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ค ำสั่งคณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ 

ที ่046/2559 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรทบทวนแผนยุทธศำสตร์และแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน 

และจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร แผนกำรจดัสรรงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณพ.ศ. 2560 
คณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 

       --------------------------------------------------------------------------- 

  เพ่ือให้กำรปฏิบัติรำชกำรของคณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์  เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
สอดคล้องกับกำรบริหำรงำนของหน่วยงำน และเป็นไปในทิศทำงเดียวกันกับมหำวิทยำลัยเทคโนโลยี        
รำชมงคลล้ำนนำ คณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมกำรทบทวนแผนยุทธศำสตร์และ
แผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน และจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร รวมถึงกำรจัดท ำแผนกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำย 
ประจ ำปีงบประมำณพ.ศ. 2560 คณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ ดังนี้ 
  ๑. คณะกรรมการอ านวยการ  
    1.1 คณบดีคณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์   ประธำน 

1.2 รองคณบดีด้ำนบริหำร     รองประธำน 
1.3 รองคณบดีด้ำนวิชำกำรและกิจกำรนักศึกษำ   กรรมกำร 
1.4 รองคณบดีด้ำนวิเทศสัมพันธ์    กรรมกำร 
1.5 ผู้ช่วยคณบดีงำนวิจัยและบริกำรวิชำกำร   กรรมกำร 
1.6 ผู้ช่วยคณบดีงำนพัฒนำนักศึกษำ    กรรมกำร 
1.7 ผู้ช่วยคณบดีศูนย์กำรจัดกำรศึกษำพิเศษ (จอมทอง)  กรรมกำร 
1.8 ผู้ช่วยคณบดีด้ำนบริหำรหลักสูตรบริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต กรรมกำร 
1.9 หัวหน้ำงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ   กรรมกำร 
1.10 หัวหน้ำงำนกิจกรรมนักศึกษำ    กรรมกำร 
1.11 หัวหน้ำงำนพัฒนำระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศ  กรรมกำร 
1.12 หัวหน้ำงำนอำคำรสถำนที่ (บัญชี, บริหำร)   กรรมกำร 
1.13 หัวหน้ำงำนอำคำรสถำนที่ (ศิลปศำสตร์)   กรรมกำร 
1.14 หัวหน้ำงำนประชำสัมพันธ์    กรรมกำร 
1.15 หัวหน้ำงำนกำรจัดกำรควำมรู้และกำรบริหำรควำมเสี่ยง กรรมกำร 
1.15 นำงสำวอรทัย ใจกำศ     กรรมกำรและเลขำนุกำร  
1.16 นำยเอกชัย ปรำสำทวัฒนำ    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร  

ให้คณะกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่ 
๑. พิจำรณำแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี และแผนงบประมำณ ให้สอดคล้องและ

เชื่อมโยงกับยุทธศำสตร์ อัตลักษณ์ นโยบำยของคณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ และมหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ ตลอดจนนโยบำยอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  

2/2. พิจำรณำแผน.... 
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๒. พิจำรณำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีให้ครบทั้ง ๔ พันธกิจ คือ ด้ำนกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย      
กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม และกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  และพิจำรณำกำรจัดสรรงบประมำณ  
เพ่ือสนับสนุนพันธกิจทั้ง 4 ด้ำน 

๓. พิจำรณำตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี และค่ำเป้ำหมำยของแต่ละตัวบ่งชี้    
เพ่ือวัดควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี  

๔. ถ่ำยทอดแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติรำชกำร และแผนงบประมำณประจ ำปี สู่หน่วยงำนภำยใน 
๕. ก ำกับดูแล และติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี ให้ครบทั้ง  ๔ พันธกิจ        

อย่ำงน้อยปีละ ๒ ครั้ง และรำยงำนผลต่อมหำวิทยำลัย 
๖. ประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้  และค่ำเป้ำหมำยของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี       

อย่ำงน้อยปีละ ๑ ครั้ง และรำยงำนผลต่อมหำวิทยำลัย 
๗. น ำผลกำรประเมินมำประชุมหำรือเพ่ือน ำไปปรับปรุงและพัฒนำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ

รำชกำรประจ ำปีของปีต่อไป 

๒. คณะกรรมการด าเนินการ 
2.1. คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  

2.1.1   รองคณบดีด้ำนบริหำร     ประธำน 
2.1.2   รักษำกำรหัวหน้ำสำขำกำรบัญชี    กรรมกำร 
2.1.3   รักษำกำรหัวหน้ำสำขำบริหำรธุรกิจ    กรรมกำร 
2.1.4   รักษำกำรหัวหน้ำสำขำศิลปศำสตร์    กรรมกำร 
2.1.5   หัวหน้ำหลักสูตร บช.บ.กำรบัญชี    กรรมกำร 
2.1.6   หัวหน้ำหลักสูตร บธ.บ.กำรจัดกำร    กรรมกำร 
2.1.7   หัวหน้ำหลักสูตร บธ.บ.กำรตลำด    กรรมกำร 
2.1.8   หัวหน้ำหลักสูตร บธ.บ.ระบบสำรสนเทศทำงคอมพิวเตอร์ กรรมกำร 
2.1.9   หัวหน้ำหลักสูตร บธ.บ.ภำษำอังกฤษธุรกิจ   กรรมกำร 
2.1.10 หัวหน้ำหลักสูตร บธ.บ.กำรจัดกำรธุรกิจระหว่ำงประเทศ กรรมกำร 
2.1.11 หัวหน้ำหลักสูตร ศศ.บ.กำรท่องเที่ยวและกำรโรงแรม กรรมกำร 
2.1.12 หัวหน้ำหลักสูตร ศศ.บ. ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำรสำกล  กรรมกำร 
2.1.13 หัวหน้ำแผนกวิชำสังคมศำสตร์    กรรมกำร    
2.1.14 หัวหน้ำแผนกวิชำภำษำตะวันตก    กรรมกำร 
2.1.15 หัวหน้ำแผนกวิชำภำษำตะวันออก    กรรมกำร 
2.1.16 หัวหน้ำแผนกวิชำพละศึกษำและนันทนำกำร  กรรมกำร 
2.1.17 นำงสำวอรทัย   ใจกำศ     กรรมกำรและเลขำนุกำร 
2.1.18 นำยเอกชัย      ปรำสำทวัฒนำ    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

2.2  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 
2.2.1 รักษำกำรหัวหน้ำสำขำกำรบัญชี    กรรมกำร 
2.2.2 รักษำกำรหัวหน้ำสำขำบริหำรธุรกิจ    กรรมกำร 
2.2.3 รักษำกำรหัวหน้ำสำขำศิลปศำสตร์    กรรมกำร 
2.2.4 นำงพิมพ์ลักษณ์  พุ่มช่วย     กรรมกำร 
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2.3  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก 
2.3.1  รักษำกำรหัวหน้ำสำขำบริหำรธุรกิจ    กรรมกำร 
2.3.2 รักษำกำรหัวหน้ำสำขำศิลปศำสตร์    กรรมกำร 
2.3.3 นำยวยุกร  เกตุน้อย     กรรมกำร 

2.4 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง 
    2.4.1 รักษำกำรหัวหน้ำสำขำกำรบัญชี    กรรมกำร 
   2.4.2 รักษำกำรหัวหน้ำสำขำบริหำรธุรกิจ    กรรมกำร 
   2.4.3 รักษำกำรหัวหน้ำสำขำศิลปศำสตร์    กรรมกำร 
     2.4.4  นำงสุพรรณี  ปีบ้ำนใหม่     กรรมกำร 
 2.5. คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 
     2.5.1 รักษำกำรหัวหน้ำสำขำกำรบัญชี    กรรมกำร 
    2.5.2 รักษำกำรหัวหน้ำสำขำบริหำรธุรกิจ    กรรมกำร 
     2.5.3 รักษำกำรหัวหน้ำสำขำศิลปศำสตร์    กรรมกำร 
     2.5.4 นำงสำววิไลพร  ต๊ะกิต ิ     กรรมกำร 
 2.6. คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน 
     2.6.1 รักษำกำรหัวหน้ำสำขำกำรบัญชี    กรรมกำร 
     2.6.2 รักษำกำรหัวหน้ำสำขำบริหำรธุรกิจ    กรรมกำร 
     2.6.3 รักษำกำรหัวหน้ำสำขำศิลปศำสตร์    กรรมกำร 
     2.6.4 นำงสำววรีรัตน์  พรมไชยวงศ์    กรรมกำร 

 ให้คณะกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่ 
๑. ทบทวนผลกำรด ำเนินงำนกับแผนยุทธศำสตร์และแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน รวมถึงแผนปฏิบัติ

รำชกำรประจ ำปี ที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศำสตร์ อัตลักษณ์ นโยบำยของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยี  
รำชมงคลล้ำนนำ  ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน และข้อเสนอแนะ ตลอดจนนโยบำยอ่ืนๆ          
ที่เกี่ยวข้อง มำปรับปรุงพัฒนำโดยกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรในคณะฯ และได้รับควำมเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 

๒. แปลงแผนกลยุทธ์สู่แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีให้ครบทั้ง ๔ พันธกิจ คือ ด้ำนกำรเรียนกำรสอน 
กำรวิจัย กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม และกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม รวมถึงกำรบริหำรจัดกำร
หน่วยงำน และจัดสรรงบประมำณให้ครอบคลุมพันธกิจทั้ง 4 ด้ำน ด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรภำยในหน่วยงำน
ให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด 

๓. ด ำเนินกำรตำมตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ ค่ำเป้ำหมำยของแต่ละตัวบ่งชี้ และแผนปฏิบัติรำชกำร
ประจ ำป ีเพ่ือวัดควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี 

๔. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี ให้ครบทั้ง ๔ พันธกิจ อย่ำงน้อยปีละ 
๒ ครั้ง และรำยงำนผลต่อคณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 

๕. ประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้  และค่ำเป้ำหมำยของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี      
อย่ำงน้อยปีละ ๑ ครั้ง และรำยงำนผลต่อคณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
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๖. น ำผลกำรประเมินมำประชุมหำรือเพ่ือน ำไปปรับปรุงและพัฒนำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
รำชกำรประจ ำปีของปีต่อไป 

   ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง ณ วันที่ 17 เดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2559 

       
 

                                                              (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ชนิตำ    โชติเสถียรกุล) 
                                                          คณบดีคณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์    


