชาการและสายสนับสนุน
 คณะบรหิารธุรกิจและศิลปศาสตร ์ พ้ืนที่ เชียงราย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดโครงการ งบประมาณ 2559 ระยะเวลาด าเนินงาน (ขอระบุเป็นตามไตรมาส)

หน่วยงานที่ก ากับ ผู้รบัผิดชอบ
เชิงปรมิาณ เชิงคุณภาพ เชิงเวลา รวมทั้งสิ้น
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2559 
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โครงการตามแผนกลยุทธ์  
หน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง 
พ.ศ. 2557-2561 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน 

1. ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการเรียนการสอน   

1.1 โครงการพัฒนาหลักสูตร   

โครงการแข่งทักษะภาษาอังกฤษ มทร.ล้านนา ล าปาง  สาขาภาษาอังกฤษ  

โครงการทัศนศึกษาดูงานธุรกิจสายการบิน, การโรงแรมและสปา  สาขาภาษาอังกฤษ  

โครงการค่ายอาสา (ภาษาอังกฤษนอกสถานที่)  สาขาภาษาอังกฤษ  

โครงการมาสนุกกับภาษาอังกฤษกันเถอะ  สาขาภาษาอังกฤษ  

โครงการประกวดร้องเพลงภาษาอังกฤษ  สาขาภาษาอังกฤษ  

โครงการพี่พาน้องท่องล าปาง สาขาการท่องเที่ยว 

โครงการทัศนศึกษาตามหลักสูตร พัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เส้นทางภาคกลางและภาคตะวันออก สาขาการท่องเที่ยว 

โครงการทัศนศึกษาท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ ธุรกิจสปาและทัศนศึกษาธุรกิจโรงแรม สาขาการท่องเที่ยว 

โครงการทัศนศึกษาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ บ้านแม่ว๊ะ และโฮมสเตย์บ้านท่าช้าง สาขาการท่องเที่ยว 



 
ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน 

โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมล้านนา จ.เชียงใหม่ สาขาการท่องเที่ยว 

โครงการนิเทศนักศึกษาดูงานและสหกิจศึกษา สาขาการท่องเที่ยว 

โครงการฝึกปฏิบัติอาหารไทยและอาหารนานาชาติ สาขาการท่องเที่ยว 

โครงการอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น ส าหรับมัคคุเทก์ สาขาการท่องเที่ยว 

โครงการปลูกป่าและสร้างฝายเพื่อพ่อของแผ่นดิน สาขาศึกษาทั่วไป 

โครงการลูกแม่วังหัวใจจิตอาสา สาขาศึกษาทั่วไป 

โครงการพัฒนาบุคลิคภาพส าหรับนักศึกษา สาขาศึกษาทั่วไป 

โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจคุณธรรม สาขาศึกษาทั่วไป 

โครงการบายสีสู่ขวัญพ่ีน้องศิลปศาสตร์ สาขาศึกษาทั่วไป 

1.2 โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นผู้เชี่ยวชาญ (Professional)   

โครงการพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษา BALA  คณะบริหารธุรกิจ  

โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษส าหรับคณาจารย์และบุคลากร  คณะบริหารธุรกิจ  

1.3 โครงการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ   



 
ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน 

โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่นักศึกษาภาคสมทบคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  คณะบริหารธุรกิจ  

โครงการนิเทศนักศึกษาภาคสมทบคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์   

โครงการเตรียมฝึกงานและนิเทศน์ฝึกงาน BALA คณะบริหารธุรกิจ 

โครงการพัฒนาสมรรถนะศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และบุคลากรทั่วไปด้านวิชาการและวิชาชีพ คณะบริหารธุรกิจ 

โครงการสร้างความเป็นเลิศด้านวิชาการ BALA คณะบริหารธุรกิจ 

โครงการ BALA จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม เพื่อพ่อของแผ่นดิน คณะบริหารธุรกิจ 

โครงการพัฒนาบุคลิกภาพการแต่งกายและมารยาทไทยส าหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ 

โครงการอบรมจริยธรรมและการเข้าประกวดด้านจริยธรรมของนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ 

โครงการจัดหาและพัฒนาสิ่งสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน คณะบริหารธุรกิจ 

1.4 โครงการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน   

โครงการทัศนศึกษาของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  คณะบริหารธุรกิจ  

โครงการวัสดุส านักงานและการเรียนการสอน BALA  คณะบริหารธุรกิจ  

โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ AEC   คณะบริหารธุรกิจ  



 
ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน 

1.5 โครงการพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานเพื่อการเรียนรู้   

โครงการ BALA Activity คณะบริหารธุรกิจ 

โครงการปรับปรุงภิมทัศน์และพัฒนาอาคารเรียนคณะบริหารุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ล าปาง คณะบริหารธุรกิจ 

โครงการจ้างอาจารย์พิเศษเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน คณะบริหารธุรกิจ 

โครงการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ปีที่ 4 ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน คณะบริหารธุรกิจ 

1.6 โครงการบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย และการถ่ายทอดเทคโนโลยี สู่ชุมชน   

โครงการสัมมนาทางการบัญชี  สาขาบัญชี  

โครงการบัญชีเพ่ือเกษตรกร สาขาการบัญชี 

สืบสานต านานหม้อดิน ถิ่นปั้นหม้อท ามือ  บ้านม่อนเขาแก้ว การจัดการ การบัญชี การท่องเที่ยว 

2.ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านงานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์   

2.1 โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย   

  

2.2 โครงการจัดตั้งกลุ่มวิจัย   



 
ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน 

  

2.3 โครงการสนับสนุนงานวิจัยแบบมุ่งเป้า ตามเอกลักษณ์ของ มทร. ล้านนา   

  

2.4 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและสัมมนาวิชาการ การด าเนินงานด้านการวิขัย ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ล าปาง 

  

  

2.5 โครงการส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัย มทร.ล้านนา   

  

2.6 โครงการ พัฒนากลไกและติดตามสนับสนุนงานวิจัย ของ มทร.ล้านนา   

  

3. ประเด็นยุทธศาสตร์การบริการวิชาการ   

3.1 โครงการ คู่คิดมิตรชุมชน ราชมงคลล้านนาร่วมแก้ปัญหาด้วยเทคโนโลยี   

  

3.2 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน/ ชุมชน แบบมีส่วนร่วม   



 
ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน 

ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนแบบมีส่วนร่วมบ้านวอแก้ว  

3.3 โครงการ ครูได้สอนและวิจัย นักศึกษาได้ฝึก สังคมชุมชนได้ประโยชน์   

  

3.4 โครงการธนาคารหน่วยกิต  

  

3.5 โครงการพัฒนากลไกและติดตามสนับสนุนการด าเนินงานบริการวิชาการ ของ มทร.ล้านนา   

    

4. ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

4.1 โครงการวิจัยเชิงวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม   

  

4.2 โครงการสร้างและพัฒนาระบบ กลไก และแรงจุงใจในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอรุนักษ์สิ่งแวดล้อมร่วมกับเครือข่าย
ภายในและต่างประเทศ 

  

  

4.3 โครงการจัดการองค์ความรู้ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม   



 
ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน 

  

4.4 โครงการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารงาน ท านุบ ารุงวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม   

  

5. ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านเอกลักษณ์ 

5.1 โครงการพัฒนาการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์   

  

5.2 โครงการพัฒนาทักษะด้านเครื่องกล ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์   

    

5.3 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษา สาขาเทคโนโลยีการออกแบบแม่พิมพ์ 

และช้ินส่วนอุตสาหกรรม 
  

    

5.4 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษา สาขาเทคโนโลยีกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม   

    



 
ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน 

5.5 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร   

    

5.6 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาด้านอาหารและโภชนาการ   

    

5.7 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษา สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียงานศิลปกรรม  

  

5.8 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสิ่งทอ   

  

5.9 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาระบบวิทยบริการและอิเล็กทรอนิกส์   

    

5.10 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้   

    

5.11 โครงการบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย และการถ่ายทอดเทคโนโลย่ีชุมชน   



 
ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน 

    

6.ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ   

6.1 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ การบริหาร MIS/ERP/DSS/ESS   

    

6.2 โครงการพัฒนาระบบความปลอดภัยในองค์กร   

  

6.3 โครงการสรรหาและพัฒนาบุคลากรและธ ารงไว้ซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพ  

  

6.4 โครงการพัฒนาและสร้างภาวะผู้น าให้กับผู้บริหาร   

    

6.5 โครงการบริหารจัดการงบประมาณและการบริหารสินทรัพย์   

  

6.6 โครงการพัฒนาระบบสื่อสารภายในองค์กร   



 
ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน 

  

6.7 โครงการบริหารแบบธรรมาภิบาล   

  

6.8 โครงการสร้างเครือข่ายทางการบริหารทั้งในและ ต่างประเทศ   

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

คณะบริหารธรุกิจและศิลปศาสตร ์| RMUTL 

 

 

 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2559 

คณะบรหิารธุรกิจและศิลปศาสตร์  น่าน 
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เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2559 
มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน /กระทรวงศึกษาธิการ 
นโยบายที่ 4 นโยบายและคุณภาพชีวิต 
นโยบายที่ 4.1 นโยบายการศึกษา 

เป้าหมายเชิงนโยบาย เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/
หน่วยงาน 

ค่าเป้าหมาย 
ของตัวชี้วัด 

ผลิต/โครงการหรือกิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

หน่วยนับ 2559 งบประมาณ นอก
งบประมาณ 

รวม 

เป้าหมายเชิงนโยบาย 
คนไทยทุกกลุ่มทุกช่วงวัยได้

มีโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาท่ี
มีคุณภาพตามมาตรฐานอย่าง
ท่ัวถึ ง เป็นธรรมและต่อ เ น่ือง
ส่งเสริมการปฏิรูปการศึกษาท้ัง
ด้ า น คุ ณ ภ า พ ค รู ห ลั ก สู ต ร
ห้ อ ง เ รี ย น แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศให้มีมาตรฐานระดับ
สากลผลิตและพัฒนาครูอาจารย์
และบุ คลากรทางการ ศึกษา
เสริมสร้างระเบียบวินัยคุณธรรม
จริยธรรมในสถานศึกษาสร้าง
โ อ ก า ส ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า ต า ม
โครงการหน่ึงอ า เภอหน่ึง ทุน
เสริมสร้างโอกาสการศึกษาต่อใน
ระดับท่ีสูงขึ้น 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : 
ก าลังคนระดับกลางและระดับสูงมี
คุณภาพมาตรฐายแข่งขันได้ในระดับ
สากล 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : 
เพื่อผลิตก าลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มี
คุณภาพตามความต้องการของประเทศ 
ตัวชีวัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานนท าตรง
สาขา 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :ร้อยละของความ
พึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จ
การศึกษา 
ตัวชี้วัดเชิงเวลา : 
ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาษท่ีได้งาน
ท า ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายในระยะเวลา 1 ปี 
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80 
 
 

75 

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้าน   
            สังคมศาสตร์ 
โครงการ/กิจกรรม 

1) โครงการ รับปริญญา  
2) โครงการประชาสมัพันธ์ 
3) โครงการประชุม CEO ขตพื้นที่ 

น่าน 
4) โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งาน

ประกัน 
5) โครงการจดัซื้อทรัพยากร

(ห้องสมุด)และสนับสนุนเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

6) โครงการ กีฬา มทร.ล้านนา 
7) โครงการปัจฉมินิเทศ  
8) โครงการวันเด็กแห่งชาต ิ
9) โครงการสนับสนุนกิจกรรม(สโมสร)  

1,832,520 
 
 
80,000 

150,000 
200,000 

 
60,000 

 
400,000 

 
65,200 
68,500 

171,300 
 

110,340 

 1,832,520 
 
 

80,000 
150,000 
200,000 

 
60,000 

 
400,000 

 
65,200 
68,500 

171,300 
 

110,340 
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เป้าหมายเชิงนโยบาย เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/

หน่วยงาน 
ค่าเป้าหมาย 
ของตัวชี้วัด 

ผลิต/โครงการหรือกิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

หน่วยนับ 2559 งบประมาณ นอก
งบประมาณ 

รวม 

    10) โครงการประกันชีวิตนักศึกษา  
11) โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา 
12) โครงการเดินขึ้นพระธาตุแช่แห้ง 
13) โครงการแหเ่ทยีนจ าน าพรรษา 
14) โครงการอบรมคณุธรรมจรยิธรรม 
15) โครงการเสื้อกิจกรรม 
16) โครงการคูม่ือนักศึกษา 
17) โครงการอบรมแกนน าป้องกันการ

มีเพศสมัพันธ์ก่อนวัยอันควร 
18) โครงการเดินเทิดกระเกยีรต ิ
19) โครงการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 

โครงการกีฬาสานสัมพันธ์บุคลากร 

65,240 
10,000 
5,000 

71,625 
234,465 
60,000 
20,000 

 
20,850 
20,000 
20,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 65,240 
10,000 
5,000 

71,625 
234,465 
60,000 
20,000 

 
20,850 
20,000 
20,000 
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เป้าหมายเชิงนโยบาย เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/

หน่วยงาน 
ค่าเป้าหมาย 
ของตัวชี้วัด 

ผลิต/โครงการหรือกิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

หน่วยนับ 2559 งบประมาณ นอก
งบประมาณ 

รวม 

เป้าหมายเชิงนโยบาย 
คนไทยทุกกลุ่มทุกช่วงวัย

ไ ด้ มี โ อก า ส เ ข้ า ถึ ง บ ริ ก า ร
การศึกษาที่มี คุณภาพตาม
มาตรฐานอย่างทั่วถึงเป็นธรรม
และต่อเนื่องส่งเสริมการปฏิรูป
การศึกษาทั้งด้านคุณภาพครู
ห ลั ก สู ต ร ห้ อ ง เ รี ย น แ ล ะ
เทคโนโลยีสารสนเทศให้มี
มาตรฐานระดับสากลผลิตและ
พัฒนาครูอาจารย์และบุคลากร
ทางกา รศึ กษา เสริ มส ร้ า ง
ร ะ เ บี ย บ วิ นั ย คุ ณ ธ ร ร ม
จริยธรรมในสถานศึกษาสร้าง
โอกาสทางการศึ กษาตาม
โครงการหนึ่งอ าเภอหนึ่งทุน
เสริมสร้างโอกาสการศึกษาต่อ
ในระดับที่สูงขึ้น 

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนนักศึกษา
ที่คงอยู ่
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนนักศึกษา
ที่เข้าศึกษาใหม่ 
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษา 
 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของ
ผู้ ส า เร็ จการศึกษาตามมาตรฐาน
หลักสูตร 
ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของผู้ส าเร็จ
การสึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่าย
การผลิตตามงบประมาณที่ได้รับการจ
จัดสรร (งบประมาณ) 
 

 
 
 

คน 
 

คน 
 

คน 
 
 

ร้อยละ 
 

ร้อยละ 
 
 
 

ล้านบาท 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 
 

100 
 
 
 
 

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
โครงการ/กิจกรรม 
1) โครงการศึกษาดูงานสาขาภูมิทัศน์ 
2) โ ค ร ง ก า ร อ บ ร ม เ ชิ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร 

มาตรฐานความปลอดภัย 
3) โครงการวัดประเมินผลการเรียนรู้ 
4) โครงการศึกษาดูงานสาขาวิทยาศาสตร์ 
5) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบริหาร

ความเส่ียงและควบคุมภายใน 
6) โครงการเพิ่มศักยภาพด้านวิชาชีพใน

การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
7) โครงการสร้างการเรียนรู้นอกห้องเรียน

ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรประมง 
8) โครงการอบรมแนวทางการสร้างอาชีพ

ทางการประมง 
9) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้

เครื่องมือพื้นฐานทางการประมง 
10) โครงการอบรมเพื่อเพิ่มแนวทางการ

สร้างอาชีพให้แก่นักศึกษา 
11) โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อ

เตรียมความพร้อมด้านการท างาน 
12) โครงกา รจั ดกา รอง ค์คว ามรู้ เพื่ อ

พัฒน า ก า ร เ รี ย นรู้ ข อ งนั ก ศึ ก ษ า
หลักสูตรพืชศาสตร์ 

1,212,320 
 
 
17,260  
 6,000  

  
14,000  

 26,840  
 27,500  

 
 5,730  

 
 8,640  

 
 1,900  

 
 1,910  

 
 1,900  

 
 8,500  

 
 32,040  

 
 
 

 1,212,320 
 
 
17,260  
 6,000  

  
14,000  

 26,840  
 27,500  

 
 5,730  

 
 8,640  

 
 1,900  

 
 1,910  

 
 1,900  

 
 8,500  

 
 32,040 
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เป้าหมายเชิงนโยบาย เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/

หน่วยงาน 
ค่าเป้าหมาย 
ของตัวชี้วัด 

ผลิต/โครงการหรือกิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

หน่วยนับ 2559 งบประมาณ นอก
งบประมาณ 

รวม 

    13) โครงการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้แก่
นักศึกษาพืชศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 

14) โครงการเปิดมุมมองเพื่อเตรียมความ
พร้อมให้นักศึกษาก่อนส าเร็จการศึกษา 

15) โครงการประชุมวิชาการระดับปริญญา
ตรีด้านพืชศาสตร์ 

16) โครงการบริการวิชาการด้านพืชศาสตร์ 
17) โครงการศึกษาดูงาน (วิทย์ – คอม) 
18) โครงการ Co-op  เตรียมความพร้อม

ตัวป้อนร่วมกับสถาบันการศึกษา 
19) โครงการเตรียมความพร้อม  Gen-Ed 

12,700  
 

 26,400  
 

 30,000  
 

 90,000  
 18,000 
100,000 

 
783,000 

 12,700  
 

 26,400  
 

 30,000  
 

 90,000  
 18,000 
100,000 

 
783,000 
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เป้าหมายเชิงนโยบาย เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/

หน่วยงาน 
ค่าเป้าหมาย 
ของตัวชี้วัด 

ผลิต/โครงการหรือกิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

หน่วยนับ 2559 งบประมาณ นอก
งบประมาณ 

รวม 

เป้าหมายเชิงนโยบาย 
คนไทยทุกกลุ่มทุกช่วงวัย

ไ ด้ มี โ อ ก า ส เ ข้ า ถึ ง บ ริ ก า ร
การศึ กษาที่ มี คุณภาพตาม
มาตรฐานอย่างทั่วถึงเป็นธรรม
และต่อเนื่องส่งเสริมการปฏิรูป
การศึกษาทั้งด้านคุณภาพครู
ห ลั ก สู ต ร ห้ อ ง เ รี ย น แ ล ะ
เทคโนโลยี สารสนเทศให้มี
มาตรฐานระดับสากลผลิตและ
พัฒนาครูอาจารย์และบุคลากร
ทา ง ก า ร ศึ ก ษา เ ส ริ ม ส ร้ า ง
ระเบียบวินัยคุณธรรมจริยธรรม
ในสถานศึกษาสร้างโอกาสทาง
การศึกษาตามโครงการหนึ่ง
อ าเภอหนึ่งทุนเสริมสร้างโอกาส
การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

ผลผลิต :  โครงการเตรียมความพร้อม
สู่ประชาคมอาเซียน 
 
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนโครงการ/
กิจกรรมที่มีการสร้างความรู้ในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 
 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความ
พึงพอใจของผู้ เข้าร่วมโครงการต่อ
ประโยชน์ของการเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน 
 
ตัวชี้วัดเชิงเวลา : จ านวนโครงการ/
กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ความรู้ด้านการ
เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ภายในระยะเวลา 1 ปี 
 
ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่าย
การผลิตตามงบประมาณที่ได้รับการจ
จัดสรร (งบประมาณ) 
 

 
 
 

โครงการ 
 
 
 

ร้อยละ 
 
 
 
 

โครงการ 
 
 
 
 

บาท 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

80,000 

โครงการเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน 
โครงการ/กิจกรรม 

1) โครงการพัฒนาสมรรถนะ
ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศให้กับ
นักศึกษาและบุคลากร 

2) โครงการส่งเสริม
ประสบการณ์
ภาษาต่างประเทศให้กับ
นักศึกษาท่ีมีศักยภาพสูง 

80,000 
 
 

40,000 
 
 
 

40,000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 80,000 
 
 

40,000 
 
 
 

40,000 
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เป้าหมายเชิงนโยบาย เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/
หน่วยงาน 

ค่าเป้าหมาย 
ของตัวชี้วัด 

ผลิต/โครงการหรือกิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

หน่วยนับ 2559 งบประมาณ นอก
งบประมาณ 

รวม 

เป้าหมายเชิงนโยบาย 
คนไทยทุกกลุ่มทุกช่วงวัย

ไ ด้ มี โ อก าส เ ข้ า ถึ ง บ ริ ก า ร
การศึกษาที่มี คุณภาพตาม
มาตรฐานอย่างทั่วถึงเป็นธรรม
และต่อเนื่องส่งเสริมการปฏิรูป
การศึกษาทั้งด้านคุณภาพครู
ห ลั ก สู ต ร ห้ อ ง เ รี ย น แ ล ะ
เทคโนโลยีสารสนเทศให้มี
มาตรฐานระดับสากลผลิตและ
พัฒนาครูอาจารย์และบุคลากร
ทางการศึ กษา เ สริ ม ส ร้ า ง
ร ะ เ บี ย บ วิ นั ย คุ ณ ธ ร ร ม
จริยธรรมในสถานศึกษาสร้าง
โอกาสทางการศึ กษาตาม
โครงการหนึ่งอ าเภอหนึ่งทุน
เสริมสร้างโอกาสการศึกษาต่อ
ในระดับที่สูงขึ้น 

ผลผลิต :  ผลงานวิจัยเพ่ือสร้างองค์
ความรู้ 
 
ตั ว ชี้ วั ด เ ชิ ง ป ริ ม า ณ  : จ า น ว น
โครงการวิจัย 
 
ตั ว ชี้ วั ด เ ชิ ง คุ ณ ภ า พ  : จ า น ว น
โครงการวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่
ก าหนด 
 
ตัวชี้วัดเชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้ว
เสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
 
ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่าย
การผลิตตามงบประมาณที่ได้รับการ
จัดสรร (งบประมาณ) 
 

 
 
 

โครงการ 
 
 
 

โครงการ 
 
 

โครงการ 
 
 

บาท 
 
 

 
 
 
5 
 
 
 
5 
 
 
5 
 
 

1,196,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลผลิต :  ผลงานวิจัยเพ่ือสร้างองค์
ความรู้ 
 
โครงการ/กิจกรรม 
1) โครงการวิจัยการอนุรักษ์พันธุ์กรรม

พฤกษศาสตร์พื้นบ้านและภูมิปัญญา
การใช้ประโยชน์จากความหลากหลาย
ทางชีวภาพของพืชสมุนไพรของ ต าบล
ไหล่น่าน อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 

2) ความหลากหลายของพืชสกุลกระเจียว
ในจังหวัดน่านและศักยภาพการใช้
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ 

3) การศึกษาความเป็นไปได้ของการใช้
จุ ลินทรี ย์ ไปร ไบโอติ ก ศักยภาพสู ง 
ทดแทนการใช้ยาปฏิชีวนะ (สารต้านจุล
ชีพ) ในระบบฟาร์มสัตว์เศรษฐกิจเพื่อ
ผลิตเนื้อสกุรไปรไบโอติกที่มีผลต่อการ
พัฒนาความปลอดภัยและความมั่นคง
ทางอาหาร 

4) กา ร เพ าะและขย ายพั น ธุ์ ป ล าที่ มี
ศักยภาพเป็นปลาเศรษฐกิจในแม่น้ าสา 
จังหวัดน่าน 

5) การศึกษาการเพาะเลี้ยงแมงมัน 

1,196,000 
 
 
 

196,000 
 
 
 
 

200,000 
 
 

400,000 
 
 
 
 
 
 

150,000 
 
 

250,000 

 1,196,000 
 
 
 

196,000 
 
 
 
 

200,000 
 
 

400,000 
 
 
 
 
 
 

150,000 
 
 

250,000 
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เป้าหมายเชิงนโยบาย เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/

หน่วยงาน 
ค่าเป้าหมาย 
ของตัวชี้วัด 

ผลิต/โครงการหรือกิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

หน่วยนับ 2559 งบประมาณ นอก
งบประมาณ 

รวม 

เป้าหมายเชิงนโยบาย 
คนไทยทุกกลุ่มทุกช่วงวัย

ไ ด้ มี โ อก าส เ ข้ า ถึ ง บ ริ ก า ร
การศึกษาที่มี คุณภาพตาม
มาตรฐานอย่างทั่วถึงเป็นธรรม
และต่อเนื่องส่งเสริมการปฏิรูป
การศึกษาทั้งด้านคุณภาพครู
ห ลั ก สู ต ร ห้ อ ง เ รี ย น แ ล ะ
เทคโนโลยีสารสนเทศให้มี
มาตรฐานระดับสากลผลิตและ
พัฒนาครูอาจารย์และบุคลากร
ทางการศึ กษา เ สริ ม ส ร้ า ง
ร ะ เ บี ย บ วิ นั ย คุ ณ ธ ร ร ม
จริยธรรมในสถานศึกษาสร้าง
โอกาสทางการศึ กษาตาม
โครงการหนึ่งอ าเภอหนึ่งทุน
เสริมสร้างโอกาสการศึกษาต่อ
ในระดับที่สูงขึ้น 

ผลผลิต :  ผลงานวิจัยเพ่ือถ่ายทอด
เทคโนโลย ี
 
ตั ว ชี้ วั ด เ ชิ ง ป ริ ม า ณ  : จ า น ว น
โครงการวิจัย 
 
ตั ว ชี้ วั ด เ ชิ ง คุ ณ ภ า พ  : จ า น ว น
โครงการวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่
ก าหนด 
 
ตัวชี้วัดเชิงเวลา โครงการวิจัยที่แล้ว
เสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
 
ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่าย
การผลิตตามงบประมาณที่ได้รับการ
จัดสรร (งบประมาณ) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

โครงการ 
 
 

ร้อยละ 
 
 
 

ร้อยละ 
 
 

บาท 

 
 
 
3 
 
 

70 
 
 
 

70 
 
 

836,800 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลผลิต :  ผลงานวิจัยเพ่ือถ่ายทอด
เทคโนโลย ี
 
โครงการ/กิจกรรม 
1) โครงการวิจัยการตรวจหาสาร

ต้ านอนุ มู ลอิ ส ระ ใน เห็ ดป่ า
รับประทานได้ทั้งแบบเห็ดสด
และเห็ดสุกในจังหวัดน่าน 

2) ระดับความหลากหลายทาง
พันธุกรรมในประชากรปลา
ท้องถิ่นที่ เป็นผลมาจากการ
เกษตรกรรม : กรณีศึกาล าน้ าว้า 
(ล าน้ าสาขาแม่น้ าน่าน) จังหวัด 

3) โคร งการวิ จั ยการวิ จั ยและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์กับดักสารล่อ
เพื่อควบคุมแมลงวันพริกใน
พื้นที่เกษตรจังหวัดน่าน 

836,800 
 
 
 

200,400 
 
 
 

427,000 
 
 
 
 

209,400 

 836,800 
 
 
 

200,400 
 
 
 

427,000 
 
 
 
 

209,400 
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เป้าหมายเชิงนโยบาย เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/
หน่วยงาน 

ค่าเป้าหมาย 
ของตัวชี้วัด 

ผลิต/โครงการหรือกิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

หน่วยนับ 2559 งบประมาณ นอก
งบประมาณ 

รวม 

เป้าหมายเชิงนโยบาย 
คนไทยทุกกลุ่มทุกช่วงวัย

ไ ด้ มี โ อก าส เ ข้ า ถึ ง บ ริ ก า ร
การศึกษาที่มี คุณภาพตาม
มาตรฐานอย่างทั่วถึงเป็นธรรม
และต่อเนื่องส่งเสริมการปฏิรูป
การศึกษาทั้งด้านคุณภาพครู
ห ลั ก สู ต ร ห้ อ ง เ รี ย น แ ล ะ
เทคโนโลยีสารสนเทศให้มี
มาตรฐานระดับสากลผลิตและ
พัฒนาครูอาจารย์และบุคลากร
ทางการศึ กษา เ สริ ม ส ร้ า ง
ร ะ เ บี ย บ วิ นั ย คุ ณ ธ ร ร ม
จริยธรรมในสถานศึกษาสร้าง
โอกาสทางการศึ กษาตาม
โครงการหนึ่งอ าเภอหนึ่งทุน
เสริมสร้างโอกาสการศึกษาต่อ
ในระดับที่สูงขึ้น 

ผลผลิต :  ผลงานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
 
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนโครงการ 
/ กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม 
 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โครงการที่
บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
 
ตัวชี้วัดเชิงเวลา โครงการ / กิจกรรม 
ที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 
ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่าย
การผลิตตามงบประมาณที่ได้รับการ
จัดสรร (งบประมาณ) 
 

 
 
 

โครงการ 
 
 

ร้อยละ 
 
 

ร้อยละ 
 
 

บาท 

 
 
 

13 
 
 

80 
 
 

80 
 
 

200,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 
โครงการ/กิจกรรม 
1) โครงการกฐิน มทร.ล้านนา 
2) โครงการ สืบสานประเพณีลอย

กระทง 
3) โครงการ สืบสานประเพณีถวาน

ทานสลาก 
4) โครงการพัฒนาศูนย์วัฒนธรรม

ศึกษา 
5) โครงการจัดท าวารสน "บัวระวง" 
6) โครงการวัฒนธรรมสัญจร 
7) โครงการเชิดชูนักศึกษาแต่งกายดี 

ศรีสง่า สมนามราชมงคลล้านนา 
น่าน 

8) โครงการสถาปนามหาวิทยาลัยฯ 
9) โครงการสรงน้ าพระพุทธรูปและ

รดน้ าด าหัว(สงกรานต์) 
10)โครงการมองประวัติ ศ าสตร์

ท้องถิ่นผ่านผ้าน่าน 
11)โครงการสืบสานวัฒนธรรมฟ้อน

ล่องน่าน 

200,000 
 
 

100,000  
 5,000  

 
 2,400  

 
 10,000  

 
 5,000  

 10,000  
 5,000  

 
 

 10,000  
 10,000  

 
 10,000  

 
 10,000  

 

 200,000 
 
 

100,000  
 5,000  

 
 2,400  

 
 10,000  

 
 5,000  

 10,000  
 5,000  

 
 

 10,000  
 10,000  

 
 10,000  

 
 10,000 
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เป้าหมายเชิงนโยบาย เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/
หน่วยงาน 

ค่าเป้าหมาย 
ของตัวชี้วัด 

ผลิต/โครงการหรือกิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

หน่วยนับ 2559 งบประมาณ นอก
งบประมาณ 

รวม 

 ผลผลิต :  ผลงานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
 

  โครงการ/กิจกรรม 
12) โครงการส่งเสริมวัฒนธรรม

จังหวัดน่าน 
13) โครงการส่งเสริมประเพณีแข่งเรือ

จังหวัดน่าน 

 
7,600  

 
 15,000 

 

  
7,600  

 
 15,000 



 

คณะบริหารธรุกิจและศิลปศาสตร ์| RMUTL 

 

 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2559 

คณะบรหิารธุรกิจและศิลปศาสตร์  ตาก 

 

 

 

 

 

 



โครงการ / กิจกรรมยอ่ย
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

การเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาสาขาวชิาภาษาอังกฤษเพือ่การ
ส่ือสารสากล

- - สาขาวชิา
ภาษาอังกฤษเพือ่
การส่ือสารสากล 
เขตพืน้ที ่ตาก

จัดโครงการบริการวชิาการแก่ชุมชน"EICสอนภาษาอังกฤษให้น้อง" - 3,300     สาขาวชิา
ภาษาอังกฤษเพือ่
การส่ือสารสากล 
เขตพืน้ที ่ตาก

(ร่าง) แผนปฏบิตัริาชการ ประจ าปงีบประมาณ 2559  (โครงการพัฒนา)
 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  พ้ืนที ่ตาก

มหาวิทยาลยัเทตโนโลยรีาชมงคลลา้นนา

ประเด็นยุทธศาสตร์

งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร 2559 ระยะเวลาด าเนินงาน (ขอระบเุปน็ตามไตรมาส)

ผู้ก ากับตัวบง่ชี้ ผู้รับผิดชอบพ.ศ. 2559

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี ่1 
พัฒนาและปรบัปรงุ
กระบวนการเรยีนการสอน
 New Approach to 
Learning เปน็องค์กร
แห่งการเรยีนรู้และพัฒนา
บณัฑิตนักปฏิบตัิทีม่ี
คุณภาพ สอดคล้องกับ
ความต้องการของ
ประเทศและแข่งขันได้ใน
ระดับสากล

แผ่นดิน รายได้ อ่ืนๆ
พ.ศ. 2558



โครงการ / กิจกรรมยอ่ย
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ประเด็นยุทธศาสตร์

งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร 2559 ระยะเวลาด าเนินงาน (ขอระบเุปน็ตามไตรมาส)

ผู้ก ากับตัวบง่ชี้ ผู้รับผิดชอบพ.ศ. 2559
แผ่นดิน รายได้ อ่ืนๆ

พ.ศ. 2558

1.โครงการแนะแนวการศึกษาต่อ ประจ าปีการศึกษา 2559 
"นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตร มทร.ล้านนา ตาก"                     
                                                                              
        2.โครงการปรับพืน้ฐานความรู้วชิาภาษาอังกฤษเพือ่เตรียม
ความพร้อมในการศึกษาระดับอุดมศึกษา

-      3,000 
    

 200,000

   สาขาวชิา
ภาษาอังกฤษเพือ่
การส่ือสารสากล 
เขตพืน้ที ่ตาก

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี ่1 
พัฒนาและปรบัปรงุ
กระบวนการเรยีนการสอน
 New Approach to 
Learning เปน็องค์กร
แห่งการเรยีนรู้และพัฒนา
บณัฑิตนักปฏิบตัิทีม่ี
คุณภาพ สอดคล้องกับ
ความต้องการของ
ประเทศและแข่งขันได้ใน
ระดับสากล



โครงการ / กิจกรรมยอ่ย
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ประเด็นยุทธศาสตร์

งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร 2559 ระยะเวลาด าเนินงาน (ขอระบเุปน็ตามไตรมาส)

ผู้ก ากับตัวบง่ชี้ ผู้รับผิดชอบพ.ศ. 2559
แผ่นดิน รายได้ อ่ืนๆ

พ.ศ. 2558

การส่งบุคลากรเข้าร่วมพัฒนางานวจิัย การสัมนาเชิงปฏิบัติการเร่ือง
 TESOL Reseach and Teaching Content throght English  
อาจารย์สถิรศักด์ิ รังสินานนท์

- - สาขาวชิา
ภาษาอังกฤษเพือ่
การส่ือสารสากล 
เขตพืน้ที ่ตาก

โครงการบริการวชิาการแก่ชุมชน"EICสอนภาษาอังกฤษให้น้อง" - 3,300 สาขาวชิา
ภาษาอังกฤษเพือ่
การส่ือสารสากล 
เขตพืน้ที ่ตาก

โครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวชิาการและ
งานวจิัย "EICสอนภาษาอังกฤษให้น้อง"                                 
                                                                              
            อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีแผนด าเนินงานวจิัย ตีพิมพ์ 
และเผยแพร่ในระดับนานาชาติ จ านวน 2 งานวจิัย ดร.สาวติรี 
สุวรรณรอ

- 3,300 สาขาวชิา
ภาษาอังกฤษเพือ่
การส่ือสารสากล 
เขตพืน้ที ่ตาก

โครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวชิาการและ
งานวจิัย "EICสอนภาษาอังกฤษให้น้อง"

- 3,300 สาขาวชิา
ภาษาอังกฤษเพือ่
การส่ือสารสากล 
เขตพืน้ที ่ตาก

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี ่2  
สรา้งความเปน็เลิศ
ทางด้านวิชาการ วิจัย 
และ นวัตกรรม
Community Research
 and Innovation 
ผลิตผลงานวิจัยที่
ตอบสนองความต้องการ
ของชุมชนโดยยกระดับ
คุณภาพชีวิตของคนใน
สังคม และเพ่ิมขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันระดับชาติ และ
ภูมิภาค



โครงการ / กิจกรรมยอ่ย
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ประเด็นยุทธศาสตร์

งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร 2559 ระยะเวลาด าเนินงาน (ขอระบเุปน็ตามไตรมาส)

ผู้ก ากับตัวบง่ชี้ ผู้รับผิดชอบพ.ศ. 2559
แผ่นดิน รายได้ อ่ืนๆ

พ.ศ. 2558

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านบริการวชิาการและ
ประสิทธภิาพการฝึกสอนในโครงการบริการวชิาการแก่สังคม “EIC
 สอนภาษาอังกฤษให้น้อง”

- - สาขาวชิา
ภาษาอังกฤษเพือ่
การส่ือสารสากล 
เขตพืน้ที ่ตาก

1.โครงการแนะแนวการศึกษาต่อ ประจ าปีการศึกษา 2559 
"นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตร มทร.ล้านนา ตาก"                     
                                                                              
        2.โครงการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษเขตพืน้ที ่ตาก 
สาขาวชิาฯร่วมกับศูนย์ภาษา

-    3,000   
   100,000

สาขาวชิา
ภาษาอังกฤษเพือ่
การส่ือสารสากล 
เขตพืน้ที ่ตาก

โครงการฝึกงานนักศึกษาสาขาวชิาฯ ปีการศึกษา 2559 - 30,000 สาขาวชิา
ภาษาอังกฤษเพือ่
การส่ือสารสากล 
เขตพืน้ที ่ตาก

การด าเนินการเพือ่ขอผลงานทางวชิาการ ดร.สาวติรี สุวรรณรอ - - สาขาวชิา
ภาษาอังกฤษเพือ่
การส่ือสารสากล 
เขตพืน้ที ่ตาก

โครงการจัดต้ัง EIC Student Center - 100,000 สาขาวชิา
ภาษาอังกฤษเพือ่
การส่ือสารสากล ประเด็นยุทธศาสตรท์ี ่4 

พัฒนาระบบบรหิาร
จัดการและธรรมาภิบาล 
Good Governance 
and Modern 

โครงการปรับปรุงห้องครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษาอังกฤษ 
BLA 604

- 300,000 สาขาวชิา
ภาษาอังกฤษเพือ่
การส่ือสารสากล 
เขตพืน้ที ่ตาก

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี ่2  
สรา้งความเปน็เลิศ
ทางด้านวิชาการ วิจัย 
และ นวัตกรรม
Community Research
 and Innovation 
ผลิตผลงานวิจัยที่
ตอบสนองความต้องการ
ของชุมชนโดยยกระดับ
คุณภาพชีวิตของคนใน
สังคม และเพ่ิมขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันระดับชาติ และ
ภูมิภาค

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี ่3  
พัฒนาศักยภาพบณัฑิต
และบคุลากรทีม่ี
ความสามารถเฉพาะทาง
Competency and 
Good Citizenship 
(Humanization) สรา้ง
บณัฑิตและพัฒนา
บคุลากรให้มีความสมบรูณ์



โครงการ / กิจกรรมยอ่ย
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ประเด็นยุทธศาสตร์

งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร 2559 ระยะเวลาด าเนินงาน (ขอระบเุปน็ตามไตรมาส)

ผู้ก ากับตัวบง่ชี้ ผู้รับผิดชอบพ.ศ. 2559
แผ่นดิน รายได้ อ่ืนๆ

พ.ศ. 2558

1.โครงการแนะแนวการศึกษาต่อ ประจ าปีการศึกษา 2559 
"นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตร มทร.ล้านนา ตาก"

- 3,000 มทร.ล้านนา ตาก 
และสาขาวชิา
ภาษาอังกฤษเพือ่
การส่ือสารสากล 
เขตพืน้ที ่ตาก

การส ารวจภาวะการมีงานท าของบัณฑิตสาขาวชิาฯ - - สาขาวชิา
ภาษาอังกฤษเพือ่
การส่ือสารสากล 
เขตพืน้ที ่ตาก

โครงการทดสอบระดับความรู้ภาษาอังกฤษแนว TOEIC ของ
นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายมทร.ล้านนาตาก

 - 70,000 ศูนย์ภาษาและ
สาขาวชิา
ภาษาอังกฤษเพือ่
การส่ือสารสากล 
เขตพืน้ที ่ตาก

โครงการฝึกงานนักศึกษาสาขาวชิาฯ ปีการศึกษา 2559  - 30,000 สาขาวชิา
ภาษาอังกฤษเพือ่
การส่ือสารสากล 
เขตพืน้ที ่ตาก

ส่งบุคคลากรเข้าร่วมประชุมโครงการเสริมสร้างและพัฒนา
กระบวนทัศน์ใหม่ด้านการเรียนการสอน และการพัฒนาหลักสูตร
ร่วมกับมหาวทิยัลย Chonqging Technological and Business 
University (CTBU)

 - - สาขาวชิา
ภาษาอังกฤษเพือ่
การส่ือสารสากล 
เขตพืน้ที ่ตาก

ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี่ 5 การ
สรา้งเครอืข่ายและพัฒนา
มหาวิทยาลัยสู่สากล 
Networking and 
Internationalization สรา้ง
เครอืข่ายความรว่มมือกับ
สถาบันการศึกษาทั้งในและ
ตา่งประเทศโดยเฉพาะการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษาและ
บุคลากรเพ่ือพัฒนาหลักสูตร 
กิจกรรมเสรมิหลักสูตรและ 
พัฒนาโลกทัศน์ วิสัยทัศน์ 
จากประสบการณ์การศึกษา
และท างานกับผู้อ่ืนในสังคม
แบบ พหุวัฒนธรรม 
(Multicultural and Life 
Skills Literacy)



โครงการ / กิจกรรมยอ่ย
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ประเด็นยุทธศาสตร์

งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร 2559 ระยะเวลาด าเนินงาน (ขอระบเุปน็ตามไตรมาส)

ผู้ก ากับตัวบง่ชี้ ผู้รับผิดชอบพ.ศ. 2559
แผ่นดิน รายได้ อ่ืนๆ

พ.ศ. 2558

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี ่6 
การพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการเรยีนรู้
และการบรหิารจัดการ
มหาวิทยาลัยทัง้ระบบ 
(Computer and 
Technology Literacy)



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการสอนเสริมเพิ่มทักษะการใชค้อมพวิเตอร์ (Ms.Word ,  Ms.Excel , 
Power Point)

1. เพื่อเพิ่มทักษะการใชง้านคอมพวิเตอร์ 
2. สามารถพมิพง์านคอมพวิเตอร์ได้อยา่งมี
ประสิทธภิาพ  
3. เพื่อน าไปใชใ้นการท างาน

นักศึกษาเขา้ร่วม
โครงการไม่น้อย
กวา่ 80%

นักศึกษาผ่านการ
ฝึกอบรมไม่น้อย
กวา่ 80%

ระยะเวลาด าเนิน
โครงการเสร็จส้ิน
ตามก าหนดเวลา

 -  -  - การจัดการ ผศ.ลภสัรดา รังสิตราพร,
 อ.ณัชชยิา  โม้ฟู, 

ดร.ปิยะวรรณ  คุ้มญาติ

2 โครงการศึกษาดูงาน Logistic  and  Supply Chian 1. เพื่อศึกษาดูงานเกีย่วกบัสถาน
ประกอบการด้าน Logistic
2. เพื่อเพิ่มความรู้ด้านการจัดการ Logistic

นักศึกษาเขา้ร่วม
โครงการไม่น้อย
กวา่ 80%

นักศึกษามีความรู้
เกีย่วกบั Logistic 
เพิ่มขีน้

ระยะเวลาด าเนิน
โครงการเสร็จส้ิน
ตามก าหนดเวลา

 -  -  - การจัดการ อ.ณัชชยิา  โม้ฟู, 
ผศ.ลภสัรดา รังสิตราพร,

อ.ปิยะพร  เสมาทอง

3 โครงการเสวนาวชิาการ "กา้วให้ทันฝันให้ไกล รอบรู้เศรษฐกจิไทยเตรียมไป
อาเซียน"

1. เพื่อเป็นการสอบภาคปฏบิัติส าหรับ
นักศึกษา ในรายวชิาสัมมนาการจัดการ
2. เพื่อเพิ่มทักษะและศักยภาพให้กบั
นักศึกษาเพื่อเป็นบัณฑิตนักปฏบิัติกอ่นเขา้
สู่ตลาดแรงงาน  
3. เพื่อเพิ่มเติมองค์ความรู้ให้นักศึกษา
นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน

นักศึกษาเขา้ร่วม
โครงการไม่น้อย

กวา่ 80%

นักศึกษาผ่านการ
ฝึกอบรมไม่น้อย

กวา่ 80%

ระยะเวลาด าเนิน
โครงการเสร็จส้ิน
ตามก าหนดเวลา

45,650    45,650       - การจัดการ  ผศ.กรรณิการ์  ฤทธิข์นุ

4 โครงการจัดสัมมนาการจัดการภาคปฏบิัติ รายวชิาสัมมนาการจัดการ 1. เพื่อเป็นการสอบภาคปฏบิัติส าหรับ
นักศึกษา ในรายวชิาสัมมนาการจัดการ
2. เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนการสอน
ส าหรับนักศึกษา  
3. เพื่อเพิ่มเติมองค์ความรู้ให้นักศึกษา
นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน

นักศึกษาเขา้ร่วม
โครงการไม่น้อย
กวา่ 80%

นักศึกษาผ่านการ
ฝึกอบรมไม่น้อย
กวา่ 80%

ระยะเวลาด าเนิน
โครงการเสร็จส้ิน
ตามก าหนดเวลา

32,900    32,900       - การจัดการ  ผศ.กรรณิการ์  ฤทธิข์นุ

5 โครงการทัศนศึกษาโรงงานและผู้ประกอบการ SME 1. เพื่อศึกษาดูงานเกีย่วกบัโรงงานและผู้
ประกอบ SME's
2. เพื่อเพิ่มความรู้ด้านการจัดการธรุกจิ
ขนาดยอ่ม

นักศึกษาเขา้ร่วม
โครงการไม่น้อย
กวา่ 80%

นักศึกษามีความรู้
เกีย่วกบั SME's 
เพิ่มขีน้

ระยะเวลาด าเนิน
โครงการเสร็จส้ิน
ตามก าหนดเวลา

 -  -  - การจัดการ อ.ธนัยน์รี พรไพรเพชร, 
ผศ.เนาวลักษณ์  เอือ้พชิญานนท์

6 โครงการเพิ่มประสิทธภิาพการจัดการองค์การสมัยใหม่ด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ

1. เพื่อเพิ่มทักษะการใชง้านคอมพวิเตอร์ 
2. สามารถพมิพง์านคอมพวิเตอร์ได้อยา่งมี
ประสิทธภิาพ  
3. เพื่อน าไปใชใ้นการท างาน

นักศึกษาเขา้ร่วม
โครงการไม่น้อย
กวา่ 80%

นักศึกษาผ่านการ
ฝึกอบรมไม่น้อย
กวา่ 80%

ระยะเวลาด าเนิน
โครงการเสร็จส้ิน
ตามก าหนดเวลา

12,000    12,000       - การจัดการ ผศ.ซินเนีย  รัติภทัร์

7 โครงการสัมมนาเชงิปฏบิัติการ  เร่ือง  กลยทุธก์ารบริหารความเส่ียงขององค์กร 1. เพื่อเป็นการสอบภาคปฏบิัติส าหรับ
นักศึกษา ในรายวชิาการจัดการความเส่ียง
2. เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนการสอน
ส าหรับนักศึกษา  
3. เพื่อเพิ่มเติมองค์ความรู้ให้นักศึกษา
นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน

นักศึกษาเขา้ร่วม
โครงการไม่น้อย
กวา่ 80%

นักศึกษาผ่านการ
ฝึกอบรมไม่น้อย
กวา่ 80%

ระยะเวลาด าเนิน
โครงการเสร็จส้ิน
ตามก าหนดเวลา

15,000    15,000       - การจัดการ ผศ.ซินเนีย  รัติภทัร์

8 โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้  เร่ืองเทคนิคการสอนและการบูรณาการกบั
กระบวนการวจิัยการบริการวชิาการ การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม และ
เทคนิคการวดัและประเมินผล สาขาวชิาการจัดการ

1.เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนการสอน
ส าหรับนักศึกษา  
2. เพื่อเพิ่มเติมองค์ความรู้ให้นักศึกษาและ
อาจารยน์อกเหนือจากการเรียนการสอนใน
ห้องเรียน

นักศึกษาเขา้ร่วม
โครงการไม่น้อย
กวา่ 80%

นักศึกษาผ่านการ
ฝึกอบรมไม่น้อย
กวา่ 80%

ระยะเวลาด าเนิน
โครงการเสร็จส้ิน
ตามก าหนดเวลา

93,200    93,200       - การจัดการ ผศ.ซินเนีย  รัติภทัร์

9 โครงการสัมมนา (ผ่าตัด) ช าแหละ SME'S ไทยให้รู้ทัน ปรับตัว รับมือ อยา่งไร
ภายใต้ AEC

1.เพื่อเสริมสร้างความรู้เกีย่วกบัสถานการณ์
ของธรุกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มของไทย
 ต่อ AEC  การปรับตัว  การรับมือ  การ
สร้างกลยทุธเ์ชงิรุก  และเชงิรับ ขององค์กร
ที่เกีย่วขอ้ง
2. เพื่อทราบความพงึพอใจของผู้เขา้ร่วม
โครงการที่มีต่อการด าเนินงานโครงการ

นักศึกษาเขา้ร่วม
โครงการไม่น้อย
กวา่ 80%

นักศึกษาผ่านการ
ฝึกอบรมไม่น้อย
กวา่ 80%

ระยะเวลาด าเนิน
โครงการเสร็จส้ิน
ตามก าหนดเวลา

23,150    23,150       - การจัดการ ผศ.ซินเนีย  รัติภทัร์

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา

แผนโครงการ/กิจกรรม การพัฒนานักศึกษา

ที่ วตัถุประสงค์โครงการ/กิจกรรมโครงการ

ระยะเวลาด าเนินงาน (ขอระบเุปน็ตามไตรมาส)งบประมาณ 2559ตวัชีว้ดัโครงการ

เชิงปรมิาณ เชิงคุณภาพ เชิงเวลา

 คณะบรหิารธุรกิจและศิลปศาสตร ์ พ้ืนที ่ ..ตาก..............................

หน่วยงานทีก่ ากับ ผู้รบัผิดชอบพ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559
รวมทัง้สิน้ แผ่นดนิ รายได้



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ที่ วตัถุประสงค์โครงการ/กิจกรรมโครงการ

ระยะเวลาด าเนินงาน (ขอระบเุปน็ตามไตรมาส)งบประมาณ 2559ตวัชีว้ดัโครงการ

เชิงปรมิาณ เชิงคุณภาพ เชิงเวลา
หน่วยงานทีก่ ากับ ผู้รบัผิดชอบพ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

รวมทัง้สิน้ แผ่นดนิ รายได้

10 การเขา้ร่วมโครงการสหกจิศึกษาสาขาวชิาภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารสากล เพื่อหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิา
ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารสากล เป็นสห
กจิศึกษา ปีการศึกษา 2559

- - อาจารยศุ์ภณิตา พงศ์สุวรรณ

11 1.โครงการแนะแนวการศึกษาต่อ ประจ าปีการศึกษา 2559 "นิทรรศการตลาด
นัดหลักสูตร มทร.ล้านนา ตาก"

1.เพื่อแนะแนวหลักสูตรให้นักเรียนระดับ
มัธยมชัน้ปีที่หก หรือเทียบเท่า เลือกศึกษา
ต่อในหลักสูตร       2.เพื่อหานักศึกษาใหม่
เขา้ศึกษาต่อในหลักสูตร

3,300 มทร.ล้านนา ตาก สาขาวชิา
ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารสากล เขต
พื้นที่ ตาก

12  2.โครงการปรับพื้นฐานความรู้วชิาภาษาองักฤษเพื่อเตรียมความพร้อมใน
การศึกษาระดับอดุมศึกษา

1.เพื่อเตรียมความพร้อมในการศึกษา
ระดับอดุมศึกษา

-     200,000 ศูนยภ์าษา แผนกวชิาตะวนัตก 
สาขาวชิาภาษาองักฤษฯ

13 โครงการแขง่ขนัทักษะภาษาองักฤษเขตพื้นที่ ตาก สาขาวชิาฯร่วมกบัศูนยภ์าษา 1.เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาใชภ้าษาองักฤษ  
2.เพื่อวดัทักษะความรู้ภาษาองักฤษ         
3.เพื่อสร้างความเป็นเลิศทางวชิาการ
ภาษาองักฤษของนักศึกษามทร.ล้านนา ตาก

- 30,000 ดร.สาวติรี สุวรรณรอ อาจารยศุ์ภณิตา
 พงศ์สุวรรณ

14 โครงการฝึกงานนักศึกษาสาขาวชิาฯ ปีการศึกษา 2559 1.เพื่อนักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์จริงใน
สถานประกอบการ                           2.
เพื่อน าเสนอผลการฝึกงานให้อาจารยแ์ละ
นักศึกษาชัน้ปีที่ 1-3 เป็นแนวทางการ
ฝึกงานปีต่อไป                                3.
เพื่ออาจารยไ์ด้นิเทศนักศึกษาฝึกงาน พบ
ผู้ประกอบการ และน าอปุสรรคปัญหา 
ความต้องการผู้ประกอบการ มาแกไ้ข
ปรับปรุงหลักสูตรภาษาองักฤษฯต่อไป

- 30,000 อาจารยศุ์ภณิตา พงศ์สุวรรณ

15 โครงการจัดต้ัง EIC Student Center เพื่อส่งเสริมส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ให้
นักศึกษาสาขาวชิาฯ

- 100,000 อาจารยส์ถริศักด์ิ รังสินานนท์

16 โครงการปรับปรุงห้องครุภณัฑ์ห้องปฏบิัติการทางภาษาองักฤษ BLA 604 เพื่อปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
สภาพแวดล้อมทางการศึกษา  เพื่อชดเชย
ครุภณัฑ์ที่ช ารุด เสียหายไปให้มีความพร้อม
ในการใชง้าน

- 300,000 อาจารยศุ์ภณิตา พงศ์สุวรรณ

17 โครงการทดสอบระดับความรู้ภาษาองักฤษแนว TOEIC ของนักศึกษาชัน้ปี
สุดท้ายมทร.ล้านนาตาก

เพื่อวดัระดับความรู้ภาษาองักฤษของ
นักศึกษาชัน้ปีสุดท้ายของเขตพื้นที่ตาก

-      70,000 ดร.พศิมัย สุภทัรานนท์

18 โครงการฝึกงานนักศึกษาสาขาวชิาฯ ปีการศึกษา 2559 1.เพื่อนักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์จริงใน
สถานประกอบการ                           2.
เพื่อน าเสนอผลการฝึกงานให้อาจารยแ์ละ
นักศึกษาชัน้ปีที่ 1-3 เป็นแนวทางการ
ฝึกงานปีต่อไป                               3.
เพื่ออาจารยไ์ด้นิเทศนักศึกษาฝึกงาน พบ
ผู้ประกอบการ และน าอปุสรรคปัญหา 
ความต้องการผู้ประกอบการ มาแกไ้ข
ปรับปรุงหลักสูตรภาษาองักฤษฯต่อไป

-      30,000 อาจารยศุ์ภณิตา พงศ์สุวรรณ



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ที่ วตัถุประสงค์โครงการ/กิจกรรมโครงการ

ระยะเวลาด าเนินงาน (ขอระบเุปน็ตามไตรมาส)งบประมาณ 2559ตวัชีว้ดัโครงการ

เชิงปรมิาณ เชิงคุณภาพ เชิงเวลา
หน่วยงานทีก่ ากับ ผู้รบัผิดชอบพ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

รวมทัง้สิน้ แผ่นดนิ รายได้

19 โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ เส้นทาง ภาคอสีาน (ตะวนัออกฉยีงเหนือ) 
จังหวดัอดุรธานี เวยีงจันทน์ จังหวดับุรีรัมย ์จังหวดันครราชสีมา จังหวดัลพบุรี
 และจังหวดัพระนครศรีอยธุยา (ตามขอ้ก าหนดบัตรมัคคุเทศก์)

1 เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏบิัติ ตามนโยบาย
ของมหาวทิยาลัย
2 เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนโดยเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ  
3 เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสศึกษาและ
สัมผัสแหล่งท่องเที่ยวประเภทโบราณ
สถานที่ส าคัญของประเทศ จากสถานที่จริง
4 เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ มีความเขา้ใจ
เกีย่วกบัเร่ืองราวทางประวติัศาสตร์ 
สถาปัตยกรรม  ศิลปกรรม และวฒันธรรม
จากสถานที่จริง และสามารถน าความรู้ไป
ประยกุต์ใชไ้ปประกอบอาชพีในอนาคต 
5 เพื่อให้เกดิความรู้สึกผูกพนัและห่วงแหน
ในมรดกและวฒันธรรมที่มีค่ายิง่ของชาติ
.6 เพื่อให้การเรียนการสอนบรรลุตาม
วตัถปุระสงค์ของรายวชิาที่เกีย่วขอ้ง

นักศึกษาสาขาวชิา
การท่องเที่ยวและ
โรงแรม จ านวน 20

 คน

ความส าเร็จของ
โครงการเป็นไป
ตามระยะเวลาที่

ก าหนดร้อยละ 80

ด าเนินโครงการ 
แล้วเสร็จ ภายใน

ระยะเวลาที่
ก าหนดร้อยละ 80

10,560    0 สาขาวชิาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
 เขตพื้นที่ตาก

20 โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ สุโขทัย พษิณุโลก ก าแพงเพชร 1 เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏบิัติ ตามนโยบาย
ของมหาวทิยาลัย
2 เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนโดยเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ  
3 เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสศึกษาและ
สัมผัสแหล่งท่องเที่ยวประเภทโบราณ
สถานที่ส าคัญของประเทศ จากสถานที่จริง
4 เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ มีความเขา้ใจ
เกีย่วกบัเร่ืองราวทางประวติัศาสตร์ 
สถาปัตยกรรม  ศิลปกรรม และวฒันธรรม
จากสถานที่จริง และสามารถน าความรู้ไป
ประยกุต์ใชไ้ปประกอบอาชพีในอนาคต 
5 เพื่อให้เกดิความรู้สึกผูกพนัและห่วงแหน
ในมรดกและวฒันธรรมที่มีค่ายิง่ของชาติ
.6 เพื่อให้การเรียนการสอนบรรลุตาม
วตัถปุระสงค์ของรายวชิาที่เกีย่วขอ้ง

นักศึกษาสาขาวชิา
การท่องเที่ยวและ
โรงแรม จ านวน 28

 คน

ความส าเร็จของ
โครงการเป็นไป
ตามระยะเวลาที่

ก าหนดร้อยละ 80

ด าเนินโครงการ 
แล้วเสร็จ ภายใน

ระยะเวลาที่
ก าหนดร้อยละ 80

3,660      0 สาขาวชิาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
 เขตพื้นที่ตาก



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ที่ วตัถุประสงค์โครงการ/กิจกรรมโครงการ

ระยะเวลาด าเนินงาน (ขอระบเุปน็ตามไตรมาส)งบประมาณ 2559ตวัชีว้ดัโครงการ

เชิงปรมิาณ เชิงคุณภาพ เชิงเวลา
หน่วยงานทีก่ ากับ ผู้รบัผิดชอบพ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

รวมทัง้สิน้ แผ่นดนิ รายได้

21 โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ เส้นทางภาคกลาง กรุงเทพมหานคร จังหวดั
นครปฐม จังหวดัราชบุรี จังหวดัสมุทรสงคราม จังหวดักาญจนบุรี และจังหวดั
เพชรบุรี

1 เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏบิัติ ตามนโยบาย
ของมหาวทิยาลัย
2 เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนโดยเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ  
3 เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสศึกษาและ
สัมผัสแหล่งท่องเที่ยวประเภทโบราณ
สถานที่ส าคัญของประเทศ จากสถานที่จริง
4 เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ มีความเขา้ใจ
เกีย่วกบัเร่ืองราวทางประวติัศาสตร์ 
สถาปัตยกรรม  ศิลปกรรม และวฒันธรรม
จากสถานที่จริง และสามารถน าความรู้ไป
ประยกุต์ใชไ้ปประกอบอาชพีในอนาคต 
5 เพื่อให้เกดิความรู้สึกผูกพนัและห่วงแหน
ในมรดกและวฒันธรรมที่มีค่ายิง่ของชาติ
.6 เพื่อให้การเรียนการสอนบรรลุตาม
วตัถปุระสงค์ของรายวชิาที่เกีย่วขอ้ง

นักศึกษาสาขาวชิา
การท่องเที่ยวและ
โรงแรม จ านวน 28

 คน

ความส าเร็จของ
โครงการเป็นไป
ตามระยะเวลาที่

ก าหนดร้อยละ 80

ด าเนินโครงการ 
แล้วเสร็จ ภายใน

ระยะเวลาที่
ก าหนดร้อยละ 80

8,880      สาขาวชิาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
 เขตพื้นที่ตาก

22 โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ รายวชิาการจัดการธรุกจิท่องเที่ยว ให้
ส าหรับนักศึกษาสาขาวชิาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

1 เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏบิัติ ตามนโยบาย
ของมหาวทิยาลัย
.2 เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนโดยเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ  
3 เพื่อให้นักศึกษารู้วธิกีารจัดการน าเที่ยว
ต่างประเทศหรือในประเทศและเรียนรู้การ
น าเที่ยวต่างประเทศหรือในประเทศจาก
มัคคุเทศกต้์นแบบ
4 เพื่อให้การเรียนการสอนบรรลุตาม
วตัถปุระสงค์ของรายวชิาที่เกีย่วขอ้ง
5 เพื่อให้นักศึกษาน าความรู้ไปใชใ้นการ
ประกอบอาชพีในอนาคต

นักศึกษาสาขาวชิา
การท่องเที่ยวและ
โรงแรม จ านวน 14

 คน

ความส าเร็จของ
โครงการเป็นไป
ตามระยะเวลาที่

ก าหนดร้อยละ 80

ด าเนินโครงการ 
แล้วเสร็จ ภายใน

ระยะเวลาที่
ก าหนดร้อยละ 80

8,400      สาขาวชิาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
 เขตพื้นที่ตาก

23 โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ดอยอนิทนนท์ จังหวดัเชยีงใหม่ หรือ น้ าตก
ทีลอซู จังหวดัตาก

1 เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏบิัติ ตามนโยบาย
ของมหาวทิยาลัย
2 เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนโดยเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ  
3 เพื่อให้เกดิความรู้สึกผูกพนัและห่วงแหน
ในมรดก และวฒันธรรมที่มีค่ายิง่ของชาติ
4 เพื่อสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์
ธรรมชาติและสภาพแวดล้อมให้คงอยู่
ตลอดไป 
5 เพื่อให้การเรียนการสอนบรรลุตาม
วตัถปุระสงค์ของรายวชิาที่เกีย่วขอ้งเพื่อให้
การเรียนการสอนบรรลุตามวตัถปุระสงค์
ของรายวชิาที่เกีย่วขอ้ง
6 เพื่อให้การเรียนการสอนบรรลุตาม
วตัถปุระสงค์ของรายวชิาที่เกีย่วขอ้ง

นักศึกษาสาขาวชิา
การท่องเที่ยวและ
โรงแรม จ านวน14

 คน

ความส าเร็จของ
โครงการเป็นไป
ตามระยะเวลาที่

ก าหนดร้อยละ 80

ด าเนินโครงการ 
แล้วเสร็จ ภายใน

ระยะเวลาที่
ก าหนดร้อยละ 80

4,560      สาขาวชิาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
 เขตพื้นที่ตาก



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ที่ วตัถุประสงค์โครงการ/กิจกรรมโครงการ

ระยะเวลาด าเนินงาน (ขอระบเุปน็ตามไตรมาส)งบประมาณ 2559ตวัชีว้ดัโครงการ

เชิงปรมิาณ เชิงคุณภาพ เชิงเวลา
หน่วยงานทีก่ ากับ ผู้รบัผิดชอบพ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

รวมทัง้สิน้ แผ่นดนิ รายได้

24 โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ เชยีงใหม่ (ขอ้ก าหนดรายวชิาการท่องเที่ยว
เชงิเกษตร)

1 เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏบิัติ ตามนโยบาย
ของมหาวทิยาลัย
2 เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนโดยเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ  
.3 เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสศึกษาและ
สัมผัสแหล่งท่องเที่ยวเชงิเกษตร จาก
สถานที่จริง
4 เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ มีความเขา้ใจ
เกีย่วกบัแหล่งท่องเที่ยวเชงิเกษตรจาก
สถานที่จริง และสามารถน าความรู้ไป
ประยกุต์ใชไ้ปประกอบอาชพีในอนาคต 
5 เพื่อให้ทราบถงึแนวโน้มและกระแสการ
ท่องเที่ยวเชงิเกษตรกฎหมายขอ้ก าหนด
และมาตรฐานที่เกีย่วขอ้งกบัสถาน
ประกอบการด้านเกษตร
6 เพื่อให้การเรียนการสอนบรรลุตาม
วตัถปุระสงค์ของรายวชิาที่เกีย่วขอ้ง

นักศึกษาสาขาวชิา
การท่องเที่ยวและ
โรงแรม จ านวน14

 คน

ความส าเร็จของ
โครงการเป็นไป
ตามระยะเวลาที่

ก าหนดร้อยละ 80

ด าเนินโครงการ 
แล้วเสร็จ ภายใน

ระยะเวลาที่
ก าหนดร้อยละ 80

4,560      สาขาวชิาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
 เขตพื้นที่ตาก

25 โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ เส้นทาง ภาคอสีาน (ตะวนัออกฉยีงเหนือ) 
จังหวดัอดุรธานี เวยีงจันทน์ จังหวดับุรีรัมย ์จังหวดันครราชสีมา จังหวดัลพบุรี
 และจังหวดัพระนครศรีอยธุยา (ตามขอ้ก าหนดบัตรมัคคุเทศก์)

1 เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏบิัติ ตามนโยบาย
ของมหาวทิยาลัย
2 เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนโดยเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ  
3 เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสศึกษาและ
สัมผัสแหล่งท่องเที่ยวประเภทโบราณ
สถานที่ส าคัญของประเทศ จากสถานที่จริง
4 เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ มีความเขา้ใจ
เกีย่วกบัเร่ืองราวทางประวติัศาสตร์ 
สถาปัตยกรรม  ศิลปกรรม และวฒันธรรม
จากสถานที่จริง และสามารถน าความรู้ไป
ประยกุต์ใชไ้ปประกอบอาชพีในอนาคต 
5 เพื่อให้เกดิความรู้สึกผูกพนัและห่วงแหน
ในมรดกและวฒันธรรมที่มีค่ายิง่ของชาติ
.6 เพื่อให้การเรียนการสอนบรรลุตาม
วตัถปุระสงค์ของรายวชิาที่เกีย่วขอ้ง

นักศึกษาสาขาวชิา
การท่องเที่ยวและ
โรงแรม จ านวน 28

 คน

ความส าเร็จของ
โครงการเป็นไป
ตามระยะเวลาที่

ก าหนดร้อยละ 80

ด าเนินโครงการ 
แล้วเสร็จ ภายใน

ระยะเวลาที่
ก าหนดร้อยละ 80

10,560    สาขาวชิาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
 เขตพื้นที่ตาก



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ที่ วตัถุประสงค์โครงการ/กิจกรรมโครงการ

ระยะเวลาด าเนินงาน (ขอระบเุปน็ตามไตรมาส)งบประมาณ 2559ตวัชีว้ดัโครงการ

เชิงปรมิาณ เชิงคุณภาพ เชิงเวลา
หน่วยงานทีก่ ากับ ผู้รบัผิดชอบพ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

รวมทัง้สิน้ แผ่นดนิ รายได้

26 โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ จังหวดัล าปาง  จังหวดัล าพนู จังหวดั
เชยีงใหม่  และจังหวดัเชยีงราย

1 เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏบิัติ ตามนโยบาย
ของมหาวทิยาลัย
2 เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนโดยเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ  
3 เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสศึกษาและ
สัมผัสแหล่งท่องเที่ยวประเภทโบราณ
สถานที่ส าคัญของประเทศ จากสถานที่จริง
4 เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ มีความเขา้ใจ
เกีย่วกบัเร่ืองราวทางประวติัศาสตร์ 
สถาปัตยกรรม  ศิลปกรรม และวฒันธรรม
จากสถานที่จริง และสามารถน าความรู้ไป
ประยกุต์ใชไ้ปประกอบอาชพีในอนาคต 
5 เพื่อให้เกดิความรู้สึกผูกพนัและห่วงแหน
ในมรดกและวฒันธรรมที่มีค่ายิง่ของชาติ
.6 เพื่อให้การเรียนการสอนบรรลุตาม
วตัถปุระสงค์ของรายวชิาที่เกีย่วขอ้ง

นักศึกษาสาขาวชิา
การท่องเที่ยวและ
โรงแรม จ านวน 14

 คน

ความส าเร็จของ
โครงการเป็นไป
ตามระยะเวลาที่

ก าหนดร้อยละ 80

ด าเนินโครงการ 
แล้วเสร็จ ภายใน

ระยะเวลาที่
ก าหนดร้อยละ 80

8,400      สาขาวชิาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
 เขตพื้นที่ตาก

27 โครงการพี่คืนถิน่ เพื่อให้พี่กลับมาให้ความรู้ในสายงานที่
เกีย่วขอ้ง เพื่อให้น้องได้เป็นแนวทางในการ
ประกอบอาชพีและน าความรู้มาใชใ้นการ
เรียนและการท างานในอนาคต

นักศึกษาสาขาวชิา
การท่องเที่ยวและ
โรงแรม จ านวน 74

 คน

ความส าเร็จของ
โครงการเป็นไป
ตามระยะเวลาที่

ก าหนดร้อยละ 80

ด าเนินโครงการ 
แล้วเสร็จ ภายใน

ระยะเวลาที่
ก าหนดร้อยละ 80

30,000  สาขาวชิาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
 เขตพื้นที่ตาก

28 โครงการอบรมความปลอดภยัทางการท่องเที่ยว  (โดยวทิยากรช านาญการ) เพื่อเพิ่มทกัษะในการใหค้วามปลอดภยั
แก่นกัทอ่งเที่ยวและบคุคลทั่วไป และ
เพื่อน าไปใช้ในอานาคต

นักศึกษาสาขาวชิา
การท่องเที่ยวและ
โรงแรม จ านวน 74

 คน

ความส าเร็จของ
โครงการเป็นไป
ตามระยะเวลาที่

ก าหนดร้อยละ 80

ด าเนินโครงการ 
แล้วเสร็จ ภายใน

ระยะเวลาที่
ก าหนดร้อยละ 80

10,000  สาขาวชิาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
 เขตพื้นที่ตาก

29 การอบรมพฒันาบุคลิกภาพส าหรับนักศึกษา และศิษยเ์กา่ เพื่อน าไปพัฒนาบคุลิกภาพของตนเอง
และเพื่อน าไปใช้ในการประกอบอาชีพ
ในอนาคต

นักศึกษาสาขาวชิา
การท่องเที่ยวและ
โรงแรม จ านวน 74

 คน

ความส าเร็จของ
โครงการเป็นไป
ตามระยะเวลาที่

ก าหนดร้อยละ 80

ด าเนินโครงการ 
แล้วเสร็จ ภายใน

ระยะเวลาที่
ก าหนดร้อยละ 80

30,000  สาขาวชิาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
 เขตพื้นที่ตาก

30 ดา้นคุณธรรมจรยิธรรมดา้นทกัษะ/ความสัมพันธ์ระหวา่งบคุคลและความ
รบัผิดชอบ

31 โครงการจิตอาสา เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมใหแ้ก่
นกัศึกษา

นักศึกษาสาขาวชิา
การท่องเที่ยวและ
โรงแรม จ านวน 74

 คน

ความส าเร็จของ
โครงการเป็นไป
ตามระยะเวลาที่

ก าหนดร้อยละ 80

ด าเนินโครงการ 
แล้วเสร็จ ภายใน

ระยะเวลาที่
ก าหนดร้อยละ 80

20,000  สาขาวชิาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
 เขตพื้นที่ตาก

32 ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

33 โครงการการจัดสัมมนาทางการท่องเที่ยวและการโรงแรม 1 เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏบิัติ ตามนโยบาย
ของมหาวทิยาลัย
2 เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนโดยเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ  นักศึกษาได้ฝึกคิดกรอบ
งบประมาณและวธิกีารด าเนินการ

นักศึกษาสาขาวชิา
การท่องเที่ยวและ
โรงแรม จ านวน 74

 คน

ความส าเร็จของ
โครงการเป็นไป
ตามระยะเวลาที่

ก าหนดร้อยละ 80

ด าเนินโครงการ 
แล้วเสร็จ ภายใน

ระยะเวลาที่
ก าหนดร้อยละ 80

30,000  สาขาวชิาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
 เขตพื้นที่ตาก

34 โครงการฝึกปฏิบัติทางสารสนเทศร่วมกบัสถานประกอบการในพื้นที่จงัหวดัตาก 150,000 สาขาวชิาระบบสารสนเทศทาง
คอมพิวเตอร์

35 โครงการทัศนศึกษาและศึกษาดูงานของนักศึกษาสาขาวชิาระบบสารสนเทศฯ 200,000 สาขาวชิาระบบสารสนเทศทาง
คอมพิวเตอร์

36 โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 25,000      สาขาวชิาระบบสารสนเทศทาง
คอมพิวเตอร์



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ที่ วตัถุประสงค์โครงการ/กิจกรรมโครงการ

ระยะเวลาด าเนินงาน (ขอระบเุปน็ตามไตรมาส)งบประมาณ 2559ตวัชีว้ดัโครงการ

เชิงปรมิาณ เชิงคุณภาพ เชิงเวลา
หน่วยงานทีก่ ากับ ผู้รบัผิดชอบพ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

รวมทัง้สิน้ แผ่นดนิ รายได้

37 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่ือการเรียนการสอนสาขาวชิาระบบสารสนเทศฯ 70,000      สาขาวชิาระบบสารสนเทศทาง
คอมพิวเตอร์

38 โครงการบูรณาการการเรียนการสอนในสาขาวชิาระบบสารสนเทศทางคอมพวิเตอร์ 50,000      สาขาวชิาระบบสารสนเทศทาง
คอมพิวเตอร์

39 โครงการจดัหาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ประจ าสาขาวชิาระบบสารสนเทศทางคอมพวิเตอร์ 150,000 สาขาวชิาระบบสารสนเทศทาง
คอมพิวเตอร์

40 โครงการส่งเสริมการวจิยัในชั้นเรียนของคณาจารย์ในสาขาวชิาระบบสารสนเทศฯ 70,000      สาขาวชิาระบบสารสนเทศทาง
คอมพิวเตอร์

หมายเหตุ
1 การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินกจิรรม และการใชง้บประมาณในโครงการควรระบุให้ชดัเจน เพอืสะดวกในการติดตามและรายงานผล
2 การก าหนดตัวชีว้ดัของโครงการควรระบุให้ชดัเจน ประเมินผลได้ง่าย (เชงิปริมาณ)



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการอบรมกฎหมายและภาษี 1. เพื่อเพิ่มทักษะและศักยภาพใหก้ับ
นักศึกษาฝึกปฏบิติัก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน
  
2. เพื่อเพิ่มเติมองค์ความรู้ใหน้ักศึกษา
นอกเหนือจากการเรียนในหอ้งเรียน

นักศึกษาเข้า
ร่วมโครงการ
ไม่น้อยกวา่ 

80%

นักศึกษาผ่าน
การฝึกอบรม
ไม่น้อยกวา่ 

80%

ระยะเวลา
ด าเนิน

โครงการเสร็จ
ส้ินตาม

ก าหนดเวลา

2,000     -      2,000 การจดัการ
ผศ.เนาวลักษณ์        
เอื้อพชิญานนท,์    

อ.ธันย์นรี พรไพรเพชร

2 จดัโครงการบริการวชิาการแก่ชุมชน"EICสอนภาษาอังกฤษใหน้้อง" 1  เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ภาคปฏบิติั
ในการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะ
ภาษาอังกฤษใน สถานการณ์จริงใหก้ับ
นักศึกษาสาขาวชิาภาษาอังกฤษเพื่อการ
ส่ือสารสากล
 2  เพื่อเปน็การใหบ้ริการทางวชิาการแก่
สังคมตามความต้องการของโรงเรียนใน
ท้องถิ่น
3  เพื่อน าผลจากการบริการวชิาการและ
งานวจิยัมาใช้ปรับปรุงการเรียนการสอน
รายวชิา 13031448 การสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารสากล ในปี
การศึกษาต่อไป 
4  เพื่อน าผลจากการบริการวชิาการและ
งานวจิยัมาใช้ปรับปรุงการใหบ้ริการ
วชิาการแก่สังคม ในปกีารศึกษาต่อไป 

EIC ป ี4 โรงเรียนบา้น
หนองกระโห ้ 

โรงเรียน
เทศบาล2 วดั
ดอนมูลชัย

***        3,300 ดร.พิศมัย 
สุภทัรานนท์ 
อาจารย์ศุภณิตา
 พงศ์สุวรรณ

3 อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีแผนด าเนินงานวจิยั ตีพิมพ์ และเผยแพร่ในระดับ
นานาชาติ จ านวน 2 งานวจิยั ดร.สาวติรี สุวรรณรอ

ดร.สาวติรี 
สุวรรณรอ

4 โครงการบริการวชิาการ"อบรมเยาวชนน าเที่ยวท้องถิ่น" 1.1 พัฒนาบคุลากรใหม้ีศักยภาพในการ
บริการวชิาการ                           1.2
 ส่งเสริมใหค้รูอาจารย์และนักศึกษามี
กิจกรรมบริการวชิาการ

นักศึกษา
สามารถน า
ความรู้มา

บริการวชิาการ
ได้

ท าใหค้นรู้จกั
สาขาวชิาฯ
มากยิ่งขึ้น

ชุมชนได้
ประโยชน์ 
สามารถ

น าไปใช้งานได้
จริง

ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

จ านวน 60 คน

ความส าเร็จ
ของโครงการ
เปน็ไปตามที่

ก าหนดร้อยละ
 80

2 วนั (ด าเนิน
โครงการ แล้ว
เสร็จ ภายใน
ระยะเวลาที่

ก าหนดร้อยละ
 80)

50,000    สาขาวชิาการ
ท่องเที่ยวและ

การโรงแรม เขต
พื้นที่ตาก

5 โครงการบริการวิชาการสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพวิเตอร์ *** สาขาวิชา
ระบบ

สารสนเทศ
ทาง

คอมพวิเตอร์

6 โครงการศึกษาดูงานหมู่บ้าน OTOP เพือ่ศึกษาปัญหาและน าไป
พฒันาทางระบบสารสนเทศ

สาขาวิชา
ระบบ

สารสนเทศ
ทาง

คอมพวิเตอร์

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เชิงเวลา รวมทั้งสิ้น แผ่นดนิ

แผนโครงการ/กิจกรรม การบริการวชิาการและการใช้ประโยชน์จากการบริการวชิาการเพ่ือให้เกิดผลการตอ่การพัฒนานักศึกษา
 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  พ้ืนที่ ...........ตาก......................

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม

ตวัชี้วัดโครงการ งบประมาณ 2559 ระยะเวลาด าเนินงาน (ขอระบเุปน็ตามไตรมาส)

หน่วยงานที่ก ากับ ผู้รับผิดชอบ

การบริการวิชาการที่เกิดประโยชน์

นักศึกษา หน่วยงาน ชุมชน/สังคม รายได้



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เชิงเวลา รวมทั้งสิ้น แผ่นดนิ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม

ตวัชี้วัดโครงการ งบประมาณ 2559 ระยะเวลาด าเนินงาน (ขอระบเุปน็ตามไตรมาส)

หน่วยงานที่ก ากับ ผู้รับผิดชอบ

การบริการวิชาการที่เกิดประโยชน์

นักศึกษา หน่วยงาน ชุมชน/สังคม รายได้

7 โครงการอบรมการการใชง้านโปรแกรมคอมพวิเตอร์ให้กบัชมุชนใน
พืน้ที่จงัหวัดตาก

สาขาวิชา
ระบบ

สารสนเทศ
ทาง

คอมพวิเตอร์

8 โครงการศึกษาดูงานพบปราชญช์าวบ้านและชมุชน เพือ่น าแนวคิดมา
สร้างงานวิจยัเพือ่ชมุชน

สาขาวิชา
ระบบ

สารสนเทศ
ทาง

คอมพวิเตอร์

หมายเหตุ
1 การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินกิจรรม และการใช้งบประมาณในโครงการควรระบใุหช้ัดเจน เพอืสะดวกในการติดตามและรายงานผล
2 การก าหนดตัวชี้วัดของโครงการควรระบใุหช้ัดเจน ประเมินผลได้ง่าย (เชิงปริมาณ)

***3 ใหอ้ธิบายเชิงพรรณาถึงการน าไปใช้ประโยชน์ต่อนักศึกษาหรือหน่วยงานหรือชุมชน



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการตักบาตรท าบุญวันฆาขบูชา เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้วฒันธรรมของไทย นักศึกษาเข้า
ร่วมโครงการ
ไม่น้อยกวา่ 

80%

นักศึกษาผ่าน
การฝึกอบรม
ไม่น้อยกวา่ 

80%

ระยะเวลา
ด าเนินโครงการ
เสร็จส้ินตาม
ก าหนดเวลา

1,000     -      1,000 การจดัการ อ.ธนัย์นรี  พรไพรเพชร

2 โครงการแบ่งปันความรู้ สืบสานวฒันธรรมไทยส่ีภาค คร้ังที่ 4 นักศึกษาสามารถน าความรู้จากการเรียน
ในรายวชิาเทศกาลและงานประเพณีไทย 
มีเผยแพร แบ่งปันความรู้ให้นักศึกษา
สาขาวชิา รวมทั้งอาจารย ์บุคลากร ได้รับ
ความรู้

ผู้เข้าร่วม
โครงการเป็น

นักศึกษา
สาขาวชิาการ
ท่องเท่ียวและ
การโรงแรม 
และนักศึกษา
สาขาอืน่ และ

อาจารย ์
จ านวน 100 คน

ความส าเร็จ
ของโครงการ
เป็นไปตามที่

ก าหนดร้อยละ
 80

2 วนั (ด าเนิน
โครงการ แล้ว
เสร็จ ภายใน
ระยะเวลาท่ี

ก าหนดร้อยละ
 80)

5,000     สาขาวชิาการ
ท่องเที่ยวและ

การโรงแรม เขต
พื้นที่ตาก

3 โครงการถวายเทียนเข้าพรรษา 1. เพื่อให้คณาจารยบ์ุคลากรและนักศึกษา
 ตระหนักถึงความส าคัญของการท าน
บ ารุงศิลปวฒันธรรมและวนัส าคัญทาง
ศาสนา                                      2.
 เพื่อให้คณาจารยบ์ุคลากร และนักศึกษา
 มีส่วนร่วมในการท ากจิกรรมเพื่อท านุ
บ ารุงศลปวฒันธรรมและวนัส าคัญทาง
ศาสนา                                 3. 
เพื่อสร้างขวญัก าลังใจให้นักศึกษาบุคลากร
 และคณาอาจารยใ์ฝ่กระท าความดี

ผู้เข้าร่วม
โครงการเป็น
นักศึกษา
สาขาวชิาการ
ท่องเท่ียวและ
การโรงแรม
และอาจารย ์
จ านวน 80 คน

ความส าเร็จ
ของโครงการ
เป็นไปตามที่

ก าหนดร้อยละ
 80

1 วนั (ด าเนิน
โครงการ แล้ว
เสร็จ ภายใน
ระยะเวลาท่ี

ก าหนดร้อยละ
 80)

3,000     สาขาวชิาการ
ท่องเที่ยวและ

การโรงแรม เขต
พื้นที่ตาก

4 โครงการท าบุญสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สาขาวิชา
ระบบ

สารสนเทศฯ

5 โครงการบ าเพ็ญประโยชน์และกฬีาสานสัมพันธ์พีน่้องสาขาวิชาระบบ
สารสนเทศทางคอมพิวเตอร์

สาขาวิชา
ระบบ

สารสนเทศฯ

6 โครงการแหเ่ทียนเขา้พรรษาร่วมกบัมหาวิทยาลัยฯ สาขาวิชา
ระบบ

สารสนเทศฯ

แผ่นดิน รายได้
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

แผนโครงการ/กิจกรรม การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม
 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  พ้ืนที ่............ตาก.....................

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดโครงการ งบประมาณ 2559 ระยะเวลาด าเนินงาน (ขอระบุเป็นตามไตรมาส)

หน่วยงานที่ก ากับ ผู้รบัผิดชอบ
เชิงปรมิาณ เชิงคุณภาพ เชิงเวลา รวมทั้งสิ้น



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.แผ่นดิน รายได้
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559ที่ โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดโครงการ งบประมาณ 2559 ระยะเวลาด าเนินงาน (ขอระบุเป็นตามไตรมาส)

หน่วยงานที่ก ากับ ผู้รบัผิดชอบ
เชิงปรมิาณ เชิงคุณภาพ เชิงเวลา รวมทั้งสิ้น

7 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของคณาจารยแ์ละเจา้หน้าทีใ่น
สาขาวิชาระบบสารสนเทศฯ

สาขาวิชา
ระบบ

สารสนเทศฯ

8 โครงการเขา้ค่ายอบรมธรรมะใหก้บัคณาจารยแ์ละนักศึกษาสาขาวิชา
ระบบสารสนเทศฯ

สาขาวิชา
ระบบ

สารสนเทศฯ

9 โครงการบายศรีสู่ขวัญรุ่นน้อง และกจิกรรมอ าลารุ่นพี่ สาขาวิชา
ระบบ

สารสนเทศฯ

10 โครงการเวียนเทียนวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา สาขาวิชา
ระบบ

สารสนเทศฯ

11 โครงการจติอาสาพัฒนาชุมชน สาขาวิชา
ระบบ

สารสนเทศฯ

หมายเหตุ
1 การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินกิจรรม และการใช้งบประมาณในโครงการควรระบใุหช้ัดเจน เพือสะดวกในการติดตามและรายงานผล
2 การก าหนดตัวชี้วดัของโครงการควรระบใุหช้ัดเจน ประเมินผลได้ง่าย (เชิงปริมาณ)



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการการเขียนรายงานและบทความทางวชิาการ 1. เพื่อให้อาจารยเ์ห็นความส าคัญของ
งานวจิัยและมุ่งผลิตงานวจิัย
2. เพื่อให้อาจารยแ์ละนักศึกษาได้ฝึกหัด
และปฏิบัติในการเขียนรายงานและ
บทความทางวชิาการ

นักศึกษาเข้า
ร่วมโครงการ
ไม่น้อยกวา่ 
80%

นักศึกษาผ่าน
การฝึกอบรม
ไม่น้อยกวา่ 
80%

ระยะเวลา
ด าเนินโครงการ
เสร็จส้ินตาม
ก าหนดเวลา

3,000      3,000        - การจัดการ ดร.ปิยะวรรณ  
คุ้มญาติ 

และอาจารยท์ุก
คน

2 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาขาวชิาการจัดการ ด้านการจัดการองค์กร
สมัยใหม่

เพื่อพัฒนาบุคลากรสาขาวชิาการจัดการ 
ด้านการจัดการองค์การสมัยใหม่

นักศึกษาเข้า
ร่วมโครงการ
ไม่น้อยกวา่ 
80%

นักศึกษาผ่าน
การฝึกอบรม
ไม่น้อยกวา่ 
80%

ระยะเวลา
ด าเนินโครงการ
เสร็จส้ินตาม
ก าหนดเวลา

150,000    150,000       - การจัดการ ผศ.ซินเนีย รัติ
ภัทร์

3 การส่งบุคลากรเข้าร่วมพัฒนางานวจิัย การสัมนาเชิงปฏิบัติการเร่ือง TESOL 
Reseach and Teaching Content throght English  อาจารยส์ถิรศักด์ิ รังสิ
นานนท์

เพื่อส่งเสริมพัฒนางานวจิัย ของอาจารย์
- -

อาจารยส์ถิรศักด์ิ
 รังสินานนท์

4 การด าเนินการเพื่อขอผลงานทางวชิาการ ดร.สาวติรี สุวรรณรอ เพื่อพัฒนาศักยภาพของอาจารยแ์ละน า
ผลงานวจิัยมาพัฒนานักศึกษามทร.
ล้านนาตาก

- -
ดร.สาวติรี 
สุวรรณรอ

5 ส่งบุคคลากรเข้าร่วมประชุมโครงการเสริมสร้างและพัฒนากระบวนทัศน์ใหม่
ด้านการเรียนการสอน และการพัฒนาหลักสูตรร่วมกบัมหาวทิยลัย Chonqging
 Technological and Business University (CTBU)

เพื่อพัฒนาหลักสูตรและแลกเปล่ียน
นักศึกษา นักวจิัย อาจารย ์กบั
มหาวทิยาลัยในต่างประเทศ - -

อาจารยส์ถิรศักด์ิ
 รังสินานนท์  
อาจารยก์รรณิกา
  เครือทนุ

6 โครงการส่งอาจารยอ์บรมเพื่อการพัฒนาวชิาชีพด้านการท่องเที่ยว เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ 
น าความรู้ใหม่ๆ มาบูรณาการกบัการ
สอน/วจิัย/บริการวชิาการ

อาจารย ์
จ านวน 4 คน

ความส าเร็จ
ของโครงการ
เป็นไปตามที่

ก าหนดร้อยละ
 80

ระยะเวลาตาม
หลักสูตรท่ีเปิด

อบรม    
(ด าเนิน

โครงการ แล้ว
เสร็จ ภายใน
ระยะเวลาท่ี

ก าหนดร้อยละ
 80)

15,000   สาขาวชิาการ
ท่องเที่ยวและ

การโรงแรม เขต
พื้นที่ตาก

7 โครงการส่งอาจารยอ์บรมเพื่อการพัฒนาวชิาชีพด้านโรงแรม เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ 
น าความรู้ใหม่ๆ มาบูรณาการกบัการ
สอน/วจิัย/บริการวชิาการ

อาจารย ์
จ านวน 4 คน

ความส าเร็จ
ของโครงการ
เป็นไปตามที่

ก าหนดร้อยละ
 80

ระยะเวลาตาม
หลักสูตรท่ีเปิด

อบรม    
(ด าเนิน

โครงการ แล้ว
เสร็จ ภายใน
ระยะเวลาท่ี

ก าหนดร้อยละ
 80)

15,000   สาขาวชิาการ
ท่องเที่ยวและ

การโรงแรม เขต
พื้นที่ตาก

แผ่นดิน รายได้
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

แผนโครงการ/กิจกรรม การบริหารและพัฒนาบุคลากร สายวชิาการและสายสนับสนุน
 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  พ้ืนที ่...........ตาก...................

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดโครงการ งบประมาณ 2559 ระยะเวลาด าเนินงาน (ขอระบุเป็นตามไตรมาส)

หน่วยงานที่ก ากับ ผู้รบัผิดชอบ
เชิงปรมิาณ เชิงคุณภาพ เชิงเวลา รวมทั้งสิ้น



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.แผ่นดิน รายได้
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559ที่ โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดโครงการ งบประมาณ 2559 ระยะเวลาด าเนินงาน (ขอระบุเป็นตามไตรมาส)

หน่วยงานที่ก ากับ ผู้รบัผิดชอบ
เชิงปรมิาณ เชิงคุณภาพ เชิงเวลา รวมทั้งสิ้น

8 โครงการสนับสนุนบุคลากรเข้ารับการฝึกงาน/ฝังตัว ในสถานประกอบการ เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ 
น าความรู้ใหม่ๆ มาบูรณาการกบัการ
สอน/วจิัย/บริการวชิาการ

อาจารย ์
จ านวน 4 คน

ความส าเร็จ
ของโครงการ
เป็นไปตามที่

ก าหนดร้อยละ
 80

1 - 2 เดือน
(ด าเนิน

โครงการ แล้ว
เสร็จ ภายใน
ระยะเวลาท่ี

ก าหนดร้อยละ
 80)

40,000   สาขาวชิาการ
ท่องเที่ยวและ

การโรงแรม เขต
พื้นที่ตาก

9 โครงการส่งอาจารยเ์ข้าร่วมการประชุมเชิงวชิาการ / ฝึกอบรมด้านเทคนิคการ
สอน และงานวจิัย

เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ 
น าความรู้ใหม่ๆ มาบูรณาการกบัการ
สอน/วจิัย/บริการวชิาการ

อาจารย ์
จ านวน 4 คน

ความส าเร็จ
ของโครงการ
เป็นไปตามที่

ก าหนดร้อยละ
 80

3-5 วนั  
(ด าเนิน

โครงการ แล้ว
เสร็จ ภายใน
ระยะเวลาท่ี

ก าหนดร้อยละ
 80)

20,000   สาขาวชิาการ
ท่องเที่ยวและ

การโรงแรม เขต
พื้นที่ตาก

10 โครงการศึกษาดูงานด้านงานวิจยัทางด้านระบบสารสนเทศทาง
คอมพิวเตอร์

สาขาวิชา
ระบบ

สารสนเทศฯ

11 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏบิัติการการเขยีนโครงงานวิจยั การเขยีน
บทความ และ การน าเสนอผลงานวิจยั

สาขาวิชา
ระบบ

สารสนเทศฯ

12 โครงการต้ังกลุ่มวิจยัสร้างสรรค์นวัตกรรมเพือ่ชุมชนในพืน้ทีจ่งัหวัดตาก สาขาวิชา
ระบบ

สารสนเทศฯ

13 โครงการวิจยัร่วมของสาขาวิชาระบบสารสนเทศฯ และหน่วยงาน
สนับสนุนทุนวิจยัในเขตภาคเหนือตอนล่าง

สาขาวิชา
ระบบ

สารสนเทศฯ

14 โครงการวิจยัเพือ่ผลิตบัณฑิตนักปฏบิัติมอือาชีพร่วมกบัชุมชน สาขาวิชา
ระบบ

สารสนเทศฯ

15 โครงการถา่ยทอดผลงานวิจยั เทคโนโลย ีและนวัตกรรมสู่ชุมชน สาขาวิชา
ระบบ

สารสนเทศฯ

16 โครงการเขา้ร่วมน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ/นานาชาติ สาขาวิชา
ระบบ

สารสนเทศฯ

17 โครงการร่วมแสดงผลงานนวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์วันนักประดิษฐ์
แหง่ชาติ

สาขาวิชา
ระบบ

สารสนเทศฯ



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.แผ่นดิน รายได้
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559ที่ โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดโครงการ งบประมาณ 2559 ระยะเวลาด าเนินงาน (ขอระบุเป็นตามไตรมาส)

หน่วยงานที่ก ากับ ผู้รบัผิดชอบ
เชิงปรมิาณ เชิงคุณภาพ เชิงเวลา รวมทั้งสิ้น

18 โครงการบูรณาการการมส่ีวนร่วมของชุมชนสู่โครงการวิจยัทางระบบ
สารสนเทศทางคอมพิวเตอร์

สาขาวิชา
ระบบ

สารสนเทศฯ

19 โครงการสนับสนุนทุนวิจยัคณาจารยส์าขาวิชาระบบสารสนเทศทาง
คอมพิวเตอร์

สาขาวิชา
ระบบ

สารสนเทศฯ

หมายเหตุ
1 การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินกิจรรม และการใช้งบประมาณในโครงการควรระบใุหช้ัดเจน เพือสะดวกในการติดตามและรายงานผล
2 การก าหนดตัวชี้วดัของโครงการควรระบใุหช้ัดเจน ประเมินผลได้ง่าย (เชิงปริมาณ)



 

คณะบริหารธรุกิจและศิลปศาสตร ์| RMUTL 

 

 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2559 

คณะบรหิารธุรกิจและศิลปศาสตร์  พิษณุโลก 

 



 
โครงการปีงบประมาณ 2559 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
 ส านักงานคณะ     

1 โครงการบริหารจัดการคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ พิษณุโลก ส านักงานคณะ 22,000 นายวยุกร เกตุน้อย  
2 โครงการส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะบริหารธุรกิจ

และศิลปศาสตร์ พิษณุโลก 
ส านักงานคณะ 20,000 นางสาวศิริภรณ์   บุญประกอบ  

3 โครงการกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาจีน ส านักงานคณะ 11,000 นางสาวศิริภรณ์ บุญประกอบ  
 สาขาศิลปศาสตร์     

1 โครงการจัดการศึกษาสาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลป
ศาสตร์ พิษณุโลก 

สาขาศิลปศาสตร์ 101,912 นางกรรณิการ์  ประทุมโทน  

2 โครงการบริการวิชาการค่ายต่างประเทศ RMUTL Phitsanulok English camp สาขาศิลปศาสตร์และ
ศูนย์ภาษา มทร.ล้านนา 

พิษณุโลก 

120,000 นางสาวธีรวรรณ เอ่ียววงศ์เจริญ 

นางกรรณิการ์  ประทุมโทน 

นางสาวต้องหทัย  ทองงามข า 

นางสาวอุ่นอารี  ตลาดเงิน 

 

3 ศึกษาดูงานและทัศนศึกษาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรม 
นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล 

สาขาศิลปศาสตร์ 60,000 นายสุทธิพงษ์  พิสิฐเสนากุล ไม่เบิก
งบประมาณ 

4 ค่ายภาษาต่างส าหรับผู้น านักศึกษา สาขาศิลปศาสตร์และ
ศูนย์ภาษา มทร.ล้านนา 

พิษณุโลก 

98,000 นางสาวต้องหทัย  ทองงามข า 

นางกรรณิการ์ ประทุมโทน 

นางสาวอุ่นอารี  ตลาดเงิน 
Mr.Reuben H.Esteban 

 

5 โครงการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก 

 

แผนกวิชาภาษาตะวันตก 
สาขาศิลปศาสตร์ 

30,000 นางกรรณิการ์  ประทุมโทน  



ล าดับ ชื่อโครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
6 การพัฒนาสมรรถนะภาษาต่างประเทศให้กับนักศึกษาและบุคลากร สาขาศิลปศาสตร์ 40,000 นางสาวอุ่นอารี  ตลาดเงิน 

นางกรรณิการ์  ประทุมโทน 

นางสาวต้องหทัย ทองงามข า 
Mr.Reuben H.Esteban 

 

7 The 2 nd RMUTL Phitsanulok English Contest : Fun English Learning with Contests สาขาศิลปศาสตร์ 30,000 นางสาวอุ่นอารี  ตลาดเงิน  
8 การพัฒนาสมรรถนะภาษาต่างประเทศให้กับนักศึกษาที่มีศักยภาพสูง สาขาศิลปศาสตร์และ

ศูนย์ภาษา มทร.ล้านนา 
พิษณุโลก 

25,000 นางสาวต้องหทัย  ทองงามข า 

นางกรรณิการ์ ประทุมโทน 

นางสาวอุ่นอารี  ตลาดเงิน 
Mr.Reuben H.Esteban 

 

9 โครงการเตรียมความพร้อมและปรับพื้นฐานทักษะวิชาชีพ นักศึกษาใหม่ 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา พิษณุโลก 

สาขาศิลปศาสตร์ 35,400 นางกรรณิการ์  ประทุมโทน  

10 โครงการเสริมสร้างปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกผักสวนครัวข้าง
ส านักงานเพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ 

แผนกวิชาสังคมศาสตร์/
สาขาศิลปศาสตร์ 

15,000 นางรัชดาภรณ์  แสนประสิทธิ์  

 สาขาบริหารธุรกิจ     
 สาขาวิชาระบบสารสนเทศ     

1 รายการครุภัณฑ์เพ่ือการพัฒนาห้องส าหรับการเรียนการสอนคณะ
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา พิษณุโลก 

สาขาวิชาระบบ
สารสนเทศฯ 

451,000 นางสาวลัดดาวัลย์  หวังเจริญ แบบ ง.4 

2 การด าเนินการจัดเตรียมวัสดุเพ่ือการด าเนินการเรียนการสอนใน
สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์และหลักสูตรคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 

สาขาวิชาระบบ
สารสนเทศฯ 

55,435 นางสาวลัดดาวัลย์  หวังเจริญ  

3 โครงการนิทรรศการแสดงผลงานการเรียนรู้สู่ระบบสารสนเทศอย่าง
ยั่งยืน 

สาขาวิชาระบบ
สารสนเทศฯ 

15,000 นางสาวลัดดาวัลย์  หวังเจริญ  

4 โครงการสร้างระบบข้อสอบออนไลน์ ICT สาขาวิชาระบบ
สารสนเทศฯ 

13,601 นายมรกต  ทองพรหม  



ล าดับ ชื่อโครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
5 โครงการปรับพ้ืนฐานด้าน ICT (Information and Communication Technology) สาขาวิชาระบบ

สารสนเทศฯ 
25,000 นางสาวลัดดาวัลย์  หวังเจริญ  

6 โครงการดูงานเพ่ิมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาขาวิชาระบบ
สารสนเทศฯ 

30,000 นายมรกต  ทองพรหม  

7 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้าง CAI ระบบออนไลน์ สาขาวิชาระบบ
สารสนเทศฯ 

15,600 นางสาวลัดดาวัลย์  หวังเจริญ  

 สาขาวิชาการจัดการ     
1 โครงการด าเนินการจัดเตรียมวัสดุเพื่อด าเนินการเรียนการสอน 

สาขาวิชาการจัดการ 
สาขาวิชาการจัดการ 152,396 ผศ.อรพิน  แก้วมั่น  

2 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศิลปวัฒนธรรมสู่สากล ในการเรียนการสอน
รายวิชาเทคนิคการฝึกอบรมและการประชุม สาขาวิชาการจัดการ คณะ
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ พิษณุโลก 

สาขาวิชาการจัดการ 44,150 ดร.กาญจนา  ทวินันท์  

3 โครงการส านักงานน่าอยู่-ที่ท างานน่ามอง-ห้องเรียนน่าเรียน สาขาวิชา
การจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์ พิษณุโลก 

สาขาวิชาการจัดการ 10,000 ดร.กาญจนา   ทวินันท์  

4 ศึกษาดูงานและพัฒนาหลักสูตรการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลป
ศาสตร์ 

สาขาวิชาการจัดการ 30,080 นายมนตรี   ธรรมพัฒนกูล 

นางพรทิพย์  สัตยประกอบ 
 

5 โครงการนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาและนักศึกษาฝึกงานหลักสูตรการ
จัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ พิษณุโลก 

สาขาวิชาการจัดการ 35,680 นายมนตรี   ธรรมพัฒนกูล 

นางพรทิพย์  สัตยประกอบ 
 

6 โครงการจัดการความรู้การให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวทาง
การศึกษา 

สาขาวิชาการจัดการ 20,000 ผศ.สุพรรัตน์  ทองฟัก  

7 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพ่ิมพูนศักยภาพและยกระดับความรู้ภาษี
อากรให้กับนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา 
พิษณุโลก 

สาขาวิชาการจัดการ 21,600 ผศ.อรพิน  แก้วมั่น  

8 โครงการกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาการจัดการ คณะ
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

สาขาวิชาการจัดการ 21,040 นางสาวนภาพร   สนองบุญ  



 

คณะบริหารธรุกิจและศิลปศาสตร ์| RMUTL 

 
 

 

 

4. การก ากับติดตามประเมินผล 
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การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
จุดมุ่งหมายส าคัญของการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ คือ การประเมินการน าแผนปฏิบัติราชการ ไปปฏิบัติอย่างแท้จริงเพียงใด และได้ผลเป็น

อย่างไร เพ่ือที่จะสามารถวัดความสัมฤทธิ์ผลของแผนปฏิบัติราชการได้ ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาบรรลุวัตถุประสงค์และตอบสนองต่อนโยบาย วิสัยทัศน์ 
และพันธกิจ อันจะน ามาสู่บทสรุปจากผลการปฏิบัติจริงที่เกิดข้ึน 

4.1 การติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี และการใช้งบประมาณประจ าปี 
4.1.1 หน่วยงานภายในสังกัดของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จะต้องด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ

ประจ าปี และรายงานการใช้งบประมาณประจ าปี แต่ละไตรมาส ดังนี้ 
ครั้งที่ 1 รอบ 3 เดือน (ไตรมาสที่ 1) ระหว่างวันที่ (1 ตุลาคม  – 31 ธันวาคม ) 
ครั้งที่ 2 รอบ 3 เดือน (ไตรมาสที่ 2) ระหว่างวันที่ (1 มกราคม  – 31 มีนาคม ) 
ครั้งที่ 3 รอบ 3 เดือน (ไตรมาสที่ 3) ระหว่างวันที่ (1 เมษายน  – 30 มิถุนายน ) 
ครั้งที่ 4 รอบ 3 เดือน (ไตรมาสที่ 4) ระหว่างวันที่ (1 กรกฎาคม  – 30 กันยายน) 

4.1.2 หน่วยงานภายในสังกัดของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จะต้องด าเนินการรายงานผลการใช้งบประมาณประจ าปี ทุก เดือนต่อ
คณะฯ เพ่ือรายงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

4.2 การประเมินผลของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2559 
ระยะเวลาในการด าเนินการติดตามและประเมินผลของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เพ่ือน าข้อมูลมาเปรียบเทียบผล

การด าเนินงานจริงกับค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแต่ละปี สามารถแบ่งออกเป็น 2 ช่วงเวลา ดังนี้ 
ครั้งที่ 1 รายงานการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม  - 31 มีนาคม) 
ครั้งที่ 2 รายงานการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม  - 30 กันยายน) 

โดยรายงานต่อคณะกรรมการบริหารคณะฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ และน าผลการประเมินไปพัฒนา
ปรับปรุงแผนการด าเนินงานของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ในปีต่อไป 

 

 

 



 
 

ส านักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
128 ถนนห้วยแก้ว ต าบลช้างเผือก อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300 
โทรศัพท์ 0 5392 1444 ต่อ 2687  
โทรสาร 0 5335 7789 


