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ขอมูลพ้ืนฐานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  

จุดมุงหมาย วัตถุประสงค และภารกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาตั้งขึ้นมาเพ่ือตอบสนองผูมีสวนไดสวนเสียในพ้ืนที่ ในการ
พัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือสรางความเขมแข็งใหกับพื้นที่ จึงไดมีการกําหนดวัตถุประสงคไวใน
มาตรา 7 ของ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ความวา “ใหมหาวิทยาลัยเปน
สถาบันอุดมศึกษาดานวิชาชีพและเทคโนโลยี มีวัตถุประสงคใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่
เนนการปฏิบัติ ทําการสอน ทําการวิจัย ผลิตครูวิชาชีพ ใหบริการทางวิชาการในดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแกสังคม ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และอนุรักษสิ่งแวดลอม โดยใหผูสําเร็จอาชีวศึกษามีโอกาส
ในการศึกษาตอดานวิชาชีพเฉพาะทางระดับปริญญาเปนหลัก” จากวัตถุประสงคขางตน ไดกําหนดใหมีภารกิจ
หลัก 5 ดาน คือ ภารกิจการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ ทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษา
สิ่งแวดลอม และการบริหารจัดการ  

ตราประจํามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เดิมมีฐานะเปนสวนหน่ึงของ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

ซ่ึงหมายความถึง สถาบันอันเปนมงคลแหงพระราชา สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล    มีตราประจําเปนรูป

วงกลม ภายใตมหาพิชัยมงกุฎ ภายในวงกลมเปนรูปดอกบัวบาน 8 กลีบลอมรอบ หมายถึง ทางแหง

ความสําเร็จ มรรค 8 และความสดชื่น เบิกบาน กอใหเกิดปญญา  แผขจรไปทั่วสารทิศ ภายในดอกบัวเปนตรา

พระราชลัญจกรบรรจุอยู หมายถึง สัญลักษณและเคร่ืองหมายประจําองคพระมหากษัตริยของรัชกาลที่ 9 ซ่ึง

พระองคเปนผูพระราชทานนามวา “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล” บนตรารูปวงกลมมีพระมหาพิชัย

มงกุฎครอบและมีเลข ๙ อยู หมายถึง รัชกาลที่ ๙ ดานลางของตราวงกลมทําเปนกรอบโคงรองรับชื่อ 

“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา” คั่นปดทายของกรอบดวยลวดลายดอกไมทิพยประจํายามทั้งสอง

ขาง หมายถึง ความเจริญรุงเรือง แจมใส เบิกบาน 
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ประวัติความเปนมา  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาจัดตั้งเปนสถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญา   คร้ังแรกเม่ือ

วันที่ 27 กุมภาพันธ พ.ศ. 2518 โดยพระราชบัญญัติวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา พ.ศ. 2518 ใชชื่อ

สถาบันวา “วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา” ตอมาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระราชทานนามวา

“สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล” เม่ือวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2531 และมีพระราชบัญญัติเปลี่ยนชื่อวิทยาลัย

เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเปนสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2532 

นับเปนโอกาสดีของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลที่ประเทศไทยไดประกาศใชกฎหมายการศึกษาฉบับ

แรก คือ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  ที่สงผลใหมีการรวมการจัดการศึกษาทุกระดับไวใน

กระทรวงเดียวกัน คือ กระทรวงศกึษาธิการ และใหสถาบันอุดมศึกษาที่สอนระดับปริญญาตรีมาอยูในสังกัด

เดียวกัน คือ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รวมทั้งการกระจายอํานาจสูสถานศึกษา ใหมีการบริหาร

จัดการที่เปนอิสระคลองตัวในรูปแบบของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐหรือสถาบันอุดมศึกษาในกํากับรัฐ ดังน้ัน

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล จึงไดดําเนินการปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 

2518 เพ่ือใหมีโครงสรางการบริหารและการจัดการศึกษา ที่สอดคลองกับแนวทางพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ และยกฐานะจาก สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เปน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แหง ตาม

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ใหไว ณ วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2548 โดย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เปน 1 ใน 9 ของมหาวิทยาลัยกลุมราชมงคล ซึ่ง เปน

สถาบันอุดมศึกษาดานวิชาชีพและเทคโนโลยี มีวัตถุประสงคในการจัดการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพ

ชั้นสูงที่เนนการปฏิบัติ ทําการสอน ทําการวิจัย ผลิตครูวิชาชีพ ใหบริการทางวิชาการในดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแกสังคม ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และอนุรักษสิ่งแวดลอม โดยใหผูสําเร็จอาชีวศึกษามีโอกาส

ในการศึกษาตอดานวิชาชีพเฉพาะทางระดับปริญญาเปนหลัก และตั้งปณิธานแนวแนที่จะรวมพัฒนาประเทศ

ใหเจริญกาวหนาทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยมิใชเพียงแตการใหความรูทางดานวิชาการเทานั้น แตรวมถึง

การสรางประสบการณเพ่ือใหบุคคลมีศักยภาพและความสามารถทางทักษะวิชาชีพเพ่ิมขึ้น เปนคนที่มองโลกใน

แงดี มีคุณธรรม จริยธรรมและมีโลกทัศนที่กวางไกล สามารถปรับตัวเขากับสถานการณตาง ๆ ไดอยาง

ทันทวงท ี

 

2.4 เอกลักษณ (Uniqueness) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลลานนา  

 เอกลักษณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เปนกรอบแนวทางในการการพัฒนา เปนกลไก
สําคัญในการขับเคลื่อนและสรางความเขาใจมหาวิทยาลัยสูเปาหมายแหงความสําเร็จ  ประกอบดวย 
อุตสาหกรรมเกษตร เกษตรปลอดภัย ความหลากหลายทางชีวภาพและความม่ันคงทางอาหาร เทคโนโลยีและ
การจัดการเพ่ือชุมชน การคาและบริการจัดการเทคโนโลยี วัฒนธรรมทองถิ่นและนวัตกรรม อาหารสุขภาพ
และพันธุกรรมพืช  เพ่ือใหมีเปาหมายเดียวกัน สูการเปน “มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพ่ือชุมชน” 
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สีประจํามหาวิทยาลัย 
สีน้ําตาลทอง หมายถึงความเจริญรุงเรืองที่ยั่งยืน เปรียบไดกับมหาวิทยาลัย ซึ่งตั้งอยูในดินแดนที่

เจริญรุงเรืองทางดานการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม อันเปนฐานความพรอมในการเสริมสรางบัณฑิตนักปฏิบัติที่มี
คุณธรรม จริยธรรม และการพัฒนามหาวิทยาลัยใหเจริญกาวหนาเปนศูนยแหงการเรียนรูสืบไป 

ตนไมประจํามหาวิทยาลัย 
ตนกาสะลอง (หรือตนปบ) เปนตนไมที่รูจักกันแพรหลายในถิ่นลานนา มีดอกสีขาวอันเปนสัญลักษณ

แหงความบริสุทธิ์และคุณงามความดี ดอกมีกลิ่นหอมเปรียบประดุจชื่อเสียงและเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย  
ตามวัฒนธรรม ความเชื่อของสังคมไทย กาสะลองเปนไมมงคล สถานที่แหงใดปลูกไมมงคลนี้ไว จะ

นํามาซึ่งเกียรติคุณและชื่อเสียงขจรขจายไปทั่วสารทิศ กาสะลองมีลําตนที่แข็งแรงสูงโปรง มีชอดอกสีขาวบาน
สะพร่ังโนมลงมา เปรียบเสมือนคุณลักษณะของบัณฑิตที่ถึงพรอมดวยคุณธรรม จริยธรรม ความรู ความ
เชี่ยวชาญ ที่จะไปพัฒนาสังคมและประเทศชาติใหมีความเจริญรุงเรืองอยางยั่งยืนตอไป 

หนวยงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  

มหาวิทยาลัยฯ ตั้งสํานักงานอธิการบดี ณ เลขที่ 128 ถนนหวยแกว ตําบลชางเผือก  อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม  50300 โทรศัพท  0-5392-1444 โทรสาร 0-5321-3183 ซ่ึงเปนที่ตั้งของวิทยาเขตภาคพายัพ 
หนวยงานทั้ง 7 มีสถานที่ตั้งดังนี้ 

 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ภาคพายัพ เชียงใหม (เจ็ดลิน)  

ภาพผังแม่บท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพเชียงใหม่     (เจ็ดลิน) 

        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ภาคพายัพ

เชียงใหม(เจ็ดลิน) ตั้งอยูภายในเมืองโบราณ “เวียงเจ็ด

ลิน” หรือเมืองเชษฎบุรี เลขท่ี128 ถนนหวยแกว ตําบล
ชางเผือก อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม หางจากตัวเมือง
ประมาณ 6 กิโลเมตร ปจจุบันมีเน้ือท่ีประมาณ 115 ไร  
โดยมีคณะท่ีเปดสอนท้ังหมด 4 คณะ ไดแก คณะ
วิศวกรรมศาสตร  คณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร  

คณะศิลปกรรมและสถาปตยกรรมศาสตร (เฉพาะสาขา

สถาปตยกรรมศาสตร) และวิทยาลัยเทคโนโลยีและสห

วิทยาการ(บางสวน)    โทรศัพท  0-5392-1444  

โทรสาร  0-5321-3183  Website: 
www.chiangmai.rmutl.ac.th 
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 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ภาคพายัพ เชียงใหม (เจ็ดยอด)  
 

        
          
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ภาค

พายัพ(เจ็ดยอด) ตั้งอยูเลขท่ี 95 ถนนเชียงใหม-

ลําปาง ตําบลชางเผือก อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม มี 1 คณะ คือ คณะศิลปกรรมและ
สถาปตยกรรมศาสตร มีเน้ือท่ี 10 ไร โทรศัพท  
0-5341-4250-2  โทรสาร  0-5341-4253 
www.chiangmai.rmutl.ac.th 

 
ภาพผังแม่บท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เจ็ดยอด 

 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงราย 

  

 

  ภาพผังแม่บท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงรายตั้งอยูท่ี

บริเวณ  “นิคมแมลาว” กิโลเมตรท่ี799 อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

มีพ้ืนท่ีรวมประมาณ 5,000 ไร ลักษณะพ้ืนท่ีเปนพ้ืนท่ีภูเขา 3,500 ไร 

และเปนพ้ืนท่ีราบ 1,500 ไร  โดย มีพ้ืนท่ีใช สอย ปจจุบัน 740 ไร 2 

งาน 18 ตารางวา มีลักษณะภูมิประเทศเปนพ้ืนท่ีราบตอเน่ืองกับพ้ืนท่ี
ลาดเชิงเขา  

ปจจุบันเปดการเรียนการสอน 2 ระดับคือ 

ประกาศนียบัตร(ปวส.) และปริญญาตรี 2 จํานวนคณะ ไดแก คณะ

วิศวกรรมศาสตร และคณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร เลขท่ี 99 
หมู10 ตําบลทรายขาว อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย  57120 

โทรศัพท  0-5372-3979 โทรสาร 0-5372-3977-8 

Website: www.chiangraicampus.rmutl.ac.th 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ลําปาง และสถาบันวิจัยเทคโนโลยีการเกษตร 

         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ลําปาง และ
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีการเกษตร  ตั้งอยูกิโลเมตรท่ี 719 ถนน
พหลโยธิน หมูท่ี 17 ตําบลพิชัย อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
หางจากตัวเมืองลําปางประมาณ 12 กิโลเมตร มีพ้ืนท่ีท่ังหมด 

1,381 ไร เลขท่ี 202 หมู 11 ตําบลพิชัย อําเภอเมือง  จังหวัด
ลําปางปจจุบันเปดการเรียนการสอน ท้ังส้ิน 3 คณะ ไดแก 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร คณะบริหารธุรกิจ

และศิลปะศาสตร และคณะวิศวกรรมศาสตรเลขท่ี 200-202 

หมูท่ี 17 ตําบลพิชัย อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 52000 
โทรศัพท   0-5434-2547-8 โทรสาร   0-5434-2549 

Website: www.lpc.rmutl.ac.th และโทรศัพท  0-

5434-2553 โทรสาร 0-5434-2550 Website: 
www.lartc.rmutl.ac.th 

 
ภาพผังแม่บท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลําปาง และสถาบันวิจัยเทคโนโลยีการเกษตร 

                     
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา พิษณุโลก 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา พิษณุโลก ช่ือเดิมวา 

“โรงเรียนเกษตรกรรมพิษณุโลก” ต้ังอยูเลขท่ี 52 หมู 7 
ตําบลกราง อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก มีเน้ือท่ี
ประมาณ 571 ไร 3 งาน 15 ตารางวา หางจากตัวเ มือง
พิษณุโลก ประมาณ 10 กิโลเมตรปจจุบันเปดการเรียนการ

สอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง(ปวส.) และระดับ

ปริญญาตรี ท้ัง ส้ิน 3 คณะ ไดแก คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตร คณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร 
และคณะวิศวกรรมศาสตร  ตั้งอยูเลขท่ี 52 หมูท่ี 7 
ตําบลบานกราง  อําเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก  65000  
โทร ศัพ ท   0-552 9 -8438  โ ทรส า ร  0 -5529 -8 44 0 

Website: www.plc.rmutl.ac.th 

 
ภาพผังแม่บท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก 

 
ภาพผังแม่บท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก ตั้งอยู
เลขท่ี41หมู 7 ถนนพหลโยธิน ตําบลไมงาม อําเมือง 
จังหวัดตาก มีเน้ือท่ีประมาณ 230 ไร หางจากตัว
เมืองประมาณ 2 กิโลเมตรปจจุบันมีการเรียนการ
สอนท้ังระดับปริญญาตรีและระดับประกาศวิชาชีพ

ช้ันสูง(ปวส.) ใน 4 คณะ ไดแก คณะบริหารธุรกิจ

และศิลปศาสตร  คณะวิศวกรรมศาสตร  คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร และคณะ
ศิลปกรรมและสถาปตยกรรมศาสตรเลขท่ี  41 ถนน
พหลโยธิน  ตําบลไมงาม อําเภอเมือง จังหวัดตาก 

63000 โทรศัพท  0-5551-5904-5 โทรสาร 0-
5 5 5 1 -1 8 3 3  Website: 
www.tak.rmutl.ac.th 

  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน 

         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน 
ตั้งอยู ท่ี 59 หมู 13 ตําบลฝายแกว อําเภอภูเพียง 

จังหวัดนาน  มีพ้ืนท่ีประมาณ894 ไร 1 งาน 22.5 

ตารางวาปจจุบันมี 3 คณะ ไดแก คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร และ
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร โดยเปดการเรียน
การสอนท้ังในระดับตํ่ากวาปริญญาตรี และระดับ
ปริญญาตรีอยูติดกับสนามบิน โทรศัพท  0-5471-

0259 โทรสาร 0-5477-1398  Website: 
www.nan.rmutl.ac.th 

 
ภาพผังแม่บท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน 
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ขอมูลพ้ืนฐานดานการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
จํานวนนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษา 
ในปการศึกษา 2556 (ขอมูลภาคการศึกษาที่ 1) มีนักศึกษาใหมทั้งสิ้น 15,561 คน จําแนกเปน

นักศึกษาระดับ ปวช. 247 คน นักศึกษาระดับ ปวส. 1,557 คนปริญญาตรี 13,708 คน และระดับ
บัณฑิตศึกษา 49 คน มีนักศึกษาทั้งหมด 25,419 คน โดยเปนนักศึกษาระดับ ปวช. 499 คน ปวส. 3,009 คน 
และปริญญาตรี 21,839 คน และระดับบัณฑิตศึกษา 72 คน และมีผูสําเร็จการศึกษา (รุนปการศึกษา 2555) 
เปนนักศึกษาระดับ ปวช. จํานวน 171 คน เปนนักศึกษาระดับ ปวส. 906 คนปริญญาตรี 4,913 คน และ
ระดับบัณฑิตศึกษา 5 คน  

จํานวนหลักสูตร 
 ปการศึกษา 2556 (ขอมูลภาคการศึกษาที่ 1) มีจํานวนหลักสูตรที่เปดสอนรวมทั้งสิ้น 87 หลักสูตร 
ระดับ ปวช. 3 หลักสูตร ระดับ ปวส. 24 หลักสูตร ระดับปริญญาตรี 55  หลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา 5 
หลักสูตร 
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บทที่ 1 

บทนํา 

1. หลักการและเหตุผล  

แผนกลยุทธ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  (พ.ศ.2557-2561) เปนแผนปฏิบัติการ ระยะ 
5 ปหรือ 5 Year Rolling Implementation Plan ซึ่งในชวง 5 ปแรกของแผนกลยุทธ ครอบคลุมทิศทางการ
ขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลลานนาตามกรอบระยะเวลา 15  ป                   
(พ.ศ. 2552 - 2566) มหาวิทยาลัยไดดําเนินการมาระยะหน่ึงแลว ซึ่งประสบผลสําเร็จในระดับหน่ึง แตก็มี
อุปสรรคบางประการที่ทําใหมหาวิทยาลัยไมสามารถ ดําเนินการไดตามเปาหมายที่ตั้งไว ประกอบกับ
แผนปฏิบัติราชการการมหาวิทยาลัย ฉบับป พ.ศ. 2556 สิ้นสุดลง ซ่ึงมหาวิทยาลัยไดเตรียมการจัดทํา
แผนปฏิบัติการระยะ 5 ป หรือเรียกวา “แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา (พ.ศ.2557-
2561) โดยยังคงยึดตามนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย 9 ดาน (9C: VISION 2020 รศ.ดร.นํายุทธ สงคธนา
พิทักษ) และภารกิจมหาวิทยาลัย และกรอบทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ลานนาระยะเวลา 15  ป  (พ.ศ. 2552 - 2566)  โดยกําหนดเปนเปาหมายหลักของการพัฒนาในแผนกลยุทธ 
เปาหมาย 6 ดาน อันจะเปน กรอบการพัฒนาที่มหาวิทยาลัยและหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยสามารถ
นําไปใชในการจัดทําแผนปฏิบัติการที่มี เอกภาพตอไป    

การถอดแผนพัฒนาระยะยาว 15 ป ของมหาวิทยาลัยในระยะเวลา 5 ป  (พ.ศ. 2557-2561) โดยใช
กระบวนการและกลไกการจัดทําแผนฯ เนนกระบวนการมีสวนรวมของบุคลากรของ มหาวิทยาลัยที่ไดรวมกัน
ระดมความคิด กําหนดกลยุทธเปาหมาย โครงการและดัชนีชี้วัดความสําเร็จเพ่ือใชเปนแผนพัฒนามหาวิทยาลัย  
จําแนกตามเปาหมายหลัก 6 ดาน ซ่ึงในแตละกลุมไดมีการประชุมระดมสมอง รวมกัน หลังจากน้ัน
มหาวิทยาลัยไดมีการจัดประชุมระดมสมองเพ่ือใหทุกฝายเขาใจและเห็นภาพองครวมของการพัฒนา 
มหาวิทยาลัยใน 5 ปขางหนาน้ี และทําใหหนวยงานนําไปถอดเปนแผนปฏิบัติการ 5 ป หรือแผนกลยุทธ 5 ป 
ของ หนวยงานตอไป 

 

2. วัตถุประสงค 
2.1 เพ่ือจัดทําแผนกลยุทธการพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ 5 ป (พ.ศ.2557-2561) โดยยังคงยึดตามนโยบาย

การพัฒนามหาวิทยาลัย 9 ดาน และภารกิจมหาวิทยาลัย และกรอบทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาระยะเวลา 15  ป ไปสูการปฏิบัต ิ

2.2 เพ่ือเปนกรอบแนวทางการทํางานใหกับหนวยงานภายในระยะ 5 ปขางหนา 
 

3. นโยบายของผูบริหารมหาวิทยาลัยในการดําเนินงานแผนกลยุทธ  (พ.ศ.2557-2561) 
การจัดทําแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (พ.ศ. 2557-2561) อยูในชวงการดํารง

ตําแหนงของ รศ.ดร.นํายุทธ สงคธนาพิทักษ อธิการบดี มีการการศึกษาแนวทางและวิเคราะหขอมูลสภาพ
พ้ืนที่การใหบริการการศึกษาทั้ง 6 แหง การถอดบทเรียนจากการดําเนินงาน การศึกษาปญหาอุปสรรค ในการ
ปฏิบัติงานที่เกิดขึ้น ในบริบทตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งในศตวรรษที่ 21 การพัฒนาอุดมศึกษาไทย จําเปน
จะตองพัฒนาบัณฑิตเพ่ือตอบสนองตอความตองการของสังคม ชุมชน ทองถิ่น และนําพาประเทศไปสูความ
ยั่งยืน โดยใชหลักการในการขับเคลื่อน 3 ประการ คือ การเปลี่ยนแปลง ความทาทาย และการกําหนดทิศทาง 
(Change  Challenge  Chance) ภายใตนโยบาย 9 ดาน ดังน้ี  
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 Change คือ การเปลี่ยนวิธีคิดและกระบวนการในการดําเนินการบริหารงาน ปรับปรุงโครงสราง การ
กระจายอํานาจ การมีสวนรวม ตลอดจนการปรับปรุงระเบียบ วิธีปฏิบัติเพ่ือเอื้อตอภารกิจของมหาวิทยาลัย 
 Challenge คือการทาทายตอโอกาสใหม ๆ เพ่ือสรางความแตกตางในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติทีมี่
ความโดดเดนเฉพาะดาน (Differential Focus Strategy) สูความเปนเลิศเปนที่ยอมรับของผูใชบัณฑิต 
 Chance คือการสรางโอกาสในการเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําในวิทยาลัยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ที่ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands-on)  

นโยบาย 9 ดาน 

นโยบายที่ 1: การพัฒนาดานการจัดการศึกษา (Forever Building Competency) คือการพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา สูความเปนเลิศทางดานวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ผลิต
บัณฑิตนักปฏิบัติ บนฐานสมรรถนะวิชาชีพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล เนนจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ
เชื่อมโยงการศึกษากับการทํางาน ที่มากกวาความรูและใบปริญญา คือใหปญญา โดยมีกระบวนการในการผลิต
บัณฑิตแบบ Hands-on ที่มุงใหเกิดปญญา คุณคา และความสุข (Wisdom Value and Well Fare) 

นโยบายที่ 2: การพัฒนาดานวิจัยและนวัตกรรมสรางสรรค (Creativity for Innovation Solution) 
คือการพัฒนานักวิจัยที่มีความสามารถ เพ่ือสงเสริมสนับสนุนการสรางงานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม ที่เปน
ประโยชนตอชุมชน เนนการพัฒนางานวิจัยที่จะตอบสนองความตองการของสังคมที่สามารถนําไปใชประโยชน
ไดจริง สงเสริมการเผยแพร ผลงานวิจัยทั้งในและตางประเทศ พัฒนาประชาคมวิจัยใหมีคุณภาพเปนที่ยอมรับ
ระดับประเทศและระดับสากล 

นโยบายที่ 3: การพัฒนาดานการบริการวิชาการแกสังคม (Total Social & Community 
Achievements) คือการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ใหเปนแหลงถายทอดวิชาการ แหลงการเรียนรูตลอดชีวิตที่
ยั่งยืนในทุกเขตพ้ืนที่  เพ่ือเปนการยกระดับขีดความสามารถในการเพ่ิมศักยภาพในดานการบริการวิชาการแก
ชุมชน เพ่ือใหเปนที่ยอมรับทั้งในระดับชุมชนและระดับชาติ 

นโยบายที่ 4: การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดลอม (Good Culture Bring Better 
Life) คือการบูรณาการดานทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย รักษาและฟนฟูสิ่งสภาพสิ่งแวดลอมใหเหมาะสม 
อนุรักษงานประเพณี คานิยม ระเบียบการปฏิบัติและแบบอยางที่ดีของสังคมไทย รวมทั้งการนําเทคโนโลยีมา
ประยุกตใชเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมจากงานรวมสมัยที่ยังดํารงเอกลักษณความเปนไทย และสรางองคความรู
เกี่ยวกับการบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

นโยบายที่ 5: การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ (4H: Head, Hearth, Hand, 
Health) with Capability Building คือการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ลานนาใหมีความพรอมดานทักษะและความสามารถที่นอกจากความรูความสามารถดานวิชาการและวิชาชีพ 
(Soft Skill) เชน ความพรอมตอการเรียนรูและการใชชีวิตในอนาคต ความคิดสรางสรรค มีจิตสํานึกตอทองถิ่น 
มีทักษะการเรียนรูและนวัตกรรมและการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสมัยใหม 

นโยบายที่ 6: การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน (Change , Challenge , Chance 
& Care) คือการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
มุงเนนการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพ และการพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลใหคลองตัว ยืดหยุน มี
ประสิทธิภาพ โปรงใสเปนรูปธรรมและชอบธรรม เรงรัดพัฒนาบุคลากรทั้งทางดานการศึกษาตอ การฝกอบรม 
การฝงตัว การปรับเพ่ิมคุณวุฒิทางวิชาการ เพ่ือใหมีคุณสมบัติทัดเทียมกับมาตรฐานการอุดมศึกษา 
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นโยบายที่ 7: การบริหารจัดการสรางสรรค (Creative from Complexity to Simplicity) คือการ
จัดระบบบริหารจัดการจากสวนกลางที่เนนการสงเสริม ติดตาม กํากับ มุงเนนการกระจายอํานาจ บทบาท 
ความรับผิดชอบ ใหเขตพ้ืนที่ตางๆมีสวนรวมคิด รวมทํา รวมพัฒนา ใชทรัพยากรตางๆรวมกันโดยยึดประโยชน
สูงสุดขององคกร โดยประยุกตการบริหารดั้งเดิมตามลักษณะการจัดองคกรตามหนาที่(Functional Systems) 
กับแนวคิดการบริหารแบบใหมคือการบริหารที่ยึดถือภารกิจเปนพ้ืนฐาน (Agenda based) และการบริหารเชิง
ผลลัพธ (Result Based) การบริหารเชิงพ้ืนที่ (Area Based) 

นโยบายที่ 8: การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรูและบริหารจัดการ (Computeracy) 
คือการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและทรัพยากรการเรียนรู ขับเคลื่อนนโยบาย e-University เพิ่ม
ศักยภาพการเรียนการสอน การบริหารจัดการและการใหบริการ สนับสนุนการขยายแหลงทรัพยากรการเรียนรู 
สรางพ้ืนที่และสภาพแวดลอมที่ดีเพ่ือการเรียนรู และนําเทคโนโลยีการศึกษาสมัยใหมเขามาสูกระบวนการสอน 
การเรียนรูและการวิจัยอยางตอเน่ือง 

นโยบายที่ 9: การสรางเครือขายความรวมมือทั้งระดับชาติและนานาชาติ (Creative International)
คือการสรางเครือขายความรวมมือกับสถาบันการศึกษาทั้งในและตางประเทศเพ่ือใหมีการแลกเปลี่ยน กิจกรรม
ดานวิชาการ วิจัย เพื่อใหนักศึกษาและบุคลากรตระหนักและมีความพรอม สําหรับปฏิบัติงาน การศึกษาตอ
และทํางานรวมกันในสังคมแบบ พหุวัฒนธรรม (Multicultural Literacy) เพ่ิมขีดความสามารถทักษะในการ
ติดตอสื่อสาร (Communication)  

 

4. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
4.1 มีแผนกลยุทธเพ่ือนําไปสูการปฏิบัตงิานในระยะ 5 ปขางหนา (พ.ศ.2557-2561)   
4.2 เพ่ือใชเปนแนวทางในการดําเนินงานตามภารกิจของหมาวิทยาลัยและเปนเคร่ืองมือในการติดตามผล

การดําเนินงานตางๆ ตลอดจนไดเห็นความเชื่อมโยงของการที่สงผลทั้งในเชิงสนับสนุนและเปนอุปสรรคตอกัน 
เพ่ือใหมหาวิทยาลัยนํามาตัดสินใจกําหนดแนวทางการดําเนินงานและ จัดสรรทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 
และเกิดประโยชนสูงสุด 

4.3 เปนกรอบแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสูความสําเร็จ 
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บทที่ 2 

บริบทและการวิเคราะหสถานการณแวดลอมและทิศทางของแผนกลยุทธ 

1. การเปล่ียนแปลงที่คาดวาจะสงผลกระทบตอการพัฒนามหาวิทยาลัย 
การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาในระยะแผนกลยุทธ ป พ.ศ. 2557-2561 เปน 

ระยะเวลาที่คาดวาจะมีการเปลี่ยนแปลของสังคม ทั้งระดับโลกและในประเทศ รวมทั้งปจจัยภายใน
มหาวิทยาลัย ที่คาดวาจะสงผลกระทบตอการพัฒนามหาวิทยาลัย ซ่ึง จําเปนตองมีการวิเคราะหและประเมิน
สถานการณตางๆ ทั้งการประเมินศักยภาพของ มหาวิทยาลัย เพื่อเตรียมความพรอมและจัดทําแผนที่สอดรับ
กับการเปลี่ยนแปลง ตางๆ เชน 

1.1 การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
การเปลี่ยนแปลงตามบริบทของโลกที่มีลักษณะขยายตัวทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบริการ ประกอบ

กับสภาพแวดลอมทางการเมืองในระดับโลกไดลดความตึงเครียด และการเปดประตูประเทศ  ใหหันมาแขงขัน
ทางการคา เศรษฐกิจ และการลงทุน พรอมกันน้ันไดสรางสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจของโลกแบบใหม    ใน
ศตวรรษที่ 21 น้ีประชากรถือวาเปนทรัพยากรที่สําคัญที่สุดในการแขงขันในโลกธุรกรรมสมัยใหม  ทั้งน้ีเพราะ
โลกสมัยใหมไดเปลี่ยนฐานการผลิตจากทรัพยากรทางธรรมชาติไปเปนประชากรแทน ประชากรในฐานะเปน
ฐานการผลิตเพราะจะตองใชเทคโนโลยีและวิทยาการใหมๆบรรดาที่มีอยูในปจจุบันกาล เพ่ือจัดการใหเกิดให
เกิดมูลคาสูงสุด ดังนั้นสิ่งแรกที่ควรรีบเรงคือจะตองพัฒนาคนรุนใหมใหมีศักยภาพอันเปนสากล  และเปนคนดี
ในฐานะเปนทุนทางสังคมพ่ือยกระดับประเทศใหอยูในระดับสากล 

1.2 การเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
การปรับตัวเขาสูประชาคมเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียที่จะเกิดขึ้นในป พ.ศ. 2558 จะทวีความสําคัญ

เพ่ิมขึ้น ทําใหเกิดการเคลื่อนยายอยางเสรีของเงินทุน สินคา บริการ และคนภายในกลุมประเทศตางๆ รวมทั้ง
การรวมกันเปนประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)   10 ประเทศของ เอเชียตะวันออกเฉียงใต ซึ่งจะมี
การรวมกลุมเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทําใหเกิดการรวมกันเปนตลาดเดียว การเคลื่อนยายแรงงาน 
ความรู การลงทุนและอื่นๆ นอกจากนี้การเติบโตทางดานเศรษฐกิจใหมของกลุมประเทศ  จีน และอินเดีย ที่
คาดวาจะเปนตัวจักรสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก ตลอดจนการเขาสูสังคมและเศรษฐกิจฐานความรู ที่
ทําใหประเทศในกลุมอาเซียน อาเซียนบวกสาม และอาเซียนบวกหก ไดตระหนักถึงความสําคัญของบุคลากร
ระดับสูง และแรงงานมีฝมือ การลงทุน และความรู ไดอยางเสรี ซึ่งประเทศไทยไดลงนามขอตกลงยอมรับรวม
คุณสมบัตินักวิชาชีพจํานวน 7 สาขา คือ แพทย ทันตแพทย พยาบาล นักบัญชี วิศวกร สถาปนิก ชางสํารวจ 
ดังน้ัน ประเทศไทยจึงตองเตรียม ความพรอมในหลายดาน อาทิ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ทั้งทางดาน
การศึกษา ดานภาษา ทักษะฝมือแรงงาน รวมถึง การพัฒนากลไกตางๆ  การบริหารจัดการการใชประโยชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนในระดับ ภูมิภาค รวมถึงมาตรการรองรับผลกระทบตอความ
ม่ันคงของประเทศและคนไทย ทั้งในเชิงสุขภาพและความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพยสิน 

1.3  การเปล่ียนแปลงโครงสรางประชากร  
 ประเทศที่พัฒนาแลวหลายประเทศกําลังเขาสูสังคมผูสูงอายุ ในขณะเดียวกันประเทศกําลังพัฒนา 
อาทิ เกาหลี สิงคโปร จีน อินโดนีเซีย บรูไน ไทย และเวียดนาม ไดกาวเขาสูการเปนสังคมผูสูงอายุ แลวในชวง 
5 ปที่ผานมา ซ่ึงทําใหเกิดผลกระทบหลายประการ อาทิ การยายถิ่นของแรงงานขามชาติทั้งแรงงานที่มีฝมือ 
และไรฝมือเพ่ือทดแทนกําลังแรงงานในประเทศที่เปนสังคมผูสูงอายุ การเกิดความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
ขณะเดียวกันโครงสรางการผลิตเปลี่ยนจากการใชแรงงานมาเปนการใชองคความรูและเทคโนโลยีมากขึ้น ทํา
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ใหการพัฒนาคนมุงสรางใหมีความรูมีศักยภาพ ทักษะและความชํานาญ ควบคูกับการพัฒนาเทคโนโลยีทดแทน
กําลังแรงงานที่ขาดแคลน ประเทศที่เขาสูสังคมผูสูงอายุจะมีรายจายดานสุขภาพเพ่ิมขึ้นทําใหงบประมาณสํา 
หรับการลงทุนพัฒนาดาน อ่ืนๆ ลดลง ปจจัยดังกลาวจะเปนทั้งโอกาสและอุปสรรคตอประเทศไทย โดยดาน
หนึ่งประเทศไทยจะมีโอกาสในการขยายตลาดสินคาและบริการดานการแพทยและสุขภาพ แตในขณะเดียวกัน
ประเทศไทยเองก็ตองปรับตัวเตรียมความ พรอมดานโครงสรางพื้นฐานและระบบสวัสดิการสังคมในการรองรับ
การเขาสูสังคมผูสูงอายุ รวมทั้งยังตองเตรียมรับมือ กับปญหาจํานวนแรงงานที่จะขยายตัวชาลงและมีจํานวน
ลดลงในอนาคต ซ่ึงอาจจะเปนอุปสรรคตอการขยายตัวทาง เศรษฐกิจในระยะยาว 

1.4 ความกาวหนาทางเทคโนโลยี 
ความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีวัสดุและนาโน

เทคโนโลยี มีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งตอบสนองการดํารงชีวิต ของประชาชน
มากยิ่งขึ้น  การสงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรค การพัฒนาพลังงานและวัสดุจากพืช การทดแทน แรงงานดวย
เคร่ืองจักร การพัฒนาสุขภาพและศักยภาพในการทํางานของผูสูงอายุ  ขณะเดียวกันก็เปนภัยคุกคาม ตอความ
ม่ันคงของประเทศ เชน การจารกรรมขอมูลธุรกิจหรือขอมูลสวนบุคคล การใชสื่อในทางที่ผิด การเกิดชองวาง
ในการเขาถึงเทคโนโลยีที่ไมเทาเทียมกันของคนในสังคมทําใหเกิดความเหลื่อมล้ําในการพัฒนา และการ
แลกเปลี่ยนดานวัฒนธรรมอยางหลากหลายผานเทคโนโลยี ดังน้ันประเทศไทยจําเปนตองมีการบริหารจัดการ
องคความรู (Knowledge Management) อยางเปนระบบทั้งการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนประยุกตใช
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  เพื่อสรางคุณคาและมูลคาเพ่ิมใหกับผลิตภัณฑและบริการ และบริหารจัดการ
ทรัพยสินทางปญญาอยางมีประสิทธิภาพ 

1.5 ความสําคัญของประชากรในสังคมเศรษฐกิจสมัยใหม 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยนับวาเปนเร่ืองที่สําคัญยิ่งอันเน่ืองจากปญหากําลังคนโดยเฉพาะการขาด

แคลนกําลังคนที่มีฝมือระดับกลางและระดับสูงเพ่ือการพัฒนาอุตสาหกรรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ปจจัย
ทรัพยากรมนุษยจึงกลายเปนปจจัยสําคัญประการหน่ึงในยุคโลกาภิวัตนแหงการแขงขันทั้งน้ีเพราะขีด
ความสามารถของมนุษยยุคใหมคือ  ทรัพยากรความรู  ที่มิใชเปนเพียงแตความรูเพ่ือความรูเทานั้นแตยังตอง
เปนความรูในเชิงประยุกตที่สามารถสั่งสมเปนทักษะความเชี่ยวชาญเฉพาะดานชั้นสูงในแตละสาขา  ซึงสัมพันธ
สอดคลองไปกับการพัฒนาอุตสาหกรรมเฉพาะแตละดานของประเทศ  นอกจากทรัพยากรความรูแลว  มนุษย
ยุคใหมควรจะตองมีความสามารถในเชิงริเร่ิมสรางสรรค  รวมทั้งการมีมาตรฐานทางจริยธรรมในการทํางาน
ดวยองคประกอบเหลาน้ีประกอบกันเปนปจจัยที่กาวหนา  ที่แตกตางไปจากปจจัยพ้ืนฐานดั่งเดิม  อันไดแก  
แรงงานไรทักษะ  การพัฒนาที่สําคัญจากการมุงเนนความเจริญเติบโตและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของ
ประเทศมาเปน การพัฒนาคนมากขึ้น 
2. กรอบแผนยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของกับอุดมศึกษา 

ในการจัดทําแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ป พ.ศ. 2557-2561  มหาวิทยาลัย
ไดศึกษาปญหาอุปสรรคแนวโนมและสภาวการณทั้งปจจุบันและอนาคตรวมถึงความเชื่อมโยงของแผนพัฒนาฯ 
มหาวิทยาลัยกับแผนพัฒนาฯ ของหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของกับอุดมศึกษา เพ่ือกําหนดทิศทางและ
เปาหมายการ พัฒนามหาวิทยาลัยใหสอดคลองกัน เชน แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2555-2558  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ.
2551-2565) และแผนยุทธศาสตรอาเซียน ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งสรุปสาระสําคัญ 
ดังนี้ 
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2.1 แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2555-2558 (รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร  
นายกรัฐมนตรี) 

รัฐบาลวางแนวทางการดําเนินงาน เพ่ือใหบรรลุภารกิจภายใตแนวทางพ้ืนฐานหลัก ๓ ประการ คือ  
1) หนึ่ง เพื่อนําประเทศไทยไปสูโครงสรางเศรษฐกิจที่สมดุล มีความเขมแข็งของเศรษฐกิจ

ภายในประเทศ มากขึ้น ซึ่งจะเปนพ้ืนฐานที่สําคัญของการสรางการเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน การพัฒนา
คุณภาพและสุขภาพคนไทย ในทุกชวงวัย ถือเปนปจจัยชี้ขาดความสามารถในการอยูรอดและแขงขันไดของ
เศรษฐกิจไทย  

2) สอง เพ่ือนําประเทศไทยสูสังคมที่มีความปรองดองสมานฉันทและอยูบนพื้นฐานของหลักนิติธรรม
ที่เปนมาตรฐานสากลเดียวกันและมีหลักปฏิบัติที่เทาเทียมกันตอประชาชนคนไทยทุกคน  

3) สาม เพ่ือนําประเทศไทยไปสูการเปนประชาคมอาเซียนในป 2558 อยางสมบูรณ โดยสรางความ
พรอม และความเขมแข็งทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และการเมืองและความม่ันคง   
   ทั้งน้ีเพ่ือใหการบริหารราชการแผนดินสามารถบรรลุถึงภารกิจตามนโยบายของรัฐบาล จึงไดกําหนด   
นโยบายดานการศึกษาและวิธีการดําเนินการ โดยแบงเปน  

2.1.1 เรงพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการปฏิรูประบบความรูของสังคมไทย อันประกอบดวย 
การยกระดับองคความรูใหไดมาตรฐานสากล จัดใหมีโครงการตําราแหงชาติที่บรรจุความรูที่กาวหนาและได
มาตรฐาน ทั้งความรูที่เปนสากลและภูมิปญญาทองถิ่น สงเสริมการอาน พรอมทั้งสงเสริมการเรียนการสอน
ภาษาตางประเทศและภาษาถิ่น จัดใหมีระบบการจัดการความรู ปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาทุกระดับใหรองรับ
การเปลี่ยนแปลงของโลกและทัดเทียม กับมาตรฐานสากลบนความเปนทองถิ่นและความเปนไทย เพ่ิม
ผลสัมฤทธิ์ของการศึกษาทุกระดับชั้น โดยวัดผลจากการผานการทดสอบมาตรฐานในระดับชาติและนานาชาติ 
ขจัดความไมรูหนังสือใหสิ้นไปจากสังคมไทย จัดใหมีครูดีเพียงพอในทุกหองเรียน ใหมีโรงเรียนและสถาบัน
อาชีวศึกษาคุณภาพสูงในทุกพ้ืนที่ พัฒนามหาวิทยาลัยเขาสูระดับโลก พัฒนาระบบการศึกษาใหผูเรียนมีความรู
คูคุณธรรม มุงการสรางจริยธรรมในระดับปจเจก รวมทั้งสรางความตระหนักในสิทธิและหนาที่ ความเสมอภาค 
และดําเนินการใหการศึกษาเปนพ้ืนฐานของสังคมประชาธิปไตยที่แทจริง ปรับปรุงโครงสรางระบบบริหาร
การศึกษาโดยการกระจายอํานาจสูพ้ืนที่ใหเสร็จสมบูรณโดยเร่ิมจากพ้ืนที่ที่มีความพรอม 

2.1.2 สรางโอกาสทางการศึกษา กระจายโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย โดยคํานึงถึงการสราง
ความเสมอภาคและความเปนธรรมใหเกิดขึ้นแกประชากร ทุกกลุม ซ่ึงรวมถึงผูยากไร ผูดอยโอกาส ผูพิการ ผู
บกพรองทางกายและการเรียนรู รวมทั้งชนกลุมนอย โดยสงเสริมการใหความรูตั้งแตอยูในครรภมารดาถึงแรก
เกิด ใหไดรับการดูแลอยางมีประสิทธิภาพทั้งแมและเด็ก สนับสนุนการจัดการศึกษาตามวัยและพัฒนาการ
อยางมีคุณภาพ ตั้งแตกอนวัยเรียนจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยจัดใหมีระบบสะสมผลการศึกษาและการ
เทียบโอนเพ่ือขยายโอกาสใหกวางขวางและ ลดปญหาคนออกจากระบบการศึกษา 

นอกจากน้ี จะดําเนินการลดขอจํากัดของการเขาถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาชั้นสูง 
โดยจัดใหมี “โครงการเงินกูเพ่ือการศึกษาที่ผูกพันกับรายไดในอนาคต” โดย ใหผูกูเร่ิมใชคืนตอเม่ือมีรายได
เพียงพอที่จะเลี้ยงตัวไดพักชําระหนี้ แกผูเปนหนี้กองทุนกูยืมเพ่ือการศึกษา โดยปรับเปลี่ยนการชําระหนี้เปน
ระบบที่ผูกพันกับรายไดในอนาคต ปรับปรุงระบบการคัดเลือกเขาศึกษาตอทุกระดับใหเอ้ือตอการกระจาย
โอกาส โดยเฉพาะอยางยิ่งจะจัดใหมีระบบคัดเลือกกลางเพ่ือเขาศึกษาตอใน มหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพและ
เปนธรรม ดําเนิน “โครงการ ๑ อําเภอ ๑ ทุน” เพ่ือเปดโอกาสใหเด็กไทยไดไปเรียนตอตางประเทศ จัด
การศึกษาชุมชนเพื่อมุงใหเกิดสังคมแหงการเรียนรูและการศึกษาตลอดชีวิต 
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2.1.3 ปฏิรูปครู ยกฐานะใหเปนวิชาชีพชั้นสูงอยางแทจริง โดยปฏิรูประบบการผลิตครูใหมีคุณภาพ
ทัดเทียมกับนานาชาติ สรางแรงจูงใจใหคนเรียนดี และมีคุณธรรมเขาสูวิชาชีพครู ปรับปรุงระบบเงินเดือนและ
คาตอบแทนครู พัฒนาระบบความกาวหนาของครูโดยใชการประเมินเชิงประจักษที่อิงขีดความ สามารถและวัด
สัมฤทธิผลของการจัดการศึกษาเปนหลัก จัดระบบการศึกษาและฝกอบรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพครูอยางตอเน่ือง 
แกปญหาหน้ีสินครูโดยการพักชําระหนี้และการปรับโครงสรางหน้ีตามนโยบาย แกปญหาหนี้ครัวเรือนของ
รัฐบาล พัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือใชในการกระจายครู ขจัดปญหาการขาดแคลนครูในสาระวิชาหลัก เชน 
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และภาษา 

2.1.4 จัดการศึกษาข้ันอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาให สอดคลองกับตลาดแรงงานทั้งในเชิงปริมาณ
และคุณภาพ โดยกระบวนการสรางประสบการณระหวางเรียนอยางเหมาะสม และสนับสนุนการสรางรายได
ระหวางเรียน และสนับสนุนใหผูสําเร็จการศึกษามีงานทําไดทันทีโดยความรวมมือระหวางแหลง งานกับ
สถานศึกษา สงเสริมใหศูนยอบรมอาชีวศึกษาเพ่ือใหนักเรียน นักศึกษา และประชาชนสามารถเรียนรูหา
ประสบการณกอนไปประกอบอาชีพ โดยใหสถาบันอาชีวศึกษาดําเนินการรวมกับผูเชี่ยวชาญในแตละอาชีพ 
รวมทั้งจัดใหมีศูนยซอมสรางประจําชุมชนเพ่ือฝกฝนชางฝมือและการสราง ทักษะในการใหบริการแกประชาชน     

ทั้งน้ี จะดําเนินการรวมกับภาคเอกชนอยางจริงจัง เพ่ือสงเสริมการศึกษาในสายอาชีวศึกษาใหเปน
ที่ยอมรับและสามารถมีรายไดสูง ตามความสามารถ 

2.1.5 เรงพัฒนาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาให ทัดเทียมกับนานาชาติ โดยใชเปน
เคร่ืองมือในการเรงยกระดับคุณภาพและการกระจายโอกาสทางการศึกษา จัดใหมีระบบการเรียนแบบ
อิเล็กทรอนิกสแหงชาติเพื่อเปนกลไกในการเปลี่ยน กระบวนทัศนการเรียนรูใหเปนแบบผูเรียนเปนศูนยกลาง
และเอ้ือใหเกิดการ เรียนรูตลอดชีวิต พัฒนาเครือขายสารสนเทศเพ่ือการศึกษา พัฒนาระบบ “ไซเบอรโฮม” ที่ 
สามารถสงความรูมายังผูเรียนโดยระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง สงเสริมใหนักเรียนทุกระดับชั้นไดใชอุปกรณ
คอมพิวเตอรแท็บเล็ตเพ่ือการ ศึกษา ขยายระบบโทรทัศนเพ่ือการศึกษาใหกวางขวาง ปรับปรุงหองเรียนนํา
รองใหไดมาตรฐานหองเรียนอิเล็กทรอนิกส รวมทั้งเรงดําเนินการให “กองทุนเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษา” สามารถดําเนินการตามภารกิจได 

2.1.6 สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสรางทุนปญญาของชาติ พัฒนามหาวิทยาลัยใหมุงสูการ
เปนมหาวิทยาลัยวิจัยระดับโลก ระดมสรรพกําลังเพ่ือพัฒนาระบบเครือขายการวิจัยแหงชาติเพ่ือสรางทุนทาง 
ปญญาและนวัตกรรม ผลักดันใหประเทศสามารถพึ่งตนเองไดทางเทคโนโลยีเพ่ือนําไปสูการสรางรากฐาน ใหม
ของเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม จัดตั้งศูนยความเปนเลิศเพ่ือการวิจัยสําหรับสาขาวิชาที่จําเปน พัฒนาโครงสราง
การบริหารงานวิจัยของชาติโดยเนนความสัมพันธอยางเหมาะสมและ มีประสิทธิภาพระหวางองคกรบริหาร
งานวิจัยกับสถาบันอุดมศึกษา 

2.1.7 เพ่ิมขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษยเพ่ือ รองรับการเปดเสรีประชาคมอาเซียน โดย
รวมมือกับภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาในการวางแผนการผลิตและพัฒนากําลังคน ใหมีคุณภาพและ
ปริมาณเพียงพอ สอดคลองตามความตองการของภาคการผลิตและบริการ เรงรัดการจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิ
วิชาชีพรับรองสมรรถนะการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน อาชีพ และการจัดทํามาตรฐานฝมือแรงงานใหครบทุก
อุตสาหกรรม 

2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่11 (พ.ศ.2555-2559) สํานักงานคณะกรรมการ 
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

การพัฒนาในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 มียุทธศาสตรการพัฒนาที่
สําคัญซึ่งเก่ียวของกับอุดมศึกษา คือ ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน ซ่ึง
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มุงเตรียมคนใหพรอมรับการเปลี่ยนแปลง โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกชวงวัยใหมี
ภูมิคุมกันเพ่ือเขาสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
เสริมสรางศักยภาพของคนในทุกมิติใหมีความพรอมทั้ง ดานรางกายที่สมบูรณแข็งแรง มีสติปญญาที่รอบรู และ
มีจิตใจที่สํานึกในคุณธรรมจริยธรรม มีความเพียรและรูคุณคา ความเปนไทย มีโอกาสและสามารถเรียนรูตลอด
ชีวิต ควบคูกับการเสริมสรางสภาพแวดลอมในสังคมและสถาบันทางสังคมใหเขมแข็งและเอื้อตอการพัฒนาคน 
รวมทั้งสงเสริมการพัฒนาชุมชนทองถิ่นใหเขมแข็งและสามารถสรางภูมิคุมกัน ใหคนในชุมชน และเปนพลังทาง
สังคมในการพัฒนาประเทศโดยยุทธศาสตรการพัฒนาที่สําคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ดังน้ี 

2.2.1 ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมในสังคม  ม ุงสร างภ ูม ิค ุมก ันต ั งแต ระด ับป ัจเจก 
ครอบคร ัว และช ุมชน เพ ื อให เป ็นส ังคมท ี ม ีค ุณภาพ สามารถปร ับต ัวเข าก ับการเปล ี ยนแปลงและบร ิหาร
จ ัดการความเส ี ยง ได อย างม ีประส ิทธ ิภาพ โดยให ความสําคัญก ับการสร างความม ั นคงทางเศรษฐก ิจและ
ส ังคมให ท ุกคนในส ังคมไทยสามารถเข าถ ึงบร ิการทางส ังคมท ี ม ีค ุณภาพ ได ร ับการค ุ มครองทางส ังคมท ี 
ครอบคล ุมท ั วถ ึงและมี ค ุณภาพเท าเท ียมก ัน ม ีโอกาสเข าถ ึงทร ัพยากรและโครงสร างพ้ืนฐานในการสร าง
อาช ีพและรายได ท ี่ม ั่นคง สามารถเข าถ ึงกระบวนการย ุต ิธรรมอย างเสมอภาค ได ร ับการค ุ มครองส ิทธ ิ 
ผลประโยชน และความม ั่นคง ปลอดภัยในช ีวิตและทร ัพย ส ินอยางเท าเท ียม และสามารถดํารงชีวิตอย ู ได 
อย างม ีศ ักด ิ์ศรี ภายใต ระบบบร ิหาร จ ัดการภาคร ัฐท ี่โปร งใส ย ึดประโยชน ส วนรวม และเป ิดโอกาสการม ี
ส วนร วมของประชาชนท ุกภาคส วนใน กระบวนการพ ัฒนาประเทศ 

2.2.2 ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางย่ังยืน   ม ุงเตร ียมคนให 
พร อม รับการเปล ี ยนแปลง โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพคนไทยทกุช วงว ัยใหมีภ ูมิค ุ มกันเพ ื อเขา
ส ู สังคม แห งการเร ียนร ูตลอดช ีว ิตอย างย ั่งย ืน ย ึดหล ักปร ัชญาของเศรษฐก ิจพอเพ ียงมาเสร ิมสร างศ ักยภาพของ
คนในท ุก ม ิต ิให ม ีความพร อมท ั้งด านร างกายท ี สมบ ูรณ แข ็งแรง ม ีสต ิป ัญญาท ี รอบร ู  และม ีจ ิตใจท ี่สำน ึกใน
ค ุณธรรม จร ิยธรรม ม ีความเพ ียร และร ู ค ุณค าความเป ็นไทย ม ีโอกาสและสามารถเร ียนร ู ตลอดช ีว ิต 
ควบค ู ก ับการ เสร ิมสรางสภาพแวดลอมในส ังคมและสถาบันทางสังคมใหเข มแข็งและเอ ื้อตอการพัฒนาคน 
รวมท ั้งสงเสร ิม การพ ัฒนาช ุมชนทองถ ิ่นใหเขมแข็งและสามารถสรางภ ูมิค ุ มกันใหคนในช ุมชน และเปนพล ัง
ทางสังคมในการ พ ัฒนาประเทศ 

2.2.3 ยุทธศาสตรความเขมแข็งภาคเกษตร ความม่ันคงของอาหารและพลังงาน ใหความสําคัญ 
ก ับการบร ิหารจ ัดการทร ัพยากรธรรมชาต ิท ี่เป ็นฐานการผล ิตภาคเกษตรให เข มแข ็งและสามารถใชประโยชน ได 
อยางย ั่งย ืน เพ ื่อให ภาคเกษตรเปนฐานการผล ิตอาหารและพล ังงานท ี่ม ีความม ั่นคง โดยการเพ ิ่มประส ิทธภิาพ 
และศ ักยภาพการผล ิตภาคเกษตร สน ับสน ุนการว ิจ ัยและพ ัฒนาพ ันธ ุ พ ืช พ ันธ ุ ส ัตว และส ัตว นํ้า รวมถ ึง 
เทคโนโลย ีการเกษตรท ี เหมาะสมและเป ็นม ิตรก ับส ิ่งแวดล อม ส งเสริมการสร างม ูลค าเพ ิ่มส ินค าเกษตร อาหาร 
และพล ังงาน บนพ ื้นฐานของภ ูม ิป ัญญาท องถ ิ่นและความร ู สร างสรรค การสร างความม ั่นคงในอาช ีพและรายได 
ใหแกเกษตรกรตามหลักปรัชญาของเศรษฐก ิจพอเพียง ขณะเดียวกัน ให ความสำคัญกับการสร างความม ั่นคง 
ดานอาหารและพล ังงานช ีวภาพท ั้งในระด ับคร ัวเร ือน ช ุมชน และประเทศ เพ ื่อสร างภ ูม ิค ุ มก ันใหภาคเกษตร 
สามารถพ ึ่งตนเองได และเผช ิญก ับป ัจจ ัยเส ี่ยงต างๆ ได อย างม ั่นคง 

2.2.4 ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน ใ ห 
ความสําค ัญกับการปร ับโครงสร างเศรษฐก ิจบนฐานความร ู  ความคิดสรางสรรค  และภูม ิปญญา ภายใต ปจจัย 
สนับสนุนท ี เอ ื้ออํานวยและระบบการแข งขันท ี่เปนธรรม เพ ื อสรางภ ูมิค ุ มกันใหกับประเทศ ม ุ งปร ับโครงสราง 
การค าและการลงท ุนให สอดคล องก ับความต องการของตลาดท ั้งภายในและต างประเทศ สร างม ูลค าเพ ิ มให ก ับ 
สาขาบร ิการท ี มีศักยภาพบนพ ื้นฐานของนว ัตกรรมและความคิดสร างสรรค พ ัฒนาธุรกิจสรางสรรคและเมือง 
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สร างสรรค เพ ิ่มผล ิตภาพของภาคเกษตร และสร างม ูลค าเพ ิ่มด วยเทคโนโลย ีและกระบวนการผล ิตท ี่เป ็นม ิตรก ับ 
ส ิ่งแวดล อม พ ัฒนาภาคอ ุตสาหกรรมส ู อ ุตสาหกรรมฐานความร ู เช ิงสร างสรรค และเป ็นม ิตรต อส ิ งแวดล อม 
พัฒนาโครงสรางพ ื้นฐานและระบบโลจิสติกส สรางความม ั นคงด านพลังงาน ควบค ู ไปกับการปฏ ิรูปกฎหมาย 
และกฎระเบ ียบต างๆ ทางเศรษฐก ิจ และบร ิหารจ ัดการเศรษฐก ิจส วนรวมอย างม ีประส ิทธ ิภาพ เพ ื อให เป ็น 
ฐานเศรษฐก ิจของประเทศท ี่เข มแข ็งและขยายต ัวอย างม ีค ุณภาพ 

2.2.5 ยุทธศาสตรการสรางความเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความม่ันคงทางเศรษฐกิจ
และสังคม ม ุ งเช ื อมโยงม ิต ิของการพ ัฒนาเศรษฐก ิจภายในประเทศก ับม ิต ิของความร วมม ือก ับประเทศใน
ภูม ิภาค ต างๆ บนพ ื้นฐานของการพ ึ่งพาซ ึ่งก ันและก ัน และม ีภูม ิค ุ มก ันต อกระแสการเปล ี่ยนแปลงจาก
ภายนอก โดยให ความสำค ัญก ับการพ ัฒนาฐานการผล ิตและการลงท ุนของประเทศให เช ื่อมโยงก ับ
ประเทศเพ ื่อนบ านและ ภูม ิภาคเอเชียตะวันออกเฉ ียงใต  รวมท ั้งเช ื อมโยงก ับการผล ิตในประเทศ พ ัฒนา
ความร วมม ือแบบห ุ นสวนการ พ ัฒนาท ี่ย ั่งย ืนบนพ ื้นฐานของผลประโยชนร วมกันท ั้งในระดับอนุภูมิภาคและ
ภ ูมิภาค และสร างปฏิสัมพ ันธ ใน ความรวมมือระหวางประเทศอยางสรางสรรค เตร ียมความพรอมประเทศ
ไทยในการเข าส ู ประชาคมอาเซ ียน ให ความสำค ัญก ับการพ ัฒนากำล ังคนในท ุกภาคส วนให ม ีท ักษะท ี่ท ันต อ
การเปล ี่ยนแปลง ควบค ู ไปก ับการ พ ัฒนาความเช ื่อมโยงด านขนส งและระบบโลจ ิสต ิกส ภายใต กรอบร วมม ือ
อน ุภูม ิภาค ปร ับปร ุงกฎ ระเบียบการ ขนส งคนและส ินค าเพ ื่อลดต นท ุนการดำเน ินธ ุรก ิจและเสร ิมสร าง
ความเข มแข ็งของภาค ีการพ ัฒนา ภายในประเทศต ั้งแต ระด ับช ุมชนท องถ ิ่นให ก าวท ันการเปล ี่ยนแปลง 

2.2.6 ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน ม ุ งบร ิหารจ ัดการ 
ทร ัพยากรธรรมชาต ิและส ิ่งแวดล อมให เพ ียงพอต อการร ักษาสมด ุลของระบบน ิเวศบนพ ื้นฐานของการม ีส วนร วม 
ของช ุมชนในการด ูแล ร ักษาและใช ประโยชน ควบค ู ไปก ับการเตร ียมความพร อมรองร ับการเปล ี ยนแปลง 
ภ ูม ิอากาศและภ ัยพ ิบ ัต ิทางธรรมชาต ิเพ ื่อให ส ังคมม ีภ ูม ิค ุ มก ัน สามารถสน ับสน ุนการพ ัฒนาเศรษฐก ิจและ 
ยกระดับค ุณภาพช ีว ิตใหคนในส ังคมไทย  โดยให ความสําค ัญกับการอน ุรักษ ฟ ืนฟู และสรางความม ั นคงของ 
ฐานทร ัพยากรธรรมชาต ิและส ิ งแวดล อม ปร ับกระบวนท ัศน การพ ัฒนาและข ับเคล ื อนประเทศไปส ู การเป ็น 
เศรษฐก ิจและส ังคมคาร บอนต่ําและเป ็นม ิตรก ับส ิ่งแวดล อม ยกระด ับข ีดความสามารถในการร ับม ือและปร ับต ัว 
ต อการเปล ี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพ ิบัต ิทางธรรมชาต ิ ควบคุมและลดมลพิษ และพฒันาระบบการบร ิหาร 
จัดการทร ัพยากรธรรมชาต ิและส ิ งแวดลอมใหมีประส ิทธ ิภาพ โปรงใสและเปนธรรมอย างบูรณาการ    สราง 
ภ ูม ิค ุ มก ันด านการค าจากเง ื่อนไขด านส ิ่งแวดล อมและวกิฤตภาวะโลกร อน และเพ ิ่มบทบาทประเทศไทยในเวที 
ประชาคมโลกท ี่เก ี่ยวข องก ับกรอบความตกลงและพ ันธกรณ ีด านส ิ่งแวดล อมระหว างประเทศ 

 
3. นโยบายดานการศึกษา รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

3.1 เรงปฏิรูปการเรียนรูทั้งระบบใหสัมพันธเช่ือมโยงกัน 
เพ่ือใหผูเรียนสามารถคิด วิเคราะห แกปญหา และเรียนรูไดดวยตนเองอยางตอเนื่อง โดยปฏิรูปใหมี

ความเชื่อมโยงกันทั้งหลักสูตรและการเรียนการสอน ใหกาวทันการเปลี่ยนแปลงและสอดคลองกับการเรียนรู
ยุคใหม การพัฒนาครู และการพัฒนาระบบการทดสอบ การวัดและประเมินผลที่ไดมาตรฐานและเชื่อมโยงกับ
หลักสูตรและการเรียนการสอน และการพัฒนาผูเรียน 

3.2 ปฏิรูประบบผลิตและพัฒนาคร ู
ใหมีจํานวนการผลิตที่สอดคลองกับความตองการ มีความรู ความสามารถในการจัดการเรียนการ

สอนตามหลักสูตรปจจุบัน รองรับหลักสูตรใหม และการเรียนรูในโลกยุคใหม รวมทั้งพัฒนาระบบประเมินวิทย
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ฐานะครูใหเชื่อมโยงกับผลสัมฤทธ์ิของผูเรียน ดูแลระบบสวัสดิการ และลดปญหาที่บั่นทอนขวัญกําลังใจของครู 
ใหสงผลตอประสิทธิภาพการเรียนการสอนและคุณภาพผูเรียน 

3.3 เรงนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มาใชในการปฏิรูปการเรียนรู 
สรางมาตรฐานการเรียนการสอนดวยคอมพิวเตอรแบบพกพา (แท็บเล็ต) และพัฒนาเนื้อหาสาระ 

พัฒนาครู และการวัดประเมินผลที่ไดมาตรฐาน รวมทั้งเพ่ือเปนเคร่ืองมือใหเกิดระบบการเรียนรูตลอดชีวิตใน
สังคมไทย 

 ทั้งน้ี แท็บเล็ตเปนเร่ืองสําคัญหน่ึงในนโยบายการศึกษาของรัฐบาล ที่ผานมาเรามักจะเนนเฉพาะ
การจัดใหเด็กไดมีแท็บเล็ต ซ่ึงเปนรายละเอียดวาเด็กจะไดเม่ือไร จํานวนเทาไร คืบหนาไปแลวอยางไร หรือมี
เนื้อหาก่ีรายกี่ชิ้น แตเร่ืองใหญกวาที่จะตองเรงพัฒนา คือ "เน้ือหาสาระ" เพ่ือจะใหมีทั้งเนื้อหาที่ควรรู รูปแบบ
ของแบบทดสอบ แบบฝกหัด เทคนิค นวัตกรรมใหมๆ ที่ใหเด็กใชกับแท็บเล็ต เพื่อทําใหการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพ ไดผลจริง เด็กไดรับผลที่ดีในการใชงานดีกวาไมใชแท็บเล็ต ที่ตองโยงไปกับการเรียนรูในโลกยุค
ใหมที่มีขอมูลขาวสารไมจํากัด ซึ่งหมายถึงจะตองมีการพัฒนาครู เพื่อใหเขาใจการสอนที่มีเนื้อหาสาระแบบน้ี 
เพราะในโลกยุคใหม เราไมสามารถสอนแบบเดิม เชน ใหเด็กคนหาวาคําน้ีแปลวาอะไร เด็กก็ไปคนหาในเวลา
ไมนาน ก็สามารถตอบได แตจะทําอยางไรใหการสอนที่สงเสริมใหเด็กไดรูจักคนหา คิด วิเคราะห ทําความ
เขาใจ และสามารถตั้งคําถามไดเอง ฯลฯ ซึ่งเน้ือหาที่บรรจุลงในแท็บเล็ตจะตองมีมาตรฐานที่ผูเชี่ยวชาญบอก
ไดวา เนื้อหาสาระใดจะชวยสรางเด็กไดจริง เปนประโยชนจริง ไมใชใครคิดหรือประดิษฐแบบเรียน แบบฝกหัด 
เน้ือหาสาระอะไรขึ้นมาได ก็บรรจุลงไปในแท็บเล็ต ซึ่งตรงน้ียังขาดอยู  และเปนเร่ืองเรงดวนที่จะตอง
ดําเนินการตอไป 

3.4 พัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษาใหมีมาตรฐานเทียบไดกับระดับสากล ใหสอดคลองกับความ
ตองการของประเทศ 

 โดยผลักดันใหเกิดการใชกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ ตามกรอบคุณวุฒิแหงชาติ มาใชกําหนดทักษะความรู
ความสามารถที่สอดคลองกับความตองการของผูใช ผูมีงานทํา เพ่ือใหเกิดความกาวหนา ไดรับคาตอบแทนตาม
สมรรถนะที่เพ่ิมขึ้น โดยไมขึ้นกับวุฒิการศึกษาทั้งแบบอนุปริญญาหรือปริญญา 

 ความหมายคือ อาชีพนี้ ระดับน้ี มีความสามารถทางสมรรถนะมากเพียงใด อันจะชวยทําใหสถาน
ประกอบการหรือกิจการตางๆ เพ่ิมผลผลิตไดมากนอยเพียงใด และจะแปรกลับมาเปนรายไดคาตอบแทน ทั้งน้ี
คุณวุฒิวิชาชีพบางประเภท แมผูไดรับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพประเภทน้ันไมจบปริญญาตรี แตอาจจะมีรายได
หรือเงินเดือนสูงกวาผูจบปริญญาตรีก็ได สงผลถึงเสนทางความกาวหนาทางอาชีพและรายได และทําใหคน
ตองการเขามาเรียนสายอาชีวศึกษามากขึ้น ซ่ึงนําไปสูการเพ่ิมสัดสวนผูเรียนอาชีวศึกษาตอสามัญเปน 50:50 
เพราะเปนความกาวหนามีรายไดสูง มีสมรรถนะ ทั้งยังสงผลตอภาพลักษณที่ดีของการอาชีวศึกษาดวย 

3.5 สงเสริมใหสถาบันอุดมศึกษาเรงพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน มากกวาการขยายเชิงปริมาณ 
 สงเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี โดยใหมีการจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษาของ

ไทย เพ่ือเปนแนวทางพัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน และจัดสรรทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพัฒนาสูการ
เปนมหาวิทยาลัยระดับโลก (World Class University) ใหมากขึ้น 

รมว.ศธ.กลาววา การจัดอันดับมหาวิทยาลัยของไทยน้ัน เปนเร่ืองที่ตองแลกเปลี่ยนความเห็น หา
องคความรูมากพอสมควร เพ่ือใหเห็นพองตองกัน เพราะมหาวิทยาลัยของไทยที่ติดอันดับในกลุม 351-400 มี
เพียงแหงเดียวเทาน้ัน สวนมหาวิทยาลัยที่เหลือจะมีคุณภาพอยางไร คําตอบคือไมคอยมีใครทราบมากนัก ซึ่ง
คําถามคือเราจะพัฒนาการอุดมศึกษาอยางไร หากใชความคิดวาทําอะไรไดดีที่สุดก็ทํากันไป แตการที่จะรูวา
มหาวิทยาลัยใดสอนเปนอยางไร แนวทางหน่ึงคือเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ แตอีกแนวทาง
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หนึ่งคือ ควรใหมีการเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยดวยกันเอง โดยใชกติกาหรือเงื่อนไขที่เหมาะสมและเปน
สากล เพ่ือใหคนในวงการศึกษาไดทราบวามหาวิทยาลัยตางๆ เปนอยางไร และมหาวิทยาลัยก็จะทราบวา
ตัวเองเปนอยางไร ประการสําคัญคือทั้งสังคมก็จะไดรับทราบวามหาวิทยาลัยตางๆ เปนอยางไรดวย ไมใชเกิด
ความรูสึกวาหากมาจากมหาวิทยาลัยน้ี ก็รูสึกจะเขาทาดี แตมาจากอีกมหาวิทยาลัยก็รูสึกจะไมคอยเกงดานนั้น 
อันน้ีถือเปนความรูสึกและประสบการณตรงเทานั้น ไมไดอาศัยการวิเคราะหและการประเมินที่เปนระบบ 

 ดังน้ัน สาระสําคัญของนโยบายน้ี คือ ตองการใหมีกระจก เพ่ือใหมหาวิทยาลัยสองตัวเอง และ
ตองการใหสังคมชวยกันผลักดัน เพราะมหาวิทยาลัยเปนหนวยงานที่ตองใหความเปนอิสระ ใหมหาวิทยาลัยคิด
เอง ไมใชเปนการสั่งการจากรัฐมนตรี ขณะเดียวกันสังคมก็ตองคิดกลไกวาจะผลักดันใหมหาวิทยาลัยพัฒนา
กาวหนาไดอยางไร ความหมายในแงน้ีคือ สังคมกับมหาวิทยาลัยไมเปนอิสระจากกัน 

3.6 สงเสริมใหเอกชนและทุกภาคสวนเขามารวมจัดและสนับสนุนการศึกษามากข้ึน 
 สนับสนุนความรวมมือแบบเปนหุนสวนทางการศึกษารัฐและเอกชน  (Public Private 

Partnership) ตลอดจนเปดโอกาสใหเอกชนมีสวนรวมในการออกแบบหลักสูตร เปนวิทยากร สนับสนุนการ
ฝกงานและเรียนรูการทํางานจริงในสถานที่ทํางาน โดยในสวนของการอาชีวศึกษาน้ัน การที่ภาคเอกชนเขา
มารวมจัดการศึกษาแบบทวิภาคี ก็ยังไมเพียงพอ แตตองรวมจัดการศึกษาตลอดกระบวนการ คือตองการ
หลักสูตรหรือกระบวนการแบบใด ตองมากําหนดหลักสูตรรวมกัน รัฐมีหนาที่สนับสนุนสงเสริมและอาศัย
ภาคเอกชนใหมามีบทบาทในการจัดการศึกษาใหมากขึ้น โดยรัฐควรมีหนาที่ในการกํากับควบคุมเทาที่จําเปน
เพ่ือรักษาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาเทาน้ัน ไมควรมุงกํากับควบคุมหรือหามเอกชน 

3.7  เพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาอยางมีคุณภาพ 
  เพ่ือใหประชาชนทุกกลุมอายุไดรับบริการการศึกษาอยางมีคุณภาพ โดยเฉพาะผูดอยโอกาส และการ
พัฒนากองทุนเงินกูยืมที่ผูกกับรายไดในอนาคต (ICL) ใหสามารถเปนกลไกในการพัฒนาคุณภาพ เพ่ิมโอกาส
และผลิตบัณฑิตใหสอดคลองกับความตองการของประเทศ โดยขอใหดําเนินการใหเปนไปตามแนวคิดของ
กองทุน ICL ตามที่ไดกอตั้งหรือริเร่ิมขึ้นมา ซ่ึงตองอาศัยผูรู ผูเชี่ยวชาญ ผูสนใจที่เคยดําเนินการ เขามาชวย
ดําเนินการอยางจริงจัง 

3.8  พัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต 
ดวยการสนับสนุนและพัฒนาการศึกษาและสถานศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต ใหสอดคลองกับ

เศรษฐกิจ สังคม อัตลักษณ และความตองการประชาชนในทองถิ่น โดยใหความสําคัญกับความปลอดภัย การ
สรางขวัญกําลังใจใหกับนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

4. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว  15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565)  
สาระสําคัญกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว  15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ .2551-2565) ออกแบบโดย

คํานึงถึงมิติบูรณาการและองครวมของการพัฒนาอุดมศึกษาเพื่อกําหนดทิศทางยุทธศาสตร (Strategic 
direction) โดยมีสาระหลัก 2 สวนดังน้ี 

สวนที่ 1  ภาพอนาคตที่จะมีผลกระทบตอโลก ประเทศและอุดมศึกษา มี 7 ประเด็นประกอบดวย  
1) ความเปลี่ยนแปลงดานประชากร  2) พลังงานและสิ่งแวดลอม  3) การมีงานทําและตลาดแรงงานในอนาคต 
4) การกระจายอํานาจการปกครอง  5) การจัดการความขัดแยง และความรุนแรง  6) เยาวชนนักศึกษา และ
บัณฑิตในอนาคต 7) เศรษฐกิจพอเพียง 

สวนที่  2 ประเด็น ทิศทาง และนโยบายของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาวมี 9 ประเด็น
ประกอบดวย 1) รอยตอการศึกษาระดับอื่น  2) การแกปญหาอุดมศึกษาในปจจุบัน 3) ธรรมภิบาลและการ
บริหารจัดการอุดมศึกษา 4) บทบาทของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
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5) การเงินอุดมศึกษา  6) การพัฒนาบุคลากรในอุดมศึกษา  7) เครือขายอุดมศกึษา 8) การพัฒนาอุดมศึกษา
ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะจังหวัดชายแดนภาคใต และ 9)  โครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือการเรียนรู 

เปาหมาย ของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว  15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) เมื่อสิ้นสุดแผนใน
ป พ.ศ. 2565 คือการ “ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย เพ่ือผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสามารถ
ปรับตัวสําหรับงานที่เกิดขึ้นตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสรางความรูและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศในโลกาภิวัฒน สนับสนุน การพัฒนาที่ยั่งยืนของทองถิ่นไทย โดยใช
กลไกของธรรมภิบาล การเงิน การกํากับมาตรฐาน และเครือขายอุดมศึกษาบนพ้ืนฐานของเสรีภาพทาง
วิชาการ ความหลากหลาย และเอกภาพเชิงระบบ” 

4.1 (ราง) แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) วิสัยทัศนในป 
2559 คือ มุงผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ มีศักยภาพตรงตามความตองการของสถานประกอบการ สามารถทํางาน
เพ่ือดํารงชีพตนเองและเพ่ือชวยเหลือสังคม มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ และมีสุขภาวะทั้ง รางกายและจิตใจ 
เนนใชกลยุทธผานการนําองคกรเชิงรุก รวมทั้งพัฒนาอาจารยใหเปนมืออาชีพ และเปนวิชาชีพที่ ยอมรับของ
สังคม โดยมียุทธศาสตร 8 ดาน คือ 1) เปลี่ยนระบบการนําองคกรใหขับเคลื่อนอุดมศึกษาแบบองครวม         
2) สรางเอกภาพและคุณภาพของขอมูลสถิติอุดมศึกษาโดยศูนยสารสนเทศอุดมศึกษาแหงชาติ 3) เปลี่ยน
กระบวนทัศนดานการศึกษา โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาระบบการรับนักศึกษา เพื่อเปดโอกาสการเรียนรู
ตามศักยภาพของผูเรียนในทุก วัย 4) พัฒนาอาจารยใหเปนมืออาชีพ 5) ยกระดับคุณภาพบัณฑิตอยางกาว
กระโดด 6) นําประเทศพนวิกฤตและชี้นําการ พัฒนาดวยงานวิจัยเชิงสรางสรรค 7) บริการวิชาการเพ่ือพัฒนา
ประเทศอยางยั่งยืน และ 8) สรางความเชื่อมั่นในคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา 

4.2 แผนยุทธศาสตรอาเซียนของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ในการเตรียมความพรอมของระบบอุดมศึกษาเพ่ือรองรับการเปนประชาคมอาเซียนและ เปดเสรี

การคาบริการดานการอุดมศึกษา ในป พ.ศ. 2558 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดจัดทําแผน ยุทธ
ศาสตรอุดมศึกษาไทยในการเตรียมความพรอมสูการเปนประชาคมอาเซียนในป พ.ศ. 2558 ซ่ึงมีวิสัยทัศนที่จะ
ทําให บัณฑิตไทยมีความสามารถในระดับสากล และมีความรับผิดชอบในฐานะสมาชิกประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลก โดยมียุทธศาสตร 3 ประการ คือ (1) การเพ่ิมขีดความสามารถของบัณฑิตใหมีคุณภาพ
มาตรฐานในระดับสากล    (2) การพัฒนาความเขมแข็งของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาประชาคม
อาเซียน และ (3) การสงเสริมบทบาท ของอุดมศึกษาไทยในประชาคมอาเซียน 

4.3 แผนกลยุทธดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (พ.ศ.2547-2556) คณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

แผนกลยุทธดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ ดําเนินงานภายใตวิสัยทัศน “ประเทศ ไทยมี
เศรษฐกิจที่เขมแข็งเปนสังคมความรู ที่แขงขันไดในสากลมีความม่ันคงและประชาชนมีชีวิตที่ดี” โดยไดกําหนด 
กลยุทธหลักในการพัฒนาไว 5 กลยุทธ คือ กลยุทธ-หลักที่ 1 : พัฒนาเครือขายวิสาหกิจ เศรษฐกิจชุมชน และ
คุณภาพ ชีวิต เพ่ือเพิ่มขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและผลิตภาพภาคการผลิตยกระดับเศรษฐกิจ และชุมชน
และคุณภาพบริการ ทางสังคม  กลยุทธหลักที่ 2 : พัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีให
ตอบสนองความตองการของภาค เศรษฐกิจและสังคม  กลยุทธหลักที่ 3 : พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสถาบัน
เพ่ือกระตุนและสนับสนุนการพัฒนา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและนวัตกรรม กลยุทธหลักที่ 4 : สรางความ
ตระหนักดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพ่ือใหเกิดแรงสนับสนุนจากสาธารณชนอยางตอเน่ือง กลยุทธ-หลัก
ที่ 5 : ปรับระบบการบริหารจัดการดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีใหมีเอกภาพและประสิทธิภาพสูง 
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4.4 นโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559) สํานักงานคณะ 

กรรมการวิจัยแหงชาติ 
นโยบายการวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2555-2559) เนนการบูรณาการดานการวิจัยที่สอดคลองกับ 

แนวนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ ควบคูกับการวิจัยเพ่ือความเปนเลิศทางวิชาการ เพ่ือนําไปสู
การพัฒนาประเทศอยางสมดุลและยั่งยืน ภายใตวิสัยทัศนการวิจัยของชาติ (พ.ศ.2555-2559) คือ “ประเทศ
ไทยมีและใชงานวิจัยที่มีคุณภาพ เพ่ือการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน” โดยมีการกําหนดพันธกิจการวิจัยของชาติ 
(พ.ศ.2555-2559) คือ “พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการวิจัยของประเทศใหสูงขึ้น และสราง
ฐานความรูที่มีคุณคา สามารถประยุกตและพัฒนาวิทยาการที่เหมาะสมและแพรหลาย รวมทั้งใหเกิดการเรียนรู
และตอยอดภูมิปญญาทองถิ่น เพ่ือใหเกิดประโยชนเชิงพาณิชยและสาธารณะ ตลอดจนเกิดการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตโดยใชทรัพยากรและเครือขายวิจัยอยางมี ประสิทธิภาพที่ทุกฝายมีสวนรวม” ซ่ึงประกอบดวย 5 ยุทธ
ศาสตรการวิจัย คือ ยุทธศาสตรที่  1 : การสรางศักยภาพและความสามารถเพ่ือการพัฒนาทางสังคม 
ยุทธศาสตรที่ 2 : การสรางศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ยุทธศาสตรที่ 3 : การ
อนุรักษเสริมสราง และพัฒนาทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ยุทธศาสตรที่ 4 : การสราง ศักยภาพ
และความสามารถเพื่อการพัฒนานวัตกรรมและบุคลากรทางการวิจัย ยุทธศาสตรที่ 5 : การปฏิรูประบบวิจัย
ของประเทศ เพื่อการบริหารจัดการความรู ผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐทรัพยากร และภูมิปญญาของ
ประเทศสูการใช ประโยชนเชิงพาณิชยและสาธารณะ ดวยยุทธวิธีที่เหมาะสมที่เขาถึงประชาชน และประชา
สังคมอยางแพรหลาย 

4.5 นโยบายและแผนวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงงชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555 –  
2565) สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ 

นโยบายและแผนวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555 – 2565)  มี
วิสัยทัศนที่เนน “นวัตกรรมเขียว เพ่ือสังคมคุณภาพและเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพ” โดยการขับเคลื่อนประเทศ 
ไปสูวิสัยทัศนดังกลาว ไดกําหนดกรอบการพัฒนาของแผนฯ 5 ประการคือ  1) พัฒนางานวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือสนับสนุนการสรางสังคมคุณภาพที่มีภูมิคุมกัน  2) พัฒนางานวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือสนับสนุนการสรางเศรษฐกิจใหมีคุณภาพเสถียรภาพ โดยมีการเชื่อมโยงกับ
เศรษฐกิจโลกและภูมิภาค (Globalization and Regionalization) 3) พัฒนางานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม เพ่ือรองรับการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) 4) พัฒนาและผลิตกําลังคนดาน
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงประชากรศาสตร (Demographic 
Change) และ 5) พัฒนาปจจัยสนับสนุน ดานโครงสรางพ้ืนฐานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือ
สนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของ ประเทศ 

4.6 กรอบแนวทางการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาในการชวยเหลือ แกไข ฟนฟูและเยียวยา 
ภาคอุตสาหกรรมและชุมชนทองถิ่น (รับผิดชอบโดย ศ.ดร.ประสาท สืบคา ประธาน ทปอ.) 

กระทรวงศึกษาธิการวางกรอบแนวทางการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาในการชวยเหลือ แกไข 
ฟนฟูและเยียวยาภาคอุตสาหกรรม ชุมชนทองถิ่น และประชาชนที่ประสบอุทกภัย โดยระดมสรรพกําลังจาก 
สถาบันอุดมศึกษา พรอมกําลังเสริมจากสถาบันอาชีวศึกษา (สอศ.) และศูนยการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) 
รวม ฟนฟูทุกภาคสวนตามความเชี่ยวชาญของตนเอง โดยดึงศักยภาพและงานวิจัย ตลอดจนทรัพยากร 
เคร่ืองมือ และ พลังของนักศึกษาเพ่ือชวยเหลือเยียวยาในปญหาอุทกภัยน้ี     
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นอกจากนี้ที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) มีการจัดตั้งคณะทํางานเพ่ือการพัฒนาฟนฟู
ใน ดานตางๆ โดยอาศัยบทบาทของอุดมศึกษาในการใหความชวยเหลือ แกไข ฟนฟูจากปญหาอุทกภัย ดังน้ี 

- การฟนฟูดานวิศวกรรม โดยการจัดตั้งคณะทํางานที่มีความรูความสามารถดานวิศวกรรมศาสตร
จากมหาวิทยาลัยสมาชิก ทปอ. จํานวน 200 ทีม ๆ ละ ประมาณ 20 คน ใหคําปรึกษาแนะนํา ฟนฟูแกบริษัทที่
อยูในเขต อุตสาหกรรมที่ประสบอุทกภัย 

- การฟนฟูดานการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและมหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษาดาน
การเกษตร รวมกันจัดทําหลักสูตรการอบรมเร่ืองการเพาะปลูกพืชระยะสั้นใหไดผลผลิตภายใน 5 สัปดาห การ
ฟนฟูดินหลังอุทกภัย เพ่ือการเพาะปลูก เปนตน              

- การฟนฟูดานสาธารณสุข ตั้งแตระดับครอบครัวถึงระดับสังคม การสงแพทย พยาบาล เภสัชกร 
และบุคลากรดานสาธารณสุขอ่ืน ๆ ไปตรวจรักษา แจกยา และใหความรูแกประชาชน              

- การฟนฟูดานจิตใจ โดยการสงนักจิตวิทยาหรือจิตแพทย ลงพ้ืนที่ใหคําปรึกษา              
- การฟนฟูดานอาชีพ เน่ืองจากภาวะตกงานอาจจะเพิ่มสูงขึ้น และการฟนฟู ชวยเหลือดานอื่น ๆ 

เปนตน 
พรอมทั้งกําหนดกรอบแนวทางการบริหารจัดการและการปองกันอุบัติภัย (Disaster Management 

and Prevention Forum) โดยจะจัดตั้ง Forum พรอมแตงตั้งคณะทํางานซ่ึงเปนนักวิชาการและผูรู ผูมีความ
เขาใจและสนใจเร่ืองการปองกันอุบัติภัยดําเนินการศึกษา วิเคราะหและวิจัย ในเร่ืองภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง 
(Climate Change) และภาวะโลกรอน (Global Warming) เพ่ือกําหนดเปนยุทธศาสตร และมาตรการ
ปองกันไมใหเกิดซ้ําอีกในอนาคต ทั้งนี้การดําเนินงานในระยะยาว มีแผนที่จะจัดตั้งศูนยบริหารจัดการและ
ปองกันอุบัติภัย (Disaster Management and Prevention Center) เพื่อรวบรวมขอมูล วิเคราะห 
สังเคราะหและใหขาวสารที่แมนยําและทันสมัยตอประชาชนและ หนวยงานที่ตองการขาวสารดังกลาว 

ปจจัยตางๆ เหลาน้ีลวนสงผลกระทบตอสถาบันอุดมศึกษาอยางแนนอนทั้งทางตรงและทางออม 
ดังนั้น มหาวิทยาลัยจะตองเรงเตรียมการณรับมือกับปจจัยตางๆ เหลานี้ เพ่ือประโยชนตอการปรับทิศทาง
พัฒนามหาวิทยาลัยใน อนาคต โดยมหาวิทยาลัยตองปรับปรุงและพัฒนาในดานตางๆ เชน ดานการจัด
การศึกษา ที่มุงเนนการพัฒนาคุณภาพ บัณฑิต สรางชื่อเสียงและเอกลักษณใหเปนที่รูจักและเปนที่สนใจของ
นักเรียนและผูปกครอง การทบทวนหลักสูตรและปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนที่สอดคลองกับความ
ตองการของตลาดแรงงาน และรองรับการศึกษาในทศวรรษที่ 21 ในดานวิชาการและวิจัยเนนการใชความ
แข็งแกรงในสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยเชี่ยวชาญและชํานาญ และจัดการทรัพยสิน ทางปญญาเพ่ือสราง
มูลคาเพ่ิมใหกับงานวิจัย ตลอดจนนําไปใชประโยชนในเชิงพาณิชยและสาธารณะมากขึ้น อันสงผล ตอการ
พัฒนาศักยภาพการแขงขันของประเทศ ในดานการบริหารจัดการภายในที่ตองมุงเนนคุณภาพ เพ่ือเพ่ิม 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น รวมทั้งพัฒนาบุคลากรใหมีภาวะผูนําในดานตางๆ โดยเฉพาะการเปน
ผูนําการเปลี่ยนแปลง เพ่ือปรับตัวและเตรียมพรอมกับสถานการณตางๆ ไดอยางทันการณ และเพ่ือความอยู
รอดของมหาวิทยาลัยอยางยั่งยืน 

 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
5.1 ทิศทางการขับเคล่ือนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  

ตามกรอบระยะเวลา 15  ป  (พ.ศ. 2552 - 2566) 
จุดเร่ิมตนของการขับเคลื่อนและพัฒนา  ประกอบดวยทุน (Capital)  ดังตอไปน้ี ทุนทางดาน

บุคลากร  ทุนทางดานทางกายภาพ  ทุนทางดานองคความรูและวัฒนธรรม    ทุนทางดานโครงสรางพื้นฐาน 
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ทุนทางดานเงินทุน    ซ่ึงทุนเหลาน้ีจะไปเอ้ือตอการพัฒนาที่กอใหเกิดการสรางสรรค  การสรางมูลคาเพิ่ม   ภูมิ
ปญญา  การเชื่อมโยง  และสภาพคลอง ตามลําดับ  ซ่ึงตองมีการจัดการทางดาน  IT  (IT  Management) 
และสรางการเชื่อมโยงคุณคา (Value Management)  โดยใชภารกิจทั้ง  4  ดาน เปนกระบวนการ (Process) 
คือ  ภารกิจดานงานวิจัย  ภารกิจดานการเรียนการสอน  ภารกิจดานการบริการวิชาการแกสังคม  และภารกิจ
ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนาธรรมและอนุรักษสิ่งแวดลอม  

จากประเด็นขอทาทาย ไดนํามากําหนดทิศทางการพัฒนาตามกรอบของจุดมุงหมาย วัตถุประสงค และ
ภารกิจของมหาวิทยาลัย ไดดังตอไปน้ี  

มหาวิทยาลัยเสมือน (Virtual หรือ E-University) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนามุงม่ันใช
เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการใหครบทุกภารกิจ ไมวาจะเปน E-Learning, E-Research, E-
Service, E-Office และ E-Library เปนตน ทั้งนี้เพ่ือใหมหาวิทยาลัยเปนสังคมแหงองคความรู (Knowledge 
Society) มีความรวมมือกับนานาอารยประเทศ (International Collaboration) ทั้งน้ีเพ่ือใหเกิดเทคโนโลยี
ใหม ๆ ที่เกิดจากการรวมศาสตรหลาย ๆ ศาสตรเขาดวยกัน (Emerging Technology) 

การเรียนรูตลอดชีวิต (Life - Long Learning) ก็เปนอีกสิ่งหน่ึงที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ลานนาเองจะตองคํานึงถึง เพราะในอีก 15 ป ขางหนา สังคมจะเปนสังคมแหงองคความรู ทุกกลุมงานอาชีพ
จําเปนตองมุงสูสังคมแหงองคความรู นอกจากปฏิบัติเปนแลว ยังคงตองคิดเปนดวย ดังน้ัน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลลานนาเองจําเปนตองมุงพัฒนาสังคมใหเปนสังคมที่มีแตความหวงใยและแบงปน (Care 
and Share) ซ่ึงกันและกัน 

สังคมแหงความรูและภูมิปญญา  (Intelligence Society) เปนสังคมที่อุดมดวยองคความรูและภูมิ
ปญญา ทั้งน้ีเพ่ือยกระดับและพัฒนาใหเกิดอัจฉริยะองคความรูในเชิงบูรณาการดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี เพื่อสรางความเขมแข็งใหกับสังคม ชุมชน ซึ่งจําเปนตองมีการเชื่อมโยงภูมิปญญาดวยเทคโนโลยีที่
ทันสมัย  

ความเปนคนที่สมบูรณ (Humanization) นับวาเปนสิ่งทาทายที่สําคัญมากของทุกองคกร หาก
องคกรมีความเขาใจกับเปาหมายและปรัชญาขององคกรในทิศทางเดียวกัน และที่สําคัญตองเขาใจตอสังคมที่
อุดมดวยความรูและภูมิปญญาแลว  ก็จะสงใหมหาวิทยาลัยมีการพัฒนาอยางตอเน่ืองและยั่งยืน  

เทคโนโลยีที่เกิดจากการผสมผสานจากหลาย ๆ ศาสตร (Emerging Technology) ทั้งนี้เพ่ือมุงม่ัน
ใหเกิดเทคโนโลยีใหม ๆ (Emerging Technology) โดยการบูรณาการจากศาสตรตาง ๆ ซึ่งเปนกระบวนการ
เรียนรูแบบใหม เพ่ือการระดมสมองจากความรูที่หลากหลาย การคิดรวมกัน เห็นพองรวมกัน บนพื้นฐานขอมูล 
ทั้งน้ีเพ่ือใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกันและกันและใหมีการใชทรัพยากรตาง ๆ อยางมีประสิทธิภาพ  

มุงสูความเปนสากล (Internationalization) ยุคของโลกาภิวัตนมีผลกระทบโดยตรงตอ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาในอนาคตที่ตองสามารถแขงขันไดในระดับสากล โดยมีทิศทางในการ
สรางเครือขายความรวมมือทั้งในและตางประเทศ (International Collaboration) ไมวาจะเปนภารกิจ
ทางดานการเรียนการสอน การวิจัย และการบริหารจัดการ 

ความเปนมืออาชีพและนักปฏิบัติ  (Hands-on Professional Graduates) ซ่ึงนับวาเปนคานิยม
รวม (core value) ที่สําคัญอันหน่ึงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา โดยมีทิศทางจัดการเรียนการ
สอนใหมีความเชี่ยวชาญเปนนักปฏิบัติควบคูไปกับการคิดเปน ตลอดจนพัฒนามาตรฐานวิชาชีพการเปนนัก
ปฏิบัติ พัฒนาองคความรูใหงานวิชาการกาวทันการเปลี่ยนแปลงสูความเปนสากล พัฒนาสรางเครือขายความ
รวมมือทางวิชาการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใชในการ
เรียนการสอน 
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ความย่ังยืนทางดานสังคมและส่ิงแวดลอม (Sustainable; Social & Environment) มุงไปที่
ภารกิจการวิจัย การบริการวิชาการ และ โดยมีทิศทางการพัฒนาการวิจัยในเร่ืองของสิ่งแวดลอม สําหรับ
ภารกิจการบริการวิชาการนั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนามุงมั่นสูการพัฒนาสังคมใหเปนสังคมที่
เกื้อกูลและแบงปนซึ่งกันและกัน ทั้งน้ีเพ่ือใหเกิดสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู สวนภารกิจทะนุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดลอมน้ัน จะมุงพัฒนาเทคโนโลยีผสมผสานมาประยุกตสืบคน เก็บรักษา บูรณะ
และถายทอดการทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม โดยการพัฒนาเครือขายความรวมมือทั้งภายในและ
ภายนอกพ้ืนที่เพ่ืออนุรักษสืบทอดไปถึงอนุชนรุนหลัง 

การพ่ึงพาตนเอง (Autonomy) ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการใหมีธรรมภิบาลและมีความทันสมัย
ตอสภาพการเปลี่ยนแปลงผสมผสานการบริหารจัดการรวมกับเขตพ้ืนที่เปนเครือขายความรวมมือเพ่ือใหเกิด
ความเขมแข็งพ่ึงตนเองและเลี้ยงตัวเองได 

 
ความสัมพันธระหวางภารกิจทั้ง 4+1 ดาน และขอทาทาย (Flagships) ทั้ง 9  
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การเรียนการสอน          

การวิจัย          

การบริการวิชาการ          

การทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
และรักษาสิ่งแวดลอม 

         

การบริหารจัดการ          

การกําหนดทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาในอนาคตอีก 15 
ปนั้น ไดกําหนดบนพ้ืนฐานศักยภาพของพ้ืนที่เปนหลัก ทั้งนี้เทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นน้ันจําเปนตองสอดคลองกับ
สภาพพ้ืนที่ของภาคเหนือ ดังน้ันกลาวโดยสรุปในภาพรวมของพ้ืนที่ภาคเหนือ สามารถสรุปไดดังนี้คือ 

 พ้ืนที่สูงตอนบน (ทรัพยากรธรรมชาติ เชน ปาไม แมน้ํา ลําธาร ภูเขา เปนตน) 

 พ้ืนที่ราบลุมตอนลาง (พืชไร และปศุสัตว) 

 ชายแดนติดตอกับ GMS และ East – West Corridor 

 ศักยภาพทางดานเศรษฐกิจของพ้ืนที่ (การเกษตร การทองเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม หัตถกรรม 
สมุนไพรและสุขภาพ) 

 
จากสภาพของภาคเหนือดังไดกลาวขางตนแลว สามารถกําหนดทิศทางของเทคโนโลยีที่ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาสามารถที่จะเขาไปมีบทบาทตอสังคม ชุมชนในฐานะที่เปนสถาบัน
ทางการศึกษาโดยเฉพาะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือใหเกิดคุณคารวมไดเปน 4 กลุม ดังน้ี 

 
 
1) กลุม Green and Clean Technology  
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เทคโนโลยีน้ีครอบคลุมถึงเทคโนโลยีสะอาดและรักษาสิ่งแวดลอม ทั้งน้ีรวมถึงเทคโนโลยีที่เก่ียวของ
กับพลังงาน (Energy) อาหาร (Food) การจัดการของเสีย (Waste Management) และรวมถึง
เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) เปนตน 

2) กลุม Logistic Technology 
สภาพภูมิประเทศของภาคเหนือมีความเหมาะสมมากที่ตองคํานึงถึงเทคโนโลยีน้ีโดยเฉพาะสินคา

ทางการเกษตรจากภาคเหนือทุกปจะเกิดปญหามาโดยตลอด หากมีการศึกษาอยางจริงจัง ปญหาสินคาทาง
การเกษตรอาจจะไมปญหาอีกตอไป 

3) กลุม ICT  
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะมีบทบาทมากในยุคสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรูใน

อีก 15 ป ไมวาจะเปนการศึกษา การวิจัย การบริการ วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม การบริหารจัดการ การทองเที่ยว 
ภูมิปญญา เปนตน 

4) กลุม Fine Art Technology 
ศิลปวัฒนธรรมของสังคมในอนาคตจําเปนอยางยิ่งที่ตองใชเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืน  แตตองอยูบน

พ้ืนฐานของความยั่งยืนและสอดคลองกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมความเปนเอกลักษณของสังคม ชุมชน 
อยางไรก็ตาม เทคโนโลยีทั้ง 4 กลุมนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาในฐานะมหาวิทยาลัย

ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจะตองเปนที่พึ่งของสังคมและชุมชนในภาคเหนือ 
 

5.2 กรอบแผนพัฒนาระยะยาว 
เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงในดานตางๆ ทั้งในและตางประเทศดังกลาวมาแลวขางตน สงผลให 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตองเตรียมความพรอมและปรับเปลี่ยนใหมีการบริหารเปลี่ยนแปลงที่
ดีและยั่งยืนดวยการจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ในระยะ 15 ป (พ.ศ. 2552 - 
2566) ทั้งน้ีเพ่ือเปนกรอบรองรับการพัฒนาเทคโนโลยี การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมแหงภูมิปญญาและการ
เรียนรูในอนาคต โดยเฉพาะการผลิตกําลังคนใหเปนนักปฏิบัติผนวกกับนักคิดทางดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี การพัฒนาทักษะใหม ๆ ใหกับแรงงานไทย สรางงานวิจัยและพัฒนาเพ่ือแกปญหาสังคมชุมชน
โดยเฉพาะในเขตภาคเหนือของประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันและการพัฒนาที่ยั่งยืน ใน
ขณะเดียวกันบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาทุกคนจะตองทํางานและอยูไดบนพื้นฐาน
และสภาพแวดลอมที่มีความสุข มีความยึดมั่นผูกพันตอองคกรเพ่ือนํา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
ใหบรรลุเปาหมายไดในอนาคต กรอบแผนการพัฒนาระยะยาวของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
น้ัน ไดมีการวิเคราะหเปนลําดับขั้นตอนบนพ้ืนฐานขอมูล และการมีสวนรวมของบุคลากรทั้งในและนอก 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  

เปาหมายสําคัญของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ที่ตองการ“ใหมหาวิทยาลัยเปน
สถาบันอุดมศึกษาดานวิชาชีพและเทคโนโลยี มีวัตถุประสงคใหการศึกษา  สงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่
เนนการปฏิบัติ  ทําการสอน  ทําการวิจัย  ผลิตครูวิชาชีพ   ใหบริการทางวิชาการในดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแกสังคม  ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  และอนุรักษสิ่งแวดลอม  โดยใหผูสําเร็จอาชีวศึกษามี
โอกาสในการศึกษาตอดานวิชาชีพเฉพาะทางระดับปริญญาเปนหลัก” มหาวิทยาลัยจึงไดจัดทําแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ในระยะยาว 15 ป (พ.ศ. 2552 – 2566) น้ีขึ้น โดยแยกตามภารกิจ
ดานตางๆ ทั้ง 4 ดาน ดังนี้  

 
5.2.1 เปาหมายยุทธศาสตรดานการเรียนการสอน  
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เพ่ือใหไดบัณฑิตที่มีจิตสํานึกที่ดีในสังคมองคความรูมีทักษะและความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพที่ทันตอ
การเปลี่ยนแปลงสูความเปนสากลโดยสรางเครือขายความรวมมือ บนพ้ืนฐานการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ใชในการบริหารจัดการ การเรียนการสอน 

5.2.2 เปาหมายยุทธศาสตรดานการวิจัย  
เพ่ือยกระดับและพัฒนาใหเกิดอัจฉริยะองคความรูในเชิงบูรณาการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ดวยจิตสํานึกนักวิจัยที่ดี เพ่ือสรางความเขมแข็งใหกับสังคม ชุมชน 
5.2.3 เปาหมายยุทธศาสตรดานการบริการวิชาการ  
เพ่ือใหผูรับบริการเขาถึงเครือขายความรวมมือการใหบริการที่มีจิตสํานึกที่ดีดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

และนําองคความรูไปพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน  
5.2.4 เปาหมายยุทธศาสตรดานการทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาส่ิงแวดลอม  

เพ่ือยกระดับและพัฒนาจิตสํานึกของคนในสังคม ชุมชน รักและหวงแหนศิลปวัฒนธรรมและรักษา
สิ่งแวดลอม โดยใชองคความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

6. การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และภัยคุกคาม (SWOT Analysis)  
ท่ีสงผลกระทบตอการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ นําไปสูการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ 

เปาประสงค ประเด็นยุทธศาสตร ยุทธศาสตร และเปาหมาย มีดังนี ้
 

จุดแข็ง (Strengths) 
 

จุดออน (Weaknesses) 
o หลักสูตรที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยมีความหลากหลาย
ดานวิชาชีพ บัณฑิตสามารถนําไปประกอบอาชีพอิสระได 

o คุณวุฒิอาจารยไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานการจัดการ
อุดมศึกษา 

o เปนมหาวิทยาลัย เฉพาะทางด าน วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ในภูมิภาค 

o งบประมาณสนับสนุนการดําเนินการดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีเพื่อใหบัณฑิตไดมีทักษะในการปฏิบัติยังไมเพียงพอ 

o บุคลากรมีความเช่ียวชาญและสามารถปฏิบัติงานวิชาชีพ 
(Hands-on) ที่หลากหลายไดจริง  

o อาจารยมีภาระงานสอนสูงทําใหไมสามารถทํางานวิจัยได
และจํานวนงานวิจัยไมเปนไปตามเกณฑที่กําหนด 

o บัณฑิตไดรับการยอมรับจากนายจาง และมีอัตราการได
งานทําสูง 

o การจัดการเรียนการสอนในรายหลักสูตรของแตละพื้นที่ยัง
ไมเปนมาตรฐานเดียวกัน 

o บุคลากรมีความรวมมือกับสถานประกอบการอยางใกลชิด 
ในการพัฒนากําลังคนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน
สูงข้ึน 

o ขาดความเช่ือมโยงฐานขอมูลภายในมหาวิทยาลัยทําให     
การวิเคราะหขอมูลเพื่อการตัดสินใจของผูบริหารลาชาและ 
ขาดประสิทธิภาพ 

 o หองปฏิบัติการยังไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ 
o บุคลากรมีความสามารถไดรับการยอมรับจากชุมชนและ
ทองถิ่นดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษสิ่งแวดลอม 

o บุคลากรสายสนับสนุนดานวิชาการไมเพียงพอกับภาระ
งานตามโครงสรางการบริหารงานมหาวิทยาลัย 

o วัฒนธรรมองคกรเปดโอกาสและสงเสริมใหบุคลากรได
แสดงศักยภาพ อยางเต็มที่ 

o บุคลากรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณซ่ึงกันและ
กันนอยและไมเปนระบบ 

o หลักสูตรที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยมีความหลากหลาย
ดานวิชาชีพ บัณฑิตสามารถนําไปประกอบอาชีพอิสระได 

o การสื่อสารทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยยังไม มี
ประสิทธิภาพที่ดีพอ 

o ผูบริหาร มีวิสัยทัศน มีความมุ งมั่นในการบริหาร
มหาวิทยาลัยใหเจริญกาวหนาเปนทีย่อมรับจากสังคม 

o ระบบการกํากับดูแล ติดตามการปฏิบัติงานและการนําผล
การประเมินมาใช ยังไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร 

o มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและสิ่งอํานวยความสะดวก
เพื่อการบริหารจัดการซึ่งเชื่อมโยงทั้ง 6 พื้นที่  

o ขาดบรรยากาศและสภาพแวดลอมที่สงเสริมการเรียนรู
ของนักศึกษาและ บุคลากร 

o สถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยกระจายครอบคลุมพื้นที่ 17 o ขาดการประชาสัมพันธเชิงรุกและการทํางนเปนทีม 

   S   W 
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จังหวัดภาคเหนือ เอ้ือตอการพัฒนาบุคลากรในทองถ่ิน 
 
 
 
 

โอกาส (Opportunities) 
 

อุปสรรค (Threats) 
o ความตองการประยุกตใชความรูทางดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี เพื่อแกปญหาชุมชนและสังคม 

o การแขงขันที่ เพิ่มมากขึ้นในระดับอุดมศึกษาทั้งในละ
ตางประเทศ 

o สรางเครือขายความรวมมือกับสถานประกอบการที่
เขมแข็งและพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานประกอบการ 

เยาวชนมีคานิยมในการเรียนดานสังคมศาสตรมากกวา
วิทยาศาสตร  

o ความตองการกําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
และแรงงานมี ฝมือของประเทศ 

o จํานวนนักเรียนที่เปนตัวปอนในระบบนอยลงเนื่องจาก
โครงสรางประชากรมีการเปลี่ยนแปลงโดยอัตราการเกิดลดลง 

o การเปดเสรีทางการคาบริการและการศึกษา จากการกาว
เขาสูการเปน ประชาคมอาเซียนในป 2558 

o การแข งขันที่ เพิ่มขึ้นจากสถาบันการศึกษาทั้งในและ
ตางประเทศ 

o การเติบโตทางดานอุตสาหกรรมและโครงการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานของประเทศ 

o การสนับสนุนงบประมาณจากรัฐมีแนวโนมลดลง 

o งบ ป ระม าณ สนั บสนุน ส ง เ ส ริม ให ป ระชาชนเ ป น
ผูประกอบการขนาดกลางและยอม (SMEs) มากขึ้น 

o ปญหาทางสังคม เชน ยาเสพติด แหลงมั่วสุมทางเพศ 
อบายมุข ทําให เกิดความเส่ือมถอยดานคุณธรรมและจรยิ
ธรรม 
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7. วิสัยทัศน นโยบาย และยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  

การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาปจจุบัน ไมสามารถหลีกเลี่ยงการแขงขันทั้งระดับชาติและ
นานาชาติได ดวยเหตุผล 4 ประการ คือ 1) การผลิตบุคลากรใหตรงกับความตองการของภาคบริการและสังคม 
2) การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรมีกลุมผูสูงอายุมากขึ้น เด็กและเยาวชนนอยลง 3) ผูเรียนมีโอกาสเลือก
มหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญและเหมาะสมกับตัวเองมากขึ้น และ4) มหาวิทยาลัยจําเปนตองนําพาและ
พัฒนาประเทศไปสูเปาหมาย โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยในกลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (S&T) ซึ่งมีจํานวน
นอยและเคลื่อนตัวชา  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เปนมหาวิทยาลัยใหมที่พ่ึงไดรับการสถาปนา เพียง
ระยะเวลา 8 ป ประกอบกับเปนมหาวิทยาลัยฯ ที่มีหนาที่จัดการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
และมีพ้ืนที่ใหบริการครอบคลุม 17 จังหวัดภาคเหนือ ประกอบดวย เชียงใหม ลําปาง เชียงราย นาน ตาก และ
พิษณุโลก จึงจําเปนจะตองวางกรอบการพัฒนาใหถูกทิศทาง เปนไปอยางกาวกระโดด และคนหาความเปน  
อัตลักษณเฉพาะทาง ที่มีจุดเดนและแตกตางจากมหาวิทยาลัยอ่ืน  

ภายใตวิสัยทัศน นโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557-
2560 ไดนําประเด็นดังกลาวขางตน มาเปนแนวทางในการกําหนดทิศและเปาหมายในการขับเคลื่อน
มหาวิทยาลัยฯ ดังน้ี 

 
“ปรัชญา” 

“บริหารงานแบบมีสวนรวม กระจายอํานาจและหลักธรรมาภิบาล” 
“Decentralization Participation and Good governance” 

“วิสัยทัศน” 
“มหาวิทยาลัยช้ันนําดานการผลิต…บัณฑิตนักปฏิบัต ิ

บนฐาน…สรางสรรค…นวัตกรรม…  
วิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลย…ีเพ่ือชุมชน…สูสากล” 

“พันธกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา”  

1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเฉพาะทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยมุงเนนผลิตบัณฑิต
นักปฏิบัติที่มีคุณธรรม และพ่ึงพาตนเองได 

2. สรางตนแบบการเปนนักปฏิบัติ บนพ้ืนฐานวิทยาศาสตร และเทคโนโลย ี
3. ใหโอกาสผูสําเร็จอาชีวศึกษาไดศึกษาตอ 
4. สรางงานวิจัย บริการวิชาการ ที่เนนองคความรูและนวัตกรรม 
5. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษสิ่งแวดลอม 
6. สรางระบบบริหารจัดการที่ดีมุงสูการพึ่งพาตนเอง 
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“เปาหมาย” 
เปนมหาวิทยาลัยชั้นนําดานการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ บนฐานสรางสรรคนวัตกรรม วิจัยวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี เพ่ือชุมชนอาเซียน และเปนมหาวิทยาลัยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่ผลิตบัณฑิตนัก
ปฏิบัติ (Hands-on) ใหเปนที่ยอมรับใน 3 ระดับ ดังน้ี 

เปน 1 ใน 5 ระดับชาติ ป 2558 
เปน 1 ใน 10 ระดับภูมิภาค ป 2560 
เปน 1 ใน 100 ระดับโลก ป 2564  

“อัตลักษณ (Identity)”  
 “บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพที่ใชเทคโนโลยีเปนฐาน” 

-    บัณฑิตนักปฏิบัต ิ (Hands - on) 
- ใชทักษะที่มีเทคโนโลยีเปนฐาน (Technology - Based Learning) 

- สรางความเชี่ยวชาญวิชาชีพ (Professional Oriented) 
“เอกลักษณ (Uniqueness)”  
 ภาพลักษณที่ดีเปนสิ่งสําคัญของทุกองคกร การกําหนดเอกลักษณที่ชัดเจน สามารถใชเปนกรอบ
สําหรับการพัฒนามหาวิทยาลัย เอกลักษณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา   ประกอบดวย 
อุตสาหกรรมเกษตร เกษตรปลอดภัย ความหลากหลายทางชีวภาพและความม่ันคงทางอาหาร เทคโนโลยีและ
การจัดการเพ่ือชุมชน การคาและบริการจัดการเทคโนโลยี วัฒนธรรมทองถิ่นและนวัตกรรม อาหารสุขภาพ
และพันธุกรรมพืช เปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนและสรางความเขาใจ ใหมีเปาหมายเดียวกัน สูการเปน 
“มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพ่ือชุมชน”  
“วัฒนธรรมองคกร” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
 วัฒนธรรมองคกร เปนสิ่งสําคัญยิ่ง ที่จําเปนจะตองสื่อสารใหบุคลากรภายในองคกร มีการปฏิบัติอยาง
ตอเน่ืองและชัดเจน จนเปนเอกลักษณของมหาวิทยาลัย เพ่ือจดจํางายและสะดวกตอการปฏิบัติ จึงกําหนดจาก
อักษรยอภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยฯ  (Rajamangala University of Technology Lanna)  

R : Responsibility  รับผิดชอบ ตอภารกิจ ตอชุมชน สังคม ประเทศชาต ิ
M :Morality   ยึดม่ันใน คุณธรรม ความงาม ความด ี
U :Ubiquity   สงเสริมการเรียนรูในทุกที ่ทุกโอกาส 
T :Technology  วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีเปนฐานการพัฒนา 
L :Linkage   ประสานผนึกพลัง เชื่อมโยง โลก ชุมชน 

 “ยุทธศาสตร” 
ในการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ไดกําหนดยุทธศาสตรเพ่ือสรางความเขมแข็ง

และความแตกตางบนพ้ืนฐานการผลิต บัณฑิตนักปฏิบัติ ดังน้ี 
Change: ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการดานวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม การบริหาร

จัดการองคกร โครงสรางการปฏิบัติงาน และการกระจายอํานาจ ใหสอดคลองกับภารกิจและเปน
มาตรฐานสากล เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งและโดดเดนในทุกเขตพื้นที่ โดยการมีสวน รวมของทุกภาคสวน 

Challenge: สรางความแตกตางในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่ มีความโดดเดนเฉพาะดาน 
(Differential Focus Strategy) สูความเปนเลิศภาย ใตคําขวญัที่เปนทีย่อมรับกันทั่วไปคือ “ราชมงคลสราง
คนสูงานเชี่ยวชาญ เทคโนโลยี เปนการสรางชื่อเสียงและสรางโอกาสใหบัณฑิตในการมีงานทํา 
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Chance: สรางโอกาสในการกาวสูการเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําดานการผลิต บนฐานความคิด
สรางสรรค สรางนวัตกรรมเพ่ือชุมชน ทองถิ่นทั้งในและตางประเทศ 
 

“นโยบาย” 

นโยบาย กรอบแนวคิด กลยุทธ และมาตรการ ในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ลานนา (พ.ศ.2557-2560) 

 การดําเนินนโยบายการบริหารจัดการและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา    

(พ.ศ. 2557-2560) เปนไปตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ กรอบระยะเวลา 15 ป (พ.ศ. 2552-2566) ที่ได

ดําเนินการมาระยะหน่ึงและมีการวิเคราะหแนวทางไวอยางสมบูรณ ประกอบกับการศึกษาขอมูลในสภาพพื้นที่

การใหบริการการศึกษาทั้ง 6 แหง การถอดบทเรียนจากการดําเนินงาน การศึกษาปญหาอุปสรรค ในการ

ปฏิบัติงานที่เกิดขึ้น ในบริบทตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งในศตวรรษที่ 21 การพัฒนาอุดมศึกษาไทย จําเปน

จะตองพัฒนาบัณฑิตเพ่ือตอบสนองตอความตองการของสังคม ชุมชน ทองถิ่น และนําพาประเทศไปสูความ

ยั่งยืน โดยใชหลักการในการขับเคลื่อน 3 ประการ คือ การเปลี่ยนแปลง ความทาทาย และการกําหนดทิศทาง 

(Change  Challenge  Chance) ภายใตนโยบาย 9 ดาน ดังน้ี 

นโยบายที่ 1: การพัฒนาดานการจัดการศึกษา  
นโยบายที่ 2: การพัฒนาดานวิจัยและนวัตกรรมสรางสรรค  
นโยบายที่ 3: การพัฒนาดานการบริการวิชาการแกสังคม  
นโยบายที่ 4: การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดลอม  
นโยบายที่ 5: การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ  
นโยบายที่ 6: การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน  
นโยบายที่ 7: การบริหารจัดการสรางสรรค  
นโยบายที่ 8: การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรูและบริหารจัดการ 
นโยบายที่ 9: การสรางเครือขายความรวมมือทั้งระดับชาติและนานาชาต ิ
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นโยบายที่ 1: การพัฒนาดานการจัดการศึกษา (Forever Building Competency) 
กรอบแนวคิด 
 เพ่ือใหการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา สูความเปนเลิศทางดานวิชาชีพ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล เนนจัดการศึกษาเชิงบูรณา
การเชื่อมโยงการศึกษากับการทํางาน ที่มากกวาความรูและใบปริญญา คือใหปญญา โดยมีกระบวนการในการ
ผลิตบัณฑิตแบบ Hands-on ที่มุงใหเกิดปญญา คุณคา และความสุข (Wisdom Value and Well Fare) อีก
ทั้งองคความรูเก่ียวกับการพัฒนาชุมชนและทองถิ่น รวมถึงการเตรียมความพรอมรวมกับเครือขายการพัฒนา
ความรูใหกับกลุมโรงเรียนมัธยม และสถาบันการอาชีวศึกษา  กระบวนการจัดการเรียนการสอนกับอุดมศึกษา 
และกระบวนการเร่ิมตนชีวิตการทํางานกับกลุมสถานประกอบการ สังคม ชุมชน  ในการสรางบัณฑิตนักปฏิบัติ 
(Hands-On) และมืออาชีพ (Professional Oriented) สนับสนุนและสงเสริมระบบการเรียนการสอนที่บูรณา
การกับการทํางาน (WiL:Work Integrated Learning) การจัดสหกิจศึกษา (Co-operative Education) การ
มุงเนนการใชเทคโนโลยีเปนฐาน (Technology Based) สรางงาน อาชีพ สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต รวมทั้ง
การนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอนอยางเหมาะสม จึงไดกําหนดแนวทางมาตรการ 
เพ่ือใชเปนกรอบในการจัดทําแผนพัฒนาดังน้ี 
เปาหมายที่ 1 พัฒนาหลักสูตรใหมีความยืดหยุนและหลากหลาย รวมถึงปรับปรุงขั้นตอน วิธีการกระบวนการ

จัดการเรียนการสอนโดยเนนใหผูเรียนมีความคิดสรางสรรค 
เปาหมายที่ 2 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมาตรฐาน มีความสามารถในการปฏิบัติงานในภาคประกอบการไดเปน

อยางด ี
เปาหมายที่ 3 การสงเสริมการจัดการเรียนการสอนที่มุงเนนการบูรณาการเรียนรูศิลปศาสตร วิทยาศาสตร 

(Liberal Arts and Science) 
เปาหมายที่ 4 พัฒนาความเชี่ยวชาญดานการจัดการเรียนการสอนให กับอาจารยผูสอนดานปฏิบัติ 

(Enterprise Teacher) 
เปาหมายที่ 5 สนับสนุนและใหโอกาสผูสําเร็จอาชีวศึกษาและผูที่ประกอบอาชีพแลวไดศึกษาตอใน

มหาวิทยาลัย  
 

นโยบายที่ 2: การพัฒนาดานวิจัยและนวัตกรรมสรางสรรค (Creativity for Innovation Solution) 
กรอบแนวคิด 
 การพัฒนานักวิจัยที่มีความสามารถ เพ่ือสงเสริมสนับสนุนการสรางงานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม ที่
เปนประโยชนตอชุมชน และการมีสวนในการพัฒนาตามแผนการพัฒนาประเทศและภูมิภาค นโยบายการ
พัฒนามหาวิทยาลัยฯ เนนการพัฒนางานวิจัยที่จะตอบสนองความตองการของสังคมที่สามารถนําไปใช
ประโยชนไดจริง สรางกระบวนทัศนของบุคลากรใหเห็นความสําคัญของการวิจัย รวมทั้งการสรางนักวิจัยให
เพ่ิมมากขึ้น การสงเสริมการวิจัยขั้นสูงและงานวิจัยในระบบคูขนาน (Dual Research Tracks) ที่ผสมผสาน
ระหวางงานวิจัยขั้นสูงและงานวิจัยชุมชน เชื่อมโยงและบูรณาการความรู งานวิจัย ไปสูการเรียนการสอนการ
บริการวิชาการ จัดเก็บรวบรวมความรู   ความเชี่ยวชาญอยางเปนระบบ สงเสริมการเผยแพร ผลงานวิจัยทั้งใน
และตางประเทศ พัฒนาประชาคมวิจัยใหมีคุณภาพเปนที่ยอมรับระดับประเทศและระดับสากล จึงไดกําหนด
แนวทางมาตรการ เพ่ือใชเปนกรอบในการจัดทําแผนพัฒนาดังน้ี 
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เปาหมายที่ 1 พัฒนานักวิจัยรุนใหมและเพ่ิมจํานวนนักวิจัย ที่มีขีดความสามารถในการวิจัยเฉพาะทาง 
เปาหมายที่ 2 สงเสริมงานวิจัยเชิงบูรณาการรวมกันทั้งวิทยาศาสตร และศิลปะ เพ่ือสรางองคความรูใหม เพ่ิม

คุณคาและมูลคา สรางวัตกรรมและการแกปญหาสังคม 
เปาหมายที่ 3 สงเสริมและสนับสนุนใหมีการนําองคความรูที่ไดจากการวิจัย หรืองานที่ไดรับการตีพิมพ

เผยแพร ไดนําไปใชประโยชนในการพัฒนาการเรียนการสอน การพัฒนาเศรษฐกิจสังคม และใช
ประโยชนในเชิงพาณิชย 

เปาหมายที่ 4 จัดตั้งกองทุนสงเสริมงานวิจัยและพัฒนาบุคลากร จากเงินรายไดและรายรับของมหาวิทยาลัย 
เพ่ือสนับสนุนและสงเสริมการทําวิจัยอยางเปนระบบ 

 
นโยบายที่ 3: การพัฒนาดานการบริการวิชาการแกสังคม (Total Social & Community 
Achievements) 
กรอบแนวคิด 
 การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ใหเปนแหลงถายทอดวิชาการ แหลงการเรียนรูตลอดชีวิตที่ยั่งยืนในทุก
เขตพ้ืนที่  เพ่ือเปนการยกระดับขีดความสามารถในการจัดการ การเพ่ิมศักยภาพในดานการบริการวิชาการแก
ชุมชน เปนภารกิจหนึ่งของมหาวิทยาลัยฯ การสนับสนุนใหหนวยงาน บุคลากรที่มีศักยภาพ มีบทบาทในการ
รวมพัฒนาชุมชน โดยเนนการบูรณาการความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม งานวิจัยสูการใหบริการวิชาการแก
ชุมชน เพ่ือใหเปนที่ยอมรับทั้งในระดับชุมชนและระดับชาติ จึงไดกําหนดแนวทางมาตรการ เพ่ือใชเปนกรอบ
ในการจัดทําแผนพัฒนาดังน้ี 
 
เปาหมายที่ 1 พัฒนาและยกคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนกับชุมชน 
เปาหมายที่ 2 ผลักดันการสรางเครือขายและการรวมกลุมเพ่ือถายทอดองคความรูและเทคโนโลยี ตามความ

ตองการของชุมชน ตลอดจนแกปญหาชุมชนอยางยั่งยืน 
 

  
นโยบายที่ 4: การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาส่ิงแวดลอม (Good Culture Bring Better Life) 
กรอบแนวคิด 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เนนบูรณาการดานทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย รักษา
และฟนฟูสิ่งสภาพสิ่งแวดลอมใหเหมาะสม หนวยงานในเขตพ้ืนที่ตองมีบทบาทในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ที่มีคุณคา อนุรักษงานประเพณี คานิยม ระเบียบการปฏิบัติและแบบอยางที่ดีของสังคมไทย รวมทั้งสรางองค
ความรูของศิลปวัฒนธรรมในจังหวัดหรือในพ้ืนที่ใกลเคียง  สนับสนุนการจัดการศึกษาดานศิลปวัฒนธรรม  
เพ่ือธํารงไวซ่ึงการสรางบุคลากรและชิ้นงานที่มีคุณคาตอสังคมไทย รวมทั้งการนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชเพ่ือ
สรางมูลคาเพิ่มจากงานรวมสมัยที่ยังดํารงเอกลักษณความเปนไทย และสรางองคความรูเกี่ยวกับการบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม จึงไดกําหนดแนวทางมาตรการ เพ่ือใชเปนกรอบในการจัดทําแผนพัฒนาดังน้ี 
 
เปาหมายที่ 1 สนับสนุนการสรางเครือขายดานศิลปะและวัฒนธรรม รวมถึงการทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

อยางเปนรูปธรรม 
เปาหมายที ่2 รักษาสิ่งแวดลอม และลดมลภาวะและภาวะโลกรอนโดยมุงสูการเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว 

(Green University) 
เปาหมายที่ 3 สงเสริมสนับสนุนโครงการพระราชดําริของทุกพระองค 
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นโยบายที่ 5: การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ (4H: Head, Hearth, Hand, Health) 
with Capability Building 
กรอบแนวคิด 
 การพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาใหมีความพรอมดาน
ทักษะและความสามารถที่นอกจากความรูความสามารถดานวิชาการและวิชาชีพ (Soft Skill) เชน ความพรอม
ตอการเรียนรูและการใชชีวิตในอนาคต ความคิดสรางสรรค มีจิตสํานึกตอทองถิ่น ทักษะการเรียนรูและ
นวัตกรรม มีทักษะในการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสาขาใหม การเปนมืออาชีพ มีทักษะดาน
สารสนเทศ การสื่อสารและเทคโนโลยี ภาษาและวัฒนธรรมตางประเทศ ทักษะชีวิตและการทํางาน สงเสริม
บทบาทของอาจารยแนะแนว มีระบบอาจารยที่ปรึกษา มีการจัดสวัสดิการที่เหมาะสมครบถวนในชวงชีวิตของ
นักศึกษา (Student Life Stage Services) การจัดกิจกรรมตาง ๆ ที่มีประโยชนตอนักศึกษาและศิษยเกา 
จัดหาทรัพยากรบริการใหเพียงพอตอการพัฒนานักศึกษา จัดสภาพแวดลอมเพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตและเอื้อ
ประโยชนตอการเรียนรู พัฒนาความสัมพันธกับศิษยเกา โดยใหเกิดผลสัมฤทธิ์ จากการประสานประโยชน
ตลอดจนมีความรวมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ อยางยั่งยืน จึงไดกําหนดแนวทางมาตรการ เพ่ือใชเปน
กรอบในการจัดทําแผนพัฒนาดังน้ี 
 
เปาหมายที่ 1. พัฒนาศักยภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยฯ ใหเปนบัณฑิตนักปฏิบัติ และเปนผูมีความ

รับผิดชอบตอสังคม มีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีในการประกอบอาชีพ 
เปาหมายที ่2. สงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพ่ือสรางประสบการณ ตลอดจนการพัฒนาใหนักศึกษา 

มีความสามารถสะทอนภาวะผูนํา มีทักษะชีวิต คุณธรรม จิตสาธารณะ จิตอาสาและการอยู
รวมกับผูอ่ืนไดอยางด ี

เปาหมายที่ 3 พัฒนาศักยภาพบัณฑิตใหสอดคลองกับทักษะสมัยใหมที่ตลาดแรงงานตองการ 
เปาหมายที่ 4 สรางเครือขายรวมมือและพัฒนากิจกรรมศิษยเกาสัมพันธ 
 
นโยบายที่ 6: การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน (Change , Challenge , Chance & 
Care) 
กรอบแนวคิด 
 การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
มุงเนนการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพ และการพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลใหคลองตัว ยืดหยุน มี
ประสิทธิภาพ โปรงใสเปนรูปธรรมและชอบธรรม มหาวิทยาลัยฯ ไดใหความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรทุก
ประเภท ใหมีศักยภาพและมีความกาวหนาตามสายงานที่รับผิดชอบ เรงรัดพัฒนาบุคลากรทั้งทางดาน
การศึกษาตอ การฝกอบรม การฝงตัว การปรับเพ่ิมคุณวุฒิทางวิชาการ เพ่ือใหมีคุณสมบัติทัดเทียมกับ
มาตรฐานการอุดมศึกษา จัดหาแหลงทุนในการพัฒนาอาจารย สงเสริมใหคณาจารยจัดทําผลงานทางวิชาการ 
รณรงคใหบุคลากรทุกระดับเพ่ิมขีดความสามารถในการพัฒนาตนเอง พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนใหมีความรู
ดานการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบเพ่ิมมากขึ้น จัดสภาพแวดลอมการทํางานใหเหมาะสมและปลอดภัยพรอมกับ
เสริมสรางขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน จึงไดกําหนดแนวทางมาตรการ เพ่ือใชเปนกรอบในการจัดทํา
แผนพัฒนาดังน้ี 
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เปาหมายที่ 1 พัฒนาคุณภาพบุคลากรสายวิชาการใหเปนมืออาชีพ เพ่ือยกระดับอาจารยใหเปนที่ยอมรับใน
ระดับชาติและระดับนานาชาติ 

เปาหมายที่ 2 พัฒนาคุณภาพบุคลากรสายสนับสนุนใหมีประสิทธิภาพ เพ่ือรองรับการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ 
ใหสามารถปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงได 

เปาหมายที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย ใหมีประสิทธิภาพ 
 
นโยบายที่ 7: การบริหารจัดการสรางสรรค (Creative from Complexity to Simplicity) 
กรอบแนวคิด 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา จัดระบบบริหารจัดการจากสวนกลางที่เนนการสงเสริม 
ติดตาม กํากับ มุงเนนการกระจายอํานาจ บทบาท ความรับผิดชอบ ใหเขตพ้ืนที่ตางๆมีสวนรวมคิด รวมทํา 
รวมพัฒนา ใชทรัพยากรตางๆรวมกันโดยยึดประโยชนสูงสุดขององคกร โดยประยุกตการบริหารดั้งเดิมตาม
ลักษณะการจัดองคกรตามหนาที(่Functional Systems) กับแนวคิดการบริหารแบบใหมคือการบริหารที่
ยึดถือภารกิจเปนพื้นฐาน (Agenda based) และการบริหารเชิงผลลัพธ (Result Based) การบริหารเชิงพื้นที่ 
(Area Based) และนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชดานการบริหารจัดการและตัดสินใจ บริหาร
งบประมาณและการบริหารทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ นําแนวทางการสรางระบบบริหารกิจการบานเมือง
และสังคมที่ดี (Good Governance) มาใชในการบริหาร ใหหนวยงานทุกแหงมีสวนรวมและความคลองตวัใน
การบริหารงบประมาณ แตมีระบบการติดตามทีมีประสิทธิภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการสินทรัพยอยาง
มีประสิทธิภาพ สนับสนุนใหหนวยงานมีสิทธิในการจัดหารายได จัดหาทรัพยากร และบริหารงบประมาณดวย
ตนเอง จึงไดกําหนดแนวทางมาตรการ เพ่ือใชเปนกรอบในการจัดทําแผนพัฒนาดังน้ี 
 

เปาหมายที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยฯ อยางมีธรรมาภิบาล มีความโปรงใส และมีความ
คลองตัว 

เปาหมายที่ 2 ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร โดยทบทวนความเหมาะสมของเปาหมายของแผน ตัวชี้วัดและ   
 ยุทธศาสตร เสริม/ลดมาตรการที่ใชตามบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปและผลการดําเนินงานจริง 

เปาหมายที่ 3 ปรับปรุงระเบียบขอบังคับมหาวิทยาลัยฯ เพื่อใหมีประสิทธิภาพ 
 
นโยบายที่ 8: การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรูและบริหารจัดการ 
กรอบแนวคิด 

มหาวิทยาลัยฯ มุงเนนการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและทรัพยากรการเรียนรู ขับเคลื่อน
นโยบาย e-University เพ่ิมศักยภาพการเรียนการสอน การพัฒนาและสงเสริมการสอนในระบบ e-Learning 
สนับสนุนการขยายแหลงทรัพยากรการเรียนรู สรางพ้ืนที่และสภาพแวดลอมที่ดีเพ่ือการเรียนรูในทุกพ้ืนที่ 
จัดหาทรัพยากรการเรียนรูใหเพียงพอและเหมาะสม สนับสนุนการเรียนรูดวยตนเอง มีการแบงปนทรัพยากร
การเรียนรูสูชุมชน และนําเทคโนโลยีการศึกษาสมัยใหมเขามาสูกระบวนการสอน การเรียนรูและการวิจัยอยาง
ตอเน่ือง พัฒนาบุคลากรและนักศึกษาใหสามารถใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศไดเปนอยางดี จึง
กําหนดกลยุทธ มาตรการเปาหมายดําเนินการ เพ่ือใชเปนกรอบการจัดทําแผนพัฒนาตอไป 

 

เปาหมายที่ 1. สนับสนุนการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชทุกระบบงานในมหาวิทยาลัยฯ 
เปาหมายที ่2. สนับสนุนบุคลากรและนักศึกษาใหสามารถเขาถึงระบบสารสนเทศ ไดอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ 
เปาหมายที ่3. พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศใหครอบคลุมทั่วถึงและเขาถึงไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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นโยบายที่ 9: การสรางเครือขายความรวมมือทั้งระดับชาติและนานาชาติ (Creative International)  
กรอบแนวคิด 

การสรางเครือขายความรวมมือกับสถาบันการศึกษาตางประเทศเพ่ือใหมีการแลกเปลี่ยนบุคลากรดาน
การสอน พัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมเสริมหลัดสูตร  มหาวิทยาลัยฯถือเปนนโยบายที่จะกระตุนให
นักศึกษาและบุคลากรตระหนักและมีความพรอม สําหรับปฏิบัติงาน การศึกษาตอและทํางานรวมกันในสังคม
แบบ พหุวัฒนธรรม (Multicultural Literacy) เพ่ิมขีดความสามารถทักษะในการติดตอสื่อสาร 
(Communication) ของนักศึกษาและบุคลากร ดานภาษาตางประเทศอยางเรงดวน มีการกําหนดแผนการ
พัฒนาและดําเนินการพัฒนาบุคลากรและนักศึกษาดานตางประเทศ โดยการสงเสริมใหบุคลากรไดศึกษา
ภาษาตางประเทศตอในระดับที่สูงขึ้น สนับสนุนใหบุคลากรมีโอกาสสรางความพรอมดานภาษาเพ่ือเขารับการ
ฝกอบรมหรือรวมประชุมสัมมนาทางวิชาชีพทั้งในประเทศและตางประเทศ จัดกิจกรรมรวมกับเครือขาย ๆ 
อยางตอเนื่อง เพ่ือความรวมมือในการพัฒนาอยางยั่งยืน จึงไดกําหนดกลยุทธ มาตรการ และเปาหมายในการ
ดําเนินการ เพ่ือใชเปนกรอบการจัดทําแผนพัฒนาตอไป 
  

เปาหมายที่ 1 เสริมสรางสมรรถนะดานการสื่อสารและภาษาตางประเทศของนักศึกษาและบุคลากร ใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

เปาหมายที่ 2 สรางเครือขายความรวมมือในทุกดาน กับองคกร สถาบันในและตางประเทศ 
เปาหมายที่ 3 ปรับปรุงระบบบริหารจัดการเพื่อมุงสูสากล 
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ความเช่ือมโยงระหวางแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
กรอบระยะเวลา 15 ป (พ.ศ.2552 - 2566) 

 

ความเช่ือมโยง 
E-

University 
Life Long 
Learning 

Intelligence 
Society 

Humanization 
Emerging 

Technology 
Internationalization 

Hands-on 
Professional 

Graduate 
Sustainable Autonomy 

C1: การพัฒนาดานการจัด
การศึกษา 

        

C2: การพัฒนาดานวิจัยและ
นวัตกรรมสรางสรรค  

   �     

C3: การพัฒนาดานการบริการ
วิชาการแกสังคม  

�  �  � � �  

C4: การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
และรักษาสิ่งแวดลอม 

  �  � � �  

C5: การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
และศิษยเกาสัมพันธ 

�        

C6: การพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน 

�        

C7: การบริหารจัดการสรางสรรค  � �  � �   
C8: การพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการเรียนรูและ
บริหารจัดการ 

     �   

C9: การสรางเครือขายความ
รวมมือท้ังระดับชาติและนานาชาติ 

� �       
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ความเชื่อมโยงนโยบายและพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  
เพื่อนําไปสูเปาหมายแผนกลยุทธ 

 

ความเช่ือมโยง 

เปาหมายที่ 1 : 
พัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการเรียน
การสอน  New 
Approach to 

Learning 

เปาหมายที่ 2 : 
สรางความเปนเลิศ
ทางดานวิชาการ 

วิจัย และ นวัตกรรม 
Community 

Research and 
Innovation 

เปาหมายท่ี  3 : 
พัฒนาศักยภาพ

บัณฑิตและบุคลากร
ที่มีความสามารถ

เฉพาะทาง 
Competency 

and Good 
Citizenship 

(Humanization) 

เปาหมายที่ 4 : 
พัฒนาระบบบริหาร
จัดการและธรรมาภิ

บาล Good 
Governance and 

Modern 
Management 

เปาหมายที่ 5 : สราง
เครือขายและพัฒนา
มหาวิทยาลัยสูสากล 
Networking and 

Internationalization 

เปาหมายที่ 6 : การ
พัฒนาเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือการ
เรียนรู และการ
บริหารจัดการ

มหาวิทยาลัยทั้ง
ระบบ  Computer 
and Technology 

Literacy 

พันธกิจ 
      

1.ดานการเรียนการสอน  �  �  �

2.ดานงานวิจัย นวัตกรรม และส่ิงประดิษฐ    �  �

3.ดานการบริการวิชาการ    �  �

4.ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษส่ิงแวดลอม �   �  �

5.ดานบริหารจัดการ � � �   

นโยบาย � � � � � �

C1: การพัฒนาดานการจัดการศึกษา    �  �

C2: การพัฒนาดานวิจัยและนวัตกรรมสรางสรรค     �  �

C3: การพัฒนาดานการบริการวิชาการแกสังคม     �  �

C4: การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาส่ิงแวดลอม    �  �

C5: การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ  �  �  �

C6: การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน  �  �  �
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ความเช่ือมโยง 

เปาหมายที่ 1 : 
พัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการเรียน
การสอน  New 
Approach to 

Learning 

เปาหมายที่ 2 : 
สรางความเปนเลิศ
ทางดานวิชาการ 

วิจัย และ นวัตกรรม 
Community 

Research and 
Innovation 

เปาหมายท่ี  3 : 
พัฒนาศักยภาพ

บัณฑิตและบุคลากร
ที่มีความสามารถ

เฉพาะทาง 
Competency 

and Good 
Citizenship 

(Humanization) 

เปาหมายที่ 4 : 
พัฒนาระบบบริหาร
จัดการและธรรมาภิ

บาล Good 
Governance and 

Modern 
Management 

เปาหมายที่ 5 : สราง
เครือขายและพัฒนา
มหาวิทยาลัยสูสากล 
Networking and 

Internationalization 

เปาหมายที่ 6 : การ
พัฒนาเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือการ
เรียนรู และการ
บริหารจัดการ

มหาวิทยาลัยทั้ง
ระบบ  Computer 
and Technology 

Literacy 

C7: การบริหารจัดการสรางสรรค � � �   

C8: การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรูและบริหารจัดการ   �   �

C9: การสรางเครือขายความรวมมือท้ังระดับชาติและนานาชาต ิ    �  �
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บทที่ 3 

 แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา พ.ศ.2557 – พ.ศ.2561 

การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา พ.ศ .2557-2561 ครอบคลุมทิศทางการ
ขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาตามกรอบระยะเวลา 15  ป  (พ.ศ. 2552 - 
2566) ที่มุงผลิตกําลังคนทางดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตลอดจนพัฒนาทักษะและขีด
ความสามารถใหกับแรงงานไทย เพ่ือเพิ่มศักยภาพในการแขงขันของประเทศ สรางงานวิจัยที่มีผลกระทบเชิง
บวกตอเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม ชุมชนและวัฒนธรรม และนําไปสูการใช ประโยชนในเชิงพาณิชย เพื่อตอบสนอง
ตอการพัฒนาพ้ืนที่บนฐานทรัพยากรที่มีอยู  อันนําไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืน  โดยในชวงแผนกลยุทธ        
พ.ศ. 2557-2561 น้ี มหาวิทยาลัยไดตั้งเปาหมาย ดังน้ี 

“เปาหมาย” 

เปนมหาวิทยาลัยชั้นนําดานการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติบนฐานการสรางสรรคนวัตกรรมวิจัย
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพ่ือชุมชน และสากล เปน มหาวิทยาลัยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่ผลิต
บัณฑิตนักปฏิบัติใหเปน ที่ยอมรับใน 3 ระดับดังน้ี  

เปน 1 ใน 5 ระดับชาติ ป 2558  
เปน 1 ใน 10 ระดับภูมิภาค ป 2560  
เปน 1 ใน 100 ระดับโลก ป 2564 

กลยุทธหลัก 6 ดาน  พ.ศ. 2557-2561 เพ่ือใหบรรลุเปาหมายหลัก ในการผลิตบัณฑิตนักบฎิบัติที่มีวินัย 
คุณธรรมจริยธรรมและคุณภาพ  สรางสรรคงานวิจัยสิ่งประดิษฐใหบริการวิชาการที่เปนประโยชนตอสังคมและ
ประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน และเตรียมพรอมสูการเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําในระดับ 
ภูมิภาคและระดับโลกได โดยกลยุทธหลัก 6 ดาน ประกอบดวย 

กลยุทธที่ 1 พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน  New Approach to Learning 

กลยุทธที่ 2 สรางความเปนเลิศทางดานวิชาการ วิจัย และ นวัตกรรมCommunity Research and Innovation 

กลยุทธที่ 3 : พัฒนาศักยภาพบัณฑิตและบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะทาง Competency and Good 
Citizenship (Humanization) 

กลยุทธที่ 4 : พัฒนาระบบบริหารจัดการและธรรมาภิบาล Good Governance and Modern Management 

กลยุทธที่ 5 สรางเครือขายและพัฒนามหาวิทยาลัยสูสากล Networking and Internationalization 

กลยุทธที่ 6 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู และการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยทั้งระบบ  Computer 
and Technology Literacy 

 

โดยแตละเปาหมายการพัฒนา มีองคประกอบดังนี ้
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ตารางที่ 1แสดงแผนกลยุทธหลัก เปาประสงคและผูกํากับเปาหมายผูรับผิดชอบ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
กลยุทธหลัก เปาประสงค ผูกํากับเปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

กลยุทธที่ 1 : พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน  New Approach to 
Learning 

เพ่ือ เปนองคกรแหงการเรียนรูและพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณภาพ สอดคลองกับ
ความ  ตองการของประเทศและแขงขันไดในระดับสากล 

ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติท่ีมีคุณลักษณะ
พึงประสงคของ มทร.ลานนา 

− รองอธิการบดีฝาย
วิชาการและกิจการ
นักศึกษา 

- พื้นที/่ คณะ 

- สถาบันการ
เรียนรู 

- สสว. 
 

กลยุทธที่ 2 : สรางความเปนเลิศทางดานวิชาการ วิจัย และ นวัตกรรม Community 
Research and Innovation 

เพ่ือ ผลิตผลงานวิจัยท่ีตอบสนองความตองการของชุมชนและเพ่ิมขีดความสามารถใน
การ แขงขันของประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคม 

ผลิตผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพสูงเปนท่ี
ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
แ ล ะ มี ศั ก ย ภ า พ ใ น ก า ร ส ร า ง
ผลกระทบเชิงบวกตอเศรษฐกิจ
สิ่งแวดลอมชุมชนและวัฒนธรรม
ตลอดจนนําผลงานวิจัยไปยกระดับ
คุณภาพชี วิตของคนในสังคมและ
นําไปใชประโยชนในเชิงพาณิชย 

− รองอธิการบดีฝาย
วิจัยและพัฒนา 

- คณะ / พื้นที่ / 
สวพ. / สถช. / 
กบบ. / สสว. / 
วิเทศน  / สทส. 

กลยุทธที่  3 : พัฒนาศักยภาพบัณฑิตและบุคลากรท่ีมีความสามารถเฉพาะทาง 
Competency and Good Citizenship (Humanization) 

เพ่ือ สรางบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรใหมีความสมบูรณ 

บั ณ ฑิ ต แ ล ะ บุ ค ล า ก ร ข อ ง
มหาวิทยาลัยมีสมรรถนะวิชาชีพ 
คุณธรรมและจริยธรรม จรรยาบรรณ
เชิงวิชาชีพอยูรวมกับผูอ่ืนไดในสังคม
อยางมีความสุขพรอมกาวสู ศตวรรษ
ท่ี 21 

− รองอธิการบดีฝาย
วิชาการและกิจการ
นักศึกษา 
− รองอธิการบดีฝาย
บริหาร 

- กนผ. / สสว. / 
กบบ./กพน./ 
คณะ / สปค./ 
ศวธ. / ศคล. 

กลยุทธที่  4 : พัฒนาระบบบริหารจัดการและธรรมาภิบาล Good Governance จัดระบบบริหารจัดการที่ เนนการ − รองอธิการบดีฝาย - สอ. / สสว./ 
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กลยุทธหลัก เปาประสงค ผูกํากับเปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

and Modern Management 

เพ่ือ พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการเพ่ือการบริหารงานแบบกระจายอํานาจ มี
คุณภาพและมีสวนรวม 

สงเสริม กํากับ ติดตาม มุงเนนการ
กระจายอํานาจ ตามบทบาท ความ
รับผิดชอบ ทุกพื้นท่ี มีสวนรวมคิด 
รวมทํา รวมพัฒนา ใชทรัพยากร
ตางๆรวมกันโดยยึดประโยชนสูงสุด
ขององคกร 

บริหาร ปชส. / สวท./ 
กนผ. / กพอ. / 

กบบ. / กค. 

กลยุทธที่  5 : สรางเครือขายและพัฒนามหาวิทยาลัยสูสากล Networking and 
Internationalization 

เพ่ือ สรางเครือขายความรวมมือกับสถาบันการศึกษาทั้งในและตางประเทศ
โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรเพ่ือพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริม
หลักสูตรและ พัฒนาโลกทัศน วิสัยทัศน จากประสบการณการศึกษาและทํางานกับ
ผูอื่นในสังคมแบบ พหุวัฒนธรรม (Multicultural and Life Skills Literacy) 

พัฒนาความสามารถ ความรู เชิง
วิชาการ วิจัย ทักษะชีวิต ทักษะการ
ทํางานของบัณฑิตและตอยอดองค
ความรูและวิสัยทัศนของบุคลากรใน
การพัฒนาท รัพยากรมนุษย ท่ี มี
คุณภาพของสังคมรวมกับเครือขาย
ตามมาตรฐานสากล 

− รองอธิการบดีฝาย
วิชาการและกิจการ
นักศึกษา 

- คณะ / สสว. / 
วิเทศสัมพันธ 

กลยุทธที่  6 : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู และการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยทั้งระบบ  Computer and Technology Literacy  

เพ่ือ พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการใหบริการและการบริหารจัดการ ในทุกภารกิจ
หลักของมหาวิทยาลัย 

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท้ัง
องคกร กําหนดใหบุคลากร และ
นักศึกษามีทักษะดานเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีไดมาตรฐานสากล 

− รองอธิการบดีฝาย
บริหาร 

- กนผ. / สวท. / 
สสว. / คณะ 

 

 

ตารางที่ 2 ตัวช้ีวัด/คาเปาหมาย 
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ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย 

University Matrics /  Key performance Indicators 

กลยุทธหลัก University 
KPIs/Metrics 
ความสําเร็จขององคกร
ตามพันธกิจ 

ผูกํากับ
หลัก 

หนวยนับ คาเปาหมาย Strategy 
Project 

2557 2558 2559 2560 2561 

1.พัฒนาและ
ปรับปรุง
กระบวนการเรียน
การสอน New 
Approach to 
Learning 
เพ่ือ เปนองคกรแหง
การเรียนรูและพัฒนา
บัณฑิตนักปฏิบัติท่ีมี
คุณภาพ สอดคลอง
กับความ  ตองการ
ของประเทศและ
แขงขันไดในระดับ
สากล 

1 จัดการศึกษา
รูปแบบ WiL ทุก
ระดับ สาขาวิชา 
คณะ เพิ่มมากขึ้น 

รองฯ
วิชาการ 

รอยละของ
หลักสูตร 

50 60 70 80 ทุกระดับ 1,4 

2 มีระบบกลไก
บัณฑิตวิทยาลัย 
เพื่อรองรับการจัด
การศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา 

รองฯ
วิชาการ 

ระบบ มีระบบ มีระบบ มีระบบ มีระบบ มีระบบ 4,5,9 

3 มีหลักสูตร
การศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาดาน
วิชาชีพครู เพ่ือ
พัฒนาบุคลากร
ของสถาบันการ
อาชีวศึกษา 

รองฯ
วิชาการ 

หลักสูตร  
(นับแบบ
สะสม) 

เตรียมการ 1 2 3 4 4,5 
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ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย 

University Matrics /  Key performance Indicators 

กลยุทธหลัก University 
KPIs/Metrics 
ความสําเร็จขององคกร
ตามพันธกิจ 

ผูกํากับ
หลัก 

หนวยนับ คาเปาหมาย Strategy 
Project 

2557 2558 2559 2560 2561 

4 ปรับกระบวนทัศน
การเรียนการสอน
แบบ 
Collaborative 
Learning,Project
-Based, 
Problem-Based, 
และ 
Competency-
Based  

รองฯ
วิชาการ 

รอยละ
หลักสูตร 

50 60 70 80 ทุกระดับ 5,7 

5 ปรับปรุงหลักสูตร
เดิมและพัฒนา
หลักสูตรใหม
ภายใตหลักการ
ผลิตบัณฑิต 
Hands-On 

รองฯ
วิชาการ 

รอยละ
หลักสูตร 

50 60 70 80 ทุกระดับ 4,5 
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ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย 

University Matrics /  Key performance Indicators 

กลยุทธหลัก University 
KPIs/Metrics 
ความสําเร็จขององคกร
ตามพันธกิจ 

ผูกํากับ
หลัก 

หนวยนับ คาเปาหมาย Strategy 
Project 

2557 2558 2559 2560 2561 

6 พัฒนาสื่อการ
เรียนรูและ
บทเรียน แบบ 
Modular 
System 

รองฯ
วิชาการ 

จํานวน  
Module 

5 8 10 12 15 5,6 

7 มีกระบวนการรับ
นักศึกษาเชิงรุก 
การเตรียมความ
พรอมของ บัณฑิต 
Hands-On 

รองฯ
วิชาการ 

กระบวนการ มีกระบวนการ มีกระบวนการ มีกระบวนการ มีกระบวนการ มีกระบวนการ 4,5 

8 เพิ่มประสิทธิภาพ
และพัฒนา
หองปฏิบัติการ 
(Lab) ให
ครอบคลุมทุก
คณะ ทุกพ้ืนที ่

รองฯ
วิชาการ 

รอยละของ
หอง Lab 

50 60 70 80 100 1 
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ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย 

University Matrics /  Key performance Indicators 

กลยุทธหลัก University 
KPIs/Metrics 
ความสําเร็จขององคกร
ตามพันธกิจ 

ผูกํากับ
หลัก 

หนวยนับ คาเปาหมาย Strategy 
Project 

2557 2558 2559 2560 2561 

9 พัฒนา 
Edutainment 
Library Center  

รองฯ
วิชาการ 

พ้ืนท่ี 6 6 6 6 6 1 

2.สรางความเปน
เลิศทางดานวิชาการ 
วิจัย และนวัตกรรม 
Community 
Research and 
Innovation 
เพ่ือ ผลิตผลงานวิจัย
ท่ีตอบสนองความ
ตองการของชุมชน
และเพ่ิมขีด
ความสามารถในการ 
แขงขันของประเทศ
และยกระดับคุณภาพ

10 มีการสงเสริมการ
ทํางานวิจัยเชิง
นโยบายและการ
รวมกลุมวิจัยขาม
สาขา (Research 
Cluster) 

รองฯ
วิจัย 

จํานวนกลุม
วิจัย 

5 6 7 8 9 7,9 

11 พัฒนาระบบ
บริหารงานวิจัย 
(บมเพาะนักวิจัย
หนาใหม ระบบพ่ี
เลี้ยง การ
ฝกอบรม การเขา
รวมกลุมวิจัย และ

รองฯ
วิจัย 

ระบบ มีระบบ มีระบบ มีระบบ มีระบบ มีระบบ 2,7 
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ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย 

University Matrics /  Key performance Indicators 

กลยุทธหลัก University 
KPIs/Metrics 
ความสําเร็จขององคกร
ตามพันธกิจ 

ผูกํากับ
หลัก 

หนวยนับ คาเปาหมาย Strategy 
Project 

2557 2558 2559 2560 2561 

ชีวิตของคนในสังคม สงเสริมการจัด
ประชุมวิชาการทั้ง
ระดับชาติและ
นานาชาติและ
จัดทําวารสาร
งานวิจัย) 

12 จัดตั้งกองทุนวิจัย
และพัฒนา
บุคลากร 

รองฯ
วิจัย 

ระบบ มีระบบ มีระบบ มีระบบ มีระบบ มีระบบ 2,7,11 

13 จัดสรรงบวิจัย
สนับสนุน
โครงการวิจัย 

รองฯ
วิจัย 

รอยละของ
งบประมาณ 

2 2.5 3 3.5 4 7 

14 สงเสริมการจัด
ประชุมวิชาการทั้ง
ระดับชาติและ
นานาชาติและ

รองฯ
วิจัย 

คร้ัง/ป 2 2 2 2 2 7,9 
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ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย 

University Matrics /  Key performance Indicators 

กลยุทธหลัก University 
KPIs/Metrics 
ความสําเร็จขององคกร
ตามพันธกิจ 

ผูกํากับ
หลัก 

หนวยนับ คาเปาหมาย Strategy 
Project 

2557 2558 2559 2560 2561 

จัดทําวารสาร
งานวิจัย 

15 ปรับปรุงระเบียบ
วาดวยการ
เบิกจาย
งบประมาณการ
วิจัย การเผยแพร
ผลงานใหมีความ
ยืดหยุน 

รองฯ
วิจัย 

การปรับปรุง มีการ
ปรับปรุง 

มีการ
ปรับปรุง 

มีการ
ปรับปรุง 

มีการ
ปรับปรุง 

มีการ
ปรับปรุง 

7,10 

16 ประเมินผล
งานวิจัย การยก
ยอง และใหรางวัล
นักวิจัย 

รองฯ
วิจัย 

คร้ัง/ป 1 1 1 1 1 7,9 

17 ปรับปรุงระเบียบ
การใหบริการ
วิชาการใหมีความ

รองฯ
วิจัย 

การปรับปรุง มีการ
ปรับปรุง 

มีการ
ปรับปรุง 

มีการ
ปรับปรุง 

มีการ
ปรับปรุง 

มีการ
ปรับปรุง 

7,10 
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ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย 

University Matrics /  Key performance Indicators 

กลยุทธหลัก University 
KPIs/Metrics 
ความสําเร็จขององคกร
ตามพันธกิจ 

ผูกํากับ
หลัก 

หนวยนับ คาเปาหมาย Strategy 
Project 

2557 2558 2559 2560 2561 

ยืดหยุนและ
คลองตัว 

18 สงเสริมการผลิต
ตํารา ผลงานวิจัย
และผลงานทาง
วิชาการ 

รองฯ
วิจัย 

จํานวน
ผลงาน/ป 

40 40 40 60 60 3,5 

19 จัดกิจกรรมการ
ถายทอด
เทคโนโลยีสูสังคม 
อุตสาหกรรมเชิง
พ้ืนท่ี (Area 
Base) ใหมากขึ้น 

รองฯ
วิจัย 

จํานวน
กิจกรรม 

6 6 8 12 12 8 

20 จัดกิจกรรม
สงเสริมการทํานุ
ศิลปวัฒนธรรม 
การรักษา

รองฯ
บริหาร 

จํานวน
กิจกรรม 

6 6 6 6 6 11 
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ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย 

University Matrics /  Key performance Indicators 

กลยุทธหลัก University 
KPIs/Metrics 
ความสําเร็จขององคกร
ตามพันธกิจ 

ผูกํากับ
หลัก 

หนวยนับ คาเปาหมาย Strategy 
Project 

2557 2558 2559 2560 2561 

สิ่งแวดลอม และ
การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชา
ติ โดยเนนการ
ใหบริการสังคม
แบบจิตอาสา  

21 จัดกิจกรรมการ
รักษาสิ่งแวดลอม 
และการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชา
ต ิ
 
 
 
 

รองฯ
บริหาร 

จํานวน
กิจกรรม 

6 6 6 6 6 11 

3.พัฒนาศักยภาพ 22 มีหลักสูตร รองฯ หลักสูตร เตรียมการ 1 2 3 4 5,9 
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ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย 

University Matrics /  Key performance Indicators 

กลยุทธหลัก University 
KPIs/Metrics 
ความสําเร็จขององคกร
ตามพันธกิจ 

ผูกํากับ
หลัก 

หนวยนับ คาเปาหมาย Strategy 
Project 

2557 2558 2559 2560 2561 

บัณฑิตและบุคลากร
ที่มีความสามารถ
เฉพาะทาง 
Competency 
and Good 
Citizenship 
(Humanization) 
เพ่ือ สรางบัณฑิต
และพัฒนาบุคลากร
ใหมีความสมบูรณ 

การศึกษาปริญญา
แบบกาวหนา 
(Double 
Degree) 

วิชาการ 

23 อาจารยมี
ศักยภาพและ
ความเชี่ยวชาญ 
โดยการฝงตัวทั้ง
ในและ
ตางประเทศ 

รองฯ
วิชาการ 

รอยละ 2 4 6 8 10 2,4, 

24 จัดตั้ง: Work 
Integrated 
Learning 
Development 
Center. 

รองฯ
วิชาการ 

ระบบ มีระบบ มีระบบ มีระบบ มีระบบ มีระบบ 4,5 
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ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย 

University Matrics /  Key performance Indicators 

กลยุทธหลัก University 
KPIs/Metrics 
ความสําเร็จขององคกร
ตามพันธกิจ 

ผูกํากับ
หลัก 

หนวยนับ คาเปาหมาย Strategy 
Project 

2557 2558 2559 2560 2561 

25 สงเสริมการเขาสู
ตําแหนงทาง
วิชาการ วาดวย
ผลงานการบริการ
สังคม และการฝก
ประสบการณ 
 
 

รองฯ
วิชาการ 

ระบบ มีระบบ มีระบบ มีระบบ มีระบบ มีระบบ 2 

26 ผลักดันใหเพ่ิม
จํานวน ผศ. รศ. 
และ ศ. ดวยระบบ
พ่ีเลี้ยง 

รองฯ
บริหาร 

รอยละของผู
ดํารง
ตําแหนงทาง
วิชาการ 
 

25 27 30 33 35 2 

27 จัดตั้งวิทยาลัย
นานาชาติและ
ศูนยภาษา 

รองฯ
วิชาการ 

ระบบ มีระบบ มีระบบ มีระบบ มีระบบ มีระบบ 9 
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ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย 

University Matrics /  Key performance Indicators 

กลยุทธหลัก University 
KPIs/Metrics 
ความสําเร็จขององคกร
ตามพันธกิจ 

ผูกํากับ
หลัก 

หนวยนับ คาเปาหมาย Strategy 
Project 

2557 2558 2559 2560 2561 

 
 

28 พัฒนาเกณฑ
มาตรฐาน
หลักสูตรฝกอบรม
ใหสามารถเทียบ
โอนและนับหนวย
กิตได 
 
 
 
 

รองฯ
วิจัย 

ระบบ มีระบบ มีระบบ มีระบบ มีระบบ มีระบบ 6 

4.พัฒนาระบบ
บริหารจัดการและ
ธรรมาภิบาล Good 
Governance and 

29 ปรับปรุงภูมิทัศน 
และสวนงาน
ใหบริการของ
มหาวิทยาลัยเขต

รองฯ
บริหาร 

พ้ืนท่ี 6 6 6 6 6 1 
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ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย 

University Matrics /  Key performance Indicators 

กลยุทธหลัก University 
KPIs/Metrics 
ความสําเร็จขององคกร
ตามพันธกิจ 

ผูกํากับ
หลัก 

หนวยนับ คาเปาหมาย Strategy 
Project 

2557 2558 2559 2560 2561 

Modern 
Management 
เพ่ือ พัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการ
เพ่ือการบริหารงาน
แบบกระจายอํานาจ 
มีคุณภาพและมีสวน
รวม 

พ้ืนท่ี 

30 พัฒนา 
กฎระเบียบ 
องคการนักศึกษา
ใหมีความยืดหยุน
ลดความซ้ําซอน 

รองฯ
วิชาการ 

ระบบ มีระบบ มีระบบ มีระบบ มีระบบ มีระบบ 3 

31 มีแผนพัฒนา
บริหารทรัพยากร
บุคคลเปนระบบ
อยางมี
ประสิทธิภาพ  

รองฯ
บริหาร 

หนวยงาน ทุก
หนวยงาน 

ทุก
หนวยงาน 

ทุก
หนวยงาน 

ทุก
หนวยงาน 

ทุก
หนวยงาน 

2 

32 บรรจุ แตงตั้ง
บุคลากรสาย
สนับสนุนให
เปนไปตามกรอบ
โครงสราง

รองฯ
บริหาร 

รอยละของ
การบรรจุตาม
แผน 

50 60 70 80 100 2 
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ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย 

University Matrics /  Key performance Indicators 

กลยุทธหลัก University 
KPIs/Metrics 
ความสําเร็จขององคกร
ตามพันธกิจ 

ผูกํากับ
หลัก 

หนวยนับ คาเปาหมาย Strategy 
Project 

2557 2558 2559 2560 2561 

มหาวิทยาลัยฯ  

33 ปรับปรุง แกไข 
กฎเกณฑ ระเบียบ 
เพื่อลดขั้นตอน
การขอตําแหนง
ทางวิชาการ 

รองฯ
บริหาร 

ปท่ีปรับปรุง ปที่ปรับปรุง ปที่ปรับปรุง ปที่ปรับปรุง ปที่ปรับปรุง ปที่ปรับปรุง 2 

34 ปรับปรุงระบบการ
บริหารจัดการ
งบประมาณ 
คาตอบแทน สิทธิ
ประโยชน และ
สวัสดิการของ
บุคลากรสาย
วิชาการและสาย
สนับสนุน 

รองฯ
บริหาร 

ปท่ีปรับปรุง ปที่ปรับปรุง ปที่ปรับปรุง ปที่ปรับปรุง ปที่ปรับปรุง ปที่ปรับปรุง 2 

35 เสริมทักษะสราง รองฯ คร้ัง/ป 1 1 1 1 1 2 
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ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย 

University Matrics /  Key performance Indicators 

กลยุทธหลัก University 
KPIs/Metrics 
ความสําเร็จขององคกร
ตามพันธกิจ 

ผูกํากับ
หลัก 

หนวยนับ คาเปาหมาย Strategy 
Project 

2557 2558 2559 2560 2561 

ผูนําและผูบริหาร
รุนใหม 

บริหาร 

36 สรางแรงจูงใจเพ่ือ
รักษาบุคลากรที่มี
คุณภาพและ
ประสิทธิภาพสูง 

รองฯ
บริหาร 

คร้ัง/ป 2 2 2 2 2 2 

37 ปรับปรุงคูมือการ
ปฏิบัติงาน 
(คําอธิบาย
ลักษณะงาน Job 
Description) 

รองฯ
บริหาร 

รอยละของ 
JD 

80 85 90 95 100 2 

38 ปรับปรุงโครงสราง
การบริหารจัดการ 
ใหมีความคลองตัว
และเปน
มาตรฐานสากล 

รองฯ
บริหาร 

ปท่ีปรับปรุง ปที่ปรับปรุง ปที่ปรับปรุง ปที่ปรับปรุง ปที่ปรับปรุง ปที่ปรับปรุง 2 
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ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย 

University Matrics /  Key performance Indicators 

กลยุทธหลัก University 
KPIs/Metrics 
ความสําเร็จขององคกร
ตามพันธกิจ 

ผูกํากับ
หลัก 

หนวยนับ คาเปาหมาย Strategy 
Project 

2557 2558 2559 2560 2561 

39 ปรับปรุงระเบียบ
วิธีการสําหรับการ
เสนอขอ
งบประมาณโดยให
มีสวนรวมของทุก
หนวยงาน 

รองฯ
บริหาร 

ปท่ีปรับปรุง ปที่ปรับปรุง ปที่ปรับปรุง ปที่ปรับปรุง ปที่ปรับปรุง ปที่ปรับปรุง 2 

40 พัฒนาบุคลากรให
ตรงกับความ
ตองการตาม
ภารกิจและ
ทิศทางในการ
พัฒนา
มหาวิทยาลัยฯ 

รองฯ
บริหาร 

รอยละ 50 60 70 80 90 2 

41 พัฒนาบุคลากร
เพื่อการจัดการ
ทรัพยสินและการ

รองฯ
บริหาร 

รอยละ 10 15 20 25 30 2 
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ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย 

University Matrics /  Key performance Indicators 

กลยุทธหลัก University 
KPIs/Metrics 
ความสําเร็จขององคกร
ตามพันธกิจ 

ผูกํากับ
หลัก 

หนวยนับ คาเปาหมาย Strategy 
Project 

2557 2558 2559 2560 2561 

จัดหารายได 

42 เรงรัดและจัดทํา 
ประกาศ ขอบังคับ 
ระเบียบ ท่ี
เกี่ยวของ
สอดคลองกับ
เหตุการณปจจุบัน 

รองฯ
บริหาร 

ปท่ีปรับปรุง ปที่ปรับปรุง ปที่ปรับปรุง ปที่ปรับปรุง ปที่ปรับปรุง ปที่ปรับปรุง 2 

43 จัดสรรอัตรากําลัง
และงบประมาณ 
ดวยความโปรงใส 
เปนธรรมบน
เงื่อนไขภารกิจ
ท่ีตั้งไว 

รองฯ
บริหาร 

ระบบ มีระบบ มีระบบ มีระบบ มีระบบ มีระบบ 2 

44 จัดสรร
งบประมาณการ
พัฒนาบุคลากร 

รองฯ
บริหาร 

รอยละของ
ประมาณ 

2 2.25 2.5 2.75 3 2 
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ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย 

University Matrics /  Key performance Indicators 

กลยุทธหลัก University 
KPIs/Metrics 
ความสําเร็จขององคกร
ตามพันธกิจ 

ผูกํากับ
หลัก 

หนวยนับ คาเปาหมาย Strategy 
Project 

2557 2558 2559 2560 2561 

อยางเปนธรรม
ตรวจสอบได 

45 บริหารจัด
การพลังงานโดย
การลดการใช
อยางมีนัยสําคัญ 
ไดผลผลิตเต็ม
ประสิทธิภาพ 
 

รองฯ
บริหาร 

รอยละของ
คาใชจายท่ี
ลดลง 

5 10 15 20 25 1 

46 ใหความสําคัญกับ
ระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา
อยางแทจริง 
 
 
 

รองฯ
บริหาร 

คะแนน
ประเมิน
คุณภาพ
การศึกษา
ภายใน 
 

4.00 4.21 4.31 4.41 4.51 2,9,10 
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ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย 

University Matrics /  Key performance Indicators 

กลยุทธหลัก University 
KPIs/Metrics 
ความสําเร็จขององคกร
ตามพันธกิจ 

ผูกํากับ
หลัก 

หนวยนับ คาเปาหมาย Strategy 
Project 

2557 2558 2559 2560 2561 

 

47 ตรวจสอบ
สถานการณ
บริหารตนทุน 
ความเสี่ยง ในการ
ดําเนินงาน  
 
 

รองฯ
บริหาร 

คร้ัง/ป 2 2 2 2 2 10 

5.สรางเครือขาย
และพัฒนา
มหาวิทยาลัยสูสากล 
Networking and 
Internationalizati
on 

48 สรางเครือขาย
รวมกับผูมีสวนได
สวนเสีย และศิษย
เกา ในการพัฒนา
และจัดกิจกรรม
ของมหาวิทยาลัย

รองฯ
วิชาการ 

จํานวน
เครือขาย 

5 8 10 12 15 4,5,6,8 
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ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย 

University Matrics /  Key performance Indicators 

กลยุทธหลัก University 
KPIs/Metrics 
ความสําเร็จขององคกร
ตามพันธกิจ 

ผูกํากับ
หลัก 

หนวยนับ คาเปาหมาย Strategy 
Project 

2557 2558 2559 2560 2561 

เพ่ือ สรางเครือขาย
ความรวมมือกับ
สถาบันการศึกษาท้ัง
ในและตางประเทศ
โดยเฉพาะการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษา
และบุคลากรเพ่ือ
พัฒนาหลักสูตร 
กิจกรรมเสริม
หลักสูตรและ พัฒนา
โลกทัศน วิสัยทัศน 
จากประสบการณ
การศึกษาและทํางาน
กับผูอื่นในสังคมแบบ 
พหุวัฒนธรรม 
(Multicultural and 

ฯ เพ่ือผลิตบัณฑิต
ในลักษณะหุนสวน
การจัดการศึกษา   

49 จัดตั้งหนวยงาน
รับผิดชอบ
โครงการ
พระราชดําริ 
 
 

รองฯ
วิจัย 

หนวยงาน เตรียมการ 1    8 

50 สงเสริมการจัดตั้ง
หอศิลป
มหาวิทยาลัยฯ 
และหอเกียรติยศ 
(Hall of Fame) 
 
 

รองฯ
บริหาร 

หนวยงาน เตรียมการ 1    1 
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ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย 

University Matrics /  Key performance Indicators 

กลยุทธหลัก University 
KPIs/Metrics 
ความสําเร็จขององคกร
ตามพันธกิจ 

ผูกํากับ
หลัก 

หนวยนับ คาเปาหมาย Strategy 
Project 

2557 2558 2559 2560 2561 

Life Skills 
Literacy) 

51 พัฒนา Student 
Care Center 
และ Student 
Affair สําหรับ
นักศึกษา
ตางประเทศ 
 
 

รองฯ
วิชาการ 

พ้ืนท่ี 6 6 6 6 6 1 

52 มีความรวมมือกับ
ศิษยเกาในการ
พัฒนาและจัด
กิจกรรมของ
มหาวิทยาลัยฯ 

รองฯ
บริหาร 

คร้ัง/ป 2 2 2 2 2 3 

53 ความรวมมือ การ
แลกเปลี่ยน
นักศึกษา นักวิจัย 

รองฯ
วิชาการ 

คร้ัง/ป 5 8 10 12 15 9 
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ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย 

University Matrics /  Key performance Indicators 

กลยุทธหลัก University 
KPIs/Metrics 
ความสําเร็จขององคกร
ตามพันธกิจ 

ผูกํากับ
หลัก 

หนวยนับ คาเปาหมาย Strategy 
Project 

2557 2558 2559 2560 2561 

อาจารย กับ
มหาวิทยาลัยใน
ตางประเทศ 

54 มีนักศึกษา
ตางประเทศเขามา
ศึกษาตอใน
มหาวิทยาลัยฯ 

รองฯ
วิชาการ 

จํานวนคน/
ป 

 5 10 15 20 9 

6.การพัฒนา
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการ
เรียนรู และการ
บริหารจัดการ
มหาวิทยาลัย ทั้ง
ระบบ Computer 
and Technology 
Literacy 

55 มีการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือ
การบริหารจัดการ
หลักสูตรและการ
สอน 

รองฯ
วิชาการ 

ระบบ มีระบบ มีระบบ มีระบบ มีระบบ มีระบบ 10 

56 จัดทําฐานขอมูล
กลาง และการ
ใหบริการแบบ 
One Stop 

รองฯ
บริหาร 

ระบบ เตรียมการ เตรียมการ มีระบบ มีระบบ มีระบบ 10 
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ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย 

University Matrics /  Key performance Indicators 

กลยุทธหลัก University 
KPIs/Metrics 
ความสําเร็จขององคกร
ตามพันธกิจ 

ผูกํากับ
หลัก 

หนวยนับ คาเปาหมาย Strategy 
Project 

2557 2558 2559 2560 2561 

เพ่ือ พัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือการ
ใหบริการและการ
บริหารจัดการ ในทุก
ภารกิจหลักของ
มหาวิทยาลัย 

Service 

57 พัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือ
จัดการเรียนการ
สอนรูปแบบ e-
Learning, 
e=Document 

รองฯ
บริหาร 

รอยละของ
วิชาที่เปด
สอน 

10 15 20 25 30 10 

58 ใชระบบ
สารสนเทศเพ่ือ
การจัดการ และ
บริหาร
มหาวิทยาลัย ให
ทํางานเต็ม
ศักยภาพ ดวยกล
ยุทธ Faster, 
Better, Cheaper 

รองฯ
บริหาร 

ระบบ 
 

มีระบบ มีระบบ มีระบบ มีระบบ มีระบบ 5,10 
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ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย 

University Matrics /  Key performance Indicators 

กลยุทธหลัก University 
KPIs/Metrics 
ความสําเร็จขององคกร
ตามพันธกิจ 

ผูกํากับ
หลัก 

หนวยนับ คาเปาหมาย Strategy 
Project 

2557 2558 2559 2560 2561 

59 บุคลากรแลนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยฯ 
เขาถึงระบบ
สารสนเทศที่มี
ประสิทธิภาพ 

รองฯ
บริหาร 

รอยละของผู
เขาถึงระบบ 

60 70 80 90 100 1,10 
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เปาหมายการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ณ ส้ินแผนกลยุทธ พ.ศ. 2561 

1. เปาหมายดานการผลิตบัณฑิต 
1.1 หลักสูตรและการเรียนการสอน  

เปดหลักสูตรระดับปวช.รวม 3 หลักสูตร ระดับปวส. 24 หลักสูตร ปริญญาตรีรวม 55 หลักสูตรและ
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 5 หลักสูตรรวม 87 หลักสูตร เพ่ือมุงสูการเปนมหาวิทยาลัย ที่ผลิตบัณฑิตนัก
ปฏิบัติ ตรงตามความตองการของผูใชบัณฑิตและสอดคลองกับความตองการของประเทศในการเพ่ิมอันดับ ขีด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศไทย โดยการเพ่ิมจํานวนบุคลากรดานการปฏิบัติ เพ่ิมและปรับปรุง
หลักสูตรที่เนนการเรียนรูจากประสบการณจริงและการบริการสังคม (Work-integrated Learning (WiL) / 
Experiential Learning ไมนอยกวารอยละ 80 ของทั้งหมด 

โดยจัดการเรียนการสอนที่เนนกระบวนการสรางประสบการณระหวางเรียนรวมทั้งใหความสําคัญกับ
ผลการเ รียนรูของนักศึกษา (Learning Outcomes) โดยวิธีการสอนเชน Active Learning, 
Problem/Project Based Learning และ จัดการศึกษาตามแนวศิลปวิทยาศาสตรที่บูรณาการเขากับการ
เรียนการสอนวิชาเฉพาะดาน เพ่ือสรางบัณฑิตที่พึงประสงค รวมถึงการเปด หลักสูตรที่มีการบูรณาการ 
ระหวางศาสตร (Multidisciplinary) เชน Energy, Biotechnology, Bioengineering, Nanotechnology, 
Materials, Robotics 

1.2 จํานวนนักศึกษา 
 ในปการศึกษา 2557 (ขอมูลภาคการศึกษาที่ 1) มีนักศึกษาใหมทั้งสิ้น 17,060 คน จําแนกเปน

นักศึกษาระดับ ปวช. 300 คน นักศึกษาระดับ ปวส. 1,700 คนปริญญาตรี 15,000 คน และระดับ
บัณฑิตศึกษา 60 คน  
  โดยมหาวิทยาลัยมีเปาหมายการ ผลิตบัณฑิตที่เปนผูนําการเปลี่ยนแปลงทางสังคม มีสมรรถนะความ
เปนพลโลก เพ่ือกาวสูคนคุณภาพในศตวรรษที่ 21 ดวยวิธีการอยางเปนระบบ ตั้งแตกระบวนการคัดเลือก
นักศึกษา กระบวนการการเรียนรูของนักศึกษา ทั้งในและนอกหองเรียน การพัฒนาอาจารยและนักศึกษา 
(Student Development Faculty & Professional Staff Development) ตลอดจนสรางโอกาสการเรียนรู
นอกหลักสูตรโดยเสริมกิจกรรมทั้งนอกหองเรียน และนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือพัฒนาทักษะความเปนคน อยาง
สมบูรณของบัณฑิต 

2. เปาหมายดานการวิจัยบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
2.1 ดานการวิจัย 

สาขาวิชาที่มีคะแนนการประเมินคุณภาพ ผลงานวิจัยเชิงวิชาการ  ระดับ “ดีถึงดีเยี่ยม” 10 สาขาวิชา 
รายไดจากงานวิจัย (ไมรวม NRU) ประมาณ 50 – 60 ลานบาท  มีผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการ นานาชาติ 
เทากับ 150 เร่ือง    มีบุคลากรที่ทํางานวิจัยคิดเปนรอยละ 80 ของบุคลากรเพ่ือการวิจัย  เพ่ิมจํานวนนักศึกษา
บัณฑิตศึกษาที่รับเขา เปน 10 เทาของปจจุบัน  

2.2 ดานบริการวิชาการ 
ทํางานบริการวิชาการเพื่อรับใชสังคม ถายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัย เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจทุก
ระดับตั้งแตฐานรากถึง อุตสาหกรรม เพ่ือเสริมสรางใหชุมชนและ เศรษฐกิจเขมแข็ง ทันการ
เปลี่ยนแปลงของ ประเทศและของโลกในอนาคต 
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2.3 ดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
สงเสริมหลักสูตรที่มีการบูรณาการ ความรูเชิงวิชาการดานวิทยาศาสตรและ เทคโนโลยีกับทักษะทาง

สังคมศาสตร และมนุษยศาสตรรวมทั้งทักษะชีวิต กิจกรรมนอกหลักสูตรและ สงเสริมการจัดกิจกรรมนักศึกษา
เชิงสรางสรรคและการจัดบริการชุมชนที่สรางจิตสํานึก พ้ืนฟู สงวนรักษา และเผยแพรขนบธรรมเนียม
ประเพณี ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติเพ่ิมขึ้น 

3. เปาหมายการใชระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการผลิตบัณฑิต 
ใหบริการระบบเครือขายหลักและเครือขายไรสายครอบคลุมทุกอาคาร ทุกพ้ืนที่ ภายในป2557 
ทรัพยากรสารสนเทศเปนแบบ Online Database/ e-Book/ e- Learning  และสงเสริมการเรียนรู

ทั้งในและนอกหองเรียน  บริการพื้นที่ที่สงเสริมการเรียนรูนอกหองเรียนครอบคลุมทั่วมหาวิทยาลัย และจัด
กิจกรรมเพื่อ สงเสริมการเรียนรูอยางตอเน่ือง  บริการคอมพิวเตอรและสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือการเรียน 
การสอนที่เพียงพอและทันสมัย 

มุงพัฒนาสูการเปน “e-University” ที่รองรับการ ใหบริการแบบ One Stop Service/ e-Service/ 
Self Service 

4. เครือขายความรวมมือและพัฒนามหาวิทยาลัยสูสากล 
พัฒนาโครงการและกิจกรรมกับมหาวิทยาลัยและองคกรทั้งในและตางประเทศที่ไดลงนามทําความ

รวมมือทางวิชาการแลว รวมทั้งพัฒนาความรวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเปาหมายเพ่ิมขึ้น 
สนับสนุนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร โดยเฉพาะการพัฒนาการจัดการเรียนการ

สอนรวมกัน การทําโครงการวิจัยรวมกัน เพ่ือสงเสริมการพัฒนาความเชื่อถือทางวิชาการ ใหกับสาขาวิชาตางๆ 
รวมทั้งการเพ่ิมจํานวนนักศึกษาและอาจารยตางชาติในมหาวิทยาลัย นอกจากน้ันควรสงเสริมกิจกรรม เพ่ือ
ขยายฐานจํานวนศิษยเกาเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัย ทั้งน้ีเพ่ือกาวสูเปาหมายในการสรางและพัฒนาเครือขาย
ความรวมมือและพัฒนามหาวิทยาลัยสูสากลดังนี้ 

ไดรับการจัดอันดับกลุมมหาวิทยาลัย ดาน Science  & Technology ที่เนนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัต ิ
100 อันดับแรกภายในป 2662 
มีสัดสวนหลักสตูรภาษาอังกฤษ และนานาชาติ : ภาษาไทย คิดเปน 2 : 8 
เพ่ิมนักศึกษาตางชาติเปน 1% ของจํานวนนักศึกษาทั้งหมด  
จํานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยน (Exchange student) ทั้งที่สงออกและที่รับเขาไมนอยกวา 100 คนตอป 
จํานวนอาจารยตางชาตเิขามาปฎิบัติงานสอน งานวิจัยในทุกคณะไมนอยกวา 2% ตอจํานวนอาจารย

แตละคณะ   
สนับสนุนใหบุคลากรสายวิชาการใหไปดําเนินกิจกรรมทางวิชาการ เชนไปเปน Visiting scholars 
Fellowship ฝงตัวในหองปฏิบัติการ รวมทั้งไปสอน ณ มหาวิทยาลัยเปาหมาย หรือทําโครงการวิจัย
รวม   ไมนอยกวา 10-20 คนตอป 
ใหเชิญอาจารยจากมหาวิทยาลัยในตางประเทศมาดําเนินกิจกรรมทางวิชาการ ณ มทร. ลานนา ไม
นอยกวา 10-20 คน เพ่ือเสริมความเขมแข็งดานการพัฒนาหลักสูตร พัฒนาเนื้อหาการสอนที่เนนการ
ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ การเรียน การสอนที่เนน competency-based learning 
นักศึกษาและบุคลากรมีระดับความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ อยูในระดับที่จะปฏิบัติงานได 
สนับสนุนการเรียนการสอนภาษาเพ่ือนบานเชนภาษาเมียนมาร จีน ญี่ปุน เกาหลี เปนตน 
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5. บุคลากร 

บริหารอัตรากําลังทุกระดับ/ประเภท คดิเปนสัดสวนบุคลากรสายวิชาการตอสายสนับสนุนเทากับ 6 : 4 
บุคลากรทุกระดับ มีสวนรวมมีจิตสํานึกรักองคกร และปรับเปลี่ยนทัศนคติ (Mind Set) ที่พรอมรับการ

เปลี่ยนแปลง และสรางมูลคาเพิ่มดานผลงานใหเกิดขึ้นกับองคกร 
  

6. โครงสรางพ้ืนฐาน (Infrastructure) 
หองปฏิบัติการ ครุภัณฑ และเคร่ืองมือปฏิบัติการ ไดรับมาตรฐานและสอดคลองกับหลักสูตรฐาน

สมรรถนะ  
สถานที่และสภาพแวดลอมทางกายภาพที่เอ้ือตอการเรียนรู (Learning Space) ในพ้ืนที่สวนตางๆของ

มหาวิทยาลัย ทุกพื้นที่  
เพ่ิมแหลงเรียนรูและใหบริการเชิงสรางสรรค (Edutainment Library and Innovative Learning 

Service) 
7. งบประมาณ 

มีสัดสวนรายรับ รัฐ : คาเลา เรียน : งานวิจัยและงานบริการ วิชาการอ่ืนๆ เทากับ 1 : 0.6 : 0.4 
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แผนกลยุทธสูการปฏิบัติ 

กลยุทธหลัก 1 : พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนNew Approach to Learning 

เพ่ือ : เปนองคกรแหงการเรียนรูและพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณภาพ สอดคลองกับความตองการของ
ประเทศและแขงขันไดในระดับสากล 

เปาประสงค : ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณลักษณะพึงประสงคของ มทร.ลานนา 

 

กลยุทธ กลวิธี/มาตรการ 

1. ปรับปรุงหลักสูตร กระบวนการ
เรียนการสอนที่มุงเนนผลลัพธการ
ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands-on) 

1.1 พัฒนากรอบคุณลักษณะที่พึงประสงคของบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands-on) มทร.
ลานนา 
1.2 เพิ่มและปรับปรุงหลักสูตรที่เนนการเรียนรูจากประสบการณจริงและการบริการ
สังคม (Work-integrated Learning (WiL) / Experience Learning /Service 
Learning) 
1.3 ปรับกระบวนทัศนการเรียนการสอนแบบ Collaborative Learning,Project-
Based, Problem -Based, และ Competency-Based เพิ่มมากข้ึน 

1.4 เพิ่มและปรับปรุงหลักสูตรทีบ่ ูรณาการระหวางศาสตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตร
เขาเปนสวนหนึ่งของหลักสูตร (Integrated Curriculum) 
1.5 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการดานการเรียนการสอนใหยืดหยุนสามารถรองรับ
รูปแบบที่หลากหลายและไมเปนลําดับขั้นและพรอมสําหรับการเรียนรูของนักศึกษาเชน
การลงทะเบียนการจัดตารางสอนและหองเรียนกฎระเบียบเปนตน 

1.6 ปรับปรุงการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (General Education : GEN 
ED) 
1.7  ปรับกระบวนการวัดและประเมินผลลัพธการเรียนรูเชิงสมรรถนะ (ความรู ทักษะ 
และทัศนคติ) ที่สามารถพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษาแบบเชิงกาวหนา (moves 
learning forward) 

2. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
สายวิชาการเพื่อเปนอาจารยมือ
อาชีพ 

2.1 พัฒนาศักยภาพของอาจารยใหมีความเชี่ยวชาญทางดานสมรรถนะวิชาชีพโดยการ
ฝงตัวทั้งในและตางประเทศ 

2.2 สงเสริมสถาบันการเรียนรู (Learning Institute)เพื่อพัฒนาคุณภาพอาจารย 
(Teachers Professional Development)  

2.3 พัฒนาระบบกลไกความกาวหนาสายวิชาการใหเหมาะสม เชน การเพิ่มจํานวน ผศ.
รศ.และ ศ.ดวยระบบพี่เลี้ยง 

2.4 สรางแรงจูงใจเพื่อรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพพรอมทั้งจัดหาบุคลากรสายวิชาการที่
มีคุณวุฒิและความเชี่ยวชาญเขาสูองคกร 

3. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
และหองปฏิบัติการ 

3.1 พัฒนาหองปฏิบัติการ ครุภัณฑ และเครื่องมือปฏิบัติการ (สอดคลองกับหลักสูตร) 

3.2 สงเสริมการจัดสถานที่และสภาพแวดลอมทางกายภาพที่เอ้ือตอการเรียนรู 
(Learning Space) ในพื้นที่สวนตางๆรอบมหาวิทยาลัย 
3.3 พัฒนาหองสมุดใหเปนแหลงเรียนรูและใหบริการเชิงสรางสรรค (Edutainment 
Library and Innovative Learning Service) 

ความคาดหมาย 
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1. บัณฑิตไดรับการตอบรับเขาทํางานในสถานประกอบการ หรือมีศักยภาพในการเปนผูประกอบการได
เอง ภายในระยะเวลา    1 ปหลังสําเร็จการศึกษา เพ่ิมขึ้น 

2. ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจตอคุณภาพของบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
3. นักศึกษามีผลลัพธการเรียนรู (Learning Outcomes) เปนไปตามมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพ และ

คุณลักษณะที่พึงประสงค 
4. นักศึกษามีสมรรถนะดานตางๆ (ภาษาอังกฤษ /ICT/ Soft Skill) ตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึง

ประสงค 
5. นักศึกษามีความพึงพอใจตอการสอนของอาจารย หองปฏิบัติการ ครุภัณฑ และเคร่ืองมือปฏิบัติการ 

และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
6. อาจารยมีศักยภาพและความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เปนไปตาม มาตรฐานสมรรถนะ และคุณลักษณะที่

พึงประสงค 
7. มหาวิทยาลัยฯ มีเครือขายรวมกับผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อผลิตบัณฑิตในลักษณะหุนสวนการจัด

การศึกษา 
8. อาจารยมีกระบวนการสอนแบบ Collaborative Learning,Project-Based, Problem -Based, 

และ Competency-Based เพ่ิมมากขึ้น 
 

กลยุทธหลัก 2 : สรางความเปนเลิศทางดานวิชาการ วิจัย และ นวัตกรรม Community Research and 
Innovation 

เพือ : ผลิตผลงานวิจัยทีตอบสนองความต้องการของชุมชนโดยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคม และ

เพิมขีดความสามารถในการแข่งขันระดับชาติ และภูมิภาค 

เป้าประสงค์ : ผลิตผลงานวิจัยทีมีคุณภาพสูงเป็นทียอมรับในระดับชาติและนานาชาติและมีศักยภาพใน

การสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจสิงแวดล้อมชุมชนและวัฒนธรรมตลอดจนนําผลงานวิจัยไป

ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมและนําไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 
 

กลยุทธ กลวิธี/มาตรการ 

1. พัฒนาศักยภาพและเพิ่ม
จํานวนนักวิจัยและนวัตกร 

1.1 พัฒนาระบบบมเพาะนักวิจัยหนาใหม (ระบบพี่เลี้ยงการฝกอบรมการเขารวมกลุม
วิจัยการสนับสนุนทุนวิจัยและการสงเสริม Mobility และ Attachment ในสถาบันวิจัย
ที่มีช่ือเสียงฯลฯ) 
1.2 สงเสริมการทําวิจัยประเด็นที่มุงพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในแนวทางการเรียนรูที่
บูรณาการกับการทํางาน (WiL) เพื่อใหเปนไปตามกรอบคุณลักษณะที่พึงประสงคของ
บัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands-on) มทร. ลานนา 
1.3 สงเสริมการผลิตและเผยแพรผลงานวิชาการ งานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ 
(ประชุมวิชาการ สัมมนา ฝกอบรม นิทรรศการ และแสดงบทบาทในวงวิชาชีพ) 
1.4 สรางระบบเสนทางอาชีพนักวิจัยสงเสริมความกาวหนาในอาชีพ ยกยอง และให
รางวัลนักวิจัย 
1.5 พัฒนากลไกและผลักดันการเขาสูตําแหนงทางวิชาการสายรับใชสังคมและสาย
ปฏิบัติงาน 
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กลยุทธ กลวิธี/มาตรการ 

2 เสริมสรางความเขมแข็งในการ
วิจัยที่เปนจุดแข็งและบูรณาการ
ตามความสําคัญเชิงยุทธศาสตร 
(ตามเอกลักษณของพื้นที่) 

2.1 การบริหารจัดการวิจัยต้ังแตตนทางกลางทางปลายทางสรางงานวิจัยสิ่งประดิษฐ 
นวัตกรรมและ ผลงานสรางสรรคเพื่อตอบสนองชุมชนและพัฒนาสูเชิงพานิช 

2.2 สงเสริมความรวมมือในการวิจัยแบบบูรณาการระหวางศาสตรและขยายผลแนว
ทางการบริหารจัดการแบบคลัสเตอร 

2.3 สงเสริมการทําวิจัยเชิงนโยบายเพื่อเพิ่มบทบาทในการกําหนดมาตรฐานแผนงาน
และวาระแหงชาติ 

2.4 ปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการภายในใหเอ้ือตอการบริจาค และลงทุน
เพื่อการวิจัยโดยใชกลไกทางภาษี 

2.5 สงเสริมการวิจัยเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูศิลปวัฒนธรรมของภูมิภาค 

3 พัฒนาปรับปรุงโครงสรางการ
บริหารจัดการที่มุงพัฒนาคุณภาพ
งานวิจัยและบริการวิชาการ 

3.1 จัดตั้งกองทุนวิจัยและบริการวิชาการ 

3.2 จัดตั้งสวนนวัตกรรมและเทคโนโลยี (Innovation and Technology Park) 

3.3 พัฒนาระเบียบเกณฑภาระงานเพื่อเอ้ือตอการพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ 
3.4 จัดตั้งศูนยอํานวยการและขับเคลื่อนงานโครงการหลวงและโครงการพระราชดําริ
ใหเปนหนวยงานของมหาวิทยาลัย 

4 พัฒนาและสงเสริมการวิจัยที่
แขงขันไดในระดับชาติและนานา 
ชาติ 

4.1 สรางความตระหนักดานทรัพยสินทางปญญาและจัดตั้ง Technology Licensing 
Office 
4.2 สงเสริมการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติเผยแพรผลงานสูสาธารณะ
และเขารวมเครือขายทางวิชาการโดยเฉพาะระดับภูมิภาค 

 

ความคาดหมาย 

1. มหาวิทยาลัยฯ มีกองทุนวิจัยที่มีศักยภาพในการจัดหาสรรคงบประมาณเพื่อสนับสนุนการทําวิจัยหรือ

พัฒนาบุคลากรไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2. หนวยงานมีศักยภาพในการจัดหางบประมาณเพ่ือสนับสนุนการทําวิจัยหรืองานสรางสรรคอยางมี

ประสิทธิภาพ 

3. บุคลากรสายวิชาการมีความสามารถในการผลิตผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่มีคุณภาพและมีการ

เผยแพรอยางกวางขวาง 

4. ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐมีคุณภาพและนําไปสูการใชประโยชนอยางเปนรูปธรรม 

5. เพ่ิมจํานวนผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ 

6. หนวยงานมีกิจกรรมการถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชนเชิงพ้ืนที่ (Area Base) เพ่ิมมากขึ้น 
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กลยุทธหลกั 3 : พัฒนาศักยภาพบัณฑิตและบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะทาง Competency and 

Good Citizenship (Humanization) 

เพ่ือ : สรางบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรใหมีความสมบูรณ 
เปาประสงค : บัณฑิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีสมรรถนะวิชาชีพ คุณธรรมและจริยธรรม จรรยาบรรณ
เชิงวิชาชีพอยูรวมกับผูอ่ืนไดในสังคมอยางมีความสุขพรอมกาวสู ศตวรรษที่ 21 
 

กลยุทธ กลวิธี/มาตรการ 

1. พัฒนาศักยภาพของ นักศึกษา
ใหมีความเปนมนุษยอยางสมบรูณ 
(ทักษะการเรียนรู ทักษะ ชีวิต และ
ทักษะวิชาชีพ) มีสุขภาวะที่ดี และ 
มีความสุข (Welfare) 

1.1 เพิ่มโอกาสการเรียนรูนอกหองเรียนและนอกมหาวิทยาลัย 

1.2 พัฒนาระบบหนวยกิตสะสมและการถายโอนหนวยกิต สําหรับกิจกรรมนอก
หลักสูตร (Extra-curriculum) 
1.3 เพิ่มขีดความสามารถของนักศึกษา บุคลากรและศิษยเกาใหมีสมรรถนะความเปน
สากล 21

st 
(21st-century skills) 

1.4 จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา เพื่อเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน (ASEAN) 
2. ปรับกระบวนการคัดเลือกและ
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาเชิงรุก
เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให
กลุมนักศึกษาใหม 

2.1 สรางรวมมือในการพัฒนาตัวปอนกับสถานศึกษาดานอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษา 
(โรงเรียนในเครือขาย) 

2.2 เชื่อมโยงกับโรงเรียนกลุมเปาหมาย องคกรนานาชาติเพื่อการประชาสัมพันธและ
ใหทุนการศึกษาโดยรวมกับงานกิจการนักศึกษาของสถาบันการศึกษาทั้งในและ
ตางประเทศ 
2.3 สงเสริมใหนักศึกษามีจิตอาสาทําหนาที่อนุรักษ ศิลปะและ วัฒนธรรม ภูมิปญญา 

3. พัฒนาทรัพยากรบุคคลใหมี
ความสามารถดานทักษะเพื่อสราง
ผลงานที่มีคุณคาแกองคกร 

3.1 กําหนดสมรรถนะ (Competency) ของบุคลากรใหครบทุกตําแหนงและจัดทํา
แผนพัฒนา บุคลากรใหสอดคลองกับสมรรถนะ (Competency) และจัดทําแผนพัฒนา
รายบุคคล (IDP : Individual Development Plan) 
3.2 สงเสริมผูที่มีศักยภาพสูงเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยมากขึ้นเพื่อใหเปนบุคลากรที
มีคุณภาพของมหาวิทยาลัยในอนาคต 

3.3 ปรับปรุงระบบการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ/ ผูชวยสอน และผูชวย
วิจัยใหความกาวหนาในสายอาชีพ 

3.4 ปรับปรุงระบบและระเบียบ การสรรหาโดยมุงเนนผูมีความสามารถพิเศษดาน
สมรรถนะวิชาชีพ 
3.5 สรางการมีสวนรวมของบุคลากรทุกระดับ (Employee Engagement) ปลุก
จิตสํานึกรักองคกร และปรับเปลี่ยนทัศนคติ (Mind Set) ใหพรอมรับการเปล่ียนแปลง 
เพื่อสราง มูลคาเพิ่มดานผลงานใหเกิดขึ้นกับองคกร 

4. การพัฒนานักศึกษาและ
บุคลากรใหมีคานิยมรวมและ
วัฒนธรรมองคกร (Core Value) 
ของ มทร.ลานนา 

4.1 ขับเคลื่อนศูนยศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาใหมีชีวิต 

4.2 จัดกิจกรรมถายทอดคานิยมองคกรสรางวัฒนธรรมและปลูกฝงคานิยมองคกร
ใหแกประชาคม มทร.ลานนา 

 

 

ความคาดหมาย 
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1. นักเรียน(อาชีวศึกษาและมัธยม)สนใจสมัครเขาศึกษาตอที่ มทร.ลานนา. เพ่ิมขึ้น 

2. คุณภาพของนักศึกษาใหมที่เขาศึกษาตอที่ มทร.ลานนา สูงขึ้น   

3. คุณภาพของประสบการณดานการศึกษาของนักศึกษา (Student Engagement) อยูในระดับดี  

4. นักศึกษาและศิษยเกาไดรับรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการและวิชาชีพทั้งใน

ระดับประเทศหรือนานาชาติ  

5. นักศึกษาและบุคลากรมีความเปนผูนํา มีความเปนคนอยางสมบูรณ (Humanization) และมี

พฤติกรรมตามคานิยมองคกร (Core Values) 

6. บุคลากรมีสมรรถนะ (Competency) ที่เหมาะสมตามตําแหนง มีศักยภาพสูง และมีสุขภาวะที่ดีใน

การทํางาน 

 

กลยุทธหลัก 4 : พัฒนาระบบบริหารจัดการและธรรมาภิบาล Good Governance and Modern 
Management 

เพ่ือ : พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการเพ่ือการบริหารงานแบบกระจายอํานาจ มีคุณภาพและมีสวนรวม 
เปาประสงค : จัดระบบบริหารจัดการที่เนนการสงเสริม กํากับ ติดตาม มุงเนนการกระจายอํานาจ ตาม
บทบาท ความรับผิดชอบ ทุกพ้ืนที่ มีสวนรวมคิด รวมทํา รวมพัฒนา ใชทรัพยากรตางๆรวมกันโดยยึด
ประโยชนสูงสุดขององคกร 
 

กลยุทธ กลวิธ/ีมาตรการ 

1. พัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมมาภิบาลเพื่อ
เพิ่มผลิตภาพใหกับองคกร 

1.1 ปรับปรุงกฎระเบียบขอบังคับของมหาวิทยาลัยฯ ใหมีประสิทธิภาพ ลดขั้นตอน
การปฏิบัติงาน ปฏิบัติไดจริงโดยใชหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 
1.2 พัฒนาขีดความสามารถผูบริหารและนําแนวทางบริหารการจัดการสมัยใหมเขามา
ปรับใชกับระบบบริหารมหาวิทยาลัย 
1.3 จัดทําแผนแมบทงานวิชาการ (Academic Master Plan : AMP) งานสนับสนุน 
และปฏิบัติตามแผนอยางชัดเจนเพื่อใชประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานและ
ผูบริหารและหัวหนาหนวยงานทุกระดับ 
1.4 ปรับปรุงระเบียบดานการเงิน การคลังของมหาวิทยาลัยฯ  (Pre – audited 
system) รวมทั้งวางระบบการตรวจสอบ (post – audited system) ใหทันยุคสมัย
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ เกิดความโปรงใสสามารถใชเปนเครื่องมือในการกํากับดูแลการ
บริหารงาน 
1.5 ปรับปรุงระเบียบขอบังคับ การบริหารงานบุคคลอยางรัดกุม รอบคอบสามารถ
ปฏิบัติไดจริง ลดการซํ้าซอน 

2. ปรับปรุงโครงสรางองคกรใหมี
ความยืดหยุน ลดระดับบังคับ
บัญชามุงตอบสนองและปรับตัวเทา
ทันการเปลี่ยนแปลง 

2.1 ปรับปรุงโครงสรางการบริหารใหมีความสอดคลองกับพันธกิจหนวยงานและ
เอกลักษณของพื้นที่ใหเปนมาตรฐานสากล 
2.2 พัฒนาและปรับปรุงโครงสรางองคกรการจัดการศึกษาและสภาพแวดลอมที่มุง
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

2.3 จัดตั้งบัณฑิตศึกษา เพื่อรองรับการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 

2.4 จัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ 
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กลยุทธ กลวิธ/ีมาตรการ 

3. ปรับปรุงระบบการบริหาร
งบประมาณและทรัพยสินที่มีอยูให
มีประสิทธิภาพและโปรงใส 

3.1 ปรับปรุงระบบและวิธีการการจัดสรรงบประมาณ ใหสอดคลองกับเปาหมายกล
ยุทธและพันธกิจโดยการมีสวนรวม 
3.2 ผลักดันแผนยุทธศาสตรการหารายได พัฒนาระบบฐานขอมูลทรัพยสิน โดยเนน
การหารายไดจากการใหบริการสังคมบริการวิชาการ และงานวิจัย 
3.3 เสริมสรางความม่ันคงของเงินคงคลังและเพิ่มรายไดจากสินทรัพยที่มีอยูของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
3.4 เตรียมความพรอมในการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับ (ป 2562) 

3.5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการดานการเงินการคลังใหคลองตัวและโปรงใส 
(Governance) 

4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
องคกรและทรัพยากรมนุษยใหมี
ประสิทธิภาพ 

4.1 ปรับปรุงประสิทธิภาพการส่ือสารภายในและภายนอกองคกร โดยอาศัยความ
เชื่อมโยงระหวางผูบริหารและผูปฏิบัติในทุกระดับ 

4.2 เพิ่มชองทางการประชาสัมพันธที่หลากหลายอาทิ สื่อสังคม ออนไลน โซเชียล 
เน็ทเวิรค 

4.3 มีความรวมมือกับศิษยเกาในการพัฒนาและจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ 

5. รักษาสิ่งแวดลอมที่ดีและลด
มลภาวะ มุงสูการเปน 
มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green 
Environment) 

5.1 สงเสริมการพัฒนาและออกแบบภูมิทัศนรวมทั้งการจัดสวนและพื้นที่ใชสอย ใน
ทุกพื้นที่ของ มทร.ลานนา  (Park University) 

5.2 สงเสริมการพัฒนาทรัพยากรและส่ิงแวดลอมเพื่อการอนุรักษพลังงานอยางคุมคา
และประหยัด (Save Energy Buildings) 

 

ความคาดหมาย 

1. ผูรับบริการมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ 

2. มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) และมี

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

3. มหาวิทยาลัยกาวไปสูการเปนองคกรแหงการเรียนรูที่มีการจัดการความรู เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน 

4. มหาวิทยาลัยมีระบบการประกันคุณภาพที่ผานการรับรองจากหนวยงานภายนอก 

5. มหาวิทยาลัยมีโครงสรางการบริหารจัดการ ใหมีความคลองตัวและเปนมาตรฐานสากล 

6. ตนทุนตอหนวยทุกผลผลิตลดลง 

7. มีระบบการจัดการทรัพยสินและการจัดหารายไดที่เปนมาตรฐาน 

8. การสื่อสารภายในองคกรมีประสิทธิภาพ 
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กลยุทธหลัก 5 : การสรางเครือขายและพัฒนามหาวิทยาลัยสูสากลNetworking and Internationalization 

เพ่ือ : สรางเครือขายความรวมมือกับสถาบันการศึกษาทั้งในและตางประเทศโดยเฉพาะการแลกเปลี่ยน
นักศึกษาและบุคลากรเพื่อพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตรและ พัฒนาโลกทัศน วิสัยทัศน จาก
ประสบการณการศึกษาและทํางานกับผูอื่นในสังคมแบบ พหุวัฒนธรรม (Multicultural and Life Skills 
Literacy) 
เปาประสงค :  พัฒนาความสามารถ ความรูเชิงวิชาการ วิจัย ทักษะชีวิต ทักษะการทํางานของบัณฑิตและตอ
ยอดองคความรูและวิสัยทัศนของบุคลากรในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพของสังคมรวมกับเครือขาย
ตามมาตรฐานสากล 
 

กลยุทธ กลวิธี/มาตรการ 

1. พัฒนาเครือขายความรวมมือกับ
องคกรและสถาบันการศึกษาทั้งใน
และตางประเทศ 

1.1 สรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาทั้งในและ
ตางประเทศ 

1.2 สงเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารยกับมหาวิทยาลัยและ
สถาบันการศึกษาเปาหมายทั้งในและตางประเทศ 

1.3 สรางเครือขายนักวิจัยทั้งในและตางประเทศ 

1.4 สงเสริมการพัฒนาการจัดการศึกษารวมกับสถานประกอบการหรือมหาวิทยาลัย
ทั้งในและตางประเทศ 

1.5 สรางกลไกเพื่อเพิ่มจํานวนนักศึกษานานาชาติใน มทร.ลานนา 

2. เสริมสรางสมรรถนะดาน
ภาษาตางประเทศของนักศึกษาและ
บุคลากร 

2.1 สงเสริมใหนักศึกษาและอาจารยใหมีความเช่ียวชาญภาษาตางประเทศ 

2.2 สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ภาษาเพื่อนบานอาเซียนรวมทั้ง
ภาษาจีน ญี่ปุน เกาหลี เปนตน 

2.3 สนับสนุนใหมีการวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษและ
ภาษาตางประเทศอ่ืน 

2.4 สนับสนุนใหมีการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยสําหรับชาวตางชาติ 
3. ปรับปรุงระบบบริหารจัดการเพื่อ
มุงสูสากล 

3.1 จัดตั้งศูนยการศึกษานานาชาติและวิเทศสัมพันธใหเปนหนวยงานกลางดาน
กิจการนานาชาติและความรวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเปาหมายใน
ตางประเทศ 

3.2 พัฒนาระบบบริการนักศึกษาและบุคลากรตางชาติ 

3.3 พัฒนาส่ือประชาสัมพันธการจัดการกิจกรรมศูนยการศึกษานานาชาติและวิเทศ
สัมพันธเปนภาษาอังกฤษ 
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ความคาดหมาย 

1. มหาวิทยาลัยมีเครือขายพันธมิตรทั้งในและตางประเทศที่มีความรวมมืออยางมีพัฒนาการและตอเน่ือง 

2. ผลงานทางวิชาการ สามารถนําไปใชประโยชน เพ่ือการพัฒนาและตอบสนองปญหาของชุมชนสังคม

และทองถิ่น 

3. มหาวิทยาลัยมีภาพลักษณที่ดีตอหนวยงานภายนอก 

4. มหาวิทยาลัยเปนที่ยอมรับในระดับประเทศและนานาชาต ิ

5. มหาวิทยาลัยมีระบบการบริหารจัดการที่เปนสากล ทั้งมาตรฐานการผลิตบัณฑิต การวิจัยและบริการ

วิชาการ ศิลปวัฒนธรรม และสภาพแวดลอม 

6. นักศึกษาและบุคลากรมีสมรรถนะเปนสากล 

 

กลยุทธหลัก 6 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู และการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยทั้ง
ระบบ  Computer and Technology Literacy  

เพ่ือ : พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการใหบริการและการบริหารจัดการ ในทุกภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย 
เปาประสงค : พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งองคกร กําหนดใหบุคลากร และนักศึกษามีทักษะดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ไดมาตรฐานสากล 
 

กลยุทธ กลวิธ/ีมาตรการ 

1. พัฒนาการใหบริการระบบ
สารสนเทศใหครอบคลุมท่ัวถึง 
และเขาถึงไดอยางมีประสิทธิภาพ 

1.1 พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ ใหครอบคลุมทุกพื้นที่ของมหาวิทยาลัย สามารถ
รองรับเทคโนโลยีท่ีทันสมัย และเขาถึงไดอยางมีประสิทธิภาพ 

1.2 พัฒนาระบบการใหบริการสารสนเทศใหไดมาตรฐาน ทั้งดานการใหบริการ การรักษา
ความปลอดภัยของขอมูล และการบริหารจัดการ 

2. นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชทุก
ระบบงานภายในมหาวิทยาลัยฯ 

2.1 จัดทําระบบฐานขอมูลกลาง เชื่อมขอมูลดานการเงิน การวางแผนงบประมาณ การ
ประกันคุณภาพ นักศึกษา หลักสูตร บุคลากร ในทุกพื้นที่ สําหรับการใหบริการขอมูล
สารสนเทศของมหาวิทยาลัย 

2.2 พัฒนาระบบการใหบริการแบบ One-Stop Service ณ จุดใหบริการทุกเขตพื้นท่ีและ
ระบบ e-Service สําหรับใหบริการผานระบบอินเทอรเน็ต 

2.3 พัฒนาระเบียบการใชระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ใหมีการใชงานในทุก
ระบบงานอยางมีประสิทธิภาพ 

2.4 สนับสนุนการใชขอมูลสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ (Decision Support System: 
DSS) 

3. กําหนดใหบุคลากร และนักศึกษา
มีทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ท่ีไดมาตรฐานสากล 

3.1 กําหนดระดับความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษากอนสําเร็จ
การศึกษา ตามมาตรฐานสากล 
3.2 กําหนดสมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรแตละสวนงาน ตาม
มาตรฐานสากล 
3.3 พัฒนาสื่อการเรียนรูและบทเรียนออนไลนที่มีคุณภาพ และ สนับสนุนการเรียนรูนอก
หลักสูตรผานระบบออนไลน 
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กลยุทธ กลวิธ/ีมาตรการ 

3.4 สงเสริมใหใชระบบออนไลน เชน Social Media ในการสื่อสารในมหาวิทยาลัยเพื่อ
การประชาสัมพันธใหเขาถึงบุคลากรทุกกลุม 

 

ความคาดหมาย 

1. บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ เขาถึงระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ 

2. มหาวิทยาลัยมีระบบการใหบริการแบบ  One Stop Service 

3. มหาวิทยาลัยใชระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ และบริหารมหาวิทยาลัย ในทุกๆ พ้ืนที่ ใหทํางาน

เต็มศักยภาพดวยกลยุทธ Faster, Better, Cheaper 
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โครงการหลักตามแผนกลยุทธ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตามที่ไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 

โครงการหลัก คณะกรรมการ  

1 โครงการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  อ.ชาคริต ชูวุฒยากร  
อ.สมศักดิ์ วรรณชัย 

2 โครงการพัฒนาบุคลากร HRD & HRM  ดร.ชวชาต สุคนธปฏิภาค  
พ.จ.อ.อํานาจ ใจคําฟู 

3 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต นักศึกษาและบุคลากร : (เชิงวิชาการ,ทักษะชีวิต)  ผศ.ดร.พีระ จูนอยสุวรรณ  
ผศ.เทอดทูล โตคีรี 

4 โครงการ CO- OP  ดร.นิวัตร มูลปา  
ดร.พลกฤษณ ทุนคํา 
ดร.วรวลัญช รุงเรืองศรี 

5 โครงการผลิตบัณฑิต Hands On  ผศ.สมเกียรต ิวงษพานิช 

6 โครงการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย อ.ภฤศพงศ เพชรบุล 

7 โครงการสวนนวัตกรรม Innovation Park / COE  ดร.ภาสวรรธน วัชรดํารงศักดิ ์ 
ดร.นเรศ อินตะวงค  
ดร.อังกูร วองตระกูล 

8 โครงการสนองงานอันเนื่องมาจากพระราชดําริและการนําองคความรูไปใชประโยชนสูสังคม  อ.แมน ตุยแพร 

9 โครงการยกระดับมหาวิทยาลัยสูสากล  ดร.ยุพเยาว ดรุณ 

10 โครงการ Cockpit ; พัฒนาขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ (Data Information Center)  อ.เผาภิญโญศ ฉิมพะเนาว 

11 โครงการพัฒนาวัฒนธรรมองคกร  ดร.ศิรประภา ชัยเนตร 
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บทที่ 4 

การบริหารจัดการและการขับเคลื่อนแผนกลยุทธไปสูการปฏิบัติ 

 การขับเคลื่อนแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยสูการปฏิบัติ ขึ้นอยูกับความชัดเจนของแผนและการ
บริหารจัดการแผนสูการปฏิบัติ โดยอาศัยความรับรู เขาใจ และตระหนักถึงภารกิจและความรับผิดชอบรวมกัน
ของทุกภาคสวนในการพัฒนา มหาวิทยาลัยภายใตทิศทางที่ไดกําหนดรวมกัน ดังน้ันเพ่ือใหการขับเคลื่อนเกิด
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การบริหารจัดการแผน กลยุทธสูการปฏิบัติ จึงควรมีแนวทางดังน้ี    

1. การมีสวนรวมและสรางความรูความเขาใจใหทุกหนวยงานตระหนักถึงความสําคัญและพรอมเขา
รวมในการผลักดันแผนฯ 11 ไปสูการปฏิบัติ โดยการประชาสัมพันธและการสื่อสารใหทุกหนวยงานตระหนัก
และยอมรับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยตลอดจนผลักดันใหทุกหนวยงานนําประเด็นการพัฒนาไปผสมผสานใน
การจัดทําแผนกลยุทธของหนวยงาน   

2. การเชื่อมโยงระหวางแผนกลยุทธกับแผนระดับหนวยงานตางๆ และจัดทําแผนพัฒนาเฉพาะดาน
หรือแผนการลงทุน พรอมจัดสรรงบประมาณใหสอดคลองกับแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย 

3. สรางกลไกการประสานงานระหวางหนวยงาน มทร.ลานนา ใหขับเคลื่อนกิจกรรม/โครงการ ใหมี
ความกาวหนา อยางตอเน่ือง และมีการแลกเปลี่ยนขอมูล จัดเก็บ เผยแพร และถายทอดความรูซ่ึงกันและกัน 
โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเปนเคร่ืองมือในการสื่อสาร พรอมทั้งจัดทําฐานขอมูลที่ทุกหนวยงาน
สามารถเขาถึงและใชประโยชนไดงาย สรางชองทางใหประชาคม มทร.ลานนา มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและ
รวมกิจกรรมการพัฒนาอยางตอเน่ือง 

4. เพ่ิมประสิทธิภาพกลไกรับผิดชอบการขับเคลื่อนแผนฯ ที่ชัดเจน สามารถขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ  
ในระดับมหาวิทยาลัยและระดับหนวยงานไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยกําหนดใหคณะผูบริหารในระดับ
มหาวิทยาลัยและ หนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบในประเด็นการพัฒนาที่เก่ียวของ นําแผนฯ มาเปนกรอบการ
ดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม พรอมกําหนดเปาหมายในการดําเนินงานในแตละปที่ชัดเจน และใชเปนเง่ือนไข
ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

5. เสริมสรางบทบาทของทุกภาคสวนใหสามารถขับเคลื่อนแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ โดย ปรับทัศนคติในทางบวกและวิธีการทํางานของบุคลากรใหพรอมรับมือกับความเปลี่ยนแปลง
และกระตือรือรนตอการมีสวน รวมกันสรางองคกรที่มีประสิทธิภาพดีขึ้น ผลักดันและสนับสนุนใหทุกหนวยงาน
ในทุกระดับ ตั้งแตคณะ สาขา สาขาวิชา หรือหนวยงานมีบทบาทในการพัฒนามหาวิทยาลัยใหมากขึ้น 

6. ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงแผนกลยุทธใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยาง
สม่ําเสมอ พรอมทั้งปรับเปลี่ยนแผนการดําเนินงานใหสอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนไป โดยยังคงมี
เปาประสงคของแผนกลยุทธเปนหลัก พรอมทั้งสรางตัวชี้วัดการพัฒนาที่สามารถนําไปใชกํากับการดําเนินงาน
ตามเปาหมายหลักไดอยางมีประสิทธิภาพ โดย สนับสนุนใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการ หรือคณะทํางาน หรือ
หนวยงานภายใตแผนกลยุทธ เพ่ือติดตามความกาวหนา และความสําเร็จของโครงการตางๆ ตลอดจนพัฒนา
ระบบฐานขอมูลใหเชื่อมโยงเปนเครือขายในทุกระดับ ทั้งฐานขอมูลระดับ มหาวิทยาลัยและระดับหนวยงาน
ยอย 
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บทที่ 5 

การติดตามประเมินผลแผนกลยุทธ มทร.ลานนา (พ.ศ.2557-2561) 

การติดตามประเมินผลแผนกลยุทธเปนเคร่ืองมือสําคัญในการตรวจสอบและสนับสนุนการดําเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ใหบรรลุเปาประสงคตามที่กําหนดไว เพ่ือใหผูบริหารและ
ผูปฏิบัติงานทราบถึงความสําเร็จหรือความลมเหลวในการดําเนินงาน และนําไปสูการปรับเปลี่ยนแนวทางการ
ดําเนินการเพ่ือแกไขปญหาอุปสรรคใหเหมาะสมทันตอสถานการณและสามารถบรรลุผล สําเร็จตามเปาหมาย
ได โดยจัดทําระบบการติดตามและประเมินผลอยางมี ประสิทธิภาพ ดังน้ี 

1. การติดตามความกาวหนาและการประเมินแผนกลยุทธและนโยบายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลลานนา ผูบริหารของมหาวิทยาลัยไดมีการใหความสําคัญ เพ่ือตรวจสอบและติดตามสําเร็จของการ
ดําเนินงานอยางตอเนื่องโดยไดพัฒนาตัวชี้วัดที่สอดคลองกับเปาหมายหลักของมหาวิทยาลัย 

2. กลไกการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ  (พ.ศ.2557-2561) 
2.1 การติดตามประเมินผลการพัฒนาระดับหนวยงาน โดยการติดตามความกาวหนาของการ

ดําเนินงาน (Monitoring) ในหนวยงานระดับพื้นที่/คณะ/ วิทยาลัย/สํานัก/ สถาบัน ที่ตองรายงานผลการ
ดําเนินงานทุกรอบ 6 เดือน ตอคณะผูบริหารมหาวิทยาลัย ซึ่งมีอํานาจในการตรวจสอบผลการดําเนินงานและ
ประสิทธิภาพของการใชงบประมาณของหนวยงานตางๆ ตลอดจนการเสนอแนะใหมีการทบทวนการปรับแนว
ทางการปฏิบัติงานและการจัดสรรงบประมาณใน รอบ 6 เดือนถัดไป 

2.2 การประเมินผลการดําเนินงาน (Evaluation) ในภาพรวม ซ่ึงเปนการวัดผลสําเร็จในการ
ดําเนินงาน ภายใตประเด็นการพัฒนา โดยเปรียบเทียบกับเปาหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จ (KPI) ที่กําหนดไว 
พรอมทั้งประเมินผลผลิต (Output) ผลลัพธ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) ที่เกิดขึ้น โดยมีรอบการ
ประเมินผลแผนกลยุทธ แบงเปน 2 ระยะ คือระยะคร่ึงแผน (ป2559) และระยะสิ้นสุดแผน (ป2561) เพ่ือนํา
ผลการประเมินมาปรับปรุงแผนกลยุทธ และวางแผนกลยุทธในฉบับตอไป 

2.3 การพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศสําหรับการติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ โดย
พัฒนาระบบฐานขอมูลสําหรับการติดตามผลการดําเนินงานของหนวยงาน และประเด็นการพัฒนาตาม
เปาหมายหลัก เพื่อใหทุกหนวยงาน สามารถรายงานผลการดําเนินงานไดสะดวก และขอมูลมีความถูกตอง
แมนยํา ซ่ึงเปนประโยชนตอการวางแผนและ ติดตามประเมินผลในระดับตางๆ ใหมีความสัมพันธสอดคลองไป
ในทิศทางเดียวกันมากขึ้น 

2.4 ใชระบบโครงขายสารสนเทศเชื่อมโยงฐานขอมูลที่มีอยูทั้งขอมูลดานนักศึกษา ดานการวิจัย
และบริการวิชาการ ดานบุคลากร และดานงบประมาณ (MIS) เพ่ือการวิเคราะหขอมูลและประเมินผลที่มี
ประสิทธิภาพ อันนําไปสูการสรางระบบสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจของผูบริหาร (DSS)    
 

 

 

 






