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ส่วนที่ 1 

บทน า 

1.1 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

ปรัชญา 

  “นวัตกรรมเพื่อชุมชน” 

วิสัยทัศน์ 

 มหาวิทยาลัยช้ันน าด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี ในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ เพื่อยกระดับ

คุณภาพชีวติของสังคม ชุมชน ท้องถิ่น อย่างยั่นยืน 

พันธกิจ 

1. จัดการศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี และผลิตครูวิชาชีพ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

โดยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ที่มีคุณธรรม จริยธรรม พึ่งพาตนเองได้ และเป็นที่พึ่งทางวิชาการ

ให้กับประเทศ ภูมภิาค และชุมชน ทั้งภาครัฐและเอกชน 

2. ผลิตผลงานวิจัยที่เป็นการสร้าง และประยุกต์ใช้องค์ความรู้ สร้างสรรค์นวัตกรรม หรือ

ทรัพย์สินทางปัญญาที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ความต้องการของสังคม ชุมชน ภาครัฐและเอกชน 

และประเทศ 

3. ให้บริการวิชาการที่มุ่งเน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ 

นวัตกรรมที่สอดคล้องกับบริบทมหาวิทยาลัยด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี  และตอบสนองความต้องการ

ของท้องถิ่น ชุมชนและสังคม 

4. จัดการเรียนรู้ วิจัยหรือบริการวิชาการซึ่งน าไปสู่การสืบสานศิลปวัฒนธรรม และความเป็น

ไทยหรือสรา้งโอกาสและมูลค่าเพิ่มให้กับผูเ้รียน ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 

5. บริหารจัดการพันธกิจ และวิสัยทัศน์ตามหลักธรรมภิบาล มีการติดตาม ตรวจสอบ

ประเมินผลที่มปีระสิทธิภาพ และประสิทธิผล ยืดหยุ่น คล่องตัวโปร่งใส และตรวจสอบได้ 

1.2 อัตลักษณ์ 

             “บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน” 
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1.3 เอกลักษณ์ 

 ภาพลักษณ์ที่ดีเป็นสิ่งส าคัญของทุกองค์กร การก าหนดเอกลักษณ์ที่ชัดเจน สามารถใช้เป็น

กรอบส าหรับการพัฒนามหาวิทยาลัย เอกลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

ประกอบด้วย เกษตรอุตสาหกรรม เกษตรปลอดภัย ความหลากหลายทางชีวภาพ ความมั่นคงทาง

นวัตกรรมเกษตร อาหารล้านนา เทคโนโลยีและการจัดการเพื่อชุมชน โครงข่ายคมนาคมขนส่ง และ

ระบบโลจิสติกส์ การค้าชายแดนและบริการจัดการเทคโนโลยี วัฒนธรรมท้องถิ่นและนวัตกรรม อาหาร

สุขภาพและพันธุกรรมพืช เป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนและสร้างความเข้าใจ ใหม้ีเป้าหมายเดียวกัน 

สู่การเป็น “มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อชุมชน” 

1.4 ประเด็นยุทธศาสตร์  

1. การพัฒนาการศกึษาเพื่อผลิตก าลังคนนักวิชาชีพที่เน้นปฏิบัติการ (Hand – On) 

2. การพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อการเติบโตรว่มกับการพัฒนาประเทศ 

3. การเสริมสร้างนักศกึษาและบุคลากรใหม้ีเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ความภาคภูมใิจทาง

ศลิปวัฒนธรรม ภูมปิัญญาล้านนา ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4. การพัฒนาการบริหารจัดการและการสร้างฐานวัฒนธรรมองค์กร 

1.5 กลยุทธ์ 

1. พัฒนากระบวนการรับนักศึกษาและผลติตัวป้อนสายวิชาชีพ 

2. พัฒนากระบวนการจัดการศกึษานักปฏิบัติ Hand – On 

3. พัฒนาอาจารย์ให้สามารถจัดการเรียนรู้ที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ 

4. สร้างบัณฑิตให้มทีักษะที่พึงประสงค์ ที่มลีักษณะเหมาะสมในการใช้ชีวติและท างานใน

ศตวรรษที ่21 

5. บูรณาการงานวิจัย บริการวิชาการและนวัตกรรมใหเ้กิดประโยชน์สง่ผลลัพธ์ต่อผูเ้รียน

สร้างขดีความสามารถในการแขง่ขัน 

6. พัฒนาระบบบริหารงานวิจัย การบริการวิชาการและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย 

7. ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์นวัตกรรม และผลงานบริการวิชาการ 

ในระดับชาติ และนานาชาติ 

8. สร้างการรับรู้ในคุณค่า ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา และทรัพยากรธรรมชาติ

สิ่งแวดล้อม 
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9. ส่งเสริมนักศึกษาให้ประยุกต์ใชศ้ลิปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา และทรัพยากรธรรมชาติ

สิ่งแวดล้อมในการพัฒนาตนเองและส่งคม 

10. ส่งเสริมการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาตนเองและสังคม 

11. พัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยภายในหลักธรรมาภิบาล 

12. บริหารจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย อย่างมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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ส่วนที่ 2  

เป้าหมายการจัดท าแผนพัฒนานักศกึษา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปีการศึกษา 2562 – 2565 

 

  การพัฒนานักศึกษาเป็นภารกิจหนึ่งของกองพัฒนานักศึกษา จะต้องสอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ของประเทศ และมหาวิทยาลัย ดังนั้นแผนพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัย จักต้อง

พิจารณาในมิติของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) ซึ่งเป็นกรอบมาตรฐานคุณวุฒิของ

บัณฑิตในระดับประเทศ  และเป็นฐานคิดที่สัมพันธ์กับการก าหนดคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์

ของมหาวิทยาลัย  ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดดังนี ้

1. กรอบมาตรฐานคุณวุฒแิห่งชาติ 5 ประการ ประกอบด้วย 

 1.  ด้านคุณธรรมจรยิธรรม 

2. ด้านความรู้ 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

5. ด้านทักษะการวิเคราะหเ์ชงิตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

มี 4 คุณลักษณะ ประกอบด้วย 

1. คุณลักษณะที่ 1 ทักษะการท างาน (Skill) 

1.1 มีทักษะทางวิชาชีพ 

1.2 มีทักษะการสื่อสาร 

1.3 มีทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.4 สามารถคิดวิเคราะหอ์ย่างเป็นระบบ 

1.5 สามารถคิดรเิริ่มสร้างสรรค์ 

1.6 ใฝ่รูแ้ละรู้จักวิธีการเรยีนรู้ 

2. คุณลักษณะที่ 2 ความรู้ (Knowledge) 

2.1 มีความรูใ้นสาขาวิชาชีพ 

2.2 มีความรอบรู้ 

3. คุณลักษณะที่ 3 ทักษะทางสังคม (Social skill) 

3.1 ภาวะผูน้ า 
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3.2 มจีติอาสาและส านึกสาธารณะ 

4. คุณลักษณะที่ 4 คุณธรรม และจรยิธรรม (Ethics) 

4.1 มีคุณธรรมและจรยิธรรม 

4.2 มจีรรยาบรรณ 

  กองพัฒนานักศึกษา จึงได้พิจารณาโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ที่สนับสนุน ส่งเสริม ให้

นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมให้ครอบคลุมทั้ง 5 ประเภท ตลอดจนองค์กรนักศึกษา มีสว่นร่วมในการเป็น

ผูด้ าเนินการโครงการ กิจกรรม ตา่ง ๆ โดยตอบสนองต่อเป้าหมายในการจัดท าแผนพัฒนานักศกึษา ดัง

กิจกรรมต่อไปนี้ 

 กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑติที่พึงประสงค์ที่ก าหนดโดยสถาบัน 

 กิจกรรมกีฬาหรอืการส่งเสริมสุขภาพ 

 กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรอืรักษาสิ่งแวดล้อม 

 กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 

 กิจกรรมส่งเสริมศลิปะและวัฒนธรรม 

จากกิจกรรมข้างต้นดังกล่าว กองพัฒนานักศึกษา จึงจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา

นักศึกษา และแผนการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ในภาพรวม ระดับสถาบัน โดยให้คณะ บุคลากรและ 

นักศึกษา ทุกพื้นที่  มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนและการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

อีกทั้งต้องสอดคล้องกับตัวชี้วัดในการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

 

2.1 วัตถุประสงค์ 

 แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศกึษา 

1. เพื่อพัฒนานักศึกษาใหม้ีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัย 

2. เพื่อใช้องค์กรนักศกึษาช่วยขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

 แผนการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

1. เพื่อให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านศลิปวัฒนธรรมของ

ท้องถิ่น 

2. เพื่อให้องคก์รนักศกึษาทุกระดับมีสว่นชว่ยขับเคลื่อนกิจกรรมด้านศลิปวัฒนธรรม

ของท้องถิ่น 
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2.2 ความเชื่อมโยงระหว่างกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง

ประสงค์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒแิห่งชาติ คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

1.  ด้านคุณธรรมจรยิธรรม คุณลักษณะที่ 4 คุณธรรม และจรยิธรรม 

2.  ด้านความรู้ คุณลักษณะที่ 2 ความรู้ 

3.  ด้านทักษะทางปัญญา คุณลักษณะที่ 1 ทักษะการท างาน 

4.  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผดิชอบ 

คุณลักษณะที่ 3 ทักษะทางสังคม 

5. ด้านทักษะการวิเคราะหเ์ชงิตัวเลขการสื่อสาร

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

คุณลักษณะที่ 1 ทักษะการท างาน 
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2.3 การวเิคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค การจัดกิจกรรมพัฒนานักศกึษา 

จุดแข็ง (Strengths) 

 นักศึกษาส่วนใหญ่ของมหาวิทยาลัย มีความรัก และชื่นชอบ มีความกระตือรือร้นที่จะท า

กิจกรรมนักศึกษา ในทุกระดับ ตลอดจน องค์กรนักศึกษาทุกระดับ เช่น องค์การนักศึกษา สภานักศึกษา 

สโมสรนักศกึษา ชมรมตา่ง ๆ สามารถขับเคลื่อนกิจกรรมนักศึกษาให้สามารถด าเนินการไปได้ด้วยความ

ราบรื่น บนพืน้ฐานของระเบียบกิจกรรมนักศึกษา และยุทธศาสตรข์องมหาวิทยาลัยที่ได้ก าหนดไว้ 

จุดอ่อน (Weaknesses) 

 มหาวิทยาลัย มีความเข้มงวดหรือมาตรฐานในด้านวิชาการด้วยเช่นกัน ดั้งนั้นนักศึกษาที่ 

ชื่นชอบในการท ากิจกรรมนักศึกษา นอกห้องเรียน มักประสบปัญหาเกี่ยวกับการจัดสรรเวลาที่มี

ประสิทธิภาพ และกิจกรรมที่ท ามักมีความซ้ าซ้อนอยู่ในตัวเอง เช่นระดับมหาวิทยาลัย คณะ หลักสูตร  

จึงควรมีการออกแบบ วางแผนกิจกรรมเพื่อการพัฒนานักศึกษาที่ชัดเจนและมีส่วนร่วมกันทุกระดับ 

เพื่อขจัดความสับสน ขัดแย้งและซ้ าซ้อน 

โอกาส (Opportunities) 

 ในภาพรวมของนักศึกษา ของมหาวิทยาลัย มีความชื่นชอบและแข็งขันในการเข้าร่วม

กิจกรรมนักศึกษาและรวมถึงการจัดกิจกรรมด้วย จึงเป็นโอกาสที่มหาวิทยาลัยจะได้ร่วมท าความเข้าใจ

แก่นักศึกษาถึงรูปแบบ การด าเนินงานด้านการพัฒนานักศึกษาผ่านงานกิจกรรมนักศึกษาได้อย่างไม่

ยากนัก อีกทั้งยังเป็นโอกาสให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ได้ใกล้ชิดกับนักศึกษา ซึ่งก็จะส่งผลดีต่อชื่อเสียง

และลดความเสี่ยงอันอาจเกิดจากการด าเนินงานกิจกรรมที่ไม่พึงประสงค์ลงได้มาก 
 

อุปสรรค (Threats) 

 เนื่องจากมหาวิทยาลัย มีการบริหารจัดการอยู่ 6 พื้นที่ ซึ่งมีความห่างไกลกัน ท าให้ เป็น

อุปสรรคต่อการสื่อสารองค์กร พอสมควร ดังนั้นการหารือหรือการประชุมสร้างความเข้าใจร่วมกัน 

จะต้องใช้ความพยามยามอย่างสูง และต้องน าเทคโนโลยีทางอินเทอร์เน็ตเข้ามาช่วย เพื่อให้สามารถ

ด าเนนิงาน เชน่การสรา้งความเข้าใจร่วมกัน การประชุมเพื่อการมีสว่นร่วมตา่ง ๆ ได้ เป็นต้น  
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2.4 ปรัชญา วิสัยทัศน์  พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ของกองพัฒนานักศึกษา 

ปรัชญา (Philosophy) 

  กองพัฒนานักศึกษา เป็นหน่วยงานที่ช่วยสนับสนุน ส่งเสริม ในการพัฒนานักศึกษา และ

ให้บริการด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยอยู่บนความเชื่อว่านักศึกษาเป็นบุคคลที่พร้อมจะพัฒนาได้ หาก

ได้รับโอกาส และการส่งเสริม พัฒนาที่ถูกต้อง 

วิสัยทัศน์  (Vision) 

           มุ่งส่งเสริม  สนับสนุน  และพัฒนานักศึกษาทุกด้าน  เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่ 

พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยและของประชาคมโลก 

พันธกิจ  (Mission) 

1. พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลล้านนา 

2. ส่งเสริม และสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ที่เอื้อต่อการเสริมสร้างพัฒนาการในด้าน 

ต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะการใชชี้วติและการท างานในศตวรรษที่ 21    

3. จัดระบบสารสนเทศและระเบียบในการพัฒนานักศึกษา การให้บริการ  สวัสดิการ  เพื่อให้

นักศึกษาพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ  

4. ส่งเสริม สนับสนุน โครงการ/กิจกรรม ต่าง ๆ ที่ท าให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ในงานกิจการนักศกึษา งานพัฒนานักศึกษา  ทั้งระดับจังหวัด ระดับภูมภิาค และระดับชาติ   

วัตถุประสงค์  (Objective) 

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21 

2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ที่ท าให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานกิจการนักศกึษา ทั้งระดับจังหวัด ภูมภิาค และระดับชาติ  

เป้าหมาย (Goals) 
1. มหาวิทยาลัยมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ช่วยส่งเสริมทักษะการใช้ชีวิตและการท างานใน

ศตวรรษที่ 21 แก่นักศึกษาเพื่อตอบสนองตอ่อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑตินักปฏิบัติ ซึ่ง

เป็นคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย อย่างน้อยพืน้ที่ละ 1 โครงการ และมีผลการ

ด าเนนิงานของโครงการทั้งหมดบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการร้อยละ 70 
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2. องค์การนักศึกษา และสโมสรนักศึกษาทุกพื้นที่ มีโครงการหรือกิจกรรมนักศึกษา ที่ช่วย

ส่งเสริมทักษะการใช้ชีวิตและการท างานในศตวรรษที่ 21 แก่นักศึกษาเพื่อตอบสนองต่ออัตลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ซึ่งเป็นคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย 

อย่างน้อยพื้นที่ละ 1 โครงการ และมีผลการด าเนินงานของโครงการทั้งหมดบรรลุตามวัตถุประสงค์ของ

โครงการร้อยละ 80 

3. มีกิจกรรมสร้างเครือขา่ย หรอืกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่หลากหลายระดับ เช่น ระดับ

จังหวัด ระดับภูมภิาค หรอืระดับชาติ อย่างนอ้ยพืน้ที่ละ 1 ระดับ 

2.5 ยุทธศาสตร์ของการพัฒนานักศกึษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลล้านนา 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การส่งเสริมวินัย คุณธรรมจริยธรรม และเชดิชูคนดี
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2.6 แผนผังความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล้านนา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 กับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

นักศกึษา และกลยุทธ์ของแผนพัฒนานักศกึษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 

เทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การพัฒนาการศกึษาเพื่อ

ผลิตก าลังคนนักวชิาชีพเนน้การปฏบัิต ิ

(Hands On) 

 

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนานักศกึษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนานักศึกษาให้เป็น

บัณฑิตท่ีพึงประสงค์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลล้านนา 

 
 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การสง่เสริมวนิัย คุณธรรม

จรยิธรรม เชิดชูคนดี ท านุบ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม และอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

 
 

กลยุทธท์ี่ 1.1 ส่งเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพสู่การ

ท างาน ภาษาและไอที 

กลยุทธท์ี่ 1.2 ส่งเสริมการพัฒนานักศึกษาด้านวชิาการ

นอกชัน้เรียน 

กลยุทธท์ี่ 1.3 ส่งเสริมการพัฒนานักศึกษาด้านสังคม 

กีฬาและจิตอาสา 

กลยุทธท์ี่ 2.1 ส่งเสริมการพัฒนานักศึกษาด้าน

คุณธรรม จริยธรรม  

กลยุทธท์ี่ 2.2 ส่งเสริมการท านบุ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

และอนุรักษธ์รรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

 

 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การเสริมสร้างนักศึกษา

และบุคลากรให้มีเอกลักษณ ์อตัลักษณ์ 

ความภาคภูมใิจทางศิลปวัฒนธรรม ภูมิ

ปัญญาล้านนา ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอ้ม และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
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2.7 ความเชื่อมโยงคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ กับแผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัดของการพัฒนานักศึกษา 

 

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  

มทร.ล้านนา 

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนานักศึกษา กลยุทธ์ จ านวน

ตัวชี้วัด 

คุณลักษณะที่ 1 ทักษะการท างาน ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนานักศึกษาให้เป็น

บัณฑติที่พึงประสงค์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลล้านนา 

เป้าประสงค์ : เพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็น

บัณฑติที่พึงประสงค์ 

กลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพสู่การ

ท างาน ภาษาและไอที 
 

1 

คุณลักษณะที่ 2 ความรู้ กลยุทธ์ที่ 1.2 ส่งเสริมการพัฒนานักศึกษาด้าน

วิชาการนอกชั้นเรียน 
 

1 

คุณลักษณะที่ 3 ทักษะทางสังคม กลยุทธ์ที่ 1.3 ส่งเสริมการพัฒนานักศึกษาด้าน

สังคม กีฬาและจติอาสา 
 

1 

คุณลักษณะที่ 4 คุณธรรม และ

จรยิธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมวินัย คุณธรรม

จรยิธรรม เชิดชูคนดี ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เป้าประสงค์ : เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มวีินัย 

คุณธรรม และจรยิธรรม สง่เสริมเชดิชูคนดี 

กลยุทธ์ที่ 2.1 ส่งเสริมการพัฒนานักศึกษาด้าน

คุณธรรม จรยิธรรม  

1 

กลยุทธ์ที่ 2.2 ส่งเสริมการท านุบ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม และอนุรักษ์ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

2 
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2.8 แผนการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจ าปี 2562 – 2565 

 

ที่ ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์  หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ระยะ 4 ปี 2562 2563 2564 2565 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การพัฒนาการศกึษาเพื่อผลิตก าลงัคนนักวชิาชีพที่เน้นปฏบิัตกิาร (Hands-On) 

  กลยุทธท์ี่ 1.4 สร้างบัณฑิตใหม้ทัีกษะท่ีพึงประสงค์ ที่มลีักษณะเหมาะสมในการใชช้วีติและท างานในศตวรรษท่ี 21 

      ตัวชี้วัดที่ 14 ร้อยละของนักศึกษาผ่านการสง่เสริมทักษะการด ารงชีวิต การท างานในศตวรรษท่ี 21 และพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย 

             ยุทธศาสตรก์ารพฒันานักศกึษาที่ 1 การพัฒนานักศกึษาให้เป็นบัณฑิตท่ีพึงประสงค์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 

                    กลยุทธ์การพฒันานักศกึษาที่ 1.1 ส่งเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพสู่การท างาน ภาษาและไอที 

1 ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนา

บุคลิกภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมสูก่ารท างาน 

ภาษา และไอที 

ร้อยละ 100 80 85 90 100 กพน., สวส.และ 

ศูนยภ์าษาพื้นท่ี 

                    กลยุทธ์การพฒันานักศกึษาที่ 1.2 ส่งเสริมการพัฒนานักศกึษาดา้นวชิาการนอกช้ันเรียน 

2 ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาทักษะ

ความรู้ทางวิชาการนอกชัน้เรียน 

ร้อยละ 100 80 85 90 100 กพน.และกน.พื้นท่ี 

                    กลยุทธ์การพฒันานักศกึษาที่ 1.3 ส่งเสริมการพัฒนานักศกึษาดา้นสังคม กฬีาและจิตอาสา 

3 ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาด้านสังคม 

กีฬาและจิตอาสา 

ร้อยละ 100 80 85 90 100 กพน.และกน.พื้นท่ี 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การเสริมสร้างนักศึกษาและบุคลากรให้มเีอกลักษณ ์อัตลักษณ์ ความภาคภมูใิจทางศิลปวัฒนธรรม ภูมปัิญญาล้านนา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

กลยุทธท์ี่ 3.1 สร้างการรับรู้ในคุณค่า ศลิปวัฒนธรรม ภูมปัิญญาล้านนา และทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอ้ม 
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ที่ ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์  หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ระยะ 4 ปี 2562 2563 2564 2565 

     ตัวชี้วดัที่ 23 จ านวนโครงการ/กิจกรรมท่ีมีการเผยแพร่ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ 

     ตัวชี้วัดที่ 24 ความพงึพอใจในการตระหนักรูข้องนักศกึษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมตอ่ประโยชน์และคุณค่าของการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

กลยุทธท์ี่ 3.2 ส่งเสริมนักศกึษาให้ประยุกตใ์ชศ้ลิปวัฒนธรรม ภูมปัิญญาล้านนา และทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอ้มในการพัฒนาตนเองและสังคม 

     ตัวชี้วัดที่ 25 จ านวนองคค์วามรู้ดา้นศลิปะวัฒนธรรม ภูมปัิญญาทอ้งถิ่นและการรักษาสิ่งแวดลอ้ม และที่มีการน าไปใชป้ระโยชนโ์ดยมีนักศกึษามสี่วนร่วมในหลักสูตร 

กลยุทธท์ี่ 3.3 ส่งเสริมการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาตนเองและสังคม 

     ตัวชี้วัดที่ 26 จ านวนชุมชนท่ีน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงมาใชใ้นการพัฒนาอย่างตอ่เนื่อง และยั่งยืน 

           ยุทธศาสตรก์ารพัฒนานักศกึษาที่ 2 การสง่เสริมวนิัย คุณธรรมจรยิธรรม เชดิชูคนดี ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

              กลยุทธ์การพัฒนานักศึกษาที่ 2.1 ส่งเสริมการพฒันานักศกึษาดา้นคุณธรรม จรยิธรรม 

4 ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการสง่เสริมด้าน

คุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส 

ร้อยละ 100 80 85 90 100 กพน.และกน.พื้นท่ี 

                   กลยุทธ์การพฒันานักศกึษาที่ 2.2 ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษธ์รรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

5 ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการทาง

ศลิปวัฒนธรรมลา้นนา 

ร้อยละ 100 80 85 90 100 ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา และงาน

ศิลปวัฒนธรรมทุกพืน้ท่ี 

6 ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ร้อยละ 100 80 85 90 100 ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา และงาน

ศิลปวัฒนธรรมทุกพืน้ท่ี 
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2.9 โครงการ/กิจกรรมหลัก ตามแผนการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจ าปี 2562 – 2565 

 

ตัว 

ชี้วัดที่ 
ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ / โครงการ / กจิกรรมหลัก หน่วยนับ 

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ 

ระยะ 4 ปี 2562 2563 2564 2565 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การพัฒนาการศกึษาเพื่อผลิตก าลงัคนนักวชิาชีพที่เน้นปฏบิัตกิาร (Hands-On) 

  กลยุทธท์ี่ 1.4 สร้างบัณฑิตใหม้ทัีกษะท่ีพึงประสงค์ ที่มลีักษณะเหมาะสมในการใชช้วีติและท างานในศตวรรษท่ี 21 

      ตัวชี้วัดที่ 14 ร้อยละของนักศึกษาผ่านการสง่เสริมทักษะการด ารงชีวิต การท างานในศตวรรษท่ี 21 และพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย 

             ยุทธศาสตรก์ารพฒันานักศกึษาที่ 1 การพัฒนานักศกึษาใหเ้ป็นบณัฑิตที่พงึประสงค์มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 

                    กลยุทธ์ทีก่ารพัฒนานักศกึษาที่ 1.1 ส่งเสรมิการพัฒนาบุคลิกภาพสู่การท างาน ภาษาและไอที 

1 ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาบคุลิกภาพ เพื่อเตรยีม

ความพร้อมสู่การท างาน ภาษา และไอที 

ร้อยละ 100 80 85 90 100 กพน., สวส.และ 

ศูนยภ์าษาพื้นท่ี 

1. แผนงานการพัฒนาบุคลกิภาพเพื่อเตรียมความพร้อมสูก่าร

ท างาน 

งบประมาณ

(บาท) 
2,400,000 600,000 600,000 600,000 600,000 กพน. และกน.พื้นท่ี 

2. แผนงานการพัฒนาทักษะดา้นภาษา งบประมาณ

(บาท) 
16,790,865 4,190,865  4,200,000 4,200,000  4,200,000   ศูนยภ์าษาทุกพื้นท่ี 

3. แผนงานการพัฒนาทักษะดา้นไอที งบประมาณ

(บาท) 
3,100,000 600,000  700,000   800,000    900,000     สวส.และวิทยบริการพืน้ท่ี 

                    กลยุทธ์ทีก่ารพัฒนานักศกึษาที่ 1.2 ส่งเสรมิการพัฒนานักศกึษาด้านวิชาการนอกช้ันเรียน 

2 ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ทาง

วิชาการนอกช้ันเรียน 

ร้อยละ 100 80 85 90 100 กพน.และกน.พื้นท่ี 
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ตัว 

ชี้วัดที่ 
ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ / โครงการ / กจิกรรมหลัก หน่วยนับ 

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ 

ระยะ 4 ปี 2562 2563 2564 2565 

 1. แผนงานการอบรมความรู้ในการท างานศตวรรษท่ี 21 งบประมาณ

(บาท) 
4,800,000  1,200,000  1,200,000   1,200,000   1,200,000   กพน.และกน.พื้นท่ี 

2. แผนงานการออกแบบความคิด (Design Thinking) งบประมาณ

(บาท) 
1,800,000  0  600,000 600,000 600,000 กพน.และกน.พื้นท่ี 

3. แผนงานการใหค้วามรู้กระบวนการคุณภาพ (PDCA) งบประมาณ

(บาท) 
 2,400,000  600,000 600,000 600,000 600,000 กพน.และกน.พื้นท่ี 

4. แผนงานการให้ความรู้ทางความคิดสร้างสรรค์ในศตวรรษท่ี 21 

กับนักศกึษา มทร.ล้านนายุคใหม่ 

งบประมาณ

(บาท) 
1,800,000   0 600,000 600,000 600,000 กพน.และกน.พื้นท่ี 

                   กลยุทธ์ทีก่ารพฒันานักศกึษาที่ 1.3 ส่งเสริมการพัฒนานักศกึษาด้านสังคม กฬีาและจิตอาสา 

3 ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาด้านสงัคม กีฬาและ 

จิตอาสา 

งบประมาณ

(บาท) 
100 80 85 90 100 กพน.และกน.พื้นท่ี 

1. แผนงานทักษะการจดัการกับอารมณ์ (Coping with emotion) งบประมาณ

(บาท) 
 1,800,000  0 600,000 600,000 600,000 กพน.และกน.พื้นท่ี 

2. แผนงานการอบรมทักษะการพูดแบบฉับพลัน งบประมาณ

(บาท) 
1,800,000   0 600,000 600,000 600,000 กพน.และกน.พื้นท่ี 

3. แผนงานการพัฒนาทักษะการชว่ยเหลอืผู้พกิารเบือ้งต้น งบประมาณ

(บาท) 
900,000   0 300,000 300,000 300,000 กพน.และกน.พื้นท่ี 
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ตัว 

ชี้วัดที่ 
ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ / โครงการ / กจิกรรมหลัก หน่วยนับ 

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ 

ระยะ 4 ปี 2562 2563 2564 2565 

 4. แผนงานดา้นการกีฬาเพื่อการนันทนาการและสุขภาพ งบประมาณ

(บาท) 
 9,811,540 2,311,540 2,500,000 2,500,000 2,500,000 กพน.และกน.พื้นท่ี 

5. แผนงานการป้องกันโรคเอดส์และโรคติดตอ่ทางเพศสัมพันธ์ 
งบประมาณ

(บาท) 
 1,680,000 420,000 420,000 420,000 420,000 กพน.และกน.พื้นท่ี 

6. แผนงานดา้นจิตอาสา งบประมาณ

(บาท) 
2,400,000  600,000 600,000 600,000 600,000 กพน.และกน.พื้นท่ี 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การเสริมสร้างนักศึกษาและบุคลากรให้มเีอกลักษณ ์อัตลักษณ์ ความภาคภมูใิจทางศิลปวัฒนธรรม ภูมปัิญญาล้านนา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

กลยุทธท์ี่ 3.1 สร้างการรับรู้ในคุณค่า ศลิปวัฒนธรรม ภูมปัิญญาล้านนา และทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอ้ม 

     ตัวชี้วดัที่ 23 จ านวนโครงการ/กิจกรรมท่ีมีการเผยแพร่ดา้นท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ 

     ตัวชี้วัดที่ 24 ความพงึพอใจในการตระหนักรูข้องนักศกึษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมตอ่ประโยชน์และคุณค่าของการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

กลยุทธท์ี่ 3.2 ส่งเสริมนักศกึษาให้ประยุกตใ์ชศ้ลิปวัฒนธรรม ภูมปัิญญาล้านนา และทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอ้มในการพัฒนาตนเองและสังคม 

     ตัวชี้วัดที่ 25 จ านวนองคค์วามรู้ดา้นศลิปะวัฒนธรรม ภูมปัิญญาทอ้งถิ่นและการรักษาสิ่งแวดลอ้ม และที่มีการน าไปใชป้ระโยชนโ์ดยมีนักศกึษามสี่วนร่วมในหลักสูตร 

กลยุทธท์ี่ 3.3 ส่งเสริมการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงในการพัฒนาตนเองและสังคม 

     ตัวชี้วัดที่ 26 จ านวนชุมชนท่ีน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงมาใชใ้นการพัฒนาอย่างตอ่เนื่อง และยั่งยืน 

       ยุทธศาสตรก์ารพัฒนานกัศกึษาที่ 2 การส่งเสริมวนิัย คุณธรรมจริยธรรม เชดิชูคนดี ท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม และอนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 

                กลยุทธ์ทีก่ารพัฒนานักศกึษาที่ 2.1 ส่งเสริมการพัฒนานักศกึษาดา้นคณุธรรม จริยธรรม 

4 ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมดา้นคณุธรรม 

จริยธรรม และความโปร่งใส 

ร้อยละ 100 80 85 90 100 กพน.และกน.พื้นท่ี 
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ตัว 

ชี้วัดที่ 
ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ / โครงการ / กจิกรรมหลัก หน่วยนับ 

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ 

ระยะ 4 ปี 2562 2563 2564 2565 

1. แผนงานพัฒนาวนิัยทางการเงินของนักศกึษา งบประมาณ

(บาท) 
 0  0  0  0 0  กพน.และกน.พื้นท่ี 

 2. แผนงานการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส 

(ITA) ส าหรับนักศกึษา 

งบประมาณ

(บาท) 
1,200,000 300,000  300,000   300,000   300,000    กพน.และกน.พื้นท่ี 

                    กลยุทธ์ทีก่ารพัฒนานักศกึษาที่ 2.2 ส่งเสรมิการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม และอนุรักษธ์รรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

5 ร้อยละของนักศึกษาที่เขา้ร่วมโครงการทางศลิปวัฒนธรรม

ล้านนา 

ร้อยละ 100 80 85 90 100 ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา และ

งานศิลปวัฒนธรรม ทุกพืน้ท่ี 

1. แผนงานการส่งเสริมศลิปวัฒนธรรมลา้นนา งบประมาณ

(บาท) 
 9,754,200 2,254,200 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา และ

งานศิลปวัฒนธรรม ทุกพืน้ท่ี 

6 ร้อยละของนักศึกษาที่เขา้ร่วมโครงการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

ร้อยละ 100 80 85 90 100 ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา และ

งานศิลปวัฒนธรรม ทุกพืน้ท่ี 

1. แผนงานการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งบประมาณ

(บาท) 
1,115,000   215,000 300,000 300,000 300,000 ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา และ

งานศิลปวัฒนธรรม ทุกพืน้ท่ี 
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ส่วนที่ 3 

ความสอดคล้องของโครงการ 

3.1 ตารางแสดงความสอดคลอ้งระหว่างกจิกรรมเสริมหลักสูตร โครงการ/กจิกรรม(หลัก) และคุณลักษณะบณัฑิตที่พงึประสงค์มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 

ที ่ กจิกรรมเสริมหลักสูตร 
โครงการ/กิจกรรม(หลัก) 

 ของมหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 

คุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ึงประสงค์ มทร.ล. 

(1) (2) (3) 4) 

ทัก
ษะ

กา
รท

 าง
าน

 

ทัก
ษะ

ทา
งค

วา
มร

ู ้

ทัก
ษะ

ทา
งส

งัค
ม 

คุณ
ธร

รม
จร

ิยธ
รร
ม 

1 ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ท่ี

ก าหนดโดยสถาบัน 

พัฒนาบุคลกิภาพเพื่อเตรียมความพร้อมสูก่ารท างาน 1.2  3.1,3.2  

การพัฒนาทักษะดา้นภาษา 1.2    

การพัฒนาทักษะดา้นไอที 1.3    

อบรมความรู้การท างานศตวรรษท่ี 21   2.2   

อบรมการออกแบบความคิด (Design Thinking) 1.5    

กระบวนการคุณภาพ (PDCA) 1.4    

ความคิดสร้างสรรค์ในศตวรรษท่ี 21 กับนักศกึษา มทร.ลา้นนา 

ยุคใหม ่

1.5 
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ที ่ กจิกรรมเสริมหลักสูตร 
โครงการ/กิจกรรม(หลัก) 

 ของมหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 

คุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ึงประสงค์ มทร.ล. 

(1) (2) (3) 4) 

ทัก
ษะ

กา
รท

 าง
าน

 

ทัก
ษะ

ทา
งค

วา
มร

ู ้

ทัก
ษะ

ทา
งส

งัค
ม 

คุณ
ธร

รม
จร

ิยธ
รร
ม 

 

 ทักษะการจัดการกับอารมณ ์(Coping with emotion)  2.2   

อบรมทักษะการพูดแบบฉับพลัน 1.2  3.1  

พัฒนาทักษะการชว่ยเหลอืผู้พกิารเบือ้งต้น  2.2  3.2 

2 กีฬา หรือการสง่เสริมสุขภาพ กีฬาเพื่อการนันทนาการและสุขภาพ  2.2   

การป้องกันโรคเอดส์และโรคติดตอ่ทางเพศสัมพันธ์  2.2   

3 บ าเพ็ญประโยชน ์หรือรักษาสิ่งแวดลอ้ม จิตอาสา   3.2  

4 เสริมสร้างคุณธรรมจรยิธรรม วนิัยทางการเงินของนักศกึษา    4.1 

ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส (ITA) ส าหรับ

นักศกึษา 
   

4.1 

5 ส่งเสริมศลิปและวัฒนธรรม การสง่เสริมศลิปวัฒนธรรมลา้นนา  2.2  4.1 

การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  2.2 3.2  
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ส่วนที่ 4 

การประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 

 

4.1 การประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม 

- โครงการ / กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาในด้านต่าง ๆ บรรลุตามวัตถุประสงค์ 

ของโครงการ กิจกรรม ที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้    

- โครงการ  กิจกรรมกีฬาเพื่อการนันทนาการ มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมและ

นักศึกษา ตามเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

 

4.2 การประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน 

1. แผนพัฒนานักศึกษา 

- โครงการมีผลการด าเนินงาน ทุกทักษะบรรลุตามตัวชีว้ัดตามวัตถุประสงค์ของ

โครงการ ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 80 

- โครงการพัฒนานักศึกษาได้ด าเนนิการเป็นไปตามแผนที่วางไว้ ไม่น้อยกว่าร้อย

ละ 80 

- มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ พัฒนานักศกึษา ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวน

นักศึกษาทั้งมหาวิทยาลัย 

- องค์กรนักศึกษา มีสว่นร่วมในการขับเคลื่อนกิจกรรม ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 80 

ของจ านวนกิจกรรม 

 

2. แผนการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

- นักศึกษาและบุคลากร เข้าร่วมโครงการ  กิจกรรม ดา้นท านุบ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่าเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

- โครงการ  กิจกรรม ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ อย่างน้อย

ร้อยละ 80 

- องค์กรนักศึกษา มีสว่นร่วมในการขับเคลื่อนกิจกรรม ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 80 

ของจ านวนกิจกรรมศลิปวัฒนธรรมประจ าท้องถิ่น 

 

 




