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ค ำน ำ 
 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เป็นหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ด าเนินการ
จัดการเรียนการสอน 3 ระดับ คือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท โดยมีการ
เรียนการสอนใน 6 เขตพ้ืนที่ ได้แก่ ส่วนกลาง เชียงราย ล าปาง น่าน ตาก และพิษณุโลก โดยกว่า 60 ปีที่ผ่านมา   
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสู่สังคม      
สะสมชื่อเสียง และประสบการณ์มายาวนาน จนเป็นที่ยอมรับในความรู้และความสามารถด้านวิชาชีพทางบริหารธุรกิจ 
โดยด าเนินการจัดการเรียนการสอนให้ก้าวหน้า ทันต่อสถานการณ์ของโลก และสามารถแข่งขันได้ในระดับประเทศ  
พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนบทบาทและกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย  

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ รวมถึงหน่วยงานในสังกัด ได้ตระหนักถึงความส าคัญของกา รจัดท า
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานของหน่วยงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เป็นไปตามเป้าหมาย 
พันธกิจ วิสัยทัศน์ และแผนกลยุทธ์ที่วางไว้ ในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการด าเนินงานด้าน
การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จึงได้จัดท าคู่มือการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีเล่มนี้ขึ้นเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจและเป็นแนวทางในการปฏิบัติส าหรับผู้ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องใน
ขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างละเอียด โดยได้รวบรวมความรู้ทางวิชาการจากแหล่งต่าง ๆ และถ่ายทอดประสบการณ์ใน
การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ซึ่งนอกจากรายละเอียดขั้นตอนการด าเนินการแล้ว ยังได้รวบรวมข้อเสนอแนะ
แนวทางการปรับปรุงแก้ไขไว้เพ่ือให้ผู้ที่ได้ศึกษาคู่มือเล่มนี้ได้น าไปประยุกต์ใช้หรือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้วย  

ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการปฏิบัติงานเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานและผู้ปฏิบัติงานส าหรับใช้
เป็นคู่มือในการด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงาน สามารถน าไปปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 
รวดเร็วทันเวลา และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งสามารถน าไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 

  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ รวมถึงระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดท า
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้ก าหนดให้ทุกกระทรวงและส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการ ให้สอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดินและในแต่ละปีงบประมาณส่วนราชการต้องจัดท า
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี  เนื่องจากกระบวนการบริหารที่จะท าให้การท างานก้าวไปสู่ความส าเร็จและบรรลุ
ตามจุดมุ่งหมายขององค์กรที่วางไว้ โดยผู้บริหารจ าเป็นต้องอาศัยหน้าที่ทางการบริหารที่ส าคัญ คือ              
การวางแผน (planning) เพราะถือเป็นปัจจัยแรกที่ส าคัญซึ่งองค์กรควรตระหนัก การวางแผนจึงเป็นเครื่องมือ
ในการบริหารงานหรือการจัดการที่เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพท าให้บุคลากรทุกฝ่ายรู้แนวทางการท างานไป
ตามท่ีก าหนดไว้ มองเห็นวิธีการในการปฏิบัติงาน รู้สภาพปัญหา และอุปสรรคที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต 
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ หมวด  ๓ 
การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  มาตรา๙ การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ต่อภารกิจของรัฐให้ส่วนราชการปฏิบัติดังต่อไปนี้  
   ๑) ก่อนจะด าเนินการตามภารกิจใดส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการ
ล่วงหน้า  
   (๒) การก าหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการตาม (๑) ต้องมีรายละเอียดของ
ขั้นตอนระยะเวลาและงบประมาณที่จะต้องใช้ในการด าเนินการของแต่ละขั้นตอนเป้าหมายของภารกิจ 
ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัดความส าเร็จของภารกิจ  
   (๓) ส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนรวมราชการก าหนดขึ้น ซึ่งต้องสอดคล้องกับมาตรฐานที่ก.พ.ร.ก าหนด  
   (๔) ในกรณีที่การปฏิบัติภารกิจ หรือการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการเกิดผลกระทบต่อ
ประชาชน ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการที่จะต้องด าเนินการแก้ไขหรือบรรเทาผลกระทบนั้น หรือเปลี่ยน
แผนปฏิบัติราชการให้เหมาะสม 
  โดยแผนปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1. แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และ 2. แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี โดยมีรายละเอียดของแผ่นแต่ละประเภท ดังนี้ 
  1) แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี เป็นแผนปฏิบัติราชการที่สวนราชการ (กระทรวง/กรม) แปลงมาจาก
แผนการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาล เพ่ือแสดงภารกิจที่สวนราชการจะด าเนินการตลอดระยะเวลา 4 ป ี
เพ่ือสนับสนุนการบริหารประเทศของรัฐบาลใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย สาระส าคัญในแผนปฏิบัติ
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ราชการ 4 ปี จะแสดงใหเห็นถึงการแปลงประเด็นยุทธศาสตรและกลยุทธหลัก (ระดับชาติ) ที่สวนราชการเข้า
ไปเกี่ยวข้องไปสู่ “ภารกิจ” ที่สวนราชการต้องด าเนินการโดยส่วนราชการต้องน าเสนอประเด็นยุทธศาสตร์    
เป้าประสงค กลยุทธ์ ที่จะท าใหภารกิจนั้นบรรลุผลส าเร็จ พร้อมทั้งก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดผลส าเร็จ    
ของภารกิจเหล่านั้น รวมถึงผลผลิต / โครงการส าคัญ ที่ส่วนราชการจะจัดท าเพ่ือขอรับงบประมาณสนับสนุนใน
ระยะเวลา 4 ปี 
  2) แผนปฏิบัติราชการประจ าปี เป็นแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของส่วนราชการ (กระทรวง/กรม) 
ที่แสดงให้เห็นถึงภารกิจที่จะด าเนินการในปีใดปีหนึ่งทีก่ าหนด ภายใต้แผนปฏิบัติราชการ 4 ปีของส่วนราชการ
นั้น โดยจะมีสาระส าคัญเช่นเดียวกับแผนปฏิบัติราชการ 4 ปีแต่จัดท าเป็นแผนประจ าปีที่ละเอียด และชัดเจน
ขึ้นเพ่ือน าไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และเป็นกรอบในการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี
รวมถึงการรายงานผลการปฏิบัติราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ  

  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้ให้ความส าคัญในการวางแผนการด าเนินงานขององค์กร     
โดยยึดเป้าหมายเป็นหลัก ทั้งนี้ในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานนั้น      
หน่วยงานจะต้องมีการวางแผนที่ครอบคลุมในทุกมิติที่ เกี่ยวข้อง ตั้งแต่รูปแบบของการบริหารจัดการ 
กระบวนการด าเนินงาน การก าหนดผู้รับผิดชอบ รวมทั้งการติดตามผลการด าเนินงาน และการประเมิน
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีด้วย เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขในปีงบประมาณถัดไป          
ดวยเหตุนี้  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จึงจัดท าคู่มือปฏิบัติงานด้านการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี เพ่ือเป็นเครื่องมือให้ผู้ปฏิบัติงานด้านแผนปฏิบัติราชการได้ใช้เป็นแนวทางในการวางแผนและ
ปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งต้องสอดคลองและเชื่อมโยงกับกลยุทธ์ เป้าหมาย ตลอดจนแผนการ
ด าเนินงานของหน่วยงานต่อไป 

1.2  วัตถุประสงคข์องกำรจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำน 
1. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของคณะบริหารธุรกิจและ     

ศิลปศาสตร์ รวมถึงหน่วยงานในสังกัด ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
2. เพ่ือให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ได้ ใช้เป็นแนวทางในการ

จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงาน 
3. เพื่อจัดเก็บความรู้ด้านการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีให้แก่บุคคลที่สนใจ 

1.3 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. มีคู่มือที่ใช้เป็นแนวทางในการจดัท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
2. หน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีได้อย่างถูกต้อง สอดคล้องกับ

นโยบาย เป้าหมายและพันธกิจของหน่วยงาน 
3. เป็นความรู้ที่ถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบ และสามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริง 
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1.4 ขอบเขตของคู่มือ 
1. การจัดท าคู่มือจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  ในครั้งนี้เป็นการด าเนินการเขียนขั้นตอนการด าเนินการ

จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ของกองกิจการนักศึกษา เพ่ือให้บุคลากรของคณะบริหารธุรกิจและ     
ศิลปศาสตร์ ได้น าคู่มือดังกล่าวไปศึกษาถึงขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง 

2. ระยะเวลาในการด าเนินงานตามคู่มือ ใน 1 รอบปีงบประมาณ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึงเดือนกันยายน ของปี
ถัดไป  

3. แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องเป็นเอกสารที่ใช้ในการด าเนินงานในปีที่จัดท าคู่มือ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ใน
อนาคต 

1.5 ค ำจ ำกัดควำมเบื้องต้น 
 แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำป ีเป็นแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของส่วนราชการ (กระทรวง/กรม) ที่แสดงให้
เห็นถึงภารกิจที่จะด าเนินการในปีใดปีหนึ่งที่ก าหนด ภายใต้กรอบแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี ของส่วนราชการนั้น 
โดยจะมีสาระส าคัญเช่นเดียวกับแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี แต่จัดท าเป็นแผนประจ าปีที่ละเอียด และชัดเจนขึ้น 
เพ่ือน าไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและเป็นกรอบในการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี รวมถึง
การรายงานผลการปฏิบัติราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
 วิสัยทัศน์ (Vision) คือ เป้าหมายขององค์กรในช่วงเวลาระยะกลางถึงระยะยาว (ประมาณ 3-10 ปี) 
 พันธกิจ (Mission) คือ ขอบเขตหรือหน้าที่ที่ต้องท าให้บรรลุวิสัยทัศน์ บทบาทที่จะต้องท าในระยะเวลาที่
ก าหนด 
 ปรัชญำ มาจากค าสันสกฤตค าว่า“ ปร (อุปสรรค) ” แปลว่า รอบ, ประเสริฐ กับค าว่า“ ชญา ” แปลว่า รู้, 
เข้าใจรวมความแล้ว ปรัชญา จึงมีความหมายว่า ความรู้รอบโดยทั่ว, ความรู้อย่างแท้จริง, ความรู้อันประเสริฐ 
ความเชื่อเกี่ยวกับเป้าหมาย และพันธกิจขององค์กร 
 ปณิธำน หมายถึง ความตั้งใจจริงที่จะบรรลุเป้าหมายที่วางไว้  ความมุ่งม่ันที่ต้องการให้เกิด 
 อัตลักษณ์ (Identity) หมายถึง ผลที่ เกิดขึ้นกับ ผู้ เรียนตามปรัชญา ปณิธานวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 
 เอกลักษณ์ (Uniqueness) หมายถึง ความส าเร็จตามจุดเน้นและจุดเด่นที่สะท้อนให้เห็นเป็นลักษณะโดด
เด่นเป็นหนึ่ง ของสถานศึกษาหรือความส าเร็จของสถาบัน   
 วัฒนธรรมองค์กร  หมายถึง ค่านิยม ความเชื่อที่องค์กรยึดถือ อันเป็นกรอบก าหนดการกระท าและ
พฤติกรรม รวมทั้งอิทธิพลความสัมพันธ์ของคนในองค์กร 
  ประเด็นยุทธศำสตร์ คือ แผนงานหรือทิศทางการด าเนินงานที่ชัดเจนเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์และพันธกิจ 
หรือ วิธีการ หรือขั้นตอนที่จะปฏิบัติ เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จตามวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน 
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 เป้ำประสงค์ หมายถึง เป็นเป้าหมายขององค์กร (Organization Goals) ซึ่งก็คือผลลัพธ์ที่ผู้บริหารและ
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ เลือกหรือก าหนดไว้ต้องการอยากให้เป็น วัตถุประสงค์หรือจุดหมาย
ปลายทางท่ีบุคคลพยายามบรรลุถึง 
 ตัวชี้วัด  หมายถึง ตัวชี้วัด หรือ Key Performance Indicators เป็นดัชนีชี้วัด หรือหน่วยวัดความส าเร็จ
ของการปฏิบัติงานที่ถูกก าหนดขึ้น โดยเป็นหน่วยวัดที่ควรมีผลเป็นตัวเลขที่นับได้จริง และต้องสื่อถึงเป้าหมาย
ในการปฏิบัติงานส าคัญ ทั้งนี้เพ่ือสร้างความชัดเจนในการก าหนด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานในด้าน
ต่างๆ   
 ค่ำเป้ำหมำย หมายถึง จ านวนหน่วยนับที่ต้องการให้เกิดหลังจากการให้บริการระดับหน่วยงาน 
 กลยุทธ์หน่วยงำน หมายถึง วิธีด าเนินการสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 
 กลวิธีกำรปฏิบัติ หรือมำตรกำร หมายถึง  แนวทางปฏิบัติให้บรรลุจุดหมายที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 โครงกำร หมำยถึง กระบวนการท างานที่ประกอบไปด้วยกิจกรรมหลายๆกิจกรรม ซึ่งมีการท าโครงการ
เป็นไปตามล าดับ โดยการท างานจะต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
 ผลผลิต (output) หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นทันที ผลโดยตรงจากการด าเนินโครงการกิจกรรมเสร็จสิ้น 
 ผลกระทบ (impact) หมายถึง  ผลที่เกิดต่อเนื่องมาจากผลผลิต 
 ผลลัพธ์  หมายถึง ผลระยะยาวซึ่งเกิดเป็นผลจุดหมายปลายทาง หรือผลต่อเนื่องจากผลกระทบ 
 ผู้รับผิดชอบ หมายถึง ผู้ที่จะท าหน้าที่จัดตั้งหรือบริหารงานรับผิดชอบในโครงการนั้น ซึ่งอาจได้แก่ บุคคล  
คณะบุคคล หรือหน่วยงาน ซึ่งจ าแนกเป็นบุคคล คณะบุคคล หรือหน่วยงานผู้รับผิดชอบในโครงการ 



5 
 

 

คู่มือการปฏิบตัิงานการจดัท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

บทที่ 2  
โครงสร้างและหน้าที่ความรับผิดชอบ 

 
2.1 โครงสร้างการบริหารจัดการ 

 ประวัติความเป็นมาโดยย่อ 
 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จัดตั้งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2500 และมีการพัฒนามาเป็นล าดับ ดังนี้     
  พ.ศ. 2500 จัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกวิชาพณิชยการ 
  พ.ศ. 2507 จัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกวิชาการ 
    เลขานุการ 
  พ.ศ. 2510 เปิดแผนกวิชาการบัญชี ระดับ ปวส. 
  พ.ศ. 2518 เปิดแผนกวิชาการตลาด และแผนกวิชาการจัดการ ระดับ ปวส. 
  พ.ศ. 2534 เปิดแผนกวิชาการท่องเที่ยว ระดับ ปวส. 
  พ.ศ. 2543 ยกเลิกการรับนักศึกษาระดับ ปวช. และพัฒนาการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี  
     - สาขาวิชาการบัญชี      
     - สาขาวิชาการจัดการทั่วไป       
           - สาขาวิชาการตลาด 
     - สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 
     - สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
     - สาขาวิชาการท่องเที่ยว      
  พ.ศ. 2549 คณะบริหารธุรกิจและคณะศึกษาท่ัวไปถูกจัดให้อยู่เป็นคณะเดียวกัน โดยเปลี่ยนชื่อเป็น  
    “คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์” 
  พ.ศ. 2558      คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้ถูกปรับเปลี่ยนระบบการบริหารงาน โดยรวมคณะ 
    บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ภาคพายัพ เชียงใหม่ เข้ากับคณะบริหารธุรกิจและศิลป 
    ศาสตร์ (คณะกลาง) ให้มีระบบบริหารจัดการเข้าด้วยกัน  
  พ.ศ. 2559      คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาด้านบริหารธุรกิจ  
    ชื่อหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
 เมื่อวันที่ 8 มกราคม ปีพ.ศ. 2548 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ
โปรดเกล้าฯ ให้ประกาศจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่งขึ้นแทนสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล โดยให้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแต่ละแห่งเป็นนิติบุคคล และเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ใน
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และในกฎกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่  14 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในส่วน
ของงานด้านวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้แบ่งคณะเป็น 4 คณะ คือ คณะบริหารธุรกิจและ       
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ศิลปศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ แต่ละคณะ มีคณบดีเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด  
 ปัจจุบัน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เปิดการเรียนการสอนใน 6 พ้ืนที่ คือ  เชียงใหม่ ตาก เชียงราย ล าปาง  
น่าน และพิษณุโลก โดยแต่ละพ้ืนที่มีหัวหน้าสาขาแต่ละสาขาเป็นผู้บริหารงาน  

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประกอบด้วย 3 สาขาหลัก คือ สาขาบริหารธุรกิจ  สาขาการบัญชี และสาขา
ศิลปศาสตร์ ซึ่งรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2555 ในระดับปริญญาตรีจ านวน 8 หลักสูตร  
และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ในระดับปริญญาตรีจ านวน  6 หลักสูตร และหลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต อีก 1 หลักสูตร ทั้งนี้ยังมีการสร้างความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการได้แก่   
บริษัทในเครือเซ็นทรัลกรุ๊ป จ ากัด และบริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) นอกจากนี้ยังรับผิดชอบจัดการเรียนการสอน
รายวิชาศึกษาทั่วไปของทุกหลักสูตรซึ่งประกอบด้วยกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาตะวันออก ภาษา
ตะวันตก และพลศึกษาและนันทนาการ 

สัญลักษณ์ประจ าคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

ความหมาย 

เรือส าเภา   หมายถึง องค์ความรู้ที่เก่ียวข้องกับการบริหารธุรกิจ 
ปากกา    หมายถึง องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับศิลปศาสตร์ และแสดงถึง 
                                                         วิสัยทัศน์ในการด าเนินงาน 
เครื่องหมายอินฟินิตี้  หมายถึง การพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง 
คลี่คลาย   หมายถึง เอกลักษณ์ของความเป็นไทย 

ปรัชญา  บริหารงานแบบมีส่วนร่วม กระจายอ านาจ และหลักธรรมาภิบาล 

ปณิธาน  บัณฑิตคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ “เป็นคนดี มีความรอบรู้ มุ่งมั่นสื่อสารสัมพันธ์ ก้าวทัน
เทคโนโลยี” 

วิสัยทัศน์ เป็นผู้น าในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติให้มีทักษะในการบูรณาการศาสตร์ด้านวิชาชีพ และเทคโนโลยี     
ตามมาตรฐานสากล เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ชุมชน สังคม   

 
พันธกิจ  1. จัดการศึกษาด้านบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ โดยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิต 
      นักปฏิบัติ ที่มีทักษะด้านวิชาชีพ เทคโนโลยี และพัฒนาตนเองได้ 
  2. บูรณาการวิจัย นวัตกรรม ที่สร้างองค์ความรู้ เพ่ือให้เกิดประโยชน์กับชุมชน น าสู่การเผยแพร่ใน 
      ระดับชาติและนานาชาติ 
   3. บริการวิชาการ มุ่งเน้นถ่ายทอดองค์ความรู้หรือนวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน สังคม  
       อย่างยั่งยืน 
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  4. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมเพ่ือธ ารงรักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญา สร้างสมดุล  
      ของสังคมกับสิ่งแวดล้อม 
   5. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นพัฒนาองค์กรสู่องค์กรคุณภาพ (HPO) 

อัตลักษณ์ (Identity) 

   บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพที่มีภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นรากฐานโดยใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนา 

เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

ศูนย์กลางวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศเพ่ือชุมชน 

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

“เป็นคนดี มีความรอบรู้ มุ่งมั่นสื่อสารสัมพันธ์ ก้าวทันเทคโนโลยี” 

B rilliance ความเฉลียวฉลาด บัณฑิตมีความรอบรู้ สามารถสืบค้นข้อมูล และข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจและ
สามารถประเมินข้อมูลแนวคิดและหลักฐานใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการใช้งานตามสถานการณ์จ ากแหล่งข้อมูลที่
หลากหลาย สามารถประยุกต์ใช้ความรู้จากทฤษฎีและประสบการณ์เพ่ือคิด วิเคราะห์ และสังเคราะห์งานอย่างเป็นระบบ 
แก้ไขปัญหาและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขได้อย่างมีเหตุผล 

A bility ความรู้ความสามารถ บัณฑิตมีความรู้ในสาระส าคัญของศาสตร์ที่ศึกษามีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพอย่าง
กว้างขวางและเป็นระบบ สามารถเรียนรู้หลักการและทฤษฎีทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม สามารถ
เรียนรู้และประยุกต์ใช้หลักการตามศาสตร์ที่ศึกษา และบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาชีพ สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 
รวมทั้งมีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร ภาษา และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน
ของธุรกิจสามารถเลือกใช้รูปแบบของการน าเสนอที่เหมาะสม เพ่ือพัฒนาตนเอง สังคม และชุมชน 

L earning การเรียนรู้ บัณฑิตมีความใฝ่รู้ มีความสามารถในการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างต่อเนื่ อง
เพ่ือพัฒนาตนเองและอาชีพ สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถประยุกต์ สามารถสรุป
ประเด็นปัญหา และบูรณาการความรู้สู่การปฏิบัติ สามารถช่วยและเอ้ือต่อการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมบนพ้ืนฐานของ
ตนเองและของกลุ่ม เข้าใจการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของเทคโนโลยี 

A ccountability ความรับผิดชอบ บัณฑิตมีภาวะผู้น า มีความพอเพียงในการด าเนินชีวิต มีทักษะในการท างาน
เป็นทีม สามารถปรับตัวเชิงวิชาชีพ เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบ รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อ่ืน มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ด ารงความเป็นไทย มีจิตอาสาและส านึกสาธารณะทั้ง
ต่อตนเอง องค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงสังคมข้ามวัฒนธรรม 
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สถานที่ตั้ง 
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   

128 ถนนห้วยแก้ว ต าบลช้างเผือก อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ่50300  

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย   
599 หมู่ 10 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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หลักสูตรการเรียนการสอน 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 เชียงใหม่ ตาก เชียงราย ล าปาง พิษณุโลก น่าน 

หลกัสตูรการบญัช ี     -  
หลกัสตูรการจดัการ       
หลกัสตูรการตลาด     -  
หลกัสตูรระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์         
หลกัสตูรภาษาอังกฤษธุรกิจ  - - - - - 

หลกัสตูรการจดัการธุรกจิระหว่างประเทศ  - - - - - 

หลกัสตูรการท่องเทีย่วและโรงแรม   -  - - 

หลกัสตูรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล   -    
หลกัสตูรบริหารธุรกิจมหาบณัฑติ  - - - - - 

 
 

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

หลกัสตูรการบญัช ี การบัญช ี     -  
หลกัสตูรบริหารธุรกิจ การจดัการธรุกจิ       

การจดัการโลจสิติกส ์ - -  - - - 
การจดัการส านกังาน  - - - - - 
การตลาด     -  
ภาษาอังกฤษธุรกิจ  - - - - - 
การจดัการธรุกจิค้าปลีกสมัยใหม่  - - - - - 

หลกัสตูรบริหารธุรกิจ การจดัการธรุกจิระหว่างประเทศ  - - - - - 
หลกัสตูรสารสนเทศ การจดัการสารสนเทศ  - - - - - 

การพัฒนาซอร์ฟแวรท์างธุรกิจ  - - -  - 
หลกัสตูรศิลปศาสตร ์ การท่องเที่ยวและการบรกิาร   -  - - 

ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร
สากล 

  -    
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โครงสร้างการบริหารงาน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
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รายช่ือผู้บริหารและกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน 

1. ผศ.พัฐฐพาดา โชติเสถียรกุล  คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศลิปศาสตร์  
2. อาจารย์อุษามาศ รัตนวงศ ์  รองคณบดดี้านบริหารและแผนยทุธศาสตร ์
3. ผศ.กัลยารัตน ์ เศวตนันทน์  รองคณบดดี้านวิชาการและงานวิเทศสัมพันธ ์
4. อาจารย์อนวัช จิตต์ปรารพ  รองคณบดดี้านกิจการนักศึกษาและประกันคณุภาพการศึกษา,  

      หัวหน้าสาขาบริหารธรุกิจ 
5. อาจารย์วรวิทย ์ เลาหะเมทน ี  ผู้ช่วยคณบดีด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ  
6. ผศ.วรรณพร ทีเก่ง  ผู้ช่วยคณบดีด้านพัฒนานักศึกษา 
7. อาจารยส์ุทัศน์  กุณา     ผู้ช่วยคณบดีศูนย์การจัดการศึกษาจอมทอง 
8. อาจารย์วรวิทย ์ เลาหะเมทน ี  หัวหน้าสาขาการบัญชี 
9. ผศ.ศักดิส์ายันต ์ ใยสามเสน  หัวหน้าสาขาศลิปศาสตร/์หัวหน้ากลุ่มวิชาบูรณาการ 
10. อาจารย์อนุสรณ ์ คุณานุสรณ ์  ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธรุกิจมหาบณัฑติ 
11. ผศ.มานติย ์ มัลลวงค ์  หัวหน้าวิชาเอกการจัดการธุรกิจ 
12. อาจารยส์ุภาวดี  วรุณกลู  หัวหน้าหลักสูตรการบธ.บ. จดัการธุรกิจระหว่างประเทศ 
13. อาจารย์ธีรภพ   แสงศร ี  หัวหน้าหลักสูตรการบธ.บ. ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ, หัวหน้างาน 

      อาคารสถานท่ี 
14. อาจารย์นวิตถา โสภาจารีย ์   หัวหน้าหลักสูตร บช.บ. บญัช ี
15. อาจารยส์ุภรพรรณ คนเฉียบ  หัวหน้าหลักสูตร ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 
16. อาจารย์วรญัญ์คมน์ รัตนะมงคลชัย  หัวหน้าหลักสูตร ศศ.บ. การท่องเที่ยวและการบริการ 
17. อาจารย์อัจฉริน จิตต์ปรารพ  หัวหน้าวิชาเอกภาษาอังกฤษธุรกิจ 
18. อาจารย์ศริิรักษ์ ยาวิราช  หัวหน้าวิชาเอการตลาด 
19. อาจารย์รจุิรา สุขมณ ี  หัวหน้าวิชาเอกการจัดการส านักงาน 
20. อาจารย์ธนศักดิ์     ตันตินาคม  หัวหน้าวิชาเอกการจัดการธุรกิจคา้ปลีกสมัยใหม่ โครงการความ 

      ร่วมมือ กลุ่มบริษัทเซ็นทรลั จ ากัด 
21. อาจารยส์ุชาดา   ทรัพยสาร  หัวหน้าวิชาเอกการจัดการธุรกิจคา้ปลีก โครงการความร่วมมือ บริษทั  

      ซีพ ีออลล ์จ ากัด (มหาชน)   
22. อาจารย์ปรศินา กุลนรา  หัวหน้ากลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
23. ผศ.ลลิตพรรณ จรรยส์ืบศร ี  หัวหน้ากลุ่มธรุกิจสมัพันธ์ 
24. อาจารย์ตะวัน วาทกิจ  หัวหน้ากลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร ์
25. อาจารยณ์ัฐพงศ์ ดีไพร  หัวหน้ากลุ่มวิชาสุขภาพ 
26. ผศ.ศิรลิักษณ ์ อินฝาง  หัวหน้าศูนย์ภาษา 

พ้ืนที่ล าปาง 
1. อาจารย์พวงทอง       วังราษฎร์  รองคณบดี 
2. อาจารย์กร       จันทรวิโรจน์  หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ 
3. อาจารย์ปัญจพร       ศรีชนาพันธ ์  หัวหน้าสาขาการบัญชี 
4. ผศ.นวลศรี       จารุทรรศน์  หัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์ 
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พ้ืนที่เชียงราย 
1. อาจารย์ชไมพร            รัตนเจริญชัย  รองคณบดี 
2. ผศ.ณภัทร       ทิพย์ศรี  หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ 
3. อาจารย์วรีวรรณ       เจริญรูป  หัวหน้าสาขาการบัญชี 
4. อาจารย์ภีราวิชญ์       ชัยมาลา  หัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์ 

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

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

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

      ตารางสรุปจ านวนอาจารย์แยกตามพ้ืนที ่ 

พื้นที่ ข้าราชการ พนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา 

พนักงาน
ราชการ 

พนักงาน
ตามพันธกิจ 

ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

รวม 

เชียงใหม่ 39 66 0 0 35 140 

เชียงราย 15 28 0 0 7 50 
ตาก 20 26 0 2 14 62 
น่าน 17 18 0 0 8 43 
พิษณุโลก 12 17 0 0 5 34 
ล าปาง 15 22 0 1 19 57 

รวม 118 177 0 3 88 386 
 2) จ านวนบุคลากรสายสนับสนุน 
  จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนจ าแนกตามเขตพ้ืนที่     

พื้นที่ พ.
สถาบันอุดมศึกษา 

พ.ราชการ พันธกิจตาม
พันธกิจ 

ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

จ้างเหมา
บริการ 

รวม 

เชียงใหม่ 15 1 0 14 7 37 

เชียงราย 0 0 0 0 0 0 

ตาก 2 1 0 2 0 5 

น่าน 2 0 0 1 0 3 

พิษณุโลก 1 0 0 0 0 1 

ล าปาง 0 1 0 2 0 3 

รวม 20 3 0 19 7 49 
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 อาคารสถานที่ 

 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มีอาคารและสถานทีท่ี่อยูใ่นความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1. อาคารบริหารธุรกิจ 1 เป็นอาคารที่ใช้ส าหรับการจัดการเรียนการสอน มีทั้งหมด 6 ชั้น ประกอบด้วย 

ที ่ รายการ จ านวน 
1. ห้องบรรยาย 40 ที่นั่ง 8   ห้อง 
2. ห้องบรรยาย 60 ที่นั่ง 3   ห้อง 
3. ห้องบรรยาย 90 ที่นั่ง 4   ห้อง 
4. ห้องพักอาจารย์ 6   ห้อง 
5. ห้องน้ า 16 ห้อง 
6. ห้องส านักงาน 1  ห้อง 

2. อาคารบริหารธุรกิจ 2 เป็นอาคารที่ใช้ส าหรับการจัดการเรียนการสอน มีทั้งหมด 4 ชั้น ประกอบด้วย 

ที ่ รายการ จ านวน 
1. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4   ห้อง 
2. ห้องบรรยาย 40 ที่นั่ง 7   ห้อง 
3. ห้องบรรยาย 60 ที่นั่ง 2   ห้อง 
4. ห้องพักอาจารย์ 2   ห้อง 
5. ห้องน้ า 2   ห้อง 
6. ห้องปฏิบัติการทางภาษา 1   ห้อง 
7. ห้องส านักงาน 2   ห้อง 
8. ห้องเรียนชุดคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ 1   ห้อง 
9. ห้องปฏิบัติการ International Standard                                                           1   ห้อง 

3. อาคารบริหารธุรกิจ 3 เป็นอาคารที่ใช้ส าหรับการจัดการเรียนการสอน มีทั้งหมด 6 ชั้น ประกอบด้วย 

ที ่ รายการ จ านวน 
1. ห้องบรรยาย 60 ที่นั่ง 6   ห้อง 
2. ห้องบรรยาย 90 ที่นั่ง 6   ห้อง 
3. ห้องพักอาจารย์ 6   ห้อง 
4. ห้องน้ า 24 ห้อง 
5. ห้องส านักงาน 8  ห้อง 
6. ห้องเรียนชุดคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ 4  ห้อง 
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อุปกรณ์ เครื่องมือ และเทคโนโลยี 
      การให้บริการอุปกรณ์การเรียนการสอน และสื่อเทคโนโลยี 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้จัดให้มีเครื่องคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้บริการในการจัดการเรียนการสอน 
และการบริหารจัดการ ดังนี้ 
1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คส าหรับสนับสนุนการเรียนการสอนภายในคณะ  จ านวน  100   เครื่อง 
2. เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ                    จ านวน  350   เครื่อง 
3. เครื่องฉาย              จ านวน    30   เครื่อง  
4. เครื่องโปรเจคเตอร์             จ านวน    50   เครื่อง 

ห้องปฏิบัติการส าหรับการเรียนการสอน  

1. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์             จ านวน   4    ห้อง 
2. ห้องปฏิบัติการทางภาษา                  จ านวน   1    ห้อง 
3. ห้องปฏิบัติการ Smart classroom            จ านวน   2    ห้อง 
4. ห้องปฏิบัติการ International Standard                 จ านวน   1    ห้อง 
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2.2 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
ฝ่ายบริหารและแผนยุทธศาสตร์ 

ฝ่ายบริหารและแผนยุทธศาสตร์ ส านักงานคณบดี มีภาระงานที่อยู่ในความควบคุมดูแลรับผิดชอบ ได้แก่ 
1. งานสารบรรณและธุรการ  รับผิดชอบในการบริหารงานด้านเอกสารราชการ ด าเนินการรับ-ส่ง หนังสือ

เร่งด่วนและขั้นความลับ ไปตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง และด าเนินการโต้ตอบจดหมาย 
รวมถึงจัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบเพื่อสะดวกในการค้นหา 

2. งานบุคลากร  ปฏิบัติงานด้านการบริหารบุคคล ตั้งแต่การสรรหา คัดเลือกบุคลากร ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน จัดท าฐานข้อมูลประวัติบุคลากร ออกเอกสารด้านงานบุคคล ด าเนินการขอเสนอต าแหน่งทาง
วิชาการ รวมถึงการวางแผนพัฒนาบุคลากร และด าเนินตามแผนพัฒนา 

3. งานการเงินและงบประมาณ ปฏิบัติงานด้านการจัดท าและเสนอของบประมาณ การบริหารงบประมาณ  
ให้เป็นไปตามแผนงานงานและโครงการ ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงิน ให้ถูกต้องตามระเบียบ ควบคุมดูแล
และติดตามการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามแแผนการใช้จ่าย จัดท ารายงานฐานะทางการเงิน เสนอผู้บริหาร  

4. งานแผนยุทธศาสตร์  ปฏิบัติงานด้านการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการประจ าปี และแผนงาน
โครงการต่าง ๆ การติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามแผน  เป็นระยะ ๆ จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานของหน่วยงานเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร  ประเมินผลแผนงาน/โครงการ ให้สอดคล้อง
กับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ  และยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน และจัดท ารายงานประจ าปีของหน่วยงาน 

5. งานอาคารสถานที่  โดยส่วนงานอาคารสถานที่จะมีความรับผิดชอบในการดูแลระบบไฟฟ้า ประปา 
โทรศัพท์ เครื่องปรับอากาศ และอุปกรณ์การเรียนการสอน และซ่อมบ ารุงระบบต่างๆ เพ่ือให้มี ความ
ปลอดภัย และมีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ บริการโสตทัศนูปกรณ์เพ่ือใช้ในการเรียนการสอน และการ
ประชุมสัมมนา ได้แก่ เครื่องเสียง เครื่องรับโทรทัศน์ ไมโครโฟน เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ จอภาพ      
เป็นต้น 

6.  งานพัสดุ  มีหน้าที่รวบรวมการจัดซื้อ-จัดจ้าง วัสดุ ครุภณัฑ์ประจ าปีของหน่วยงาน  บริหารจัดการในการ
จัดหาพัสดุให้เป็นไปตามขั้นตอนการจัดซื้อ-จัดจ้าง จัดท าบัญชีวัสดุ และทะเบียนครุภัณฑ์ 

7.  งานประชาสัมพันธ์  มีหน้าที่ในการสื่อสารข้อมูลข่าวสารและประสานงานต่างๆ ทั้งภายในและหน่วยงาน
ภายนอก แก่บุคลากรภายในคณะและผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจัดท าสื่อเพ่ือการประชาสัมพันธ์ โดยค านึงถึง
ความถูกต้อง รวดเร็ว ข้อมูลเป็นปัจจุบัน และจัดเก็บไว้เพ่ือการสืบค้นและใช้งานต่อไป 
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2.3 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
หน้าที่ความรับผิดชอบต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับต าแหน่ง ปฏิบัติการ ตามมาตรฐานก าหนด

ต าแหน่งของส านักงาน ก.พ. ได้ก าหนดลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
1. ด้านการปฏิบัติการ 

(1) รวบรวม วิเคราะห์ และประมวลนโยบายของรัฐบาลและสถานการณ์เศรษฐกิจการเมือง และ
สังคมทั้งในและต่างประเทศ เพื่อน ามาสรุปเสนอประกอบการก าหนดนโยบายและเป้าหมายของส่วนราชการ หรือนโยบาย 
แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความม่ันคง 

(2) รวบรวมข้อมูล และศึกษาวิเคราะห์เบื้องต้น เกี่ยวกับภารกิจหลักและแผนกลยุทธ์ของส่วน
ราชการ หรือทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพ่ือวางแผนก าหนดแผนการปฏิบัติงานหรือโครงการให้สามารถ
บรรลุภารกิจที่ก าหนดไว้ 

(3) วิเคราะห์นโยบายของส่วนราชการ หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคง และเสนอข้อคิดเห็น เพ่ือช่วยจัดท าแผนการปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ หรือ 
กิจกรรมได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

(4) ส ารวจ รวบรวม และประมวลผลข้อมูลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและประเด็น
ปัญหาทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการจัดท าแผนงาน หรือก าหนด
ยุทธศาสตร์ 

(5) ศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาล เพ่ือประกอบการ
เสนอแนะแนวทางการประสานผลักดันยุทธศาสตร์และนโยบาย ตลอดจนการติดตามประเมินผลให้สอดคล้องไปในแนวทาง
เดียวกัน 

2. ด้านการวางแผน 
  วางแผนการท างานที่รับผิดชอบร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการ

เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
       3.  ด้านการประสานงาน 
  (1) ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความ

ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 
  (2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง    

เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
       4. ด้านการบริการ 
  (1) รวบรวมข้อมูล เพ่ือเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการจัดท าแผนงานโครงการ  
  (2) ให้ค าปรึกษา แนะน า ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานนโยบายและแผน      

เพ่ือแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน 
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ผู้จัดท าคู่มือ มีภาระหน้าที่ในการปฏิบัติงานต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ของคณะบริหารธุรกิจและ  
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้ 

1. การจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
- จัดเตรียมข้อมูลเพ่ือประชุมวิเคราะห์ ประมวลผล แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยและผลการด าเนินงาน

ของคณะที่ผ่านมา 
- จัดท าแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
- วิเคราะห์และทบทวนแผนยุทธศาสตร์ประจ าปีในแต่ละปี 
- จัดเตรียมข้อมูลเพื่อประชุมวิเคราะห์ ประมวลผล แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
- แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
- ประสานงาน จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณา จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
- จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
- น าเสนอร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีต่อคณะกรรมการประจ าคณะ 
- น าเสนอร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
- ด าเนินการถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการประจ าปีต่อหน่วยงานในสังกัด 
- ทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
- ตรวจสอบและประสานงาน รับข้อเสนอโครงการ รายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

2. งานติดตามและประเมินผล 
- ติดตามและประมวลผลการด าเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ 
- ติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ทุกเดือน 
- ประสานงาน ด าเนินการ จัดการประชุมติดตามผลการด าเนินงานการพัฒนายุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติ

ราชการ 
- จัดท ารายงานผลการด าเนินงานด้านยุทธศาสตร์ต่อผู้บริหาร และมหาวิทยาลัย 
- จัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปี รวมทุกพื้นที่น าเสนอต่อมหาวิทยาลัย 

3.  จัดท าเล่มสรุปรายงานประจ าปี 
- จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 
- รวบรวมข้อมูลของหน่วยงานเพ่ือน ามาจัดท ารายงาน 
- จัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 
- น าเสนอร่างรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีต่อผู้บริหารหน่วยงาน 
- เผยแพร่เอกสารสรุปรายงานประจ าปีแก่ทุกหน่วยงาน 
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4.  การจัดการองค์ความรู้ 
- ประชุมเพ่ือก าหนดแผนการจัดการองค์ความรู้ ที่สอด คล้องกับแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ

ประจ าปี 
- จัดท าแผนการจัดการองค์ความรู้ 
- จัดประชุมคณะกรรมการจัดการองค์ความรู้ 
- จัดโครงการด้านการจัดการความรู้ 
- ร่าง/พิมพ์ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการองค์ความรู้ 
- จัดท าหนังสืออนุมัติโครงการ 
- ท าหนังสือส ารวจรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ 
- ประสานงานเรื่องต่าง ๆ ในการจัดโครงการ 
- ด าเนินการจัดโครงการ 
- จัดท ารายงานผลการใช้งบประมาณด าเนินโครงการ 
- ท ารายงานผลการด าเนินโครงการ 
- ติดตามผลการด าเนินงานด้านการจัดการองค์ความรู้  
- รวบรวมข้อมูลการด าเนินงานด้านการจัดการองค์ความรู้ 
- สรุปผลการด าเนินงานด้านการจัดการองค์ความรู้ และรายงานผลการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้แก่

ผู้บริหารเพ่ือพิจารณา 
5. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคลากร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความ

เข้าใจ และความร่วมมือในการด าเนินงานที่ได้รับมอบหมาย 
6. ให้ค าปรึกษา แนะน า เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ทางด้านนโยบายและแผนยุทธศาสตร์เพื่อให้หน่วยงานใน

คณะ ได้รับข้อมูล ความรู้ต่างๆที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ 
7. จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้งานประกันคุณภาพในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานแผนและ

ยุทธศาสตร์ รวมถึงงานการจัดการความรู้ 
8. ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกท่ีเกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ 
9. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมาย 
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บทที่ 3  
หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงาน 

3.1 หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงาน 
  คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จัดท าขึ้นเพ่ือ

ใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  และหน่วยงานหรือ
บุคลากรที่เก่ียวข้องสามารถจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีได้อย่างถูกต้อง สอดคล้องกับนโยบาย เป้าหมายและพันธ
กิจของหน่วยงาน ผู้จัดท าจึงได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเอกสาร และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแนวคิด ทฤษฎีต่างๆ เพ่ือให้
คู่มือการปฏิบัติติงานเล่มนี้สามารถน าไปปรับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีรายละเอียดที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

1. กฎหมายและระเบียบต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 
1.1  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีพ.ศ. 2546 

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546  มีเนื้อหาที่
เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ดังนี้ 

หมวด  ๓ การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
 มาตรา ๙ การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐให้ส่วนราชการปฏิบัติ

ดังต่อไปนี้  
  (๑) ก่อนจะด าเนินการตามภารกิจใดส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้

เป็นการล่วงหน้า  
  (๒) การก าหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการตาม (๑) ต้องมีรายละเอียดของ

ขั้นตอนระยะเวลาและงบประมาณที่จะต้องใช้ในการด าเนินการของแต่ละขั้นตอนเป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของ
ภารกิจ และตัวชี้วัดความส าเร็จของภารกิจ  

  (๓) ส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติ
ราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนรวมราชการก าหนดขึ้น ซึ่งต้องสอดคล้องกับมาตรฐานที่ก.พ.ร.ก าหนด  

  (๔) ในกรณีที่การปฏิบัติภารกิจ หรือการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการเกิดผล
กระทบต่อประชาชน ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการที่จะต้องด าเนินการแก้ไขหรือบรรเทาผลกระทบนั้น หรือเปลี่ยน
แผนปฏิบัติราชการให้เหมาะสม  

 มาตรา๑๓ ให้คณะรัฐมนตรีจัดให้มีแผนการบริหารราชการแผ่นดินตลอดระยะเวลาการ
บริหารราชการของคณะรัฐมนตรี เมื่อคณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาแล้ว  ให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  และส านัก
งบประมาณร่วมกันจัดท าแผนการบริหารราชการแผ่นดิน เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่
คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภา เมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบในแผนการบริหารราชการแผ่นดินตามวรรค
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หนึ่งแล้ว  ให้มีผลผูกผันคณะรัฐมนตรี  รัฐมนตรี  และส่วนราชการ  ที่จะต้องด าเนินการจัดท าภารกิจให้เป็นไปตาม
แผนการบริหารราชการแผ่นดินนั้น  

 มาตรา๑๔ ในการจัดท าแผนการบริหารราชการแผ่นดินตามมาตรา ๑๓  ให้จัดท าเป็นแผนสี่
ปี โดยน านโยบายของรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภามาพิจารณาด าเนินการให้สอดคล้องกับแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐตาม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  และแผนพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้  อย่างน้อย
จะต้องมีสาระส าคัญเกี่ยวกับการก าหนดเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน ส่วนราชการหรือบุคคลที่จะรับผิดชอบในแต่
ละภารกิจ  ประมาณการรายได้และรายจ่ายและทรัพยากรต่างๆ ที่จะต้องใช้ระยะเวลาการด าเนินการ และการติดตาม
ประเมินผล  
   มาตรา ๑๕ เมื่อมีการประกาศใช้บังคับแผนการบริหารราชการแผ่นดินแล้ว ให้ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาและส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีร่วมกันพิจารณาจัดท าแผนนิติบัญญัติ  โดยมีรายละเอียด
เกี่ยวกับกฎหมายที่จะต้องจัดให้มีขึ้นใหม่หรือกฎหมายที่ต้องมีการแก้ไขเพ่ิมเติมหรือยกเลิกให้สอดคล้องกับแผนการ
บริหารราชการแผ่นดิน  ส่วนราชการผู้รับผิดชอบ  และระยะเวลาที่ต้องด าเนินการ แผนนิติบัญญัตินั้นเมื่อคณะรัฐมนตรี
เห็นชอบตามที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแล้ว  ให้มีผลผูกพันส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้องที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น ในกรณีที่เห็นสมควร ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาอาจเสนอ
ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อก าหนดหลักเกณฑ์การจัดท าแผนนิติบัญญัติเพ่ือให้เกิดความร่วมมือในการปฏิบัติงานก็ได้  

 มาตรา๑๖ ให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้น  โดยจัดท าแผน  สี่ปี   
ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดินตามมาตรา ๑๓ ในแต่ละปีงบประมาณให้ส่วนราชการจัดท า
แผนกปฏิบัติราชการประจ าปีโดยให้ระบุสาระส าคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ  เป้าหมาย
และผลสัมฤทธิ์ของงาน  รวมทั้งประมาณการรายได้และรายจ่ายและทรัพยากรอ่ืนที่ต้องใช้  เสนอต่อรัฐมนตรีเพ่ือให้
ความเห็นชอบ เมื่อรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการใดตามวรรคสองแล้ว ให้ส านัก
งบประมาณด าเนินการจัดสรรงบประมาณเพ่ือปฏิบัติงานให้บรรลุผลส าเร็จในแต่ละภารกิจตามแผนปฏิบัติราชการ
ดังกล่าว ในกรณีที่ส่วนราชการมิได้เสนอแผนปฏิบัติราชการในภารกิจใดหรือภารกิจใดไม่ได้รับความเห็นชอบจาก
รัฐมนตรี มิให้ส านักงบประมาณจัดสรรงบประมาณส าหรับภารกิจนั้น เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้ส่วนราชการจัดท ารายงาน
แสดงผลสัมฤทธิ์ของปฏิบัติราชการประจ าปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี  
   มาตรา ๑๗ ในกรณีที่กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณก าหนดให้ส่วนราชการต้องจัดท า
แผนปฏิบัติราชการเพ่ือขอรับงบประมาณ  ให้ส านักงบประมาณและ  ก.พ.ร. ร่วมกันก าหนดแนวทางการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการตามมาตรา ๑๖ ให้สามารถใช้ได้กับแผนปฏิบัติราชการที่ต้องจัดท าตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณ  ทั้งนี้ เพื่อมิให้เพ่ิมภาระงานในการจัดท าแผนจนเกินสมควร  
   มาตรา ๑๘ เมื่อมีก าหนดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามแผนปฏิบัติราชการของส่วน
ราชการใดแล้วการโอนงบประมาณจากภารกิจหนึ่งตามที่ก าหนดในแผนปฏิบัติราชการไปด าเนินการ  อย่างอ่ืน  ซึ่งมีผล
ท าให้ภารกิจเดิมไม่บรรลุเป้าหมายหรือน าไปใช้ในภารกิจใหม่ที่มิได้ก าหนดในแผนปฏิบัติราชการ จะกระท าได้ต่อเมื่อ
ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ปรับแผนปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกันแล้ว การปรับแผนปฏิบัติราชการตามวรรคหนึ่ง
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จะกระท าได้เฉพาะในกรณีที่งานหรือภารกิจใดไม่อาจด าเนินการตามวัตถุประสงค์ต่อไปได้ หรือหมดความจ าเป็นหรือไม่
เป็นประโยชน์ หรือหากด าเนินการต่อไปจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเกินความจ าเป็น  หรือมีความจ าเป็นอย่างอ่ืนอันไม่อาจ
หลีกเหลี่ยงได้ ที่จะต้องเปลี่ยนแปลงสาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการ เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้ปรับแผนปฏิบัติ
ราชการแล้ว ให้ด าเนินการแก้ไขแผนการบริหารราชการแผ่นดินให้สอดคล้องกันด้วย 

1.2  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดท าแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2547 
 ตาม 1.2 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดท าแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2547         

มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ดังนี้ 
   ข้อ ๘  ให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ภายในก าหนดเวลา ดังต่อไปนี้ 
    (๑) แผนปฏิบัติราชการสี่ปี ให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่แผนการ
บริหารราชการแผ่นดินประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  (๒) แผนปฏิบัติราชการประจ าปี ให้จัดท าและเสนอรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบก่อน
เสนอค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีของปีงบประมาณต่อไป 

 ข้อ ๙  ในระหว่างการปฏิบัติตามแผนการบริหารราชการแผ่นดิน ถ้าคณะรัฐมนตรีมีมติให้มี
การปรับแผนการบริหารราชการแผ่นดินเพ่ือให้เหมาะสมกับนโยบายของรัฐบาลหรือเพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป ให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดท าแผนการบริหารราชการแผ่นดินตามมาตรา ๑๓ แห่งพระ
ราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ด าเนินการแก้ไขแผนการบริหาร
ราชการแผ่นดินให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี โดยให้น าข้อ ๕ มาใช้บังคับโดยอนุโลม และให้ส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีแจ้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด าเนินการแก้ไขแผนนิติบัญญัติและแผนปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับ
แผนการบริหารราชการแผ่นดินที่แก้ไขด้วย  

 ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ส่วนราชการด าเนินการในเรื่องใด แม้ว่าเรื่องนั้นจะมิได้ก าหนด
ไว้ในแผนการบริหารราชการแผ่นดิน ให้ส่วนราชการมีหน้าที่ด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี และถ้าเรื่องนั้นจ าเป็นต้อง
แก้ไขแผนปฏิบัติราชการด้วย ให้ส่วนราชการด าเนินการตามวิธีการที่ก าหนดไว้ในมาตรา ๑๘ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖  

 เมื่อมีกรณีตามวรรคสองหรือกรณีที่ส่วนราชการขอแก้ไขแผนปฏิบัติราชการเพราะเหตุตามที่
ก าหนดไว้ในมาตรา ๑๘ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
และคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้แก้ไขในกรณีดังกล่าวแล้ว ให้ส่วนราชการที่ได้รับอนุมัติให้แก้ไขแผนปฏิบัติราชการรีบแจ้ง
ให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดท าแผนการบริหารราชการแผ่นดินและแผนนิติบัญญัติด าเนินการแก้ไขให้
สอดคล้องกันโดยเร็ว 
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2. แนวคิด ทฤษฎีต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงาน มีความส าคัญอย่างยิ่ง เนื่องจาก แผนปฏิบัติราชการ

ถือเป็นเครื่องมือทีส าคัญที่ช่วยในการบริหารจัดการงานด้านต่างๆ ของหน่วยงาน กล่าวคือ 
 1)  เป็นกระบวนการบริหารเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ 

ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา กล่าวถึงการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการในองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ ซึ่งในกระบวนการพัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการ
วิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติราชการประจ าปีตามกรอบเวลา
เพ่ือให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ 
         แผนปฏิบัติราชการประจ าปี เป็นแผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาในการด าเนินงานภายใน 1 ปี 
เป็นแผนที่ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ลงสู่ภาคปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดการด าเนินงานจริงตามกลยุทธ์ ประกอบด้วย โครงการหรือ
กิจกรรมต่าง ๆ ที่จะต้องด าเนินการในปีนั้น ๆ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของโครงการ
หรือกิจกรรม ค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้เหล่านั้น รวมทั้งมีการระบุผู้รับผิดชอบหลักหรือหัวหน้าโครงการ งบประมาณใน
การด าเนินการ รายละเอียดและทรัพยากรที่ต้องใช้ในการด าเนินโครงการที่ชัดเจน 

  2)  การน านโยบายไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ มีแนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการน านโยบาย
ไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 5 ประการ ดังนี้ 

2.1  การติดต่อสื่อสาร เป็นปัจจัยแรกที่ท าให้การน านโยบายสู่การปฎิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ    
คือ บุคคลต่างๆ ที่รับผิดชอบต้องรู้จักหน้าที่และบทบาทของตนเองว่าจะต้องท าอะไร เมื่อไร และอย่างไร การสั่งการ
ต้องสั่งตรงจุดชัดเจนไม่คลุมเครือ ถูกต้อง อีกท้ังต้องไม่ขัดแย้งกับค าสั่ง ระเบียบหรือกฎหมายใดๆ 

2.2 ทรัพยากร หมายถึง บุคลากร งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ อาคารสถานที่ตลอดจนเครื่อง
อ านวยการความสะดวกต่าง ๆ ต้องมีความพร้อมและพอเพียงต่อการด าเนินงาน 

2.3 ภูมิหลังและค่านิยมของผู้น านโยบายไปสู่ปฏิบัติ มีความส าคัญอย่างยิ่งที่จะท าให้โครงการ
หรือนโยบายนั้นบรรลุผลส าเร็จหรือล้มเหลว หากผู้ปฏิบัติเห็นด้วยกับนโยบายจะท าให้ผลความส าเร็จมีแนวโน้มสูง แต่
ถ้าเกิดการไม่เห็นด้วยกับนโยบายหรือไม่ชอบนโยบาย ก็จะเกิดการบิดเบือน หรือไม่ปฏิบัติตามซึ่งก็เกิดแนวโน้มท าให้
นโยบายไม่บรรลุผลส าเร็จได้ ดังนั้นการท าให้ผู้น าการปฏิบัติเห็นด้วยในชั้นต้นจะท าให้ผู้ปฏิบัติปรับเปลี่ยนวิธีคิด เกิด
ความเต็มใจด าเนินการ ซึ่งจะเป็นผลดีในทางปฏิบัติ 

2.4 โครงสร้างของระบบราชการและขั้นตอนมาตรฐานในการก าหนดนโยบาย จะเป็นการ
ควบคุมให้ผู้ปฏิบัติสามารถด าเนินงานได้ตามขั้นตอนที่ก าหนด และสามารถควบคุมก ากับให้ผู้น านโยบายด าเนินงานตาม
ขั้นตอนที่วางไว้ ซึ่งจะส่งผลต่อความส าเร็จในการน านโยบายไปปฏิบัติ แต่ถ้าขั้นตอนการปฏิบัติงาน หรือข้อก าหนดมี
จ านวนมาก และขาดความยืดหยุ่นย่อมท าให้เกิดปัญหาในการน านโยบายไปปฏิบัติ 

2.5 การก ากับติดตาม การน านโยบายไปปฏิบัติจะประสบผลส าเร็จมากน้อยเพียงไรนั้น 
ผู้รับผิดชอบระดับสูงกว่าควรหมั่นติดตามการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ าเสมอว่างานเกิดผลงานมากน้อย
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อย่างไร มีอุปสรรคและปัญหาอะไรบ้างเพ่ือจะได้แก้ไขปัญหา การไม่ติดตามผลอย่างสม่ าเสมออาจก่อให้เกิดผลเสียหาย
ต่อนโยบายหรือโครงการได้ 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จะเป็นเครื่องมือแสดงให้เห็น
ภาพรวมการน านโยบายของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ไปสู่การปฏิบัติทั้งในคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/ส านัก/กอง 

3)  การประเมินผล รูปแบบการประเมินผลแนวใหม่คือการประเมินผลเพ่ือสร้างเสริมพลังอ านาจ : 
ทางออกท่ีท้ายทาย ซึ่งได้รับอิทธิพลทางความคิดมาจากการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (action research) เน้นสิ่งส าคัญคือ 

      3.1 ระบุถึงประโยชน์ต่อการปรับปรุงการท างานของโครงการ/แผนงาน ไว้อย่างชัดเจนเป็น
รูปธรรม มีการก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการและเป้าหมาย ที่ต้องการบรรลุผลได้เป็นอย่างดี 

      3.2  ผู้ที่มีส่วนได้เสีย (stakeholders) ทั้งหมดเข้ามามีบทบาท หรือมีส่วนร่วมตลอดระยะเวลา
ของการด าเนินการ 
 3.3 สามารถเป็นวงจรสะท้อนกลับของการด าเนินงาน (reflection and action) 

3.4 การเก็บข้อมูลที่ไม่สลับซับซ้อน แต่มีความเพียงพอที่จะท าให้งานบรรลุได้ตามเป้าหมายได้เป็น
อย่างดี 

      การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เน้นให้ความส าคัญต่อการ
ประเมินผลในทุกขั้นตอนตามหลักการการพัฒนาคุณภาพโดยเฉพาะการประเมินผลตนเองเพ่ือเป็นการเสริมสร้างพลัง
พัฒนาแก่ผู้ปฏิบัติ 

4)  ปัจจัยส าเร็จในการวางแผน แนวทางการท างานมีปัจจัยสู่ความส าเร็จประกอบด้วย ความมุ่งมั่น
ของผู้บริหาร ความร่วมมือของบุคลากรในองค์กร และประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ ดังนี้ 

4.1  ความมุ่งม่ันของผู้บริหาร โดยผู้บริหารต้องเข้าใจวิสัยทัศน์ของการก าหนดนโยบายเป็น
อย่างดี สามารถถ่ายทอดสู่ผู้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน มีทัศนคติที่ดีต่อนโยบาย สามารถชี้ถึงข้อดีข้อเสียขององค์กร
ได้ มีศักยภาพในการกระตุ้น จูงใจให้บุคลากรเกิดความรู้ ความเข้าใจ และเกิดทัศนคติที่ดี สนับสนุนทรัพยากรในการ
บริหารจัดการ เช่น งบประมาณ บุคลากร วัสดุ อุปกรณ์ และสร้างขวัญก าลังใจ 

4.2  ความร่วมมือของบุคลากรในองค์กร ทั้งการเข้าใจบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 
กระบวนการท างาน และการมีส่วนร่วมในการวางแผน ปฏิบัติงาน ติดตามประเมินผลและให้ข้อเสนอแนะในการท างาน 

4.3  ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ โดยมีทักษะด้านการวางแผน การจัดองค์กรมีทักษะใน
การจัดผู้รับผิดชอบได้อย่างเหมาะสม มีศิลปะการน าที่กระตุ้น และจูงใจ สื่อสารประสานงานเพ่ือให้เกิดการเข้าใจที่ดี
และเกิดการมีส่วนร่วมในการท างาน และการประเมินผล มีเทคนิคในการติดตาม ควบคุมประเมินผลและรายงานผลต่อ
ที่ประชุมและประชาสัมพันธ์ไปยังบุคลากรและบุคคลทั่วไปได้ทราบความคืบหน้าการด าเนินงาน 

ปัจจัยน าสู่ความส าเร็จเป็นปัจจัยน าเข้าที่ส าคัญโดยเฉพาะความร่วมมือของบุคลากร ได้แก่ 
ผู้จัดท าแผนและผู้ประสานแผนของคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/ส านัก/กอง 
  5)  การพัฒนาคุณภาพงานอย่างเป็นระบบทั่วทั้งองค์กร (TQM: Total Quality Management) 
เป็นแนวคิดการพัฒนาในยุคอุตสาหกรรม เพ่ือผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพ มาตรฐานในปริมาณมากมีการน าแนวคิดนี้มา
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พัฒนาองค์การ โดยการวางแผนแก้ไขปัญหาและพัฒนางานโดยการจัดระบบขั้นตอนการด าเนินงาน ตรวจสอบคุณภาพ
ผลผลิต หาปัญหาอุปสรรค เพ่ือพัฒนาในรอบต่อไป ระบบราชการได้ให้แนวคิดพัฒนาคุณภาพมาพัฒนาหน่วยราชการ 
(ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2549) ซึ่งสามารถประยุกต์หลักการวางแผนมาใช้ในการพัฒนา
คุณภาพงานได้เป็นอย่างด ี
   การพัฒนาคุณภาพทั่วทั้งองค์การอย่างยั่งยืน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต้องมีส่วนร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วม
ด าเนินการ ร่วมประเมินผล และร่วมรับผลประโยชน์ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไปสู่มาตรฐานงานที่เป็นระบบ 
  6)  การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม สืบเนื่องจากภาครัฐมีแนวทางการบริหารราชการในรูปแบบ
ใหม่ เปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมในกระบวนการตัดสินใจการด าเนินงานและการประเมินผล โดยมี
การจัดระบบบริหารในรูปแบบใหม่หรือเป็นนวัติกรรม ได้แก่ การปรับวิธีการท างาน สร้างวัฒนธรรมการท างาน 
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์การ การออกกฎหมายระเบียบ และนโยบายของหน่วยงานที่เอ้ือต่อการบริหารราชการแบบมี
ส่วนร่วม และแสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ของหน่วยงานภาครัฐที่จะบริหารราชการ 

3.2 รูปแบบและวิธีการปฏิบัติงานการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
 การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา มีรูปแบบและวิธีการปฏิบัติงาน ดังนี้  
   3.2.1 รูปแบบของการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของมหาวิทยาลัย 
   การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของคณะฯ ถือเป็นแผนการด าเนินงานภายใน 1 ปี 
(ปีงบประมาณ) เพ่ือน าไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน รวมถึงการรายงานผลการปฏิบัติราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
โดยในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของคณะฯ มีรูปแบบดังนี้ 

1. การวิเคราะห์ศักยภาพ 
     การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันเป็นการประเมินโดยวิเคราะห์

ถึงโอกาสและภาวะคุกคามหรือข้อจ ากัด อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาด้านต่างๆ รวมทั้งการ
วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายใน ซึ่งทั้งหมดเป็นการประเมินสถานภาพขององค์กรในปัจจุบัน 
โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis เป็นเครื่องมือ ดังนี้ 

1.1  การวิเคราะห์ศักยภาพภายในหน่วยงาน 
 1.1.1 การวิเคราะห์จุดแข็ง (Strength = S) คือปัจจัยภายในองค์กร ที่จะท าให้องค์กร

นั้นๆ เกิดความแข็งแรงขึ้นภายในองค์กร ซึ่งจะเป็นข้อได้เปรียบคู่แข่งได้ เช่น ด้านวิชาการ ด้านนักศึกษา ด้านการวิจัย 
ด้านการบริการวิชาการ ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านบุคลากร และด้านการบริหารจัดการของหน่วยงาน 
         1.1.2 การวิเคราะห์จุดอ่อน (Weakness = W)  คือปัจจัยภายในองค์กร ที่จะท าให้องค์กร
นั้นๆ เกิดความอ่อนแอขึ้นภายในองค์กร ซึ่งจะเป็นข้อเสียเปรียบคู่แข่ง การวิเคราะห์ถึงจุดอ่อนขององค์กรนี้จะท าให้
องค์กรวางแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาได้ซึ่งจะพิจารณาในด้านต่างๆ เช่นเดียวกับการวิเคราะห์จุดแข็ง 
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1.2  การวิเคราะห์ศักยภาพภายนอกหน่วยงาน 
1.2.1 การวิเคราะห์โอกาส (Opportunity = O) คือ โอกาสจากภายนอกองค์กรที่จะ

ส่งผลทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งเป็นตัวช่วยส่งเสริมให้องค์กรนั้นๆ สามารถเจริญเติบโตและขยายตัวได้มากขึ้น เช่น 
สภาพเศรษฐกิจมีการขยายตัว ส่งเสริมให้องค์กรมีโอกาสเติบโตขึ้นได้ตามสภาพเศรษฐกิจ 

1.2.2 การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคหรือภาวะคุกคาม (Threat = T) อุปสรรคจาก
ภายนอกองค์กรที่จะส่งผลทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งเป็นขัดขวางการเจริญเติบโตและขยายตัวขององค์กร เช่น สภาพ
เศรษฐกิจมีการหดตัวลง ท าให้องค์กรมีอุปสรรคในการเจริญเติบโตขึ้นได้ตามสภาพเศรษฐกิจ การจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา เช่นเดียวกับการวิเคราะห์โอกาส 

2. การก าหนดทิศทาง 
การก าหนดทิศทางเป็นการก าหนดจุดมุ่งหมายหรือผลส าเร็จที่ต้องการ โดยพิจารณาจากภารกิจ

หลักของหน่วยงาน เพ่ือให้บรรลุความต้องการที่จะเป็นไปในอนาคต รวมถึงต้องน าประเด็นนโยบายตามแผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน แผนกลยุทธ์/แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของหน่วยงาน ซึ่งมีแนวทาง ดังนี้ 

2.1  การก าหนดวิสัยทัศน์ 
           วิสัยทัศน์ หมายถึง การมองภาพอนาคตของผู้น าและสมาชิกในองค์กร และก าหนดจุดหมาย

ปลายทางที่เชื่อมโยงกับภารกิจ ค่านิยม และความเชื่อเข้าด้วยกัน แล้วมุ่งสู่จุดหมายปลายทางที่ต้องการจุดหมาย
ปลายทางที่ต้องการ จุดหมายปลายทางดังกล่าวต้องชัดเจน ท้าทาย มีพลังและมีความเป็นไปได้  วิสัยทัศน์จะเป็นตัว
ช่วยก าหนดทิศทางที่จะด าเนินชีวิตหรือกิจกรรมองค์กร โดยมีจุดหมายปลายทางที่ชัดเจน ช่วยให้บุคลากรในหน่วยงาน
ทุกคนทราบว่าแต่ละคนมีความส าคัญต่อการมุ่งไปสู่จุดหมายปลายทาง และรู้ว่าจะท าอะไร (What) ท าไมตอ้งท า (Why) 
ท าอย่างไร (How) และท าเมื่อใด (When) กระตุ้นให้บุคลากรทุกคนมีความรู้สึกน่าสนใจ มีความผูกพัน มุ่งมั่นปฏิบัติ
ตามด้วยความเต็มใจ ท้าท้าย เกิดความหมายในชีวิตการท างาน มีการท างานและมีชีวิตอยู่อย่างมีเป้าหมายด้วยความ
ภูมิใจ และทุ่มเทเพ่ือคุณภาพของผลงานที่ปฏิบัติ และเป้นสิ่งก าหนดมาตรฐานของชีวิต องค์กร และสังคมที่แสดงถึงการ
มีชีวิตที่มีคุณภาพ องค์กรที่มีคุณภาพ และสังคมที่เจริญก้าวหน้ามีความเป็นเลิศในทุกด้าน ขอขอบคุณที่มาของภาพ 
รายละเอียด ที่ ความรู้เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ -ที่มา  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

2.2 การก าหนดภารกิจกับพันธกิจ วัฒนธรรมองค์กร อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ 
ภารกิจ คือ กิจที่เป็นภาระ แม้ไม่อยากท าก็ต้องท า เพราะเป็นหน้าที่ตามกฎหมาย โดย

ภารกิจจะใช้กับกิจหรืองานที่เป็นไปตามอ านาจหน้าที่หลักตามการจัดตั้งหน่วยงานนั้นๆ ขึ้นมา หรือหากเป็นหน่วยงาน
ราชการ   ก็คืออ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย 

พันธกิจ คือ ขอบเขต ภารกิจ บทบาทหน้าที่ ทั้งที่ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และ
ข้อก าหนดต่างๆ รวมทั้งที่ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการ ทั้งนี้เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์   พันธกิจสามารถเปลี่ยนแปลงได้ 
ขึ้นอยู่กับวิสัยทัศน์ที่หน่วยงานก าหนดขึ้น ซึ่งโดยหลักการแล้วเมื่อหน่วยงานก าหนดวิสัยทัศน์ใดๆ ขึ้นมา หน่วยงานก็จะ
มีพันธะที่จะต้องปฏิบัติ เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

ภารกิจกับพันธกิจจะเกี่ยวพันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เนื่องจากการก าหนดวิสัยทัศน์พันธกิจ
ใดๆ จะต้องอยู่ในอ านาจหน้าที่หรือกรอบภารกิจของหน่วยงานทั้งสิ้น โดยเฉพาะหน่วยงานราชการ 



27 
 

 

คู่มือการปฏิบตัิงานการจดัท าแผนปฏิบัติราชการประจ าป ี

การก าหนดพันธกิจอาจเขียนเป็นข้อๆ หรือเป็นข้อความรวมกันก็ได้ ทั้งนี้กรอบแนวทางใน
การก าหนดพันธกิจต้องสอดคล้องกับภารกิจหลักของหน่วยงาน 

อัตลักษณ์ คือ ผลผลิตของผู้เรียนตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของ
สถาบันอุดมศึกษา ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 

เอกลักษณ์ คือ ความส าเร็จตามจุดเน้นและจุดเด่นที่สะท้อนให้เห็นเป็นลักษณะโดดเด่นเป็น
หนึ่งของมหาวิทยาลัย 

2.3  การก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ สิ่งที่หน่วยงานจะต้องด าเนินการเพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จตาม

วิสัยทัศน์ของหน่วยงานที่ก าหนด อันเป็นกรอบชี้น า แนวทาง ที่หน่วยงานเลือกปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุภารกิจกับพันธกิจ 
เมื่อได้บรรลุภารกิจกับพันธกิจแล้ว ย่อมหมายถึงการบรรลุวิสัยทัศน์ที่ต้องการเห็นด้วย 

2.4  การก าหนดเป้าประสงค์  
เป็นการก าหนดจุดมุ่งหมายหรือผลส าเร็จที่ต้องการ โดยด าเนิการหลังจากที่ทราบภารกิจ

หลักที่หน่วยงานต้องท าแล้ว การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์จะต้องก าหนดเป้าประสงค์หรือทิศทาง โดยรวมของหน่วยงาน 
เพ่ือน าหน่วยงานไปให้บรรลุความต้องการที่จะเป็นไปในอนาคต หรือหากจะสรุปก็คือ “จากการจัดตั้งหน่วยงานขึ้นมา 
เมื่อหน่วยงานปฏิบัติงานแล้วจะเกิดประโยชน์อย่างไรต่อผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” 

2.5  การก าหนดกลยุทธ์ 
การก าหนดกลยุทธ์ คือ การน าผลจากการวิเคราะห์สถานภาพหน่วยงานมาให้น้ าหนัก

ความส าคัญในแต่ละปัจจัยทั้งปัจจัยภายในและภายนอก เพ่ือพิจารณาก าหนดต าแหน่ง ณ ปัจจุบันของหน่วยงาน โดยมี
แนวทาง ดังนี้ 

 
 ประเด็นที่เป็น 

โอกาส 
 (O) 

ประเด็นที่เป็น 
อุปสรรค 

(T) 

ประเด็นที่เป็น 
จุดแข็ง 

(S) 

จุดแข็ง + โอกาส 
(S + O) 

จุดแข็ง + อุปสรรค 
(S + T) 

ประเด็นที่เป็น 
จุดอ่อน 

(W) 

จุดแข็ง + โอกาส 
(W + O) 

จุดแข็ง + โอกาส 
(W + T) 
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2.5.1  โอกาส/จุดแข็ง (S + O) หมายถึง หน่วยงานมีปัจจัยภายนอกและภายในดี หรือ
ปัจจัยภายนอกและภายในเป็นเชิงบวกทั้งหมด หรือภายนอกเอ้ือและภายในเด่น ในกรณีนี้กลยุทธ์ที่จะก าหนดขึ้น 
เรียกว่ากลยุทธ์เชิงรุก หรือสถานการณ์ดาวรุ่ง ซึ่งการก าหนดกลยุทธ์สามารถก าหนดเป็นกรอบแนวทาง เช่น ขยายงาน 
รณรงค์ ส่งเสริม กระจายงาน สนับสนุน เพ่ิมเครือข่าย เพ่ิมเป้าหมาย พัฒนา ฯลฯ 

2.5.2 จุดแข็ง/อุปสรรค (S + T) หมายถึง หน่วยงานที่ปัจจัยภายในดี แต่มีปัจจัยภายนอก
ไม่ดีหรือปัจจัยภายในเชิงบวก แต่มีปัจจัยภายนอกเป็นเชิงลบ หรือภายในเด่นแต่ภายนอกฉุด ในกรณีนี้กลยุทธ์ที่จะ
ก าหนดขึ้น เรียกว่า กลยุทธ์รักษาเสถียรภาพ หรือสถานการณ์แม่วัวในนม คือการใช้ประโยชน์จากจุดแข็งงของ
หน่วยงานให้เป็นประโยชน์ ซึ่งการก าหนดกลยุทธ์สามารถก าหนดเป็นกรอบแนวทาง เช่น ขยายงานที่เป็นจุดแข็ง 
ควบคุม หลีกเลี่ยงอุปสรรค คุ้มครอง รักษา ปกป้องรักษา ป้องกัน ฯลฯ ทั้งนี้ จะก าหนดกลยุทธ์ในเรื่องใด ด้ านใดจะ
ขึ้นอยู่กับน้ าหนักความส าคัญของจุดแข็งและอุปสรรคของหน่วยงาน 

2.5.3 จุดอ่อน/โอกาส (W + O) หมายถึง หน่วยงานมีปัจจัยภายในไม่ดีแต่ปัจจัยภายนอก
ดีหรือปัจจัยภายในเป็นเชิงลบแต่ปัจจัยภายนอกเป็นเชิงบวก หรือภายในด้อยแต่ภายนอกเอ้ือ ในกรณีนี้กลยุทธ์ที่จะ
ก าหนดขึ้น เรียกว่า กลยุทธ์พลิกฟ้ืน หรือสถานการณ์ที่ยังมีค าถามหรือข้อสงสัยอยู่ ซึ่งการก าหนดกลยุทธ์สามารถ
ก าหนดเป็นกรอบแนวทาง เช่น ปรับปรุง เพ่ิมช่องทาง พัฒนา สร้างเครือข่าย ร่วมทุน เร่งรัด หาแนวร่วม ร่วมมือ ฯลฯ 
ทั้งนี้จะก าหนดกลยุทธ์ในเรื่องใด ด้านใด จะข้ึนอยู่กับน้ าหนักความส าคัญของจุดอ่อนและโอกาสของหน่วยงาน 

2.5.4 อุปสรรค/จุดอ่อน (W + T) หมายถึง หน่วยงานมีปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน
ไม่ดี หรือ ปัจจัยภายนอกและภายในเป็นเชิงลบทั้งหมด หรือภายนอกฉุดและภายในด้อย ในกรณีนี้กลยุทธ์จะก าหนดขึ้น
เรียกว่า กลยุทธ์การตัดทอน หรือสถานการณ์สุนัขจนตรอก ซึ่งการก าหนดกลยุทธ์สามารถก าหนดในกรอบแนวทาง เช่น 
ทบทวน ลดกิจกรรม/ชะลอการด าเนินงาน ถ่ายโอน/ยุบรวม ปรับเปลี่ยนกิจกรรม แก้ไข ปรับปรุงสิ่งที่เป็นจุดอ่อน ทั้งนี้ 
จะก าหนดกลยุทธ์ในเรื่องใด ด้านใด จะขึ้นอยู่กับน้ าหนักความส าคัญของอุปสรรคและจุดอ่อนของหน่วยงาน 

2.6  การก าหนดกลวิธี/มาตรการ 
กลวิธี/มาตรการ หมายถึง วิธีด าเนินการที่จะน าไปสู่ความส าเร็จตามเป้าประสงค์ หรือ

เป้าหมายการให้บริการ 
3. การแปลงแผนสู่การปฏิบัติ 

การแปลงแผนสู่การปฏิบัติ หมายถึง การจัดท ารายละเอียดของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี      
ที่สอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ให้ครบถ้วน เพ่ือจัดท าค าของบประมาณประจ าปี              
โดยด าเนินการตามพันธกิจทั้ง 4 ด้านของหน่วยงาน โดยมีแนวทางในการจัดท า ดังนี้ 

3.1 การก าหนดเป้าหมาย เป็นการก าหนดปริมาณหรือจ านวนสิ่งที่ต้องการให้บรรลุในแต่ละ
ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และกลวิธี/มาตรการ ภายในเวลาที่ก าหนด จึงมีความเฉพาะเจาะจงในผลที่คาดว่าจะได้รับ
ในเชิงปริมาณตามช่วงเวลาต่างๆ ของกระบวนการด าเนินงาน เป้าหมายที่ดี ควรมีองค์ประกอบ ดังนี้  

     (1) เงื่อนเวลา ควรระบุว่าต้องการท าอะไรให้บรรลุผลเมื่อไหร่ 
     (2) ปริมาณ ที่ต้องการจะให้เกิดขึ้นเป็นจ านวนเท่าใด 
     (3) คุณภาพ เป็นสภาพที่พึงปรารถนา 



29 
 

 

คู่มือการปฏิบตัิงานการจดัท าแผนปฏิบัติราชการประจ าป ี

     (4) สถานที่ เป็นการระบุถึงเขตพ้ืนที่ครอบคลุมที่ต้องการ 
     (5) มีความเป็นไปได้ในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จริง 
     (6) ควรเป็นข้อความที่แสดงผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นภายหลังโครงการสิ้นสุด 
     (7) กรณีที่มีเป้าหมายมากกว่า 1 เป้าหมาย ควรจัดล าดับความส าคัญหรือความเร่งด่วน

ไว้เพ่ือให้เห็นถึงความจ าเป็นเร่งด่วน 
3.2  การก าหนดโครงการ/กิจกรรมและผู้รับผิดชอบ โดยพิจารณาจัดล าดับความส าคัญของ

โครงการ/กิจกรรม  ความจ าเป็น ความเร่งด่วน และผลที่คาดว่าจะได้รับหรือความคุ้มค่า ที่จะได้รับจากโครงการในด้าน
ต่างๆ เช่น ประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมาย ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และความสอดคล้องกับทิศทางของนโยบายของ
มหาวิทยาลัย ในขณะเดียวกันควรพิจารณาถึงความพร้อมในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ความเป็นไปได้ในการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมด้วย ทั้งนี้ การก าหนดโครงการ/กิจกรรม ให้มีความครอบคลุมและสอดคล้องกับรายละเอียดการใช้
จ่ายงบประมาณในแต่ละปีงบประมาณนั้นๆ อาจจ าแนกโครงการ/กิจกรรมเป็น 2 ส่วน คือ 

     (1) โครงการส าคัญหรือโครงการเด่น หมายถึง งานส าคัญที่หน่วยงานมุ่งเน้นให้เกิดผลต่อ
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ ซึ่งอาจพิจารณาจาก ความจ าเป็น ความเร่งด่วน สภาพปัญหาปัจจุบัน เป็นต้น 

     (2) ภาระกิจประจ า ภารกิจหลัก หมายถึง ภารกิจหลักของหน่วยงาน เช่น การจัดการ
เรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การบริหารจัดการหน่วยงาน เป็นต้น   

3.3  ก าหนดวงเงินงบประมาณโครงการ ต้องระบุในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีว่าในแต่ละ
ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรมนั้น จะจัดสรรงบประมาณมาจากไหน จ าแนกตามแหล่งที่มา ฯลฯ รวมถึงการ
จัดสรรค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนของหน่วยงาน 

อย่างไรก็ตาม การแปลงแผนสู่การปฏิบัติ ต้องมีการสื่อสารถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
ไปสู่ระดับหน่วยปฏิบัติต่างๆ โดยการถ่ายทอดนโยบาย ผลผลิต ผลลัพธ์ และค่าเป้าหมายเพ่ือใช้เป็นแนวปฏิบัติ ให้
เป็นไปอย่างสอดประสานกันทั้งในแง่ทิศทางและช่วงเวลา 

4. การติดตามและประเมินผล 
        การติดตามและประเมินผล หมายถึง กระบวนการวัดและติดตามผลการปฏิบัติงานของแผนงาน
หรือโครงการต่างๆ เป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ เพ่ือประเมินว่าสามารถปฏิบัติงานหรือโครงการให้เป็นไป
ตามพันธกิจ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้หรือไม่ โดนมีรายงานผลแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยคณะบริหารธุรกิจและศิลป
ศาสตร์ ได้ก าหนดระยะเวลาในการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีจ านวน 4 ครั้ง โดย
ก าหนดการติดตามทุกรอบไตรมาส และท าการประเมินผลการด าเนินงานจ านวน 2 ครั้ง เพ่ือเปรียบเทียบผลการ
ด าเนินงานตามแผนที่วางไว้ หากไม่เป็นไปตามแผนจะได้น าผลการประเมินดังกล่าวมาด าเนินการปรับแผนเพ่ือให้บรรลุ
ตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีต่อไป 
        การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าปี มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพ่ือรวบรวมผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีที่ก าหนดไว้ โดยพิจารณาจาก
เงื่อนไขเวลาที่ควรปฏิบัติและสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพของโครงการ/กิจกรรมต่างๆ 

2. เพ่ือทราบปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานเป็นระยะๆ น าไปสู่การปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีในช่วงเวลาที่เหมาะสม 
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3. เพ่ือต้องการทราบผลสัมฤทธิ์โดยรวมของการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานราชการประจ าปี 
เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีในระยะต่อไป 

4. เพ่ือต้องการทราบประโยชน์ที่ได้จากแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ในด้านการบริหารและการ
พัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย 

5. เพ่ือรวบรวมสถิติ และผลการด าเนินงาน รายงานต่อผู้บริหารหน่วยงานได้รับทราบผลการ
ด าเนินงานเป็นระยะๆ  

การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าปี เป็นกระบวนการส าคัญที่มุ่งรวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพ่ือเสนอให้ผู้รับผิดชอบการด าเนินงานในโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ 
ไดท้ราบเป็นระยะๆ โดยผู้รับผิดชอบอาจน าข้อมูลจากการก ากับ ติดตามและประเมินผลปรับปรุงวิธีการด าเนินงาน หรือ
ปรับเปลี่ยนเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับทรัพยากรหรือสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปใน
ระหว่างปีและในปีต่อไปได้ด้วย ซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการควบคุมการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์และก่อให้เกิดการปรับปรุง
อย่างต่อเนื่องตลอดจนการเรียนรู้ในองค์กร โดยด าเนินการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานที่ได้จริงกับเป้าหมายที่ก าหนด
ไว้ทั้งในรูปผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) ทั้งนี้ กรอบเวลาการติดตามและประเมินผลอาจก าหนดให้มีการ
รายงานผลการด าเนินการต่อผู้บริหารของหน่วยงานเป็นระยะ คือ รอบ 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 

   3.2.2 วิธีการปฏิบัติงานในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
  การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

เป็นการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ที่จัดท าภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การศึกษา และบริบทอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง โดยจ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ และ
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของคณะฯ มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรในทุกระดับใน
หน่วยงาน รวมถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคณะฯ เมื่อคณะฯ 
ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี เป็นที่เรียบร้อย ต้องด าเนินการเสนอต่อคณะกรรมการบริหารคณะ 
คณะกรรมการประจ าคณะ  และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาอนุมัติใช้แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
และถ่ายทอดแผนดังกล่าวสู่หน่วยงานในสังกัดเพ่ือถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ 
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บทที่ 4  
เทคนิคการปฏิบัติงาน 

4.1 กิจกรรม/แผนการปฏิบัติงาน 
       การด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มีรายละเอียด
ขั้นตอน/กิจกรรม ดังแสดงในตารางที่ 1 

กระบวนการ ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี มีนาคม ของปีปัจจุบัน งานยุทธศาสตร์ฯ คณะฯ 
ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีเพ่ือทบทวน
ผลการด าเนินงานที่ผ่านมาและรับมอบนโยบายการด าเนินงาน 

มีนาคม ของปีปัจจุบัน งานยุทธศาสตร์ฯ คณะ 

จัดท าแผนงานโครงการ/กิจกรรม ( ระดับคณะ) ตามแผนงาน 5 
ด้าน เพ่ือน ามาจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

เมษายนของปีปัจจุบัน งานยุทธศาสตร์ฯ คณะ 

หน่วยงานในสังกัดน าเสนอแผนงานโครงการ/กิจกรรม ตาม
นโยบาย ยุทธศาสตร์ พันธกิจ  

เมษายนของปีปัจจุบัน งานยุทธศาสตร์ฯ คณะ 

วิพากษ์แผนงานโครงการ/กิจกรรม (ระดับหลักสูตร) ตามแผนงาน 
5 ด้าน เพ่ือน ามาจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

พฤษภาคมของปีปัจจุบัน งานยุทธศาสตร์ฯ คณะ 

จัดท าร่างแผนปฏิบัติการประจ าปี   มิถุนายนของปีปัจจุบัน  งานยุทธศาสตร์และแผน 
เสนอแผนปฏิบัติการประจ าปี  ให้คณะกรรมการ บริหารคณะ
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

กรกฎาคมของปีปัจจุบัน งานยุทธศาสตร์ฯ คณะฯ 

เสนอแผนปฏิบัติการประจ าปี  ให้คณะกรรมการ ประจ าคณะ
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

สิงหาคมของปีปัจจุบัน งานยุทธศาสตร์ฯ คณะฯ 

เสนอแผนปฏิบัติการประจ าปี  ให้คณะกรรมการ บริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

กันยายนของปีปัจจุบัน งานยุทธศาสตร์ฯ คณะฯ 

ถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2561 แก่หน่วยงานใน
สังกัด เพ่ือน าไปด าเนินการตามแผนงาน 

ตุลาคมของปีปัจจุบัน งานยุทธศาสตร์ฯ คณะฯ 

ติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี  (รายไตรมาส) 

ไตรมาส 1 ธันวาคมปีปัจจบุัน 
ไตรมาส 2 มีนาคมของปีถัดไป 
ไตรมาส 3 มิถุนายนของปีถัดไป 
ไตรมาส 4 กันยายนของปีถัดไป 

งานยุทธศาสตร์ฯ คณะฯ 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  
(2 ครั้ง) 

มีนาคม, กันยายนของปีถัดไป  งานยุทธศาสตร์ฯ คณะฯ 
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4.2   เทคนิคการปฏิบัติงาน 

การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มีข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แก้ไข  

 

เริ่มตน้ 

แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 

จัดท าแผนงานโครงการ/กจิกรรม ( ระดับคณะ) ตามแผนงาน 5 ด้าน  

จดัท ำ(ร่ำง) แผนปฏิบตักิำรประจ ำปี 

คณะฯ ท างานเสนอ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

ถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการประจ าปีไปสู่การปฏิบัติ 

ติดตามและประเมินผล 

จัดท ารายงานการด าเนนิงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีและประเมิน
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีเพื่อปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการในปีถดัไป 

 

 

แก้ไข 

เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ  เสนอต่อที่ประชมุกรรมการบริหารคณะ 

 

เสนอต่อที่ประชมุกรรมการประจ าคณะ 

 เห็นชอบ 

เสนอต่อที่ประชมุกรรมการบริหารม. 

 

 สิ้นสุด 

ไม่เห็นชอบ 

แก้ไข 
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4.3 ขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

ที ่ กระบวนการ วิธีการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

1. แ ต่ ง ตั้ ง
คณ ะกรรมการ/
คณะท างานจัดท า
แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าป ี

1.จั ด ท า ค า สั่ ง แ ต่ งตั้ ง ค ณ ะก รรม ก าร /
คณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
     1.1 ยกร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
     1.2 น าเสนอค าสั่งให้คณบดีลงนาม 
     1.3 ด า เนิ น ก า ร ส่ ง ค า สั่ ง แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการให้คณะกรรมการทราบ 

งานยุ ท ธศาสตร์ และแผน 
คณะบริหารฯ ด าเนินการขอ
ความอนุ เคราะห์ ให้ พ้ืนที่ /
สาขา/หลักสูตรส่งรายชื่อเพ่ือ
แต่งตั้งคณะกรรมการฯ 

- เอกสารค าสั่งแต่งตั้ง 
(ภาคผนวก ก) 

การเขียนหนังสือราชการภายใน 
(ค าสั่ง) 

2. ป ร ะ ชุ ม
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
จัดท าแผนปฏิบัติ
การประจ าปี เพ่ือ
ท บ ท วน ผ ล ก า ร
ด าเนินงานที่ผ่าน
ม า แ ล ะ รั บ ม อ บ
น โ ย บ า ย ทิ ศ
ทางการด าเนินงาน 

2. จัดประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติ
การประจ าปี 
     2 .1 รับ ฟั งน โยบายและทิ ศทางการ
บริหารงานของคณบดี เพ่ือใช้เป็นแนวทางใน
การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
     2 .2 พิจารณาทบทวนผลการประเมิน
ความส าเร็จของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีที่
ผ่านมา วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค รวมถึง
พิจารณาความเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา กับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  เกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพภายใน (ก.พ.ร.) เกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) เกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา

งานยุทธศาตสร์และแผน ท า
หนังสือเชิญคณะกรรมการ
จัดท าแผนปฏิบั ติ ราชการ
ป ระจ าปี เข้ า ร่ ว ม ป ระชุ ม 
พร้อมจัดเตรียมเอกสารการ
ป ระชุ ม  แ ล ะ เต รี ย ม ก า ร
ประชุม 

 

- หนังสือเชิญประชุม 
(ภาคผนวก ข) 

- แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา  (แผน 5ปี) 
ของมหาวิทยาลัย  

- แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา (แผน 5ปี ) 
ของคณะฯ  

- ร า ย ง า น ก า ร
ป ร ะ เ มิ น ผ ล
แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีที่ผ่านมา  

- เกณ ฑ์ การประเมิ น
คุณภาพ การศึกษา

- การเขียนหนังสือราชการภายใน 
(ค าสั่ง) 
- แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  
(แผน 5ปี) ของมหาวิทยาลัย  
- แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
(แผน 5ปี) ของคณะฯ  
- เกณฑ์การประเมินคุณภาพ 
การศึกษาต่างๆ 
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ระดับอุดมศึกษา (SAR) 
     2.3 พิจารณาปัจจัยหลักแห่งความส าเร็จ 
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และก าหนดกลยุทธ์ 
กลวิธี /มาตรการ ในการมุ่ งไปสู่ ทิ ศทางที่
ก าหนด 
      2.4 รวมหารือก าหนดโครงการ/กิจกรรม
ที่ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาตสร์ 
เป้าประสงค์ ในแต่ละพันธกิจ ที่ชัดเจน และ
เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน   

ต่างๆ 
- เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ 

(ถ้ามี) 

3. จั ด ท า แ ผ น ง า น
โครงการ/กิจกรรม 
( ระดับคณะ) ตาม
แผนงาน 5 ด้าน  

3. คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี  ร่วมกับผู้บริหาร และบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง (ระดับคณะ) ร่วมหารือการจัดท า
แผนงานโครงการแยกตามพันธกิจทั้ง 5 ด้าน
เพ่ื อ เป็ นแนวทางในการด าเนิ น งานของ
หน่วยงานในสังกัด 
    3.1 จัดท าแบบเสนอโครงการหลักแยก
ตามพันธกิจ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ก าหนด
ตัวชี้ วัด เป้าหมายของโครงการหลักที่จะ
ด าเนินการร่วมกันในภาพรวม พร้อมกับ
งบประมาณที่จะใช้ในการด าเนินงาน รวมถึง
ก าหนดผู้ก ากับแผนงาน และผู้รับผิดชอบ
โครงการให้ชัดเจน 
3.2 ด าเนินการจัดส่งแบบเสนอโครงการหลัก

- งานยุทธศาสตร์และแผน 
จัดท าแบบเสนอโครงการหลัก
ให้กับผู้ก ากับแผนงานแต่ละ
แผนงานเพ่ือก าหนดกิจกรรม
หรือโครงการ หลังจากนั้ น
ด าเนินการจัดส่งแบบเสนอ
โค รงก ารห ลั ก ขอ งคณ ะฯ 
ให้กับหน่วยงานย่อยในคณะฯ 
เพ่ือเป็นกรอบทิศทางในการ
น าเสนอโครงการ 
- ทุกหน่วยงานในสังกัดเสนอ
โค รงก ารที่ ส อด ค ล้ อ งกั บ

- แ บ บ ฟ อ ร์ ม ก า ร
น าเสนอโครงการหลัก 
(ฟ อ ร์ ม แผ น ป ฏิ บั ติ
ราชการประจ าปี) 
(ภาคผนวก ค) 

- หนั งสือแจ้ งเวียนให้
หน่ วย งาน ในสั งกั ด
เส น อ โ ค ร ง ก า ร ที่
สอดคล้องกับโครงการ
หลัก (ภาคผนวก ง) 

- หนั งสื อ เชิญประชุม
คณะกรรมการจัดท า
แผนปฏิบัติ ราชการ
ป ร ะ จ า ปี  เ พ่ื อ

- กรอบรายละเอียดการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
-  การเขียนหนังสือราชการ
ภายใน 
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ของคณะฯ ให้กับหน่วยงานย่อยในคณะฯ เพ่ือ
เป็นกรอบทิศทางในการน าเสนอโครงการของ
หน่วยงานให้สอดคล้องเป็นไปในทิศทาง
เดียวกับคณะฯ 
     3.3 หน่วยงานในสังกัดเสนอโครงการที่
สอดคล้องกับโครงการหลัก โครงการเร่งด่วน 
และโครงการที่จ าเป็นของหน่วยงาน ตาม
แบบฟอร์มที่คณะฯ ก าหนด 
    3.4 จัดการประชุมคณะกรรมการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี เพ่ือพิจารณา
วิพากษ์โครงการ และงบประมาณที่หน่วยงาน
ในสังกัดเสนอขอ  
    3.5 ส่งผลการวิพากษ์โครงการ แจ้งให้กับ
ผู้รับผิดชอบโครงการได้รับทราบผล และน า
โครงการที่ผ่านการพิจารณารวบรวมเพ่ือ
จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

โครงการหลัก 
- งานยุทธศาสตร์และแผน
จัดการประชุมคณะกรรมการ
จัดท าแผนปฏิบั ติ ราชการ
ประจ าปี เพ่ือพิจารณาวิพากษ์
โครงการ และงบประมาณที่
หน่วยงานในสังกัดเสนอขอ 
แ ล ะ ส่ ง ผ ล ก า ร วิ พ า ก ษ์
โ ค ร ง ก า ร  แ จ้ ง ใ ห้ กั บ
ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ โค ร งก าร ได้
รับทราบผล 

พิ จ า ร ณ า วิ พ า ก ษ์
โครงการ 
(ภาคผนวก จ) 

- ห นั ง สื อ ส่ ง ผ ล ก า ร
วิพากษ์โครงการ แจ้ง
ให้ กั บ ผู้ รั บ ผิ ด ช อบ
โครงการได้รับทราบ
ผล 
(ภาคผนวก ฉ) 

4. จั ด ท า ( ร่ า ง ) 
แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร
ประจ าป ี

 

4. งานยุทธศาสตร์และแผนน าข้อมูลที่ได้จาก
การน าเสนอแผนงานโครงการ/กิจกรรมที่ผ่าน
การวิพากษ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว น ามาจัดท า
เป็นร่างแผนปฏิบัติราชการราชการประจ าปี 
     4.1 น าข้อมูลแผนงาน/โครงการ มาจัดท า
เป็นรูปเล่มตามแบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการ

- งานยุทธศาสตร์และแผน
รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่าง 
รวมถึงแผนงานโครงการต่างๆ 
น า ม า จั ด ท า เ ป็ น ร่ า ง
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

- แบบฟอร์มการจัดท า
ร่างแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี  
(ภาคผนวก ช)  
  

- กรอบรายละเอียดการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
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ประจ าปี  โดยแสดงข้ อมู ล พ้ื นฐาน  การ
วิเคราะห์สิ่งแวดล้อมของหน่วยงาน ความ
เชื่ อ ม โ ย ง กั บ น โย บ า ย ม ห า วิ ท ย า ลั ย 
งบประมาณที่จะใช้ในการด าเนินงาน และ
ก าหนดผุ้รับผิดชอบโครงการให้ชัดเจย รวมถึง
การติดตามผลการด าเนินงานตามแผน   

 

5. เสนอแผนปฏิบัติ
ก ารป ระจ าปี ต่ อ
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร 
บ ริ ห า ร ค ณ ะ
บริหารธุรกิจและ
ศิลปศาสตร์ 

5 . เสนอแผนปฏิบัติราชการต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะบริหารธุรกิจและ
ศิลปศาสตร์เพ่ือพิจารณาแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี 

- งานยุทธศาสตร์และแผน 
จัดท าแบบเสนอวาระเรื่อง 
การ พิ จ ารณ าแผน ป ฏิ บั ติ
ราชการประจ าปี ต่อเจ้าหน้าที่
ผู้ ด า เนิ น งาน ก ารป ระชุ ม
คณะกรรมการบริหารคณะฯ 
เพ่ือน าเข้าวาระการประชุม 
- เตรียมร่างแผนปฏิบัติราช
ประจ าปีตามจ านวนผู้เข้าร่วม
การประชุม - จัดเตรียมข้อมูล
ในการน า เสนอ ให้ แก่ รอ ง
คณบดีด้านบริหารและแผน
ยุทธศาสตร์ เพ่ือน าเสนอในที่
ประชุม 

- ร่างแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี  
- แบบเสนอเรื่องเพ่ือจัด
เข้าระเบียบวาระการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะ (ภาคผนวก 
ซ) 
 

- การเขียนหนังสือราชการ
ภายใน 
- ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะฯ 
- รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะฯ 
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6. เสนอแผนปฏิบัติ
ก ารป ระจ าปี ต่ อ
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ป ร ะ จ า ค ณ ะ
บริหารธุรกิจและ
ศิลปศาสตร์ 

6 . เสนอแผนปฏิ บั ติ ราชการที่ ผ่ านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการบริหารคณะต่อที่
ประชุมคณ ะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือ
พิจารณา 

- งานยุทธศาสตร์และแผน 
จัดท าแบบเสนอวาระเรื่อง 
การ พิ จ ารณ าแผน ป ฏิ บั ติ
ราชการประจ าปี ต่อเจ้าหน้าที่
ผู้ ด า เนิ น งาน ก ารป ระชุ ม
คณะกรรมการประจ าคณะฯ 
เพ่ือน าเข้าวาระการประชุม 
- เตรียมร่างแผนปฏิบัติราช
ประจ าปีที่ผ่านการพิจารณา
จากคณะกรรมการบริหาร
คณะฯ ตามจ านวนผู้เข้าร่วม
การประชุม - จัดเตรียมข้อมูล
ในการน า เสนอ ให้ แก่ รอ ง
คณบดีด้านบริหารและแผน
ยุทธศาสตร์ เพ่ือน าเสนอในที่
ประชุม 

- ร่างแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี  
- แบบเสนอเรื่องเพ่ือจัด
เข้าระเบียบวาระการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะ (ภาคผนวก 
ฌ) 
 

- การเขียนหนังสือราชการ
ภายใน 
- ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะฯ 
- รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะฯ 

7. เสนอต่อที่ประชุม
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
บ ริ ห า ร

7 . เสนอแผนปฏิ บั ติ ราชการที่ ผ่ านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการบริหารคณะฯ 
และคระกรรมการประจ าคณะฯ ต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือ

- งานยุทธศาสตร์และแผน 
จัดท าแบบเสนอวาระเรื่อง 
ก า ร พิ จ า ร ณ า อ นุ มั ติ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

- ร่างแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี  

- แบบเสนอเรื่องเพ่ือจัด

- การเขียนหนังสือราชการ
ภายใน 
- ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
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มหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ด าเนินงานการ
ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย เพ่ือน าเข้าวาระ
การประชุม 
- เตรียมร่างแผนปฏิบัติราช
ประจ าปีที่ผ่านการพิจารณา
จากคณะกรรมการบริหาร
คณะฯ และคณะกรรมการ
ประจ าคณะฯ ตามจ านวน
ผู้เข้าร่วมการประชุม  
- จั ด เต รี ย ม ข้ อ มู ล ใน ก าร
น าเสนอให้แก่คณบดี  เพ่ื อ
น าเสนอในที่ประชุม 

เข้าระเบียบวาระการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริห ารมหาวิท ยาลั ย 
(ภาคผนวก ญ) 

 

มหาวิทยาลัย 
รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยฯ 

8. แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าป ี

8. ด าเนินการจัดพิมพ์แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของหน่วยงานที่ได้รับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย   

- งานยุทธศาสตร์และแผน
จัดท ารูป เล่ มสมบู รณ์ ของ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
 
 
 
 

-  แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี 

- ระเบียบจัดซื้อจัดจ้างงาน
พัสดุ 
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9. ถ่ า ย ท อ ด
แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี ไปสู่การ
ปฏิบัติ 

9. น าแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี ของ
ห น่ วย งาน ที่ ได้ รั บ ก ารอนุ มั ติ จ ากค ณ ะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ถ่ายทอด
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีไปสู่การปฏิบัติ 
     - จัดส่งให้หน่วยงานในสังกัด 
     - ประชุมชี้แจง 
     - ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ ฯลฯ 

- งานยุทธศาสตร์และแผน
ถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีไปสู่การปฏิบัติ 

- ห นั ง สื อ น า ส่ ง
แ ผ น ป ฏิ บั ติ ร าช ก า ร
ประจ าปี (ภาคผนวก ฎ) 
- แผนปฏิบั ติ ราชการ
ประจ าปี 
 
 

- การเขียนหนังสือราชการ
ภายใน 
- เว็บไซต์ 
https://bala.rmutl.ac.th/page/plan 

10. ติ ด ต า ม แ ล ะ
ประเมินผล 

10. ติดตามและประเมินผล 
     10.1 จัดท ากรอบการติดตามประเมินผล
การด าเนิ น งานตามแผนปฏิบั ติ ราชการ
ประจ าปี 
     10.2 จัดท าแบบฟอร์มรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
     10.3 จัดท าบันทึกข้อความ ติดตามการ
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี รอบ 3 เดือน 6 เดือน 9 
เดือน 12 เดือน (ไตรมาส) 

-  งานยุทธศาสตร์และแผน
ด าเนิ นการติดตามผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติรา
การประจ าปีของหน่วยงานใน
สังกัดทุกหน่วยงาน 
- ทุกหน่วยงานรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ร าช ก ารป ระจ าปี ต่ อ งาน
ยุทธศาสตร์และแผน 
 

- แบบฟอร์มรายงานผล
ก ารด า เนิ น ง าน ต าม
แ ผ น ป ฏิ บั ติ ร าช ก า ร
ประจ าปี (ภาคผนวก ฏ) 
- ก ร อ บ ก า ร ติ ด ต า ม
ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร
ด า เ นิ น ง า น ต า ม
แ ผ น ป ฏิ บั ติ ร าช ก า ร
ประจ าปี   
- หนังสือขอติดตามผล
ก ารด า เนิ น ง าน ต าม
แ ผ น ป ฏิ บั ติ ร าช ก า ร
ประจ าปี (ภาคผนวก ฐ) 

- การเขียนหนังสือราชการ
ภายใน 
 

https://bala.rmutl.ac.th/page/plan
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11. จัดท ารายงานการ
ด า เนิ น งาน ต าม
แผนปฏิบัติราชการ
ป ร ะ จ า ปี  แ ล ะ
ป ร ะ เ มิ น
สถานการณ์  เพ่ือ
ป รั บ ป รุ ง
แผนปฏิบัติราชการ
ในปีถัดไป 

11.จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน 
     11.1 วิเคราะห์รายงานผลการด าเนินงาน
ของหน่วยงาน/คณะ 
     11.2 จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน
ต าม แผ น ป ฏิ บั ติ ร าช ก ารป ระจ าปี ข อ ง
มหาวิทยาลัย รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน 
     11.3 น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะฯ 
     11.4 น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะฯ 
     11.5 น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย     
     11.6 น าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะ มาปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ 

-  ง าน ยุ ท ธศ าส ต ร์ จั ด ท า
รายงานผลการด าเนินงานเพ่ือ
น าเสนอต่อผู้บริหารทุกระดับ 
- จั ด ท า แ บ บ เส น อ เรื่ อ ง 
รายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
เพ่ือเข้า ระเบียบวาระการ
ประชุม 

- ตั วอย่ า งแบ บ เสน อ
เรื่องเพ่ือจัดเข้าระเบียบ
วาระการประชุม  
(ภาคผนวก ฑ) 
- ตัวอย่ างรายงานผล
ก ารด า เนิ น ง าน ต าม
แ ผ น ป ฏิ บั ติ ร าช ก า ร
ประจ าปี  
(ภาคผนวก ฒ) 

- การเขียนหนังสือราชการ
ภายใน 
- รายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
- ระเบียบวาระการประชุมคระ
กรรมการบริหารคณะฯ  
- ระเบียบวาระการประชุมคระ
กรรมการบริหารคณะฯ  
- ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยฯ  
- มติคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยฯ 
- รายงานการประชุม 
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4.3 การติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
จุดมุ่งหมายส าคัญของการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ คือ การประเมินการน าแผนปฏิบัติราชการ ไปปฏิบัติ

อย่างแท้จริงเพียงใด และได้ผลเป็นอย่างไร เพ่ือที่จะสามารถวัดความสัมฤทธิ์ผลของแผนปฏิบัติราชการได้ ซึ่งจะแสดง
ให้เห็นถึงการพัฒนาบรรลุวัตถุประสงค์และตอบสนองต่อนโยบาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ อันจะน ามาสู่บทสรุปจากผล
การปฏิบัติจริงที่เกิดข้ึน 

4.3.1 การติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี และการใช้งบประมาณ
ประจ าปี 

4.3.1.1 หน่วยงานภายในสังกัดของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จะต้องด าเนินการรายงานผล     
การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี และรายงานการใช้งบประมาณประจ าปี แต่ละไตรมาส ดังนี้ 

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

4.3.1.2 หน่วยงานภายในสังกัดของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จะต้องด าเนินการรายงานผล
การใช้งบประมาณประจ าปี ทุกเดือนต่อคณะฯ เพ่ือรายงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

4.3.2 การประเมินผลของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี   
         ระยะเวลาในการด าเนินการติดตามและประเมินผลของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี คณะบริหารธุรกิจ

และศิลปศาสตร์ เพ่ือน าข้อมูลมาเปรียบเทียบผลการด าเนินงานจริงกับค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแต่ละปี สามารถแบ่ง
ออกเป็น 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 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะบริหารธุรกิจและ      
ศิลปศาสตร์ และน าผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงแผนการด าเนินงานของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์          
ในปีต่อไป 
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บทที่ 5  
ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

 
5.1 ปัญหาและอุปสรรค 

จากการท างานด้านการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ของผู้จัดท า
พบว่าปัญหาอุปสรรคในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของคณะฯ  มีดังต่อไปนี้ 

1. การทบทวนการก าหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต/กิจกรรม ตัวชี้วัดผลส าเร็จและค่าเป้าหมาย ในปีที่
ผ่านมา ยังไม่สามารถน าผลการด าเนิน และผลของตัวชี้วัดความส าเร็จ มาใช้ในการตัดสินใจได้ เนื่องจากหน่วยงานในสังกัด
มักจะส่งข้อมูลการรายงานผลล่าช้า ไม่ครบถ้วน และไม่ตรงตามเป้าหมายที่ได้วางแผนไว้ ท าให้ไม่สามารถประมวลผลการ
ด าเนินงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัยได้ทันเวลา และระยะเวลาในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีบางขั้นตอนไม่
เป็นไปตามแผนการด าเนินงานที่วางไว้ ท าให้การจัดท า และการน าไปใช้งานล่าช้าตามไปด้วย 

2. บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ไม่ให้ความส าคัญในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี และไม่
น าไปใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานเท่าที่ควร  

3. การน าเสนอโครงการที่จะด าเนินงานบางโครงการ มักเป็นโครงการที่ไม่ตอบสนองต่อเป้าหมายและ
นโยบายของหน่วยงาน และผลลัพธ์ที่ได้หลังจากเสร็จสิ้นโครงการมักไม่ครอบคลุมต่อพันธกิจ ขาดการบูรณาการ ท าให้
โครงการที่เสนอของบประมาณมีจ านวนมาก และไม่สามารถท าได้ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด ส่งผลต่อแผนการใช้
งบประมาณประจ าปี 

4. จากการติดตามผลการด าเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่าส่วนใหญ่การด าเนินโครงการหรือกิจกรรมไม่
เป็นไปตามแผนการด าเนินงานที่วางไว้ ส่วนใหญ่จะล่าช้ากว่าที่ก าหนด ท าให้กระทบต่อการรายงานผลการด าเนินงานต่อ
ผู้บริหารทั้งระดับคณะฯ และมหาวิทยาลัย รวมถึงการรายงานการใช้งบประมาณ และผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผน  

5. การรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานในสังกัด ล่าช้า และไม่สมบูรณ์            
บางโครงการ/กิจกรรมผู้ด าเนินโครงการไม่ได้เป็นผู้สรุปรายงาน และผู้ที่รายงานไม่ได้เป็นผู้ด าเนินการข้อมูลที่ได้รับจาก
หน่วยงานไม่สมบูรณ์ รวมถึงไม่ตรงก าหนดเวลาที่ก าหนด จึงท าให้การท างานเกิดความล่าช้า ไม่ตอบสนองต่อเป้าหมายและ
นโยบายของหน่วยงาน รวมถึงไม่สามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของแต่ละ
หน่วยงานอีกด้วย 
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คู่มือการปฏิบตัิงานการจดัท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

5.2 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค 
1. ควรพัฒนาระบบการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ให้สามารถน ามาใช้ใน

การตัดสินใจในการทบทวนการก าหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต/กิจกรรม ตัวชี้วัดผลส าเร็จและค่าเป้าหมาย ในปีที่ผ่านมา 
ให้มีข้อมูลในเชิงสารสนเทศเพ่ือใช้ในการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการใช้งบประมาณ และการตอบสนองต่อ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

2. บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ควรให้ความส าคัญในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี      
และน าไปใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน มีการก าหนดเป้าหมายของโครงการ และค านึงถึงผลลัพธ์ของการด า เนิน
โครงการที่คุ้มค่าและเกิดประโยชน์ รวมถึงตระหนักในการมีส่วนร่วมของการพัฒนาหน่วยงานให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่
ก าหนด 

3. ควรบูรณาการการด าเนินโครงการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน การเสนอโครงการ/กิจกรรม           
ควรพิจารณาถึงความสอดคล้องต่อเป้าหมาย นโยบาย และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
รวมถึงประโยชน์ และผลลัพธ์ที่ได้สามารถพัฒนาหน่วยงาน บุคลากร นักศึกษา รวมถึงเกิดประโยชน์สูงสุด 

4. ควรมีระบบการรายงานผลการด าเนินโครงการตั้งแต่เริ่มด าเนินโครงการจนถึงสิ้นสุด แบบ online     
ที่บุคลากรทุกท่านในหน่วยงานสามารถเข้าไปกรอกข้อมูลการรายงานผลการด าเนินโครงการที่ตนเองรับผิดชอบ และ
ผู้บริหารสามารถเข้าไปตรวจสอบสถานะการด าเนินโครงการนั้นๆ ได้เมื่อต้องการทราบข้อมูลของโครงการ   
   5. พัฒนาองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรงานนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ให้ทราบถึงบริบทต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี อาจใช้กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การอบรม
สัมมนาความรู้ใหม่ๆ ส่งเสริมให้บุคลากรศึกษาค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆ เพ่ือน ามาพัฒนาการท างานด้านแผนยุทธศาสตร์ 
และเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากร     

5.3 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน 
1. ทุก ๆ ปี ควรจะมีการจัดประชุมแลกเปลี่ยนปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข ระหว่างบุคลากร

เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านแผนในหน่วยงานในสังกัดคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เพ่ือทบทวนแนวปฏิบัติ  รวมถึง
รับทราบปัญหาและแนวทางการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพมากข้ึน   
   2. คณะฯ ควรส่งเสริมให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผน ได้รับการฝึกอบรม อาทิเช่นในเรื่อง
ของกระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการที่สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง และเกิดประสิทธิภาพ การการก าหนดกลยุทธ์และ
ตัวชี้วัดอย่างไรให้สามารถวัดผลได้จริง รวมถึงระบบสารสนเทศต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับสายงานด้านยุทธศาสตร์และแผน 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก   



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ก 

ตัวอย่างเอกสารค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. ............ 
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

 
                                                                        

ค ำสั่งคณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ 

ที ่............/................ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณพ.ศ. ............ 

คณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 
       --------------------------------------------------------------------------- 

  เพ่ือให้กำรปฏิบัติรำชกำรของคณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์  เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
สอดคล้องกับกำรบริหำรงำนของหน่วยงำน และเป็นไปในทิศทำงเดียวกันกับมหำวิทยำลัยเทคโนโลยี        
รำชมงคลล้ำนนำ คณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมกำรทบทวนแผนยุทธศำสตร์และ
แผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน และจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร รวมถึงกำรจัดท ำแผนกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำย 
ประจ ำปีงบประมำณพ.ศ. ............ คณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ ดังนี้ 
  ๑. คณะกรรมการอ านวยการ  
    1.1 ..........................................................   ประธำน 

1.2 ..........................................................   รองประธำน 
1.3 ..........................................................   กรรมกำร 
1.4 ..........................................................   กรรมกำร 
1.5 ..........................................................   กรรมกำร 
1.6 ..........................................................   กรรมกำร 
1.7 ..........................................................   กรรมกำร 
1.8 ..........................................................   กรรมกำรและเลขำนุกำร  
1.9 ..........................................................   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร  

ให้คณะกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่ 
๑. .................................................................................................................................................. 
๒. ..................................................................................................................................................  
๓. ............................................................................................................................................... ... 

2. คณะกรรมการด าเนินการ 
 1.1 ..........................................................    ประธำน 

1.2 ..........................................................    รองประธำน 
1.3 ..........................................................    กรรมกำร 
1.4 ..........................................................   กรรมกำร 
1.5 ..........................................................    กรรมกำร 
1.6 ..........................................................    กรรมกำร 
1.7 ..........................................................   กรรมกำร 
1.8 ..........................................................    กรรมกำรและเลขำนุกำร  
1.9 ..........................................................    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร  



 
 

ให้คณะกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่ 
๑. ...................................................................................................................................................  
๒. ...............................................................................................................................................  
๓. ............................................................................................................................................... 

   ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง ณ วันที่ ........ เดือน ................... พ.ศ. ....................... 

       
 

                                                              (................................................................... ) 
                                                           คณบดีคณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์    



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข  
ตัวอย่างหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  ส านักงานคณบดี มทร.ล้านนา โทร. 2687  
ที่       ศธ 0583.02/ว 509   วันที่  5 กรกฎาคม 2560 
เรื่อง    เรียนเชิญเข้าร่วมประชุม  

เรียน    รองคณบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา, รองคณบดีด้านวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ
การศึกษา, ผู้ช่วยคณบดีงานวิจัยและบริการวิชาการ, ผู้ช่วยคณบดีศูนย์จัดการศึกษา (จอมทอง) , 
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา, 
หัวหน้างานการจัดการความรู้และบริหารความเสี่ยง, หัวหน้าสาขา และหัวหน้าหลักสูตรทุกสาขา 

ด้วยคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จะได้ด าเนินโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และ       
ค่าเป้าหมาย การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ และแผนงบประมาณประจ าปี 2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลป
ศาสตร์ คณะฯ จึงขอเรียนเชิญท่าน เข้าร่วมประชุมในวันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 – 
12.00 น. ณ ห้องประชุม 2  อาคารอ านวยการ ชั้น 1 โดยมีรายละเอียดการประชุม ดังนี้      

วาระที่ 1 เรื่อง นโยบายและแนวทางการด าเนินงานของคณะบริหารธุรกิจและ   
ศิลปศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2561 

วาระท่ี 2 เรื่อง  การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2561 
วาระท่ี 3 เรื่อง อ่ืนๆ  

จึงเรียนมาเพ่ือเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน  

 
 

 (นางอุษามาศ   รัตนวงศ์) 
                                                    รองคณบดีด้านบริหารและแผนยุทธศาสตร์ 
 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
ฟอร์มร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 



ค่าเป้าหมาย ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

ปี ......... แผ่นดนิ รายได้ แผน แผน แผน แผน

ฟอรม์แผนปฏิบตัริาชการประจ าป ี2562

ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม(หลัก) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เชียงใหม่
งบประมาณ

พันธกิจ ประเด็นยทุธศาสตร์ กลยทุธ์ ตัวชี้วัดกลยทุธ์ หน่วยนับ

  คณะบรหิารธรุกิจและศิลปศาสตร ์ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 
ตัวอย่างหนังสือขอข้อมูลแผนงานโครงการเพื่อจัดท าแผน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ   งานด้านบริหาร ส านักงานคณบดี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  โทร. 2687 
ที่      ศธ 0583.02/  วันที่   25 กรกฎาคม 2559 
เร่ือง   การด าเนินการจัดข้อมูลแผนงานโครงการเพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2561 

เรียน   หัวหน้าสาขาบัญชี หัวหน้าสาขาบริหาร และหัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์ 

  ด้วยงานยุทธศาสตร์และแผน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จะได้ด าเนินงานจัดท า
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2561 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน           
จึงขอให้หน่วยงานของท่านด าเนินการจัดท าข้อมูลแผนงานโครงการตามพันธกิจ โดยพิจารณาถึงความ
สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์หน่วยงาน ความเป็นไปได้ของโครงการ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
ความคุ้มค่าของการใช้ งบประมาณ งานประกันคุณภาพการศึกษา รวมถึงปัจจัย อ่ืนๆที่ เกี่ยวข้อง             
ตามรายละเอียดแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมนี้ และส่งกลับมายังงานยุทธศาสตร์และแผน ส านักงานคณบดี     
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ แบบไฟล์ดิ จิตอลทาง e- mail : orathai_ja@hotmail.com      
ภายในวันที ่31 สิงหาคม 2551เพ่ืองานยุทธศาสตร์และแผนจะได้ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการ 
 
 

 (นางอุษามาศ   รัตนวงศ์) 
 รองคณบดี 
                                                      คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ  
ตัวอย่างหนังสือเชิญประชุมเพื่อวพิากษ์โครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  งานยุทธศาสตร์และแผน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ โทร 2687 
ที่   ศธ 0583.02/ฝบห. 164       วันที่ 11 สิงหาคม 2560 
เร่ือง   ขอเชิญประชุมเพ่ือวิพากษ์โครงการและแนวทางการด าเนินงาน  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน  รองคณบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา, รองคณบดีด้านวิเทศสัมพันธ์และงานประกันคุณภาพ

การศึกษา, ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, หัวหน้าสาขา และหัวหน้า
หลักสูตร ทุกท่าน  

  ตามที่ ฝ่ายบริหาร คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้ด าเนินโครงการทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์และค่าเป้าหมาย การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ และแผนงบประมาณประจ าปี 2561         
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ นั้น  

ในการนี้ ฝ่ายบริหาร ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมหารือ เพ่ือวิพากษ์โครงการ          
ตามยุทธศาสตร์และพันธกิจของหน่วยงาน เพ่ือน ามาจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  ในวันพุธที่          
16 สิงหาคม 2560 เวลา 15.00 น. ณ ห้อง บธ. 3 – 202 (ชั้น 2 อาคารบริหารธุรกิจ 3)               

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน 
 
 
 
 (นางอุษามาศ   รัตนวงศ์) 
 รองคณบดีด้านบริหารและแผนยุทธศาสตร์ 
 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ  
ตัวอย่างหนังสือส่งผลการวิพากษ์โครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ฝ่ายบริหารและแผนยุทธศาสตร์ ส านักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  โทร. 2687 
ที่     ศธ 0583.02/ฝบห. ว 173    วันที่  30 สิงหาคม 2560     
เร่ือง   ขอส่งผลการพิจารณาโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2561 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน รองคณบดี, ผู้ช่วยคณบดี, หัวหน้าสาขา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ทุกท่าน 

ตามที่  งานแผนยุทธศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้จัดการประชุมเรื่อง         
การวิพากษ์โครงการตามยุทธศาสตร์และพันธกิจ เพ่ือน ามาจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  2561         
ระดับหลักสูตร และคณะ เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น 

งานแผนยุทธศาสตร์ขอส่งผลการพิจารณาโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ 2561 จ านวน 4 แผนงาน ได้แก่ แผนงานวิจัย แผนงานบริการวิชาการ แผนงานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม และแผนงานบริหารจัดการหน่วยงาน (ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้) มายังท่าน เพ่ือด าเนินการ
ดังนี้ 

1. แก้ไขแผนงานโครงการ (ไฟล์ชนิด Excel) ตามผลการพิจารณาในการประชุมดังกล่าว      
ทั้งนี้ขอให้ท่านพิจารณาระยะเวลาในการด าเนินงานเป็นรายไตรมาส เนื่องจากระบบ      
จะติดตามการด าเนินงาน โครงการของท่านตามไตรมาสที่ท่ านได้ระบุ ไว้ ในแผน            
การด าเนินงาน และงานแผนยุทธศาสตร์ได้ด าเนินการ Upload ไฟล์ดังกล่าวให้           
กับเจ้าหน้าที่ในสังกัดหน่วยงานของท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

2. แก้ไขข้อเสนอโครงการ (ง.8) ให้ตรงกับข้อมูลในแผนงานโครงการในข้อที่ 1  

ทั้งนี้ ให้ทุกหน่วยงานจัดส่งข้อมูลที่ท่านได้ด าเนินการแก้ไขดังกล่าวกลับมายังงานยุทธศาสตร์
และแผน ส านักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  ภายในวันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2560 เพ่ืองาน
แผนยุทธศาสตร์ จะด าเนินการกรอกข้อมูลโครงการในความรับผิดชอบของท่านเข้าระบบบริหารจัดการโครงการ
และแผน ของมหาวิทยาลัยต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณาด าเนินการ 

 

     (นางอุษามาศ     รัตนวงศ์) 
              รองคณบดีด้านบริหารและแผนยุทธศาสตร์ 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ช  
แบบฟอร์มร่างแผนปฏบิัติราชการประจ าปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปก  
ค าน า  
สารบัญ  
บทสรุปผู้บริหาร  
บทที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานหน่วยงาน  
          ประวัติความเป็นมาโดยย่อ  

สัญลักษณ์คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์  
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  
สถานที่ตั้งคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ทั้ง 6 แห่ง  
หลักสูตรการเรียนการสอน  
โครงสร้างการบริหารงานคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  
รายชื่อผู้บริหารชุดปัจจุบัน  
จ านวนอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน  
พันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์  
การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค  
เป้าประสงค์ของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  

         นโยบายการบริหารและการพัฒนา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  
บทที่ 2 บริบทท่ีเกี่ยวข้อง และการวิเคราะห์สถาการณ์แวดล้อม  

วัตถุประสงค์ และแนวคิดของการจัดท าแผน  
นโยบายของรัฐบาล   
(ร่าง) กรอบยุทธศาสตร์ชาติ  
ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ   
ทิศทางแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ   
ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา  
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
กรอบแผนพัฒนาระยะยาว  
ความเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
แผนภูมิความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ......  
ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์-งบประมาณ-การติดตาม/การรายงาน-การประเมินผล-การ
ทบทวนแผน 

 

เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ .....................  
บทที่ 3 แผนปฏิบัติราชการคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ประจ าปี พ.ศ. ..........................  

แนวทางการจัดสรรงบประมาณคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  
โครงสร้างงบประมาณ  



รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณประจ าปี ...................  
แนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ..........................  
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี .....................   
- แผนงานด้านวิชาการ  
- แผนงานด้านพัฒนานักศึกษา  
- แผนงานวิจัย  
- แผนงานบริการวิชาการ  
- แผนงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
- แผนงานบริหารจัดการหน่วยงาน  

บทที่ 4 การติดตามและประเมินผล  
         การติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี และการใช้
งบประมาณประจ าปี  

 

บทที่ 5 รายช่ือคณะกรรมการ   
       รายชื่อคณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ทางการเงินและจัดท า
แผนปฏิบัติราชการ แผนการจัดสรรงบประมาณ รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. .......................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทสรุปผู้บริหาร 
 ........................................................................................................... .....................................................
............................................................................................................................. .................................................
.......................................................................................................................................................... ....................
............................................................................................................... ...............................................................
............................................................................................................................. .................................................
................................................................................................................................................ .............................. 
.................................................................................................... ..........................................................................
............................................................................................................................. .................................................
..................................................................................................................................... .........................................
.......................................................................................... ....................................................................................   
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
.............................................................................. ................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที ่1  

ข้อมูลพื้นฐานหน่วยงาน 

ประวัติความเป็นมาโดยย่อ 
 ............................................................................................................................. ...................................
..................................................................................................................................................................... .........
.......................................................................................................................... ....................  

สัญลักษณ์ประจ าคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
........................................................................................................................    
......................................................................................... ......................................
............................................................................................................................. ..
........................................................................................... ...............  

ปรัชญา  .....................................................................................................................  
ปณิธาน  ..................................................................................................................... 
วิสยัทัศน์ ..................................................................................................................... 
พันธกิจ  1. .....................................................................................................................  

2. ..................................................................................................................... 
3. ..................................................................................................................... 
4. ..................................................................................................................... 

อัตลักษณ์ (Identity) 

   .....................................................................................................................  

เอกลักษณ์ (Uniqueness) 
..................................................................................................................... 

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................... ...............................................................................................
............................................................................................................................. .................................................   

 

 



สถานที่ตั้ง 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................................................................................. ............................ 
............................................................................................................................. .................................................
.............................................................................................................. ................................................................  

หลักสูตรการเรียนการสอน 
............................................................................................................................. .................................................
........................................................... ................................................................................................................... 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................  

โครงสร้างการบริหารงาน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

รายช่ือผู้บริหารและกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน 
.................................................................................................................. ............................................................
............................................................................................................................. .................................................
................................................................................................................................................... ........................... 

 



จ านวนอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
 1) จ านวนอาจารย์ประจ า    
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................................................................................... ..........................
......................................................................................................... .....................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
 2) จ านวนบุคลากรสายสนับสนุน 
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................. .............................................  
พันธกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์ 

............................................................................................................................. .................................................

.............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. .................................................  

การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค 

สภาพแวดล้อมภายใน 

ผลการวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมภายใน 

รหัส ประเด็นปัจจัย 

จุดแข็ง (Strengths) 
S1  
S2  
S3  

จุดอ่อน (Weaknesses) 

w1  
w2  
w3  
w4  



สภาพแวดล้อมภายนอก 
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก  

รหัส ประเด็นปัจจัย 

โอกาส (Opportunities) 
O1  

O2  
O3  

อุปสรรค (Threat) 
T1  
T2  
T3  

 
เป้าประสงค์ของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา พ.ศ. ............................... 
..................................................................................................................................................................... .........
.......................................................................................................................... .................................................... 
............................................................................................................................. .................................................
.......................................................................................................................................................... ....................  

นโยบายการบริหารและการพัฒนา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
นโยบาย 
........................................................................................................................................................................... ...
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. .................................................
................................................................................................................................................................ ..............  

นโยบายด้านที่ 1 ...................................................................................... 
......................................................................................................................................... .....................................
.............................................................................................. ................................................................................ 
 



นโยบายด้านที่ 2 ...................................................................................... 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................  

นโยบายด้านที่ 3 ...................................................................................... 
....................................................................................................................... .......................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
....................................................................................................................................................... .......................
............................................................................................................ ..................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี 2 
บริบทท่ีเกี่ยวข้องและการวิเคราะห์สถานการณ์แวดล้อม 

1. วัตถุประสงค์ของแผน 

1.1 ................................................................................................................................ 
1.2 ................................................................................................................................ 
1.3  ................................................................................................................................ 

2. กรอบแนวคิดการจัดท าแผน เช่น 

2.1 นโยบายของรัฐบาล 

2.2 กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 
2.3 ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ….. 
2.4 นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
2.5 ทิศทางแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ 
2.6 ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
2.7 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
2.8 กรอบแผนพัฒนาระยะยาว 
2.9 อ่ืนๆ .............................. 

3. แผนภูมิความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ................... 

วิสัยทัศน์  

พันธกิจ  

เป้าหมายหลัก  

ประเด็นยุทธศาสตร์  

 

กลยุทธ์  

 

 



4. เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ ............................. 

นโยบาย/ตัวบ่งชี้ (KPI) ตามแผนยุทธศาตร์ 
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: ...............................................................................  
กลยุทธ์ : .............................................................................................  

1.     
2.     
3.     
4.     

 

 

 



บทที่ 3 
แผนปฏิบัติราชการคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  

ประจ าปีงบประมาณ ............................ 

1.  แนวทางการจัดสรรงบประมาณคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ ................. 

............................................................................................................................. ................................................

.......................................................................................................................................................... ...................

................................................................................................................ .............................................................

............................................................................................................................. ................................................  

................................................................................................................................................. ............................

....................................................................................................... ......................................................................

............................................................................................................................. ................................................

.......................................................................................................................................... ................................... 

............................................................................................... ..............................................................................

............................................................................................................................. ................................................

.................................................................................................................................. ...........................................

........................................................................................ .....................................................................................  

2.  โครงสร้างงบประมาณ 
โครงสร้างงบประมาณคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ............... มีสาระส าคัญสรุปดังนี้ 
งบประมาณประจ าปี ....................... 

งบประมาณแผ่นดิน  จ านวน   ..................................  บาท  คิดเป็น  .......................... 
งบประมาณรายได้  จ านวน   ..................................  บาท  คิดเป็น  .......................... 
งบประมาณรายได้อ่ืนๆ  จ านวน   ..................................  บาท  คิดเป็น  .......................... 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  จ านวน   ..................................  บาท  คิดเป็น  .......................... 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

การจัดสรรงบประมาณประจ าปี  .................. 
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

หมวดรายการ งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณรายได้ รวม 

1. งบบุคลากร    

2. งบด าเนินงาน    

3. งบลงทุน    

4. งบเงินอุดหนุน    

5. งบรายจ่ายอื่น    

เงินทุนส ารองเพ่ือการพัฒนาทักษะวิชาชีพ    

น าส่งค่าสาธารณูปโภค    

สมทบพ้ืนที่    

สมทบคณะ    

สมทบมหาวิทยาลัย    

น าส่งมทร. (ค่าหอพัก)    

ด าเนินงานศูนย์ภาษา    

ด าเนินงานอบรมมาตรฐานบัญชี    

รวม 
 

  

3. แนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ ..................  
............................................................................................................................. ................................................

............................................................................................................................................. ......................................

............................................................................................. ......................................................................................

............................................................................................................................. ...................................................... 
1. แผนงานพัฒนาด้านวิชาการ 

............................................................................................................................. ......................................................

......................................................................................................................................................................... ..........

......................................................................................................................... ..........................................................

............................................................................................................................. ................................................ 
2. แผนพัฒนาด้านกิจการนักศึกษา 

............................................................................................................................. ......................................................

............................................................................................................................................................................... ....



............................................................................................................................. ......................................................

............................................................................................................................. ..............................  
3. แผนพัฒนาด้านงานวิจัย 

............................................................................................................................. ......................................................

........................................................ ...........................................................................................................................

............................................................................................................................. ......................................................

............................................................................................................................. ..............................  
4. แผนพัฒนาด้านบริการวิชาการ 

........................................................................................................................................................ .....................

.............................................................................................................. ...............................................................

............................................................................................................................. ................................................

................................................................................................................................................. ............................  
5. แผนพัฒนาด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

................................................................... ..........................................................................................................

............................................................................................................................. ................................................

............................................................................................................................. ................................................

.............................................................................................................................................................................  
6. แผนพัฒนาด้านบริหารจัดการหน่วยงาน 

............................................................................................................ .................................................................

............................................................................................................................. ................................................

............................................................................................................................................... ..............................

..................................................................................................... ........................................................................  
4. งบประมาณแยกตามแผนงาน 

แผนงาน จ านวนโครงการ จ านวนงบประมาณ 
แผ่นดิน รายได้ อื่น รวมท้ังสิ้น 

1. แผนงานวิชาการ      
2. แผนงานกิจการนักศึกษา      
3. แผนงานวิจัย      
4. แผนงานบริการวชิาการ      
5. แผนงานท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม      
6. แผนงานบริหารจดัการ      

รวมท้ังสิ้น      
 

 

  



เปา้หมาย ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4

2562 แผ่นดนิ รายได้ แผน แผน แผน แผน

การเรียนการสอน

การวิจัย ยุทธศาสตร์ที่ 2

การบริการวิชาการ ยุทธศาสตร์ที่ 3

ศิลปะวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ที่ 4

การบริหารจัดการ
หน่วยงาน

ยทุธศาสตร์ที่ 5

ร่าง แผนปฏิบัติราชการประจ าปี ………………

ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม(หลัก) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เชยีงใหม่
งบประมาณ

พันธกิจ ประเด็นยทุธศาสตร์ กลยทุธ์ ตัวชีว้ัดกลยทุธ์ หน่วยนับ

  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ (เชียงใหม่)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 4 
การก ากับติดตาม 

1. การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................  

2. การติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี และการใช้งบประมาณ
ประจ าปี 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 
3. การประเมินผลของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2560 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 



 

บทที่ 5 
รายช่ือคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ แผนการจัดสรรงบประมาณ รายจ่าย 

 ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. ................ 
 
 
 

 

                                                                        

ค าสั่งคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

ที่ ............/................ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 

และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณพ.ศ. ............ 
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

       --------------------------------------------------------------------------- 

  เพ่ือให้การปฏิบัติราชการของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสอดคล้อง
กับการบริหารงานของหน่วยงาน และเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี        ราชมงคล
ล้านนา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนกล
ยุทธ์ทางการเงิน และจัดท าแผนปฏิบัติราชการ รวมถึงการจัดท าแผนการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณพ.ศ. ............ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ดังนี้ 
  ๑. คณะกรรมการอ านวยการ  
    1.1 ..........................................................   ประธาน 

1.2 ..........................................................    รองประธาน 
1.3 ..........................................................    กรรมการ 
1.4 ...................................................... ....   กรรมการ 
1.5 ..........................................................   กรรมการ 
1.6 ..........................................................    กรรมการ 
1.7 ..........................................................   กรรมการ 
1.8 ..........................................................   กรรมการและเลขานุการ  
1.9 ..........................................................    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

ให้คณะกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่ 
๑. .................................................................................................................................................. 
๒. ..................................................................................................................................................  
๓. .................................................................................................................................................. 



2. คณะกรรมการด าเนินการ 
 1.1 ..........................................................    ประธาน 

1.2 ..................................... .....................   รองประธาน 
1.3 ..........................................................    กรรมการ 
1.4 ..........................................................    กรรมการ 
1.5 ..........................................................   กรรมการ 
1.6 ..........................................................    กรรมการ 
1.7 ..........................................................   กรรมการ 
1.8 ..........................................................    กรรมการและเลขานุการ  
1.9 ..........................................................   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

ให้คณะกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่ 
๑. ................................................................................................................................................... 
๒. ...............................................................................................................................................  
๓. ............................................................................................................................................... 

   ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง ณ วันที่ ........ เดือน ................... พ.ศ. ....................... 

       
 

                                                              (...................................................................) 
                                                           คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์    

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ภาคผนวก ซ 
ตัวอย่างแบบเสนอวาระเข้าประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ขอความกรุณาจัดส่งแบบเสนอเรื่องถึงคณะบริหารธุรกิจและศลิปศาสตร์ 
ภายในวันท่ี 19 มกราคม 2560    

โทรศัพท์  0 5392 1444  ต่อ 2600 

แบบเสนอเรื่องเพื่อเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ  
ครั้งที่  1 (มกราคม 2561) 

วันอังคารที่ 23 มกราคม 2561  
ณ ห้องประชุม บธ.3-202 อาคารบริหารธุรกิจ 3 ชั้น 2  

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 

1. หน่วยงาน/ผู้เสนอเรื่อง  ฝ่ายบริหาร  

2. เรื่องที่เสนอ 
  เรื่องแจ้งให้ทราบ   เรื่องสืบเนื่อง    เรื่องพิจารณา 

2.1 ชื่อเรื่อง 

การพิจารณาแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2561 

2.2 หลักการและเหตุผล/ข้อเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ด้วย ฝ่ายบริหาร ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2561 ให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และงานการประกันคุณภาพของหลักสูตร เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

ฝ่ายบริหาร  จึงขอเสนอแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2561 เพ่ือพิจารณาความเหมาะสม 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และงานการประกันคุณภาพการศึกษา สามารถน านโยบาย ไปใช้ในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานให้บรรลุเป้าหมาย มีความชัดเจน และมีรายละเอียดครบถ้วน รวมถึง
น าเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะฯ ต่อไป 

2.2 กฎหมาย/ระเบียบที่เก่ียวข้อง 
.......................................................................... -.................................................................. ............................. 

3. เอกสารประกอบการประชุม 
  มี  คือ  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2561  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

 ไม่มี 

ลงชื่อ........................................................................... 

(นางอุษามาศ  รัตนวงศ์) 
ต าแหน่ง คณะกรรมการประจ าคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ผู้เสนอเรื่อง 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฌ 
ตัวอย่างแบบเสนอวาระเข้าประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบเสนอเรื่องเพื่อเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
ครั้งที่  1/2561 

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561   
ณ ห้องประชุม บธ.3-202 อาคารบริหารธุรกิจ 3 ชั้น 2 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  

1. หน่วยงาน/ผู้เสนอเรื่อง  ฝ่ายบริหาร  

2. เรื่องที่เสนอ 
  เรื่องแจ้งให้ทราบ   เรื่องสืบเนื่อง    เรื่องพิจารณา 

2.1 ชื่อเรื่อง 

การพิจารณาแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2561 

2.2 หลักการและเหตุผล/ข้อเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ด้วย ฝ่ายบริหาร ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2561 ให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และงานการประกันคุณภาพของหลักสูตร ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาในการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ ครั้งที่ 1 (มกราคม 2561) เมื่อวันอังคารที่ 23 มกราคม 2561
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

ฝ่ายบริหาร  จึงขอเสนอแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2561 เพ่ือพิจารณาความเหมาะสม 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และงานการประกันคุณภาพการศึกษา สามารถน านโยบาย ไปใช้ในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานให้บรรลุเป้าหมาย มีความชัดเจน และมีรายละเอียดครบถ้วน เพ่ือน าเสนอ
ต่อสภามหาวิทยาลัยฯ ต่อไป 

2.2 กฎหมาย/ระเบียบที่เก่ียวข้อง 
.......................................................................... -.................................................................. ............................. 

3. เอกสารประกอบการประชุม 
  มี  คือ  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

 ไม่มี 

ลงชื่อ........................................................................... 

(นางอุษามาศ  รัตนวงศ์) 
ต าแหน่ง คณะกรรมการประจ าคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  ผู้เสนอเรื่อง 

ขอความกรุณาจัดส่งแบบเสนอเรื่องถึงคณะบริหารธุรกิจและศลิปศาสตร์ 
ภายในวันที่ 30 มกราคม 2561 

โทรศัพท์  0 5392 1444  ต่อ 2602   โทรสาร 0 5335 7789 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ญ 
ตัวอย่างแบบเสนอวาระเข้าประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบเสนอเรื่องเพ่ือบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

ครั้งท่ี                   
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 

ณ ห้องประชุม 1 อาคารอ านวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  

1. หน่วยงาน/ผู้เสนอเรื่อง   ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฐฐพาดา  โชตเิสถียรกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศลิปศาสตร์ 

2. เรื่องท่ีเสนอ 
 เรื่องแจ้งให้ทราบ   เรื่องสืบเนื่อง      เรื่องพิจารณา 

2.1 ชื่อเรื่อง แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี 2561 คณะบริหารธุรกิจและศลิปศาสตร ์

2.2  หลักการและเหตุผล/ข้อเสนอเพ่ือทราบ 

            ด้วย คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2561 ทีส่อดคล้อง
กับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้แผนดังกล่าวได้ผ่าน
การพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารคณะฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะในการประชุมครั้งที่  1/2561 
เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจ าคณะ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2561 
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 และได้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าคณะฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
คณะฯ จึงขอเสนอแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2561 ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

2.3 สาระส าคัญ 

เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มาใช้เป็นแนวทาง
ในการขับเคลื่อนการท างานของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ และถ่ายทอดนโยบาย การบริหารงานของคณะ
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ให้หน่วยงานในสังกัดต่อไป 

2.4 ผลการด าเนินงาน (ไม่มี) 
2.5 กฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (ไม่มี) 
2.6 เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือทราบ 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

3. เอกสารประกอบการประชุม 

  มี  คือ  

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จ านวน 45 เล่ม 

   ไม่ม ี
 

4. ผู้เข้าร่วมชี้แจง (จ านวนไม่เกิน 1 คน) 

  มี  คือ                                         

    ไม่ม ี
 

 
ลงช่ือ       

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฐฐพาดา   โชติเสถียรกลุ) 
                                                                          ต าแหน่ง คณบดีคณะบริหารธรุกิจและศิลปศาสตร์ ผู้เสนอเรื่อง 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฏ 
ตัวอย่างหนังสือน าส่งแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   ส ำนักงำนคณบดีคณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์  มทร.ล้ำนนำ โทร. 2687 
ที่      ศธ 0583.02/ ว 266  วันที่   24 เมษำยน 2560 
เร่ือง   ขอส่งแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำป ี2560 คณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 

เรียน   ทุกหน่วยงำนในสังกัดคณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ มทร.ล้ำนนำ 

  ด้วยคณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ ได้ด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี 
2560 ของคณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ และได้ผ่ำนกำรพิจำรณำจำกกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำร
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ ครั้งที ่4/2560 ประจ ำเดือน เมษำยน เมื่อวันที่ 5 เมษำยน 2560 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

          คณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ จึงขอส่งแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี 2560 ให้กับ
หน่วยงำนในสังกัดคณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ เพ่ือใช้ถือเป็น
แ น ว ท ำ ง ใ น ก ำ ร ป ฏิ บั ติ ง ำ น  แ ล ะ ส ำ ม ำ ร ถ ด ำ ว น์ โ ห ล ด แ ผ น ป ฏิ บั ติ ร ำ ช ก ำ ร ไ ด้ ที่ 
https://bala.rmutl.ac.th/page/plan 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 
 
 

 (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ชนิตำ  โชติเสถียรกุล) 
                   คณบดีคณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฎ  
แบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินงาน 



จ ำนวน รอ้ยละ จ ำนวน รอ้ยละ จ ำนวน รอ้ยละ จ ำนวน รอ้ยละ จ ำนวน รอ้ยละ
แผนงานวชิาการ
แผนงานพฒันานักศึกษา
แผนงานวจิัย
แผนงานบริการวชิาการ
แผนงานท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม
แผนงานบริหารจัดการ

รวมทัง้สิ้น
หมำยเหต ุมีการปรับปรุงแผนปฏบิติัราชการประจ าป ี1 คร้ัง ท าใหจ้ านวนโครงการและงบประมาณเปล่ียนแปลง

จ ำนวน (บำท) รอ้ยละ จ ำนวน (บำท) รอ้ยละ จ ำนวน (บำท) รอ้ยละ จ ำนวน (บำท) รอ้ยละ จ ำนวน รอ้ยละ
แผนงานวชิาการ
แผนงานพฒันานักศึกษา
แผนงานวจิัย
แผนงานบริการวชิาการ
แผนงานท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม
แผนงานบริหารจัดการ

รวมทัง้สิ้น

ไม่ได้รบักำรอนุมัติ/ยกเลิก

ไม่ได้รบักำรอนุมัติ

สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน
คณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์

แผนงำน
จ ำนวนงบประมำณทั้งสิ้น โครงกำรที่ได้รบัอนุมัติงบประมำณ ระหว่ำงด ำเนินงำน ด ำเนินงำนแล้วเสรจ็

ประเมินข้อมูลวันที่ ……………………………

แผนงำน
จ ำนวนแผนงำนทั้งสิ้น โครงกำรที่ได้รบัอนุมัติงบประมำณ ระหว่ำงด ำเนินงำน ด ำเนินงำนแล้วเสรจ็



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สถานะโครงการ

เชิงปรมิาณ เชิงคุณภาพ ผลลัพธ์ (Outcome) ผลกระทบ (Impact)
พ.ศ. ...............

ตวัชีว้ัดโครงการ งบประมาณ ............... ระยะเวลาด าเนินงาน (ขอระบุเป็นตามไตรมาส)

ผู้ก ากับตวับ่งชี้
รวมทัง้สิน้ แผ่นดนิ รายได้ อ่ืนๆ

พ.ศ. ..............ที่ โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม ผู้รบัผิดชอบ

แผนโครงการ/กิจกรรม ดา้นวชิาการ
 คณะบรหิารธุรกิจและศิลปศาสตร ์
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ภาคผนวก ฐ  
ตัวอย่างหนังสือขอติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ส ำนักงำนคณบดีคณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์  โทร. 2687 
ที่     ศธ 0583.02/ฝบห.010     วันที่  23 มกรำคม 2560      
เร่ือง    ขอติดตำมรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี 2560 (ไตรมำส 1)   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน ทุกหน่วยงำนในสังกัดคณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 

คณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ ขอติดตำมรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรระหว่ำงเดือน
ตุลำคม 2559 – ธันวำคม 2559 ตำมรำยละเอียดโครงกำรที่ แนบมำพร้อมนี้  (เอกสำรแนบ 1)                 
โดยให้ผู้รับผิดชอบโครงกำร ด ำเนินกำรสรุปรำยงำนตำมแบบฟอร์มกำรรำยงำนโครงกำร ส่งกลับมำยังส ำนักงำน
คณบดีคณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ ภายในวันที่ 30 มกราคม 2560 เพ่ือรวบรวมและรำยงำนผลให้ 
ผู้บริหำรและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดด ำเนินกำร 

 

    (นำงอุษำมำศ  รัตนวงศ์) 
              รองคณบดีคณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฑ 
 ตัวอย่างแบบเสนอรายงานผลการด าเนินงานเข้าวาระคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบเสนอเรื่องเพ่ือบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

ครั้งท่ี 2/2560 
วันที่ 9  กุมภาพันธ์ 2560 

ณ ห้องประชุม 1 อาคารอ านวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  

1. หน่วยงาน/ผู้เสนอเรื่อง   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนิตา  โชติเสถียรกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศลิปศาสตร์ 

2. เรื่องท่ีเสนอ 
 เรื่องแจ้งให้ทราบ   เรื่องสืบเนื่อง      เรื่องพิจารณา 

2.1 ชื่อเรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าป ี2559 

2.2  หลักการและเหตุผล/ข้อเสนอเพ่ือทราบ 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ให้ความส าคัญในการ
ติดตามการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลการ
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ในแผน หรือไม่ โดยคณะฯ      
ได้ประเมินตามตัวช้ีวัด และเป้าประสงค์ของแผนงานต่างๆ นั้น 

ในปีงบประมาณ 2559 ได้ก าหนดวงเงินงบประมาณ จ านวน 190,179,316 บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบล้าน
หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสามร้อยสิบหกบาท) เพื่อให้หน่วยงานในคณะฯ เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 
ตามนโยบายพัฒนาคณะฯ และมหาวิทยาลัยฯ การด าเนินโครงการต่างๆ ภายใต้แผนปฏิบัติราชการ ให้สัมฤทธิ์ผลตาม
เป้าประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ ด้านวิชาการ ด้านงานวิจัย ด้านธรรมนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ด้านบริหารจัดการ 

คณะฯ จึงขอรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2559 เพื่อให้คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเพื่อทราบ ต่อไป 

2.3 สาระส าคัญ 
รายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี 2559  

2.4 ผลการด าเนินงาน (ไม่มี) 

2.5 กฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (ไม่มี) 

2.6 เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือทราบ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2559 เพื่อให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนาเพื่อทราบ 

3. เอกสารประกอบการประชุม 

  มี  คือ  

รายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2559 จ านวน 35 เล่ม 

   ไม่ม ี
 

4. ผู้เข้าร่วมชี้แจง (จ านวนไม่เกิน 1 คน) 

  มี  คือ 1. อาจารย์อุษามาศ  รัตนวงศ์   รองคณบดีด้านบริหาร    

   ไม่ม ี
 

 
ลงช่ือ       

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนิตา  โชติเสถียรกุล) 
                                                                          ต าแหน่ง คณบดีคณะบริหารธรุกิจและศิลปศาสตร์ ผู้เสนอเรื่อง 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฒ  
  แบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินงาน 
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Faculty of Business Administration and Liberal Arts 

วิสัยทัศน์ : ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ มีคุณธรรม เชีย่วชาญเทคโนโลยี ขับเคลือ่นพลังประชาคม สู่มาตรฐานสากล 



สารจากคณบดี 
.......................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... ....... 

.......................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... ....... 

..................................................................................................................................................... ..................................... 

................................................................................................................................................................................... ....... 

.......................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... ....... 

......................................................................................................................................................................... ................. 

................................................................................................................................................................................... ....... 

................................................................................................................................................................................... ....... 

................................................................................................................................................................................... ....... 

................................................................................................................................................................................... ....... 
 

 

 

  (……………………………………………………….) 
                                                   คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  

 
 
 
 

 
  

 

 

 

 

 



สารบัญ 

บทที่ 1  ข้อมูลทั่วไปหน่วยงาน  
     ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมา  
     สัญลักษณ์ประจ าคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  
     ปรัชญา ปณิธาน วสิัยทัศน์ พันธกิจ  
     อัตลักษณ์ เอกลักษณ์  
     คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  
     นโยบายการด าเนินงานของหน่วยงาน  

บทที่ 2 การบริหารและสิ่งสนับสนุนหน่วยงาน  
          โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหารจัดการ/แผนภูมิการแบ่งส่วนงาน  
          โครงสร้างการบริหารงาน และคณะกรรมการบริหารคณะ  
          ข้อมูลงบประมาณ    
          ข้อมูลบุคลากร  
          อาคารสถานที่  
          อุปกรณ์ เครื่องมือ และเทคโนโลยี  
บทที่ 3 ผลการด าเนินงาคณะ  
          สถิติผู้สมัคร ปีการศึกษา …………………  
          จ านวนนักศึกษาปีการศึกษา ……………………..  
          จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษาปีการศึกษา ………………..  
          ภาวการณ์มีงานท า และความพึงพอใจของผู้ใชับัณฑิต  
          หลักสูตรการเรียนการสอน  
          ผลงานด้านวิชาการ  
          ผลงานด้านกิจกรรมนักศึกษา  
          ผลงานด้านงานวิจัย  
          ผลงานด้านบริการวิชาการ  
          ผลงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
          ผลงานด้านบริหารจัดการหน่วยงาน  
          ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา  
บทที่ 4 กิจกรรมเด่นและผลงานดีเด่น  
          ผลงานดีเด่นของบุคลากร  
          ผลงานดีเด่นของนักศึกษา  
          กิจกรรมเด่นในรอบปี  
บทที่ 5 รายงานการประเมินแผนปฏิบัติราชการ  
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บทที่ 1  

ข้อมูลทั่วไปคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

1.1 ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมา 
ชื่อหน่วยงาน ................................................................................................. 
ที่ตั้ง  ................................................................................................................. 

ประวัติความเป็นมาโดยย่อ 
..........................................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... ....... 

................................................................................................................................................................................... ....... 

................................................................................................................................................................................... ....... 

.......................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... ....... 

................................................................................................................................................. ......................................... 

................................................................................................................................................................................... ....... 
1.2 สัญลักษณ์ประจ าคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

ความหมาย 
.......................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... ....... 

................................................................................................................................................................................... ....... 

.......................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... ....... 

................................................................................................................................................. ......................................... 

................................................................................................................................................................................... ....... 

.......................................................................................................................................................................................... 
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 1.3. ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ปรัชญา ................................................................................................................ 
ปณิธาน ................................................................................................................................... 

  วิสัยทัศน์ ................................................................................................................................... 
  พันธกิจ  ................................................................................................................................... 

1.4  อัตลักษณ์ (Identity)  ................................................................................................................................... 
  เอกลักษณ์ (Uniqueness) ...........................................................................................................................  

1.5   คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
.......................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... ....... 

.......................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... ....... 

................................................................................................................................................................. ......................... 

................................................................................................................................................................................... ....... 

.............................................................................................................................................................................. ............ 

................................................................................................................................................................................... ....... 
1.6 นโยบายการด าเนินงานของหน่วยงาน 

................................................................................................................................................... ....................... 
................................................................................................................................................................................... ....... 
................................................................................................................................................................................ .......... 
................................................................................................................................................................................... ....... 
................................................................................................................................................................................... ....... 
................................................................................................................................................................................... ....... 
................................................................................................................................................................................... ....... 
................................................................................................................................................................................... ....... 
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บทที่ 2 

 การบริหารและสิ่งสนับสนุนหน่วยงาน 

2.1  โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหารจัดการ/แผนภูมิการแบ่งส่วนงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2.2  โครงสร้างการบริหารงาน และคณะกรรมการบริหารคณะ 

 รายชื่อผู้บริหารและกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน 

 รายชื่อคณะกรรมการประจ าคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
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2.3  ข้อมูลงบประมาณ   

.......................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... ....... 
................................................................................................................................................................................... ....... 
................................................................................................................................................................................... ....... 

1. งบประมาณจ าแนกตามแหล่งที่มา 

แหล่งเงิน พ.ศ. ........................ 
จ านวน ร้อยละ 

งบประมาณแผ่นดิน   
งบประมาณผลประโยชน์   
งบรายได้อ่ืนๆ   

รวมทั้งสิ้น   
 

 
2. งบประมาณแยกตามประเภทรายจ่าย 

ประเภทรายจ่าย 
งบแผ่นดิน งบรายได้ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
งบบุคลากร     
งบด าเนินงาน     
งบลงทุน     
งบรายจ่ายอื่น     
อ่ืนๆ (สาธารณูปโภค/สะสม)     
ค่าหอพักน าส่งมทร.     

รวมทั้งสิ้น     
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 2.4  ข้อมูลบุคลากร 
 1. จ านวนอาจารย์ประจ า 

.......................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... ....... 
.......................................................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. ........................ 
................................................................................................................................................................................... ....... 
................................................................................................................................................................................... ....... 
................................................................................................................................................................................... ....... 
 
ตารางสรุปจ านวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกและต าแหน่งทางวิชาการ 

พื้นที ่ ป.เอก ป.โท ป.ตรี รวม ศ. รศ. ผศ. อ. รวม 
เชียงใหม ่          
เชียงราย          
ตาก          
น่าน          
พิษณุโลก          
ล าปาง          

รวม          
 

ตารางสรุปจ านวนอาจารย์ประจ าท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ จ าแนกตามเขตพ้ืนที่ตามคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ   

  
ล าดับที่ 

 
พื้นที่ 

จ านวนอาจารย์จ าแนกตามคุณวุฒิและต าแหน่งทางวชิาการ 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม รวม

ทั้งหมด 
ปฏิบัติงาน

จริง 
ลา

ศึกษา
ต่อ 

อ ผ
ศ. 

รศ
. 

ศ
. 

อ ผศ. รศ
. 

ศ
. 

อ ผ
ศ. 

รศ
. 

ศ
. 

อ ผศ. รศ
. 

ศ
. 

1 เชียงใหม่                    
2 เชียงราย      -  -              
3 ตาก                    
4 น่าน                    
5 พิษณุโลก                    
6 ล าปาง                    

รวม                    
รวมทั้งหมด     

 2. จ านวนบุคลากรสายสนับสนุน 
 .............................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................... ....... 

............................................................................................................................. .......................................................       
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     ตารางสรุปจ านวนบุคลากรสายสนับสนุนจ าแนกตามพื้นที่ 

พ้ืนที่ พ.พันธกิจ/ 
ลูกจ้างชั่วคราว 

พ.ราชการ พ.สถาบัน 
อุดมศึกษา 

ลูกจ้าง 
ประจ า 

รวม 

1. เชียงใหม ่      
2. เชียงราย      
3. ตาก      
4. น่าน      
5. พิษณุโลก      
6. ล าปาง      

รวม      
 

2.5 อาคารสถานที่ 

.......................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... ....... 
................................................................................................................................................................................... ....... 
..........................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... ....... 
.................................................................................................................................................. ........................................ 
................................................................................................................................................................................... ....... 
 

2.6 อุปกรณ์ เครื่องมือ และเทคโนโลยี 

 

.......................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... ....... 
................................................................................................................................................ .......................................... 
..........................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... ....... 
..................................................................................................................................................................... ..................... 
................................................................................................................................................................................... ....... 
 

 



 

 

1 Annual Report ………………… 
 Faculty of Business Administration and Liberal Arts  

 
บทที่ 3 

ผลการด าเนินงานของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

3.1 สถิติผู้สมัคร ปีการศึกษา ………………… 
.......................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... ....... 

................................................................................................................................................................................... ....... 

.......................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... ....... 

................................................................................................................................................. ......................................... 

................................................................................................................................................................................... ....... 

.......................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... ....... 
3.2 จ านวนนักศึกษาปีการศกึษา …………………….. 

.......................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... ....... 
................................................................................................................................................................................... ....... 
................................................................................................................................................................................... ....... 
.......................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... ....... 
................................................................................................................................................. ......................................... 
................................................................................................................................................................................... ....... 
.......................................................................................................................................................................................... 
3.3 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา ……………….. 

.......................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... ....... 
................................................................................................................................................................................... ....... 
.......................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... ....... 
................................................................................................................................................. ......................................... 
................................................................................................................................................................................... ....... 
.......................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... ....... 
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3.4 ภาวการณ์มีงานท า และความพึงพอใจของผู้ใชับัณฑิต 

.......................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... ....... 
................................................................................................................................................................................... ....... 
.......................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... ....... 
................................................................................................................................................................................... ....... 
................................................................................................................................................................................... ....... 
.......................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... ....... 
 
3.5 หลักสูตรการเรียนการสอน 

.......................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... ....... 
.......................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... ....... 
......................................................................................................................................................... ................................. 
................................................................................................................................................................................... ....... 
.......................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... ....... 
............................................................................................................................................................................. ............. 
 
3.6 ผลงานด้านวิชาการ 

.......................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... ....... 
.......................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... ....... 
................................................................................................................................................................. ......................... 
................................................................................................................................................................................... ....... 
................................................................................................................................................................................... ....... 
.......................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... ....... 
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3.7 ผลงานด้านกิจกรรมนักศึกษา 

.......................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... ....... 
................................................................................................................................................................................... ....... 
................................................................................................................................................................................... ....... 
........................................................................................................................................ ........................................... ....... 
................................................................................................................................................................................... ....... 
.......................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... ....... 
............................................................................................................................................................ .............................. 
 
3.8 ผลงานด้านงานวิจัย 

..........................................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... ....... 
......................................................................................................................................................................... ................. 
 
     การจัดสรรงบประมาณทุนวิจัยทั้งภายในและภายนอก 

พื้นที่ งบภายใน งบภายนอก รวมจ านวนเงินวิจัย 
1.เชียงใหม่    
2.เชียงราย    
3.ตาก    
4.น่าน    
5.พิษณุโลก    
6.ล าปาง    

รวม    

โดยในปีงบประมาณ ……………… คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มีจ านวนงานวิจัยที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณทุนวิจัยทั้งภายในและภายนอก จ านวน …………….. โครงการ ดังต่อไปนี้ 

ล า
ดับ 

พื้นที่ ชื่อ-สกุล ชื่อผลงานวิจัย ทุนวิจัยที่
ได้รับ 
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ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่   

พื้นที่ 

จ านวนผลงานทางวิชาการ(ชิ้น) 
ประชุม วิชาการ 

ระดับชาติ 
 

ประชุม 
วิชาการระดับ 

นานาชาติ  

TCI  
กลุ่ม 2  

TCI กลุ่ม 
1  

นานาชาต ิ
 

เชียงใหม่      
เชียงราย      
ตาก      
น่าน      
พิษณุโลก      
ล าปาง      
รวม (ผลงาน)      

โดยในปีงบประมาณ ………….. คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มีจ านวนงานวิจัยที่ ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ จ านวน……………. โครงการ ดังต่อไปนี้ 

ล า
ดับ 

พื้นที่ ชื่อ-สกุล ชื่อผลงานวิจัย หน่วยงานที่รับรอง 

     
     
     
     
     

     

     

     

     

การยกย่องอาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ดีเด่น โครงการ “เชิดชูเกียรตินักวิจัย 
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์” 

1. ด้านทุนวิจัย 

  
  

2. ด้านผลงานวิจัยตีพิมพ์ 

  

3. ด้านงานวิจัยท่ีมีการน าไปใช้ประโยชน์ 
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3.9 ผลงานด้านบริการวิชาการ 

.......................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... ....... 
................................................................................................................................................................................... ....... 
.......................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... ....... 
................................................................................................................................................. ......................................... 
................................................................................................................................................................................... ....... 
.......................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... ....... 
 

3.10 ผลงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

................................................................................................................................ .......................................... 
................................................................................................................................................................................... ....... 
.......................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... ....... 
.................................................................................................................................................................... ...................... 
................................................................................................................................................................................... ....... 
................................................................................................................................................................................. ......... 
................................................................................................................................................................................... ....... 
................................................................................................................................................................................... ....... 
 

3.11 ผลงานด้านบริหารจัดการหน่วยงาน 
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3.12 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 
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 บทที่ 4 

กิจกรรมและผลงานเด่น 

4.1 ผลงานดีเด่นของบุคลากร 
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................................................................................................................................................................................... ....... 
................................................................................................................................................................. ......................... 
................................................................................................................................................................................... ....... 
 

4.2 ผลงานดีเด่นของนักศึกษา 
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4.3 กิจกรรมเด่นในรอบปี 
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บทที่ 5 
รายงานการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์  

และแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ .................... 
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ..............................................................................................    
เป้าประสงค์ : ..............................................................................................    
 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์ ที ่ ตัวชี้วัดที ่ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

หมายเหตุ 
ผล 

บรรล ุ 
ไม่บรรล ุ 

  1.       
2.       
3.       
4.       
5.       

 1      
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ..............................................................................................    
เป้าประสงค์ : ..............................................................................................    
 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์ ที ่ ตัวชี้วัดที ่ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

หมายเหตุ 
ผล 

บรรล ุ 
ไม่บรรล ุ 

  6.       
7.       
8.       
9.       
10.       

 1      
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ..............................................................................................    
เป้าประสงค์ : ..............................................................................................    
 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์ ที ่ ตัวชี้วัดที ่ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

หมายเหตุ 
ผล 

บรรล ุ 
ไม่บรรล ุ 

  11.       
12.       
13.       
14.       
15.       

 1      
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 .......................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... ....... 
.......................................................................................................................................................................................... 

ประเด็นยุทธศาสตร ์

จ านวน 
ตัวชี้วัด 

จ านวน 
ตัวชี้วัดที่

คณะ
ด าเนินงาน 

บรรล ุ
เป้าหมาย 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

ไม่บรรล ุ
เป้าหมาย 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

       
       
       
       
       
       

    
สรุป  .......................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... ....... 
.......................................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา และอุปสรรค 

 .......................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... ....... 
................................................................................................................................................................................... ....... 
 
ข้อเสนอแนะ 
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 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ...................... 
 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
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1. แผนงานวิชาการ 

..............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... ........ 

เป้าประสงค์  
1. ...................................................................................................................................................................... 
2. ......................................................................................................................................................................  
3. ...................................................................................................................................................................... 
4. ........................................................................................................................................ .............................. 

การประเมินตัวช้ีวัดความส าเร็จตามเป้าประสงค์ 

ตัวชี้วัด  เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

หมายเหตุ 
ผล 

บรรล ุ 
ไม่บรรล ุ 

     
     
     
     
     

 
ผลการด าเนินงานตามแผนงานวิชาการ 

รายการ 
โครงการ งบประมาณ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมแผน     
ด ำเนินกำรตำมแผน     

รวมทั้งสิ้น     
 
 
ปัญหาและอุปสรรค 

.......................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... ....... 
.......................................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ 

.......................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... ..................... 
................................................................................................................................................................................... ....... 
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 2. แผนงานพัฒนานักศึกษา 
..............................................................................................................................................................
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.................................................................................................................................................................... ........ 

เป้าประสงค์  
1. ...................................................................................................................................................................... 
2. ...................................................................................................................................................................... 
3. ......................................................................................................................................................................  
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การประเมินตัวชี้วัดความส าเร็จตามเป้าประสงค์ 

ตัวชี้วัด  เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

หมายเหตุ 
ผล 

บรรล ุ 
ไม่บรรล ุ 

     
     
     
     
     

 
ผลการด าเนินงานตามแผนงานวิชาการ 

รายการ 
โครงการ งบประมาณ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมแผน     
ด ำเนินกำรตำมแผน     

รวมทั้งสิ้น     
 
 
ปัญหาและอุปสรรค 
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ข้อเสนอแนะ 
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 3. แผนงานวิจัย 
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เป้าประสงค์  
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2. ......................................................................................................................................................................  
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4. ...................................................................................................................................................................... 

การประเมินตัวช้ีวัดความส าเร็จตามเป้าประสงค์ 

ตัวชี้วัด  เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

หมายเหตุ 
ผล 

บรรล ุ 
ไม่บรรล ุ 

     
     
     
     
     

 
ผลการด าเนินงานตามแผนงานวิชาการ 

รายการ 
โครงการ งบประมาณ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมแผน     
ด ำเนินกำรตำมแผน     

รวมทั้งสิ้น     
 
 
ปัญหาและอุปสรรค 
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ข้อเสนอแนะ 
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4. แผนงานบริการวิชาการ 
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การประเมินตัวช้ีวัดความส าเร็จตามเป้าประสงค์ 

ตัวชี้วัด  เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

หมายเหตุ 
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บรรล ุ 
ไม่บรรล ุ 

     
     
     
     
     

 
ผลการด าเนินงานตามแผนงานวิชาการ 

รายการ 
โครงการ งบประมาณ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมแผน     
ด ำเนินกำรตำมแผน     

รวมทั้งสิ้น     
 
 
ปัญหาและอุปสรรค 
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ข้อเสนอแนะ 
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 5. แผนงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
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บรรล ุ 
ไม่บรรล ุ 

     
     
     
     
     

 
ผลการด าเนินงานตามแผนงานวิชาการ 

รายการ 
โครงการ งบประมาณ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมแผน     
ด ำเนินกำรตำมแผน     

รวมทั้งสิ้น     
 
 
ปัญหาและอุปสรรค 
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ข้อเสนอแนะ 
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 6. แผนงานบริหารจัดการหน่วยงาน 
..............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................. ...............................................................  

เป้าประสงค์  
1. ...................................................................................................................................................................... 
2. ......................................................................................................................................... ............................. 
3. ......................................................................................................................................................................  
4. ...................................................................................................................................................................... 

การประเมินตัวช้ีวัดความส าเร็จตามเป้าประสงค์ 

ตัวชี้วัด  เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

หมายเหตุ 
ผล 

บรรล ุ 
ไม่บรรล ุ 

     
     
     
     
     

 
ผลการด าเนินงานตามแผนงานวิชาการ 

รายการ 
โครงการ งบประมาณ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมแผน     
ด ำเนินกำรตำมแผน     

รวมทั้งสิ้น     
 
 
ปัญหาและอุปสรรค 
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ข้อเสนอแนะ 
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 7. สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการในภาพรวม 
 

แผนงาน ยังไม่ได้ด าเนินการ ด าเนินงานแล้วเสร็จ รวม 

แผนงานพัฒนา    
แผนงานวิชาการ    
แผนงานพัฒนานักศึกษา    
แผนงานวิจัย    
แผนงานบริการวิชาการ    
แผนงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม    
แผนงานบริหารจัดการ    

รวมท้ังสิ้น    

 
ปัญหาและอุปสรรค 

.......................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... ....... 
.......................................................................................................................................................................................... 

ข้อเสนอแนะ 
.......................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... .................... 

................................................................................................................................................................................... ....... 
 



 

  

ส ำนักงำนคณบดีคณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ 
128 ถนนห้วยแก้ว ต ำบลช้ำงเผือก อ ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300 
โทรศัพท์ 0 5392 1444 ต่อ 2687  
โทรสำร 0 5335 7789 

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



บรรณานุกรม 

กองนโยบายและแผน. (2561). แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา. มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา.    

งานยุทธศาสตร์และแผน. (2561). แผนปฏิบัติราชการประจ าปีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ . 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา.   

ชลธิชา  ศิริลักษณ์. (2560). คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง กระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี. 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.   

กองกิ จการนั กศึ กษ า . (2559). คู่ มื อปฏิ บั ติ งาน เรื่ อ ง  การจั ดท าแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี . 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น.   

เรืองชัย จรุงศิรวัฒน์. (2559). เทคนิคการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน. มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้านหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย การจัดท าแผนบริหารราชากรแผ่นดิน พ.ศ. 2547 

 
 
 



ประวัติส่วนตัว 
 

1. ชื่อ :   นางสาวอรทัย   ใจกาศ  
 Name : Ms. ORATHAI  JAIKAT 

2. เลขที่ต ำแหน่ง 572088      ประเภทต ำแหน่ง เชี่ยวชาญเฉพาะ  
3. ต ำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน     ระดับ ปฏิบัติการ   

สังกัด  ส านักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์   
4. เริ่มรับรำชกำรเม่ือวันที่  1 เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. 2557  รวมเวลำรับรำชกำร  3  ปี  9  เดือน   

เงินเดือน   23,360   บำท 

5. หน่วยงำนที่อยู่ที่สำมำรถติดต่อได้สะดวก   
ส านักงานคณบด ีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   
128   ถนนห้วยแก้ว  ต าบลช้างเผือก  อ าเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่  50300  
โทรศัพท ์: 0-5392-1444 ต่อ 2687         โทรสาร: 0-5335-7789 
มือถือ : 08-1783-0730            E-mail:  orathai_ja@hotmail.com 

6. ประวัติกำรศึกษำ 
  

ระดับกำรศึกษำ ปีท่ีจบ หลักสูตร/สำขำ สถำบัน 
มัธยมศึกษาตอนต้น 2546 -  โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ล าพูน 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 2549 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ล าพูน 
ปริญญาตรี 2552 สาขาบริหารธุรกิจบัณฑิต 

(สาขาวิชาการจัดการ) 
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
เชียงใหม่ 

7. ประสบกำรณ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรงำนวิจัย/งำนบริกำรวิชำกำร 
 - คณะท างานโครงการตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานใน
สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม สนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงอุตสาหกรรม  ประจ าปี
งบประมาณ 2560 
 - คณะท างานกิจกรรมส่งเสริมการน าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการ
ผลิตและเศรษฐกิจชุมชน: งานหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการหมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์บ้านสวน
หลวง หมู่ 3 ต าบลทาขุมเงิน อ าเภอแม่ทา จังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 - 2560 
 - คณะท างานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้านป่าจี้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแบบ    
มีส่วนร่วม ต าบลเวียงพร้าว อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณสนับสนุนจากสถาบันถ่ายทอด
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปีงบประมาณ 2556 

- คณะท างานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านปง-ห้วยลาน ต าบลออน
ใต้ อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2554 - 2555 

- คณะท างานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตการจัดการความรู้เพ่ือสร้างฐานความรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบ้านสวนหลวง ต าบลทาขุมเงิน อ าเภอแม่ทา จังหวัดล าพูน  งบประมาณ



สนับสนุนจากสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปีงบประมาณ 2555-
2557 

- คณะท างานโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน โดยการจัดท าแผนที่สีเขียวเพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านหัวทุ่ง ต าบลเชียงดาว อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ งบผลประโยชน์ภาคสมทบ 
สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ปีงบประมาณ 2556  

- คณะท างานโครงการบูรณาการวิชาการครูได้สอน นักศึกษาได้ฝึก สังคมชุมชนได้ประโยชน์ (พ้ืนที่
ต าบลบ้านจันทร์ อ าเภอกัลยาณิวัฒนา และต าบลแม่ปั๋ง อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่)งบผลประโยชน์ภาค
สมทบ สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ปีงบประมาณ 2556  

- คณะท างานโครงการความรู้จากชุมชนสู่ชั้นเรียนเปลี่ยนเป็นแผนธุรกิจของชุมชน สาขาวิชาการ
จัดการ  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ งบ
ผลประโยชน์ภาคสมทบ สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ปีงบประมาณ 2556  

- คณะท างานโครงการพัฒนากลุ่มการท่องเที่ ยวเชิงเกษตรบ้านม่วงเขียว ต.ร้องวัวแดง               
อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่งบผลประโยชน์ภาคสมทบ สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
งบผลประโยชน์ภาคสมทบ สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ปีงบประมาณ 2555 

8.  กำรอบรม/สัมมนำ 
- เข้าร่วมโครงการอบรมเพ่ือพัฒนาผู้รับบริการด้านงานคลังและพัสดุ มทร.ล้านนา หลักสูตร :     

การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลังภาครัฐ ส าหรับผู้ปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 14 – 15 มีนาคม 2561    
- เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาบทบาทพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน เพ่ือการ

พัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความก้าวหน้ามุ่งสู่การเป็นสถาบันการศึกษาด้านวิชาชีพ เมื่อวันที่ 5 -6 มีนาคม 
2561  

- เข้าร่วมโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2561 -2565) ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 8 – 11 มีนาคม 2561  

- ร่วมเป็นเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจ าปี
การศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 14 – 26 มิถุนายน 2560 

- เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การเขียนโครงการและการจัดสรรงบประมาณ ให้แก่สโมสรนักศึกษา 
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 

- เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการส าหรับเลขานุการคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระหว่างวันที่ 29 – 30 มีนาคม 2560  

- เข้าร่วมเป็นตัวแทน สทศ.ประจ าสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนทาขุมเงิน  
วิทยาคาร อ าเภอแม่ทา จังหวัดล าพูน วันที่ 4 – 5 กุมภาพันธ์ 2560 

- เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงาน คณะบริหารธุรกิจและศิลป
ศาสตร์ ระหว่างวันที่ 22 – 24 กรกฎาคม 2559 

- เข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบบริหารจัดการงบประมาณพัสดุ/การเงิน และการบัญชี วันที่ 8 
มีนาคม 2559 

- เข้าร่วมเป็นตัวแทน สทศ.ประจ าสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนทาขุมเงิน  
วิทยาคาร อ าเภอแม่ทา จังหวัดล าพูน วันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์ 2559 



- เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การคิดอย่างเป็นระบบส าหรับการเขียน Proposal” ของมูลนิธิ
สถาบันวิจัยเพ่ือท้องถิ่น โรงแรมอิมพีเรียล เชียงใหม่ รีสอร์ทแอนด์สปอร์ตคลับ จังหวัดเชียงใหม่ 11 – 13 
พฤษภาคม 2556 งบประมาณสนับสนุนโดย งบผลประโยชน์ภาคสมทบ สาขาวิชาการจัดการ คณะ
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ปีงบประมาณ 2556 

 
 
 





 
งานยุทธศาสตร์และแผน 
ส านักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
128 ถนนห้วยแก้ว ต าบลช้างเผือก 
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ่
โทรศัพท์ 0 5392 1444 ต่อ 2687 
https://bala.rmutl.ac.th/ 

 


