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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
หน่วยงาน ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 งบประมาณแผ่นดิน  งบประมาณเงินรายได้  นอกแผน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

รหัสโครงการ  _-_ _ _-_ _-_ _ 

 
1. ชื่อโครงการ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการใหค้วามรู้ในการบรูณาการจดัท าการหลักสตูรระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพ

ช้ันสูง (ปวส.) และหลักสูตรระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) 
 

2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานส่งเสรมิวิชาการ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 

 3. สถานทีด่ าเนินงาน   ห้องนวัตกรรมการเรยีนรู้ Innovation อาคารเฉลิมพระเกียรตฯิ  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา 

 

 4. ก าหนดการจัดโครงการ ระหว่างวันท่ี 22 พฤษภาคม – 25 มิถุนายน 2562 
 

5.  หลักการและเหตุผล 
ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนาไดม้ีนโยบายในการปรับปรุงหลกัสูตรระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสงู 

(ปวส.)และหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  เพื่อให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติของ
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยมุ่งเน้นให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนการศึกษาแห่งชาติปรัชญาการอาชีวศึกษา และมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพหรือมาตรฐานสมรรถนะของสาขาวิชานั้น ๆ 
เน้นผลผลิตผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจและทักษะในระดับเทคนิค สามารถปฏิบัติงานที่ใช้เทคนิค ควบคุมการท างาน มีคุณธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและกิจนิสัยที่เหมาะสมในการท างาน สอดคล้องกับความต้องการของสังคม ชุมชนและสถาน
ประกอบการ สามารถประกอบอาชีพอิสระและพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนซึ่งเป็นหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยมีหน้าที่หลักในการควบคุมและ
คุณภาพหลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ให้มีมาตรฐานและถูกต้องทุกหลักสูตร จึงเห็นควรจัดโครงการประชุมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการนี้ขึ้น เพื่อให้มีความทันสมัยตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานและการศึกษาในยุคปัจจุบัน 

 

6. วัตถุประสงค ์
6.1 เพื่อเป็นแนวทางเกี่ยวกับทิศทางการบูรณาการการจัดท าหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 

และหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
6.2 เพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนให้ทันสมัย และสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพหรือ

มาตรฐานสมรรถนะของสาขาวิชานั้น ๆ เพื่อรองรับนโยบายการศึกษาระดับประเทศ 
6.3 เพื่อให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประจ าหลักสตูร สามารถเชื่อมโยงมาตรฐานหลกัสูตรระดบัประกาศนียบตัร

วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  และหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ซึ่งน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

7.  กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน  70  คน ประกอบด้วย 
 1. รองอธิการบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา      1 คน 

2. คณบดี และรองคณบดีด้านวิชาการ / ผอ.วิทยาลัยฯ และรอง ผอ.วิทยาลัยฯ ด้านวิชาการ 8 คน 
3. ผู้อ านวยการ สวท. และรองผู้อ านวยการ สวท. ด้านวิชาการ    2 คน  
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประจ าหลักสูตร เจ้าหน้าท่ีด้านงานหลักสูตรและคณะด าเนินงาน 59 คน 
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8. งบประมาณ 100,862 บาท (หนึ่งแสนแปดร้อยหกสิบสองบาทถ้วน) 
หมวดงบประมาณ จ านวนเงิน 

1. ค่าตอบแทนวิทยากร (2 ท่าน x 6 ชั่วโมง x 600 บาท) 7,200.- 
2. ค่าใช้สอย 

- ค่าพาหนะ (รวม 49,362 บาท) 
         - ค่าตั๋วเครื่องบินวิทยากร ไป-กลับ (6,500 บาท x 2 ท่าน)                               13,000 บาท 
         - ค่าเดินทางระหว่างที่พัก-สถานท่ีจัดงาน ไป-กลบั (วิทยากร) (800 บาท x 2 ท่าน)    1,600 บาท 
         - ค่าเดินทางรถประจ าทาง ไป-กลับ พื้นที่ตาก (215 บาท x 2 เที่ยว x 8 ท่าน)          3,440 บาท   
         - ค่าเดินทางรถประจ าทาง ไป-กลับ พื้นที่น่าน (311 บาท x 2 เที่ยว x 7 ท่าน)         4,354 บาท 
         - ค่าเดินทางรถประจ าทาง ไป-กลับ พื้นที่พิษณุโลก (331 บาท x 2 เที่ยว x 8 ท่าน)   5,296 บาท 
         - ค่าเดินทางรถประจ าทาง ไป-กลับ พื้นที่เชียงราย (156 บาท x 2 เที่ยว x 2 ท่าน)      624 บาท 
         - ค่าเดินทางรถประจ าทาง ไป-กลับ พื้นที่ล าปาง (78 บาท x 2 เที่ยว x 8 ท่าน)        1,248 บาท 
         - ค่าเดินทางระหว่างที่พัก-สถานท่ีจัดงาน ไป-กลบั (ผู้เข้าร่วม) (600 บาท x 33 คน)  19,800 บาท 
- ค่าที่พัก (รวม 21,600 บาท) 
         - ค่าที่พัก วิทยากร (1,200 บาท x 2 ห้อง x 2 คืน)                                          4,800 บาท 
         - ค่าที่พัก พื้นที่ตาก น่าน พิษณุโลก (1,200 บาท x 14 ห้อง x 1 คืน)                   16,800 บาท 
- ค่าเบี้ยเลีย้ง (รวม 10,800 บาท) 
         - ค่าเบี้ยเลี้ยง พื้นที่ตาก น่าน พิษณุโลก ((240 บาท x 2 วัน - 80) x 23 คน)            9,200 บาท 
         - ค่าเบี้ยเลี้ยง พื้นที่เชียงราย ล าปาง ((240 บาท x 1 วัน - 80) x 10 คน)                1,600 บาท 
- ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม (รวม 11,900 บาท) 
         - ค่าอาหารกลางวัน (100 บาท x 70 คน x 1 มื้อ)                                           7,000 บาท 
         - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (35 บาท x 70 คน x 2 มื้อ)                                  4,900 บาท 

93,662.- 

3. ค่าวัสดุ - 
จ านวนเงิน   100,862 

หมายเหต ุ ขอถัวเฉลีย่ทุกรายการ 
 

9. แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (แผนเงิน) และ ตัวชี้วัดเป้าหมายผลผลิต 

รายละเอียดกิจกรรม 
ปี พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ. 2562 งบประมาณ ผลลัพธ์ของกิจกรรม 

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. วางแผนการด าเนินงาน              ได้แผนการด าเนินงาน 
2. จัดท าโครงการตามวัตถปุระสงค์             100,862 จัดโครงการตามแผนงาน

ที่วางไว ้
3. ติดตามและประเมินผล              ได้ผลลัพท์ตามที่ได้

ตั้งเป้าหมายไว ้
4. สรุปผลการด าเนินงาน              น าความรู้ที่ได้ไปบูรณา

การจัดท าหลกัสูตรได้
อย่างมีมาตรฐาน 
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10. ตัวชี้วัดของโครงการ 
10.1 เชิงปริมาณ ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ และความเขา้ใจเกี่ยวกับทิศทางการบูรณาการการจัดท าหลักสูตร 

ร้อยละ 80 
      10.2 เชิงคุณภาพ ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการบูรณาการการจัดท าหลักสูตร 
      10.3 เชิงเวลา ระยะเวลา 22 พฤษภาคม – 25 มิถุนายน 2562       
      10.4 เชิงค่าใช้จ่าย (บาท) จ านวน 100,862 บาท 
 

11. ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Output) (ผลผลิตที่ได้รับจากการด าเนินงานซ่ึงสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของ
โครงการ/กิจกรรม) 

ผู้ เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้  และความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการบูรณาการการจัดท าหลักสูตรระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) และหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
  

12. ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) (ผลประโยชน์ที่ได้จากผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม) 
12.1 เพื่อเพ่ิมศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนให้ทันสมัย และสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพหรือมาตรฐาน
สมรรถนะของสาขาวิชานั้น ๆ เพื่อรองรับนโยบายการศึกษาระดับประเทศ 
12.2 เพื่อให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประจ าหลักสูตร สามารถเช่ือมโยงมาตรฐานหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  และหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ซึ่งน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

 

13. ผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Impact) (ผลกระทบท่ีได้รับจากผลลัพธข์องโครงการ/กิจกรรม) 
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดท าหลักสูตร สามารถด าเนินการจัดท าหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง(ปวส.) 

และหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ได้สอดคล้องกับมาตรฐานฯ และตรงตามความต้องการของประเทศชาติ 
 
 
  
         

ลงช่ือ .................................................................................   ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม  
       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ   วงษ์พานิช)   
          ...................../.................../.................. 

          ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบยีน 
                                   
 
 

     ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ งานสง่เสริมวิชาการ ส านักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน  
1. อาจารย์มานัส  สนุันท์   2. นางสาวประทุมพร ปา๋มี 3. นายญาณกวี ขัดสีทะลี 

                       เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อโดยตรง 0 5392 1444 ต่อ 2250 


