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 ๒ รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2559 

ค าน า 
  
 งานยุทธศาสตร์และแผน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้ให้ความส าคัญในการติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕59   
ของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยมีวัตถุประสงค์           
เพ่ือประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ของคณะบริหารธุรกิจ
และศิลปศาสตร์ ว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนฯ หรือไม่ โดยประเมินตามตัวชี้วัดของแผน
ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ของแผนงานด้านต่างๆ รวมทั้งการศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ    
จากการด าเนินงาน  
 

 การประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีครั้งนี้  
ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความร่วมมืออย่างดียิ่งจากทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้อง หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการ
ด าเนิ น งานตามแผนยุทธศาสตร์   และแผนปฏิ บั ติ ราชการประจ าปี งบประมาณ   พ .ศ . ๒๕59                  
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการประจ าปีและ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ในอนาคตต่อไป 
 

 
 

งานยุทธศาสตร์และแผน 
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
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รายงานการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2559 
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 
 

๑. ความเป็นมาและความส าคัญของการประเมิน 

  แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องมีการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ และปรับกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนงานหรือวางกรอบการด าเนินงาน
ส าหรับการวางแผน และติดตามประเมินผลความคืบหน้าของหน่วยงาน เพ่ือสื่อให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย            
และบุคลากรได้ทราบถึงผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา จากการประเมินผลการท างานกับค่าเป้าหมายตัวชี้วัด    
ของแผนยุทธศาสตร์ และใช้ผลการด าเนินงานเป็นข้อมูลในการตัดสินใจ ปรับกระบวนการท างาน เพ่ือน าไปสู่     
การประมาณการจัดสรรงบประมาณในแผนปฏิบัติราชการในปีถัดไป และเพ่ือช่วยให้การบริหารงานภายใน       
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ บรรลุตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล       

 ดังนั้น งานยุทธศาสตร์และแผน จึงได้ด าเนินการจัดท ารายงานการประเมินผลตามแผนยุทธศาสตร์ 
และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕59 ของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพ่ือให้ทราบผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี ตามตัวชี้วัดของแผนงานแต่ละด้าน เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในแผนฯ 
หรือไม่  รวมถึงผลของการด าเนินงาน อันจะเป็นข้อมูลพ้ืนฐานประกอบการก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์  
เป้าประสงค์  กลยุทธ์ และเป้าหมายในการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของคณะบริหารธุรกิจและ       
ศิลปศาสตร์ ในอนาคตต่อไป 
 
 

๒. วัตถุประสงค์ของการประเมิน 
 ๒.๑ เพ่ือประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชกาประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕59 ของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  มีผลการด าเนินงานเป็นไปตามตัวชี้วัดของ
แผนงานด้านต่างๆ เป้าประสงค์ กลยุทธ์  และเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในแผนฯ หรือไม่  
 ๒.๒ เพ่ือรายงานปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์  
และแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕59 ของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์   
 
 

๓. ขอบเขตของการประเมิน 
 การประเมินผลครั้งนี้ เป็นการประเมินผลการด าเนินงานของแผนยุทธศาสตร์ 11 กลยุทธ์  59 
ตัวชี้วัด และตามแผนงานต่างๆ  ตามเป้าประสงค์  ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕59 
ของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ โดยใช้วิธีการวิเคราะห์จากเอกสาร และผลการด าเนินงานตามแผน   
เพ่ือน าไปวิเคราะห์เปรียบเทียบกับเป้าประสงค์  และเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕59 
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๔. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 4.๑ ท าให้ทราบถึงผลการด าเนินงาน 11 กลยุทธ์ 59 ตัวชี้วัด และผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕59 ในแผนงานแต่ละด้าน ของคณะบริหารธุรกิจและ      
ศิลปศาสตร์ ว่าบรรลุตามเป้าประสงค์ กลยุทธ์ และเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการ มากน้อยเพียงใด 
 4.๒ ท าให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะของผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕59 ของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เพ่ือน าไปปรับปรุง 
แผนยุทธศาสตร์ และการจัดท าแผนปฏิบัติราชการแระจ าปีงบประมาณ 2560 ต่อไป 
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แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕59 
ของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

 
1. ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

ปรัชญา  บริหารงานแบบมีส่วนร่วม กระจายอ านาจ และหลักธรรมาภิบาล 

ปณิธาน บัณฑิตคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ “เป็นคนดี มีความรอบรู้ มุ่งมั่นสื่อสาร
สัมพันธ์    ก้าวทันเทคโนโลยี” 

วิสัยทัศน์ ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ มีคุณธรรม เชี่ยวชาญเทคโนโลยี ขับเคลื่อนพลังประชาคม          
สู่มาตรฐานสากล 

พันธกิจ  1. พัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิต Hands On ที่มีความรู้ มีคุณธรรม บ่มเพาะการ
เป็นผู้ประกอบการ และพ่ึงพาตนเอง 
2. พัฒนากระบวนการเสริมสร้างงานวิจัย และให้บริการวิชาการสู่ชุมชน สังคมที่
ยั่งยืน  ประสานงานความร่วมมือทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัยฯ 
3. พัฒนาส่งเสริมบุคลากรในทุกๆ ด้าน การเพ่ิมศักยภาพ และความก้าวหน้าในสาย
วิชาชีพ 
4. พัฒนาระบบการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้มีความพร้อมต่อการ
เปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ และสังคม 
5. อนุรักษ์ สร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริม
สนับสนุนโครงการพระราชด าริของทุกพระองค์ 

2. อัตลักษณ์ (Identity)  บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพที่มีภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นรากฐานโดยใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนา 

3. เอกลักษณ์ (Uniqueness)  ศูนย์กลางวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศเพ่ือชุมชน 

4. คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
“เป็นคนดี มีความรอบรู้ มุ่งม่ันสื่อสารสัมพันธ์ ก้าวทันเทคโนโลยี” 
B rilliance ความเฉลียวฉลาด บัณฑิตมีความรอบรู้ สามารถสืบค้นข้อมูล และข้อเท็จจริง ท าความ

เข้าใจและสามารถประเมินข้อมูลแนวคิดและหลักฐานใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการใช้งานตามสถานการณ์
จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย สามารถประยุกต์ใช้ความรู้จากทฤษฎีและประสบการณ์เพ่ือคิด วิเคราะห์     
และสังเคราะห์งานอย่างเป็นระบบ แก้ไขปัญหาและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขได้อย่างมีเหตุผล 

A bility ความรู้ความสามารถ บัณฑิตมีความรู้ในสาระส าคัญของศาสตร์ที่ศึกษามีความเชี่ยวชาญใน
วิชาชีพอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ สามารถเรียนรู้หลักการและทฤษฎีทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
อย่างเหมาะสม สามารถเรียนรู้และประยุกต์ใช้หลักการตามศาสตร์ที่ศึกษา และบูรณาการความรู้ในสาขา
วิชาชีพ สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล รวมทั้งมีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร ภาษา และการใช้
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เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของธุรกิจสามารถเลือกใช้รูปแบบของการน าเสนอที่
เหมาะสม เพ่ือพัฒนาตนเอง สังคม และชุมชน 

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

5. นโยบายการด าเนินงานของหน่วยงาน 
ตารางแสดงเป้าหมายประเด็นยุทธ์ศาสตร์และเป้าประสงค์แผนกลยุทธ์ 

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
คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ พึ งป ระส งค์ ข อ ง    
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 

พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
เพ่ือการบริหารงานแบบกระจาย
อ านาจ มีคุณภาพและมีส่วนร่วม 

จัดระบบบริหารจัดการที่เน้นการ
ส่งเสริม ก ากับ ติดตาม มุ่งเน้นการ
กระจายอ านาจ ตามบทบาท ความ



 ๘ รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2559 

เป้าหมาย ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 
Modern Management 
 

รับผิดชอบ ทุกพ้ืนที่ มีส่วนร่วมคิด 
ร่วมท า ร่วมพัฒนา ใช้ทรัพยากร
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
สารสนเทศที่ได้มาตรฐานสากล 

 
 นโยบายการจัดสรรงบประมาณคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2559  

แนวทางการจัดสรรงบประมาณคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 
2559 ให้ความส าคัญกับการขับเคลื่อนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย  เน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มี
คุณภาพ เสริมสร้างความเข้มแข็งและโดดเด่นในทุกเขตพ้ืนที่ ให้มีมาตรฐานสากล และส่งเสริมการปฏิรูปการ
จัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย ทั้งด้านคุณภาพครู หลักสูตร  และกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพ่ือ
เสริมสร้างความเข้มแข็งในทุกภารกิจของมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และการตอบสนอง
ต่อพันธกิจของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ทั้ ง 4 ด้านได้แก่ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การ
บริการว  ิชาการิและท านุบ ารุงศ ลปวัฒนธรรมิรวมถึงการบร หารจัดการภายในหน่วยงานิโดยได้ก าหนดนโยบาย
งบประมาณและแนวทางการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังนี้ 

1. ให้ความส าคัญกับการด าเนินงานตามภารกิจของคณะ และมหาวิทยาลัย ที่มีผลต่อการ
ส่งเสริมคุณภาพและประสิทธิภาพในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ 

2. บูรณาการการด าเนินงานตามภารกิจต่างๆ ของหน่วยงานให้ด าเนินงานครอบคลุมทั้ง
ระบบอย่างมีประสิทธิภาพ ลดความซ้ าซ้อน โดยเชื่อมโยงกับกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน (PA) ของ
ผู้บริหาร และหน่วยงาน 



 ๙ รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2559 

3. เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน คณะ และพ้ืนที่  ควบคู่กับการ
พิจารณาการใช้จ่ายงบประมาณให้ครอบคลุมแหล่งเงินและจัดล าดับความส าคัญของภารกิจของหน่วยงาน และ
มหาวิทยาลัย 

4. บริหารจัดการงบประมาณให้เพียงพอต่อการบริหารงานทุกพันธกิจของหน่วยงาน ให้ มี
ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้ก าหนดวงเงินงบประมาณ จ านวน 190,179,316 บาท 
เพ่ือให้หน่วยงาน คณะ และพ้ืนที่มีงบประมาณรายจ่ายเพียงพอในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์   
การพัฒนาคณะ และมหาวิทยาลัย  

 
นโยบายการด าเนินงานของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  

การน าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนาไปสู่การปฏิบัติ จ าเป็นจะต้องอาศัยปัจจัยสนับสนุนและแนวทางการด าเนินการที่ชัดเจน การด าเนินงาน
โครงการต่างๆ ภายใต้แผนปฏิบัติราชการฯ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้ จ าเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องมีการระดมสรรพก าลังทั้งในด้านบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยีต่างๆ ตลอดจนการสร้าง
ความตระหนักในการมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของและการสื่อสารระหว่างองค์กร ดังนั้นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนาจึงก าหนดกระบวนการการบริหารงบประมาณที่ส าคัญในการน าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 
2559 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้ 

1. แผนงานพัฒนาด้านวิชาการ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมงคลล้านนาก าหนดเป้าหมายหลักในการพัฒนาดังต่อไปนี้ 

     1.1 ด้านการพัฒนานักศึกษา 
  -     พัฒนาตัวป้อน โดยการสร้างเครือข่ายร่วมมือกับสถานศึกษาทั้งในระดับ

อาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาผลิตตัวป้อน โดยจัดหลักสูตรร่วม เช่น STEM Science &  Technology 
  -     พัฒนารูปแบบการคัดกรองนักศึกษาใหม่ (เน้นการสอบภาคปฏิบัติ) 
  -     บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาตอ้งมีอัตราการได้งานท าของบัณฑิตเพ่ิมขึ้น 
  -     ผู้ส าเร็จการศึกษาต้องผ่านการสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
  -     ผู้ส าเร็จการศึกษาต้องผ่านการสอบสมรรถนะวิชาชีพหรือใบรับรองคุณวุฒิ

เฉพาะสาขา 
 1.2 ด้านการพัฒนาหลักสูตร ทั้งระดับบัณฑิตและบัณฑิตศึกษา 
  -     ทุกหลักสูตรต้องบริหารจัดการให้ เป้นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) และผลักดันให้ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับนานาชาติ 
  -     พัฒนาหลักสูตรเพ่ือการผลิตบัณฑิตปฏิบัติมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพร่วมกับ

สถานประกอบการในรูปแบบ Modular System, PBL, WiL ตามกรอบมาตรฐานสภาวิชาชีพ 
  -     พัฒนาหลักสูตรบูรณาการระหว่างสาขา คณะ ทั้งระดับชาติ และนานาชาติ 

1.3 ด้านพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 
  -     พัฒนาบุคลากรทางวิชาการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์   

และศาสตราจารย์ให้มีสัดส่วนตามมาตรฐานอุดมศึกษา 



 ๑๐ รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2559 

  -     สนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการฝึกประสบการณ์ด้านการปฏิบัติ (ฝังตัว) 
ร่วมกับสถานประกอบการ ทั้งในและต่างประเทศ 

  -     สร้างเครือข่ายร่วมกับสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศให้บุคลากรศึกษา
ต่อในระดับสูง เพ่ือเพ่ิมคุณวุฒิทางการศึกษาตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษา 

1.4 ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน 
  -     พัฒนารูปแบบการเรียนปรับพื้นฐานวิชาชีพ และพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ นักศึกษา 

ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ 
  -     จัดการเรียนการสอนวิชาพ้ืนฐานร่วมกัน รูปแบบคณะ และสาขา ส าหรับ

นักศึกษาปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 
  -     สร้างเครือข่ายการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ ในรูปแบบ

บูรณาการร่วมกับการท างาน (Work Integrated Learning : WiL)   
  -     พัฒนาคู่มือการจัดการเรียนการสอน (มอค.) ตามมาตรฐาน TQF เน้นการ

จัดการเรียนการสอนในรูปแบบการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ 
2. แผนพัฒนาด้านงานวิจัย โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เน้นการพัฒนาผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ

ตามมาตรฐานสากล จึงจ าเป็นต้องก าหนดเป้าหมายหลักในการพัฒนาดังต่อไปนี้ 
2.1 เปลี่ยนการกระตุ้นเป็นเพ่ิมการสนับสนุนการผลิต  และพัฒนาผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ 

และงานบริการวิชาการสู่ชุมชน 
2.2 กระตุ้น บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ลง journal ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ และ

ปรากฏในฐานข้อมูลด้านงานวิจัย 
2.3 สนับสนุนทุนในการฝังตัวเพ่ือหาโจทย์วิจัย สู่การใช้ประโยชน์ ทั้งในระดับชุมชน สังคม และ

ระดับประเทศ เพ่ิมมากข้ึน 
2.4 กระตุ้นให้นักวิจัยหาโจทย์วิจัยและทุนสนับสนุนจากภายนอก 
2.5 เพ่ิมมาตรการให้ผู้สอนทุกคนเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย 

3. แผนพัฒนาด้านบริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
เน้นการพัฒนางานบริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่บูรณาการและเกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคม 
อย่างเป็นรูปธรรม จึงจ าเป็นต้องก าหนดเป้าหมายหลักในการพัฒนาดังต่อไปนี้ 

3.1 พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นที่สามารถเทียบโอนกับการเรียนการสอน รูปแบบ Modular system 
3.2 พัฒนาธนาคารหน่วยกิต เพ่ือสนับสนุนหลักสูตรระยะสั้นที่สามารถเทียบโอนหน่วยกิตระหว่าง

เรียน และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
3.3 ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ปกป้อง เผยแพร่ พัฒนาศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม

ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4. แผนพัฒนาด้านบริหารจัดการ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เน้นการบริหารจัดการ

สร้างสรรค์แบบมีส่วนร่วม เน้นการส่งเสริม ติดตาม ก ากับ มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจึงจ าเป็นต้องก าหนด
เป้าหมายหลักในการพัฒนาดังต่อไปนี้ 

4.1 การมีส่วนร่วม ของบุคลากรเพ่ือด าเนินงานร่วมกัน ให้บรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัย 
4.2 การสื่อสารองค์กรที่ดี เพ่ือสร้างความเข้าใจ และให้เกิดการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลที่ดีต่อมหาวิทยาลัย ส่งเสริมให้การปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน 



 ๑๑ รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2559 

4.3 การกระจายอ านาจ ส่งเสริมการกระจายอ านาจการบริการจัดการด้านงบประมาณให้กับ
หน่วยงาน คณะ และพ้ืนที่ 

4.4 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
4.5 การประกันคุณภาพ โดยการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ภายนอก 
4.6 มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๒ รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2559 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕59 
 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

 
 ผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 ที่ผ่านมานับเป็น
กิจกรรมที่สะท้อนภาพการด าเนินงานและท าให้ทราบถึงศักยภาพของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์       
ซ่ึงเป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ แผนงบประมาณ กลยุทธ์ ผลผลิต/
โครงการ/กิจกรรม  ตัวชี้วัดและเป้าหมายในการปรับทิศทางแผนปฏิบัติราชการของของคณะบริหารธุรกิจและ
ศิลปศาสตร์ ในอนาคต 
 

  ในการประเมินผลการด าเนินงาน ได้ก าหนดกรอบของการประเมินตามประเด็นยุทธศาสตร์ใน
แผนการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 ของของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์       
ครอบคลุมทั้ง ๖ ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน New Approach to 

Learning  ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ 6 ตัวชี้วัด 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2  สร้างความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ วิจัย และ นวัตกรรม

Community Research and Innovation ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย  2        
กลยุทธ์ 34 ตัวชี้วัด 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาศักยภาพบัณฑิตและบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะทาง
Competency and Good Citizenship (Humanization) ส ร้ า ง
บัณฑิตและพัฒนาบุคลากรให้มีความสมบูรณ์  ประกอบด้วย 2      
กลยุทธ์ 7 ตัวชี้วัด 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการและธรรมาภิบาล Good Governance 
and Modern Management พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
เพ่ือการบริหารงานแบบกระจายอ านาจ มีคุณภาพและมีส่วนร่วม 
ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ 4 ตัวชี้วัด 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างเครือข่ายและพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากล Networking and 
Internationalization ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ 6 ตัวชี้วัด 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้และการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยทั้ งระบบ Computer and Technology Literacy  
ประกอบด้วย 1 กลยุทธ์ 2 ตัวชี้วัด 

โดยจ าแนกผลการประเมินตามประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ แผนงบประมาณ กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม  ตัวชี้วัด 59 ตัวชี้วัด และเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ พร้อมทั้งปัญหา อุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน New Approach to Learning   
เป้าประสงค์ : ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณลักษณะพึงประสงค์ของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  
 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์ ที ่ ตัวชี้วัดที ่ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

หมายเหตุ 
ผล 

บรรล ุ 
ไม่บรรล ุ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ :  
พัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการเรียนการ
สอน New Approach 
to Learning  
 

กลยุทธ์ที ่๑ :  
การผลิตบัณฑิต Hands 
On 
 

1.  มีการพัฒนาหลักสูตรในรูปแบบการเรียนการสอนรวม
เหล่า และในรูปแบบ CO-OP  (สหกิจศึกษา) WIL 
โดยมีเนื้อหาการเรียนการสอนในรูปแบบ MODULAR 
System, E-learning 

8 หลักสูตร 8 หลักสูตร   

2.  สร้างมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพร่วมกับสถาน
ประกอบการ 

2 หลักสูตร 2 หลักสูตร   

3.  มีการส่งเสริมประสบการณ์พิเศษให้นักศึกษาที่มี
ศักยภาพสูง 

1 โครงการ 9 โครงการ   

4.  ส่งเสริมคุณภาพผลการเรียนรู้ของบัณฑติตามกรอบ 
TQF 

6 โครงการ 3 โครงการ   

5.  ระดับความส าเร็จของกระบวนการรับนกัศึกษาเชิงรุก 
การเตรียมความพร้อมของบัณฑิต Hands-On (PA 
อรม.) 

4 ข้อ 5 ข้อ   

กลยุทธ์ที ่๒ :  
การจัดการศึกษาตาม
อัธยาศัย 

6. ระดับความส าเร็จการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย (PA 
อรม.) 

2 ข้อ 3 ข้อ   

 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๔ รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2559 

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

เป้าประสงค์: ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูงเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติและมีศักยภาพในการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมชุมชนและ
วัฒนธรรมตลอดจนน าผลงานวิจัยไปยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมและน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์ ที ่ ตัวชี้วัดที ่ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

หมายเหตุ 
ผล 

บรรล ุ 
ไม่บรรล ุ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ :  
สร้างความเป็นเลิศ
ทางด้านวิชาการ วิจัย 
และนวัตกรรม 
Community Research 
and Innovation 
 

กลยุทธ์ที ่๓ :  
การสร้างสวนนวัตกรรม 
Innovation Park/COE 
 

7. มีระบบส่งเสริมพัฒนางานวิจัย ดังต่อไปนี้ (บ่มเพาะ
นักวิจยัหน้าใหม ่ระบบพี่เล้ียง การฝึกอบรม การเข้า
ร่วมกลุ่มวิจยั และส่งเสริมการจัดประชมุวิชาการทั้ง
ระดับชาติและนานาชาติและจัดท าวารสารงานวิจัย)
(PA อรม.) 

5 ข้อ 5 ข้อ   

8. มีการปรับปรุงระเบียบการให้บริการวิชาการให้มี
ความยืดหยุ่นและคล่องตัว ตามกระบวนการต่อไปนี้
(PA อรม.) 

3 ข้อ 3 ข้อ   

9. มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ ที่สามารถใชป้ระโยชน์เชิง
อุตสาหกรรม/ชุมชน การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน 
อุตสาหกรรมเชิงพื้นที่ (Area base) ให้มากขึ้น (PA 
อรม.) 
 

2 โครงการ 2 โครงการ   

10 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจยัหรือ
งานสร้างสรรค์ 

2 ข้อ 5 ข้อ   

11. งบประมาณสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ าและนกัวจิัยประจ า 

วิทย์ =๖๐,๐๐๐ 
สังคม = ๒๕,๐๐๐ 

5,902,632/135 = 
43,723.2/คน 

 เฉพาะสว่นกลาง 

12. ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจยัประจ า 30 เรื่อง 29 เรื่อง  เฉพาะสว่นกลาง 
13. อาจารย์มีผลงานตีพิมพ์/เผยแพร่ ต่ออาจารย์และ

นักวิจยัประจ า 
วิทย์ =๑๐๐ 
สังคม = ๕๐ 

29 เรื่อง  เฉพาะสว่นกลาง 

14. อาจารย์มีผลงานที่น าไปใช้ประโยชน์ต่ออาจารย์และ
นักวิจยัประจ า 

ร้อยละ 
๘5 

ร้อยละ 39.69  เฉพาะสว่นกลาง 

15. เอกลักษณ์คณะ/สถาบัน ๕ ข้อ 3 ข้อ   



 ๑๕ รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2559 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์ ที ่ ตัวชี้วัดที ่ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

หมายเหตุ 
ผล 

บรรล ุ 
ไม่บรรล ุ 

16. ส่งเสริมอาจารย์ประจ าท าวจิัย เทียบจากจ านวน
บุคลากรทั้งหมด (ไม่นับซ้ า) 

ร้อยละ 65 31*100/135 
        = 22.96 

 เฉพาะสว่นกลาง 

17. ร้อยละของผลงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้
ประโยชน์ต่อผลงานวิจัยทั้งหมด                                                 

ร้อยละ 40 0   

18. จ านวนโครงการวิจัยที่น าไปสู่การต่อยอดเชิงพาณิชย์ 2 โครงการ 0   
19. จ านวนผลงานวจิัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจด

ทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร 
1 ผลงาน 0   

20. ร้อยละของโครงการวจิัยที่ส่งมอบผลงาน (ส่งรายงาน
ฉบับสมบูรณ์) ภายในก าหนดสัญญาตอ่โครงการวิจัย
ทั้งหมด 

ร้อยละ ๗5 ร้อยละ 40   

21. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ สถาบันวจิัย
และพัฒนา 

ร้อยละ 90 0 - ใช้ผลการด าเนินงานของ
สถาบันวิจยัและพัฒนา 

22. การสร้างสวนนวัตกรรม Innovation Park / COE 1 ศูนย ์ 0 - ใช้ผลการด าเนินงานของ
สถาบันวิจยัและพัฒนา 

23. กองทุนวิจยัและพัฒนาบุคลากรด้านงานวิจัย 1 กองทุน 0 - ใช้ผลการด าเนินงานของ
สถาบันวิจยัและพัฒนา 

24. ระเบียบวา่ด้วยการเบิกจ่ายงบประมาณการวิจยั การ
เผยแพร่ผลงานให้มีความยืดหยุ่น 

ปรับปรุง 0 - ใช้ระเบียบของ
สถาบันวิจยัและพัฒนา 

25. มีกระบวนการประเมินผลงานวิจยั การยกยอ่ง และ
ให้รางวัลนักวิจยั 

๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี   

26. กลุ่มวิจยั (Research Group) 1 กลุ่ม 1 กลุ่ม   
27. มีการให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อสร้างความ

เข้มแข็งแก่ชุมชนและสังคม 
5  ข้อ 2  ข้อ  อยู่ระหว่างการด าเนนิงาน

ในปีที่ 1 

28. มีการให้บริการวิชาการ/วิชาชีพที่ส่งผลต่อชุมชน/
สังคม 

2 คะแนน 2 คะแนน      ด าเนินการได้ 1- 5 มี
ค่าคะแนนเท่ากับ 2 

คะแนน 
29. มีการให้บริการวิชาการ/วิชาชีพที่ส่งผลต่อคณะ/

สถาบัน 
2 คะแนน 2 คะแนน  ด าเนนิการได้ 1- 5 มีค่า

คะแนนเท่ากับ 2 คะแนน 



 ๑๖ รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2559 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์ ที ่ ตัวชี้วัดที ่ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

หมายเหตุ 
ผล 

บรรล ุ 
ไม่บรรล ุ 

30. มีอาจารย์ประจ าท างานบริการวิชาการหรืออาจารย์
ร่วมโครงการบริการวิชาการ ต่อจ านวนอาจารย์
ทั้งหมด 

ร้อยละ 50 
 

ร้อยละ 65.5   

31. โครงการงานบริการวิชาการที่น ามาบูรณการกับการ
เรียนการสอน 

3 โครงการ 3 โครงการ   

32. โครงการงานบริการวิชาการที่น ามาพัฒนางานวิจยั 
หรือ ต่อยอดเป็นงานวิจยั 

3 โครงการ 0 โครงการ   

33. ธนาคารอาชพีเพื่อปวงชน การจัดท า Module ตาม
ศาสตร์คณะ 

1 หน่วย 1 หน่วย   

34. การพัฒนา Project Manager ต่ออาจารยป์ระจ า
ทั้งหมด 

10 คน 11 คน   

35. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านบริการ
วิชาการ 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 90   

36. การจัดประชุมวิชาการ/นิทรรศการ/แสดงผลงาน/
การแข่งขันทักษะ 

1 ครั้ง/ปี 1 ครั้ง/ปี   

กลยุทธ์ที ่๔ :  
การสนองงานอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ
ฯ 
 

37. ยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วน
ร่วม 

2 โครงการ 1 โครงการ   

38. พัฒนาบุคลากร Change agent 57 คน 0 - ใช้ผลการด าเนินงานของ
สถาบันวิจยัและพัฒนา 

39. การฝังตัวในชุมชน โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต 5 คน 0   
40. มีกระบวนการตอบสนองงานอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริและการน าองค์ความรู้ไปใชป้ระโยชน์สู่
สังคม 

มี 
กระบวนการ 

0 - ใช้ผลการด าเนินงานของ
สถาบันวิจยัและพัฒนา 

 
 
 
 



 ๑๗ รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2559 

 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาศักยภาพบัณฑิตและบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะทาง Competency and Good Citizenship (Humanization) สร้างบัณฑิตและ
พัฒนาบุคลากรให้มีความสมบรูณ์ 
เป้าประสงค์: ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูงเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติและมีศักยภาพในการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมชุมชนและ
วัฒนธรรมตลอดจนน าผลงานวิจัยไปยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมและน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์ ที ่ ตัวชี้วัดที ่ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

หมายเหตุ 
ผล 

บรรล ุ 
ไม่บรรล ุ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ :  
พัฒนาศักยภาพบัณฑิต
และบุคลากรที่มี
ความสามารถเฉพาะทาง 
Competency and Good 
Citizenship 
(Humanization) 
 

กลยุทธ์ที ่๕ :  
การพัฒนาบุคลากร 
 

41. มีแผนพัฒนาบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นระบบอยา่งมี
ประสิทธิภาพการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง (ฝังตัว) 
ในสถานประกอบการ Practice School 

๓ ข้อ 
 

5 ข้อ 
 

  

42. ร้อยละของผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ศ. รศ. และ 
ผศ. ต่ออาจารย์ประจ าทั้งหมด 

ร้อยละ 35 (25*100)/135 = 
18.51 

 เฉพาะสว่นกลาง 

43. ร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกต่ออาจารย์
ประจ าทั้งหมด 

ร้อยละ 25 (15*100)/135 = 
11.11 

 เฉพาะสว่นกลาง 

44. ร้อยละของผู้ด ารงต าแหน่ง ช านาญการ/ช านาญการ
พิเศษ/เชี่ยวชาญ/ เช่ียวชาญพิเศษ ต่อบคุลากรสาย
สนับสนุน 

ร้อยละ 20 0   

45. มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทุกระดับในสาย
งานที่เกี่ยวขอ้ง 

1 ครั้ง/ปี 1 ครั้ง/ปี   

46. เตรียมความพร้อมในการจัดอัตราก าลังเพื่อทดแทน
ต าแหน่งที่จะเกษยีณอาย ุ

1 ครั้ง/ปี 1 ครั้ง/ปี   

กลยุทธ์ที ่๖ :  
การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

47. ระดับความส าเร็จของคุณภาพชีวิตของบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยฯ 

4 ข้อ 0 - อ้างอิงผลการด าเนินงาน
ของกองพัฒนาอาคาร

สถานที่ 
 



 ๑๘ รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2559 

 
 
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 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์ ที ่ ตัวชี้วัดที ่ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

หมายเหตุ 
ผล 

บรรล ุ 
ไม่บรรล ุ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ :  
พัฒนาระบบบริหาร
จัดการและ  ธรรมาภิบาล 
Good Governance and 
Modern Management           
พัฒนาคุณภาพการ
บริหารจดัการเพื่อการ
บริหารงานแบบกระจาย
อ านาจ มีคุณภาพและมี
ส่วนร่วม 

กลยุทธ์ที ่๗ :  
การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 
 

48. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 4 ข้อ 

 
0 
 

- ด าเนินงานโดยส านัก
วิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธ์ที ่๘ :  
การพัฒนาวัฒนธรรม
องค์กร 
 

49. จัดกิจกรรมส่งเสริมการท านุศิลปวัฒนธรรม การรักษา
สิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดย
เน้นการให้บริการสังคมแบบจิตอาสา(PA อรม.) 

2 โครงการ/กิจกรรม  7 โครงการ/กจิกรรม   

50. ความส าเร็จของการพัฒนาองค์ความรู้ หรืองานวิจยั 
ด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา 

5 ข้อ 0 
 

- ด าเนินการโดยศูนย์
วัฒนธรรมศึกษา 

51. ให้ความส าคัญกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา
อย่างแท้จริง 

3.51 คะแนน 3.99 คะแนน  ผลประเมิน 
ปีการศึกษา 2558 

 
 
 
 
 
 
 



 ๑๙ รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2559 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การสร้างเครือข่ายและพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากล Networking and Internationalizationสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาทั้งใน
ในและต่างประเทศ โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรเพ่ือพัฒนาหลักสูตร กิจการหลักสูตรและ พัฒนาโลกทัศน์ วิสัยทัศน์ จากประสบการณ์การศึกษาและ
ท างานกับผู้อื่นในสังคมแบบ พหุวัฒนธรรม (Multicultural and Life Skills Literacy)  
เป้าประสงค์: พัฒนาความสามารถ ความรู้เชิงวิชาการ วิจัย ทักษะชีวิต ทักษะการท างานของบัณฑิตและต่อยอดองค์ความรู้และวิสัยทัศน์ของบุคลากรในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพของสังคมร่วมกับเครือข่ายตามมาตรฐานสากล 
 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์ ที ่ ตัวชี้วัดที ่ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

หมายเหตุ 
ผล 

บรรล ุ 
ไม่บรรล ุ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ :  
การสร้างเครือข่ายและ
พัฒนามหาวิทยาลัยสู่
สากล Networking and 
Internationalization 
 

กลยุทธ์ที ่๙ : ความ
ร่วมมือ Co Op 
 

52. มีความร่วมมือและจัดกจิกรรมด้านการผลิตตัวป้อน
ร่วมกับสถาบัน การศึกษา มัธยม อาชีวะ 

2  แห่ง 10  แห่ง   

53. มีงานวิจัย/กรณีศึกษา ภายใต้ความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการ และ/หรือศิษย์เก่า 

16 เร่ือง 0 
 

- ด าเนินงานโดยกอง
พัฒนานักศึกษา 
ร่วมกับสถาบันวิจยัและ

พัฒนา 
54. ร้อยละของภาวะการมีงานท าของบัณฑิต ร้อยละ 80 0 

 
- ด าเนินการโดยกอง

พัฒนานักศึกษา 
กลยุทธ์ที ่๑๐ : การ
ยกระดับมหาวิทยาลยัสู่
สากล 
 

55. ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานภาษาอังกฤษ/การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(IT)/สมรรถนะวิชาชีพ 

ร้อยละ 90 0  
 

- ด าเนินการร่วมกับ
มหาวิทยาลยั 

56. สร้างเครือข่ายร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และศิษย์เกา่
ในการพัฒนาและจัดกิจกรรมของมหาวทิยาลัยฯ เพื่อ
ผลิตบัณฑิตในลักษณะหุ้นส่วนการจัดการศึกษา (PA 
อรม.) 

10 เครือข่าย 0 
 

- ด าเนินการร่วมกับ
มหาวิทยาลยั 

57. ความร่วมมือ การแลกเปลี่ยนนักศึกษา นักวิจยั 
อาจารย์ กบัมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ (PA อรม.) 

3 ครั้ง/ปี 3 ครั้ง/ปี   

 
 
 



 ๒๐ รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2559 

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

เป้าประสงค์ : พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งองค์กร ก าหนดให้บุคลากร และนักศึกษามีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้มาตรฐานสากล 
 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์ ที ่ ตัวชี้วัดที ่ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

หมายเหตุ 
ผล 

บรรล ุ 
ไม่บรรล ุ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ :  
การพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 
และการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลยัทั้งระบบ 
Computer and 
Technology Literacy 
 

กลยุทธ์ที ่๑๑ : การ
พัฒนาการใช้ข้อมูล
สารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการ 
 

58. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ระบบงานภายในมหาวิทยาลัยดว้ยเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

4 ข้อ 0 
 

- ใช้การจัดอันดับร่วมกับ
มหาวิทยาลัย 

59. การจัดอันดับของมหาวิทยาลยัในระดับชาติและ
นานาชาติ ในกลุ่มมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (RANKING WEB OF UNIVERSITLES) 

๑ ใน 5 ของระดับชาต ิ 0 
 

- ใช้การจัดอันดับร่วมกับ
มหาวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 งานยุทธศาสตร์และแผน ได้ด าเนินการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของประเด็น
ยุทธศาสตร์ พร้อมปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 
ของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ครอบคลุมทัง้ ๖ ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร ์

จ านวน 
ตัวชี้วัด 

จ านวน 
ตัวชี้วัดที่

คณะ
ด าเนินงาน 

บรรล ุ
เป้าหมาย 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

ไม่บรรล ุ
เป้าหมาย 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ :  
พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน New 
Approach to Learning  

6 6 5 83.33 1 16.67 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ :  
สร้างความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม 
Community Research and Innovation 

34 28 15 53.57 13 46.43 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ :  
พัฒนาศักยภาพบัณฑิตและบุคลากรที่มีความสามารถ
เ ฉ พ า ะ ท า ง  Competency and Good Citizenship 
(Humanization) 

7 6 3 50.00 3 50.00 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ :  
พัฒนาระบบบริหารจัดการและธรรมาภิบาล Good 
Governance and Modern Management           
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการเพื่อการบริหารงาน
แบบกระจายอ านาจ มีคุณภาพและมีส่วนร่วม 

4 2 2 100.00 0 0.00 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ :  
การสร้างเครือข่ายและพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากล 
Networking and Internationalization 

6 2 2 100.00 0 0.00 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ :  
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ และ
การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยทั้งระบบ Computer and 
Technology Literacy 

2 0 0 0.00 0 0.00 

รวม 59 44 27 61.36 17 38.64 

    
              สรุป  ผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์จากตัวชี้วัดจ านวนทั้งสิ้น  59 ตัวชี้วัด  มีตัวชี้วัดที่
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์รับผิดชอบหลัก จ านวน 44  ตัวชี้วัด โดยทั้ง 44 ตัวชี้วัดบรรลุเป้าหมาย 
จ านวน 27  ตัวชี้วัด  คิดเป็นร้อยละ 61.36  ไม่บรรลุเป้าหมายจ านวน 17 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 38.64 
นับว่าผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดส่วนใหญ่บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์   
 
ปัญหา และอุปสรรค 
        1. ตัวชี้วัดบางตัวข้อมูลอยู่ท่ีหน่วยงานอื่น ตามท่ีได้หมายเหตุไว้ในตัวชี้วัด ท าให้มีข้อจ ากัดในการติดตาม
ตัวชี้วัด 
        2. มีโครงการ/กิจกรรมในแต่ละตัวชี้วัดมีจ านวนมาก ท าให้เป็นปัญหาเรื่องระยะเวลา ในการด าเนินงาน 



 ๒๒ รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2559 

        ๓. การประเมินบางตัวชี้วัดไม่สามารถติดตามผลการด าเนินงานได้ภายในปีงบประมาณ เช่น ผลการ
ด าเนินโครงการด้านการผลิตตัวป้อน ต้องรอผลการสมัครของนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษาถัดไป เป็นต้น 
       ๔. ตัวชี้วัดบางตัว มีการก าหนดค่าเป้าหมายที่สูงเกินกว่าความเป็นจริง เช่น การก าหนดร้อยละ คุณวุฒิ
ของอาจารย์ปริญญาเอก ที่ก าหนดไว้ที่ ร้อยละ ๒๕ แต่ผลที่ได้มีเพียง ร้อยละ ๑๑ เนื่องจาก การส าเร็จ
การศึกษาของผู้ที่ลาศึกษาต่อไม่เป็นไปตามที่วางแผนไว้ 
 
ข้อเสนอแนะ 
      1. หน่วยงานที่รับผดิชอบตวัชี้วัดกลางของมหาวิทยาลัยฯ ควรจัดท าระบบสารสนเทศข้อมูลการด าเนินงานใน
ส่วนกลาง เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับหน่วยงานอ่ืนน าข้อมูลไปใช้ 
       2. ควรมีการให้ความรู้ด้านการก าหนดตัวชี้วัดในการจัดท าโครงการ เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบในการจัดโครงการนั้นมี
ความชัดเจนในด้านการก าหนดตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น เพ่ือให้โครงการ/กิจกรรม บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้
อย่างจริงจัง 
       ๓. ผู้ก ากับดูแลจะต้องก ากับและติดตาม หรือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน าผลที่ได้รับมาตอบตัวชี้วัดที่ตั้ง
ไว้ในแต่ละโครงการ/กิจกรรม        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๓ รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2559 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕59 
 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

 
 ในการประเมินผลการด าเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2559 คณะฯ 
มีแผนงานตามพันธกิจ ทั้ง 4 ด้าน รวมถึงการบริหารจัดการหน่วยงาน และได้ก าหนดกรอบของการประเมิน
ตามแผนงานที่ระบุในแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 ของของคณะบริหารธุรกิจและ
ศิลปศาสตร์ ครอบคลุมทั้ง 6 แผนงาน ดังนี้ 

1. แผนงานวิชาการ 
2. แผนงานพัฒนานักศึกษา 
3. แผนงานวิจัย 
4. แผนงานบริการวิชาการ 
5. แผนงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
6. แผนงานบริหารจัดการหน่วยงาน 

 โดยจ าแนกผลการประเมินตามแผนงาน เป้าประสงค์ งบประมาณ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม   
ที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ พร้อมทั้งปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๔ รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2559 

1. แผนงานวิชาการ 
คณะบริหารธุรกิจแลศิลปศาสตร์  มีพันธกิจหลักในการผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอน โดยใช้หลักการของการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและ
วิชาชีพ ให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (Thai Qualification Framework for 
Higher Education) (TQF : HEd.) โดยมุ่งเน้นการสร้างบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม ทักษะ ทางปัญญา     
มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มีความรับผิดชอบ มีความรู้ มีทักษะ การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือส่งเสริมความสามารถและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพ                
มีคุณลักษณะบัณฑิตตามหลักสูตรก าหนด ดังนั้นการด าเนินการตามพันธกิจดังกล่าวจึงเกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน เริ่มตั้งแต่การก าหนดปัจจัยน าเข้าที่ ได้มาตรฐานตามที่ก าหนด 
ประกอบด้วย การมีอาจารย์ที่มีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพและความ
พร้อมของอาจารย์ ควบคู่ไปกับการพัฒนามาตรฐานทางวิชาการ มีกระบวนการบริหารจัดการการเรียนการ
สอนที่อาศัยหลักการร่วมมือรวมพลังของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถาบัน รวมถึงการพัฒนา
นักศึกษา ที่ต้องหาวิธีการสอน และรูปแบบที่หลากหลายยิ่งขึ้น  รวมทั้งเนื้อหาสาระให้เท่าทันการพัฒนา      
ทางวิชาการ และ วิชาชีพในสาขาวิชาต่างๆ ด้วย 
เป้าประสงค์  

1. พัฒนาหลักสูตรเพ่ือการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ มาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพร่วมกับสถานประกอบการ
ในรูปแบบ Modular System, WiL, PBL ตามกรอบมาตรฐานสภาวิชาชีพ 

2. บริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 
3. พัฒนาตัวป้อน โดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานศึกษาทั้งในระดับอาชีวศึกษาและมัธยาศึกษา 

โดยการจัดหลักสูตรร่วม STEM Sciance & Technology 
4. สร้างเครือข่ายการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ ในรูปแบบบูรณาการ่วมกับการ

ท างาน 
5. พัฒนาบุคลากร อาจารย์ ให้มีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ โดยการฝึกอบรมสื่อการเรียนรู้ การใช้

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการใช้ภาษาต่างประเทศในการสอนของหลักสูตร 
การประเมินตัวช้ีวัดความส าเร็จตามเป้าประสงค์ 

ตัวชี้วัด  เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

หมายเหตุ 
ผล 

บรรล ุ 
ไม่บรรล ุ 

 1. มีการพัฒนาหลักสูตรเพื่อการผลิตบณัฑิตนัก
ปฏิบัติ มาตรฐานสมรรถนะวิชาชพีร่วมกับสถาน
ประกอบการในรูปแบบ Modular System, WiL, 
PBL ตามกรอบมาตรฐานสภาวิชาชพี  

อย่างน้อย 1 
หลักสูตร  

1 หลักสูตร    

2. มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาตัว
ป้อนร่วมกับสถานศึกษาทั้งในระดับอาชวีศึกษาและ
มัธยมศึกษา  

อย่างน้อย 1 แห่ง 1 แห่ง   

3. มีการสร้างเครือข่ายการจัดการเรียนการสอน
ร่วมกับสถานประกอบการ ในรูปแบบบรูณาการ
ร่วมกับการท างาน  

อย่างน้อย 1 แห่ง 1 แห่ง   

4. มีการพัฒนาบุคลากร อาจารย์ ให้มีทกัษะการใช้
ภาษาตา่งประเทศ โดยการฝึกอบรมสื่อการเรียนรู้ 
การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส ์และการใช้
ภาษาตา่งประเทศในการสอนของหลักสตูร 

อย่างน้อย 1 
กิจกรรม 

1 กิจกรรม   



 ๒๕ รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2559 

5. มีการพัฒนาสมรรถนะวิชาชพี สมรรถนะด้าน
ภาษา และสมรรถนะดา้น IT ให้กับนักศึกษาตาม
กรอบบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(TQF) 

อย่างน้อย 1 
กิจกรรม 

1 กิจกรรม   

 
ผลการด าเนินงานตามแผนงานวิชาการ 

รายการ 
โครงการ งบประมาณ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ไม่ได้ด าเนินการตามแผน 22 44 1,313,220 48.29 
ด าเนินการตามแผน 28 56 1,406,152 51.71 

รวมทั้งสิ้น 50 100 2,719,672 100 
 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

1. บางโครงการ/กิจกรรม ไม่สามารถด าเนินการตามระยะเวลาที่ก าหนดในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ รายงานผลการด าเนินงานล่าช้า ท าให้ผู้ก ากับติดตามแผน ไม่สามารถรายงาน

ผลการด าเดินงานให้แก่ผู้บริหารได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
3.  

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรขออนุมัติโครางการให้อยู่ในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแผน เพ่ือให้สามารถด าเนินการตาม

ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการตามแผน ควรรายงานผลการด าเนินโครงการตามระยะเวลาที่ก าหนด เพื่อให้ผู้

ก ากับติดตามแผน สามารถน าข้อมูลไปด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และสามารถรายงานแก่ผู้บริหาร
ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด  

 
 



 ๒๖ รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2559 

3. แผนงานพัฒนานักศึกษา 
           คณะบริหารธุรกิจแลศิลปศาสตร์ มีแนวทางในการด าเนินกิจกรรมพัฒนานักศึกษาโดยยึดหลัก
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ “เป็นคนดี มีความรอบรู้ มุ่งมั่นสื่อสาร
สัมพันธ์ ก้าวทันเทคโนโลยี” เพ่ือพัฒนากิจกรรมการพัฒนานักศึกษาด้านต่าง ๆ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริม
คุณลักษณะบัณฑิตตาม มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ได้แก่ 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21  เพ่ือให้นักศึกษาได้พัฒนา ร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา ตลอดจนเป็นบัณฑิตที่มี
คุณสมบัติพร้อมต่อความต้องการของตลาดแรงงาน 

  เป้าประสงค์  
1. พัฒนาคุณภาพทางด้านวิชาการ และวิชาชีพของนักศึกษา 
2. พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และการสร้างจิตส านึกสาธารณะ 
3. พัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษา 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดและเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาและศิษย์เก่า           

 
การประเมินตัวช้ีวัดความส าเร็จตามเป้าประสงค์ 

ตัวชี้วัด  เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

หมายเหตุ 
ผล 

บรรล ุ 
ไม่บรรล ุ 

1. จ านวนกิจกรรม/โครงการพัฒนาด้านวิชาการและ
วิชาชีพใหแ้ก่นักศึกษา 

ไม่น้อยกวา่ 10 
โครงการ 

25 โครงการ   

2. จ านวนนกัศึกษาที่รับยกย่องและได้รบัรางวัลด้าน
วิชาการและวิชาชีพ 

ไม่น้อยกวา่ 10 คน 21 คน   

3. จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะทาง
สังคม คุณธรรมจริยธรรม 

ไม่น้อยกวา่ 10 
โครงการ 

27 โครงการ   

4. การเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาและศิษย์เก่า ร้อยละ 80 ร้อยละ 95   

ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนานักศึกษา 

รายการ 
โครงการ งบประมาณ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ไม่ได้ด าเนินการตามแผน 1 3.70 80,000 12.14 
ด าเนินการตามแผน 26 96.30 578,808 87.86 

รวมทั้งสิ้น 27 100 658,808 100 

  

 

 

 



 ๒๗ รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัญหาและอุปสรรค 
การด าเนินงานระหว่างสโมสรนักศึกษาจะดูแลทั้ง สโมสรนักศึกษาคณะบริหารฯ  และศูนย์การจัด

การศึกษาพิเศษจอมทอง ท าให้บางกิจกรรมมีความเหมือนกัน และท าให้การเบิกงบประมาณไม่เพียงพอ 
ข้อเสนอแนะ 

ควรลดโครงการ/กิจกรรม บางกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์คล้ายกัน เพ่ือแก้ปัญหาความซ้ าซ้อนและการ
เบิกจ่ายงบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๘ รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2559 

4. แผนงานวิจัย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีแผนยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นเลิศทางด้าน

วิชาการ วิจัย  และ นวัตกรรม Community Research and Innovation ผลิตผลงานวิจัยที่
ตอบสนองความต้องการของชุมชนโดยยกระดับคุณภาพชีวิต  ของคนในสังคม และเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันระดับชาติ และภูมิภาค โดยได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการส่งเสริมและ
พัฒนาการท างานวิจัย การสนับสนุนการน าผลงานวิจัยเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ ทั้งในระดับชุมชน สังคม 
และประเทศมากขึ้น รวมถึงการน าผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการะดับชาติและนานาชาติเพ่ิม
มากขึ้น คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มีคณาจารย์และบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการ
ท างานวิจัยจ านวนมาก และมีพ้ืนที่ในการด าเนิ นงานวิจัยที่หลากหลาย คณะมีการส่ งเสริมให้
คณาจารย์ท าผลงานด้านการวิจัยเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในชุมชน สังคม และการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนของคณะ 

เป้าประสงค์ 
1. ส่งเสริมและพัฒนาการท างานวิจัยของคณาจารย์ และบุคลากรในคณะ 
2. สนับสนุนงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในระดับชุมชน สังคม และประเทศมากขึ้น 
3. ส่งเสริมการบูรณาการการท างานวิจัยร่วมกับการเรียนการสอน 
4. ส่งเสริมการน ากระบวนการวิจัยมาใช้ในการเรียนการสอนที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 
การประเมินตัวช้ีวัดความส าเร็จตามเป้าประสงค์ 

ตัวชี้วัด  เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

หมายเหตุ 
ผล 

บรรล ุ 
ไม่บรรล ุ 

1. งบประมาณในการด าเนินงานวจิัยของคณาจารย์
ในคณะ 

25,000 บาท/คน 43,723.2/คน    

2. จ านวนผลงานวิจยัที่ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณทั้งภายในและภายนอก 

36 เรื่อง 31   

3. จ านวนผลงานวิจยัที่ได้รับการตีพิมพเ์ผยแพร่ 50 เรื่อง 29   
4. การน าผลงานวิจัยมาใช้ในการเรียนการสอนที่
ส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา 

ร้อยละ 40 0   

 
ผลการด าเนินงานตามแผนงานวิจัย 

รายการ 
โครงการ งบประมาณ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ไม่ได้ด าเนินการตามแผน 1 14.29 80,000 6.38 
ด าเนินการตามแผน 6 85.71 1,173,215 93.62 

รวมทั้งสิ้น 7 100 1,253,215 100 
 
 
 
 



 ๒๙ รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2559 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

การจัดสรรงบประมาณในการด าเนินโครงการวิจัยจากมหาวิทยาลัยมีความล่าช้า ท าให้การด าเนินงาน
วิจัยของผู้ได้รับทุน มีระยะเวลาในการด าเนินงานวิจัยพ้นก าหนดปีงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ 

ข้อเสนอแนะ 
ควรสนับสนุนให้นักวิจัยสร้างสรรค์ผลงานวิจัยให้สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน

ฐานทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๐ รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2559 

5. แผนงานบริการวิชาการ 
การบริการวิชาการ เป็นภารกิจหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์          

ให้ความส าคัญในการบริการทางวิชาการแก่สังคมที่เป็นรูปธรรม มีการก าหนดเป้าหมายในการให้บริการ
วิชาการให้ชัดเจนเพ่ือเป็นกรอบในการจัดท าแผนด าเนินงานในการให้บริการวิชาการแก่สังคมของคณะฯ มีการ
ติดตาม ก ากับ และสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจด้านบริการทางวิชาการแก่สังคมของบุคลากรของ
คณะฯให้สอดคล้องกับเป้าหมายของคณะฯ ทั้งนี้ยังตอบสนองต่อการน าผลการบริการวิชาการมาใช้ประโยชน์
ในทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาอาจารย์ รวมถึงการส่งเสริมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น การสร้างอาชีพเสริม การเพ่ิมมูลค่า และเพ่ิมความมั่นคงให้กับชุมชนด้วยการบริการวิชาการ
ผ่านการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน 

เป้าประสงค์ 
1. การพัฒนาการให้บริการวิชาการตามความต้องการของชุมชนท้องถิ่น สถานประกอบการ 

และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
2. พัฒนาศักยภาพให้กับชุมชน และสถานประกอบการ 
3. ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น การสร้างอาชีพเสริม การเพิ่มมูลค่า และเพ่ิมความม่ันคงให้กับ

ชุมชนด้วยการบริการวิชาการผ่านการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน 
4. สนับสนุนโครงการและกิจกรรมการให้บริการวิชาการท่ีน ามาบูรณาการกับการเรียนการสอน 

และการท างานวิจัยของอาจารย์ 
 
การประเมินตัวช้ีวัดความส าเร็จตามเป้าประสงค์ 

ตัวชี้วัด  เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

หมายเหตุ 
ผล 

บรรล ุ 
ไม่บรรล ุ 

1. มีโครงการบริการวิชาการที่ตอบสนองต่อความ
ต้องการของชุมชน 

อย่างน้อย 1 
โครงการ 

1 โครงการ   

2. มีโครงการที่ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิน่ การสร้าง
อาชีพเสริม การเพิ่มมูลค่า และเพิ่มความมั่นคงให้กับ
ชุมชนด้วยการบริการวิชาการผ่านการมีส่วนร่วมของ
คนในชุมชน  

อย่างน้อย 1 
โครงการ 

1 โครงการ   

3. โครงการและกิจกรรมการให้บรกิารวชิาการที่
น ามาบูรณาการกับการเรียนการสอน และการท างาน
วิจัยของอาจารย์ อยา่งน้อย  

หลักสูตรละ 1 
รายวิชา 

1 รายวิชา   

4. มีการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ เพือ่ให้
เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม 

1 เร่ือง 1 เร่ือง   

 
ผลการด าเนินงานตามแผนงานบริการวิชาการ 

รายการ 
โครงการ งบประมาณ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ไม่ได้ด าเนินการตามแผน 1 20 5,000 1.11 
ด าเนินการตามแผน 4 80 443,700 98.89 

รวมทั้งสิ้น 5 100 448,700 100 



 ๓๑ รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2559 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปัญหาและอุปสรรค 

1. บางโครงการด าเนินงานล่าช้า ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดในแผนปฏิบัติราชการ ท าให้กิจกรรม
บางกิจกรรมล่าช้าไปด้วย 

2. การรายงานผลการด าเนินโครงการล่าช้า ท าให้ผู้ดูแลก ากับติดตามแผนงาน ไม่สามารถรายงานผลการ
ด าเนินงานของแผนงานได้ 

ข้อเสนอแนะ 
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ ควรด าเนินงานตามระยะเวลาที่ก าหนดในแผนงาน  
2. ผู้รับผิดชอบโครงการควรรายงานผลการด าเนินโครงการตามกรอบระยะเวลา เพ่ือให้ผู้ดูแลก ากับ

ติดตามแผนงาน สามารถรายงานผลการด าเนินงานของแผนแก่ผู้บริหารและส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๒ รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2559 

6. แผนงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
การท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรมถือเป็นพันธกิจส าคัญประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
จึงสนับสนุนบุคลากรและนักศึกษาใหไดรับโอกาสในการพัฒนาตนอยางตอเนื่อง ผานทางกิจกรรม     
สงเสริมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่คณะและมหาวิทยาลัยจัดขึ้น  นอกจากนี้ยังสงเสริมการน า
กระบวนการจัดการความรูสนับสนุนใหมีการรวบรวมองคความรูเกี่ยวกับท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
การถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมอันดีงามให้แก่สาธารณชน  ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย   

เป้าประสงค์ 
1. ส่งเสริมให้ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ประเพณีล้านนา 
2. ส่งเสริมสนับสนุนและอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมไทย 
3. มีกิจกรรมที่ฟ้ืนฟู อนุรักษ์ สิบสาน พัฒนา และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมภูมิปัญญา

ท้องถิ่น  
 
การประเมินตัวช้ีวัดความส าเร็จตามเป้าประสงค์ 

ตัวชี้วัด  เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

หมายเหตุ 
ผล 

บรรล ุ 
ไม่บรรล ุ 

1. มีโครงการที่ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์
ประเพณ ี

1 โครงการ 3 โครงการ   

2. คณาจารย์ นกัศึกษาได้มีส่วนร่วมในการด าเนิน
กิจกรรมเกี่ยวกับการท านบุ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80   

3. มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบุง
ศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน และท้องถิ่น   

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80   

 
ผลการด าเนินงานตามแผนงานท านุบ ารุงศิลปวัฒรธรรม 

รายการ 
โครงการ งบประมาณ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ไม่ได้ด าเนินการตามแผน  1 8.33 100,000 24.18 
ด าเนินการตามแผน 11 91.67 313,560 75.82 

รวมทั้งสิ้น 12 100 413,560 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๓ รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2559 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปัญหาและอุปสรรค 

การจัดกิจกรรมแต่ละครั้ง อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา จะมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมน้อย 
เนื่องจากติดการเรียนการสอน  
ข้อเสนอแนะ 

ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์ และนักศึกษามีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมโดยพร้อมเรียง
กัน เพื่อเกิดความสามัคคีและมีการท ากิจกรรมร่วมกันในหน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ๓๔ รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2559 

7. แผนงานบริหารจัดการหน่วยงาน 

การบริหารจัดการภายในคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้มีการน าเอาหลักการว่าด้วย
การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี   ซึ่งเรียกกันโดยทั่วไปว่า หลัก“ธรรมาภิบาล” ไดแก     
หลักนิติธรรม  หลักคุณธรรม   หลักความโปร่งใส   หลักการมีสวนรวม  หลักความรับผิดชอบ         
และหลักความคุ้มค่ามาบูรณาการในการบริหารและจัดการศึกษา เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งใหกับ
คณะฯ โดยน าหลักธรรมาภิบาลดังกล่าวมาบูรณราการเขากับการด าเนินงานดานตาง ๆ  ของ
หน่วยงาน ซึ่งไดแก การด าเนินงานดานวิชาการ  งบประมาณ  บริหารงานบุคคล  และบริหารงาน
ทั่วไป โดยมีเปาหมายในการบริหารจัดการผ่านการมีส่วนร่วมของทุกคนในองค์กร หลักความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้   

เป้าประสงค์ 
1. มีการบริหารงบประมาณของหน่วยงานมุงเนนความเปนอิสระ ในการบริหารจัดการมีความ      

คลองตัว โปรงใส ตรวจสอบได้ 
2. ขาราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษาได รับการพัฒนา มีความรู ความสามารถ                 

มีขวัญก าลังใจ  ไดรับการยกยอง เชิดชูเกียรติ มีความมั่นคง และกาวหนาในวิชาชีพ 
3. ขาราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษาได รับการพัฒนา มีความรู ความสามารถ                 

มีขวัญก าลังใจ  ไดรับการยกยอง เชิดชูเกียรติ มีความมั่นคง และกาวหนาในวิชาชีพ 
4.  สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การบริหารงานภายในคณะฯ 

การประเมินตัวช้ีวัดความส าเร็จตามเป้าประสงค์ 

ตัวชี้วัด  เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

หมายเหตุ 
ผล 

บรรล ุ 
ไม่บรรล ุ 

1. การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความรว่มมือในทุกภาคส่วน
ในการด าเนินกิจกรรม/โครงการ  

อย่างน้อย 1 
กิจกรรม/โครงการ 

3 กิจกรรม    

2. มีโครงการที่สนับสนุนการพัฒนาความรู้ ความสามารถ     
มีขวัญก าลังใจ ไดรับการยกยอง เชิดชูเกียรติ มีความมั่นคง 
และกาวหนาในวิชาชีพ  

อย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง 

1 ครั้ง   

3. มีการสนับสนุนการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยี อยาง
เหมาะสมในการบริหารและการจัดการศึกษาของคณะฯ   

มีการสนับสนุน มี   

4. มีการด าเนินโครงการที่ส่งเสริมการพฒันาระบบการ
ด าเนินงานของคณะฯ อย่างน้อยในด้านการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการ การจัดท างบประมาณประจ าป ีและการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

มี มี   

 
ผลการด าเนินงานตามแผนงานบริหารจัดการหน่วยงาน 

รายการ 
โครงการ งบประมาณ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ไม่ได้ด าเนินการตามแผน 0 0 0 0 
ด าเนินการตามแผน 11 100 985,346 100 

รวมทั้งสิ้น 11 100 985,346 100 



 ๓๕ รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2559 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปัญหาและอุปสรรค 

การด าเนินงานบางโครงการ ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่วางแผนไว้ เนื่องจากปัจจัยภายนอกที่ไม่
สามารถควบคุมได้ และตารางการประชุมของผู้บริหาร 

ข้อเสนอแนะ 
1. พยายามด าเนินกิจกรรม และควบคุมให้เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแผน 
2. บุคลากรในหน่วยงานควรให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมต่างๆ  
3. ควรน าผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2559 ไปปรับปรุงพัฒนาโครงการให้เกิด

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๖ รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2559 

8. สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการในภาพรวม 
 

แผนงาน ยังไม่ได้ด าเนินการ ด าเนินงานแล้วเสร็จ รวม 

แผนงานพัฒนา 4 31 35 
แผนงานวิชาการ 22 28 50 
แผนงานพัฒนานักศึกษา 1 26 27 
แผนงานวิจัย 1 6 7 
แผนงานบริการวิชาการ 1 4 5 
แผนงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 1 11 12 
แผนงานบริหารจัดการ 0 11 11 

รวมท้ังสิ้น  53 94 147 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ปัญหาและอุปสรรค 

1. โครงการบางโครงการไม่สามารถด าเนินการได้ตามระยะเวลา เนื่องจากช่วงเวลาระหว่าง
ปีงบประมาณ และปีการศึกษาไม่สอดคล้องกับระยะเวลาที่ต้องด าเนินโครงการ ท าให้ไม่สามารถ
ด าเนินโครงการได ้

2. การรายงานผลการด าเนินโครงการล่าช้า ท าให้ผู้ดูแลก ากับติดตามแผนงาน ไม่สามารถรายงาน
ผลการด าเนินงานของแผนงานได้ 

3. ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ก ากับดูแลแผนงาน ควรให้ความส าคัญของการด าเนินงาน ก ากับและ
ติดตามโครงการให้เป็นไปตามระยะเวลา และได้ผลลัพธ์ตามที่ก าหนด 

4. การก าหนดตัวชี้วัดของโครงการและแผนงานไม่ชัดเจน ท าให้ผลลัพธ์ของการด าเนินงานไม่
ชัดเจน และไม่สามารถประเมินผลได ้



 ๓๗ รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2559 

ข้อเสนอแนะ 
1. การด าเนินโครงการทุกโครงการ ควรพิจารณาถึงระยะเวลาในการด าเนิน โครงการตามช่วง

ระยะเวลาที่เหมาะสม และค านึงถึงความเป็นไปได้ของโครงการ 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการควรรายงานผลการด าเนินโครงการให้ตรงตามระยะเวลาที่ก าหนด เพ่ือให้

ผู้ดูแลก ากับติดตามแผนงาน สามารถรายงานผลการด าเนินงานของแผนงานได้ 
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ก ากับดูแลแผนงาน  ให้ความส าคัญของการด าเนินงาน ก ากับและติดตาม

โครงการให้เป็นไปตามระยะเวลา   
4. ให้ความเข้าใจในการก าหนดตัวชี้วัดของโครงการและแผนงาน  รวมถึงการก าหนดผลลัพธ์ของ

การด าเนินงานทีช่ัดเจน และสามารถน ามาประเมินผลส าเร็จของงานได ้
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 ๓๘ รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2559 

จัดท าโดย 
 

ที่ปรึกษา  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนิตา   โชติเสถียรกุล : คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
 นางอุษามาศ   รตันวงศ ์ : รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  
 ผศ.กัลยารัตน์   เศวตนันทน์ : รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  
 นางสาวสุรีย์พร    ใหญ่สง่า  : รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสรฐสุดา  ปรีชานนท์ : ผู้ช่วยคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  
 
จัดท าโดย  
 นางสาวอรทัย ใจกาศ : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 นางสาวบุษบา    ฟูตา : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 นางสาวชนัสนันท์   กันทาปา  : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 นายชัยยงค์ จันทร์ศรี  : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
                                                                             
  
 
   
 

 


