
 

 

 

 

 

 

  

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

Faculty of Business Administration and Liberal Arts Rajamangala University of Technology Lanna 
 

แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2558 



แผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2558 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา 

 
 

ค ำน ำ 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2558 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา โดยได้น ากรอบในการด าเนินการพัฒนาและบริหารจัดการตรมภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยให้บรรลุผล ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการเชื่อมโยงมาจากนโยบายการ
พัฒนามทร.ล้านนา โดยน าประเด็นยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการที่ผ่านความเห็นชอบและได้รับการจัดสรรงบประมาณมาแจกแจงรายละเอียด เกี่ยวกับตัวชี้วัดผลงาน 
ค่าเป้าหมาย แนวทางการปฏิบัติงานกรอบเวลาในการด าเนินงาน หน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบ และงบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน 

สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2558 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประกอบด้วยประเด็นส าคัญ 4 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 บทน า ส่วนที่ 2         
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2558  และส่วนที่ 3 การติดตามผลการด าเนินงาน  

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์มีความมุ่งมันที่จะใช้แผนปฏิบัติราชการ แระจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคณะฯ ให้บรรลุถึง       
ซึ่งวิสัยทัศน์ที่พึงปรารถนาร่วมกันต่อไป 
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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

แผนปฏิบัติราชการคณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจ าปีงบประมาณ 2558 จัดท าขึ้น ภายใต้วิสัยทัศน์      
“ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ มีคุณธรรม เชี่ยวชำญเทคโนโลยี ขับเคลื่อนพลังประชำคม สู่มำตรฐำนสำกล” เพ่ือใช้เป็นกรอบในการก าหนดทิศทางการพัฒนาคณะ
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ บนพ้ืนฐานหลักการที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพื่อให้คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เป็นคณะที่
มีคุณภาพมาตรฐาน โดยได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องภายใต้กระบวนการการมีส่วนร่วมของบุคลากรจากทุกหน่วยงานภายในคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มี การ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน และภายนอก ที่ส่งผลต่อทิศทางการพัฒนาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  โดยการด าเนินการเพ่ือขับเคลื่อนคณะบริหารธุรกิจและศิลป
ศาสตร์ ประกอบไปด้วย นโยบายการบริหารและการพัฒนา 5 ด้าน ได้แก่ 

ด้านที่ 1 พัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิต Hand On ที่มีความรู้ มีคุณธรรม บ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการ และพ่ึงพาตนเอง 
ด้านที่ 2 พัฒนากระบวนการเสริมสร้างงานวิจัย และให้บริการวิชาการสู่ชุมชน สังคมที่ยั่งยืน  ประสานงานความร่วมมือทั้งภายนอกและภายใน

มหาวิทยาลัยฯ 
ด้านที่ 3   พัฒนาส่งเสริมบุคลากรในทุกๆ ด้าน การเพิ่มศักยภาพ และความก้าวหน้าในสายวิชาชีพ 
ด้านที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ และสังคม 
ด้านที่ 5 อนุรักษ์ สร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมสนับสนุนโครงการพระราชด าริของทุกพระองค์ 

 งานยุทธศาสตร์และแผน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติราชการคณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา ประจ าปีงบประมาณ 2558 ฉบับนี้ จะเป็นแนวทางในการด าเนินงานให้กับหน่วยงานในสังกัดใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ และผลักดันให้การด าเนิน
กิจกรรมต่างๆ บรรลุตามเป้าหมาย และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
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คณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ  

ปรัชญำ  บริหารงานแบบมีส่วนร่วม กระจายอ านาจ และหลักธรรมาภิบาล 
ปณิธำน  บัณฑิตคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ “เป็นคนดี มีความรอบรู้ มุ่งม่ันสื่อสารสัมพันธ์     ก้าวทันเทคโนโลยี” 
วิสัยทัศน์ ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ มีคุณธรรม เชี่ยวชาญเทคโนโลยี ขับเคลื่อนพลังประชาคม สู่มาตรฐาน สากล 
พันธกิจ  1. พัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิต Hand On ที่มีความรู้ มีคุณธรรม บ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการ และพ่ึงพาตนเอง 

2. พัฒนากระบวนการเสริมสร้างงานวิจัย และให้บริการวิชาการสู่ชุมชน สังคมท่ียั่งยืน  ประสานงานความร่วมมือทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัยฯ 
3. พัฒนาส่งเสริมบุคลากรในทุกๆ ด้าน การเพิ่มศักยภาพ และความก้าวหน้าในสายวิชาชีพ 
4. พัฒนาระบบการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ และสังคม 
5. อนุรักษ์ สร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมสนับสนุนโครงการพระราชด าริของทุกพระองค์ 

อัตลักษณ์ (Identity) 
   บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพที่มีภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นรากฐานโดยใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนา 

เอกลักษณ์ (Uniqueness) 
ศูนย์กลางวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศเพ่ือชุมชน 

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์คณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 

“เป็นคนดี มีควำมรอบรู้ มุ่งม่ันสื่อสำรสัมพันธ์ ก้ำวทันเทคโนโลยี” 

B rilliance ควำมเฉลียวฉลำด บัณฑิตมีความรอบรู้ สามารถสืบค้นข้อมูล และข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจและสามารถประเมินข้อมูลแนวคิดและหลักฐานใหม่ ๆ 
ที่เป็นประโยชน์ต่อการใช้งานตามสถานการณ์จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย สามารถประยุกต์ใช้ความรู้จากทฤษฎีและประสบการณ์เพ่ือคิด วิเคราะห์ และสังเคราะห์งาน
อย่างเป็นระบบ แก้ไขปัญหาและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขได้อย่างมีเหตุผล 
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A bility ควำมรู้ควำมสำมำรถ บัณฑิตมีความรู้ในสาระส าคัญของศาสตร์ที่ศึกษามีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ สามารถเรียนรู้
หลักการและทฤษฎีทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม สามารถเรียนรู้และประยุกต์ใช้หลักการตามศาสตร์ที่ศึกษา และบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาชีพ 
สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล รวมทั้งมีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร ภาษา และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของธุรกิจสามารถ
เลือกใช้รูปแบบของการน าเสนอท่ีเหมาะสม เพ่ือพัฒนาตนเอง สังคม และชุมชน 

L earning กำรเรียนรู้ บัณฑิตมีความใฝ่รู้ มีความสามารถในการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างต่อเนื่องเพ่ือพัฒนาตนเองและอาชีพ สามารถคิดอย่างมี
วิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถประยุกต์ สามารถสรุปประเด็นปัญหา และบูรณาการความรู้สู่การปฏิบัติ สามารถช่วยและเอ้ือต่อการแก้ปัญหาได้อย่าง
เหมาะสมบนพื้นฐานของตนเองและของกลุ่ม เข้าใจการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของเทคโนโลยี 

A ccountability ควำมรับผิดชอบ บัณฑิตมีภาวะผู้น า มีความพอเพียงในการด าเนินชีวิต มีทักษะในการท างานเป็นทีม สามารถปรับตัวเชิงวิชาชีพ เป็นผู้มี
คุณธรรมและจริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ด ารงความเป็นไทย มีจิต
อาสาและส านึกสาธารณะทั้งต่อตนเอง องค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงสังคมข้ามวัฒนธรรม 
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หลักสูตรกำรเรียนกำรสอน 
สำขำกำรบัญชี 

1. สาขาวิชาบช.บ. การบัญชี 
2. สาขาวิชาปวส. การบัญชี 

สำขำบริหำรธุรกิจ 
1. สาขาวิชาบธ.บ. การจัดการ 
2. สาขาวิชาปวส. การจัดการ 
3. สาขาวิชาบธ.บ. การตลาด 
4. สาขาวิชาปวส. การตลาด 
5. สาขาวิชาบธ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
6. สาขาวิชาบธ.บ. ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 

สำขำศิลปศำสตร์ 
1. สาขาวิชาศศ.บ. การท่องเที่ยว 
2. สาขาวิชาศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล 
3. แผนกวิชาสังคมศาสตร์ 
4. แผนกวิชาภาษาตะวันตก 
5. แผนกวิชาภาษาตะวันออก 
6. แผนกวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 

สำขำวิชำ บธ.บ. กำรจัดกำรธุรกิจระหว่ำงประเทศ (โครงกำรพิเศษ) 
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โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน คณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

คณะกรรมการบรหิารคณะ 

ด้านบริหาร 

คณะกรรมการประจ าคณะ 

คณบดี 

รองคณบด ี

ด้านวิชาการและกิจการ
นักศึกษา 
ด้านวิเทศสมัพันธ์ 

ด้านประกันคณุภาพการศึกษา 

ผู้ช่วยคณบด ี

ด้านวิจัยและบริการวิชาการ 

ด้านพัฒนานักศึกษา 

ศูนย์การจัดการศึกษาพิเศษ 
(จอมทอง) 

สาขา/ภาควิชา ส านักงานคณบดี ศูนย์ COE 

  - ศิลปศาสตร ์

  - การบัญชี 

  - บริหารธุรกิจ 

  - งานวิเทศสัมพันธ์ 

  - งานวิชาการและกิจการนักศึกษา 

  - งานบริหาร 

  - งานวิจัยและบริการวิชาการ 

  - งานพัฒนานักศึกษา 

  - งานประกันคุณภาพการศึกษา 

  - ศูนย์บริการวิชาชีพบัญช ี

  - ศูนย์ภาษา 

ส านักงานรองอธิการพื้นที่ 

  - สาขาการบัญชี 

  - สาขาศิลปศาสตร์ 

  - สาขาบริหารธุรกิจ 

เลขาคณบดีฯ 

  - ศูนย์การจัดการศึกษาพิเศษ 
(จอมทอง) 

  - ศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและ
พัฒนา  
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สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก หอพัก  

 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ (จอมทอง) มีหอพักนักศึกษาภายในส าหรับนักศึกษาเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่นักศึกษาที่เข้ารับการศึกษา และได้มีการจัด
อาจารย์เข้าก ากับดูแลนักศึกษาและหอพักในแต่ละวัน 

6. ชมรม สโมสร กิจกำรนักศึกษำ 
 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ทุกพ้ืนที่ มีการจัดตั้งสโมสรนักศึกษาของคณะฯ โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาเพ่ือด าเนินกิจกรรมนักศึกษา 

และประสานงานร่วมกับคณะฯ 

กำรให้ควำมส ำคัญกับผู้บริกำรและมีส่วนได้ส่วนเสีย 
7.1 ควำมร่วมมือและควำมสัมพันธ์ในกลุ่มเครือข่ำย 

หน่วยงำนควำมร่วมมือ วัน/เดือน/ปี รำยละเอียดแนวทำงควำมร่วมมือ /  
ร่วมโครงกำร 

การร่วมมือเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ – วิจัย สาย
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  (ITCE) โดยมี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทิร์น 

1 สิงหาคม 2554 เพ่ือร่วมมือกันด าเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งทางวิชาการ – วิจัย แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ความรู้ความคิดเห็น
เกี่ยวกับแนวทางการศึกษา ตลอดจนการค้นคว้าวิจัยทางด้านคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 30 พฤศจิกายน 2555 ความร่วมมือทางการศึกษาในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นบัณฑิตนักปฏิบัต ิ
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา ได้ลงนามบันทึกขอตกลงความร่วมมือ
ระหว่าง  

1 มิถุนายน 2556 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
และคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
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หน่วยงำนควำมร่วมมือ วัน/เดือน/ปี รำยละเอียดแนวทำงควำมร่วมมือ /  
ร่วมโครงกำร 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ คณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
และคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

เพ่ือประสานความร่วมมือในทาวิชาการ การผลิตบัณฑิตให้ได้เรียนรู้กระบวนการ
ปฏิบัติการ และทักษะวิชาชีพอย่างมีคุณภาพตรงกับความต้องการของสถาน
ประกอบการ ร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพและความเข้มแข็งทาง
วิชาการ 

Chongqing Technology and Business University 
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

2556 ความร่วมมือทางการศึกษา โดยการแลกเปลี่ยนนักศึกษา 

การจัดตั้งเครือข่ายงานวิจัยเชิงวิชาการด้านบริหารธุรกิจใน
เขตภาคเหนือ(เพ่ิมเติม) (ATPAC) 

๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยนเรศวร และมหาวิทยาลัย
พะเยา โดยมอบหมายให้คณะที่มีหน้าที่สอนและวิจัยด้านบริหารธุรกิจของแต่ละ
สถาบัน ร่วมกันจัดตั้งเครือข่ายงานวิจัยเชิงวิชาการ ด้านบริหารธุรกิจในเขต
ภาคเหนือ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพงานวิจัยเชิงวิชาการด้านบริหารธุรกิจของประเทศ
ไทย เพ่ือให้เทียบเท่ากับงานวิจัยต่างประเทศ  

บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน)  10 มิถุนายน 2558 ความร่วมมือทางการศึกษาในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นบัณฑิตนักปฏิบัติ 
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2. แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2558 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

 “ปรัชญา” 
“บริหารงานแบบมีส่วนร่วม กระจายอ านาจและหลักธรรมาภิบาล” 
“Decentralization Participation and Good governance” 

“วิสัยทัศน์” 
“มหาวิทยาลัยชั้นน าด้านการผลิต…บัณฑิตนักปฏิบัติบนฐาน…สร้างสรรค…์นวัตกรรม…  

วิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี…เพ่ือชุมชน…สู่สากล” 
“พันธกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา”  

1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณธรรม และพ่ึงพาตนเองได้ 
2. สร้างต้นแบบการเป็นนักปฏิบัติ บนพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
3. ให้โอกาสผู้ส าเร็จอาชีวศึกษาได้ศึกษาต่อ 
4. สร้างงานวิจัย บริการวิชาการ ที่เน้นองค์ความรู้และนวัตกรรม 
5. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
6. สร้างระบบบริหารจัดการที่ดีมุ่งสู่การพ่ึงพาตนเอง 

 
“เป้าหมาย” 

เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าด้านการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ บนฐานสร้างสรรค์นวัตกรรม วิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือชุมชนอาเซียน และเป็นมหาวิทยาลัยด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands-on) ให้เป็นที่ยอมรับใน 3 ระดับ ดังนี้ 

เป็น 1 ใน 5 ระดับชาติ ปี 2558 
เป็น 1 ใน 10 ระดับภูมิภาค ปี 2560 
เป็น 1 ใน 100 ระดับโลก ปี 2564  
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“อัตลักษณ์ (Identity)”  
 “บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน” 

-   บัณฑิตนักปฏิบัติ  (Hands - on) 
- ใช้ทักษะที่มีเทคโนโลยีเป็นฐาน (Technology - Based Learning) 
- สร้างความเชี่ยวชาญวิชาชีพ (Professional Oriented) 

“เอกลักษณ์ (Uniqueness)”  
 ภาพลักษณ์ที่ดีเป็นสิ่งส าคัญของทุกองค์กร การก าหนดเอกลักษณ์ที่ชัดเจน สามารถใช้เป็นกรอบส าหรับการพัฒนามหาวิทยาลัย เอกลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา  ประกอบด้วย อุตสาหกรรมเกษตร เกษตรปลอดภัย ความหลากหลายทางชีวภาพและความมั่นคงทางอาหาร เทคโนโลยีและการจัดก ารเพ่ือชุมชน 
การค้าและบริการจัดการเทคโนโลยี วัฒนธรรมท้องถิ่นและนวัตกรรม อาหารสุขภาพและพันธุกรรมพืช เป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนและสร้างควา มเข้าใจ ให้มี
เป้าหมายเดียวกัน สู่การเป็น “มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อชุมชน”  
“วัฒนธรรมองค์กร” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
 วัฒนธรรมองค์กร เป็นสิ่งส าคัญยิ่ง ที่จ าเป็นจะต้องสื่อสารให้บุคลากรภายในองค์กร มีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและชัดเจน จนเป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เพื่อ
จดจ าง่ายและสะดวกต่อการปฏิบัติ จึงก าหนดจากอักษรย่อภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยฯ  (Rajamangala University of Technology Lanna)  

R : Responsibility  รับผิดชอบ ต่อภารกิจ ต่อชุมชน สังคม ประเทศชาติ 
M :Morality   ยึดมั่นใน คุณธรรม ความงาม ความดี 
U :Ubiquity   ส่งเสริมการเรียนรู้ในทุกท่ี ทุกโอกาส 
T :Technology  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นฐานการพัฒนา 
L :Linkage   ประสานผนึกพลัง เชื่อมโยง โลก ชุมชน 

 
 “ยุทธศาสตร์” 

ในการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ก าหนดยุทธศาสตร์เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและความแตกต่างบนพื้นฐานการผลิต บัณฑิตนักปฏิบัติ ดังนี้ 
Change: ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม การบริหารจัดการองค์กร โครงสร้างการปฏิบัติงาน และการกระจาย

อ านาจ ให้สอดคล้องกับภารกิจและเป็นมาตรฐานสากล เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งและโดดเด่นในทุกเขตพ้ืนที่ โดยการมีส่วน ร่วมของทุกภาคส่วน 
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Challenge: สร้างความแตกต่างในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความโดดเด่นเฉพาะด้าน (Differential Focus Strategy) สู่ความเป็นเลิศภาย ใต้ค าขวัญที่เป็นที่
ยอมรับกันทั่วไปคือ “ราชมงคลสร้างคนสู่งานเชี่ยวชาญ เทคโนโลยี เป็นการสร้างชื่อเสียงและสร้างโอกาสให้บัณฑิตในการมีงานท า 

Chance: สร้างโอกาสในการก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าด้านการผลิต บนฐานความคิดสร้างสรรค์ สร้างนวัตกรรมเพ่ือชุมชน ท้องถิ่นทั้งในและต่างประเทศ 

“นโยบาย” 

นโยบาย กรอบแนวคิด กลยุทธ์ และมาตรการ ในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (พ.ศ.2557-2561) 

 การด าเนินนโยบายการบริหารจัดการและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา    (พ.ศ. 2557-2560) เป็นไปตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ 
กรอบระยะเวลา 15 ปี (พ.ศ. 2552-2566) ที่ได้ด าเนินการมาระยะหนึ่งและมีการวิเคราะห์แนวทางไว้อย่างสมบูรณ์ ประกอบกับการศึกษาข้อมูลในสภาพพ้ืนที่การ
ให้บริการการศึกษาทั้ง 6 แห่ง การถอดบทเรียนจากการด าเนินงาน การศึกษาปัญหาอุปสรรค ในการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้น ในบริบทต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในศตวรรษที่ 
21 การพัฒนาอุดมศึกษาไทย จ าเป็นจะต้องพัฒนาบัณฑิตเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของสังคม ชุมชน ท้องถิ่น และน าพาประเทศไปสู่ความยั่งยืน โ ดยใช้หลักการใน
การขับเคลื่อน 3 ประการ คือ การเปลี่ยนแปลง ความท้าทาย และการก าหนดทิศทาง (Change  Challenge  Chance) ภายใต้นโยบาย 9 ด้าน ดังนี้ 

นโยบายที่ 1: การพัฒนาด้านการจัดการศึกษา  
นโยบายที่ 2: การพัฒนาด้านวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์  
นโยบายที่ 3: การพัฒนาด้านการบริการวิชาการแก่สังคม  
นโยบายที่ 4: การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม  
นโยบายที่ 5: การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  
นโยบายที่ 6: การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน  
นโยบายที่ 7: การบริหารจัดการสร้างสรรค์  
นโยบายที่ 8: การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้และบริหารจัดการ 
นโยบายที่ 9: การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งระดับชาติและนานาชาติ 
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โดยแต่ละเป้าหมายการพัฒนา มีองค์ประกอบดังนี้ 
ตารางแสดงเป้าหมายประเด็นยุทธ์ศาสตร์และเป้าประสงค์แผนกลยุทธ์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

เป้าหมาย ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 

เป้าหมายที่ 1 : พัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการเรียนการสอน  New Approach 
to Learning 

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติที่มี
คุณภาพ สอดคล้องกับความ ต้องการของประเทศและแข่งขัน
ได้ในระดับสากล 

ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณลักษณะพึงประสงค์ของ 
มทร.ล้านนา 

เป้าหมายที่ 2 : สร้างความเป็นเลิศทางด้าน
วิชาการ วิจัย และ นวัตกรรม Community 
Research and Innovation 

 

ผลิตผลงานวิจัยที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนและเพ่ิม
ขีดความสามารถในการ แข่งขันของประเทศและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของคนในสังคม 

ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูงเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
และนานาชาติและมีศักยภาพในการสร้างผลกระทบเชิง
บวกต่อเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมชุมชนและวัฒนธรรม
ตลอดจนน าผลงานวิจัยไปยกระดับคุณภาพชีวิตของคน
ในสังคมและน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 

เป้าหมายที่  3 : พัฒนาศักย์ภาพบัณฑิตและ
บุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะทาง 
Competency and Good Citizenship 
(Humanization) 

สร้างบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรให้มีความสมบูรณ์ บัณฑิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีสมรรถนะ
วิชาชีพ คุณธรรมและจริยธรรม จรรยาบรรณเชิงวิชาชีพ
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ในสังคมอย่างมีความสุขพร้อมก้าวสู่ 
ศตวรรษท่ี 21 

เป้าหมายที่ 4 : พัฒนาระบบบริหารจัดการ
และธรรมาภิบาล Good Governance and 
Modern Management 

 

พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการเพ่ือการบริหารงานแบบ
กระจายอ านาจ มีคุณภาพและมีส่วนร่วม 

จัดระบบบริหารจัดการที่เน้นการส่งเสริม ก ากับ ติดตาม 
มุ่ ง เน้ นการกระจายอ าน าจ  ตามบทบาท  ความ
รับผิดชอบ ทุกพ้ืนที่ มีส่วนร่วมคิด ร่วมท า ร่วมพัฒนา 
ใช้ทรัพยากรต่างๆร่วมกันโดยยึดประโยชน์สูงสุดของ
องค์กร 
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เป้าหมาย ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 

เป้าหมายที่ 5 : สร้างเครือข่ายและพัฒนา
มหาวิทยาลัยสู่สากล Networking and 
Internationalization 

 

สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาทั้งในและ
ต่างประเทศโดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร
เพ่ือพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตรและ พัฒนาโลก
ทัศน์ วิสัยทัศน์ จากประสบการณ์การศึกษาและท างานกับ
ผู้อ่ืนในสังคมแบบ พหุวัฒนธรรม (Multicultural and Life 
Skills Literacy) 

พัฒนาความสามารถ ความรู้เชิงวิชาการ วิจัย ทักษะ
ชีวิต ทักษะการท างานของบัณฑิตและต่อยอดองค์
ความรู้ และวิสั ยทั ศน์ ของบุ คลากรในการพัฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพของสังคมร่วมกับเครือข่าย
ตามมาตรฐานสากล 

เป้ าหม ายที่  6  : ก าร พั ฒ น าเท ค โน โลยี
สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้  และการบริหาร
จัดการมหาวิทยาลัยทั้ งระบบ  Computer 
and Technology Literacy  

พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการให้บริการและการบริหาร
จัดการ ในทุกภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย 

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งองค์กร ก าหนดให้
บุ คลากร และนั กศึ กษ ามีทั กษะด้ าน เทคโน โลยี
สารสนเทศที่ได้มาตรฐานสากล 
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เป้าหมายที่ 1 : พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน New Approach to Learning 

ประเด็นยุทธศาสตร์ : เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศและแข่งขันได้ในระดับสากล 

เป้าประสงค์ : ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณลักษณะพึงประสงค์ของ มทร.ล้านนา 
 

กลยุทธ ์ กลวิธ/ีมาตรการ 

1. ปรับปรุงหลักสูตร กระบวนการเรยีนการสอนที่
มุ่งเน้นผลลัพธ์การผลติบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands-on) 

1.1 พัฒนากรอบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands-on) มทร.ล้านนา 
1.2 เพิ่มและปรับปรุงหลักสตูรที่เน้นการเรยีนรู้จากประสบการณ์จริงและการบริการสังคม (Work-integrated Learning (WiL) / 
Experience Learning /Service Learning) 
1.3 ปรับกระบวนทัศน์การเรียนการสอนแบบ Collaborative Learning, Project-Based, Problem -Based, และ Competency-
Based เพิ่มมากข้ึน 
1.4 เพิ่มและปรับปรุงหลักสตูรที่บูรณาการระหวา่งศาสตร์และกิจกรรมเสริมหลักสูตรเข้าเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร (Integrated 
Curriculum) 
1.5 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการดา้นการเรยีนการสอนให้ยืดหยุ่นสามารถรองรับรูปแบบที่หลากหลายและไม่เป็นล าดับขั้นและ
พร้อมส าหรับการเรียนรู้ของนักศึกษาเช่นการลงทะเบยีนการจดัตารางสอนและห้องเรียนกฎระเบยีบเป็นต้น 

1.6 ปรับปรุงการเรียนการสอนหมวดวชิาศึกษาทั่วไป (General Education : GEN ED) 

1.7  ปรับกระบวนการวัดและประเมินผลลัพธ์การเรียนรูเ้ชิงสมรรถนะ (ความรู้ ทักษะ และทัศนคติ) ที่สามารถพัฒนาการเรียนรู้ของ
นักศึกษาแบบเชิงก้าวหน้า (moves learning forward) 

2. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวชิาการเพื่อเป็น
อาจารย์มืออาชีพ 

2.1 พัฒนาศักยภาพของอาจารย์ให้มีความเชี่ยวชาญทางด้านสมรรถนะวชิาชีพโดยการฝังตัวทั้งในและต่างประเทศ 

2.2 ส่งเสริมสถาบันการเรียนรู้ (Learning Institute)เพื่อพัฒนาคุณภาพอาจารย์ (Teachers Professional Development)  

2.3 พัฒนาระบบกลไกความก้าวหน้าสายวิชาการให้เหมาะสม เช่น การเพิ่มจ านวน ผศ.รศ.และ ศ.ด้วยระบบพ่ีเลี้ยง 
2.4 สร้างแรงจูงใจเพื่อรักษาบุคลากรทีม่ีคุณภาพพร้อมทั้งจัดหาบคุลากรสายวิชาการที่มีคณุวุฒิและความเช่ียวชาญเข้าสู่องค์กร 
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กลยุทธ ์ กลวิธ/ีมาตรการ 

3. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและห้องปฏิบัติการ 3.1 พัฒนาห้องปฏิบัติการ ครภุณัฑ์ และเครื่องมือปฏิบัติการ (สอดคล้องกับหลักสูตร) 

3.2 ส่งเสริมการจัดสถานท่ีและสภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ีเอื้อต่อการเรียนรู ้(Learning Space) ในพื้นที่ส่วนต่างๆรอบมหาวิทยาลัย 
3.3 พัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรยีนรู้และให้บริการเชิงสร้างสรรค์ (Edutainment Library and Innovative Learning Service) 

ความคาดหมาย 

1. บัณฑิตได้รับการตอบรับเข้าท างานในสถานประกอบการ หรือมีศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการได้เอง ภายในระยะเวลา 1 ปีหลังส าเร็จการศึกษา เพ่ิมข้ึน 
2. ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อคุณภาพของบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
3. นักศึกษามีผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcomes) เป็นไปตามมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
4. นักศึกษามีสมรรถนะด้านต่างๆ (ภาษาอังกฤษ /ICT/ Soft Skill) ตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
5. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการสอนของอาจารย์ ห้องปฏิบัติการ ครุภัณฑ์ และเครื่องมือปฏิบัติการ และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
6. อาจารย์มีศักยภาพและความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เป็นไปตาม มาตรฐานสมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
7. มหาวิทยาลัยฯ มีเครือข่ายร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือผลิตบัณฑิตในลักษณะหุ้นส่วนการจัดการศึกษา 
8. อาจารย์มีกระบวนการสอนแบบ Collaborative Learning, Project-Based, Problem -Based, และ Competency-Based เพ่ิมมากข้ึน 
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เป้าหมายที่ 2 : สร้างความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ วิจัย และ นวัตกรรม Community Research and Innovation 

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ผลิตผลงานวิจัยที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนโดยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคม และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันระดับชาติ 
และภูมิภาค 
เป้าประสงค์ : ผลิตผลงานวิจยัที่มีคุณภาพสูงเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติและมีศักยภาพในการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมชุมชนและ
วัฒนธรรมตลอดจนน าผลงานวิจัยไปยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมและน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 
 

กลยุทธ ์ กลวิธ/ีมาตรการ 

1. พัฒนาศักยภาพและเพิ่มจ านวนนกัวิจัยและนวตักร 1.1 พัฒนาระบบบ่มเพาะนักวิจัยหน้าใหม่ (ระบบพี่เลี้ยงการฝึกอบรมการเข้าร่วมกลุ่มวิจัยการสนับสนุนทุนวิจัยและการส่งเสริม  
Mobility และ Attachment ในสถาบันวิจัยที่มีช่ือเสียงฯลฯ) 

1.2 ส่งเสริมการท าวิจัยประเด็นท่ีมุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในแนวทางการเรียนรู้ที่บูรณาการกับการท างาน (WiL) เพื่อให้เป็นไปตาม
กรอบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands-on) มทร. ล้านนา 
1.3 ส่งเสริมการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิชาการ งานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ (ประชุมวิชาการ สัมมนา ฝึกอบรม นิทรรศการ และ
แสดงบทบาทในวงวิชาชีพ) 
1.4 สร้างระบบเส้นทางอาชีพนักวิจัยส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพ ยกย่อง และให้รางวัลนักวิจัย 

1.5 พัฒนากลไกและผลักดันการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการสายรับใช้สังคมและสายปฏิบัติงาน 
2 เสรมิสร้างความเขม้แข็งในการวิจัยที่เป็นจุดแข็งและ
บูรณาการตามความส าคัญเชิงยุทธศาสตร์ (ตาม
เอกลักษณ์ของพื้นที่) 

2.1 การบริหารจัดการวิจัยตั้งแต่ต้นทางกลางทางปลายทางสร้างงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและ ผลงานสร้างสรรค์เพื่อตอบสนอง
ชุมชนและพัฒนาสู่เชิงพานิช 
2.2 ส่งเสริมความร่วมมือในการวิจัยแบบบูรณาการระหว่างศาสตร์และขยายผลแนวทางการบริหารจัดการแบบคลัสเตอร์ 
2.3 ส่งเสริมการท าวิจัยเชิงนโยบายเพื่อเพิ่มบทบาทในการก าหนดมาตรฐานแผนงานและวาระแห่งชาติ 
2.4 ปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการภายในให้เอื้อต่อการบริจาค และลงทุนเพื่อการวิจัยโดยใช้กลไกทางภาษี 
2.5 ส่งเสริมการวิจัยเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมของภูมิภาค 

3 พัฒนาปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการที่มุ่ง
พัฒนาคุณภาพงานวิจัยและบริการวิชาการ 

3.1 จัดตั้งกองทุนวิจัยและบริการวิชาการ 
3.2 จัดตั้งสวนนวัตกรรมและเทคโนโลยี (Innovation and Technology Park) 
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แผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2558 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา 

 
 

กลยุทธ ์ กลวิธ/ีมาตรการ 

3.3 พัฒนาระเบียบเกณฑ์ภาระงานเพื่อเอื้อต่อการพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ 
3.4 จัดตั้งศูนย์อ านวยการและขับเคลื่อนงานโครงการหลวงและโครงการพระราชด าริให้เป็นหน่วยงานของมหาวิทยาลัย 

4 พัฒนาและส่งเสรมิการวิจยัที่แข่งขันได้ในระดับชาติ
และนานา ชาต ิ

4.1 สร้างความตระหนักด้านทรัพย์สินทางปัญญาและจัดตั้ง Technology Licensing Office 

4.2 ส่งเสริมการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะและเข้าร่วมเครือข่ายทางวิชาการโดยเฉพาะ
ระดับภูมิภาค 

ความคาดหมาย 

1. มหาวิทยาลัยฯ มีกองทุนวิจัยที่มีศักยภาพในการจัดหาสรรค์งบประมาณเพ่ือสนับสนุนการท าวิจัยหรือพัฒนาบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. หน่วยงานมีศักยภาพในการจัดหางบประมาณเพ่ือสนับสนุนการท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. บุคลากรสายวิชาการมีความสามารถในการผลิตผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพและมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง 
4. ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์มีคุณภาพและน าไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 
5. เพ่ิมจ านวนผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ 
6. หน่วยงานมีกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนเชิงพ้ืนที่ (Area Base) เพ่ิมมากขึ้น 
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เป้าหมายที่ 3 : พัฒนาศักย์ภาพบัณฑิตและบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะทาง Competency and Good Citizenship (Humanization) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ : สร้างบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรให้มีความสมบูรณ์ 
เป้าประสงค์ : บัณฑิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีสมรรถนะวิชาชีพ คุณธรรมและจริยธรรม จรรยาบรรณเชิงวิชาชพีอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ในสังคมอย่างมีความสุขพร้อม
ก้าวสู่ ศตวรรษที่ 21 
 

กลยุทธ ์ กลวิธ/ีมาตรการ 

1. พัฒนาศักยภาพของ นักศึกษาให้มีความเป็น
มนุษย์อย่างสมบรูณ์ (ทักษะการเรียนรู ทักษะ 
ชีวิต และทักษะวิชาชีพ) มีสุขภาวะที่ดี และ มี
ความสุข (Welfare) 

1.1 เพ่ิมโอกาสการเรียนรู้นอกห้องเรียนและนอกมหาวิทยาลัย 
1.2 พัฒนาระบบหน่วยกิตสะสมและการถ่ายโอนหน่วยกิต ส าหรับกิจกรรมนอกหลักสูตร (Extra-curriculum) 
1.3 เพ่ิมขีดความสามารถของนักศึกษา บุคลากรและศิษย์เก่าให้มีสมรรถนะความเป็นสากล 21st (21st-century 
skills) 
1.4 จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN) 

2. ปรับกระบวนการคัดเลือกและพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาเชิงรุกเพ่ือเพ่ิมโอกาสทาง
การศึกษาให้กลุ่มนักศึกษาใหม่ 

2.1 สร้างร่วมมือในการพัฒนาตัวป้อนกับสถานศึกษาด้านอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษา (โรงเรียนในเครือข่าย) 

2.2 เชื่อมโยงกับโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย องค์กรนานาชาติเพ่ือการประชาสัมพันธ์และให้ทุนการศึกษาโดยร่วมกับงาน
กิจการนักศึกษาของสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ 
2.3 ส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตอาสาท าหน้าที่อนุรักษ์ ศิลปะและ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา 

3. พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความสามารถ
ด้านทักษะเพ่ือสร้างผลงานที่มีคุณค่าแก่องค์กร 

3.1 ก าหนดสมรรถนะ (Competency) ของบุคลากรให้ครบทุกต าแหน่งและจัดท าแผนพัฒนา บุคลากรให้สอดคลอง
กับสมรรถนะ (Competency) และจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล (IDP : Individual Development Plan) 
3.2 ส่งเสริมผู้ที่มีศักยภาพสูงเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยมากขึ้นเพื่อให้เป็นบุคลากรทีมีคุณภาพของมหาวิทยาลัยใน
อนาคต 
3.3 ปรับปรุงระบบการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ/ ผู้ช่วยสอน และผู้ช่วยวิจัยให้ความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

3.4 ปรับปรุงระบบและระเบียบ การสรรหาโดยมุ่งเน้นผู้มีความสามารถพิเศษด้านสมรรถนะวิชาชีพ 
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กลยุทธ ์ กลวิธ/ีมาตรการ 

3.5 สร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ (Employee Engagement) ปลุกจิตส านึกรักองค์กร และปรับเปลี่ยน
ทัศนคติ (Mind Set) ให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง เพ่ือสร้าง มูลค่าเพ่ิมด้านผลงานให้เกิดขึ้นกับองค์กร 

4. การพัฒนานักศึกษาและบุคลากรให้มีค่านิยม
ร่วมและวัฒนธรรมองค์กร (Core Value) ของ 
มทร.ล้านนา 

4.1 ขับเคลื่อนศูนย์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาให้มีชีวิต 
4.2 จัดกิจกรรมถ่ายทอดค่านิยมองค์กรสร้างวัฒนธรรมและปลูกฝังค่านิยมองค์กรให้แก่ประชาคม มทร.ล้านนา 

ความคาดหมาย 

1. นักเรียน(อาชีวศึกษาและมัธยม)สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อที่ มทร.ล้านนา. เพิ่มข้ึน 
2. คุณภาพของนักศึกษาใหม่ที่เขาศึกษาต่อที่ มทร.ล้านนา สูงขึ้น   
3. คุณภาพของประสบการณ์ด้านการศึกษาของนักศึกษา (Student Engagement) อยู่ในระดับดี  
4. นักศึกษาและศิษย์เก่าไดรับรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณยกย่องในด้านวิชาการและวิชาชีพทั้งในระดับประเทศหรือนานาชาติ  
5. นักศึกษาและบุคลากรมีความเป็นผู้น า มีความเป็นคนอย่างสมบูรณ์ (Humanization) และมีพฤติกรรมตามค่านิยมองค์กร (Core Values) 
6. บุคลากรมีสมรรถนะ (Competency) ที่เหมาะสมตามต าแหน่ง มีศักยภาพสูง และมีสุขภาวะที่ดีในการท างาน 

 

 

 

 

 



21 
 

แผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2558 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา 

 
 

เป้าหมายที่ 4 : พัฒนาระบบบริหารจัดการและธรรมาภิบาล Good Governance and Modern Management 

ประเด็นยุทธศาสตร์ : พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการเพ่ือการบริหารงานแบบกระจายอ านาจ มีคุณภาพและมีส่วนร่วม 
เป้าประสงค์ : จัดระบบบริหารจัดการที่เน้นการส่งเสริม ก ากับ ติดตาม มุ่งเน้นการกระจายอ านาจ ตามบทบาท ความรับผิดชอบ ทุกพ้ืนที่ มีส่วนร่วมคิด ร่วมท า ร่วมพัฒนา 
ใช้ทรัพยากรต่างๆร่วมกันโดยยึดประโยชน์สูงสุดขององค์กร 
 

กลยุทธ์ กลวิธี/มาตรการ 

1. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรม
มาภิบาลเพื่อเพ่ิมผลติภาพให้กับองค์กร 

1.1 ปรับปรุงกฎระเบยีบข้อบังคับของมหาวิทยาลยัฯ ให้มีประสิทธิภาพ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ปฏิบัตไิด้จริงโดยใช้หลักธรรมาภิ
บาล (Good Governance) 
1.2 พัฒนาขีดความสามารถผู้บริหารและน าแนวทางบริหารการจัดการสมัยใหม่เข้ามาปรับใช้กับระบบบรหิารมหาวิทยาลัย 

1.3 จัดท าแผนแม่บทงานวิชาการ (Academic Master Plan : AMP) งานสนับสนุน และปฏบิัติตามแผนอย่างชัดเจนเพื่อใช้
ประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานและผูบ้ริหารและหัวหน้าหน่วยงานทุกระดับ 

1.4 ปรับปรุงระเบียบด้านการเงิน การคลังของมหาวิทยาลัยฯ  (Pre – audited system) รวมทั้งวางระบบการตรวจสอบ (post – 
audited system) ให้ทันยุคสมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ เกิดความโปร่งใสสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการก ากับดูแลการบริหารงาน 

1.5 ปรับปรุงระเบียบข้อบังคับ การบรหิารงานบุคคลอย่างรัดกมุ รอบคอบสามารถปฏิบัตไิดจ้ริง ลดการซ้ าซ้อน 
2. ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรใหม้ีความยืดหยุ่น ลด
ระดับบังคับบญัชามุ่งตอบสนองและปรับตัวเท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง 

2.1 ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารให้มคีวามสอดคล้องกับพันธกิจหน่วยงานและเอกลักษณ์ของพื้นที่ให้เป็นมาตรฐานสากล 
2.2 พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างองคก์รการจัดการศึกษาและสภาพแวดล้อมท่ีมุ่งพัฒนาคณุภาพการศึกษา 

2.3 จัดตั้งบัณฑิตศึกษา เพ่ือรองรับการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 
2.4 จัดตั้งวิทยาลยันานาชาต ิ

3. ปรับปรุงระบบการบริหารงบประมาณและทรัพยส์ิน
ที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

3.1 ปรับปรุงระบบและวิธีการการจัดสรรงบประมาณ ให้สอดคล้องกับเปา้หมายกลยุทธ์และพันธกิจโดยการมีส่วนร่วม 
3.2 ผลักดันแผนยุทธศาสตร์การหารายได้ พัฒนาระบบฐานข้อมลูทรัพยส์ิน โดยเน้นการหารายได้จากการให้บริการสังคมบริการ
วิชาการ และงานวิจัย 
3.3 เสรมิสร้างความมั่นคงของเงินคงคลังและเพิม่รายไดจ้ากสินทรัพย์ที่มอียู่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

3.4 เตรียมความพร้อมในการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับ (ปี 2562) 
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กลยุทธ์ กลวิธี/มาตรการ 

3.5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังให้คล่องตัวและโปร่งใส (Governance) 
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรและ
ทรัพยากรมนุษย์ใหม้ีประสิทธิภาพ 

4.1 ปรับปรุงประสิทธิภาพการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร โดยอาศัยความเช่ือมโยงระหวา่งผู้บริหารและผู้ปฏิบตัิในทุกระดับ 
4.2 เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ท่ีหลากหลายอาทิ สื่อสังคม ออนไลน์ โซเชียล เน็ทเวริ์ค 

4.3 มีความร่วมมือกับศิษย์เก่าในการพฒันาและจดักิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ 
5. รักษาสิ่งแวดล้อมท่ีดีและลดมลภาวะ มุ่งสู่การเป็น 
มหาวิทยาลยัสีเขยีว (Green Environment) 

5.1 ส่งเสริมการพัฒนาและออกแบบภมูิทัศน์รวมทั้งการจดัสวนและพื้นท่ีใช้สอย ในทุกพื้นที่ของ มทร.ล้านนา  (Park University) 

5.2 ส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อการอนุรักษ์พลังงานอย่างคุ้มค่าและประหยัด (Save Energy Buildings) 

ความคาดหมาย 

1. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ 
2. มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) และมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
3. มหาวิทยาลัยก้าวไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีการจัดการความรู้ เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
4. มหาวิทยาลัยมีระบบการประกันคุณภาพที่ผ่านการรับรองจากหน่วยงานภายนอก 
5. มหาวิทยาลัยมีโครงสร้างการบริหารจัดการ ให้มีความคล่องตัวและเป็นมาตรฐานสากล 
6. ต้นทุนต่อหน่วยทุกผลผลิตลดลง 
7. มีระบบการจัดการทรัพย์สินและการจัดหารายได้ที่เป็นมาตรฐาน 
8. การสื่อสารภายในองค์กรมีประสิทธิภาพ 
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เป้าหมายที่ 5 : การสร้างเครือข่ายและพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากล Networking and Internationalization 

ประเด็นยุทธศาสตร์ : สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาท้ังในและต่างประเทศโดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรเพ่ือพัฒนาหลักสูตร กิจกรรม
เสริมหลักสูตรและ พัฒนาโลกทัศน์ วิสัยทัศน์ จากประสบการณ์การศึกษาและท างานกับผู้อื่นในสังคมแบบ พหุวัฒนธรรม (Multicultural and Life Skills Literacy) 
เป้าประสงค์ :  พัฒนาความสามารถ ความรู้เชิงวิชาการ วิจัย ทักษะชีวิต ทักษะการท างานของบัณฑิตและต่อยอดองค์ความรู้และวิสัยทัศน์ของบุคลากรในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพของสังคมร่วมกับเครือข่ายตามมาตรฐานสากล 
 

กลยุทธ์ กลวิธี/มาตรการ 

1. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรและ
สถาบันการศึกษาท้ังในและต่างประเทศ 

1.1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ 

1.2 ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์กับมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาเป้าหมายทั้งในและต่างประเทศ 
1.3 สร้างเครือข่ายนักวิจัยทั้งในและตา่งประเทศ 

1.4 ส่งเสริมการพัฒนาการจัดการศึกษาร่วมกับสถานประกอบการหรือมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ 

1.5 สร้างกลไกเพื่อเพิ่มจ านวนนักศึกษานานาชาติใน มทร.ลา้นนา 

2. เสรมิสร้างสมรรถนะด้านภาษาต่างประเทศของ
นักศึกษาและบุคลากร 

2.1 ส่งเสริมให้นักศึกษาและอาจารย์ให้มีความเช่ียวชาญภาษาตา่งประเทศ 
2.2 สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ภาษาเพื่อนบ้านอาเซียนรวมทั้งภาษาจีน ญี่ปุ่น เกาหลี เป็นต้น 

2.3 สนับสนุนให้มีการวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศอื่น 

2.4 สนับสนุนให้มีการจดัการเรียนการสอนภาษาไทยส าหรับชาวต่างชาติ 
3. ปรับปรุงระบบบริหารจัดการเพื่อมุ่งสู่สากล 3.1 จัดตั้งศูนย์การศึกษานานาชาติและวิเทศสัมพันธ์ให้เป็นหน่วยงานกลางด้านกิจการนานาชาติและความร่วมมือทางวิชาการกับ

มหาวิทยาลยัเป้าหมายในต่างประเทศ 

3.2 พัฒนาระบบบริการนักศึกษาและบุคลากรต่างชาต ิ
3.3 พัฒนาสื่อประชาสมัพันธ์การจดัการกิจกรรมศูนย์การศึกษานานาชาติและวเิทศสัมพันธ์เป็นภาษาอังกฤษ 
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ความคาดหมาย 

1. มหาวิทยาลัยมีเครือข่ายพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศท่ีมีความร่วมมืออย่างมีพัฒนาการและต่อเนื่อง 
2. ผลงานทางวิชาการ สามารถน าไปใช้ประโยชน์ เพ่ือการพัฒนาและตอบสนองปัญหาของชุมชนสังคมและท้องถิ่น 
3. มหาวิทยาลัยมีภาพลักษณ์ที่ดีต่อหน่วยงานภายนอก 
4. มหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและนานาชาติ 
5. มหาวิทยาลัยมีระบบการบริหารจัดการที่เป็นสากล ทั้งมาตรฐานการผลิตบัณฑิต การวิจัยและบริการวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม และสภาพแวดล้อม 
6. นักศึกษาและบุคลากรมีสมรรถนะเป็นสากล 
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เป้าหมายที่ 6 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ และการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยทั้งระบบ  Computer and Technology Literacy  

ประเด็นยุทธศาสตร์ : พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการให้บริการและการบริหารจัดการ ในทุกภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย 
เป้าประสงค์ : พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งองค์กร ก าหนดให้บุคลากร และนักศึกษามีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้มาตรฐานสากล 
 

กลยุทธ์ กลวิธี/มาตรการ 

1. พัฒนาการให้บริการระบบสารสนเทศให้ครอบคลุม
ทั่วถึง และเข้าถึงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.1 พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ของมหาวิทยาลัย สามารถรองรับเทคโนโลยีท่ีทันสมัย และเข้าถึง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
1.2 พัฒนาระบบการให้บริการสารสนเทศให้ได้มาตรฐาน ทั้งด้านการใหบ้ริการ การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และการ
บริหารจดัการ 

2. น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ทุกระบบงานภายใน
มหาวิทยาลยัฯ 

2.1 จัดท าระบบฐานข้อมูลกลาง เช่ือมข้อมูลด้านการเงิน การวางแผนงบประมาณ การประกันคณุภาพ นักศึกษา หลักสตูร บุคลากร 
ในทุกพื้นที่ ส าหรับการให้บริการขอ้มูลสารสนเทศของมหาวิทยาลยั 

2.2 พัฒนาระบบการให้บริการแบบ One-Stop Service ณ จุดให้บริการทุกเขตพื้นท่ีและระบบ e-Service ส าหรบัให้บริการผ่าน
ระบบอินเทอร์เนต็ 
2.3 พัฒนาระเบียบการใช้ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ให้มีการใช้งานในทุกระบบงานอย่างมีประสทิธิภาพ 

2.4 สนับสนุนการใช้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ (Decision Support System: DSS) 

3. ก าหนดให้บุคลากร และนักศึกษามีทักษะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีไดม้าตรฐานสากล 

3.1 ก าหนดระดับความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษาก่อนส าเร็จการศึกษา ตามมาตรฐานสากล 

3.2 ก าหนดสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรแต่ละส่วนงาน ตามมาตรฐานสากล 
3.3 พัฒนาสื่อการเรียนรู้และบทเรียนออนไลน์ท่ีมีคณุภาพ และ สนับสนนุการเรยีนรู้นอกหลักสูตรผ่านระบบออนไลน์ 
3.4 ส่งเสริมให้ใช้ระบบออนไลน์ เช่น Social Media ในการสื่อสารในมหาวิทยาลัยเพื่อการประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงบุคลากรทุกกลุม่ 
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ความคาดหมาย 

1. บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ เข้าถึงระบบสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ 
2. มหาวิทยาลัยมีระบบการให้บริการแบบ  One Stop Service 
3. มหาวิทยาลัยใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ และบริหารมหาวิทยาลัย ในทุกๆ พ้ืนที่ ให้ท างานเต็มศักยภาพด้วยกลยุทธ์ Faster, Better, Cheaper 
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Strategy Project 
โครงการหลักตามแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 
 

โครงการหลัก คณะกรรมการ 
1 โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 1. นายชาคริต  ชูวุฒยากร  

2. นางสาวอ าพรรณ  ไชยวงศ์  
3. นางสาววัชราภรณ์  มนุษย์ชาติ  

2 โครงการพัฒนาบุคลากร HRD & HRM 1. ผศ.สุภัทรา  ปานสุวรรณจิตร ์
2. นายพร้อมพงศ์  โสภาวรรณ ์
3. นางจิตติมา  ทองเล็ก  

3 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต นักศึกษาและบุคลากร : (เชิงวิชาการ, ทักษะชีวิต) 1. ผศ.ดร.พีระ  จูน้อยสุวรรณ 
2. นางวณิชชา  เฉลิมวรรณ 
3. นายสุรศักดิ์  ไชยวัง 

4 โครงการ CO - OP 1. ดร.นิวัตร  มูลปา 
2. นายวัชรัตน์  ถมทอง 
3. นางสาวอัจฉรา  ไชยยา 

5 โครงการผลิตบัณฑิต Hands On 1. ผศ.สมเกียรติ  วงษ์พานิช 
2. ว่าที่ร้อยโท ดร.ณัฐรัตน์  ปาณานนทร์ 
3. นายญาณกวี  ขัดสีทะลี 

6 โครงการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 1. ผศ.ยุทธนา  เขาสุเมรุ 
2. ว่าที่ร้อยตรีรัชต์พงษ์  หอชัยรัตน์ 
3. ว่าที่ร้อยตรีเกรียงไกร  ศรีประเสริฐ 
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โครงการหลัก คณะกรรมการ 
7 โครงการสวนนวัตกรรม Innovation Park/COE 1. ดร.แมน  ตุ้ยแพร่  

2. ดร.กัญญณัช  ศิริธัญญา 
3. นายธงชัย  เปี้ยทา  

8 โครงการเสนองานอันเนื่องมาจากพระราชด าริและการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์สู่สังคม 1. นายศรีธร  อุปค า 
2. นายวรจักร  เมืองใจ 
3. นางสาวเสงี่ยม  คืนดี  

9 โครงการยกระดับมหาวิทยาลัยสู่สากล 1. ดร.ยุพเยาว์  ดรุณ 
2. ดร.สุภรพรรณ  คนเฉียบ 
3. นางสาวรุ่งอรุณ  กันทวัง  

10 โครงการ Cockpit ; พัฒนาข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ (Data Information 
Center) 

1. นายเผ่าภิญโญศ์  ฉิมพะเนาว์ 
2. นายภาณุเดช  ทิพย์อักษร 
3. นายอนันท์  ทับเกิด 

11 โครงการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร 1. ผศ.ธวัชชัย  พ่ึงธรรม 
2. ดร.ศิรประภา  ชัยเนตร 
3. พ.จ.อ.อ านาจ  ใจค าฟู 
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คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  

ปรัชญา  บริหารงานแบบมีส่วนร่วม กระจายอ านาจ และหลักธรรมาภิบาล 
ปณิธาน  บัณฑิตคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ “เป็นคนดี มีความรอบรู้ มุ่งมั่นสื่อสารสัมพันธ์ก้าวทันเทคโนโลยี” 
วิสัยทัศน์ ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ มีคุณธรรม เชี่ยวชาญเทคโนโลยี ขับเคลื่อนพลังประชาคม สู่มาตรฐานสากล 
พันธกิจ  1. พัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิต Hand On ที่มีความรู้ มีคุณธรรม บ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการ และพ่ึงพาตนเอง 

2. พัฒนากระบวนการเสริมสร้างงานวิจัย และให้บริการวิชาการสู่ชุมชน สังคมท่ียั่งยืน  ประสานงานความร่วมมือทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัยฯ 
3. พัฒนาส่งเสริมบุคลากรในทุกๆ ด้าน การเพิ่มศักยภาพ และความก้าวหน้าในสายวิชาชีพ 
4. พัฒนาระบบการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ และสังคม 
5. อนุรักษ์ สร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมสนับสนุนโครงการพระราชด าริของทุกพระองค์ 

อัตลักษณ์ (Identity) 
   บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพที่มีภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นรากฐานโดยใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนา 

เอกลักษณ์ (Uniqueness) 
ศูนย์กลางวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศเพ่ือชุมชน 

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

“เป็นคนดี มีความรอบรู้ มุ่งม่ันสื่อสารสัมพันธ์ ก้าวทันเทคโนโลยี” 

B rilliance ความเฉลียวฉลาด บัณฑิตมีความรอบรู้ สามารถสืบค้นข้อมูล และข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจและสามารถประเมินข้อมูลแนวคิดและหลักฐานใหม่ ๆ 
ที่เป็นประโยชน์ต่อการใช้งานตามสถานการณ์จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย สามารถประยุกต์ใช้ความรู้จากทฤษฎีและประสบการณ์เพ่ือคิด วิเคราะห์ และสังเคราะห์งาน
อย่างเป็นระบบ แก้ไขปัญหาและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขได้อย่างมีเหตุผล 
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A bility ความรู้ความสามารถ บัณฑิตมีความรู้ในสาระส าคัญของศาสตร์ที่ศึกษามีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ สามารถเรียนรู้
หลักการและทฤษฎีทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม สามารถเรียนรู้และประยุกต์ใช้หลักการตามศาสตร์ที่ศึกษา และบูรณาก ารความรู้ในสาขาวิชาชีพ 
สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล รวมทั้งมีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร ภาษา และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของธุรกิจสามารถ
เลือกใช้รูปแบบของการน าเสนอท่ีเหมาะสม เพ่ือพัฒนาตนเอง สังคม และชุมชน 

L earning การเรียนรู้ บัณฑิตมีความใฝ่รู้ มีความสามารถในการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างต่อเนื่องเพ่ือพัฒนาตนเองและอาชีพ สามารถคิดอ ย่างมี
วิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถประยุกต์ สามารถสรุปประเด็นปัญหา และบูรณาการความรู้สู่การปฏิบัติ สามารถช่วยและเอ้ือ ต่อการแก้ปัญหาได้อย่าง
เหมาะสมบนพื้นฐานของตนเองและของกลุ่ม เข้าใจการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของเทคโนโลยี 

A ccountability ความรับผิดชอบ บัณฑิตมีภาวะผู้น า มีความพอเพียงในการด าเนินชีวิต มีทักษะในการท างานเป็นทีม สามารถปรับตัวเชิงวิชาชีพ เป็นผู้มี
คุณธรรมและจริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบ รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ด ารงความเป็นไทย มีจิต
อาสาและส านึกสาธารณะทั้งต่อตนเอง องค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงสังคมข้ามวัฒนธรรม 
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เป้าหมายแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2558 
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   

ยุทธศาสตร์ที่ 1: พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนNew Approach to Learningเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณภาพ 
สอดคล้องกับความต้องการของประเทศและแข่งขันได้ในระดับสากล 
เป้าประสงค์ : ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณลักษณะพึงประสงค์ของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  

ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

กลยุทธ ์   
University KPIs/ ตัวชี้วัดขององค์กรตามพันธกิจ 

หน่วย
นับ 

2558 ผู้ก ากับหลัก ผู้รับผิดชอบ 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 
1 พัฒนาและ
ปรับปรุง
กระบวนการ
เรียนการสอน 
New 
Approach to 
Learning  

การผลิต
บัณฑิต 
Hands 
On  

1 มีการพัฒนาหลักสูตรในรูปแบบการเรยีนการสอนรวมเหล่าและในรปูแบบ CO-OP (สหกิจ
ศึกษา) WIL โดยมีเนื้อหาการเรียนการสอนในรูปแบบ MODULAR System , E-learning  
หมายเหตุ รูปแบบการเรียนการสอนรวมเหล่า 2  หลักสูตร 
             รูปแบบ CO-OP (สหกิจศึกษา) 5 หลักสูตร 
             WIL โดยมีเนื้อหาการเรียนการสอนในรูปแบบ MODULAR System , E-learning  
             1 หลักสูตร 

หลักสตูร 8 รองคณบดดี้านวิชาการ ด้านวิชาการ 

  
2 สร้างมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพรว่มกับสถานประกอบการ หลักสตูร 2 รองคณบดดี้านวิชาการ ด้านวิชาการ 

  
3 มีการส่งเสรมิประสบการณ์พเิศษให้นักศึกษาที่มีศักยภาพสูง โครงการ 1 รองคณบดดี้านวิชาการ ด้านวิชาการ 

  4 ส่งเสริมคณุภาพผลการเรยีนรู้ของบัณฑิตตามกรอบ TQF  โครงการ 6 รองคณบดดี้านวิชาการ ด้านวิชาการ 

  

5 ระดับความส าเร็จของกระบวนการรับนักศึกษาเชิงรุกการเตรียมความพร้อมของ บัณฑิต 
Hands-On โดยมีกระบวนการ ดังต่อไปนี ้
1.  มีความร่วมมือดา้นการผลติตัวป้อนร่วมกับสถาบันการศึกษา มัธยม อาชีวะ 
2. มีนักศึกษาจากสถาบันการศึกษา มัธยม อาชีวะที่มีการสร้างความร่วมมือด้านการผลติตัว

ข้อ 4 รองคณบดดี้านวิชาการ ด้านวิชาการ 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

กลยุทธ ์   
University KPIs/ ตัวชี้วัดขององค์กรตามพันธกิจ 

หน่วย
นับ 
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ป้อน เข้ารับการศึกษาในมหาวิทยาลัยร้อยละ 20 ของจ านวนนักศึกษาใหม่ และเพิม่ขึ้นร้อย
ละ 5 ต่อ ปี (ตั้งแต่ป ี2559) 
3. มีระบบและกลไกการจดัท าคลงัข้อสอบ และสอบปฏิบัติ เพื่อคัดกรองนักศึกษาใหม่ 
4. นักศึกษาใหม่ได้รับการเตรียมความพร้อมพื้นฐานวิชาการ 3 ด้าน 1.วิทยาศาสตร ์,
คณิตศาสตร์ ,อังกฤษ 2.พื้นฐานวิชาชีพ 3.เทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ร้อยละ 100 
5. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาใหม่ต่อการได้รับการเตรียมความพร้อมพื้นฐานวิชาการ 
3 ด้าน เท่ากับ 4.00 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน 

 

การ
จัดการ
ศึกษา
ตาม

อัธยาศัย 

6 ระดับความส าเร็จการจัดการศึกษาตามอัธยาศยั 
1.  มีการพัฒนาหลักสตูรระยะสั้นด้านวัฒนธรรม (Modular system) รองรับทั้งในระบบ
และนอกระบบ 
2.  มีการจดัการศึกษา การเรยีนรูต้ลอดชีวิตการเทียบโอนหน่วยกิต เทียบโอนประสบการณ ์
3.  มีการจดัตั้งศูนย์ คลังสมองคลงัความรู้ คลังผูเ้ชี่ยวชาญ ผู้เกษยีณ ศิษย์เก่าผู้เชี่ยวชาญจาก
สถานประกอบการและคลังความรู้ของมหาวิทยาลัย/ชุมชน 

ข้อ 2 ผู้ช่วยคณบดีด้านวิจัย ด้านวิจัย 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2: สร้างความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ วิจัย และ นวัตกรรม Community Research and Innovation ผลิตผลงานวิจัยที่ตอบสนองความต้องการ
ของชุมชนโดยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมและเพ่ิมขีดวามสามารถในการแข่งขันระดับชาติ และภูมิภาค 

เป้าประสงค์: ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูงเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติและมีศักยภาพในการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมชุมช นและ
วัฒนธรรมตลอดจนน าผลงานวิจัยไปยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมและน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 

ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

กลยุทธ ์   
University KPIs/ ตัวชี้วัดขององค์กรตามพันธกิจ 

หน่วย
นับ 

2558 ผู้ก ากับหลัก ผู้รับผิดชอบ 

ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 2  สร้างความ
เป็นเลิศทางดา้น
วิชาการ วิจัย และ 
นวัตกรรม
Community 
Research and 
Innovation  

การ
สร้าง
สวน

นวัตกรร
ม 

Innovat
ion 

Park / 
COE 

7 มีระบบส่งเสริมพัฒนางานวิจัยดังต่อไปนี้ (บ่มเพาะนักวิจัยหน้าใหม่ ระบบพ่ีเลี้ยง การ
ฝึกอบรมการเข้าร่วมกลุม่วิจัยและส่งเสริมการจัดประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ
และจัดท าวารสารงานวิจัย) 
1. มีระบบบ่มเพาะนักวิจัยหน้าใหม่ 
2. ระบบพ่ีเลี้ยง การฝึกอบรม 
3. มีการส่งเสริมใหเ้กิดการเข้าร่วมกลุ่มวิจยั 
4. ส่งเสริมการจัดประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ 
5. มีการจัดท าวารสารงานวิจยั 

ข้อ 4 ผู้ช่วยคณบดี
ด้านวิจัย 

ด้านงานวิจัย
และบริการ
วิชาการ 

8 มีการปรับปรุงระเบียบการให้บริการวิชาการให้มีความยืดหยุ่นและคล่องตัวตาม
กระบวนการต่อไปนี ้
1. มีกระบวนการทบทวนระเบียบการให้บริการวิชาการ 
2. มีการประเมินความเหมาะสมของระเบียบการให้บริการวิชาการ 
3. มีการปรับปรุงและมีการประกาศใช้ระเบียบการให้บริการวิชาการ 

ข้อ 2 ผู้ช่วยคณบดี
ด้านวิจัย 

ด้านงานวิจัย
และบริการ
วิชาการ 

9 มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่สามารถใช้ประโยชน์เชิงอุตสาหกรรม/ชุมชน การถ่ายทอด
เทคโนโลยีสู่ชุมชนอุตสาหกรรมเชิงพื้นที่ (Area Base) ให้มากข้ึน 

โครงกา
ร/

กิจกรรม 

2 ผู้ช่วยคณบดี
ด้านวิจัย 

ด้านงานวิจัย
และบริการ
วิชาการ 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

กลยุทธ ์   
University KPIs/ ตัวชี้วัดขององค์กรตามพันธกิจ 

หน่วย
นับ 

2558 ผู้ก ากับหลัก ผู้รับผิดชอบ 

10 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ 
เกณฑ์มาตรฐาน 
1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ 
2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
3. จัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
4. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนนุการเผยแพร่ผลงานวิจัย ฯลฯ 
5. มีการพัฒนาสมรรถนะนักวิจยั มีการสร้างขวัญและก าลังใจตลอดจนยกย่องนักวิจัย/
อาจารย์ที่มผีลงานวิจัยและงานสรา้งสรรคด์ีเด่น 
6. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธ์ิ 

ข้อ 6 ผู้ช่วยคณบดี
ด้านวิจัย 

ด้านงานวิจัย
และบริการ
วิชาการ 

11 งบประมาณสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรคต์่อจ านวนอาจารยป์ระจ าและนักวิจัย
ประจ า 

บาท/
คน/ป ี

วิทย์ 
=60,000 
สังคม = 
25,000 

ผู้ช่วยคณบดี
ด้านวิจัย 

ด้านงานวิจัย
และบริการ
วิชาการ 

12 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า เรื่อง/ป ี 30 ผู้ช่วยคณบดี
ด้านวิจัย 

ด้านงานวิจัย
และบริการ
วิชาการ 

 13 อาจารย์มผีลงานตีพิมพ์/เผยแพร่ตอ่อาจารย์และนักวิจัยประจ า ร้อยละ วิทย์ =100 
สังคม = 50 

ผู้ช่วยคณบดี
ด้านวิจัย 

ด้านงานวิจัย
และบริการ
วิชาการ 
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ประเด็น
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14 อาจารย์มผีลงานท่ีน าไปใช้ประโยชน์ต่ออาจารย์และนักวิจัยประจ า ร้อยละ 80 ผู้ช่วยคณบดี
ด้านวิจัย 

ด้านงานวิจัย
และบริการ
วิชาการ 

15 เอกลักษณ์คณะ/สถาบัน 
1. แผนก าหนดเอกลักษณ์ของสถาบัน / ตัวช้ีวัด 
2. สรุปผลประเมินความพึงพอใจ ด้านเอกลักษณ ์ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) 
3. หลักฐานการศึกษาดูงานด้านเอกลักษณ ์
4. รางวัล/การยอมรับ/ยกย่อง 
5. กระบวนการถ่ายโอนความรู ้

ข้อ 5 ผู้ช่วยคณบดี
ด้านวิจัย 

ด้านงานวิจัย
และบริการ
วิชาการ 

16 ส่งเสริมอาจารย์ประจ าท าวิจัยเทียบจากจ านวนบุคลากรทั้งหมด (ไมน่ับซ้ า) ร้อยละ 60 ผู้ช่วยคณบดี
ด้านวิจัย 

ด้านงานวิจัย
และบริการ
วิชาการ 

17 ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ต่อผลงานวิจัยท้ังหมด ร้อยละ 35 ผู้ช่วยคณบดี
ด้านวิจัย 

ด้านงานวิจัย
และบริการ
วิชาการ 

18 จ านวนโครงการวิจยัที่น าไปสู่การต่อยอดเชิงพาณิชย ์ โครงกา
ร 

2 ผู้ช่วยคณบดี
ด้านวิจัย 

ด้านงานวิจัย
และบริการ
วิชาการ 

19 จ านวนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพยส์ินทางปัญญาหรืออนุ
สิทธิบัตร 

ผลงาน 1 ผู้ช่วยคณบดี
ด้านวิจัย 

ด้านงานวิจัย
และบริการ
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ประเด็น
ยุทธศาสตร ์
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หน่วย
นับ 

2558 ผู้ก ากับหลัก ผู้รับผิดชอบ 

วิชาการ 

20 ร้อยละของโครงการวิจัยทีส่่งมอบผลงาน (ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์) ภายในก าหนดสัญญา
ต่อโครงการวิจยัทั้งหมด 

ร้อยละ 70 ผู้ช่วยคณบดี
ด้านวิจัย 

ด้านงานวิจัย
และบริการ
วิชาการ 

21 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบรกิารสถาบันวิจยัและพัฒนา ร้อยละ 85 ผู้ช่วยคณบดี
ด้านวิจัย 

ด้านงานวิจัย
และบริการ
วิชาการ 

22 การสร้างสวนนวัตกรรม Innovation Park / COE  ศูนย์ 1 ผู้ช่วยคณบดี
ด้านวิจัย 

ด้านงานวิจัย
และบริการ
วิชาการ 

23 กองทุนวิจัยและพัฒนาบุคลากรด้านงานวิจัย กองทุน 1 ผู้ช่วยคณบดี
ด้านวิจัย 

ด้านงานวิจัย
และบริการ
วิชาการ 

24 ระเบียบวา่ด้วยการเบิกจ่ายงบประมาณการวิจัยการเผยแพรผ่ลงานให้มีความยืดหยุ่น ปรับปรุง ปรับปรุง ผู้ช่วยคณบดี
ด้านวิจัย 

ด้านงานวิจัย
และบริการ
วิชาการ 

 

25 มีกระบวนการประเมินผลงานวิจัยการยกย่อง และใหร้างวัลนักวิจัย ครั้ง/ป ี 1 ผู้ช่วยคณบดี
ด้านวิจัย 

ด้านงานวิจัย
และบริการ
วิชาการ 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

กลยุทธ ์   
University KPIs/ ตัวชี้วัดขององค์กรตามพันธกิจ 

หน่วย
นับ 

2558 ผู้ก ากับหลัก ผู้รับผิดชอบ 

 

26 กลุ่มวิจัย (Research Group)  กลุ่ม 1 ผู้ช่วยคณบดี
ด้านวิจัย 

ด้านงานวิจัย
และบริการ
วิชาการ 

 

27 มีการบริการวิชาการแกส่ังคมเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนและสงัคม 
1. คณะ ก าหนดชุมชนหรือองค์การเป้าหมายของการให้บริการวิชาการแก่สังคมโดยความ
ร่วมมือระหว่างคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าเช่น การประชาคมร่วมกับชุมชน 
 2. คณะท าแผนบริการวิชาการโดยมีส่วนร่วมจากชุมชนหรือองค์การเป้าหมายที่ก าหนด ใน
ข้อ 1  เช่นการจัดท าแผนบริการวชิาการร่วมกับชุมชนที่จะด าเนินโครงการบริการวิชาการ 
3. ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายไดร้ับการพัฒนาและมีความเข้มแข็งที่มีหลักฐานที่ปรากฏ
ชัดเจนเช่น การพัฒนาอาชีพการสร้างอาชีพใหม่ในชุมชน 
4.  ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายด าเนินการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนือ่งเช่น มีการ
ด าเนินงานโครงการไม่น้อยกว่า  3 ปี 
5 คณะสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชนหรือ
องค์การเป้าหมายเช่น การท า MOU  ร่วมกับหน่วยงานภาคี เครือข่ายในการพัฒนาชุมชน 

ข้อ 5 ผู้ช่วยคณบดี
ด้านวิจัย 

ด้านงานวิจัย
และบริการ
วิชาการ 

 

28 มีการบริการวิชาการ/วิชาชีพท่ีส่งผลต่อชุมชน/สังคมเกณฑ์การพิจารณา 
1. มีเหตุผลในการก าหนดแผนงานการน าความรู้และประสบการณ์เพื่อประโยชน์ต่อชุมชน/
สังคม 
2. มีการก าหนดตัวบ่งช้ีและระดับความส าเร็จของเป้าหมายไม่ต่ ากวา่ร้อยละ 80  
3. มีระบบและกลไกขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและต่อเนื่อง 
4. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง 
5. ผลการประเมินความพึงพอใจของชุมชน/สังคมต่อคณะ/สถาบัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ด าเนินการได้ 1- 5 มีค่าคะแนนเท่ากับ 2 คะแนน 

คะแนน 2 ผู้ช่วยคณบดี
ด้านวิจัย 

ด้านงานวิจัย
และบริการ
วิชาการ 
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แผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2558 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา 

 
 

ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

กลยุทธ ์   
University KPIs/ ตัวชี้วัดขององค์กรตามพันธกิจ 

หน่วย
นับ 

2558 ผู้ก ากับหลัก ผู้รับผิดชอบ 

6. หลักฐานเชิงประจักษ์ท่ีประสบความส าเร็จทีสุ่ด อย่างน้อย 1 โครงการ 
    6.1 ความต่อเนื่องในการด าเนนิโครงการ ไม่น้อยกว่า 3 ปี 
    6.2 ชุมชนมีความยั่งยืนพึ่งพาตนเองในการด าเนินการได้โดยไม่ใช้งบประมาณ คณะ/
สถาบัน 
    6.3 ไดร้ับรางวัล/การยอมรับ/ยกย่องจากชุมชน/สังคม 
ด าเนินการได้ 6.1- 6.3 มีค่าคะแนนเท่ากับ 3 คะแนน 

 

29 มีการให้บริการวิชาการ/วิชาชีพท่ีส่งผลต่อคณะ/สถาบันเกณฑ์การพิจารณา 
1. มีเหตุผลในการก าหนดแผนงานการน าความรู้และประสบการณ์เพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอน 
2. มีการก าหนดตัวบ่งช้ีและระดับความส าเร็จของเป้าหมายไม่ต่ ากวา่ร้อยละ 80  
3. มีระบบและกลไกขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและต่อเนื่อง 
4. การมีส่วนร่วมของนิสิต/นักศึกษา อาจารย์และบุคลากร 
5. มีเอกสารพัฒนาเอกสารค าสอน/รายวิชา/ต ารา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจ านวน
รายวิชาการที่เปดิสอนหรือ มีหลักสูตรใหม่  1 หลักสูตรด าเนินการได้ 1- 5 มีค่าคะแนน
เท่ากับ 2 คะแนน 
6. หลักฐานเชิงประจักษ์ท่ีประสบความส าเร็จทีสุ่ด อย่างน้อย 1 โครงการ 
    6.1 มีผลการวเิคราะห์ปัจจัยความส าเร็จในการบริการวิชาการ/วชิาชีพ 
    6.2 มีการเผยแพร่และขยายผลในสถาบันอื่น อย่างน้อย 9 แห่ง 
    6.3 มีรายวิชา ต าราและ/หรือหลักสตูรใหม่ อย่างน้อย 1 รายการ 
ด าเนินการได้ 6.1- 6.3 มีค่าคะแนนเท่ากับ 3 คะแนน 

คะแนน 2 ผู้ช่วยคณบดี
ด้านวิจัย 

ด้านงานวิจัย
และบริการ
วิชาการ 

 
30 มีอาจารย์ประจ าท างานบริการวิชาการหรืออาจารยร์่วมโครงการบรกิารวิชาการต่อจ านวน

อาจารย์ทั้งหมด 
ร้อยละ 45 ผู้ช่วยคณบดี

ด้านวิจัย 
ด้านงานวิจัย
และบริการ
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ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

กลยุทธ ์   
University KPIs/ ตัวชี้วัดขององค์กรตามพันธกิจ 

หน่วย
นับ 

2558 ผู้ก ากับหลัก ผู้รับผิดชอบ 

วิชาการ 

 

31 โครงการงานบริการวิชาการที่น ามาบูรณาการกับการเรียนการสอน โครงกา
ร/

กิจกรรม 

2 ผู้ช่วยคณบดี
ด้านวิจัย 

ด้านงานวิจัย
และบริการ
วิชาการ 

 

32 โครงการงานบริการวิชาการ ท่ีน ามาพัฒนางานวิจัย หรือต่อยอดเปน็งานวิจัย โครงกา
ร/

กิจกรรม 

3 ผู้ช่วยคณบดี
ด้านวิจัย 

ด้านงานวิจัย
และบริการ
วิชาการ 

 

33 ธนาคารอาชีพเพื่อปวงชน การจัดท า Module ตามศาสตรค์ณะ หน่วย 1 ผู้ช่วยคณบดี
ด้านวิจัย 

ด้านงานวิจัย
และบริการ
วิชาการ 

 

34 การพัฒนา Project Manager ต่ออาจารย์ประจ าทั้งหมด คน 10 ผู้ช่วยคณบดี
ด้านวิจัย 

ด้านงานวิจัย
และบริการ
วิชาการ 

 

35 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านบริการวิชาการ ร้อยละ 85 ผู้ช่วยคณบดี
ด้านวิจัย 

ด้านงานวิจัย
และบริการ
วิชาการ 

 

36 การจัดประชุมวิชาการ/นิทรรศการ/แสดงผลงาน/การแข่งขันทักษะ ครั้ง/ป ี 1 ผู้ช่วยคณบดี
ด้านวิจัย 

ด้านงานวิจัย
และบริการ
วิชาการ 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

กลยุทธ ์   
University KPIs/ ตัวชี้วัดขององค์กรตามพันธกิจ 

หน่วย
นับ 

2558 ผู้ก ากับหลัก ผู้รับผิดชอบ 

 

การ
สนอง
งานอัน
เนื่องมา

จาก
พระราช
ด าริฯ 

37 ยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้านชุมชน แบบมีส่วนร่วม โครงกา
ร/

กิจกรรม 

2 ผู้ช่วยคณบดี
ด้านวิจัย 

ด้านงานวิจัย
และบริการ
วิชาการ 

 

38 พัฒนาบุคลากร Change  agent  คน 57 ผู้ช่วยคณบดี
ด้านวิจัย 

ด้านงานวิจัย
และบริการ
วิชาการ 

 

39 การฝังตัวในชุมชน,โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต คน 2 ผู้ช่วยคณบดี
ด้านวิจัย 

ด้านงานวิจัย
และบริการ
วิชาการ 

 

40 มีกระบวนการตอบสนองงานอันเนื่องมาจากพระราชด าริและการน าองค์ความรู้ไปใช้
ประโยชนส์ู่สังคม 

กระบวน
การ 

มี
กระบวนการ 

ผู้ช่วยคณบดี
ด้านวิจัย 

ด้านงานวิจัย
และบริการ
วิชาการ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3: พัฒนาศักยภาพบัณฑิตและบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะทาง Competency and Good Citizenship (Humanization) สร้างบัณฑิตและ
พัฒนาบุคลากรให้มีความสมบรูณ์ 

เป้าประสงค์: ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูงเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติและมีศักยภาพในการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่ อเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมชุมชนและ
วัฒนธรรมตลอดจนน าผลงานวิจัยไปยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมและน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 
 

ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

กลยุทธ ์   
University KPIs/ ตัวชี้วัดขององค์กรตามพันธกิจ 

หน่วย
นับ 

2558 ผู้ก ากับหลัก ผู้รับผิดชอบ 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 3  
พัฒนาศักยภาพ
บัณฑิตและ
บุคลากรที่มี
ความสามารถ
เฉพาะทาง
Competency 
and Good 
Citizenship 
(Humanization) 
สร้างบณัฑิตและ
พัฒนาบุคลากรให้
มีความสมบูรณ ์

การ
พัฒนา
บุคลากร 

41 มีแผนพัฒนาบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นระบบอย่างมีประสิทธิภาพการเรยีนรู้จาก
ประสบการณ์จริง (ฝังตัว) ในสถานประกอบการ Practice school 
1. มีการจัดท าแผนบริหารทรัพยากรบุคคลและการเรยีนรู้จากประสบการณ์จริง (ฝัง
ตัว)ในสถานประกอบการที่ชัดเจน 
2. มีการด าเนินงานตามแผนท่ีวางไว้ 
3. มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนที่วางไว้ 
4. มีการน าความรูจ้ากการพัฒนาและการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง (ฝังตัว)มาใช้ใน
การพัฒนาการเรียนการสอนหรือการปฏิบัติงานอยา่งเป็นรูปธรรม 

ข้อ 3 
(1,2,3) 

รองคณบดดี้านบริหาร ด้านบริหาร 

42 ร้อยละของผูด้ ารงต าแหน่งทางวิชาการศ. รศ. และ ผศ. ต่ออาจารยป์ระจ าทั้งหมด ร้อย
ละ 

30 รองคณบดดี้านบริหาร ด้านบริหาร 

43 ร้อยละของอาจารย์ที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอก ต่ออาจารย์ประจ าทั้งหมด ร้อย
ละ 

20 รองคณบดดี้านบริหาร ด้านบริหาร 

44 ร้อยละของผูด้ ารงต าแหน่งช านาญการ/ช านาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ/เชี่ยวชาญพิเศษ 
ต่อบุคลากรสายสนับสนุน 

ร้อย
ละ 

15 รองคณบดดี้านบริหาร ด้านบริหาร 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

กลยุทธ ์   
University KPIs/ ตัวชี้วัดขององค์กรตามพันธกิจ 

หน่วย
นับ 

2558 ผู้ก ากับหลัก ผู้รับผิดชอบ 

45 มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทุกระดับในสายงานที่เกี่ยวข้อง ครั้ง/ป ี 1 รองคณบดดี้านบริหาร ด้านบริหาร 

46 เตรียมความพร้อมในการจดัอัตราก าลังเพื่อทดแทนต าแหน่งที่จะเกษียณอายุราชการ ครั้ง/ป ี 1 รองคณบดดี้านบริหาร ด้านบริหาร 

การ
พัฒนา
คุณภาพ

ชีวิต 

47 ระดับความส าเร็จของคณุภาพชีวติของบุคลากรในมหาวิทยาลัยฯ 
1.  จัดตั้งกองทุนพัฒนาบุคลากรสวัสดิภาพ สวัสดิการ 
2.  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านสุขภาพพลานามัย ตามนโยบาย 3D (ประชาธิปไตย 
คุณธรรมจริยธรรม ความเป็นไทยและต่อต้านยาเสพติด) 
3.  จัดตั้ง Student Center 
4.  จัดตั้ง RMUTL sport club 
5.  จัดตั้ง Education Zone   

ข้อ 3 รองคณบดดี้านบริหาร ด้านบริหาร 
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ยุทธศาสตร์ที่4 : พัฒนาระบบบริหารจัดการและธรรมาภิบาล Good Governance and Modern Managementพัฒนาคุณภาพการบริหารงานแบบกระจายอ านาจ 
มีคุณภาพและมีส่วนร่วม 

เป้าประสงค์: จัดระบบบริหารจัดการที่เน้นการส่งเสริม ก ากับ ติดตาม มุ่งเน้นการกระจายอ านาจ ตามบทบาท ความรับผิดชอบ ทุกพ้ืนที่มีส่วนร่วมคิด ร่วมท า ร่วมพัฒนา 
ใช้ทรัพยากรต่างๆร่วมกันโดยยึดประโยชน์สูงสุดขององค์กร 

ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

กลยุทธ ์   
University KPIs/ ตัวชี้วัดขององค์กรตามพันธกิจ หน่วยนับ 2558 ผู้ก ากับหลัก ผู้รับผิดชอบ 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 
4 พัฒนา
ระบบบรหิาร
จัดการและธรร
มาภิบาล 
Good 
Governance 
and Modern 
Management 
พัฒนาคุณภาพ
การบริหาร
จัดการเพื่อการ
บริหารงาน
แบบกระจาย
อ านาจ มี
คุณภาพและมี
ส่วนร่วม 

การ
พัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

48 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
1.  พัฒนาปรับปรุงโครงงสร้างพื้นฐานสภาพแวดล้อมทางการศึกษาทุกพื้นที่ 
2.  ยกระดับมาตรฐานห้องสมุดทกุพ้ืนท่ี 
3.  พัฒนาห้องปฏิบัติการกลางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทุกพ้ืนท่ี 
4.  พัฒนาห้องปฏิบัติการมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศด้านวิชาชีพทุก
พื้นที ่
5.  พัฒนาโครงข่ายการสื่อสารและระบบอินเตอร์เนต็ที่มีประสิทธิภาพทุก
พื้นที ่

ข้อ 3 
(1,3,5) 

รองคณบดดี้านบริหาร ด้านบริหาร 

การ
พัฒนา
วัฒนธรรม
องค์กร 

49 จัดกิจกรรมส่งเสรมิการท านุศลิปวฒันธรรมการรักษาสิ่งแวดล้อม และการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตโิดยเนน้การให้บริการสังคมแบบจิตอาสา 

โครงการ/
กิจกรรม 

50 รองคณบดดี้านบริหาร ด้านบริหาร 

50 ความส าเร็จของการพัฒนาองค์ความรู้หรืองานวิจัย ด้านศลิปวัฒนธรรม
ล้านนา 
1. ศึกษาและมีส่วนร่วมในการบรูณะซ่อมแซมโบราณวัตถุล้านนา 
2. ศึกษาและจัดสร้างรถบุษบกทรงล้านนา 
3. ศึกษาและจัดสร้างพระมหาพิชัยมงกุฎ 
4. ศึกษาและจัดตั้งศูนย์การเรียนรูเ้ครื่องเขิน 
5. ศึกษารูปแบบ และจดัตั้งหอศิลปวัฒนธรรมล้านนา เพื่อการก าหนด

ข้อ 5 รองคณบดดี้านบริหาร ด้านบริหาร 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

กลยุทธ ์   
University KPIs/ ตัวชี้วัดขององค์กรตามพันธกิจ หน่วยนับ 2558 ผู้ก ากับหลัก ผู้รับผิดชอบ 

มาตรฐาน 
6. ยกย่องบุคลากรด้านศลิปวัฒนธรรม คนดศีรลี้านนา ด้านวัฒนธรรม 
(ภาคเหนือ 17 จังหวัด) 
7. มีคลังความรูด้้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา (ด้านบุคคลและองค์ความรู้) 
8. มีการสนับสนุนบุคลากรฝังตัวดา้นวัฒนธรรม 

51 ให้ความส าคญักับระบบประกันคณุภาพการศึกษาอย่างแท้จริง คะแนน
ประเมิน
คุณภาพ
การศึกษา
ภายใน 

3.51 ผู้ช้วยคณบดีงานประกันคณุภาพฯ ด้านงาน
ประกัน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การสร้างเครือข่ายและพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากล Networking and Internationalizationสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาทั้งใน
ในและต่างประเทศ โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรเพ่ือพัฒนาหลักสูตร กิจการหลักสูตรและ พัฒนาโลกทัศน์ วิสัยทัศน์ จากประสบการณ์การศึกษาและ
ท างานกับผู้อ่ืนในสังคมแบบ พหุวัฒนธรรม (Multicultural and Life Skills Literacy)  

เป้าประสงค์: พัฒนาความสามารถ ความรู้เชิงวิชาการ วิจัย ทักษะชีวิต ทักษะการท างานของบัณฑิตและต่อยอดองค์ความรู้และวิสัยทัศน์ของบุคลากรในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพของสังคมร่วมกับเครือข่ายตามมาตรฐานสากล 

ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

กลยุทธ ์   
University KPIs/ ตัวชี้วัดขององค์กรตามพันธกิจ 

หน่วย
นับ 

2558 
ผู้ก ากับ
หลัก 

ผู้รับผิดชอบ 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การสร้าง
เครือข่ายและ
พัฒนา
มหาวิทยาลยัสู่
สากล 
Networking 
and 
Internationaliz
ation 

ความร่วมมือ 
Co Op 

52 มีความร่วมมือและจัดกิจกรรมด้านการผลิตตัวป้อนร่วมกับสถาบันการศึกษามัธยม 
อาชีวะ 

แห่ง 2 รองคณบดี
ด้าน

วิชาการ 

ด้านวิชาการ 

53 มีงานวิจัย/กรณีศึกษาภายใต้ความร่วมมือกับสถานประกอบการ และ/หรือ ศิษยเ์ก่า เรื่อง 12 ผู้ช่วย
คณบดี

ด้านวิจัย 

ด้านงานวิจัย
และบริการ
วิชาการ 

54 ร้อยละของภาวะการมีงานท าของบัณฑิต ร้อยละ 75 รองคณบดี
ด้าน

วิชาการ 

ด้านวิชาการ 

การยกระดับ
มหาวิทยาลัย

สู่สากล 

55 ร้อยละของนักศึกษาช้ันปีสดุท้ายทีผ่่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ/การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ(IT)/สมรรถนะวิชาชีพ 

ร้อยละ 85 รองคณบดี
ด้าน

วิชาการ 

ด้านวิชาการ 

56 สร้างเครือข่ายร่วมกับผู้มสี่วนได้สว่นเสียและศิษยเ์ก่า ในการพัฒนาและจัดกจิกรรมของ
มหาวิทยาลยัฯเพื่อผลิตบณัฑติในลักษณะหุ้นส่วนการจัดการศึกษา 

เครือข่าย 8 รองคณบดี
ด้าน

ด้านวิชาการ 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

กลยุทธ ์   
University KPIs/ ตัวชี้วัดขององค์กรตามพันธกิจ 

หน่วย
นับ 

2558 
ผู้ก ากับ
หลัก 

ผู้รับผิดชอบ 

วิชาการ 

57 ความร่วมมือการแลกเปลีย่นนักศกึษา นักวิจัย อาจารย์ กับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ครั้ง/ป ี 2 รองคณบดี
ด้าน

วิชาการ 

ด้านวิชาการ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ และการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยทั้งระบบ Computer and Technology Literacy พัฒนา
ระบบสารสนเทศเพ่ือการให้บริการและการบริหารจัดการ ในทุกภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย 

เป้าประสงค์ : พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งองค์กร ก าหนดให้บุคลากร และนักศึกษามีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้มาตรฐานสากล 

ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

กลยุทธ ์   
University KPIs/ ตัวชี้วัดขององค์กรตามพันธกิจ 

หน่วย
นับ 

2558 
ผู้ก ากับ
หลัก 

ผู้รับผิดชอบ 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 6 

การพัฒนา
เทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อ
การเรยีนรู้และ

การบริหารจัดการ
มหาวิทยาลยัทั้ง

ระบบ 
Computer and 

Technology 
Literacy 

การ 
พัฒนาการ
ใช้ข้อมูล

สารสนเทศ
เพื่อการ
บริหาร
จัดการ 

58 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบบริหารจัดการระบบงานภายในมหาวิทยาลยัด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. พัฒนาระบบบริหารแผนงานและงบประมาณ (ERP) 
2. พัฒนาระบบทะเบียนกลาง 
3. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (QA) 
4. พัฒนาระบบการบรหิารงานวิจยั (R & D) 
5. พัฒนาระบบการบรหิารงานบุคคล(HR) 
6. ตรวจสอบสถานการณ์บริหารตน้ทุน ความเสี่ยง ในการด าเนินงาน ไม่น้อยกว่าปีละ 2 
ครั้งต่อป ี

ข้อ 3 รองคณบดี
ด้าน

บริหาร 

ด้านบริหาร 

59 การจัดอันดับของมหาวิทยาลัยในระดับชาติและนาๆชาติในกลุม่มหาวิทยาลัย 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (RANKING WEB OF UNIVERSITIES) 

อันดับ 1ใน5ของ
ระดับชาต ิ

รองคณบดี
ด้าน

บริหาร 

ด้านบริหาร 
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2.1 แผนปฏิบัติราชการและงบประมาณ 

ประจ าปีงบประมาณ 2558 
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แนวทางการจัดสรรงบประมาณของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2558 

แนวทางการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจ าปี พ.ศ. 2558 ให้ความส าคัญกับการขับเคลื่อนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 
เน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพ เสริมสร้างความเข้มแข็งและโดดเด่นในทุกเขตพ้ืนที่ ให้มีมาตรฐานสากล และส่งเสริมการปฏิรูปการจัดการศึกษาของ  
มหาวิทยาลัย ทั้งด้านคุณภาพครู หลักสูตร และกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในทุกภารกิจของมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาค 
ส่ ว น  โ ด ย ได้ ก า ห น ด น โย บ า ย ง บ ป ร ะ ม า ณ แ ล ะ แ น ว ท า ง ก า ร จั ด ส ร ร ง บ ป ร ะ ม า ณ ร า ย จ่ า ย ป ร ะ จ า ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ  พ .ศ .  2558 ดั ง นี้ 
              1. ให้ความส าคัญกับการด าเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย ที่มีผลต่อการส่งเสริมคุณภาพและประสิทธิภาพในการพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติ 
              2. บูรณาการการด าเนินงานตามภารกิจต่างๆ ของหน่วยงานให้ด าเนินงานครอบคลุมทั้งระบบอย่างมีประสิทธิภาพ ลดความซ้ าซ้อน โดยเชื่อมโยงกับ
กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน (PA) ของผู้บริหารทุกระดับ 

3. เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน คณะ พ้ืนที่ ควบคู่กับการพิจารณาการใช้ จ่ายงบประมาณให้ครอบคลุมแหล่งเงินและจัดล าดับ
ความส าคัญของภารกิจของมหาวิทยาลัย 

4. ส่งเสริมการสร้างศักยภาพการใช้จ่ายงบประมาณ และลดความเหลื่อมล้ า รวมทั้งพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และประสิทธิภาพผลการใช้จ่ ายของ
หน่วยงาน คณะ พ้ืนที่ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้ก าหนดวงเงินงบประมาณรายจ่ายจ านวน 2,205.93 ล้านบาท เพ่ือให้หน่วยงาน คณะ พ้ืนที่มีงบประมาณรายจ่ายเพียงพอใน
การขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับ “ปีแห่งคุณภาพการศึกษา” 
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โครงสร้างงบประมาณ 
โครงสร้างงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีสาระส าคัญสรุปดังนี้ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2558 
งบประมาณแผ่นดิน จ านวน 56.42 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 48.31 
งบประมาณรายได้ จ านวน 60.37 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 51.69 
งบประมาณทั้งส้ิน จ านวน 116.79 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100.00 

การจัดสรรงบประมาณ 
จัดสรรงบประมาณประจ า จ านวน 113.24 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 96.96 
จัดสรรงบประมาณพัฒนา จ านวน 3.55 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.04 
งบประมาณทั้งส้ิน จ านวน 116.79 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100.00 



51 
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การจัดสรรงบประมาณ 
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์เข้าร่วมการประชุมจัดสรรการใช้เงินปีงบประมาณในแต่ละปี โดยให้ ฝ่ายต่างๆ และคณะฯ ระดมความคิดเห็นถึงการวางแผนการ

จัดสรรเงินงบประมาณ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่คณะฯ และมหาวิทยาลัย โดยมีมติให้เบิกจ่าย 
1. งบด าเนินงาน ได้แก่ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ 
2. งบบุคลากร ได้แก่ เงินเดือนข้าราชการ ค่าการเลื่อนขั่นเงินเดือน 
3. งบอุดหนุน ได้แก่ งานวิจัย งานบริการวิชาการ เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ประกันสังคมพนักงานมหาวิทยาลัย 
4. งบรายจ่ายอื่น ได้แก่ โครงการที่ตอบสนองยุทธศาสตร์คณะ งานวิจัยยกระดับ  
5. งบรายได้ ได้แก่ เงินเดือนพนักงานตามพันธกิจ เงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว ประกันสังคมลูกจ้างชั่วคราว โครงการตามพันธกิจที่จ าเป็นของคณะทั้ง 4 ด้าน 

ได้แก่ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ
ที ่

งบการเงิน 
ยอดที่จัดสรร ปี 2558 

งบงานประจ า งานพัฒนา รวม 
1 งบด าเนินงาน 4,182,499  -    4,182,499  
2 งบบุคลากร 27,073,786  -   27,073,786  
3 งบอุดหนุน 22,442,466  1,222,100     23,664,566  
4 งบรายจ่ายอื่น 552,600  950,000       1,502,600  
5 งบรายได ้ 58,989,460  1,377,000     60,366,460  

รวม 116,789,911.00  
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การวางแผนการใช้จ่ายเงินที่มีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและตรวจสอบได้ คณะบริหารธุรกิจฯ มีการจัดประชุมในแต่ละเดือนเพื่อรับทราบและจัดวางแผนการใช้
เงินให้เป็นไปตามนโนบายของมหาวิทยาลัยมีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและตรวจสอบได้ รายละเอียดดังนี้ 

ไตรมาส งานประจ า งานพัฒนา 
ไตรมาสที่ 1 36% 20% 
ไตรมาสที่ 2 32% 35% 
ไตรมาสที่ 3 22% 30% 
ไตรมาสที่ 4 10% 15% 

รวม 100% 100% 
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แผนปฏิบัติราชการและงบประมาณ (หมวดงานประจ า) 

ที ่ งานหลัก หมวดงาน 
หมวด

งบประมาณ 

หมวด
งบประมาณ 

(ย่อย1) 

หมวด
งบประมาณ 

(ย่อย2) 
กรอบงาน 

ผลผลิต สงป. ผลรวม
งบประมาณ สังคม วิทย์ เงินรายได้ 

1 เงินเดือน 1 ข้าราชการ งบประมาณแผ่นดิน 
(งบบุคลากร) 

เงินเดือน เงินเดือน จ่ายเงินเดือน
บุคลากรประเภท
ข้าราชการ 

     
19,229,940  

       
4,380,646  

                 
23,610,586  

2 พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

งบประมาณแผ่นดิน 
(งบอุดหนุน) 

อัตราพนง.ม.เดิม - จ่ายเงินเดือน
บุคลากรประเภท
พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

       
19,869,180  

                 
19,869,180  

3 ลูกจ้างชั่วคราว งบประมาณรายได้ - - จ่ายเงินเดือน
บุคลากรประเภท
ลูกจ้างชั่วคราว 

         
10,930,200  

               
10,930,200  

2 ค่าตอบแทน
อื่นๆ 

4 งปม.สหกิจภาคปกต ิ งบประมาณรายได้ - - ค่าใช้จ่ายในงานสห
กิจ(ภาคปกติ) 

           
3,317,500  

                 
3,317,500  

5 งปม.สหกิจสมทบ งบประมาณรายได้ - - ค่าใช้จ่ายในงานสห
กิจ(ภาคสมทบ) 

           
3,765,000  

                 
3,765,000  

6 งปม.อาจารยพ์ิเศษ งบประมาณรายได้ - - ค่าจ้าง อ.พิเศษ             
3,539,000  

                 
3,539,000  

7 งปม.เงินประจ า
ต าแหน่งวิชาการ 

งบประมาณแผ่นดิน 
(งบบุคลากร) 

เงินเดือน เงินประจ าต าแหน่งทาง
วิชาการ 1 เท่า 

จ่ายเงินประจ า
ต าแหน่งวิชาการ 
ผศ. รศ. ศ. และ
ต าแหน่งสนับสนุน 
(พนักงาน) 

       
1,462,800  

          
268,800  

                   
1,731,600  

งบประมาณแผ่นดิน 
(งบบุคลากร) 

  เงินประจ าต าแหน่งทาง
วิชาการเพิ่ม 1 เท่า 

จ่ายเงินประจ า
ต าแหน่งวิชาการ 
ผศ. รศ. ศ. และ
ต าแหน่งสนับสนุน 

       
1,462,800  

          
268,800  

                   
1,731,600  
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ที ่ งานหลัก หมวดงาน 
หมวด

งบประมาณ 

หมวด
งบประมาณ 

(ย่อย1) 

หมวด
งบประมาณ 

(ย่อย2) 
กรอบงาน 

ผลผลิต สงป. ผลรวม
งบประมาณ สังคม วิทย์ เงินรายได้ 

(พนักงาน) 

8 ค่าสอนเกินภาระ 
(ข้าราชการ) 

งบประมาณแผ่นดิน 
(งบด าเนินงาน) 

 ค่าตอบแทน  ค่าตอบแทน
ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ 

จ่ายค่าสอนเกิน
ภาระ ข้าราชการ 

           
672,000  

                      
672,000  

9 ค่าสอนเกินภาระ 
(พนง.ม.) 

งบประมาณแผ่นดิน 
(งบอุดหนุน) 

อัตราพนักงาน
มหาวิทยาลัยเดิม 

- จ่ายค่าสอนเกิน
ภาระ พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

         
1,536,000  

                   
1,536,000  

10 ค่าสอนเกินภาระ 
(ลูกจ้างชั่วคราว) 

งบประมาณรายได้ - - จ่ายค่าสอนเกิน
ภาระ ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

           
2,160,000  

                 
2,160,000  

11 ค่าบริหารจัดการ
ภาคสมทบ ปวส. ป.
ตร ี

งบประมาณรายได้ - - ค่าสอนภาคสมทบ 
ปวส.ป.ตร ี

         
25,824,750  

               
12,252,000  

    วัสดึฝึกนศ. สมทบ                        
1,159,000  

    งบด าเนินงานอื่นๆ                      
12,413,750  

12 ค่าธุรการภาคสมทบ งบประมาณรายได้ - - จ่ายค่าธุรการภาค
สมทบตามที่
ปฏิบัติงาน 

           
7,378,500  

                 
7,378,500  
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ที ่ งานหลัก หมวดงาน 
หมวด

งบประมาณ 

หมวด
งบประมาณ 

(ย่อย1) 

หมวด
งบประมาณ 

(ย่อย2) 
กรอบงาน 

ผลผลิต สงป. ผลรวม
งบประมาณ สังคม วิทย์ เงินรายได้ 

3 ประกันสังคม 13 พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

งบประมาณแผ่นดิน 
(งบอุดหนุน) 

อัตราพนักงาน
มหาวิทยาลัยเดิม 

- จ่ายค่าประกันสังคม
พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

         
1,037,286  

                   
1,037,286  

14 ลูกจ้างชั่วคราว งบประมาณรายได้ - - จ่ายค่าประกันสังคม
ลูกจ้างชั่วคราว 

              
546,510  

                    
546,510  

4 วัสดุส านักงาน 15 ค่าวัสดุส านักงาน งบประมาณแผ่นดิน 
(งบด าเนินงาน) 

ค่าวัสดุ วัสดุส านักงาน ค่าใช้จ่ายจัดซื้อวัสดุ
ส านักงาน ทุกระดับ
หน่วยงาน  

            
950,868  

                      
950,868  

5 แผนงาน
ด าเนินการ 

16 ค่าใช้จ่ายการบริหาร
จัดการทั่วไป
หน่วยงาน 

งบประมาณแผ่นดิน 
(งบด าเนินงาน) 

ค่าใช้สอย ค่าเบี้ยเล้ียง ค่าเช่าที่พัก 
และค่าพาหนะ 

ค่าใช้จ่ายการบริหาร
จัดการทั่วไป 
หน่วยงาน บริหาร
จัดการส านักงาน 
งานบริการทั่วไป 
บริหารจัดการศึกษา, 
จัดประชุมใน
หน่วยงาน, เดินทาง
ไปราชการ (ไม่รวม
ฝึกอบรม), ประสาน
ความร่วมมือกับ
หน่วยงานอื่น, งาน
ซ่อมบ ารุงอาคาร
สถานที่, งาน
ประชาสัมพันธ,์ งาน
พิธีการต่างๆ, ฯลฯ  

            
300,000  

                      
300,000  
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ที ่ งานหลัก หมวดงาน 
หมวด

งบประมาณ 

หมวด
งบประมาณ 

(ย่อย1) 

หมวด
งบประมาณ 

(ย่อย2) 
กรอบงาน 

ผลผลิต สงป. ผลรวม
งบประมาณ สังคม วิทย์ เงินรายได้ 

17 งบกลาง งบประมาณแผ่นดิน 
(งบด าเนินงาน) 

ค่าวัสดุ  วัสดุการศึกษา ค่าใช้จ่ายการ
ด าเนินงานตาม
นโยบาย,แก้ไข
ข้อขัดข้องต่างๆใน
กรณีมีความจ าเป็น
เร่งด่วน 

          
250,000  

                        
250,000  

งบประมาณรายได้ - -               
250,000  

                    
250,000  

6 แผนการ
จัดการศึกษา 

18 ค่าวัสดุฝึกนักศึกษา 
ภาคปกต ิ 

งบประมาณแผ่นดิน 
(งบด าเนินงาน) 

ค่าวัสดุ วัสดุการศึกษา ค่าใช้จ่ายวัสดุฝึก
นักศึกษาไม่รวมภาค
สมทบและสหกิจ 

       
1,013,500  

          
608,000  

                   
1,621,500  

7 central retail 19  การบริหารจัดการ 
central retail 

งบประมาณรายได้ - - ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารจัดการ
หลักสูตร central 
retail 

              
972,000  

                    
972,000  

8 แผนงาน
ประกัน
คุณภาพ 

20 1 กิจกรรมจัดท า 
sar 
2 กิจกรรมซ้อม
ตรวจทุกระดับ 
3 กิจกรรมตรวจจริง
ทุกระดับ 

งบประมาณแผ่นดิน 
(รายจ่ายอื่น) 

 ค่าใช้จ่าย
พัฒนาการจัด
การศึกษา 

- ค่าใช้จ่ายในกจิกรรม
จัดท า SAR, 
กิจกรรมซ้อมตรวจ
ทุกระดับ,กิจกรรม
ตรวจจริงทุกระดับ 

552,600   552,600 

9 แผนงานสภา 21 ประชุมกรรมการ
ประจ าพื้นทีแ่ละ
คณะสถาบัน/ส านัก 

งบประมาณแผ่นดิน 
(งบด าเนินงาน) 

ถัวเฉลี่ย - ค่าใช้จ่ายการจัดและ
เข้าร่วมประชุม
กรรมการประจ า
พื้นที่และคณะ
สถาบัน/ส านัก  

299,771   299,771 

งบประมาณรายได้ - -               
306,000  

                    
306,000  



57 
 

แผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2558 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา 

 
 

ที ่ งานหลัก หมวดงาน 
หมวด

งบประมาณ 

หมวด
งบประมาณ 

(ย่อย1) 

หมวด
งบประมาณ 

(ย่อย2) 
กรอบงาน 

ผลผลิต สงป. ผลรวม
งบประมาณ สังคม วิทย์ เงินรายได้ 

22 ประชุม
คณะกรรมการ CEO 
พื้นที่ 

งบประมาณแผ่นดิน 
(งบด าเนินงาน) 

ถัวเฉลี่ย - ค่าใช้จ่ายการจัด
ประชุม
คณะกรรมการ CEO 
พื้นที่ 

           
78,360  

                          
78,360  

10 แผนการ
จัดการองค์
ความรู ้

23 แผนการจัดการองค์
ความรู ้

งบประมาณแผ่นดิน 
(งบด าเนินงาน) 

ถัวเฉลี่ย - ค่าใช้จ่ายในการจัด
ประชุม KM 
หน่วยงานให้ครบ
กระบวนการ PDCA 
และจัดประชุม
ภาพรวม
มหาวิทยาลัยโดย 
ส านักงานอธกิารบด ี
2ประเด็น 

           
10,000  

                          
10,000  

รวมงบประมาณงานประจ า   24,359,771    29,891,580    58,989,460   113,240,811  
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แผนปฏิบัติราชการและงบประมาณ (หมวดงานพัฒนา) 

ประเภท
งาน 

กลยุทธ์ โครงการ 
หมวด

งบประมาณ 
โครงการย่อย งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

ต. 
ค. 

พ.
ย. 

ธ.
ค. 

ม.
ค. 

ก.
พ. 

มี.
ค. 

เม.
ย. 

 
พ.
ค. 

 
มิ.
ย. 

 
ก.
ค. 

 
ส.
ค. 

 
ก.
ย. 

งาน
พัฒนา 

2.การพัฒนา
บุคลากร  

โครงการสร้าง
มาตรฐาน
วิชาชีพและ
ประสบการณ์
วิชาชีพ
คณาจารย ์

งบประมาณ
แผ่นดิน (งบ
รายจ่ายอื่น) 

โครงการพัฒนาคณุลักษณะ
อาจารย์ด้านทักษะการ
เรียนรูจ้ากการปฏิบัติงาน
จริง ในสถานประกอบการ 
(ฝังตัว) 

670,000                         ฝ่ายบรหิาร 

4.ความร่วมมือ 
Co Op  

โครงการ
ความร่วมมือ
ด้านการผลติ
ตัวป้อน
ร่วมกับ
สถาบันการศึ
กษา มัธยม 
อาชีวะ(co-
op) 

งบประมาณ
แผ่นดิน (งบ
รายจ่ายอื่น) 

โครงการความร่วมมือ
ร่วมกับสถาบันการศึกษา
และอาชีวศึกษาในการผลิต
ตัวป้อนให้กับคณะ
บริหารธรุกิจและศิลป
ศาสตร ์

60,000                         ฝ่ายวิชาการฯ 

โครงการเตรยีมความพร้อม
การจัดท าหลักสตูรร่วมกับ
สถานประกอบการ  
- ซีพีออล์(การตลาด)         
- ซีพีเอฟ (การตลาด)   
-สามมติรมอเตอร์(การ
บัญชี) 

40,000                         ฝ่ายวิชาการฯ 
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แผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2558 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา 

 
 

ประเภท
งาน 

กลยุทธ์ โครงการ 
หมวด

งบประมาณ 
โครงการย่อย งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

ต. 
ค. 

พ.
ย. 

ธ.
ค. 

ม.
ค. 

ก.
พ. 

มี.
ค. 

เม.
ย. 

 
พ.
ค. 

 
มิ.
ย. 

 
ก.
ค. 

 
ส.
ค. 

 
ก.
ย. 

โครงการ
ติดตาม
ผลสัมฤทธ์ิ
ของบัณฑิต 

งบประมาณ
แผ่นดิน (งบ
รายจ่ายอื่น) 

โครงการติดตามผลสมัฤทธ์ิ
ของบัณฑิตคณะ
บริหารธรุกิจศิลปศาสตร ์

40,000                         ฝ่ายวิชาการฯ 

5.การผลติบัณฑิต
นักปฏิบัติ (Hands 
On) 

โครงการ
เตรียมความ
พร้อมพื้นฐาน
วิชาการ GEN 
ED และ
วิชาชีพ
พื้นฐาน  

งบประมาณ
รายได ้

 1. โครงการปรับพื้นฐาน
วิชาชีพ นักศึกษาคณะ
บริหารธรุกิจและศิลป
ศาสตร์ ช้ันปีท่ี 1 ปี
การศึกษา 2558 
(750,000) 

750,000                         ฝ่ายวิชาการฯ  
/สสว. 

4. โครงการประกวด
โครงงานนักศึกษาทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(IT Market ครั้งท่ี 4 
ประจ าปีการศึกษา 2557)  

30,000                           

5. โครงการการแข่งขัน
ทักษะฝีมือแรงงานแห่งชาต ิ
ครั้งท่ี 27 ภาคเหนือ จ.
ล าปาง  

50,000                           
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ประเภท
งาน 

กลยุทธ์ โครงการ 
หมวด

งบประมาณ 
โครงการย่อย งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

ต. 
ค. 

พ.
ย. 

ธ.
ค. 

ม.
ค. 

ก.
พ. 

มี.
ค. 

เม.
ย. 

 
พ.
ค. 

 
มิ.
ย. 

 
ก.
ค. 

 
ส.
ค. 

 
ก.
ย. 

6.โครงการพัฒนาเนื้อหา
การเรยีนการสอน
ภาษาอังกฤษ 6 รายวิชา 

25,000                           

7.โครงการอบรมและ
พัฒนาการมีบุคลิกภาพและ
ทักษะการสื่อสารที่ดเีพื่อ
ศูนย์เตรียมความพร้อม เพื่อ
การท างาน คณะ
บริหารธรุกิจและศิลป
ศาสตร ์

403,880                           

8. โครงการร้านฝึกการ
จัดการขาย โดยความ
ร่วมมือสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ 
เชียงใหม่ - ล าพูน 

20,000                           

9. โครงการร้านฝึกการ
จัดการขาย โดยความ
ร่วมมือกับบริษัท เบทาโกร
ภาคเหนือ เกษตร
อุตสาหกรรม จ ากดั 

20,000                           

10. โครงการประยุกต์ใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทาง

50,000                           
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ประเภท
งาน 

กลยุทธ์ โครงการ 
หมวด

งบประมาณ 
โครงการย่อย งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

ต. 
ค. 

พ.
ย. 

ธ.
ค. 

ม.
ค. 

ก.
พ. 

มี.
ค. 

เม.
ย. 

 
พ.
ค. 

 
มิ.
ย. 

 
ก.
ค. 

 
ส.
ค. 

 
ก.
ย. 

การเงิน เพื่อฝึก
ประสบการณ์ร้านค้า 
Marketing Shop  
11. โครงการฝึกทักษะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ  

50,000                           

12. โครงการพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี ประจ าปี 
2558 

                         ฝ่ายวิชาการฯ /
สสว. 

13. โครงการพัฒนา
ปรับปรุงหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป ระดับปริญญาตร ี 
ประจ าปี 2558 

                         ฝ่ายวิชาการฯ  
/สสว. 

โครงการ
แข่งขันความ
เป็นเลิศทาง
วิชาการ 

งบประมาณ
แผ่นดิน (งบ
รายจ่ายอื่น) 

1.โครงการสมัมนาและการ
แข่งขันทักษะทางวิชาการ
ด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. 
ครั้งท่ี 3 

43,380                         ฝ่ายวิชาการฯ 

2.โครงการการบัญชี 
Cmru 2015 : การ
แข่งขันตอบปัญหา
ความรู้ด้านวิชาการ

3,680                         การบัญชี 
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แผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2558 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา 

 
 

ประเภท
งาน 

กลยุทธ์ โครงการ 
หมวด

งบประมาณ 
โครงการย่อย งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

ต. 
ค. 

พ.
ย. 

ธ.
ค. 

ม.
ค. 

ก.
พ. 

มี.
ค. 

เม.
ย. 

 
พ.
ค. 

 
มิ.
ย. 

 
ก.
ค. 

 
ส.
ค. 

 
ก.
ย. 

บัญชีระดับประเทศ (ม.
ราชภัฏเชียงใหม่) 

3.โครงการการแข่งขัน
ตอบค าถามทางบัญชี 
ระดับประเทศ ครั้งที่ 3 
ประจ าปี 2558 
"Thailand 
Accounting 
Challenge 2015" 
(สภาวิชาชีพบัญชี)  

34,700                         การบัญชี 

6.การจัดการ
ศึกษาตาม
อัธยาศัย 

โครงการ 
RMUTL HR 

Profile 

งบประมา
ณแผ่นดิน 
(งบเงิน
อุดหนุน) 

  5,300                         สถช. 

โครงการ 
RMUTL 

Knowledg
e Tank 

งบประมา
ณแผ่นดิน 
(งบเงิน
อุดหนุน) 

  230,000                         สถช. 
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ประเภท
งาน 

กลยุทธ์ โครงการ 
หมวด

งบประมาณ 
โครงการย่อย งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

ต. 
ค. 

พ.
ย. 

ธ.
ค. 

ม.
ค. 

ก.
พ. 

มี.
ค. 

เม.
ย. 

 
พ.
ค. 

 
มิ.
ย. 

 
ก.
ค. 

 
ส.
ค. 

 
ก.
ย. 

งบประมา
ณแผ่นดิน 

(งบ
รายจ่าย

อ่ืน) 

  40,000                         สถช. 

โครงการ
พัฒนา

หลักสูตร
อาชีพ 

modula 
system 

งบประมา
ณแผ่นดิน 
(งบเงิน
อุดหนุน) 

  100,000                         สถช. 

7.สวน
นวัตกรรม 

Innovation 
Park / COE 

โครงการวิจั
ยแบบมุ่ง
เป้าหมาย

ตาม
เอกลักษณ์
ของพ้ืนที่  

งบประมา
ณแผ่นดิน 
(งบเงิน
อุดหนุน) 

โครงการวิจัยแบบมุ่ง
เป้าหมายตาม
เอกลักษณ์ของพ้ืนที่  

586,800                         สวพ. 
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ประเภท
งาน 

กลยุทธ์ โครงการ 
หมวด

งบประมาณ 
โครงการย่อย งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

ต. 
ค. 

พ.
ย. 

ธ.
ค. 

ม.
ค. 

ก.
พ. 

มี.
ค. 

เม.
ย. 

 
พ.
ค. 

 
มิ.
ย. 

 
ก.
ค. 

 
ส.
ค. 

 
ก.
ย. 

    การจัดท าวารสารราช
มงคลล้านนา(RMUTL 
Journal of 
Humanities and 
Social Science) 

120,000                         ฝ่ายวิจัยและ
พัฒนา 

8.สนองงานอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ 

โครงการ
ยกระดับ
คุณภาพ
ชีวิตของ
หมู่บ้าน

ชุมชนแบบ
มีส่วนร่วม  

งบประมา
ณแผ่นดิน 
(งบเงิน
อุดหนุน) 

โครงการยกระดับ
คุณภาพชีวิตของ
หมู่บ้าน ชุมชน แบบมี
ส่วนร่วม  
 กรณี  หมู่บ้านป่าจี้  
หมู่ที่2 ต าบลทุ่งหลวง 
อ าเภอพร้าว   จังหวัด
เชียงใหม่ 

300,000                         ฝ่ายวิจัยและ
พัฒนา 

พัฒนา ผลรวม 3,672,740                           
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2.2 แผนงานโครงการตามพันธกิจ 
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แผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2558 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา 

 
 

แผนงานโครงการตามพันธกิจ 

งบประมาณ 2558 

คณะบริหารธรุกจิและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

แผนงานกิจการนักศึกษาและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิด

ชอบ 
หมาย
เหตุ งบประมาณ งบรายได้ งบอ่ืนๆ 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 โครงการสืบ
สาน
วัฒนธรรมพื้น
ถิ่น 

เพื่อสืบสานและ
อนุรักษ์
ศิลปะวัฒนธรรมพื้น
ถิ่นให้เป็นท่ี
ประทับใจ 

         
50,000.00  

                          คณะกรร
มการ
ท านุ
บ ารุง
ศิลปวัฒ
นธรรม 

  

2 โครงการไหว้
คร ู

เพื่อส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม
ตามแบบประเพณีที่
สืบถอนกันมา 

1. เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีอันดีงามที่มมีา
นานของไทย 
2.เพื่อส่งเสรมิให้
นักศึกษาใหม่และ
นักศึกษาปัจจุบันได้ท า
กิจกรรมร่วมกันสร้าง
สัมพันธ์ที่ด ี
3. เพื่อให้ตระหนักถึง
ความส าคญัและคุณงาม
ความดีของครูบา
อาจารย ์ 

       
50,000.00  

                          คณะกรร
มการ
ท านุ
บ ารุง
ศิลปวัฒ
นธรรม 
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แผนงานโครงการตามพันธกิจ 

งบประมาณ 2558 

คณะบริหารธรุกจิและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

แผนงานกิจการนักศึกษาและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิด

ชอบ 
หมาย
เหตุ งบประมาณ งบรายได้ งบอ่ืนๆ ต.ค

. 
พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.ย
. 

พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

3 โครงการ
ท าบุญคณะ
บริหารธรุกิจ
และศลิป
ศาสตร ์/ 
สาขา 

1.เพื่อสืบสาน
ประเพณีที่ดีงามและ
ปลูกฝั่งความกตัญญู
แก่นักศึกษา 
2. เพื่อสร้างขวัญ
และก าลังใจของ
คณาจารย์ ศิษย์เก่า 
และศิษย์ปัจจุบัน 

         
50,000.00  

                          คณะกรร
มการ
ท านุ
บ ารุง
ศิลปวัฒ
นธรรม 

  

4 โครงการสืบ
ฮีตสานฮอย 
ผ่อ  กอย
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมให้แตล่ะ
พื้นที่ได้จัดกิจกรรมที่
สร้างสรรคด์้าน
วัฒนธรรมที่ถูกต้อง 

         
50,000.00  

                          คณะกรร
มการ
ท านุ
บ ารุง
ศิลปวัฒ
นธรรม 
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แผนงานโครงการตามพันธกิจ 

งบประมาณ 2558 

คณะบริหารธรุกจิและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

แผนงานกิจการนักศึกษาและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิด

ชอบ 
หมาย
เหตุ งบประมาณ งบรายได้ งบอ่ืนๆ ต.ค

. 
พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.ย
. 

พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

5 เปิดโลกใหม่
ใน
มหาวิทยาลยั
คณะ
บริหารธรุกิจ
และศลิป
ศาสตร ์

1. กิจกรรมสาน
สัมพันธ์นักศึกษา
ใหม่เพื่อให้สามารถ
ปรับตัวเข้ากับ
สถานศึกษาและ
สภาพแวดล้อม 
2. จัดกิจกรรมเพื่อ
ละลายพฤติกรรม
ของนักศึกษา 

เชิงปริมาณ : 
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 900 คน 
เชิงคุณภาพ : 
นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 
สามารถปรับตัวเข้ากับ
เพื่อนและสถานศึกษาได้
ด ี

      
95,000.00  

                         งาน
กิจกรรม
นักศึกษา
/สโมสร
นักศึกษา 

9 – 
11 
ส.ค. 
2557 

6 กีฬา BALA 
Games 

1. จัดกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมสุขภาพของ
นักศึกษา2. จัด
กิจกรรมเพื่อสาน
สัมพันธ์และสร้าง
ความสามัคคีของ
นักศึกษา 

เชิงปริมาณ :ผู้เข้าร่วม
โครงการ จ านวน 900 
คนเชิงคุณภาพ :
นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 มีมี
สุขภาพท่ีดีและเกดิความ
รักและความสามัคคีใน
หมู่คณะ 

    
100,000.0
0  

                          งาน
กิจกรรม
นักศึกษา
/สโมสร
นักศึกษา 

14 
ส.ค. 
57 



69 
 

แผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2558 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา 

 
 

แผนงานโครงการตามพันธกิจ 

งบประมาณ 2558 

คณะบริหารธรุกจิและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

แผนงานกิจการนักศึกษาและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิด

ชอบ 
หมาย
เหตุ งบประมาณ งบรายได้ งบอ่ืนๆ ต.ค

. 
พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.ย
. 

พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

7 BALA Camp 
ครั้งท่ี 12 

1. กิจกรรมสาน
สัมพันธ์นักศึกษา
คณะบริหารธรุกิจ
และศลิปศาสตร ์
เพื่อให้สามารถ
ปรับตัวเข้ากับการ
อยู่ร่วมกันในสังคม 
2. จัดกิจกรรมเพื่อ
ละลายพฤติกรรม
ของนักศึกษา 

เชิงปริมาณ : 
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 200 คน 
เชิงคุณภาพ : 
ตัวแทนนักศึกษาช้ันปีท่ี 
1สามารถปรับตัวเข้ากับ
เพื่อนและท างานเป็นทีม
ได ้ 

      
75,000.00  

                         สโมสร
นักศึกษา 

1 ก.พ. 
57 

8 ปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่ 

1.  กิจกรรมสร้าง
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การเรยีนการสอน
ของคณะ
บริหารธรุกิจและ
ศิลปะศาสตร ์
2. กิจกรรมเตรียม
ความพร้อมให้กับ
นักศึกษาก่อนเปิด

เชิงปริมาณ : 
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 1,200 คน 
เชิงคุณภาพ : 
นักศึกษาช้ันปีท่ี 1มี
ความพร้อมและมีความ
เข้าใจเกี่ยวกับการเรียน
การสอน 

       
80,000.00  

                          งาน
กิจกรรม
นักศึกษา
/สโมสร
นักศึกษา 

14 
ส.ค. 
57 
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แผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2558 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา 

 
 

แผนงานโครงการตามพันธกิจ 

งบประมาณ 2558 

คณะบริหารธรุกจิและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

แผนงานกิจการนักศึกษาและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิด

ชอบ 
หมาย
เหตุ งบประมาณ งบรายได้ งบอ่ืนๆ ต.ค

. 
พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.ย
. 

พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

ภาคเรยีน 

9 ปัจฉิมนิเทศ
นักศึกษา 

1. กิจกรรมเตรียม
ความพร้อมให้กับ
นักศึกษาคณะ
บริหารธรุกิจและ
ศิลปศาสตร์ก่อนจบ
การศึกษาเพื่อ
เตรียมพร้อมก่อน
เข้าสู่ตลาดแรงงาน 

เชิงปริมาณ : 
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 800 คน 
เชิงคุณภาพ : 
นักศึกษาช้ันปีสุดท้ายมี
ความพร้อมก่อนเข้าสู่
ตลาดแรงงาน  

       
80,000.00  

                            1 ก.พ. 
57 
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แผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2558 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา 

 
 

แผนงานโครงการตามพันธกิจ 

งบประมาณ 2558 

คณะบริหารธรุกจิและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

แผนงานกิจการนักศึกษาและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิด

ชอบ 
หมาย
เหตุ งบประมาณ งบรายได้ งบอ่ืนๆ 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
0 

ประกวดไม้
งาม
บริหารธรุกิจ
ฯ 

1. กิจกรรมการ
พัฒนาบุคลิกภาพ
ให้กับนักศึกษาคณะ
บริหารธรุกิจและ
ศิลปศาสตร2์. 
กิจกรรมส่งเสริมการ
กล้าแสดงออก
ในทางที่ถูกต้องของ
นักศึกษา 

เชิงปริมาณ :ผู้เข้าร่วม
โครงการ จ านวน 900 
คนเชิงคุณภาพ :
นักศึกษาช้ันปีท่ี 1มี
ความกล้าแสดงออก
ในทางที่ถูกต้อง 

       
25,000.00  

                          งาน
กิจกรรม
นักศึกษา
/สโมสร
นักศึกษา 

21 
ส.ค. 
57 

1
1 

RMUTL 
STAR 
CONTEST 
2013 

1.  กิจกรรมการ
พัฒนาบุคลิกภาพ
ให้กับนักศึกษาคณะ
บริหารธรุกิจและ
ศิลปศาสตร ์
2.  กิจกรรมส่งเสริม
การกล้าแสดงออก
ในทางที่ถูกต้องของ
นักศึกษา 

เชิงปริมาณ : 
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 900 คน 
เชิงคุณภาพ : 
ความพึงพอใจในการเข้า
ร่วมโครงการของ
นักศึกษา 

       
30,000.00  

                          งาน
กิจกรรม
นักศึกษา
/สโมสร
นักศึกษา
/กพน. 

รอบ
แรก  
4 ต.ค. 
2557 
รอบ
สอง 
29 
ต.ค. 
2557 
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แผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2558 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา 

 
 

แผนงานโครงการตามพันธกิจ 

งบประมาณ 2558 

คณะบริหารธรุกจิและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

แผนงานกิจการนักศึกษาและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิด

ชอบ 
หมาย
เหตุ งบประมาณ งบรายได้ งบอ่ืนๆ 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
2 

อบรม
คุณธรรม
จริยธรรม 

1. กิจกรรมอบรมให้
ความรู้แก่นักศึกษา
ให้เป็นผู้มีคณุธรรม
และจริยธรรม 

เชิงปริมาณ : 
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 1,200 คน 
เชิงคุณภาพ : 
นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 มี
ความรู้ด้านคุณธรรม
และจริยธรรม 

     
280,000.0
0  

                          งาน
กิจกรรม
นักศึกษา
/สโมสร
นักศึกษา 

8 ส.ค. 
57 

1
3 

แห่เทียน
พรรษา 

1. กิจกรรมส่งเสรมิ
การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
2. กิจกรรมพิธีกรรม
ทางศาสนา  

เชิงปริมาณ : 
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 800 คน 
เชิงคุณภาพ : 
นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 มี
ความรู้ด้านประเพณีและ
พิธีกรรมทางศาสนา 

       
15,000.00  

                          งาน
กิจกรรม
นักศึกษา
/สโมสร
นักศึกษา
/ศูนย์
ศิลปะวั
ฒนธรรม 

2 ก.ค. 
57 
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แผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2558 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา 

 
 

แผนงานโครงการตามพันธกิจ 

งบประมาณ 2558 

คณะบริหารธรุกจิและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

แผนงานกิจการนักศึกษาและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิด

ชอบ 
หมาย
เหตุ งบประมาณ งบรายได้ งบอ่ืนๆ 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
4 

พิธีไหว้ครู
คณะ
บริหารธรุกิจ
และศลิป
ศาสตร ์

1. กิจกรรมส่งเสรมิ
การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม2. 
กิจกรรมพิธีกรรม
ทางศาสนา (พิธีไหว้
ครู)3. กิจกรรม
ส่งเสริมการแสดง
ความกตัญญูต่อคร ู

เชิงปริมาณ :ผู้เข้าร่วม
โครงการ จ านวน 800 
คนเชิงคุณภาพ :
นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 มี
ความรู้ด้านประเพณีและ
พิธีกรรมทางศาสนา 

       
10,000.00  

                          งาน
กิจกรรม
นักศึกษา
/สโมสร
นักศึกษา 

21 
ส.ค. 
57 

1
5 

นมัสการครู
บาศรีวิชัย 

1.  กิจกรรมส่งเสริม
การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
2.  กิจกรรม
พิธีกรรมทางศาสนา  

เชิงปริมาณ : 
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 800 คน 
เชิงคุณภาพ : 
นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 มี
ความรู้ด้านประเพณีและ
พิธีกรรมทางศาสนา 

       
15,000.00  

                          งาน
กิจกรรม
นักศึกษา
/สโมสร
นักศึกษา
/ศูนย์
ศิลปะวั
ฒนธรรม 

10 
ก.ย. 
57 
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แผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2558 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา 

 
 

แผนงานโครงการตามพันธกิจ 

งบประมาณ 2558 

คณะบริหารธรุกจิและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

แผนงานกิจการนักศึกษาและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิด

ชอบ 
หมาย
เหตุ งบประมาณ งบรายได้ งบอ่ืนๆ 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
6 

ลอยกระทง 1. กิจกรรมส่งเสรมิ
การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
2. กิจกรรมสืบสาน
ประเพณ ี

เชิงปริมาณ : 
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 50-80 คน 
เชิงคุณภาพ : 
นักศึกษาคณะ
บริหารธรุกิจฯ มีความรู้
ด้านประเพณีเพิม่มาก
ขึ้น 

         
8,000.00  

                          งาน
กิจกรรม
นักศึกษา
/สโมสร
นักศึกษา
/ศูนย์
ศิลปะวั
ฒนธรรม 

5-7 
พ.ย. 
2014 

1
7 

ท าบุญคณะ
บริหารธรุกิจ
และศลิป
ศาสตร ์

1. กิจกรรมส่งเสรมิ
การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
2. กิจกรรมพิธีกรรม
ทางศาสนา  
3. กิจกรรมสร้าง
ขวัญและก าลังใจ 
และเสรมิสร้างความ
เป็นศิริมงคล 

เชิงปริมาณ : 
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 800 คน 
เชิงคุณภาพ : 
นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 มี
ความรู้ด้านประเพณีและ
พิธีกรรมทางศาสนา 

       
10,000.00  

                          งาน
กิจกรรม
นักศึกษา
/สโมสร
นักศึกษา 

1 ก.พ. 
57 
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แผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2558 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา 

 
 

แผนงานโครงการตามพันธกิจ 

งบประมาณ 2558 

คณะบริหารธรุกจิและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

แผนงานกิจการนักศึกษาและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิด

ชอบ 
หมาย
เหตุ งบประมาณ งบรายได้ งบอ่ืนๆ 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
8 

กิจกรรมขึ้น
ดอยปีนี้ท าดี
เพื่อพ่อ 

1. กิจกรรม
เสรมิสร้างความ
สามัคคีในหมู่คณะ 
2. กิจกรรม
เสรมิสร้างสุขภาพ
ให้กับนักศึกษา 

เชิงปริมาณ : 
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 30-50 คน 
เชิงคุณภาพ : 
ตัวแทนนักศึกษามี
สุขภาพท่ีดีและมีความ
สามัคคีในหมู่คณะ 

     -                          งาน
กิจกรรม
นักศึกษา
/สโมสร
นักศึกษา 

13 
พ.ค. 
57 

1
9 

Big 
Cleaning 
Day 

 1.  กิจกรรมสรา้ง
ความสามัคคีให้กับ
นักศึกษา 2.  
กิจกรรมสร้างจติ
สาธารณะให้กับ
นักศึกษา 

เชิงปริมาณ :ผู้เข้าร่วม
โครงการ จ านวน 800 
คนเชิงคุณภาพ :
นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 เป็นผู้
มีจิตสาธารณะ 

       
20,000.00  

                          งาน
กิจกรรม
นักศึกษา
/สโมสร
นักศึกษา 

11 
ส.ค. 
57 
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แผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2558 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา 

 
 

แผนงานโครงการตามพันธกิจ 

งบประมาณ 2558 

คณะบริหารธรุกจิและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

แผนงานกิจการนักศึกษาและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิด

ชอบ 
หมาย
เหตุ งบประมาณ งบรายได้ งบอ่ืนๆ ต.ค

. 
พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.ย
. 

พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

2
0 

เปิดโลกใหม่
ใน
มหาวิทยาลยั 
No-s No-l 

1. กิจกรรมสาน
สัมพันธ์นักศึกษา
ใหม่เพื่อให้สามารถ
ปรับตัวเข้ากับ
สถานศึกษาและ
สภาพแวดล้อม 
2. จัดกิจกรรมเพื่อ
ละลายพฤติกรรม
ของนักศึกษา 

เชิงปริมาณ : 
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 800 คน 
เชิงคุณภาพ : 
นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 
สามารถปรับตัวเข้ากับ
เพื่อนและสถานศึกษาได้
ด ี

       
50,000.00  

                          งาน
กิจกรรม
นักศึกษา
/สโมสร
นักศึกษา
/กพน. 

16 
ส.ค. 
57 

2
1 

เปิดโลก
กิจกรรม 

1. กิจกรรมสาน
สัมพันธ์นักศึกษา
ใหม่เพื่อให้สามารถ
ปรับตัวเข้ากับ
สถานศึกษาและ
สภาพแวดล้อม 
2. จัดกิจกรรมสร้าง
การใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ของ
นักศึกษา 

เชิงปริมาณ : 
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 800 คน 
เชิงคุณภาพ : 
นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 
สามารถปรับตัวเข้า
สถานศึกษาได้ดีและใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน ์

     -                          งาน
กิจกรรม
นักศึกษา
/สโมสร
นักศึกษา
/กพน. 

10 
ก.ย. 
57 



77 
 

แผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2558 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา 

 
 

แผนงานโครงการตามพันธกิจ 

งบประมาณ 2558 

คณะบริหารธรุกจิและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

แผนงานกิจการนักศึกษาและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิด

ชอบ 
หมาย
เหตุ งบประมาณ งบรายได้ งบอ่ืนๆ ต.ค

. 
พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.ย
. 

พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

2
2 

วันเด็ก
แห่งชาติ  

1. กิจกรรมส่งเสรมิ
จิตสาธารณะของ
นักศึกษา 

เชิงปริมาณ : 
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 800 คน 
เชิงคุณภาพ : 
นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 เป็นผู้
มีจิตสาธารณะ 

     -                          งาน
กิจกรรม
นักศึกษา
/สโมสร
นักศึกษา 

10 
ม.ค. 
58 

2
3 

โครงการ
ปัจฉิม 
ประจ าปี
การศึกษา 
2557 

1. กิจกรรมส่งเสรมิ
จิตสาธารณะของ
นักศึกษา 

เชิงปริมาณ : 
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 800 คน 
เชิงคุณภาพ : 
นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 เป็นผู้
มีจิตสาธารณะ 

     -                          งาน
กิจกรรม
นักศึกษา
/สโมสร
นักศึกษา 

10 
ม.ค. 
58 
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แผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2558 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา 

 
 

แผนงานโครงการตามพันธกิจ 

งบประมาณ 2558 

คณะบริหารธรุกจิและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

แผนงานกิจการนักศึกษาและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิด

ชอบ 
หมาย
เหตุ งบประมาณ งบรายได้ งบอ่ืนๆ ต.ค

. 
พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.ย
. 

พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

2
4 

โครงการ
ปฐมนิเทศ
และงาน
บายศรสีู่ขวัญ
นักศึกษาใหม่ 

1. เพื่อเป็นการ
รักษาประเพณี
โบราณของล้านนา
และร่วมสืบสานอัต
ลักษณ์ความเป็น
ล้านนาแก่
นักศึกษา2. เพื่อให้
นักศึกษาใหม่ไดม้ี
ส่วนร่วมในกิจกรรม
ที่ทางสาขาและ
คณะกรรมการ
นักศึกษาด าเนินการ
เพื่อให้นักศึกษาเป็น
นักศึกษาตามอัต
ลักษณ์ของ
มหาวิทยาลยั3. 
เพื่อให้เกิด
ความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างคณาจารย์

เชิงปริมาณ :ผู้เข้าร่วม
โครงการ จ านวน 100 
คนเชิงคุณภาพ :
นักศึกษาใหม่ไดร้่วม
กิจกรรมสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีและ
สร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างคณาจารย์และ
เพื่อนนักศึกษา 

         
5,000.00  

 -                          งาน
กิจกรรม
นักศึกษา
/สโมสร
นักศึกษา 

  



79 
 

แผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2558 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา 

 
 

แผนงานโครงการตามพันธกิจ 

งบประมาณ 2558 

คณะบริหารธรุกจิและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

แผนงานกิจการนักศึกษาและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิด

ชอบ 
หมาย
เหตุ งบประมาณ งบรายได้ งบอ่ืนๆ ต.ค

. 
พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.ย
. 

พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

และนักศึกษา 
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แผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2558 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา 

 
 

แผนงานโครงการตามพันธกิจ 

งบประมาณ 2558 

คณะบริหารธรุกจิและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

แผนงานกิจการนักศึกษาและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิด

ชอบ 
หมาย
เหตุ งบประมาณ งบรายได้ งบอ่ืนๆ ต.ค

. 
พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.ย
. 

พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

2
5 

โครงการเดิน
นมัสการครู
บาศรีวิชัย 
ประจ าปี
การศึกษา 
2557 

1. เพื่อ
ประชาสมัพันธ์
ศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีที่จัดเป็น
ประจ าทุกป ี
2. เพื่อส่งเสริมให้
นักศึกษาใหม่ และ
นักศึกษารุ่นพี่ได้ท า
กิจกรรมร่วมกันเป็น
การสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างนักศึกษา 
3. เพื่อส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีอันดีงามที่
มีมานานของไทย 
4. เพื่ออนุรักษ์สืบ
สานประเพณีทีด่ีงาม
สืบไป 

เชิงปริมาณ : 
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 200 คน 
เชิงคุณภาพ : 
คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี 
นักศึกษา ตะหนักถึง
ความส าคญัและสร้าง
สัมพันธ์ที่ดีอันดีงาม 

  5000  -                              



81 
 

แผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2558 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา 

 
 

แผนงานโครงการตามพันธกิจ 

งบประมาณ 2558 

คณะบริหารธรุกจิและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

แผนงานกิจการนักศึกษาและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิด

ชอบ 
หมาย
เหตุ งบประมาณ งบรายได้ งบอ่ืนๆ ต.ค

. 
พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.ย
. 

พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

2
6 

โครงการปลูก
ต้นไม้ถวาย
วัดเพื่อเฉลมิ
พระเกียรต ิ

  เชิงปริมาณ : 
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 800 คน 
เชิงคุณภาพ : 
นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 เป็นผู้
มีจิตสาธารณะ 

     -                              

2
7 

โครงการท านุ
บ ารุง
ศิลปวัฒนธรร
มสืบสาน
ประเพณียี่
เป็ง 
(จอมทอง) 

1. เพื่อให้นักศึกษา
ได้ร่วมกันท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงาม
ของท้องถิ่น 
2. เพื่อให้นักศึกษา
ร่วมกันสืบทอด
ประเพณีอันดีงามให้
คงอยู่ตลอดไป 
3.เพื่อ
ประชาสมัพันธ์ 
มทร.ล้านนา  
(จอมทอง) เป็นที่

เชิงปริมาณ : 
1. นักศึกษา ศิษย์เก่า 
และบุคคลที่สนใจ 
จ านวน 1,286 คน 
เชิงคุณภาพ : 
1. นักศึกษา ศิษย์เก่า 
และบุคลากร มสี่วนร่วม
ในโครงการ ร้อยละ95 

         
8,000.00  

 -                              
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แผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2558 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา 

 
 

แผนงานโครงการตามพันธกิจ 

งบประมาณ 2558 

คณะบริหารธรุกจิและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

แผนงานกิจการนักศึกษาและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิด

ชอบ 
หมาย
เหตุ งบประมาณ งบรายได้ งบอ่ืนๆ ต.ค

. 
พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.ย
. 

พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

รู้จักมากยิ่งขึ้น 

2
8 

โครงการเดิน
ตามรอยเท้า
พ่อด้วยวิถี
พอเพียง 5 
ธันวา
มหาราช 

1. เพื่อให้นักศึกษา
ได้ร่วมกันท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงาม
ของท้องถิ่น2. 
เพื่อให้นักศึกษา
ร่วมกันสืบทอด
ประเพณีอันดีงามให้
คงอยู่ตลอดไป3.
เพื่อประชาสมัพันธ์ 
มทร.ล้านนา  

เชิงปริมาณ :1. 
นักศึกษา ศิษย์เก่า และ
บุคคลที่สนใจ จ านวน 
1,286 คนเชิงคุณภาพ 
:1. นักศึกษา ศิษย์เก่า 
และบุคลากร มสี่วนร่วม
ในโครงการ ร้อยละ95 

         
6,000.00  

 -                              
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แผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2558 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา 

 
 

แผนงานโครงการตามพันธกิจ 

งบประมาณ 2558 

คณะบริหารธรุกจิและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

แผนงานกิจการนักศึกษาและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิด

ชอบ 
หมาย
เหตุ งบประมาณ งบรายได้ งบอ่ืนๆ ต.ค

. 
พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.ย
. 

พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

(จอมทอง) เป็นที่
รู้จักมากยิ่งขึ้น 



84 
 

แผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2558 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา 

 
 

แผนงานโครงการตามพันธกิจ 

งบประมาณ 2558 

คณะบริหารธรุกจิและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

แผนงานกิจการนักศึกษาและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิด

ชอบ 
หมาย
เหตุ งบประมาณ งบรายได้ งบอ่ืนๆ ต.ค

. 
พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.ย
. 

พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

2
9 

โครงการ
เสรมิสร้าง
ประสบการณ์
ชีวิตในรั้ว
มหาวิทยาลยั
และงาน
ขันโตกการ
บัญช ีครั้งท่ี 
2 

1.เพื่อให้นักศึกษาได้
เรียนรู้ประสบการณ์
ในการใช้ชีวิตในรั้ว
มหาวิทยาลยัฯ จาก
รุ่นพี่สาขาการบัญชี 
2.เพื่อเป็นการรักษา
ประเพณีโบราณของ
ล้านนาและร่วมสืบ
สานอัตลักษณ์ความ
เป็นล้านนาแก่
นักศึกษา 
3. เพื่อให้นักศึกษา
ใหม่ไดม้ีส่วนร่วมใน
กิจกรรมที่ทางสาขา
และคณะกรรมการ
นักศึกษาด าเนินการ
เพื่อให้นักศึกษาเป็น
นักศึกษาตามอัต
ลักษณ์ของ
มหาวิทยาลยั 
4.เพื่อให้เกิด
ความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างคณาจารย์
และนักศึกษาสาขา
การบัญชี 
5.เพื่อเป็นการ

เชิงปริมาณ : 
1. จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 160 คน 
เชิงคุณภาพ : 
1. จ านวนเรื่องของ
การบูรณาการงานด้าน
ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและ
รักษาสิ่งแวดล้อม 

       
23,600.00  

 -                              
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แผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2558 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา 

 
 

แผนงานโครงการตามพันธกิจ 

งบประมาณ 2558 

คณะบริหารธรุกจิและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

แผนงานกิจการนักศึกษาและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิด

ชอบ 
หมาย
เหตุ งบประมาณ งบรายได้ งบอ่ืนๆ ต.ค

. 
พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.ย
. 

พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

3
0 

โครงการสู่
อ้อมอกการ
บัญช ี

1. เพื่อให้นักศึกษา
ใหม่เรียนรู้
กระบวนการท างาน
ร่วมกันเป็นทีม2.
เพื่อให้นักศึกษาได้มี
พื้นที่ในการแสดง
ความคิดเห็นต่อ
สาขาการบญัช3ี.
เพื่อให้นักศึกษาได้
รู้จักคณาจารย์ 
เจ้าหน้าท่ี และรุ่นพี่
ทั้งศิษย์เก่า ศิษย์
ปัจจุบัน4.เพื่อให้
นักศึกษารุ่นพี่ได้ท า
กิจกรรมร่วมกัน 

เชิงปริมาณ :1. จ านวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ 125 
คนเชิงคุณภาพ :1.
จ านวนเรื่องของการบูร
ณาการงานด้านท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม
และรักษาสิ่งแวดล้อม 

       
10,000.00  

 -                          หลักสตูร
การบัญชี 
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แผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2558 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา 

 
 

แผนงานโครงการตามพันธกิจ 

งบประมาณ 2558 

คณะบริหารธรุกจิและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

แผนงานกิจการนักศึกษาและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิด

ชอบ 
หมาย
เหตุ งบประมาณ งบรายได้ งบอ่ืนๆ ต.ค

. 
พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.ย
. 

พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

3
1 

โครงการ
กาดหมั้ว
คัวกิ๋น ย้อน
ถิ่นเวียงเจ็ด
ลิน ครั้งท่ี 4 

1. เพื่อให้นักศึกษา
ได้น าความรู้ที่ได้
เรียนในรายวิชา
ต่างๆมาประยุกต์กับ
การจัดโครงการใน
ครั้งนี ้
2. เพื่อให้นักศึกษา
รู้จักการท างานเป็น
กลุ่ม โดยมีการวาง
แผนการปฏิบัติงาน 
3. เพื่อสร้าง
ประสบการณ์การ
ท างานจริงและสร้าง
ความสามัคคีในกลุ่ม
นักศึกษา 
4.เพื่อให้นักศึกษา
รู้จักการน าความรูไ้ป
ประยุกต์ใช้อย่าง
เหมาะสมกับ

เชิงปริมาณ : 
1. จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 1,500 คน 
เชิงคุณภาพ : 
1.ความส าเร็จของ
โครงการเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ ร้อยละ 
80 

  75000  -                          หลักสตูร
การตลา
ด 
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แผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2558 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา 

 
 

แผนงานโครงการตามพันธกิจ 

งบประมาณ 2558 

คณะบริหารธรุกจิและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

แผนงานกิจการนักศึกษาและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิด

ชอบ 
หมาย
เหตุ งบประมาณ งบรายได้ งบอ่ืนๆ ต.ค

. 
พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.ย
. 

พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

สถานการณ์ปัจจุบัน 
5.เพื่อให้เกิดการบูร
ณาการระหว่างการ
จัดการเรียนการ
สอนผสมผสานกับ
การส่งเสริมด้าน
วัฒนธรรมลา้นนา 
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แผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2558 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา 

 
 

แผนงานโครงการตามพันธกิจ 

งบประมาณ 2558 

คณะบริหารธรุกจิและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

แผนงานกิจการนักศึกษาและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิด

ชอบ 
หมาย
เหตุ งบประมาณ งบรายได้ งบอ่ืนๆ ต.ค

. 
พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.ย
. 

พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

3
2 

โครงการ
อบรมเชิง
ปฏิบัติการให้
ความรู้ทักษะ
การประกัน
คุณภาพ
การศึกษาแก่
นักศึกษา 
สาขาการ
บัญชี 
ประจ าปี
การศึกษา 
2557 

1. เพื่อเป็นการให้
ความรู้ใหม่แก่
นักศึกษาสาขาการ
บัญชีในเรื่อง
เกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษา2. 
เพื่อให้นักศึกษาเห็น
ความส าคญัของการ
ประกันคณุภาพ
การศึกษา3. เพื่อให้
นักศึกษาได้น า
ความรู้ที่ได้รับจาก
การอบรมไปใช้ใน
การจัดกิจกรรม
นักศึกษาได้อย่าง
ถูกต้อง4. เพื่อให้
คณาจารย์และ
นักศึกษาได้มีการ
แลกเปลีย่นความรู้

เชิงปริมาณ :1. จ านวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ 200 
คนเชิงคุณภาพ :1.
ความส าเร็จของ
โครงการเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ ร้อยละ 
80 

       
26,000.00  

 -                          หลักสตูร
การบัญชี 
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แผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2558 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา 

 
 

แผนงานโครงการตามพันธกิจ 

งบประมาณ 2558 

คณะบริหารธรุกจิและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

แผนงานกิจการนักศึกษาและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิด

ชอบ 
หมาย
เหตุ งบประมาณ งบรายได้ งบอ่ืนๆ ต.ค

. 
พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.ย
. 

พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

เกี่ยวกับงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 
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แผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2558 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา 

 
 

แผนงานโครงการตามพันธกิจ 

งบประมาณ 2558 

คณะบริหารธรุกจิและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

แผนงานกิจการนักศึกษาและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิด

ชอบ 
หมาย
เหตุ งบประมาณ งบรายได้ งบอ่ืนๆ ต.ค

. 
พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.ย
. 

พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

3
3 

โครงการ
ศึกษาดูงาน
เพิ่มพูน
ประสบ
กาณณ์นอก
ห้องเรียน 
ครั้งท่ี 2 
นักศึกษา
หลักสตูร
บริหารธรุกิจ 
(สาขาการ
จัดการ 
จอมทอง) 

1. เพื่อให้นักศึกษา
ได้มโีอกาสประสาน
แนวคิดทางวิชาการ
กับสภาพจริงท่ีได้
พบเห็นในการศึกษา
ดูงานนอกสถานท่ี 
2. เพื่อเพ่ิมพูน
ความรู้และ
ประสบการณ์ให้กับ
นักศึกษา 
3. เพื่อเป็นการจัด
กิจกรรมเสริม
หลักสตูร ซึ่งเป็น
ส่วนหน่ึงของ
หลักสตูร
บริหารธรุกิจบัณฑิต 

เชิงปริมาณ : 
1. จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 44 คน 
เชิงคุณภาพ : 
1.ความส าเร็จของ
โครงการเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ ร้อยละ 
80 
2. คณาจารย์และ
นักศึกษาได้รบัความรู้ใน
เรื่องการบริหารงานของ
แต่ละองค์กร 

  15200  -                          คณะ
บริหารธุ
รกิจและ
ศิลป
ศาสตร ์
(จอมทอ
ง) 
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แผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2558 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา 

 
 

แผนงานโครงการตามพันธกจิ 
งบประมาณ 2558  

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
แผนงานวิชาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงการ งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิด
ชอบ 

หมาย
เหตุ งบประ

มาณ 
งบ

รายได้ 
งบ

อ่ืนๆ 

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 โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ
เพิ่มพูนศักยภาพ 
และยกระดับ
ความรู้ภาษีอากร
ให้กับนักศึกษา 

1. เพื่อเป็นการ
เพิ่มพูนศักยภาพ 
และยกระดับ
ความรู้ภาษี
อากรแก่
นักศึกษา ศิษย์
เก่า และบุคคลที่
สนใจเข้าร่วม
โครงการฯ 
2. เพื่อเป็นการ
ปลูกจิตส านึก 
ทัศนคติที่ด ีเกิด
ความตระหนัก
ในการช าระภาษี
อย่างถูกต้อง 

เชิงปริมาณ : 
1. นักศึกษา ศิษย์เก่า และ
บุคคลที่สนใจ จ านวน 100 
คน 
เชิงคุณภาพ : 
1. นักศึกษา ศิษย์เก่า และ
บุคลากร มคีวามรู้และให้
ความส าคญักับการเสีย
ภาษีอากร  
 ร้อยละ80   
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมี
จิตส านึก ทัศนคติที่ดี เกิด
ความตระหนักในการช าระ
ภาษีอย่างถูกต้อง อยละ 
80 

 
180,00
0.00  

                            ทุกพื้นที่   
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แผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2558 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา 

 
 

แผนงานโครงการตามพันธกจิ 
งบประมาณ 2558  

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
แผนงานวิชาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงการ งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิด
ชอบ 

หมาย
เหตุ งบประ

มาณ 
งบ

รายได้ 
งบ

อ่ืนๆ 

ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.ย
. 

พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย. 

2 โครงการพัฒนา
นักศึกษาท่ีมี
ศักยภาพสูงใน
ช้ันเรียน 

1. เพื่อให้
นักศึกษาได้รบั
พัฒนาศักยภาพ
ภาวะผู้น าด้าน
กิจกรรมอยา่ง
ถูกต้อง 
2. เพื่อให้
นักศึกษาเกิด
การร่วมมือร่วม
ใจในการท างาน
เป็นทีม 
3. เพื่อให้
นักศึกษาพัฒนา
ความคิดแบบ
สร้างสรรค์
กิจกรรมที่มี
ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

เชิงปริมาณ : 
1.ผู้เข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 80 คน 
2.แผนธุรกิจของผู้เข้าร่วม
โครงการ จ านวน 6 แผน 
3.รายงานสรปุผลการ
ด าเนินงานโครงการ 1 เล่ม 
เชิงคุณภาพ : 
นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 
สามารถปรับตัวเข้ากับ
เพื่อนและสถานศึกษาได้ด ี

 
268,29
0.00  

                            รองคณบดี
ฯพื้นท่ี
ล าปาง 

  



93 
 

แผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2558 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา 

 
 

แผนงานโครงการตามพันธกจิ 
งบประมาณ 2558  

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
แผนงานวิชาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงการ งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิด
ชอบ 

หมาย
เหตุ งบประ

มาณ 
งบ

รายได้ 
งบ

อ่ืนๆ 

ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.ย
. 

พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย. 

3 โครงการพัฒนา
บุคลิกภาพแก่
นักศึกษา  

1. เพื่อพัฒนา
บุคลิกภาพแก่
นักศึกษาให้มี
ความเหมาะสม
กับส่วนงานท่ี
ปฏิบัต2ิ. เพื่อให้
นักศึกษาปฏิบัติ
ตัวและทราบถึง
มารยาทในการ
ท างาน3. เพื่อให้
นักศึกษามี
บุคลิกภาพท่ีดี 
พร้อมท่ีจะ
ให้บริการ4. เพื่อ
เตรียมความพร้อ
ให้แก่นักศึกษา
ก่อนออกไป
ท างาน 

เชิงปริมาณ :1.ผู้เข้าร่วม
โครงการ จ านวน 56 คน
เชิงคุณภาพ :ความส าเรจ็
ของโครงการตาม
มาตรฐานที่ก าหนด ร้อย
ละ 80 

    
23,050.
00  

                          หลักสตูร
สารสนเท
ศฯ 

  



94 
 

แผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2558 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา 

 
 

แผนงานโครงการตามพันธกจิ 
งบประมาณ 2558  

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
แผนงานวิชาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงการ งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิด
ชอบ 

หมาย
เหตุ งบประ

มาณ 
งบ

รายได้ 
งบ

อ่ืนๆ 

ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.ย
. 

พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย. 

4 โครงการให้
ความรู้วิชาชีพ
เบื้องต้นทางด้าน
สารสนเทศ 

1. เพื่อเป็นการ
เตรียมความ
พร้อมของ
นักศึกษาใหม่ ที่
จะเข้ามาศึกษา
ต่อในสาขาวิชา
ระบบ
สารสนเทศทาง
คอมพิวเตอร์ 
ภาคเรยีนที่ 1  
2. เพื่อเป็นการ
ปรับพื้น
ฐานความรู ้
เพื่อท่ีจะน าไป
เป็นพื้นฐานใน
รายวิชาการ
เขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 1 

เชิงปริมาณ : 
1.ผู้เข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 100 คน 
 
เชิงคุณภาพ : 
ความส าเร็จของโครงการ
ตามมาตรฐานท่ีก าหนด 
ร้อยละ 90 

    
35,000.
00  

                          หลักสตูร
สารสนเท
ศฯ 
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แผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2558 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา 

 
 

แผนงานโครงการตามพันธกจิ 
งบประมาณ 2558  

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
แผนงานวิชาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงการ งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิด
ชอบ 

หมาย
เหตุ งบประ

มาณ 
งบ

รายได้ 
งบ

อ่ืนๆ 

ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.ย
. 

พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย. 

และรายวิชา
อื่นๆ 
3. เพื่อลด
จ านวนนักศึกษา
ที่พ้นสภาพ
เนื่องจากมีผล
การเรยีนไม่ถึง
เกณฑ ์
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แผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2558 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา 

 
 

แผนงานโครงการตามพันธกจิ 
งบประมาณ 2558  

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
แผนงานวิชาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงการ งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิด
ชอบ 

หมาย
เหตุ งบประ

มาณ 
งบ

รายได้ 
งบ

อ่ืนๆ 

ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.ย
. 

พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย. 

5 โครงการสัมมนา
เชิงปฏิบัติการ
และศึกษาดูงาน 
ด้านระบบการ
จัดการสหกิจ
ศึกษา ส าหรับ
อาจารย์ 
เจ้าหน้าท่ี และ
นักศึกษา 
สาขาวิชาระบบ
สารสนเทศทาง
คอมพิวเตอร ์

1. เพื่อให้
อาจารย์และ
เจ้าหน้าท่ีได้แนว
ปฏิบัติงาน
ด้านสหกิจศึกษา 
2. เพื่อให้
นักศึกษาได้รูจ้ัก
บทบาทและ
หน้าท่ีของ
นักศึกษาสหกิจ
ศึกษา 
3. เพื่อเป็นการ
เตรียมตัวและ
เตรียมพร้อม
ของอาจารย์ 
เจ้าหน้าท่ีและ
นักศึกษา 

เชิงปริมาณ : 
1.ผู้เข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 80 คน 
 
เชิงคุณภาพ : 
ความส าเร็จของโครงการ
ตามมาตรฐานท่ีก าหนด 
ร้อยละ 80 

    
40,000.
00  

                          หลักสตูร
สารสนเท
ศฯ 
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แผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2558 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา 

 
 

แผนงานโครงการตามพันธกจิ 
งบประมาณ 2558  

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
แผนงานวิชาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงการ งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิด
ชอบ 

หมาย
เหตุ งบประ

มาณ 
งบ

รายได้ 
งบ

อ่ืนๆ 

ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.ย
. 

พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย. 

6 โครงการแข่งขัน
ทักษะวิชาการ 
วิชาชีพ คณะ
บริหารธรุกิจและ
ศิลปศาสตร ์ 

1.มหาวิทยาลัย
สามารถสรา้ง
เครือข่ายกับ
หน่วยงาน
ภายนอก เพื่อ
ยกระดับ
คุณภาพของ
มหาวิทยาลยั2. 
ผู้เข้าร่วม
โครงการได้รบั
ความรู้ประวัติ
ความเป็นมาของ
คณะฯ3. คณะ
บริหารธรุกิจฯ
สามารถ
ถ่ายทอดความรู้
ทางศาสตรด์้าน
การบริหารธุรกิจ

เชิงปริมาณ :1.ผู้เข้าร่วม
โครงการ จ านวน 500 คน
เชิงคุณภาพ :ความส าเรจ็
ของโครงการตาม
มาตรฐานที่ก าหนด ร้อย
ละ 80 

    
20,000.
00  

                          คณะ
บริหารฯ 
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แผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2558 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา 

 
 

แผนงานโครงการตามพันธกจิ 
งบประมาณ 2558  

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
แผนงานวิชาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงการ งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิด
ชอบ 

หมาย
เหตุ งบประ

มาณ 
งบ

รายได้ 
งบ

อ่ืนๆ 

ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.ย
. 

พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย. 

ผ่านทางการ
แข่งขันทักษทาง
วิชาการ วิชาชีพ  
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แผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2558 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา 

 
 

แผนงานโครงการตามพันธกจิ 
งบประมาณ 2558  

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
แผนงานวิชาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงการ งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิด
ชอบ 

หมาย
เหตุ งบประ

มาณ 
งบ

รายได้ 
งบ

อ่ืนๆ 

ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.ย
. 

พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย. 

7 โครงการเสวนา
วิชาการ 

1. เพื่อให้
ผู้เข้าร่วมรับฟัง
การเสวนาไดร้ับ
ความรู้เกี่ยวกับ
การวางแผนทาง
การเงินของ
ผู้ประกอบการ 
2. เพื่อต่อยอด
องค์ความรู้สู่การ
พัฒนาหลักสตูร 
ส าหรับนสิิต 
นักศึกษา 
มหาวิทยาลยั
ราชมงคล
ล้านนา 

เชิงปริมาณ : 
1.ผู้เข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 250 คน 
 
เชิงคุณภาพ : 
ความส าเร็จของโครงการ
ตามมาตรฐานท่ีก าหนด 
ร้อยละ 80 

   
110,00
0.00  

                          คณะ
บริหารฯ 
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แผนงานโครงการตามพันธกิจ 

งบประมาณ 2558  

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
แผนงานวิจัยและบริการวืชาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดโครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
หมาย
เหตุ งบประ

มาณ 

งบ
รายไ

ด้ 
งบอ่ืนๆ 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 การจัดท า
วารสารราช
มงคลล้านนา 
(RMUTL 
Journal of 
Humanities 
and Social 
Science) 

1. เพื่อจัดท าวารสารเสนอ
บทความทางวิชาการและ
บทความวจิัยที่มีคุณภาพ                     
2. เพื่อเป็นประโยชน์ให้
นักวิจยัสามารถน าไป
พัฒนาหรือสร้างองค์
ความรู้ใหม่                          
3. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้
มีการศึกษาวิจยัรวบรวม
เผยแพร่และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในผลการศึกษาวิจยั  

อาจารย์และบุคลากรของคณะ
ได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
และการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในเชิงวิชาการ รวมถึง
การสร้างองค์ความรู้เพื่อให้เห็น
ถึงศักยภาพของคณาจารย์ใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา 

0 0 120,000                         ฝ่ายวจิัย   
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แผนงานโครงการตามพันธกิจ 

งบประมาณ 2558  

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
แผนงานวิจัยและบริการวืชาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดโครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
หมาย
เหตุ งบประ

มาณ 

งบ
รายไ

ด้ 
งบอ่ืนๆ ต.

ค. 
พ.
ย. 

ธ.
ค. 

ม.
ค. 

ก.
พ. 

มี.
ค. 

เม.
ย. 

พ.
ค. 

มิ.
ย. 

ก.
ค. 

ส.
ค. 

ก.ย
. 

2 โครงการ
ยกระดับคุณ
ภพชีวิตของ
หมู่บ้านชุมชน 
แบบมีส่วนร่วม 
60 หมู่บ้าน
เฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราช
กุมารีทรง
เจริญ
พระชนมายุ
ครบ 60 
พรรษ า กรณี 
หมู่บ้านป่าจี้ 
หมู่ที่ 2 ต าบล
ทุ่งหลวง 
อ าเภอพร้ าว 
จังหวัด
เชียงใหม่ 

1. เพื่อขยายผลการลด
รายจ่ายของชุมชนจากกลุ่ม
ปุ๋ยอินทรียอ์ย่างเป็น
รูปธรรม 
2. เพื่อสร้างรายได้จากการ
ขยายส่วนแบ่งทาง
การตลาดของข้าวปลอดภัย 
3. เพื่อสร้างแนวทางการ
จัดการความยั่งยืนผ่านคน
ในชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม 
4. เพื่อให้คณาจารย ์
บุคลากร นักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนาได้บริการ
วิชาการและมีกระบวนการ
เรียนรู้แบบบูรณาการ
ร่วมกันระหว่างศาสตร์ด้าน
ต่าง ๆ 
5. เพื่อสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างหนว่ยงานภาคีต่าง 
ๆ 

1. สมาชิกกลุ่มปุย๋อินทรีย์
เพิ่มขึ้นจากเดิมไม่น้อยกวา่ร้อย
ละ 15 
2. ส่วนแบ่งทางการตลาดขา้ว
ปลอดภัยขยายตัวไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 20 
3. มีปราชญ์ชุมชนที่เป็น
ต้นแบบจานวน 1คน 
4. มีคณาจารย์ บุคลกรทาง
การศึกษาเขา้ร่วมโครงการไม่
น้อยกว่า45คน 
5. มีนักศึกษาเข้ารว่มโครงการ
ไม่น้อยกวา่ 230คน 
6. มีแผนการสอนที่บูรณาการ
จากการเข้าร่วมโครงการ
ดังกล่าวจานวนไม่น้อยกวา่ 45
รายวิชา 
7. มีโจทย์งานวิจัยจากการเข้า
ร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 4
ศาสตร์คณะ 

0 0 300,000                         ฝ่ายวจิัย   
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แผนงานโครงการตามพันธกิจ 

งบประมาณ 2558  

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
แผนงานวิจัยและบริการวืชาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดโครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
หมาย
เหตุ งบประ

มาณ 

งบ
รายไ

ด้ 
งบอ่ืนๆ ต.

ค. 
พ.
ย. 

ธ.
ค. 

ม.
ค. 

ก.
พ. 

มี.
ค. 

เม.
ย. 

พ.
ค. 

มิ.
ย. 

ก.
ค. 

ส.
ค. 

ก.ย
. 

3 อบรมเชิง
ปฏิบัติการ
โครงการให้นัก
วิชาชีพไทยที่
อยู่
ต่างประเทศ
กลับมาร่วม
พัฒนาการ
อุดมศึกษาไทย 
(ATPAC) 

1.เพื่อเพิ่มศักยภาพ
งานวิจัยดา้นวิชาการใน
สาขาบริหารธุรกิจที่
ประเทศไทยประสบปัญหา
และอุปสรรคต่อการพัฒนา
งานวิจัยให้ทัดเทียมกับ
สากล 
2. เพื่อส่งเสริม
ความก้าวหนา้ด้านความรู้
เกี่ยวกบัเทคโนโลยีและ
การศึกษาในประเทศไทย 
3.  เพื่อสร้างและส่งเสริม
ความสัมพันธ์ระหวา่ง
องค์กรและหน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง4 เพื่อรักษา
ความสัมพันธอ์ย่างต่อเนื่อง
ในกลุ่มสมาชิก 

1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีศักยภาพ
งานวิจัยดา้นวิชาการในสาขา
บริหารธุรกิจมากขึ้น2. 
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้
เกี่ยวกบัเทคโนโลยีและ
การศึกษาในประเทศไทย3. 
ร่วมมือกับหนว่ยงานภายนอก
ทั้งในและต่างประเทศ 

10,000 0 0                         ฝ่ายวจิัย   
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กลยุทธ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับการประกันคุณภาพการศึกษา 

1. ระดับหลักสูตร 
2. ระดับคณะวิชา 
3. ระดับสถาบันศึกษา 

ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน 
 ระดับหลักสูตร ตัวบ่งชี้ครอบคลุมถึงสัดส่วน นักศึกษาต่ออาจารย์ต่อจ านวนนักศึกษาต่ออาจารย์ (การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์)ผลงานทางวิชาการ ผลงานวิ จัย
ของอาจารย์ ความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ สื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ การด าเนินการตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับการศึกษา คุณภาพบัณฑิตพิจารณาจากการมีงานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ คุณภาพผลงานตีพิมพ์และเผยแพร่ระดับบัณฑิตศึกษา 

ระดับคณะวิชา ตัวบ่งชี้ควรเป็นควรเป็นตัวบ่งชี้ที่ประเมินการด าเนินการของคณะวิชาเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของแต่ละหลักสูตรที่คณะดูแล
พิจารณาเฉพาะองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง โดยครอบคลุมกิจกรรมนักศึกษา การให้บริการทางวิชาการ การวิจัย และการประกันคุณภาพ 

ระดับสถาบันศึกษาเป็นการประกันคุณภาพในระดับสถาบัน พิจารณาให้เป็นไปตามมาตรฐานสถาบัน ซึ่งประกอบไปด้วย 
มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา 
ด้านกายภาพ 
ด้านวิชาการ 
ด้านการเงิน 
ด้านการบริหารจัดการ 

 มาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบัน 
 ด้านการผลิตบัณฑิต 
 ด้านการวิจัย 
 ด้านการให้บริการทางวิชาการ 

ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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ตัวบ่งชี้ความเป็นตัวบ่งชี้ที่ประเมินการด าเนินการของสถาบันเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของแต่ละคณะโดยครอบคลุมในด้านกายภาพและภารกิจ
ของสถาบันและรวมถึงการประกันคุณภาพการศึกษาในภาพรวม 

ในการพัฒนาองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ในแต่ละระดับต้องพัฒนาไปพร้อมกันและหากเป็นตัวบ่งชี้ที่เป็นกระบวนการ จะต้องมีการประเมินผลลัพธ์ภายใต้การ
ด าเนินการตามตัวบ่งชี้กระบวนการดังกล่าวด้วย (Process Performance) 
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เป้าหมายตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา 
ระดับคณะ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

ประจ าปีการศึกษา 2557 

ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายใน (สกอ.) 

องค์ประกอบ/            ตัวบ่งชี้ เกณฑ์มาตรฐาน 
เป้าหมาย
ตามเกณฑ์ 

คะแนนตาม
เป้าหมาย 

ผู้ก ากับตัวบ่งช้ี ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที่ 1 : การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  
ผลการบริหารจัดการหลักสูตร
โดยรวม  

ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพของทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ  
 

3.51 
คะแนน 

3.51 
คะแนน 

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการฯ 

ฝ่ายวิชาการฯ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2  
อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก  

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2  
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่
ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป 

ร้อยละ 16  ร้อยละ 16  รองคณบดีฝ่าย
บริหาร 

ฝ่ายบริหาร 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3  
อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ  

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2  
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์  
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์รวมกัน ที่ก าหนดให้เป็นคะแนน
เต็ม 5  
= ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

ร้อยละ 20  ร้อยละ 20  รองคณบดีฝ่าย
บริหาร 

ฝ่ายบริหาร 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4  
จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า

ค่าความแตกต่างระหว่างจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ า
กับเกณฑ์มาตรฐาน และน ามาเทียบกับค่าความต่างทั้งด้านสูงกว่า

ร้อยละ 10 ร้อยละ 10 รองคณบดีฝ่าย
วิชาการฯ 

ฝ่ายวิชาการฯ 
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องค์ประกอบ/            ตัวบ่งชี้ เกณฑ์มาตรฐาน 
เป้าหมาย
ตามเกณฑ์ 

คะแนนตาม
เป้าหมาย 

ผู้ก ากับตัวบ่งช้ี ผู้รับผิดชอบ 

ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า และต่ ากว่าที่ก าหนดเป็นคะแนน 0 และ 5 คะแนน และใช้การเทียบ
บัญญัติไตรยางศ์ดังนี้  
- ค่าความแตกต่างทั้งด้านสูงกว่าและต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานไม่เกิน

ร้อยละ 10 ก าหนดเป็นคะแนน 5  
- ค่าความแตกต่างทั้งด้านสูงกว่าและต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่

ร้อยละ 20 ก าหนดเป็นคะแนน 0  
- ค่าความแตกต่างทั้งด้านสูงกว่าและต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่

ร้อยละ10.01 และไม่เกินร้อยละ 20 ให้น ามาเทียบ
บัญญัติไตรยางศ์ตามสูตรดังนี้เพ่ือเป็นคะแนนของหลักสูตรนั้นๆ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5  
การบริการนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี 

1. จัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาใน
คณะ  

4 ข้อ 3 คะแนน รองคณบดีฝ่าย
วิชาการฯ 

ฝ่ายวิชาการฯ 

2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอก
หลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา 

    

3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการทางานเมื่อส าเร็จการศึกษา
แก่นักศึกษา 

    

4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-3 
ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5  

    

 5. น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและ
การให้ข้อมูล เพ่ือส่งให้ผลการประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความ
คาดหวังของนักศึกษา  

6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์
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องค์ประกอบ/            ตัวบ่งชี้ เกณฑ์มาตรฐาน 
เป้าหมาย
ตามเกณฑ์ 

คะแนนตาม
เป้าหมาย 

ผู้ก ากับตัวบ่งช้ี ผู้รับผิดชอบ 

เก่า 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6  
กิจกรรมนักศึกษาระดับ  
ปริญญาตรี 

1. จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะ
โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนและการจัดกิจกรรม  

4 ข้อ 3 คะแนน รองคณบดีฝ่าย
วิชาการฯ 

ฝ่ายวิชาการฯ 

2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ด าเนินกิจกรรมที่
ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ให้ครบถ้วน ประกอบด้วย 

 -   คุณธรรม จริยธรรม 
 -   ความรู้ 
 -   ทักษะทางปัญญา 
 -   ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 -   ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยี สารสนเทศ 

    

3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา      
4. ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ มีการประเมินผลความส าเร็จตาม

วัตถุประสงค์ของกิจกรรมและน าผลการประเมินมาปรับปรุงการ
ด าเนินงานครั้งต่อไป  

    

5. ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา  

    

6. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรม
เพ่ือพัฒนานักศึกษา 

    

องค์ประกอบที่ 2 : การวิจัย 
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องค์ประกอบ/            ตัวบ่งชี้ เกณฑ์มาตรฐาน 
เป้าหมาย
ตามเกณฑ์ 

คะแนนตาม
เป้าหมาย 

ผู้ก ากับตัวบ่งช้ี ผู้รับผิดชอบ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1  
ระบบและกลไกการ บริหารและ
พัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

1. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

4 ข้อ 
 

3 คะแนน รองคณบดีฝ่าย
วิจัยฯ 

ฝ่ายวิจัยฯ 

2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในประเด็น
ต่อไปนี้  

 -  ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัย 
หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการ
วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

-  ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ 
-  สิ่งอานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัย

หรือการผลิตสร้างสรรค์ เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบ
รักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 

-  กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การ
จัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มี
ศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (Visiting 
Professor) 

    

3. จัดสรรงบประมาณของคณะ เพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์     
4. จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

    

5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและ     
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องค์ประกอบ/            ตัวบ่งชี้ เกณฑ์มาตรฐาน 
เป้าหมาย
ตามเกณฑ์ 

คะแนนตาม
เป้าหมาย 

ผู้ก ากับตัวบ่งช้ี ผู้รับผิดชอบ 

ก าลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ดีเด่น 

6. มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์และด าเนินการตามระบบที่
ก าหนด 

    

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ 

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค 2 จ าแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา  
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและ
ภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทข้ึน
ไปต่อคน  

สังคม : 
20,000 
วิทย์ : 

40,000 

 
 

รองคณบดีฝ่าย
วิจัยฯ 

ฝ่ายวิจัยฯ 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและ
ภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาทข้ึน
ไปต่อคน  
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและ
ภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทข้ึน
ไปต่อคน 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3  
ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า
และนักวิจัย  

ร้อยละผลรวมถ่วงน้ าหนักผลงานวิชาการของอาจารย์ 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ร้อยละ 30 = 5 คะแนน 

ร้อยละ 15 ร้อยละ 15 รองคณบดีฝ่าย
วิจัยฯ 

ฝ่ายวิจัยฯ 
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องค์ประกอบ/            ตัวบ่งชี้ เกณฑ์มาตรฐาน 
เป้าหมาย
ตามเกณฑ์ 

คะแนนตาม
เป้าหมาย 

ผู้ก ากับตัวบ่งช้ี ผู้รับผิดชอบ 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
ร้อยละ 30 = 5 คะแนน 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
ร้อยละ 20 = 5 คะแนน 

องค์ประกอบที่ 3 : การบริการวิชาการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 
การบริการวิชาการแก่สังคม  

1. จัดท าแผนการบริการวิชาการประจ าปีที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคมและก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จในระดับแผน
และโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและเสนอกรรมการประจ า
คณะเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

4 ข้อ 
 

3 คะแนน รองคณบดีฝ่าย
วิจัยฯ 

งานบริการ
วิชาการ 

 2. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการจัดท าแผนการใช้
ประโยชน์จากการบริการวิชาการเพ่ือให้เกิดผลตอการพัฒนา
นักศึกษา ชุมชน หรือสังคม 

    

 3. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมี
โครงการที่บริการแบบให้เปล่า 

    

 4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบงชี้ของแผนและโครงการบริการ
วิชาการแก่สังคมในข้อ 1 และน าเสนอกรรมการประจ าคณะ เพื่อ
พิจารณา 

    

 5. น าผลการประเมินตามข้อ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการ
ให้บริการวิชาการสังคม 

    

 6. คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับสถาบัน     
องค์ประกอบที่ 4 : การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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องค์ประกอบ/            ตัวบ่งชี้ เกณฑ์มาตรฐาน 
เป้าหมาย
ตามเกณฑ์ 

คะแนนตาม
เป้าหมาย 

ผู้ก ากับตัวบ่งช้ี ผู้รับผิดชอบ 

ตัวบ่งชี้ที่  4.1  
ระบบและกลไกการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

1. ก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 4 ข้อ 3 คะแนน รองคณบดีฝ่าย
วิชาการฯ 

งานกิจกรรม
นักศึกษา 

2. จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และก าหนดตัว
บ่งชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรร
งบประมาณเพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน  

   

 3. ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม  

    

 4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์
ของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

    

 5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม  

    

 6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมต่อสาธารณชน  

    

 7. ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและ
มีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ  

 
 

    

องค์ประกอบที่ 5 : การบริหารจัดการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 
การบริหารของคณะเพ่ือการก ากับ
ติดตามผลลัพธ์ ตามพันธกิจ กลุ่ม

1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับ
วิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้องกับวิสัยทัศนของคณะ สถาบัน 
รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ และ

4 ข้อ 
 

 4 คะแนน รองคณบดีฝ่าย
บริหาร 

ฝ่ายบริหาร, 
ฝ่ายยุทธศาสตร์

ฯ 
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องค์ประกอบ/            ตัวบ่งชี้ เกณฑ์มาตรฐาน 
เป้าหมาย
ตามเกณฑ์ 

คะแนนตาม
เป้าหมาย 

ผู้ก ากับตัวบ่งช้ี ผู้รับผิดชอบ 

สถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ พัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปี
ตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผน
กลยุทธ์และเสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

 2. ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อ
หน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดสวนค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนานักศึกษา 
อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอน อย่างต่อเนื่อง เพ่ือ
วิเคราะห์ความคุมค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน 

    

 3. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์
และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่
สามารถควบคุมได้ที่สงผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะ
และให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

    

 4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่
อธิบายการด าเนินงานอย่างชัดเจน 

    

 5. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งท่ีมีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้
มีประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ตามประเด็นความรู้ 
อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย
จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร
และน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

    

 6. การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและ
แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 
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องค์ประกอบ/            ตัวบ่งชี้ เกณฑ์มาตรฐาน 
เป้าหมาย
ตามเกณฑ์ 

คะแนนตาม
เป้าหมาย 

ผู้ก ากับตัวบ่งช้ี ผู้รับผิดชอบ 

 7. ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบ
และกลไกท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการ
ของคณะที่ได้ปรับให้การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็น
ส่วนหนึ่งของการบริหารงานคณะตามปกติ ที่ประกอบด้วย การ
ควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 

  คณบดี งานประกัน
คุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2   
ระบบก ากับการประกัน 
คุณภาพหลักสูตร 

1. มีระบบและกลไกในการก ากับการด าเนินการประกันคุณภาพ
หลักสูตรให้เป็นไปตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร 

4 ข้อ  4 คะแนน รองคณบดีฝ่าย
วิชาการฯ 

ฝ่ายวิชาการฯ 

2. มีคณะกรรมการก ากับ ติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบ
ที่ก าหนดในข้อ 1 และรายงานผลการติดตามให้กรรมการประจ า
คณะเพ่ือพิจารณาทุกภาคการศึกษา 

    

3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตร
ให้เกิดผลตามองค์องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร 

    

4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามก าหนดเวลาทุกหลักสูตร และ
รายงานผลการประเมินให้กรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา 

    

5. น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจ าคณะมา
ปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
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    ตัวบ่งช้ีการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี (สมศ.) 

องค์ประกอบ/ตัว
บ่งชี้ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
เป้าหมายตาม

เกณฑ์ 

คะแนน
ตาม

เป้าหมาย 

ผู้ก ากับตัว
บ่งชี้ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ด้านคุณภาพศิษย์ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1 
ผู้เรียนเป็นคนดี 

ร้อยละของนิสิตนักศึกษาทุกหลักสูตร/ทุกระดับในหลักสูตรภาคปกติ ภาค
พิเศษ ภาคนอกเวลา จัดการศึกษาใน/นอกที่ตั้ง ทั้งไทย/นานาชาติ การศึกษา
ทางไกลและ E-Learning ที่ท างาน ท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ (นอก
หลักสูตร) ไม่น้อยกว่า 50 ชั่วโมง/คน/ปี ต่อจ านวนนิสิต/นักศึกษาทั้งหมดทุก
หลักสูตรทุกระดับ 

ด าเนินการตาม
เกณฑ์ได้ร้อยละ 

80 

ร้อยละ 80 รองคณบดี
ฝ่าย

วิชาการฯ 

ฝ่ายวิชาการฯ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2 
ผู้เรียนมีความรู้
ความ สามารถ
ตามหลักสูตร 

1. ความสามารถด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่ต่ ากว่ามาตรฐาน ICT              
(1 คะแนน) 

มีการด าเนินงาน
ครบ 

ทุกข้อ โดยมี
คะแนนเฉลี่ย 
3.00 คะแนน 

3.00 
คะแนน 

รองคณบดี
ฝ่าย

วิชาการฯ 

ฝ่ายวิชาการฯ 

2. ได้รับรางวัล/การยอมรับ/ยกย่อง ที่สะท้อนความรู้ ความสามารถ ใน
ระดับชาติ/นานาชาติ (1 คะแนน) 

  

3. อัตราการส าเร็จการศึกษาของนิสิต นักศึกษา (Success Rate) ในแต่ละรุ่น 
(1 คะแนน) 

  

4. การมีงานท าและ/หรือสอบได้ทุนศึกษาต่อจากองค์กรภายในและ/หรือ
ต่างประเทศของบัณฑิตปริญญาตรี (1 คะแนน) 

  

5. ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต (1 คะแนน)   
ตัวบ่งชี้ที่ 3 
ผู้เรียนระดับ
บัณฑิตศึกษามี
ผลงานตีพิมพ์/

(กรณีที่ 1) : มีหลักสูตรเฉพาะระดับปริญญาโท) 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของงานวิจัยที่ตีพิมพ์และ/หรืองานสร้างสรรค์ที่
เผยแพร่ (5 คะแนน) 

ผลรวมถ่วง
น้ าหนัก  

ร้อยละ 60 

- - - 
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องค์ประกอบ/ตัว
บ่งชี้ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
เป้าหมายตาม

เกณฑ์ 

คะแนน
ตาม

เป้าหมาย 

ผู้ก ากับตัว
บ่งชี้ 

ผู้รับผิดชอบ 

เผยแพร่ 
ตัวบ่งชี้ที่ 4 
ศิษย์เก่าท า
ประโยชน์ให้ 

1. ผลรวมของทุกคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะ และ มีการด าเนินงาน
ครบ 

ทุกข้อ โดยมี
คะแนน 

เฉลี่ย 3.00 
คะแนน 

3.00 
คะแนน 

รองคณบดี
ฝ่าย

วิชาการฯ 

ฝ่ายวิชาการฯ 

2. ผลงานของสถาบัน   
สถาบัน  2.1 มีกิจกรรมที่ศิษย์เก่าร่วมพัฒนาวิชาการ/วิชาชีพกับสถาบัน (1 คะแนน)  

  และ/หรือ 
  

  2.2 มีกิจกรรมที่ศิษย์เก่าร่วมพัฒนานิสิต นักศึกษา ร่วมกับสถาบัน 
  (1 คะแนน) และ/หรือ 

  

  2.3 มีกิจกรรมร่วมพัฒนาสถาบัน (1 คะแนน) และ/หรือ   
  2.4 มีการสนับสนุนทรัพยากรและ/หรือทุนการศึกษาให้กับสถาบัน 

  (1 คะแนน) 
  

2. ด้านคุณภาพอาจารย์ 
ตัวบ่งชี้ที่ 5 
อาจารย์มีความรู้
ความสามารถ 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของอาจารย์ประจ าต่อจ านวนอาจารย์ทั้งหมด ผลรวมถ่วง
น้ าหนักเท่ากับ 

3.00 

2.50 
คะแนน 

รองคณบดี
ฝ่าย

บริหาร 

ฝ่ายบริหาร 

ตัวบ่งชี้ที่ 6 
อาจารย์มีผลงาน
ตีพิมพ์/เผยแพร่ 

1. ร้อยละของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าที่มีผลงานวิจัยที่ได้รับตีพิมพ์/
หรืองานสร้างสรรค์ท่ีเผยแพร่ (2 คะแนน) 

- สาขา
วิทยาศาสตร์  
ร้อยละ 50 

- สาขา
สังคมศาสตร์ 

2.50 
คะแนน 

รองคณบดี
ฝ่ายวิจัยฯ 

 

ฝ่ายวิจัยฯ 
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องค์ประกอบ/ตัว
บ่งชี้ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
เป้าหมายตาม

เกณฑ์ 

คะแนน
ตาม

เป้าหมาย 

ผู้ก ากับตัว
บ่งชี้ 

ผู้รับผิดชอบ 

ร้อยละ 25 
 2. ร้อยละของผลงานวิจัยที่ได้รับตีพิมพ์และ/หรืองานสร้างสรรค์ท่ีเผยแพร่                                 

(3 คะแนน) 
ผลรวมถ่วง

น้ าหนัก 
- สาขา

วิทยาศาสตร์  
ร้อยละ 10 

- สาขา
สังคมศาสตร์ 
ร้อยละ 5 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 7 
อาจารย์มีผลงาน
ที่น าไปใช้ 
ประโยชน์ 

1. ร้อยละของอาจารย์ประจ าและหรือนักวิจัยประจ าท าผลงานวิจัย/งาน
สร้างสรรค์ และได้น าไปใช้ประโยชน์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย
ทั้งหมด (2 คะแนน) 

ร้อยละ 40 2.50 
คะแนน 

รองคณบดี
ฝ่ายวิจัยฯ 

 

ฝ่ายวิจัยฯ 
 

2. ร้อยละของผลรวมค่าถ่วงน้ าหนักของจ านวนงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ ที่ได้
น าไปใช้ประโยชน์ทุกกลุ่มสาขาวิชา (3 คะแนน) 

ผลร่วมถ่วง
น้ าหนัก  

ร้อยละ 25 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 8 
อาจารย์ได้รับการ
เพ่ิมพูนความรู้/
ประสบการณ์ 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ศึกษาบางวิชา/ประชุมวิชาการ/อบรม/ศึกษาดู
งาน/น าเสนอผลงาน อย่างน้อย 50 ชม./คน/ปี  

ด าเนินการตาม
เกณฑ์ได้ ร้อยละ 

60 

3.00 
คะแนน 

รองคณบดี
ฝ่าย

บริหาร 
 
 

ฝ่ายบริหาร 
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องค์ประกอบ/ตัว
บ่งชี้ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
เป้าหมายตาม

เกณฑ์ 

คะแนน
ตาม

เป้าหมาย 

ผู้ก ากับตัว
บ่งชี้ 

ผู้รับผิดชอบ 

3. ด้านการบริหารและธรรมาภิบาลของสถานศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 9 
การด าเนินงาน
ของสภาสถาบัน 

1. ประเด็นการพิจารณา (2 คะแนน) มีการด าเนินการ
ครบ 

ทุกข้อ โดยมี
คะแนนเฉลี่ย 
4.00 คะแนน 

4.00 
คะแนน 

รองคณบดี
ฝ่าย

บริหาร 
 

ฝ่ายบริหาร 
  1.1 มีส านักงานสภาฯ หรือหน่วยงาน ฐานข้อมูลและบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่

เป็นการเฉพาะ และมีคณะอนุกรรมการของสภาฯ ครบถ้วนตามกฎหมาย
ก าหนด 

 1.2 มีการก าหนดนโยบายของมหาวิทยาลัยที่เหมาะสม ทันสมัย ปฏิบัติได้    
  1.3 มีการก ากับ ติดตาม สนับสนุนอธิการบดีในการปฏิบัติงานตามแผนที่

ก าหนด 
1.4 มีการบริหารจัดการที่ดี มีการก าหนดจรรยาบรรณและมีคู่มือการ

ปฏิบัติงาน ตลอดจนมีการให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการ
สภาฯ 

    

  1.5 มีผลการประเมินรายปีโดยคณะกรรมการซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
สถาบัน จ านวน 5 คน ที่ได้รับการแต่งตั้งจากสภาฯ 

    

 2. หลักฐานเชิงประจักษ์ (3 คะแนน)     
  2.1 รายงานประจ าปีที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสภาสถาบัน              

(1 คะแนน) 
    

  2.2 มีคะแนนผลการประเมินรายปีโดยคณะกรรมการที่สภาแต่งตั้ง (1 
คะแนน) 

    

  2.3 การสัมภาษณ์ (1 คะแนน)     
ตัวบ่งชี้ที่ 10 1. มีคะแนนผลประเมินการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของอธิการบดีโดยสภา มีการด าเนินการ 4.00 - - 
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องค์ประกอบ/ตัว
บ่งชี้ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
เป้าหมายตาม

เกณฑ์ 

คะแนน
ตาม

เป้าหมาย 

ผู้ก ากับตัว
บ่งชี้ 

ผู้รับผิดชอบ 

การด าเนินงาน
ของ 
อธิการบดี 

สถาบัน (1 คะแนน) ครบ 
ทุกข้อ โดยมี

คะแนน 

คะแนน 

2. มีคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของผู้อ านวยการ/
หัวหน้าหน่วยงานสนับสนุนทุกหน่วย โดยคณะกรรมการที่อธิการบดีแต่งตั้ง  

(1 คะแนน) 

เฉลี่ย 4.00 
คะแนน 

   

3. มีรายงานงบการเงินที่ผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบัน (1 คะแนน)     
4. มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่เป็นปัจจุบัน (Regular Data Monitoring)

และตรวจสอบได้  (1 คะแนน) 
    

5. มีผลการสัมภาษณ์อธิการบดี โดยคณะกรรมการผู้ประเมินภายนอกสถาบัน   
(1 คะแนน) 

    

ตัวบ่งชี้ที่ 11 1. ประเด็นการพิจารณา (2 คะแนน) มีการด าเนินการ
ครบทุกข้อ โดยมี

คะแนนเฉลี่ย 
4.00 คะแนน 

4.00 
คะแนน 

รองคณบดี
ฝ่าย

บริหาร 
 

ฝ่ายบริหาร 
 การบริหารความ

เสี่ยง 
 1.1 มีการระบุและจัดล าดับความเสี่ยงภายใน/ภายนอก ทั้งเชิงปริมาณ/เชิง

คุณภาพ 

  1.2 มีการก าหนดกลยุทธ์และเป้าหมายในการบริหารความเสี่ยง    
  1.3 มีการประเมินโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงและประเมินผล

กระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น 
    

  1.4 มีการก าหนดวิธีการ มาตรการ กลไกการควบคุมไม่ให้เกิดและลดความ
เสี่ยงให้น้อยลง 
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องค์ประกอบ/ตัว
บ่งชี้ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
เป้าหมายตาม

เกณฑ์ 

คะแนน
ตาม

เป้าหมาย 

ผู้ก ากับตัว
บ่งชี้ 

ผู้รับผิดชอบ 

1.5 มีการก ากับติดตาม ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง และรายงานต่อ
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 

 2. หลักฐานเชิงประจักษ์ (3 คะแนน)     
  2.1 สามารถควบคุมความเสี่ยงล าดับที่ 1-5 จากที่ก าหนด (1 คะแนน)     
  2.2 สามารถลดความเสี่ยงได้ทุกเรื่องจากที่ก าหนด (1 คะแนน)     
  2.3 ไม่ปรากฏเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือประเภทความเสี่ยงที่ก าหนด                        

(1 คะแนน) 
    

ตัวบ่งชี้ที่ 12 
การพัฒนา
บุคลากรสาย
สนับสนุน 

ร้อยละของบุคลากรประจ าสายสนับสนุนด้านวิชาการ/ธุรการ ที่ได้รับการอบรม
เพ่ิมพูนความรู้/ประสบการณ์ อย่างน้อย 50 ชม./คน/ปี 

ด าเนินการตาม
เกณฑ์ได้ร้อยละ 

80 

4.00 
คะแนน 

รองคณบดี
ฝ่าย

บริหาร 
 

ฝ่ายบริหาร 
 

4. ด้านความสัมพันธ์กับชุมชน/สังคม 
ตัวบ่งชี้ที่ 13 
การบริการ
วิชาการ/วิชาชีพที่
ส่งผลต่อชุมชน/
สังคม 

1. ประเด็นการพิจารณา (2 คะแนน) มีการด าเนินการ
ครบ 

ทุกข้อ โดยมี
คะแนน 

เฉลี่ย 4.00 
คะแนน 

4.00 
คะแนน 

รองคณบดี
ฝ่ายวิจัยฯ 

 

งานบริการ
วิชาการ 

 1.1 มีเหตุผลในการก าหนดแผนงานการน าความรู้และประสบการณ์เพ่ือ
ประโยชน์ต่อชุมชน/สังคม 

 

 1.2 มีการก าหนดตัวบ่งชี้และระดับความส าเร็จของเป้าหมายไม่ต่ ากว่าร้อย
ละ 80 
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องค์ประกอบ/ตัว
บ่งชี้ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
เป้าหมายตาม

เกณฑ์ 

คะแนน
ตาม

เป้าหมาย 

ผู้ก ากับตัว
บ่งชี้ 

ผู้รับผิดชอบ 

  1.3 มีระบบและกลไกขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและต่อเนื่อง     
  1.4 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง     
  1.5 มีผลประเมินความพึงพอใจของชุมชน/สังคมต่อคณะ/สถาบัน ได้คะแนน

ผลประเมินไม่น้อยกว่า 80 จาก 100 คะแนน 
    

 2. หลักฐานเชิงประจักษ์ (3 คะแนน)     
  2.1 มีความต่อเนื่องในการด าเนินการไม่น้อยกว่า 3 ปี (1 คะแนน)     
  2.2 มีความยั่งยืน พึ่งพาตนเอง ด าเนินการได้โดยไม่ใช้งบประมาณคณะ/

สถาบัน (1 คะแนน) 
    

  2.3 ได้รับรางวัล/การยอมรับ/ยกย่อง จากชุมชน/สังคม (1 คะแนน)     
ตัวบ่งชี้ที่ 14 1. ประเด็นการพิจารณา (2 คะแนน) มีการด าเนินการ

ครบ 
4.00 

คะแนน 
รองคณบดี

ฝ่ายวิจัยฯ 
 

งานบริการ
วิชาการ 

การบริการ
วิชาการ/วิชาชีพที่
ส่งผลต่อคณะ/
สถาบัน 

 1.1 มีเหตุผลในการก าหนดแผนงานการน าความรู้และประสบการณ์เพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอน 

    1.2 มีการก าหนดตัวบ่งชี้และระดับความส าเร็จของเป้าหมายไม่ต่ ากว่าร้อย
ละ 80 

ทุกข้อ โดยมี
คะแนน 

เฉลี่ย 4.00 
คะแนน 

 

  1.3 มีระบบและกลไกขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและต่อเนื่อง    
  1.4 การมีส่วนร่วมของนิสิต/นักศึกษา อาจารย์และบุคลากร    
  1.5 มีการพัฒนาเอกสารค าสอน/รายวิชา/ต ารา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของ

จ านวนรายวิชาที่เปิดสอนหรือมีหลักสูตรใหม่อย่างน้อย 1 หลักสูตร 
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องค์ประกอบ/ตัว
บ่งชี้ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
เป้าหมายตาม

เกณฑ์ 

คะแนน
ตาม

เป้าหมาย 

ผู้ก ากับตัว
บ่งชี้ 

ผู้รับผิดชอบ 

 2. หลักฐานเชิงประจักษ์ (3 คะแนน)    
  2.1 มีผลการวิเคราะห์ปัจจัยความส าเร็จในการบริการวิชาการ/วิชาชีพ                

(1 คะแนน) 
   

  2.2 มีการเผยแพร่และขยายผลในสถาบันอื่น อย่างน้อย 9 แห่ง (1 คะแนน)    
  2.3 มีรายวิชา/ต ารา/หลักสูตรใหม่ อย่างน้อย 1 รายการ (1 คะแนน)    
5. ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบ่งชี้ที่ 15 1. ประเด็นการพิจารณา (2 คะแนน) มีการด าเนินการ

ครบ 
ทุกข้อ โดยมี

คะแนน 
เฉลี่ย 4.00 
คะแนน 

 รองคณบดี
ฝ่าย

วิชาการฯ,
รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร 

 

งานกิจกรรม, 
งาน

งบประมาณ 
 

การส่งเสริม
สนับสนุนศิลปะ
และวัฒนธรรม 

 1.1 มีการใช้จ่ายงบประมาณจากภายใน และ/หรือภายนอก ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
5 ของงบด าเนินการ 

 

  1.2 มีหน่วยงานและบุคลากรรับผิดชอบดูแล   

  1.3 มีแผนงานเพื่อการส่งเสริมสนับสนุนอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ    
  1.4 มีการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนด    
  1.5 มีผลการประเมินที่สะท้อนการเปลี่ยนแปลงที่ดีข้ึนจากประชาคม ได้

คะแนนผลประเมินไม่น้อยกว่า 80 จาก 100 คะแนน 
   

 2. หลักฐานเชิงประจักษ์ (3 คะแนน)     
  2.1 มีการจัดพ้ืนที่เพ่ือการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและ

วัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง (1 คะแนน) 
    

  2.2 มีความร่วมมือของนิสิต/นักศึกษาและบุคลากรในการจัดกิจกรรม                    
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องค์ประกอบ/ตัว
บ่งชี้ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
เป้าหมายตาม

เกณฑ์ 

คะแนน
ตาม

เป้าหมาย 

ผู้ก ากับตัว
บ่งชี้ 

ผู้รับผิดชอบ 

(1 คะแนน) 
  2.3 ได้รับรางวัล/การยอมรับ/ยกย่องระดับชาติ/นานาชาติ (1 คะแนน)     
ตัวบ่งชี้ที่ 16 1. ประเด็นการพิจารณา (2 คะแนน) มีการด าเนินการ

ครบ 
5.00 

คะแนน 
รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ

ฯ 

งานกิจกรรม 

การพัฒนา
สุนทรียภาพ 

 1.1 มีการด าเนินงามตามนโยบาย/แผนพัฒนา เกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรม
ที่เหมาะสม ทันสมัย และสามารถปฏิบัติได้ 

ทุกข้อ โดยมี
คะแนน 

เฉลี่ย 5.00 
คะแนน 

   

  1.2 มีการด าเนินงานตามโครงการ (ทุกประเภท อย่างน้อยประเภทละ 1 
โครงการต่อปี) ที่เกิดจากการส ารวจความคิดเห็นหรือความต้องการของผู้
มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 

    

  1.3 มีการก าหนดตัวบ่งชี้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ในกรอบความดี ความงาม 
โดยมีผลการประเมินสะท้อนการเปลี่ยนแปลงที่พัฒนาจากประชาคม 
ตามเป้าหมายที่ก าหนด 

    

  1.4 มีการปรับปรุงและด าเนินโครงการให้เหมาะสมกับสภาพสังคมอย่าง
ต่อเนื่อง 

    

  1.5 มีแผนพัฒนาสู่อนาคต หรือโครงการเชิงอนาคต ที่ได้รับความเห็นชอบ
จากกรรมการคณะ/สภาสถาบัน 

    

 2. หลักฐานเชิงประจักษ์ (3 คะแนน)     
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องค์ประกอบ/ตัว
บ่งชี้ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
เป้าหมายตาม

เกณฑ์ 

คะแนน
ตาม

เป้าหมาย 

ผู้ก ากับตัว
บ่งชี้ 

ผู้รับผิดชอบ 

  2.1 อาคารสถานที่เป็นระเบียบเรียบร้อยเอ้ือต่อการใช้งาน (1 คะแนน)     
  2.2 ภูมิสถาปัตย์ มีความสอดคล้องกับธรรมชาติเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่าง

เหมาะสม (1 คะแนน) 
    

  2.2 สภาพแวดล้อมสะอาด สุขลักษณะ สวยงาม (1 คะแนน)     
6. ด้านอัตลักษณ์ 
ตัวบ่งชี้ที่ 17 
อัตลักษณ์นิสิต
นักศึกษา 

1. ประเด็นการพิจารณา (2 คะแนน) มีการด าเนินการ
ครบ 

4.00 
คะแนน 

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ

ฯ 

ฝ่ายวิชาการฯ 

 1.1 มีเหตุผลในการก าหนดอัตลักษณ์นิสิตนักศึกษาของสถาบันที่เหมาะสม
และปฏิบัติได้ 

ทุกข้อ โดยมี
คะแนน 

เฉลี่ย 4.00 
คะแนน 

  

  1.2 มีการก าหนดตัวบ่งชี้และระดับความส าเร็จของเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 

   

  1.3 มีระบบและกลไกขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและต่อเนื่อง    
  1.4 มีส่วนร่วมของนิสิต นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และผู้บริหารของ

คณะ/สถาบัน 
   

  1.5 มีผลการประเมินนิสิตนักศึกษาที่ปรากฏอัตลักษณ์ ได้คะแนนผลประเมิน
ไม่น้อยกว่า 80 จาก 100 คะแนน 

   

 2. หลักฐานเชิงประจักษ์ (3 คะแนน) 
 ผู้ประเมินสุ่มตรวจเพื่อยืนยันอัตลักษณ์ของนิสิตนักศึกษาตามการสุ่มตัวอย่าง 
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องค์ประกอบ/ตัว
บ่งชี้ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
เป้าหมายตาม

เกณฑ์ 

คะแนน
ตาม

เป้าหมาย 

ผู้ก ากับตัว
บ่งชี้ 

ผู้รับผิดชอบ 

ตัวบ่งชี้ที่ 18 
เอกลักษณ์คณะ/
สถาบัน 

1. ประเด็นการพิจารณา (2 คะแนน) มีการด าเนินการ
ครบ 

ทุกข้อ โดยมี
คะแนน 

เฉลี่ย 4.00 
คะแนน 

4.00 
คะแนน 

รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร 

 

ฝ่ายบริหาร, 
  1.1 มีเหตุผลในการก าหนดเอกลักษณ์คณะ/สถาบันที่เหมาะสมและปฏิบัติได้ 

 1.2 มีการก าหนดตัวบ่งชี้และระดับความส าเร็จของเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 

 1.3 มีระบบและกลไกขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและต่อเนื่อง 
 1.4 มีส่วนร่วมของนิสิต/นักศึกษา อาจารย์และบุคลากร 
 1.5 มีผลประเมินความพึงพอใจได้คะแนนผลประเมินไม่น้อยกว่า 80 จาก 

100 คะแนน 
 
 

 2. หลักฐานเชิงประจักษ์ (3 คะแนน)     
  2.1 เป็นแหล่งเรียนรู้ในการศึกษาดูงานที่เก่ียวกับเอกลักษณ์คณะ/สถาบัน                   

(1 คะแนน) 
    

  2.2 ได้รับรางวัล/การยอมรับ/ยกย่องในมิติต่าง ๆ (1 คะแนน)     
  2.3 มีความเป็น “ต้นแบบ” วิธีด าเนินการสู่ความส าเร็จ และมีการถ่ายโอน

ความรู้ด้านกระบวนการสู่สถาบันอื่น (1 คะแนน) 
    

7. ด้านมาตรการส่งเสริม 
ตัวบ่งชี้ที่ 19 
มาตรการส่งเสริม  

คะแนนประเมินสถาบันได้จากคะแนนเฉลี่ยของทุกคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า 
1. ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาก่อนส าเร็จการศึกษา 

ดัชนี
ความสามารถ

ด้านภาษาอังกฤษ

2.00 
คะแนน 

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ

ฯ 

ฝ่ายวิชาการฯ 

(ภายในคณะ/ 2. หลักฐานเชิงประจักษ์  
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องค์ประกอบ/ตัว
บ่งชี้ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
เป้าหมายตาม

เกณฑ์ 

คะแนน
ตาม

เป้าหมาย 

ผู้ก ากับตัว
บ่งชี้ 

ผู้รับผิดชอบ 

สถาบัน) เฉลี่ยเท่ากับ 1 
ตัวบ่งชี้ที่ 20 1. ประเด็นการพิจารณา (2 คะแนน) มีการด าเนินการ

ครบ 
4.00 

คะแนน 
รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ

ฯ 

ทุกฝ่าย 

มาตรการส่งเสริม  1.1 มีเหตุผลในการก าหนดความร่วมมือ ทุกข้อ โดยมี
คะแนน 

เฉลี่ย 4.00 
คะแนน 

 (ภายนอก
สถานศึกษา) 

 1.2 มีการก าหนดตัวบ่งชี้และระดับความส าเร็จของเป้าหมายไม่น้อยกว่า         
ร้อยละ 80 

  1.3 มีแนวปฏิบัติและกระบวนการที่ชัดเจนและต่อเนื่อง 
  1.4 มีระบบและกลไกขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติและสร้างการมีส่วนร่วมจาก

ผู้เกี่ยวข้อง 
  1.5 มีผลการประเมินความส าเร็จ ได้คะแนนผลการประเมินไม่น้อยกว่า 80 

จาก 100 คะแนน 
    

 2. หลักฐานเชิงประจักษ์ (3 คะแนน)     
  2.1 มีผลการช่วยเหลือ/ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืนในการพัฒนาวิชาการ 

อย่างน้อย 9 แห่ง 
    

  2.2 มีผลความร่มมือกับท้องถิ่น/ชุมชน/สังคม/จังหวัด ในการป้องกัน 
แก้ปัญหา และ/หรือการพัฒนาตามบริบทของพ้ืนที่ อย่างน้อย 3 
ประเด็น 

    

  2.3 มีผลความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม/ผู้ประกอบการ/องค์กรต่าง ๆ ทั้ง
ในและต่างประเทศ 
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ตัวช้ีวัดค ารับรองการปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.) 
ประเด็น 

การประเมินผล 
ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย 
ปี 2557 

ผู้ก ากับดูแล ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

มิติภายนอก (น้ าหนักร้อยละ 70) 
การประเมิน
ประสิทธิผล 

1.1 นโยบายส าคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและภารกิจหลักของ
กระทรวง 

3.50 คะแนน - - ใช้คะแนนประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
กระทรวงศึกษาธิการจากส านักงาน ก.พ.ร.  

1.2 ภารกิจหลักของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) 

 

3.50 คะแนน - - ใช้คะแนนประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจาก
ส านักงาน ก.พ.ร.  

2.  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามพันธ
กิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา 

3.50 คะแนน คณบดี หัวหน้างานประกัน
คุณภาพฯ 

ใช้ข้อมูลผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา จาก สกอ. 

การประเมิน
คุณภาพ 

3.  คุณภาพการให้บริการ 
 3.1  ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิต 
 3.2  ความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาต่อ

สถาบันอุดมศึกษา 

 
ร้อยละ 75 
ร้อยละ 75 

คณบดี รองคณบดีฝ่าย
วิชาการฯ 

 

มิติภายใน (น้ าหนักร้อยละ 30) 
การประเมิน
ประสิทธิภาพ 

4.  การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
 4.1 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน 
 4.2 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 

 
ร้อยละ 82 
ร้อยละ 95 

คณบดี รองคณบดีฝ่าย
บริหาร 

 

 5.  การประหยัดพลังงาน 3.00 คะแนน คณบดี รองคณบดีฝ่าย
บริหาร 

ใช้ข้อมูลผลการประเมินจากส านักนโยบาย
และแผนพลังงาน 

การพัฒนา
สถาบัน 

6.  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเกี่ยวกับ
การบริหารและการจัดการ 

3.50 คะแนน คณบดี หัวหน้างานประกัน
คุณภาพฯ 

ใช้ข้อมูลผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา จาก สกอ. 
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คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2558 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

คณะกรรมการที่ปรึกษา 
1. นายกสภา กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการสภาฯ  
 และท่ีปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาทุกท่าน 
2. อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี และผู้อ านวยการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาทุกท่าน 

คณะกรรมการด าเนินงาน  
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนิตา     โชติเสถียรกุล ประธาน 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิศรา     จันทร์เจริญสุข รองประธาน 
3. อาจารย์สุรีย์พร                 ใหญ่สง่า กรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสรฐสุดา     ปรีชานนท์ กรรมการ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์หฤทัย    อาษากิจ กรรมการ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศักดิ์สายันต์ ใยสามเสน กรรมการ 
7. ดร.วรวิทย ์                        เลาหะเมทนี กรรมการ 
8. นายอนวัช                    จิตต์ปรารพ กรรมการ 
9. นายสวัสดิ์                         หากิน กรรมการ 

10. ดร.ลัดดา                        ปินตา กรรมการ 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เปรมศักดิ์   อาษากิจ กรรมการ 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาพร    หัสสรังส ี กรรมการ 
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชฎาพร    ปุกแก้ว กรรมการ 
14. นางสุภาวดี              วรุณกุล กรรมการ 
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15. นายอนาวิน สุวรรณะ กรรมการ 
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยารัตน์    เศวตนันทน์ กรรมการ 
17. นายชัชวิน วรปรีชา กรรมการ 
18. นางสาวชลธิชา             โชติช่วง กรรมการ 
19. นายเอกชัย                       ปราสาทวัฒนา กรรมการ 
20. นางสาวศิวนันท์          สุยะวงศ์ กรรมการ 
21. นายนฤวร                  แสนสุรินทร์ กรรมการ 
22. นายเอกธนัช            ศรีบุญมา กรรมการ 
23. นางสาวศิวนาถ   ไชยชนะ กรรมการ 
24. นางสาวสรัญญา     ลีพัฒนา กรรมการ 
25. นางสาวจันทร์จิรา       สุภาษิต กรรมการ 
26. นางสาวมธุรดา สุรินทร์ค า กรรมการ 
27. นายกิตติพงษ์ วงค์กองแก้ว กรรมการ 
28. นางสาวนาขวัญ          รัตนมงคล กรรมการ 
29. นางสาวชนัสถ์นันท์   กันทาปา กรรมการ 
30. นางสาวสุพรรษา       ตาค ามูล กรรมการ 
31. นายคทาชา ศรีฟ้าเลื่อน กรรมการ 
32. นางสาวพานิภัค อินตากาศ กรรมการ 
33. นางสาวธรชญา ใจเพ็ชร กรรมการ 
34. นางสาววราภรณ์ บุญจู กรรมการ 
35. นางสาวเขมิสรา กุศล กรรมการ 

36. นายพุฒิพงษ์ ประสงค์ทรัพย์ กรรมการ 
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37. นางสาวพิกุล ศศินวรากร กรรมการ 
39. นางสาวณฐอร วงษ์ทอง กรรมการ 
40. นางสาวบุษบา ฟูตา กรรมการ 
41. นางสาวสิริยาพร สุต๋าค า กรรมการ 
42. นางสาวกรรณิการ์ ดีตุ้ย กรรมการ 
43. นางสาวปวีณ์สุดา บุษยธานินทร์ กรรมการ 
44. นางอุษามาศ               รัตนวงศ ์ เลขานุการ 
45. นางสาวอรทัย ใจกาศ ผู้ช่วยเลขานุการ  
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3. การก ากับติดตามประเมินผล 
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การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ 
จุดมุ่งหมายส าคัญของการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ คือ การประเมินการน าแผนยุทธศาสตร์        ไปปฏิบัติอย่างแท้จริงเพียงใด และได้ผลเป็นอย่างไร เพ่ือที่จะ

สามารถวัดความสัมฤทธิ์ผลของแผนยุทธศาสตร์ได้ ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาบรรลุวัตถุประสงค์และตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ อันจะน ามาสู่บทสรุปที่ไม่บิดเบือนจากผล
การปฏิบัติจริงที่เกิดข้ึน 

5.1 การประเมินผลกระทบของแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2557 -2561  
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ที่จะน ามาใช้ประกอบการพิจารณาปรับปรุงแผนฯ ดังนี้ 

ระยะที่ 1 เมื่อสิ้นสุดการด าเนินงานตามแผนของปีที่ 1 (พ.ศ. 2557) เพ่ือทบทวนความสอดคล้องของค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ระยะที่ 2 เมื่อสิ้นสุดการด าเนินงานตามแผนของปีที่ 2 (พ.ศ. 2558) เพ่ือทบทวนความสอดคล้องของค่าเป้าหมายตัวชี้วัด และปรับแผนการปฏิบัติงาน 
ระยะที่ 3 เมื่อสิ้นสุดการด าเนินงานตามแผนของปีที่ 3 (พ.ศ. 2559) เพ่ือทบทวนความสอดคล้องของค่าเป้าหมายตัวชี้วัด และปรับแผนการปฏิบัติงาน

ของปีถัดไป 
ระยะที่ 4 เมื่อสิ้นสุดการด าเนินงานตามแผนของปีที่ 4 (พ.ศ. 2560) เพ่ือทบทวนความสอดคล้องของค่าเป้าหมายตัวชี้วัด และปรับแผนการปฏิบัติงาน

ของปีถัดไป 
ระยะที่ 5 เมื่อสิ้นสุดการด าเนินงานตามแผนของปีที่ 5 (พ.ศ. 2561) เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2557 – 2561 ของ

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
5.2 ระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
ระยะเวลาในการด าเนินการติดตามและประเมินผลของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เพ่ือน าข้อมูลมาเปรียบเทียบผลก าร

ด าเนินงานจริงกับค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแต่ละปี สามารถแบ่งออกเป็น 2 ช่วงเวลา ดังนี้ 
ครั้งที่ 1 รายงานการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม  - 31 มีนาคม) 
ครั้งที่ 2 รายงานการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม  - 30 กันยายน) 
โดยรายงานต่อคณะกรรมการบริหารคณะฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  
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5.3 การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี และการใช้งบประมาณประจ าปี 
5.3.1 หน่วยงานภายในสังกัดของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จะต้องด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี      

และรายงานการใช้งบประมาณประจ าปี แต่ละ   ไตรมาส ดังนี้ 
ครั้งที่ 1 รอบ 3 เดือน (ไตรมาสที่ 1) ระหว่างวันที่ (1 ตุลาคม  – 31 ธันวาคม ) 
ครั้งที่ 2 รอบ 3 เดือน (ไตรมาสที่ 2) ระหว่างวันที่ (1 มกราคม  – 31 มีนาคม ) 
ครั้งที่ 3 รอบ 3 เดือน (ไตรมาสที่ 3) ระหว่างวันที่ (1 เมษายน  – 30 มิถุนายน ) 
ครั้งที่ 4 รอบ 3 เดือน (ไตรมาสที่ 4) ระหว่างวันที่ (1 กรกฎาคม  – 30 กันยายน) 

5.3.2 หน่วยงานภายในสังกัดของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จะต้องด าเนินการรายงานผลการใช้งบประมาณประจ าปี ทุกวันที่ 3 ของเดือน      
ต่อคณะฯ เพ่ือรายงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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