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ค ำน ำ 

แผนยุทธศาสตร์ และแผนกลยุทธ์ทางการเงิน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปี พ.ศ. 2557 – 2561 จัดท าขึ้นตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี                 
ราชมงคลล้านนา แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และแผนกลยุทธ์คณะบริหารธุรกิจและ
ศิลปศาสตร์ ภายใต้กระบวนการการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ตัวแทนคณาจารย์ 
และตัวแทนบุคลากรจากทุกหน่วยงานภายใน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  ที่ได้ร่วมกันระดมความ
คิดเห็น ก าหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และร่วมกันจัดท ารายละเอียดของแผนยุทธศาสตร์ และแผนกลยุทธ์
ทางการเงิน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ปีพ.ศ. 2557 – 2561 เพ่ือน าแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ 
และเป็นแนวทางก าหนดแผนปฏิบัติการประจ าปี ตลอดจนการบริหารจัดการของแผนยุทธศาสตร์  และ               
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ให้เป็นไปตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ             
และประสิทธิผลภายใต้การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และน าไปสู่การพัฒนาที่สมดุล มีคุณภาพยั่งยืน 

  งานยุทธศาสตร์และแผน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ หวังเป็นอย่างยิ่ งว่ า                      
แผนยุทธศาสตร์ และแผนกลยุทธ์ทางการเงิน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี              
ราชมงคล ปี พ.ศ. 2557 – 2561 ฉบับนี้ จะเป็นทิศทางต่อหน่วยงานภายในสังกัด และน าไปใช้เป็นกรอบ  
ในการด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 

      คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
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บทท่ี 1  

กระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี และข้อมูลพื้นฐาน 

 เมื่อวันที่ 8 มกราคม ปีพ.ศ. 2548 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรม
ราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่งขึ้นแทนสถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล โดยให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแต่ละแห่งเป็นนิติบุคคล และเป็นส่วนราชการตามกฎหมาย
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และใน
กฎกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2549 กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดตั้งส่วนราชการใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในส่วนของงานด้านวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ได้แบ่ งคณะเป็น 4 คณะ คือ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ แต่ละคณะ         
มีคณบดีเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด  

 ปัจจุบัน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เปิดการเรียนการสอนใน 6 พื้นที่ คือ พื้นที่เชียงใหม่ พื้นที่
ตาก พ้ืนที่เชียงราย พ้ืนที่ล าปาง พื้นที่น่าน และพ้ืนที่พิษณุโลก โดยแต่ละพ้ืนที่มีรองคณบดีพ้ืนที่ และหัวหน้า
สาขาเป็นผู้บริหารงาน  

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประกอบด้วย 3 สาขาหลัก คือ สาขาบริหารธุรกิจ  สาขาการบัญชี 
และสาขาศิลปศาสตร์ ซึ่งรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนใน ระดับปริญญาตรี  8 หลักสูตร และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 4 หลักสูตร นอกจากนี้ยังรับผิดชอบจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป
ของทุกหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาตะวันออก ภาษาตะวันตก   
และพลศึกษาและนันทนาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนยุทธศาสตร์  และแผนกลยุทธ์ทางการเงิน  (พ.ศ. 2557 – 2561 ) คณะบริหารธุรกจิและศิลปศาสตร์ 3 

 

1. กระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ. 2557 – 2561 ) คณะบริหารธุรกิจและ     
ศิลปศาสตร์  

 
มทร.ล้านนา 

มาตรฐานขัน้ตอนการปฏิบัติงาน ชื่อเอกสาร : การจัดท าแผนยุทธศาสตร ์
ควบคุมโดย คณะบริหารธุรกิจและ
ศิลปศาสตร ์

อนุมตัิ................................. ภาระงาน : การจดัท าแผนยุทธศาสตร ์ วันที่บังคับใช้ : หน้าที่ : 

ผู้รับผิดชอบ : 
 

แผนภูมิสายงาน (Flowchart) วิธีการด าเนินการ  เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ระยะเวลา
ด าเนนิการ 

   
 

   

- คณบด ี

- รองคณบดี/ผู้ช่วยคณบด ี

- หัวหน้าสาขา/ประธาน
หลักสตูรทุกพื้นที ่

 คณะฯ ด าเนินการขอ
ความอนุเคราะห์ให้
สาขา/หลักสตูรส่ง
รายชื่อเพื่อแต่งตั้ง
คณะกรรมการฯ 

 ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ 

ภายใน
เดือน

เมษายน 

ของแผนปี
สุดท้าย  

- คณะกรรมการจดัท า
แผนฯ  
 

 จัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
5 ปี ของคณะฯ ท่ี
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลยั โดย
ทบทวนและปรับค่า
เป้าหมายเป็นของคณะฯ/
สาขา 

 - รายงานผลการ
ด าเนินงานปีท่ี
ผ่านมา 

- ร่างแผน
ยุทธศาสตร์ 5 ปี 
 

ภายใน
เดือน

พฤษภาค
มของแผน
ปีสุดท้าย 

- คณบด ี

- รองคณบดี/ผู้ช่วยคณบด ี

 

 เสนอแผนยุทธศาสตร์
ของคณะฯ เพื่อให้
คณะ กรรมการบริหาร
คณะเห็นชอบและ
ผู้บริหารระดับ
มหาวิทยาลยัพิจารณา
อนุมัต ิ

 แผนยุทธศาสตร์
ของคณะฯ 

ภายใน
เดือน

กรกฎาคม
ของแผนปี
สุดท้าย 

- คณบด ี

- นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน 

 
 
 
 

ถ่ายทอดแผน
ยุทธศาสตร์ให้แก่
หน่วยงานทุกระดับ 

 

 บันทึกข้อความ
ถ่ายทอดแผน
ยุทธศาสตร ์

 ก่อนการ
จัดท า

แผนปฏิบั
ติราชการ 

- นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน 

 ติดตามผลการ
ด าเนินงานแผนปฏิบัติ

ราชการประจ าปีตามตัว
บ่งช้ีของแผน
ยุทธศาสตร์และ
รายงานต่อ
มหาวิทยาลยั 

 บันทึกข้อความ/
เอกสารติดตาม
ผลการ
ด าเนินงาน/

รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

ทุกเดือน 

จัดประชมุเพื่อจัดท าแผน
ยุทธศาสตรร์ะดับคณะฯ/สาขา 

 

น าเสนอตอ่คณะกรรมการบริหาร
คณะ/ผู้บริหารระดับ

มหาวิทยาลัย 

ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์
ให้แก่หนว่ยงานในสังกัด 

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์คณะฯ 

 

ติดตามผลด าเนินงาน และ
รายงานผล 

เริ่มต้น 
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มทร.ล้านนา 

มาตรฐานขัน้ตอนการปฏิบัติงาน ชื่อเอกสาร : การจัดท าแผนยุทธศาสตร ์
ควบคุมโดย คณะบริหารธุรกิจและ
ศิลปศาสตร ์

อนุมตัิ................................. ภาระงาน : การจดัท าแผนยุทธศาสตร ์ วันที่บังคับใช้ : หน้าที่ : 

ผู้รับผิดชอบ : 
 

แผนภูมิสายงาน (Flowchart) วิธีการด าเนินการ  เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ระยะเวลา
ด าเนนิการ 

- นกัวิเคราะห์นโยบายและแผน  ประเมินและสรุปผล
การด าเนินงานของ
แผนปฏิบัตริาชการ
ตามตัวบ่งช้ีของแผน
ยุทธศาสตร์  

 รายงานผลการ
ด าเนินการ
ประจ าป ี

ภายใน
เดือน

ตุลาคม
ของปีงบ

ใหม ่
- คณบด ี

- รองคณบดี/ผู้ช่วยคณบด ี
 
 

 
 

รายงานผลการ
ด าเนินงานต่อคณะ
กรรมการบริหารคณะ
และมหาวิทยาลัย 

 รายงานผลการ
ด าเนินการ
ประจ าป ี

ภายใน
เดือน

ตุลาคม
ของปีงบ

ใหม ่
- คณะกรรมการจดัท า
แผนฯ  
 

 น าผลการด าเนินงาน
ปรับปรุงแผน
ยุทธศาสตร์ในปีถัดไป 

 แผนยุทธศาสตร์
ฉบับปรับปรุง 

ภายใน
เดือน

พฤศจิกาย
นของปีงบ

ใหม ่
   

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

สรุปผลการด าเนินงาน
ประจ าป ี

น าผลการด าเนินงานมาปรับปรุง
แผนยุทธศาสตร์ในปีถัดไป 

สิ้นสุด 

รายงานผลการด าเนินงานต่อ
คณะกรรมการบริหารคณะ

และมหาวิทยาลัย 
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2.  ข้อมูลพื้นฐานคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร ์

สัญลักษณ์ประจ าคณะ 

 
 
 
 

 

ความหมาย 
เรือส าเภา   หมายถึง องค์ความรู้ที่เก่ียวข้องกับการบริหารธุรกิจ 
ปากกา    หมายถึง องค์ความรู้ที่เก่ียวข้องกับศิลปศาสตร์ และแสดงถึงวิสัยทัศน์ในการ 

ด าเนินงาน 
เครื่องหมายอินฟินิตี้  หมายถึง การพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง 
คลี่คลาย   หมายถึง เอกลักษณ์ของความเป็นไทย 

ประวัติคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
 เมื่อวันที่ 8 มกราคม ปีพ.ศ. 2548 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราช
โองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่งขึ้นแทนสถาบันเทคโนโลยีราช
มงคล โดยให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแต่ละแห่งเป็นนิติบุคคล และเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณ ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และใน
กฎกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2549 กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดตั้งส่วนราชการใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยแบ่งคณะเป็น 4 คณะ คือ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ 

ปัจจุบัน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มีการเปิดสอนใน 6 เขตพ้ืนที่ คือ เขตพ้ืนที่เชียงใหม่      
เขตพ้ืนที่ตาก เขตพ้ืนที่เชียงราย เขตพ้ืนที่ล าปาง เขตพ้ืนที่น่าน และเขตพ้ืนที่พิษณุโลก โดยคณะบริหารธุรกิจ
และศิลปศาสตร์ รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มวิชาบริหารธุรกิจและพาณิชยศาสตร์ และกลุ่มวิชา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จัดตั้ง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2500 มีการพัฒนามา
เป็นล าดับ ดังนี้          

- พ.ศ. 2500       จัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกวิชา 
พณิชยการ 

- พ.ศ. 2507       จัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนก 
วิชาการเลขานุการ 

- พ.ศ. 2510       เปิดแผนกวิชาการบัญชี ระดับ ปวส. 
- พ.ศ. 2518       เปิดแผนกวิชาการตลาด และแผนกวิชาการจัดการ ระดับ ปวส. 
- พ.ศ. 2534       เปิดแผนกวิชาการท่องเที่ยว ระดับ ปวส. 
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- พ.ศ. 2543       ยกเลิกการรับนักศึกษาระดับ ปวช. และพัฒนาการเรียนการสอนในระดับ 
ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชา 
การตลาด สาขาวิชาระบบสารสนเทศ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ  และ 
สาขาวิชาการจัดการส านักงาน 

- พ.ศ. 2549   คณะบริหารธุรกิจและคณะศึกษาท่ัวไปถูกจัดให้อยู่เป็นคณะเดียวกันโดย 
เปลี่ยนชื่อเป็น “คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์” 

ในส่วนของงานด้านวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้แบ่งคณะเป็น 4 คณะ คือ         
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ
คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ แต่ละคณะ มีคณบดีเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด  

ปรัชญา  บริหารงานแบบมีส่วนร่วม กระจายอ านาจ และหลักธรรมาภิบาล 
ปณิธาน  บัณฑิตคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ “เป็นคนดี มีความรอบรู้ มุ่งมั่นสื่อสารสัมพันธ์     

ก้าวทันเทคโนโลยี” 
วิสัยทัศน์ ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ มีคุณธรรม เชี่ยวชาญเทคโนโลยี ขับเคลื่อนพลังประชาคม สู่มาตรฐาน 

สากล 
พันธกิจ  1. พัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิต Hand On ที่มีความรู้ มีคุณธรรม บ่มเพาะการเป็น

ผู้ประกอบการ และพ่ึงพาตนเอง 
2. พัฒนากระบวนการเสริมสร้างงานวิจัย และให้บริการวิชาการสู่ชุมชน สังคมที่ยั่งยืน  
ประสานงานความร่วมมือทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัยฯ 
3. พัฒนาส่งเสริมบุคลากรในทุกๆ ด้าน การเพิ่มศักยภาพ และความก้าวหน้าในสายวิชาชีพ 
4. พัฒนาระบบการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง
ด้านเศรษฐกิจ และสังคม 
5. อนุรักษ์ สร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมสนับสนุน
โครงการพระราชด าริของทุกพระองค์ 

อัตลักษณ์ (Identity) 
   บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพที่มีภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นรากฐานโดยใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนา 

เอกลักษณ์ (Uniqueness) 
ศูนย์กลางวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศเพ่ือชุมชน 

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

“เป็นคนดี มีความรอบรู้ มุ่งม่ันสื่อสารสัมพันธ์ ก้าวทันเทคโนโลยี” 

B rilliance ความเฉลียวฉลาด บัณฑิตมีความรอบรู้ สามารถสืบค้นข้อมูล และข้อเท็จจริง ท าความ
เข้าใจและสามารถประเมินข้อมูลแนวคิดและหลักฐานใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการใช้งานตามสถานการณ์
จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย สามารถประยุกต์ใช้ความรู้จากทฤษฎีและประสบการณ์เพ่ือคิด วิเคราะห์ และ
สังเคราะห์งานอย่างเป็นระบบ แก้ไขปัญหาและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขได้อย่างมีเหตุผล 
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A bility ความรู้ความสามารถ บัณฑิตมีความรู้ในสาระส าคัญของศาสตร์ที่ศึกษามีความเชี่ยวชาญใน
วิชาชีพอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ สามารถเรียนรู้หลักการและทฤษฎีทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
อย่างเหมาะสม สามารถเรียนรู้และประยุกต์ใช้หลักการตามศาสตร์ที่ศึกษา และบูรณาการความรู้ในสาขา
วิชาชีพ สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล รวมทั้งมีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร ภาษา และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของธุรกิจสามารถเลือกใช้รูปแบบของการน าเสนอที่
เหมาะสม เพ่ือพัฒนาตนเอง สังคม และชุมชน 

L earning การเรียนรู้ บัณฑิตมีความใฝ่รู้ มีความสามารถในการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ
อย่างต่อเนื่องเพ่ือพัฒนาตนเองและอาชีพ สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถ
ประยุกต์ สามารถสรุปประเด็นปัญหา และบูรณาการความรู้สู่การปฏิบัติ สามารถช่วยและเอ้ือต่อการแก้ปัญหา
ได้อย่างเหมาะสมบนพืน้ฐานของตนเองและของกลุ่ม เข้าใจการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของเทคโนโลยี 

A ccountability ความรับผิดชอบ บัณฑิตมีภาวะผู้น า มีความพอเพียงในการด าเนินชีวิต มีทักษะ
ในการท างานเป็นทีม สามารถปรับตัวเชิงวิชาชีพ เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต มีความ
รับผิดชอบ รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ด ารง
ความเป็นไทย มีจิตอาสาและส านึกสาธารณะทั้งต่อตนเอง องค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงสังคมข้าม
วัฒนธรรม 

สถานที่ตั้ง 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  128 ถนนห้วยแก้ว 
ต าบลช้างเผือก อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300  

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย  599 หมู่10 
ต าบลทรายขาว อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย  57120 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 41 ถนนพหลโยธิน 
ต าบลไม้งาม อ าเภอเมือง จังหวัดตาก 63000  

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  น่าน 59 หมู่ 13 
ต าบลฝายแก้ว กิ่งอ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000  

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก 52 หมู่ 7 
ต าบลบ้านกร่าง อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000  

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ล าปาง  200 หมู่ 17 
ต าบลพิชัย อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 52000  
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3. หลักสูตรการเรียนการสอน 
ล าดับที ่ พ้ืนที่ หลักสูตรที่เปิดสอน รายชื่อหลกัสูตร 

1 เชียงใหม ่ การบัญชี บช.บ.การบัญชี 
  การจัดการ บธ.บ.การจัดการ 
  การตลาด บธ.บ.การตลาด 
  ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร ์  บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์   
  การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 
  ภาษาอังกฤษธุรกิจ บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
  การท่องเที่ยวและการโรงแรม ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 
  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ศศ.บ..ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 

2 เชียงราย การบัญชี บช.บ.การบัญชี 
  การจัดการ บธ.บ.การจัดการ 
  การตลาด บธ.บ.การตลาด 
  ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร ์  บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์   

3 ตาก การบัญชี บช.บ.การบัญชี 
  การจัดการ บธ.บ.การจัดการ 
  การตลาด บธ.บ.การตลาด 
  ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร ์  บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์   
  การท่องเที่ยวและการโรงแรม ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 
  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ศศ.บ..ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 

4 น่าน การบัญชี บช.บ.การบัญชี 
  การจัดการ บธ.บ.การจัดการ 
  การตลาด บธ.บ.การตลาด 
  ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร ์  บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์   
  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ศศ.บ..ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 

5 พิษณุโลก ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร ์  บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์   
  การจัดการ บธ.บ.การจัดการ 
  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ศศ.บ..ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 

6 ล าปาง การบัญชี บช.บ.การบัญชี 
  การจัดการ บธ.บ.การจัดการ 
  การตลาด บธ.บ.การตลาด 
  ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร ์  บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์   
  การท่องเที่ยวและการโรงแรม ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 

รวมจ านวนหลักสูตรที่เปิดสอน 8 หลักสูตร 
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4. โครงสร้างการบริหารงาน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  

 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

(อธิการบดี) 
 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

(คณบดี) 
 

คณะกรรมการบริหาร 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

 

คณะกรรมการประจ า 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

 
รองคณบดี 

ด้านบริหาร 

ด้านวิชาการและกจิการนักศกึษา 

ด้านวิเทศสัมพันธ ์

ผู้ช่วยคณบด ี
 

ด้านวิจัยและบริการวิชาการ 

ด้านพัฒนานักศึกษา 

ด้านบัณฑิตศึกษา 

ศูนย์การจัดการศึกษาพิเศษ
จอมทอง

ส านักงานสาขา ส านักงานคณบด ี ศูนย์ COE คณะ ส านักงานรองอธิการ 

ศูนย์ภาษา 

ศูนย์บริการวิชาชีพ

สถาบันภาษาและ
วัฒนธรรมจีน 

สาขาบริหารธุรกิจ 

สาขาการบัญช ี

สาขาศิลปศาสตร์ 

งานบริหาร 

งานวิชาการและ

งานวิเทศน์สัมพันธ ์

สาขาบริหารธุรกิจ 

สาขาการบัญช ี

สาขาศิลปศาสตร์ 

งานวิจัยและบริการ

งานประกันคุณภาพ

งานพัฒนานักศึกษา 

ศูนย์การจัดการศึกษาพิเศษ
จอมทอง 

เลขานุการ

งานบัณฑิตศึกษา 
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5. สิ่งอ านวยความสะดวก หอพัก  
 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ (จอมทอง) มีหอพักนักศึกษาภายในส าหรับนักศึกษาเพ่ืออ านวย

ความสะดวกแก่นักศึกษาที่เข้ารับการศึกษา และได้มีการจัดอาจารย์เข้าก ากับดูแลนักศึกษาและหอพัก     
ในแต่ละวัน 

6. ชมรม สโมสร กิจการนักศึกษา 
 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ทุกพ้ืนที่ มีการจัดตั้งสโมสรนักศึกษาของคณะฯ โดยมีการแต่งตั้ง

คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาเพ่ือด าเนินกิจกรรมนักศึกษา และประสานงานร่วมกับคณะฯ 

7. การให้ความส าคัญกับผู้บริการและมีส่วนได้ส่วนเสีย 
7.1 ความร่วมมือและความสัมพันธ์ในกลุ่มเครือข่าย 

หน่วยงานความร่วมมือ วัน/เดือน/ปี รายละเอียดแนวทางความร่วมมือ /  
ร่วมโครงการ 

การร่วมมือเครือข่ายความร่วมมือ
ทางวิชาการ – วิจัย สายคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ  (ITCE) 
โดยมีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยนอร์ท
เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทิร์น 

1 สิงหาคม 
2554 

เพ่ือร่วมมือกันด าเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ 
– วิจัย แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ความรู้ความ
คิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการศึกษา ตลอดจนการ
ค้นคว้าวิจัยทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น 
จ ากัด 

30 
พฤศจิกายน 

2555 

ความร่วมมือทางการศึกษาในการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นบัณฑิตนักปฏิบัติ 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ได้ลงนามบันทึกขอตกลง
ความร่วมมือระหว่าง  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎเชียงใหม่ คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
และคณะบริหารธุรกิจและศิลป
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา 

1 มิถุนายน 
2556 

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะ
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
แ ล ะ ค ณ ะ บ ริ ห า ร ธุ ร กิ จ แ ล ะ ศิ ล ป ศ า ส ต ร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพ่ือ
ประสานความร่วมมือในทาวิชาการ การผลิต
บัณฑิตให้ได้เรียนรู้กระบวนการปฏิบัติการ และ
ทักษะวิชาชีพอย่างมีคุณภาพตรงกับความต้องการ
ของสถานประกอบการ ร่วมมือในการพัฒนา
บุคลากรที่มีศักยภาพและความเข้มแข็งทางวิชาการ 

Chongqing Technology and 
Business University ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน 

2556 ความร่วมมือทางการศึกษา โดยการแลกเปลี่ยน
นักศึกษา 
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หน่วยงานความร่วมมือ วัน/เดือน/ปี รายละเอียดแนวทางความร่วมมือ /  
ร่วมโครงการ 

การจัดตั้งเครือข่ายงานวิจัยเชิง
วิชาการด้านบริหารธุรกิจในเขต
ภาคเหนือ(เพ่ิมเติม) (ATPAC) 

๒๐ มิถุนายน 
๒๕๕๗ 

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง 
มหาวิทยาลั ย เชี ยงใหม่  มหาวิทยาลั ยพายัพ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้ านนา มหาวิทยาลั ยนอร์ท -เชี ยงใหม่ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชี ย ง ให ม่  ม ห าวิ ท ย าลั ย ร าช ภั ฏ เชี ย งร า ย 
มหาวิทยาลัยนเรศวร และมหาวิทยาลัยพะเยา โดย
มอบหมายให้คณะที่มีหน้าที่สอนและวิจัยด้าน
บริหารธุรกิจของแต่ละสถาบัน ร่วมกันจัดตั้ ง
เครือข่ายงานวิจัยเชิงวิชาการ ด้านบริหารธุรกิจใน
เขตภาคเหนือ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพงานวิจัยเชิ ง
วิชาการด้านบริหารธุรกิจของประเทศไทย เพ่ือให้
เทียบเท่ากับงานวิจัยต่างประเทศ  

บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน)  10 มิถุนายน 
2558 

ความร่วมมือทางการศึกษาในการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นบัณฑิตนักปฏิบัติ 

8. การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 

 8.1 ข้อมูลพื้นฐาน  
8.1.1 จ านวนบุคลากรสายวิชาการ 

พื้นที่ ป.เอก ป.โท ป.ตรี รวม ศ. รศ. ผศ. อ. รวม 
1. เชียงใหม่ 12 126 2 140 0 1 25 114 140 
2. เชียงราย 6 48 1 55 0 1 0 54 55 
3. ตาก 7 49 6 62 0 0 14 48 62 
4. น่าน 3 36 1 40 0 2 9 29 40 
5. พิษณุโลก 1 29 5 35 0 0 7 28 35 
6. ล าปาง 6 42 7 55 0 0 4 51 55 

รวม 35 330 22 387 0 4 59 324 387 
ข้อมูลจากงานด้านบริหาร คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2558 
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8.1.2 จ านวนบุคลากรสายสนับสนุน 

พื้นที่ 
พ.พันธิกจ/ 

ลูกจ้างชั่วคราว 
พ.ราชการ 

พ.สถาบัน 
อุดมศึกษา 

ลูกจ้าง 
ประจ า 

รวม 

1.  เชียงใหม่ 27 0 7 0 34 
2. เชียงราย 0 0 0 0 0 
3. ตาก 5 0 2 0 7 
4. น่าน 2 0 2 0 4 
5. พิษณุโลก 0 0 1 0 1 
6. ล าปาง 2 0 0 0 2 

รวม 36 0 12 0 48 
ข้อมูลจากงานด้านบริหาร คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ณ วันที่ 17 มีนาคม 2558 

10. ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา 

  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้มีการประเมินระบบคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและ
ภายนอก และใช้เป็นกลไกในการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติราชการในคณะฯ จากการประเมินผลตาม
กรอบแนวทางต่างๆ ระหว่างปี 2555 – 2557 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้รับคะแนนผลการ
ตรวจประเมิน ดังนี้ 

10.1 ผลการตรวจประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอก สมศ. (รอบ 3)  

ผลการประเมิน 
ปีการศึกษา (คะแนนประเมิน) 

พ.ศ. 2555 
(คะแนนเต็ม 5 ) 

ผลการประเมินระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายนอก (สมศ.) 

3.80 

10.2  ผลการตรวจประเมินระบบการประกันคุณภาพภายใน สกอ. 

ผลการประเมิน 
ปีการศึกษา (คะแนนประเมิน) 

พ.ศ. 2555 
(คะแนนเต็ม 5 ) 

พ.ศ. 2556 
(คะแนนเต็ม 5 ) 

พ.ศ. 2557 
(คะแนนเต็ม 5 ) 

ผลการประเมินระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน (สกอ.) 

3.74 3.53 2.85 
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บทท่ี 2 
บริบทที่เกี่ยวข้อง และการวิเคราะห์สถานการณ์ 

2.1 บริบทท่ีเกี่ยวข้อง 
 จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน ซึ่งเกิดเนื่องจากกระแสการเปลี่ยนแปลงในโลก
ยุคโลกาภิวัฒน์ (Global Change) การเปิดเสรีทางการค้าและบริการ (Free Trade Agreement) dการก้าว
เข้าสู่สังคมเศรษฐกิจยุคฐานความรู้และข้อมูลข่าวสาร สภาพบริบทของโลกที่ส่งผลต่อนานาประเทศ ได้แก่ 
วิกฤติพลังงานละสิ่งแวดล้อม การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของนานาประเทศ วิกฤติความผันผวนของสภาพ
เศรษฐกิจการเงินของประเทศในฝั่งยุโรป ปัจจัยภายนอกเหล่านี้ ส่งผลต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคม การเมือง
ของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นเรื่องท้าทายต่อสถาบันอุดมศึกษาซึ่งต้องเตรียมความพร้อมด้านงาน
วิชาการและวิจัย เพ่ือให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงและก้าวสู่การพัฒนาอย่างก้าวกระโดด เพ่ือสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันระดับชาติและนานาชาติ 
 บริบทและแนวโน้มของโลก ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงบริบทของเศรษฐกิจ สังคมและการศึกษา
ของประเทศ เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันและเผชิญความท้าทายของโลก ต่อค่านิยม วัฒนธรรม การ
เรียนรู้ เพ่ือก้าวสู่สังคมยุคฐานความรู้และในโลกยุคไร้พรมแดน ซึ่งส่งผลต่อนโยบายของประเทศ ประกอบด้วย 

2.1.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) 
  แนวคิดหลักในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ยังคงมีแนวคิดที่ต่อเนื่องจาก
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8-10 โดยยังคงยึดหลักปฏิบัติตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และขับให้บังเกิดผล
ในทางปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในทุกภาคส่วน ทุกระดับ ยึดแนวคิดการพัฒนาแบบบูรณาการเป็นองค์รวมที่มี 
“คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” 
 ทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ได้ตระหนักถึงสถานการณ์และความเสี่ยงซึ่ง
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในระดับโลกและภายในประเทศ โดยเฉพาะภาวะผันผวนด้านเศรษฐกิจ พลังงาน และ
ภูมิอากาศ ที่เป็นไปอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบอย่างชัดเจนต่อประเทศไทยทั้งเชิงบวกและลบ และได้ให้
ความส าคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานความรู้ นวัตกรรม เศรษฐกิจ สร้างสรรค์ ธุรกิจบริการ โลจิสติกส์      
การปฏิรูประบบกฎหมายเศรษฐกิจ การท าธุรกิจที่ค านึงถึงสังคม สิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมของชุมชน และ
การเตรียมพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน โดยยึดวิสัยทัศฯประเทศไทยปี 2570 เป็นเป้าหมาย ดังนี้     
“คนไทยภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิตแห่งความพอเพียง ยึดมั่นวัฒนธรรมประชาธิปไตย 
และหลักธรรมาภิบาล การบริการสารธารณะขั้นพ้ืนฐานที่มั่วถึง มีคุณภาพ สังคมมีความปลอดภัยและมั่นคง 
อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ดีเกื้อกูลและเอ้ืออาทรซึ่งกันและกัน ระบบการผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความ
มั่นคงด้านอาหารและพลังงาน อยู่บนฐานทางเศรษฐกิจที่พ่ึงตนเองและแข่งขันได้ในเวทีโลก สามารถอยู่ใน
ประชาคมภูมิภาคและโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรี" 
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 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) มีการก าหนดยุทธศาสตร์
การพัฒนาไว้ 6 ประการ ดังนี้ 
 1. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม :เน้นการสร้างโอกาสให้ทุกคนได้เข้าถึงแหล่งเงินทุน 
ทรัพยากร และการประกอบอาชีพ เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับตนเอง อยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคง ช่วยเหลือกลุ่มคน
ยากจน คนด้อยโอกาส แรงงานนอกระบบ แรงงานต่างด้าว ชนกลุ่มน้อย ให้ได้รับบริการต่างๆ ของสังคมอย่าง
เท่าเทียมกับคนกลุ่มอ่ืนๆ สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนร่วมกันแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ าและความชัดเจนใน
สังคมไทย ร่วมพัฒนาประเทศอย่างเต็มที่และเสริมสร้างความสัมพันธ์ของคนในสังคมให้เป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างย่ังยืน: มุ่งพัฒนาคนไทยทุกกลุ่มวัย
ให้มีความสามารถ ด้วยการพัฒนาให้มีจิตสาธารณะหรือส านึกรับผิดชอบต่อสังคม 5 ด้าน ทั้งการเรียนรู้
ต่อเนื่องตลอดชีวิต คิดเป็น ท าเป็น การสะสมความรู้และน ามาคิดเชื่ อมโยง เกิดเป็นความคิดริเริ่ม และ
สร้างสรรค์ การเปิดใจกว้างพร้อมรับทุกความคิดเห็นและการปลูกฝังให้จิตใจมีคุณธรรมรวมทั้งสร้าง
สภาพแวดล้อมของครอบครัวชุมชน และสังคมให้มั่นคง เอ้ือต่อการพัฒนาคน 
 3. ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคการเกษตร ความม่ันคงของอาหารและพลังงาน : เป็นการสร้างภาค
เกษตรให้เข้มแข็ง สามารถผลิตอาหารที่มีคุณภาพเพียงพอส าหรับผู้บริโภคในประเทศ เป็นฐานการผลิตที่ท าให้
เกษตรกรเกิดความมั่นคงในอาชีพและรายได้ รวมทั้งใช้เป็นแหล่งยาจากสมุนไพร ให้ภาคเกษตร เป็นแหล่ง
อาหารและพลังงาน รวมทั้งจัดหาพลังงานให้เพียงพอกับความต้องการใช้ในประเทศ 
 4. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน :สนับสนุนให้
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้าและบริการในภูมิภาคที่ใช้การสร้างความรู้ใหม่ๆ เป็นเครื่องมือน าไปสู่
ความยั่งยืนในระยะยาว พร้อมกับสร้างระบบประกันและบริหารจัดการความเสี่ยงในด้านเศรษฐกิจ สร้าง
บรรยากาศให้เอ้ือต่อการผลิต การค้า และการลงทุน รวมทั้งการพัฒนาผู้ประกอบการรายใหม่ สร้างเครือข่าย
โครงสร้างพื้นฐานและการจัดการขนส่งภายในที่เชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาค 
 5. ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมภาคเพื่อความม่ันคงทางเศรษฐกิจละสังคม : 
เป็นการเตรียมพร้อมและปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกและภูมิภาค โดยเฉพาะการเป็นประชาคม
อาเซียน ส่งเสริมบทบาทไทยในเวทีระหว่างประเทศให้เด่นชัด รวมทั้งบรรเทาผลกระทบเชิงลบละประเด็น
ปัญหาร่วมระหว่างประเทศ 
 6. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน :เป็นการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์ ผลักดันการผลิตและบริโภคของประเทศไปสู่การเป็นสังคมที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างภูมิคุ้มกันและเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ 

2.1.2 แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552- 2559) 
  วัตถุประสงค์ของแผน 
  1. พัฒนาคนอย่างรอบด้านและสมดุลเพ่ือเป็นฐานหลักของการพัฒนา 
  2. เพื่อสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรม ภูมิปัญญาและการเรียนรู้ 
  3. เพ่ือพัฒนาสภาพแวดล้อมของสังคมเพ่ือเป็นฐานในการพัฒนาคน และสร้างสังคมคุณธรรมภูมิ
ปัญญา และการเรียนรู้ 
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 แนวนโยบาย 
  เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ทั้งสามประการดังกล่าว ประกอบกับการค านึงถึงทิศทางการพัฒนาประเทศ
ในอนาคตที่ เน้นการใช้ความรู้เป็นฐานของการพัฒนา ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ประชากร 
สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้ก าหนดแนวนโยบายในแต่ละวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 วัตถุประสงค์ 1 พัฒนาคนอย่างรอบด้านและสมดุลเพื่อเป็นฐานหลักของการพัฒนา 
 แนวนโยบาย 
  1.1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ในทุกระดับชั้นและประเภทการศึกษา 
  1.2 ปลูกฝั่งและเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม มีจิตส านึกและมีความ
ภูมิใจในความเป็นไทย มีระเบียบวินัย มีจิตสาธารณะ ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม และยึดมั่นในการปกครอง
ระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และรังเกียจการทุจริต ต่อต้านการซื้อสิทธิ์ขายเสียง 
  1.3 เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาให้ประชาชนทุกครั้งตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต ได้มีโอกาสเข้าถึง
บริการการศึกษาและการเรียนรู้ โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ หรือ ทุพพลภาพ ยากจน อยู่ในท้องถิ่น
ห่างไกล ทุรกันดาร 
  1.4 ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ และเสริมสร้างศักยภาพการ
แข่งขัน และร่วมมือกับนานาประเทศ 
  1.5 พัฒนามาตรฐานและระบบประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งระบบประกันคุณภาพภายในและระบบ
การประกันคุณภาพภายนอก 
  1.6 ผลิตและพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน มีคุณธรรม 
และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 วัตถุประสงค์ 2 เพื่อสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรม ภูมิปัญญาและการเรียนรู้ 
 แนวนโยบาย 
  1.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษา อบรม และเรียนรู้ของสถาบันศาสนา และสถาบันทางสังคม ทั้ง
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
  1.2 ส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายภูมิปัญญา และการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม พลศึกษา 
กีฬา เป็นวิถีชีวิตอย่างมีคุณภาพและตลอดชีวิต 
  1.3 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญาพัฒนา
ระบบบริหารจัดการความรู้ และสร้างกลไกลการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 วัตถุประสงค์ 3 เพ่ือพัฒนาสภาพแวดล้อมของสังคมเพ่ือเป็นฐานในการพัฒนาคน และสร้างสังคม
คุณธรรมภูมิปัญญา และการเรียนรู้ 
 แนวนโยบาย 
  3.1 พัฒนาและน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ือพัฒนาคุณภาพ เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 
  3.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โดยเร่งรัดกระจายอ านาจการบริหารและจัดการศึกษาไปสู่
สถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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  3.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ประชาชน ประชาสังคม และทุกภาคส่วนของสังคม ใน
การบริหารจัดการศึกษา และสนับสนุนส่งเสริมการศึกษา 
  3.4 ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ และการลงทุนเพ่ือการศึกษา ตลอดจนบริหารจัดการและใช้
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
  3.5 ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการศึกษา พัฒนาความเป็นสากลของการศึกษาเพ่ือ
รองรับการเป็นประชาคมอาเซียน และเพ่ิมศักยภาพการแข่ งขันของประเทศภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ 
ขณะเดียวกันสามารถอยู่ร่วมกันกับพลโลกอย่างสันติสุข มีการอาศัยและเก้ือกูลกัน 

2.1.3 แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) 
 วิสัยทัศน์ ปี 2599 “อุดมศึกษาเป็นแหล่งองค์ความรู้และพัฒนาก าลังคนระดับสูงที่มีคุณภาพเพ่ือการ
พัฒนาชาติอย่างยั่งยืน สร้างสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
11 (พ.ศ.2555-2559) บนพ้ืนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีบทบาทสูงในสังคมประชาคมอาเซียน
และมุ่งสู่คุณภาพอุดมศึกษาระดับนานาชาติ” 
 ตัวช้ีวัดและเป้าหมายทีส่อดคล้องกับวิสัยทัศน์ ปี 2559 จ านวนรวม 7 ตัวบ่งช้ี 
 1. ร้อยละของสถาบันอุดมศึกษาไทยที่ได้รับจัดล าดับในระดับสากล ตามระบบมาตรฐานสากลที่ สกอ.
ก าหนด 
  1) ภาพรวมของประเทศเท่ากับ 6 % 
  2) กลุ่มสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นเลิศในการสร้างองค์ความรู้ เพ่ือชี้น าสังคมและเพ่ิมขีดความสามารถ
ของประเทศในการแข่งขันระดับโลก เท่ากับ 100% 
 2. ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการรับรองศักยภาพความเป็นอาจารย์มืออาชีพตามที่ สกอ.ก าหนด เมื่อ
เทียบกับจ านวนอาจารย์ทั้งหมด เท่ากับ 25% 
 3. คะแนนเฉลี่ยจากงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์/เผยแพร่ต่อจ านวนอาจารย์ ≥ 3.51 (ค านวณจาก
ข้อมูลของสมศ. แต่ปรับเป้าหมายให้สอดคล้องตามกลุ่มสถาบัน) 
 4. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ผ่านการสอบใบประกอบวิชาชีพหรือใบรับรองคุณวุฒิเฉพาะสาขา
แห่งชาติ เท่ากับ 100% (โดยครอบคลุมความรู้ด้านภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
 5. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตเท่ากับ ≥ 4.51 
 6. ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานในระดับนานาชาติ โดยหน่วยงานสถาบันวิชาชีพ/
องค์กร ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ เท่ากับ 20% 
 7. ร้อยละของสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีการวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายต่อหน่วยคุณภาพ เท่ากับ 100 % 
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ยุทธศาสตร์ มี 4 ยุทธศาสตร์ คือ “LEGS” STRATEGY 
 L = Leader of Change Management for Quality Education (All for Quality Education and 
Quality Education at all)(เปลี่ยนระบบการน าองค์กรให้ขับเคลื่อนอุดมศึกษาแบบองค์รวม) 
 E = Education Professional (พัฒนาอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพ และพัฒนาผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพให้เป็น
อาจารย์) 
 G = Graduated with Quality and Social Responsibility (ยกระดับคุณภาพบัณฑิตอย่างก้าว
กระโดด) 
 S = Satang Utilization (ปฏิบัติการบริหารการเงินอุดมศึกษา เพ่ือขับเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษาสู่ความ
เป็นเลิศ) 
 ในปีการศึกษา 2559 ได้ตั้งเป้าหมายการผลิตบัณฑิต โดยมีสัดส่วนการรับนักศึกษาในกลุ่มวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี : วิทยาศาสตร์สุขภาพ : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็น 40 : 10 : 50เท่ากับ 
235,412 : 58,853 : 294,266 คน ซึ่งสอดคล้องกับกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปีฉบับที่ 2 (พ.ศ. 
2551-2565) ส าหรับแนวทางการน าแผนสู่การปฏิบัติ ต้องมีคณะกรรมการประกอบด้วยต าแทนจากทุกภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้อง ท าหน้าที่วางระบบและกลไกลตั้งแต่กระบวนการน ายุทธศาสตร์ ดังกล่าวไปเผยแพร่ให้กับทุก
สถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปด าเนินการ รวมทั้งมีระบบก ากับติดตามประเมินผลทุก 1 ปี เพ่ือ
น าผลมาทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ในช่วง
กลางของแผน (ปี 2557) และสรุปผลการด าเนินงานตามแผน เมื่อสิ้นสุด ปี 2559 เพ่ือน าไปวางแผนพัฒนา
การศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) เป็นต้นไป 

2.1.4 แผนยุทธศาสตร์อาเซียน ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 ในการเตรียมความพร้อมของระดับอุดมศึกษาเพ่ือรองรับการเป็นประชาคมอาเซียนและเปิดเสรีการค้า
บริการด้านการอุดมศึกษา ในปี พ.ศ. 2558 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์
อุดมศึกษาไทยในการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ซึ่งมีวิสัยทัศน์ ที่จะท าให้
บัณฑิตไทยมีความสามารถในระดับสากล และมีความรับผิดชอบในฐานะสมาชิกประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลก โดยมียุทธศาสตร์ 3 ประการ คือ (1) การเพิ่มขีดความสามารถของบัณฑิตให้มีคุณภาพ
มาตรฐานในระดับสากล (2) การพัฒนาความเข้มแข็งของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาประชาคม
อาเซียน และ (3) การสร้างเสริมบทบาทของอุดมศึกษาไทยในประชาคมอาเซียน 

2.1.5 นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2555 – 2559) 
 นโยบายการวิจัยของชาติ (พ.ศ.2555-2559) เน้นการบูรณาการด้านวิจัยที่สอดคล้องกับแนวนโยบาย
และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ควบคู่ไปกับการวิจัยเพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการเพ่ือน าไปสู่การพัฒนา
ประเทศอย่างสมดุลละยั่งยืน ภายใต้วิสัยทัศน์การวิจัยของชาติ (พ.ศ.2555-2559) คือ “ประเทศไทยมีและ
ใช้งานวิจัยที่มีคุณภาพ เพื่อการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน . โดยมีการก าหนดพันธกิจการวิจัยของชาติ      
(พ.ศ.2555-2559) คือ “พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการวิจัยของประเทศให้สูงขึ้น และสร้าง
ฐานความรู้ที่มีคุณค่า สามารถประยุกต์และพัฒนาวิทยาการที่ เหมาะสมและแพร่หลาย รวมทั้งให้เกิดการ
เรียนรู้และต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะ ตลอดจนเกิดการ
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พัฒนาคุณภาพชีวิต โดยใช้ทรัพยากรและเครือข่ายวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพที่ทุกฝ่ายมีส่วนรวม”ซึ่ง
ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์การวิจัย คือ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การสร้างศักยภาพและความสามารถเพ่ือการพัฒนาทางสังคม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 :การสร้างศักยภาพและความสามารถเพ่ือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การอนุรักษ์เสริมสร้าง และการพัฒนาทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างศักยภาพและความสามารถเพ่ือการพัฒนานวัตกรรมและบุคลากรทางการ
วิจัย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ เพ่ือการบริหารจัดการความรู้ ผลงานวิจัย นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ทรัพยากร และภูมิปัญญาของประเทศสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะ ด้วยยุทธวิธีที่
เหมาะสมที่เข้าถึงประชาชน และประชาคมอย่างแพร่หลาย 

2.1.6 นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555 – 
2565) 
 นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555 – 2565)          
มีวิสัยทัศน์ที่เน้น“นวัตกรรมเขียว เพื่อสังคมคุณภาพและเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพ”โดยการขับเคลื่อน
ประเทศไปสู่วิสัยทัศน์ดังกล่าวได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนฯ 5 ประการ คือ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน และท้องถิ่นด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม โดยมรเป้าหมาย คือ ผลิตภัณฑ์และบริการของวิสาหกิจชุมชนมีการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ภายในประเทศในการสร้างคุณภาพและมาตรฐานเพ่ือเศรษฐกิจสีเขียว ตลอดจนมีผลิตภาพการผลิต
ขยายตัวไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ต่อปี 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 :การเพ่ิมขีดความสามารถ ความยืดหยุ่น และนวัตกรรมในภาคเกษตร ผลิตและบริการ
ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยมีเป้าหมาย คือ 
 1) ภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรมการผลิต ธุรกิจบริการมีการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ภายในประเทศเพ่ือเศรษฐกิจสีเขียวและสามารถท าให้ผลิตภาพการผลิตขายตัวไม่ต่ ากว่าร้อยละ 3 ต่อปี 
 2) ภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรมการผลิต ธุรกิจบริการมีการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ภายในประเทศเพ่ือเศรษฐกิจสีเขียวและสามารถท าให้มูลค่าขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5 ต่อปี 
 3) มีการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีนวัตกรรม ภายในประเทศเพ่ือเพ่ิมสัดส่วนการใช้สิทธิประโยชน์จาก
ความตกลงทางการค้าเสรี และท าให้ส่งออกขยายตัวไม่น้อยกว่าการส่งออกรวมของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 :การเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
ประเทศด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยมีเป้าหมาย คือ 
 1) งานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สามารถห้องกันการสูญเสียชีวิติและลดมูลค่าความ
เสียหายรวมได้กว่าร้อยละ 1 ของ GDP 
 2) งานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สามารถเพ่ิมสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนและพลังงาน
ทางเลือกเป็นร้อยละ 20-25 โดยปริมาณของเสียและมลพิษลดลงเฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปี 
 3) งานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สามารถช่วยให้การบริโภคที่มีผลกระทบต่อระบบนิเวศ
ลดลงร้อยละ 10 ต่อปี 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 4 :การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพทุนมนุษย์ของประเทศด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม โดยมีเป้าหมายคือ 
 1) เพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายวิทยาศาสตร์ให้จบตรงตามความต้องการของตลาดไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
 2) ผลิตภาพแรงงานของก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ขยายตัวเพ่ิมขึ้นไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 5 ต่อปี 
 3) เพิ่มสัดส่วนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาเป็น 25 คนต่อประชากร 10,000 คน โดยเป็นบุคลากร
ที่ท างานในภาคเอกชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 :การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและปัจจัยเอ้ือด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ของประเทศเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยมีเป้าหมาย คือ  
 1) การมีอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้าง พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ให้อยู่ในล าดับไม่เกินที่ 25 ของโลก (IMD) 
 2) เกิดการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนาไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของ GDP 
 3) การมีส่วนร่วมของภาคเอกชนใน R&D ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

2.1.7 ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศในช่วงการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง 
พ.ศ. 2552- 2561 
 สาระส าคัญของยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศในช่วงการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษที่สอง พ.ศ. 2552- 2561 
 1 มีการก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “ระบบการผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศ มีความสอดคล้องกับ
ความต้องการและมีประสิทธิภาพในการเสริมสร้างการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนสามารถแข่งขันได้กับนานา
ประเทศ โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วน 
 2 มีการก าหนดเป้าหมายปี 2561 ไว้ดังนี้ 
  1) มีกรอบมาตรฐานคุณวุฒแห่งชาติ (National Qualifications Framework : NQF) และมีการ
พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาก าลังคนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
  2) การจัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพเพ่ือการรับรองสมรรถนะความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ 
  3) ขยายการศึกษาระบบทวิภาคี สหกิจศึกษา และการฝึกงานให้มากข้ึน โดยมีสัดส่วนผู้เรียนในระบบ
ทวิภาคีและสหกิจศึกษา เป็นร้อยละ 30 ของผู้เรียนอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
  4) สัดส่วนผู้ เรียนอาชีวศึกษาเพ่ิมขึ้น โดยมีสัดส่วนผู้ เรียนอาชีวศึกษา : สามัญศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย เป็น 60 : 40 
  5) ก าลังแรงงานที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาทั่วไป เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 65 และมีสมรรถนะทาง
วิชาชีพตามมาตรฐาน 
 3. มีกรอบการด าเนินงาน พัฒนาการผลิตและพัฒนาก าลังคน โดย 
  1) ก าหนดทิศทางความต้องการก าลังคนและสร้างระบบความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งกลุ่มอาชีพ 
สมาคมวิชาชีพ สถานประกอบการ/องค์กรผู้ใช้ สถาบันการศึกษา ศูนย์ฝึกอาชีพ/ผู้ผลิต 
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  2) พัฒนากรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ เพ่ือรับรองความรู้เชิงวิชาการ สมรรถนะวิชาชีพของผ้
ส าเร็จการศึกษาในทุกระดับ/ประเภทการศึกษา และคุณวุฒิวิชาชีพ พร้อมจัดตั้งองค์กรเพ่ือรับรองสมรรถนะ
การปฏิบัติงานตามฐานอาชีพตลอดจนพัฒนามาตรฐานวิชาชีพครู อาจารย์ ผู้บริหาร และสถาบันการศึกษา 
  3) พัฒนาระบบเตรียมความพร้อม การแนะแนวการศึกษาและอาชีพ เพ่ือจูงใจให้ผู้เรียนเลือกเรียน 
ตามความถนัด ความสนใจ ความต้องการของตนเอง ตลาดแรงงาน ละยุทธศาสตร์พัฒนาประทศ 
  4) พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเน้นการเน้นการฝึกปฏิบัติจริง เพ่ือเรียนรู้ในงานอาชีพ โดยขยาย
ระบบทวิภาคี สหกิจศึกษา และการฝึกหัดงานอาชีพ รวมทั้งการสนับสนุนการท างานควบคู่การเรียน 
 4. เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และกรอบการด าเนินงานดังกล่าว จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์และ
มาตรการ สรุปดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ปฏิรูปการเรียนรู้ด้านการศึกษาเพื่ออาชีพ ประกอบด้วย 10 มาตรการ เช่น 
จัดระบบการเรียนรู้ให้ยืดหยุ่น เข้าถึงง่าย เพ่ือเปิดโอกาสให้ก าลังคนเข้ามาเรียนรู้และออกไปประกอบอาชีพ 
จัดระบบรับรองประสบการณ์ของบุคคล และระบบสะสมหน่วยการเรียน (credit bank system) พัฒนา
หลักสูตรเน้นฐานสมรรถนะ หลักสูตรเชิงกว้าง ให้มีการจัดการศึกษาและเรียนรู้ที่บูรณาการกับการท างาน 
(Worked Integrated Learning : WIL) เป็นต้น 
 หน่วยงานรับผิดชอบ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงานฯ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าไทย กระทรวงอุตสาหกรรม สถานประกอบการ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 :พัฒนาคุณภาพก าลังคนทุกระดับ ประกอบด้วย 7 มาตรการ เช่น การพัฒนาก าลังคน
ให้มีความรู้ ทักษะและคุณภาพเป็นแรงงานที่มีทักษะฝีมือ (skill intensive) พัฒนาก าลังคนสูงเพ่ือวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม เปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้พัฒนาตนเอง ส่งเสริมความเป็นเลิศของเด็กและเยาวชนที่มี
ความสามารถพิเศษ (gifted & talented) เป็นต้น 
 ห น่ ว ย งาน รั บ ผิ ด ช อ บ  ก ระท รว งศึ ก ษ าธิ ก าร  ก ระท รว งแ ร งงาน แล ะส วั ส ดิ ก า รสั งค ม 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม สถานประกอบการ สภาวิ จัยแห่งชาติ สภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้า 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เร่งผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านอาชีวะศึกษา ประกอบด้วย 9 มาตรการ เช่น ปรับ
กระบวนทัศน์การศึกษา ให้ความส าคัญกับการศึกษาเพ่ืออาชีพ และส่งเสริมค่านิยมด้านอาชีวศึกษา พัฒนา
ระบบมาตรฐานสมรรถนะ และระบบเทียบโอนตามความรู้และประสบการณ์ตามมาตรฐานตามสมรรถนะ จัด
การศึกษาและเรียนรู้อาชีวศึกษา โดยเน้นการปฏิบัติใน สัดส่วนมากกว่าทฤษฎีและการเรียนรู้งานอาชีพ ขยาย
การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี เป็นต้น 
 ห น่ ว ย งาน รั บ ผิ ด ช อ บ  ก ระท รว งศึ ก ษ าธิ ก าร  ก ระท รว งแ ร งงาน แล ะส วั ส ดิ ก า รสั งค ม 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถานประกอบการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้า
ไทย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 :ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งสาขาคลาดแคลน
และจ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ ประกอบด้วย 8 มาตรการ เช่น ส่งเสริมให้นักเรียนเลือกเรียน สาย
วิทยาศาสตร์เพ่ิมมากขึ้น จัดท าฐานข้อมูลก าลังคน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and 
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Technology : S&T ) และสาขาอ่ืน ผลิตและพัฒนาก าลังคนเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
รวมทั้งก าลังคนสาขาคลาดแคลนและสาขาจ าเป็นให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ เป็นต้น 
 หน่ วยงานที่ รั บผิ ดชอบ   กระทรวงศึ กษ าธิก าร  กระทรวงแรงงานและสวัสดิ ก ารสั งคม 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม สถานประกอบการ สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย สภาหอการค้าไทย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาสมรรถนะและเขียนความสามารถของก าลังแรงงาน ประกอบด้วย 11 
มาตรการ เช่น พัฒนาและ ปรับปรุงหลักสูตรระยะสั้นร่วมกับผู้ประกอบการ จัดการฝึกอบรมอาชีพ ต่อยอดให้
ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (9+1) หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (12+1) ที่ไม่ได้ศึกษาต่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่
พึงประสงค์และสมรรถนะหลัก (core competencies) โดยสอดแทรกในหลักสูตรฝึกอบรมระหว่างปฏิบัติงาน 
เชื่อมโยงความรู้ของปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับสถาบันการศึกษาในท้องถิ่นเป็นต้น 
 ห น่ วย งาน รับ ผิ ด ช อบ   กระท รวงศึ กษ าธิ ก าร  ก ระท รวงแ รงงาน และส วั ส ดิ ก ารสั งค ม 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม สถานประกอบการ สภาวิจั ยแห่งชาติ สภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าไทย กรมประชาสัมพันธ์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 :เสริมสร้างความยั่งยืนให้การภาคการผลิตและบริการที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาก าลังคน 
ประกอบด้วย 7 มาตรการ เช่น ส่งเสริมการค้านคว้าวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยี สร้างกลไกลการวิจัยและ
ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีระหว่างธุรกิจ เอกชน สถานประกอบการกับสถาบันอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา 
ส่งเสริมสถานศึกษาในกรุงเทพฯและปริมณฑลรวมทั้งในกลุ่มจังหวัดของแต่ละภูมิภาค ปรับรูปแบบขององค์กร
และ/หรือกฎกติกาต่างๆ ที่เอ้ืออ านวยให้นักวิทยาศาสตร์และนักวิจัย มีความก้ าวหน้าในวิชาชีพ (Career 
path) เป็นต้น 
 หน่วยงานรับผิดชอบ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สภาวิจัยแห่งชาติ สภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้า 
 ยุทธศาสตร์ที่ 7 : เสริมสร้างความเข้มแข็งของครู คณาจารย์ และผู้บริหาร ประกอบด้วย 10 
มาตรการ เช่น พัฒนาระบบการผลิตครู – อาจารย์ ส าหรับการศึกษาสายอาชีพ หรือผลิตครูช่างให้มีคุณภาพ
และเพียงพอ พัฒนาครูประจ าการและผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ จัดท ามาตรฐานวิชาชีพครูและ
ผู้บริหารสถาบันการศึกษาอาชีวศึกษา สร้างแรงจูงใจให้ผู้มีประสบการณ์ในอาชีพมาเป็นครู – อาจารย์ 
การศึกษาอาชีพโดยให้ค่าตอบแทนตามความสามารถ (pay per performance) เป็นต้น 
 หน่วยงานรับผิดชอบ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม สถานประกอบการ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 8 : พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 10 มาตรการ เช่น 
จัดตั้งคณะกรรมการร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชน เพ่ือก าหนดนโยบาย เป้าหมาย วางแผนผลิตและพัฒนา
ก าลังคนของประเทศ พัฒนากรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (National Qualification Framework–NQF) พัฒนา
ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ (Thai Vocational Qualification - TVQ) และจัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ก าหนด
ศักยภาพและความเชี่ยวชาญของสถาบันการศึกษาอาชีวศึกษา และอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน (area of 
excellence และ center of excellence)สร้างกลไกในการประสานงานความร่วมมอระหว่างการพัฒนา
ก าลังคนในระดับประเทศและการพัฒนาก าลังคนในระดับกลุ่มจังหวัด/จังหวัด เป็นต้น  
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 ห น่ ว ย งาน รั บ ผิ ด ช อ บ  ก ระท รว งศึ ก ษ าธิ ก าร  ก ระท รว งแ ร งงาน แล ะส วั ส ดิ ก า รสั งค ม 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม สถานประกอบการ สภาวิจัยแห่งชาติ สภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าไทย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 9 : สร้างระบบความร่วมมือและเครือข่ายในการผลิตและพัฒนาก าลังคน ประกอบด้วย 
10 มาตรการ เช่น สนับสนุนสถานประกอบการให้เข้ามีส่วนร่วมผลิตและพัฒนาก าลังคน ก าหนดทิศทางความ
ต้องการก าลังคน และจัดตั้งเครือข่ายสถาบันการศึกษา องค์กรผู้ใช้ก าลังคนทั้งในส่วนกลาง ภูมิภาค กลุ่ม
จังหวัด และจังหวัด ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมให้เข้ามาร่วมจัดการศึกษามากขึ้น 
จัดตั้งคณะกรรมการซึ่งซึ่งมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ในการพัฒนาระบบข้อมูลก าลังคนร่วมกัน แลกเปลี่ยน
ข้อมูลระหว่างกัน (data exchange) เป็นต้น 

2.1.8 การบูรณาการยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) 
 ในการบูรณาการยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ได้จัดท ากรอบการสร้างฐานเศรษฐกิจที่มั่นคงและยั่งยืน : New Growth Model โดย
ประกอบไปด้วย 3 เรื่องหลัก คือ 
 (1) Growth & Competitiveness – หลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง 
 (2) Inclusive Growth – ลดความเหลื่อมล้ า ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักใน
ส่วนของแผนงาน การพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยได้ก าหนดแนวทางการด าเนินงานไว้ คือ ปฏิรูปการศึกษา 
(ครู หลักสูตร เทคโนโลยี การดูแลเด็กก่อนวัยเรียน และการใช้ ICT ในระบบการศึกษา เช่น แท็บเล๊ต และ
อินเตอร์เน็ตไร้สาย เป็นต้น) 
 (3) Green Growth – เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
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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 โดยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิต
นักปฏิบัติที่มีคุณธรรม และพ่ึงพาตนเองได้ 

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

 
“เป้าหมาย” 

เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าด้านการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ บนฐานสร้างสรรค์นวัตกรรม วิจัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เพ่ือชุมชนอาเซียน และเป็นมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ผลิตบัณฑิตนัก
ปฏิบัติ (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  

“อัตลักษณ์ (Identity)”  
 “บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน” 

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

“เอกลักษณ์ (Uniqueness)”  
 ภาพลักษณ์ที่ดีเป็นสิ่งส าคัญของทุกองค์กร การก าหนดเอกลักษณ์ที่ชัดเจน สามารถใช้เป็นกรอบ
ส าหรับการพัฒนามหาวิทยาลัย เอกลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   ประกอบด้วย 
อุตสาหกรรมเกษตร เกษตรปลอดภัย ความหลากหลายทางชีวภาพและความมั่นคงทางอาหาร เทคโนโลยีและ
การจัดการเพ่ือชุมชน การค้าและบริการจัดการเทคโนโลยี วัฒนธรรมท้องถิ่นและนวัตกรรม อาหารสุขภาพ
และพันธุกรรมพืช เป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนและสร้างความเข้าใจ ให้มีเป้ าหมายเดียวกัน สู่การเป็น 
“มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อชุมชน”  
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“วัฒนธรรมองค์กร” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
 วัฒนธรรมองค์กร เป็นสิ่งส าคัญยิ่ง ที่จ าเป็นจะต้องสื่อสารให้บุคลากรภายในองค์กร มีการปฏิบัติอย่าง
ต่อเนื่องและชัดเจน จนเป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เพื่อจดจ าง่ายและสะดวกต่อการปฏิบัติ จึงก าหนดจาก
อักษรย่อภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยฯ  (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 าหนดยุทธศาสตร์เพ่ือสร้างความเข้มแข็ง
และความแตกต่างบนพื้นฐานการผลิต บัณฑิตนักปฏิบัติ ดังนี้ 

Change: ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม การบริหาร
จัดการองค์กร โครงสร้างการปฏิบัติงาน และการกระจายอ านาจ ให้สอดคล้องกับภารกิจและเป็ น
มาตรฐานสากล เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งและโดดเด่นในทุกเขตพ้ืนที่ โดยการมีส่วน ร่วมของทุกภาคส่วน 

Challenge: สร้างความแตกต่างในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่ มีความโดดเด่นเฉพาะด้าน 
(Differential Focus Strategy) สู่ความเป็นเลิศภาย ใต้ค าขวัญที่เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปคือ “ราชมงคลสร้าง
คนสู่งานเชี่ยวชาญ เทคโนโลยี เป็นการสร้างชื่อเสียงและสร้างโอกาสให้บัณฑิตในการมีงานท า 

Chance: สร้างโอกาสในการก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าด้านการผลิต บนฐานความคิด
สร้างสรรค์ สร้างนวัตกรรมเพ่ือชุมชน ท้องถิ่นทั้งในและต่างประเทศ 

“นโยบาย” 

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

 การด าเนินนโยบายการบริหารจัดการและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา    
(พ.ศ. 2557-2560) เป็นไปตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ กรอบระยะเวลา 15 ปี (พ.ศ. 2552-2566) ที่
ได้ด าเนินการมาระยะหนึ่งและมีการวิเคราะห์แนวทางไว้อย่างสมบูรณ์ ประกอบกับการศึกษาข้อมูลในสภาพ
พ้ืนที่การให้บริการการศึกษาทั้ง 6 แห่ง การถอดบทเรียนจากการด าเนินงาน การศึกษาปัญหาอุปสรรค ในการ
ปฏิบัติงานที่เกิดขึ้น ในบริบทต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในศตวรรษที่ 21 การพัฒนาอุดมศึกษาไทย จ าเป็น
จะต้องพัฒนาบัณฑิตเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของสังคม ชุมชน ท้องถิ่น และน าพาประเทศไปสู่ความ
ยั่งยืน โดยใช้หลักการในการขับเคลื่อน 3 ประการ คือ การเปลี่ยนแปลง ความท้าทาย และการก าหนดทิศทาง 
(Change  Challenge  Chance) ภายใต้นโยบาย 9 ด้าน ดังนี้ 

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

โดยแต่ละเป้าหมายการพัฒนา มีองค์ประกอบดังนี้ 

ตารางแสดงเป้าหมายประเด็นยุทธ์ศาสตร์และเป้าประสงค์แผนกลยุทธ์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

เป้าหมาย ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 

เป้าหมายที่ 1 : พัฒนาและ
ปรับปรุงกระบวนการเรียนการ
สอน  New Approach to 
Learning 

 

เป็นองค์กรแห่ งการเรียนรู้และ
พั ฒ น าบั ณ ฑิ ต นั ก ป ฏิ บั ติ ที่ มี
คุณ ภ าพ  สอดคล้ อ งกั บ ความ 
ต้องการของประเทศและแข่งขันได้
ในระดับสากล 

ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต นั ก ป ฏิ บั ติ ที่ มี
คุณลักษณะพึงประสงค์ของ มทร.
ล้านนา 

เป้าหมายที่ 2 : สร้างความเป็น
เลิศทางด้านวิชาการ วิจัย และ 
นวัตกรรม Community 
Research and Innovation 

 

ผลิตผลงานวิจัยที่ตอบสนองความ
ต้องการของชุมชนและเพ่ิมขีด
ความสามารถในการ แข่งขันของ
ประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิต
ของคนในสังคม 

ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูงเป็น
ที่ ย อ ม รั บ ใน ร ะ ดั บ ช า ติ แ ล ะ
นานาชาติและมีศักยภาพในการ
ส ร้ า งผ ล ก ร ะ ท บ เชิ งบ ว ก ต่ อ
เศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมชุมชนและ
วัฒนธรรมตลอดจนน าผลงานวิจัย
ไปยกระดับคุณภาพชีวิตของคนใน
สังคมและน าไปใช้ประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์ 

เป้าหมายที่  3 : พัฒนาศักย์ภาพ
บัณฑิตและบุคลากรที่มี
ความสามารถเฉพาะทาง 
Competency and Good 
Citizenship (Humanization) 

สร้างบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรให้
มีความสมบูรณ์ 

บั ณ ฑิ ต แ ล ะ บุ ค ล า ก ร ข อ ง
มหาวิทยาลัยมีสมรรถนะวิชาชีพ 
คุ ณ ธ ร ร ม แ ล ะ จ ริ ย ธ ร ร ม 
จรรยาบรรณเชิงวิชาชีพอยู่ร่วมกับ
ผู้ อ่ืนได้ในสังคมอย่างมีความสุข
พร้อมก้าวสู่ ศตวรรษท่ี 21 

เป้าหมายที่ 4 : พัฒนาระบบ
บริหารจัดการและธรรมาภิบาล 
Good Governance and 
Modern Management 

พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
เพ่ือการบริหารงานแบบกระจาย
อ านาจ มีคุณภาพและมีส่วนร่วม 

จัดระบบบริหารจัดการที่เน้นการ
ส่งเสริม ก ากับ ติดตาม มุ่งเน้นการ
กระจายอ านาจ ตามบทบาท ความ
รับผิดชอบ ทุกพ้ืนที่ มีส่วนร่วมคิด 
ร่วมท า ร่วมพัฒนา ใช้ทรัพยากร
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เป้าหมาย ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 

 ต่างๆร่วมกัน โดยยึดประโยชน์
สูงสุดขององค์กร 

เป้าหมายที่ 5 : สร้างเครือข่าย
และพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากล 
Networking and 
Internationalization 

 

สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
ส ถ าบั น ก ารศึ ก ษ าทั้ ง ใน แ ล ะ
ต่ า งป ร ะ เท ศ โด ย เฉ พ าะก า ร
แลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร
เพ่ือพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริม
หลักสูตรและ พัฒนาโลกทัศน์ 
วิ สั ย ทั ศ น์  จ าก ป ระสบ การณ์
การศึกษาและท างานกับผู้ อ่ืนใน
สั ง ค ม แ บ บ  พ หุ วั ฒ น ธ ร ร ม 
( Multicultural and Life Skills 
Literacy) 

พัฒนาความสามารถ ความรู้เชิง
วิชาการ วิจัย ทักษะชีวิต ทักษะ
การท างานของบัณฑิตและต่อยอด
องค์ ความรู้ และวิสั ยทั ศน์ ของ
บุคลากรในการพัฒนาทรัพยากร
มนุ ษ ย์ ที่ มี คุ ณ ภ าพ ขอ งสั งค ม
ร่ ว ม กั บ เ ค รื อ ข่ า ย ต า ม
มาตรฐานสากล 

เป้ าห ม ายที่  6  : ก า ร พั ฒ น า
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
เรียนรู้  และการบริหารจัดการ
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ทั้ ง ร ะ บ บ  
Computer and Technology 
Literacy  

พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการ
ให้บริการและการบริหารจัดการ 
ในทุกภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย 

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทั้งองค์กร ก าหนดให้บุคลากร และ
นักศึกษามีทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีได้มาตรฐานสากล 
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เป้าหมายที่ 1 : พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน New Approach to Learning 

ประเด็นยุทธศาสตร์ : เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับความ
ต้องการของประเทศและแข่งขันได้ในระดับสากล 

เป้าประสงค์ : ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณลักษณะพึงประสงค์ของ มทร.ล้านนา 
 

กลยุทธ ์ กลวิธ/ีมาตรการ 

1. ปรับปรุงหลักสูตร กระบวนการ
เรียนการสอนที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การ
ผลิตบัณฑตินักปฏิบตัิ (Hands-on) 

1.1 พัฒนากรอบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands-on) มทร.
ล้านนา 
1.2 เพิ่มและปรับปรุงหลักสตูรที่เน้นการเรยีนรู้จากประสบการณ์จริงและการบริการ
สังคม (Work-integrated Learning (WiL) / Experience Learning /Service 
Learning) 
1.3 ปรับกระบวนทัศน์การเรียนการสอนแบบ Collaborative Learning, Project-
Based, Problem -Based, และ Competency-Based เพิ่มมากข้ึน 
1.4 เพิ่มและปรับปรุงหลักสตูรที่บูรณาการระหวา่งศาสตร์และกิจกรรมเสริมหลักสูตร
เข้าเป็นส่วนหน่ึงของหลักสูตร (Integrated Curriculum) 
1.5 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการดา้นการเรยีนการสอนให้ยืดหยุ่นสามารถรองรับ
รูปแบบที่หลากหลายและไม่เป็นล าดับขั้นและพร้อมส าหรับการเรยีนรู้ของนักศึกษาเช่น
การลงทะเบยีนการจดัตารางสอนและห้องเรยีนกฎระเบียบเป็นต้น 
1.6 ปรับปรุงการเรียนการสอนหมวดวชิาศึกษาทั่วไป (General Education : GEN 
ED) 
1.7  ปรับกระบวนการวัดและประเมินผลลัพธ์การเรียนรูเ้ชิงสมรรถนะ (ความรู้ ทักษะ 
และทัศนคติ) ท่ีสามารถพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาแบบเชิงก้าวหน้า (moves 
learning forward) 

2. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
สายวิชาการเพื่อเป็นอาจารย์มือ
อาชีพ 

2.1 พัฒนาศักยภาพของอาจารย์ให้มีความเชี่ยวชาญทางด้านสมรรถนะวชิาชีพโดยการ
ฝังตัวทั้งในและต่างประเทศ 

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

2.3 พัฒนาระบบกลไกความก้าวหน้าสายวิชาการให้เหมาะสม เช่น การเพิ่มจ านวน ผศ.
รศ.และ ศ.ด้วยระบบพ่ีเลี้ยง 

2.4 สร้างแรงจูงใจเพื่อรักษาบุคลากรทีม่ีคุณภาพพร้อมทั้งจัดหาบคุลากรสายวิชาการที่
มีคุณวุฒิและความเชี่ยวชาญเข้าสูอ่งค์กร 

3. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และห้องปฏิบตัิการ 

3.1 พัฒนาห้องปฏิบัติการ ครภุณัฑ์ และเครื่องมือปฏิบัติการ (สอดคล้องกับหลักสูตร) 

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

1. บัณฑิตได้รับการตอบรับเข้าท างานในสถานประกอบการ หรือมีศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการได้
เอง ภายในระยะเวลา 1 ปีหลังส าเร็จการศึกษา เพ่ิมข้ึน 

2. ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อคุณภาพของบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
3. นักศึกษามีผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcomes) เป็นไปตามมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพ และ

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
4. นักศึกษามีสมรรถนะด้านต่างๆ (ภาษาอังกฤษ / ICT/ Soft Skill) ตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึง

ประสงค ์
5. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการสอนของอาจารย์ ห้องปฏิบัติการ ครุภัณฑ์ และเครื่องมือปฏิบัติการ 

และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
6. อาจารย์มีศักยภาพและความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เป็นไปตาม มาตรฐานสมรรถนะ และคุณลักษณะที่

พึงประสงค ์
7. มหาวิทยาลัยฯ มีเครือข่ายร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือผลิตบัณฑิตในลักษณะหุ้นส่วนการจัด

การศึกษา 
8. อาจารย์มีกระบวนการสอนแบบ Collaborative Learning, Project-Based, Problem -Based, 

และ Competency-Based เพ่ิมมากข้ึน 

เป้าหมายที่ 2 : สร้างความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ วิจัย และ นวัตกรรม Community Research and 
Innovation 

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ผลิตผลงานวิจัยที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนโดยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนใน
สังคม และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันระดับชาติ และภูมิภาค 
เป้าประสงค์ : ผลิตผลงานวิจยัที่มีคุณภาพสูงเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติและมีศักยภาพในการ
สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมชุมชนและวัฒนธรรมตลอดจนน าผลงานวิจัยไปยกระดับ
คุณภาพชีวิตของคนในสังคมและน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 
 

กลยุทธ ์ กลวิธ/ีมาตรการ 

1. พัฒนาศักยภาพและเพิ่ม
จ านวนนักวิจัยและนวตักร 

1.1 พัฒนาระบบบ่มเพาะนักวิจัยหน้าใหม่ (ระบบพี่เลี้ยงการฝึกอบรมการเข้าร่วมกลุ่ม
วิจัยการสนับสนุนทุนวิจัยและการส่งเสริม Mobility และ Attachment ในสถาบันวิจัย
ที่มีช่ือเสียงฯลฯ) 
1.2 ส่งเสริมการท าวิจัยประเด็นที่มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในแนวทางการเรียนรู้ที่
บูรณาการกับการท างาน (WiL) เพื่อให้เป็นไปตามกรอบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
บัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands-on) มทร. ล้านนา 
1.3 ส่งเสริมการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิชาการ งานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ 
(ประชุมวิชาการ สัมมนา ฝึกอบรม นิทรรศการ และแสดงบทบาทในวงวิชาชีพ) 
1.4 สร้างระบบเส้นทางอาชีพนักวิจัยส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพ ยกย่อง และให้
รางวัลนักวิจัย 
1.5 พัฒนากลไกและผลักดันการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการสายรับใช้สังคมและสาย
ปฏิบัติงาน 
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กลยุทธ ์ กลวิธ/ีมาตรการ 

2 เสรมิสร้างความเขม้แข็งในการ
วิจัยที่เป็นจุดแข็งและบูรณาการ
ตามความส าคญัเชิงยุทธศาสตร์ 
(ตามเอกลักษณ์ของพื้นที่) 

2.1 การบริหารจัดการวิจัยตั้งแต่ต้นทางกลางทางปลายทางสร้างงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ 
นวัตกรรมและ ผลงานสร้างสรรค์เพื่อตอบสนองชุมชนและพัฒนาสู่เชิงพานิช 
2.2 ส่งเสริมความร่วมมือในการวิจัยแบบบูรณาการระหว่างศาสตร์และขยายผลแนว
ทางการบริหารจัดการแบบคลัสเตอร์ 
2.3 ส่งเสริมการท าวิจัยเชิงนโยบายเพื่อเพิ่มบทบาทในการก าหนดมาตรฐานแผนงาน
และวาระแห่งชาติ 

2.4 ปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการภายในให้เอื้อต่อการบริจาค และลงทุน
เพื่อการวิจัยโดยใช้กลไกทางภาษี 

2.5 ส่งเสริมการวิจัยเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมของภูมิภาค 

3 พัฒนาปรับปรุงโครงสร้างการ
บริหารจดัการที่มุ่งพัฒนาคณุภาพ
งานวิจัยและบริการวิชาการ 

3.1 จัดตั้งกองทุนวิจัยและบริการวิชาการ 
3.2 จัดตั้งสวนนวัตกรรมและเทคโนโลยี (Innovation and Technology Park) 
3.3 พัฒนาระเบียบเกณฑ์ภาระงานเพื่อเอื้อต่อการพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ 
3.4 จัดตั้งศูนย์อ านวยการและขับเคลื่อนงานโครงการหลวงและโครงการพระราชด าริ
ให้เป็นหน่วยงานของมหาวิทยาลัย 

4 พัฒนาและส่งเสรมิการวิจยัที่
แข่งขันได้ในระดับชาติและนานา 
ชาติ 

4.1 สร้างความตระหนักด้านทรัพย์สินทางปัญญาและจัดตั้ง Technology Licensing 
Office 
4.2 ส่งเสริมการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ
และเข้าร่วมเครือข่ายทางวิชาการโดยเฉพาะระดับภูมิภาค 

ความคาดหมาย 

1. มหาวิทยาลัยฯ มีกองทุนวิจัยที่มีศักยภาพในการจัดหาสรรค์งบประมาณเพ่ือสนับสนุนการท าวิจัยหรือ
พัฒนาบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. หน่วยงานมีศักยภาพในการจัดหางบประมาณเพ่ือสนับสนุนการท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3. บุคลากรสายวิชาการมีความสามารถในการผลิตผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพและมีการ
เผยแพร่อย่างกว้างขวาง 

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 จรรยาบรรณ
เชิงวิชาชีพอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ในสังคมอย่างมีความสุขพร้อมก้าวสู่ ศตวรรษที่ 21 
 

กลยุทธ ์ กลวิธ/ีมาตรการ 

1. พัฒนาศักยภาพของ 
นักศึกษาให้มีความเป็นมนุษย์
อย่างสมบรูณ์ (ทักษะการเรียน
รู ทักษะ ชีวิต และทักษะ
วิชาชีพ) มีสุขภาวะที่ดี และ มี
ความสุข (Welfare) 

1.1 เพ่ิมโอกาสการเรียนรู้นอกห้องเรียนและนอกมหาวิทยาลัย 
1.2 พัฒนาระบบหน่วยกิตสะสมและการถ่ายโอนหน่วยกิต ส าหรับกิจกรรม
นอกหลักสูตร (Extra-curriculum) 
1.3 เพ่ิมขีดความสามารถของนักศึกษา บุคลากรและศิษย์เก่าให้มีสมรรถนะ
ความเป็นสากล 21st (21st-century skills) 
1.4 จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
(ASEAN) 

2. ปรับกระบวนการคัดเลือก
และพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
เชิงรุกเพ่ือเพ่ิมโอกาสทาง
การศึกษาให้กลุ่มนักศึกษาใหม่ 

2.1 สร้างร่วมมือในการพัฒนาตัวป้อนกับสถานศึกษาด้านอาชีวศึกษาและ
มัธยมศึกษา (โรงเรียนในเครือข่าย) 
2.2 เชื่อมโยงกับโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย องค์กรนานาชาติเพ่ือการ
ประชาสัมพันธ์และให้ทุนการศึกษาโดยร่วมกับงานกิจการนักศึกษาของ
สถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ 
2.3 ส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตอาสาท าหน้าที่อนุรักษ์ ศิลปะและ วัฒนธรรม 
ภูมิปัญญา 

3. พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้
มีความสามารถด้านทักษะเพ่ือ
สร้างผลงานที่มีคุณค่าแก่
องค์กร 

3.1 ก าหนดสมรรถนะ (Competency) ของบุคลากรให้ครบทุกต าแหน่ง
และจัดท าแผนพัฒนา บุคลากรให้สอดคลองกับสมรรถนะ (Competency) 
และจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล (IDP : Individual Development Plan) 
3.2 ส่งเสริมผู้ที่มีศักยภาพสูงเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยมากขึ้นเพื่อให้เป็น
บุคลากรทีมีคุณภาพของมหาวิทยาลัยในอนาคต 
3.3 ปรับปรุงระบบการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ/ ผู้ช่วยสอน 
และผู้ช่วยวิจัยให้ความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
3.4 ปรับปรุงระบบและระเบียบ การสรรหาโดยมุ่งเน้นผู้มีความสามารถ
พิเศษด้านสมรรถนะวิชาชีพ 
3.5 สร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ (Employee Engagement) 
ปลุกจิตส านึกรักองค์กร และปรับเปลี่ยนทัศนคติ (Mind Set) ให้พร้อมรับ
การเปลี่ยนแปลง เพ่ือสร้าง มูลค่าเพ่ิมด้านผลงานให้เกิดขึ้นกับองค์กร 

4. การพัฒนานักศึกษาและ
บุคลากรให้มีค่านิยมร่วมและ
วัฒนธรรมองค์กร (Core 

4.1 ขับเคลื่อนศูนย์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาให้มีชีวิต 
4.2 จัดกิจกรรมถ่ายทอดค่านิยมองค์กรสร้างวัฒนธรรมและปลูกฝังค่านิยม
องค์กรให้แก่ประชาคม มทร.ล้านนา 
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กลยุทธ ์ กลวิธ/ีมาตรการ 

Value) ของ มทร.ล้านนา 

ความคาดหมาย 

1. นักเรียน(อาชีวศึกษาและมัธยม)สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อที่ มทร.ล้านนา. เพิ่มข้ึน 
2. คุณภาพของนักศึกษาใหม่ที่เขาศึกษาต่อที่ มทร.ล้านนา สูงขึ้น   
3. คุณภาพของประสบการณ์ด้านการศึกษาของนักศึกษา (Student Engagement) อยู่ในระดับดี  
4. นักศึกษาและศิษย์เก่าไดรับรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณยกย่องในด้านวิชาการและวิชาชีพทั้งใน

ระดับประเทศหรือนานาชาติ  
5. นักศึกษาและบุคลากรมีความเป็นผู้น า มีความเป็นคนอย่างสมบูรณ์ (Humanization) และมี

พฤติกรรมตามค่านิยมองค์กร (Core Values) 
6. บุคลากรมีสมรรถนะ (Competency) ที่เหมาะสมตามต าแหน่ง มีศักยภาพสูง และมีสุขภาวะที่ดีใน

การท างาน 

เป้าหมายที่ 4 : พัฒนาระบบบริหารจัดการและธรรมาภิบาล Good Governance and Modern 
Management 

ประเด็นยุทธศาสตร์ : พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการเพ่ือการบริหารงานแบบกระจายอ านาจ มีคุณภาพ
และมีส่วนร่วม 
เป้าประสงค์ : จัดระบบบริหารจัดการที่เน้นการส่งเสริม ก ากับ ติดตาม มุ่งเน้นการกระจายอ านาจ ตาม
บทบาท ความรับผิดชอบ ทุกพ้ืนที่ มีส่วนร่วมคิด ร่วมท า ร่วมพัฒนา ใช้ทรัพยากรต่างๆร่วมกันโดยยึด
ประโยชน์สูงสุดขององค์กร 
 

กลยุทธ์ กลวิธี/มาตรการ 

1. พัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมมาภิบาลเพ่ือ
เพิ่มผลิตภาพให้กับองค์กร 

1.1 ปรับปรุงกฎระเบยีบข้อบังคับของมหาวิทยาลยัฯ ให้มีประสิทธิภาพ ลดขั้นตอน
การปฏิบัติงาน ปฏิบัตไิด้จริงโดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 
1.2 พัฒนาขีดความสามารถผู้บริหารและน าแนวทางบริหารการจัดการสมัยใหม่เข้ามา
ปรับใช้กับระบบบรหิารมหาวิทยาลัย 
1.3 จัดท าแผนแม่บทงานวิชาการ (Academic Master Plan : AMP) งานสนับสนุน 
และปฏิบตัิตามแผนอย่างชัดเจนเพื่อใช้ประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานและ
ผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงานทุกระดับ 
1.4 ปรับปรุงระเบียบด้านการเงิน การคลังของมหาวิทยาลัยฯ  (Pre – audited 
system) รวมทั้งวางระบบการตรวจสอบ (post – audited system) ให้ทันยุคสมัย
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ เกิดความโปร่งใสสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการก ากับดูแลการ
บริหารงาน 
1.5 ปรับปรุงระเบียบข้อบังคับ การบรหิารงานบุคคลอย่างรัดกมุ รอบคอบสามารถ
ปฏิบัติได้จริง ลดการซ้ าซ้อน 
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กลยุทธ์ กลวิธี/มาตรการ 

2. ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรใหม้ี
ความยืดหยุ่น ลดระดบับังคับ
บัญชามุ่งตอบสนองและปรับตัวเทา่
ทันการเปลีย่นแปลง 

2.1 ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารให้มคีวามสอดคล้องกับพันธกิจหน่วยงานและ
เอกลักษณ์ของพื้นที่ให้เป็นมาตรฐานสากล 
2.2 พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างองคก์รการจัดการศึกษาและสภาพแวดล้อมท่ีมุ่ง
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2.3 จัดตั้งบัณฑิตศึกษา เพ่ือรองรับการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 
2.4 จัดตั้งวิทยาลยันานาชาต ิ

3. ปรับปรุงระบบการบริหาร
งบประมาณและทรัพยส์ินท่ีมีอยู่ให้
มีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

3.1 ปรับปรุงระบบและวิธีการการจัดสรรงบประมาณ ให้สอดคล้องกับเปา้หมายกล
ยุทธ์และพันธกิจโดยการมีส่วนร่วม 
3.2 ผลักดันแผนยุทธศาสตร์การหารายได้ พัฒนาระบบฐานข้อมลูทรัพยส์ิน โดยเน้น
การหารายได้จากการให้บริการสังคมบริการวิชาการ และงานวิจยั 
3.3 เสรมิสร้างความมั่นคงของเงินคงคลังและเพิม่รายไดจ้ากสินทรัพย์ที่มอียู่ของ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา 
3.4 เตรียมความพร้อมในการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับ (ปี 2562) 
3.5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังให้คล่องตัวและโปร่งใส 
(Governance) 

4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
องค์กรและทรัพยากรมนุษย์ใหม้ี
ประสิทธิภาพ 

4.1 ปรับปรุงประสิทธิภาพการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร โดยอาศัยความ
เชื่อมโยงระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติในทุกระดับ 

4.2 เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ท่ีหลากหลายอาทิ สื่อสังคม ออนไลน์ โซเชียล 
เน็ทเวิร์ค 
4.3 มีความร่วมมือกับศิษย์เก่าในการพฒันาและจดักิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ 

5. รักษาสิ่งแวดล้อมท่ีดีและลด
มลภาวะ มุ่งสู่การเป็น 
มหาวิทยาลยัสีเขยีว (Green 
Environment) 

5.1 ส่งเสริมการพัฒนาและออกแบบภมูิทัศน์รวมทั้งการจดัสวนและพื้นท่ีใช้สอย ใน
ทุกพื้นที่ของ มทร.ล้านนา  (Park University) 
5.2 ส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อการอนุรักษ์พลังงานอย่างคุ้มค่า
และประหยดั (Save Energy Buildings) 

 

ความคาดหมาย 

1. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ 
2. มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) และมี

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
3. มหาวิทยาลัยก้าวไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีการจัดการความรู้ เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
4. มหาวิทยาลัยมีระบบการประกันคุณภาพที่ผ่านการรับรองจากหน่วยงานภายนอก 
5. มหาวิทยาลัยมีโครงสร้างการบริหารจัดการ ให้มีความคล่องตัวและเป็นมาตรฐานสากล 
6. ต้นทุนต่อหน่วยทุกผลผลิตลดลง 
7. มีระบบการจัดการทรัพย์สินและการจัดหารายได้ที่เป็นมาตรฐาน 
8. การสื่อสารภายในองค์กรมีประสิทธิภาพ 
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เป้าหมายที่ 5 : การสร้างเครือข่ายและพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากลNetworking and Internationalization 

ประเด็นยุทธศาสตร์ : สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาท้ังในและต่างประเทศโดยเฉพาะการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรเพ่ือพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตรและ พัฒนาโลกทัศน์ วิสัยทัศน์ 
จากประสบการณ์การศึกษาและท างานกับผู้อ่ืนในสังคมแบบ พหุวัฒนธรรม (Multicultural and Life Skills 
Literacy) 
เป้าประสงค์ :  พัฒนาความสามารถ ความรู้เชิงวิชาการ วิจัย ทักษะชีวิต ทักษะการท างานของบัณฑิตและต่อ
ยอดองค์ความรู้และวิสัยทัศน์ของบุคลากรในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพของสังคมร่วมกับเครือข่าย
ตามมาตรฐานสากล 
 

กลยุทธ์ กลวิธี/มาตรการ 

1. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับ
องค์กรและสถาบันการศึกษาท้ังใน
และต่างประเทศ 

1.1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาทั้งในและ
ต่างประเทศ 
1.2 ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์กับมหาวิทยาลัยและ
สถาบันการศึกษาเป้าหมายทั้งในและต่างประเทศ 
1.3 สร้างเครือข่ายนักวิจัยทั้งในและตา่งประเทศ 

1.4 ส่งเสริมการพัฒนาการจัดการศึกษาร่วมกับสถานประกอบการหรือมหาวิทยาลัย
ทั้งในและต่างประเทศ 
1.5 สร้างกลไกเพื่อเพิ่มจ านวนนักศึกษานานาชาติใน มทร.ลา้นนา 

2. เสรมิสร้างสมรรถนะด้าน
ภาษาต่างประเทศของนักศึกษาและ
บุคลากร 

2.1 ส่งเสริมให้นักศึกษาและอาจารย์ให้มีความเช่ียวชาญภาษาตา่งประเทศ 
2.2 สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ภาษาเพื่อนบ้านอาเซียนรวมทั้ง
ภาษาจีน ญี่ปุ่น เกาหลี เป็นต้น 

2.3 สนับสนุนให้มีการวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษและ
ภาษาต่างประเทศอ่ืน 
2.4 สนับสนุนให้มีการจดัการเรียนการสอนภาษาไทยส าหรับชาวต่างชาติ 

3. ปรับปรุงระบบบริหารจัดการเพื่อ
มุ่งสู่สากล 

3.1 จัดตั้งศูนย์การศึกษานานาชาติและวิเทศสัมพันธ์ให้เป็นหน่วยงานกลางด้าน
กิจการนานาชาติและความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเป้าหมายใน
ต่างประเทศ 
3.2 พัฒนาระบบบริการนักศึกษาและบุคลากรต่างชาต ิ
3.3 พัฒนาสื่อประชาสมัพันธ์การจดัการกิจกรรมศูนย์การศึกษานานาชาติและวเิทศ
สัมพันธ์เป็นภาษาอังกฤษ 
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ความคาดหมาย 

1. มหาวิทยาลัยมีเครือข่ายพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศท่ีมีความร่วมมืออย่างมีพัฒนาการและต่อเนื่อง 
2. ผลงานทางวิชาการ สามารถน าไปใช้ประโยชน์ เพ่ือการพัฒนาและตอบสนองปัญหาของชุมชนสังคม

และท้องถิ่น 
3. มหาวิทยาลัยมีภาพลักษณ์ที่ดีต่อหน่วยงานภายนอก 
4. มหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและนานาชาติ 
5. มหาวิทยาลัยมีระบบการบริหารจัดการที่เป็นสากล ทั้งมาตรฐานการผลิตบัณฑิต การวิจัยและบริการ

วิชาการ ศิลปวัฒนธรรม และสภาพแวดล้อม 
6. นักศึกษาและบุคลากรมีสมรรถนะเป็นสากล 

เป้าหมายที่ 6 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ และการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยทั้ง
ระบบ  Computer and Technology Literacy  

ประเด็นยุทธศาสตร์ : พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการให้บริการและการบริหารจัดการ ในทุกภารกิจหลักของ
มหาวิทยาลัย 
เป้าประสงค์ : พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งองค์กร ก าหนดให้บุคลากร และนักศึกษามีทักษะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้มาตรฐานสากล 
 

กลยุทธ์ กลวิธี/มาตรการ 

1. พัฒนาการให้บริการระบบ
สารสนเทศให้ครอบคลุมทั่วถึง 
และเข้าถึงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1.1 พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ ให้ครอบคลมุทุกพ้ืนท่ีของมหาวิทยาลัย 
สามารถรองรับเทคโนโลยีที่ทันสมยั และเข้าถึงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
1.2 พัฒนาระบบการให้บริการสารสนเทศให้ได้มาตรฐาน ทั้งด้านการใหบ้ริการ การ 
รักษาความปลอดภัยของข้อมลู และการบริหารจัดการ 

2. น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
ทุกระบบงานภายใน
มหาวิทยาลยัฯ 

2.1 จัดท าระบบฐานข้อมูลกลาง เช่ือมข้อมูลด้านการเงิน การวางแผนงบประมาณ 
การประกันคณุภาพ นักศึกษา หลกัสูตร บุคลากร ในทุกพ้ืนท่ี ส าหรบัการให้บริการ
ข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลยั 
2.2 พัฒนาระบบการให้บริการแบบ One-Stop Service ณ จุดให้บริการทุกเขตพื้นท่ี
และระบบ e-Service ส าหรับใหบ้ริการผ่านระบบอินเทอร์เนต็ 
2.3 พัฒนาระเบียบการใช้ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ให้มีการใช้งานในทุก
ระบบงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
2.4 สนับสนุนการใช้ข้อมูลสารสนเทศเพื่ อการตัดสินใจ (Decision Support 
System: DSS) 

3. ก าหนดให้บุคลากร และ
นักศึกษามีทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีได้มาตรฐานสากล 

3.1 ก าหนดระดับความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษาก่อนส าเร็จ
การศึกษา ตามมาตรฐานสากล 
3.2 ก าหนดสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรแต่ละส่วนงาน ตาม
มาตรฐานสากล 
3.3 พัฒนาสื่อการเรียนรู้และบทเรียนออนไลน์ที่มีคุณภาพ และ สนับสนุนการเรียนรู้
นอกหลักสูตรผ่านระบบออนไลน์ 
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กลยุทธ์ กลวิธี/มาตรการ 

3.4 ส่งเสริมให้ใช้ระบบออนไลน์ เช่น Social Media ในการสื่อสารในมหาวิทยาลัย
เพื่อการประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงบคุลากรทุกกลุ่ม 

ความคาดหมาย 

1. บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ เข้าถึงระบบสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ 
2. มหาวิทยาลัยมีระบบการให้บริการแบบ  One Stop Service 
3. มหาวิทยาลัยใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ และบริหารมหาวิทยาลัย ในทุกๆ พ้ืนที่ ให้ท างาน

เต็มศักยภาพด้วยกลยุทธ์ Faster, Better, Cheaper 
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 บทท่ี 3 

แผนยุทธศาสตร์คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  

1. การวิเคราะห์สถานการณ์ 
 จากนโยบายของมหาวิทยาลัย และบริบทที่เกี่ยวข้องต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก คณะบริหารธุรกิจ
และศิลปศาสตร์ จึงได้ร่วมกันด าเนินการวิเคราะห์สถานการณ์ของหน่วยงาน ผ่านการด าเนินโครงการทบทวน
แผนยุทธศาสตร์และค่าเป้าหมาย เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี และได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือ
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์และค่าเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ โดยใช้หลักการวิเคราะห์ของ McKinney 7-S 
Framework มาใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์องค์การ ซึ่งจะเห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างปัจจัยต่างๆ ดังนี้ 

No. 
Internal Factors 
(ปัจจัยเชิงกลยุทธ์) 

Weight 
(ค่า

น ้าหนัก) 

Weight 
(ค่าน ้าหนัก) 

<= 1.0 

Rating 
(คะแนน
ประเมิน) 

Weighted 
Score  

จุดแข็ง (Strengths)         
  Staff (คน)         

1 บุคลากรในหน่วยงานมีความเช่ียวชาญในวิชาชีพท่ี
หลากหลาย 

6 0.06 4 0.24 

2 บุคลากรไดร้ับการพัฒนาทางวิชาชีพ 4 0.04 3 0.12 

  Skill (ทักษะความเชี่ยวชาญ)     

3 อาจารยไ์ด้รับการส่งเสรมิการเพิ่มประสบการณ์ทางวิชาชีพ
(ฝังตัว) 

15 0.15 4 0.60 

  Style (รูปแบบการบริหารจัดการ)     

4 เน้นการบรหิารจดัการแบบมีส่วนรว่ม 5 0.05 4 0.20 

  Shared value (มีค่านิยมร่วมของคนในองค์กร)     

5 มีการท างานเป็นทีม 3 0.03 5 0.15 

6 มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง 2 0.02 4 0.08 

  structure (โครงสร้าง)     

7 มีการกระจายอ านาจ 5 0.05 4 0.20 

  System (ระบบการท้างาน)     

8 อาจารย์เอาใจใส่ดูแลนักศึกษาอยา่งใกล้ชิดผ่านระบบ
อาจารย์ที่ปรึกษา 

5 0.05 4 0.20 

  strategy (กลยุทธ)์     

9 มีกลยุทธ์ที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากมหาวิทยาลยั 5 0.05 5 0.25 

10 มีการท าแผนกลยุทธ์อย่างเป็นระบบ และมสี่วนร่วม 5 0.05 5 0.25 
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No. 
Internal Factors 
(ปัจจัยเชิงกลยุทธ์) 

Weight 
(ค่า

น ้าหนัก) 

Weight 
(ค่า

น ้าหนัก) 
<= 1.0 

Rating 
(คะแนน
ประเมิน) 

Weighted 
Score  

จุดอ่อน (Weaknesses) 
  staff         
1 สัดส่วนคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ระดับปริญญา

เอกและต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 

10 0.1 2 0.20 

  skill     
2 บัณฑิตขาดทักษะด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ 5 0.05 4 0.20 
3 บุคลากรมีประสบการณ์ในด้านการเขียนบทความ

วิชาการ  การสืบค้นฐานข้อมูลงานวิจัยน้อย และ
ขาดทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ 

5 0.05 3 0.15 

4 บุคลากรขาดประสบการณ์จริงในการท างานสาย
วิชาชีพโดยตรง 

5 0.05 3 0.15 

  style     
5 นโยบายการบริหารงานมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย 5 0.05 3 0.15 
  shared value     
6 องค์กรขาดการสร้างค่านิยมร่วมในการพัฒนา

องค์กร 
5 0.05 3 0.15 

  structure     
  System     
7 ระบบฐานข้อมูลที่ช่วยในการตัดสินใจไม่เพียงพอ 

และไม่เป็นปัจจุบัน 
2 0.02 4 0.08 

8 การสื่อสารภายในองค์กรไม่ทั่วถึง และล่าช้า 1.5 0.015 3 0.05 
9 ระบบการบริหารงาน และระเบียบ ไม่เอ้ือต่อการ

ปฏิบัติ 
1.5 0.015 3 0.05 

  strategy     
10 ผู้ปฏิบัติระดับล่างขาดความเข้าใจในนโยบายและ

กลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์ของคณะ 
5 0.05 3 0.15 
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No. 
External Factors  
(ปัจจัยเชิงกลยุทธ์) 

Weight 
(ค่า

น ้าหนัก) 

Weight 
(ค่า

น ้าหนัก) 
<= 1.0 

Rating 
(คะแนน
ประเมิน) 

Weighte
d Score  

โอกาส (Opportunities) 

  Political (ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ)         
1 นโยบายภาครัฐที่สนับสนุนการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

ท าให้เกิดความต้องการแรงงานที่มีทักษะฝีมือที่สามารถ
ปฏิบัติงานได้จริง 

5 0.05 4 0.20 

2 นโยบายภาครัฐที่สนับสนุนการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
ท าให้เกิดความร่วมมือในกลุ่มประชาคมอาเซียนและ
การท างานวิจัย งานวิชาการร่วมกัน 

4 0.04 3 0.12 

3 นโยบายภาครัฐให้การสนับสนุนกองทุนกู้ยืมเงินเพ่ือ
การศึกษา 

3 0.03 5 0.15 

4 นโยบายของรัฐบาลชุดปัจจุบันให้ความส าคัญกับ
การศึกษาด้านวิชาชีพ 

3 0.03 4 0.12 

  Economic (เศรษฐกิจ)         
5 มีการเคลื่อนย้ายแรงงานได้อย่างเสรี ส่งผลให้มี

ตลาดแรงงานที่กว้างขึ้น 
5 0.05 4 0.20 

6 การได้รับการรับรองมาตรฐานวิชาชีพ ท าให้ได้รับ
ค่าตอบแทนสูงขึ้น 

5 0.05 5 0.25 

  Social (สังคม)         
7 สถานประกอบการให้ความสนใจกับบัณฑิตท่ีส าเร็จ

การศึกษาทางด้านวิชาชีพมากข้ึน 
8 0.08 5 0.40 

8 ผู้ปกครองมีทัศนคติที่ดีต่อการส่งบุตรมาเรียนต่อในสาย
วิชาชีพ 

7 0.07 4 0.28 

  Technology (เทคโนโลยี)         
9 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สร้างโอกาสทางธุรกิจ ที่

สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างกว้างขวาง 
8 0.08 4 0.32 

10 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยลดต้นทุนในการสร้าง
เครือข่ายและการสร้างความร่วมมือทั้งในและ
ต่างประเทศ 

7 0.07 3 0.21 
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No. 
External Factors  
(ปัจจัยเชิงกลยุทธ์) 

Weight 
(ค่า

น ้าหนัก) 

Weight 
(ค่า

น ้าหนัก) 
<= 1.0 

Rating 
(คะแนน
ประเมิน) 

Weighted 
Score  

อุปสรรค (Threats) 
 Political (ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ)     

1 ความไม่มีเสถียรภาพทางการเมือง ท าให้นโยบาย
ทางการศึกษาเปลี่ยนแปลงบ่อย 

6 0.06 3 0.18 

2 นโยบายในการเปิดปิดภาคการศึกษาตามระบบ 
AEC เป็นอุปสรรคต่อการจัดการเรียนการสอน และ
ไม่สอดคล้องกับการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
อาชีวศึกษา 

4 0.04 3 0.12 

  Economic (เศรษฐกิจ)         
3 การจัดสรรงบประมาณล่าช้า  6 0.06 3 0.18 
4 การชะลอตัวของเศรษฐกิจ 4 0.04 2 0.08 
5 ปัญหาทางการเงินของผู้ปกครอง 5 0.05 2 0.10 
  Social (สังคม)         
6 การเปิดประชาคมอาเซียนท าให้เกิดการเคลื่อนย้าย

ของแรงงานต่างชาติ 
10 0.1 3 0.30 

  Technology (เทคโนโลยี)         
7 เทคโนโลยีล้ าหน้าอย่างรวดเร็ว และเกิดนวัตกรรม

ใหม่ๆอยู่เสมอ 
10 0.1 3 0.30 
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SO (จุดแข็งและโอกาส) 
+ บุคลากรในหน่วยงานมคีวามเชีย่วชาญในวิชาชีพท่ีหลากหลาย 0.24 

+ บุคลากรได้รบัการพัฒนาทางวิชาชีพ 0.12 

+ อาจารย์ได้รับการส่งเสรมิการเพิ่มประสบการณ์ทางวิชาชีพ(ฝัง
ตัว) 

0.6 

+ เน้นการบริหารจัดการแบบมสี่วนร่วม 0.2 

+ มีการท างานเป็นทีม 0.75 

+ มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง 0.32 

+ มีการกระจายอ านาจ 0.8 

+ อาจารย์เอาใจใสดู่แลนักศึกษาอย่างใกล้ชิดผ่านระบบอาจารย์ที่
ปรึกษา 

0.2 

+ มีกลยุทธ์ที่ไดร้ับการถ่ายทอดมาจากมหาวิทยาลัย 0.25 

+ มีการท าแผนกลยุทธ์อย่างเป็นระบบ และมีส่วนร่วม 0.25 
รวม=3.73 เฉลีย่=0.37 

+ นโยบายภาครัฐที่สนับสนุนการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ท าให้เกดิ
ความต้องการแรงงานท่ีมีทักษะฝมีือท่ีสามารถปฏิบัติงานได้จริง 

0.2 

+ นโยบายภาครัฐที่สนับสนุนการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ท าให้เกดิ
ความร่วมมือในกลุ่มประชาคมอาเซียนและการท างานวิจัย งาน
วิชาการร่วมกัน 

0.12 

+ นโยบายภาครัฐให้การสนับสนุนกองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา 0.15 

+ นโยบายของรัฐบาลชุดปัจจุบันให้ความส าคัญกับการศึกษาด้าน
วิชาชีพ 

0.12 

+ มีการเคลื่อนย้ายแรงงานได้อย่างเสรี ส่งผลให้มตีลาดแรงงานท่ี
กว้างขึ้น 

0.2 

+ การไดร้ับการรับรองมาตรฐานวิชาชีพ ท าให้ได้รับค่าตอบแทน
สูงขึ้น 

0.25 

+ สถานประกอบการให้ความสนใจกับบัณฑติที่ส าเร็จการศึกษา
ทางด้านวิชาชีพมากข้ึน 

0.4 

+ ผู้ปกครองมีทัศนคติทีด่ีต่อการสง่บุตรมาเรียนต่อในสายวิชาชีพ 0.28 

+ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สร้างโอกาสทางธุรกิจ ท่ีสามารถ
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างกว้างขวาง 

0.28 

+ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยลดต้นทุนในการสร้างเครือข่าย
และการสรา้งความร่วมมือท้ังในและต่างประเทศ 

0.21 

รวม=2.21 เฉลีย่=0.22 

ST (จุดแข็งและภัยคุกคาม) 
+ บุคลากรในหน่วยงานมคีวามเชีย่วชาญในวิชาชีพท่ี
หลากหลาย 

0.24 

+ บุคลากรได้รบัการพัฒนาทางวิชาชีพ 0.12 

+ อาจารย์ได้รับการส่งเสรมิการเพิ่มประสบการณ์ทางวิชาชีพ
(ฝังตัว) 

0.6 

+ เน้นการบริหารจัดการแบบมสี่วนร่วม 0.2 

+ มีการท างานเป็นทีม 0.75 

+ มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง 0.32 

+ มีการกระจายอ านาจ 0.8 

+ อาจารย์เอาใจใสดู่แลนักศึกษาอย่างใกล้ชิดผ่านระบบ
อาจารย์ที่ปรึกษา 

0.2 

+ มีกลยุทธ์ที่ไดร้ับการถ่ายทอดมาจากมหาวิทยาลัย 0.25 

+ มีการท าแผนกลยุทธ์อย่างเป็นระบบ และมีส่วนร่วม 0.25 
รวม 3.73 เฉลี่ย=0.37 

+ ความไมม่ีเสถยีรภาพทางการเมอืง ท าให้นโยบายทางการศึกษา
เปลี่ยนแปลงบ่อย 

0.18 

+ นโยบายในการเปิดปิดภาคการศึกษาตามระบบ AEC เป็นอุปสรรคต่อ
การจัดการเรยีนการสอน และไมส่อดคล้องกับการจดัการศึกษาขั้น
พื้นฐาน และอาชีวศึกษา 

0.12 

+ การจัดสรรงบประมาณล่าช้า 0.18 

+ การชะลอตัวของเศรษฐกิจ 0.08 

+ ปัญหาทางการเงินของผู้ปกครอง 0.1 

+ การเปิดประชาคมอาเซียนท าใหเ้กิดการเคลื่อนย้ายของแรงงาน
ต่างชาติ 

0.3 

+ เทคโนโลยีล้ าหนา้อย่างรวดเร็ว และเกดินวัตกรรมใหม่ๆ อยู่เสมอ 0.3 
รวม 1.26 เฉลี่ย=0.18 

WO (จุดอ่อนและโอกาส) 
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+ สัดส่วนคณุวุฒิการศึกษาของอาจารย์ระดับปริญญาเอก
และต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ ไมเ่ป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา 

0.2 

+ บัณฑิตขาดทักษะด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ 0.2 

+ บุคลากรมปีระสบการณ์ในด้านการเขียนบทความ
วิชาการ การสืบค้นฐานข้อมูลงานวิจัยน้อย และขาดทักษะ
การใช้ภาษาต่างประเทศ 

0.15 

+ บุคลากรขาดประสบการณ์จริงในการท างานสายวิชาชีพ
โดยตรง 

0.15 

+ นโยบายการบริหารงานมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย 0.15 

+ องค์กรขาดการสร้างค่านิยมร่วมในการพัฒนาองค์กร 0.15 

+ ระบบฐานข้อมูลที่ช่วยในการตดัสินใจไม่เพียงพอ และไม่
เป็นปัจจุบัน 

0.08 

+ การสื่อสารภายในองค์กรไม่ทั่วถึง และล่าช้า 0.045 

+ ระบบการบริหารงาน และระเบยีบ ไม่เอื้อต่อการปฏิบตัิ 0.045 

+ ผู้ปฏิบัตริะดบัล่างขาดความเข้าใจในนโยบายและกลยุทธ์
ตามแผนยุทธศาสตร์ของคณะ 

0.15 

รวม 1.32 เฉลี่ย=0.13 

+ นโยบายภาครัฐที่สนับสนุนการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ท าให้เกดิ
ความต้องการแรงงานท่ีมีทักษะฝมีือท่ีสามารถปฏิบัติงานได้จริง 

0.2 

+ นโยบายภาครัฐที่สนับสนุนการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ท าให้เกดิ
ความร่วมมือในกลุ่มประชาคมอาเซียนและการท างานวิจัย งานวิชาการ
ร่วมกัน 

0.12 

+ นโยบายภาครัฐให้การสนับสนุนกองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา 0.15 

+ นโยบายของรัฐบาลชุดปัจจุบันให้ความส าคัญกับการศึกษาด้าน
วิชาชีพ 

0.12 

+ มีการเคลื่อนย้ายแรงงานได้อย่างเสรี ส่งผลให้มตีลาดแรงงานท่ีกว้าง
ขึ้น 

0.2 

+ การไดร้ับการรับรองมาตรฐานวิชาชีพ ท าให้ได้รับค่าตอบแทนสูงขึน้ 0.25 

+ สถานประกอบการให้ความสนใจกับบัณฑติที่ส าเร็จการศึกษา
ทางด้านวิชาชีพมากข้ึน 

0.4 

+ ผู้ปกครองมีทัศนคติทีด่ีต่อการสง่บุตรมาเรียนต่อในสายวิชาชีพ 0.28 

+ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สร้างโอกาสทางธุรกิจ ท่ีสามารถเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างกว้างขวาง 

0.28 

+ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยลดต้นทุนในการสร้างเครือข่ายและ
การสร้างความร่วมมือท้ังในและตา่งประเทศ 

0.21 

รวม 2.21 เฉลี่ย=0.22 

WT (จุดออ่นและภัยคุกคาม) 
+ สัดส่วนคณุวุฒิการศึกษาของอาจารย์ระดับปริญญาเอกและต าแหน่ง
ทางวิชาการของอาจารย์ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของส านักงาน
คณะกรรมการการอดุมศึกษา 

0.2 

+ บัณฑิตขาดทักษะด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ 0.2 

+ บุคลากรมปีระสบการณ์ในด้านการเขียนบทความวิชาการ การสบืค้น
ฐานข้อมูลงานวิจัยน้อย และขาดทกัษะการใช้ภาษาต่างประเทศ 

0.15 

+ บุคลากรขาดประสบการณ์จริงในการท างานสายวิชาชีพโดยตรง 0.15 

+ นโยบายการบริหารงานมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย 0.15 

+ องค์กรขาดการสร้างค่านิยมร่วมในการพัฒนาองค์กร 0.15 

+ ระบบฐานข้อมูลที่ช่วยในการตดัสินใจไม่เพียงพอ และไม่เป็นปัจจุบัน 0.08 

+ การสื่อสารภายในองค์กรไม่ทั่วถึง และล่าช้า 0.045 

+ ระบบการบริหารงาน และระเบยีบ ไม่เอื้อต่อการปฏิบตัิ 0.045 

+ ผู้ปฏิบัตริะดบัล่างขาดความเข้าใจในนโยบายและกลยุทธ์ตามแผน
ยุทธศาสตร์ของคณะ 

0.15 

รวม 1.32 เฉลี่ย=0.13 

+ ความไมม่ีเสถยีรภาพทางการเมอืง ท าให้นโยบายทางการ
ศึกษาเปลี่ยนแปลงบ่อย 

0.18 

+ นโยบายในการเปิดปิดภาคการศึกษาตามระบบ AEC เป็น
อุปสรรคต่อการจดัการเรียนการสอน และไมส่อดคล้องกับการ
จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และอาชีวศึกษา 

0.12 

+ การจัดสรรงบประมาณล่าช้า 0.18 

+ การชะลอตัวของเศรษฐกิจ 0.08 

+ ปัญหาทางการเงินของผู้ปกครอง 0.1 

+ การเปิดประชาคมอาเซียนท าใหเ้กิดการเคลื่อนย้ายของ
แรงงานต่างชาติ 

0.3 

+ เทคโนโลยีล้ าหนา้อย่างรวดเร็ว และเกดินวัตกรรมใหม่ๆ อยู่
เสมอ 

0.3 

รวม 1.26 เฉลี่ย=0.18 
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ผลการวิเคราะห์ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
ผลการให้น  าหนักคะแนนของ SWOT ทุกประเด็น น ามาหาค่าคะแนนเฉลี่ย ได้ดังนี  

ค่าน้ าหนักเฉลี่ยจากการวิเคราะห์ จุดแข็ง (Strengths)     เท่ากับ  3.73 
ค่าน้ าหนักเฉลี่ยจากการวิเคราะห์ จุดอ่อน (Weaknesses)     เท่ากับ  1.32 
ค่าน้ าหนักเฉลี่ยจากการวิเคราะห์ โอกาส (Opportunities)    เท่ากับ  2.21 
ค่าน้ าหนักเฉลี่ยจากการวิเคราะห์ อุปสรรค (Threats)     เท่ากับ  1.26 

และได้น าคะแนนเฉลี่ยจากการ SWOT Analysis มาท าการหาต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ โดยใช้ TOWS Matrix         
ได้ผลลัพธ์ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดังนั้นจะเห็นได้ว่าต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของคณะ ในปัจจุบัน คืออยู่ระหว่าง SO และ ST  ซึ่งต้องมี
การด าเนินงานในเชิงรุก เพ่ือใช้จุดแข็งในการแสวงหาโอกาส และน าจุดแข็งไปป้องกันอุปสรรค ดังนั้น กลยุทธ์
ที่จะน ามาพัฒนาคณะ คือ กลยุทธ์เชิงรุก และกลยุทธ์เชิงป้องกัน   คณะจึงได้น าผลการวิเคราะห์ไปจัดท าแผน
กลยุทธ์ในการขับเคลื่อนหน่วยงานต่อไป 

ความหมายของกลยุทธ์ 

1. กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategy) ได้มาจากการน าข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมที่เป็นจุดแข็ง
และโอกาสมาพิจารณาร่วมกัน เพ่ือที่จะน ามาก าหนดเป็นยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ในเชิงรุก       
(ใช้จุดแข็งของคุณเพ่ือสร้างโอกาส) 
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2. กลยุทธ์เชิงป้อนกัน (ST Strategy) ได้มาจากการน าข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมที่เป็นจุด
แข็งและข้อจ ากัดมาพิจารณาร่วมกัน เพ่ือที่จะน ามาก าหนดเป็นยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ในเชิง
ป้องกัน (ใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของคุณเพ่ือหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้น) 

3. กลยุทธ์เชิงพัฒนา/แก้ไข (WO Strategy) ได้มาจากการน าข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมท่ี
เป็นจุดอ่อนและโอกาสมาพิจารณาร่วมกัน เพ่ือที่จะน ามาก าหนดเป็นยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ใน
เชิงพัฒนา/แก้ไข (ใช้โอกาสจะเอาชนะจุดอ่อน) 

4. กลยุทธ์เชิงรับ (WT Strategy) ได้มาจากการน าข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมที่เป็นจุดอ่อน
และข้อจ ากัดมาพิจารณาร่วมกัน เพื่อที่จะน ามาก าหนดเป็นยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ในเชิงรับ (ลด
จุดอ่อนและหลีกเลี่ยงอุปสรรค) 
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แผนภูมิความเชื่อมโยงของแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและแผนยุทธศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลิตบัณฑตินักปฏิบตัิ มีคณุธรรม เชี่ยวชาญเทคโนโลย ีขับเคลื่อนพลังประชาคม สู่มาตรฐานสากล 

ปรัชญา 

วิสัยทัศน์ 

1. พัฒนากระบวนการผลิต
บัณฑิต Hand On ที่มีความรู้ 
มีคุณธรรม บ่มเพาะการเป็น
ผู้ประกอบการ และพึ่ งพา
ตนเอง 

บริหารงานแบบมีส่วนร่วม กระจายอ านาจ และหลักธรรมาภิบาล 

พันธกิจคณะ
บริหารธุรกิจและ

ศิลปศาสตร์ 

2. พัฒนากระบวนการเสริมสร้าง
งานวิจัย และให้บริการวิชาการสู่
ชุมชน สังคมที่ยั่งยืน  ประสานงาน
ความร่วมมือทั้งภายนอกและภายใน
มหาวิทยาลัยฯ 

 

3. พัฒนาส่งเสริมบุคลากรใน
ทุกๆ ด้าน การเพิ่มศักยภาพ 
และความก้าวหน้าในสาย
วิชาชีพ 

 

4 .  พั ฒ น า ร ะ บ บ ก า ร
บริหารงานให้มีประสิทธิภาพ 
เพื่อให้มีความพร้อมต่อการ
เปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ 
และสังคม 

 

5 . อ นุ รั ก ษ์  ส ร้ า ง ส ร ร ค์
ศิลปวัฒนธรรม ภู มิปัญญ า
ท้ อ งถิ่ น แ ล ะ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม 
ส่งเสริมสนับสนุนโครงการ
พระราชด าริของทุกพระองค์ 

 

Change: ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ด้านวิชาการ วิจัย นวัตกรรม การบริหารจัดการ
องค์การ โครงสร้างการปฏิบัติงาน และการกระจาย
อ านาจ ให้สอดคล้องกับภารกิจและมาตรฐานสากล 
เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและโดดเด่นในทุกเขต
พื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

ยุทธศาสตร ์ Challenge: ร้างความแตกต่างในการผลิตบัณฑิตนัก
ปฏิบัติที่มีความโดดเด่นเฉพาะด้าน (Differential 
Focus Strategy) สู่ความเป็นเลิศภายใต้ค าขวัญที่
เป็นที่ยอมรับทั่วไปคือ “ราชมงคลสร้างคนสู่งาน 
เช่ียวชาญเทคโนโลยี เป็นการสร้างชื่อเสียงและสร้าง
โอกาสให้กับบัณฑิตในการมีงานท า 

Chance: สร้างโอกาสในการก้ าวเข้ าสู่ก ารเป็ น
มหาวิทยาลัยชั้นน าด้านการผลิตบนฐานความคิด
สร้างสรรค์ สร้างนวัตกรรมเพื่อชุมชน ท้องถิ่นทั้งใน
และต่างประเทศ 

 

พัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการสอน 

ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

สร้างความเป็นเลิศ
ทางด้านวิชาการ 

พัฒนาศักยภาพบัณฑิตและ
บุคลากรท่ีมีความสามารถเฉพาะ 

พัฒนาระบบบริหาร
จัดการและธรรมภิบาล 

สร้างเครือข่ายและพัฒนา
มหาวิทยาลัยสู่สากล 

การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่การเรยีนรู้
และการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยทั้งระบบ 

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน กลยุทธ ์ การพัฒนาบุคลากร HRD & 
HRM 

การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและ
บุคลากร (เชิงวิชาการ เชิงทักษะชีวิต) 

การสร้างความร่วมมือ 
Co op 

การผลิตบัณฑิต  
Hands on 

การจัดการศึกษาตาม
อัธยาศัย 

สวนนวัตกรรม Innovation 
Park/COE 

การสนองงานอันเนื่องมาจากประราชด าริและการ
น าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์สูส่ังคม 

การยกระดับมหาวิทยาลัยสู่
สากล 

การพัฒนาข้อมูลสารสนเพื่อการบริหารจัดการ (Data 
Information center : cockpit 

การพัฒนาวัฒนธรรมองค์การ 

 

การเรียนการสอน กิจกรรมตามพันธกิจ 
4 ด้าน 

งานวิจัย 

 

การบรกิารวิชาการ การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

การบริหารจัดการ 
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แผนยุทธศาสตร ์
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ.2557– 2561 
 

การแปลงแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2557 – 2561 สู่การปฏิบัตินั้น คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
ได้มีการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี เพ่ือเป็นตัววัดผลการด าเนินงานของคณะบริหารธุรกิจและ        
ศิลปศาสตร์ ให้บรรลุตามวิสัยทัศน์  พันธกิจ และเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้ก าหนดให้             
ทุกหน่วยงานในสังกัดได้มีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่จะช่วยสนับสนุนให้การปฏิบัติราชการ  
ของคณะ มีความสอดคล้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

 

 

 

 

 

 

ระดับมหาวิทยาลัย

- วิสัยทัศน์

- ประเด็นยุทธศาสตร์

- กลยุทธ์

- โครงการ/กิจกรรม

ระดับคณะ

- วิสัยทัศน์

- ประเด็นยุทธศาสตร์

- กลยุทธ์

- โครงการ/กิจกรรม

ระดับสาขา/สาขาวิชา

- วิสัยทัศน์

- ประเด็นยุทธศาสตร์

- กลยุทธ์

- โครงการ/กิจกรรม
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นโยบายด้านที่ 1 พัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิต Hand On ที่มีความรู้ มีคุณธรรม บ่มเพาะการเป็น
ผู้ประกอบการ และพึ่งพาตนเอง 

1. ด าเนินกลยุทธ์เชิงรุกในการดึงดูดนักศึกษาที่มีคุณภาพให้เข้าศึกษาในคณะมากข้ึน 
1.1 ปรับปรุงเวปไซต์คณะบริหารธุรกิจฯ และทุกสาขาวิชาในทุกพ้ืนที่ให้มีความทันสมัยอย่าง

เร่งด่วน 
1.2 วางแนวทางการแนะแนวเชิงรุกเพ่ือให้เข้าถึงนักศึกษากลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะกลุ่มสถาบัน

อาชีวศึกษามากยิ่งข้ึน เช่น การ Road Show ตามสถาบันอาชีวะต่างๆ ทั่วภาคเหนือ 
1.3 เพ่ิมความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาที่ผลิตตัวป้อนแก่มหาวิทยาลัย โดยร่วมกันพัฒนา

อาจารย์ที่สอนในกลุ่มอาชีวศึกษา (ปัจจุบันมีศิษย์เก่าของมทร.ล้านนาเป็นอาจารย์ใน
สถาบันการศึกษาอาชีวศึกษาในจังหวัดภาคเหนือท่ีผลิต ปวช. ปวส. เกือบทุกแห่ง) 

1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมให้นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม มีทักษะชีวิต          
จิตสาธารณะ จิตอาสา และการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน 

1.5 สร้างเครือข่ายความร่วมมือและพัฒนากิจกรรมศิษย์เก่า 
1.6 ให้ทุนการศึกษาในรูปแบบต่างๆ กับนักเรียนนักศึกษาเพ่ือดึงดูดนักเรียนที่มีคุณภาพให้เข้า

ศึกษาต่อในคณะ โดยการสนับสนุนแหล่งเงินทุนจากภายนอก เช่น ชมรมศิษย์ เก่า          
คณะบริหารฯ 

2. ปรับปรุงหลักสูตรและพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน ความ
ต้องการของสังคม และตลาดแรงงาน 

2.1 พัฒนาหลักสูตรใหม่ๆ ที่ตรงกับความต้องการของตลาดปัจจุบัน 
2.1.1 หลักสูตรปริญญาตรี (Undergraduate program) โดยมุ่งเน้นหลักสูตรพหุวิทยาการ

หรือสหวิทยาการ (Interdisciplinary program) จาการศึกษาพบว่า หลักสูตรใหม่ที่
ก าลังเป็นที่ต้องการในปัจจุบันคือ นักบริหารการเงิน (เรียนบัญชีผสานกับการเงิน) 
โดยการเรียนหลักสูตรบัญชีบัณฑิตแต่เน้นกลุ่มวิชาเลือกเพ่ือสอบใบอนุญาตด้าน
การเงิน 

2.1.2 พัฒนาหลักสูตรคู่ขนาน (Double degree program) หมายถึง หลักสูตรสอง
หลักสูตรที่ให้ผู้เรียนศึกษาไปพร้อมกัน โดยผู้ส าเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาจากทั้ง
สองหลักสูตร ซึ่งจะเป็นการเปิดโอกาสให้พัฒนาบัณฑิตที่มีความสามารถเป็นที่
ต้องการของตลาดแรงงาน เช่น นักบัญชีที่เชี่ยวชาญด้านระบบสารสนเทศ (เรียน
หลักสูตรบัญชีบัณฑิตควบคู่กับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตด้านสารสนเทศ) ซึ่งอาจ
เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่เรียนในมทร.ล้านนา ทั้ง 2 หลักสูตร และเป็นความร่วมมือ
กับมหาวิทยาลัยแห่งอ่ืนในประเทศไทย 

2.1.3  ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร (Joint degree Program) หมายถึง หลักสูตรที่ส่วนงาน
ได้รับความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ เพ่ือด าเนินการจัดการเรียน
การสอนร่วมกัน โดยผู้ส าเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญา 2 ใบ จากทั้ง 2 สถาบัน 
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หรือได้รับจากที่ ใดที่หนึ่ งแล้วแต่ข้อตกลงที่มหาวิทยาลัยมีข้อตกลงร่วมกับ
มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ 

2.1.4 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (Graduate Program) พัฒนาหลักสูตรใหม่ๆ ให้ตรงกับ 
ความต้องการของตลาดซึ่งได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต และบัญชี
มหาบัณฑิตแบบ Duo-degree โดยการเรียนแบบปริญญาตรีควบปริญญาโท 

2.2 พัฒนาระบบการเรียนการสอนในหลักสูตรปัจจุบันให้เป็นระบบสองภาษา (Bilingual 
Program) โดยเน้นทักษะการอ่าน ฟัง และพูด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ในรายวิชา 

2.3 จัดตั้งโครงการบัณฑิตเกียรตินิยม (Honors Class Program) เพ่ือสร้างกระบวนการเรียนการ
สอนแบบเข้มข้นที่เน้นประสิทธิผลของการเรียนควบคู่กับการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ โดยเริ่มน า
ร่องกับหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (Work Integrated learning) โดยเริ่มน าร่องกับหลักสูตรบัญชีบัณฑิตในปี 
2559 ซึ่งจะให้นักศึกษาเรียนในระบบไตรภาค เรียน 1 ภาคการศึกษา ปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่มี
บันทึกความตกลงร่วมกัน 1 ภาคการศึกษา และกลับใสเรียนอีก 1 ภาคการศึกษา 
 3. ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น ศูนย์การเรียนรู้ สถานที่ส าหรับจัดกิจกรรมส่งเสริม
วิชาการ 
 4. เสริมสร้างทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางบริหารธุรกิจและการใช้ภาษาต่างประเทศ 
 5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอน 
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นโยบายด้านที่ 2 พัฒนากระบวนการเสริมสร้างงานวิจัย และให้บริการวิชาการสู่ชุมชน สังคมที่ยั่งยืน  
ประสานงานความร่วมมือทั งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัยฯ 

1. จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมและแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยคณะ เพ่ือท าหน้าที่ 
1.1 สรรหา และจัดสรรทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายในและภายนอก 
1.2 พิจารณาและกลั่นกรองข้อเสนองานวิจัยภายในของคณะ 
1.3 ให้การสนับสนุนด้านอุปกรณ์และเครื่องมือการท าวิจัยและนวัตกรรม 
1.4 สถานที่ส าหรับการท าวิจัยและนวัตกรรม 
1.5 แต่งตั้งพ่ีเลี้ยงส าหรับอาจารย์ที่เป็นนักวิจัยหน้าใหม่ 
1.6 ผลักดันให้มีการศึกษาโดยเน้นการวิจัยชุมชนในรายวิชาเรียนมากยิ่งขึ้น 

2. ส่งเสริมการวิจัยเป็นทีมเพ่ือการบูรณาการองค์ความรู้และสร้างสรรค์ความรู้เชิงสหวิทยากรที่เป็น
ประโยชน์ต่อสังคมอย่างเป็นรูปธรรม 

3. สร้างและขยายเครือข่ายทางวิชาการกับภาครัฐ ภาคเอกชน และมหาวิทยาลัยในภูมิภาคอ่ืน 
4. สร้างความตระหนักในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาโดยเฉพาะ ต้นแบบแบบจ าลองการบริหารที่

ประสบความส าเร็จในการพัฒนาชุมชน หรือการใช้เทคโนโลยีช่วยสนับสนุนการตัดสินใจทางการ
บริหารต่างๆ (เช่นฐานข้อมูลช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ) และสร้างกลไกกระตุ้นและขับเคลื่อนให้
มีผลงานเชิงนวัตกรรม 
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นโยบายด้านที่  3   พัฒนาส่งเสริมบุคลากรในทุกๆ ด้าน การเพิ่มศักยภาพ และความก้าวหน้า              
ในสายวิชาชีพ 

1. จัดท าแผนการพัฒนาบุคลากรเพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และกระตุ้นให้อาจารย์ประจ ามีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 

2. ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะตามความถนัด 
3. กระตุ้นให้อาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ เข้าสู่โรงเรียนผศ. รศ. ศ. 
4. น านวัตกรรมเครื่องมือด้านการวัดผล และเทคนิคการบริหารงานแบบใหม่เพ่ือพัฒนาระบบการ

ประเมินผลการปฏิบัติแบบหลายมิติที่มีประสิทธิภาพ ยุติธรรม ด้วยคุณธรรม 
5. สร้างความก้าวหน้าและมั่นคงในเส้นทางอาชีพของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นโยบายด้านที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง
ด้านเศรษฐกิจ และสังคม 

1. มีระบบการบริหารจัดการที่ใช้หลักธรรมาภิบาล และสามารถผลักดันคณะให้แข่งขันได้ในระดับ
สากล 

2. มีระบบส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหารทุกระดับของคณะ 
3. มีการพัฒนาคณะสู่องค์การเรียนรู้ 
4. มีการพัฒนาระบบและกลไกในการบิหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือพัฒนา และธ ารงรักษาบุคลากรมี

คุณภาพและประสิทธิภาพ 
5. มีการพัฒนาศักยภาพของระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอน และการวิจัย 
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นโยบายด้านที่ 5 อนุรักษ์ สร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมสนับสนุน
โครงการพระราชด าริของทุกพระองค์ 

1. สนับสนุนการสร้างเครือข่ายด้านศิลปะและวัฒนธรรมรวมถึงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
2. รักษาสิ่งแวดล้อม และมลภาวะและภาวะโลกร้อนโดยการประหยัดพลังงานและการใช้ทรัพยากร
ร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดเป็นคณะสีเขียว 
3. ส่งเสริมสนับสนุนโครงการพระราชด าริของทุกพระองค์ 
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ตัวชี วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ 5 ปี และผู้รับผิดชอบตัวชี วัด 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1: พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนNew Approach to Learning เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณภาพ 
สอดคล้องกับความต้องการของประเทศและแข่งขันได้ในระดับสากล 
เป้าประสงค์ : ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณลักษณะพึงประสงค์ของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  

ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

กลยุทธ ์   
University KPIs/ ตัวชี วัดขององค์กรตามพันธกิจ 

หน่วย
นับ 

2557 2558 2559 2560 2561 ผู้ก ากับหลัก ผู้รับผิดชอบ 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 
1 พัฒนาและ
ปรับปรุง
กระบวนการ
เรียนการสอน 
New 
Approach 
to Learning  

การผลิต
บัณฑิต 
Hands 
On  

1 มีการพัฒนาหลักสูตรในรูปแบบการเรยีนการสอนรวมเหล่าและใน
รูปแบบ CO-OP (สหกิจศึกษา) WIL โดยมีเนื้อหาการเรียนการสอน
ในรูปแบบ MODULAR System , E-learning  
หมายเหตุ รูปแบบการเรียนการสอนรวมเหล่า 2  หลักสูตร 
             รูปแบบ CO-OP (สหกิจศึกษา) 5 หลักสูตร 
             WIL โดยมีเนื้อหาการเรียนการสอนในรูปแบบ MODULAR System , E-learning  
             1 หลักสูตร 

หลักสตูร _ 8 8 8 8 รองคณบดดี้านวิชาการ ด้านวิชาการ 

2 สร้างมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพรว่มกับสถานประกอบการ หลักสตูร _ 2 2 2 2 รองคณบดดี้านวิชาการ ด้านวิชาการ 

3 มีการส่งเสรมิประสบการณ์พเิศษให้นักศึกษาที่มีศักยภาพสูง โครงการ _ 1 1 1 1 รองคณบดดี้านวิชาการ ด้านวิชาการ 

4 ส่งเสริมคณุภาพผลการเรยีนรู้ของบัณฑิตตามกรอบ TQF  โครงการ _ 6 6 6 6 รองคณบดดี้านวิชาการ ด้านวิชาการ 

5 ระดับความส าเร็จของกระบวนการรับนักศึกษาเชิงรุกการเตรียม
ความพร้อมของ บัณฑติ Hands-On โดยมีกระบวนการ ดังต่อไปนี ้
1.  มีความร่วมมือดา้นการผลติตัวป้อนร่วมกับสถาบันการศึกษา 
มัธยม อาชีวะ 
2. มีนักศึกษาจากสถาบันการศึกษา มัธยม อาชีวะที่มีการสร้าง
ความร่วมมือด้านการผลิตตัวป้อน เข้ารับการศึกษาในมหาวิทยาลัย
ร้อยละ 20 ของจ านวนนักศึกษาใหม่ และเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อ ปี 
(ตั้งแต่ปี 2559) 
3. มีระบบและกลไกการจดัท าคลงัข้อสอบ และสอบปฏิบัติ เพื่อคัด

ข้อ _ 4 4 4 4 รองคณบดดี้านวิชาการ ด้านวิชาการ 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

กลยุทธ ์   
University KPIs/ ตัวชี วัดขององค์กรตามพันธกิจ 

หน่วย
นับ 

2557 2558 2559 2560 2561 ผู้ก ากับหลัก ผู้รับผิดชอบ 

กรองนักศึกษาใหม่ 
4. นักศึกษาใหม่ได้รับการเตรียมความพร้อมพื้นฐานวิชาการ 3 
ด้าน 1.วิทยาศาสตร ์,คณิตศาสตร ์,อังกฤษ 2.พื้นฐานวิชาชีพ 3.
เทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ร้อยละ 100 
5. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาใหม่ต่อการได้รับการเตรียม
ความพร้อมพื้นฐานวิชาการ 3 ด้าน เท่ากับ 4.00 คะแนน จาก
คะแนนเตม็ 5.00 คะแนน 

การ
จัดการ
ศึกษา
ตาม

อัธยาศัย 

6 ระดับความส าเร็จการจัดการศึกษาตามอัธยาศยั 
1.  มีการพัฒนาหลักสตูรระยะสั้นด้านวัฒนธรรม (Modular 
system) รองรับทั้งในระบบและนอกระบบ 
2.  มีการจดัการศึกษา การเรยีนรูต้ลอดชีวิตการเทียบโอนหน่วยกิต 
เทียบโอนประสบการณ ์
3.  มีการจดัตั้งศูนย์ คลังสมองคลงัความรู้ คลังผูเ้ชี่ยวชาญ ผู้
เกษียณ ศิษย์เกา่ผู้เชี่ยวชาญจากสถานประกอบการและคลังความรู้
ของมหาวิทยาลัย/ชุมชน 

ข้อ _ 2 2 2 2 ผู้ช่วยคณบดีด้านวิจัย ด้านวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนยุทธศาสตร์ และแผนกลยุทธ์ทางการเงิน  (พ.ศ. 2557 – 2561 ) คณะบริหารธุรกจิและศิลปศาสตร์ 54 
 

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

เป้าประสงค์: ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูงเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติและมีศักยภาพในการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจสิ่ง แวดล้อมชุมชนและ
วัฒนธรรมตลอดจนน าผลงานวิจัยไปยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมและน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 

ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

กลยุทธ ์   
University KPIs/ ตัวชี วัดขององค์กรตามพันธกิจ 

หน่วย
นับ 

2557 2558 2559 2560 2561 
ผู้ก ากับ
หลัก 

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 การฝึกอบรมการเข้าร่วมกลุม่วิจัยและส่งเสรมิการจดั
ประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติและจัดท าวารสาร
งานวิจัย) 
1. มีระบบบ่มเพาะนักวิจัยหน้าใหม่ 
2. ระบบพ่ีเลี้ยง การฝึกอบรม 
3. มีการส่งเสริมใหเ้กิดการเข้าร่วมกลุ่มวิจยั 
4. ส่งเสริมการจัดประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ 
5. มีการจัดท าวารสารงานวิจยั 

ข้อ _ 4 5 5 5 ผู้ช่วย
คณบดดี้าน

วิจัย 

ด้านงานวิจัย
และบริการ
วิชาการ 

8 มีการปรับปรุงระเบียบการให้บริการวิชาการให้มีความยืดหยุ่นและ
คล่องตัวตามกระบวนการต่อไปนี ้
1. มีกระบวนการทบทวนระเบียบการให้บริการวิชาการ 
2. มีการประเมินความเหมาะสมของระเบียบการให้บริการวิชาการ 
3. มีการปรับปรุงและมีการประกาศใช้ระเบียบการให้บริการ
วิชาการ 

ข้อ _ 2 3 … … ผู้ช่วย
คณบดดี้าน

วิจัย 

ด้านงานวิจัย
และบริการ
วิชาการ 

9 มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่สามารถใช้ประโยชน์เชิงอุตสาหกรรม/
ชุมชน การถ่ายทอดเทคโนโลยสีู่ชุมชนอุตสาหกรรมเชิงพื้นที่ (Area 

โครงการ
/

_ 2 2 2 2 ผู้ช่วย
คณบดดี้าน

ด้านงานวิจัย
และบริการ
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ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

กลยุทธ ์   
University KPIs/ ตัวชี วัดขององค์กรตามพันธกิจ 

หน่วย
นับ 

2557 2558 2559 2560 2561 
ผู้ก ากับ
หลัก 

ผู้รับผิดชอบ 

Base) ให้มากข้ึน กิจกรรม วิจัย วิชาการ 

10 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ 
เกณฑ์มาตรฐาน 
1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารวิจัยที่สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์
2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
3. จัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์
4. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนนุการเผยแพร่ผลงานวิจัย ฯลฯ 
5. มีการพัฒนาสมรรถนะนักวิจยั มีการสร้างขวัญและก าลังใจ
ตลอดจนยกย่องนักวิจัย/อาจารยท์ี่มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ดีเด่น 
6. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธ์ิ 

ข้อ _ 6 6 6 6 ผู้ช่วย
คณบดดี้าน

วิจัย 

ด้านงานวิจัย
และบริการ
วิชาการ 

11 งบประมาณสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรคต์่อจ านวนอาจารย์
ประจ าและนักวิจัยประจ า 

บาท/
คน/ป ี

_ วิทย์ 
=60,
000 
สังคม 

= 
25,0
00 

วิทย์ 
=60,
000 
สังคม 

= 
25,0
00 

วิทย์ 
=60,
000 
สังคม 

= 
25,0
00 

วิทย์ 
=60,
000 
สังคม 

= 
25,0
00 

ผู้ช่วย
คณบดดี้าน

วิจัย 

ด้านงานวิจัย
และบริการ
วิชาการ 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

กลยุทธ ์   
University KPIs/ ตัวชี วัดขององค์กรตามพันธกิจ 

หน่วย
นับ 

2557 2558 2559 2560 2561 
ผู้ก ากับ
หลัก 

ผู้รับผิดชอบ 

12 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า เรื่อง/ป ี _ 30 30 40 50 ผู้ช่วย
คณบดดี้าน

วิจัย 

ด้านงานวิจัย
และบริการ
วิชาการ 

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

วิทย์ 
=100 
สังคม 
= 50 

วิทย์ 
=10
0 

สังคม 
= 50 

วิทย์ 
=100 
สังคม 
= 50 

ผู้ช่วย
คณบดดี้าน

วิจัย 

ด้านงานวิจัย
และบริการ
วิชาการ 

14 อาจารย์มผีลงานท่ีน าไปใช้ประโยชน์ต่ออาจารย์และนักวิจัยประจ า ร้อยละ _ 80 85 90 95 ผู้ช่วย
คณบดดี้าน

วิจัย 

ด้านงานวิจัย
และบริการ
วิชาการ 

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

ข้อ _ 5 5 5 5 ผู้ช่วย
คณบดดี้าน

วิจัย 

ด้านงานวิจัย
และบริการ
วิชาการ 

16 ส่งเสริมอาจารย์ประจ าท าวิจัยเทียบจากจ านวนบุคลากรทั้งหมด (ไม่
นับซ้ า) 

ร้อยละ _ 60 65 70 75 ผู้ช่วย
คณบดดี้าน

วิจัย 

ด้านงานวิจัย
และบริการ
วิชาการ 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

กลยุทธ ์   
University KPIs/ ตัวชี วัดขององค์กรตามพันธกิจ 

หน่วย
นับ 

2557 2558 2559 2560 2561 
ผู้ก ากับ
หลัก 

ผู้รับผิดชอบ 

17 ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ต่อ
ผลงานวิจัยท้ังหมด 

ร้อยละ _ 35 40 45 50 ผู้ช่วย
คณบดดี้าน

วิจัย 

ด้านงานวิจัย
และบริการ
วิชาการ 

18 จ านวนโครงการวิจยัที่น าไปสู่การต่อยอดเชิงพาณิชย ์ โครงการ _ 2 2 2 2 ผู้ช่วย
คณบดดี้าน

วิจัย 

ด้านงานวิจัย
และบริการ
วิชาการ 

19 จ านวนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญาหรืออนสุิทธิบัตร 

ผลงาน _ 1 1 1 1 ผู้ช่วย
คณบดดี้าน

วิจัย 

ด้านงานวิจัย
และบริการ
วิชาการ 

20 ร้อยละของโครงการวิจัยทีส่่งมอบผลงาน (ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์) 
ภายในก าหนดสัญญาต่อโครงการวิจัยทั้งหมด 

ร้อยละ _ 70 75 80 85 ผู้ช่วย
คณบดดี้าน

วิจัย 

ด้านงานวิจัย
และบริการ
วิชาการ 

21 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบรกิารสถาบันวิจยัและพัฒนา ร้อยละ _ 85 90 90 90 ผู้ช่วย
คณบดดี้าน

วิจัย 

ด้านงานวิจัย
และบริการ
วิชาการ 

22 การสร้างสวนนวัตกรรม Innovation Park / COE  ศูนย์ _ 1 1 1 1 ผู้ช่วย
คณบดดี้าน

วิจัย 

ด้านงานวิจัย
และบริการ
วิชาการ 

23 กองทุนวิจัยและพัฒนาบุคลากรด้านงานวิจัย กองทุน _ 1 1 1 1 ผู้ช่วย
คณบดดี้าน

ด้านงานวิจัย
และบริการ



แผนยุทธศาสตร์ และแผนกลยุทธ์ทางการเงิน  (พ.ศ. 2557 – 2561 ) คณะบริหารธุรกจิและศิลปศาสตร์ 58 
 

ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

กลยุทธ ์   
University KPIs/ ตัวชี วัดขององค์กรตามพันธกิจ 

หน่วย
นับ 

2557 2558 2559 2560 2561 
ผู้ก ากับ
หลัก 

ผู้รับผิดชอบ 

วิจัย วิชาการ 

24 ระเบียบวา่ด้วยการเบิกจ่ายงบประมาณการวิจัยการเผยแพรผ่ลงาน
ให้มีความยืดหยุ่น 

ปรับปรุง _ ปรับป
รุง 

ปรับป
รุง 

ปรับป
รุง 

ปรับป
รุง 

ผู้ช่วย
คณบดดี้าน

วิจัย 

ด้านงานวิจัย
และบริการ
วิชาการ 

 

25 มีกระบวนการประเมินผลงานวิจัยการยกย่อง และใหร้างวัลนักวิจัย ครั้ง/ป ี _ 1 1 1 1 ผู้ช่วย
คณบดดี้าน

วิจัย 

ด้านงานวิจัย
และบริการ
วิชาการ 

 

26 กลุ่มวิจัย (Research Group)  กลุ่ม _ 1 1 1 1 ผู้ช่วย
คณบดดี้าน

วิจัย 

ด้านงานวิจัย
และบริการ
วิชาการ 

 

27 มีการบริการวิชาการแกส่ังคมเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนและ
สังคม 
1. คณะ ก าหนดชุมชนหรือองค์การเป้าหมายของการให้บริการ
วิชาการแก่สังคมโดยความร่วมมือระหว่างคณะหรือหน่วยงาน
เทียบเท่าเช่น การประชาคมร่วมกบัชุมชน 
 2. คณะท าแผนบริการวิชาการโดยมีส่วนร่วมจากชุมชนหรือ
องค์การเป้าหมายที่ก าหนด ในข้อ 1  เช่นการจัดท าแผนบริการ
วิชาการร่วมกับชุมชนที่จะด าเนินโครงการบริการวิชาการ 
3. ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายไดร้ับการพัฒนาและมีความเข้มแข็ง
ที่มีหลักฐานที่ปรากฏชัดเจนเช่น การพัฒนาอาชีพการสรา้งอาชีพ
ใหม่ในชุมชน 
4.  ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายด าเนินการพัฒนาตนเองอย่าง

ข้อ _ 5 5 5 5 ผู้ช่วย
คณบดดี้าน

วิจัย 

ด้านงานวิจัย
และบริการ
วิชาการ 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

กลยุทธ ์   
University KPIs/ ตัวชี วัดขององค์กรตามพันธกิจ 

หน่วย
นับ 

2557 2558 2559 2560 2561 
ผู้ก ากับ
หลัก 

ผู้รับผิดชอบ 

ต่อเนื่องเช่น มีการด าเนินงานโครงการไม่น้อยกว่า  3 ปี 
5 คณะสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกใน
การพัฒนาชุมชนหรือองค์การเป้าหมายเช่น การท า MOU  ร่วมกับ
หน่วยงานภาคี เครือข่ายในการพฒันาชุมชน 

 

28 มีการบริการวิชาการ/วิชาชีพท่ีส่งผลต่อชุมชน/สังคมเกณฑ์การ
พิจารณา 
1. มีเหตุผลในการก าหนดแผนงานการน าความรู้และประสบการณ์
เพื่อประโยชน์ต่อชุมชน/สังคม 
2. มีการก าหนดตัวบ่งช้ีและระดับความส าเร็จของเป้าหมายไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 80  
3. มีระบบและกลไกขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและต่อเนื่อง 
4. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง 
5. ผลการประเมินความพึงพอใจของชุมชน/สังคมต่อคณะ/สถาบัน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ด าเนินการได้ 1- 5 มีค่าคะแนนเท่ากับ 2 คะแนน 
6. หลักฐานเชิงประจักษ์ท่ีประสบความส าเร็จทีสุ่ด อย่างน้อย 1 
โครงการ 
    6.1 ความต่อเนื่องในการด าเนนิโครงการ ไม่น้อยกว่า 3 ปี 
    6.2 ชุมชนมีความยั่งยืนพึ่งพาตนเองในการด าเนินการได้โดยไม่
ใช้งบประมาณ คณะ/สถาบัน 
    6.3 ไดร้ับรางวัล/การยอมรับ/ยกย่องจากชุมชน/สังคม 
ด าเนินการได้ 6.1- 6.3 มีค่าคะแนนเท่ากับ 3 คะแนน 

คะแนน _ 2 2 2 2 ผู้ช่วย
คณบดดี้าน

วิจัย 

ด้านงานวิจัย
และบริการ
วิชาการ 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

กลยุทธ ์   
University KPIs/ ตัวชี วัดขององค์กรตามพันธกิจ 

หน่วย
นับ 

2557 2558 2559 2560 2561 
ผู้ก ากับ
หลัก 

ผู้รับผิดชอบ 

 

29 มีการให้บริการวิชาการ/วิชาชีพท่ีส่งผลต่อคณะ/สถาบันเกณฑ์การ
พิจารณา 
1. มีเหตุผลในการก าหนดแผนงานการน าความรู้และประสบการณ์
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
2. มีการก าหนดตัวบ่งช้ีและระดับความส าเร็จของเป้าหมายไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 80  
3. มีระบบและกลไกขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและต่อเนื่อง 
4. การมีส่วนร่วมของนิสิต/นักศึกษา อาจารย์และบุคลากร 
5. มีเอกสารพัฒนาเอกสารค าสอน/รายวิชา/ต ารา ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 20 ของจ านวนรายวิชาการที่เปิดสอนหรือ มหีลักสูตรใหม่  1 
หลักสตูรด าเนินการได้ 1- 5 มีค่าคะแนนเท่ากับ 2 คะแนน 
6. หลักฐานเชิงประจักษ์ท่ีประสบความส าเร็จทีสุ่ด อย่างน้อย 1 
โครงการ 
    6.1 มีผลการวเิคราะห์ปัจจัยความส าเร็จในการบริการวิชาการ/
วิชาชีพ 
    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 2 2 2 ผู้ช่วย
คณบดดี้าน

วิจัย 

ด้านงานวิจัย
และบริการ
วิชาการ 

 

30 มีอาจารย์ประจ าท างานบริการวิชาการหรืออาจารยร์่วมโครงการ
บริการวิชาการต่อจ านวนอาจารยท์ั้งหมด 

ร้อยละ _ 45 50 55 60 ผู้ช่วย
คณบดดี้าน

วิจัย 

ด้านงานวิจัย
และบริการ
วิชาการ 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

กลยุทธ ์   
University KPIs/ ตัวชี วัดขององค์กรตามพันธกิจ 

หน่วย
นับ 

2557 2558 2559 2560 2561 
ผู้ก ากับ
หลัก 

ผู้รับผิดชอบ 

 

31 โครงการงานบริการวิชาการที่น ามาบูรณาการกับการเรียนการสอน โครงการ
/

กิจกรรม 

_ 2 3 4 5 ผู้ช่วย
คณบดดี้าน

วิจัย 

ด้านงานวิจัย
และบริการ
วิชาการ 

 

32 โครงการงานบริการวิชาการ ท่ีน ามาพัฒนางานวิจัย หรือต่อยอดเปน็
งานวิจัย 

โครงการ
/

กิจกรรม 

_ 3 3 4 5 ผู้ช่วย
คณบดดี้าน

วิจัย 

ด้านงานวิจัย
และบริการ
วิชาการ 

 

33 ธนาคารอาชีพเพื่อปวงชน การจัดท า Module ตามศาสตรค์ณะ หน่วย _ 1 1 1 1 ผู้ช่วย
คณบดดี้าน

วิจัย 

ด้านงานวิจัย
และบริการ
วิชาการ 

 

34 การพัฒนา Project Manager ต่ออาจารย์ประจ าทั้งหมด คน _ 10 10 10 10 ผู้ช่วย
คณบดดี้าน

วิจัย 

ด้านงานวิจัย
และบริการ
วิชาการ 

 

35 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านบริการวิชาการ ร้อยละ _ 85 90 90 95 ผู้ช่วย
คณบดดี้าน

วิจัย 

ด้านงานวิจัย
และบริการ
วิชาการ 

 

36 การจัดประชุมวิชาการ/นิทรรศการ/แสดงผลงาน/การแข่งขันทักษะ ครั้ง/ป ี _ 1 1 1 1 ผู้ช่วย
คณบดดี้าน

วิจัย 

ด้านงานวิจัย
และบริการ
วิชาการ 

 
การ

สนอง
37 ยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้านชุมชน แบบมีส่วนร่วม โครงการ

/
_ 2 2 2 2 ผู้ช่วย

คณบดดี้าน
ด้านงานวิจัย
และบริการ
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ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

กลยุทธ ์   
University KPIs/ ตัวชี วัดขององค์กรตามพันธกิจ 

หน่วย
นับ 

2557 2558 2559 2560 2561 
ผู้ก ากับ
หลัก 

ผู้รับผิดชอบ 

งานอัน
เนื่องมา

จาก
พระราช
ด าริฯ 

กิจกรรม วิจัย วิชาการ 

 

38 พัฒนาบุคลากร Change  agent  คน _ 2 2 2 2 ผู้ช่วย
คณบดดี้าน

วิจัย 

ด้านงานวิจัย
และบริการ
วิชาการ 

 

39 การฝังตัวในชุมชน,โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต คน _ 2 5 5 5 ผู้ช่วย
คณบดดี้าน

วิจัย 

ด้านงานวิจัย
และบริการ
วิชาการ 

 

40 มีกระบวนการตอบสนองงานอันเนื่องมาจากพระราชด าริและการน า
องค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์สูส่ังคม 

กระบวน
การ 

_ มี
กระบ
วนการ 

มี
กระบ
วนกา

ร 

มี
กระบ
วนกา

ร 

มี
กระบว
นการ 

ผู้ช่วย
คณบดดี้าน

วิจัย 

ด้านงานวิจัย
และบริการ
วิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนยุทธศาสตร์ และแผนกลยุทธ์ทางการเงิน  (พ.ศ. 2557 – 2561 ) คณะบริหารธุรกจิและศิลปศาสตร์ 63 
 

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

เป้าประสงค์: ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูงเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติและมีศักยภาพในการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมชุมช นและ
วัฒนธรรมตลอดจนน าผลงานวิจัยไปยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมและน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 
 

ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

กลยุทธ ์   
University KPIs/ ตัวชี วัดขององค์กรตามพันธกิจ 

หน่วย
นับ 

2557 2558 2559 2560 2561 ผู้ก ากับหลัก ผู้รับผิดชอบ 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 3  
พัฒนาศักยภาพ
บัณฑิตและ
บุคลากรที่มี
ความสามารถ
เฉพาะทาง
Competency 
and Good 
Citizenship 
(Humanization) 
สร้างบณัฑิตและ
พัฒนาบุคลากร
ให้มีความ
สมบูรณ ์

การ
พัฒนา
บุคลากร 

41 มีแผนพัฒนาบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นระบบอย่างมี
ประสิทธิภาพการเรียนรูจ้ากประสบการณ์จริง (ฝังตัว) ในสถาน
ประกอบการ Practice school 
1. มีการจัดท าแผนบริหารทรัพยากรบุคคลและการเรยีนรู้จาก
ประสบการณ์จริง (ฝังตัว)ในสถานประกอบการที่ชัดเจน 
2. มีการด าเนินงานตามแผนท่ีวางไว้ 
3. มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนที่วางไว้ 
4. มีการน าความรูจ้ากการพัฒนาและการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง (ฝังตัว)มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน
หรือการปฏบิัติงานอย่างเป็นรปูธรรม 

ข้อ _ 3 
(1,2,3) 

3 4 4 รองคณบดดี้านบริหาร ด้านบริหาร 

42 ร้อยละของผูด้ ารงต าแหน่งทางวิชาการศ. รศ. และ ผศ. ต่อ
อาจารย์ประจ าทั้งหมด 

ร้อย
ละ 

_ 30 35 40 45 รองคณบดดี้านบริหาร ด้านบริหาร 

43 ร้อยละของอาจารย์ที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอก ต่ออาจารย์ประจ า
ทั้งหมด 

ร้อย
ละ 

_ 20 25 30 35 รองคณบดดี้านบริหาร ด้านบริหาร 

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

ร้อย
ละ 

_ 15 20 25 30 รองคณบดดี้านบริหาร ด้านบริหาร 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

กลยุทธ ์   
University KPIs/ ตัวชี วัดขององค์กรตามพันธกิจ 

หน่วย
นับ 

2557 2558 2559 2560 2561 ผู้ก ากับหลัก ผู้รับผิดชอบ 

45 มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทุกระดับในสายงานที่
เกี่ยวข้อง 

ครั้ง/
ปี 

_ 1 1 1 1 รองคณบดดี้านบริหาร ด้านบริหาร 

46 เตรียมความพร้อมในการจดัอัตราก าลังเพื่อทดแทนต าแหน่งที่
จะเกษียณอายุราชการ 

ครั้ง/
ปี 

_ 1 1 1 1 รองคณบดดี้านบริหาร ด้านบริหาร 

การ
พัฒนา
คุณภาพ

ชีวิต 

47 ระดับความส าเร็จของคณุภาพชีวติของบุคลากรในมหาวิทยาลัย
ฯ 
1.  จัดตั้งกองทุนพัฒนาบุคลากรสวัสดิภาพ สวัสดิการ 
2.  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านสุขภาพพลานามัย ตาม
นโยบาย 3D (ประชาธิปไตย คุณธรรมจริยธรรม ความเป็นไทย
และต่อต้านยาเสพติด) 
3.  จัดตั้ง Student Center 
4.  จัดตั้ง RMUTL sport club 
5.  จัดตั้ง Education Zone   

ข้อ _ 3 4 4 5 รองคณบดดี้านบริหาร ด้านบริหาร 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบบริหารจัดการและธรรมาภิบาล Good Governance and Modern Managementพัฒนาคุณภาพการบริหารงานแบบกระจาย
อ านาจ มีคุณภาพและมีส่วนร่วม 

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

ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

กลยุทธ ์   University KPIs/ ตัวชี วัดขององค์กรตามพันธ
กิจ 

หน่วยนับ 2557 2558 2559 2560 2561 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.  พัฒนาปรับปรุงโครงงสร้างพื้นฐาน
สภาพแวดล้อมทางการศึกษาทุกพ้ืนท่ี 
2.  ยกระดับมาตรฐานห้องสมุดทกุพ้ืนท่ี 
3.  พัฒนาห้องปฏิบัติการกลางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศทุกพ้ืนท่ี 
4.  พัฒนาห้องปฏิบัติการมาตรฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศด้านวิชาชีพทุกพ้ืนท่ี 
5.  พัฒนาโครงข่ายการสื่อสารและระบบ
อินเตอร์เนต็ที่มีประสิทธิภาพทุกพืน้ท่ี 

ข้อ _ 3 
(1,3,5) 

4 4 5 รองคณบดดี้านบริหาร ด้านบริหาร 

การ
พัฒนา
วัฒนธรรม
องค์กร 

49 จัดกิจกรรมส่งเสรมิการท านุศลิปวฒันธรรมการ
รักษาสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาตโิดยเน้นการให้บริการสังคม
แบบจิตอาสา 

โครงการ/
กิจกรรม 

_ 50 55 60 65 รองคณบดดี้านบริหาร ด้านบริหาร 

50 ความส าเร็จของการพัฒนาองค์ความรู้หรืองานวิจัย 
ด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา 
1. ศึกษาและมีส่วนร่วมในการบรูณะซ่อมแซม
โบราณวัตถุล้านนา 

ข้อ _ 5 6 7 8 รองคณบดดี้านบริหาร ด้านบริหาร 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

กลยุทธ ์   University KPIs/ ตัวชี วัดขององค์กรตามพันธ
กิจ 

หน่วยนับ 2557 2558 2559 2560 2561 ผู้ก ากับหลัก ผู้รับผิดชอบ 

2. ศึกษาและจัดสร้างรถบุษบกทรงล้านนา 
3. ศึกษาและจัดสร้างพระมหาพิชัยมงกุฎ 
4. ศึกษาและจัดตั้งศูนย์การเรียนรูเ้ครื่องเขิน 
5. ศึกษารูปแบบ และจดัตั้งหอศิลปวัฒนธรรม
ล้านนา เพื่อการก าหนดมาตรฐาน 
6. ยกย่องบุคลากรด้านศลิปวัฒนธรรม คนดศีรี
ล้านนา ด้านวัฒนธรรม (ภาคเหนอื 17 จังหวัด) 
7. มีคลังความรูด้้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา (ด้าน
บุคคลและองค์ความรู้) 
8. มีการสนับสนุนบุคลากรฝังตัวดา้นวัฒนธรรม 

51 ให้ความส าคญักับระบบประกันคณุภาพการศึกษา
อย่างแท้จริง 

คะแนน
ประเมิน
คุณภาพ
การศึกษา
ภายใน 

_ 3.51 3.51 3.75 4.00 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/ ตัวชี วัดขององค์กรตามพันธกิจ 

หน่วย
นับ 

2557 2558 2559 2560 2561 
ผู้ก ากับ
หลัก 

ผู้รับผิดชอบ 

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

ความร่วมมือ 
Co Op 

52 มีความร่วมมือและจัดกิจกรรมด้านการผลิตตัวป้อนร่วมกับ
สถาบันการศึกษามัธยม อาชีวะ 

แห่ง _ 2 2 3 4 รองคณบดี
ด้าน

วิชาการ 

ด้านวิชาการ 

53 มีงานวิจัย/กรณีศึกษาภายใต้ความร่วมมือกับสถานประกอบการ 
และ/หรือ ศิษย์เก่า 

เรื่อง _ 12 16 20 24 ผู้ช่วย
คณบดี

ด้านวิจัย 

ด้านงานวิจัย
และบริการ
วิชาการ 

54 ร้อยละของภาวะการมีงานท าของบัณฑิต ร้อยละ _ 75 80 85 85 รองคณบดี
ด้าน

วิชาการ 

ด้านวิชาการ 

การยกระดับ
มหาวิทยาลัย

สู่สากล 

55 ร้อยละของนักศึกษาช้ันปีสดุท้ายทีผ่่านเกณฑ์มาตรฐาน
ภาษาอังกฤษ/การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ(IT)/สมรรถนะวิชาชีพ 

ร้อยละ _ 85 90 95 100 รองคณบดี
ด้าน

วิชาการ 

ด้านวิชาการ 

56 สร้างเครือข่ายร่วมกับผู้มสี่วนได้สว่นเสียและศิษยเ์ก่า ในการพัฒนา
และจัดกจิกรรมของมหาวิทยาลัยฯเพื่อผลติบณัฑิตในลักษณะ
หุ้นส่วนการจดัการศึกษา 

เครือข่าย _ 1 2 3 4 รองคณบดี
ด้าน

วิชาการ 

ด้านวิชาการ 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

กลยุทธ ์   
University KPIs/ ตัวชี วัดขององค์กรตามพันธกิจ 

หน่วย
นับ 

2557 2558 2559 2560 2561 
ผู้ก ากับ
หลัก 

ผู้รับผิดชอบ 

57 ความร่วมมือการแลกเปลีย่นนักศกึษา นักวิจัย อาจารย์ กับ
มหาวิทยาลยัในต่างประเทศ 

ครั้ง/ป ี _ 2 3 4 5 รองคณบดี
ด้าน

วิชาการ 

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

เป้าประสงค์ : พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งองค์กร ก าหนดให้บุคลากร และนักศึกษามีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้มาตรฐานสากล 

ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

กลยุทธ ์   
University KPIs/ ตัวชี วัดขององค์กรตามพันธกิจ 

หน่วย
นับ 

2557 2558 2559 2560 2561 
ผู้ก ากับ
หลัก 

ผู้รับผิดชอ
บ 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 6 

การพัฒนา
เทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อ
การเรยีนรู้และ

การบริหาร
จัดการ

มหาวิทยาลยัทั้ง
ระบบ 

Computer and 
Technology 

Literacy 

การ 
พัฒนาการ
ใช้ข้อมูล

สารสนเทศ
เพื่อการ
บริหาร
จัดการ 

58 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบบริหารจัดการระบบงาน
ภายในมหาวิทยาลัยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. พัฒนาระบบบริหารแผนงานและงบประมาณ (ERP) 
2. พัฒนาระบบทะเบียนกลาง 
3. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (QA) 
4. พัฒนาระบบการบรหิารงานวิจยั (R & D) 
5. พัฒนาระบบการบรหิารงานบุคคล(HR) 
6. ตรวจสอบสถานการณ์บริหารตน้ทุน ความเสี่ยง ในการ
ด าเนินงาน ไม่น้อยกว่าปลีะ 2 ครั้งต่อป ี

ข้อ _ 3 4 5 6 รองคณบดี
ด้าน

บริหาร 

ด้านบริหาร 

59 การจัดอันดับของมหาวิทยาลัยในระดับชาติและนาๆชาติในกลุม่
มหาวิทยาลยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (RANKING WEB OF 
UNIVERSITIES) 

อันดับ _ 1ใน5
ของ

ระดับชา
ต ิ

1ใน5
ของ

ระดับช
าต ิ

1ใน
10
ของ
ระดับ
ภูมิภา

ค 

1ใน
10ของ
ระดับ

ภูมิภาค 

รองคณบดี
ด้าน

บริหาร 

ด้านบริหาร 
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แผนกลยุทธ์ทางการเงิน  

แนวทางการจัดหาทรัพยากรด้านการเงิน แหล่งที่มา และการจัดหา 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มีแหล่งงบประมาณในการสนับสนุนการด าเนินการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และโครงการตามยุทธศาสตร์ รวมถึง
งบประมาณท่ีถูกจัดสรรมาจากงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณผลประโยชน์ (รายได้) 
แหล่งเงินงบประมาณระยะ 5 ปี (2557 - 2561) 
ล าดับ

ที ่
แหล่งที่มาเงินรายได้ 

ปีงบประมาณ 
2557* 2558 2559** 2560 2561 

1 งบประมาณแผ่นดิน 2,300,000 56,423,451  79,660,600  83,643,630  87,825,812  
2 งบประมาณ

ผลประโยชน์ (รายได้) 
4,000,000 60,366,460  110,518,716  116,044,651  121,846,884  

 รวม 6,300,000 116,789,911  190,179,316  199,688,281  209,672,695  
* ยอดในปี 2557 มีเฉพาะยอดของส่วนกลาง เนื่องจากนโยบายเดิมเป็นการบริหารงานงบประมาณโดยคณะฯ ในพื้นที่ 
** ยอดในปี 2559 มียอดสูงจากเดิมเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย โดยให้คณะฯ เป็นผู้ด าเนินงานบริหารงบประมาณในส่วนงานที่คณะฯ 
เป็นผู้ดูแลเองทั้งหมด 
*** ประมาณการในปีถัดไปเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ของจ านวนที่ได้รับจัดสรรจากปีก่อน 
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กราฟแสดงรายงานประมาณการรายรบัประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2561

2557* 2558 2559 2560 2561



แผนยุทธศาสตร์ และแผนกลยุทธ์ทางการเงิน  (พ.ศ. 2557 – 2561 ) คณะบริหารธุรกจิและศิลปศาสตร์ 71 
 

การวางแผนใช้เงินที่มีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และตรวจสอบ 
การจัดสรรงบประมาณ 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์เข้าร่วมการประชุมจัดสรรการใช้เงินปีงบประมาณในแต่ละปี โดยให้ 
ฝ่ายต่างๆ และคณะฯ ระดมความคิดเห็นถึงการวางแผนการจัดสรรเงินงบประมาณ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่คณะฯ และมหาวิทยาลัย โดยมีมติให้เบิกจ่าย 

1. งบด าเนินงาน ได้แก่ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ 
2. งบบุคลากร ได้แก่ เงินเดือนข้าราชการ ค่าการเลื่อนขั่นเงินเดือนเงินเดือนพนักงานตามพันธกิจ 

เงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว ประกันสังคมลูกจ้างชั่วคราว 
3. งบลงทุน ได้แก่ ค่าครุภัณฑ์ ค่าท่ีดินอาคารและสิ่งก่อสร้าง 
4. งบอุดหนุน ได้แก่ งานวิจัย งานบริการวิชาการ เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ประกันสังคม

พนักงานมหาวิทยาลัย 
5. งบรายจ่ายอ่ืน ได้แก่ โครงการที่ตอบสนองยุทธศาสตร์คณะ งานวิจัยยกระดับ งานกิจกรรม

นักศึกษา โครงการน าเสนอผลงานวิชาการ 
6. ค่าสาธารณูปโภค 
7. สมทบพ้ืนที่ 
8. สมทบคณะ 
9. สมทบมหาวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ
ที ่

หมวดงบการเงิน 
ยอดที่จัดสรร ปี 2559 

งบประมาณแผ่นดิน 
งบประมาณผลประโยชน์ 

(รายได้) 
รวม 

1 งบด าเนินงาน 5,759,700 59,389,208 65,148,908 
2 งบบุคลากร 32,428,200 10,738,400 43,166,600 
3 งบลงทุน 15,600,000 2,000,000 17,600,000 
4 งบอุดหนุน 25,872,700  25,872,700 
5 งบรายจ่ายอื่น  4,576,800 4,576,800 
6 ค่าสาธารณูปโภค  4,806,058 4,806,058 
7 สมทบพ้ืนท่ี  695,750 695,750 
8 สมทบคณะ  690,750 690,750 
9 สมทบมหาวิทยาลัย  27,621,750 27,621,750 

รวม 190,179,316 
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คณะฯ ได้วางแผนการใช้งบประมาณ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
ไตรมาส งบประมาณแผ่นดิน 

หมวดงบ งบด าเนินงาน งบบุคลากร งบลงทุน งบอุดหนุน 
ไตรมาสที่ 1 30% 25% - 25% 
ไตรมาสที่ 2 30% 25% 50% 25% 
ไตรมาสที่ 3 30% 25% 50% 25% 
ไตรมาสที่ 4 10% 25% - 25% 

รวม 100% 100% 100% 100% 
 

ไตรมาส งบประมาณผลประโยชน์ (รายได้) 
หมวดงบ งบด าเนินงาน งบบุคลากร งบลงทุน รายจ่ายอ่ืน 

ไตรมาสที่ 1 20% 25% - 10% 
ไตรมาสที่ 2 30% 25% 50% 35% 
ไตรมาสที่ 3 30% 25% 50% 35% 
ไตรมาสที่ 4 20% 25% - 20% 

รวม 100% 100% 100% 100% 

ทั้งนี้การวางแผนการใช้งบประมาณ เป็นการประมาณการตามความเหมาะสมของการใช้งบประมาณ 
ยอดการใช้งบประมาณและยอดคงเหลือ 

งบประมาณแผ่นดิน 
ล าดับ

ที่ 
หมวดงบ ยอดงบ ยอดที่อนุมัติ ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ หมายเหตุ 

1 งบด าเนินงาน 5,759,700.00 3,999,317.10  69.44  1,760,382.90  30.56    
2 งบบุคลากร 32,428,200.00 16,214,100.00  50.00  16,214,100.00  50.00  ใช้การ

ประมาณการ 
3 งบลงทุน 15,600,000.00 15,600,000.00  100.00     -       -      
4 งบอุดหนุน 25,872,700.00 12,936,350.00  50.00  12,936,350.00  50.00  ใช้การ

ประมาณการ 

 
งบประมาณผลประโยชน์ (รายได้) 

ล าดับ
ที่ 

หมวดงบ ยอดงบ ยอดที่อนุมัติ ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ หมายเหตุ 

1 งบด าเนินงาน 59,389,208.00  6,669,980.11  11.23 52,719,227.89  88.77   
2 งบบุคลากร 10,738,400.00  5,369,200.00  50.00 5,369,200.00  50.00 ใช้การ

ประมาณการ 
3 งบลงทุน 2,000,000.00  1,000,000.00  50.00 1,000,000.00  50.00 เสนอรายการ

ครุภัณฑ์ไป
แล้ว 

4 งบรายจ่ายอื่น 4,576,800.00  181,880.00  3.97 4,394,920.00  96.03 เฉพาะ
งบประมาณใน
การน าเสนอ
งานวิจัย 
ยอดงบประมาณ 
1,200,000 
บาท 
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การใช้งบประมาณในภาพรวม 
ล าดับ

ที่ 
หมวดงบ ยอดงบ ยอดที่อนุมัติ ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ หมายเหตุ 

1 งบด าเนินงาน 65,148,908.00    9,574,650.21  14.70 55,574,257.79  85.30   
2 งบบุคลากร 43,166,600.00  21,583,300.00  50.00 21,583,300.00  50.00 ใช้การ 

ประมาณการ 
3 งบลงทุน 17,600,000.00  16,600,000.00  94.32 1,000,000.00  5.68   
4 งบอุดหนุน 25,872,700.00  12,936,350.00  50.00 12,936,350.00  50.00 ใช้การ 

ประมาณการ 
5 งบรายจ่ายอื่น   4,576,800.00      181,880.00  3.97 4,394,920.00  96.03 เฉพาะ

งบประมาณใน
การน าเสนอ
งานวิจัย 

 
ทั้งนี้การใช้งบประมาณ เป็นการใช้ข้อมูลจากแผนปฏิบัติราชการที่ได้ประมาณการไว้ และจากการขอ

อนุมัติ ดังนั้น ข้อมูลจึงอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 
กลยุทธ์ทางการเงิน 
ด้านการบริหารจัดการ 

1. พัฒนาโครงสร้างองค์กรให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศส าหรับการตัดสินใจเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหาร 

การเรียนการสอน และการวิจัย 
3. มีระบบสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
4. สนับสนุนให้บุคคลภายนอกมีส่วนในการบริหารงาน 
5. ส่งเสริมการบริหารงานโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
6. พัฒนาระบบประกันคุณภาพให้มีประสิทธิภาพ 
7. ส่งเสริมการบริหารงบประมาณ และการบริหารรายได้ต่างๆอย่างสมดุล 
8. ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล 

นโยบายด้านพัฒนาบุคลากร 
1. ส่งเสริมบุคลากรในด้านการพัฒนาความรู้และทักษะในวิชาชีพ 
2. ส่งเสริมให้อาจารย์ได้พัฒนาตนเองโดยมีวุฒิทางการศึกษาในระดับปริญญาเอกในสัดส่วนที่สูงขึ้น    

อย่างน้อยร้อยละ 5 
3. มีแผนสนับสนุนให้อาจารย์ได้รับต าแหน่งทางวิชาการโดยให้ได้รับต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์        

และรองศาสตราจารย์ เพ่ิมข้ึนจามแผนอย่างน้อย ร้อยละ 5 
4. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
5. มีการพัฒนาการเรียนการสอนที่สอดแทรกคุณธรรม และจริยธรรมในรายวิชา 

ระบบฐานข้อมูลทางการเงิน 
ระบบ GFMIS และระบบ E-office ส าหรับการจัดท ารายงานทางการเงิน 

การจัดท ารายงายแสดงสถานะทางการเงิน 
รายงานงบประมาณคงเหลือตามแผนงาน / หน่วยงาน / โครงการ 
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กลยุทธ์ทางการเงิน 
ด้านการบริหารจัดการ เพ่ือการบริหารจัดการแบบบูรณาการโดยยึดผลประโยชน์สูงสุดขององค์กร 

เป้าประสงค์ที่ 1 เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทางการเงิน ให้มีความรวดเร็ว คล่องตัว 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ รวมทั้งมีระบบ การติดตามและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

กลยุทธ์ที่ 1 การใช้จ่ายเงินอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ 
หลักการ  มีการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามระเบียบทางการเงินของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัดและคุ้มค่า 
มาตรการ  การใช้จ่ายเงินเป็นไปอย่างเหมาะสม ตามโครงการตามยุทธศาสตร์คณะ ตัดโครงการที่ซ้ าซ้อนลง
เพ่ือประโยชน์สูงสุด 
 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการงบประมาณ 
หลักการ  การบริหารจัดการงบประมาณต้องมีความรวดเร็ว โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
มาตรการ  มีการพัฒนา ปรับปรุงระบบบัญชี การเงินและงบประมาณ รวมถึงการพัฒนาบุคลากร             
อย่างต่อเนื่องให้สามารถรองรับการพัฒนาโปรแกรมหรือระบบงานที่มีการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 

เป้าประสงค์ที่ 2 พัฒนาระบบการบริหารงานงบประมาณ การเงิน บัญชีและพัสดุให้เอ้ืออ านวย     
ต่อการพัฒนาการจัดการสอนเพ่ือให้เกิดความรวดเร็วในการเบิกจ่ายงบประมาณกลยุทธ์ที่ปรับปรุงระบบ     
การบริหารงานงบประมาณ การเงิน บัญชี 
หลักการ  ถ่ายทอดประสบการณ์และองค์ความรู้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างและลดขั้นตอนการเบิกจ่าย เพ่ือให้
เป็นไปด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
มาตรการ  ด าเนินการปรับปรุงระบบการติดตามงบประมาณ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับกฎ ระเบียบ และระบบที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

เป้าประสงค์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความทันสมัยสามารถรองรับภาระงานที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดสรรงบประมาณและติดตามผลการใช้งาน 
หลักการ  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถรายงานผลและประมวลผลใน
การบริหารจัดการทุกด้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
มาตรการ  1. พัฒนาระบบและปรับปรุงโปรแกรมในระบบบริหารทรัพยากรในองค์กร เพ่ือให้เก็บข้อมูลการ
รายงานผลการรับจ่ายเงินและระบบการบริหารจัดการด้านการเงิน 

  2. น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการจัดท าและพัฒนากระบวนการในการบริการในด้าน
ต่างๆของมหาวิทยาลัย เพ่ือสร้างความเข้าใจในกระบวนการให้กับคณะในเขตพ้ืนที่และคณาจารย์ทิศทาง
นโยบายการพัฒนาบุคลากร การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร  
กลยุทธ์ที่ 2 จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีเพียงพอต่อความต้องการและพัฒนาบุคลากร 
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หลักการ  สนับสนุนและส่งเสริมการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ รวมทั้งเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
บุคลากร 
มาตรการ  ด าเนินการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยเพียงพอในการปฏิบัติงานและด าเนินการ พัฒนา
ประสิทธิภาพของบุคลากรให้สามารถใช้เครื่องมือ สารสนเทศที่สอดคล้องกับภาระงานได้ 
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กลยุทธ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับการประกันคุณภาพการศึกษา 

1. ระดับหลักสูตร 
2. ระดับคณะวิชา 
3. ระดับสถาบันศึกษา 

ตัวบ่งชี และเกณฑ์การประเมิน 
 ระดับหลักสูตร ตัวบ่งชี้ครอบคลุมถึงสัดส่วน นักศึกษาต่ออาจารย์ต่อจ านวนนักศึกษาต่ออาจารย์ (การ
เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์)ผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัยของอาจารย์ ความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับ
สถานประกอบการ สื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ การด าเนินการตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับการศึกษา คุณภาพบัณฑิตพิจารณาจากการมีงานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ คุณภาพ
ผลงานตีพิมพ์และเผยแพร่ระดับบัณฑิตศึกษา 

ระดับคณะวิชา ตัวบ่งชี้ควรเป็นควรเป็นตัวบ่งชี้ที่ประเมินการด าเนินการของคณะวิชาเพ่ือสนับสนุน
การจัดการเรียนการสอนของแต่ละหลักสูตรที่คณะดูแลพิจารณาเฉพาะองค์ประกอบที่เก่ียวข้อง โดยครอบคลุม
กิจกรรมนักศึกษา การให้บริการทางวิชาการ การวิจัย และการประกันคุณภาพ 

ระดับสถาบันศึกษาเป็นการประกันคุณภาพในระดับสถาบัน พิจารณาให้เป็นไปตามมาตรฐานสถาบัน 
ซึ่งประกอบไปด้วย 

มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา 
ด้านกายภาพ 
ด้านวิชาการ 
ด้านการเงิน 
ด้านการบริหารจัดการ 

 มาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบัน 
 ด้านการผลิตบัณฑิต 
 ด้านการวิจัย 
 ด้านการให้บริการทางวิชาการ 

ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบ่งชี้ความเป็นตัวบ่งชี้ที่ประเมินการด าเนินการของสถาบันเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการ

สอนของแต่ละคณะโดยครอบคลุมในด้านกายภาพและภารกิจของสถาบันและรวมถึงการประกันคุณภาพ
การศึกษาในภาพรวม 

ในการพัฒนาองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ในแต่ละระดับต้องพัฒนาไปพร้อมกันและหากเป็นตัวบ่งชี้ที่เป็น
กระบวนการ จะต้องมีการประเมินผลลัพธ์ภายใต้การด าเนินการตามตัวบ่งชี้กระบวนการดังกล่าวด้วย 
(Process Performance) 
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เป้าหมายตัวบ่งชี การประกันคุณภาพการศึกษา 
ระดับคณะ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

ตัวบ่งชี การประกันคุณภาพภายใน (สกอ.) 

องค์ประกอบ/            ตัวบ่งชี  เกณฑ์มาตรฐาน 
เป้าหมาย
ตามเกณฑ์ 

คะแนนตาม
เป้าหมาย 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี  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
ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

ค่าความแตกต่างระหว่างจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ า
กับเกณฑ์มาตรฐาน และน ามาเทียบกับค่าความต่างทั้งด้านสูงกว่า
และต่ ากว่าที่ก าหนดเป็นคะแนน 0 และ 5 คะแนน และใช้การ
เทียบบัญญัติไตรยางศ์ดังนี้  
- ค่าความแตกต่างทั้งด้านสูงกว่าและต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานไม่เกิน

ร้อยละ 10 ก าหนดเป็นคะแนน 5  

ร้อยละ 10 ร้อยละ 10 รองคณบดีฝ่าย
วิชาการฯ 

ฝ่ายวิชาการฯ 



แผนยุทธศาสตร์ และแผนกลยุทธ์ทางการเงิน  (พ.ศ. 2557 – 2561 ) คณะบริหารธุรกจิและศิลปศาสตร์ 78 
 

องค์ประกอบ/            ตัวบ่งชี  เกณฑ์มาตรฐาน 
เป้าหมาย
ตามเกณฑ์ 

คะแนนตาม
เป้าหมาย 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี  ผู้รับผิดชอบ 

- ค่าความแตกต่างทั้งด้านสูงกว่าและต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่
ร้อยละ 20 ก าหนดเป็นคะแนน 0  

- ค่าความแตกต่างทั้งด้านสูงกว่าและต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่
ร้อยละ10.01 และไม่เกินร้อยละ 20 ให้น ามาเทียบ
บัญญัติไตรยางศ์ตามสูตรดังนี้เพ่ือเป็นคะแนนของหลักสูตรนั้นๆ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5  
การบริการนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี 

1. จัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา
ในคณะ  

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
เก่า 

    

ตัวบ่งชี้ที่ 1.6  
กิจกรรมนักศึกษาระดับ  
ปริญญาตรี 

1. จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะ
โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนและการจัดกิจกรรม  

4 ข้อ 3 คะแนน รองคณบดีฝ่าย
วิชาการฯ 

ฝ่ายวิชาการฯ 

2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ด าเนินกิจกรรมที่
ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบ
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องค์ประกอบ/            ตัวบ่งชี  เกณฑ์มาตรฐาน 
เป้าหมาย
ตามเกณฑ์ 

คะแนนตาม
เป้าหมาย 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี  ผู้รับผิดชอบ 

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 
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
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องค์ประกอบ/            ตัวบ่งชี  เกณฑ์มาตรฐาน 
เป้าหมาย
ตามเกณฑ์ 

คะแนนตาม
เป้าหมาย 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี  ผู้รับผิดชอบ 

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
ก าลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ดีเด่น 

    

10. มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์และด าเนินการตามระบบที่
ก าหนด 
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องค์ประกอบ/            ตัวบ่งชี  เกณฑ์มาตรฐาน 
เป้าหมาย
ตามเกณฑ์ 

คะแนนตาม
เป้าหมาย 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี  ผู้รับผิดชอบ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ 

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค 2 จ าแนกเป็น 3 กลุ่ม
สาขาวิชา  
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 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
ร้อยละ 30 = 5 คะแนน 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
ร้อยละ 20 = 5 คะแนน 
 

ร้อยละ 15 ร้อยละ 15 รองคณบดีฝ่าย
วิจัยฯ 

ฝ่ายวิจัยฯ 
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องค์ประกอบ/            ตัวบ่งชี  เกณฑ์มาตรฐาน 
เป้าหมาย
ตามเกณฑ์ 

คะแนนตาม
เป้าหมาย 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี  ผู้รับผิดชอบ 

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 
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  
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องค์ประกอบ/            ตัวบ่งชี  เกณฑ์มาตรฐาน 
เป้าหมาย
ตามเกณฑ์ 

คะแนนตาม
เป้าหมาย 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี  ผู้รับผิดชอบ 

 3. ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม  

    

 4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนด้านท 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
สถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ 

1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับ
วิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้องกับวิสัยทัศนของคณะ สถาบัน 
รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ และ
พัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปี
ตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผน
กลยุทธ์และเสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

4 ข้อ 
 

 4 คะแนน รองคณบดีฝ่าย
บริหาร 

ฝ่ายบริหาร, 
ฝ่ายยุทธศาสตร์

ฯ 

 2. ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อ
หน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดสวนค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนานักศึกษา 
อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอน อย่างต่อเนื่อง เพ่ือ
วิเคราะห์ความคุมค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน 
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องค์ประกอบ/            ตัวบ่งชี  เกณฑ์มาตรฐาน 
เป้าหมาย
ตามเกณฑ์ 

คะแนนตาม
เป้าหมาย 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี  ผู้รับผิดชอบ 

 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 

    

 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
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องค์ประกอบ/            ตัวบ่งชี  เกณฑ์มาตรฐาน 
เป้าหมาย
ตามเกณฑ์ 

คะแนนตาม
เป้าหมาย 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี  ผู้รับผิดชอบ 

คณะเพ่ือพิจารณาทุกภาคการศึกษา 
3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตร

ให้เกิดผลตามองค์องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร 
    

4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามก าหนดเวลาทุกหลักสูตร 
และรายงานผลการประเมินให้กรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา 

    

5. น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจ าคณะมา
ปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
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    ตัวบ่งชี การประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี (สมศ.) 

องค์ประกอบ/ตัว
บ่งชี  

เกณฑ์มาตรฐาน 
เป้าหมายตาม

เกณฑ์ 

คะแนน
ตาม

เป้าหมาย 

ผู้ก ากับตัว
บ่งชี  

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/
เผยแพร่ 

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

ผลรวมถ่วง
น้ าหนัก  

ร้อยละ 60 

- - - 
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องค์ประกอบ/ตัว
บ่งชี  

เกณฑ์มาตรฐาน 
เป้าหมายตาม

เกณฑ์ 

คะแนน
ตาม

เป้าหมาย 

ผู้ก ากับตัว
บ่งชี  

ผู้รับผิดชอบ 

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 
ร้อยละ 25 

2.50 
คะแนน 

รองคณบดี
ฝ่ายวิจัยฯ 

 

ฝ่ายวิจัยฯ 
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องค์ประกอบ/ตัว
บ่งชี  

เกณฑ์มาตรฐาน 
เป้าหมายตาม

เกณฑ์ 

คะแนน
ตาม

เป้าหมาย 

ผู้ก ากับตัว
บ่งชี  

ผู้รับผิดชอบ 

 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 
 

3. ด้านการบริหารและธรรมาภิบาลของสถานศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 9 
การด าเนินงาน

1. ประเด็นการพิจารณา (2 คะแนน) มีการด าเนินการ
ครบ 

4.00 
คะแนน 

รองคณบดี
ฝ่าย

ฝ่ายบริหาร 
  1.1 มีส านักงานสภาฯ หรือหน่วยงาน ฐานข้อมูลและบุคลากรที่ปฏิบัติ
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องค์ประกอบ/ตัว
บ่งชี  

เกณฑ์มาตรฐาน 
เป้าหมายตาม

เกณฑ์ 

คะแนน
ตาม

เป้าหมาย 

ผู้ก ากับตัว
บ่งชี  

ผู้รับผิดชอบ 

ของสภาสถาบัน หน้าที่เป็นการเฉพาะ และมีคณะอนุกรรมการของสภาฯ ครบถ้วนตาม
กฎหมายก าหนด 

ทุกข้อ โดยมี
คะแนนเฉลี่ย 
4.00 คะแนน 

บริหาร 
 

 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 
การด าเนินงาน
ของ 
อธิการบดี 

1. มีคะแนนผลประเมินการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของอธิการบดีโดยสภา
สถาบัน (1 คะแนน) 

มีการด าเนินการ
ครบ 

ทุกข้อ โดยมี
คะแนน 

4.00 
คะแนน 

- - 

2. มีคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของผู้อ านวยการ/ เฉลี่ย 4.00    
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องค์ประกอบ/ตัว
บ่งชี  

เกณฑ์มาตรฐาน 
เป้าหมายตาม

เกณฑ์ 

คะแนน
ตาม

เป้าหมาย 

ผู้ก ากับตัว
บ่งชี  

ผู้รับผิดชอบ 

หัวหน้าหน่วยงานสนับสนุนทุกหน่วย โดยคณะกรรมการที่อธิการบดีแต่งตั้ง  
(1 คะแนน) 

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/

เชิงคุณภาพ 

  1.2 มีการก าหนดกลยุทธ์และเป้าหมายในการบริหารความเสี่ยง    
  1.3 มีการประเมินโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงและประเมินผล

กระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น 
    

  1.4 มีการก าหนดวิธีการ มาตรการ กลไกการควบคุมไม่ให้เกิดและลด
ความเสี่ยงให้น้อยลง 

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)     
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องค์ประกอบ/ตัว
บ่งชี  

เกณฑ์มาตรฐาน 
เป้าหมายตาม

เกณฑ์ 

คะแนน
ตาม

เป้าหมาย 

ผู้ก ากับตัว
บ่งชี  

ผู้รับผิดชอบ 

  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 

   

  1.3 มีระบบและกลไกขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและต่อเนื่อง     
  1.4 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง     
  1.5 มีผลประเมินความพึงพอใจของชุมชน/สังคมต่อคณะ/สถาบัน ได้

คะแนนผลประเมินไม่น้อยกว่า 80 จาก 100 คะแนน 
    

 2. หลักฐานเชิงประจักษ์ (3 คะแนน)     
  2.1 มีความต่อเนื่องในการด าเนินการไม่น้อยกว่า 3 ปี (1 คะแนน)     
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องค์ประกอบ/ตัว
บ่งชี  

เกณฑ์มาตรฐาน 
เป้าหมายตาม

เกณฑ์ 

คะแนน
ตาม

เป้าหมาย 

ผู้ก ากับตัว
บ่งชี  

ผู้รับผิดชอบ 

  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 

ของจ านวนรายวิชาที่เปิดสอนหรือมีหลักสูตรใหม่อย่างน้อย 1 หลักสูตร 
 

   

 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) 
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องค์ประกอบ/ตัว
บ่งชี  

เกณฑ์มาตรฐาน 
เป้าหมายตาม

เกณฑ์ 

คะแนน
ตาม

เป้าหมาย 

ผู้ก ากับตัว
บ่งชี  

ผู้รับผิดชอบ 

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 ากว่าร้อย
ละ 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                
(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  1.1 มีการด าเนินงามตามนโยบาย/แผนพัฒนา เกี่ยวกับศิลปะและ ทุกข้อ โดยมี    
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องค์ประกอบ/ตัว
บ่งชี  

เกณฑ์มาตรฐาน 
เป้าหมายตาม

เกณฑ์ 

คะแนน
ตาม

เป้าหมาย 

ผู้ก ากับตัว
บ่งชี  

ผู้รับผิดชอบ 

สุนทรียภาพ วัฒนธรรมที่เหมาะสม ทันสมัย และสามารถปฏิบัติได้ คะแนน 
เฉลี่ย 5.00 

คะแนน 
  1.2 มีการด าเนินงานตามโครงการ (ทุกประเภท อย่างน้อยประเภทละ 1 

โครงการต่อปี) ที่เกิดจากการส ารวจความคิดเห็นหรือความต้องการของผู้
มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 

    

  1.3 มีการก าหนดตัวบ่งชี้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ในกรอบความดี ความ
งาม โดยมีผลการประเมินสะท้อนการเปลี่ยนแปลงที่พัฒนาจาก
ประชาคม ตามเป้าหมายที่ก าหนด 

    

  1.4 มีการปรับปรุงและด าเนินโครงการให้เหมาะสมกับสภาพสังคมอย่าง
ต่อเนื่อง 

    

  1.5 มีแผนพัฒนาสู่อนาคต หรือโครงการเชิงอนาคต ที่ได้รับความเห็นชอบ
จากกรรมการคณะ/สภาสถาบัน 

    

 2. หลักฐานเชิงประจักษ์ (3 คะแนน)     
  2.1 อาคารสถานที่เป็นระเบียบเรียบร้อยเอ้ือต่อการใช้งาน (1 คะแนน)     
  2.2 ภูมิสถาปัตย์ มีความสอดคล้องกับธรรมชาติเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

อย่างเหมาะสม (1 คะแนน) 
    

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

1. ประเด็นการพิจารณา (2 คะแนน) มีการด าเนินการ
ครบ 

4.00 
คะแนน 

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายวิชาการฯ 
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องค์ประกอบ/ตัว
บ่งชี  

เกณฑ์มาตรฐาน 
เป้าหมายตาม

เกณฑ์ 

คะแนน
ตาม

เป้าหมาย 

ผู้ก ากับตัว
บ่งชี  

ผู้รับผิดชอบ 

นักศึกษา  1.1 มีเหตุผลในการก าหนดอัตลักษณ์นิสิตนักศึกษาของสถาบันที่เหมาะสม
และปฏิบัติได้ 

ทุกข้อ โดยมี
คะแนน 

เฉลี่ย 4.00 
คะแนน 

 ฯ  

  1.2 มีการก าหนดตัวบ่งชี้และระดับความส าเร็จของเป้าหมายไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

   

  1.3 มีระบบและกลไกขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและต่อเนื่อง    
  1.4 มีส่วนร่วมของนิสิต นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และผู้บริหารของ

คณะ/สถาบัน 
   

  1.5 มีผลการประเมินนิสิตนักศึกษาที่ปรากฏอัตลักษณ์ ได้คะแนนผล
ประเมินไม่น้อยกว่า 80 จาก 100 คะแนน 

   

 2. หลักฐานเชิงประจักษ์ (3 คะแนน) 
 ผู้ประเมินสุ่มตรวจเพื่อยืนยันอัตลักษณ์ของนิสิตนักศึกษาตามการสุ่มตัวอย่าง 

   

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/สถาบันที่เหมาะสมและปฏิบัติ

ได้ 
 1.2 มีการก าหนดตัวบ่งชี้และระดับความส าเร็จของเป้าหมายไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80 
 1.3 มีระบบและกลไกขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและต่อเนื่อง 
 1.4 มีส่วนร่วมของนิสิต/นักศึกษา อาจารย์และบุคลากร 
 1.5 มีผลประเมินความพึงพอใจได้คะแนนผลประเมินไม่น้อยกว่า 80 จาก 
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องค์ประกอบ/ตัว
บ่งชี  

เกณฑ์มาตรฐาน 
เป้าหมายตาม

เกณฑ์ 

คะแนน
ตาม

เป้าหมาย 

ผู้ก ากับตัว
บ่งชี  

ผู้รับผิดชอบ 

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
เฉลี่ยเท่ากับ 1 

2.00 
คะแนน 

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ

ฯ 

ฝ่ายวิชาการฯ 

(ภายในคณะ/
สถาบัน) 

2. หลักฐานเชิงประจักษ์  

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
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องค์ประกอบ/ตัว
บ่งชี  

เกณฑ์มาตรฐาน 
เป้าหมายตาม

เกณฑ์ 

คะแนน
ตาม

เป้าหมาย 

ผู้ก ากับตัว
บ่งชี  

ผู้รับผิดชอบ 

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 
ทั้งในและต่างประเทศ 
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บทท่ี 4 

การก ากับติดตามประเมินผล 

การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ 

จุดมุ่งหมายส าคัญของการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ คือ การประเมินการน าแผนยุทธศาสตร์         
ไปปฏิบัติอย่างแท้จริงเพียงใด และได้ผลเป็นอย่างไร เพ่ือที่จะสามารถวัดความสัมฤทธิ์ผลของแผนยุทธศาสตร์
ได้ ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาบรรลุวัตถุประสงค์และตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ อันจะน ามาสู่บทสรุปที่ไม่
บิดเบือนจากผลการปฏิบัติจริงที่เกิดขึ้น 

5.1 การประเมินผลกระทบของแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2557 -2561  

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ที่จะน ามาใช้ประกอบการพิจารณาปรับปรุงแผนฯ ดังนี้ 

ระยะที่ 1 เมื่อสิ้นสุดการด าเนินงานตามแผนของปีที่ 1 (พ.ศ. 2557) เพ่ือทบทวนความ
สอดคล้องของค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

ระยะที่ 2 เมื่อสิ้นสุดการด าเนินงานตามแผนของปีที่ 2 (พ.ศ. 2558) เพ่ือทบทวนความ
สอดคล้องของค่าเป้าหมายตัวชี้วัด และปรับแผนการปฏิบัติงาน 

ระยะที่ 3 เมื่อสิ้นสุดการด าเนินงานตามแผนของปีที่ 3 (พ.ศ. 2559) เพ่ือทบทวนความ
สอดคล้องของค่าเป้าหมายตัวชี้วัด และปรับแผนการปฏิบัติงานของปีถัดไป 

ระยะที่ 4 เมื่อสิ้นสุดการด าเนินงานตามแผนของปีที่ 4 (พ.ศ. 2560) เพ่ือทบทวนความ
สอดคล้องของค่าเป้าหมายตัวชี้วัด และปรับแผนการปฏิบัติงานของปีถัดไป 

ระยะที่ 5 เมื่อสิ้นสุดการด าเนินงานตามแผนของปีที่ 5 (พ.ศ. 2561) เพ่ือประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2557 – 2561 ของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

5.2 ระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

ระยะเวลาในการด าเนินการติดตามและประเมินผลของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี คณะบริหารธุรกิจ
และศิลปศาสตร์ เพ่ือน าข้อมูลมาเปรียบเทียบผลการด 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 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะบริหารธุรกิจ
และศิลปศาสตร์  
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5.3 การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี และการใช้งบประมาณ
ประจ าปี 

5.3.1 หน่วยงานภายในสังกัดของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จะต้องด าเนินการ
รายงานผลการด 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 ) 
ครัง้ที่ 4 รอบ 3 เดือน (ไตรมาสที่ 4) ระหว่างวันที่ (1 กรกฎาคม  – 30 กันยายน) 

5.3.2 หน่วยงานภายในสังกัดของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จะต้องด าเนินการ
รายงานผลการใช้งบประมาณประจ าปี ทุกวันที่ 3 ของเดือน ต่อคณะฯ เพ่ือรายงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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 คณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

ปี พ.ศ. 2557 – 2561 
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 
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 
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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 
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  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ส านักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
128 ถนนห้วยแก้ว ต าบลช้างเผือก อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

โทรศัพท์ 0 5392 1444 ต่อ 2681  
โทรสาร 0 5335 7789 

http://bala.rmutl.ac.th/ 


