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1 
บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนาปี พ.ศ. 2561-2565 (ปรับปรุงครั้งที่  2 กันยายน 2562) จัดท าขึ้น เพ่ือเป็นการปรับปรุง          
ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาระยะ 5 ปี            
พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2562) และเป็นการปรับปรุงปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์     
พันธกิจ อัตลักษณ์ รวมถึงคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ นอกจากนี้แล้วยัง
มีการพัฒนาปรับปรุงในด้านเป้าประสงค์ของแผนงานทุกแผนงาน กลยุทธ์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายต่างๆ     
ของแต่ละแผนงาน การศึกษานโยบายแนวทางการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องที่ส่งผลต่อทิศทางการพัฒนา       
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  เพ่ือให้การด าเนินงานของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์บรรลุ         
ตามเป้ าหมายที่ วางไว้ภายใต้กระบวนการการมีส่ วนร่วม ของบุคลากรจากทุกหน่ วยงานภายใน                
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์      

   คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา คณะบริหารธุรกิจ
และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปี พ.ศ. 2561 – 2565 (ปรับปรุงครั้งที่ 2 
กันยายน 2562) ฉบับนี้  จะเป็นแนวทางในการด าเนินงานให้กับหน่วยงานในสังกัดใช้เป็นแนวทาง             
ในการปฏิบัติ และผลักดันให้การด าเนินกิจกรรมต่างๆ ให้บรรลุตามเป้าหมาย และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
ภายใต้วิสัยทัศน์ “ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม เป็นผู้รอบรู้ เพ่ือการพัฒนาประเทศ” ต่อไป 
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2 
บทท่ี 1  

บทน ำ  

องค์กรที่จะประสบความส าเร็จได้นั้น จ าเป็นต้องมีการวางแผนยุทธศาสตร์ (Strategic 
planning) ทั้งนี้เนื่องจากแผนกลยุทธ์จะเป็นแนวทางที่ให้ผู้บริหารองค์กรด าเนินการได้อย่างมีทิศทาง  
คือ มุ่งสู่ความส าเร็จขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ   

 ผู้บริหารสูงสุดจะต้องก าหนดนโยบายในขณะที่ผู้บริหารทุกระดับจะต้องร่วมกันในการก าหนด
ประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ กลยุทธ์ และแผนงาน
โครงการเข้ามารองรับ เห็นได้ว่าจะมีการบริหารจัดการแตกต่างในแต่ละระดับ ดังนั้นผู้บริหารในแต่ละ
ระดับจึงมีหน้าที่และความรับผิดชอบแตกต่างกัน กล่าวคือ ผู้บริหารระดับสูงจะมีหน้าที่และความ
รับผิดชอบเกี่ยวกับนโยบายและแผนขององค์กรโดยรวม (overall policy and plan) ส่วนผู้บริหาร
ระดับกลางจะมีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับนโยบายและแผนขององค์กรในลักษณะนโยบายย่อย
หรือแผนย่อย เช่น แผนเฉพาะด้าน การก าหนดรายละเอียดของนโยบายและแผนรวมขององค์กร เป็น
ต้น ส่วนผู้บริหารระดับต้นจะมีหน้าที่และความรับผิดชอบในแผนปฏิบัติการ การจัดท าโคร งการ       
การก าหนดรายละเอียดของกิจกรรมของแผนและโครงการ เป็นต้น   

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ พ.ศ. 2561 – 2565 (ปรับปรุง
ครั้งที่ 2 กันยายน 2562) ถือเป็นแผนหลักในการพัฒนาหน่วยงาน โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ดังกล่าวได้มีการก าหนดเป้าหมายที่สามารถตอบสนองการพัฒนาหน่วยงานในด้านต่างๆ ที่ส าคัญ ได้แก่ 

ยุทธศาสตร์ที่   1 การพัฒนาการศึกษาเพ่ือผลิตก าลังคนนักปฏิบัติ (Hands-on)  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนางานวิจัยเพ่ือการเติบโตร่วมกับการพัฒนาประเทศ 

ตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่น โดยบูรณาการระหว่างศาสตร์และใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการ
ยกระดับศักยภาพภาคธุรกิจ ภาคการผลิต ภาคบริการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนามหาวิทยาลัยให้มีศักยภาพด้านบริการวิชาการเพ่ือสร้าง
ประโยชน์ให้กับชุมชน สังคม โดยน าศาสตร์แห่งพระราชามาสร้างความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง  และเป็น
ก าลังส าคัญของประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม เพ่ือธ ารงรักษาไว้ซึ่ง
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา สร้างสมดุล ของสังคมกับสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาการบริหารจัดการ การสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือสู่การเป็น
องค์กรธรรมภิบาล และองค์กรคุณภาพท่ีมีขีดความสามารถสูง (HPO) 

ในขั้นตอนการก าหนดสาระส าคัญของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้างต้น ซึ่งประกอบด้วย 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ จะเน้นให้ความส าคัญในการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่าง
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ -๒๕๗๙) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 
(พ.ศ.๒๕๖๐ -๒๕๖๔) และแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐ -๒๕๗๔ กับทิศทางที่จะพัฒนาการศึกษา
ในด้านต่างๆ รวมทั้งได้วิ เคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน (SWOT) ที่ เกี่ยวข้อง             
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3 
เช่น สถานการณ์ความขัดแย้งของคนภายในประเทศอันเนื่องมาจากปัญหาทางการเมือง การติดกับดัก
ประเทศที่มีรายได้ปานกลางอันเนื่องมาจากสภาวะทางเศรษฐกิจปัญหาคุณภาพแรงงาน โครงสร้าง
ประชากรเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย การเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงเขตเศรษฐกิจอาเซียน การก้าวกระโดด
ของเทคโนโลยีไปสู่สังคมดิจิทัล เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก (SDGs) รวมถึงพันธกิจหลัก      
ด้านต่างๆของหน่วยงาน และยังใช้ผลการประเมินของแผนยุทธศาสตร์ และแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
(พ.ศ. 2557 -2561) และผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา การตรวจสอบสถานภาพด้านต่างๆ        
ของหน่วยงานในปัจจุบัน อีกท้ังการค านึงถึงเป้าหมายในอนาคตท่ีหน่วยงานจะมุ่งไปในทิศทางใดมาใช้ใน
การร่วมวิเคราะห์  

ด้านการน าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์น า ไปแปลงสู่การ
ปฏิบัตินั้น คณะฯ ได้ให้ความส าคัญของการถ่ายทอดสาระส าคัญของแผนยุทธศาสตร์ฯ ไปสู่การจัดท า
แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน มีการก าหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละตัวชี้วัดของแผนฯ และใช้กลไกการ
ก ากับติดตามรายงานผลกาด าเนินงานตามตัวชี้วัด โดยมีผู้ก ากับแผนงานหลักในแต่ละด้านขับเคลื่อน 
แผนงาน/โครงการในระดับพ้ืนที่ สาขา และหลักสูตร เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ และในการ
ประเมินผลความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์ฯ เมื่อได้มีการรวบรวมและติดตามข้อมูลการด าเนินงาน     
ในแต่ละแผนงานที่สะท้อนผลการปฏิบัติงานจริงในแต่ละตัวชี้วัด แล้วน ามาเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย
ตามที่ระบุไว้ในแผนยุทธศาสตร์ฯ จะสามารถประเมินความส าเร็จทั้งในภาพรวมของแผนยุทธศาสตร์ฯ  
และสามารถประเมินผลเป็นช่วงระยะ เพ่ือท าการพิจารณาทบทวนปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์      
และแนวทางการด างานให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น   
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4 
ข้อมูลพื้นฐำนหน่วยงำน 
ประวัติควำมเป็นมำโดยย่อ 
 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จัดตั้งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2500 และมีการพัฒนามาเป็นล าดับ 
ดังนี้   
พ.ศ. 2500 จัดกำรเรียนกำรสอนในระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) แผนกวิชำ

พณิชยกำร 
พ.ศ. 2507 จัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนก

วิชาการเลขานุการ 
พ.ศ. 2510 เปิดแผนกวิชาการบัญชี ระดับ ปวส. 
พ.ศ. 2518 เปิดแผนกวิชาการตลาด และแผนกวิชาการจัดการ ระดับ ปวส. 
พ.ศ. 2534 เปิดแผนกวิชาการท่องเที่ยว ระดับ ปวส. 
พ.ศ. 2543 ยกเลิกการรับนักศึกษาระดับ ปวช. และพัฒนาการเรียนการสอนในระดับ

ปริญญาตรี   
- สาขาวิชาการบัญชี      
- สาขาวิชาการจัดการทั่วไป       
- สาขาวิชาการตลาด 
- สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
- สาขาวิชาการท่องเที่ยว      

พ.ศ. 2549 คณะบริหารธุรกิจและคณะศึกษาทั่วไปถูกจัดให้อยู่เป็นคณะเดียวกัน โดยเปลี่ยน
ชื่อเป็น “คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์” 

พ.ศ. 2558       
 
 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้ถูกปรับเปลี่ยนระบบการบริหารงาน 
โดยรวมคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ภาคพายัพ เชียงใหม่ เข้ากับคณะ
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ (คณะกลาง) ให้มีระบบบริหารจัดการเข้าด้วยกัน 

พ.ศ. 2559       คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาด้าน
บริหารธุรกิจ ชื่อหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

      
 เมื่อวันที่ 8 มกราคม ปีพ.ศ. 2548 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระ
บรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่งขึ้นแทนสถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล โดยให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแต่ละแห่งเป็นนิติบุคคล และเป็นส่วน
ราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ และในกฎกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 
กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในส่วนของงาน
ด้านวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้แบ่งคณะเป็น 4 คณะ คือ คณะบริหารธุรกิจ
และศิลปศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะศิลปกรรม
และสถาปัตยกรรมศาสตร์ แต่ละคณะ มีคณบดีเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด  
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 ปัจจุบัน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เปิดการเรียนการสอนใน 6 จังหวัด คือ เชียงใหม่ 
ตาก เชียงราย ล าปาง  น่าน และพิษณุโลก โดยแต่ละจังหวัดมีรองคณบดี และหัวหน้าสาขาแต่ละสาขา
เป็นผู้บริหารงาน  

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประกอบด้วย 3 สาขาหลัก คือ สาขาบริหารธุรกิจ สาขาการ
บัญชี และสาขาศิลปศาสตร์ ซึ่งรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2555       
ในระดับปริญญาตรีจ านวน  8 หลักสูตร และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ในระดับปริญญาตรีจ านวน 
6 หลักสูตร และหลักสูตรปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต อีก 1 หลักสูตร ทั้งนี้ยังมีการสร้างความ
ร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการได้แก่ บริษัทในเครือเซ็นทรัลกรุ๊ป จ ากัด 
และบริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) นอกจากนี้ยังรับผิดชอบจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป
ของทุกหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
และกลุ่มวิชาสุขภาพ 
 

สัญลักษณ์ประจ ำคณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 

 
 
 
 
 
 
ควำมหมำย 

เรือส ำเภำ   หมายถึง องค์ความรู้ที่เก่ียวข้องกับการบริหารธุรกิจ 
ปำกกำ   หมายถึง องค์ความรู้ที่เก่ียวข้องกับศิลปศาสตร์ และแสดง 

 ถึงวิสัยทัศน์ในการด าเนินงาน 
เครื่องหมำยอินฟินิตี้  หมายถึง การพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง 
คลี่คลำย   หมายถึง เอกลักษณ์ของความเป็นไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ. 2561-2565(ปรับปรุง) 
 

6 
สถำนที่ตั้ง 
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   

128 ถนนห้วยแก้ว ต าบลช้างเผือก อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ่50300  

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย   
599 หมู่10 ต าบลทรายขาว อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย  57120 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก  
41 ถนนพหลโยธิน ต าบลไม้งาม อ าเภอเมือง จังหวัดตาก 63000  

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

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

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ล าปาง   
200 หมู่ 17 ต าบลพิชัย อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 52000  
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7 
หลักสูตรกำรเรียนกำรสอน 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 เชียงใหม่ ตำก เชียงรำย ล ำปำง พิษณุโลก น่ำน 
หลักสูตรกำรบัญช ี     -  
หลักสูตรกำรจัดกำร       
หลักสูตรกำรตลำด     -  
หลักสูตรระบบสำรสนเทศทำงคอมพิวเตอร์         
หลักสูตรภำษำอังกฤษธรุกิจ  - - - - - 
หลักสูตรกำรจัดกำรธุรกิจระหว่ำงประเทศ  - - - - - 
หลักสูตรกำรท่องเท่ียวและโรงแรม   -  - - 
หลักสูตรภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสือ่สำรสำกล   -    
หลักสูตรบริหำรธุรกิจมหำบัณฑติ  
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558) 

 - - - - - 

 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

เชียงใหม่ ตำก เชียงรำย ล ำปำง พิษณุโลก น่ำน 
หลักสูตร วิชาเอก 

หลักสูตรกำรบัญช ี การบัญชี     -  
หลักสูตรบริหำรธุรกิจ การจัดการธุรกิจ       

การจัดการโลจิสติกส ์ - -  - - - 
การจัดการส านักงาน  - - - - - 
การตลาด     -  
ภาษาอังกฤษธุรกิจ  - - - - - 
การจัดการธุรกิจค้าปลีก
สมัยใหม ่

 - - - - - 

หลักสูตรบริหำรธุรกิจ การจัดการธุรกิจระหว่าง
ประเทศ 

 - - - - - 

หลักสูตรสำรสนเทศ การจัดการสารสนเทศ  - - - - - 
การพัฒนาซอร์ฟแวร์ทาง
ธุรกิจ 

 - - -  - 

หลักสูตรศิลปศำสตร ์ การท่องเที่ยวและการ
บริการ 

  -  - - 

ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารสากล 

  -    

 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 
เชียงใหม่ ตำก เชียงรำย ล ำปำง พิษณุโลก น่ำน 

หลักสูตร วิชาเอก 
หลักสูตรสำรสนเทศ การจัดการสารสนเทศ  -  - - - 
 การพัฒนาซอร์ฟแวร์ทาง

ธุรกิจ 
 - - -  - 
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โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน คณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ 
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บทท่ี 2 

บริบทที่เกี่ยวข้อง 
 และการวิเคราะห์สถานการณ์ 

บริบทท่ีเกี่ยวข้อง 
  ด้วยสถานการณ์ของโลกปัจจุบัน โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมต่างๆ ทั้ง ในและ
ต่างประเทศ รวมถึงของโลก ตลอดจนแนวโน้มของปัจจัยเสี่ยงที่สําคัญต่างๆ ซึ่งในศตวรรษที่ 21  เป็นโลกของ
การเปลี่ยนแปลง โลกของเทคโนโลยีสื่อสารที่รวดเร็ว และกระจายเป็นวงกว้าง เชื่อมโยงความคิด ข้อมูลการค้า 
การลงทุน รวมถึงด้านการศึกษา การเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งเป็นสิ่งสําคัญต่อการพัฒนาและการเตรียมพร้อมรับ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นต่างๆของคณะฯ อีกด้วย ดังนั้นจึงมีประเด็นที่คณะฯ จะต้องดําเนินการหารือ และวาง
แนวทางร่วมกันเพ่ือศึกษา และพัฒนาหน่วยงานให้สามารถตอบสนองต่อสิ่งต่างๆ ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ   
 บริบทและแนวโน้มของโลก ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงบริบทของเศรษฐกิจ สังคมและการศึกษา
ของประเทศ เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันและเผชิญความท้าทายของโลก ต่อค่านิยม วัฒนธรรม      
การเรียนรู้ เพ่ือก้าวสู่สังคมยุคฐานความรู้และในโลกยุคไร้พรมแดน ซึ่งส่งผลต่อนโยบายของประเทศ 
ประกอบด้วย 
 1. นโยบายของรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) 
  ตามที่นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 
กันยายน 2557 โดยได้กําหนดนโยบายไว้ 11 ด้าน เพ่ือให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 มาตรา 19 ที่ระบุให้รัฐบาลมีหน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดิน 
ดําเนินการให้มีการปฏิรูปด้านต่างๆ และส่งเสริมความสามัคคีและความสมานฉันท์ของประชาชนในชาติ ดังนี้ 
   นโยบายที่  1  การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
   นโยบายที่  2  การรักษาความม่ันคงของรัฐและการต่างประเทศ 
   นโยบายที่  3  การลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
   นโยบายที่  4  การศึกษาและเรียนรู้ การทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
   นโยบายที่  5  การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน 
   นโยบายที่  6  การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
   นโยบายที่  7  การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
   นโยบายที่  8  การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย 
และพัฒนาและนวัตกรรม 
   นโยบายที่  9  การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการ
อนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
   นโยบายที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
   นโยบายที่ 11  การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม    
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   คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มีพันธกิจหลักในการผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน โดยใช้หลักการของการ จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ให้ผู้เรียนมีความรู้ใน
วิชาการและวิชาชีพ ให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ อุดมศึกษา (Thai Qualification 
Framework for Higher Education) (TQF : HEd.) โดยมุ่งเน้นการสร้างบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม 
ทักษะ ทางปัญญา มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มีความรับผิดชอบ มีความรู้ มีทักษะ การวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อส่งเสริมความสามารถและสร้างทักษะในการประกอบ
อาชีพ มีคุณลักษณะบัณฑิตตามหลักสูตรกําหนด ดังนั้นการดําเนินการตามพันธกิจดังกล่าวจึงเกี่ยวข้องกับ    
การบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน เริ่มตั้งแต่การกําหนดปัจจัยนําเข้าที่ได้มาตรฐานตาม          
ที่กําหนด ประกอบด้วย การมีอาจารย์ที่มีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพ  
และความพร้อมของอาจารย์ ควบคู่ไปกับการพัฒนามาตรฐานทางวิชาการ มีกระบวนการบริหารจัดการ     
การเรียนการสอนที่อาศัยหลักการร่วมมือรวมพลังของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
รวมถึงการพัฒนานักศึกษา ที่ต้องหาวิธีการสอน และรูปแบบที่หลากหลายยิ่งขึ้น รวมทั้งเนื้อหาสาระให้เท่าทัน
การพัฒนาทางวิชาการ และวิชาชีพในสาขาวิชาต่างๆ นอกจากนี้ยังเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทหลักในการ
ดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลในข้อที่ 4 นโยบายการศึกษาเรียนรู้ การทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม รวมถึงร่วมขับเคลื่อนการดําเนินการตามนโยบายที่ 7 การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสใน
ประชาคมอาเซียน และนโยบายที่ 8 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี    
การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
   นโยบายที่ 4 : การศึกษาและการเรียนรู้ การทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
รัฐบาลจะนําการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ และความเป็นไทย มาใช้สร้าง
สังคมให้เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและคุณธรรมควบคู่กัน ดังนี้ 
    4.1 จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความสําคัญทั้งการศึกษาใน
ระบบและการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพ่ือสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตาม
ศักยภาพ ประกอบอาชีพและดํารงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสม เป็นคนดีมีคุณธรรม สร้างเสริม
คุณภาพการเรียนรู้ โดยเน้นการเรียนรู้เพ่ือสร้างสัมมาชีพในพ้ืนที่ ลดความเหลื่อมล้ํา และพัฒนากําลังคนให้
เป็นที่ต้องการเหมาะสมกับพื้นท่ี ทั้งในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ 
    4.2 ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา 
ให้สอดคล้องกับความจําเป็นของผู้เรียนและลักษณะพ้ืนที่ของสถานศึกษา และปรับปรุง และบูรณาการระบบ
การกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษาให้มีประสิทธิภาพเพ่ือเพ่ิมโอกาสแก่ผู้ยากจนหรือ ด้อยโอกาส จัดระบบการสนับสนุน
ให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษา ทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยจะ
พิจารณาจัดให้มีคูปองการศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง 
    4.3 ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ประชาชนทั่วไป มีโอกาสร่วมจัดการศึกษา ที่มีคุณภาพและทั่วถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษา และการ
เรียนรู้ กระจายอํานาจการบริหารจัดการการศึกษาสู่สถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามศักยภาพและความพร้อม โดยให้สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคล และบริหารจัดการได้อย่าง
อิสระและคล่องตัวขึ้น  
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    4.4 พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือให้สามารถมีความรู้
และทักษะใหม่ที่สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคต ปรับกระบวนการ
เรียนรู้และหลักสูตรให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพ่ือให้เอ้ือต่อการ
พัฒนาผู้เรียนทั้งในด้านความรู้ ทักษะ การใฝ่เรียนรู้ การแก้ปัญหา การรับฟังความเห็นผู้อ่ืน การมีคุณธรรม 
จริยธรรม และความเป็นพลเมืองดี โดยเน้นความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน 
    4.5 ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน เพ่ือสร้างแรงงานที่มี
ทักษะโดยเฉพาะในท้องถิ่นที่มีความต้องการแรงงาน และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เชื่อมโยงกับ
มาตรฐานวิชาชีพ 
    4.6 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครู ที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความ
เป็นครู เน้นครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอนนําเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการ
เรียนการสอนเพ่ือเป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น การเรียนทางไกล การเรียนโดย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น รวมทั้งการปรับระบบการประเมินสมรรถนะที่สะท้อนประสิทธิภาพการจัดการ
เรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสําคัญ 
    4.7 ทะนุบํารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืน ๆ สนับสนุนให้องค์กร
ทางศาสนามีบทบาทสําคัญในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างสันติสุขและ
ความปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืนและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมตามความพร้อม 
    4.8 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น      
ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย เพ่ือการเรียนรู้ สร้างความภาคภูมิใจใน
ประวัติศาสตร์และความเป็นไทย นําไปสู่การสร้างความสัมพันธ์อันดีในระดับประชาชน ระดับชาติ ระดับ
ภูมิภาค และระดับนานาชาติ ตลอดจนเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ 
    4.9 สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้าน และ
วัฒนธรรมสากล และการสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล เพ่ือเตรียมเข้าสู่เสาหลักวัฒนธรรม
ของประชาคมอาเซียน และเพ่ือการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก 
    4.10 ปลูกฝังค่านิยมและจิตสํานึกที่ดี รวมทั้งการสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพ 
เพ่ือเปิดพื้นท่ีสาธารณะให้เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 
  นโยบายที่ 7 : การส่งเสริมบทบาทและใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
    7.3 พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรมเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน   
ทั้งแรงงานวิชาชีพ แรงงานมีทักษะ และแรงงานไม่มีทักษะ โดยการเร่งรัดและขยายผลการใช้ระบบคุณวุฒิ
วิชาชีพให้เกิดผลในทางปฏิบัติโดยคํานึงถึงความเป็นเอกภาพกับระบบมาตรฐาน ฝีมือแรงงานและมาตรฐาน
วิชาชีพใน 8 กลุ่มที่มีข้อตกลงการเปิดเสรีในอาเซียนควบคู่ไปกับการวางแผนด้านการผลิตให้เพียงพอ การ
ยกระดับฝีมือแรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ และอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น การส่งเสริมการ
พัฒนาระบบการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพ่ือใช้ในการประเมินค่าจ้างแรงงาน 
  นโยบายที่ 8 : การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและ
พัฒนา และนวัตกรรม  
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   8.2 เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม โดยส่งเสริมระบบการเรียนการสอน ที่เชื่อมโยงระหว่าง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ การผลิตกําลังคนในสาขาที่ขาดแคลน การ
เชื่อมโยงระหว่างการเรียนรู้กับการทํางาน การให้บุคลากรด้านการวิจัยของภาครัฐสามารถไปทํางานใน
ภาคเอกชน และการให้อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม มีช่องทางได้เทคโนโลยีโดยความร่วมมือจาก
หน่วยงานและสถานศึกษาภาครัฐ 
   8.3 ปฏิรูประบบการให้สิ่งจูงใจระเบียบและกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการนํางานวิจัยและ
พัฒนาไปต่อยอดหรือใช้ประโยชน์ รวมทั้งส่งเสริมการจัดทําแผนพัฒนาการวิจัยและพัฒนาในระดับภาคหรือ
กลุ่มจังหวัดเพ่ือให้ตรงกับความต้องการของท้องถิ่น ผลักดันงานวิจัยและพัฒนาไปสู่การใช้ประโยชน์เชิง
พาณิชย์ โดยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย หน่วยงานวิจัยของรัฐ และภาคเอกชน 
   8.5 ปรับปรุงและจัดเตรียมให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการ
วิจัยและพัฒนา และด้านนวัตกรรม ซึ่งเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานทางปัญญาที่ สําคัญในการต่อยอดสู่การใช้เชิง
พาณิชย์ของภาคอุตสาหกรรม ให้มีความพร้อมทันสมัยและกระจายในพ้ืนที่ต่าง ๆ เช่น การพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การตั้งศูนย์วิเคราะห์ห้องปฏิบัติการสถาบันและศูนย์วิจัย เป็นต้น 

 2. กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
   กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ที่คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติได้
ดําเนินการยกร่างตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีกําหนด เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปีต่อ
จากนี้ ประกอบด้วย วิสัยทัศน์และเป้าหมายของชาติที่คนไทยทุกคนต้องการบรรลุร่วมกัน รวมทั้งนโยบาย
แห่งชาติและมาตรการเฉพาะซึ่งเป็นแนวทาง ทิศทาง และวิธีการที่ทุกองค์กรและคนไทยทุกคนต้องมุ่ง
ดําเนินการไปพร้อมกัน อย่างประสานสอดคล้อง เพ่ือให้บรรลุซึ่งสิ่งที่คนไทยทุกคนต้องการ คือ ประเทศไทย
มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในทุกสาขาของกําลังอํานาจแห่งชาติ อันได้แก่ การเมืองภายในประเทศ การเมือง
ต่ างประเทศ เศรษฐกิจ  สั งคมจิ ตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตร์และเทคโน โลยี  การพลั งงาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีและการสื่อสาร 
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” 
 ความม่ันคง 

- การมีความมั่นคงปลอดภัย จากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอก
ประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความ
มั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง 

- ประเทศ มีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ที่เข้มแข็ง
เป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่
นําไปสู่การบริหารประเทศท่ีต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 

- สังคม มีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกําลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชน มีความ
เข้มแข็ง ครอบครัว มีความอบอุ่น 

- ประชาชน มีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการดํารงชีวิต มีที่อยู่อาศัย
และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
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- ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีความม่ันคงของอาหาร พลังงาน และน้ํา 

 
 ความม่ังคั่ง 

- ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเป็นประเทศในกลุ่มประเทศ
รายได้สูงความเหลื่อมล้ําของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่าง
เท่าเทียมมากขึ้น 

- เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดสําคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคท้ังการ
คมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการทําธุรกิจ มีบทบาทสําคัญในระดับภูมิภาค
และระดับโลก เกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง 

- ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนปัญญา ทุน
ทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 ความย่ังยืน 
- การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพ่ิมขึ้นอย่าง

ต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี  ไม่สร้าง
มลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์ 

- การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคม
โลกซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมี
คุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนร่วม 

- มุ่งประโยชน์ส่วนร่วมอย่างยั่งยืน ให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน
เพ่ือการพัฒนาในทุกระดับอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 

- ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคม ยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์ที่
สําคัญ 6 ด้าน ได้แก่ 

    1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
    2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
    4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
    5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
    6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
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 3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (2560-2564)  
  กรอบวิสัยทัศน์ 
   จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่ประเทศกําลังประสบอยู่ทําให้
การกําหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 โดย
หลักการของการวางแผนที่น้อมนําและประยุกต์ใช้หลักปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการ
พัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาใน แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
12 ต้องให้ความสําคัญกับการกําหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทย จากประเทศที่มี
รายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมี ความสุข และ
นําไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาวของประเทศ “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 
   การกําหนดตําแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) เป็น
การกําหนดตําแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ สศช. ได้จัดทําขึ้น ประเทศ
ไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้าน การขนส่งและโลจิสติกส์
ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็น แหล่งผลิตสินค้าเกษตร
อินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
เป้าหมาย ซึ่งประกอบด้วย 5 เป้าหมาย ดังนี้ 
   1. การหลุดพันจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
   2. การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัย
อย่างมี คุณภาพ ได้แก่ 1) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (Socio Economic 
Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 2๗ การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 3) สถาบันทาง
สังคม มีความเข้มแข็ง เป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน 
   3. การลดความเหลื่อมล้ําในสังคม ได้แก่ 1) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น 
2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 
   4. การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 1) 
รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็น
ธรรม 2) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 3) เพ่ิมขีดความสามารถในการ
รับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 4) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5) มีการบริหารจัดการน้ําให้สมดุลระหว่างอุปสงค์และ
อุปทานของน้ํา 
   5. การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่ 1) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส 
เป็นธรรม มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม 2) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น 3) มีการกระจายอํานาจที่เหมาะสม 

 ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ซึ่งประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
   1.  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ พัฒนาคนทุกช่วงวัย เพ่ือให้
คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเฉพาะการพัฒนาและดูแลผู้สูงอายุที่จะมี
สัดส่วนสูงขึ้นในสังคมสูงวัยทั้งการสร้างงานที่เหมาะสม การฟ้ืนฟูและดูแลสุขภาพเพ่ือชะลอความทุพพลภาพ
และโรคเรื้อรัง การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อสังคมสูงวัย มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพคนเพ่ือ



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ. 2561-2565(ปรับปรุง) 
     

15 
เป็นฐานการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและรองรับการลดลงของขนาดกําลังแรงงาน โดย
การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21 การป้องกันและ
ควบคุมปัจจัยทางสังคมที่กําหนดสุขภาพเพ่ือสร้างสุขภาวะที่ดี การสร้างความอยู่ดีมีสุขให้ครอบครัวไทย 
รวมทั้งการเสริมสร้างบทบาทของสถาบันทางสังคมและทุนวัฒนธรรมในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
   2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล ้าในสังคม มุ่งเน้นการลดความ
เหลื่อมล้ําในทุกมิติเพ่ือสร้างความปรองดองในสังคมการสร้างโอกาสให้ทุกคนในสังคมไทยสามารถเข้าถึง
ทรัพยากร แหล่งทุนในการประกอบอาชีพ เพ่ือยกระดับรายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก การเข้าถึง
บริการทางสังคมของรัฐตามศักยภาพ สามารถประกอบอาชีพและดํารงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่
เหมาะสม เน้นการเรียนรู้เพื่อสร้างสัมมนาชีพในพื้นที่ การจัดรูปแบบบริการสุขภาพและสวัสดิการทางสังคมข้ัน
พ้ืนฐานที่จําเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย การพัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทาง
การเข้าถึงที่หลากหลายรวมทั้งการพัฒนาระบบยุติธรรมชุมชน การเพ่ิมศักยภาพกองทุนยุติธรรมเพ่ือสร้าง
โอกาสการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค ซึ่งจะนําไปสู่การลดความยากจนและความเหลื่อมล้ําอัน
จะนําไปสู่การลดความขัดแย้งในสังคมไทย 
   3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่ งยืน              
ให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการนโยบายการเงินและนโยบายการคลังโดยรวมถึงการปฏิรูปภาษีทั้งระบบ 
เพ่ือรักษาเสถียรภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ การปรับโครงสร้างทั้งห่วงโซ่คุณค่าในภาค
เกษตร อุตสาหกรรม บริการการลงทุน เพ่ือต่อยอดการสร้างมูลค่าเพ่ิมของสาขาการผลิตและบริการที่เป็นฐาน
การเติบโตทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน พร้อมทั้งวางรากฐานการพัฒนาทุนมนุษย์ องค์ความรู้ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม รวมทั้งกฎระเบียบ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของสาขาการผลิตและบริการใหม่ และเศรษฐกิจดิจิทัล
ภายใต้เงื่อนไขการรักษาสิ่งแวดล้อมและการใช้ประโยชน์จากศักยภาพของพ้ืนที่ โดยเฉพาะภาคการผลิตและ
บริการที่มีศักยภาพที่จะเป็นฐานสําคัญ สําหรับการพัฒนาประเทศในอนาคต เช่น อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร
และอาหาร อุตสาหกรรมและบริการสร้างสรรค์ อุตสาหกรรมบนฐานชีวภาพ อุตสาหกรรมอากาศยาน 
อุตสาหกรรมระบบราง อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ ธุรกิจบริการสุขภาพ ธุรกิจบริการทางการเงิน ธุรกิจการจัด
ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ ธุรกิจภาพยนตร์ การศึกษานานาชาติ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว 
ศูนย์ปฏิบัติการประจําภูมิภาค เป็นต้น ทั้งนี้ โดยจะให้ความสําคัญกับรูปแบบการพัฒนาในรูปคลัสเตอร์     
การสร้างความเชื่อมโยงการผลิตและบริการ การพัฒนา SMEs และการสร้างผู้ประกอบการและเกษตรกรรุ่น
ใหม่ รวมถึงการสร้างศักยภาพของลูกหลานเกษตรกร โดยจะต้องพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานเชิงยุทธศาสตร์ทั้งทุน
มนุษย์ โครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การบริห ารจัดการและการ
ปรับปรุงกฎระเบียบเพ่ืออํานวยความสะดวกต่อการค้า การลงทุน เพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศสู่การเป็นชาติ
การค้า อันจะเป็นการสนับสนุนให้เศรษฐกิจในภาพรวมขยายตัวได้ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 5 ซึ่งเป็นปฐมบทของการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติใน
ระยะยาว 
   4. ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน          
มุ่งอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์
และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม บริหารจัดการน้ําให้มีประสิทธิภาพลดการใช้พลังงาน เพ่ือ
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ปรับตัวไปสู่รูปแบบของการผลิตและการบริโภคคาร์บอนต่ําและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น รวมทั้ง
ยกระดับความสามารถในการป้องกันผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ 
ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ทั้งนี้ เพื่อวางรากฐานและสนับสนุนให้ประเทศมีการเติบโตทางเศรษฐกิจ
และสังคมอย่างยั่งยืน 
   5. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง ให้ความสําคัญกับความมั่นคงที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนา
ในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพให้ประเทศ สามารถรับมือกับ
ภัยคุกคามทุกรูปแบบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยมีสาระครอบคลุม ดังนี้ 1) สถาบันหลักของชาติให้ดํารงอยู่
อย่างมั่นคงเป็นจุดยึดเหนี่ยวของสังคม 2) ความสามัคคีของคนในชาติ ลดความเหลื่อมล้ําในทุกมิติและสร้าง
ความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 3) ความสงบสุขและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในทุกพ้ืนที่ 4) การ
บริหารจัดการความมั่นคงชายแดนฝั่งทะเล เสริมสร้างและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในการ
แก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง 5) สร้างความเชื่อมั่นและพัฒนาความร่วมมือในกลุ่มประเทศอาเซียนและ
ประชาคมโลก เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของชาติ ให้สามารถป้องกันแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติภัยก่อการ
ร้าย 6) เสริมสร้างความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์ 7) รักษาความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และปกป้องรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 8) เสริมสร้างความมั่นคง
ทางอาหารพลังงาน และน้ํา โดยการกําหนดแนวทางการบริหารจัดการ 9) เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการ
ป้องประเทศ การรักษาความสงบภายในและความมั่นคงระหว่างประเทศ รวมทั้งพัฒนาระบบข่าวกรองให้มี
ประสิทธิภาพ 10) พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ 11) การบริหา ร
จัดการยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ให้เกิดผลในการปฏิบัติในระดับพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม พัฒนาระบบการ
ติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง รวมทั้งสนับสนุนงานศึกษา วิจัย พัฒนาด้านความมั่นคง 
   6. ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ เพ่ือให้การบริหาร
จัดการภาครัฐ มีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรม รวมทั้ง
ประชาชนมีส่วนร่วม มีการกระจายอํานาจ และแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสมระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค
และท้องถิ่น โดยมีประเด็นการพัฒนาสําคัญ ประกอบด้วย การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ การ
ปรับปรุงการให้บริการภาครัฐผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government) การปรับปรุงกระบวนการ
งบประมาณ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ การกระจาย
อํานาจสู่ท้องถิ่นโดยการปรับโครงสร้างการบริหารงานท้องถิ่นให้เอ้ือต่อการกระจายอํานาจที่มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น เพ่ือให้ประเทศไทยปราศจากการคอร์รัปชั่น ซึ่ง
จะเป็นปัจจัยสนับสนุนสําคัญที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ให้ประสบผลสําเร็จและบรรลุ
เป้าหมายที่วางไว้ตามกรอบในอนาคตประเทศไทยปี 2577 
   7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ในช่วงแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 12 จะมุ่งเน้นการพัฒนากายภาพโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านการคมนาคมขนส่ง การเชื่อมโยงเครือข่ายโทรคมนาคม และการบริการจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือ
สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ พื้นที่เมือง การเชื่อมโยงการเดินทางและการขนส่งสินค้าระหว่าง
ประเทศที่ได้มาตรฐานการพัฒนาความมั่นคงด้านพลังงานและการผลิตพลังงานทดแทน การสนับสนุนการ
พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล การลดความเหลื่อมล้ําในการเข้าถึงโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือสร้างอุตสาหกรรมใหม่ของ
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ประเทศ ได้แก่ อุตสาหกรรมระบบราง อุตสาหกรรมซ่อมบํารุงและการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน อุตสาหกรรม
ผลิตอุปกรณ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน รวมทั้งการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ทั้งในด้านการส่งเสริม
ผู้ประกอบการไทยในการสร้างเครือข่ายการขนส่งระหว่างประเทศ การพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์และการ
ปรับปรุงระบบบริหารจัดการ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือ
รองรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการขนส่งจากถนนสู่รางเป็นหลัก 
   8. ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  ให้ความสําคัญกับการ
ขับเคลื่อน การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ทั้ง
การเพ่ิมการลงทุนวิจัยและพัฒนา และการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ ฯ ทั้งด้าน
บุคลากรวิจัย โครงสร้างพ้ืนฐาน และการบริหารจัดการ เพื่อมุ่งให้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
เป็นเครื่องมือสําคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาในมิติต่าง ๆ ทั้งการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้า
และบริการให้สามารถตอบสนองความต้องการผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป นําไปสู่ศักยภาพการแข่งขันที่ สูงขึ้น 
เสริมสร้างสังคมที่มีตรรกะทางความคิด มีทุนทางปัญญา เพ่ือเป็นรากฐานการดํารงชีวิตที่มีความสุขของคนไทย 
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุล อันจะนํามาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของ
ประชาชน รวมทั้งเพ่ือแก้ไขปัญหาและยกระดับความเจริญให้กับภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งเศรษฐกิจและสังคม 
ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดกลไกบูรณาการระหว่างหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อันจะสนับสนุนให้
ประเทศไทยก้าวสู่การแข่งขันในศตวรรษหน้า โดยหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางและก้าวเข้าสู่
ประเทศท่ีมีรายได้สูงในอนาคต 
   9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื นที่เศรษฐกิจ กําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา
ภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจสําคัญให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ศักยภาพ โอกาสและข้อจํากัด
ของพ้ืนที่ รวมทั้งความต้องการของภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง เพ่ือรักษาฐานเศรษฐกิจเดิมให้เข้มแข็ง โดยมี
คุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล สร้างฐานเศรษฐกิจใหม่รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
เพ่ือกระจายกิจกรรมทางเศรษฐกิจและความเจริญสู่ภูมิภาค พัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาคให้เป็น
เมืองน่าอยู่และปลอดภัย สนับสนุนการเชื่อมโยงในภูมิภาคเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของพ้ืนที่
และสร้างความอยู่ดีมีสุขให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง โดยมีสาระครอบคลุม ดังนี้ 1) การพัฒนาภาค 2) การ
พัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาค 3) การพัฒนาพ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจหลักบริเวณชายฝั่งทะเล
ตะวันออก และ 4) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน รวมทั้งความเชื่อมโยงกับการพัฒนาคลัสเตอร์
อุตสาหกรรมและบริการที่มีศักยภาพ และโครงการพัฒนาท่าเรือน้ําลึกทวาย 
   10. ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน และภูมิภาค กําหนดยุทธศาสตร์
การต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน ภูมิภาค ให้เกิดการประสานงานและพัฒนาความร่วมมือกันระหว่าง
ประเทศทั้งในเชิงรุกและรับอย่างสร้างสรรค์ โดยมุ่งเน้นการดูแลการดําเนินงานตามข้อผูกพันและพันธกรณี
ตลอดจนมาตรฐานต่าง ๆ ที่ไทยมีความเกี่ยวข้องในฐานะประเทศสมาชิก ทั้งในเวทีระดับโลก ระดับภูมิภาค 
และระดับอนุภูมิภาพ อาทิ การดําเนินงานเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) การประมง การค้ามนุษย์ และ
อ่ืน ๆ ให้เข้าสู่มาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับของประชาคมโลก เป็นต้น การเตรียมความพร้อมนการรองรับ
และดําเนินงานของประเทศไทยภายหลังการเข้าสู่ประชาคมอาซียนในปี 2558 (Post-ASEAN 2015) การ
ปรับตัวและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพ่ือรองรับและสอดคล้องกับการดําเนินงานตาม
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พันธกรณีของความร่วมมือระดับภูมิภาค อาทิ  Regional Comprehensive Economic Partnerships 
(RCEP) เป็นต้น การเสริมสร้างความเชื่อมโยงกันระหว่างประเทศในอนุภูมิภาคเพ่ือนบ้านและภูมิภาคและการ
ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การให้บริการทางการศึกษา การให้บริการด้านการเงิน 
การให้บริการด้านสุขภาพ การให้บริการด้านโลจิสติกส์ และการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา ฯ รวมทั้งเป็น
ฐานความร่วมมือในเอเชีย 

  4. ทิศทางแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2574) 
      กรอบวิสัยทัศน์ 
   ให้ความสําคัญกับการสร้างระบบการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ เพ่ือเป็นกลไก
หลักของการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของทุนมนุษย์ และรองรับการศึกษา การเรียนรู้ และความ
ท้าทายที่เป็นพลวัตของโลกศตวรรษที่ 21 
  จุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา 
   การศึกษาเป็นเครื่องมือ/กลไกในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความเป็นพลเมือง (เป็นคนดี 
มีวินัย) มีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะในการปฏิบัติงานที่ตอบสนองความต้องการของ
ตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ (สามารถเรียนรู้ได้ตามความถนัดความสนใจ) และดํารงชีวิตในสังคม
อย่างเป็นสุข (มีงานทํา มีอาชีพ มีรายได้ รวมทั้งสามารถปรับตัวและดํารงชีวิตในสังคมได้อย่างรู้เท่าทัน        
การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคมพหุวัฒนธรรมที่เป็นพลวัตรในโลกศตวรรษที่ 21) 
       เป้าหมายของแผน 
   1. ลดความแตกต่างในคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระหว่างสถานศึกษา 
   - สถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนสามารถจัดการศึกษาที่มีคุณภาพไม่ต่ํากว่า
มาตรฐานขั้นต่ําที่รัฐกําหนด 

- สร้างความเชี่ยวชาญและความเป็นเลิศของสถานศึกษา ในการผลิตและพัฒนา
กําลังคนที่ ตอบสนองตอบความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ รวมทั้งความท้าทายที่เป็น
พลวัตของโลกศตวรรษที่ 21 
   2. เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
        - ประชากรที่อยู่ในวัยเรียนได้รับการศึกษาไม่ต่ํากว่าการศึกษาภาคบังคับทุกคน 

    - ประชากรทั้งที่อยู่ ในวัยเรียนและที่อยู่ ในกําลังแรงงานได้รับการพัฒนาขีด
ความสามารถเต็มตามศักยภาพท่ีมีอยู่ในตัวตนของแต่ละบุคคล 
   3. กระจายอํานาจและความรับผิดชอบไปสู่สถานศึกษา เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
   - สถานศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน มีศักยภาพและความพร้อมได้รับการพัฒนาเป็น
สถานศึกษานิติบุคคลในกํากับ เพ่ือความเป็นอิสระคล่องตัว และรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน 
   4. ลดความสูญเปล่าและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ เพ่ือรองรับการแข่งขันอย่างเสรี
รายได้การกํากับของรัฐ 
    - ลดบทบาทและขนาดของภาครัฐจากการเป็นผู้จัดการศึกษาเป็นหลัก มาเป็น       
ผู้กํากับนโยบาย แผน มาตรฐาน ส่งเสริม สนับสนุน ติดตามประเมินผล 
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- รวบรวม เลิกสถานศึกษาที่ขาดศักยภาพและความพร้อมไม่ได้คุณภาพและ

มาตรฐานและไม่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ (ต้นทุนผลิตต่อหน่วยสูง คุณภาพต่ํา) และให้เปลี่ยน
สถานะเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนตามความต้องการจําเป็น 
    - ยุบ/เลิกการผลิตบัณฑิตในคณะ/สาขาวิชาที่ไม่เป็นที่ต้องการของตลาด รวมทั้ง
รวบรวมสถาบันการศึกษาเพ่ือให้มีขนาดที่เหมาะสมกับความต้องการกําลังคนในอนาคต 
   5. สร้างการมีส่วนร่วมในการระดมทุนและการสนองทุนเพ่ือการศึกษาจากทุกภาคส่วนของ
สังคม  
    - ทรัพยากรเพ่ือการศึกษาที่เพ่ิมขึ้นมาจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม 
ซึ่งเป็นผู้ได้รับประโยชน์จากการศึกษา โดยเฉพาะผู้เรียนระดับอุดมศึกษา 
   6. ผลิตและพัฒนากําลังคนที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนา
ประเทศ 
    - ลดการผลิตในสาขาที่ไม่เป็นที่ต้องการของตลาด (สาขาสังคมศาสตร์) เพิ่มการผลิต
ในสาขาที่สอนงตอบความต้องการของตลาด (สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์) 
 
 5. นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม            
  นโยบายการดําเนินงานของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จะต้องสอดรับ
กับนโยบายรัฐบาล นโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และการปฏิรูปกระทรวงใหม่ที่จะ
เป็นต้นแบบของการปฏิรูปใน ๓ เรื่อง ได้แก่ (๑) การปฏิรูปการบริหาร (Administrative Reform) ให้มีความ
เป็นระบบราชการน้อยที่สุด มีความคล่องตัว และมีการไหลเวียนของบุคลากรโดยเฉพาะที่มีสมรรถนะสูง 
(Talent Circulation and Mobility) ระหว่างมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัย (๒) การปฏิรูปกฎหมาย 
(Regulatory Reform) ให้มีการนําเรื่อง Regulatory Sandbox มาใช้อย่างเป็นรูปธรรม และ (๓) การปฏิรูป
งบประมาณ (Budgeting Reform) ให้มีการจัดสรรงบประมาณในลักษณะ Block Gantt และMulti-year 
Budgeting โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จะต้องร่วมกัน
ขับเคลื่อนให้กระทรวงเป็น “กระทรวงแห่งปัญญา กระทรวงแห่งโอกาส และกระทรวงแห่งอนาคต” อย่าง
แท้จริง ดังนี้ 
 ๑. ภารกิจของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม คือ การวางรากฐานประเทศสู่
อนาคต และเป็นกลไกขับเคลื่อนประเทศสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว โดยต้องตอบโจทย์ภารกิจของกระทรวง๔ 
แพลตฟอร์ม (Platform) ดังนี้ 
  ๑.๑ การสร้างและพัฒนาคน ให้เป็น Smart Citizen โดยจะต้องเปิดโอกาสที่เท่าเทียมกันในการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) ทุกช่วงวัยเพ่ือลดความเหลื่อมล้ํา สร้างระบบธนาคารหน่วยกิต 
(Credit Bank) ตามความต้องการของผู้เรียน (Modular System) พัฒนาหลักสูตรและรูปแบบการเรียนการ
สอนแบบใหม่ เช่น ควบรวมหลักสูตร/สาขาที่มีความซ้ําซ้อนกัน เรียนรู้ผ่านออนไลน์ เป็นต้น แพลตฟอร์มการ
สร้างและพัฒนาคน จะแบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่ (๑) การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสู่ศตวรรษที่ ๒๑ มีงานทํา
ในสาขาอาชีพใหม่ ๆ หรือ เป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ และสามารถแข่งขันในเวทีโลกได้ (๒) การพัฒนาทักษะ
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แห่งอนาคตของคนวัยทํางาน (Skill for the future) ทั้ง Upskill และ Reskill และ (๓) การศึกษาสําหรับคน
สูงวัย 
  ๑.๒ การสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ ไปสู่ระบบเศรษฐกิจที่เน้นคุณค่า (Value Based Economy) 
โดยจะต้องขับเคลื่อนงานวิจัยและพัฒนาที่จะนําไปสู่นวัตกรรมที่เป็น Demand-side และบูรณาการงานวิจัย 
๓ ศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์) ผ่าน ๔ แพลตฟอร์ม (Platform) ได้แก่ (๑) สร้างคน
และองค์ความรู้ เพื่อตอบโจทย์ประเทศ สร้างระบบนิเวศของการสร้างนักวิจัยเพ่ือดึงดูดคนที่มีความสามารถท้ัง
ของไทยและของโลก  (๒) ลดความเหลื่อมล้ําและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนเป็นสําคัญ เช่น การขจัดความ
ยากจนแบบแม่นยําและเบ็ดเสร็จ (๓) ขับเคลื่อนองค์ความรู้และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ (Competitiveness) เรื่อง 10 S-Curve อุตสาหกรรมเป้าหมาย และ (๔) ตอบโจทย์ที่เป็นประเด็น
ท้ าท ายของป ระ เท ศและของโลก  (Grand Talent) เช่ น  PM 2.5, Zero waste, AI for All, AI for 
Everyone, Frontier Research, Quantum computing, Space Consortium, Gnomic Thailand และ
เรื่องใหม่ ๆ ที่จะตอบโจทย์ประเทศในอนาคต 
  ๑.๓ การสร้างและพัฒนานวัตกรรม ไปสู่ประเทศฐานนวัตกรรม ( Innovation Nation) โดยจะต้อง
แปลงนวัตกรรมเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจและคุณค่าทางสังคม ได้แก่ สร้างกองทุนพัฒนาสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ 
(Young Startup) และการให้คําปรึกษาจากผู้รู้จริง (Mentor in Residence) อย่างครบวงจร ส่งเสริมการ
พัฒนานวัตกรรม ชุมชน นวัตกรรมสังคม และนวัตกรรมเชิงธุรกิจ สร้างมูลค่าเพ่ิม เปลี่ยน Made in Thailand 
เป็น Innovated in Thailand เพ่ือสร้าง value creation 
  ๑.๔ การยกเครื่องมหาวิทยาลัย (Reinvent) มหาวิทยาลัยจะต้องเป็นหลักในการกําหนดทิศทางและ
ยุทธศาสตร์ที่ เป็นรูปธรรมของประเทศ(Future Setting) มีการปรับเปลี่ยนบทบาทภารกิจและเติมเต็ม
ศักยภาพในการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่สามารถตอบโจทย์ประเทศและประชาชน (Future Changer) รวมทั้ง
ทบทวนกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.) และปรับวิธีการขอตําแหน่งวิชาการให้
เหมาะสม โดยจะแบ่งมหาวิทยาลัยออกเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่ (๑) มหาวิทยาลัยที่สร้างองค์ความรู้แห่งอนาคต 
(Frontier Research /Frontier Knowledge) (๒) มหาวิทยาลัยที่เน้นการพัฒนาเทคโนโลยี อุตสาหกรรม 
และนวัตกรรม และ (๓) มหาวิทยาลัยที่ตอบโจทย์พ้ืนที่ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น (Area Based 
Development) ใน ๔ ภูมิภาคได้แก่ ภาคเหนือ (ล้านนา ๔.๐) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน ๔.๐) ภาคใต้ 
(ด้ามขวาน ๔.๐) และภาคกลาง (เจ้าพระยา ๔.๐) 
  ทั้งนี้การสร้างและพัฒนาคน องค์ความรู้ และนวัตกรรม จะต้องมีเครื่องมือทางนโยบายและโครงสร้าง
พ้ืนฐานสําคัญที่จะเชื่อมโยงกิจกรรมวิจัยและพัฒนาเพ่ือขยายผลที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนอุทยาน
วิทยาศาสตร์ (Science Park)ต้องแข็งแกร่งเพ่ือเป็นศูนย์กลาง (Hub) ให้แต่ละภูมิภาคเสมือนหนึ่งเป็นแขนขา
ให้กระทรวง รวมทั้ ง Food Innopolis, Medicopolis, Creative District, Creative Economy Agency 
เป็นต้น 
 ๒. โครงการที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จะต้องขับเคลื่อนตามนโยบาย
รัฐบาลและนโยบายกระทรวง มีดังนี้ 
  ๒.๑ โครงการเรื่องที่สําคัญและกําหนดเป็นเป้าหมายที่สามารถทําเสร็จได้ในระยะแรก (Quick win) 
ได้แก่  (๑ ) โครงการบัณฑิตพันธุ์ ใหม่  (๒ ) โครงการ Reskill และ Upskill กําลั งคน (๓) การพัฒนา
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ปัญญาประดิษฐ์ (AI for All) (๔) การขยายผลโครงการ Fab Lab สู่โรงเรียนชุมชน ๖,๐๐๐ แห่ง ใน ๔ ปี (๕) 
การขับเคลื่อนโครงการ Bio-Circular-Green (BCG) Economy (๖) การพัฒนาฐานข้อมูลผู้ใช้บัตรสวัสดิการ
แห่งรัฐ (Big Data) ร่วมกับคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติ 
และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) เพ่ือขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จ (๗) โครงการ Genomic 
Thailand (๘) โครงการพัฒนาย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี (Yothi Medical Innovation District) และ (๘) 
โครงการ Futurium เป็นต้น 
  ๒.๒ โครงการเรื่องที่สําคัญและต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่องในระยะยาว ได้แก่ โครงการอาสาประชา
รัฐโครงการ ๑,๐๐๐ นวัตกรรม แก้จน และโครงการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาระบบนิเวศเพ่ือออกแบบและ
ทดลองนวัตกรรมเชิงสังคม โดยให้บูรณาการทั้ง ๓ โครงการ เป็นเรื่องเดียวกัน เนื่องจากเป็นโครงการที่มีความ
เชื่อมโยงกัน ตอบโจทย์กระทรวงในเรื่อง transformative change และเป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง
ของประเทศที่สําคัญ รวมทั้ง จะทําให้เกิดความยั่งยืน (Sustainable) และตอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals – SDGs) อย่างแท้จริง 
 ๓. การแปลงนโยบายรัฐบาลเป็นนโยบาย/ยุทธศาสตร์ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม จะต้องตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี อาทิ นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงในข้อ 
๕.๒ พัฒนาภาคอุตสาหกรรม ๕.๒.๑ พัฒนาอุตสาหกรรมภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน 
และเศรษฐกิจสีเขียว [Bio-Circular-Green (BCG) Economy] ข้อ ๕.๒.๒ พัฒนาอุตสาหกรรมไทยให้สามารถ
ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีหรือแนวโน้มการค้าโลก โดยมีงานวิจัยใน ๔ แพลตฟอร์ม (Platform) 
ตอบโจทย์ในระดับเศรษฐกิจฐานรากและระดับประเทศโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ให้สัญญาประชาคมเพ่ือวางรากฐานและสร้างระบบนิเวศท่ีเอ้ือให้ประชาคม
กระทรวงสามารถทํางานอย่างเต็มความสามารถเพ่ือตอบโจทย์ประเทศและประชาชน ไว้ ๗ ประการ คือ 
  1) เน้น “การส่งเสริม สนับสนุน” และ “การกํากับดูแล” ภายใต้การมี “ธรรมาภิบาลที่ดี” 
  2) ลดทอนบทบาท “การบังคับสั่งการ” 
  3) ยกเลิก แก้ไข กฎระเบียบที่ล้าสมัย ไม่ตอบโจทย์ หรือเป็นอุปสรรคในการขับเคลื่อนภารกิจของ
สถาบันการศึกษาสู่เป้าหมาย 
  4) เน้นการทํางานเชิงภารกิจมากกว่าเชิงฟังก์ชัน เน้นการทํางานเชิงผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม จับต้อง
ได้เป็น Preferment Based Accountability System 
  5) เน้นการทํางานเชิงระบบ การทํางานเชิงบูรณาการ เน้น Connect the Dots และ Closing the 
Loops 
  6) เน้นการทํางานที่คล่องตัว กะทัดรัด มีสมรรถนะสูง มี  Talent Circulation and Mobility 
ระหว่างหน่วยงาน 
  7) ทํางานแข่งกับเวลา โดย Bias for Achievement ปรับจาก NATO (No Action, Talk Only) มา
เป็น  MALT (More Action, Talk Less) 
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6. นโยบายของผู้บริหารมหาวิทยาลัยในการดําเนินงานแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  

ราชมงคลล้านนาระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับปรับปรุงปีพ.ศ. 2562)  

การดําเนินนโยบายการบริหารจัดการและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลล้านนา     
(พ.ศ. 2562-2566) เป็นไปตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ กรอบระยะเวลา 15 ปี (พ.ศ. 2552 -2566)    
ที่ได้ดําเนินการมาระยะหนึ่งและมีการวิเคราะห์แนวทางไว้อย่างสมบูรณ์ ประกอบกับการศึกษาข้อมูลในสภาพ
พ้ืนที่การให้บริการการศึกษาทั้ง 6 แห่ง การถอดบทเรียนจากการดําเนินงาน การศึกษาปัญหาอุปสรรค ในการ
ปฏิบัติงานที่เกิดขึ้น ในบริบทต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการ
อุดมศึกษา พ.ศ. 2561 ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศ          
ในศตวรรษที่ 21 เพ่ือพัฒนาอุดมศึกษาไทย พัฒนาบัณฑิตเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของสังคม ชุมชน 
ท้องถิ่น และนําพาประเทศไปสู่ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

การขับเคลื่อนวิสัยทัศน์สู่การปฏิบัติจําเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงาน ร่วมกันระดม
สมองร่วมกันคิดร่วมกันตัดสินใจ โดยอาศัยความรับรู้เข้าใจ และตระหนักถึงภารกิจ ความรับผิดชอบร่วมกัน
ของทุกภาคส่วน ในการพัฒนามหาวิทยาลัยจึงมีแนวทางในการดําเนินการดังนี้ 

1. การสร้างกระบวนการ Shared Vision เพ่ือระดมสมองของหน่วยงานและบุคลากรที่มีความ
เกี่ยวข้องต่อการพัฒนาองค์กร เพ่ือสรุปเป็นกรอบทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะยาว 15 ปี และแผน
กลยุทธ์ตลอดจนแผนระยะปานกลาง และระยะสั้นจนถึงแผนปฏิบัติราชการที่เกิดจากความเห็นร่วมกันของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย  

2. กระบวนการสร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจให้ทุกหน่วยงานเข้าร่วมในการผลักดันกรอบ
ทิศทางและแผนการพัฒนาในระยะต่างๆของมหาวิทยาลัยด้วยการจัดทําแนวทางการสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ์ให้ทุกหน่วยงานยอมรับและผลักดันให้ทุกหน่วยนําประเด็นการพัฒนาไปผสมผสานในการจัดทํา
แผนระยะต่างๆของหน่วยงาน 

3. สร้างความเชื่อมโยงระหว่าง กรอบทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ 15 ปีกับแผนในระยะ
ต่างๆ และจัดทําแผนพัฒนาเฉพาะด้าน พร้อมจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกัน 

4. สร้างกลไกการประสานระหว่างหน่วยงานภายในขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการ ให้มีความก้าวหน้า
อย่างต่อเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลจัดเก็บโดยเผยแพร่  และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกันโดยอาศัย
เครื่องมือสารสนเทศมาเป็นเครื่องมือในการสื่อสารพร้อมทั้งจัดทําฐานข้อมูลที่ทุกหน่วยงานสามารถเข้าถึงและ
ใช้ประโยชน์ได้ง่าย ตลอดจนการสร้างช่องทางให้ประชาคมมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและร่วมกิจกรรมการ
พัฒนา 

5. กําหนดให้คณะผู้บริหารในระดับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานมีหน้าที่รับผิดชอบในประเด็นการ
พัฒนาที่เกี่ยวข้องนํากรอบทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยและแผนระยะต่างๆมาเป็นกรอบการดําเนินงาน
อย่างเป็นรูปธรรมพร้อมกําหนดเป้าหมายในการดําเนินงานที่ชัดเจนและใช้เป็นเงื่อนไขการประเมินผล
ปฏิบัติงาน 

6. เสริมสร้างบทบาทของทุกภาคส่วนให้สามารถขับเคลื่อนโดยปรับทัศนคติทางบวก และวิธีการ
ทํางานของบุคลากรให้พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลง และกระตือรือร้นต่อการมีส่วนร่วมกันสร้างองค์กรที่มี
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ประสิทธิภาพดีขึ้นกลับด้าน และสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานทุกระดับตั้งแต่คณะ สาขา หรือส่วนงานที่มีบทบาท
ในการพัฒนามหาวิทยาลัยด้านการสนับสนุนให้มีบทบาทมากขึ้น 

7. จัดให้มีระบบ และกลไกการติดตามประเมินผลและปรับปรุงแผนงานในระยะต่างๆให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างสม่ําเสมอ พร้อมสร้างตัวชี้วัดการพัฒนาที่สามารถนําไปใช้กํากับการดําเนินงาน
ตามเป้าหมายหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสนับสนุนให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานหรือ
หน่วยงานภายใต้แผนต่างๆ เพ่ือติดตามความก้าวหน้าและความสําเร็จของโครงการด้วยระบบ และกลไกการ
ประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ 

7. ทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตามกรอบระยะเวลา 
15  ปี  (พ.ศ. 2552 - 2566) 

จุดเริ่มต้นของการขับเคลื่อนและพัฒนา  ประกอบด้วยทุน (Capital)  ดังต่อไปนี้ ทุนทางด้าน
บุคลากร  ทุนทางด้านทางกายภาพ  ทุนทางด้านองค์ความรู้และวัฒนธรรม ทุนทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน    
ทุนทางด้านเงินทุน ซึ่งทุนเหล่านี้จะไปเอ้ือต่อการพัฒนาที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์  การสร้างมูลค่าเพ่ิม         
ภูมิปัญญา การเชื่อมโยง  และสภาพคล่อง ตามลําดับซึ่งต้องมีการจัดการทางด้าน  IT (IT  Management)   
และสร้างการเชื่อมโยงคุณค่า (Value Management)  โดยใช้ภารกิจทั้ง 4 ด้าน เป็นกระบวนการ (Process) 
คือ ภารกิจด้านงานวิจัย ภารกิจด้านการเรียนการสอน ภารกิจด้านการบริการวิชาการแก่สังคม และภารกิจ
ด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนาธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  

โดยได้นํามากําหนดทิศทางการพัฒนาตามกรอบของจุดมุ่งหมาย วัตถุประสงค์ และภารกิจ
ของมหาวิทยาลัย ได้ดังต่อไปนี้  

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

การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life - Long Learning) ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนาเองจะต้องคํานึงถึง เพราะในอีก 15 ปี ข้างหน้า สังคมจะเป็นสังคมแห่งองค์ความรู้ ทุกกลุ่มงาน
อาชีพจําเป็นต้องมุ่งสู่สังคมแห่งองค์ความรู้ นอกจากปฏิบัติเป็นแล้ว ยังคงต้องคิดเป็นด้วย ดังนั้น มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเองจําเป็นต้องมุ่งพัฒนาสังคมให้เป็นสังคมที่มีแต่ความห่วงใยและแบ่งปัน (Care 
and Share) ซึ่งกันและกัน 

สังคมแห่งความรู้และภูมิปัญญา  (Intelligence Society) เป็นสังคมที่อุดมด้วยองค์ความรู้และภูมิ
ปัญญา ทั้งนี้ เพ่ือยกระดับและพัฒนาให้เกิดอัจฉริยะองค์ความรู้ในเชิงบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคม ชุมชน ซึ่งจําเป็นต้องมีการเชื่อมโยงภูมิปัญญาด้วยเทคโนโลยีที่
ทันสมัย  

ความเป็นคนที่สมบูรณ์ (Humanization) นับว่าเป็นสิ่งท้าทายที่สําคัญมากของทุกองค์กร หาก
องค์กรมีความเข้าใจกับเป้าหมายและปรัชญาขององค์กรในทิศทางเดียวกัน และที่สําคัญต้องเข้าใจต่อสังคมที่
อุดมด้วยความรู้และภูมิปัญญาแล้ว  ก็จะส่งให้มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  
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เทคโนโลยีที่เกิดจากการผสมผสานจากหลาย ๆ ศาสตร์ (Emerging Technology) ทั้งนี้เพ่ือ

มุ่งมั่นให้เกิดเทคโนโลยีใหม่ ๆ (Emerging Technology) โดยการบูรณาการจากศาสตร์ต่าง ๆ ซึ่งเป็น
กระบวนการเรียนรู้แบบใหม่ เพ่ือการระดมสมองจากความรู้ที่หลากหลาย การคิดร่วมกัน เห็นพ้องร่วมกัน บน
พ้ืนฐานข้อมูล ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันและให้มีการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ  อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

มุ่ งสู่ ความเป็นสากล  (Internationalization) ยุคของโลกาภิ วัตน์มีผลกระทบโดยตรงต่อ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาในอนาคตที่ต้องสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล โดยมีทิศทางในการ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ (International Collaboration) ไม่ว่าจะเป็นภารกิจ
ทางด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริหารจัดการ 

ความเป็นมืออาชีพและนักปฏิบัติ  (Hands-on Professional Graduates) ซึ่งนับว่าเป็นค่านิยม
ร่วม (core value) ที่สําคัญอันหนึ่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยมีทิศทางจัดการเรียนการ
สอนให้มีความเชี่ยวชาญเป็นนักปฏิบัติควบคู่ไปกับการคิดเป็น ตลอดจนพัฒนามาตรฐานวิชาชีพการเป็นนัก
ปฏิบัติ พัฒนาองค์ความรู้ให้งานวิชาการก้าวทันการเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นสากล พัฒนาสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือทางวิชาการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่ ทันสมัยมาใช้ในการ
เรียนการสอน 

ความยั่งยืนทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (Sustainable; Social & Environment) มุ่งไปที่
ภารกิจการวิจัย การบริการวิชาการ และ โดยมีทิศทางการพัฒนาการวิจัยในเรื่องของสิ่งแวดล้อม สําหรับ
ภารกิจการบริการวิชาการนั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนามุ่งมั่นสู่การพัฒนาสังคมให้เป็นสังคมที่
เกื้อกูลและแบ่งปันซึ่งกันและกัน ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ ส่วนภารกิจทะนุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อมนั้น จะมุ่งพัฒนาเทคโนโลยีผสมผสานมาประยุกต์สืบค้น เก็บรักษา บูรณะ
และถ่ายทอดการทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม โดยการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและ
ภายนอกพ้ืนที่เพ่ืออนุรักษ์สืบทอดไปถึงอนุชนรุ่นหลัง 

การพึ่งพาตนเอง (Autonomy) ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้มีธรรมภิบาลและมีความ
ทันสมัยต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงผสมผสานการบริหารจัดการร่วมกับเขตพ้ืนที่เป็นเครือข่ายความร่วมมือ
เพ่ือให้เกิดความเข้มแข็งพ่ึงตนเองและเลี้ยงตัวเองได้ 
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ความสัมพันธ์ระหว่างภารกิจทั้ง 4+1 ด้าน และข้อท้าทาย (Flagships) ทั้ง 9  

การกําหนดทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาในอนาคตอีก 
15 ปีนั้น ได้กําหนดบนพ้ืนฐานศักยภาพของพ้ืนที่เป็นหลัก ทั้งนี้เทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นนั้นจําเป็นต้องสอดคล้อง
กับสภาพพ้ืนที่ของภาคเหนือ 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 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาสามารถที่จะเข้าไปมีบทบาทต่อสังคม ชุมชนในฐานะที่เป็นสถาบัน
ทางการศึกษาโดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือให้เกิดคุณค่าร่วมได้เป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ 

1. กลุ่ม Green and Clean Technology  
เทคโนโลยีนี้ครอบคลุมถึงเทคโนโลยีสะอาดและรักษาสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้รวมถึงเทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง

กั บ พ ลั ง งาน  (Energy) อ าห าร  (Food) ก ารจั ด ก ารขอ ง เสี ย  (Waste Management) แ ล ะรวม ถึ ง
เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) เป็นต้น 
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การเรยีนการสอน          

การวิจัย          

การบริการวิชาการ          

การทะนุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมและ
รักษาสิ่งแวดล้อม 

         

การบริหารจัดการ          
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2. กลุ่ม Logistics Technology 

สภาพภูมิประเทศของภาคเหนือมีความเหมาะสมมากที่ต้องคํานึงถึงเทคโนโลยีนี้โดยเฉพาะสินค้า
ทางการเกษตรจากภาคเหนือทุกปีจะเกิดปัญหามาโดยตลอด หากมีการศึกษาอย่างจริงจัง ปัญหาสินค้าทาง
การเกษตรอาจจะไม่ปัญหาอีกต่อไป 

3. กลุ่ม ICT  
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะมีบทบาทมากในยุคสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ใน

อีก 15 ปี ไม่ว่าจะเป็นการศึกษา การวิจัย การบริการ วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการ การ
ท่องเที่ยว ภูมิปัญญา เป็นต้น 

4. กลุ่ม Fine Art Technology 
ศิลปวัฒนธรรมของสังคมในอนาคตจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้เทคโนโลยีเพ่ือความยั่งยืน  แต่ต้องอยู่บน

พ้ืนฐานของความยั่งยืนและสอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมความเป็นเอกลักษณ์ของสังคม ชุมชน 
อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีทั้ ง 4  กลุ่มนี้  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาในฐานะ

มหาวิทยาลัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะต้องเป็นที่พ่ึงของสังคมและชุมชนในภาคเหนือ 
 

1.1 กรอบแผนพัฒนาระยะยาว 
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ  ทั้งในและต่างประเทศดังกล่าวมาแล้วข้างต้น  ส่งผลให้ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ต้องเตรียมความพร้อมและปรับเปลี่ยนให้มีการบริหารเปลี่ยนแปลงที่
ดีและยั่งยืนด้วยการจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2552 - 
2566) ทั้งนี้เพ่ือเป็นกรอบรองรับการพัฒนาเทคโนโลยี การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมแห่งภูมิปัญญาและการ
เรียนรู้ในอนาคต โดยเฉพาะการผลิตกําลังคนให้เป็นนักปฏิบัติผนวกกับนักคิดทางด้านวิทยาศาสต ร์และ
เทคโนโลยี การพัฒนาทักษะใหม่ ๆ ให้กับแรงงานไทย สร้างงานวิจัยและพัฒนาเพ่ือแก้ปัญหาสังคมชุมชน
โดยเฉพาะในเขตภาคเหนือของประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืน  ใน
ขณะเดียวกันบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาทุกคนจะต้องทํางานและอยู่ได้บนพ้ืนฐาน
และสภาพแวดล้อมที่มีความสุข มีความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กรเพื่อนํา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ให้บรรลุเป้าหมายได้ในอนาคต กรอบแผนการพัฒนาระยะยาวของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
นั้น ได้มีการวิเคราะห์เป็นลําดับขั้นตอนบนพ้ืนฐานข้อมูล และการมีส่วนร่วมของบุคลากรทั้งในและนอก 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  

เป้าหมายสําคัญของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ต้องการ“ให้มหาวิทยาลัยเป็น
สถาบันอุดมศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา  ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่
เน้นการปฏิบัติ  ทําการสอน  ทําการวิจัย  ผลิตครูวิชาชีพ   ให้บริการทางวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแก่สังคม  ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  โดยให้ผู้สําเร็จอาชีวศึกษามี
โอกาสในการศึกษาต่อด้านวิชาชีพเฉพาะทางระดับปริญญาเป็นหลัก” มหาวิทยาลัยจึงได้จัดทําแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในระยะยาว 15  ปี (พ.ศ. 2552 – 2566) นี้ขึ้น โดยแยกตาม
ภารกิจด้านต่างๆ ทั้ง 4 ด้าน ดังนี้  

1.1.1 เป้าหมายยุทธศาสตร์ด้านการเรียนการสอน  
เพ่ือให้ได้บัณฑิตที่มีจิตสํานึกที่ดีในสังคมองค์ความรู้มีทักษะและความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพที่

ทันต่อการเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นสากลโดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือ  บนพ้ืนฐานการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ การเรียนการสอน 
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1.1.2 เป้าหมายยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย  

เพ่ือยกระดับและพัฒนาให้เกิดอัจฉริยะองค์ความรู้ในเชิงบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีด้วยจิตสํานึกนักวิจัยที่ดี เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคม ชุมชน 

1.1.3 เป้าหมายยุทธศาสตร์ด้านการบริการวิชาการ  
เพ่ือให้ผู้รับบริการเข้าถึงเครือข่ายความร่วมมือการให้บริการที่มีจิตสํานึกท่ีดีด้วยเทคโนโลยีที่

ทันสมัย และนําองค์ความรู้ไปพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
1.1.4 เป้าหมายยุทธศาสตร์ด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม  

เพ่ือยกระดับและพัฒนาจิตสํานึกของคนในสังคม ชุมชน รักและหวงแหนศิลปวัฒนธรรมและ
รักษาสิ่งแวดล้อม โดยใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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 ความเชื่อมโยงระหว่างยทุธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  และแผนการศึกษาแห่งชาติ 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

แผนการพัฒนามหาวิทยาลัย 4 ยุทธศาสตร์ 12 กลยุทธ์ 34 ตัวช้ีวัด 

 สรุปภาพรวมแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

มาตรฐานการอุดมศึกษา  

พ.ศ. 2561 
ประเด็นยุทธศาสตร์ มทร.ล้านนา กลยุทธ ์

จ านวน
ตัวชี้วัด 

มาตรฐานที่ 1 ด้าน
ผลลัพธ์ผู้เรียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการศึกษาเพื่อผลิตก าลังคนนัก
วิชาชีพท่ีเน้นปฏิบัติการ (Hands-On) 
เป้าประสงค์ เพื่อพัฒนาและผลิตก าลังคนนักปฏิบัติในสาขา
วิชาชีพ ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศให้มีความ
เข้มแข็ง ยั่งยืน และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 

กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนากระบวนการรับนักศึกษาและผลิตตัวป้อนสายวชิาชีพ 2 

กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนากระบวนการจัดการศึกษานักปฏิบัติ Hands-On 5 

กลยุทธ์ที่ 1.3 พัฒนาอาจารย์ให้สามารถจัดการเรียนรู้ทีเ่น้นผลลัพธ์การเรยีนรู้ 4 

กลยุทธ์ที่ 1.4 สร้างบัณฑติให้มีทักษะที่พึงประสงค์ ท่ีมีลักษณะเหมาะสมในการใช้ชีวิตและ
ท างานในศตวรรษท่ี 21 

3 

มาตรฐานที่ 2 ด้านการ
วิจัยและนวัตกรรม
มาตรฐานที่ 3 ด้านการ
บริการวิชาการ 

ยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อการเติบโต
ร่วมกับการพัฒนาประเทศ 

เป้าประสงค์ พัฒนาผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ การบริการ
วิชาการ นวัตกรรม และก าลังคน เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขัน 

กลยุทธ์ที่ 2.1 บูรณาการงานวิจยั บริการวิชาการและนวัตกรรมให้เกิดประโยชน์ส่งผลลัพธ์
ต่อผู้เรียนสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

4 

กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนาระบบบริหารงานวิจัย การบริการวิชาการและนวัตกรรมของ
มหาวิทยาลยั 

2 

กลยุทธ์ที่ 2.3 ส่งเสริมการเผยแพรผ่ลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ นวตักรรม และผลงาน
บริการวิชาการ ในระดับชาติ และนานาชาติ 

2 

มาตรฐานที่ 4   ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและ
ความเป็นไทย 

ยุทธศาสตร์ที่  3 การเสริมสร้างบัณฑิตให้มี เอกลักษณ์          
อัตลักษณ์ ความภาคภูมิใจทางศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ล้านนาและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เป้าประสงค์  เพื่อปลูกฝังค่านิยมและส่งเสริมให้บัณฑิตมี
ทักษะที่ส าคัญในการใช้ชีวิตและการท างานในศตวรรษที่ 21 
และตระหนักในคุณค่า ศิลปวัฒนธรรมความภาคภูมิใจในภูมิ

กลยุทธ์ที่ 3.1 สร้างความตระหนักรู้ในคุณค่า ศลิปวัฒนธรรมและภูมปิัญญาล้านนา 
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

2 

กลยุทธ์ที่ 3.2 ส่งเสริมนักศึกษาให้ประยุกต์ใช้ศลิปวัฒนธรรมและภูมปิัญญาล้านนาในการ
พัฒนาตนเองและสังคม 

2 

กลยุทธ์ที่ 3.3 ส่งเสริมการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาตนเองและสังคม 2 
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มาตรฐานการอุดมศึกษา  

พ.ศ. 2561 
ประเด็นยุทธศาสตร์ มทร.ล้านนา กลยุทธ ์

จ านวน
ตัวชี้วัด 

ปัญ ญ าท้ องถิ่น  การท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปะ วัฒนธรรมไทย 
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ และปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

มาตรฐานที่ 5 ด้านการ
บริหารจัดการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการบริหารจัดการและการสร้าง
ฐานวัฒนธรรมองค์กร 

เป้าประสงค์  เพื่อมหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการอย่างมี    
ธรรมาภิบาล เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสร้าง
ค่านิยมร่วม 

กลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยภายใต้หลักธรรมาภบิาล 2 

กลยุทธ์ที่ 4.2 บริหารจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

4 

รวม 4 ยุทธศาสตร์ 12  กลยุทธ์ 34 ตัวชี้วัด 
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ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ตัวชี้วัด/หน่วยนับ/ค่าเป้าหมาย/ พ.ศ. 2562-2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์/ ตัวชี้วัด  
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

หน่วยนับ เป้าหมาย  

ระยะ 4 ปี 

ค่าเป้าหมาย ผู้ก ากับ ผู้รับผิดชอบ 

2562 2563 2564 2565 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการศึกษาเพ่ือผลิตก าลังคนนักวิชาชีพท่ีเน้นปฏิบัติการ (Hands-On) 
เป้าประสงค์ เพ่ือพัฒนาและผลิตก าลังคนนักปฏิบัติในสาขาวิชาชีพ ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศให้มีความเข้มแข็ง ยั่งยืน และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ 
กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนากระบวนการรับนักศึกษาและผลิตตัวป้อนสายวิชาชีพ 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ได้จ านวนนักศึกษาท่ีมีคุณลักษณะที่เหมาะสมตามแผนการรับนักศึกษาของแต่ละหลักสูตร 
1.ร้อยละของจ านวนนักศึกษาท่ีเปน็ไปตามแผนรับ
นักศกึษา 

ร้อยละ 100 85 90 95 100 รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ 

และกิจการนักศึกษา 

สวท. 

2.สัดส่วนการรับนักศึกษาสายวิชาชีพต่อสาย
วิชาการ เป็น 70:30 หรือนักศึกษาจากกลุ่มคนวยั
เรียนต่อวัยท างาน 

คน  20,000 
(14,00:6,000)      

5,000 
(3,500:1,500)      

5,000 
(3,500:1,500)      

5,000 
(3,500:1,500)      

5,000 
(3,500:1,500)      

รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ 

และกิจการนักศึกษา 

สวท. 

กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนากระบวนการจัดการศึกษาแบบนักปฏิบัติ Hands-On 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้กระบวนการจัดการศึกษาของหลักสูตรผลิตบัณฑิตวิชาชีพนักปฏิบัติท่ีเน้นการมีผลลัพธ์การเรียนรู้และสมรรถนะวิชาชีพ 
3.ร้อยละหลักสูตรวิชาชีพหรือหลกัสูตรปฏิบัติการ
ที่สร้างบัณฑิตนักปฏิบตัิมืออาชีพท่ีใช้เทคโนโลยี
เป็นฐาน 

ร้อยละ 60 20 30 40 60 รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ 

และกิจการนักศึกษา 

คณะ 

4.ร้อยละของหลักสูตรที่จัดการเรยีนรู้แบบบูรณา
การและประสบความส าเร็จ 

ร้อยละ 100 85 90 95 100 รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ 

และกิจการนักศึกษา 

คณะ 

5.ร้อยละของนักศึกษาทุกช้ันปีไดร้บัการส่งเสริม
สนับสนุนให้มีทักษะและสมรรถนะวิชาชีพ 

ร้อยละ 100 85 90 95 100 รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ 

และกิจการนักศึกษา 

คณะ 

6.ร้อยละของนักศึกษาท่ีผ่านการประเมิน
สมรรถนะวิชาชีพ 

ร้อยละ 100 70 80 90 100 รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ 

และกิจการนักศึกษา 

คณะ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์/ ตัวชี้วัด  
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

หน่วยนับ เป้าหมาย  

ระยะ 4 ปี 

ค่าเป้าหมาย ผู้ก ากับ ผู้รับผิดชอบ 

2562 2563 2564 2565 

7.ร้อยละของบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการ ร้อยละ 20 5 10 15 20 รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ 

และกิจการนักศึกษา 

คณะ 

กลยุทธ์ที่ 1.3 พัฒนาอาจารย์ให้สามารถจัดการเรียนรู้ที่เน้นผลลพัธ์การเรียนรู้ 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้อาจารย์ของมหาวิทยาลัยมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ 
8.ร้อยละของอาจารย์ที่ไดร้ับความรู้จากการ
พัฒนาทักษะการจัดการเรยีนการสอนแบบ
ศตวรรษที่ 21 และวิชาชีพท่ีเหมาะสมทีส่ามารถ
ประยุกต์ใช้ได้จริง 

ร้อยละ 100 80 85 90 100 รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ 

และกิจการนักศึกษา 

สวท. 

9.ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่จดัการ
เรียนการสอนที่เน้นผลลัพธ์การเรยีนรู ้

ร้อยละ 100 100 100 100 100 รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ 

และกิจการนักศึกษา 

สวท. 

10.ร้อยละของหลักสูตรที่นักศึกษามีผลการเรียนรู้
เป็นไปตามที่หลักสูตรก าหนด 

ร้อยละ 95 80 85 90 95 รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ 

และกิจการนักศึกษา 

คณะ 

11.ร้อยละของหลักสูตรบูรณาการ การเรียนรู้กับ
การท างาน 

ร้อยละ 20 5 10 15 20 รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ 

และกิจการนักศึกษา 

คณะ 

กลยุทธ์ที่ 1.4 สร้างบัณฑิตให้มีทักษะที่พึงประสงค์ ที่มีลักษณะเหมาะสมในการใช้ชีวิตและท างานในศตวรรษที่ 21 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้บัณฑิตที่จบการศึกษามีทักษะที่พึงประสงค์ มีลักษณะเหมาะสมในการใช้ชีวิตและท างานในศตวรรษที่ 21 
12.ร้อยละนักศึกษาช้ันปีสดุท้ายทีผ่่านเกณฑ์การ
สอบทักษะด้านภาษา 

ร้อยละ 100 70 80 90 100 รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ 

และกิจการนักศึกษา 

คณะบริหารฯ 

13.ร้อยละนักศึกษาช้ันปีสดุท้ายทีผ่่านเกณฑ์การ
สอบทักษะด้านไอที 

ร้อยละ 100 80 85 90 100 รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ 

สวส./คณะ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์/ ตัวชี้วัด  
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

หน่วยนับ เป้าหมาย  

ระยะ 4 ปี 

ค่าเป้าหมาย ผู้ก ากับ ผู้รับผิดชอบ 

2562 2563 2564 2565 

และกิจการนักศึกษา 
14.ร้อยละของนักศึกษาผ่านการสง่เสริมทักษะ
การด ารงชีวิต การท างานในศตวรรษที่ 21 และ
พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑติที่พึงประสงค์ของ
มหาวิทยาลยั 

ร้อยละ 100 80 85 90 100 รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ 

และกิจการนักศึกษา 

กพน. 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือการเติบโตร่วมกับการพัฒนาประเทศ 
เป้าประสงค์ พัฒนาผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ การบริการวิชาการ นวัตกรรม และก าลังคน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
กลยุทธ์ที่ 2.1 บูรณาการงานวิจัย บริการวิชาการและนวัตกรรมให้เกิดประโยชน์ส่งผลลัพธ์ต่อผู้เรียนสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้บุคลากรและนักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพตามหลักสูตรก่อให้เกิดผลงานวิจัย การบริการวิชาการและนวัตกรรมที่สร้างขี ดความสามารถในการ
แข่งขัน 
15.จ านวนผลงานวิจัย บริการวิชาการและ
นวัตกรรมที่นักศึกษามีส่วนร่วมและสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ 

ผลงาน  700 100 150 200 250 รองอธิการบดีฝ่าย
วิจัย 

และบริการวิชาการ 

สถช. 

16.จ านวนผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ 
หรือการได้รับการจดอนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร 
หรือเป็นผลงานวิชาการรับใช้สังคม หรือผลงานที่
ท าร่วมกับภาคอุตสาหกรรม 

ผลงาน 1,500 300 350 400 450 รองอธิการบดีฝ่าย
วิจัย 

และบริการวิชาการ 

สวพ. 

17.สัดส่วนมูลค่าเพิ่มของผลตอบแทนต่อการ
ลงทุนจากโครงการวิจัยและโครงการบริการ
วิชาการ 

สัดส่วน 0.8 0.5 0.6 0.7 0.8 รองอธิการบดีฝ่าย
วิจัย 

และบริการวิชาการ 

สถช. 

18.ร้อยละของอาจารย์ที่ ได้รับความรู้จากการ
พัฒนาทักษะการวิจัย บริการวิชาการ ที่สามารถ
น าไปสู่การได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย บริการ
วิชาการ หรือผลงานตีพิมพ์ หรือน าไปใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอน    

ร้อยละ 100 60 70 80 100 รองอธิการบดีฝ่าย
วิจัย 

และบริการวิชาการ 

สวพ. 



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ. 2561-2565(ปรับปรุง) 
     

34 

ประเด็นยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์/ ตัวชี้วัด  
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

หน่วยนับ เป้าหมาย  

ระยะ 4 ปี 

ค่าเป้าหมาย ผู้ก ากับ ผู้รับผิดชอบ 

2562 2563 2564 2565 

กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนาระบบบริหารงานวิจัย การบริการวิชาการและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย 
วัตถุประสงค์ เพ่ือการพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและสร้างรายได้เพ่ิมขององค์กรจากทรัพย์สินทางปัญญา 
19.ระดับความส าเร็จของแผนงานวิจัย บริการ
วิชาการ และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 90 60 70 80 90 รองอธิการบดีฝ่าย
วิจัย 

และบริการวิชาการ 

สวพ. 

20.มูลค่าจากการบริหารจัดการงบประมาณ 
สินทรัพย์ และทรัพย์สินทางปัญญา ที่มาจาก
งานวิจัยบริการวิชาการและนวัตกรรมของ
มหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ล้านบาท 100 10 20 30 40 รองอธิการบดีฝ่าย
วิจัย 

และบริการวิชาการ 

สวพ. 

กลยุทธ์ที่ 2.3 ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ นวัตกรรม และผลงานบริการวิชาการ ในระดับชาติ และนานาชาติ 
วัตถุประสงค์ เพ่ือสร้างผลงานวิจัย นวัตกรรมและการบริการวิชาการ ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ และนานาชาติ 
21.จ านวนผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ นวัตกรรม 
และผลงานบริการวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติ และนานาชาติ 

ผลงาน 1,800 300 400 500 600 รองอธิการบดีฝ่าย
วิจัย 

และบริการวิชาการ 

สวพ. 

22.ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับการส่งเสริมการ
เผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ นวัตกรรม 
และผลงานบริก ารวิชาการ ในระดับชาติ และ
นานาชาติ 

ร้อยละ 50 20 30 40 50 รองอธิการบดีฝ่าย
วิจัย 

และบริการวิชาการ 

สวพ. 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างนักศึกษาและบุคลากรให้มีเอกลกัษณ์ อัตลักษณ์ ความภาคภูมิใจทางศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
เป้าประสงค์  เพ่ือปลูกฝังค่านิยมและส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรให้ตระหนักในคุณค่า ศิลปวัฒนธรรมความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่น การท านุบ ารุง ศิลปะ วัฒนธรรมไทย 
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ที่ 3.1 สร้างการรับรู้ในคุณค่า ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา และทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้นักศึกษาและบุคลากรรับรู้ในคุณค่า ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา และทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
23.ร้อยละของนักศึกษาและบุคลากรมีความ
เข้าใจในศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญัญาล้านนา และ

ร้อยละ 100 80 90 95 100 รองอธิการบดีฝ่าย
กิจการพิเศษ 

ศวธ. 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์/ ตัวชี้วัด  
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

หน่วยนับ เป้าหมาย  

ระยะ 4 ปี 

ค่าเป้าหมาย ผู้ก ากับ ผู้รับผิดชอบ 

2562 2563 2564 2565 

ทรัพยากรธรรมชาตสิิ่งแวดล้อมเพิม่ขึ้น  
 24.จ านวนโครงการ/กิจกรรม ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญัญาล้านนาและ
ทรัพยากรธรรมชาตสิิ่งแวดล้อมท่ีบูรณาการกับ
การเรยีนการสอนหรือกิจกรรมนักศึกษา 

โครงการ/
กิจกรรม 

100 25 25 25 25 รองอธิการบดีฝ่าย
กิจการพเิศษ 

ศวธ. 

กลยุทธ์ที่ 3.2 ส่งเสริมนักศึกษาให้ประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา และทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในการพัฒนาตนเองและสังคม 
วัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมนักศึกษาประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา และทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในการพัฒนาตนเองและสังคม 
25.จ านวนองค์ความรู้ด้านศลิปวฒันธรรม ภมูิ
ปัญญาล้านนา และทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม และมีการน าไปใช้ประโยชน์โดย
นักศึกษามีส่วนร่วม 

องค์ความรู ้ 8 2 2 2 2 รองอธิการบดีฝ่าย
กิจการพิเศษ 

ศวธ. 

26. ผลงานทางด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ล้านนา และทรัพยากรธรรมชาติสิง่แวดล้อมท่ีเกิด
ประโยชน์กับตนเองและสังคมโดยนักศึกษามีส่วน
ร่วม 

ผลงาน 40 10 10 10 10 รองอธิการบดีฝ่าย
กิจการพิเศษ 

ศวธ. 

กลยุทธ์ที่ 3.3 ส่งเสริมการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาตนเองและสังคม 
วัตถุประสงค์ เพ่ือนักศึกษาและบคุลากรมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาตนเองและสังคม 
 27.จ านวนชุมชนเข้มแข็งในการทีน่ าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาโดยนักศึกษา
และบุคลากรมีส่วนร่วม 

ชุมชน 24 6 6 6 6 รองอธิการบดีฝ่าย
กิจการพิเศษ 

ศวธ. 

28.จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่นักศึกษาและ
บุคลากรน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้
และเกดิประโยชน์ต่อชุมชนและผู้เรียน 

โครงการ/
กิจกรรม  

40 10 10 10 10 รองอธิการบดีฝ่าย
กิจการพิเศษ 

ศวธ. 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการบริหารจัดการและการสร้างฐานวัฒนธรรมองค์กร 
เป้าประสงค์  เพ่ือมหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสร้างค่านิยมร่วม 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์/ ตัวชี้วัด  
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

หน่วยนับ เป้าหมาย  

ระยะ 4 ปี 

ค่าเป้าหมาย ผู้ก ากับ ผู้รับผิดชอบ 

2562 2563 2564 2565 

กลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
วัตถุประสงค์ เพ่ือการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
29.ระดับผลการประเมินของมหาวิทยาลัย
ทางด้านหลักธรรมาภิบาล   

ร้อยละ 95 80 85 90 95 รองอธิการบดีฝ่าย
บริหาร 

และสวสัดิการ 

สอ. 

30.ระดับความพึงพอใจของบุคลากรด้านภาวะ
ความสุข 

ระดับ ดีมาก ด ี ด ี ดีมาก ดีมาก รองอธิการบดีฝ่าย
บริหาร 

และสวสัดิการ 

สอ. 

กลยุทธ์ที่ 4.2 บริหารจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้การบริหารจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย อย่างมีประสิทธิภาพและประสทิธิผล 
31.ร้อยละของหน่วยงานหลัก (16 หน่วยงาน) ที่
บริหารแผนงาน แผนงบประมาณให้เป็นไปตาม
เป้าหมายของรัฐบาล ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 
ภายใต้การบริหารงานด้วยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ร้อยละ 80 80 80 80 80 รองอธิการบดีฝ่าย
นโยบาย 

และพัฒนาระบบ 

กนผ. 

32.ร้อยละความส าเร็จของตัวช้ีวัดของกลยุทธ์ที่
เป็นไปตามเป้าหมายของแผน (ไมต่่ ากว่าร้อยละ 
80) 

ร้อยละ 80 80 80 80 80 รองอธิการบดีฝ่าย
นโยบาย 

และพัฒนาระบบ 

กนผ. 

33.ร้อยละความพึงพอใจของผู้บริหารต่อการใช้
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 

ร้อยละ 95 80 85 90 95 รองอธิการบดีฝ่าย
นโยบาย 

และพัฒนาระบบ 

สวส. 

34.ระดับผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน 
ระดับมหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์ สกอ. 

คะแนน ดีมาก ด ี ด ี ดีมาก ดีมาก อธิการบด ี สปก. 
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การวิเคราะห์สถานการณ์คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
      2.2.1  สภาพแวดล้อมภายใน 
รหัส ประเด็นปัจจัย 

จุดแข็ง (Strengths) 
S1 มีหลักสูตรที่หลากหลายในศาสตร์บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  
S2 หลักสูตรมีการปรับปรุงให้ตอบสนองความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและตรง

ตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
S3 บุคลากรส่วนใหญ่มีความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพ มีทักษะและความช านาญด้านเทคโนโลยี 
S4 ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ได้รับการยอมรับจากสถานประกอบการในด้านการท างาน 
S5 การเรียนการสอนเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ จึงส่งผลให้ผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถท างานได้จริงใน

สถานประกอบการ 
S6 มีพ้ืนที่ที่สามารถกระจายการศึกษาได้ครอบคลุมทั่วเขตภาคเหนือ 
S7 หลักสูตรมีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ ทักษะการใช้ชีวิต ผ่านงานบริการวิชาการ และ

ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลก 
S8 คณะฯ มีเครือข่ายความร่วมมือทางด้านวิชาการกับสถาบันทางการศึกษา สถานประกอบการ และ

หน่วยงานภายนอก 
S9 ค่าบ ารุงการศึกษาต่ ากว่าสถาบันการศึกษาอ่ืน 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
w1 สัดส่วนของอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ และคุณวุฒิปริญญาเอกยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
w2 สัดส่วนของอาจารย์ต่อนักศึกษาไม่เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตร (1:25 สังคม) (1:20 

วิทยาศาสตร์) 
w3 งานวิจัยที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ กพอ.ก าหนด 
w4 การสนับสนุนการพัฒนาตนเองในเชิงวิชาชีพของอาจารย์มีน้อย 
w5 ขาดทีมงานวิจัยที่เข้มแข็ง และงบประมาณสนับสนุนผลงานวิจัย/งานวิชาการท่ีมีคุณภาพ 
w6 ภาระงานสอนและภาระด้านอ่ืนๆ มาสมดุลกันระหว่างหลักสูตร  
w7 ขาดการบูรณาการงานวิจัย งานบริการวิชาการ การเรียนการสอน ที่เชื่อมโยงเพ่ือน าไปสู่การ

ถ่ายทอดสู่ชุมชน 
w8 อาจารย์ไม่ครบมีผลต่อการประเมิน/เกณฑ์การประเมินไม่สะท้อนการประเมินอาจารย์ 
w9 อาจารย์ขาดความเข้าใจการประกันคุณภาพการศึกษา 

w10 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่ตระหนักในเรื่องการบริหาร
หลักสูตร/การดูแลนักศึกษา 

w11 นักศึกษาขาดโอกาสในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษาในสถานประกอบการที่
หลากหลาย 

w12 ขาดงบประมาณสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน 
w13 นักศึกษาขาดทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ IT และการน าเสนองาน 
w14 นักศึกษาขาดระเบียบวินัยและความรับผิดชอบ 
w15 ระบบการลงทะเบียนของนักศึกษามีความซับซ้อน 
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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 และ

การพัฒนาธุรกิจที่เก่ียวข้อง เช่น ธุรกิจระหว่างประเทศ  
โลจิสติกส์ เป็นนต้น 

O3 รัฐบาลส่งเสริมการค้าชายแดนแถบอนุภาคลุ่มแม่น้ าโขง ซึ่งให้ความส าคัญในเรื่องของการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์การค้าระหว่างประเทศและการขนส่ง 

O4 นโยบายรัฐบาลในการพัฒนาระบบการคมนาคมการขนส่งท าให้เกิดธุรกิจที่หลากหลาย (รถไฟราง
คู่ รถไฟความเร็วสูง สนามบิน) 

O5 การสนับสนุนเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) สร้างโอกาสทางการศึกษา 
O6 รัฐบาลสนับสนุนด้านการท่องเที่ยวให้เป็นแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
O7 นโยบายหลักไทยแลนด์ 4.0 เน้นด้านภาษาและ IT (Smart Farmer/ start up)  
O8 นโยบายที่สนับสนุนการศึกษาของกลุ่มอาชีวะ และมุ่นเน้นการจัดการศึกษาของกลุ่มต่อเนื่องใน

ระดับมหาวิทยาลัย 
O9 มหาวิทยาลัยมีนโยบายสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการและสหกิจศึกษาในลักษณะหุ้นส่วนหรือ

เครือข่าย ระหว่าง ม. กับสถานประกอบการทั้งในและต่างประเทศ 
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 ส่งผลกระทบต่องบประมาณในการพัฒนาการเรียนการสอนของ

พ้ืนที่ 
T5 การเปลี่ยนแปลงด้านความต้องการของตลาดแรงงาน จากเดิมใช้แรงงานคน กลายเป็นใช้

เทคโนโลยีเข้ามาทดแทน 
T6 มาตรฐานการประกันคุณภาพที่เข้มข้นข้ึน 
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รหัส ประเด็นปัจจัย 
T7 ความไม่แน่นอนของกฎระเบียบและแนวปฏิบัติการกู้ยืมเงิน กยศ. 
T8 ความเชื่อมั่นจากหน่วยงานภายนอกที่มีต่อสถาบันลดลง 
T9 ปัจจุบันมีเทคโนโลยีเข้ามาทดแทนแรงงานคน (robotic) สง่ผลต่อผู้ส าเร็จการศึกษา 

T10 สภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวส่งผลต่อการตัดสินใจในการศึกษาต่อ 
T11 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนการสอนสู่การเรียน

ออนไลน์ ส่งผลต่อการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน 
T12 การเปิดเสรีทางการค้าส่งผลต่อการตัดสินใจจ้างงานของผู้ประกอบการ มีการโยกย้ายแรงงาน 

กระทบต่อการมีงานท า 
T13 ความไม่เสถียรของนโยบายการศึกษาไทย 
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 บทท่ี 3 

แผนยุทธศาสตร์การพฒันา 
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร ์

ปรัชญา   
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จัดการศึกษามุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ  

เสริมสร้างประสิทธิภาพสู่มาตรฐานการศึกษา เพื่อการพัฒนาประเทศ 

ปณิธาน   
บัณฑิตคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เป็นคนดี มีความรอบรู้ทางวิชาการ วิชาชีพ  

พร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม 

วิสัยทัศน์  
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม เป็นผู้รอบรู้ เพ่ือการพัฒนาประเทศ 

ค่านิยมหลัก 
“Step Forward Together” 

พันธกิจ   
 1. ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความรอบรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และมีสมรรถนะวิชาชีพ 
สอดคล้องกับความต้องการเพื่อพัฒนาประเทศ 
 2. ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งในการท างานวิจัย การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และนวัตกรรม 
ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และประเทศชาติ 
  3. เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ และบริการวิชาการ เพ่ิมขีดความสามารถแก่สังคม ชุมชน และท้องถิ่น 
เพ่ือการพัฒนาประเทศ 
  4. อนุรักษ์และสืบสานประเพณีท้องถิ่น ภูมิปัญญาล้านนา และทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม         
มีความภาคภูมิใจ และเห็นในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม 
  5. บริหารจัดการหน่วยงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในการท างาน           
มีความรักความสามัคคี และพร้อมที่ก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน 

อัตลักษณ์ (Identity) 

   บัณฑิตนักปฏิบัติผู้รอบรู้  

เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

ศูนย์กลางการเรียนรู้ บริการวิชาการและวิชาชีพเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถแก่สังคมและชุมชน 
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“SMART BALA HANDS – ON” 

S  :  Sociability   มีความสามารถในการปรับตัว การอยู่ร่วมในสังคม 

M  :  Morality    มีคุณธรรม 

A  :  Awareness   มีความตระหนกัรู้ 

R  :  Resilience    มีความเป็นนกัสู้ ทรหด อดทน 

T  :  Technology    มีความสามารถด้านเทคโนโลยี 

B  :  Brilliance    มีความเฉลียวฉลาด 

A  :  Accountability  มีความรับผิดชอบ 

L  :  Learning    มีการเรียนรู้     

A  :  Ability    มีความรู้ความสามารถ 
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ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561- 2580) แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579)  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศาสตร์กระทรวง อว. แผนยุทธศาสตร์ มทร.ลา้นนา ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)  

กับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุงคร้ังท่ี 2 กนัยายน 2562) 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี

(พ.ศ. 2561- 2580) 
แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 12  

(พ.ศ. 2560 – 2564) 
ยุทธศาสตร์กระทรวง อว. 

แผนยุทธศาสตร์ มทร.ล้านนา 
ระยะ 5 ป ีพ.ศ. 2561 – 2565 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะบริหารธุรกิจและศิลป
ศาสตร์  

พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุงคร้ังท่ี 2 กันยายน 
2562) 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการศกึษาเพือ่ความ
มั่นคงของสังคมและประเทศชาต ิ

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพทุกชว่งวัย
และการสรา้งสังคมแห่งการเรียนรู ้

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพมนุษย์ 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การผลิตกําลังคน
ด้าน ววน. ทีม่ีคุณภาพสูงเพื่อ 

ยกระดับขีดความสามารถ ในการ
แข่งขนัของประเทศ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การพัฒนาการ
จัดการศึกษาให้ทนัสมัย มี
คุณภาพ และสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรhู 

ยทุธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนา
การศกึษาเพือ่ผลิตกําลังคนนัก
วิชาชีพทีเ่นน้การปฏิบัติ (Hands-
on) 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาการศึกษาเพื่อผลิตกําลังคนนกั
ปฏิบัติ (Hands-on) 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้าง
ความสามารถทางการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน 
การวจิัยและนวัตกรรม เพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 7 การพัฒนาโครงการ
สร้างพื้นฐานและระบบโลจิสตกิส ์

ยุทธศาสตร์ท่ี 8 การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ท่ี 9 การพัฒนาภาคเมอืง 
และพื้นที่เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การวิจัยและ
นวัตกรรมทีต่อบโจทย์ของ
ประเทศ และสร้างระบบนิเวศ
การวจิัย 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การยกระดับ
คุณภาพ ชีวิต และเศรษฐกิจ ฐาน
รากดว้ย อววน 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนา
มหาวิทยาลัยเพือ่การเติบโต
ร่วมกับการพัฒนาประเทศ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การเสริมสร้าง
นักศกึษาและบุคลากรให้มี
เอกลักษณ์ อัตลกัษณ์ ความ
ภาคภูมิใจทางศิลปวฒันธรรม ภูมิ
ปัญญาล้านนา 
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนางานวิจัยเพื่อการเติบโตร่วมกับ
การพัฒนาประเทศ ตอบสนองตอ่ความต้องการของท้องถิ่น 
โดยบูรณาการระหว่างศาสตรแ์ละใชเ้ทคโนโลยีสนับสนุน
การยกระดับศักยภาพภาคธุรกิจ ภาคการผลิต ภาคบริการ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนามหาวทิยาลัยให้มีศักยภาพด้าน
บริการวิชาการเพือ่สรา้งประโยชน์ให้กับชุมชน สังคม โดย
นําศาสตรแ์ห่งพระราชามาสร้างความเขม้แข็งอย่างต่อเนือ่ง
และย่ังยืน และเป็นกําลังสําคัญของประเทศ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  และสิ่งแวดล้อม  
เพื่อธํารงรกัษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม ภมูิปัญญา สร้างสมดุล 
ของสังคมกับสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การจัดการศกึษาเพือ่สร้างเสริม
คุณภาพชีวิตทีเ่ป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาประสทิธิภาพของ
ระบบบริหารจัดการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การบริหารจัดการใน
ภาครัฐการป้องกนัการทจุริตและ
ประพฤติมชิอบและธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาการ
จัดการศึกษาให้ทนัสมัย มี
คุณภาพ และสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู ้

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาการ
บริหารจัดการและสร้างฐาน
วัฒนธรรมองตก์ร 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5  พัฒนาการบริหารจัดการ การสร้าง
วัฒนธรรมองคก์ร เพื่อสูก่ารเป็นองค์กรธรรมภิบาล และ
องค์กรคุณภาพที่มีขีดความสามารถสูง (HPO) 
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แผนผังสรุปภาพความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ.2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 มีนาคม 2562) 

วิสัยทัศน ์ เป็นผู้น าในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติใหม้ีทักษะในการบูรณาการศาสตร์ด้านวิชาชีพ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐานสากล เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ชุมชน สังคม   

พันธกิจ 1. จัดการศึกษาด้านบริหารธุรกจิและศลิปศาสตร์ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ โดยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ที่มทีักษะด้านวิชาชีพ เทคโนโลย ีและพัฒนาตนเองได้ 
2. บูรณาการวจิัย นวัตกรรม ที่สร้างองค์ความรู้ เพื่อให้เกิดประโยชน์กบัชุมชน น าสู่การเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ 
3. บริการวิชาการ มุ่งเน้นถ่ายทอดองค์ความรู้หรือนวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพชวีิตของชุมชน สังคม   
4. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  และสิ่งแวดล้อม  เพื่อธ ารงรักษาไว้ซ่ึงศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญา สรา้งสมดุล ของสังคมกับสิ่งแวดล้อม 
5. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภบิาล มุ่งเน้นพัฒนาองค์กรสู่องค์กรคุณภาพ (HPO)  

เป้าหมายหลัก ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
การศึกษาเพือ่ผลิตก าลังคนนัก

วิชาชีพที่เน้นปฏิบัติการ     
(Hands-On) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนามหาวิทยาลยัเพื่อการเติบโตร่วมกับการพัฒนา
ประเทศ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้าง
นักศึกษาและบุคลากรให้มี
เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ความ

ภาคภูมิใจล้านนา
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการบรหิารจดัการ
และการสร้างฐานวัฒนธรรมองค์กร 

 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

การพัฒนาการศึกษาเพือ่ผลิต
ก าลังคนนักปฏิบัต ิ(Hands-on) 

การพัฒนางานวิจั ย เพื่อการเติบ โต
ร่วมกับการพัฒนาประเทศ ตอบสนอง
ต่อความต้องการของท้องถิ่น โดยบูรณา
การระหว่างศาสตร์และใช้เทคโนโลยี
สนับสนุนการยกระดับศักยภาพภาค
ธุรกิจ ภาคการผลิต ภาคบริการ 

พั ฒ น า ม ห า วิ ท ย า ลั ย ใ ห้ มี
ศักยภาพด้านบริการวิชาการ
เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน 
สั ง คม  โ ดยน าศ าสตร์ แห่ ง
พ ร ะ ร า ช า ม า ส ร้ า ง ค ว า ม
เข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง และเป็น
ก าลังส าคัญของประเทศ 

ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  และ
สิ่งแวดล้อม  เพื่อธ ารงรักษาไว้ซ่ึง
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา สร้าง
สมดุล ของสังคมกับสิ่งแวดล้อม 

พัฒนาการบริหารจัดการ การสร้างวัฒนธรรม
องค์กร เพื่อสู่การเป็นองค์กรธรรมภิบาล และ
องค์กรคุณภาพที่มีขีดความสามารถสูง (HPO) 

เป้าประสงค์ เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความ
รอ บ รู้  มี คุ ณ ธ ร ร ม  จ ริ ย ธ ร ร ม 
จรรยาบรรณ และมีสมรรถนะ
วิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการ
เพื่อพัฒนาประเทศ 

เพื่อให้คณาจารย์และนักศึกษาได้รับการ
ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งในการ
ท างานวิจยั การเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ และนวัตกรรม ที่เป็นประโยชน์
ต่อสังคม ชุมชน และประเทศชาต ิ

เพื่อให้คณะบริหารธุรกจิและ
ศิลปศาสตร์เป็นศูนย์กลางการ
เรียนรู้ และบริการวิชาการ 
เพิ่มขีดความสามารถแก่สังคม 
ชุมชน และท้องถิ่น เพือ่การ
พัฒนาประเทศ 

เพื่อให้คณาจารย์และนักศึกษา มี
ความภาคภูมิใจ เห็นในคุณค่าของ
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 
ภูมิปัญญาลา้นนา และ
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
ร่วมอนุรักษ์และสบืสานไปพร้อม
กับการพัฒนาประเทศ 
 
 
 
 
 

เพื่อให้คณะบริหารธุรกจิและศิลปศาสตร์ มี
การจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล นักศึกษา
มีความสุขในการเรียน การใช้ชีวิตในคณะ 
มหาวิทยาลัย คณาจารย์ มีคุณภาพชีวิตที่ดี มี
ความสุขในการท างานมีความรักความสามัคคี 
และพร้อมที่กา้วไปขา้งหน้าด้วยกัน 



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ. 2561-2565(ปรับปรุง) 
 

45 

 

 

กลยุทธ ์ 1. พัฒนาการแนะแนวการศึกษา
และการรับนักศึกษาเชิงรุก 

2. ผลิตบัณฑิตให้มีอัตลักษณ์ 
SMART BALA Hands - On 

3. พัฒนาหลักสูตร เพื่อพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพของ
บัณฑิตให้เป็นผู้มีความ รอบรู้            
มีความเป็นเลิศทางวิชาชีพ 
เพื่อการพัฒนาประเทศ 

4. พัฒนาหลักสูตรเพื่อส่งเสริม
การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life 
Long Learning) 

5. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้  
การพัฒนาผู้เรียนแบบ บูรณา
การ เพื่อใหบ้ัณฑิตมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
เหมาะสมในการใช้ชีวิตและ
ท างานในศตวรรษที่ 21 

6. สร้างความเข้มแข็งด้าน
วิชาการโดยปรับปรุงหลักสูตร
ให้เหมาะสมกับบริบทของ
คณะในแต่ละจังหวัด และ
สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงาน 

1. พัฒนาอาจารย์ด้านทกัษะในการ
ท าวิจยั ที่สามารถน าไปสู่การรับ
ทุนสนับสนุนการท าวจิัยจาก
หน่วยงานภายนอก หรือน าไปใช้
ในการพัฒนาการเรียน           
การสอน 

2. ส่งเสริมการท าวิจัย และ           
การเผยแพร่ผลงานวจิัย                
ในระดับชาติ และระดับนานาชาติ 

1. ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ ค ณ ะ
บริ ห าร ธุ รกิ จ และ  ศิ ลป
ศาสตร์เป็นศูนย์กลาง การ
เ รี ย น รู้ แ ล ะ ก า รบ ริ ก า ร
วิชาการบนพื้นฐานความ
ต้ อ งการขอ งชุ มชนและ
ท้องถิ่น 

1. ส่งเสริมให้นักศึกษา อาจารย์ 
และบุคลากร รับรู้ในคุณค่า
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ล้านนา และทรัพยกรธรรม
ชาติสิ่งแวดล้อม 

2. ส่งเสริมการร่วมอนุรักษ์และสืบ
สานวัฒนธรรมประเพณีผ่าน
การจัดการเรียนการสอน 
และการท ากิจกรรม 

3. ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร น า ป รั ช ญ า
เศรษฐกิจพอเพียงในการ
พัฒนาตนเองและสังคม 

1. ส่งเสริมการท าผลงานทางวิชาการเพื่อขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ ผศ. รศ. และ ศ.  
2. พัฒนาอาจารย์ให้สามารถจัดการเรียนรู้ที่
เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้พัฒนาอาจารย์ให้
สามารถจัดการเรียนรู้ที่เน้นผลลัพธ์การ
เรียนรู ้
3. พัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้ ทกัษะการ
จัดการเรียนการสอนแบบศตวรรษที ่21 
และวิชาชพีที่เหมาะสมที่สามารถประยกุต์ใช้
ได้จริง 
4. พัฒนางานการประกันคุณภาพการศึกษา 
5. พัฒนาระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของสายวิชาการและสายสนบัสนุน 
6. พัฒนาการบริหารจัดการคณะ
บริหารธุรกิจและ ศิลปศาสตร์ภายใต้หลกั 
ธรรมาภิบาล 
7. พัฒนางานการประชาสัมพันธ์และสือ่สาร
องค์กร 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ พ.ศ. 2561 -2565 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 กันยายน 2562) 

พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
1. ด้านการจัดการ

เรียนการสอน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการศึกษาเพ่ือ
ผลิตก าลังคนนักปฏิบัติ (Hands-on) 

 เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่ มีความ
ร อ บ รู้  มี คุ ณ ธ ร ร ม  จ ริ ย ธ ร ร ม 
จรรยาบรรณ และมีสมรรถนะวิชาชีพ 
สอดคล้องกับความต้องการเพื่อพัฒนา
ประเทศ 

1. พัฒนาการแนะแนวการศึกษาและการรับนักศึกษาเชิงรุก 
2. ผลิตบัณฑิตให้มีอัตลักษณ์ SMART BALA Hands - On 
3. พัฒนาหลักสูตร เพ่ือพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของบัณฑิตให้
เป็นผู้มีความ รอบรู้  มีความเป็นเลิศทางวิชาชีพ เพ่ือการพัฒนา
ประเทศ 
4. พัฒนาหลักสูตรเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long 
Learning) 
5. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้  การพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการ 
เพ่ือให้บัณฑิตมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เหมาะสมในการใช้ชีวิต
และท างานในศตวรรษท่ี 21 
6. สร้างความเข้มแข็งด้านวิชาการโดยปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสม
กับบริบทของคณะในแต่ละจังหวัด และสอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงาน 

2. ด้านการวิจัย ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนางานวิจัยเพ่ือ
การเติบโตร่วมกับการพัฒนาประเทศ 
ตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่น 
โดยบูรณาการระหว่างศาสตร์และใช้
เทคโนโลยีสนับสนุนการยกระดับศักยภาพ
ภาคธุรกิจ ภาคการผลิต ภาคบริการ 

เ พ่ือให้คณาจารย์และนักศึกษา
ได้รับการส่งเสริมและสร้างความ
เ ข้ ม แ ข็ ง ใ น ก า ร ท า ง า น วิ จั ย            
การเผยแพร่ผลงาน ทางวิชาการ 
และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ
สังคม ชุมชนและประเทศชาติ 

1. พัฒนาอาจารย์ด้านทักษะในการท าวิจัย ที่สามารถน าไปสู่การรับ
ทุนสนับสนุนการท าวิจัยจากหน่วยงานภายนอก หรือน าไปใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอน 
2. ส่งเสริมการท าวิจัย และการเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติ และ
ระดับนานาชาติ 

3. ด้านการบริการ
วิชาการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนามหาวิทยาลัยให้มี
ศักยภาพด้านบริการวิชาการเพ่ือสร้าง
ประโยชน์ ให้กับชุมชน สังคม โดยน า

เพ่ือให้คณะบริหารธุรกิจและศิลป
ศาสตร์เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้  
แ ล ะบ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร  เ พ่ิ ม ขี ด

1. ส่งเสริมให้คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้
และการบริการวิชาการบนพื้นฐานความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

ศาสตร์แห่งพระราชามาสร้างความเข้มแข็ง
อย่างต่อเนื่อง เป็นก าลังส าคัญของประเทศ 

ความสามารถแก่สังคม ชุมชน และ
ท้องถิ่น เพ่ือการพัฒนาประเทศ 

4. ด้านการท านุ
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
และสิ่งแวดล้อม  เพ่ือธ ารงรักษาไว้ซึ่ง
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา สร้างสมดุล 
ของสังคมกับสิ่งแวดล้อม 

เพ่ือให้คณาจารย์และนักศึกษา มี
ความภาคภูมิใจ เห็นในคุณค่าของ
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 
ภูมิปัญญาล้านนา และทรัพยากร  
ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ร่วมอนุรักษ์
และสืบสานไปพร้อมกับ การพัฒนา
ประเทศ 

1. ส่งเสริมให้นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร รับรู้ ในคุณค่า
ศิลปวัฒนธรรม ภู มิปัญญาล้านนา และทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม 
2. ส่งเสริมการร่วมอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีผ่านการ
จัดการเรียนการสอน และการท ากิจกรรม 
3. ส่งเสริมการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาตนเองและ
สังคม 

5. ด้านการบริหาร
จัดการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาการบริหารจัดการ 
การสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือสู่การเป็น
องค์กรธรรมาภิบาล และองค์กรคุณภาพที่
มีขีดความสามารถสูง  

เพ่ือให้คณะบริหารธุรกิจและศิลป
ศาสตร์ มีการจัดการภายใต้หลัก             
ธรรมาภิบาล นักศึกษา มีความสุข
ในการเรียนการใช้ชีวิตในคณะและ
มหาวิทยาลัย และคณาจารย์มี
คุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในการ
ท างาน  มีความรักความสามัคคี 
และพร้อมที่ก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน 

1. ส่งเสริมการท าผลงานทางวิชาการเพ่ือขอต าแหน่งทางวิชาการ ผศ. 
รศ. และ ศ.  
2. พัฒนาอาจารย์ให้สามารถจัดการเรียนรู้ที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ 
3. พัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้ ทักษะการจัดการเรียนการสอนแบบ
ศตวรรษท่ี 21 และวิชาชีพที่เหมาะสมที่สามารถประยุกต์ใช้ได้จริง 
4. พัฒนางานการประกันคุณภาพการศึกษา 
5. พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของสายวิชาการและ
สายสนับสนุน 
6. พัฒนาการบริหารจัดการคณะบริหารธุรกิจและ ศิลปะศาสตร์
ภายใต้หลัก ธรรมาภิบาล 
7. พัฒนางานการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 
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ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ปรับปรุงครั้งที ่2 กันยายน พ.ศ. 2562  
และผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

 
พันธกิจที่ 1 : ด้านการเรียนการสอน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 :  การพัฒนาการศึกษาเพื่อผลิตก าลังคนนักปฏิบัติ (Hands-on) 
เป้าประสงค์ :  เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความรอบรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และมีสมรรถนะวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการเพื่อพัฒนาประเทศ 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ 

หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย 

2563 2564 2565 2563 2564 2565 
1. ร้อยละของบัณฑิตที่มีงาน
ท าตรงตามสาขาวิชาชีพ 

ร้อย
ละ 

75 75 80 1. พัฒนาการแนะแนวการศึกษาและการ
รับนักศึกษาเชิงรุก 

1. ร้อยละของจ านวนนกัศึกษาที่เป็นไปตามแผนรับนักศึกษา ร้อยละ 75 80 85 

2. สัดส่วนการรับนักศึกษาสายวิชาชีพตอ่สายวิชาการ เป็น 
70 : 30 

คน 70:30 70:30 70:30 

2. ผลิตบัณฑิตให้มีอัตลักษณ์ SMART 
BALA Hands - On 

3. ร้อยละของนักศึกษาทกุชั้นปีได้รับการส่งเสริมสนับสนุน
ให้มีทักษะตามกรอบ TQF และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
คณะและมหาวิทยาลยั 

ร้อยละ 100 100 100 

2. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต ตามกรอบ TQF และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
มหาวิทยาลัย 

ระดับ 4.25 4.50 4.75 3. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้การพัฒนา
ผู้เรียนแบบ บูรณาการ เพื่อใหบ้ัณฑิตมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เหมาะสมใน
การใช้ชีวิตและท างานในศตวรรษที่ 21 

 

4. ร้อยละนักศึกษาชั้นปีสุดทา้ยที่ผ่านเกณฑ์การสอบทักษะ 
ด้านภาษาและไอท ี

ร้อยละ 70 75 80 

5. ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานท าตรงสาขาวิชาชพีมีงานท า
ภายใน 1 ปี หลังส าเร็จการศึกษา 

ร้อยละ 70 75 80 

6. ร้อยละของบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการ ร้อยละ 10 15 20 

4. พัฒนาหลักสูตร เพือ่พัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพของบัณฑิตให้เป็นผูม้ี
ความ รอบรู้ มีความเป็นเลิศทางวิชาชีพ 
เพื่อการพัฒนาประเทศ 

7. ร้อยละของหลักสูตรที่นักศึกษามีผลการเรียนรู้เป็นไป
ตามที่หลักสูตรก าหนด 

ร้อยละ 70 75 80 

8. ร้อยละของหลักสูตรวิชาชพีหรือหลกัสูตรปฏิบัติการต่อ
หลักสูตรวิชาการที่สร้างบัณฑิตนักปฏิบตัิมืออาชีพ 

ร้อยละ 20 25 30 
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ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ 

หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย 

2563 2564 2565 2563 2564 2565 
5. พัฒนาหลักสูตรเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิต (Life Long Learning) 

9. ร้อยละของหลักสูตรที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ร้อยละ 20 25 30 

6. สร้างความเข้มแข็งด้านวิชาการโดย
ปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมกับบริบท
ของคณะในแต่ละจังหวัด และสอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดแรงงาน 

10. จ านวนหลักสูตรที่ได้รับการปรับปรงุให้จัดการเรียนรู้
เน้นการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการ เพือ่ให้มีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ และสอดคล้องกับตลาดแรงงาน ตามบริบทของ
หลักสูตรในคณะที่เปิดการเรียนการสอนในแต่ละจังหวัด  

หลักสูตร 6 6 6 
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พันธกิจที่ 2 : ด้านการวิจัย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 :  การพัฒนางานวิจัยเพื่อการเติบโตร่วมกับการพัฒนาประเทศ ตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่น โดยบูรณาการระหว่างศาสตร์และใช้
เทคโนโลยีสนับสนุนการยกระดับศักยภาพภาคธุรกิจ ภาคการผลิต ภาคบริการ 
เป้าประสงค์ : เพื่อให้คณาจารย์และนักศึกษาได้รับการส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งในการท างานวิจัย การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และนวัตกรรม ที่เป็นประโยชน์
ต่อสังคม ชุมชน และประเทศชาติ 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ 

หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย 

2563 2564 2565 2563 2564 2565 
ร้อยละของงานวจิัยที่มีองค์
ความรู้ สามารถน าไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อชุมชนและ
เผยแพร่ในระดับชาติหรือ
นานาชาต ิ จดสิทธิบัตรหรืออนุ
สิทธิบัตร 

ร้อย
ละ 

70 80 90 7. พัฒนาอาจารย์ดา้นทักษะในการท า
วิจัย ที่สามารถน าไปสู่การรับทุน
สนับสนุนการท าวจิัยจากหน่วยงาน
ภายนอก หรือน าไปใช้ในการพัฒนาการ
เรียนการสอน 

11. ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาทักษะในการท า
วิจัยที่สามารถน าไปสู่การรับทุนสนับสนนุการท าวจิัยจาก
หน่วยงานภายนอก 

ร้อยละ 70 75 80 

12. จ านวนผลงานวิจยัที่สามารถน าไปพัฒนาการเรียนการ
สอน 

ผลงาน 80 90 100 

8. ส่งเสริมการท าวิจัย และการเผยแพร่
ผลงานวิจัย ในระดับชาติ และระดับ
นานาชาต ิ

13.  จ านวนผลงานวจิัย และนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่
ในระดับชาติและนานาชาต ิ

ผลงาน 140 160 200 
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พันธกิจที่ 3 : ด้านการบริการวิชาการ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 :  พัฒนามหาวิทยาลัยให้มีศักยภาพด้านบริการวิชาการเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน สังคม โดยน าศาสตร์แห่งพระราชามาสร้างความเข้มแข็ง
อย่างต่อเนื่อง และเป็นก าลังส าคัญของประเทศ 
เป้าประสงค์  : เพื่อให้คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ และบริการวิชาการ เพิ่มขีดความสามารถแก่สังคม ชุมชน และท้องถิ่น เพื่อการพัฒนา
ประเทศ 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย 

2563 2564 2565 2563 2564 2565 
จ านวนชุมชนที่เกิดความ
เข้มแข็ง และได้รับบริการทาง
วิชาการที่สร้างประโยชน์ใหก้ับ
ตนเอง ชุมชน และสังคม   

ชุมชน  6 6 6 9. ส่งเสริมให้คณะบรหิารธุรกิจและศิลป
ศาสตร์เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และการ
บริการวิชาการบนพื้นฐานความต้องการ
ของชุมชนและท้องถิ่น 

 

14. จ านวนงานบริการวิชาการที่สามารถน าไปพัฒนาการ
เรียนการสอน 

ผลงาน 30 40 50 

15. จ านวนผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับประโยชน์จากการบริการ
วิชาการด้านการบัญช ีด้านการบริหารธรุกิจและด้านการ
ท่องเที่ยวและ การบริการ 

หน่วยงาน 80 90 100 
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พันธกิจที่ 4 : ด้านศิลปวัฒนธรรม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 :  ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  และสิ่งแวดล้อม  เพื่อธ ารงรักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา สร้างสมดุล ของสังคมกับสิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงค์ :  เพื่อให้คณาจารย์และนักศึกษา มีความภาคภูมิใจ เห็นในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ภูมิปัญญาล้านนา และทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมร่วมอนุรักษ์และสืบสานไปพร้อมกับการพัฒนาประเทศ 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ 

หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย 

2563 2564 2565 2563 2564 2565 
ร้อยละของนักศึกษา และ
บุคลากร ที่มเีข้าร่วมกิจกรรม 
เกิดความภาคภูมิใจ และเห็น
คุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทย 
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น และรว่ม
รักษาสิ่งแวดล้อม  

ร้อย
ละ 

90 95 100 10. ส่งเสริมให้นักศึกษา อาจารย์ และ
บุคลากร รับรู้ในคุณค่าศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาลา้นนา และทรัพยกรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม 

16. จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่นักศึกษา อาจารย์ และ
บุคลากร รับรู้ในคุณค่า ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาลา้นนา 
และทรัพยกรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

โครงการ 60 80 100 

11. ส่งเสริมการร่วมอนุรักษ์และสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีผ่านการจัดการเรียน
การสอน และการท ากิจกรรม 

17. จ านวนโครงการ/กิจกรรม ด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาล้านนา และทรัพยกรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่บูรณา
การกับการเรียนการสอน หรือกิจกรรมนักศึกษา 

โครงการ 10 15 20 

12. ส่งเสริมการน าปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในการพัฒนาตนเองและสังคม 

18. จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่นักศึกษาและบุคลากรน า
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้และเกิดประโยชน์ต่อ
ชุมชนและผู้เรียน 

โครงการ 5 7 10 
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พันธกิจที่ 5 : ด้านการบริหารจัดการหน่วยงาน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 :  พัฒนาการบริหารจัดการ การสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพื่อสู่การเป็นองค์กรธรรมภิบาล และองค์กรคุณภาพที่มีขีดความสามารถสูง (HPO) 
เป้าประสงค์ :  เพื่อให้คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มีการจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล นักศึกษามีความสุขในการเรียน การใช้ชีวิตในคณะ มหาวิทยาลัย 
คณาจารย์ มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความสุขในการท างานมีความรักความสามัคคี และพร้อมที่ก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ 

หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย 

2563 2564 2565 2563 2564 2565 
ร้อยละของตัวชีว้ัดของแผนกล
ยุทธ์บรรลุตามเป้าหมายของ
การด าเนินการในแต่ละป ีโดยมี
การก ากับติดตามในรูป 
Deming Cycle (PDCA)  

ร้อย
ละ 

80 80 80 13. ส่งเสริมการท าผลงานทางวิชาการ
เพื่อขอต าแหน่งทางวิชาการ ผศ. รศ. 
และ ศ.  

19. ร้อยละของบุคลากรที่มีต าแหน่งทางวิชาการ  ร้อยละ 15 18 20 

14. พัฒนาอาจารย์ให้สามารถจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ 

20. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาให้สามารถจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ 

ร้อยละ 80 90 100 

15. พัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้ ทกัษะ
การจัดการเรียนการสอนแบบศตวรรษที ่
21 และวิชาชีพที่เหมาะสมที่สามารถ
ประยุกต์ใช้ได้จริง 

21. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ทกัษะ
การจัดการเรียนการสอนแบบศตวรรษที ่21 และวิชาชพีที่
เหมาะสมที่สามารถประยุกต์ใช้ได้จริง 

ร้อยละ 80 90 100 

16. พัฒนางานการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

 

22. ระดับผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร และคณะตามเกณฑ์ สกอ. 

ระดับ ดี ดี ดี 

23.  ร้อยละความส าเร็จของตัวชี้วัดของกลยุทธ์ที่เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

ร้อยละ 80 80 80 

24. มีการด าเนินการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ  และ
น าไปสู่การน าไปสู่องค์ความรู้ที่ชัดเจน และน าไปสู่การปฏิบัติ 

ประเด็น  2 2 2 

25. จ านวนหัวข้อความเส่ียงที่ใชก้ารบรหิารความเส่ียงและ
ด าเนินการให้ความเส่ียงลดลงจากเดิม 

หัวข้อ 2 2 2 
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ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ 

หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย 

2563 2564 2565 2563 2564 2565 
26. จ านวนหลักสูตรที่บริหารจัดการคุ้มทุน สามารถบริหาร
จัดการการเงินงบประมาณของคณะฯ ให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด และเกิดความคุ้มค่า 

หลักสูตร 4 5 6 

27. จ านวนระบบสารสนเทศที่ได้รับการพัฒนาให้สอดคล้อง
กับกิจกรรมของคณะฯ น าไปเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการ 
และบ ารุงรักษาใหอ้ยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 

ระบบ 1 1 1 

ระดับความพึงพอใจของ
บุคลากรด้านภาวะความสุขใน
การท างาน และการมีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการหน่วยงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล 

ระดับ 4.00 4.25 4.50 17. พัฒนาระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของสายวิชาการและสาย
สนับสนุน 

28. ระดับความพึงพอใจของการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของสายวิชาการและสายสนับสนุน 

ระดับ ดี ดี ดี 

18. พัฒนาการบริหารจัดการคณะ
บริหารธุรกิจและ ศิลปศาสตร์ภายใต้หลกั 
ธรรมาภิบาล 

29. ร้อยละผลการประเมินของคณะบริหารธุรกิจและศิลป
ศาสตร์ด้านหลักธรรมาภิบาล 

ร้อยละ 80 85 90 

30. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรดา้นภาวะความสุขใน
การท างาน 

ระดับ ดี ดี ดี 

31. จ านวนพื้นที่หนว่ยงานที่มกีารสร้างบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมที่ด ีทั้งเชิงวิชาการและคุณภาพชีวิต (Green 
Faculty) 

จ านวน
พื้นที่ 

1 1 

 

1 

19. พัฒนางานการประชาสัมพันธ์และ
สื่อสารองค์กร 

32. ระดับความพึงพอใจของการประเมินผลงานการ
ประชาสัมพันธแ์ละสื่อสารองค์กร 

ระดับ ดี ดี ดี 
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แผนกลยุทธ์ทางการเงิน  

แหล่งที่มาและการจัดหา 
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มีแหล่งงบประมาณรายได้หลักอยู่ 2 แหล่งงบประมาณ คือ รายได้จากงบประมาณแผ่นดิน และ รายได้จากค่าธรรมเนียม

การศึกษา ส่วนรายได้อ่ืนๆ มาจากการจัดการฝึกอบรมให้บุคลภายนอกของหน่วยงานในสังกัด รายได้จากการให้เช่าหอพัก เป็นต้น สามารถแสดงได้ดังตารางต่อไปนี้ 
ตารางท่ี 1 งบประมาณรายรับ-รายจ่ายตามแผนกลยุทธ์ 

หน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
 

ล าดับ
ที่ 

รายการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  

หมายเหตุ 
2561 2562 2563 2564 2565 

เงินรายได้             
1 รายได้จากงบประมาณแผ่นดิน 70,930,318.00 69,632,245.00 66,150,632.75 62,843,101.11 59,700,946.06 ลดลงร้อยละ 5 ต่อปี (ปี 62 ปรับเป็นปัจจุบัน) 
2 รายได้จากกค่าธรรมเนียมการศึกษา 77,108,755.00 79,620,000.00 75,639,000.00 71,857,050.00 68,264,197.50 ลดลงร้อยละ 5 ต่อปี (ปี 62 ปรับเป็นปัจจุบัน) 
3 รายได้จากการบริการวิชาการ            **คณะฯไม่ได้บริหารจัดการรายได้ส่วนนี้  
4 รายได้จากงานวิจยั            **คณะฯไม่ได้บริหารจัดการรายได้ส่วนนี้  
5 รายได้อื่นๆ 1,199,840.00 930,701.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00  อัตราคงที่ หนึ่งล้าน  

รวมรายรับ 149,238,913.0 150,182,946.0 142,789,632.75 135,700,151.11 128,965,143.56   
เงินรายจ่าย             

1 รายจ่ายปกต ิ 85,764,970.00 69,777,588.00 73,266,467.40 76,929,790.77 80,776,280.31  เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ทุกป ี
2 รายจ่ายเพื่อการลงทุน 2,436,800.00 2,298,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00  อัตราคงที่ สองล้าน  
3 รายจ่ายทั่วไป 52,592,394.00 22,511,306.00 21,385,740.70 20,316,453.67 19,300,630.98 ลดลงร้อยละ 5 ต่อปี (ปี 62 ปรับเป็นปัจจุบัน) 
4 รายจ่ายตามยุทธศาสตร์ 8,322,349.00 8,787,897.00 7,909,107.30 7,118,196.57 6,406,376.91 ปรับลดลงตามงบประมาณที่ได้รับลดลงร้อยละ 10 ต่อปี 
5 มหาวิทยาลัยจัดสรร 0.00 38,846,155.00 30,664,417.35 22,150,005.11 13,655,435.60 (ปรับตามนโยบายที่มหาวิทยาลยัจัดสรร) 
6 เงินส ารองของหน่วยงาน 122,400.00 7,962,000.00 7,563,900.00 7,185,705.00 6,826,419.75  อัตราเดิม ร้อยละ 10  

รวมรายจา่ย 149,238,913.00 150,182,946.00 142,789,632.75 135,700,151.11 128,965,143.56   

 
 
 

 



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ. 2561-2565(ปรับปรุง) 
 

56 
การจัดสรรงบประมาณเพื่อด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จากยอดรายจ่ายตามยุทธศาสตร์ (ตารางท่ี 1) 
 เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ตั้งไว้ จ าเป็นที่จะต้องมีแผนการด าเนินงานและแผนการใช้งบประมาณเพ่ือก าหนดวิธีการให้เป็นไปตาม
เป้าหมายในระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) โดยคณะฯ ได้ก าหนดแผนการใช้งบประมาณไว้ดังนี้  

งบประมาณประจ าปี 2561 จะจัดสรรเพ่ือสนับสนุนด้านการศึกษา การพัฒนาหลักสูตร และการพัฒนางานวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ เนื่องจากการจัด
การศึกษาเป็นพันธกิจหลักของคณะฯที่ต้องด าเนินงานเพื่อสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ ดังนั้นงบประมาณที่จัดสรร จึงถูกจัดสรรไปยัง  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการศึกษาเพ่ือผลิตก าลังคนนักปฏิบัติ (Hands-on) ร้อยละ 35  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนางานวิจัยเพ่ือการเติบโตร่วมกับการพัฒนาประเทศ ตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่น โดยบูรณาการระหว่างศาสตร์และ

ใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการยกระดับศักยภาพภาคธุรกิจ ภาคการผลิต ภาคบริการ ร้อยละ 35 เป็นการสนับสนุนการท าผลงานทางด้านวิชาการให้มีบุคลากรที่มี
ต าแหน่งทางวิชาการ ให้เป็นไปตามข้อก าหนดเรื่องคุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีการปรับเกณฑ์ใหม่ ส่วน  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนามหาวิทยาลัยให้มีศักยภาพด้านบริการวิชาการเพ่ือสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน สังคม โดยน าศาสตร์แห่งพระราชามาสร้ างความ
เข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง  และเป็นก าลังส าคัญของประเทศ ร้อยละ 10  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม เพ่ือธ ารงรักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา สร้างสมดุล ของสังคมกับสิ่งแวดล้อม            
ร้อยละ 5  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาการบริหารจัดการ การสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพื่อสู่การเป็นองค์กรธรรมภิบาล และองค์กรคุณภาพที่มีขีดความสามารถสูง (HPO) 
ร้อยละ 15 เป็นพันธกิจที่รองลงมาเพ่ือให้สามารถด าเนินงานได้ครบทุกด้าน 

งบประมาณประจ าปี 2562 ยังคงจัดสรรเพ่ือสนับสนุนด้านการศึกษา การพัฒนาหลักสูตร และการพัฒนางานวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ เนื่องจากการจัด
การศึกษาเป็นพันธกิจหลักของคณะฯที่ต้องด าเนินงานเพื่อสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ ดังนั้นงบประมาณที่จัดสรร จึงถูกจัดสรรไปยัง  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการศึกษาเพ่ือผลิตก าลังคนนักปฏิบัติ (Hands-on) ร้อยละ 68.40 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนางานวิจัยเพ่ือการเติบโตร่วมกับการพัฒนาประเทศ ตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่น โดยบูรณาการระหว่างศาสตร์และ

ใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการยกระดับศักยภาพภาคธุรกิจ ภาคการผลิต ภาคบริการ ร้อยละ 7.91 เพ่ือผลักดันเป็นการสนับสนุนการท าผลงานทางด้านวิชาการให้มี
บุคลากรที่มีต าแหน่งทางวิชาการ ให้เป็นไปตามข้อก าหนดเรื่องคุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีการปรับเกณฑ์ใหม่  



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ. 2561-2565(ปรับปรุง) 
 

57 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนามหาวิทยาลัยให้มีศักยภาพด้านบริการวิชาการเพ่ือสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน สังคม โดยน าศาสตร์แห่งพระราชามาสร้างความ

เข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง และเป็นก าลังส าคัญของประเทศ ร้อยละ 5.92 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม เพ่ือธ ารงรักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา สร้างสมดุล ของสังคมกับสิ่งแวดล้อม           

ร้อยละ 5.23  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาการบริหารจัดการ การสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือสู่การเป็นองค์กรธรรมภิบาล และองค์กรคุณภาพที่มีขีดความสามารถสูง (HPO) 

ร้อยละ 12.60 เป็นพันธกิจที่รองลงมาเพ่ือให้สามารถด าเนินงานได้ครบทุกด้าน 
 

งบประมาณประจ าปี 2563 ยังคงจัดสรรเพ่ือสนับสนุนด้านการศึกษา การพัฒนาหลักสูตร และการพัฒนางานวิจัยของบุคลากรสายวิ ชาการ เนื่องจากการจัด
การศึกษาเป็นพันธกิจหลักของคณะฯที่ต้องด าเนินงานเพื่อสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ ดังนั้นงบประมาณที่จัดสรร จึงถูกจัดสรรไปยัง  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการศึกษาเพ่ือผลิตก าลังคนนักปฏิบัติ (Hands-on) ร้อยละ 60  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนางานวิจัยเพ่ือการเติบโตร่วมกับการพัฒนาประเทศ ตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่น โดยบูรณาการระหว่างศาสตร์และ

ใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการยกระดับศักยภาพภาคธุรกิจ ภาคการผลิต ภาคบริการ ร้อยละ 10 เพื่อผลักดันให้บุคลากรจัดหาทุนจากภายนอกมากยิ่งข้ึน  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนามหาวิทยาลัยให้มีศักยภาพด้านบริการวิชาการเพ่ือสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน สังคม โดยน าศาสตร์แห่งพระราชามาสร้างความ

เข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง  และเป็นก าลังส าคัญของประเทศ ร้อยละ 10 เพื่อให้บุคลากรใช้ความรู้ความสามารถเพ่ือช่วยเหลือชุมชน สร้างเครือข่ายและสร้างพันธมิตร
ในการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ทุกด้าน  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม เพ่ือธ ารงรักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา สร้างสมดุล ของสังคมกับสิ่งแวดล้อม          
ร้อยละ 5  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาการบริหารจัดการ การสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพื่อสู่การเป็นองค์กรธรรมภิบาล และองค์กรคุณภาพที่มีขีดความสามารถสูง (HPO) 
ร้อยละ 15 เพื่อพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร ระบบการบริหารจัดการองค์กร และสร้างขวัญก าลังใจของบุคลากรให้เกิดความตระหนักรักในองค์กร 

งบประมาณประจ าปี 2564 ยังคงจัดสรรเพ่ือสนับสนุนด้านการศึกษา การพัฒนาหลักสูตร และการพัฒนางานวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ เนื่องจากการจัด
การศึกษาเป็นพันธกิจหลักของคณะฯที่ต้องด าเนินงานเพื่อสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ ดังนั้นงบประมาณที่จัดสรร จึงถูกจัดสรรไปยัง  



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ. 2561-2565(ปรับปรุง) 
 

58 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการศึกษาเพ่ือผลิตก าลังคนนักปฏิบัติ (Hands-on) ร้อยละ 65 เพ่ือด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันตามระยะเวลาที่

หน่วยงานก าหนด 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนางานวิจัยเพ่ือการเติบโตร่วมกับการพัฒนาประเทศ ตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่น โดยบูรณาการระหว่างศาสตร์และ

ใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการยกระดับศักยภาพภาคธุรกิจ ภาคการผลิต ภาคบริการ ร้อยละ 10 เพ่ือผลักดันให้บุคลากรจัดหาทุนจากภายนอกมากยิ่งข้ึน  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนามหาวิทยาลัยให้มีศักยภาพด้านบริการวิชาการเพ่ือสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน สังคม โดยน าศาสตร์แห่งพระราชามาสร้างความ

เข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง  และเป็นก าลังส าคัญของประเทศ ร้อยละ 5  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม เพ่ือธ ารงรักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา สร้างสมดุล ของสังคมกับสิ่งแวดล้อม          

ร้อยละ 5 เพ่ือให้สอดคล้องกับการพัฒนาทั้งทางปัญญาและจิตใจ ของนักศึกษาและบุคลากร  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาการบริหารจัดการ การสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพื่อสู่การเป็นองค์กรธรรมภิบาล และองค์กรคุณภาพที่มีขีดความสามารถสูง (HPO) 

ร้อยละ 15  

งบประมาณประจ าปี 2565 ยังคงจัดสรรเพ่ือสนับสนุนด้านการศึกษา การพัฒนาหลักสูตร และการพัฒนางานวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ เนื่องจากการจัด
การศึกษาเป็นพันธกิจหลักของคณะฯที่ต้องด าเนินงานเพื่อสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ ดังนั้นงบประมาณที่จัดสรร จึงถูกจัดสรรไปยัง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการศึกษาเพ่ือผลิตก าลังคนนักปฏิบัติ (Hands-on) ร้อยละ 60 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนางานวิจัยเพ่ือการเติบโตร่วมกับการพัฒนาประเทศ ตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่น โดยบูรณาการระหว่างศาสตร์และ

ใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการยกระดับศักยภาพภาคธุรกิจ ภาคการผลิต ภาคบริการ ร้อยละ 10  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนามหาวิทยาลัยให้มีศักยภาพด้านบริการวิชาการเพ่ือสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน สังคม โดยน าศาสตร์แห่งพระราชามาสร้าง       

ความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง  และเป็นก าลังส าคัญของประเทศ ร้อยละ 5 เพ่ือให้ชุมชนได้ด าเนินงานได้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่อง 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม เพ่ือธ ารงรักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา สร้างสมดุล ของสังคมกับสิ่งแวดล้อม          

ร้อยละ 5  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาการบริหารจัดการ การสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพื่อสู่การเป็นองค์กรธรรมภิบาล และองค์กรคุณภาพที่มีขีดความสามารถสูง (HPO) 

ร้อยละ 20 เพื่อรองรับการจัดท าแผนการพัฒนาคณะฯในอีก 5 ปีต่อไป 
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โดยคณะฯ ได้ค านวณงบประมาณรายจ่ายตามยุทธศาสตร์ดังรายละเอียดตางรางที่ 2 

 

ตารางท่ี 2 ยอดงบประมาณแบ่งตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
หน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

ล าดบั
ที ่

ประเด็นยุทธศาสตร ์
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  

หมายเหต ุ
2561 2562 2563 2564 2565 

จ านวนเงินทีน่ ามาพัฒนาแผนกลยทุธ์ ร้อยละ 8,322,349.00 ร้อยละ 8,787,897.00 ร้อยละ 7,909,107.30 ร้อยละ 7,118,196.57 ร้อยละ 6,406,376.91   

 
ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การพัฒนาการศกึษาเพื่อผลิต
ก าลังคนนักปฏิบัต ิ(Hands-on) 

35 2,912,822.15 68.4 6,009,277.00 60 4,745,464.38 65 4,626,827.77 60 3,843,826.15   

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การพัฒนางานวิจัยเพือ่การ
เติบโตรว่มกับการพฒันาประเทศ ตอบสนองต่อ
ความต้องการของทอ้งถิ่น โดยบูรณาการระหว่าง
ศาสตร์และใช้เทคโนโลยีสนับสนนุการยกระดับ
ศักยภาพภาคธุรกิจ ภาคการผลิต ภาคบรกิาร 

35 2,912,822.15 7.91 695,000.00 10 790,910.73 10 711,819.66 10 640,637.69   

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 พัฒนามหาวทิยาลัยให้มี
ศักยภาพด้านบรกิารวิชาการเพือ่สรา้งประโยชน์
ให้กับชุมชน สังคม โดยน าศาสตรแ์ห่งพระราชา
มาสร้างความเขม้แขง็อย่างต่อเนือ่ง และเป็น
ก าลังส าคัญของประเทศ 

10 832,234.90 5.92 520,000.00 10 790,910.73 5 355,909.83 5 320,318.85   

 
ยุทธศาสตรท์ี่ 4 ท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม  และ
สิ่งแวดลอ้ม  เพื่อธ ารงรักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญา สร้างสมดุล ของสังคมกับสิ่งแวดล้อม 

5 416,117.45 5.23 459,500.00 5 395,455.37 5 355,909.83 5 320,318.85   

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 พัฒนาการบริหารจัดการ การ
สร้างวัฒนธรรมองค์กร เพื่อสูก่ารเป็นองคก์ร
ธรรมภิบาล และองคก์รคุณภาพที่มขีีด
ความสามารถสูง (HPO) 

15 1,248,352.35 12.6 1,104,120.00 15 1,186,366.10 15 1,067,729.49 20 1,281,275.38   

 100 8,322,349.00 100 8,787,897.00 100 7,909,107.30 100 7,118,196.57 100 6,406,376.91   
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บทท่ี 4 

การแปลงแผนยุทธศาสตรส์ู่การปฏิบัติ 

การแปลงแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ 

จากกลยุทธ์ต่างๆ ที่ ได้ก าหนดไว้  จะแปลงออกเป็นแผนปฏิบัติการประจ าปี  ซึ่ งโดยทั่วไปจะ
ประกอบด้วยกิจกรรมที่ต้องท า เวลาด าเนินการ ผู้ปฏิบัติ/ผู้รับผิดชอบ งบประมาณด าเนินงาน ตัวชี้วัด ทั้งนี้โดย
มีโครงสร้างองค์กร ระบบงาน เทคโนโลยี ฯลฯ รองรับ ซึ่งการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ จะประกอบด้วยกระบวนงาน
ย่อย 2 ส่วนได้แก่  

1. การจัดท าแผนปฏิบัติการ (Action Plan) 
     แผนปฏิบัติการจะเป็นแผนที่ถูกก าหนดขึ้นโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับแผนงานและโครงการ

ต่างๆ ที่มีเป้าหมายผลงานสอดคล้องกับเป้าประสงค์และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ โดยทั่วไปแล้ว
การก าหนดแผนปฏิบัติการจะเป็นรายปี โดนหน่วยปฏิบัติจะต้องแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของผลงานที่จะ
เกิดขึ้นอย่างน้อย 2 ระดับ ได้แก่ ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) ดังนั้นรูปแบบของแผนปฏิบัติ
การที่จัดท าจึงมักนิยมด าเนินการโดยใช้กรอบการวางแผนแบบเหตุผลสัมพันธ์ (Logical Framework Project 
Planning) ซึ่งเป็นการชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ (ในระดับต่างๆ) ตัวชี้วัดความส าเร็จ
และทรัพยากรที่จ าเป็นในการด าเนินงาน 

2. การปฏิบัติการ (Take Action) 
    การปฏิบัติการเป็นกระบวนการด าเนินการตามแผนงาน งาน/โครงการ และกิจกรรมที่ก าหนดไว้

โดยทั่วไปจะมี 2 ส่วน คือ 
  2.1 การปฏิบัติตามแผนงาน/งาน/โครงการ ตามกลยุทธ์ขององค์กร เพ่ือด าเนินการจัดท า
ผลผลิตหรือให้บริการแก่ลูกค้าหรือผู้รับบริการ 
  2.2 การปฏิบัติตามแผนงาน งาน/โครงการ ที่เป็นพันธกิจสนับสนุน ได้แก่ การจัดการความรู้ 
(Knowledge Management) ในองค์ ก ร  หรื อก า ร พัฒนาองค์ ก รและการจั ดการ  ( Management 
Development) เพ่ือช่วยเสริมสร้างขีดสมรรถนะการเรียนรู้ให้องค์กรมีความพร้อมที่จะปรับปรุงตนเอง ซึ่งจะ
ช่วยสนับสนุนให้การปฏิบัติงานตามข้อ (2.1) เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยทั่วไปสิ่งที่ต้องด าเนินการ
ได้แก่ การปรับปรุงโครงสร้างองค์กร การปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน การพัฒนาบุคลากร การจัดการ
ระบบสารสนเทศ และการบริหารคุณภาพเพ่ือเพ่ิมผลผลิต ฯลฯ  
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โครงการที่สนับสนุนการด าเนินงานในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
ที่จะด าเนินงานในช่วงพ.ศ. 2561 – 2565 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร ์(ปรับปรุงครั้งที่ 2 กันยายน 2562) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาการศึกษาเพื่อผลิตก าลังคนนักปฏิบัติ (Hands-on) 
เป้าประสงค์ที่ 1 เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความรอบรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และมีสมรรถนะวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการเพื่อพัฒนาประเทศ 

กลยุทธ์ โครงการ 
งบประมาณ ผู้ก ากับติดตาม ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565   

1.1 พัฒนาการแนะแนวการศึกษา
และการรับนักศึกษาเชิงรุก 

โครงการพัฒนาการแนะแนวการศึกษาและการรับนักศึกษาเชิงรุก  150,000   120,000   100,000  รองคณบดฝี่าย
วิชาการและกิจการ

นักศึกษา 

งานพัฒนา
นักศึกษา 

1.2  ผลิตบัณฑิต ให้มี อั ตลั กษณ์  
SMART BALA Hands - On 

โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้มีทักษะตามกรอบ TQF 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคณะและมหาวิทยาลัย 

 2,000,000   2,400,000   2,300,000  รองคณบดฝี่าย
วิชาการและกิจการ

นักศึกษา 

งานพัฒนา
นักศึกษา 

1.3 พัฒนาหลักสูตร เพื่อพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพของบัณฑิตให้เป็น
ผู้มีความ รอบรู้  มีความเป็นเลิศทาง
วิชาชีพ เพื่อการพัฒนาประเทศ  

โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตร เพื่อพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพของบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรอบรู้ มีความเป็นเลิศทาง
วิชาชีพ เพื่อการพัฒนาประเทศ 

 600,000   500,000   400,000  รองคณบดฝี่าย
วิชาการและกิจการ

นักศึกษา 

งานบริหาร
หลักสตูร  

1.4 พัฒนาหลักสูตรเพื่อส่งเสริมการ
เ รี ย น รู้ ต ล อ ด ชี วิ ต  ( Life Long 
Learning)  

โครงการ/กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต (Life Long Learning) 

 200,000   200,000   200,000  รองคณบดฝี่าย
วิชาการและกิจการ

นักศึกษา 

งานบริหาร
หลักสตูร 

1.5 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้  การ
พัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการ เพื่อให้
บัณฑิตมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
เหมาะสมในการใช้ชีวิตและท างานใน
ศตวรรษที่ 21  

โครงการ/กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้การพัฒนา
ผู้เรียนแบบบูรณาการ เพื่อให้บัณฑิตมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
เหมาะสมในการใช้ชีวิตและท างานในศตวรรษท่ี 21 

 595,000   606,000   443,000  รองคณบดฝี่าย
วิชาการและกิจการ

นักศึกษา 

งานบริหาร
หลักสตูร 
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กลยุทธ์ โครงการ 
งบประมาณ ผู้ก ากับติดตาม ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565   

1.6 สร้างความเข้มแข็งด้านวิชาการ
โดยปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมกับ
บริบทของคณะในแต่ละจังหวัด และ
สอดคล้องกับความต้ องการของ
ตลาดแรงงาน  

โครงการ/กิจกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงให้จัดการเรียนรู้เน้นการ
พัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการ เพื่อให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
และสอดคล้องกับตลาดแรงงาน ตามบริบทของหลักสูตรในคณะที่
เปิดการเรียนการสอนในแต่ละจังหวัด 

 1,200,000   800,000   400,000  รองคณบดฝี่าย
วิชาการและกิจการ

นักศึกษา 

งานบริหาร
หลักสตูร 

รวมงบประมาณ 4,745,000 4,626,000 3,843,000     
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนางานวิจัยเพื่อการเติบโตร่วมกับการพัฒนาประเทศ ตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่น โดยบูรณาการระหว่างศาสตร์และใช้
เทคโนโลยีสนับสนุนการยกระดับศักยภาพภาคธุรกิจ ภาคการผลิต ภาคบริการ 
เป้าประสงค์ที่ 2 เพื่อให้คณาจารย์และนักศึกษาได้รับการส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งในการท างานวิจัย การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และนวัตกรรม ที่เป็น
ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และประเทศชาติ 

กลยุทธ์ โครงการ 
งบประมาณ ผู้ก ำกับติดตำม ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565   

1.1  พัฒนาอาจารย์ด้านทักษะในการ
ท าวิจัย ที่สามารถน าไปสู่การรับทุน
สนับสนุนการท าวิจัยจากหน่วยงาน
ภ า ย น อ ก  ห รื อ น า ไ ป ใ ช้ ใ น ก า ร
พัฒนาการเรียนการสอน 

โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาทักษะในการท าวิจัยที่
สามารถน าไปสู่การรับทุนสนับสนุนการท าวิจัยจาก
หน่วยงานภายนอก 

200,000 200,000 180,000 รองคณบดฝี่ายวิจัย
และบริการวิชาการ 

งานวิจัยและ
พัฒนา 

โครงการ/กิจกรรมการพัฒนางานวิจัยที่สามารถ
น าไปพัฒนาการเรียนการสอน 

140,000 150,000 140,000 รองคณบดฝี่ายวิจัย
และบริการวิชาการ 

งานวิจัยและ
พัฒนา 

1.2  ส่งเสริมการท าวิจัย และการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติ และ
ระดับนานาชาติ 

โครงการ/กิจกรรมพัฒนาผลงานวิจัย และนวัตกรรม
ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ 

450,000 361,000 320,000 รองคณบดฝี่ายวิจัย
และบริการวิชาการ 

งานวิจัยและ
พัฒนา 

รวมงบประมาณ 790,000 711,000 640,000   
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66 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3  พัฒนามหาวิทยาลัยให้มีศักยภาพด้านบริการวิชาการเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน สังคม โดยน าศาสตร์แห่งพระราชามาสร้างความ
เข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง และเป็นก าลังส าคัญของประเทศ 
เป้าประสงค์ที่ 3  เพื่อให้คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ และบริการวิชาการ เพิ่มขีดความสามารถแก่สังคม ชุมชน และท้องถิ่น เพื่อการ
พัฒนาประเทศ 

กลยุทธ์ โครงการ 
งบประมาณ ผู้ก ำกับติดตำม ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565   

1.1 ส่งเสริมให้คณะบริหารธุรกิจและ ศิลป
ศาสตร์เป็นศูนย์กลาง การเรียนรู้และการ
บริการวิชาการบนพื้นฐานความต้องการของ
ชุมชนและท้องถิ่น 

โครงการ ให้ บริ การวิ ชาการที่ ส ามารถน า ไป
พัฒนาการเรียนการสอน 

 450,000   240,000   200,000  รองคณบดฝี่าย
วิจัยและบริการ

วิชาการ 

งานบริการ
วิชาการและ

วิชาชีพ 
โครงการจัดตั้ งศูนย์การเรียนรู้  ให้บริการและ
ค าปรึกษาภายในคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

 340,000   115,000   120,000  รองคณบดฝี่าย
วิจัยและบริการ

วิชาการ 

งานบริการ
วิชาการและ

วิชาชีพ 
รวมงบประมาณ 790,000 355,000 320,000   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ. 2561-2565(ปรับปรุง) 
 

67 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4  ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  และสิ่งแวดล้อม  เพื่อธ ารงรักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา สร้างสมดุล ของสังคมกับสิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงค์ที่ 4  เพื่อให้คณาจารย์และนักศึกษา มีความภาคภูมิใจ เห็นในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ภูมิปัญญาล้านนา และทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมร่วมอนุรักษ์และสืบสานไปพร้อมกับการพัฒนาประเทศ 

กลยุทธ ์ โครงการ 
งบประมาณ ผู้ก ากับติดตาม ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565   

1.1 ส่งเสริมให้นักศึกษา อาจารย ์และบุคลากร 
รับรู้ในคุณค่าศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญัญาล้านนา 
และทรัพยากรธรรมชาตสิิ่งแวดล้อม 

โครงการ/กิจกรรมที่นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร 
รับรู้ในคุณค่า ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา 
และทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

 155,000  140,000   120,000  รองคณบดฝี่าย
วิชาการและ

กิจการนักศึกษา 

งานกิจการ
นักศึกษา 

1.2 ส่งเสริมการร่วมอนุรักษ์และสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีผ่านการจัดการเรียนการ 

โครงการ/กิจกรรม ด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ล้านนา และทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่บูรณา
การกับการเรียนการสอน หรือกิจกรรมนักศึกษา 

 160,000  150,000   140,000  รองคณบดฝี่าย
วิชาการและ

กิจการนักศึกษา 

งานกิจการ
นักศึกษา 

1.3 ส่งเสริมการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
การพัฒนาตนเองและสังคม 

โครงการ/กิจกรรมที่นักศึกษาและบุคลากรน า
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้และเกิด
ประโยชน์ต่อชุมชนและผู้เรียน 

 80,000   65,000   60,000  รองคณบดฝี่าย
วิชาการและ

กิจการนักศึกษา 

งานกิจการ
นักศึกษา 

รวมงบประมาณ 395,000 355,000 320,000   
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68 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5  พัฒนาการบริหารจัดการ การสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพื่อสู่การเป็นองค์กรธรรมภิบาล และองค์กรคุณภาพที่มีขีดความสามารถสูง (HPO) 
เป้าประสงค์ที่ 5   เพื่อให้คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มีการจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล นักศึกษามีความสุขในการเรียน การใช้ชีวิตในคณะ มหาวิทยาลัย 
คณาจารย์ มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความสุขในการท างานมีความรักความสามัคคี และพร้อมที่ก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน 

กลยุทธ์ โครงการ 
งบประมาณ 

ผู้ก ำกับติดตำม ผู้รับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

1.1 ส่งเสริมการท าผลงานทางวิชาการเพื่อขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ ผศ. รศ. และ ศ.) 

โครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากรให้มีต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

 100,000   150,000   250,000  รองคณบดฝี่ายบริหาร
และแผนยุทธศาสตร ์

งานบริหารทั่วไป 
(บุคลากร) 

1.2 พัฒนาอาจารย์ให้สามารถจัดการเรียนรู้ที่
เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้พัฒนาอาจารย์ให้สามารถ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ 

โครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนาให้สามารถจัดการเรียนรู้ที่เน้นผลลัพธ์การ
เรียนรู้ 

 180,000   170,000   170,000  รองคณบดฝี่ายบริหาร
และแผนยุทธศาสตร ์

งานบริหารทั่วไป 
(บุคลากร) 

1.3 พัฒนาอาจารย์ ให้มีความรู้  ทักษะการ
จัดการเรียนการสอนแบบศตวรรษที่ 21 และ
วิชาชีพท่ีเหมาะสมที่สามารถประยุกต์ใช้ได้จริง 

โครงการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะการ
จัดการเรียนการสอนแบบศตวรรษที่ 21 และ
วิชาชีพท่ีเหมาะสมที่สามารถประยุกต์ใช้ได้จริง 

 100,000   100,000   100,000  รองคณบดฝี่ายบริหาร
และแผนยุทธศาสตร ์

งานบริหารทั่วไป 
(บุคลากร) 

1.4 พัฒนางานการประกันคุณภาพการศึกษา โครงการ/กิจกรรม ประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร และคณะตามเกณฑ์ สกอ. 

 150,000   150,000   150,000  คณบด ี
คณะบริหารธรุกิจและ 

ศิลปศาสตร ์

งานประกันคุณภาพ
การศึกษา 

1.5 พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของสายวิชาการและสายสนับสนุน 

กิจกรรมการพัฒนาระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของสายวิชาการและสายสนับสนุน 

 56,000   24,000   11,000  รองคณบดฝี่ายบริหาร
และแผนยุทธศาสตร ์

งานบริหารทั่วไป 
(บุคลากร) 

1.6 พัฒนาการบริหารจัดการคณะบริหารธุรกิจ
และศิลปศาสตร์ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการบริหารจัดการคณะ
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ภายใต้หลักธรรมาภิ
บาล 

 400,000   380,000   500,000  รองคณบดฝี่ายบริหาร
และแผนยุทธศาสตร ์

งานบริหารทั่วไป 

1.7 พัฒนางานการประชาสัมพันธ์และสื่อสาร
องค์กร 

โ ค ร ง ก า ร / กิ จ ก ร ร ม  เ พื่ อ พั ฒ น า ง า น ก า ร
ประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 

 200,000   100,000   100,000  รองคณบดฝี่ายบริหาร
และแผนยุทธศาสตร ์

พัฒนาระบบ
สารสนเทศและงาน

ประชาสมัพันธ์ 
รวมงบประมาณ 1,186,000 1,074,000 1,281,000   
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69 
บทท่ี 5 

การก ากับติดตามประเมินผล 

การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ 

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

5.1 การประเมินผลกระทบของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. 2561-2565  

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ที่จะน ามาใช้ประกอบการพิจารณาปรับปรุงแผนฯ ดังนี้ 

ระยะที่ 1 เมื่อสิ้นสุดการด าเนินงานตามแผนของปีที่ 1 (พ.ศ. 2561) เพ่ือทบทวนความ
สอดคล้องของค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

ระยะที่ 2 เมื่อสิ้นสุดการด าเนินงานตามแผนของปีที่ 2 (พ.ศ. 2562) เพ่ือทบทวนความ
สอดคล้องของค่าเป้าหมายตัวชี้วัด และปรับแผนการปฏิบัติงาน 

ระยะที่ 3 เมื่อสิ้นสุดการด าเนินงานตามแผนของปีที่ 3 (พ.ศ. 2563) เพ่ือทบทวนความ
สอดคล้องของค่าเป้าหมายตัวชี้วัด และปรับแผนการปฏิบัติงานของปีถัดไป 

ระยะที่ 4 เมื่อสิ้นสุดการด าเนินงานตามแผนของปีที่ 4 (พ.ศ. 2564) เพ่ือทบทวนความ
สอดคล้องของค่าเป้าหมายตัวชี้วัด และปรับแผนการปฏิบัติงานของปีถัดไป 

ระยะที่ 5 เมื่อสิ้นสุดการด าเนินงานตามแผนของปีที่ 5 (พ.ศ. 2565) เพ่ือประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2561-2565 ของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

5.2 ระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
ระยะเวลาในการด าเนินการติดตามและประเมินผลของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี คณะบริหารธุรกิจ

และศิลปศาสตร์ เพ่ือน าข้อมูลมาเปรียบเทียบผลการด าเนินงานจริงกับค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแต่ละปี  
การประเมินผลการด าเนินงาน คณะฯ ได้ก าหนดวิธีการและเกณฑ์การวัดประเมินผลดังนี้ 
 ขั้นที่ 1 ด าเนินการประเมินผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมายตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในแต่ละ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ได้ก าหนดไว้ ระบุผลการด าเนินงานแต่ละตัวชี้วัดว่าสามารถด าเนินการได้บรรลุหรือไม่
บรรลุตามค่าเป้าหมายหรือไม ่

 ขั้นที่ 2 น าผลการประเมินขั้นตอนที่ 1 มาด าเนินการค านวณผลการด าเนินงานเป็นค่าร้อย
ละของความส าเร็จ โดยวิธีการดังนี้ 

ร้อยละของความส าเร็จตามเป้าหมายตัวช้ีวัดของแผนยุทธศาสตร์= ผลการด าเนินงานท่ีบรรลุตามเป้าหมาย x 100 
                           จ านวนตัวช้ีวัดทั้งหมด 

 ขั้นที่ 3 น าผลการประเมินร้อยละของความส าเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนามาเปรียบเทียบหาระดับความส าเร็จ ตามเกณฑ์การเปรียบเทียบคะแนนและความส าเร็จ ดังนี้ 

 



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ. 2561-2565(ปรับปรุง) 
 

70 
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 

 
ทั้งนี้การายงานผลการประเมินแผนปฏิบัติราชการประจ าปี สามารถแบ่งออกเป็น 2 ช่วงเวลา ดังนี้ 
ครั้งที่ 1 รายงานการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม  - 31 มีนาคม) 
ครั้งที่ 2 รายงานการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม  - 30 กันยายน) 
โดยรายงานต่อคณะกรรมการบริหารคณะฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะบริหารธุรกิจ

และศิลปศาสตร์ และน าผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงแผนการด าเนินงานของคณะบริหารธุรกิจและศิลป
ศาสตร์ในปีต่อไป 

สามารถแบ่งออกเป็น 2 ช่วงเวลา ดังนี้ 

ครั้งที่ 1 รายงานการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม  - 31 มีนาคม) 

ครั้งที่ 2 รายงานการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม  - 30 กันยายน) 

โดยรายงานต่อคณะกรรมการบริหารคณะฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะบริหารธุรกิจ
และศิลปศาสตร์  

5.3 การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี และการใช้งบประมาณ
ประจ าปี 

5.3.1 หน่วยงานภายในสังกัดของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จะต้องด าเนินการ
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี และรายงานการใช้งบประมาณประจ าปี แต่ละ   
ไตรมาส ดังนี้ 

ครั้งที่ 1 รอบ 3 เดือน (ไตรมาสที่ 1) ระหว่างวันที่ (1 ตุลาคม  – 31 ธันวาคม ) 
ครั้งที ่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) 

5.3.2 หน่วยงานภายในสังกัดของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จะต้องด าเนินการ
รายงานผลการใช้งบประมาณประจ าปี ทุกวันที่ 3 ของเดือน ต่อคณะฯ เพ่ือรายงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

 
 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
ส านักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
128 ถนนห้วยแก้ว ต าบลช้างเผือก อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
โทรศัพท์ 0 5392 1444 ต่อ 2681  
โทรสาร 0 5335 7789 
http://bala.rmutl.ac.th/ 

ผลิตบณัฑิตที่มีคณุธรรม เป็นผูร้อบรู้ เพื่อการพัฒนาประเทศ 

SMART BALA Hands - On 


