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แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ฉบับนี้จัดทําขึ้นภายใต้
เงื่อนไขของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546 มาตราที่ 16 กําหนดให้ส่วนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปีในแต่ละปีงบประมาณ โดยให้ระบุสาระสําคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการ เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งประมาณการรายจ่าย  และ
ทรัพยากรอ่ืนที่จะต้องใช้ โดยแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. 2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้ยึดกรอบนโยบายของผู้บริหารมหาวิทยาลัยในการ
ดําเนินงานแผนยุทธศาสตร์  (พ.ศ. 2562-2566)  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. 2562     
ฉบับนี้ เป็นเครื่องมือสําหรับการบูรณาการและการแปลงแผนสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน ผลักดันให้การดําเนินงานตามภารกิจต่างๆ ของทุกภาคส่วนใน คณะบริหารธุรกิจ
และศิลปศาสตร์ตอบสนองต่อทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยในยุทธศาสตร์ต่างๆ ที่กําหนดให้เกิดผลสัมฤทธิ์และบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย        
ที่นําไปสู่คุณภาพและมาตรฐานในการจัดการศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรม และการได้รับการยอมรับต่อไป 
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คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
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สำรบัญ 
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          ประวัติความเป็นมาโดยย่อ 2 

สัญลักษณ์คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 3 
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คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 5 
สถานที่ตั้งคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ทั้ง 6 แห่ง 6 
หลักสูตรการเรียนการสอน 7 
โครงสร้างการบริหารงานคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 8 
รายชื่อผู้บริหารชุดปัจจุบัน 9 
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ 13 
การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค 16 
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2562 21 

บทที่ 2 บริบทที่เกี่ยวข้อง และกำรวิเครำะห์สถำกำรณ์แวดล้อม 34 
วัตถุประสงค์ และแนวคิดของการจัดทําแผน 35 
นโยบายของรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) 35 
ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (2560-2564) 40 
ทิศทางแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2574) 45 
นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558-2564) 50 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค 51 
จุดเน้นนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) 53 
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 58 
นโยบายของผู้บริหารมหาวิทยาลัยในการดําเนินงานแผนยุทธศาสตร์  (พ.ศ. 2562-2566) 63 
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บทสรุปผู้บริหาร 
แผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. 2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้กําหนดทิศทางการพัฒนาให้เป็นคณะที่ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ เชี่ยวชาญ

วิชาชีพด้านบริหารธุรกิจ โดยคณะฯได้กําหนดวิสัยทัศน์ “เป็นผู้น าในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติให้มีทักษะในการบูรณาการศาสตร์ด้านวิชาชีพ และเทคโนโลยี   
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ชุมชน สังคม ” 

สาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. 2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประกอบไปด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์      
ซึ่งในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์จะมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหารมหาวิทยาลัยในการดําเนินงานแผนยุทธศาสตร์  (พ.ศ. 2562-2566)     
อันจะเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการดําเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามประเด็นยุทธศาสตร์ และแปลงแผนปฏิบัติราชการสู่การปฏิบัติ มีการดําเนินการจัดทํา
แผนโดยกําหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด ระยะเวลา งบประมาณและการกําหนดผู้รับผิดชอบ เพ่ือให้สอดรับกับแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ และพันธกิจทั้ง 4 ด้าน รวมถึงการบริหารจัดการของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

สําหรับการกํากับติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการ และความสําเร็จของแผนนั้น คณะฯ มีกลไกควบคุมการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์
และตามแผนปฏิบัติราชการ เพ่ือก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยคณะฯได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานจากหน่วยงานต่างๆ ตามระบบของ
มหาวิทยาลัย ได้แก่ การประเมินผลปฏิบัติราชการประจําปีโดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) การรายงานผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
(KPI) 32 ตัวชี้วัดจากมหาวิทยาลัย การประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษา โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)         
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เป็นต้น 

แผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. 2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  ฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เกิดแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนและ
ผลักดันให้การดําเนินการในภารกิจต่าง ๆ บรรลุเป้าหมายตามประเด็นยุทธศาสตร์ เกิดผลลัพธ์ และผลสัมฤทธิ์ ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะบริหารธุรกิจ           
และศิลปศาสตร ์ 
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1 แผนปฏิบัติราชการประจําปี 2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลทั่วไปหน่วยงาน 
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แผนปฏิบัติราชการคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
 ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2562 

 
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 คณะบริหารธุรกิจและคณะศึกษาทั่วไปถูกจัดให้อยู่ เป็นคณะเดียวกัน โดยเปลี่ยนชื่อเป็น “คณะบริหารธุรกิจและ           
ศิลปศาสตร์” 

พ.ศ. 2558      คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้ถูกปรับเปลี่ยนระบบการบริหารงาน โดยรวมคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์     
ภาคพายัพ เชียงใหม่ เข้ากับคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ (คณะกลาง) ให้มีระบบบริหารจัดการเข้าด้วยกัน  

  พ.ศ. 2559      คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาด้านบริหารธุรกิจ ชื่อหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  



 

 

3 แผนปฏิบัติราชการประจําปี 2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

 เมื่อวันที่ 8 มกราคม ปีพ.ศ. 2548 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศจัดตั้ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่งขึ้นแทนสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล โดยให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแต่ละแห่งเป็นนิติบุคคล และเป็นส่วน
ราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และในกฎกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 
14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในส่วนของงานด้านวิชาการ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้แบ่งคณะเป็น 4 คณะ คือ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
และคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ แต่ละคณะ มีคณบดีเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด  
 ปัจจุบัน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เปิดการเรียนการสอนใน 6 พ้ืนที่ คือ เชียงใหม่ ตาก เชียงราย ลําปาง  น่าน และพิษณุโลก โดยแต่ละพ้ืนที่
มีรองคณบดี และหัวหน้าสาขาแต่ละสาขาเป็นผู้บริหารงาน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประกอบด้วย 3 สาขาหลัก คือ สาขาบริหารธุรกิจ สาขาการ
บัญชี และสาขาศิลปศาสตร์ ซึ่งรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2555 ในระดับปริญญาตรีจํานวน  8 หลักสูตร  และหลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560 ในระดับปริญญาตรีจํานวน 6 หลักสูตร และหลักสูตรปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต อีก 1 หลักสูตร ทั้งนี้ยังมีการสร้างความ
ร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการได้แก่ บริษัทในเครือเซ็นทรัลกรุ๊ป จํากัด และบริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) นอกจากนี้ยัง
รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปของทุกหลักสูตร  ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
และกลุ่มวิชาสุขภาพ 

สัญลักษณ์ประจ าคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

ความหมาย 

เรือส าเภา   หมายถึง องค์ความรู้ที่เก่ียวข้องกับการบริหารธุรกิจ 
ปากกา    หมายถึง องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับศิลปศาสตร์ และแสดงถึงวิสัยทัศน์ในการดําเนินงาน 
เครื่องหมายอินฟินิตี้  หมายถึง การพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง 
คลี่คลาย   หมายถึง เอกลักษณ์ของความเป็นไทย 

 

 



 

 

4 แผนปฏิบัติราชการประจําปี 2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

ปรัชญา  บริหารงานแบบมีส่วนร่วม กระจายอํานาจ และหลักธรรมาภิบาล 
ปณิธาน  บัณฑิตคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ “เป็นคนดี มีความรอบรู้ มุ่งม่ันสื่อสารสัมพันธ์ ก้าวทันเทคโนโลยี” 
วิสัยทัศน์ เป็นผู้นําในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติให้มีทักษะในการบูรณาการศาสตร์ด้านวิชาชีพ และเทคโนโลยี   เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ชุมชน สังคม   
พันธกิจ  1. จัดการศึกษาด้านบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ โดยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ที่มีทักษะด้านวิชาชีพ 

เทคโนโลยี และพัฒนาตนเองได้ 
 2. บูรณาการวิจัย นวัตกรรม ที่สร้างองค์ความรู้ เพ่ือให้เกิดประโยชน์กับชุมชน นําสู่การเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ 
 3. บริการวิชาการ มุ่งเน้นถ่ายทอดองค์ความรู้หรือนวัตกรรม เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน สังคม   
  4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมเพ่ือธํารงรักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญา สร้างสมดุล ของสังคมกับสิ่งแวดล้อม 
  5. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นพัฒนาองค์กรสู่องค์กรคุณภาพ (HPO) 
อัตลักษณ์ (Identity) 
   บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพที่มีภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นรากฐานโดยใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนา 

เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

ศูนย์กลางวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศเพ่ือชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5 แผนปฏิบัติราชการประจําปี 2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

“เป็นคนดี มีความรอบรู้ มุ่งมั่นสื่อสารสัมพันธ์ ก้าวทันเทคโนโลยี” 

B rilliance ความเฉลียวฉลาด บัณฑิตมีความรอบรู้ สามารถสืบค้นข้อมูล และข้อเท็จจริง ทําความเข้าใจและสามารถประเมินข้อมูลแนวคิดและ
หลักฐานใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการใช้งานตามสถานการณ์จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย สามารถประยุกต์ใช้ความรู้จากทฤษฎีและประสบการณ์เ พ่ือคิด 
วิเคราะห์ และสังเคราะห์งานอย่างเป็นระบบ แก้ไขปัญหาและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขได้อย่างมีเหตุผล 

A bility ความรู้ความสามารถ บัณฑิตมีความรู้ในสาระสําคัญของศาสตร์ที่ศึกษามีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ สามารถ
เรียนรู้หลักการและทฤษฎีทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม สามารถเรียนรู้และประยุกต์ใช้หลักการตามศาสตร์ที่ศึกษา และบูรณาการความรู้
ในสาขาวิชาชีพ สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล รวมทั้งมีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร ภาษา และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินงานของธุรกิจสามารถเลือกใช้รูปแบบของการนําเสนอท่ีเหมาะสม เพ่ือพัฒนาตนเอง สังคม และชุมชน 

L earning การเรียนรู้ บัณฑิตมีความใฝ่รู้ มีความสามารถในการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างต่อเนื่องเพ่ือพัฒนาตนเองและอาชีพ สามารถ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถประยุกต์ สามารถสรุปประเด็นปัญหา และบูรณาการความรู้สู่การปฏิบัติ สามารถช่วยและเอ้ือต่อ
การแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมบนพื้นฐานของตนเองและของกลุ่ม เข้าใจการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของเทคโนโลยี 

A ccountability ความรับผิดชอบ บัณฑิตมีภาวะผู้นํา มีความพอเพียงในการดําเนินชีวิต มีทักษะในการทํางานเป็นทีม สามารถปรับตัวเชิงวิชาชีพ 
เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ดํารง
ความเป็นไทย มีจิตอาสาและสํานึกสาธารณะทั้งต่อตนเอง องค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงสังคมข้ามวัฒนธรรม 

 

 

 



 

 

6 แผนปฏิบัติราชการประจําปี 2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

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 (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)  - - - - - 
 

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  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

9 แผนปฏิบัติราชการประจําปี 2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

รายช่ือผู้บริหารและกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน 

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



 

 

10 แผนปฏิบัติราชการประจําปี 2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

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  หัวหน้าสาขาการบัญช ี
4. ผศ.นันทา        เติมสมบัติถาวร หัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์ 

พ้ืนที่ตาก 
1. ผศ.กัณฐณา      ดิษฐแ์ก้ว  รองคณบดี 
2. – ว่าง -                                                   หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ 
3. ผศ.กัญฐณา       ดิษฐ์แก้ว  หัวหน้าสาขาการบัญชี 
4. ผศ.เทอดทูล       โตคีรี  หัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์ 

พ้ืนที่พิษณุโลก 
1. ผศ. การต์ธีรา       โพธิ์ปาน  รองคณบดี 
2. – ว่าง -     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 0 14 60 

น่าน 17 18 0 0 8 43 

พิษณุโลก 12 17 0 0 3 32 

ล าปาง 14 22 0 1 18 55 

รวม 117 177 0 1 85 380 

         หมายเหตุ ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 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 

 

 

 

 

 



 

 

13 แผนปฏิบัติราชการประจําปี 2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ 

พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
1. ด้านการจัดการ

เรียนการสอน 
ยุทธศาสตร์ที่  1  การ พัฒ นา
การศึกษาเพ่ือผลิตกําลังคนนัก
ปฏิบัติ (Hands-on) 

บัณฑิตนักปฏิบัติมีงานทํา
ที่ตรงสาขาวิชาชีพ และ
สร้างความพึงพอใจให้กับ
ผู้ใช้บัณฑิต 

1. ปรับกระบวนการคัดเลือกและร่วมผลิตตัวป้อนสายวิชาชีพ 
2. พัฒนาหลักสูตรใหม่และหลักสูตรเดิมให้ทันสมัย สอดคล้องกับการ

เปลี่ยนแปลงของโลก 
3. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Active learning, 

WIL และ  สหกิจศึกษา 
4. พัฒ นาสิ่ งสนั บสนุนการเรียนรู้ ให้ เพี ยงพอและเหมาะสมกับ

กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
5. พัฒนาศักยภาพทางด้านภาษา และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้ได้

มาตรฐานตามที่คณะฯ กําหนด 
6. พัฒนานักศึกษาให้มีคุณสมบัติตามบัณฑิตที่พึงประสงค์ของคณะ

บริหารธุรกิจฯ 
 

2. ด้านการวิจัย ยุท ธศาสตร์ที่  2 การพั ฒ น า
งานวิจัยเพ่ือการเติบโตร่วมกับ
การพัฒนาประเทศ ตอบสนองต่อ
ความต้องการของท้องถิ่น โดย
บูรณาการระหว่างศาสตร์และใช้
เทคโนโลยีสนับสนุนการยกระดับ
ศักยภาพภาคธุรกิจ ภาคการผลิต 
ภาคบริการ 

มีงานวิจัยที่มีองค์ความรู้ 
สามารถนํ าไปใช้ ให้ เกิด
ประโยชน์ต่อชุมชนและ
เผยแพร่ในระดับชาติหรือ
นานาชาติ  จดสิทธิบัตร
หรืออนุสิทธิบัตร 

7. พัฒนานักวิจัยหน้าใหม่ ให้มีศักยภาพด้านงานวิจัย และสามารถนํา
งานวิจัยไปตีพิมพ์เผยแพร่ได้ 

8. พัฒนานักวิจัยให้มีศักยภาพในการนําเสนองานวิจัยในระดับนานาชาติ 
หรือเสนอโครงการวิจัยกับแหล่งทุนภายนอก 

9. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านงานวิจัยกับหน่วยงานสถานศึกษาทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ทั้งระดับชาติและนานาชาติ 

10. จัดประชุมวิชาการในระดับชาติ/นานาชาติ สายบริหารธุรกิจ 
11. มูลค่าที่เกิดจากผลของงานวิจัย หรือมูลค่างานวิจัยที่มีความร่วมมือกับ

เครือข่ายภายนอก 
12. จํานวนผลงานวิจัย/สิ่ งประดิษฐ์/งานสร้างสรรค์ที่ ได้รับรางวัล

ระดับชาติ นานาชาติ และหรือนําไปใช้ประโยชน์ 
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
3. ด้านการบริการ

วิชาการ 
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ที่  3  พั ฒ น า
มหาวิทยาลัยให้มีศักยภาพด้าน
บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร เ พ่ื อ ส ร้ า ง
ประโยชน์ให้กับชุมชน สังคม โดย
นําศาสตร์แห่งพระราชามาสร้าง
ความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง เป็น
กําลังสําคัญของประเทศ 

1. ชุมชนที่เป็น
กลุ่มเป้าหมายของคณะฯ 
มีความเข้มแข็ง   
2. คณ ะฯ  สาม ารถห า
ราย ได้ จ ากก ารบ ริก าร
วิชาการในทุ กกิจกรรม 
เช่น การจัดหลักสูตรระยะ
สั้ น  ห รื อ ก า ร บ ริ ก า ร
วิ ช าก าร ให้ กั บ ภ าค รั ฐ 
เอกชน 

13.  มีการสํารวจความต้องการของการฝึกอบรมกับชุมชนหรือหน่วยงาน
อย่างชัดเจน 

14. มีการกํากับติดตามการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการทุกระบบ 
โดยมีผลลัพธ์ที่ชัดเจน 

4. ด้านการท านุ
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 
สิ่งแวดล้อม 

ยุ ท ธศ าสตร์ที่  4  ทํ านุ บํ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม  และสิ่งแวดล้อม  
เ พ่ื อ ธํ า ร ง รั ก ษ า ไ ว้ ซึ่ ง
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา สร้าง
สมดุล ของสังคมกับสิ่งแวดล้อม 

นักศึกษาและบุคลากรมี
ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ใ น
ศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น และรักษา
สิ่งแวดล้อม 
 

15. ส่งเสริมให้นักศึกษา และบุคลากร มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่
เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น และรักษาสิ่งแวดล้อม 

5. ด้านการบริหาร
จัดการ 

ยุท ธศาสตร์ที่  5  พั ฒ นาการ
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร  ก า ร ส ร้ า ง
วัฒนธรรมองค์กร เพ่ือสู่การเป็น
องค์กรธรรมาภิบาล และองค์กร
คุณภาพที่มีขีดความสามารถสูง 
(HPO) 

ตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์
บรรลุตามเป้าหมายของ
การดําเนินการในแต่ละปี 
โดยมีการกํากับติดตามใน
รูป BSC 

16. บริหารงานคณะฯให้เป็นไปตามแผนงบประมาณ  ภายใต้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ERP) 

17.  พัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนให้มีความรู้เชิงวิชาการ 
วิชาชีพ และการปฏิบัติงาน 

18. บริหารการจัดการโดยสร้างความพึงพอใจของบุคลากร ด้านภาวะ
ความสุข 

19.  กํากับติดตามให้ผู้บริหารดําเนินการตามหลักธรรมภิบาล 
20.  บริหารจัดการการเงินงบประมาณของคณะฯ ให้เกิดประสิทธิภาพ

สูงสุด และเกิดความคุ้มค่า 
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
21.  พัฒนาระบบสารสนเทศให้สอดคล้องกับกิจกรรมของคณะฯ นําไป

เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการ และบํารุงรักษาให้อยู่ในสภาพพร้อม
ใช้งาน 

22. สร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ดี ทั้งเชิงวิชาการและคุณภาพ
ชีวิต (Green Faculty) 

23. พัฒนาระบบการจัดการความรู้ให้สามารถสร้างความรู้ให้กับคณะฯ 
นําไปสู่การปฏิบัติได ้

24. พัฒนาระบบการจัดการความเสี่ยงให้สามารถลดความเสี่ยงได้ เพ่ือ
เป็นประโยชน์ในการดําเนินงานของกิจกรรมนั้นๆ 
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การวิเคราะห์สถานการณ์คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
-   สภาพแวดล้อมภายใน 

รหัส ประเด็นปัจจัย 

จุดแข็ง (Strengths) 

S1 มีหลักสูตรที่หลากหลายในศาสตร์บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  

S2 หลักสูตรมีการปรับปรุงให้ตอบสนองความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน 

S3 บุคลากรส่วนใหญ่มีความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพ มีทักษะและความช านาญด้านเทคโนโลยี 

S4 ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ได้รับการยอมรับจากสถานประกอบการในด้านการท างาน 

S5 การเรียนการสอนเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ จึงส่งผลให้ผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถท างานได้จริงในสถานประกอบการ 

S6 มีพ้ืนที่ที่สามารถกระจายการศึกษาได้ครอบคลุมทั่วเขตภาคเหนือ 

S7 หลักสูตรมีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ ทักษะการใช้ชีวิต ผ่านงานบริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงของโลก 

S8 คณะฯ มีเครือข่ายความร่วมมือทางด้านวิชาการกับสถาบันทางการศึกษา สถานประกอบการ และหน่วยงานภายนอก 

S9 ค่าบ ารุงการศึกษาต่ ากว่าสถาบันการศึกษาอ่ืน 

จุดอ่อน (Weaknesses) 

w1 สัดส่วนของอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ และคุณวุฒิปริญญาเอกยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
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รหัส ประเด็นปัจจัย 

w2 สัดส่วนของอาจารย์ต่อนักศึกษาไม่เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตร (1:25 สังคม) (1:20 วิทยาศาสตร์) 

w3 งานวิจัยที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ กพอ.ก าหนด 

w4 การสนับสนุนการพัฒนาตนเองในเชิงวิชาชีพของอาจารย์มีน้อย 

w5 ขาดทีมงานวิจัยที่เข้มแข็ง และงบประมาณสนับสนุนผลงานวิจัย/งานวิชาการที่มีคุณภาพ 

w6 ภาระงานสอนและภาระด้านอ่ืนๆ มาสมดุลกันระหว่างหลักสูตร  

w7 ขาดการบูรณาการงานวิจัย งานบริการวิชาการ การเรียนการสอน ที่เชื่อมโยงเพ่ือน าไปสู่การถ่ายทอดสู่ชุมชน 

w8 อาจารย์ไม่ครบมีผลต่อการประเมิน/เกณฑ์การประเมินไม่สะท้อนการประเมินอาจารย์ 

w9 อาจารย์ขาดความเข้าใจการประกันคุณภาพการศึกษา 

w10 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่ตระหนักในเรื่องการบริหารหลักสูตร/การดูแลนักศึกษา 

w11 นักศึกษาขาดโอกาสในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษาในสถานประกอบการที่หลากหลาย 

w12 ขาดงบประมาณสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน 

w13 นักศึกษาขาดทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ IT และการน าเสนองาน 

w14 นักศึกษาขาดระเบียบวินัยและความรับผิดชอบ 

w15 ระบบการลงทะเบียนของนักศึกษามีความซับซ้อน 



 

 

18 แผนปฏิบัติราชการประจําปี 2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

รหัส ประเด็นปัจจัย 

w16 ขาดการสนับสนุนทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 

W17 ห้องเรียนมีอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ไม่สมบูรณ์ บางส่วนใช้งานไม่ได้ 

2.2.2 สภาพแวดล้อมภายนอก 

รหัส ประเด็นปัจจัย 

 โอกาส (Opportunities) 

O1 มีการเพ่ิมเขตเศรษฐกิจพิเศษ ระเบียงเศรษฐกิจตาก รวมถึง พิษณุโลก  

O2 การเปิด สี่แยกอินโดจีนครอบคลุมพ้ืนที่ภาคเหนือ ท าให้เกิดความต้องการของตลาดแรงงาน และการพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น ธุรกิจระหว่าง
ประเทศ  
โลจิสติกส์ เป็นนต้น 

O3 รัฐบาลส่งเสริมการค้าชายแดนแถบอนุภาคลุ่มแม่น้ าโขง ซึ่งให้ความส าคัญในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์การค้าระหว่างประเทศและการขนส่ง 

O4 นโยบายรัฐบาลในการพัฒนาระบบการคมนาคมการขนส่งท าให้เกิดธุรกิจที่หลากหลาย (รถไฟรางคู่ รถไฟความเร็วสูง สนามบิน) 

O5 การสนับสนุนเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) สร้างโอกาสทางการศึกษา 

O6 รัฐบาลสนับสนุนด้านการท่องเที่ยวให้เป็นแผนยุทธศาสตร์ชาติ 

O7 นโยบายหลักไทยแลนด์ 4.0 เน้นด้านภาษาและ IT (Smart Farmer/ start up)  
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รหัส ประเด็นปัจจัย 

O8 นโยบายที่สนับสนุนการศึกษาของกลุ่มอาชีวะ และมุ่นเน้นการจัดการศึกษาของกลุ่มต่อเนื่องในระดับมหาวิทยาลัย 

O9 มหาวิทยาลัยมีนโยบายสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการและสหกิจศึกษาในลักษณะหุ้นส่วนหรือเครือข่าย ระหว่าง ม. กับสถานประกอบการทั้งใน
และต่างประเทศ 

O10 มหาวิทยาลัยมีนโยบาย มุ่นเน้นพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

O11 มหาวิทยาลัยมีนโยบาย Hand-on สอดคล้องกับรัฐบาลและความต้องการทางด้านแรงงาน 

O12 ค่าครองชีพในปัจจุบันที่สูง ม.มีการเก็บค่าธรรมเนียมทางการศึกษาที่ไม่แพง 

O13 ความต้องการของตลาดแรงงาน ที่เป็นบัณฑิตนักฏิบัติมีมากข้ึน 

O14 สังคมมีภาพลักษณ์ในด้านการศึกษาสายอาชีพดีขึ้น 

O15 ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีในปัจจุบัน ที่ท าให้การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารมีความสะดวกมากขึ้น 

 อุปสรรค (Threat) 

T1 มหาวิทยาลัยมีจ านวนเพิ่มมากข้ึน ส่งผลกระทบต่อการรับนักศึกษา 

T2 แนวโน้มของผู้สมัครเข้าเรียนมีจ านวนลดลง เนื่องจากอัตราการเกิดของประชากร  

T3 บางพ้ืนที่มีท าเลที่ตั้งของมหาวิทยาลัยอยู่ห่างไกลจากตัวเมือง (การวางผังเมืองมีผลต่อท าเลที่ตั้ง) 

T4 รัฐบาลจัดสรรงบประมาณน้อยลง ส่งผลกระทบต่องบประมาณในการพัฒนาการเรียนการสอนของพื้นที่ 
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รหัส ประเด็นปัจจัย 

T5 การเปลี่ยนแปลงด้านความต้องการของตลาดแรงงาน จากเดิมใช้แรงงานคน กลายเป็นใช้เทคโนโลยีเข้ามาทดแทน 

T6 มาตรฐานการประกันคุณภาพที่เข้มข้นข้ึน 

T7 ความไม่แน่นอนของกฎระเบียบและแนวปฎิบัติการกู้ยืมเงิน กยศ. 

T8 ความเชื่อมั่นจากหน่วยงานภายนอกที่มีต่อสถาบันลดลง 

T9 ปัจจุบันมีเทคโนโลยีเข้ามาทดแทนแรงงานคน (robotic) สง่ผลต่อผู้ส าเร็จการศึกษา 

T10 สภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวส่งผลต่อการตัดสินใจในการศึกษาต่อ 

T11 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนการสอนสู่การเรียนออนไลน์ ส่งผลต่อการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยใน
ปัจจุบัน 

T12 การเปิดเสรีทางการค้าส่งผลต่อการตัดสินใจจ้างงานของผู้ประกอบการ มีการโยกย้ายแรงงาน กระทบต่อการมีงานท า 

T13 ความไม่เสถียรของนโยบายการศึกษาไทย 
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ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2562 และผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

 
พันธกิจที่ 1 : ด้านการเรียนการสอน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 :  การพัฒนาการศึกษาเพื่อผลิตก าลังคนนักปฏิบัติ (Hands-on) 
เป้าประสงค์ : บัณฑิตนักปฏิบัติมีงานท าที่ตรงสาขาวิชาชีพ และสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บัณฑิต 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
หน่วย
นับ 

ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ หน่วยนับ 

ค่า
เป้าหมาย 

2562 2562 

1. ร้อยละของบัณฑติที่มีงานทํา
ตรงตามสาขาวิชาชีพ 

ร้อย
ละ 

80 1. ปรับกระบวนการคดัเลือกและร่วมผลิตตัวป้อน
สายวิชาชีพ 

สัดส่วนการรับนักศึกษาสายวิชาชีพต่อสายวิชาการ เป็น 
70:30 หรือนักศึกษาจากกลุม่คนวยัเรียนต่อวัยท างาน 

คน:ป ี 2,657  

2. พัฒนาหลักสูตรใหม่และหลักสตูรเดิมให้ทันสมยั 
สอดคล้องกับการเปลีย่นแปลงของโลก  

ร้อยละของหลักสูตรที่มีการพัฒนาให้ทันสมัยและสอดคล้อง
กับการเปลีย่นแปลงของโลก 

ร้อยละ 60 
 

จํานวนหลักสตูรใหม่ที่พัฒนาให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเพื่อเขา้สู่ไทยแลนด ์4.0 
( การจัดการโลจสิติกส์,  การตลาดธุรกิจเกษตร, การจัดการ
และบริการภาคพื้นธุรกิจการบิน, การจัดการธุรกิจเกษตร
สมัยใหม่ (smart Farm) ,การตลาดดิจิทัล, การท่องเที่ยว
และการบริการ (Inter) ) 

หลักสตูร 2 

2. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต ตามกรอบ TQF และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
มหาวิทยาลยั 

ระดับ 4.00 3. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ 
Active learning, WIL และสหกิจศึกษา 

จํานวนหลักสตูรที่นํา Active learning, WIL และสหกจิ
ศึกษา ไปใช้เต็มรูปแบบอย่างน้อยร้อยละ 50 ของวิชาเอก 
(แยกตามเขตพื้นท่ี) 

หลัก 
สูตร 

5 

4. พัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้เพียงพอและ
เหมาะสมกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

จํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนในสาขาวิชาชีพท่ีเพียงพอและเหมาะสม 

ชุด 14 

5. พัฒนาศักยภาพทางด้านภาษา และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศให้ได้มาตรฐานตามที่คณะฯ 
กําหนด  

ร้อยละของนักศึกษาท่ีผ่านการทดสอบตามเกณฑม์าตรฐาน
ที่คณะฯ กําหนด 

ร้อยละ 70 

6.  พัฒนานักศึกษาให้มีคุณสมบตัติามบณัฑิตที่พึง
ประสงค์ของคณะบริหารธุรกจิฯ 

ร้อยละนักศึกษาที่มีคุณสมบตัิตามบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ
คณะฯ 

ร้อยละ 80 



 

 

22 แผนปฏิบัติราชการประจําปี 2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

พันธกิจที่ 2 : ด้านการวิจัย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 :  การพัฒนางานวิจัยเพื่อการเติบโตร่วมกับการพัฒนาประเทศ ตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่น โดยบูรณาการระหว่างศาสตร์
และใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการยกระดับศักยภาพภาคธุรกิจ ภาคการผลิต ภาคบริการ 
เป้าประสงค์ : มีงานวิจัยท่ีมีองค์ความรู้ สามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ จดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
หน่วย
นับ 

ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์

หน่วย
นับ 

ค่า
เป้าหมาย 

2562 2562 
ร้อยละของงานวิจัยท่ีมีองค์
ความรู ้สามารถนําไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อชุมชนและเผยแพร่
ในระดับชาติหรือนานาชาต ิ   
จดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

ร้อย
ละ 

60 7.  พัฒนานักวิจัยหน้าใหม ่ให้มีศักยภาพด้าน
งานวิจัย และสามารถนํางานวิจยัไปตีพิมพ์เผยแพร่
ได ้

ร้อยละของอาจารย์ที่เป็นนักวิจัยหน้าใหม่ ที่มีผลงานวิจยั
ที่ไปตีพิมพ์หรือใช้ประโยชน์ 

ร้อยละ 60 

8. พัฒนานักวิจัยให้มีศักยภาพในการนําเสนอ
งานวิจัยในระดับนานาชาต ิหรือเสนอโครงการวิจัย
กับแหล่งทุนภายนอก 

ร้อยละของงานวิจัยท่ีมีการนําเสนองานวิจัยในระดับ
นานาชาติ หรือได้รับงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก 

ร้อยละ 60 

9. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านงานวิจัยกับ
หน่วยงานสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้ง
ระดับชาติและนานาชาต ิ

จํานวนเครือข่ายความร่วมมือด้านงานวิจัยกับหน่วยงาน
สถานศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชน ทั้งระดับชาติและ
นานาชาติ 

จํานวน
เครือข่าย 

1 

10. จัดประชุมวิชาการในระดับชาติ/นานาชาติ 
สายบรหิารธรุกิจ 

การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ ครั้ง 1 

11. มลูค่าที่เกดิจากผลของงานวิจัย หรือมลูค่า
งานวิจัยท่ีมีความร่วมมือกับเครือข่ายภายนอก 

มูลค่าที่เกดิจากผลของงานวิจัย หรือมูลค่างานวิจยัที่มี
ความร่วมมือกับเครือข่ายภายนอ 

ล้านบาท 5 

12. จํานวนผลงานวิจยั/สิ่งประดษิฐ์/งาน
สร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับรางวัลระดบัชาติ นานาชาต ิและ
หรือนําไปใช้ประโยชน ์

จํานวนผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ/์งานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับ
รางวัลระดับชาติ นานาชาต ิและหรือนําไปใช้ประโยชน ์

ผลงาน 3 



 

 

23 แผนปฏิบัติราชการประจําปี 2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

พันธกิจที่ 3 : ด้านการบริการวิชาการ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 :  พัฒนามหาวิทยาลัยให้มีศักยภาพด้านบริการวิชาการเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน สังคม โดยน าศาสตร์แห่งพระราชามาสร้าง
ความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง และเป็นก าลังส าคัญของประเทศ 
เป้าประสงค์ : 1. ชุมชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของคณะฯ มีความเข้มแข็ง   
        2. คณะฯ สามารถหารายได้จากการบริการวิชาการในทุกกิจกรรม เช่น การจัดหลักสูตรระยะสั้น หรือการบริการวิชาการให้กับภาครัฐ เอกชน 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
หน่วย
นับ 

ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ หน่วยนับ 

ค่า
เป้าหมาย 

2562 2562 
จํานวนชุมชนที่มีความเข้มแข็ง   
ภายใต้ศาสตร์แห่งพระราชา 

ชุมชน
/พื้นที ่

6 13. มีการสํารวจความต้องการของการฝึกอบรม
กับชุมชนหรือหน่วยงานอย่างชัดเจน 

จํานวนชุมชนหรือหน่วยงาน ที่มีการสํารวจความ
ต้องการก่อนจัด ที่นําไปสู่การฝึกอบรมที่ชัดเจน 

ชุมชน/
หน่วยงาน 

6 

มูลค่ารายได้จากการบริการ
วิชาการในทุกกิจกรรม เช่น การ
จัดหลักสูตรระยะสั้น หรือการ
บริการวิชาการให้กับภาครัฐ 
เอกชน 

ล้าน
บาท 

1.5 14. มีการกํากับตดิตามการดําเนนิงานโครงการ
บริการวิชาการทุกระบบ โดยมผีลลัพธ์ที่ชัดเจน 

ร้อยละของโครงการบริการวิชาการที่ประสบ
ความสําเร็จ 

ร้อยละ 80 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

24 แผนปฏิบัติราชการประจําปี 2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

พันธกิจที่ 4 : ด้านศิลปวัฒนธรรม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 :  ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  และสิ่งแวดล้อม  เพื่อธ ารงรักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา สร้างสมดุล ของสังคมกับสิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงค์ : นักศึกษาและบุคลากรมีความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น และรักษาสิ่งแวดล้อม 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
หน่วย
นับ 

ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ หน่วยนับ 

ค่า
เป้าหมาย 

2562 2562 
ร้อยละของนักศึกษาท่ีมีความ
เข้าใจในศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น และรักษา
สิ่งแวดล้อม  

ร้อย
ละ 

 15. ส่งเสริมให้นักศึกษา และบุคลากร มีโอกาส
เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกบั
ศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น และรักษา
สิ่งแวดล้อม 

ร้อยละของโครงการดา้นศิลปวัฒนธรรมที่มีการ
ประเมินความสําเรจ็ของโครงการ 

ร้อยละ 75 

จํานวนหลักสตูรที่มีการบูรณาการรายวิชากับการ
จัดการเรียนการสอน 

หลักสตูร 6 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

25 แผนปฏิบัติราชการประจําปี 2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

พันธกิจที่ 5 : ด้านการบริหารจัดการหน่วยงาน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 :  พัฒนาการบริหารจัดการ การสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพื่อสู่การเป็นองค์กรธรรมภิบาล และองค์กรคุณภาพที่มีขีดความสามารถสูง 
(HPO) 
เป้าประสงค์ : ตัวช้ีวัดของแผนกลยุทธ์บรรลุตามเป้าหมายของการด าเนินการในแต่ละปี โดยมีการก ากับติดตามในรูป BSC 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
หน่วย
นับ 

ค่า
เป้าหมา

ย กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ หน่วยนับ 
ค่า

เป้าหมาย 

2562 2562 
ร้อยละของตัวช้ีวัดของแผนกล
ยุทธ์บรรลตุามเป้าหมายของการ
ดําเนินการในแต่ละป ีโดยมีการ
กํากับติดตามในรูป BSC  

ร้อย
ละ 

85 16. บริหารงานคณะฯให้เป็นไปตามแผน
งบประมาณ  ภายใตร้ะบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(ERP) 

ร้อยละของหน่วยงานหลักในคณะฯ ที่บริหาร
งบประมาณเป็นไปตามเป้าหมาย ภายใต้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ERP) 

ร้อยละ 85 

17. พัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุนให้มคีวามรูเ้ชิงวิชาการ วิชาชีพ และการ
ปฏิบัติงาน 

ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนท่ี
ได้รับการพัฒนาตามแผน 

ร้อยละ 85 

18. บริหารการจัดการโดยสร้างความพึงพอใจ
ของบุคลากร ด้านภาวะความสุข 

ระดับความพึงพอใจของบุคลากร ด้านภาวะความสุข ระดับ 3.75 

19. กํากับติดตามให้ผู้บริหารดําเนินการตาม
หลักธรรมภิบาล 

ผลการประเมินผู้บริหารทุกระดับในคณะ ระดับ 4 

20. บริหารจัดการการเงินงบประมาณของคณะฯ 
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเกดิความคุ้มค่า 

จํานวนหลักสตูรที่บริหารจัดการคุม้ทุน หลักสตูร 2 

21. พัฒนาระบบสารสนเทศให้สอดคล้องกับ
กิจกรรมของคณะฯ นําไปเป็นข้อมลูในการบรหิาร
จัดการ และบํารุงรักษาให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 

จํานวนระบบท่ีมีการพัฒนาเพื่อใหก้ารบริหารจัดการ
คณะฯดียิ่งขึ้น 

งาน 2 



 

 

26 แผนปฏิบัติราชการประจําปี 2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
หน่วย
นับ 

ค่า
เป้าหมา

ย กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ หน่วยนับ 
ค่า

เป้าหมาย 

2562 2562 
22. สร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมท่ีดี ทั้ง
เชิงวิชาการและคณุภาพชีวิต (Green Faculty) 

จํานวนหน่วยงานท่ีมีการสร้างบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมท่ีด ีทั้งเชิงวิชาการและคณุภาพชีวิต 
(Green Faculty) 

หน่วยงาน 5 

23. พัฒนาระบบการจัดการความรู้ให้สามารถ
สร้างความรู้ให้กับคณะฯ นําไปสู่การปฏิบัตไิด้ 

จํานวนพื้นที่ ที่ดําเนินการจัดการความรู้ ใน 2 ประเด็น 
และนําไปสู่การนําไปสู่องค์ความรูท้ี่ชัดเจน และนําไปสู่
การปฏิบัต ิ

จํานวน 2 

24. พัฒนาระบบการจัดการความเสี่ยงใหส้ามารถ
ลดความเสีย่งได ้เพื่อเป็นประโยชน์ในการ
ดําเนินงานของกิจกรรมนั้นๆ 

จํานวนหน่วยงานท่ีการบริหารความเสี่ยงและดาํเนินการ
ให้ความเสีย่งลดลงจากเดมิ 

หน่วยงาน 2 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

27 แผนปฏิบัติราชการประจําปี 2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2562 และผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (แยกตามจงัหวัดที่จดัการศึกษา) 

พันธกิจที่ 1 : ด้านการเรียนการสอน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 :  การพัฒนาการศึกษาเพื่อผลิตก าลังคนนักปฏิบัติ (Hands-on) 
เป้าประสงค์ : บัณฑิตนักปฏิบัติมีงานท าที่ตรงสาขาวิชาชีพ และสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บัณฑิต 

ตัวชี้วดัเปา้ประสงค ์
หน่วย
นบั 

ค่า
เป้าหมาย 

กลยทุธ ์ หน่วยนบั 
ค่าเปา้หมาย 

ผูก้ ากบั 
2562 ชม ชร นน ตก ลป พล 

1. ร้อยละของบัณฑิตที่มี
งานทําตรงตามสาขา
วิชาชีพ 

ร้อย
ละ 

80 1. ปรับกระบวนการ
คัดเลือกและร่วมผลิต
ตัวป้อนสายวิชาชีพ 

คน:ปี 930 210 270 360 390 150 รองคณบดีด้าน
วิชาการฯ+รองคณบดี

พื้นที ่
2. พัฒนาหลกัสูตรใหม่
และหลักสตูรเดิมให้
ทันสมัย สอดคลอ้งกับ
การเปลี่ยนแปลงของ
โลก  

ร้อยละ 60 60 60 60 60 60 รองคณบดีด้าน
วิชาการฯ+รองคณบดี

พื้นที ่
หลักสูตร 0 1 0 1 0 0 รองคณบดีด้าน

วิชาการฯ+รองคณบดี
พื้นที ่

2. ระดับความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิต ตาม
กรอบ TQF และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของมหาวทิยาลัย 

ระดับ 4.00 3. พัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนการสอน
โดยใช้ Active 
learning, WIL และสห
กิจศกึษา 

หลัก 
สูตร 

7 3 3 3 3 3 รองคณบดีด้าน
วิชาการฯ+รองคณบดี

พื้นที ่

4. พัฒนาสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ให้เพียงพอ
และเหมาะสมกับ
กระบวนการจดัการ
เรียนการสอน 

ชุด 4 2 2 2 2 2 รองคณบดีด้าน
วิชาการฯ+รองคณบดี

พื้นที ่

5. พัฒนาศกัยภาพ
ทางด้านภาษา และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศให้ได้
มาตรฐานตามที่คณะฯ 

 ตวชวดกลยทธ 

สดสวนการรบนกศกษาสายวชาชพตอสายวชาการ เปน 70: 40 
หรอนกศกษาจากกลมคนวยเรยนตอวยทางาน 

ร้อยละของหลักสูตรที่มกีารพัฒนาให้ทนัสมยัและสอดคลอ้งกับ 
การเปลี่ยนแปลงของโลก 

จานวนหลกสตรใหมทพฒนาใหสอดคลองกบการเปลยนแปลงทาง 
เทคโนโลยเพอเขาสไทยแลนด 4.0
( การจดการโลจสตกส,  การตลาดธรกจเกษตร, การจดการและ 
บรการภาคพนธรกจการบน, การจดการธรกจเกษตรสมยใหม 
(smart Farm) ,การตลาดดจทล, การทองเทยวและการบรการ 
(Inter) )
จานวนหลกสตรทนา Active learning, WIL และสหกจศกษา ไป 
ใชเตมรปแบบอยางนอยรอยละ 50 ของวชาเอก (แยกตามเขต 
พนท)

จานวนสงสนบสนนการเรยนรทใชในการจดการเรยนการสอนใน 
สาขาวชาชพทเพยงพอและเหมาะสม 

รอยละของนกศกษาทผานการทดสอบตามเกณฑมาตรฐานท 
คณะฯ กาหนด

ร้อยละ 70 70 70 70 70 70 รองคณบดีด้าน
วิชาการฯ+รองคณบดี

พื้นที ่



 

 

28 แผนปฏิบัติราชการประจําปี 2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

ตัวชี้วดัเปา้ประสงค ์
หน่วย
นบั 

ค่า
เป้าหมาย 

กลยทุธ ์ ตัวชี้วดักลยทุธ ์ หน่วยนบั 
ค่าเปา้หมาย 

ผูก้ ากบั 2562 ชม ชร นน ตก ลป พล 

กําหนด  

6.  พัฒนานักศกึษาให้
มีคุณสมบัติตามบัณฑิต
ที่พึงประสงคข์องคณะ
บริหารธุรกิจฯ 

ร้อยละนกัศกึษาที่มีคณุสมบัติตามบัณฑิตทีพ่ึงประสงค์ของคณะฯ ร้อยละ 80 80 80 80 80 80 รองคณบดีด้าน
วิชาการฯ+รองคณบดี

พื้นที ่

พันธกิจที่ 2 : ด้านการวิจัย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 :  การพัฒนางานวิจัยเพื่อการเติบโตร่วมกับการพัฒนาประเทศ ตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่น โดยบูรณาการระหว่างศาสตร์
และใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการยกระดับศักยภาพภาคธุรกิจ ภาคการผลิต ภาคบริการ 
เป้าประสงค์ : มีงานวิจัยท่ีมีองค์ความรู้ สามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ จดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์ 

หน่วย
นับ 

ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ 

หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย 
ผูก้ ากบั 

2562 ชม ชร นน ตก ลป พล 

ร้อยละของงานวจิัย
ที่มีองค์ความรู้ 
สามารถนําไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ต่อ
ชุมชนและเผยแพร่
ในระดับชาติหรือ
นานาชาต ิ   จด
สิทธิบัตรหรืออนุ
สิทธิบัตร 

ร้อย
ละ 

60 7.  พัฒนานักวิจยั
หน้าใหม ่ให้มี
ศักยภาพด้านงานวิจัย 
และสามารถนาํ
งานวิจัยไปตีพิมพ์
เผยแพร่ได้ 

ร้อยละของอาจารย์ที่เป็นนักวจิัยหนา้ใหม่ ที่มี
ผลงานวิจัยที่ไปตีพิมพห์รือใช้ประโยชน ์

ร้อยละ 60 60 60 60 60 60 ผู้ช่วยคณบดีด้านวิจยั
และบริการวิชาการ 

8. พัฒนานักวิจัยให้มี
ศักยภาพในการ
นําเสนองานวิจยัใน
ระดับนานาชาต ิหรือ
เสนอโครงการวิจัยกับ
แหล่งทุนภายนอก 

ร้อยละของงานวจิัยที่มกีารนําเสนองานวิจัยใน
ระดับนานาชาต ิหรือได้รับงบประมาณจาก
แหล่งทุนภายนอก 

ร้อยละ 60 60 60 60 60 60 ผู้ช่วยคณบดีด้านวิจยั
และบริการวิชาการ 



 

 

29 แผนปฏิบัติราชการประจําปี 2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์ 

หน่วย
นับ 

ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ 

หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย 
ผูก้ ากบั 

2562 ชม ชร นน ตก ลป พล 

9. สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือด้าน
งานวิจัยกับหนว่ยงาน
สถานศึกษาทั้งภาครัฐ
และเอกชน ทั้ง
ระดับชาติและ
นานาชาต ิ

จํานวนเครือข่ายความรว่มมือด้านงานวจิัยกับ
หน่วยงานสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้ง
ระดับชาติและนานาชาต ิ

จํานวน
เครือข่าย 

1 0 0 0 0 0 ผู้ช่วยคณบดีด้านวิจยั
และบริการวิชาการ 

10. จัดประชุม
วิชาการในระดับชาติ/
นานาชาติ สาย
บริหารธุรกิจ 

การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ ครั้ง 1 0 0 0 0 0 ผู้ช่วยคณบดีด้านวิจยั
และบริการวิชาการ 

11. มูลค่าที่เกิดจาก
ผลของงานวิจัย หรือ
มูลค่างานวิจัยที่มี
ความร่วมมือกับ
เครือข่ายภายนอก 

มูลค่าที่เกิดจากผลของงานวจิัย หรือมูลค่า
งานวิจัยที่มีความร่วมมือกับเครือข่ายภายนอ 

ล้านบาท 2 1 0.55 0.3 0.85 0.3 ผู้ช่วยคณบดีด้านวิจยั
และบริการวิชาการ 

12. จํานวน
ผลงานวิจัย/
สิ่งประดิษฐ์/งาน
สร้างสรรค์ที่ได้รับ
รางวัลระดับชาติ 
นานาชาต ิและหรือ
นําไปใช้ประโยชน ์

จํานวนผลงานวจิัย/สิ่งประดิษฐ์/งานสร้างสรรค์
ที่ได้รับรางวัลระดับชาติ นานาชาต ิและหรือ
นําไปใช้ประโยชน ์

ผลงาน 1 1 0 0 1 0 ผู้ช่วยคณบดีด้านวิจยั
และบริการวิชาการ 



 

 

30 แผนปฏิบัติราชการประจําปี 2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

พันธกิจที่ 3 : ด้านการบริการวิชาการ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 :  พัฒนามหาวิทยาลัยให้มีศักยภาพด้านบริการวิชาการเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน สังคม โดยน าศาสตร์แห่งพระราชามาสร้าง
ความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง และเป็นก าลังส าคัญของประเทศ 
เป้าประสงค์ : 1. ชุมชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของคณะฯ มีความเข้มแข็ง   
        2. คณะฯ สามารถหารายได้จากการบริการวิชาการในทุกกิจกรรม เช่น การจัดหลักสูตรระยะสั้น หรือการบริการวิชาการให้กับภาครัฐ เอกชน 

ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์ 

หน่วย
นับ 

ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย 
 
 

ผู้ก ากับ 2562 ชม ชร นน ตก ลป พล 

จํานวนชุมชนที่มี
ความเข้มแข็ง   
ภายใต้ศาสตร์แห่ง
พระราชา 

ชุมชน/
พื้นที่ 

6 13. มีการสํารวจ
ความต้องการของ
การฝึกอบรมกับ
ชุมชนหรือ
หน่วยงานอย่าง
ชัดเจน 

จํานวนชุมชนหรอืหน่วยงาน ที่มีการสํารวจ
ความต้องการกอ่นจัด ที่นาํไปสู่การฝึกอบรมที่
ชัดเจน 

ชุมชน/
หน่วยงาน 

1 1 1 1 1 1 ผู้ช่วยคณบดีด้านวิจยั
และบริการวิชาการ 

มูลค่ารายได้จาก
การบริการวิชาการ
ในทุกกิจกรรม เช่น 
การจัดหลักสูตร
ระยะสั้น หรอืการ
บริการวิชาการ
ให้กับภาครัฐ 
เอกชน 

ล้าน
บาท 

1.5 14. มีการกาํกับ
ติดตามการ
ดําเนินงาน
โครงการบริการ
วิชาการทุกระบบ 
โดยมีผลลัพธ์ที่
ชัดเจน 

ร้อยละของโครงการบริการวิชาการที่ประสบ
ความสําเร็จ 

ร้อยละ 80 80 80 80 80 80 ผู้ช่วยคณบดีด้านวิจยั
และบริการวิชาการ 

 
 
 
 
 
 



 

 

31 แผนปฏิบัติราชการประจําปี 2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

พันธกิจที่ 4 : ด้านศิลปวัฒนธรรม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 :  ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  และสิ่งแวดล้อม  เพื่อธ ารงรักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา สร้างสมดุล ของสังคมกับสิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงค์ : นักศึกษาและบุคลากรมีความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น และรักษาสิ่งแวดล้อม 

ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์ 

หน่วย
นับ 

ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย 
 

ผู้ก ากับ 
2562 ชม ชร นน ตก ลป พล 

ร้อยละของ
นักศึกษาที่มีความ
เข้าใจใน
ศิลปวัฒนธรรมไทย 
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 
และรักษา
สิ่งแวดล้อม  

ร้อยละ  15. ส่งเสริมให้
นักศึกษา และ
บุคลากร มี
โอกาสเขา้ร่วม
กิจกรรมต่างๆที่
เกี่ยวขอ้งกับ
ศิลปวัฒนธรรม
ไทย ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และ
รักษาสิ่งแวดล้อม 

ร้อยละของโครงการด้านศิลปวัฒนธรรมที่มี
การประเมินความสําเร็จของโครงการ 

ร้อยละ 75 75 75 75 75 75 รองคณบดีด้าน
กิจการนกัศึกษา
ฯ+รองคณบดี

พื้นที่ 

จํานวนหลกัสูตรที่มีการบูรณาการรายวชิากับ
การจัดการเรียนการสอน 

หลักสูตร 6 6 6 6 6 6 รองคณบดีด้าน
กิจการนกัศึกษา
ฯ+รองคณบดี

พื้นที่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

32 แผนปฏิบัติราชการประจําปี 2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

พันธกิจที่ 5 : ด้านการบริหารจัดการหน่วยงาน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 :  พัฒนาการบริหารจัดการ การสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพื่อสู่การเป็นองค์กรธรรมภิบาล และองค์กรคุณภาพที่มีขีดความสามารถสูง(HPO) 
เป้าประสงค์ : ตัวช้ีวัดของแผนกลยุทธ์บรรลุตามเป้าหมายของการด าเนินการในแต่ละปี โดยมีการก ากับติดตามในรูป BSC 

ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์ 

หน่วย
นับ 

ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย 
 

ผู้ก ากับ 
2562 ชม ชร นน ตก ลป พล 

ร้อยละของตัวชีว้ัด
ของแผนกลยุทธ์
บรรลุตาม
เป้าหมายของการ
ดําเนินการในแต่ละ
ป ีโดยมีการกาํกับ
ติดตามในรูป BSC  

ร้อยละ 85 16. บริหารงาน
คณะฯให้เป็นไปตาม
แผนงบประมาณ  
ภายใต้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(ERP) 

ร้อยละของหนว่ยงานหลกัในคณะฯ ที่บริหาร
งบประมาณเป็นไปตามเป้าหมาย ภายใต้
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ERP) 

ร้อยละ 85 85 85 85 85 85 รองคณบดดี้าน
บริหารฯ+รอง
คณบดีพื้นที่ 

17. พัฒนาบุคลากร
สายวิชาการและสาย
สนับสนุนให้มีความรู้
เชิงวิชาการ วิชาชีพ 
และการปฏิบัติงาน 

ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาตามแผน 

ร้อยละ 85 85 85 85 85 85 รองคณบดีด้าน
บริหารฯ+รอง
คณบดีพื้นที่ 

18. บริหารการ
จัดการโดยสรา้งความ
พึงพอใจของบุคลากร 
ด้านภาวะความสุข 

ระดับความพึงพอใจของบุคลากร ดา้นภาวะ
ความสุข 

ระดับ 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 รองคณบดีด้าน
บริหารฯ+รอง
คณบดีพื้นที่ 

19. กํากับติดตามให้
ผู้บริหารดําเนินการ
ตามหลักธรรมภบิาล 

ผลการประเมินผู้บริหารทุกระดับในคณะ ระดับ 4 4 4 4 4 4 รองคณบดีด้าน
บริหารฯ+รอง
คณบดีพื้นที่ 

20. บริหารจัดการ
การเงินงบประมาณ
ของคณะฯ ให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 

จํานวนหลกัสูตรที่บริหารจัดการคุ้มทุน หลักสูตร 2 0 0 0 0 0 รองคณบดีด้าน
บริหารฯ+รอง
คณบดีพื้นที่ 
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ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์ 

หน่วย
นับ 

ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย 
 

ผู้ก ากับ 
2562 ชม ชร นน ตก ลป พล 

และเกิดความคุ้มค่า 

21. พัฒนาระบบ
สารสนเทศให้
สอดคล้องกับ
กิจกรรมของคณะฯ 
นําไปเป็นข้อมูลใน
การบริหารจัดการ 
และบํารุงรักษาใหอ้ยู่
ในสภาพพร้อมใช้งาน 

จํานวนระบบที่มีการพัฒนาเพื่อใหก้าร
บริหารจัดการคณะฯดียิ่งขึ้น 

งาน 2 0 0 0 0 0 รองคณบดีด้าน
บริหารฯ+รอง
คณบดีพื้นที่ 

22. สร้างบรรยากาศ
และสภาพแวดล้อมที่
ดี ทั้งเชิงวิชาการและ
คุณภาพชีวิต (Green 
Faculty) 

จํานวนหนว่ยงานที่มกีารสร้างบรรยากาศ
และสภาพแวดล้อมที่ด ีทั้งเชิงวิชาการและ
คุณภาพชีวิต (Green Faculty) 

หน่วยงาน 1 1 1 1 1 1 รองคณบดีด้าน
บริหารฯ+รอง
คณบดีพื้นที่ 

23. พัฒนาระบบการ
จัดการความรู้ให้
สามารถสร้างความรู้
ให้กับคณะฯ นําไปสู่
การปฏิบัติได ้

จํานวนพื้นที ่ที่ดําเนินการจัดการความรู ้ใน 
2 ประเด็น และนําไปสู่การนําไปสู่องค์
ความรู้ที่ชัดเจน และนาํไปสู่การปฏิบัต ิ

จํานวน 2 0 0 0 0 0 รองคณบดีด้าน
บริหารฯ+รอง
คณบดีพื้นที่ 

24. พัฒนาระบบการ
จัดการความเส่ียงให้
สามารถลดความเส่ียง
ได้ เพื่อเป็นประโยชน์
ในการดําเนินงานของ
กิจกรรมนั้นๆ 

จํานวนหนว่ยงานทีก่ารบริหารความเส่ียง
และดําเนินการให้ความเส่ียงลดลงจากเดิม 

หน่วยงาน 2 0 0 0 0 0 รองคณบดีด้าน
บริหารฯ+รอง
คณบดีพื้นที่ 
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บริบทที่เกี่ยวข้อง 

และการวิเคราะห์สถานการณ์
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1. วัตถุประสงค์ของแผน 

1.1 เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางและเป้าหมายการดําเนินงานภาพรวมของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และใช้เป็นกรอบ
ทิศทางหรือแนวทางการดําเนินงาในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัด ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

1.2 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทําคําขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในภาพรวมของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
1.3 เพ่ือให้ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่  ทุกระดับ นําไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการในการดําเนินงานบรรลุเป้าหมายที่กําหนดได้                  

อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. กรอบแนวคิดการจัดท าแผน 

จากการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลบริบทที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการกําหนดกรอบแนวคิดสําหรับจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบปร ะมาณ      

พ.ศ. 2562 ของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ฉบับนี้ มีข้อมูลที่สําคัญที่ได้ศึกษาได้แก่ 1. นโยบายของรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)        
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 -2564) 3.แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2579)  4. นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ     
(พ.ศ. 2558-2564) 5. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค 7. นโยบายรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์) และ 8. การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (พ.ศ. 2561 – 2565).  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. นโยบายของรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) 
  นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 โดยได้กําหนดนโยบายไว้ 11 ด้าน โดยมีนโยบาย     
ที่เก่ียวข้องกับภารกิจของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  9 นโยบาย ดังนี้    
   นโยบายที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นองค์ประกอบสําคัญของการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยรัฐบาล จึงถือเป็นหน้าที่สําคัญยิ่งยวดในอันที่จะเชิดชูสถาบันนี้ไว้ด้วยความจงรักภักดี และปกป้องรักษาพระบรมเดชานุภาพ เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ            
ที่ถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจเพ่ือประชาชน ทั้งจะสนับสนุนโครงการทั้งหลายอันเนื่องมาจากพระรา ชดําริ ส่งเสริมให้
เจ้าหน้าที่สถานศึกษา ตลอดจนหน่วยงานทั้งหลายของรัฐเรียนรู้เข้าใจหลักการทรงงาน สามารถนําหลักดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในก ารปฏิบัติราชการและการพัฒนา 
ตลอดจนเร่งขยายผลตามโครงการและแบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้ให้แพร่หลาย  
   นโยบายที่ 2 การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ โดยเร่งแก้ไขปัญหาการใช้ ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยนํา
ยุทธศาสตร์เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา มาใช้ตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี ส่งเสริมการพูดคุย สันติสุขกับผู้มีความคิดเห็นต่างจากรัฐ สร้างความเชื่อมั่น            
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ในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับความต้ องการของ
ประชาชนในพ้ืนที่ซึ่งเป็นพหุสังคม ขจัดการฉวยโอกาสก่อความรุนแรงแทรกซ้อนเพ่ือซ้ําเติมปัญหาไม่ว่าจากผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้ านเมือง ทั้งจะ
เพ่ิมระดับปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศที่อาจช่วยคลี่คลายปัญหาได้ รวมทั้ง เสริมสร้างความสัมพันธ์ อันดีกับนานาประเทศ เช่น การ
คุ้มครองดูแลคนไทยและผลประโยชน์ของคนไทยในต่างแดน 
การแลกเปลี่ยนทางการศึกษา วัฒนธรรม การค้า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการเปิดโลกทัศน์ให้มีลักษณะสากล เป็นต้น   
    2.1 ในระยะเร่งด่วน รัฐบาลให้ความสําคัญต่อการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมือง และความมั่นคงอาเซียนในกิจการ 5 ด้าน 
ได้แก่ การบริหารจัดการชายแดน การสร้างความมั่นคงทางทะเล การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ การสร้างความไว้วางใจกับประเทศเพ่ือนบ้าน  และการ
เสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติการทางทหารร่วมกันของอาเซียน โดยเน้นความร่วมมือเพ่ือป้องกัน แก้ไขข้อพิพาทต่างๆ และการแก้ไขปัญหาเส้นเขตแดนโดยใช้
กลไก ทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคี ทั้งจะจัดระเบียบการพัฒนาตามกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และการบริหารจัดการพ้ืนที่ชายแดนทั้งทางบ กและทางทะเล 
รองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ตามแนวชายแดน โดยใช้ระบบเฝ้าตรวจที่มีเทคโนโลยีทันสมัย กําหนดให้ปัญหายาเสพติด การค้าอาวุธ การค้ามนุษย์ การกระทํา
อันเป็นโจรสลัด การก่อการร้ายสากลและอาชญากรรมข้ามชาติเป็นปัญหาเฉพาะหน้าที่ต้องได้รับการป้องกันและแก้ไขโดยการบังคับใช้กฎหมายที่ เข้มงวด และจัดการ
ปัญหาอื่นๆ ที่เชื่อมโยงต่อเนื่องให้เบ็ดเสร็จ เช่น ปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล การปรับปรุงระบบ การเข้าเมือง การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว เป็นต้น 
    2.2 เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยนํายุทธศาสตร์เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนามาใช้ตามแนวทาง
กัลยาณมิตรแบบสันติวิธี ส่งเสริมการพูดคุย สันติสุขกับผู้มี     ความคิดเห็นต่างจากรัฐ สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิ
มนุษยชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ในพื้นที่ซึ่งเป็นพหุสังคม ขจัดการฉวยโอกาสก่อความ
รุนแรงแทรกซ้อน เพ่ือซ้ําเติมปัญหาไม่ว่าจากผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบ้านเมือง ทั้งจะเพ่ิมระดับปฏิสัมพันธ์กับต่าง ประเทศ และองค์การระหว่าง
ประเทศท่ีอาจช่วยคลี่คลายปัญหาได้ 
    2.4 เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศบนหลักการที่ว่านโยบายการต่างประเทศเป็นส่วนประกอบสําคัญของนโยบายองค์
รวมทั้งหมดในการบริหารราชการแผ่นดิน ไม่ว่าในด้านการเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคม โดยจะนํากลไกทางการทูตแบบบูรณาการมาใช้ให้เกิดประโยชน์ สูงสุดแก่
ประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น การคุ้มครองดูแลคนไทยและผลประโยชน์ของคนไทยในต่างแดน   การแลกเปลี่ยนทางการศึกษา วัฒนธรรม การค้าการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ และการเปิดโลกทัศน์ให้มีลักษณะสากล เป็นต้น    
   นโยบายที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ 
    3.1 ในระยะเฉพาะหน้าจะเร่งสร้างโอกาสอาชีพและการมีรายได้ที่มั่ นคงแก่ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน รวมทั้งสตรี ผู้ด้อยโอกาสและ
แรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพแรงงาน โดยให้แรงงานทั้งระบบมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน ในทุกระดับอย่างมี
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มาตรฐาน ทั้งจะเชื่อมโยงข้อมูลและการดําเนินการระหว่างหน่วยงานของรัฐกับเอกชน เพ่ือให้ตรงกับความต้องการของพ้ืนที่และของประเทศโดยรวม นอกจากนี้จะ
ส่งเสริมให้แรงงานนอกระบบเข้าสู่ระบบที่ถูกกฎหมายมากขึ้น  
       3.4 เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการมีงานหรือกิจกรรมที่เหมาะสม เพ่ือสร้างสรรค์และไม่ก่อภาระ
ต่อสังคม ในอนาคตโดยจัดเตรียมระบบการดูแลในบ้าน สถานพักฟ้ืน และโรงพยาบาล ที่เป็นความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชน ชุมชน และครอบครัว รวมทั้งพัฒนา
ระบบการเงินการคลังสําหรับการดูแลผู้สูงอายุ 
    3.5 เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมที่มีความหลากหลาย เนื่องจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยสร้างความเข้มแข็งและความพร้อม
แก่แรงงานไทยและร่วมพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมของแรงงานอาเซียน 
    3.6 จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนทั่วไป โดยใช้
ค่านิยมหลัก 12 ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ได้ประกาศไว้แล้ว 
   นโยบายที่ 4 การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
  4.1 การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความสําคัญทั้งการศึกษาในระบบและการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพ่ือสร้างคุณภาพของคนไทยให้
สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ ประกอบอาชีพและดํารงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสม เป็นคนดีมีคุณธรรม สร้างเสริมคุณภาพการเรียนรู้ 
โดยเน้นการเรียนรู้เพื่อสร้างสัมมาชีพในพื้นที่ ลดความเหลื่อมล้ํา และพัฒนากําลังคนให้เป็น       ที่ต้องการเหมาะสมกับพ้ืนที่ ทั้งในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และ
ธุรกิจบริการ    
  4.2 ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา ให้สอดคล้องกับความจําเป็นของผู้เรียนและลักษณะพ้ืนที่ของ
สถานศึกษา และปรับปรุง และบูรณาการระบบการกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือเพ่ิมโอกาสแก่ผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส จัดระบบการสนับสนุนให้
เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษา ทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยจะพิจารณาจัดให้มีคูปองการศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง  
 
   4.3 ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไปมีโอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ทั่วถึง และร่วมใน
การปฏิรูปการศึกษา การเรียนรู้ กระจายอํานาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามศั กยภาพและความ
พร้อม โดยให้สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคล และบริหารจัดการได้อย่างอิสระและคล่องตัวขึ้น   
  4.4 พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือให้มีความรู้และทักษะใหม่ที่สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้า ง
งานในอนาคต ปรับกระบวนการเรียนรู้และหลักสูตรให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพ่ือให้เอ้ือต่อการพัฒนาผู้เรียน     ทั้งใน
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ด้านความรู้ ทักษะ การใฝ่เรียนรู้ การแก้ปัญหา การรับฟังความเห็นผู้อื่น มีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองดี โดยเน้นความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งใน
และนอกโรงเรียน    
  4.6 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู เน้นครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน  นําเทคโนโลยี
สารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอน เพ่ือเป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น การเรียนทาง ไกล การเรียนโดยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น รวมทั้งปรับระบบการประเมินสมรรถนะที่สะท้อนประสิทธิภาพการจัดการเรียน การสอนและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสําคัญ   
  นโยบายที่ 6 การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
   6.6 ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย โดยพิจารณามาตรการ ลดผลกระทบจากการประกาศใช้กฎอัยการศึกในบาง
พ้ืนที่ที่มีต่อการท่องเที่ยวในโอกาสแรกท่ีจะทําได้ และสร้างสิ่งจูงใจและสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเกื้อกูลต่อบรรยากาศการท่องเที่ยว ส่งเสริมการท่องเที่ยว  
ที่ครอบคลุมแหล่งท่องเที่ยวอันมีลักษณะโดดเด่นร่วมกันหรือจัดเป็นกลุ่มได้ เช่น กลุ่มธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสุขภาพ เช่น 
น้ําพุร้อนธรรมชาติ ทั้งจะให้ เชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาจากวิถีชีวิตชุมชน รวมทั้งพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในประเทศทั้งที่เป็นแหล่ ง ท่องเที่ยวเดิมและแหล่ง
ท่องเที่ยวใหม่ โดยเน้นการให้ความรู้และเพ่ิมมาตรฐานความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน การควบคุมสินค้าและบริการให้มีคุณภาพ ราคาเป็นธรรม ตลอดจนการ
อํานวยความสะดวก ในด้านต่าง ๆ  แก่นักท่องเที่ยว 
   6.16 ด้านอุตสาหกรรม ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนฐานของประเทศ เช่น ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม
เกษตรแปรรูป ตั้งแต่ต้นน้ําจนถึงปลายน้ํา โดยการพัฒนาวัตถุดิบและกระบวนการผลิตให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริม การพัฒนา
นวัตกรรมเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่อาหารไทยบนฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และภูมิปัญญา ส่งเสริมการวิจัยเกษตรแปรรูป เพื่อเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร และแก้ไข
ปัญหาที่สําคัญของประเทศ เป็นต้น ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ใช้การออกแบบและสร้างสรรค์ และส่ งเสริมอุตสาหกรรม
เครื่องจักรกลเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อปรับกระบวนการผลิตสู่ระบบอัตโนมัติ และก่ึงอัตโนมัติ 
   6.18 ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัล ให้เริ่มขับเคลื่อนได้อย่างจริงจังซึ่งจะทําให้ทุกภาคเศรษฐกิจก้าวหน้า
ไปได้ทันโลกและสามารถแข่งขันในโลกสมัยใหม่ได้ ซึ่งหมายรวมถึงการผลิตและการค้าผลิตภัณฑ์ดิจิทั ลโดยตรงทั้งผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ อุปกรณ์
สื่อสารดิจิทัล อุปกรณ์โทรคมนาคมดิจิทัลและการใช้ดิจิทัลรองรับการให้บริการของภาคธุรกิจการเงินและธุรกิจบริการอ่ืนๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคสื่อสารและบันเทิง 
ตลอดจนการใช้ดิจิทัลรองรับการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมและการพัฒนา เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ปรับปรุงบทบาทและภารกิจของหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงให้ดูแล
และผลักดันงานสําคัญของประเทศชาติในเรื่องนี้และจะจัดให้มีคณะกรรมการระดับชาติ    เพื่อขับเคลื่อนอย่างจริงจัง 
  นโยบายที่ 7 การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน   
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   7.3 พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรมเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทั้งแรงงานวิชาชีพ แรงงานมีทักษะ และแรงงานไม่มีทักษะ 
โดยการเร่งรัดและขยายผลการใช้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพให้เกิดผลในทางปฏิบัติ โดยคํานึงถึงความเป็นเอกภาพกับระบบมาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตร ฐานวิชาชีพ      
ใน 8 กลุ่มที่มีข้อตกลงการเปิดเสรีในอาเซียนควบคู่ไปกับการวางแผนด้านการผลิตให้เพียงพอ การยกระดับฝีมือแรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศัก ยภาพ            
และอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น การส่งเสริมการพัฒนาระบบ   การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเพ่ือใช้ในการประเมินค่าจ้างแรงงาน 
  นโยบายที่ 8 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม 
   8.2 เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม โดยส่งเสริมระบบการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์           
และคณิตศาสตร์ การผลิตกําลังคนในสาขาท่ีขาดแคลน การเชื่อมโยงระหว่างการเรียนรู้กับการทํางาน การให้บุคลากรด้านการวิจัยของภาครัฐสามารถไปทํางาน 
ในภาคเอกชน และการให้อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมมีช่องทางได้เทคโนโลยี โดยความร่วมมือจากหน่วยงานและสถานศึกษาภาครัฐ 
  นโยบายที่ 9 การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน    
   9.5 เร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน้ําเสีย ที่เกิดจากการผลิต และบริโภค เพ่ือสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ประชาชน 
โดยให้ความสําคัญในการเร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นลําดับแรก ส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือนํากลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุดเร่งกําจัดขยะมูลฝอย
ตกค้างสะสมในสถานที่กําจัดขยะในพ้ืนที่วิกฤติซึ่งจะใช้ที่ดินของรัฐเป็นหลักในพ้ืนที่ใดที่สามารถจัดการขยะมูลฝอยโดยการแปรรูปเป็นพลั งงาน ก็จะสนับสนุนให้
ดําเนินการ ส่วนขยะอุตสาหกรรมนั้น จะวางระเบียบมาตรการ การบริหารจัดการเป็นพิเศษ โดยกําหนดให้ทิ้งในบ่อขยะอุตสาหกรรมที่สร้างขึ้นอย่างถูกต้องตาม
มาตรฐานและให้แยกเป็นสัดส่วนจากบ่อขยะชุมชน สําหรับขยะของเสียอันตรายขยะอิเล็กทรอนิกส์ และขยะติดเชื้อจะพัฒนาระบบกํากับติ ดตามตรวจสอบและเฝ้า
ระวังไม่ให้มีการลักลอบทิ้ง รวมทั้งจัดการสารเคมีโดยลดความเสี่ยงและอันตรายที่เกิดจากการรั่วไหล และการเกิดอุบัติเหตุให้ความสําคัญในการจัดการอย่างครบวงจร
และใช้มาตรการทางกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด   
  นโยบายที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ   
     10.1 ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐทั้งในระดับ ประเทศ ภูมิภาค และท้องถิ่น ทบทวนการจัดโครงสร้าง
หน่วยงานภาครัฐที่มีอํานาจหน้าที่ซ้ําซ้อนหรือ 
ลักลั่นกันหรือมีเส้นทางการปฏิบัติงานที่ยืดยาว ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัย โดยนําเทคโนโลยีมาใช้ แก้ไขกฎระเบียบให้โปร่งใส ชัดเ จน สามารถบริการ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดระบบอัตรากําลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรม ยึดหลักกา รบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี การบริหารจัดการภาครัฐแบบใหม่การตอบสนองความต้องการของประชาชนในฐานะที่เป็นศูนย์กลาง และการอํานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ บริการเพ่ือ
สร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการลดต้นทุนดําเนินการของภาคธุรกิจเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ และก ารรักษาบุคลากรภาครัฐที่มี
ประสิทธิภาพไว้ในระบบราชการ โดยจะดําเนินการตั้งแต่ระยะเฉพาะหน้าไปตามลําดับความจําเป็น และตามที่กฎหมายเอื้อให้สามารถดําเนินการได้ 
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   10.5 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความ
ซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ข องรัฐทุกระดับอย่าง
เคร่งครัด ยกเลิก หรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่ไม่จําเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร หรือ เปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อ    
จัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมีข้ันตอนยืดยาวใช้เวลานาน ซ้ําซ้อน และเสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน   
   10.6 ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพ่ือให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และการมีผลประโยชน์ทับซ้อนใน
ภาครัฐทุกระดับ โดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระสําคัญเร่งด่วนแห่งชาติและเป็นเรื่องท่ีต้องแทรกอยู่ในการปฏิรูปทุกด้านทั้งจะเร่งรัดการดําเนินการต่อผู้กระทําการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบทั้งในด้านวินัยและคดี รวมทั้งให้ผู้ใช้บริการมีโอกาสประเมินระดับความน่าเชื่อถือของหน่วยงานของรัฐ และเปิดเผยผลการประเมินต่อประชาชน ทั้งจะ
นํากรณีศึกษาที่เคยเป็นปัญหา เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การร่วมทุน การใช้จ่ายเงินภาครัฐ การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติโดยมิชอบ การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ การมี
ผลประโยชน์ขัดแย้งหรือทับซ้อน ซึ่งได้มีคําวินิจฉัยขององค์กร ต่าง ๆ เป็นบรรทัดฐานแล้วมาเป็นบทเรียนให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประมวลเป็นกฎระเบียบ
หรือคู่มือในการปฏิบัติราชการ 

2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
     สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) สําหรับ

ใช้เป็นแผนพัฒนาประเทศไทยในระยะ 5 ปี ซึ่งเป็นการแปลงยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเตรียมความพร้อมและวางรากฐานในการ
ยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการพัฒนาประเทศในร ะยะของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) มีหลักการที่สําคัญ คือ  

   1) ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”เพ่ือให้เกิดบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติ อย่างสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมี
ระบบภูมิคุ้มกันและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่จําเป็นสําหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคน มีคว ามเป็นคนที่สมบูรณ์ สังคมไทย      
เป็นสังคมคุณภาพ มีที่ยืนและเปิดโอกาสให้กับทุกคนในสังคมได้ดําเนินชีวิตที่ดีมีความสุข และอยู่ร่วมกัน อย่างสมานฉันท์  

   2) ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”มุ่งสร้างคุณภาพชีวิต และสุขภาวะที่ดี สําหรับคนไทย พัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ มี
วินัย ใฝ่รู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี รับผิดชอบต่อสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ รวมถึงการสร้างคนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูล อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธ รรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
เหมาะสม  
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   3) ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี” มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทยในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติ
พจน์ประจําชาติว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 

   4) ยึด “เป้าหมายอนาคตประเทศไทย ปี 2579” ที่เป็นเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี มาเป็นกรอบในการกําหนด
เป้าหมายที่จะบรรลุใน 5 ปีแรกและเป้าหมายในระดับย่อยลงมา ควบคู่กับกรอบเป้าหมายที่ยั่งยืน (SDGs)  

   5) ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้าและขับเคลื่อนการเจริญเติบโต จากการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐาน
ของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม” 

   6) ยึด “หลักการนําไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์    ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว”  
  วัตถุประสงค์ 
   1. เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัยค่านิยมที่ดี    มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดย

มีสุขภาวะและสุขภาพท่ีดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
   2. เพ่ือให้คนไทยมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ 

ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้ 
   3. เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยาย

ฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ํา 
   4. เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุน การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการ

มีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
5. เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการทํางานเชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา 
6. เพ่ือให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพ่ือรองรับการพัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิต

และบริการใหม่ 
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7. เพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต่างๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมีบทบาทนําและสร้างสรรค์ในด้านการค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค 
และโลก 

 เป้าหมายรวม เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ได้กําหนดเป้าหมายรวมการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย 
  1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดี ของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้            

มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์มีความรับผิดชอบและทําประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ
มีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมีความเป็นไทย 

  2. ความเหลื่อมล้ําทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็งประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร 
การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม  

  3. ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐานบริการและดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็น
สังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กที่เข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าแล ะบริการมีระบบ      
การผลิตและให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการฐานความรู้ชั้นสูงใหม่ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้ง
กระจายฐานการผลิตและการให้บริการสู่ 

ภูมิภาคเพ่ือลดความเหลื่อมล้ํา โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพ 
4. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความม่ันคงทางอาหาร พลังงาน และน้ํา  
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ ซึ่งเก่ียวข้องกับภารกิจของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 9 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ให้ความสําคัญกับการวางรากฐานการพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ เริ่มตั้งแต่

กลุ่มเด็กปฐมวัยที่ต้องพัฒนาให้มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีทักษะ  ทางสมอง ทักษะการเรียนรู้ และทักษะชีวิต เพ่ือให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ ควบคู่กับการพัฒนาคนไทย
ในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี มีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตสํานึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวมมีทักษะความรู้ และความสามารถปรับตัวเท่าทันกับการ
เปลี่ยนแปลงรอบตัวที่รวดเร็ว บนพ้ืนฐานของการมีสถาบันทางสังคมที่เข้มแข็งทั้งสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันชุม ชน และภาคเอกชนที่
ร่วมกันพัฒนาทุนมนุษย์ให้มีคุณภาพสูง อีกท้ังยังเป็นทุนทางสังคมสําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
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  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม ให้ความสําคัญกับการดําเนินการยกระดับคุณภาพบริการทางสังคมให้
ทั่วถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษาและสาธารณสุข รวมทั้งการปิดช่องว่างการคุ้มครองทางสังคมในประเทศไทยซึ่งเป็นการดําเนินงานต่อเนื่องจากที่ได้ขับเคลื่อน
และผลักดันในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และมุ่งเน้นมากขึ้นในเรื่องการเพ่ิมทักษะแรงงานและการใช้นโยบายแรงงานที่สนับสนุนการเพ่ิมผลิตภาพแรงงานและ
เสริมสร้างรายได้สูงขึ้น และการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนในเรื่องการสร้างอาชีพ รายได้ และให้ความช่วยเหลือที่เชื่อ มโยง 
การเพ่ิมผลิตภาพสําหรับประชากรกลุ่มร้อยละ 40 รายได้ต่ําสุด ผู้ด้อยโอกาสสตรี และผู้สูงอายุ อาทิ การสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดย่อม วิสาหกิจ
ชุมชนและวิสาหกิจเพ่ือสังคมการพัฒนาองค์กรการเงิน ฐานรากและการเข้าถึงเงินทุนเพ่ือสร้างอาชีพ และการสนับสนุนการเข้าถึงปัจจัยการผลิ ตคุณภาพดีที่ราคาเป็น
ธรรม เป็นต้น และในขณะเดียวกันก็ต้องเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเชิงพื้นที่และบูรณาการเพ่ือการลดความเหลื่อมล้ํา 

  ยุทธศาสตร์ที่  3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืนเน้นให้เศรษฐกิจเติบโตได้ตามศักยภาพและมีเสถียรภาพ 
ภาคส่งออกมีการพัฒนาจนสามารถขยายตัวและเป็นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ผลิตภาพการผลิตของประเทศเพ่ิมข้ึน การลงทุนภาครัฐและเอกชนมีการ
ขยายตัวอย่างต่อเนื่องและมาจากความร่วมมือกันมากขึ้น ประชาชนและผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบภาษีมากขึ้น และประเทศไทยมีขีดความสามารถใน การแข่งขันทาง
เศรษฐกิจสูงขึ้น นอกจากนี้ ยังเน้นให้เศรษฐกิจรายสาขามีการเติบโตอย่างเข้มแข็ง ภาคการเกษตรเน้นเกษตรกรรมยั่งยืนและให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้น มีการพัฒนา
เมืองอุตสาหกรรมนิเวศ การท่องเที่ยวสามารถทารายได้และแข่งขันได้มากขึ้น วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจมากขึ้น  ภาคการเงินมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น และใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นก้าวหน้าที่เข้มข้นมากขึ้น การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล การพัฒนาและยกระดับคุณภาพของ
กําลังคน และความคิดสร้างสรรค์ในการขยายฐานเศรษฐกิจ การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่และการพัฒนาตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ การผสมผสานภาคบริ การเข้ากับ
การค้าและการเตรียมความพร้อมของภาคบริการ ให้สามารถรองรับการแข่งขันที่เสรีขึ้น  

  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประเด็นท้าทายที่ต้องเร่งดําเนินการในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
12 ได้แก่ การสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพ่ือสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน เร่งแก้ไขปัญหาวิกฤติสิ่งแวดล้อมเพ่ือลดมลพิษที่เกิดจากการผลิต และการบริโภค พัฒนาระบบบริหารจัดการที่โปร่งใสเป็นธรรม ส่ง เสริมการผลิตและการ
บริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นวงกว้างมากขึ้นต้องเร่งเตรียมความพร้อมในลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ  
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคั่งและยั่ งยืน ให้ความสําคัญต่อการฟ้ืนฟูพ้ืนฐานด้านความมั่นคงที่เป็น
ปัจจัยสําคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยเฉพาะการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติของผู้มีความเห็นต่างทางความคิดและอุดมการณ์บนพ้ืนฐาน
ของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและการเตรียมการรับมือกับภัยคุกคามข้ามชาติซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยยะสําคัญต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะ 20 ปีข้างหน้า 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล ในสังคมไทย เป็นช่วงเวลาสําคัญที่ต้องเร่งป ฏิรูปการ
บริหารจัดการภาครัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจัง เพ่ือให้เป็นปัจจัยสนับสนุนสําคัญที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาประเทศในทุกด้านให้ประสบผลสําเร็จบรรลุเป้าหมาย 
ทั้งการบริหารจัดการภาครัฐให้โปร่งใส มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ ตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรม และประชาชนมีส่ว นร่วม มีการกระจายอํานาจ และแบ่งภารกิจ
รับผิดชอบที่เหมาะสม ระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น และวางพ้ืนฐานเพื่อให้บรรลุตามกรอบเป้าหมายอนาคตในปี 2579 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ มุ่งเน้นการขยายขีดความสามารถและพัฒนาคุณภาพการให้บริการ เพ่ือรองรับการขยายตัว
ของเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักและส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกกลุ่มในสังคม สนับสนุนให้เกิดความเชื่อมโยงในอนุภูมิภาคและในอ าเซียนอย่างเป็นระบบ 
โดยมีโครงข่ายเชื่อมโยงภายในประเทศที่สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจต่างๆ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการกํากับดูแลให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานสากลเพ่ือเพ่ิม 

ประสิทฺธิภาพ การดําเนินการสร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการพ้ืนฐาน และการคุ้มครองผู้บริโภค  
การพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องเพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ และการพัฒนาผู้ประกอบการ ในสาขาโลจิสติกส์และหน่วยงานที่มีศักยภาพเพ่ือไป

ทําธุรกิจในต่างประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้ความสําคัญกับการใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ผลงานวิจัยและพัฒนา 

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์อย่างเข้มข้นทั้งในภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคประชาสังคม รวมทั้งให้ความสําคัญกับการพัฒนาสภาวะ
แวดล้อมหรือปัจจัยพื้นฐานที่เอ้ืออํานวยทั้งการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาบุคลากรวิจัย โครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการบริหาร
จัดการ เพื่อช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่เป้าหมาย  

ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ ประเทศไทยต้องใช้ประโยชน์จากศักยภาพและภูมิสังคมเฉพาะของพ้ืนที่ และการดําเนินยุทธศาสตร์
เชิงรุกเพ่ือเสริมจุดเด่นในระดับภาคและจังหวัดในการเป็นฐานการผลิตและบริการที่สําคัญ ประกอบกับการขยายตัวของประชากรในเขตเมือง จะเป็นโอกาสในการ
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กระจายความเจริญและยกระดับรายได้ของประชาชนโดยการพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่และมีศักยภาพในการรองรับการค้าการลงทุน รวมทั้งลดแรงกดดันจากการ
กระจุกตัวของการพัฒนาในกรุงเทพฯ และภาคกลางไปสู่ภูมิภาค นอกจากนี้ การเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนยังเป็นโอกาสในการเปิดพ้ืนที่เศรษฐกิจ
ใหม่บริเวณชายแดนเชื่อมโยงการค้าการลงทุนในภูมิภาคของไทยกับประเทศเพ่ือนบ้านอีกด้วย 

3. แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2579)   
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 เป็นแผนที่วางกรอบเป้าหมายและทิศทางการจัดการศึกษาของประเทศ โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคน

สามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาคนให้มีสมรรถนะในการทํา งานที่
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ แนวคิดการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ยึดหลักสําคัญในการจัดการศึกษา
ประกอบด้วย หลักการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน (Education for All) หลักการจัดการศึกษาเพ่ือความเท่าเทียม และทั่วถึง (Inclusive Education) หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และหลักการมีส่วนร่วมของสังคม (All For Education) อีกทั้งยึดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals : SDGs 2030) ประเด็นภายในประเทศ (Local Issues) อาทิ คุณภาพของคนช่วงวัย การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศ ความ
เหลื่อมล้ําของการกระจายรายได้ และวิกฤติด้านสิ่งแวดล้อม โดยนํายุทธศาสตร์ชาติมาเป็นกรอบความคิดสําคัญในการจัดทําแผนการศึกษาแห่งชาติ โดยมีสาระสําคัญ 
ดังนี้ 

  วิสัยทัศน์ : คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดํารงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 

  วัตถุประสงค์ 
   1. เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
   2. เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 
   3. เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี และร่วมมือผนึกกําลังมุ่งสู่การพัฒนา

ประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
   4. เพ่ือนําประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ําภายในประเทศลดลง 
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ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ซึ่งเก่ียวข้องกับภารกิจของสํานักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 

   เป้าหมาย 
    1. คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง

เป็นประมุข 
    2. คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่พิเศษได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างมี

คุณภาพ 
    3. คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 
   แนวทางการพัฒนา 
    1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
    2. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
    3. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูงพ้ืนที่ตามแนวตะเข็บชายแดน และ

พ้ืนที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชน-ชายขอบ และแรงงานต่างด้าว) 
    4. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือการจัดระบบการดูแลและป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ อาทิ อาชญากรรมและความ

รุนแรงในรูปแบบต่างๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติภัยจากโรคอุบัติใหม่ ภัยจากไซเบอร์ เป็นต้น 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
      เป้าหมาย 
    1. กําลังคนมีทักษะที่สําคัญจําเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ของประเทศ 
    2. สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 
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    3. การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ   
  แนวทางการพัฒนา 
    1. ผลิตและพัฒนากําลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ของประเทศ 
    2. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากําลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 
    3. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

    เป้าหมาย 
    1. ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทยและทักษะและคุณลักษณะที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21 
    2. คนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนา

คุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 
    3. สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 
    4. แหล่งเรียนรู้ สื่อตําราเรียน นวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่

จํากัดเวลาและสถานที่ 
    5. ระบบและกลไกการวัด การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ 
    6. ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้มาตรฐานระดับสากล 
    7. ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 
     แนวทางการพัฒนา 
    1. ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม เต็มตาม

ศักยภาพในแต่ละช่วงวัย 
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    2. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อตําราเรียน และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ให้มีคุณภาพมาตรฐาน และประชาชนสามารถ
เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จํากัดเวลาและสถานที่ 

    3. สร้างเสริมและปรับเปลี่ยนค่านิยมของคนไทยให้มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
    4. พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัดและประเมินผลผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ 
    5. พัฒนาคลังข้อมูล สื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
    6. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
    7. พัฒนาคุณภาพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
     เป้าหมาย 
    1. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
    2. การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสําหรับ        คนทุกช่วงวัย 
    3. ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน เพ่ือการวางแผนการบริหารจัด

การศึกษา การติดตามประเมินและรายงานผล 
    แนวทางการพัฒนา 
    1. เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
    2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสําหรับคนทุกช่วงวัย 
    3. พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาท่ีมีมาตรฐาน เชื่อมโยงและเข้าถึงได้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  เป้าหมาย 
    1. คนทุกช่วงวัย มีจิตสํานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนําแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่

การปฏิบัติ 
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    2. หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และการนํา
แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 

    3. การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต   ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  แนวทางการพัฒนา 
    1. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสํานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนําแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงสู่การปฏิบัติในการดําเนินชีวิต 
    2. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริม

คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
    3. พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรม ด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต    ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
  เป้าหมาย 
    1. โครงสร้าง บทบาทและระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว ชัดเจนและสามารถตรวจสอบได้ 
    2. ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
    3. ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาท่ีตอบสนองความต้องการของประชาชนและพ้ืนที่ 
    4. กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะ   ที่แตกต่างกันของผู้เรียน สถานศึกษา 

และความต้องการกําลังแรงงานของประเทศ 
    5. ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม สร้างขวัญกําลังใจ และส่งเสริมให้

ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
   

แนวทางการพัฒนา 
    1. ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา 
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    2. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา 
    3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
    4. ปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกับระบบการเงินเพ่ือการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 
    5. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

4. นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558-2564) 
  นโยบายความมั่นคงแห่งชาติกําหนดขึ้นเพ่ือใช้เป็นกรอบในการดําเนินการด้านความมั่นคงของภาครัฐในระยะ 7 ปี แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 นโยบาย
เสริมสร้างความมั่นคงที่เป็นแก่นหลักของชาติและ ส่วนที่ 2 นโยบายความม่ันคงแห่งชาติทั่วไป โดยกําหนดกรอบความคิดหลักจากการกําหนดนโยบายได้คํานึงถึงค่านิยมหลัก
ของชาติ 12 ประการ ดังนี้   
   วิสัยทัศน์ “ชาติมีเสถียรภาพและเป็นปึกแผ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต ประเทศมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ปลอดภัยจากภัยคุกคามข้ามพรมแดน พร้อม
เผชิญวิกฤติการณ์ มีบทบาทเชิงรุกในประชาคมอาเซียนและดําเนินความสัมพันธ์กับนานาประเทศอย่างมีดุลยภาพ”  
   นโยบายความม่ันคงที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีดังนี้  
    นโยบายสําคัญเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงที่เป็นแก่นหลักของชาติ (ศธ. เป็นหน่วยหลัก) เกี่ยวข้องใน 3 นโยบาย ดังนี้ 
     นโยบายที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข     
1.1) เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
     นโยบายที่ 2 สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันท์ในชาติ           
2.4) ส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชาติ อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มีความรัก ความภาคภูมิใจในความเป็นชาติและเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง  
     นโยบายที่ 3 ป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้             
 3.3) เสริมสร้างสันติสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเป็นพลังในการเข้าถึงประชาชน  
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค 

     5.1 ทิศทางการพัฒนาภาคเหนือ  
   พัฒนาภาคเหนือ “ฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง เชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง” 

1. พัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการต่อเนื่องให้มีคุณภาพ สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างยั่งยืน และกระจายประโยชน์อย่างทั่วถึง รวมทั้งต่อยอดการผลิตสินค้า
และบริการที่มีศักยภาพสูงด้วยภูมิปัญญาและนวัตกรรม 

 2. ใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาค GMS BIMSTEC และ AEC เพ่ือขยายฐานเศรษฐกิจของภาค  
3. ยกระดับเป็นฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย เชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพ่ิมสูง  

 4. พัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจน  
 5. อนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าต้นน้ําให้คงความสมบูรณ์ จัดระบบบริหารจัดการน้ําอย่างเหมาะสมและเชื่อมโยงพ้ืนที่เกษตรให้ทั่วถึง ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอก

ควันอย่างยั่งยืน  
   5.2 ทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

   พัฒนาอีสานสู่มิติใหม่เป็น “ศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง” 
 1. บริหารจัดการน้ําให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน  

2. สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับ การแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
3. ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักภาคกลาง และพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพ่ือพัฒนาเมือง และ

พ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่  ๆของภาค  
4. พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศเพ่ือนบ้าน  

    5.3 ทิศทางการพัฒนาภาคกลาง  
 “พัฒนากรุงเทพฯ สู่มหานครทันสมัย และภาคกลางเป็นฐานการผลิตสินค้าและบริการที่มีมูลค่าสูง” 

1. พัฒนากรุงเทพฯ เป็นมหานครทันสมัยระดับโลกควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเมือง 
2. พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติและสร้างความเชื่อมโยงเพ่ือกระจายการท่องเที่ยวทั่วทั้งภาค 
3. ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมโดยใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค ์เพ่ือให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

 4. บริหารจัดการนาและทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ภัยแล้ง และคงความสมดุลของระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 
5. เปิดประตูการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว เชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย-ภาคกลาง-ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
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6. พัฒนาความเชื่อมโยงเศรษฐกิจและสังคมกับทุกภาคเพ่ือเสริมสร้างเสถียรภาพและลดความเหลื่อมล้ําภายในประเทศ 
   5.4 ทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออก  

 “ฐานเศรษฐกิจชั้นนําของอาเซียน” 
 1. เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของฐานอุตสาหกรรมเดิม และส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคต 

2. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตอาหารและสินค้าเกษตร 
3. ปรับปรุงมาตรฐานสินค้าและธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยว 
4. พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองสําคัญของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ เอ้ือต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างมีสมดุล 
5. พัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจชายแดนให้เป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและเกิดผลที่เป็นรูปธรรม 
6. พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพโดยการจัดบริการสังคมให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
7. ปกป้องและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความหลากหลาย อุดมสมบูรณ์ 

  5.5 ทิศทางการพัฒนาภาคใต ้
 “ภาคใต้เป็นท่องเที่ยวพักผ่อนตากอากาศระดับโลกเป็นศูนย์กลางผลิตภัณฑ์ยางพาราและปาล์มน้ํามันของประเทศและเมืองเศรษฐกิจเชื่อมโยงการค้าการลงทุนกับ

ภูมิภาคอ่ืนของโลก” 
1. พัฒนาการท่องเที่ยวของภาคให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชั้นนําของโลก 
2. พัฒนาอุตสาหกรรมการแปรรูปยางพาราและปาล์มนามันแห่งใหม่ของประเทศ 
3. พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรหลักของภาค 
4. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสนับสนุนการท่องเที่ยว การพัฒนาเขตอุตสาหกรรม และการเชื่อมโยงการค้าโลก 

  5.6 ทิศทางการพัฒนาภาคใต้ชายแดน 
 “เป็นแหล่งผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สําคัญของประเทศ และเป็นเมืองชายแดนเชื่อมโยงการค้าและการท่องเที่ยวกับพ้ืนที่ภาคใต้และการพัฒนา
เศรษฐกิจของมาเลเซียและสิงคโปร์” 

 1. พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร เพ่ือความมั่นคงให้กับภาคการผลิต 
2. พัฒนาเมืองสุไหงโก-ลกและเมืองเบตงให้เป็นเมืองการค้าและเมืองท่องเที่ยวชายแดน 
3. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 
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6. นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์) 
   นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์) มีสาระสําคัญ ดังนี้  
   1. น้อมนําแนวพระราชดําริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร มาขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาให้เกิดเป็นรูปธรรม เพราะพระราชปณิธาน
ของพระองค์ท่าน ถือเป็นพรอันสูงสุด และมอบเป็นนโยบาย เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานแก่หน่วยงานในสังกัด 

   2. การดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 
    กระทรวงศึกษาธิการจะดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 -2579) ภายใต้วิสัยทัศน์ 
“ประเทศมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญา   ของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งได้กําหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฯ โดยยึด
ยุทธศาสตร์ชาติเป็นจุดเน้นด้านการศึกษาท่ีจะดําเนินการ 6 ด้าน คือ  
     1) ความม่ันคง  
     2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
     3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
     4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม  

     5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

     6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

   3. จุดเน้นสําคัญ นโยบาย แนวทางหลักการดําเนินงานและโครงการสําคัญของกระทรวงศึกษาธิการ 

       นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบจุดเน้นเชิงนโยบาย แนวทางการดําเนินงาน และ
โครงการสําคัญของกระทรวงศึกษาธิการโดยยึดกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้านเป็นหลักในการดําเนินการให้เป็นรูปธรรม ดังนี้ 
    1. ด้านความม่ันคง 

        แนวทางหลัก  
        1.1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน 
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     1.1.1 การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก น้อมนําพระราชปณิธานและพระราชกระแสด้านการศึกษา 
พัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนวิชาที่มีเนื้อหาเก่ียวประวัติศาสตร์และสถาบันพระมหากษัตริย์ 
     1.1.2 พัฒนากระบวนการเรียนการสอน เพ่ือความปรองดองและสมานฉันท์ เช่น กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน 

       1.2 การบริหารจัดการ 

     1.2.1 การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่ชายขอบ/ชายแดน 

     1.2.2 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

    2. ด้านการผลิต พัฒนากําลังคนและสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

        แนวทางทางหลัก : ผลิต พัฒนากําลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 

        2.1 การยกระดับมาตรฐาน พัฒนาหลักสูตร สื่อ และครูด้านภาษา 

     2.1.1 ยกระดับวิชาภาษาอังกฤษรองรับ Thailand 4.0 ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานอย่างต่อเนื่อง และสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยจัดทํา Echo English Vocational ซึ่งเป็น Application ภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียน
อาชีวศึกษา และการอบรมโดย Boot Camp ตลอดจนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของประชาชนในรูปแบบต่างๆ อาทิ หลักสูตรภาษาอังกฤษระยะสั้น 
Application และสื่อต่างๆ ที่หลากหลาย  
     2.1.2 พัฒนาวิชาภาษาจีน โดยหลักการเดียวกับวิชาภาษาอังกฤษ โดยปี 2560 จะดําเนินการเป็นกลุ่มเล็กโดย
การสนับสนุนของสถานทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน 

     2.1.3 ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) เพ่ือแก้ปัญหาขาดแคลนบุคลากรสายวิทยาศาสตร์
ของประเทศ 

     2.1.4 พัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ห้องเรียนหลักสูตรพิเศษเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขัน 

      2.2 ผลิตกําลังคนรองรับ New S-Curve โดยสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาและจัดการศึกษาทวิภาคีอีกรูปแบบหนึ่ง โดยใช้
สถานการณ์จริงจากสถานประกอบการและชุมชน “ปรับโรงงาน เป็นโรงเรียน” โดยมุ่งเน้นให้นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกทักษะฝีมือควบคู่กับการฝึกทักษะการ
ทํางานร่วมกับผู้อ่ืน เพ่ือให้มีสมรรถนะท่ีเป็นไปตามความต้องการของสถานประกอบการ  
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      2.3 ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน เร่งรัดการพัฒนาอาจารย์ เพ่ือผลิตนวัตกรรมและเทคโนโลยีรองรับอุตสาหกรรม
เป้าหมาย 10 อุตสาหกรรมใหม่ 
  3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

       แนวทางหลัก 

      3.1 การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 

            3.1.1 การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย 

           1) กระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบดูเด็กระดับชั้นอนุบาล 1   ถึงระดับชั้นอนุบาล 3 (เด็กอายุ 3 - 5 ปี) และ
จัดทํามาตรฐานผู้เรียน ครู สถานศึกษาและผู้บริหารเพื่อประกันคุณภาพให้แก่เด็กปฐมวัยทุกสังกัด 

                    2) หน่วยงานอื่น อาทิ กระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบดูเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
            3.1.2 การส่งเสริม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  
           1) เรื่องคุณธรรม จริยธรรมเน้นการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในเด็ก เยาวชน และต่อยอดการสร้าง
ความด ีซึ่งโมเดลการสร้างความดีมีหลายทางท้ังกระบวนการลูกเสือ-เนตรนารีรวมทั้งรูปแบบโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนวิถีพุทธ และโครงการยุวทูตความดี 
           2) รณรงค์ให้เด็ก “เกลียดการโกง ความไม่ซื่อสัตย์” 

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

โดยวิชา ICT และ Design and Technology เป็นการสนับสนุน ช่วยเหลือจากประเทศอังกฤษและประเทศสหรัฐอเมริกา 

          3) แก้ไขปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ เน้นกิจกรรมการอ่านโดยเฉพาะการอ่านให้เด็กอนุบาลฟังและการ
ปรับปรุงห้องสมุด 

          4) เน้นการจัดการเรียนการสอน การคิดวิเคราะห์ตามรูปแบบ Active Learning ในห้องเรียนปกติและกิจกรรม
เสริม โดยกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ เป็นกิจกรรม/ วิธีการย่อย รวมทั้งการรองรับผลการทดสอบ PISA และ STEM Education 
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 3.1.4 การวัดและประเมินผล  
          1) การวางแผนการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) เพ่ือให้ผลคะแนนสูงขึ้น 

          2) การประเมินผล O - Net ในวิชาสังคมศึกษาให้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นผู้ประเมิน 
สําหรับวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ให้สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นผู้ออกข้อสอบ 

          3) การออกข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ดําเนินการในรูปคณะทํางานออกข้อสอบ 

3.2 การผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 

          3.2.1 การสรรหาครู  
          1) โครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น มอบให้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นหน่วยงานหลักดําเนินการสรรหาครู (การผลิต รูปแบบการสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การติดตามพร้อมการพัฒนา) 
          2) เปิดโอกาสให้คนเก่งมาเป็นครู 
          3.2.2 ปรับเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะครูให้เป็นการเชื่อมโยงกับการเรียนการสอนเพ่ือให้ครูอยู่ในห้องเรียน 

          3.2.3 การพัฒนาครู การอบรมครู 
                   1) หลักสูตรในการอบรมครูให้มีความเชื่อมโยงกับการได้รับวิทยฐานะและการได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ครู โดยต้องเป็นหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติ/เห็นชอบ รวมทั้งการพัฒนาครูด้วยระบบ TEPE Online 

         2) หน่วยดําเนินการ ให้หน่วยงานกลางในการพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ได้แก่ 
สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย และสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 

    4. ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และการลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 

        แนวทางหลัก : โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 

        4.1 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาโดยยกระดับคุณภาพสถานศึกษา ที่ต้องการความช่วยเหลือและ
พัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน (ICU) รวมทั้งการดําเนินการตามแนวทาง No Child Left Behind คือ จัดทําข้อมูลเพ่ือส่งต่อผู้เรียน การป้องกัน การติดตามเด็ก
ออกกลางคันโดยชุมชน ผู้ปกครองร่วมรับผิดชอบ และคัดกรองเด็กที่มีความจําเป็นและต้องการเป็นพิเศษ  
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         4.2 เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาให้สามารถใช้
ประโยชน์ร่วมกัน ทั้งด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบเครือข่าย ด้านระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการศึกษา ด้านสื่อและองค์ความรู้ รวมถึงการพัฒนา
บุคลากรให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  
         4.3 จัดระบบการคัดเลือกเข้าเรียนมหาวิทยาลัย (Admission) เพ่ือสร้างความเท่าเทียมในการใช้สิทธิ์เข้าศึกษาต่อ
ระดับอุดมศึกษาผ่านระบบ Clearing-House 

    5. ด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

        แนวทางหลัก : พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน 

        1. โครงการธนาคารขยะ โดยโรงเรียนและชุมชนร่วมคัดแยกขยะ นํากลับมาใช้ประโยชน์ 
        2. การสร้างจิตสํานึกการพัฒนาอย่างยั่งยืน เช่น โรงเรียนตามพระราชดําริ : ต้นแบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 

        3. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยขยายผลบรรจุในหลักสูตรทุกระดับ 

     6. ด้านการพัฒนาระบบและการบริหารจัดการ 

        แนวทางหลัก : พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

        6.1 เรื่องกฎหมาย 

                                          เตรียมความพร้อมเกี่ยวกับกฎหมายการศึกษา เพ่ือรองรับร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. .... จํานวน 12 ฉบับ ดังนี้ 
      6.1.1 กฎหมายหลัก 

      1) พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... 
      2) พ.ร.บ. กองทุนช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ พ.ศ. .... 
      3) พ.ร.บ. ปฏิรูปการศึกษา 

          : จัดตั้งคณะกรรมการให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน 
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6.1.2 กฎหมายรอง ใน พ.ร.บ. ปฏิรูปการศึกษา 

      1) พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
      2) พ.ร.บ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

      3) พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
      4) พ.ร.บ. เงินเดือน วิทยฐานะและเงินประจําตําแหน่งข้าราชการครู 
      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. ....  
         6.2 ปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

         6.3 การจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษาที่เป็นรูปธรรม ชัดเจน 

         6.4 การขับเคลื่อนนโยบายระดับพื้นท่ี 

      ให้สํานักงานศึกษาธิการภาคและสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด เป็นฐานในการขับเคลื่อนนโยบายเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

6.5 บริหารจัดการโรงเรียนแม่เหล็กและโรงเรียนขนาดเล็ก 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

7.1  ทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตามกรอบระยะเวลา 15  ปี  (พ.ศ. 2552 - 2566) 
จุดเริ่มต้นของการขับเคลื่อนและพัฒนา  ประกอบด้วยทุน (Capital)  ดังต่อไปนี้ ทุนทางด้านบุคลากร  ทุนทางด้านทางกายภาพ  ทุนทางด้านองค์ความรู้และ

วัฒนธรรม ทุนทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ทุนทางด้านเงินทุน    ซึ่งทุนเหล่านี้จะไปเอ้ือต่อการพัฒนาที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์  การสร้ างมูลค่าเพ่ิม ภูมิปัญญา การ
เชื่อมโยง  และสภาพคล่อง ตามลําดับซึ่งต้องมีการจัดการทางด้าน  IT  (IT  Management) และสร้างการเชื่อมโยงคุณค่า (Value Management)  โดยใช้ภารกิจทั้ง  
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4  ด้าน เป็นกระบวนการ (Process) คือ  ภารกิจด้านงานวิจัย  ภารกิจด้านการเรียนการสอน  ภารกิจด้านการบริการวิชาการแก่สังคม  และภารกิจด้านการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนาธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  

โดยได้นํามากําหนดทิศทางการพัฒนาตามกรอบของจุดมุ่งหมาย วัตถุประสงค์ และภารกิจของมหาวิทยาลัย ได้ดังต่อไปนี้  

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

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

สังคมแห่งความรู้และภูมิปัญญา  (Intelligence Society) เป็นสังคมที่อุดมด้วยองค์ความรู้และภูมิปัญญา ทั้งนี้เพ่ือยกระดับและพัฒนาให้เกิดอัจฉริยะองค์
ความรู้ในเชิงบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคม ชุมชน ซึ่งจําเป็นต้องมีการเชื่อมโยงภูมิปัญญาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย  

ความเป็นคนที่สมบูรณ์ (Humanization) นับว่าเป็นสิ่งท้าทายที่สําคัญมากของทุกองค์กร หากองค์กรมีความเข้าใจกับเป้าหมายและปรัชญาขององค์กรใน
ทิศทางเดียวกัน และท่ีสําคัญต้องเข้าใจต่อสังคมท่ีอุดมด้วยความรู้และภูมิปัญญาแล้ว  ก็จะส่งให้มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  

เทคโนโลยีที่เกิดจากการผสมผสานจากหลาย ๆ ศาสตร์ (Emerging Technology) ทั้งนี้เพ่ือมุ่งมั่นให้เกิดเทคโนโลยีใหม่ ๆ (Emerging Technology)   
โดยการบูรณาการจากศาสตร์ต่าง ๆ ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้แบบใหม่ เพ่ือการระดมสมองจากความรู้ที่หลากหลาย การคิดร่วมกัน เห็นพ้องร่วมกัน บนพื้นฐานข้อมูล 
ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันและให้มีการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ  

มุ่งสู่ความเป็นสากล (Internationalization) ยุคของโลกาภิวัตน์มีผลกระทบโดยตรงต่อ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาในอนาคตที่ต้องสามารถ
แข่งขันได้ในระดับสากล โดยมีทิศทางในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ (International Collaboration) ไม่ว่าจะเป็นภารกิจทางด้านการเรียน
การสอน การวิจัย และการบริหารจัดการ 

ความเป็นมืออาชีพและนักปฏิบัติ  (Hands-on Professional Graduates) ซึ่งนับว่าเป็นค่านิยมร่วม (core value) ที่สําคัญอันหนึ่งของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยมีทิศทางจัดการเรียนการสอนให้มีความเชี่ยวชาญเป็นนักปฏิบัติควบคู่ไปกับการคิดเป็น ตลอดจนพัฒนามาตรฐานวิ ชาชีพการเป็นนัก
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ปฏิบัติ พัฒนาองค์ความรู้ให้งานวิชาการก้าวทันการเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นสากล พัฒนาสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในการเรียนการสอน 

ความยั่งยืนทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (Sustainable; Social & Environment) มุ่งไปที่ภารกิจการวิจัย การบริการวิชาการ และ โดยมีทิศทางการ
พัฒนาการวิจัยในเรื่องของสิ่งแวดล้อม สําหรับภารกิจการบริการวิชาการนั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนามุ่งมั่นสู่การพัฒนาสังคมให้เป็นสังคมที่เกื้อกูลและ
แบ่งปันซึ่งกันและกัน ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ ส่วนภารกิจทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อมนั้น จะมุ่งพัฒนาเทคโนโลยี
ผสมผสานมาประยุกต์สืบค้น เก็บรักษา บูรณะและถ่ายทอดการทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม โดยการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและภายนอก
พ้ืนที่เพ่ืออนุรักษ์สืบทอดไปถึงอนุชนรุ่นหลัง 

การพึ่งพาตนเอง (Autonomy) ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้มีธรรมภิบาลและมีความทันสมัยต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงผสมผสานการบริหารจัดการ
ร่วมกับเขตพ้ืนที่เป็นเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือให้เกิดความเข้มแข็งพ่ึงตนเองและเลี้ยงตัวเองได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความสัมพันธ์ระหว่างภารกิจทั้ง 4+1 ด้าน และข้อท้าทาย (Flagships) ทั้ง 9  
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การเรียนการสอน          

การวิจยั          

การบริการวิชาการ          

การทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ
รักษาสิ่งแวดล้อม 

         

การบริหารจัดการ          
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การกําหนดทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาในอนาคตอีก 15 ปีนั้น ได้กําหนดบนพ้ืนฐานศักยภาพของพ้ืนที่เป็นหลัก 
ทั้งนี้เทคโนโลยีที่จะเกิดข้ึนนั้นจําเป็นต้องสอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ของภาคเหนือ ดังนั้นกล่าวโดยสรุปในภาพรวมของพ้ืนที่ภาคเหนือ สามารถสรุปได้ดังนี้คือ 

 พ้ืนที่สูงตอนบน (ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ป่าไม้ แม่น้ํา ลําธาร ภูเขา เป็นต้น) 
 พ้ืนที่ราบลุ่มตอนล่าง (พืชไร่ และปศุสัตว์) 
 ชายแดนติดต่อกับ GMS และ East – West Corridor 
 ศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจของพ้ืนที่ (การเกษตร การท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม หัตถกรรม สมุนไพรและสุขภาพ) 

จากสภาพของภาคเหนือดังได้กล่าวข้างต้นแล้ว สามารถกําหนดทิศทางของเทคโนโลยีที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาสามารถที่จะเข้าไปมีบทบาท
ต่อสังคม ชุมชนในฐานะที่เป็นสถาบันทางการศึกษาโดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือให้เกิดคุณค่าร่วมได้เป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ 

1. กลุ่ม Green and Clean Technology  
เทคโนโลยีนี้ครอบคลุมถึงเทคโนโลยีสะอาดและรักษาสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้รวมถึงเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน (Energy) อาหาร (Food) การจัดการของ

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

สภาพภูมิประเทศของภาคเหนือมีความเหมาะสมมากที่ต้องคํานึงถึงเทคโนโลยีนี้โดยเฉพาะสินค้าทางการเกษตรจากภาคเหนือทุกปีจะเกิดปัญหามาโดย
ตลอด หากมีการศึกษาอย่างจริงจัง ปัญหาสินค้าทางการเกษตรอาจจะไม่ปัญหาอีกต่อไป 

3. กลุ่ม ICT  
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะมีบทบาทมากในยุคสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ในอีก 15 ปี ไม่ว่าจะเป็นการศึกษา การวิจัย การบ ริการ 

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

วัฒนธรรมความเป็นเอกลักษณ์ของสังคม ชุมชน 
อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีทั้ง 4 กลุ่มนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาในฐานะมหาวิทยาลัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะต้องเป็นที่พ่ึงของ

สังคมและชุมชนในภาคเหนือ 
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7.2  กรอบแผนพัฒนาระยะยาว 
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศดังกล่าวมาแล้วข้างต้น ส่งผลให้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ต้องเตรียม

ความพร้อมและปรับเปลี่ยนให้มีการบริหารเปลี่ยนแปลงที่ดีและยั่งยืนด้วยการจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2552 - 
2566) ทั้งนี้เพ่ือเป็นกรอบรองรับการพัฒนาเทคโนโลยี การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ในอนาคต โดยเฉพาะการผลิตกําลังคนให้เป็นนัก
ปฏิบัติผนวกกับนักคิดทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การพัฒนาทักษะใหม่ ๆ ให้กับแรงงานไทย สร้างงานวิจัยและพัฒนาเพ่ือแก้ปัญหาสังคมชุมชนโดยเฉพาะใน
เขตภาคเหนือของประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืน ในขณะเดียวกันบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาทุกคน
จะต้องทํางานและอยู่ได้บนพื้นฐานและสภาพแวดล้อมที่มีความสุข มีความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กรเพ่ือนํา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาให้บรรลุเป้าหมายได้
ในอนาคต กรอบแผนการพัฒนาระยะยาวของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนานั้น ได้มีการวิเคราะห์เป็นลําดับขั้นตอนบนพื้นฐานข้อมูล และการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรทั้งในและนอก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  

เป้าหมายสําคัญของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ต้องการ“ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์ให้
การศึกษา  ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่เน้นการปฏิบัติ  ทําการสอน  ทําการวิจัย  ผลิตครูวิชาชีพ   ให้บริการทางวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่
สังคม  ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  และอนุรักษ์สิ่ งแวดล้อม  โดยให้ผู้สําเร็จอาชีวศึกษามีโอกาสในการศึกษาต่อด้านวิชาชีพเฉพาะทางระดับปริญญาเป็นหลัก ” 
มหาวิทยาลัยจึงได้จัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในระยะยาว 15  ปี (พ.ศ. 2552 – 2566) นี้ขึ้น โดยแยกตามภารกิจด้านต่างๆ ทั้ง 4 
ด้าน ดังนี้  

7.2.1 เป้าหมายยุทธศาสตร์ด้านการเรียนการสอน  
เพ่ือให้ได้บัณฑิตที่มีจิตสํานึกที่ดีในสังคมองค์ความรู้มีทักษะและความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นสากลโ ดยสร้าง

เครือข่ายความร่วมมือ บนพื้นฐานการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ การเรียนการสอน 
7.2.2 เป้าหมายยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย  

เพ่ือยกระดับและพัฒนาให้เกิดอัจฉริยะองค์ความรู้ในเชิงบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยจิตสํานึกนักวิจัยที่ดี เพ่ือสร้างคว ามเข้มแข็ง
ให้กับสังคม ชุมชน 
7.2.3 เป้าหมายยุทธศาสตร์ด้านการบริการวิชาการ  

เพ่ือให้ผู้รับบริการเข้าถึงเครือข่ายความร่วมมือการให้บริการที่มีจิตสํานึกที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และนําองค์ความรู้ไปพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 
ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
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7.2.4 เป้าหมายยุทธศาสตร์ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม  
เพ่ือยกระดับและพัฒนาจิตสํานึกของคนในสังคม ชุมชน รกัและหวงแหนศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม โดยใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

8. นโยบายของผู้บริหารมหาวิทยาลัยในการด าเนินงานแผนยุทธศาสตร์  (พ.ศ. 2562-2566) 

การดําเนินนโยบายการบริหารจัดการและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (พ.ศ. 2562-2566) เป็นไปตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ 
กรอบระยะเวลา 15 ปี (พ.ศ. 2552-2566) ที่ได้ดําเนินการมาระยะหนึ่งและมีการวิเคราะห์แนวทางไว้อย่างสมบูรณ์ ประกอบกับการศึกษาข้อมูลในสภาพพ้ืนที่การ
ให้บริการการศึกษาทั้ง 6 แห่ง การถอดบทเรียนจากการดําเนินงาน การศึกษาปัญหาอุปสรรค ในการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้น ในบริบทต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศ ในศ ตวรรษที่ 21 เพ่ือ
พัฒนาอุดมศึกษาไทย พัฒนาบัณฑิตเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของสังคม ชุมชน ท้องถิ่น และนําพาประเทศไปสู่ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็น
ประเทศท่ีพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

การขับเคลื่อนวิสัยทัศน์สู่การปฏิบัติจําเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงาน ร่วมกันระดมสมองร่วมกันคิดร่วมกันตัดสิ นใจ โดยอาศัยความรับรู้เข้าใจ 
และตระหนักถึงภารกิจ ความรับผิดชอบร่วมกันของทุกภาคส่วน ในการพัฒนามหาวิทยาลัยจึงมีแนวทางในการดําเนินการดังนี้ 

1. การสร้างกระบวนการ Shared Vision เพ่ือระดมสมองของหน่วยงานและบุคลากรที่มีความเกี่ยวข้องต่อการพัฒนาองค์กร เพ่ือสรุปเป็นกรอบทิศทางการ
พัฒนามหาวิทยาลัยในระยะยาว 15 ปี และแผนกลยุทธ์ตลอดจนแผนระยะปานกลาง และระยะสั้นจนถึงแผนปฏิบัติราชการที่เกิดจากความเห็นร่วมกันของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย  

2. กระบวนการสร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจให้ทุกหน่วยงานเข้าร่วมในการผลักดันกรอบทิศทางและแผนการพัฒนาในระยะต่างๆของมหาวิทยาลัย
ด้วยการจัดทําแนวทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ให้ทุกหน่วยงานยอมรับและผลักดันให้ทุกหน่วยนําประเด็นการพัฒนาไปผสมผสานในการจัดทําแผนระยะต่างๆของ
หน่วยงาน 

3. สร้างความเชื่อมโยงระหว่าง กรอบทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ 15 ปีกับแผนในระยะต่างๆ และจัดทําแผนพัฒนาเฉพาะด้าน พร้อมจัดสรร
งบประมาณให้สอดคล้องกัน 
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4. สร้างกลไกการประสานระหว่างหน่วยงานภายในขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการ ให้มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลจัดเก็ บโดย
เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกันโดยอาศัยเครื่องมือสารสนเทศมาเป็นเครื่องมือในการสื่อสารพร้อมทั้งจัดทําฐานข้อมูลที่ทุกหน่วยงานสามารถเข้าถึงและใช้
ประโยชน์ได้ง่าย ตลอดจนการสร้างช่องทางให้ประชาคมมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและร่วมกิจกรรมการพัฒนา 

5. กําหนดให้คณะผู้บริหารในระดับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานมีหน้าที่รับผิดชอบในประเด็นการพัฒนาที่เกี่ยวข้องนํากรอบทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยและ
แผนระยะต่างๆมาเป็นกรอบการดําเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมกําหนดเป้าหมายในการดําเนินงานที่ชัดเจนและใช้เป็นเงื่อนไขการประเมินผลปฏิบัติงาน 

6. เสริมสร้างบทบาทของทุกภาคส่วนให้สามารถขับเคลื่อนโดยปรับทัศนคติทางบวก และวิธีการทํางานของบุคลากรให้พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลง และ
กระตือรือร้นต่อการมีส่วนร่วมกันสร้างองค์กรที่มีประสิทธิภาพดีขึ้นกลับด้าน และสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานทุกระดับตั้งแต่คณะ สาขา หรื อส่วนงานที่มีบทบาทในการ
พัฒนามหาวิทยาลัยด้านการสนับสนุนให้มีบทบาทมากข้ึน 

7. จัดให้มีระบบ และกลไกการติดตามประเมินผลและปรับปรุงแผนงานในระยะต่างๆให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างสม่ําเสมอ พร้อมส ร้าง
ตัวชี้วัดการพัฒนาที่สามารถนําไปใช้กํากับการดําเนินงานตามเป้าหมายหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสนับสนุนให้มีการจัดตั้ งคณะกรรมการหรือคณะทํางานหรือ
หน่วยงานภายใต้แผนต่างๆ เพ่ือติดตามความก้าวหน้าและความสําเร็จของโครงการด้วยระบบ และกลไกการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ 
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ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี (พ.ศ. 2561- 2580) แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579)  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) แผนยุทธศาสตร์ มทร.ลา้นนา ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)  

กับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(พ.ศ. 2561- 2580) 

แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 
2579) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12  

(พ.ศ. 2560 – 2564) 

แผนยุทธศาสตร์ มทร.ลา้นนา 
ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561 – 2565 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  
(พ.ศ. 2561 – 2565) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการ
พัฒนาและเสริมสรา้ง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพทกุช่วงวัย
และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพมนุษย ์

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
การศึกษาเพือ่ผลิตกําลังคนนัก
วิชาชีพที่เน้นการปฏิบัต ิ(Hands-
on) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการศึกษาเพื่อผลิตกําลังคนนักปฏบิัติ 
(Hands-on) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการ
สร้างความสามารถ
ทางการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน 
การวิจยัและนวัตกรรม เพื่อสรา้งขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงการสร้าง
พื้นฐานและระบบโลจิสติกส ์

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วจิัย และนวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาคเมือง และ
พื้นที่เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา
มหาวิทยาลัยเพือ่การเติบโตร่วมกับ
การพัฒนาประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้าง
นักศึกษาและบุคลากรให้มี
เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ความ
ภาคภูมิใจทางศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาล้านนา ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม และปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนางานวิจัยเพือ่การเติบโตร่วมกับการพัฒนา
ประเทศ ตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่น โดยบูรณาการ
ระหว่างศาสตร์และใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการยกระดับศักยภาพภาค
ธุรกิจ ภาคการผลิต ภาคบริการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนามหาวิทยาลัยใหม้ีศักยภาพด้านบริการวิชาการ
เพื่อสร้างประโยชน์ใหก้ับชุมชน สังคม โดยนําศาสตร์แห่งพระราชามา
สร้างความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน และเป็นกําลังสําคัญของ
ประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  และสิ่งแวดล้อม  เพือ่ธํารง
รักษาไว้ซ่ึงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา สร้างสมดุล ของสังคมกับ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการ
ปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้าง
เสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้ม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของ
ระบบบริหารจัดการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการใน
ภาครัฐการป้องกันการทุจริตและประพฤติ
มิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการ
บริหารจัดการและสร้างฐาน
วัฒนธรรมองต์กร 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาการบริหารจัดการ การสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
เพื่อสู่การเป็นองค์กรธรรมภิบาล และองค์กรคุณภาพที่มีขีด
ความสามารถสูง (HPO) 
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แผนผังสรุปภาพความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2561 – 2565  

วิสัยทัศน ์ เป็นผู้นําในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติใหม้ีทักษะในการบูรณาการศาสตร์ด้านวิชาชีพ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐานสากล เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ชุมชน สังคม   

พันธกิจ 1. จัดการศึกษาด้านบริหารธุรกจิและศลิปศาสตร์ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ โดยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ที่มทีักษะด้านวิชาชีพ เทคโนโลย ีและพัฒนาตนเองได้ 
2. บูรณาการวจิัย นวัตกรรม ที่สร้างองค์ความรู้ เพื่อให้เกิดประโยชน์กบัชุมชน นําสู่การเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ 
3. บริการวิชาการ มุ่งเน้นถ่ายทอดองค์ความรู้หรือนวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน สังคม   
4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  และสิ่งแวดล้อม  เพื่อธํารงรักษาไว้ซ่ึงศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญา สรา้งสมดุล ของสังคมกับสิ่งแวดล้อม 
5. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภบิาล มุ่งเน้นพัฒนาองค์กรสู่องค์กรคุณภาพ (HPO)  

เป้าหมายหลัก ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
การศึกษาเพือ่ผลิตกําลังคนนัก

วิชาชีพที่เน้นปฏิบัติการ     
(Hands-On) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนามหาวิทยาลยัเพื่อการเติบโตร่วมกับการพัฒนา
ประเทศ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้าง
บัณฑิตให้มีเอกลักษณ์ อัตลักษณ์

ความภาคภูมิใจทางศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาล้านนา 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการบรหิารจดัการ
และการสร้างฐานวัฒนธรรมองค์กร 

 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

การพัฒนาการศึกษาเพือ่ผลิต
กําลังคนนักปฏิบัต ิ(Hands-on) 

การพัฒนางานวิจัยเพือ่การเติบโต
ร่วมกับการพัฒนาประเทศ ตอบสนอง
ต่อความต้องการของท้องถิ่น โดยบูรณา
การระหวา่งศาสตร์และใช้เทคโนโลยี
สนบัสนุนการยกระดับศักยภาพภาค
ธุรกิจ ภาคการผลิต ภาคบริการ 

พัฒนามหาวิทยาลัยให้มี
ศักยภาพด้านบริการวิชาการ
เพื่อสร้างประโยชน์ใหก้ับชุมชน 
สังคม โดยนําศาสตร์แห่ง
พระราชามาสร้างความ
เข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง และเป็น
กําลังสําคัญของประเทศ 

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  และ
สิ่งแวดล้อม  เพื่อธํารงรักษาไว้ซ่ึง
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา สร้าง
สมดุล ของสังคมกับสิ่งแวดล้อม 

พัฒนาการบริหารจัดการ การสร้างวัฒนธรรม
องค์กร เพื่อสู่การเป็นองค์กรธรรมภิบาล และ
องค์กรคุณภาพที่มีขีดความสามารถสูง (HPO) 

เป้าประสงค์ บัณฑิตนักปฏิบัติมีงานทําที่ตรง
สาขาวิชาชีพ และสร้างความพึง
พอใจให้กับผู้ใช้บัณฑิต 

มีงานวิจัยที่มอีงค์ความรู้ สามารถ
นําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและ
เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาต ิ    
จดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

1. ชุมชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย
ของคณะฯ มีความเข้มแข็ง   
2. คณะฯ สามารถหารายได้
จากการบริการวิชาการในทุก
กิจกรรม เช่น การจัดหลกัสูตร
ระยะสั้น หรอืการบรกิาร
วิชาการให้กับภาครัฐ เอกชน 

นักศึกษาและบุคลากรมีความ
เข้าใจในศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น และรักษา
สิ่งแวดล้อม 

ตัวชี้วัดของแผนกลยุทธบ์รรลุตามเป้าหมาย
ของการดําเนินการในแต่ละปี โดยมีการกํากับ
ติดตามในรูป BSC 
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กลยุทธ ์ 1. ปรับกระบวนการคัดเลือกและ
ร่วมผลิตตัวป้อนสายวิชาชีพ 

2. พั ฒ น าห ลั ก สู ต ร ให ม่ แ ล ะ
ห ลั ก สู ต ร เดิ ม ให้ ทั น ส มั ย 
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ของโลก 

3. พัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้ Active 
learning, WIL แ ล ะ ส ห กิ จ
ศึกษา 

4. พัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ให้เพียงพอและเหมาะสมกับ
กระบวนการจัดการเรียนการ
สอน 

5. พัฒนาศักยภาพทางด้านภาษา 
แ ล ะ ก า ร ใ ช้ เท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศให้ ได้มาตรฐาน
ตามที่คณะฯ กําหนด 
พัฒนานักศึกษาให้มีคุณสมบัติ
ตามบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ
คณะบริหารธุรกิจฯ 

1. พั ฒ น านั ก วิ จั ย ห น้ า ให ม่  ให้ มี
ศั ก ย ภ าพ ด้ า น งาน วิ จั ย  แ ล ะ
สามารถนํ างานวิจั ย ไป ตีพิ มพ์
เผยแพร่ได ้

2. พัฒนานักวิจัยให้มีศักยภาพในการ
นําเสนองานวิจัยในระดับนานาชาติ 
หรือเสนอโครงการวิจัยกับแหล่ง
ทุนภายนอก 

3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้าน
งานวิจัยกับหน่วยงานสถานศึกษา
ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งระดับชาติ
และนานาชาติ 

4. จัดประชุมวิชาการในระดับชาติ/
นานาชาติ สายบริหารธุรกิจ 

5. มูลค่าที่ เกิดจากผลของงานวิจัย 
หรือมูลค่างานวิจัยที่มีความร่วมมือ
กับเครือข่ายภายนอก 

6. จํานวนผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์/
งาน สร้ า งส รร ค์ที่ ได้ รับ รางวั ล
ระดับชาติ นานาชาติ และหรือ
นําไปใช้ประโยชน์ 

 

1. มีการสํารวจความ
ต้องการของการฝึกอบรม
กับชุมชนหรือหนว่ยงาน
อย่างชัดเจน 

2. มีการกํากับติดตามการ
ดําเนินงานโครงการ
บริการวิชาการทุกระบบ 
โดยมีผลลัพธ์ที่ชัดเจน 

1. ส่งเสริมให้นักศึกษา และ
บุคลากร มีโอกาสเข้ารว่ม
กิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ
ศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น และรักษา
สิ่งแวดล้อม 

1. บริหารงานคณะให้เป็นไปตามแผน
งบประมาณ  ภายใต้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ERP) 

2.   พัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุนให้มีความรู้เชิงวิชาการ วิชาชพี 
และการปฏิบัติงาน 

3.  บริหารการจัดการโดยสร้างความพึง
พอใจของบุคลากร ด้านภาวะความสุข 

4.  กํากับติดตามให้ผู้บริหารดําเนินการตาม
หลักธรรมภิบาล 

5.  บริหารจัดการการเงินงบประมาณของ
คณะฯ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และ
เกิดความคุ้มค่า 

6.  พัฒนาระบบสารสนเทศให้สอดคล้อง
กับกิจกรรมของคณะฯ นําไปเป็นข้อมูล
ในการบริหารจัดการ และบํารุงรักษาให้
อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 

7.  สร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ด ี
ทั้งเชิงวิชาการและคุณภาพชวีิต (Green 
Faculty) 

8.  พัฒนาระบบการจัดการความรู้ให้
สามารถสร้างความรู้ให้กับคณะฯ นาํไปสู่
การปฏิบัติได ้

9. พัฒนาระบบการจัดการความเส่ียงให้
สามารถลดความเส่ียงได้ เพื่อเป็น
ประโยชน์ในการดําเนินงานของกิจกรรม
นั้นๆ 
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งบประมาณประจําปี 2562 ยังคงจัดสรรเพ่ือสนับสนุนด้านการศึกษา การพัฒนาหลักสูตร และการพัฒนางานวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ 

เนื่องจากการจัดการศึกษาเป็นพันธกิจหลักของคณะฯที่ต้องดําเนินงานเพื่อสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ ดังนั้นงบประมาณที่จัดสรร จึงถูกจัดสรรไปยัง  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการศึกษาเพ่ือผลิตกําลังคนนักปฏิบัติ (Hands-on) ร้อยละ 68 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนางานวิจัยเพ่ือการเติบโตร่วมกับการพัฒนาประเทศ ตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่น โดยบูรณาการ

ระหว่างศาสตร์และใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการยกระดับศักยภาพภาคธุรกิจ ภาคการผลิต ภาคบริการ ร้อยละ 8 เพ่ือผลักดันเป็นการสนับสนุนการทําผลงานทางด้าน
วิชาการให้มีบุคลากรที่มีตําแหน่งทางวิชาการ ให้เป็นไปตามข้อกําหนดเรื่องคุณสมบัติของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีการปรับเกณฑ์ใหม่  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนามหาวิทยาลัยให้มีศักยภาพด้านบริการวิชาการเพ่ือสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน สังคม โดยนําศาสตร์แห่งพระราชา
มาสร้างความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง และเป็นกําลังสําคัญของประเทศ ร้อยละ 6  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม เพ่ือธํารงรักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา สร้างสมดุล ขอ งสังคมกับ
สิ่งแวดล้อม ร้อยละ 5  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาการบริหารจัดการ การสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือสู่การเป็นองค์กรธรรมภิบาล และองค์กรคุณภาพที่มี           
ขีดความสามารถสูง (HPO) ร้อยละ 12 เป็นพันธกิจที่รองลงมาเพ่ือให้สามารถดําเนินงานได้ครบทุกด้าน 

โครงสร้างงบประมาณ 
โครงสร้างงบประมาณคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีสาระส าคัญสรุปดังนี้ 
งบประมาณประจําปี 2562 

งบประมาณแผ่นดิน  จํานวน 63,834,900 บาท  คิดเป็น  66.57 % 
งบประมาณรายได้  จํานวน 32,055,507 บาท  คิดเป็น   33.43 % 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  จ านวน 95,890,407 บาท  คิดเป็น 100 % 
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 รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 
 งบประมาณแผ่นดิน 
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 งบประมาณรายได้ 
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หมายเหตุ ข้อมูลงบประมาณจาก กองนโยบายและแผน มทร.ล้านนา ณ วนัที ่6 กมุภาพันธ ์2562 
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แนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 การนําแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาไปสู่การปฏิบัติ จําเป็นจะต้องอาศัย

ปัจจัยสนับสนุนและแนวทางการดําเนินการที่ชัดเจน การดําเนินงานโครงการต่างๆ ภายใต้แผนปฏิบัติราชการฯ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าประสงค์ท่ีกําหนดไว้ จําเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องมีการระดมสรรพกําลังทั้งในด้านบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยีต่างๆ ตลอดจนการสร้างความตระหนักในการมีส่ วนร่วม และการ
สื่อสารระหว่างองค์กร ดังนั้นคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จึงกําหนดกระบวนการการบริหารงบประมาณที่สําคัญในการนําแผนปฏิบัติราชการประจําปี        
พ.ศ. 2562ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยได้คํานึงถึงการบริหารจัดการตามพันธกิจทั้ง 4 ด้าน และการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพของหน่วยงาน ดังนี้ 

1. แผนงานพัฒนาด้านวิชาการ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 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 
- 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. 2562 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. 2562 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 
3.5  ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ปกป้อง เผยแพร่ พัฒนาศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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3.6  การสร้างเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเฉลิมพระเกียรติ เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม 
4. แผนพัฒนาด้านบริหารจัดการ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เน้นการบริหารจัดการสร้างสรรค์แบบมีส่วนร่วม เน้นการส่งเสริม ติดตาม กํากับ 

มุ่งเน้นการกระจายอํานาจ จึงจําเป็นต้องกําหนดเป้าหมายหลักในการพัฒนาดังต่อไปนี้ 
4.1  ส่งเสริมการสร้างศักยภาพการใช้จ่ายงบประมาณ และลดความเหลื่อมล้ํา รวมทั้งพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และประสิทธิผลการ         

ใช้จ่ายของ หน่วยงาน คณะ และพ้ืนที่ 
4.2  เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน คณะฯ และพ้ืนที่ ควบคู่กับการพิจารณาการใช้จ่ายงบประมาณให้ครอบคลุมแหล่ง

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



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ
.

มี.ค. เม.ย
.

พ.ค
.

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
แผ่นดนิ ผลประโยชน์

1.   โครงการแนะแนวนักศึกษาเชิงรุกคณะบริหารธรุกิจและ
ศิลปศาสตร์ ประจ าปกีารศึกษา 2562 (ป.ตรี+ป.โท)

1.1 โครงการแนะแนวนักศึกษาเชิงรุกคณะบริหารธรุกิจและ
ศิลปศาสตร์ ส่วนกลาง ประจ าปกีารศึกษา 2562

         40,000               -   มีผู้เข้าศึกษาต่อในคณะบริหารธุรกิจและศิลป
ศาสตร์ เชียงใหม่ เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 25
 จากเป้าหมายของนักเรียนที่คณะฯ ได้
ด าเนินการแนะแนวศึกษาต่อ

เชียงใหม่ งบ
พัฒนาการ

จดัการศึกษา

2.   แผนงานแนะแนวนักศึกษาเชิงรุกคณะบริหารธรุกิจและ
ศิลปศาสตร์ ส าหรับนักศึกษานานาชาติ ประจ าปกีารศึกษา 
2562 (ป.ตรี+ป.โท)

2.1 BALA International Roadshow to goal แนะแนว 
ประชาสัมพนัธสั์ญจร ไปยังกลุ่มสถาบนัการศึกษาเปา้หมายใน
ต่างประเทศ

                -           500,000 หลักสูตรได้รับความสนใจและผลตอบรับที่ดี
จากนักเรียนกลุ่มเป้าหมายในต่างประเทศ 
และมีแนวโน้มในการสมัครเข้าร่วมศึกษาใน
หลักสูตร มีนักศึกษาที่มาจากต่างประเทศมี
จ านวนมากขึ้น และสามารถเข้าใจวิธี
การศึกษาต่อในหลักสูตรฯ เป็นอย่างดี และ
มีจ านวนผู้สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตร 
ประจ าปีการศึกษา 2562 คิดเป็นร้อยละ 5%
 หรือ อย่างน้อย 2 คนของจ านวนนักศึกษา
รับเข้าประจ าปีการศึกษา 2562

เชียงใหม่ (IBM)

3. โครงการพฒันาศักยภาพเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เล้ียงคณะ
บริหารธรุกิจและศิลปศาสตร์ (โครงการพี่เล้ียงกับนักเรียน
มัธยมศึกษา งปม. อุดมศึกษา(งบสกอ.)

3.1 โครงการพฒันาศักยภาพเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เล้ียงคณะ
บริหารธรุกิจและศิลปศาสตร์ (งบ สกอ.)

              -                   -   นักเรียนและครูมีความรู้เกี่ยวกับการ
เรียนการสอนในรูปแบบ STEM และ
 WiL เพิ่มขึน้ร้อยละ 70

เชียงใหม่ งบครูพ่ีเลี้ยง

4. โครงการพฒันาศักยภาพเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เล้ียงคณะ
บริหารธรุกิจและศิลปศาสตร์ (อาชีวศึกษา)

4.1 โครงการพฒันาศักยภาพเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เล้ียงคณะ
บริหารธรุกิจและศิลปศาสตร์ (อาชีวศึกษา)

              -                   -   ได้เอกสารประกอบการสอนที่มี
การบรูณาการ STEMA ผ่าน
กระบวนการ Design Thinking โดย
ความร่วมมือระหวา่งคณะ
บริหารธรุกิจและศิลปศาสตร์กับ
สถาบนัอาชีวศึกษา

เชียงใหม่ งบครูพ่ีเลี้ยง

5.1 โครงการพฒันาและปรับปรุงหลักสูตรหลักสูตรคณะ
บริหารธรุกิจและศิลปศาสตร์

        300,000                 -   1. จัดท าเล่มพัฒนาหลักสูตรต้องทันสมัย และ
ถูกต้องตามกรอบมาตรฐาน TQF 
2. หลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนา
ต้องสามารถประเมินและวัดผล Learning 
Outcomes ได้
3. หลักสูตรของคณะบริหารธุรกิจและศิลป
ศาสตร์ ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาให้
สามารถผลิตบัณฑิตได้สอดคล้องกับอัตลักษณ์
  และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของ
คณะฯ และของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา  
4. หลักสูตรของคณะบริหารธุรกิจและศิลป
ศาสตร์ มีความพร้อมในการเข้าสู่การเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21
 

ส่วนกลาง
(งานวิชาการ)

งบ
พัฒนาการ

จดัการศึกษา

5.แผนงานพฒันาและปรับปรุงหลักสูตรคณะบริหารธรุกิจและ
ศิลปศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที ่1 การ
พฒันาการศึกษา

เพือ่ผลิตก าลังคนนัก
ปฏบิติั (Hands-on)

1. ปรับกระบวนการ
คัดเลือกและร่วมผลิต
ตัวปอ้นสายวิชาชีพ

1. โครงการจัดหานักศึกษาเชิงรุกคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

2. โครงการพฒันาศักยภาพเครือข่ายอุดมศึกษาพีเ่ล้ียงคณะ
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ (โครงการพีเ่ล้ียงกับนักเรียนมัธยมศึกษา
 งปม. อุดมศึกษา)

2.  พฒันาหลักสูตรใหม่
และหลักสูตรเดิมให้
ทนัสมัย สอดคล้องกับ
การเปล่ียนแปลงของโลก

1. โครงการพฒันาลปรบัปรงุหลักสูตรคณะบริหารธุรกิจและศิลป
ศาสตร์

 แผนปฏบิตัริาชการประจ าป ี2562

 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

ประเดน็ยทุธศาสตร์ กลยทุธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม(หลัก) โครงการ/กิจกรรม (ย่อย)

ระยะเวลาในการด าเนินงาน งบประมาณ

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะเกิดขึ้น ผู้รบัผิดชอบ หมายเหตุส่วนกลาง(เชยีงใหม)่พ.ศ. พ.ศ. 2562
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ประเดน็ยทุธศาสตร์ กลยทุธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม(หลัก) โครงการ/กิจกรรม (ย่อย)

ระยะเวลาในการด าเนินงาน งบประมาณ

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะเกิดขึ้น ผู้รบัผิดชอบ หมายเหตุส่วนกลาง(เชยีงใหม)่พ.ศ. พ.ศ. 2562

5.2 โครงการ ความร่วมมือด้านการแลกเปล่ียนนักศึกษาและ
การจดัการเรียนการสอนหลักสูตร 3+1 ร่วมกับมหาวทิยาลัย 
Chongqing Technology and Business University (CTBU)

        400,000                 -   1. สร้างความร่วมมือกับต่างประเทศ การ
ดูแลนักศึกษาและอาจารย์ต่างชาติ สามารถ
น าความรู้และประสบการณ์ที่ ได้รับมา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองให้สอดคล้อง
ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ สากล
2. เกิดเครือข่ายความร่วมมือในกลุ่มประเทศ
อาเซียนของมทร.ล้านนามีความเข้มแข็ง ท า
ให้พร้อมต่อการขับเคล่ือนมหาวิทยาลัยสู่สากล
3. ได้จ านวนนักศึกษาแลกเปล่ียนและ
นักศึกษาต่างชาติเพิ่มมากขึ้น

  เชียงใหม่ (IBM) งบ
พัฒนาการ

จดัการศึกษา

6.แผนงานการทวบสอบผลสัมฤทธิท์างการศึกษา คณะ
บริหารธรุกิจและศิลปศาสตร์

6.1 โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิท์างการศึกษา คณะ
บริหารธรุกิจและศิลปศาสตร์

                -           150,000 1. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถวิเคราะห์ระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่แต่ละรายวิชาได้รับจาก การกระจาย
ความรับผิดชอบจากหลักสูตรสู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping) ได้
2. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน 
ปรับปรุงการสอนให้ดีขึ้น
3. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถพัฒนาการ
บริหารจัดการทางการศึกษา จากการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์เป็นข้อมูลส าคัญ ในการ
วางแผนพัฒนาการเรียนการสอน การติดตาม
ประเมินผลและการประกันคุณภาพของ
หลักสูตร

ส่วนกลาง
(งานวิชาการ)

7.1 โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏบิติัการ การจดัท ารายงาน
ผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
คณะบริหารธรุกิจและศิลปศาสตร์ ประจ าปกีารศึกษา 2561

216,880                 -   1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมี
ความเข้าใจการเขียนรายงานผลการ
ด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
2. รายงานผลการด าเนินงานของ
หลักสูตร (มคอ.7)

ส่วนกลาง
(งานประกัน
คุณภาพฯ)

งบ
พัฒนาการ

จดัการศึกษา

7.2 โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร (กลาง) คณะบริหารธรุกิจและศิลปศาสตร์ ประจ าปี
การศึกษา 2561

261,600           52,500 1. ทกุหลักสูตรมีผลการประเมินผล
การด าเนินงานคุณภาพการศึกษา 
ระดับหลักสูตร ปกีารศึกษา 2561 ได้
มาตรฐานทกุหลักสูตร 
2. หลักสูตรได้รับข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงพฒันาคุณภาพหลักสูตร 
และการแลกเปล่ียนเรียนรู้ข้อคิดเหน็
 หรือแนวทางในการด าเนินงาน
พฒันาของหลักสูตร 

ส่วนกลาง
(งานประกัน
คุณภาพฯ)

งบ
พัฒนาการ

จดัการศึกษา

7.3 โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ 
(ส่วนกลาง) คณะบริหารธรุกิจและศิลปศาสตร์  ประจ าปี
การศึกษา 2561

135,000           18,000 1. คณะฯ ผลการตรวจสอบการ
ประเมินผลการด าเนินงานคุณภาพ
การศึกษา ระดับคณะ ประจ าปี
การศึกษา 2561 อยูใ่นคะแนนเฉล่ีย 
3.51 ขึน้ไป 
2. ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
พฒันาคุณภาพ และการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ข้อคิดเหน็ หรือแนวทางในการ
ด าเนินงานพฒันาของคณะ
บริหารธรุกิจและศิลปศาสตร์

ส่วนกลาง
(งานประกัน
คุณภาพฯ)

งบ
พัฒนาการ

จดัการศึกษา

5.แผนงานพฒันาและปรับปรุงหลักสูตรคณะบริหารธรุกิจและ
ศิลปศาสตร์

7. โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะ
บริหารธรุกิจและศิลปศาสตร์ ประจ าปกีารศึกษา 2561

ยุทธศาสตร์ที ่1 การ
พฒันาการศึกษา

เพือ่ผลิตก าลังคนนัก
ปฏบิติั (Hands-on)

2.  พฒันาหลักสูตรใหม่
และหลักสูตรเดิมให้
ทนัสมัย สอดคล้องกับ
การเปล่ียนแปลงของโลก

1. โครงการพฒันาลปรบัปรงุหลักสูตรคณะบริหารธุรกิจและศิลป
ศาสตร์
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ประเดน็ยทุธศาสตร์ กลยทุธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม(หลัก) โครงการ/กิจกรรม (ย่อย)

ระยะเวลาในการด าเนินงาน งบประมาณ

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะเกิดขึ้น ผู้รบัผิดชอบ หมายเหตุส่วนกลาง(เชยีงใหม)่พ.ศ. พ.ศ. 2562

2. โครงการพฒันาและปรับปรุงหลักสูตรใหมค่ณะบริหารธุรกิจและ
ศิลปศาสตร์

8. โครงการพฒันาหลักสูตรใหม่คณะบริหารธรุกิจและศิลป
ศาสตร์

8.1  โครงการพฒันาหลักสูตรใหม่คณะบริหารธรุกิจและศิลป
ศาสตร์ 
 - หลักสูตรบริหารธรุกิจบณัฑิต (การตลาดดิจติอล) 
- หลักสูตรศิลปศาสตร์บณัฑิตการจดัการการทอ่งเที่ยว
(นานาชาติ)

         40,000                 -   1. ได้โครงหลักสูตรบริหารธรุกิจ
บณัฑิต สาขาวชิาการตลาดดิจติอล 
เพื่อน าเสนออนุมัติต่อสภา
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ส าหรับเปดิรับนักศึกษาใหม่ 
สาขาวชิาการตลาดดิจติอล คณะ
บริหารธรุกิจและศิลปศาสตร์ 
2. ได้หลักสูตรบริหารธรุกิจบณัฑิต 
สาขาวชิาการตลาดดิจติอล ที่ตรงตาม
ความต้องการของผู้เรียน ผู้ใช้บณัฑิต 
และสอดคล้องกับแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ อัน
เปน็หลักสูตรที่มีประสิทธภิาพในการ
สร้างบณัฑิตนักปฏบิติัที่มีศักยภาพ

เชียงใหม่
(สารสนเทศ+
การตลาด)

งบ
พัฒนาการ

จดัการศึกษา

9.1  โครงการอบรมเชิงปฏบิติัการเพื่อพฒันาศักยภาพการสอน
โดยใช้กระบวนการเรียนแบบ Active Learning ในรูปแบบ 
SAP คณะบริหารธรุกิจและศิลปศาสตร์

0

120,000 ได้ศึกษาและท าความเข้าใจเกี่ยวกับ
การท างานในสถานประอบการ  และ
ได้สร้างเคร่ือข่ายความร่วมมือ
ระหวา่งคณะฯกับสถานประกอบการ

    เชียงใหม่

9.2  โครงการการจดัการความรู้เพื่อปรับปรุงหลักสูตรเร่ืองการ
จดัการเรียนการสอบแบบ Project Base Learning(PBL)

                -           120,000 1. อาจารย์ได้รับความรู้ความเข้าใจ ใน
เร่ือง Problem Base เพื่อใช้ในการ
ประยุกต์ใช้กับรายวชิาของหลักสูตรได้
2. นักศึกษาได้รับความรู้เพื่อใช้เพิ่ม
ศักยภาพในการเรียนในหลักสูตรการ
จดัการธรุกิจระหวา่งประเทศในยุค
ปจัจบุนั นักศึกษามีแรงบนัดาลใจ
และมีแนวทางในการประกอบอาชีพ
ในอนาคต 
3. นักศึกษามีโลกทศัน์ที่กวา้งไกล 
รวมถึงมี มุมมองที่หลากหลาย ซ่ึงจะ
ช่วยในการเรียนหลักสูตรนานาชาติ
และงานอาชีพในอนาคต

เชียงใหม่

10.1 โครงการสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการด้าน
การพฒันาการเรียนรู้เชิงบรูณาการ หลักสูตรการทอ่งเที่ยวและ
การบริการ

                -   100,000        1. เกิดเครือข่ายระหวา่งมหาวทิยาลัย
กับสถานประกอบการ เพื่อพฒันาการ
เรียนการสอน
 2. นักศึกษาเกิดการเรียนรู้และฝึก
ปฏบิติักับสถานประกอบการจริง

เชียงใหม่

10.2 โครงการสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการด้าน
การพฒันาการเรียนรู้เชิงบรูณาการ หลักสูตรระบบสารสนเทศ

                -   30,000          นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติม
ทางด้านวชิาชีพจากผู้ที่มี
ประสบการณ์ตรง ในสายงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรง

เชียงใหม่

10.3 โครงการการจดัการศึกษาเชิงบรูณาการระหวา่ง
สถานศึกษากับสถานประกอบการ (MOU Kingpower + MOU
 ลาดกระบงั)

                -   50,000          ได้ความร่วมมือกับสถานประกอบการ
และสถาบนัการศึกษาเพื่อพฒันาการ
จดัการศึกษาเชิงบรูณา

เชียงใหม่

10.4 โครงการเสวนากับผู้บริหารกลุ่มเซ็นทรัลในจงัหวดัเชียงใหม่                 -   5,000 1.  เกิดวธิกีารแก้ไขปญัหาระหวา่งที่
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ในสถาน
ประกอบการ
2.  นักศึกษาได้รับค าแนะน าที่ถูกวธิ ี
และแนวทางการปฏบิติัที่ถูกต้อง

เชียงใหม่ โครงการ
พิเศษ 

Central

9. แผนงานการอบรมเชิงปฏบิติัการเพื่อพฒันาศักยภาพการ
สอนโดยใช้กระบวนการเรียนแบบ Active Learning  (การ
บญัชี ทอ่งเที่ยว EIC IBM BE BIS)

ยุทธศาสตร์ที ่1 การ
พฒันาการศึกษา

เพือ่ผลิตก าลังคนนัก
ปฏบิติั (Hands-on)

2.  พฒันาหลักสูตรใหม่
และหลักสูตรเดิมให้
ทนัสมัย สอดคล้องกับ
การเปล่ียนแปลงของโลก

3.  พฒันากระบวนการ
จัดการเรียนการสอน
โดยใช้ Active 
learning, WIL และสห
กิจศึกษา

1. โครงการอบรมเชิงปฏบิติัการเพือ่พฒันาศักยภาพการสอนโดยใช้
กระบวนการเรียนแบบ Active Learning

2. โครงการพฒันาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้   WIL 10. แผนงานความร่วมมือกับสถานประกอบการด้านการ
พฒันาการเรียนรู้เชิงบรูณาการ
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10.5 โครงการแลกเปล่ียนนักศึกษาและบคุลากรในหลักสูตร
การทอ่งเที่ยวและการบริการร่วมกับกลุ่มประเทศอาเซียน+9

                -           200,000 1. บคุลากรและนักศึกษาสามารถน า
ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการ
แลกเปล่ียนระหวา่งประเทศมาใช้ใน
การพฒันาการเรียนการสอน การ
เรียนรู้ และทกัษะวชิาชีพได้
 2. หลักสูตรการทอ่งเที่ยวและการ
บริการ / หลักสูตรการจดัการการ
ทอ่งเที่ยว (นานาชาติ) ได้รับการ
พฒันาความร่วมมือด้านวชิาการและ
วชิาชีพในระดับสากล

เชียงใหม่

11.1 โครงการส่งตัวนักศึกษาเข้าฝึกงานในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร (4 คร้ัง)

66,480 อาจารย์ เจ้าหน้าที ่ส่งนักศึกษา เดินทาง
ไปฝึกปฏบิติังาน ณ สถานประกอบการ
(ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น) ในเขตพืน้ที่
กรุงเทพมหานคร

เชียงใหม่ ซีพี ออลล์

11.2 โครงการนิเทศนักศึกษาในสถานประกอบการ (4 คร้ัง)           35,640 นักศึกษาสามารถน าค าแนะน าจาก
อาจารย์นิเทศ ไปปรับใช้ในการฝึก
ปฏบิติังานในร้านสาขา ณ พืน้ที่
กรุงเทพมหานคร พร้อมทัง้มีทกัษะใน
การแก้ไขปญัหาเฉพาะหน้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

เชียงใหม่ ซีพี ออลล์

11.3 โครงการร่วมการประชุมและติดตามผลการฝึกปฏบิติังาน 
(Follow up) (2 คร้ัง)

          17,820 นักศึกษาหลักสูตรการตลาด โครงการ
ร่วมบริษัท ซีพ ีออลล์ฯ ได้ฝึกปฏบิติังาน
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างมี
ประสิทธิภาพ

เชียงใหม่ ซีพี ออลล์

11.4 โครงการฝึกอบรมก่อนการเข้าฝึกงานในสถาน
ประกอบการ (4 คร้ัง)

          29,640 นักศึกษาสามารถน าความรู้ทีไ่ด้รับจาก
การด าเนินโครงการด้านความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับพืน้ฐานการปฏบิติังานใน
ร้าน 7-11 ไปปรับใช้ในการฝึกปฏบิติังาน
ในร้านสาขา ณ พืน้ทีก่รุงเทพมหานคร 
พร้อมทัง้มีทกัษะในการแก้ไขปญัหา
เฉพาะหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เชียงใหม่ ซีพี ออลล์

11.5 โครงการประชุมความคืบหน้าโครงการความร่วมมือทาง
วชิาการ (2 คร้ัง)

          13,000 เพือ่รายงานผลการด าเนินโครงการและ
แลกเปล่ียนความคิดเหน็จากการด าเนิน
โครงการ
และได้รับทราบปญัหาและแนวทางแก้ไข
ปญัหาทีเ่กิดขึ้นในการด าเนินโครงการ
ความร่วมมือทางวิชาการฯ

เชียงใหม่ ซีพี ออลล์

11.6 โครงการแนะแนวและประชาสัมพนัธโ์ครงการ         100,000 จ านวนนักศึกษาในหลักสูตรการตลาด 
โครงการร่วมบริษัท ซีพ ีออลล์ จ ากัด 
(มหาชน) มีจ านวนมากขึ้น

เชียงใหม่ ซีพี ออลล์

11.7 โครงการจดัสัมมนาและคัดกรองนักศึกษา (2 คร้ัง)           14,820 นักศึกษาหลักสูตรการตลาด โครงการ
ร่วมบริษัท ซีพ ีออลล์ฯ มีความรู้ ความ
เข้าใจในบทบาทและหน้าทีข่องตนเอง

เชียงใหม่ ซีพี ออลล์

ยุทธศาสตร์ที ่1 การ
พฒันาการศึกษา

เพือ่ผลิตก าลังคนนัก
ปฏบิติั (Hands-on)

3.  พฒันากระบวนการ
จัดการเรียนการสอน
โดยใช้ Active 
learning, WIL และสห
กิจศึกษา

2. โครงการพฒันาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้   WIL 10. แผนงานความร่วมมือกับสถานประกอบการด้านการ
พฒันาการเรียนรู้เชิงบรูณาการ

11 แผนงานบริหารจดัการหน่วยงานโครงการร่วมบริษัท ซีพ ี
ออลล์ จ ากัด (มหาชน)
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12.1 โครงการอบรมภาษาอังกฤษและภาษาจนีส าหรับ
พนักงานขาย

        101,600 นักศึกษาหลักสูตรการตลาด โครงการร่วม
บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) ได้รับการ
พัฒนาความรู้ และเพิ่มพูนประสบการณ์ใน
ด้านการส่ือสารภาษาอังกฤษและภาษาจีน
ให้แก่ลูกค้าที่มาใช้บริการในร้านสาขาที่ฝึก
ปฏิบัติงาน 
นักศึกษาสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการ
ด าเนินโครงการด้านความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับพื้นฐานการปฏิบัติงานในร้าน 7-11 
ไปปรับใช้ในการฝึกปฏิบัติงานในร้านสาขา ณ
 พื้นที่กรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งมีทักษะใน
การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

เชียงใหม่ ซีพี ออลล์

12.2 โครงการพธิกีรมืออาชีพ (Professional Master of 
Ceremony) และเทคนิคการขายสินค้าร้านสะดวกซ้ือ

          41,700 นักศึกษาสามารถน าความรู้ทีไ่ด้รับจาก
การด าเนินโครงการไปปรับใช้ในการฝึก
ปฏบิติังานในร้านสาขา ณ พืน้ที่
กรุงเทพมหานคร พร้อมทัง้มีทกัษาในการ
แก้ไขปญัหาเฉพาะหน้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
นักศึกษามีทกัษะการส่ือสาร รวมถึงการ
บริการด้านการขาย บคุลิกภาพ 
ตลอดจนคุณลักษณะของบณัฑิตทีพ่งึ
ประสงค์ ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม 
ความรู้ ทกัษะทางปญัญา ทกัษะ
ความสัมพนัธ์ระหว่างบคุคล และความ
รับผิดชอบ รวมถึงการท างานเปน็ทมี
อย่างมีประสิทธิภาพ

เชียงใหม่ ซีพี ออลล์

12.3 โครงการปฐมนิเทศและสานสัมพนัธพ์ี่น้องของนักศึกษา
ทนุซีพ ีออลล์

          61,600 การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงการฯ
 ของหลักสูตรการตลาด เปน็ไปตามแผน
ทีว่างไว้ อาจารย์และนักศึกษาได้รับ
ความรู้จากผู้มีประสบการณ์โดยตรง 
นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
เรียนการสอน และกฎระเบยีบของ
มหาวิทยาลัยและบริษัทฯ

เชียงใหม่ ซีพี ออลล์

12.4 โครงการสืบสานวฒันธรรมไทยล้านนา (กาดหมัว้)           30,000 นักศึกษามีส่วนร่วมในการสืบสาน
วัฒนธรรมไทยล้านนา  รวมถึงเปน็การ
เสริมสร้าง บคุลิกภาพ ตลอดจน
คุณลักษณะของบณัฑิตทีพ่งึประสงค์ 
ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทกัษะ
ทางปญัญา ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่าง
บคุคล และความรับผิดชอบ รวมถึงการ
ท างานเปน็ทมีอย่างมีประสิทธิภาพ

เชียงใหม่ ซีพี ออลล์

12.5 โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ           13,000 นักศึกษาได้ตระหนักถึงความส าคัญของ
วันแม่และทราบถึงประโยชน์ของการ
ปลูกต้นไม้

เชียงใหม่ ซีพี ออลล์

12.6 โครงการเพิ่มทกัษะการเจรจาต่อรองเกี่ยวกับงานขาย           54,600 นักศึกษาน าความรู้ทีไ่ด้ไปบรูณาการกับ
การปฏบิติังานจริง (WIL: Work 
Integrated Learning) เพือ่เปน็การ
พฒันาทกัษะความสามารถทางวิชาชีพ 
และประสบการณ์จริง คิดเปน็ ท าเปน็ ให้
เกิดขึ้นกับผู้เรียนในการฝึกปฏบิติังานใน
ร้านสาขา ณ พืน้ทีก่รุงเทพมหานคร 
พร้อมทัง้มีทกัษะในการแก้ไขปญัหา
เฉพาะหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เชียงใหม่ ซีพี ออลล์

12. แผนงานด าเนินโครงการตามพนัธกิจหน่วยงาน นโครงการ
ร่วมบริษัท ซีพ ีออลล์ จ ากัด (มหาชน)

ยุทธศาสตร์ที ่1 การ
พฒันาการศึกษา

เพือ่ผลิตก าลังคนนัก
ปฏบิติั (Hands-on)

3.  พฒันากระบวนการ
จัดการเรียนการสอน
โดยใช้ Active 
learning, WIL และสห
กิจศึกษา

2. โครงการพฒันาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้   WIL
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12.7 โครงการอบรมนักศึกษารุ่นใหม่ก้าวสู่ยุคการตลาด 4.0           54,600 นักศึกษา ได้เข้าใจวิธีการท าการตลาด
ต่างๆ ตามแบบ Marketing 4.0 ทีผู้่เข้า
อบรมสามารถน าไปปรับใช้กับองค์กรได้  

 ได้พฒันานักศึกษาในด้านทกัษะการ
ส่ือสารและการประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือ
ออนไลน์ ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่าง
บคุคล รวมถึงการบริการด้านการขาย  
และความรับผิดชอบ รวมถึงการท างาน
เปน็ทมีอย่างมีประสิทธิภาพ

เชียงใหม่ ซีพี ออลล์

12.8 โครงการอบรมทกัษะด้านไอท ีส าหรับงานด้านการตลาด
ในร้านสะดวกซ้ือ

          60,000 นักศึกษาได้รับความรู้ และเพิม่พนูทกัษะ
ด้านสารสนเทศในงานบริการใหแ้ก่
นักศึกษาหลักสูตรการตลาด โครงการ
ร่วมบริษัท ซีพ ีออลล์ฯ

เชียงใหม่ ซีพี ออลล์

12.9 โครงการจติอาสาพฒันาชุมชน           13,000 นักศึกษาสามารถท างานร่วมกับผู้อื่น 
และสามารถมีทกัษะในการแก้ปญัหา
เฉพาะหน้าจากการท างาน

เชียงใหม่ ซีพี ออลล์

13.1  โครงการพฒันาทกัษะวชิาชีพของนักศึกษา คณะ
บริหารธรุกิจและศิลปศาสตร์

                -         3,390,000 คณะบริหารธรุกิจและศิลปศาสตร์มี
รูปแบบโครงงานสหกิจศึกษาเปน็ไป
ตามมาตรฐานสหกิจศึกษาไทย

เชียงใหม่ งบสหกจิ

13.2. โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อพฒันาโครงงานสหกิจ
ศึกษาตามมาตรฐานสหกิจศึกษาไทย(สหกิจกลาง)

                -           120,000 คณะบริหารธรุกิจและศิลปศาสตร์มี
รูปแบบโครงงานสหกิจศึกษาเปน็ไป
ตามมาตรฐานสหกิจศึกษาไทย

เชียงใหม่ งบสหกจิ

13.3 โครงการพฒันา Website สหกิจศึกษาเพื่อ
ประชาสัมพนัธส์หกิจศึกษาคณะบริหารธรุกิจและศิลปศาสตร์

                -             70,000 คณะบริหารธรุกิจและศิลปศาสตร์มี
Website สหกิจศึกษาที่สมบรูณ์และ
สามารถใช้งานได้เพื่อบริการข้อมูล 
ข่าวสารต่าง ๆ รวมไปถึงจดัแสดง
ผลงานทางด้านสหกิจศึกษาของ
นักศึกษา

เชียงใหม่ งบสหกจิ

14.1. โครงการเตรียมความพร้อมและเพิ่มศักยภาพนักศึกษาให้
เปน็ผู้ประกอบวชิาชีพผ่านโครงการสหกิจศึกษา (บช.)

                -             79,200 นักศึกษาได้รับความรู้และ
ประสบการณ์ทางด้านวชิาชีพเพื่อ
แก้ปญัหาการท างาน เมือ่เข้าสู้ระบบ
องค์กรที่แทจ้ริง

เชียงใหม่ งบสหกจิ

14.2 โครงการเพิ่มศักยภาพทางวชิาชีพเพื่อเตรียมความพร้อม
ใหน้ักศึกษาด้านภาษีอากร

                -             76,000 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้และมีความ
เข้าใจ เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่สถาน
ประกอบการ

เชียงใหม่ งบสหกจิ

15. แผนงานรพฒันาศักยภาพอาจารย์เพื่อรองรับการ
ด าเนินงานสหกิจศึกษานานาชาติ

15.1 โครงการพฒันาศักยภาพอาจารย์เพื่อรองรับการ
ด าเนินงานสหกิจศึกษานานาชาติ

                -           100,000 จ านวนอาจารย์ที่เข้ารับการฝึกอบรม
ได้รับใบประกาศนียบตัรสหกิจศึกษา
นานาชาติ เพื่อเตรียมการด าเนินงาน
สหกิจศึกษานานาชาติ

เชียงใหม่ งบสหกจิ

16.1 รายงานงบลงทนุครุภณัฑ์ประจ าปงีบประมาณ 2562  
คณะบริหารธรุกิจและศิลปศาสตร์

      10,656,200                 -   สนับสนุนการเรียนรู้ที่ใช้ในการเรียน
การสอนเพื่อผลิตบณัฑิตนักปฏบิติั
ของคณะบริหารธรุกิจและศิลปศาสตร์

ส่วนกลาง/พืน้ที่ งบลงทนุ

16.2 โครงการย้ายครุภณัฑ์หอ้งศักยภาพการเรียนรู้และหอ้ง
การเรียนรู้หุ้น คณะบริหารธรุกิจและศิลปศาสตร์

        300,000 สนับสนุนการเรียนรู้ที่ใช้ในการเรียน
การสอนเพื่อผลิตบณัฑิตนักปฏบิติั
ของคณะบริหารธรุกิจและศิลปศาสตร์

เชียงใหม่

14. แผนงานเตรียมความพร้อมและเพิ่มศักยภาพนักศึกษาให้
เปน็ผู้ประกอบวชิาชีพผ่านโครงการสหกิจศึกษา (บช.)

12. แผนงานด าเนินโครงการตามพนัธกิจหน่วยงาน นโครงการ
ร่วมบริษัท ซีพ ีออลล์ จ ากัด (มหาชน)

ยุทธศาสตร์ที ่1 การ
พฒันาการศึกษา

เพือ่ผลิตก าลังคนนัก
ปฏบิติั (Hands-on)

3. โครงการปรับปรุงสหกิจศึกษาใหเ้ปน็ระบบทีม่ีคุณภาพ เพือ่ให้
นักศึกษาสามารถปฏบิติังานได้จริง

3.  พฒันากระบวนการ
จัดการเรียนการสอน
โดยใช้ Active 
learning, WIL และสห
กิจศึกษา

2. โครงการพฒันาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้   WIL

โครงการจัดหาส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ทีใ่ช้ในการเรียนการสอนเพือ่
ผลิตบณัฑิตนักปฏบิติัของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

4. พฒันาส่ิงสนับสนุน
การเรียนรู้ใหเ้พยีงพอ
และเหมาะสมกับ
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอน

13. แผนงานพฒันาทกัษะวชิาชีพของนักศึกษา คณะ
บริหารธรุกิจและศิลปศาสตร์

16. งบลงทนุครุภณัฑ์ประจ าปงีบประมาณ 2562
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17. แผนงานพฒันาทักษะด้านภาษา ส าหรับนักศึกษาคณะ
บริหารธรุกิจและศิลปศาสตร์  (ทกุหลักสูตร)

17.1 โครงการพฒันาทกัษะด้านภาษา ส าหรับนักศึกษาคณะ
บริหารธรุกิจและศิลปศาสตร์ (ทกุหลักสูตร) และจดัท าข้อสอบ
กลางเพื่อวดัระดับทกัษะทางด้านภาษา ส าหรับนักศึกษาคณะ
บริหารธรุกิจและศิลปศาสตร์ (ทกุหลักสูตร)

                -           150,000 นักศึกษาหลังจากได้รับพัฒนาและส่งเสริม
ทักษะพื้นฐานทางด้านการใช้ภาษาของ
นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ที่
มีความสามารถตามมาตรฐานที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด สามารถน าความรู้ทางด้านภาษาไป
ประยุกต์ใช้การเรียนรวมถึงการเตรียมความ
พร้อมในการท างานในอนาคตได้จริง

เชียงใหม่

18.1 โครงการพฒันาและเพิ่มศักยภาพทกัษะการส่ือสาร
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาและบคุลากรผ่านประสบการณ์ตรง
กับเจา้ของภาษา

     2,594,540                 -   เพื่อจ้างและต่อสัญญาจ้างให้กับลูกจ้างชาว
ต่างประเทศ ต าแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านการ
สอนภาษาอังกฤษ (ลูกจ้างชั่วคราว) มา
ด าเนินกิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษ ณ มทร.
ล้านนา เชียงใหม่ น่าน ตาก ล าปาง เชียงราย
และพิษณุโลก รวมถึงนักศึกษา อาจารย์ 
บุคลากร และบัณฑิตนักปฏิบัติสามารถใช้
ความรู้ความสามารถของภาษาอังกฤษในการ
ปฏิบัติงานขององค์กรที่อยู่ได้เกิด
ประสิทธิภาพมากขึ้น

วิเทศก์สัมพนัธ์ 
ส่วนกลาง

มหาวิทยาลัยฯ
**งบประมาณ
โครงการทั้งส้ิน

7,094,540 บาท 
โดยได้รับจดัสรรงบ

ค่าตอบแทน
บคุลากรจ านวน 
4,500,000 บาท 
จงึขอใช้งบพฒันาฯ

 2,594,540

งบ
พัฒนาการ

จดัการศึกษา

18.2 โครงการพฒันาศักยภาพด้านภาษาสู่ระดับสากลส าหรับ
นักศึกษาและบคุลากร

        550,000                 -   การเรียนการสอนภาษาอังกฤษใน
มหาวิทยาลัยเกิดความเปล่ียนแปลงสู่รูปใหม่
 

ศูนย์ภาษา 6 
พืน้ที่

งบ
พัฒนาการ

จดัการศึกษา

18.3 โครงการแข่งขันทกัษะวชิาชีพภาษาอังกฤษสู่ระดับสากล         469,977                 -   นักศึกษาและบุคลากรของ มทร.ล้านนา มี
กิจกรรมที่กระตุ้นและพัฒนาทักษะการใช้
ภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ
รวมถึงนักศึกษาและบุคลากร มทร.ล้านนา มี
แรงจูงใจในการเรียนรู้ภาษา และมีการใช้
ภาษาอย่างถูกต้อง 

วิเทศก์สัมพนัธ์ 
ส่วนกลาง

มหาวิทยาลัยฯ

งบ
พัฒนาการ

จดัการศึกษา

18.4 โครงการพฒันาทกัษะภาษาอังกฤษเฉพาะทางของ
นักศึกษาและบคุลากรเพื่อเข้าสู่มาตรฐาน CEFR

        200,000                 -   นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรของ มทร.
ล้านนา ได้ทดสอบวัดระดับความสามารถใน
การใช้ทักษะภาษาอังกฤษและได้ทราบถึง
สมรรถนะความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษของตนเอง

ศูนย์ภาษา 
เชียงใหม่

งบ
พัฒนาการ

จดัการศึกษา

18.5  โครงการพฒันาและเพิ่มศักยภาพทกัษะการส่ือสาร
ภาษาจนีของนักศึกษาและบคุลากรผ่านประสบการณ์ตรงกับ
เจา้ของภาษา

        376,348                 -   นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยฯ ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ทางการใช้ภาษาจีน อย่างมีประสิทธิภาพ 
ส่งผลให้นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรมี
พัฒนาการทางภาษาต่างประเทศ (จีน) สูงขึ้น

ศูนย์ภาษา 
เชียงใหม่

งบ
พัฒนาการ

จดัการศึกษา

18. โครงการพฒันาศักยภาพด้านภาษาของนักศึกษา
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ศูนย์ภาษา)

ยุทธศาสตร์ที ่1 การ
พฒันาการศึกษา

เพือ่ผลิตก าลังคนนัก
ปฏบิติั (Hands-on)

5.  พฒันาศักยภาพ
ทางด้านภาษา และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ใหไ้ด้มาตรฐานตามที่
คณะฯ ก าหนด

2. โครงการเพิม่ศักยภาพทางวิชาชีพเพือ่เตรียมความพร้อมใหน้ักศึกษา
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19. โครงการปรับพื้นฐานวชิาชีพเตรียมความพร้อมนักศึกษา
ใหม่ คณะบริหารธรุกิจและศิลปศาสตร์ ประจ าปกีารศึกษา 
2562

19.1 โครงการเตรียมความพร้อมส าหรับนักศึกษาใหม่ ประจ าปี
การศึกษา 2562 (เชียงใหม)่

                -           500,000 นักศึกษาใหม่ได้เตรียมความพร้อมใน
การปรับตัว การด าเนินชีวติในร้ัว
มหาวทิยาลัย และมีความเข้าใจในการ
เรียน การสอนระดับอุดมศึกษา ด้รับ
ความรู้พื้นฐานในคณะบริหารธรุกิจ
และศิลปศาสตร์ ก่อนเข้าเรียนใน
ระดับอุดมศึกษา และสร้าง
สัมพนัธภาพอันดีระหวา่งนักศึกษา
ใหม่ นักศึกษาปจัจบุนั บคุลากร และ
อาจารย์ในคณะบริหารธรุกิจและศิลป
ศาสตร์ได้มีกิจกรรมร่วมกัน

เชียงใหม่ งบรายได้
ปรับพื้นฐาน

20. แผนงานพฒันาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ส าหรับ
นักศึกษาคณะบริหารธรุกิจและศิลปศาสตร์ 
(ทกุหลักสูตร)

20.1 . โครงการพฒันาทกัษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ส าหรับนักศึกษาคณะบริหารธรุกิจและศิลปศาสตร์เชียงใหม่ 
(ทกุหลักสูตร) และจดัท าข้อสอบกลางเพื่อวดัระดับทกัษะ
ทางด้านสารสนเทศส าหรับนักศึกษาคณะบริหารธรุกิจและศิลป
ศาสตร์

                -           150,000 นักศึกษาของคณะบริหารธุรกิจและศิลป
ศาสตร์ทุกชั้นปี ได้รับการพัฒนารับการ
พัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และผ่านการทดสอบการวัดระดับทักษะ
ทางด้านเทคโนโลยีอย่างน้อยร้อยละ 60 จาก
นักศึกษาที่เข้ารับการพัฒนาทั้งหมด

เชียงใหม่

21.1 โครงการแข่งขันทกัษะและสัมมนาทางวชิาการด้าน
บริหารธรุกิจ 9 มทร. คร้ังที่ 7

                -           400,000 1.นักศึกษาเข้าร่วมรับฟังการบรรยายทาง
วิชาการและสามารถน าไปพัฒนา
ความสามารถทางวิชาการได้ในอนาคต
2. นักศึกษาสามารถใช้ทักษะน าเสนอแผน
ธุรกิจพร้อมเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติได้ในอนาคต
การท างาน
3. เป็นเวทีให้นักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง 
แสดงศักยภาพทางวิชาการร่วมกัน
4. นักศึกษาแสดงกิจกรรมและแลกเปล่ียน
วัฒนธรรมท้องถิ่นระหว่างกัน
5. สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่าง
นักศึกษา อาจารย์ ผู้บริหาร คณะบริหารธุรกิจ
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคล 9 แห่ง

ส่วนกลาง
(งานวิชาการ)
(การบญัชี)

(บริหารธุรกิจ)

งบ
พัฒนาการ

จดัการศึกษา

21.2 .โครงการแข่งขันทกัษะและสัมมนาทางวชิาการด้านศิลป
ศาสตร์ 9 มทร. คร้ังที่ 4

                -           500,000 1.นักศึกษาได้รับการส่งเสริมใหม้ีคุณลักษณะ
บณัฑิตทีพ่งึประสงค์ของมหาวทิยาลัยตาม
กรอบมาตรฐานคุณวฒิุแหง่ชาติ  
2. นักศึกษาได้รับความรู้ ทกัษะ  กระบวนการ
คิดในการเข้าร่วมแข่งขันทกัษะวชิาการ วชิาชีพ
และสามารถน าประสบการณ์ในคร้ังนี้ไป
ประกอบแฟม้ผลงาน
3.อาจารยไ์ด้เหน็จดุเด่นจดุบกพร่องในกจิกรรม
การแข่งขันในแต่ละประเภทและสามารถน ามา
ปรับปรุงแกไ้ข  ในการแข่งขันคร้ังต่อไป
4. นักศึกษาทีเ่ข้าร่วมการแข่งขันทกัษะทาง
วชิาการ ได้รับรางวลัชนะเลิศ อยา่งน้อย 5 
รายการ
5. นักศึกษาและบคุลากรได้แลกเปล่ียนเรียนรู้
แนวปฏบิติัทีดี่และวฒันธรรมทอ้งถิ่นร่วมกนั 

ส่วนกลาง
(งานวิชาการ)
(สาขาศิลป
ศาสตร์)

งบ
พัฒนาการ

จดัการศึกษา

21.3 โครงการพฒันาศักยภาพนักศึกษาในการแข่งขันใน
ระดับชาติและนานาชาติ คณะบริหารธรุกิจและศิลปศาสตร์ 
ประจ าปกีารศึกษา 2561 - 2562

         50,000                 -   1. นักศึกษาสามารถใช้ทักษะวิชาชีพพร้อม
เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติได้ในอนาคตการท างาน
2. เป็นเวทีให้นักศึกษาได้แสดงศักยภาพทาง
วิชาการและวิชาชีพ
3. สนับสนุนให้นักศึกษาแสดงศักยภาพและ
ประเมินความสามารถ เพื่อส่งเสริมศักยภาพ
ของนักศึกษาให้ก้าว สู่ตลาดแรงงานได้อย่างมี
คุณภาพ

ส่วนกลาง
(งานวิชาการ)

งบ
พัฒนาการ

จดัการศึกษา

21. โครงการแข่งขันทกัษะทางวชิาการและวชิาชีพ คณะ
บริหารธรุกิจและศิลปศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที ่1 การ
พฒันาการศึกษา

เพือ่ผลิตก าลังคนนัก
ปฏบิติั (Hands-on)

6.  พฒันานักศึกษาให้
มีคุณสมบติัตามบณัฑิต
ทีพ่งึประสงค์ของคณะ
บริหารธุรกิจฯ

โครงการพฒันากิจกรรมนักศึกษาตามคุณลักษณะบณัฑิตทีพ่งึประสงค์
 และตามกรอบ TQF ของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

5.  พฒันาศักยภาพ
ทางด้านภาษา และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ใหไ้ด้มาตรฐานตามที่
คณะฯ ก าหนด

2. โครงการเพิม่ศักยภาพทางวิชาชีพเพือ่เตรียมความพร้อมใหน้ักศึกษา
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22.1 .โครงการจดัแสดงนิทรรศการและผลงานความเปน็เลิศ
ทางด้านวชิาการ วชิาชีพ ของนักศึกษา เพื่อส่งเสริมศักยภาพ
นักศึกษาสู่ระดับชาติ และนานาชาติ (BALA Exhibition 2019)

                -           250,000 1 นักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันได้รับ
การส่งเสริมประสบการพเิศษและ
พฒันาศักยภาพด้านความรู้ ทกัษะ
ทางด้านวชิาชีพ
2 นักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขัน
ด าเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะ
บณัฑิต ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุ
แหง่ชาติ  
3 นักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันได้
สร้างชือ่เสียงและภาพพจน์ที่ดีแก่
คณะบริหารธรุกิจและศิลปศาสตร์ 
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา

ส่วนกลาง
(งานวิชาการ)

22.2 โครงการฝึกปฏบิติัการจดัน าเที่ยวในประเทศและ
ต่างประเทศ หลักสูตรการทอ่งเที่ยวและการบริการ ปกีารศึกษา
 2561

                -   140,000        1  นักศึกษาสามารถบริหารจดัการธุรกจิน าเที่ยว
ทั้งในและต่างประเทศได้อย่างเปน็ระบบ
2  นักศึกษาได้พฒันาศักยภาพการเรียนรู้และ
ทกัษะการท างานอย่างมืออาชีพ
3 นักศึกษามีศักยภาพและความสามารถตาม
ความต้องการของตลาดแรงงาน รวมทั้งเปน็ที่
ยอมรับ ของผู้ประกอบการธุรกจิการทอ่งเที่ยว

เชียงใหม่

22. แผนงานพฒันากิจกรรมนักศึกษาเพื่อผลิตบณัฑิตที่มี
คุณลักษณะบณัฑิตที่พงึประสงค์ตามกรอบ TQF ของหลักสูตร
 คณะบริหารธรุกิจและศิลปศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที ่1 การ
พฒันาการศึกษา

เพือ่ผลิตก าลังคนนัก
ปฏบิติั (Hands-on)

6.  พฒันานักศึกษาให้
มีคุณสมบติัตามบณัฑิต
ทีพ่งึประสงค์ของคณะ
บริหารธุรกิจฯ

โครงการพฒันากิจกรรมนักศึกษาตามคุณลักษณะบณัฑิตทีพ่งึประสงค์
 และตามกรอบ TQF ของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
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22.3 โครงการฝึกปฏบิติัภาคสนามเพื่อขอรับใบอนุญาต
ประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ ปกีารศึกษา 2561

                -   108,720        1. นักศึกษาและบคุลากรมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับแหล่งทอ่งเที่ยว
2.นักศึกษาและบคุลากรทกัษะการ
เปน็มัคคุเทศก์และฝึกปฏบิติัใน
ภาคสนามตาม พรบ.ธรุกิจน าเที่ยว
และมัคคุเทศก์
3.นักศึกษาและบคุลากรมีคุณสมบติั
ในการขอรับใบอนุญาตประกอบ
วชิาชีพมัคคุเทศก์และฝึกปฏบิติัใน
ภาคสนามตาม พรบ.ธรุกิจน าเที่ยว
และมัคคุเทศก์

เชียงใหม่

22.4 โครงการอบรมและทดสอบเพื่อรับใบประกาศผู้สัมผัส
อาหารในครัว คร้ังที่ 3 ปกีารศึกษา 2562

                -   40,000          1. นักศึกษาเข้าใจความปลอดภยั
ขบวนการผลิตอาหารตามมาตรฐาน
กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข

เชียงใหม่

22.5 โครงการพฒันาขีดความสามารถการบริการและการ
พฒันาบคุลิกภาพในงานอุตสาหกรรมการโรงแรม

                -                   -   1.นักศึกษาเข้าใจทกัษะและรูปแบบ
การใหบ้ริการในอุตสาหกรรมการ
โรงแรม
2. นักศึกษาน าความรู้ที่ได้จากการเข้า
ร่วมโครงการไปใช้ร่วมกับวชิาที่เรียน
ในชัน้ปต่ีอไป

เชียงใหม่

22.6 โครงการทอ่งเที่ยวปลอดภยั                 -             15,000 1. นักศึกษามีความรู้และทกัษะใน
การปฐมพยาบาลและการใช้อุปกรณ์
ดับเพลิงเบื้องต้นได้
2. นักศึกษาสามารถน าความรู้และ
ทกัษะการปฐมพยาบาลและการใช้
อุปกรณ์ดับเพลิงเบื้องต้นไปเปน็
ความรู้พื้นฐานในการช่วยเหลือผู้
ประสบเหตุได้

เชียงใหม่

22.7 โครงการเตรียมความพร้อมสู่เส้นทางอาชีพของนักศึกษา 
คณะบริหารธรุกิจและศิลปศาสตร์

                -             35,000 1. เพิ่มเพิ่มพนูทกัษะทางด้านวชิาชีพที่
เหมาะสมใหก้ับนักศึกษาคณะ
บริหารธรุกิจและศิลปศาสตร์
2. นักศึกษาคณะบริหารธรุกิจและ
ศิลปศาสตร์ได้น าความรู้ไปเปน็
แนวทางในการน าทางสู่เส้นทาง
อาชีพทต้ีองการได้

เชียงใหม่

22.8 โครงการพฒันาบคุลิกภาพสู่ความส าเร็จ                 -   55,200          1.  นักศึกษวชิาเอกการจดัการธรุกิจ
ค้าปลีกสมัยใหม่ มีทกัษะ
ความสัมพนัธร์ะหวา่งบคุคล
2.  นักศึกษวชิาเอกการจดัการธรุกิจ
ค้าปลีกสมัยใหม่ สามารถท างานเปน็
ทมีอย่างมีประสิทธภิาพ
3.  นักศึกษวชิาเอกการจดัการธรุกิจ
ค้าปลีกสมัยใหม่ สามารถแต่งหน้าใน
ชีวติประจ าวนั

เชียงใหม่ โครงการ
พิเศษ 

Central

22.9 โครงการพธิกีรมืออาชีพ (Professional Master of 
Ceremony)

                -             50,200 นักศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจใน
หลักการพดูและการใช้ภาษาเพื่อการ
ถ่ายทอดและการสร้างบรรยากาศ
รวมถึงการละลายพฤติกรรมและการ
มีส่วนร่วมเพิ่มมากขึน้

เชียงใหม่ โครงการ
พิเศษ 

Central

22. แผนงานพฒันากิจกรรมนักศึกษาเพื่อผลิตบณัฑิตที่มี
คุณลักษณะบณัฑิตที่พงึประสงค์ตามกรอบ TQF ของหลักสูตร
 คณะบริหารธรุกิจและศิลปศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที ่1 การ
พฒันาการศึกษา

เพือ่ผลิตก าลังคนนัก
ปฏบิติั (Hands-on)

6.  พฒันานักศึกษาให้
มีคุณสมบติัตามบณัฑิต
ทีพ่งึประสงค์ของคณะ
บริหารธุรกิจฯ

โครงการพฒันากิจกรรมนักศึกษาตามคุณลักษณะบณัฑิตทีพ่งึประสงค์
 และตามกรอบ TQF ของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
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22.10 โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานการค้าอาเซียน 
กรณีศึกษาการค้าในกลุ่ม Great Mekong Sub Region 
Countries (GMS)

                -   61,130          1. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเร่ือง
สภาวะเศรษฐกิจ การลงทนุ และ
กระบวนการทางด้านการค้าข้าม
ชายแดน ในประเทศกลุ่มประชาคม
อาเซียน
2. นักศึกษามีโลกทศัน์ที่กวา้งไกล 
รวมถึงมีมุมมองที่หลากหลาย ซ่ึงจะ
ช่วยในการเรียนหลักสูตรนานาชาติ
และงานอาชีพในอนาคต
3. นักศึกษามีพร้อมรับการ
เปล่ียนแปลงหลังการรวมตัวของ
ประชาคมอาเซียน
4. นักศึกษามีความพร้อมต่อ
ตลาดแรงงานระดับนานาชาติเมือ่

เชียงใหม่ (IBM)

22.11 โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏบิติัการเสริมทกัษะความ
เปน็มืออาชีพ

                -   100,000        เปน็ส่วนหนึ่งในเสริมทกัษะความรู้
เพื่อการประกอบอาชีพและเพื่อ
ประกอบธรุกิจในยุคยุทธศาสตร์ใหม่
ของประเทศไทย  Thailand 
Industry 4.0 และเพื่อใหน้ักศึกษาได้
บรูณาการความรู้ที่ได้รับกับรายวชิา
ในหลักสูตร เช่น Introduction to 
Business and Entrepreneur, 
Organization and Management, 
Economics in Selected Country,
 Seminar in International 
Business Management เปน็ต้น

เชียงใหม่

22.12 โครงการปฐมนิเทศและสานสัมพนัธพ์ี่น้องของนักศึกษา
ทนุ Central

                -   63,000 นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การเรียนการสอน แนวคิด ปรัชญา 
ระเบยีบ ข้อบงัคับ ต่างๆ ที่นักศึกษา
ควรยึดถือใหเ้ปน็ไปในทศิทางเดียวกัน

เชียงใหม่ โครงการ
พิเศษ 

Central

22.13 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาคณะบริหารธรุกิจและศิลป
ศาสตร์

                -   100,000 นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การเรียนการสอน แนวคิด ปรัชญา 
ระเบยีบ ข้อบงัคับ ต่างๆ ที่นักศึกษา
ควรยึดถือใหเ้ปน็ไปในทศิทางเดียวกัน

เชียงใหม่

22.14 โครงการรับรางวลัเชิดชูเกียรตินักศึกษาโครงการ Young
 Professional Retaile

                -   124,480 นักศึกษวชิาเอกการจดัการธรุกิจค้า
ปลีกสมัยใหม่ มีความภาคภมูิใจและ
เปน็แบบอย่างที่ดี

เชียงใหม่ โครงการ
พิเศษ 

Central

22.15 โครงการอบรมเร่ืองบญัชีและภาษีธรุกิจ ส าหรับการตรี
ยมตัวเปน็ผู้ประกอบการ

25,800 เชียงใหม่ (IBM)

22.16 โครงการพฒันากิจกรรมนักศึกษาเพื่อผลิตบณัฑิตที่มี
คุณลักษณะบณัฑิตที่พงึประสงค์ตามกรอบ TQF ของหลักสูตร 
คณะบริหารธรุกิจและศิลปศาสตร์

        163,000                 -   ส่งเสริมกิจกรรมให้กับนักศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้แต่ละด้านของแต่ละระดับ
คุณวุฒิ และด าเนินการจัดการศึกษาเพื่อผลิต
บัณฑิตให้มีคุณลักษณะครอบคลุมอย่างน้อย  
5 ด้าน คือ คุณธรรม จริยธรรม ความรู้  
ทักษะทางปัญญา4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและ
การใช้ IT และคณะฯ ในจังหวัด มีผลการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตร/คณะในจังหวัด เป็นไปตาม
มาตรฐาน (ระดับคะแนน 3.01 ขึ้นไป)

ฝ่ายวิชาการ
รองคณบดี 5 พท

งบ
พัฒนาการ

จดัการศึกษา

22. แผนงานพฒันากิจกรรมนักศึกษาเพื่อผลิตบณัฑิตที่มี
คุณลักษณะบณัฑิตที่พงึประสงค์ตามกรอบ TQF ของหลักสูตร
 คณะบริหารธรุกิจและศิลปศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที ่1 การ
พฒันาการศึกษา

เพือ่ผลิตก าลังคนนัก
ปฏบิติั (Hands-on)

6.  พฒันานักศึกษาให้
มีคุณสมบติัตามบณัฑิต
ทีพ่งึประสงค์ของคณะ
บริหารธุรกิจฯ

โครงการพฒันากิจกรรมนักศึกษาตามคุณลักษณะบณัฑิตทีพ่งึประสงค์
 และตามกรอบ TQF ของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
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22.17 โครงการ Central Y I Love You         100,000 นักศึกษาเกิดทัศนคติที่ดีต่อองค์กรเดียวกัน มี
ความรัก ความภูมิใจ และเกิดความรู้สึก
ผูกพันที่ดีต่อ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จ ากัด
เกิดองค์ความรู้ใหม่ในการใช้ชีวิตในการเรียน
และการท างานไปพร้อม ๆ กัน
มีการแลกเปล่ียนความรู้ซ่ึงกันและกัน
รวมถึงสร้างความรัก ความผูกพัน และ
ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในหลักสูตรฯ 
พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือด้าน
 ต่าง ๆ ในการพัฒนาหลักสูตรฯ

เชียงใหม่ โครงการ
พิเศษ 

Central

23. แผนงานความร่วมมือระหวา่งสถาบนัการศึกษาศึกษาหรือ
สถานประกอบการ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

23.1 โครงการร่วมสัมมนาเพื่อสร้างความร่วมมือระหวา่ง
นักศึกษา ภาควชิาบญัชี 7

                -             53,600 ผู้เข้าร่วมโครงการสร้างความสัมพนัธ์
อันดีระหวา่งสถาบนัการศึกษา และ
ร่วมกันจดักิจกรรม

เชียงใหม่

16,453,545    9,210,330      รวมงบประมาณแผนงานดา้นวิชาการทัง้สิ้น

22. แผนงานพฒันากิจกรรมนักศึกษาเพื่อผลิตบณัฑิตที่มี
คุณลักษณะบณัฑิตที่พงึประสงค์ตามกรอบ TQF ของหลักสูตร
 คณะบริหารธรุกิจและศิลปศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที ่1 การ
พฒันาการศึกษา

เพือ่ผลิตก าลังคนนัก
ปฏบิติั (Hands-on)

6.  พฒันานักศึกษาให้
มีคุณสมบติัตามบณัฑิต
ทีพ่งึประสงค์ของคณะ
บริหารธุรกิจฯ

โครงการพฒันากิจกรรมนักศึกษาตามคุณลักษณะบณัฑิตทีพ่งึประสงค์
 และตามกรอบ TQF ของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์



โครงการ/กิจกรรม (ยอ่ย)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. แผ่นดิน รายได้

1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่
พฒันาศักยภาพนักวจิยัหน้าใหม่ 
2. กจิกรรมจดัหาพีเ่ล้ียงเพือ่ช่วย
พฒันาการวจิยัของนักวจิยัหน้าใหม่

1. แผนงานการอบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่พฒันา
ศักยภาพนักวิจัยหน้าใหม่

1.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียน
บทความให้สามารถน างานวจิยัเผยแพร่ใน
เวทีระดับชาติ 

2.แผนงานการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียน
บทความให้สามารถน างานวจิยัเผยแพร่ในเวที
ระดับชาติ (นักวิจัยระดบักลาง)

2.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความให้
สามารถน างานวจิยัเผยแพร่ในเวทีระดับชาติ (นักวจิยั
ระดับกลาง)

100,000 1. อาจารย์ทีเ่ป็นนักวจิยัหน้า
ใหม่มีผลงานตีพมิพไ์ม่น้อยกวา่
ร้อยละ 60
2. อาจารย์ทีเ่ป็นนักวจิยัหน้า
ใหม่มีการน าเสนอผลงาน
ระดับนานาชาติ หรือได้รับ
งบประมาณสนับสนุนจาก
แหล่งทุนภายนอก

ส่วนกลาง 
เชียงใหม่

2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจดัท า
โครงการเพือ่ของบประมาณจาก
หน่วยงานภายนอก

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจดัท าโครงการ
เพือ่ของบประมาณจากหน่วยงานภายนอก 
(นักวิจัยระดบักลาง)

กจิกรรมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกบั
สถานศึกษาทัง้ภาครัฐและเอกชน ทัง้
ระดับชาติและนานาชาติ

กจิกรรมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้าน
งานวจิยัและงานวชิาการกบัสถานศึกษาทัง้ภาครัฐ
และเอกชน ทัง้ระดับชาติและนานาชาติ ร่วมกับ
งานวิชาการ

โครงการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงาน
โดยการตีพมิพใ์นวารสารวชิาการใน
ระดับชาติ

3. แผนงานการสนับสนุนค่าตีพมิพแ์ละเผยแพร่
ผลงานโดยการตีพมิพใ์นวารสารวชิาการในระดับชาติ

3.1 โครงการสนับสนุนค่าตีพมิพแ์ละเผยแพร่ผลงานวชิาการ
ในวารสารวชิาการระดับชาติ

      100,000 มีผลงานวชิาการทีเ่ผยแพร่ใน
วารสารวชิาการกลุ่ม 1 หรือ 2
 จ านวน 10 เร่ือง

คณะบริหารฯ  
(ส่วนกลาง)

9.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ด้านงานวจิยักบัหน่วยงาน
สถานศึกษาทัง้ภาครัฐและเอกชน
 ทัง้ระดับชาติและนานาชาติ

1. กจิกรรมเตรียมความพร้อมเพือ่จดัการ
ประชุมวชิาการระดับชาติ/นานาชาติ

4.1 โครงการประชุมวชิาการระดับชาติและนานาชาติ คณะ
บริหารธรุกจิและศิลปศาสตร์ คร้ังที ่3

      300,000 1. เป็นเวทีให้นักวจิยั อาจารย์ 
 นักศึกษา ได้ติดตามข้อมูล 
ทิศทาง และการเปล่ียนแปลง
ในการพฒันาทางด้านการวจิยั
และพฒันาทางวชิาการของ
ประเทศ
2.  เปิดโอกาสให้นักวจิยั 
อาจารย์  นักศึกษา ได้มีโอกาส
เผยแพร่ผลงานทางวจิยั และ
ได้รับฟงั
แลกเปล่ียนเรียนรู้
ประสบการณ์วจิยั
3. เพือ่เกดิประโยชน์ในการ
แลกเปล่ียนความรู้และเกดิ

คณะบริหารฯ  
(ส่วนกลาง)

4.2 โครงการวารสารคณะบริหารธรุกจิและศิลปศาสตร์ ราช
มงคลล้านนา

      120,000 มีส่ือกลางในการเผยแพร่
ผลงานวชิาการด้าน
บริหารธรุกจิและศิลปศาสตร์
ตลอดจนสาขาทางสังคมศาตร์
อื่นๆทีเ่กี่ยวข้อง เพือ่ให้ผลงาน
วชิาการได้รับการเผยแพร่ในวง
กวา้งและเป็นทีย่อมรับในวง
วชิาการ

คณะบริหารฯ  
(ส่วนกลาง)

โครงการสร้างความร่วมมือระหวา่ง
หน่วยงานผู้ให้ทุน

การสร้างความร่วมมือระหวา่งหน่วยงานผู้ให้ทุน
ภายนอก

4. แผนงานประชุมวชิาการระดับชาติและนานาชาติ
 คณะบริหารธรุกจิและศิลปศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที ่2 การ
พฒันางานวจิยัเพือ่การ
เติบโตร่วมกบัการ
พฒันาประเทศ 
ตอบสนองต่อความ
ต้องการของท้องถิ่น 
โดยบูรณาการระหวา่ง
ศาสตร์และใช้
เทคโนโลยีสนับสนุน
การยกระดับศักยภาพ
ภาคธรุกจิ ภาคการผลิต
 ภาคบริการ

7.  พฒันานักวจิยัหน้าใหม่ ให้มี
ศักยภาพด้านงานวจิยั และ
สามารถน างานวจิยัไปตีพมิพ์
เผยแพร่ได้

8.  พฒันานักวจิยัให้มีศักยภาพใน
การน าเสนองานวจิยัในระดับ
นานาชาติ หรือเสนอโครงการวจิยั
กบัแหล่งทุนภายนอก

10. จดัประชุมวชิาการใน
ระดับชาติ/นานาชาติ สาย
บริหารธรุกจิ

2. โครงการประชุมวชิาการระดับชาติ/
นานาชาติ

 แผนปฏิบตัิราชการประจ าป ี2562

 คณะบริหารธรุกิจและศิลปศาสตร์

ประเดน็ยทุธศาสตร์ กลยทุธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม(หลัก) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลาในการด าเนินงาน งบประมาณ

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะเกิดขึน้ ผู้รับผิดชอบพ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 ส่วนกลาง



โครงการ/กิจกรรม (ยอ่ย)ประเดน็ยทุธศาสตร์ กลยทุธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม(หลัก) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลาในการด าเนินงาน งบประมาณ

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะเกิดขึน้ ผู้รับผิดชอบพ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 ส่วนกลาง

11. มูลค่าทีเ่กดิจากผลของ
งานวจิยั หรือมูลค่างานวจิยัทีม่ี
ความร่วมมือกบัเครือข่ายภายนอก

1. โครงการประกวดเพือ่คัดสรรนักวจิยั
เพือ่น าเสนอในเวทีวจิยัระดับชาติและ
นานาชาติ

กจิกรรมภายในงานประชุมวชิาการระดับชาติและ
นานาชาติ คณะบริหารธรุกจิและศิลปศาสตร์ คร้ังที่
 3

2. โครงการสนับสนุนผลงานวจิยั/
ส่ิงประดิษฐ์/งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับรางวลั
ระดับชาติ นานาชาติ และหรือน าไปใช้
ประโยชน์

5. แผนงานการสนับสนุนค่าตีพมิพแ์ละการเผยแพร่
ผลงานโดยการตีพมิพใ์นวารสารวชิาการในระดับ
นานาชาติ

5.1 โครงการสนับสนุนค่าตีพมิพแ์ละการเผยแพร่ผลงานโดย
การตีพมิพใ์นวารสารวชิาการในระดับนานาชาติ

75,000        ผลงานวจิยัทีเ่ผยแพร่ใน
วารสาร TCI อย่างน้อย 5 เร่ือง

คณะบริหารฯ  
(ส่วนกลาง)

3. โครงการการจดัการความรู้เพือ่
กระบวนการวจิยัสู่การตีพมิพร์ะดับ
นานาชาติ

โครงการการจดัการความรู้เพือ่กระบวนการวจิยัสู่
การตีพมิพร์ะดับนานาชาติ (นักวิจัยระดบัสูง)
* ด าเนินการภายใต้โครงการการจดัการความรู้

-         695,000      รวมงบประมาณแผนงานวิจัยทั้งสิ้น

ยุทธศาสตร์ที ่2 การ
พฒันางานวจิยัเพือ่การ
เติบโตร่วมกบัการ
พฒันาประเทศ 
ตอบสนองต่อความ
ต้องการของท้องถิ่น 
โดยบูรณาการระหวา่ง
ศาสตร์และใช้
เทคโนโลยีสนับสนุน
การยกระดับศักยภาพ
ภาคธรุกจิ ภาคการผลิต
 ภาคบริการ

12. จ านวนผลงานวจิยั/
ส่ิงประดิษฐ์/งานสร้างสรรค์ที่
ได้รับรางวลัระดับชาติ นานาชาติ 
และหรือน าไปใช้ประโยชน์



โครงการ/กิจกรรม (ยอ่ย)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. แผ่นดิน รายได้
13.  มีการส ารวจความต้องการของการฝึกอบรม
กบัชุมชนหรือหน่วยงานอย่างชัดเจน

1. โครงการบริการวชิาการน าความรู้สู่ชุมชน 
(เป็นโครงการให้เปล่า)

1.แผนงานการบริการวชิาการ การ
น าความรู้สู่ชุมชน

1.1 โครงการบริการวชิาการ การน าความรู้สู่ชุมชน            -   450,000 1. ผู้เข้ารับบริการวชิาการได้น าความรู้
ไปใช้ประโยชน์ในงานที่เกี่ยวข้องได้ไม่
น้อยกวา่ร้อยละ 80                  
2. มีจ านวนชุมชนที่เข้ารับการบริการ
วชิาการมากกวา่ 6 ชุมชนต่อปี 
3.โครงการบริการวชิาการด าเนินการ
แล้วเสร็จและบรรลุผลส าเร็จภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด

ส่วนกลาง 
เชียงใหม่

1.  โครงการอบรมหลักสูตรระยะส้ันเชิง
วชิาชีพของคณะบริหารธรุกจิและศิลปศาสตร์

 2. แผนงานการอบรมหลักสูตร
ระยะส้ันเชิงวชิาชีพของคณะ
บริหารธรุกจิและศิลปศาสตร์
 

-          

3.1 โครงการอบรมสัมมนา "ประเด็นการเปล่ียนแปลงทาง
ภาษอีากรและมาตรฐานรายงานทางการเงิน"

           -   70,000 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจ
ในมาตรฐานบัญชี จรรยาบรรณ
วชิาชีพ  มากขึ้น

สาขาการบัญชี

3.2 โครงการอบรมพฒันาความรู้ต่อเนื่องทางวชิาชีพของ
ผู้ท าบัญชี

           -              -   ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจ
ในมาตรฐานบัญชี จรรยาบรรณ
วชิาชีพ  มากขึ้น

การบัญชี

3.  โครงการจดัต้ังศูนย์บริการความเป็นเลิศ
ด้านบริหารธรุกจิ(COE)

4. แผนงานการศึกษาความเป็นไป
ได้ในการจดัต้ังศูนย์บริการความเป็น
เลิศด้านบริหารธรุกจิและศิลป
ศาสตร์ (COE)

           -   -          

-          520,000   

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พฒันามหาวทิยาลัยให้มีศักยภาพด้าน
บริการวชิาการเพื่อสร้างประโยชน์ให้กบัชุมชน สังคม โดย
น าศาสตร์แห่งพระราชามาสร้างความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง
และยั่งยืน และเป็นก าลังส าคัญของประเทศ

14.  มีการก ากบัติดตามการด าเนินงานโครงการ
บริการวชิาการทุกระบบ โดยมีผลลัพธท์ี่ชัดเจน

รวมงบประมาณแผนงานบริการวิชาการทั้งสิ้น

2. โครงการอบรมสัมมนาประเด็นการ
เปล่ียนแปลงทางภาษอีากรและมาตรฐาน
รายงานทางการเงิน

3. แผนงานการอบรมสัมมนา
ประเด็นการเปล่ียนแปลงทางภาษี
อากรและมาตรฐานรายงานทาง
การเงิน (CPD)

  แผนปฏิบตัิราชการประจ าป ี2562

  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

ประเด็นยทุธศาสตร์ กลยทุธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เชียงใหม่

ระยะเวลาในการด าเนินงาน งบประมาณ

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ผู้รับผิดชอบพ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 ส่วนกลาง



โครงการ/กิจกรรม (ย่อย)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. แผ่นดนิ รายได้

1.1  โครงการสืบฮีตสานฮอย ผ่อกอยวัฒนธรรมล้านนา 
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประจ าป ี2562

          -      130,000 เกิดความสัมพนัธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและบคุลากรของ
มหาวิทยาลัย โดยบคุลากรได้ร่วมกันแสดงความเคารพและให้
เกียรติผู้อาวุโส และรักษาศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม
ประเพณีรดน  าด าหวั

เชียงใหม่

1.2  โครงการ “สืบฮีตสานฮอยปา๋เวณีฮดน  าด าหวัปี๋ใหม่
เมือง”

          -   -         ผู้เข้าร่วมโครงการแสดงความเคารพนบน้อมกตัญญูกตเวทติา 
ต่ออาจารย์ผู้ใหญ่ที่คอยใหป้ระสบการณ์และแนะน าแนว
ทางการท างาน

เชียงใหม่

2. โครงการข่วงวัฒนธรรม           -   -         
2.1 โครงการ การทอ่งเที่ยวสานสัมพนัธ์อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม           -   25,000 1.นักศึกษามีความสามัคคีในการท างานเปน็ทมี และความมี

น  าใจซ่ึงกันและกัน
2.นักศึกษารู้จักการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมปา่ไม้ หวงแหนปา่ไม้ 
และนักศึกษายังช่วยปรับภมูิทศัน์ของศูนย์การจัดการศึกษา 
(จอมทอง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่
 ใหน้่าอยูม่ากขึ น

เชียงใหม่

2.2 โครงการ BALA จิตอาสา 2019           -         5,000 ปลูกจิตส านึกใหน้ักศึกษาเหน็ความส าคัญของงานจิตอาสา 
และมีส่วนร่วมในการท างานจิตอาสา สร้างกิจกรรมการ
ท างานร่วมกันของบคุลากรที่เปน็ประโยชน์

เชียงใหม่

2.3 โครงการนมัสการครูบาเจ้าศรีวิชัย           -   10,000  - นักศึกษาได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทคีวามนอบ
น้อมต่อครู-อาจารย์
 - นักศึกษาร่วมอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี
อันดีงามของไทย
 - นักศึกษาเร่ิมต้นชีวิตการเรียนในรั วมหาวิทยาลัยอย่างมี
ความสุข

เชียงใหม่

2.4  โครงการกล้าดีเพื่อดินดี           -   2,500       - นักศึกษาช่วยฟื้นฟพูื นที่ปา่และเปน็การปลูกจิตส านึกในการ
รู้รักธรรมชาติส่ิงแวดล้อมใหก้ับนิสิตตลอดจนประชาชนที่อยู่
บริเวณด้วยรอบตระหนักถึงภาวะโลกร้อนและรู้ถึงสภาวะของ
ส่ีงแวดล้อมด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมร่วมกัน
เพื่อการปรองดองสมานฉันทแ์ละสามัคคีภายในมหาวิทยาลัย
ราชมงคลล้านนา
 - ได้พฒันาบคุลิกภาพใหก้ับนักศึกษา
 - ส่งเสริมการกล้าแสดงออกในทางที่ถูกของนักศึกษา

เชียงใหม่

2.5 'โครงการปนัน  าใจต้านภยัหนาว -         -          - นักศึกษามีความกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง
 - นักศึกษาสามารถเปน็แบบอย่างที่ดีใหแ้ก่เพื่อนนักศึกษา
ด้วยกัน
 - นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์มีบคุลิกภาพที่ดี

เชียงใหม่

2.6 โครงการจิตอาสาร่วมใจต้านไฟปา่ -         6,000  - นักศึกษามีความกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง
 - นักศึกษาสามารถเปน็แบบอย่างที่ดีใหแ้ก่เพื่อนนักศึกษา
ด้วยกัน
 - นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์มีบคุลิกภาพที่ดี

เชียงใหม่ จอมทอง

2.7 .โครงการร่วมแรงร่วมใจพฒันาชุมชนใหน้่าอยู ่ครั งที่ 2 13,000     การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงการฯ ของวิชาเอกการ
จัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่  เปน็ไปตามแผนที่วางไว้ 
อาจารย์และนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม

เชียงใหม่ โครงการพิเศษ
 Central

3. โครงการจิตอาสาอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อม

2. แผนงานจิตอาสาอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  และส่ิงแวดล้อม  
เพื่อธ ารงรักษาไว้ซ่ึงศิลปวัฒนธรรม ภมูิปญัญา สร้างสมดุล 
ของสังคมกับส่ิงแวดล้อม

15.  ส่งเสริมใหน้ักศึกษา และบคุลากร มีโอกาสเข้า
ร่วมกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับศิลปะวัฒนธรรม
ไทย ภมูิปญัญาทอ้งถิน่ และรักษาส่ิงแวดล้อม

1. โครงการสืบฮีต สานฮอย 
ปา๋เวณี ฮดน  าด าหวั ปี๋ใหม่
เมือง (6 พื นที)่

 1.แผนงานสืบฮีต สานฮอย ปา๋เวณี 
ฮดน  าด าหวั ปี๋ใหม่เมือง (คณะ)

หมายเหตุ

 แผนปฏบิตัริาชการประจ าป ี2562

  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  

ประเดน็ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (หลัก)
ระยะเวลาในการด าเนินงาน งบประมาณ

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะเกิดขึน้ ผู้รับผิดชอบพ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 ส่วนกลาง



โครงการ/กิจกรรม (ย่อย)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. แผ่นดนิ รายได้

หมายเหตุประเดน็ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (หลัก)
ระยะเวลาในการด าเนินงาน งบประมาณ

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะเกิดขึน้ ผู้รับผิดชอบพ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 ส่วนกลาง

3.1 โครงการท าบญุคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
มทร.ล้านนา ประจ าป ี2562

          -       40,000 คณาจารย์ นักศึกษา และบคุลากรของคณะบริหารฯ ได้มี
โอกาสท าบญุ ถวายทานร่วมกัน รวมถึงท านุบ ารุงพทุธศาสนา
และศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามและความเปน็สิริมงคลของ
คณาจารย์ นักศึกษา และบคุลากรในคณะฯ

เชียงใหม่ งบ
สโมสรนศ.

3.2 โครงการร่วมสืบสานวัฒนธรรมแหเ่ทยีนเนื่องในวัน
เข้าพรรษา

          -       20,000 ส่งเสริมกิจกรรมขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบต่อกันมา
ยาวนานตั งแต่โบราณกาล ด ารงรักษาไว้ซ่ึงศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของทอ้งถิน่ และคณาจารยื นักศึกษา และ
บคุลากรมีส่วนร่วมกิจกรรมในวันเข้าพรรษา

เชียงใหม่ งบ
สโมสรนศ.

3.3 โครงการสืบสานปณิธานคณาจารย์สาขาบญัชี           -             -   ผู้เข้าร่วมโครงการได้สร้างความสัมพนัธ์ที่ดีและได้แลกเปล่ียน
ทษันะคติและปณิธานการท างาน

เชียงใหม่

3.4 โครงการชาวทอ่งเที่ยวฯรวมจิต ส านึกร่วมใจ พลิกฟื้น
ล้านนาไทย ด้วยการแต่งกายชุดพื นเมืองในวันสุดสัปดาห์

          -             -   1.นักศึกษาและบคุลากรมีความรู้ในเร่ืองแต่งกายชุดพื นเมือง
ล้านนา
2.นักศึกษาและบคุลากรแต่งกายชุดพื นเมืองล้านนา ในทกุวัน
ศุกร์
3.นักศึกษาและบคุลากรแต่งกายชุดพื นเมืองล้านนา ในทกุวัน
ศุกร์เปน็การอนุรักอัตลักษณ์ส าคัญของทอ้งถิน่

เชียงใหม่

3.5 โครงการกาดหมั วคัวกิ๋น ย้อนถิน่เวียงเจ็ดลิน     76,000 44,000     เกิดการบรูณาการการเรียนการสอนเข้ากับการท านุบ ารุงศื
ลปวัฒนธรรม รู้ถึงคุณค่า ประวัติความเปน็มา และวัฒนธรรม
ของทอ้งถิน่ และมีความรู้ด้านประวัติศาสตร์เพิ่มขึ น

เชียงใหม่ งบศูนย์
วัฒนธรรม

3.6 โครงการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมไทยและภมูิ
ปญัญาทอ้งถิน่แก่นานาชาติ (ภธ.)

      8,000 -         1.นักทอ่งเที่ยวชาวต่างชาติได้เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมประเพณี
ไทย ภมูิปญั      
2. นักศึกษามีทกัษะการส่ือสารภาษาอังกฤษเพิ่มขึ น

เชียงใหม่ งบศูนย์
วัฒนธรรม

3.5 โครงการสรงน  าครูบาศรีวิชัย (บช.) -         -         สร้างวัฒนธรรมที่ดีใหก้ับนักศึกษาใหม่ สร้างความสัมพนัธ๋
ระหว่างอาจารย์ และนักศึกษา

เชียงใหม่

3.6 'โครงการพธิีไหว้ครูคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาตร์
จอมทอง

-         5,000  - นักศึกษาได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทคีวามนอบ
น้อมต่อครู-อาจารย์
 - นักศึกษาร่วมอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี
อันดีงามของไทย
 - นักศึกษาเร่ิมต้นชีวิตการเรียนในรั วมหาวิทยาลัยอย่างมี
ความสุข

เชียงใหม่ งบ
สโมสรนศ.

4.1 โครงการสักการะกู่เจ้าหลวง ประจ าป ี2562 35,000 -         เพื่อสักการะกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ น้อมร าลึกถึงคุณงามความดี
ของอดีตเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ทกุพระองค์ และร่วมสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีปใีหม่ร่วมกับหน่วยงานในจังหวัดเชียงใหม่

เชียงใหม่ งบศูนย์
วัฒนธรรม

4.2 โครงการสืบสานประเพณียีเ่ปง็ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (โครงการออกแบบการแสดง
กระทงและสาวงาม 2561)

40,000               -   เพื่อเปน็การสร้างการรับรู้ในคุณค่า ศิลปวัฒนธรรม ภมูิปญัญา
ล้านนา และทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม รวมถึงส่งเสริม
นักศึกษาใหป้ระยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมภมูิปญัญาล้านนาและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

เชียงใหม่ งบศูนย์
วัฒนธรรม

1. การบรูณาการรายวิชากับ
การจัดการเรียนการสอน

5.หลักสูตรมีการบรูณาการโครงการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเข้ากับ
รายวิชาในหลักสูตร

ทกุหลักสูตรมีการบรูณาการโครงการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมเข้ากับรายวิชาในหลักสูตร

          -   -         

159,000   300,500   รวมงบประมาณแผนการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมทั้งสิ้น

4. โครงการสืบสานประเพณี
ไทย ศิลปวัฒนธรรม และ
อนุรักษ์ภมูิปญัญาทอ้งถิน่

3. แผนงานสืบสานประเพณีไทย 
ศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์ภมูิ
ปญัญาทอ้งถิน่

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  และส่ิงแวดล้อม  
เพื่อธ ารงรักษาไว้ซ่ึงศิลปวัฒนธรรม ภมูิปญัญา สร้างสมดุล 
ของสังคมกับส่ิงแวดล้อม

15.  ส่งเสริมใหน้ักศึกษา และบคุลากร มีโอกาสเข้า
ร่วมกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับศิลปะวัฒนธรรม
ไทย ภมูิปญัญาทอ้งถิน่ และรักษาส่ิงแวดล้อม

5. โครงการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมของจังหวัด

4. แผนงานรอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ของจังหวัด



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. แผ่นดนิ รายได้
1.1 การประชุมเพือ่น าเสนอโครงการตามยุทธศาสตร์และ
พนัธกิจ เพือ่น ามาจัดท าแผนปฏบิติัราชการประจ าป ี2563 
และวิพากษ์โครงการตามยุทธศาสตร์และพนัธกิจ เพือ่น ามา
จัดท าแผนปฏบิติัราชการประจ าป ี2563

               -   166,520        ได้ข้อมูลโครงการตามยุทธศาสตร์และพนัธกิจ เพือ่น ามา
จัดท าแผนปฏบิติัราชการประจ าป ี2563

งานแผน
ยุทธศาสตร์

1.2  โครงการจัดท าแผนปฏบิติัราชการประจ าป ี2563                -   25,100         ได้แผนปฏบิติัราชการประจ าป ี2563 งานแผน
ยุทธศาสตร์

2. แผนงานติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏบิติั
ราชการประจ าป ี2562

2.3 โครงการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าป ี
2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

               -   27,500         รายงานผลการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ  2562 งานแผน
ยุทธศาสตร์

3.1 โครงการพฒันาบคุลากรสายวิชาการเพือ่เพิม่ศักยภาพ
เชิงวิชาการและวิชาชีพ (6พืน้ที่)

        550,000 -              1. คณาจารย์ได้รับความรู้ วิธีการสอน/เทคนิคการสอน
ใหม่ๆ และสามารถน าไปปรับใช้ใหก้ารเรียนการสอนในแต่
ละรายวิชามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2. คณาจารย์ได้แลกเปล่ียนประสบการณ์ อุปสรรค/ปญัหา 
ทีม่ักเกิดขึ้นจากการสอน

เชียงใหม่
(งานพฒันา
บคุลากร)

งบ
พัฒนาการ

จดัการศึกษา

3.2 โครงการประชุมบคุลากรทางการศึกษา คณะ
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

               -   60,000         1. ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดกระบวนการหรือวิธีการคิด การ
ท างานใหม่และน าไปปรับใช้ใหม้ีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากขึ้น
2. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับแนวทางในการพฒันาตนเอง 
และปรับทศันคติและพฤติกรรมทีดี่ในการท างาน

เชียงใหม่
(งานพฒันา
บคุลากร)

3.8 โครงการสัมมนาเชิงปฏบิติัการอาจารย์ทีป่รึกษาในยุค
ศตวรรษที ่21 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตรื

         75,000                -   เชียงใหม่
(งานพฒันา
บคุลากร)

งบ
พัฒนาการ

จดัการศึกษา

2. โครงการพฒันาบคุลากรสาย
สนับสนุนเพือ่เพิม่ประสิทธิภาพภายใน
กระบวนการท างาน

4. แผนงานพฒันาบคุลากรสายสนับสนุนเพือ่เพิม่
ประสิทธิภาพภายในกระบวนการท างาน 

4.1 โครงการพฒันาบคุลากรสายสนับสนุนเพือ่เพิม่
ประสิทธิภาพภายในกระบวนการท างาน (เชียงใหม)่

               -   120,000        1. ผู้เข้ารับการอบรมเกิดกระบวนการหรือวิธีการท างาน
ใหม่ทีม่ีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น
2. ผู้เข้ารับการอบรมได้รับแนวทางในการพฒันาตนเอง มี
ทศันคติและพฤติกรรมทีดี่ในการท างาน

เชียงใหม่
(งานพฒันา
บคุลากร)

18. บริหารการจดัการโดยสร้างความ
พงึพอใจของบคุลากร ด้านภาวะ
ความสุข

กิจกรรมวัดระดับความพงึพอใจของ
บคุลากรด้านภาวะความสุขโดย
แบบสอบถามจากส่วนกลางของ
มหาวิทยาลัย

5. กิจกรรมวัดระดับความพงึพอใจของบคุลากร
ด้านภาวะความสุขโดยแบบสอบถามจาก
ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย/คณะ

-              -              งานบคุลากร
(รวม 6 พืน้ที่)

19.  ก ากับติดตามใหผู้้บริหาร
ด าเนินการตามหลักธรรมภบิาล

กิจกรรมการประเมินธรรมมาภบิาลของ
ผู้บริหารทกุระดับ

6. กิจกรรมการประเมินธรรมมาภบิาลของ
ผู้บริหารทกุระดับ

-              -              เลขานุการ
ส านักงาน

20.  บริหารจดัการการเงิน
งบประมาณของคณะฯ ใหเ้กิด
ประสิทธภิาพสูงสุด และเกิดความคุ้มค่า

การจัดท าต้นทนุต่อหน่วยของแต่ละ
หลักสูตร

7. การจัดท าต้นทนุต่อหน่วยของแต่ละหลักสูตร
(งานงบประมาณของคณะฯ ด าเนินการจัดท า
ต้นทนุต่อหน่วยของทกุหลักสูตรทกุพืน้ที่)

-              -              งานงบประมาณ

หมายเหตุ

 แผนปฏบิตัิราชการประจ าป ี2562

  คณะบรหิารธุรกิจและศิลปศาสตร ์  

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม แผนงานโครงการหลัก (ง.8)  โครงการ/กิจกรรมย่อย (ง.9)
ระยะเวลาในการด าเนินงาน

ส่วนกลาง
งบประมาณ

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะเกิดขึน้ ผู้รบัผิดชอบพ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

3. . แผนงานพฒันาบคุลากรสายวิชาการเพือ่เพิม่
ศักยภาพเชิงวิชาการและวิชาชีพ 

กิจกรรมก ากับติดตามใหท้กุหน่วยงาน
หลักจัดท าแผนงบประมาณ และใช้
งบประมาณใหเ้ปน็ไปตามแผน หากไม่
เปน็ไปตามเปา้หมายต้องท าแผนปรับปรุง

1. แผนงานการจัดท าแผนปฏบิติัราชการและแผน
งบประมาณประจ าปงีบประมาณ 2563

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 
พัฒนาการบรหิารจัดการ 
การสรา้งวัฒนธรรมองค์กร
 เพ่ือสูก่ารเปน็องค์กร
ธรรมภบิาล และองค์กร
คุณภาพที่มขีดี
ความสามารถสูง (HPO)

16.  บริหารงานคณะใหเ้ปน็ไปตาม
แผนงบประมาณ  ภายใต้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ERP)

17.  พฒันาบคุลากรสายวชิาการและ
สายสนับสนุนใหม้ีความรู้เชิงวชิาการ 
วชิาชีพ และการปฏบิติังาน

1. โครงการพฒันาบคุลากรสายวิชาการ
เพือ่เพิม่ศักยภาพเชิงวิชาการและวิชาชีพ



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. แผ่นดนิ รายได้
หมายเหตุประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม แผนงานโครงการหลัก (ง.8)  โครงการ/กิจกรรมย่อย (ง.9)

ระยะเวลาในการด าเนินงาน
ส่วนกลาง

งบประมาณ
ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะเกิดขึน้ ผู้รบัผิดชอบพ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

21.  พฒันาระบบสารสนเทศให้
สอดคล้องกับกิจกรรมของคณะฯ น าไป
เปน็ข้อมูลในการบริหารจดัการ และ
บ ารุงรักษาใหอ้ยูใ่นสภาพพร้อมใช้งาน

โครงการพฒันาระบบสารสนเทศเพือ่
การบริหารจัดการทีห่น่วยงานขอให้
ด าเนินการและประสบความส าเร็จ

8. โครงการพฒันาระบสารสนเทศทาง
คอมพวิเตอร์คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
ประจ าป ี2562

8.1 โครงการปรับปรุงข้อมูลและสารสนเทศผ่านเว็บไซต์ 
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

-              -              1. โครงการ ปรับปรุงข้อมูลและสารสนเทศในรูปแบบเว็ป
ไซต์ คณะบริหารธุรกิจแลศิลปศาสตร์ ได้รับการปรับปรุง 
ตามขอบเขตทีก่ าหนด เสร็จส้ินและสมบรูณ์ตามระยะเวลา
ทีก่ าหนด
2. นักศึกษา คณาจารย์ และ เจ้าหน้าที ่ของคณะ
บริหารธุรกิจและศิลปศาสร์ รวมทัง้บคุคลทัว่ไป ได้รับ
ข้อมูลทีถู่กต้อง และ ทนัสมัย และมีผลการประเมินความ
พงึพอใจ ไม่ต่ ากว่า 3.50 จากคะแนนเต็ม 5

งานระบบ
สารสนเทศและ
ประชาสัมพนัธ์
(ส่วนกลาง)

1.จัดใหม้ีพืน้ทีใ่ช้งานร่วมกันของ
นักศึกษาภายในคณะ 

9. โครงการการจัดหาพืน้ทีใ่ช้งานร่วมกันของ
นักศึกษาภายในคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

10.1 โครงการ ส่งเสริมส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ ผ่านส่ือ
ประชาสัมพนัธ์

-              30,000         นักเรียน นักศึกษาและบคุลากรทัง้ภายในและภายนอก
คณะฯ และหน่วยงานอื่น ๆ ภายในมหาวิทยาลัย รวมทัง้ 
บคุคลภายนอกทีเ่ข้ามาติดต่อ ได้รับรู้ถึงข้อมูล ข่าวสาร 
การศึกษา หลักสูตร และกิจกรรมต่างๆ ในช่วงระยะเวลา ณ
 ปจัจุบนั

งาน
ประชาสัมพนัธ์
และงานระบบ
สารสนเทศ
(เชียงใหม)่

10.2 โครงการจัดท าของทีร่ะลึก คณะบริหารธุรกิจและ
ศิลปศาสตร์

-              50,000         ได้ของทีร่ะลึกไว้มอบใหก้ับหน่วยงานภายใน และ
หน่วยงานต่างๆ ทีม่าติดต่อประสานงาน

งาน
ประชาสัมพนัธ์
และงานระบบ
สารสนเทศ
(เชียงใหม)่

3.ปรับปรุงสถานทีเ่พือ่ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตทีดี่ของนักศึกษาและบคุคลากร

-              -              งานอาคาร
สถานที่

23.  พฒันาระบบการจดัการความรู้ให้
สามารถสร้างความรู้ใหก้ับคณะฯ 
น าไปสู่การปฏบิติัได้

โครงการจัดการความรู้ของคณะ
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ในแต่ละ
พืน้ที่

11. กิจกรรมจัดการความรู้ของคณะบริหารธุรกิจ
และศิลปศาสตร์ ประจ าป ี2562 ร่วมกับงาน
จัดการความรู้มทร.ล้านนา

งานการจัดการ
ความรู้

24.  พฒันาระบบการจดัการความ
เส่ียงใหส้ามารถลดความเส่ียงได้ เพื่อ
เปน็ประโยชน์ในการด าเนินงานของ
กิจกรรมนั้นๆ

โครงการพฒันาระบบการจัดการความ
เส่ียงของคณะบริหารธุรกิจและศิลป
ศาสตร์ และมีการก ากับติดตามจนผล
ของความเส่ียงนั้นลดลง

12. กิจกรรมพฒันาระบบการจัดการความเส่ียง
ของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประจ าป ี
2562 ร่วมกับงานจัดการความรู้มทร.ล้านนา

งานบริหารความ
เส่ียง

625,000     479,120     รวมงบประมาณด้านการบรหิารจัดการหน่วยงานทั้งสิน้

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 
พัฒนาการบรหิารจัดการ 
การสรา้งวัฒนธรรมองค์กร
 เพ่ือสูก่ารเปน็องค์กร
ธรรมภบิาล และองค์กร
คุณภาพที่มขีดี
ความสามารถสูง (HPO)

10.แผนงานสร้างส่ือประชาสัมพนัธ์ และส่งเสริม
บรรยากาศการเรียนรู้ทางวิชาการ  คณะ
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

2.จัดสภาพแวดล้อมทีส่่งเสริม
บรรยากาศทางวิชาการ

22.  สร้างบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมที่ดี ทั้งเชิงวชิาการและ
คุณภาพชีวติ (Green Faculty)



 
 

97 แผนปฏิบัติราชการประจําปี 2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

การก ากับติดตามประเมินผล 

 



 
 

98 แผนปฏิบัติราชการประจําปี 2562 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 2562 
ระยะเวลาในการดําเนินการติดตามและประเมินผลของแผนปฏิบัติราชการประจําปี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เพ่ือนําข้อมูลมาเปรียบเทียบผลการ

ดําเนินงานจริงกับค่าเป้าหมายที่กําหนดไว้ในแต่ละปี  
การประเมินผลการดําเนินงาน คณะฯ ได้กําหนดวิธีการและเกณฑ์การวัดประเมินผลดังนี้ 
 ขั้นที่ 1 ดําเนินการประเมินผลการดําเนินงานตามค่าเป้าหมายตัวชี้วัดที่กําหนดไว้ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ที่ได้กําหนดไว้ ระบุผลการดําเนินงาน

แต่ละตัวชี้วัดว่าสามารถดําเนินการได้บรรลุหรือไม่บรรลุตามค่าเป้าหมายหรือไม่ 
 ขั้นที่ 2 นําผลการประเมินข้ันตอนที่ 1 มาดําเนินการคํานวณผลการดําเนินงานเป็นค่าร้อยละของความสําเร็จ โดยวิธีการดังนี้ 
   
ร้อยละของความสําเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการประจําปี = ผลการดําเนินงานที่บรรลุตามเป้าหมาย x 100 
                       จํานวนตัวชี้วัดทั้งหมด 



 
 

99 แผนปฏิบัติราชการประจําปี 2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

 ขั้นที่ 3 นําผลการประเมินร้อยละของความสําเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการประจําปี มาเปรียบเทียบหาระดับความสําเร็จ  ตาม
เกณฑ์การเปรียบเทียบคะแนนและความสําเร็จ ดังนี้ 

ร้อยละของความส าเร็จ ระดับความส าเร็จ ระดับผลการด าเนินงาน 
80.01 - 100.00 5 ดีมาก 
60.01 - 80.00 4 ดี 
40.01 - 60.00 3 พอใช้ 
20.01 - 40.00 2 ต้องปรับปรุง 
00.0 - 20.00 1 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 
ทั้งนีก้ารายงานผลการประเมินแผนปฏิบัติราชการประจําปี 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 
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รายชื่อคณะกรรมการจัดท าแผนยยททศาาตรรกการัันยา 

คณะบริหารศทรกิจแผละาิลปาาตรรก ั.า. 2561 -2565  

แผละแผนยปฏิบัริราชการประจ าปี 2562 
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 ๑. คณะกรรมการอ ายวยการ  
    1.1 คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์    ประธาน 

1.2 รองคณบดีด้านบริหารและแผนยุทธศาสตร์    รองประธาน 
1.3 รองคณบดีด้านวิชาการและวิเทศสัมพันธ์    กรรมการ 
1.4 รองคณบดีด้านกิจการนักศึกษาและประกันคุณภาพการศึกษา  กรรมการ 
1.5 รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ลําปาง   กรรมการ 
1.6 รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เชียงราย  กรรมการ 
1.7 รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ น่าน   กรรมการ 
1.8 รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ตาก   กรรมการ 
1.9 รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ พิษณุโลก  กรรมการ 
1.10 ผู้ช่วยคณบดีงานวิจัยและบริการวิชาการ    กรรมการ 
1.11 ผู้ช่วยคณบดีงานพัฒนานักศึกษา     กรรมการ 
1.12 ผู้ช่วยคณบดีศูนย์การจัดการศึกษา  (จอมทอง)   กรรมการ 
1.13 ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  กรรมการ 
1.14 นางสาวอรทัย ใจกาศ      เลขานุการ  
1.15 นายเอกชัย ปราสาทวัฒนา     ผู้ช่วยเลขานุการ  

๒. คณะกรรมการด าเยิยการ 
2.1. คณะบริหารศทรกิจแผละาิลปาาตรรก มหาวิทยาลัยเทคโยโลยีราชมงคลล้ายยา  

2.1.1  คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์   ประธาน 
2.1.2  รองคณบดีด้านบริหารและแผนยุทธศาสตร์   รองประธาน 
2.1.3  หัวหน้าสาขาการบัญชี     กรรมการ 
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2.1.4  หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ     กรรมการ 
2.1.5  หัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์     กรรมการ 
2.1.6  หัวหน้างานอาคารสถานที่ (ศิลปศาสตร์)   กรรมการ 
2.1.7  หัวหน้างานอาคารสถานที่ (บัญชี, บริหาร)   กรรมการ 
2.1.8  หัวหน้างานการจัดการความรู้และการบริหารความเสี่ยง กรรมการ 
2.1.9  หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา    กรรมการ 
2.1.10 หัวหน้างานประชาสัมพันธ์     กรรมการ 
2.1.11 หัวหน้างานพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ  กรรมการ 
2.1.12 หัวหน้าหลักสูตร บช.บ.การบัญชี    กรรมการ 
2.1.13 หัวหน้าหลักสูตร บธ.บ.การจัดการธุรกิจ   กรรมการ 
2.1.14  หัวหน้าหลักสูตร บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  กรรมการ 
2.1.15 หัวหน้าหลักสูตร บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ กรรมการ 
2.1.16 หัวหน้าหลักสูตร ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ  กรรมการ 
2.1.17 หัวหน้าหลักสูตร ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล  กรรมการ 
2.1.18 หัวหน้ากลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  กรรมการ     
2.1.19 หัวหน้ากลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร   กรรมการ 
2.1.20 หัวหน้ากลุ่มวิชาสุขภาพ     กรรมการ 
2.1.21 หัวหน้ากลุ่มธุรกิจสัมพันธ์     กรรมการ 
2.1.22 นางสาวนาขวัญ     รัตนมงคล    กรรมการ 
2.1.23 นางสาวสุพรรษา    ตาคํามูล    กรรมการ 
2.1.24 นางสาวอรวรรณ    สมจันทร์ตา    กรรมการ 
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2.1.25 นายนฤวร            แสนสุรินทร์    กรรมการ 
2.1.26 นางสาวชลธิชา      โชติช่วง    กรรมการ 
2.1.27 นางสาวมธุรดา    สุรินทร์คํา    กรรมการ 
2.1.28 นาสาววราภรณ์     บุญจู     กรรมการ 
2.1.29 นางสาวอรทัย       ใจกาศ    เลขานุการ 
2.1.30 นายเอกชัย          ปราสาทวัฒนา    ผู้ช่วยเลขานุการ 

2.2  คณะบริหารศทรกิจแผละาิลปาาตรรก  ราก 
2.2.1 รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ตาก  ประธาน 
2.2.2 หัวหน้าสาขาการบัญชี     กรรมการ 
2.2.3 หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ     กรรมการ 
2.2.4 หัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์     กรรมการ 
2.2.5 นางพิมพ์ลักษณ์  พุ่มช่วย     กรรมการ 

2.3  คณะบริหารศทรกิจแผละาิลปาาตรรก ัิษณทโลก 
2.3.1 รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ พิษณุโลก ประธาน 
2.3.2 หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ     กรรมการ 
2.3.3 หัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์     กรรมการ 
2.3.4 นายวยุกร  เกตุน้อย     กรรมการ 
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2.4 คณะบริหารศทรกิจแผละาิลปาาตรรก  ล าปาง 
    2.4.1 รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ลําปาง  ประธาน 

2.4.2 หัวหน้าสาขาการบัญชี     กรรมการ 
   2.4.3 หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ     กรรมการ 
   2.4.4 หัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์     กรรมการ 
     2.4.5  นางสุพรรณี  ปีบ้านใหม่     กรรมการ 

 2.5. คณะบริหารศทรกิจแผละาิลปาาตรรก  เชียงราย 
     2.5.1 รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เชียงราย ประธาน 

2.5.2 รักษาการหัวหน้าสาขาการบัญชี    กรรมการ 
    2.5.3 หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ     กรรมการ 
     2.5.4 หัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์     กรรมการ 
     2.5.5 นางสาววิไลพร  ต๊ะกิต ิ     กรรมการ 

 2.6. คณะบริหารศทรกิจแผละาิลปาาตรรก  ย่าย 
     2.6.1 รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ น่าน  ประธาน 

2.6.2 หัวหน้าสาขาการบัญชี     กรรมการ 
     2.6.3 หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ     กรรมการ 
     2.6.4 หัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์     กรรมการ 
     2.6.5 นางสาววรีรัตน์  พรมไชยวงศ์    กรรมการ 
 

  



 

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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