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ก แผนปฏิบัติราชการประจําปี  2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

ค ำน ำ 
 

แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ฉบับนี้จัดทําขึ้นภายใต้
เงื่อนไขของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546 มาตราที่ 16 กําหนดให้ส่วนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปีในแต่ละปีงบประมาณ โดยให้ระบุสาระสําคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการ เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งประมาณการรายจ่าย  และ
ทรัพยากรอ่ืนที่จะต้องใช้ โดยแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. 2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้ยึดกรอบแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา ปี พ.ศ. 2557 – 2561 ที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กรอบระยะเวลา 15 ปี     
(พ.ศ. 2552 – 2566) ตามความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย และทิศทางแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2574) ข้อเสนอแนวทางการ
ดําเนินการของ สกอ. ที่สอดรับกับยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการที่เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล และสภาพการเปลี่ยนแปลงของประเทศและสังคมโล ก        
แผนกลยุทธ์ของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในและภายนอก ผลประเมินการปฏิบัติราชการของปีที่ผ่านมา และการพัฒนา
มหาวิทยาลัย สู่มาตรฐานสากล 

 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีความคาดหวังให้แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561     
ฉบับนี้ เป็นเครื่องมือสําหรับการบูรณาการและการแปลงแผนสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน ผลักดันให้การดําเนินงานตามภารกิจต่างๆ ของทุกภาคส่วนใน คณะบริหารธุรกิจ
และศิลปศาสตร์ตอบสนองต่อทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยในยุทธศาสตร์ต่างๆ ที่กําหนดให้เกิดผลสัมฤทธิ์และบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย        
ที่นําไปสู่คุณภาพและมาตรฐานในการจัดการศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรม และการได้รับการยอมรับต่อไป 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฐฐพาดา  โชติเสถียรกุล 
คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
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สำรบัญ 
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วัตถุประสงค์ และแนวคิดของการจัดทําแผน 24 
นโยบายของรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) 24 
กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 27 
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บทสรุปผู้บริหาร 
แผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. 2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้กําหนดทิศทางการพัฒนาให้เป็นคณะที่ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ เชี่ยวชาญ

วิชาชีพด้านบริหารธุรกิจ โดยคณะได้กําหนดวิสัยทัศน์ “ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ มีคุณธรรม เชี่ยวชาญเทคโนโลยี ขับเคลื่อนพลังประชาคม สู่มาตรฐานสากล” 
สาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. 2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประกอบไปด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์      

ซ่ึงในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์จะมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี ของมหาวิทยาลัยฯ อันจะเป็น แนวทางในการขับเคลื่อนการดําเนินงาน
ให้บรรลุเป้าหมายตามประเด็นยุทธศาสตร์ และแปลงแผนปฏิบัติราชการสู่การปฏิบัติ มีการดําเนินการจัดทําแผนโดยกําหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ระยะเวลา งบประมาณและการกําหนดผู้รับผิดชอบ เพื่อให้สอดรับกับแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และสอดคล้องกับประเด็น
ยุทธศาสตร์ และพันธกิจทั้ง 4 ด้านของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

สําหรับการกํากับติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการ และความสําเร็จของแผนนั้น คณะฯ มีกลไกควบคุมการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์
และตามแผนปฏิบัติราชการ เพ่ือก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยคณะได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานจากหน่วยงานต่างๆ ตามระบบของมหาวิทยาลัย 
ได้แก่ การประเมินผลปฏิบัติราชการประจําปีโดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) การ รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ (KPI)         
14 ตัวชี้วัดจากมหาวิทยาลัย การประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษา โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เป็นต้น 

แผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. 2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  ฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เกิดแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนและ
ผลักดันให้การดําเนินการในภารกิจต่าง ๆ บรรลุเป้าหมายตามประเด็นยุทธศาสตร์ เกิดผลลัพธ์ และผลสัมฤทธิ์ ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะบริหารธุรกิจ           
และศิลปศาสตร ์ 
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แผนปฏิบัติราชการคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
 ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2561 

 
ประวัติความเป็นมาโดยย่อ 
 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จัดตั้งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2500 และมีการพัฒนามาเป็นลําดับ ดังนี้     
  พ.ศ. 2500 จัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกวิชาพณิชยการ 
  พ.ศ. 2507 จัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกวิชาการเลขานุการ 
  พ.ศ. 2510 เปิดแผนกวิชาการบัญชี ระดับ ปวส. 
  พ.ศ. 2518 เปิดแผนกวิชาการตลาด และแผนกวิชาการจัดการ ระดับ ปวส. 
  พ.ศ. 2534 เปิดแผนกวิชาการท่องเที่ยว ระดับ ปวส. 
  พ.ศ. 2543 ยกเลิกการรับนักศึกษาระดับ ปวช. และพัฒนาการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี    
     - สาขาวิชาการบัญชี      
     - สาขาวิชาการจัดการทั่วไป       
           - สาขาวิชาการตลาด 
     - สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 
     - สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
     - สาขาวิชาการท่องเที่ยว      
  พ.ศ. 2549 คณะบริหารธุรกิจและคณะศึกษาท่ัวไปถูกจัดให้อยู่เป็นคณะเดียวกัน โดยเปลี่ยนชื่อเป็น “คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์” 
  พ.ศ. 2558      คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้ถูกปรับเปลี่ยนระบบการบริหารงาน โดยรวมคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ภาคพายัพ 
เชียงใหม่ เข้ากับคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ (คณะกลาง) ให้มีระบบบริหารจัดการเข้าด้วยกัน  
  พ.ศ. 2559      คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาด้านบริหารธุรกิจ ชื่อหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
 เมื่อวันที่ 8 มกราคม ปีพ.ศ. 2548 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศจัดตั้งมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่งขึ้นแทนสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล โดยให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแต่ละแห่งเป็นนิติบุคคล และเป็นส่วนราชการตามกฎหมาย



 

 

3 แผนปฏิบัติราชการประจําปี 2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และในกฎกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน        
พ.ศ. 2549 กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในส่วนของงานด้านวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ได้แบ่งคณะเป็น 4 คณะ คือ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะศิลปกรรมและ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ แต่ละคณะ มีคณบดีเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด  
 ปัจจุบัน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เปิดการเรียนการสอนใน 6 พ้ืนที่ คือ  เชียงใหม่ ตาก เชียงราย ลําปาง  น่าน และพิษณุโลก โดยแต่ละพ้ืนที่มี
หัวหน้าสาขาแต่ละสาขาเป็นผู้บริหารงาน  

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประกอบด้วย 3 สาขาหลัก คือ สาขาบริหารธุรกิจ  สาขาการบัญชี และสาขาศิลปศาสตร์ ซึ่งรับผิดชอบการจัดการเรียน
การสอนหลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2555 ในระดับปริญญาตรีจํานวน  8 หลักสูตร  และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ในระดับปริญญาตรีจํานวน 6 หลักสูตร    
และหลักสูตรปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต อีก 1 หลักสูตร ทั้งนี้ยังมีการสร้างความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการได้แก่   
บริษัทในเครือเซ็นทรัลกรุ๊ป จํากัด และบริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) นอกจากนี้ยังรับผิดชอบจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปของทุกหลักสูตร           
ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาตะวันออก ภาษาตะวันตก และพลศึกษาและนันทนาการ 
 

สัญลักษณ์ประจ าคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

ความหมาย 

เรือส าเภา   หมายถึง องค์ความรู้ที่เก่ียวข้องกับการบริหารธุรกิจ 
ปากกา    หมายถึง องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับศิลปศาสตร์ และแสดงถึงวิสัยทัศน์ในการดําเนินงาน 
เครื่องหมายอินฟินิตี้  หมายถึง การพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง 
คลี่คลาย   หมายถึง เอกลักษณ์ของความเป็นไทย 
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ปรัชญา  บริหารงานแบบมีส่วนร่วม กระจายอํานาจ และหลักธรรมาภิบาล 
ปณิธาน  บัณฑิตคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ “เป็นคนดี มีความรอบรู้ มุ่งม่ันสื่อสารสัมพันธ์ ก้าวทันเทคโนโลยี” 
วิสัยทัศน์ ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ มีคุณธรรม เชี่ยวชาญเทคโนโลยี ขับเคลื่อนพลังประชาคม สู่มาตรฐาน สากล 
พันธกิจ  1. พัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิต Hands - On ที่มีความรู้ มีคุณธรรม บ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการ และพ่ึงพาตนเอง 

2. พัฒนากระบวนการเสริมสร้างงานวิจัย และให้บริ การวิชาการสู่ชุมชน สั งคมที่ ยั่ งยืน  ประสานงานความร่วมมือทั้ งภายนอก                      
และภายในมหาวิทยาลัยฯ 

3. พัฒนาส่งเสริมบุคลากรในทุกๆ ด้าน การเพิ่มศักยภาพ และความก้าวหน้าในสายวิชาชีพ 
4. พัฒนาระบบการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ และสังคม 
5. อนุรักษ์ สร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมสนับสนุนโครงการพระราชดําริของทุกพระองค์ 

อัตลักษณ์ (Identity) 

   บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพที่มีภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นรากฐานโดยใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนา 

เอกลกัษณ์ (Uniqueness) 

ศูนย์กลางวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศเพ่ือชุมชน 
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คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

“เป็นคนดี มีความรอบรู้ มุ่งมั่นสื่อสารสัมพันธ์ ก้าวทันเทคโนโลยี” 

B rilliance ความเฉลียวฉลาด บัณฑิตมีความรอบรู้ สามารถสืบค้นข้อมูล และข้อเท็จจริง ทําความเข้าใจและสามารถประเมินข้อมูลแนวคิดและหลักฐาน
ใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการใช้งานตามสถานการณ์จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย สามารถประยุกต์ใช้ความรู้จากทฤษฎีและประสบการณ์เพ่ือคิด  วิเคราะห์ และ
สังเคราะห์งานอย่างเป็นระบบ แก้ไขปัญหาและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขได้อย่างมีเหตุผล 

A bility ความรู้ความสามารถ บัณฑิตมีความรู้ในสาระสําคัญของศาสตร์ที่ศึกษามีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ สามารถเรียนรู้
หลักการและทฤษฎีทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม สามารถเรียนรู้และประยุกต์ใช้หลั กการตามศาสตร์ที่ศึกษา และบูรณาการความรู้ในสาขา
วิชาชีพ สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล รวมทั้งมีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร ภาษา และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับ สนุนการดําเนินงาน
ของธุรกิจสามารถเลือกใช้รูปแบบของการนําเสนอที่เหมาะสม เพ่ือพัฒนาตนเอง สังคม และชุมชน 

L earning การเรียนรู้ บัณฑิตมีความใฝ่รู้ มีความสามารถในการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างต่อเนื่องเพ่ือพัฒนาตนเองและอาชีพ สามารถคิด
อย่างมีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถประยุกต์ สามารถสรุปประเด็นปัญหา และบูรณาการความรู้สู่การปฏิ บัติ สามารถช่วยและเอ้ือต่อการ
แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมบนพื้นฐานของตนเองและของกลุ่ม เข้าใจการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของเทคโนโลยี 

A ccountability ความรับผิดชอบ บัณฑิตมีภาวะผู้นํา มีความพอเพียงในการดําเนินชีวิต มีทักษะในการทํางานเป็นทีม สามารถปรับตัวเชิงวิชาชีพ เป็นผู้
มีคุณธรรมและจริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ดํารงความเป็น
ไทย มีจิตอาสาและสํานึกสาธารณะทั้งต่อตนเอง องค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงสังคมข้ามวัฒนธรรม 
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สถานที่ตั้ง 
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   

128 ถนนห้วยแก้ว ตําบลช้างเผือก อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ่50300  

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย   
599 หมู่10 ตําบลทรายขาว อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย  57120 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก  
41 ถนนพหลโยธิน ตําบลไม้งาม อําเภอเมือง จังหวัดตาก 63000  

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  น่าน  
59 หมู่ 13 ตําบลฝายแก้ว อําเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000  

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  
52 หมู่ 7 ตําบลบ้านกร่าง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000  

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ลําปาง   
200 หมู่ 17 ตําบลพิชัย อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 52000  
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หลักสูตรการเรียนการสอน 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 เชียงใหม่ ตาก เชียงราย ล าปาง พิษณุโลก น่าน 

หลักสูตรการบัญช ี     -  
หลักสูตรการจัดการ       
หลักสูตรการตลาด     -  
หลักสูตรระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์         
หลักสูตรภาษาอังกฤษธรุกิจ  - - - - - 
หลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ  - - - - - 
หลักสูตรการท่องเท่ียวและโรงแรม   -  - - 
หลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือการสือ่สารสากล   -    
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑติ  - - - - - 
 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
เชียงใหม่ ตาก เชียงราย ล าปาง พิษณุโลก น่าน 

หลักสูตร วิชาเอก 
หลักสูตรการบัญช ี การบัญชี     -  
หลักสูตรบริหารธุรกิจ การจัดการธุรกิจ       

การจัดการโลจิสติกส ์ - -  - - - 
การจัดการสํานักงาน  - - - - - 
การตลาด     -  
ภาษาอังกฤษธุรกิจ  - - - - - 
การจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม ่  - - - - - 

หลักสูตรบริหารธุรกิจ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ  - - - - - 
หลักสูตรสารสนเทศ การจัดการสารสนเทศ     -  

การพัฒนาซอร์ฟแวร์ทางธุรกิจ   -    
หลักสูตรศิลปศาสตร ์ การท่องเที่ยวและการบริการ   -  - - 

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล   -    
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โครงสร้างการบริหารงาน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
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รายช่ือผู้บริหารและกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน 

1. ผศ.พัฐฐพาดา โชติเสถียรกุล  คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศลิปศาสตร์  
2. อาจารย์อุษามาศ รัตนวงศ ์  รองคณบดดี้านบริหารและแผนยทุธศาสตร ์
3. ผศ. กัลยารัตน ์ เศวตนันทน์  รองคณบดดี้านวิชาการและงานวิเทศสัมพันธ ์
4. อาจารย์อนวัช จิตต์ปรารพ  รองคณบดดี้านกิจการนักศึกษาและประกันคณุภาพการศึกษา, หัวหน้าสาขาบรหิารธุรกจิ 
5. ผศ.เสรฐสุดา  ปรีชานนท์  ผู้ช่วยคณบดีด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ  
6. ผศ.วรรณพร ทีเก่ง  ผู้ช่วยคณบดีด้านพัฒนานักศึกษา 
7. อาจารยส์ุทัศน์  กุณา     ผู้ช่วยคณบดีศูนย์การจัดการศึกษาจอมทอง 
8. อาจารย์วรวิทย ์ เลาหะเมทน ี  หัวหน้าสาขาการบัญชี 
9. ผศ.ศักดิส์ายันต ์ ใยสามเสน  หัวหน้าสาขาศลิปศาสตร/์หัวหน้ากลุ่มวิชาบูรณาการ 
10. อาจารย์อนุสรณ ์ คุณานุสรณ ์  ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธรุกิจมหาบณัฑติ 
11. อาจารย์กัญญ์วรา สมใจ  หัวหน้าหลักสูตรบธ.บ. บริหารธุรกิจ/หัวหน้าวิชาเอกการจัดการธุรกิจ 
12. อาจารยส์ุภาวดี  วรุณกลู  หัวหน้าหลักสูตรการบธ.บ. จดัการธุรกิจระหว่างประเทศ 
13. อาจารย์ธีรภพ   แสงศร ี  หัวหน้าหลักสูตรการบธ.บ. ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ, หัวหน้างานอาคารสถานท่ี 
14. อาจารยส์วัสดิ์   หากิน  หัวหน้าหลักสูตร บช.บ. บญัช ี
15. อาจารยส์ุภรพรรณ คนเฉียบ  หัวหน้าหลักสูตร ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 
16. อาจารยส์ุภาภรณ ์ ศุภพลกิจ  หัวหน้าหลักสูตร ศศ.บ. การท่องเที่ยวและการบริการ 
17. อาจารย์อัจฉริน จิตต์ปรารพ  หัวหน้าวิชาเอกภาษาอังกฤษธุรกิจ 
18. อาจารย์ศริิรักษ์ ยาวิราช  หัวหน้าวิชาเอการตลาด 
19. อาจารย์รจุิรา สุขมณ ี  หัวหน้าวิชาเอกการจัดการสาํนักงาน 
20. อาจารย์ธนศักดิ์     ตันตินาคม  หัวหน้าวิชาเอกการจัดการธุรกิจคา้ปลีกสมัยใหม่ โครงการความร่วมมือ กลุ่มบริษัทเซ็นทรัล จํากดั 
21. อาจารยส์ุชาดา   ทรัพยสาร  หัวหน้าวิชาเอกการจัดการธุรกิจคา้ปลีก โครงการความร่วมมือ บริษทั ซีพ ีออลล ์จํากัด (มหาชน)   
22. อาจารย์ปรศินา กุลนรา  หัวหน้ากลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
23. ผศ.ลลิตพรรณ จรรยส์ืบศร ี  หัวหน้ากลุ่มธรุกิจสมัพันธ์ 
24. อาจารย์ตะวัน วาทกิจ  หัวหน้ากลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร ์
25. อาจารยณ์ัฐพงศ์ ดีไพร  หัวหน้ากลุ่มวิชาสุขภาพ 
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26. ผศ.ศิรลิักษณ ์ อินฝาง  หัวหน้าศูนย์ภาษา 
พ้ืนที่ล าปาง 

1. อาจารย์พวงทอง       วังราษฎร์  รองคณบดี 
2. อาจารย์กร       จันทรวิโรจน์  หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ 
3. อาจารย์ปัญจพร       ศรีชนาพันธ ์  หัวหน้าสาขาการบัญชี 
4. ผศ.นวลศรี       จารุทรรศน์  หัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์ 

พ้ืนที่เชียงราย 
1. อาจารย์ชไมพร            รัตนเจริญชัย  รองคณบดี 
2. ผศ.ณภัทร       ทิพย์ศรี  หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ 
3. อาจารย์วรีวรรณ       เจริญรูป  หัวหน้าสาขาการบัญชี 
4. อาจารย์ภีราวิชญ์       ชัยมาลา  หัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์ 

พ้ืนที่น่าน 
1. ผศ.ชุติสร               เรืองนาราบ  รองคณบดี 
2. ผศ.ชุติสร               เรืองนาราบ  หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ 
3. อาจารย์อัจฉราภรณ์       พูลยิ่ง  หัวหนา้สาขาการบัญช ี
4. ผศ.นันทา        เติมสมบัติถาวร หัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์ 

พ้ืนที่ตาก 
1. ผศ.เผด็จ                   ทุกข์สูญ  รองคณบดี 
2. อาจารย์ธีระ               พร้อมเพรียง  หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ 
3. ผศ.กัญฐณา       ดิษฐ์แก้ว  หัวหน้าสาขาการบัญชี 
4. ผศ.เทอดทูล       โตคีรี  หัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์ 

พ้ืนที่พิษณุโลก 
1. อาจารย์สุรีย์พร       ใหญ่สง่า  รองคณบดี 
2. อาจารย์กัญญกาญจน์     ไซเออร์ส  หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ 
3. ว่าท่ีร้อยตรี ดร.นิพล      โนนจุ้ย  หัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์ 
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จ านวนอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
 1) จ านวนอาจารย์ประจ า 

      ตารางสรุปจ านวนอาจารย์แยกตามพ้ืนที่  

พื้นที่ ข้าราชการ พนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา 

พนักงานราชการ พนักงานตาม
พันธกิจ 

ลูกจ้างชั่วคราว รวม 

เชียงใหม่ 39 66 0 0 35 140 

เชียงราย 15 28 0 0 7 50 

ตาก 20 26 0 2 14 62 

น่าน 17 18 0 0 8 43 

พิษณุโลก 12 17 0 0 5 34 

ล าปาง 15 22 0 1 19 57 

รวม 118 177 0 3 88 386 

         หมายเหตุ ข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2561 จากงานบคุลากร 
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 2) จ านวนบุคลากรสายสนับสนุน 
  จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนจําแนกตามเขตพ้ืนที่     

พื้นที่ พ.
สถาบันอุดมศึกษา 

พ.ราชการ พันธกิจตามพันธกิจ ลูกจ้างชั่วคราว จ้างเหมาบริการ รวม 

เชียงใหม่ 15 1 0 14 7 37 

เชียงราย 0 0 0 0 0 0 

ตาก 2 1 0 2 0 5 

น่าน 2 0 0 1 0 3 

พิษณุโลก 1 0 0 0 0 1 

ล าปาง 0 1 0 2 0 3 

รวม 20 3 0 19 7 49 
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พันธกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์ 

พันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ 
1. ด้านการจัดการเรียนการ

สอน 
1. พัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิต Hands - on ที่มีความรู้ มีคุณธรรม        

บ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการ และพึ่งพาตนเอง  
1. ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ด้วยกระบวนการเรียนรู้

ที่บูรณาการเข้ากับการทํางานในสถานประกอบการจริง (WIL)   
2. ด้านการวิจัย 2. ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูงเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติและ

มีศักยภาพในการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมชุมชน
และวัฒนธรรมตลอดจนนําผลงานวิจัยไปยกระดับคุณภาพชีวิตของคนใน
สังคมและนําไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 

2. สร้างความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ วิจัย และ นวัตกรรม Community 
Research and Innovation เพื่อผลิตผลงานวิจัยที่ตอบสนองความ
ต้องการของชุมชนโดยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมและเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตของ
คนในสังคม 

3. ด้านการบริการวชิาการ 3. ให้บริการวิชาการตามความต้องการของชุมชนท้องถิ่น สร้างอาชีพเสริม 
เพิ่มมูลค่า และความมั่นคงให้กับชุมชนด้วยการบริการวิชาการผ่านการมี
ส่วนร่วมของคนในชุมชน 

3. พัฒนาการให้บริการวิชาการตามความต้องการของชุมชนท้องถิ่น สถาน
ประกอบการ และหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน  ส่งเสริมการสร้าง
อาชีพเสริม การเพิ่มมูลค่า และเพิ่มความมั่นคงให้กับชุมชนด้วยการ
บริการวิชาการผ่านการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน มีการใช้ประโยชน์จาก
การบริการวิชาการ เพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน สังคม 

4. ด้านการท านุศิลปะและ
วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม 

4. พัฒนาการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่บูรณาการและเกิดประโยชน์ต่อชุมชน 
สังคม อย่างเป็นรูปธรรม 

4. จัดกิจกรรมที่ฟ้ืนฟู อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา และเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรม 
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่บูรณา
การ และเกิดประโยชน์ต่อชุมชน   

5. ด้านการบริหารจัดการ 5. จัดระบบบริหารจัดการที่ เน้นการส่งเสริม กํากับ ติดตาม มุ่งเน้ นการ
กระจายอํานาจ ตามบทบาท ความรับผิดชอบ ทุกพื้นที่มีส่วนร่วมคิด     
ร่วมทํา ร่วมพัฒนา ใช้ทรัพยากรต่างๆร่วมกันโดยยึดประโยชน์สูงสุดของ
องค์กร 

5. พัฒนาระบบบริหารจัดการและธรรมาภิบาล Good Governance and 
Modern Management พัฒนาคุณภาพการบริหารงานแบบกระจาย
อํานาจ มีคุณภาพและมีส่วนร่วม   
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การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค 

สภาพแวดล้อมภายใน 

ผลการวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมภายใน 

รหัส ประเด็นปัจจัย 

จุดแข็ง (Strengths) 

S1 เป็นคณะฯ ที่รวมศาสตร์ 3 กลุ่มไว้ด้วยกัน ได้แก่ กลุ่มบริหารธุรกิจ กลุ่มการบัญฃี และกลุ่มศิลปศาสตร์ ที่มีหลักสูตรหลากหลาย และกระจายไปยัง 6 พ้ืนที่      
เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้เรียน และแต่ละศาสตร์มีจุดแข็งท่ีสามารถเกื้อกูลกันได้อย่างลงตัว  

S2 มีหลักสูตรที่เป็นที่ต้องการของตลาด และสามารถพัฒนาอาชีพได้ในอนาคต ทั้งในระดับปริญญาและบัณฑิตศึกษา และทุกหลักสูตรได้เข้าสู่ระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา (QA) และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 

S3 มีหลักสูตรมุ่งความเชี่ยวชาญในการฝึกทักษะวิชาชีพทุกหลักสูตร ก าหนดให้นักศึกษาต้องมีทักษะวิชาชีพภายใต้รายวิชาสหกิจศึกษา (Co-operative Education) 
เพ่ือสร้างความพร้อมในการปฏิบัติงานเมื่อจบการศึกษา และสามารถประกอบอาชีพได้อย่างแท้จริงและมีประสิทธิภาพ 

S4 ส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นนักคิด โดยหลักสูตรก าหนดให้นักศึกษาต้องท าโครงการวิจัย/กรณีศึกษา (PBL : Problem - Based Learning, Project Based)  
เพ่ือสร้างความพร้อมให้กับนักศึกษาได้รู้จักการค้นคว้าหาความรู้ และค าตอบผ่านกระบวนการวิจัย/กรณีศึกษา 

S5 ทุกหลักสูตรมีกิจกรรมและโครงการที่สนับสนุนด้านวิชาการที่บูรณาการกับการปฏิบัติงานจริง (WIL : Work Integrated Learning)  
เพ่ือเป็นการพัฒนาทักษะ ความสามารถทางวิชาชีพ และประสบการณ์จริง คิดเป็น ท าเป็น ให้เกิดข้ึนกับผู้เรียน  

S6 มีแผนพัฒนาด้านการศึกษาในการเรียนรวมเหล่า และทุกคณะสามารถเรียนรวมกันได้ แบบ Modular System  

S7 มีแผนและเป้าหมายในการพัฒนาด้านทักษะและความสามารถด้านภาษาต่างประเทศของนักศึกษา ให้ทัดเทียมกับนานาชาติ 

S8 มีการบูรณาการศาสตร์จากหลายๆ ศาสตร์ ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้แบบใหม่ และมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
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จุดอ่อน (Weaknesses) 

w1 บุคลากรสายวิชาการ มุ่งเน้นแต่เฉพาะการเรียนการสอนเป็นหลัก ท าให้ขาดความพร้อมในการพัฒนาประสบการณ์ด้านทักษะที่จ าเป็น เช่น ทักษะเฉพาะทาง
ภาษาต่างประเทศ และการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 

w2 สัดส่วนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิต าแหน่งทางวิชาการและวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายของแผนพัฒนาบุคลากรของคณะ 
w3 บุคลากรสายสนับสนุน ยังมีภาระงานมาก ท าให้ขาดความพร้อมในการพัฒนาประสบการณ์ด้านทักษะที่จ าเป็นทางด้านภาษาต่างประเทศ  และการใช้เทคโนโลยี  

ขั้นสูง รวมถึงทักษะความเชี่ยวชาญในสายงานที่ได้รับมอบหมาย 
w4 อาจารย์ขาดการเข้าถึงแหล่งทุนวิจัยภายนอก และการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยตลอดจนบทความทางวิชาการยังมีน้อย 
w5 ขาดการสร้างระบบในการวัดและประเมินผลการศึกษาท่ีมาตรฐานเดียวกัน 
w6  อาจารย์และเจ้าหน้าที่ขาดความเข้าใจในการเชื่อมกระบวนการ PDCA ตามตัวชี้วัดของงานประกันคุณภาพการศึกษา 
w7 ขาดการน าระบบสนับสนุนการเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยี เช่น E-Learning E-library E-Student E-Service มาใช้ในการยกระดับคุณภาพการด าเนินงานของ

คณะฯ ให้มีประสิทธิภาพ และสร้างความเท่าเทียมกันด้านการศึกษา 
w8 ขาดการสร้างบรรยากาศ สิ่งแวดล้อม สิ่งสนับสนุนที่มีความเป็นนานาชาติ และบรรยากาศทางวิชาการ ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
w9 นักศึกษาขาดทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ภาวะการเป็นผู้น า คุณธรรม จริยธรรม การมีจิตสาธารณะ  ตลอดจนทักษะการด ารงชีวิต อย่างสร้างสรรค์       

และเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน ซึ่งเป็นทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 
w10 ขาดการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ใช้ยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายร่วมกัน 
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สภาพแวดล้อมภายนอก 

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก  

รหัส ประเด็นปัจจัย 

โอกาส (Opportunities) 

O1 มหาวิทยาลัยและคณะ มีนโยบายสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการและสหกิจศึกษาในลักษณะที่ เป็นหุ้นส่วน  (Partnership) หรือลักษณะเครือข่าย 
(Networking) กับมหาวิทยาลัยและสถานประกอบการ ทั้งในและต่างประเทศ ท าให้คณะสามารถสนับสนุนบุคลากรและนักศึกษา ด้านวิชาการ  งานวิจัย      
รวมถึงการท ากิจกรรม และแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษาระหว่างสถาบัน 

O2 จากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ท าให้คณะสามารถจัดหลักสูตรเพ่ือขยายการศึกษาในระดับสากลมากขึ้น  รวมถึงเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา         
ในทุกหลักสูตร  มีโอกาสเข้าสู่ตลาดแรงงานเพ่ิมข้ึน 

O3 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลก ด้านเทคโนโลยี ช่วยให้เกิดองค์ความรู้ ตลอดจนการจัดการเรียนการสอนมีโอกาสได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการศึกษา 
สะดวกรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ 

O4 การให้ความส าคัญต่อการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-long Learning) ท าให้คณะสามารถจัดหลักสูตรตอบสนองความต้องการที่ไม่สิ้นสุด 
O5 นโยบายมหาวิทยาลัย สนับสนุนการศึกษาต่อในระดับระดับปริญญาเอก และส่งเสริมการฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพให้กับอาจารย์ 
O6 แนวคิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เอ้ือให้คณะสามารถผลิตบัณฑิตที่มีองค์ความรู้ ทักษะปฏิบัติ และมีความคิดสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีและนวัตกรรม

เพ่ิมข้ึน เป็นบัณฑิตท่ีสมบูรณ์ ตรงความต้องการของตลาดแรงงานในโลกปัจจุบัน 
O7 มหาวิทยาลัยอ านวยความสะดวกด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  เช่น ห้องปฏิบัติการเรียนรู้  ระบบอินเตอร์เน็ต WiFi ที่ทั่วถึง รวมทั้งพัฒนาระบบสารสนเทศ         

ให้มีมาตรฐานและทันต่อการเปลี่ยนแปลง รวมถึงสนับสนุนการขยายแหล่งทรัพยากร สร้างพ้ืนที่และสภาพแวดล้อมที่ดี เพ่ือการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

อุปสรรค (Threat) 

T1 การก าหนดเกณฑ์ของสกอ. ในการก าหนดคุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ต้องมีต าแหน่งทางวิชาการ/จบการศึกษาในระดับปริญญาเอกไม่ครบตามเกณฑ์  
และอาจารย์ที่มีผลงานวิชาการเกษียณอายุราชการ มีจ านวนมากกว่าที่มีผลงานบริการวิชาการเพ่ิมข้ึน 

T2 สภาวการณ์ทางการแข่งขันและการลงทุนทางการศึกษาเพ่ิมสูงขึ้นของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ และภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ 
T3 การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ก้าวหน้าและรวดเร็ว ท าให้สื่อและอุปกรณ์/ครุภัณฑ์การเรียนการสอนไม่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
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T4 โครงสร้างการเปลี่ยนแปลงของประชากรมีอัตราการเกิดลดลง ส่งผลถึงจ านวนนักศึกษาที่เป็นตัวป้อนในระบบน้อยลง 
T5 สังคมและสภาพแวดล้อมภายนอก เช่น ความไม่รู้เท่าทัน ความสัมพันธ์ทางเพศ ยาเสพติด การพนัน ปัญหาครอบครัว  ที่ระบาดเข้ามาในสถานศึกษา           

รวมถึงการใช้เทคโนโลยีอย่างไม่เกิดประโยชน์ ท าให้เป็นอุปสรรคในการสร้างความแข็งแกร่งในจิตใจที่มุ่งมั่นจะก้าวบรรลุถึงความส าเร็จในการศึกษา  เสื่อมถอย  
ด้านคุณธรรม จริยธรรม และการด ารงชีวิตของนักศึกษา 
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เป้าประสงค์ของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ. 2557 - 2561 
กลยุทธ์ เป้าประสงค์ 

กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน New Approach to Learning เป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้และพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศและแข่งขันได้      
ในระดับสากล 

ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณลักษณะพึงประสงค์ของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

กลยุทธ์ที่  2 : สร้างความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ วิจัย และ นวัตกรรม Community Research and 
Innovation เพื่อผลิตผลงานวิจัยที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนโดยยกระดับคุณภาพชีวิตของคน       
ในสังคมและเพิ่มขีดวามสามารถในการแข่งขันของประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคม 

ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูงเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติและมีศักยภาพในการสร้าง  ผลกระทบ
เชิงบวกต่อเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมชุมชนและวัฒนธรรมตลอดจนนําผลงานวิจัยไปยกระดับคุณภาพชีวิตของคน
ในสังคมและนําไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 

กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนาศักยภาพบัณฑิตและบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะทาง Competency and Good 
Citizenship (Humanization) สร้างบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรให้มีความสมบรูณ์ 

พัฒนาศักยภาพคณาจารย์ โดยการสนับสนุน และให้ความสําคัญแก่  การศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก     
การเสนอขอตําแหน่งทางวิชาการ  การสร้างความเช่ียวชาญในสาขาวิชาที่สอน และการพัฒนาเทคนิควิธีการ
สอน เสริมสร้างนักศึกษาให้มีคุณลักษณะ หรืออัตลักษณ์ตามที่คณะกําหนดมีความสามารถด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

กลยุ ท ธ์ ที่  4  : พั ฒ นาระบบ บริห ารจั ดการแล ะธรรม า ภิบาล  Good Governance and Modern 
Management พัฒนาคุณภาพการบริหารงานแบบกระจายอ านาจ มีคุณภาพและมีส่วนร่วม   

จัดระบบบริหารจัดการที่ เน้นการส่งเสริม กํากับ ติดตาม มุ่ งเน้นการกระ จายอํานาจ ตามบทบาท           
ความรับผิดชอบ ทุกพื้นที่มีส่วนร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมพัฒนา ใช้ทรัพยากรต่างๆร่วมกันโดยยึดประโยชน์สูงสุด
ขององค์กร 

กลยุทธ์ที่ 5 : การสร้างเครือข่ายและพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากล Networking and Internationalization 
สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและ
บุคลากรเพื่อพัฒนาหลักสูตร กิจการหลักสูตรและ พัฒนาโลกทัศน์ วิสัยทัศน์ จากประสบการณ์การศึกษาและ
ท างานกับผู้อ่ืนในสังคมแบบ พหุวัฒนธรรม (Multicultural and Life Skills Literacy) 

พัฒนาความสามารถ ความรู้เชิงวิชาการ วิจัย ทักษะชีวิต ทักษะการทํางานของบัณฑิตและต่อยอดองค์ความรู้
และวิสัยทัศน์ของบุคลากรในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มี คุณภาพของสังคมร่วมกับเครือข่ายตาม
มาตรฐานสากล 

กลยุทธ์ที่ 6 : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ และการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยทั้งระบบ 
Computer and Technology Literacy พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการให้บริการและการบริหารจัดการ    
ในทุกภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย 

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งองค์กร กําหนดให้บุคลากร และนักศึกษามีทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ได้มาตรฐานสากล 
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นโยบายการบริหารและการพัฒนา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
นโยบาย 

นโยบายด้านที่ 1 พัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิต Hands-on ที่มีความรู้ มีคุณธรรม บ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการ และพ่ึงพาตนเอง  
นโยบายด้านที่ 2 พัฒนากระบวนการเสริมสร้างงานวิจัย และให้บริการวิชาการ สู่ชุมชนสังคมที่ ยั่งยืน ประสานงานความร่วมมือทั้งภายนอกและภายใน

มหาวิทยาลัยฯ 
นโยบายด้านที่ 3 พัฒนาส่งเสริมบุคลากรในทุกๆ ด้าน การเพิ่มศักยภาพ และความก้าวหน้าในสายวิชาชีพ 
นโยบายด้านที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ และสังคม 
นโยบายด้านที่ 5 อนุรักษ์ สร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม 

 
แผนพัฒนาตามนโยบาย 
นโยบายด้านที่ 1 พัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิต Hands-on ที่มีความรู้ มีคุณธรรม บ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการ และพึ่งพาตนเอง  

1. ดําเนินกลยุทธ์เชิงรุกในการดึงดูดนักเรียนที่มีคุณภาพให้เข้าศึกษาในคณะมากขึ้น 
1.1  ปรับแนวทางการแนะแนวเชิงรุกเพ่ือให้เข้าถึงนักศึกษากลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะกลุ่มสถาบันอาชีวศึกษามากยิ่งข้ึน เช่น การ Road show ตามสถาบัน  

 อาชีวะต่าง ๆ ทั่วภาคเหนือ ตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย (อาชีวศึกษาต่อมัธยมศึกษา 70: 30) 
1.2  เพ่ิมความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาท่ีผลิตตัวป้อนแก่มหาวิทยาลัย โดยร่วมกันพัฒนาอาจารย์ที่สอนในกลุ่มอาชีวศึกษา (ปัจจุบันมีศิษย์เก่าของ  
       มทร.ล้านนาเป็นอาจารย์ ในสถาบันการศึกษาอาชีวะในจังหวัดภาคเหนือที่ผลิต ปวช. ปวส. เกือบทุกแห่ง) 
1.3  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมให้นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม มีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ จิตอาสา และการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน 
1.4  สร้างเครือข่ายร่วมมือและพัฒนากิจกรรมศิษย์เก่า 
1.5  ให้ทุนการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ กับนักเรียนนักศึกษาเพ่ือดึงดูดนักเรียนที่มีคุณภาพให้เข้าศึกษาต่อในคณะ โดยการสนับสนุนแหล่งเงินทุนทั้งภายใน

และภายนอก เช่น การยกเว้นค่าบํารุงการศึกษาสําหรับนักศึกษาท่ีเรียนดี (เกรดเฉลี่ย 3.75) 
2. ปรับปรุงหลักสูตรและพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน ความต้องการของสังคมและตลาดแรงงาน  

2.1  พัฒนาหลักสูตรใหม่ ๆ ที่ตรงกับความต้องการของตลาดในปัจจุบัน  
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2.1.1 หลักสูตรปริญญาตรี (Undergraduate program) โดยมุ่งเน้นหลักสูตรพหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ (Interdisciplinary program) 
จากการศึกษาพบว่า หลักสูตรใหม่ที่กําลังเป็นที่ต้องการในปัจจุบัน เช่น หลักสูตร Digital Marketing 

2.1.2 พัฒนาหลักสูตรสู่ระดับนานาชาติ เช่น หลักสูตรการท่องเที่ยว เพ่ือสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ และการแลกเปลี่ยน
นักศึกษาตามข้อตกลงที่มหาวิทยาลัยมีข้อตกลงร่วมกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ 

2.1.3 พัฒนาหลักสูตรใหม่   พัฒนาหลักสูตรใหม่ ๆ ให้ตรงกับความต้องการของตลาด และเป็นปัจจุบัน 
2.2  จัดตั้งโครงการบัณฑิตเกียรตินิยม (Honors Class Program) เพ่ือสร้างกระบวนการเรียนการสอนแบบเข้มข้นที่เน้นประสิทธิผลของการเรียนรู้ควบคู่   

กับการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ (Work Integrated Learning) โดยให้นักศึกษาปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่มีบันทึกข้อตกลงร่วมกัน 
1 ภาคการศึกษา และกลับมาเรียนอีก 1 ภาคการศึกษา 

3. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น ศูนย์การเรียนรู้ สถานที่สําหรับจัดกิจกรรมส่งเสริมวิชาการ  
4. ส่งเสริมทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางบริหารธุรกิจและการใช้ภาษาต่างประเทศ 
5. ส่งเสริมให้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการสอน 
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นโยบายด้านที่ 2 พัฒนากระบวนการเสริมสร้างงานวิจัย และให้บริการวิชาการ สู่ชุมชนสังคมที่ยั่งยืน ประสานงานความร่วมมือทั้งภายนอกแล ะภายใน
มหาวิทยาลัยฯ 

1. จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมและแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยคณะ เพ่ือทําหน้าที่ 
1.1  ส่งเสริมให้บุคลากรในคณะฯ จัดหาแหล่งทุนวิจัยทั้งภายในและภายนอก 
1.2  พิจารณาและกลั่นกรองข้อเสนองานวิจัยภายในของคณะ 
1.3  ให้การสนับสนุนด้านอุปกรณ์และเครื่องมือการทําวิจัยและนวัตกรรม 
1.4  สถานที่สําหรับการทําวิจัยและนวัตกรรม 
1.5  แต่งตั้งพ่ีเลี้ยงสําหรับอาจารย์ที่เป็นนักวิจัยหน้าใหม่ 
1.6  ผลักดันให้มีการศึกษาโดยเน้นการวิจัยเพ่ือชุมชนในรายวิชาเรียนมากยิ่งขึ้น 
1.7  ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับต่าง ๆ และผลักดันให้มีวารสารราชมงคลล้านนา ให้อยู่ในฐาน TCI 

2. ส่งเสริมการวิจัยเป็นทีมเพ่ือการบูรณาการองค์ความรู้และสร้างสรรค์ความรู้เชิงสหวิทยาการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างเป็นรูปธรรม 
3.  ขยายเครือข่ายการให้บริการวิชาการกับภาครัฐ ภาคเอกชน   
4. สร้างความตระหนักในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาโดยเฉพาะ ต้นแบบแบบจําลองการบริหารที่ประสบความสําเร็จในการพัฒนาชุมชน หรือการใช้เทคโนโลยี

ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจทางการบริหารต่างๆ  (เช่นฐานข้อมูลช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ) และสร้างกลไกกระตุ้นและขับเคลื่อนให้มีผลงานเชิงนวัตกรรม 
 
นโยบายด้านที่ 3 พัฒนาส่งเสริมบุคลากรในทุกๆ ด้าน การเพิ่มศักยภาพ และความก้าวหน้าในสายวิชาชีพ 

1. จัดทําแผนการพัฒนาบุคลากรเพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และกระตุ้นให้อาจารย์ประจํามีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
2. ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะตามความถนัด 
3. กระตุ้นให้อาจารย์เข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ เข้าสู่โรงเรียนผศ. รศ. ศ. 
4. ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาคุณวุฒิทางการศึกษาให้สูงขึ้นทั้งในและต่างประเทศ 
5. ส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนมีความก้าวหน้าและมั่นคงในเส้นทางอาชีพ 
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นโยบายด้านที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ และสังคม 
1. มีระบบการบริหารจัดการที่ใช้หลักธรรมาภิบาล และสามารถผลักดันคณะให้แข่งขันได้ในระดับสากล 
2. มีระบบการส่งเสริม สนับสนุน  
3. มีการพัฒนาคณะสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
4. มีการพัฒนาระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนา และธํารงรักษาบุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
5. มีการพัฒนาศักยภาพของระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอน และการวิจัย  

 
นโยบายด้านที่ 5 อนุรักษ์ สร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม 

1. สนับสนุนการสร้างเครือข่ายด้านศิลปะและวัฒนธรรมรวมถึงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอย่างเป็นรูปธรรม 
2. รักษาสิ่งแวดล้อม และลดมลภาวะและภาวะโลกร้อนโดยการประหยัดพลังงานและการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้เป็นคณะสีเขียว 
3. ส่งเสริมสนับสนุนโครงการพระราชดําริของทุกพระองค์ 
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บริบทที่เกี่ยวข้อง 

และการวิเคราะห์สถานการณ์แวดล้อม 
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1. วัตถุประสงค์ของแผน 

1.1 เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางและเป้าหมายการดําเนินงานภาพรวมของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และใช้เป็นกรอบ
ทิศทางหรือแนวทางการดําเนินงาในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัด ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

1.2 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทําคําขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในภาพรวมของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
1.3 เพ่ือให้ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่  ทุกระดับ นําไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการในการดําเนินงานบรรลุเป้าหมายที่กําหนดได้                  

อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. กรอบแนวคิดการจัดท าแผน 

จากการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลบริบทที่เก่ียวข้อง เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการกําหนดกรอบแนวคิดสําหรับจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ   พ.ศ. 
2561 ของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ฉบับนี้ มีข้อมูลที่สําคัญที่ได้ศึกษา ประกอบด้วย 1. นโยบายของรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) 2.  
กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 3. ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 4. ทิศทาง
แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2574) 5. แผนพัฒนาการศึกษาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 6. จุดเน้น
นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)  7. ผลการดําเนินงาน ปัญหา และข้อเสนอแนะ                       ในปีงบประมาณที่
ผ่านมา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. นโยบายของรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) 
ตามท่ีนายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 โดยได้กําหนดนโยบายไว้ 11 ด้าน เพื่อให้

สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 มาตรา 19 ที่ระบุให้รัฐบาลมีหน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดิน ดําเนินการให้มี
การปฏิรูปด้านต่างๆ และส่งเสริมความสามัคคีและความสมานฉันท์ของประชาชนในชาติ ดังนี้ 

 นโยบายที่  1  การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 นโยบายที่  2  การรักษาความม่ันคงของรัฐและการต่างประเทศ 

 นโยบายที่  3  การลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 

 นโยบายที่  4  การศึกษาและเรียนรู้ การทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

 นโยบายที่  5  การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน 
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 นโยบายที่  6  การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 

 นโยบายที่  7  การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 

นโยบายที่  8  การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย  และพัฒนา และนวัตกรรม 

นโยบายที่  9  การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

นโยบายที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

 นโยบายที่ 11  การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม    

           คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  มีพันธกิจหลักในการผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้หลักการของการ                
จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ ให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา (Thai Qualification 
Framework for Higher Education) (TQF : HEd.) โดยมุ่งเน้นการสร้างบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม ทักษะ ทางปัญญา มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มี
ความรับผิดชอบ มีความรู้ มีทักษะ การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือส่งเส ริมความสามารถและสร้างทักษะในการประกอบ
อาชีพ มีคุณลักษณะบัณฑิตตามหลักสูตรกําหนด ดังนั้นการดําเนินการตามพันธกิจดังกล่าวจึงเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการหลักสูตรและการเรี ยนการสอน เริ่มตั้งแต่
การกําหนดปัจจัยนําเข้าที่ได้มาตรฐานตามที่กําหนด ประกอบด้วย การมีอาจารย์ที่มีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพและความพร้อม
ของอาจารย์ ควบคู่ไปกับการพัฒนามาตรฐานทางวิชาการ มีกระบวนการบริหารจัดการการเรียนการสอนที่อาศัยหลักการร่วมมือรวมพลังของทุกฝ่ายที่ เกี่ยวข้องทั้ง
ภายในและภายนอกสถาบัน รวมถึงการพัฒนานักศึกษา ที่ต้องหาวิธีการสอน และรูปแบบที่หลากหลายยิ่งขึ้น  รวมทั้งเนื้อหาสาระให้เท่าทันการพัฒนาทางวิชาการ และ 
วิชาชีพในสาขาวิชาต่างๆ  นอกจากนี้ยังเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทหลักในการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลในข้อที่ 4 นโยบายการศึกษาเรียนรู้ การทํานุบํารุง
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม รวมถึงร่วมขับเคลื่อนการดําเนินการตามนโยบายที่ 7 การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน และนโยบายที่ 8 การ
พัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

นโยบายที่ 4 : การศึกษาและการเรียนรู้ การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

รัฐบาลจะนําการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ และความเป็นไทย มาใช้สร้างสังคมให้เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและคุณธรรม
ควบคู่กัน ดังนี้ 

4.1 จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความสําคัญทั้งการศึกษาในระบบและการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพ่ือสร้างคุณภาพของคนไทย
ให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ ประกอบอาชีพและดํารงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสม เป็นคนดีมีคุณธรรม สร้างเสริมคุณภาพการเรียนรู้ 
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โดยเน้นการเรียนรู้เพ่ือสร้างสัมมาชีพในพ้ืนที่ ลดความเหลื่อมล้ํา และพัฒนากําลังคนให้เป็นที่ต้องการเหมาะสมกับพ้ืนที่ ทั้งในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจ
บริการ 

4.2 ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา  ให้สอดคล้องกับความจําเป็นของผู้เรียนและลักษณะพ้ืนที่ของ
สถานศึกษา และปรับปรุง และบูรณาการระบบการกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษาให้มีประสิทธิภาพเพ่ือเพ่ิมโอกาสแก่ผู้ ยากจนหรือ ด้อยโอกาส จัดระบบการสนับสนุนให้
เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษา ทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยจะพิจารณาจัดให้มีคูปองการศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง 

4.3 ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป มีโอกาสร่วมจัดการศึกษา  ที่มีคุณภาพและทั่วถึง และ
ร่วมในการปฏิรูปการศึกษา และการเรียนรู้ กระจายอํานาจการบริหารจัดการการศึกษาสู่สถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามศักยภาพ
และความพร้อม โดยให้สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคล และบริหารจัดการได้อย่างอิสระและคล่องตัวขึ้น  

4.4 พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือให้สามารถมีความรู้และทักษะใหม่ที่สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการ
จ้างงานในอนาคต ปรับกระบวนการเรียนรู้และหลักสูตรให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพ่ือให้เอ้ือต่อการพัฒนาผู้เรียนทั้งในด้าน
ความรู้ ทักษะ การใฝ่เรียนรู้ การแก้ปัญหา การรับฟังความเห็นผู้อ่ืน การมีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองดี โดยเน้นความร่วมมื อระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งใน
และนอกโรงเรียน 

4.5 ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน เพ่ือสร้างแรงงานที่มีทักษะโดยเฉพาะในท้องถิ่นที่มีความต้องการแรงงาน และพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาให้เชื่อมโยงกับมาตรฐานวิชาชีพ 

4.6 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครู ที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู เน้นครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอนนําเทคโนโลยีสารสนเทศ
และเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอนเพ่ือเป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น การเรียนทางไกล การเรียนโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็น
ต้น รวมทั้งการปรับระบบการประเมินสมรรถนะที่สะท้อนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสําคัญ 

4.7 ทะนุบ ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืน ๆ สนับสนุนให้องค์กรทางศาสนามีบทบาทสําคัญในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมตลอดจน
พัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างสันติสุขและความปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืนและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมตามความพร้อม 

4.8 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย เพ่ือ
การเรียนรู้ สร้างความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และความเป็นไทย นําไปสู่การสร้างความสัมพันธ์อันดีในระดับประชาชน ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ 
ตลอดจนเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ 

4.9 สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน  และวัฒนธรรมสากล และการสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่ เป็น
สากล เพ่ือเตรียมเข้าสู่เสาหลักวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน และเพ่ือการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก 
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4.10 ปลูกฝังค่านิยมและจิตส านึกที่ดี รวมทั้งการสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพ เพ่ือเปิดพ้ืนที่สาธารณะให้เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงออก
อย่างสร้างสรรค์ 

นโยบายที ่7 : การส่งเสริมบทบาทและใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 

7.3 พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  ทั้งแรงงานวิชาชีพ แรงงานมีทักษะ และแรงงานไม่มีทักษะ โดยการ
เร่งรัดและขยายผลการใช้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพให้เกิดผลในทางปฏิบัติโดยคํานึงถึงความเป็นเอกภาพกับระบบมาตรฐาน ฝีมือแรงงานและมาตรฐานวิชาชีพใน 8 กลุ่มที่มี
ข้อตกลงการเปิดเสรีในอาเซียนควบคู่ไปกับการวางแผนด้านการผลิตให้เพียงพอ การยกระดับฝีมือแรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ และอุ ตสาหกรรมที่ใช้
แรงงานเข้มข้น การส่งเสริมการพัฒนาระบบการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพ่ือใช้ในการประเมินค่าจ้างแรงงาน 

นโยบายที่ 8 : การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม  
8.2 เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม โดยส่งเสริมระบบการเรียนการสอน ที่เชื่อมโยงระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 

การผลิตกําลังคนในสาขาท่ีขาดแคลน การเชื่อมโยงระหว่างการเรียนรู้กับการทํางาน การให้บุคลากรด้านการวิจัยของภาครัฐสามารถไปทํางานในภาคเอกชน และการให้
อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม มีช่องทางได้เทคโนโลยีโดยความร่วมมือจากหน่วยงานและสถานศึกษาภาครัฐ 

8.3 ปฏิรูประบบการให้สิ่งจูงใจระเบียบและกฎหมายท่ีเป็นอุปสรรคต่อการน างานวิจัยและพัฒนาไปต่อยอดหรือใช้ประโยชน์ รวมทั้งส่งเสริมการจัดทํา
แผนพัฒนาการวิจัยและพัฒนาในระดับภาคหรือกลุ่มจังหวัดเพ่ือให้ตรงกับความต้องการของท้องถิ่น ผลักดันงานวิจัยและพัฒนาไปสู่การช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ โดย
ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย หน่วยงานวิจัยของรัฐ และภาคเอกชน 

8.5 ปรับปรุงและจัดเตรียมให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการวิจัยและพัฒนา และด้านนวัตกรรม  ซ่ึงเป็นโครงสร้าง
พ้ืนฐานทางปัญญาที่คัญในการต่อยอดสู่การใช้เชิงพาณิชย์ของภาคอุตสาหกรรม ให้มีความพร้อมทันสมัยและกระจายในพ้ืนที่ต่าง ๆ เช่น การพัฒนระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ การตั้งศูนย์วิเคราะห์ห้องปฏิบัติการสถาบันและศูนย์วิจัย เป็นต้น 

2. กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
 กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ที่คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติได้ดําเนินการยกร่างตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปีต่อจากนี้ ประกอบด้วย วิสัยทัศน์และเป้าหมายของชาติที่คนไทยทุกคนต้องการบรรลุร่วมกัน ร วมทั้งนโยบาย
แห่งชาติและมาตรการเฉพาะซึ่งเป็นแนวทาง ทิศทาง และวิธีการที่ทุกองค์กรและคนไทยทุกคนต้องมุ่งดําเนินการไปพร้อมกัน อย่างประสานสอดคล้อง เพ่ือให้บรรลุซึ่ง
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สิ่งที่คนไทยทุกคนต้องการ คือ ประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในทุกสาขาของกําลังอํานาจแห่งชาติ อันได้แก่ การเมืองภายในประเทศ  การเมืองต่างประเทศ 
เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีและการสื่อสาร 

วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

ความม่ันคง 

- การมีความม่ันคงปลอดภัย จากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และ
ปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง 

- ประเทศ มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ที่เข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบ
การเมืองที่ม่ันคงเป็นกลไกที่นําไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 

- สังคม มีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกําลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชน มีความเข้มแข็ง ครอบครัว มีความอบอุ่น 

- ประชาชน มีความม่ันคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่ม่ันคงพอเพียงกับการดํารงชีวิต มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

- ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีความม่ันคงของอาหาร พลังงาน และน้ํา 
 

ความม่ังคั่ง 

- ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเป็นประเทศในกลุ่มประเทศรายได้สูงความเหลื่อมล้ําของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับ
ผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมมากข้ึน 

- เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ทั้งภายในและภายนอกประเทศ สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดสําคัญ
ของการเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการทําธุรกิจ มีบทบาทสําคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลก เกิดส าย
สัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง 

- ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และ
ทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

ความย่ังยืน 

- การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้
ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์ 
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- การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคมโลกซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนร่วม 

- มุ่งประโยชน์ส่วนร่วมอย่างย่ังยืน ให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนเพื่อการพัฒนาในทุกระดับอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 

- ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคม ยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์ที่สําคัญ 6 ด้าน ได้แก่ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 

3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (2560-2564)  
กรอบวิสัยทัศน์ 

  จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่ประเทศกําลังประสบอยู่ทําให้การกําหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงต่อเนื่อง
จากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 โดยหลักการของการวางแผนที่น้อมนําและประยุกต์ใช้หลักปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมี
ส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาใน แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต้องให้ความสําคัญกับการกําหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การ
เปลี่ยนผ่านประเทศไทย จากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมี ควา มสุข และนําไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ระยะยาวของประเทศ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 

การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) เป็นการกําหนดตําแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติที่ สศช. ได้จัดทําขึ้น ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้าน การขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภาค
สู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็น แหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมี
นวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
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เป้าหมาย ซึ่งประกอบด้วย 5 เป้าหมาย ดังนี้ 

1. การหลุดพันจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
2. การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัยอย่างมี คุณภาพ ได้แก่ 1) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความม่ันคง

ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (Socio Economic Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 2๗ การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 3) สถาบัน
ทางสังคม มีความเข้มแข็ง เป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน 

3. การลดความเหลื่อมล้ําในสังคม ได้แก่ 1) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากข้ึน 2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถงึ 
4. การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 1) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์

และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 2) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 3) เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือภัย
พิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 4) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5) มี
การบริหารจัดการน้ําให้สมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานของน้ํา 

5. การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่ 1) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม 2) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น 
3) มีการกระจายอํานาจที่เหมาะสม 

ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ซึ่งประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
1.  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ พัฒนาคนทุกช่วงวัย เพ่ือให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพชีวิต

ที่ดี โดยเฉพาะการพัฒนาและดูแลผู้สูงอายุที่จะมีสัดส่วนสูงขึ้นในสังคมสูงวัยทั้งการสร้างงานที่เหมาะสม การฟ้ืนฟูและดูแลสุขภาพเพ่ือชะลอความทุ พพลภาพและโรค
เรื้อรัง การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อสังคมสูงวัย มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพคนเพ่ือเป็นฐานการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและ
รองรับการลดลงของขนาดกําลังแรงงาน โดยการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การป้องกันแล ะควบคุมปัจจัย
ทางสังคมที่กําหนดสุขภาพเพ่ือสร้างสุขภาวะที่ดี การสร้างความอยู่ดีมีสุขให้ครอบครัวไทย รวมทั้งการเสริมสร้างบทบาทของสถาบันทางสังคมและทุนวัฒนธรรมในการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้ําในทุกมิติเพ่ือสร้างความปรองดองในสังคมการ
สร้างโอกาสให้ทุกคนในสังคมไทยสามารถเข้าถึงทรัพยากร แหล่งทุนในการประกอบอาชีพ เพ่ือยกระดับรายได้และขับเคลื่ อนเศรษฐกิจฐานราก การเข้าถึงบริการทาง
สังคมของรัฐตามศักยภาพ สามารถประกอบอาชีพและดํารงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสม เน้นการเรียนรู้เพ่ือสร้ างสัมมนาชีพในพ้ืนที่ การจัดรูปแบบ
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บริการสุขภาพและสวัสดิการทางสังคมขั้นพ้ืนฐานที่จําเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย การพัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องท างการเข้าถึงที่
หลากหลายรวมทั้งการพัฒนาระบบยุติธรรมชุมชน การเพิ่มศักยภาพกองทุนยุติธรรมเพ่ือสร้างโอกาสการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค ซึ่งจะนําไปสู่การลด
ความยากจนและความเหลื่อมล้ําอันจะนําไปสู่การลดความขัดแย้งในสังคมไทย 

3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน ให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการนโยบายการเงินและนโยบายการ
คลังโดยรวมถึงการปฏิรูปภาษีทั้งระบบ เพ่ือรักษาเสถียรภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ การปรับโครงสร้างทั้งห่วงโซ่คุณค่าในภาคเกษตร อุตสาหกรรม 
บริการการลงทุน เพ่ือต่อยอดการสร้างมูลค่าเพ่ิมของสาขาการผลิตและบริการที่เป็นฐานการเติบโตทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน พร้อมทั้งวา งรากฐานการพัฒนาทุนมนุษย์ 
องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งกฎระเบียบ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของสาขาการผลิตและบริการใหม่ และเศรษฐกิจดิจิทัลภายใต้เ งื่อนไขการรักษา
สิ่งแวดล้อมและการใช้ประโยชน์จากศักยภาพของพ้ืนที่ โดยเฉพาะภาคการผลิตและบริการที่มีศักยภาพที่ จะเป็นฐานสําคัญ สําหรับการพัฒนาประเทศในอนาคต เช่น 
อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรและอาหาร อุตสาหกรรมและบริการสร้างสรรค์ อุตสาหกรรมบนฐานชีวภาพ อุตสาหกรรมอากาศยาน อุตสาหกรรมระบบราง อุตสาหกรรม
หุ่นยนต์ ธุรกิจบริการสุขภาพ ธุรกิจบริการทางการเงิน ธุรกิจการจัดประชุมและนิทรรศการนานาชาติ ธุรกิจภาพยนตร์ การศึกษานานาชาติ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการ
ท่องเที่ยว ศูนย์ปฏิบัติการประจําภูมิภาค เป็นต้น ทั้งนี้ โดยจะให้ความสําคัญกับรูปแบบการพัฒนาในรูปคลัสเตอร์ การสร้างความเชื่อมโยง การผลิตและบริการ การ
พัฒนา SMEs และการสร้างผู้ประกอบการและเกษตรกรรุ่นใหม่ รวมถึงการสร้างศักยภาพของลูกหลานเกษตรกร โดยจะต้องพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานเชิงยุทธศาสตร์ทั้งทุน
มนุษย์ โครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การบริหารจัดการและการปรับปรุงกฎระเบียบเพื่ออํานวยความสะดวกต่อการค้า การลงทุน 
เพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศสู่การเป็นชาติการค้า อันจะเป็นการสนับสนุนให้เศรษฐกิจในภาพรวมขยายตัวได้ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 5 ซึ่งเป็นปฐมบทของการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจไทยเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน มุ่งอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม บริหารจัดการน้ําให้มีประสิทธิภาพลดการใช้พลังงาน เพ่ือปรับตัวไปสู่รูปแบบ
ของการผลิตและการบริโภคคาร์บอนต่ําและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากข้ึน รวมทั้งยกระดับความสามารถในการป้องกันผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และภัยพิบัติธรรมชาติ ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ทั้งนี้ เพื่อวางรากฐานและสนับสนุนให้ประเทศมีการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน 

5. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง ให้ความสําคัญกับความม่ันคงที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจน
การพัฒนาศักยภาพให้ประเทศ สามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยมีสาระครอบคลุม ดังนี้ 1) สถาบันหลักของชาติให้ดํารงอยู่อย่างมั่นคง
เป็นจุดยึดเหนี่ยวของสังคม 2) ความสามัคคีของคนในชาติ ลดความเหลื่อมล้ําในทุกมิติและสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 3) ความ สงบสุขและการอยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุขในทุกพ้ืนที่ 4) การบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนฝั่งทะเล เสริมสร้างและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในการแก้ไขปัญหาด้านความ
มั่นคง 5) สร้างความเชื่อมั่นและพัฒนาความร่วมมือในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลก เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของชาติ ให้สามารถป้องกัน แก้ไขปัญหาภัย
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คุกคามข้ามชาติภัยก่อการร้าย 6) เสริมสร้างความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์ 7) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และ
ปกป้องรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 8) เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารพลังงาน และน้ํา โดยการกําหนดแนวทางการบริหารจัดการ 9) เสริมสร้ างและพัฒนา
ศักยภาพการป้องประเทศ การรักษาความสงบภายในและความมั่นคงระหว่างประเทศ รวมทั้งพัฒนาระบบข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ 10) พัฒนาระบบการ
เตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ 11) การบริหารจัดการยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ให้เกิดผลในการปฏิบัติในระดับพ้ืนที่ ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง รวมทั้งสนับสนุนงานศึกษา วิจัย พัฒนาด้านความมั่นคง 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ เพ่ือให้การบริหารจัดการภาครัฐ มีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ มีความ
รับผิดชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรม รวมทั้งประชาชนมีส่วนร่วม มีการกระจายอํานาจ และแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสมระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาคและ
ท้องถิ่น โดยมีประเด็นการพัฒนาสําคัญ ประกอบด้วย การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ การปรับปรุงการให้บริการภาครัฐผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ (E-
Government) การปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ การกระจายอํานาจสู่ท้องถิ่น
โดยการปรับโครงสร้างการบริหารงานท้องถิ่นให้เอ้ือต่อการกระจายอํานาจที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น เพ่ือให้ประเทศ
ไทยปราศจากการคอร์รัปชั่น ซึ่งจะเป็นปัจจัยสนับสนุนสําคัญที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ให้ประสบผลสําเร็จและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ตามกรอบ
ในอนาคตประเทศไทยปี 2577 

7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ในช่วงแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 
12 จะมุ่งเน้นการพัฒนากายภาพโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่ง การเชื่อมโยงเครือข่ายโทรคมนาคม และการบริการจัดการโครงสร้างพ้ืนฐ านเพ่ือสนับสนุน
การพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ พ้ืนที่เมือง การเชื่อมโยงการเดินทางและการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศที่ได้มาตรฐานการพัฒนาความม่ันคงด้านพลังงานและการ
ผลิตพลังงานทดแทน การสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล การลดความเหลื่อมล้ําในการเข้าถึงโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือสร้างอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศ ได้แก่ 
อุตสาหกรรมระบบราง อุตสาหกรรมซ่อมบํารุงและการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน อุตสาหกรรมผลิตอุปกรณ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน รวมทั้งการพัฒนา
ระบบโลจิสติกส์ทั้งในด้านการส่งเสริมผู้ประกอบการไทยในการสร้างเครือข่ายการขนส่งระหว่างประเทศ การพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์และกา รปรับปรุงระบบ
บริหารจัดการ กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง ตลอดจนการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการขนส่งจากถนนสู่รางเป็นหลัก 

8. ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  ให้ความสําคัญกับการขับเคลื่อน การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรม ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ทั้งการเพ่ิมการลงทุนวิจัยและพัฒนา และการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ ฯ ทั้งด้านบุคลากร
วิจัย โครงสร้างพ้ืนฐาน และการบริหารจัดการ เพื่อมุ่งให้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมเป็นเครื่องมือสําคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาในมิติต่าง ๆ ทั้ง
การสร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการให้สามารถตอบสนองความต้องการผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป นําไปสู่ศักยภาพการแข่งขันที่สูงขึ้น เสริมสร้างสังคม
ที่มีตรรกะทางความคิด มีทุนทางปัญญา เพ่ือเป็นรากฐานการดํารงชีวิตที่มีความสุขของคนไทย บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุล อันจะ
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นํามาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน รวมทั้งเพ่ือแก้ไขปัญหาและยกระดับความเจริญให้กับภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดกลไก
บูรณาการระหว่างหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อันจะสนับสนุนให้ประเทศไทยก้าวสู่การแข่งขันในศตวรรษหน้า โดยหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปาน
กลางและก้าวเข้าสู่ประเทศที่มีรายได้สูงในอนาคต 

9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ กําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจสําคัญให้สอดคล้องกับทิศ
ทางการพัฒนาประเทศ ศักยภาพ โอกาสและข้อจํากัดของพ้ืนที่ รวมทั้งความต้องการของภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง เพ่ือรักษาฐานเศรษฐกิจเดิมให้เข้มแข็ง โดยมี
คุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล สร้างฐานเศรษฐกิจใหม่รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพ่ือกระจายกิจกรรมทางเศรษฐกิจและคว ามเจริญสู่
ภูมิภาค พัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาคให้เป็นเมืองน่าอยู่และปลอดภัย สนับสนุนการเชื่อมโยงในภูมิภาคเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของพ้ืนที่
และสร้างความอยู่ดีมีสุขให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง โดยมีสาระครอบคลุม ดังนี้ 1) การพัฒนาภาค 2) การพัฒนาเมื องศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาค 3) การพัฒนา
พ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจหลักบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก และ 4) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน รวมทั้งความเชื่อมโยงกับการพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมและ
บริการที่มีศักยภาพ และโครงการพัฒนาท่าเรือน้ําลึกทวาย 

10. ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค กําหนดยุทธศาสตร์การต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน ภูมิภาค ให้เกิดการ
ประสานงานและพัฒนาความร่วมมือกันระหว่างประเทศทั้งในเชิงรุกและรับอย่างสร้างสรรค์ โดยมุ่งเน้นการดูแลการดําเนิ นงานตามข้อผูกพันและพันธกรณีตลอดจน
มาตรฐานต่าง ๆ ที่ไทยมีความเกี่ยวข้องในฐานะประเทศสมาชิก ทั้งในเวทีระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับอนุภูมิภาพ อาทิ การดําเนินงานเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน (SDGs) การประมง การค้ามนุษย์ และอ่ืน ๆ ให้เข้าสู่มาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับของประชาคมโลก เป็นต้น การเตรียมความพร้อมนการรองรับและ
ดําเนินงานของประเทศไทยภายหลังการเข้าสู่ประชาคมอาซียนในปี 2558 (Post-ASEAN 2015) การปรับตัวและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
เพ่ือรองรับและสอดคล้องกับการดําเนินงานตามพันธกรณีของความร่วมมือระดับภูมิภาค อาทิ Regional Comprehensive Economic Partnerships (RCEP) เป็นต้น 
การเสริมสร้างความเชื่อมโยงกันระหว่างประเทศในอนุภูมิภาคเพ่ือนบ้านและภูมิภาคและการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การให้บริการทาง
การศึกษา การให้บริการด้านการเงิน การให้บริการด้านสุขภาพ การให้บริการด้านโลจิสติกส์ และการลงทุน เพ่ือการวิจัยและพัฒนา ฯ รวมทั้งเป็นฐานความร่วมมือใน
เอเชีย 
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4. ทิศทางแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2574) 
    กรอบวิสัยทัศน์ 

ให้ความสําคัญกับการสร้างระบบการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ เพ่ือเป็นกลไกหลักของการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของทุ นมนุษย์ 
และรองรับการศึกษา การเรียนรู้ และความท้าทายที่เป็นพลวัตของโลกศตวรรษที่ 21 

จุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา 
การศึกษาเป็นเครื่องมือ/กลไกในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความเป็นพลเมือง (เป็นคนดี มีวินัย) มีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะในการ

ปฏิบัติงานที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ (สามารถเรียนรู้ได้ตามความถนัดความสนใจ) และดํารงชีวิตในสังคมอย่างเป็นสุข (มีงาน
ทํา มีอาชีพ มีรายได้ รวมทั้งสามารถปรับตัวและดํารงชีวิตในสังคมได้อย่างรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคมพหุวัฒนธรรมที่เป็นพลวัตรในโลกศตวรรษที่ 
21) 

 
      เป้าหมายของแผน 

1. ลดความแตกต่างในคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระหว่างสถานศึกษา 
-  สถานศึกษาท้ังของรัฐและเอกชนสามารถจัดการศึกษาที่มีคุณภาพไม่ต่ํากว่ามาตรฐานขั้นต่ําที่รัฐกําหนด 
-      สร้างความเชี่ยวชาญและความเป็นเลิศของสถานศึกษา ในการผลิตและพัฒนากําลังคนที่ตอบสนองตอบความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนา
ประเทศ รวมทั้งความท้าทายที่เป็นพลวัตของโลกศตวรรษที่ 21 

2. เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
-  ประชากรที่อยู่ในวัยเรียนได้รับการศึกษาไม่ต่ํากว่าการศึกษาภาคบังคับทุกคน 
-  ประชากรทั้งท่ีอยู่ในวัยเรียนและที่อยู่ในกําลังแรงงานได้รับการพัฒนาขีดความสามารถเต็มตามศักยภาพที่มีอยู่ในตัวตนของแต่ละบุคคล 

3. กระจายอํานาจและความรับผิดชอบไปสู่สถานศึกษา เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
-  สถานศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน มีศักยภาพและความพร้อมได้รับการพัฒนาเป็นสถานศึกษานิติบุคคลในกํากับ เพ่ือความเป็นอิสระคล่องตัว            

และรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน 
4. ลดความสูญเปล่าและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ เพ่ือรองรับการแข่งขันอย่างเสรีรายได้การกํากับของรัฐ 
-  ลดบทบาทและขนาดของภาครัฐจากการเป็นผู้จัดการศึกษาเป็นหลัก มาเป็นผู้กํากับนโยบาย แผน มาตรฐาน ส่งเสริม สนับสนุน ติดตามประเมินผล 
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- รวบรวม เลิกสถานศึกษาที่ขาดศักยภาพและความพร้อมไม่ได้คุณภาพและมาตรฐานและไม่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ (ต้นทุนผลิตต่อหน่วยสู ง 
คุณภาพต่ํา) และให้เปลี่ยนสถานะเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนตามความต้องการจําเป็น 

-  ยุบ/เลิกการผลิตบัณฑิตในคณะ/สาขาวิชาที่ไม่เป็นที่ต้องการของตลาด รวมทั้งรวบรวมสถาบันการศึกษาเพ่ือให้มีขนาดที่เหมาะสมกับความต้อง การ
กําลังคนในอนาคต 

5. สร้างการมีส่วนร่วมในการระดมทุนและการสนองทุนเพ่ือการศึกษาจากทุกภาคส่วนของสังคม  
-  ทรัพยากรเพ่ือการศึกษาที่เพ่ิมขึ้นมาจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม ซึ่งเป็นผู้ได้รับประโยชน์จากการศึกษา โดยเฉพาะผู้ เรียน

ระดับอุดมศึกษา 
6.  ผลิตและพัฒนากําลังคนที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ 
-  ลดการผลิตในสาขาที่ไม่เป็นที่ต้องการของตลาด (สาขาสังคมศาสตร์) เพ่ิมการผลิตในสาขาที่สอนงตอบความต้องการของตลาด (สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
และวิทยาศาสตร์) 

5. แผนพัฒนาการศึกษาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) โดยได้น้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงมาประยุกต์ใช้เป็นกรอบในการ ดําเนินงาน และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.
2560-2564) โดยกําหนดสําระสําคัญ ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ 
“มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคม” 

พันธกิจ 
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสู่สํากล 
2. เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างท่ัวถึง เท่าเทียม 
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 

เป้าหมายหลักของแผนพัฒนาการศึกษาฯ 
1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาประเทศในอนาคต 
2. กําลังคนได้รับการผลิตและพัฒนา เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ 
3. มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
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4. คนไทยได้รับโอกาสในเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
5. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพ และทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล 

ตัวช้ีวัดตามเป้าหมายหลัก 
1. ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชํา 
2. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชําหลักระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจากการทดสอบระดับชําติ 
3. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรม  
4. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีความเป็นพลเมืองและพลโลก 
5. สัดส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษาต่อสายสามัญ 
6. ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สําเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาที่ทํางานให้ 
7. ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาได้งํานทํา หรือ ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
8. ร้อยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ได้รับการเผยแพร่/ตีพิมพ์ 
9. ร้อยละขององค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่นําไปใช้ประโยชน์ หรือแก้ไขปัญหาชุมชน ท้องถิ่น 
10. จํานวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยอํายุ 15 - 59 ปี 
11. ร้อยละของกําลังแรงงานที่สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป 
12. ร้อยละของนักเรียนต่อประชํากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อํายุ 15-17 ปี 
13. สัดส่วนผู้เรียนในสถานศึกษาทุกระดับของรัฐต่อเอกชน 
14. จํานวนภาคีเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด/พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ 
1. ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
2. ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลํากรทางการศึกษา 
3. ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากําลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ 
4. ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
5. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
6. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
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6. จุดเน้นนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) 
ด้วยราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2559 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้ําแต่งตั้งให้

นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการซึ่งในวันที่ 20 
ธันวาคม 2559 นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการทั้งสองท่านคือ           พลเอก 
สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ และหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ได้มอบนโยบายและจุดเน้นเชิงนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  โดยมีสําระสําคัญ ดังนี้ 

7.1 น้อมนําแนวพระราชดําริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร มาขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาให้เกิดเป็นรูปธรรม เพราะพระราชปณิธานของพระองค์ท่านถือเป็นพรอัน
สูงสุด และมอบเป็นนโยบาย เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติแก่หน่วยงานในสังกัด ดังนี้ 

1) พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร มีใจความสําคัญว่า (1) “การศึกษาต้องมุ่งสร้าง
พ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียนใน 2 ด้าน คือ ส่งเสริมให้นักเรียนมีทัศนคติที่ถูกต้อง (2) การศึกษาต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐานชีวิตหรืออุปนิสัยที่มั่นคงเข้มแข็ง อาทิ การสร้างบุคลิกและ
อุปนิสัยที่ดีงาม (Character Education)” 

   2) สืบสานพระราชปณิธานด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงมีแนวพระราชกระแสฯ ทรงพระราชทานใน
วโรกาสต่าง ๆเกี่ยวกับนักเรียน ครู และการศึกษา  

(1) นักเรียน 
“ครูต้องสอนให้เด็กนักเรียนมีน้ําใจ เช่น คนเรียนเก่งช่วยติวเพ่ือนที่เรียนล้าหลัง มิใช่สอนให้เด็กคิดแต่จะแข่งขัน (Compete) กับเพ่ือน 

เพ่ือให้คนเก่งได้ลําดับดี ๆ เช่น สอบได้ที่หนึ่งของชั้นแต่ต้องให้เด็กแข่งขันกับตนเอง” (11 มิ.ย.2555) 
“ครูไม่จําเป็นต้องมีความรู้ทางเทคโนโลยีมาก แต่ต้องมุ่งปลูกฝังความดีให้นักเรียน ชั้นต้น ต้องอบรมบ่มนิสัยให้เป็นพลเมืองดี เด็กโตก็ต้องทํา

เช่นกัน” (6 มิ.ย.2555) 
“เราต้องฝึกหัดให้นักเรียนรู้จักทํางานร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นหมู่คณะมากขึ้น จะได้มีความสามัคคี รู้จักดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ความรู้และประสบการณ์แก่กัน” (5 ก.ค.2555) 
“ทําเป็นตัวอย่างให้นักเรียนเป็นคนดี นักเรียนรักครู ครูรักนักเรียน” (9ก.ค.2555) 
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(2) คร ู
“เรื่องครูมีความสําคัญไม่น้อยกว่านักเรียน ปัญหาหนึ่ง คือ การขาดครูเพราะ จํานวนไม่พอ และครูย้ายบ่อย ดังนั้น ก่อนคัดเลือกเด็กที่จะ

พัฒนาต้องพัฒนาครูก่อน ให้พร้อมที่จะสอนเด็กให้ได้ผลตามที่ต้องการ จึงจะต้องคัดเลือกครูและพัฒนาครู ต้องตั้งฐานะในสังคมของครูให้เหมาะสม และปลูกจิตสํานึก
โดยใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิธีการคือ การให้ทุนและอบรม กล่าวคือ ต้องมีความรู้ทางวิชําการในสําขําที่เหมาะสมที่จะสอน ต้องอบรมวิธีการสอนให้มี
ประสิทธิภาพ มีความเป็นครูที่แท้จริง คือ มีความรักความเมตตาต่อเด็ก ควรเป็นครูท้องที่เพ่ือจะได้มีความผูกพันและคิดที่จะพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดของตน ไม่คิดย้ายไป
ย้ายมา” (11 มิ.ย.2555) 

“ต้องปรับปรุงครูครูจะอายุ 40-50 ปี ก็ต้องเรียนใหม่ ต้องปฏิวัติครูอย่างจริงจัง” (6 มิ.ย.2555) 
“ปัญหาปัจจุบันคือ ครูมุ่งเขียนงานวิทยานิพนธ์ เขียนตําราส่งผู้บริหารเพ่ือให้ได้ตําแหน่งและเงินเดือนสูงขึ้น แล้วบางทีก็ย้ายไปที่ใหม่ ส่วนครูที่มุ่งการ

สอนหนังสือกลับไม่ได้อะไรตอบแทนระบบไม่ยุติธรรม เราต้องเปลี่ยนระเบียบตรงจุดนี้ การสอนหนังสือต้องถือว่าเป็นความดีความชอบหากคนใดสอนดี    ซึ่งส่วนมาก
คือมีคุณภาพและปริมาณ ต้องม ีreward” (5 ก.ค.2555) 

“ครูบางส่วนเวลาสอนนักเรียนจะสอนไม่หมดแต่เก็บไว้บางส่วน หากนักเรียนต้องการรู้ทั้งหมดวิชา ก็ต้องเสียเงินไปสมัครเรียนพิเศษกับครูท่านนั้น จะ
เป็นการสอนในโรงเรียนหรือส่วนตัวก็ตาม” (5 ก.ค.2555) 

7.2 การดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชําติ ระยะ 20 ปี กระทรวงศึกษาธิการจะดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชําติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 
ภายใต้วิสัยทัศน์“ประเทศมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซ่ึงได้กําหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฯ โดยยึด
ยุทธศาสตร์ชําติเป็นจุดเน้นด้านการศึกษาที่จะดําเนินการ 6 ด้าน คือ 

(1) ความม่ันคง 
(2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
(4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเทา่เทียมกันทางสังคม 
(5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบกํารบริหารจัดการภาครัฐ  

7.3 จุดเน้นการดําเนินงํานของกระทรวงศึกษาธิการ 
1) ดําเนินการอยู่ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชําติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 
2) ทุกโครงการของกระทรวงศึกษาธิการต้องเน้นความโปร่งใส และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
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3) กระทรวงศึกษาธิการ ต้องมีคุณลักษณะ MM = Modernized MOE มีการดําเนินกํารสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร พุทธศักราช …. 
4) ดําเนินการเร่งด่วนตามข้อสั่งการของนํายกรัฐมนตรีให้เห็นผลการดําเนินการเป็นรูปธรรม 

7.4 จุดเน้นสําคัญ นโยบาย แนวทางหลักการดําเนินงานและโครงการสําคัญของ 
กระทรวงศึกษาธิการ โดยยึดกรอบยุทธศาสตร์ชําติ 6 ด้านเป็นหลักในการดําเนินการให้เป็นรูปธรรม ดังนี้ 
1) ด้านความม่ันคง 

แนวทางหลัก : พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน 
เน้นการเรียนการสอน เพ่ือเกิดความปรองดอง ความสามัคคีเพ่ือนช่วยเพื่อนโดยใช้รูปแบบ Active Learning 

2) ด้านการผลิต พัฒนากําลังคนและสร้างความสามารถในการแข่งขันแนวทางทางหลัก: ผลิต พัฒนากําลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับการพัฒนา
ประเทศ 

    2.1) การยกระดับมาตรฐาน พัฒนาหลักสูตร สื่อ และครูด้านภาษา 
2.1.1) พัฒนาวิชาภาษาอังกฤษในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างต่อเนื่อง 
2.1.2) ขยายการพัฒนาวิชาภาษาอังกฤษในสถานศึกษาสังกัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยจัดทํา Echo English 

Vocational ซึ่งเป็น Application ภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนอาชีวศึกษาและการอบรมโดย Boot Camp ตลอดจนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ของ
ประชาชน ในรูปแบบต่างๆ อาทิ หลักสูตรภาษาอังกฤษระยะสั้น Application และสื่อต่างๆ ที่หลากหลาย 

2.1.3) พัฒนาวิชาภาษาจีน โดยหลักการเดียวกับวิชาภาษาอังกฤษ โดยปี 2560 จะดําเนินการเป็นกลุ่มเล็กโดยการสนับสนุนของสถานทูต
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
   2.2) การเรียนการสอนระดับอาชีวศึกษาในรูปแบบประชารัฐ ให้พิจารณาแนวทางการปรับโรงงานเป็นโรงเรียน 
3) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนแนวทางหลัก 
    3.1) การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 

3.1.1) การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย 
1) กระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบดูเด็กระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้นอนุบาล 3 (เด็กอายุ 3 - 5 ปี) 
2) หน่วยงานอื่น อาทิ กระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบดูเด็กของศูนย์เด็กเล็ก 
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3.1.2) การส่งเสริม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 
1) เรื่องคุณธรรม เน้นการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในเด็ก เยาวชนและต่อยอดกํารสร้างความดี ซึ่งโมเดลการสร้างความดีมี    
หลายทาง ทั้งในโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนวิถีพุทธและโครงการยุวทูตความด ี
2) รณรงค์ให้เด็ก “เกลียดการโกง ความไม่ซื่อสัตย์” 

3.1.3) การพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร การเรียนการสอน 
1) หลักสูตรมีความยืดหยุ่น ชุมชนท้องถิ่นสามารถออกแบบหลักสูตรเองได้ 
2) ปรับปรุงหลักสูตร โดยเพ่ิม 3 วิชาซึ่งอยู่ในกรอบเดิม ได้แก่ วิชาภูมิศาสตร์ ICT และ Design and Technology โดยวิชํา ICT 

และ Design and Technology เป็นการสนับสนุนช่วยเหลือจากประเทศอังกฤษและประเทศสหรัฐอเมริกา 
3) เน้นกิจกรรมการอา่นโดยเฉพาะการอา่นให้เด็กอนุบาลฟังและการปรับปรุงห้องสมุด 
4) เน้นการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ Active Learning ในห้องเรียนปกติและกิจกรรมเสริม โดยกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิม

เวลารู้ เป็นกิจกรรม/วิธีการย่อย โดยเฉพาะรองรับผลการทดสอบ PISA และ STEM Education 
3.1.4) การวัดและประเมินผล 

1) การวางแผนการประเมินผลนักเรียนนํานําชําติ (PISA) เพ่ือให้ผลคะแนนสูงขึ้น 
2) การประเมินผล O–Net ในวิชําสังคมศึกษาให้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นผู้ประเมิน สําหรับวิชา

คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ให้สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นผู้ออกข้อสอบ 
3) กํารออกข้อสอบวิชําคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ดําเนินการในรูปคณะทํางานออกข้อสอบ 

3.2) การผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลํากรทางการศึกษา 
3.2.1) การสรรหาคร ู

1) โครงการพัฒนาครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น มอบให้ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา เป็นหน่วยงานหลักดําเนินการสรรหาครู (การผลิต รูปแบบการสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การติดตาม พร้อมการ
พัฒนา) 

2) เปิดโอกาสให้คนเก่งมาเป็นครู 
3.2.2) การประเมินวิทยฐานะครูให้เป็นการเชื่อมโยงกับการเรียนการสอน 
3.2.3) การพัฒนาครู การอบรมครู 
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1) หลักสูตรในกํารอบรมครูให้มีความเชื่อมโยงกับการได้รับวิทยฐานะและการได้รับใบอนุญาตวิชาชีพครูโดยต้องเป็นหลักสูตรที่ได้รับ
การอนุมัติ/เห็นชอบ 

2) หน่วยดําเนินการ ให้หน่วยงํานกลางการพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากร ทางการศึกษา ได้แก่ สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย 
และสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลํากรทางการศึกษา 

3) ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและการลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาแนวทางหลัก: โอกาสและความเสมอภาค          
ทางการศึกษา 

    3.1 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาโดยยกระดับคุณภาพสถานศึกษาที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็น
พิเศษอย่างเร่งด่วน (ICU) โดยแต่งตั้งคณะกรรมการฯบริหารจัดการ 

    3.2 เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาให้สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
ทั้งด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบเครือข่าย ด้านระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการศึกษา ด้านสื่อและองค์ความรู้ รวมถึงการ
พัฒนาบุคลากรให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 

    3.3 จัดระบบการคัดเลือกเข้าเรียนมหาวิทยาลัย (Admission) เพ่ือสร้างความเท่าเทียมการใช้สิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
ผ่านระบบ Clearing-House 

4) ด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแนวทางหลัก: พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอนการ
สรา้งจิตสํานึก/ความตระหนักในการพัฒนาอย่างยั่งยืนและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

5) ด้านการพัฒนาระบบและการบริหารจัดการแนวทางหลัก: พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
    5.1) เรื่องกฎหมาย 

เตรียมความพร้อมเกี่ยวกับกฎหมายการศึกษา เพ่ือรองรับร่างรัฐธรรมนูญพ.ศ. ... จํานวน 12 ฉบบั ดังนี้ 
5.1.1) กฎหมายหลัก 

1) พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... 
2) พ.ร.บ.กองทุนช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ พ.ศ. .... 
3) พ.ร.บ. ปฏิรูปการศึกษา : จัดตั้งคณะกรรมการให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน 

5.1.2) กฎหมายรอง ใน พ.ร.บ. ปฏิรูปการศึกษา 
1) พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่..) พ.ศ.... 
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2) พ.ร.บ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3) พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ…. 
4) พ.ร.บ. เงินเดือน วิทยาฐานะและเงินประจําตําแหน่งขา้ราชการครู 
5) พ.ร.บ. การอุดมศึกษา พ.ศ. .... 
6) พ.ร.บ. โรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
7) พ.ร.บ. การศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ. .... 
8) พ.ร.บ. เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา พ.ศ. .... 
9) พ.ร.บ. กองทุนพัฒนาครู พ.ศ. .... 

5.2) ปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5.3) การจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา ที่เป็นรูปธรรม ชัดเจน 
5.4) การขับเคลื่อนนโยบายระดับพ้ืนที ่

 ให้สํานักงานศึกษาธิการภาคและสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด เป็นฐานในการขับเคลื่อนนโยบายเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

5.5) การขับเคลื่อน กํากับและการติดตามการนําจุดเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ 
1) ให้ส่วนราชการ หน่วยในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดทําแผนปฏิบัติการตามจุดเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงศึกษาธิการระดับกระทรวงและระดับหน่วยงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน 
2) สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานหลักและกําหนดกรอบการติดตาม ประเมินผล และรายงาน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 
2.1 จัดตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการนําจุดเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสู่

การปฏิบัติ เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนและติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบาย 
2.2 ติดตามการนําจุดเน้นเชิงนโยบายนโยบายสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย การประชุมติดตามรายไตรมาส รอบ 6 เดือน 

และ 12 เดือน ซึ่งการรายงานข้อมูลเป็นเอกสาร/e-report และการตรวจราชการ 
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2.3 จัดทํารายงานและสรุปผลการปฏิบัติตามนโยบายที่เป็นจุดเน้นที่ต้องเร่งรัดให้ปรากฏผลโดยเร็วในทุกเดือน (ก่อนวัน
พุธสัปดาห์สุดทา้ยของเดือน) 
 
7. ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
            งานยุทธศาสตร์และแผน ได้ดําเนินการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของประเด็นยุทธศาสตร์ พร้อมปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะใน
แผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 ของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ครอบคลุมทัง้ ๖ ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

จ านวน 

ตัวช้ีวัด 

จ านวน 

ตัวช้ีวัดที่
คณะ

ด าเนินงาน 

บรรลุ 

เป้าหมาย 

คิดเป็น 

ร้อยละ 

ไม่บรรล ุ

เป้าหมาย 

คิดเป็น 

ร้อยละ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ :  
พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน New Approach to Learning  

5 3 0 0 3 100 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ :  
สร้างความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม Community Research and 
Innovation 

6 4 1 25 3 75 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ :  
พัฒนาศักยภาพบัณฑิตและบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะทาง Competency and 
Good Citizenship (Humanization) 

6 4 3 75 1 25 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ :  
พัฒนาระบบบริหารจัดการและธรรมาภิบาล Good Governance and Modern 
Management           

7 2 1 50 1 50 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 

จ านวน 

ตัวช้ีวัด 

จ านวน 

ตัวช้ีวัดที่
คณะ

ด าเนินงาน 

บรรลุ 

เป้าหมาย 

คิดเป็น 

ร้อยละ 

ไม่บรรล ุ

เป้าหมาย 

คิดเป็น 

ร้อยละ 

พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการเพ่ือการบริหารงานแบบกระจายอํานาจ มีคุณภาพและ
มีส่วนร่วม 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ ๕ :  
ก า ร ส ร้ า ง เค รื อ ข่ า ย แ ล ะ พั ฒ น า ม ห า วิ ท ย า ลั ย สู่ ส า ก ล  Networking and 
Internationalization 

3 3 1 33.33 2 66.67 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ :  
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ และการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยทั้ง
ระบบ Computer and Technology Literacy 

2 0 0 0 0 0 

รวม 29 16 6 37.50 10 62.50 
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     สรุป  ผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์จากตัวชี้วัดจํานวนทั้งสิ้น  29 ตัวชี้วัด ในรอบระยะเวลาดําเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 – เดือน
กันยายน 2560 มีตัวชี้วัดที่คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์รับผิดชอบหลัก จํานวน 16 ตัวชี้วัด โดยทั้ง 16 ตัวชี้วัด คณะฯ ได้ดําเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย        
แล้วจํานวน 6 ตัวชี้วัด  คิดเป็นร้อยละ 37.50  และยังไม่บรรลุเป้าหมายจํานวน 10 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 62.50  

ปัญหา และอุปสรรค 

        1. ตัวชี้วัดบางตัวข้อมูลอยู่ที่หน่วยงานอ่ืน ตามท่ีได้หมายเหตุไว้ในตัวชี้วัด ทําให้มีข้อจํากัดในการติดตามตัวชี้วัด 

        2. มีโครงการ/กิจกรรมในแต่ละตัวชี้วัดมีจํานวนมาก ทําให้เป็นปัญหาเรื่องระยะเวลา ในการดําเนินงาน 

        ๓. การประเมินบางตัวชี้วัดไม่สามารถติดตามผลการดําเนินงานได้ในรอบระยะเวลาทีท่ําการประเมิน 

        ๔. การดําเนินงานบางโครงการ ไม่เป็นไปตามแผนการดําเนินงาน เนื่องจากเป็นการดําเนินงานร่วมกับหน่วยงานภายนอกการกําหนดแผนงาน และระยะเวลาจึง
ขึ้นอยู่กับหน่วยงานนั้นๆด้วย 

ข้อเสนอแนะ 

      1. ควรมีการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่ยังไม่ได้ดําเนินงานตามกรอบระยะเวลาที่เหลือ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพต่อการดําเนินงานตามแผนงาน 

      2.  ควรนําผลการประเมิน ไปพัฒนากระบวนการดําเนินงานให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่ยังไม่บรรลุ 

      3. ควรนําผลการประเมินแผนปฏิบัติราชการประจําปี ไปใช้เป็นข้อมูลในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี ในปีถัดไป เพ่ือให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด และดําเนินงานแก้ไขใน
ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุให้เป็นไปตามเป้าหมายของหน่วยงานต่อไป 
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8. ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (พ.ศ. 2561 – 2565) 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มสถาบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
1.1 กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ(พ.ศ. 2561-2565)1 
กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลมีแนวทางในการดําเนินงานโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561-2565) โดยมีความจําเป็นต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความชํานาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ เพ่ือรองรับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและการพัฒนาประเทศและเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราช
มงคลสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนําด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาประเทศ   

                                                           
1 กลุ่มสถาบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล. (2559) กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเพ่ือรองรับยุทธศาสตร์ชาติ(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  
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เป้าหมายการพัฒนา 
1. ปฏิรูปการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2. พัฒนาและขยายการจัดการศึกษาในสาขาท่ีเกี่ยวข้องกับ

Mega  Project มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
 3. สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

การด าเนินกิจกรรม 
1. จัดสรรทุนการศึกษาต่อ 
2. พัฒนาบุคลากรโดยการฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน 
3. จัดหาครุภัณฑ์เพ่ือพัฒนาห้องปฏิบัติการ 
4. พัฒนาหลักสูตร 
5. พัฒนางานวิจัยและให้บริการวิชาการแก่สังคม/ชุมช

 
เป้าหมายโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะที่2 (พ.ศ. 2561-2565) 

1. ด้านการพัฒนาผลิตบัณฑิต 
- การปรับกระบวนการการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนา 9 

มทร. สู่การเป็นมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์และ
เท ค โน โล ยี  ต อ บ ส น อ ง น โย บ า ย ข อ ง รั ฐ บ า ล 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 
2. การพัฒนาอาจารย์ 

- พัฒนาอาจารย์ให้เป็นผู้ชํานาญการในสาขาวิชาหลักและ
มีทักษะเชิงบูรณาการ 

 
3. การจัดหาเครื่องมือและห้องปฏิบัติการ 

- การพัฒนาการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้น
พ้ืนฐาน พัฒนาห้องปฏิบัติการเฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับ
ทิศทางการพัฒนาประเทศ และพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

 
4. การพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 

-  พัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้เชิงลึกในแต่ละสาขาวิชาชีพที่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลมีความชํานาญและพัฒนา
อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการให้ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ 

 
5. การพัฒนางานวิจัย 

- พัฒนาแหล่งวิจัยและองค์ความรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยี เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ์ และ
เพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ โดยเน้นการวิจัยเชิงสหวิทยาการ
งานวิจัยร่วมกับภาคเอกชน งานวิจัยเพ่ือตอบสนองนโยบาย
ของรัฐ และงานวิจัยประเภทสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม 

6. ด้านงานบริการวิชาการแก่สังคม 
- เพ่ิมทักษะและพัฒนาอาชีพ เพ่ือการสร้างงาน สร้างรายได้ 
ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี และเสริมสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขนั
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โครงการยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระยะที่ 2 (2561-2565) ประกอบด้วย 6 กลุ่ม ดังนี้ 
1. แผนพัฒนาก าลังคนระบบTransport & Logistics  
     1.1 ศูนย์ฝึกอบรมช่างซ่อมบํารุงอากาศยาน (มทร.กรุงเทพ) 
     1.2 ระบบขนส่งทางราง (มทร.อีสาน) 
     1.3 ระบบขนส่งทางน้ํา (มทร.ศรีวิชัย) 
     1.4 โครงการพัฒนาบุคลากรนักปฏิบัติด้านโลจิสติกส์ระดับอาเซียน       
(มทร.ตะ วันออก) 
 
2 . โค ร งก ารดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศ รษ ฐกิ จ แล ะสั งค ม  (Digital Economy)                
(มทร.พระนคร) 
     2.1. ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy)  
(มทร.พระนคร) 
 
3. โครงการ การบริหารจัดการน้ าทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
(มทร.สุวรรณภูมิ) 
     3.1. โครงการบริหารจัดการน้ํา ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
(มทร.สุวรรณภูมิ) 
 
4. โครงการเกษตรอาหารและโครงการการพัฒนาครูอาชีวศึกษา (มทร.
ธัญบุรี) 
     4.1. การพัฒนาครูอาชีวศึกษา (มทร.ธัญบุรี) 
     4.2. เกษตรอาหาร (มทร.ธัญบุรี) 

     
 

 5. อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry) (มทร.รัตนโกสินทร์) 
          5.1. โครงการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (มทร.รัตนโกสินทร์) 
 

6. โครงการ Social Enterprise/Social Engagement    (มทร.กรุงเทพ) 
     6.1. การจัดตั้งบริษัทกิจการเพ่ือสังคม (มทร.กรุงเทพ) 
     6.2. การสนองงานโครงการพระราชดําริ โครงการหลวง และโครงการสู่
ชุมชน (Social Engagement) (มทร.ล้านนา
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
2.1  ทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตามกรอบระยะเวลา 15  ปี  (พ.ศ. 2552 - 2566) 
จุดเริ่มต้นของการขับเคลื่อนและพัฒนา  ประกอบด้วยทุน (Capital)  ดังต่อไปนี้ ทุนทางด้านบุคลากร  ทุนทางด้านทางกายภาพ  ทุนทางด้านองค์

ความรู้และวัฒนธรรม ทุนทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ทุนทางด้านเงินทุน    ซึ่งทุนเหล่านี้จะไปเอ้ือต่อการพัฒนาที่ก่อให้เกิดการสร้างสร รค์  การสร้างมูลค่าเพ่ิม 
ภูมิปัญญา การเชื่อมโยง  และสภาพคล่อง ตามลําดับซึ่งต้องมีการจัดการทางด้าน  IT  (IT  Management) และสร้างการเชื่อมโยงคุณค่า (Value 
Management)  โดยใช้ภารกิจทั้ง  4  ด้าน เป็นกระบวนการ (Process) คือ  ภารกิจด้านงานวิจัย  ภารกิจด้านการเรียนการสอน  ภารกิจด้านการบริการ
วิชาการแก่สังคม  และภารกิจด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนาธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  

โดยได้นํามากําหนดทิศทางการพัฒนาตามกรอบของจุดมุ่งหมาย วัตถุประสงค์ และภารกิจของมหาวิทยาลัย ได้ดังต่อไปนี้  

มหาวิทยาลัยเสมือน (Virtual หรือ E-University) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนามุ่งมั่นใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการให้
ครบทุกภารกิจ ไม่ว่าจะเป็น E-Learning, E-Research, E-Service, E-Office และ E-Library เป็นต้น ทั้งนี้เพ่ือให้มหาวิทยาลัยเป็นสังคมแห่งองค์ความรู้ 
(Knowledge Society) มีความร่วมมือกับนานาอารยประเทศ (International Collaboration) ทั้งนี้เพื่อให้เกิดเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกิดจากการรวมศาสตร์หลาย 
ๆ ศาสตร์เข้าด้วยกัน (Emerging Technology) 

การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life - Long Learning) ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเองจะต้องคํานึงถึง เพราะในอีก 15  ปี 
ข้างหน้า สังคมจะเป็นสังคมแห่งองค์ความรู้ ทุกกลุ่มงานอาชีพจําเป็นต้องมุ่งสู่สังคมแห่งองค์ความรู้ นอกจากปฏิบัติเป็นแล้ว ยังคงต้องคิดเป็นด้วย ดังนั้น 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเองจําเป็นต้องมุ่งพัฒนาสังคมให้เป็นสังคมที่มีแต่ความห่วงใยและแบ่งปัน (Care and Share) ซึ่งกันและกัน 

สังคมแห่งความรู้และภูมิปัญญา  (Intelligence Society) เป็นสังคมที่อุดมด้วยองค์ความรู้และภูมิปัญญา ทั้งนี้เพ่ือยกระดับและพัฒนาให้เกิด
อัจฉริยะองค์ความรู้ในเชิงบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคม ชุมชน ซึ่งจําเป็นต้องมีการเชื่อ มโยงภูมิปัญญาด้วย
เทคโนโลยีที่ทันสมัย  

ความเป็นคนที่สมบูรณ์ (Humanization) นับว่าเป็นสิ่งท้าทายที่สําคัญมากของทุกองค์กร หากองค์กรมีความเข้าใจกับเป้าหมายและปรัชญาของ
องค์กรในทิศทางเดียวกัน และท่ีสําคัญต้องเข้าใจต่อสังคมท่ีอุดมด้วยความรู้และภูมิปัญญาแล้ว  ก็จะส่งให้มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  

เทคโนโลยีที่ เกิดจากการผสมผสานจากหลาย ๆ ศาสตร์ (Emerging Technology) ทั้งนี้ เพ่ือมุ่งมั่นให้ เกิดเทคโนโลยีใหม่ ๆ (Emerging 
Technology) โดยการบูรณาการจากศาสตร์ต่าง ๆ ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้แบบใหม่ เพ่ือการระดมสมองจากความรู้ที่หลากหลาย การคิดร่วมกัน เห็นพ้อง
ร่วมกัน บนพื้นฐานข้อมูล ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันและให้มีการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ  
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มุ่งสู่ความเป็นสากล (Internationalization) ยุคของโลกาภิวัตน์มีผลกระทบโดยตรงต่อ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาในอนาคตที่ต้อง
สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล โดยมีทิศทางในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ (International Collaboration) ไม่ว่าจะเป็นภารกิจ
ทางด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริหารจัดการ 

ความเป็นมืออาชีพและนักปฏิบัติ   (Hands-on Professional Graduates) ซึ่ งนับว่าเป็นค่านิยมร่วม (core value) ที่สําคัญอันหนึ่ งของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยมีทิศทางจัดการเรียนการสอนให้มีความเชี่ยวชาญเป็นนักปฏิบัติควบคู่ไปกับการคิดเป็น ตลอดจนพัฒ นามาตรฐาน
วิชาชีพการเป็นนักปฏิบัติ พัฒนาองค์ความรู้ให้งานวิชาการก้าวทันการเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นสากล พัฒนาสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในการเรียนการสอน 

ความยั่งยืนทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (Sustainable; Social & Environment) มุ่งไปที่ภารกิจการวิจัย การบริการวิชาการ และ โดยมีทิศ
ทางการพัฒนาการวิจัยในเรื่องของสิ่งแวดล้อม สําหรับภารกิจการบริการวิชาการนั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนามุ่งมั่นสู่การพัฒ นาสังคมให้เป็น
สังคมที่เกื้อกูลและแบ่งปันซึ่งกันและกัน ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ ส่วนภารกิจทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อมนั้น จะมุ่ง
พัฒนาเทคโนโลยีผสมผสานมาประยุกต์สืบค้น เก็บรักษา บูรณะและถ่ายทอดการทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม โดยการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
ทั้งภายในและภายนอกพ้ืนที่เพ่ืออนุรักษ์สืบทอดไปถึงอนุชนรุ่นหลัง 

การพึ่งพาตนเอง (Autonomy) ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้มีธรรมภิบาลและมีความทันสมัยต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงผสมผสานการบริหาร
จัดการร่วมกับเขตพ้ืนที่เป็นเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือให้เกิดความเข้มแข็งพ่ึงตนเองและเลี้ยงตัวเองได้ 
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ความสัมพันธ์ระหว่างภารกิจทั้ง 4+1 ด้าน และข้อท้าทาย (Flagships) ทั้ง 9  
 

การกําหนดทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาในอนาคตอีก 15  ปีนั้น ได้กําหนดบนพ้ืนฐานศักยภาพของพ้ืนที่
เป็นหลัก ทั้งนี้เทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นนั้นจําเป็นต้องสอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ของภาคเหนือ ดังนั้นกล่าวโดยสรุปในภาพรวมของพ้ืนที่ภาคเหนื อ สามารถสรุปได้
ดังนี้คือ 

 พ้ืนที่สูงตอนบน (ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ป่าไม้ แม่น้ํา ลําธาร ภูเขา เป็นต้น) 
 พ้ืนที่ราบลุ่มตอนล่าง (พืชไร่ และปศุสัตว์) 
 ชายแดนติดต่อกับ GMS และ East – West Corridor 
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การเรยีนการสอน          

การวิจัย          

การบริการวิชาการ          

การทะนุบํารุงศลิปวัฒนธรรม
และรักษาสิ่งแวดล้อม 

         

การบริหารจัดการ          
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 ศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจของพ้ืนที่ (การเกษตร การท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม หัตถกรรม สมุนไพรและสุขภาพ) 
จากสภาพของภาคเหนือดังได้กล่าวข้างต้นแล้ว สามารถกําหนดทิศทางของเทคโนโลยีที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาสามารถท่ีจะเข้าไปมี

บทบาทต่อสังคม ชุมชนในฐานะที่เป็นสถาบันทางการศึกษาโดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือให้เกิดคุณค่าร่วมได้เป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ 

1. กลุ่ม Green and Clean Technology  
เทคโนโลยีนี้ครอบคลุมถึงเทคโนโลยีสะอาดและรักษาสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้รวมถึงเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับพลังงาน (Energy) อาหาร (Food) การจัดการ

ของเสีย (Waste Management) และรวมถึงเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) เป็นต้น 
2. กลุ่ม Logistics Technology 

สภาพภูมิประเทศของภาคเหนือมีความเหมาะสมมากที่ต้องคํานึงถึงเทคโนโลยีนี้โดยเฉพาะสินค้าทางการเกษตรจากภาคเหนือทุกปีจะเกิดปัญหามา
โดยตลอด หากมีการศึกษาอย่างจริงจัง ปัญหาสินค้าทางการเกษตรอาจจะไม่ปัญหาอีกต่อไป 

3. กลุ่ม ICT  
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะมีบทบาทมากในยุคสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ในอีก 15 ปี ไม่ว่าจะเป็นการศึกษา การวิจัย การ

บริการ วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการ การท่องเที่ยว ภูมิปัญญา เป็นต้น 
4. กลุ่ม Fine Art Technology 
ศิลปวัฒนธรรมของสังคมในอนาคตจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้เทคโนโลยีเพ่ือความยั่งยืน  แต่ต้องอยู่บนพ้ืนฐานของความยั่งยืนและสอดคล้องกั บวิถีชีวิต

และวัฒนธรรมความเป็นเอกลักษณ์ของสังคม ชุมชน 
อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีทั้ง 4 กลุ่มนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาในฐานะมหาวิทยาลัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะต้องเป็นที่

พ่ึงของสังคมและชุมชนในภาคเหนือ 
 

2.2 กรอบแผนพัฒนาระยะยาว 
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศดังกล่าวมาแล้วข้างต้น ส่งผลให้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ต้องเตรียมความ

พร้อมและปรับเปลี่ยนให้มีการบริหารเปลี่ยนแปลงที่ดีและยั่งยืนด้วยการจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2552 
- 2566) ทั้งนี้เพ่ือเป็นกรอบรองรับการพัฒนาเทคโนโลยี การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ในอนาคต โดยเฉพาะการผลิตกําลังคนให้
เป็นนักปฏิบัติผนวกกับนักคิดทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การพัฒนาทักษะใหม่ ๆ ให้กับแรงงานไทย สร้างงานวิจัยและพัฒนาเพ่ือแก้ปัญหาสังคมชุมชน
โดยเฉพาะในเขตภาคเหนือของประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืน ในขณะเดียวกันบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนาทุกคนจะต้องทํางานและอยู่ได้บนพ้ืนฐานและสภาพแวดล้อมที่มีความสุข  มีความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กรเพ่ือนํา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
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ล้านนาให้บรรลุเป้าหมายได้ในอนาคต กรอบแผนการพัฒนาระยะยาวของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนานั้น ได้มีการวิเคราะห์เป็นลําดับขั้นตอนบน
พ้ืนฐานข้อมูล และการมีส่วนร่วมของบุคลากรทั้งในและนอก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  

เป้าหมายสําคัญของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ต้องการ“ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี มี
วัตถุประสงค์ให้การศึกษา  ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่เน้นการปฏิบัติ  ทําการสอน  ทําการวิจัย  ผลิตครูวิชาชีพ   ให้บริการท างวิชาการในด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่สังคม  ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  โดยให้ผู้สําเร็จอาชีวศึกษามีโอกาสในการศึกษาต่อด้านวิชาชีพ
เฉพาะทางระดับปริญญาเป็นหลัก” มหาวิทยาลัยจึงได้จัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในระยะยาว 15 ปี (พ.ศ. 2552 – 2566) นี้
ขึ้น โดยแยกตามภารกิจด้านต่างๆ ทั้ง 4 ด้าน ดังนี้  

2.2.1 เป้าหมายยุทธศาสตร์ด้านการเรียนการสอน  
เพ่ือให้ได้บัณฑิตที่มีจิตสํานึกที่ดีในสังคมองค์ความรู้มีทักษะและความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นสากลโดยสร้าง

เครือข่ายความร่วมมือ บนพื้นฐานการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ การเรียนการสอน 
2.2.2 เป้าหมายยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย  

เพ่ือยกระดับและพัฒนาให้เกิดอัจฉริยะองค์ความรู้ในเชิงบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยจิตสํานึกนักวิจัยที่ดี เพ่ือสร้างคว าม
เข้มแข็งให้กับสังคม ชุมชน 
2.2.3 เป้าหมายยุทธศาสตร์ด้านการบริการวิชาการ  

เพ่ือให้ผู้รับบริการเข้าถึงเครือข่ายความร่วมมือการให้บริการที่มีจิตสํานึกที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และนําองค์ความรู้ไปพัฒนาเ ศรษฐกิจ 
สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
2.2.4 เป้าหมายยุทธศาสตร์ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม  

เพ่ือยกระดับและพัฒนาจิตสํานึกของคนในสังคม ชุมชน  รักและหวงแหนศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม โดยใช้องค์ความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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มหาวิทยาลัย RMUTL Transform to Localization  5  Flagships (2+3)  
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

"ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง 
ยั่งยืน 

เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ" 

- ลดความเหลื่อมล้ า 
- พัฒนาคุณภาพคน 

2 Flagshipsปูพ้ืนฐานแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ า 
1. มหาวิทยาลัยเพ่ือพัฒนาก าลังคนฐานราก 

(University for Workforce Development) 
2. มหาวิทยาลัยนักปฏิบัติ( Hands-On University) 

- เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
- เน้นการพัฒนาไปสู่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

สร้างสรรค์ นวัตกรรม Thailand 4.0 

3 Flagshipsเพ่ิมขีดความสามารถตามยุทธศาสตร์ชาติ 

3. มหาวิทยาลัยเกษตรกร (Farmer University)  
4. มหาวิทยาลัยการขนส่ง  

(Transportation University) 
5. มหาวิทยาลัยการค้าระหว่างประเทศ  

(International Trading University) 
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บริหารงานแบบมีส่วนร่วม กระจายอํานาจ และหลักธรรมาภิบาล 

พันธกิจคณะ
บริหารธุรกิจและ

ศิลปศาสตร์ 

ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ มีคุณธรรม เชี่ยวชาญเทคโนโลยี ขับเคลื่อนพลังประชาคม สู่มาตรฐานสากล 

ปรัชญา 

วิสัยทัศน์ 

1. พัฒนากระบวนการผลิต
บั ณ ฑิ ต  Hand On ที่ มี
ความรู้ มีคุณธรรม บ่มเพาะ
การเป็นผู้ประกอบการ และ
พึ่งพาตนเอง 

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 ภูมิปัญญา
ท้ อ งถิ่ น แ ล ะ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม 
ส่งเสริมสนับสนุนโครงการ
พระราชดําริของทุกพระองค์ 

 
1. การพัฒนาการศึกษาเพื่อผลิตกําลังคนนักปฏิบัต ิ

(Hands-On) 
ยุทธศาสตร ์ 2. การพัฒนามหาวิทยาลยัเพื่อการเติบโตร่วมกับการ

พัฒนาประเทศ 
3.ยุทธศาสตร์พัฒนาการบริหารจัดการ และการ

สร้างฐานวัฒนธรรมองค์กร 

บธ.1 ปรับกระบวนการคัดเลือกและร่วม
ผลิตตัวป้อนสายวิชาชีพ เชิงรุก 

บธ.2 การพัฒนากระบวนการจัดการศึกษา
แบบนักปฏิบัติ Hands-On 

บธ 3 การเตรียมความพร้อมใน
การศึกษาในระดับอุดมศึกษา 

บธ 5 พัฒนาศักยภาพนักศึกษา
ด้านภาษาเพื่อการสื่อสาร 

กลยุทธ ์

บธ.6 พัฒนากลไกความร่วมมือกับผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย  
(Stakeholder Retention) ภาครัฐ เอกชน  ประชาสังคม ศิษย์เก่า 
ผู้ปกครอง ผูเ้รียน เครือข่ายสถาบันการศึกษาทัง้ในและต่างประเทศ 

บธ.7 ใช้วิทยาการ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ในการขับเคลื่อนพัฒนาท้องถ่ิน (สอดคล้องพันธกิจ) 

การเรียนการสอน โครงการ/กิจกรรมตามพันธกิจ 
4 ด้าน 

งานวิจัย 

 

การบรกิารวิชาการ การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

การบริหารจัดการ 

บธ 4 พัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาด้านสารสนเทศ 

บธ.8 สร้างหน่วยธุรกิจความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัยร่วมกับ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค

ประชาสังคม สถาบันการศึกษาท้ังในและ
ต่างประเทศ (Public Private Partnership 

Business Unit) 

บธ.9 สร้างความตระหนักในคุณค่า 
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ (สอดคล้องพันธกิจ) 

 บธ.10 พัฒนากลไกการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัย 

บธ.11 การจัดการเพื่อสร้างเสถียรภาพการบริหารงาน และ
ความมั่นคงทางการเงิน 

บธ.12 บริการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ของ
มหาวิทยาลัย อย่างรอบด้าน  
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กลยุทธ์คณะ

บริหารธุรกิจและ
ศิลปศาสตร์ 
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หน่วย
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1. การพัฒนาการศึกษา
เพื่อผลิตกําลังคนนักปฏิบัต ิ
(Hands-On) 

1.1 ปรับกระบวนการ
คัดเลือกและร่วมผลิตตัว
ป้อนสายวิชาชีพ เชิงรุก 

บธ.1 ปรับกระบวนการ
คัดเลือกและร่วมผลิตตัว
ป้อนสายวิชาชีพ เชิงรุก 

1.จํานวนการรับนักศึกษาใหม่ที่มีสัดส่วน
การรับนักศึกษา จากอาชีบธึกษาต่อสาย
สามัญ เป็น 70:30 (7,500 คน/ปี) 

บธ.1.1 จํานวนการรับนักศึกษาใหม่ที่มสีัดส่วนการรับนักศึกษา จากอา
ชีบธึกษาต่อสายสามัญ เป็น 70:30 

คน : ปี 2,580 

(1,832 : 748) 

    บธ.1.2 จํานวนเครือข่ายสถานศึกษาทีอ่อกไปแนะแนวหรอืจัดกิจกรรม
เพื่อแนะนําหลักสูตรของคณะ 

หน่วยงาน 10 

    บธ.1.3 ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าศึกษาต่อในคณะที่มาจากเครือข่าย
สถานศึกษาที่ออกไปแนะแนวหรือจัดกจิกรรมเพื่อแนะนําหลักสูตรของ
คณะ 

ร้อยละ 3 

 1.2 การพัฒนา
กระบวนการจัดการศึกษา
แบบนักปฏิบัติ Hands-On 

บธ.2 การพัฒนา
กระบวนการจัดการศึกษา
แบบนักปฏิบัติ Hands-On 

2.ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีมี
งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 
1 ปี หลังสําเร็จการศึกษา(95%) 

บธ.2.1 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีมีงานทําหรือประกอบอาชีพ
อิสระ ภายใน 1 ปี หลังสําเร็จการศึกษา 

ร้อยละ 70 

   3.ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ตามกรอบ TQF และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของมหาวิทยาลัย (ระดับดีมาก) 

บธ.3.1 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตามกรอบ TQF และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคณะ 

ระดับ ดีมาก 

    บธ.3.2 ระดับความสําเร็จของการจัดกจิกรรมส่งเสริมพัฒนานักศึกษา
เพื่อให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ โดยนักศึกษามีส่วนรว่ม 

ระดับ 1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจกรรมส่งเสริมพัฒนา
นักศึกษา 

ระดับ 2 มีแผนงานโครงการ/กิจกรรม การจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนา
นักศึกษาโดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารคณะ โดยมี

ระดับ ดีมาก 
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กิจกรรมมุ่งเน้น คือ  

- กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน ์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 

- กิจกรรมสร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 

- กิจกรรมส่งเสริมศิลปและวัฒนธรรม 

- กิจกรรมส่งเสริมการใช้ทักษะทางภาษาและ IT 

ระดับ 3 มีการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ/กิจกรรม การจัดกิจกรรม
ส่งเสริมพัฒนานักศึกษา 

ระดับ 4 มีการติดตามผลและประเมินผลความสําเร็จของกิจกรรมส่งเสริม
พัฒนานักศึกษาและรายงานผลการดําเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการคณะ 

ระดับ 5 มีการปรับปรุงการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
คณะ 

   5.ร้อยละของหลักสูตรที่มีผลงาน/
โครงการ/กิจกรรมของนักศึกษาที่ใช้
ทักษะวิชาชีพ ที่ทาํให้เกิดประโยชน์/
มูลค่าเพิ่ม ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(100%) 

บธ.5.1 ร้อยละของหลักสูตรที่มีผลงาน/โครงการ/กิจกรรมของนักศึกษาที่
ใช้ทักษะวิชาชีพ ที่ทาํให้เกิดประโยชน์/มูลค่าเพิ่ม ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(100%) 

ร้อยละ 100 

 

    บธ.5.2 จํานวนหลกัสูตรที่จัดการเรียนการสอนร่วมกบัหน่วยงานภายนอก หลักสูตร 3 

    บธ.5.3 ผลการประเมินตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพนักศึกษาทุกหลกัสูตร ระดับ ดี 
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  บธ 3 การเตรียมความ
พร้อมในการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา 

 บธ5.4 นักศึกษามีความพร้อม สามารถปรับตัวในการใช้ชีวิตตลอด
การศึกษาในมหาวิทยาลยั และสามารถปรับตัวในการประกอบอาชีพใน
อนาคต 

 ดี 

  บธ 4 พัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาด้านสารสนเทศ 

 บธ 5.5 นักศึกษามึความสามารถในการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศได้
อย่างมีประสิทธภิาพ 

 ดี 

  บธ 5 พัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาด้านภาษาเพื่อการ
สื่อสาร 

 บธ 5.6 นักศึกษามีความสามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 ดี 

2. การพัฒนา
มหาวิทยาลัยเพื่อการ
เติบโตร่วมกับการพัฒนา
ประเทศ 

2.1 พัฒนากลไกความ
ร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย  (Stakeholder 
Retention) ภาครัฐ 
เอกชน  ประชาสังคม ศิษย์
เก่า ผู้ปกครอง ผู้เรียน 
เครือข่ายสถาบันการศึกษา
ทั้งในและต่างประเทศ 

บธ.6 พัฒนากลไกความ
ร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย  (Stakeholder 
Retention) ภาครัฐ 
เอกชน  ประชาสังคม ศิษย์
เก่า ผู้ปกครอง ผู้เรียน 
เครือข่ายสถาบันการศึกษา
ทั้งในและต่างประเทศ 

6.มูลค่าที่เกิดจากผลของการผลิตบัณฑิต 
วิจัย และการบริการวิชาการ ความ
ร่วมมือกับเครือข่ายภายนอก ในการ
พัฒนาพื้นที่เป้าหมายให้มีความมั่นคง 
และยั่งยืน (250 ล้านบาท) 

บธ.6.1 มูลค่าที่เกิดจากผลของการผลิตบัณฑิต วิจัย และการบริการ
วิชาการ ความรว่มมือกบัเครือข่ายภายนอก ในการพัฒนาพื้นที่เปา้หมายให้
มีความมั่นคง และยั่งยืน 

ล้านบาท 4 

 2.2 ใช้วิทยาการ 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมในการ
ขับเคลื่อนพัฒนาท้องถิ่น 
(สอดคล้องพันธกิจ) 

บธ.7 ใช้วิทยาการ 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมในการ
ขับเคลื่อนพัฒนาท้องถิ่น 
(สอดคล้องพันธกิจ) 

7.จํานวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนาภายใต้
โครงการหลวง/ โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริฯ/ศาสตร์พระราชา (30 
ชุมชน) 

บธ.7.1 จํานวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนาภายใต้โครงการหลวง/ โครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ/ศาสตร์พระราชา 

ชุมชน 1 

   8.จํานวนผลงานวจิัย/สิ่งประดิษฐ์/งาน บธ.8.1 จํานวนผลงานวจิัย/สิ่งประดิษฐ/์งานสร้างสรรค์ ที่ได้รับรางวัล ผลงาน 1 
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หน่วย
นับ 

เป้าหมาย 
2561 

สร้างสรรค์ ที่ได้รับรางวัลระดับชาติ 
นานาชาติ และหรือนาํไปใช้ประโยชน ์
(100 ผลงาน) 

ระดับชาติ หรือนานาชาต ิ

    บธ.8.2 จํานวนผลงานวจิัย/สิ่งประดิษฐ/์งานสร้างสรรค์ ที่นําไปใช้
ประโยชน ์

ผลงาน 3 

    บธ.8.3 จํานวนผลงานวจิัยและผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ เช่น 
เข้าร่วมประชุมวิชาการ การตีพิมพ์บทความในวารสาร ทั้งระดับชาติ และ
ระดับนานาชาต ิ

ผลงาน 30 

 2.3 สร้างหน่วยธุรกิจความ
ร่วมมือระหวา่ง
มหาวิทยาลัยรว่มกับ 
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
ประชาสังคม 
สถาบันการศึกษาทั้งในและ
ต่างประเทศ (Public 
Private Partnership 
Business Unit) 

บธ.8 สร้างหน่วยธุรกิจ
ความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัยรว่มกับ 
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
ประชาสังคม 
สถาบันการศึกษาทั้งในและ
ต่างประเทศ (Public 
Private Partnership 
Business Unit) 

9.มูลค่าจากความร่วมมือหนว่ยธุรกิจ
ระหว่างมหาวิทยาลัยรว่มกับภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม 
สถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ 
(200 ล้านบาท) 

บธ.9.1 มูลค่าจากความร่วมมือหนว่ยธรุกิจระหวา่งมหาวิทยาลยัร่วมกับ
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สถาบันการศึกษาทั้งในและ
ต่างประเทศ 

ล้านบาท 2 

    บธ.9.2 ระดับความสําเร็จของความรว่มมือระหวา่งมหาวิทยาลยัร่วมกบั
ภาครัฐเอกชน ภาคประชาคม เพือ่ขับเคลื่อนทางด้านการท่องเท่ียว (MISE) 
ทั้งการพัฒนากําลังคนและระบบการบรหิารจัดการ 

ระดับ 1 สร้างศูนย์ความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนทางด้าน Transportation 

ระดับ 2 ศูนย์ความร่วมมือทางด้าน Transportation มีแผนงานโครงการ/

ระดบั 1 
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กิจกรรม เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาพัฒนากาํลังคนและระบบการ
บริหารจัดการ 

ระดับ 3 มีการดําเนินการตามแผนงานโครงการ/กิจกรรม เพื่อขับเคลื่อน
ไปสู่เป้าหมายทีว่างไว ้

ระดับ 4 มีการประเมินผลความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรม ตามแผนที่
วางไว ้

ระดับ 5 มีการประเมินผลความสําเร็จของวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งศูนย์ 

 2.4 สร้างความตระหนักใน
คุณค่า ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญา สิ่งแวดลอ้มและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
(สอดคล้องพันธกิจ) 

บธ.9 สร้างความตระหนัก
ในคุณค่า ศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
(สอดคล้องพันธกิจ) 

10.จํานวนองค์ความรู้ด้าน
ศิลปะวัฒนธรรม ภูมปิัญญาท้องถิ่นและ
การรักษาสิ่งแวดล้อม ที่ถกูจัดเก็บและ
หรือนําไปใช้ประโยชน ์โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ (30 องค์ความรู้) 

บธ.10.1 ระดับความสําเร็จของการส่งเสริมให้มีการทํานุบํารุงศิลปและ
วัฒนธรรม 

ระดับ 1 กําหนดผู้รับผิดชอบในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   

ระดับ 2 จัดทําแผนด้านทาํนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกาํหนดตัว
บ่งชี้วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนรวมทั้งจัดสรรงบประมาณ
เพื่อให้สามารถดําเนินการได้ตามแผน 

ระดับ 3 กํากับติดตามให้มีการดาํเนินงานตามแผนด้านทาํนุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

ระดับ 4 ประเมินความสําเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค์
ของแผนด้านทํานุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ระดับ 5 นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านทํานุบาํรุง
ศิลปะและวัฒนธรรม และจัดเก็บองค์ความรู้ที่มีคุณค่า 

องค์ความรู้ 2 
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3.ยุทธศาสตร์พัฒนาการ
บริหารจัดการ และการ
สร้างฐานวัฒนธรรม
องค์กร 

3.1 พัฒนากลไกการ
บริหารจัดการมหาวิทยาลยั 

บธ.10 พัฒนากลไกการ
บริหารจัดการมหาวิทยาลยั 

11.ระดับผลการประเมินของ
มหาวิทยาลัยทางด้านหลักธรรมาภบิาล 
(ระดับดีมาก) 

บธ.11.1 ระดับผลการประเมินของคณะทางด้านหลักธรรมาภิบาล ระดับ ดี 

    บธ.11.2 ระดับความสําเร็จของการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge 
Management :KM) 

ระดับ 1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อจัดการองค์ความรู้  (Knowledge 
Management :KM) 

ระดับ 2 มีการจัดทําแผนการจัดการความรู้  (Knowledge 
Management :KM) อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจดา้นการผลิตบัณฑิตและ
ด้านการวจิัย 

ระดับ 3 มีการดําเนินงานจามแผนการจัดการองความรู้  (Knowledge 
Management :KM) 

ระดับ 4 มีการสรุปแนวทางที่ดีเพื่อประยุกต์ใช้กับหนว่ยงานอยา่งเป็น
รูปธรรม 

ระดับ 5 มีการเผยแพร่แนวทางปฏิบัติทีด่ี 

ระดับ 3 

    บธ.11.3 ระดับความสําเร็จของการบรหิารความเส่ียงและการควบคุม
ภายใน 

ระดับ 1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนการบริหารความเส่ียง
และการควบคุมภายใน 

ระดับ 3 
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ระดับ 2 มีการจัดทําแผนการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน 

ระดับ 3 มีการดําเนินงานตามแผนการบริหารความเส่ียงและการควบคุม
ภายใน 

ระดับ 4 มีการประเมินผลความสําเร็จตามแผนการบริหารความเส่ียงและ
การควบคุมภายใน 

ระดับ 5 มีการวางแผนปรับปรุงการดําเนินงานของการบริหารความเส่ียง
และการควบคุมภายใน 

 3.2 การจัดการเพื่อสร้าง
เสถียรภาพการบริหารงาน 
และความมั่นคงทางการ
เงิน 

บธ.11 การจัดการเพื่อ
สร้างเสถียรภาพการ
บริหารงาน และความ
มั่นคงทางการเงิน 

12.ร้อยละของหนว่ยงานหลกั (16 
หน่วยเบกิจ่าย) ที่บริหารแผนงาน แผน
งบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ภายใต้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ร้อยละ 95) 

บธ.12.1 ร้อยละความสาํเร็จที่บรรลุตามแผนปฏิบัติราชการประจาํปี ร้อยละ 95 

 3.3 บริการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ ของ
มหาวิทยาลัย อย่างรอบ
ด้าน 

บธ.12 บริการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ ของ
มหาวิทยาลัย อย่างรอบ
ด้าน 

13.ระดับความพึงพอใจของบุคลากรด้าน
ภาวะความสุข (ระดับดีมาก) 

บธ.13.1 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรด้านภาวะความสุข (ระดับดี
มาก) 

ระดับ ดี 

    บธ.13.2 ระดับความสําเร็จของการพฒันาบุคลากรให้มีศักยภาพ
สอดคล้องกับการขับเคลื่อนมหาวิทยาลยั 

ระดับ 1 มีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสอดคล้องกับการ
ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย 

ระดับ 2 มีการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสอดคล้อง

ระดับ 3 
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กับการขบัเคลื่อนมหาวิทยาลยั 

ระดับ 3 มีการติตตามการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสอดคล้องกับการ
ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย 

ระดับ 4 มีการประเมินผลความสําเร็จตามแผนพัฒนาบุคลากรให้มี
ศักยภาพสอดคล้องกับการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย 

ระดับ 5 มีการวางแผนปรับปรุงการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ
สอดคล้องกับการขับเคลื่อนมหาวิทยาลยั 
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65 แผนปฏิบัติราชการประจําปี 2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

แนวทางการจัดสรรงบประมาณคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2561 

แนวทางการจัดสรรงบประมาณคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ 2561 ให้ความสําคัญกับการขับเคลื่อนกลยุทธ์         
ของมหาวิทยาลัย เน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพ เสริมสร้างความเข้มแข็งและโดดเด่นในทุกเขตพ้ืนที่ ให้มีมาตรฐานสากล  และส่งเสริมการปฏิรูป      
การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย ทั้งด้านคุณภาพครู หลักสูตร และกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งในทุกภารกิจของมหาวิทยาลัย  
โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และการตอบสนองต่อพันธกิจของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ทั้ง 4 ด้านได้แก่ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย          
การบริการวิ ชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมถึงการบริหารจัดการภายในหน่วยงาน โดยได้กําหนดนโยบายงบประมาณและแนวทางการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้ 

1. ให้ความสําคัญกับการดําเนินงานตามภารกิจของคณะ และมหาวิทยาลัย ที่มีผลต่อการส่งเสริมคุณภาพและประสิทธิภาพในการผลิตบัณฑิต
นักปฏิบัติ 

2. บูรณาการการดําเนินงานตามภารกิจต่างๆ ของหน่วยงานให้ดําเนินงานครอบคลุมทั้งระบบอย่างมีประสิทธิภาพ ลดคว ามซ้ําซ้อน        
โดยเชื่อมโยงกับกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน (PA) ของผู้บริหาร และหน่วยงาน 

3. เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน คณะ และพ้ืนที่  ควบคู่กับการพิจารณาการใช้จ่ายงบประมาณให้ครอบคลุมแหล่ง
เงินและจัดลําดับความสําคัญของภารกิจของหน่วยงาน และมหาวิทยาลัย 

4. บริหารจัดการงบประมาณให้เพียงพอต่อการบริหารงานทุกพันธกิจของหน่วยงาน ให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด 
5. เพ่ิมงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรทางด้านวิชาชีพ และด้านทักษะการใช้ภาษา 

 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้รับจัดสรรวงเงินงบประมาณ จํานวน 149,469,237 บาท เพ่ือให้หน่วยงาน คณะ และพ้ืนที่มีงบประมาณรายจ่าย

เพียงพอในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ และมหาวิทยาลัย  
 

 

 

 



 
 

66 แผนปฏิบัติราชการประจําปี 2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

โครงสร้างงบประมาณ 
โครงสร้างงบประมาณคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีสาระส าคัญสรุปดังนี้ 
งบประมาณประจําปี 2561 

งบประมาณแผ่นดิน  จํานวน 70,490,532 บาท  คิดเป็น   47.50 % 
งบประมาณรายได้  จํานวน  78,978,705 บาท  คิดเป็น   52.50 % 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  จ านวน  149,469,237 บาท  คิดเป็น 100.00 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

67 แผนปฏิบัติราชการประจําปี 2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

 รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

หมวดรายจ่าย 
งบประมาณจัดสรรประจ าปี 2561   

รวมงปม. 
แผ่นดิน รายได้ 

1. งบบุคลากร 29,157,420 10,339,984 39,497,404 

  1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจ า 24,419,220 0 24,419,220 
    1.1.1 เงินเดือน 24,419,220 0 24,419,220 

      1.1.1.1 อัตราเดมิ 21,426,420 0 21,426,420 
      1.1.1.2 เงินค่าตอบแทนรายเดือนส าหรับข้าราชการ 1,530,000 0 1,530,000 
      1.1.1.3 เงินประจ าต าแหน่งทางวิชาการ 1,462,800 0 1,462,800 

  1.2 ค่าจ้างช่ัวคราว 4,500,000 10,305,864 14,805,864 
    1.2.1 ค่าจ้างช่ัวคราว 4,500,000 10,305,864 14,805,864 

  1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 238,200 0 238,200 
    1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 238,200 0 238,200 

  1.4 เงินเดือนเลื่อนขั้น 3% 0 34,120 34,120 
2. งบด าเนินงาน 8,927,425 28,292,021 37,219,446 
  2.1 ค่าตอบแทน 2,884,800 22,327,241 25,212,041 

    2.1.2 ค่าตอบแทนผูป้ฏิบัติงานให้ราชการ 2,376,000 21,885,751 24,261,751 
      2.1.2.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตังิานให้ราชการ 2,376,000 21,885,751 24,261,751 

    2.1.4 เงินประจ าต าแหน่งผู้บรหิารที่มีวาระ 508,800 294,000 802,800 
    2.18 สมทบกองทุนมหาวิทยาลัย 2%(งปผ.) 0 147,490 147,490 
  2.2 ค่าใช้สอย 3,544,600 2,934,380 6,478,980 

    2.2.1 ค่าเบี้ยเลีย้ง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ 377,400 1,512,500 1,889,900 
    2.2.3 ค่าซ่อมแซมครภุัณฑ ์ 1,688,200 0 1,688,200 

    2.2.4 ค่าจ้างเหมาบริการ 1,470,000 0 1,470,000 



 
 

68 แผนปฏิบัติราชการประจําปี 2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

หมวดรายจ่าย 
งบประมาณจัดสรรประจ าปี 2561   

รวมงปม. 
แผ่นดิน รายได้ 

    2.2.5 เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม 9,000 430,580 439,580 
    2.2.6 ค่าบริหารจดัการพลังงาน 0 991,300 991,300 
  2.3 ค่าวัสด ุ 2,498,025 3,030,400 5,528,425 

    2.3.1 วัสดสุ านักงาน 369,500 300,000 669,500 
    2.3.7 วัสดุการศึกษา 2,128,525 2,730,400 4,858,925 

3. งบลงทุน 2,436,800 0 2,436,800 
  3.1 ค่าครุภณัฑ ์ 2,436,800 0 2,436,800 
    3.1.1 ครุภณัฑ์การศึกษา 2,436,800 0 2,436,800 

      3.1.1.1 ค่าครุภณัฑส์ูงกว่า 1 ล้านบาท 1,000,000 0 1,000,000 
      3.1.1.2 ค่าครุภณัฑ์ต่ ากว่า 1 ล้านบาท 1,436,800 0 1,436,800 

4. งบเงินอุดหนุน 29,968,887 2,920,000 32,888,887 
  4.6 ค่าใช้จ่ายบุคลากร 29,968,887 0 29,968,887 

  4.8 โครงการน าเสนอผลงานวิชาการ  0 420,000 420,000 
  4.7 เงินอุดหนุนเพื่อค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการวิจัยพื้นฐาน 0 2,500,000 2,500,000 
5. งบรายจ่ายอื่น 0 5,960,300 5,960,300 

  5.21 ค่าธรรมเนยีมกิจกรรมนักศกึษา(1500ต่อภาคเรียน) 0 5,960,300 5,960,300 
    5.21.1 ค่าปฐมนิเทศนักศึกษา 0 164,400 164,400 

    5.21.2 ค่าอบรมจริยธรรม 0 328,800 328,800 
    5.21.3 ค่าปฏิทินกิจกรรม 0 44,000 44,000 
    5.21.4 ค่าตรวจโรค 0 219,200 219,200 

    5.21.5 ค่าคู่มือนักศึกษาใหม ่ 0 109,600 109,600 
    5.21.8 ค่าเบี้ยประกันอุบัตเิหต ุ 0 901,400 901,400 



 
 

69 แผนปฏิบัติราชการประจําปี 2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

หมวดรายจ่าย 
งบประมาณจัดสรรประจ าปี 2561   

รวมงปม. 
แผ่นดิน รายได้ 

    5.21.9 ค่าส่งเสริมสุขภาพ 0 450,700 450,700 
    5.21.10 ค่าบ ารุงกีฬา 0 1,352,100 1,352,100 
    5.21.11 ค่ากิจกรรมนักศึกษา 0 1,352,100 1,352,100 

    5.21.12 ค่าจัดท าเสื้อกิจกรรม 0 676,200 676,200 
    5.21.13 ค่าจัดท าสมุดกิจกรรม 0 180,400 180,400 

    5.21.14 ค่าใบรับรองกิจกรรม (นศ.ปีสุดท้าย) 0 30,300 30,300 
    5.21.15 ค่าปัจฉิมนิเทศ (นศ.ปสีุดท้าย) 0 151,100 151,100 
6. สมทบมหาวิทยาลัย 0 18,310,900 18,310,900 

7. สมทบคณะ 0 122,400 122,400 
10. น าส่งค่าสาธารณูปโภค 0 3,771,100 3,771,100 

17. โครงการพิเศษ 0 9,262,000 9,262,000 
  Central  0 1,264,000 1,264,000 

  CP all 0 1,162,700 1,162,700 
  MBA 0 734,000 734,000 
  IBM 0 6,101,300 6,101,300 

รวม 70,490,532 78,978,705 149,469,237 
 
 
 
 
 
 



 
 

70 แผนปฏิบัติราชการประจําปี 2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

 รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 
 งบประมาณแผ่นดิน 

 

หมวดรายจ่าย 

งบประมาณจัดสรรประจ าปี 2561  หน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

แผ่นดิน 

โครงการวิจัยฯ วิทยาศาสตร์ฯ สังคมศาสตร์ฯ บริการวิชาการฯ ท านุบ ารุงฯ บุคลากรภาครัฐฯ รวมแผ่นดิน 

1. งบบุคลากร 0 0 0 0 0 29,157,420 29,157,420 

  1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจ า 0 0 0 0 0 24,419,220 24,419,220 
    1.1.1 เงินเดือน 0 0 0 0 0 24,419,220 24,419,220 
      1.1.1.1 อัตราเดมิ 0 0 0 0 0 21,426,420 21,426,420 

      1.1.1.2 เงินค่าตอบแทนรายเดือนส าหรับข้าราชการ 0 0 0 0 0 1,530,000 1,530,000 
      1.1.1.3 เงินประจ าต าแหน่งทางวิชาการ 0 0 0 0 0 1,462,800 1,462,800 

  1.2 ค่าจ้างช่ัวคราว 0 0 0 0 0 4,500,000 4,500,000 
    1.2.1 ค่าจ้างช่ัวคราว 0 0 0 0 0 4,500,000 4,500,000 
  1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 0 0 0 0 0 238,200 238,200 

    1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 0 0 0 0 0 238,200 238,200 
  1.4 เงินเดือนเลื่อนขั้น 3% 0 0 0 0 0 0 0 

2. งบด าเนินงาน 0 2,295,660 6,113,965 0 0 517,800 8,927,425 
  2.1 ค่าตอบแทน 0 0 2,376,000 0 0 508,800 2,884,800 

    2.1.2 ค่าตอบแทนผูป้ฏิบัติงานให้ราชการ 0 0 2,376,000 0 0 0 2,376,000 
      2.1.2.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตังิานให้ราชการ 0 0 2,376,000 0 0 0 2,376,000 
    2.1.4 เงินประจ าต าแหน่งผู้บรหิารที่มีวาระ 0 0 0 0 0 508,800 508,800 

    2.18 สมทบกองทุนมหาวิทยาลัย 2%(งปผ.) 0 0 0 0 0 0 0 



 
 

71 แผนปฏิบัติราชการประจําปี 2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

หมวดรายจ่าย 

งบประมาณจัดสรรประจ าปี 2561  หน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
แผ่นดิน 

โครงการวิจัยฯ วิทยาศาสตร์ฯ สังคมศาสตร์ฯ บริการวิชาการฯ ท านุบ ารุงฯ บุคลากรภาครัฐฯ รวมแผ่นดิน 

  2.2 ค่าใช้สอย 0 1,042,900 2,492,700 0 0 9,000 3,544,600 

    2.2.1 ค่าเบี้ยเลีย้ง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ 0 42,900 334,500 0 0 0 377,400 
    2.2.3 ค่าซ่อมแซมครภุัณฑ ์ 0 1,000,000 688,200 0 0 0 1,688,200 
    2.2.4 ค่าจ้างเหมาบริการ 0 0 1,470,000 0 0 0 1,470,000 

    2.2.5 เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม 0 0 0 0 0 9,000 9,000 
    2.2.6 ค่าบริหารจดัการพลังงาน 0 0 0 0 0 0 0 

  2.3 ค่าวัสด ุ 0 1,252,760 1,245,265 0 0 0 2,498,025 
    2.3.1 วัสดสุ านักงาน 0 369,500 0 0 0 0 369,500 

    2.3.7 วัสดุการศึกษา 0 883,260 1,245,265 0 0 0 2,128,525 
3. งบลงทุน 0 0 2,436,800 0 0 0 2,436,800 
  3.1 ค่าครุภณัฑ ์ 0 0 2,436,800 0 0 0 2,436,800 

    3.1.1 ครุภณัฑ์การศึกษา 0 0 2,436,800 0 0 0 2,436,800 
      3.1.1.1 ค่าครุภณัฑส์ูงกว่า 1 ล้านบาท 0 0 1,000,000 0 0 0 1,000,000 

      3.1.1.2 ค่าครุภณัฑ์ต่ ากว่า 1 ล้านบาท 0 0 1,436,800 0 0 0 1,436,800 
4. งบเงินอุดหนุน 0 0 0 0 0 29,968,887 29,968,887 
  4.6 ค่าใช้จ่ายบุคลากร 0 0 0 0 0 29,968,887 29,968,887 

  4.8 โครงการน าเสนอผลงานวิชาการ  0 0 0 0 0 0 0 
  4.7 เงินอุดหนุนเพื่อค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการวิจัยพื้นฐาน 0 0 0 0 0 0 0 

5. งบรายจ่ายอื่น 0 0 0 0 0 0 0 
  5.21 ค่าธรรมเนยีมกิจกรรมนักศกึษา(1500ต่อภาคเรียน) 0 0 0 0 0 0 0 

    5.21.1 ค่าปฐมนิเทศนักศึกษา 0 0 0 0 0 0 0 



 
 

72 แผนปฏิบัติราชการประจําปี 2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

หมวดรายจ่าย 

งบประมาณจัดสรรประจ าปี 2561  หน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
แผ่นดิน 

โครงการวิจัยฯ วิทยาศาสตร์ฯ สังคมศาสตร์ฯ บริการวิชาการฯ ท านุบ ารุงฯ บุคลากรภาครัฐฯ รวมแผ่นดิน 

    5.21.2 ค่าอบรมจริยธรรม 0 0 0 0 0 0 0 

    5.21.3 ค่าปฏิทินกิจกรรม 0 0 0 0 0 0 0 
    5.21.4 ค่าตรวจโรค 0 0 0 0 0 0 0 
    5.21.5 ค่าคู่มือนักศึกษาใหม ่ 0 0 0 0 0 0 0 

    5.21.8 ค่าเบี้ยประกันอุบัตเิหต ุ 0 0 0 0 0 0 0 
    5.21.9 ค่าส่งเสริมสุขภาพ 0 0 0 0 0 0 0 

    5.21.10 ค่าบ ารุงกีฬา 0 0 0 0 0 0 0 
    5.21.11 ค่ากิจกรรมนักศึกษา 0 0 0 0 0 0 0 

    5.21.12 ค่าจัดท าเสื้อกิจกรรม 0 0 0 0 0 0 0 
    5.21.13 ค่าจัดท าสมุดกิจกรรม 0 0 0 0 0 0 0 
    5.21.14 ค่าใบรับรองกิจกรรม (นศ.ปีสุดท้าย) 0 0 0 0 0 0 0 

    5.21.15 ค่าปัจฉิมนิเทศ (นศ.ปสีุดท้าย) 0 0 0 0 0 0 0 
6. สมทบมหาวิทยาลัย 0 0 0 0 0 0 0 

7. สมทบคณะ 0 0 0 0 0 0 0 
10. น าส่งค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 0 0 0 0 
17. โครงการพิเศษ 0 0 0 0 0 0 0 

  Central  0 0 0 0 0 0 0 
  CP all 0 0 0 0 0 0 0 

  MBA 0 0 0 0 0 0 0 
  IBM 0 0 0 0 0 0 0 

รวม 0 2,295,660 8,550,765 0 0 59,644,107 70,490,532 



 
 

73 แผนปฏิบัติราชการประจําปี 2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

 งบประมาณรายได้ 

หมวดรายจ่าย 

งบประมาณจัดสรรประจ าปี 2561  หน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

รายได้ 

โครงการวิจัยฯ วิทยาศาสตร์ฯ สังคมศาสตร์ฯ บริการวิชาการฯ ท านุบ ารุงฯ บุคลากรภาครัฐฯ รวมรายได้ 

1. งบบุคลากร 0 0 0 0 0 10,339,984 10,339,984 
  1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจ า 0 0 0 0 0 0 0 
    1.1.1 เงินเดือน 0 0 0 0 0 0 0 

      1.1.1.1 อัตราเดมิ 0 0 0 0 0 0 0 
      1.1.1.2 เงินค่าตอบแทนรายเดือนส าหรับ
ข้าราชการ 0 0 0 0 0 0 0 
      1.1.1.3 เงินประจ าต าแหน่งทางวิชาการ 0 0 0 0 0 0 0 
  1.2 ค่าจ้างช่ัวคราว 0 0 0 0 0 10,305,864 10,305,864 

    1.2.1 ค่าจ้างช่ัวคราว 0 0 0 0 0 10,305,864 10,305,864 
  1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 0 0 0 0 0 0 0 

    1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 0 0 0 0 0 0 0 
  1.4 เงินเดือนเลื่อนขั้น 3% 0 0 0 0 0 34,120 34,120 

2. งบด าเนินงาน 0 2,282,806 25,431,145 0 0 578,070 28,292,021 
  2.1 ค่าตอบแทน 0 431,106 21,748,645 0 0 147,490 22,327,241 
    2.1.2 ค่าตอบแทนผูป้ฏิบัติงานให้ราชการ 0 431,106 21,454,645 0 0 0 21,885,751 
      2.1.2.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตังิานให้
ราชการ 0 431,106 21,454,645 0 0 0 21,885,751 

    2.1.4 เงินประจ าต าแหน่งผู้บรหิารที่มีวาระ 0 0 294,000 0 0 0 294,000 
    2.18 สมทบกองทุนมหาวิทยาลัย 2%(
งปผ.) 0 0 0 0 0 147,490 147,490 
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หมวดรายจ่าย 

งบประมาณจัดสรรประจ าปี 2561  หน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
รายได้ 

โครงการวิจัยฯ วิทยาศาสตร์ฯ สังคมศาสตร์ฯ บริการวิชาการฯ ท านุบ ารุงฯ บุคลากรภาครัฐฯ รวมรายได้ 

  2.2 ค่าใช้สอย 0 991,300 1,512,500 0 0 430,580 2,934,380 
    2.2.1 ค่าเบี้ยเลีย้ง คา่เช่าท่ีพักและค่า
พาหนะ 0 0 1,512,500 0 0 0 1,512,500 
    2.2.3 ค่าซ่อมแซมครภุัณฑ ์ 0 0 0 0 0 0 0 
    2.2.4 ค่าจ้างเหมาบริการ 0 0 0 0 0 0 0 

    2.2.5 เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม 0 0 0 0 0 430,580 430,580 
    2.2.6 ค่าบริหารจดัการพลังงาน 0 991,300 0 0 0 0 991,300 

  2.3 ค่าวัสด ุ 0 860,400 2,170,000 0 0 0 3,030,400 
    2.3.1 วัสดสุ านักงาน 0 0 300,000 0 0 0 300,000 
    2.3.7 วัสดุการศึกษา 0 860,400 1,870,000 0 0 0 2,730,400 

3. งบลงทุน 0 0 0 0 0 0 0 
  3.1 ค่าครุภณัฑ ์ 0 0 0 0 0 0 0 

    3.1.1 ครุภณัฑ์การศึกษา 0 0 0 0 0 0 0 
      3.1.1.1 ค่าครุภณัฑส์ูงกว่า 1 ล้านบาท 0 0 0 0 0 0 0 

      3.1.1.2 ค่าครุภณัฑ์ต่ ากว่า 1 ล้านบาท 0 0 0 0 0 0 0 
4. งบเงินอุดหนุน 0 800,000 2,120,000 0 0 0 2,920,000 
  4.6 ค่าใช้จ่ายบุคลากร 0 0 0 0 0 0 0 

  4.8 โครงการน าเสนอผลงานวิชาการ  0 0 420,000 0 0 0 420,000 
  4.7 เงินอุดหนุนเพื่อค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการวิจัยพื้นฐาน 0 800,000 1,700,000 0 0 0 2,500,000 
5. งบรายจ่ายอื่น 0 586,900 5,373,400 0 0 0 5,960,300 
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หมวดรายจ่าย 

งบประมาณจัดสรรประจ าปี 2561  หน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
รายได้ 

โครงการวิจัยฯ วิทยาศาสตร์ฯ สังคมศาสตร์ฯ บริการวิชาการฯ ท านุบ ารุงฯ บุคลากรภาครัฐฯ รวมรายได้ 

  5.21 ค่าธรรมเนยีมกิจกรรมนักศกึษา
(1500ต่อภาคเรียน) 0 586,900 5,373,400 0 0 0 5,960,300 

    5.21.1 ค่าปฐมนิเทศนักศึกษา 0 6,300 158,100 0 0 0 164,400 
    5.21.2 ค่าอบรมจริยธรรม 0 12,600 316,200 0 0 0 328,800 
    5.21.3 ค่าปฏิทินกิจกรรม 0 1,700 42,300 0 0 0 44,000 

    5.21.4 ค่าตรวจโรค 0 8,400 210,800 0 0 0 219,200 
    5.21.5 ค่าคู่มือนักศึกษาใหม ่ 0 4,200 105,400 0 0 0 109,600 

    5.21.8 ค่าเบี้ยประกันอุบัตเิหต ุ 0 98,600 802,800 0 0 0 901,400 
    5.21.9 ค่าส่งเสริมสุขภาพ 0 49,300 401,400 0 0 0 450,700 
    5.21.10 ค่าบ ารุงกีฬา 0 147,900 1,204,200 0 0 0 1,352,100 

    5.21.11 ค่ากิจกรรมนักศึกษา 0 147,900 1,204,200 0 0 0 1,352,100 
    5.21.12 ค่าจัดท าเสื้อกิจกรรม 0 74,000 602,200 0 0 0 676,200 

    5.21.13 ค่าจัดท าสมุดกิจกรรม 0 19,800 160,600 0 0 0 180,400 
    5.21.14 ค่าใบรับรองกิจกรรม (นศ.ปี
สุดท้าย) 0 2,700 27,600 0 0 0 30,300 
    5.21.15 ค่าปัจฉิมนิเทศ (นศ.ปสีุดท้าย) 0 13,500 137,600 0 0 0 151,100 
6. สมทบมหาวิทยาลัย 0 1,873,100 16,437,800 0 0 0 18,310,900 

7. สมทบคณะ 0 0 122,400 0 0 0 122,400 
10. น าส่งค่าสาธารณูปโภค 0 389,500 3,381,600 0 0 0 3,771,100 

17. โครงการพิเศษ 0 0 9,262,000 0 0 0 9,262,000 
  Central  0 0 1,264,000 0 0 0 1,264,000 
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หมวดรายจ่าย 

งบประมาณจัดสรรประจ าปี 2561  หน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
รายได้ 

โครงการวิจัยฯ วิทยาศาสตร์ฯ สังคมศาสตร์ฯ บริการวิชาการฯ ท านุบ ารุงฯ บุคลากรภาครัฐฯ รวมรายได้ 

  CP all 0 0 1,162,700 0 0 0 1,162,700 
  MBA 0 0 734,000 0 0 0 734,000 

  IBM 0 0 6,101,300 0 0 0 6,101,300 
รวม 0 5,932,306 62,128,345 0 0 10,918,054 78,978,705 
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แนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
 การนําแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาไปสู่การปฏิบัติ จําเป็นจะต้องอาศัย

ปัจจัยสนับสนุนและแนวทางการดําเนินการที่ชัดเจน การดําเนินงานโครงการต่างๆ ภายใต้แผนปฏิบัติราชการฯ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าประสงค์ท่ีกําหนดไว้ จําเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องมีการระดมสรรพกําลังทั้งในด้านบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยีต่างๆ ตลอดจนการสร้างความตระหนักในการมีส่ วนร่วม และการ
สื่อสารระหว่างองค์กร ดังนั้นคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จึงกําหนดกระบวนการการบริหารงบประมาณที่สําคัญในการนําแผนปฏิบัติราชการประจําปี        
พ.ศ. 2561 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยได้คํานึงถึงการบริหารจัดการตามพันธกิจทั้ง 4 ด้าน และการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพของหน่วยงาน 
ดังนี้ 

1. แผนงานพัฒนาด้านวิชาการ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลได้กําหนดให้เป็นปีแห่งการพัฒนาคุณภาพการศึกษา       
จึงจําเป็นต้องกําหนดเป้าหมายหลักในการพัฒนาดังต่อไปนี้ 
1.1  ด้านการพัฒนานักศึกษา 

- พัฒนาตัวป้อน โดยการสร้างเครือข่ายร่วมมือกับสถานศึกษาทั้งในระดับอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาผลิตตัวป้อน โดยจัดหลักสูตรร่วม    
เช่น STEM , Science & Technology 

- พัฒนารูปแบบการคัดกรองนักศึกษาใหม่ (เน้นการสอบภาคปฏิบัติ) 
- บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาต้องมีอัตราการได้งานทําของบัณฑิตเพ่ิมขึ้น 
- ผู้สําเร็จการศึกษาต้องผ่านการสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- ผู้สําเร็จการศึกษาต้องผ่านการสอบสมรรถนะวิชาชีพหรือใบรับรองคุณวุฒิเฉพาะสาขา 

1.2  ด้านการพัฒนาหลักสูตร ทั้งระดับบัณฑิตและบัณฑิตศึกษา 
- ทุกหลักสูตรต้องบริหารจัดการให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) และผลักดันให้ได้รับการรับรอง

มาตรฐานระดับนานาชาติ 
- พัฒนาหลักสูตรเพ่ือการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพร่วมกับสถานประกอบการในรูปแบบ Modular System, PBL, 

WIL ตามกรอบมาตรฐานสภาวิชาชีพ 
- พัฒนาหลักสูตรบูรณาการระหว่างสาขา คณะ ทั้งระดับชาติ และนานาชาติ 
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1.3  ด้านพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา (ครู) 
- พัฒนาบุคลากรทางวิชาการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ให้มีสัดส่วนตามมาตรฐาน

อุดมศึกษา 
- สนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการฝึกประสบการณ์ด้านการปฏิบัติ (ฝังตัว) ร่วมกับสถานประกอบการ ทั้งในและต่างประเทศ 
- สร้างเครือข่ายร่วมกับสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ให้บุคลากรศึกษาต่อในระดับสูง เพ่ือเพ่ิมคุณวุฒิการศึกษาตามมาตรฐาน

ระดับอุดมศึกษา 
1.4  ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน 

- พัฒนารูแบบการเรียนปรับพื้นฐานวิชาชีพ และพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ นักศึกษาที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ 
- จัดการเรียนการสอนวิชาพ้ืนฐานร่วมกัน รูปแบบคณะ และสาขา สําหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ ชั้นปีที่ 2 
- สร้างเครือข่ายการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ ในรูปแบบการบูรณาการร่วมกับการทํางาน (Work Integrated 

Learning : WIL) 
- พัฒนาคู่มือการจัดการเรียนการสอน (มคอ.) ตามมาตรฐาน TQF เน้นการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ 

2. แผนพัฒนาด้านงานวิจัย โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เน้นการพัฒนาผลงานวิจัยที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล จึงจําเป็นต้องกําหนดเป้าหมาย
หลักในการพัฒนาดังต่อไปนี้ 

2.1  ส่งเสริมและพัฒนางานปริญญานิพนธ์เป็นงานวิจัยตีพิมพ์ งานสร้างสรรค์ และงานบริการวิชาการสู่ชุมชน 
2.2  พัฒนากลไกการสนับสนุนและส่งเสริมงานวิจัย สู่การใช้ประโยชน์ ทั้งในระดับชุมชน สังคม และระดับประเทศ เพ่ิมมากข้ึน 
2.3  ส่งเสริมงานวิจัยแบบมุ่งเป้าหมายตามเอกลักษณ์ของพ้ืนที่ Mission of COE to RMUTL Innovation park 
2.4  ส่งเสริมผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มาตรฐานและปรากฏในฐานข้อมูล Scopus/ISI เพ่ิมมากข้ึน 
2.5  ส่งเสริมให้มีผลงานวิจัยที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ิมข้ึน 

3. แผนพัฒนาด้านบริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เน้นการพัฒนางานบริการวิชาการและทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ที่บูรณาการและเกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคม อย่างเป็นรูปธรรม จึงจําเป็นต้องกําหนดเป้าหมายหลักในการพัฒนาดังต่อไปนี้ 

3.1  พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นที่สามารถเทียบโอนกับการเรียนการสอน รูปแบบ modular system 
3.2  พัฒนาธนาคารหน่วยกิต เพ่ือสนับสนุนหลักสูตรระยะสั้นที่สามารถเทียบโอนหน่วยกิตระหว่างเรียน และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
3.3  พัฒนาโครงการหลวง โครงการพระราชดําริ เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน 
3.4  บูรณาการการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
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3.5  ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ปกป้อง เผยแพร่ พัฒนาศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3.6  การสร้างเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเฉลิมพระเกียรติ เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม 

4. แผนพัฒนาด้านบริหารจัดการ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เน้นการบริหารจัดการสร้างสรรค์แบบมีส่วนร่วม เน้นการส่งเสริม ติดตาม กํากับ 
มุ่งเน้นการกระจายอํานาจ จึงจําเป็นต้องกําหนดเป้าหมายหลักในการพัฒนาดังต่อไปนี้ 

4.1  ส่งเสริมการสร้างศักยภาพการใช้จ่ายงบประมาณ และลดความเหลื่อมล้ํา รวมทั้งพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และประสิทธิผลการ        
ใช้จ่ายของ หน่วยงาน คณะ และพ้ืนที่ 

4.2  เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน คณะ และพ้ืนที่ ควบคู่กับการพิจารณาการใช้จ่ายงบประมาณให้ครอบคลุมแหล่งเงิน
และจัดลําดับความสําคัญของภารกิจของมหาวิทยาลัย 

4.3  พัฒนาวัฒนธรรมองค์กร ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากรในมหาวิทยาลัย 
4.4  ส่งเสริมให้นิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีชีวิตความเป็นอยู่และสวัสดิการที่ดีขึ้น 
4.5  พัฒนาการสื่อสารภายใน และภายนอกองค์กรให้มีคุณภาพ และเป็นมาตรฐานสากล 
4.6  พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ภายนอกและติดตามและประเมินผลการดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

   

  

 

 

 

 

 

 



 
 

80 แผนปฏิบัติราชการประจําปี 2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2561 

คณะบรหิารธุรกิจและศิลปศาสตร ์



รวมทั้งสิ้น แผ่นดนิ รายได้ งานประจ า

งาน
พัฒนา
(งาน
ใหม่)

1 โครงการประชาสัมพนัธ์หลักสูตร 
และแนะแนวการศึกษา คณะ
บริหารธุรกจิศิลปศาสตร์

          150,000 -              150,000      1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ประชาสัมพนัธ์หลักสูตรคณะ
บริหารธุรกจิและศิลปศาสตร์มาสมัคร
เข้าศึกษาต่อในคณะบริหารธุรกจิและ
ศิลปศาสตร์ อย่างน้อย ร้อยละ 10
2. จ านวนเครือข่ายอาจารย์แนะแนว
จากสถาบนัการศึกษาต่าง ๆ ที่เข้า
ร่วมโครงการประชาสัมพนัธ์หลักสูตร
คณะบริหารธุรกจิและศิลปศาสตร์ 
อย่างน้อยร้อยละ 70 จากจ านวน
สถาบนัการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
ทั้งหมด

1. ท าใหผู้้เข้าร่วมโครงการ
ประชาสัมพนัธ์หลักสูตรของคณะ
บริหารธุรกจิและศิลปศาสตร์รู้จกั
หลักสูตรต่าง ๆ ของคณะ
บริหารธุรกจิและศิลปศาสตร์มากยิ่งขึ้น
2.  ท าใหจ้ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ประชาสัมพนัธ์หลักสูตรคณะ
บริหารธุรกจิและศิลปศาสตร์มาสมัคร
เข้าศึกษาต่อใน คณะบริหารธุรกจิ
และศิลปศาสตร์ อย่างน้อย ร้อยละ 10
3.  ท าใหจ้ านวนเครือข่ายอาจารย์
แนะแนวจากสถาบนัการศึกษาต่าง ๆ
 ที่เข้าร่วมโครงการประชาสัมพนัธ์
หลักสูตรคณะบริหารธุรกจิและศิลป
ศาสตร์ อย่างน้อยร้อยละ 70 จาก
จ านวนสถาบนัการศึกษาที่เข้าร่วม

 รองฯ 
วิชาการ

งานพฒันา
นักศึกษา

2 โครงการพฒันาศักยภาพเครือข่าย
อุดมศึกษาพีเ่ล้ียงคณะบริหารธุรกจิ
และศิลปศาสตร์
(โครงการร่วมกบัคณะวิศวกรรมฯ)

1.ส่งเสริมสนับสนุนใหน้ักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาใหม้ีความรู้ความเข้าใจ
ทกัษะวิชาชีพกอ่นการเข้าศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรี
2.พฒันาครูพีเ่ล้ียงในสถานศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาใหม้ีความรู้และ
สามารถประยุกต์ใช้การเรียนการสอน
ในรูปแบบ STEM และ WiL ในการ
จดัการเรียนการสอน
3. เพือ่พฒันาโรงเรียนต้นแบบ
อุดมศึกษาพีเ่ล้ียงและตอบสนอง
ความต้องการความต้องการคนด้าน
สายวิชาชีพที่มีศักยภาพตามนโยบาย
การพฒันาประเทศของรัฐบาล

เพิม่สัดส่วนจ านวนผู้เรียนที่สนใจเข้า
ศึกษาต่อในสถาบนัการศึกษาที่จดัการ
เรียนการสอนในรูปแบบของ STEM 
และ WiL ของหลักสูตรการทอ่งเที่ยว
และโรงแรม หลักสูตรการจดัการ 
และหลักสูตรระบบสารสนเทศทาง
คอมพวิเตอร์ และหลักสูตร
ภาษาอังกฤษเพือ่การส่ือสารสากล 
คณะบริหารธุรกจิและศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา
เกดิเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
สถาบนัการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
กบัมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา

 รองฯ
วิชาการ

งานพฒันา
นักศึกษา

โครงการประชาสัมพนัธ์หลักสูตร 
และแนะแนวการศึกษา คณะ
บริหารธุรกจิศิลปศาสตร์

รองฯ 
วิชาการ

งานพฒันา
นักศึกษา

โครงการพฒันาศักยภาพเครือข่าย
อุดมศึกษาพีเ่ล้ียงคณะบริหารธุรกจิ
และศิลปศาสตร์
(โครงการร่วมกบัคณะวิศวกรรมฯ)

รองฯ 
วิชาการ

งานพฒันา
นักศึกษา

โครงการประชาสัมพนัธ์หลักสูตร 
และแนะแนวการศึกษา คณะ
บริหารธุรกจิศิลปศาสตร์

รองฯ 
วิชาการ

งานพฒันา
นักศึกษา

โครงการพฒันาศักยภาพเครือข่าย
อุดมศึกษาพีเ่ล้ียงคณะบริหารธุรกจิ
และศิลปศาสตร์
(โครงการร่วมกบัคณะวิศวกรรมฯ)

รองฯ 
วิชาการ

งานพฒันา
นักศึกษา

2.ร้อยละของบณัฑิต
ระดับปริญญาตรีที่มีงาน
ท าหรือประกอบอาชีพ
อิสระ ภายใน 1 ป ีหลัง
ส าเร็จการศึกษา(95%)

บธ.2.1 ร้อยละของบณัฑิตระดับ
ปริญญาตรีที่มีงานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี
 หลังส าเร็จการศึกษา

ร้อยละ 70 3 เปน็กจิกรรมร่วมการส ารวจ
ภาวะการมีงานท าของนักศึกษาหลัง
ส าเร็จการศึกษา 
โดยกองพฒันานักศึกษา

                  -   -              -             ผลประเมินภาวะการมีงานท าของ
นักศึกษาหลังส าเร็จการศึกษา

ภาวะการมีงานท าของนักศึกษาหลัง
ส าเร็จการศึกษา

 รองฯ 
วิชาการ

รองฯ 
วิชาการ

ผู้รับผิดชอ
บ

บธ.2 การพฒันากระบวนการ
จดัการศึกษาแบบนักปฏบิติั 
Hands-On

งบประมาณ

10

1. การพฒันา
การศึกษาเพือ่ผลิต
ก าลังคนนักปฏบิติั 
(Hands-On)

3

หน่วยงาน

2,580
(1,832 : 

748)

คน : ปี

ร้อยละ

1.จ านวนการรับนักศึกษา
ใหม่ที่มีสัดส่วนการรับ
นักศึกษา จากอา
ชีบธึกษาต่อสายสามัญ 
เปน็ 70:30 (7,500 คน/ป)ี

บธ.1 ปรับกระบวนการ
คัดเลือกและร่วมผลิตตัวปอ้น
สายวิชาชีพ เชิงรุก

1.1 ปรับ
กระบวนการ
คัดเลือกและร่วม
ผลิตตัวปอ้นสาย
วิชาชีพ เชิงรุก

บธ.1.3 ร้อยละของนักศึกษาที่เข้า
ศึกษาต่อในคณะที่มาจาก
เครือข่ายสถานศึกษาที่ออกไป
แนะแนวหรือจดักจิกรรมเพือ่
แนะน าหลักสูตรของคณะ

บธ.1.2 จ านวนเครือข่าย
สถานศึกษาที่ออกไปแนะแนว
หรือจดักจิกรรมเพือ่แนะน า
หลักสูตรของคณะ

บธ.1.1 จ านวนการรับนักศึกษา
ใหม่ที่มีสัดส่วนการรับนักศึกษา 
จากอาชีบธึกษาต่อสายสามัญ เปน็
 70:30

1.2 การพฒันา
กระบวนการ
จดัการศึกษา
แบบนักปฏบิติั 
Hands-On

แผนปฏบิตัริาชการประจ าป ี2561
คณะคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา

ยทุธศาสตร์ กลยทุธ์
กลยทุธ์คณะบริหารธุรกิจและ

ศิลปศาสตร์
ผลลัพธ์ (KPI)

ผลลัพธ์ (KPI) คณะ
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

หน่วยนับ
เปา้หมาย 

2561
ล าดบั ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตวัชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม/เปา้หมาย ผลลัพธ์

ประเภทงาน

ผู้ก ากับ



รวมทั้งสิ้น แผ่นดนิ รายได้ งานประจ า

งาน
พัฒนา
(งาน
ใหม่)

ผู้รับผิดชอ
บ

งบประมาณ

ยทุธศาสตร์ กลยทุธ์
กลยทุธ์คณะบริหารธุรกิจและ

ศิลปศาสตร์
ผลลัพธ์ (KPI)

ผลลัพธ์ (KPI) คณะ
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

หน่วยนับ
เปา้หมาย 

2561
ล าดบั ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตวัชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม/เปา้หมาย ผลลัพธ์

ประเภทงาน

ผู้ก ากับ

4 โครงการการจดัท าระบบสารสนเทศ
เพือ่ส ารวจความพงึพอใจของ
อาจารย์ นักศึกษา และสถาน
ประกอบการ ต่อการจดัการเรียน
การสอนของหลักสูตร ประจ าปี
การศึกษา 2560

            10,000                -           10,000 มีผลการส ารวจมีความพงึพอใจของ
อาจารย์และนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตร 
โดยมีความพงึพอใจไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
75

ได้ข้อมูลและข้อคิดเหน็ของอาจารย์
และนักศึกษาที่ควรน าไปปรับปรุงใน
หลักสูตรและคณะ

 รองฯ 
วิชาการ

รองฯ 
วิชาการ

5 โครงการเตรียมความพร้อมส าหรับ
การเข้าร่วมการแข่งขันทกัษะทาง
บญัชี

            35,000                -           35,000 ร้อยละความพงึพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ/ผู้บริการ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
75

เปน็การเพิม่กจิกรรมการแข่งขัน
ทกัษะวิชาชีพแกน่ักศึกษา เพือ่ใหม้ี
ความพร้อมในการท างานจริงต่อไป

 รองฯ 
วิชาการ

สาขาการ
บญัชี

6 โครงการ "BE ทอ่งโลกธุรกจิ"             40,200                -           40,200 เพือ่เพิม่ร้อยละของบณัฑิตที่มีงานท า
หลังจากจบการศึกษา

นักศึกษามีองค์ความรู้ทางธุรกจิ เพือ่
เปน็ฐานส าหรับการเปน็ผู้ประกอบการ

 รองฯ 
วิชาการ

หลักสูตร
ภาษาอังกฤ

ษธุรกจิ

7 โครงการพฒันานักศึกษาเพือ่
ส่งเสริมนักศึกษาใหม้ีมาตรฐานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุม
ศึกษาและคุณลักษณะบณัฑิตที่พงึ
ประสงค์คณะบริหารธุรกจิและศิลป
ศาสตร์

          414,600       414,600 - ตัวแทนนักศึกษาทกุชั้นปสีามารถ
ปรับตัวเข้ากบัเพือ่นและท างานเปน็
ทมีได้ส้ินสุดการฝึกอบรมสามารถน า
ความรู้ที่ได้มาถ่ายทอดสู่รุ่นน้องได้
อย่างมีคุณภาพ
- นักศึกษารู้จกัการเปน็ผู้ใหแ้ละเอื้อ
ประโยชน์ต่อสังคมสอดคล้องกบั
คุณลักษณะบณัฑิตที่พงึประสงค์
- นักศึกษามีสุขภาพที่ดีและเกดิความ
รักความสามัคคีในหมู่คณะมีคุณธรรม
จริยธรรมสอดคล้องกบัคุณลักษณะ
ของบณัฑิตที่พงึประสงค์
- นักศึกษาได้ร่วมกนัสืบสานโครงการ
ตามพระราชด าริและเปน็ตัวอย่างที่ดี
แกสั่งคมชุมชนที่เราอาสัยอยู่
ตลอดจนจนการปลูกฝังใหน้ักศึกษามี

- นักศึกษามีคุณธรรมและจริยธรรมมี
การพฒันานิสัยในการประพฤติอย่าง
มีคุณธรรมจริยธรรมด้วยความ
รับผิดชอบทั้งในส่วนตนและส่วนรวม 
 ความสามารถในการปรับวิถีชีวิตใน
ความขัดแย้งทางค่านิยม  การพฒันา
นิสัยและการปฏบิติัตนตามศีลธรรม
ทั้งในเร่ืองส่วนตัวและสังคม
- นักศึกษามีความรู้  ความสามารถ
ในการเข้าใจ การนึกคิดและการ
น าเสนอข้อมูล การวิเคราะหแ์ละ
จ าแนกข้อเทจ็จริงในหลักการ ทฤษฎี
 ตลอดจนกระบวนการต่างๆ และ
สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้
- นักศึกษามีทกัษะทางด้านปญัญา  
มีความสามารถในการวิเคราะห์

P รองฯ 
วิชาการ

งาน
กจิการ

นักศึกษา

8 งานวิชาการคณะบริหารธุรกจิและ
ศิลปศาสตร์ 2018 (BALA 
Exhibition 2018)

          500,000                -         500,000 ผู้เข้าร่วมงานได้รับความรู้ และ
ประสบการณ์ในศาสตร์ด้าน
บริหารธุรกจิ เปน็การส่ือสาร
ภาพลักษณ์ของสาขาบริหารธุรกจิสู่
สังคมภายนอก

นักศึกษาและคณาจารย์ได้มีโอกาส
เพิม่พนูความรู้  ประสบการณ์ จาก
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ การแสดงผล
งาน  และแข่งขันทางวิชาการใน
ศาสตร์เฉพาะของทกุหลักสูตรด้าน
บริหารธุรกจิ

 รองฯ 
วิชาการ

รองฯ 
วิชาการ

9 โครงการพฒันานักศึกษาหลักสูตร
การจดัการธุรกจิค้าปลีกสมัยใหม่ 
ประจ าปกีารศึกษา 2561

            63,600                -           63,600 นักศึกษามีการพฒันาความรู้ในด้าน 
ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบคุคล 
และความรับผิดชอบ รวมถึงการ
ท างานเปน็ทมีอย่างมีประสิทธิภาพ 
และด้านบคุลิกภาพ  ไม่ต่ ากว่าร้อยละ
 80 โดยแบบทดสอบและการสังเกต

นักศึกษาได้พฒันาในด้าน ร่างกาย 
อารมณ์ สังคม สติปญัญา บคุลิกภาพ
 ตลอดจนคุณลักษณะของบณัฑิตที่
พงึประสงค์ ได้แก ่คุณธรรม จริยธรรม
 ความรู้ ทกัษะทางปญัญา ทกัษะ
ความสัมพนัธ์ระหว่างบคุคล และ
ความรับผิดชอบ รวมถึงการท างาน
เปน็ทมีอย่างมีประสิทธิภาพ

 รองฯ 
วิชาการ

หลักสูตร
บริหารธุรกิ

จ (การ
จดัการ
ธุรกจิค้า

ปลีก
สมัยใหม)่

บธ.2 การพฒันากระบวนการ
จดัการศึกษาแบบนักปฏบิติั 
Hands-On

บธ.3.1 ระดับความพงึพอใจของ
ผู้ใช้บณัฑิตตามกรอบ TQF และ
คุณลักษณะที่พงึประสงค์ของคณะ

ระดับ ดีมาก

บธ.3.2 ระดับความส าเร็จของการ
จดักจิกรรมส่งเสริมพฒันา
นักศึกษาเพือ่ใหม้ีคุณลักษณะ
บณัฑิตที่พงึประสงค์ โดย
นักศึกษามีส่วนร่วม
ระดับ 1 มีการแต่งต้ัง
คณะกรรมการส่งเสริมกจิกรรม
ส่งเสริมพฒันานักศึกษา
ระดับ 2 มีแผนงานโครงการ/
กจิกรรม การจดักจิกรรมส่งเสริม
พฒันานักศึกษาโดยผ่านความ
เหน็ชอบจากคณะ
กรรมการบริหารคณะ โดยมี
กจิกรรมมุ่งเน้น คือ 
- กจิกรรมส่งเสริมคุณลักษณะ
บณัฑิตที่พงึประสงค์
- กจิกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ หรือ
รักษาส่ิงแวดล้อม
- กจิกรรมสร้างเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรม
- กจิกรรมส่งเสริมศิลปและ
วัฒนธรรม
- กจิกรรมส่งเสริมการใช้ทกัษะ
ทางภาษาและ IT
ระดับ 3 มีการด าเนินงานตาม
แผนงานโครงการ/กจิกรรม การ
จดักจิกรรมส่งเสริมพฒันานักศึกษา
ระดับ 4 มีการติดตามผลและ
ประเมินผลความส าเร็จของ
กจิกรรมส่งเสริมพฒันานักศึกษา
และรายงานผลการด าเนินงาน
เสนอต่อคณะกรรมการคณะ
ระดับ 5 มีการปรับปรุงการ
ด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการคณะ

3.ระดับความพงึพอใจ
ของผู้ใช้บณัฑิตตามกรอบ
 TQF และคุณลักษณะที่
พงึประสงค์ของ
มหาวิทยาลัย (ระดับดี
มาก)

ระดับ ดีมาก

1. การพฒันา
การศึกษาเพือ่ผลิต
ก าลังคนนักปฏบิติั 
(Hands-On)

1.2 การพฒันา
กระบวนการ
จดัการศึกษา
แบบนักปฏบิติั 
Hands-On



รวมทั้งสิ้น แผ่นดนิ รายได้ งานประจ า

งาน
พัฒนา
(งาน
ใหม่)

ผู้รับผิดชอ
บ

งบประมาณ

ยทุธศาสตร์ กลยทุธ์
กลยทุธ์คณะบริหารธุรกิจและ

ศิลปศาสตร์
ผลลัพธ์ (KPI)

ผลลัพธ์ (KPI) คณะ
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

หน่วยนับ
เปา้หมาย 

2561
ล าดบั ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตวัชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม/เปา้หมาย ผลลัพธ์

ประเภทงาน

ผู้ก ากับ

10 โครงการพธิีกรมืออาชีพ 
(Professional Master of 
Ceremony)  ประจ าปกีารศึกษา 
2561

            31,800                -           31,800 1. นักศึกษาหลักสูตรการจดัการธุรกจิ
ค้าปลีกสมัยใหม่ มีความรู้ ความเข้าใจ
ในบทบาทการเปน็พธิีกรอย่างมือ
อาชีพ มากขึ้นไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80
จากแบบทดสอบความรู้
2. นักศึกษาหลักสูตรการจดัการธุรกจิ
ค้าปลีกสมัยใหม่สามารถโฟนขาย
สินค้าได้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 จาก
การสังเกต

การด าเนินกจิกรรมต่าง ๆ ตาม
โครงการฯ ของหลักสูตรการจดัการ
ธุรกจิค้าปลีกสมัยใหม่ เปน็ไปตาม
แผนที่วางไว้ อาจารย์และนักศึกษา
ได้รับความรู้ความเข้าใจในหลักการ
พดูและการใช้ภาษาเพือ่การถ่ายทอด
และการสร้างบรรยากาศรวมถึงการ
ละลายพฤติกรรมและการมีส่วนร่วม
เพิม่มากขึ้น

 รองฯ 
วิชาการ

หลักสูตร
บริหารธุรกิ

จ (การ
จดัการ
ธุรกจิค้า

ปลีก
สมัยใหม)่

11 โครงการเปดิโลกทศัน์การจดัการ
ธุรกจิค้าปลีก คร้ังที่ 5

            16,800                -           16,800 1. นักศึกษาหลักสูตรการจดัการธุรกจิ
ค้าปลีกสมัยใหม่ ได้รับความรู้จากผู้มี
ประสบการณ์จากสถานประกอบการ
โดยตรง ไม่น้อยกว่า 50 คน

อาจารย์และนักศึกษาได้รับความรู้
จากผู้มีประสบการณ์จากสถาน
ประกอบการโดยตรง

 รองฯ 
วิชาการ

หลักสูตร
บริหารธุรกิ

จ (การ
จดัการ
ธุรกจิค้า

ปลีก
สมัยใหม)่

12 โครงการพธิีกรมืออาชีพ 
(Professional Master of 
Ceremony) ส าหรับนักศึกษา
โครงการร่วมบริษัท ซีพอีอล์ จ ากดั
(มหาชน)

            22,220                -           22,220 นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด 
โครงการร่วมบริษัท ซีพ ีออลล์ฯ 
สามารถน าความรู้ไปใช้ได้จริงใน
ชีวิตประจ าวัน

1 นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด 
โครงการร่วมบริษัท ซีพ ีออลล์ฯ มี
ความรู้ ความเข้าใจในบทบาทการ
เปน็พธิีกรอย่างมืออาชีพ         
2 นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด 
โครงการร่วมบริษัท ซีพ ีออลล์ฯ มี
ความรู้ความเข้าใจในหลักการพดูและ
การใช้ภาษาเพือ่การถ่ายทอดและ
การสร้างบรรยากาศรวมถึงการ
ละลายพฤติกรรมและการมีส่วนร่วม 
3 นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด 
โครงการร่วมบริษัท ซีพ ีออลล์ฯ เพิม่
ทกัษะในการแกป้ญัหาเฉพาะหน้าได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  
 4 นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด 
โครงการร่วมบริษัท ซีพ ีออลล์ฯ รู้ถึง

 รองฯ 
วิชาการ

หลักสูตร
บริหารธุรกิ

จ 
(โครงการ
ร่วมบริษัท
 ซีพอีอล์ )

13 โครงการพฒันาศักยภาพนักศึกษา
และเสริมสร้างการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ทั้ง 3 ด้าน

            30,000                -           30,000 ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถประยุกต์ใช้
โปรแกรมทางสถิติกบังานวิจยัของ
ตนเอง

นักศึกษาได้รับความรู้การใช้สถิติเพือ่
งานวิจยั/ มีความเข้าใจใน
กระบวนการวิจยั

 รองฯ 
วิชาการ

รองฯ 
วิชาการ

บธ.2 การพฒันากระบวนการ
จดัการศึกษาแบบนักปฏบิติั 
Hands-On

บธ.3.2 ระดับความส าเร็จของการ
จดักจิกรรมส่งเสริมพฒันา
นักศึกษาเพือ่ใหม้ีคุณลักษณะ
บณัฑิตที่พงึประสงค์ โดย
นักศึกษามีส่วนร่วม
ระดับ 1 มีการแต่งต้ัง
คณะกรรมการส่งเสริมกจิกรรม
ส่งเสริมพฒันานักศึกษา
ระดับ 2 มีแผนงานโครงการ/
กจิกรรม การจดักจิกรรมส่งเสริม
พฒันานักศึกษาโดยผ่านความ
เหน็ชอบจากคณะ
กรรมการบริหารคณะ โดยมี
กจิกรรมมุ่งเน้น คือ 
- กจิกรรมส่งเสริมคุณลักษณะ
บณัฑิตที่พงึประสงค์
- กจิกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ หรือ
รักษาส่ิงแวดล้อม
- กจิกรรมสร้างเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรม
- กจิกรรมส่งเสริมศิลปและ
วัฒนธรรม
- กจิกรรมส่งเสริมการใช้ทกัษะ
ทางภาษาและ IT
ระดับ 3 มีการด าเนินงานตาม
แผนงานโครงการ/กจิกรรม การ
จดักจิกรรมส่งเสริมพฒันานักศึกษา
ระดับ 4 มีการติดตามผลและ
ประเมินผลความส าเร็จของ
กจิกรรมส่งเสริมพฒันานักศึกษา
และรายงานผลการด าเนินงาน
เสนอต่อคณะกรรมการคณะ
ระดับ 5 มีการปรับปรุงการ
ด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการคณะ

3.ระดับความพงึพอใจ
ของผู้ใช้บณัฑิตตามกรอบ
 TQF และคุณลักษณะที่
พงึประสงค์ของ
มหาวิทยาลัย (ระดับดี
มาก)

ระดับ ดีมาก

1. การพฒันา
การศึกษาเพือ่ผลิต
ก าลังคนนักปฏบิติั 
(Hands-On)

1.2 การพฒันา
กระบวนการ
จดัการศึกษา
แบบนักปฏบิติั 
Hands-On



รวมทั้งสิ้น แผ่นดนิ รายได้ งานประจ า

งาน
พัฒนา
(งาน
ใหม่)

ผู้รับผิดชอ
บ

งบประมาณ

ยทุธศาสตร์ กลยทุธ์
กลยทุธ์คณะบริหารธุรกิจและ

ศิลปศาสตร์
ผลลัพธ์ (KPI)

ผลลัพธ์ (KPI) คณะ
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

หน่วยนับ
เปา้หมาย 

2561
ล าดบั ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตวัชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม/เปา้หมาย ผลลัพธ์

ประเภทงาน

ผู้ก ากับ

14 สัปดาหบ์รูณาการศาสตร์การ
ทอ่งเที่ยวและโรงแรม การบริการ
วิชาการและการแข่งขันทกัษะด้าน
การทอ่งเที่ยวและโรงแรม คร้ังที่ 2

          150,000       150,000 ร้อยละความพงึพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ/ผู้รับบริการ ไม่ต่ ากว่าร้อย
ละ 85
งานบริการวิชาการ 4 กจิกรรม  
เจา้ภาพการจดัแข่งขัน 2 รายการ

1.  ได้โครงการและกจิกรรมด้าน
วิชาชีพ และงานบริการวิชาการ
ทอ่งเที่ยวและการโรงแรม
2.  นักศึกษาได้มีความคิดริเร่ิม เกดิ
การเรียนรู้และสร้างความเชื่อมั่นใน
การท างาน รู้จกัการท างานเปน็ทมี 
และใช้ทกัษะการน าเสนอผลงานได้
3.  ได้การบริการวิชาการ และท าให้
หลักสูตรฯมีชื่อเสียง

 รองฯ 
วิชาการ

หลักสูตร
การ

ทอ่งเที่ยว
และโรงแรม

15 โครงการบรูณาการความรู้สู่การ
ปฏบิติังาน

            33,800         33,800 นักศึกษามีความเจา้ใขเกีย่วกบัองค์กร
ในด้านการส่ือสารมวลชน ตลอดจน
อุตสาหกรรมการทอ่งเที่ยวและ
โรงแรม รับรู้ข่าวสารที่ทนัสมัยจาการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้กบัสถาน
ประกอบการ และมีเครือข่ายสหกจิ
เพิม่อย่างน้อย 3 แหง่

นักศึกษาได้รับประโยชน์จากการไปดู
งานเพือ่มาพฒันาในการเรียนรู้และ
ประสบการณ์ที่จะน าไปใช้จริงได้ใน
อนาคต และมีแรงจงูใจทศันคติที่ดี 
ในการเรียน

 รองฯ 
วิชาการ

หลักสูตร
ภาษาอังกฤ
ษเพือ่การ
ส่ือสาร
สากล

16 โครงการพฒันาทกัษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 คร้ังที่ 2

            14,300         14,300 นักศึกษาเข้าใจถึงบทบาทและ
ความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมส่วน
บคุคลและผลกระทบต่อการท างาน
มาประยุกต์ในการปฏบิติังานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

นักศึกษามีความเข้าใจการเรียนการ
สอนในศตวรรษที่21 และตระหนัก
ถึงบทบาท ความสัมพนัธ์ พฤติกรรม 
และผลกระทบโดยรวม

 รองฯ 
วิชาการ

หลักสูตร
ภาษาอังกฤ
ษเพือ่การ
ส่ือสาร
สากล

17 โครงการการเตรียมความพร้อมใน
อาชีพเพือ่ปรับตัวในยุคไทยแลนด์4.0

            36,200         36,200 นักศึกษามีความพร้อมเพือ่การออก
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และการ
ท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาตรงตาม
ความต้องการของสถานประกอบการ
และผู้ใช้บณัฑิตในอนาคต

นักศึกษาได้รับความรู้และมีความ
พร้อมในการออกฝึกประสบการณ์
วิชาชีพและการท างานเมื่อส าเร็จ
การศึกษา

 รองฯ 
วิชาการ

งานพฒันา
นักศึกษา

18 โครงการศึกษาดูงานการค้าอาเซียน
 กรณีศึกษาในกลุ่ม Great Mekong
 Sub Region Countries (GMS)

            85,000                -           85,000 นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเร่ืองใน
เร่ืองสภาวะเศรษฐกจิ การลงทนุ และ
กระบวนการค้าข้ามชายแดน ในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน มีโลกทศัน์ที่
กว้างไกล พร้อมต่อตลาดแรงงานใน
ระดับนานาชาติ

นักศึกษามีความรู้ ความสามารถ เพือ่
สร้างบณัฑิตนักปฏบิติั มี
ประสบการณ์โดยตรง สนองต่อตัว
บง่ชี้ของการประกนัคุณภาพ
การศึกษา และกอ่ใหเ้กดิการ
พฒันาการเรียนการสอนมีคุณภาพ
ยิ่งขึ้นไป

 รองฯ 
วิชาการ

หลักสูตร 
IBM

บธ.2 การพฒันากระบวนการ
จดัการศึกษาแบบนักปฏบิติั 
Hands-On

บธ.3.2 ระดับความส าเร็จของการ
จดักจิกรรมส่งเสริมพฒันา
นักศึกษาเพือ่ใหม้ีคุณลักษณะ
บณัฑิตที่พงึประสงค์ โดย
นักศึกษามีส่วนร่วม
ระดับ 1 มีการแต่งต้ัง
คณะกรรมการส่งเสริมกจิกรรม
ส่งเสริมพฒันานักศึกษา
ระดับ 2 มีแผนงานโครงการ/
กจิกรรม การจดักจิกรรมส่งเสริม
พฒันานักศึกษาโดยผ่านความ
เหน็ชอบจากคณะ
กรรมการบริหารคณะ โดยมี
กจิกรรมมุ่งเน้น คือ 
- กจิกรรมส่งเสริมคุณลักษณะ
บณัฑิตที่พงึประสงค์
- กจิกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ หรือ
รักษาส่ิงแวดล้อม
- กจิกรรมสร้างเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรม
- กจิกรรมส่งเสริมศิลปและ
วัฒนธรรม
- กจิกรรมส่งเสริมการใช้ทกัษะ
ทางภาษาและ IT
ระดับ 3 มีการด าเนินงานตาม
แผนงานโครงการ/กจิกรรม การ
จดักจิกรรมส่งเสริมพฒันานักศึกษา
ระดับ 4 มีการติดตามผลและ
ประเมินผลความส าเร็จของ
กจิกรรมส่งเสริมพฒันานักศึกษา
และรายงานผลการด าเนินงาน
เสนอต่อคณะกรรมการคณะ
ระดับ 5 มีการปรับปรุงการ
ด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการคณะ

3.ระดับความพงึพอใจ
ของผู้ใช้บณัฑิตตามกรอบ
 TQF และคุณลักษณะที่
พงึประสงค์ของ
มหาวิทยาลัย (ระดับดี
มาก)

ระดับ ดีมาก

1. การพฒันา
การศึกษาเพือ่ผลิต
ก าลังคนนักปฏบิติั 
(Hands-On)

1.2 การพฒันา
กระบวนการ
จดัการศึกษา
แบบนักปฏบิติั 
Hands-On



รวมทั้งสิ้น แผ่นดนิ รายได้ งานประจ า

งาน
พัฒนา
(งาน
ใหม่)

ผู้รับผิดชอ
บ

งบประมาณ

ยทุธศาสตร์ กลยทุธ์
กลยทุธ์คณะบริหารธุรกิจและ

ศิลปศาสตร์
ผลลัพธ์ (KPI)

ผลลัพธ์ (KPI) คณะ
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

หน่วยนับ
เปา้หมาย 

2561
ล าดบั ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตวัชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม/เปา้หมาย ผลลัพธ์

ประเภทงาน

ผู้ก ากับ

19 การแข่งขันทกัษะทางวิชาการศิลป
ศาสตร์ราชมงคลแหง่ประเทศไทย
คร้ังที่ 3

          270,200        188,520         81,680 ร้อยละของรางวัลที่ได้รับในการ
แข่งขันทั้งหมด  ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 75

1. นักศึกษาสาขาศิลปศาสตร์ คณะ
บริหารธุรกจิและศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนามีโอกาสได้แสดงผลงาน
ทางด้านวิชาการและกจิกรรมที่
เกีย่วเนื่อง
2.  นักศึกษาสาขาศิลปศาสตร์ คณะ
บริหารธุรกจิและศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนาได้รับการส่งเสริมใหม้ี
คุณลักษณะบณัฑิตที่พงึประสงค์ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหง่ชาติ
3. นักศึกษาสาขาศิลปศาสตร์ คณะ
บริหารธุรกจิและศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ได้แสดงออกตาม

 รองฯ 
วิชาการ

สาขาศิลป
ศาสตร์

20  โครงการ การแข่งขันทกัษะทาง
วิชาการด้านบริหารธุรกจิ  9 มทร. 
คร้ังที่ 6

          515,960        365,480       150,480 ร้อยละของรางวัลที่ได้รับของการ
แข่งขันทั้งหมด  ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 75

1. นักศึกษาคณะบริหารธุรกจิ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง
 9 แหง่ มีโอกาสได้แสดงผลงาน
ทางด้านวิชาการและ
  กจิกรรมที่เกีย่วเนื่อง
2. นักศึกษาคณะบริหารธุรกจิ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง
 9 แหง่ ได้รับการส่งเสริมใหม้ี
คุณลักษณะบณัฑิตที่พงึ
  ประสงค์ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแหง่ชาติ
3.  นักศึกษาคณะบริหารธุรกจิ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง
 9 แหง่ ได้แสดงออกตาม
ความสามารถทาง
  ศิลปวัฒนธรรม และได้แลกเปล่ียน

 รองฯ 
วิชาการ

รองฯ 
วิชาการ

21 โครงการ ส่งเสริมนักศึกษาที่มี
ศักยภาพสูงเพือ่พฒันาทกัษะ
ทางด้านวิชาการของนักศึกษา คณะ
บริหารธุรกจิและศิลปศาสตร์ ทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ

          360,000        100,000       260,000 ได้รับรางวัลหรือการเข้าร่วมอบรม
พฒันา ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 75 ของการ
กจิกรรมทั้งหมด

1. นักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขัน
ได้รับการส่งเสริมประสบการพเิศษ
และพฒันาศักยภาพด้านความรู้ 
ทกัษะทางด้านวิชาชีพ
2. นักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขัน
ด าเนินกจิกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะ
บณัฑิต ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แหง่ชาติ  
3. นักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันได้
สร้างชื่อเสียงและภาพพจน์ที่ดีแก่
คณะบริหารธุรกจิและศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา

 รองฯ 
วิชาการ

รองฯ 
วิชาการ

บธ.2 การพฒันากระบวนการ
จดัการศึกษาแบบนักปฏบิติั 
Hands-On

บธ.3.2 ระดับความส าเร็จของการ
จดักจิกรรมส่งเสริมพฒันา
นักศึกษาเพือ่ใหม้ีคุณลักษณะ
บณัฑิตที่พงึประสงค์ โดย
นักศึกษามีส่วนร่วม
ระดับ 1 มีการแต่งต้ัง
คณะกรรมการส่งเสริมกจิกรรม
ส่งเสริมพฒันานักศึกษา
ระดับ 2 มีแผนงานโครงการ/
กจิกรรม การจดักจิกรรมส่งเสริม
พฒันานักศึกษาโดยผ่านความ
เหน็ชอบจากคณะ
กรรมการบริหารคณะ โดยมี
กจิกรรมมุ่งเน้น คือ 
- กจิกรรมส่งเสริมคุณลักษณะ
บณัฑิตที่พงึประสงค์
- กจิกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ หรือ
รักษาส่ิงแวดล้อม
- กจิกรรมสร้างเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรม
- กจิกรรมส่งเสริมศิลปและ
วัฒนธรรม
- กจิกรรมส่งเสริมการใช้ทกัษะ
ทางภาษาและ IT
ระดับ 3 มีการด าเนินงานตาม
แผนงานโครงการ/กจิกรรม การ
จดักจิกรรมส่งเสริมพฒันานักศึกษา
ระดับ 4 มีการติดตามผลและ
ประเมินผลความส าเร็จของ
กจิกรรมส่งเสริมพฒันานักศึกษา
และรายงานผลการด าเนินงาน
เสนอต่อคณะกรรมการคณะ
ระดับ 5 มีการปรับปรุงการ
ด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการคณะ

3.ระดับความพงึพอใจ
ของผู้ใช้บณัฑิตตามกรอบ
 TQF และคุณลักษณะที่
พงึประสงค์ของ
มหาวิทยาลัย (ระดับดี
มาก)

ระดับ ดีมาก

1. การพฒันา
การศึกษาเพือ่ผลิต
ก าลังคนนักปฏบิติั 
(Hands-On)

1.2 การพฒันา
กระบวนการ
จดัการศึกษา
แบบนักปฏบิติั 
Hands-On



รวมทั้งสิ้น แผ่นดนิ รายได้ งานประจ า

งาน
พัฒนา
(งาน
ใหม่)

ผู้รับผิดชอ
บ

งบประมาณ

ยทุธศาสตร์ กลยทุธ์
กลยทุธ์คณะบริหารธุรกิจและ

ศิลปศาสตร์
ผลลัพธ์ (KPI)

ผลลัพธ์ (KPI) คณะ
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

หน่วยนับ
เปา้หมาย 

2561
ล าดบั ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตวัชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม/เปา้หมาย ผลลัพธ์

ประเภทงาน

ผู้ก ากับ

22 โครงการ เสวนาวิชาการ และมินิซิม
โพเซ่ียมด้านการจดัการธุรกจิค้าปลีก
 (RBM Mini Symposium) คร้ังที่ 2

          290,000                -         290,000 นักศึกษาได้ความรู้เพิม่ ได้ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 80 จากแบบประเมินโครงการ
 และได้เล่มสรุปผลการประชุมเชิง
ปฏบิติัการการจดัการองค์ความรู้
เกีย่วกบัการจดัการธุรกจิค้าปลีก 
จ านวน 1 เล่ม

1. การบรูณาการองค์ความรู้ และ
ประสบการณ์จากการท างาน พฒันา
และต่อยอดหลักสูตรการจดัการ
ธุรกจิค้าปลีก
2.  สร้างเครือข่ายนักวิชาการ และ
ผู้ประกอบการ เพือ่สร้างความ
เข้มแข็งในภาคธุรกจิค้าปลึกทั้งใน
ปจัจบุนัและอนาคต

 รองฯ 
วิชาการ

หลักสูตร
บริหารธุรกิ

จ (การ
จดัการ
ธุรกจิค้า

ปลีก
สมัยใหม)่

23 โครงการฝึกปฏบิติัการจดัน าเที่ยว
ในประเทศและต่างประเทศ 
หลักสูตรการทอ่งเที่ยวและ
การบริการ ปกีารศึกษา 2560

          140,000       140,000 1.นักศึกษาสามารถจดัน าเที่ยวใน
ประเทศได้คะแนนในระดับดี (4 
คะแนน) จากการประเมินของผู้ร่วม
เดินทาง
2.นักศึกษาสามารถจดัน าเที่ยวใน
ต่างประเทศได้คะแนนในระดับดี (4 
คะแนน) จากการประเมินของผู้ร่วม
เดินทาง
3.นักศึกษาสามารถจดัน าเที่ยวได้
อย่างครบวงจรจากและได้คะแนนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 การประเมินของ
อาจารย์

1. นักศึกษาสามารถบริหารจดัการ
ธุรกจิน าเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ
ได้อย่างเปน็ระบบ
2. นักศึกษาได้พฒันาศักยภาพการ
เรียนรู้และทกัษะการท างานอย่างมือ
อาชีพ
3. นักศึกษามีศักยภาพและ
ความสามารถตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน รวมทั้งเปน็ที่ยอมรับ
ของผู้ประกอบการธุรกจิการทอ่งเที่ยว

 รองฯ 
วิชาการ

หลักสูตร
การ

ทอ่งเที่ยว
และโรงแรม

24 โครงการฝึกภาคปฏบิติัภาคสนาม
เพือ่ขอรับใบอนุญาตประกอบอาชีพ
 ปกีารศึกษา  2560

          109,920       109,920 นักศึกษาสามารถจดัน าเที่ยวได้อย่าง
ครบวงจรจากและได้คะแนนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 การประเมินของ
อาจารย์

1.  บคุลากรมีความรู้ความเข้าใจ
เกีย่วกบัแหล่งทอ่งเที่ยว
2.  บคุลากรมีทกัษะการเปน็
มัคคุเทศกแ์ละฝึกปฏบิติัในภาคสนาม 
  
3.  บคุลากรมีใหม้ีคุณสมบติัในการ
ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
มัคคุเทศก์

 รองฯ 
วิชาการ

หลักสูตร
การ

ทอ่งเที่ยว
และโรงแรม

25 โครงการร่วมแรงร่วมใจพฒันาชุมชน
ใหน้่าอยู่ คร้ังที่ 2

            26,000                -           26,000 1. นักศึกษาหลักสูตรการจดัการธุรกจิ
ค้าปลีกสมัยใหม่ ได้มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ร้อยละ 90 โดย
การสังเกต

อาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรการ
จดัการธุรกจิค้าปลีกสมัยใหม่ ได้มี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
ร่วมกบัชุมชน

 รองฯ 
วิชาการ

ศูนย์ฯ  
จอมทอง

บธ.2 การพฒันากระบวนการ
จดัการศึกษาแบบนักปฏบิติั 
Hands-On

5.ร้อยละของหลักสูตรที่มี
ผลงาน/โครงการ/
กจิกรรมของนักศึกษาที่
ใช้ทกัษะวิชาชีพ ที่ท าให้
เกดิประโยชน์/มูลค่าเพิม่ 
ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(100%)

บธ.5.1 ร้อยละของหลักสูตรที่มี
ผลงาน/โครงการ/กจิกรรมของ
นักศึกษาที่ใช้ทกัษะวิชาชีพ ที่ท า
ใหเ้กดิประโยชน์/มูลค่าเพิม่ ต่อผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย (100%)

 ร้อยละ 100

บธ.3.2 ระดับความส าเร็จของการ
จดักจิกรรมส่งเสริมพฒันา
นักศึกษาเพือ่ใหม้ีคุณลักษณะ
บณัฑิตที่พงึประสงค์ โดย
นักศึกษามีส่วนร่วม
ระดับ 1 มีการแต่งต้ัง
คณะกรรมการส่งเสริมกจิกรรม
ส่งเสริมพฒันานักศึกษา
ระดับ 2 มีแผนงานโครงการ/
กจิกรรม การจดักจิกรรมส่งเสริม
พฒันานักศึกษาโดยผ่านความ
เหน็ชอบจากคณะ
กรรมการบริหารคณะ โดยมี
กจิกรรมมุ่งเน้น คือ 
- กจิกรรมส่งเสริมคุณลักษณะ
บณัฑิตที่พงึประสงค์
- กจิกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ หรือ
รักษาส่ิงแวดล้อม
- กจิกรรมสร้างเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรม
- กจิกรรมส่งเสริมศิลปและ
วัฒนธรรม
- กจิกรรมส่งเสริมการใช้ทกัษะ
ทางภาษาและ IT
ระดับ 3 มีการด าเนินงานตาม
แผนงานโครงการ/กจิกรรม การ
จดักจิกรรมส่งเสริมพฒันานักศึกษา
ระดับ 4 มีการติดตามผลและ
ประเมินผลความส าเร็จของ
กจิกรรมส่งเสริมพฒันานักศึกษา
และรายงานผลการด าเนินงาน
เสนอต่อคณะกรรมการคณะ
ระดับ 5 มีการปรับปรุงการ
ด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการคณะ

3.ระดับความพงึพอใจ
ของผู้ใช้บณัฑิตตามกรอบ
 TQF และคุณลักษณะที่
พงึประสงค์ของ
มหาวิทยาลัย (ระดับดี
มาก)

ระดับ ดีมาก

1. การพฒันา
การศึกษาเพือ่ผลิต
ก าลังคนนักปฏบิติั 
(Hands-On)

1.2 การพฒันา
กระบวนการ
จดัการศึกษา
แบบนักปฏบิติั 
Hands-On



รวมทั้งสิ้น แผ่นดนิ รายได้ งานประจ า

งาน
พัฒนา
(งาน
ใหม่)

ผู้รับผิดชอ
บ

งบประมาณ

ยทุธศาสตร์ กลยทุธ์
กลยทุธ์คณะบริหารธุรกิจและ

ศิลปศาสตร์
ผลลัพธ์ (KPI)

ผลลัพธ์ (KPI) คณะ
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

หน่วยนับ
เปา้หมาย 

2561
ล าดบั ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตวัชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม/เปา้หมาย ผลลัพธ์

ประเภทงาน

ผู้ก ากับ

26 โครงการครูได้สอน นักศึกษาได้ฝึก 
ชุมชนได้ประโยชน์

          450,000 -              450,000      อาจารย์ นักศึกษา เกดิการเรียนรู้
และสามารถบริการวิชาการช่วยเหลือ
ชุมชนได้

1. ผู้สอนได้ทบทวนความรู้เดิมและ
เพิม่เติมความรู้ใหม่ใหก้บันักศึกษา   
2.นักศึกษาได้ค้นคว้าความรู้เพิม่เติม
นอกหอ้งเรียน  3. นักศึกษาได้
ประยุกต์ความรู้เดิมกบัความรู้ใหม่ใน
การท าประโยชน์ใหก้บัชุมชน  4.ได้
บรูณาการกบัวิชาชีพเฉพาะ

 ผช.
งานวิจยั

งานวิจยั
และ

บริการ
วิชาการ

27 โครงการจดัท าและพฒันาหลักสูตร
ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการ
ทอ่งเที่ยวและบริการ   (หลักสูตร
นานาชาติ)

          150,000        150,000               -   ร้อยละของผู้ตอบแบบส ารวจมึความ
ต้องการศึกษาต่อหลักสูตรการ
ทอ่งเที่ยวและบริการ (นานาชาติ) 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 75

หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต การ
ทอ่งเที่ยวและการบริการ  (หลักสูตร
นานาชาติ)

 รองฯ 
วิชาการ

หลักสูตร
การ

ทอ่งเที่ยว
และโรงแรม

28 โครงการจดัท าหลักสูตร Marketing
 Digital (หลักสูตร Bilingual)

          150,000        150,000 ร้อยละของผู้ตอบแบบส ารวจมึความ
ต้องการศึกษาต่อหลักสูตรMarketing
 Digital (หลักสูตร Bilingual)
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 75

ผลิตหลักสูตรใหม่ Marketing Digital
 (หลักสูตร Bilingual)

 รองฯ 
วิชาการ

รองฯ 
วิชาการ

29 โครงการเสวนากบัผู้บริหารกลุ่ม
เซ็นทรัลในจงัหวัดเชียงใหม่ 
ประจ าปกีารศึกษา 2561

             4,250                -            4,250 1. ได้แลกเปล่ียนข้อมูลของนักศึกษา
ฝึกปฏบิติังานระหว่างสถาน
ประกอบการกบัมหาวิทยาลัยฯ ไม่
น้อยกว่า 5 เร่ือง
2. แลกเปล่ียนปญัหาในด้านต่างๆ
ของนักศึกษาฝึกปฏบิติังาน ไม่น้อย
กว่า 5 เร่ือง

มีแลกเปล่ียนข้อมูลของนักศึกษาฝึก
ปฏบิติังานระหว่างสถาน
ประกอบการกบัมหาวิทยาลัยฯ

 รองฯ 
วิชาการ

หลักสูตร
บริหารธุรกิ

จ (การ
จดัการ
ธุรกจิค้า

ปลีก
สมัยใหม)่

30 โครงการปฐมนิเทศและสานสัมพนัธ์
นักศึกษาทนุเซ็นทรัล ประจ าปี
การศึกษา 2561

            63,000                -           63,000 นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบั
การเรียนการสอน แนวคิด ปรัชญา 
ระเบยีบ ข้อบงัคับต่างๆ ที่นักศึกษา
ควรยึดถือใหเ้ปน็ไปในทศิทางเดียวกนั
ได้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 จากแบบ
ประเมินโครงการ

1. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
เกีย่วกบัการเรียนการสอน แนวคิด 
ปรัชญา ระเบยีบ ข้อบงัคับต่างๆ ที่
นักศึกษาควรยึดถือใหเ้ปน็ไปใน
ทศิทางเดียวกนั

 รองฯ 
วิชาการ

หลักสูตร
บริหารธุรกิ

จ (การ
จดัการ
ธุรกจิค้า

ปลีก
สมัยใหม)่

31 โครงการปฐมนิเทศและสานสัมพนัธ์
พีน่้องของนักศึกษาทนุซีพ ีออลล์ฯ

            30,000                -           30,000 นักศึกษาได้รับทราบและท าความ
เข้าใจเกีย่วกบัการเรียนการสอน และ
กฎระเบยีบของมหาวิทยาลัยและ
บริษัทฯ รวมถึงเล่าสู่ประสบการณ์
และแนวทางการแกไ้ขปญัหาระหว่าง
ฝึกปฏบิติังานในสถานประกอบการฯ 
    

อาจารย์และนักศึกษาได้รับความรู้
จากผู้มีประสบการณ์โดยตรง 
นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบั
การเรียนการสอน และกฎระเบยีบ
ของมหาวิทยาลัยและบริษัทฯ

 รองฯ 
วิชาการ

หลักสูตร
บริหารธุรกิ

จ 
(โครงการ
ร่วมบริษัท
 ซีพอีอล์ )

บธ.2 การพฒันากระบวนการ
จดัการศึกษาแบบนักปฏบิติั 
Hands-On

5.ร้อยละของหลักสูตรที่มี
ผลงาน/โครงการ/
กจิกรรมของนักศึกษาที่
ใช้ทกัษะวิชาชีพ ที่ท าให้
เกดิประโยชน์/มูลค่าเพิม่ 
ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(100%)

บธ.5.1 ร้อยละของหลักสูตรที่มี
ผลงาน/โครงการ/กจิกรรมของ
นักศึกษาที่ใช้ทกัษะวิชาชีพ ที่ท า
ใหเ้กดิประโยชน์/มูลค่าเพิม่ ต่อผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย (100%)

 ร้อยละ 100

บธ.5.2 จ านวนหลักสูตรที่จดัการ
เรียนการสอนร่วมกบัหน่วยงาน
ภายนอก

1. การพฒันา
การศึกษาเพือ่ผลิต
ก าลังคนนักปฏบิติั 
(Hands-On)

หลักสูตร 3

1.2 การพฒันา
กระบวนการ
จดัการศึกษา
แบบนักปฏบิติั 
Hands-On



รวมทั้งสิ้น แผ่นดนิ รายได้ งานประจ า

งาน
พัฒนา
(งาน
ใหม่)

ผู้รับผิดชอ
บ

งบประมาณ

ยทุธศาสตร์ กลยทุธ์
กลยทุธ์คณะบริหารธุรกิจและ

ศิลปศาสตร์
ผลลัพธ์ (KPI)

ผลลัพธ์ (KPI) คณะ
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

หน่วยนับ
เปา้หมาย 

2561
ล าดบั ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตวัชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม/เปา้หมาย ผลลัพธ์

ประเภทงาน

ผู้ก ากับ

32 โครงการ สร้างความร่วมมือระดับ
นานาชาติในการบริหารจดั
การศึกษา และการแลกเปล่ียน
นักศึกษาต่างชาติ
 (ประเทศจนี - คุนหมิง ฉงชิ่ง กุย้
หลิน และประเทศมาเลเซีย)

          500,000                -         500,000 ร้อยละความพงึพอใจของผู้ร่วม
โครงการ/ผู้รับบริการ ไม่ต่ ากว่าร้อย
ละ 75

 1. เครือข่ายหลักสูตรระดับนานาชาติ
     
2. เครือข่ายความร่วมมือการวิจยั     
   
3. ผลงานวิจยัในการน าเสนอระดับ
นานาชาติ
4. มีต้นแบบการท าหลักสูตรระดับ
บณัฑิตศึกษาของมทร.ล้านนา

 รองฯ 
วิชาการ

รองฯ 
วิชาการ

33 โครงการอบรมหลักสูตรการ
สุขาภบิาลอาหาร ส าหรับสัมผัส
อาหาร เพือ่พฒันานักศึกษา 
หลักสูตรการทอ่งเที่ยวและการ
บริการ คร้ังที่ 2

            18,450         18,450 ปรับปรุง มคอ. 3 ในรายวิชา อาหาร
ไทยและอาหารนานาชาติ/การ
ด าเนินงานและบริการจดัเล้ียง

1.นักศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจใน
เร่ืองสุขาภบิาลอาหารอย่างถูกต้อง
2. นักศึกษาได้น าความรู้ไปใช้ในการ
ปฏบิติังาน และปรับเปล่ียนพฤติกรรม
ในการปรุง-ประกอบอาหารได้อย่าง
ถูกต้อง

 รองฯ 
วิชาการ

หลักสูตร
การ

ทอ่งเที่ยว
และโรงแรม

34 โครงการแลกเปล่ียนนักศึกษาและ
บคุลากรด้านการทอ่งเที่ยว ร่วมกบั 
Langkawi Tourism Academy 
สหพนัธรัฐมาเลเซีย ประจ าป ี2561

          230,000       230,000   1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความพงึ
พอใจต่อประโยชน์ที่ได้รับ ร้อยละ 80
  2. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน า
ความรู้ที่ได้ ไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏบิติังานได้ ร้อยละ 80

1. เกดิการพฒันาความร่วมมือทาง
วิชาการโดยการแลกเปล่ียนนักศึกษา
และบคุลากรด้านการทอ่งเที่ยว
ต่อเนื่องในป ี2562
2. เตรียมความพร้อมใหแ้กบ่คุลากร
และนักศึกษาของ มทร.ล้านนา ใน
การเข้าสู่การแข่งขันระดับสากล

 รองฯ 
วิชาการ

หลักสูตร
การ

ทอ่งเที่ยว
และโรงแรม

35 โครงการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับคณะ (พืน้ที)่
 คณะบริหารธุรกจิและศิลปศาสตร์ 
ประจ าปกีารศึกษา 2560

          196,200                -   196,200      1. ผลการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษา  ระดับคณะ (พืน้ที)่ 
ประจ าปกีารศึกษา 2560
2. ข้อเสนอแนะในการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษา ระดับคณะ (พืน้ที)่
 เพือ่น าไปจดัท ารายงานผลการ
ด าเนินงานคณะ (ส่วนกลาง) และ
จดัท าแผนการพฒันา/ปรับปรุง การ
ด าเนินงานคุณภาพการศึกษาในปี
ถัดไป 

1.  ผลการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษา ระดับคณะ (พืน้ที)่ 
ประจ าปกีารศึกษา 2560  
2.  ข้อเสนอแนะในการพฒันา/
ปรับปรุง การด าเนินงานคุณภาพ
การศึกษา คณะฯ (พืน้ที)่

 หวัหน้า
งาน 

ประกนัฯ

หวัหน้างาน
 ประกนัฯ

บธ.2 การพฒันากระบวนการ
จดัการศึกษาแบบนักปฏบิติั 
Hands-On

5.ร้อยละของหลักสูตรที่มี
ผลงาน/โครงการ/
กจิกรรมของนักศึกษาที่
ใช้ทกัษะวิชาชีพ ที่ท าให้
เกดิประโยชน์/มูลค่าเพิม่ 
ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(100%)

บธ.5.3 ผลการประเมินตาม
เกณฑ์ประเมินคุณภาพนักศึกษา
ทกุหลักสูตร

ระดับ ดี

บธ.5.2 จ านวนหลักสูตรที่จดัการ
เรียนการสอนร่วมกบัหน่วยงาน
ภายนอก

1. การพฒันา
การศึกษาเพือ่ผลิต
ก าลังคนนักปฏบิติั 
(Hands-On)

หลักสูตร 3

1.2 การพฒันา
กระบวนการ
จดัการศึกษา
แบบนักปฏบิติั 
Hands-On



รวมทั้งสิ้น แผ่นดนิ รายได้ งานประจ า

งาน
พัฒนา
(งาน
ใหม่)

ผู้รับผิดชอ
บ

งบประมาณ

ยทุธศาสตร์ กลยทุธ์
กลยทุธ์คณะบริหารธุรกิจและ

ศิลปศาสตร์
ผลลัพธ์ (KPI)

ผลลัพธ์ (KPI) คณะ
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

หน่วยนับ
เปา้หมาย 

2561
ล าดบั ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตวัชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม/เปา้หมาย ผลลัพธ์

ประเภทงาน

ผู้ก ากับ

36 โครงการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
(พืน้ที)่ คณะบริหารธุรกจิและศิลป
ศาสตร์ ประจ าปกีารศึกษา 2560

          306,300                -   306,300      1. ความส าเร็จของรายงาน มคอ.7 
(หลักสูตรในพืน้ที่)  “ผ่าน” การ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 
ประจ าปกีารศึกษา 2560
2. ข้อเสนอแนะในการตรวจประเมิน
คุณภาพระดับหลักสูตร (พืน้ที)่ เพือ่
น าไปจดัท าจดัท า มคอ.7 (หลักสูตร
กลาง) และจดัท าแผนพฒันา/
ปรับปรุงในปถีัดไป

1.  ผลการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษา ระดับหลักสูตร (พืน้ที)่
2.  ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
พฒันาหลักสูตร (พืน้ที)่

 หวัหน้า
งาน 

ประกนัฯ

หวัหน้างาน
 ประกนัฯ

37 โครงการ รับการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 
(หลักสูตรกลาง) คณะบริหารธุรกจิ
และศิลปศาสตร์ ประจ าปกีารศึกษา
 2560

          307,600        251,600         56,000 1. ความส าเร็จของรายงาน มคอ.7 
(หลักสูตรกลาง)  “ผ่าน” การตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษา  ประจ าปี
การศึกษา 2560
2. ข้อเสนอแนะในการตรวจประเมิน
คุณภาพระดับหลักสูตร เพือ่น าไป
จดัท าแผนพฒันา/ปรับปรุงในปถีัดไป

1.  ผลการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษา
2.  ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
พฒันาหลักสูตร

 หวัหน้า
งาน 

ประกนัฯ

หวัหน้างาน
 ประกนัฯ

38             136,650        111,650         25,000 1. ผลการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษา ประจ าปกีารศึกษา 2560
2. ข้อเสนอแนะในการพฒันา/
ปรับปรุง การด าเนินงานคุณภาพ
การศึกษาในปถีัดไป 

1.  ผลการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษา ระดับคณะ ประจ าปี
การศึกษา 2560  
2.  ข้อเสนอแนะในการพฒันา/
ปรับปรุง การด าเนินงานคุณภาพ
การศึกษา

 หวัหน้า
งาน 

ประกนัฯ

หวัหน้างาน
 ประกนัฯ

39 โครงการประชุมสัมมนาเชิง
ปฏบิติัการ การจดัท ารายงานผล
การด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.
7) 
คณะบริหารธุรกจิและศิลปศาสตร์ 
ประจ าปกีารศึกษา 2560

          261,670        136,750       124,920 รายงานผลการด าเนินงาน (มคอ.7) 
แต่ละหลักสูตรในพืน้ที่และหลักสูตร
กลาง

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีความ
เข้าใจการเขียนรายงานผลการ
ด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7)
2. รายงานผลการด าเนินงานของ
หลักสูตร (มคอ.7) 7 หลักสูตร

 หวัหน้า
งาน 

ประกนัฯ

หวัหน้างาน
 ประกนัฯ

40 โครงการพฒันาแนวทางการบริหาร
หลักสูตร บญัชีบณัฑิต (ปรับปรุง 
2560) ตามข้อก าหนดของการ
ประกนั

            74,000                -           74,000 รายงานผลการด าเนินงาน (มคอ. 7) 
ของหลักสูตรการบญัชี

อาจารย์หลักสูตรการบญัชีมีความรู้
ความเข้าใจการเขียนรายงานผลการ
ด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ. 7)

 รองฯ 
วิชาการ

สาขาการ
บญัชี

41 โครงการประเมินสมรรถนะการใช้
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสูตร
ภาษาอังกฤษเพือ่การส่ือสารสากล

            13,200         13,200 เพิม่พนูความรู้และความเชี่ยวชาญให้
นักศึกษาทกัษะด้านการส่ือสาร และ
มีการประเมินผลและการทวนสอบ
นักศึกาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพือ่
การส่ือสารสากล กอ่นออกสู่
ตลาดแรงงาน

หลักสูตรได้ทราบถึงความสามารถใน
กาส่ือสารของนักศึกา กอ่นออกสู่
ตลาดแรงงาน

 รองฯ 
วิชาการ

หลักสูตร
ภาษาอังกฤ
ษเพือ่การ
ส่ือสาร
สากล

บธ.2 การพฒันากระบวนการ
จดัการศึกษาแบบนักปฏบิติั 
Hands-On

5.ร้อยละของหลักสูตรที่มี
ผลงาน/โครงการ/
กจิกรรมของนักศึกษาที่
ใช้ทกัษะวิชาชีพ ที่ท าให้
เกดิประโยชน์/มูลค่าเพิม่ 
ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(100%)

บธ.5.3 ผลการประเมินตาม
เกณฑ์ประเมินคุณภาพนักศึกษา
ทกุหลักสูตร

ระดับ ดี

1. การพฒันา
การศึกษาเพือ่ผลิต
ก าลังคนนักปฏบิติั 
(Hands-On)

1.2 การพฒันา
กระบวนการ
จดัการศึกษา
แบบนักปฏบิติั 
Hands-On



รวมทั้งสิ้น แผ่นดนิ รายได้ งานประจ า

งาน
พัฒนา
(งาน
ใหม่)

ผู้รับผิดชอ
บ

งบประมาณ

ยทุธศาสตร์ กลยทุธ์
กลยทุธ์คณะบริหารธุรกิจและ

ศิลปศาสตร์
ผลลัพธ์ (KPI)

ผลลัพธ์ (KPI) คณะ
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

หน่วยนับ
เปา้หมาย 

2561
ล าดบั ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตวัชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม/เปา้หมาย ผลลัพธ์

ประเภทงาน

ผู้ก ากับ

42 โครงการเตรียมความพร้อมของ
นักศึกษาใหม่ระดับบณัฑิตศึกษา

            30,000                -           30,000 นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบั
การเรียนการสอนแนวคิด ปชัญา 
ระเบยีบ ข้อบงัคับต่างๆ ที่นักศึกาษา
ยืดถือใหเ้ปน็ใรทศิทางเดียวกนัและ
แนวทางพฒันาตนเอง แนวคิด 
ประสบการณ์ การจดัการความรู้ที่
ส่งผลต่อการศึกษาเพือ่ส าเร็จ
การศึกษาในระดับปริญาโท

นักศึกษาเรียนจบภายในระยะเวลา 2
 ป ีมีการท างานเปน็ทมี มีความรักใน
สถาบนัที่เรียน มีความสัมพนัธ์ที่ดี
ระหว่างรุ่นพี ่รุ่นน้อง

 รองฯ 
วิชาการ

รองฯ 
วิชาการ

43 โครงการใหค้วามรู้และด าเนินการ
เทยีบโอนผลการเรียนนักศึกษา 
คณะบริหารธุรกจิและศิลปศาสตร์

            80,000                -           80,000 นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการทราบถึง
แนวทางการเทยีบโอนผลการเรียน 
และน าผลการเทยีบโอนไปใช้ในการ
วางแผนการเรียนของตนเองได้อย่าง
ถูกต้อง

1. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการทราบ
ถึงแนวทางการเทยีบโอนผลการเรียน 
2. ผลการเทยีบโอนรายวิชาของ
นักศึกษารายบคุคล

 รองฯ 
วิชาการ

รองฯ 
วิชาการ

44 โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้จากพีสู่่
น้อง

            60,000         60,000 มีการพฒันาเครือข่าย ระหว่างศิษย์
เกา่และศิษย์ปจัจบุนัเพิม่มากขึ้น

1. ศิษย์เกา่และศิษย์ปจัจบุนัได้มีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ในด้าน
ประสบการณ์การท างาน
2. ศิษย์ปจัจบุนัใหแ้นวทางการ
พฒันาตนเองเพือ่ใหป้ระสบ
ความส าเร็จในการท างาน
3. เปน็การสร้างความสัมพนัธ์และ
ความสามัคคีระหว่างศิษย์เกา่และ
ศิษย์ปจัจบุนัในคณะบริหารธุรกจิและ
ศิลปศ่าสตร์

 รองฯ 
วิชาการ

รองฯ 
วิชาการ

45 โครงการสร้างอัตลักษณ์ : 
เตรียมพร้อมท างานในสายการ
บริการธุรกจิค้าปลีก ประจ าปี
การศึกษา 2561

            31,800                -           31,800 1. นักศึกษามีความรู้เกีย่วกบัหลัก
วิธีการแต่งหน้าในชีวิตประจ าวัน ไม่
ต่ ากว่าร้อยละ 75
2. นักศึกษาสามารถแต่งหน้าใน
ชีวิตประจ าวันได้ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 75
 จากการสังเกตจากวิทยากร

นักศึกษาหลักสูตรการจดัการธุรกจิ
ค้าปลีกสมัยใหม่ สามารถแต่งหน้าใน
ชีวิตประจ าวันและ  ในโอกาสพเิศษ
ต่าง ๆ ได้จริง

 รองฯ 
วิชาการ

หลักสูตร
บริหารธุรกิ

จ (การ
จดัการ
ธุรกจิค้า

ปลีก
สมัยใหม)่

46 โครงการพฒันาทกัษะภาษาเพือ่การ
ส่ือสารและสารสนเทศ

            60,000         60,000 นักศึกษาได้พฒันาทกัษะการส่ือสาร
และฝึกปฏบิติัในรูปแบบสารสนเทศ
กอ่นการปฏบิติังาน

1. นักศึกษามีความสามารถและ
ความมั่นใจในการใช้ภาษาในการ
ส่ือสาร
2. นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้
ระบบสารสนเทศในการท างาน

 รองฯ 
วิชาการ

รองฯ 
วิชาการ

ดีระดับ

ระดับบธ5.4 นักศึกษามีความพร้อม 
สามารถปรับตัวในการใช้ชีวิต
ตลอดการศึกษาในมหาวิทยาลัย 
และสามารถปรับตัวในการ
ประกอบอาชีพในอนาคต

บธ 5.5 นักศึกษามึความสามารถ
ในการประยุกต์ใช้ระบบ
สารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บธ 4 พฒันาศักยภาพนักศึกษา
ด้านสารสนเทศ

1. การพฒันา
การศึกษาเพือ่ผลิต
ก าลังคนนักปฏบิติั 
(Hands-On)

บธ 3 การเตรียมความพร้อมใน
การศึกษาในระดับอุดมศึกษา

ดี

1.2 การพฒันา
กระบวนการ
จดัการศึกษา
แบบนักปฏบิติั 
Hands-On



รวมทั้งสิ้น แผ่นดนิ รายได้ งานประจ า

งาน
พัฒนา
(งาน
ใหม่)

ผู้รับผิดชอ
บ

งบประมาณ

ยทุธศาสตร์ กลยทุธ์
กลยทุธ์คณะบริหารธุรกิจและ

ศิลปศาสตร์
ผลลัพธ์ (KPI)

ผลลัพธ์ (KPI) คณะ
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

หน่วยนับ
เปา้หมาย 

2561
ล าดบั ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตวัชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม/เปา้หมาย ผลลัพธ์

ประเภทงาน

ผู้ก ากับ

47 ประกวดโครงงานนักศึกษาทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Market 
คร้ังที่ 8 ประจ าปกีารศึกษา 2560)

            50,000                -           50,000 1. โครงงานนักศึกษาเข้าร่วมประกวด
ได้รับรางวัลไม่น้อยกว่า 3 โครงงาน
2. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมี
แนวทางในการจดัท าโครงงานของ
ตนเอง
3. นักศึกษาชั้นปสุีดทา้ยที่เข้าร่วม
โครงการ มีการสมัครงานในสถาน
ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ

ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด ไม่ต่ ากว่าร้อยละ
 90

 รองฯ 
วิชาการ

หลักสูตร
ระบบ

สารสนเทศ
ทางธุรกจิ

48 พฒันาทกัษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศส าหรับนักศึกษา 
ประจ าปงีบประมาณ 2561

            38,500 -                      38,500 นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการสอบผ่าน
จากการท าแบบทดสอบหลังเรียน
มากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ของนักเรียนที่
เข้าร่วมโครงการทั้งหมดหรือ
นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีชิ้นงาน
อย่างน้อย 1 ชิ้นงาน

ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด ไม่ต่ ากว่าร้อยละ
 90

 รองฯ 
วิชาการ

รองฯ 
วิชาการ

49 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏบิติัการ"
เทคนิคการใช้ภาษาอังกฤษส าหรับ
พธิีกรด าเนินรายการ"

            61,500                -           61,500 นักศึกษาสามารถใช้ทกัษะ
ภาษาอังกฤษในวิชาชีพพธิีกร

1.นักศึกษารู้ค าศัพท ์ส านวน และ
ประโยคภาษาอังกฤษในการเปน็พธิีกร
2. นักศึกษามีทกัษะการพดูและการ
เขียนภาษาอังกฤษที่ใช้ในการเปน็
พธิีกร
3.  นักศึกษาสามารถแกไ้ขปญัหา
เฉพาะหน้าในการเปน็พธิีกร
4. บรูณาการกบัรายวิชาสัมมนา
ภาษาอังกฤษ (นักศึกษาชั้นปทีี3่,4)

 รองฯ 
วิชาการ

หลักสูตร
ภาษาอังกฤ

ษธุรกจิ

50  โครงการอบรมภาษาอังกฤษและ
ภาษาจนีส าหรับพนักงานขาย

            64,280                -           64,280 นักศึกษามีการพฒันาความรู้และมี
ทกัษะในด้านการส่ือสาร
ภาษาอังกฤษและภาษาจนี รวมถึง
การท างานเปน็ทมีอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1  นักศึกษาได้พฒันาความรู้ และ
เพิม่พนูประสบการณ์ทางด้านภาษา
ใหน้ักศึกษาหลักสูตรการตลาด 
โครงการร่วมบริษัท ซีพ ีออลล์ฯ       
 2 นักศึกษามีทกัษะการส่ือสาร 
รวมถึงการบริการด้านการขาย 
บคุลิกภาพ ตลอดจนคุณลักษณะของ
บณัฑิตที่พงึประสงค์ ได้แก ่คุณธรรม 
จริยธรรม ความรู้ ทกัษะทางปญัญา 
ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบคุคล 
และความรับผิดชอบ รวมถึงการ
ท างานเปน็ทมีอย่างมีประสิทธิภาพ

 รองฯ 
วิชาการ

หลักสูตร
บริหารธุรกิ

จ 
(โครงการ
ร่วมบริษัท
 ซีพอีอล์ )

ดีระดับบธ 5.5 นักศึกษามึความสามารถ
ในการประยุกต์ใช้ระบบ
สารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดีระดับบธ 5.6 นักศึกษามีความสามารถ
ใช้ภาษาในการส่ือสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

บธ 4 พฒันาศักยภาพนักศึกษา
ด้านสารสนเทศ

1. การพฒันา
การศึกษาเพือ่ผลิต
ก าลังคนนักปฏบิติั 
(Hands-On)

1.2 การพฒันา
กระบวนการ
จดัการศึกษา
แบบนักปฏบิติั 
Hands-On

บธ 5 พฒันาศักยภาพนักศึกษา
ด้านภาษาเพือ่การส่ือสาร



รวมทั้งสิ้น แผ่นดนิ รายได้ งานประจ า

งาน
พัฒนา
(งาน
ใหม่)

ผู้รับผิดชอ
บ

งบประมาณ

ยทุธศาสตร์ กลยทุธ์
กลยทุธ์คณะบริหารธุรกิจและ

ศิลปศาสตร์
ผลลัพธ์ (KPI)

ผลลัพธ์ (KPI) คณะ
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

หน่วยนับ
เปา้หมาย 

2561
ล าดบั ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตวัชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม/เปา้หมาย ผลลัพธ์

ประเภทงาน

ผู้ก ากับ

51  โครงการร่วมสัมมนาเพือ่สร้างความ
ร่วมมือระหว่างนักศึกษา ภาควิชา
บญัชี 7

            53,600                -           53,600 คณาจารย์ เจา้หน้าที่ และนักศึกษา
สาขาการบญัชี ได้รับเข้าร่วมโครงการ
สัมมนาเพือ่สร้างความร่วมมือ
ระหว่างนักศึกษา ภาควิชาบญัชี 7 
สถาบนั โดยเกดิความร่วมมือระหว่าง
สถาบนั  เกดิความร่วมมือและ
ความสัมพนัธ์อันดีระหว่างสถาบนัใน
จงัหวัดเชียงใหม่ นักศึกษาได้
ตระหนักถึงความกา้วหน้าในอนาคต
ของสายวิชาชีพบญัชี

การด าเนินงานของกจิกรรมได้รับ
ความร่วมมือจากนักศึกษาสาขาการ
บญัชีทั้ง 7 สถาบนั เปน็อย่างดี

 รองฯ 
วิชาการ

สาขาการ
บญัชี

52 โครงการจดัต้ังศูนย์บริการความเปน็
เลิศด้านวิชาชีพบญัชี

          300,000                -         300,000 หน่วยงานที่เข้าร่วมมีความรู้ความ
เข้าใจในการท าบญัชี/ภาษีอากรเพิม่
มากขึ้น

1 มีศูนย์ความเปน็เลิศวิชาชีพบญัชี 
คณะบริหารธุรกจิและศิลปะศาสตร์ที่
สอดคล้องกบันโยบายของสกอ.
 2 สาขาการบญัชีมีกลไกและระบบ
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต
บณัฑิตนักปฏบิติัผ่านการฝึก
ประสบการณ์จากศูนย์ความเปน็เลิศ
3 มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน
บญัช/ีภาษีแก ่SMEs/สถาบนั/
มูลนิธ/ิสมาคม

 ผช.
งานวิจยั

สาขาการ
บญัชี

53 อบรมเชิงปฏบิติัการโครงการใหน้ัก
วิชาชีพไทยที่อยู่ต่างประเทศกลับ
มาร่วมพฒันาการอุดมศึกษาไทย  
(ATPAC)

            80,000 -              80,000        บคุลกรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา มีส่วนร่วมในการ
น าเสนอผลงานวิชาการ

ผู้เข้าร่วมโครงการมีศักยภาพงานวิจยั
ด้านวิชาการในสาขาบริหารธุรกจิ
มากขึ้น รวมถึงร่วมมือกบัหน่วยงาน
ภายนอกทั้งในและต่างประเทศ

 ผช.
งานวิจยั

งานวิจยั
และ

บริการ
วิชาการ

ชุมชน 1 54 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของ
หมู่บา้นชุมชนแบบมีส่วนร่วม
กรณีศึกษา :หมู่บา้นแม่สายปา่เมี่ยง
 หมู่ที่ 7 ต าบลโหล่งขอด อ าเภอ
พร้าว จงัหวัดเชียงใหม่ (ป3ี)

          300,000 300,000       -             1. ชุมชนบา้นแม่สายปา่เมี่ยงสามารถ
ขยายผลการการผลิตแบบอินทรีย์ 
ร้อยละ 15
2. กลุ่มสามารถพฒันาผลิตภณัฑ์ 
และมีช่องทางการตลาดเพิม่ขึ้น
3.  ชุมชนบา้นแม่สายปา่เมี่ยง
สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน
ได้อย่างยั่งยืน โดยใช้แบบวัดความสุข

กลุ่มวิสาหกจิชุมชนแม่สายปา่เมี่ยงมี
ความเข้าใจการผลิตการแฟอินทรีย์ มี
ช่องทางการตลาดรองรับ และ
สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน
ได้อย่างยั่งยืน ประชากรในหมู่บา้น
หลังจากได้รับการถ่ายทอดความรู้ที่
มหาวิทยาลัยได้บริการวิชาการ 
สามารถประกอบอาชีพเองได้และมี
รายได้ความเปน็อยู่ที่มั่นคงขึ้น

 ผชฯ วิจยั งานวิจยั
และ

บริการ
วิชาการ

ล้านบาท 42.1 พฒันากลไก
ความร่วมมือกบัผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย  
(Stakeholder 
Retention) 
ภาครัฐ เอกชน  
ประชาสังคม ศิษย์
เกา่ ผู้ปกครอง 
ผู้เรียน เครือข่าย
สถาบนัการศึกษา
ทั้งในและ
ต่างประเทศ

2. การพฒันา
มหาวิทยาลัยเพือ่
การเติบโตร่วมกบั
การพฒันาประเทศ

2.2 ใช้วิทยาการ 
วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมในการ
ขับเคล่ือนพฒันา
ทอ้งถิ่น 
(สอดคล้องพนัธ
กจิ)

บธ.7 ใช้วิทยาการ วิทยาศาสตร์
 เทคโนโลยี และนวัตกรรมใน
การขับเคล่ือนพฒันาทอ้งถิ่น 
(สอดคล้องพนัธกจิ)

บธ.7.1 จ านวนชุมชนที่ได้รับการ
พฒันาภายใต้โครงการหลวง/ 
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ/ศาสตร์พระราชา

7.จ านวนชุมชนที่ได้รับ
การพฒันาภายใต้
โครงการหลวง/ โครงการ
อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ/ศาสตร์
พระราชา (30 ชุมชน)

บธ.6 พฒันากลไกความร่วมมือ
กบัผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
(Stakeholder Retention) 
ภาครัฐ เอกชน  ประชาสังคม 
ศิษย์เกา่ ผู้ปกครอง ผู้เรียน 
เครือข่ายสถาบนัการศึกษาทั้ง
ในและต่างประเทศ

6.มูลค่าที่เกดิจากผลของ
การผลิตบณัฑิต วิจยั 
และการบริการวิชาการ 
ความร่วมมือกบัเครือข่าย
ภายนอก ในการพฒันา
พืน้ที่เปา้หมายใหม้ีความ
มั่นคง และยั่งยืน (250 
ล้านบาท)

บธ.6.1 มูลค่าที่เกดิจากผลของ
การผลิตบณัฑิต วิจยั และการ
บริการวิชาการ ความร่วมมือกบั
เครือข่ายภายนอก ในการพฒันา
พืน้ที่เปา้หมายใหม้ีความมั่นคง 
และยั่งยืน



รวมทั้งสิ้น แผ่นดนิ รายได้ งานประจ า

งาน
พัฒนา
(งาน
ใหม่)

ผู้รับผิดชอ
บ

งบประมาณ

ยทุธศาสตร์ กลยทุธ์
กลยทุธ์คณะบริหารธุรกิจและ

ศิลปศาสตร์
ผลลัพธ์ (KPI)

ผลลัพธ์ (KPI) คณะ
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

หน่วยนับ
เปา้หมาย 

2561
ล าดบั ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตวัชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม/เปา้หมาย ผลลัพธ์

ประเภทงาน

ผู้ก ากับ

55 โครงการส ารวจพนัธุ์กล้วยไม้ใน
พืน้ที่บา้นแม่สายปา่เมี่ยง หมู่ที่ 7 
ต าบลโหล่งขอด  อ าเภอพร้าว 
จงัหวัดเชียงใหม่

            70,000 70,000         -             กลุ่มหมู่บา้นมีฐานข้อมูล
ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญภายใน
หมู่บา้นที่เชื่อมโยงกบัการเปน็แหล่ง
เรียนรู้และการเปน็หมู่บา้นทอ่งเที่ยว
เชิงนิเวศ

มีฐานข้อมูลสายพนัธุ์กล้วยไม้ที่พบ
ภายในหมู่บา้น และมีแนวทางในการ
เพาะพนัธุ์และเพิม่มูลค่าใหแ้ก่
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในทอ้งถิ่น

 ผช.
งานวิจยั

งานวิจยั
และ

บริการ
วิชาการ

บธ.8.1 จ านวนผลงานวิจยั/
ส่ิงประดิษฐ์/งานสร้างสรรค์ ที่
ได้รับรางวัลระดับชาติ หรือ
นานาชาติ

ผลงาน 1 56 โครงการการพฒันาระบบสารสนเทศ
เพือ่การจดัการ วารสารราชมงคล
ล้านนา 
คณะบริหารธุรกจิและศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา

            47,000 0 47,000 ระบบบริหารจดัการบทความวิชาการ
ออนไลน์ เพือ่ใช้รับบทความและ
บริหารจดัการวารสารวิชาการ 
วารสารราชมงคล ด้วย ระบบเว็บ
แอพพลิเคชั่น

ระบบที่น ามาใช้บริหารจดัการการส่ง
บทความและการจดัเกบ็ผลงานวิจยั 
จะท าใหเ้กดิประสิทธิภาพในการ
บริหารงาน และเพือ่ช่วยลดเวลา 
ขั้นตอนในการปฏบิติังาน ส่งผลให้
การปฏบิติังานเกดิประสิทธิภาพใน
การท างานด้านวารสารวิชาการของ
องค์กรมากขึ้น

 ผช.
งานวิจยั

งานวิจยั
และ

บริการ
วิชาการ

บธ.8.2 จ านวนผลงานวิจยั/
ส่ิงประดิษฐ์/งานสร้างสรรค์ ที่
น าไปใช้ประโยชน์

ผลงาน 3 57 โครงการจดัท าวารสารราชมงคล
ล้านนา (RMUTL Journal of 
Humantities and Social 
Science)

          120,000 -              120,000 การเข้าสู่ฐาน TCI ภายในป ี2560 
และมีบทความตีพมิพใ์นวารสารฉบบั
ละ 10 บทความ ซ่ึงประกอบไปด้วย
บทความของอาจารย์จาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา และภายนอก

อาจารย์และบคุลากรของคณะได้
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และการ
แลกเปล่ียนความคิดเหน็ในเชิง
วิชาการ รวมถึงการสร้างองค์ความรู้
เพือ่ใหเ้หน็ถึงศักยภาพของคณาจารย์
ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา

 ผชฯ วิจยั งานวิจยั
และ

บริการ
วิชาการ

58 โครงการสนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ คณะ
บริหารธุรกจิและศิลปศาสตร์

          250,000 0       250,000 1. อาจารย์คณะบริหารธุรกจิและ
ศิลปศาสตร์มีผลงานที่ได้รับการตีพมิพ์
เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 
2. บรรลุเปา้หมายการด าเนินงานตาม
เกณฑ์ประกนัคุณภาพการศึกษา 
ระดับคณะ องค์ประกอบที่ 2 การวิจยั
  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

คณาจารย์มีศักยภาพในการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ การตีพมิพใ์น
วารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
เพิม่ขึ้น

 ผชฯ วิจยั งานวิจยั
และ

บริการ
วิชาการ

59 โครงการสนับสนุนการเผยแพร่
บทความวิจยัของนักศึกษา

            20,000 0        20,000 1. งานน าเสนอระดับชาติหรือ
นานาชาติ หรือ ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติหรือนานาชาติร่วมกบั
อาจารย์ที่ปรึกษา
2. นักศึกษาสามารถเขียนเผยแพร่
บทความวิชาการได้ในระดับชาติหรือ
นานาชาติ
3. ระดับการตีพมิพบ์ทความอยู่ใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ

(0.2*10) = 2 คะแนน  ผชฯ วิจยั MBA

60 โครงการสัมมนาเตรียมความพร้อม
และเพิม่ศักยภาพการเปน็
ผู้ประกอบการทางด้านวิชาชีพบญัชี

            49,200                -           49,200 นักศึกษามีความพงึพอใจและมีผล
การด าเนิงานอยู่ในระดับที่น่างพอใจ 
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงการและมีความมั่นใจในการกา้ว
เข้าสู่ตลาดแรงงานมากยิ่งขึ้น อีกทั้ง

นักศึกษามีความพร้อมกอ่นการเผชิญ
ปญัหาด้านการท างานและการท างาน
ร่วมกบัผู้อื่น

 รองฯ 
วิชาการ

สาขาการ
บญัชี

2. การพฒันา
มหาวิทยาลัยเพือ่
การเติบโตร่วมกบั
การพฒันาประเทศ

ล้านบาทบธ.9.1 มูลค่าจากความร่วมมือ
หน่วยธุรกจิระหว่างมหาวิทยาลัย
ร่วมกบัภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค

ประชาสังคม สถาบนัการศึกษาทั้ง
ในและต่างประเทศ

2.2 ใช้วิทยาการ 
วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมในการ
ขับเคล่ือนพฒันา
ทอ้งถิ่น 
(สอดคล้องพนัธ
กจิ)

บธ.7 ใช้วิทยาการ วิทยาศาสตร์
 เทคโนโลยี และนวัตกรรมใน
การขับเคล่ือนพฒันาทอ้งถิ่น 
(สอดคล้องพนัธกจิ)

8.จ านวนผลงานวิจยั/
ส่ิงประดิษฐ์/งาน
สร้างสรรค์ ที่ได้รับรางวัล
ระดับชาติ นานาชาติ 
และหรือน าไปใช้
ประโยชน์ (100 ผลงาน)

บธ.8.3 จ านวนผลงานวิจยัและ
ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการ
เผยแพร่ เช่น เข้าร่วมประชุม
วิชาการ การตีพมิพบ์ทความใน
วารสาร ทั้งระดับชาติ และระดับ
นานาชาติ

ผลงาน

บธ.7.1 จ านวนชุมชนที่ได้รับการ
พฒันาภายใต้โครงการหลวง/ 
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ/ศาสตร์พระราชา

7.จ านวนชุมชนที่ได้รับ
การพฒันาภายใต้
โครงการหลวง/ โครงการ
อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ/ศาสตร์
พระราชา (30 ชุมชน)

30

22.3 สร้างหน่วย
ธุรกจิความ
ร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัย
ร่วมกบั ภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาค
ประชาสังคม 
สถาบนัการศึกษา
ทั้งในและ
ต่างประเทศ 
(Public Private 
Partnership 
Business Unit)

บธ.8 สร้างหน่วยธุรกจิความ
ร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย
ร่วมกบั ภาครัฐ ภาคเอกชน 
ภาคประชาสังคม 
สถาบนัการศึกษาทั้งในและ
ต่างประเทศ (Public Private 
Partnership Business Unit)

9.มูลค่าจากความร่วมมือ
หน่วยธุรกจิระหว่าง
มหาวิทยาลัยร่วมกบั
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
ประชาสังคม 
สถาบนัการศึกษาทั้งใน
และต่างประเทศ (200 
ล้านบาท)



รวมทั้งสิ้น แผ่นดนิ รายได้ งานประจ า

งาน
พัฒนา
(งาน
ใหม่)

ผู้รับผิดชอ
บ

งบประมาณ

ยทุธศาสตร์ กลยทุธ์
กลยทุธ์คณะบริหารธุรกิจและ

ศิลปศาสตร์
ผลลัพธ์ (KPI)

ผลลัพธ์ (KPI) คณะ
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

หน่วยนับ
เปา้หมาย 

2561
ล าดบั ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตวัชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม/เปา้หมาย ผลลัพธ์

ประเภทงาน

ผู้ก ากับ

61 โครงการจดัการศึกษาเชิงบรูณาการ
การศึกษากบัการท างาน ระหว่าง
สถานศึกษาและสถานประกอบการ

            60,000                -           60,000 1 ความพงึพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการร้อยละ 70
2. คณาจารย์ และเจา้หน้าที่ได้รับ
ประสบการณ์และสามารถน ามาถ่าย
ทอได้

เปก็ารต่อยอดทางความคิดหลังกจาก
ที่นักศึกษาาทราบถึงทฤษฎใีนการเรียน

 รองฯ 
วิชาการ

รองฯ 
วิชาการ

62 โครงการเดินทางไปรับรางวัลเชิดชู
เกยีรตินักศึกษา โครงการ Young 
Professional Retaile ประจ าปี
2561

            89,400                -           89,400 1. นักศึกษาโครงการ Young 
Professional Retaile ที่ได้รับ
พจิารณาคัดเลือกผ่านเกณฑ์ ได้เข้า
รับรางวัลเชิดชูเกยีรติสูงสุด ในงาน 
Grand Orientation จ านวน 20 คน

นักศึกษาโครงการ Young 
Professional Retaile ได้รับ
พจิารณาคัดเลือกผ่านเกณฑ์ เข้ารับ
รางวัลเชิดชูเกยีรติสูงสุด ในงาน 
Grand Orientation

 รองฯ 
วิชาการ

หลักสูตร
บริหารธุรกิ

จ (การ
จดัการ
ธุรกจิค้า

ปลีก
สมัยใหม)่

63  โครงการอบรมสัมมนา "ประเด็น
การเปล่ียนแปลงทางภาษีอากรและ
มาตรฐานรายงานทางการเงิน"

          240,000          70,000       170,000 ทราบผลจากการท าแบบสอบถาม
กอ่นและหลังการอบรม ของผู้เข้าร่วม
โครงการ และสามารถน าผลการท า
แบบสอบถามมาใช้ในปรับปรุงการ
อบรมคร้ังต่อไป

1. คณาจารย์ ศิษย์เกา่สาขาวิชาการ
บญัชี และผู้เข้าสัมมนามีความรู้ความ
เข้าใจในมาตรฐานการบญัชี 
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
2.  ทราบแนวทางในการเตรียมความ
พร้อมส าหรับวิชาชีพบญัชีเพือ่เข้าสู่
การเปน็ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 
3.  สามารถน าความรู้ที่ได้จากการ
อบรมสัมมนาไปประยุกต์ใช้กบัการ
ประกอบวิชาชีพตลอดจนสามารถ
น าไปใช้ในการเรียนการสอนได้อย่าง
ถูกต้อง

 รองฯ 
วิชาการ

สาขาการ
บญัชี

บธ.9.2 ระดับความส าเร็จของ
ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย
ร่วมกบัภาครัฐเอกชน ภาค
ประชาคม เพือ่ขับเคล่ือนทางด้าน
การทอ่งเที่ยว (MICE) ทั้งการ
พฒันาก าลังคนและระบบการ
บริหารจดัการ
ระดับ 1 สร้างศูนย์ความร่วมมือ
เพือ่ขับเคล่ือนทางด้านการ
ทอ่งเที่ยว (MICE)
ระดับ 2 ศูนย์ความร่วมมือ
ทางด้านการทอ่งเที่ยว (MICE) มี
แผนงานโครงการ/กจิกรรม เพือ่
ขับเคล่ือนใหเ้กดิการพฒันา
พฒันาก าลังคนและระบบการ
บริหารจดัการ

ระดับ 1 64 โครงการความร่วมมือในการสร้าง
หลักสูตร MICE

            35,000         35,000 ความพงึพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ
รายวิชา

มีรายวิชา MICE ในหลักสูตรการ
ทอ่งเที่ยวและการบริการ 
(International Program)

 รองฯ 
วิชาการ

รองฯ 
วิชาการ

68 การบรูณาการความรู้ด้าน
วัฒนธรรมทอ้งถิ่นสู่การเรียนรู้

            36,000          10,000         26,000 ส่ือการเรียนทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษที่ผลิตออกมาสามารถใช้
จริงได้ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ของส่ือ

1. นักทอ่งเที่ยวทั้งชาวไทยและชาว
ต่างประเทศได้รับข้อมูลทางด้าน2.  
นักเรียนและบคุลากรของ
มหาวิทยาลัยได้มีส่วนร่วมในการจดั
กจิกรรมทางวัฒนธรรมทอ้งถิ่น

 รองฯ 
วิชาการ

รองฯ 
วิชาการ

2. การพฒันา
มหาวิทยาลัยเพือ่
การเติบโตร่วมกบั
การพฒันาประเทศ

ล้านบาทบธ.9.1 มูลค่าจากความร่วมมือ
หน่วยธุรกจิระหว่างมหาวิทยาลัย
ร่วมกบัภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค

ประชาสังคม สถาบนัการศึกษาทั้ง
ในและต่างประเทศ

องค์ความรู้บธ.10.1 ระดับความส าเร็จของ
การส่งเสริมใหม้ีการท านุบ ารุง
ศิลปและวัฒนธรรม
ระดับ 1 ก าหนดผู้รับผิดชอบใน
การท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม  
ระดับ 2 จดัท าแผนด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และ
ก าหนดตัวบง่ชี้วัดความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนรวมทั้ง
จดัสรรงบประมาณเพือ่ให้
สามารถด าเนินการได้ตามแผน
ระดับ 3 ก ากบัติดตามใหม้ีการ
ด าเนินงานตามแผนด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ระดับ 4 ประเมินความส าเร็จตาม
ตัวบง่ชี้ที่วัดความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ระดับ 5 น าผลการประเมินไป
ปรับปรุงแผนหรือกจิกรรมด้าน
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
และจดัเกบ็องค์ความรู้ที่มีคุณค่า

10.จ านวนองค์ความรู้
ด้านศิลปะวัฒนธรรม ภมูิ
ปญัญาทอ้งถิ่นและการ
รักษาส่ิงแวดล้อม ที่ถูก
จดัเกบ็และหรือน าไปใช้
ประโยชน์ โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ (30
 องค์ความรู้)

บธ.9 สร้างความตระหนักใน
คุณค่า ศิลปวัฒนธรรม ภมูิ
ปญัญา ส่ิงแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
(สอดคล้องพนัธกจิ)

2.4 สร้างความ
ตระหนักในคุณค่า
 ศิลปวัฒนธรรม 
ภมูิปญัญา 
ส่ิงแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชา
ติ (สอดคล้อง
พนัธกจิ)

2

22.3 สร้างหน่วย
ธุรกจิความ
ร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัย
ร่วมกบั ภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาค
ประชาสังคม 
สถาบนัการศึกษา
ทั้งในและ
ต่างประเทศ 
(Public Private 
Partnership 
Business Unit)

บธ.8 สร้างหน่วยธุรกจิความ
ร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย
ร่วมกบั ภาครัฐ ภาคเอกชน 
ภาคประชาสังคม 
สถาบนัการศึกษาทั้งในและ
ต่างประเทศ (Public Private 
Partnership Business Unit)

9.มูลค่าจากความร่วมมือ
หน่วยธุรกจิระหว่าง
มหาวิทยาลัยร่วมกบั
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
ประชาสังคม 
สถาบนัการศึกษาทั้งใน
และต่างประเทศ (200 
ล้านบาท)



รวมทั้งสิ้น แผ่นดนิ รายได้ งานประจ า

งาน
พัฒนา
(งาน
ใหม่)

ผู้รับผิดชอ
บ

งบประมาณ

ยทุธศาสตร์ กลยทุธ์
กลยทุธ์คณะบริหารธุรกิจและ

ศิลปศาสตร์
ผลลัพธ์ (KPI)

ผลลัพธ์ (KPI) คณะ
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

หน่วยนับ
เปา้หมาย 

2561
ล าดบั ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตวัชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม/เปา้หมาย ผลลัพธ์

ประเภทงาน

ผู้ก ากับ

66 ส่งเสริมงานประเพณีทอ้งถิ่น 
ประเพณีสักการะกูเ่จา้หลวง
เชียงใหม่ ประจ าป ี2561

            35,000          35,000               -   ร้อยละความพงึพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ/ผู้รับบริการ ไม่ต่ ากว่าร้อย
ละ 85

คณาจารย์ บคุลากร นักศึกษา 
มหาวิทยาลัยฯ ได้เข้าร่วมกจิกรรม
ด้านศิลปวัฒนธรรม

 รองฯ 
วิชาการ

รองฯ 
วิชาการ

67 โครงการสืบฮีตสานฮอย ผ่อ      
กอยวัฒนธรรมล้านนา คณะ
บริหารธุรกจิและศิลปศาสตร์

          164,250                -         164,250 คณาจารย์ เจา้หน้าที่ และนักศึกษา
คณะบริหารธุรกจิและศิลปศาสตร์ ได้
ตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม
 ได้ร่วมสืบฮีตสานนฮอย ผ่อกอยวัฒน
ธรรม ของคณะบริหารธุรกจิและศิลป
ศาสตร์ เพือ่ร่วมอนุรักษ์ เผยแพร่ สืบ
สานประเพณี อันดีงามต่างๆ ไว้ และ
ร่วมบรูณาการกบัการเรียนการสอน 
ต่อไป

1. คณาจารย์ เจา้หน้าที่ และ
นักศึกษาได้ร่วมอนุรักษ์ เผยแพร่ สืบ
สานประเพณี อันดีงาม   
2. คณาจารย์ เจา้หน้าที่ และ
นักศึกษา ได้แสดงมุทติาจติแก่
คณาจารย์ที่เกษียณอายุราชการ
ประจ าป ี2560  และได้แลกเปล่ียน
เรียนรู้ความรู้และประสบการณ์ด้าน
การเรียนการสอนจากอาจารย์อาวุโส

 รองฯ 
วิชาการ

รองฯ 
วิชาการ

68 โครงการกาดหมั้ว คัวกิน๋ ย้อนถิ่น 
เวียงเจด็ลิน (สาขาบริหารธุรกจิ) 
คร้ังที่ 2

          120,200  -       120,200 ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับ
ประสบการณ์ ความรู้ ด้าน
ศิลปะวัฒนธรรมล้านนา, การท าธุรกจิ
เบื้องต้นและได้ตระหนักถึงคุณค่า
ด้านวัฒนธรรม ภมูิปญัญา และ
ประวัติเวียงเจด็ลิน

1. นักศึกษามีความรักและภาคภมูิใจ 
ในศิลปะวัฒนธรรมล้านนา
2. สร้างเอกลักษณ์ของตนจากจารีต
วัฒนธรรมที่แตกต่างหลากหลาย    
3.นักศึกษาสามารถท างานร่วมกบั
ผู้อื่นได้ ท างานเปน็ทมี

 รองฯ 
วิชาการ

สาขา
บริหารธุรกิ

จ

69 โครงการสืบสานวัฒนธรรมภายใต้
การบรูณาการร่วมกบัหน่วยงานใน
ทอ้งถิ่นอ าเภอจอมทองมหกรรมผ้า
ฝ้ายทอมือ 117 ป ีของดีจอมทอง 
ประจ าป ี2561

            25,000                -           25,000  นักศึกษาได้ร่วมกนัท านุบ ารุงสืบ
ทอดศิลปวัฒธรรมประเพณีอันดีงาม
ของทอ้งถิ่นใหค้งอยู่ตลอดไป
 

1. นักศึกษารู้และสืบสานประเพณี
อันดีงามของทอ้งถิ่นใหค้งอยู่ตลอดไป
2. เพือ่เปน็การประชาสมัพนัธ์ให้
มหาวิทยาลัย ฯ เปน็ที่รู้จกัมากขึ้นใน
อ าเภอหรือจงัหวัดใกล้เคียง

 รองฯ 
วิชาการ

ศูนย์ฯ 
จอมทอง

70 โครงการพฒันานักศึกษาด้านการ
ส่งเสริมวัฒนธรรม ภมูิปญัญาทอ้งถิ่น
 และอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม คณะ
บริหารธุรกจิและศิลปศาสตร์

          380,000       380,000 - นักศึกษารู้จกัการเสียสละในการ
ช่วยเหลือสังคม ซ่ึงสอดคล้องกบั
คุณลักษณะบณัฑิตที่พงึประสงค์
- นักศึกษาได้ร่วมกนัสืบสานโครงการ
ตามพระราชด าริและเปน็ตัวอย่างที่ดี
แกสั่งคมชุมชนที่เราอาสัยอยู่
ตลอดจนจนการปลูกฝังใหน้ักศึกษามี
จติอาสารู้จกัการเปน็ผู้ใหแ้กสั่งคม
นักศึกษาด าเนินโครงการตามรอย
พระราชด าริ

- นักศึกษาได้ร่วมกนัสืบสานโครงการ
ตามพระราชด าริและเปน็ตัวอย่างที่ดี
แกสั่งคมชุมชนที่เราอาสัยอยู่
ตลอดจนจนการปลูกฝังใหน้ักศึกษามี
จติอาสารู้จกัการเปน็ผู้ใหแ้กสั่งคม

P รองฯ 
วิชาการ

งาน
กจิการ

นักศึกษา

71 โครงการจติอาสาอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม             12,600                -           12,600 ได้ร่วมกนัปอ้งกนัไฟปา่ ไม่ใหก้อ่ความ
เสียหายใหก้บัมหาวิทยาลัยในภายหลัง

มีแนวกนัไฟเพือ่ปอ้งกนัไฟปา่และ 
นักศึกษาประชาชนเกดิความรักใน
สถาบนัและทอ้งถิ่นของตนเอง

 รองฯ 
วิชาการ

ศูนย์ฯ 
จอมทอง

2. การพฒันา
มหาวิทยาลัยเพือ่
การเติบโตร่วมกบั
การพฒันาประเทศ

องค์ความรู้บธ.10.1 ระดับความส าเร็จของ
การส่งเสริมใหม้ีการท านุบ ารุง
ศิลปและวัฒนธรรม
ระดับ 1 ก าหนดผู้รับผิดชอบใน
การท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม  
ระดับ 2 จดัท าแผนด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และ
ก าหนดตัวบง่ชี้วัดความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนรวมทั้ง
จดัสรรงบประมาณเพือ่ให้
สามารถด าเนินการได้ตามแผน
ระดับ 3 ก ากบัติดตามใหม้ีการ
ด าเนินงานตามแผนด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ระดับ 4 ประเมินความส าเร็จตาม
ตัวบง่ชี้ที่วัดความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ระดับ 5 น าผลการประเมินไป
ปรับปรุงแผนหรือกจิกรรมด้าน
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
และจดัเกบ็องค์ความรู้ที่มีคุณค่า

10.จ านวนองค์ความรู้
ด้านศิลปะวัฒนธรรม ภมูิ
ปญัญาทอ้งถิ่นและการ
รักษาส่ิงแวดล้อม ที่ถูก
จดัเกบ็และหรือน าไปใช้
ประโยชน์ โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ (30
 องค์ความรู้)

บธ.9 สร้างความตระหนักใน
คุณค่า ศิลปวัฒนธรรม ภมูิ
ปญัญา ส่ิงแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
(สอดคล้องพนัธกจิ)

2.4 สร้างความ
ตระหนักในคุณค่า
 ศิลปวัฒนธรรม 
ภมูิปญัญา 
ส่ิงแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชา
ติ (สอดคล้อง
พนัธกจิ)

2



รวมทั้งสิ้น แผ่นดนิ รายได้ งานประจ า

งาน
พัฒนา
(งาน
ใหม่)

ผู้รับผิดชอ
บ

งบประมาณ

ยทุธศาสตร์ กลยทุธ์
กลยทุธ์คณะบริหารธุรกิจและ

ศิลปศาสตร์
ผลลัพธ์ (KPI)

ผลลัพธ์ (KPI) คณะ
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

หน่วยนับ
เปา้หมาย 

2561
ล าดบั ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตวัชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม/เปา้หมาย ผลลัพธ์

ประเภทงาน

ผู้ก ากับ

บธ.11.1 ระดับผลการประเมิน
ของคณะทางด้านหลักธรรมาภบิาล

ระดับ ดี 72 โครงการจดัท าแผนยุทธศาสตร์เพือ่
จดัต้ังคณะศิลปศาสตร์

          221,000       221,000  ร้อยละความส าเร็จของการด าเนิน
โครงการ  ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80

1. สาขาศิลปศาสตร์ก าหนดทศิทาง
ของคณะศิลปศาสตร์ได้อย่างชัดเจน 
 มีเปา้หมายเดียวกนั
2.  มีแผนยุทธศาสตร์ของคณะศิลป
ศาสตร์โดยมีการแสดงความคิดเหน็
แบบมีส่วนร่วม
3.  มีแผนบริหารจดัการภายในคณะ
ศิลปศาสตร์อย่างเปน็ระบบ
4.  หลักสูตรของคณะศิลปศาสตร์
เปน็ไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหง่ชาติ

 รองฯ 
บริหาร

สาขาศิลป
ศาสตร์

73 โครงการการจดัการความรู้ เพือ่
ค้นหาแนวปฏบิติัที่ดี คณะ
บริหารธุรกจิและศิลปศาสตร์

            56,350 -                      56,350 ได้องค์ความรู้จากการมีส่วนร่วมของ
คณาจารย์ของคณะบริหารธุรกจิและ
ศิลปศาสตร์ และสามารถใช้ระบบ
สารสนเทศในการแลกเปล่ียนองค์
ความรู้ระหว่างคณาจารย์ ผู้มี
ประสบการณ์ตรง รวมถึงบคุลากร มี
การจดัเกบ็องค์ความรู้ของบคุคลและ
องค์กร      ใหเ้ปน็ระบบและส่ังสมไว้
พร้อมที่จะน าไปใช้ประโยชน์ได้
เผยแพร่ และถ่ายทอดองค์ความรู้ที่
ได้ต่อผู้ที่สนใจน าไปใช้ประโยชน์ เพือ่
การพฒันางานที่เกีย่วข้องต่อไป

1. ได้องค์ความรู้จากการมีส่วนร่วม
ของคณาจารย์ของคณะบริหารธุรกจิ
และศิลปศาสตร์ 
2. มีเวทใีนการแลกเปล่ียนเรียนรู้
หลายคร้ัง จนความรู้ในประเด็นนั้น
ตกผลึก
3. ได้รวบรวมความรู้ของบคุคลและ
องค์กร ที่มีการจดัระบบและส่ังสมไว้
พร้อมที่จะน าไปใช้ประโยชน์

 รองฯ 
บริหาร

งานการ
จดัการ
ความรู้ฯ

74 โครงการค้นหาประเด็นการจดัการ
ความรู้ และจดัท าแผนการจดัการ
ความรู้ คณะบริหารธุรกจิและศิลป
ศาสตร์ ประจ าป ี2561

            15,000 15,000         -             ได้ประเด็นความรู้ตามความต้องการ
ของหน่วยงาน เพือ่น ามาใช้ในการ
จดัท าแผนการจดัการความรู้ประจ าปี
 2561    ของหน่วยงาน และน า
แผนการจดัการความรู้ดังกล่าวไปใช้
ในการด าเนินงานการจดัการความรู้
ของหน่วยงานต่อไป

1. ได้ประเด็นความรู้ตามความ
ต้องการของคณะบริหารธุรกจิและ
ศิลปศาสตร์ ประจ าป ี2561 จ านวน 
3 ประเด็น ที่สามารถน ามา
ด าเนินการการจดัการความรู้ครบทั้ง 
3 ประเด็น 
2. แผนการจดัการความรู้ประจ าป ี
2561 คณะบริหารธุรกจิและศิลป
ศาสตร์    

 รองฯ 
บริหาร

งานการ
จดัการ
ความรู้ฯ

3.ยุทธศาสตร์
พฒันาการบริหาร
จดัการ และการ
สร้างฐาน
วัฒนธรรมองค์กร

3.1 พฒันากลไก
การบริหาร
จดัการ
มหาวิทยาลัย

บธ.10 พฒันากลไกการบริหาร
จดัการมหาวิทยาลัย

11.ระดับผลการประเมิน
ของมหาวิทยาลัย
ทางด้านหลักธรรมาภบิาล
 (ระดับดีมาก)

บธ.11.2 ระดับความส าเร็จของ
การจดัการองค์ความรู้ 
(Knowledge Management :
KM)
ระดับ 1 มีการแต่งต้ัง
คณะกรรมการเพือ่จดัการองค์
ความรู้  (Knowledge 
Management :KM)
ระดับ 2 มีการจดัท าแผนการ
จดัการความรู้  (Knowledge 
Management :KM) อย่างน้อย
ครอบคลุมพนัธกจิด้านการผลิต
บณัฑิตและด้านการวิจยั
ระดับ 3 มีการด าเนินงานจาม
แผนการจดัการองความรู้  
(Knowledge Management :
KM)
ระดับ 4 มีการสรุปแนวทางที่ดี
เพือ่ประยุกต์ใช้กบัหน่วยงานอย่าง
เปน็รูปธรรม
ระดับ 5 มีการเผยแพร่แนวทาง
ปฏบิติัที่ดี

ระดับ 3



รวมทั้งสิ้น แผ่นดนิ รายได้ งานประจ า

งาน
พัฒนา
(งาน
ใหม่)

ผู้รับผิดชอ
บ

งบประมาณ

ยทุธศาสตร์ กลยทุธ์
กลยทุธ์คณะบริหารธุรกิจและ

ศิลปศาสตร์
ผลลัพธ์ (KPI)

ผลลัพธ์ (KPI) คณะ
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

หน่วยนับ
เปา้หมาย 

2561
ล าดบั ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตวัชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม/เปา้หมาย ผลลัพธ์

ประเภทงาน

ผู้ก ากับ

บธ.11.3 ระดับความส าเร็จของ
การบริหารความเส่ียงและการ
ควบคุมภายใน
ระดับ 1 มีการแต่งต้ัง
คณะกรรมการเพือ่ขับเคล่ือนการ
บริหารความเส่ียงและการควบคุม
ภายใน
ระดับ 2 มีการจดัท าแผนการ
บริหารความเส่ียงและการควบคุม
ภายใน
ระดับ 3 มีการด าเนินงานตาม
แผนการบริหารความเส่ียงและ
การควบคุมภายใน
ระดับ 4 มีการประเมินผล
ความส าเร็จตามแผนการบริหาร
ความเส่ียงและการควบคุมภายใน

ระดับ 3 75 โครงการการบริหารความเส่ียง 
คณะบริหารธุรกจิและศิลปศาสตร์

          100,000 -              100,000      คณะมีการควบคุมความเส่ียงและ
ควบคุมภายใน เพือ่บริหารจดัการ
ภายในคณะ

 แผนการบริหารความเส่ียง คณะ
บริหารธุรกจิและศิลปศาสตร์ 
ประจ าป ี2560จ านวน 1 แผน

 รองฯ 
บริหาร

งานการ
จดัการ

ความเส่ียงฯ

3.2 การจดัการ
เพือ่สร้าง
เสถียรภาพการ
บริหารงาน และ
ความมั่นคง
ทางการเงิน

บธ.11 การจดัการเพือ่สร้าง
เสถียรภาพการบริหารงาน 
และความมั่นคงทางการเงิน

12.ร้อยละของหน่วยงาน
หลัก (16 หน่วยเบกิจา่ย)
 ที่บริหารแผนงาน แผน
งบประมาณใหเ้ปน็ไปตาม
เปา้หมาย ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ภายใต้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(ร้อยละ 95)

บธ.12.1 ร้อยละความส าเร็จที่
บรรลุตามแผนปฏบิติัราชการ
ประจ าปี

ร้อยละ 95 76 โครงการจดัท าแผนกลยุทธ์และแผน
กลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ. 
2561-2565 และโครงการจดัท า
แผนปฏบิติัราชการประจ าป ี 2562

          300,000 -              300,000      1.ทกุหน่วยงานมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานจดัท าแผนกลยุทธ์และ
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ. 2562 -
 2566 และแผนปฏบิติัราชการ
ประจ าป ี2562 เปน็แนวทางในการ
น าไปพฒันาการบริหารจดัการของ
หน่วยงานใหส้อดคล้องกบั
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
2.คณะบริหารธุรกจิและศิลปศาสตร์ 
มีแผนกลยุทธ์และแผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน พ.ศ. 2562 - 2566        
และแผนปฏบิติัราชการประจ าป ี
2562 เปน็เคร่ืองมือในการบริหาร
จดัการหน่วยงาน ที่สอดคล้องกบั
ความต้องการของคณะและ
มหาวิทยาลัย อย่างมีประสิทธิภาพ

1. โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลา
ที่ก าหนด และสามารถถ่ายทอดแผน
กลยุทธ์และแผนกลยุทธ์ทางการเงิน   
   พ.ศ. 2562 - 2566 และ
แผนปฏบิติัราชการประจ าป ี2562 
ได้ตามกรอบระยะเวลา

 รองฯ 
บริหาร

งานแผน
และ

ยุทธศาศตร์

77 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ
เรียนรู้ผ่านส่ือประชาสัมพนัธ์คณะ
บริหารธุรกจิและศิลปศาสตร์

            20,000 -              20,000        1. คณาจารย์และนักศึกษารับทราบ
ข้อมูล สารสนเทศที่เปน็ประโยชน์ต่อ
การเรียนรู้ ผ่านการประชาสัมพนัธ์
ด้วยส่ือต่าง ๆ ของคณะบริหารธุรกจิ
และศิลปศาสร์
2. คณาจารย์และนักศึกษารับทราบ
ข่าวสารและกจิกรรมต่าง ๆ ของ
คณะฯ ผ่านการประชาสัมพนัธ์ด้วย
ส่ือต่าง ๆ อย่างรวดเร็วและทั่วถึง

1. คณาจารย์และนักศึกษาได้ความรู้
ใหม่ที่เปน็ประโยชน์ต่อตนเองผ่าน
ช่องทางการประชาสัมพนัธ์ของคณะฯ
2. คณาจารย์และนักศึกษได้รับทราบ
ข่าวสารและกจิกรรมต่าง ๆ ของ
คณะฯ ผ่านช่องทางการ
ประชาสัมพนัธ์อย่างทั่วถึง

 รองฯ 
บริหาร

งาน
ประชาสัมพั

นธ์

3.ยุทธศาสตร์
พฒันาการบริหาร
จดัการ และการ
สร้างฐาน
วัฒนธรรมองค์กร

3.1 พฒันากลไก
การบริหาร
จดัการ
มหาวิทยาลัย

บธ.10 พฒันากลไกการบริหาร
จดัการมหาวิทยาลัย

11.ระดับผลการประเมิน
ของมหาวิทยาลัย
ทางด้านหลักธรรมาภบิาล
 (ระดับดีมาก)

3.3 บริการ
จดัการทรัพยากร
มนุษย์ ของ
มหาวิทยาลัย 
อย่างรอบด้าน

บธ.13.1 ระดับความพงึพอใจของ
บคุลากรด้านภาวะความสุข 
(ระดับดีมาก)

ระดับบธ.12 บริการจดัการทรัพยากร
มนุษย์ ของมหาวิทยาลัย อย่าง
รอบด้าน

13.ระดับความพงึพอใจ
ของบคุลากรด้านภาวะ
ความสุข (ระดับดีมาก)

ดี



รวมทั้งสิ้น แผ่นดนิ รายได้ งานประจ า

งาน
พัฒนา
(งาน
ใหม่)

ผู้รับผิดชอ
บ

งบประมาณ

ยทุธศาสตร์ กลยทุธ์
กลยทุธ์คณะบริหารธุรกิจและ

ศิลปศาสตร์
ผลลัพธ์ (KPI)

ผลลัพธ์ (KPI) คณะ
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

หน่วยนับ
เปา้หมาย 

2561
ล าดบั ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตวัชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม/เปา้หมาย ผลลัพธ์

ประเภทงาน

ผู้ก ากับ

78 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่
ดี "หล่อหลอม รวมใจ ใหเ้ปน็หนึ่ง
คณะบริหารธุรกจิและศิลปศาสตร์"  
(Smart BALA Culture Day)  2018

          112,500                -         112,500 1. ผู้เข้าร่วมโครงการ เข้าใจถึง
วัฒนธรรมองค์กร มีผลจากแบบ
ประเมินตนเองกอ่นและหลัง มีความ
เข้าใจเพิม่ขึ้นมากกว่า ร้อยละ 80
2. ผู้เข้าร่วมโครงการ มีขวัญและ
ก าลังใจจากการได้รับรางวัล
ปฏบิติังานดีเด่น

1. สามารถเสริมสร้างบรรยากาศของ
การท างาน ด ารงไว้ซ่ึงวัฒนธรรม
องค์กรที่ดีงาม มีความสามัคคี และ
ท างานกนัเปน็ทมี
2. สามารถกระตุ้นความผูกพนั
ร่วมกนัของบคุลากร คณะ
บริหารธุรกจิและศิลปศาสตร์
3. สามารถจดักจิกรรมสานสัมพนัธ์
บคุลากรใหม้ีการท างานเปน็ทมีสร้าง
ความสามัคคีในหน่วยงาน
4. บคุลากรมีขวัญก าลังใจในการ
ปฏบิติังาน

 รองฯ 
บริหาร

งานบริหาร

79 โครงการ Benchmarking ด้านการ
บริหารหลักสูตรการจดัการธุรกจิ

          100,000                -         100,000 1.เปน็ไปตามกรอบงานประกนั
คุณภาพซ่ึงบคุลากรทกุคนต้องได้รับ
การพฒันาตนเอง

อาจารย์ได้รับความรู้ และ
ประสบการณ์จากการ Benchmark
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการเรียน
การสอน และการบริหารหลักสูตร

 รองฯ 
วิชาการ

หลักสูตร
การจดัการ

80 โครงการพฒันาบคุลากรสาย
วิชาการด้านเทคนิคการสอนเพือ่
ผลิตบณัฑิตนักปฏบิติั 
  

          300,000                -   300,000      บคุลากรสายวิชาการ ของคณะ
บริหารธุรกจิและศิลปศาสตร์ใน 6 
พืน้ที่ ที่เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้
เกีย่วกบัการออกแบบกจิกรรมเทคนิค
การเรียนการสอนโดยเน้นใหเ้กดิ
ประโยชน์ต่อผู้เรียนเปน็ส าคัญ และมี
การพฒันากจิกรรมและเทคนิคการ
เรียนการสอนในหลักสูตรต่าง ๆ ของ
คณะบริหารธุรกจิและศิลปศาสตร์
เพิม่ขึ้น

1. การจดัการเรียนการสอนในแต่ละ
หลักสูตรของคณะบริหารธุรกจิและ
ศิลปศาสตร์ ในทกุเขตพืน้ที่มี
คุณภาพสูงยิ่งขึ้น
2. มีการปรับปรุงกจิกรรมการเรียน
การสอนในหลักสูตรต่าง ๆ มากขึ้น
ในทกุพืน้ที่

 รองฯ 
บริหาร

งาน
บคุลากร

81 โครงการอบรมพฒันาความรู้
บคุลากร เพือ่เพิม่ศักยภาพในการ
ปฏบิติังาน คณะบริหารธุรกจิและ
ศิลปศาสตร์

          300,000                -   300,000      1. บคุลากรมีผลการทดสอบดีขึ้นไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 เมื่อเทยีบจาก
แบบทดสอบกอ่นและหลังเข้าร่วม
โครงการ
2. ผลการประเมินผลการปฏบิติังาน
บคุลากรสายสนับสนุน มีผลการ
ประเมินด้านการปฏบิติังานไม่น้อย
กว่าร้อยละ 75 ของคะแนนเต็ม

1. บคุลากรได้รับการสร้างเสริม
ทศันคติและมีพฤติกรรมการบริการที่
ดีในการท างาน
2. บคุลากรมีการพฒันาการท างาน
ใหม้ีประสิทธิภาพ เพิม่ระดับ
ความสามารถตามภาระงานหน้าที่
3. บคุลากรน าความรู้ที่ได้จากการ
พฒันาศักยภาพไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏบิติังานของตนเอง

 รองฯ 
บริหาร

งาน
บคุลากร

3.ยุทธศาสตร์
พฒันาการบริหาร
จดัการ และการ
สร้างฐาน
วัฒนธรรมองค์กร

3.3 บริการ
จดัการทรัพยากร
มนุษย์ ของ
มหาวิทยาลัย 
อย่างรอบด้าน

บธ.13.1 ระดับความพงึพอใจของ
บคุลากรด้านภาวะความสุข 
(ระดับดีมาก)

ระดับบธ.12 บริการจดัการทรัพยากร
มนุษย์ ของมหาวิทยาลัย อย่าง
รอบด้าน

13.ระดับความพงึพอใจ
ของบคุลากรด้านภาวะ
ความสุข (ระดับดีมาก)

ดี

บธ.13.2 ระดับความส าเร็จของ
การพฒันาบคุลากรใหม้ีศักยภาพ
สอดคล้องกบัการขับเคล่ือน
มหาวิทยาลัย
ระดับ 1 มีการจดัท าแผนพฒันา
บคุลากรใหม้ีศักยภาพสอดคล้อง
กบัการขับเคล่ือนมหาวิทยาลัย
ระดับ 2 มีการด าเนินงานตาม
แผนพฒันาบคุลากรใหม้ีศักยภาพ
สอดคล้องกบัการขับเคล่ือน
มหาวิทยาลัย
ระดับ 3 มีการติตตามการพฒันา
บคุลากรใหม้ีศักยภาพสอดคล้อง
กบัการขับเคล่ือนมหาวิทยาลัย
ระดับ 4 มีการประเมินผล
ความส าเร็จตามแผนพฒันา
บคุลากรใหม้ีศักยภาพสอดคล้อง
กบัการขับเคล่ือนมหาวิทยาลัย
ระดับ 5 มีการวางแผนปรับปรุง
การพฒันาบคุลากรใหม้ีศักยภาพ
สอดคล้องกบัการขับเคล่ือน
มหาวิทยาลัย

ระดับ 3



รวมทั้งสิ้น แผ่นดนิ รายได้ งานประจ า

งาน
พัฒนา
(งาน
ใหม่)

ผู้รับผิดชอ
บ

งบประมาณ

ยทุธศาสตร์ กลยทุธ์
กลยทุธ์คณะบริหารธุรกิจและ

ศิลปศาสตร์
ผลลัพธ์ (KPI)

ผลลัพธ์ (KPI) คณะ
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

หน่วยนับ
เปา้หมาย 

2561
ล าดบั ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตวัชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม/เปา้หมาย ผลลัพธ์

ประเภทงาน

ผู้ก ากับ

82 โครงการถ่ายทอดประสบการณ์การ
จดัท าผลงานทางวิชาการ  คร้ังที่ 2

            35,000                -   35,000        คณาจารย์ได้รับความรู้เบื้องต้น
เกีย่วกบัหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้
ประเมินผลการสอนเพือ่ขอก าหนด
ต าแหน่งผศ. รศ. ศ

คณาจารย์ได้รับการถ่ายทอดความรู้
และน าไปเปน็แนวทางเพือ่ขอก าหนด
ต าแหน่งผศ. รศ. ศ

 รองฯ 
บริหาร

งาน
บคุลากร

83 โครงการอบรมเชิงปฏบิติัการเพือ่
พฒันาอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Train the Trainer) 
คร้ังที่ 2 ประจ าปงีบประมาณ 2560

            90,000 -                      90,000 1. วิชาชีพด้านเทคโนโลยีของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระบบ
สารสนเทศทางคอมพวิเตอร์ได้รับ
การพฒันาใหท้นัสมัย 
2.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ระบบสารสนเทศทางคอมพวิเตอร์ 
สามารถน าความรู้ที่ได้จากการอบรม
นั้นไปถ่ายทอดใหก้บันักศึกษา ให้
เกดิผลส าเร็จในการเรียนการสอน
มากยิ่งขึ้น

1. สามารถพฒันาวิชาชีพด้าน
เทคโนโลยีของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรระบบสารสนเทศทาง
คอมพวิเตอร์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระบบ
สารสนเทศทางคอมพวิเตอร์ น า
ความรู้ที่ได้จากการอบรมนั้นไป
ถ่ายทอดใหก้บันักศึกษา ใหเ้กดิผล
ส าเร็จในการเรียนการสอน และการ
พฒันาหลักสูตรมากยิ่งขึ้น

 รองฯ 
บริหาร

หลักสูตร
ระบบ

สารสนเทศ
ทางธุรกจิ

84 โครงการพฒันาศักยภาพบคุลากร
ทางการทอ่งเที่ยวและการบริการ

            20,000         20,000 ผลการประเมินโครงการอยู่ในระดับ ดี
 (4)
 - แบบทดสอบกอ่นอบรมและหลัง
การอบรม
 - ผลการประเมินความรู้ความเข้าใจ
ของผู้ร่วมโครงการ โดยการใช้แบบ
ประเมินในระดับดี (4) ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 
            80

1. สร้างความเข้าใจในการจดัการการ
ทอ่งเที่ยวและการบริการใหแ้ก่
บคุลากรในชุมชน นักศึกษาและ
สถานประกอบการ สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมด้านการ
ทอ่งเที่ยวใหเ้กดิการบรูณาการด้าน
ความรู้ในชุมชนระดับทอ้งถิ่น
2.  พฒันาศักยภาพของบคุลากร
ทางการทอ่งเที่ยวและการบริการใหม้ี
ความรู้ ใหเ้ปน็ผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจ
 และสามารถปฏบิติังานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

 รองฯ 
บริหาร

หลักสูตร
การ

ทอ่งเที่ยว
และโรงแรม

85 พฒันาบคุลากรทั้งสายวิชาการ และ
สายสนับสนุน และนักศึกษา ผ่าน
การเรียนรู้นอกสถานที่ ณ สถาน
ประกอบการ คร้ังที่ 5

            30,000                -           30,000 1. เปน็ไปตามกรอบงานประกนั
คุณภาพซ่ึงบคุลกรทกุคนต้องได้รับ
การพฒันาตนเอง 2. นักศึกษา
สามารถน าเสนอผลงานจาก
การศึกษาดูงาน ทั้งรูปแบบแผนการ
ตลาด และหวัข้อพเิศษจาก
ประสบการณ์ในการดูงาน

บคุลากร และนักศึกษาได้รับความรู้ 
และประสบการณ์ สามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนและ
การท างานได้

 รองฯ 
บริหาร

หลักสูตร
การตลาด

ทศันศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ คร้ังที่ 9 ประจ าปี
งบประมาณ 2561

            40,800                -           40,800 คณาจารย์ เจา้หน้าที่ นักศึกษา ได้รับ
ความรู้ในเร่ืองระบบสารสนเทศทาง
คอมพวิเตอร์ของแต่ละองค์กร และ
สามารถน ามาปรับใช้กบัการเรียน 
การสอน การท างาน ได้

ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด ไม่ต่ ากว่าร้อยละ
 90

 รองฯ 
บริหาร

หลักสูตร
ระบบ

สารสนเทศ
ทางธุรกจิ

3.ยุทธศาสตร์
พฒันาการบริหาร
จดัการ และการ
สร้างฐาน
วัฒนธรรมองค์กร

3.3 บริการ
จดัการทรัพยากร
มนุษย์ ของ
มหาวิทยาลัย 
อย่างรอบด้าน

บธ.12 บริการจดัการทรัพยากร
มนุษย์ ของมหาวิทยาลัย อย่าง
รอบด้าน

86

13.ระดับความพงึพอใจ
ของบคุลากรด้านภาวะ
ความสุข (ระดับดีมาก)

บธ.13.2 ระดับความส าเร็จของ
การพฒันาบคุลากรใหม้ีศักยภาพ
สอดคล้องกบัการขับเคล่ือน
มหาวิทยาลัย
ระดับ 1 มีการจดัท าแผนพฒันา
บคุลากรใหม้ีศักยภาพสอดคล้อง
กบัการขับเคล่ือนมหาวิทยาลัย
ระดับ 2 มีการด าเนินงานตาม
แผนพฒันาบคุลากรใหม้ีศักยภาพ
สอดคล้องกบัการขับเคล่ือน
มหาวิทยาลัย
ระดับ 3 มีการติตตามการพฒันา
บคุลากรใหม้ีศักยภาพสอดคล้อง
กบัการขับเคล่ือนมหาวิทยาลัย
ระดับ 4 มีการประเมินผล
ความส าเร็จตามแผนพฒันา
บคุลากรใหม้ีศักยภาพสอดคล้อง
กบัการขับเคล่ือนมหาวิทยาลัย
ระดับ 5 มีการวางแผนปรับปรุง
การพฒันาบคุลากรใหม้ีศักยภาพ
สอดคล้องกบัการขับเคล่ือน
มหาวิทยาลัย

ระดับ 3



รวมทั้งสิ้น แผ่นดนิ รายได้ งานประจ า

งาน
พัฒนา
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ใหม่)

ผู้รับผิดชอ
บ

งบประมาณ

ยทุธศาสตร์ กลยทุธ์
กลยทุธ์คณะบริหารธุรกิจและ

ศิลปศาสตร์
ผลลัพธ์ (KPI)
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2561
ล าดบั ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตวัชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม/เปา้หมาย ผลลัพธ์

ประเภทงาน

ผู้ก ากับ

โครงการอบรมเชิงปฏบิติัการการท า
วิจยัและเขียนบทความทางวิชาการ
ทางด้านคอมพวิเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ คร้ังที่ 2 
ประจ าปงีบประมาณ 2561

            40,000 -                      40,000 อาจารย์ผู้เข้าอบรมมีบทความ
วิชาการอย่างน้อยคนละ 1 งาน

1. สามารถพฒันาศักยภาพของ
อาจารย์ในด้านการเขียนบทความ
วิจยัทางด้านคอมพวิเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. อาจารย์ที่เข้ารีบการอบรมได้รับ
ความรู้ความเข้าใจ เกีย่วกบัการเขียน
บทความวิจยัทางด้านคอมพวิเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม
3. อาจารย์ที่เข้าอบรมได้รับความรู้
ความเข้าใจ เกีย่วกบัการเขียน
บทความวิจยัทางด้านคอมพวิเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศที่มี
คุณภาพพร้อมสู่การตีพมิพเ์ผยแพร่ใน
วารสารที่มี impact factor สูง
4. ทราบแนวทางในการขอรับการ

 รองฯ 
บริหาร

หลักสูตร
ระบบ

สารสนเทศ
ทางธุรกจิ

รวมงบประมาณ 10,980,900     1,954,000    9,026,900   
รวมงบประมาณแยกตามไตรมาส

คิดเปน็ร้อยละ

3.ยุทธศาสตร์
พฒันาการบริหาร
จดัการ และการ
สร้างฐาน
วัฒนธรรมองค์กร

3.3 บริการ
จดัการทรัพยากร
มนุษย์ ของ
มหาวิทยาลัย 
อย่างรอบด้าน

บธ.12 บริการจดัการทรัพยากร
มนุษย์ ของมหาวิทยาลัย อย่าง
รอบด้าน
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13.ระดับความพงึพอใจ
ของบคุลากรด้านภาวะ
ความสุข (ระดับดีมาก)

บธ.13.2 ระดับความส าเร็จของ
การพฒันาบคุลากรใหม้ีศักยภาพ
สอดคล้องกบัการขับเคล่ือน
มหาวิทยาลัย
ระดับ 1 มีการจดัท าแผนพฒันา
บคุลากรใหม้ีศักยภาพสอดคล้อง
กบัการขับเคล่ือนมหาวิทยาลัย
ระดับ 2 มีการด าเนินงานตาม
แผนพฒันาบคุลากรใหม้ีศักยภาพ
สอดคล้องกบัการขับเคล่ือน
มหาวิทยาลัย
ระดับ 3 มีการติตตามการพฒันา
บคุลากรใหม้ีศักยภาพสอดคล้อง
กบัการขับเคล่ือนมหาวิทยาลัย
ระดับ 4 มีการประเมินผล
ความส าเร็จตามแผนพฒันา
บคุลากรใหม้ีศักยภาพสอดคล้อง
กบัการขับเคล่ือนมหาวิทยาลัย
ระดับ 5 มีการวางแผนปรับปรุง
การพฒันาบคุลากรใหม้ีศักยภาพ
สอดคล้องกบัการขับเคล่ือน
มหาวิทยาลัย

ระดับ 3



 
 

101 แผนปฏิบัติราชการประจําปี 2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

การก ากับติดตาม
ประเมินผล 

 



 
 

102 แผนปฏิบัติราชการประจําปี 2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

 

การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
จุดมุ่งหมายสําคัญของการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ คือ การประเมินการนําแผนปฏิบัติราชการ ไปปฏิบัติอย่างแท้จริงเพียงใด และได้ผลเป็นอย่างไร 

เพ่ือที่จะสามารถวัดความสัมฤทธิ์ผลของแผนปฏิบัติราชการได้ ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาบรรลุวัตถุประสงค์และตอบสนองต่อนโยบาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ 
อันจะนํามาสู่บทสรุปจากผลการปฏิบัติจริงที่เกิดข้ึน 

4.1 การติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี และการใช้งบประมาณประจ าปี 
4.1.1 หน่วยงานภายในสังกัดของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จะต้องดําเนินการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี 

และรายงานการใช้งบประมาณประจําปี แต่ละไตรมาส ดังนี้ 
ครั้งที่ 1 รอบ 3 เดือน (ไตรมาสที่ 1) ระหว่างวันที่ (1 ตุลาคม  – 31 ธันวาคม ) 
ครั้งที่ 2 รอบ 3 เดือน (ไตรมาสที่ 2) ระหว่างวันที่ (1 มกราคม  – 31 มีนาคม ) 
ครั้งที่ 3 รอบ 3 เดือน (ไตรมาสที่ 3) ระหว่างวันที่ (1 เมษายน  – 30 มิถุนายน ) 
ครั้งที่ 4 รอบ 3 เดือน (ไตรมาสที่ 4) ระหว่างวันที่ (1 กรกฎาคม  – 30 กันยายน) 

4.1.2 หน่วยงานภายในสังกัดของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จะต้องดําเนินการรายงานผลการใช้งบประมาณประจําปี ทุกเดือนต่อคณะฯ 
เพ่ือรายงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

4.2 การประเมินผลของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2560 
ระยะเวลาในการดําเนินการติดตามและประเมินผลของแผนปฏิบัติราชการประจําปี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เพ่ือนําข้อมูลมาเปรียบเทียบผลการ

ดําเนินงานจริงกับค่าเป้าหมายที่กําหนดไว้ในแต่ละปี สามารถแบ่งออกเป็น 2 ช่วงเวลา ดังนี้ 
ครั้งที่ 1 รายงานการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม  - 31 มีนาคม) 
ครั้งที่ 2 รายงานการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม  - 30 กันยายน) 

โดยรายงานต่อคณะกรรมการบริหารคณะฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ และนําผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุง
แผนการดําเนินงานของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ในปีต่อไป 

 
 



 
 

103 แผนปฏิบัติราชการประจําปี 2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 

รายชื่อคณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ทาง
การเงินและจัดท าแผนปฏิบัติราชการ แผนการจัดสรรงบประมาณ 

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2560 
 











 
 
 
 

ส านักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
128 ถนนห้วยแก้ว ต าบลช้างเผือก อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300 
โทรศัพท์ 0 5392 1444 ต่อ 2687  
โทรสาร 0 5335 7789 

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