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ก แผนปฏิบัตริาชการประจําป ี 2563  คณะบริหารธุรกิจและศลิปศาสตร ์

ก 

ค ำน ำ 
 

แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ฉบับนี้จัดทําขึ้นภายใต้เงื่อนไขของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตราที่ 16 กําหนดให้ส่วนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีในแต่
ละปีงบประมาณ โดยให้ระบุสาระสําคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการ เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน 
รวมทั้งประมาณการรายจ่าย และทรัพยากรอ่ืนที่จะต้องใช้ โดยแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. 2563         
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้ยึดกรอบนโยบายของผู้บริหารมหาวิทยาลัยในการดําเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์  (พ.ศ. 2562-2566)  ที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี        
ราชมงคลล้านนา กรอบระยะเวลา 15 ปี (พ.ศ. 2552 – 2566) ตามความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย         
และทิศทางแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2574) ข้อเสนอแนวทางการดําเนินการของ สกอ.         
ที่สอดรับกับยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการที่เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล และสภาพการเปลี่ยนแปลง        
ของประเทศและสังคมโลก แผนกลยุทธ์ของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ผลประเมินการประกันคุณภาพ
ภายในและภายนอก ผลประเมินการปฏิบัติราชการของปีที่ผ่านมา และการพัฒนามหาวิทยาลัย สู่มาตรฐานสากล 

 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีความคาดหวังให้แผนปฏิบัติ
ราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับนี้ เป็นเครื่องมือสําหรับการบูรณาการและการแปลงแผนยุทธศาสตร์
การพัฒ นาสู่ ก ารปฏิ บั ติ ที่ ชั ด เจน  ผลั กดั น ให้ การดํ าเนิ น งาน ตามภารกิ จต่ างๆ  ของทุ กภาคส่ วน ใน                    
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ตอบสนองต่อทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยในยุทธศาสตร์ต่างๆ ที่กําหนดให้
เกิดผลสัมฤทธิ์และบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย ที่นําไปสู่คุณภาพและมาตรฐานในการจัด
การศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรม และการได้รับการยอมรับต่อไป 

 

 

  
คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

 
 
 
 
 



 

 

ข แผนปฏิบัตริาชการประจําป ี 2563  คณะบริหารธุรกิจและศลิปศาสตร ์

ข 

สำรบัญ 
 

บทที่ 1 ข้อมูลพื้นฐำนหน่วยงำน 1 
          ประวัติความเป็นมาโดยย่อ 1 

สัญลักษณ์คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 2 
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ 3 
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 3 
สถานที่ตั้งคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ทั้ง 6 แห่ง 4 
หลักสูตรการเรียนการสอน 5 
โครงสร้างการบริหารงานคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 6 
พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ 7 
การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค 8 

บทที่ 2 บริบทท่ีเกี่ยวข้อง และกำรวิเครำะห์สถำกำรณ์แวดล้อม 12 
วัตถุประสงค์ และแนวคิดของการจัดทําแผน 12 
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580)   12 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) 15 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 16 
แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2579)   21 
นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558-2564) 25 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค 26 
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (นายสุวทิย์ เมษินทรีย์) 27 
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 30 
นโยบายของผู้บริหารมหาวิทยาลัยในการดําเนินงานแผนยุทธศาสตร์  (พ.ศ. 2562-2565) 34 
แผนภูมิความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 36 
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2563 39 

บทที่ 3 แผนปฏิบัติรำชกำรคณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ประจ ำปี พ.ศ. 2563 45 
แนวทางการจัดสรรงบประมาณคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 45 
โครงสร้างงบประมาณ 45 
รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณประจําปี 2563 46 
แนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี 2563 48 
แผนปฏิบัติราชการประจําปี 2563 53 

บทที่ 4 กำรติดตำมและประเมินผล 72 
         การติดตามและรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี และการใช้งบประมาณ
ประจําปี  

72 

บทที่ 5 รำยชื่อคณะกรรมกำร  74 
         รายชื่อคณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ทางการเงินและจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการ แผนการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณพ.ศ. 2563 

74 



 

 

ง แผนปฏิบัติราชการประจําปี 2563 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

ง 

บทสรุปผู้บริหาร 

แผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. 2563 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้กําหนดทิศทาง      
การพัฒนาให้เป็นคณะที่ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ เชี่ยวชาญวิชาชีพด้านบริหารธุรกิจ โดยคณะฯได้กําหนด
วิสัยทัศน์ “ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม เป็นผู้รอบรู้ เพื่อการพัฒนาประเทศ” 

สาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. 2563 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประกอบ
ไปด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ ซึ่งในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์จะมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับ
นโยบายของผู้บริหารมหาวิทยาลัยในการดําเนินงานแผนยุทธศาสตร์ (พ.ศ. 2562-2566) อันจะเป็นแนวทางใน
การขับเคลื่อนการดําเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามประเด็นยุทธศาสตร์ และแปลงแผนปฏิบัติราชการสู่การ
ปฏิบัติ มีการดําเนินการจัดทําแผนโดยกําหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด ระยะเวลา งบประมาณและ
การกําหนดผู้รับผิดชอบ เพ่ือให้สอดรับกับแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
รวมถึงคุณภาพการศึกษาที่ได้มาตรฐานที่เป็นตัวชี้วัดความสําเร็จของ “การสร้างคุณภาพบัณฑิต” ดังนั้น     
การพัฒนาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จะยึดถือแนวทางการพัฒนาคณะที่สอดคล้องกับมาตรฐานการ
อุดมศึกษา เพ่ือการพัฒนาประเทศ ประกอบด้วย 5 ด้าน ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา ได้แก่ มาตรฐานที่ 1  
ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน มาตรฐานที่ 2  ด้านการวิจัยและนวัตกรรม มาตรฐานที่ 3  ด้านการบริการวิชาการ 
มาตรฐานที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และมาตรฐานที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ  

สําหรับการกํากับติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการ และความสําเร็จของแผนนั้น 
คณะฯ มีกลไกควบคุมการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์และตามแผนปฏิบัติราชการ เพ่ือก่อให้เกิดการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง โดยคณะฯได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานจากหน่วยงานต่างๆ ตามระบบของมหาวิทยาลัย 
ได้แก่ การประเมินผลปฏิบัติราชการประจําปีโดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)       
การรายงานผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ (KPI) 34 ตัวชี้วัดจากมหาวิทยาลัย การประเมินผลการประกัน
คุณภาพการศึกษา โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เป็นต้น 

แผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. 2563 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมือที่
ช่วยให้เกิดแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนและผลักดันให้การดําเนินการในภารกิจต่าง ๆ บรรลุเป้าหมาย         
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ เกิดผลลัพธ์ และผลสัมฤทธิ์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะบริหารธุรกิจและ     
ศิลปศาสตร์ ภายใตค้่านิยมหลัก :  Step Forward Together   

 

 

  
คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 



 

 

แผนปฏิบัติราชการประจําปี 2563 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

1 

 
ประวัติความเป็นมาโดยย่อ 
 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จัดตั้งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2500 และมีการพัฒนามาเป็นลําดับ ดังนี้     
  พ.ศ. 2500 จัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกวิชา 
    พณิชยการ 
  พ.ศ. 2507 จัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนก 
    วิชาการเลขานุการ 
  พ.ศ. 2510 เปิดแผนกวิชาการบัญชี ระดับ ปวส. 
  พ.ศ. 2518 เปิดแผนกวิชาการตลาด และแผนกวิชาการจัดการ ระดับ ปวส. 
  พ.ศ. 2534 เปิดแผนกวิชาการท่องเที่ยว ระดับ ปวส. 
  พ.ศ. 2543 ยกเลิกการรับนักศึกษาระดับ ปวช. และพัฒนาการเรียนการสอนในระดับ 
    ปริญญาตรี    
     - สาขาวิชาการบัญชี      
     - สาขาวิชาการจัดการทั่วไป       
           - สาขาวิชาการตลาด 
     - สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 
     - สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
     - สาขาวิชาการท่องเที่ยว      

พ.ศ. 2549 คณะบริหารธุรกิจและคณะศึกษาทั่วไปถูกจัดให้อยู่เป็นคณะเดียวกัน โดย 
เปลี่ยนชื่อเป็น “คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์” 

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

  พ.ศ. 2559      คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาด้าน 
           บริหารธุรกิจ ชื่อหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
 เมื่อวันที่ 8 มกราคม ปีพ.ศ. 2548 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราช
โองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่งขึ้นแทนสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
โดยให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแต่ละแห่งเป็นนิติบุคคล และเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณ ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และในกฎกระทรวงศึกษาธิการ 
ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา ในส่วนของงานด้านวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้แบ่งคณะเป็น 4 คณะ คือ 

ข้อมูลทั่วไปหน่วยงาน 
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คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะ
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ แต่ละคณะ มีคณบดีเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด  
 ปัจจุบัน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เปิดการเรียนการสอนใน 6 พ้ืนที่ คือ เชียงใหม่ ตาก เชียงราย 
ลําปาง  น่าน และพิษณุโลก โดยแต่ละพ้ืนที่มีรองคณบดี และหัวหน้าสาขาแต่ละสาขาเป็นผู้บริหารงาน คณะ
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประกอบด้วย 3 สาขาหลัก คือ สาขาบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี และสาขาศิลป
ศาสตร์ ซึ่งรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2555 ในระดับปริญญาตรีจํานวน  8 
หลักสูตร  และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ในระดับปริญญาตรีจํานวน 6 หลักสูตร และหลักสูตรปริญญาโท 
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต อีก 1 หลักสูตร ทั้งนี้ยังมีการสร้างความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถาน
ประกอบการได้แก่ บริษัทในเครือเซ็นทรัลกรุ๊ป จํากัด และบริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) นอกจากนี้ยัง
รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปของทุกหลักสูตร    ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร และกลุ่มวิชาสุขภาพ 

สัญลักษณ์ประจ าคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

 
 
 
 

 
 
 
 
ความหมาย 

เรือส าเภา   หมายถึง องค์ความรู้ที่เก่ียวข้องกับการบริหารธุรกิจ 
ปากกา    หมายถึง องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับศิลปศาสตร์ และแสดงถึงวิสัยทัศน์ในการดําเนินงาน 
เครื่องหมายอินฟินิตี้  หมายถึง การพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง 
คลี่คลาย   หมายถึง เอกลักษณ์ของความเป็นไทย 
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ปรัชญา  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์จัดการศึกษามุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ
เสริมสร้างประสิทธิภาพสู่มาตรฐานการศึกษา เพ่ือการพัฒนาประเทศ 

ปณิธาน  บัณฑิตคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เป็นคนดี มีความรอบรู้ทางวิชาการ วิชาชีพ พร้อมด้วย
คุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม 

วิสัยทัศน์ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม เป็นผู้รอบรู้ เพื่อการพัฒนาประเทศ 
พันธกิจ  1. ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความรอบรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และมีสมรรถนะ

วิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการเพื่อพัฒนาประเทศ 
2. ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งในการทํางานวิจัย การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และ
นวัตกรรม ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และประเทศชาติ 
3. เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ และบริการวิชาการ เพ่ิมขีดความสามารถแก่สังคม ชุมชน และ
ท้องถิ่น เพ่ือการพัฒนาประเทศ 
4. อนุรักษ์และสืบสานประเพณีท้องถิ่น ภูมิปัญญาล้านนา และทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม         
มีความภาคภูมิใจ และเห็นในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม 
5. บริหารจัดการหน่วยงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในการ
ทํางานมีความรักความสามัคคี และพร้อมที่ก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน 

อัตลักษณ์ (Identity) 
   บัณฑิตนักปฏิบัติผู้รอบรู้ 

เอกลักษณ์ (Uniqueness) 
ศูนย์กลางการเรียนรู้ บริการวิชาการและวิชาชีพเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถแก่สังคมและชุมชน 

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

“SMART BALA HANDS – ON” 
  S  :  Sociability   มีความสามารถในการปรับตัว การอยู่ร่วมในสังคม 

M  :  Morality     มีคุณธรรม 

A  :  Awareness   มีความตระหนักรู้ 

R  :  Resilience    มีความเป็นนักสู้ ทรหด อดทน 

T  :  Technology    มีความสามารถด้านเทคโนโลยี 

B  :  Brilliance    มีความเฉลียวฉลาด 

A  :  Accountability   มีความรับผิดชอบ 

L  :  Learning     มีการเรียนรู้     

A  :  Ability     มีความรู้ความสามารถ 
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สถานที่ตั้ง 
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   
128 ถนนห้วยแก้ว ตําบลช้างเผือก อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ่50300  

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย   
599 หมู่10 ตําบลทรายขาว อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย  57120 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก  
41 ถนนพหลโยธิน ตําบลไม้งาม อําเภอเมือง จังหวัดตาก 63000  

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  น่าน  
59 หมู่ 13 ตําบลฝายแก้ว อําเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000  

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  
52 หมู่ 7 ตําบลบ้านกร่าง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000  

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

หลักสตูรการบัญชี     -  
หลักสตูรการจัดการ       
หลักสตูรการตลาด     -  
หลักสตูรระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์         
หลักสตูรภาษาอังกฤษธุรกิจ  - - - - - 
หลักสตูรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ  - - - - - 
หลักสตูรการท่องเที่ยวและโรงแรม   -  - - 
หลักสตูรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล   -    
หลักสตูรบริหารธรุกิจมหาบณัฑติ (หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. 2558) 

 - - - - - 

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

หลักสูตร วิชาเอก 
หลักสตูรการบัญชี การบัญชี     -  
หลักสตูรบริหารธรุกิจ การจัดการธุรกิจ       

การจัดการโลจิสติกส ์ - -  - - - 
การจัดการสํานักงาน  - - - - - 
การตลาด     -  
ภาษาอังกฤษธุรกิจ  - - - - - 
การจัดการธุรกิจค้าปลีก
สมัยใหม ่

 - - - - - 

หลักสตูรบริหารธรุกิจ การจัดการธุรกิจระหว่าง
ประเทศ 

 - - - - - 

หลักสตูรสารสนเทศ การจัดการสารสนเทศ  - - - - - 
การพัฒนาซอร์ฟแวร์ทาง
ธุรกิจ 

 - - -  - 

หลักสตูรศลิปศาสตร ์ การท่องเที่ยวและการ
บริการ 

  -  - - 

ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารสากล 

  -    

 

 
 
 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 เชียงใหม่ ตาก เชียงราย ล าปาง พิษณุโลก น่าน 
หลักสูตร วิชาเอก 

หลักสูตรสารสนเทศ การจัดการสารสนเทศ  -  - - - 
 การพัฒนาซอร์ฟแวร์ทาง

ธุรกิจ 
 - - -  - 
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โครงสร้างการบริหารงาน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ 

พันธกิจ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

1. ด้านการ
จัดการเรียน
การสอน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนาการศึกษาเพ่ือ
ผ ลิ ต กํ า ลั ง ค น นั ก
ปฏิบัติ (Hands-on) 

 เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่
มีความรอบรู้  มีคุณ ธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณ และ
มี ส ม ร ร ถ น ะ วิ ช า ชี พ 
สอดคล้องกับความต้องการ
เพื่อพัฒนาประเทศ 

1. พัฒนาการแนะแนวการศึกษาและการรับ
นักศึกษาเชิงรุก 
2. ผลิตบัณฑิตให้มีอัตลักษณ์ SMART BALA 
Hands - On 
3. พัฒนาหลักสูตร เพื่อพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพของบัณฑิตให้เป็นผู้มีความ รอบรู้  
มีความเป็นเลิศทางวิชาชีพ เพ่ือการพัฒนา
ประเทศ 
4. พัฒนาหลักสูตรเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิต (Life Long Learning) 
5. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้   การพัฒนา
ผู้ เรียนแบบบู รณ าการ เพ่ือให้บัณฑิตมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เหมาะสมในการ
ใช้ชีวิตและทํางานในศตวรรษท่ี 21 
6. สร้ างความเข้มแข็ งด้ านวิชาการโดย
ปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมกับบริบทของ
คณะในแต่ละจังหวัด และสอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน 
 
 

2. ด้านการวิจัย ยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
พัฒนางานวิจัยเพ่ือ
การเติ บ โตร่ วมกับ
การพัฒนาประเทศ 
ตอบสนองต่อความ
ต้องการของท้องถิ่น 
โ ด ย บู ร ณ า ก า ร
ระหว่างศาสตร์และ
ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี
ส นั บ ส นุ น ก า ร
ยกระดับศักยภาพ
ภาคธุรกิจ ภาคการ
ผลิต ภาคบริการ 
 

เพ่ื อ ให้ คณ าจารย์ แล ะ
นักศึกษาได้รับการส่งเสริม
และสร้างความเข้มแข็งใน
ก า ร ทํ า ง า น วิ จั ย            
การเผยแพร่ผลงาน ทาง
วิชาการ และนวัตกรรมที่
เป็นประโยชน์ต่อสั งคม 
ชุมชนและประเทศชาติ 

1. พัฒนาอาจารย์ด้านทักษะในการทําวิจัย ที่
สามารถนําไปสู่การรับทุนสนับสนุนการทํา
วิจัยจากหน่วยงานภายนอก หรือนําไปใช้ใน
การพัฒนาการเรียนการสอน 
2. ส่งเสริมการทําวิจัย และการเผยแพร่
ผลงานวิจัยในระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
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3. ด้านการ
บริการ
วิชาการ 

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ที่  3 
พัฒนามหาวิทยาลัย
ให้ มี ศั กยภาพด้ าน
บริการวิชาการเพ่ือ
สร้างประโยชน์ให้กับ
ชุมชน สังคม โดยนํา
ศาสตร์แห่งพระราชา
ม า ส ร้ า ง ค ว า ม
เข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง 
เป็นกําลังสําคัญของ
ประเทศ 

เพ่ือให้คณะบริหารธุรกิจ
แ ล ะ ศิ ล ป ศ าส ต ร์ เป็ น
ศูนย์กลางการเรียนรู้ และ
บริการวิชาการ เพ่ิมขีด
ความสามารถแก่สั งคม 
ชุมชน และท้องถิ่น เพ่ือ
การพัฒนาประเทศ 

1. ส่งเสริมให้คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และการบริการวิชาการ
บนพื้นฐานความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 

4. ด้านการท านุ
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม  
แ ล ะ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม  
เพ่ือธํารงรักษาไว้ซึ่ง
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญา สร้างสมดุล 
ข อ ง สั ง ค ม กั บ
สิ่งแวดล้อม 

เพ่ื อ ให้ คณ าจารย์ แล ะ
นั ก ศึ ก ษ า  มี ค ว า ม
ภาคภูมิใจ เห็นในคุณค่า
ข อ ง ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม 
ป ร ะ เพ ณี ท้ อ งถิ่ น  ภู มิ
ปั ญ ญ า ล้ า น น า  แ ล ะ
ทรัพ ยากร  ธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม ร่วมอนุรักษ์
และสืบสานไปพร้อมกับ 
การพัฒนาประเทศ 

1. ส่งเสริมให้นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร 
รับรู้ในคุณค่าศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ล้านนา และทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
2. ส่ งเสริมการร่วมอนุ รักษ์และสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีผ่านการจัดการเรียนการ
สอน และการทํากิจกรรม 
3. ส่งเสริมการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในการพัฒนาตนเองและสังคม 

5. ด้านการบริหาร
จัดการ 

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ที่  5 
พัฒ นาการบริห าร
จั ด ก าร  ก ารส ร้ า ง
วัฒ น ธรรมองค์ ก ร 
เพ่ือสู่การเป็นองค์กร
ธรรมาภิ บ าล และ
องค์กรคุณภาพที่มีขีด
ค ว าม ส าม า รถ สู ง 
(HPO) 

เพ่ือให้คณะบริหารธุรกิจ
และศิลปศาสตร์  มีการ
จั ด ก า ร ภ า ย ใ ต้ ห ลั ก             
ธรรมาภิบาล นักศึกษา มี
ความสุขในการเรียนการ
ใ ช้ ชี วิ ต ใ น ค ณ ะ แ ล ะ
ม ห า วิ ท ย า ลั ย  แ ล ะ
คณาจารย์มีคุณภาพชีวิตที่
ดี มีความสุขในการทํางาน  
มีความรักความสามัคคี 
แ ล ะ พ ร้ อ ม ที่ ก้ า ว ไ ป
ข้างหน้าด้วยกัน 

1. ส่งเสริมการทําผลงานทางวิชาการเพ่ือขอ
ตําแหน่งทางวิชาการ ผศ. รศ. และ ศ.  
2. พัฒนาอาจารย์ให้สามารถจัดการเรียนรู้ที่
เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ 
3. พัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้ ทักษะการ
จัดการเรียนการสอนแบบศตวรรษที่ 21 และ
วิชาชีพที่เหมาะสมที่สามารถประยุกต์ใช้ได้
จริง 
4. พัฒนางานการประกันคุณภาพการศึกษา 
5 . พั ฒ น า ระบ บ ก ารป ระ เมิ น ผ ล ก า ร
ปฏิบัติงานของสายวิชาการและสายสนับสนุน 
6. พัฒนาการบริหารจัดการคณะบริหารธุรกิจ
และ ศิลปะศาสตร์ภายใต้หลัก ธรรมาภิบาล 
7. พัฒนางานการประชาสัมพันธ์และสื่อสาร
องค์กร 
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การวิเคราะห์สถานการณ์คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
 สภาพแวดล้อมภายใน 

รหัส ประเด็นปัจจัย 

จุดแข็ง (Strengths) 
S1 มีหลักสูตรที่หลากหลายในศาสตร์บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  
S2 หลักสูตรมีการปรับปรุงให้ตอบสนองความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและตรงตามความ

ต้องการของตลาดแรงงาน 
S3 บุคลากรส่วนใหญ่มีความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพ มีทักษะและความชํานาญด้านเทคโนโลยี 
S4 ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ได้รับการยอมรับจากสถานประกอบการในด้านการทํางาน 
S5 การเรียนการสอนเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ จึงส่งผลให้ผู้สําเร็จการศึกษาสามารถทํางานได้จริงในสถาน

ประกอบการ 
S6 มีพ้ืนที่ที่สามารถกระจายการศึกษาได้ครอบคลุมทั่วเขตภาคเหนือ 
S7 หลักสูตรมีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ ทักษะการใช้ชีวิต ผ่านงานบริการวิชาการ และทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลก 
S8 คณะฯ มีเครือข่ายความร่วมมือทางด้านวิชาการกับสถาบันทางการศึกษา สถานประกอบการ และ

หน่วยงานภายนอก 
S9 ค่าบํารุงการศึกษาต่ํากว่าสถาบันการศึกษาอ่ืน 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
w1 สัดส่วนของอาจารย์ที่มีตําแหน่งทางวิชาการ และคุณวุฒิปริญญาเอกยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
w2 สัดส่วนของอาจารย์ต่อนักศึกษาไม่เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตร (1:25 สังคม) (1:20 วิทยาศาสตร์) 
w3 งานวิจัยที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ กพอ.กําหนด 
w4 การสนับสนุนการพัฒนาตนเองในเชิงวิชาชีพของอาจารย์มีน้อย 
w5 ขาดทีมงานวิจัยที่เข้มแข็ง และงบประมาณสนับสนุนผลงานวิจัย/งานวิชาการที่มีคุณภาพ 
w6 ภาระงานสอนและภาระด้านอ่ืนๆ มาสมดุลกันระหว่างหลักสูตร  
w7 ขาดการบูรณาการงานวิจัย งานบริการวิชาการ การเรียนการสอน ที่เชื่อมโยงเพ่ือนําไปสู่การถ่ายทอดสู่

ชุมชน 
w8 อาจารย์ไม่ครบมีผลต่อการประเมิน/เกณฑ์การประเมินไม่สะท้อนการประเมินอาจารย์ 
w9 อาจารย์ขาดความเข้าใจการประกันคุณภาพการศึกษา 
w10 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจําหลักสูตรไม่ตระหนักในเรื่องการบริหารหลักสูตร/การ

ดูแลนักศึกษา 
w11 นักศึกษาขาดโอกาสในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษาในสถานประกอบการที่หลากหลาย 
w12 ขาดงบประมาณสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน 
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w13 นักศึกษาขาดทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ IT และการนําเสนองาน 
w14 นักศึกษาขาดระเบียบวินัยและความรับผิดชอบ 
w15 ระบบการลงทะเบียนของนักศึกษามีความซับซ้อน 
w16 ขาดการสนับสนุนทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 
W17 ห้องเรียนมีอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ไม่สมบูรณ์ บางส่วนใช้งานไม่ได้ 

สภาพแวดล้อมภายนอก 

รหัส ประเด็นปัจจัย 

 โอกาส (Opportunities) 
O1 มีการเพ่ิมเขตเศรษฐกิจพิเศษ ระเบียงเศรษฐกิจตาก รวมถึง พิษณุโลก  
O2 การเปิด สี่แยกอินโดจีนครอบคลุมพ้ืนที่ภาคเหนือ ทําให้เกิดความต้องการของตลาดแรงงาน และการ

พัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น ธุรกิจระหว่างประเทศ  
โลจิสติกส์ เป็นนต้น 

O3 รัฐบาลส่งเสริมการค้าชายแดนแถบอนุภาคลุ่มแม่น้ําโขง ซึ่งให้ความสําคัญในเรื่องของการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์การค้าระหว่างประเทศและการขนส่ง 

O4 นโยบายรัฐบาลในการพัฒนาระบบการคมนาคมการขนส่งทําให้เกิดธุรกิจที่หลากหลาย (รถไฟรางคู่ รถไฟ
ความเร็วสูง สนามบิน) 

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

มหาวิทยาลัย 
O9 มหาวิทยาลัยมีนโยบายสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการและสหกิจศึกษาในลักษณะหุ้นส่วนหรือ

เครือข่าย ระหว่าง ม. กับสถานประกอบการทั้งในและต่างประเทศ 
O10 มหาวิทยาลัยมีนโยบาย มุ่นเน้นพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
O11 มหาวิทยาลัยมีนโยบาย Hand-on สอดคล้องกับรัฐบาลและความต้องการทางด้านแรงงาน 
O12 ค่าครองชีพในปัจจุบันที่สูง ม.มีการเก็บค่าธรรมเนียมทางการศึกษาที่ไม่แพง 
O13 ความต้องการของตลาดแรงงาน ที่เป็นบัณฑิตนักฏิบัติมีมากข้ึน 
O14 สังคมมีภาพลักษณ์ในด้านการศึกษาสายอาชีพดีขึ้น 
O15 ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีในปัจจุบัน ที่ทําให้การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารมีความสะดวกมากขึ้น 
 อุปสรรค (Threat) 

T1 มหาวิทยาลัยมีจํานวนเพิ่มมากข้ึน ส่งผลกระทบต่อการรับนักศึกษา 
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T2 แนวโน้มของผู้สมัครเข้าเรียนมีจํานวนลดลง เนื่องจากอัตราการเกิดของประชากร  
T3 บางพ้ืนที่มีทําเลที่ตั้งของมหาวิทยาลัยอยู่ห่างไกลจากตัวเมือง (การวางผังเมืองมีผลต่อทําเลที่ตั้ง) 
T4 รัฐบาลจัดสรรงบประมาณน้อยลง ส่งผลกระทบต่องบประมาณในการพัฒนาการเรียนการสอนของพ้ืนที่ 
T5 การเปลี่ยนแปลงด้านความต้องการของตลาดแรงงาน จากเดิมใช้แรงงานคน กลายเป็นใช้เทคโนโลยีเข้ามา

ทดแทน 
T6 มาตรฐานการประกันคุณภาพที่เข้มข้นข้ึน 
T7 ความไม่แน่นอนของกฎระเบียบและแนวปฎิบัติการกู้ยืมเงิน กยศ. 
T8 ความเชื่อมั่นจากหน่วยงานภายนอกที่มีต่อสถาบันลดลง 
T9 ปัจจุบันมีเทคโนโลยีเข้ามาทดแทนแรงงานคน (robotic) สง่ผลต่อผู้สําเร็จการศึกษา 
T10 สภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวส่งผลต่อการตัดสินใจในการศึกษาต่อ 
T11 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนการสอนสู่การเรียนออนไลน์ 

ส่งผลต่อการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน 
T12 การเปิดเสรีทางการค้าส่งผลต่อการตัดสินใจจ้างงานของผู้ประกอบการ มีการโยกย้ายแรงงาน กระทบต่อ

การมีงานทํา 
T13 ความไม่เสถียรของนโยบายการศึกษาไทย 
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1. วัตถุประสงค์ของแผน 
1.1 เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางและเป้าหมายการดําเนินงานภาพรวมของคณะบริหารธุรกิจและ     

ศิลปศาสตร์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และใช้เป็นกรอบทิศทางหรือแนวทางการดําเนินงาในการจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัด ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

1.2 เพ่ือใช้ เป็นข้อมูลประกอบการจัดทําคําขอตั้ งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ          
พ.ศ. 2563 ในภาพรวมของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

1.3 เพ่ือให้ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ทุกระดับ นําไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการในการ
ดําเนินงานบรรลุเป้าหมายที่กําหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. กรอบแนวคิดการจัดท าแผน 

จากการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลบริบทที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการกําหนดกรอบแนวคิด
สําหรับจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ฉบับนี้ 
ได้นํายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561–2580)  แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่12 (พ.ศ. 2560-2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 นโยบาย
ความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2558-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  และบริบทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาเชื่อมโยงกับพันธกิจของคณะ
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ และกําหนดเป็นกรอบแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580)   
  คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) และประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2561 เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ 20 ปี โดยกําหนด
วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ ดังนี้  

   วิสัยทัศน์  
   “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา            

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจําชาติว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 
   ความม่ันคง หมายถึง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการ

เปลี่ยนแปลง ทั้งภายในประเทศ และภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน 
และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง 
เช่น ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นพระประมุข สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ 
ของประชาชน มีระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่นําไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลัก
ธรรมาภิบาล สังคม มีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกําลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง 

บริบทที่เกี่ยวข้อง 
และการวิเคราะห์สถานการณ์แวดล้อม 
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ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคง พอเพียงกับการดํารงชีวิต มีการออม
สําหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ํา มีที่อยู่อาศัย และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

   ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความ
ยั่งยืน จนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ําของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุข 
ได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วน  
มีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจน เศรษฐกิจ 
ในประเทศมีความเข้มแข็ง ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆ ทั้งในตลาดโลก
และตลาดภายในประเทศ เพ่ือให้สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนมีการสร้าง
ฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพ่ือให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทย 
มีบทบาทที่สําคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศ            
ในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดสําคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน  
และการทําธุรกิจ เพ่ือให้เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนั้น ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้าง  
การพัฒนาต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร  
ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

   ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนให้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษา  
และการฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะ  
ต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภค        
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์ 
มากขึ้นและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละ เพ่ือ
ผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน และให้ความสําคัญกับการมี  
ส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
เพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพและยั่งยืน 

  โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของ
ประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและ        
ความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม และมีภาครัฐ             
ของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 
ประกอบด้วย  

    1) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
    2) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
    3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
    4) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
    5) ความหลากหลายทางชี วภาพ คุณภาพสิ่ งแวดล้ อม และความยั่ งยื นของ

ทรัพยากรธรรมชาติ 
    6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ   
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   ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) มี 6 ยุทธศาสตร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับภารกิจของ
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

   1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่สําคัญ คือ ประเทศชาติ
มั่นคง ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอก
ราช อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน 
เครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติ
ได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ใน
ปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน 
ประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ ทั่วโลกบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล
เพ่ือเอ้ืออํานวยประโยชน์ต่อการดําเนินการของยุทธศาสตร์ชาติ ด้านอ่ืนๆ ให้สามารถขับเคลื่อนไปได้ตาม
ทิศทางและเป้าหมายที่กําหนด 

   2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนาที่
มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่  
    1) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม 
ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของ
ประเทศในด้านอ่ืนๆ นํามาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือให้สอดรับกับบริบท            
ของเศรษฐกิจ และสังคมโลกสมัยใหม่ 
    2) “ปรับปัจจุบัน” เพ่ือปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของ
ประเทศในมิติต่างๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี          
และดิจิทัลและการปรับสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต 

    3) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ 
รวมถึง ปรับรูปแบบธุรกิจ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต 
บนพื้นฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ ให้ประเทศไทย
สามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนใน เวทีโลก ควบคู่ไปกับ
การยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพ่ิมขึ้นของคนชั้นกลางและลดความเหลื่อมล้ําของคนในประเทศได้
ในคราวเดียวกัน 

   3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์          
มีเป้าหมายการพัฒนาที่สําคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคน
ไทย มีความพร้อมทั้ งกาย ใจ สติปัญญา มี พัฒนาการที่ ดี รอบด้านและมีสุ ขภาวะที่ดี ในทุกช่วงวัย  
มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้ อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม  
และเป็นพลเมืองดีของชาติ  มีหลักคิดที่ ถูกต้อง มีทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่  21 มีทักษะสื่อสาร  
ภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิตสู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืนๆ โดยมี
สัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 

   4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมาย       
การพัฒนาที่สําคัญที่ให้ความสําคัญการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชน 
ท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชน ในการร่วมคิด ร่วมทําเพ่ือส่วนรวม  
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การกระจายอํานาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้าง ความ
เข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทย ทั้งในมิติสุขภาพ 
เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ  สามารถพ่ึงตนเอง และทําประโยชน์แก่ครอบครัว 
ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรม
และท่ัวถึง 

   5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มีเป้าหมายการพัฒนาที่สําคัญเพ่ือนําไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติ
ด้าน สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ ใช้พ้ืนที่เป็นตัวตั้งในการกําหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยเป็นการดําเนินการ บนพ้ืนฐาน
การเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความสําคัญกับการสร้าง
สมดุลทั้ง 3 ด้าน อันจะนําไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 

   6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ          
มีเป้าหมายการพัฒนาที่สําคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชน และ
ประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาท หน่วยงานของรัฐที่
ทํ าหน้ าที่ ในการกํากับหรือในการให้ บริการในระบบเศรษฐกิจที่ มี การแข่ งขันมีขีดสมรรถนะสู ง                   
ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทํางานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวมมีความทันสมัยและ
พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนํานวัตกรรม 
เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการทํางานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้
กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม    
เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้อง
ร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตสํานึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริต
ประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่จําเป็นมีความทันสมัย       
มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และ นําไปสู่การลดความเหลื่อมล้ําและเอ้ือต่อการพัฒนา โดยกระบวนการ
ยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและการอํานวยความยุติธรรมตามหลัก         
นิติธรรม 
 2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) 
   ตามพระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 10 บัญญัติว่า เมื่อมีพระบรมราชโองการ 
ประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติแล้ว ให้คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติแต่ละด้านจัดทําแผนแม่บทเพ่ือบรรลุ
เป้าหมายตามที่กําหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ เสนอคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบ  และเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบและประกาศในราชกิจจานุเบกษา   
      แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนแม่บทเพ่ือบรรลุเป้าหมายตามที่กําหนดไว้ใน
ยุทธศาสตร์ชาติ มีผลผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น รวมทั้งการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทด้วย โดยแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประกอบด้วย 6 ด้าน 23 ประเด็น (ข้อมูล : พฤศจิกายน 2561) ดังนี้ 
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    1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง  
     1. แผนแม่บทประเด็นความม่ันคง 
      2. แผนแม่บทประเด็นการต่างประเทศ 
    2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
      3. แผนแม่บทประเด็นการพัฒนาการเกษตร 
      4. แผนแม่บทประเด็นอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 

    5. แผนแม่บทประเด็นการท่องเที่ยว 
    6. แผนแม่บทประเด็นการพัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 
    7. แผนแม่บทประเด็นโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 

       8. แผนแม่บทประเด็นการพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่และวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม 
         9. แผนแม่บทประเด็นเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

             23. แผนแม่บทประเด็นวิจัยและพัฒนานวัตกรรม    
    3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
     10. แผนแม่บทประเด็นการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
     11. แผนแม่บทประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
     12. แผนแม่บทประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 
     13. แผนแม่บทประเด็นการเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี   
                14. แผนแม่บทประเด็นการพัฒนาศักยภาพการกีฬา 
    4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
           15. แผนแม่บทประเด็นการเสริมสร้างพลังทางสังคม 
   16. แผนแม่บทประเด็นการพัฒนาความเสมอภาค และส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 
                         17. แผนแม่บทประเด็นการสร้างหลักประกันทางสังคม 
    5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
        18. แผนแม่บทประเด็นการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 
              19. แผนแม่บทประเด็นการบริหารจัดการน้ําทั้งระบบ 
         6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
       20. แผนแม่บทประเด็นการพัฒนาการบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ 
                        21. แผนแม่บทประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                        22. แผนแม่บทประเด็นการพัฒนากฎหมายและการพัฒนากระบวนการยุติธรรม 

3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
     สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) สําหรับใช้เป็นแผนพัฒนาประเทศไทยในระยะ 5 ปี ซึ่งเป็น
การแปลงยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือเตรียมความพร้อมและวางรากฐาน
ในการยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามปรัชญา



 

 

แผนปฏิบัติราชการประจําปี 2563 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

17 

ของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560-2564) มีหลักการที่สําคัญ คือ  

  1) ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”เพ่ือให้เกิดบูรณาการการพัฒนาในทุก
มิติ อย่างสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี ซึ่งเป็น
เงื่อนไขท่ีจําเป็นสําหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคน มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ สังคมไทย      เป็น
สังคมคุณภาพ มีที่ยืนและเปิดโอกาสให้กับทุกคนในสังคมได้ดําเนินชีวิตที่ดีมีความสุข และอยู่ร่วมกัน อย่าง
สมานฉันท์  

  2) ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”มุ่งสร้างคุณภาพชีวิต และสุขภาวะที่ดี สําหรับ
คนไทย พัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ มีวินัย ใฝ่รู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี 
รับผิดชอบต่อสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
อย่างมีคุณภาพ รวมถึงการสร้างคนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างเกื้ อกูล อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ใช้
ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม  

  3) ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี” มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์
ประเทศไทยในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจํา
ชาติว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 

  4) ยึด “เป้าหมายอนาคตประเทศไทย ปี 2579” ที่เป็นเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ 
ระยะ 20 ปี มาเป็นกรอบในการกําหนดเป้าหมายที่จะบรรลุใน 5 ปีแรกและเป้าหมายในระดับย่อยลงมา ควบคู่
กับกรอบเป้าหมายที่ยั่งยืน (SDGs)  

  5) ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้าและขับเคลื่อนการ
เจริญเติบโต จากการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม” 

  6) ยึด “หลักการนําไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอด
ไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว”  
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัยค่านิยมที่ดี  มีจิต
สาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะความรู้
ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

2. เพ่ือให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากร
และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็งพ่ึงพา
ตนเองได ้

3. เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็งของฐานการ
ผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ
ฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ํา 
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4. เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุน การเติบโตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

5. เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการทํางานเชิงบูรณาการ
ของภาคีการพัฒนา 

6. เพ่ือให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพ่ือรองรับการพัฒนา
ยกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ 

7. เพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต่างๆ ทั้งในระดับอนุ
ภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมีบทบาทนําและ
สร้างสรรค์ในด้านการค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค 
ภูมิภาค และโลก 

เป้าหมายรวม เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ได้กําหนดเป้าหมายรวมการพัฒนาของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย 

 1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐาน
ที่ดี ของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้  มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์มีความ
รับผิดชอบและทําประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณมีวิถีชีวิต
ที่พอเพียง และมีความเป็นไทย 

 2. ความเหลื่อมล้ําทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง
ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอย่าง
ทั่วถึงและเป็นธรรม  

 3. ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐาน
บริการและดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาด
เล็กที่เข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการมีระบบ      
การผลิตและให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการ
ฐานความรู้ชั้นสูงใหม่ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการให้บริการสู่
ภูมิภาคเพ่ือลดความเหลื่อมล้ํา โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพ 

4. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มีความม่ันคงทางอาหาร พลังงาน และน้ํา  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับภารกิจของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 9 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ที่  1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ให้ความสําคัญกับการ
วางรากฐานการพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ เริ่มตั้งแต่กลุ่มเด็กปฐมวัยที่ต้องพัฒนาให้มีสุขภาพกายและใจที่ดี 
มีทักษะ  ทางสมอง ทักษะการเรียนรู้ และทักษะชีวิต เพ่ือให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ ควบคู่กับการพัฒนาคนไทย
ในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี มีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตสํานึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวมมี
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ทักษะความรู้ และความสามารถปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงรอบตัวที่รวดเร็ว บนพ้ืนฐานของการมี
สถาบันทางสังคมที่เข้มแข็งทั้งสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบั นชุมชน และ
ภาคเอกชนที่ร่วมกันพัฒนาทุนมนุษย์ให้มีคุณภาพสูง อีกทั้งยังเป็นทุนทางสังคมสําคัญในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม ให้ความสําคัญกับการ
ดําเนินการยกระดับคุณภาพบริการทางสังคมให้ทั่วถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษาและสาธารณสุข รวมทั้ง
การปิดช่องว่างการคุ้มครองทางสังคมในประเทศไทยซึ่งเป็นการดําเนินงานต่อเนื่องจากที่ได้ขับเคลื่อนและ
ผลักดันในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และมุ่งเน้นมากขึ้นในเรื่องการเพ่ิมทักษะแรงงานและการใช้นโยบาย
แรงงานที่สนับสนุนการเพ่ิมผลิตภาพแรงงานและเสริมสร้างรายได้สูงขึ้น และการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและ
สังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนในเรื่องการสร้างอาชีพ รายได้ และให้ความช่วยเหลือที่เชื่อมโยง การ
เพ่ิมผลิตภาพสําหรับประชากรกลุ่มร้อยละ 40 รายได้ต่ําสุด ผู้ด้อยโอกาสสตรี และผู้สูงอายุ อาทิ การสนับสนุน
ธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเพ่ือสังคมการพัฒนาองค์กรการเงิน 
ฐานรากและการเข้าถึงเงินทุนเพ่ือสร้างอาชีพ และการสนับสนุนการเข้าถึงปัจจัยการผลิตคุณภาพดีที่ราคาเป็น
ธรรม เป็นต้น และในขณะเดียวกันก็ต้องเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเชิงพ้ืนที่และบูรณาการเพ่ือการ
ลดความเหลื่อมล้ํา 

 ยุทธศาสตร์ที่  3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืนเน้นให้
เศรษฐกิจเติบโตได้ตามศักยภาพและมีเสถียรภาพ ภาคส่งออกมีการพัฒนาจนสามารถขยายตัวและเป็นกลไก
สําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ผลิตภาพการผลิตของประเทศเพ่ิมข้ึน การลงทุนภาครัฐและเอกชนมีการ
ขยายตัวอย่างต่อเนื่องและมาจากความร่วมมือกันมากขึ้น ประชาชนและผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบภาษีมากข้ึน 
และประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจสูงขึ้น นอกจากนี้ ยังเน้นให้เศรษฐกิจรายสาขา
มีการเติบโตอย่างเข้มแข็ง ภาคการเกษตรเน้นเกษตรกรรมยั่งยืนและให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้น มีการพัฒนา
เมืองอุตสาหกรรมนิเวศ การท่องเที่ยวสามารถทารายได้และแข่งขันได้มากขึ้น วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมมีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจมากขึ้น ภาคการเงินมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น และใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมขั้นก้าวหน้าที่เข้มข้นมากขึ้น การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล การพัฒนาและยกระดับคุณภาพของ
กําลังคน และความคิดสร้างสรรค์ในการขยายฐานเศรษฐกิจ การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่และการพัฒนาตาม
แนวระเบียงเศรษฐกิจ การผสมผสานภาคบริการเข้ากับการค้าและการเตรียมความพร้อมของภาคบริการ ให้
สามารถรองรับการแข่งขันที่เสรีขึ้น  

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประเด็นท้า
ทายที่ ต้ อ งเร่ งดํ า เนิ นการในช่ ว งแผนพัฒ นาฯ ฉบั บที่  12 ได้ แก่  การสร้ างความมั่ น คงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพ่ือสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ
คุณภาพชีวิตของประชาชน เร่งแก้ไขปัญหาวิกฤติสิ่งแวดล้อมเพ่ือลดมลพิษที่เกิดจากการผลิต และการบริโภค 
พัฒนาระบบบริหารจัดการที่โปร่งใสเป็นธรรม ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นวง
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กว้างมากข้ึนต้องเร่งเตรียมความพร้อมในลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัว
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคั่งและ
ยั่งยืน ให้ความสําคัญต่อการฟ้ืนฟูพ้ืนฐานด้านความมั่นคงที่เป็นปัจจัยสําคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ โดยเฉพาะการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติของผู้มีความเห็นต่างทางความคิดและ
อุดมการณ์บนพ้ืนฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและการ
เตรียมการรับมือกับภัยคุกคามข้ามชาติซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยยะสําคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศในระยะ 20 ปีข้างหน้า 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรร
มาภิบาล ในสังคมไทย เป็นช่วงเวลาสําคัญที่ต้องเร่งปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่าง
จริงจัง เพ่ือให้เป็นปัจจัยสนับสนุนสําคัญที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาประเทศในทุกด้านให้ประสบผลสําเร็จ
บรรลุเป้าหมาย ทั้งการบริหารจัดการภาครัฐให้โปร่งใส มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ ตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรม 
และประชาชนมีส่วนร่วม มีการกระจายอํานาจ และแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสม ระหว่างส่วนกลาง 
ภูมิภาค และท้องถิ่น และวางพ้ืนฐานเพื่อให้บรรลุตามกรอบเป้าหมายอนาคตในปี 2579 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ มุ่งเน้นการขยายขีด
ความสามารถและพัฒนาคุณภาพการให้บริการ เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักและ
ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกกลุ่มในสังคม สนับสนุนให้เกิดความเชื่อมโยงในอนุภูมิภาคและใน
อาเซียนอย่างเป็นระบบ โดยมีโครงข่ายเชื่อมโยงภายในประเทศที่สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่ตามแนวระเบียง
เศรษฐกิจต่างๆ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการกํากับดูแลให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลเพ่ือเพ่ิม 
ประสิทฺธิภาพ การดําเนินการสร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการ พ้ืนฐาน และการคุ้มครองผู้บริโภค     
การพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องเพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ และการพัฒนาผู้ประกอบการ    
ในสาขาโลจิสติกส์และหน่วยงานที่มีศักยภาพเพ่ือไปทําธุรกิจในต่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้ความสําคัญกับ
การใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ผลงานวิจัยและพัฒนา ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  นวัตกรรมและ
ความคิดสร้างสรรค์อย่างเข้มข้นทั้งในภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคประชาสังคม รวมทั้งให้ความสําคัญกับการ
พัฒนาสภาวะแวดล้อมหรือปัจจัยพื้นฐานที่เอ้ืออํานวยทั้งการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาบุคลากร
วิจัย โครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการบริหารจัดการ เพ่ือช่วยขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศให้ก้าวสู่เป้าหมาย  

ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ ประเทศไทยต้องใช้ประโยชน์จาก
ศักยภาพและภูมิสังคมเฉพาะของพ้ืนที่ และการดําเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกเพ่ือเสริมจุดเด่นในระดับภาคและ
จังหวัดในการเป็นฐานการผลิตและบริการที่สําคัญ ประกอบกับการขยายตัวของประชากรในเขตเมือง จะเป็น
โอกาสในการกระจายความเจริญและยกระดับรายได้ของประชาชนโดยการพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่และมี
ศักยภาพในการรองรับการค้าการลงทุน รวมทั้งลดแรงกดดันจากการกระจุกตัวของการพัฒนาในกรุงเทพฯ 
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และภาคกลางไปสู่ภูมิภาค นอกจากนี้ การเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนยังเป็นโอกาสในการ
เปิดพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนเชื่อมโยงการค้าการลงทุนในภูมิภาคของไทยกับประเทศเพ่ือนบ้านอีก
ด้วย 

4. แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2579)   
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 เป็นแผนที่วางกรอบเป้าหมายและทิศทางการจัด

การศึกษาของประเทศ โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาคใน
การศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาคนให้มีสมรรถนะในการ
ทํางานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ แนวคิดการจัดการศึกษาตาม
แผนการศึกษาแห่งชาติ ยึดหลักสําคัญในการจัดการศึกษาประกอบด้วย หลักการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน 
(Education for All) หลักการจัดการศึกษาเพ่ือความเท่าเทียม และทั่วถึง ( Inclusive Education) หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และหลักการมีส่วนร่วมของสังคม (All For 
Education) อีกทั้งยึดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs 2030) 
ประเด็นภายในประเทศ (Local Issues) อาทิ คุณภาพของคนช่วงวัย การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของ
ประเทศ ความเหลื่อมล้ําของการกระจายรายได้ และวิกฤติด้านสิ่งแวดล้อม โดยนํายุทธศาสตร์ชาติมาเป็น
กรอบความคิดสําคัญในการจัดทําแผนการศึกษาแห่งชาติ โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ : คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดํารงชีวิตอย่างเป็น
สุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
 2. เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับ

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 
 3. เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี 

และร่วมมือผนึกกําลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 4. เพ่ือนําประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ํา

ภายในประเทศลดลง 
ยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์  ซึ่ งเกี่ยวข้องกับภารกิจของสํานั กงานปลัด 

กระทรวงศึกษาธิการทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 

   เป้าหมาย 
   1. คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
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   2. คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และ
พ้ืนที่พิเศษได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

   3. คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิต
รูปแบบใหม่ 

   แนวทางการพัฒนา 
   1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของ

ชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   2. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในเขตพัฒนา

พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
   3. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพ้ืนที่พิเศษ 

(พ้ืนที่สูงพ้ืนที่ตามแนวตะเข็บชายแดน และพ้ืนที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และ
วัฒนธรรม กลุ่มชน-ชายขอบ และแรงงานต่างด้าว) 

   4. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือการจัดระบบการดูแลและป้องกันภัยคุกคาม
ในรูปแบบใหม่ อาทิ อาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติภัยจาก
โรคอุบัติใหม่ ภัยจากไซเบอร์ เป็นต้น 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีด 
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

       เป้าหมาย 
   1. กําลังคนมีทักษะที่สําคัญจําเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการ

ของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
   2. สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความ

เชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 
   3. การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิต

และมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ   
   แนวทางการพัฒนา 
   1. ผลิตและพัฒนากําลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความต้องการ

ของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
   2. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากําลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศ

เฉพาะด้าน 
   3. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้าง

ผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

     เป้าหมาย 
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   1. ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทยและทักษะและ
คุณลักษณะที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21 

   2. คนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐาน
การศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 

   3. สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้
ตามหลักสูตรได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 

   4. แหล่งเรียนรู้ สื่อตําราเรียน นวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและ
มาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จํากัดเวลาและสถานที่ 

   5. ระบบและกลไกการวัด การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ 
   6. ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้มาตรฐาน

ระดับสากล 
   7. ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตาม

มาตรฐาน 
      แนวทางการพัฒนา 
   1. ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และ

การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย 
   2. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อตําราเรียน และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ 

ให้มีคุณภาพมาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จํากัดเวลาและสถานที่ 
   3. สร้างเสริมและปรับเปลี่ยนค่านิยมของคนไทยให้มีวินัย จิตสาธารณะ 

และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
   4. พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัดและประเมินผลผู้เรียนให้มี

ประสิทธิภาพ 
   5. พัฒนาคลังข้อมูล สื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู้  ที่มีคุณภาพและ

มาตรฐาน 
   6. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการ

ศึกษา 
   7. พัฒนาคุณภาพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
      เป้าหมาย 
   1. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มี

คุณภาพ 
   2. การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาสําหรับ        

คนทกุช่วงวัย 
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   3. ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง 
เป็นปัจจุบัน เพื่อการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมินและรายงานผล 

   แนวทางการพัฒนา 
   1. เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
   2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสําหรับคนทุกช่วงวัย 
   3. พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาท่ีมีมาตรฐาน เชื่อมโยงและเข้าถึงได้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   เป้าหมาย 
   1. คนทุกช่วงวัย มีจิตสํานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนํา

แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
   2. หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และการนําแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
   3. การวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพ

ชีวิต   ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  แนวทางการพัฒนา 
   1. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสํานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม 

จริยธรรม และนําแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดําเนินชีวิต 
   2. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อ

การเรียนรู้ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   3. พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรม ด้านการสร้างเสริมคุณภาพ

ชีวิต    ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม    
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

   เป้าหมาย 
   1. โครงสร้าง บทบาทและระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความ

คล่องตัว ชัดเจนและสามารถตรวจสอบได้ 
   2. ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อ

คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
   3. ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความ

ต้องการของประชาชนและพ้ืนที่ 
   4. กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับ

ลักษณะ   ที่แตกต่างกันของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการกําลังแรงงานของประเทศ 
   5. ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามี

ความเป็นธรรม สร้างขวัญกําลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
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แนวทางการพัฒนา 

   1. ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา 
   2. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา 
   3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
   4. ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับระบบการเงินเพ่ือการศึกษาที่ส่งผลต่อ

คุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 
   5. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการ

ศึกษา 

5. นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558-2564) 
  นโยบายความมั่นคงแห่งชาติกําหนดขึ้นเพ่ือใช้เป็นกรอบในการดําเนินการด้านความมั่นคงของ
ภาครัฐในระยะ 7 ปี แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 นโยบายเสริมสร้างความมั่นคงที่เป็นแก่นหลักของชาติและ ส่วน
ที่ 2 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติทั่วไป โดยกําหนดกรอบความคิดหลักจากการกําหนดนโยบายได้คํานึงถึงค่านิยม
หลักของชาติ 12 ประการ ดังนี้   
   วิสัยทัศน์ “ชาติมีเสถียรภาพและเป็นปึกแผ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต ประเทศมีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง ปลอดภัยจากภัยคุกคามข้ามพรมแดน พร้อมเผชิญวิกฤติการณ์ มีบทบาทเชิงรุกในประชาคม
อาเซียนและดําเนินความสัมพันธ์กับนานาประเทศอย่างมีดุลยภาพ”  
   นโยบายความม่ันคงที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีดังนี้  
    นโยบายสําคัญเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงที่เป็นแก่นหลักของชาติ (ศธ. เป็นหน่วยหลัก) เกี่ยวข้อง
ใน 3 นโยบาย ดังนี้ 
     นโยบายที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข     1.1) เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
     นโยบายที่ 2 สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันท์ในชาติ           
2.4) ส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชาติ อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มีความรัก ความภาคภูมิใจใน
ความเป็นชาติและเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง  
     นโยบายที่ 3 ป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้             
 3.3) เสริมสร้างสันติสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเป็นพลังในการ
เข้าถึงประชาชน  
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6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค 
     6.1 ทิศทางการพัฒนาภาคเหนือ  

   พัฒนาภาคเหนือ “ฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง เชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาค
ลุ่มแม่น้ําโขง” 

1. พัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการต่อเนื่องให้มีคุณภาพ สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างยั่งยืน 
และกระจายประโยชน์อย่างทั่วถึง รวมทั้งต่อยอดการผลิตสินค้าและบริการที่มีศักยภาพสูงด้วยภูมิปัญญาและนวัตกรรม 

 2. ใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาค GMS BIMSTEC และ AEC เพ่ือ
ขยายฐานเศรษฐกิจของภาค  

3. ยกระดับเป็นฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย เชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมเกษตรแปร
รูปที่สร้างมูลค่าเพ่ิมสูง  

 4. พัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจน  
 5. อนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าต้นน้ําให้คงความสมบูรณ์ จัดระบบบริหารจัดการน้ําอย่างเหมาะสมและ

เชื่อมโยงพ้ืนที่เกษตรให้ทั่วถึง ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันอย่างยั่งยืน  
   6.2 ทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

   พัฒนาอีสานสู่มิติใหม่เป็น “ศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง” 
 1. บริหารจัดการน้ําให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน  

2. สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับ การแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากร ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  

3. ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักภาคกลาง และพ้ืนที่
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพ่ือพัฒนาเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่  ๆของภาค  

4. พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศเพ่ือนบ้าน  
    6.3 ทิศทางการพัฒนาภาคกลาง  

 “พัฒนากรุงเทพฯ สู่มหานครทันสมัย และภาคกลางเป็นฐานการผลิตสินค้าและบริการที่มีมูลค่าสูง” 
1. พัฒนากรุงเทพฯ เป็นมหานครทันสมัยระดับโลกควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหา

สิ่งแวดล้อมเมือง 
2. พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติและสร้างความเชื่อมโยงเพ่ือกระจายการ

ท่องเที่ยวทั่วทั้งภาค 
3. ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมโดยใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิด

สร้างสรรค ์เพ่ือให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
 4. บริหารจัดการนาและทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ภัยแล้ง และคงความสมดุลของ

ระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 
5. เปิดประตูการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว เชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย-ภาคกลาง-

ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
6. พัฒนาความเชื่อมโยงเศรษฐกิจและสังคมกับทุกภาคเพ่ือเสริมสร้างเสถียรภาพและลดความเหลื่อม

ล้ําภายในประเทศ 
  6.4 ทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออก  

 “ฐานเศรษฐกิจชั้นนําของอาเซียน” 
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 1. เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของฐานอุตสาหกรรมเดิม และส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม
แห่งอนาคต 

2. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตอาหารและสินค้าเกษตร 
3. ปรับปรุงมาตรฐานสินค้าและธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยว 
4. พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองสําคัญของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ เอ้ือต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

และสังคมอย่างมีสมดุล 
5. พัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจชายแดนให้เป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านให้เจริญเติบโต

อย่างยั่งยืนและเกิดผลที่เป็นรูปธรรม 
6. พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพโดยการจัดบริการสังคมให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
7. ปกป้องและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความหลากหลาย อุดมสมบูรณ์ 

  6.5 ทิศทางการพัฒนาภาคใต ้
 “ภาคใต้เป็นท่องเที่ยวพักผ่อนตากอากาศระดับโลกเป็นศูนย์กลางผลิตภัณฑ์ยางพาราและปาล์มน้ํามัน

ของประเทศและเมืองเศรษฐกิจเชื่อมโยงการค้าการลงทุนกับภูมิภาคอ่ืนของโลก” 
1. พัฒนาการท่องเที่ยวของภาคให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชั้นนําของโลก 
2. พัฒนาอุตสาหกรรมการแปรรูปยางพาราและปาล์มนามันแห่งใหม่ของประเทศ 
3. พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรหลักของภาค 
4. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสนับสนุนการท่องเที่ยว การพัฒนาเขตอุตสาหกรรม และการเชื่อมโยง

การค้าโลก 
  6.6 ทิศทางการพัฒนาภาคใต้ชายแดน 

 “เป็นแหล่งผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สําคัญของประเทศ และเป็นเมืองชายแดน
เชื่อมโยงการค้าและการท่องเที่ยวกับพ้ืนที่ภาคใต้และการพัฒนาเศรษฐกิจของมาเลเซียและสิงคโปร์” 

 1. พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร เพ่ือความมั่นคงให้กับภาคการผลิต 
2. พัฒนาเมืองสุไหงโก-ลกและเมืองเบตงให้เป็นเมืองการค้าและเมืองท่องเที่ยวชายแดน 
3. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 

7. นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม           
(นายสุวิทย์ เมษินทรีย)์ 

นโยบายการดําเนินงานของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จะต้องสอด
รับกับนโยบายรัฐบาล นโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และการปฏิรูปกระทรวงใหม่ที่
จะเป็นต้นแบบของการปฏิรูปใน ๓ เรื่อง ได้แก่ (๑) การปฏิรูปการบริหาร (Administrative Reform) ให้มี
ความเป็นระบบราชการน้อยที่สุด มีความคล่องตัว และมีการไหลเวียนของบุคลากรโดยเฉพาะที่มีสมรรถนะสูง 
(Talent Circulation and Mobility) ระหว่างมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัย (๒) การปฏิรูปกฎหมาย 
(Regulatory Reform) ให้มีการนําเรื่อง Regulatory Sandbox มาใช้อย่างเป็นรูปธรรม และ (๓) การปฏิรูป
งบประมาณ (Budgeting Reform) ให้มีการจัดสรรงบประมาณในลักษณะ Block Gantt และMulti-year 
Budgeting โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จะต้องร่วมกัน
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ขับเคลื่อนให้กระทรวงเป็น “กระทรวงแห่งปัญญา กระทรวงแห่งโอกาส และกระทรวงแห่งอนาคต” อย่าง
แท้จริง ดังนี้ 

๑. ภารกิจของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม คือ การวางรากฐาน
ประเทศสู่อนาคต และเป็นกลไกขับเคลื่อนประเทศสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว โดยต้องตอบโจทย์ภารกิจของ
กระทรวง๔ แพลตฟอร์ม (Platform) ดังนี้ 

๑.๑ การสร้างและพัฒนาคน ให้เป็น Smart Citizen โดยจะต้องเปิดโอกาสที่เท่าเทียมกันในการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) ทุกช่วงวัยเพ่ือลดความเหลื่อมล้ํา สร้างระบบธนาคารหน่วยกิต 
(Credit Bank) ตามความต้องการของผู้เรียน (Modular System) พัฒนาหลักสูตรและรูปแบบการเรียนการ
สอนแบบใหม่ เช่น ควบรวมหลักสูตร/สาขาที่มีความซ้ําซ้อนกัน เรียนรู้ผ่านออนไลน์ เป็นต้น แพลตฟอร์มการ
สร้างและพัฒนาคน จะแบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่ (๑) การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสู่ศตวรรษที่ ๒๑ มีงานทํา
ในสาขาอาชีพใหม่ ๆ หรือ เป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ และสามารถแข่งขันในเวทีโลกได้ (๒) การพัฒนาทักษะ
แห่งอนาคตของคนวัยทํางาน (Skill for the future) ทั้ง Upskill และ Reskill และ (๓) การศึกษาสําหรับคน
สูงวัย 

๑.๒ การสร้างและพัฒนาองค์ความรู้  ไปสู่ ระบบเศรษฐกิจที่ เน้นคุณค่า (Value Based 
Economy) โดยจะต้องขับเคลื่อนงานวิจัยและพัฒนาที่จะนําไปสู่นวัตกรรมที่เป็น Demand-side และบูรณา
การงานวิจัย ๓ ศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์) ผ่าน ๔ แพลตฟอร์ม (Platform) ได้แก่ 
(๑) สร้างคนและองค์ความรู้ เพ่ือตอบโจทย์ประเทศ สร้างระบบนิเวศของการสร้างนักวิจัยเพ่ือดึงดูดคนที่มี
ความสามารถทั้งของไทยและของโลก  (๒) ลดความเหลื่อมล้ําและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนเป็นสําคัญ เช่น 
การขจัดความยากจนแบบแม่นยําและเบ็ดเสร็จ (๓) ขับเคลื่อนองค์ความรู้และยกระดับขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ (Competitiveness) เรื่อง 10 S-Curve อุตสาหกรรมเป้าหมาย และ (๔) ตอบโจทย์ที่เป็น
ประเด็นท้าทายของประเทศและของโลก (Grand Talent) เช่น PM 2.5, Zero waste, AI for All, AI for 
Everyone, Frontier Research, Quantum computing, Space Consortium, Gnomic Thailand และ
เรื่องใหม่ ๆ ที่จะตอบโจทย์ประเทศในอนาคต 

๑.๓ การสร้างและพัฒนานวัตกรรม ไปสู่ประเทศฐานนวัตกรรม ( Innovation Nation) โดย
จะต้องแปลงนวัตกรรมเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจและคุณค่าทางสังคม ได้แก่ สร้างกองทุนพัฒนาสตาร์ทอัพรุ่น
ใหม่ (Young Startup) และการให้คําปรึกษาจากผู้รู้จริง (Mentor in Residence) อย่างครบวงจร ส่งเสริม
การพัฒนานวัตกรรม ชุมชน นวัตกรรมสังคม และนวัตกรรมเชิงธุรกิจ สร้างมูลค่าเพ่ิม เปลี่ยน Made in 
Thailand เป็น Innovated in Thailand เพ่ือสร้าง value creation 

๑.๔ การยกเครื่องมหาวิทยาลัย (Reinvent) มหาวิทยาลัยจะต้องเป็นหลักในการกําหนดทิศทาง
และยุทธศาสตร์ที่เป็นรูปธรรมของประเทศ(Future Setting) มีการปรับเปลี่ยนบทบาทภารกิจและเติมเต็ม
ศักยภาพในการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่สามารถตอบโจทย์ประเทศและประชาชน (Future Changer) รวมทั้ง
ทบทวนกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.) และปรับวิธีการขอตําแหน่งวิชาการให้
เหมาะสม โดยจะแบ่งมหาวิทยาลัยออกเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่ (๑) มหาวิทยาลัยที่สร้างองค์ความรู้แห่งอนาคต 
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(Frontier Research /Frontier Knowledge) (๒) มหาวิทยาลัยที่เน้นการพัฒนาเทคโนโลยี อุตสาหกรรม 
และนวัตกรรม และ (๓) มหาวิทยาลัยที่ตอบโจทย์พ้ืนที่ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น (Area Based 
Development) ใน ๔ ภูมิภาคได้แก่ ภาคเหนือ (ล้านนา ๔.๐) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน ๔.๐) ภาคใต้ 
(ด้ามขวาน ๔.๐) และภาคกลาง (เจ้าพระยา ๔.๐) 

ทั้งนี้การสร้างและพัฒนาคน องค์ความรู้ และนวัตกรรม จะต้องมีเครื่องมือทางนโยบายและ
โครงสร้างพ้ืนฐานสําคัญที่จะเชื่อมโยงกิจกรรมวิจัยและพัฒนาเพ่ือขยายผลที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน
อุทยานวิทยาศาสตร์ (Science Park)ต้องแข็งแกร่งเพ่ือเป็นศูนย์กลาง (Hub) ให้แต่ละภูมิภาคเสมือนหนึ่งเป็น
แขนขาให้กระทรวง รวมทั้ ง Food Innopolis, Medicopolis, Creative District, Creative Economy 
Agency เป็นต้น 

๒. โครงการที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จะต้ องขับเคลื่อนตาม
นโยบายรัฐบาลและนโยบายกระทรวง มีดังนี้ 

๒.๑ โครงการเรื่องที่สําคัญและกําหนดเป็นเป้าหมายที่สามารถทําเสร็จได้ในระยะแรก (Quick 
win) ได้แก่ (๑) โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ (๒) โครงการ Reskill และ Upskill กําลังคน (๓) การพัฒนา
ปัญญาประดิษฐ์ (AI for All) (๔) การขยายผลโครงการ Fab Lab สู่โรงเรียนชุมชน ๖,๐๐๐ แห่ง ใน ๔ ปี (๕) 
การขับเคลื่อนโครงการ Bio-Circular-Green (BCG) Economy (๖) การพัฒนาฐานข้อมูลผู้ใช้บัตรสวัสดิการ
แห่งรัฐ (Big Data) ร่วมกับคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติ 
และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) เพ่ือขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จ (๗) โครงการ Genomic 
Thailand (๘) โครงการพัฒนาย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี (Yothi Medical Innovation District) และ (๘) 
โครงการ Futurium เป็นต้น 

๒.๒ โครงการเรื่องที่สําคัญและต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่องในระยะยาว ได้แก่ โครงการอาสา
ประชารัฐโครงการ ๑,๐๐๐ นวัตกรรม แก้จน และโครงการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาระบบนิเวศเพ่ือ
ออกแบบและทดลองนวัตกรรมเชิงสังคม โดยให้บูรณาการทั้ง ๓ โครงการ เป็นเรื่องเดียวกัน เนื่องจากเป็น
โครงการที่มีความเชื่อมโยงกัน ตอบโจทย์กระทรวงในเรื่อง transformative change และเป็นการ
เปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของประเทศที่สําคัญ รวมทั้ง จะทําให้เกิดความยั่งยืน (Sustainable) และตอบ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals – SDGs) อย่างแท้จริง 

๓. การแปลงนโยบายรัฐบาลเป็นนโยบาย/ยุทธศาสตร์ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม จะต้องตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี อาทิ นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงในข้อ 
๕.๒ พัฒนาภาคอุตสาหกรรม ๕.๒.๑ พัฒนาอุตสาหกรรมภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน 
และเศรษฐกิจสีเขียว [Bio-Circular-Green (BCG) Economy] ข้อ ๕.๒.๒ พัฒนาอุตสาหกรรมไทยให้สามารถ
ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีหรือแนวโน้มการค้าโลก โดยมีงานวิจัยใน ๔ แพลตฟอร์ม (Platform) 
ตอบโจทย์ในระดับเศรษฐกิจฐานรากและระดับประเทศโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา 
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วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ให้สัญญาประชาคมเพ่ือวางรากฐานและสร้างระบบนิเวศท่ีเอ้ือให้ประชาคม
กระทรวงสามารถทํางานอย่างเต็มความสามารถเพ่ือตอบโจทย์ประเทศและประชาชน ไว้ ๗ ประการ คือ 

1) เน้น “การส่งเสริม สนับสนุน” และ “การกํากับดูแล” ภายใต้การมี “ธรรมาภิบาลที่ดี” 
2) ลดทอนบทบาท “การบังคับสั่งการ” 
3) ยกเลิก แก้ไข กฎระเบียบที่ล้าสมัย ไม่ตอบโจทย์ หรือเป็นอุปสรรคในการขับเคลื่อนภารกิจของ

สถาบันการศึกษาสู่เป้าหมาย 
4) เน้นการทํางานเชิงภารกิจมากกว่าเชิงฟังก์ชัน เน้นการทํางานเชิงผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม จับ

ต้องได้เป็น Preferment Based Accountability System 
5) เน้นการทํางานเชิงระบบ การทํางานเชิงบูรณาการ เน้น Connect the Dots และ Closing 

the Loops 
6) เน้นการทํางานที่คล่องตัว กะทัดรัด มีสมรรถนะสูง มี Talent Circulation and Mobility 

ระหว่างหน่วยงาน 
7) ทํางานแข่งกับเวลา โดย Bias for Achievement ปรับจาก NATO (No Action, Talk Only) 

มาเป็น  MALT (More Action, Talk Less) 
  
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

7.1  ทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตามกรอบ
ระยะเวลา 15  ปี  (พ.ศ. 2552 - 2566) 

จุดเริ่มต้นของการขับเคลื่อนและพัฒนา  ประกอบด้วยทุน (Capital)  ดังต่อไปนี้ ทุนทางด้านบุคลากร  
ทุนทางด้านทางกายภาพ  ทุนทางด้านองค์ความรู้และวัฒนธรรม ทุนทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ทุนทางด้าน
เงินทุนซึ่งทุนเหล่านี้จะไปเอ้ือต่อการพัฒนาที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์  การสร้างมูลค่าเพ่ิม ภูมิปัญญา การ
เชื่อมโยง  และสภาพคล่อง ตามลําดับซึ่งต้องมีการจัดการทางด้าน  IT  (IT  Management) และสร้างการ
เชื่อมโยงคุณค่า (Value Management)  โดยใช้ภารกิจทั้ง  4  ด้าน เป็นกระบวนการ (Process) คือ  ภารกิจ
ด้านงานวิจัย  ภารกิจด้านการเรียนการสอน  ภารกิจด้านการบริการวิชาการแก่สังคม  และภารกิจด้านการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนาธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  

โดยได้นํามากําหนดทิศทางการพัฒนาตามกรอบของจุดมุ่งหมาย  วัตถุประสงค์ และภารกิจของ
มหาวิทยาลัย ได้ดังต่อไปนี้  

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

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

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

ความเป็นคนที่สมบูรณ์ (Humanization) นับว่าเป็นสิ่งท้าทายที่สําคัญมากของทุกองค์กร หาก
องค์กรมีความเข้าใจกับเป้าหมายและปรัชญาขององค์กรในทิศทางเดียวกัน และที่สําคัญต้องเข้าใจต่อสังคมที่
อุดมด้วยความรู้และภูมิปัญญาแล้ว  ก็จะส่งให้มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  

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

มุ่งสู่ความเป็นสากล (Internationalization) ยุคของโลกาภิวัตน์มีผลกระทบโดยตรงต่อ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาในอนาคตท่ีต้องสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล โดยมีทิศทางในการ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ (International Collaboration) ไม่ว่าจะเป็นภารกิจ
ทางด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริหารจัดการ 

ความเป็นมืออาชีพและนักปฏิบัติ  (Hands-on Professional Graduates) ซึ่งนับว่าเป็นค่านิยม
ร่วม (core value) ที่สําคัญอันหนึ่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยมีทิศทางจัดการเรียนการ
สอนให้มีความเชี่ยวชาญเป็นนักปฏิบัติควบคู่ไปกับการคิดเป็น ตลอดจนพัฒนามาตรฐานวิชาชีพการเป็ นนัก
ปฏิบัติ พัฒนาองค์ความรู้ให้งานวิชาการก้าวทันการเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นสากล พัฒนาสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือทางวิชาการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในการ
เรียนการสอน 

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

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

การกําหนดทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาในอนาคตอีก 15 
ปีนั้น ได้กําหนดบนพ้ืนฐานศักยภาพของพ้ืนที่เป็นหลัก ทั้งนี้เทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นนั้นจําเป็นต้องสอดคล้องกับ
สภาพพ้ืนที่ของภาคเหนือ ดังนั้นกล่าวโดยสรุปในภาพรวมของพ้ืนที่ภาคเหนือ สามารถสรุปได้ดังนี้คือ 

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

สมุนไพรและสุขภาพ) 
จากสภาพของภาคเหนือดังได้กล่าวข้างต้นแล้ว สามารถกําหนดทิศทางของเทคโนโลยีที่ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาสามารถที่จะเข้าไปมีบทบาทต่อสังคม ชุมชนในฐานะที่เป็นสถาบัน
ทางการศึกษาโดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือให้เกิดคุณค่าร่วมได้เป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ 

1. กลุ่ม Green and Clean Technology  
เทคโนโลยีนี้ครอบคลุมถึงเทคโนโลยีสะอาดและรักษาสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้รวมถึงเทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง

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

2. กลุ่ม Logistics Technology 
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การบริการวิชาการ          

การทะนุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมและ
รักษาสิ่งแวดล้อม 

         

การบริหารจัดการ          
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สภาพภูมิประเทศของภาคเหนือมีความเหมาะสมมากที่ต้องคํานึงถึงเทคโนโลยีนี้โดยเฉพาะสินค้า
ทางการเกษตรจากภาคเหนือทุกปีจะเกิดปัญหามาโดยตลอด หากมีการศึกษาอย่างจริงจัง ปัญหาสินค้าทาง
การเกษตรอาจจะไม่ปัญหาอีกต่อไป 

3. กลุ่ม ICT  
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะมีบทบาทมากในยุคสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ใน

อีก 15 ปี ไม่ว่าจะเป็นการศึกษา การวิจัย การบริการ วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการ การท่องเที่ยว 
ภูมิปัญญา เป็นต้น 

4. กลุ่ม Fine Art Technology 
ศิลปวัฒนธรรมของสังคมในอนาคตจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้เทคโนโลยีเพ่ือความยั่งยืน  แต่ต้องอยู่บน

พ้ืนฐานของความยั่งยืนและสอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมความเป็นเอกลักษณ์ของสังคม ชุมชน 
อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีทั้ง 4 กลุ่มนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาในฐานะมหาวิทยาลัย

ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะต้องเป็นที่พ่ึงของสังคมและชุมชนในภาคเหนือ 
7.2  กรอบแผนพัฒนาระยะยาว 

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศดังกล่าวมาแล้วข้างต้น ส่งผล
ให้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ต้องเตรียมความพร้อมและปรับเปลี่ยนให้มีการบริหาร
เปลี่ยนแปลงที่ดีและยั่งยืนด้วยการจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในระยะ  15 ป ี
(พ.ศ. 2552 - 2566) ทั้งนี้เพ่ือเป็นกรอบรองรับการพัฒนาเทคโนโลยี การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมแห่งภูมิ
ปัญญาและการเรียนรู้ในอนาคต โดยเฉพาะการผลิตกําลังคนให้เป็นนักปฏิบัติผนวกกับนักคิดทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การพัฒนาทักษะใหม่ ๆ ให้กับแรงงานไทย สร้างงานวิจัยและพัฒนาเพ่ือแก้ปัญหา
สังคมชุมชนโดยเฉพาะในเขตภาคเหนือของประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาที่
ยั่งยืน ในขณะเดียวกันบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาทุกคนจะต้องทํางานและอยู่ได้บน
พ้ืนฐานและสภาพแวดล้อมที่มีความสุข มีความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กรเพ่ือนํา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนาให้บรรลุเป้าหมายได้ในอนาคต กรอบแผนการพัฒนาระยะยาวของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนานั้น ได้มีการวิเคราะห์เป็นลําดับขั้นตอนบนพ้ืนฐานข้อมูล และการมีส่วนร่วมของบุคลากรทั้งใน
และนอก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  

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

7.2.1 เป้าหมายยุทธศาสตร์ด้านการเรียนการสอน  
เพ่ือให้ได้บัณฑิตที่มีจิตสํานึกที่ดีในสังคมองค์ความรู้มีทักษะและความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพที่

ทันต่อการเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นสากลโดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือ บนพ้ืนฐานการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ การเรียนการสอน 
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7.2.2 เป้าหมายยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย  
เพ่ือยกระดับและพัฒนาให้เกิดอัจฉริยะองค์ความรู้ในเชิงบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีด้วยจิตสํานึกนักวิจัยที่ดี เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคม ชุมชน 
7.2.3 เป้าหมายยุทธศาสตร์ด้านการบริการวิชาการ  

เพ่ือให้ผู้รับบริการเข้าถึงเครือข่ายความร่วมมือการให้บริการที่มีจิตสํานึกท่ีดีด้วยเทคโนโลยีที่
ทันสมัย และนําองค์ความรู้ไปพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
7.2.4 เป้าหมายยุทธศาสตร์ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม  

เพ่ือยกระดับและพัฒนาจิตสํานึกของคนในสังคม ชุมชน รักและหวงแหนศิลปวัฒนธรรมและ
รักษาสิ่งแวดล้อม โดยใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

8. นโยบายของผู้บริหารมหาวิทยาลัยในการด าเนินงานแผนยุทธศาสตร์  (พ.ศ. 2562-2565) 

การดําเนินนโยบายการบริหารจัดการและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (พ.ศ. 
2562-2565) เป็นไปตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ กรอบระยะเวลา 15 ปี (พ.ศ. 2552-2566) ที่ได้ดําเนินการ
มาระยะหนึ่งและมีการวิเคราะห์แนวทางไว้อย่างสมบูรณ์ ประกอบกับการศึกษาข้อมูลในสภาพพ้ืนที่การ
ให้บริการการศึกษาทั้ง 6 แห่ง การถอดบทเรียนจากการดําเนินงาน การศึกษาปัญหาอุปสรรค ในการ
ปฏิบัติงานที่เกิดขึ้น ในบริบทต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการ
อุดมศึกษา พ.ศ. 2561 ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศ ใน
ศตวรรษที่ 21      เพ่ือพัฒนาอุดมศึกษาไทย พัฒนาบัณฑิตเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของสังคม ชุมชน 
ท้องถิ่น และนําพาประเทศไปสู่ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

การขับเคลื่อนวิสัยทัศน์สู่การปฏิบัติจําเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงาน ร่วมกันระดม
สมองร่วมกันคิดร่วมกันตัดสินใจ โดยอาศัยความรับรู้เข้าใจ และตระหนักถึงภารกิจ ความรับผิดชอบร่วมกัน
ของทุกภาคส่วน ในการพัฒนามหาวิทยาลัยจึงมีแนวทางในการดําเนินการดังนี้ 

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

2. กระบวนการสร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจให้ทุกหน่วยงานเข้าร่วมในการผลักดันกรอบ
ทิศทางและแผนการพัฒนาในระยะต่างๆของมหาวิทยาลัยด้วยการจัดทําแนวทางการสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ์ให้ทุกหน่วยงานยอมรับและผลักดันให้ทุกหน่วยนําประเด็นการพัฒนาไปผสมผสานในการจัดทํา
แผนระยะต่างๆของหน่วยงาน 

3. สร้างความเชื่อมโยงระหว่าง กรอบทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ 15 ปีกับแผนในระยะ
ต่างๆ และจัดทําแผนพัฒนาเฉพาะด้าน พร้อมจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกัน 

4. สร้างกลไกการประสานระหว่างหน่วยงานภายในขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการ ให้มีความก้าวหน้า
อย่างต่อเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลจัดเก็บโดยเผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกันโดยอาศัย
เครื่องมือสารสนเทศมาเป็นเครื่องมือในการสื่อสารพร้อมทั้งจัดทําฐานข้อมูลที่ทุกหน่วยงานสามารถเข้าถึงและ
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ใช้ประโยชน์ได้ง่าย ตลอดจนการสร้างช่องทางให้ประชาคมมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและร่วมกิจกรรมการ
พัฒนา 

5. กําหนดให้คณะผู้บริหารในระดับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานมีหน้าที่รับผิดชอบในประเด็นการ
พัฒนาที่เกี่ยวข้องนํากรอบทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยและแผนระยะต่างๆมาเป็นกรอบการดําเนินงาน
อย่างเป็นรูปธรรมพร้อมกําหนดเป้าหมายในการดําเนินงานที่ชัดเจนและใช้เป็นเงื่อนไขการประเมินผล
ปฏิบัติงาน 

6. เสริมสร้างบทบาทของทุกภาคส่วนให้สามารถขับเคลื่อนโดยปรับทัศนคติทางบวก และวิธีการ
ทํางานของบุคลากรให้พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลง และกระตือรือร้นต่อการมีส่วนร่วมกันสร้างองค์กรที่มี
ประสิทธิภาพดีขึ้นกลับด้าน และสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานทุกระดับตั้งแต่คณะ สาขา หรือส่วนงานที่มีบทบาท
ในการพัฒนามหาวิทยาลัยด้านการสนับสนุนให้มีบทบาทมากขึ้น 

7. จัดให้มีระบบ และกลไกการติดตามประเมินผลและปรับปรุงแผนงานในระยะต่างๆให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างสม่ําเสมอ พร้อมสร้างตัวชี้วัดการพัฒนาที่สามารถนําไปใช้กํากับการดําเนินงาน
ตามเป้าหมายหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสนับสนุนให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานหรือ
หน่วยงานภายใต้แผนต่างๆ เพ่ือติดตามความก้าวหน้าและความสําเร็จของโครงการด้วยระบบ และกลไกการ
ประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ 
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ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561- 2580) แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579)  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศาสตร์กระทรวง อว. แผนยุทธศาสตร์ มทร.ลา้นนา ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)  

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

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

แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 
2579) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 12  

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

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

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะบริหารธุรกิจ
และศิลปศาสตร์  

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการศกึษาเพือ่ความ
มั่นคงของสังคมและประเทศชาต ิ

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพทุกชว่ง
วัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพมนุษย์ 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การผลิตกําลังคนด้าน 
ววน. ที่มีคณุภาพสูงเพือ่ ยกระดับขีด
ความสามารถ ในการแข่งขันของ
ประเทศ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การพัฒนาการจดั
การศกึษาให้ทันสมัย มีคุณภาพ และ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรhู 

ยทุธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนา
การศกึษาเพือ่ผลิตกําลังคนนัก
วิชาชีพทีเ่นน้การปฏิบัติ (Hands-
on) 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาการศึกษาเพื่อผลิต
กําลังคนนักปฏิบัติ (Hands-on) 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการ
สร้างความสามารถทางการ
แข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การผลิตและพัฒนา
กําลังคน การวิจัยและนวตักรรม เพือ่สร้าง
ขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 7 การพัฒนาโครงการ
สร้างพื้นฐานและระบบโลจิสตกิส ์

ยุทธศาสตร์ท่ี 8 การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ท่ี 9 การพัฒนาภาคเมอืง 
และพื้นที่เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การวจิัยและนวัตกรรม
ที่ตอบโจทย์ของประเทศ และสร้าง
ระบบนิเวศการวิจัย 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การยกระดับคุณภาพ 
ชีวิต และเศรษฐกจิ ฐานรากดว้ย อว
วน 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนา
มหาวิทยาลัยเพื่อการเติบโต
ร่วมกับการพัฒนาประเทศ 

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนางานวิจัยเพื่อการ
เติบโตรว่มกับการพฒันาประเทศ ตอบสนองต่อ
ความต้องการของทอ้งถิ่น โดยบูรณาการ
ระหว่างศาสตร์และใชเ้ทคโนโลยีสนับสนนุการ
ยกระดับศักยภาพภาคธุรกิจ ภาคการผลิต ภาค
บริการ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนามหาวทิยาลัยให้มี
ศักยภาพด้านบรกิารวิชาการเพือ่สรา้งประโยชน์
ให้กับชุมชน สงัคม โดยนําศาสตรแ์ห่งพระราชา
มาสร้างความเขม้แขง็อย่างต่อเนือ่งและย่ังยืน 
และเป็นกําลังสําคญัของประเทศ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  และ
สิ่งแวดลอ้ม  เพื่อธํารงรักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญา สร้างสมดุล ของสังคมกับสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การจัดการศกึษาเพือ่สร้าง
เสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาประสทิธิภาพ
ของระบบบริหารจัดการศกึษา 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การบริหารจัดการใน
ภาครัฐการป้องกนัการทจุริตและ
ประพฤติมชิอบและธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาการจัด
การศกึษาให้ทันสมัย มีคุณภาพ และ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาการ
บริหารจัดการและสร้างฐาน
วัฒนธรรมองตก์ร 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5  พัฒนาการบริหารจัดการ การ
สร้างวัฒนธรรมองค์กร เพือ่สูก่ารเป็นองคก์ร
ธรรมภิบาล และองคก์รคุณภาพที่มขีีด
ความสามารถสูง (HPO) 
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แผนผังสรุปภาพความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ.2561 – 2565 (ฉบบัปรบัปรุงครั้งที่ 2 กันยายน 2562) 
วิสัยทัศน์ เป็นผู้นําในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติใหม้ีทักษะในการบูรณาการศาสตร์ด้านวิชาชีพ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐานสากล เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ชุมชน สังคม 

พันธกิจ 1. จัดการศึกษาดา้นบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ โดยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ที่มทีักษะด้านวิชาชีพ เทคโนโลย ีและพัฒนาตนเองได้ 
2. บูรณาการวิจยั นวัตกรรม ที่สร้างองค์ความรู้ เพื่อให้เกิดประโยชน์กบัชุมชน นําสู่การเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ 
3. บริการวิชาการ มุ่งเน้นถ่ายทอดองค์ความรู้หรือนวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพชวีิตของชุมชน สังคม   
4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  และสิ่งแวดล้อม  เพื่อธํารงรักษาไว้ซ่ึงศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญา สรา้งสมดุล ของสังคมกับสิ่งแวดล้อม 
5. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นพัฒนาองค์กรสู่องค์กรคุณภาพ (HPO)  

เป้าหมายหลัก ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
การศึกษาเพือ่ผลิตกําลังคนนัก

วิชาชีพที่เน้นปฏิบัติการ     
(Hands-On) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนามหาวิทยาลยัเพื่อการเติบโตร่วมกับการพัฒนา
ประเทศ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้าง
นักศึกษาและบุคลากรให้มี
เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ความ

ภาคภูมิใจล้านนา
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการบริหารจดัการ
และการสร้างฐานวัฒนธรรมองค์กร 

 

ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

การพัฒนาการศึกษาเพือ่ผลิต
กําลังคนนักปฏิบัต ิ(Hands-on) 

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

พั ฒ น าม ห าวิ ท ย าลั ย ให้ มี
ศักยภาพด้านบริการวิชาการ
เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน 
สั งคม  โด ยนํ าศ าสต ร์ แห่ ง
พ ร ะ ร า ช า ม า ส ร้ า งค ว า ม
เข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง และเป็น
กําลังสําคัญของประเทศ 

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  และ
สิ่งแวดล้อม  เพื่อธํารงรักษาไว้ซ่ึง
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา สร้าง
สมดุล ของสังคมกับสิ่งแวดล้อม 

พัฒนาการบริหารจัดการ การสร้างวัฒนธรรม
องค์กร เพื่อสู่การเป็นองค์กรธรรมภิบาล และ
องค์กรคุณภาพที่มีขีดความสามารถสูง (HPO) 

เป้าประสงค ์ เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความ
รอ บ รู้  มี คุ ณ ธ ร รม  จ ริ ย ธ ร รม 
จรรยาบรรณ  และมี สมรรถนะ
วิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการ
เพื่อพัฒนาประเทศ 

เพื่อให้คณาจารย์และนักศึกษาได้รับการ
ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งในการ
ทํางานวิจยั การเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ และนวัตกรรม ที่เป็นประโยชน์
ต่อสังคม ชุมชน และประเทศชาต ิ

เพื่อให้คณะบริหารธุรกจิและ
ศิลปศาสตร์เป็นศูนย์กลางการ
เรียนรู้ และบริการวิชาการ 
เพิ่มขีดความสามารถแก่สังคม 
ชุมชน และท้องถิ่น เพือ่การ
พัฒนาประเทศ 

เพื่อให้คณาจารย์และนักศึกษา มี
ความภาคภูมิใจ เห็นในคุณค่าของ
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 
ภูมิปัญญาลา้นนา และ
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
ร่วมอนุรักษ์และสบืสานไปพร้อม
กับการพัฒนาประเทศ 
 
 
 
 
 

เพื่อให้คณะบริหารธุรกจิและศิลปศาสตร์ มี
การจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล นักศึกษา
มีความสุขในการเรียน การใช้ชีวิตในคณะ 
มหาวิทยาลัย คณาจารย์ มีคุณภาพชีวิตที่ดี มี
ความสุขในการทํางานมีความรักความสามัคคี 
และพร้อมที่กา้วไปขา้งหน้าด้วยกัน 
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กลยุทธ ์ 1. พัฒนาการแนะแนวการศึกษา
และการรับนักศึกษาเชิงรุก 

2. ผลิตบัณฑิตให้มีอัตลักษณ์ 
SMART BALA Hands - On 

3. พัฒนาหลักสูตร เพื่อพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพของ
บัณฑิตให้เป็นผู้มีความ รอบรู้            
มีความเป็นเลิศทางวิชาชีพ 
เพื่อการพัฒนาประเทศ 

4. พัฒนาหลักสูตรเพื่อส่งเสริม
การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life 
Long Learning) 

5. ส่ งเสริมการจัดการเรียนรู้  
การพัฒนาผู้เรียนแบบ บูรณา
ก า ร  เพื่ อ ใ ห้ บั ณ ฑิ ต มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
เหมาะสมในการใช้ชีวิตและ
ทํางานในศตวรรษที่ 21 

6. ส ร้ า งค ว า ม เข้ ม แ ข็ ง ด้ า น
วิชาการโดยปรับปรุงหลักสูตร
ให้ เหมาะสมกับบริบทของ
คณะในแต่ละจั งหวัด  และ
สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงาน 

1. พัฒนาอาจารย์ด้านทกัษะในการ
ทําวิจยั ที่สามารถนําไปสู่การรับ
ทุนสนับสนุนการทําวจิัยจาก
หน่วยงานภายนอก หรือนาํไปใช้
ในการพัฒนาการเรียน           
การสอน 

2. ส่งเสริมการทําวิจัย และ           
การเผยแพร่ผลงานวจิัย                
ในระดับชาติ และระดับนานาชาติ 

1. ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ ค ณ ะ
บ ริห ารธุ รกิ จ แ ละ  ศิ ลป
ศาสตร์เป็นศูนย์กลาง การ
เรี ย น รู้ แ ล ะ ก า รบ ริ ก า ร
วิชาการบนพื้นฐานความ
ต้ อ งก ารขอ งชุ มชน และ
ท้องถิ่น 

1. ส่งเสริมให้นักศึกษา อาจารย์ 
และบุคลากร รับรู้ในคุณค่า
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ล้านนา และทรัพยกรธรรม
ชาติสิ่งแวดล้อม 

2. ส่งเสริมการร่วมอนุรักษ์และสืบ
สานวัฒนธรรมประเพณีผ่าน
การจัดการเรียนการสอน 
และการทํากิจกรรม 

3. ส่ ง เส ริ ม ก า ร นํ า ป รั ช ญ า
เศรษฐกิจพอ เพี ยงในการ
พัฒนาตนเองและสังคม 

1. ส่งเสริมการทําผลงานทางวิชาการเพื่อขอ
ตําแหน่งทางวิชาการ ผศ. รศ. และ ศ.  
2. พัฒนาอาจารย์ให้สามารถจัดการเรียนรู้ที่
เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้พัฒนาอาจารย์ให้
สามารถจัดการเรียนรู้ที่ เน้นผลลัพธ์การ
เรียนรู ้
3. พัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้ ทักษะการ
จัดการเรียนการสอนแบบศตวรรษที่ 21 และ
วิชาชีพที่เหมาะสมที่สามารถประยุกต์ใช้ได้
จริง 
4. พัฒนางานการประกันคุณภาพการศึกษา 
5 . พั ฒ น า ระ บ บ ก าร ป ระ เมิ น ผ ล ก า ร
ปฏิบัติงานของสายวิชาการและสายสนับสนุน 
6 . พั ฒ น า ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ค ณ ะ
บริหารธุรกิจและ ศิลปศาสตร์ภายใต้หลัก 
ธรรมาภิบาล 
7. พัฒนางานการประชาสัมพันธ์และสื่อสาร
องค์กร 
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แผนปฏิบัติราชการประจําปี 2563 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2563 และผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

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

ตัวชี้วดัเปา้ประสงค์ 
หน่วย
นับ 

ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ ์ ตัวชี้วดักลยุทธ ์

หน่วย
นับ 

ค่า
เป้าหมาย 

2563 2563 
1. ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานทําตรงตาม
สาขาวิชาชีพ 

ร้อย
ละ 

75 1. พัฒนาการแนะแนวการศึกษาและการรับ
นักศึกษาเชิงรุก 

1. ร้อยละของจาํนวนนักศึกษาที่เป็นไปตามแผนรับนักศึกษา ร้อยละ 75 

2. สัดส่วนการรับนักศึกษาสายวิชาชีพตอ่สายวิชาการ เป็น 70 : 30 คน 70:30 
2. ผลิตบัณฑิตให้มีอัตลักษณ์ SMART BALA 
Hands - On 

3. ร้อยละของนักศึกษาทุกชั้นปีได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้มีทักษะตามกรอบ 
TQF และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคณะและมหาวิทยาลยั 

ร้อยละ 100 

2. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
ตามกรอบ TQF และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของมหาวิทยาลัย 

ระดับ 4.25 3. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้การพัฒนาผู้เรียน
แบบ บูรณาการ เพื่อให้บัณฑิตมีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ เหมาะสมในการใช้ชีวิตและทํางานใน
ศตวรรษที่ 21 

4. ร้อยละนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ผ่านเกณฑ์การสอบทักษะ ด้านภาษาและไอที ร้อยละ 70 

5. ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานทําตรงสาขาวิชาชพีมีงานทําภายใน 1 ปี หลัง
สําเร็จการศึกษา 

ร้อยละ 70 

6. ร้อยละของบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการ ร้อยละ 10 
4. พัฒนาหลักสูตร เพื่อพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพของบัณฑิตให้เป็นผู้มีความ รอบรู้ มี
ความเป็นเลิศทางวิชาชีพ เพือ่การพัฒนาประเทศ 

7. ร้อยละของหลักสูตรที่นักศึกษามีผลการเรียนรู้เป็นไปตามที่หลักสูตรกําหนด ร้อยละ 70 
8. ร้อยละของหลักสูตรวิชาชีพหรือหลักสูตรปฏิบัติการต่อหลกัสูตรวิชาการที่
สร้างบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ 

ร้อยละ 20 

5. พัฒนาหลักสูตรเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต (Life Long Learning) 

9. ร้อยละของหลักสูตรที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ร้อยละ 20 

6. สร้างความเข้มแข็งด้านวิชาการโดยปรับปรุง
หลักสูตรให้เหมาะสมกับบริบทของคณะในแต่ละ
จังหวัด และสอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

10. จํานวนหลกัสูตรที่ได้รับการปรับปรุงให้จัดการเรียนรู้เน้นการพัฒนาผู้เรียน
แบบบูรณาการ เพื่อให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสอดคล้องกับ
ตลาดแรงงาน ตามบริบทของหลักสูตรในคณะที่เปิดการเรียนการสอนในแต่ละ
จังหวัด  

หลักสูตร 6 
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แผนปฏิบัติราชการประจําปี 2563 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

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

ตัวชี้วดัเปา้ประสงค์ 
หน่วย
นับ 

ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ ์ ตัวชี้วดักลยุทธ ์

หน่วย
นับ 

ค่า
เป้าหมาย 

2563 2563 
ร้อยละของงานวจิัยที่มีองค์ความรู ้
สามารถนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ
ชุมชนและเผยแพร่ในระดับชาตหิรือ
นานาชาต ิ จดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธบิัตร 

ร้อย
ละ 

70 7. พัฒนาอาจารย์ด้านทกัษะในการทําวจิัย ที่
สามารถนําไปสู่การรับทุนสนับสนุนการทําวิจยั
จากหนว่ยงานภายนอก หรือนาํไปใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอน 

11. ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาทักษะในการทําวิจัยที่สามารถนําไปสู่
การรับทุนสนับสนุนการทาํวิจยัจากหนว่ยงานภายนอก 

ร้อยละ 70 

12. จํานวนผลงานวจิัยที่สามารถนําไปพฒันาการเรียนการสอน ผลงาน 80 

8. ส่งเสริมการทําวิจัย และการเผยแพร่
ผลงานวิจัย ในระดับชาติ และระดับนานาชาต ิ

13.  จํานวนผลงานวิจัย และนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติและ
นานาชาต ิ

ผลงาน 140 
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แผนปฏิบัติราชการประจําปี 2563 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

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

ตัวชี้วดัเปา้ประสงค์ 
หน่วย
นับ 

ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ ์ ตัวชี้วดักลยุทธ ์

หน่วย
นับ 

ค่า
เป้าหมาย 

2563 2563 
จํานวนชุมชนที่เกิดความเข้มแข็ง และ
ได้รับบริการทางวิชาการที่สร้าง
ประโยชน์ใหก้ับตนเอง ชุมชน และสังคม   

ชุมชน  6 9. ส่งเสริมให้คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และการบริการวิชาการ
บนพื้นฐานความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 

 

14. จํานวนงานบริการวิชาการที่สามารถนําไปพัฒนาการเรียนการสอน ผลงาน 30 

15. จํานวนผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับประโยชน์จากการบริการวิชาการด้านการบัญชี 
ด้านการบริหารธุรกิจและด้านการท่องเท่ียวและ การบริการ 

หน่วย 

งาน 

80 
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แผนปฏิบัติราชการประจําปี 2563 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

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

ตัวชี้วดัเปา้ประสงค์ 
หน่วย
นับ 

ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ ์ ตัวชี้วดักลยุทธ ์ หน่วยนับ 

ค่า
เป้าหมาย 

2563 2563 
ร้อยละของนักศึกษา และบุคลากร ที่มี
เข้าร่วมกิจกรรม เกิดความภาคภูมิใจ 
และเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทย 
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น และรว่มรักษา
สิ่งแวดล้อม  

ร้อยละ 90 10. ส่งเสริมให้นักศึกษา อาจารย์ และบคุลากร 
รับรู้ในคุณค่าศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา 
และทรัพยกรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

16. จํานวนโครงการ/กจิกรรมที่นักศึกษา อาจารย ์และบุคลากร รับรู้ในคุณค่า 
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา และทรัพยกรธรรมชาติสิ่งแวดลอ้ม 

โครงการ 60 

11. ส่งเสริมการร่วมอนุรักษ์และสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีผ่านการจัดการเรียนการสอน 
และการทํากิจกรรม 

17. จํานวนโครงการ/กจิกรรม ด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญัญาล้านนา และ
ทรัพยกรธรรมชาติสิ่งแวดลอ้มที่บูรณาการกับการเรียนการสอน หรือกจิกรรม
นักศึกษา 

โครงการ 10 

12. ส่งเสริมการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
การพัฒนาตนเองและสังคม 

18. จํานวนโครงการ/กจิกรรมที่นักศึกษาและบุคลากรนาํปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปปรับใช้และเกิดประโยชน์ต่อชุมชนและผู้เรียน 

โครงการ 5 
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แผนปฏิบัติราชการประจําปี 2563 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

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

ตัวชี้วดัเปา้ประสงค์ หน่วยนับ 
ค่า

เป้าหมาย กลยุทธ ์ ตัวชี้วดักลยุทธ ์ หน่วยนับ 
ค่า

เป้าหมาย 
2563 2563 

ร้อยละของตัวชีว้ัดของแผนกลยุทธ์บรรลุ
ตามเป้าหมายของการดําเนินการในแต่
ละปี โดยมีการกาํกับติดตามในรูป 
Deming Cycle (PDCA)  

ร้อยละ 80 13. ส่งเสริมการทําผลงานทางวิชาการเพื่อขอ
ตําแหน่งทางวิชาการ ผศ. รศ. และ ศ.  

19. ร้อยละของบุคลากรที่มีตําแหน่งทางวิชาการ  ร้อยละ 15 

14. พัฒนาอาจารย์ให้สามารถจัดการเรียนรู้ที่
เน้นผลลัพธ์การเรียนรู ้

20. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาให้สามารถจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผลลัพธ์การเรียนรู ้

ร้อยละ 80 

15. พัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้ ทักษะการ
จัดการเรียนการสอนแบบศตวรรษที ่21 และ
วิชาชีพที่เหมาะสมที่สามารถประยกุต์ใช้ได้จริง 

21. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ทกัษะการจัดการเรียน
การสอนแบบศตวรรษที่ 21 และวิชาชีพที่เหมาะสมที่สามารถประยุกต์ใช้ได้จริง 

ร้อยละ 80 

16. พัฒนางานการประกันคุณภาพการศึกษา 

 

22. ระดับผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร และคณะ
ตามเกณฑ์ สกอ. 

ระดับ ดี 

23.  ร้อยละความสําเร็จของตัวชีว้ัดของกลยุทธ์ที่เป็นไปตามเปา้หมาย ร้อยละ 80 

24. มีการดําเนินการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ  และนําไปสู่การนําไปสู่องค์
ความรู้ที่ชัดเจน และนาํไปสู่การปฏิบัติ 

ประเด็น  2 

25. จํานวนหวัข้อความเส่ียงที่ใช้การบรหิารความเส่ียงและดาํเนินการให้ความ
เส่ียงลดลงจากเดิม 

หัวข้อ 2 

26. จํานวนหลกัสูตรที่บริหารจัดการคุ้มทุน สามารถบริหารจัดการการเงิน
งบประมาณของคณะฯ ให้เกิดประสิทธภิาพสูงสุด และเกิดความคุ้มค่า 

หลักสูตร 4 

27. จํานวนระบบสารสนเทศที่ได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับกิจกรรมของ
คณะฯ นําไปเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการ และบํารุงรักษาใหอ้ยู่ในสภาพ

ระบบ 1 
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ตัวชี้วดัเปา้ประสงค์ หน่วยนับ 
ค่า

เป้าหมาย กลยุทธ ์ ตัวชี้วดักลยุทธ ์ หน่วยนับ 
ค่า

เป้าหมาย 
2563 2563 

พร้อมใช้งาน 

ระดับความพึงพอใจของบุคลากรด้าน
ภาวะความสุขในการทํางาน และการมี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการหน่วยงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล 

ระดับ 4.00 17. พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏบิัติงาน
ของสายวิชาการและสายสนับสนุน 

28. ระดับความพึงพอใจของการประเมนิผลการปฏิบัติงานของสายวิชาการและ
สายสนับสนุน 

ระดับ ดี 

18. พัฒนาการบริหารจัดการคณะบริหารธุรกิจ
และ ศิลปศาสตร์ภายใต้หลัก ธรรมาภบิาล 

29. ร้อยละผลการประเมินของคณะบรหิารธุรกิจและศิลปศาสตร์ด้านหลักธรร
มาภิบาล 

ร้อยละ 80 

30. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรด้านภาวะความสุขในการทํางาน ระดับ ดี 

31. จํานวนพื้นทีห่น่วยงานที่มีการสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ดี ทั้ง
เชิงวิชาการและคุณภาพชีวิต (Green Faculty) 

จํานวน
พื้นที่ 

1 

19. พัฒนางานการประชาสัมพันธแ์ละสือ่สาร
องค์กร 

32. ระดับความพึงพอใจของการประเมนิผลงานการประชาสัมพันธ์และสื่อสาร
องค์กร 

ระดับ ดี 
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งบประมาณประจําปี  2563 ยังคงจัดสรรเพ่ือสนับสนุนด้านการศึกษา การพัฒนาหลักสูตร           

และการพัฒนางานวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ เนื่องจากการจัดการศึกษาเป็นพันธกิจหลักของคณะฯที่ต้อง
ดําเนินงานเพื่อสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ ดังนั้นงบประมาณที่จัดสรร จึงถูกจัดสรรไปยัง  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการศึกษาเพ่ือผลิตกําลังคนนักปฏิบัติ (Hands-on) ร้อยละ 60  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนางานวิจัยเพ่ือการเติบโตร่วมกับการพัฒนาประเทศ ตอบสนองต่อความ
ต้องการของท้องถิ่น โดยบูรณาการระหว่างศาสตร์และใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการยกระดับศักยภาพภาคธุรกิจ ภาคการ
ผลิต ภาคบริการ ร้อยละ 10 เพ่ือผลักดันให้บุคลากรจัดหาทุนจากภายนอกมากยิ่งขึ้น  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนามหาวิทยาลัยให้มีศักยภาพด้านบริการวิชาการเพ่ือสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน 
สังคม โดยนําศาสตร์แห่งพระราชามาสร้างความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง  และเป็นกําลังสําคัญของประเทศ ร้อยละ 10 
เพ่ือให้บุคลากรใช้ความรู้ความสามารถเพ่ือช่วยเหลือชุมชน สร้างเครือข่ายและสร้างพันธมิตรในการดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ทุกด้าน  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม เพ่ือธํารงรักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม       
ภูมิปัญญา สร้างสมดุล ของสังคมกับสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 5  

ยุทธศาสตร์ที่  5 พัฒนาการบริหารจัดการ การสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือสู่การเป็นองค์กร         
ธรรมภิบาล และองค์กรคุณภาพที่มีขีดความสามารถสูง (HPO) ร้อยละ 15 เพ่ือพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร ระบบการ
บริหารจัดการองค์กร และสร้างขวัญกําลังใจของบุคลากรให้เกิดความตระหนักรักในองค์กร 

โครงสร้างงบประมาณ 
โครงสร้างงบประมาณคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีสาระส าคัญสรุปดังนี้ 
งบประมาณประจําปี 2563 

งบประมาณแผ่นดิน  จํานวน 64,249,714 บาท  คิดเป็น  69.71 % 
งบประมาณรายได้  จํานวน 27,911,457 บาท  คิดเป็น   30.29 % 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  จ านวน 92,161,171 บาท  คิดเป็น 100 % 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติราชการ 
 ประจ าปีงบประมาณ 2563 
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 รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 
 งบประมาณแผ่นดิน 

หมวดงบรายจ่าย  งบจัดสรร  

1.งบบุคลากร          21,869,100.00  

    1.1.1  เงินเดือน           18,085,600.00  

    1.1.2  เงินประจ าต าแหน่งทางวิชาการ             1,126,800.00  

    1.1.5  เงินค่าตอบแทนรายเดือนส าหรับข้าราชการ             1,126,800.00  

    1.3.1  ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว             1,265,900.00  

    1.3.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ               264,000.00  

2.งบด าเนินงาน                 9,000.00  

     2.2.5  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                  9,000.00  

4.งบเงินอุดหนุน          39,137,514.00  

        4.1.1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ                18,250.00  

        4.1.2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ             6,627,064.00  

        4.1.2.4 ค่าจ้างเหมาบริการ                  7,000.00  

     4.6 ค่าใช้จ่ายบุคลากร           32,485,200.00  
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 งบประมาณรายได้ 
หมวดงบรายจ่าย  งบจัดสรร  

1.งบบุคลากร                8,729,400.00  

    1.3.1  ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว                 8,729,400.00  
2.งบด าเนินงาน                4,369,487.00  

     2.1.2  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ                 3,323,700.00  

     2.2.4 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน (ปี 63)                     17,987.00  

     2.2.5  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                    405,000.00  

    2.3.7  วัสดุการศึกษา                    622,800.00  

4.งบเงินอุดหนุน                     64,970.00  

    4.3 ค่าใช้จ่ายบุคลากร (เงินสมทบกองทุนทดแทน พนง.ม. ปี 63)                      64,970.00  

5.งบรายจ่ายอื่น                6,861,630.00  

    5.15 ค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการเงินรายได้                 3,468,430.00  

    โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพฯ                 3,393,200.00  

ค่ากิจกรรมนักศึกษา(ค่ากิจกรรม นศ./ค่ากีฬา)                   306,000.00  

      ค่าอบรมจริยธรรม                    306,000.00  

รายได้อื่น ๆ                2,220,000.00  

      รายได้บริการสังคม                 1,000,000.00  

      ค่าปรับพื้นฐาน                 1,020,000.00  

      หอพัก                    200,000.00  

 โครงการพิเศษ                4,359,970.00  

    Central                 1,203,750.00  

    CP all                 1,579,500.00  

    MBA                    259,000.00  

    IBM                 1,317,720.00  
 แผนงานงานวิจัยภายนอก                1,000,000.00  

    แผนงานงานวิจัยภายนอก                 1,000,000.00  
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แนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 การนําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ปี พ.ศ. 2561 - 2565 (ปรับปรุง

ครั้งที่ 2 กันยายน 2562)  ไปสู่การปฏิบัติ จําเป็นจะต้องอาศัยปัจจัยสนับสนุนและแนวทางการดําเนินการที่ชัดเจน    
การดําเนินงานโครงการต่างๆ ภายใต้แผนปฏิบัติราชการฯ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าประสงค์ที่กําหนดไว้ จําเป็นอย่าง
ยิ่งที่จะต้องมีสิ่งสนับสนุนการทํางานทั้งในด้านบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยีต่างๆ ตลอดจนการสร้าง
ความตระหนักในการมีส่วนร่วม และการสื่อสารระหว่างองค์กร ดังนั้นคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จึงกําหนด
กระบวนการการบริหารงบประมาณที่สําคัญในการนําแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. 2563 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม โดยได้คํานึงถึงการบริหารจัดการตามพันธกิจทั้ ง 4 ด้านรวมถึงการบริหารจัดการหน่วยงานให้เกิด
ประสิทธิภาพของหน่วยงาน ดังนี้ 

1. แผนงานด้านวิชาการ   

1.1 พัฒนาการแนะแนวการศึกษาและการรับนักศึกษาเชิงรุก 

 ส่งเสริมการจัดโครงการแนะแนวการศึกษา เพ่ือสร้างความสัมพันธ์  อันดีระหว่าง

โรงเรียนและสถาบันการศึกษา พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอน เพ่ือการศึกษาต่อในคณะ

บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

 การปรับปรุงเงื่อนไขการรับนักศึกษาในรอบ TCAS 1 และ TCAS 2 รวมถึงการให้โควตา

พิเศษ 

 การรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เข้าศึกษาต่อในหลักสูตร

ต่อเนื่อง/เทียบโอน 

1.2 การผลิตบัณฑิต “SMART BALA Hands - On”  

S  :  Sociability   มีความสามารถในการปรับตัว การอยู่ร่วมในสังคม 

M  :  Morality    มีคุณธรรม 

A  :  Awareness    มีความตระหนักรู้ 

R  :  Resilience    มีความเป็นนักสู้ ทรหด อดทน 

T  :  Technology    มีความสามารถด้านเทคโนโลยี 

B  :  Brilliance    มีความเฉลียวฉลาด 

A  :  Accountability   มีความรับผิดชอบ 

L  :  Learning    มีการเรียนรู้     

A  :  Ability     มีความรู้ความสามารถ 
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1.3 การพัฒนาหลักสูตร 
 ปรับปรุงหลักสูตร ให้เป็นหลักสูตรวิชาชีพ ที่มีการบูรณาการการศึกษาร่วมกับหน่วยงาน

ภาครัฐ และเอกชน เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยการปฏิบัติงานจริง สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ สมรรถนะ 
และคุณลักษณะที่สอดคล้องกับความต้องการ  เพื่อพัฒนาประเทศ 

 ปรับปรุงหลักสูตร 4 ปี ให้มีคุณวุฒิ 2 ระดับ คือ คุณวุฒิระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) และ ระดับปริญญาตรี โดยเมื่อเรียนครบตามหลักสูตรสองปีแรก จะได้คุณวุฒิระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และเรียนต่อครบตามหลักสูตรอีกสองปี จะได้คุณวุฒิระดับปริญญาตรี 

 พัฒนาหลักสูตร Non degree โดยการเรียนจะเน้นสมรรถนะและทักษะมากกว่าความรู้ 
จัดการเรียนเป็นชุดวิชา (module) มีเป้าหมายให้ผู้เรียนสามารถนําความรู้ไปประกอบอาชีพได้ตามเป้าหมายของชุด
วิชา เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life long learning) 

 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการ เพ่ือให้บัณฑิตมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ เหมาะสมในการใช้ชีวิตและทํางานในศตวรรษท่ี 21 
 

พัฒนาความรู้ พัฒนาการจัดการเรียนรู้ เสริมสร้างทักษะ 

 ความรู้ทั่วไป  

 ความรู้รอบตัวรอบโลก (การเรียนรู้
นอกห้องเรียน) 

 สถานการณ์ เศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม 

 เทคโนโลยี ความรู้ข่าวสาร 

 ความรู้ที่จําเป็นต่อการประกอบอาชีพ 

 การพัฒนาการเรียนรู้ทุกช่วงอายุ การ 
reskill, upskill, multiskill 

 Teaching 

 Classroom 
Management 

 ICT/Multi-Media 

 Learning Activity 

 ทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ 

 ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ทักษะการคิดวิเคราะห์วางแผน
ล่วงหน้า 

 ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

 ทักษะการสร้างสัมพันธภาพระหว่าง
บุคคล 

 ทักษะการอยู่ร่วมในสังคมและ
สิ่งแวดล้อมอย่างปลอดภัย 
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2. แผนพัฒนาด้านการวิจัย  

ในปีงบประมาณ 2563 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนางานวิจัยโดยมุ่งหวัง

ให้คณาจารย์และนักศึกษาได้รับการส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งในการทํางานวิจัย การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

และนวัตกรรม ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และประเทศชาติ ดังนี้ 

 การสร้างความเข้มแข็งงานวิจัย โดยส่งเสริมให้อาจารย์ทํางานวิจัย และผลงานทางวิชาการ ที่

สามารถนําไปใช้ในการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร และสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชน 

ท้องถิ่นได้ 

 ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารในระดับชาติ และระดับนานาชาติ  ที่ได้รับการอ้างอิง

ในฐานข้อมูล TCI และ Scopus  

 ขยายเครือข่ายด้านงานวิจัย กับภาครัฐ และภาคเอกชน 

 
3. แผนพัฒนาด้านการบริการวิชาการ 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เป็นหน่วยงานที่รวมทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ความสามารถใน
หลากหลายสาขา และมีเป้าหมายในการสร้างงานบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม
อย่างยั่งยืน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์จึงมีเป้าหมายหลักในการพัฒนาการให้บริการวิชาการเป็นศูนย์กลางการ
เรียนรู้ และบริการวิชาการ เพ่ิมขีดความสามารถแก่สังคม ชุมชน และท้องถิ่น เพ่ือการพัฒนาประเทศ โดยใน
ปีงบประมาณ 2563 คณะฯ มีนโยบายผลักดันการเกิดศูนย์ให้บริการวิชาการและวิชาชีพ ได้แก่  ศูนย์บริการวิชาชีพการ
บัญชี ศูนย์บริการวิชาชีพบริหารธุรกิจ ศูนย์บริการวิชาชีพท่องเที่ยวและการบริการ  

4. แผนงานด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม   
การดําเนินงานด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มุ่งเน้นให้คณาจารย์

และนักศึกษา มีความภาคภูมิใจ เห็นในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ภูมิปัญญาล้านนา และ
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมร่วมอนุรักษ์และสืบสานไปพร้อมกับการพัฒนาประเทศ ดังนี้  

• ส่งเสริมให้นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร รับรู้ในคุณค่า และร่วมอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีของท้องถิ่นและประเทศชาติ ผ่านการจัดการเรียนการสอน และ การทํากิจกรรม 
• ส่งเสริมการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการพัฒนาตนเอง และสังคม 

5. แผนงานด้านการบริหารจัดการหน่วยงาน  
 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มีการจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล นักศึกษามีความสุขในการเรียน 

การใช้ชีวิตในคณะ มหาวิทยาลัย คณาจารย์ มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในการทํางานมีความรักความสามัคคี และ
พร้อมที่ก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน ดังนี้ 

(1) พัฒนาการบริหารจัดการคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล   
• ปฏิบัติงานตามพันธกิจ และวิสัยทัศน์ตามหลักธรรมาภิบาล มีการติดตาม ตรวจสอ บ 

ประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ยืดหยุ่น คล่องตัว โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
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• บริหารงานบนฐานของความรู้ ควบคู่คุณธรรมอย่างเป็นระบบ และมีขั้นตอน 
• การบริหารงานในเชิงรุก เพ่ือมุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกัน โดยมีการสรุปผลการดําเนินงาน และ

ประเมินผลการดําเนินงานอย่างสม่ําเสมอ 
• ใช้แผนงานกําหนดงบประมาณ และใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า โดยใช้

งบประมาณเป็นเครื่องมือสนับสนุนการทํางาน ไม่ใช่ข้อจํากัดในการทํางาน  
• มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน รับผิดชอบงานในแต่ละเรื่องและทํางาน

ร่วมกับผู้บริหารได้โดยตรง 
• สร้างบรรยากาศการทํางานที่เป็นมิตร ให้บุคลากรมีความสุขในการทํางานอยู่ในสังคมที่เอ้ืออาทรต่อ

กัน 
• สร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี  

(2) สร้างความเข้มแข็งด้านวิชาการ 
• ปรับปรุงหลักสูตร ให้เป็นหลักสูตรวิชาชีพ ที่มีการบูรณาการการศึกษา ร่ วมกับหน่วยงานภาครัฐ 

และภาคเอกชน  
• การพัฒนาหลักสูตร Non degree เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) 
• ส่งเสริมการสร้างเครื่อข่ายความร่วมมือด้านวิชาการร่วมกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ เช่น

ประเทศจีน ไต้หวัน เป็นต้น 
• ส่งเสริมการใช้ภาษาต่างประเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับการเรียนการสอน 

(3) ส่งเสริมการทําผลงานทางวิชาการ เพ่ือขอตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผศ.) รองศาสตราจารย์ (รศ.) 
และศาสตราจารย์ (ศ.) 

• ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพ่ือขอตําแหน่งทางวิชาการ โดยตั้งคณะทํางานเพ่ือดูแล และให้การ
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดทําเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขอตําแหน่งทางวิชาการ   

(4) พัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้ในวิชาชีพสามารถประยุกต์ใช้ได้จริง 
• ส่งเสริมอาจารย์ให้มี 3 องค์ประกอบที่สําคัญ คือ ด้านความรู้ (Knowledge) ด้านสมรรถนะ 

(Competencies) และค่านิยม (Values) และประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้   
(5) พัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้ ทักษะการจัดการเรียนการสอนแบบศตวรรษที่ 21  

• ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพของอาจารย์ในคณะ ให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการออกแบบ
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่าง ๆ และการมีทัศนคติที่ดีงาม
ในความเป็นอาจารย์ มืออาชีพ 

(6) พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของสายวิชาการและสายสนับสนุน 
• ปรับปรุงระบบความดีความชอบ เพ่ือให้อาจารย์ และเจ้าหน้าที่มีแรงจูงใจในการทํางาน 
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(7) พัฒนางานการประกันคุณภาพการศึกษา 
• ใช้ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือ “พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ได้มาตรฐาน” 

สามารถ “สร้างคุณภาพบัณฑิต” อย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

• พัฒนาระบบการปฏิบัติงานเพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาใน
ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และมหาวิทยาลัย 

• ให้ความร่วมมือกับส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับคณะ และ
มหาวิทยาลัย 

(8) พัฒนางานการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 
• ให้ความสําคัญการประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพ่ือสร้างชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดี ในระดับท้องถิ่น และ

ระดับประเทศ 
• ประสานงาน และจัดการด้านการสื่อสารองค์กร ให้เกิดการรับรู้ ความเข้าใจ และสร้างความร่วมมือ 
• จัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างศิษย์เก่า  ศิษย์ปัจจุบัน อาจารย์อาวุโส 

อาจารย์ปัจจุบัน ผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่อย่างเป็นกัลยาณมิตร ผ่านกิจกรรมพัฒนาสังคม กิจกรรมทางศาสนา 
กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณี  

• สร้างการรับรู้ ประสานความเข้าใจ สร้างความร่วมมือ และการมีส่วนร่วมในการดําเนินงาน 
• ให้ความสําคัญกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา เพ่ือการสื่อสาร และการสนับสนุนการ

บริหารคณะ 
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ประกอบด้วย 

 แผนงานด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา 

 แผนงานด้านการวิจัย 

 แผนงานด้านการบริการวิชาการ 

 แผนงานด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 แผนงานด้านการบริหารจัดการหน่วยงาน 

 แผนงานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

 

 

 

 



พันธกิจหลัก : 

ประเด็นยุทธศาสตร์  : การพัฒนาการศึกษาเพ่ือผลิตก าลังคนนักปฏิบัติ (Hands-on)

เป้าประสงค์  : เพ่ือผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติท่ีมีความรอบรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และมีสมรรถนะวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการเพ่ือพัฒนาประเทศ 

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์  : 

2 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ตามกรอบ TQF และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย อยู๋ในระดับ 4.25

ระดับ
หลักสูตร

ระดับคณะ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ

.
มี.ค. เม.ย

.
พ.ค

.
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เงินรายได้

1.1 กิจกรรมการจัดหานักศึกษาเชิงรุกคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์               30,000 รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและ

กิจการนักศึกษา

1.ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
2.การตลาด
3.การท่องเท่ียวและการบริการ
4.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
5.จอมทอง
6.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

1.2 โครงการแนะแนวการศึกษาและประชาสัมพันธ์วิชาเอกการจัดการ
ธุรกิจสมัยใหม่ และโครงการร่วม บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุจ ากัด

            150,000 รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและ

กิจการนักศึกษา

Central

1.3 โครงการการแนะแนวและประชาสัมพันธ์โครงการร่วมบริษัท CP All
 จ ากัด

              45,000 รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและ

กิจการนักศึกษา

CP

2. โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย
อุดมศึกษาพ่ีเล้ียงคณะบริหารธุรกิจและศิลป
ศาสตร์ (โครงการพ่ีเล้ียงกับนักเรียน
มัธยมศึกษา งปม. อุดมศึกษา (งบสกอ.)

2.1.  กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอุดมศึกษาพ่ีเล้ียงคณะ
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ (โครงการพ่ีเล้ียงกับนักเรียนมัธยมศึกษา 
งปม. อุดมศึกษา (งบสกอ.)

                   -   รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและ

กิจการนักศึกษา
(กท.

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2. สัดส่วนการรับ
นักศึกษาสายวิชาชีพต่อ
สายวิชาการ เป็น 70 : 30

3.1 3. โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย
อุดมศึกษาพ่ีเล้ียงคณะบริหารธุรกิจและศิลป
ศาสตร์ (อาชีวศึกษา)  ***มอบให้แต่ละ
หลักสูตรไปพิจารณา และเลือกเครือข่ายหน่ึง
แห่ง***

 3.1 กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอุดมศึกษาพ่ีเล้ียง 
(อาชีวศึกษา) วิชาเอกการจัดการธุรกิจร่วมกับวิชาเอกการจัดการ
ส านักงาน
3.2 กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอุดมศึกษาพ่ีเล้ียง (อาชีวศึกษา)
 หลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

              70,000 รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและ

กิจการนักศึกษา

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

4.1 พัฒนาศักยภาพด้านภาษาสู่ระดับสากลส าหรับนักศึกษาและบุคลากร               73,500 รองคณบดี
ฝ่าย

วิชาการ
และกิจการ
นักศึกษา

ศูนย์ภาษา 6  พ้ืนท่ี

งบประมาณ

4. แผนงานโครงการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพ
ผู้เรียน 
(ศูนย์ภาษา)

1. โครงการจัดหานักศึกษาเชิงรุกคณะ
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

2. ผลิตบัณฑิตให้มีอัตลักษณ์ 
SMART BALA Hands - On

4. ร้อยละนักศึกษาช้ันปี
สุดท้ายท่ีผ่านเกณฑ์การ
สอบทักษะ ด้านภาษา
และไอที

1. พัฒนาการแนะแนวการศึกษา
และการรับนักศึกษาเชิงรุก

1. ร้อยละของจ านวน
นักศึกษาท่ีเป็นไปตาม
แผนรับนักศึกษา

3.1

แผนงานด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2563

  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์   

การเรียนการสอน

1 ร้อยละของบัณฑิตท่ีมีงานท าตรงตามสาขาวิชาชีพ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 85 ของจ านวนนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ท้ังหมด

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดกลยุทธ์

เกณฑ์ประกันคุณภาพ
การศึกษา

โครงการ  กิจกรรม

ระยะเวลาในการด าเนินงาน

ผู้ก ากับแผนงาน ผู้รับผิดชอบ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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ระดับ
หลักสูตร

ระดับคณะ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ

.
มี.ค. เม.ย

.
พ.ค

.
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เงินรายได้

งบประมาณ

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดกลยุทธ์

เกณฑ์ประกันคุณภาพ
การศึกษา

โครงการ  กิจกรรม

ระยะเวลาในการด าเนินงาน

ผู้ก ากับแผนงาน ผู้รับผิดชอบ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

4.2 พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพทักษะการส่ือสารภาษาจีน             600,000 รองคณบดี
ฝ่าย

วิชาการ
และกิจการ
นักศึกษา

ศูนย์ภาษา เชียงใหม่

4.3 การพัฒนาสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษของนักศึกษา             958,200 รองคณบดี
ฝ่าย

วิชาการ
และกิจการ
นักศึกษา

ศูนย์ภาษา 6  พ้ืนท่ี

5. โครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่คณะ
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

5.1  กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรใหม่ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์             200,000 รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและ

กิจการนักศึกษา

งานพัฒนาหลักสูตร

6. โครงการพัฒนาหลักสูตประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส) คณะบริหารธุรกิจและ
ศิลปศาสตร์

6.1 กิจกรรมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาหลักสูตร
ประดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) คณะบริหารธุรกิจและศิลป
ศาสตร์

            100,000 รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและ

กิจการนักศึกษา

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์(ตาก)

5. พัฒนาหลักสูตรเพ่ือส่งเสริมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long 
Learning)

9. ร้อยละของหลักสูตรท่ี
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต

7.1 กิจกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร คณะบริหารธุรกิจและ
ศิลปศาสตร์

185,000 รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและ

กิจการนักศึกษา

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการ
นักศึกษา

7.2  กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างแนวทางพัฒนาหลักสูตรใหม่แบบ
เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้

            215,000 รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและ

กิจการนักศึกษา

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการ
นักศึกษา

5.1,5.2,
5.3

7. ร้อยละของหลักสูตรท่ี
นักศึกษามีผลการเรียนรู้
เป็นไปตามท่ีหลักสูตร
ก าหนด

4. พัฒนาหลักสูตร เพ่ือพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพของบัณฑิตให้
เป็นผู้มีความ รอบรู้ มีความเป็น
เลิศทางวิชาชีพ เพ่ือการพัฒนา
ประเทศ

6. สร้างความเข้มแข็งด้านวิชาการ
โดยปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสม
กับบริบทของคณะในแต่ละจังหวัด 
และสอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงาน

10. จ านวนหลักสูตรท่ีได้รับการ
ปรับปรุงให้จัดการเรียนรู้เน้นการ
พัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการ 
เพ่ือให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
 และสอดคล้องกับตลาดแรงงาน 
ตามบริบทของหลักสูตรในคณะท่ี
เปิดการเรียนการสอนในแต่ละ
จังหวัด

5.1 7. โครงการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรคณะ
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

4. แผนงานโครงการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพ
ผู้เรียน 
(ศูนย์ภาษา)

2. ผลิตบัณฑิตให้มีอัตลักษณ์ 
SMART BALA Hands - On

4. ร้อยละนักศึกษาช้ันปี
สุดท้ายท่ีผ่านเกณฑ์การ
สอบทักษะ ด้านภาษา
และไอที

55



พันธกิจหลัก

ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์

ระดับ
หลักสูตร

ระดับ
คณะ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย

.

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผ่นดิน ผลประโยชน์

4.1,4.2 2.1,2.2 1. โครงการพัฒนาบุคลากรสู่การท าวิจัยและบทความวิชาการเพ่ือ
เผยแพร่และเล่ือนต าแหน่งทางวิชาการและวิชาชีพ (นักวิจัยหน้า
ใหม่ - นักวิจัยระดับกลาง)

150,000 รองคณบดีฝ่าย
วิจัยและบริการ

วิชาการ

ฝ่ายวิจัยฯ
(ส่วนกลาง)

4.1,5.2 2.1 2. กิจกรรมการจัดหาพ่ีเล้ียงให้ค าปรึกษาในการตรวจ Model/
เคร่ืองมือทางสถิติการวิเคราะห์และแปรผล (นักวิจัยหน้าใหม่)

รองคณบดีฝ่าย
วิจัยและบริการ

วิชาการ

หัวหน้างานวิจัยและบริการ
วิชาการ

12. จ านวนผลงานวิจัยท่ีสามารถ
น าไปพัฒนาการเรียนการสอน

5.2 2.2 3. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการท าวิจัย เพ่ือพัฒนาการ
เรียนการสอนของอาจารย์ประจ าหลักสูตร (บูรณาการงานวิจัย
กับการเรียนการสอน

39,910 รองคณบดีฝ่าย
วิจัยและบริการ

วิชาการ

(ผศ.ชัชฎาพร)
หลักสูตรระบบสารสนเทศ

ทางธุรกิจ

4.2 2.3 4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้การเขียน
บทความให้สามารถน างานวิจัยเผยแพร่ในเวทีระดับชาติและ
นานาชาติ (นักวิจัยระดับกลาง)

150,000 รองคณบดีฝ่าย
วิจัยและบริการ

วิชาการ

ฝ่ายวิจัยฯ
(ส่วนกลาง)

ร้อยละของงานวิจัยท่ีมีองค์ความรู้ สามารถน่าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอน หรือชุมชน และเผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ  หรือจดสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร ไม่ต่่ากว่าร้อยละ 70 ของผลงานวิจัยท้ังหมด

 แผนงานวิจัย ประจ่าปีงบประมาณ 2563

  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์   
การวิจัย

การพัฒนางานวิจัยเพ่ือการเติบโตร่วมกับการพัฒนาประเทศ ตอบสนองต่อความต้องการของท้องถ่ิน โดยบูรณาการระหว่างศาสตร์และใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการยกระดับศักยภาพภาคธุรกิจ ภาคการผลิต ภาคบริการ

เพ่ือให้คณาจารย์และนักศึกษาได้รับการส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งในการท างานวิจัย การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และนวัตกรรม ท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และประเทศชาติ 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดกลยุทธ์

เกณฑ์ประกันคุณภาพ
การศึกษา

โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลาในการด่าเนินงาน

ผู้ก่ากับแผนงาน

งบประมาณ

11. ร้อยละของอาจารย์ท่ีได้รับ
การพัฒนาทักษะในการท าวิจัยท่ี
สามารถน าไปสู่การรับทุน
สนับสนุนการท าวิจัยจาก
หน่วยงานภายนอก

7. พัฒนาอาจารย์ด้านทักษะใน
การท าวิจัย ท่ีสามารถน าไปสู่
การรับทุนสนับสนุนการท าวิจัย
จากหน่วยงานภายนอก หรือ
น าไปใช้ในการพัฒนาการเรียน
การสอน

8. ส่งเสริมการท าวิจัย และการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติ
 และระดับนานาชาติ

13.  จ านวนผลงานวิจัย และ
นวัตกรรมท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติและนานาชาติ

ผู้รับผิดชอบ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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ระดับ
หลักสูตร

ระดับ
คณะ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย
.

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผ่นดิน ผลประโยชน์

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดกลยุทธ์

เกณฑ์ประกันคุณภาพ
การศึกษา

โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลาในการด่าเนินงาน

ผู้ก่ากับแผนงาน

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

4.2 2.3 5. โครงการวารสารคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ราชมงคล
ล้านนา

130,000 รองคณบดีฝ่าย
วิจัยและบริการ

วิชาการ

บรรณาธิการวารสารคณะ
บริหารธุรกิจฯ /

ฝ่ายวิจัยฯ
(ส่วนกลาง)

4.2 2.3 6. โครงการการจัดประชุมวิชาการระดับชาติภาคธุรกิจและ
อุตสาหกรรม ร่วมกับวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

55,090   รองคณบดีฝ่าย
วิจัยและบริการ

วิชาการ

ฝ่ายวิจัยฯ
(ส่วนกลาง)

4.2 2.1,2.3 7. กิจกรรมประกาศเกียรติคุณยกย่องนักวิจัยและพ่ีเล้ียงนักวิจัย
ดีเด่นประจ าปี

-        รองคณบดีฝ่าย
วิจัยและบริการ

วิชาการ

ฝ่ายวิจัยฯ
(ส่วนกลาง)

8. ส่งเสริมการท าวิจัย และการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติ
 และระดับนานาชาติ

13.  จ านวนผลงานวิจัย และ
นวัตกรรมท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติและนานาชาติ
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พันธกิจหลัก

ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์

ระดับหลักสูตร ระดับคณะ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ

.

มี.ค

.

เม.ย. พ.ค

.

มิ.ย

.

ก.ค

.

ส.ค

.

ก.ย.
แผ่นดิน ผลประโยชน์

3.1 1. โครงการบริการวิชาการ การน าความรู้สู่
ชุมชน  
(ครูได้สอน นักศึกษาได้ฝึก ชุมชนได้ประโยชน์)

135,000 ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายบริการ
วิชาการ

ฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ

(ส่วนกลาง)

3.1 2. โครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับ
การบริการวิชาการ หลักสูตรการท่องเท่ียว
และการบริการ

           -   ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายบริการ
วิชาการ

หลักสูตรการ
ท่องเท่ียวและ
การบริการ

จ านวนชุมชนท่ีเกิดความเข้มแข็ง และได้รับบริการทางวิชาการท่ีสร้างประโยชน์ให้กับตนเอง ชุมชน และสังคม   อย่างน้อย 6 ชุมชน

  แผนงานบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2563

  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์   

การบริการวิชาการ

พัฒนามหาวิทยาลัยให้มีศักยภาพด้านบริการวิชาการเพ่ือสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน สังคม โดยน าศาสตร์แห่งพระราชามาสร้างความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ืองและย่ังยืน และเป็นก าลังส าคัญของประเทศ

เพ่ือให้คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ และบริการวิชาการ เพ่ิมขีดความสามารถแก่สังคม ชุมชน และท้องถ่ิน เพ่ือการพัฒนาประเทศ

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดกลยุทธ์

เกณฑ์ประกันคุณภาพ
การศึกษา โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลาในการด าเนินงาน

ผู้ก ากับแผนงาน
งบประมาณ

9. ส่งเสริมให้คณะบริหารธุรกิจและ
ศิลปศาสตร์เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้
และการบริการวิชาการบนพ้ืนฐาน
ความต้องการของชุมชนและท้องถ่ิน

5.214. จ านวนงานบริการวิชาการท่ี
สามารถน าไปพัฒนาการเรียนการสอน

ผู้รับผิดชอบพ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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ระดับหลักสูตร ระดับคณะ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ

.
มี.ค
.

เม.ย. พ.ค
.

มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย.
แผ่นดิน ผลประโยชน์

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดกลยุทธ์

เกณฑ์ประกันคุณภาพ
การศึกษา โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลาในการด าเนินงาน

ผู้ก ากับแผนงาน
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบพ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

3.1 3. โครงการอบรมพัฒนาความรู้ต่อเน่ืองทาง
วิชาชีพบัญชีของผู้ท าบัญชี (CPD) : หลักสูตร 
"ประเด็นการเปล่ียนแปลงทางภาษีอากร
ส าหรับธุรกิจและการจัดเตรียมข้อมูลส าหรับ
ปิดงบการเงินประจ าปี

           -   ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายบริการ
วิชาการ

สาขาการบัญชี
เชียงใหม่

3.1 4. โครงการอบรมพัฒนาความรู้ต่อเน่ืองทาง
วิชาชีพบัญชีของผู้ท าบัญชี (CPD) : หลักสูตร 
"UPDATE ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิม
 และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย"  (เชียงราย)

           -   ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายบริการ
วิชาการ

สาขาการบัญชี
เชียงราย

5.2 3.1 5.  โครงการอบรมพัฒนาความรู้ต่อเน่ืองทาง
วิชาชีพบัญชีของผู้ท าบัญชี (CPD)  (ตาก)

           -   ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายบริการ
วิชาการ

สาขาการบัญชีตาก

15. จ านวนผู้มีส่วนได้เสียท่ีได้รับ
ประโยชน์จากการบริการวิชาการด้าน
การบัญชี ด้านการบริหารธุรกิจและ
ด้านการท่องเท่ียวและ การบริการ

5.2 3.1 6. โครงการทดลองการจัดต้ังศูนย์การเรียนรู้ 
ให้บริการและค าปรึกษาภายในคณะ
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

           -   ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายบริการ
วิชาการ

ฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ

(ส่วนกลาง)

9. ส่งเสริมให้คณะบริหารธุรกิจและ
ศิลปศาสตร์เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้
และการบริการวิชาการบนพ้ืนฐาน
ความต้องการของชุมชนและท้องถ่ิน

5.214. จ านวนงานบริการวิชาการท่ี
สามารถน าไปพัฒนาการเรียนการสอน

59



พันธกิจหลัก

ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์

ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. แผ่นดิน ผลประโยชน์

1. กิจกรรมรดน ้ำด้ำหัว คณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์               50,000 งำนกิจกำร
นักศึกษำ

2. กิจกรรมสืบสำนวัฒนธรรมประเวณีป๋ีใหม่เมือง - 
จอมทอง

              10,400 จอมทอง

2. โครงกำรท้ำบุญ คณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์               30,000 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำย
กิจกำรนักศึกษำ

งำนกิจกำร
นักศึกษำ

3. โครงกำรนพไหว้สำบูชำครู ประจ้ำปีกำรศึกษำ 2563               15,000 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำย
กิจกำรนักศึกษำ

งำนกิจกำร
นักศึกษำ

1. จิตอำสำอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม               10,360 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำย
กิจกำรนักศึกษำ

จอมทอง

2. ร่วมใจปลูกป่ำฟ้ืนฟูธรรมชำติสีเขียว               14,990 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำย
กิจกำรนักศึกษำ

จอมทอง

                4,700 จอมทอง

              15,000 งำนกิจกำร
นักศึกษำ

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดกลยุทธ์
เกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา

โครงการ กิจกรรม

ระยะเวลาในการด าเนินงาน

ผู้ก ากับแผนงาน ผู้รับผิดชอบพ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
งบประมาณ

ร้อยละของนักศึกษำ และบุคลำกร ท่ีมีเข้ำร่วมกิจกรรม เกิดควำมภำคภูมิใจ และเห็นคุณค่ำของศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญำท้องถ่ิน และร่วมรักษำส่ิงแวดล้อม ไม่ต้่ำกว่ำร้อยละ 90 ของจ้ำนวนนักศึกษำทั งหมด

แผนงานด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ 2563

  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์   

ศิลปะวัฒนธรรม 

ท้ำนุบ้ำรุงศิลปวัฒนธรรม  และส่ิงแวดล้อม  เพ่ือธ้ำรงรักษำไว้ซ่ึงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำ สร้ำงสมดุล ของสังคมกับส่ิงแวดล้อม

เพ่ือให้คณำจำรย์และนักศึกษำ มีควำมภำคภูมิใจ เห็นในคุณค่ำของศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถ่ิน ภูมิปัญญำล้ำนนำ และทรัพยำกรธรรมชำติส่ิงแวดล้อมร่วมอนุรักษ์และสืบสำนไปพร้อมกับกำรพัฒนำประเทศ 

10. ส่งเสริมให้นักศึกษำ 
อำจำรย์ และบุคลำกร รับรู้
ในคุณค่ำศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญำล้ำนนำ และ
ทรัพยำกรธรรมชำติ
ส่ิงแวดล้อม

16. จ้ำนวนโครงกำร/กิจกรรมท่ีนักศึกษำ
 อำจำรย์ และบุคลำกร รับรู้ในคุณค่ำ 
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำล้ำนนำ และ
ทรัพยำกรธรรมชำติส่ิงแวดล้อม

3.2 4.1 1. โครงกำรรดน ้ำด้ำหัว ประจ้ำปี 2563

5. โครงกำรสืบสำนประเพณีหล่อเทียนและถวำยเทียนจ้ำน้ำพรรษำ 
ประจ้ำปี 2563

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำย
กิจกำรนักศึกษำ

4. โครงกำรรับรู้คุณค่ำทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำย
กิจกำรนักศึกษำ
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ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. แผ่นดิน ผลประโยชน์

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดกลยุทธ์
เกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา

โครงการ กิจกรรม

ระยะเวลาในการด าเนินงาน

ผู้ก ากับแผนงาน ผู้รับผิดชอบพ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
งบประมาณ

1. กิจกรรมกำดหม่ัวคัวกิน ย้อนถ่ินล้ำนนำ ประจ้ำปี 
2563

              90,000 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำย
กิจกำรนักศึกษำ

งำนกิจกำร
นักศึกษำ

2. กิจกรรมกำดหม่ัวคัวกิน ย้อนถ่ินล้ำนนำ นักศึกษำ
หลักสู๖ร CP All ประจ้ำปี 2563

              50,000 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำย
กิจกำรนักศึกษำ

CP ALL

1. กิจกรรมกำรเรียนรู้ข้ำมวัฒนธรรม (Experience 
Culturl Diversities) - IBM

              10,000 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำย
กิจกำรนักศึกษำ

IBM

2. กิจกรรมกำรอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมไทยและ
ภูมปัญญำท้องถ่ินแก่นำนำชำติ - BE

              10,000 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำย
กิจกำรนักศึกษำ

BE

3. กิจกรรมบูรณำกำรด้ำนควำมรู้สุนทรียศำสตร์ สู่กำร
สืบฮีต สำนฮอย ย้อนรอยล้ำนนำ ครั งท่ี 2 - EIC

              10,000 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำย
กิจกำรนักศึกษำ

EIC

12. ส่งเสริมกำรน้ำปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียงในกำร
พัฒนำตนเองและสังคม

18. จ้ำนวนโครงกำร/กิจกรรมท่ีนักศึกษำ
และบุคลำกรน้ำปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
ไปปรับใช้และเกิดประโยชน์ต่อชุมชน
และผู้เรียน

3.2,4.1 4.1

6. โครงกำรกำดหม่ัวคัวกิน ย้อนถ่ินล้ำนนำ ประจ้ำปี 256311. ส่งเสริมกำรร่วมอนุรักษ์
และสืบสำนวัฒนธรรม
ประเพณีผ่ำนกำรจัดกำร
เรียนกำรสอน และกำรท้ำ
กิจกรรม

17. จ้ำนวนโครงกำร/กิจกรรม ด้ำน
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำล้ำนนำ และ
ทรัพยำกรธรรมชำติส่ิงแวดล้อมท่ีบูรณำ
กำรกับกำรเรียนกำรสอน หรือกิจกรรม
นักศึกษำ

5.2 4.1

7. โครงกำรเรียนรู้วัฒนธรรม อนุรักษ์ และสืบทอดวัฒนธรรมไทยและ
ภูมิปัญญำท้องถ่ินแก่ชำวต่ำงประเทศ
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พันธกิจหลัก

ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์

ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. แผ่นดิน ผลประโยชน์

13. ส่งเสริมการท าผลงานทาง
วิชาการเพ่ือขอต าแหน่งทาง
วิชาการ ผศ. รศ. และ ศ.

19. ร้อยละของบุคลากรท่ีมีต าแหน่งทางวิชาการ 4.2 1.3 กิจกรรมการพัฒนาความพร้อมในการเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายผู้สอน (ผศ. 
รศ.)

กิจกรรมการพัฒนาความพร้อมในการเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายผู้สอน 
(ผศ. รศ.)

                       -   รองคณบดีด้าน
บริหารและแผน

ยุทธศาสตร์

งานพัฒนาบุคลากร

14. พัฒนาอาจารย์ให้สามารถ
จัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผลลัพธ์การ
เรียนรู้

20. ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนาให้
สามารถจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้

4.1 5.1 1. กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการใน
การเพ่ิมศักยภาพเชิงวิชาการและวิชาชีพ

             250,000 รองคณบดีด้าน
บริหารและแผน

ยุทธศาสตร์

งานพัฒนาบุคลากร

15. พัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้
 ทักษะการจัดการเรียนการ
สอนแบบศตวรรษท่ี 21 และ
วิชาชีพท่ีเหมาะสมท่ีสามารถ
ประยุกต์ใช้ได้จริง

21. ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนาให้มี
ความรู้ ทักษะการจัดการเรียนการสอนแบบ
ศตวรรษท่ี 21 และวิชาชีพท่ีเหมาะสมท่ีสามารถ
ประยุกต์ใช้ได้จริง

4.1 5.1 2. กิจกรรมเข้าร่วมการประชุมสัมมนาทาง
วิชาการด้านการศึกษาทางการบัญชี  
3. กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรวิชาชีพเฉพาะ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

               170,288 รองคณบดีด้าน
บริหารและแผน

ยุทธศาสตร์

งานพัฒนาบุคลากร

ผู้ก ากับแผนงาน

 1. โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่
 และทักษะวิชาชีพข้ันสูง (Advanced Practice 
Professional)

2 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรด้านภาวะความสุขในการท างาน และการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการหน่วยงานตามหลักธรรมาภิบาล อยู่ในระดับไม่น้อยกว่า 4.00

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดกลยุทธ์
เกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา

โครงการ กิจกรรม

ระยะเวลาในการด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบพ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
งบประมาณ

1 ร้อยละของตัวช้ีวัดของแผนกลยุทธ์บรรลุตามเป้าหมายของการด าเนินการในแต่ละปี โดยมีการก ากับติดตามในรูป Deming Cycle (PDCA) ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ของจ านวนตัวช้ีวัดท้ังหมด

การบริหารจัดการหน่วยงาน

พัฒนาการบริหารจัดการ การสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือสู่การเป็นองค์กรธรรมภิบาล และองค์กรคุณภาพท่ีมีขีดความสามารถสูง (HPO)

เพ่ือให้คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มีการจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล นักศึกษามีความสุขในการเรียน การใช้ชีวิตในคณะ มหาวิทยาลัย คณาจารย์ มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความสุขในการท างานมีความรักความสามัคคี และพร้อมท่ีก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน 

  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์   

แผนงานด้านบริหารจัดการหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563
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ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. แผ่นดิน ผลประโยชน์

ผู้ก ากับแผนงานกลยุทธ์ ตัวช้ีวัดกลยุทธ์
เกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา

โครงการ กิจกรรม

ระยะเวลาในการด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบพ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
งบประมาณ

2. โครงการอบรมและทดสอบความรู้ความสามารถ
เพ่ือขอรับใบอนุญาตประกอบอาชีพมัคคุเทศก์

                50,000 รองคณบดีด้าน
บริหารและแผน

ยุทธศาสตร์

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและกิจการ

นักศึกษา

3.1 กิจกรรมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การ
จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร 
(มคอ.7)   คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
ประจ าปีการศึกษา 2562

               304,980 ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
ประกันคุณภาพ

การศึกษา

งานประกันคุณภาพ
การศึกษา

3.2 กิจกรรมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร (ส่วนกลาง) 
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประจ าปี
การศึกษา 2562

               319,770 ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
ประกันคุณภาพ

การศึกษา

งานประกันคุณภาพ
การศึกษา

3.3 กิจกรรมโครงการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษา ระดับคณะ (ส่วนกลาง) คณะ
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประจ าปี
การศึกษา 2562

               175,410 ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
ประกันคุณภาพ

การศึกษา

งานประกันคุณภาพ
การศึกษา

23.  ร้อยละความส าเร็จของตัวช้ีวัดของกลยุทธ์ท่ี
เป็นไปตามเป้าหมาย

5.1 4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการติดตามผล
การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
2563 และการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประมาณ
ประจ าปี 2564

1. กิจกรรม การประชุมทบทวนและติดตามผล
การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
 2563  
2. กิจกรรม การประชุมรายงานผลการ
ด าเนินงานประจ าปี 2563 คณะบริหารธุรกิจ
และศิลปศาสตร์  3. กิจกรรม การประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือรับมอบนโยบายการบริหารงาน 
และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2564

                         -                  100,000 รองคณบดีด้าน
บริหารและแผน

ยุทธศาสตร์

งานยุทธศาสตร์และ
แผน

1.1,1.2,1.3,1.4,1
.5,1.6,2.1,2.2,2.
3,4.1,5.1,5.2

1.1,2.1,2.2,3.1,3.
2,3.3,4.1,4.2,4.3,
5.1,5.2,5.3,5.4,6.
1

3. โครงการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
ประจ าปีการศึกษา 2562

16. พัฒนางานการประกัน
คุณภาพการศึกษา

22. ระดับผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร และคณะตามเกณฑ์ สกอ.
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ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. แผ่นดิน ผลประโยชน์

ผู้ก ากับแผนงานกลยุทธ์ ตัวช้ีวัดกลยุทธ์
เกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา

โครงการ กิจกรรม

ระยะเวลาในการด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบพ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
งบประมาณ

24. มีการด าเนินการจัดการความรู้อย่างเป็น
ระบบ  และน าไปสู่การน าไปสู่องค์ความรู้ท่ี
ชัดเจน และน าไปสู่การปฏิบัติ

5.1 5. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการองค์
ความรู้ของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

1. กิจกรรม ประชุมคณะกรรมการเพ่ือหารือ
แนวทางการด าเนินงานการจัดการความรู้
2. กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการวิธีการจัดการ
ความรู้ให้เป็นระบบ และการจัดท าแผนการ
จัดการความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. กิจกรรม  Show and share  การสร้างและ
แสวงหาความรู้ เพ่ือการจัดการความรู้ให้เป็น
ระบบ
4. กิจกรรม การประมวลและกล่ันกรองความรู้ 
เพ่ือการแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้
5. กิจกรรม ติดตามผลการด าเนินงานการน า
ความรู้มาใช้ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

                  9,000 รองคณบดีด้าน
บริหารและแผน

ยุทธศาสตร์

งานจัดการองค์ความรู้

25. จ านวนหัวข้อความเส่ียงท่ีใช้การบริหาร
ความเส่ียงและด าเนินการให้ความเส่ียงลดลง
จากเดิม

5.1 กิจกรรมการจัดการความเส่ียงของคณะ
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

-                        รองคณบดีด้าน
บริหารและแผน

ยุทธศาสตร์

งานบริหารความเส่ียง

26. จ านวนหลักสูตรท่ีบริหารจัดการคุ้มทุน 
สามารถบริหารจัดการการเงินงบประมาณของ
คณะฯ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเกิดความ
คุ้มค่า

5.1 การจัดท าต้นทุนต่อหน่วยของแต่ละหลักสูตร
(งานงบประมาณของคณะฯ ด าเนินการจัดท า
ต้นทุนต่อหน่วยของทุกหลักสูตรทุกพ้ืนท่ี)

รองคณบดีด้าน
บริหารและแผน

ยุทธศาสตร์

งานงบประมาณ

27. จ านวนระบบสารสนเทศท่ีได้รับการพัฒนา
ให้สอดคล้องกับกิจกรรมของคณะฯ น าไปเป็น
ข้อมูลในการบริหารจัดการ และบ ารุงรักษาให้
อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

5.1 กิจกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการท าวิจัยและผลงานวิชาการ

รองคณบดีด้าน
บริหารและแผน

ยุทธศาสตร์

งานวิทยบริการและ
เทคโนโลยี

สารสนเทศ ฝ่าย
ประชาสัมพันธ์

16. พัฒนางานการประกัน
คุณภาพการศึกษา
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ผู้ก ากับแผนงานกลยุทธ์ ตัวช้ีวัดกลยุทธ์
เกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา

โครงการ กิจกรรม

ระยะเวลาในการด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบพ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
งบประมาณ

17. พัฒนาระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
สายวิชาการและสายสนับสนุน

28. ระดับความพึงพอใจของการประเมินผล
การปฏิบัติงานของสายวิชาการและสายสนับสนุน

4.3 5.1 6. โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพภายในกระบวนการท างาน

1. กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพภายในกระบวนการท างาน
2. กิจกรรม การประเมินความพึงพอใจของการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสาย
สนับสนุน

54,000                รองคณบดีด้าน
บริหารและแผน

ยุทธศาสตร์

งานบุคลากร

29. ร้อยละผลการประเมินของคณะ
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ด้านหลักธรรมาภิ
บาล

5.1 การประเมินของคณะบริหารธุรกิจและศิลป
ศาสตร์ด้านหลักธรรมาภิบาล

รองคณบดีด้าน
บริหารและแผน

ยุทธศาสตร์

งานเลขานุการคณบดี

30. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรด้านภาวะ
ความสุขในการท างาน

5.1 การวัดระดับความพึงพอใจของบุคลากรด้าน
ภาวะความสุข คณะบริหารธุรกิจและศิลปสาสตร์

รองคณบดีด้าน
บริหารและแผน

ยุทธศาสตร์

งานเลขานุการคณบดี

31. จ านวนพ้ืนท่ีหน่วยงานท่ีมีการสร้าง
บรรยากาศและสภาพแวดล้อมท่ีดี ท้ังเชิง
วิชาการและคุณภาพชีวิต (Green Faculty)

19. พัฒนางานการ
ประชาสัมพันธ์และส่ือสาร
องค์กร

32. ระดับความพึงพอใจของการประเมินผลงาน
การประชาสัมพันธ์และส่ือสารองค์กร

7. โครงการ ส่งเสริมส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้เพ่ือ
การส่ือสารองค์กร ผ่านส่ือประชาสัมพันธ์

กิจกรรม เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารแต่ละ
หลักสูตรในคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้แก่
 นักเรียน นักศึกษา อาจารย์ ผ่านส่ือต่างๆ

50,000 รองคณบดีด้าน
บริหารและแผน

ยุทธศาสตร์

งานวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

     

65



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. คณะ/มทร. สโมสรนักศึกษา

MA+1 1. โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและการพัฒนา
ศักยภาพเพ่ือน าไปสู่ความเป็นเลิศของนักบัญชีในศตวรรษท่ี
 21

1.1 การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและการพัฒนาศักยภาพเพ่ือน าไปสู่ความเป็นเลิศของนักบัญชีในศตวรรษ
ท่ี 21

51,600             -            รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและ

กิจการนักศึกษา

การบัญชี

MA+1 2. พิธีไหว้ครูคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ -                  25,000       ผู้ช่วยคณบดีด้าน
กิจกรรมนักศึกษา

สโมสรนักศึกษา

MA+1 3. นมัสการครูบาศรีวิชัย -                  20,000       ผู้ช่วยคณบดีด้าน
กิจกรรมนักศึกษา

สโมสรนักศึกษา

MA+1 4. อบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ -                  252,000     ผู้ช่วยคณบดีด้าน
กิจกรรมนักศึกษา

สโมสรนักศึกษา

MA+1 5. ถวายเทียนพรรษา -                  15,000       ผู้ช่วยคณบดีด้าน
กิจกรรมนักศึกษา

สโมสรนักศึกษา

AA+2
B+3
S+4
RL+6
T+5

6. โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ คณะ
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

6.1 กิจกรรมท่ี 1 แข่งขันทักษะและสัมมนาทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. คร้ังท่ี 8
6.2 กิจกรรมท่ี 2 แข่งขันทักษะวิชาการศิลปศาสตร์ราชมงคลแห่งประเทศไทย คร้ังท่ี 5 
6.3 โครงการท่ี 3 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพ่ือการแข่งขันในระดับชาติและนานาชาติคณะบริหารธุรกิข
และศิลปศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2562-2563
6.4 โครงการท่ี 4 โครงการร่วมแข่งขันตอบค าถามทางการบัญชี ระดับประเทศ คร้ังท่ี 8

800,000           -            รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและ

กิจการนักศึกษา

งานพัฒนา
นักศึกษา/
หลักสูตร

7.1 จัดแสดงนิทรรศการและผลงานความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ วิชาชีพ ของนักศึกษา เพ่ือส่งเสริม
ศักยภาพนักศึกษาสู่ระดับชาติ และนานาชาติ (BALA Exhibition 2019)
- กิจกรรมการจัดแสดงนิทรรศการและผลงานด้านวิชาการของนักศึกษา วิชาเอกการจัดการส านักงาน
- กิจกรรมการน าเสนอผลงานจากการเรียนการสอนในวิชาเอกการจัดการธุรกิจ
- กิจกรรมการจัดนิทรรศการและกิจกรรมพัมนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
- กิจกรรมอบรมสัมมนา Employability Skills

           300,000 -            รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและ

กิจการนักศึกษา

งานพัฒนา
นักศึกษา/
หลักสูตร

7.2 กิจกรรมอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานการค้าอาเซียน              30,000 -            รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและ

กิจการนักศึกษา

การจัดการ
ธุรกิจระหว่าง

ประเทศ

เงินรายได้

AA+2
B+3
S+4
RL+6
T+5

7. โครงการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาเพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมี
คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตามกรอบ TQF ของ
หลักสูตร คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

2. ผลิตบัณฑิตให้มีอัต
ลักษณ์ SMART BALA 
Hands - On

3. ส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้การพัฒนาผู้เรียน
แบบ บูรณาการ เพ่ือให้
บัณฑิตมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ เหมาะสมในการ
ใช้ชีวิตและท างานใน
ศตวรรษท่ี 21

3. ร้อยละของ
นักศึกษาทุกช้ันปี
ได้รับการส่งเสริม
สนับสนุนให้มี
ทักษะตามกรอบ 
TQF และ
คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ของคณะ
และมหาวิทยาลัย
4. ร้อยละ
นักศึกษาช้ันปี
สุดท้ายท่ีผ่าน
เกณฑ์การสอบ
ทักษะ ด้านภาษา
และไอที
5. ร้อยละของ
บัณฑิตท่ีมีงานท า
ตรงสาขาวิชาชีพ
มีงานท าภายใน 1
 ปี หลังส าเร็จ
การศึกษา
6. ร้อยละของ
บัณฑิตท่ีเป็น
ผู้ประกอบการ

M  :  Morality
มีคุณธรรม
A  :  
Accountability
มีความรับผิดชอบ

1. คุณธรรม
จริยธรรม
ซ่ือสัตย์ อดทน มี
จรรยาบรรณ
วิชาชีพเท่ียงธรรม

A  :  Awareness
มีความตระหนักรู้
A  :  Ability
มีความรู้
ความสามารถ
B  :  Brilliance
มีความเฉลียวฉลาด
R  :  Resilience
มีความเป็นนักสู้ 
ทรหด อดทน
L  :  Learning
มีการเรียนรู้

2. ความรู้
ความรู้ในวิชาชีพ 
พัฒนาตนเองได้
3. ทักษะทาง
ปัญญา
คิดแก้ปัญหา 
ตัดสินใจ โดยน า
ความรู้ทางวิชาชีพ
มาเป็นฐาน
6. Hands-On
สามารถปฏิบัติงาน
ได้จริง สามารถ
วิเคราะห์ข้อมูลได้ 
สามารถวางแผน
ปฏิบัติงานได้

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563

2562 2563

ปีงบประมาณ 2563
งบประมาณ

ผู้ก ากับแผนงาน
โครงการ

2. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินโครงการท่ีส่งเสริมพัฒนานักศึกษาสู่ศตวรรษท่ี 21 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 5 ด้าน อย่างน้อย ร้อยละ 80 ของโครงการตามแผนพัฒนานักศึกษา

 แผนงานพัฒนานักศึกษา

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2562 -2563

เป้าประสงค์ : พัฒนานักศึกษาสู่ศตวรรษท่ี 21 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 5 ด้าน และส่งเสริมนักศึกษาตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของคณะบริหารุรกิจและศิลปศาสตร์

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ : มีคุณธรรม เป็นผู้รอบรู้ เพ่ือการพัฒนาประเทศ "SMART BALA"

1. จ านวนโครงการท่ีให้บริการนักศึกษาเพ่ือเอ้ือต่อคุณภาพชีวิตของนักศึกษาอย่างน้อย ร้อยละ 30 ของโครงการตามแผนพัฒนานักศึกษา

3. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการพัฒนาและส่งเสริมนักศึกษาตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของคณะบริหารุรกิจและศิลปศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3.51

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดกลยุทธ์
คุณลักษณะบัณฑิตท่ี
พึงประสงค์ของคณะฯ

TQF 5 ด้าน ของ
คณะบริหารธุรกิจฯ

ความ
สอดคล้องของ
คุณลักษณะ

บัณฑิต+TQF 
5 ด้าน

โครงการ กิจกรรม
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เงินรายได้
ผู้รับผิดชอบ

โครงการ

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563

2562 2563

ปีงบประมาณ 2563
งบประมาณ

ผู้ก ากับแผนงาน
โครงการ

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดกลยุทธ์
คุณลักษณะบัณฑิตท่ี
พึงประสงค์ของคณะฯ

TQF 5 ด้าน ของ
คณะบริหารธุรกิจฯ

ความ
สอดคล้องของ
คุณลักษณะ

บัณฑิต+TQF 
5 ด้าน

โครงการ กิจกรรม

7.3  กิจกรรมการฝึกปฏิบัติภาคสนามตามเส้นทางท่ีก าหนดในพรบ.ธุรกิจน าเท่ียวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551 
(ฉบับท่ี2) หลักสูตรการท่องเท่ียวและการบริการ ปีการศึกษา 2562

             110,000 -            รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและ

กิจการนักศึกษา

การท่องเท่ียว
และการบริการ

7.4 กิจกรรมการฝึกปฏิบัติจัดน าเท่ียวในประเทศและต่างประเทศ ปีการศึกษา 2562            113,426 -            รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและ

กิจการนักศึกษา

การท่องเท่ียว
และการบริการ

7.5  กิจกรรมอบรมและทดสอบเพ่ือขอรับใบประกาศผู้สัมผัสอาหาร คร้ังท่ี 4              30,000 -            รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและ

กิจการนักศึกษา

การท่องเท่ียว
และการบริการ

7.6 กิจกรรมส ารวจและเก็บข้อมูลร่วมกับสถานประกอบการ              15,000 -            รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและ

กิจการนักศึกษา

การจัดการ
ธุรกิจระหว่าง

ประเทศ

7.7  กิจกรรมเสริมสร้างทักษะและอาชีพหลักสูตรการท่องเท่ียวและการบริการ
คร้ังท่ี 1 เสริมสร้างทักษะและอาชีพ Soft skill 
คร้ังท่ี 2 อบรมเพ่ือเรียนรู้นวัตกรรมอาหาร

             40,000 -            รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและ

กิจการนักศึกษา

การท่องเท่ียว
และการบริการ

RL+6
S+4

8.พัฒนาทักษะวิชาชีพของนักศึกษา (สหกิจศึกษา) 8.1 กิจกรรมพัฒนาทักษะวิชาชีพของนักศึกษา (สหกิจศึกษา) คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร .ล้านนา เชียงใหม่
8.2  กิจกรรมศึกษาดูงานสหกิจศึกษา สาขาการบัญชี 
8.3  กิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิชาชีพของนักศึกษา 
ภาคการศึกษาท่ี 2/2562, 3/2562, 1/2563
คร้ังท่ี 1 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาและฝึกงาน 
(ภาคเรียนท่ี 2/2562, 3/2562, 1/2563)
คร้ังท่ี 2 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาและฝึกงาน 
(ภาคเรียนท่ี 2/2562, 3/2562, 1/2563

     3,756,187.50 -            รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและ

กิจการนักศึกษา

งานพัฒนา
นักศึกษา

9.1 กิจกรรมเปิดโลกทัศน์การจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ คร้ังท่ี 7              16,800 -            รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและ

กิจการนักศึกษา

การจัดการ
ธุรกิจค้าปลีก

สมัยใหม่

9.2 กิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้น า YPR Leader Camp) และการเดินทางไปรับรางวัลเชิดชู
เกียรติของนักศึกษาการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ Young Professional Retaile

           394,500 -            รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและ

กิจการนักศึกษา

การจัดการ
ธุรกิจค้าปลีก

สมัยใหม่

AA+2
B+3
S+4
RL+6
T+5

7. โครงการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาเพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมี
คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตามกรอบ TQF ของ
หลักสูตร คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

AA+2
B+3
RL+6

9. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้   WIL 
(Central)

2. ผลิตบัณฑิตให้มีอัต
ลักษณ์ SMART BALA 
Hands - On

3. ส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้การพัฒนาผู้เรียน
แบบ บูรณาการ เพ่ือให้
บัณฑิตมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ เหมาะสมในการ
ใช้ชีวิตและท างานใน
ศตวรรษท่ี 21

3. ร้อยละของ
นักศึกษาทุกช้ันปี
ได้รับการส่งเสริม
สนับสนุนให้มี
ทักษะตามกรอบ 
TQF และ
คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ของคณะ
และมหาวิทยาลัย
4. ร้อยละ
นักศึกษาช้ันปี
สุดท้ายท่ีผ่าน
เกณฑ์การสอบ
ทักษะ ด้านภาษา
และไอที
5. ร้อยละของ
บัณฑิตท่ีมีงานท า
ตรงสาขาวิชาชีพ
มีงานท าภายใน 1
 ปี หลังส าเร็จ
การศึกษา
6. ร้อยละของ
บัณฑิตท่ีเป็น
ผู้ประกอบการ

A  :  Awareness
มีความตระหนักรู้
A  :  Ability
มีความรู้
ความสามารถ
B  :  Brilliance
มีความเฉลียวฉลาด
R  :  Resilience
มีความเป็นนักสู้ 
ทรหด อดทน
L  :  Learning
มีการเรียนรู้

2. ความรู้
ความรู้ในวิชาชีพ 
พัฒนาตนเองได้
3. ทักษะทาง
ปัญญา
คิดแก้ปัญหา 
ตัดสินใจ โดยน า
ความรู้ทางวิชาชีพ
มาเป็นฐาน
6. Hands-On
สามารถปฏิบัติงาน
ได้จริง สามารถ
วิเคราะห์ข้อมูลได้ 
สามารถวางแผน
ปฏิบัติงานได้
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เงินรายได้
ผู้รับผิดชอบ

โครงการ

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563

2562 2563

ปีงบประมาณ 2563
งบประมาณ

ผู้ก ากับแผนงาน
โครงการ

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดกลยุทธ์
คุณลักษณะบัณฑิตท่ี
พึงประสงค์ของคณะฯ

TQF 5 ด้าน ของ
คณะบริหารธุรกิจฯ

ความ
สอดคล้องของ
คุณลักษณะ

บัณฑิต+TQF 
5 ด้าน

โครงการ กิจกรรม

9..3 กิจกรรมพัฒนานักศึกษาวิชาเอกการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่              63,600 -            รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและ

กิจการนักศึกษา

การจัดการ
ธุรกิจค้าปลีก

สมัยใหม่

9.4 กิจกรรมพิธีการมืออาชีพ (Professional Master of Ceremory)              52,200 -            รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและ

กิจการนักศึกษา

การจัดการ
ธุรกิจค้าปลีก

สมัยใหม่

9.5  กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความส าเร็จ คร้ังท่ี 2              52,200 -            รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและ

กิจการนักศึกษา

การจัดการ
ธุรกิจค้าปลีก

สมัยใหม่

9.6 กิจกรรม Wrap Up การจัดการธุรกิจค้าปลีก              70,200 -            รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและ

กิจการนักศึกษา

 การจัดการ
ธุรกิจค้าปลีก

9.7 กิจกรรมเสวนากับผู้บริหารกลุ่มเซ็นทรัลในจังหวัดเชียงใหม่                5,000 -            รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและ

กิจการนักศึกษา

 การจัดการ
ธุรกิจค้าปลีก

9.8  กิจกรรม central Y I Love You            100,000 -            รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและ

กิจการนักศึกษา

 การจัดการ
ธุรกิจค้าปลีก

9.9 ปฐมนิเทศและสานสัมพันธ์พ่ีน้องของนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 - Central 63,000             -            รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและ

กิจการนักศึกษา

 การจัดการ
ธุรกิจค้าปลีก

9.10 กิจกรรมการสร้างการท างานเป็นทีม และส่งเสริมมนุษยสัมพันธ์ ท่ีดีร่วมกับชุมชน ผ่านกิจกรรมการ
พัฒนาชุมชน คร้ังท่ี 3

13,000             0 รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและ

กิจการนักศึกษา

 การจัดการ
ธุรกิจค้าปลีก

10.1 กิจกรรมการเพ่ิมทักษะทางวิชาการการเจรจาต่อรอง Nego tiation in business in china              95,000 -            รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและ

กิจการนักศึกษา

1. การตลาด
ร่วมกับซีพี 

ออลล์
2. ซีพี ออลล์

AA+2
B+3
RL+6

10. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้   WIL 
(CP All)

AA+2
B+3
RL+6

9. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้   WIL 
(Central)

3. ร้อยละของ
นักศึกษาทุกช้ันปี
ได้รับการส่งเสริม
สนับสนุนให้มี
ทักษะตามกรอบ 
TQF และ
คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ของคณะ
และมหาวิทยาลัย
4. ร้อยละ
นักศึกษาช้ันปี
สุดท้ายท่ีผ่าน
เกณฑ์การสอบ
ทักษะ ด้านภาษา
และไอที
5. ร้อยละของ
บัณฑิตท่ีมีงานท า
ตรงสาขาวิชาชีพ
มีงานท าภายใน 1
 ปี หลังส าเร็จ
การศึกษา
6. ร้อยละของ
บัณฑิตท่ีเป็น
ผู้ประกอบการ

A  :  Awareness
มีความตระหนักรู้
A  :  Ability
มีความรู้
ความสามารถ
B  :  Brilliance
มีความเฉลียวฉลาด
R  :  Resilience
มีความเป็นนักสู้ 
ทรหด อดทน
L  :  Learning
มีการเรียนรู้

2. ความรู้
ความรู้ในวิชาชีพ 
พัฒนาตนเองได้
3. ทักษะทาง
ปัญญา
คิดแก้ปัญหา 
ตัดสินใจ โดยน า
ความรู้ทางวิชาชีพ
มาเป็นฐาน
6. Hands-On
สามารถปฏิบัติงาน
ได้จริง สามารถ
วิเคราะห์ข้อมูลได้ 
สามารถวางแผน
ปฏิบัติงานได้
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เงินรายได้
ผู้รับผิดชอบ

โครงการ

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563

2562 2563

ปีงบประมาณ 2563
งบประมาณ

ผู้ก ากับแผนงาน
โครงการ

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดกลยุทธ์
คุณลักษณะบัณฑิตท่ี
พึงประสงค์ของคณะฯ

TQF 5 ด้าน ของ
คณะบริหารธุรกิจฯ

ความ
สอดคล้องของ
คุณลักษณะ

บัณฑิต+TQF 
5 ด้าน

โครงการ กิจกรรม

10.2 กิจกรรมอบรมภาษาต่างประเทศส าหรับพนักงานขาย (อังกฤษ และจีน)            140,000 -            รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและ

กิจการนักศึกษา

การตลาด
ร่วมกับซีพี

10.3 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 - CP-All 65,000             -            รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและ

กิจการนักศึกษา

การตลาด
ร่วมกับซีพี

10.4 กิจกรรมการพัฒนาบุคลิกภาพและความสามารถบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ในยุคการตลาด 5.0 90,000             -            รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและ

กิจการนักศึกษา

การตลาด
ร่วมกับซีพี

10.5 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการบูรณาการการเรียนการสอนกับการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
ท้องถ่ิน

35,000             -            รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและ

กิจการนักศึกษา

การตลาด
ร่วมกับซีพี

10..6 กิจกรรมการเพ่ิมทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับงานด้านการตลาดในร้าน Model Trad 30,000             -            รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและ

กิจการนักศึกษา

การตลาด
ร่วมกับซีพี

MA+2+3+
4+6

11. BALA อาสาร่วมใจ ปันรักสู่น้อง  (วันเด็ก) -                  120,000     ผู้ช่วยคณบดีด้าน
กิจกรรมนักศึกษา

สโมสรนักศึกษา

MA+AA+B
+RL+S+1+
2+3+4+5

12. BALA Camp คร้ังท่ี 19 -                  150,000     ผู้ช่วยคณบดีด้าน
กิจกรรมนักศึกษา

สโมสรนักศึกษา

AA+2
B+3
RL+6

10. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้   WIL 
(CP All)

3. ร้อยละของ
นักศึกษาทุกช้ันปี
ได้รับการส่งเสริม
สนับสนุนให้มี
ทักษะตามกรอบ 
TQF และ
คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ของคณะ
และมหาวิทยาลัย
4. ร้อยละ
นักศึกษาช้ันปี
สุดท้ายท่ีผ่าน
เกณฑ์การสอบ
ทักษะ ด้านภาษา
และไอที
5. ร้อยละของ
บัณฑิตท่ีมีงานท า
ตรงสาขาวิชาชีพ
มีงานท าภายใน 1
 ปี หลังส าเร็จ
การศึกษา
6. ร้อยละของ
บัณฑิตท่ีเป็น
ผู้ประกอบการ

A  :  Awareness
มีความตระหนักรู้
A  :  Ability
มีความรู้
ความสามารถ
B  :  Brilliance
มีความเฉลียวฉลาด
R  :  Resilience
มีความเป็นนักสู้ 
ทรหด อดทน
L  :  Learning
มีการเรียนรู้

2. ความรู้
ความรู้ในวิชาชีพ 
พัฒนาตนเองได้
3. ทักษะทาง
ปัญญา
คิดแก้ปัญหา 
ตัดสินใจ โดยน า
ความรู้ทางวิชาชีพ
มาเป็นฐาน
6. Hands-On
สามารถปฏิบัติงาน
ได้จริง สามารถ
วิเคราะห์ข้อมูลได้ 
สามารถวางแผน
ปฏิบัติงานได้
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เงินรายได้
ผู้รับผิดชอบ

โครงการ

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563

2562 2563

ปีงบประมาณ 2563
งบประมาณ

ผู้ก ากับแผนงาน
โครงการ

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดกลยุทธ์
คุณลักษณะบัณฑิตท่ี
พึงประสงค์ของคณะฯ

TQF 5 ด้าน ของ
คณะบริหารธุรกิจฯ

ความ
สอดคล้องของ
คุณลักษณะ

บัณฑิต+TQF 
5 ด้าน

โครงการ กิจกรรม

RL+6 13. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปี 2563 13.1 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 - คณะกลาง -                  130,000     ผู้ช่วยคณบดีด้าน
กิจกรรมนักศึกษา

สโมสรนักศึกษา

RL+6 14. ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจ าปี 2563 14.1 ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2563 - คณะกลาง -                  130,000     ผู้ช่วยคณบดีด้าน
กิจกรรมนักศึกษา

สโมสรนักศึกษา

15.1 กิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพส าหรับนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2563 (เชียงใหม่)          1,600,000 -            รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและ

กิจการนักศึกษา

ทุกหลักสูตร/
วิชาเอก

15.2  กิจกรรมแลกเปล่ียนนักศึกษาและบุคลากรในหลักสูตรการท่องเท่ียวและการบริการร่วมกับกลุ่ม
ประเทศอาเซียน + 9

           200,000 -            รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและ

กิจการนักศึกษา

การท่องเท่ียว
(อ.เนาวรัตน์)

16. โครงการพัฒนาความร่วมมือทักษะด้านการท่องเท่ียว 9
 มทร.

             50,000 -            ดร.นวรัตน์ พรหม
อุปถัมภ์

การท่องเท่ียว

17. โครงการพัฒนาความฉลาดทางสังคม Social and 
Emotional Quotient แก่นักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ

             50,000 -            รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและ

กิจการนักศึกษา

ภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ

18. โครงการกีฬาบัญชี 7 สถาบัน คร้ังท่ี 11 34,840             -            รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและ

กิจการนักศึกษา

การบัญชี

19. BALA STAR SEARCH 2020 -                  80,000       ผู้ช่วยคณบดีด้าน
กิจกรรมนักศึกษา

สโมสรนักศึกษา

20. BALA Games 2020 2564 -                  20,000       ผู้ช่วยคณบดีด้าน
กิจกรรมนักศึกษา

สโมสรนักศึกษา

21.1 วันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 - เชียงใหม่ 2564 -                  68,350       ผู้ช่วยคณบดีด้าน
กิจกรรมนักศึกษา

สโมสรนักศึกษา

21.2 วันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 - จอมทอง 2564 -                  11,650       ผู้ช่วยคณบดีด้าน
กิจกรรมนักศึกษา

จอมทอง

S+4 15. โครงการปรับพ้ืนฐานวิชาชีพเตรียมความพร้อม
นักศึกษาใหม่ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประจ าปี
การศึกษา 2563

21. วันเด็กแห่งชาติ ปี 2563

3. ร้อยละของ
นักศึกษาทุกช้ันปี
ได้รับการส่งเสริม
สนับสนุนให้มี
ทักษะตามกรอบ 
TQF และ
คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ของคณะ
และมหาวิทยาลัย
4. ร้อยละ
นักศึกษาช้ันปี
สุดท้ายท่ีผ่าน
เกณฑ์การสอบ
ทักษะ ด้านภาษา
และไอที
5. ร้อยละของ
บัณฑิตท่ีมีงานท า
ตรงสาขาวิชาชีพ
มีงานท าภายใน 1
 ปี หลังส าเร็จ
การศึกษา
6. ร้อยละของ
บัณฑิตท่ีเป็น
ผู้ประกอบการ

A  :  Awareness
มีความตระหนักรู้
A  :  Ability
มีความรู้
ความสามารถ
B  :  Brilliance
มีความเฉลียวฉลาด
R  :  Resilience
มีความเป็นนักสู้ 
ทรหด อดทน
L  :  Learning
มีการเรียนรู้

2. ความรู้
ความรู้ในวิชาชีพ 
พัฒนาตนเองได้
3. ทักษะทาง
ปัญญา
คิดแก้ปัญหา 
ตัดสินใจ โดยน า
ความรู้ทางวิชาชีพ
มาเป็นฐาน
6. Hands-On
สามารถปฏิบัติงาน
ได้จริง สามารถ
วิเคราะห์ข้อมูลได้ 
สามารถวางแผน
ปฏิบัติงานได้

S  :  Sociability   
มีความสามารถใน
การปรับตัว การอยู่
ร่วมในสังคม

4. มนุษยสัมพันธ์ 
และการส่ือสาร
ท างานเป็นทีม
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. คณะ/มทร. สโมสรนักศึกษา

เงินรายได้
ผู้รับผิดชอบ

โครงการ

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563

2562 2563

ปีงบประมาณ 2563
งบประมาณ

ผู้ก ากับแผนงาน
โครงการ

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดกลยุทธ์
คุณลักษณะบัณฑิตท่ี
พึงประสงค์ของคณะฯ

TQF 5 ด้าน ของ
คณะบริหารธุรกิจฯ

ความ
สอดคล้องของ
คุณลักษณะ

บัณฑิต+TQF 
5 ด้าน

โครงการ กิจกรรม

22. BALA Congratulations -                  30,000       ผู้ช่วยคณบดีด้าน
กิจกรรมนักศึกษา

สโมสรนักศึกษา

23. โครงการกล้าดี เพ่ือดินดี ประจ าปีการศึกษา 2563 ## -                  5,000        ผู้ช่วยคณบดีด้าน
กิจกรรมนักศึกษา

จอมทอง

24. กิจกรรมเปิดโลกในมหาวิทยาลัย NO S NO L คร้ังท่ี 12 -                  30,000       ผู้ช่วยคณบดีด้าน
กิจกรรมนักศึกษา

สโมสรนักศึกษา

25.1 เปิดโลกส าเภา ประจ าปีการศึกษา 2563 -                  ผู้ช่วยคณบดีด้าน
กิจกรรมนักศึกษา

สโมสรนักศึกษา

25.2 พ่ีน้องสานสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา จอมทอง -                  ผู้ช่วยคณบดีด้าน
กิจกรรมนักศึกษา

จอมทอง

25.3 พระธาตุสะอาดตา -                  ผู้ช่วยคณบดีด้าน
กิจกรรมนักศึกษา

จอมทอง

26.1  กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพทางด้านภาษาเพ่ือการท างาน                    -   -            รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและ

กิจการนักศึกษา

กลุ่มวิชา
ภาษาและการ

ส่ือสาร 
ร่วมกับศูนย์

ภาษา

26.2  กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีเพ่ือการท างาน            350,000 -          รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและ

กิจการนักศึกษา

ฝ่ายิยบริการ
และ

เทคโนโลยี
สารสนเทศ

27. แผนงานพัฒนาทักษะด้านภาษา ส าหรับนักศึกษาคณะ
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ช้ันปีท่ี 2-3 (ทุกหลักสูตร)

27.1  กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านภาษา ส าหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ (ทุกหลักสูตร) 
และจัดท าข้อสอบกลางเพ่ือวัดระดับทักษะทางด้านภาษา ส าหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลป
ศาสตร์ (ทุกหลักสูตร)

                   -   -            รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและ

กิจการนักศึกษา

กลุ่มวิชา
ภาษาและการ

ส่ือสาร 
ร่วมกับศูนย์

ภาษา

28. แผนงานพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ส าหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ช้ันปีท่ี 
2-3 (ทุกหลักสูตร)

28.1 กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ส าหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
เชียงใหม่  (ทุกหลักสูตร) และจัดท าข้อสอบกลางเพ่ือวัดระดับทักษะทางด้านสารสนเทศส าหรับนักศึกษา
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ปี 2-3

           450,000 -            รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและ

กิจการนักศึกษา

ฝ่ายิยบริการ
และ

เทคโนโลยี
สารสนเทศ

29. การจัดการแข่งขันส่ือประชาสัมพันธ์ 0 50,000       ผู้ช่วยคณบดีด้าน
กิจกรรมนักศึกษา

สโมสรนักศึกษา

T+5 26. โครงการส่งเสริมศักยภาพทางด้านภาษาและเทคโนโลยี
เพ่ือการท างาน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

2563 - 2564

S+4

25. เปิดโลกใหม่คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 120,000     

3. ร้อยละของ
นักศึกษาทุกช้ันปี
ได้รับการส่งเสริม
สนับสนุนให้มี
ทักษะตามกรอบ 
TQF และ
คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ของคณะ
และมหาวิทยาลัย
4. ร้อยละ
นักศึกษาช้ันปี
สุดท้ายท่ีผ่าน
เกณฑ์การสอบ
ทักษะ ด้านภาษา
และไอที
5. ร้อยละของ
บัณฑิตท่ีมีงานท า
ตรงสาขาวิชาชีพ
มีงานท าภายใน 1
 ปี หลังส าเร็จ
การศึกษา
6. ร้อยละของ
บัณฑิตท่ีเป็น
ผู้ประกอบการ

T  :  Technology 
   
มีความสามารถด้าน
เทคโนโลยี

5. ส่ือสาร ภาษา 
เทคโนโลยี
ส่ือสารด้านภาษา 
การใช้เทคโนโลยี 
สามารน าเสนอได้

S  :  Sociability   
มีความสามารถใน
การปรับตัว การอยู่
ร่วมในสังคม

4. มนุษยสัมพันธ์ 
และการส่ือสาร
ท างานเป็นทีม
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การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
จุดมุ่งหมายสําคัญของการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ คือ การประเมินการนําแผนปฏิบัติ

ราชการ ไปปฏิบัติอย่างแท้จริงเพียงใด และได้ผลเป็นอย่างไร เพ่ือที่จะสามารถวัดความสัมฤทธิ์ผลของ
แผนปฏิบัติราชการได้ ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาบรรลุวัตถุประสงค์และตอบสนองต่อนโยบาย 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ อันจะนํามาสู่บทสรุปจากผลการปฏิบัติจริงที่เกิดข้ึน 

4.1 การติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี และการใช้
งบประมาณประจ าปี 

4.1.1 หน่วยงานภายในสังกัดของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จะต้องดําเนินการ
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี และรายงานการใช้งบประมาณประจําปี แต่ละ
ไตรมาส ดังนี้ 

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

4.1.2 หน่วยงานภายในสังกัดของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จะต้องดําเนินการ
รายงานผลการใช้งบประมาณประจําปี ทุกเดือนต่อคณะฯ เพ่ือรายงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

4.2 การประเมินผลของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 
ระยะเวลาในการดําเนินการติดตามและประเมินผลของแผนปฏิบัติราชการประจําปี คณะ

บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เพ่ือนําข้อมูลมาเปรียบเทียบผลการดําเนินงานจริงกับค่าเป้าหมายที่กําหนดไว้
ในแต่ละปี  

การประเมินผลการดําเนินงาน คณะฯ ได้กําหนดวิธีการและเกณฑ์การวัดประเมินผลดังนี้ 
 ขั้นที่ 1 ดําเนินการประเมินผลการดําเนินงานตามค่าเป้าหมายตัวชี้วัดที่กําหนดไว้ ในแต่ละ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ได้กําหนดไว้ ระบุผลการดําเนินงานแต่ละตัวชี้วัดว่าสามารถดําเนินการได้บรรลุหรือไม่
บรรลุตามค่าเป้าหมายหรือไม่ 

 ขั้นที่ 2 นําผลการประเมินขั้นตอนที่ 1 มาดําเนินการคํานวณผลการดําเนินงานเป็นค่าร้อยละของ
ความสําเร็จ โดยวิธีการดังนี้ 

ร้อยละของความสําเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการประจําปี  
= ผลการดําเนินงานที่บรรลุตามเป้าหมาย x 100 
     จํานวนตัวชี้วัดทั้งหมด 
  
 
 
 

การก ากับติดตามประเมินผล 
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ขั้นที่ 3 นําผลการประเมินร้อยละของความสําเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี มาเปรียบเทียบหาระดับความสําเร็จ ตามเกณฑ์การเปรียบเทียบคะแนนและความสําเร็จ ดังนี้ 

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

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

และศิลปศาสตร์ และนําผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงแผนการดําเนินงานของคณะบริหารธุรกิจและ
ศิลปศาสตร์ในปีต่อไป 
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๑. คณะกรรมการอ านวยการ ประกอบด้วย 
  1.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิศรา  จันทร์เจริญสุข  ประธาน 

1.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณพร ทีเก่ง   รองประธาน 
1.3 นายวรวิทย์   เลาหะเมทน ี  กรรมการ 
1.4 รองศาสตราจารย์พรหทัย   ตัณฑ์จิตานนท ์  กรรมการ 
1.5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราเชนทร์ ชูศรี   กรรมการ 
1.6 นางพวงทอง   วังราษฎร์  กรรมการ 
1.7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุติสร  เรืองนาราบ  กรรมการ 
1.8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สินีนาฏ วงค์เทียนชัย  กรรมการ 
1.9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กานต์ธีรา โพธิ์ปาน   กรรมการ 
1.10 นางสาวอรทัย     ใจกาศ   เลขานุการ 
1.11 นายเอกชัย   ปราสาทวัฒนา  ผู้ช่วยเลขานุการ  

๒. คณะกรรมการด าเนินการ ประกอบด้วย 
2.1. คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  

2.1.1  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณพร ทีเก่ง    ประธาน 
2.1.2  นายวรวิทย์   เลาหะเมทนี  รองประธาน 
2.1.3  รองศาสตราจารย์พรหทัย   ตัณฑ์จิตานนทน์  รองประธาน 
2.1.4  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสรฐสุดา ปรีชานนท์  กรรมการ 
2.1.5  ผู้ช่วยศาสตราจารย์หฤทัย  อาษากิจ    กรรมการ 
2.1.6  นายสวัสดิ์   หากิน   กรรมการ 
2.1.7  นายชัชวิน   วรปรีชา   กรรมการ 
2.1.8  นางสาวปริศนา    กุลนลา   กรรมการ 
2.1.9  นายเทวา    พรหมนุชานนท์  กรรมการ 
2.1.10 นายสุทัศน์   กุณา   กรรมการ 
2.1.11 หัวหน้าสาขาการบัญชี     กรรมการ 
2.1.12 หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ     กรรมการ 
2.1.13 หัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์     กรรมการ 
2.1.14 ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร บธ.ม.บริหารธุรกิจ กรรมการ 
2.1.15 หัวหน้าหลักสูตร บช.บ.การบัญชี    กรรมการ 
2.1.16 หัวหน้าหลักสูตร บธ.บ.บริหารธุรกิจ   กรรมการ 

รายชื่อคณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ พ.ศ. 2561 -2565  

และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2563 
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2.1.17 หัวหน้าหลักสูตร บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  กรรมการ 
 2.1.18  หัวหน้าหลักสูตร บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ กรรมการ 

2.1.19 หัวหน้าหลักสูตร ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ  กรรมการ 
2.1.20 หัวหน้าหลักสูตร ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล  กรรมการ 
2.1.21 หัวหน้ากลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  กรรมการ 
2.1.22 หัวหน้ากลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร   กรรมการ 
2.1.23 หัวหน้ากลุ่มวิชาสุขภาพ     กรรมการ 
2.1.24 นางสาวนาขวัญ   รัตนมงคล  กรรมการ 
2.1.25 นางสาวสุพรรษา   ตาค ามูล   กรรมการ 
2.1.26 นางสาวอรวรรณ   สมจันทร์ตา  กรรมการ 
2.1.27 นายเอกธนัช   ศรีบุญมา  กรรมการ  
2.1.28 นายนฤวร              แสนสุรินทร์  กรรมการ 
2.1.29 นางสาวบุษบา   ฟูตา   กรรมการ 
2.1.30 นางสาวมธุรดา   สุรินทร์ค า  กรรมการ 
2.1.31 นางสาววราภรณ์   บุญจู   กรรมการ 
2.1.32 นางสาวพาณิภัค      อินตากาศ  กรรมการ 
2.1.33 นางสาวธรชญา         ใจเพ็ชร   กรรมการ 
2.1.34 นางสาวกัญญาภัค  สุวรรณ์   กรรมการ 
2.1.35 นางสาวอรุณรัตน์     โยนะกาศ  กรรมการ 
2.1.36 นางสาวศิวนันท์        กุณา   กรรมการ 
2.1.37 นางสาวกชพร   วงษ์ทอง   กรรมการ 
2.1.38 นางสาวธัญญารัตน์    ใจน้อย   กรรมการ 
2.1.39 นางสาวฐิติพร          ฟองจ า   กรรมการ 
2.1.40 นางสาวปัทมนันท์     นวลกา   กรรมการ 
2.1.41 นายพุฒิพงศ์           ประสงค์ทรัพย ์  กรรมการ 
2.1.42 นายณัฐพงษ์   นิลค า   กรรมการ 
2.1.43 นายสุธี    บุญเฉลิม  กรรมการ 
2.1.44 นายวิชิต   สันสี   กรรมการ 
2.1.45 นางสาวอรทัย         ใจกาศ   เลขานุการ 
2.1.46 นายเอกชัย           ปราสาทวัฒนา  ผู้ช่วยเลขานุการ 

2.2  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 
2.2.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สินีนาฏ  วงค์เทียนชัย  รองประธาน 
2.2.2 หัวหน้าสาขาการบัญชี     กรรมการ 
2.2.3 หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ     กรรมการ 
2.2.4 หัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์     กรรมการ 
2.2.5 นางพิมพ์ลักษณ์     พุ่มช่วย   เลขานุการ 
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2.3  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก 
2.3.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กานต์ธีรา  โพธิ์ปาน   รองประธาน 
2.3.2 หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ     กรรมการ 
2.3.3 หัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์     กรรมการ 
2.3.4 นายวยุกร      เกตุน้อย   เลขานุการ 

2.4 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง 
2.4.1 นางพวงทอง   วังราษฎร์  รองประธาน 
2.4.2 หัวหน้าสาขาการบัญชี     กรรมการ 

 2.4.3 หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ     กรรมการ 
 2.4.4 หัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์     กรรมการ 
 2.4.5 นางปทิตตา     แสนจิตร  เลขานุการ 
2.5. คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 

2.5.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราเชนทร์ ชูศรี   รองประธาน 
2.5.2 รักษาการหัวหน้าสาขาการบัญชี    กรรมการ   

 2.5.3 หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ     กรรมการ 
2.5.4 หัวหน้าสาขาศิลปศาสตร ์     กรรมการ 
2.5.5 นางสาวณิชาภา     ปัญโญ   กรรมการ 
2.5.6 นางสาวธีราพร      ราชคมน์   เลขานุการ 

2.6. คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน 
2.6.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุติสร  เรืองนาราบ  รองประธาน 
2.6.2 หัวหน้าสาขาการบัญชี     กรรมการ 
2.6.3 หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ     กรรมการ 
2.6.4 หัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์     กรรมการ 
2.6.5 นางสาววาริษา      นาระทะ   กรรมการ 
2.6.6 นางสาววรีรัตน์     พรมไชยวงศ์  เลขานุการ 
 





 

 

ส ำนักงำนคณบดีคณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 
มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ 

128 ถนนห้วยแก้ว ต ำบลช้ำงเผอืก อ ำเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม่ 50300 

โทรศัพท์ 0 5392 1444 ต่อ 2687 
โทรสาร 0 5335 7789 




