




 
 
 
 
 
 

ตัวอยาง 

โครงการจัดการเรียนการสอนรวม 
ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)   

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
คณะวิศวกรรมศาสตร 

 
 

ระหวาง  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก 

 และ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา พิษณุโลก 

 
 
 

สําหรับนักศึกษาที่เขาศึกษาตอในปการศึกษา 2553 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

 
 
 

ไมตองมี 
เขตพื้นที่ 

ใหเสนอโครงการตามขัน้ตอนและตองเสร็จสิ้นกอนการทําระเบียบการรับนักศึกษาใหม 
( ตองไดรับอนุมัติ  กอนวันท่ี 1  เดือนพฤศจิกายน ) 



 
 

ขอมูลโครงการ 
 

1. ชื่อโครงการ  โครงการจัดการเรียนการสอนรวมในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)       4 
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  คณะวิศวกรรมศาสตร   ระหวาง มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลลานนา ตาก   และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา พิษณุโลก  

2. ชื่อหลักสูตร  (ตามเลมหลักสูตร)      
           

3. ชื่อสาขาวชิา  (ตามเลมหลักสูตร)       
4. ชื่อคณะ            
5. เขตพื้นท่ีตนสงักัด          
6. เขตพื้นท่ีรวมโครงการ          
7. สถานที่และระยะเวลาในการดําเนินงาน 

7.1 มทร.ลานนา พิษณุโลก   จัดการเรียนการสอนตั้งแตภาคเรียนที่   1/2553 – 2/2554 
7.2 มทร.ลานนา ตาก            จัดการเรียนการสอนตั้งแตภาคเรยีนที่   1/2555 – 2/2556 

 
8. ลงชื่อ         ประธานโครงการ มทร.ลานนา ตาก 

        (     ) 
 

9. ลงชื่อ         รองอธิการบดี มทร.ลานนา ตาก 
         (     ) 

 
10. ลงชื่อ         ประธานโครงการ มทร.ลานนา พิษณุโลก 

      (     ) 
 

11. ลงชื่อ         รองอธิการบดี มทร.ลานนา พิษณุโลก 
         (     ) 
 

12. ลงชื่อ         คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 
         (     ) 

 
 
 
 



 
 

 
แบบ ง.8 

โครงการจัดการเรียนการสอนรวม 
ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)   สาขาวชิาวิศวกรรมเครื่องกล     

ระหวาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา พิษณุโลก 

หนวยงาน  คณะวิศวกรรมศาสตร  

 แผนดิน   ผลประโยชน 

ชื่อผลผลิต    

  1. ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร   
  2. ผลงานการใหบริการวิชาการ 
  3. ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
  4. ผลงานวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยี   
  5. ผลงานวิจัยเพื่อสรางองคความรู 
  6. ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

 

1.  ชื่อโครงการ    โครงการจัดการเรียนการสอนรวมในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)    
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ระหวาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาตาก และ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลลานนาพิษณุโลก 

 1.1  หลักการและเหตุผล 
 ..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
 .........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
 

 1.2  วัตถุประสงค 
 ..........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 

ตัวอยาง 



 
 
 
2.  ความสอดคลองกับยุทธศาสตร 

2.1  ความสอดคลองกับยุทธศาสตรของชาติ  :   แผนการบริหารราชการแผนดิน 

นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวติ 
ประเด็นนโยบาย (ยอย) 3.1 นโยบายการศึกษา 

 คนไทยทุกกลุม ทุกวัย ไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ ไดมาตรฐานสากล ตั้งแตระดับปฐมวัย จนตลอด
ชีวิต มีศักยภาพในการดํารงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสรางขีดความสามารถของประเทศในการเปน
ศูนยกลางการศึกษา ฝกอบรม การวิจัยและพัฒนาในระดับภูมิภาค รวมทั้งเสริมสรางสังคมแหงการเรียนรู 

 2.2  สอดคลองกับยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการ 
 1. เรงผลิตและพัฒนากําลังคนทั้งระดับกลาง และระดับสูง ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี เทคโนโลยี 
                  แพทย พยาบาล และสาขาที่ขาดแคลน  
 2. สงเสริมและสนับสนุน การวิจัยและพัฒนาถายทอดองคความรูและเทคโนโลยี 
 3. สงเสริมสถาบันการศึกษา จัดบริการวิชาการแกชุมชน สังคม 
 4. การศึกษาและวิจยั เพื่อทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรมไทย 

2.3 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย  

 ประเดน็ยทุธศาสตรดานการเรียนการสอน 
 ประเดน็ยทุธศาสตรดานงานวิจยั นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ 
 ประเดน็ยทุธศาสตรดานการบริการวิชาการ 
 ประเดน็ยทุธศาสตรดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดลอม 
 ประเดน็ยทุธศาสตรดานอัตลักษณ 
 ประเดน็ยทุธศาสตรดานการบริหารจัดการ  

3.  วิธีการดําเนินงาน    ( ระบุใหชัดเจนเพือ่ผูปฏิบตังิานจะไดดําเนินการดวยความถกูตอง ) 

3.1  ผูรับผดิชอบโครงการ 

 3.1.1   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก ประกอบดวย 
1. นาย.....     ประธานโครงการ 
2. นาย...     กรรมการ 
3. นาย...     กรรมการ 
4. นาย...     กรรมการ 
5. นาย...     กรรมการและเลขานกุาร 

 
 



 
 
 3.1.2   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา พิษณุโลก ประกอบดวย 

1. นาย.....     ประธานโครงการ 
2. นาย...     กรรมการ 
3. นาย...     กรรมการ 
4. นาย...     กรรมการ 
5. นาย...     กรรมการและเลขานุการ 

3.2  สถานที่และระยะเวลาดําเนินการ 
3.2.1   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  พิษณุโลก     
            ดําเนินการจัดการเรยีนการสอน ตั้งแตภาคเรยีนที่  1/2553 – 2/2554   

 3.2.2   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  ตาก         2     
            ดําเนินการจัดการเรยีนการสอน ตั้งแตภาคเรยีนที่  1/2555 – 2/2556    

3.3  วิธีการรับนักศึกษาใหม   

3.2.1   นักศึกษาประเภทโควตา   จํานวน  คน ดําเนนิการโดย   
             

3.2.2   นักศึกษาประเภทรับตรง   จํานวน  คน ดําเนนิการโดย   
            

3.2.3   นักศึกษาประเภทแอดมิสชั่น จํานวน  คน ดําเนนิการโดย   
            

3.4  วิธีการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม        

3.5 วิธีการชําระเงินคาบํารงุการศึกษา        

3.6  รายชื่ออาจารยท่ีปรึกษา         

3.6.1   นาย...      มทร.ลานนา  ตาก 

3.6.2   นาย...     มทร.ลานนา  พิษณุโลก  

3.7  การขอเอกสารการศึกษาและเงินกูยืมเพื่อการศึกษา      

3.8  การปฐมนิเทศ            

3.9  การปจฉมินิเทศ          

3.10 การควบคุมคุณภาพการเรียนการสอน        

 

 



 
 

3.11 รายชื่ออาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตร ( เขตพื้นท่ีตนสงักัด ) 

3.11.1          

3.11.2         

3.11.3         

3.11.4         

3.11.5          

3.12  รายชื่อนกัศึกษา      (ใหแนบรายชื่อ หลังจากนักศึกษาขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาใหม               
เรียบรอยแลว เพื่อเก็บเปนหลักฐาน)       

3.13  อ่ืน ๆ :    (ถามี ขอใหระบุใหระเอียดเพื่อใหสะดวกแกผูปฏิบัติงานภายหลัง)   

4.  กลุมเปาหมาย 
 .........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 

5.  ระยะเวลาที่ดําเนินการ    

 

6.  จํานวนเงินงบประมาณ    

หมวดงบประมาณ  2552 2553 2554 2555 2556 

6.1 คาตอบแทน       

      

6.2 คาใชสอย        
      

6.3 คาวัสดุ        
      

กิจกรรม 

ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ 2553 

2554 2555 2556 ต.ค. 
52 

พ.ย. 
52 

ธ.ค. 
52 

ม.ค. 
53 

ก.พ. 
53 

มี.ค. 
53 

เม.ย. 
53 

พ.ค. 
53 

มิ.ย. 
53 

ก.ค. 
53 

ส.ค. 
53 

ก.ย. 
53 

5.1                     

5.2                  

5.3                   

5.4                  

5.5                  



 
 
7.  การติดตามประเมินผลโครงการ   
 ..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 

 

8.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

 8.1  ผลผลิต (output) 
 ..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................            
 8.2  ผลลัพธ (outcome) 
 ..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................              
 8.3  ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น (impact) 
 ..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................  
    
 
9.  ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด หนวยนับ  2552 2553 2554 2555 2556 

เชิงปริมาณ :        

       

เชิงคุณภาพ :       
       

เชิงเวลา :        
       

เชิงตนทุน :       
       

 



10.  แผนการบริหารความเสี่ยง งาน / กิจกรรม.......................................................................................................................... 
 

ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน 
 

ปจจัยเสี่ยง 
การวิเคราะหความเสี่ยง ระดับ     

ความเสี่ยง

 

กิจกรรมการควบคุม 
กําหนดเสร็จ/ 
ผูรับผดิชอบ โอกาส ผลกระทบ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     



 
 

กระดาษทําการ 
การประเมินผลการควบคุมภายใน 

กระบวนการปฏิบัตงิาน/ 
โครงการ/ กิจกรรม/   
ดานของงานทีป่ระเมิน 
และวัตถุประสงคของ 

การควบคุม 

 
การควบคุมที่มีอยู 

 
 

 
การประเมินผล 
การควบคุม 

 
 

 

ความเสี่ยงที่ยงัมีอยู 

 
 

 
การปรับปรงุการควบคุม 

 
กําหนดเสร็จ/ 
ผูรับผดิชอบ 

 
หมายเหตุ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 
 



 
 
 
 

กระดาษทําการ 
แผนการปรับปรุงการควบคมุภายใน 

กระบวนการปฏิบัตงิาน/  
โครงการ/ กิจกรรม/     
ดานของงานทีป่ระเมิน 
และวัตถุประสงคของ 

การควบคุม 

 
ความเสี่ยงที่ยงัมีอยู 

 

 

งวด/เวลาที่ 

พบจุดออน 

 
 

 
การปรับปรงุการควบคุม 

 
กําหนดเสร็จ/ 
ผูรับผดิชอบ 

 
หมายเหตุ 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

    

 


