
 
 

 
แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2560 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

(1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560) 
 

 
 
 
 





แผนปฏิบัติราชการประจ าปงบบประาา 2560 2ค ะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ก 
 

ค ำน ำ 
 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปงบบประาา 2พ.ศ.2250 2ค ะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์2าหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชาบคลล้านนา2ฉบับนี้จัดท าขึ้นภายใต้
เบื่อนไขขอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเก ฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเาือบที่ดี  พ.ศ.225462าาตราที่2162ก าหนดให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปงในแต่ละปงบบประาา 2โดยให้ระบุสาระส าคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการ2เป้าหาายและผลสัาฤทธิ์ขอบบาน2รวาทั้บประาา การรายจ่าย 2และ
ทรัพยากรอื่นที่จะต้อบใช้2โดยแผนปฏิบัติราชการประจ าปง2พ.ศ.2250 2ค ะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์2ได้ยึดกรอบแผนยุทธศาสตร์ขอบาหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชาบคลล้านนา2ปง2พ.ศ.225572– 25612ที่าีควาาเหาาะสาและสอดคล้อบกับแผนพัฒนาาหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชาบคลล้านนา2กรอบระยะเวลา2152ปง22222
(พ.ศ.225522– 2566)2ตาาควาาเห็นชอบขอบสภาาหาวิทยาลัย2และยุทธศาสตร์กระทรวบศึกษาธิการ2ปง2พ.ศ.225552– 25582ข้อเสนอแนวทาบการด าเนินการ
ขอบ2สกอ.2ที่สอดรับกับยุทธศาสตร์กระทรวบศึกษาธิการที่เป็นไปตาานโยบายขอบรัฐบาล2และสภาพการเปลี่ยนแปลบขอบประเทศและสับคาโลก 2แผนกลยุทธ์ขอบ
ค ะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์2ผลประเาินการประกันคุ ภาพภายในและภายนอก2ผลประเาินการปฏิบัติราชการขอบปงที่ผ่านาา2และการพัฒนาาหาวิทยาลัยสู่
าาตรฐานสากล 

 ค ะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์2าหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชาบคลล้านนา2าีควาาคาดหวับให้แผนปฏิบัติราชการประจ าปงบบประาา 2พ.ศ.2250 22222
ฉบับนี้2เป็นเครื่อบาือส าหรับการบูร าการและการแปลบแผนสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน2ผลักดันให้การด าเนินบานตาาภารกิจต่าบๆ2ขอบทุกภาคส่วนใน2ค ะบริหารธุรกิจ
และศิลปศาสตร์ตอบสนอบต่อทิศทาบการพัฒนาาหาวิทยาลัยในยุทธศาสตร์ต่าบๆ2ที่ก าหนดให้เกิดผลสัาฤทธิ์และบรรลุเป้าหาายตาาวิสัยทัศน์ขอบาหาวิทยาลัย 2222222
ที่น าไปสู่คุ ภาพและาาตรฐานในการจัดการศึกษาได้อย่าบเป็นรูปธรรา2และการได้รับการยอารับต่อไป 
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บทสรุปผู้บริหาร 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปง พ.ศ. 2560 ค ะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้ก าหนดทิศทาบการพัฒนาให้เป็นค ะที่ผลิตบั ฑิตนักปฏิบัติ เชี่ยวชาญ

วิชาชีพด้านบริหารธุรกิจ โดยค ะได้ก าหนดวิสัยทัศน์ “ผลิตบั ฑิตนักปฏิบัติ าีคุ ธรรา เชี่ยวชาญเทคโนโลยี ขับเคลื่อนพลับประชาคา สู่าาตรฐาน สากล” 
สาระส าคัญขอบแผนปฏิบัติราชการประจ าปง พ.ศ. 2560 ค ะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประกอบไปด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์

จ านวน 6 ยุทธศาสตร์ 11 กลยุทธ์ 29 ตัวชี้วัด ซึ่บในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์จะาีควาาเชื่อาโยบสอดคล้อบกับแผนปฏิบัติราชการ 5 ปง ขอบค ะฯ อันจะเป็น 
แนวทาบในการขับเคลื่อนการด าเนินบานให้บรรลุเป้าหาายตาาประเด็นยุทธศาสตร์ และแปลบแผนปฏิบัติราชการสู่การปฏิบัติ าีการด าเนินการจัดท าแผนโดย
ก าหนดแผนบาน โครบการ กิจกรรา ตัวชี้วัด ระยะเวลา บบประาา และการก าหนดผู้รับผิดชอบ เพ่ือให้สอดรับกับแผนปฏิบัติราชการขอบาหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชาบคลล้านนา และสอดคล้อบกับประเด็นยุทธศาสตร์ และพันธกิจทั้บ 4 ด้านขอบค ะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

ส าหรับการก ากับติดตาา และประเาินผลการปฏิบัติบาน/โครบการ และควาาส าเร็จขอบแผนนั้น ค ะฯ าีกลไกควบคุาการปฏิบัติบานตาาแผนกลยุทธ์
และตาาแผนปฏิบัติราชการ เพ่ือก่อให้เกิดการพัฒนาอย่าบต่อเนื่อบ โดยค ะได้รับการประเาินผลการปฏิบัติบานจากหน่วยบานต่าบๆ ตาาระบบขอบาหาวิทยาลัย 
ได้แก่ การประเาินผลปฏิบัติราชการประจ าปงโดยส านักบานค ะกรราการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) การ รายบานผลการด าเนินบานตาาตัวบ่บชี้ (KPI)         
29 ตัวชี้วัดจากาหาวิทยาลัย การประเาินผลการประกันคุ ภาพการศึกษา โดยส านักบานรับรอบาาตรฐานและประเาินคุ ภาพการศึกษา (สาศ.) การประกัน
คุ ภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดาศึกษา ขอบส านักบานค ะกรราการการอุดาศึกษา (สกอ.) เป็นต้น 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปง พ.ศ. 2560 ค ะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  ฉบับนี้ จะเป็นเครื่อบาือที่ช่วยให้เกิดแนวทาบการปฏิบัติที่ชัดเจนและ
ผลักดันให้การด าเนินการในภารกิจต่าบ ๆ บรรลุเป้าหาายตาาประเด็นยุทธศาสตร์ เกิดผลลัพธ์ และผลสัาฤทธิ์ตรบกับวิสัยทัศน์ ขอบค ะบริหารธุรกิจ           
และศิลปศาสตร์ “ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ มีคุณธรรม เชี่ยวชาญเทคโนโลยี ขับเคลื่อนพลังประชาคม สู่มาตรฐานสากล” 
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แผนปฏิบัติราชการคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
 ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2560 

 
ประวัติความเป็นมาโดยย่อ 
 ค ะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จัดตั้บตั้บแต่ปง พ.ศ. 2500 และาีการพัฒนาาาเป็นล าดับ ดับนี้     
  พ.ศ. 2500 จัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกวิชาพ ิชยการ 
  พ.ศ. 2507 จัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูบ (ปวส.) แผนกวิชาการเลขานุการ 
  พ.ศ. 2510 เปิดแผนกวิชาการบัญชี ระดับ ปวส. 
  พ.ศ. 2518 เปิดแผนกวิชาการตลาด และแผนกวิชาการจัดการ ระดับ ปวส. 
  พ.ศ. 2534 เปิดแผนกวิชาการท่อบเที่ยว ระดับ ปวส. 
  พ.ศ. 2543 ยกเลิกการรับนักศึกษาระดับ ปวช. และพัฒนาการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี    
     - สาขาวิชาการบัญชี      
     - สาขาวิชาการจัดการทั่วไป       
           - สาขาวิชาการตลาด 
     - สาขาวิชาระบบสารสนเทศทาบคอาพิวเตอร์ 
     - สาขาวิชาภาษาอับกฤษธุรกิจ 
     - สาขาวิชาการท่อบเที่ยว      
  พ.ศ. 2549 ค ะบริหารธุรกิจและค ะศึกษาท่ัวไปถูกจัดให้อยู่เป็นค ะเดียวกัน โดยเปลี่ยนชื่อเป็น “ค ะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์” 
  พ.ศ. 2558      ค ะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้ถูกปรับเปลี่ยนระบบการบริหารบาน โดยรวาค ะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ภาคพายัพ 
เชียบใหา่ เข้ากับค ะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ (ค ะกลาบ) ให้าีระบบบริหารจัดการเข้าด้วยกัน  
  พ.ศ. 2559      ค ะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้เปิดสอนในระดับบั ฑิตศึกษาด้านบริหารธุรกิจ ชื่อหลักสูตรบริหารธุรกิจาหาบั ฑิต  



แผนปฏิบัติราชการประจ าปงบบประาา  2560 ค ะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 3 

 

 เาื่อวันที่ 8 ากราคา ปงพ.ศ. 2548 พระบาทสาเด็จพระปราินทราหาภูาิพลอดุลยเดช าีพระบราราชโอบการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศจัดตั้บาหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชาบคล 9 แห่บขึ้นแทนสถาบันเทคโนโลยีราชาบคล โดยให้าหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชาบคลแต่ละแห่บเป็นนิติบุคคล และเป็นส่วนราชการตาากฎหาาย
ว่าด้วยวิธีการบบประาา  ในสับกัดส านักบานค ะกรราการการอุดาศึกษา กระทรวบศึกษาธิการ และในกฎกระทรวบศึกษาธิการ ลบวันที่ 14 พฤศจิกายน        
พ.ศ. 2549 กระทรวบศึกษาธิการ ได้จัดตั้บส่วนราชการในาหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชาบคลล้านนา ในส่วนขอบบานด้านวิชาการ าหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชาบคล
ล้านนา ได้แบ่บค ะเป็น 4 ค ะ คือ ค ะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ค ะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ค ะวิศวกรราศาสตร์ และค ะศิลปกรราและ
สถาปัตยกรราศาสตร์ แต่ละค ะ าีค บดีเป็นผู้บับคับบัญชาสูบสุด  
 ปัจจุบัน ค ะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เปิดการเรียนการสอนใน 6 พ้ืนที่ คือ  เชียบใหา่ ตาก เชียบราย ล าปาบ  น่าน และพิษ ุโลก โดยแต่ละพ้ืนที่าี
หัวหน้าสาขาแต่ละสาขาเป็นผู้บริหารบาน  

ค ะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประกอบด้วย 3 สาขาหลัก คือ สาขาบริหารธุรกิจ  สาขาการบัญชี และสาขาศิลปศาสตร์ ซึ่บรับผิดชอบการจัดการเรียน
การสอนหลักสูตรปรับปรุบพ.ศ. 2555 ในระดับปริญญาตรีจ านวน  8 หลักสูตร  และหลักสูตรปรับปรุบ พ.ศ. 2560 ในระดับปริญญาตรีจ านวน  6 หลักสูตร    
และในปงการศึกษา 2559 ค ะฯ ได้จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรปริญญาโท บริหารธุรกิจาหาบั ฑิต และการสร้าบควาาร่วาาือในการจัดการเรียนการสอน
ร่วากับสถานประกอบการได้แก่ บริษัทในเครือเซ็นทรัลกรุ๊ป จ ากัด และบริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (าหาชน) นอกจากนี้ยับรับผิดชอบจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ศึกษาท่ัวไปขอบทุกหลักสูตร ซึ่บประกอบด้วยกลุ่าวิชาานุษยศาสตร์และสับคาศาสตร์ ภาษาตะวันออก ภาษาตะวันตก และพลศึกษาและนันทนาการ 
 

สัญลักษณ์ประจ าคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

ความหมาย 

เรือส าเภา   หาายถึบ อบค์ควาารู้ที่เก่ียวข้อบกับการบริหารธุรกิจ 
ปากกา    หาายถึบ อบค์ควาารู้ที่เกี่ยวข้อบกับศิลปศาสตร์ และแสดบถึบวิสัยทัศน์ในการด าเนินบาน 
เครื่องหมายอินฟินิตี้  หาายถึบ การพัฒนาอบค์ควาารู้อย่าบต่อเนื่อบ 
คลี่คลาย   หาายถึบ เอกลักษ ์ขอบควาาเป็นไทย 
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ปรัชญา  บริหารบานแบบาีส่วนร่วา กระจายอ านาจ และหลักธรราาภิบาล 
ปณิธาน  บั ฑิตค ะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ “เป็นคนดี าีควาารอบรู้ าุ่บา่ันสื่อสารสัาพันธ์ ก้าวทันเทคโนโลยี” 
วิสัยทัศน์ ผลิตบั ฑิตนักปฏิบัติ าีคุ ธรรา เชี่ยวชาญเทคโนโลยี ขับเคลื่อนพลับประชาคา สู่าาตรฐาน สากล 
พันธกิจ  1. พัฒนากระบวนการผลิตบั ฑิต Hands - On ที่าีควาารู้ าีคุ ธรรา บ่าเพาะการเป็นผู้ประกอบการ และพ่ึบพาตนเอบ 

2. พัฒนากระบวนการเสริาสร้าบบานวิจัย และให้บริการวิชาการสู่ชุาชน สับคาที่ ยั่ บยืน   ประสานบานควาาร่วาาือทั้ บภายนอก                       
และภายในาหาวิทยาลัยฯ 

3. พัฒนาส่บเสริาบุคลากรในทุกๆ ด้าน การเพิ่าศักยภาพ และควาาก้าวหน้าในสายวิชาชีพ 
4. พัฒนาระบบการบริหารบานให้าีประสิทธิภาพ เพ่ือให้าีควาาพร้อาต่อการเปลี่ยนแปลบด้านเศรษฐกิจ และสับคา 
5. อนุรักษ์ สร้าบสรรค์ศิลปวัฒนธรรา ภูาิปัญญาท้อบถิ่นและสิ่บแวดล้อา ส่บเสริาสนับสนุนโครบการพระราชด าริขอบทุกพระอบค์ 

อัตลักษณ์ (Identity) 

   บั ฑิตนักปฏิบัติาืออาชีพที่าีภูาิปัญญาท้อบถิ่นเป็นรากฐานโดยใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนา 

เอกลักษณ์ (Uniqueness) 
ศูนย์กลาบวิชาชีพสู่ควาาเป็นเลิศเพ่ือชุาชน 
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คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

“เป็นคนดี มีความรอบรู้ มุ่งมั่นสื่อสารสัมพันธ์ ก้าวทันเทคโนโลยี” 

B rilliance ความเฉลียวฉลาด บั ฑิตาีควาารอบรู้ สาาารถสืบค้นข้อาูล และข้อเท็จจริบ ท าควาาเข้าใจและสาาารถประเาินข้อาูลแนวคิดและหลักฐาน
ใหา่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการใช้บานตาาสถานการ ์จากแหล่บข้อาูลที่หลากหลาย สาาารถประยุกต์ใช้ควาารู้จากทฤษฎีและประสบการ ์เพ่ือคิด  วิเคราะห์ และ
สับเคราะห์บานอย่าบเป็นระบบ แก้ไขปัญหาและเสนอแนะแนวทาบในการแก้ไขได้อย่าบาีเหตุผล 

A bility ความรู้ความสามารถ บั ฑิตาีควาารู้ในสาระส าคัญขอบศาสตร์ที่ศึกษาาีควาาเชี่ยวชาญในวิชาชีพอย่าบกว้าบขวาบและเป็นระบบ สาาารถเรียนรู้
หลักการและทฤษฎีทาบสถิติหรือค ิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้อบอย่าบเหาาะสา สาาารถเรียนรู้และประยุกต์ใช้หลักการตาาศาสตร์ที่ศึกษา และบูร าการควาารู้ในสาขา
วิชาชีพ สาาารถแข่บขันได้ในระดับสากล รวาทั้บาีทักษะการวิเคราะห์เชิบตัวเลข การสื่อสาร ภาษา และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับ สนุนการด าเนินบาน
ขอบธุรกิจสาาารถเลือกใช้รูปแบบขอบการน าเสนอที่เหาาะสา เพ่ือพัฒนาตนเอบ สับคา และชุาชน 

L earning การเรียนรู้ บั ฑิตาีควาาใฝ่รู้ าีควาาสาาารถในการติดตาาควาาก้าวหน้าทาบวิชาการอย่าบต่อเนื่อบเพ่ือพัฒนาตนเอบและอาชีพ สาาารถคิด
อย่าบาีวิจาร ญา  าีควาาคิดริเริ่าสร้าบสรรค์ สาาารถประยุกต์ สาาารถสรุปประเด็นปัญหา และบูร าการควาารู้สู่การปฏิบัติ สาาารถช่วยและเอ้ือต่อการ
แก้ปัญหาได้อย่าบเหาาะสาบนพื้นฐานขอบตนเอบและขอบกลุ่า เข้าใจการเปลี่ยนแปลบและผลกระทบขอบเทคโนโลยี 

A ccountability ความรับผิดชอบ บั ฑิตาีภาวะผู้น า าีควาาพอเพียบในการด าเนินชีวิต าีทักษะในการท าบานเป็นทีา สาาารถปรับตัวเชิบวิชาชีพ เป็นผู้
าีคุ ธรราและจริยธรรา ซื่อสัตย์สุจริต าีควาารับผิดชอบ รับฟับควาาคิดเห็นขอบผู้อื่น าีจรรยาบรร วิชาชีพ เคารพกฎระเบียบและข้อบับคับต่าบ ๆ ด ารบควาาเป็น
ไทย าีจิตอาสาและส านึกสาธาร ะทั้บต่อตนเอบ อบค์กร สับคา และสิ่บแวดล้อา รวาถึบสับคาข้าาวัฒนธรรา 
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สถานที่ตั้ง 
ค ะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  าหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชาบคลล้านนา   

128 ถนนห้วยแก้ว ต าบลช้าบเผือก อ าเภอเาือบ จับหวัดเชียบใหา ่50300  

ค ะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  าหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชาบคลล้านนา เชียบราย   
599 หาู่10 ต าบลทรายขาว อ าเภอพาน จับหวัดเชียบราย  57120 

ค ะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์   าหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชาบคลล้านนา ตาก  
41 ถนนพหลโยธิน ต าบลไา้บาา อ าเภอเาือบ จับหวัดตาก 63000  

ค ะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์   าหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชาบคลล้านนา  น่าน  
59 หาู่ 13 ต าบลฝายแก้ว อ าเภอภูเพียบ จับหวัดน่าน 55000  

ค ะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์   าหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชาบคลล้านนา พิษ ุโลก  
52 หาู่ 7 ต าบลบ้านกร่าบ อ าเภอเาือบ จับหวัดพิษ ุโลก 65000  

ค ะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์   าหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชาบคลล้านนา  ล าปาบ   
200 หาู่ 17 ต าบลพิชัย อ าเภอเาือบ จับหวัดล าปาบ 52000  
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หลักสูตรการเรียนการสอน 
ล าดับที่ พื้นที่ หลักสูตรที่เปิดสอน รายช่ือหลักสูตร 

1 เชียบใหา ่ การบัญชี บช.บ.การบัญชี 
  การจัดการ บธ.บ.การจัดการ 
  การตลาด บธ.บ.การตลาด 
  ระบบสารสนเทศทาบคอาพิวเตอร ์  บธ.บ.ระบบสารสนเทศทาบคอาพิวเตอร์   
  การจัดการธุรกิจระหว่าบประเทศ บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่าบประเทศ 
  ภาษาอับกฤษธุรกิจ บธ.บ.ภาษาอับกฤษธุรกิจ 
  การท่อบเที่ยวและการโรบแรา ศศ.บ.การท่อบเที่ยวและการโรบแรา 
  ภาษาอับกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ศศ.บ.ภาษาอับกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 
  บริหารธรุกิจาหาบ ัฑติ บธ.า. บริหารธุรกิจ 

2 เชียบราย การบัญชี บช.บ.การบัญชี 
  การจัดการ บธ.บ.การจัดการ 
  การตลาด บธ.บ.การตลาด 
  ระบบสารสนเทศทาบคอาพิวเตอร ์  บธ.บ.ระบบสารสนเทศทาบคอาพิวเตอร์   

3 ตาก การบัญชี บช.บ.การบัญชี 
  การจัดการ บธ.บ.การจัดการ 
  การตลาด บธ.บ.การตลาด 
  ระบบสารสนเทศทาบคอาพิวเตอร ์  บธ.บ.ระบบสารสนเทศทาบคอาพิวเตอร์   
  การท่อบเที่ยวและการโรบแรา ศศ.บ.การท่อบเที่ยวและการโรบแรา 
  ภาษาอับกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ศศ.บ.ภาษาอับกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 

4 น่าน การบัญชี บช.บ.การบัญชี 
  การจัดการ บธ.บ.การจัดการ 
  การตลาด บธ.บ.การตลาด 
  ระบบสารสนเทศทาบคอาพิวเตอร ์  บธ.บ.ระบบสารสนเทศทาบคอาพิวเตอร์   
  ภาษาอับกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ศศ.บ.ภาษาอับกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 

5 พิษ ุโลก ระบบสารสนเทศทาบคอาพิวเตอร ์  บธ.บ.ระบบสารสนเทศทาบคอาพิวเตอร์   
  การจัดการ บธ.บ.การจัดการ 
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ล าดับที่ พื้นที่ หลักสูตรที่เปิดสอน รายช่ือหลักสูตร 
 พิษ ุโลก ภาษาอับกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ศศ.บ.ภาษาอับกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 

6 ล าปาบ การบัญชี บช.บ.การบัญชี 
  การจัดการ บธ.บ.การจัดการ 
  การตลาด บธ.บ.การตลาด 
  ระบบสารสนเทศทาบคอาพิวเตอร ์  บธ.บ.ระบบสารสนเทศทาบคอาพิวเตอร์   
  การท่อบเที่ยวและการโรบแรา ศศ.บ.การท่อบเที่ยวและการโรบแรา 

รวมจ านวนหลักสูตรที่เปิดสอน 9 หลักสูตร 
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โครงสร้างการบริหารงาน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
(คณบดี) 

 

ส านักงานสาขา ส านักงานคณบด ี ศูนย์ COE คณะ ส านักงานสาขา  (พื้นท่ี) 

ศูนย์ภาษา สาขาบริหารธุรกิจ งานบริหาร สาขาบริหารธุรกิจ 

ศูนย์บริการวิชาชีพบัญช ี สาขาการบัญช ีงานวิชาการและกิจการ
นักศึกษา 

สาขาการบัญช ี

สถาบันภาษาและวัฒนธรรมจีน 
(จอมทอง) 

สาขาศิลปศาสตร์ งานวิเทศสัมพันธ ์ สาขาศิลปศาสตร์ 

เลขานุการ
คณบดี 

งานวิจัยและบริการ
วิชาการ 

งานประกันคุณภาพ
การศึกษา 

งานพัฒนานกัศึกษา 

ศูนย์การจัดการศึกษา
จอมทอง 

งานบัณฑิตศึกษา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
(อธิการบดี) 

 

คณะกรรมการบริหาร 
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

 

คณะกรรมการประจ า 
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

 

รองคณบดี 
 

ด้านบริหารและแผนยุทธศาสตร์ 
 

ด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา 
 

ผู้ช่วยคณบด ี
 

ด้านวิจัยและบริการวิชาการ 
 

ด้านพัฒนานกัศึกษา 
 

ด้านวิเทศสัมพนัธแ์ละประกนัคุณภาพฯ 
 

ด้านบัณฑิตศึกษา 
 
ศูนย์การจัดการศึกษาจอมทอง 
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รายช่ือผู้บริหารและกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน 

1. ผศ.ชนติา  โชติเสถียรกุล  ค บดีค ะบริหารธุรกิจและศลิปศาสตร์  
2. นาบอุษาาาศ รัตนวบศ ์  รอบค บดดี้านบริหารและแผนยทุธศาสตร ์
3. ผศ. กัลยารัตน ์ เศวตนันทน์  รอบค บดดี้านวิชาการและกิจการนักศึกษา 
4. นาบสาวสุรยี์พร  ใหญ่สบ่า  รอบค บดรีอบค บดดี้านวิเทศสาัพันธ์และประกันค ุภาพการศึกษา 
5. ผศ.เสรฐสุดา  ปรีชานนท ์  ผู้ช่วยค บดีด้านบานวิจัยและบริการวิชาการ  
6. ดร.ธัญวด ี  สุจรติธรรา  ผู้ช่วยค บดีด้านบานพัฒนานักศึกษา 
7. –       ผู้ช่วยค บดีด้านบ ัฑิตศึกษา 
8. นายสุทัศน์  กุ า     ผู้ช่วยค บดีศูนย์การจัดการศึกษา (จอาทอบ) 
9. นายอนวัช  จิตต์ปรารพ  หัวหน้าสาขาบริหารธรุกิจ  
10. ดร. วรวิทย ์ เลาหะเาทน ี  หัวหน้าสาขาการบัญชี 
11. ผศ. ศักดิส์ายันต ์ ใยสาาเสน  หัวหน้าสาขาศลิปศาสตร ์
12. ดร. กัญญ์วรา สาใจ  หัวหน้าหลักสูตรการจดัการ 
13. นาบสาวศิริรักษ์   ยาวิราช  หัวหน้าหลักสูตรการตลาด 
14. ผศ. ประภาพร   หัสรับส ี  หัวหน้าหลักสูตรภาษาอับกฤษธุรกจิ 
15. นายธีรภพ   แสบศร ี  หัวหน้าหลักสูตรระบบสารสนเทศทาบคอาพิวเตอร ์
16. นาบสุภาวดี  วรุ กลู  หัวหน้าหลักสูตรการจดัการธุรกจิระหว่าบประเทศ 
17. นายสวัสดิ์   หากิน  หัวหน้าหลักสูตรการบัญช ี
18. ดร. สภุรพรร  คนเฉียบ  หัวหน้าหลักสูตรภาษาอับกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 
19. นายอนาวิน   สุวรร ะ  หัวหน้าหลักสูตรการท่อบเที่ยวและการโรบแรา 
20. ดร.ธนศักดิ์     ตันตินาคา  หัวหน้าโครบการการจดัการธรุกิจค้าปลีก 
21. นาบสุชาดา   ทรัพยสาร  หัวหน้าโครบการควาาร่วาาอืทาบวิชาการระหว่าบ ค ะบริหารธุรกจิและศิลปศาสตร์ กับ บริษัท ซีพี ออลล ์จ ากัด (าหาชน)   
22. นายยุรธร จีนา   หัวหน้าบานประกันค ุภาพการศกึษา 
23. นายเทวา   พรหานุชานนท์ หัวหน้าบานพัฒนาระบบฐานข้อาลูสารสนเทศ 



แผนปฏิบัติราชการประจ าปงบบประาา  2560 ค ะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 11 

 

24. นาบสาวรับสิาา  กันธิวาส  หัวหน้าบานประชาสาัพันธ์ 
25. นายดิลก    ประสานวรกิจกลุ หัวหน้าบานอาคารสถานท่ี (ศลิปศาสตร์) 
26. นายธีรภพ   แสบศร ี  หัวหน้าบานอาคารสถานท่ี 
27. นาบอัปษร ธรราสโรช  หัวหน้ากลุ่าวิชาภาษาตะวันตก 
28. นาบสุชาดา อรุ ศิโรจน ์  หัวหน้ากลุ่าวิชาภาษาตะวันออก 
29. ดร. ตะวัน วาทกิจ  หัวหน้ากลุ่าวิชาสับคาศาสตร ์
30. นาย ัฐพบศ ์ ดีไพร  หัวหน้ากลุ่าวิชาพละศึกษาและนนัทนาการ 

พ้ืนที่ล าปาง 
1. นายกร        จันทรวิโรจน์  หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ 
2. นาบปญัจพร       ศรีชนาพันธ ์  รักษาราชการหัวหน้าสาขาการบัญชี 
3. ผศ.นวลศรี       จารุทรรศน์  หัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์ 

พ้ืนที่เชียงราย 
1. ผศ.ดร.  ภัทร       ทิพย์ศรี  หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ 
2. นาบฉวีวรร        เจริญรูป  รักษาราชการหัวหน้าสาขาการบัญชี 
3. นาบสาวอัญชนา       พรหาปัน  หัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์ 

พ้ืนที่น่าน 
1. ดร.ชุติสร        แก้วบรรจบ  หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ 
2. นาบอัจฉราภร ์       พูลยิ่บ  รักษาราชการหัวหน้าสาขาการบัญชี 
3. ผศ.นันทา        เติาสาบัติถาวร รักษาราชการหัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์ 

พ้ืนที่ตาก 
1. ดร.กัญฐ า       ดิษฐ์แก้ว  รักษาราชการหัวหน้าสาขาการบัญชี 
2. ผศ.ดร.เทอดทูล       โตคีรี  หัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์ 

พ้ืนที่พิษณุโลก 
1. ดร.กัญญกาญจน์       ไซเออร์ส  หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ 
2. นายนิพล         โนนจุ้ย  หัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์ 
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จ านวนอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
 1) จ านวนอาจารย์ประจ า 

      ตารางสรุปจ านวนอาจารย์แยกตามพ้ืนที่  

พื้นที่ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ พนักงานตามพันธกิจ ลูกจ้างชั่วคราว รวม 

เชียงใหม่ 41 65 0 2 27 135 

เชียงราย 15 29 0 0 5 49 

ตาก 21 25 0 2 11 59 

น่าน 17 16 0 0 7 40 

พิษณุโลก 13 16 0 4 0 33 

ล าปาง 14 22 0 1 15 52 

รวม 121 173 0 9 65 368 
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 2) จ านวนบุคลากรสายสนับสนุน 
  จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนจ าแนกตาาเขตพ้ืนที่     

พื้นที่ พ.สถาบันอุดมศึกษาพ. พ.ราชการ พันธกิจตามพันธกิจ ลูกจ้างชั่วคราว รวม 

เชียงใหม่ 14 1 2 13 30 

เชียงราย 0 0 0 0 0 

ตาก 2 1 0 2 5 

น่าน 2 0 0 1 3 

พิษณุโลก 1 0 0 0 1 

ล าปาง 0 1 0 2 3 

รวม 19 3 2 18 42 
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พันธกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์ 

พันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ ์
1. ด้านการจัดการเรียนการ

สอน 
1. พัฒนากระบวนการผลิตบั ฑิต Hands - on ที่าีควาารู้ าีคุ ธรรา        

บ่าเพาะการเป็นผู้ประกอบการ และพึ่บพาตนเอบ  
1. ผลิตบั ฑิตนักปฏิบัติ โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ด้วยกระบวนการเรียนรู้

ที่บูร าการเข้ากับการท าบานในสถานประกอบการจริบ (WIL)   
2. ด้านการวิจัย 2. ผลิตผลบานวิจัยที่าีคุ ภาพสูบเป็นที่ยอารับในระดับชาติและนานาชาติและ

าีศักยภาพในการสร้าบผลกระทบเชิบบวกต่อเศรษฐกิจสิ่บแวดล้อาชุาชน
และวัฒนธรราตลอดจนน าผลบานวิจัยไปยกระดับคุ ภาพชีวิตขอบคนใน
สับคาและน าไปใช้ประโยชน์ในเชิบพา ิชย์ 

2. สร้าบควาาเป็นเลิศทาบด้านวิชาการ วิจัย และ นวัตกรรา Community 
Research and Innovation เพื่อผลิตผลบานวิจัยที่ตอบสนอบควาา
ต้อบการขอบชุาชนโดยยกระดับคุ ภาพชีวิตขอบคนในสับคาและเพิ่าขีด
ควาาสาาารถในการแข่บขันขอบประเทศและยกระดับคุ ภาพชีวิตขอบ
คนในสับคา 

3. ด้านการบริการวชิาการ 3. ให้บริการวิชาการตาาควาาต้อบการขอบชุาชนท้อบถิ่น สร้าบอาชีพเสริา 
เพิ่าาูลค่า และควาาาั่นคบให้กับชุาชนด้วยการบริการวิชาการผ่านการาี
ส่วนร่วาขอบคนในชุาชน 

3. พัฒนาการให้บริการวิชาการตาาควาาต้อบการขอบชุาชนท้อบถิ่น สถาน
ประกอบการ และหน่วยบานทั้บภาครัฐ และเอกชน  ส่บเสริาการสร้าบ
อาชีพเสริา การเพิ่าาูลค่า และเพิ่าควาาาั่นคบให้กับชุาชนด้วยการ
บริการวิชาการผ่านการาีส่วนร่วาขอบคนในชุาชน าีการใช้ประโยชน์จาก
การบริการวิชาการ เพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุาชน สับคา 

4. ด้านการท านุศิลปะและ
วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม 

4. พัฒนาการท านุบ ารุบศิลปวัฒนธรราที่บูร าการและเกิดประโยชน์ต่อชุาชน 
สับคา อย่าบเป็นรูปธรรา 

4. จัดกิจกรราที่ฟ้ืนฟู อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา และเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรา 
ส่บเสริาภูาิปัญญาท้อบถิ่น พัฒนาการท านุบ ารุบศิลปวัฒนธรราที่บูร า
การ และเกิดประโยชน์ต่อชุาชน   

5. ด้านการบริหารจัดการ 5. จัดระบบบริหารจัดการที่ เน้นการส่บเสริา ก ากับ ติดตาา าุ่บเน้นการ
กระจายอ านาจ ตาาบทบาท ควาารับผิดชอบ ทุกพื้นที่าีส่วนร่วาคิด     
ร่วาท า ร่วาพัฒนา ใช้ทรัพยากรต่าบๆร่วากันโดยยึดประโยชน์สูบสุดขอบ
อบค์กร 

5. พัฒนาระบบบริหารจัดการและธรราาภิบาล Good Governance and 
Modern Management พัฒนาคุ ภาพการบริหารบานแบบกระจาย
อ านาจ าีคุ ภาพและาีส่วนร่วา   
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การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค 

สภาพแวดล้อมภายใน 

ผลการวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมภายใน 

รหัส ประเด็นปัจจัย 

จุดแข็ง (Strengths) 
S1 เป็นคณะฯ ที่รวมศาสตร์ 3 กลุ่มไว้ด้วยกัน ได้แก่ กลุ่มบริหารธุรกิจ กลุ่มการบัญฃี และกลุ่มศิลปศาสตร์ ที่มีหลักสูตรหลากหลาย และกระจายไปยัง 6 พ้ืนที่      

เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้เรียน และแต่ละศาสตร์มีจุดแข็งท่ีสามารถเกื้อกูลกันได้อย่างลงตัว  

S2 มีหลักสูตรที่เป็นที่ต้องการของตลาด และสามารถพัฒนาอาชีพได้ในอนาคต ทั้งในระดับปริญญาและบัณฑิตศึกษา และทุกหลักสูตรได้เข้าสู่ระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา (QA) และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 

S3 มีหลักสูตรมุ่งความเชี่ยวชาญในการฝึกทักษะวิชาชีพทุกหลักสูตร ก าหนดให้นักศึกษาต้องมีทักษะวิชาชีพภายใต้รายวิชาสหกิจศึกษา (Co-operative Education) 
เพ่ือสร้างความพร้อมในการปฏิบัติงานเมื่อจบการศึกษา และสามารถประกอบอาชีพได้อย่างแท้จริงและมีประสิทธิภาพ 

S4 ส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นนักคิด โดยหลักสูตรก าหนดให้นักศึกษาต้องท าโครงการวิจัย/กรณีศึกษา (PBL : Problem - Based Learning, Project Based)  
เพ่ือสร้างความพร้อมให้กับนักศึกษาได้รู้จักการค้นคว้าหาความรู้ และค าตอบผ่านกระบวนการวิจัย/กรณีศึกษา 

S5 ทุกหลักสูตรมีกิจกรรมและโครงการที่สนับสนุนด้านวิชาการที่บูรณาการกับการปฏิบัติงานจริง (WIL : Work Integrated Learning)  
เพ่ือเป็นการพัฒนาทักษะ ความสามารถทางวิชาชีพ และประสบการณ์จริง คิดเป็น ท าเป็น ให้เกิดข้ึนกับผู้เรียน  

S6 มีแผนพัฒนาด้านการศึกษาในการเรียนรวมเหล่า และทุกคณะสามารถเรียนรวมกันได้ แบบ Modular System  

S7 มีแผนและเป้าหมายในการพัฒนาด้านทักษะและความสามารถด้านภาษาต่างประเทศของนักศึกษา ให้ทัดเทียมกับนานาชาติ 

S8 มีการบูรณาการศาสตร์จากหลายๆ ศาสตร์ ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้แบบใหม่ และมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
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สภาพแวดล้อมภายใน 

ผลการวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมภายใน 

รหัส ประเด็นปัจจัย 

จุดอ่อน (Weaknesses) 

w1 บุคลากรสายวิชาการ มุ่งเน้นแต่เฉพาะการเรียนการสอนเป็นหลัก ท าให้ขาดความพร้อมในการพัฒนาประสบการณ์ด้านทักษะที่จ าเป็น เช่น  ทักษะเฉพาะทาง
ภาษาต่างประเทศ และการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 

w2 สัดส่วนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิต าแหน่งทางวิชาการและวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายของแผนพัฒนาบุคลากรของคณะ 
w3 บุคลากรสายสนับสนุน ยังมีภาระงานมาก ท าให้ขาดความพร้อมในการพัฒนาประสบการณ์ด้านทักษะที่จ าเป็นทางด้านภาษาต่างประเทศ และการใช้เทคโนโลยี  

ขั้นสูง รวมถึงทักษะความเชี่ยวชาญในสายงานที่ได้รับมอบหมาย 
w4 อาจารย์ขาดการเข้าถึงแหล่งทุนวิจัยภายนอก และการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยตลอดจนบทความทางวิชาการยังมีน้อย 
w5 ขาดการสร้างระบบในการวัดและประเมินผลการศึกษาท่ีมาตรฐานเดียวกัน 
w6  อาจารย์และเจ้าหน้าที่ขาดความเข้าใจในการเชื่อมกระบวนการ PDCA ตามตัวชี้วัดของงานประกันคุณภาพการศึกษา 
w7 ขาดการน าระบบสนับสนุนการเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยี เช่น E-Learning E-library E-Student E-Service มาใช้ในการยกระดับคุณภาพการด าเนินงานของ

คณะฯ ให้มีประสิทธิภาพ และสร้างความเท่าเทียมกันด้านการศึกษา 
w8 ขาดการสร้างบรรยากาศ สิ่งแวดล้อม สิ่งสนับสนุนที่มีความเป็นนานาชาติ และบรรยากาศทางวิชาการ ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
w9 นักศึกษาขาดทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ภาวะการเป็นผู้น า คุณธรรม จริยธรรม การมีจิตสาธารณะ  ตลอดจนทักษะการด ารงชีวิต อย่างสร้างสรรค์       

และเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน ซึ่งเป็นทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 
w10 ขาดการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ใช้ยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายร่วมกัน 
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สภาพแวดล้อมภายนอก 

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก  

รหัส ประเด็นปัจจัย 

โอกาส (Opportunities) 
O1 มหาวิทยาลัยและคณะ มีนโยบายสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการและสหกิจศึกษาในลักษณะที่ เป็นหุ้นส่วน  (Partnership) หรือลักษณะเครือข่าย 

(Networking) กับมหาวิทยาลัยและสถานประกอบการ ทั้งในและต่างประเทศ ท าให้คณะสามารถสนับสนุนบุคลากรและนักศึกษา ด้านวิชาการ  งานวิจัย      
รวมถึงการท ากิจกรรม และแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษาระหว่างสถาบัน 

O2 จากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ท าให้คณะสามารถจัดหลักสูตรเพ่ือขยายการศึกษาในระดับสากลมากขึ้น  รวมถึงเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา         
ในทุกหลักสูตร  มีโอกาสเข้าสู่ตลาดแรงงานเพ่ิมข้ึน 

O3 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลก ด้านเทคโนโลยี ช่วยให้เกิดองค์ความรู้ ตลอดจนการจัดการเรียนการสอนมีโอกาสได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการศึกษา 
สะดวกรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ 

O4 การให้ความส าคัญตอ่การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-long Learning) ท าให้คณะสามารถจัดหลักสูตรตอบสนองความต้องการที่ไม่สิ้นสุด 
O5 นโยบายมหาวิทยาลัย สนับสนุนการศึกษาต่อในระดับระดับปริญญาเอก และส่งเสริมการฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพให้กับอาจารย์ 
O6 แนวคิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เอ้ือให้คณะสามารถผลิตบัณฑิตที่มีองค์ความรู้ ทักษะปฏิบัติ และมีความคิดสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีและนวัตกรรม

เพ่ิมข้ึน เป็นบัณฑิตท่ีสมบูรณ์ ตรงความต้องการของตลาดแรงงานในโลกปัจจุบัน 
O7 มหาวิทยาลัยอ านวยความสะดวกด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  เช่น ห้องปฏิบัติการเรียนรู้  ระบบอินเตอร์เน็ต WiFi ที่ทั่วถึง รวมทั้งพัฒนาระบบสารสนเทศ         

ให้มีมาตรฐานและทันต่อการเปลี่ยนแปลง รวมถึงสนับสนุนการขยายแหล่งทรัพยากร สร้างพ้ืนที่และสภาพแวดล้อมที่ดี เพ่ือการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

อุปสรรค (Threat) 
T1 การก าหนดเกณฑ์ของสกอ. ในการก าหนดคุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ต้องมีต าแหน่งทางวิชาการ/จบการศึกษาในระดับปริญญาเอกไม่ครบตามเกณฑ์  

และอาจารย์ที่มีผลงานวิชาการเกษียณอายุราชการ มีจ านวนมากกว่าที่มีผลงานบริการวิชาการเพ่ิมข้ึน 
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สภาพแวดล้อมภายนอก 

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก  

รหัส ประเด็นปัจจัย 

T2 สภาวการณ์ทางการแข่งขันและการลงทุนทางการศึกษาเพ่ิมสูงขึ้นของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ และภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ 
T3 การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ก้าวหน้าและรวดเร็ว ท าให้สื่อและอุปกรณ์/ครุภัณฑ์การเรียนการสอนไม่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
T4 โครงสร้างการเปลี่ยนแปลงของประชากรมีอัตราการเกิดลดลง ส่งผลถึงจ านวนนักศึกษาที่เป็นตัวป้อนในระบบน้อยลง 
T5 สังคมและสภาพแวดล้อมภายนอก เช่น ความไม่รู้เท่าทัน ความสัมพันธ์ทางเพศ ยาเสพติด การพนัน ปัญหาครอบครัว  ที่ระบาดเข้ามาในสถานศึกษา           

รวมถึงการใช้เทคโนโลยีอย่างไม่เกิดประโยชน์ ท าให้เป็นอุปสรรคในการสร้างความแข็งแกร่งในจิตใจที่มุ่งมั่นจะก้าวบรรลุถึงความส าเร็จในการศึกษา  เสื่อมถอย  
ด้านคุณธรรม จริยธรรม และการด ารงชีวิตของนักศึกษา 
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เป้าประสงค์ของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ. 2557-2561 
กลยุทธ์ เป้าประสงค์ 

กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน New Approach to Learning เป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้และพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศและแข่งขันได้       
ในระดับสากล 

ผลิตบั ฑิตนักปฏิบัติที่าีคุ ลักษ ะพึบประสบค์ขอบค ะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

กลยุทธ์ที่  2 : สร้างความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ วิจัย และ นวัตกรรม Community Research and 
Innovation เพื่อผลิตผลงานวิจัยที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนโดยยกระดับคุณภาพชีวิตของคน       
ในสังคมและเพิ่มขีดวามสามารถในการแข่งขันของประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคม 

ผลิตผลบานวิจัยที่าีคุ ภาพสูบเป็นที่ยอารับในระดับชาติและนานาชาติและาีศักยภาพในการสร้าบ  ผลกระทบ
เชิบบวกต่อเศรษฐกิจสิ่บแวดล้อาชุาชนและวัฒนธรราตลอดจนน าผลบานวิจัยไปยกระดับคุ ภาพชีวิตขอบคน
ในสับคาและน าไปใช้ประโยชน์ในเชิบพา ิชย์ 

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

พัฒนาศักยภาพค าจารย์ โดยการสนับสนุน และให้ควาาส าคัญแก่  การศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก     
การเสนอขอต าแหน่บทาบวิชาการ  การสร้าบควาาเช่ียวชาญในสาขาวิชาที่สอน และการพัฒนาเทคนิควิธีการ
สอน เสริาสร้าบนักศึกษาให้าีคุ ลักษ ะ หรืออัตลักษ ์ตาาที่ค ะก าหนดาีควาาสาาารถด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

กลยุ ท ธ์ ที่  4  : พั ฒ นาระบบ บริห ารจั ดการแล ะธรรม า ภิบาล  Good Governance and Modern 
Management พัฒนาคุณภาพการบริหารงานแบบกระจายอ านาจ มีคุณภาพและมีส่วนร่วม   

จัดระบบบริหารจัดการที่ เน้นการส่บเสริา ก ากับ ติดตาา าุ่ บเน้นการกระจายอ านาจ ตาาบทบาท           
ควาารับผิดชอบ ทุกพื้นที่าีส่วนร่วาคิด ร่วาท า ร่วาพัฒนา ใช้ทรัพยากรต่าบๆร่วากันโดยยึดประโยชน์สูบสุด
ขอบอบค์กร 

กลยุทธ์ที่ 5 : การสร้างเครือข่ายและพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากล Networking and Internationalization 
สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและ
บุคลากรเพื่อพัฒนาหลักสูตร กิจการหลักสูตรและ พัฒนาโลกทัศน์ วิสัยทัศน์ จากประสบการณ์การศึกษาและ
ท างานกับผู้อ่ืนในสังคมแบบ พหุวัฒนธรรม (Multicultural and Life Skills Literacy) 

พัฒนาควาาสาาารถ ควาารู้เชิบวิชาการ วิจัย ทักษะชีวิต ทักษะการท าบานขอบบั ฑิตและต่อยอดอบค์ควาารู้
และวิสัยทัศน์ขอบบุคลากรในการพัฒนาทรัพยากรานุษย์ที่าี คุ ภาพขอบสับคาร่วากับเครือข่ายตาา
าาตรฐานสากล 

กลยุทธ์ที่ 6 : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ และการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยทั้งระบบ 
Computer and Technology Literacy พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการให้บริการและการบริหารจัดการ    
ในทุกภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย 

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทั้บอบค์กร ก าหนดให้บุคลากร และนักศึกษาาีทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ได้าาตรฐานสากล 
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นโยบายการบริหารและการพัฒนา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
นโยบาย 

นโยบายด้านที่ 1 พัฒนากระบวนการผลิตบั ฑิต Hands-on ที่าีควาารู้ าีคุ ธรรา บ่าเพาะการเป็นผู้ประกอบการ และพ่ึบพาตนเอบ  
นโยบายด้านที่ 2 พัฒนากระบวนการเสริาสร้าบบานวิจัย และให้บริการวิชาการ สู่ชุาชนสับคาที่ยั่บยืน ประสานบานควาาร่วาาือทั้บภายนอกและภายใน

าหาวิทยาลัยฯ 
นโยบายด้านที่ 3 พัฒนาส่บเสริาบุคลากรในทุกๆ ด้าน การเพ่ิาศักยภาพ และควาาก้าวหน้าในสายวิชาชีพ 
นโยบายด้านที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารบานให้าีประสิทธิภาพ เพ่ือให้าีควาาพร้อาต่อการเปลี่ยนแปลบด้านเศรษฐกิจ และสับคา 
นโยบายด้านที่ 5 อนุรักษ์ สร้าบสรรค์ศิลปวัฒนธรรา ภูาิปัญญาท้อบถิ่นและสิ่บแวดล้อา 

 
แผนพัฒนาตามนโยบาย 
นโยบายด้านที่ 1 พัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิต Hands-on ที่มีความรู้ มีคุณธรรม บ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการ และพึ่งพาตนเอง  

1. ด าเนินกลยุทธ์เชิบรุกในการดึบดูดนักเรียนที่าีคุ ภาพให้เข้าศึกษาในค ะาากขึ้น 
1.1  ปรับปรุบเวปไซต์ค ะบริหารธุรกิจฯ และทุกสาขาวิชาในทุกพ้ืนที่ให้าีควาาทันสาัยอย่าบเร่บด่วน 
1.2  วาบแนวทาบการแนะแนวเชิบรุกเพ่ือให้เข้าถึบนักศึกษากลุ่าเป้าหาาย โดยเฉพาะกลุ่าสถาบันอาชีวศึกษาาากยิ่บข้ึน เช่น การ Road show ตาาสถาบัน  

 อาชีวะต่าบ ๆ ทั่วภาคเหนือ 
1.3  เพ่ิาควาาร่วาาือระหว่าบสถาบันการศึกษาท่ีผลิตตัวป้อนแก่าหาวิทยาลัย โดยร่วากันพัฒนาอาจารย์ที่สอนในกลุ่าอาชีวศึกษา (ปัจจุบันาีศิษย์เก่าขอบ  
       าทร.ล้านนาเป็นอาจารย์ ในสถาบันการศึกษาอาชีวะในจับหวัดภาคเหนือที่ผลิต ปวช. ปวส. เกือบทุกแห่บ) 
1.4  ส่บเสริาและสนับสนุนการจัดกิจกรราให้นักศึกษาาีคุ ธรราจริยธรรา าีทักษะชีวิต จิตสาธาร ะ จิตอาสา และการอยู่ร่วากับผู้อ่ืน 
1.5  สร้าบเครือข่ายร่วาาือและพัฒนากิจกรราศิษย์เก่า 
1.6  ให้ทุนการศึกษาในรูปแบบต่าบ ๆ กับนักเรียนนักศึกษาเพ่ือดึบดูดนักเรียนที่าีคุ ภาพให้เข้าศึกษาต่อในค ะ โดยการสนับสนุนแหล่บเบินทุน            

จากภายนอก เช่น ชาราศิษย์เก่าค ะบริหารฯ 
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2. ปรับปรุบหลักสูตรและพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้สอดคล้อบกับสภาวการ ์ปัจจุบัน ควาาต้อบการขอบสับคาและตลาดแรบบาน  
2.1  พัฒนาหลักสูตรใหา่ ๆ ที่ตรบกับควาาต้อบการขอบตลาดในปัจจุบัน  

2.1.1 หลักสูตรปริญญาตรี (Undergraduate program) โดยาุ่บเน้นหลักสูตรพหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ (Interdisciplinary program) 
จากการศึกษาพบว่า หลักสูตรใหา่ที่ก าลับเป็นที่ต้อบการในปัจจุบันคือ นักบริหารการเบิน (เรียนบัญชีผสานกับการเบิน)  โดยการเรียน
หลักสูตรบัญชีบั ฑิตแต่เน้นกลุ่าวิชาเลือกเพ่ือไปสอบใบอนุญาตด้านการเบิน 

2.1.2 พัฒนาหลักสูตรคู่ขนาน (Double degree Program)  หาายถึบ หลักสูตรสอบหลักสูตรที่ให้ผู้เรียนศึกษาไปพร้อากัน โดยผู้ส าเร็จ
การศึกษาจะได้รับปริญญาจากทั้บสอบหลักสูตร ) ซึ่บจะเป็นการเปิดโอกาสให้พัฒนาบั ฑิตที่าีควาาสาาารถเป็นที่ต้อบการขอบ
ตลาดแรบบาน เช่น นักบัญชีที่เชี่ยวชาญด้านระบบสารสนเทศ (เรียนหลักสูตรบัญชีบั ฑิตควบคู่กับหลักสูตรบริหารธุรกิจบั ฑิตด้าน
สารสนเทศ) ซึ่บอาจเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่เรียนในาทร.ล้านนาทั้บ 2 หลักสูตรและเป็นควาาร่วาาือกับาหาวิทยาลัยแห่บอ่ืนในประเทศ
ไทย 

2.1.3 ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร (Joint degree Program) หาายถึบ หลักสูตรที่ส่วนบานได้ร่วาาือกับสถาบันการศึกษาในต่าบประเทศ 
เพ่ือด าเนินการจัดการเรียนการสอนร่วากัน โดยผู้ส าเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญา 2 ใบจากทั้บสอบสถาบันฯ หรือได้รับจากที่ใดที่หนึ่บ
แล้วแต่ข้อตกลบที่าหาวิทยาลัยาีข้อตกลบร่วากับาหาวิทยาลัยในต่าบประเทศ 

2.1.4 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (Graduate program) พัฒนาหลักสูตรใหา่ ๆ ให้ตรบกับควาาต้อบการขอบตลาดซึ่บได้แก่ หลักสูตร
บริหารธุรกิจาหาบั ฑิตและบัญชีาหาบั ฑิตแบบ duo-degree โดยการเรียนแบบปริญญาตรีควบปริญญาโท 

2.2  พัฒนากระบวนการเรียนการสอนในหลักสูตรปัจจุบันให้เป็นระบบสอบภาษา (Bilingual Program) โดยเน้นทักษะการอ่าน ฟับ และพูด ไา่น้อยกว่า 
ร้อยละ 60 ในรายวิชา 

2.3  จัดตั้บโครบการบั ฑิตเกียรตินิยา (Honors Class Program) เพ่ือสร้าบกระบวนการเรียนการสอนแบบเข้าข้นที่เน้นประสิทธิผลขอบการเรียนรู้ควบคู่
กับการปฏิบัติบานจริบในสถานประกอบการ (Work Integrated Learning) โดยเริ่าน าร่อบกับหลักสูตรบัญชีบั ฑิตในปง 2559 ซึ่บจะให้นักศึกษาเรียน
ในระบบไตรภาคเรียน 1 ภาคการศึกษา ปฏิบัติบานในสถานประกอบการที่าีบันทึกข้อตกลบร่วากัน 1 ภาคการศึกษา และกลับาาเรียนอีก 1          
ภาคการศึกษา 

3. ปรับปรุบระบบสาธาร ูปโภคต่าบ ๆ เช่น ศูนย์การเรียนรู้ สถานที่ส าหรับจัดกิจกรราส่บเสริาวิชาการ  
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4. เสริาสร้าบทักษะการใช้โปรแกราคอาพิวเตอร์ทาบบริหารธุรกิจและการใช้ภาษาต่าบประเทศ 
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิาประสิทธิภาพการสอน 

 
นโยบายด้านที่ 2 พัฒนากระบวนการเสริมสร้างงานวิจัย และให้บริการวิชาการ สู่ชุมชนสังคมที่ยั่งยืน ประสานงานความร่วมมือทั้งภายนอกและภายใน
มหาวิทยาลัยฯ 

1. จัดตั้บศูนย์ส่บเสริาการวิจัยและนวัตกรราและแต่บตั้บค ะกรราการวิจัยค ะ เพ่ือท าหน้าที่ 
1.1  สรรหา และจัดสรรทุนวิจัยจากแหล่บภายนอกและภายใน 
1.2  พิจาร าและกลั่นกรอบข้อเสนอบานวิจัยภายในขอบค ะ 
1.3  ให้การสนับสนุนด้านอุปกร ์และเครื่อบาือการท าวิจัยและนวัตกรรา 
1.4  สถานที่ส าหรับการท าวิจัยและนวัตกรรา 
1.5  แต่บตั้บพ่ีเลี้ยบส าหรับอาจารย์ที่เป็นนักวิจัยหน้าใหา่ 
1.6  ผลักดันให้าีการศึกษาโดยเน้นการวิจัยชุาชนในรายวิชาเรียนาากยิ่บขึ้น 
1.7  ส่บเสริาให้าีการเผยแพร่ผลบานวิจัยในระดับต่าบ ๆ 

2. ส่บเสริาการวิจัยเป็นทีาเพ่ือการบูร าการอบค์ควาารู้และสร้าบสรรค์ควาารู้เชิบสหวิทยาการที่เป็นประโยชน์ต่อสับคาอย่าบเป็นรูปธรรา 
3. สร้าบและขยายเครือข่ายทาบวิชาการกับภาครัฐ ภาคเอกชน และาหาวิทยาลัยในภูาิภาคอ่ืน 
4. สร้าบควาาตระหนักในเรื่อบทรัพย์สินทาบปัญญาโดยเฉพาะ ต้นแบบแบบจ าลอบการบริหารที่ประสบควาาส าเร็จในการพัฒนาชุาชน หรือการใช้เทคโนโลยี

ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจทาบการบริหารต่าบๆ  (เช่นฐานข้อาูลช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ) และสร้าบกลไกกระตุ้นและขับเคลื่อนให้าีผลบานเชิบนวัตกรรา 
 
นโยบายด้านที่ 3 พัฒนาส่งเสริมบุคลากรในทุกๆ ด้าน การเพิ่มศักยภาพ และความก้าวหน้าในสายวิชาชีพ 

1. จัดท าแผนการพัฒนาบุคลากรเพ่ือส่บเสริา สนับสนุน และกระตุ้นให้อาจารย์ประจ าาีคุ วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
2. ส่บเสริาให้อาจารย์พัฒนาควาาเชี่ยวชาญเฉพาะตาาควาาถนัด 
3. กระตุ้นให้อาจารย์เข้าสู่ต าแหน่บทาบวิชาการ เข้าสู่โรบเรียนผศ. รศ. ศ. 
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4. น านวัตกรราเครื่อบาือด้านการวัดผลและเทคนิคการบริหารบานแบบใหา่เพ่ือพัฒนาระบบการประเาินผลการปฏิบัติบานแบบหลายาิติที่าีประสิทธิภาพ 
ยุติธรรา ด้วยคุ ธรรา 

5. สร้าบควาาก้าวหน้าและาั่นคบในเส้นทาบอาชีพขอบบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 
 
นโยบายด้านที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ และสังคม 

1. าีระบบการบริหารจัดการที่ใช้หลักธรราาภิบาล และสาาารถผลักดันค ะให้แข่บขันได้ในระดับสากล 
2. าีระบบการส่บเสริา สนับสนุน และพัฒนาภาวะผู้น าขอบผู้บริหารทุกระดับขอบค ะ 
3. าีการพัฒนาค ะสู่อบค์การเรียนรู้ 
4. าีการพัฒนาระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนา และธ ารบรักษาบุคลากราีคุ ภาพและประสิทธิภาพ 
5. าีการพัฒนาศักยภาพขอบระบบฐานข้อาูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอน และการวิจัย  

 
นโยบายด้านที่ 5 อนุรักษ์ สร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม 

1. สนับสนุนการสร้าบเครือข่ายด้านศิลปะและวัฒนธรรารวาถึบการท านุบ ารุบศิลปวัฒนธรราอย่าบเป็นรูปธรรา 
2. รักษาสิ่บแวดล้อา และลดาลภาวะและภาวะโลกร้อนโดยการประหยัดพลับบานและการใช้ทรัพยากรร่วากันให้เกิดประโยชน์สูบสุดให้เป็นค ะสีเขียว 
3. ส่บเสริาสนับสนุนโครบการพระราชด าริขอบทุกพระอบค์ 
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บริบทที่เกี่ยวข้อง 

และการวิเคราะห์สถานการณ์แวดล้อม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติราชการประจ าปงบบประาา  2560 ค ะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 25 

 

1. วัตถุประสงค์ของแผน 

1.1 เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทาบและเป้าหาายการด าเนินบานภาพรวาขอบค ะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ในปงบบประาา  พ.ศ. 2560 และใช้เป็นกรอบ
ทิศทาบหรือแนวทาบการด าเนินบาในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการขอบหน่วยบานในสับกัด ซึ่บเป็นไปในทิศทาบเดียวกัน 

1.2 เพ่ือใช้เป็นข้อาูลประกอบการจัดท าค าขอตั้บบบประาา รายจ่ายประจ าปงบบประาา  พ.ศ. 2560 ในภาพรวาขอบค ะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
1.3 เพ่ือให้ผู้บริหาร ค าจารย์ เจ้าหน้าที่  ทุกระดับ น าไปใช้เป็นเครื่อบาือในการบริหารจัดการในการด าเนินบานบรรลุเป้าหาายที่ก าหนดได้                 

อย่าบาีประสิทธิภาพ 

2. กรอบแนวคิดการจัดท าแผน 

จากการศึกษาวิเคราะห์ข้อาูลบริบทที่เกี่ยวข้อบ เพ่ือใช้เป็นข้อาูลประกอบการก าหนดกรอบแนวคิดส าหรับจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปงบบปร ะาา    
พ.ศ. 2560 ขอบค ะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ฉบับนี้ าีข้อาูลที่ส าคัญที่ได้ศึกษา ประกอบด้วย 1. นโยบายขอบรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐานตรี) 2. (ร่าบ) กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปง (พ.ศ. 2560 – 2579) 3. ทิศทาบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสับคาแห่บชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 
2564) 4. นโยบายขอบรัฐานตรีว่าการกระทรวบศึกษาธิการ (พลเอก ดาว์พบษ์ รัตนสุวรร ) 5. ทิศทาบแผนการศึกษาแห่บชาติ (พ.ศ. 2560 - 2574) 6. ผลการ
ด าเนินบาน ปัญหา และข้อเสนอแนะ ในปงบบประาา ท่ีผ่านาา โดยาีรายละเอียดดับนี้ 

1. นโยบายของรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) 
ตาาที่นายกรัฐานตรีได้แถลบนโยบายขอบค ะรัฐานตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่บชาติ เาื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 โดยได้ก าหนดนโยบายไว้ 11 ด้ าน 

เพ่ือให้สอดคล้อบกับรัฐธรรานูญแห่บราชอา าจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 าาตรา 19 ที่ระบุให้รัฐบาลาีหน้าที่ในการบริหารร าชการแผ่นดิน 
ด าเนินการให้าีการปฏิรูปด้านต่าบๆ และส่บเสริาควาาสาาัคคีและควาาสาานฉันท์ขอบประชาชนในชาติ ดับนี้ 

 นโยบายที่  1  การปกป้อบและเชิดชูสถาบันพระาหากษัตริย์ 
 นโยบายที่  2  การรักษาควาาา่ันคบขอบรัฐและการต่าบประเทศ 

 นโยบายที่  3  การลดควาาเหลื่อาล้ าขอบสับคา และการสร้าบโอกาสการเข้าถึบบริการขอบรัฐ 

 นโยบายที่  4  การศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุบศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรา 

 นโยบายที่  5  การยกระดับคุ ภาพบริการด้านสาธาร สุข และสุขภาพขอบประชาชน 

 นโยบายที่  6  การเพิ่าศักยภาพทาบเศรษฐกิจขอบประเทศ 
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 นโยบายที่  7  การส่บเสริาบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคาอาเซียน 

นโยบายที่  8  การพัฒนาและส่บเสริาการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย  และพัฒนา และนวัตกรรา 

นโยบายที่ 9  การรักษาควาาาั่นคบขอบฐานทรัพยากร และการสร้าบสาดุลระหว่าบการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่าบยั่บยืน 

นโยบายที่ 10 การส่บเสริาการบริหารราชการแผ่นดินที่าีธรราาภิบาล และการป้อบกันปราบปราาการทุจริตและประพฤติาิชอบในภาครัฐ 

 นโยบายที่ 11  การปรับปรุบกฎหาายและกระบวนการยุติธรรา    

           ค ะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  าีพันธกิจหลักในการผลิตบั ฑิต หรือการจัดกิจกรราการเรียนการสอน โดยใช้หลักการขอบการ                
จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้ผู้เรียนาีควาารู้ในวิชาการและวิชาชีพ ให้สอดคล้อบกับกรอบาาตรฐานคุ วุฒิ ระดับอุดาศึกษา (Thai Qualification 
Framework for Higher Education) (TQF : HEd.) โดยาุ่บเน้นการสร้าบบั ฑิตให้าีคุ ธรรา จริยธรรา ทักษะ ทาบปัญญา าีทักษะควาาสัาพันธ์ระหว่าบบุคคล าี
ควาารับผิดชอบ าีควาารู้ าีทักษะ การวิเคราะห์เชิบตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือส่บเสริาควาาสาาารถและสร้าบทั กษะในการประกอบ
อาชีพ าีคุ ลักษ ะบั ฑิตตาาหลักสูตรก าหนด ดับนั้นการด าเนินการตาาพันธกิจดับกล่าวจึบเก่ียวข้อบกับการบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน เริ่าตั้บแต่
การก าหนดปัจจัยน าเข้าที่ได้าาตรฐานตาาที่ก าหนด ประกอบด้วย การาีอาจารย์ที่าีปริาา และคุ ภาพตาาาาตรฐานหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพและควาาพร้อา
ขอบอาจารย์ ควบคู่ไปกับการพัฒนาาาตรฐานทาบวิชาการ าีกระบวนการบริหารจัดการการเรียนการสอนที่อาศัยหลักการร่วาาือรวาพลับขอบทุกฝ่ายที่เกี่ ยวข้อบทั้บ
ภายในและภายนอกสถาบัน รวาถึบการพัฒนานักศึกษา ที่ต้อบหาวิธีการสอน และรูปแบบที่หลากหลายยิ่บขึ้น  รวาทั้บเนื้อหาสาระให้เท่าทั นการพัฒนาทาบวิชาการ 
และ วิชาชีพในสาขาวิชาต่าบๆ  นอกจากนี้ยับเป็นหน่วยบานที่าีบทบาทหลักในการด าเนินบานตาานโยบายขอบรัฐบาลในข้อที่ 4 นโยบายการศึกษาเรียนรู้ การท านุ
บ ารุบศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรา รวาถึบร่วาขับเคลื่อนการด าเนินการตาานโยบายที่ 7 การส่บเสริาบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคาอาเซียน และนโยบายที่ 8 
การพัฒนาและส่บเสริาการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรา โดยาีรายละเอียดดับนี้ 

นโยบายที่ 4 : การศึกษาและการเรียนรู้ การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

รัฐบาลจะน าการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรา ควาาภาคภูาิใจในประวัติศาสตร์ และควาาเป็นไทย าาใช้สร้าบสับคาให้เข้าแข็บอย่าบาีคุ ภาพและ
คุ ธรราควบคู่กัน ดับนี้ 

4.1 จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ควาาส าคัญทั้บการศึกษาในระบบและการศึกษาทาบเลือกไปพร้อากัน เพ่ือสร้าบคุ ภาพขอบคน
ไทยให้สาาารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็าตาาศักยภาพ ประกอบอาชีพและด ารบชีวิตได้โดยาีควาาใฝ่รู้และทักษะที่เหาาะสา เป็นคนดีาีคุ ธรรา สร้าบเสริาคุ ภาพการ
เรียนรู้ โดยเน้นการเรียนรู้เพ่ือสร้าบสัาาาชีพในพ้ืนที่ ลดควาาเหลื่อาล้ า และพัฒนาก าลับคนให้เป็นที่ต้อบการเหาาะสากับพ้ืนที่ ทั้ บในด้านการเกษตร อุตสาหกรรา 
และธุรกิจบริการ 
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4.2 ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา  ให้สอดคล้อบกับควาาจ าเป็นขอบผู้เรียนและลักษ ะพ้ืนที่ขอบ
สถานศึกษา และปรับปรุบ และบูร าการระบบการกู้ยืาเบินเพ่ือการศึกษาให้าีประสิทธิภาพเพ่ือเพ่ิาโอกาสแก่ผู้ยากจนหรือ ด้อยโอกาส จัดระบบการสนับสนุนให้
เยาวชนและประชาชนทั่วไปาีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษา ทั้บในระบบโรบเรียนและนอกโรบเรียน โดยจะพิจาร าจัดให้าีคูปอบการศึกษาเป็นแนวทาบหนึ่บ 

4.3 ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป มีโอกาสร่วมจัดการศึกษา ที่าีคุ ภาพและทั่วถึบ และ
ร่วาในการปฏิรูปการศึกษา และการเรียนรู้ กระจายอ านาจการบริหารจัดการการศึกษาสู่สถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา และอบค์กรปกครอบส่วนท้ อบถิ่นตาา
ศักยภาพและควาาพร้อา โดยให้สถานศึกษาสาาารถเป็นนิติบุคคล และบริหารจัดการได้อย่าบอิสระและคล่อบตัวขึ้น  

4.4 พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือให้สาาารถาีควาารู้และทักษะใหา่ที่สาาารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตาาแนวโน้า
การจ้าบบานในอนาคต ปรับกระบวนการเรียนรู้และหลักสูตรให้เชื่อาโยบกับภูาิสับคา โดยบูร าการควาารู้และคุ ธรราเข้าด้วยกันเพ่ือให้เอ้ือต่อการพัฒนาผู้เรียนทั้บ
ในด้านควาารู้ ทักษะ การใฝ่เรียนรู้ การแก้ปัญหา การรับฟับควาาเห็นผู้อ่ืน การาีคุ ธรรา จริยธรรา และควาาเป็นพลเาือบดี โดยเน้นควาาร่วาาือระหว่าบผู้เกี่ยวข้อบ
ทั้บในและนอกโรบเรียน 

4.5 ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน เพ่ือสร้าบแรบบานที่าีทักษะโดยเฉพาะในท้อบถิ่นที่าีควาาต้อบการแรบบาน และพัฒนา
คุ ภาพาาตรฐานการศึกษาให้เชื่อาโยบกับาาตรฐานวิชาชีพ 

4.6 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครู ที่าีคุ ภาพและาีจิตวิญญา ขอบควาาเป็นครู เน้นครูผู้สอนให้าีวุฒิตรบตาาวิชาที่สอนน าเทคโนโลยีสารสนเทศ
และเครื่อบาือที่เหาาะสาาาใช้ในการเรียนการสอนเพ่ือเป็นเครื่อบาือช่วยครูหรือเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเอบ เช่น การเรียนทาบไกล การเรี ยนโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
เป็นต้น รวาทั้บการปรับระบบการประเาินสารรถนะที่สะท้อนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาคุ ภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ 

4.7 ทะนุบ ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืน ๆ สนับสนุนให้อบค์กรทาบศาสนาาีบทบาทส าคัญในการปลูกฝับคุ ธรราจริยธรราตลอดจน
พัฒนาคุ ภาพชีวิตสร้าบสันติสุขและควาาปรอบดอบสาานฉันท์ในสับคาไทยอย่าบยั่บยืนและาีส่วนร่วาในการพัฒนาสับคาตาาควาาพร้อา 

4.8 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูาิปัญญาท้อบถิ่น รวาทั้บควาาหลากหลายขอบศิลปวัฒนธรราไทย เพ่ือ
การเรียนรู้ สร้าบควาาภาคภูาิใจในประวัติศาสตร์และควาาเป็นไทย น าไปสู่การสร้าบควาาสัาพันธ์อันดีในระดับประชาชน ระดับชาติ ระดับภูาิภาค และระดับ
นานาชาติ ตลอดจนเพิ่าาูลค่าทาบเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ 

4.9 สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน และวัฒนธรราสากล และการสร้าบสรรค์บานศิลปะและวัฒนธรราที่เป็น
สากล เพ่ือเตรียาเข้าสู่เสาหลักวัฒนธรราขอบประชาคาอาเซียน และเพ่ือการเป็นส่วนหนึ่บขอบประชาคาโลก 

4.10 ปลูกฝังค่านิยมและจิตส านึกที่ดี รวาทั้บการสนับสนุนการผลิตสื่อคุ ภาพ เพ่ือเปิดพ้ืนที่สาธาร ะให้เยาวชนและประชาชนได้าีโอกาสแสดบออก
อย่าบสร้าบสรรค์ 
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นโยบายที่ 7 : การส่งเสริมบทบาทและใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 

7.3 พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทั้บแรบบานวิชาชีพ แรบบานาีทักษะ และแรบบานไา่าีทักษะ โดยการ
เร่บรัดและขยายผลการใช้ระบบคุ วุฒิวิชาชีพให้เกิดผลในทาบปฏิบัติโดยค านึบถึบควาาเป็นเอกภาพกับระบบาาตรฐาน ฝงาือแรบบานและาาตรฐานวิชาชีพใน 8 กลุ่าที่
าีข้อตกลบการเปิดเสรีในอาเซียนควบคู่ไปกับการวาบแผนด้านการผลิตให้เพียบพอ การยกระดับฝงาือแรบบานในกลุ่าอุตสาหกรราที่าีศักยภาพ และอุตสาหก รราที่ใช้
แรบบานเข้าข้น การส่บเสริาการพัฒนาระบบการทดสอบาาตรฐานฝงาือแรบบาน เพ่ือใช้ในการประเาินค่าจ้าบแรบบาน 

นโยบายที่ 8 : การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม  
8.2 เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม โดยส่บเสริาระบบการเรียนการสอน ที่เชื่อาโยบระหว่าบวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรราศาสตร์ และค ิตศาสตร์ 

การผลิตก าลับคนในสาขาที่ขาดแคลน การเชื่อาโยบระหว่าบการเรียนรู้กับการท าบาน การให้บุคลากรด้านการวิจัยขอบภาครัฐสาาารถไปท าบานในภาคเอกชน และการ
ให้อุตสาหกรราขนาดกลาบและขนาดย่อา าีช่อบทาบได้เทคโนโลยีโดยควาาร่วาาือจากหน่วยบานและสถานศึกษาภาครัฐ 

8.3 ปฏิรูประบบการให้สิ่งจูงใจระเบียบและกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการน างานวิจัยและพัฒนาไปต่อยอดหรือใช้ประโยชน์ รวาทั้บส่บเสริาการ
จัดท าแผนพัฒนาการวิจัยและพัฒนาในระดับภาคหรือกลุ่าจับหวัดเพ่ือให้ตรบกับควาาต้อบการขอบท้อบถิ่น ผลักดันบานวิจัยและพัฒนาไปสู่การช้ประโยชน์เชิบพา ิชย์ 
โดยส่บเสริาควาาร่วาาือระหว่าบาหาวิทยาลัย หน่วยบานวิจัยขอบรัฐ และภาคเอกชน 

8.5 ปรับปรุงและจัดเตรียมให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการวิจัยและพัฒนา และด้านนวัตกรรม  ซ่ึบเป็นโครบสร้าบ
พ้ืนฐานทาบปัญญาที่คัญในการต่อยอดสู่การใช้เชิบพา ิชย์ขอบภาคอุตสาหกรรา ให้าีควาาพร้อาทันสาัยและกระจายในพ้ืนที่ต่ าบ ๆ เช่น การพัฒนระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ การตั้บศูนย์วิเคราะห์ห้อบปฏิบัติการสถาบันและศูนย์วิจัย เป็นต้น 

2. (ร่าง) กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
(ร่าบ) กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปง (พ.ศ. 2560 – 2579) ที่ค ะกรราการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติได้ด าเนินการยกร่าบตาาแนวทาบที่ค ะรัฐานตรี

ก าหนด เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทาบการพัฒนาในระยะ 20 ปงต่อจากนี้ ประกอบด้วย วิสัยทัศน์และเป้าหาายขอบชาติที่คนไทยทุกคนต้อบการบรรลุร่ว ากัน รวาทั้บ
นโยบายแห่บชาติและาาตรการเฉพาะซึ่บเป็นแนวทาบ ทิศทาบ และวิธีการที่ทุกอบค์กรและคนไทยทุกคนต้อบาุ่บด าเนินการไปพร้อากัน อย่าบประสานสอดคล้อบ เพื่อให้
บรรลุซึ่บสิ่บที่คนไทยทุกคนต้อบการ คือ ประเทศไทยาั่นคบ าั่บคั่บ และยั่บยืน ในทุกสาขาขอบก าลับอ านาจแห่บชาติ อันได้แก่ การเาือบภา ยในประเทศ การเาือบ
ต่าบประเทศ เศรษฐกิจ สับคาจิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การพลับบาน ทรัพยากรธรราชาติและสิ่บแวดล้อาและเทคโนโลยีและการสื่อสาร 

วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยาีควาาา่ันคบ ยั่บยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตาาหลักปรัชญาขอบเศรษฐกิจพอเพียบ” 
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ความม่ันคง 

- การมีความม่ันคงปลอดภัย จากภัยและการเปลี่ยนแปลบทั้บภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้บระดับประเทศ สับคา ชุาชน ครัวเรือน และ
ปัจเจกบุคคล และาีควาาาั่นคบในทุกาิติ ทั้บาิติเศรษฐกิจ สับคา สิ่บแวดล้อา และการเาือบ 

- ประเทศ าีควาาาั่นคบในเอกราชและอธิปไตย าีสถาบันชาติ ศาสนา พระาหากษัตริย์ที่เข้าแข็บเป็นศูนย์กลาบและเป็นที่ยึ ดเหนี่ยวจิตใจขอบประชาชน ระบบ
การเาือบที่า่ันคบเป็นกลไกที่น าไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่อบและโปร่บใสตาาหลักธรราาภิบาล 

- สังคม าีควาาปรอบดอบและควาาสาาัคคี สาาารถผนึกก าลับเพื่อพัฒนาประเทศ ชุาชน าีควาาเข้าแข็บ ครอบครัว าีควาาอบอุ่น 

- ประชาชน าีควาาา่ันคบในชีวิต าีบานและรายได้ที่าั่นคบพอเพียบกับการด ารบชีวิต าีที่อยู่อาศัยและควาาปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

- ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม าีควาาา่ันคบขอบอาหาร พลับบาน และน้ า 
 

ความม่ังคั่ง 

- ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเป็นประเทศในกลุ่าประเทศรายได้สูบควาาเหลื่อาล้ าขอบการพัฒนาลดลบ ประชากรได้รับ
ผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่าบเท่าเทียาาากข้ึน 

- เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สาาารถสร้าบรายได้ทั้บภายในและภายนอกประเทศ สร้าบฐานเศรษฐกิจและสับคาแห่บอนาคต และเป็นจุดส าคัญขอบ
การเชื่อาโยบในภูาิภาคทั้บการคานาคาขนส่บ การผลิต การค้า การลบทุน และการท าธุรกิจ าีบทบาทส าคัญในระดับภูาิภาคและระดับโลก เกิดสายสัาพันธ์ทาบ
เศรษฐกิจและการค้าอย่าบาีพลับ 

- ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนานุษย์ ทุนปัญญา ทุนทาบการเบิน ทุนที่เป็นเครื่อบาือเครื่อบจักร ทุนทาบสับคา และทุน
ทรัพยากรธรราชาติและสิ่บแวดล้อา 

 

ความย่ังยืน 

- การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุ ภาพชีวิตขอบประชาชนให้เพ่ิาขึ้นอย่าบต่อเนื่อบ ซึ่บเป็นการเจริญเติบโตขอบเศรษฐกิจที่ ไา่ใช้
ทรัพยากรธรราชาติเกินพอดี ไา่สร้าบาลภาวะต่อสิ่บแวดล้อาจนเกินควาาสาาารถในการรอบรับและเยียวยาขอบระบบนิเวศน์ 

- การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้อบกับกฎระเบียบขอบประชาคาโลกซึ่บเป็นที่ยอารับร่วากัน ควาาอุดาสาบูร ์ขอบ
ทรัพยากรธรราชาติและสิ่บแวดล้อาาีคุ ภาพดีขึ้น คนาีควาารับผิดชอบต่อสับคา าีควาาเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนร่วา 

- มุ่งประโยชน์ส่วนร่วมอย่างย่ังยืน ให้ควาาส าคัญกับการาีส่วนร่วาขอบประชาชนทุกภาคส่วนเพื่อการพัฒนาในทุกระดับอย่าบสาดุล าีเสถียรภาพ และยั่บยืน 

- ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคม ยึดถือและปฏิบัติตาาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียบ ยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ 6 ด้าน ได้แก่ 



แผนปฏิบัติราชการประจ าปงบบประาา  2560 ค ะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 30 

 

1. ยุทธศาสตร์ด้านควาาา่ันคบ 

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าบควาาสาาารถในการแข่บขัน 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริาสร้าบศักยภาพคน 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าบโอกาสควาาเสาอภาคและเท่าเทียากันทาบสับคา 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าบการเติบโตบนคุ ภาพที่เป็นาิตรกับสิ่บแวดล้อา  

6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสาดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 

3. ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (2560-2564)  
กรอบวิสัยทัศน์ 

  จากสถานะขอบประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลบต่าบ ๆ ที่ประเทศก าลับประสบอยู่ท าให้การก าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่  12 ยับคบต่อเนื่อบ
จากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 โดยหลักการขอบการวาบแผนที่น้อาน าและประยุกต์ใช้หลักปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียบ ยึดคนเป็นศูนย์กลาบขอบการพัฒนาอย่าบ
าีส่วนร่วา การพัฒนาที่ยึดหลักสาดุล ยั่บยืน โดยวิสัยทัศน์ขอบการพัฒนาใน แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต้อบให้ควาาส าคัญกับการก าหนดทิศทาบการพัฒนาที่าุ่บสู่การ
เปลี่ยนผ่านประเทศไทย จากประเทศที่าีรายได้ปานกลาบไปสู่ประเทศที่าีรายได้สูบ าีควาาาั่นคบ และยั่บยืน สับคาอยู่ร่วากันอย่าบาี ควา าสุข และน าไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ระยะยาวขอบประเทศ “าั่นคบ าั่บคั่บ ยั่บยืน” 

การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) เป็นการก าหนดต าแหน่บทาบยุทธศาสตร์ขอบประเทศที่
สอดคล้อบกับยุทธศาสตร์ชาติที่ สศช. ได้จัดท าขึ้น ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูบที่าีการกระจายรายได้อย่าบเป็นธรรา เป็นศูนย์กลาบด้าน การขนส่บและโลจิสติกส์
ขอบภูาิภาคสู่ควาาเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็น แหล่บผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่บอุตสาหกรรา
สร้าบสรรค์และาีนวัตกรราสูบที่เป็นาิตรต่อสิ่บแวดล้อา 

 
เป้าหมาย ซึ่บประกอบด้วย 5 เป้าหาาย ดับนี้ 

1. การหลุดพันจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาบสู่รายได้สูบ 
2. การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตขอบประเทศและการสร้าบสับคาสูบวัยอย่าบาี คุ ภาพ ได้แก่ 1) ประชาชนทุกช่วบวัยาีควาา

าั่นคบทาบด้านเศรษฐกิจและสับคา (Socio Economic Security) และาีคุ ภาพชีวิตที่ดีขึ้น 2๗ การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนา
คุ ภาพ 3) สถาบันทาบสับคา าีควาาเข้าแข็บ เป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน 
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3. การลดควาาเหลื่อาล้ าในสับคา ได้แก่ 1) การกระจายรายได้าีควาาเท่าเทียากันาากขึ้น 2) บริการทาบสับคาาีคุ ภาพและาีการกระจายอย่าบ
ทั่วถึบ 

4. การสร้าบการเจริญเติบโตทาบเศรษฐกิจและสับคาที่เป็นาิตรกับสิ่บแวดล้อา ได้แก่ 1) รักษาควาาา่ันคบขอบฐานทรัพยากร สร้าบสาดุลระหว่าบการ
อนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่าบยั่บยืนและเป็นธรรา 2) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสับคาที่เป็นาิตรต่อสิ่บแวดล้อา 3) เพ่ิาขีด
ควาาสาาารถในการรับาือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลบสภาพภูาิอากาศ 4) เพ่ิาประสิทธิภาพและเสริาสร้าบธรราาภิบาลในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรราชาติและสิ่บแวดล้อา 5) าีการบริหารจัดการน้ าให้สาดุลระหว่าบอุปสบค์และอุปทานขอบน้ า 

5. การบริหารราชการแผ่นดินที่าีประสิทธิภาพ ได้แก่ 1) การบริหารบานภาครัฐที่โปร่บใส เป็นธรรา าีประสิทธิภาพและาีส่วนร่วา 2) ขจัดการทุจริต
คอร์รัปชั่น 3) าีการกระจายอ านาจที่เหาาะสา 

ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ซึ่บประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ ดับนี้ 
1.  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ พัฒนาคนทุกช่วงวัย เพ่ือให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่บ าีระเบียบวินัย และาีคุ ภาพ

ชีวิตที่ดี โดยเฉพาะการพัฒนาและดูแลผู้สูบอายุที่จะาีสัดส่วนสูบขึ้นในสับคาสูบวัยทั้บการสร้าบบานที่เหาาะสา การฟื้นฟูและดูแลสุขภาพเพ่ือชะลอควาาทุพพลภาพและ
โรคเรื้อรับ การสร้าบสภาพแวดล้อาและนวัตกรราที่เอ้ือต่อสับคาสูบวัย าุ่บเน้นการพัฒนาศักยภาพคนเพ่ือเป็นฐานการ เพ่ิาขีดควาาสาาารถในการแข่บขันขอบประเทศ
และรอบรับการลดลบขอบขนาดก าลับแรบบาน โดยการยกระดับคุ ภาพการศึกษาและการเรียนรู้ที่สอดคล้อบกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การป้อบกั นและควบคุา
ปัจจัยทาบสับคาที่ก าหนดสุขภาพเพ่ือสร้าบสุขภาวะที่ดี การสร้าบควาาอยู่ดีาีสุขให้ครอบครัวไทย รวาทั้บการเสริาสร้าบบทบาทขอบสถาบันทาบสับคาและทุนวัฒนธรรา
ในการส่บเสริาคุ ธรราจริยธรรา 

2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม าุ่บเน้นการลดควาาเหลื่อาล้ าในทุกาิติเพ่ือสร้าบควาาปรอบดอบในสับคาการ
สร้าบโอกาสให้ทุกคนในสับคาไทยสาาารถเข้าถึบทรัพยากร แหล่บทุนในการประกอบอาชีพ เพื่อยกระดับรายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก การเข้าถึบบริการทาบ
สับคาขอบรัฐตาาศักยภาพ สาาารถประกอบอาชีพและด ารบชีวิตได้โดยาีควาาใฝ่รู้และทักษะที่เหาาะสา เน้นการเรียนรู้เพ่ือสร้าบสัาานาชีพในพ้ื นที่ การจัดรูปแบบ
บริการสุขภาพและสวัสดิการทาบสับคาขั้นพ้ืนฐานที่จ าเป็นและเหาาะสาตาากลุ่าเป้าหาาย การพัฒนาระบบบริการสาธาร ะให้าีคุ ภาพและาีช่อบทาบการเข้าถึบที่
หลากหลายรวาทั้บการพัฒนาระบบยุติธรราชุาชน การเพ่ิาศักยภาพกอบทุนยุติธรราเพ่ือสร้าบโอกาสการเข้าถึบกระบวนการยุติธรราอย่าบเสาอภาค ซึ่บจะน าไปสู่การ
ลดควาายากจนและควาาเหลื่อาล้ าอันจะน าไปสู่การลดควาาขัดแย้บในสับคาไทย 

3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  ให้ควาาส าคัญกับการบริหารจัดการนโยบายการเบินและนโยบาย
การคลับโดยรวาถึบการปฏิรูปภาษีทั้บระบบ เพ่ือรักษาเสถียรภาพและเพ่ิาประสิทธิภาพขอบระบบเศรษฐกิจ การปรับโครบสร้าบทั้บห่วบโซ่คุ ค่าในภาคเกษตร 
อุตสาหกรรา บริการการลบทุน เพ่ือต่อยอดการสร้าบาูลค่าเพ่ิาขอบสาขาการผลิตและบริการที่เป็นฐานการเติบโตทาบเศรษฐกิจในปัจจุบัน พร้อา ทั้บวาบรากฐานการ



แผนปฏิบัติราชการประจ าปงบบประาา  2560 ค ะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 32 

 

พัฒนาทุนานุษย์ อบค์ควาารู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรา รวาทั้บกฎระเบียบ เพ่ือสร้าบควาาเข้าแข็บขอบสาขาการผลิตและบริการใหา่ และเศรษฐกิจดิจิทัลภายใต้
เบื่อนไขการรักษาสิ่บแวดล้อาและการใช้ประโยชน์จากศักยภาพขอบพ้ืนที่ โดยเฉพาะภาคการผลิตและบริการที่าีศักยภาพที่จะเป็นฐานส าคัญ ส าห รับการพัฒนา
ประเทศในอนาคต เช่น อุตสาหกรราแปรรูปเกษตรและอาหาร อุตสาหกรราและบริการสร้าบสรรค์ อุตสาหกรราบนฐานชีวภาพ อุตสาหกรราอากาศยาน 
อุตสาหกรราระบบราบ อุตสาหกรราหุ่นยนต์ ธุรกิจบริการสุขภาพ ธุรกิจบริการทาบการเบิน ธุรกิจการจัดประชุาและนิทรรศการนานาชาติ ธุรกิจภาพยนตร์ การศึกษา
นานาชาติ ธุรกิจที่เกี่ยวข้อบกับการท่อบเที่ยว ศูนย์ปฏิบัติการประจ าภูาิภาค เป็นต้น ทั้บนี้ โดยจะให้ควาาส าคัญกับรูปแบบการพัฒนาในรูปคลัสเตอร์ กา รสร้าบควาา
เชื่อาโยบการผลิตและบริการ การพัฒนา SMEs และการสร้าบผู้ประกอบการและเกษตรกรรุ่นใหา่ รวาถึบการสร้าบศักยภาพขอบลูกหลานเกษตรกร โดยจะต้อบพัฒนา
ปัจจัยพ้ืนฐานเชิบยุทธศาสตร์ทั้บทุนานุษย์ โครบสร้าบพ้ืนฐาน การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรา การบริหารจัดการและการปรับป รุบกฎระเบียบเพ่ือ
อ านวยควาาสะดวกต่อการค้า การลบทุน เพ่ือรอบรับการพัฒนาประเทศสู่การเป็นชาติการค้า อันจะเป็นการสนับสนุนให้เศรษฐกิจในภาพรวาขยายตัวได้ไา่ต่ ากว่าร้อย
ละ 5 ซึ่บเป็นปฐาบทขอบการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูบที่าีการพัฒนาที่ยั่บยืนภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน าุ่บอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสร้าบควาาาั่นคบขอบฐานทรัพยากรธรราชาติ
และสิ่บแวดล้อา สร้าบสาดุลระหว่าบการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่าบยั่บยืนและเป็นธรรา บริหารจัดการน้ าให้าีประสิทธิภาพลดการใช้พลั บบาน เพ่ือปรับตัวไปสู่
รูปแบบขอบการผลิตและการบริโภคคาร์บอนต่ าและเป็นาิตรกับสิ่บแวดล้อาาากขึ้น รวาทั้บยกระดับควาาสาาารถในการป้อบกันผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลบสภาพ
ภูาิอากาศและภัยพิบัติธรราชาติ ต่อเนื่อบจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ทั้บนี้ เพื่อวาบรากฐานและสนับสนุนให้ประเทศาีการเติบโตทาบเศรษฐกิจและสับคาอย่าบยั่บยืน 

5. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง ให้ควาาส าคัญกับควาาาั่นคบที่ส่บผลกระทบต่อการพัฒนาในทุกาิติ ทั้บาิติเศรษฐกิจ สับคา และสิ่บแวดล้อา 
ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพให้ประเทศ สาาารถรับาือกับภัยคุกคาาทุกรูปแบบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยาีสาระครอบคลุา ดับนี้ 1) สถาบันหลักขอบชาติให้ด ารบอยู่
อย่าบาั่นคบเป็นจุดยึดเหนี่ยวขอบสับคา 2) ควาาสาาัคคีขอบคนในชาติ ลดควาาเหลื่อาล้ าในทุกาิติและสร้าบควาาเชื่อาั่นในกระบวนการยุติธรรา 3) ควาาสบบสุขและ
การอยู่ร่วากันอย่าบสันติสุขในทุกพ้ืนที่ 4) การบริหารจัดการควาาา่ันคบชายแดนฝั่บทะเล เสริาสร้าบและพัฒนาควาาร่วาาือกับประเทศเพ่ือนบ้านในการแก้ไขปัญหา
ด้านควาาาั่นคบ 5) สร้าบควาาเชื่อาั่นและพัฒนาควาาร่วาาือในกลุ่าประเทศอาเซียนและประชาคาโลก เพ่ือรักษาผลประโยชน์ขอบชาติ ให้สาาาร ถป้อบกันแก้ไข
ปัญหาภัยคุกคาาข้าาชาติภัยก่อการร้าย 6) เสริาสร้าบควาาาั่นคบทาบเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์ 7) รักษาควาาาั่นคบขอบฐานทรัพยากรธรราชาติ สิ่บแวดล้อา 
และปกป้อบรักษาผลประโยชน์ขอบชาติทาบทะเล 8) เสริาสร้าบควาาา่ันคบทาบอาหารพลับบาน และน้ า โดยการก าหนดแนวทาบการบริหารจัดการ 9) เสริ าสร้าบและ
พัฒนาศักยภาพการป้อบประเทศ การรักษาควาาสบบภายในและควาาาั่นคบระหว่าบประเทศ รวาทั้บพัฒนาระบบข่ าวกรอบให้าีประสิทธิภาพ 10) พัฒนาระบบการ
เตรียาพร้อาแห่บชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ 11) การบริหารจัดการยุทธศาสตร์ด้านควาาาั่นคบ ให้เกิดผลในการปฏิบัติในระดับพ้ืนที่ ได้อย่าบเป็นรูปธรรา 
พัฒนาระบบการติดตาาประเาินผลอย่าบเป็นระบบและต่อเนื่อบ รวาทั้บสนับสนุนบานศึกษา วิจัย พัฒนาด้านควาาาั่นคบ 
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6. ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ เพ่ือให้การบริหารจัดการภาครัฐ าีควาาโปร่บใส าีประสิทธิภาพ าีควาา
รับผิดชอบและตรวจสอบได้อย่าบเป็นธรรา รวาทั้บประชาชนาีส่วนร่วา าีการกระจายอ านาจ และแบ่บภารกิจรับผิดชอบที่ เหาาะสาระหว่าบส่วนกลาบ ภูาิภาคและ
ท้อบถิ่น โดยาีประเด็นการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย การเพ่ิาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ การปรับปรุบการให้บริการภาครัฐผ่านเครือ ข่ายอิเล็กทรอนิกส์ 
(E-Government) การปรับปรุบกระบวนการบบประาา  และการาีส่วนร่วาขอบประชาชนในการติดตาาตรวจสอบการเบินการคลับภาครัฐ การกระจายอ านาจสู่
ท้อบถิ่นโดยการปรับโครบสร้าบการบริหารบานท้อบถิ่นให้เอ้ือต่อการกระจายอ านาจที่าีประสิทธิภาพาากขึ้น และการป้อบกันและปราบปราาการทุ จริตคอร์รัปชั่น 
เพ่ือให้ประเทศไทยปราศจากการคอร์รัปชั่น ซึ่บจะเป็นปัจจัยสนับสนุนส าคัญที่จะช่วยส่บเสริาการพัฒนาประเทศในด้านต่าบๆ ให้ประสบผลส าเร็จและบรรลุเป้าหาายที่
วาบไว้ตาากรอบในอนาคตประเทศไทยปง 2577 

7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ การพัฒนาโครบสร้าบพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ในช่วบแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 
12 จะาุ่บเน้นการพัฒนากายภาพโครบสร้าบพ้ืนฐานด้านการคานาคาขนส่บ การเชื่อาโยบเครือข่ายโทรคานาคา และการบริการจัดการโครบสร้าบพ้ืนฐานเพื่อสนับสนุน
การพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ พื้นที่เาือบ การเชื่อาโยบการเดินทาบและการขนส่บสินค้าระหว่าบประเทศที่ได้าาตรฐานการพัฒนาควาาาั่นคบด้านพลับบานและการ
ผลิตพลับบานทดแทน การสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล การลดควาาเหลื่อาล้ าในการเข้าถึบโครบสร้าบพ้ืนฐานเพ่ือสร้าบอุตสาหกรราใหา่ขอบประเทศ ได้แก่ 
อุตสาหกรราระบบราบ อุตสาหกรราซ่อาบ ารุบและการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน อุตสาหกรราผลิตอุปกร ์เพ่ือเพ่ิาประสิทธิภาพ การใช้พลับบาน รวาทั้บการพัฒนา
ระบบโลจิสติกส์ทั้บในด้านการส่บเสริาผู้ประกอบการไทยในการสร้าบเครือข่ายการขนส่บระหว่าบประเทศ การพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์และกา รปรับปรุบระบบ
บริหารจัดการ กฎหาายและระเบียบที่เก่ียวข้อบ ตลอดจนการพัฒนาสิ่บอ านวยควาาสะดวกเพ่ือรอบรับการเปลี่ยนแปลบรูปแบบการขนส่บจากถนนสู่ราบเป็นหลัก 

8. ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  ให้ควาาส าคัญกับการขับเคลื่อน การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรา ต่อเนื่อบจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ทั้บการเพ่ิาการลบทุนวิจัยและพัฒนา และการปรับปรุบสภาพแวดล้อาขอบการพัฒนาวิทยาศาสตร์ ฯ ทั้บด้านบุคลากร
วิจัย โครบสร้าบพ้ืนฐาน และการบริหารจัดการ เพ่ือาุ่บให้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรราเป็นเครื่อบาือส าคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาในาิติต่าบ ๆ ทั้บ
การสร้าบคุ ค่าและาูลค่าเพ่ิาให้กับสินค้าและบริการให้สาาารถตอบสนอบควาาต้อบการผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลบไป น าไปสู่ศักยภาพการแข่บขันที่สูบขึ้น เสริาสร้าบ
สับคาที่าีตรรกะทาบควาาคิด าีทุนทาบปัญญา เพ่ือเป็นรากฐานการด ารบชีวิตที่าีควาาสุขขอบคนไทย บริหารจัดการทรัพยากรธรราชาติและสิ่บแว ดล้อาสู่ควาาสาดุล 
อันจะน าาาซึ่บคุ ภาพชีวิตที่ดีขึ้นขอบประชาชน รวาทั้บเพ่ือแก้ไขปัญหาและยกระดับควาาเจริญให้กับภาคส่วนต่าบ ๆ ทั้บเศรษฐกิจและสับคา ตลอดจนสนับส นุนให้
เกิดกลไกบูร าการระหว่าบหน่วยบานและอบค์กรต่าบ ๆ ที่เกี่ยวข้อบ อันจะสนับสนุนให้ประเทศไทยก้าวสู่การแข่บขันในศตวรรษหน้า โดยหลุดพ้ นจากกับดักประเทศ
รายได้ปานกลาบและก้าวเข้าสู่ประเทศที่าีรายได้สูบในอนาคต 

9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เาือบ และพ้ืนที่เศรษฐกิจส าคัญให้สอดคล้อบกับทิศ
ทาบการพัฒนาประเทศ ศักยภาพ โอกาสและข้อจ ากัดขอบพ้ืนที่ รวาทั้บควาาต้อบการขอบภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อบ เพ่ือรักษาฐานเศรษฐกิจเดิาให้เข้าแข็บ โดยาี
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คุ ภาพสิ่บแวดล้อาตาาาาตรฐานสากล สร้าบฐานเศรษฐกิจใหา่รอบรับการเข้าสู่ประชาคาเศรษฐกิจอาเซียน เพ่ือกระจายกิจกรราทาบเศรษฐกิจและคว าาเจริญสู่
ภูาิภาค พัฒนาเาือบศูนย์กลาบควาาเจริญในภูาิภาคให้เป็นเาือบน่าอยู่และปลอดภัย สนับสนุนการเชื่อาโยบในภูาิภาคเพ่ือเพ่ิาขีดควาาสาาารถในการแข่บขันขอบพ้ืนที่
และสร้าบควาาอยู่ดีาีสุขให้แก่ประชาชนอย่าบทั่วถึบ โดยาีสาระครอบคลุา ดับนี้ 1) การพัฒนาภาค 2) การพัฒนาเาือบศูนย์กลาบควาาเจริญในภูาิภาค 3) การพัฒนา
พ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจหลักบริเว ชายฝั่บทะเลตะวันออก และ 4) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน รวาทั้บควาาเชื่อาโยบกับการพัฒนาคลัสเตอร์อุ ตสาหกรรา
และบริการที่าีศักยภาพ และโครบการพัฒนาท่าเรือน้ าลึกทวาย 

10. ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค ก าหนดยุทธศาสตร์การต่าบประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน ภูาิภาค ให้เกิดการ
ประสานบานและพัฒนาควาาร่วาาือกันระหว่าบประเทศทั้บในเชิบรุกและรับอย่าบสร้าบสรรค์ โดยาุ่บเน้นการดูแลการด าเนิ นบานตาาข้อผูกพันและพันธกร ีตลอดจน
าาตรฐานต่าบ ๆ ที่ไทยาีควาาเกี่ยวข้อบในฐานะประเทศสาาชิก ทั้บในเวทีระดับโลก ระดับภูาิภาค และระดับอนุภูาิภาพ อาทิ การด าเนินบานเป้าหาายการพัฒนาที่
ยั่บยืน (SDGs) การประาบ การค้าานุษย์ และอ่ืน ๆ ให้เข้าสู่าาตรฐานสากลและเป็นที่ยอารับขอบประชาคาโลก เป็นต้น การเตรียาควาาพร้อานการรอบรับและ
ด าเนินบานขอบประเทศไทยภายหลับการเข้าสู่ประชาคาอาซียนในปง 2558 (Post-ASEAN 2015) การปรับตัวและพัฒนาขีดควาาสาาารถในการแข่บขันขอบประเทศ
เพ่ือรอบรับและสอดคล้อบกับการด าเนินบานตาาพันธกร ีขอบควาาร่วาาือระดับภูาิภาค อาทิ Regional Comprehensive Economic Partnerships (RCEP) เป็น
ต้น การเสริาสร้าบควาาเชื่อาโยบกันระหว่าบประเทศในอนุภูาิภาคเพ่ือนบ้านและภูาิภาคและการส่บเสริาให้ประเทศไทยเป็นฐานขอบการประกอบธุรกิจ การให้บริการ
ทาบการศึกษา การให้บริการด้านการเบิน การให้บริการด้านสุขภาพ การให้บริการด้านโลจิสติกส์ และการลบทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา ฯ รวาทั้บเป็นฐานควาาร่วาาือ
ในเอเชีย 
 

4. นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ)  
รัฐานตรีว่าการกระทรวบศึกษาธิการ พลเอกดาว์พบษ์ รัตนสุวรร  ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ตาากรอบปฏิรูปการศึกษา ให้ทุกส่วนราชการ/หน่วยบานในสับกัด

กระทรวบศึกษาธิการ โดยาีรายละเอียด ดับนี้ 
วิสยัทัศน์ 
ยกระดับคุ ภาพการศึกษาที่ดีขึ้น าีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และลดควาาเหลื่อาล้ าอย่าบทั่วถึบ ผลิตและพัฒนาก าลับคนให้สอดคล้อบกับควาาต้อบการ

และรอบรับการพัฒนาประเทศ 
พันธกิจ 

1. ยกระดับคุ ภาพและาาตรฐานการศึกษาเพ่ือรอบรับการพัฒนาประเทศ 
2. เสริาสร้าบโอกาสทาบการศึกษาแก่ประชาชนอย่าบเสาอภาค 
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการตาาหลักธรราาภิบาล 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. ผลิตและพัฒนาก าลับคนให้สอดคล้อบกับควาาต้อบการและรอบรับการพัฒนาประเทศ 
2. หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
3. ระบบบบประาา และทรัพยากรเพื่อการศึกษาระบบตรวจสอบและประเาินคุ ภาพการศึกษา 
4. ระบบสื่อสารและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
5. พัฒนาระบบการผลิต การสรรหา และการพัฒนาครูและบุคลากรทาบการศึกษา 
6. ระบบการบริหารจัดการ 
7. สร้าบโอกาสทาบการศึกษา 
8. พัฒนาการศึกษาจับหวัดชายแดนภาคใต้ 
9. การวิจัยเพื่อพัฒนาและเพ่ิาขีดควาาสาาารถในการแข่บขันขอบประเทศ 

เป้าประสงค์ 
1. ก าลับคนาีคุ ภาพและาาตรฐาน สอดคล้อบกับยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ 
2. ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา าีสารรถนะตรบตาาควาาต้อบการขอบตลาดแรบบานตาากรอบคุ วุฒิวิชาชีพ 
3. การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ตาาาาตรฐานสากล 
4. ผู้เรียนจบแล้วาีบานท า 
5. ผู้เรียนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่าบาีคุ ภาพ าาตรฐาน 
6. ผู้เรียนและประชาชนได้รับการพัฒนาทักษะ และการพัฒนาการเหาาะสาตาาวัยสาาารถแสวบหาควาารู้ได้ สอดคล้อบกับบริบทในปัจจุบัน 
7. นักเรียน นักศึกษา ประชาชนาีควาารู้ควาาเข้าใจในประวัติศาสตร์ไทย าีค่านิยาที่ถูกต้อบ ตาาค่านิยาหลักขอบคนไทย 12 ประการ และาี

ภูาิคุ้ากัน ปลอดภัยจากยาเสพติด 
8. สถานศึกษาได้รับการจัดสรรทรัพยากรอย่าบทั่วถึบและเป็นธรรา สอดคล้อบกับนโยบายการผลิตและพัฒนาก าลับคน 
9. สถานศึกษาาีการเบิกจ่าย บบประาา เป็นไปอย่าบาีประสิทธิภาพ โปร่บใส และตรวจสอบได้ 
10. ผู้เรียนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่าบาีคุ ภาพและาาตรฐาน 
11. ระบบและกลไกการประเาินคุ ภาพการศึกษาาีประสิทธิภาพ 
12. สถานศึกษาทุกระดับทุกประเภทผ่านการรับรอบาาตรฐานทาบการศึกษา 
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13. หน่วยบานาีระบบสื่อสารและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาที่าีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และทันสาัย 
14. ระบบ ICT าีการบูร าการเชื่อาโยบกับหน่วยบานที่เกี่ยวข้อบทั้บภายในและภายนอกอย่าบครอบคลุา าีคุ ภาพ รวดเร็ว และทั่วถึบ 
15. น าระบบ ICT เข้าาาใช้จัดการเรียนรู้และบริหารจัดการอย่าบเป็นรูปธรรา และกว้าบขวาบ 
16. หน่วยบานที่เกี่ยวข้อบร่วากันจัดท าแผนการผลิต การสรรหา และการพัฒนาครูและบุคลากรทาบการศึกษา 
17. ครูและบุคลากรทาบการศึกษาได้รับการพัฒนาตาาเส้นทาบวิชาชีพทั้บระบบตาาศักยภาพ เพ่ือยกระดับการประกอบวิชาชีพตาาระดับคุ ภาพขอบ

าาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ 
18. ครูและบุคลากรทาบการศึกษาาีคุ ภาพและจรรยาบรร ขอบวิชาชีพสอดคล้อบกับควาาต้อบการขอบสถานศึกษาและท้อบถิ่น 
19. หน่วยบานาีระบบบริหารจัดการที่คล่อบตัวและาีประสิทธิภาพตาาหลักธรราาภิบาล 
20. าีกลไกการบริหารและการประสานบานการจัดการศึกษาส่วนกลาบและในพ้ืนที่อย่าบาีประสิทธิภาพ 
21. าีนโยบาย แผน าาตรฐานและการติดตาาประเาินผลการจัดการศึกษาที่หน่วยบานปฏิบัติ สาาารถน าไปบริหารจัดการได้อย่าบาีประสิทธิภาพ 
22. นักเรียน นักศึกษาทุกกลุ่า ได้รับโอกาสทาบการศึกษาข้ันพื้นฐานตาาสิทธิที่ก าหนดไว้ 
23. ประชากรทุกกลุ่าทุกวัยได้รับโอกาสในการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีพอย่าบทั่วถึบและเป็นธรรา 
24. ประชากรวัยเรียนในพื้นท่ีจับหวัดชายแดนภาคใต้เข้าถึบการศึกษาอย่าบเสาอภาค 
25. ประชาชนในพื้นท่ีจับหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุ ภาพชีวิต 
26. ครูาีควาาปลอดภัย าีขวัญก าลับใจในการปฏิบัติบาน 
27. การบริหารจัดการเบินอุดหนุนการศึกษาเป็นไปด้วยควาาถูกต้อบ 
28. าีหน่วยบานรับผิดชอบขับเคลื่อนการศึกษาในจับหวัดชายแดนภาคใต้อย่าบเป็นรูปธรรา 
29. ได้บานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ได้จริบในเชิบสาธาร ะและเชิบพา ิชย์ 
30. บานวิจัยและบริการวิชาการตอบสนอบต่อโจทย์ปัญหาหรือควาาต้อบการขอบชุาชน ท้อบถิ่น และประเทศ 
31. าีนวัตกรรา อบค์ควาารู้ และฐานข้อาูลด้านการศึกษาท่ีสาาารถน าไปใช้เป็นแนวทาบในการบริการจัดการเพ่ือพัฒนาคุ ภาพการศึกษา 

จุดเน้น การปฏิรูปการศึกษา รวา 6 ยุทธศาสตร์ ดับนี้ 
1. หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
2. คร ู
3. การทดสอบการประเาิน การประกันคุ ภาพ และการพัฒนาาาตรฐานการศึกษา 
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4. ผลิต พัฒนาก าลับคนและบานวิจัยที่สอดคล้อบกับควาาต้อบการขอบการพัฒนาประเทศ 
5. ICT เพ่ือการศึกษา 
6. การบริหารจัดการ 

 
นโยบายทั่วไป 

1. การจัดท าแผนงานโครงการเริ่มใหม่ 
- ต้อบเข้าใจจุดหาายว่าท าเพ่ืออะไร 
- ต้อบวาดภาพบานลบในรายละเอียดให้เห็นว่า อะไรคือบานหลัก แล้วาีบานอะไรบ้าบที่ต้อบท าเพ่ือให้บรรลุบานหลัก อะไรที่ต้อบท าก่อน อะไรที่ต้อบท าทีหลับ 
- ต้อบาีฐานข้อาูลที่แน่น เช่น จะผลิตเด็กอาชีวะต้อบรู้ว่าตลาดต้อบการสาขาอะไรบ้าบ แต่ละสาขา ต้อบการกี่คน ฐานข้อาูลที่ดีจะท าให้การวิเคราะห์

แา่นย า 
2. การปรับปรุงแผนงาน/โครงการที่ไม่สัมฤทธิ์ผล 

- หาปัญหาที่ผ่านาาท าไาท าไา่ส าเร็จ เช่น ปัญหาอยู่ที่อายุขอบนักเรียน ปัญหาอยู่ที่ครู ปัญหาอยู่ที่พ่อแา่ ปัญหาอยู่ที่สภาวะแวดล้อา เพราะบาบครั้บไา่
สาาารถแก้ไดด้้วยวิธีใดวิธีเดียว 

3. แผนงาน/โครงการพระราชด าริ 
- โครบการอะไรที่กระทรวบศึกษาธิการเกี่ยวข้อบหรือรับผิดชอบโดยตรบ 
- โครบการไหน เป็นด าริขอบพระอบค์ใด ท าแล้ว และกระทรวบศึกษาธิการให้การสนับสนุนอย่าบไร 

4. งบประมาณ 
- โดยเฉพาะบบลบทุน ให้วาบแผนโครบการบบลบทุนไตราาศแรก 
- การเสนอบบประาา กลาบให้เฉพาะเท่าที่จะเป็น แบ่บเป็น 2 ส่วน คือ การท าแผนบานโครบการบาบอย่าบไา่ต้อบใช้บบประาา  ใช้บบปกติที่ได้รับและ

การปรับแผนบานที่ไา่ได้สัาฤทธิ์ 
- โปร่บใส ตรวจสอบได้ 
- ในบานบาบโครบการต้อบาีการบูร าการบบประาา ข้าวแท่บ ก่อนไปบูร าการกับส านักบบประาา  

5. เน้นการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร 
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- จัดให้าีช่อบทาบการสื่อสารอย่าบเป็นระบบ น าเทคโนโลยีเข้าาาช่วย (การประชุาทาบไกล โปรแกราไลน์ ฯลฯ) เพ่ือใช้ในการสร้าบควาาเข้าใจในอบค์กร 
สาาารถถา่ยทอดค าสั่บไปยับหน่วยบานรอบได้อย่าบถูกต้อบและรวดเร็ว สาาารถรายบานเหตุการ ์ได้อย่าบรวดเร็ว 

- ทุกหน่วยบานต้อบจัดให้าีแผนการประชาสัาพันธ์ ทั้บเสาาสนเทศ และประชาสนเทศ 
6. อ านวยการเม่ือเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน 

- เช่น การเกิดอุบัติเหตุในโรบเรียน/นอกโรบเรียน ผู้บริหารถูกกล่าวหา การรวาตัวกันต่อต้านผู้อ านวยการโรบเรียน ฯลฯ ให้ทุกหน่วยบานไปก าหนดขั้นตอน
การปฏิบัติ  

- ใครต้อบเป็นคน Take Action 
- แก้ปัญหาเฉพาะหน้า ระยะสั้น และระยะยาวท าอย่าบไร 
- การรายบานด่วน ฯลฯ 

7. การร่วมมือกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคม 
- ให้ทุกภาคส่วนเข้าาาาีส่วนร่วาให้ครบวบจร เช่น เข้าาาร่วาก าหนดหลักสูตร 
- การรับนักศึกษาเข้าไปท าบานข ะที่ยับศึกษาอยู่ การรับนักศึกษาเาื่อจบการศึกษา 

8. จะให้ความส าคัญกับการบริหารงานส่วนภูมิภาคและเขตพื้นที่ต่างๆ ของแต่ละแท่งเข้าท างาน 
- ทบทวนบทบาทหน้าที่ 
- สิ่บใดที่ต้อบรู้ และยับไารู่้ 
- สิ่บอ านวยควาาสะดวกเพียบหรือไา่ 

9. โครงการจัดอบรมสัมมนา ต้องตอบโจทย์ที่ตั้งไว้ ใครควรเข้าร่วมสัมมนา 
- ผลลัพธ์ที่ต้อบการ เนื้อหาต้อบสัาพันธ์กับเวลา 

10. ยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตร 
11. ให้มีการน า ICT เข้ามาใช้ในการบริหารงานในหระทรวงอย่างกว้างขวาง 

- ปัจจุบันได้ด าเนินการศูนย์ศึกษาทาบไกล (DL Thailand) ให้บูร าการเข้ากับสถานีวิทยุเพ่ือการศึกษากระทรวบศึกษาธิการ (ETV) และเครือข่ายขอบ
อุดาศึกษาโดยใช้เป็นช่อบทาบในการสื่อสาร เพ่ือใช้ในการจัดการศึกษา การเสาาสนเทศ และการประชาสนเทศ 

12. ให้ความส าคัญกับเทคนิคการสอนและการสื่อ 
13. ให้ความส าคัญกับบรรยากาศในการท างาน 
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- ให้ควาาส าคัญกับการประดับธบประจ าพระอบค์ขอบพระราชวบศ์ไทย และธบชาติไทยในหน่วยบานและสถานศึกษาต่าบๆ 
- ควาาสะอาดในพ้ืนที่รับผิดชอบทุกระดับในเขตพ้ืนที่ 
- การรักษาควาาปลอดภัย 
- แผนเผชิญเหตุ 

14. ให้ลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนของครู 
- เพ่ือให้ครูาีเวลาทุ่าเทให้กับการเรียนการสอนขอบนักเรียนอย่าบจริบจับ 

15. การประเมินเพื่อความก้าวหน้าต้องสอดคล้องกับผลการพัฒนาผู้เรียน ทั้งความรู้และคุณลักษณะและทักษะชีวิต 
16. การแก้ปัญหาการจัดการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ อาท ิ

- โครบการเร่บรัดการขับเคลื่อนตาาแผนการจัดการศึกษาจับหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะโครบการสานฝันการกีฬาสู่จับหวัดชายแดนภาคใต้ 
17. ให้ลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน การน าเด็กนักเรียน ครู ออกนอกห้องเรียน 

- สาาารถด าเนินการได้ หากเป็นการทัศนศึกษาหรือเสริาสร้าบประสบการ  ์
- ไา่าีนโยบายให้ครู นักเรียน ต้อบออกไปยืนต้อนรับผู้บริหาร 

 
5. ทิศทางแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2574) 
   กรอบวิสัยทัศน์ 

ให้ควาาส าคัญกับการสร้าบระบบการศึกษาที่าีคุ ภาพและาีประสิทธิภาพ เพ่ือเป็นกลไกหลักขอบการพัฒนาศักยภาพและขีดควาาสาาารถขอบทุนานุษย์ 
และรอบรับการศึกษา การเรียนรู้ และควาาท้าทายที่เป็นพลวัตขอบโลกศตวรรษที่ 21 

 
จุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา 
การศึกษาเป็นเครื่อบาือ/กลไกในการพัฒนาทรัพยากรานุษย์ให้าีควาาเป็นพลเาือบ (เป็นคนดี าีวินัย) าีทักษะ ควาารู้ควาาสาาารถ และสารรถนะในการ

ปฏิบัติบานที่ตอบสนอบควาาต้อบการขอบตลาดแรบบานและการพัฒนาประเทศ (สาาารถเรียนรู้ได้ตาาควาาถนัดควาาสนใจ) และด ารบชีวิตในสับคาอย่าบ เป็นสุข (าี
บานท า าีอาชีพ าีรายได้ รวาทั้บสาาารถปรับตัวและด ารบชีวิตในสับคาได้อย่าบรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลบขอบเศรษฐกิจและสับคาพหุวัฒนธรราที่เป็นพลวัตรในโลก
ศตวรรษท่ี 21) 
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      เป้าหมายของแผน 
1. ลดควาาแตกต่าบในคุ ภาพและาาตรฐานการศึกษาระหว่าบสถานศึกษา 

-  สถานศึกษาท้ับขอบรัฐและเอกชนสาาารถจัดการศึกษาที่าคีุ ภาพไา่ต่ ากว่าาาตรฐานขั้นต่ าที่รัฐก าหนด 
-  สร้าบควาาเชี่ยวชาญและควาาเป็นเลิศขอบสถานศึกษา ในการผลิตและพัฒนาก าลับคนที่ตอบสนอบตอบควาาต้อบการขอบตลาดแรบบานและการพัฒนา
ประเทศ รวาทั้บควาาท้าทายที่เป็นพลวัตขอบโลกศตวรรษที่ 21 

2. เพ่ิาโอกาสและควาาเสาอภาคในการเข้าถึบบริการการศึกษาที่าีคุ ภาพและาาตรฐาน 
-  ประชากรที่อยู่ในวัยเรียนได้รับการศึกษาไา่ต่ ากว่าการศึกษาภาคบับคับทุกคน 
-  ประชากรทั้บท่ีอยู่ในวัยเรียนและที่อยู่ในก าลับแรบบานได้รับการพัฒนาขีดควาาสาาารถเต็าตาาศักยภาพที่าีอยู่ในตัวตนขอบแต่ละบุคคล 

3. กระจายอ านาจและควาารับผิดชอบไปสู่สถานศึกษา เพ่ือการพัฒนาที่ยั่บยืน 
-  สถานศึกษาที่าีคุ ภาพาาตรฐาน าีศักยภาพและควาาพร้อาได้รับการพัฒนาเป็นสถานศึกษานิติบุคคลในก ากับ เพ่ือควาาเป็นอิสระคล่อบตัว         

และรับผิดชอบต่อคุ ภาพการศึกษาขอบผู้เรียน 
4. ลดควาาสูญเปล่าและเพ่ิาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ เพ่ือรอบรับการแข่บขันอย่าบเสรีรายได้การก ากับขอบรัฐ 

-  ลดบทบาทและขนาดขอบภาครัฐจากการเป็นผู้จัดการศึกษาเป็นหลัก าาเป็นผู้ก ากับนโยบาย แผน าาตรฐาน ส่บเสริา สนับสนุน ติดตาาประเาินผล 
-  รวบรวา เลิกสถานศึกษาท่ีขาดศักยภาพและควาาพร้อาไา่ได้คุ ภาพและาาตรฐานและไา่าีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ (ต้นทุนผลิตต่อหน่วยสูบ 

คุ ภาพต่ า) และให้เปลี่ยนสถานะเป็นแหล่บเรียนรู้ขอบชุาชนตาาควาาต้อบการจ าเป็น 
-  ยุบ/เลิกการผลิตบั ฑิตในค ะ/สาขาวิชาที่ไา่เป็นที่ต้อบการขอบตลาด รวาทั้บรวบรวาสถาบันการศึกษาเพ่ือให้าีขนาดที่เหาาะสากับควาาต้อบ การ

ก าลับคนในอนาคต 
5. สร้าบการาีส่วนร่วาในการระดาทุนและการสนอบทุนเพ่ือการศึกษาจากทุกภาคส่วนขอบสับคา  

-  ทรัพยากรเพ่ือการศึกษาที่เพ่ิาขึ้นาาจากการาีส่วนร่วาขอบทุกภาคส่วนขอบสับคา ซึ่บเป็นผู้ได้รับประโยชน์จากการศึกษา โดยเฉพาะผู้ เรีย น
ระดับอุดาศึกษา 

6. ผลิตและพัฒนาก าลับคนที่ตอบสนอบควาาต้อบการขอบตลาดแรบบานและการพัฒนาประเทศ 
-  ลดการผลิตในสาขาที่ไา่เป็นที่ต้อบการขอบตลาด (สาขาสับคาศาสตร์) เพ่ิาการผลิตในสาขาที่สอนบตอบควาาต้อบการขอบตลาด (สาขาวิทยาศาสตร์
สุขภาพและวิทยาศาสตร์) 
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6. ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
           บานยุทธศาสตร์และแผน ได้ด าเนินการติดตาาประเาินผลการด าเนินบานตาาตัวชี้วัดขอบประเด็นยุทธศาสตร์ พร้อาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
ในแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปงบบประาา  พ.ศ.๒๕๕9 ขอบค ะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ครอบคลุาทั้บ ๖ ประเด็นยุทธศาสตร์ ดับนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
จ านวน 
ตัวชี้วัด 

จ านวน 
ตัวชี้วัดที่คณะ
ด าเนินงาน 

บรรลุ 
เป้าหมาย 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

ไม่บรรล ุ
เป้าหมาย 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ :  
พัฒนาและปรับปรุบกระบวนการเรียนการสอน New Approach to Learning  

6 6 5 83.33 1 16.67 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ :  
สร้าบควาาเป็นเลิศทาบด้านวิชาการ วิจัย และนวัตกรรา Community Research and Innovation 

34 28 15 53.57 13 46.43 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ :  
พั ฒ น าศักยภ าพ บั  ฑิ ตและบุ คลาก รที่ าี คว าาสาาารถ เฉพ าะท าบ Competency and Good Citizenship 
(Humanization) 

7 6 3 50.00 3 50.00 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ :  
พัฒนาระบบบริหารจัดการและธรราาภิบาล Good Governance and Modern Management           
พัฒนาคุ ภาพการบริหารจัดการเพื่อการบริหารบานแบบกระจายอ านาจ าีคุ ภาพและาีส่วนร่วา 

4 2 2 100.00 0 0.00 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ :  
การสร้าบเครือข่ายและพัฒนาาหาวิทยาลัยสู่สากล Networking and Internationalization 

6 2 2 100.00 0 0.00 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ :  
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ และการบริหารจัดการาหาวิทยาลัยทั้ บระบบ Computer and 
Technology Literacy 

2 0 0 0.00 0 0.00 

รวม 59 44 27 61.36 17 38.64 

    
              สรุป  ผลการด าเนินบานตาาแผนยุทธศาสตร์จากตัวชี้วัดจ านวนทั้บสิ้น  59 ตัวชี้วัด   าีตัวชี้วัดที่ค ะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์รับผิดชอบหลัก 
จ านวน 44  ตัวชี้วัด โดยทั้บ 44 ตัวชี้วัดบรรลุเป้าหาาย จ านวน 27  ตัวชี้วัด  คิดเป็นร้อยละ 61.36  ไา่บรรลุเป้าหาายจ านวน 17 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 
38.64 นับว่าผลการด าเนินบานตาาตัวชี้วัดส่วนใหญ่บรรลุเป้าหาายที่ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์   
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ปัญหา และอุปสรรค 
        1. ตัวชี้วัดบาบตัวข้อาูลอยู่ที่หน่วยบานอื่น ตาาที่ได้หาายเหตุไว้ในตัวชี้วัด ท าให้าีข้อจ ากัดในการติดตาาตัวชี้วัด 
        2. าีโครบการ/กิจกรราในแต่ละตัวชี้วัดาีจ านวนาาก ท าให้เป็นปัญหาเรื่อบระยะเวลา ในการด าเนินบาน 
        ๓. การประเาินบาบตัวชี้วัดไา่สาาารถติดตาาผลการด าเนินบานได้ภายในปงบบประาา  เช่น ผลการด าเนินโครบการด้านการผลิตตัวป้อน ต้อบรอผลการ
สาัครขอบนักศึกษาใหา่ในปงการศึกษาถัดไป เป็นต้น 
       ๔. ตัวชี้วัดบาบตัว าีการก าหนดค่าเป้าหาายที่สูบเกินกว่าควาาเป็นจริบ เช่น การก าหนดร้อยละ คุ วุฒิขอบอาจารย์ปริญญาเอก ที่ก าหนดไว้ที่  ร้อยละ ๒๕ 
แต่ผลที่ได้าีเพียบ ร้อยละ ๑๑ เนื่อบจาก การส าเร็จการศึกษาขอบผู้ที่ลาศึกษาต่อไา่เป็นไปตาาที่วาบแผนไว้ 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. หน่วยบานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดกลาบขอบาหาวิทยาลัยฯ ควรจัดท าระบบสารสนเทศข้อาูลการด าเนินบานในส่วนกลาบ เพ่ืออ านวยควาาสะดวกให้กับหน่วยบานอ่ืนน า
ข้อาูลไปใช้ 
       2. ควราีการให้ควาารู้ด้านการก าหนดตัวชี้วัดในการจัดท าโครบการ เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบในการจัดโครบการนั้นาีควาาชัดเจนในด้านการก าหนดตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น 
เพ่ือให้โครบการ/กิจกรรา บรรลุตาาเป้าหาายที่ก าหนดไว้อย่าบจริบจับ 
       ๓. ผู้ก ากับดูแลจะต้อบก ากับและติดตาา หรือประสานหน่วยบานที่เกี่ยวข้อบ เพ่ือน าผลที่ได้รับาาตอบตัวชี้วัดที่ตั้บไว้ในแต่ละโครบการ/กิจกรรา        
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สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการในภาพรวม 
 

แผนงาน ยังไม่ได้ด าเนินการ ด าเนินงานแล้วเสร็จ รวม 

แผนงานพัฒนา 4 31 35 

แผนงานวิชาการ 22 28 50 

แผนงานพัฒนานักศึกษา 1 26 27 

แผนงานวิจัย 1 6 7 

แผนงานบริการวิชาการ 1 4 5 

แผนงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 1 11 12 

แผนงานบริหารจัดการ 0 11 11 

รวมทั้งสิ้น  53 94 147 
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ปัญหาและอุปสรรค 
1. โครบการบาบโครบการไา่สาาารถด าเนินการได้ตาาระยะเวลา เนื่อบจากช่วบเวลาระหว่าบปงบบประาา  และปงการศึกษาไา่สอดคล้อบกับระยะเวลาที่

ต้อบด าเนินโครบการ ท าให้ไา่สาาารถด าเนินโครบการได้ 
2. การรายบานผลการด าเนินโครบการล่าช้า ท าให้ผู้ดูแลก ากับติดตาาแผนบาน ไา่สาาารถรายบานผลการด าเนินบานขอบแผนบานได้ 
3. ผู้รับผิดชอบโครบการ ผู้ก ากับดูแลแผนบาน ไา่ให้ควาาส าคัญขอบการด าเนินบาน ก ากับและติดตาาโครบการให้เป็นไปตาาระยะเวลา และได้ผลลัพธ์

ตาาท่ีก าหนด 
4. การก าหนดตัวชี้วัดขอบโครบการและแผนบานไา่ชัดเจน ท าให้ผลลัพธ์ขอบการด าเนินบานไา่ชัดเจน และไา่สาาารถประเาินผลได้ 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. การด าเนินโครบการทุกโครบการ ควรพิจาร าถึบระยะเวลาในการด าเนินโครบการตาาช่วบระยะเวลาที่เหาาะสา และค านึบถึบควาาเป็นไปได้ขอบ
โครบการ 

2. ผู้รับผิดชอบโครบการควรรายบานผลการด าเนินโครบการให้ตรบตาาระยะเวลาที่ก าหนด เพื่อให้ผู้ดูแลก ากับติดตาาแผนบาน สาาารถรายบานผลการ
ด าเนินบานขอบแผนบานได้ 

3. ผู้รับผิดชอบโครบการ ผู้ก ากับดูแลแผนบาน  ให้ควาาส าคัญขอบการด าเนินบาน ก ากับและติดตาาโครบการให้เป็นไปตาาระยะเวลา   
4. ให้ควาาเข้าใจในการก าหนดตัวชี้วัดขอบโครบการและแผนบาน  รวาถึบการก าหนดผลลัพธ์ขอบการด าเนินบานที่ชัดเจน และสาาารถน าาาประเาิน

ผลส าเร็จขอบบานได้ 
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
7.1  ทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตามกรอบระยะเวลา 15  ปี  (พ.ศ. 2552 - 2566) 
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จุดเริ่าต้นขอบการขับเคลื่อนและพัฒนา  ประกอบด้วยทุน (Capital)  ดับต่อไปนี้ ทุนทาบด้านบุคลากร  ทุนทาบด้านทาบกายภาพ  ทุนทาบด้านอบค์ควาารู้
และวัฒนธรรา ทุนทาบด้านโครบสร้าบพ้ืนฐาน ทุนทาบด้านเบินทุน ซึ่บทุนเหล่านี้จะไปเอ้ือต่อการพัฒนาที่ก่อให้เกิดการสร้าบสรรค์  การสร้าบาูลค่าเพ่ิา ภูาิปัญญา      
การเชื่อาโยบ และสภาพคล่อบ ตาาล าดับซึ่บต้อบาีการจัดการทาบด้าน IT (IT  Management) และสร้าบการเชื่อาโยบคุ ค่า (Value Management)  โดยใช้ภารกิจ
ทั้บ 4  ด้านเป็นกระบวนการ (Process) คือ ภารกิจด้านบานวิจัย ภารกิจด้านการเรียนการสอน ภารกิจด้านการบริการวิชาการแก่สับคา และภารกิจด้านการท านุบ ารุบ
ศิลปวัฒนาธรราและอนุรักษ์สิ่บแวดล้อา 

จากประเด็นข้อท้าทาย ได้น าาาก าหนดทิศทาบการพัฒนาตาากรอบขอบจุดาุ่บหาายวัตถุประสบค์ และภารกิจขอบาหาวิทยาลัย ได้ดับต่อไปนี้  
มหาวิทยาลัยเสมือน (Virtual หรือ E-University)าหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชาบคลล้านนาาุ่บาั่นใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการให้ครบทุก

ภารกิจ ไา่ว่าจะเป็น E-Learning, E-Research, E-Service, E-Office และ E-Library เป็นต้น ทั้บนี้เพ่ือให้าหาวิทยาลัยเป็นสับคาแห่บอบค์ควาารู้ (Knowledge 
Society) าีควาาร่วาาือกับนานาอารยประเทศ (International Collaboration) ทั้บนี้เพ่ือให้เกิดเทคโนโลยีใหา่ ๆ ที่เกิดจากการรวาศาสตร์   หลายๆ ศาสตร์เข้า
ด้วยกัน (Emerging Technology) 

การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life - Long Learning) ก็เป็นอีกสิ่บหนึ่บที่ าหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชาบคลล้านนาเอบจะต้อบค านึบถึบ เพราะในอีก 15 ปง ข้าบหน้า 
สับคาจะเป็นสับคาแห่บอบค์ควาารู้ ทุกกลุ่าบานอาชีพจ าเป็นต้อบาุ่บสู่สับคาแห่บอบค์ควาารู้ นอกจากปฏิบัติเป็นแล้ว ยับคบต้อบคิดเป็นด้ วย ดับนั้น าหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชาบคลล้านนาเอบจ าเป็นต้อบาุ่บพัฒนาสับคาให้เป็นสับคาที่าีแต่ควาาห่วบใยและแบ่บปัน (Care and Share) ซึ่บกันและกัน 

สังคมแห่งความรู้และภูมิปัญญา(Intelligence Society)เป็นสับคาที่อุดาด้วยอบค์ควาารู้และภูาิปัญญา ทั้บนี้เพ่ือยกระดับและพัฒนาให้เกิดอัจฉริยะอบค์
ควาารู้ในเชิบบูร าการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือสร้าบควาาเข้าแข็บให้กับสับคา ชุาชน ซึ่บจ าเป็นต้อบาีการเชื่อาโยบภูาิปัญญาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสาัย 

ความเป็นคนที่สมบูรณ์ (Humanization) นับว่าเป็นสิ่บท้าทายที่ส าคัญาากขอบทุกอบค์กร หากอบค์กราีควาาเข้าใจกับเป้าหาายและปรัชญาขอบอบค์กร     
ในทิศทาบเดียวกัน และท่ีส าคัญต้อบเข้าใจต่อสับคาท่ีอุดาด้วยควาารู้และภูาิปัญญาแล้ว  ก็จะส่บให้าหาวิทยาลัยาีการพัฒนาอย่าบต่อเนื่อบและยั่บยืน  

เทคโนโลยีที่เกิดจากการผสมผสานจากหลาย ๆ ศาสตร์ (Emerging Technology)ทั้บนี้เพ่ือาุ่บาั่นให้เกิดเทคโนโลยีใหา่ ๆ (Emerging Technology)     
โดยการบูร าการจากศาสตร์ต่าบ ๆ ซึ่บเป็นกระบวนการเรียนรู้แบบใหา่เพ่ือการระดาสาอบจากควาารู้ที่หลากหลายการคิดร่วากันเห็นพ้อบร่วากัน บนพ้ืนฐานข้อาูล
ทั้บนี้เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่บกันและกันและให้าีการใช้ทรัพยากรต่าบ ๆอย่าบาีประสิทธิภาพ 

มุ่งสู่ความเป็นสากล(Internationalization)ยุคขอบโลกาภิวัตน์าีผลกระทบโดยตรบต่อาหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชาบคลล้านนาในอนาคตที่ต้อบสาาารถ
แข่บขันได้ในระดับสากล โดยาีทิศทาบในการสร้าบเครือข่ายควาาร่วาาือทั้บในและต่าบประเทศ (International Collaboration) ไา่ว่าจะเป็นภารกิจทาบด้านการเรียน
การสอน การวิจัย และการบริหารจัดการ 
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ความเป็นมืออาชีพและนักปฏิบัติ  (Hands-on Professional Graduates) ซึ่บนับว่าเป็นค่านิยาร่วา (core value) ที่ส าคัญอันหนึ่บขอบาหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชาบคลล้านนา โดยาีทิศทาบจัดการเรียนการสอนให้าีควาาเชี่ยวชาญเป็นนักปฏิบัติควบคู่ไปกับการคิดเป็น ตลอดจนพัฒนาาาตรฐานวิชาชีพการเป็นนัก
ปฏิบัติพัฒนาอบค์ควาารู้ให้บานวิชาการก้าวทันการเปลี่ยนแปลบสู่ควาาเป็นสากล พัฒนาสร้าบเครือข่ายควาาร่วาาือทาบวิชาการทั้บภายในและภายนอกาหาวิทยาลัย 
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสาัยาาใช้ในการเรียนการสอน 

ความยั่งยืนทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (Sustainable Social & Environment)าุ่บไปที่ภารกิจการวิจัย การบริการวิชาการ และ โดยาีทิศทาบการ
พัฒนาการวิจัยในเรื่อบขอบสิ่บแวดล้อา ส าหรับภารกิจการบริการวิชาการนั้น าหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชาบคลล้านนาาุ่บาั่นสู่การพัฒนาสับคาให้เป็นสับคาที่เกื้อกูล
และแบ่บปันซึ่บกันและกันทั้บนี้เพ่ือให้เกิดสับคาแห่บภูาิปัญญาและการเรียนรู้ส่วนภารกิจทะนุบ ารุบศิลปวัฒนธรราและรักษาสิ่บแวดล้อานั้ น จะาุ่บพัฒนาเทคโนโลยี
ผสาผสานาาประยุกต์สืบค้น เก็บรักษา บูร ะและถ่ายทอดการทะนุบ ารุบศิลปวัฒนธรราและสิ่บแวดล้อาโดยการพัฒนาเครือข่ายควาาร่วาาือทั้บภายในและภายนอก
พ้ืนที่เพ่ืออนุรักษ์สืบทอดไปถึบอนุชนรุ่นหลับ 

การพึ่งพาตนเอง (Autonomy)ปรับปรุบระบบการบริหารจัดการให้าีธรราภิบาลและาีควาาทันสาัยต่อสภาพการเปลี่ยนแปลบผสาผสานการบริหารจัดการ
ร่วากับเขตพ้ืนที่เป็นเครือข่ายควาาร่วาาือเพ่ือให้เกิดควาาเข้าแข็บพ่ึบตนเอบและเลี้ยบตัวเอบได้ 
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ความสัมพันธ์ระหว่างภารกิจทั้ง 4+1 ด้าน และข้อท้าทาย (Flagships) ทั้ง 9  
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การเรียนการสอน          

การวิจัย          

การบริการวิชาการ          

การทะนุบ ารุบศิลปวัฒนธรราและ
รักษาสิ่บแวดล้อา 

         

การบริหารจัดการ          

การก าหนดทิศทาบการพัฒนาเทคโนโลยีขอบาหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชาบคลล้านนาในอนาคตอีก 15 ปงนั้น ได้ก าหนดบนพ้ืนฐานศักยภาพขอบพ้ืนที่เป็น
หลัก ทั้บนี้เทคโนโลยีที่จะเกิดข้ึนนั้นจ าเป็นต้อบสอดคล้อบกับสภาพพ้ืนที่ขอบภาคเหนือ ดับนั้นกล่าวโดยสรุปในภาพรวาขอบพ้ืนที่ภาคเหนือ สาาารถสรุปได้ดับนี้คือ 

  พ้ืนที่สูบตอนบน (ทรัพยากรธรราชาติ เช่น ป่าไา้ แา่น้ า ล าธาร ภูเขา เป็นต้น) 
  พ้ืนที่ราบลุ่าตอนล่าบ (พืชไร่และปศุสัตว์) 
 ชายแดนติดต่อกับ GMS และ East –West Corridor 
 ศักยภาพทาบด้านเศรษฐกิจขอบพ้ืนที่ (การเกษตร การท่อบเที่ยวศิลปวัฒนธรรา หัตถกรราสาุนไพรและสุขภาพ) 
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จากสภาพขอบภาคเหนือดับได้กล่าวข้าบต้นแล้ว สาาารถก าหนดทิศทาบขอบเทคโนโลยีที่ าหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชาบคลล้านนาสาาารถที่จะเข้าไปาี
บทบาทต่อสับคา ชุาชนในฐานะที่เป็นสถาบันทาบการศึกษาโดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือให้เกิดคุ ค่าร่วาได้เป็น 4 กลุ่า ดับนี้ 

1) กลุ่ม Green and Clean Technology  
เทคโนโลยีนี้ครอบคลุาถึบเทคโนโลยีสะอาดและรักษาสิ่บแวดล้อา ทั้บนี้รวาถึบเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อบกับพลับบาน (Energy) อาหาร (Food) การจัดการขอบ

เสีย (Waste Management) และรวาถึบเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) เป็นต้น 
2) กลุ่ม Logistic Technology 

สภาพภูาิประเทศขอบภาคเหนือาีควาาเหาาะสาาากที่ต้อบค านึบถึบเทคโนโลยีนี้โดยเฉพาะสินค้าทาบการเกษตรจากภาคเหนือทุกปงจะเกิดปัญหาาาโดย
ตลอด หากาีการศึกษาอย่าบจริบจับ ปัญหาสินค้าทาบการเกษตรอาจจะไา่ปัญหาอีกต่อไป 

3) กลุ่ม ICT 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะาีบทบาทาากในยุคสับคาแห่บภูาิปัญญาและการเรียนรู้ในอีก 15 ปง ไา่ว่าจะเป็นการศึกษา การวิจัย       การ

บริการ วัฒนธรรา สิ่บแวดล้อา การบริหารจัดการ การท่อบเที่ยว ภูาิปัญญาเป็นต้น 
4) กลุ่ม Fine Art Technology 

ศิลปวัฒนธรราขอบสับคาในอนาคตจ าเป็นอย่าบยิ่บที่ต้อบใช้เทคโนโลยีเพ่ือควาายั่บยืน  แต่ต้อบอยู่บนพ้ืนฐานขอบควาายั่บยืนและสอดคล้อบกับวิถีชีวิตและ
วัฒนธรราควาาเป็นเอกลักษ ์ขอบสับคา ชุาชน 

อย่าบไรก็ตาา เทคโนโลยีทั้บ 4 กลุ่านี้ าหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชาบคลล้านนาในฐานะาหาวิทยาลัยทาบด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะต้อบเป็น   ที่พ่ึบ
ขอบสับคาและชุาชนในภาคเหนือ 

2.  กรอบแผนพัฒนาระยะยาว 
เนื่อบจากการเปลี่ยนแปลบในด้านต่าบๆทั้บในและต่าบประเทศดับกล่าวาาแล้วข้าบต้นส่บผลให้าหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชาบคลล้านนาต้อบเตรียาควาาพร้อา

และปรับเปลี่ยนให้าีการบริหารเปลี่ยนแปลบที่ดีและยั่บยืนด้วยการจัดท าแผนพัฒนาาหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชาบคลล้านนา ในระยะ 15 ปง (พ.ศ. 2552 - 2566) 
ทั้บนี้เพ่ือเป็นกรอบรอบรับการพัฒนาเทคโนโลยี การเาือบ เศรษฐกิจ และสับคาแห่บภูาิปัญญาและการเรียนรู้ในอนาคต โดยเฉพาะการผลิตก าลับ คนให้เป็นนักปฏิบัติ
ผนวกกับนักคิดทาบด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพัฒนาทักษะใหา่ ๆ ให้กับแรบบานไทยสร้าบบานวิจัยและพัฒนาเพ่ือแก้ปัญหาสับคาชุาชนโดยเฉพาะในเขต
ภาคเหนือขอบประเทศเพ่ือเพ่ิาขีดควาาสาาารถในการแข่บขันและการพัฒนาที่ยั่บยืนในข ะเดียวกันบุคลากรขอบาหาวิทยาลัยเทคโนโลยี      ราชาบคลล้านนาทุกคน
จะต้อบท าบานและอยู่ได้บนพ้ืนฐานและสภาพแวดล้อาที่าีควาาสุขาีควาายึดาั่นผูกพันต่ออบค์กรเพ่ือน าาหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชาบคลล้านนาให้บรรลุเป้าหาายได้



แผนปฏิบัติราชการประจ าปงบบประาา  2560 ค ะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 50 

 

ในอนาคต กรอบแผนการพัฒนาระยะยาวขอบ าหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชาบคลล้านนานั้น ได้าีการวิเคราะห์เป็นล าดับขั้นตอนบน พ้ืนฐานข้อาูล และการาีส่วนร่วา
ขอบบุคลากรทั้บในและนอก าหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชาบคลล้านนา  

เป้าหาายส าคัญขอบาหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชาบคลล้านนาที่ต้อบการ“ให้าหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดาศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี าีวัตถุประสบค์ให้
การศึกษา ส่บเสริาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูบที่เน้นการปฏิบัติ ท าการสอน ท าการวิจัย  ผลิตครูวิชาชีพ ให้บริการทาบวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่
สับคา ทะนุบ ารุบศิลปะและวัฒนธรรา และอนุรักษ์สิ่บแวดล้อา โดยให้ผู้ส าเร็จอาชีวศึกษาาีโอกาสในการศึกษาต่อด้านวิชาชีพเฉพาะทาบระดับปริญญาเป็นหลัก ”
าหาวิทยาลัยจึบได้จัดท าแผนพัฒนาาหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชาบคลล้านนา ในระยะยาว 15 ปง (พ.ศ. 2552 – 2566) นี้ขึ้นโดยแยกตาาภารกิจด้านต่าบๆ          
ทั้บ 4 ด้าน ดับนี้ 

8.1  เป้าหมายยุทธศาสตร์ด้านการเรียนการสอน  
เพ่ือให้ได้บั ฑิตที่าีจิตส านึกที่ดีในสับคาอบค์ควาารู้าีทักษะและควาาเชี่ยวชาญทาบวิชาชีพที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลบสู่ควาาเป็นสากลโดยสร้าบเครือข่าย

ควาาร่วาาือบนพื้นฐานการน าเทคโนโลยีสารสนเทศาาใช้ในการบริหารจัดการ การเรียนการสอน 
8.2 เป้าหมายยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย  

เพ่ือยกระดับและพัฒนาให้เกิดอัจฉริยะอบค์ควาารู้ในเชิบบูร าการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยจิตส านึกนักวิจัยที่ดี เพ่ือสร้าบควาาเข้าแข็บให้กับ
สับคา ชุาชน 

8.3 เป้าหมายยุทธศาสตร์ด้านการบริการวิชาการ  
เพ่ือให้ผู้รับบริการเข้าถึบเครือข่ายควาาร่วาาือการให้บริการที่าีจิตส านึกที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ทันสาัย และน าอบค์ควาารู้ไปพัฒนาเ ศรษฐกิจ สับคา ชุาชน 

และสิ่บแวดล้อาอย่าบยั่บยืน  
8.4 เป้าหมายยุทธศาสตร์ด้านการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม  

เพ่ือยกระดับและพัฒนาจิตส านึกขอบคนในสับคา ชุาชนรักและหวบแหนศิลปวัฒนธรราและรักษาสิ่บแวดล้อา โดยใช้อบค์ควาารู้ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  

 

 



แผนปฏิบัติราชการประจ าปงบบประาา  2560 ค ะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 51 

 

เพ่ือให้บรรลุเป้าหาายหลัก ในการผลิตบั ฑิตนักปฏิบัติที่าีวินัย คุ ธรราจริยธรราและคุ ภาพ  สร้าบสรรค์บานวิจัยสิ่บประดิษฐ์ให้บริการวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อ
สับคาและประเทศ เพ่ือเพ่ิาขีดควาาสาาารถในการแข่บขัน และเตรียาพร้อาสู่การเป็นาหาวิทยาลัยชั้นน าในระดับ ภูาิภาคและระดับโลก โดยประเด็นยุทธศาสตร์หลัก 
6 ด้าน ประกอบด้วย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาและปรับปรุบกระบวนการเรียนการสอน  New Approach to Learningเพ่ือ เป็นอบค์กรแห่บการเรียนรู้และพัฒนาบั ฑิต นัก
ปฏิบัติที่าีคุ ภาพ สอดคล้อบกับควาา  ต้อบการขอบประเทศและแข่บขันได้ในระดับสากล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้าบควาาเป็นเลิศทาบด้านวิชาการ วิจัย และ นวัตกรราCommunity Research and Innovationเพ่ือ ผลิตผลบานวิจัยที่ตอบสนอบ
ควาาต้อบการขอบชุาชนและเพ่ิาขีดควาาสาาารถในการ แข่บขันขอบประเทศและยกระดับคุ ภาพชีวิตขอบคนในสับคา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพบั ฑิตและบุคลากรที่าีควาาสาาารถเฉพาะทาบ Competency and Good Citizenship (Humanization) เพ่ือสร้าบ
บั ฑิตและพัฒนาบุคลากรให้าีควาาสาบูร ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการและธรราาภิบาล Good Governance and Modern Managementเพ่ือ พัฒนาคุ ภาพการบริหารจัดการ
เพ่ือการบริหารบานแบบกระจายอ านาจ าีคุ ภาพและาีส่วนร่วา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 

 

สร้าบเครือข่ายและพัฒนาาหาวิทยาลัยสู่สากล  Networking and Internationalizationเพ่ือ สร้าบเครือข่ายควาาร่วาาือกับ
สถาบันการศึกษาท้ับในและต่าบประเทศโดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรเพ่ือพัฒนาหลักสูตร กิจกรราเสริาหลักสูตรและ 
พัฒนาโลกทัศน์ วิสัยทัศน์ จากประสบการ ์การศึกษาและท าบานกับผู้อื่นในสับคาแบบ พหุวัฒนธรรา (Multicultural and Life Skills 
Literacy) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ และการบริหารจัดการาหาวิทยาลัยทั้บระบบ  Computer and Technology Literacy
เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการให้บริการและการบริหารจัดการ ในทุกภารกิจหลักขอบาหาวิทยาลัย 
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ความเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตร์การพฒันา 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. 2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พันธกิจคณะ
บริหารธุรกิจและ

ศิลปศาสตร์ 

ผลิตบั ฑิตนักปฏิบัติ าีคุ ธรรา เชี่ยวชาญเทคโนโลยี ขับเคลื่อนพลับประชาคา สู่าาตรฐานสากล 

ปรัชญา 

วิสัยทัศน์ 

1. พัฒนากระบวนการผลิต
บั ฑิต Hand On ที่าีควาารู้ 
าีคุ ธรรา บ่าเพาะการเป็น
ผู้ประกอบการ และพึ่ บพา
ตนเอบ 

บริหารบานแบบาีส่วนร่วา กระจายอ านาจ และหลักธรราาภิบาล 

2. พัฒนากระบวนการเสริาสร้าบ
บานวิจัย  และให้บริการวิชาการสู่
ชุาชน สับคาที่ยั่บยืน ประสานบาน
ควาาร่วาาือทั้บภายนอกและภายใน
าหาวิทยาลัยฯ 

 

 

3. พัฒนาส่บเสริาบุคลากรใน
ทุกๆ ด้าน การเพิ่าศักยภาพ 
และควาาก้าวหน้าในสาย
วิชาชีพ 

 

4. พั ฒ น า ร ะ บ บ ก า ร
บริหารบานให้าีประสิทธิภาพ 
เพื่อให้าีควาาพร้อาต่อการ
เปลี่ยนแปลบด้านเศรษฐกิจ 
และสับคา 

 

5. อ นุ รั ก ษ์  ส ร้ า บ ส ร ร ค์
ศิลปวัฒนธรรา ภู าิปัญญ า
ท้ อ บ ถิ่ น แ ล ะ สิ่ บ แ ว ด ล้ อ า 
ส่บเสริาสนับสนุนโครบการ
พระราชด าริขอบทุกพระอบค์ 

 
Change: ปรับปรุบและพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ด้านวิชาการ วิจัย  นวัตกรรา การบริหารจัดการ
อบค์การ โครบสร้าบการปฏิบัติบาน และการกระจาย
อ านาจ ให้สอดคล้อบกับภารกิจและาาตรฐานสากล 
เพื่อเสริาสร้าบควาาเข้าแข็บและโดดเด่นในทุกเขต
พื้นที่ โดยการาีส่วนร่วาขอบทุกภาคส่วน 

ยุทธศาสตร ์ Challenge: ร้าบควาาแตกต่าบในการผลิตบั ฑิตนัก
ปฏิบัติที่าีควาาโดดเด่นเฉพาะด้าน  (Differential 
Focus Strategy) สู่ควาาเป็นเลิศภายใต้ค าขวัญที่เป็น
ที่ ย อา รับ ทั่ ว ไป คือ  “ราชา บคลสร้ า บคน สู่ บาน 
เช่ียวชาญเทคโนโลยี เป็นการสร้าบชื่อเสียบและสร้าบ
โอกาสให้กับบั ฑิตในการาีบานท า 

 

 

Chance: สร้าบโอกาสในการก้าวเข้ าสู่การเป็ น
าหาวิทยาลัยชั้นน าด้านการผลิตบนฐานควาาคิด
สร้าบสรรค์ สร้าบนวัตกรราเพื่อชุาชน ท้อบถิ่นทั้บใน
และต่าบประเทศ 

 

พัฒนาและปรับปรุบ
กระบวนการสอน 

ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

สร้าบควาาเป็นเลิศ
ทาบด้านวิชาการ 

 

พัฒนาศักยภาพบั ฑิตและ
บุคลากรท่ีาีควาาสาาารถเฉพาะ 

พัฒนาระบบบริหาร
จัดการและธรราภิบาล 

สร้าบเครือข่ายและพัฒนา
าหาวิทยาลัยสู่สากล 

 

การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่การเรยีนรู้
และการบริหารจัดการาหาวิทยาลัยทั้บระบบ 

การพัฒนาโครบสร้าบพื้นฐาน กลยุทธ ์ การพัฒนาบุคลากร HRD & 
HRM 

 

การพัฒนาคุ ภาพนักศึกษาและ
บุคลากร (เชิบวิชาการ เชิบทักษะชีวิต) 

การสร้าบควาาร่วาาือ 
Co op 

การผลิตบั ฑิต  
Hands on 

การจัดการศึกษาตาา
อัธยาศัย 

สวนนวัตกรรา Innovation 
Park/COE 

การสนอบบานอันเนื่อบาาจากประราชด าริและการ
น าอบค์ควาารู้ไปใช้ประโยชน์สูส่ับคา 

 

การยกระดับาหาวิทยาลัยสู่
สากล 

การพัฒนาข้อาูลสารสนเพื่อการบริหารจัดการ (Data 
Information center : cockpit 

การพัฒนาวัฒนธรราอบค์การ 

 

การเรียนการสอน กิจกรรมตามพันธกิจ 
4 ด้าน 

บานวิจัย 

 

การบรกิารวิชาการ การท านุบ ารุบ
ศิลปวัฒนธรรา 

การบริหารจัดการ 
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เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2560 

นโยบาย/ตัวบ่งชี้ (KPI) ตามแผนยุทธศาตร์ 
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน New Approach to Learning  
กลยุทธ์ : การผลิตบัณฑิต Hands On  

1. จัดรูปแบบการเรียนการสอนแบบ Collaborative Learning, Project-Based, Problem-
Based, Modular System และ Competency-based  โดยใช้ระบบ  
e-Learning เพ่ือเพ่ิาประสิทธิภาพการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์าากยิ่บขึ้น 

2 โครบการ รอบค บดีด้าน
วิชาการและกิจการ

นักศึกษา 

ร่วากับาทร. 

2. ส่บเสริาการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอับกฤษเพ่ือรอบรับการเพ่ิาจ านวนหลักสูตร
นานาชาติ พร้อาทั้บจัดตั้บวิทยาลัยนานาชาติ และศูนย์ภาษาขอบาหาวิทยาลัยให้าากยิ่บขึ้น 
และครอบคลุาทุกเขตพ้ืนที่  

1 รายวิชา/ 
1 หลักสูตร 

รอบค บดีด้าน
วิชาการและกิจการ

นักศึกษา 

 

3. เพ่ิาหลักสูตรการศึกษาแบบก้าวหน้า และหลักสูตรข้าาศาสตร์เช่น หลักสูตรสอบปริญญา 
หลักสูตรตรี-โท-เอก 

1 หลักสูตร รอบค บดีด้าน
วิชาการและกิจการ

นักศึกษา 

 

4. จัดตั้บบั ฑิตวิทยาลัย เพ่ือรอบรับการศึกษาระดับบั ฑิตศึกษา อาทิเช่น ด้านวิชาชีพครู 
ช่วยพัฒนาบุคลากรขอบสถาบันอาชีวศึกษา 

1 โครบการ รอบค บดีด้าน
วิชาการและกิจการ

นักศึกษา 

 

กลยุทธ์ : การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 
5. พัฒนาเก ฑ์าาตรฐานหลักสูตรฝึกอบราให้สาาารถเทียบโอนหน่วยกิตได้ 2 หลักสูตร รอบค บดีด้าน

วิชาการและกิจการ
นักศึกษา 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม Community Research and Innovation 
กลยุทธ์ : การสร้างสวนนวัตกรรม Innovation Park/COE 

6. จัดตั้บกอบทุนวิจัย เพ่ือจัดสรรบบวิจัย ส าหรับสนับสนุนโครบการวิจัยเพ่ิาขึ้น โดยเฉพาะการ 1 โครบการ ผู้ช่วยค บดีด้านวิจัย ร่วากับาทร. 
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นโยบาย/ตัวบ่งชี้ (KPI) ตามแผนยุทธศาตร์ 
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

ส่บเสริาการวิจัยเชิบนโยบาย และการวิจัยข้าาศาสตร์ (Research Cluster) และปรับปรุบ
ระเบียบการเบิกจ่ายบบประาา วิจัย การเผยแพร่ผลบานให้าีควาายืดหยุ่น และรวดเร็ว 

และบริการวิชาการ 

7. พัฒนาระบบการบ่าเพาะนักวิจัย โดยส่บเสริาการเข้าร่วา และการจัดประชุาวิชาการทั้บ
ระดับชาติ และระดับนานาชาติ จัดท าวารสารบานวิจัย 

2 โครบการ ผู้ช่วยค บดีด้าน
วิจัยและบริการ

วิชาการ 

 

8. ส่บเสริาการหาแหล่บทุนวิจัยจากภายนอก ทั้บภาครัฐ และเอกชนนอกจากนี้  
ยับส่บเสริาให้นักวิจัยที่าีผลบานวิจัยได้รับราบวัลในระดับชาติ และนานาชาติ 

ร้อยละ 10 ขอบ 
บบอุดหนุนบานวิจัย 

ผู้ช่วยค บดีด้านวิจัย
และบริการวิชาการ 

ร่วากับาทร. 

9. ส่บเสริาการจัดสรรบบประาา  หรือส่บเสริาให้ได้รับบบประาา จากภายนอก เพ่ือน า
นักศึกษา บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน น าควาาอบค์ควาารู้ไปช่วยเหลือพัฒนา
ชุาชน นอกจากนี้ ยับสาาารถน าบทเรียนที่ได้รับาาพัฒนาการเรียนการสอน 

ร้อยละ 10 ขอบบบ 
บริการวิชาการ 

ผู้ช่วยค บดีด้านวิจัย
และบริการวิชาการ 

ร ่

10. ปรับปรุบระเบียบการให้บริการวิชาการให้าีควาายืดหยุ่น และคล่อบตัว 1 โครบการ ผู้ช่วยค บดีด้านวิจัย
และบริการวิชาการ 

ร่วากับาทร. 

กลยุทธ์ : การตอบสนองงานอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
11. าีโครบการสนับสนุนตาาโครบการพระราชด าริและโครบการหลวบ 1 โครบการ ผู้ช่วยค บดีด้าน

วิจัยและบริการ
วิชาการ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาศักยภาพบัณฑิตและบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะทาง Competency and Good Citizenship (Humanization) 

กลยุทธ์ : การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
12. พั ฒ น า Student Care Center, Education Library Center และ Student Affair 

ส าหรับนักศึกษาต่าบประเทศ ให้ครอบคลุาทุกเขตพ้ืนที่ 
6 โครบการ ผู้ช่วยค บดีด้าน

พัฒนานักศึกษา 
ร่วากับ

าหาวิทยาลยั 



แผนปฏิบัติราชการประจ าปงบบประาา  2560 ค ะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 57 

 

นโยบาย/ตัวบ่งชี้ (KPI) ตามแผนยุทธศาตร์ 
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

13.  พัฒนาบทบาทขอบอบค์การนักศึกษาให้าีควาาทันสาัย และรอบรับการพัฒนาคุ ภาพ
นักศึกษา นอกจากนี้ ยับเพ่ิาบทบาทขอบอบค์นักศึกษาในสับคาาากยิ่บขึ้น โดยสอดคล้อบ
กับนโยบายาหาวิทยาลัย และประเทศ 

6 โครบการ ผู้ช่วยค บดีด้าน
พัฒนานักศึกษา 

ร่วากับ
าหาวิทยาลยั 

14. สร้าบเครือข่ายควาาร่วาาือระหว่าบศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และาหาวิทยาลัย โดยผ่าน
กิจกรราหรือหลักสูตรการเรียนการสอนขอบาหาวิทยาฯ 

1 โครบการ รอบค บดีด้าน
วิชาการและกิจการ

นักศึกษา 

ร่วากับ
าหาวิทยาลยั 

กลยุทธ์ : การพัฒนาบุคลากร 
15. ส่บเสริาการเข้าสู่ต าแหน่บวิชาการ เพื่อเพ่ิาจ านวน ผศ. รศ. ศ. ด้วยระบบ 

พ่ีเลี้ยบ และสร้าบแรบจูบใจให้าากขึ้น และสายสนับสนุน เข้าสู่ต าแหน่บฯ โดยการปรับปรุบ 
แก้ไขระเบียบขั้นตอนการขอต าแหน่บฯ 

ร้อยละ 40 ขอบ 
จ านวนบุคลากร 

รอบค บดีด้าน
บริหาร 

ร่วากับ
าหาวิทยาลยั 

16. ส่บเสริาอาจารย์ให้าีศักยภาพ เพ่ือพัฒนาควาาเชี่ยวชาญทาบวิชาชีพ (ฝับตัว) ทั้บภายใน 
และต่าบประเทศ 

ร้อยละ 10 ขอบ
จ านวนบุคลากร 

รอบค บดีด้าน
บริหาร 

 

17. าีแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่าบเป็นระบบ ทุกเขตพ้ืนที่โดยเริ่าตั้บแต่  
การบรรจุแต่บตั้บบุคลากรทั้บสายวิชาการ และสายสนับสนุนให้เป็นไปตาากรอบโครบสร้าบ
าหาวิทยาลัยฯ นอกจากนี้ ยับสร้าบแรบจูบใจเพ่ือรักษาบุคลากรที่าีคุ ภาพ พร้อาทั้บ
ปรับปรุบค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ 

1 โครบการ รอบค บดีด้าน
บริหาร 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบบริหารจัดการและธรรมภิบาล Good Governance and Modern Management พัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการเพื่อการบริหารงานแบบกระจายอ านาจมีคุณภาพและมีส่วนร่วม 
ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาโครบสร้าบพ้ืนฐาน 

18. ปรับปรุบโครบสร้าบบริหารจัดการ ให้าีควาาคล่อบตัว และเป็นาาตรฐานสากล โดยการเร่บ
จัดท าประกาศ ข้อบับคับ ระเบียบให้สอดคล้อบกับทิศทาบขอบาหาวิทยาลัย โดยให้าีส่วน
ร่วาจากทุกหน่วยบาน 

1 โครบการ รอบค บดีด้าน
บริหาร 

ร่วากับ
าหาวิทยาลยั 
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นโยบาย/ตัวบ่งชี้ (KPI) ตามแผนยุทธศาตร์ 
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

19. พัฒนาบุคลากรให้ตรบกับควาาต้อบการขอบพันธกิจ ทิศทาบ และวัฒนธรราขอบอบค์การ 
พร้อาทั้บส่บเสริาทักษะสร้าบผู้น าและผู้บริหารรุ่นใหา่ 

1 โครบการ รอบค บดีด้าน
บริหาร 

ร่วากับ
าหาวิทยาลยั 

20. ปรับปรุบระเบียบวิธีการ และจัดสรรบบประาา อย่าบเป็นธรรา โปร่บใส และตรวจสอบได้ 
พร้อาทั้บพัฒนาระบบการจัดการทรัพย์สิน รูปแบบการจัดการแสวบหารายได้ 

1 โครบการ รอบค บดีด้าน
บริหาร 

ร่วากับ
าหาวิทยาลยั 

21. จัดโครบการตรวจสอบการบริหารต้นทุน ทรัพย์สิน และควาาเสี่ยบในการด าเนินบาน ให้
โปร่บใสาีธรราาภิบาล 

1 โครบการ รอบค บดีด้าน
บริหาร 

ร่วากับ
าหาวิทยาลยั 

22. พัฒนา และให้ควาาส าคัญกับระบบประกันคุ ภาพการศึกษาในทุกเขตพ้ืนที่อย่าบแท้จริบ 4.0 คะแนน หัวหน้าบานประกัน
คุ ภาพการศึกษา 

 

กลยุทธ์ : การพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร 
23. ส่บเสริาการจัดตั้บหอศิลป์าหาวิทยาลัย และหอเกียรติยศ (Hall of Fame) เพ่ือให้เป็น

แหล่บแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรราขอบไทย นอกจากนี้ยับช่วยส่บเสริาท านุบ ารุบ
ศิลปวัฒนธรรา 

5 โครบการ รอบค บดีด้าน
วิชาการและกิจการ

นักศึกษา 

ร่วากับ
าหาวิทยาลยั 

24. ปรับปรุบภูาิทัศน์ ให้สอดคล้อบกับการอนุรักษ์พลับบาน พร้อาทั้บจัดกิจกรราการรักษา
สิ่บแวดล้อา และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรราชาติ 

3 โครบการ รอบค บดีด้าน
วิชาการและกิจการ

นักศึกษา 

 

ประเด็นยุทศาสตร์ที่ 5 : การสร้างเครือข่ายและพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากล Networking and Internationalization 
กลยุทธ์ : ความร่วมมือ Co Op 

25. กระบวนการรับนักศึกษาเชิบลึก เพ่ือปรับปรุบหลักสูตรเดิา และหลักสูตรใหา่ภายใต้
หลักการผลิตบั ฑิตแบบ Hands-on ให้สอดคล้อบกับการจัดการศึกษารูปแบบ WiL ที่เน้น
การสร้าบเครือข่ายร่วากับผู้าีส่วนได้ส่วนเสีย าีควาาร่วาาือ co – op เพ่ือตอบสนอบควาา
ต้อบการขอบตลาดแรบบานปัจจุบัน และรอบรับตลาดแรบบานอนาคต 

10 โครบการ รอบค บดีด้าน
วิชาการและกิจการ

นักศึกษา 
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นโยบาย/ตัวบ่งชี้ (KPI) ตามแผนยุทธศาตร์ 
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

กลยุทธ์ : การยกระดับมหาวิทยาลัยสู่สากล 
26. เพ่ิาจ านวนนักศึกษานานาชาติ และนักศึกษาแลกเปลี่ยนในาหาวิทยาลัยาากยิ่บข้ึน ร้อยละ 2 ขอบ 

นักศึกษา 
รอบค บดีด้านวิเทศ

สัาพันธ์ 
 

27. เพ่ิาเครือข่ายควาาร่วาาือ เพ่ือท าควาาแลกเปลี่ยนทาบด้านการเรียนการสอน บานวิจัย
และบริการวิชาการขอบนักศึกษาบุคลากรทั้บสายวิชาการ และสายสนับสนุน กับ
าหาวิทยาลัยในประเทศ และต่าบประเทศเพ่ิาข้ึน 

2 หน่วยบาน รอบค บดีด้านวิเทศ
สัาพันธ์ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ และการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยทั้งระบบ Computer and Technology- 
Literacy 
กลยุทธ์ : การพัฒนาการใช้ข้อาูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 

28. พัฒนาข้อาูลกลาบทั้บระบบ ทุกเขตพ้ืนที่ เพ่ือให้การบริการเป็นแบบ  
One Stop Service และพัฒนาระบบการใช้สารสนเทศเพ่ือการจัดการ  
และาหาวิทยาลัยในทุกเขตพ้ืนที่ให้ท าบานเต็าศักยภาพ ด้วยกลยุทธ์  
Faster, Better, และ Cheaper 

5 ระบบ  รอบค บดีด้าน
บริหาร 

ร่วากับ
าหาวิทยาลยั 

29. บุคลากรและนักศึกษาขอบาหาวิทยาลัยฯ เข้าถึบระบบสารสนเทศที่าีประสิทธิภาพ ให้
ครอบคลุาพ้ืนที่สูบสุด และพัฒนาการและจัดอบราให้ควาารู้ในการใช้ระบบสารสนเทศกับ
นักศึกษา บุคลกรทั้บวิชาการ และสายสนับสนุน 

ร้อยละ 90 ขอบ 
ควาาพึบพอใจใน 

การใช้ระบบ 
สารสนเทศ 

รอบค บดีด้าน
บริหาร 

ร่วากับ
าหาวิทยาลยั 
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ประจ าปีงบประมาณ 2560 
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แนวทางการจัดสรรงบประมาณคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2560 

แนวทาบการจัดสรรบบประาา ค ะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประจ าปงบบประาา  2560 ให้ควาาส าคัญกับการขับเคลื่อนกลยุทธ์         
ขอบาหาวิทยาลัย เน้นการพัฒนาคุ ภาพการศึกษาให้าีคุ ภาพ เสริาสร้าบควาาเข้าแข็บและโดดเด่นในทุกเขตพ้ืนที่ ให้าีาาตรฐานสากล  และส่บเสริาการปฏิรูป      
การจัดการศึกษาขอบาหาวิทยาลัย ทั้บด้านคุ ภาพครู หลักสูตร และกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพ่ือเสริาสร้าบควาาเข้าแข็บในทุกภารกิจขอบาหาวิทยาลัย 
โดยการาีส่วนร่วาขอบทุกภาคส่วน และการตอบสนอบต่อพันธกิจขอบค ะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ทั้บ 4 ด้านได้แก่ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย          
การบริการวิ ชาการ และท านุบ ารุบศิลปวัฒนธรรา รวาถึบการบริหารจัดการภายในหน่วยบาน โดยได้ก าหนดนโยบายบบประาา และแนวทาบการจัดสรรบบประาา 
รายจ่ายประจ าปงบบประาา  พ.ศ. 2560 ดับนี้ 

1. ให้ควาาส าคัญกับการด าเนินบานตาาภารกิจขอบค ะ และาหาวิทยาลัย ที่าีผลต่อการส่บเสริาคุ ภาพและประสิทธิภาพในการผลิตบั ฑิต
นักปฏิบัติ 

2. บูร าการการด าเนินบานตาาภารกิจต่าบๆ ขอบหน่วยบานให้ด าเนินบานครอบคลุาทั้บระบบอย่าบาีประสิทธิภาพ ลดควาาซ้ าซ้อน        
โดยเชื่อาโยบกับกระบวนการประเาินผลการปฏิบัติบาน (PA) ขอบผู้บริหาร และหน่วยบาน 

3. เพ่ิาประสิทธิภาพการใช้จ่ายบบประาา ขอบหน่วยบาน ค ะ และพ้ืนที่  ควบคู่กับการพิจาร าการใช้จ่ายบบประาา ให้ครอบคลุาแหล่บ
เบินและจัดล าดับควาาส าคัญขอบภารกิจขอบหน่วยบาน และาหาวิทยาลัย 

4. บริหารจัดการบบประาา ให้เพียบพอต่อการบริหารบานทุกพันธกิจขอบหน่วยบาน ให้าีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูบสุด 
5. เพ่ิาบบประาา ในการพัฒนาบุคลากรทาบด้านวิชาชีพ และด้านทักษะการใช้ภาษา 

 
ในปงบบประาา  พ.ศ. 2560 ได้รับจัดสรรวบเบินบบประาา  จ านวน 173,175,456 บาท เพ่ือให้หน่วยบาน ค ะ และพ้ืนที่าีบบประาา รายจ่าย

เพียบพอในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาค ะ และาหาวิทยาลัย  
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โครงสร้างงบประมาณ 
โครงสร้างงบประมาณคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีสาระส าคัญสรุปดังนี้ 
บบประาา ประจ าปง 2560 

บบประาา แผ่นดิน  จ านวน   69,991,490 บาท  คิดเป็น   40.24  % 
บบประาา รายได้  จ านวน  103,183,966 บาท  คิดเป็น   59.32  % 
บบประาา รายได้อ่ืนๆ จ านวน                 765,000   บาท      คิดเป็น   0.44  % 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  จ านวน  173,940,456 บาท  คิดเป็น 100.00 % 
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 รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 
 

การจัดสรรงบประมาณประจ าปี  2560 
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

หมวดรายการ งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณรายได้ รวม 

1. บบบุคลากร      25,882,080      10,339,984  36,222,064 

2. บบด าเนินบาน         5,533,900      31,370,721  36,904,621 

3. บบลบทุน        4,582,800    4,582,800 

4. บบเบินอุดหนุน      32,432,640        2,920,000  35,352,640 

5. บบรายจ่ายอื่น         1,560,070       29,626,807  31,186,877 

เบินทุนส ารอบเพ่ือการพัฒนาทักษะวิชาชีพ          1,131,250  1,131,250 

น าส่บค่าสาธาร ูปโภค          3,266,469  3,266,469 

สาทบพ้ืนที่             391,435  391,435 

สาทบค ะ          1,094,100  1,094,100 

สาทบาหาวิทยาลัย      23,043,200  23,043,200 

น าส่บาทร. (ค่าหอพัก)  415,000 415,000 

ด าเนินบานศูนย์ภาษา  300,000 300,000 

ด าเนินบานอบราาาตรฐานบัญชี  50,000 50,000 

รวม     69,991,490  103,948,966    173,940,456    
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 รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 
 งบประมาณแผ่นดิน 
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 งบประมาณรายได้ 
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    แนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
 การน าแผนปฏิบัติราชการประจ าปงบบประาา  พ.ศ. 2560  ขอบาหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชาบคลล้านนาไปสู่การปฏิบัติ จ าเป็นจะต้อบอาศัย

ปัจจัยสนับสนุนและแนวทาบการด าเนินการที่ชัดเจน การด าเนินบานโครบการต่าบๆ ภายใต้แผนปฏิบัติราชการฯ ให้เกิดผลสัาฤทธิ์ตาาเป้าประสบค์ที่ก าหนดไว้ จ าเป็น
อย่าบยิ่บที่จะต้อบาีการระดาสรรพก าลับทั้บในด้านบุคลากร บบประาา  วัสดุอุปกร ์ เทคโนโลยีต่าบๆ ตลอดจนการสร้าบควาาตระหนักในการาีส่วนร่วา  และการ
สื่อสารระหว่าบอบค์กร ดับนั้นค ะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จึบก าหนดกระบวนการการบริหารบบประาา ที่ส าคัญในการน าแผนปฏิบัติราชการประจ าปง        
พ.ศ. 2560 ไปสู่การปฏิบัติอย่าบเป็นรูปธรรา โดยได้ค านึบถึบการบริหารจัดการตาาพันธกิจทั้บ 4 ด้าน และการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพขอบหน่วยบาน 
ดับนี้ 

1. แผนงานพัฒนาด้านวิชาการ โดยในปงบบประาา  พ.ศ. 2560 าหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชาบคลได้ก าหนดให้เป็นปงแห่บการพัฒนาคุ ภาพการศึกษา       
จึบจ าเป็นต้อบก าหนดเป้าหาายหลักในการพัฒนาดับต่อไปนี้ 
1.1  ด้านการพัฒนานักศึกษา 

- พัฒนาตัวป้อน โดยการสร้าบเครือข่ายร่วาาือกับสถานศึกษาทั้บในระดับอาชีวศึกษาและาัธยาศึกษาผลิตตัวป้อน โดยจัดหลักสูตรร่วา    
เช่น STEM , Science & Technology 

- พัฒนารูปแบบการคัดกรอบนักศึกษาใหา่ (เน้นการสอบภาคปฏิบัติ) 
- บั ฑิตที่ส าเร็จการศึกษาต้อบาีอัตราการได้บานท าขอบบั ฑิตเพ่ิาขึ้น 
- ผู้ส าเร็จการศึกษาต้อบผ่านการสอบวัดควาารู้ด้านภาษาอับกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- ผู้ส าเร็จการศึกษาต้อบผ่านการสอบสารรถนะวิชาชีพหรือใบรับรอบคุ วุฒิเฉพาะสาขา 

1.2  ด้านการพัฒนาหลักสูตร ทั้งระดับบัณฑิตและบัณฑิตศึกษา 
- ทุกหลักสูตรต้อบบริหารจัดการให้เป็นไปตาากรอบาาตรฐานคุ วุฒิระดับอุดาศึกษาแห่บชาติ (TQF) และผลักดันให้ได้รับการรับรอบ

าาตรฐานระดับนานาชาติ 
- พัฒนาหลักสูตรเพ่ือการผลิตบั ฑิตนักปฏิบัติาาตรฐานสารรถนะวิชาชีพร่วากับสถานประกอบการในรูปแบบ Modular System, PBL, 

WIL ตาากรอบาาตรฐานสภาวิชาชีพ 
- พัฒนาหลักสูตรบูร าการระหว่าบสาขา ค ะ ทั้บระดับชาติ และนานาชาติ 
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1.3  ด้านพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา (ครู) 
- พัฒนาบุคลากรทาบวิชาการเข้าสู่ต าแหน่บทาบวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอบศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ให้าีสัดส่วนตาาาาตรฐาน

อุดาศึกษา 
- สนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการฝึกประสบการ ์ด้านการปฏิบัติ (ฝับตัว) ร่วากับสถานประกอบการ ทั้บในและต่าบประเทศ 
- สร้าบเครือข่ายร่วากับสถาบันการศึกษาทั้บในและต่าบประเทศ ให้บุคลากรศึกษาต่อในระดับสูบ เพ่ือเพ่ิาคุ วุฒิการศึกษาตาาาาตรฐาน

ระดับอุดาศึกษา 
1.4  ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน 

- พัฒนารูแบบการเรียนปรับพื้นฐานวิชาชีพ และพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ นักศึกษาที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ 
- จัดการเรียนการสอนวิชาพ้ืนฐานร่วากัน รูปแบบค ะ และสาขา ส าหรับนักศึกษาชั้นปงที่ 1 และ ชั้นปงที่ 2 
- สร้าบเครือข่ายการจัดการเรียนการสอนร่วากับสถานประกอบการ ในรูปแบบการบูร าการร่วากับการท าบาน (Work Integrated 

Learning : WIL) 
- พัฒนาคู่าือการจัดการเรียนการสอน (าคอ.) ตาาาาตรฐาน TQF เน้นการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการผลิตบั ฑิตนักปฏิบัติ 

2. แผนพัฒนาด้านงานวิจัย โดยในปงบบประาา  พ.ศ. 2560 เน้นการพัฒนาผลบานวิจัยที่าีคุ ภาพตาาาาตรฐานสากล จึบจ าเป็นต้อบก าหนดเป้าหาาย
หลักในการพัฒนาดับต่อไปนี้ 

2.1  ส่บเสริาและพัฒนาบานปริญญานิพนธ์เป็นบานวิจัยตีพิาพ์ บานสร้าบสรรค์ และบานบริการวิชาการสู่ชุาชน 
2.2  พัฒนากลไกการสนับสนุนและส่บเสริาบานวิจัย สู่การใช้ประโยชน์ ทั้บในระดับชุาชน สับคา และระดับประเทศ เพ่ิาาากข้ึน 
2.3  ส่บเสริาบานวิจัยแบบาุ่บเป้าหาายตาาเอกลักษ ์ขอบพ้ืนที่ Mission of COE to RMUTL Innovation park 
2.4  ส่บเสริาผลบานวิจัยตีพิาพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่าาตรฐานและปรากฏในฐานข้อาูล Scopus/ISI เพ่ิาาากข้ึน 
2.5  ส่บเสริาให้าีผลบานวิจัยที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทาบปัญญาเพ่ิาข้ึน 

3. แผนพัฒนาด้านบริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยในปงบบประาา  พ.ศ. 2560 เน้นการพัฒนาบานบริการวิชาการและท านุบ ารุบ
ศิลปวัฒนธรรา ที่บูร าการและเกิดประโยชน์ต่อชุาชน สับคา อย่าบเป็นรูปธรรา จึบจ าเป็นต้อบก าหนดเป้าหาายหลักในการพัฒนาดับต่อไปนี้ 

3.1  พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นที่สาาารถเทียบโอนกับการเรียนการสอน รูปแบบ modular system 
3.2  พัฒนาธนาคารหน่วยกิต เพ่ือสนับสนุนหลักสูตรระยะสั้นที่สาาารถเทียบโอนหน่วยกิตระหว่าบเรียน และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
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3.3  พัฒนาโครบการหลวบ โครบการพระราชด าริ เพ่ือยกระดับคุ ภาพชีวิตขอบหาู่บ้าน ชุาชน 
3.4  บูร าการการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุบศิลปวัฒนธรรา 
3.5  ส่บเสริาสนับสนุนการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ปกป้อบ เผยแพร่ พัฒนาศิลปวัฒนธรราขนบธรราเนียาประเพ ีและภูาิปัญญาท้อบถิ่น 
3.6  การสร้าบเครือข่ายาหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชาบคลเฉลิาพระเกียรติ เพ่ือยกระดับคุ ภาพชีวิตขอบหาู่บ้าน ชุาชน แบบาีส่วนร่วา 

4. แผนพัฒนาด้านบริหารจัดการ โดยในปงบบประาา  พ.ศ. 2560 เน้นการบริหารจัดการสร้าบสรรค์แบบาีส่วนร่วา เน้นการส่บเสริา ติดตาา ก ากับ 
าุ่บเน้นการกระจายอ านาจ จึบจ าเป็นต้อบก าหนดเป้าหาายหลักในการพัฒนาดับต่อไปนี้ 

4.1  ส่บเสริาการสร้าบศักยภาพการใช้จ่ายบบประาา  และลดควาาเหลื่อาล้ า รวาทั้บพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และประสิ ทธิผลการ        
ใช้จ่ายขอบ หน่วยบาน ค ะ และพ้ืนที่ 

4.2  เพ่ิาประสิทธิภาพการใช้จ่ายบบประาา ขอบหน่วยบาน ค ะ และพ้ืนที่ ควบคู่กับการพิจาร าการใช้จ่ายบบประาา ให้ครอบคลุาแหล่บเบิน
และจัดล าดับควาาส าคัญขอบภารกิจขอบาหาวิทยาลัย 

4.3  พัฒนาวัฒนธรราอบค์กร ส่บเสริาคุ ภาพชีวิตขอบบุคลากรในาหาวิทยาลัย 
4.4  ส่บเสริาให้นิสิตและบุคลากรขอบาหาวิทยาลัยาีชีวิตควาาเป็นอยู่และสวัสดิการที่ดีขึ้น 
4.5  พัฒนาการสื่อสารภายใน และภายนอกอบค์กรให้าีคุ ภาพ และเป็นาาตรฐานสากล 
4.6  พัฒนาระบบการประกันคุ ภาพการศึกษาภายใน ภายนอกและติดตาาและประเาินผลการด าเนินบานอย่าบาีประสิทธิภาพ 
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งบประมาณแยกตามแผนงาน 

แผนงาน จ านวนโครงการ จ านวนงบประมาณ 
แผ่นดิน รายได้ อื่น รวมท้ังสิ้น 

1. แผนงานวิชาการ                      77         8,461,082     3,270,361               -      11,731,443  
2. แผนงานกิจการนักศึกษา                      19                   -                 -         579,225        579,225  
3. แผนงานวิจัย                        7            120,000       895,000               -        1,015,000  
4. แผนงานบริการวิชาการ                        2            300,000       300,000               -          600,000  
5. แผนงานท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม                      16                   -         447,000       381,000        828,000  
6. แผนงานบริหารจดัการ                      16         1,014,262     1,072,322               -        2,086,584  

รวมท้ังสิ้น                    137   9,895,344       5,984,683         960,225  16,840,252   
           หาายเหตุ บบประาา ที่แสดบเฉพาะส่วนกลาบด าเนินบาน 
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แผนงานวิชาการ 

 

 

 

 

 

 



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 โครงการจัดท าข้อสอบกลางคณะบริหารธุรกิจและศิลป
ศาสตร์

1. เพื่อผลักดันใหบ้คุลากรมีส่วนร่วมใน
การระดมสมองร่วมกันโดยน าวิชาพื้นฐาน
มาจัดท าข้อสอบกลางในคณะบริหารธุรกิจ
และศิลปศาสตร์ 
2. เพื่อพฒันาการเรียนรู้และสร้างความ
เข้าใจในการพฒันาข้อสอบกลางร่วมกันทั้ง
 6 พื้นที่
3. เพื่อมุ่งเน้นใหบ้ณัฑิตนักปฏบิติัได้มี
ความรู้ความสามารถเปน็มาตรฐาน
เดียวกันทั้ง 6 พื้นที่

- 5.2 1. จ านวนกลุ่มเปา้หมายของ
โครงการ (มีผู้เข้าร่วมโครงการ
จ านวน 120 คน )
2. มีจ านวนรายวิชาพื้นฐานใน
การจัดท าข้อสอบกลางไม่น้อย
กว่า 10 รายวิชา

ร้อยละของรายวิชาทั้งหมดที่
น ามาจัดท าข้อสอบกลาง ไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 75

1. บคุลากรในคณะบริหารธุรกิจ
และศิลปะศาสตร์มีส่วนร่วมใน
การระดมสมองร่วมกันโดยน า
วิชาพื้นฐานมาจัดท า
2.  บคุลากรในคณะ
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์มี
การพฒันาการเรียนรู้และความ
เข้าใจในการจัดท าข้อสอบกลาง
ร่วมกันทั้ง 6 พื้นที่

บณัฑิตคณะบริหารธุรกิจและ
ศิลปะศาสตร์มีความรู้
ความสามารถเปน็มาตรฐาน
เดียวกันทั้ง 6 พื้นที่

     250,000 -         250,000    -        รองคณบดี
ด้านวิชาการ
และกิจการ
นักศึกษา

งานวิชาการ 
คณะ

บริหารธุรกิจ
และศิลปศาสตร์

2 โครงการประชุมเชิงปฏบิติัการจัดท าหลักเกณฑ์การเทยีบ
โอนผลการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 
2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

1. เพื่อสร้างความเข้าใจในเกณฑ์การเทยีบ
โอนรายวิชา และขัน้ตอนการปฏบิติัการ
เทยีบอนรายวิชาใหเ้ปน็ไปในทศิทาง
เดียวกัน
2. เพื่อด าเนินการเทยีบโอนผลการเรียน
ของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลป
ศาสตร์
3. เพื่อใหน้ักศึกษาสามารถน าผลการทยี
บโอนน าไปใช้ในการวางแผนการเรียนได้
อย่างถูกต้องตลอดระยะเวลาที่ศึกษา

- 5.1 คณะกรรมการเทยีบโอน และ
นักศึกษาชั้นปทีี่ 1 หลักสูตร
เทยีบโอนทกุหลักสูตร ที่เข้ารับ
การเทยีบโอนผลการเรียน 500
 คน

นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
ทราบถึงแนวทางการเทยีบโอน
ผลการเรียน และน าผลการ
เทยีบโอนไปใช้ในการวาง
แผนการเรียนของตนเองได้
อย่างถูกต้อง

1. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
ทราบถึงแนวทางการเทยีบโอน
ผลการเรียน 
2. ผลการเทยีบโอนรายวิชา
ของนักศึกษารายบคุคล

นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
ทราบถึงแนวทางการเทยีบโอน
ผลการเรียน และน าผลการ
เทยีบโอนไปใช้ในการวาง
แผนการเรียนของตนเองได้
อย่างถูกต้อง

      50,000 50,000      -        รองคณบดี
ด้านวิชาการ
และกิจการ
นักศึกษา

งานวิชาการ 
คณะ

บริหารธุรกิจ
และศิลปศาสตร์

3 การแข่งขันทกัษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ  9 มทร.
 คร้ังที่ 5

1. เพื่อเปน็เวทใีหน้ักศึกษา คณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ทั้ง 
9 แหง่ ได้แสดงศักยภาพ ทางด้าน 
วิชาการและกิจกรรมของนักศึกษา
2. เพื่อใหน้ักศึกษาด าเนินกิจกรรมที่
ส่งเสริมคุณลักษณะบณัฑิต ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแหง่ชาติ  
3. เพื่อใหน้ักศึกษาได้แสดงออกถึง
ความสามารถในการแสดงศิลปวัฒนธรรม
ของนักศึกษาและสะทอ้นถึง วัฒนธรรม 
ของทอ้งถิน่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล ทั้ง 9 แหง่
4. เพื่อสร้างความสัมพนัธ์อันดีระหว่าง
นักศึกษา อาจารย์ ผู้บริหาร จาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 
แหง่

- 1.6 3.2 1.จ านวนกลุ่มเปา้หมายของ
โครงการ
   (มีผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 
80 คน )
2.นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน
ทั้ง 7 กิจกรรม

ร้อยละของรางวัลที่ได้รับของ
การแข่งขันทั้งหมด  ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 75 

1.นักศึกษาคณะบริหารธุรกจิ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทัง้ 9 
แหง่ มีโอกาสได้แสดงผลงานทางด้าน
วิชาการและกจิกรรมทีเ่กีย่วเนื่อง
2. นักศึกษาคณะบริหารธุรกจิ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทัง้ 9 
แหง่ ได้รับการส่งเสริมใหม้ี
  คุณลักษณะบณัฑิตทีพ่ึงประสงค์ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหง่ชาติ
3. นักศึกษาคณะบริหารธุรกจิ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทัง้ 9 
แหง่ ได้แสดงออกตามความสามารถทาง
ศิลปวัฒนธรรม และได้แลกเปล่ียนเรียนรู้
คุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมทอ้งถิ่นของ 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทัง้ 9
 แหง่
4. นักศึกษาและคณาจารย์ ของ มทร. ทัง้
 9 แหง่ ได้มีโอกาสสร้างความสัมพันธ์
เชื่อมมิตรไมตรีทีดี่ต่อกนั

1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ
ประสบการณ์และเกิดการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ สร้างองค์
ความรู้ เพื่อน าไป
  พฒันาศักยภาพของตนเอง
2. นักศึกษา อาจารย์ มี
ความสัมพนัธ์ที่ดี มีการ
แลกเปล่ียนความคิดเหน็
ระหว่างกัน ท าให้
  คณะบริหารธุรกิจมีความเข็ม
แข็งทางด้านวิชาการเพิ่มขึน้ 
 

     508,760 508,760  รองคณบดี
ด้านวิชาการ
และกิจการ
นักศึกษา

งานวิชาการ 
คณะ

บริหารธุรกิจ
และศิลปศาสตร์

2. มีโครงการ/กจิกรรมที่พัฒนาหลักสูตร และการผลิตบัณฑิตนักปฏบิัติตามมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพร่วมกบัสถานประกอบการ โดยบูรณาการระหว่างสาขา คณะ ทั้งระดับชาติและนานาชาติ อยา่งน้อย หลักสูตรละ 1 โครงการ/ปี

แผนโครงการ/กิจกรรม ด้านวิชาการ
 คณะบริหารธรุกิจและศิลปศาสตร์ 

เป้าประสงค์
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะทั้งทางด้านวิชาการ และวิชาชีพ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และความเป็นเลิศทางวิชาการ พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตนักปฏบิัติ
2. พัฒนาหลักสูตรการศึกษาให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศึกษาแห่งชาติ และพัฒนาหลักสูตรเพื่อการผลิตบัณฑิตนักปฏบิัติมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพร่วมกบัสถานประกอบการ รวมถึงมีการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการระหว่างสาขา คณะ ทั้งระดับชาติและนานาชาติ
3. พัฒนาอาจารยป์ระจ าหลักสูตร โดยการเข้ารับการฝึกประสบการณ์ด้านการปฏบิัติ (ฝังตัว) ร่วมกบัสถานประกอบการ ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการสร้างเครือข่ายร่วมกบัสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มคุณวุฒิทางการศึกษาตามมาตรฐานระดับอดุมศึกษา
4. พัฒนากระบวนการจดัการเรียนการสอน รูปแบบการเรียนปรับพื้นฐาน การสร้างเครือข่ายการจดัการเรียนการสอนร่วมกบัสถานประกอบการ รวมถึงการพัฒนาตัวป้อน โดยการสร้างเครือข่ายร่วมกบัสถานศึกษาทั้งในระดับอาชีวะศึกษา และมัธยมศึกษา

ตัวชีว้ัดความส าเร็จตามเป้าประสงค์
 1. มีโครงการที่ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะทั้งทางด้านวิชาการ และวิชาชีพอยา่งน้อย 8 โครงการ

3. มีโครงการ/กจิกรรมที่พัฒนาอาจารยป์ระจ าหลักสูตร โดยการเข้ารับการฝึกประสบการณ์ด้านการปฏบิัติ (ฝังตัว) ร่วมกบัสถานประกอบการ ทั้งในและต่างประเทศ อยา่งน้อย หลักสูตรละ 1 โครงการ/ปี
4 มีโครงการ/กจิกรรม พัฒนากระบวนการจดัการเรียนการสอน การเรียนปรับพื้นฐาน การสร้างเครือข่ายร่วมกบัสถานประกอบการ และการพัฒนาตัวป้อน โดยร่วมกบัสถานศึกษาทั้งในระดับอาชีวะศึกษา และมัธยมศึกษา อยา่งน้อย 4 หลักสูตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม

สอดคลอ้งประเด็น
ยทุธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลยั

เทคโนโลยรีาชมงคล
ลา้นนา ( 29 ตัวชี้วัด)

ความสอดคลอ้งกับตัว
บง่ชี้การประกัน

คุณภาพการศึกษา
ภายใน (สกอ.) ระดับ

คณะ

ความสอดคลอ้งกับ
ตัวบง่ชี้การประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน (สกอ.)  
ระดับหลกัสตูร

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ ผลลัพธ์ (Outcome) ผลกระทบ (Impact)

พ.ศ. 2560
ตวัชี้วัดโครงการ งบประมาณ 2560 ระยะเวลาด าเนินงาน (ขอระบเุปน็ตามไตรมาส)

ผู้ก ากับตวับง่ชี้
รวมทั้งสิ้น แผ่นดนิ รายได้ อ่ืนๆ

พ.ศ. 2559
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สอดคลอ้งประเด็น
ยทุธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลยั

เทคโนโลยรีาชมงคล
ลา้นนา ( 29 ตัวชี้วัด)

ความสอดคลอ้งกับตัว
บง่ชี้การประกัน

คุณภาพการศึกษา
ภายใน (สกอ.) ระดับ

คณะ

ความสอดคลอ้งกับ
ตัวบง่ชี้การประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน (สกอ.)  
ระดับหลกัสตูร

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ ผลลัพธ์ (Outcome) ผลกระทบ (Impact)

พ.ศ. 2560
ตวัชี้วัดโครงการ งบประมาณ 2560 ระยะเวลาด าเนินงาน (ขอระบเุปน็ตามไตรมาส)

ผู้ก ากับตวับง่ชี้
รวมทั้งสิ้น แผ่นดนิ รายได้ อ่ืนๆ

พ.ศ. 2559

4  โครงการแข่งขันทกัษะทางด้านวิชาชีพของนักศึกษาแต่
ละหลักสูตร ในคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

1. เพื่อใหน้ักศึกษาได้รับการส่งเสริม
ประสบการพเิศษและพฒันาศักยภาพด้าน
ความรู้ ทกัษะทางด้านวิชาชีพ
2. เพื่อใหน้ักศึกษาด าเนินกิจกรรมที่
ส่งเสริมคุณลักษณะบณัฑิต ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแหง่ชาติ  
3. เพื่อสร้างชื่อเสียงและภาพพจน์ที่ดีแก่
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

- 1.6 3.2 1.จ านวนกลุ่มเปา้หมายของ
โครงการ
   (มีผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 
130 คน )
2. หลักสูตรส่งตัวแทนนักศึกษา
เข้าร่วมการแข่งขันทกัษะทาง
วิชาชีพทกุหลักสูตร

ร้อยละของรางวัลที่ได้รับของ
การแข่งขันทั้งหมด  ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 75

1. นักศึกษาที่เข้าร่วมการ
แข่งขันได้รับการส่งเสริม
ประสบการพเิศษและพฒันา
ศักยภาพด้านความรู้ ทกัษะ
ทางด้านวิชาชีพ
2. นักศึกษาที่เข้าร่วมการ
แข่งขันด าเนินกิจกรรมที่
ส่งเสริมคุณลักษณะบณัฑิต 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แหง่ชาติ  
3. นักศึกษาที่เข้าร่วมการ
แข่งขันได้สร้างชื่อเสียงและ
ภาพพจน์ที่ดีแก่คณะ
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
  ราชมงคลล้านนา

ผู้เข้าร่วมการแข่งขันได้รับ
ประสบการณ์และเกิดการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ สร้างองค์
ความรู้ เพื่อน าไป
  พฒันาศักยภาพของตนเองใน
อนาคตได้ 

     514,510 514,510  รองคณบดี
ด้านวิชาการ
และกิจการ
นักศึกษา

งานวิชาการ 
คณะ

บริหารธุรกิจ
และศิลปศาสตร์

5 โครงการพฒันาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อสร้าง
เสริมประสบการณ์ด้านปฏบิติัการ ประจ าปงีบประมาณ 
2560 (ฝังตัวอาจารย์ประจ าหลักสูตร)

1.  เพื่อส่งเสริมคณาจารย์ประจ าหลักสูตร
 ใหม้ีความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์จริง 
จากสถานประกอบการ
2.  เพื่อใหค้ณาจารย์ประจ าหลักสูตร น า
ประสบการณ์และองค์ความรู้
ประสบการณ์จริงจากสถานประกอบการ 
มาพฒันากระบวนการเรียนการสอนใน
หลักสูตร
3.  เพื่อส่งเสริมใหค้ณาจารย์ประจ า
หลักสูตรใหม้ีความรู้ ทกัษะตามศาสตร์
ของตน เพื่อใหท้นัต่อสถานการณ์ปจัจุบนั
4.  เพื่อใหเ้ปน็ไปตามเกณฑ์เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
2558

- 5.1 4.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลักสูตรละ 2 คน

มีการพฒันาอาจารย์ประจ า
หลักสูตรใหเ้ปน็ไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 คิดเปน็
ร้อยละ 75 หรือ
อย่างน้อย 2 ใน 5 คน ต้องมี
ประสบการณ์ในด้านปฏบิติัการ

ได้รับประสบการณ์ในการ
ท างานร่วมกับสถาน
ประกอบการ ซ่ึงเปน็คุณสมบติั
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.
 2558

น าองค์ความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้รับมา
ปรับปรุงพฒันาหลักสูตรการ
เรียนการสอน และรายวิชาที่
เกี่ยวข้อง ใหม้ีความเปน็
ปจัจุบนัและทนัสมัย

     434,000 434,000  รองคณบดี
ด้านวิชาการ
และกิจการ
นักศึกษา

งานวิชาการ 
คณะ

บริหารธุรกิจ
และศิลปศาสตร์

6 โครงการแข่งขันทกัษะทางวิชาการศิลปศาสตร์ราชมงคล
แหง่ประเทศไทย  คร้ังที่  2

1.  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนนักศึกษาได้
แสดงออกถึงความสามารถในทางวิชาการ
และวิชาชีพด้านศิลปศาสตร์
2.  เพื่อพฒันานักศึกษาใหม้ีความเปน็เลิศ
ทางวิชาการและวิชาชีพด้านศิลปศาสตร์
3.  เพื่อพฒันาอาจารย์ในด้านศิลปศาสตร์
ใหม้ีการพฒันาตนเองอยูเ่สมอ
4.  เพื่อเปน็การแลกเปล่ียนองค์ความรู้
ทางวิชาการและวิชาชีพร่วมกัน
5. เพื่อสร้างความสัมพนัธ์อันดีระหว่าง
นักศึกษา  อาจารย์  ผู้บริหารจาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง  9  
แหง่

- 1.6 3.2 ด าเนินโครงการ 1 คร้ัง           
     กลุ่มเปา้หมาย 50 คน

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและ
ศิลปศาสตร์สามารถเข้าร่วมการ
แข่งขันทกัษะระดับประเทศและ
ได้รับรางวัลอย่างน้อย  3  รางวัล

1) นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ
และศิลปศาสตร์มีโอกาสได้
แสดงทกัษะทางด้านวิชาการ
2) นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ
และศิลปศาสตร์ได้รับการ
ส่งเสริมใหม้ีคุณลักษณะบณัฑิต
ที่พงึประสงค์ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแหง่ชาติ
3) นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ
และศิลปศาสตร์ได้มีโอกาสเข้า
ร่วมการแข่งขันทกัษะวิชาการ
ระดับประเทศ
4) นักศึกษาและคณาจารย์ได้มี
โอกาสสร้างความสัมพนัธ์ที่ดีต่อ
กัน

1) ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ
ประสบการณ์และเกิดการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ สร้างองค์
ความรู้ เพื่อน าไปพฒันา
ศักยภาพของตนเอง
2) นักศึกษา อาจารย์ มี
ความสัมพนัธ์ที่ดี มีการ
แลกเปล่ียนความคิดเหน็
ระหว่างกัน ท าให้
คณะบริหารธุรกิจมีความเข็ม
แข็งทางด้านวิชาการเพิ่มขึน้ 

     176,730 176,730  -          -        รองคณบดี
ด้านวิชาการ
และกิจการ
นักศึกษา

 หวัหน้าสาขา
ศิลปศาสตร์

ด าเนินงานแล้ว

Page 2 of 15



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

สอดคลอ้งประเด็น
ยทุธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลยั

เทคโนโลยรีาชมงคล
ลา้นนา ( 29 ตัวชี้วัด)

ความสอดคลอ้งกับตัว
บง่ชี้การประกัน

คุณภาพการศึกษา
ภายใน (สกอ.) ระดับ

คณะ

ความสอดคลอ้งกับ
ตัวบง่ชี้การประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน (สกอ.)  
ระดับหลกัสตูร

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ ผลลัพธ์ (Outcome) ผลกระทบ (Impact)

พ.ศ. 2560
ตวัชี้วัดโครงการ งบประมาณ 2560 ระยะเวลาด าเนินงาน (ขอระบเุปน็ตามไตรมาส)

ผู้ก ากับตวับง่ชี้
รวมทั้งสิ้น แผ่นดนิ รายได้ อ่ืนๆ

พ.ศ. 2559

7 โครงการ จัดอบรมพฒันาทกัษะทางด้านการเรียนการ
สอนเปน็ภาษาอังกฤษ (คร้ังที่ 2)

1. เพื่อพฒันาศักยภาพการเรียน การสอน
เปน็ภาษาอังกฤษ ใหก้ับคณาจารย์คณะ
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
2. เพื่อคณาจารย์ในคณะบริหารธุรกิจและ
ศิลปศาสตร์สามารถท าใหน้ักศึกษา
ตระหนักถึงความส าคัญและประโยชน์ของ
การเรียน การสอนเปน็ภาษาอังกฤษ
3. เพื่อรองรับการเปดิหลักสูตรนานาชาติ
ของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
4. เพื่อรองรับนโยบายของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

2 5.1 4.1 จ านวนกลุ่มเป้าหมายของโครงการ
คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลป
ศาสตร์ รองคณบดี  ผู้ช่วยคณบดี 
หวัหน้าสาขา หวัหน้าหลักสูตร 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร  และผู้ที่
เกี่ยวข้องประจ าคณะบริหารธุรกิจ
และศิลปศาสตร์ 6 พื้นที่ ผู้เข้าร่วม
โครงการ
จ านวน 70 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม 
กลุ่มละ 35 คน 
(กลุ่มที1่ จ านวน 35 คน, กลุ่มที่ 2 
จ านวน 35 คน)

ผู้เข้าร่วมการอบรมมากกว่าร้อย
ละ 50 สนใจและสามารถ
พฒันาศักยภาพการเรียน การ
สอนเปน็ภาษาอังกฤษได้อย่าง
เข้าใจ และถูกต้องตามหลักการ

1. คณาจารย์คณะบริหารธุรกจิและศิลป
ศาสตร์ทีเ่ข้าร่วมการอบรมมากกว่าร้อยละ
 50 สนใจและสามารถพัฒนาศักยภาพ
การเรียน การสอนเปน็ภาษาองักฤษได้
อย่างเข้าใจและถูกต้องตามหลักการ
2. คณาจารย์คณะบริหารธุรกจิและศิลป
ศาสตร์สามารถท าใหน้ักศึกษาเร่ิมให้
ความส าคัญ และประโยชน์กบัการเรียน 
การสอนเปน็ภาษาองักฤษมากยิ่งขึ้น
3. คณาจารย์คณะบริหารธุรกจิและศิลป
ศาสตร์สามารถท าการเรียนการสอนเปน็
ภาษาองักฤษมากเพิ่มขึ้น เพื่อ สามารถ
รองรับการเปดิหลักสูตรนานาชาติของ
คณะฯ
4. คณาจารย์คณะบริหารธุรกจิและศิลป
ศาสตร์ รับทราบนโยบาย และเข้าใจ
แนวทางของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราช
มงคลล้านนา ในการเรียน การสอน
ภาษาองักฤษ

โครงการ จัดอบรมพฒันา
ทกัษะทางด้านการเรียนการ
สอนเปน็ภาษาอังกฤษ (คร้ังที่ 2)
 คาดว่า จะท าใหค้ณาจารย์ใน
คณะฯที่เข้าร่วมพฒันาศักยภาพ
ของตนเองจนสามารถท าการ
เรียน การสอนเปน็ภาษาอังกฤษ
ได้อย่างน้อย 1 วิชา ในแต่ละ
หลักสูตรอย่างเข้าใจและถูกต้อง
ตามหลักการ ซ่ึงจะรองรับการ
เปดิหลักสูตรนานาชาติของ
คณะฯ สอดคล้องกับ
แนวนโยบายของมหาวิทยาลัย 
และสามารถพฒันาศักยภาพ
ของนักศึกษาใหเ้กิดข้อ
ได้เปรียบทางด้านการท างาน 
การติดต่อส่ือสาร หรือ
แม้กระทั่งการเดินทาง
แลกเปล่ียนความรู้ทางด้าน
วิชาการในทกัษะทางด้าน

     129,642 129,642  ผู้ช่วยคณบดี
ด้านพฒันา
นักศึกษา

งานพฒันา
นักศึกษา

คณะ
บริหารธุรกิจ

และศิลปศาสตร์

8 โครงการจัดท าและพฒันาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)

เพื่อจัดท าและพฒันาหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและบริการ 
(หลักสูตรนานาชาติ)

2 5.1 เล่มหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและบริการ 
(หลักสูตรนานาชาติ) จ านวน 1 เล่ม

หลักสูตรการท่องเที่ยวและการ
บริการ (นานาชาติ) ที่สามารถเปิด
สอนได้จริง

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและบริการ 
(หลักสูตรนานาชาติ)

1.มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตด้านการ
ท่องเที่ยวและบริการที่มีองค์ความรู้
และทักษะในการปฏบิัติระบบ
นานาชาติ
2. บัณฑิตสาขาวิชาท่องเที่ยวและ
บริการ ได้รับการยอมรับและแข่งขัน
ได้ในระดับนานาชาติ
3.  สร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ
ใหก้ับอาจารย์ประจ าสาขาวิชา
ท่องเที่ยวและบริการ
4. ยกระดับหลักสูตรใหม้ีความ
ทันสมัยและเป็นสากลมากขึ้น

     200,000 200,000     รองคณบดีด้าน
วิชาการและ

กิจการนักศึกษา

หวัหน้าหลักสูตร
การท่องเที่ยว

และการโรงแรม

9 การพฒันาศักยภาพด้านภาษาสู่ระดับสากลส าหรับ
นักศึกษาและบคุลากร

เพื่อจัดกิจกรรมพฒันาภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศใหก้ับนักศึกษา 
คณาจารย์ และบคุลากรของมทร.ล้านนา 
อาทเิช่น
 - English for job application
 - Effective resume/c.v. writing
 - Self-Access English Corner
 - Intensive TOEFL/IELTS tutorials
 - Academic article writing
 - English Conversation for 
workplace
 - Effective presentation
 - Chinese conversation and 
Chinese culture
 - English for Specific Purpose 
courses
    Etc.

2 5.1, 1.6 3.2,4.1 จ านวนกิจกรรมที่ด าเนินการ
ส าหรับอาจารย์และบคุลากร 
(ต่อพื้นที)่ 3 กิจกรรม

ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่
มีผลสัมฤทธิท์างภาษาสูงขึน้ 
อย่างน้อยร้อยละ 75 (ต่อ
กิจกรรม)

1.นักศึกษา คณาจารย์ และ
บคุลากรของมทร.ล้านนา มี
กิจกรรมที่กระตุ้นและพฒันา
ทกัษะการใช้ภาษาไทยและ
ต่างประเทศ
2. นักศึกษา และบคุลากร 
มทร.ล้านนา มีแรงจูงใจในการ
เรียนรู้ภาษา และมีการใช้ภาษา
อย่างถูกต้อง
3. คณาจารย์และบคุลากรของ
มทร.ล้านนา มีศักยภาพในการ
จัดการเรียนการสอน การ
น าเสนองาน และการเขียน
บทความเปน็ภาษาต่างประเทศ

1. นักศึกษาและบคุลากรของ
มหาวิทยาลัยฯ มีทศันคติที่ดีต่อ
การพฒันาทกัษะทาง
ภาษาต่างประเทศ ซ่ึงส่งผลใหม้ี
ศักยภาพที่จะยกระดับ
มหาวิทยาลัยฯ สู่ระดับสากล
2. บณัฑิตนักปฏบิติั มทร.
ล้านนา สามารถใช้ทกัษะ
ความรู้ทางภาษาที่ได้รับการ
ถ่ายทอด มาใช้พฒันาตนเอง
และผู้อื่น ใหส้ามารถแข่งขันกับ
ประเทศอื่นๆ ได้อย่างเทา่เทยีม

     750,000 750,000  รองคณบดี
ด้านวิเทศ
สัมพนัธ์

คณะ
บริหารธุรกิจ

และศิลป
ศาสตร์ (ศูนย์
ภาษา) 6 พื้นที่

 +2

ด าเนินงานแล้ว
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สอดคลอ้งประเด็น
ยทุธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลยั

เทคโนโลยรีาชมงคล
ลา้นนา ( 29 ตัวชี้วัด)

ความสอดคลอ้งกับตัว
บง่ชี้การประกัน

คุณภาพการศึกษา
ภายใน (สกอ.) ระดับ

คณะ

ความสอดคลอ้งกับ
ตัวบง่ชี้การประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน (สกอ.)  
ระดับหลกัสตูร

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ ผลลัพธ์ (Outcome) ผลกระทบ (Impact)

พ.ศ. 2560
ตวัชี้วัดโครงการ งบประมาณ 2560 ระยะเวลาด าเนินงาน (ขอระบเุปน็ตามไตรมาส)

ผู้ก ากับตวับง่ชี้
รวมทั้งสิ้น แผ่นดนิ รายได้ อ่ืนๆ

พ.ศ. 2559

10 การแข่งขันทกัษะทางด้านภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ ประจ าป ี2560

เพื่อจัดกิจกรรมแข่งขันทกัษะทางด้าน
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศใหก้ับ
นักศึกษา มทร.ล้านนาทกุพื้นที่

2 1.6 3.2 1.จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 170
 คน
2. จ านวนกิจกรรมที่จัดแข่งขัน 
(10 รายการ)

 ความเหน็ของผู้เข้าร่วม
โครงการต่อความมีประโยชน์
ของการจัดกิจกรรมต่อการ
พฒันาทกัษะทางภาษาระดับมาก

1. นักศึกษา มทร.ล้านนา มี
กิจกรรมที่กระตุ้นและพฒันา
ทกัษะการใช้ภาษา ทั้ง
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
2. นักศึกษา มทร.ล้านนา เหน็
ประโยชน์ของการพฒันาทกัษะ
ทางภาษาของตนเอง และมี
ความมั่นใจในการใช้ภาษา ทั้ง
ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศมากยิง่ขึน้

1. นักศึกษา มทร.ล้านนา มี
ทศันคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษา 
และมีการใช้ภาษาอย่างถูกต้อง
 ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ ซ่ึงส่งผลใหม้ี
ศักยภาพที่จะแข่งขันใน
ตลาดแรงงานสูงขึน้
2. บณัฑิตนักปฏบิติั มทร.
ล้านนา สามารถใช้ทกัษะ
ความรู้ทางด้านภาษามาพฒันา
ตนเองและประเทศ ใหส้ามารถ
แข่งขันกับประเทศอื่นๆได้อย่าง
เทา่เทยีม

     600,000 600,000  รองคณบดี
ด้านวิเทศ
สัมพนัธ์

คณะ
บริหารธุรกิจ

และศิลป
ศาสตร์ (สาขา
ศิลปศาสตร์)

11 การจัดหาผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศ

เพื่อจ้างผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติมาด าเนิน
กิจกรรมพฒันาศักยภาพทางภาษาอังกฤษ
 ณ มทร.ล้านนา ทกุพื้นที่

2 4.1 จ านวนผู้เชี่ยวชาญทางภาษา 15
 คน

ระดับความส าเร็จในการ
ปฏบิติังานของผู้เชี่ยวชาญ ไม่
ต่ ากว่าร้อยละ 75

นักศึกษา อาจารย์ และ
บคุลากรมทร.ล้านนา มีทกัษะ
ในการใช้ภาษาอังกฤษเพิ่มมาก
ขึน้

มหาวิทยาลัยฯ ผลิตบณัฑิตนัก
ปฏบิติัที่มีคุณภาพที่เชี่ยวชาญ
ทั้งทางด้านเทคโนโลยีและมี
ทกัษะในการส่ือสารกับ
หน่วยงานทั้งในระดับประเทศ
และต่างประเทศ

  1,658,520 1,658,520  รองคณบดี
ด้านวิเทศ
สัมพนัธ์

คณะ
บริหารธุรกิจ

และศิลป
ศาสตร์ (ศูนย์
ภาษา) 6 พื้นที่

 +3

ด าเนินงานแล้ว

12 โครงการการพฒันาเทคนิคการสอนแบบ 
Outcome-based ใหก้ับอาจารย์ผู้สอนภาษา

เพื่อด าเนินกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏบิติัการ
เกี่ยวกับการพฒันาเทคนิคการสอนแบบ 
outcome-based รวมถึงการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิก์ารเรียนรู้ ใหก้ับอาจารย์
ผู้สอนภาษาของมหาวิทยาลัยฯ

2, 27 5.1 4.1, 5.2 จ านวนรายวิชาที่มีการพฒันา
เทคนิคการสอน (10 รายวิชา)

ร้อยละความส าเร็จของการ
พฒันาเทคนิคการสอน ไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 80

อาจารย์ผู้สอนภาษาของมทร.
ล้านนาทกุพื้นที่ มีทกัษะในการ
พฒันาเทคนิคการสอนแบบ
มุ่งเน้นผลลัพธ์ 
(outcome-based)

การจัดการเรียนการสอนด้าน
ภาษาของมทร.ล้านนา มี
ประสิทธิภาพ ส่งผลใหน้ักศึกษา
ของมทร.ล้านนา มีสมรรถนะ
ด้านภาษาในระดับที่เปน็ที่
ยอมรับของตลาดแรงงานสากล
 และมีศักยภาพการแข่งขันที่
สูงขึน้

     250,000 250,000  รองคณบดี
ด้านวิเทศ
สัมพนัธ์

คณะ
บริหารธุรกิจ

และศิลป
ศาสตร์ (สาขา
ศิลปศาสตร์)

13 โครงการค่ายภาษาต่างประเทศ ประจ าป ี2560 เพื่อจัดกิจกรรมค่ายภาษาต่างประเทศโดย
ใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมเปน็ฐานทกัษะ
และฐานบรูณาการ เพื่อสร้างแรงจูงใจใน
การศึกษาภาษาอังกฤษ โดยบรูณาการ
กิจกรรมกับรายวิชาที่เปดิสอนในหลักสูตร
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารสากล

2, 26 1.6 3.2 จ านวนกิจกรรมที่จัดท า (1 คร้ัง
ต่อพื้นที)่

ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการที่
มีผลการเรียนรู้สูงขึน้หลังเสร็จ
ส้ินกิจกรรม ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 75

1. นักศึกษา มทร.ล้านนา มี
กิจกรรมที่กระตุ้นและพฒันา
ทกัษะการใช้ภาษา ทั้ง
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
2. นักศึกษา มทร.ล้านนา มีจิต
อาสา มีการคิดเชิงระบบ มี
มนุษยสัมพนัธ์ และมีทกัษะใน
การค้นคว้าวิจัย  และการรู้จัก
ประยุกต์ใช้ความรู้ที่ศึกษาให้
เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่น ตาม
คุณลักษณะของบณัฑิตที่พงึ
ประสงค์ของมหาวิทยาลัยฯ 
และทกัษะซ่ึงเปน็ที่ต้องการใน
ศตวรรษที่ 21
3. นักศึกษา มทร.ล้านนา มี
ทศันคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษา 
และมีการใช้ภาษาอย่างถูกต้อง

1. นักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ
 มีแรงจูงใจในการพฒันาทกัษะ
ทางภาษา ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ ซ่ึงส่งผลใหม้ี
ศักยภาพที่จะแข่งขันใน
ตลาดแรงงานสูงขึน้
2. บณัฑิตนักปฏบิติั มทร.
ล้านนา สามารถใช้ทกัษะ
ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษที่
ได้รับการถ่ายทอดมาใช้พฒันา
ตนเองและผู้อื่น ใหส้ามารถ
แข่งขันกับประเทศอื่นๆได้อย่าง
เทา่เทยีม

     300,000 300,000  รองคณบดี
ด้านวิเทศ
สัมพนัธ์

คณะ
บริหารธุรกิจ

และศิลป
ศาสตร์ 

(สาขาวิชา EIC)
 5 พื้นที่

ด าเนินงานแล้ว

14 โครงการการประชุมสัมมนาเพื่อทบทวนแผนพฒันา
ศักยภาพทางภาษาและการแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษ

1. เพื่อจัดการประชุมสัมมนาทบทวน
แผนพฒันาศักยภาพทางภาษาแบบมีส่วน
ร่วม
2. เพื่อจัดท าแผนปฏบิติัการประจ าปขีอง
ศูนย์ภาษา
3. เพื่อด าเนินกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้
ด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

2 5.1 5.2 1.- จ านวนแผน EDP ที่ได้รับ
การปรับปรุง 1 แผน
2. จ านวนแผนปฏบิติัการศูนย์
ภาษา 6 แหง่
3.  จ านวนเร่ืองที่มีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ 6 เร่ือง

แผนการพฒันาศักยภาพทาง
ภาษาของนักศึกษาและบคุลากร
ได้รับการทบทวนและปรับปรุง
แบบมีส่วนร่วม

1. มหาวิทยาลัยฯ มีแผนพฒันา
ศักยภาพทางภาษาที่มี
ประสิทธิภาพ พร้อมต่อการ
ด าเนินงานอย่างเปน็ระบบ
2. ศูนย์ภาษาทกุพื้นที่มี
แผนปฏบิติัการประจ าปพีร้อม
ต่อการด าเนินงานอย่างเปน็
ระบบ
3. คณาจารย์ผู้สอน
ภาษาอังกฤษได้แลกเปล่ียน
เรียนรู้ด้านการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ

นักศึกษา คณาจารย์ และ
บคุลากรของมหาวิทยาลัยฯ 
ได้รับการพฒันาศักยภาพ
ทางการใช้ภาษาอังกฤษ อย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่งผลใหน้ักศึกษา
 คณาจารย์ และบคุลากรมี
พฒันาการทาง
ภาษาต่างประเทศสูงขึน้

     135,000 135,000     รองคณบดี
ด้านวิเทศ
สัมพนัธ์

คณะ
บริหารธุรกิจ

และศิลปศาสตร์

ด าเนินงานแล้ว
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สอดคลอ้งประเด็น
ยทุธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลยั

เทคโนโลยรีาชมงคล
ลา้นนา ( 29 ตัวชี้วัด)

ความสอดคลอ้งกับตัว
บง่ชี้การประกัน

คุณภาพการศึกษา
ภายใน (สกอ.) ระดับ

คณะ

ความสอดคลอ้งกับ
ตัวบง่ชี้การประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน (สกอ.)  
ระดับหลกัสตูร

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ ผลลัพธ์ (Outcome) ผลกระทบ (Impact)

พ.ศ. 2560
ตวัชี้วัดโครงการ งบประมาณ 2560 ระยะเวลาด าเนินงาน (ขอระบเุปน็ตามไตรมาส)

ผู้ก ากับตวับง่ชี้
รวมทั้งสิ้น แผ่นดนิ รายได้ อ่ืนๆ

พ.ศ. 2559

15  โครงการการติดตามประเมินผลศักยภาพด้านการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษ

เพื่อด าเนินกิจกรรมประชุมสัญจร ณ พื้นที่
ต่าง ๆ เพื่อเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้กับ
ครูผู้สอนในพื้นที่ ติดตามประเมินผลการ
พฒันาศักยภาพครูผู้สอนภาษา ส ารวจ
สภาพปจัจุบนัของการเรียนการสอนภาษา
ในแต่ละพื้นที่ รวมถึงการด าเนินงานของ
ศูนย์ภาษาแต่ละพื้นที่

2 5.3 จ านวนคร้ังในการติดตามผลใน
พื้นที่ด าเนินการ 2 คร้ังต่อปี

ผลการด าเนินงานตามแผน EDP
 เปน็ไปตามเปา้หมายอย่างน้อย
ร้อยละ 80

มทร.ล้านนา ทกุพื้นที่ มีการ
ด าเนินการพฒันาศักยภาพทาง
ภาษาของนักศึกษาและบคุลากร
 ตามแผน EDP

นักศึกษา คณาจารย์ และ
บคุลากรของมหาวิทยาลัยฯ 
ได้รับการพฒันาศักยภาพ
ทางการใช้ภาษาอังกฤษ อย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่งผลใหน้ักศึกษา
 คณาจารย์ และบคุลากรมี
พฒันาการทาง
ภาษาต่างประเทศสูงขึน้

      38,000 38,000       รองคณบดี
ด้านวิเทศ
สัมพนัธ์

คณะ
บริหารธุรกิจ

และศิลปศาสตร์

16 โครงการพฒันาคลังข้อสอบวัดระดับความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ

เพื่อพฒันาคลังข้อสอบวัดระดับความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษที่จะใช้วัดความก้าวหน้าของ
นักศึกษาในแต่ละปีตามแผนการพฒันา
ศักยภาพทางภาษาอังกฤษ

2  ชุดข้อสอบที่มีในคลังข้อสอบจ านวน
 5 ชุด

 ร้อยละของความส าเร็จในการ
พฒันาคลังข้อสอบไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
80

นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร
มทร.ล้านนา มีทักษะภาษาอังกฤษ
และมีความมั่นใจในการใช้
ภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น

มหาวิทยาลัยฯ ผลิตบัณฑิตนัก
ปฏบิัติที่มีคุณภาพที่เชี่ยวชาญทั้ง
ทางด้านเทคโนโลยีและมีทักษะใน
การส่ือสารกับหน่วยงานทั้งใน
ระดับประเทศและต่างประเทศ

     230,000 230,000     รองคณบดีด้าน
วิเทศสัมพนัธ์

คณะ
บริหารธุรกิจ

และศิลปศาสตร์

17 โครงการวิเคราะหว์ิจัยเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของแผน EDP ด าเนินงการวิเคราะหว์ิจัยเพื่อประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของแผนพฒันา
ศักยภาพทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาและ
บุคลากร (EDP)

2 2.2 5.1 ได้ผลงานวิจัยแบบ R2R จ านวน 1 
ผลงาน

ผลการด าเนินงานตามแผน EDP 
เป็นไปตามเป้าหมายอย่างน้อยร้อย
ละ 80

มหาวิทยาลัยฯ มีแผนกลยุทธ์ในการ
พฒันาศักยภาพทาง
ภาษาต่างประเทศที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยฯ ได้รับการพฒันา
อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้
นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรมี
พฒันาการทางภาษาต่างประเทศ
สูงขึ้น

     150,000 150,000     รองคณบดีด้าน
วิเทศสัมพนัธ์

คณะ
บริหารธุรกิจ

และศิลปศาสตร์

18 การส่งเสริมนักศึกษาที่มีศักยภาพสูงทางภาษา (แข่งขันทักษะ
ภาษาอังกฤษ)

เพื่อจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาที่มีศักยภาพสูงผ่าน
การสอบแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ

2 1.6 3.2 จ านวนนักศึกษาที่มีผลการสอบสูง
กว่า TOEIC 500 คะแนน 115 คน
2. - จ านวนนักศึกษาที่มีผลการสอบ
 TOEIC ในช่วง 401-499 คะแนน  
85 คน

ร้อยละของนักศึกษาที่มีความสมา
รถทางภาษาอังกฤษสูงขึ้นไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 85 ของนักศึกษาที่ร่วม
โครงการ

1.  นักศึกษา มทร.ล้านนา มี
กิจกรรมที่สร้างแรงจูงใจ กระตุ้น
และพฒันาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
2. นักศึกษา มทร.ล้านนา เหน็
ประโยชน์ของการพฒันาทักษะทาง
ภาษาของตนเอง และมีความมั่นใจ
ในการใช้ภาษาอังกฤามากยิ่งขึ้น

1.  นักศึกษา มทร.ล้านนา มี
ทัศนคติที่ดีต่อการเรียน
ภาษาอังกฤษ มีความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษในระดับที่ใช้งานได้ ซ่ึง
ส่งผลใหม้ีศักยภาพที่จะแข่งขันใน
ตลาดแรงงานสูงขึ้น
2.  บัณฑิตนักปฏบิัติ มทร.ล้านนา 
สามารถใช้ทักษะความรู้ทางด้าน
ภาษามาพฒันาตนเองและประเทศ 
ใหส้ามารถแข่งขันกับประเทศอื่นๆ
ได้อย่างเท่าเทียม

     200,000 200,000     รองคณบดีด้าน
วิเทศสัมพนัธ์

คณะ
บริหารธุรกิจ

และศิลปศาสตร์

19 การจดัท าแผนการแลกเปล่ียนนักศึกษาและ
อาจารยก์บัมหาวิทยาลัยในต่างประเทศเพื่อ
เปิดโลกทัศน์การเรียนรู้สู่สากล

เพื่อประชุมจดัท าแผนจดัการศึกษา
ส าหรับการแลกเปล่ียนนักศึกษาและ
คณาจารยก์บัมหาวิทยาลัย CTBU 
ประเทศจนี

26, 27 1.6, 5.1 3.2,4.1 หวัหน้าหลักสูตรการจัดการธุรกิจ
ระหว่างประเทศ, หลักสูตร
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารสากล, 
หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ, 
หลักสูตรการท่องเที่ยว และตัวแทน
แผนกภาษาตะวันออก มทร.ล้านนา 
เชียงใหม่ รวมจ านวน 5 คน
ผู้ประสานงาน จ านวน 1 คน

คณะบริหารธุรกจิและศิลปะ
ศาสตร์มีแผนการจดั
การศึกษาเพื่อการ
แลกเปล่ียนนักศึกษาและ
อาจารยก์บั
มหาวิทยาลัย CTBU 
ประเทศจนี จ านวน 4 
หลักสูตร

นักศึกษาและคณาจารย์ของมทร.
ล้านนา ได้รับความรู้และ
ประสบการณ์การเรียนการสอน 
หรือการฝึกอบรมในต่างประเทศ 
รวมถึงมีความสัมพนัธ์อันดี และมี
การท างานร่วมกันกับคณาจารย์ของ
 CTBU เพื่อความร่วมมือกันในด้าน
อื่น ๆ ต่อไปในอนาคต

นักศึกษาและคณาจารย์ของ
มทร.ล้านนา เกิดโลกทศัน์ที่
กว้างไกล ต่ืนตัวต่อความเปน็
สากล และส่งเสริมให้
มหาวิทยาลัยมีความร่วมมือที่
เข้มแข็งกับมหาวิทยาลัยใน
ต่างประเทศ ส่งผลใหม้ีความ
เปน็นานาชาติมากยิง่ขึน้

        240,000        240,000 รองคณบดี
ด้านวิเทศ
สัมพนัธ์

คณะ
บริหารธุรกจิ

และศิลป
ศาสตร์

20 การแข่งขันทักษะทางด้านภาษาและสังคม เพื่อจดักจิกรรมแข่งขันทักษะ
ทางด้านภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ
 และสังคมศาสตร์ให้กบันักศึกษา 
มทร.ล้านนาทุกพื้นที่
  - ทักษะด้านภาษาไทย 10 รายการ
  - ทักษะด้านภาษาองักฤษ 10 
รายการ
  - ทักษะด้านภาษาจนี 4 รายการ
  - ทักษะด้านสังคมศาสตร์ 4 รายการ

2 1.6 3.2 นักศึกษามทร.ล้านนา ทุก
พื้นที่ จ านวน 200 คน
อาจารยผู้์ควบคุมนักศึกษา
มทร.ล้านนา ทุกพื้นที่  
จ านวน   50 คน
คณะกรรมการด าเนินงาน
จากคณะฯ จ านวน 4 คน

กจิกรรมแข่งขันที่ด าเนินการ
มีประโยชน์ต่อการพัฒนา
ทักษะทางภาษาในระดับมาก

นักศึกษา มทร.ล้านนา มี
กจิกรรมที่กระตุ้นและ
พัฒนาทักษะการใช้ภาษา 
ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ

นักศึกษา มทร.ล้านนา มี
ทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้
ภาษา และมีการใช้ภาษา
อยา่งถูกต้อง ทั้งภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศ ซ่ึง
ส่งผลให้มีศักยภาพที่จะ
แข่งขันในตลาดแรงงานสูงขึ้น

        500,000 500,000     รองคณบดี
ด้านวิเทศ
สัมพนัธ์

คณะ
บริหารธุรกจิ

และศิลป
ศาสตร์ 

(ศูนยภ์าษา) 
6 พื้นที่ +3

ด าเนินงานแล้ว
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สอดคลอ้งประเด็น
ยทุธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลยั

เทคโนโลยรีาชมงคล
ลา้นนา ( 29 ตัวชี้วัด)

ความสอดคลอ้งกับตัว
บง่ชี้การประกัน

คุณภาพการศึกษา
ภายใน (สกอ.) ระดับ

คณะ

ความสอดคลอ้งกับ
ตัวบง่ชี้การประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน (สกอ.)  
ระดับหลกัสตูร

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ ผลลัพธ์ (Outcome) ผลกระทบ (Impact)

พ.ศ. 2560
ตวัชี้วัดโครงการ งบประมาณ 2560 ระยะเวลาด าเนินงาน (ขอระบเุปน็ตามไตรมาส)

ผู้ก ากับตวับง่ชี้
รวมทั้งสิ้น แผ่นดนิ รายได้ อ่ืนๆ

พ.ศ. 2559

21 การแปลหลักสูตร พ.ศ. 2560 เป็นภาษาองักฤษ เพื่อด าเนินแปลหลักสูตรพ.ศ. 2560 
ของมทร.ล้านนา เป็นภาษาองักฤษ

2 5.1 หลักสูตร พ.ศ. 2560 
จ านวน 48 หลักสูตร
คณะกรรมการด าเนินงาน 
จ านวน 6 คน

มทร.ล้านนา มีหลักสูตรที่
เป็นภาษาองักฤษส าหรับ
เผยแพร่สู่สากล ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 85

หลักสูตรของมทร.ล้านนา มีความ
พร้อมที่จะเผยแพร่ออกสู่ระดับสากล

มทร.ล้านนา มีหลักสูตรที่เป็น
มาตรฐานในระดับสากล สามารถ
รองรับนักศึกษาจากต่างชาติที่จะ
เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยฯ และ
สามารถด าเนินการตามข้อตกลง
ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา
ในต่างประเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาก
ยิ่งขึ้น

         45,000 45,000       รองคณบดี
ด้านวิเทศ
สัมพนัธ์

คณะ
บริหารธุรกจิ

และศิลป
ศาสตร์ 

(สาขาศิลป
ศาสตร์)

22 การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน TESOL 
Professional Development สู่อาจารยผู้์สอน
ภาษา

เพื่อด าเนินกจิกรรมการถ่ายทอดองค์
ความรู้ด้าน TESOL Professional 
Development สู่อาจารยผู้์สอน
ภาษามทร.ล้านนา

2, 27 5.1 4.1 คณาจารยผู้์สอนภาษาของ
มทร.ล้านนา น่าน ล าปาง 
ตาก พิษณุโลก เชียงราย 
และเชียงใหม่ จ านวน
ประมาณ 55 คน
คณะกรรมการด าเนินงาน 
จ านวน 5 คน

ผู้เข้าร่วมโครงการมีแนวทาง
ในการน าองค์ความรู้ไปใช้
พัฒนาการเรียนการสอน/
การวิจยั ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 85

อาจารย์ผู้สอนภาษาของมทร.
ล้านนาทุกพื้นที่ มีแนวทางในการน า
องค์ความรู้ที่ได้รับจากการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ไปใช้ในการ
พฒันาการเรียนการสอน/การวิจัย

การจัดการเรียนการสอนด้านภาษา
ของมทร.ล้านนา มีประสิทธิภาพ 
ส่งผลใหน้ักศึกษาของมทร.ล้านนา 
มีสมรรถนะด้านภาษาในระดับที่
เป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน
สากล และมีศักยภาพการแข่งขันที่
สูงขึ้น

        200,000 200,000     รองคณบดี
ด้านวิเทศ
สัมพนัธ์

คณะ
บริหารธุรกจิ

และศิลป
ศาสตร์ 

(สาขาศิลป
ศาสตร์)

23 โครงการฝึกภาคปฏบิัติภาคสนามเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบ
อาชีพ ปีการศึกษา  2559

1. เพื่อใหน้ักศึกษามีคุณสมบัติในการขอรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพมัคคุเทศก์
2. เพื่อใหน้ักศึกษาได้เรียนรู้จากการปฏบิัติจริง
และได้ฝึกการท างานร่วมกัน
3. เพื่อใหน้ักศึกษาได้เปิดโลกทัศน์และสถานที่
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1 1.6 3.2 จ านวนกลุ่มเป้าหมายของโครงการ
  80 คน

1. นักศึกษาสามารถท างานด้าน
มัคคุเทศก์ได้อย่างเป็นระบบ
2. นักศึกษาได้เรียนรู้จากการ
ปฏบิัติงานมัคคุเทศก์หลังจากที่ได้
เรียนภาคทฤษฎี

1. นักศึกษาสามารถท างานด้าน
มัคคุเทศก์ได้อย่างเป็นระบบ
2. นักศึกษาได้เรียนรู้จากการ
ปฏบิัติงานจริงหลังจากที่ได้เรียน
ภาคทฤษฎี

1. พฒันาความรู้และทักษะการ
เรียนรู้ด้านน าเที่ยวโดยได้รับ
ประสบการณ์ตรง
2. พฒันาศักยภาพใหต้รงต่อ
แนวโน้มและความต้องการของ
ตลาดแรงงานด้านการท่องเที่ยว

     109,920 109,920     รองคณบดีด้าน
วิชาการและ

กิจการนักศึกษา

หลักสูตรการ
ท่องเที่ยว

ด าเนินงานแล้ว

24 โครงการพฒันาแผนการวิจัยเชิงปฏบิัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อ
การจัดการการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน

1. เพื่อประเมินความต้องการของชุมชนด้าน
การจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน
2. เพื่อศึกษาผลกระทบด้านการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
3. เพื่อพฒันาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
4. เพื่อสร้างแนวทางปฏบิัติด้านการจัดการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน

1 3.2, 5.2 จ านวนกลุ่มเป้าหมายของโครงการ  
60 คน

ชุมชนสามารถน าผลการวิจัยไป
ประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม

1. รายงานการประเมินความ
ต้องการของชุมชนด้านการจัดการ
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
2. รายงานผลกระทบด้านการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน 
3. เส้นทางการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน
4. แนวทางปฏบิัติด้านการจัดการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน 

1. ผลิตนักวิจัยและนักวิชาการ
ท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่นและ
เชี่ยวชาญ
2. ผลิตงานวิจัยและผลงานวิชาการ
ด้านท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูงและ
เป็นที่ยอมรับ
3. การเผยแพร่ผลงานวิจัยใน
วารสารวิชาการและน าเสนอ
ผลการวิจัยในงานประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ
4. นักศึกษาระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม สามารถฝึกปฏบิัติงานด้าน
การเรียนการสอนผ่านการท างาน
วิจัยในพื้นที่ชุมชน

     584,000 584,000     รองคณบดีด้าน
วิชาการและ

กิจการนักศึกษา

หลักสูตรการ
ท่องเที่ยว

25 โครงการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพของนักศึกษาด้านการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

1.เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของนักศึกษาด้านการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
2. เพื่อพฒันาต้นแบบการจัดการเรียนการสอน
ด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

1 1.6 3.2, 4.1 จ านวนกลุ่มเป้าหมายของโครงการ 
101 คน

1. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ 
และสามารถปฏบิัติงานภาคสนาม
ด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนได้     
2. คณาจารย์ผู้สอนรายวิชาการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน สามารถ
น าไปใช้เป็นต้นแบบการเรียนการ
สอนทุกเขตพื้นที่

1. นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว
มีศักยภาพแลทักษะด้านการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
2. ต้นแบบด้านการจัดการเรียนการ
สอนรายวิชาการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืนทุกเขตพื้นที่

1. พฒันาความรู้และทักษะการ
เรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ร่วมกับชุมชนในภาคสนามโดยได้รับ
ประสบการณ์ตรง
2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้าน
วิชาการและวิชาชีพระหว่าง
หลักสูตรการท่องเที่ยวและการ
โรงแรมกับหน่วยงานภายนอก
3. ปรับปรุงและพฒันารายวิชาการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนใหส้อดคล้อง
กับสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม และส่ิงแวดล้อมที่
เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว

     157,000 157,000     รองคณบดีด้าน
วิชาการและ

กิจการนักศึกษา

หลักสูตรการ
ท่องเที่ยว
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สอดคลอ้งประเด็น
ยทุธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลยั

เทคโนโลยรีาชมงคล
ลา้นนา ( 29 ตัวชี้วัด)

ความสอดคลอ้งกับตัว
บง่ชี้การประกัน

คุณภาพการศึกษา
ภายใน (สกอ.) ระดับ

คณะ

ความสอดคลอ้งกับ
ตัวบง่ชี้การประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน (สกอ.)  
ระดับหลกัสตูร

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ ผลลัพธ์ (Outcome) ผลกระทบ (Impact)

พ.ศ. 2560
ตวัชี้วัดโครงการ งบประมาณ 2560 ระยะเวลาด าเนินงาน (ขอระบเุปน็ตามไตรมาส)

ผู้ก ากับตวับง่ชี้
รวมทั้งสิ้น แผ่นดนิ รายได้ อ่ืนๆ

พ.ศ. 2559

26 โครงการอบรมยุวมัคคุเทศก์ด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อผลิตและพฒันาเยาวชนในชุมชนให้
สามารถเป็นยุวมัคคุเทศก์ประจ าท้องถิ่นภาค
2. เพื่อสร้างจิตส านึกและความตระหนักให้
เยาวชน มีความเข้าใจ ภมูิใจ รักและหวงแหน
ในประวัติศาสตร์วัฒนธรรมของท้องถิ่นของตน
3. เพื่อสร้างเครือข่ายการท างานระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษาร่วมกับชุมชน และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

1 1.6 3.2, 4.1, 5.2 จ านวนกลุ่มเป้าหมายของโครงการ  
60 คน

สามารถผลิตและพฒันาศักยภาพ
ของเยาวชนในท้องถิ่นใหเ้ป็น
มัคคุเทศก์ที่มีความรู้ความเข้าใจใน
ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม และ
ความเป็นมาในท้องถิ่นของตน

1. สามารถผลิตและพฒันาเยาวชน
ในชุมชนใหส้ามารถเป็นยุว
มัคคุเทศก์ จ านวน 60 คน
2. เกิดกลุ่มการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม 1 กลุ่ม
 3. เกิดเครือข่ายการท างานระหว่าง
สถาบันการศึกษากับชุมชน 1 
เครือข่าย 

1. สามารถผลิตและพฒันาศักยภาพ
ของเยาวชนในท้องถิ่นใหเ้ป็น
มัคคุเทศก์ที่มีความรู้ความเข้าใจใน
ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม และ
ความเป็นมาในท้องถิ่นของตน
2. กลุ่มเยาวชน เกิดจิตส านึก 
ตระหนัก รักและเหน็คุณค่า ร่วม
รักษาทรัพยากรการท่องเที่ยว ทั้ง
เชิงนิเวศและเชิงวัฒนธรรม
3. นักศึกษาและบุคลากร สาขาวิชา
การท่องเที่ยว สามารถลงท างานใน
พื้นที่จริง เสมือนกับเป็นหอ้งเรียน
ชุมชน (Social Lab) สามารถน า
ประสบการณ์ที่ได้ไปเป็นกรณีศึกษา 
ใช้ในการเรียนการสอน

     100,000 100,000     รองคณบดีด้าน
วิชาการและ

กิจการนักศึกษา

หลักสูตรการ
ท่องเที่ยว

27 โครงการอบรมยุวมัคคุเทศก์ด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใน
พื้นที่จังหวัดตาก

1. เพื่อผลิตและพฒันาเยาวชนในชุมชนให้
สามารถเป็นยุวมัคคุเทศก์ประจ าท้องถิ่นภาค
2. เพื่อสร้างจิตส านึกและความตระหนักให้
เยาวชน มีความเข้าใจ ภมูิใจ รักและหวงแหน
ในประวัติศาสตร์วัฒนธรรมของ
3. เพื่อสร้างเครือข่ายการท างานระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษาร่วมกับชุมชน และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

1 1.6 3.2, 4.1, 5.2 จ านวนกลุ่มเป้าหมายของโครงการ 
60 คน

สามารถผลิตและพฒันาศักยภาพ
ของเยาวชนในท้องถิ่นใหเ้ป็น
มัคคุเทศก์ที่มีความรู้ความเข้าใจใน  
      ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม 
และความเป็นมาในท้องถิ่นของตน

1.  สามารถผลิตและพฒันาเยาวชน
ในชุมชนใหส้ามารถเป็นยุว
มัคคุเทศก์ จ านวน 60 คน
2.  เกิดกลุ่มการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม 1 กลุ่ม
3. เกิดเครือข่ายการท างานระหว่าง
สถาบันการศึกษากับชุมชน 1 
เครือข่าย 

1.สามารถผลิตและพฒันาศักยภาพ
ของเยาวชนในท้องถิ่นใหเ้ป็น
มัคคุเทศก์ที่มีความรู้ความเข้าใจใน
ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม และ
ความเป็นมาในท้องถิ่นของตน
2. กลุ่มเยาวชน เกิดจิตส านึก 
ตระหนัก รักและเหน็คุณค่า ร่วม
รักษาทรัพยากรการท่องเที่ยว ทั้ง
เชิงนิเวศและเชิงวัฒนธรรม
3. นักศึกษาและบุคลากร สาขาวิชา
การท่องเที่ยว สามารถลงท างานใน
พื้นที่จริง เสมือนกับเป็นหอ้งเรียน
ชุมชน (Social Lab) สามารถน า
ประสบการณ์ที่ได้ไปเป็นกรณีศึกษา 
ใช้ในการเรียนการสอน

     100,000 100,000     รองคณบดีด้าน
วิชาการและ

กิจการนักศึกษา

หลักสูตรการ
ท่องเที่ยว

28 โครงการอบรมยุวมัคคุเทศก์ด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใน
พื้นที่จังหวัดล าปาง

1. เพื่อผลิตและพฒันาเยาวชนในชุมชนให้
สามารถเป็นยุวมัคคุเทศก์ประจ าท้องถิ่นภาค
2. เพื่อสร้างจิตส านึกและความตระหนักให้
เยาวชน มีความเข้าใจ ภมูิใจ รักและหวงแหน
ในประวัติศาสตร์วัฒนธรรมของท้องถิ่นของตน
3. เพื่อสร้างเครือข่ายการท างานระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษาร่วมกับชุมชน และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

1 1.6 3.2, 4.1, 5.2 จ านวนกลุ่มเป้าหมายของโครงการ  
60 คน

สามารถผลิตและพฒันาศักยภาพ
ของเยาวชนในท้องถิ่นใหเ้ป็น
มัคคุเทศก์ที่มีความรู้ความเข้าใจใน 
ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม และ
ความเป็นมาในท้องถิ่นของตน

1. สามารถผลิตและพฒันาเยาวชน
ในชุมชนใหส้ามารถเป็นยุว
มัคคุเทศก์ จ านวน 60 คน
2. เกิดกลุ่มการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม 1 กลุ่ม
3. เกิดเครือข่ายการท างานระหว่าง
สถาบันการศึกษากับชุมชน 1 
เครือข่าย 

1. สามารถผลิตและพฒันาศักยภาพ
ของเยาวชนในท้องถิ่นใหเ้ป็น
มัคคุเทศก์ที่มีความรู้ความเข้าใจใน
ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม และ
ความเป็นมาในท้องถิ่นของตน
2. กลุ่มเยาวชน เกิดจิตส านึก 
ตระหนัก รักและเหน็คุณค่า ร่วม
รักษาทรัพยากรการท่องเที่ยว ทั้ง
เชิงนิเวศและเชิงวัฒนธรรม
3. นักศึกษาและบุคลากร สาขาวิชา
การท่องเที่ยว สามารถลงท างานใน
พื้นที่จริง เสมือนกับเป็นหอ้งเรียน
ชุมชน (Social Lab) สามารถน า
ประสบการณ์ที่ได้ไปเป็นกรณีศึกษา 
ใช้ในการเรียนการสอน

     100,000 100,000     รองคณบดีด้าน
วิชาการและ

กิจการนักศึกษา

หลักสูตรการ
ท่องเที่ยว

29 โครงการสร้างเสริมการฝึกประสบการณ์ทางด้านวิชาชีพทางการ
บัญชี ประจ าปีการศึกษา 2559

1. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการไปฝึก
ปฏบิัติงานใหก้ับนักศึกษา
2. เพื่อเสริมสร้างเทคนิคและทักษะการเรียนรู้
ใหก้ับนักศึกษา
3. เพื่อใหน้ักศึกษาได้ปรับแนวคิดและทัศนคติ
ในการไปฝึกงานในสถานประกอบการ

1 1.6 3.2 จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วม ร้อยละ 70 ความพงึพอใจของนักศึกษาไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 และสามารถสร้าง
เสริมประสบการณ์ใหก้ับนักษาได้
เป็นอย่างดี

นักศึกษามีความพร้อมในการเตรียม
ตัว และได้เรียนรู้ประสบการณ์ 
ก่อนการออกไปฝึกปฏบิัติงาน
ภายนอก

นักศึกษามีความพร้อม และความ
มั่นใจที่จะสามารถออกไปฝึก
ประสบการณ์ได้เป็นอย่างดี

      50,000 -           50,000                     -   รองคณบดี
ด้านวิชาการ
และกิจการ
นักศึกษา

หวัหน้าสาขา
การบัญชี

การบัญชี
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สอดคลอ้งประเด็น
ยทุธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลยั

เทคโนโลยรีาชมงคล
ลา้นนา ( 29 ตัวชี้วัด)

ความสอดคลอ้งกับตัว
บง่ชี้การประกัน

คุณภาพการศึกษา
ภายใน (สกอ.) ระดับ

คณะ

ความสอดคลอ้งกับ
ตัวบง่ชี้การประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน (สกอ.)  
ระดับหลกัสตูร

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ ผลลัพธ์ (Outcome) ผลกระทบ (Impact)

พ.ศ. 2560
ตวัชี้วัดโครงการ งบประมาณ 2560 ระยะเวลาด าเนินงาน (ขอระบเุปน็ตามไตรมาส)

ผู้ก ากับตวับง่ชี้
รวมทั้งสิ้น แผ่นดนิ รายได้ อ่ืนๆ

พ.ศ. 2559

30  โครงการสัมมนาเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างนักศึกษา 
ภาควิชาบัญชี 7 สถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ คร้ังที่ 9 
ประจ าปี 2560

1. เพื่อใหเ้กิดความร่วมมือและความสัมพนัธ์อัน
ดีระหว่างสถาบันในจังหวัดเชียงใหม่ 
2. เพื่อใหน้ักศึกษาได้ตระหนักถึงความก้าวหน้า
ในอนาคตของสายวิชาชีพบัญชี
3. เพื่อสร้างความร่วมมือในการจัดกิจกรรมของ
มหาลัยทั้ง 7 สถาบัน

1 1.6 3.2 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจาก 7 
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ในจังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 400 คน

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา
สาขาการบัญชี ได้รับเข้าร่วม
โครงการสัมมนาเพื่อสร้างความ
ร่วมมือระหว่างนักศึกษา ภาควิชา
บัญชี 7 สถาบัน โดยเกิดความ
ร่วมมือระหว่างสถาบัน  เกิดความ
ร่วมมือและความสัมพนัธ์อันดี
ระหว่างสถาบันในจังหวัดเชียงใหม่ 
นักศึกษาได้ตระหนักถึง
ความก้าวหน้าในอนาคตของสาย
วิชาชีพบัญชี

การด าเนินงานของกิจกรรมได้รับ
ความร่วมมือจากนักศึกษาสาขาการ
บัญชีทั้ง 7 สถาบัน เป็นอย่างดี

มีการสร้างความร่วมมือระหว่าง
นักศึกษา ภาควิชาบัญชี 7 สถาบัน 
ได้เป็นอย่างดี

      40,000 -           40,000                     -   รองคณบดี
ด้านวิชาการ
และกิจการ
นักศึกษา

หวัหน้าสาขา
การบัญชี

 การบัญชี

31 โครงการพฒันาแนวทางจัดการเรียนการสอนแบบปฏบิัติการ
เพื่อการผลิตบัณฑิตนักปฏบิัติ

1. เพื่อศึกษาและการพฒันาแนวทางการสอน
แบบปฏบิัติการควบคู่การบริการชุมชน ซ่ึงเป็น
หลักสูตรปฏบิัติการเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของสถาบันการเงินชุมชนและสหกรณ์
ในชุมชน

1 5.1,5.2 สถาบันการเงินและสหกรณ์เข้าร่วม
พฒันาหลักสูตรอย่างน้อย 1 แหง่

1. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีความ
พงึพอใจในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 
80

พฒันาเป็นแนวทางการสอนแบบ
ปฏบิัติการของสาขาการบัญชี

ทราบแนวทางและความเป็นไปได้ 
และได้รับความร่วมมือจากสถาน
ประกอบการ ชุมชน เพื่อการสร้าง
หลักสูตรปฏบิัติการร่วมกันระหว่าง
มหาวิทยาลัยกับชุมชน

      30,000 -           30,000                     -   รองคณบดี
ด้านวิชาการ
และกิจการ
นักศึกษา

หวัหน้าสาขา
การบัญชี

 การบัญชี

32 โครงการส่งเสริมสรรถนะและพฒันาทักษะวิชาชีพด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศแก่นักศึกษาสาขาการบัญชี

1.  เพื่อใหน้ักศึกษามีความรู้และประสบการณ์
ในด้านระบบสารสนเทศทางการบัญชีมากยิ่งขึ้น
2.  เพื่อใหน้ักศึกษาเกิดประโยชน์ต่อนักศึกษา
เมื่อไปปฏบิัติงานจริง
3.  เพื่อใหน้ักศึกษาเกิดทักษะเชิงวิชาชีพ การ
เรียนรู้ วิธีใช้ เทคนิคการใช้คอมพวิเตอร์ใน
ส านักงานใหม้ีประสิทธิภาพ
4. เพื่อใหน้ักศึกษาได้ฝึกทดลองปฏบิัติงานตาม
กรณีศึกษาที่สอดแทรกในเนื้อหาการบรรยาย
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตการท างาน

1 1.6 3.2 คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา
สาขาการบัญชี จ านวน 250 คน

นักศึกษาสาขาการบัญชี ได้รับ
ความรู้เพิ่มเติมในเร่ืองการใช้
คอมพวิเตอร์ในงานบัญชีและ
สามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้
ในการปฏบิัติงานจริงในอนาคตได้
อย่างสมบูรณ์

นักศึกษามีการเตรียมความพร้อม
และมีความรู้ ความเข้าใจด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศมากยิ่งขึ้น

เพิ่มพนูความรู้ด้านเทคโนโลยีใหก้ับ
นักศึกษาได้เป็นอย่างดี

      50,000 -           50,000                     -   รองคณบดี
ด้านวิชาการ
และกิจการ
นักศึกษา

หวัหน้าสาขา
การบัญชี

 การบัญชี

33 โครงการอบรมสัมมนา "ประเด็นการเปล่ียนแปลงทางภาษีอากร
ส าหรับธุรกิจและประเด็นเปล่ียนแปลงมาตราฐานรายงาน
ทางการเงินส าหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS fo 
SMEs)"

ใหน้ักศึกษา คณาจารย์และศิษย์เก่า สาขาการ
บัญชีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ และ
ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ ความเข้าใจมาตรฐาน
การบัญชี จรรยาบรรณวิชาชีพและทราบ
แนวทางในการเตรียมความพร้อมส าหรับ
วิชาชีพบัญชี เพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคม
อาเซียน ซ่ึงสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับการ
ประกอบวิชาชีพตลอดจนสามารถน าไปใช้ใน
การเรียนการสอนได้อย่างถูกต้อง

1 1.5, 1.6 3.2,4.1 คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่า และ
นักศึกษา จ านวน 270 คน

ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ ความ
เข้าใจในมาตราฐานการบัญชี 
จรรยาบรรณวิชาชีพ

ผู้เข้าร่วมอบรม มีความรู้ความเข้าใจ
ในมาตราฐานการบัญชี 
จรรยาบรรณวิชาชีพและทราบ
แนวทางในการเตรียมความพร้อม
ส าหรับวิชาชีพบัญชี เพื่อเข้าสู่การ
เป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ผู้เข้าร่วมอบรม สัมมนาสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้กับการประกอบ
วิชาชพแีละน าไปใช้ในการเรียน 
การสอนได้อย่างถูกต้อง

      50,000 50,000                   -   รองคณบดี
ด้านวิชาการ
และกิจการ
นักศึกษา

 หวัหน้าสาขา
การบัญชี

การบัญชี
ด าเนินการแล้ว

34 โครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมและเพิ่มศักยภาพการเป็น
ผู้ประกอบการทางด้านวิชาชีพบัญชี

1. เพื่อเตรียมตัวเผชิญกับปัญหาด้านการท างาน
และปัญหาด้านการร่วมกับทีมงานเมื่อเข้าสู่
ระบบองค์กรที่แท้จริง
2. เพื่อใหเ้กิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และ
ประสบการณ์ทางด้านวิชาชีพ
3. เพื่อใหน้ักศึกษาที่จะเป็นผู้ปฏบิัติงาน
ทางการบัญชีในอนาคตสามารถฝึกการท างาน
กับผู้อื่น และมีการประสานงานระหว่างการ
ด าเนินการได้เป็นอย่างดี

1 1.5, 1.6 3.2 นักศึกษาคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ 
สาขาการบัญชี จ านวน 200 คน

นักศึกษามีความพงึพอใจและมีผล
การด าเนิงานอยู่ในระดับที่น่างพอใจ
 สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงการและมีความมั่นใจในการก้าว
เข้าสู่ตลาดแรงงานมากยิ่งขึ้น อีกทั้ง
ยังมีความคิดริเร่ิมการเป็น
ผู้ประกอบการ

นักศึกษามีความพร้อมก่อนการ
เผชิญปัญหาด้านการท างานและ
การท างานร่วมกับผู้อื่น

นักศึกษาได้ฝึกการท างานเป็นกลุ่ม 
และสร้างความสามาคีร่วมกัน

      50,000 -           50,000                     -   รองคณบดี
ด้านวิชาการ
และกิจการ
นักศึกษา

 หวัหน้าสาขา
การบัญชี

การบัญชี

35 โครงการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการการศึกษากับการท างาน 
ระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ

1. เพื่อศึกษาความเป็นไปได้และท าความเข้าใจ
เกี่ยวกับการท างานในสถานประกอบการ
2. เพื่อสร้างเคร่ือข่ายความร่วมมือระหว่างสาขา
การบัญชีกับสถานประกอบการ ในการสร้าง
ความร่วมมือทางด้านการจัดการศึกษา

1 1.6 3.2,5.2 จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมร้อยละ 70 1 ความพงึพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการร้อยละ 70
2. คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ได้รับ
ประสบการณ์และสามารถน ามา
ถ่ายทอได้

เป็การต่อยอดทางความคิด
หลังกจากที่นักศึกษาาทราบถึง
ทฤษฎใีนการเรียน

1. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเหน็
กระบวนการท างานอย่างเป็นระบบ
มากยิ่งขึ้น
2. มีการแลกเปล่ียนประสบการณ์
ต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น

      60,000 -                    60,000             -   รองคณบดี
ด้านวิชาการ
และกิจการ
นักศึกษา

 หวัหน้าสาขา
การบัญชี

การบัญชี

36 โครงการพฒันาสร้างบทเรียนและส่ือการเรียนการสอนออนไลน์
 ทางด้านการบัญชี

1. เพื่อพฒันารายวิชาใหม้ีรูปแบบและ
เนื้อหาวิชาเพื่อใหม้ีมาตรฐานการเรียนการสอน
แบบเดียวกัน
2. เพื่ออบรมใหค้วามรู้เกี่ยวกับการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนการอสนแบบเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ
3. เพื่อพฒันาส่ือการสอนแบบออนไลน์ส าหรับ
รายวิชาทางการบัญชี

1 5.1 จ านวนรายวิชาในหลักสูตรการบัญชี
อย่างน้อย 3 วิชา

ร้อยละของอาจารย์มีความพงึพอใจ
ต่อการสร้างแบบสอนออนไลน์ คิด
เป็นร้อยละ 70

การจัดการเรียนการสอนใน
หลักสูตรการบัญชี มีมาตราฐานและ
คุณภาพเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

บัณฑิตของสาขาการบัญชีมีคุณภาพ
และตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน และสามารถแข่งขัน
ได้ในระดับสากล

      25,000              -   25,000                     -   รองคณบดี
ด้านวิชาการ
และกิจการ
นักศึกษา

 หวัหน้าสาขา
การบัญชี

การบัญชี

37 การอบรม พฒันาทักษะการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในร้านค้าฝึก
ประสบการณ์ทางการตลาด

1. เพื่อพฒันา และเสริมสร้างทักษะในการใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปในร้านค้าฝึกประสบการณ์
ทางการตลาด

1 1.6 3.2 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 - 4 เข้าร่วมการ
อบรมทั้งหมด 240 คน

นักศึกษาได้รับความรู้ และสามารถ
ปฏบิัติงานในร้านฝึกประสบการณ์
ทางการตลาดได้มีประสิทธิภาพ

นักศึกษาได้น าความรู้มาประเมินผล
เพื่อวางแผนการปฏบิัติงานร้านฝึก
ประสบการณ์

นักศึกษาสามารถน าความรู้ และ
ประสบการณ์จากการฝึกใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปมาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้

      34,800 -           34,800                     -   รองคณบดี
ด้านวิชาการ
และกิจการ
นักศึกษา

หวัหน้าสาขา
บริหารธุรกิจ

 การตลาด
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สอดคลอ้งประเด็น
ยทุธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลยั

เทคโนโลยรีาชมงคล
ลา้นนา ( 29 ตัวชี้วัด)

ความสอดคลอ้งกับตัว
บง่ชี้การประกัน

คุณภาพการศึกษา
ภายใน (สกอ.) ระดับ

คณะ

ความสอดคลอ้งกับ
ตัวบง่ชี้การประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน (สกอ.)  
ระดับหลกัสตูร

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ ผลลัพธ์ (Outcome) ผลกระทบ (Impact)

พ.ศ. 2560
ตวัชี้วัดโครงการ งบประมาณ 2560 ระยะเวลาด าเนินงาน (ขอระบเุปน็ตามไตรมาส)

ผู้ก ากับตวับง่ชี้
รวมทั้งสิ้น แผ่นดนิ รายได้ อ่ืนๆ

พ.ศ. 2559

38 การพฒันาบุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุน และนักศึกษา 
ผ่านการเรียนรู้นอกสถานที่ ณ สถานประกอบการ  คร้ังที่ 5

1. เพื่อพฒันาบุคลกรสายวิชาการ และสาย
สนับสนุน ใหม้ีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาย
วิชามากยิ่งขึ้น 2.เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์
ใหแ้ก่นักศึกษาในการเรียนรู้นอกหอ้งเรียน

1 1.6,5.1 3.2,4.1 1.บุคลากรสายวิชาการ และสาย
สนับนุนได้รับการพฒันาตนเองครบ
ทุกคน 2. นักศึกษาได้เข้าร่วม
โครงการอย่างน้อย 75%

1.เป็นไปตามกรอบงานประกัน
คุณภาพซ่ึงบุคลากรทุกคนต้องได้รับ
การพฒันาตนเอง 2. นักศึกษา
สามารถน าเสนอผลงานจาก
การศึกษาดูงาน ทั้งรูปแบบแผนการ
ตลาด และหวัข้อพเิศษจาก
ประสบการณ์ในการดูงาน

บุคลากร ได้รับความรู้ และ
ประสบการณ์ สามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน 
และการท างานได้

คณะบริหารธุรกิจฯ และ
มหาวิทยาลัย มีบุคลกร และ
นักศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถ
เพิ่มขึ้น

      50,840 -           50,840             -   รองคณบดี
ด้านวิชาการ
และกิจการ
นักศึกษา

หวัหน้าสาขา
บริหารธุรกิจ

 การตลาด

39  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏบิัติการเร่ือง มารยาททางสังคมและ
วัฒนธรรมไทย

1. เพื่อใหน้ักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับมารยาท
ทางสังคมและวัฒนธรรมไทย รวมทั้งบุคลิกภาพ
ที่ดี     2. เพื่อใหน้ักศึกษามีมารยาทและวางตัว
เหมาะสมในสังคม                                
3. เพื่อใหน้ักศึกษาตระหนักถึงการใส่ใจดูแล
บุคลิกภาพของตนเอง                     
4. เพื่อใหน้ักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับหลักและ
วิธีการแต่งหน้าและการแต่งกายใน
ชีวิตประจ าวัน รวมถึงในโอกาสต่างๆ   
5.เพื่อใหน้ักศึกษาสามารถแต่งหน้าและแต่งกาย
ได้อย่างเหมาะสมในโอกาสต่างๆ   4.บูรณาการ
กับวิชา Pre Co-operative Education and 
Job Internship in Business Administration
 ( เตรียมสหกิจศึกษาและการฝึกงานทาง
บริหารธุรกิจ) นักศึกษาชั้นปีที่ 3

1 1.6 3.2          170 คน นักศึกษามารยาทที่ดีและ
บุคลิกภาพที่เหมาะสมรวมถึงการ
แต่งกาย

1.นักศึกษามีความรู้เร่ืองมารยาท
ทางสังคมและวัฒนธรรมไทย         
       
2.นักศึกษามีมารยาทที่ดีและวางตัว
เหมาะสมในการเข้าสังคม 
3.นักศึกษามีบุคลิกภาพที่ดีถูกต้อง
ตามกาละเทศะ    
4.นักศึกาตระหนักถึงการใส่ใจดูแล
บุคลิกภาพของตนเอง     
5.นักศึกษามีความรู้เร่ืองการ
แต่งหน้าและการแต่งกายและ
สามารถปฏบิัติได้อย่างถูกต้องตาม
กาลเทศะ

นักศึกษาน าความรู้ที่ได้ฝึกปฏบิัติ
น าไปประยุกต์ใช้ในการท างานในอ
นาตค

      57,800 -           57,800                     -   รองคณบดี
ด้านวิชาการ
และกิจการ
นักศึกษา

หวัหน้าสาขา
บริหารธุรกิจ

  หลักสูตร
ภาษาอังกฤษธุรกิจ

40 โครงการ บริการวิชาการและสืบสานวัฒนธรรม"การประดิษฐ์
กระทงไทยสู่สากล" (Loi Kratong to World Events")

1.เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและอนุรักษ์ประเพณี
และวัฒนธรรมไทย  2.เพื่อใหน้ักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติได้มีโอกาสเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีไทย  3.เพื่อพฒันาคุณลักษณะบัณฑิต
ด้านคุณธรรมจริยธรรมและทักษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 4. บูรณา
การกับรายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการประชุม
และการน าเสนอทางธุรกิจ
English for Business Meeting and 
Presentation (นักศึกษาชั้นปีที่ 3 )และการฟงั
และการพดูภาษาอังกฤษทางธุรกิจ
Listening and Speaking English for 
Business (นักศึกษาชั้นปีที่ 3)

1 1.6,3.1,4.1 3.2,5.2 30 1.นักศึกษารู้จักประเพณีลอยกระทง
และรู้จักการบริการวิชาการต่อ
สังคมรวมไปถึงการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม 2.นักท่องเที่ยวมี
ความรู้และเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีไทยที่แท้จริง

1.เกิดการส่งเสริมสนับสนุนและ
อนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมไทย 
 2.นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้
เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมประเพณี  3.
นักศึกษามีทักษะการส่ือสาร
ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น

1.ส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม
ไทย 2.นักศึกษาได้พฒันา
คุณลักษณะบัณฑิตด้านคุณธรรม
จริยธรรมและทักษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

        4,000 -           4,000                      -   รองคณบดี
ด้านวิชาการ
และกิจการ
นักศึกษา

หวัหน้าสาขา
บริหารธุรกิจ

  หลักสูตร
ภาษาอังกฤษธุรกิจ

ด าเนินการแล้ว

41 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏบิัติการ "Say it right, sales rise" 1.เพื่อเพิ่มความรู้พื้นฐานทางสัทศาสตร์ใหก้ับ
นักศึกษาชั้นปั้ 1    2. เพื่อใหน้ักศึกษาชั้นปีที่ 1
 สามารถออกเสียงภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง 
    3. เพื่อใหน้ักศึกษาชั้นปีที่ 1 ตระหนักถึงประ
โยขน์ของการออกเสียงภาษาอังกฤษอย่าง
ถูกต้องในการติดต่อส่ือสารทางธุรกิจ

1 1.6 3.2 150 คน 1. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมี
ทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษดี
ขึ้น  2.สามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพใน
อนาคต

1.นักศึกษามีความรู้พื้นฐานทาง
สัทศาสตร์    2. นักศึกษาสามารถ
ออกเสียภาษาอังกฤษได้อย่าง
ถูกต้อง     3. นักศึกษาตระหนักถึง
ประโยขน์ของการออกเสียง
ภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องในการ
ติดต่อส่ือสารทางธุรกิจ

นักศึกษามีทักษะการส่ือสารและ
การออกเสียงที่ถูกต้องและสามารถ
น าความรู้ไปถ่ายทอดใหแ้ก่ผู้อื่นได้

      70,200 -           70,200                     -   รองคณบดี
ด้านวิชาการ
และกิจการ
นักศึกษา

หวัหน้าสาขา
บริหารธุรกิจ

 หวัหน้าหลักสูตร
ภาษาอังกฤษธุรกิจ

42 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏบิัติการ"เทคนิคการใช้ภาษาอังกฤษ
ส าหรับพธิีกรด าเนินรายการ"

1.เพื่อเสริมสร้างความรู้ใหน้ักศึกษาได้เรียนรู้
มารยาทการใช้ภาษาอังกฤษอย่างเหมาะสมใน
การเป็นพธิีกร  
2.เพื่อใหน้ักศึกษาได้เรียนรู้รูปแบบ
ภาษาอังกฤษที่ต้องใช้ในการประชุม สัมมนา
และการเขียนบทพดู  
3. เพื่อใหน้ักศึกษาได้ฝึกทักษะภาษาอังกฤษใน
การเป็นพธิีกรและสามารถน าความรู้ไปปรับ
ใช้ได้อย่างมั่นใจ  4. บูรณาการกับรายวิชา  
สัมมนาภาษาอังกฤษธุรกิจ
Seminar in Business English (นักศึกษาชั้น
ปีที่ 3)

1 1.6 3.2,5.2 160 คน 1.นักศึกษามีทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษที่เหมาะสมในการเป้น
พธิีกร 2.นักศึกษามีความมั่นใจและ
น าความรู้ไปใช้ในการท างานจริงใน
อนาคตได้

1.นักศึกษาได้เรียนรู้มารยาทการใช้
ภาษาอังกฤษอย่างเหมาะสมในการ
เป็นพธิีกร  
2.นักศึกษาได้เรียนรู้รูปแบบ
ภาษาอังกฤษที่ต้องใช้ในการประชุม
 สัมมนาและการเขียนบทพดู 
3. นักศึกษาได้ฝึกทักษา
ภาษาอังกฤษในการเป็นพธิีกรและ
สามารถน าความรู้ไปปรับใช้ได้อย่าง
มั่นใจ

1.นักศึกษามีมารยาทการใช้
ภาษาอังกฤษอย่างเหมาะสมในการ
เป็นพธิีการตามสถานที่ต่างๆๆ 3.
นักศึกษาสามารถน าความรู้ไปใช้ใน
การระกอบอาชีพในอนาคต

      68,800 -           68,800                     -   รองคณบดี
ด้านวิชาการ
และกิจการ
นักศึกษา

หวัหน้าสาขา
บริหารธุรกิจ

 หวัหน้าหลักสูตร
ภาษาอังกฤษธุรกิจ

43 โครงการ "BE ท่องโลกธุรกิจ" 1. เพื่อใหผู้้ประกอบการถ่ายทอดความรู้
ทางด้านบริหารธุรกิจใหก้ับนักศึกษา         2.
เพื่อใหน้ักศึกษาได้ประสบการณ์ตรงในสถาน
ประกอบการโดยการศึกษาดูงาน       3. 
เพื่อใหน้ักศึกษาได้เปิดโลกทัศน์ทางธุรกิจ 4.
เพื่อบูรณาการกับวิชาชีพเฉพาะ

1 1.6 3.2 100 คน 1.นักศึกษาได้เปิดโลกทัศน์ทาง
ธุรกิจและได้รับประสบการณ์ตรง
ทางด้านการประกอบธุรกิจ

1. ผู้ประกอบการได้ถ่ายทอด
ความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจใหก้ับ
นักศึกษา   2. นักศึกษาได้
ประสบการณ์ตรงในสถาน
ประกอบการโดยการศึกษาดูงาน    
3. นักศึกษาได้เปิดโลกทัศน์ทาง
ธุรกิจ 4.  ได้บูรณาการกับวิชาชีพ
เฉพาะ

1.นักศึกษาได้แรงบันดาลใจในการ
ประกอบธุรกิจและเกิดทัศนคติที่ดี
ต่อการท าธุรกิจ  2. นักศึกษา
สามารถน าประสบการณ์ที่ได้รับมา
ประเมินตนเองและแก้ไข
ข้อบกพร่อง เพื่อการเป็นนักธุรกิจที่
ประสบความส าเร็จในอนาคต

      20,000 -           20,000                     -   รองคณบดี
ด้านวิชาการ
และกิจการ
นักศึกษา

หวัหน้าสาขา
บริหารธุรกิจ

 หวัหน้าหลักสูตร
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
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สอดคลอ้งประเด็น
ยทุธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลยั

เทคโนโลยรีาชมงคล
ลา้นนา ( 29 ตัวชี้วัด)

ความสอดคลอ้งกับตัว
บง่ชี้การประกัน

คุณภาพการศึกษา
ภายใน (สกอ.) ระดับ

คณะ

ความสอดคลอ้งกับ
ตัวบง่ชี้การประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน (สกอ.)  
ระดับหลกัสตูร

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ ผลลัพธ์ (Outcome) ผลกระทบ (Impact)

พ.ศ. 2560
ตวัชี้วัดโครงการ งบประมาณ 2560 ระยะเวลาด าเนินงาน (ขอระบเุปน็ตามไตรมาส)

ผู้ก ากับตวับง่ชี้
รวมทั้งสิ้น แผ่นดนิ รายได้ อ่ืนๆ

พ.ศ. 2559

44 โครงการBE. and SMEs 1.เพื่อใหน้ักศึกษาได้ฝึกทักษะภาษาอังกฤษใน
สถานประกอบการ   
2.เพื่อใหน้ักศึกษาสามารถบูรณาการความรู้
พื้นฐานทางธุรกิจเข้ากับวิสาหกิจชุมชน (SMES) 
3.เพื่อบูรณาการเรียนการสอนในรายวิชา 
Business English Translation (นักศึกษษ
ชั้นปีที่ 3) ,English for International 
Business and  Trade (นักศึกษาชั้นปีที่ 
3),English Structure for Business 
(นักศึกษาชั้นปีที่ 1) ทั้งการพดู การเขียน การ
อ่าน และการแปล

1, 2 1.6 3.2,5.2       150 คน 1. นักศึกษามีทักษะทาง
ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริงทาง
ธุรกิจ   2. นักศึกษาได้รับควมรู้ทาง
ธุรกิจเพิ่มขึ้น

1.นักศึกษาได้ฝึกทักษะภาษาอังกฤษ
ในสถานประกอบการ   
2.นักศึกษาสามารถบูรณาการ
ความรู้พื้นฐานทางธุรกิจเข้ากับ
วิสาหกิจชุมชน (SMES) 
3.นักศึกษาได้บูรณาการการเรียน
การสอนในรายวิชา Business 
English Translation ,English for 
International Business and  
Trade ,English Structure for 
Business ทั้งการพดู การเขียน 
การอ่าน และการแปล

1.ผู้ประกอบการมีภาพลักษณ์ของ
สินค้าและยอดขายที่ดีขึ้น   
2. มีแนวทางในการด าเนินธุรกิจและ
เพิ่มช่องทางการจัดจ าหน่ายสินค้า   
       
3.ผู้ประกอบการสามารถคัดเลือก
นักศึกษาที่ตรงกับความต้องการ
ของสถานประกอบการ

      45,000 -           45,000                     -   รองคณบดี
ด้านวิชาการ
และกิจการ
นักศึกษา

หวัหน้าสาขา
บริหารธุรกิจ

 หวัหน้าหลักสูตร
ภาษาอังกฤษธุรกิจ

45 เปิดโลกทัศน์และประสบการณ์แหง่การเรียนรู้ด้านคอมพวิเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ คร้ังที่ 8

1. เพื่อใหอ้าจารย์ได้รับความรู้จากผู้ทีม่ีประสบการณ์
จากสถานประกอบการโดยตรง
2. เพื่อใหอ้าจารย์ได้ศึกษาและเข้าใจขั้นตอนการ
ปฏบิติังานจริงอย่างถูกต้องและเปน็ระบบต่อไป
3. เพื่อใหอ้าจารย์ได้ทราบถึงวิธีการด าเนินงานของ
บริษทัต่างๆทีเ่ข้าศึกษาดูงาน
4. เพื่อใหอ้าจารย์บคุลากร และนักศึกษาน าความรู้ที่
ได้รับจากการศึกษาดูงาน มาประยุกต์ใช้ในการเรียน 
การสอน และสามารถน าความรู้ทีไ่ด้ไปประกอบอาชีพ
ต่อไปในอนาคต

1 1.6, 5.1 3.2,4.1 นักศึกษาหลักสูตรระบบสารสนเทศทาง
คอมพิวเตอร์จ านวน 50 คน (รวมเจด็ลิน
และจอมทอง) อาจารย์และเจา้หน้าที ่ตาม
โครงการฯ จ านวน 7 คน

คณาจารย์ เจา้หน้าที ่นักศึกษา ได้รับ
ความรู้ในเร่ืองระบบสารสนเทศทาง
คอมพิวเตอร์ของแต่ละองค์กร และ
สามารถน ามาปรับใช้กบัการเรียน การ
สอนและการท างาน ได้

1. อาจารย์บคุลากรและนักศึกษาได้รับ
ความรู้จากผู้ทีม่ีประสบการณ์จากสถาน
ประกอบการโดยตรง
2. อาจารย์บคุลากรและนักศึกษาได้
ศึกษาและเข้าใจขั้นตอนการปฏบิติังาน
จริงอย่างถูกต้องและเปน็ระบบต่อไป
3. อาจารย์บคุลากรและนักศึกษาได้
ทราบถึงวิธีการด าเนินงานของบริษทั
ต่างๆทีเ่ข้าศึกษาดูงาน
4. อาจารย์บคุลากร และนักศึกษาน า
ความรู้ทีไ่ด้รับจากการศึกษาดูงาน มา
ประยุกต์ใช้ในการเรียน การสอน และ
สามารถน าความรู้ทีไ่ด้ไปประกอบอาชีพ
ต่อไปในอนาคต

เปน็การสร้างเครือข่ายระหว่างหลักสูตร
และสถานประกอบการณ์เพื่อทีจ่ะให้
นักศึกษาฝึกสหกจิศึกษาหรือท างานได้ใน
อนาคต

      67,200 -                      67,200             -   รองคณบดี
ด้านวิชาการ
และกิจการ
นักศึกษา

 สาขาบริหารธุรกจิ ระบบสารสนเทศทาง
คอมพิวเตอร์

46 โครงการสัมมนาแลกเปล่ียนความรู้และเปดิโลกทศัน์
ด้านการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ การลงทนุและ
สภาวะเศรษฐกิจในกลุ่มอาเซียน บวกหก กรณีศึกษา
ประเทศญี่ปุ่น

๑  เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้และ
ประสบการณ์ มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล รวมถึงมี
มุมมองที่หลากหลาย
๒  เพื่อพฒันาองค์ความรู้ของนักศึกษาใหม้ี
ความพร้อมต่อตลาดแรงงานระดับนานาชาติ
เมื่อส าเร็จการศึกษา 
๓  เพื่อใหน้ักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเร่ือง
สภาวะเศรษฐกิจและการลงทุนในประเทศกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน
 ๔  เพื่อการสร้างเครือข่ายไมตรีระหว่าง
มหาวิทยาลัยและองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อ
ประโยชน์ด้านการจัดการพฒันาการศึกษาใน
อนาคต และใหเ้ป็นที่รู้จักมากขึ้นในระดับสากล

1, 2 1.6 3.2 เล่มรายงานการศึกษาดูงานทาง
ธุรกิจ ๑ เล่ม

นักศึกษาได้ความรู้ความเข้าใจเร่ือง
สภาวะเศรษฐกิจและการลงทุนใน
ประเทศกลุ่มอาเซียน บวก หก

๑. ผู้เข้าร่วมโครงการได้ไปเรียนรู้
สังคม วัฒนธรรม ของประเทศญี่ปุ่น
๒  ได้รับความรู้ด้านการลงทุนใน
กลุ่มประเทศอาเซียน
๓  สร้างเครือข่ายความร่วมมือของ
มทร.ล้านนา ช่วยขับเคล่ือน
มหาวิทยาลัยสู่สากล

๑ นักศึกษาได้รับประสบการณ์ใน
เร่ืองงานประชุมวิชาการร่วมกันใน
กลุ่มประเทศอาเซียน บวก หก
๒ นักศึกษาได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกัน
ในสังคมที่มีความแตกต่างด้าน
วัฒนธรรม 
๓ เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันใน
ตลาดแรงงานทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ

     200,000 -           200,000             -   รองคณบดี
ด้านวิชาการ
และกิจการ
นักศึกษา

 สาขาบริหารธุรกจิ  IBM 

47 โครงการศึกษาดูงานการค้าอาเซียน กรณีศึกษาการค้า
ในกลุ่ม Great Mekong Sub Region Countries (GMS)

๑.  เพื่อใหน้ักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเร่ือง
สภาวะเศรษฐกิจ การลงทุน และกระบวนการ
ทาง     ด้านการค้าข้ามชายแดน ในประเทศ
กลุ่มประชาคมอาเซียน
 ๒.  เพื่อใหน้ักศึกษามีโลกทัศน์ที่กว้างไกล 
รวมถึงมีมุมมองที่หลากหลาย ซ่ึงจะช่วยในการ
เรียน
หลักสูตรนานาชาติและงานอาชีพในอนาคต
๓. เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้และ
ประสบการณ์ใหก้ับนักศึกษาใหพ้ร้อมรับการ
เปล่ียนแปลงหลังจาก การรวมตัวของประชาคม
อาเซียน
๔. เพื่อพฒันาองค์ความรู้ของนักศึกษาใหม้ี
ความพร้อมต่อตลาดแรงงานระดับนานาชาติ
เมื่อส าเร็จการศึกษา

1, 2 1.6 3.2 ผลการประเมินความรู้จากการ
ทดสอบ Pre-Test และ Post -Test

ได้เล่มรายงานเร่ืองสภาวะเศรษฐกิจ
การลงทุน และกระบวนการทาง 
ด้านการค้าข้ามชายแดน ใน
ประเทศกลุ่มประชาคมอาเซียน

๑  ได้เล่มรายงานเร่ืองสภาวะ
เศรษฐกิจการลงทุน และ
กระบวนการทางด้านการค้าข้าม
ชายแดน ในประเทศกลุ่มประชาคม
อาเซียน
๒  นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
เร่ืองสภาวะเศรษฐกิจ การลงทุน 
และกระบวนการทางด้าน
การค้าข้ามชายแดน ในประเทศ
กลุ่มประชาคมอาเซียน
๓   นักศึกษามีโลกทัศน์ที่กว้างไกล 
รวมถึงมีมุมมองที่หลากหลาย ซ่ึงจะ
ช่วยในการเรียน
หลักสูตรนานาชาติและงานอาชีพใน
อนาคต
๔  นักศึกษามีพร้อมรับการ
เปล่ียนแปลงหลังการรวมตัวของ
ประชาคมอาเซียน
๕  นักศึกษามีความพร้อมต่อ
ตลาดแรงงานระดับนานาชาติเมื่อ
ส าเร็จการศึกษา

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
มีนักศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถ 
เพื่อสร้างบัณฑิตนักปฏบิัติ เรียนรู้
การผู้มีประสบการณ์โดยตรง โดย
สนองต่อตัวบ่งชี้ของการประกัน
คุณภาพการศึกษา และก่อใหเ้กิด    
 การพฒันาการเรียนการสอนมี
คุณภาพยิ่งขึ้นไป

      74,300 -           74,300             -   รองคณบดี
ด้านวิชาการ
และกิจการ
นักศึกษา

 สาขาบริหารธุรกจิ  IBM 

48 โครงการคัดกรองนักศึกษา 1. เพื่อแนะแนวการศึกษาของหลักสูตร
การตลาด โครงการร่วมบริษัท ซีพ ีออลล์ จ ากัด 
(มหาชน) ใหแ้ก่ผู้ร่วมโครงการ         
 2. เพื่อประชาสัมพนัธ์โครงการและกิจกรรม
ต่างๆ ใหแ้ก่ผู้สนใจ

1 3.1 3.1 ผู้เข้าร่วมโครงการสนใจสมัครรับ
ทุนการศึกษาไม่ต่ ากว่า 100 คน

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับโครงการและ
กิจกรรมของหลักสูตรฯ

นักศึกษาและผู้สนใจมีความเข้าใจ
ในหลักสูตรและกิจกรรมต่างๆของ
หลักสูตรการตลาด (การจัดการ
ธุรกิจค้าปลีก)

นักศึกษาและผู้เข้าร่วมได้รับความรู้
เกี่ยวกับหลักสูตรการตลาด (การ
จัดการธุรกิจค้าปลีก)

      15,585 -           15,585                     -   รองคณบดี
ด้านวิชาการ
และกิจการ
นักศึกษา

สาขาบริหารธุรกิจ CP All
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สอดคลอ้งประเด็น
ยทุธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลยั

เทคโนโลยรีาชมงคล
ลา้นนา ( 29 ตัวชี้วัด)

ความสอดคลอ้งกับตัว
บง่ชี้การประกัน

คุณภาพการศึกษา
ภายใน (สกอ.) ระดับ

คณะ

ความสอดคลอ้งกับ
ตัวบง่ชี้การประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน (สกอ.)  
ระดับหลกัสตูร

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ ผลลัพธ์ (Outcome) ผลกระทบ (Impact)

พ.ศ. 2560
ตวัชี้วัดโครงการ งบประมาณ 2560 ระยะเวลาด าเนินงาน (ขอระบเุปน็ตามไตรมาส)

ผู้ก ากับตวับง่ชี้
รวมทั้งสิ้น แผ่นดนิ รายได้ อ่ืนๆ

พ.ศ. 2559

49 โครงการอบรมนักศึกษาก่อนเข้าฝึกปฏบิัติงาน 1. เพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าฝึก
ปฏบิัติงาน                    2. เพื่อสร้างทักษะ
และความเข้าใจใหแ้ก่นักศึกษาในการฝึก
ปฏบิัติงาน

1 1.6 3.2 ผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 80 คน    
       - ชั้นปีที่ 1 จ านวน 40 คน 
อบรมเร่ือง มาตรฐานการปฏบิัติงาน
ร้านสาขา             - ชั้นปีที่ 2 
จ านวน 40 คน อบรมเร่ือง 
กระบวนการท างานของผู้ช่วย
ผู้จัดการร้าน

นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ
เนื้อหาและสามารถปฏบิัติงานใน
ร้านสาขาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นักศึกษามีความสามารถในการใช้
เหตุผล รวมทั้งการคิดวิเคราะหแ์ละ
สังเคราะหไ์ด้อย่างเป็นระบบ มี
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ และ
สามารถผลักดันความคิดและแรง
บันดาลใจของตนใหก้่อเกิดเป็น
ผลงานและนวัตกรรมได้

นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการฝึก
ปฏบิัติงานที่โดดเด่น สามารถ
ปฏบิัติงานจริงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ในการ
ท างานและการด าเนินชีวิต

      40,800 -           40,800             -   รองคณบดี
ด้านวิชาการ
และกิจการ
นักศึกษา

สาขาบริหารธุรกิจ CP All

50 โครงการนิเทศนักศึกษา ณ สถานประกอบการ พื้นที่
กรุงเทพมหานคร

1. เพื่อติดตามความเป็นอยู่ของนักศึกษา ณ 
เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร                2. เพื่อ
รับฟงัค าแนะน าจากผู้บังคับบัญชาของนักศึกษา
ในขณะฝึกปฏบิัติงานฯ

1 1.6 3.2,5.2 อาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้าร่วม
โครงการจ านวน 3 คน

มีการประเมินการฝึกปฏบิัติงานของ
นึกศึกษา ณ สถานประกอบการเขต
พื้นที่กรุงเทพมหานคร

สามารถใหค้ าแนะน านักศึกษา
เกี่ยวกับการฝึกปฏบิัติงาน และ
ตรวจเยี่ยมนักศึกษาเกี่ยวกับความ
เป็นอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

นักศึกษาได้รับค าแนะน าเกี่ยวกับ
การฝึกปฏบิัติงาน

      36,000 -           36,000                     -   รองคณบดี
ด้านวิชาการ
และกิจการ
นักศึกษา

สาขาบริหารธุรกิจ CP All

51 โครงการส่งตัวนักศึกษาเพื่อเข้าฝึกปฎบิัติงาน ณ สถาน
ประกอบการในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

1. เพื่อส่งตัวนักศึกษาเข้ารับการฝึกปฎบิัติงาน
ในสถานประกอบการ เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
      2. เพื่อรับนักศึกษากลับมาศึกษา ณ 
มหาวิทยาลัยฯ

1 1.6 ผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 40 คน นักศึกษาสามารถเดินทางเข้าฝึก
ปฏบิัติงาน ณ สถานประกอบการ 
และฝึกปฎบิัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ของสถาน
ประกอบการ

นักศึกษามีความรู้และประสบการณ์
ในการท างาน

นักศึกษาเดินทางเข้าฝึกปฏบิัติงาน 
ณ สถานประกอบการ และฝึก
ปฎบิัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตามที่องค์กรต้องการ

      75,000 -           75,000             -   รองคณบดี
ด้านวิชาการ
และกิจการ
นักศึกษา

สาขาบริหารธุรกิจ CP All

52 โครงการจัดประชุมความคืบหน้าโครงการความร่วมมือทาง
วิชาการฯ ร่วมกับบริษัท ซีพ ีออลล์ จ ากัด (มหาชน)

1. เพื่อติดตามความคืบหน้าของการด าเนินงาน
โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
มหาวิทยาลัยฯ กับ บริษัท ซีพ ีออลล์ จ ากัด 
(มหาชน)   2. เพื่อทราบปัญหาที่เกิดขึ้นในการ
ด าเนินโครงการฯ  3. เพื่อร่วมกันหาแนวทาง
และแก้ไขปัญหาด้านการเรียนและการท างาน
ของนักศึกษาโครงการทุน ซีพ ีออลล์

1 1.6 5.2 ผู้เข้าร่วมโครงการ 50 คน มีการรายงานผลเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานโครงการฯ เพื่อน ามา
สรุปและแก้ไขปัญหา

ได้รับทราบปัญหาและความคืบหน้า
ของโครงการ

ได้รับทราบปัญหาและแก้ปัญหาได้
ทันท่วงที

      17,000 -           17,000                     -   รองคณบดี
ด้านวิชาการ
และกิจการ
นักศึกษา

สาขาบริหารธุรกิจ

53 โครงการร่วมการประชุมและติดตามผลการฝึกเตรียมเข้าท างาน
 ณ สถานประกอบการ (Follow up)

1. เพื่อประชุมและติดตามผลการปฏบิัติงาน
ของนักศึกษาในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร       
      2. เพื่อรับทราบและร่วมแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นระหว่างการฝึกปฏบิัติงานของนักศึกษา

1 1.6 3.2,5.2 อาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้าร่วม
โครงการจ านวน 3 คน

รับทราบและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ
การด าเนินงานโครงการฯ เพื่อน ามา
สรุปและแก้ไขปัญหาการด าเนินงาน

ทราบถึงสาเหตุและปัญหาที่เกิด
จากการฝึกงานของนักศึกษา

นักศึกษาเข้าใจและได้เรียนรู้วิธี
ปรับตัวเพื่อแก้ไขปัญหา

      18,000 -           18,000                     -   รองคณบดี
ด้านวิชาการ
และกิจการ
นักศึกษา

สาขาบริหารธุรกิจ CP All

54 โครงการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพของนักศึกษา
ภาคปฏบิติัการการทอ่งเที่ยวอย่างยัง่ยืน

1.เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทักษะ
ด้านการพฒันาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
2.เพื่อฝึกปฏบิัติงานในภาคสนามและสามารถ
เขียนรายงานด้านพฒันาการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน
3.เพื่อพฒันาเครือข่ายความร่วมมือด้าน
พฒันาการท่องเที่ยวระหว่างหลักสูตรการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรมกับหน่วยงาน องค์กร 
และชุมชนภายนอก

1 1.6 3.2,5.2 ด าเนินโครงการ 1 คร้ัง
กลุ่มเป้าหมาย 95 คน

1. นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ 
และทักษะด้านการพฒันาการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 80
2.นักศึกษาสามารถปฏบิัติงาน
ภาคสนามและเขียนรายงานด้าน
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนได้ ไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 80
3.เครือข่ายความร่วมมือด้าน
พฒันาการท่องเที่ยวกับหน่วยงาน 
องค์กร และชุมชน อย่างน้อย 2 แหง่

1.นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ 
และทักษะด้านการพฒันาการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
2. นักศึกษาสามารถปฏบิัติงาน
ภาคสนามและเขียนรายงานด้าน
การพฒันาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
3.เครือข่ายความร่วมมือด้าน
พฒันาการท่องเที่ยวระหว่าง
หลักสูตรการท่องเที่ยวและการ
โรงแรมกับหน่วยงาน องค์กร และ
ชุมชนภายนอก

1.คณาจารย์หลักสูตรการท่องเที่ยว
และการโรงแรมมีส่วนร่วมในการ
ควบคุมการฝึกปฏบิัติงานภาคสนาม
และใหข้้อเสนอแนะแนวทางการ
พฒันาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนใน
พื้นที่ชุมชนและอุทยานแหง่ชาติ
2.ปรับปรุงและพฒันารายวิชาการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ใหเ้ป็น
มาตรฐานเดียวกันทุกเขตพื้นที่
อีกทั้งยังสอดคล้องกับสถานการณ์
และกระแสการท่องเที่ยวโลกที่
เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว

      30,000 -           30,000                     -   รองคณบดี
ด้านวิชาการ
และกิจการ
นักศึกษา

สาขาศิลปศาสตร์  การท่องเที่ยว

55 โครงการสัมมนาเชิงปฏบิัติการเพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏบิัติด้าน
การท่องเที่ยวและการบริการ

1.1 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กระบวนการจัดงานสัมมนาด้านการท่องเที่ยว
และการบริการ
1.2 เพื่อใหน้ักศึกษาฝึกปฏบิัติการจัดงาน
สัมมนาด้านการท่องเที่ยวและการบริการ

1 1.6 3.2 ด าเนินโครงการ 1 คร้ัง
กลุ่มเป้าหมาย 150 คน

1.นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจใน
การจัดสัมมนาด้านการท่องเที่ยว
และการบริการอยู่ในระดับดี ๔.๐๐ 
จาก คะแนนเต็ม ๕ ร้อยละ ๘๐
2. ผู้เข้าร่วมสัมมนาประเมินการจัด
งานสัมมนาด้านการท่องเที่ยวและ
การบริการ ร้อยละ ๘๐

1. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกระบวนการจัดงานสัมมนา
ด้านการท่องเที่ยวและการบริการ
2. นักศึกษาสามารถฝึกปฏบิัติการ
จัดงานสัมมนาด้านการท่องเที่ยว
และการบริการ

1. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้าน
วิชาการและวิชาชีพระหว่างสาขาวิชาการ
ทอ่งเทีย่วและการโรงแรมกบัหน่วยงานที่
เกีย่วข้องภายนอกมหาวิทยาลัยฯ
2. ปรับปรุงและพัฒนารายวิชาการ
สัมมนาการทอ่งเทีย่วและการโรงแรม ให้
เปน็มาตรฐานและสอดคล้องกบั
สถานการณ์ด้านการทอ่งเทีย่วของ
ประเทศและนานาชาติ

      30,000 -           30,000                     -   รองคณบดี
ด้านวิชาการ
และกิจการ
นักศึกษา

สาขาศิลปศาสตร์  การท่องเที่ยว

56 โครงการศึกษาดูงานเพื่อพฒันาทักษะการปฏบิัติงาน 1. เพื่อบรูณาการกลุ่มรายวิชาต่างๆของหลักสูตรสู่การ
ปฏบิติัจริง   2. เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์
ใหก้บันักศึกษา ในการปฏบิติังานสถานประกอบการ
จริง   3. เพื่อเปดิโลกทศัน์แกน่ักศึกษาในแนวทางการ
ประกอบอาชีพในอนาคต 4. พื่อส่งเสริมใหน้ักศึกษามี
เปา้หมายในการเรียน

1 1.6 3.2 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 70 คน นักศึกษาได้รับความรู้จากการดูงาน
นอกสถานที่

1. นักศึกษาได้เปดิวิสัยทศัน์ในแนว
ทางการประกอบอาชีพในอนาคต   2. 
นักศึกษาพัฒนาความสามารถในการ
ปฏบิติัการในสถานทีจ่ริง   ปฏบิติังาน
สถานประกอบการจริง  3. นักศึกษาได้
พัฒนาทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษที ่21 
อาท ิการแกไ้ขปญัหาเฉพาะหน้า 
ความคิดวิเคราะห ์การท างานร่วมกบัผู้อืน่
 และ ทกัษะการส่ือสาร

1 หลักสูตรพฒันากลุ่มรายวิชา
บูรณาการสู่การปฏบิัติงานเพื่อ
เพิ่มพนูทักษะในศตวรรษที่ 21  2. 
พฒันาบัณฑิตนักปฏบิัติ  3. 
หลักสูตรมีเครือข่ายความร่วมมมือ
กับองค์กร สถานประกอบการณ์ 
ภายในประเทศ

      39,200 -           39,200                     -   รองคณบดี
ด้านวิชาการ
และกิจการ
นักศึกษา

หวัหน้าสาขา
ศิลปศาสตร์

 ภาษาอังกฤษเพื่อ
การส่ือสารสากล
ด าเนินการแล้ว
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สอดคลอ้งประเด็น
ยทุธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลยั

เทคโนโลยรีาชมงคล
ลา้นนา ( 29 ตัวชี้วัด)

ความสอดคลอ้งกับตัว
บง่ชี้การประกัน

คุณภาพการศึกษา
ภายใน (สกอ.) ระดับ

คณะ

ความสอดคลอ้งกับ
ตัวบง่ชี้การประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน (สกอ.)  
ระดับหลกัสตูร

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ ผลลัพธ์ (Outcome) ผลกระทบ (Impact)

พ.ศ. 2560
ตวัชี้วัดโครงการ งบประมาณ 2560 ระยะเวลาด าเนินงาน (ขอระบเุปน็ตามไตรมาส)

ผู้ก ากับตวับง่ชี้
รวมทั้งสิ้น แผ่นดนิ รายได้ อ่ืนๆ

พ.ศ. 2559

57 โครงการพฒันาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 1. เพื่อใหน้ักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจใน
แนวคิด หลักการ และองค์ประกอบส าคัญของ
การท างานเป็นทีม  
2. เพื่อใหน้ักศึกษาตระหนักและเข้าใจถึง
บทบาท และความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรม
ส่วนบุคคล และผลกระทบต่อ  การท างานโดย
ส่วนรวม  
3. เพื่อใหน้ักศึกษาสามารถน าความรู้ที่ได้รับ
จากการเข้ารับการฝึกอบรมมาประยุกต์ใช้ใน
การปฏบิัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1 1.6 3.2 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 150 คน 1. นักศึกษาตระหนักและเข้าใจถึง
บทบาท และความสัมพนัธ์ระหว่าง
พฤติกรรมส่วนบุคคล และ
ผลกระทบต่อการท างานโดย
ส่วนรวม  2. นักศึกษาพฒันาทักษะ
การส่ือสารและการท างานร่วมกับ
ผู้อื่น 3. นักศึกษาสามารถแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้าได้

นักศึกษาสามารถท างานร่วมกันเป็น
หมู่คณะ มีความสัมพนัธ์ที่ดีต่อกัน 
และมีความสามัคคีกัน

1. เพื่มประสิทธิภาพในการส่ือสาร
ขององค์กร  2. นักศึกษามีความ
พร้อมในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

      10,000 -           10,000                     -   รองคณบดี
ด้านวิชาการ
และกิจการ
นักศึกษา

หวัหน้าสาขา
ศิลปศาสตร์

 ภาษาอังกฤษเพื่อ
การส่ือสารสากล

58 โครงการประเมินสมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา
หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อสารส่ือสารสากล

1. เพื่อเพิ่มพนูความรู้และความเชี่ยวชาญใหก้ับ
นักศึกษาในทักษะด้านการส่ือสาร  
2. เพื่อเป็นการประเมินผลและทวนสอบ
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร
สากล ก่อนออกสู่ตลาดแรงงาน  
3. เพื่อน าผลของโครงการไปปรับปรุงโครงสร้าง
หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารสากล 
พฒันารูปแบบการเรียน  การสอน

1, 2 3.2 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 100 คน นักศึกษาได้รับการประเมินการใช้
ภาษาอังกฤษ

1.  นักศึกษาสามารถใช้
ภาษาอังกฤษคล่องขึ้น
2.  นักศึกษาสามารถน าความรู้ไปใช้
ในวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1. ได้เพิ่มพนูความรู้และความ
เชี่ยวชาญใหก้ับนักศึกษาในทักษะ
ด้านการส่ือสาร  2. มีการ
ประเมินผลและทวนสอบนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการ
ส่ือสารสากล ก่อนออกสู่
ตลาดแรงงาน  3. ได้น าผลของ
โครงการไปปรับปรุงโครงสร้าง
หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการ
ส่ือสารสากล พฒันารูปแบบการ
เรียนการสอน

      10,000 -                    10,000             -   รองคณบดี
ด้านวิชาการ
และกิจการ
นักศึกษา

หวัหน้าสาขา
ศิลปศาสตร์

 ภาษาอังกฤษเพื่อ
การส่ือสารสากล

59 โครงการปฐมนิเทศและสานสัมพนัธ์พี่น้อง MBA และ
การจัดการถ่ายทอดองค์ความรู้ประสบการณ์จากรุ่นพี่สู่
รุ่นน้อง

1. เพื่อใหน้ักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การเรียนการสอน แนวคิด ปรัชญา ระเบียบ 
ข้อบังคับต่างๆ ที่นักศึกษาควรยึดถือใหเ้ป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน
2. เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพด้านการ
จัดการธุรกิจ การจัดการตรวจสอบภายใน
3. เพื่อเตรียมความพร้อมใหก้ับนักศึกษาในการ
เข้าศึกษาในระดับปริญญาโท 
4. แนวทางการพฒันาตัวเอง แนวคิด 
ประสบการณ์ การจัดการความรู้ที่จะส่งผลต่อ
การศึกษาเพื่อส าร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท

1 1.6 3.2,5.2 จ านวนกลุ่มเป้าหมายโครงการฯ 20
 คน รุ่นพี่และรุ่นน้อง นักศึกษา
ระดับปริญญาโท

นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการเรียนการสอน แนวคิด 
ปรัชญา ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่
นักศึกษาควรยึดถือใหเ้ป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันและแนวทางการ
พฒันาตัวเอง แนวคิด ประสบการณ์
 การจัดการความรู้ที่จะส่งผลต่อ
การศึกษาเพื่อส าร็จการศึกษาใน
ระดับปริญญาโท

นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการเรียนการสอน แนวคิด 
ปรัชญา ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่
นักศึกษาควรยึดถือใหเ้ป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน เพื่อใหส้ าเร็จ
การศึกษาตามก าหนดเวลาของ
หลักสูตร

 นักศึกษามีความพร้อมในการเข้า
ศึกษาในระดับปริญญาโท พร้อมได้
แนวทางการพฒันาตัวเอง แนวคิด 
ประสบการณ์ การจัดการความรู้ที่
จะส่งผลต่อการศึกษาเพื่อส าร็จการ
ศึกษาในระดับปริญญาโท

      15,000 -                    15,000             -   รองคณบดี
ด้านวิชาการ
และกิจการ
นักศึกษา

หลักสูตร MBA

60 โครงการกีฬาสัมพนัธ์บริหารธุรกิจมหาบณัฑิตภาคเหนือ 1.  เพื่อการพฒันาและสร้างเครือข่ายระหว่าง
สถาบันการศึกษาระดับปริญญาโท
2.  เพื่อใหน้ักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการแข่งขัน 
และสร้างความสามัคคี การเข้มแข็งของ
นักศึกษาในการจัดกิจกรรม 
3. เพื่อใหน้ักศึกษาและผู้สนใจตระหนักถึง
ความส าคัญของการออกก าลังกาย น้ าใจนักกีฬา

1 1.6 3.2 จ านวนกลุ่มเป้าหมายโครงการฯ 30
 คน

นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการร่วม
กิจกรรม จ านวน 24 คน

สร้างเครือข่ายระหว่าง
สถาบันการศึกษาในเขตภาคเหนือ 
โดยนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการ
แข่งขัน และสร้างความสามัคคี การ
เข้มแข็งของนักศึกษาในการจัด
กิจกรรม

         30,000 -                    30,000             -   รองคณบดี
ด้านวิชาการ
และกิจการ
นักศึกษา

หลักสูตร MBA

61 โครงการแลกเปล่ียนความคิดและประสบการณ์จาก 
IDOL สู่ผู้ประกอบการ START UP

1. เพื่อแลกเปล่ียนข้อมูลของนักศึกษาระหว่าง
ผู้ประกอบการฯ กฎ ระเบียนการเข้าสู่ธุรกิจ
2. เพื่อแลกเปล่ียนปัญหาในด้านต่างๆของ
นักศึกษาและผู้ประกอบการธุรกิจ
3. เพื่อแลกเปล่ียนแนวทางกพฒันานักศึกษา
ร่วมผู้ประกอบการหรือเครือข่าย ในการสร้าง
ผู้ประกอบการใหม่

1 1.6 3.2 จ านวนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม
โครงการอย่างน้อย 25 คน

1. ได้แลกเปล่ียนข้อมูลของ
นักศึกษาฝึกปฏบิัติงานระหว่าง
ผู้ประกอบการกับมหาวิทยาลัยฯ ไม่
น้อยกว่า 5 เร่ือง
2. ได้แนวคิดธุรกิจกและการ
แลกเปล่ียนแนวทางกพฒันา
นักศึกษาร่วมผู้ประกอบการหรือ
เครือข่าย ในการสร้างผู้ประกอบการ
ใหม่

หลักสูตร ได้แลกเปล่ียนข้อมูลของ
นักศึกษาระหว่างผู้ประกอบการฯ 
กฎ ระเบียบการเข้าสู่ธุรกิจ
เพื่อใหไ้ด้แนวคิดธุรกิจกและ
แลกเปล่ียนแนวทางกพฒันา
นักศึกษาร่วมผู้ประกอบการหรือ
เครือข่าย ในการสร้างผู้ประกอบการ
ใหม่

เพื่อใหไ้ด้แนวคิดธุรกิจกและ
แลกเปล่ียนแนวทางกพฒันา
นักศึกษาร่วมผู้ประกอบการหรือ
เครือข่าย ในการสร้างผู้ประกอบการ
ใหม่

      45,000 -                    45,000             -   รองคณบดี
ด้านวิชาการ
และกิจการ
นักศึกษา

หลักสูตร MBA

62 โครงการสร้างความร่วมมือระดับนานาชาติ ในการ
บริหารจัดการศึกษาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต

1. เพื่อการสร้างเครือ่ข่ายหลักสูตรสู่นานาชาติ
2. เพื่อการเตรียการเปิดหลักสูตรนานาชาติ
3. เพื่อบริหารหลักสูตรมีระบบสู่มาตราฐาน
สากลและสร้างเครือข่ายความร่วมมือ

1, 2 5.1 อาจารย์และนักศึกษาของหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 10 คน

ได้ความร่วมมือระดับนานาชาติหรือ
ด้านวิชาการ ในการพฒันาหลักสูตร 
เพื่อการสร้างเครือ่ข่ายหลักสูตร
ระหว่างประเทศและเตรียการเปิด
หลักสูตรนานาชาติ

มีการสร้างเครือข่ายหลักสูตร
ระหว่างประเทศและเตรียการเปิด
หลักสูตรนานาชาติหรือสองภาษา

 บริหารหลักสูตรมีระบบสู่
มาตราฐานสู่สากลและสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ

     150,000 -                  150,000             -   รองคณบดี
ด้านวิชาการ
และกิจการ
นักศึกษา

หลักสูตร MBA

63 โครงการจัดฝึกอบรมเทคนิคการพฒันาบุคลิกภาพส าหรับ
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาบริหารธุรกิจ

เพื่อใหน้ักศึกษาได้รู้จักการวางตัวและมารยาท
ในการอยู่ร่วมกันกับบุคคลอื่นในสังคม

1 1.6 3.2 นักศึกษาชั้นปีที่ 1     5 หลักสูตร 
จ านวน 780 คน

นักศึกษาใหม่ วางตัวเป็นและ
พฒันาบุคลิกภาพในการอยู่ร่วมกับ
บุคคลอื่น

การด าเนินกิจกรรมตามแผนที่วางไว้ นักศึกษาได้มีโอกาสฝึกอบรมและ
พฒันาทักษะที่ต้องใช้ใน ศตวรรษที่ 
21

     234,200 -           234,200             -   รองคณบดี
ด้านวิชาการ
และกิจการ
นักศึกษา

หวัหน้าสาขา
บริหารธุรกิจ

สาขาบริหารธุรกจิ
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สอดคลอ้งประเด็น
ยทุธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลยั

เทคโนโลยรีาชมงคล
ลา้นนา ( 29 ตัวชี้วัด)

ความสอดคลอ้งกับตัว
บง่ชี้การประกัน

คุณภาพการศึกษา
ภายใน (สกอ.) ระดับ

คณะ

ความสอดคลอ้งกับ
ตัวบง่ชี้การประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน (สกอ.)  
ระดับหลกัสตูร

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ ผลลัพธ์ (Outcome) ผลกระทบ (Impact)

พ.ศ. 2560
ตวัชี้วัดโครงการ งบประมาณ 2560 ระยะเวลาด าเนินงาน (ขอระบเุปน็ตามไตรมาส)

ผู้ก ากับตวับง่ชี้
รวมทั้งสิ้น แผ่นดนิ รายได้ อ่ืนๆ

พ.ศ. 2559

64 โครงการ Central Y I Love You 1. เพื่อใหน้ักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การเรียนการสอน แนวคิด ปรัชญา ระเบียบ 
ข้อบังคับต่างๆ ที่นักศึกษาควรยึดถือใหเ้ป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน
2. เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพด้านการ
จัดการธุรกิจค้าปลีก
3. เพื่อเตรียมความพร้อมใหก้ับนักศึกษาในการ
เข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา

1 1.6 3.2 จ านวนกลุ่มเป้าหมายโครงการฯ 
210 คน

1. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการเรียนการสอน แนวคิด 
ปรัชญา ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่
นักศึกษาควรยึดถือใหเ้ป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน ไม่ต่ ากว่า 210 คน

การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตาม
โครงการฯ ของหลักสูตรการตลาด 
(การจัดการธุรกิจค้าปลีก) เป็นไป
ตามแผนที่วางไว้ นักศึกษามีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนการ
สอน แนวคิด ปรัชญา ระเบียบ 
ข้อบังคับ ต่างๆ ที่นักศึกษาควร
ยึดถือใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกัน

นักศึกษาหลักสูตรการตลาด (การ
จัดการธุรกิจค้าปลีก) สามารถ
ปรับตัวใหเ้ข้ากับศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา

     107,100 -                  107,100             -   รองคณบดี
ด้านวิชาการ
และกิจการ
นักศึกษา

หวัหน้าสาขา
บริหารธุรกิจ

 หลักสูตรการตลาด
 (การจัดการธุรกิจ

ค้าปลีก)
โครงการร่วม

บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล
 จ ากัด

65 โครงการค่ายพฒันาศักยภาพความเป็นผู้น า (YPR Leader 
Camp) และเดินทางไปรับรางวัลเชิดชูเกียรติของนักศึกษา 
บธ.บ.การตลาด (การจัดการธุรกิจค้าปลีก)

1. เพื่อใหน้ักศึกษาสาขาวิชาการตลาด (การ
จัดการธุรกิจค้าปลีก) ที่ได้รับพจิารณาคัดเลือก
ผ่านเกณฑ์ เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติสูงสุด ใน
งาน Grand Orientation
2. เพื่อใหน้ักศึกษาสาขาวิชาการตลาด (การ
จัดการธุรกิจค้าปลีก) ที่ได้รับพจิารณาคัดเลือก
ผ่านเกณฑ์ เป็นแบบอย่างที่ดีในการเรียน และ
การท างาน

1 1.6 3.2 จ านวนกลุ่มเป้าหมายโครงการฯ 
105 คน

1. นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด 
(การจัดการธุรกิจค้าปลีก) ที่ได้รับ
พจิารณาคัดเลือกผ่านเกณฑ์ ได้เข้า
รับรางวัลเชิดชูเกียรติสูงสุด ในงาน 
Grand Orientation จ านวน 30 คน

นักศึกษาหลักสูตรการตลาด (การ
จัดการธุรกิจค้าปลีก) ได้พฒันา
ศักยภาพของนักศึกษาในโครงการ 
YPR ใหเ้ป็นผู้น าและผู้ตามที่ดีที่ 
นักศึกษาหลักสูตรการตลาด (การ
จัดการธุรกิจค้าปลีก) ได้รับ
พจิารณาคัดเลือกผ่านเกณฑ์ เข้ารับ
รางวัลเชิดชูเกียรติสูงสุด ในงาน 
Grand Orientation

นักศึกษาหลักสูตรการตลาด (การ
จัดการธุรกิจค้าปลีก) ได้พฒันา
ศักยภาพของนักศึกษาในโครงการ 
YPR ใหเ้ป็นผู้น าและผู้ตามที่ดีที่ 
นักศึกษาหลักสูตรการตลาด (การ
จัดการธุรกิจค้าปลีก) ได้รับ
พจิารณาคัดเลือกผ่านเกณฑ์ เข้ารับ
รางวัลเชิดชูเกียรติสูงสุด ในงาน 
Grand Orientation

     234,523 -                  234,523             -   รองคณบดี
ด้านวิชาการ
และกิจการ
นักศึกษา

หวัหน้าสาขา
บริหารธุรกิจ

 หลักสูตรการตลาด
 (การจัดการธุรกิจ

ค้าปลีก)
โครงการร่วม

บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล
 จ ากัด

66 โครงการ RBM Mini Symposium 1. เพื่อใหน้ักศึกษาได้มีโอกาสในการน าเสนอ
ผลงานวิจัยภายในประเทศ
2. เพื่อใหน้ักศึกษาได้รับประสบการณ์การ
น าเสนอผลงานวิจัย

1 2.1 3.2 จ านวนผลงานวิจัยที่เข้าร่วมน าเสนอ
ไม่น้อยกว่า 10 ผลงานวิจัย

นักศึกษาได้รับประสบการณ์การ
น าเสนอผลงานวิจัยไม่น้อยกว่า 10 
งานวิจัย

นักศึกษาที่เข้าร่วมน าเสนอ
ผลงานวิจัยได้รับประสบการณ์และ
ได้รับค าแนะน าในการท างานวิจัย

นักศึกษาที่เข้าร่วมน าเสนอ
ผลงานวิจัยได้รับประสบการณ์และ
ได้รับค าแนะน าในการท างานวิจัย

     222,600 -                  222,600             -   รองคณบดี
ด้านวิชาการ
และกิจการ
นักศึกษา

หวัหน้าสาขา
บริหารธุรกิจ

 หลักสูตรการตลาด
 (การจัดการธุรกิจ

ค้าปลีก)
โครงการร่วม

บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล
 จ ากัด

ด าเนินการแล้ว

67 โครงการพฒันานักศึกษา บธ.บ.การตลาด (การจัดการธุรกิจค้า
ปลีก)

1. เพื่อพฒันาความรู้ และเพิ่มพนูประสบการณ์
ใหน้ักศึกษาสาขาวิชาการตลาด (การจัดการ
ธุรกิจค้าปลีก)
2. เพื่อพฒันานักศึกษาในด้าน ร่างกาย อารมณ์
 สังคม สติปัญญา บุคลิกภาพ ตลอดจน
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พงึประสงค์ ได้แก่ 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล และความ
รับผิดชอบ รวมถึงการท างานเป็นทีมอย่างมี
ประสิทธิภาพ

1 1.6 3.2 จ านวนกลุ่มเป้าหมายโครงการฯ 70
 คน

นักศึกษามีการพฒันาความรู้ในด้าน
 ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล 
และความรับผิดชอบ รวมถึงการ
ท างานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ 
และด้านบุคลิกภาพ  ไม่ต่ ากว่าร้อย
ละ 80 โดยแบบทดสอบ และการ
สังเกต

นักศึกษาพฒันาความรู้ในด้าน 
ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล 
และความรับผิดชอบ รวมถึงการ
ท างานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ 
และด้านบุคลิกภาพ

นักศึกษาหลักสูตรการตลาด (การ
จัดการธุรกิจค้าปลีก) มีการพฒันา
ความรู้ และเพิ่มพนูประสบการณ์

      62,200 -                    62,200             -   รองคณบดี
ด้านวิชาการ
และกิจการ
นักศึกษา

หวัหน้าสาขา
บริหารธุรกิจ

 หลักสูตรการตลาด
 (การจัดการธุรกิจ

ค้าปลีก)
โครงการร่วม

บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล
 จ ากัด

68 โครงการร่วมแรงร่วมใจพฒันาชุมชนใหน้่าอยู่ 1.  เพื่อเทิดพระเกียรติและแสดงความ
จงรักภกัดีแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ
พระบรมราชินีนาถในฐานะที่พระองค์ทรงเป็น
แม่ของแผ่นดิน
2.  เพื่อใหน้ักศึกษาสาขาวิชาการตลาด (การ
จัดการธุรกิจค้าปลีก) ได้มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม

1 1.6 3.2 จ านวนกลุ่มเป้าหมายโครงการฯ 70
 คน

1. นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด 
(การจัดการธุรกิจค้าปลีก) ได้มีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมโดย
การปลูกต้นไม้ จ านวน 100 ต้น

การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตาม
โครงการฯ ของหลักสูตรการตลาด 
(การจัดการธุรกิจค้าปลีก) เป็นไป
ตามแผนที่วางไว้ อาจารย์และ
นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม

นักศึกษาหลักสูตรการตลาด (การ
จัดการธุรกิจค้าปลีก) ตระหนักถึง
ความส าคัญของวันแม่แหง่ชาติและ
ประโยชน์ของการปลูกต้นไม้

        9,450 -                     9,450             -   รองคณบดี
ด้านวิชาการ
และกิจการ
นักศึกษา

หวัหน้าสาขา
บริหารธุรกิจ

 หลักสูตรการตลาด
 (การจัดการธุรกิจ

ค้าปลีก)
โครงการร่วม

บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล
 จ ากัด

69 โครงการเสวนากับผู้บริหารกลุ่มเซ็นทรัลในจังหวัดเชียงใหม่ 1. เพื่อแลกเปล่ียนข้อมูลของนักศึกษาฝึก
ปฏบิัติงานระหว่างสถานประกอบการกับ
มหาวิทยาลัยฯ
2. เพื่อแลกเปล่ียนปัญหาในด้านต่างๆของ
นักศึกษาฝึกปฏบิัติงาน
3. เพื่อแลกเปล่ียนแนวทางการป้องกันและการ
แก้ไขปัญหาของแต่ละสถานประกอบการ

1 3.2 จ านวนกลุ่มเป้าหมายโครงการฯ 25
 คน

1. ได้แลกเปล่ียนข้อมูลของ
นักศึกษาฝึกปฏบิัติงานระหว่าง
สถานประกอบการกับมหาวิทยาลัย
ฯ ไม่น้อยกว่า 5 เร่ือง
2. แลกเปล่ียนปัญหาในด้านต่างๆ
ของนักศึกษาฝึกปฏบิัติงาน ไม่น้อย
กว่า 5 เร่ือง

มีแลกเปล่ียนข้อมูลของนักศึกษาฝึก
ปฏบิัติงานระหว่างสถาน
ประกอบการกับมหาวิทยาลัยฯ

สามารถน าข้อมูลที่แลกเปล่ียน มา
ปรับปรุง แก้ไข และพฒันาแก้
นักศึกษาฝึกปฏบิัติงาน

        5,000 -                     5,000             -   รองคณบดี
ด้านวิชาการ
และกิจการ
นักศึกษา

หวัหน้าสาขา
บริหารธุรกิจ

 หลักสูตรการตลาด
 (การจัดการธุรกิจ

ค้าปลีก)
โครงการร่วม

บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล
 จ ากัด
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สอดคลอ้งประเด็น
ยทุธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลยั

เทคโนโลยรีาชมงคล
ลา้นนา ( 29 ตัวชี้วัด)

ความสอดคลอ้งกับตัว
บง่ชี้การประกัน

คุณภาพการศึกษา
ภายใน (สกอ.) ระดับ

คณะ

ความสอดคลอ้งกับ
ตัวบง่ชี้การประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน (สกอ.)  
ระดับหลกัสตูร

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ ผลลัพธ์ (Outcome) ผลกระทบ (Impact)

พ.ศ. 2560
ตวัชี้วัดโครงการ งบประมาณ 2560 ระยะเวลาด าเนินงาน (ขอระบเุปน็ตามไตรมาส)

ผู้ก ากับตวับง่ชี้
รวมทั้งสิ้น แผ่นดนิ รายได้ อ่ืนๆ

พ.ศ. 2559

70 โครงการสืบสานวัฒนธรรมภมูิปัญญาล้านนา (Central) 1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและอนุรักษ์ประเพณี
และวัฒนธรรมท้องถิ่น
2. เพื่อสร้างโอกาสใหน้ักศึกษาสาขาวิชา
การตลาด (การจัดการธุรกิจค้าปลีก) ได้มีโอกาส
เรียนรู้ประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีของท้องถิ่น
3. เพื่อใหน้ักศึกษาสาขาวิชาการตลาด (การ
จัดการธุรกิจค้าปลีก) ได้เรียนรู้ความส าคัญ รู้จัก
วิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น 
ความเป็นมา และวัฒนธรรมประเพณีของ
ท้องถิ่น อันจะสร้างความภมูิใจและจิตส านึกใน
การรักษาวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นสืบไป
4. เพื่อน าไปใช้ในชีวิตจริง และในสถาน
ประกอบการ ระหว่างการศึกษาและหลังส าเร็จ
การศึกษา

1 1.6, 4.1 3.2 จ านวนกลุ่มเป้าหมายโครงการฯ 70
 คน

1. นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด 
(การจัดการธุรกิจค้าปลีก) สามารถ
ตัดตุงใส้หมูได้ไม่ต่ ากว่า 65 คน
2. นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด 
(การจัดการธุรกิจค้าปลีก) รู้
ประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีของท้องถิ่นมากขึ้นไม่ต่ า
กว่า 65 คน

ะนักศึกษาสามารถประดิษฐ์ตุงไส้หมู
 ท าช่อน าทานได้ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
80 จากการสังเกต

นักศึกษาหลักสูตรการตลาด (การ
จัดการธุรกิจค้าปลีก) น าไปใช้ใน
ชีวิตจริง และในสถานประกอบการ 
ระหว่างการศึกษาและหลังส าเร็จ
การศึกษา

      31,100 -                    31,100             -   รองคณบดี
ด้านวิชาการ
และกิจการ
นักศึกษา

หวัหน้าสาขา
บริหารธุรกิจ

 หลักสูตรการตลาด
 (การจัดการธุรกิจ

ค้าปลีก)
โครงการร่วม

บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล
 จ ากัด

71 โครงการพธิีกรมืออาชีพ (Professional Master of Ceremony) 1. เพื่อใหน้ักศึกษาสาขาวิชาการตลาด (การ
จัดการธุรกิจค้าปลีก) มีความรู้ ความเข้าใจใน
บทบาทการเป็นพธิีกรอย่างมืออาชีพ
2. เพื่อใหน้ักศึกษาสาขาวิชาการตลาด (การ
จัดการธุรกิจค้าปลีก) มีความรู้ความเข้าใจใน
หลักการพดูและการใช้ภาษาเพื่อการถ่ายทอด
และการสร้างบรรยากาศรวมถึงการละลาย
พฤติกรรมและการมีส่วนร่วม
3. เพื่อใหน้ักศึกษาสาขาวิชาการตลาด (การ
จัดการธุรกิจค้าปลีก) เพิ่มทักษะในการ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อใหน้ักศึกษาสาขาวิชาการตลาด (การ
จัดการธุรกิจค้าปลีก) รู้ถึงวิธีการพฒันา
บุคลิกภาพ และการเตรียมความพร้อมในการ
เป็นพธิีกรที่โดดเด่น
5. เพื่อใหน้ักศึกษาสาขาวิชาการตลาด (การ
จัดการธุรกิจค้าปลีก) สามารถน าความรู้ไปใช้ได้
จริงในสถานประกอบการ

1 1.6 3.2 จ านวนกลุ่มเป้าหมายโครงการฯ 70
 คน

1. นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด 
(การจัดการธุรกิจค้าปลีก) มีความรู้ 
ความเข้าใจในบทบาทการเป็น
พธิีกรอย่างมืออาชีพ มากขึ้นไม่ต่ า
กว่า 65 คน
2. นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด 
(การจัดการธุรกิจค้าปลีก) สามารถ
โฟนขายสินค้าได้ไม่ต่ ากว่า 50 คน

นักศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจใน
หลักการพดูและการใช้ภาษาเพื่อ
การถ่ายทอดและการสร้าง
บรรยากาศรวมถึงการละลาย
พฤติกรรมและการมีส่วนร่วมเพิ่ม
มากขึ้น ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 75 โดย
แบบสอบถาม

นักศึกษาหลักสูตรการตลาด (การ
จัดการธุรกิจค้าปลีก) สามารถน า
ความรู้ไปใช้ได้จริงในสถาน
ประกอบการ

      31,100 -                    31,100             -   รองคณบดี
ด้านวิชาการ
และกิจการ
นักศึกษา

หวัหน้าสาขา
บริหารธุรกิจ

 หลักสูตรการตลาด
 (การจัดการธุรกิจ

ค้าปลีก)
โครงการร่วม

บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล
 จ ากัด

72 โครงการ Wrap Upการจัดการธุรกิจค้าปลีก 1. เพื่อใหน้ักศึกษาสาขาวิชาการตลาด (การ
จัดการธุรกิจค้าปลีก) มีความรู้ ความเข้าใจใน
รายวิชา จากผู้มีประสงการ์จริง
2. เพื่อใหน้ักศึกษาสาขาวิชาการตลาด (การ
จัดการธุรกิจค้าปลีก) สามารถน าความรู้ไปใช้ได้
จริงในสถานประกอบการ

1 1.6 3.2 จ านวนกลุ่มเป้าหมายโครงการฯ 60
 คน

1. นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด 
(การจัดการธุรกิจค้าปลีก) มีความรู้ 
ความเข้าใจความเข้าใจในรายวิชา 
จากผู้มีประสงการ์จริง มากขึ้นไม่ต่ า
กว่า 65 คน

นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติมใน
วิชาที่เรียนจากวิทยากรที่มี
ประสบการณ์ ตามรายวิชานั้นๆ

นักศึกษาหลักสูตรการตลาด (การ
จัดการธุรกิจค้าปลีก) สามารถน า
ความรู้ไปใช้ได้จริงในสถาน
ประกอบการ และในอาชีพอนาคต

      70,200 -                    70,200             -   รองคณบดี
ด้านวิชาการ
และกิจการ
นักศึกษา

หวัหน้าสาขา
บริหารธุรกิจ

 หลักสูตรการตลาด
 (การจัดการธุรกิจ

ค้าปลีก)
โครงการร่วม

บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล
 จ ากัด

73 โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหง่ชาติ 2560 1. เพื่อกระตุ้นใหเ้ด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึง
ความส าคัญของตนรู้จักหน้าที่ เป็นคนดี มี
คุณธรรม 
2. เพื่อใหเ้ด็กและเยาวชน ได้ร่วมเฉลิมฉลองให้
ได้รับความสนุกสนานในงานวันเด็กแหง่ชาติ 
2560
3. เพื่อเป็นการส่งเสริมพฒันาการของเด็กใหม้ี
ความพร้อมตามวัยที่เหมาะสม
4. เพื่อใหเ้ด็ก เยาวชน ผู้ปกครอง ได้ท า
กิจกรรมร่วมกัน

1 1.6 จ านวนกลุ่มเป้าหมายโครงการฯ 50
 คน

1. เด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัด
เชียงใหม่ ได้ร่วมเฉลิมฉลองใหไ้ด้รับ
ความสนุกสนานในงานวันเด็ก
แหง่ชาติ 2560 ไม่ต่ ากว่า 100 คน

เด็กและเยาวชน ได้ร่วมเฉลิมฉลอง
ใหไ้ด้รับความสนุกสนานในงานวัน
เด็กแหง่ชาติ 2560

เด็กและเยาวชน ได้ร่วมเฉลิมฉลอง
ใหไ้ด้รับความสนุกสนานในงานวัน
เด็กแหง่ชาติ 2560

        5,000 -                     5,000             -   รองคณบดี
ด้านวิชาการ
และกิจการ
นักศึกษา

หวัหน้าสาขา
บริหารธุรกิจ

 หลักสูตรการตลาด
 (การจัดการธุรกิจ

ค้าปลีก)
โครงการร่วม

บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล
 จ ากัด
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สอดคลอ้งประเด็น
ยทุธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลยั

เทคโนโลยรีาชมงคล
ลา้นนา ( 29 ตัวชี้วัด)

ความสอดคลอ้งกับตัว
บง่ชี้การประกัน

คุณภาพการศึกษา
ภายใน (สกอ.) ระดับ

คณะ

ความสอดคลอ้งกับ
ตัวบง่ชี้การประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน (สกอ.)  
ระดับหลกัสตูร

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ ผลลัพธ์ (Outcome) ผลกระทบ (Impact)

พ.ศ. 2560
ตวัชี้วัดโครงการ งบประมาณ 2560 ระยะเวลาด าเนินงาน (ขอระบเุปน็ตามไตรมาส)

ผู้ก ากับตวับง่ชี้
รวมทั้งสิ้น แผ่นดนิ รายได้ อ่ืนๆ

พ.ศ. 2559

74 โครงการเปิดโลกทัศน์การจัดการธุรกิจค้าปลีก คร้ังที่ 4 1.  เพื่อใหอ้าจารย์และนักศึกษาได้รับความรู้
จากผู้มีประสบการณ์จากสถานประกอบการ
โดยตรง
2.  เพื่อใหอ้าจารย์และนักศึกษา ได้ศึกษา และ
เข้าใจขั้นตอนปฏบิัติงานจริง อย่างถูกต้อง และ
เป็นระบบ
3.3  เพื่อใหอ้าจารย์และนักศึกษาได้ทราบถึง 
วิธีการด าเนินงานของบริษัทที่เข้าศึกษาดูงาน
3.  เพื่อใหอ้าจารย์และนักศึกษาน าความรู้ที่
ได้รับจากการเปิดโลกทัศน์ มาประยุกต์ใช้ในการ
เรียนการสอน และสามารถน าความรู้ที่ได้ไป
ประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต

1 1.6 3.2 จ านวนกลุ่มเป้าหมายโครงการฯ 5 
คน

1. นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด 
(การจัดการธุรกิจค้าปลีก) ได้รับ
ความรู้จากผู้มีประสบการณ์จาก
สถานประกอบการโดยตรง ไม่น้อย
กว่า 50 คน

อาจารย์และนักศึกษาได้รับความรู้
จากผู้มีประสบการณ์จากสถาน
ประกอบการโดยตรง

อาจารย์และนักศึกษาได้รับความรู้
จากผู้มีประสบการณ์จากสถาน
ประกอบการโดยตรง

      22,800 -                    22,800             -   รองคณบดี
ด้านวิชาการ
และกิจการ
นักศึกษา

หวัหน้าสาขา
บริหารธุรกิจ

 หลักสูตรการตลาด
 (การจัดการธุรกิจ

ค้าปลีก)
โครงการร่วม

บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล
 จ ากัด

75 ฝึกอบรมเทคนิคการแต่งหน้าเพื่อพฒันาบุคลิกภาพ 1.  เพื่อใหน้ักศึกษาหลักสูตรการตลาด (การ
จัดการธุรกิจค้าปลีก) ได้มีความรู้เกี่ยวกับการ
พฒันาบุคลิกภาพ
2.  เพื่อใหน้ักศึกษาหลักสูตรการตลาด (การ
จัดการธุรกิจค้าปลีก) สร้างความพร้อม ความ
มั่นใจ ในการปฏบิัติงาน ณ สถานประกอบการ
จริงในปัจจุบัน
3. เพื่อใหน้ักศึกษาหลักสูตรการตลาด (การ
จัดการธุรกิจค้าปลีก) ได้ตระหนักถึงการดูแล
และใส่ใจบุคลิกภาพของ ตนเอง
4.  เพื่อใหน้ักศึกษาหลักสูตรการตลาด (การ
จัดการธุรกิจค้าปลีก) รู้เกี่ยวกับหลักวิธีการ
แต่งหน้าในชีวิตประจ าวันและ  ในโอกาสพเิศษ
ต่าง ๆ 

1 1.6 3.2,5.2 จ านวนกลุ่มเป้าหมายโครงการฯ 70
 คน

1. นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับหลัก
วิธีการแต่งหน้าในชีวิตประจ าวัน ไม่
ต่ ากว่าร้อยละ 75
2. นักศึกษาสามารถแต่งหน้าใน
ชีวิตประจ าวัน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 75

อาจารย์และนักศึกษาได้รับความรู้
จากผู้มีประสบการณ์โดยตรง

นักศึกษาหลักสูตรการตลาด (การ
จัดการธุรกิจค้าปลีก) รู้เกี่ยวกับหลัก
วิธีการแต่งหน้าในชีวิตประจ าวันและ
ในโอกาสพเิศษต่าง ๆ

      31,100 -                    31,100             -   รองคณบดี
ด้านวิชาการ
และกิจการ
นักศึกษา

หวัหน้าสาขา
บริหารธุรกิจ

 หลักสูตรการตลาด
 (การจัดการธุรกิจ

ค้าปลีก)
โครงการร่วม

บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล
 จ ากัด

76 โครงการเรียนรู้นอกสถานที่และการบูรณาการองค์ความรู้จาก
หอ้งเรียนสู่สถานประกอบการในประเทศญี่ปุ่น

1. เพื่อใหน้ักศึกษาหลักสูตรการตลาด (การ
จัดการธุรกิจค้าปลีก) ได้ประสบการณ์ใหม่ใน
การเรียนรู้นอกสถานที่ โดยเฉพาะสถาน
ประกอบการในประเทศญี่ปุ่น
2. เพื่อใหน้ักศึกษาหลักสูตรการตลาด (การ
จัดการธุรกิจค้าปลีก) ได้น าความรู้จาก
ประสบการณ์นอกสถานที่มาประยุกต์ในองค์
ความรู้ใหม่

1, 2, 9 1.6 3.2 ได้โปรเจคที่ต่อยอดหรือบูรณาการ
องค์ความรู้ที่ได้อย่างน้อง 1 เร่ือง

1. นักศึกษาได้ประสบการณ์ใหม่ใน
การเรียนรู้นอกสถานที่ โดยเฉพาะ
สถานประกอบการในประเทศญี่ปุ่น

นักศึกษาได้ประสบการณ์ใหม่ในการ
เรียนรู้นอกสถานที่ โดยเฉพาะสถาน
ประกอบการในประเทศญี่ปุ่น

ได้สร้างเครือข่ายในประเทศญี่ปุ่น
ส าหรับการเรียนรู้นอกสถานที่

     183,963 -                  183,963             -   รองคณบดี
ด้านวิชาการ
และกิจการ
นักศึกษา

หวัหน้าสาขา
บริหารธุรกิจ

 หลักสูตรการตลาด
 (การจัดการธุรกิจ

ค้าปลีก)

77  โครงการ ประชาสัมพนัธ์หลักสูตร คณะบริหารธุรกิจ
และศิลปศาสตร์

1. เพื่อเปน็การแนะแนวการศึกษาแบบเชิง
รุกเข้าถึงพื้นที่กลุ่มเปา้หมายของ
สถาบนัการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน
2. เพื่อเปน็การประชาสัมพนัธ์ข้อมูล
ข่าวสารของคณะบริหารธุรกิจและศิลป
ศาสตร์ใหก้ับสถาบนัการศึกษาภาครัฐ และ
เอกชน ทั้งในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัด
ใกล้เคียง
3.  เพื่อเปน็การจัดท าระบบการแนะแนว
การศึกษาของคณะบริหารธุรกิจและศิลป
ศาสตร์ใหเ้ปน็แนวปฏบิติัที่ถูกต้องและ
ยัง่ยืน

- 1.6 3.1 ประชาสัมพนัธ์หลักสูตร คณะ
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  
จ านวน 30 แหง่

จ านวนผู้ที่สมัครเข้าศึกษาต่อใน
คณะบริหารธุรกิจและศิลป
ศาสตร์ มีจ านวนเพิ่มมากขึน้ 
5% โดยเทยีบกับสถิติยอด
ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ปี
การศึกษา 2560

นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ 
ความเข้าใจในสาขาวิชาที่ตรง
ตามความถนัด และ
ความสามารถ ส่งผลใหเ้กิดการ
ตัดสินใจศึกษาต่อในคณะ
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
และสามารถเลือกสาขาวิชาที่
เหมาะสม

คณะบริหารธุรกิจและศิลป
ศาสตร์ เปน็ที่รู้จักแก่
สถาบนัการศึกษาทั้งภาครัฐและ
เอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ และ
จังหวัดใกล้เคียงเพิ่มมากขึน้ 
และสามารถสร้างตัวปอ้นใหก้ับ
คณะบริหารธุรกิจและศิลป
ศาสตร์ได้เพิ่มมากขึน้

     145,500 -           145,500                -   ผู้ช่วยคณบดี
ด้านพฒันา
นักศึกษา

 ด าเนินงานแล้ว

78 โครงการพฒันาเนื้อหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
หลักสูตรปกีารศึกษา 2560

เพื่อพฒันาเนื้อหาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ หลักสูตรปกีารศึกษา 2560 
ในรายวิชา English for Life Skills เพื่อ
ใช้ในปกีารศึกษา 2560

2 5.1 1. จ านวนคร้ังที่ด าเนินโครงการ 
(1คร้ัง)
2. มีรายวิชาที่ได้รับการพฒันา
อย่างน้อย 1 รายวิชา

ผลการประเมินเนื้อหารายวิชา
เดิมและเนื้อหารายวิชาที่ได้รับ
การพฒันา จากอาจารย์ผู้สอน
อยูใ่นระดับดีมาก

ได้เนื้อหาที่ใช้ในการสอนใน
รายวิชา English for Life Skills

การจัดการเรียนการสอนด้าน
ภาษาของ มทร.ล้านนา มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึน้ ส่งผลให้
นักศึกษาของ มทร.ล้านนา      
     มีสมรรถนะด้านภาษาใน
ระดับที่เปน็ที่ยอมรับของ
ตลาดแรงงานสากล และมี
ศักยภาพการแข่งขันที่สูงขึน้

      15,000 15,000      รองคณบดี
ด้านวิชาการ
และกิจการ
นักศึกษา

แผนภาษา
ตะวันตก

    11,731,443   8,461,082     3,270,361             -   
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปงบบประาา  2560 ค ะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 90 
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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 โครงการไม้งามบริหารธรุกจิ ประจ าปี 2559 1. เพื่อเป็นการสร้างความกล้าแสดงออกในทางที่
ถูกต้องของนักศึกษา
2. เพื่อสร้างนักศึกษาที่สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่
เพื่อนนักศึกษาด้วยกนั 
3. กจิกรรมการพฒันาบุคลิกภาพให้กบันักศึกษาคณะ
บริหารธรุกจิและศิลปศาสตร์
4. กจิกรรมส่งเสริมการกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง
ของนักศึกษา

4 1.6 3.2 เปิดโอกาสให้
นักศึกษาทุกชั้นปี
เข้าร่วมกจิกรรม
เพื่อพฒันาร่างกาย 
อารมณ์ และจติใจ
ในการอยู่ร่วมกนั
โดยมีผู้เข้าร่วม
จ านวน 550 คน

ความพงึพอใจในการ
เข้าร่วมกจิกรรม
ของนักศึกษาและ
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 
มีความกล้า
แสดงออกในทางที่
ถูกต้อง

นักศึกษามีการ
ท างานเป็นทีมมี
คุณธรรมและ
จริยธรรมมีทักษะ
ทางปัญญาและ
ความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุดคลและ
การใช้เทคโนโลยี

นักศึกษามีความ
กล้าแสดงออก
อย่างสร้างสรรค์ 
เสริมสร้างภาวะ
ผู้น า พฒันา
บุคลิกภาพให้ดีขึ้น
 รักความสามัคคี
ในหมู่คณะ รู้จกั
การท างานเป็นทีม

27,000 0          -      27,000 รองคณบดี
ด้านวชิาการ
และกจิการ
นักศึกษา

สโมสร
นักศึกษาคณะ
บริหารธรุกจิ
และศิลป
ศาสตร์/ศูนย์
การจดัการ
ศึกษาพเิศษ
จอมทอง

(ด ำเนินกำร
แล้ว)

2  RMUTL  STAR CONTEST 2016 (จอมทอง) 1. เพื่อเป็นการสร้างความกล้าแสดงออกในทางที่
ถูกต้องของนักศึกษา
2. เพื่อสร้างนักศึกษาที่สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่
เพื่อนนักศึกษาด้วยกนั 
3. กจิกรรมการพฒันาบุคลิกภาพให้กบันักศึกษาคณะ
บริหารธรุกจิและศิลปศาสตร์
4. กจิกรรมส่งเสริมการกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง
ของนักศึกษา

4 1.6 3.2 เปิดโอกาสให้
นักศึกษาทุกชั้นปี
เข้าร่วมกจิกรรม
เพื่อพฒันาร่างกาย 
อารมณ์ และจติใจ
ในการอยู่ร่วมกนั
โดยมีผู้เข้าร่วม
จ านวน 550 คน

ความพงึพอใจในการ
เข้าร่วมกจิกรรม
ของนักศึกษาและ
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 
มีความกล้า
แสดงออกในทางที่
ถูกต้อง

นักศึกษามีการ
ท างานเป็นทีมมี
คุณธรรมและ
จริยธรรมมีทักษะ
ทางปัญญาและ
ความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุดคลและ
การใช้เทคโนโลยี

นักศึกษามีความ
กล้าแสดงออก
อย่างสร้างสรรค์ 
เสริมสร้างภาวะ
ผู้น า พฒันา
บุคลิกภาพให้ดีขึ้น
 รักความสามัคคี
ในหมู่คณะ รู้จกั
การท างานเป็นทีม

10,000 0          -      10,000 รองคณบดี
ด้านวชิาการ
และกจิการ
นักศึกษา

สโมสร
นักศึกษาคณะ
บริหารธรุกจิ
และศิลป
ศาสตร์/ศูนย์
การจดัการ
ศึกษาพเิศษ
จอมทอง

3 โครงการแข่งขันฟตุซอลภายใน (จอมทอง) 1.เพื่อให้นักศึกษาได้มีการพฒันาทางด้านร่างกาย 
อารมณ์ จติใจและสังคม           
2.เพื่อให้นักศึกษาได้สามารถแสดงออกถึงกจิกรรมกฬีา
ที่ตนเองชอบและถนัด        
3.เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสร่วมท ากจิกรรมทางด้าน
กฬีา                  
4.เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงความสามัคคีเป็นหมู่
คณะ มีระเบียบวนิัย รู้แพ ้รู้ชนะ รู้อภัย 
5.เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จกัการใช้เวลาวา่งให้เกดิ
ประโยชน์และห่างไกลจากส่ิงเสพติด

4 1.6 3.2 สถาบันอดุมศึกษา
ต้องส่งเสริมให้มีการ
จดักจิกรรม
นักศึกษาต่างๆอย่าง
เหมาะสม เพื่อฝึก
ให้นักศึกษารู้จกัการ
เป็นผู้น าและผู้
ตามที่ดีโดยมี
ผู้เข้าร่วมทุกสาขา

นักศึกษามีสุขภาพที่
ดีและเกดิความรัก
ความสามัคคีในหมู่
คณะมีคุณธรรม
จริยธรรมสอดคล้อง
กบัคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พงึประสงค์

นักศึกษามีการ
ท างานเป็นทีมมี
คุณธรรมและ
จริยธรรมมีทักษะ
ทางปัญญาและ
ความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุดคลและ
การใช้เทคโนโลยี

นักศึกษาได้รับ
การพฒันาด้าน
ร่างกายอารมณ์ 
สังคม และ
สติปัญญา
เสริมสร้าง
คุณธรรม
สอดคล้องกบั
คุณลักษณะ
ของบัณทิตที่พงึ
ประสงค์

20,625 0 0    20,625 รองคณบดี
ด้านวชิาการ
และกจิการ
นักศึกษา

สโมสร
นักศึกษาคณะ
บริหารธรุกจิ
และศิลป
ศาสตร์/ศูนย์
การจดัการ
ศึกษาพเิศษ
จอมทอง

4 เปิดโลกใหม่ในมหาวทิยาลัยฯ  No-s No- l  คร้ังที่ 8 1. กจิกรรมสานสัมพนัธน์ักศึกษาใหม่ เพื่อให้สามารถ
ปรับตัวเข้ากบัสถานศึกษาและสภาพแวดล้อม           
2. จดักจิกรรมเพื่อละลายพฤติกรรมของนักศึกษา

4 1.6 3.2 นักศึกษาได้เข้าร่วม
กจิกรรมและเรียนรู้
ประสบการณ์ในร้ัว
มหาวทิยาลัยมี
ผู้เข้าร่วมโครงการ
จ านวน 900 คน

นักศึกษาใหม่ชั้นปีที่
 1 และนักศึกษา
ใหม่ชั้นปีที่ 1 ปวส.
มีประสบการณ์และ
ความพร้อมในการ
เตรียมความพร้อม
ในการเข้าศึกษา

นักศึกษาได้รับการ
เตรียมความพร้อม 
สามารถปรับตัวเข้า
กบัสถานศึกษาและ
สภาพแวดล้อม
ตลอดจนเพื่อนใหม่
ได้เป็นอย่างดี

นักศึกษามีความ
พร้อมที่จะเข้า
ศึกษาเล่าเรียน
อย่างมีความสุข 
มีความเชื่อมั่น รัก
ในสถาบันพร้อม
ที่จะพฒันาตัวเอง
 ในกรอบที่ 
คณะฯ และ
มหาวทิยาลัยจดั
กจิกรรมสนับสนุน
ไว้

51,750 0          -      51,750 รองคณบดี
ด้านวชิาการ
และกจิการ
นักศึกษา

สโมสร
นักศึกษาคณะ
บริหารธรุกจิ
และศิลป
ศาสตร์/ศูนย์
การจดัการ
ศึกษาพเิศษ
จอมทอง

(ด ำเนินกำร
แล้ว)

แผนโครงกำร/กิจกรรม กำรพัฒนำนักศึกษำด้ำนกิจกำรนักศึกษำ/สโมสรนักศึกษำ
 คณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ ประจ ำปกีำรศึกษำ 2559 (งบประมำณป ี2560)

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์โครงกำร/กิจกรรม

สอดคล้องประเดน็
ยุทธศำสตร์ของ
มหำวิทยำลัย

เทคโนโลยีรำชมงคล
ล้ำนนำ ( 59 ตวัชีว้ัด)

ควำมสอดคล้องกับตวั
บง่ชีก้ำรประกัน

คุณภำพกำรศึกษำ
ภำยใน (สกอ.) 

ระดบัคณะ

ควำมสอดคล้องกับ
ตวับง่ชีก้ำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ
ภำยใน (สกอ.) 
ระดบัหลักสูตร

ตวัชีว้ัดโครงกำร

เชิงปรมิำณ เชิงคุณภำพ ผลลัพธ์ (Outcome)
ผลกระทบ 
(Impact)

รวมทัง้สิน้

งบประมำณ 2560 ระยะเวลำด ำเนินงำน (ขอระบเุปน็ตำมไตรมำส)

ผู้ก ำกับตวับง่ชี้ ผู้รบัผิดชอบ หมำยเหตุ
แผ่นดนิ รำยได้ อ่ืนๆ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560



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 โครงกำร วัตถุประสงค์โครงกำร/กิจกรรม

สอดคล้องประเดน็
ยุทธศำสตร์ของ
มหำวิทยำลัย

เทคโนโลยีรำชมงคล
ล้ำนนำ ( 59 ตวัชีว้ัด)

ควำมสอดคล้องกับตวั
บง่ชีก้ำรประกัน

คุณภำพกำรศึกษำ
ภำยใน (สกอ.) 

ระดบัคณะ

ควำมสอดคล้องกับ
ตวับง่ชีก้ำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ
ภำยใน (สกอ.) 
ระดบัหลักสูตร

ตวัชีว้ัดโครงกำร

เชิงปรมิำณ เชิงคุณภำพ ผลลัพธ์ (Outcome)
ผลกระทบ 
(Impact)

รวมทัง้สิน้

งบประมำณ 2560 ระยะเวลำด ำเนินงำน (ขอระบเุปน็ตำมไตรมำส)

ผู้ก ำกับตวับง่ชี้ ผู้รบัผิดชอบ หมำยเหตุ
แผ่นดนิ รำยได้ อ่ืนๆ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

5 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2560 1. กจิกรรมสร้างความเข้าใจเกีย่วกบัการเรียนการสอน
ของคณะฯ              
2 .อบรมให้ความรู้และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 
3. เพื่อเป็นการสืบสานอตัลักษณ์ความเป็นล้านนา
ให้แกน่ักศึกษา

4 1.6 3.2 นักศึกษารู้จกัการ
เร่ิมต้นในการชีวติใน
ร้ัวมหาวทิยาลัยฯ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
จ านวน 1,200 คน

นักศึกษาใหม่ได้ร่วม
กจิกรรมและได้รับ
ทราบแนวนโยบาย
จากผู้บริหาร
ตลอดจนการสร้าง
ความสัมพนัธอ์นัดี
ระหวา่งคณาจารย์
และนักศึกษาใหม่

นักศึกษาได้รับการ
เตรียมความพร้อม 
สามารถปรับตัวเข้า
กบัสถานศึกษาและ
สภาพแวดล้อม
ตลอดจนเพื่อนใหม่
ได้เป็นอย่างดี

นักศึกษามีความ
พร้อมที่จะเข้า
ศึกษาเล่าเรียน
อย่างมีความสุข 
มีความเชื่อมั่น รัก
ในสถาบันพร้อม
ที่จะพฒันาตัวเอง
 ในกรอบที่ 
คณะฯ และ
มหาวทิยาลัยจดั
กจิกรรมสนับสนุน
ไว้

80,000 0          -      80,000 รองคณบดี
ด้านวชิาการ
และกจิการ
นักศึกษา

สโมสร
นักศึกษาคณะ
บริหารธรุกจิ
และศิลป
ศาสตร์/ศูนย์
การจดัการ
ศึกษาพเิศษ
จอมทอง

6 กจิกรรมกฬีาสี  1.เพื่อให้นักศึกษาได้ร่วมกนัท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม
ประเพณีอนัดีงามของท้องถิ่น          
2.เพื่อให้นักศึกษาได้สืบทอดประเพณีอนัดีงามให้คงอยู่
ตลอดไป        
3.เพื่อให้นักศึกษามีส่วนร่วมประชาสัมพนัธ์
มหาวทิยาลัยฯ ให้เป็นที่รู้จกัมากขึ้นทางด้านกฬีา

4 1.6 3.2 เปิดโอกาสให้
นักศึกษาทุกชั้นปี
เข้าร่วมกจิกรรม
เพื่อพฒันาร่างกาย 
อารมณ์ และจติใจ
ในการอยู่ร่วมกนั
โดยมีผู้เข้าร่วม
จ านวน1,000คน

นักศึกษาทุกชั้นปีมี
สุขภาพดีและมี
ความรัก ความ
สามัคคีในหมู่คณะมี
น้ าใจเป็นนักกฬีาที่ดี
 มีคุณธรรมรู้แพ ้รู้
ชนะ

นักศึกษามีการ
ท างานเป็นทีมมี
คุณธรรมและ
จริยธรรมมีทักษะ
ทางปัญญาและ
ความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุดคลและ
การใช้เทคโนโลยี

นักศึกษาได้รับ
การพฒันาด้าน
ร่างกายอารมณ์ 
สังคม และ
สติปัญญา
เสริมสร้าง
คุณธรรม
สอดคล้องกบั
คุณลักษณะ
ของบัณทิตที่พงึ
ประสงค์

28,000 0          -      28,000 รองคณบดี
ด้านวชิาการ
และกจิการ
นักศึกษา

สโมสร
นักศึกษาคณะ
บริหารธรุกจิ
และศิลป
ศาสตร์/ศูนย์
การจดัการ
ศึกษาพเิศษ
จอมทอง

7 โครงการแข่งขันผู้น าเชียร์สาขาสัมพนัธ ์(จอมทอง) 1. เพื่อส่งเสริมนักศึกษามีสุนทรียภาพทางด้านศิลปะ 
ดนตรี และกฬีา
2. เพื่อพฒันานักศึกษาในการท างานเป็นทีม เรียนรู้
กระบวนการวางแผนงานที่ดี
3. เพื่อเป็นจดุเร่ิมต้นในการจดัท ากองเชียร์ที่ได้
มาตรฐาน
4. เพื่อเป็นการสร้างความกล้าแสดงออกในทางที่
ถูกต้องของนักศึกษา

4 1.6 3.2 เปิดโอกาสให้
นักศึกษาทุกชั้นปี
เข้าร่วมกจิกรรม
เพื่อพฒันาร่างกาย 
อารมณ์ และจติใจ
ในการอยู่ร่วมกนั
โดยมีผู้เข้าร่วม
จ านวน 200 คน

ความพงึพอใจในการ
เข้าร่วมโครงการ
ของนักศึกษา และ
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 
มีความกล้า
แสดงออกในทางที่
ถูกต้อง

นักศึกษามีการ
ท างานเป็นทีมมี
คุณธรรมและ
จริยธรรมมีทักษะ
ทางปัญญาและ
ความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุดคลและ
การใช้เทคโนโลยี

เป็นกจิกรรมที่
ผู้เข้าร่วมได้รับ
การพฒันาด้าน
สติปัญญา สังคม 
อารมณ์ ร่างกาย 
และคุณธรรม
จริยธรรม ตาม
กรอบคุณวฒิุ
แห่งชาติ 5 ด้าน

0 0 0          -   รองคณบดี
ด้านวชิาการ
และกจิการ
นักศึกษา

สโมสร
นักศึกษาคณะ
บริหารธรุกจิ
และศิลป
ศาสตร์/ศูนย์
การจดัการ
ศึกษาพเิศษ
จอมทอง

8 โครงการ V-Cheer (จอมทอง) 1. เพื่อฟื้นฟศีูลธรรมของนิสิตนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่
สมบูรณ์แบบ             
2. ปลูกฝังจริยธรรมให้กบันิสิตเพื่อให้เป็นอนาคตของ
ชาติที่ดีต่อไป โดยผ่านการน าหลักธรรมค าสอนของ
พทุธศาสนามาประยุกต์ใช้กบัชีวติประจ าวนั

4 1.6 3.2 เพื่อฝึกให้นักศึกษา
รู้จกัการเป็นผู้น า
และผู้ตามที่ดีโดยมี
ผู้เข้าร่วมจ านวน 20
 คน

1. นักศึกษา และ
บุคลากร มีส่วนร่วม
ในโครงการ ร้อยละ
 80

นักศึกษามีการ
ท างานเป็นทีมมี
คุณธรรมและ
จริยธรรมมีทักษะ
ทางปัญญาและ
ความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุดคลและ
การใช้เทคโนโลยี

เป็นกจิกรรมที่
ผู้เข้าร่วมได้รับ
การพฒันาด้าน
สติปัญญา สังคม 
อารมณ์ ร่างกาย 
และคุณธรรม
จริยธรรม ตาม
กรอบคุณวฒิุ
แห่งชาติ 5 ด้าน

0 0 -          -   รองคณบดี
ด้านวชิาการ
และกจิการ
นักศึกษา

สโมสร
นักศึกษาคณะ
บริหารธรุกจิ
และศิลป
ศาสตร์/ศูนย์
การจดัการ
ศึกษาพเิศษ
จอมทอง



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 โครงกำร วัตถุประสงค์โครงกำร/กิจกรรม

สอดคล้องประเดน็
ยุทธศำสตร์ของ
มหำวิทยำลัย

เทคโนโลยีรำชมงคล
ล้ำนนำ ( 59 ตวัชีว้ัด)

ควำมสอดคล้องกับตวั
บง่ชีก้ำรประกัน

คุณภำพกำรศึกษำ
ภำยใน (สกอ.) 

ระดบัคณะ

ควำมสอดคล้องกับ
ตวับง่ชีก้ำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ
ภำยใน (สกอ.) 
ระดบัหลักสูตร

ตวัชีว้ัดโครงกำร

เชิงปรมิำณ เชิงคุณภำพ ผลลัพธ์ (Outcome)
ผลกระทบ 
(Impact)

รวมทัง้สิน้

งบประมำณ 2560 ระยะเวลำด ำเนินงำน (ขอระบเุปน็ตำมไตรมำส)

ผู้ก ำกับตวับง่ชี้ ผู้รบัผิดชอบ หมำยเหตุ
แผ่นดนิ รำยได้ อ่ืนๆ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

9 ปันน้ าใจต้านภัยหนาว คร้ังที่ 9 (จอมทอง) 1. เพื่อเกบ็รวบรวมเคร่ืองกนัหนาวหรือส่ิงของที่จ าเป็น
 จากเพื่อนๆและผู้มีจติศรัทธาบุคคลทั่วไป 
2. เพื่อบรรเทาอากาศหนาวกบัพี่น้องที่อาศัยอยู่ใน
ชุมชนบนพื้นที่สูง             
3. เพื่อน าไปแจกให้กบัพี่น้องชาวไทยภูเขา   
4. เพื่อถวายเป็นพระราชกศุลแด่พระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยู่หัวและสมเด็จพระนางเจา้สิริกต์ิิ
พระบรมราชินีนาถ             
5. เพื่อแสดงน้ าใจและช่วยเหลือชาวไทยภูเขาที่อยู่
ห่างไกล ยากไร้ และขาดแคลนให้บรรเทาความ
เดือดร้อน

4 1.6 3.2 เพื่อให้นักศึกษาฝึก
การมีจติอาสา
ช่วยเหลือสังคมและ
เสริมสร้าง
ประสบการณ์ชีวติ
ด้วยการท ากจิกรรม 
โดยมีผู้เข้าร่วม
จ านวน 50 คน

1. นักศึกษารู้จกัการ
เป็นผู้ให้และเอือ้
ประโยชน์ต่อสังคม
สอดคล้องกบั
คุณลักษณะบัณฑิต
ที่พงึประสงค์

นักศึกษามีการ
ท างานเป็นทีมมี
คุณธรรมและ
จริยธรรมมีทักษะ
ทางปัญญาและ
ความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุดคลและ
การใช้เทคโนโลยี 
ตลอดจนการมีจติ
อาสาช่วยเหลือสังคม

นักศึกษาได้
เรียนรู้การให้
ความช่วยเหลือ
เพื่อนมนุษย์
ด้วยกนั มีจติ
อาสา พร้อมที่จะ
ช่วยเหลือสังคม 
รู้จกัการเป็นผู้ให้ 
และฝึกให้จติใจมี
ความออ่นโยน

8,000 0          -        8,000 รองคณบดี
ด้านวชิาการ
และกจิการ
นักศึกษา

สโมสร
นักศึกษาคณะ
บริหารธรุกจิ
และศิลป
ศาสตร์/ศูนย์
การจดัการ
ศึกษาพเิศษ
จอมทอง

10 วนัเด็กแห่งชาติแห่งชาติ 1. กจิกรรมส่งเสริมจติสาธารณะของนักศึกษา  
2.กจิกรรมส่งเสริมความสัมพนัธร์ะหวา่งนักศึกษาและ
คณะฯ

4 1.6 3.2 เพื่อให้นักศึกษาฝึก
การมีจติอาสา
ช่วยเหลือสังคมและ
เสริมสร้าง
ประสบการณ์ชีวติ
ด้วยการท ากจิกรรม 
โดยมีผู้เข้าร่วม
จ านวน 1,200 คน

1. นักศึกษารู้จกัการ
เป็นผู้ให้และเอือ้
ประโยชน์ต่อสังคม
สอดคล้องกบั
คุณลักษณะบัณฑิต
ที่พงึประสงค์

นักศึกษามีการ
ท างานเป็นทีมมี
คุณธรรมและ
จริยธรรมมีทักษะ
ทางปัญญาและ
ความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุดคลและ
การใช้เทคโนโลยี 
ตลอดจนการมีจติ
อาสาช่วยเหลือสังคม

นักศึกษาได้
เรียนรู้การให้
ความช่วยเหลือ
เพื่อนมนุษย์
ด้วยกนั มีจติ
อาสา พร้อมที่จะ
ช่วยเหลือสังคม 
รู้จกัการเป็นผู้ให้ 
และฝึกให้จติใจมี
ความออ่นโยน

18,000 0          -      18,000 รองคณบดี
ด้านวชิาการ
และกจิการ
นักศึกษา

สโมสร
นักศึกษาคณะ
บริหารธรุกจิ
และศิลป
ศาสตร์/ศูนย์
การจดัการ
ศึกษาพเิศษ
จอมทอง

11 เลือกต้ังนายกสโมสรนักศึกษา 1. นักศึกษามีความเป็นประชาธปิไตย      
2. นักศึกษารู้จกัการท างานเป็นทีม

4 1.6 3.2 เพื่อฝึกให้นักศึกษา
รู้จกัการเป็นผู้น า
และผู้ตามที่ดีโดย
ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาส
ได้รับการพฒันา
สติปัญญา สังคม 
อารมณ์ ร่างกาย 
ควบคู่กนัไปมีความ
เป็นประชาธปิไตย

นักศึกษามีความ
รับผิดชอบในการ
เลือกต้ัง มีความเสีย
สระ และรู้จกัการใช้
สิทธขิองตนเอง
อย่างถูกต้อง

นักศึกษารู้จกัการ
ท างานเป็นทีมและ
พร้อมที่จะออกไป
ใช้สิทธติามระบอบ
ประชาธปิไตย

นักศึกษารู้จกัการ
ใช้สิทธใินการ
แสดงออกใน
กรอบของ
ประชาธปิไตย
เป็นผู้น าและผู้
ตามที่ดี มี
คุณธรรม
จริยธรรมรู้จกั
ความเสียสระ
เพื่อส่วนรวม

2,000 0 0      2,000 P รองคณบดี
ด้านวชิาการ
และกจิการ
นักศึกษา

สโมสร
นักศึกษาคณะ
บริหารธรุกจิ
และศิลป
ศาสตร์/ศูนย์
การจดัการ
ศึกษาพเิศษ
จอมทอง

12 โครงการกล้าดีเพื่อดินดี 1.เพื่อให้นักศึกษาช่วยฟื้นฟพูื้นที่ป่าและเป็นการปลูก
จติส านึกในการรู้รักษธ์รรมชาติส่ิงแวดล้อมให้กบันิสิต
ตลอดจนประชาชนที่อยู่บริเวณชุมชนโดยรอบ
ตระหนักถึงภาวะโลกร้อนและรู้ถึงสภาวะของ
ส่ิงแวดล้อมด้านการอนุรักษธ์รรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ร่วมกนัเพื่อการปรองดองสมานฉันท์และความสามัคคี
ภายในมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา1. 
กจิกรรมพฒันาบุคลิกภาพให้กบันักศึกษา 
2. จดักจิกรรมส่งเสริมการกล้าแสดงออกในทางที่
ถูกต้องของนักศึกษา

4 1.6 3.2 เพื่อฝึกให้นักศึกษา
มีจติอาสาช่วยเหลือ
สังคมและใช้เวลา
วา่งให้เป็น
ประโยชน์ด้วยการ
เข้าร่วมกจิกรรม 
และมีนักศึกษาและ
บุคคลที่สนใจ 
จ านวน 200 คน

นักศึกษารู้จกัการ
เสียสละในการ
ช่วยเหลือสังคม ซ่ึง
สอดคล้องกบั
คุณลักษณะบัณฑิต
ที่พงึประสงค์

นักศึกษาที่เข้าร่วม
กจิกรรมได้รับการ
พฒันาด้านจติใจมี
ความเสียสระมีจติ
อาสารู้จกัเป็นผู้ให้ 
แสดงถึงความมี
คุณธรรมจริยธรรม
สอดคล้องกบัการ
คุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พงึประสงค์

นักศึกษาได้
ร่วมกนัปลูกต้นไม้
และร่วมกนัสืบ
สานประนิธาน
ของ
พระบาทสมเด็จ
พระเจา้อยู่หัว ใน
โครงการ
เนื่องมาจากตาม
พระราชด าริ

5,000 0          -        5,000 รองคณบดี
ด้านวชิาการ
และกจิการ
นักศึกษา

สโมสร
นักศึกษาคณะ
บริหารธรุกจิ
และศิลป
ศาสตร์/ศูนย์
การจดัการ
ศึกษาพเิศษ
จอมทอง



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 โครงกำร วัตถุประสงค์โครงกำร/กิจกรรม

สอดคล้องประเดน็
ยุทธศำสตร์ของ
มหำวิทยำลัย

เทคโนโลยีรำชมงคล
ล้ำนนำ ( 59 ตวัชีว้ัด)

ควำมสอดคล้องกับตวั
บง่ชีก้ำรประกัน

คุณภำพกำรศึกษำ
ภำยใน (สกอ.) 

ระดบัคณะ

ควำมสอดคล้องกับ
ตวับง่ชีก้ำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ
ภำยใน (สกอ.) 
ระดบัหลักสูตร

ตวัชีว้ัดโครงกำร

เชิงปรมิำณ เชิงคุณภำพ ผลลัพธ์ (Outcome)
ผลกระทบ 
(Impact)

รวมทัง้สิน้

งบประมำณ 2560 ระยะเวลำด ำเนินงำน (ขอระบเุปน็ตำมไตรมำส)

ผู้ก ำกับตวับง่ชี้ ผู้รบัผิดชอบ หมำยเหตุ
แผ่นดนิ รำยได้ อ่ืนๆ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

13 BALA CAMP คร้ังที่ 16 1. กจิกรรมสานสัมพนัธน์ักศึกษาคณะบริหารธรูกจิ
และศิลปศาสตร์ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกนัในสังคมได้
อย่างมีคุณภาพ                                      
2. เพื่อละลายพฤติกรรมของนักศึกษา

4 1.6 3.2 เพื่อฝึกให้นักศึกษา
มีความเป็นผู้น าและ
ผู้ตามที่ดีซ่ึง
สอดคล้องกบั
คุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พงึประสงค์
โดยมีผู้เข้าร่วม
โครงการจ านวน 
200 คน

ตัวแทนนักศึกษาทุก
ชั้นปีสามารถปรับตัว
เข้ากบัเพื่อนและ
ท างานเป็นทีมได้
ส้ินสุดการฝึกอบรม
สามารถน าความรู้ที่
ได้มาถ่ายทอดสู่รุ่น
น้องได้อย่างมี
คุณภาพ

นักศึกษาที่เข้าร่วม
กจิกรรมมีโอกาส
ได้รับการพฒันา
สติปํญญา 
เสริมสร้างภาวะผุ้น า
 และคุณธรรม
จริยธรรม น า
ความรู้ถ่ายทอด
อย่างถุกต้อง

เป็นกจิกรรมที่
ผู้เข้าร่วมได้รับ
การพฒันาด้าน
สติปัญญา สังคม 
อารมณ์ ร่างกาย 
และคุณธรรม
จริยธรรม และ
ความเป็นผู้น าผู้
ตามที่ดีรู้จกัความ
เสียสระ

165,000 0 0  165,000 รองคณบดี
ด้านวชิาการ
และกจิการ
นักศึกษา

สโมสร
นักศึกษาคณะ
บริหารธรุกจิ
และศิลป
ศาสตร์/ศูนย์
การจดัการ
ศึกษาพเิศษ
จอมทอง

14 โครงการกฬีาสัมพนัธพ์ี่น้องสามัคคี ประจ าปีการศึกษา 2560 
(จอมทอง)

1. เพื่อให้นักศึกษาได้มีการพฒันาทางด้านร่างกาย 
อารมณ์ จติใจ และสังคม      
2. เพื่อให้นักศึกษาได้สามารถแสดงออกถึงกจิกรรม
กฬีาที่ตนเองชื่นชอบและถนัด      
3. เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสร่วมท ากจิกรรมทางด้าน
กฬีา                 
4. เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงความสามัคคีเป็นหมู่
คณะ มีระเบียบวนิัย รู้แพ ้รู้ชนะ รู้อภัย               5.
 เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จกัการใช้เวลาวา่งให้เป็น
ประโยชน์และห่างไกลจากส่ิงเสพติด

4 1.6 3.2 เพื่อพฒันาให้
นักศึกษารู้จกัการ
เป็นผู้น าและผู้
ตามที่ดีโดยมี
ผู้เข้าร่วมโครงการ
จ านวน 300 คน

นักศึกษามีสุขภาพที่
ดีและเกดิความรัก
ความสามัคคีในหมู่
คณะเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม 
ฝึกให้เป็นคนมีน้ าใจ
รู้แพรุ้้ชนะ รู้อภัย

นักศึกษามีการ
ท างานเป็นทีมมี
คุณธรรมและ
จริยธรรมมีทักษะ
ทางปัญญาและ
ความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุดคลและ
การใช้เทคโนโลยี

นักศึกษาได้รับ
การพฒันาด้าน
ร่างกายอารมณ์ 
สังคม และ
สติปัญญา
เสริมสร้าง
คุณธรรม
สอดคล้องกบั
คุณลักษณะ
ของบัณทิตที่พงึ
ประสงค์

20,000 0          -      20,000 รองคณบดี
ด้านวชิาการ
และกจิการ
นักศึกษา

สโมสร
นักศึกษาคณะ
บริหารธรุกจิ
และศิลป
ศาสตร์/ศูนย์
การจดัการ
ศึกษาพเิศษ
จอมทอง

15 โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจ าปีการศึกษา 2560 1. โครงการเตรียมความพร้อมให้กบันักศึกษา คณะ
บริหารธรุกจิและศิลปศาสตร์กอ่นจบเพื่อเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน

4 1.6 3.2 เพื่อเป็นการให้
ความรู้และ
ประสบการณ์กบั
ผู้ส าเร็จการศึกษามี
ผู้เข้าร่วมโครงการ
จ านวน 1,200 คน

นักศึกษาชั้นปี
สุดท้ายมีความ
พร้อมกอ่นเข้าสู่
ตลาดแรงงานซ่ึง
สอดคล้องกบั
คุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พงึประสงค์

นักศึกษาได้รับการ
เตรียมความพร้อมก่
กอ่นจบการศึกษา
และมีแนวทางใน
การท างานและการ
ออกไปเพื่อศึกษาต่อ
ในระดับที่สูงขึ้น

นักศึกษาได้รับ
การเตรียมความ
พร้อมและสร้าง
ความเชื่อมั่นจาก
ผู้บริหาร
คณาจารย์
ตลอดจนคณะ
วทิยากรที่มาให้
ความรู้เพื่อน าไป
ปรับใช้ในการ
ท างานและ
การศึกษาต่อ
อย่างมีคุณภาพ

80,000 0          -      80,000 รองคณบดี
ด้านวชิาการ
และกจิการ
นักศึกษา

สโมสร
นักศึกษาคณะ
บริหารธรุกจิ
และศิลป
ศาสตร์/ศูนย์
การจดัการ
ศึกษาพเิศษ
จอมทอง

16 เปิดโลกใหม่ในมหาวทิยาลัยฯ คณะบริหารธรุกจิและศิลปศาสตร์
(ร่วมกบัจอมทอง)

1. กจิกรรมสานสัมพนัธน์ักศึกษาใหม่ เพื่อให้สามารถ
ปรับตัวเข้ากบัสถานศึกษาและสภาพแวดล้อม          
 2. จดักจิกรรมเพื่อละลายพฤติกรรมของนักศึกษา

4 1.6 3.2 นักศึกษาได้เข้าร่วม
กจิกรรมและเรียนรู้
ประสบการณ์ในร้ัว
มหาวทิยาลัยมี
ผู้เข้าร่วมโครงการ
จ านวน 900 คน

นักศึกษาใหม่ชั้นปีที่
 1 และนักศึกษา
ใหม่ชั้นปีที่ 1 ปวส.
มีประสบการณ์และ
ความพร้อมในการ
เตรียมความพร้อม
ในการเข้าศึกษา

นักศึกษาได้รับการ
เตรียมความพร้อม 
สามารถปรับตัวเข้า
กบัสถานศึกษาและ
สภาพแวดล้อม
ตลอดจนเพื่อนใหม่
ได้เป็นอย่างดี

นักศึกษามีความ
พร้อมที่จะเข้า
ศึกษาเล่าเรียน
อย่างมีความสุข 
มีความเชื่อมั่น รัก
ในสถาบันพร้อม
ที่จะพฒันาตัวเอง
 ในกรอบที่ 
คณะฯ และ
มหาวทิยาลัยจดั
กจิกรรมสนับสนุน
ไว้

45,200 0          -      45,200 รองคณบดี
ด้านวชิาการ
และกจิการ
นักศึกษา

สโมสร
นักศึกษาคณะ
บริหารธรุกจิ
และศิลป
ศาสตร์/ศูนย์
การจดัการ
ศึกษาพเิศษ
จอมทอง

(ด ำเนินกำร
แล้ว)



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 โครงกำร วัตถุประสงค์โครงกำร/กิจกรรม

สอดคล้องประเดน็
ยุทธศำสตร์ของ
มหำวิทยำลัย

เทคโนโลยีรำชมงคล
ล้ำนนำ ( 59 ตวัชีว้ัด)

ควำมสอดคล้องกับตวั
บง่ชีก้ำรประกัน

คุณภำพกำรศึกษำ
ภำยใน (สกอ.) 

ระดบัคณะ

ควำมสอดคล้องกับ
ตวับง่ชีก้ำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ
ภำยใน (สกอ.) 
ระดบัหลักสูตร

ตวัชีว้ัดโครงกำร

เชิงปรมิำณ เชิงคุณภำพ ผลลัพธ์ (Outcome)
ผลกระทบ 
(Impact)

รวมทัง้สิน้

งบประมำณ 2560 ระยะเวลำด ำเนินงำน (ขอระบเุปน็ตำมไตรมำส)

ผู้ก ำกับตวับง่ชี้ ผู้รบัผิดชอบ หมำยเหตุ
แผ่นดนิ รำยได้ อ่ืนๆ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

17 เปิดโลกกจิกรรมจอมทอง 1. กจิกรรมสานสัมพนัธน์ักศึกษาใหม่เพื่อให้สามารถ
ปรับตัวเข้ากบัสถานศึกษาและสภาพแวดล้อม
2. จดักจิกรรมสร้างการใช้เวลาวา่งให้เกดิประโยชน์
ของนักศึกษา

4 1.6 3.2 เปิดโอกาสให้
นักศึกษาปีที่ 1เข้า
ร่วมกจิกรรมเพื่อ
พฒันาร่างกาย 
อารมณ์ และจติใจ
ในการอยู่ร่วมกนั
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 200 คน

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 
สามารถปรับตัวเข้า
สถานศึกษาได้ดีและ
ใช้เวลาวา่งให้เกดิ
ประโยชน์

นักศึกษาได้รับการ
เตรียมความพร้อม 
สามารถปรับตัวเข้า
กบัสถานศึกษาและ
สภาพแวดล้อม
ตลอดจนเพื่อนใหม่
ได้เป็นอย่างดี

นักศึกษามีความ
พร้อมที่จะเข้า
ศึกษาเล่าเรียน
อย่างมีความสุข 
มีความเชื่อมั่น รัก
ในสถาบันพร้อม
ที่จะพฒันาตัวเอง
 ในกรอบที่ 
คณะฯ และ
มหาวทิยาลัยจดั
กจิกรรมสนับสนุน
ไว้

0 0 -          -   รองคณบดี
ด้านวชิาการ
และกจิการ
นักศึกษา

สโมสร
นักศึกษาคณะ
บริหารธรุกจิ
และศิลป
ศาสตร์/ศูนย์
การจดัการ
ศึกษาพเิศษ
จอมทอง

18 โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกยีรติ คร้ังที ่4 1.  เพือ่เทดิพระเกยีรติและแสดงความจงรักภกัดีแด่ สมเด็จ
พระนางเจา้สิริกต์ิิพระบรมราชินีนาถในฐานะทีพ่ระองค์ทรง
เปน็แม่ของแผ่นดิน
2.  เพือ่ใหน้ักศึกษาสาขาวชิาการตลาด (การจดัการธรุกจิค้า
ปลีก) ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
3. เพือ่ใหน้ักศึกษาสาขาวชิาการตลาด (การจดัการธรุกจิค้า
ปลีก) และผู้สนใจตระหนักถึงความส าคัญของวนัแม่แหง่ชาติ
และประโยชน์ของการปลูกต้นไม้

4 1.6 3.2 เพือ่เปน็การร่วมถวาย
ความจงรักภกัดีแด่
พระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยู่หวัฯและ
พระบรมราชินีนาถฯ
จ านวนกลุ่มเปา้หมาย
โครงการฯ 70 คน

นักศึกษาได้ร่วมกนัสืบ
สานโครงการตาม
พระราชด าริและเปน็
ตัวอย่างทีดี่แกสั่งคม
ชุมชนทีเ่ราอาสัยอยู่
ตลอดจนจนการ
ปลูกฝังใหน้ักศึกษามี
จติอาสารู้จกัการเปน็ผู้
ใหแ้กสั่งคม

นักศึกษาทีเ่ข้าร่วม
โครงการมีความรู้ความ
เข้าใจโครงการตาม
พระราชด าริใน
โครงการปา่รักษ์น้ า

นักศึกษาทีเ่ข้าร่วม
โครงการมีความเสีย
สระมีจติอาสา มี
ความรักละเกดิ
ความหวงแหนใน
ทรัพยากรปา่ไม้ของ
ชาติ มีแนว
ความคิกดทีจ่ะ
ช่วยกนัดูแลและไม่
คิดท าลาย

9,450 0 -                 9,450 รองคณบดี
ด้านวชิาการ
และกจิการ
นักศึกษา

สโมสร
นักศึกษาคณะ
บริหารธรุกจิ
และศิลป
ศาสตร์/ศูนย์
การจดัการ
ศึกษาพเิศษ
จอมทอง

19 โครงการฉลองบณัฑิต ประจ าป ี2559 1.  เพือ่เปน็การแสดงความยินดีแกบ่ณัฑิตและสร้างขวญั
ก าลังใจใหก้บับณัฑิตในการท างาน
2.  เพือ่ใหบ้ณัฑิตได้พบปะกบัเพือ่นๆ รุ่นน้องและคณาจารย์ 
อนัเปน็การสร้างความสัมพนัธท์ีดี่ต่อกนั
3. เพือ่ฝึกใหน้ักศึกษาท างานร่วมกนัเปน็ทมี

1 1.6 3.3 เพือ่เปน็การร่วมถวาย
ความจงรักภกัดีแด่
พระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยู่หวัฯและ
พระบรมราชินีนาถฯ
จ านวนกลุ่มเปา้หมาย
โครงการฯ 70 คน

นักศึกษาได้ร่วมกนัสืบ
สานโครงการตาม
พระราชด าริและเปน็
ตัวอย่างทีดี่แกสั่งคม
ชุมชนทีเ่ราอาสัยอยู่
ตลอดจนจนการ
ปลูกฝังใหน้ักศึกษามี
จติอาสารู้จกัการเปน็ผู้
ใหแ้กสั่งคม

นักศึกษาทีเ่ข้าร่วม
โครงการมีความรู้ความ
เข้าใจโครงการตาม
พระราชด าริใน
โครงการปา่รักษ์น้ า

นักศึกษาทีเ่ข้าร่วม
โครงการมีความเสีย
สระมีจติอาสา มี
ความรักละเกดิ
ความหวงแหนใน
ทรัพยากรปา่ไม้ของ
ชาติ มีแนว
ความคิกดทีจ่ะ
ช่วยกนัดูแลและไม่
คิดท าลาย

9,200 0 -                 9,200 รองคณบดี
ด้านวชิาการ
และกจิการ
นักศึกษา

สโมสร
นักศึกษาคณะ
บริหารธรุกจิ
และศิลป
ศาสตร์/ศูนย์
การจดัการ
ศึกษาพเิศษ
จอมทอง

(ด ำเนินกำร
แล้ว)

579,225 0 0 579,225



แผนปฏิบัติราชการประจ าปงบบประาา  2560 ค ะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 96 
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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.

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

1. เพื่อจัดท าวารสารเสนอบทความทางวิชาการ
และบทความวิจัยที่มีคุณภาพ 
2. เพื่อเป็นประโยชน์ให้นักวิจัยสามารถน าไป
พัฒนาหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่
3. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัย
รวบรวมเผยแพร่และแลกเปล่ียนเรียนรู้ในผลการ
ศึกษาวิจัย
4. เพื่อให้อาจารย์และบุคลากรของคณะฯได้
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการและบทความวิจัย     
 5. เพื่อน าวารสารเข้าสู่ฐาน TCI

7 2.1,2.3 4.2 วารสารราชมงคล
ล้านนา จ านวน 2 
ฉบับ/ปี

การเข้าสู่ฐาน TCI ภายใน
ปี 2560 และมีบทความ
ตีพมิพใ์นวารสารฉบับละ 
10 บทความ ซ่ึงประกอบ
ไปด้วยบทความของ
อาจารย์จากมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา และภายนอก

อาจารย์และบุคลากร
ของคณะได้เผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ 
และการแลกเปล่ียน
ความคิดเหน็ในเชิง
วิชาการ รวมถึงการ
สร้างองค์ความรู้เพื่อให้
เหน็ถึงศักยภาพของ
คณาจารย์ใน
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา

นักวิจัย คณาจารย์
 นักศึกษา 
สามารถศึกษา
ผลงานวิจัยและ
เผยแพร่
ผลงานวิจัย อันจะ
เป็นการสร้าง
ความรู้
ความสัมพันธ์ที่ดี
ให้เกิดขึ้นร่วมกัน 
รวมทั้งสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีสู่
สาธารณชน
ภายนอกได้อย่าง
ต่อเนื่องต่อไป

   120,000 120,000   0 -      ผู้ช่วยคณบดีด้าน
งานวิจัยและ

บริการวิชาการ

งานวิจัยและ
บริการวิชาการ

2 อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการให้นักวิชาชีพไทยที่อยู่ต่างประเทศกลับมาร่วม
พัฒนาการอุดมศึกษาไทย  (ATPAC)

1. เพื่อเพิ่มศักยภาพงานวิจัยด้านวิชาการในสาขา
บริหารธุรกิจที่ประเทศไทยประสบปัญหาและ
อุปสรรคต่อการพัฒนางานวิจัยให้ทัดเทียมกับ
สากล
2. เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าด้านความรู้เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีและการศึกษาในประเทศไทย
3. เพื่อสร้างและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. เพื่อรักษาความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องในกลุ่ม
สมาชิก  5. เพื่อร่วมน าเสนอผลงานวิชาการ

9 2.1 4.1 ผู้เข้าร่วมโครงการ
ทุกท่านมีส่วนร่วม
ในด าเนินงาน
ร่วมกันทุกกิจกรรม

บุคลกรมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา มีส่วนร่วมในการ
น าเสนอผลงานวิชาการ

ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ศักยภาพงานวิจัยด้าน
วิชาการในสาขา
บริหารธุรกิจมากขึ้น 
รวมถึงร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอกทั้ง
ในและต่างประเทศ

ผลงานการวิจัย
ของนักวิจัย
เครือข่ายและ
สถาบันอุดมศึกษา
และหน่วยงาน
ต่างๆ และสร้าง
เครือข่ายความ
ร่วมมือนักวิจัย

    80,000 -         80,000          -    ผู้ช่วยคณบดีด้าน
งานวิจัยและ

บริการวิชาการ

งานวิจัยและ
บริการวิชาการ

3 โครงการประชุมวิชาการทางบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ระดับชาติ คร้ังที่ 3 1. เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่สอดคล้องกบั
นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง
 มั่งค่ัง และยั่งยืน
2. เพื่อส่งเสริมให้งานวิจยัด้านบริหารธุรกจิและศิลป
ศาสตร์เป็นเคร่ืองมือและกระบวนการพัฒนารวมทั้งการ
เตรียมรับและปรับตัวของชุมชน
3. เพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกบัแนวทางในการพัฒนา
ด้านบริหารธุรกจิและศิลปศาสตร์ของชมุชน รวมทั้งการ
พัฒนาอื่นที่จ าเป็นของนกัวิจยัและนกัวิชาการ

7 2.1,2.3 4.2 บทความวิชาการ 
จ านวน 100 เร่ือง

ความส าเร็จของโครงการ
เป็นไปตามมาตรฐานที่
ก าหนด ร้อยละ 80

ผลงานวิจยัเพื่อการ
พัฒนาของนกัวิจยัและ
นกัวิชาการ ได้รับการ

เผยแพร่ในแวดวง
วิชาการและถ่ายทอดสู่
การใช้ประโยชนสู่์ชุมชน

นกัวิจยั
สถาบันอดุมศึกษา 
หนว่ยงาน/องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
 และผู้สนใจ ได้ร่วม
แสดงผลงานวิจยั
และพัฒนา และการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
จากผลงานวิจยัสู่
กลุ่มเป้าหมายใน
ระยะต่อไป

   450,000 -         450,000 -      ผู้ช่วยคณบดีด้าน
งานวิจัยและ

บริการวิชาการ

งานวิจัยและ
บริการวิชาการ

4 โครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา "เรียนรู้ สู่วิจัย พัฒนาตน 
สังคม สถาบัน"

1. เพื่อพัฒนาความรู้ และเพิ่มพูนประสบการณ์
ให้นักศึกษาการใช้โปรแกรมขั้นสูงของวิจัย
2. เพื่อพัฒนานักศึกษาในด้านติปัญญา ตลอดจน
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ได้แก่ 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความ
รับผิดชอบ รวมถึงการท างานเป็นทีมอย่างมี
ประสิทธิภาพ ของงานวิจัย

7, 9 2.1 3.2,4.2 จ านวน
กลุ่มเป้าหมาย
โครงการฯ 20 คน

ได้แนวทางการพัฒนา
วิจัยสู่ระดับชาติและ
นานาชาติ โดย
ประยุกต์ใช้สถิติวิจัย

นักศึกษาได้พัฒนา
ความรู้ และเพิ่มพูน
ประสบการณ์การใช้
โปรแกรมของวิจัย 
โดยสามารถ
ประยุกต์ใช้สถิติเพื่อ
ตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ระดับชาติและ
นานาชาติ

นกัศึกษาได้พัฒนา
ความรู้ และเพิ่มพูน
ประสบการณ์การใช้
โปรแกรมของวิจยั
และพัฒนานกัศึกษา
ในด้านติปัญญา 
ตลอดจนคุณลักษณะ
ของบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ การใช้
เทคโนโลยีและความ
รับผิดชอบ รวมถึง
การท างานเป็นทีม
อย่างมีประสิทธิภาพ
 ของงานวิจยั

    45,000 -             45,000       -    ผู้ช่วยคณบดีด้าน
งานวิจัยและ

บริการวิชาการ

หลักสูตร MBA

ตัวชี้วัดโครงการ

3. กระตุ้นใหน้ักวิจัย เขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการ เพือ่ใหไ้ด้รับการตีพมิพเ์ผยแพร่ลงวารสารวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
4. มีเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ และน าเสนอผลงานของนักเรียน คณาจารย ์และบคุลากรทางการศึกษาทางบริหารธุรกจิ มีการสร้างขวัญและก าลังใจ ตลอดจนยกยอ่งนักวิจัย/อาจารยท์ี่มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ดีเด่น

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามเป้าประสงค์

2. งบประมาณในการด าเนินงานวิจัยของคณาจารยใ์นคณะทั้งภายในและภายนอก ไม่น้อยกว่า 25,000 บาท/คน/ปี
1. มีการส่งเสริมการเข้าร่วม และการจัดประชุมวิชาการทั้งระดับชาติ และระดับนานาชาติ จัดท าวารสารงานวิจัย อยา่งน้อยปลีะ 1 โครงการ

แผนโครงการ/กิจกรรม แผนงานวิจยั
 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

เป้าประสงค์
1. ส่งเสริมพฒันางานวิจัย ได้แก ่การบม่เพาะนักวิจัยหน้าใหม่ ระบบพีเ่ล้ียง การฝึกอบรม การเข้าร่วมกลุ่มวิจัย และส่งเสริมการจัดประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติและจัดท าวารสารงานวิจัย
2. ส่งเสริมการจัดสรรงบประมาณ หรือส่งเสริมใหไ้ด้รับงบประมาณจากภายนอก เพือ่น านักศึกษา บคุลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน น าความองค์ความรู้ไปช่วยเหลือพฒันาชุมชน และสามารถน าบทเรียนที่ได้รับมาพฒันาการเรียนการสอน

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ ผลลัพธ์ (Outcome)
ผลกระทบ 
(Impact)

3. นักวิจัย เขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการ เพือ่ใหไ้ด้รับการตีพมิพเ์ผยแพร่ลงวารสารวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 ของโครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ

ระยะเวลาด าเนินงาน (ขอระบุเป็นตามไตรมาส)

4. คณาจารย ์บคุลากรทางการศึกษาทางบริหารธุรกจิ และนักศึกษา มีเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ และน าเสนอผลงาน ตลอดจนยกยอ่งนักวิจัย/อาจารยท์ี่มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ดีเด่น  ไม่น้อยกว่า 1 กจิกรรม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม

สอดคล้องประเดน็
ยทุธศาสตรข์อง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา 

( 29 ตวัชี้วัด)
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ 2560ความสอดคล้องกับตวั
บ่งชี้การประกัน

คุณภาพการศึกษา
ภายใน (สกอ.) 

ระดบัคณะ

ความสอดคล้องกับตวั
บ่งชี้การประกัน

คุณภาพการศึกษา
ภายใน (สกอ.) 
ระดบัหลักสูตร

ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
แผ่นดิน รายได้ อ่ืนๆ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560
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ตัวชี้วัดโครงการ

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ ผลลัพธ์ (Outcome)
ผลกระทบ 
(Impact)

ระยะเวลาด าเนินงาน (ขอระบุเป็นตามไตรมาส)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม

สอดคล้องประเดน็
ยทุธศาสตรข์อง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา 

( 29 ตวัชี้วัด)
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ 2560ความสอดคล้องกับตวั
บ่งชี้การประกัน

คุณภาพการศึกษา
ภายใน (สกอ.) 

ระดบัคณะ

ความสอดคล้องกับตวั
บ่งชี้การประกัน

คุณภาพการศึกษา
ภายใน (สกอ.) 
ระดบัหลักสูตร

ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
แผ่นดิน รายได้ อ่ืนๆ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

5 โครงการพัฒนาการเขียนบทความเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ 1. เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจของนักวิจัย
เกี่ยวกับการเขียนบทความวิจัยและบทความ
วิชาการ
 2. เพื่อกระตุ้นให้นักวิจัยมีความมั่นใจในการ
เขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการ เพื่อให้
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ลงวารสารวิชาการทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ

7 2.1,2.3 4.2 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 50 คน

ความส าเร็จของ
โครงการเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ ร้อยละ 80

นักวิจัยน าเทคนิค
แนวทางที่ได้รับไป
ปรับใช้ในการเขียน
บทความวิจัยและ
บทความวิชาการ
ระดับชาติและ
นานาชาติเพื่อตีพิมพ์
เผยแพร่ต่อไป

เกิด
กระบวนการพัฒนา
ทักษะและเทคนิค
ให้อาจารย์นักวิจัย
สามารถเขียน
บทความวิจัยและ
บทความวิชาการ
ระดับชาติและ
นานาชาติเพื่อ
ตีพิมพ์เผยแพร่

   100,000 100,000  ผู้ช่วยคณบดีด้าน
งานวิจัยและ

บริการวิชาการ

งานวิจัยและ
บริการวิชาการ

6 โครงการน าเสนองานวิจัยของนักศึกษา (เวทีวิจัย ปีการศึกษา 2559) ภาคเรียนที่ 1 
และภาคเรียนที่ 2

1.เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกปฎิบัติและมี
โอกาสได้น าเสนองานวิจัย       
2. จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านบริหารธุรกิจ   
3 เพื่อจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ และน าเสนอ
ผลงานของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทางบริหารธุรกิจ

7, 9 2.1,2.3 3.2,4.2 250 คน 1.นักศึกษาได้น าเสนอ
ผลงานวิจัย จ านวน ไม่
น้อยกว่า 20 เร่ือง
2. อาจารย์ได้มีโอกาส
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
งานวิจัย จ านวนไม่น้อย
กว่า 20 คน

1. นักศึกษารายวิชา
วิจัยธุรกิจ ได้มีเวที
น าเสนอผลงานวิจัย
และการแลกเปล่ียน
ระหว่างอาจารย์ที่
ปรึกษางานวิจัย
2. นักศึกษารายวิชา 
สัมมนาทางการ
จัดการ ได้มีโอกาสได้
ฝึกปฏิบัติการจัดการ
สัมมนาและการเข้า
ร่วมการสัมมนา

1. นักศึกษาคณะ
บริหารธุรกิจและ
ศิลปศาสตร์ได้
ทักษะการเรียนรู้ 
5 ด้าน
2. อาจารย์ใน
คณะบริหารธุรกิจ
และศิลปศาสตร์
ได้มีโอกาส
แลกเปล่ียนความรู้
เชิงบูรณาการและ
น าประสบการณ์
ไปใช้ในการสอน 

   100,000           -      100,000       -    ผู้ช่วยคณบดีด้าน
งานวิจัยและ

บริการวิชาการ

งานวิจัยและ
บริการวิชาการ

7 โครงการสนับสนุนการท าวิจัยของคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้คณาจารย์ในสังกัด
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ท างานวิจัย 

7, 10 2.1 4.1 หลักสูตรละ 1 
เร่ือง หรือรวมกัน
ไม่น้อยกว่า 10 

เร่ือง

คณาจารย์แต่ละ
หลักสูตรมีความสนใจ
และมีส่วนร่วมในการท า
วิจัย

คณาจารย์เกิดการ
พัฒนาตนเองในด้าน
การท างานวิจัยเพิ่ม
มากขึ้น

ผลงานวิจัยของ
คณาจารย์
สามารถต่อยอด
การเรียนรู้ทั้ง
ภายในและ
ภายนอกห้องเรียน
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

   120,000           -      120,000       -    ผู้ช่วยคณบดีด้าน
งานวิจัยและ

บริการวิชาการ

งานวิจัยและ
บริการวิชาการ

 1,015,000     120,000     895,000        -   
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1 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้านชุมชนแบบมี
ส่วนร่วม
กรณีศึกษา :หมู่บ้านแม่สายป่าเมี่ยง หมู่ที่ 7 ต าบลโหล่ง
ขอด อ าเภอพร้าว จงัหวัดเชียงใหม่ (ปี2)

1.เพื่อพฒันาการผลิตแบบอนิทรีย์ ส่งเสริม
การใช้ปุ๋ยอนิทรีย์
2. เพื่อพฒันาคุณภาพเมล็ดกาแฟ 
กระบวนการผลิต และการสร้างรายได้เพิ่ม
ให้กบัสมาชิกกลุ่มวสิาหกจิชุมชนแม่สายป่า
เมี่ยง
3. เพื่อพฒันาผลิตภัณฑ์ ช่องทางการตลาด 
และสร้างแนวทางการจดัการความยั่งยืน
ผ่านคนในชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม
4. เพื่อจดัท าโปรแกรมท่องเที่ยว 
5. เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาของ
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาได้
บริการวชิาการและมีกระบวนการเรียนรู้
แบบบูรณาการร่วมกนัระหวา่งศาสตร์ด้าน
ต่างๆ
6. เพื่อสร้างความสัมพนัธร์ะหวา่งหน่วยงาน
ภาคีต่างๆ

11 3.1 3.2,4.1 ชาวบ้านบ้านแม่
สายป่าเมี่ยง 
จ านวน 40 คน

1. ชุมชนบ้าน
แม่สายป่าเมี่ยง
สามารถขยาย
ผลการการผลิต
แบบอนิทรีย์ 
ร้อยละ 15
2. กลุ่มสามารถ
พฒันา
ผลิตภัณฑ์ และ
มีช่องทาง
การตลาดเพิ่มขึ้น
3.  ชุมชนบ้าน
แม่สายป่าเมี่ยง
สามารถ
ยกระดับ
คุณภาพชีวติ
ชุมชนได้อย่าง
ยั่งยืน โดยใช้
แบบวดัความสุข

กลุ่มวสิาหกจิ
ชุมชนแม่สายป่า
เมี่ยงมีความ
เข้าใจการผลิต
การแฟอนิทรีย์ 
มีช่องทาง
การตลาดรองรับ
 และสามารถ
ยกระดับ
คุณภาพชีวติ
ชุมชนได้อย่าง
ยั่งยืน ประชากร
ในหมู่บ้าน
หลังจากได้รับ
การถ่ายทอด
ความรู้ที่
มหาวทิยาลัยได้
บริการวชิาการ 
สามารถ
ประกอบอาชีพ

มหาวทิยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา มี
เครือข่ายการ
ด าเนินงานด้าน
การบริการ
วชิาการเพิ่มขึ้น 
จากหน่วยงาน
ต่างๆ ที่
เกีย่วข้องในการ
พฒันาชุมชน 
บ้านแม่สายป่า
เมี่ยง

   300,000 300,000   ผู้ช่วยคณบดี
ด้านวจิยัและ

บริการวชิาการ

งานวจิยัและ
บริการวชิาการ 
คณะบริหารฯ

บริการวชิาการ

2 โครงการครูได้สอน นักศึกษาได้ฝึก ชุมชนได้ประโยชน์ 1. เพือ่บริการวชิาการแกชุ่มชนโดยการเขียนแผน
ธรุกจิ ตลอดจนค้นหาโจทย์งานวจิยัชุมชนของ
บคุลากรคณะบริหารธรุกจิและศิลปศาสตร์  
มหาวทิยาลัย               2. เพือ่ส่งเสริมใหเ้กดิ
การเรียนรู้และบริการวชิาการช่วยเหลือชุมชน 
ของนักศึกษาคณะบริหารธรุกจิและศิลปศาสตร์  
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้มีการ
เรียนรู้และเกดิประโยชน์ต่อชุมชนอย่างแทจ้ริง
3. เพือ่ใหน้ักศึกษาสามารถน ากระบวนการวจิยัไป
ใช้ประโยชน์ เพือ่ชุมชน                                
       4. เพือ่ใหศึ้กษาได้น าความรู้มาประยุกต์ใช้ 
และเกดิการเผยแพร่สู่ชุมชน                          
                  5. เพือ่จดักจิกรรมการเรียนการ
สอนทีเ่น้นการเรียนการสอนแบบบรูณาการ

11 3.1 3.2,4.2 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 400 คน

อาจารย์ นักศึกษา 
เกดิการเรียนรู้
และสามารถ
บริการวชิาการ
ช่วยเหลือชุมชนได้

1. ผู้สอนได้
ทบทวนความรู้
เดิมและเพิม่เติม
ความรู้ใหม่ใหก้บั
นักศึกษา   2.
นักศึกษาได้
ค้นควา้ความรู้
เพิม่เติมนอก
หอ้งเรียน  3. 
นักศึกษาได้
ประยุกต์ความรู้
เดิมกบัความรู้ใหม่
ในการท า
ประโยชน์ใหก้บั
ชุมชน  4.ได้
บรูณาการกบั
วชิาชีพเฉพาะ

1. ผู้สอนได้
ประเมินความรู้
ความสามารถของ
นักศึกษา  2.
นักศึกษาได้น า
ความรู้ไปท า
ประโยชน์ใหก้บั
ชุมชนได้จริง   3. 
หลักสูตรได้สร้าง
เครือข่ายกบักลุ่ม
ธรุกจิ

     300,000 -           300,000             -   รองคณบดีด้าน
วจิยัและบริการ

วชิาการ

งานวจิยัและ
บริการวชิาการ

       600,000        300,000      300,000            -   

2. ชุมชนหรือหน่วยงานเป้าหมาย สามารถพฒันา และมีความเข้มแข็ง สามารถพฒันาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง อย่างน้อย 1 ชุมชน

แผนโครงการ/กิจกรรม แผนงานบริการวิชาการ
 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

เปา้ประสงค์
1. คณะมีแผนการด าเนินงานการให้บริการวชิาการ ผ่านการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือหน่วยงานเป้าหมาย สามารถน าแผนการให้บริการวชิาการไปใช้ในการด าเนินงานในพื้นที่เป้าหมายได้อย่างชัดเจน
2. การให้บริการวชิาการของหน่วยงาน สามารถท าให้ชุมชนหรือหน่วยงานเป้าหมาย สามารถพฒันา และมีความเข้มแข็ง สามารถพฒันาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง
3. สามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือกบัหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกในการพฒันา และให้บริการวชิาการแกชุ่มชนหรือหน่วยงานเป้าหมาย
4. ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานในสังกดัมีส่วนร่วมในการด าเนินงานการให้บริการวชิาการตามศาสตร์ และความเชี่ยวชาญของแต่ละหน่วยงาน 
5. ส่งเสริมให้ทุกหลักสูตรมีการด าเนินโครงการการให้บริการวชิาการที่มีการบูรณาการกบัการเรียนการสอนและ/หรือการวจิยั
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามเปา้ประสงค์
1. มีแผนการด าเนินงานการให้บริการวชิาการแกชุ่มชนหรือหน่วยงานเป้าหมาย อย่างน้อย 1 แผนงาน

3. มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกบัหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกในการพฒันา และให้บริการวชิาการแกชุ่มชนหรือหน่วยงานเป้าหมาย อย่างน้อยปีละ 1 เครือข่าย
4. หน่วยงานในสังกดัมีส่วนร่วมในการด าเนินงานการให้บริการวชิาการตามศาสตร์ และความเชี่ยวชาญของแต่ละหน่วยงาน อย่างน้อยร้อยละ 50 ของหน่วยงานในสังกดั 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม

สอดคล้องประเดน็
ยทุธศาสตร์ของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา ( 29 

ตวัชี้วัด)

ความสอดคล้องกับตวั
บง่ชี้การประกัน

คุณภาพการศึกษา
ภายใน (สกอ.) ระดบั

คณะ

ความสอดคล้องกับตวั
บง่ชี้การประกัน

คุณภาพการศึกษา
ภายใน (สกอ.)  ระดบั

หลักสูตร

ตวัชีว้ัดโครงการ

เชิงปรมิาณ เชิงคุณภาพ
ผลลัพธ์ 

(Outcome)
ผลกระทบ 
(Impact)

รวมทัง้สิน้

งบประมาณ 2560

5. หลักสูตรในสังกดั มีการด าเนินโครงการการให้บริการวชิาการที่มีการบูรณาการกบัการเรียนการสอนและ/หรือการวจิยั ทุกหลักสูตร (9 หลักสูตร )

ระยะเวลาด าเนินงาน (ขอระบเุปน็ตามไตรมาส)

ผู้ก ากับตวับง่ชี้ ผู้รบัผิดชอบ หมายเหตุ
แผ่นดนิ รายได้ อ่ืนๆ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560
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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 โครงการ "ฉลอง 60 ป ีกาดหมัว้ คัวกิน๋ ย้อนถิ่นเวยีงเจด็ริน " สาขา
บริหารธรุกจิ

1.1 เพือ่ใหน้ักศึกษาได้มีประสบการณ์ร่วม
1.2 เพือ่ใหน้ักศึกษาได้มีความรู้ในประวติัศาสตร์
เวยีงเจด็ริน
1.3 เพือ่ใหน้ักศึกษาได้ประยุกต์ใช้ความรู้ในการ
ปฏบิติัจริงด้านบริหารธรุกจิ

23 1.6,4.1 3.2,5.2 1.นักศึกษาใน
สาขาบริหารธรุกจิ
เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ
 80
2.มีนักศึกษาและ
บคุลากร มทร.
ล้านนา เข้า
ร่วมงานไม่น้อย
กวา่ ร้อยละ 50

นักศึกษาในสาขา
บริหารธรุกจิทีเ่ข้า
ร่วมโครงการ
ได้รับ
ประสบการณ์ 
ความรู้ ด้าน
ศิลปวฒันธรรม
ล้านนา, การท า
ธรุกจิเบือ้งต้น
และประวติัเวยีง
เจด็ริน

1. นักศึกษามี
ความรักและหวง
แหน ใน
ศิลปะวฒันธรรม
ล้านนา
2. สร้าง
เอกลักษณ์ของตน
จากจารีต
วฒันธรรมที่
แตกต่าง
หลากหลาย

1. นักศึกษา
สามารถท างาน
ร่วมกบัผู้อืน่ได้ 
ท างานเปน็ทมี
2.มีความรู้ 
ประสบการณ์ใน
การเปน็
ผู้ประกอบการ

   150,000 -         150,000 - รองคณบดีด้านบริหาร หวัหน้าสาขา
บริหารธรุกจิ

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

1. เพือ่เปน็การสืบสานประเพณี ใหแ้กช่นรุ่นหลัง
2. เพือ่เปน็การส่งเสริมให ้คณาจารย์ เจา้หน้าที ่
และนักศึกษามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ประเพณี
ล้านนา
3. เพือ่ใหเ้กดิกระบวนการเรียนรู้การท างาน
ร่วมกนัเปน็ทมี
4. เพือ่ใหน้ักศึกษาท ากจิกรรมทีเ่ปน็การส่งเสริม
ประเพณีต่อไป

23 1.6,4.1 3.2 นักศึกษา 
คณาจารย์ และ
บคุลากร ได้เข้า
ร่วมโครงการด้าน
การท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรมไม่
น้อยกวา่ 1 คร้ัง

คณาจารย์ 
เจา้หน้าที ่และ
นักศึกษาคณะ
บริหารธรุกจิและ
ศิลปศาสตร์ ได้
เข้าร่วมโครงการ
สืบฮีตสานนฮอย 
ผ่อกอยวฒันธรรม
 ของคณะ
บริหารธรุกจิและ
ศิลปศาสตร์ เพือ่

1. คณาจารย์ 
เจา้หน้าที ่และ
นักศึกษาได้ร่วม
อนุรักษ์ เผยแพร่ 
สืบสานประเพณี 
อนัดีงาม 
2. คณาจารย์ 
เจา้หน้าที ่และ
นักศึกษา ได้แสดง
มุทติาจติแก่
คณาจารย์ที่

เปน็การส่งเสริมให ้
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่
 และนักศึกษามีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์
ประเพณีล้านนา เกดิ
กระบวนการเรียนรู้
การท างานร่วมกนั
เปน็ทมี สร้าง
วัฒนธรรมองค์ทีดี่ให้
เกดิขึน้ภายใน
หน่วยงาน

   200,000             -        200,000             -   รองคณบดีด้านบริหาร ฝ่ายบริหาร

3 โครงการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมสืบสานประเพณีรดน้ าด าหวัปีใ๋หม่เมือง 
(จอมทอง)

1.นักศึกษาได้ซึมซับถึงวฒันธรรมทีดี่งามของ
ทอ้งถิ่นและประเพณีไทย    2.นักศึกษาได้ศึกษา
และอนุรักษ์ หวงแหนประเพณีศิลปวฒันธรรม
ของทอ้งถิ่น                  3.นักศึกษาแสดงถึง
ความกตัญญู ความเคารพและนอบน้อมถ่อมตน 
ต่อครูอาจารย์

23 1.6,4.1 3.2  - จ านวนคร้ังที่
ด าเนินโครงการ   
 - จ านวน
กลุ่มเปา้หมายของ
โครงการ        - 
ความพงึพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

นักศึกษาได้มีส่วน
ร่วมกจิกรรม
แสดงถึงความ
กตัญญู ความ
เคารพและนอบ
น้อมถ่อมตน ต่อ
ครูอาจารย์ มี
ความพอใจใน
กจิกรรมคร้ังนีใ้น
ระดับดีมากกวา่
ร้อยละ 70 ใช้
แบบประเมิน
โครงการ

นักศึกษาแสดงถึง
ความกตัญญู 
ความเคารพและ
นอบน้อมถ่อมตน 
ต่อครูอาจารย์

นักศึกษาทีเ่ข้าร่วม
โครงการจ านวน
มากแสดงออกถึง
ความความเคารพ
และนอบน้อม
ถ่อมตน ต่อครู
อาจารย์

      5,000 -         5,000 -          รองคณบดีฝ่าย
บริหาร

ศูนย์การจดั
การศึกษาพเิศษ 

(จอมทอง)

4 โครงการแหเ่ทยีนจ าน าพรรษาประจ าป ี2560 1.เปน็การสืบสานประเพณี ใหแ้กช่นรุ่นหลัง        
    
2.เปน็การส่งเสริมให ้คณาจารย์ เจา้หน้าทีแ่ละ
นักศึกษามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ประเพณีที่
งดงามของไทย3.เกดิกระบวนการเรียนรู้การ
ท างานร่วมกนัเปน็ทมี                   
4.เพือ่ใหค้ณาจารย์ บคุลากร นักศึกษา ตระหนัก
ถึงความส าคัญของการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม
และวนัส าคัญทางศาสนา        
5. เพือ่เปน็การประชาสัมพนัธใ์หม้หาวทิยาลัยฯ 
เปน็ทีรู้่จกัของชุมชน

23 1.6,4.1 3.2  - จ านวนคร้ังที่
ด าเนินโครงการ    
- จ านวน
กลุ่มเปา้หมายของ
โครงการ        
- ความพงึพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ

นักศึกษาส่งเสริม
อนุรักษ์
ศิลปวฒันธรรม
และประเพณีอนัดี
งามทีม่ีมานานของ
ไทยและนักศึกษา
ได้ท ากจิกรรม
ร่วมกนั

นักศึกษาได้ท า
กจิกรรมร่วมกนั
สร้างสัมพนัธท์ีดี่
และเหน็
ความส าคัญ ของ
วนัส าคัญทาง
ศาสนา

นักศึกษา อาจารย์
 และเจา้หน้าทีไ่ด้
ท ากจิกรรม
ร่วมกนัท าใหเ้กดิ
ความสามัคคีใน
หมูค่ณะ

      5,000 -         5,000                -    รองคณบดีฝ่าย
วชิาการและ

กจิการนักศึกษา

ศูนย์การจดั
การศึกษาพเิศษ 

(จอมทอง)
และ

หวัหน้างาน
กจิการนักศึกษา
สโมสรนักศึกษา

2. มีโครงการ/กจิกรรมท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม ร่วมกนัของอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ในการส่งเสริมการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม รวมถึงประเพณีอนัดีงาม อย่างน้อย 5 โครกงาร/ปี

แผนโครงการ/กิจกรรม แผนงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

เปา้ประสงค์
1. ส่งเสริมการอนุรักษ ์พฒันา และสร้างเสริมเอกลักษณ์ศิลปวฒันธรรมท้องถิ่น
2. สนับสนุนการท าโครงการ/กจิกรรม ร่วมกนัของอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ในการส่งเสริมการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม รวมถึงประเพณีอนัดีงาม
3. มุ่งเสริมสร้างการอนุรักษ ์ ฟื้นฟ ู สืบสาน  พฒันา  เผยแพร่คุณค่าหรือมรดกทางวฒันธรรมชุมชน  ท้องถิ่น  สังคม  หรือแสดงความเป็นเอกลักษณ์ทางศิลปวฒันธรรมประจ าชาติ  เพื่อสร้างความรู้  ความเข้าใจ  และความภาคภาคภูมิใจในความเป็นไทย  

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามเปา้ประสงค์
1. มีโครงการที่ส่งเสริมการอนุรักษว์ฒันธรรมท้องถิ่นร่วมกบัชุมชนอย่างน้อย 1 โครงการ

4. ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม ให้มีความสอดคล้องกบัความเป็นสากล  แต่มีรากฐานของวฒันธรรมท้องถิ่นที่มีคุณค่า ทั้งในวฒันธรรมภายในสถาบันการศึกษา และวฒันธรรมสาธารณะที่แสดงถึงความเจริญทางปัญญา  ความรู้ ทัศนคติ การมีน้ าใจเสียสละ การมีส่วนร่วมกบัสังคม  จติอาสา  สามารถแสดงออกให้เห็นถึงการเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี  และเป็นที่พึ่งของสังคมได้

3. มีโครงการ หรือกจิกรรมที่เกีย่วข้องกบัการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม ที่สอดแทรกอยู่ในการเรียนการสอน หรือในหลักสูตร และนอกหลักสูตร เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาสามารถบูรณาการองค์ความรู้น าไปสู่การปฏิบัติได้ตามบริบทของสังคม อย่างน้อย 3 โครงการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม

สอดคล้องประเดน็
ยทุธศาสตร์ของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา ( 29 

ตวัชี้วัด)

ความสอดคล้องกับ
ตวับง่ชี้การประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน (สกอ.) 

ระดบัคณะ

ความสอดคล้องกับ
ตวับง่ชี้การประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน (สกอ.)  
ระดบัหลักสูตร

ตวัชีว้ัดโครงการ งบประมาณ 2560

4 มีโครงการศึกษาชุมชนและแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัวทิยากรชาวบ้าน เพื่อสร้างประสบการณ์ องค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวฒันธรรม การอนุรักษท์รัพยากรกบัผู้รู้ ปราชญ์ชาวบ้าน และผู้น าชุมชน อย่างน้อย 1 โครงการ

ผู้ก ากับตวับง่ชี้ ผู้รบัผิดชอบ หมายเหตุ
เชิงปรมิาณ เชิงคุณภาพ

ผลลัพธ์ 
(Outcome)

ผลกระทบ 
(Impact)

รวมทัง้สิน้ แผ่นดนิ รายได้ อ่ืนๆ
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

ระยะเวลาด าเนินงาน (ขอระบเุปน็ตามไตรมาส)
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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
ยทุธศาสตร์ของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา ( 29 

ตวัชี้วัด)

ความสอดคล้องกับ
ตวับง่ชี้การประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน (สกอ.) 

ระดบัคณะ

ความสอดคล้องกับ
ตวับง่ชี้การประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน (สกอ.)  
ระดบัหลักสูตร

ตวัชีว้ัดโครงการ งบประมาณ 2560

ผู้ก ากับตวับง่ชี้ ผู้รบัผิดชอบ หมายเหตุ
เชิงปรมิาณ เชิงคุณภาพ

ผลลัพธ์ 
(Outcome)

ผลกระทบ 
(Impact)

รวมทัง้สิน้ แผ่นดนิ รายได้ อ่ืนๆ
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

ระยะเวลาด าเนินงาน (ขอระบเุปน็ตามไตรมาส)

5 กจิกรรมถวายเทยีนพรรษา (ร่วมกบัมหาวทิยาลัยฯ) 1. เพือ่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามแบบ
ประเพณีทีสื่บทอดกนัมา 
2. กจิกรรมพธิกีรรมทางศาสนา

23 1.6,4.1 3.2 เพื่อเป็นการสืบ
สานวฒันธรรม
ให้คงอยู่สืบไป
โดยมีผู้เข้าร่วม
โครงการจ านวน
 1,000 คน

นักศึกษาได้
เรียนรู้
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีล้านนา
เป็นการ
เสริมสร้างอตั
ลักษณ์ให้คงอยู่
สืบไป

นักศึกษามีการ
ท างานเป็นทีมมี
คุณธรรมและ
จริยธรรมมี
ทักษะทาง
ปัญญาและ
ความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุดคล
ได้รับองคื
ความรู้ด้าน
ศิลปะวฒันธรรม

นักศึกษาได้รับ
การปลูกฝัง
กจิกรรมที่ฟื้นฟู
 อนุรักษ ์สืบ
สาน  พมันา 
เผยแพร่ศิลปะ
และวฒันธรรม
ส่งเสริมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
ให้เป็นรากฐาน
การพฒันาองค์
ความรที่ดีขึ้น

      5,000 0         -       5,000 P  รองคณบดีฝ่าย
วชิาการและ

กจิการนักศึกษา

หัวหน้างาน
กจิกรรม
นักศึกษา/นายก
สโมสรนักศึกษา

* งบสโมสร
นักศึกษา

6 โครงการวนัแม่แหง่ชาติประจ าป ี2560 (จอมทอง) 1.เพือ่จดักจิกรรมพระราชกรณียกจิของ
พระบาทสมเด็จพระนางเจา้พระบรมราชินีนาถ 
และระลึกถึงพระมหากรุณาธคุิณของ
พระบาทสมเด็จพระนางเจา้พระบรมราชินีนาถ 
2. เพือ่ใหน้ักศึกษาได้แสดงความเคารพต่อมารดา
ผู้มีพระคุณ 
3. เพือ่ใหน้ักศึกษาเกดิความสามัคคีในการท างาน
เปน็ทมี   
4. เพือ่ถวายเปน็พระราชกศุลและแสดงพลัง
สามัคคีของส่วนราชการ ประชาชน ในการร่วมใจ
กนัจดักจิกรรม

23 1.6,4.1 3.2  - จ านวนคร้ังที่
ด าเนินโครงการ   
 - จ านวน
กลุ่มเปา้หมายของ
โครงการ        - 
ความพงึพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้แสดงออกถึง
ความจงรักภกัดี
ต่อ
พระบาทสมเด็จ
พระนางเจา้
พระบรมราชินีนาถ
และระลึกถึงพระ
มหากรุณาธคุณ
ของ
พระบาทสมเด็จ
พระนางเจา้

นักศึกษาและ
บคุลากรของศูนย์
การจดัการศึกษา
พเิศษ (จอมทอง)
แสดงออกถึง
ความจงรักภกัดี
ต่อ
พระบาทสมเด็จ
พระนางเจา้
พระบรมราชินีนาถ
และระลึกถึงพระ
มหากรุณาธคุณ
ของ
พระบาทสมเด็จ
พระนางเจา้

นักศึกษาทีเ่ข้า
ร่วมกจิกรรมรู้จกั
และเข้าใจในการ
ท างานเปน็ทมี
และกจิกรรมช่วย
สร้างความกตัญญู

      5,000 0 5,000 0  รองคณบดีฝ่าย
วชิาการและ

กจิการนักศึกษา

ศูนย์การจดั
การศึกษาพเิศษ 

(จอมทอง)

7 โครงการวนัพอ่แหง่ชาติประจ าป ี2560 (จอมทอง) 1. เพือ่ใหน้ักศึกษาได้ตระหนักถึงความกตัญญู
กตเวทต่ีอผู้พอ่ผู้มีพระคุณ
2. เพือ่ใหน้ักศึกษา บคุลากร ได้แสดงออกถึง
ความกตัญญูกตเวท ีน้อมล ารึกในพระมหา
กรุณาธคุิณ และแสดงความจงรักภกัดี ถวายเปน็
ราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั
3. เพือ่เผยแพร่พระราชกรณียกจิ ของ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั ใหพ้อ่ ลูก ได้ส านึก
และตระหนักในพระมหากรุณาธคุิณทีท่รงมีต่อ
ปวงพสกนิกชาวไทย

23 1.6,4.1 3.2  - จ านวนคร้ังที่
ด าเนินโครงการ   
 - จ านวน
กลุ่มเปา้หมายของ
โครงการ        - 
ความพงึพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

1.นักศึกษา 
บคุลากร 
ตลอดจน
ประชาชนทัว่ไป
แสดงความ
จงรักภกัดีแด่องค์
พระบาทสมเด็จ
พระเจา้อยู่หวั    
2.นักศึกษาและ
ประชาชนทัว่ไป
ร่วมเทดิทนู
พระคุณของพอ่
และยกย่อง
บทบาทของพอ่ที่
มีต่อครอบครัว
และสังคม

นักศึกษา
ประชาชนร่วมกนั
แสดงความ
จงรักภกัดีแด่องค์
พระบาทสมเด็จ
พระเจา้อยู่หวั    
และร่วมเทดิทนู
พระคุณของพอ่

นักศึกษาและ
ประชาชนทีเ่ข้า
ร่วมโครงการเกดิ
ความยกย่อง
บทบาทของพอ่ที่
มีต่อครอบครัว
และสังคม โดย
กจิกรรมการใส่
บาตร

      5,000 -         5,000                -    รองคณบดีฝ่าย
วชิาการและ

กจิการนักศึกษา

ศูนย์การจดั
การศึกษาพเิศษ 

(จอมทอง)

ด าเนินการแล้ว

8 โครงการท าบญุคณะบริหารธรุกจิและศิลปศาสตร์/สาขา 1. กจิกรรมส่งเสริมศิลปวฒันธรรม  
2. กจิกรรมพธิกีรรมทางศาสนา        
3. กจิกรรมสร้างขวญัก าลังใจและเสริมสร้าง
ความเป็นสิริมงคล

23 1.6,4.1 3.2 เพื่อเป็นการ
อนุรักษ์
ศิลปวฒันธรรม
และคงอตั
ลักษณ์รูปแบบ
ของวฒันธรรม
ล้านนาโดยมี
นักศึกษาเข้า
ร่วมทุกชั้นปี

นักศึกษาทุกชั้น
ปี มีความรู้ด้าน
ประเพณีและ
พธิกีรรมทาง
ศาสนาที่สืบ
ทอดสู่คนรุ่นหลัง
ให้คงอยู่ต่อไป

นักศึกษาได้
เรียนรู้ด้าน
ศิลปวมันธรรม
พื้นถิ่นที่ถูกสืบ
ทอดมายาวนาน
จากรุ่นสู่รุ่น

นักศึกษาได้รับ
การปลูกฝัง
กจิกรรมที่ฟื้นฟู
 อนุรักษ ์สืบ
สาน  พมันา 
เผยแพร่ศิลปะ
และวฒันธรรม
ส่งเสริมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
ให้เป็นรากฐาน
การพฒันาองค์
ความรุ้ที่ดีขึ้น

    20,000 0   20,000 P  รองคณบดีฝ่าย
บริหาร

หัวหน้างาน
กจิกรรม
นักศึกษา/นายก
สโมสร
นักศึกษา+ศูนย์
การจดัการ
ศึกษาพเิศษ
จอมทอง

* งบสโมสร
นักศึกษา
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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
ยทุธศาสตร์ของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา ( 29 

ตวัชี้วัด)

ความสอดคล้องกับ
ตวับง่ชี้การประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน (สกอ.) 

ระดบัคณะ

ความสอดคล้องกับ
ตวับง่ชี้การประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน (สกอ.)  
ระดบัหลักสูตร

ตวัชีว้ัดโครงการ งบประมาณ 2560

ผู้ก ากับตวับง่ชี้ ผู้รบัผิดชอบ หมายเหตุ
เชิงปรมิาณ เชิงคุณภาพ

ผลลัพธ์ 
(Outcome)

ผลกระทบ 
(Impact)

รวมทัง้สิน้ แผ่นดนิ รายได้ อ่ืนๆ
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

ระยะเวลาด าเนินงาน (ขอระบเุปน็ตามไตรมาส)

9 โครงการท าบญุศูนย์การจดัการศึกษาพเิศษ (จอมทอง) 1.เพือ่ความเปน็สิริมงคลและสร้างขวญัก าลังใจ
ใหแ้กบ่คุลากร คณาจารย์ นักศึกษา ศูนย์การจดั
การศึกษาพเิศษ (จอมทอง)     
2.เพือ่ใหน้ักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการท ากจิกรรม  
               
3.เพือ่สืบทอดประเพณีอนัดีงาม              4.เพือ่
บ าเพญ็ประโยชน์และรักษาส่ิงแวดล้อม

23 1.6,4.1 3.2  - จ านวนคร้ังที่
ด าเนินโครงการ   
 - จ านวน
กลุ่มเปา้หมายของ
โครงการ        - 
ความพงึพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

นักศึกษาได้มีส่วน
ร่วมในการเข้า
ร่วมกจิกรรม

นักศึกษามีส่วน
ร่วมในการจดั
โครงการเพือ่ความ
เปน็สิริมงคล

ในการกจิกรรมท า
ใหเ้กดิความ
สามัคคีในการ
ท างานเปน็ทมี
ของนักศึกษาและ
คณาจารย์

    20,000 -         20,000              -    รองคณบดีฝ่าย
วชิาการและ

กจิการนักศึกษา

ศูนย์การจดั
การศึกษาพเิศษ 

(จอมทอง)

10 โครงการจติอาสาอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม (จอมทอง) 1.เพือ่ส่งเสริมและสนับสนุนใหน้ักศึกษาและ
ประชาชนในพืน้ที ่ได้ท ากจิกรรมร่วมกนั           
2.เพือ่ส่งเสริมและสนับสนุนใหน้ักศึกษาและ
ประชาชนรักในสถาบนั  
3.เพือ่ปอ้งกนัการเกดิไฟปา่             
4.เพือ่ปอ้งกนัและรักษาทรัพย์สินของทางราชการ

24 1.6,4.1 3.2  - จ านวนคร้ังที่
ด าเนินโครงการ   
 - จ านวน
กลุ่มเปา้หมายของ
โครงการ        - 
ความพงึพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

ได้ร่วมกนัปอ้งกนั
ไฟปา่ ไม่ใหก้อ่
ความเสียหาย
ใหก้บั
มหาวทิยาลัยใน
ภายหลังและ
นักศึกษา
ประชาชนเกดิ
ความรักใน
สถาบนัและ
ทอ้งถิ่นของตนเอง

มีแนวกนัไฟเพือ่
ปอ้งกนัไฟปา่และ
 นักศึกษา
ประชาชนเกดิ
ความรักใน
สถาบนัและ
ทอ้งถิ่นของตนเอง

นักศึกษาและ
ประชาชนทีเ่ข้า
ร่วมโครงการเกดิ
ความสามัคคีใน
การท างานเปน็หมู่
คณะ

    12,000 -         12,000              -    รองคณบดีฝ่าย
วชิาการและ

กจิการนักศึกษา

ศูนย์การจดั
การศึกษาพเิศษ 

(จอมทอง)

11 โครงการสืบสานวฒันธรรมภมูิปญัญาเพือ่สืบสานวฒันธรรม "ตามฮีบ สืบ
ฮอย ประเวณี"

1. เพือ่ส่งเสริมสนับสนุนและอนุรักษ์ประเพณี
และวฒันธรรมทอ้งถิ่น
2. เพือ่สร้างโอกาสใหน้ักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้
ประวติัศาสตร์ และศิลปวฒันธรรม ประเพณีของ
ทอ้งถิ่น
3. เพือ่ใหน้ักศึกษาได้เรียนรู้ความส าคัญ รู้จกัวถิี
ชีวติ รู้ถึงคุณค่าของประวติัศาสตร์ในทอ้งถิ่น ความ
เปน็มา และวฒันธรรมประเพณีของทอ้งถิ่น อนั
จะสร้างความภมูิใจและจติส านึกในการรักษา
วฒันธรรมประเพณีของทอ้งถิ่นสืบไป
4. เพือ่น าไปใช้ในชีวติจริง และในสถาน
ประกอบการ ระหวา่งการศึกษาและหลังส าเร็จ
การศึกษา

23 1.6,4.1 3.2 จ านวน
กลุ่มเปา้หมาย
โครงการฯ 25 คน

นักศึกษาได้เรียนรู้
 ศึกษา
ประวติัศาสตร์ 
และ
ศิลปวฒันธรรม 
ประเพณีของ
ทอ้งถิ่น อย่างน้อย
 1 กจิกรรมใน
การด าเนินโครงการ

มีกจิกรรมที่
ส่งเสริมสนับสน
นุรการเรียนรู้ 
รักษาสืบสาร
วฒันธรรมและ
เกดิกจิกรรม
ส่งเสริมงานท านุ
บ ารุงวฒันธรรม

สร้างโอกาสให้
นักศึกษาได้มีโอกาส
เรียนรู้ประวัติศาสตร์ 
และศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีของทอ้งถิน่
และเรียนรู้
ความส าคัญ รู้จักวิถี
ชีวิต รู้ถึงคุณค่าของ
ประวัติศาสตร์ใน
ทอ้งถิน่ ความเปน็มา
 และวัฒนธรรม
ประเพณีของทอ้งถิน่ 
อนัจะสร้างความ
ภมูิใจและจิตส านึกใน
การรักษาวัฒนธรรม
ประเพณีของทอ้งถิน่
สืบไป

    30,000 -             30,000 - คณบดี หลักสูตร MBA

12 โครงการไหวค้รู         1.เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและอนุรักษ์
ประเพณีและวฒันธรรมท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรม  
2.เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและอนุรักษพ์ธิกีรรม
ทางศาสนา (พธิไีหวค้รู) 
3. เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูต่อครู

23 1.6,4.1 3.2 เพื่อให้นักศึกษา
เร่ิมต้นชีวติการ
เรียนในร้ัว
มหาวทิยาลัย
อย่างมีความสุข
 มีผู้เข้าร่วม
โครงการจ านวน
 1,200 คน

นักศึกษาชั้นปีที่
 1 เข้าใหม่ทุก
สาขาได้ร่วม
กจิกรรมสืบสาน
วฒันธรรม
ประเพณีและ
การสร้าง
ความสัมพนัธ์
อนัดีระหวา่ง
คณาจารย์และ
นักศึกษา

เป็นกจิกรรมที่
ผู้เข้าร่วมได้รับ
การพฒันาด้าน
สติปัญญา สังคม
 อารมณ์ 
ร่างกาย และ
คุณธรรม
จริยธรรม 
สอดคล้องกบั
คุณลักษณะ
ของบัณฑิตที่พงึ
ประสงค์

นักศึกษาได้รับ
การต้อนรับจาก
ผู้บริหาร
คณาจารย์
เจา้หน้าที่และ
เพื่อนนักศึกษา
และน้อมรับการ
เป็นศิษย์ พร้อม
ที่จะศึกษาเล่า
เรียนอย่างมี
คุณภาพต่อไป

    13,000 -                    -   13,000     รองคณบดีฝ่าย
วชิาการและ

กจิการนักศึกษา

หัวหน้างาน
กจิกรรม
นักศึกษา/นายก
สโมสรนักศึกษา

* งบสโมสร
นักศึกษา

(ด าเนินการ
แล้ว)

13 โครงการอบรมจริยธรรม ประจ าปกีารศึกษา 2560 1. เพื่อส่งเสริมท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม      
2. เพื่ออนุรักษป์ระเพณีและสืบสาน
พธิกีรรมทางศาสนาที่สืบทอดมายาวนาน
3. เพื่อปลูกฝังนักศึกษาใหม่และนักศึกษา
ปัจจบุันให้มีจริยธรรมดีงาม ตามแบบจารีต
ประเพณีต่างๆ

23 1.6,4.1 3.2 เพื่อให้นักศึกษา
เร่ิมต้นชีวติการ
เรียนในร้ัว
มหาวทิยาลัย
อย่างมีความสุข
 ผู้เข้าร่วม
โครงการจ านวน
 1,200 คน

นักศึกษาชั้นปีที่
 1 เข้าใหม่ทุก
สาขาได้ร่วม
กจิกรรมอบรม
จริยธรรม สืบ
สานวฒันธรรม
ประเพณีและ
การสร้าง
ความสัมพนัธ์
อนัดีระหวา่ง
คณาจารย์และ
นักศึกษา

เป็นกจิกรรมที่
ผู้เข้าร่วมได้รับ
การพฒันาด้าน
สติปัญญา สังคม
 อารมณ์ 
ร่างกาย และ
คุณธรรม
จริยธรรม 
สอดคล้องกบั
คุณลักษณะ
ของบัณฑิตที่พงึ
ประสงค์

นักศึกษาน า
องค์ความรู้ที่
ได้รับมาปรับใช้
ให้เกดิ
ประโยชน์ต่อ
การเรียน  
สร้าง
ความสัมพนัธ์
อนัดีระหวา่ง
อาจารย์และ
นักศึกษา และ
สังคม ชุมชนที่
นักศึกษาอาศัย
อยู่

   308,000 -                    -   308,000   รองคณบดีฝ่าย
วชิาการและ

กจิการนักศึกษา

หัวหน้างาน
กจิกรรม
นักศึกษา/นายก
สโมสรนักศึกษา

* งบสโมสร
นักศึกษา
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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
ยทุธศาสตร์ของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา ( 29 

ตวัชี้วัด)

ความสอดคล้องกับ
ตวับง่ชี้การประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน (สกอ.) 

ระดบัคณะ

ความสอดคล้องกับ
ตวับง่ชี้การประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน (สกอ.)  
ระดบัหลักสูตร

ตวัชีว้ัดโครงการ งบประมาณ 2560

ผู้ก ากับตวับง่ชี้ ผู้รบัผิดชอบ หมายเหตุ
เชิงปรมิาณ เชิงคุณภาพ

ผลลัพธ์ 
(Outcome)

ผลกระทบ 
(Impact)

รวมทัง้สิน้ แผ่นดนิ รายได้ อ่ืนๆ
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

ระยะเวลาด าเนินงาน (ขอระบเุปน็ตามไตรมาส)

14 โครงการนมัสการพระธาตุสะอาดตา  1.เพื่อให้นักศึกษาร่วมท ากจิกรรมจติอาสา  
   
2.เพื่อเป็นการสืบสานวฒันธรรมที่ดีงามให้
คงอยู่ตลอดไป   
3.เพื่อเป็นการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นที่
เป็นรากฐานการพฒันาองค์ความรู้

23 1.6,4.1 3.2 เพื่อเป็นการสืบ
สานวฒันธรรม
ให้คงอยู่สืบไป
โดยมี นักศึกษา 
 และบุคลากร 
จ านวน 200 คน

นักศึกษาชั้นปีที่
 1 ร่วมสืบสาน
วฒันธรรมที่ดี
งามได้รับการ
สืบทอดมาจาก
รุ่นสู่รุ่นจนเป็น
วฒันธรรมที่ดีงาม

นักศึกษามีการ
ท างานเป็นทีมมี
คุณธรรมและ
จริยธรรมมี
ทักษะทาง
ปัญญาและ
ความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุดคล
และการสร้าง
จติอาสา
ช่วยเหลือสังคม

นักศึกษาได้รับ
การปลูกฝัง
กจิกรรมที่ฟื้นฟู
 อนุรักษ ์สืบ
สาน  พฒันา 
เผยแพร่ศิลปะ
และวฒันธรรม
ส่งเสริมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
ให้เป็นรากฐาน
การพฒันาองค์
ความรุ้ที่ดีขึ้น

8,000 -                 -   8,000      รองคณบดีฝ่าย
วชิาการและ

กจิการนักศึกษา

หัวหน้างาน
กจิกรรม
นักศึกษา/นายก
สโมสรนักศึกษา

* งบสโมสร
นักศึกษา

15 โครงการนมัสการครูบาศรีวชิัย    1. กจิกรรมส่งเสริมท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม
  
2. กจิกรรมพธิกีรรมทางศาสนา
3. เป็นการแสดงความกตัญญูต่อครู

23 1.6,4.1 3.2 เพื่อเป็นการสืบ
สานประเพณีที่
ดีงามและ
วฒันธรรม
ล้านนาที่สืบ
ทอดกนัมา ให้
คงอยู่สืบไปโดย
มีนักศึกษาทุก
ชั้นปีผู้เข้าร่วม
โครงการ 
จ านวน 900 คน

นักศึกษาคณะ
บริหารธรุกจิฯมี
ความรู้ความ
เข้าใจด้าน
พธิกีรรมล้านนา
โบราณ

นักศึกษาได้
ร่วมกนัจดั
กจิกรรมสืบ
สานวมันธรรม
พื้นถิ่นและได้
ร่วมกนัฟื้นฟ ู
อนุรักษ ์สืบสาน
 พฒันา  
เผยแพร่ศิลปะ
และวมันธรรม
ส่งเสริมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

นักศึกษาได้
ร่วมกนัจดั
กจิกรรมร่วมกนั
อนุรักษแ์ละร่วม
การสืบสาน
ศิลปะวฒันธรรม
พื้นถิ่น และเป็น
วฒันธรรมของ
ชาติให้คงอยู่
สืบไป

    27,000 -                    -   27,000     รองคณบดีฝ่าย
วชิาการและ

กจิการนักศึกษา

หัวหน้างาน
กจิกรรม
นักศึกษา/นายก
สโมสรนักศึกษา

* งบสโมสร
นักศึกษา

(ด าเนินการ
แล้ว)

16 โครงการสืบสานวฒันธรรมภายใต้การบรูณาการร่วมกบัหน่วยงานใน
ทอ้งถิ่นอ าเภอจอมทองมหกรรมผ้าฝ้ายทอมือ 116 ป ีของดีจอมทอง 
ประจ าป ี2560

1. เพื่อใหเ้ผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ศูนย์การจดัการศึกษา
พิเศษ (จอมทอง) เปน็ทีรู้่จกัมากยิ่งขึ้น            
2.เพื่อใหน้ักศึกษาได้ร่วมกนัท านุบ ารุงสืบทอดศิลปวัฒธรรม
ประเพณีอนัดีงามของทอ้งถิ่นใหค้งอยู่ตลอดไป      
3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ทีดี่กบัชุมชน 
4. เพื่อใหน้ักศึกษา บคุลากร ได้แสดงออกถึงความกตัญญู
กตเวท ีน้อมล ารึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความ
จงรักภกัดี ถวายเปน็ราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยู่หวั
5. เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกจิ ของพระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยู่หวั ได้ส านึกและตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณทีท่รง
มีต่อปวงพสกนิกชาวไทย

23 1.6,4.1 3.2  - จ านวนคร้ังที่
ด าเนินโครงการ
- จ านวน
กลุ่มเปา้หมายของ
โครงการ        
- ความพงึพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

1. นักศึกษาได้
ร่วมกนัท านุบ ารุงสืบ
ทอดศิลปวัฒธรรม
ประเพณีอนัดีงาม
ของทอ้งถิน่ใหค้งอยู่
ตลอดไป
2. นักศึกษา บคุลากร
 ตลอดจนประชาชน
ทัว่ไปแสดงความ
จงรักภกัดีแด่องค์
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่วั

1. นักศึกษารู้และสืบ
สานประเพณีอนัดี
งามของทอ้งถิน่ใหค้ง
อยูต่ลอดไป
2. นักศึกษา
ประชาชนร่วมกนั
แสดงความจงรักภกัดี
แด่องค์
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่วั

นักศึกษาทีเ่ข้าร่วม
โครงการรู้จัก
ประเพณีของทอ้งถิน่
เพิ่มมากขึน้
2. นักศึกษาและ
ประชาชนทีเ่ข้าร่วม
ได้รู้ถึงพระราชกรณีย
กจิ ของ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่วั ได้ส านึก
และตระหนักในพระ
มหากรุณาธิคุณทีท่รง
มีต่อปวงพสกนิกชาว
ไทย

    15,000 -               15,000                    -   หัวหน้างาน
กจิกรรมนักศึกษา

- ผู้ช่วยคณบดี
ด้านศูนย์การจดั
การศึกษาพเิศษ
จอมทอง
- หัวหน้างาน
กจิกรรมนักศึกษา

     828,000             -        447,000     381,000
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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 โครงการพฒันาบุคลากรสายวชิาการด้านเทคนิคการสอนเพื่อ
ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ 
  

1. เพื่ออบรมให้ความรู้เกีย่วกบัการ
ออกแบบกจิกรรมเทคนิคการเรียนการ
สอน โดยเน้นให้เกดิประโยชน์ต่อผู้เรียน
เป็นส าคัญแกค่ณาจารย์ของคณะ
บริหารธรุกจิและศิลปศาสตร์ใน 6 พื้นที่
2. เพื่อพฒันากจิกรรมและเทคนิคการ
เรียนการสอนในหลักสูตรต่าง ๆ ที่เปิด
สอนโดยคณะบริหารธรุกจิและศิลป
ศาสตร์ใน 6 พื้นที่

15 5.1 4.1 จ านวนบุคลากร
ของคณะที่เข้า
ร่วมโครงการ 
จ านวน 350 คน
  

บุคลากรสาย
วชิาการ ของ
คณะ
บริหารธรุกจิ
และศิลปศาสตร์
ใน 6 พื้นที่ ที่
เข้าร่วมอบรม
ได้รับความรู้
เกีย่วกบัการ
ออกแบบ
กจิกรรมเทคนิค
การเรียนการ
สอนโดยเน้นให้
เกดิประโยชน์
ต่อผู้เรียนเป็น
ส าคัญ และมี
การพฒันา
กจิกรรมและ
เทคนิคการ
เรียนการสอน

1. การจดัการ
เรียนการสอน
ในแต่ละ
หลักสูตรของ
คณะ
บริหารธรุกจิ
และศิลปศาสตร์
 ในทุกเขตพื้นที่
มีคุณภาพสูง
ยิ่งขึ้น
2. มีการ
ปรับปรุง
กจิกรรมการ
เรียนการสอน
ในหลักสูตร
ต่าง ๆ มากขึ้น
ในทุกพื้นที่

1. กจิกรรม
ดังกล่าวจะ
สามารถสนอง
ต่อยุทธศาสตร์
ด้านการเรียน
การสอน ในการ
ผลิตบัณฑิตนัก
ปฏิบัติ
2. บัณฑิตของ
คณะคณะ
บริหารธรุกจิ
และศิลปศาสตร์
 มีคุณภาพตรง
ตามความ
ต้องการของ
ตลาดแรงงาน 
และสามารถ
แข่งขันได้ใน
ระดับสากล

    542,030 542,030    -        -     รองคณบดีด้าน
บริหาร

งานบุคลากร 
คณะบริหารฯ

ด าเนินการแล้ว

2 โครงการอบรมพฒันาความรู้บุคลากร เพื่อเพิ่มศักยภาพใน
การปฏิบัติงาน คณะบริหารธรุกจิและศิลปศาสตร์

1. เพื่อสร้างเสริมทัศนคติ ของบุคลากร
ในหน่วยงาน และมีพฤติกรรมการ
บริการที่ดี สร้างความพงึพอใจต่อ
ผู้รับบริการ
2. เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนได้รับ
การพฒันาความรู้และทักษะในการ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
3. เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุน
สามารถน าความรู้ที่ได้จากการพฒันา
ศักยภาพไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานของตนเอง
4. เพื่อให้บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการมี
ความเข้าใจเร่ืองการประกนัคุณภาพ
มากขึ้น

15 5.1 5.4 จ านวนบุคลากร
ของคณะที่เข้า
ร่วมโครงการ 
จ านวน 45 คน  

1. บุคลากรมี
ผลการทดสอบ
ดีขึ้นไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 80 เมื่อ
เทียบจาก
แบบทดสอบ
กอ่นและหลัง
เข้าร่วมโครงการ
2. ผลการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
บุคลากรสาย
สนับสนุน มีผล
การประเมิน
ด้านการ
ปฏิบัติงานไม่
น้อยกวา่ร้อยละ
 75 ของคะแนน
เต็ม

1. บุคลากร
ได้รับการสร้าง
เสริมทัศนคติ
และมี
พฤติกรรมการ
บริการที่ดีใน
การท างาน
2. บุคลากรมี
การพฒันาการ
ท างานให้มี
ประสิทธภิาพ 
เพิ่มระดับ
ความสามารถ
ตามภาระงาน
หน้าที่
3. บุคลากรน า
ความรู้ที่ได้จาก
การพฒันา
ศักยภาพไป
ประยุกต์ใช้ใน

1.บุคลากรมี
ความเข้าใจ 
และตระหนัก
ในหน้าที่ของ
งาน สามารถ
ปฏิบัติงานได้
อย่างมี
ประสิทธภิาพ
อย่างเป็นระบบ
มากยิ่งขึ้น
2. ผลการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
บุคลากรสาย
สนับสนุน มีผล
การประเมิน
ด้านการ
ปฏิบัติงานไม่
น้อยกวา่ร้อยละ
 75 ของคะแนน

    167,962 167,962    -        รองคณบดีด้าน
บริหาร

งานบุคลากร 
คณะบริหารฯ

ด าเนินการแล้ว

2. มีแผนการด าเนินงานของคณะบริหารธรุกจิและศิลปศาสตร์ที่ผ่านการมีส่วนร่วมของแต่ละหน่วยงาน และสามารถน าไปถ่ายทอดเพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานภายในคณะ อย่างน้อย 5 แผนงานตามพนัธกจิ

แผนโครงการ/กิจกรรม แผนงานบริหารจัดการ
 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

เปา้ประสงค์
1. สนับสนุนให้คณาจารย์มีคุณวฒิุทางการศึกษา และต าแหน่งทางวชิาการเป้นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง และมีการส่งเสริมให้มีการเพิ่มพนูความรู้ความสามารถของอาจารย์เอสร้างความเข้มแข็งทางวชิาการ รวมถึงฝึกอบรมบุคลากรเพื่อเพิ่มทักษะการท างานในด้านต่างๆ
2. มีการบริหารจดัการหน่วยงาน ซ่ึงไดแก การด าเนินงานโครงสร้างพื้นฐาน งบประมาณ  บริหารงานบุคคล  และบริหารงานทั่วไป  โดยมีเปาหมายในการบริหารจดัการผ่านการมีส่วนร่วมของทุกคนในองค์กร หลักความโปร่งใส ตรวจสอบได้   

4. ให้ความส าคัญของการประกนัคุณภาพการศึกษาทั้งในระดับหลักสูตร และระดับคณะ

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามเปา้ประสงค์
1. หน่วยงานส่งเสริมให้มีการเพิ่มพนูความรู้ความสามารถของอาจารย์เอสร้างความเข้มแข็งทางวชิาการให้แกค่ณาจารย์ และฝึกอบรมบุคลากรเพื่อเพิ่มทักษะการท างานในด้านต่างๆ อย่างน้อย 1 คร้ังต่อปี

3. การให้ความส าคัญของการบริหารจดัการความรู้ การบริหารความเส่ียงและการการควบคุมภายใน 

3. มีการด าเนินงานด้านการจดัการความรู้  (Knowledge Management) และการจดัเกบ็องค์ความรู้อย่างเป็นระบบในด้านการเรียนการสอน และการวจิยั อย่างน้อย 2 เร่ือง/ปี
4. มีการด าเนินกจิกรรมด้านการประกนัคุณภาพการศึกษา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในงานประกนัคุณภาพการศึกษาให้แกค่ณาจารย์ บุคลากร รวมถึงนักศึกษา อย่างน้อย 2 โครงการ/กจิกรรม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม

สอดคล้องประเดน็
ยทุธศาสตร์ของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา ( 29 

ตวัชี้วัด)

ความสอดคล้องกับ
ตวับง่ชี้การประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน (สกอ.) 

ระดบัคณะ

ความสอดคล้องกับ
ตวับง่ชี้การประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน (สกอ.)  
ระดบัหลักสูตร

ตวัชีว้ัดโครงการ

เชิงปรมิาณ เชิงคุณภาพ
ผลลัพธ์ 

(Outcome)
ผลกระทบ 
(Impact)

รวมทัง้สิน้

งบประมาณ 2560 ระยะเวลาด าเนินงาน (ขอระบเุปน็ตามไตรมาส)

ผู้ก ากับตวับง่ชี้ ผู้รบัผิดชอบ หมายเหตุ
แผ่นดนิ รายได้ อ่ืนๆ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

Page 1 of 5



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
ยทุธศาสตร์ของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา ( 29 

ตวัชี้วัด)

ความสอดคล้องกับ
ตวับง่ชี้การประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน (สกอ.) 

ระดบัคณะ

ความสอดคล้องกับ
ตวับง่ชี้การประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน (สกอ.)  
ระดบัหลักสูตร

ตวัชีว้ัดโครงการ

เชิงปรมิาณ เชิงคุณภาพ
ผลลัพธ์ 

(Outcome)
ผลกระทบ 
(Impact)

รวมทัง้สิน้

งบประมาณ 2560 ระยะเวลาด าเนินงาน (ขอระบเุปน็ตามไตรมาส)

ผู้ก ากับตวับง่ชี้ ผู้รบัผิดชอบ หมายเหตุ
แผ่นดนิ รายได้ อ่ืนๆ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

3 โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับ
การตรวจประเมินคุณภาพภายใน คณะบริหารธรุกจิและศิลป
ศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2558 

1. เพื่อจดัเตรียมรายงาน เอกสาร 
หลักฐาน ในการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษา ระดับคณะ ประจ าปี
การศึกษา 2558
2. เพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ 
ประจ าปีการศึกษา 2558 ไปในทิศทาง
เดียวกนั

22 5.1 จ านวน
กลุ่มเป้าหมาย
ของโครงการ 
50 คน

ข้อเสนอแนะใน
การเตรียม
ความพร้อมการ
ตรวจประเมิน
คุณภาพ ระดับ
คณะ เพื่อน าไป
ปรับปรุง/แกไ้ข 
 ในรายงาน
ประเมินตนเอง 
ระดับคณะ ใน
การตรวจ
ประเมินคุณภาพ
 ระดับคณะ 
ประจ าปี
การศึกษา 2558

1. ความถูกต้อง
ของรายงาน
ประเมินตนเอง 
เอกสาร 
หลักฐาน ใน
การตรวจ
ประเมิน
คุณภาพ
การศึกษา 
ระดับคณะ      
             
ประจ าปี
การศึกษา 2558
2. ข้อเสนอแนะ
ในการปรับปรุง
รายงาน
ประเมินตนเอง/
เอกสาร 
หลักฐาน ระดับ
คณะ 

ผู้รับผิดชอบแต่
ละตัวบ่งชี้มี
ความเข้าใจการ
ประเมิน
คุณภาพมากขึ้น
 และน า
ข้อเสนอแนะไป
ปรับปรุง/แกไ้ข 
ในการรายงาน
ประเมินตนเอง 
และการรับการ
ตรวจประเมิน
คุณภาพใน
ทิศทางเดียวกนั

     19,300 14,500     4,800     -     คณบดี หัวหน้างาน
ประกนัคุณภาพ

การสึกษา

4 โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะ
บริหารธรุกจิและศิลปศาสตร์  
ประจ าปีการศึกษา 2558 

1. เพื่อจดัเตรียมเอกสาร หลักฐาน ใน
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 
ระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา    2558
2. เพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา
 2558
3. เพื่อน าผลการตรวจประเมินคุณภาพ
ไปปรับปรุงพฒันาการด าเนินงานในปี
ต่อไป

22 5.1  จ านวน
กลุ่มเป้าหมาย
ของโครงการ 
70 คน

1. ผลการตรวจ
ประเมิน
คุณภาพ
การศึกษา 
ประจ าปี
การศึกษา 2558 
2. ข้อเสนอแนะ
ในการพฒันา/
ปรับปรุง การ
ด าเนินงาน
คุณภาพ
การศึกษาในปี
ถัดไป 

1. ผลการตรวจ
ประเมิน
คุณภาพ
การศึกษา 
ระดับคณะ 
ประจ าปี
การศึกษา 2558
  
2.  
ข้อเสนอแนะใน
การพฒันา/
ปรับปรุง การ
ด าเนินงาน
คุณภาพ
การศึกษา

บคุลากรความเข้าใจ
ในการด าเนินงาน
ประกนัคุณภาพ และ
น าผลการตรวจ
ประเมินไปปรับปรุง/
พฒันาการด าเนิน
เปน็ไป  ในทศิทาง
เดียวกนั

    109,050 94,050     15,000    คณบดี หัวหน้างาน
ประกนัคุณภาพ

การสึกษา

5  โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจดัท ารายงานผล
การด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
คณะบริหารธรุกจิและศิลปศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2559

1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและ
หน้าที่ความรับผิดชอบของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรในการรายงานผลการ
ด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7)
2. เพื่อจดัท ารายงานผลการด าเนินงาน
ของหลักสูตร (มคอ.7) ประจ าปี
การศึกษา 2559

22 5.1,5.2 5.3 อาจารย์ประจ า
หลักสูตร และ
บุคลากรคณะ
บริหารธรุกจิ
และศิลปศาสตร์
 (6 พื้นที)่  120
 คน

รายงานผลการ
ด าเนินงาน 
(มคอ.7) แต่ละ
หลักสูตรใน
พื้นที่และ
หลักสูตรกลาง

1. อาจารย์
ประจ าหลักสูตร
มีความเข้าใจ
การเขียน
รายงานผลการ
ด าเนินงานของ
หลักสูตร (มคอ.
7)
2.  รายงานผล
การด าเนินงาน
ของหลักสูตร 
(มคอ.7) 8 
หลักสูตร

อาจารย์มีความ
เข้าใจในการ
เขียนรายงาน
ผลการ
ด าเนินงานของ
หลักสูตร (มคอ.
7) และน า
ความรู้ที่ได้รับ
ไปปรับปรุง/
พฒันา       
การด าเนินให้
เป็นไปในทิศทาง
เดียวกนั

    231,720 195,720    36,000    คณบดี หัวหน้างาน
ประกนัคุณภาพ

การสึกษา
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สอดคล้องประเดน็
ยทุธศาสตร์ของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา ( 29 

ตวัชี้วัด)

ความสอดคล้องกับ
ตวับง่ชี้การประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน (สกอ.) 

ระดบัคณะ

ความสอดคล้องกับ
ตวับง่ชี้การประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน (สกอ.)  
ระดบัหลักสูตร

ตวัชีว้ัดโครงการ

เชิงปรมิาณ เชิงคุณภาพ
ผลลัพธ์ 

(Outcome)
ผลกระทบ 
(Impact)

รวมทัง้สิน้

งบประมาณ 2560 ระยะเวลาด าเนินงาน (ขอระบเุปน็ตามไตรมาส)

ผู้ก ากับตวับง่ชี้ ผู้รบัผิดชอบ หมายเหตุ
แผ่นดนิ รายได้ อ่ืนๆ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

6 โครงการพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการหลักสูตร
บริหารธรุกจิมหาบัณฑิต

1. เพือ่การบริหารหลักสูตรในการจดัเกบ็
ข้อมูลเพือ่การตรวจประกนัคุณภาพ
2. เพือ่วางแผนการบริหารจดัการหลักสูตร 
และควบคุม ประเมิน หลักสูตร เพือ่ใหเ้กดิ
ประสิทธภิาพในการบริหารงาน
3. เพือ่หลักสูตรมีระบบประเมินการเล่ือนขั้น
เล่ือนต าแหน่งและข้อมูลตามหลักธรรมาภบิาล

29 ระบบสารสนเทศ 
1 ระบบ

ระบบสารสนเทศฯ
 เพือ่การบริหาร
หลักสูตรเพือ่ใหไ้ด้
มาตรฐาน TQF

มีระบบสารสนเทศ
เพือ่บริหาร
หลักสูตรในการ
จดัเกบ็ข้อมูลเพือ่
การตรวจประกนั
คุณภาพ
การวางแผนการ
บริหารจดัการ
หลักสูตร และ
ควบคุม ประเมิน 
หลักสูตร เพือ่ให้
เกดิประสิทธภิาพ
ในการบริหารงาน

 มีการน าระบบ
สารสนเทศน ามา
พฒันาจดัการ
หลักสูตร
บริหารธรุกจิ
มหาบณัฑิต 
เพือ่ใหไ้ด้
มาตรฐาน TQF

        45,000 -                   45,000         -   หลักสูตร MBA

7 โครงการปรับปรุงบอร์ดประชาสัมพนัธข์องคณะบริหารธรุกจิ
และศิลปศาสตร์

เพือ่ปรับปรุงบอร์ดประชาสัมพนัธข์องคณะ
บริหารธรุกจิและศิลปศาสตร์ใหม้ีสภาพ
สมบรูณ์พร้อมใช้งาน

18 จ านวนบอร์ด
ประชาสัมพนัธข์อง
คณะบริหารฯ
12 บอร์ด

คณาจารย์และ
นักศึกษาได้
รับทราบข่าวสาร
ผ่านบอร์ด
ประชาสัมพนัธ์
ของคณะฯ

คณาจารย์และ
นักศึกษาได้
รับทราบข่าวสาร
และกจิกรรม
ต่าง ๆ ของคณะฯ

ได้รับความสนใจ
และความร่วมมือ
จากคณาจารย์
และนักศึกษาใน
การเข้าร่วม
กจิกรรมต่าง ๆ 
ของคณะฯมาก
ยิ่งขึ้น

     40,000 -             40,000 -       รองคณบดีด้าน
บริหาร

หวัหน้างาน
ประชาสัมพนัธ์

งาน PR

8 โครงการประชาสัมพนัธก์จิกรรมต่าง ๆ ของคณะบริหารธรุกจิ
และศิลปศาสตร์

เพือ่ประชาสัมพนัธก์จิกรรมต่าง ๆ ทีจ่ะจดั
ขึ้นของคณะบริหารธรุกจิและศิลปศาสตร์
2.เพือ่ใหค้ณาจารย์และนักศึกษาได้ทราบข่าว
เกีย่วกบัการจดักจิกรรมต่าง ๆ ภายในคณะฯ

18 1.5 ประชาสัมพนัธ์
ข่าวสารและ
กจิกรรมต่าง ๆ 
ของคณะบริหารฯ
 มากกวา่ 20 
กจิกกรรมขึ้นไป

คณาจารย์และ
นักศึกษาได้
รับทราบข่าวสาร
และกจิกรรม
ต่าง ๆ ของคณะ
บริหารฯ ผ่าน
บอร์ด
ประชาสัมพนัธ์
และทาง
อนิเตอร์เน็ต

คณาจารย์และ
นักศึกษาได้
รับทราบข่าวสาร
และกจิกรรม
ต่าง ๆ ของคณะฯ

คณาจารย์และ
นักศึกษาได้เข้า
ร่วมกจิกรรมตรง
ตามเปา้หมายที่
ทางคณะได้
ก าหนดไว้

     20,000 -             20,000              -   รองคณบดีด้าน
บริหาร

หวัหน้างาน
ประชาสัมพนัธ์

งาน PR

9 โครงการติดตามและรวบรวมผลการด าเนินงาน (เดินสายพื้นที)่  1.เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้การประกนั
คุณภาพการศึกษากบัหลักสูตรและ
คณะบริหารธรุกจิและศิลปศาสตร์ใน
พื้นที่
 2. เพื่อติดตามผลการด าเนินงาน และ
รวบรวมผลการด าเนินงานประกนั
คุณภาพการศึกษาคณะบริหารธรุกจิและ
              ศิลปศาสตร์ในพื้นที่ 

22 5.1,5.2 5.3 อาจารย์และ
เจา้หน้าที่
ผู้รับผิดชอบ
งานประกนั
คุณภาพ
การศึกษาระดับ
หลักสูตร และ
ระดับคณะ 
พื้นที่ละ        
25 คน

1. แลกเปล่ียน
เรียนรู้การ
ประกนัคุณภาพ
การศึกษากบั
หลักสูตรแ
2. ผลการ
ด าเนินงาน
ประกนัคุณภาพ
การศึกษาคณะ
บริหารธรุกจิ
และ ศิลป
ศาสตร์ในพื้นที่

น าผลการ
แลกเปล่ียน
เรียนรู้ไป
ปรับปรุง/
พฒันาการ
ด าเนินงาน
ประกนัคุณภาพ
การศึกษาให้
เป็นไปตาม
เกณฑ์ตัวบ่งชี้
และเป้าหมาย
คุณภาพ
การศึกษา

การด าเนินงาน
ประกนัคุณภาพ
ของคณะ
บริหารธรุกจิ
และศิลป
ศาสตร์มี
ประสิทธภิาพ 
และการ
พฒันา/การ
ด าเนินงาน
ประกนัคุณภาพ
การศึกษา
เป็นไปในทิศทาง
เดียวกนั

    100,000 -          100,000  -     คณบดี หัวหน้างาน
ประกนัคุณภาพ

การศึกษา
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สอดคล้องประเดน็
ยทุธศาสตร์ของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา ( 29 

ตวัชี้วัด)

ความสอดคล้องกับ
ตวับง่ชี้การประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน (สกอ.) 

ระดบัคณะ

ความสอดคล้องกับ
ตวับง่ชี้การประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน (สกอ.)  
ระดบัหลักสูตร

ตวัชีว้ัดโครงการ

เชิงปรมิาณ เชิงคุณภาพ
ผลลัพธ์ 

(Outcome)
ผลกระทบ 
(Impact)

รวมทัง้สิน้

งบประมาณ 2560 ระยะเวลาด าเนินงาน (ขอระบเุปน็ตามไตรมาส)

ผู้ก ากับตวับง่ชี้ ผู้รบัผิดชอบ หมายเหตุ
แผ่นดนิ รายได้ อ่ืนๆ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

10 โครงการ การรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับ
หลักสูตร (หลักสูตรกลาง) คณะบริหารธรุกจิและศิลปศาสตร์ 
ประจ าปีการศึกษา 2559

1. เพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร ประจ าปี
การศึกษา 2559
2. เพื่อน าผลการตรวจประเมินคุณภาพ
ไปปรับปรุงพฒันาการด าเนินงานในปี
ต่อไป

22 5.1,5.2 5.3 จ านวน
กลุ่มเป้าหมาย
ของโครงการ 
70 คน

1. ความส าเร็จ
ของรายงาน 
มคอ.7 
(หลักสูตรกลาง) 
 “ผ่าน” การ
ตรวจประเมิน
คุณภาพ
การศึกษา 
ประจ าปี
การศึกษา 2559 
2. ข้อเสนอแนะ
ในการตรวจ
ประเมิน
คุณภาพระดับ
หลักสูตร เพื่อ
น าไปจดัท า
แผนพฒันา/
ปรับปรุงในปี
ถัดไป

1. ผลการตรวจ
ประเมิน
คุณภาพ
การศึกษา 
2. ข้อเสนอแนะ
ในการปรับปรุง
พฒันาหลักสูตร

อาจารย์ประจ า
หลักสูตรมีความ
เข้าใจในการ
ด าเนินงาน
ประกนัคุณภาพ
ของหลักสูตร 
และน าผลการ
ตรวจประเมิน
และ
ข้อเสนอแนะใน
การตรวจ
ประเมินไป
ปรับปรุง/
พฒันาการ
ด าเนินของ
หลักสูตรเป็นไป
ในทิศทาง
เดียวกนั

    180,276 -          180,276  -     คณบดี หัวหน้างาน
ประกนัคุณภาพ

การศึกษา

11 โครงการให้ความรู้และทักษะการประกนัคุณภาพการศึกษา
แกน่ักศึกษา  คณะบริหารธรุกจิและศิลปศาสตร์

1. นักศึกษามีความรู้และทักษะด้านงาน
ประกนัคุณภาพการศึกษา
2.ส่งเสริมให้นักศึกษาน าความรู้ด้านการ
ประกนัคุณภาพไปพฒันากจิกรรม
นักศึกษาและการด าเนินงานของคณะ

22 1.6 3.2 - สโมสรนักศึกษา
-ผู้น านักศึกษา
ชั้นปีที่ 1 
(ทุกหลักสูตร)
- อาจารย์และ
เจา้หน้าที่ด้าน
กจิกรรม
นักศึกษา 
จ านวน 70 คน

นักศึกษา
สามารถน า
ความรู้ด้านงาน
ประกนัคุณภาพ
 ไปพฒันาการ
ด าเนินงานด้าน
กจิกรรมนักศึกษา

นักศึกษาได้รับ
ความรู้และ
ทักษะการ
ประกนัคุณภาพ
การศึกษา โดย
น ากระบวนการ
ประกนัคุณภาพ
การศึกษาไปใช้
ใน การพฒันา
คุณภาพ
การศึกษาของ
คณะ

มีการ
ด าเนินงานด้าน
ประกนัคุณภาพ
 อย่างมี
ประสิทธภิาพ 
และเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกนั

     30,000 -          30,000    คณบดี หัวหน้างาน
ประกนัคุณภาพ

การศึกษา

12 โครงการทบทวนการจดัท าแผนยุทธศาสตร์และค่าเปา้หมาย เพือ่
จดัท าแผนปฏบิติัราชการ  และแผนงบประมาณประจ าปงีบประมาณ
 2561
กจิกรรมที ่1 การประชุมคณะกรรมการจดัท าแผนฯ เพือ่ทบทวนผล
การด าเนินงานในปทีีผ่่านมา และรับมอบนโยบาย หารือการด าเนิน
กจิกรรมแผนปฏบิติังานประจ าป ี2561
กจิกรรมที ่2  การประชุมระดับสาขาเพือ่หารือการด าเนินกจิกรรม
แผนปฏบิติังานประจ าป ี2561
กจิกรรมที ่3 ประชุมคณะกรรมการจดัท าแผนฯ เพือ่จดัร่างโครงการ
จดัท าแผนปฏบิติัราชการประจ าป ี
กจิกรรมที ่4 ประชุมคณะกรรมการจดัท าแผนฯ เพือ่วพิากษ์โครงการ
ตามแผนปฏบิติัราชการประจ าป ี(คร้ังที ่1)
กจิกรรมที ่5 ประชุมคณะกรรมการจดัท าแผนฯ เพือ่วพิากษ์โครงการ
ตามแผนปฏบิติัราชการประจ าป ี(คร้ังที ่2)
กจิกรรมที ่6 การประชุมติดตามผลการด าเนินงานตามแผนรอบที ่1 
(6 เดือน)
กจิกรรมที ่7 การประชุมติดตามผลการด าเนินงานตามแผนรอบที ่2 
(12 เดือน)

1. เพือ่ทบทวนแผนยุทธศาสตร์และค่า
เปา้หมายของคณะบริหารธรุกจิและศิลป
ศาสตร์
2. เพือ่วางกรอบการพฒันาคณะบริหารธรุกจิ
และศิลปศาสตร์ไปในทศิทางเดียวกนั 
3. เพือ่จดัท าแผนปฏบิติัราชการ และแผน
งบประมาณประจ าป ี2561 โดยการมีส่วน
ร่วมของทกุภาคส่วน
4 เพือ่น าผลการด าเนินงานของแผนปฏบิติั
ราชการประจ าป ี2560 มาปรับปรุงจดัท า
แผนปฏบิติัราชการป ี2561
5. เพือ่วพิากษ์แผนปฏบิติัราชการประจ าปี
งบประมาณ 2561 คณะบริหารธรุกจิและ
ศิลปศาสตร์
6. เพือ่ติดตาม ประเมินผล และรายงานการ
ด าเนินงานตามแผนปฏบิติัราชการประจ าป ี
2561

20 5.1 1. จ านวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ
 จ านวน 50 คน
2.แผนปฏบิติั
ราชการประจ าป ี
2561 จ านวน 1 
แผน
3. รายงานผลการ
ด าเนินงาน 2 คร้ัง
4. รายงานผลการ
ประเมินแผน
ยุทธศาสตร์ และ
แผนปฏบิติั
ราชการประจ าป ี
2561

1.ทกุหน่วยงานมี
ส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานจดัท า
แผนปฏบิติั
ราชการป ี2561

แผนปฏบิติั
ราชการประจ าป ี
2561 ทีส่ามารถ
น าไปใช้เปน็
แนวทางในการ
ปฏบิติังานภายใน
หน่วยงานได้อย่าง
มีประสิทธภิาพ

ทกุหน่วยงานมี
แนวทางในการ
ปฏบิติังาน และ
ขับเคล่ือนการ
ท างานภายใน
หน่วยงานได้อย่าง
มีประสิทธภิาพ 
และเกดิ
ประสิทธผิลสูงสุด

      150,000 -             150,000            -   รองคณบดีด้าน
บริหาร

ฝ่ายบริหาร
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สอดคล้องประเดน็
ยทุธศาสตร์ของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา ( 29 

ตวัชี้วัด)

ความสอดคล้องกับ
ตวับง่ชี้การประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน (สกอ.) 

ระดบัคณะ

ความสอดคล้องกับ
ตวับง่ชี้การประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน (สกอ.)  
ระดบัหลักสูตร

ตวัชีว้ัดโครงการ

เชิงปรมิาณ เชิงคุณภาพ
ผลลัพธ์ 

(Outcome)
ผลกระทบ 
(Impact)

รวมทัง้สิน้

งบประมาณ 2560 ระยะเวลาด าเนินงาน (ขอระบเุปน็ตามไตรมาส)

ผู้ก ากับตวับง่ชี้ ผู้รบัผิดชอบ หมายเหตุ
แผ่นดนิ รายได้ อ่ืนๆ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

13 โครงการการบริหารความเส่ียง คณะบริหารธรุกจิและศิลป
ศาสตร์
กจิกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง เพื่อ
วเิคราะห์และทบทวนความเส่ียง
กจิกรรมที่ 2 ประชุมเพื่อจดัท าแผนความเส่ียง คณะ
บริหารธรุกจิและศิลปศาสตร์ ประจ าปี 2560
กจิกรรมที่ 3 ประชุมเพื่อติดตามผลบริหารความเส่ียง  
กจิกรรมที่ 4 สรุปแผนบริหารความเส่ียง และรายงานผลการ
บริหารความเส่ียง คณะบริหารธรุกจิและศิลปศาสตร์ ประจ าปี
 2560

1. เพือ่จดัท าแผนบริหารความเส่ียงของคณะบริหารธรุกิจ
และศิลปศาตร์ ประจ าปี 2560 
2. เพือ่ระดมความคิดเห็นถึงปัจจยั ระดับ และวธิกีารบริหาร
ความเส่ียงของคณะบริหารธรุกิจและศิลปศาสตร์ จาก
บุคลากรของคณะฯ
3. เพือ่หาประเด็นปัจจยัเส่ียงของคณะ และหาแนวทางการ
ควบคุมความเส่ียงที่จะเกิดขึ้น
4. เพือ่ด าเนินงานบริหารความเส่ียงของคณะฯ
5. เพือ่ติดตามและรายงานผลการบริหารความเส่ียงของคณะฯ

21 5.1 1. จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ จ านวน 50
 คน
2.แผนการบริหาร
ความเส่ียง คณะ
บริหารธุรกจิและ
ศิลปศาสตร์ ประจ าปี
 2560 จ านวน 1 แผน

คณะมีการควบคุม
ความเส่ียงและ
ควบคุมภายใน เพื่อ
บริหารจัดการภายใน
คณะ

 แผนการบริหารความ
เส่ียง คณะ
บริหารธุรกจิและ
ศิลปศาสตร์ ประจ าปี
 2560จ านวน 1 แผน

สามารถน าแผนการ
บริหารความเส่ียงมา
ใช้ในการจัดการความ
เส่ียงได้

      150,000 -             150,000            -   รองคณบดีด้าน
บริหาร

หวัหน้างาน RM

14 โครงการการจดัการความรู้ เพอืค้่นหาแนวปฏิบัติที่ดี คณะ
บริหารธรุกจิและศิลปศาสตร์
กจิกรรมที่ 1 ประชุมเพื่อหาหัวข้อ ตามประเด็นการจดัการ
ความรู้ เพื่อจดัท าแผนจดัการความรู้  คณะบริหารธรุกจิและ
ศิลปศาสตร์ ประจ าปี 2560
กจิกรรมที่ 2 กจิกรรม coaching  การบริหารจดัการความรู้
ร่วมกบัผู้ทรงคุณวฒิุ และผู้เชี่ยวชาญ
กจิกรรมที่ 3 จดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้  และการบริหาร
จดัการความรู้ (Show and Share) KM Party day
กจิกรรมที่ 4 ประชุมติดตามและสรุปแผนจดัการความรู้ คณะ
บริหารธรุกจิและศิลปศาสตร์ ประจ าปี 2560 (After Action 
Review)

1. เพื่อหาหวัข้อการจัดการความรู้ งของคณะ
บริหารธุรกจิและศิลปศาตร์ ประจ าป ี2560 
2. เพื่อจัดท าแผนการจัดการความรู้ งของคณะ
บริหารธุรกจิและศิลปศาตร์ ประจ าป ี2560
4. เพื่อใหเ้กดิการแบง่ปนัแลกเปล่ียนเรียนรู้ของ
บคุลากรในคณะบริหารธุรกจิและศิลปศาสตร์ เพื่อให้
เกดิความรู้ใหม่ในการพฒันาการเรียนการสอน การ
วิจัย รวมถึงส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 
5. เพื่อรวบรวมแนวปฏบิติัทีดี่ (Best Practice) ใน
การพฒันาการเรียนการสอน  การวิจัย รวมถึงส่ิง
สนับสนุนการเรียนรู้ของคณะบริหารธุรกจิและศิลป
ศาสตร์
6. เพื่อน าความรู้และแนวปฏบิติัทีดี่ ทีไ่ด้รับจากการ
แบง่ปนัแลกเปล่ียนเรียนรู้ไปใช้ในการพฒันา
บคุลากรทางการสอน การวิจัย รวมถึงส่ิงสนับสนุน
การเรียนรู้  ขับเคล่ือนองค์กรสู่องค์กรแหง่การเรียนรู้
 และเผยแพร่ความรู้สู่วงวิชาการทีม่ีความสนใจการ
พฒันาการเรียนการสอน และการวิจัย

5.1 1. จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ จ านวน 50
 คน
2.แผนแผนจัดการ
ความรู้ และการ
บริหารความเส่ียง 
คณะบริหารธุรกจิ
และศิลปศาสตร์ 
ประจ าป ี2560
จ านวน 1 แผน
 3. แนวปฏบิติัทีดี่ 
(Best Practice) ใน
การพฒันาการเรียน
การสอน  การวิจัย 
รวมถึงส่ิงสนับสนุน
การเรียนรู้ของคณะ
บริหารธุรกจิและ
ศิลปศาสตร์ 3 เร่ือง

สามารถน าผลการ
จัดการความรู้ น ามา
จัดท าเปน็แนวปฏบิติั
ทีดี่ (Best Practice) 
ในการพฒันาการ
เรียนการสอน  การ
วิจัย รวมถึงส่ิง
สนับสนุนการเรียนรู้
ไปใช้ในการพฒันา
บคุลากรทางการสอน
 การวิจัย รวมถึงส่ิง
สนับสนุนการเรียนรู้ 
 และเผยแพร่ความรู้
สู่วงวิชาการทีม่ีความ
สนใจการพฒันาการ
เรียนการสอน และ
การวิจัย

1. แผนแผนจัดการ
ความรู้ คณะ
บริหารธุรกจิและ
ศิลปศาสตร์ ประจ าปี
 2560จ านวน 1 แผน
2. แนวปฏบิติัทีดี่ 
(Best Practice) ใน
การพฒันาการเรียน
การสอน  การวิจัย 
รวมถึงส่ิงสนับสนุน
การเรียนรู้ของคณะ
บริหารธุรกจิและ
ศิลปศาสตร์ 3 เร่ือง

สามารถน าผลการ
จัดการความรู้ 
น ามาใช้เปน็แนว
ปฏบิติัทีดี่ และน า
แนวปฏบิติัทีดี่ (Best
 Practice) มา
พฒันาการเรียนการ
สอน  การวิจัย 
รวมถึงส่ิงสนับสนุน
การเรียนรู้ไปใช้ใน
การพฒันาบคุลากร
ทางการสอน การวิจัย
 รวมถึงส่ิงสนับสนุน
การเรียนรู้  และ
เผยแพร่ความรู้สู่วง
วิชาการทีม่ีความ
สนใจการพฒันาการ
เรียนการสอน และ
การวิจัย

      100,000 -             100,000            -   รองคณบดีด้าน
บริหาร

หวัหน้างาน KM

15 โครงการส่งเสริมวฒันธรรมองค์กรทีดี่ "หล่อหลอม รวมใจ ใหเ้ปน็
หนึง่คณะบริหารธรุกจิและศิลปศาสตร์"  (Smart BALA Culture 
Day)  

1. เพือ่เสริมสร้างบรรยากาศของการท างาน 
ด ารงไวซ่ึ้งวฒันธรรมองค์กรทีดี่งาม มีความ
สามัคคี และท างานกนัเปน็ทมี
2. เพือ่กระตุ้นความผูกพนัร่วมกนัของ
บคุลากร คณะบริหารธรุกจิและศิลปศาสตร์
3. เพือ่จดักจิกรรมสานสัมพนัธบ์คุลากรใหม้ี
การท างานเปน็ทมีสร้างความสามัคคีใน
หน่วยงาน
4. เพือ่สร้างขวญัก าลังใช้ใหผู้้ปฏบิติังานดีเด่น
ในแต่ละด้าน

20 5.1 1. มีการด าเนิน
โครงการ 1 คร้ัง
2.จ านวนบคุลากร
 จ านวน 170 คน
3. มีผู้ได้รับรางวลั
ปฏบิติังานดีเด่น
ในแต่ละด้าน 7 คน

1. ผู้เข้าร่วม
โครงการ เข้าใจถึง
วฒันธรรมองค์กร
 มีผลจากแบบ
ประเมินตนเอง
กอ่นและหลัง มี
ความเข้าใจ
เพิม่ขึ้นมากกวา่ 
ร้อยละ 80
2. ผู้เข้าร่วม
โครงการ มีขวญั
และก าลังใจจาก
การได้รับรางวลั
ปฏบิติังานดีเด่น

1. สามารถ
เสริมสร้าง
บรรยากาศของ
การท างาน ด ารง
ไวซ่ึ้งวฒันธรรม
องค์กรทีดี่งาม มี
ความสามัคคี 
และท างานกนั
เปน็ทมี
2. สามารถ
กระตุ้นความ
ผูกพนัร่วมกนัของ
บคุลากร คณะ
บริหารธรุกจิและ
ศิลปศาสตร์
3. สามารถจดั
กจิกรรมสาน
สัมพนัธบ์คุลากร
ใหม้ีการท างาน
เปน็ทมีสร้างความ
สามัคคีใน
หน่วยงาน

บคุลากรทีเ่ข้าร่วม
โครงการ เข้าใจถึง
วฒันธรรมองค์กร 
สามารถปรับตัว
และสามารถ
ท างานร่วมกนัได้
อย่างมี
ประสิทธภิาพ    
มีขวญัก าลังใจใน
การปฏบิติังาน 
เพือ่พฒันาคณะ
บริหารธรุกจิและ
ศิลปศาสตร์ และ
มหาวทิยาลัยฯ 
ต่อไป

      183,196               -       183,196         -    รองคณบดีด้าน
บริหาร

รองคณบดีด้าน
บริหาร

ด าเนินการแล้ว

16 โครงการถ่ายทอดประสบการณ์การจดัท าผลงานทางวชิาการ เพือ่ใหค้ณาจารย์ได้รับความรู้เบือ้งต้น
เกีย่วกบัหลักเกณฑ์และวธิกีารประเมินผล
การสอนและเอกสารทีใ่ช้ประเมินผลการสอน
เพือ่ขอก าหนดต าแหน่งผศ. รศ. ศ.

15 5.1 4.1 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ จ านวน 
85 คน

คณาจารย์ได้รับ
ความรู้เบือ้งต้น
เกีย่วกบั
หลักเกณฑ์และ
วธิกีารประเมินผล
การสอนและ
เอกสารทีใ่ช้
ประเมินผลการ
สอนเพือ่ขอ
ก าหนดต าแหน่ง
ผศ. รศ. ศ

คณาจารย์ได้รับ
การถ่ายทอด
ความรู้และน าไป
เปน็แนวทางเพือ่
ขอก าหนด
ต าแหน่งผศ. รศ. ศ

คณะบริหารฯ มีผู้
เสนอขอก าหนด
ต าแหน่ง ผศ. รศ. 
ศ. เพิม่ขึ้น

        18,050               -   18,050              -    รองคณบดีด้าน
บริหาร

รองคณบดีด้าน
บริหาร

       2,086,584        1,014,262      1,072,322           -   
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1 โครงการ การจดัการร่วมใจจดั
สภาพแวดล้อมใหม่ให้ชุมชน

1.เพื่อให้ นศ.ตระหนักถึง
สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบ
ต่อธรุกจิ                        
  2. เพื่อให้ นศ.เข้าใจวธิกีาร
ให้ธรุกจิสามารถอยู่ร่วมกบั
สังคม ชุมชนและวฒันธรรม
ชุมชนได้

กลยุทธท์ี่ 8 ตัวบ่งชี้ 4.1 ตัวบ่งชี้ 5.2 อาจารย์และ
นักศึกษา จ านวน
 23 คน

ทบทวนการจดั
กจิกรรมใน มคอ.5

1.นักศึกษาตระหนักถึง
สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบ
ต่อธรุกจิ     2. นักศึกษา
เข้าใจวธิกีารให้ธรุกจิสามารถ
อยู่ร่วมกบัสังคม ชุมชนและ
วฒันธรรมชุมชนได้

สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการ
เรียนการสอนและใน
ชีวติประจ าวนัได้

                -    หลักสูตรการ
จดัการ

อ.ภัทราพร สังคมฯ

2 โครงการ Modern 
Management

เพื่อให้ นศ.ได้รู้จกัและ
สามารถน าเทคโนโลยีมาใช้
เป็นเทคนิคการจดัการ
สมัยใหม่

กลยุทธท์ี่ 2 ตัวบ่งชี้ 5.2 อาจารย์และ
นักศึกษา จ านวน
 58 คน

ทบทวนการจดั
กจิกรรมใน มคอ.5

นศ.รู้จกัและสามารถน า
เทคโนโลยีมาใช้เป็นเทคนิค
การจดัการสมัยใหม่

สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการ
เรียนการสอนและใน
ชีวติประจ าวนัได้

                -    หลักสูตรการ
จดัการ

 อ.กนกอร สังคมฯ

3 โครงการเพิ่มศักยภาพการ
จดัการธรุกจิเพื่อสร้างความ
เข้มแข็งแกธ่รุกจิชุมชน

1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ความเข้าใจในการ
จดัการธรุกจิชุมชนได้
2. เพื่อให้นักศึกษาสาขาวชิา
การจดัการน าความรู้เกีย่วกบั
การจดัการธรุกจิถ่ายทอด
ให้กบัธรุกจิชุมชนได้เป็น
อย่างดี
3. เพื่อเป็นการ
ประชาสัมพนัธแ์ละสร้าง
ชื่อเสียงสาขาวชิาการจดัการ 
สาขาบริหารธรุกจิ คณะ
บริหารธรุกจิและศิลปศาสตร์
ให้เป็นที่รู้จกัมากยิ่งขึ้น        
 4. เพื่อเป็นการตอบสนอง
ต่อนโยบายการจดัการศึกษา
และการประกนัคุณภาพ
การศึกษาภายด้านการ
บริการวชิาการแกสั่งคมของ
สาขาวชิาการจดัการ สาขา
บริหารธรุกจิ คณะ
บริหารธรุกจิและศิลปศาสตร์

ยุทธศาสตร์    ที่ 2
      กลยุทธท์ี่ 3 

ตัวชี้วดั 27

ตัวบ่งชี้ 3.1 ตัวบ่งชี้ 5.2 อาจารย์และ
นักศึกษา จ านวน
 30 คน และ
ธรุกจิชุมชน
จ านวน 30 ราย 
รวมทั้งส้ิน 60 ราย

ผู้เข้าร่วม
โครงการมีความ
พงึพอใจในการ
เข้าร่วมโครงการ
มีค่าคะแนนไม่ต่ า
กวา่ 3.5

1 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้
ความเข้าใจในการจดัการธรุกจิ
ชุมชนได้
2. นักศึกษาสาขาวชิาการ
จดัการน าความรู้เกีย่วกบัการ
จดัการธรุกจิถ่ายทอดให้กบั
ธรุกจิชุมชนได้เป็นอย่างดี
3. เป็นการประชาสัมพนัธแ์ละ
สร้างชื่อเสียงสาขาวชิาการ
จดัการ สาขาบริหารธรุกจิ 
คณะบริหารธรุกจิและศิลป
ศาสตร์ให้เป็นที่รู้จกัมากยิ่งขึ้น
4. เพื่อเป็นการตอบสนองต่อ
นโยบายการจดัการศึกษาและ
การประกนัคุณภาพการศึกษา
ภายด้านการบริการวชิาการ
แกสั่งคมของสาขาวชิาการ
จดัการ สาขาบริหารธรุกจิ 
คณะบริหารธรุกจิและศิลป
ศาสตร์

1. ชุมชนเข้มแข็งมี
ความรู้ความเข้าใจ
ในการประกอบธรุกจิ
 2. นักศึกษามีความ
เข้ารู้ความเข้าใจ
ในทางวชิาการมากขึ้น

           51,000 51,000          หลักสูตรการ
จดัการ

อ.ณภัทร  ทิพย์ศรี

4 โครงการข่วงวฒันธรรมสืบสาน
ต านานภูมิปัญญาท้องถิ่น
เชียงราย คร้ังที่ 3 กจิกรรม
ตานกว๋ยสลาก

1. เพื่อให้นักศึกษาเกดิความ
สามัคคีในการท างานร่วมกนั  
             2. เพื่อให้
นักศึกษาได้ตระหนักถึงการ
ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมโดย
สืบสานต านานภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 3. เพื่อเกดิการบูรณา
การการเรียนการสอนร่วมกนั
ระหวา่งสาขา

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
กลยุทธ ์8 ตัวชี้วดั

ที่ 49

ตัวบ่งชี้ 4.1 ตัวบ่งชี้ 5.2 อาจารย์และ
นักศึกษา จ านวน
 80 คน

ผู้เข้าร่วม
โครงการมีความ
พงึพอใจในการ
เข้าร่วมโครงการ
มีค่าคะแนนไม่ต่ า
กวา่ 3.5

1. นักศึกษาเกดิความสามัคคี
ในการท างานร่วมกนั 2. 
นักศึกษาได้ตระหนักถึงการ
ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมโดย
สืบสานต านานภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 3. เกดิการบูรณาการ
การเรียนการสอนร่วมกนั
ระหวา่งสาขา

1. การท างานหรือ
กจิกรรมร่วมกนั
นักศึกษาเกดิความ
สามัคคีส่งผลให้งาน
ประสบผลส าเร็จตาม
เป้าหมาย 2. 
นักศึกษาตระหนัก
ถึงความส าคัญและ
ท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรม
ประเพณีให้สืบทอด
ต่อไป

                -    หลักสูตรการ
จดัการ

อ.ณภัทร  ทิพย์ศรี

ความ
สอดคล้องกับ
ตัวบ่งชี้การ

ประกัน
คุณภาพ
การศึกษา

ภายใน (สกอ.) 
ระดับหลักสูตร

ผู้รบัผิดชอบที่ โครงการ
วตัถุประสงค์โครงการ/

กิจกรรม

สอดคล้องประเด็น
ยทุธศาสตรข์อง
มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยรีาชมงคล
ล้านนา ( 59 ตัวชี้วัด)

ความ
สอดคล้องกับ
ตัวบ่งชี้การ

ประกันคุณภาพ
การศึกษา

ภายใน (สกอ.) 
ระดับคณะ

หมายเหตุ
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ ผลลัพธ์ (Outcome) ผลกระทบ (Impact)

พ.ศ. 2560

ตวัชีว้ดัโครงการ งบประมาณ 2560 ระยะเวลาด าเนินงาน (ขอระบเุปน็ตามไตรมาส)

ผู้ก ากับตวับง่ชี้
รวมทั้งสิ้น แผ่นดิน รายได้ อ่ืนๆ

พ.ศ. 2559
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ความ
สอดคล้องกับ
ตัวบ่งชี้การ

ประกัน
คุณภาพ
การศึกษา

ภายใน (สกอ.) 
ระดับหลักสูตร

ผู้รบัผิดชอบที่ โครงการ
วตัถุประสงค์โครงการ/

กิจกรรม

สอดคล้องประเด็น
ยทุธศาสตรข์อง
มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยรีาชมงคล
ล้านนา ( 59 ตัวชี้วัด)

ความ
สอดคล้องกับ
ตัวบ่งชี้การ

ประกันคุณภาพ
การศึกษา

ภายใน (สกอ.) 
ระดับคณะ

หมายเหตุ
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ ผลลัพธ์ (Outcome) ผลกระทบ (Impact)

พ.ศ. 2560

ตวัชีว้ดัโครงการ งบประมาณ 2560 ระยะเวลาด าเนินงาน (ขอระบเุปน็ตามไตรมาส)

ผู้ก ากับตวับง่ชี้
รวมทั้งสิ้น แผ่นดิน รายได้ อ่ืนๆ

พ.ศ. 2559

5 โครงการปลดล็อกธรุกจิ SMEs
 ด้วยนวตักรยุคใหม่

1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้
ความเข้าใจเกีย่วกบัการ
สร้างสรรค์นวตักรรมทาง
ธรุกจิ 2. เพื่อให้นักศึกษามี
ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบั
การเขียนแผนธรุกจิอย่าง
ถูกต้อง 3. เพื่อบูรณาการการ
เรียนการสอนระหวา่ง
รายวชิานวตักรรมและการ
จดัการการเปล่ียนแปลงและ
การจดัการธรุกจิขนาดย่อม
ของผู้ประกอบการ

ยุทธศาสตร์ ที่ 2   
 กลยุทธท์ี่ 3 
ตัวชี้วดัที่ 10

ตัวบ่งชี้ 5.2 อาจารย์และ
นักศึกษา จ านวน
 80 คน

ผู้เข้าร่วม
โครงการมีความ
พงึพอใจในการ
เข้าร่วมโครงการ
มีค่าคะแนนไม่ต่ า
กวา่ 3.5

1. นักศึกษามีความรู้ความ
เข้าใจเกีย่วกบัการสร้างสรรค์
นวตักรรมทางธรุกจิ             
     2. นักศึกษามีความรู้ความ
เข้าใจเกีย่วกบัการเขียนแผน
ธรุกจิอย่างถูกต้อง            3.
 เกดิการบูรณาการการเรียน
การสอนระหวา่งรายวชิา

1. เกดิการ
สร้างสรรค์
นวตักรรมทางธรุกจิ
โดยผลผลิตของ
นักศึกษา 2. สามารถ
เขียนแผนธรุกจิได้
อย่างถูกต้อง 3. เกดิ
การบูรณาการการ
เรียนการสอน
ระหวา่งรายวชิา

 หลักสูตรการ
จดัการ

อ.ณภัทร  ทิพย์ศรี

6 โครงการฝึกอบรมเร่ือง ชีวติจะ
ปลอดภัยหากใส่ใจการป้องกนั

1.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้รับความรู้เกีย่วกบั
เพศศึกษา2.เพื่อให้ผู้เข้าร่วม
โครงการฝึกอบรมได้รับ
ความรู้เกีย่วกบัโรคติดต่อทาง
เพศสัมพนัธ3์.เพื่อให้ผู้เข้าร่วม
โครงการฝึกอบรมได้รับ
ความรู้การป้องกนัเพื่อลด
การติดต่อทางเพศสัมพนัธ ์  
4.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ
ฝึกอบรมได้รับความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้รับเผยแพร่
ต่อผู้อืน่5.เพื่อให้คณะผู้จดัท า
โครงการเขียนโครงการ  
วางแผน  ด าเนินการ  
ประเมิณผล และสรุปผล
โครงการ

กลยุทธท์ี่ 8 ตัวบ่งชี้ 4.1 ตัวบ่งชี้ 5.2 ผู้เข้าร่วม
โครงการมีความ
พงึพอใจในการ
เข้าร่วมโครงการ
มีค่าคะแนนไม่ต่ า
กวา่ 3.5

1.ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ
ความรู้เกีย่วกบัเพศศึกษา      
2.ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม
ได้รับความรู้เกีย่วกบั
โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ ์  3.
ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม
ได้รับความรู้การป้องกนัเพื่อ
ลดการติดต่อทางเพศสัมพนัธ ์
4.ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม
ได้รับความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้รับเผยแพร่
ต่อผู้อืน่        5.คณะผู้จดัท า
โครงการเขียนโครงการ  
วางแผน ด าเนินการประเมิณ
ผล และสรุปผลโครงการ

                -   หลักสูตรการ
จดัการ

อ.กรปภา สังคมฯ

7 โครงการ MG Inspiring 
Thoughts 2016 : MG 
รุ่นใหม่ ดูให้เขา้ใจ ท าให้
เขา้ถงึ จึงจะส าเร็จ

1. เพื่อให้ นศ.เกดิทักษะ
ปฏิบัติการในด้านการบริหาร
จดัการโครงการ   2. เพื่อให้ 
นศ.ได้รับประสบการณ์และ
การเรียนรู้โดยตรงในการ
ประกอบธรุกจิของ
ภาคอตุสาหกรรมและบริการ

กลยุทธท์ี่ 2  
ตัวชี้วดัที่ 6

ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 ตัวบ่งชี้ที่ 3.2
 และ ตัว
บ่งชี้ที่ 5.2

อาจารย์และ
นักศึกษา จ านวน
 75 คน

นศ.เกดิความรัก 
ความสามัคคี 
และมีความสุขใน
การท างานร่วมกนั

1. นศ.มีทักษะปฏิบัติการใน
ด้านการบริหารจดัการ
โครงการ 2. นศ.ได้รับ
ประสบการณ์และการเรียนรู้
โดยตรงในการประกอบธรุกจิ
ของภาคอตุสาหกรรมและ
บริการ

สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการ
เรียนการสอนและใน
ชีวติประจ าวนัได้

                -    หลักสูตรการ
จดัการ

อ.ธนีนุช    เร็วการ

8 โครงการ MG Inspiring 
Thoughts 2016 : MG 
รุ่นใหม่ น าใจด้วยจิตอาสา 
 น าคุณค่าสู่ชมุชน

1. เพื่อให้ นศ.เกดิทักษะ
ปฏิบัติการในด้านการบริหาร
จดัการโครงการ   2. เพื่อ
ตอบสนองต่อความเป็น
มหาวทิยาลัยเพื่อชุมชน      
3. เพื่อปลูกฝังความมีจติ
อาสาและใส่ใจชุมชนให้กบั 
นศ.

กลยุทธท์ี่ 8  
ตัวชี้วดัที่ 49

ตัวบ่งชี้ที่ 1.6
 และ ตัวบ่งชี้

ที่ 3.1

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2
 และ ตัว
บ่งชี้ที่ 5.2

อาจารย์และ
นักศึกษา จ านวน
 75 คน

นศ.ได้แสดงออก
ถึงการเป็นผู้มีจติ
อาสาและมี
ความสุขในการ
เป็นผู้ให้และ
เสียสละต่อ
ส่วนรวม

1. นศ.เกดิทักษะปฏิบัติการใน
ด้านการบริหารจดัการ
โครงการ 2. ตอบสนองความ
เป็นมหาวทิยาลัยเพื่อชุมชน
ของ มทร.ล้านนา    3. นศ.มี
จติอาสาและท าเพื่อส่วนรวม

สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการ
เรียนการสอนและใน
ชีวติประจ าวนัได้

               -    หลักสูตรการ
จดัการ

        อ.ธนีนุช  
เร็วการ
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ความ
สอดคล้องกับ
ตัวบ่งชี้การ

ประกัน
คุณภาพ
การศึกษา

ภายใน (สกอ.) 
ระดับหลักสูตร

ผู้รบัผิดชอบที่ โครงการ
วตัถุประสงค์โครงการ/

กิจกรรม

สอดคล้องประเด็น
ยทุธศาสตรข์อง
มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยรีาชมงคล
ล้านนา ( 59 ตัวชี้วัด)

ความ
สอดคล้องกับ
ตัวบ่งชี้การ

ประกันคุณภาพ
การศึกษา

ภายใน (สกอ.) 
ระดับคณะ

หมายเหตุ
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ ผลลัพธ์ (Outcome) ผลกระทบ (Impact)

พ.ศ. 2560

ตวัชีว้ดัโครงการ งบประมาณ 2560 ระยะเวลาด าเนินงาน (ขอระบเุปน็ตามไตรมาส)

ผู้ก ากับตวับง่ชี้
รวมทั้งสิ้น แผ่นดิน รายได้ อ่ืนๆ

พ.ศ. 2559

9 โครงการ MG Inspiring 
Thoughts 2016 : MG 
รุ่นใหม่ สืบสานวฒันธรรม
ไทย ร่วมใจรักษส่ิ์งแวดล้อม

1. เพื่อให้ นศ.เกดิทักษะ
ปฏิบัติการในด้านการบริหาร
จดัการโครงการ   2. เพื่อให้ 
นศ.มีทัศนคติที่ดีและสืบสาน
ต่อขนบธรรมเนียมประเพณี 
ศิลปวฒันธรรมอนัดีงามของ
ชุมชนและท้องถิ่น    3. 
เพื่อให้ นศ.ได้ตระหนักถึง
ความส าคัญและผลกระทบ
ของส่ิงแวดล้อมที่มีต่อชุมชน 
สังคม และประเทศชาติ

กลยุทธท์ี่ 8  
ตัวชี้วดัที่ 49

ตัวบ่งชี้ที่ 1.6
 และ ตัวบ่งชี้

ที่ 4.1

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2
 และ ตัว
บ่งชี้ที่ 5.2

อาจารย์และ
นักศึกษา จ านวน
 75 คน

นศ.เกดิความ
ซาบซ้ึงในการ
เข้าถึง
ศิลปวฒันธรรม
และประเพณีไทย
และเกดิจติส านึก
ในการรักษา
ส่ิงแวดล้อม

1. นศ.เกดิทักษะปฏิบัติการใน
ด้านการบริหารจดัการ
โครงการ           2. นศ.มี
ส่วนร่วม เข้าถึง ซาบซ้ึงและ
ร่วมสืบสานศิลปวฒันธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี       
    3. นศ.ตระหนักถึง
ความส าคัญและผลกระทบ
ของส่ิงแวดล้อมที่มีต่อชุมชน 
สังคม และประเทศชาติ

สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการ
เรียนการสอนและใน
ชีวติประจ าวนัได้

               -   หลักสูตรการ
จดัการ

อ.ธนีนุช  เร็วการ

10 โครงการแสดงความยินดีกบัพี่
บัณฑิต

1. เพื่อให้นักศึกษารุ่นน้อง
และอาจารย์ได้ร่วมแสดง
ความยินดีกบัพี่บัณฑิต 2. 
เพื่อให้นักศึกษารุ่นพี่ รุ่นน้อง
และอาจารย์เกดิความรัก
ความผูกพนั 3. เพื่อให้พี่
บัณฑิตเกดิความภาคภูมิใจ
และดีใจ

กลยุทธท์ี่ 8 ตัวบ่งชี้ 4.1 ตัวบ่งชี้   5.2 นักศึกษาและ
อาจารย์ 100 คน

1. นักศึกษารุ่นน้องและ
อาจารย์ได้ร่วมแสดงความ
ยินดีกบัพี่บัณฑิต 2. นักศึกษา
รุ่นพี่ รุ่นน้องและอาจารย์เกดิ
ความรักความผูกพนั 3. พี่
บัณฑิตเกดิความภาคภูมิใจ
และดีใจ

เกดิความรัก ความ
ผูกพนัและความ
สามัคคีในหมู่คณะ

               -    หลักสูตรการ
จดัการ

อาจารย์และ
นักศึกษา 

หลักสูตรการ
จดัการ

11 โครงการท าบุญหลักสูตรการ
จดัการ

1. เพื่อให้นักศึกษาและ
อาจารย์ได้ท าบุญตักบาตร 2. 
เพื่อให้นักศึกษาและอาจารย์
เกดิความเป็นศิริมงคลกบัชีวติ

กลยุทธท์ี่ 8 ตัวบ่งชี้ 4.1 ตัวบ่งชี้   5.2 นักศึกษาและ
อาจารย์ทั้งสาขา

1. นักศึกษาและอาจารย์ได้
ท าบุญตักบาตร 2. นักศึกษา
และอาจารย์เกดิความเป็นศิริ
มงคลกบัชีวติ

เกดิความรัก ความ
ผูกพนัและความ
สามัคคีในหมู่คณะ

               -    หลักสูตรการ
จดัการ

 อาจารย์และ
นักศึกษา 

หลักสูตรการ
จดัการ

12 โครงการแข่งขันกฬีาหลักสูตร
การจดัการ

1. เพื่อให้นักศึกษาได้แข่งขัน
กฬีา 2. เพื่อให้นักศึกษาเกดิ
ความรักและสามัคคี 3. 
เพื่อให้นักศึกษามีสุขภาพ
แข็งแรงสมบูรณ์

กลยุทธท์ี่ 8 ตัวบ่งชี้ 4.1 ตัวบ่งชี้   5.2 นักศึกษาและ
อาจารย์ทั้งสาขา

1. นักศึกษาได้แข่งขันกฬีา 2. 
นักศึกษาเกดิความรักและ
สามัคคี 3. นักศึกษามีสุขภาพ
แข็งแรงสมบูรณ์

เกดิความรัก ความ
ผูกพนัและความ
สามัคคีในหมู่คณะ

               -   หลักสูตรการ
จดัการ

อาจารย์และ
นักศึกษา 

หลักสูตรการ
จดัการ

13 โครงการต้อนรับน้องหลักสูตร
การจดัการ

1. เพื่อให้นักศึกษาและ
อาจารย์ได้จดังานเล้ียง
ต้อนรับรุ่นน้อง 2. เพื่อให้
นักศึกษาและอาจารย์เกดิ
ความรักและผูกพนั

กลยุทธท์ี่ 8 ตัวบ่งชี้ 4.1 ตัวบ่งชี้   5.2 นักศึกษาและ
อาจารย์ทั้งสาขา

1. นักศึกษาและอาจารย์ได้จดั
งานเล้ียงต้อนรับรุ่นน้อง 2. 
นักศึกษาและอาจารย์เกดิ
ความรักและผูกพนั

เกดิความรัก ความ
ผูกพนัและความ
สามัคคีในหมู่คณะ

               -   หลักสูตรการ
จดัการ

อาจารย์และ
นักศึกษา 

หลักสูตรการ
จดัการ

14 โครงการไหวค้รูหลักสูตรการ
จดัการ

1. เพื่อให้นักศึกษาได้ไหวค้รู 
2. เพื่อให้นักศึกษาได้แสดง
ความกตัญญูกตเวทีต่อครู
อาจารย์

กลยุทธท์ี่ 8 ตัวบ่งชี้ 4.1 ตัวบ่งชี้   5.2 นักศึกษาและ
อาจารย์ทั้งสาขา

1. นักศึกษาได้ไหวค้รู 2. 
นักศึกษาได้แสดงความกตัญญู
กตเวทีต่อครูอาจารย์

เกดิจติส านึกและ
ความกตัญญูกตเวที
ต่อผู้มีพระคุณ

               -   หลักสูตรการ
จดัการ

 อาจารย์และ
นักศึกษา 

หลักสูตรการ
จดัการ
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ความ
สอดคล้องกับ
ตัวบ่งชี้การ

ประกัน
คุณภาพ
การศึกษา

ภายใน (สกอ.) 
ระดับหลักสูตร

ผู้รบัผิดชอบที่ โครงการ
วตัถุประสงค์โครงการ/

กิจกรรม

สอดคล้องประเด็น
ยทุธศาสตรข์อง
มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยรีาชมงคล
ล้านนา ( 59 ตัวชี้วัด)

ความ
สอดคล้องกับ
ตัวบ่งชี้การ

ประกันคุณภาพ
การศึกษา

ภายใน (สกอ.) 
ระดับคณะ

หมายเหตุ
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ ผลลัพธ์ (Outcome) ผลกระทบ (Impact)

พ.ศ. 2560

ตวัชีว้ดัโครงการ งบประมาณ 2560 ระยะเวลาด าเนินงาน (ขอระบเุปน็ตามไตรมาส)

ผู้ก ากับตวับง่ชี้
รวมทั้งสิ้น แผ่นดิน รายได้ อ่ืนๆ

พ.ศ. 2559

15 โครงการแสดงความยินกบัรุ่น
พี่ที่ส าเร็จการศึกษา

1. เพื่อให้นักศึกษารุ่นน้อง
และอาจารย์ได้แสดงความ
ยินดีกบัรุ่นพี่ที่ส าเร็จ
การศึกษา 2. เพื่อให้
นักศึกษาและอาจารย์ใน
หลักสูตรการจดัการเกดิความ
รักและผูกพนั

กลยุทธท์ี่ 8 ตัวบ่งชี้ 4.1 ตัวบ่งชี้   5.2 นักศึกษาและ
อาจารย์ 100 คน

1. นักศึกษารุ่นน้องและ
อาจารย์ได้แสดงความยินดีกบั
รุ่นพี่ที่ส าเร็จการศึกษา 2. 
นักศึกษาและอาจารย์ใน
หลักสูตรการจดัการเกดิความ
รักและผูกพนั

เกดิความรัก ความ
ผูกพนัและความ
สามัคคีในหมู่คณะ

               -   หลักสูตรการ
จดัการ

อาจารย์และ
นักศึกษา 

หลักสูตรการ
จดัการ

16 โครงการ Market Let's  
go @59

1. เพื่อให้นักศึกษามี
ความรู้ ความเขา้ใจ
เกีย่วกบัการประกอบ
ธรุกจิด้วยการใชก้ลยทุธ์
กาตลาด
2. เพื่อให้นักศึกษาเกดิ
ทักษะ ความคิด
สร้างสรรค์ ฝึก
ปฏบิัติงานด้านการตลาด
โดยค านึงถงึตลาด
เป้าหมายเป็นหลัก
3. เพื่อให้เกดิเครือขา่ย
ทางการศึกษา เรียนรู้
แลกเปล่ียนร่วมกนั เพื่อ
ต่อยอดอาชพีในอนาคต
4. เพื่อให้นักศึกษาเกดิ

ประเด็น
ยทุธศาสตร์ที่ 1

1.6 3.2 อาจารย์และ
นักศึกษาจ านวน
 50 คน

ร้อยละความพงึ
พอใจต่อการเข้า
ร่วมโครงการไม่
ต่ ากวา่ร้อยละ 80
ร้อยละความ
เข้าใจการ
ประยุกต์ความรู้
ด้านการตลาดกบั
สภาพจริง ไม่ต่ า
กวา่ร้อยละ 80

นักศึกษาเกดิองค์ความรู้
ทางด้านการตลาดที่สอดคล้อง
กบัหลักจริยธรรมทางธรุกจิ 
เกดิความรู้ความเข้าใจ ทักษะ
ทางด้านปัญญา มนุษยสัมพนัธ์
 การวเิคราะห์เชิงเหตุผล และ
มุ่งเน้นอตัลักษณืของ
มหาวทิยาลัย

เครือข่ายองค์ความรู้
ทางด้านการตลาด 
เครือข่ายชุมชน 
สังคม ตลอดจนการ
ประกอบอาชีพใน
อนาคต

               -   -            0 -         อ.อาริยา
อ.อวยพร

อ.อาริยา
อ.อวยพร

หลักสูตร
การตลาด

17 โครงการฝึกปฏบิัติงาน
การตลาด งาน Marketing

 DAY

1. เพื่อให้นักศึกษาฝึก
ปฏบิัติการจัดกจิกรรม
ทางการตลาด
2. เพื่อเตรียมความ
พร้อมของนักศึกษากอ่น
ออกสู่สถานประกอบการ
3. เปิดโอกาสให้นักศึกษา
เกดิการแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นเกีย่วกบัมุมมอง
ทางการตลาด

ประเด็น
ยทุธศาสตร์ที่ 1

1.6 3.2 อาจารย์และ
นักศึกษาจ านวน
 300 คน

ร้อยละความพงึ
พอใจต่อการเข้า
ร่วมโครงการไม่
ต่ ากวา่ร้อยละ 80

นักศึกษาเข้าร่วมโครงการร้อย
ละ 90
อาจารย์ เจา้หน้าที่เข้าร่วม
โครงการร้อยละ 90

นักศึกษา
ตระหนักถงึ
ความส าคัญของ
การน าความรู้
ความสามารถที่
ศึกษาน าไป
ประยกุต์ใชใ้ห้
เกดิประโยชน์
และน าเสนอ
ผลงานสู่สาะรณชน

               -   อ. รสริน  หลักสูตรตลาด หลักสูตร
การตลาด

18 โครงการโรงเรียนนีท่ า 
เพื่อนอง

1. เพื่อเปิดโอกาสให้
นักศึกษาได้บูรณาการ
เรียนการสอนกบัสถาน
การร์นอกห้องเรียน
2. เพื่อให้นักศึกษาฝึก
ปฏบิัติงานกบัชมุชน

ประเด็น
ยทุธศาสตร์ที่ 1

1.6 3.2 อาจารยแ์ละ
นักศึกษา 50 
คน

1. รอยละของผู
เขารวม 
โครงการ
2. รอยละ
ความพงึพอใจ ด
านกจิกรรม 3. ร
อยละความพงึ
พอใจ ดานค
วามรูความเข

1. จ านวนนักศึกษา ที่เขาร
วมโครงการ
ไมต าวา รอยละ 80 
2. ความพงึพอใจ ตอกิ
จกรรม ความรู และการ
น าไปใช รอยละ 80

               -   อ.ณฐมน หลักสูตรตลาด หลักสูตร
การตลาด
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ความ
สอดคล้องกับ
ตัวบ่งชี้การ

ประกัน
คุณภาพ
การศึกษา

ภายใน (สกอ.) 
ระดับหลักสูตร

ผู้รบัผิดชอบที่ โครงการ
วตัถุประสงค์โครงการ/

กิจกรรม

สอดคล้องประเด็น
ยทุธศาสตรข์อง
มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยรีาชมงคล
ล้านนา ( 59 ตัวชี้วัด)

ความ
สอดคล้องกับ
ตัวบ่งชี้การ

ประกันคุณภาพ
การศึกษา

ภายใน (สกอ.) 
ระดับคณะ

หมายเหตุ
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ ผลลัพธ์ (Outcome) ผลกระทบ (Impact)

พ.ศ. 2560

ตวัชีว้ดัโครงการ งบประมาณ 2560 ระยะเวลาด าเนินงาน (ขอระบเุปน็ตามไตรมาส)

ผู้ก ากับตวับง่ชี้
รวมทั้งสิ้น แผ่นดิน รายได้ อ่ืนๆ

พ.ศ. 2559

19 โครงการการใช้สถิติเพื่อการวจิยัตลาด1. เพื่อให้นักศึกษาสาขาวชิา
การตลาดฝึกอบรม มีความรู้ 
ความเข้าใจเกีย่วกบัวชิาสถิติ
ที่จ าเป็นและใช้บ่อยในงนวจิยั
2. เพื่อให้นักศึกษาน าความรู้
ที่ได้รับจากการเข้าร่วม
โครงการไปใช้ในการ
วเิคราะห์และแปรผลใน
โครงงานการวจิยัตลาด

ประเด็น
ยทุธศาสตร์ที่ 1

1.6 3.2 นักศึกษา อาจารย์
เข้าร่วม 100 คน

นักศึกษาสามารถ
น าความรู้ที่ได้รับ
ไปประมวลผล
โครงงานการวจิยั
ได้อย่างถูกต้องอ
ยางน้อยร้อยละ 
95

1. นักศึกษาได้มีความรู้
เกีย่วกบัสถิติทีใช้ในงานวจิยั
ตลาด
2. นักศึกษาสามารถวเิคราะห์
ผลการวจิยัได้อย่างถูกต้อง
และสามารถเลือกใช้สถิติที่ได้
อย่างต้อง เหมาะสม

สามารถน าไปต่อยอด
ในการท างานด้าน
การตลาดในการ
วเิคราะห์ข้อม฿ล
ทางการตลาดได้

อ.อวยพร หลักสูตร
การตลาด

20 โครงการนักขายมือทองและ
พธิกีรมืออาชีพ

1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ 
ความเข้าใจบทบาทการเป็น
นักขาย และพธิกีรอย่างมือ
อาชีพ
2. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ 
ความมั่นใจในหลักการพดู
และการช้ภาษาเพื่อการ
ถ่ายทอดและการสร้างบรยา
กาศรวมถึงการละลาย
พฤติกรรมและการมีส่วนร่วม

นโยบายที่ 4 1.5 1.6 3.2 นักศึกษาเข้าร่วม
โครงการ 60 คน

ร้อยละความพงึ
พอใจไม่ต่ ากวา่

ร้อยละ 80

นักศึกษามีการพฒันาความรู้ 
และเพิ่มพนูประสบการณ์

ทักษะด้านการขายและการฝึก
เป็นพธิกีร

นักศึกษาสามารถน า
ความรู้ไปใช้ได้จริง

ในสถาน
ประกอบการ และ

งานในอนาคต

           29,704 อ.ณฐมน หลักสูตร
การตลาด

21 โครงการพัฒนานักศึกษา 
บธ.บ. การตลาดเพ่ือก้าวทัน
ธุรกิจสมัยใหม่

1. เพ่ือพัฒนาความรู ้และ
เพ่ิมพูนประสบการณ์ให้
นักศึกษา  
2. เพ่ือพัฒนาในด้านร่างกาย
 อารมณ์ สังคม สติปญัญา 
บคุลิกภาพ ตลอดจน
คุณลักษณะของบณัฑิตอัน
พึงประสงค์

นโยบายที่ 4 1.5 1.6 3.2 นักศึกษาจ านวน
 100 คน

ความพงึพอใจต่อ
โครงการไม่ต่ า
กวา่ร้อยละ 80

นักศึกษามีการพฒันาความรู้ 
และเพิ่มพนูประสบการณ์
ทักษะด้านการตลาดเพื่อให้
สามารถปรับการปบัติงาน
ทางด้านการตลาดให้
เหมาะสมกบัธรุกจิที่
เปล่ียนแปลงแอย่างรวดเร็ว

สามารถน าความรู้ไป
ใช้ได้จริงในการ
ท างานในอนาคตใน
ถานประกอบการได้
อย่างมีประสิทธภิาพ
 และประสิทธผิล

           45,904 อ. รสริน หลักสูตร
การตลาด

22 ส่งเสริมสมรรถนะและพฒันา
ทักษะวชิาชีพด้าน Business 
Analytics

1. เพื่อพฒันาบุคลากรให้มี
ความรู้ด้าน Business 
Analytics
2. เพื่อให้บุคลากรสามารถ
น าความรู้ทางด้าน Business
 Analytics ช่วยวเิคราะห์
ข้อมูลได้

ยทุศาสตร์ ที่ 3
กลยทุธท์ี่ 2
ตัวชีว้ดัที่ 45

ตัวบ่งชี้ 1.4 ตัวบ่งชี้ 4.1 อาจารย์ จ านวน 
30 คน

1. ร้อยละความ
พงึพอใจของ

ผู้เข้าร่วม
โครงการ/

ผู้รับบริการ ไม่ต่ า
กวา่ร้อยละ 75

                    
        2. 

ผู้เข้าร่วมอบรม 
30 ท่าน ผ่านร้อย
ละ 80 คือ 24 

ท่าน ของ
ผู้เข้าร่วมทดสอบ

ผู้เข้าร่วมโครงการ สามารถน า
ความรู้ที่ได้ ไปผลิดผลงานทาง
วชิาการได้ไม่น้อยกวา่ 1 เร่ือง

ผู้เข้าร่วมโครงการ
ผ่านการทดสอบ 
จ านวน 80% ของ
ผู้เข้าร่วมทดสอบ

ทั้งหมด

         106,400        106,400 หลักสูตรระบบ
สารสนเทศทาง
คอมพวิเตอร์

อ.ดร.นิติศักด์ิ  
เจริญรูป
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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.

ความ
สอดคล้องกับ
ตัวบ่งชี้การ

ประกัน
คุณภาพ
การศึกษา

ภายใน (สกอ.) 
ระดับหลักสูตร

ผู้รบัผิดชอบที่ โครงการ
วตัถุประสงค์โครงการ/

กิจกรรม

สอดคล้องประเด็น
ยทุธศาสตรข์อง
มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยรีาชมงคล
ล้านนา ( 59 ตัวชี้วัด)

ความ
สอดคล้องกับ
ตัวบ่งชี้การ

ประกันคุณภาพ
การศึกษา

ภายใน (สกอ.) 
ระดับคณะ

หมายเหตุ
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ ผลลัพธ์ (Outcome) ผลกระทบ (Impact)

พ.ศ. 2560

ตวัชีว้ดัโครงการ งบประมาณ 2560 ระยะเวลาด าเนินงาน (ขอระบเุปน็ตามไตรมาส)

ผู้ก ากับตวับง่ชี้
รวมทั้งสิ้น แผ่นดิน รายได้ อ่ืนๆ

พ.ศ. 2559

23 เปิดโลกทัศน์สู่สากล กา้วทัน
เทคโนโลยี 2016

1. เพื่อศึกษาดูงานด้าน
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศจากหน่วยงานที่มี
ชื่อเสียง
2. เพิ่มพนูทักษะ
ประสบการณ์และความรู้ทาง
วชิาการแกอ่าจารย์และ
บุคลากรในด้านวชิาการ ใน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. เพื่อให้เกดิการบูรณาการ
ด้านการเรียนการสอนใน
รายวชิาสัมมนาระบบ
สารสนเทศทางคอมพวิเตอร์

ยทุศาสตร์ ที่ 1
กลยทุธท์ี่ 1
ตัวชีว้ดัที่ 3

ยทุศาสตร์ ที่ 3
กลยทุธท์ี่ 1
ตัวชีว้ดัที่ 45

ยทุศาสตร์ ที่ 5
กลยทุธท์ี่ 2
ตัวชีว้ดัที่ 55

ตัวบ่งชี้ที่
1.5, 1.6

ตัวบ่งชี้ที่
3.2, 4.1

อาจารยแ์ละ
นักศึกษา 66 
คน

ร้อยละความพงึ
พอใจของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ/

ผู้รับบริการ ไม่ต่ า
กวา่ร้อยละ 75

ผู้เข้าร่วมโครงการ น าความรู้ที่
ได้รับไปใช้ในการบูรณาการ

กบัการเรียนการสอน

เกดิการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีในการ
จดัการเรียนการ

สอนมากขึ้น

           42,300 42300 หลักสูตรระบบ
สารสนเทศทาง
คอมพวิเตอร์

อ.ดร.นิติศักด์ิ  
เจริญรูป

24 ส่งเสริมจริยธรรมและ
จรรยาบรรณสู่สังคมออนไลน์

1. เพื่อยกระดับจติพฒันา
ปัญญาด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ปลูกจติส านึกที่ดี
ในการใช้ส่ือสังคมออนไลน์
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ
รู้จกัใช้งานส่ือสังคมออนไลน์
อย่างมีสติ มีวจิารณญาณใน
การรับฟงัข่าวสารต่างๆ บน
ส่ือสังคมออนไลน์
3. เพื่อน าความรู้ที่ได้รับ ไป
บูรณาการกบัการเรียนการ
สอน
4. สร้างความร่วมมือและจดั
กจิกรรมด้านการผลิตตัวป้อน
ร่วมกบัสถาบันการศึกษา
มัธยม อาชีวศึกษา

ยทุศาสตร์ ที่ 1
กลยทุธท์ี่ 1
ตัวชีว้ดัที่ 3

ยทุศาสตร์ ที่ 3
กลยทุธท์ี่ 1
ตัวชีว้ดัที่ 45

ยทุศาสตร์ ที่ 5
กลยทุธท์ี่ 1
ตัวชีว้ดัที่ 52

ตัวบ่งชี้ที่
1.5, 1.6

ตัวบ่งชี้ที่
3.2, 4.1

อาจารย์ จ านวน 
20 คน

นักเรียน/
นักศึกษา จาก
มหาวทิยาลัย/
โรงเรียนมัธยม/

สถาบัน
อาชีวศึกษา 

จ านวน 300 คน

ร้อยละความพงึ
พอใจของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ/

ผู้รับบริการ ไม่ต่ า
กวา่ร้อยละ 75

ผู้เข้าร่วมโครงการทราบถึงภัย
คุกคามที่เกดิจากการใช้ส่ือ
สังคมออนไลน์ และสามารถ
แกป้ัญหาได้ถูกต้องเหมาะสม
ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม

1. ผู้เข้าร่วมโครงการ
 น าความรู้ที่ได้รับไป
ใช้ให้เหมาะสมกบั
การใช้ส่ือสังคม

ออนไลน์ใน
ชีวติประจ าวนั

2. มีความร่วมมือ
และจดักจิกรรมด้าน

การผลิตตัวป้อน
ร่วมกบั

สถาบันการศึกษา
มัธยม อาชีวศึกษา

           32,210      32,210 หลักสูตรระบบ
สารสนเทศทาง
คอมพวิเตอร์

อ.ดร.นิติศักด์ิ  
เจริญรูป
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ความ
สอดคล้องกับ
ตัวบ่งชี้การ

ประกัน
คุณภาพ
การศึกษา

ภายใน (สกอ.) 
ระดับหลักสูตร

ผู้รบัผิดชอบที่ โครงการ
วตัถุประสงค์โครงการ/

กิจกรรม

สอดคล้องประเด็น
ยทุธศาสตรข์อง
มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยรีาชมงคล
ล้านนา ( 59 ตัวชี้วัด)

ความ
สอดคล้องกับ
ตัวบ่งชี้การ

ประกันคุณภาพ
การศึกษา

ภายใน (สกอ.) 
ระดับคณะ

หมายเหตุ
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ ผลลัพธ์ (Outcome) ผลกระทบ (Impact)

พ.ศ. 2560

ตวัชีว้ดัโครงการ งบประมาณ 2560 ระยะเวลาด าเนินงาน (ขอระบเุปน็ตามไตรมาส)

ผู้ก ากับตวับง่ชี้
รวมทั้งสิ้น แผ่นดิน รายได้ อ่ืนๆ

พ.ศ. 2559

25 ส่งเสริมสมรรถนะและพฒันา
ทักษะวชิาชีพด้านเทคโนโลยี 
นักศึกษาคณะบริหารธรุกจิ
และศิลปศาสตร์

1. เพื่อเป็นการเตรียมความ
พร้อมนักศึกษากอ่นเข้าสู่
ตลาดแรงงาน
2. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ 
ทักษะและความสามารถ
เกีย่วกบัตารางท าการด้วย
โปรแกรม Microsoft  Office
 Excel
3. เพื่อให้นักศึกษา ได้
ทดสอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงานแห่งชาติ สาขา
พนักงานการใช้คอมพวิเตอร์ 
(ตารางท าการ) ระดับ 1 ด้วย
โปรแกรม Microsoft Office
 Excel
4. เพื่อให้เกดิการบูรณาการ
ด้านการเรียนการสอนใน
รายวชิาโปรแกรมส าเร็จ 1 
และวชิาการใช้คอมพวิเตอร์
ในงานส านักงาน

ยทุศาสตร์ ที่ 1
กลยทุธท์ี่ 1
ตัวชีว้ดัที่ 3

ยทุศาสตร์ ที่ 5
กลยทุธท์ี่ 2
ตัวชีว้ดัที่ 55

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 นักศึกษา จ านวน
 400 คน

1. ร้อยละความ
พงึพอใจของ

ผู้เข้าร่วม
โครงการ/

ผู้รับบริการ ไม่ต่ า
กวา่ร้อยละ 75

2. ผู้เข้าร่วม
ทดสอบมาตรฐาน

ฝีมือแรงงาน
แห่งชาติ ผ่าน

ร้อยละ 60 ของ
ผู้เข้าร่วมทดสอบ

ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้รับการ
ฝึกยกระดับฝีมือ สาขา ความรู้

เบื้องต้นเกีย่วกบัตาราง
ค านวณด้วยโปรแกรม 

Microsoft Excel ซ่ึงเป็น
แนวทางในการเตรียมความ

พร้อมบัณฑิตกอ่นเข้าสู่
ตลาดแรงงาน

ผู้เข้าร่วมโครงการ
ผ่านการทดสอบ 
จ านวน 60% ของ
ผู้เข้าร่วมทดสอบ

ทั้งหมด

         174,700        174,700 หลักสูตรระบบ
สารสนเทศทาง
คอมพวิเตอร์

อ.ดร.นิติศักด์ิ  
เจริญรูป

26 ฮ่วมบุญ แข่งกนั สานสัมพนัธ ์
ขันโตก ม่วนใจ๋

1. เพื่อสร้างความสัมพนัธอ์นั
ดีระหวา่งนักศึกษาและ
อาจารย์
2. เพื่อเสริมสร้างทักษะและ
เรียนรู้การท างานรวมกนั
3. เพื่อสร้างประเพณีอนัดี
งามระหวา่งรุ่นพี่และรุ่นน้อง
ที่ดีรุ่นต่อรุ่น

ยทุศาสตร์ ที่ 4
กลยทุธท์ี่ 2
ตัวชีว้ดัที่ 49

ตัวบ่งชี้ที่ 
1.5, 1.6, 4.1

ตัวบ่งชี้ที่ 
3.2, 4.1

อาจารย์ จ านวน 
6 คน 

นักศึกษา 150 คน

ร้อยละความพงึ
พอใจของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ/

ผู้รับบริการ ไม่ต่ า
กวา่ร้อยละ 75

อาจารย์และนักศึกษามี
ความสัมพนัธแ์ละมีความเข้าใจ
ในกจิกรรมอนัเป็นประเพณีดี

งามของสาขาวชิาระบบ
สารสนเทศทางคอมพวิเตอร์

อาจารย์และ
นักศึกษาตระหนักถึง
วถิีการด าเนินชีวติ
ของวฒันธรรม

ล้านนาและมีความ
เข้าใจพร้อมที่จะ

อนุรักษแ์ละร่วมสืบ
สานประเพณี เช่น 
การแต่งกายของ
นักศึกษาในชุด

พื้นเมืองทุกวนัศุกร์
เป็นต้น

           10,000      10,000 หลักสูตรระบบ
สารสนเทศทาง
คอมพวิเตอร์

อ.ดร.นิติศักด์ิ  
เจริญรูป

27 โครงการอบรมเชิงปฏบิติัการเพิ่มพูน
ศักยภาพและยกระดับความรู้ภาษอีากร
ใหก้บันักศึกษา

1.เพื่อเปน็การเพิ่มพูนศักยภาพและ
ยกระดับความรู้เร่ืองภาษอีากรแกน่ักศึกษา

3 ผู้เขา้ร่วมโครงการไม่
น้อยกวา่ร้อยละ 80

มีคะแนนทดสอบก่อน
และหลังอบรมเพิ่มขึน้

นักศึกษาที่เขา้ร่วมมีความรู้ด้านภาษี
อากรเพิ่มขึน้

นักศึกษาที่เขา้ร่วม
โครงการสามารถน าความรู้
ไปใชใ้น

        45,000 45,000 สาขาการบญัชี 
เชียงราย

2.เพื่อเปน็การปลูกจติส านึก ทศันคตทีดี่ 
เกดิความตระหนักในการช าระภาษอีย่าง
ถูกต้อง

การเรียนและการท างานได้                -   

28 โครงการอบรมเชิงปฏบิติัการสร้างนักบญัชี
คุณภาพรุ่นใหม่ (Young & Smart 
Accountants)

1.เพื่อเตรียมความพร้อมกอ่นส าเร็จ
การศึกษาใหม้ีทกัษะความรู้ความเข้าใจ
เกีย่วกบัการปฏบิติังานในวิชาชีพบญัชี

3 ผู้เขา้ร่วมโครงการไม่
น้อยกวา่ร้อยละ 80

ผลการทดสอบหลังร่วม
โครงการ มากกว่าร้อยละ
 80 ขึ้นไป

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพร้อมเปน็
แรงงานคุณภาพทีม่ีทกัษะความรู้ พร้อม
เข้าสู่ตลาดแรงงาน

นักศึกษาที่เขา้ร่วม
โครงการสามารถน าความรู้
ไปใชใ้นการท างานใน
อนาคตได้

        45,500 45,500 สาขาการบญัชี 
เชียงราย

2.เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาใหม้ี
ความพร้อมในการเปน็แรงงาคุณภาพทีม่ี
ความรู้

               -   

29 โครงการสัมมนาวิชาชีพบญัชีเพื่อเตรียม
ความพร้อมสู่การเปน็บณัฑิตนักปฏบิติัใน
ศตวรรษที ่21

เพื่อให้นักศึกษาสามารถเขยีน
โครงการ วางแผน ด าเนินการ 
ประเมินและสรุปผลโครงการได้

3 ผู้เขา้ร่วมโครงการไม่
น้อยกวา่ร้อยละ 80

นักศึกษาสามารถจดั
โครงการได้อย่างน้อย 1 
โครงการ

โครงการที่นักศึกษาจัดอยา่งน้อย 1 
โครงการ

นักศึกษามีความเขา้ใจใน
การจัดสัมมนา

        26,580 26,580    สาขาการบญัชี 
เชียงราย

30 โครงการสาขาบัญชรีวมใจส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงาม

1.เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์

3 ผู้เขา้ร่วมโครงการไม่
น้อยกวา่ร้อยละ 80

ผู้เขา้ร่วมโครงการมีผล
การประเมินการวดั
ทัศนคติที่ดี

ผู้เข้าร่วมโครงการมีคุณธรรมจริยธรรม
และค่านิยมทีดี่งาม

ผู้เขา้ร่วมโครงการมี
ทัศนคติที่ดี สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อื่นได้

         182,230 182,230    สาขาการบญัชี 
เชียงราย
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ความ
สอดคล้องกับ
ตัวบ่งชี้การ

ประกัน
คุณภาพ
การศึกษา

ภายใน (สกอ.) 
ระดับหลักสูตร

ผู้รบัผิดชอบที่ โครงการ
วตัถุประสงค์โครงการ/

กิจกรรม

สอดคล้องประเด็น
ยทุธศาสตรข์อง
มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยรีาชมงคล
ล้านนา ( 59 ตัวชี้วัด)

ความ
สอดคล้องกับ
ตัวบ่งชี้การ

ประกันคุณภาพ
การศึกษา

ภายใน (สกอ.) 
ระดับคณะ

หมายเหตุ
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ ผลลัพธ์ (Outcome) ผลกระทบ (Impact)

พ.ศ. 2560

ตวัชีว้ดัโครงการ งบประมาณ 2560 ระยะเวลาด าเนินงาน (ขอระบเุปน็ตามไตรมาส)

ผู้ก ากับตวับง่ชี้
รวมทั้งสิ้น แผ่นดิน รายได้ อ่ืนๆ

พ.ศ. 2559

2.เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตส านึกใน
การอนุรักษ์วฒันธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิน่

ท างานร่วมกบัผู้อืน่ได้อย่างมีความสุขและ
มีประสิทธิภาพ

               -   

31 โครงการ Acc รวมใจเสริมสร้างวนิัย
เพื่อตนเองและสังคม (ทหาร)

1.เพื่อเสริมสร้างความมีระเบียบวนิัย 
ความรู้รักสามัคคีของนักศึกษา

3 ผู้เขา้ร่วมโครงการไม่
น้อยกวา่ร้อยละ 80

ผู้เขา้ร่วมโครงการมีผล
การประเมินการวดั
ทัศนคติที่ดี

ผู้เข้าร่วมโครงการมีระเบยีบวิจยั มีความรู้
รักสามัคคีมากขึ้น

ผู้เขา้ร่วมโครงการมีวนิัยใน
ตนเองและสามารถอยู่
ร่วมกับ

         127,000 127,000    สาขาการบญัชี 
เชียงราย

2.เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตส านึก
ในเร่ืองของความซ่ือสัตย ์เสียสละ 
อดทน

ผู้เข้าร่วมโครงการมีจติส านึกเร่ืองความ
ซ่ือสัตย์ เสียสละ อดทนมากขึ้น

ผู้อื่นได้อยา่งมีความสุข

3.เพื่อปลูกฝังใหน้ักศึกษามีระเบยีบวิจยั
ในตนเองทีจ่ะส่งผลใหเ้กดิความสงบสุขใน
ชีวิตและสังคม

               -   

32 โครงการปรับพื้นฐานความรู้เพื่อเตรียม
ความพร้อมเปน็นักศึกษาสาขาการบญัชี 
(บช.บ.4.2)

1.เพื่อใหน้ักศึกษาได้เรียนปรับพื้นฐานใน
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิชาชีพ

3 ผู้เขา้ร่วมโครงการไม่
น้อยกวา่ร้อยละ 80

ผลการทดสอบหลัง
เรียนเพิ่มมากขึน้

มีความรู้ในกลุ่มวชิาพื้นฐานทางวชิาชพี
เพิ่มขึน้

นักศึกษามีความรู้ใน
รายวชิาเพิ่มขึน้และ
สามารถน าไปใชใ้น

        32,650     32,650 สาขาการบญัชี 
เชียงราย

2.เพื่อปรับทศันคติทีดี่ในการเรียนและ
การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย และส่งเสริม
ความสัมพันธ์อนัดีระหว่างเพื่อน พี่น้อง
และอาจารย์

มีทัศนคติที่ดีในการเรียน การเรียนในระดับชัน้ต่อไป
ได้

33 โครงการพฒันาหลักสูตรการ
จดัการศึกษาที่บูรณาการกบั
การท างาน (Work Integrated
 Learning Curriculum) ให้
สอดคล้องกบัสมรรถนะวชิาชีพ

1. เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้
แหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญตาม
เส้นทางที่ก าหนด
2. เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษา
และปฏิบัติการน าเที่ยวได้
อย่างมีประสิทธภิาพ
3. เพื่อให้นักศึกษาได้รับ
ประสบการณ์การเรียนรู้ด้าน
การท่องเที่ยวโดยตรง
4. เพื่อบูรณาการการเรียน
การสอนในรายวชิาต่างๆ กบั
การฝึกทักษะด้านปฏิบัติงาน
มัคคุเทศก์
5. เพื่อให้นักศึกษาได้เดินทาง
ศึกษานอกสถานที่ตาม
หลักสูตรการฝึกอบรม
มัคคุเทศกข์องส านัก   
          ทะเบียนธรุกจิน า
เที่ยวและมัคคุเทศก ์กรมการ
ท่องเที่ยว กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกฬีาได้ 
          ก าหนดไว้
6. เพื่อทราบข้อมูลสถานที่
ท่องเที่ยวอย่างถูกต้องและ
ทันสมัยที่สุด

4 1 1.1, 2.6, 
2.7,3.1, 6.1, 
8.1, 10.1, 
10.2, 10.3

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 
ร้อยละ

ผู้เข้าร่วม
โครงการมีความ
พงึพอใจ    ร้อย
ละ 80

1) ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้
ความเข้าใจในรายละเอยีดของ
สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
2) ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้
ความเข้าใจในการท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรมและรักษา
ส่ิงแวดล้อม
กจิกรรมการจดัการศึกษา
ความรู้ด้านนวตักรรมการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ เพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะวชิาชีพมัคคุเทศก์
และประสบการณ์ทางการ
ท่องเที่ยว ภาคอสีานใต้ 
3) ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึก
ปฏิบัติงานด้านมัคคุเทศกแ์ละ
การจดัน าเที่ยว
4) ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้
ความเข้าใจในรายละเอยีดของ
สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
5) ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้
ความเข้าใจในการท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรมและรักษา
ส่ิงแวดล้อม

1) ผู้เข้าร่วม
โครงการมีศักยภาพ
ในการปฏิบัติงาน
มัคคุเทศกแ์ละการ
จดัน าเที่ยว
2) ผู้เข้าร่วมโครงการ
เกดิแนวคิดและมโน
ทัศน์ในการอนุรักษ์
โบราณสถาน 
โบราณวตัถุ และ
ศิลปวตัถุที่ถูกต้อง
และเหมาะสม
3) ผู้เข้าร่วม
โครงการมีความ
พร้อมด้านวชิาการ
กอ่นการศึกษาจริง
4) ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ผลสัมฤทธิท์างการ
ศึกษาเพิ่มมากขึ้น

           70,750 70,750         สาขาวชิาการ
ท่องเที่ยวและการ

โรงแรม
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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.

ความ
สอดคล้องกับ
ตัวบ่งชี้การ

ประกัน
คุณภาพ
การศึกษา

ภายใน (สกอ.) 
ระดับหลักสูตร

ผู้รบัผิดชอบที่ โครงการ
วตัถุประสงค์โครงการ/

กิจกรรม

สอดคล้องประเด็น
ยทุธศาสตรข์อง
มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยรีาชมงคล
ล้านนา ( 59 ตัวชี้วัด)

ความ
สอดคล้องกับ
ตัวบ่งชี้การ

ประกันคุณภาพ
การศึกษา

ภายใน (สกอ.) 
ระดับคณะ

หมายเหตุ
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ ผลลัพธ์ (Outcome) ผลกระทบ (Impact)

พ.ศ. 2560

ตวัชีว้ดัโครงการ งบประมาณ 2560 ระยะเวลาด าเนินงาน (ขอระบเุปน็ตามไตรมาส)

ผู้ก ากับตวับง่ชี้
รวมทั้งสิ้น แผ่นดิน รายได้ อ่ืนๆ

พ.ศ. 2559

34 “เปิดบ้านบริหาร สืบสานข่วง
วฒันธรรม ตามภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพื่อเฉลิมพระเกยีรติ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว 
เนื่องในวนัเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 5 ธนัวาคม”

1. เพื่อให้นักศึกษาเกดิ
จติส านึกในการอนุรักษแ์ละ
สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพยีง ของ
พระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยู่หัวฯ 
2. เพื่อให้นักศึกษาได้
ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้ลง
ไปศึกษาและสามารถ
น าเสนอผ่านนิทรรศการได้ 
3. เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้
จากการปฏิบัติจริงและ
สามารถน าไปปรับใช้ใน
ชีวติประจ าวนัได้
4. เพื่อให้มหาวทิยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
เชียงรายและคณาจารย์ ซ่ึง
เป็นหน่วยงานหลักและ
บุคลากรที่ส าคัญในการ
ขับเคล่ือนเพื่อให้เกดิการ
อนุรักษแ์ละสืบสานภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ให้ด ารงสืบ
ต่อไป

1,4 6.1 4.1,4.2 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 
กจิกรรมย่อย 1 
นิทรรศการ
วชิาการ 300 คน
กจิกรรมย่อย 2 
นิทรรศการข่วง
วฒันธรรม 500 
คน

ผู้เข้าร่วม
โครงการมีความ
พงึพอใจ
กจิกรรมย่อย 1 
ร้อยละ 80  
กจิกรรมย่อย 2 
ร้อยละ 80 

 นักศึกษาได้เข้าร่วมกจิกรรม
การถ่ายทอดองค์ความรู้
 - นักศึกษาสามารถน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงไป
ประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวติได้
กจิกรรมการรวมกลุ่มเพื่อ
ส่งเสริมความสามัคคี
     - มหาวทิยาลัยและ
คณาจารย์เป็นหน่วยงานและ
บุคลากรที่ส าคัญในการ
ขับเคล่ือนการสืบสานภูมิปัญญา

นักศึกษามีสถานที่ใน
การท ากจิกรรม เพื่อ
ถ่ายทอดองค์ความรู้
ที่ได้รับจากการศึกษา
ในท้องถิ่น และ
สามารถน ามา
ถ่ายทอดให้กบั
ผู้สนใจ และเพื่อน
นักศึกษา ได้เรียนรู้
จากการปฏิบัติจริง 
และยังเป็นการสืบ
สานวฒันธรรม
ท้องถิ่นไม่ให้สูญหาย
 และน าไปใช้ได้
อย่างถูกต้อง

           95,000 95,000          สาขาศิลปศาสตร์

35 ศิลปศาสตร์สู่ศตวรรษที่ 21 10.1  เพื่อให้ผู้เข้าร่วม
โครงการ คณาจารย์ และ
นักศึกษาได้ทราบถึงแนว
ทางการเรียนรู้สู่ศตวรรษที2่1
10.2  เพื่อส่งเสริมนักศึกษาที่
มีศักยภาพสูงในชั้นเรียน

1,4 1,3,4 3,4,5 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 120 คน

ร้อยละความพงึ
พอใจของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ/
ผู้รับบริการ ไม่ต่ า
กวา่ร้อยละ 75

15.1  นักศึกษาและคณาจารย์
 สามารถน าเอาแนวทางทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที2่1 
น าไปปรับใช้ในการเรียนการ
สอนของตนเองเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการเรียนรู้ให้แกต่นเอง
15.2  ส่งเสริมกจิกรรมที่ใช้
ความคิดสร้างสสรรค์ทักษะ
ทางปัญญาและวชิาชีพ 
ตลอดจนเป็นเวทีพฒันา
ศักยภาพของผู้เรียนให้มีองค์
ความรู้สู่ตลาดแรงงาน

16.1  มีโครงการ
ส่งเสริมและพฒันา
ศักยภาพแกผู้่สอน
และผู้เรียนในศ
ควรรษที่ 21 อย่าง
น้อย 1 โครงการ
16.2  ได้รับความรู้
และแนวทางในเร่ือง
ทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21
16.1  มีโครงการ
ส่งเสริมและพฒันา
ศักยภาพแกผู้่สอน
และผู้เรียนในศ
ควรรษที่ 21 อย่าง
น้อย 1 โครงการ
16.2  ได้รับความรู้
และแนวทางในเร่ือง
ทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21

           46,400 46,400 สาขาศิลปศาสตร์
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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.

ความ
สอดคล้องกับ
ตัวบ่งชี้การ

ประกัน
คุณภาพ
การศึกษา

ภายใน (สกอ.) 
ระดับหลักสูตร

ผู้รบัผิดชอบที่ โครงการ
วตัถุประสงค์โครงการ/

กิจกรรม

สอดคล้องประเด็น
ยทุธศาสตรข์อง
มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยรีาชมงคล
ล้านนา ( 59 ตัวชี้วัด)

ความ
สอดคล้องกับ
ตัวบ่งชี้การ

ประกันคุณภาพ
การศึกษา

ภายใน (สกอ.) 
ระดับคณะ

หมายเหตุ
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ ผลลัพธ์ (Outcome) ผลกระทบ (Impact)

พ.ศ. 2560

ตวัชีว้ดัโครงการ งบประมาณ 2560 ระยะเวลาด าเนินงาน (ขอระบเุปน็ตามไตรมาส)

ผู้ก ากับตวับง่ชี้
รวมทั้งสิ้น แผ่นดิน รายได้ อ่ืนๆ

พ.ศ. 2559

36 โครงการ RMUTL Chiang Rai
 English Contest 2016

1. เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อ
การเรียนการสอน
ภาษาองักฤษ           2. 
เพื่อส่งเสริมให้เกดิ
บรรยากาศการใช้
ภาษาองักฤษ                   
  3. เพื่อสร้างความมั่นใจใน
การใช้ภาษาองักฤษของ
นักศึกษา

3 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 500 คน

ผู้เข้าร่วม
โครงการมีความ
พงึพอใจใน
ความรู้ที่ได้รับ 
ร้อยละ 85 

1. นักศึกษามีทัศรคติที่ดีต่อ
การเรียนการสอนภาษาองักฤษ
          2. เกดิบรรยากาศใน
การใช้ภาษาองักฤษและเป็น
การกระตุ้นให้นักศึกษามีความ
สนใจและต่ืนตัวที่จะเรียนรู้
และใช้ภาษาองักฤษ            
                  3. นักศึกษามี
ความมั่นใจในการใช่
ภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนั
มากขึ้น                           
           4. นักศึกษามีโอกาส
แสดงความสามารถด้านทักษะ
การใช้ภาษาองักฤษ

           37,425 37,425         แผนกวชิาภาษา
ตะวนัตก

37 โครงการพฒันาศักยภาพด้าน
ภาษาองักฤษและเทคนิคการ
สอนสู่ความเป็นมืออาชีพ
ประจ าปีงบประมาณ 2560

1. เพื่อให้บุคลากรสาย
วชิาการได้มีการพฒันาตนเอง
 ให้มีคุรภาพมาตรฐาน
วชิาชีพอย่างต่อเนื่อง       2. 
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้รับความรู้เร่ืองเทคนิคการ
สอนที่ทันสมัยรวมทั้งการวดั
และประเมิณผล
ความสามารถทางภาองักฤษ
ของผู้เรียน                     
  3. เพื่อเป็นแนวทางให้
อาจารย์สามารถน ากจิกรรม
และเทคนิคการสอนแบบ
บูรณาการโดยการใช้ภา
องักฤษไปปรับใช้ในการสอน
ของตนเองได้                   
    4. เพื่อเป็นการเตรียม
ความพร้อมในการใช้
ภาษาองักฤษส าหรับ
ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน  
        5. เพื่อเป็นการเพิ่ม
ศักยภาพด้านการสอนทุก
สาขาวชิาชีพเป็นภาษาองักฤษ

2, 4, 5 4.3, 10.1, 
10.3

4.3, 10.1, 
10.3

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 30 คน

ผู้เข้าร่วม
โครงการมีความ
พงึพอใจ    ร้อย
ละ 80

1. พฒันาศักยภาพด้านวชิาชีพ
ของบุคลากรสายวชิาการ

1. มหาวทิยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ได้พฒันา
ความสัมพนัธแ์ละ
ความร่วมมือทาง
วชิาการร่วมกบั 
Regional English 
language Office 
U.S. Embassy 
Bangkok

           32,450          32,450 แผนกวชิาภาษา
ตะวนัตก
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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.

ความ
สอดคล้องกับ
ตัวบ่งชี้การ

ประกัน
คุณภาพ
การศึกษา

ภายใน (สกอ.) 
ระดับหลักสูตร

ผู้รบัผิดชอบที่ โครงการ
วตัถุประสงค์โครงการ/

กิจกรรม

สอดคล้องประเด็น
ยทุธศาสตรข์อง
มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยรีาชมงคล
ล้านนา ( 59 ตัวชี้วัด)

ความ
สอดคล้องกับ
ตัวบ่งชี้การ

ประกันคุณภาพ
การศึกษา

ภายใน (สกอ.) 
ระดับคณะ

หมายเหตุ
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ ผลลัพธ์ (Outcome) ผลกระทบ (Impact)

พ.ศ. 2560

ตวัชีว้ดัโครงการ งบประมาณ 2560 ระยะเวลาด าเนินงาน (ขอระบเุปน็ตามไตรมาส)

ผู้ก ากับตวับง่ชี้
รวมทั้งสิ้น แผ่นดิน รายได้ อ่ืนๆ

พ.ศ. 2559

38 โครงการค่ายภาษาต่างประเทศ
 ส าหรับนักศึกษา (Language
 Camp)

1. เพื่อเปิดโอกาศให้นักศึกษา
ได้ฝึกฝนทักษะ
ภาษาต่างประเทศกบัเจา้ของ
ภาษา ผ่านการท ากจิกรรม
ร่วมกบัเพื่อน ๆ                
2. เพื่อให้นักศึกษาได้รับ
ประสบการณ์จ าลองของค่าย 
เพื่อเสริมสร้างแรงจงูใจในการ
เรียนการสอนภาษาองักฤษ
ในชั้นเรียน   3. เพื่อให้
นักศึกษาเกดิความสามัคคีใน
หมู่คณะ รักสถาบัน จาการ
ท ากจิกรรมร่วมกนัในค่าย

2 4.3, 10.1, 
10.3

4.3, 10.1, 
10.3

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 100 คน

ผู้เข้าร่วม
โครงการมีความ
พงึพอใจ    ร้อย
ละ 80

1. อาจารย์และนักศึกษาได้
เพิ่มพนูความรู้และ
ประสบการณ์ด้านต่าง ๆ 
อย่างมีประสิทธภิาพ 
นอกเหนือจากความรู้ภายใน
ห้องเรียนและต าราทาง
วชิาการ     2. นักศึกษาได้เปิด
โลกทัศน์ สามารถน าความรู้
มาประยุกต์ในการปฏิบัติงาน
เชิงวชิาชีพ             3. 
เสริมสร้างแรงจงูใจในการ
เรียนภาษาต่างประเทศ และ
เกดิความสามัคคีในกลุ่ม
นักศึกษา

           59,200 59,200         แผนกวชิาภาษา
ตะวนัตก

39 โครงการนิทรรศการ 
เศรษฐกจิพอเพยีงใน
ชมุชนสู่การพฒันาที่ยัง่ยนื 
เพื่อเทิดพระเกยีรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่ัวฯ

เพื่อน าเสนอผล
การศึกษาและผลงาน
ของนักศึกษา เกีย่วกบั
การด าเนินโครงการ
เศรษฐกจิพอเพยีงใน
ชมุชน และเพื่อ
เทิดพระเกยีรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่ัว

ยทุธศาสตร์ที่ 1 กลยทุธท์ี่ 1 3 อาจารย์ 
เจา้หน้าที ่
นักศึกษา คณะ
บริหารธรุกจิ
และศิลปศาสตร์
 และคณะ
วศิวกรรมศาสตร์
 จ านวน 400 คน

ผลสัมฤทธิข์อง
นักศึกษา ตาม
มาตรฐานการ
เรียนรู้ทีร่ะบุใน 
มคอ.3 งานของ
นักศึกษา

นักศึกษาได้น าเสนอผลงาน
โครงการเศรษฐกจิพอเพยีง
ในชุมชนทีต่นเองรับผิดชอบ

ได้น าปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีง
ไปช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาสใน
ชุมชนอย่างเป็น
รูปธรรม

 ไม่ใช้
งบประมาณ

 กลุ่มวชิา
สังคมศาสตร์

อ.ภรีาวชิญ์  
ชยัมาลา

40 โครงการขว่งวฒันธรรม
ราชมงคลล้านนา สืบสาน
ต านานภมูิปัญญาท้องถิน่
เชยีงราย คร้ังที่ 3 
กจิกรรมการตานกว๋ยสลาก

เพื่อให้นักศึกษาเกดิ
จิตส านึกในการอนุรักษ์
และสืบสานภมูิปัญญา
ท้องถิน่ และได้เรียนรู้
จากการปฏบิัติจริงและ
สามารถน าไปปรับใชใ้น
ชวีติประจ าวนัได้

ยทุธศาสตร์ที่ 1 กลยทุธท์ี่ 1 3 อาจารย์ 
เจา้หน้าที ่
นักศึกษา คณะ
บริหารธรุกจิ
และศิลปศาสตร์
 และคณะ
วศิวกรรมศาสตร์
 จ านวน 500 คน

ผลสัมฤทธิข์อง
นักศึกษา ตาม
มาตรฐานการ
เรียนรู้ทีร่ะบุใน 
มคอ.3 งานของ
นักศึกษา

นักศึกษาได้เรียนรู้จากการ
ปฏิบัติจริง

ช่วยสืบสานและ
อนุรักษ์วฒันธรรม
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

 ไม่ใช้
งบประมาณ

 กลุ่มวชิา
สังคมศาสตร์

อ.ภรีาวชิญ์  
ชยัมาลา

หมายเหต ุ ใหท้กุหน่วยงานกรอกรายละเอียดใหค้รบถ้วน เพ่ือเปน็ประโยชน์ตอ่การประกอบการพิจารณาโครงการ
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คณะบรหิารธุรกิจและศิลปศาสตร์  พิษณุโลก 

 



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

ส ำนักงำนคณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์
1 โครงการบริหารจัดการคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ งานประจ า        16,000 กลยุทธ์ 1 สกอ.1.7,1.8

สำขำศิลปศำสตร์
2 โครงการจัดการเรียนการสอนสาขาศิลปศาสตร์ งานประจ า 55,000 กลยุทธ์ที1่ สกอ.1.1

สำขำบริหำรธุรกิจ  (สำขำวิชำกำรจัดกำร)

1 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับ ปวส.การจัดการ งานประจ า 30,000
กลยุทธ์ที่ 1 สกอ.1.1,1.7,1.8,9.1

 10

2 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับ ปริญญาตรี การจัดการ งานประจ า 50,000
กลยุทธ์ที่ 1 สกอ.1.1,1.7,1.8,9.1

 10
สำขำบริหำรธุรกิจ  (สำขำวิชำระบบสำรสนเทศ)

1 โครงการจัดการเรียนการสอน ปวส.คอมพวิเตอร์ธุรกิจ งานประจ า 10,725 กลยุทธ์ที2่ สกอ.1.7

3
โครงการจัดการเรียนการสอน ปริญญตรี ระบบสารสนเทศ
ทางคอมพวิเตอร์ งานประจ า 40,119 กลยุทธ์ที2่ สกอ.1.7

201,844

4,000 4,000 4,000 4,000

แผนปฏบิตัิกำรประจ ำปงีบประมำณ 2560 หน่วยงำน คณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ พิษณุโลก
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ

ล ำดับที่
ควำมสอดคล้อง

(กลยุทธ/์กำรประกันคุณภำพ)
งบประมำณ

ประเภทงำน
(ประจ ำ/
พัฒนำ)

โครงกำร/กิจกรรม
ระยะเวลา

8,000

13,000

รวมงบประมำณทั้งหมด

15,490

8,000

5,915

24,629

15,00015,000 12,000

10,000 15,000 10,000 15,000

7,000

4,810

7,000
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คณะบรหิารธุรกิจและศิลปศาสตร์  น่าน 

 

 

 

 

 

 

 



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 โครงการค่ายอาสาพฒันาคุณธรรมจริยธรรม 1,080 P สาขาการตลาด อาจารยป์ระจ า
สาขาการตลาด

2 โครงการฝึกงานนกัศึกษาสาขาบริหาร 36,595 P สาขาบริหารธุรกจิ สาขาบริหาร

3 โครงการฝึกงานนักศึกษาสาขาบัญชี 13,000 P สาขาบญัชี สาขาบญัชี

4 โครงการทัศนศึกษาสถานประกอบการหลักสูตรการตลาด 23,360 P สาขาการตลาด อาจารยป์ระจ า
สาขาการตลาด

5 โครงการทศันศึกษาสถานประกอบการหลักสูตรการจัดการ  - ไม่มี 
งปม.

สาขาการจัดการ อาจารยป์ระจ า
สาขาการตลาด

6 โครงการบรรจุภณัฑ์ชุมชนคร้ังที่ 3  - ไม่มี 
งปม.

สาขาการตลาด อาจารยป์ระจ า
สาขาการตลาด

7 โครงการพฒันากลยทุธ์ทางการตลาด คร้ังที่ 1  - ไม่มี 
งปม.

สาขาการตลาด อาจารยป์ระจ า
สาขาการตลาด

8 โครงการเพิ่มศักยภาพสินค้าและชุมชนทางการตลาด คร้ังที่ 1  - ไม่มี
งปม.

สาขาการตลาด อาจารยป์ระจ า
สาขาการตลาด

9 โครงการสัมมนาทางการตลาด 3,000 P สาขาการตลาด อาจารยป์ระจ า
สาขาการตลาด

10 โครงการสัมมนาสาขาการจัดการ 5,000 P สาขาการจัดการ อาจารยป์ระจ า
สาขาการจัดการ

11 โครงการอบรมเชิงปฏบิติัการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัย คร้ังที่ 1  - ไม่มี 
งปม.

สาขาการตลาด อ.จิตรา

12 โครงการอบรมเชิงปฏบิติัการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัย คร้ังที่ 2 5,800 P สาขาการตลาด อ.จิตรา

15 โครงการแหเ่ทยีนจ าน าพรรษา 7,600      P ฝ่ายกจิการนกัศึกษา กองการศึกษา คณะเข้าร่วม

16 โครงการต้อนรับนอ้งใหม่ร่วมใจประชุมเชียร์ 7,325 P ฝ่ายกจิการนกัศึกษา กองการศึกษา คณะเข้าร่วม

แผนโครงการ/กจิกรรม การพฒันานกัศึกษา
คณะบริหารธุรกจิและศิลปศาสตร์  พื้นที่   นา่น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา 

วัตถุประสงค์โครงการ
/กจิกรรม

โครงการที่
หนว่ยงานที่ก ากบั ผู้รับผิดชอบ

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เชิงเวลา

ตัวชีว้ัดโครงการ งบประมาณ 2559
พ.ศ. 2559

ระยะเวลาด าเนนิงาน (ขอระบเุปน็ไตรมาส)
พ.ศ. 2560

รวมทั้งส้ิน แผ่นดิน

หมายเหตุ

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.

แผนโครงการ/กจิกรรม การพฒันานกัศึกษา
คณะบริหารธุรกจิและศิลปศาสตร์  พื้นที่   นา่น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา 

วัตถุประสงค์โครงการ
/กจิกรรม

โครงการที่
หนว่ยงานที่ก ากบั ผู้รับผิดชอบ

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เชิงเวลา

ตัวชีว้ัดโครงการ งบประมาณ 2559
พ.ศ. 2559

ระยะเวลาด าเนนิงาน (ขอระบเุปน็ไตรมาส)
พ.ศ. 2560

รวมทั้งส้ิน แผ่นดิน

หมายเหตุ

รายได้

17 โครงการเดินเทดิพระเกยีรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
 สยามบรมราชกมุารี

22,500 P ฝ่ายกจิการนกัศึกษา กองการศึกษา คณะเข้าร่วม

18 โครงการวันเด็กแหง่ชาติ (ใหค่้าวัสดุจัดกจิกรรม 3 
คณะ 10 สาขา ๆ ละ 3,200)

50,000 P ฝ่ายกจิการนกัศึกษา กองการศึกษา คณะเข้าร่วม
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คณะบรหิารธุรกิจและศิลปศาสตร์  ตาก 

 

 

 

 

 

 



งปม. รายได้ งปม.อืน่ รวม มทร. ตาก ตค.พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค.กย. ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ก ากบัควบคุม
#REF! #REF! #REF! #REF!

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 1:พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน New Approach To Learning
-               

กลยทุธ์ที่ 1 : การผลิตบัณฑิต Hands On
-               -               -               -               

-               2 โครงการ

-               

ร้อยละ 50
 ของ

หลักสูตร

-               4  หลักสูตร

-               
1  โครงการ

กลยทุธ์ที่ 2 : การจดัการศึกษาตามอธัยาศัย -               -               

ตัวชี้วัดที่ 5 พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฝึกอบรมให้สามารถเทียบโอนหน่วยกติได้
-               

10 
หลักสูตร

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 2: สร้างความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ  วิจยั  และนวัตกรรม Community Research and Innovation -               

กลยทุธ์ 3 : การสร้างนวัตกรรม Innovation 1,826,700      -               #REF! #REF!

-               1  โครงการ

-               10 โครงการ

การพัฒนาเศรษฐกจิชุมชนด้านการบริหารจดัการต้นทุนผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนของกลุ่ม
ผู้ผลิตสินค้าแปรรูปหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ในจงัหวัดตาก 222,600.00  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /

ยพุรัตน์ จนัทร์แกว้

คณะบริหารฯ

ความสามารถของผู้ประกอบการระดับสากล และความได้เปรียบในการแข่งขันของธุรกจิ
โรงแรมในประเทศไทย 10,500.00  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /

ดร.ปิยะวรรณ คุ้มญาติ

คณะบริหารฯ

ความสามารถของผู้ประกอบการระดับสากลและความได้เปรียบในการแข่งขันการตรวจสอบ
เชิงประจกัษ์ของธุรกจิโรงแรมในประเทศไทย 140,000.00

ดร.ปิยะวรรณ คุ้มญาติ

คณะบริหารฯความสามารถของผู้ประกอบการระดับสากลและความได้เปรียบในการแข่งขันของธุรกจิ
โรงแรมจาการศึกษาเพือ่สร้างทฤษฏีฐานรากโดยผู้ประกอบการในเขตพัฒนาเศรษฐกจิพิเศษ 
จ.ตาก 151,000.00

ผศ.ซินเนีย รัติภัทร์

คณะบริหารฯ

การพัฒนาส่ือนวัตกรรมในการฝึกพัฒนาการส าหรับกล้ามเนื้อมัดเล็ก ส าหรับเด็กที่มีความ
บกพร่องทางสติปัญญาในเขตภาคเหนือตอนล่าง 345,000.00  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /

ผศ.ดร.วรรณพร ทีเกง่

คณะบริหารฯ

การพัฒนากลยทุธ์การตลาดของผู้ประกอบการค้าชายแดน แม่สอด -เมียวดี หลังการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน (AEC) ปี 2560 700,000.00  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  / เผด็จ ทุกข์สูญ คณะบริหารธุรกจิและศิลปศาสตร์ เขตพืน้ที่ตาก คณะบริหารฯ

ตัวชี้วัดที่ 7 พัฒนาระบบการบ่มเพาะนักวิจยั โดยส่งเสริมการเข้าร่วม และการจดัประชุมวิชาการ
ทั้งระดับชาติ และระดับนานาชาติ จดัท าวารสารงานวิจยั

แผนปฏิบัตงิานโครงการประจ าปีงบประมาณ 2560
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนาตาก

ประเด็นยทุธศาสตร์/กลยทุธ์/ตัวชี้วัด/โครงการ
งบประมาณ

แผน
ค่าเป้าหมาย ประเภท

งาน
ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ 2560 ผู้รับผิดชอบโครงการ

ตัวชี้วัดที่ 1จดัรูปแบบการเรียนการสอนแบบ Collaborative Learning, Project-Based, 
Problem-Based, Modular System และ Competency-based โดยใช้ระบบ e-Learning 
ตัวชี้วัดที่ 2 ส่งเสริมการจดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษเพือ่รองรับการเพิม่จ านวนหลักสูตร
นานาชาติ พร้อมทั้งจดัต้ังวิทยาลัยนานาชาติ และศูนยภ์าษาของมหาวิทยาลัยให้มากยิง่ขึ้น และ
ครอบคลุมทุกเขตพืน้ที่
ตัวชี้วัดที่ 3 เพิม่หลักสูตรการศึกษาแบบกา้วหน้า และหลักสูตรข้ามศาสตร์เช่น หลักสูตรสอง
ปริญญา หลักสูตรตรี-โท-เอก

ตัวชี้วัดที่ 4 จดัต้ังบัณฑิตวิทยาลัย เพือ่รองรับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อาทิเช่น ด้านวิชาชีพ
ครู ช่วยพัฒนาบุคลากรของสถาบันอาชีวศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 6จดัต้ังกองทุนวิจยั เพือ่จดัสรรงบวิจยั ส าหรับสนับสนุนโครงการวิจยัเพิม่ขึ้น โดยเฉพาะ
การส่งเสริมการวิจยัเชิงนโยบาย และการวิจยัข้ามศาสตร์ (Research Cluster) และปรับปรุง
ระเบียบการเบิกจา่ยงบประมาณวิจยั การเผยแพร่ผลงานให้มีความยดืหยุน่ และรวดเร็วมากขึ้น
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แผนปฏิบัตงิานโครงการประจ าปีงบประมาณ 2560
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนาตาก

ประเด็นยทุธศาสตร์/กลยทุธ์/ตัวชี้วัด/โครงการ
งบประมาณ

แผน
ค่าเป้าหมาย ประเภท

งาน
ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ 2560 ผู้รับผิดชอบโครงการ

ความต้องการพัฒนาศักยภาพตนเองของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา 
ตาก เพือ่การแข่งขันในประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 38,500.00  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  / เนาวลักษณ์ เอือ้พิชญานนท์ - คณะบริหารฯ

การศึกษาความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกจิและการด าเนินงานของกลุ่มอตุสาหกรรม
ในพืน้ที่เขตเศรษฐกจิพิเศษแม่สอด จงัหวัดตาก 219,100.00  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /

สินีนาฏ วงค์เทียนชัย คณะบริหารธุรกจิและศิลปศาสตร์ เขต
พืน้ที่ตาก คณะบริหารฯ

-               ร้อยละ 10 ของงบอดุหนุนงานวิจยั

-               ร้อยละ 10ของงานวิจยั

ตัวชี้วัดที่ 10  ปรับปรุงระเบียบการให้บริการวิชาการให้มีความยดืหยุน่ และคล่องตัว
-               1 โครงการ

-               -               -               -               

ตัวชี้วัดที่ 11  มีโครงการสนับสนุนตามโครงการพระราชด าริและโครงการหลวง
-               

10 
โครงการ

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 3: พัฒนาศักยภ์าพบัณฑิตและบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะทาง Competency and Good Citizenship (Humanization)เพือ่ สร้างบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรให้มีความสมบูรณ์

กลยทุธท์ี ่5 : การพัฒนาคุณภาพชีวิต -               -               -               -               

-               6  โครงการ

-               6  โครงการ

-               1  โครงการ

กลยทุธท์ี ่6 : การพัฒนาบุคลากร #REF! #REF! #REF! #REF!

-               

ร้อยละ 40
 ของ

จ านวน

-               

ร้อยละ 20
 ของ

บุคลากร

-               1 โครงการ
ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี ่4 : พัฒนาระบบบรหิารจดัการและธรรมาภิบาล Good Govenrnance and Modern Management  พัฒนาคุณภาพการบรหิารจดัการเพ่ือการบรหิารงานแบบกระจายอ านาจ มีคุณภาพและมีส่วนรว่ม

กลยทุธท์ี ่7  : การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน 2,163,400      -               -               2,163,400      

-               1  โครงการ

7
โครงการจดัหาครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์สาขาบริหารธุรกจิ 887,800 887,800        คณะบริหารฯ คณะบริหารฯ

ตัวชี้วัดที่ 8ส่งเสริมการหาแหล่งทุนวิจยัจากภายนอก ทั้งภาครัฐ และเอกชนนอกจากนี้ ยงัส่งเสริม
ให้นักวิจยัที่มีผลงานวิจยัได้รับรางวัลในระดับชาติ และนานาชาติ
ตัวชี้วัดที่ 9 ส่งเสริมการจดัสรรงบประมาณ หรือส่งเสริมให้ได้รับงบประมาณจากภายนอก เพือ่น า
นักศึกษา บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน น าความองค์ความรู้ไปช่วยเหลือพัฒนาชุมชน 
นอกจากนี้ ยงัสามารถน าบทเรียนที่ได้รับมาพัฒนาการเรียนการสอน

กลยทุธ์ที่ 4 : การสนองงานอนัเนื่องมาจากพระราชด าริ

ตัวชี้วัดที่ 12 พัฒนา Student Care Center, Education Library Center และ Student Affair
 ส าหรับนักศึกษาต่างประเทศ ให้ครอบคลุมทุกเขตพืน้ที่
ตัวชี้วัดที่ 13 พัฒนาบทบาทขององค์การนักศึกษาให้มีความทันสมัย และรองรับการพัฒนา
คุณภาพนักศึกษา นอกจากนี้ ยงัเพิม่บทบาทขององค์นักศึกษาในสังคมมากยิง่ขึ้น โดยสอดคล้อง
กบันโยบายมหาวิทยาลัย และประเทศ
ตัวชี้วัดที่ 14 สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างศิษยเ์กา่ ศิษยป์ัจจบุัน และมหาวิทยาลัย โดย
ผ่านกจิกรรมหรือหลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยฯ

ตัวชี้วัดที่ 15 ส่งเสริมการเข้าสู่ต าแหน่งวิชาการ เพือ่เพิม่จ านวน ผศ . รศ. ศ. ด้วยระบบพีเ่ล้ียง 
และสร้างแรงจงูใจให้มากขึ้น และสายสนับสนุน เข้าสู่ต าแหน่งฯ  โดยการปรับปรุง แกไ้ขระเบียบ
ขั้นตอนการขอต าแหน่งฯ

ตัวชี้วัดที่ 16 ส่งเสริมอาจารยใ์ห้มีศักยภาพ เพือ่พัฒนาความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ (ฝังตัว) ทั้ง
ภายใน และต่างประเทศ
ตัวชี้วัดที่ 17 มีแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลอยา่งเป็นระบบ ทุกเขตพืน้ที่ โดยเร่ิมต้ังแต่ การบรรจุ
แต่งต้ังบุคลากรทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุนให้เป็นไปตามกรอบโครงสร้างมหาวิทยาลัยฯ 
นอกจากนี้ ยงัสร้างแรงจงูใจเพือ่รักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งปรับปรุงค่าตอบแทน สิทธิ

ตัวชี้วัดที่ 18ปรับปรุงโครงสร้างบริหารจดัการ ให้มีความคล่องตัว และเป็นมาตรฐานสากล โดย
การเร่งจดัท าประกาศ ข้อบังคับ ระเบียบให้สอดคล้องกบัทิศทางของมหาวิทยาลัย โดยให้มีส่วน
ร่วมจากทุกหน่วยงาน
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แผนปฏิบัตงิานโครงการประจ าปีงบประมาณ 2560
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนาตาก

ประเด็นยทุธศาสตร์/กลยทุธ์/ตัวชี้วัด/โครงการ
งบประมาณ

แผน
ค่าเป้าหมาย ประเภท

งาน
ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ 2560 ผู้รับผิดชอบโครงการ

20 ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการบัญชี ต.ไม้งาม อ.เมือง จ.ตาก
1,275,600      1,275,600      ในแผน สาขบัญชี คณะบริหารฯ

-               1  โครงการ

-               1  โครงการ

-               1  โครงการ

-               4.0 คะแนน

กลยทุธท์ี ่8  : การพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร -               -               -               -               

-               
50 

โครงการ

-               
5  โครงการ

ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี ่5 : การสรา้งเครอืข่ายและพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากล Networking and Internationalization -               

กลยทุธท์ี ่9  : ความรว่มมือ Co Op 317000 319000 -               636,000        

-               
10 โครงการ

9
โครงการวัดระดับความรู้ภาษาองักฤษ (MOCK TOEIC) นักศึกษามทร.ล้านนาตาก 100,000        

100,000        นอกแผน

ประจ า

ศุนยภ์าษา คณะบริหารฯ

10
โครงการพัฒนาความสามารถในการทดสอบ TOEIC ส าหรับนักศึกษา อาจารยแ์ละบุคลากร
ที่สนใจ

30,000          

30,000          นอกแผน
ประจ า

ศุนยภ์าษา คณะบริหารฯ

11
 โครงการฝึกอบรมภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสารในชีวิตประจ าวัน ส าหรับนักศึกษา อาจารย์
และบุคลากรที่สนใจ

36,000          

36,000          นอกแผน
ประจ า

ศุนยภ์าษา คณะบริหารฯ

12  โครงการฝึกอบรมภาษาจนีส าหรับบุคลากรและนักศึกษา มทร .ล้านนา ตาก
24,000          

24,000          นอกแผน
ประจ า

ศุนยภ์าษา คณะบริหารฯ

13 โครงการฝึกอบรมภาษาพม่าส าหรับนักศึกษา อาจารยแ์ละบุคลากรที่สนใจ
12,000          

12,000          นอกแผน
ประจ า

ศุนยภ์าษา คณะบริหารฯ

14  โครงการพัฒนาทักษะภาษาองักฤษของอาจารยท์ี่มีศักยภาพสูง
15,000          

15,000          นอกแผน
ประจ า

ศุนยภ์าษา คณะบริหารฯ

15 โครงการค่ายภาษาองักฤษแบบสาระบันเทิง
100,000        

100,000        นอกแผน
ประจ า

ศุนยภ์าษา คณะบริหารฯ

44 โครงการจดัการสัมมนาการจดัภาคปฏิบัติรายวิชาการจดัการภาคสมทบผลผลิตสังคมศาสตร์ 319,000        
319,000        

ในแผน พัฒนา

ตัวฃ้ีวัดที่ 20 ปรับปรุงระเบียบวิธีการ และจดัสรรงบประมาณอยา่งเป็นธรรม โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้ พร้อมทั้งพัฒนาระบบการจดัการทรัพยสิ์น รูปแบบการจดัการแสวงหารายได้

ตัวชี้วัดที่ 19 พัฒนาบุคลากรให้ตรงกบัความต้องการของพันธกจิ ทิศทาง และวัฒนธรรมของ
องค์กร พร้อมทั้งส่งเสริมทักษะสร้างผู้น าและผู้บริหารรุ่นใหม่

ตัวชี้วัดที่ 21 จดัโครงการตรวจสอบการบริหารต้นทุน ทรัพยสิ์น และความเส่ียงในการด าเนินงาน 
ให้โปร่งใสมีธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัดที่  22 พัฒนา และให้ความส าคัญกบัระบบประกนัคุณภาพการศึกษาในทุกเขตพืน้ที่อยา่ง
แท้จริง

ตัวชี้วัดที่ 23 ส่งเสริมการจดัต้ังหอศิลป์มหาวิทยาลัย และหอเกยีรติยศ (Hall of Fame) เพือ่ให้
เป็นแหล่งแลกเปล่ียนเรียนรู้วัฒนธรรมของไทย นอกจากนี้ยงัช่วยส่งเสริมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

ตัวชี้วัดที่ 24 ปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้สอดคล้องกบัการอนุรักษ์พลังงาน พร้อมทั้งจดักจิกรรมการ
รักษาส่ิงแวดล้อม และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

ตัวชี้วัดที่ 25 กระบวนการรับนักศึกษาเชิงลึก เพือ่ปรับปรุงหลักสูตรเดิม และหลักสูตรใหม่ภายใต้
หลักการผลิตบัณฑิตแบบ Hands-on ให้สอดคล้องกบัการจดัการศึกษารูปแบบ WiL ที่เน้นการ
สร้างเครือข่ายร่วมกบัผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความร่วมมือ co – op เพือ่ตอบสนองความต้องการ



งปม. รายได้ งปม.อืน่ รวม มทร. ตาก ตค.พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค.กย. ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ก ากบัควบคุม

แผนปฏิบัตงิานโครงการประจ าปีงบประมาณ 2560
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนาตาก

ประเด็นยทุธศาสตร์/กลยทุธ์/ตัวชี้วัด/โครงการ
งบประมาณ

แผน
ค่าเป้าหมาย ประเภท

งาน
ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ 2560 ผู้รับผิดชอบโครงการ

50 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางด้านการท่องเที่ยว
-               

ในแผน

กลยทุธท์ี ่ 10  : การยกระดบัมหาวิทยาลัยสู่สากล 0 0 -               -               
-               ร้อยละ 2 ของนักศึกษา

-               10  หน่วยงาน
ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี ่6 : การพัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการเรยีนรู้ และการบรหิารจดัการมหาวิทยาลัยทัง้ระบบ Computer and Technology Literacy

กลยทุธท์ี ่11  : การพัฒนาการใช้ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบรหิารจดัการ #REF! #REF! #REF! #REF!

ตัวชี้วัดที่ 27  เพิม่เครือข่ายความร่วมมือ เพือ่ท าความแลกเปล่ียนทางด้านการเรียนการสอน 
ตัวชี้วัดที่ 26 เพิม่จ านวนนักศึกษานานาชาติ และนักศึกษาแลกเปล่ียนในมหาวิทยาลัยมากยิง่ขึ้น
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1 โครงการ การเสริมสร้าง
ประสบการณ์จากสถาน
ประกอบการใหก้บัอาจารย์ผู้สอน
 สาขาบริหารธรุกจิล าปาง

1. เพื่อพัฒนาอาจารย์ใหม้ีความรู้และ
ประสบการณ์ในวชิาชีพจากสถาน
ประกอบการ
2. เพื่อใหอ้าจารย์น าความรู้ที่ได้มา
ถ่ายทอดใหแ้กน่ักศึกษา โดยสนอง
นโยบายของมหาวทิยาลัยในการผลิต
บัณฑิตนักปฏบิัติ

ข้อ 1. พัฒนา
และปรับปรุง
กระบวนการ

เรียนการสอน 
 New 

Approach to
 Learning
ผลิตบัณฑิต

เพื่อ 
ตอบสนอง

ตลาดแรงงาน

องค์ประกอบ
ที่ 1. การผลิต

บัณฑิต

องค์ประกอบ
ที่ 4. อาจารย์

1.จ านวนคร้ังที่
ด าเนินโครงการ ( 6 
คร้ัง )           2. 
จ านวน
กลุ่มเป้าหมายของ
โครงการ  (6 คน)

ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ/
ผู้รับบริการ ร้อยละ 
80

1  ได้อาจารย์ที่มี
ประสบการณ์จาก
การท างานเพื่อมา
ถ่ายทอดใหก้บั
นักศึกษาได้          2
  ได้สถาน
ประกอบการเครือข่าย
3  ได้เนื้อหารายวชิา
ที่ทันสมัยรวมถึง
กรณีศึกษาจริงเพื่อ
น ามาใหน้ักศึกษา
แกไ้ขปัญหา

1  สาขา
บริหารธรุกจิมี
อาจารย์ที่มี
ประสบการณ์การ
ท างาน สามารถ
ถ่ายทอดใหก้บั
นักศึกษา เพื่อสร้าง
บัณฑิตนักปฏบิัติโดย
สนองต่อตัวบ่งชี้ของ
การประกนัคุณภาพ
การศึกษา  และ
กอ่ใหเ้กดิการ
พัฒนาการเรียนการ
สอนมีคุณภาพ
ยิ่งขึ้นไป 2  สาขา
บริหารธรุกจิสามารถ
สร้างเครือข่ายกบั
สถานประกอบการ
เพื่อการจดั
การศึกษาที่ดีและมี
คุณภาพเช่น การส่ง
นักศึกษาฝึกงาน
หรือสหกจิศึกษา, 
ความร่วมมือใน
กจิกรรมทางการ
ศึกษา เป็นต้น

    300,000 300,000     หวัหน้าสาขา
บริหารธรุกิจ

สาขาบริหารธรุกิจ

ความ
สอดคล้องกับ
ตวับง่ชี้การ

ประกัน
คุณภาพ
การศึกษา
ภายใน 
(สกอ.) 

ระดบัหลักสูตร

เชิงปรมิาณ เชิงคุณภาพ
ผลลัพธ์ 

(Outcome)
ผลกระทบ 
(Impact)

แบบเสนอโครงการเพ่ือจดัท าแผนงานโครงการ/กิจกรรม  ประจ าปีงบประมาณ 2560
 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

หน่วยงาน มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา   ล าปาง

ที่ โครงการ
วัตถุประสงค์โครงการ/

กิจกรรม

สอดคล้อง
ประเดน็

ยทุธศาสตร์
ของ

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
ราชมงคล

ล้านนา ( 59 
ตวัชี้วัด)

ความ
สอดคล้องกับ
ตวับง่ชี้การ

ประกัน
คุณภาพ
การศึกษา
ภายใน 
(สกอ.) 

ระดบัคณะ

หมายเหตุ
รวมทั้งสิ้น

พ.ศ. 2560

ตัวชี้วัดโครงการ งบประมาณ 2560 ระยะเวลาด าเนินงาน (ขอระบุเป็นตามไตรมาส)

ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ ผู้รบัผิดชอบ
แผ่นดิน รายได้ อ่ืนๆ

พ.ศ. 2559

Page 1 of 4
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ความ
สอดคล้องกับ
ตวับง่ชี้การ

ประกัน
คุณภาพ
การศึกษา
ภายใน 
(สกอ.) 

ระดบัหลักสูตร

เชิงปรมิาณ เชิงคุณภาพ
ผลลัพธ์ 

(Outcome)
ผลกระทบ 
(Impact)

ที่ โครงการ
วัตถุประสงค์โครงการ/

กิจกรรม

สอดคล้อง
ประเดน็

ยทุธศาสตร์
ของ

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
ราชมงคล

ล้านนา ( 59 
ตวัชี้วัด)

ความ
สอดคล้องกับ
ตวับง่ชี้การ

ประกัน
คุณภาพ
การศึกษา
ภายใน 
(สกอ.) 

ระดบัคณะ

หมายเหตุ
รวมทั้งสิ้น

พ.ศ. 2560

ตัวชี้วัดโครงการ งบประมาณ 2560 ระยะเวลาด าเนินงาน (ขอระบุเป็นตามไตรมาส)

ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ ผู้รบัผิดชอบ
แผ่นดิน รายได้ อ่ืนๆ

พ.ศ. 2559

2 โครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อเพิ่ม
ทักษะวชิาชีพเร่ืองเตรียมความ
พร้อมการผลิตคนสู่การเป็น
ประชาคมอาเซียน

1.  เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการเรียนการ
สอนภาษาองักฤษและภาษาของ
ประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก ่ภาษาพม่า 
ภาษาลาว ภาษาเขมร ภาษาเวยีดนาม 
และภาษาบาฮาซามาเลเซีย/อนิโดนีเซีย
 และส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของ
นักศึกษาในการใช้ภาษาองักฤษและ
ภาษาของประเทศเพื่อนบ้านใหอ้ยู่ใน
ระดับที่ใช้ในการท างานได้เป็นอย่างดี 
(Proficiency working level)2  เพื่อ
พัฒนาอาจารย์ใหม้ีความรู้และ
ประสบการณ์ในวชิาชีพเพื่อเตรียม
ความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกจิอาเซียน
3  เพื่อใหอ้าจารย์น าความรู้ที่ได้มา
ถ่ายทอดใหแ้กน่ักศึกษา โดยสนอง
นโยบายของมหาวทิยาลัยในการผลิต
บัณฑิตนักปฏบิัติกจิกรรมภายใต้
โครงการส่งเสริมการเรียนการสอน
ภาษาองักฤษและภาษาของประเทศ
เพื่อนบ้าน 

ข้อ 1. พัฒนา
และปรับปรุง
กระบวนการ

เรียนการสอน 
 New 

Approach to
 Learning
ผลิตบัณฑิต

เพื่อ 
ตอบสนอง

ตลาดแรงงาน

องค์ประกอบ
ที่ 4. อาจารย์

องค์ประกอบ
ที่ 1. การผลิต

บัณฑิต

1.จ านวนคร้ังที่
ด าเนินโครงการ ( 3 
คร้ัง )           2. 
จ านวน
กลุ่มเป้าหมายของ
โครงการ  (15 คน)

ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ/
ผู้รับบริการ ร้อยละ 
80

 1  อาจารย์ บุคลากร
 ที่เข้าร่วมโครงการ
ได้พัฒนาทักษะการ
ส่ือสารด้วย
ภาษาองักฤษและ
ภาษาของประเทศ
เพื่อนบ้านซ่ึงเป็นการ
กระตุ้นใหเ้กดิความ
ต่ืนตัวและตระหนัก
ถึงความส าคัญของ
ภาษาองักฤษและ
ภาษาของประเทศ
เพื่อนบ้านอนัจะ
น าไปสู่การพัฒนา
ศักยภาพของ
ทรัพยากรบุคคล 
.2  ได้อาจารย์ที่มี
ประสบการณ์จาก
การพัฒนาภาษาเพื่อ
มาถ่ายทอดใหก้บั
นักศึกษาได้ 
.3  เครือข่ายความ
ร่วมมือด้านการ
อดุมศึกษาของ
ประเทศไทยกบั
สถาบันอดุมศึกษาใน
ประเทศสมาชิก
อาเซียน 

1  สาขาบริหารธรุกจิ
 มีอาจารย์ เจา้หน้าที่
และนักศึกษาที่
เตรียมความพร้อม
ด้านภาษาเพื่อ
ประโยชน์ในการ
ท างานในประชาคม
อาเซียนได้ และ
กอ่ใหเ้กดิการ
พัฒนาการเรียนการ
สอนมีคุณภาพ
ยิ่งขึ้นไป  2  สาขา
บริหารธรุกจิ 
สามารถสร้าง
เครือข่ายกบั
หน่วยงานทั้งในและ
นอกประเทศเพื่อการ
จดัการศึกษาที่ดีและ
มีคุณภาพ         

    200,000 200,000     หวัหน้าสาขา
บริหารธรุกิจ

สาขาบริหารธรุกิจ

3 โครงการบริการวชิาการและ
เรียนรู้ร่วมกนัระหวา่งอาจารย์ 
นักศึกษาและผู้ประกอบการใหม่
ในโครงการพัฒนาผู้ประกอบการ
ใหม่ Start-up

1   เพื่อใหบ้ริการวชิาการแกว่สิาหกจิ
ชุมชน ผู้ประกอบการใหม่ในจงัหวดั
ล าปาง                          2 เพื่อให้
อาจารย์และนักศึกษามีงานบริการ
วชิาการ ด้วยความรู้ความช านาญของ
อาจารย์ ร่วมกบัการฝึกประสบการณ์ใน
วชิาชีพและการท าธรุกจิจริงของ
นักศึกษา

 ข้อ 3. พัฒนา
ศักย์ภาพ

บัณฑิตและ
บุคลากรที่มี

ความสามารถ
เฉพาะทาง 

Competency 
and Good 
Citizenship 

(Humanizatio
n)

องค์ประกอบ
ที่ 1. การผลิต

บัณฑิต

องค์ประกอบ
ที่ 3. นักศึกษา

 
องค์ประกอบ
ที่ 4. อาจารย์

 
องค์ประกอบ
ที่ 5. หลักสูตร

 การเรียน 
การสอน การ

ประเมิน

1.จ านวนคร้ังที่
ด าเนินโครงการ ( 5 
คร้ัง )           2. 
จ านวน
กลุ่มเป้าหมายของ
โครงการ  (72 คน)

ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ/
ผู้รับบริการ ร้อยละ 
80

1  อาจารย์ 
นักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการได้พัฒนา
ทักษะด้านการจดัท า
แผนธรุกจิและการ
ประกอบธรุกจิจริง
 2  ได้อาจารย์ที่มี
ประสบการณ์เพื่อมา
ถ่ายทอดใหก้บั
นักศึกษาได้ 
.3  สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือด้าน
ธรุกจิของประเทศ
ไทยกบัสถาน
ประกอบการ 

1  สาขา
บริหารธรุกจิมี
อาจารย์ เจา้หน้าที่
และนักศึกษาที่
เตรียมความพร้อม
ด้านการท าธรุกจิเพื่อ
ประโยชน์ในการ
ท างานในประชาคม
อาเซียนได้ และ
กอ่ใหเ้กดิการ
พัฒนาการเรียนการ
สอนมีคุณภาพ
ยิ่งขึ้นไป     .2  
สาขาบริหารธรุกจิ
สามารถสร้าง
เครือข่ายกบัสถาน
ประกอบการเพื่อการ
จดัการศึกษาที่ดีและ
มีคุณภาพ

    200,000 200,000  หวัหน้าสาขา
บริหารธรุกิจ

สาขาบริหารธรุกิจ
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ความ
สอดคล้องกับ
ตวับง่ชี้การ

ประกัน
คุณภาพ
การศึกษา
ภายใน 
(สกอ.) 

ระดบัหลักสูตร

เชิงปรมิาณ เชิงคุณภาพ
ผลลัพธ์ 

(Outcome)
ผลกระทบ 
(Impact)

ที่ โครงการ
วัตถุประสงค์โครงการ/

กิจกรรม

สอดคล้อง
ประเดน็

ยทุธศาสตร์
ของ

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
ราชมงคล

ล้านนา ( 59 
ตวัชี้วัด)

ความ
สอดคล้องกับ
ตวับง่ชี้การ

ประกัน
คุณภาพ
การศึกษา
ภายใน 
(สกอ.) 

ระดบัคณะ

หมายเหตุ
รวมทั้งสิ้น

พ.ศ. 2560

ตัวชี้วัดโครงการ งบประมาณ 2560 ระยะเวลาด าเนินงาน (ขอระบุเป็นตามไตรมาส)

ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ ผู้รบัผิดชอบ
แผ่นดิน รายได้ อ่ืนๆ

พ.ศ. 2559

4 โครงการการฝึกอบรมและ
พัฒนาบุคลากรหลักสูตรวชิาการ
ตลาด

1  เพื่อน ามาพัฒนากระบวนการเรียน
การสอนทางด้านการตลาดได้อย่างมี
ประสิทธภิาพ2  เพื่อศึกษาทฤษฎ ี 
เทคนิคกระบวนการสอนทางการตลาด
ที่ทันสมัยในโลกธรุกจิ 

ข้อ 3. พัฒนา
ศักย์ภาพ

บัณฑิตและ
บุคลากรที่มี

ความสามารถ
เฉพาะทาง 

Competency 
and Good

                 
Citizenship 

(Humanizatio
n)

องค์ประกอบ
ที่ 4. อาจารย์

ร้อยละความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ/ผู้รับบริการ
 ไม่ต่ ากวา่ร้อยละ 75

1  คณาจารย์ผู้สอน
สามารถน าทฤษฎ ี
เทคนิค  
กระบวนการสอน
ทางการตลาดที
ทันสมัย  น ามา
พัฒนากระบวนการ
เรียนการสอน
ทางด้านการตลาดได้
อย่างมีประสิทธภิาพ

คณาจารย์น าเอา
ประสบการณ์การ
ด้านการอบรม น ามา
ถ่ายทอดแกน่ักศึกษา
เพื่อนาไปปฏบิัติจริง

      50,000 50,000      หวัหน้าหลักสูตร
การตลาด

หลักสูตร
การตลาด

5 โครงกาiพัฒนาศักยภาพบุคลากร
สายวชิาการเพื่อเป็นอาจารย์มือ
อาชีพสาขาระบบสารสนเทศทาง
คอมพิวเตอร์

1  เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสายวชิาการเพื่อเป็นอาจารย์
มืออ+าชีพ
2  เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์
และองค์ความรู้ในการจดัการเรียนการ
สอนของผู้ที่เข้ารับการพัฒนาใหเ้ป็นผู้มี
สมรรถนะสูงในการปฏบิัติหน้าที่ได้
อย่างมืออาชีพ
.3  เพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพระหวา่งผู้
เข้ารับการพัฒนา  อนัจะน าไปสู่การ
สร้างเครือข่าย
4  เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคล  และ
เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

ข้อ 1. พัฒนา
และปรับปรุง
กระบวนการ

เรียนการสอน 
 New 

Approach to
 Learning
ผลิตบัณฑิต

เพื่อ 
ตอบสนอง

ตลาดแรงงาน

องค์ประกอบ
ที่ 1. การผลิต
บัณฑิต

องค์ประกอบ
ที่ 1. การ

ก ากบัมาตรฐาน

1.จ านวนคร้ังที่
ด าเนินโครงการ ( 7 
คร้ัง )           2. 
จ านวน
กลุ่มเป้าหมายของ
โครงการ  (7 คน)

ร้อยละความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ/ผู้รับบริการ
 ไม่ต่ ากวา่ร้อยละ 75

อาจารย์ผู้สอนมีองค์
ความรู้ใหม่มา
ประยุกต์ใช้ในการ
เรียนการสอน  
งานวจิยั  บรูณาการ
วชิาการ  เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนใหเ้ป็นบัณฑิต
นักปฏบิัติ

น าองค์ความรู้ใหม่ๆ 
มาใช้ในการ
กระบวนการเรียน
การสอนเพื่อให้
นักศึกษาน าความรู้
นั้นไปประยุกต์ใช้ให้
เกดิประโยชน์ใน
ชีวติประจ าวนั และ
สร้างประโยชน์ทาง
วชิาระบบ
สารสนเทศทาง
คอมพิวเตอร์ได้

 55}000 55}000 หวัหน้าหลักสูตร
ระบบ

สารสนเทศทาง
คอมพิวเตอร์

หลักสูตรระบบ
สารสนเทศทาง
คอมพิวเตอร์

6 โครงการฝึกประสบการณ์ด้าน
บริหารธรุกจิ สาขาวชิาการจดัการ

1 เพื่อฝึกประสบการณ์ในสถาน
ประกอบการที่มีความตรงประเด็น
เกี่ยวกบัด้านการบริหารธรุกจิ.2  เพื่อ
สร้างความสัมพันธก์บัสถาน
ประกอบการทั้งในและต่างประเทศ 

ข้อ 1. พัฒนา
และปรับปรุง
กระบวนการ
เรียนการสอน 
 New 
Approach to
 Learning
ผลิตบัณฑิต
เพื่อ
ตอบสนอง
ตลาดแรงงาน  

องค์ประกอบ
ที่ 1. การผลิต
บัณฑิต

 
องค์ประกอบ
ที่ 4. อาจารย์

 
องค์ประกอบ
ที่ 5. หลักสูตร

 การเรียน 
การสอน การ

ประเมิน

1.จ านวนคร้ังที่
ด าเนินโครงการ ( 1 
คร้ัง )

ร้อยละความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ/ผู้รับบริการ
 ไม่ต่ ากวา่ร้อยละ 75

อาจารย์ผู้ฝึก
ประสบการณ์
ถ่ายทอด
ประสบการณ์ไปยัง
อาจารย์ประจ า
หลักสูตรการจดัการ

อาจารย์ผู้ฝึก
ประสบการณ์ส า
ความรู้ประสบการณ์
ถ่ายทอดสู่การเรียน
การสอนในหลักสูตร
การจดัการ

 356400 
(ในประเทศ
 16,000 
บาท ,

ต่างประเทศ
 170,200 

บาท

356,400    นางกนกวรรณ 
เวชกามา 
อาจารย์

หลักสูตรการ
จดัการ

หลักสูตรการ
จดัการ

         -   
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1 ผลิตบณัฑิตนักปฏบิติั สาขาการบญัชี 1.เพื่อใหม้ีวัสดุ อุปกรณ์บริการ
นักศึกษาและอาจารย์ในการเรียน
การสอนแต่ละรายวิชา  2.เพื่อให้
อาจารย์ประจ ารายวิชาได้น าวัสดุ
อุปกรณ์ไปผลิตส่ือการเรียนการ
สอน   3.เพื่อใหก้ารเรียนการสอน
บรรลุวัตถุประสงค์และมี
ประสิทธิภาพ

ข้อ 1. พฒันา
และปรับปรุง
กระบวนการ
เรียนการสอน
 New
Approach to
 Learning
ผลิตบณัฑิต
เพื่อ
ตอบสนอง
ตลาดแรงงาน

องค์ประกอบที่
 1. การผลิต
บณัฑิต  1.5
การบริการ
นักศึกษา
ระดับปริญญา
ตรี

องค์ประกอบที่
 1. การผลิต
บณัฑิต  1.4
การบริการ
นักศึกษา
ระดับปริญญา
ตรี

1.จ านวนคร้ังที่
ด าเนินโครงการ 
(คร้ัง)   2.จ านวน
กลุ่มเปา้หมายของ
โครงการ(คน)

ร้อยละความพงึ
พอใจของผู้รับบริการ
 ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 75

1.นักศึกษามีวัสดุที่
ใช้ส าหรับการเรียน
อย่างเพยีงพอและ
สอดคล้องกับรายวิชา
  2.อาจารย์ผู้สอนได้
น าวัสดุการเรียนการ
สอนไปใช้ใหเ้กิด
ประโยชน์ในราวิชา
นั้นๆ

อาจารย์ผู้สอนมีวัสดุ
การเรียนการสอน
เพื่อใช้ในการสอน 
ใหม้ีประสิทธิภาพ
มากขึน้

         120,600 120,600          . สาขาการบญัชี

2 2.พฒันาบณัฑิตนักปฏบิติัสู่ความเปน็
เลิศทางวิชาชีพบญัชี  โครงการย่อย
ที่ 1 : โครงการส่งเสริมศักยภาพ
บณัฑิตเพื่อความเปน็เลิศทางวิชาการ
  โครงการย่อยที่ 2 : โครงการ
ศักยภาพบณัฑิตกับการสร้าง
เครือข่ายสู่บณัฑิตนักปฏบิติัที่มี
คุณภาพ    โครงการย่อยที่ 3 : 
โครงการเสริมสร้างสมรรถนะทาง
วิชาชีพบญัชี

1.เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทาง
วิชาชีพบญัชีใหน้ักศึกษาสาขการ
บญัชี  2.เพื่อใหน้ักศึกษาได้แสดง
ความรู้ ความสมารถของตนเองได้
อย่างเต็มที่   3.เพื่อใหน้ักศึกษา
สามารถน าความรู้ ประสบการณ์ที่
ได้รับระหว่างการเรียนไป
ประยุกต์ใช้ในการท างาน  4.
เพื่อใหน้ักศึกษาเพื่อฐานรากที่
แข็งแรงและยัง่ยืน

ข้อ 1. พฒันา
และปรับปรุง
กระบวนการ
เรียนการสอน
 New
Approach to
 Learning
ผลิตบณัฑิต
เพื่อ
ตอบสนอง
ตลาดแรงงาน

องค์ประกอบที่
 1. การผลิต
บณัฑิต  1.5
การบริการ
นักศึกษา
ระดับปริญญา
ตรี

องค์ประกอบที่
 1. การผลิต
บณัฑิต  1.4
การบริการ
นักศึกษา
ระดับปริญญา
ตรี

1.จ านวนคร้ังที่
ด าเนินโครงการ 
(คร้ัง)   2.จ านวน
กลุ่มเปา้หมายของ
โครงการ(คน)

ร้อยละความพงึ
พอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ/ผู้รับบริการ
 ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 75

ผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถน าความรู้ไป
ใช้ได้จริงและ
สามารถประยุกต์ใช้
ในการท างานได้

1.นักศึกษาจะได้รับ
ความรู้จากการ
ปฏบิติัจริง  2.
นักศึกษาได้องค์
ความรู้ เพื่อน าไปสู่
บณัฑิตนักปฏบิติั  3.
นักศึกษามีพื้นฐาน
ทางด้านวิชาชีพที่
มั่นคง

         100,000 100,000          โครงการย่อยที่ 1 
 =อ.ณัฐยา  สักเส็ด
   โครงการย่อยที่ 2
 =อ.วราภรณ์  สิงห์
แก้วสืบ  โครงการ
ย่อยที่ 3= อ.ณัฐนรี

  ทองดีพนัธ์

สาขาการบญัชี

3 1. พฒันาศักยภาพบคุลากรสาย
วิชาการเพื่อเปน็อาจารย์มืออาชีพ
สาขาการบญัชี

1  เพื่อเปน็การพฒันาศักยภาพ
บคุลากรสายวิชาการเพื่อเปน็
อาจารย์มืออาชีพ  2  เพื่อ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์
และองค์ความรู้ในการจัดการเรียน
การสอนของผู้ที่เข้ารับการพฒันา
ใหเ้ปน็ผู้มีสมรรถนะสูงในการ
ปฏบิติัหน้าที่ได้อย่างมืออาชีพ  3  
เพื่อเสริมสร้างสัมพนัธภาพ
ระหว่างผู้เข้ารับการพฒันา  อันจะ
น าไปสู่การสร้างเครือข่าย  4  เพื่อ
เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการ
บริหารทรัพยากรบคุคล  และ
เตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียน

ข้อ3 พฒันา
ศักย์ภาพ
บณัฑิตและ
บคุลากรที่มี
ความสามารถ
เฉพาะทาง
Competency
 and Good
Citizenship
(Humanizatio
n)

องค์ประกอบที่
 2. การวิจัย  
ตัวบง่ชี้ที่ 2.1 
ระบบและ
กลไกการ
บริหารและ
พฒันา
งานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์

องค์ประกอบที่
 2. การวิจัย  
ตัวบง่ชี้ที่ 2.1 
ระบบและ
กลไกการ
บริหารและ
พฒันา
งานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์

1.จ านวนคร้ังที่
ด าเนินโครงการ 
(คร้ัง)   2.จ านวน
กลุ่มเปา้หมายของ
โครงการ(คน)

ร้อยละความพงึ
พอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ/ผู้รับบริการ
 ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 75

อาจารย์
ผู้สอนมี
องค์
ความรู้
ใหม่มา
ประยุกต์ใ
ช้ในการ
เรียน
การสอน
  
งานวิจัย
  บรูณา
การ
วิชาการ 
 เพื่อ
พฒันา
ผู้เรียน
ใหเ้ปน็
บณัฑิต
นักปฏบิติั

น าองค์ความรู้ใหม่ ๆ
 มาใช้ในการ
กระบวนการเรียน
การสอนเพื่อให้
นักศึกษาน าความรู้
นั้นไปประยุกต์ใช้ให้
เกิดประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน และ
สร้างประโยชน์ทาง
วิชาชีพบญัชีได้

          35,000 35,000 อ.ปญัจพร  ศรีชนา
พนัธ์

สาขาการบญัชี

 โครงการย่อยที่ 1 : 
โครงการส่งเสริม

ศักยภาพบณัฑิตเพื่อ
ความเปน็เลิศทางวิชาการ

  โครงการย่อยที่ 2 : 
โครงการศักยภาพ
บณัฑิตกับการสร้าง
เครือข่ายสู่บณัฑิตนัก
ปฏบิติัที่มีคุณภาพ    
โครงการย่อยที่ 3 : 
โครงการเสริมสร้าง

สมรรถนะทางวิชาชีพ
บญัชี

ตวัชี้วดัโครงการ งบประมาณ 2560 ระยะเวลาด าเนินงาน (ขอระบเุปน็ตามไตรมาส)

ผู้ก ากับตวับง่ชี้
รวมทั้งสิ้น แผ่นดนิ รายได้ อ่ืนๆ

พ.ศ. 2559ความ
สอดคล้องกับ
ตวับง่ชีก้าร

ประกัน
คุณภาพ
การศึกษา
ภายใน 
(สกอ.) 

ระดบัหลักสูตร

ผู้รับผิดชอบ

แบบเสนอโครงการเพ่ือจัดท าแผนงานโครงการ/กิจกรรม  ประจ าปงีบประมาณ 2560
 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
หน่วยงาน สาขาการบญัชี ล าปาง

ที่ โครงการ
วตัถุประสงค์โครงการ/

กิจกรรม

สอดคล้อง
ประเดน็

ยุทธศาสตร์
ของ

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
ราชมงคล

ล้านนา ( 59 
ตวัชีว้ัด)

ความ
สอดคล้องกับ
ตวับง่ชีก้าร

ประกัน
คุณภาพ
การศึกษา
ภายใน 
(สกอ.) 

ระดบัคณะ

หมายเหตุ
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ

ผลลัพธ์ 
(Outcome)

ผลกระทบ 
(Impact)

พ.ศ. 2560
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ตวัชี้วดัโครงการ งบประมาณ 2560 ระยะเวลาด าเนินงาน (ขอระบเุปน็ตามไตรมาส)

ผู้ก ากับตวับง่ชี้
รวมทั้งสิ้น แผ่นดนิ รายได้ อ่ืนๆ

พ.ศ. 2559ความ
สอดคล้องกับ
ตวับง่ชีก้าร

ประกัน
คุณภาพ
การศึกษา
ภายใน 
(สกอ.) 

ระดบัหลักสูตร

ผู้รับผิดชอบที่ โครงการ
วตัถุประสงค์โครงการ/

กิจกรรม

สอดคล้อง
ประเดน็

ยุทธศาสตร์
ของ

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
ราชมงคล

ล้านนา ( 59 
ตวัชีว้ัด)

ความ
สอดคล้องกับ
ตวับง่ชีก้าร

ประกัน
คุณภาพ
การศึกษา
ภายใน 
(สกอ.) 

ระดบัคณะ

หมายเหตุ
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ

ผลลัพธ์ 
(Outcome)

ผลกระทบ 
(Impact)

พ.ศ. 2560

4 จัดการเรียนการสอนเพื่อผลิต
บณัฑิตนักปฏบิติัหลักสูตรการบญัชี

1 เพื่อใหก้ารจัดการเรียนการสอน
ครบตามหลักสูตรสาขาวิชา  2
เพื่อใหก้ารจัดการเรียนการสอน
เปน็ไปด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ 3 เพื่อใหน้ักศึกษา
ได้ศึกษาตามแผนการศึกษาของได้
อย่างต่อเนื่อง

ข้อ 1. พฒันา
และปรับปรุง
กระบวนการ
เรียนการสอน
 New
Approach to
 Learning
ผลิตบณัฑิต
เพื่อ
ตอบสนอง
ตลาดแรงงาน

องค์ประกอบที่
 1. การผลิต
บณัฑิต  1.5
การบริการ
นักศึกษา
ระดับปริญญา
ตรี

องค์ประกอบที่
 1. การผลิต
บณัฑิต  1.4
การบริการ
นักศึกษา
ระดับปริญญา
ตรี

1.จ านวนคร้ังที่
ด าเนินโครงการ 
(คร้ัง)   2.จ านวน
กลุ่มเปา้หมายของ
โครงการ(คน)

ร้อยละความพงึ
พอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ/ผู้รับบริการ
 ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 75

1.นักศึกษาได้รับ
ความรู้ภาคปฏบิติั
การทางการบญัชีที่มี
ความเหมาะสมกับ
การเรียนการสอน  
2.นักศึกษาได้รับ
ความรู้บรรลุ
วัตถุประสงค์และมี
ประสิทธิภาพ

1  นักศึกษาได้รับ
ความรู้บรรลุ
วัตถุประสงค์และมี
ประสิทธิภาพ

          35,000 35,000          อ.ปญัจพร  ศรีชนา
พนัธ์

สาขาการบญัชี
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สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารสากล

1 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนที่
เน้นบัณฑิตนักปฏบิัติ(Hands - on)
 สาขาวชิาภาษาอังกฤษฯ

1  เพือ่สนับสนุน จงูใจ ให้
นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
 2 เพือ่สร้างวฒันธรรมใหม่ใน
มหาวทิยาลัยฯ เช่น วฒันธรรมการ
เรียนรู้ด้วยตัวเองผ่านกิจกรรม
สันทนาการภายในศูนย์ภาษา

1 5 5 จ านวน
กลุ่มเป้าหมาย
ของโครงการ
  (หน่วยนับ 
นักศึกษา 
จ านวน 60 คน
อาจารย์ 
จ านวน 13 คน)

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ/
ผู้รับบริการ ไม่
ต่ ากวา่ร้อยละ 75

1 มีส่ือการสอนรายวชิาเอก
ภาษาอังกฤษทีพ่ัฒนาตาม
ค าอธบิายรายวชิา และ 
มคอ. 3
2 นักศึกษามีวสัดุอุปกรณ์ที่
พร้อมในการเรียนการสอน
ในรายวชิาเอกภาษาอังกฤษ

1 สาขาวชิาไม่ได้รับเงินจดัสรร
ตามเป้าหมาย
2 สาขาวชิาไม่สามารถจดัซ้ือ
อุปกรณ์ได้ตามต้องการ      

50,000 อ.วลัจลีิน

2 โครงการทัศนศึกษาดูงาน เพือ่
พัฒนาการเรียนการสอนทีเ่น้น 
บัณฑิตนักปฏบิัติ (Hands - on) 
สาขาวชิาภาษาอังกฤษฯ

1  เพือ่ใหน้ักศึกษาเรียนรู้การ
ปฏบิัติงานจริงเกี่ยวกับธรุกิจทัง้ใน
และระหวา่งประเทศ ธรุกิจการบิน
 โรงแรม และการใช้ภาษาอังกฤษ
ในการท่องเทีย่ว และใน
สถานการณ์ต่างๆ  2 เพือ่ให้
นักศึกษาการดูการท างานใน
สถานประกอบการทีเ่กี่ยวเนือ่งกับ
รายวชิาทีเ่รียน 3 เพือ่ใหก้ารเรียน
การสอนบรรลุตามวตัถุประสงค์
ของรายวชิา 4 เพือ่ใหน้ักศึกษา
เป็นบัณฑิตนักปฏบิัติ (Hands - 
on) 5 เพือ่ใหค้ณาจารย์สาขาวชิา
ภาษาอังกฤษได้เปิดโลกทัศน์และ
ได้แลกเปล่ียนประสบการณ์กับ
ผู้ประกอบการ

1 1 3 จ านวน
กลุ่มเปา้หมาย
ของโครงการ  34
 คน

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ/
ผู้รับบริการ ไม่
ต่ ากวา่ร้อยละ 75

1  นักศึกษาสามารถน า
ความรู้ทีไ่ด้รับไปพัฒนาต่อ
ยอดการเรียนรายวชิาอื่น
ต่อไป   2  นักศึกษา
สามารถน าความรู้และ
ทักษะทีไ่ด้เรียนไป
ประยุกต์ใช้กับการท างาน
ในอนาคต 3  นักศึกษาเกิด
ความสามัคคีภายในสาขา 4 
 นักศึกษาสามารถปรับตัว
เข้ากับบุคคลอื่นได้

1 นักศึกษามีความรู้และทักษะ
เพิม่ขึ้นอันเป็นประโยชน์ต่อ
วชิาชีพ
2  หลักสูตรภาษาอังกฤษเพือ่
การส่ือสารสากลตอบสนอง
นโยบายตามพันธกิจของ
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา ล าปาง ทีมุ่่ง
พัฒนานักศึกษาใหเ้ป็นบัณฑิต
นักปฏบิัติทีดี่และมีคุณภาพ

4,320 อ.วลัจลีิน

พศ.2559 พศ.2560
ระยะเวลาด าเนินงาน(ขอระบุเป็นตามไตรมาส)

รวมทัง้ส้ิน แผ่นดิน รายได้ อื่น ๆ

ตัวชี้วดัโครงการ
สาขาศิลปศาสตร์  มทร.ล้านนา ล าปาง

 โครงการเพ่ือจดัท าแผนงานโครงการ/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ 2560

โครงการ
ผู้ก ากับตัว

บ่งชี้

ความ
สอดคล้องตัว

บ่งชี้การ
ประกัน
คุณภาพ

การศึกษา
ภายใน ระดับ
หลักสูตรฯ

ความ
สอดคล้องตัว

บ่งชี้การ
ประกัน
คุณภาพ

การศึกษา
ภายใน ระดับ

คณะฯ

สอดคล้อง
ประเด็น

ยุทธศาสตร์
ของ

มหาวิทยาลัยฯ

วตัถุประสงค์ ผู้รับผิดชอบที่ หมายเหตุ

งบประมาณ 2560

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ ผลลัพท์ ผลกระทบ
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พศ.2559 พศ.2560
ระยะเวลาด าเนินงาน(ขอระบุเป็นตามไตรมาส)

รวมทัง้ส้ิน แผ่นดิน รายได้ อื่น ๆ

ตัวชี้วดัโครงการ
สาขาศิลปศาสตร์  มทร.ล้านนา ล าปาง

โครงการ
ผู้ก ากับตัว

บ่งชี้

ความ
สอดคล้องตัว

บ่งชี้การ
ประกัน
คุณภาพ

การศึกษา
ภายใน ระดับ
หลักสูตรฯ

ความ
สอดคล้องตัว

บ่งชี้การ
ประกัน
คุณภาพ

การศึกษา
ภายใน ระดับ

คณะฯ

สอดคล้อง
ประเด็น

ยุทธศาสตร์
ของ

มหาวิทยาลัยฯ

วตัถุประสงค์ ผู้รับผิดชอบที่ หมายเหตุ

งบประมาณ 2560

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ ผลลัพท์ ผลกระทบ

3 โครงการบริการวชิาการพีใ่หญ่
สอนภาษาอังกฤษใหน้้อง รุ่นที ่5

1 เพือ่ใหผู้้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความรู้และความเข้าใจใน
เนือ้หาวชิาภาษาอังกฤษได้อย่าง
เหมาะสมกับระดับชั้น 2 เพือ่ให้
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษด้านการฟังและการ
พูดเพิม่ขึ้น 3 เพือ่ใหผู้้เข้าร่วม
กิจกรรมมีเจตคติทีดี่ต่อการเรียน
ภาษาอังกฤษ 4 เพือ่เสริมสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรมด้านวนิัย 
สามัคคี มีน้าใจและการท างาน
เป็นทีม 5 เพือ่สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือในการบริการทาง
วชิาการของหน่วยงาน

3 3 3 จ านวน
กลุ่มเป้าหมาย
ของโครงการ 
100 คน

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ/
ผู้รับบริการ ไม่
ต่ ากวา่ร้อยละ 75

1 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความรู้และความเข้าใจใน
เนือ้หาวชิาภาษาอังกฤษได้
อย่างเหมาะสมกับระดับชั้น
 2 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
ด้านการฟังและการพูด
เพิม่ขึ้น 3 ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีเจตคติทีดี่ต่อการ
เรียนภาษาอังกฤษ 
4 นักศึกษาสาขาวชิา
ภาษาอังกฤษฯ มีคุณธรรม
และจริยธรรมด้านวนิัย 
สามัคคี มีน้าใจและการ
ท างานเป็นทีม 5 สร้าง
เครือข่ายความร่วมมือใน
การบริการทางวชิาการของ
หน่วยงาน

1 นักศึกษามีความสามารถใน
การถ่ายทอดความรู้
ภาษาอังกฤษใหน้ักเรียนใน
โรงเรียนเป้าหมาย
2 นักเรียนในโรงเรียนเป้าหมาย
ได้รับความรู้ภาษาอังกฤษมาก
ขึ้น

17,810 อ.วลัจลีิน

4 โครงการนิเทศนักศึกษาฝึกงาน 1.เพือ่จดัสรรงบประมาณ
ค่าใช้จา่ยการเดินทางนิเทศ
นักศึกษา(สหกิจศึกษา)ใน
ต่างจงัหวดั 2.เพือ่ประเมิน
คุณภาพนักศึกษาจากสถานที่
ปฏบิัติงานจริง 3.เพือ่ใหเ้ป็นไป
ตามแผนการด าเนินงานส่งเสริม
สหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 
4.เพือ่ตรวจสอบดูแลความ
เรียบร้อยของนักศึกษา 

2,3 นักศึกษาเข้า
ร่วมโครงการ
ครบทุกคน 18
 คน

มีรูปเล่มรายงาน
ฉบับสมบูรณ์

1 ผู้เข้าร่วมมีความรู้ทีเ่ป็น
ประโยชน์ต่อวชิาชีพและ 
ความสามารถเป็นบุคลากร
ในการใหบ้ริการด้าน 
   การส่ือสารภาษาอังกฤษ
ได้ 2 นักศึกษาสามารถน า
ความรู้ทีไ่ด้เรียนมาไป
พัฒนาต่อยอดการเรียน
รายวชิาอื่นต่อไป 3  
นักศึกษาสามารถน าความรู้
และทักษะทีไ่ด้เรียนไป
ประยุกต์ใช้กับการท างาน
ในอนาคต

นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์ 
น าความรู้ทีไ่ด้รับไปใช้
ประโยชน์ในอนาคต

8,931 อ.วลัจลีิน

สาขาวิชาการท่องเทีย่ว



ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

พศ.2559 พศ.2560
ระยะเวลาด าเนินงาน(ขอระบุเป็นตามไตรมาส)

รวมทัง้ส้ิน แผ่นดิน รายได้ อื่น ๆ

ตัวชี้วดัโครงการ
สาขาศิลปศาสตร์  มทร.ล้านนา ล าปาง

โครงการ
ผู้ก ากับตัว

บ่งชี้

ความ
สอดคล้องตัว

บ่งชี้การ
ประกัน
คุณภาพ

การศึกษา
ภายใน ระดับ
หลักสูตรฯ

ความ
สอดคล้องตัว

บ่งชี้การ
ประกัน
คุณภาพ

การศึกษา
ภายใน ระดับ

คณะฯ

สอดคล้อง
ประเด็น

ยุทธศาสตร์
ของ

มหาวิทยาลัยฯ

วตัถุประสงค์ ผู้รับผิดชอบที่ หมายเหตุ

งบประมาณ 2560

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ ผลลัพท์ ผลกระทบ

5 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนที่
เน้นบัณฑิตนักปฏบิัติ(Hands - on)
 หมวดวชิาการท่องเทีย่ว

1 เพือ่จดัการเรียนรู้และบูรณา
การกับงานวจิยั การบริการ
วชิาการการท านุบ ารุงศิลปะและ
วฒันธรรม  2  เพือ่จดัส่งเสริม
ทักษะการเรียนรู้รายวชิาต่างๆ
ของสาขาวชิาการท่องเทีย่วและ
การโรงแรม  3  เพือ่ใหน้ักศึกษา
เกิดทักษะและมีประสิทธภิาพใน
การเรียนการสอน  4  เพือ่ให้
นักศึกษามีเจตคติทีดี่ต่อการเรียน
รายวชิาต่างๆในสาขาวชิาการ
ท่องเทีย่วและการโรงแรม 5  เพือ่
ส่งเสริมการผลิตบัณฑิตนักปฏบิัติ 
Hands On

1 1 4 จ านวนคร้ังที่
ด าเนิน
โครงการ  (  1
 คร้ัง)

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ/
ผู้รับบริการ ไม่
ต่ ากวา่ร้อยละ 80

1  มีส่ือการสอนรายวชิา
ศึกษาทัว่ไปทีพ่ัฒนาตาม
ค าอธบิายรายวชิา และ 
มคอ. 3  2  คณาจารย์และ
นักศึกษามีวสัดุอุปกรณ์ใช้
อย่างพร้อมเพียง

1 สาขาวชิาไม่ได้รับเงินจดัสรร
ตามเป้าหมาย  2 สาขาวชิาไม่
สามารถจดัซ้ืออุปกรณ์ได้ตาม
ต้องการ

60,000 อ.ศิริขวญั

6 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะส้ัน 1 เพือ่เพิม่ทักษะด้านวชิาชีพและ
ความสามารถในด้านความรู้แก่
บุคคลทัว่ไป2 เพือ่ใหบ้ริการ
วชิาการแก่สังคม 3 เพือ่เป็นการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธส์าขาวชิา
การท่องเทีย่วและการโรงแรม 
คณะคณะบริหารธรุกิจและศิลป
ศาสตร์ พืน้ที ่ล าปาง มหาวทิยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

3 4,5 ผู้เข้าร่วม
โครงการครบ
ตามทีต้ั่งไว ้30
 คน

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ ไม่ต่ า
กวา่ร้อยละ 75

1  ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ได้รับความรู้ทีส่ามารถ
น าไปใช้ประโยชน์เพือ่
พัฒนาตนเองและอาชีพ
2  ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
สามารถน าความรู้ทีไ่ด้รับไป
ถ่ายทอดใหก้ับผู้ทีส่นใจ
ภายในชุมชนได้

1  ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้
สามารถเผยแพร่ใหก้ับผู้สนใจ
ต่อไปได้ 2  ท าใหส้าขาวชิา
การท่องเทีย่วและการโรงแรม 
คณะคณะบริหารธรุกิจและ
ศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ล าปาง มีภาพลักษณ์ทีดี่และ
เป็นทีย่อมรับชุมชนในท้องถิ่น
มากขึ้น

9,500 อ.ชนิษฐา

7 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะ
ส้ันด้านการแกะสลักผักและผลไม้

เพือ่เพิม่ทักษะต่อจากการ
แกะสลักผักและผลไม้เบือ้งต้น

3 3 4,5 ผู้เข้าร่วม
โครงการครบ
ตามทีต้ั่งไว ้30
 คน

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ ไม่ต่ า
กวา่ร้อยละ 75

1  เข้ารับการอบรม ได้รับ
ความรู้ความเข้าใจในวชิาชีพ
 2  ผู้เข้าร่วมอบรม มี
ประสบการณ์ในการ
แกะสลักผักและผลไม้
สามารถน าไปประกอบ
อาชีพได้ในขั้นสูงขึ้น

1  ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้
สามารถเผยแพร่ใหก้ับผู้สนใจ
ต่อไปได้ 2  ท าใหส้าขาวชิา
การท่องเทีย่วและการโรงแรม 
คณะคณะบริหารธรุกิจและ
ศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ล าปาง มีภาพลักษณ์ทีดี่และ
เป็นทีย่อมรับชุมชนในท้องถิ่น
มากขึ้น

7,000

อ.อาภาวดี



ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

พศ.2559 พศ.2560
ระยะเวลาด าเนินงาน(ขอระบุเป็นตามไตรมาส)

รวมทัง้ส้ิน แผ่นดิน รายได้ อื่น ๆ

ตัวชี้วดัโครงการ
สาขาศิลปศาสตร์  มทร.ล้านนา ล าปาง

โครงการ
ผู้ก ากับตัว

บ่งชี้

ความ
สอดคล้องตัว

บ่งชี้การ
ประกัน
คุณภาพ

การศึกษา
ภายใน ระดับ
หลักสูตรฯ

ความ
สอดคล้องตัว

บ่งชี้การ
ประกัน
คุณภาพ

การศึกษา
ภายใน ระดับ

คณะฯ

สอดคล้อง
ประเด็น

ยุทธศาสตร์
ของ

มหาวิทยาลัยฯ

วตัถุประสงค์ ผู้รับผิดชอบที่ หมายเหตุ

งบประมาณ 2560

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ ผลลัพท์ ผลกระทบ

8 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะ
ส้ันการท าขนมไทย

1 เพือ่ใหผู้้เข้าอบรมมีความรู้  
ความเข้าใจเกี่ยวกับขนมไทย
2 เพือ่เป็นการส่งเสริมทักษะและ
ประสบการณ์ในการประกอบอาชีพ

3 3 4,5 ผู้เข้าร่วม
โครงการครบ
ตามทีต้ั่งไว ้30
 คน

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ ไม่ต่ า
กวา่ร้อยละ 75

1  ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ได้รับความรู้ทีส่ามารถ
น าไปใช้ประโยชน์เพือ่
พัฒนาตนเองและอาชีพ
2  ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
สามารถน าความรู้ทีไ่ด้รับไป
ถ่ายทอดใหก้ับผู้ทีส่นใจ
ภายในชุมชนได้

1  ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้
สามารถเผยแพร่ใหก้ับผู้สนใจ
ต่อไปได้
2  ท าใหส้าขาวชิาการ
ท่องเทีย่วและการโรงแรม 
คณะคณะบริหารธรุกิจและ
ศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ล าปาง มีภาพลักษณ์ทีดี่และ
เป็นทีย่อมรับชุมชนในท้องถิ่น
มากขึ้น

2,500 อ.ชนิษฐา

9 โครงการฝึกอบรมยุวมัคคุเทศก์ 1 เพือ่ใหค้วามรู้เกี่ยวกับอาชีพ
มัคคุเทศก์ 2 เพือ่สร้างเยาวชนให้
รู้จกัทรัพยากรการท่องเทีย่วของ
ท้องถิ่นตน มีความรู้ความสามารถ
 และทักษะในการน าเสนอแหล่ง
ท่องเทีย่ว และภมูิปัญญาของ
ท้องถิ่นได้อย่างถูกต้องตามหลัก
วชิาการ   3 เพือ่ก่อใหเ้กิด
กระบวนการสร้างเสริม
ประสบการณ์ด้านการท่องเทีย่ว
ใหแ้ก่เยาวชน

1,3 3 2,3 ผู้เข้าร่วม
โครงการ
อบรมครบทุก
คน 55 คน

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ ไม่ต่ า
กวา่ร้อยละ 75

1  ผู้ทีเ่ข้ารับการอบรมมี
ความรู้เกี่ยวกับมัคคุเทศก์
มากขึ้น 2  ผู้ทีเ่ข้ารับการ
อบรมสามารถน าความรู้ทีไ่ด้
ไปประยุกต์ใช้และพัฒนา
ต่อยอดในอนาคตต่อไป

1  ผู้ทีเ่ข้ารับการฝึกอบรมได้
ปฏบิัติตนในการเป็นมัคคุเทศก์
ทีดี่ 2  ผู้ทีเ่ข้ารับฝึกการอบรม
ได้น าความรู้ทีไ่ด้ไปบูรณาการ
เพือ่พัฒนาตนเองเป็นผู้น าเทีย่ว
 (ยุวมัคคุเทศก์) ทีดี่ในอนาคต

4,000 อ.ชนิษฐา

10 โครงการกิจกรรมอาสา "ค่ายอาสา
พัฒนาสร้างสาธารณประโยชน์ ให้
น้อง"

1 เพือ่ส่งเสริมและปลูกฝังให้
นักศึกษามีจติสาธารณะ  2 เพือ่
เสริมสร้างความสัมพันธอ์ันดี 
ระหวา่งนักศึกษาวชิาการ
ท่องเทีย่วและโรงแรมและสาขา
อื่นๆ 3 เพือ่ใหนักศึกษาเกิด
จติส านึกการรับผิดชอบตอสังคม.4
 เพือ่ใหนักศึกษารูจกัปฎบิัติตนอยู
ในกฎระเบียบของการอยรูวมกัน
ในสังคม 5เพือ่กระตุนเตือน
นักศึกษาและเยาวชนในทองถิ่น
นัน้ๆ ใหมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค
ความ เจริญใหแกทองถิ่นของ
ตนเอง

1 4 5 ผู้เข้าร่วม
โครงการ 108 คน

สรุปผลการติดตาม
ผลการท างานของ
นักศึกษาในการท า
ค่ายอาสาจติสา
ธารณ

1 นักศึกษาสามารถน า
ความรู้ทีไ่ด้รับไปพัฒนาต่อ
ยอดการเรียนรายวชิาอื่น
ต่อไป2 นักศึกษาสามารถ
น าความรู้และทักษะทีไ่ด้
เรียนไปประยุกต์ใช้กับการ
ท างานในอนาคต3  เกิด
ความสามัคคีภายในสาขา4 
 สามารถปรับตัวเข้ากับ
บุคคลอื่นได้

16.1  มีการสรางความสัมพันธ
และสามัคคทีีีดีตอกัน
16.2  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจติ
อาสาสามารถน าความรู้รวม
กิจกรรมจติอาสาสามารถน า
ความรู้ทีไ่ด้ไปใช้ในการท างานได
ไปใชในการท างาน ในอนาคต
16.3  นักศึกษาสามารถด าเนิน
กิจกรรมจติอาสาใหบรรลุผล
ส าเร็จตามวตัถุประสงค์

25,000 อ.ชนิษฐา



ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

พศ.2559 พศ.2560
ระยะเวลาด าเนินงาน(ขอระบุเป็นตามไตรมาส)

รวมทัง้ส้ิน แผ่นดิน รายได้ อื่น ๆ

ตัวชี้วดัโครงการ
สาขาศิลปศาสตร์  มทร.ล้านนา ล าปาง

โครงการ
ผู้ก ากับตัว

บ่งชี้

ความ
สอดคล้องตัว

บ่งชี้การ
ประกัน
คุณภาพ

การศึกษา
ภายใน ระดับ
หลักสูตรฯ

ความ
สอดคล้องตัว

บ่งชี้การ
ประกัน
คุณภาพ

การศึกษา
ภายใน ระดับ

คณะฯ

สอดคล้อง
ประเด็น

ยุทธศาสตร์
ของ

มหาวิทยาลัยฯ

วตัถุประสงค์ ผู้รับผิดชอบที่ หมายเหตุ

งบประมาณ 2560

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ ผลลัพท์ ผลกระทบ

11 โครงการบริษัททัวร์จ าลองใน
รายวชิาการจดัการธรุกิจน าเทีย่ว

1  เพือ่ใหน้ักศึกษาได้เรียนรู้ถึง
กระบวนการและระบบของบริษัท
จดัน าเทีย่ว2  เพือ่ใหน้ักศึกษาฝึก
การท าเส้นทางการท่องเทีย่ว และ
กิจกรรมการน าเทีย่ว3 เพือ่ให้
นักศึกษาสามารถใช้ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษในการอธบิาย
น าชมสถานทีไ่ด้อย่างถูกต้องและ
เป็นขั้นตอน ตามหลักการของการ
เป็นผู้น าเทีย่วทีดี่4  เพือ่ให้
นักศึกษาได้ฝึกทักษะและ
กระบวนการในการจดัการธรุกิจน า
เทีย่วภายในประเทศ5  เพือ่ใหก้าร
เรียนการสอนบรรลุตาม
วตัถุประสงค์ของรายวชิาที่
เกี่ยวข้อง       6  เพือ่ส่งเสริมการ
ผลิตบัณฑิตนักปฏบิัติ Hands On

1 1 2 1 คร้ัง ร้อยละความพงึ
พอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ/
ผู้รับบริการ ไม่ต่ า
กวา่ร้อยละ 75

1 นักศึกษาสามารถน า
ความรู้ทีไ่ด้รับไปพัฒนาต่อ
ยอดการเรียนรายวชิาอื่น
ต่อไป2 นักศึกษาสามารถ
น าความรู้และทักษะทีไ่ด้
เรียนไปประยุกต์ใช้กับการ
ท างานในอนาคต3  เกิด
ความสามัคคีภายในสาขา4 
 สามารถปรับตัวเข้ากับ
บุคคลอื่นได้

1  ผู้เข้าร่วมมีความสามารถ
เป็นมัคคุเทศก์ทีม่ีคุณภาพและ
มีความรู้ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อ
วชิาชีพ
2  หลักสูตรการท่องเทีย่ว
สนองตอบนโยบายตามพันธกิจ
ของมหาวทิยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล ล้านนา ล าปาง ทีมุ่่ง
พัฒนานักศึกษาใหเ้ป็นนัก
ปฏบิัติทีดี่และมีคุณภาพ

0 อ.ชนิษฐา

12 โครงการทัศนศึกษาตามหลักสูตร
การท่องเทีย่วแหง่ประเทศไทย 
เส้นทางภาคกลางและภาค
ตะวนัออก

1 เพือ่ใหน้ักศึกษาได้เรียนรู้ถึง
ประวติัความเป็นมาของ
โบราณสถานและแหล่งท่องเทีย่ว
ส าคัญในเส้นทางภาคกลางและ
ภาคตะวนัออก     2 เพือ่ให้
นักศึกษาฝึกการท าเส้นทางการ
ท่องเทีย่ว และกิจกรรมการน า
เทีย่ว3 เพือ่ใหน้ักศึกษาสามารถ
ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษใน
การอธบิายน าชมสถานทีท่ีไ่ด้
อย่างถูกต้องและเป็นขั้นตอน 
ตามหลักการของการเป็นผู้น า
เทีย่วทีดี่4 เพือ่ใหน้ักศึกษาได้
เล็งเหน็ความส าคัญและประวติั
ของแหล่งท่องเทีย่วแต่ละแหง่5 
เพือ่ใหก้ารเรียนการสอนบรรลุ
ตามวตัถุประสงค์ของรายวชิาที่
เกี่ยวข้อง       6 เพือ่ส่งเสริมการ
ผลิตบัณฑิตนักปฏบิัติ Hands On

1 1 2 จ านวน
กลุ่มเป้าหมาย
ของโครงการ

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ/
ผู้รับบริการ ไม่
ต่ ากวา่ร้อยละ 75

1 นักศึกษาสามารถน า
ความรู้ทีไ่ด้รับไปพัฒนาต่อ
ยอดการเรียนรายวชิาอื่น
ต่อไป2 นักศึกษาสามารถ
น าความรู้และทักษะทีไ่ด้
เรียนไปประยุกต์ใช้กับการ
ท างานในอนาคต3  เกิด
ความสามัคคีภายในสาขา4 
 สามารถปรับตัวเข้ากับ
บุคคลอื่นได้

1  ผู้เข้าร่วมมีความสามารถ
เป็นมัคคุเทศก์ทีม่ีคุณภาพและ
มีความรู้ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อ
วชิาชีพ
2  หลักสูตรการท่องเทีย่ว
สนองตอบนโยบายตามพันธกิจ
ของมหาวทิยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล ล้านนา ล าปาง ทีมุ่่ง
พัฒนานักศึกษาใหเ้ป็นนัก
ปฏบิัติทีดี่และมีคุณภาพ

7,680 อ.ชนิษฐา



ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

พศ.2559 พศ.2560
ระยะเวลาด าเนินงาน(ขอระบุเป็นตามไตรมาส)

รวมทัง้ส้ิน แผ่นดิน รายได้ อื่น ๆ

ตัวชี้วดัโครงการ
สาขาศิลปศาสตร์  มทร.ล้านนา ล าปาง

โครงการ
ผู้ก ากับตัว

บ่งชี้

ความ
สอดคล้องตัว

บ่งชี้การ
ประกัน
คุณภาพ

การศึกษา
ภายใน ระดับ
หลักสูตรฯ

ความ
สอดคล้องตัว

บ่งชี้การ
ประกัน
คุณภาพ

การศึกษา
ภายใน ระดับ

คณะฯ

สอดคล้อง
ประเด็น

ยุทธศาสตร์
ของ

มหาวิทยาลัยฯ

วตัถุประสงค์ ผู้รับผิดชอบที่ หมายเหตุ

งบประมาณ 2560

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ ผลลัพท์ ผลกระทบ

13 โครงการทัศนศึกษาแหล่ง
ท่องเทีย่วทางธรรมชาติและ 
ประวติัศาสตร์ วฒันธรรมไทย 
เส้นทางภาคอีสาน

1  เพือ่ใหน้ักศึกษาได้เรียนรู้ถึง
ประวติัความเป็นมาของ
โบราณสถานและแหล่งท่องเทีย่ว
ส าคัญในเส้นทางภาคอีสาน2  
เพือ่ใหน้ักศึกษาฝึกการท าเส้นทาง
การท่องเทีย่ว และกิจกรรมการน า
เทีย่ว3 เพือ่ใหน้ักศึกษาสามารถ
ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษใน
การอธบิายน าชมสถานทีท่ีไ่ด้
อย่างถูกต้องและเป็นขั้นตอน 
ตามหลักการของการเป็นผู้น า
เทีย่วทีดี่4 เพือ่ใหน้ักศึกษาได้
เล็งเหน็ความส าคัญและประวติั
ของแหล่งท่องเทีย่วแต่ละแหง่5 
เพือ่ใหก้ารเรียนการสอนบรรลุ
ตามวตัถุประสงค์ของรายวชิาที่
เกี่ยวข้อง6 เพือ่ส่งเสริมการผลิต
บัณฑิตนักปฏบิัติ Hands On

1 1 2,3,5 นักศึกษาเข้า
ร่วมโครงการ
จ านวน 30 คน

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ ไม่ต่ า
กวา่ร้อยละ 75

1. นักศึกษามีความสามารถ
เป็นมัคคุเทศก์ทีม่ีคุณภาพ
และมีความรู้ทีเ่ป็น
ประโยชน์ต่อวชิาชีพ2.  เกิด
ความสามัคคีภายในสาขา3. 
 สามารถปรับตัวเข้ากับ
บุคคลอื่นได้

1  นักศึกษามีทักษะและความ
เชี่ยวชาญด้านการท่องเทีย่ว
และแหล่งท่องเทีย่วmทีส่ าคัญ
ในประเทศไทยเพิม่มากขึ้น2  
หลักสูตรการท่องเทีย่ว
สนองตอบนโยบายตามพันธกิจ
ของมหาวทิยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล ล้านนาทีมุ่่งพัฒนา
นักศึกษาใหเ้ป็นนักปฏบิัติทีดี่
และมีคุณภาพ

7,600 7,600 อ.หลักสูตร
ท่องเทีย่วฯ

14 โครงการทัศนศึกษาแหล่ง
ท่องเทีย่วทางธรรมชาติและ 
ประวติัศาสตร์ วฒันธรรมไทย 
เส้นทางภาคเหนือ

10.1  เพือ่ใหน้ักศึกษาได้เรียนรู้ถึง
ประวติัความเป็นมาของ
โบราณสถานและแหล่งท่องเทีย่ว
ส าคัญในเส้นทางภาคเหนือ
  10.2  เพือ่ใหน้ักศึกษาฝึกการท า
เส้นทางการท่องเทีย่ว และ
กิจกรรมการน าเทีย่ว
  10.3 เพือ่ใหน้ักศึกษาสามารถใช้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการ
อธบิายน าชมสถานทีท่ีไ่ด้อย่าง
ถูกต้องและเป็นขั้นตอน ตาม
หลักการของการเป็นผู้น าเทีย่วทีดี่
  10.4 เพือ่ใหน้ักศึกษาได้เล็งเหน็
ความส าคัญและประวติัของแหล่ง
ท่องเทีย่วแต่ละแหง่
  10.5 เพือ่ใหก้ารเรียนการสอน
บรรลุตามวตัถุประสงค์ของ
รายวชิาทีเ่กี่ยวข้อง
  10.6 เพือ่ส่งเสริมการผลิต
บัณฑิตนักปฏบิัติ Hands On

1 1 2 นักศึกษาเข้า
ร่วมโครงการ
จ านว22คน

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ ไม่ต่ า
กวา่ร้อยละ 75

15.1. นักศึกษามี
ความสามารถเป็น
มัคคุเทศก์ทีม่ีคุณภาพและมี
ความรู้ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อ
วชิาชีพ
          15.2.  เกิดความ
สามัคคีภายในสาขา
          15.3.  สามารถ
ปรับตัวเข้ากับบุคคลอื่นได้

16.1  นักศึกษามีทักษะและ
ความเชี่ยวชาญด้านการ
ท่องเทีย่วและแหล่งท่องเทีย่ว
mทีส่ าคัญในประเทศไทยเพิม่
มากขึ้น
16.2  หลักสูตรการท่องเทีย่ว
สนองตอบนโยบายตามพันธกิจ
ของมหาวทิยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล ล้านนาทีมุ่่งพัฒนา
นักศึกษาใหเ้ป็นนักปฏบิัติทีดี่
และมีคุณภาพ

11,600 อ ชยิษฐา



ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

พศ.2559 พศ.2560
ระยะเวลาด าเนินงาน(ขอระบุเป็นตามไตรมาส)

รวมทัง้ส้ิน แผ่นดิน รายได้ อื่น ๆ

ตัวชี้วดัโครงการ
สาขาศิลปศาสตร์  มทร.ล้านนา ล าปาง

โครงการ
ผู้ก ากับตัว

บ่งชี้

ความ
สอดคล้องตัว

บ่งชี้การ
ประกัน
คุณภาพ

การศึกษา
ภายใน ระดับ
หลักสูตรฯ

ความ
สอดคล้องตัว

บ่งชี้การ
ประกัน
คุณภาพ

การศึกษา
ภายใน ระดับ

คณะฯ

สอดคล้อง
ประเด็น

ยุทธศาสตร์
ของ

มหาวิทยาลัยฯ

วตัถุประสงค์ ผู้รับผิดชอบที่ หมายเหตุ

งบประมาณ 2560

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ ผลลัพท์ ผลกระทบ

15 โครงการความร่วยมมือกับสถาน
ประกอบการ

10.1   เพือ่ใหน้ักศึกษามีความรู้
 10.2  เพือ่เรียนรู้การปฎงิานใน
ด้านการโรงแรม
 10.3  เพือ่น าใช้ได้จริงในการ
ปฎบิัติงานด้านโรงแรม

3 5 2 ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ/
ผู้รับบริการ ไม่
ต่ ากวา่ร้อยละ 
75

ร้อยละของ
โครงการแล้ว
เสร็จตาม
ระยะเวลาที่
ก าหนด ไม่ต่ า
กวา่ร้อยละ 75

15.1  ผู้เรียนมีความรู้
เกี่ยวกับงานโรงแรม
15.2  ผู้เรียนมีความรู้และ
สามารถปฎบิัติงานได้

16.1  ผู้เรียนสามารถน าความรู้
จากงานโรงแรมไปปฏบิัติงานได้

0 0 อ.หลักสูตร
ท่องเทีย่วฯ

16 โครงการทัศนศึกษาดูงานนอก
สถานทีฯ่ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

10.1 เพือ่ใหน้ักศึกษาได้เรียนรู้ถึงกระบวนการ
จดัการและมาตรฐานของสถานประกอบการ
เกีย่วกบัแหล่งทอ่งเทีย่วเชิง   สุขภาพทีส่ าคัญ
ในภาคเหนือ
10.2 เพือ่ใหน้ักศึกษาสามารถใช้ภาษาไทย
และภาษาองักฤษในการอธบิายน าชมสถานที่
ได้อย่างถูกต้องและเปน็ขั้นตอน ตามหลักการ
ของการเปน็ผู้น าเทีย่วทีดี่
10.3 เพือ่ใหน้ักศึกษาได้ฝึกทกัษะและ
กระบวนการในการจดัน าชมสถานทีท่อ่งเทีย่ว
10.4 เพือ่ใหก้ารเรียนการสอนบรรลุตาม
วตัถุประสงค์ของรายวชิาทีเ่กีย่วข้อง       
10.5 เพือ่ส่งเสริมการผลิตบณัฑิตนักปฏบิติั 
Hands On

1 1 2 ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ/
ผู้รับบริการ ไม่
ต่ ากวา่ร้อยละ 
75

ร้อยละของ
โครงการแล้ว
เสร็จตาม
ระยะเวลาที่
ก าหนด ไม่ต่ า
กวา่ร้อยละ 75

15.1 นักศึกษาสามารถน า
ความรู้ทีไ่ด้รับไปพัฒนาต่อ
ยอดการเรียนรายวชิาอื่น
ต่อไป
15.2 นักศึกษาสามารถน า
ความรู้และทักษะทีไ่ด้เรียน
ไปประยุกต์ใช้กับการท างาน
ในอนาคต
15.3 เกิดความสามัคคี
ภายในสาขา
15.4 สามารถปรับตัวเข้า
กับบุคคลอื่นได้

16.1 ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความสามารถเป็นมัคคุเทศก์ที่
มีคุณภาพในการบรรยายภาค
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
อีกทัง้มีความรู้ทีเ่ป็นประโยชน์
ต่อวชิาชีพ
16.2 ผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถอธบิายและทราบ
เกี่ยวกับการจดัการด้านแหล่ง
ท่องเทีย่วเชิงสุขภาพได้
16.3 หลักสูตรการท่องเทีย่ว
สนองตอบนโยบายตามพันธกิจ
ของมหาวทิยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล ล้านนา ล าปาง ทีมุ่่ง
พัฒนานักศึกษาใหเ้ป็นนัก
ปฏบิัติทีดี่และมีคุณภาพ

0 0 อ ชนิษฐา

17 โครงการศึกษาดูงานโลจสิติกส์เพือ่
การท่องเทีย่วบนเส้นทาง R3A ณ 
ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงของ จ.
เชียงราย

10.1  เพือ่ใหน้ักศึกษามีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับโลจสิติกส์เพือ่
การท่องเทีย่ว
10.2  เพือ่กระตุ้นใหน้ักศึกษาเหน็
ความส าคัญของกิจการด้านโลจิ
สติกส์เพือ่การท่องเทีย่ว การ
จดัการทรัพยากรมนุษย์ และ
สนใจทีจ่ะเข้าสู่อาชีพนี้
10.3  เพือ่ใหน้ักศึกษาเกิดทักษะ
และมีประสิทธภิาพในการเรียน
การสอน
10.4  เพือ่ใหก้ารเรียนการสอน
บรรลุตามวตัถุประสงค์ของ
รายวชิาทีเ่กี่ยวข้อง
10.5  เพือ่ส่งเสริมการผลิตบัณฑิต
นักปฏบิัติ Hands On

1 2 2 นักศึกษาเข้า
ร่วมโครงการ
ครบทุกคน 44
 คน

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ  ไม่ต่ า
กวา่ร้อยละ 90
                     
           

15.1  นักศึกษามีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับโลจิ
สติกส์เพือ่การท่องเทีย่ว 
และการจดัการทรัพยากร
มนุษย์
15.2  นักศึกษาสามารถน า
ส่ิงทีไ่ด้รับรู้และได้เหน็มา
ปรับปรุงและพัฒนาทักษะ
กระบวนการเรียนได้เป็น
อย่างดี

16.1  นักศึกษามีทักษะ 
พัฒนาตนเอง เกิดความสนใจที่
จะเข้าสู่อาชีพนี้
16.2  หลักสูตรการท่องเทีย่ว
สนองตอบนโยบายตามพันธกิจ
ของมหาวทิยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล ล้านนาทีมุ่่งพัฒนา
นักศึกษา  ใหเ้ป็นนักปฏบิัติทีดี่
และมีคุณภาพ

0 0 อ.ท่องเทีย่ว



ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

พศ.2559 พศ.2560
ระยะเวลาด าเนินงาน(ขอระบุเป็นตามไตรมาส)

รวมทัง้ส้ิน แผ่นดิน รายได้ อื่น ๆ

ตัวชี้วดัโครงการ
สาขาศิลปศาสตร์  มทร.ล้านนา ล าปาง

โครงการ
ผู้ก ากับตัว

บ่งชี้

ความ
สอดคล้องตัว

บ่งชี้การ
ประกัน
คุณภาพ

การศึกษา
ภายใน ระดับ
หลักสูตรฯ

ความ
สอดคล้องตัว

บ่งชี้การ
ประกัน
คุณภาพ

การศึกษา
ภายใน ระดับ

คณะฯ

สอดคล้อง
ประเด็น

ยุทธศาสตร์
ของ

มหาวิทยาลัยฯ

วตัถุประสงค์ ผู้รับผิดชอบที่ หมายเหตุ

งบประมาณ 2560

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ ผลลัพท์ ผลกระทบ

18 โครงการทัศนศึกษาดูงานนอก
สถานทีร่ายวชิาธรุกิจการบินฯ

10.1 เพือ่ใหน้ักศึกษาได้เรียนรู้ถึง
กระบวนการจดัการและมาตรฐาน
ของสถานประกอบการเกี่ยวกับ
ธรุกิจการบินและออกบัตร
โดยสารทีส่ าคัญในภาคเหนือ
10.2 มีความรู้ความสามารถใน
การปฏบิัติงานด้านธรุกิจการบิน
และออกบัตรโดยสาร
10.3 เพือ่ใหก้ารเรียนการสอน
บรรลุตามวตัถุประสงค์ของ
รายวชิาทีเ่กี่ยวข้อง       
10.4 เพือ่ส่งเสริมการผลิตบัณฑิต
นักปฏบิัติ Hands On

1 1 2 ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ/
ผู้รับบริการ ไม่
ต่ ากวา่ร้อยละ 
75

ร้อยละของ
โครงการแล้ว
เสร็จตาม
ระยะเวลาที่
ก าหนด ไม่ต่ า
กวา่ร้อยละ 75

15.1 นักศึกษาสามารถน า
ความรู้ทีไ่ด้รับไปพัฒนาต่อ
ยอดการเรียนรายวชิาอื่น
ต่อไป
15.2 นักศึกษาสามารถน า
ความรู้และทักษะทีไ่ด้เรียน
ไปประยุกต์ใช้กับการท างาน
ในอนาคต
15.3 เกิดความสามัคคี
ภายในสาขา
15.4 สามารถปรับตัวเข้า
กับบุคคลอื่นได้

16.1 ผู้เข้าร่วมโครงการทัศน
ศึกษาดูงานมีความรู้ทีเ่ป็น
ประโยชน์ต่อวชิาชีพ
16.2 ผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถอธบิายและทราบ
เกี่ยวกับการจดัการด้านธรุกิจ
การบินและออกบัตรโดยสารได้
16.3 หลักสูตรการท่องเทีย่ว
สนองตอบนโยบายตามพันธกิจ
ของมหาวทิยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล ล้านนา ล าปาง ทีมุ่่ง
พัฒนานักศึกษาใหเ้ป็นนัก
ปฏบิัติทีดี่และมีคุณภาพ

0 0 อ.หลักสูตร
ท่องเทีย่วฯ

19 โครงการทัศนศึกษา เทศกาลแม่
เมาะ

10.1 เพือ่ใหน้ักศึกษาได้เรียนรู้ถึง
กระบวนการจดัการงานเทศกาล
ท่องเทีย่วแม่เมาะ
10.2 เพือ่ใหก้ารเรียนการสอน
บรรลุตามวตัถุประสงค์ของ
รายวชิาทีเ่กี่ยวข้อง       
10.3 เพือ่ส่งเสริมการผลิตบัณฑิต
นักปฏบิัติ Hands On
10.4 เพือ่ใหน้ักศึกษาได้เข้าร่วม
กิจกรรมทีส่่งเสริมการท่องเทีย่ว
ภายในจงัหวดัล าปาง

1 1 2 ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ/
ผู้รับบริการ ไม่
ต่ ากวา่ร้อยละ 
75

ร้อยละของ
โครงการแล้ว
เสร็จตาม
ระยะเวลาที่
ก าหนด ไม่ต่ า
กวา่ร้อยละ 75

15.1 นักศึกษาสามารถน า
ความรู้ทีไ่ด้รับไปพัฒนาต่อ
ยอดการเรียนรายวชิาอื่น
ต่อไป
15.2 นักศึกษาสามารถน า
ความรู้และทักษะทีไ่ด้เรียน
ไปประยุกต์ใช้กับการท างาน
ในอนาคต
15.3 เกิดความสามัคคี
ภายในสาขา
15.4 สามารถปรับตัวเข้า
กับบุคคลอื่นได้

16.1 ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความสามารถเป็นมัคคุเทศก์ที่
มีคุณภาพในการบรรยายภาค
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
อีกทัง้มีความรู้ทีเ่ป็นประโยชน์
ต่อวชิาชีพ
16.2 เพือ่เป็นการส่งเสริมการ
ท่องเทีย่วในจงัหวดัล าปาง
16.3 หลักสูตรการท่องเทีย่ว
สนองตอบนโยบายตามพันธกิจ
ของมหาวทิยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล ล้านนา ล าปาง ทีมุ่่ง
พัฒนานักศึกษาใหเ้ป็นนัก
ปฏบิัติทีดี่และมีคุณภาพ

0 0 อ.หลักสูตร
ท่องเทีย่วฯ

20 โครงการนิเทศนักศึกษาฝึกงาน 10.1.เพือ่จดัสรรงบประมาณ
ค่าใช้จา่ยการเดินทางนิเทศ
นักศึกษา(สหกิจศึกษา)ใน
ต่างจงัหวดั 
 10.2.เพือ่ประเมินคุณภาพ
นักศึกษาจากสถานทีป่ฏบิัติงานจริง
 10.3.เพือ่ใหเ้ป็นไปตามแผนการ
ด าเนินงานส่งเสริมสหกิจศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษา
       10.4.เพือ่ตรวจสอบดูแล
ความเรียบร้อยของนักศึกษา

1 1 2 นักศึกษาเข้า
ร่วมโครงการ
ครบทุกคน 17
 คน

มีรูปเล่มรายงาน
ฉบับสมบูรณ์

ผู้เข้าร่วมมีความรู้ทีเ่ป็น
ประโยชน์ต่อวชิาชีพและ 
ความสามารถเป็นบุคคลากร
ในการใหบ้ริการด้านการ
ท่องเทีย่วได้

16.1  นักศึกษามีทักษะและ
พัฒนาตนเองใหเ้ป็นผู้มีความร็
และประสบการณ์
16.2  หลักสูตรการท่องเทีย่ว
สนองตอบนโยบายตามพันธกิจ
ของมหาวทิยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล ล้านนาทีมุ่่งพัฒนา
นักศึกษา  ใหเ้ป็นนักปฏบิัติทีดี่
และมีคุณภาพ

4,592 4,592 อ.หลักสูตร
ท่องเทีย่วฯ



ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

พศ.2559 พศ.2560
ระยะเวลาด าเนินงาน(ขอระบุเป็นตามไตรมาส)

รวมทัง้ส้ิน แผ่นดิน รายได้ อื่น ๆ

ตัวชี้วดัโครงการ
สาขาศิลปศาสตร์  มทร.ล้านนา ล าปาง

โครงการ
ผู้ก ากับตัว

บ่งชี้

ความ
สอดคล้องตัว

บ่งชี้การ
ประกัน
คุณภาพ

การศึกษา
ภายใน ระดับ
หลักสูตรฯ

ความ
สอดคล้องตัว

บ่งชี้การ
ประกัน
คุณภาพ

การศึกษา
ภายใน ระดับ

คณะฯ

สอดคล้อง
ประเด็น

ยุทธศาสตร์
ของ

มหาวิทยาลัยฯ

วตัถุประสงค์ ผู้รับผิดชอบที่ หมายเหตุ

งบประมาณ 2560

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ ผลลัพท์ ผลกระทบ

21 โครงการทัศนศึกษาดูงานโรงแรม
และการบริการอาหารนานาฯ

10.1  เพือ่ใหน้ักศึกษาได้เรียนรู้
งานด้านการโรงแรม
  10.2  เพือ่ใหน้ักศึกษาฝึกการ
ด าเนินงานส่วนหน้าและงาน
แม่บ้าน
  10.3 เพือ่ใหน้ักศึกษาสามารถใช้
อุปกรณ์ในการรับประทานอาหาร
 มารยาทในการรับประทานอาหาร 
  10.4 เพือ่ใหน้ักศึกษาได้เล็งเหน็
ความส าคัญและการด าเนินงานใน
โรงแรมแผนกต่างๆ
  10.5 เพือ่ใหก้ารเรียนการสอน
บรรลุตามวตัถุประสงค์ของ
รายวชิาทีเ่กี่ยวข้อง
  10.6 เพือ่ส่งเสริมการผลิต
บัณฑิตนักปฏบิัติ Hands On

1 1 2 นักศึกษาเข้า
ร่วมโครงการ
จ านว65คน

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ ไม่ต่ า
กวา่ร้อยละ 75

15.1. นักศึกษามี
ความสามารถเป็น
มัคคุเทศก์ทีม่ีคุณภาพและมี
ความรู้ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อ
วชิาชีพ
          15.2.  เกิดความ
สามัคคีภายในสาขา
          15.3.  สามารถ
ปรับตัวเข้ากับบุคคลอื่นได้

16.1  นักศึกษามีทักษะและ
ความเชี่ยวชาญด้านการ
โรงแรมและแผนกต่างๆ
16.2  หลักสูตรการท่องเทีย่ว
สนองตอบนโยบายตามพันธกิจ
ของมหาวทิยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล ล้านนาทีมุ่่งพัฒนา
นักศึกษาใหเ้ป็นนักปฏบิัติทีดี่
และมีคุณภาพ

960 960 อ.หลักสูตร
ท่องเทีย่วฯ

หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป
22 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนที่

เน้นบัณฑิตนักปฏบิัติ (Hands - 
on) หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป

10.1 เพือ่จดัการเรียนการสอนให้
นักศึกษาของคณะต่าง ๆ.
     10.2 เพือ่จดัหาส่ือวสัดุ
อุปกรณ์ในการสอนรายวชิาศึกษา
ทัว่ไป
     10.3 เพือ่ใหน้ักศึกษาเกิด
ทักษะและมีประสิทธภิาพในการ
เรียนการสอน
     10.4 เพือ่ใหน้ักศึกษามีเจต
คติทีดี่ต่อการเรียนเรียนวชิาพืน้ฐาน

1 1 4 นักศึกษา 
6,000 คน
อาจารย์  12   
    คน

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ/
ผู้รับบริการ ไม่
ต่ ากวา่ร้อยละ 80

15.1   มีส่ือการสอน
รายวชิาศึกษาทัว่ไปที่
พัฒนาตามค าอธบิาย
รายวชิา และ มคอ. 
       15.2 คณาจารย์และ
นักศึกษามีวสัดุอุปกรณ์ใช้
อย่างพร้อมเพียง

16.1 สาขาวชิาไม่ได้รับเงิน
จดัสรรตามเป้าหมาย
          16.2 สาขาวชิาไม่
สามารถจดัซ้ืออุปกรณ์ได้ตาม
ต้องการ

300,000 300,000 อ.พงษ์เทพ



ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

พศ.2559 พศ.2560
ระยะเวลาด าเนินงาน(ขอระบุเป็นตามไตรมาส)

รวมทัง้ส้ิน แผ่นดิน รายได้ อื่น ๆ

ตัวชี้วดัโครงการ
สาขาศิลปศาสตร์  มทร.ล้านนา ล าปาง

โครงการ
ผู้ก ากับตัว

บ่งชี้

ความ
สอดคล้องตัว

บ่งชี้การ
ประกัน
คุณภาพ

การศึกษา
ภายใน ระดับ
หลักสูตรฯ

ความ
สอดคล้องตัว

บ่งชี้การ
ประกัน
คุณภาพ

การศึกษา
ภายใน ระดับ

คณะฯ

สอดคล้อง
ประเด็น

ยุทธศาสตร์
ของ

มหาวิทยาลัยฯ

วตัถุประสงค์ ผู้รับผิดชอบที่ หมายเหตุ

งบประมาณ 2560

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ ผลลัพท์ ผลกระทบ

23 โครงการอบรมเชิงปฏบิัติการด้าน
การพัฒนาการเรียนการสอน
ส าหรับอาจารย์ประจ า สาขาศิลป
ศาสตร์

10.1   เพือ่พัฒนาศักยภาพ
อาจารย์ผู้สอน
 10.2   เพือ่ใหอ้าจารย์ผู้สอนมี
เทคนิคและวธิกีารสอนสอดคล้อง
กับการเรียนการสอนในศตวรรษที่
 21

1 4 1 10.1   เพือ่
พัฒนา
ศักยภาพ
อาจารย์ผู้สอน
 10.2   
เพือ่ใหอ้าจารย์
ผู้สอนมีเทคนิค
และวธิกีาร
สอนสอดคล้อง
กับการเรียน
การสอนใน
ศตวรรษที ่21

10.1   เพือ่
พัฒนาศักยภาพ
อาจารย์ผู้สอน
 10.2   เพือ่ให้
อาจารย์ผู้สอนมี
เทคนิคและ
วธิกีารสอน
สอดคล้องกับการ
เรียนการสอนใน
ศตวรรษที ่21

15.1   ได้พัฒนาศักยภาพ
อาจารย์ผู้สอน
 15.2   อาจารย์ผู้สอนมี
เทคนิคและวธิกีารสอน
สอดคล้องกับการเรียนการ
สอนในศตวรรษที ่21

1   ท าใหเ้กิดการพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนใน
สาขาวชิาศิลปศาสตร์

49,400 49,400 อ.นิตยา

24 โครงการท าความดีเพือ่ชุมชน

10.1  เพือ่สร้างแรงบันดาลใจให้
นักศึกษารู้จกั “การให”้ แก่สังคม
10.2  เพือ่ปลุกจติส านึกให้
นักศึกษารู้จกัหวงแหน ดูแล และ
อนุรักษ์ทรัพยากร ไม่ใหสู้ญหาย
10.3  เพือ่สร้างกระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกับชุมชน

3 3 3 1 ชุมชน,  
10  ฝาย, 
ไม่น้อยกวา่ 70
 คน

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ/
ผู้รับบริการ ไม่
ต่ ากวา่ร้อยละ 75

15.1  นักศึกษามีจติส านึก
ในการใหห้รือมีจติ
สาธารณะแก่สังคม
15.2  นักศึกษาและคนใน
ชุมชนรู้จกัหวงแห  และ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
15.3  นักศึกษารู้จกั
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกับ
ชุมชน

16.1  มหาวทิยาลัยมีชื่อเสียง
และได้รับการยอมรับจากสังคม
16.2  นักศึกษาได้น าความรู้ไป
ใช้ประโยชน์ใหเ้กิดกับสังคม
16.3  นักศึกษาได้เรียนรู้การ
ท างานเป็นทีม การอยู่ร่วมกัน 
การแก้ปัญหา ซ่ึงเป็นประสบ
การณทีไ่ม่สามารถจะหาได้ใน
หอ้งเรียน

12,710 12,710 อ.นวลศรี

25 โครงการรายวชิาวา่ยน้ า 10.1 เพือ่ฝึกใหน้ักศึกษาได้เล่น
กีฬาเป็น และน าไปใช้ในการท างาน
 10.1 เพือ่เสริมสร้างความ
แข็งแรงของร่างกาย

1 1 2 จ านวน
กลุ่มเป้าหมาย
ของโครงการ
  (หน่วยนับ)

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ/
ผู้รับบริการ ไม่
ต่ ากวา่ร้อยละ 75

15.1 นักศึกษาเรียนวชิา
วา่ยน้ า เพือ่น าไปใช้ใน
ชีวติประจ าวนัได้ 
15.2 เสริมสร้างความ
แข็งแรง และภมูิคุ้มกันของ
ร่างกาย

1 สภาพอากาศในการเรียน
วา่ยน้ า เนือ่งจากเป็นช่วงฤดูฝน 
16.2 การเรียนวา่ยน้ าจะต้องมี
การดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด 
เพือ่ความปลอดภยัในการเรียน

25,000 25,000 อ.วริยะ

26 โครงการรายวชิาพลศึกษาและ
นันทนาการ 10.1 เพือ่ฝึกใหน้ักศึกษาได้เล่น

กีฬาเป็น ฝึกการเคล่ือนไหวของ
ร่างกาย
 10.1 เพือ่เสริมสร้างความ
แข็งแรงของร่างกาย ได้ออกก าลัง
กายเสริมสร้างสุขภาพจติทีดี่

1 1 2 จ านวน
กลุ่มเป้าหมาย
ของโครงการ
  (หน่วยนับ)

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ/
ผู้รับบริการ ไม่
ต่ ากวา่ร้อยละ 75

15.1 นักศึกษาได้สุขภาพ
ร่างกายทีแ่ข็งแรง 
15.2 เสริมสร้างความ
แข็งแรง และสร้างภมูิคุ้มกัน
ของร่างกาย

    - 20,000 20,000 อ.วริยะ



ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

พศ.2559 พศ.2560
ระยะเวลาด าเนินงาน(ขอระบุเป็นตามไตรมาส)

รวมทัง้ส้ิน แผ่นดิน รายได้ อื่น ๆ

ตัวชี้วดัโครงการ
สาขาศิลปศาสตร์  มทร.ล้านนา ล าปาง

โครงการ
ผู้ก ากับตัว

บ่งชี้

ความ
สอดคล้องตัว

บ่งชี้การ
ประกัน
คุณภาพ

การศึกษา
ภายใน ระดับ
หลักสูตรฯ

ความ
สอดคล้องตัว

บ่งชี้การ
ประกัน
คุณภาพ

การศึกษา
ภายใน ระดับ

คณะฯ

สอดคล้อง
ประเด็น

ยุทธศาสตร์
ของ

มหาวิทยาลัยฯ

วตัถุประสงค์ ผู้รับผิดชอบที่ หมายเหตุ

งบประมาณ 2560

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ ผลลัพท์ ผลกระทบ

27 โครงการรายวชิากีฬาเพือ่การ
แข่งขัน

10.1 เพือ่ฝึกใหน้ักศึกษาได้เล่น
กีฬาเป็น ฝึกการเคล่ือนไหวของ
ร่างกาย
 10.1 เพือ่เสริมสร้างความ
แข็งแรงของร่างกาย ได้ออกก าลัง
กายเสริมสร้างสุขภาพจติทีดี่

1 1 2 จ านวน
กลุ่มเป้าหมาย
ของโครงการ

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ/
ผู้รับบริการ ไม่
ต่ ากวา่ร้อยละ 75

15.1 นักศึกษาได้สุขภาพ
ร่างกายทีแ่ข็งแรง 
15.2 เสริมสร้างความ
แข็งแรง และสร้างภมูิคุ้มกัน
ของร่างกาย

    - 15,000 15,000 อ.วริยะ

28 โครงการรายวชิาแบตมินตัน 10.1 เพือ่ฝึกใหน้ักศึกษาได้เล่น
กีฬาเป็น ฝึกการเคล่ือนไหวของ
ร่างกาย
 10.1 เพือ่เสริมสร้างความ
แข็งแรงของร่างกาย ได้ออกก าลัง
กายเสริมสร้างสุขภาพจติทีดี่

1 1 2 จ านวน
กลุ่มเป้าหมาย
ของโครงการ

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ/
ผู้รับบริการ ไม่
ต่ ากวา่ร้อยละ 76

15.1 นักศึกษาได้สุขภาพ
ร่างกายทีแ่ข็งแรง 
15.2 เสริมสร้างความ
แข็งแรง และสร้างภมูิคุ้มกัน
ของร่างกาย

    - 10,000 10,000 อ.วริยะ

29 โครงการอบรมและจดัสอบ TOEIC
 ใหแ้ก่ศิษย์เก่า นักศึกษาและ
บุคลากร มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา ล าปาง

 10.1 เพือ่จดัอบรม TOEIC ใหก้ับ
ศิษย์เก่า นักศึกษา และบุคลากร
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ล าปาง
10.2 เพือ่จดัใหเ้ป็นแหล่งทดสอบ 
TOEIC ใหก้ับศิษย์เก่า นักศึกษา 
และบุคลากรมหาวทิยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง
 10.3 เพือ่ใหศิ้ษย์เก่า นักศึกษา 
และบุคลากร มีความรู้และมีผล
คะแนน เพือ่น าไปเทียบกับ
คะแนนมาตรฐาน   
     ในการท างานได้

3 3 2 จ านวน
กลุ่มเป้าหมาย
ของโครงการ
  (หน่วยนับ 40
 คน)

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ/
ผู้รับบริการ ไม่
ต่ ากวา่ร้อยละ 75

15.1  ศิษย์เก่า นักศึกษา 
และบุคลากรของ
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนาล าปางมีทักษะ
ภาษาต่างประเทศเพิม่มาก
ขึ้น

16.1  หลักสูตรนีเ้ปิดโอกาสให้
ศิษย์เก่า นักศึกษา และ
บุคลากรได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษ
เพือ่ใช้ในการประกอบอาชีพใน
อนาคต

21,882 21,882 อนงนุช

30 โครงการส่งเสริมการเรียนการสอน
ภาษาอาเซียน (ภาษาพม่าพืน้ฐาน)

10.1   เพือ่ศึกษาภาษาพม่าพืน้ฐาน
 10.2  เพือ่เรียนรู้วฒันธรรมพม่า
 10.3  เพือ่น าภาษาพม่าพืน้ฐาน
ใช้ในการส่ือสารได้

3 3 3
จ านวน
กลุ่มเป้าหมาย
ของโครงการ
  (หน่วยนับ   
 60   คน)

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ/
ผู้รับบริการ ไม่
ต่ ากวา่ร้อยละ 75

15.1  ผู้เรียนมีความรู้
เกี่ยวกับภาษาพม่าพืน้ฐาน
15.2  ผู้เรียนมีความรู้
เกี่ยวกับวฒันธรรมพม่า

16.1  ผู้เรียนสามารถน าความรู้
จากภาษาพม่าไปใช้ในการ
ส่ือสารได้

40,000 40,000 อ นิตยา

31 โครงการสอนภาษาจนีพืน้ฐาน

10.1   เพือ่ศึกษาภาษาจนีพืน้ฐาน
 10.2  เพือ่เรียนรู้วฒันธรรมจนี
 10.3  เพือ่น าภาษาจนีพืน้ฐานใช้
ในการส่ือสารได้

3 3 3
จ านวน
กลุ่มเป้าหมาย
ของโครงการ
  (หน่วยนับ   
 60   คน)

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ/
ผู้รับบริการ ไม่
ต่ ากวา่ร้อยละ 76

15.1  ผู้เรียนมีความรู้
เกี่ยวกับภาษาจนีพืน้ฐาน
15.2  ผู้เรียนมีความรู้
เกี่ยวกับวฒันธรรมจนี

16.1  ผู้เรียนสามารถน าความรู้
จากภาษาจนีไปใช้ในการส่ือสาร
ได้

37,000 37,000 อ ศิริขวญั



ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

พศ.2559 พศ.2560
ระยะเวลาด าเนินงาน(ขอระบุเป็นตามไตรมาส)

รวมทัง้ส้ิน แผ่นดิน รายได้ อื่น ๆ

ตัวชี้วดัโครงการ
สาขาศิลปศาสตร์  มทร.ล้านนา ล าปาง

โครงการ
ผู้ก ากับตัว

บ่งชี้

ความ
สอดคล้องตัว

บ่งชี้การ
ประกัน
คุณภาพ

การศึกษา
ภายใน ระดับ
หลักสูตรฯ

ความ
สอดคล้องตัว

บ่งชี้การ
ประกัน
คุณภาพ

การศึกษา
ภายใน ระดับ

คณะฯ

สอดคล้อง
ประเด็น

ยุทธศาสตร์
ของ

มหาวิทยาลัยฯ

วตัถุประสงค์ ผู้รับผิดชอบที่ หมายเหตุ

งบประมาณ 2560

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ ผลลัพท์ ผลกระทบ

32 โครงการพัฒนาทักษะการพูด 
(ภาษาไทย)

10.1   เพือ่พัฒนาทักษะการพูด
(ภาษาไทย)ใหแ้ก่นักศึกษา
 10.2   เพือ่น าความรู้ทางทักษะ
ภาษาไปใช้ประโยชน์ในการส่ือสาร

3 3 3
จ านวน
กลุ่มเป้าหมาย
ของโครงการ
  (หน่วยนับ   
 60   คน)

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ/
ผู้รับบริการ ไม่
ต่ ากวา่ร้อยละ 77

15.1  ผู้เรียนสามารถ
พัฒนาทักษะการพูด
(ภาษาไทย)ได้

ผู้เรียนสามารถน าความรู้ทาง
ทักษะภาษาไปใช้ประโยชน์ใน
การส่ือสาร  รวมทัง้ประยุกต์ใช้
ในการเรียนการสอนต่อไป

37,000 37,000 อ นิตยา

33 โครงการพัฒนาภาษาจนีเนือ่งใน
เทศกาลตรุษจนี ปี2560

10.1   ส่งเสริมใหน้ักศึกษา 
บุคลากรและผู้สนใจเกิดการ
เรียนรู้และเข้าใจวฒันธรรมจนี
 10.2  เพือ่ศึกษาวฒันธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณีของชน
ชาติจนี
 10.3   เผยแพร่ประวติัความ
เป็นมาวฒันธรรมขนบธรรมเนียม
ประเพณีของชนชาติจนี
      10.4  ใหน้ักศึกษารักและ
สนใจในภาษาและวฒันธรรมจนี

4 4 3 จ านวน
กลุ่มเป้าหมาย
ของโครงการ
  (หน่วยนับ   
 200   คน)

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ/
ผู้รับบริการ ไม่
ต่ ากวา่ร้อยละ 78

15.1  ผู้เข้าร่วมโครงการได้
เรียนรู้และมีประสบการณ์ที่
เกี่ยงข้องกับภาษาและ
วฒันธรรมจนี
15.2 นักศึกษาได้ใช้เวลาวา่ง
ใหเ้ป็นประโยชน์

กิจกรรมได้สนองการ
ด าเนินการตามนโยบายของ
คณะบริหารธรุกิจและศิลป
ศาสตร์และมหาวทิยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ล าปาง และส่งเสริมให้
นักศึกษาและคณาจารย์ด าเนิน
กิจกรรมทางด้านองค์ความรู้
ร่วมกัน

10,000 10,000 อ ศิริขวญั

34 โครงการเสริมสร้างความรู้ใหก้ับ
นักศึกษาผ่านกิจกรรม สันทนา
การภายในศูนย์ภาษา

10.1       เพือ่สนับสนุน จงูใจ ให้
นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
 10.2  เพือ่สร้างวฒันธรรมใหม่ใน
มหาวทิยาลัยฯ เช่น วฒันธรรมการ
เรียนรู้ด้วยตัวเองผ่านกิจกรรม
สันทนาการภายในศูนย์ภาษา

3 3 3 จ านวน
กลุ่มเป้าหมาย
ของโครงการ
  (หน่วยนับ   
 40  คน)

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ/
ผู้รับบริการ ไม่
ต่ ากวา่ร้อยละ 75

15.1     นักศึกษาเกิดการ
เรียนรู้ด้วยตัวเอง
 15.2     มีวฒันธรรมใหม่
ในมหาวทิยาลัยฯ คือ
วฒันธรรมการเรียนรู้ด้วย
ตัวเองผ่านกิจกรรมสันทนา
การภายในศูนย์ภาษา

16.1  นักศึกษาสามารถน า
ความรู้และประสบการณ์ที่
ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการ
ส่ือสาร  ประยุกต์ใช้ในการ
เรียนและ น าไปใช้ใน
ชีวติประจ าวนั

6,000 6,000 อ นงนุช

35 โครงการงานวฒันธรรมพระจนัทร์ 10.1   ส่งเสริมใหน้ักศึกษา 
บุคลากรและผู้สนใจเกิดการ
เรียนรู้และเข้าใจวฒันธรรมจนี
 10.2  เพือ่ศึกษาวฒันธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณีของชน
ชาติจนี
 10.3   เผยแพร่ประวติัความ
เป็นมาวฒันธรรมขนบธรรมเนียม
ประเพณีของชนชาติจนี
      10.4  ใหน้ักศึกษารักและ
สนใจในภาษาและวฒันธรรมจนี

4 4 3 จ านวน
กลุ่มเป้าหมาย
ของโครงการ
  (หน่วยนับ   
 200  คน)

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ/
ผู้รับบริการ ไม่
ต่ ากวา่ร้อยละ 75

15.1  ผู้เข้าร่วมโครงการได้
เรียนรู้และมีประสบการณ์ที่
เกี่ยงข้องกับภาษาและ
วฒันธรรมจนี
15.2 นักศึกษาได้ใช้เวลาวา่ง
ใหเ้ป็นประโยชน์

กิจกรรมได้สนองการ
ด าเนินการตามนโยบายของ
คณะบริหารธรุกิจและศิลป
ศาสตร์และมหาวทิยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ล าปาง และส่งเสริมให้
นักศึกษาและคณาจารย์ด าเนิน
กิจกรรมทางด้านองค์ความรู้
ร่วมกัน

6,000 6,000

อ ศิริขวญั
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การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
จุดาุ่บหาายส าคัญขอบการประเาินผลแผนปฏิบัติราชการ คือ การประเาินการน าแผนปฏิบัติราชการ ไปปฏิบัติอย่าบแท้จริบเพียบใด และได้ผลเป็น

อย่าบไร เพ่ือที่จะสาาารถวัดควาาสัาฤทธิ์ผลขอบแผนปฏิบัติราชการได้ ซึ่บจะแสดบให้เห็นถึบการพัฒนาบรรลุวัตถุประสบค์และตอบสนอบต่อนโยบาย วิสัยทัศน์ 
และพันธกิจ อันจะน าาาสู่บทสรุปจากผลการปฏิบัติจริบที่เกิดข้ึน 

4.1 การติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี และการใช้งบประมาณประจ าปี 
4.1.1 หน่วยบานภายในสับกัดขอบค ะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จะต้อบด าเนินการรายบานผลการด าเนินบานตาาแผนปฏิบัติราชการ

ประจ าปง และรายบานการใช้บบประาา ประจ าปง แต่ละไตราาส ดับนี้ 
ครั้บที่ 1 รอบ 3 เดือน (ไตราาสที่ 1) ระหว่าบวันที่ (1 ตุลาคา  – 31 ธันวาคา ) 
ครั้บที่ 2 รอบ 3 เดือน (ไตราาสที่ 2) ระหว่าบวันที่ (1 ากราคา  – 31 าีนาคา ) 
ครั้บที่ 3 รอบ 3 เดือน (ไตราาสที่ 3) ระหว่าบวันที่ (1 เาษายน  – 30 าิถุนายน ) 
ครั้บที่ 4 รอบ 3 เดือน (ไตราาสที่ 4) ระหว่าบวันที่ (1 กรกฎาคา  – 30 กันยายน) 

4.1.2 หน่วยบานภายในสับกัดขอบค ะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จะต้อบด าเนินการรายบานผลการใช้บบประาา ประจ าปง ทุก เดือนต่อ
ค ะฯ เพ่ือรายบานไปยับหน่วยบานที่เกี่ยวข้อบ 

4.2 การประเมินผลของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2560 
ระยะเวลาในการด าเนินการติดตาาและประเาินผลขอบแผนปฏิบัติราชการประจ าปง ค ะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เพ่ือน าข้อาูลาาเปรียบเทียบผล

การด าเนินบานจริบกับค่าเป้าหาายที่ก าหนดไว้ในแต่ละปง สาาารถแบ่บออกเป็น 2 ช่วบเวลา ดับนี้ 
ครั้บที่ 1 รายบานการด าเนินบานตาาแผนปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคา  - 31 าีนาคา) 
ครั้บที่ 2 รายบานการด าเนินบานตาาแผนปฏิบัติราชการ รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคา  - 30 กันยายน) 

โดยรายบานต่อค ะกรราการบริหารค ะฯ ในการประชุาค ะกรราการบริหารค ะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ และน าผลการประเาินไปพัฒนา
ปรับปรุบแผนการด าเนินบานขอบค ะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ในปงต่อไป 
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รายชื่อคณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ทาง
การเงินและจัดท าแผนปฏิบัติราชการ แผนการจัดสรรงบประมาณ 

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2560 
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รายช่ือคณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ทางการเงินและจัดท าแผนปฏิบัติราชการ แผนการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

   ๑. คณะกรรมการอ านวยการ  
    1.1 ค บดีค ะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์     ประธาน 

1.2 รอบค บดีด้านบริหาร       รอบประธาน 
1.3 รอบค บดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา     กรราการ 
1.4 รอบค บดีด้านวิเทศสัาพันธ์      กรราการ 
1.5 ผู้ช่วยค บดีบานวิจัยและบริการวิชาการ     กรราการ 
1.6 ผู้ช่วยค บดีบานพัฒนานักศึกษา      กรราการ 
1.7 ผู้ช่วยค บดีศูนย์การจัดการศึกษาพิเศษ (จอาทอบ)    กรราการ 
1.8 ผู้ช่วยค บดีด้านบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจาหาบั ฑิต   กรราการ 
1.9 หัวหน้าบานประกันคุ ภาพการศึกษา     กรราการ 
1.10 หัวหน้าบานกิจกรรานักศึกษา      กรราการ 
1.11 หัวหน้าบานพัฒนาระบบฐานข้อาูลสารสนเทศ    กรราการ 
1.12 หัวหน้าบานอาคารสถานที่ (บัญชี, บริหาร)     กรราการ 
1.13 หัวหน้าบานอาคารสถานที่ (ศิลปศาสตร์)     กรราการ 
1.14 หัวหน้าบานประชาสัาพันธ์      กรราการ 
1.15 หัวหน้าบานการจัดการควาารู้และการบริหารควาาเสี่ยบ   กรราการ 
1.15 นาบสาวอรทัย ใจกาศ       กรราการและเลขานุการ  
1.16 นายเอกชัย ปราสาทวัฒนา      กรราการและผู้ช่วยเลขานุการ  
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๒. คณะกรรมการด าเนินการ 
2.1. คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  

2.1.1   รอบค บดีด้านบริหาร      ประธาน 
2.1.2   รักษาการหัวหน้าสาขาการบัญชี     กรราการ 
2.1.3   รักษาการหัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ     กรราการ 
2.1.4   รักษาการหัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์     กรราการ 
2.1.5   หัวหน้าหลักสูตร บช.บ.การบัญชี     กรราการ 
2.1.6   หัวหน้าหลักสูตร บธ.บ.การจัดการ     กรราการ 
2.1.7   หัวหน้าหลักสูตร บธ.บ.การตลาด     กรราการ 
2.1.8   หัวหน้าหลักสูตร บธ.บ.ระบบสารสนเทศทาบคอาพิวเตอร์  กรราการ 
2.1.9   หัวหน้าหลักสูตร บธ.บ.ภาษาอับกฤษธุรกิจ    กรราการ 
2.1.10 หัวหน้าหลักสูตร บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่าบประเทศ  กรราการ 
2.1.11 หัวหน้าหลักสูตร ศศ.บ.การท่อบเที่ยวและการโรบแรา  กรราการ 
2.1.12 หัวหน้าหลักสูตร ศศ.บ. ภาษาอับกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล   กรราการ 
2.1.13 หัวหน้าแผนกวิชาสับคาศาสตร์     กรราการ     
2.1.14 หัวหน้าแผนกวิชาภาษาตะวันตก     กรราการ 
2.1.15 หัวหน้าแผนกวิชาภาษาตะวันออก     กรราการ 
2.1.16 หัวหน้าแผนกวิชาพละศึกษาและนันทนาการ   กรราการ 
2.1.17 นาบสาวอรทัย   ใจกาศ      กรราการและเลขานุการ 
2.1.18 นายเอกชัย      ปราสาทวัฒนา     กรราการและเลขานุการ 
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2.2  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 
2.2.1 รักษาการหัวหน้าสาขาการบัญชี     กรราการ 
2.2.2 รักษาการหัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ     กรราการ 
2.2.3 รักษาการหัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์     กรราการ 
2.2.4 นาบพิาพ์ลักษ ์  พุ่าช่วย      กรราการ 

2.3  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก 
2.3.1  รักษาการหัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ     กรราการ 
2.3.2 รักษาการหัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์     กรราการ 
2.3.3 นายวยุกร  เกตุน้อย      กรราการ 

2.4 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง 
    2.4.1 รักษาการหัวหน้าสาขาการบัญชี     กรราการ 
   2.4.2 รักษาการหัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ     กรราการ 
   2.4.3 รักษาการหัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์     กรราการ 
     2.4.4  นาบสุพรร ี  ปงบ้านใหา่      กรราการ 
 2.5. คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 
     2.5.1 รักษาการหัวหน้าสาขาการบัญชี     กรราการ 
    2.5.2 รักษาการหัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ     กรราการ 
     2.5.3 รักษาการหัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์     กรราการ 
     2.5.4 นาบสาววิไลพร  ต๊ะกิต ิ      กรราการ 
 
 



แผนปฏิบัติราชการประจ าปงบบประาา  2560 ค ะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 149 
 

 2.6. คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน 
     2.6.1 รักษาการหัวหน้าสาขาการบัญชี     กรราการ 
     2.6.2 รักษาการหัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ     กรราการ 
     2.6.3 รักษาการหัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์     กรราการ 
     2.6.4 นาบสาววรีรัตน์  พราไชยวบศ์     กรราการ 

 
 
 
 
 

 





 
 
 
 

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

http://bala.rmutl.ac.th/ 

ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ มีคุณธรรม เชี่ยวชาญเทคโนโลยี ขับเคลื่อนพลังประชาคม สู่มาตรฐานสากล FACULTY OF BUSINESS 
ADMINISTRATION AND LIBERAL ARTS 


