
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 

พัฒนาบัณฑิตนักปฏบิัติทีม่ีการบูรณาการระหว่างศาสตร์ ภายใต้เทคโนโลยี 

นวัตกรรม และชุมชนเป็นฐาน เชื่อมโยงกับศาสตร์แห่งพระราชา 

เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 



AP-S1

ประเด็นยุทธศาสตร์ / เป้าประสงค์ / ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประเด็นยุทธศาสตร์:

1. พัฒนาบณัฑิตนักปฏบิตัทิี่มกีารบรูณาการระหว่างศาสตร ์ภายใตเ้ทคโนโลยี นวัตกรรม และชมุชนเปน็ฐาน เชื่อมโยงกับศาสตรแ์หง่พระราชาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน

เปา้ประสงค์:

บณัฑิตนักปฏบิตัทิี่มกีารบรูณาการระหว่างศาสตรภ์ายใตน้วัตกรรม เทคโนโลยี และชมุชนเปน็ฐาน  

ผู้รับผิดชอบระดับประเด็นยุทธศาสตร์:

ผู้อ านวยการกองการศึกษา/รองคณบด ี3 คณะ

แผนปฏบิตังิาน

ค่าเปา้หมาย ค่าเปา้หมาย

2562 2562 แผ่นดนิ รายได้ ภายนอก ปจัจัยน าเขา้ ความส าเรจ็

หลักสูตร 1 1.1.1 โครงการพฒันาหลักสูตรใหม่ 1) จ านวน

หลักสูตรที่
ได้รับการพฒันา

- หลักสูตรสห

วิทยาการ
- หลักสูตร 

Non-Degree
จ านวน 3 

หลักสูตร

2) กิจกรรม

พฒันาหลักสูตร

 6 หลักสูตร

1) หลักสูตร

ใหม่ที่ได้รับการ
พฒันา และ

บรูณาการข้าม

ศาสตร์ จ านวน 
1 หลักสูตร

รองคณบดี 3 

คณะ

1.1.2 โครงการพฒันา ปรับปรุง

หลักสูตร

1) จ านวน

หลักสูตรที่มีอยู่

เดิมได้รับการ
พฒันา ปรับปรุง
 3 หลักสูตร

1) หลักสูตรเดิม

ได้รับการพฒันา

 ปรับปรุง 
บรูณาการข้าม
ศาสตร์ 3 

หลักสูตร

รองคณบดี 3 

คณะ

ระยะเวลา

ด าเนินการ
ผู้รบัผิดชอบกลยุทธ์ ตวัชี้วัดกลยุทธ์ หน่วยนับ

ตวัชี้วัด

1-502-00 

แผนงาน
พฒันาการจัด

การศึกษา

แผนงานตวัชี้วัดเปา้ประสงค์ หน่วยนับ
งบประมาณ

โครงการ / กิจกรรม / งาน

1. ร้อยละบณัฑิตนักปฏบิติั

ทมีีการบรูณาการระหว่าง
ศาสตร์ภายใต้นวัตกรรม 

เทคโนโลยี และชุมชนเปน็

ฐาน มีงานท าตรงสาขา
วิชาชีพ และประกอบอาชีพ

อิสระ 

ร้อยละ 80 1) จ านวนหลักสูตรที่มีการ  

บรูณาการข้ามศาสตร์ และ
เปน็หลักสูตรใหม่

1.1 พฒันาหลักสูตรบรูณา

การระหว่างศาสตร์ ทั้ง 3 
คณะ
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ค่าเปา้หมาย ค่าเปา้หมาย

2562 2562 แผ่นดนิ รายได้ ภายนอก ปจัจัยน าเขา้ ความส าเรจ็

ระยะเวลา

ด าเนินการ
ผู้รบัผิดชอบกลยุทธ์ ตวัชี้วัดกลยุทธ์ หน่วยนับ

ตวัชี้วัด
แผนงานตวัชี้วัดเปา้ประสงค์ หน่วยนับ

งบประมาณ
โครงการ / กิจกรรม / งาน

1.1.3 โครงการพฒันาอาจารย์ใหม้ี
ความเข้าใจผลลัพธ์การเรียนรู้

1) จ านวน
อาจารย์ที่ได้รับ

การพฒันา 30 

คน

1) อาจารย์ที่
เข้าร่วม

โครงการมี

ความรู้ ความ

เข้าใจในผลลัพธ์

การเรียนรู้
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 

80

รองคณบดี 3 
คณะ

1.2 พฒันากระบวนการรับ

นักศึกษาเชิงรุก

2) จ านวนโครงการ/

กิจกรรมที่เปน็กลยุทธ์ใหม่
ในการส่งเสริมการรับ

นักศึกษา

โครงการ/

กิจกรรม

3 1-502-01 

แผนงาน
ขับเคล่ือนและ

ร่วมผลิตตัวปอ้น

สายวิชาชีพ

1.2.2 โครงการแนะแนวนักศึกษา

เชิงรุก
1) โครงการพฒันาตัวปอ้น

นักศึกษา มทร.ล้านนา พษิณุโลก

       150,000 1) มีนักเรียน 

นักศึกษา เข้า
ศึกษาต่อ ร้อย

ละ 75 ของแผน

รับนักศึกษา

2) มีกิจกรรมที่
ส่งเสริมการรับ

นักศึกษา 
จ านวน 3 

กิจกรรม

ผอ.กอง

การศึกษา/รอง
คณบดี 3 คณะ

2) โครงการเปดิร้ัวราชมงคล
ล้านนา พษิณุโลก ประจ าป ี2562

         57,500

หลักสูตร 10 1.3.1 โครงการพฒันาเทคนิคการ
สอนสมัยใหม่

1) จ านวน
อาจารย์ที่ได้รับ

การอบรม 

ศึกษาดูงาน 
เร่ืองเทคนิคการ
สอนสมัยใหม่ 

ร้อยละ 50

1) อาจารย์มี
ความรู้ ความ

เข้าใจเกี่ยวกับ

เทคนิคการสอน
สมัยใหม่เพิ่มขึ้น
 ร้อยละ 80

ผอ.กอง
การศึกษา/รอง

คณบดี 3 คณะ

1) จ านวน 

สถานศึกษา 40
 สถานศึกษา

2) จ านวน

อาจารย์ 

บคุลากรสาย
สนับสนุน 

นักศึกษารุ่นพี่ 
ที่มีส่วนร่วมใน

โครงการ 30 คน

3) จ านวน
กิจกรรมที่

ส่งเสริมการรับ
นักศึกษา 3 

กิจกรรม

1-502-00 

แผนงาน
พฒันาการจัด

การศึกษา

1. ร้อยละบณัฑิตนักปฏบิติั

ทมีีการบรูณาการระหว่าง
ศาสตร์ภายใต้นวัตกรรม 

เทคโนโลยี และชุมชนเปน็

ฐาน มีงานท าตรงสาขา

วิชาชีพ และประกอบอาชีพ

อิสระ 

ร้อยละ 80

3) จ านวนหลักสูตรที่น า
นวัตกรรมและเทคโนโลยีมา

พฒันาการเรียนการสอน 

อย่างน้อยหลักสูตรละ 3 
กิจกรรม และจ านวน
รายวิชาที่ด าเนินการไม่น้อย

กว่าร้อยละ 25 ของรายวิชา

ที่จัดการเรียนการสอนใน

ภาคการศึกษานั้น

1.3 พฒันาการเรียนการสอน
 โดยมุ่งเน้นการสร้าง

นวัตกรรมและเทคโนโลยี

1) จ านวนหลักสูตรที่มีการ  

บรูณาการข้ามศาสตร์ และ
เปน็หลักสูตรใหม่

1.1 พฒันาหลักสูตรบรูณา

การระหว่างศาสตร์ ทั้ง 3 
คณะ
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ค่าเปา้หมาย ค่าเปา้หมาย

2562 2562 แผ่นดนิ รายได้ ภายนอก ปจัจัยน าเขา้ ความส าเรจ็

ระยะเวลา

ด าเนินการ
ผู้รบัผิดชอบกลยุทธ์ ตวัชี้วัดกลยุทธ์ หน่วยนับ

ตวัชี้วัด
แผนงานตวัชี้วัดเปา้ประสงค์ หน่วยนับ

งบประมาณ
โครงการ / กิจกรรม / งาน

1.3.2 โครงการ/กิจกรรมบรูณา
การปญัหาพเิศษระหว่างศาสตร์ทั้ง

 3 ศาสตร์

1) เพิ่มเติม-งปม.รจ.19 โครงการ

กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพ

นักศึกษาพฒันานวัตกรรมเชิง
สร้างสรรค์ (Young Inventors) 

พษิณุโลก 
(ดร.นันทยา)

       114,000 คณะ

วิทยาศาสตร์

และ
เทคโนโลยีการเก

ษตร

1-510-01-01 

แผนงานพฒันา
ทกัษะบคุลากร

และนักศึกษาให้

เปน็นักจัดการ
นวัตกรรมด้าน

เกษตรและอาหาร

ยุคใหม่

2) เพิ่มเติม งปม.รจ.41 โครงการ 

Young Inventors เมืองนวัตกรรม
เกษตรและอาหารล้านนา มทร.

ล้านนา พษิณุโลก (ดร.อุษณีย์ภรณ์)

       100,000 1) จ านวน

นักศึกษาเข้า
ร่วมโครงการไม่

น้อยกว่า 30 คน

1) นักศึกษา

ได้รับการพฒันา
ใหเ้ปน็นวัตกร 

ร้อยละ 80

คณะ

วิทยาศาสตร์
และ

เทคโนโลยีการเก

ษตร

เพิ่มเติม-งปม.งด.ค่าวัสดุการศึกษา     2,394,848 ต.ค.61 - ก.ย. 
62

3 คณะ

1) คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการเกษตร

    1,456,685

2) คณะบริหารธุรกิจและศิลป

ศาสตร์

       282,048

3) คณะวิศวกรรมศาสตร์        656,115

1) จ านวน
หลักสูตรที่ได้รับ

งบประมาณ

จัดซ้ือวัสดุ

การศึกษา ไม่

น้อยกว่า 10 

หลักสูตร

1) อาจารย์
ประจ าในแต่ละ

รายวิชาได้รับ

จัดสรร

งบประมาณ

เพื่อจัดซ้ือวัสดุ

ในการ
พฒันาการเรียน

การสอน ร้อยละ
 80

1) จ านวน
หลักสูตรที่มี

การบรูณาการ

ปญัหาพเิศษ

ระหว่างศาสตร์ 

3 ศาสตร์

1) ความส าเร็จ
ของหลักสูตรที่

มีการบรูณา

การปญัหา

พเิศษระหว่าง

ศาสตร์ 3 
ศาสตร์ ร้อยละ 

80

1. ร้อยละบณัฑิตนักปฏบิติั
ทมีีการบรูณาการระหว่าง

ศาสตร์ภายใต้นวัตกรรม 

เทคโนโลยี และชุมชนเปน็
ฐาน มีงานท าตรงสาขา

วิชาชีพ และประกอบอาชีพ
อิสระ 

ร้อยละ 80

3) จ านวนหลักสูตรที่น า

นวัตกรรมและเทคโนโลยีมา

พฒันาการเรียนการสอน 
อย่างน้อยหลักสูตรละ 3 

กิจกรรม และจ านวน

รายวิชาที่ด าเนินการไม่น้อย

กว่าร้อยละ 25 ของรายวิชา

ที่จัดการเรียนการสอนใน
ภาคการศึกษานั้น

1.3 พฒันาการเรียนการสอน

 โดยมุ่งเน้นการสร้าง

นวัตกรรมและเทคโนโลยี
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AP-S1

ค่าเปา้หมาย ค่าเปา้หมาย

2562 2562 แผ่นดนิ รายได้ ภายนอก ปจัจัยน าเขา้ ความส าเรจ็

ระยะเวลา

ด าเนินการ
ผู้รบัผิดชอบกลยุทธ์ ตวัชี้วัดกลยุทธ์ หน่วยนับ

ตวัชี้วัด
แผนงานตวัชี้วัดเปา้ประสงค์ หน่วยนับ

งบประมาณ
โครงการ / กิจกรรม / งาน

1.4 จัดเตรียมส่ิงสนับสนุน
การเรียนรู้ ทั้งภายในและ

ภายนอก

ร้อยละ 80 1.4.1 โครงการจัดหาสิ่ง
สนับสนุนการเรยีนรู้

  14,500,000

1) ปรับปรุงอาคารคณะ

บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

ต าบลบา้นกร่าง อ าเภอเมือง
พษิณุโลก จังหวัดพษิณุโลก

    9,300,000 คณะ

บริหารธุรกิจ

และศิลปศาสตร์

2) ครุภณัฑ์ประกอบอาคาร
ปฏบิติัการความเชี่ยวชาญเกษตร

ปลอดภยั ต าบลบา้นกร่าง อ าเภอ

เมือง จังหวัดพษิณุโลก

    4,500,000 คณะ
วิทยาศาสตร์

และ

เทคโนโลยีการเก
ษตร

3) ครุภณัฑ์หอ้งปฏบิติัการ 

Edutainment ต าบลบา้นกร่าง 
อ าเภอเมืองพษิณุโลก จังหวัด

พษิณุโลก

       700,000 คณะ

บริหารธุรกิจ
และศิลปศาสตร์

1.4.2 โครงการบ ารุงรักษาครุภณัฑ์

 (งปม.งด.ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์)

       300,000 มทร.ล้านนา 

พษิณุโลก

งบประมาณ (งบด าเนินงาน) 
ส าหรบัสนับสนุนการเรยีนรู ้และ

การบรหิารจัดการ

    9,328,645   1,295,853

1. ค่าตอบแทน       726,400     405,000

1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติังานให้

ราชการ

       174,000      405,000

1.2 เงินประจ าต าแหน่งผู้บริหารมี
วาระ

       520,000

1.3 ค่าตอบแทนพเิศษข้าราชการที่

ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น

         32,400

1. ร้อยละบณัฑิตนักปฏบิติั
ทมีีการบรูณาการระหว่าง

ศาสตร์ภายใต้นวัตกรรม 

เทคโนโลยี และชุมชนเปน็
ฐาน มีงานท าตรงสาขา

วิชาชีพ และประกอบอาชีพ
อิสระ 

ร้อยละ 80

ต.ค.61 - ก.ย. 
62

1) กระบวนการ
จัดหาส่ิง

สนับสนุนการ

เรียนรู้ 1 

กระบวนการ

1-300-00 
แผนงานงบลงทนุ 

(ครุภณัฑ์-

ส่ิงก่อสร้าง)

4) ค่าเฉล่ียความพงึพอใจ
ของอาจารย์และนักศึกษา

ต่อส่ิงสนับสนุนในแต่ละ

หลักสูตร

1) ค่าเฉล่ีย
ความพงึพอใจ

ของอาจารย์

และนักศึกษา

ต่อส่ิงสนับสนุน

ในแต่ละ
หลักสูตร ร้อย

ละ 80
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ค่าเปา้หมาย ค่าเปา้หมาย

2562 2562 แผ่นดนิ รายได้ ภายนอก ปจัจัยน าเขา้ ความส าเรจ็

ระยะเวลา

ด าเนินการ
ผู้รบัผิดชอบกลยุทธ์ ตวัชี้วัดกลยุทธ์ หน่วยนับ

ตวัชี้วัด
แผนงานตวัชี้วัดเปา้ประสงค์ หน่วยนับ

งบประมาณ
โครงการ / กิจกรรม / งาน

2. ค่าใชส้อย     3,445,787     399,701

2.1 ค่าเบี้ยเล้ียง ค่าเช่าที่พกัและ
ค่าพาหนะ

       965,500      100,000

2.2 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและ

ขนส่ง

         70,000

2.3 ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์        300,000

2.4 ค่าจ้างเหมาบริการ     2,030,187

2.5 เงินสมทบกองทนุประกันสังคม          80,100      295,740

2.6 เงินสมทบกองทนุเงินทดแทน

ประกันสังคม 0.2%

        3,961

3. ค่าวัสดุ     2,160,582

3.1 ค่าวัสดุหนังสือ วารสาร และ

ต ารา

       598,100 แผนกหอ้งสมุด

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน        200,000 งานบริการ

3.2 วัสดุก่อสร้าง        110,000 งานบริการ

3.3 วัสดุงานบา้นงานครัว          90,200 งานบริการ

3.4 วัสดุไฟฟา้และวิทยุ          50,000 งานบริการ

3.5 วัสดุการเกษตร        149,982 งานบริการ

3.6 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง          52,000 งานบริการ

3.7 ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่          10,300 ประชาสัมพนัธ์

3.8 วัสดุส านักงาน        900,000

4. ค่าสาธารณูปโภค     2,995,876     491,152

4.1 ค่าโทรศัพท์          44,500

4.2 ค่าไฟฟา้     2,734,100

4.3 ค่าน้ าประปา        156,200

4.4 ค่าบริการอินเตอร์เน็ต           7,576

4.5 ค่าบริการส่ือสารและ
โทรคมนาคม

         53,500

4.6 โครงการค่าสาธารณูปโภค 
(เงินรับฝาก)

     491,152

1. ร้อยละบณัฑิตนักปฏบิติั
ทมีีการบรูณาการระหว่าง
ศาสตร์ภายใต้นวัตกรรม 

เทคโนโลยี และชุมชนเปน็
ฐาน มีงานท าตรงสาขา
วิชาชีพ และประกอบอาชีพ

อิสระ 

ร้อยละ 80

AP-S1



AP-S1

ค่าเปา้หมาย ค่าเปา้หมาย

2562 2562 แผ่นดนิ รายได้ ภายนอก ปจัจัยน าเขา้ ความส าเรจ็

ระยะเวลา

ด าเนินการ
ผู้รบัผิดชอบกลยุทธ์ ตวัชี้วัดกลยุทธ์ หน่วยนับ

ตวัชี้วัด
แผนงานตวัชี้วัดเปา้ประสงค์ หน่วยนับ

งบประมาณ
โครงการ / กิจกรรม / งาน

1.5 บรูณาการการเรียนการ
สอนกับงานวิจัย การบริการ

วิชาการ ศิลปะวัฒนธรรม

5) จ านวนหลักสูตรที่มีการ 
บรูณาการครบทั้ง 3 ด้าน

หลักสูตร 10 1.5.1 โครงการบรูณาการการ
เรียนการสอนกับงานวิจัย การ

บริการวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม

1) จ านวน
รายวิชาที่มี

การบรูณาการ

การเรียนการ

สอนกับงานวิจัย

 การบริการ
วิชาการ 

ศิลลปวัฒนธรรม
 10 รายวิชา

1) ความส าเร็จ
ของการบรูณา

การการเรียน

การสอนกับ

งานวิจัย การ

บริการวิชาการ 
ศิลปวัฒนธรรม 

ร้อยละ 80

ผอ.กศ./หวัหน้า
งานส่งเสริม

งานวิจัยฯ/รอง

คณบดี 3 คณะ

1.6 การพฒันานักศึกษา
ตามคุณสมบติัที่พงึประสงค์

6) ร้อยละของนักศึกษาที่มี
คุณลักษณะบณัฑิตที่พงึ

ประสงค์

ร้อยละ 80 1.6.1 โครงการพัฒนากิจกรรม
นักศึกษาเพ่ือผลิตบณัฑิตที่มี

คุณลักษณะที่พึงประสงค์

    503,850 หวัหน้างาน
กิจการ

นักศึกษา/รอง

คณบดี 3 คณะ

แผนงานค่าอบรม
จริยธรรม

1) โครงการบวงสรวงพระพรุิณ
และพธิีไหว้ครู

       45,600

2) โครงการราชมงคลล้านนา 
สักการะส่ิงศักด์ิสิทธิฯ์ และพธิีมอบ

รุ่น

       54,250

3) โครงการ 12 สิงหามหาราชินี        10,000

4) โครงการเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หวัฯ รัชกาลที่ 10

       10,000

5) โครงการราชมงคลล้านนาเดิน
เทดิพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ

       20,000

6) โครงการฝึกอบรมด้าน

เทคโนโลยีการเกษตร

       50,000

แผนงานค่า
ส่งเสริมสุขภาพ

7) โครงการธรรมรักษก์ับหวัใจสีขาว        15,000

8) โครงการบริจาคโลหติ         2,000

9) โครงการกีฬานักศึกษาใหม่
สัมพนัธ์

        3,000

1) จ านวน
โครงการ/

กิจกรรมพฒันา

นักศึกษาเพื่อ
ผลิตบณัฑิตที่มี

คุณลักษณะที่
พงึประสงค์ 10 

โครงการ/

กิจกรรม

1) การบรรุ
วัตถุประสงค์

ของโครงการ/

กิจกรรม ร้อยละ
 80

1. ร้อยละบณัฑิตนักปฏบิติั
ทมีีการบรูณาการระหว่าง
ศาสตร์ภายใต้นวัตกรรม 

เทคโนโลยี และชุมชนเปน็
ฐาน มีงานท าตรงสาขา
วิชาชีพ และประกอบอาชีพ
อิสระ 

ร้อยละ 80

AP-S1



AP-S1

ค่าเปา้หมาย ค่าเปา้หมาย

2562 2562 แผ่นดนิ รายได้ ภายนอก ปจัจัยน าเขา้ ความส าเรจ็

ระยะเวลา

ด าเนินการ
ผู้รบัผิดชอบกลยุทธ์ ตวัชี้วัดกลยุทธ์ หน่วยนับ

ตวัชี้วัด
แผนงานตวัชี้วัดเปา้ประสงค์ หน่วยนับ

งบประมาณ
โครงการ / กิจกรรม / งาน

10) โครงการอบรมใหค้วามรู้ปฐม
พยาบาลเบื้องต้นและยาเวชภณัฑ์

       40,000

11) โครงการปอ้งกันและแก้ไข
ปญัหาส่ิงเสพติดใน

สถาบนัอุดมศึกษา (โครงการราช
มงคลร่วมใจหา่งไกลยาเสพติด)

  30,000 มิ.ย. - ก.ค. 62

12) โครงการกีฬา มทร.ล้านนา 
คร้ังที่ 35

     254,000

ค่าธรรมเนียมกิจกรรมนักศึกษา 
(1500/ภาคเรยีน)

  3,749,730

1) ค่าปฐมนิเทศนักศึกษา        63,000

2) ค่าอบรมจริยธรรม      337,800

3) ค่าปฏทินิกิจกรรม        44,360

4) ค่าตรวจโรค        84,000

5) ค่าคู่มือนักศึกษาใหม่        42,000

6) ค่าธรรมเนียมสารสนเทศ      928,000

7) ค่าบ ารุงหอ้งสมุด      696,000

8) ค่าเบี้ยประกันอุบติัเหตุ      225,200

9) ค่าส่งเสริมสุขภาพ      406,600

10) ค่าบ ารุงกีฬา      337,800

11) ค่ากิจกรรมนักศึกษา      337,800

12) ค่าจัดท าเส้ือกิจกรรม      168,900

13) ค่าจัดท าสมุดกิจกรรม        16,800

14) ค่าใบรับรองกิจกรรม        10,470

15) ค่าปจัฉิมนิเทศ        51,000

ค่าธรรมเนียม
กิจกรรมนักศึกษา 

(1500/ภาคเรียน)

1) จ านวน

โครงการ/

กิจกรรมพฒันา
นักศึกษาเพื่อ

ผลิตบณัฑิตที่มี

คุณลักษณะที่

พงึประสงค์ 10 

โครงการ/
กิจกรรม

1) การบรรุ

วัตถุประสงค์

ของโครงการ/
กิจกรรม ร้อยละ

 80

1. ร้อยละบณัฑิตนักปฏบิติั
ทมีีการบรูณาการระหว่าง

ศาสตร์ภายใต้นวัตกรรม 
เทคโนโลยี และชุมชนเปน็
ฐาน มีงานท าตรงสาขา
วิชาชีพ และประกอบอาชีพ

อิสระ 

ร้อยละ 80

AP-S1



AP-S1

ค่าเปา้หมาย ค่าเปา้หมาย

2562 2562 แผ่นดนิ รายได้ ภายนอก ปจัจัยน าเขา้ ความส าเรจ็

ระยะเวลา

ด าเนินการ
ผู้รบัผิดชอบกลยุทธ์ ตวัชี้วัดกลยุทธ์ หน่วยนับ

ตวัชี้วัด
แผนงานตวัชี้วัดเปา้ประสงค์ หน่วยนับ

งบประมาณ
โครงการ / กิจกรรม / งาน

2-504-00 
แผนงานปรับพื้น

ฐานความรู้

นักศึกษาใหม่

โครงการปรับพื้นฐานความรู้
นักศึกษาใหม่

     488,000 3 คณะ

โครงการด าเนินงานฝึกซ้อมย่อย
พิธีรบัพระราชทานปรญิญาบตัร 

ประจ าปกีารศึกษา 2561 (ครัง้ที่

 33) มทร.ล้านนา พิษณุโลก

        43,470       23,715 9-ส.ค.-62 งานส่งเสริม
วิชาการ

งบด าเนินงาน-ค่าวัสดุงานบา้นงาน
ครัว

         24,100

งบด าเนินงาน-ค่าวัสดุส านักงาน          14,370

งบด าเนินงาน-ค่าจ้างเหมาบริการ           5,000

เงินรายได้        23,715

โครงการด าเนินงานซ้อมใหญ ่
และงานพิธีรบัพระราชทาน

ปรญิญาบตัร ประจ าปกีารศึกษา 
2561 ครัง้ที่ 33

      129,614       25,826 19-ส.ค.-62 งานส่งเสริม
วิชาการ

งบด าเนินงาน-ค่าเบี้ยเล้ียง ที่พกั

และยานพาหนะ

       129,614

ค่าขึ้นทะเบยีนบณัฑิต (ค่าจ้าง

เหมารถตู้ โครงการด าเนินงานซ้อม
ใหญ่ และงานพธิีรับพระราชทาน
ปริญญาบตัร ประจ าปกีารศึกษา 

2561 คร้ังที่ 33)

       25,826

1. ร้อยละบณัฑิตนักปฏบิติั
ทมีีการบรูณาการระหว่าง
ศาสตร์ภายใต้นวัตกรรม 

เทคโนโลยี และชุมชนเปน็
ฐาน มีงานท าตรงสาขา

วิชาชีพ และประกอบอาชีพ
อิสระ 

ร้อยละ 80

AP-S1



AP-S1

ค่าเปา้หมาย ค่าเปา้หมาย

2562 2562 แผ่นดนิ รายได้ ภายนอก ปจัจัยน าเขา้ ความส าเรจ็

ระยะเวลา

ด าเนินการ
ผู้รบัผิดชอบกลยุทธ์ ตวัชี้วัดกลยุทธ์ หน่วยนับ

ตวัชี้วัด
แผนงานตวัชี้วัดเปา้ประสงค์ หน่วยนับ

งบประมาณ
โครงการ / กิจกรรม / งาน

1-502-00 
แผนงาน

พฒันาการจัด

การศึกษา

1.6.2 โครงการจัดการแข่งขัน
ทกัษะทางวิชาการ เกษตรราช

มงคล (ดร.วิทยา)

         55,000 คณะ
วิทยาศาสตร์

และ

เทคโนโลยีการเก

ษตร

โครงการแข่งขันราชมงคลวิชาการ
วิศวกรรมระดับชาติ คร้ังที่ 11

       12,000 คณะ
วิศวกรรมศาสตร์

2-503-00 

แผนงานพฒันา
ก าลังคนนัก

วิชาชีพที่เน้น

ปฏบิติัการ (สหกิจ)

1.6.3 โครงการพฒันาก าลังคนนัก

วิชาชีพที่เน้นปฏบิติัการ (สหกิจ/
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ) มทร.

ล้านนา พษิณุโลก

     623,300 1) จ านวน

นักศึกษาชั้นปี
สุดทา้ยที่ได้รับ

การพฒันา/ฝึก

ประสบการณ์

วิชาชีพ 50 คน
2) จ านวน

สถาน
ประกอบการที่

ตอบรับให้

นักศึกษาเข้าฝึก
ประสบการณ์

วิชาชีพ 20 
สถาน

ประกอบการ

1) นักศึกษาชั้น

ปสุีดทา้ยได้รับ
การพฒันา/ฝึก

ประสบการณ์

วิชาชีพ/เตรียม

ความพร้อมสู่
การท างาน 

ร้อยละ 80

ก.พ. - ก.ย. 62 รองคณบดี 3 

คณะ

2-506-00 

แผนงานฟาร์ม

เพื่อการเรียนรู้

2-506-00-01 โครงการงานฟาร์ม

เพื่อการเรียนรู้

  2,855,870 ต.ค. 61 - ก.ย. 

62

แผนกงานฟาร์ม

 คณะ

วิทยาศาสตร์ฯ

1. ร้อยละบณัฑิตนักปฏบิติั
ทมีีการบรูณาการระหว่าง
ศาสตร์ภายใต้นวัตกรรม 
เทคโนโลยี และชุมชนเปน็

ฐาน มีงานท าตรงสาขา

วิชาชีพ และประกอบอาชีพ
อิสระ 

ร้อยละ 80

AP-S1



AP-S1

ค่าเปา้หมาย ค่าเปา้หมาย

2562 2562 แผ่นดนิ รายได้ ภายนอก ปจัจัยน าเขา้ ความส าเรจ็

ระยะเวลา

ด าเนินการ
ผู้รบัผิดชอบกลยุทธ์ ตวัชี้วัดกลยุทธ์ หน่วยนับ

ตวัชี้วัด
แผนงานตวัชี้วัดเปา้ประสงค์ หน่วยนับ

งบประมาณ
โครงการ / กิจกรรม / งาน

1-502-03-10 
แผนงาน

พฒันาศักยาภาพ

ผู้เรียนใหม้ีทกัษะ

ด้านการเรียนรู้

และนวัตกรรมที่
เหมาะสมกับการ

ด ารงชีวิตและการ
ท างานในศตวรรษ

ที่ 21

เพิ่มเติม งปม.รจ.30-32 โครงการ
พฒันากิจกรรมนักศึกษาเพื่อผลิต

บณัฑิตที่มีคุณลักษณะที่พงึ

ประสงค์ตามกรอบ TQF ของ

หลักสูตรคณะบริหารธุรกิจและ

ศิลปศาสตร์ (พษิณุโลก)
- กิจกรรมที่ 1 การจัดการธุรกิจ

สานฝันปนันักธุรกิจรุ่นใหม่
- กิจกรรมที่ 2 พฒันาศักยภาพ

นักศึกษา และเสริมสร้างการ

เรียนรู้ศตวรรษที่ 21 หวัข้อ ICT 
Literacy ส าหรับนักศึกษา

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการ

ส่ือสารสากล

         18,000 1) จ านวน
นักศึกษาที่เข้า

ร่วมโครงการ 

144 คน

1) นักศึกษามี
คุณสมบติั

บณัฑิตที่พงึ

ประสงค์ของ

หลักสูตร ไม่

น้อยกว่าร้อยละ
 80

ต.ค.61-ส.ค.62 คณะ
บริหารธุรกิจ

และศิลปศาสตร์

- กิจกรรมที่ 3 พฒันาศักยภาพ

นักศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้
ศตวรรษที่ 21 ด้าน IT ส าหรับ

นักศึกษาหลักสูตรคอมพวิเตอร์ 
ธุรกิจและหลักสูตรระบบ

สารสนเทศทางธุรกิจ

เพิ่มเติม งปม.รจ.25-29 โครงการ

พฒันาศักยภาพด้านภาษาสู่ระดับ

สากลส าหรับนักศึกษาและบคุลากร

         70,000 ศูนย์ภาษา

- กิจกรรมที่ 1 วันวัฒนธรรม
นานาชาติ Inter Culttural Day

- กิจกรรมที่ 2 การแข่งขันทกัษะ

ทางภาษา (Language Contest)

- กิจกรรมที่ 3 วัฒนธรรมจีน 

(Chinese Cultural Day)

- กิจกรรมที่ 4 การเตรียมความ

พร้อมในการสอบโทอิค (Toeic 

Preparation)

AP-S1
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ค่าเปา้หมาย ค่าเปา้หมาย

2562 2562 แผ่นดนิ รายได้ ภายนอก ปจัจัยน าเขา้ ความส าเรจ็

ระยะเวลา

ด าเนินการ
ผู้รบัผิดชอบกลยุทธ์ ตวัชี้วัดกลยุทธ์ หน่วยนับ

ตวัชี้วัด
แผนงานตวัชี้วัดเปา้ประสงค์ หน่วยนับ

งบประมาณ
โครงการ / กิจกรรม / งาน

- กิจกรรมที่ 5 เปดิบา้นศูนย์ภาษา 
(Open House)

ทนุการศึกษาส าหรับนักศึกษาที่มี

ผลการเรียนดี ประจ าภาคเรียนที่ 
2/2561

       88,500

เงินเบกิแทนกัน พษิณุโลก ทนุ
นักศึกษาพกิาร

       15,000

เงินเบกิแทนกัน พษิณุโลก 
ทนุการศึกษาเฉลิมราชกุมารี

     192,500

2-401-00 ทนุ

สนับสนุน
การศึกษา

นักศึกษาและ

บคุลากร
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