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สวนท่ี 1 บทนําและบริบทท่ีเกี่ยวของ 

1.1 สรุปกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551-2565) 

มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษามีหนาที่สอนและถายทอดความรูแกผูเรียนใหเปนบัณฑิตที่มี

ความรูไดรับการขัดเกลาทางสังคมและวัฒนธรรมสามารถนําพาประเทศใหมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจและนําพา

สังคมสูอารยะประเทศอยางย่ังยืน ภาพรวมของสถานภาพภายในประเทศยังมีปญหาเรื่องคุณภาพของแรงงาน

และคนซึ่งมีประสิทธิภาพตํ่าเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ มีความออนแอในการสรางองคความรู นวัตกรรม

และงานวิจัย ประกอบกับปญหาวิกฤตเศรษฐกิจในชวงตนทศวรรษ สงผลใหประชาชนมีภาวะยากจนกวารอย

ละสิบและยังมีปญหาวิกฤตคานิยมอันเปนผลมาจากการแพรกระจายวัฒนธรรมจากตางประเทศผานสื่อ

ประเภทตางๆ และลาสุดคือการขาดเสถียรภาพทางการเมือง 

 สาระสําคัญของแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 1 ไดวางหลักการพื้นฐานไว 4 ประการคือ 

ภารกิจอุดมศึกษาเพื่อการกระจายโอกาสและความเสมอภาค ภารกิจเพื่อประสิทธิภาพของอุดมศึกษา ภารกิจ

เพื่อคุณภาพและความเปนเลิศของอุดมศึกษา และความเปนสากลของอุดมศึกษาไทย ในสวนที่ยังไมบรรลุผล

ตามแผน อาทิเชน 

- การจัดต้ังและดําเนินภารกิจทางดานมาตรฐานการศึกษาของสํานักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา 

- การมีสวนรวมในการรับภาระคาใชจายของผูเรียน นอกเหนือจากคาเลาเรียนและคาธรรมเนียม

ตางๆ แลวมีการรวมรับภาระในรูปแบบของเงินกูยืมเพื่อการศึกษาตามที่ไดเสนอไว 

- คุณวุฒิของอาจารยในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐมีสัดสวนปริญญา เอก : โท : ตรี เปน 20:60:15 

จากที่กําหนดไวเปน 30:60:10 

- ไดมีการนําเอาแผนอุดมศึกษาระยะยาวมาใชเปนกรอบการปฏิบัติเพียงครึ่งหน่ึงของชวงเวลา 

- สถาบันอุดมศึกษาของรัฐเพียงจํานวนหน่ึงที่เปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐที่มีความเปนอิสระ 

คลองตัว และมีประสิทธิภาพ 

- การผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตอสาขาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรมี

อัตราสวน 25:75 จากที่ต้ังเปาไว 50:50 

- การจัดสรรงบประมาณดานการวิจัยและพัฒนาโดยรวมของประเทศมีสัดสวน 0.25 ของผลิตภัณฑ

มวลรวมภายในประเทศจากที่กําหนดไว 1.5 

การเปลี่ยนแปลงจากปจจัยภายในและภายนอกประเทศก็มีผลกระทบทั้งทางตรงและทางออมตอการ

อุดมศึกษา เกิดการนําแนวคิดการพัฒนารูปแบบใหมๆ เชนการนําเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชทั้งภาค
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เศรษฐกิจและสังคม วงการอุดมศึกษาโลกมีจุดเนนดานนวัตกรรมการสอน นวัตกรรมการจัดการและ

กระบวนการที่ใหไดมาซึ่งความเปนเลิศในการวิจัย สนับสนุนภาคีความรวมมือและเครือขายสงเสริมการเรียนรู

ตลอดชีวิต การใหบรกิารวิชาการแกสังคมและการพัฒนาบุคลิกภาพและความมั่นคงในตัวนักศึกษา 

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 แบงออกเปน 2 ภาคคือ ภาคแรกวิเคราะหอนาคตที่คาดวา

จะมีผลกระทบตอโลก ประเทศ และการอุดมศึกษาไทย ภาคที่สองเปนประเด็นเชิงนโยบายที่ครอบคลุมการ

แกปญหาและการพัฒนาอุดมศึกษาไปสูอนาคตอยางมั่นคงแข็งแรง 

สาระสําคัญท่ีมีผลกระทบตอโลก ประเทศ และอุดมศึกษาไทยในอนาคต และแนวทางการพัฒนา 

1. ความเปลี่ยนแปลงดานประชากร ประชากรไทยยังเพิ่มข้ึนตอไปในอัตราที่ลดลง ความไดเปรียบ

ของประเทศเชิงประชากรหรืออัตราการปนผลประชากรจะสิ้นสุดลงในปพ.ศ. 2554 โดยประมาณ สังคมไทยจะ

เคลื่อนเขาสูสังคมผูสูงอายุมากข้ึน สัดสวนวัยแรงงานตอประชากรทั้งหมดจากเดิมรอยละ 67 จะลดลงเหลือ

รอยละ 62 ในปพ.ศ.2568 จึงมีความจําเปนที่จะตองยกระดับผลิตภาพตอหนวยของแรงงานเพื่อใหสามารถ

ปอนผลผลิตเขาสูสังคมไดเพียงพอ ความเจริญกานหนาทางการแพทยและสาธารณสุขทําใหคนไทยมีอายุยืน

ยาวข้ึน สังคมยังตองพิจารณาการทํางานบางระดับหลังเกษียณอายุซึ่งการศึกษาตลอดชีวิตจะเปนเครื่องมือที่

สําคัญในการสรางความพรอมใหกับประชากรดังกลาว 

แนวทางการพัฒนา 

จากการผลักดันใหผูจบมัธยมตนเรียนตอระดับอาชีวศึกษาทั้งปวช. และ ปวส.ตามเหตุผลที่ประเทศควร

มีกําลังคนระดับกลางสําหรับภาคการผลิตและบริการ ทําใหอุปสงคจากประชากรวัยอุดมศึกษา 18-22 

ปลดนอยลง อุดมศึกษาไทยตองหยุดการขยายตัวอยางไมมีที่สิ้นสุด แตตองเนนคุณภาพการสรางองค

ความรู ใชองคความรูใหเกิดประโยชนตอสังคม เศรษฐกิจ และพาณิชย อุดมศึกษาตองเพิ่มบทบาทดาน

การเพิ่มผลิตภาพเศรษฐกิจ ดวยการเขาใจ สรางความรู และสรางกลไกการดูแลสุขภาพอนามัยของ

ประชาชนไทยต้ังแตวัยเด็กผานการศึกษาวิจัยและบริการวิชาการจนทําใหเกิดเปนวัฒนธรรมการดูแล

สุขภาพ นอกจากน้ียังตองเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิตผูสูงวัย เนนการศึกษาตอเน่ืองเพื่อยกระดับวัย

แรงงานที่มีความรูเปนทุนเดิมโดยสรางระบบการเรียนที่ไมดึงคนออกจากงานเพื่อเรียนหนังสือ  สามารถ

เรียนตามความตองการ ทันเหตุการณ ทันความจําเปน (Just-in-time Learning หรือ On-Demand 

Learning) 

2. พลังงานและสิ่งแวดลอม เปนปญหารวมของทุกประเทศโดยเฉพาะการพึ่งพาพลังงานฟอสซิลมาก

ถึงรอยละ 80 ของพลังงานรวมที่ใชในการผลิตกระแสไฟฟา ในขณะที่แหบงฟอสซิลมีจํากัด สําหรับประเทศ

ไทยตองใชเงินมากถึงรอยละ 12 ของผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติในการนําเขาพลังงาน และพึ่งพิงกาซ
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ธรรมชาติมากถึงรอยละ 65 ซึ่งอาจเปนปญหาดานความมั่นคงทางพลังงานไดเน่ืองจากขาดความหลากหลาย

ดานเช้ือเพลิงอื่นๆ มาทดแทน   การใชพลังงานจากฟอสซิลยังสรางปญหาดานสิ่งแวดลอมสงผลตอคุณภาพ

ชีวิตของประชาชนและระบบนิเวศของโลกอยางรุนแรง   

แนวทางการพัฒนา 

อุดมศึกษาตองสรางบุคลากรและความรูเพื่อใหประเทศสวามารถพึ่งพาตนเองไดเพิ่มข้ึนทางดานพลังงาน

และสิ่งแวดลอม เพิ่มบทบาทการอนุรักษพลังงาน สรางและประยุกตพลังงานทางเลือกโดยยึด 3 

แนวทางหลักคือ 

1. สรางความตระหนักและความต่ืนตัว จัดใหมีการเรียนการสอนเปนวิชาพื้นฐาน 

2. สรางความรู โดยการจัดการศึกษาเชิงลึกและวิจัยดานพลังงาน สิ่งแวดลอม และการอนุรักษทรัพยากร 

3. เพิ่มบทบาทการบริการเทคโนโลยีพลังงานและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม 

ทั้งน้ีรวมถึงการพัฒนาคนในตลาดแรงงานและผลิตกําลังคน พัฒนาอาจารยทางดานพลังงานและ

สิ่งแวดลอม สงเสริมการทําวิจัยและทํางานรวมกับภาคเอกชน 

3. การมีงานทําและตลาดแรงงานในอนาคต มี 4 ปจจัยสําคัญที่สงผลกระทบตอตลาดแรงงาน ไดแก 

โครงสรางทางเศรษฐกิจของประเทศ โลกาภิวัตน ความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและโลกสารสนเทศ การ

เปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจไทย ที่ชัดเจนตอเน่ือง คือ แรงงานในภาคเกษตรจํานวนมากถึงรอยละ 39 แตมี

มูลคาทางเศรษฐกิจเพียงรองละ 8.9 ของผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ มีเกษตรกรที่เลิกอาชีพในภาคเกษตร

อยางตอเน่ืองกลายเปนแรงงานไรฝมือและคนวางงานจํานวนแสน ในทางกลับกันภาคบริการและ

ภาคอุตสาหกรรมมีการเติบโตมากแตสัดสวนในเชิงเศรษฐกิจกลับลดลงทั้งๆ ที่เปนภาคเศรษฐกิจที่มีศักยภาพสูง 

อุดมศึกษาจึงเปนกลไกสําคัญในการเพิ่มมูลคาและความเช่ือมโยงสาขาตางๆ ในภาคบริการ เชน การทองเที่ยว 

การเงิน การแพทย การสื่อสาร การขนสง ฯลฯ สําหรับภาคอุตสาหกรรมมีมูลคาทางเศรษฐกิจเพิ่มข้ึนอยาง

ตอเน่ืองเปนผลมาจากนโยบายการสงเสริมการสงออก อยางไรก็ตามอุตสาหกรรมไทยตองยกระดับขีด

ความสามารถในการแขงขันอยูตลอดเวลา  โลกาภิวัตน สรางความทาทายแกอุดมศึกษาใน 2 ลักษณะคือ 

การศึกษาขามพรมแดน และผลกระทบของการรวมตัวของประเทศในภูมิภาคอาเซียน ตามขอตกลงของ WTO 

ขอตกลงพหุภาคี และทวิภาคี ที่ใหมีความรวมมือทางการศึกษา ทั้งการใหบริการขามพรมแดนผานการศึกษา

ทางไกล บริการการทดสอบ การศึกษาผานอินเตอรเน็ต การสงนักศึกษาไทยไป ศึกษาตอในประเทศ

สหรัฐอเมริกา การจัดหนวยการศึกษาเชิงพาณิชยจากมหาวิทยาลัยของสหรัฐอเมริกาในไทย การแลกเปลี่ยน

อาจารยกับตางประเทศ การเขาสูประชาคมอาเซียนในป 2558 เกิดการเคลื่อนยายประชากร แรงงาน การคา 

อุตสาหกรรม ความรู ภาษา และวัฒนธรรม ตองมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อใหเกิดมาตรฐานการศึกษา

และปริญญาที่ยอมรับรวมกันได (Mutual recognition) อุดมศึกษาไทยตองเตรียมความพรอมสําหรับคูเจรจา
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ของอาเซียน ที่สําคัญคือจีนและอินเดีย ความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี นํามาซึ่ง “ผลิตภาพ” (Productivity) 

และ“นวัตกรรม” (Innovation) ในกระบวนการผลิตสินคาและบริการ เรียนรูจากนักคิดอนาคต (Futurists) 

ตอเทคโนโลยีในอนาคต การพัฒนาเทคโนโลยีในอุดมศึกษานอกจากการวิจัยเพื่อตีพิมพตองคํานึงถึงความ

ตองการของประเทศเชนกัน เชนการมีความรวมมือใกลชิดระหวางอุดมศึกษากับหนวยงานพัฒนาวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี โลกยุคสารสนเทศ การเขาถึงขอมูลขาวสารและความรูกระทําไดงายเทคโนโลยีแพรกระจาย

อยางกวางขวาง โดยไมมีขอจํากัดดานเวลาและสถานที ่มีนวัตกรรมและตลาด    แรงงานใหมที่มีมูลคาเพิ่มและ

มูลคาสูงบนฐานของนวัตกรรม ทรัพยากรมนุษย โครงสรางพื้นฐานและสารสนเทศ โครงการพัฒนาเทคโนโลยี

สารสนเทศของไทยจึงอยูในรูปแบบของ โครงการพัฒนาทางดานสังคม (e-Society) การศึกษา (e-Education) 

อุตสาหกรรม (e-Industry) รัฐบาล (e-Government) วิธีการทํางานและการจางแรงงานในอนาคตจะ

เปลี่ยนไปสงผลตอการออกแบบอุดมศึกษาในปจจุบัน 

 

 

แนวทางการพัฒนา 

อุดมศึกษาตองเพิ่มความรูใหกับแรงงานที่ออกจากภาคเกษตรกอนเขาสูภาคบริการและภาคการผลิต 

ประสานขอมูลกับหนวยงานรัฐที่ดูแลขอมูลการเคลื่อนยายประชากร พรอมทั้งชวยประชากรที่อยูในภาค

เกษตรใหอยูตอไปไดและอยูดีข้ึนดวยการสรางความมั่นคงทางอาหาร เพิ่มผลผลิต และลดตนทุนการ

ผลิต การจัดการเกษตรที่ย่ังยืน เกษตรสมัยใหม และการสรางมูลคาเพิ่มผลผลิตเกษตร อุดมศึกษาตอง

ทํางานใกลชิดกับภาคบริการ สรางความเขาใจทั้ง มิติประเภทของการบริการรูปแบบใหม การเอื้อตอ

การสรางเศรษฐกิจ ฐานความรูและการใชองคประกอบเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาบุคลากรและความรู การ

ทํางานรวมกับอุตสาหกรรม ควรวิเคราะหรวมกันถึงเปาหมายในการเพิ่มผลิตภาพ โดยเฉพาะการ

วิเคราะหหวงโซคุณภาพ มูลคาการสงออก การจางงาน เพื่อกําหนดแผนรวมในการพัฒนากําลังคน การ

บริการเทคนิค และการวิจัย ทําเปนกลุมอุตสาหกรรมและเครือขายอุดมศึกษา มีโจทยชัดเจนและ

ปรับตัวไดตอเน่ือง ในการทํางานกับภาคการผลิตจริงควรกําหนดทิศทางยุทธศาสตร เชน เพิ่มสัดสวน 

Knowledge industry เพิ่มแรงงานความรู เลื่อนลําดับประเทศไทยใน Technology Achievement 

Index ของ  HDR/UNDP เปนตน 

4. การกระจายอํานาจการปกครอง พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 ได

กําหนดใหมีการกระจายอํานาจการปกครองสูทองถ่ิน โดยมีแนวทางการกระจายอํานาจประกอบดวยการถาย

โอนภารกิจ การกระจายอํานาจการเงินการถายโอนบุคลากร การพัฒนาระบบตรวจสอบและการมีสวนรวม

ของประชาชน การปรับปรุงการบริหารจัดการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) การปรับปรุงกฎหมายและ
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ระเบียบ การกํากับดูแลการถายโอนภารกิจ และการสรางระบบประกันคุณภาพบริการสาธารณะ อปท. 

ตองการการสนับสนุน ความเช่ียวชาญในการติดต้ังระบบ การจัดการความรู การฝกอบรมและยกระดับ

ความสามารถของบุคลากรเปนตน นอกจากน้ีทองถ่ินยังมีงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรจากสวนกลาง และมี

รายไดจากการจัดเก็บภาษีคาบํารุงและคาธรรมเนียม  

แนวทางการพัฒนา 

ทองถ่ินจะเสริมภารกิจหลักหน่ึงของอุดมศึกษาคือการบริการสังคมใหโดดเดน รองรับเหตุผลของการ

จัดต้ังและการสงเสริมสถาบันอุดมศึกษาบางกลุมที่อยูในภูมิภาคและทองถ่ิน งบประมาณ อปท. เปน

แหลงรายไดที่จะเพิ่มความสําคัญสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ งานที่อุดมศึกษาสามารถทําไดกับ อปท. มี

หลายลักษณะคือ การใหคําปรึกษาในกิจการของทองถ่ิน การใหความรูเพิ่มทักษะอาชีพ การจัดการ

สิ่งแวดลอม การดูแลสุขภาพ พัฒนาคนทํางานปจจุบัน และสรางคนทํางานในอนาคต ในการทํางานกับ 

อปท. อุดมศึกษาควรรวมตัวทํางานเปนเครือขายพื้นที่ (เชิงภูมิสังคมและเขตการปกครอง) และเครือขาย

เชิงประเด็น เพราะโจทยทองถ่ินเปนโจทยบูรณการ ตองการความรูหลายระดับหลากสาขา การทํางาน

ตองการมวลวิกฤติทั้งฝายอุปสงคและอุปทาน 

5. การจัดการความขัดแยงและความรุนแรง ปญหาความขัดแยงในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจภาคใต

ที่มีมูลเหตุพื้นฐานมาจากการศึกษาสองระบบควบคูกัน คือการศึกษาสามัญสําหรับนักเรียนพุทธและมุสลิม 

และการจัดการศึกษาศาสนาแยกสําหรับนักเรียนมุสลิมในระดับประถมและมัธยม สรางความแปลกแยกเชิง

เผาพันธุ วัฒนธรรม และศาสนา ระดับวิชาการของผูที่จบการศึกษาจากโรงเรียนสอนศาสนาคอนขางออนจึงไม

สามารถหางานนอกพื้นที่ และไมสามารถเรียนตอในระดับอุดมศึกษาได 

แนวทางการพัฒนา 

อุดมศึกษาตองสรางองคความรู ความเขาใจ สําหรับสังคมไทยโดยรวมและในสามจังหวัดภาคใต ใน

ประเด็นสังคมพหุลักษณ พหุวัฒนธรรม ทั้งเผาพันธุ ภาษา ศาสนา วัฒนธรรม ความเช่ือ ฯลฯ มี

การศึกษาคูขนานในสามจังหวัดภาคใตดานวิชาโลกและศาสนาอิสลาม ความซับซอนประวัติศาสตรใน

พื้นที่และผลตอเน่ือง การถูกทอดทิ้งและการขาดโอกาส อุดมศึกษาตองพัฒนาครูและผลิตครูทั้งระดับ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ตามหลักสูตร กระบวนการเรียนรู และสื่อสําหรับ

สังคมพหุลักษณพหุวัฒนธรรม และตองเพิ่ม mobility ทางกายภาพ ความคิด และโลกทัศนใหเด็กได

ออกนอกพื้นที่ทั้งทางกายภาพและใชเทคโนโลยีสารสนเทศ สงเสริมการเรียนวิชาการเพื่อการประกอบ

อาชีพ ชวยสรางอาชีพในพื้นที่ และสงเสริมการสรางประสบการณการจัดการความขัดแยงโดยสันติวิธี 
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6. เยาวชนไทย นักศึกษาไทย และบัณฑิตในอนาคต วิวัฒนาการหลายๆ ประการและการ

เปลี่ยนแปลงโครงสรางของสังคม วัฒนธรรม และความคิดทําใหเด็กเยาวชนและนักศึกษาในวันน้ีเปลี่ยนแปลง

ทั้งในมิติการใชชีวิต การเรียนรู ครอบครัว ตลอดจนภาวะเสี่ยงตางๆ สะทอนถึงแนวโนมของสังคมภายหลังยุค

อุตสาหกรรมและความทันสมัยทั้งปวง (Post-industrial / Post-modern) มีสัญญาณช้ีการเปลี่ยนแปลงชีวิต

งานของบัณฑิตในอนาคตที่แตกตางจากปจจุบัน อาทิเชน การทํางานโดยมีหลายอาชีพทั้งตลอดชวงอายุ การ

ทํางานไรสังกัด (Freelance) ความเสี่ยงตอรายไดไมแนนอน การจับคูผูรวมงานและเปลี่ยนผูรวมงาน เปนตน 

มีความไมสอดคลองกัน (Mismatch) ระหวางการศึกษาและทักษะอาชีพที่พึงประสงคในอนาคต นอกจาก

ความเช่ียวชาญเฉพาะศาสตรแลว ความสามารถที่สําคัญไมย่ิงหยอนจะเกี่ยวกับทักษะการสื่อสาร การทํางาน

เปนหมูคณะ การแกปญหา การรับความเสี่ยง การออกแบบและความสรางสรรค ความรับผิดชอบทั้งตอตนเอง

และตอผูอื่น การเรียนรูอยางตอเน่ือง การบริหารจัดการตนเอง รวมไปถึงจริยธรรม ตองเสริมฐานความรูและ

สมรรถนะที่จะชวยใหบัณฑิตสามารถอยูในตลาดแรงงานได  

แนวทางการพัฒนา 

อุดมศึกษาควรสงเสริมกิจกรรมนอกหลักสูตรเพื่อเพิ่มพื้นที่การเรียนรูของเยาวชนและนักศึกษาในแบบ

ของทักษะชีวิต ทักษะสังคม (Socialization) สมรรถนะพื้นฐานที่ขามพนความรูวิชาการ (Base line 

competencies) ความรูและความสามารถเชิงบูรณาการที่ฝงตัว (Tacit knowledge and ability) 

อาจปรับกิจกรรมนอกหลักสูตรและชีวิตจริงเขากับหลักสูตร จัดใหมีระบบวัดผลงาน (KPI) ของอาจารย

ดานวิชาการ กิจกรรรมนอกหลักสูตร และจริยธรรม เพิ่มเติมจากวิชาการคือการสอนและกิจกรรมเพื่อ

พัฒนาการดานการสื่อความ การตัดสินใจ การนํา การแกปญหา การทํางานเปนทีม ความอดทน 

คุณธรรม ฯลฯ ผานกลไกการศึกษาในระบบ ศิลปะศาสตร มหาวิทยาลัยตองมีการใหบริการแนะแนว

อาชีพแกนักเรียนมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา การอาชีพ และการมีงานทํา สรางกลไกการเรียนรูบนฐาน

การทํางานในภาคการผลิตและสังคม เชน สหกิจศึกษา (Co-operative education) ทักษะวิศวกรรม 

(Engineering practice school) Internship/Apprenticeship สํ า ห รั บ ก า ร ติ ดตามผ ล สั ม ฤท ธ์ิ

การศึกษาบัณฑิตควรทํา Tracer study ติดตามการประกอบอาชีพบัณฑิตในระยะยาวอยางเปนระบบ

เพื่อพิจารณาสัมฤทธิผล ผลลัพธ ผลกระทบ และเสนทางการประกอบอาชีพ (Career path) การให

ประชาคมอุดมศึกษาเรียนรูและเห็นคุณคาของพหุลักษณพหุวัฒนธรรม ตองสงเสริมความหลากหลาย 

เชนการจัดโควตากลุมเปาหมายเฉพาะ การแลกเปลี่ยนนักศึกษา รับนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนเขาเรียนตอ 

เปนตน 
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7. เศรษฐกิจพอเพียง เปนหลักการที่ประชาชนชาวไทยไดรับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัว เนนปรัชญาการดํารงชีวิตดวยทางสายกลาง มีความพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุมกัน ตาม

เงื่อนไขสําคัญคือ ความรอบรู คุณธรรม และความเพียร 

แนวทางการพัฒนา 

สถาบันอุดมศึกษายังเขาใจและปฏิบัติเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงในข้ันเริ่มตน ควรจัดการเรียนการสอน 

รูปแบบบริหารเชิงวิชาการโดยการต้ังศูนยศึกษา สรางผูนํานักปฏิบัติตนแบบกิจกรรม โครงการในระดับ

นิสิตนักศึกษา อุดมศึกษาควรเปนผูนําใหเกิดการวิเคราะหปฏิบัติได สรางความรูใหมเกิดผลเปนรูปธรรม

ไดทั้งระดับปจเจก ครอบครัว ชุมชน พื้นที่ (เชิงกายภาพ การปกครอง และภูมิสังคม) องคกร ภาคการ

ผลิต 

8. รอยตอกับการศึกษาระดับอ่ืน หลักฐานจากผลการทดสอบตางๆ ช้ีแนะวานักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาปที่ 6 หรือเทียบเทาโดยเฉลี่ยมีความรูไมเพียงพอที่จะผานการทดสอบในวิชาหลักคือ คณิตศาสตร 

วิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษ ในขณะที่ 3 ใน 4 ของนักเรียนอายุ 25 ป สามารถอานภาษาไทยไดแตมีปญหา

ดานการตีความ เยาวชนบางสวนเมื่อไดรับการศึกษาข้ันพื้นฐานแลวจะเขาสูตลาดแรงงานไรทักษะทันที 

บางสวนเขาสูการศึกษาดานอาชีวะ ที่เหลือและเปนสวนใหญเขาสูอุดมศึกษา ในขณะที่ประเทศขาดแคลน

ผูสําเร็จอาชีวศึกษาเปนจํานวนมาก และมีแนวโนมวาอัตราผูเขาศึกษาตออาชีวศึกษาจะลดลงอยางรวดจากรอย

ละ 17 ในป พ.ศ.2548 เหลือเพียงรอยละ 8 ในป พ.ศ.2568 สมดุลแรงงานที่เหมาะสมกับความตองการของ

เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมจะเสียไป นอกจากน้ีการพัฒนาครูผูสอนในระดับพื้นฐานใหมีความสามารถเชิง

วิชาการก็มีความจําเปนเปนอยางย่ิงเพื่อใหไดผลผลิตหรือผูสําเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพในการพัฒนาในระดับ

ตอไป 

แนวทางการพัฒนา 

อุดมศึกษาเองตองสนับสนุนการศึกษาข้ันพื้นฐานอยางเต็มความสามารถ ในขณะที่รัฐและผูเกี่ยวของเรง

ปรับเปลี่ยนหลักสูตรพัฒนาครู และขยายการลงทุนใหเอกชนสรางหองเรียนเฉพาะสําหรับเด็กที่มี

ความสามารถพิเศษ โดยเฉพาะประเด็นหลังอุดมศึกษาตองทํางานรวมกับสถานศึกษาข้ันพื้นฐานจัด

หลักสูตรเฉพาะต้ังแตระดับมัธยมศึกษาในระบบเรียนลวงหนาโดยการเปนพี่เลี้ยงในกิจกรรมและ

โครงงาน สรางระบบ Fast track หรือหลักสูตรเกียรตินิยมเฉพาะสําหรับเด็กกลุมน้ีในระดับอุดมศึกษา 

เมื่อรัฐสรางกลไกชักจูงนักเรียนเขาสูการเรียนอาชีวศึกษาเพิ่มข้ึนจํานวนผูเขาเรียนอุดมศึกษาจะลดลง 

ถากลไกการคัดสรรเด็กเหมาะสมจะอาชีวศึกษาจะไดนักศึกษาที่มีความถนัดทางการปฏิบัติจริงในขณะที่

อุดมศึกษาจะไดนักเรียนที่มีฐานวิชาการ อุดมศึกษาควรมีนโยบายเปดใหผูจบอาชีวศึกษาสามารถเขา

ศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาไดดวยความยืดหยุนโดยไมตองทิ้งงานทิ้งอาชีพ หลักสําคัญคือ ศึกษาใน
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เงื่อนไขเวลาที่ไมบีบรัด ไมกําหนดวาตองเรียนสําเร็จในเวลาอันสั้นเชนระบบการศึกษา 4 ป ซึ่งเปนเรื่อง

ของนิสิตและนักศึกษาในวัย 18-22 ป ที่ไดรับเงินจากบิดามารดาหรือเงินกูจากรัฐมาเรียน จัดการศึกษา

แบบการสะสมหนวยกิตในทํานองธนาคารหนวยกิต (Credit Bank) จะเปนสนับสนุนการเรียนรูตลอด

ชีวิตไปในตัว เพื่อพัฒนาครูปอนใหแกโรงเรียนและวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดมศึกษาตองเรงทบทวน

กระบวนการ สรางเงื่อนไขใหคนเกงมาเปนครู คํานึงถึงความแตกตางระหวางระดับประถมศึกษา 

มัธยมศึกษา และการศึกษาสําหรับชางเทคนิคที่ใชระยะเวลาและกระบวนการตางกัน อาจรับบัณฑิตใน

สาขาอื่นมาตอยอดการสอน การฝกงานในสถานประกอบการในกรณีครูเทคนิค สรางระบบการผลิตครู

แบบ 4+x ป    

9. การแกปญหาอุดมศึกษาในปจจุบัน ในป พ.ศ.2550 มีจํานวนมหาวิทยาลัยใหมเกิดข้ึนมากจากการ

รวม 5 กลุมสถาบันอุดมศึกษาประกอบดวย กลุมมหาวิทยาลัยของรัฐเดิม กลุมมหาวิทยาลัยราชภัฎ กลุม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กลุมมหาวิทยาลัยชุมชน และวิทยาลัยชุมชน สงผลใหคุณภาพการศึกษาลด

ตํ่าลงเกิดการแขงขันแยงนักศึกษาในพื้นที่เดียวกัน การบริหารแบบอุดมศึกษาพาณิชยโดยไมคํานึงวาบัณฑิตจะ

วางงาน ตลอดจนการละเลยตอธรรมา๓บาลและประสิทธิภาพของการบริหารสถาบันและอุดมศึกษาโดยรวม 

แนวทางการพัฒนา 

คณะกรรมการการอุดมศึกษาจัดทําหลักเกณฑเพื่อแกปญหาการไรทิศทาง ความซ้ําซอน การขาด

คุณภาพและประสิทธิภาพดวยการลดเลิกหลักสูตรที่ไมใชความตองการของสังคมหรือการพัฒนา

เศรษฐกิจ ลดเลิกคณะและสถาบันที่มีคุณภาพการศึกษารุนแรง มีกลไกตรวจสอบและศูนยสถิติ

อุดมศึกษา อุดมศึกษาใชการประเมินคุณภาพการศึกษาเปนกลไกหลักในการแกปญหาดังกลาว นําผล

ประเมินมาใชประโยชน และพัฒนาสูระบบประกันคุณภาพ แบงอุดมศึกษาเปน 4 กลุม คือ กลุม

วิทยาลัยชุมชน กลุมมหาวิทยาลัยสี่ปและมหาวิทยาลัยศิลปศาสตร กลุมมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเฉพาะทาง และมหาวิทยาลัย Comprehensive และกลุมมหาวิทยาลัยวิจัย 

มหาวิทยาลัยบัณฑิตศึกษา ทั้ง 4 กลุมมีจุดเนนตางกัน วางตําแหนงของแตละสถาบันใหเหมาะสม 

ตอบสนองตอยุทธศาสตรการสรางขีดความสามารถในการแขงขันในระดับสากล ภาคการผลิตจริงการ

พัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิต ความเปนอยูระดับทองถ่ินและชุมชน การรองรับการเปลี่ยนอาชีพ เปลี่ยน

งาน เลิกจางงาน การพัฒนาผลิตภาพของผูทํางานตอเน่ือง ผูที่พนวัยทํางานจนถึงการเรียนรูตลอดชีวิต 

ในการจัดการสามารถปรับจํานวนบัณฑิตในสาขาที่เปนที่ตองการของสังคม กลุมมหาวิทยาลัย

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเฉพาะทาง และมหาวิทยาลัย Comprehensive ใหมีพื้นที่

บริการในมหานคร เมืองใหญ จัดหลักสูตรในระดับปริญญาตรี โท (โปรเจ็ค วิทยานิพนธ หรือวิจัยลวน) มี
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อาจารยปริญญาเอก 70% อัตราสวนนักศึกษาวิทย:สังคม 60:40 มีพันธกิจและบทบาทในการพัฒนา

องคการปกครองทองถ่ิน การผลิตและธุรกิจภูมิภาค การเรียนรูตลอดชีวิต Self-actualisation ลักษณะ

ผูสําเร็จการศึกษาเปนกําลังคนขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทองถ่ิน กําลังคนความรู (knowledge 

workers) 

10. ธรรมมาภิบาลและการบริหารจัดการ สภามหาวิทยาลัยมีบทบาทและความรับผิดชอบสูงสุดในการ

กําหนดพันธกิจและเปาประสงค สรรหา สนับสนุน และติดตามกํากับการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประเมิน

การปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัย ยืนหยัดใหมีการจัดทําแผนยุทธศาสตรและกํากับติดตามทบทวน

โครงสรางหลักสูตรและโครงการบริการสังคม ประกันความพอเพียงของทรัพยากรและการบริหารจัดการที่ดี 

ยึดมั่นความมีอิสระของสถาบัน เช่ือมโยงสถาบันกับชุมชน และทําหนาที่ศาลอุทธรณในบางครั้ง อยางไรก็ตาม

ยังมีผูบริหารมหาวิทยาลัยจํานวนมากที่ยังไมเขาใจบทบาทของสภาฯ  

แนวทางการพัฒนา 

ควรมีการจัดต้ังองคกรหรือกลไกพัฒนาผูกํากับนโยบายและผูบริหารในลักษณะเดียวกับ Institute of 

Director (IOD) เพื่อฝกอบรม ใหควรรู จัดเย่ียมชม และสรางเครือขายเปดเวทีแลกเปลี่ยนความคิด 

สนับสนุนการวิจัยองคกรและนวัตกรรมการบริหารนโยบายและการจัดการ มหาวิทยาลัยปรับโครงสราง

ระบบธรรมาภิบาลซึ่งรวมถึงปรับระบบคัดเลือกอธิการบดีและผูบริหารอื่น ใหผูมีสวนไดสวนเสียมีสวน

รวมในคณะกรรมการสรรหา โครงสรางสภามหาวิทยาลัยจัดใหมีผูทรงวุฒิจากภายนอกเปนหลัก มี

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยที่มเีลขานุการเต็มเวลา ควรทดลองระบบการบริหารนโยบายแบบใหมๆ เชน 

President+Provost, Chancellor+Vice Chancellor ที่ทํางานเต็มเวลา มีการประเมินมหาวิทยาลัย

เชิงธรรมาภิบาลอยางครบวงจรต้ังแตนายกสภาฯ จนถึงผูบริหารระดับภาควิชา สรางเวทีถายทอด

แลกเปลี่ยนประสบการณนโยบายระหวางรัฐมนตรีผูรับผิดชอบอุดมศึกษา รัฐมนตรีผูดูแลดานเศรษฐกิจ

และสังคม กับนายกสภาฯ และคณะกรรมการการอุดมศึกษา จนถึงการปรับคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (สกอ.) ใหทําหนาที่ คณะมนตรีหรือคณะกรรมาธิการ(Commission) ที่มีมนตรีหรือ

กรรมาธิการ (Commissioners) เต็มเวลา รวมภารกิจของกกอ.และกพอ.ใหเปนระบบเดียวกัน 

11. บทบาทของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ จากผลการ

ประเมินความสามารถในการแขงขันพบวามหาวิทยาลัยไทยไมติดกลุมมหาวิทยาลัยช้ันนําที่มีคุณภาพทั้งระดับ

โลกและระดับภูมิภาค ความสามารถในการสรางนวัตกรรมตํ่า โครงสรางพื้นฐานทางวิทยาศาสตรอยูในระดับ

ทายๆ ของประเทศที่ไดการจัดอันดับ โอกาสในการพัฒนาอยูที่การเช่ือมโยงนโยบายและแผนตางๆที่มีอยูแลว 

เชน แผนแมบทวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี แผนแมบทรายอุตสาหกรรม แผนแมบทการปกครองทองถ่ิน แผน

ยุทธศาสตรกระทรวงแรงงาน และแผนแมบทการศึกษาเปนตน การสรางความเปนเลิศทางการวิจัยของ
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อุดมศึกษาข้ึนอยูกับการวางโครงสรางระบบวิจัยในภาพรวม ประกอบดวยนโยบายวิจัย การจัดสรรทรัพยากร

วิจัย การบริหารจัดการทุนวิจัย การประสานระหวางหนวยปฏิบัติ การทํางานรวมกับภาคเอกชนและอุดมศึกษา

เปนประเด็นที่ตองการการผลักดันเน่ืองจากยังมีความรวมมือในระดับตํ่า แมในปจจุบันรัฐมีมาตรการสงเสริม 

เชน การลดภาษีเงินไดนิติบุคคลเปน 2 เทาหากเอกชนมีกิจกรรมวิจัยและพัฒนา 

 

 

แนวทางการพัฒนา 

ควรประยุกตใชระบบ  Research Assessment Exercise (RAE) ประเมินสมรรถนะการวิจัยของ

หนวยงาน/กลุมสาขาวิชาการในมหาวิทยาลัย จัดตําแหนงความสามารถของสถาบันในแตละกลุม

มหาวิทยาลัย เพื่อการจัดสรรทรัพยากรวิจัย ทุนวิจัย อยางเหมาะสม การพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัย

ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทําในลักษณะกลุมมหาวิทยาลัย (Consortium) ที่มีอยูแลวใหขยายเปน

การทํางานรวมกันระหวางมหาวิทยาลัย กลุมมหาวิทยาลัย ศูนยความเปนเลิศ ภาคอุตสาหกรรมในและ

ตางประเทศ ภาคสังคมและชุมชน และแหลงทุนแหลงวิชาการตางประเทศ มหาวิทยาลัยควรผลักดันให

เกิดระบบวิจัยแหงชาติ ที่ประกอบดวยองคกรระดับชาติที่กําหนดนโยบายวิจัย องคกรจัดสรรเงินทุนวิจัย

และหนวยงานวิจัยที่มหาวิทยาลัยเปนผูเลนสําคัญ สรางระบบความเช่ือมโยงระหวางอุดมศึกษาและภาค

การผลิต เพื่อใหอุดมศึกษาทําภารกิจจากมุมอุปสงคเพิ่มข้ึนทั้งดานการจัดหลักสูตร การบริการวิชาการ 

และการวิจัย สรางองคความรูและใชความรูเพื่อตอบโจทยที่หลากหลายของประเทศ กลาวคือ การวิจัย

ในสาขาที่จําเปนตอสังคมโดยไมตองผูกติดกับการเพิ่มผลผลิตทางเศรษฐกิจ การพัฒนานักวิจัยรุนใหม 

ทุนประเดิมสําหรับการวิจัยเชิงพาณิชยและนวัตกรรมที่มีความเสี่ยงประเภท Venture Capital การ

สนับสนุนโครงสรางพื้นฐานการวิจัย ทุนสมทบรวมลงทุนระหวางมหาวิทยาลัยกับเอกชน 

12. การเงินอุดมศึกษา การลงทุนในอุดมศึกษาผานระบบงบประมาณปจจุบันยังไมสะทอนคุณภาพ

การศึกษา และยังมิไดใชเปนกลไกกํากับเชิงนโยบายอยางเต็มกําลัง ในขณะที่มีนักศึกษาเพิ่มข้ึนคาใชจายตอ

หนวยที่ไดรับการจัดสรรจากรัฐไปยังมหาวิทยาลัยของรัฐกลับนอยลง ปจจุบันมีกองทุนกูยืมเงินเพื่อการศึกษา 

(กยศ.) จัดสรรตามความจําเปนของผูเรียนที่มีฐานะไมดีพอที่จะศึกษาไดซึ่งคงตองพิจารณาเพิ่มเติมในสวนเงินกู

ที่ไมยึดโยงกับฐานะ รัฐควรพิจารณารวมกับอุดมศึกษาในการกําหนดนโยบาย เปาหมายรวม มีการจัดสรร

งบประมาณตามเปาหมายที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

แนวทางการพัฒนา 

รัฐปรับการจัดสรรงบประมาณประจําปสําหรับมหาวิทยาลัยของรัฐ ที่ยังเปน Supply-side financing 

ใหสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาประเทศและ เปนไปตาม Performance-based มากข้ึน ปรับปรุง
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ตัวช้ีวัดใหเหมาะสมจากตัวช้ีวัดเดิมเชน ตัวช้ีวัดของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) หรือ

ตัวช้ีวัดของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) พิจารณาและจัดรูปแบบ

ใหมของ กองทุนประเภท Contribution scheme ใชกํากับผลิตบัณฑิตสาขาที่สังคมตองการ ต้ังกองทุน

พัฒนาอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาอาจารยและบุคคลากร เช่ือมโยงอุดมศึกษากับภาคการผลิต สนับสนุน

การจัดต้ังวิสาหกิจโดยมหาวิทยาลัย การพัฒนาแรงงานความรูและเกษตรกรที่เลิกอาชีพดวยการเรียนรู

ตลอดชีวิต สนับสนุนทองถ่ินโดยสรางกลไกกําหนดและจัดสรรงบประมาณขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน (อปท.) ใชองคกรกันชน (Buffer organization ) เปนตัวกลางเพื่อจัดสรรงบประมาณอุดมศึกษา

และการเจรจานโยบายกับรัฐบาล จัดทําแผนกลยุทธระบบอุดมศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัยหรือแตละ

มหาวิทยาลัย วางแผนงบประมาณ บริหารการเงิน จัดสรรทรัพยากร และทบทวนโครงการที่มี

ความสําคัญและผลกระทบสูง เปนตน รัฐพึงใชหลักการ Financial autonomy ในการบริหารการเงิน

อุดมศึกษาสรางความชัดเจนการบริหารเงินโดยสวนผสมของงบประมาณจากภาครัฐ และรายไดของ

มหาวิทยาลัยบนฐานของการจัดกลุมมหาวิทยาลัย 

13. การพัฒนาบุคลากรในอุดมศึกษา อาจารยและระบบการพัฒนาบุคลากรในมหาวิทยาลัยยังมีปญหา

ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ต้ังแตการบริหารจัดการแหลงทุนเพื่อพัฒนาอาจารย การเพิ่มสมรรถนะใหกับ

อาจารยประจําการ ความเปนครู การบมเพาะความสามารถในการบริหารจัดการ การพัฒนาสมรรถนะทาง

วิชาชีพและสังคม ตลอดจนการถายทอดประสบการณสูอาจารยระดับอื่น รวมถึงการเช่ือมโยงกับเอกชน

ภายนอก สมาคมวิชาชีพ และภาคประชาสังคม  

แนวทางการพัฒนา 

การพัฒนาอาจารยในมหาวิทยาลัยตองคํานึงถึงการพัฒนาหลายมิติ เชน ดานวิชาการ ความเปนครู

ความสามารถในจัดการเรียนการสอน ความสามารถดานการวิจัย สมรรถนะทางวิชาชีพที่เกี่ยวของกับ

สาขาที่ตนรับผิดชอบ การบริหารจัดการ การขัดเกลาทางสังคม คํานึงถึงชวงวัยตางๆของการทํางานและ

พัฒนา (Life cycle development) จัดใหมีกระบวนการ Mentoring โดยผูมีความรูและประสบการณ

เนนการพัฒนาบนฐานของการทํางานจริง การจัดทุนการศึกษาใชเกณฑใหศึกษาในประเทศสําหรับสาขา

ที่ประเทศมีความเขมแข็งแลว สาขาขาดแคลนที่มีการสอนบัณฑิตศึกษาในประเทศใหมีการเรียน

ผสมผสาน สาขาขาดแคลนบางสาขาที่ไมมีเปดสอนใหศึกษาตอตางประเทศ ใหเขามหาวิทยาลัยช้ันนํา

ของโลก การพัฒนามหาวิทยาลัยรัฐกลุมใหมที่ไดรับการจัดสรรอัตราเปนจํานวนมาก สภามหาวิทยาลัย

ควรกําหนดยุทธศาสตรการใชอัตราใหมใหเกิดประโยชนสูงสุด เปนเครื่องมือปรับทิศทางมหาวิทยาลัย 

ใหความสําคัญตอการพัฒนาอาจารยเปนทีม  
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14. เครือขายอุดมศึกษา เน่ืองจากมหาวิทยาลัยไทยมีความทับซอนแยงตลาดการศึกษา แตมีความ

แตกตางสูงและมีชองวางของระดับการพัฒนา (University Divide) หลายมิติ อาทิเชน ขนาด งบประมาณ 

ประเภท อายุ สถานที่ต้ัง บุคลากร คุณภาพของนักศึกษา คุณภาพของสถาบัน ตลอดจนช่ือเสียง เปนตน เมื่อ

เปรียบเทียบกับหลายประเทศความสามารถดานผลิตภาพ (Productivity) ของแรงงานยังตํ่ากวามาก หลาย

ปญหาของอุดมศึกษาแกไมไดหากมหาวิทยาลัยยังแยกสวนกันทํางาน ไมรวมพลัง (Synergy) หรือแบงงานกัน

ทํา (Division of labor) แมสถาบันมีคุณภาพและความเปนเลิศ เมื่อไมทํางานรวมกันก็ไมสามารถสรางสรรค

ผลงานในระดับประเทศหรือที่สูงข้ึนไป  

แนวทางการพัฒนา 

รัฐตองสนับสนุนการทํางานเปนเครือขายใชกลไกการจัดสรรทรัพยากรในการควบรวมหลักสูตร 

ทรัพยากรการเรียนรู สถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ ฯลฯ ชวยยกระดับขีดความสามารถและคุณภาพ สราง

ความเขมแข็งใหเครือขายทางวิชาการ สรางแรงจูงใจในการรวมเครือขายพัฒนาชุมชน เช่ือมโยง

เครือขายกับภาคการผลิต สรางและพัฒนาเสนทางอาชีพ นักวิจัยอาชีพ รวมกับภาคเอกชน สนับสนุน

เครือขายพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน สงเสริมคุณธรรม จริยธรรมในสังคม 

 

15. การพัฒนาอุดมศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต สถานศึกษาเอกชนมี

บทบาทสําคัญในพื้นที่ อยางไรก็ตามผลการทดสอบทางวิชาการพบวานักเรียนทีความออนแอทางวิชาการ ใน

ระดับอุดมศึกษานักศึกษาเกือบครึ่งไปศึกษาในสถาบันนอกพื้นที่ บางสวนไปศึกษาในแถบตะวันออกกลาง ซึ่ง

โดยมากเมื่อจบการศึกษาแลวกลับมาเปนครู 

แนวทางการพัฒนา 

การพัฒนาอุดมศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตเปนสวนของแผนอุดมศึกษาระ

ยาว ซึ่งประกอบ ดวยการพัฒนาเด็กเยาวชนและนักศึกษา การพัฒนาครูและบุคคลากรในพื้นที่ การ

สรางความเขมแข็งของสถาบันอุดมศึกษา และการพัฒนาอุดมศึกษาสูอาเซียน  การพัฒนาเด็กเยาวชน

และนักศึกษาตองเช่ือมโยงการศึกษากับการพัฒนาเปนอาชีพ พัฒนาทักษะภาษาไทย ภาษาบาฮาซา

มาเลเซียและอินโดนีเซีย สงเสริมการแลกเปลี่ยนเยาวชน สันติศึกษา การพัฒนาครูและบุคคลากรใน

พื้นที่ แกปญหาครูขาดแคลนดวยโครงการครสูหกิจ พัฒนาระบบการเรียนการสอน สื่อ ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการเรียนรู สรางความเขาใจเรื่องความแตกตางของศาสนาและวัฒนธรรม ดานการสราง

ความเขมแข็งของสถาบันอุดมศึกษาใหมีการพัฒนาเครือขาย ใชประโยชนจากระบบสารสนเทศเพื่อการ

สื่อสาร เช่ือมตอแลกเปลี่ยนประสบการณกับโลกมุสลิม การพัฒนาอุดมศึกษาสูอาเซียนตองพัฒนาสู



13 
 

ความรวมมือ Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-IGT) Joint Development 

Strategy (JDS) เพื่อสรางโอกาสการประกอบอาชีพ การสงออก และภาคบริการ มหาวิทยาลัยชุมชนจัด

หลักสูตรระยะสั้นและอนุปริญญาเพื่อสรางแรงงานความรู 

16. โครงสรางพ้ืนฐานการเรียนรู ครอบคลุมโครงสรางสําคัญ 4 ประการ คือ 1. โครงสรางหลักสูตรที่

ตอบสนองตอความตองการของตลาดและสังคมในปจจุบันและอนาคต 2. สังคมสารสนเทศ สังคมฐานความรู 

ทรัพยากรการเรียนรู 3. ระบบการเรียนรูตลอดชีวิต 4. สิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู ปจจุบันโครงสราง

หลักสูตรยังไมตอบสนองตอความตองการ มีการระบุชัดจากภาคอกชนถึงความออนดอยของบัณฑิตดาน

วิชาการ และทักษะอื่นๆ ผลจากโลกาภิวัฒนและเทคโนโลยีที่ทําใหการสอนรูปแบบเดิมไมเพียงพอตอความอยู

รอด เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่พัฒนาอยางรวดเร็วจะเคลื่อนยายจากสังคมอุตสาหกรรมสู

สังคมสารสนเทศ การเรียนรูตลอดชีวิตจะมีผลกระทบสูงโดยจัดใหมีสิ่งแวดลอมการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ มี

ผูเรียนเปนศูนยกลางอยางแทจริง โดยมีทรัพยากรการเรียนรูที่อุดม มีการประเมินผลสม่ําเสมอ 

แนวทางการพัฒนา 

รัฐพึงสนับสนุนการศึกษา “ศิลปศาสตร” (Liberal Arts Education) ในโครงสรางพื้นฐานการเรียนรู 

พรอมทั้งปรับบางสถาบันใหเปนมหาวิทยาลัยดานศิลปะศาสตรเต็มรูปแบบ อุดมศึกษาพัฒนาและใช

ศักยภาพทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อ รองรับนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารของชาติ โดยเฉพาะอยางย่ิงยุทธศาสตร   e-Society, e-Industry, e-Commerce, e-

Education, และ  e-Government ผ านนโยบายการจัดซื้ อจัดจ างของภาครัฐ  (Government 

procurement) สรางหัวใจหรือสมอง ของการบริหารจัดการและการพัฒนาชุมชนขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ินทั่วประเทศ รัฐพึงกําหนดใหสถาบันอุดมศึกษาตองใหความรวมมือในการจัดเก็บขอมูลของ

ตนเองที่ทันสมัยอยูเสมอ จัดระบบการคุมครองผูบริโภคจากการใหบริการขอมูลสารสนเทศของ

มหาวิทยาลัย โดยผูเรียนและผูปกครองมีสิทธิในการเขาถึงขอมูลอุดมศึกษาที่มีความถูกตองและทันสมัย 

สนับสนุนอุดมศึกษาใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ การเขาถึง (Access) และการลด

ชองวางดิจิทัล (Digital divide) เพื่อการเรียนรูเฉพาะตัว (Customization) ไปจนถึงการเรียนรูของ

มวลชน (Massification) ลงทุนการวิจัยและพัฒนาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รัฐ

ลงทุนใหอุดมศึกษาเปนแหลงเรียนรู วิจัย ทดลอง และสาธิต จัดทํา สื่อการเรียนรูของมหาวิทยาลัยออก

สูสาธารณะ (Open courseware) ลงทุนและจัดการในการจัดระบบ เครือขายหองสมุดและแหลงเรียนรู 

ศึกษาและเตรียมการรองรับ ผลกระทบเชิงลบ (Discordance) อันเน่ืองมาจากการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร จัดต้ังกองทุนพัฒนาโครงสรางทางกายภาพของสถาบันอุดมศึกษา ประการ

สุดทายในการรักษาผลิตภาพทางเศรษฐกิจและสังคม ระบบการเรียนรูตลอดชีวิตเปนปจจัยสําคัญของ
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ความสําเร็จ อุดมศึกษาควรจัดทํา กรอบนโยบายการพัฒนาระบบ “การเรียนรูตลอดชีวิต” ของ

อุดมศึกษา วางระบบธรรมาภิบาลของการเรียนรูตลอดชีวิตซึ่งเกี่ยวของกับภาคสวนตางๆในสังคม 

ประสานหลากสาขา (Multisectoral approach) การบริหารจัดการโดยยึดหลักผูเรียนเปนสําคัญคือ

หัวใจ สรางกรอบการประกันคุณภาพการเรียนรูตลอดชีวิตทั้งน้ีเพื่อใหอุดมศึกษาสรางสังคมไทยใหเปน

สังคมความรู สังคมอุดมปญญา 

ที่มา : กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

 

1.2 สรุปสาระแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559) 

วิสัยทัศน ป 2559 “อุดมศึกษาเปนแหลงองคความรูและพัฒนากําลังคนระดับสูงที่มีคุณภาพเพื่อการพัฒนา

ชาติอยางย่ังยืน สรางสังคมการเรียนรูตลอดชีวิต ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.

2555-2559) บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีบทบาทสูงในสังคมประชาคมอาเซียนและมุงสู

คุณภาพอุดมศึกษาระดับนานาชาติ” 

ตัวช้ีวัดและเปาหมายที่สอดคลองกับวิสัยทัศน ป 2559 จํานวนรวม 7 ตัวบงช้ี 

1. รอยละของสถาบนัอุดมศึกษาไทยที่ไดรับจัดลําดับในระดับสากล ตามระบบมาตรฐานสากลที่ สกอ.กําหนด 

1) ภาพรวมของประเทศเทากับ 6% 

2) กลุมสถาบันอุดมศึกษาที่เปนเลิศในการสรางองคความรูเพื่อช้ีนําสังคมและเพิ่มขีดความสามารถของ

ประเทศในการแขงขันระดับโลก เทากับ 100% 

2. รอยละของอาจารยที่ไดรับการรับรองศักยภาพความเปนอาจารยมืออาชีพตามที่ สกอ. กําหนด เมื่อเทียบ

กับจํานวนอาจารยทั้งหมด เทากับ 25% 

3. คะแนนเฉลี่ยจากงานวิจัย / งานสรางสรรคที่ตีพิมพ / เผยแพรตอจํานวนอาจารย  3.51 (คํานวณจาก

ขอมูลของ สมศ. แตปรับเปาหมายใหสอดคลองตามกลุมสถาบัน) 

4. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ผานการสอบใบประกอบวิชาชีพหรือใบรับรองคุณวุฒิเฉพาะสาขาแหงชาติ

เทากับ 100% (โดยครอบคลุมความรูดานภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
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5. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตเทากับ  4.51 

6. รอยละของหลักสูตรที่ไดรับรองมาตรฐานในระดับนานาชาติ โดยหนวยงานสถาบันวิชาชีพ/องคกรซึ่งเปนที่

ยอมรับในระดับนานาชาติ เทากับ 20% 

7. รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีการวิเคราะหตนทุนคาใชจายตอหนวยคุณภาพ เทากับ 100% 

ยุทธศาสตร มี 4 ยุทธศาสตร คือ “LEGS” STRATEGY 

L = Leader of Change Management for Quality Education (All for Quality Education and Quality 

Education at All) (เปลี่ยนระบบการนําองคกรใหขับเคลื่อนอุดมศึกษาแบบองครวม) 

E = Educator Professional (พัฒนาอาจารยใหเปนมืออาชีพ และพัฒนาผูเช่ียวชาญมืออาชีพใหเปนอาจารย) 

G = Graduated with Quality and Social Responsibility (ยกระดับคุณภาพบัณฑิตอยางกาวกระโดด) 

S = Satang Utilization (ปฏิรูปการบริหารการเงินอุดมศึกษา เพื่อขับเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษาสูความเปน

เลิศ) 

ยุทธศาสตรที่ 1 เปลี่ยนระบบการนําองคกรใหขับเคลื่อนอุดมศึกษาแบบองครวม 

กลยุทธ 1.1 กําหนดคุณคาและสรางวิสัยทัศนรวมของอุดมศึกษา 

กลยุทธ 1.2 บริหารอุดมศึกษา โดยยึดเปาหมายอุดมศึกษาตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป  

  ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 -2565) อยางตอเน่ือง 

กลยุทธ 1.3 สร า งระบบการประเมินศักยภาพและพัฒนาผูบริ หารระ ดับสู ง  กรรมการของ 

  สถาบันอุดมศึกษา 

กลยุทธ 1.4 สรางระบบการปดและยุบรวมหลักสูตร/คณะวิชา/มหาวิทยาลัย 

กลยุทธ 1.5 พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานของสารสนเทศอุดมศึกษา 

กลยุทธ 1.6 ตอยอดสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพใหเปนสถาบันอุดมศึกษาช้ันนําระดับโลก 

กลยุทธ 1.7 ยกระดับอุดมศึกษาไทยใหมีบทบาทสูงในประชาคมอาเซียนโดยเฉพาะดาน Higher 

  Education Manpower Mobilization 
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กลยุทธ 1.8 สรางระบบและกลไกเพื่อรองรับความรวมมือระหวางสถาบันอุดมศึกษาทุกแหงกับหนวยงาน 

  ภาคการผลิตในดานการเรียนการสอนและการวิจัย 

กลยุทธ 1.9 พัฒนาระบบโครงสรางและบทบาทหนาที่ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 

ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาอาจารยใหเปนมืออาชีพ และพัฒนาผูเช่ียวชาญมืออาชีพใหเปนอาจารย 

กลยุทธ 2.1 เพิ่มปริมาณอาจารยใหตรงตามความตองการในการผลิตบัณฑิต 

กลยุทธ 2.2  พัฒนาอาจารยใหเปนมืออาชีพอยางเปนระบบ 

กลยุทธ 2.3  พัฒนาคุณภาพอาจารยใหมีความแข็งแกรงในการทําวิจัย 

กลยุทธ 2.4  ปฏิรูประบบคาตอบแทนอาจารย 

กลยุทธ 2.5 พัฒนาระบบผูเช่ียวชาญ 

 

ยุทธศาสตรที่ 3 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตอยางกาวกระโดด 

กลยุทธ 3.1 พัฒนาระบบการเขาศึกษา การเรียนรู และการสําเร็จการศึกษาที่ยืดหยุน หลากหลาย

ตอบสนองในทุกกลุมวัย 

กลยุทธ 3.2  ยกระดับคุณภาพของหลักสูตร ใหไดรับการรับรองในระดับอาเซียนและระดับโลก 

กลยุทธ 3.3 สรางระบบกลไก เพื่อจัดสอบใบรับรองคุณวุฒิเฉพาะสาขาแหงชาติของทุกหลักสูตร 

กลยุทธ 3.4 ปรับปรุงระบบติดตามและประเมินบัณฑิต รวมทั้งพัฒนาบัณฑิตเขาสูตลาดแรงงาน 

 

ยุทธศาสตรที่ 4 ปฏิรูปการบริหารการเงินอุดมศึกษา เพื่อขับเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษาสูความเปนเลิศ 

กลยุทธ 4.1 วิเคราะหตนทุนคาใชจายตอหนวยคุณภาพ 
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กลยุทธ 4.2  จัดทําแผนกลยุทธการเงินใหสอดคลองกับเปาหมายของสถาบันอุดมศึกษา และแผนพัฒนา 

  การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) 

กลยุทธ 4.3  จัดสรรทุนการศึกษาเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาโดยคํานึงถึงความตองการกําลังคนของ 

  ประเทศ 

กลยุทธ 4.4 กํากับ ติดตามประเมินผลการใชงบประมาณอยางเหมาะสม (utilization Management)  

  ตามพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา 

 ในปการศึกษา 2559 ได ต้ังเปาหมายการผลิตบัณฑิต โดยมีสัดสวนการรับนักศึกษาในกลุม

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี : วิทยาศาสตรสุขภาพ : มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เปน 40:10:50 เทากับ 

235,412  : 58,853 :294,266 คน ซึ่ งสอดคลองกับกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป  ฉบับที่  2  

(พ.ศ. 2551-2565) สําหรับแนวทางการนําแผนสูการปฏิบัติ ตองมีคณะกรรมการประกอบดวยตัวแทนจากทุก

ภาคสวนที่เกี่ยวของ ทําหนาที่วางระบบและกลไกต้ังแตกระบวนการนํายุทธศาสตรดังกลาวไปเผยแพร ใหกับ

ทุกสถาบันอุดมศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของไปดําเนินการ รวมทั้งมีระบบกํากับติดตามประเมินผลทุก 1 ป 

เพื่อนําผลมาทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ในชวง

กลางของแผน (ในป 2557) และสรุปผลการดําเนินงานตามแผน เมื่อสิ้นสุด ป 2559 เพื่อนําไปวางแผนพัฒนา

การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ตอไป 

ที่มา : แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2569) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
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1.3 สรุปแผนพัฒนาวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ (2554-2558) 
 

วิสัยทัศน 

 จัดการศึกษาดานวิชาชีพที่ใชเทคโนโลยีเปนฐานรวมกับกิจกรรมจิตสาธารณะนําสูภาคปฏิบัติโดยเนน

ผูเรียนเปนสําคัญ สรางสรรคหลักสูตรบูรณาการอันเปนสากล พัฒนาบุคลากรทางวิชาการและงานวิจัยเพื่อนํา

ผลงานกลับสูการเรียนการสอน 

 

คานิยมองคกร 

C- Creative   คิดสรางสรรค  

I – Industrious   อดทน สูงาน 

S – Smart and Sociable ฉลาดคิดการณ ผสานไมตร ี

A – Active   วิถีงานเชิงรุก 

T – Trustworthy  ทุกคนวางใจได 

 

พันธกิจ 

1. จัดการศึกษาในสาขาวิชาที่ใชคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยีเปนฐานความรูในระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และอุดมศึกษาที่มีคุณภาพ 

2. สรางหลักสูตรและกิจกรรมที่นักศึกษาไดใชโครงงานเปนฐานในการเรียนรู และศึกษาผานการทํางานดวย

การปฏิบัติจริง 

3. สรางสรรคงานวิจัยผสานเขากับการเรียนการสอน และการเผยแพรสูชุมชนและผูประกอบการในเขตพื้นที ่

4. แหลงบมเพาะคุณธรรม จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม และจิตสํานึกสาธารณะอนุรักษสิ่งแวดลอม 

 

วัตถุประสงค 

1. ผลิตผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่มีความรูความสามารถทางวิชาการและมีความ

เช่ียวชาญทางวิชาชีพเพื่อศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา 

2. ผลิตผูสําเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ มีคุณธรรม เปนที่ตองการของ

อุตสาหกรรมและชุมชน 

3. เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนผานการวิจัยและโครงงานเชิงบูรณาการ 
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4. สรางและปลูกจิตสํานึกคุณธรรม จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม และจิตสํานึกสาธารณะอนุรักษสิ่งแวดลอม 

ใหแกนักศึกษา 

 

 

 

แนวทางการพัฒนาวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 

แผนพัฒนาวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ (พ.ศ. 2554-2558) สรุปได 6 ประเด็นยุทธศาสตรดังน้ี 

 ประเด็นยุทธศาสตรดานการเรียนการสอน 

 ประเด็นยุทธศาสตรดานงานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ 

 ประเด็นยุทธศาสตรดานการบริการวิชาการ 

 ประเด็นยุทธศาสตรดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดลอม 

 ประเด็นยุทธศาสตรดานอัตลักษณ 

 ประเด็นยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการ 

 

ประเด็นยุทธศาสตรดานการเรียนการสอน 

เปาหมาย : Smart and Fast เพื่อสราง...คนเกง คนดี มีศักด์ิศรี สูสังคม 

กลยุทธ 

1. สรางและพัฒนาหลักสูตรเฉพาะดานวิชาชีพที่ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติตรงกับความตองการของประเทศ 

2. สรรหาและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการใหเปนนวัตกรและครูอาชีพ 

3. สรางบัณฑิตใหเปนนักนวัตกรที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

4. เพิ่มขีดความสามารถของนักศึกษาและศิษยเกาดานสมรรถนะวิชาชีพที่สูงข้ึน 

5. พัฒนามาตรฐานการเรียนการสอนทุกหลักสูตรใหไดมาตรฐานเดียวกัน 

 

ประเด็นยุทธศาสตรดานงานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ 

เปาหมาย : มุงมั่น สงเสริมสนับสนุนบุคลากรในองคกรทําวิจัยฯ มุงสูความเปนเลิศการวิจัยเพื่อชุมชนเพื่อ

ยกระดับคุณภาพชีวิต 

กลยุทธ 

1. สรางและพัฒนานักวิจัยรุนใหมในองคกร 
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2. พัฒนาและตอยอดองคความรูเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคม 

3. สรางระบบและกลไกแรงจูงใจในการเผยแพรผลงานวิจัยและหาแหลงเงินทุนภายนอก 

4. สนับสนุนใหมีและนําการวิจัยสูการเรียนการสอน เพื่อการตอยอดองคความรู 

5. พัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการดานงานวิจัย 

 

ประเด็นยุทธศาสตรดานการบริการวิชาการ 

เปาหมาย: ครูอาจารยไดสอน นักศึกษาไดฝก สังคมชุมชนไดประโยชน 

กลยุทธ 

1. สงเสริมและพัฒนาบุคลากรดานบริการวิชาการ 

2. สรางและพัฒนางานบริการวิชาการที่ตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม 

3. จัดการองคความรูจากการบริการวิชาการ 

 

ประเด็นยุทธศาสตรดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดลอม 

เปาหมาย: แหลงเรียนรู สืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม และอนุรักษสิ่งแวดลอม 

กลยุทธ 

1. สรางระบบและกลไกแรงจูงใจ ในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษสิ่งแวดลอม 

2. จัดการองคความรูดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษสิ่งแวดลอมเพื่อการอนุรักษรักษา 

3. พัฒนาระบบและกลไกการบริหาร จัดการดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษสิ่งแวดลอม 

 

ประเด็นยุทธศาสตรดานอัตลักษณ 

เปาหมาย: สรางบัณฑิตที่มีลักษณะสอดคลองกับอัตลักษณ “คุณธรรมนําจิต คิดสรรสรางวิทยาการ สูความ   

เปนนักปฏิบัติ” 

กลยุทธ 

1. สรางและพัฒนาบุคลากรและนักศึกษาใหเปนนวัตกรฐานเทคโนโลยีที่สอดคลองกับความตองการของ

ชุมชนทุกภาคสวน โดยมีระบบประกันคุณภาพ 

2. มีระบบและกลไกในการดําเนินงานดานสหกิจศึกษา 

3. มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยใชหลักของ WIL  เปนแนวทางในการพัฒนานักศึกษา 

 

ประเด็นยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการ 
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เปาหมาย: บริหารจัดการแบบบูรณาการโดยยึดผลประโยชนสูงสุดขององคกร  

กลยุทธ 

1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 

2. นําระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เขามาใชในวิทยาลัยฯ 

3. พัฒนาองคกรและระบบธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองคกร 
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สวนท่ี 2 ขอมูลพ้ืนฐาน  

2.1 ประวัติของวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลไดยกฐานะ เปนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาม

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 น้ันเปนการ

เปลี่ยนแปลงการบริหาร และโครงสรางใหมของมหาวิทยาลัยฯ  เกิดการยุบและรวมคณะวิชาเดิมใหเปนคณะ

ใหมเพื่อทําใหเกิดความเขมแข็ง  เกิดแนวคิดการจัดการศึกษาแบบบูรณการองคความรูในแตละศาสตรเขา

ดวยกัน  อีกทั้งยังตองคงความเปนเอกลักษณของโรงเรียนชางฝมือดานอุตสาหกรรม พณิชยกรรมเกษตรกรรม 

และศิลปกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการจึงไดจัดต้ังข้ึนในป พ.ศ. 2550 ตามกฎกระทรวงใหเปน

หนวยงานที่มีระดับเทียบเทาคณะ ภายใตการกํากับดูแลของสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลลานนา เพื่อตอบสนองปณิธานหลักของมหาวิทยาลัยที่ตองการสรางบัณฑิตนักปฏิบัติที่ถึงพรอมดวย

คุณธรรม จริยธรรม มีความรู ความเช่ียวชาญที่จะไปพัฒนาสังคมและประเทศชาติใหมีความเจริญรุงเรืองอยาง

ย่ังยืนและดําเนินชีวิตอยางเปนสุขพึ่งพาตนเองได โดยมีภาระกิจการจัดการเรียนการสอนในระดับตํ่ากวา

ปริญญาและระดับปริญญาในหลักสูตรมีการบูรณาการศาสตรบนพื้นฐานของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

จัดระบบการเรียนการสอน  การเรียนรูดวยปญหาและการเรียนรูดวยโครงการ (Problem-Project Based 

Learning) สงเสริมการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาใหเช่ือมโยงกับการพัฒนา

ทองถ่ิน และภาคอุตสาหกรรมในภูมิภาค เกิดการพัฒนาอาชีพและพัฒนาการศึกษาตอเน่ืองและการเรียนรู

ตลอดชีวิต 

ท่ีต้ัง 

98 หมู 8 ต.ปาปอง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม 50220 

ปณิธาน 

 แหลงบมเพาะนักศึกษาใหมีความรูความชํานาญสรรพวิชาพื้นฐานทางอาชีพแบบบูรณาการศาสตร

และเทคโนโลยี สรางสรรคบรรยากาศแหงความใฝรู ผสานความคิดสรางสรรค มีคุณธรรม และจิตสํานึก

สาธารณะ สรางสรรคผลงานวิจัยเชิงประยุกตเปนแหลงความรูเพื่อการพัฒนาชุมชน 

เอกลักษณ  

สหวิทยาการ พื้นฐานสังคม นําชุมชนสูการพัฒนาชาติ 

อัตลักษณ 

คุณธรรมนําจิต คิดสรรสรางวิทยาการ สูความเปนนักปฏิบัติ
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2.2 โครงสรางการบริหารงาน  
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2.3 รายชื่อคณะกรรมการบริหารชุดปจจุบัน ประกอบไปดวย 

คณะกรรมการขับเคลื่อน 

1. ผูชวยศาสตราจารยดร.นิวัตร   มูลปา       ประธานกรรมการ 

2. ผูชวยศาสตราจารยดร.สุบงกช  โตไพบูลย กรรมการ 

3. รองศาสตราจารยดร.พานิช   อินตะ  กรรมการ 

4. ดร.บรรพต    หอบรรลือกิจ กรรมการ 

5. ดร.พงษศักด์ิ    น่ิมดํา  กรรมการ 

6. ดร.ณัฐวุฒ ิ     อนุนิวัฒน กรรมการ 

7. นายทวีผล     แกวศิร ิ  กรรมการ 

8. รองศาสตราจารยดร.ธีระศักด์ิ  อุรัจนานนท กรรมการ 

9. ผูชวยศาสตราจารยดร.วิษณุ   ทองเล็ก  กรรมการ 

10. หัวหนาสาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร  กรรมการ 

11. หัวหนาสาขาวิชาเตรียมวิศวกรรมศาสตร          กรรมการ 

12. หัวหนาสาขาวิชาเตรียมสถาปตยกรรมศาสตร      กรรมการ 

13. หัวหนาสาขาวิชาเตรียมบริหารธุรกิจ           กรรมการ 

14. นายสมภพ     พัดจาด  เลขานุการ 

15. นางสาวธมนวรรณ   จิตบาล  ผูชวยเลขานุการ        

 

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน แบงเปน ๔ ดานดังน้ี 

๑. คณะอนุกรรมการดานการพัฒนาโครงสรางองคกร ระบบบริหาร และระบบประกันคุณภาพ 

๑.๑  นางสาวกัญญณัฐ  ศิริธัญญา ประธานกรรมการ 

๑.๒ นางไพรพันธ   ธนเลิศโสภิต รองประธาน 

๑.๓ ผูชวยศาสตราจารยวิษณุ  ทองเล็ก  กรรมการ 

๑.๔ นางสาววีรินทรภัทร  สมพมิตร กรรมการและเลขานุการ 

  

๒. คณะอนุกรรมการดานการเงินและบัญช ี

๒.๑  นายวรวิทย   เลาหะเมทนี ประธานกรรมการ 

๒.๒ นายตนวงศ   ปรีชานนท รองประธาน 

๒.๓ นางสาวมุกดา   แวน  กรรมการ 

๒.๔ นางศิริพรรณ   ธารพรศรี กรรมการและเลขานุการ 
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๓. คณะอนุกรรมการดานการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การวิจัยและบริการวิชาการ 

 ๓.๑ รองศาสตราจารยธีระศักด์ิ อุรัจนานนท ประธานกรรมการ 

 ๓.๒ นายสุวิชช   ธนศานวรคุณ รองประธาน 

 ๓.๓ ผูชวยศาสตราจารยสุบงกช โตไพบูลย กรรมการ 

 ๓.๔ รองศาสตราจารยพานิช  อินตะ  กรรมการ 

 ๓.๕ นายสมภพ   พัดจาด  กรรมการ 

 ๓.๖ นางสาวธมนวรรณ  จิตบาล  กรรมการและเลขานุการ 

  

๔. คณะอนุกรรมการดานงานบุคลากร และการบริหารงานท่ัวไป 

๔.๑ ผูชวยศาสตราจารยนิศรา  จันทรเจริญสุข ประธานกรรมการ 

๔.๒ นางกัญญวรา   สมใจ  รองประธาน 

๔.๓ นายธีระศักด์ิ   สมศักด์ิ  กรรมการ 

๔.๔ นายทินภัทร   อุปราสิทธ์ิ กรรมการ 

๔.๕ นางสาวจุฑาทิพย  ชุมภูขอด กรรมการและเลขานุการ 

 

หลักสูตรและสาขาวิชาท่ีเปดสอน 

1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

1.1 สาขาเตรียมวิศวกรรมศาสตร 

1.2 สาขาเตรียมบริหารธุรกิจ 

1.3 สาขาเตรียมสถาปตยกรรมศาสตร 

2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

2.1 สาขาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร (วิศวกรรมอาหาร) 
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2.4 จํานวนนักศึกษา ปการศึกษา 2558 

1. เตรียมบริหารธุรกิจช้ันปที่ 1    จํานวน  29 คน 

เตรียมบริหารธุรกิจช้ันปที่ 2    จํานวน  25 คน 

เตรียมบริหารธุรกิจช้ันปที่ 3    จํานวน  33 คน 

2. เตรียมวิศวกรรมศาสตรปที่ 1   จํานวน  62 คน 

เตรียมวิศวกรรมศาสตรปที่ 2   จํานวน  89 คน 

เตรียมวิศวกรรมศาสตรปที่ 3   จํานวน  80 คน 

3. เตรียมสถาปตยกรรมศาสตรปที่ 1 จํานวน  34 คน 

 เตรียมสถาปตยกรรมศาสตรปที่ 2  จํานวน  30 คน 

 เตรียมสถาปตยกรรมศาสตรปที่ 3 จํานวน  31 คน 

4. วิศวกรรมกระบวนการอาหารปที่ 1 จํานวน  30 คน 

วิศวกรรมกระบวนการอาหารปที่ 2 จํานวน  11 คน 

วิศวกรรมกระบวนการอาหารปที่ 3 จํานวน  19 คน 

วิศวกรรมกระบวนการอาหารปที่ 4 จํานวน  19 คน 

นักศึกษาตกคางวิศวกรรมอาหาร จํานวน  13 คน 

รวม              505 คน 
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2.5 งบประมาณและอาคารสถานท่ี  

 งบประมาณในการดําเนินงานและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานของวิทยาลัยมาจาก

งบประมาณรายไดจากคาบํารุงการศึกษา และงบประมาณแผนดินซึ่งไดรับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลลานนาในรูปแบบงบประมาณที่สนองตอบตอยุทธศาสตรของประเทศ และงบดําเนินงาน 

ในแตละปงบประมาณจากแหลงตางๆ จะถูกจัดสรรใหใชในการจัดจางบุคลากรทั้งสายสอนและสายสนับสนุน

ในกลุมของพนักงานตามพันธกิจ และกระจายออกเปนงบดําเนินงานอื่นๆ อันประกอบไปดวยคาใชสอย คาวัสดุ 

งบประมาณในการดําเนินโครงการ และกิจกรรมของนักศึกษา อีกสวนหน่ึงจะถูกนํามาปรับปรุงอาคารสถานที่ 

และโครงสรางพื้นฐาน เชน ครุภัณฑประจําหองปฏิบัติการตางๆ สําหรับการจัดการเรียนการสอนจะถูกแบง

ออกเปนสองสถานที่ คือ อาคารนวัตกรรม และอาคารหองปฏิบัติการ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีลานนา (ดอยสะเก็ด) และ อาคารหองปฏิบัติการกลาง วิทยาลัยเทคโนโลยีและ 

สหวิทยาการ ณ อาคารเรียนรวมวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีลานนา (หวยแกว) โดยใน

อนาคตจะยุบรวมสถานที่จัดการเรียนการสอนทั้งหมดมายังวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีลานนา (ดอยสะเก็ด) เพื่อใหการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน   

 

 



 
 

30 

 

สวนท่ี  3 

บริบทและการวิเคราะหสถานการณ ( SWOT Analysis ) 

การวิเคราะห SWOT เพื่อเปนเครื่องมือในการพิจารณา จุดแข็ง จุดออน โอกาส และภัยคุกคาม เพื่อ

เปนประโยชนตอการวางแผนกลยุทธของวิทยาลัยจะแบงเปนการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก และ

สภาพแวดลอมภายใน สําหรับสภาพแวดลอมภายนอกจะคํานึงถึงปจจัยในแงมุมตางๆ กันที่อาจสงผลกระทบ

ตอการดํารงอยูของสถาบันอันประกอบไปดวย ปจจัยทางการเมือง ปจจัยทางเศรษฐกิจ ปจจัยทางสังคมเปน

ตน สวนสภาพแวดลอมภายในจะพิจารณาจากกลยุทธ โครงสราง ระบบ การบริหารและตัวบุคลากรเปนตน 

รายละเอียดการวิเคราะหสามารถอานไดจากภาคผนวก โดยสรุปแลวสามารถรวบรวมบทวิเคราะหสถานการณ

ไดดังน้ี 

S: Strengths จุดแข็ง 

1. ระบบการบริหารเชิงกลยุทธ มีการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ อัตลักษณ เอกลักษณ วัตถุประสงค และ

พันธกิจ ระบุอยางชัดเจน 

2. มีการทําแผน ระยะกลาง, ยาว โดยบุคลากรทุกระดับรวมกัน และมีการวิเคราะหขอจํากัดเพื่อปรับ

แผน ใหสอดคลองกับสถานการณทุก 6 เดือน 

3. บุคลากรในองคกรมีความรูความเขาใจในแผน 

4. โครงสรางองคกรมีการแบงอยางชัดเจน มีการมอบอํานาจในการบริหารและตัดสินใจตามลําดับช้ันการ

บังคับบัญชา มีการกํากับดูแลโดยคณะกรรมการขับเคลื่อน  

5. โครงสรางองคกรเอื้อตอการทํางานรวมกันระหวางหนวยงาน มีเครือขายดานการเรียนการสอนที่

กวางขวางและมีประสิทธิภาพ  

6. มีการเขียน Job Description และ Job Specification อยางชัดเจน บุคลากรมีความเขาใจในหนาที่

ตนเอง พนักงานสายสนับสนุนและสายวิชาการ มีความสามารถเหมาะสมกับหนาที่ หรือสูงกวาหนาที่

โดยเฉพาะสายวิชาการ 

7. องคกรมีภาพลักษณและช่ือเสียงเปนที่รูจักในสังคมภายนอกเน่ืองจากช่ือเสียงของมหาวิทยาลัย 
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W: Weaknesses จุดออน 

1. มีการนําแผนมาปฏิบัติอยางจริงจัง และติดตามผลทุก 6 เดือน แตในทางปฎิบัติยังมีความเขาใจในการ

ดําเนินงานและเอกสารไมชัดเจน 

2. มีระบบการเรียนการสอนที่ยึดหลักบูรณาการแตตองมีการพัฒนาการบูรณาการรวมระหวางบุคลากร

เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน 

3. มีการวางระบบการทํางานสวนสนับสนุนอยางชัดเจน แตการนําเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช

เพื่อการบริหารจัดการยังมีอยางจํากัด 

4. มีตนทุนการผลิตนักศึกษาสูงเน่ืองจากคาใชจายบุคลากรซึ่งมีภาระงานหลายดานนอกเหนือจากการ

เรียนการสอน 

5. ผูบริหารมีภาระงานอื่นๆ นอกเหนือจากงานบริหาร ลดทอนศักยภาพและการทํางานบางครั้งยังขาด

ความชัดเจน ผูบริหารบางสวนมีทักษะในการบริหารและภาวะความเปนผูนําในระดับหน่ึงซึ่งบางครั้ง

สงผลตอการทํางานภายในองคกร 

6. รูปแบบการบริหารและโครงสรางเอื้อใหเกิดการทํางานเปนทีม หากภาวะผูนําอันไมเหมาะสมทําให

เกิดกลุมบุคลากรที่มีการทํางานเปนทีมรวมกับกลุมคนที่รวมตัวกันตามหนาที่ พนักงาน มีทัศนคติตอ

การบริหารในระดับพอใช ทัศนคติของบุคลากรตอองคกรสวนใหญจึงยังไมไปในทิศทางเดียวกัน

สะทอนตอวัฒนธรรมการทํางานซึ่งตองมีการปรับปรุงเพื่อเพิ่มสมรรถภาพ 

7.   มีการกําหนดคานิยมรวมกันภายในองคกรเปนลายลักษณอักษรและแจงแกบุคลากรทุกสวน ยังขาด

การเผยแพรภายในอยางเปนรูปธรรม 

8. ขวัญและกําลังใจทํางานดีเปนชวงๆ ยังมีความไมมั่นใจในสถานภาพการทํางานเน่ืองจากมีสถานะเปน

พนักงานพันธกิจสวนใหญ 

9. บุคลากรมีความรูและชํานาญในหนาที่ดี แตยังขาดความชํานาญในการบริหารจัดการระดับสาขาวิชา 

10. มีการใหการสนับสนุนทุนบุคลากรใหพัฒนางานวิจัย และฐานขอมูลออนไลน แตบุคลากรยังขาดความ

เขาในในกระบวนการและการจัดทําเอกสาร 

11. งบประมาณที่นํามาบริหารจัดการมาจากแหลงเดียวคือคาบํารุงการศึกษาและสวนใหญใชจายเปน

เงินเดือนและคาบํารุงรักษาทรัพยสินทําใหมีขอจํากัดในการจัดหาสวัสดิการและเงินเพิ่มใหบุคลากร 

12. มีความพรอมทางดานสิ่งอํานวยความสะดวกอันเปนพื้นฐานของการเรียนการสอนในหองเรียนดี แตยัง

ขาดเครื่องมือในหองปฎิบัติการ ความพรอมของหอพักนักศึกษาและระบบขนสงยังไมดีนัก 
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O: Opportunities โอกาส 

1. การดําเนินการของวิทยาลัยสอดคลองกับนโยบายทางดานการศึกษาของรัฐ ที่สนับสนุนการศึกษาที่

พึ่งพาตนเองได มีการสนับสนุนทางงบประมาณจากรัฐในรูปงบประมาณพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและ

ครุภัณฑ 

2. ความรวมมือระหวางภูมิภาคอาเซียนเปดโอกาสใหเกิดการแลกเปลี่ยนนักศึกษาจากวิทยาลัยไป

ตางประเทศไดงายข้ึน และเพิ่มฐานนักศึกษาที่จะเขาศึกษาตอในวิทยาลัยหากสามารถผลักดันใหเกิด

หลักสูตรภาษาอังกฤษได 

3. ทัศนคติของคนในภูมิภาคตองการใหลูกเรียนตอในสายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมากกวาสายศิลป 

การศึกษาพื้นฐานของคนในภูมิภาคดีมีการสนับสนุนใหลูกหลานเรียนตอจนถึงระดับปริญญาตรี 

4. สภาพความเปนอยู ฐานะทางเศรษฐกิจของภูมิภาคสวนใหญอยูในระดับดี และมีแนวโนมการเพิ่ม

จํานวนการอพยพของประชากรจากสวนอื่นโดยเฉพาะภาคกลางเขาสูภาคเหนือมากข้ึน 

5. การนับถือศาสนาไมมีผลตอการเรียนการสอน 

6. มีการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยการใชเปนสื่อและสนับสนุนการเรียนการสอน เชน Smart board 

หองปฎิบัติการตางๆ และสื่อการสอนที่พัฒนาอยางตอเน่ือง 

7. มีการสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดทําโครงงานทั้งระดับ ปวช.และป.ตรี มีเปาหมายเพื่อพัฒนาผลงาน

นวัตกรรม และสรางนักปฎิบัติ 

8. ภูมิอากาศของภูมิภาคเอื้ออํานวยตอการเรียนการสอนดี ไมพบปญหาดานสิ่งแวดลอมที่สงผลตอการ

เรียนการสอนของวิทยาลัย  

9. กฎระเบียบทองถ่ินไมมีผลตอกระทบตอการดําเนินงานของวิทยาลัย 
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T: Threats ภัยคุกคาม 

1. เสถียรภาพทางการเมืองมีผลตอวิทยาลัยในการไดรับงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและ

การเรียนการสอน 

2. ปญหาเศรษฐกิจสงผลตอการเปลี่ยนงานของบุคลากรและการวางแผนจัดการเรียนการสอน และการ

ชําระคาบํารุงการศึกษาของนักศึกษาบางสวน 

3. เงินเดือนและคาครองชีพปจจุบันในความรูสึกของบุคลากรสวนใหญยังขัดแยงกับปริมาณงานที่ทํา การ

เพิ่มเงินเดือนมีผลตอศักยภาพการทํางานของบุคลากรแตในขณะเดียวกันก็กระทบตอการรับบุคลากร

ใหมเขาทํางาน 

4. การรับนักศึกษาระดับปวช.ตองเปรียบเทียบกับโรงเรียนมัธยมปลายสายสามัญ และมหาวิทยาลัยอื่นๆ 

5. เปาหมายของวิทยาลัยคือผลิตนักศึกษาใหกับ มทร.ลานนา และปอนบัณฑิตเขาสูโรงงานอาหาร ทั้ง

สองสวนตองการนักศึกษาที่มีศักยภาพสูงเพื่อใหเปนที่ยอมรับเมื่อเทียบกับคูแขง 

6. ลักษณะการดําเนินชีวิตที่ไมเรงรอนของคนในภูมิภาคอาจสงผลตอการดําเนินงาน 

7. เทคโนโลยีที่เจริญแบบกาวกระโดดมีผลตอตนทุนการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี แตการสอน

ระดับปวช.จะใชเครื่องมือฝกพื้นฐาน 

8. หลักเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปวช. และป.ตรี มีความยืดหยุนไมเพียงพอตอการจัดทําหลักสูตร

บูรณาการของวิทยาลัย 

9. สถานที่ต้ังของวิทยาลัยอยูในทําเลหางไกลการเดินทางยังไมสะดวกนัก 
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สวนที่ 4 
ผลการดําเนินตามเปาประสงค/ตัวช้ีวัด/คาเปาหมาย 

แผนกลยุทธประจําป 2556 และผลการดําเนินโครงการ 

ตามแผนปฏิบัติราชการ 2556 

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
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4.1 ผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ ประเด็นยุทธศาสตร : 1. ประเด็นยุทธศาสตรดานการเรียนการ

สอนเปาประสงค : 1. เพ่ือใหไดบัณฑิตท่ีมีจิตสํานึกท่ีดีในสังคมองคความรูมีทักษะและความเชี่ยวชาญทาง

วิชาชีพท่ีทันตอการเปลี่ยนแปลงสูความเปนสากลโดยสรางเครือขายความรวมมือ บนพ้ืนฐานการนํา

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการ การเรียนการสอน   

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย ผลการ

ดําเนินงาน 

หนวยงาน

รับผิดชอบ 

ผูรับผิดชอบ 

ตัวชี้วัดตามพันธกิจ     

1.มีผลการดําเนินการดานระบบและกลไกการ

พัฒนาและบริหารหลักสูตร< สกอ. 2.1 >   

(คะแนน ) 

5 5 ฝายวิชาการฯ หัวหนางาน

วิชาการ,  

เจาหนาที่งาน

วิชาการ 

2.จํานวนหลักสูตรใหมที่ทันสมัย หลากหลาย 

สอดคลองกับตลาด และไดรับการรับรอง 

ตาม   < สกอ. 2.1 >   (หลักสูตร) 

2 1 ฝายวิชาการฯ มาลัยพร, 

พลกฤษณ, 

วัชรัตน 

3.มีผลการดําเนินการดานระบบและกลไกใน

การสรรหาและพัฒนาบุคลากรใหเปนไป

ตาม พันธกิจ และจรรยาบรรณวิชาชีพ < 

สกอ. 2.4  สมศ.  14>   (คะแนน ) 

5 4 ฝายบริหาร งานบุคลากร 

4.บุคลากรทางการศึกษาไดรับการอบรมดาน

วิชาการหรือวิชาชีพ < สกอ. 2.4 7.2 >   

     (รอยละ) 

25 36 ฝายวิชาการฯ หัวหนา

สาขาวิชา 

5.มีผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ (สัดสวน ตอ

อาจารยประจํา ) < สกอ. 2.3  สมศ. 14 

>   (รอยละ ) 

5 4 ฝายบริหาร คณะกรรมการ

ขับเคลื่อน 

6.สัดสวนของคุณวุฒิปริญญาเอกตออาจารย

ประจํา < สกอ. 2.2  สมศ.  2 > (รอยละ 

) 

20 20 ฝายบริหาร คณะกรรมการ

ขับเคลื่อน 

7.สรางบัณฑิตนักปฏิบัติที่ตรงตามความ

ตองการ ของตลาดใหมีคุณภาพ                 

ตามมาตรฐานสากล โดยมีทักษะวิชาชีพ

ควบคูคุณธรรม รวมทั้งมีความ สามารถ

ดาน ภาษาตางประเทศและเทคโนโลยี

75 100 

(ภาวะการมี

งานทํา) 

ฝายวิชาการฯ หัวหนา

สาขาวิชา 



 
 

36 

 

สารสนเทศ  < สกอ. 2.7 , 2.8  สมศ.  1, 

2 , 3 >(รอยละ) 

8.สัดสวนของนักศึกษาสายวิทยาศาสตรตอ

สังคมศาสตร    (สัดสวน ) 

4:1 4.65:1 ฝายวิชาการฯ หัวหนา

สาขาวิชา 

9.ผลการดําเนินการดานระบบและกลไกการ

ใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูล

ขาวสาร < สกอ. 3.1 >   (คะแนน ) 

5 5 ฝายวิชาการฯ หัวหนา

สาขาวิชา 

10.ผลการดําเนินการดานระบบและกลไกการ

สงเสริมกิจกรรมนักศึกษา< สกอ. 3.2 > 

คะแนน  

5 5 ฝายวิชาการ หัวหนา

สาขาวิชา 

11.รอยละของจํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได

งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 

ป ตอจํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจ

ทั้งหมด. < สมศ.  1 >   (รอยละ ) 

100 100 วิศวกรรม

กระบวนการ

อาหาร 

โบว 

12.คาเฉลี่ยผลรวมของคะแนนที่ไดจากการ

ประเมินคุณภาพบัณฑิต (ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

แหงชาติ) ตอจํานวนบัณฑิตที่ไดรับการ

ประเมินทั้งหมด < สมศ.  2  , 16.1 ,16.2 

>   (คะแนน ) 

4 4.24 วิศวกรรม

กระบวนการ

อาหาร 

โบว 

13.ผลการดําเนินการดานการจัดการหรือ

จัดบริการทางดานหองสมุด อุปกรณ

การศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู 

< สกอ. 2.5>   (คะแนน ) 

4 4 ฝายบริหาร เจาหนาที่งาน

สารสนเทศ 

ตัวชี้วัดตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย     

ระบบกลไกพัฒนานักศึกษา 

ใหเปนบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands-on ) 

    

14.มีผลการดําเนินการดานระบบกลไกพัฒนา

นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลใหเปนบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands-

on)   < สกอ. 10.1 >   (คะแนน) 

4 4 วิศวกรรม

กระบวนการ

อาหาร 

ประวิทย 
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15.มีการดําเนินการดานสหกิจศึกษา / 

ฝกงานในสถานประกอบการ (สาขาวิชา ) 

1 1 วิศวกรรม

กระบวนการ

อาหาร 

ประวิทย 

16.จํานวนอาจารยที่ไดรับการฝก

ประสบการณจากสถานประกอบการ/

ผูเช่ียวชาญ  (คน ) 

2 2 ฝายวิชาการฯ หัวหนา

สาขาวิชา 

17.อาจารยที่นําความรูที่ไดรับจากสถาน

ประกอบการมาบูรณาการในการจัดการ

เรียนการสอนตออาจารยที่ไปฝกอบรม

ทั้งหมด   (รอยละ ) 

100 0 ฝายวิชาการฯ หัวหนา

สาขาวิชา 

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย ผลการ

ดําเนินงาน 

หนวยงาน

รับผิดชอบ 

ผูรับผิดชอบ 

18.ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอ

ระบบกลไกพัฒนานักศึกษาของใหเปน

บัณฑิตนักปฏิบัติ   (คะแนน ) 

4 4 ฝายวิชาการฯ หัวหนา

สาขาวิชา 

กระบวนการจัดการเรียนการสอน ใชทักษะ

ท่ีมีเทคโนโลยีเปนฐาน (Technology 

Based Education - Training) 

    

19.มีผลการดําเนินการกระบวนการจัดการ

เรียนการสอน ใชทักษะที่มีเทคโนโลยีเปน

ฐาน (Technology Based Education - 

Training) < สกอ. 10.2 >   (คะแนน) 

5 5 วิศวกรรม

กระบวนการ

อาหาร 

ประวิทย 

20.จํานวนหลักสูตรที่มีการฝกทักษะโดยใช

เทคโนโลยีเปนฐาน (Technology 

Based)   (รอยละ) 

75 75 วิศวกรรม

กระบวนการ

อาหาร 

ประวิทย 

21.จํานวนโครงงาน/งานวิจัย/กรณีศึกษา ที่

นักศึกษาใชหลัก Technology Based 

ตอหลักสูตร   (รอยละ) 

75 80 ฝายวิชาการฯ หัวหนา

สาขาวิชา 

22.ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอ

กระบวนการจัดการเรียนการสอน ใช

ทักษะที่มีเทคโนโลยีเปนฐาน   (คะแนน ) 

4 4 ฝายวิชาการฯ สมภพ 
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ระบบและกลไกการสรางความเชี่ยวชาญ

วิชาชีพ (Professional Oriented)  

    

23.มีผลการดําเนินการดานระบบและกลไก

การสรางความเช่ียวชาญวิชาชีพ 

(Professional Oriented) ใหกับ

นักศึกษา < สกอ. 10.3 >   (คะแนน) 

5 5 วิศวกรรม

กระบวนการ

อาหาร 

ประวิทย 

24.มีระบบและกลไกในการสรางความ

เช่ียวชาญในวิชาชีพ   (หลักสูตร) 

1 1 วิศวกรรม

กระบวนการ

อาหาร 

ประวิทย 

25.จํานวนกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนา

ความเช่ียวชาญทางดานวิชาชีพตอ

หลักสูตร   (กิจกรรม) 

5 7 วิศวกรรม

กระบวนการ

อาหาร 

โบว 

26.ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอ

ระบบและกลไกการสรางความเช่ียวชาญ

วิชาชีพ (Professional Oriented)  

(คะแนน ) 

4 4 วิศวกรรม

กระบวนการ

อาหาร 

ประวิทย 

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย ผลการ

ดําเนินงาน 

หนวยงาน

รับผิดชอบ 

ผูรับผิดชอบ 

ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตรเชิงรุก     

ยุทธศาสตรใตรมพระบารม ี     

27.จํานวนพื้นที่ที่ไดรับการพัฒนา(สถานี/

ศูนย) 

2 2 ฝายวิจัยฯ ธีรศักด์ิ 

28.จํานวนคนที่ไดรับการฝกอบรม    (คน ) 40 21 ฝายวิจัยฯ ธีรศักด์ิ 

29.ความพึงพอใจของผูเขารับการฝกอบรม    

(คะแนน ) 

3.75 4 ฝายวิจัยฯ ธีรศักด์ิ 

30.ผูผานการฝกอบรม สามารถนําองคความรู

ที่ไดไปปฏิบัติงานจริง    (รอยละ ) 

50 50 ฝายวิจัยฯ ธีรศักด์ิ 

ยุทธศาสตรการศึกษาท่ีเนนสราง

กระบวนการคิดสรางสรรค 

    

31.จํานวนผลงาน/นักศึกษา ที่ไดรับรางวัล 

ระดับภาค/ชาติ/ภูมิภาค    (รางวัล ) 

2 2 ฝายวิชาการฯ 

ฝายวิจัยฯ 

ฝายวิชาการฯ 

ฝายวิจัยฯ 

ยุทธศาสตร      
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RMUTL Educational Standard 

32.ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ    (คะแนน ) 

4 4.2 ฝายแผนฯ บวรศักด์ิ 

33.จํานวนโครงการกิจกรรม ที่รวมกับ

หนวยงานภายนอกที่เปนเครือขายเพื่อการ

เรียนรู การฝกปฏิบัติ (WIL)   (โครงการ ) 

1 1 ฝายวิชาการฯ หัวหนา

สาขาวิชา 

34.จํานวนสาขาที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน

วิชาชีพ    (สาขาวิชา ) 

1 1 ฝายวิชาการฯ หัวหนา

สาขาวิชา 

 

สรุปผลการบรรลุเปาหมาย 34 ตัวชี้วัด 30 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 88.24 
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4.2 ผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ ประเด็นยุทธศาสตร : 2 ประเด็นยุทธศาสตรดานงานวิจัย 

นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ  

เปาประสงค : 2 เพ่ือยกระดับและพัฒนาใหเกิดอัจฉริยะองคความรูในเชิงบูรณาการดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีดวยจิตสํานึกนักวิจัยท่ีดี เพ่ือสรางความเขมแข็งใหกับสังคม ชุมชน 
ตัวชี้วัด คา

เปาหมาย 

ผลการ

ดําเนินงาน 

หนวยงาน

รับผิดชอบ 

ผูรับผิดชอบ 

ตัวชี้วัดตามพันธกิจ     

1.มีระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรือ

งานสรางสรรค < สกอ. 4.1 >(คะแนน ) 

5 5 ฝายวิจัยฯ พานิช 

2.มีอาจารยประจําทําวิจัย     (รอยละ ) 45 49 ฝายวิจัยฯ พลกฤษณ 

3.มีงานวิจัยเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถ่ิน และ

ศักยภาพพื้นที่  < สมศ.  6 > (เรื่อง/ป ) 

1 1 ฝายวิจัยฯ ธีรศักด์ิ 

4.มีงานวิจัยทางดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี  < สมศ.  6 >   (เรื่อง/ป ) 

2 2 ฝายวิจัยฯ พานิช 

5.มีผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพและ

เผยแพร ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ   

< สกอ. 4.2  สมศ.  5 >   (เรื่อง/ป ) 

11 6 ฝายวิจัยฯ พลกฤษณ 

6.มีงานวิจัยที่นํามาใชในการบริการวิชาการ

สูสังคม ชุมชน  < สมศ.  8 > (เรื่อง/ป ) 

1 1 ฝายวิจัยฯ ธีรศักด์ิ 

7.มีงานวิจัยที่นํามาใชในการพัฒนาการ

เรียนการสอน  < สมศ.  8 > (เรื่อง/ป ) 

1 1 ฝายวิจัยฯ ไพรพันธ 

8. มีงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรคจากภายในและภายนอก

สถาบัน ตอคน < สกอ. 4.3 >   (บาท/

คน/ป) 

60,000 189,032.25 ฝายวิจัยฯ พานิช 

9.การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน < สมศ.  

6 >   (รอยละ) 

100 70 ฝายวิจัยฯ พานิช 

สรุปผลการบรรลุเปาหมาย 9 ตัวชี้วัด 7 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ  77.78 
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4.3 ผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ ประเด็นยุทธศาสตร: 3 ประเด็นยุทธศาสตรดานการบริการวิชาการ 

เปาประสงค :3 เพ่ือใหผูรับบริการเขาถึงเครือขายความรวมมือการใหบริการท่ีมีจิตสํานึกท่ีดีดวย

เทคโนโลยีท่ีทันสมัยและนําองคความรูไปพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ชุมชนและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน  

ตัวชี้วัด คา

เปาหมาย 

ผลการ

ดําเนินงาน 

หนวยงาน

รับผิดชอบ 

ผูรับผิดชอบ 

ตัวชี้วัดตามพันธกิจ     

1.มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก

สังคม  < สกอ. 5.1 >   (คะแนน ) 

5 3 ฝายวิจัยฯ ธีรศักด์ิ 

2.มีกระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิด

ประโยชนตอสังคม < สกอ. 5.2 >(คะแนน ) 

5 5 ฝายวิจัยฯ ธีรศักด์ิ 

3.มีการดําเนินการในดานผลการเรียนรูและ

เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือ

องคกรภายนอก <สมศ.  9> (คะแนน ) 

5 3 ฝายวิจัยฯ ธีรศักด์ิ 

4.อาจารยประจํามีสวนรวมในการบริการ

วิชาการ  < สกอ. 5.1 >   (รอยละ ) 

50 33.3 ฝายวิจัยฯ ธีรศักด์ิ 

5.นําความรูจากการบริการวิชาการมาใชใน

การวิจัย  <สมศ.  8>   (เรื่อง/ป ) 

1 1 ฝายวิจัยฯ ธีรศักด์ิ 

6.นําความรูจากการบริการวิชาการมาใชใน

การเรียนการสอน  <สมศ.  8>   (เรื่อง/ป ) 

1 2 ฝายวิจัยฯ ธีรศักด์ิ 

7.ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการดาน

บริการวิชาการ    (คะแนน ) 

3.75 3.75 ฝายวิจัยฯ ธีรศักด์ิ 

สรุปผลการบรรลุเปาหมาย 7 ตัวชี้วัด 5 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 71.43 
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4.4 ผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ ประเด็นยุทธศาสตร : 4 ประเด็นยุทธศาสตรดานการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษสิ่งแวดลอม 

เปาประสงค : 4 เพ่ือยกระดับและพัฒนาจิตสํานึกของคนในสังคม ชุมชน รักและหวงแหนศิลปวัฒนธรรม

และรักษาสิ่งแวดลอม โดยใชองคความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

ตัวชี้วัด คา

เปาหมาย 

ผลการ

ดําเนินงาน 

หนวยงาน

รับผิดชอบ 

ผูรับผิดชอบ 

ตัวชี้วัดตามพันธกิจ     

1.มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม <สมศ.  6.1>   (คะแนน ) 

5 5 ฝายวิชาการฯ มาลัยพร,  

เอกรินทร 

,ธนากร 

2.มีการดําเนินการสงเสริมและสนับสนุนดาน

ศิลปะและวัฒนธรรม <สมศ. 10>   

(คะแนน ) 

5 5 ฝายวิชาการฯ มาลัยพร,  

เอกรินทร 

,ธนากร 

3.มีการดําเนินการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติ

ทางศิลปะและวัฒนธรรม <สมศ.  11>   

(คะแนน ) 

5 5 ฝายวิชาการฯ มาลัยพร,  

เอกรินทร 

,ธนากร 

4.มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษสิ่งแวดลอม กับ 

การเรียนการสอน การวิจัย และการ

บริการวิชาการ (เรื่อง/ป ) 

1 1 ฝายวิชาการฯ มาลัยพร,  

เอกรินทร 

,ธนากร 

สรุปผลการบรรลุเปาหมาย 4 ตัวชี้วัด 4 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 100 
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4.5 ผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ ประเด็นยุทธศาสตร : 5 ประเด็นยุทธศาสตรดานเอกลักษณ

เปาประสงค : 5 เพ่ือใหสามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตรของชาติและของพ้ืนท่ีไดอยางสมดุลยั่งยืนท้ังทาง

เศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดลอมของประเทศ 

 

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย ผลการ

ดําเนินงาน 

หนวยงาน

รับผิดชอบ 

ผูรับผิดชอบ 

สหวิทยาการ พ้ืนฐานสังคม  

นําชุมชนสูการพัฒนาชาติ 

        

1. จํานวนโครงการวิจัย (โครงการ) 2 2 ฝายวิจัยฯ เจาหนาที่

ฝายวิจัย 

2. จํานวนโครงการบริการวิชาการ (โครงการ) 2 2 ฝายวิจัยฯ เจาหนาที่

ฝายวิจัย 

3. องคความรูจากการวิจัยและบริการวิชาการ

(เรื่อง) 

4 4 ฝายวิจัยฯ เจาหนาที่

ฝายวิจัย 

4. จํานวนผลงานวิจัยที่นําไปใชประโยชน (ผลงาน) 1 1 ฝายวิจัยฯ เจาหนาที่

ฝายวิจัย 

5. จํานวนชุมชนหรือกลุมเปาหมายที่ไดรับการ

บริการวิชาการ(แหง) 

2 2 ฝายวิจัยฯ เจาหนาที่

ฝายวิจัย 

6. ระดับความสําเร็จของการดําเนินโครงการที่

สะทอนเอกลักษณ(ระดับ) 

4 4 ฝายวิจัยฯ 

ฝายวิชาการฯ 

เจาหนาที่

ฝายวิจัย 

7. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต(คะแนน) 3.51 3.74 ฝายวิชาการฯ หัวหนา

สาขาวิชา 

สรุปผลการบรรลุเปาหมาย 7 ตัวชี้วัด 7 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 100 
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4.6 ผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ ประเด็นยุทธศาสตร : 6 ประเด็นยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการ 

เปาประสงค : 6 เพ่ือความเปนผูนําและความเปนเลิศ  

ตัวชี้วัด คา

เปาหมาย 

ผลการ

ดําเนินงาน 

หนวยงานผิด

ชอบ 

ผูรับผิดชอบ 

ตัวชี้วัดตามพันธกิจ     

1.ผลการดําเนินการดานภาวะผูนําของสภา

สถาบันและผูบริหารทุกระดับของสถาบัน    

< สกอ. 7.1 >   (คะแนน ) 

5 3 ฝายบริหาร ผูอํานวยการ 

2.ผลการดําเนินการดานการพัฒนาสถาบันสู

สถาบันเรียนรู < สกอ. 7.2 >   (คะแนน ) 

4 3 ฝายบริหาร ไพรพันธ 

3.ผลการดําเนินการดานระบบสารสนเทศเพื่อ

การบริหารและการตัดสินใจ < สกอ. 7.3 >   

(คะแนน ) 

4 5 ฝายแผนฯ บวรศักด์ิ 

4.ผลการดําเนินการดานระบบบริหารความ

เสี่ยง < สกอ. 7.4 >   (คะแนน ) 

5 4 ฝายบริหาร ตนวงศ 

5.ผลการประเมินผูบริหารโดยคณะกรรมการที่

สภาสถาบันแตงต้ัง < สมศ. 13 >(คะแนน 

) 

4.8 4.81 ฝายบริหาร ผูอํานวยการ 

6.ผลการดําเนินการดานระบบและกลไก

การเงินและงบประมาณ < สกอ. 8.1 >   

(คะแนน ) 

5 4 ฝายบริหาร ผูอํานวยการ 

7.ผลการดําเนินการดานระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน < สกอ. 

9.1 >(คะแนน ) 

4 4 ฝายแผนฯ ธมนวรรณ 

8.คาเฉลี่ยคะแนนผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในโดยตนสังกัด < สมศ. 15 

>   (คะแนน ) 

4 4.14 ฝายแผนฯ ธมนวรรณ 

9.ระดับความพึงพอใจในการปฎิบัติงานที่

สอดคลองกับเอกลักษณของมหาวิทยาลัย    

< สมศ.   17 >   (คะแนน ) 

4 5 ฝายบริหาร กรรมการ

ขับเคลื่อน 
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10.จํานวนโครงการใหความรูดานประกัน

คุณภาพการศึกษา และการบริหารความ

เสี่ยง < สกอ. 7.4 , 9.1  >   (โครงการ ) 

1 1 ฝายบริหาร ตนวงศ, 

ธมนวรรณ 

11.มีกลไกการจัดสรรงบประมาณเพื่อการ

ขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษา     

< สกอ. 8.1 , 9.1 >   (ทุกสาขา ) 

ทุกสาขา ทุกสาขา ฝายแผนฯ สุบงกช 

ตัวชี้วัด คา

เปาหมาย 

ผลการ

ดําเนินงาน 

หนวยงานผิด

ชอบ 

ผูรับผิดชอบ 

12.มีการจัดสรรคาใชจายไปสูทุกสาขา < สกอ. 

8.1 >   (ทุกสาขา ) 

ทุกสาขา ทุกสาขา ฝายแผนฯ สุบงกช 

13.รอยละของงบดําเนินงานสําหรับการพัฒนา

คณาจารยทั้งในประเทศและ ตางประเทศ 

ตอ งบดําเนินงาน < สกอ. 2.4>   (รอยละ) 

19.0 19.3 ฝายแผนฯ สุบงกช 

14.จํานวนโครงการ/กิจกรรมมีความรวมมือกับ

เครือขายการบริหารจัดการทั้งภายในและ 

ภายนอก มหาวิทยาลัย   < สกอ. 1.1 , 7.1 

, 7.2  สมศ. 16.1  , 17 >   (โครงการ ) 

1 2 ฝายวิจัยฯ ธีรศักด์ิ 

15.มีระบบการรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวน

ไดสวนเสียผาน ชองทางที่เปดเผยและเปน

ที่รับรูโดยทั่วไป   < สกอ. 1.1 , 7.1 , 7.2 

สมศ. 16.1  , 17 >   (ชองทาง ) 

3 3 ฝายบริหาร ผูอํานวยการ 

สรุปผลการบรรลุเปาหมาย 15 ตัวชี้วัด 11 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 73.33 

 

สรุปรวมการบรรลุเปาหมายทุกยุทธศาสตร ป 2558    รอยละ  84.21  
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ตัวช้ีวัด หนวยนับ แผน ผล  ตัวช้ีวัด

หนวย

นับ แผน ผล  ตัวช้ีวัด หนวยนับ แผน ผล  ตัวช้ีวัด หนวยนับ แผน ผล 

1 การพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี จํานวนหลักสูตร หลักสูตร 1 0  ความสําเร็จระดับ 4 จาก 5 ระดับ 4 2  ตรงตามเวลา รอยละ 100 50 
คาใชจายในการจัด

โครงการ บาท         20,000        20,000   ดร.พลกฤษณ

2

การสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญา

ตรี จํานวนหลักสูตร หลักสูตร 2 30  ความสําเร็จระดับ 4 จาก 5 ระดับ 4 4  ตรงตามเวลา รอยละ 100 100 
คาใชจายในการจัด

โครงการ บาท         40,000        20,000 
 อ.วัชรัตน, 

อ.ขัตติยา

3 โครงการสนับสนุนการแขงขันทักษะนักศึกษา เขารวมแขงขัน คร้ัง 4 3  ความสําเร็จระดับ 4 จาก 5 ระดับ 4 2  ตรงตามเวลา รอยละ 100 75 
คาใชจายในการจัด

โครงการ บาท       183,000  -  หัวหนาสาขาวิชา

4 โครงการอบรมความรูทางดานวิศวกรรมอาหาร

การอบรมที่เปนประโยชนตอ

วิชชาชีพ คร้ัง 1 1  ความสําเร็จระดับ 4 จาก 5 ระดับ 4 4  ตรงตามเวลา รอยละ 100 100 
คาใชจายในการจัด

โครงการ บาท         50,000        50,000 

วิศวกรรม

กระบวนการ

อาหาร

5

โครงการสงเสริมการศึกษาดวยการเรียนรูนอกร้ัว

มหาวิทยาลัย

กิจกรรมการเรียนรูจากการ

ดําเนินงานจริง กิจกรรม 1 1  ความสําเร็จระดับ 4 จาก 5 ระดับ 4 4  ตรงตามเวลา รอยละ 100 100 
คาใชจายในการจัด

โครงการ บาท         16,750        16,750 

วิศวกรรม

กระบวนการ

อาหาร

6 โครงการสงเสริมการศึกษาดวยการเรียนรูนอกร้ัววิทยาลัย

กิจกรรมการเรียนรูนอกร้ัว

วิทยาลัย กิจกรรม 3 3  ความสําเร็จระดับ 4 จาก 5 ระดับ 4 4  ตรงตามเวลา รอยละ 100 100 
คาใชจายในการจัด

โครงการ บาท       130,000       130,000 
หัวหนาสาขาวิชา

ระดับ ปวช.

7 โครงการสนับสนุนกิจกรรมภาษาตางประเทศ กิจกรรมภาษาตางประเทศ กิจกรรม 6 6  ความสําเร็จระดับ 4 จาก 5 ระดับ 4 4  ตรงตามเวลา รอยละ 100 100 
คาใชจายในการจัด

โครงการ บาท         30,000        30,000  ศูนยภาษา วทส.

8 การสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา การมีสวนรวมของหลักสูตร หลักสูตร 4 4  ความสําเร็จระดับ 4 จาก 5 ระดับ 4 4  ตรงตามเวลา รอยละ 100 100 
คาใชจายในการจัด

โครงการ บาท       688,750       688,750 
ฝายวิชาการและ

กิจการนักศึกษา

9 ปจฉิมนิเทศนักศึกษา การมีสวนรวมของหลักสูตร หลักสูตร 4 4  ความสําเร็จระดับ 4 จาก 5 ระดับ 4 4  ตรงตามเวลา รอยละ 100 100 
คาใชจายในการจัด

โครงการ บาท         27,000        27,000 
ฝายวิชาการและ

กิจการนักศึกษา

10 อบรมจริยธรรมนักศึกษาระดีบปริญญาตรี การมีสวนรวมของหลักสูตร หลักสูตร 1 1  ความสําเร็จระดับ 4 จาก 5 ระดับ 4 4  ตรงตามเวลา รอยละ 100 100 
คาใชจายในการจัด

โครงการ บาท 51,000        51,000       
ฝายวิชาการและ

กิจการนักศึกษา

11 อบรมจริยธรรมนักศึกษาระดับ ปวช. การมีสวนรวมของหลักสูตร หลักสูตร 3 3  ความสําเร็จระดับ 4 จาก 5 ระดับ 4 4  ตรงตามเวลา รอยละ 100 100 
คาใชจายในการจัด

โครงการ บาท 9,000         9,000         
ฝายวิชาการและ

กิจการนักศึกษา

12 ปฐมนิเทศนนักศึกษา การมีสวนรวมของหลักสูตร หลักสูตร 4 4  ความสําเร็จระดับ 4 จาก 5 ระดับ 4 4  ตรงตามเวลา รอยละ 100 100 
คาใชจายในการจัด

โครงการ บาท 30,000        30,000       
ฝายวิชาการและ

กิจการนักศึกษา

13

กิจกรรมการสรางเสริมประสบการณทางวิชาการหรือ

วิชาชีพจากหนวยงานภายนอก  หนวยงานตอภาคเรียน

หนวยงาน

ตอภาค

เรียน 1 1  ความสําเร็จระดับ 4 จาก 5 ระดับ 4 4  ตรงตามเวลา รอยละ 100 100 
คาใชจายในการจัด

โครงการ บาท งบดําเนินการ - -

วิศวกรรม

กระบวนการ

อาหาร

14 กิจกรรมการศึกษาดูงานในรายวิชา  หนวยงานตอภาคเรียน

หนวยงาน

ตอภาค

เรียน 3 3  ความสําเร็จระดับ 4 จาก 5 ระดับ 4 4  ตรงตามเวลา รอยละ 100 100 
คาใชจายในการจัด

โครงการ บาท งบดําเนินการ - -

วิศวกรรม

กระบวนการ

อาหาร

15 โครงการสนับสนุนการพัฒนาและสรางสรรคงานวิจัย

 
งานวิจัย และ

องคความรูใหม เรื่อง 3 5  ความสําเร็จระดับ 4 จาก 5 ระดับ 4 2  ตรงตามเวลา รอยละ 100 50 
คาใชจายในการจัด

โครงการ บาท 100,000      100,000      
ฝายวิจัยและ

บริการวิชาการ

16 โครงการสนับสนุนการพัฒนาและสรางสรรค ส่ิงประดิษฐ

 
ส่ิงประดิษฐ และ

องคความรูใหม เรื่อง 3 3  ความสําเร็จระดับ 4 จาก 5 ระดับ 4 2  ตรงตามเวลา รอยละ 100 50 
คาใชจายในการจัด

โครงการ บาท 100,000      100,000      
ฝายวิจัยและ

บริการวิชาการ

เชิงเวลา เชิงตนทุน
ผูรับผิดชอบ

แบบสรุปผลการดําเนินงานโครงการ ประจําปงบประมาณ 2556 (1)

�  ไตรมาสที่ 1  �  ไตรมาสที่ 2  �  ไตรมาสที่ 3  z ไตรมาสที่ 4

  วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ลําดับ ช่ือโครงการ/กิจกรรม พันธกิจ

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ

การเรียนการสอน

การวิจัย
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ตัวช้ีวัด หนวยนับ แผน ผล  ตัวช้ีวัด

หนวย

นับ แผน ผล  ตัวช้ีวัด หนวยนับ แผน ผล  ตัวช้ีวัด หนวยนับ แผน ผล 

17 โครงการบริการวิชาการ ชุมชนได รับประโยชน  ชุมชน 2 2  ความสําเร็จระดับ 4 จาก 5 ระดับ 4 4  ตรงตามเวลา รอยละ 100 100 
คาใชจายในการจัด

โครงการ บาท 20,000        20,000       

สาขาวิชา

วิศวกรรม

กระบวนการ

อาหาร

18 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนรวมกับการบริการวิชาการ

กิจกรรมการพัฒนาการเรียน

การสอนรวมกับการบริการ

วิชาการ กิจกรรม 4 1  ความสําเร็จระดับ 4 จาก 5 ระดับ 4 4  ตรงตามเวลา รอยละ 100 100 
คาใชจายในการจัด

โครงการ บาท 124,000      -              หัวหนาสาขาวิชา

19 โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย

กิจกรรมทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม กิจกรรม 1 1  ความสําเร็จระดับ 4 จาก 5 ระดับ 4 4  ตรงตามเวลา รอยละ 100 100 
คาใชจายในการจัด

โครงการ บาท 20,000        

สาขาวิชา

วิศวกรรม

กระบวนการ

อาหาร

20

โครงการข้ึนดอยตามรอยครูบารวมกันปลูกปารักษา

ธรรมชาติ  ’56 หลักสูตรเขารวม หลักสูตร 1 1  ความสําเร็จระดับ 4 จาก 5 ระดับ 4 4  ตรงตามเวลา รอยละ 100 100 
คาใชจายในการจัด

โครงการ บาท 2,500         2,500         

สาขาวิชา

วิศวกรรม

กระบวนการ

อาหาร

21 โครงการอาหารรวมใจถวายเทียนพรรษา ผูรวมโครงการ คน 30 32  ความสําเร็จระดับ 4 จาก 5 ระดับ 4 4  ตรงตามเวลา รอยละ 100 100 
คาใชจายในการจัด

โครงการ บาท 1,200         1,200         

สาขาวิชา

วิศวกรรม

กระบวนการ

อาหาร

22 โครงการไหวครู ปการศึกษา 2556 หลักสูตรเขารวม หลักสูตร 4 4  ความสําเร็จระดับ 4 จาก 5 ระดับ 4 4  ตรงตามเวลา รอยละ 100 100 
คาใชจายในการจัด

โครงการ บาท - - -

สาขาวิชา

วิศวกรรม

กระบวนการ

อาหาร

23 พัฒนาหองสมุด วทส.

ชุดหนังสือและส่ือเทคโนโลยี 

ปรับสภาพหองสมุดใหพรอมใช ชุด 1 1  ความสําเร็จระดับ 4 จาก 5 ระดับ 4 4  ตรงตามเวลา รอยละ 100 100 
คาใชจายในการจัด

โครงการ บาท 150,000      150,000      
ฝายวิชาการและ

กิจการนักศึกษา

24 ครุภัณฑประจําหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร ครุภัณฑประจําสาขาวิชา ชุด 1 1  ความสําเร็จระดับ 4 จาก 5 ระดับ 4 4  ตรงตามเวลา รอยละ 100 100 
คาใชจายในการจัด

โครงการ บาท 922,000      922,000      
สาขาวิชาเตรียม

วิศวกรรมศาสตร

25 ครุภัณฑประจําหลักสูตรเตรียมบริหารธุรก ิจ ครุภัณฑประจําสาขาวิชา ชุด 1 1  ความสําเร็จระดับ 4 จาก 5 ระดับ 4 4  ตรงตามเวลา รอยละ 100 100 
คาใชจายในการจัด

โครงการ บาท 963,000      963,000      
สาขาวิชาเตรียม

บริหารธุรก ิจ

26 ครุภัณฑประจําหลักสูตรเตรียมสถาปตยกรรมศาสตร ครุภัณฑประจําสาขาวิชา ชุด 1 1  ความสําเร็จระดับ 4 จาก 5 ระดับ 4 4  ตรงตามเวลา รอยละ 100 100 
คาใชจายในการจัด

โครงการ บาท 925,000      925,000      

สาขาวิชาเตรียม

สถาปตยกรรม

ศาสตร

27 โรงงานผลิตน้ําผลไมระบบพาสเจอรไรส ครุภัณฑ ชุด 1 1  ความสําเร็จระดับ 4 จาก 5 ระดับ 4 4  ตรงตามเวลา รอยละ 100 100 
คาใชจายในการจัด

โครงการ บาท 15,000,000  15,000,000 

ฝายนโยบาย

และแผน

ยุทธศาสตร

28 โครงการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน วทส. ครุภัณฑ ชุด 1 1  ความสําเร็จระดับ 4 จาก 5 ระดับ 4 4  ตรงตามเวลา รอยละ 100 100 
คาใชจายในการจัด

โครงการ บาท 5,000,000   5,000,000   

ฝายนโยบาย

และแผน

ยุทธศาสตร

อ ัตลักษณ

เชิงตนทุน

ผูรับผิดชอบ

ช่ือโครงการ/กิจกรรม พันธกิจ

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เชิงเวลา 

แบบสรุปผลการดําเนินงานโครงการ ประจําปงบประมาณ 2556 (2)

�  ไตรมาสที่ 1  �  ไตรมาสที่ 2  �  ไตรมาสที่ 3  z ไตรมาสที่ 4

  วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ลําดับ

การบริการวิชาการ

การทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม
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ตัวช้ีวัด หนวยนับ แผน ผล  ตัวช้ีวัด

หนวย

นับ แผน ผล  ตัวช้ีวัด หนวยนับ แผน ผล  ตัวช้ีวัด หนวยนับ แผน ผล 

29 โครงการ 7 ปอาหารรําลึก สํานึกรักสาขา ผูรวมโครงการ คน 60 ความสําเร็จระดับ 4 จาก 5 ระดับ 4 4  ตรงตามเวลา รอยละ 100 100 
คาใชจายในการจัด

โครงการ บาท - - -

สาขาวิชา

วิศวกรรม

กระบวนการ

อาหาร

30 โครงการสานสัมพันธฉันพ่ีนองวิศวกรรมกระบวนการอาหาร ผูรวมโครงการ คน 60 ความสําเร็จระดับ 4 จาก 5 ระดับ 4 4  ตรงตามเวลา รอยละ 100 100 
คาใชจายในการจัด

โครงการ บาท - - -

สาขาวิชา

วิศวกรรม

กระบวนการ

อาหาร

31 โครงการปนนํ้าใจ ดวยรอยย้ิม เอิบอิ่มบุญ ผูรวมโครงการ 30 คน คน 30 52  ความสําเร็จระดับ 4 จาก 5 ระดับ 4 4  ตรงตามเวลา รอยละ 100 100 
คาใชจายในการจัด

โครงการ บาท - - -

สาขาวิชา

วิศวกรรม

กระบวนการ

อาหาร

32 โครงการอาหารรวมใจบริจาคโลหิต ผูรวมโครงการ 10 คน คน 10 35  ความสําเร็จระดับ 4 จาก 5 ระดับ 4 4  ตรงตามเวลา รอยละ 100 100 
คาใชจายในการจัด

โครงการ บาท - - -

สาขาวิชา

วิศวกรรม

กระบวนการ

อาหาร

33

โครงการขอเขารวมการแขงขันฟุตบอลเคร่ืองกลสัมพันธ 

ประจําปการศึกษา 2556 ผูรวมโครงการ 30 คน คน 30 30  ความสําเร็จระดับ 4 จาก 5 ระดับ 4 4  ตรงตามเวลา รอยละ 100 100 
คาใชจายในการจัด

โครงการ บาท - - -

สาขาวิชา

วิศวกรรม

กระบวนการ

อาหาร

34

โครงการขอเขารวมกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลลานนาภาคพายัพเกมส คร้ังที่ 15 ผูรวมโครงการ 30 คน คน 30 40  ความสําเร็จระดับ 4 จาก 5 ระดับ 4 4  ตรงตามเวลา รอยละ 100 100 
คาใชจายในการจัด

โครงการ บาท -

สาขาวิชา

วิศวกรรม

กระบวนการ

อาหาร

35 การแขงขันโยนไข ผูรวมโครงการ 15 คน คน 15 30  ความสําเร็จระดับ 4 จาก 5 ระดับ 4 4  ตรงตามเวลา รอยละ 100 100 
คาใชจายในการจัด

โครงการ บาท -

สาขาวิชา

วิศวกรรม

กระบวนการ

อาหาร

36 โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน กิจกรรมพัฒนาบุคลากร กิจกรรม 1 1  ความสําเร็จระดับ 4 จาก 5 ระดับ 4 4  ตรงตามเวลา รอยละ 100 100 
คาใชจายในการจัด

โครงการ บาท 50,000        50,000       
สํานักงาน

วิทยาลัยฯ

37 โครงการสนับสนุนการประเมินคุณภาพการศึกษา การตรวจประเมินประจําป ก ิจกรรม 1 1  ความสําเร็จระดับ 4 จาก 5 ระดับ 4 4  ตรงตามเวลา รอยละ 100 100 
คาใชจายในการจัด

โครงการ บาท 5,000         5,000         
งานประกัน

คุณภาพฯ

อัตลักษณ

  วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ลําดับ ช่ือโครงการ/กิจกรรม พันธกิจ

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เชิงเวลา เชิงตนทุน

ผูรับผิดชอบ

แบบสรุปผลการดําเนินงานโครงการ ประจําปงบประมาณ 2556 (3)

�  ไตรมาสท่ี 1  �  ไตรมาสท่ี 2  �  ไตรมาสท่ี 3  z ไตรมาสท่ี 4

บริหารจัดการ
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สวนท่ี 5 

ตารางเปาประสงค/ตัวช้ีวัด/คาเปาหมาย 

ตามแผนกลยุทธประจําป 2557 

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
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5.1 ประเด็นยุทธศาสตร : 1. ประเด็นยุทธศาสตรดานการเรียนการสอน     

เปาประสงค : 1. เพ่ือพัฒนาคุณภาพกําลังคนสูมาตรฐานสากลอยางเปนระบบและยั่งยืน   
ตัวชี้วัด ผลการ

ดําเนินงาน 

คา

เปาหมาย 

หนวยงาน

รับผิดชอบ 

ผูรับผิดชอบ 

2556 2557 

ตัวชี้วัดตามพันธกิจ     

1.มีผลการดําเนินการดานระบบและกลไก

การพัฒนาและบริหารหลักสูตร< สกอ. 

2.1 >   (คะแนน ) 

5 5 ฝายวิชาการฯ พรทิพา,  

อรพรรณ 

2.จํานวนหลักสูตรใหมที่ทันสมัย หลากหลาย 

สอดคลองกับตลาด และไดรับการรับรอง 

ตาม   < สกอ. 2.1 >   (หลักสูตร) 

1 2 ฝายวิชาการฯ มาลัยพร, 

พลกฤษณ 

3.มีผลการดําเนินการดานระบบและกลไกใน

การสรรหาและพัฒนาบุคลากรใหเปนไป

ตาม พันธกิจ และจรรยาบรรณวิชาชีพ < 

สกอ. 2.4  สมศ.  14>   (คะแนน ) 

4 5 ฝายบริหาร จุฑาทิพย 

4.บุคลากรทางการศึกษาไดรับการอบรมดาน

วิชาการหรือวิชาชีพ < สกอ. 2.4 7.2 >   

     (รอยละ) 

36 30 ฝายวิชาการฯ หัวหนา

สาขาวิชา 

5.มีผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ (สัดสวน ตอ

อาจารยประจํา ) < สกอ. 2.3  สมศ. 14 

>   (รอยละ ) 

4 7 ฝายบริหาร คณะกรรมการ

ขับเคลื่อน 

6.สัดสวนของคุณวุฒิปริญญาเอกตออาจารย

ประจํา < สกอ. 2.2  สมศ.  2 >(รอยละ ) 

20 25 ฝายบริหาร คณะกรรมการ

ขับเคลื่อน 

7.สรางบัณฑิตนักปฏิบัติที่ตรงตามความ

ตองการ ของตลาดใหมีคุณภาพ                 

ตามมาตรฐานสากล โดยมีทักษะวิชาชีพ

ควบคูคุณธรรม รวมทั้งมีความ สามารถ

ดาน ภาษาตางประเทศและเทคโนโลยี

สารสนเทศ  < สกอ. 2.7 , 2.8  สมศ.  1, 

2 , 3 >(รอยละ) 

100 

(ภาวะการ

มีงานทํา) 

80 ฝายวิชาการฯ หัวหนา

สาขาวิชา 
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8.สัดสวนของนักศึกษาสายวิทยาศาสตรตอ

สังคมศาสตร    (สัดสวน ) 

4.65:1 4:1 ฝายวิชาการฯ หัวหนา

สาขาวิชา 

9.ผลการดําเนินการดานระบบและกลไกการ

ใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูล

ขาวสาร < สกอ. 3.1 >   (คะแนน ) 

5 5 ฝายวิชาการฯ หัวหนา

สาขาวิชา 

ตัวชี้วัด ผลการ

ดําเนินงาน 

2556 

คา

เปาหมาย 

2557 

หนวยงาน

รับผิดชอบ 

ผูรับผิดชอบ 

10.ผลการดําเนินการดานระบบและกลไก

การสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา< สกอ. 3.2 >  

5 5 ฝายวิชาการ หัวหนา

สาขาวิชา 

11.รอยละของจํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได

งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 

ป ตอจํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจ

ทั้งหมด. < สมศ.  1 >   (รอยละ ) 

100 85 วิศวกรรม

กระบวนการ

อาหาร 

มาลัยพร 

12.คาเฉลี่ยผลรวมของคะแนนที่ไดจากการ

ประเมินคุณภาพบัณฑิต (ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

แหงชาติ) ตอจํานวนบัณฑิตที่ไดรับการ

ประเมินทั้งหมด < สมศ.  2,16.1,16.2 >   

(คะแนน ) 

4.24 4 วิศวกรรม

กระบวนการ

อาหาร 

มาลัยพร 

13.ผลการดําเนินการดานการจัดการหรือ

จัดบริการทางดานหองสมุด อุปกรณ

การศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู 

< สกอ. 2.5>   (คะแนน ) 

4 4 ฝายบริหาร คณะกรรมการ

ขับเคลื่อน 

ตัวชี้วัดตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย     

ระบบกลไกพัฒนานักศึกษา 

ใหเปนบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands-on ) 

    

14.มีผลการดําเนินการดานระบบกลไก

พัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลใหเปนบัณฑิตนัก

ปฏิบัติ (Hands-on) < สกอ. 10.1 >  

(คะแนน) 

4 4 วิศวกรรม

กระบวนการ

อาหาร 

ประวิทย 
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15.มีการดําเนินการดานสหกิจศึกษา / 

ฝกงานในสถานประกอบการ (สาขาวิชา ) 

1 1 วิศวกรรม

กระบวนการ

อาหาร 

ประวิทย 

16.จํานวนอาจารยที่ไดรับการฝก

ประสบการณจากสถานประกอบการ/

ผูเช่ียวชาญ  (คน ) 

2 3 ฝายวิชาการฯ หัวหนาสชา

วิชา 

17.อาจารยที่นําความรูที่ไดรับจากสถาน

ประกอบการมาบูรณาการในการจัดการ

เรียนการสอนตออาจารยที่ไปฝกอบรม

ทั้งหมด   (รอยละ ) 

0 80 ฝายวิชาการฯ หัวหนา

สาขาวิชา 

ตัวชี้วัด ผลการ

ดําเนินงาน 

2556 

คา

เปาหมาย 

2557 

หนวยงาน

รับผิดชอบ 

ผูรับผิดชอบ 

18.ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอ

ระบบกลไกพัฒนานักศึกษาของใหเปน

บัณฑิตนักปฏิบัติ   (คะแนน ) 

4 4 ฝายวิชาการฯ หัวหนา

สาขาวิชา 

กระบวนการจัดการเรียนการสอน ใชทักษะ

ท่ีมีเทคโนโลยีเปนฐาน (Technology 

Based Education - Training) 

    

19.มีผลการดําเนินการกระบวนการจัดการ

เรียนการสอน ใชทักษะที่มีเทคโนโลยีเปน

ฐาน < สกอ. 10.2 >   (คะแนน) 

5 4 วิศวกรรม

กระบวนการ

อาหาร 

ประวิทย 

20.จํานวนหลักสูตรที่มีการฝกทักษะโดยใช

เทคโนโลยีเปนฐาน (Technology 

Based)   (รอยละ) 

75 75 วิศวกรรม

กระบวนการ

อาหาร 

ประวิทย 

21.จํานวนโครงงาน/งานวิจัย/กรณีศึกษา ที่

นักศึกษาใชหลัก Technology Based 

ตอหลักสูตร   (รอยละ) 

75 85 ฝายวิชาการฯ หัวหนา

สาขาวิชา 

22.ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอ

กระบวนการจัดการเรียนการสอน ใช

ทักษะที่มีเทคโนโลยีเปนฐาน   (คะแนน ) 

4 4 ฝายวิชาการฯ สมภพ 
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ระบบและกลไกการสรางความเชี่ยวชาญ

วิชาชีพ (Professional Oriented)  

    

23.มีผลการดําเนินการดานระบบและกลไก

การสรางความเช่ียวชาญวิชาชีพ 

(Professional Oriented) ใหกับ

นักศึกษา < สกอ. 10.3 >   (คะแนน) 

5 4 วิศวกรรม

กระบวนการ

อาหาร 

ประวิทย 

24.มีระบบและกลไกในการสรางความ

เช่ียวชาญในวิชาชีพ   (หลักสูตร) 

1 2 วิศวกรรม

กระบวนการ

อาหาร 

ประวิทย 

25.จํานวนกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนา

ความเช่ียวชาญทางดานวิชาชีพตอ

หลักสูตร   (กิจกรรม) 

5 8 วิศวกรรม

กระบวนการ

อาหาร 

โบว 

26.ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอ

ระบบและกลไกการสรางความเช่ียวชาญ

วิชาชีพ (Professional Oriented)  

(คะแนน ) 

4 4.5 วิศวกรรม

กระบวนการ

อาหาร 

ประวิทย 

ตัวชี้วัด ผลการ

ดําเนินงาน 

2556 

คา

เปาหมาย 

2557 

หนวยงาน

รับผิดชอบ 

ผูรับผิดชอบ 

ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตรเชิงรุก     

ยุทธศาสตรใตรมพระบารม ี     

27.จํานวนพื้นที่ที่ไดรับการพัฒนา(สถานี/

ศูนย) 

2 2 ฝายวิจัยฯ ธีรศักด์ิ 

28.จํานวนคนที่ไดรับการฝกอบรม    (คน ) 40 40 ฝายวิจัยฯ ธีรศักด์ิ 

29.ความพึงพอใจของผูเขารับการฝกอบรม    

(คะแนน ) 

3.8 3.75 ฝายวิจัยฯ ธีรศักด์ิ 

30.ผูผานการฝกอบรม สามารถนําองค

ความรูที่ไดไปปฏิบัติงานจริง    (รอยละ ) 

50 60 ฝายวิจัยฯ ธีรศักด์ิ 

ยุทธศาสตรการศึกษาท่ีเนนสราง

กระบวนการคิดสรางสรรค 

    

31.จํานวนผลงาน/นักศึกษา ที่ไดรับรางวัล 

ระดับภาค/ชาติ/ภูมิภาค    (รางวัล ) 

2 2 ฝายวิชาการฯ 

ฝายวิจัยฯ 

ฝายวิชาการฯ 

ฝายวิจัยฯ 
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ยุทธศาสตร  

RMUTL Educational Standard 

    

32.ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ    (คะแนน ) 

4.2 4 ฝายแผนฯ บวรศักด์ิ 

ยุทธศาสตรกลไกสงเสริมสมรรถนะสูความ

เปนมืออาชีพ 

    

33.จํานวนโครงการกิจกรรม ที่รวมกับ

หนวยงานภายนอกที่เปนเครือขายเพื่อ

การเรียนรู การฝกปฏิบัติ (WIL)   

(โครงการ ) 

1 1 ฝายวิชาการฯ หัวหนา

สาขาวิชา 

34.จํานวนสาขาที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน

วิชาชีพ    (สาขาวิชา ) 

1 1 ฝายวิชาการฯ หัวหนา

สาขาวิชา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 ประเด็นยุทธศาสตร : 2 ประเด็นยุทธศาสตรดานงานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ  

เปาประสงค : 2 เพ่ือตอยอดภูมิปญญาและสูสากลของประเทศ 

 
ตัวชี้วัด ผลการ

ดําเนินงาน 

คาเปาหมาย หนวยงาน

รับผิดชอบ 

ผูรับผิดชอบ 

2556 2557 

ตัวชี้วัดตามพันธกิจ     

1.มีระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรือ

งานสรางสรรค < สกอ. 4.1 >(คะแนน ) 

5 4.5 ฝายวิจัยฯ พานิช 

2.มีอาจารยประจําทําวิจัย     (รอยละ ) 49 50 ฝายวิจัยฯ พลกฤษณ 
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3.มีงานวิจัยเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถ่ิน และ

ศักยภาพพื้นที่  < สมศ.  6 > (เรื่อง/ป ) 

1 1 ฝายวิจัยฯ ธีรศักด์ิ 

4.มีงานวิจัยทางดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี  < สมศ.  6 >   (เรื่อง/ป ) 

2 2 ฝายวิจัยฯ พานิช 

5.มีผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพและ

เผยแพร ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ   

< สกอ. 4.2  สมศ.  5 >   (เรื่อง/ป ) 

6 12 ฝายวิจัยฯ พลกฤษณ 

6.มีงานวิจัยที่นํามาใชในการบริการวิชาการ

สูสังคม ชุมชน  < สมศ.  8 > (เรื่อง/ป ) 

1 1 ฝายวิจัยฯ ธีรศักด์ิ 

7.มีงานวิจัยที่นํามาใชในการพัฒนาการ

เรียนการสอน  < สมศ.  8 > (เรื่อง/ป ) 

1 1 ฝายวิจัยฯ ไพรพันธ 

8. มีงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรคจากภายในและภายนอก

สถาบัน ตอคน < สกอ. 4.3 >   (บาท/

คน/ป) 

189,032.25 4 ฝายวิจัยฯ พานิช 

9.การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน < สมศ.  

6 >   (รอยละ) 

70 60 ฝายวิจัยฯ พานิช 
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5.3 ประเด็นยุทธศาสตร : 3 ประเด็นยุทธศาสตรดานการบริการวิชาการ    

เปาประสงค :3 เพ่ือสรางความเขมแข็งของชุมชนและพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ

  

ตัวชี้วัด ผลการ

ดําเนินงาน 

คา

เปาหมาย 

หนวยงาน

รับผิดชอบ 

ผูรับผิดชอบ 

2556 2557 

ตัวชี้วัดตามพันธกิจ     

1.มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก

สังคม  < สกอ. 5.1 >   (คะแนน ) 

3 5 ฝายวิจัยฯ ธีรศักด์ิ 

2.มีกระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิด

ประโยชนตอสังคม < สกอ. 5.2 >(คะแนน ) 

5 5 ฝายวิจัยฯ ธีรศักด์ิ 

3.มีการดําเนินการในดานผลการเรียนรูและ

เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือ

องคกรภายนอก <สมศ.  9> (คะแนน ) 

3 5 ฝายวิจัยฯ ธีรศักด์ิ 

4.อาจารยประจํามีสวนรวมในการบริการ

วิชาการ  < สกอ. 5.1 >   (รอยละ ) 

33.3 50 ฝายวิจัยฯ ธีรศักด์ิ 

5.นําความรูจากการบริการวิชาการมาใชใน

การวิจัย  <สมศ.  8>   (เรื่อง/ป ) 

1 1 ฝายวิจัยฯ ธีรศักด์ิ 

6.นําความรูจากการบริการวิชาการมาใชใน

การเรียนการสอน  <สมศ.  8>   (เรื่อง/ป ) 

2 1 ฝายวิจัยฯ ธีรศักด์ิ 

7.ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการดาน

บริการวิชาการ    (คะแนน ) 

3.75 4 ฝายวิจัยฯ ธีรศักด์ิ 
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5.4 ประเด็นยุทธศาสตร : 4 ประเด็นยุทธศาสตรดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษสิ่งแวดลอม 

เปาประสงค : 4 เพ่ืออนุรักษ สืบสาน และถายทอดภูมิปญญาทางดานศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ

สิ่งแวดลอม 

 

ตัวชี้วัด ผลการ

ดําเนินงาน 

คา

เปาหมาย 

หนวยงาน

รับผิดชอบ 

ผูรับผิดชอบ 

2556 2557 

ตัวชี้วัดตามพันธกิจ     

1.มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม <สมศ.  6.1>   (คะแนน ) 

5 5 ฝายวิชาการฯ มาลัยพร, 

ลมัย 

2.มีการดําเนินการสงเสริมและสนับสนุนดาน

ศิลปะและวัฒนธรรม <สมศ. 10>   

(คะแนน ) 

5 5 ฝายวิชาการฯ มาลัยพร, 

ลมัย 

3.มีการดําเนินการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติ

ทางศิลปะและวัฒนธรรม <สมศ.  11>   

(คะแนน ) 

5 5 ฝายวิชาการฯ มาลัยพร, 

ลมัย 

4.มีการวิจัยองคความรูภูมิปญญาทางดาน

เทคโนโลยี ในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

และอนุรักษสิ่งแวดลอม     (เรื่อง/ป ) 

- - - - 

5.มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษสิ่งแวดลอม กับ 

การเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ

วิชาการ (เรื่อง/ป ) 

1 1 ฝายวิชาการฯ มาลัยพร, 

ลมัย 
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5.5 ประเด็นยุทธศาสตร : 5 ประเด็นยุทธศาสตรดานเอกลักษณ     

เปาประสงค : 5 เพ่ือใหสามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตรของชาติและของพ้ืนท่ีไดอยางสมดุลยั่งยืนท้ังทาง

เศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดลอมของประเทศ 

 

ตัวชี้วัด ผลการ

ดําเนินงาน 

คา

เปาหมาย 

หนวยงาน

รับผิดชอบ 

ผูรับผิดชอบ 

2556 2557 

สหวิทยาการ พ้ืนฐานสังคม นําชุมชนสูการ

พัฒนาชาติ 

        

24. จํานวนโครงการวิจัย (โครงการ) 2 2 ฝายวิจัยฯ พานิช 

25. จํานวนโครงการบริการวิชาการ(โครงการ) 2 2 ฝายวิจัยฯ ธีรศักด์ิ 

26. องคความรูจากการวิจัยและบริการวิชาการ

(เรื่อง) 

4 4 ฝายวิจัยฯ พานิช,  

ธีรศักด์ิ 

27. จํานวนผลงานวิจัยที่นําไปใชประโยชน

(ผลงาน) 

1 1 ฝายวิจัยฯ พานิช 

28. จํานวนชุมชนหรือกลุมเปาหมายที่ไดรับการ

บริการวิชาการ(แหง) 

2 2 ฝายวิจัยฯ ธีรศักด์ิ 

29. ระดับความสําเร็จของการดําเนินโครงการที่

สะทอนเอกลักษณ(ระดับ) 

4 4 ฝายวิจัยฯ 

ฝาย

วิชาการฯ 

พานิช, 

หัวหนา

สาขาวิชา 

30. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต(คะแนน) 3.51 3.75 ฝาย

วิชาการฯ 

หัวหนา

สาขาวิชา 
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5.6 ประเด็นยุทธศาสตร : 6 ประเด็นยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการ 

เปาประสงค : 6 เพ่ือความเปนผูนําและความเปนเลิศ  

ตัวชี้วัด ผลการ

ดําเนินงาน 

คา

เปาหมาย 

หนวยงาน

ผิดชอบ 

ผูรับผิดชอบ 

2556 2557 

ตัวชี้วัดตามพันธกิจ     

1.ผลการดําเนินการดานภาวะผูนําของสภา

สถาบันและผูบริหารทุกระดับของสถาบัน    

< สกอ. 7.1 >   (คะแนน ) 

3 5 ฝายบริหาร ผูอํานวยการ 

2.ผลการดําเนินการดานการพัฒนาสถาบันสู

สถาบันเรียนรู < สกอ. 7.2 >   (คะแนน ) 

3 4 ฝายบริหาร ไพรพันธ 

3.ผลการดําเนินการดานระบบสารสนเทศเพื่อ

การบริหารและการตัดสินใจ < สกอ. 7.3 >   

(คะแนน ) 

5 4 ฝายแผนฯ บวรศักด์ิ 

4.ผลการดําเนินการดานระบบบริหารความ

เสี่ยง < สกอ. 7.4 >   (คะแนน ) 

4 5 ฝายบริหาร ตนวงศ 

5.ผลการประเมินผูบริหารโดยคณะกรรมการที่

สภาสถาบันแตงต้ัง < สมศ. 13 >  

(คะแนน ) 

4.81 4.5 ฝายบริหาร ผูอํานวยการ 

6.ผลการดําเนินการดานระบบและกลไก

การเงินและงบประมาณ < สกอ. 8.1 >   

(คะแนน ) 

4 4.5 ฝายบริหาร ผูอํานวยการ 
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7.ผลการดําเนินการดานระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน < สกอ. 

9.1 >(คะแนน ) 

4 5 ฝายแผนฯ ธมนวรรณ 

8.คาเฉลี่ยคะแนนผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในโดยตนสังกัด < สมศ. 15 

>   (คะแนน ) 

4.14 4 ฝายแผนฯ ธมนวรรณ 

9.ระดับความพึงพอใจในการปฎิบัติงานที่

สอดคลองกับเอกลักษณของมหาวิทยาลัย    

< สมศ.   17 >   (คะแนน ) 

5 4 ฝายบริหาร กรรมการ

ขับเคลื่อน 

10.จํานวนโครงการใหความรูดานประกัน

คุณภาพการศึกษา และการบริหารความ

เสี่ยง < สกอ. 7.4 , 9.1  >   (โครงการ ) 

 

1 4 ฝายบริหาร ตนวงศ, 

ธมนวรรณ 

ตัวชี้วัด ผลการ

ดําเนินงาน 

คา

เปาหมาย 

2557 

หนวยงาน

ผิดชอบ 

ผูรับผิดชอบ 

11.จํานวนโครงการใหความรูดานประกัน

คุณภาพการศึกษา และการบริหารความเสี่ยง 

< สกอ. 7.4 , 9.1  >   (โครงการ ) 

1 2 ฝายแผนฯ สุบงกช 

12.มีกลไกการจัดสรรงบประมาณเพื่อการ

ขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษา     

< สกอ. 8.1 , 9.1 >   (ทุกสาขา ) 

ทุกสาขา ทุกสาขา ฝายแผนฯ สุบงกช 

13.มีการจัดสรรคาใชจายไปสูทุกสาขา < สกอ. 

8.1 >   (ทุกสาขา ) 

ทุกสาขา ทุกสาขา ฝายแผนฯ สุบงกช 

14.รอยละของงบดําเนินงานสําหรับการพัฒนา

คณาจารยทั้งในประเทศและ ตางประเทศ 

ตอ งบดําเนินงาน < สกอ. 2.4>   (รอยละ) 

19.3 20 ฝายแผนฯ สุบงกช 

15.จํานวนโครงการ/กิจกรรมมีความรวมมือกับ

เครือขายการบริหารจัดการทั้งภายในและ 

ภายนอก มหาวิทยาลัย   < สกอ. 1.1 , 7.1 

, 7.2  สมศ. 16.1  , 17 >   (โครงการ ) 

2 1 ฝายวิจัยฯ ธีรศักด์ิ 
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16.มีระบบการรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวน

ไดสวนเสียผาน ชองทางที่เปดเผยและเปน

ที่รับรูโดยทั่วไป   < สกอ. 1.1 , 7.1 , 7.2 

สมศ. 16.1  , 17 >   (ชองทาง ) 

3 3 ฝายบริหาร ผูอํานวยการ 
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สวนที่ 6 
โครงการและงบประมาณวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 

ตามประเด็นยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
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โครงการและงบประมาณวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 

ตามประเด็นยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

 

ประเด็นยุทธศาสตร งบประมาณ  (บาท) 

2558 
  5,871,300 

1. ประเด็นยุทธศาสตรดานการเรียนการสอน 660,000 

2.ประเด็นยุทธศาสตรดานงานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ  200,000 

3.ประเด็นยุทธศาสตรดานการบริการวิชาการ 135,000 

4. ประเด็นยุทธศาสตรดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ

สิ่งแวดลอม 

 

80,000 

5. ประเด็นยุทธศาสตรดานเอกลักษณ 4,488,300 

6. ประเด็นยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการ 208,000 
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6.1 โครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ป พ.ศ. 2558 

ประเด็นยุทธศาสตร : 1. ประเด็นยุทธศาสตรดานการเรียนการสอน" 

เปาประสงค : 1. เพ่ือพัฒนาคุณภาพกําลังคนสูมาตรฐานสากลอยางเปนระบบและยั่งยืน 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เชิงเวลา เชิงตนทุน
 ต.ค.

 

พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.

 

ก.พ.  มี.ค.

 

เม.ย.

 

พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค  ส.ค  ก.ย.

 แผนดิน  รายได  อ่ืนๆ

660,000

1 ประชุมสัมมนาเพ่ือวิพากษหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร 1 เลมหลักสูตร ความสําเร็จระดับ 4 จาก

 5

ตรงตามเวลา 40,000  /  /  /  / 40,000  อ.ชัชวาลย

2 ประชุมสัมมนาเพ่ือวิพากษหลักสูตรเตรียมสถาปตยกรรม

ศาสตร

1 เลมหลักสูตร ความสําเร็จระดับ 4 จาก

 5

ตรงตามเวลา 40,000
 /  /  /  / 

40,000  อ.วีรศักดิ์

3 การศึกษาพัฒนาศักยภาพหุนยนตกู ภัยเพ่ือเขารวมการ

แขงขัน

รางวัลระดับชาติ  1 

รางวัล

ความสําเร็จระดับ 4 จาก

 5

ตรงตามเวลา 80,000
 /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  / 

80,000 อ.ชัชวาลย, 

อ.อภิชาติ

4 การสนับสนุนการแขงขันทักษะนักศึกษาเตรียม

บริหารธุรกิจ

1 ครั้ง ความสําเร็จระดับ 4 จาก

 5

ตรงตามเวลา 30,000  /  /  / 30,000  อ.ตนวงศ

5 การสนับสนุนการแขงขันทักษะนักศึกษาเตรียม

วิศวกรรมศาสตร

1 ครั้ง ความสําเร็จระดับ 4 จาก

 5

ตรงตามเวลา 35,000
 /  /  / 

35,000  อ.ชัชวาลย

6 การสนับสนุนการแขงขันทักษะนักศึกษาเตรียม

สถาปตยกรรมศาสตร

1 ครั้ง ความสําเร็จระดับ 4 จาก

 5

ตรงตามเวลา 30,000
 /  / 

30,000  อ.วีรศักดิ์

7 การสนับสนุนเขารวมกิจกรรมงานสถาปนิกลานนา 1 ครั้ง ความสําเร็จระดับ 4 จาก

 5

ตรงตามเวลา 10,000  /  / 10,000  อ.วีรศักดิ์

8 เปดโลกการเรียนรูวิชาชีพเตรียมบริหารธุรกิจ 1 กิจกรรม ความสําเร็จระดับ 4 จาก

 5

ตรงตามเวลา 50,000  /  /  / 50,000  อ.ตนวงศ

9 เปดโลกการเรียนรูวิชาชีพเตรียมวิศวกรรมศาสตร 1 กิจกรรม ความสําเร็จระดับ 4 จาก

 5

ตรงตามเวลา 100,000  /  /  / 100,000  อ.ชัชวาลย

10 เปดโลกการเรียนรูวิชาชีพเตรียมสถาปตยกรรมศาสตร 1 กิจกรรม ความสําเร็จระดับ 4 จาก

 5

ตรงตามเวลา 50,000  /  /  / 50,000  อ.วีรศักดิ์

11 การเรียนรูภายนอกสถานศึกษารายวิชากิจกรรม 1 คร้ัง/ภาคเรียน ความสําเร็จระดับ 4 จาก

 5

ตรงตามเวลา 20,000  /  /  /  /  /  /  / 20,000  อ.วัชรัตน

12 งานวันวิทยาศาสตร 1 กิจกรรม ความสําเร็จระดับ 4 จาก

 5

ตรงตามเวลา 40,000  /  / 40,000  อ.อาจรีย

13 นิเทศนักศึกษาฝกงานระดับป.ตรี ไมต่ํากวา 75% ความสําเร็จระดับ 4 จาก

 5

ตรงตามเวลา 30,000  /  /  / 30,000  อ.วรวรัญช

14 ปจฉิมนิเทศนักศึกษา นักศึกษาใหมทุกคน ความสําเร็จระดับ 4 จาก

 5

ตรงตามเวลา 27,000  /  / 27,000  งานกิจการนักศึกษา

15 อบรมจริยธรรมนักศึกษาระดับ ปวช. นักศึกษาใหมทุกคน ความสําเร็จระดับ 4 จาก

 5

ตรงตามเวลา 48,000  /  / 48,000  อ.ศุภกาล

16 อบรมจริยธรรมนักศึกษาระดับป.ตรี นักศึกษาใหมทุกคน ความสําเร็จระดับ 4 จาก

 5

ตรงตามเวลา 10,000  /  / 10,000  อ.เอกรินทร

17 นิทรรศการการนําเสนอผลงานวิชาการนักศึกษา 1 กิจกรรม ความสําเร็จระดับ 4 จาก

 5

ตรงตามเวลา 20,000  /  /  / 20,000  อ.มาลัยพร

พันธกิจดานการเรียนการสอน

โครงการ

ตัวชี้วัด / เปาหมาย  ระยะเวลาดําเนินการ (2556 - 2557) แหลงงบประมาณ
งบประมาณ

(บาท)
ผูรับผิดชอบ
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6.2 โครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ป พ.ศ. 2557 

ประเด็นยุทธศาสตร : 2 ประเด็นยุทธศาสตรดานงานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ 

เปาประสงค : 2 เพ่ือตอยอดภูมิปญญาและสูสากลของประเทศ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เชิงเวลา เชิงตนทุน
 ต.ค.

 

พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.

 

ก.พ.  มี.ค.

 

เม.ย.

 

พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค  ส.ค  ก.ย.

 แผนดิน  รายได  อ่ืนๆ

           200,000 

1 สนับสนุนการวิจัยสรางองคความรู งบประมาณ 5000 บาท

ตอคน

งานวิจัย 3 เรื่อง

องคความรูใหม 3 เรื่อง

ความสําเร็จระดับ 4 จาก

 5

ตรงตามเวลา 100,000

 /  / 

100,000 ฝายวิจัยและ

บริการวิชาการ

2 การอบรมการเขียนขอเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอรับทุน ผูรับการอบรม 40 คน ความสําเร็จระดับ 4 จาก

 5

ตรงตามเวลา 20,000
 /  /  / 

20,000 ฝายวิจัยและ

บริการวิชาการ

3 การอบรมการเขียนบทความทางวิชาการเพ่ีอตี พิมพ

เผยแพรผลงานวิจัย

ผูรับการอบรม 40 คน ความสําเร็จระดับ 4 จาก

 5

ตรงตามเวลา 20,000
 /  /  / 

20,000 ฝายวิจัยและ

บริการวิชาการ

4 การอบรมนักวิจัยรุนใหมภาคปฏิบัติ ผูรับการอบรม 40 คน ความสําเร็จระดับ 4 จาก

 5

ตรงตามเวลา 20,000
 /  /  / 

20,000 ฝายวิจัยและ

บริการวิชาการ

5 การนําเสนอผลงานวิจัยของอาจารยและนักศึกษา บทความวิชาการ 1 เร่ือง ความสําเร็จระดับ 4 จาก

 5

ตรงตามเวลา 40,000
 /  / 

40,000 อ.ประวิทย

พันธกิจดานการวิจัย

โครงการ

ตัวชี้วัด / เปาหมาย  ระยะเวลาดําเนินการ (2556 - 2557) แหลงงบประมาณ
งบประมาณ

(บาท)
ผูรับผิดชอบ
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6.3 โครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ป พ.ศ. 2557 

ประเด็นยุทธศาสตร : 3 ประเด็นยุทธศาสตรดานการบริการวิชาการ 

เปาประสงค : 3 เพ่ือสรางความเขมแข็งของชุมชนและพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เชิงเวลา เชิงตนทุน
 ต.ค.

 

พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.

 

ก.พ.  มี.ค.

 

เม.ย.

 

พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค  ส.ค  ก.ย.

 แผนดิน  รายได  อ่ืนๆ

           135,000 

1 ส่ิงประดิษฐ  วทส. สูชุมชน ถายทอดความรู 1 เรื่อง

ชุมชนไดรับประโยชน 2

 ชุมชน

ความสําเร็จระดับ 4 จาก

 5

ตรงตามเวลา 20,000

 /  /  /  /  / 

20,000 สาขาวิชา

วิศวกรรม

กระบวนการ

อาหาร

2 การพัฒนาการเรียนการสอนรวมกับการบริการวิชาการ ก ิจกรรมการพัฒนาการ

เรียนการสอนรวมกับ

การบริการวิชาการ 1 

ก ิจกรรมตอหลักสูตร

ความสําเร็จระดับ 4 จาก

 5

ตรงตามเวลา 100,000

 /  /  /  / 

100,000  หัวหนาสาขาวิชา

3 บริการวิชาการสาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร บริการวิชาการ 1 ชุมชน ความสําเร็จระดับ 4 จาก

 5

ตรงตามเวลา 15,000
 /  /  /  / 

15,000  อ.ประวิทย

พันธกิจดานการบริการวิชาการ

โครงการ

ตัวชี้วัด / เปาหมาย  ระยะเวลาดําเนินการ (2556 - 2557) แหลงงบประมาณ
งบประมาณ

(บาท)
ผูรับผิดชอบ
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6.4 โครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ป พ.ศ. 2557 

ประเด็นยุทธศาสตร : 4 ประเด็นยุทธศาสตรดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษสิ่งแวดลอม 

เปาประสงค : 4 เพ่ืออนุรักษ สืบสาน และถายทอดภูมิปญญาทางดานศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษสิ่งแวดลอม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เชิงเวลา เชิงตนทุน
 ต.ค.

 

พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.

 

ก.พ.  มี.ค.

 

เม.ย.

 

พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค  ส.ค  ก.ย.

 แผนดิน  รายได  อ่ืนๆ

            80,000 

1 ลอยกระทง 56 รวมใจอาหารสืบสานประเพณีย่ีเปง ผูรวมโครงการ 20 คน ความสําเร็จระดับ 4 จาก

 5

ตรงตามเวลา 10,000
 /  /  /  / 

10,000 อ.เอกรินทร

2 รักษภาษาไทย ผูรวมโครงการ 300 คน ความสําเร็จระดับ 4 จาก

 5

ตรงตามเวลา 10,000
 /  / 

10,000 อ.เจตนิพิฐ

3 สืบสานศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินกับการบูรณาการในเรียน

การสอน

ผูรวมโครงการ 30 คน

รายวิชา 1 วิชา

ความสําเร็จระดับ 4 จาก

 5

ตรงตามเวลา 20,000
 /  / 

20,000 อ.มาลัยพร

4 โครงการสงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมดาน

พระพุทธศาสนา

รวมแขงขันระดับชาติ 1 

รายการ

ความสําเร็จระดับ 4 จาก

 5

ตรงตามเวลา 40,000
 / 

40,000 อ.โบว

พันธกิจดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

โครงการ

ตัวชี้วัด / เปาหมาย  ระยะเวลาดําเนินการ (2556 - 2557) แหลงงบประมาณ
งบประมาณ

(บาท)
ผูรับผิดชอบ
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6.5 โครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ป พ.ศ. 2557 

ประเด็นยุทธศาสตร : 5 ประเด็นยุทธศาสตรดานเอกลักษณ 

เปาประสงค : 5 เพ่ือใหสามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตรของชาติและของพ้ืนท่ีไดอยางสมดุลยั่งยืนท้ังทางเศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดลอมของประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เชิงเวลา เชิงตนทุน
 ต.ค.

 

พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.

 

ก.พ.  มี.ค.

 

เม.ย.

 

พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค  ส.ค  ก.ย.

 แผนดิน  รายได  อ่ืนๆ

        4,488,300 

1 ครุภัณฑประจําสาขาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร ครุภัณฑ 1 ชุด ความสําเร็จระดับ 4 จาก

 5

ตรงตามเวลา 1,020,000
 /  /  /  /  /  /  / 

1,020,000 อ.ณัฐธินี

2 ครุภัณฑประจําหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร ครุภัณฑ 1 ชุด ความสําเร็จระดับ 4 จาก

 5

ตรงตามเวลา 2,103,300
 /  /  /  /  /  /  / 

2,103,300 อ.ชัชวาลย

3 ครุภัณฑประจําหลักสูตรเตรียมบริหารธุรกิจ ครุภัณฑ 1 ชุด ความสําเร็จระดับ 4 จาก

 5

ตรงตามเวลา 500,000
 /  /  /  /  /  /  / 

500,000 อ.ตนวงศ

4 ครุภัณฑประจําหลักสูตรเตรียมสถาปตยกรรมศาสตร ครุภัณฑ 1 ชุด ความสําเร็จระดับ 4 จาก

 5

ตรงตามเวลา 800,000
 /  /  /  /  /  /  / 

800,000 อ.วีรศักดิ์

5 เพ่ิมพูนความรูแกศิษยเกาวิศวกรรมอาหาร ผูรวมโครงการ 15 คน ความสําเร็จระดับ 4 จาก

 5

ตรงตามเวลา 45,000
 /  /  / 

45,000 อ.ประวิทย

6 สานฝนวันเด็ก 57 หนทางแสนไกลพ่ีจะเดินทางไปเติมฝน

ใหนอง

หองเรียนอัจฉริยะ

จํานวน 1 หองเรียน

ความสําเร็จระดับ 4 จาก

 5

ตรงตามเวลา 20,000
 /  / 

20,000 อ.เอกรินทร

พันธกิจดานอัตลักษณ

โครงการ

ตัวชี้วัด / เปาหมาย  ระยะเวลาดําเนินการ (2556 - 2557) แหลงงบประมาณ
งบประมาณ

(บาท)
ผูรับผิดชอบ
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6.6 โครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ป พ.ศ. 2557 

ประเด็นยุทธศาสตร : 6 ประเด็นยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการ 

เปาประสงค : 6 เพ่ือความเปนผูนําและความเปนเลิศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เชิงเวลา เชิงตนทุน
 ต.ค.

 

พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.

 

ก.พ.  มี.ค.

 

เม.ย.

 

พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค  ส.ค  ก.ย.

 แผนดิน  รายได  อ่ืนๆ

          208,000 

1 โครงการพัฒนาบุคลากร กิจกรรมพัฒนาบุคลากร

 1 กิจกรรม

ความสําเร็จระดับ 4 จาก

 5

ตรงตามเวลา 198,000
 /  / 

198,000 สํานักงาน

วิทยาลัยฯ

2 สนับสนุนการประเมินคุณภาพการศึกษา การตรวจประเมิน

ประจําป 1 กิจกรรม

ความสําเร็จระดับ 4 จาก

 5

ตรงตามเวลา 10,000
 /  /  / 

10,000 งานประกัน

คุณภาพฯ

3 เครือขายประกันคุณภาพระหวางมหาวิทยาลัย 1 เครือขาย ความสําเร็จระดับ 4 จาก

 5

ตรงตามเวลา -
 /  /  / 

- งานประกัน

คุณภาพฯ

4 เครือขายราชมงคล ระดับมหาวิทยาลัย 1 

เครือขาย

ความสําเร็จระดับ 4 จาก

 5

ตรงตามเวลา -
 /  /  / 

- งานประกัน

คุณภาพฯ

พันธกิจดานการบริหารจัดการ

โครงการ

ตัวชี้วัด / เปาหมาย  ระยะเวลาดําเนินการ (2556 - 2557) แหลงงบประมาณ
งบประมาณ

(บาท)
ผูรับผิดชอบ
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สวนที่ 7 

ความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติราชการปงบประมาณ 2557 

กับแผนระดับมหาวิทยาลัยแผนพัฒนาการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาและกรอบแผนอุดมศึกษา 

ระยะยาว 15 ป
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พันธกิจ แผนปฏิบัติราชการวิทยาลัยฯ 2557 แผนกลยุทธวิทยาลัยฯ 2554-2558
แผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ลานนา 2552-2556

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา

ฉบับท่ี 11

1 ประชุมสัมมนาเพื่อวิพากษหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร

2 ประชุมสัมมนาเพื่อวิพากษหลักสูตรเตรียมสถาปตยกรรมศาสตร

3 การศึกษาพัฒนาศักยภาพหุนยนตกูภัยเพื่อเขารวมการแขงขัน

4 การสนับสนุนการแขงขันทักษะนักศึกษาเตรียมบริหารธุรกิจ

5 การสนับสนุนการแขงขันทักษะนักศึกษาเตรียมวิศวกรรมศาสตร

6 การสนับสนุนการแขงขันทักษะนักศึกษาเตรียมสถาปตยกรรมศาสตร

7 การสนับสนุนเขารวมกิจกรรมงานสถาปนิกลานนา

8 เปดโลกการเรียนรูวิชาชีพเตรียมบริหารธุรกิจ

9 เปดโลกการเรียนรูวิชาชีพเตรียมวิศวกรรมศาสตร

10 เปดโลกการเรียนรูวิชาชีพเตรียมสถาปตยกรรมศาสตร

11 การเรียนรูภายนอกสถานศึกษารายวิชากิจกรรม

12 งานวันวิทยาศาสตร

13 นิเทศนักศึกษาฝกงานระดับป.ตรี

14 ปจฉิมนิเทศนักศึกษา

15 อบรมจริยธรรมนักศึกษาระดับ ปวช.

16 อบรมจริยธรรมนักศึกษาระดับป.ตรี

17 นิทรรศการการนําเสนอผลงานวิชาการนักศึกษา

ตารางแสดงความเช่ือมโยงแผนปฏิบัติราชการปงบประมาณ 2557 กับแผนระดับมหาวิทยาลัย แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา และกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป

1. ดานการเรียนการสอน กลยุทธ

1. สรางและพัฒนาหลักสูตรเฉพาะ

ดานวิชาชีพท่ีผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติตรง

กับความตองการของประเทศ

2. สรรหาและพัฒนาบุคลากรสาย

วิชาการใหเปนนวัตกรและครูอาชีพ

3. สรางบัณฑิตใหเปนนักนวัตกรท่ีเนน

ผูเรียนเปนสําคัญ

4. เพิ่มขีดความสามารถของนักศึกษา

และศิษยเกาดานสมรรถนะวิชาชีพท่ี

สูงข้ึน

ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานการเรียนการสอน

Smart and Fast เพื่อสรางคนเกงและคนดีมีศักด์ิศรีสูสังคม 

1.1 สรางและพัฒนาหลักสูตรเฉพาะทางดานวิชาชีพท่ีผลิต

บัณฑิตนักปฏิบัติตรงตามความตองการของประเทศ

1.3 สรางเครือขายความรวมมือพัฒนาหลักสูตรท้ังในและ

ตางประเทศ

3.3 ผลิตบัณฑิตท่ีหลากหลายวิชาชีพท่ีเนนทักษะปฏิบัติ

4.1 สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาใหครบทุกดาน

ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับคุณภาพ

บัณฑิตอยางกาวกระโดด

กลยุทธ 3.1 พัฒนาระบบการเขาศึกษา 

การเรียนรู และการสําเร็จการศึกษาท่ี

ยืดหยุน หลากหลายตอบสนองในทุก

กลุมวัย

กลยุทธ 3.2  ยกระดับคุณภาพของ

หลักสูตร ใหไดรับการรับรองในระดับ

อาเซียนและระดับโลก

กลยุทธ 3.3 สรางระบบกลไก เพื่อจัด

สอบใบรับรองคุณวุฒิเฉพาะสาขา

แหงชาติของทุกหลักสูตร

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป

การทํางานรวมกับอุตสาหกรรม ควรวิเคราะหรวมกันถึงเปาหมายในการเพิ่มผลิตภาพ โดยเฉพาะการวิเคราะหหวงโซคุณภาพ มูลคาการสงออก การจางงาน เพื่อกําหนดแผนรวมในการพัฒนากําลังคน การบริการเทคนิค และการวิจัย 

อุดมศึกษาควรสงเสริมกิจกรรมนอกหลักสูตรเพื่อเพิ่มพื้นท่ีการเรียนรูของเยาวชนและนักศึกษาในแบบของทักษะชีวิต ทักษะสังคม (Socialization) สมรรถนะพื้นฐานท่ีขามพนความรูวิชาการ (Base line competencies) ความรูและความสามารถเชิงบูรณาการท่ี

ฝงตัว (Tacit knowledge and ability) อาจปรับกิจกรรมนอกหลักสูตรและชีวิตจริงเขากับหลักสูตร
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พันธกิจ แผนปฏิบัติราชการวิทยาลัยฯ 2557 แผนกลยุทธวิทยาลัยฯ 2554-2558
แผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ลานนา 2552-2556

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา

ฉบับท่ี 11

18 สนับสนุนการวิจัยสรางองคความรู

19 การอบรมการเขียนขอเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน

20 การอบรมการเขียนบทความทางวิชาการเพี่อตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัย

21 การอบรมนักวิจัยรุนใหมภาคปฏิบัติ

22 การนําเสนอผลงานวิจัยของอาจารยและนักศึกษา

23 ส่ิงประดิษฐ วทส. สูชุมชน

24 การพัฒนาการเรียนการสอนรวมกับการบริการวิชาการ

25 บริการวิชาการสาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร

ตารางแสดงความเช่ือมโยงแผนปฏิบัติราชการปงบประมาณ 2557 กับแผนระดับมหาวิทยาลัย แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา และกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป (ตอ)

2. ดานการวิจัย ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาอาจารยใหเปน

มืออาชีพ และพัฒนาผูเชี่ยวชาญมือ

อาชีพใหเปนอาจารย

กลยุทธ 2.2  พัฒนาอาจารยใหเปนมือ

อาชีพอยางเปนระบบ

กลยุทธ 2.3  พัฒนาคุณภาพอาจารยให

มีความแข็งแกรงในการทําวิจัย

3. ดานการบริการวิชาการ

การพัฒนาอาจารยในมหาวิทยาลัยตองคํานึงถึงการพัฒนาหลายมิติ เชน ดานวิชาการ ความเปนครูความสามารถในจดัการเรียนการสอน ความสามารถดานการวิจัย สมรรถนะทางวิชาชีพท่ีเก่ียวของกับสาขาท่ีตนรับผิดชอบ การบริหารจัดการ การขัดเกลาทางสังคม 

อุดมศึกษาตองสรางบุคลากรและความรูเพื่อใหประเทศสวามารถพึ่งพาตนเองไดเพิ่มขึ้นทางดานพลังงานและส่ิงแวดลอม เพิ่มบทบาทการอนุรักษพลังงาน สรางและประยุกตพลังงานทางเลือกโดยยึด 3 แนวทางหลักคือ

กลยุทธ

1. สรางและพัฒนานักวิจัยรุนใหมใน

องคกร

2. สรางระบบและกลไกแรงจูงใจในการ

เผยแพรผลงานวิจัยและหาแหลง

เงินทุนภายนอก

3. สนับสนุนใหมีและนําการวิจัยสูการ

เรียนการสอน เพื่อการตอยอดองค

ความรู

4. พัฒนาระบบกลไกการบริหาร

จัดการดานงานวิจัย

ยุทธศาสตรท่ี 2  ดานการวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ

มุงมั่นสงเสริมบุคลากรในองคกรทําวิจัย

มุงสูความเปนเลิศการวิจัยเพื่อชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

มุงกาวเปนผูนําในการนําองคความรูสูการตอยอดดานวิชาชีพเพื่อ

ชุมชนท้ังในและตางประเทศ

1.1 สรางนักวิจัยรุนใหมใหมีความหลากหลายของสาขาวิชา

2.1 พัฒนาและตอยอดองคความรูงานวิจัยในสาขาวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี

3.2 สงเสริมและสนับสนุนการวิจัยในชั้นเรียน

4.2 สงเสริมใหนําความรูจากงานวิจัยมาพัฒนาการเรียนการสอน

กลยุทธ

1. สงเสริมและพัฒนาบุคลากรดาน

บริการวิชาการ

2. สรางและพัฒนางานบริการวิชาการ

ท่ีตอบสนองความตองการพัฒนาและ

เสริมสรางความเขมแข็งของสังคม

3. จัดการองคความรูจากการบริการ

วิชาการ

กลยุทธ

1. สงเสริมและพัฒนาบุคลากรดาน

บริการวิชาการ

2. สรางและพัฒนางานบริการวิชาการ

ท่ีตอบสนองความตองการพัฒนาและ

เสริมสรางความเขมแข็งของสังคม

3. จัดการองคความรูจากการบริการ

วิชาการ

ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการบริการวิชาการ

ครูอาจารยไดสอน นักศึกษาไดฝก สังคมชุมชนไดประโยชน 

1.1 พัฒนาบุคลกรใหมีศักยภาพในการบริการวิชาการ

1.2 สงเสริมใหครู อาจารย และนักศึกษามีกิจกรรมบริการ

วิชาการแกสังคม

3.3 สนับสนุนการนําความรูและประสบการณการบริการ

วิชาการมาใชพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป
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พันธกิจ แผนปฏิบัติราชการวิทยาลัยฯ 2557 แผนกลยุทธวิทยาลัยฯ 2554-2558
แผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ลานนา 2552-2556

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา

ฉบับท่ี 11

26 ลอยกระทง 56 รวมใจอาหารสืบสานประเพณีย่ีเปง 

27 รักษภาษาไทย

28 สืบสานศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นกับการบูรณาการในเรียนการสอน

29 โครงการสงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมดานพระพุทธศาสนา 

30 ครุภัณฑประจําสาขาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร

31 ครุภัณฑประจําหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร

32 ครุภัณฑประจําหลักสูตรเตรียมบริหารธุรกิจ

33 ครุภัณฑประจําหลักสูตรเตรียมสถาปตยกรรมศาสตร

34 เพิ่มพูนความรูแกศิษยเกาวิศวกรรมอาหาร

35 สานฝนวันเด็ก 57 หนทางแสนไกลพี่จะเดินทางไปเติมฝนใหนอง

ตารางแสดงความเช่ือมโยงแผนปฏิบัติราชการปงบประมาณ 2557 กับแผนระดับมหาวิทยาลัย แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา และกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป (ตอ)

ยุทธศาสตรที่ 3 ยกระดับคุณภาพ

บัณฑิตอยางกาวกระโดด

กลยุทธ 3.1 พัฒนาระบบการเขาศึกษา 

การเรียนรู และการสําเร็จการศึกษาที่

ยืดหยุน หลากหลายตอบสนองในทุก

กลุมวัย

กลยุทธ 3.2  ยกระดับคุณภาพของ

หลักสูตร ใหไดรับการรับรองในระดับ

อาเซียนและระดับโลก

5. ดานอัตลักษณ

กลยุทธ

1. สรางระบบและกลไกแรงจูงใจ ใน

การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

อนุรักษส่ิงแวดลอม

2. จัดการองคความรูดานการทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ

สิ่งแวดลอมเพื่อการอนุรักษรักษา

3. พัฒนาระบบและกลไกการบริหาร 

จัดการดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

และอนุรักษสิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ

สิ่งแวดลอม

แหลงเรียนรู สืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดอม

2.2 สงเสริมการสรางเครือขายความรวมมือการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมและส่ิงแวดลอมรวมกับหนวยงานภายนอก

4. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

สรางบัณฑิตที่มีลักษณะสอดคลอง

กับอัตลักษณ “คุณธรรมนําจิต คิดสรร

สรางวิทยาการ สูความเปนนักปฏิบัติ”

กลยุทธ

1. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

หองปฏิบัติการท่ีเสริมความเชี่ยวชาญ

2. มีระบบและกลไกในการดําเนินงาน

ดานสหกิจศึกษา

3. มีกระบวนการจัดการเรียนการสอน

โดยใชหลักของ WIL  เปนแนวทางใน

การพัฒนานักศึกษา

ยุทธศาสตรที่ 5 ดานอัตลักษณ

มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อชุมชน

2.1 สรางและพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตรการ

พัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป

การทํางานรวมกับอุตสาหกรรม ควรวิเคราะหรวมกันถึงเปาหมายในการเพิ่มผลิตภาพ โดยเฉพาะการวิเคราะหหวงโซคุณภาพ มูลคาการสงออก การจางงาน เพื่อกําหนดแผนรวมในการพัฒนากําลังคน การบริการเทคนิค และการวิจัย 

อุดมศึกษาควรสงเสริมกิจกรรมนอกหลักสูตรเพื่อเพิ่มพื้นท่ีการเรียนรูของเยาวชนและนักศึกษาในแบบของทักษะชีวิต ทักษะสังคม (Socialization) สมรรถนะพื้นฐานท่ีขามพนความรูวิชาการ (Base line competencies) ความรูและความสามารถเชิงบูรณาการท่ี
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พันธกิจ แผนปฏิบัติราชการวิทยาลัยฯ 2557 แผนกลยุทธวิทยาลัยฯ 2554-2558
แผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ลานนา 2552-2556

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา

ฉบับท่ี 11

35 โครงการพัฒนาบุคลากร 

36 สนับสนุนการประกันคุณภาพ

37 เครือขายประกันคุณภาพระหวางมหาวิทยาลัย

38 เครือขายราชมงคล

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป

อุดมศึกษาใชการประเมินคุณภาพการศึกษาเปนกลไกหลักในการแกปญหาดังกลาว นําผลประเมินมาใชประโยชน และพัฒนาสูระบบประกันคุณภาพ

ตารางแสดงความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติราชการปงบประมาณ 2557 กับแผนระดับมหาวิทยาลัย แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา และกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป (ตอ)

6. การบริหารจัดการ กลยุทธ

1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อการบริหารจัดการ

2. นําระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษา เขามาใชในวิทยาลัยฯ

3. พัฒนาองคกรและระบบธรรมาภิ

บาลในการบริหารจัดการองคกร

ยุทธศาสตรท่ี 6 การบริหารจัดการ

แบบบูรณาการโดยยึดประโยชนสูงสุดขององคกร

2.1 จัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีเปนรูปธรรม

4.1 พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา

ยุทธศาสตรท่ี 1 เปล่ียนระบบการนํา

องคกรใหขับเคลื่อนอุดมศึกษาแบบองค

รวม

กลยุทธ 1.1 กําหนดคุณคาและสราง

วิสัยทัศนรวมของอุดมศึกษา

กลยุทธ 1.2 บริหารอุดมศึกษา โดยยึด

เปาหมายอุดมศึกษาตามกรอบแผน

อุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 

(พ.ศ. 2551 -2565) อยางตอเน่ือง

กลยุทธ 1.3 สรางระบบการประเมิน

ศักยภาพและพัฒนาผูบริหารระดับสูง 

กรรมการของสถาบันอุดมศึกษา



 
 

 
 

 


