
ระยะ 4 ปี 2562 2563 2564 2565

ร้อยละของบัณฑิตทีม่ีงานท าตรงสาขาวชิาชีพมีงานท าภายใน 1 ปี หลังส าเร็จการศึกษา ร้อยละ 80 70 75 75 80 รองอธกิารบดีฝ่ายวชิาการ
และกิจการนักศึกษา

กพน.

จ านวนเครือข่ายความร่วมมือด้านการผลิตบัณฑิตระหวา่งมหาวทิยาลัย องค์กรภาครัฐและ
เอกชนทัง้ในและต่างประเทศ ทีไ่ด้ด าเนินการร่วมกัน

เครือข่าย 40 10 20 30 40 รองอธกิารบดีฝ่ายวชิาการ
และกิจการนักศึกษา

สวท.

1.ร้อยละของจ านวนนักศึกษาทีเ่ป็นไปตามแผนรับนักศึกษา ร้อยละ 100 85 90 95 100 รองอธกิารบดีฝ่ายวชิาการ
และกิจการนักศึกษา

สวท.

2.สัดส่วนการรับนักศึกษาสายวชิาชีพต่อสายวชิาการ เป็น 70:30 หรือนักศึกษาจากกลุ่มคน
วยัเรียนต่อวยัท างาน

คน 20,000 
(14,00:6,000)     

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

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

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

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

รองอธกิารบดีฝ่ายวชิาการ
และกิจการนักศึกษา

สวท.

3.ร้อยละหลักสูตรวชิาชีพหรือหลักสูตรปฏิบัติการต่อหลักสูตรวชิาการ ทีส่ร้างบัณฑิตนัก
ปฏิบัติมืออาชีพทีใ่ช้เทคโนโลยเีป็นฐาน

ร้อยละ 50 20 30 40 50 รองอธกิารบดีฝ่ายวชิาการ
และกิจการนักศึกษา

คณะ

4.ร้อยละของหลักสูตรทีจ่ัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ร้อยละ 100 85 90 95 100 รองอธกิารบดีฝ่ายวชิาการ
และกิจการนักศึกษา

คณะ

5.ร้อยละของนักศึกษาทุกชัน้ปีได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้มีทักษะและคุณลักษณะทีพ่ึง
ประสงค์ของมหาวทิยาลัย

ร้อยละ 100 85 90 95 100 รองอธกิารบดีฝ่ายวชิาการ
และกิจการนักศึกษา

คณะ

6.ร้อยละของนักศึกษาทีผ่่านการประเมินสมรรถนะวชิาชีพ ร้อยละ 100 70 80 90 100 รองอธกิารบดีฝ่ายวชิาการ
และกิจการนักศึกษา

คณะ

7.ร้อยละของบัณฑิตทีเ่ป็นผู้ประกอบการ ร้อยละ 20 5 10 15 20 รองอธกิารบดีฝ่ายวชิาการ
และกิจการนักศึกษา

คณะ

8.ร้อยละของอาจารยท์ีไ่ด้รับความรู้จากการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนแบบ
ศตวรรษที ่21 และวชิาชีพทีเ่หมาะสมทีส่ามารถประยกุต์ใช้ได้จริง

ร้อยละ 100 80 85 90 100 รองอธกิารบดีฝ่ายวชิาการ
และกิจการนักศึกษา

สวท.

9.ร้อยละของอาจารยป์ระจ าหลักสูตรทีจ่ัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผลลัพธก์ารเรียนรู้ ร้อยละ 100 100 100 100 100 รองอธกิารบดีฝ่ายวชิาการ
และกิจการนักศึกษา

สวท.

ร่างแผนยทุธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา 2561-2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562)

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ได้จ านวนนักศึกษาทีม่ีคุณลักษณะทีเ่หมาะสมตามแผนการรับนักศึกษาของแต่ละหลักสูตร

ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ/์ ตวัชี้วัด 

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้กระบวนการจัดการศึกษาของหลักสูตรผลิตบัณฑิตวิชาชีพนักปฏิบัติทีเ่น้นการมีผลลัพธ์การเรียนรูแ้ละสมรรถนวิชาชีพ

กลยุทธ์ที ่1.1 พัฒนากระบวนการรับนักศึกษาและผลิตตัวป้อนสายวิชาชีพ

เปา้หมายหน่วยนับ
ผู้ก ากับ ผู้รับผิดชอบหลัก

ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการศึกษาเพ่ือผลิตก าลังคนนักวิชาชีพที่เน้นปฏิบัติการ (Hands-On)
เป้าประสงค์ เพ่ือพัฒนาและผลิตก าลังคนนักปฏิบัติในสาขาวิชาชีพ ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศให้มีความเข้มแข็ง ยัง่ยนื และยดึมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ

กลยุทธ์ที ่1.3 พัฒนาอาจารย์ให้สามารถจัดการเรียนรูท้ีเ่น้นผลลัพธ์การเรียนรู้
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้อาจารย์ของมหาวิทยาลัยมีความรูค้วามสามารถในการจัดการเรียนรูท้ีเ่น้นผลลัพธ์การเรียนรู้

กลยุทธ์ที ่1.2 พัฒนากระบวนการจัดการศึกษานักปฏิบัติ Hands-On
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ระยะ 4 ปี 2562 2563 2564 2565
ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ/์ ตวัชี้วัด 

เปา้หมายหน่วยนับ
ผู้ก ากับ ผู้รับผิดชอบหลัก

10.ร้อยละของหลักสูตรทีน่ักศึกษามีผลการเรียนรู้เป็นไปตามทีห่ลักสูตรก าหนด ร้อยละ 95 80 85 90 95 รองอธกิารบดีฝ่ายวชิาการ
และกิจการนักศึกษา

คณะ

11.ร้อยละหลักสูตรวชิาชีพ หรือหลักสูตรปฏิบัติการ ทีส่ร้างบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพทีใ่ช้
เทคโนโลยเีป็นฐาน

ร้อยละ 60 20 30 40 60 รองอธกิารบดีฝ่ายวชิาการ
และกิจการนักศึกษา

คณะ

12.ร้อยละของหลักสูตรบูรณาการ การเรียนรู้กับการท างาน ร้อยละ 20 5 10 15 20 รองอธกิารบดีฝ่ายวชิาการ
และกิจการนักศึกษา

คณะ

13.ร้อยละนักศึกษาชัน้ปีสุดท้ายทีผ่่านเกณฑ์การสอบทักษะด้านภาษา ร้อยละ 100 70 80 90 100 รองอธกิารบดีฝ่ายวชิาการ
และกิจการนักศึกษา

คณะบริหารฯ

14.ร้อยละนักศึกษาชัน้ปีสุดท้ายทีผ่่านเกณฑ์การสอบทักษะด้านไอที ร้อยละ 100 80 85 90 100 รองอธกิารบดีฝ่ายวชิาการ
และกิจการนักศึกษา

สวส.

15.ร้อยละของนักศึกษาผ่านการส่งเสริมทักษะการด ารงชีวติ การท างานในศตวรรษที ่21 
และพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตทีพ่ึงประสงค์ของมหาวทิยาลัย

ร้อยละ 100 80 85 90 100 รองอธกิารบดีฝ่ายวชิาการ
และกิจการนักศึกษา

กพน.

จ านวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทีไ่ด้ประโยชน์จากการใช้ผลงานวจิัย ผลงานสร้างสรรค์ การบริการ
วชิาการ และนวตักรรม

หน่วยงาน 200 50 50 50 50 รองอธกิารบดีฝ่ายวจิัย
และบริการวชิาการ

สถช.

งบประมาณและมูลค่าทรัพยากรทีไ่ด้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทัง้
ภายในประเทศและต่างประเทศเพือ่ส่งเสริมพันธกิจของมหาวทิยาลัยด้านการวจิัย นวตักรรม
และการบริการวชิาการ

ล้านบาท 525 100 125 150 150 รองอธกิารบดีฝ่ายวจิัย
และบริการวชิาการ

สวพ.

มูลค่าทัง้ทางตรงและทางอ้อมของเครือข่ายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทีเ่กิดจากการน า
ผลงานวจิัย ผลงานสร้างสรรค์ การบริการวชิาการและนวตักรรม

ล้านบาท 825 150 225 225 225 รองอธกิารบดีฝ่ายวจิัย
และบริการวชิาการ

สวพ.

16.จ านวนผลงานวจิัย บริการวชิาการและนวตักรรมทีน่ักศึกษามีส่วนร่วมและสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์

ผลงาน 700 100 150 200 250 รองอธกิารบดีฝ่ายวจิัย
และบริการวชิาการ

สถช.

17.จ านวนผลงานวชิาการและผลงานสร้างสรรค์ หรือการได้รับการจดอนุสิทธบิัตร หรือ
สิทธบิัตร หรือเป็นผลงานวชิาการรับใช้สังคม หรือผลงานทีท่ าร่วมกับอุตสาหกรรม

ผลงาน 1,500 300 350 400 450 รองอธกิารบดีฝ่ายวจิัย
และบริการวชิาการ

สวพ.

18.สัดส่วนมูลค่าเพิม่ของผลตอบแทนต่อการลงทุนจากโครงการวจิัยและโครงการบริการ
วชิาการทัง้ทางตรงและทางอ้อม

สัดส่วน 0.8 0.5 0.6 0.7 0.8 รองอธกิารบดีฝ่ายวจิัย
และบริการวชิาการ

สถช.

กลยุทธ์ที ่2.1 บูรณาการงานวิจัย บริการวิชาการและนวัตกรรมให้เกิดประโยชน์ส่งผลลัพธ์ต่อผู้เรียนสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้บุคลากรและนักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ความรูท้างวิชาการและวิชาชีพตามหลักสูตรก่อให้เกิดผลงานวิจัย การบริการวิชาการและนวัตกรรมทีส่ร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

เป้าประสงค์ พัฒนาผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ การบริการวิชาการ นวัตกรรม และก าลังคน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ยทุธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือการเติบโตร่วมกับการพัฒนาประเทศ

กลยุทธ์ที ่1.4 สร้างบัณฑิตให้มีทักษะทีพึ่งประสงค์ ทีม่ีลักษณะเหมาะสมในการใช้ชีวิตและท างานในศตวรรษที ่21
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้บัณฑิตทีจ่บการศึกษามีทักษะทีพึ่งประสงค์ มีลักษณะเหมาะสมในการใช้ชีวิตและท างานในศตวรรษที ่21
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ระยะ 4 ปี 2562 2563 2564 2565
ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ/์ ตวัชี้วัด 

เปา้หมายหน่วยนับ
ผู้ก ากับ ผู้รับผิดชอบหลัก

19.ร้อยละของอาจารยท์ีไ่ด้รับความรู้จากการพัฒนาทักษะการวจิัย บริการวชิาการ ที่
สามารถน าไปสู่การได้รับทุนสนับสนุนการวจิัย บริการวชิาการ หรือผลงานตีพิมพ์ หรือ
น าไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน

ร้อยละ 100 60 70 80 100 รองอธกิารบดีฝ่ายวจิัย
และบริการวชิาการ

สวพ.

20.ระดับความส าเร็จของแผนงานวจิัย บริการวชิาการ และนวตักรรมของมหาวทิยาลัย ร้อยละ 90 60 70 80 90 รองอธกิารบดีฝ่ายวจิัย
และบริการวชิาการ

สวพ.

21.มูลค่าจากการบริหารจัดการงบประมาณ สินทรัพย ์และทรัพยสิ์นทางปัญญา ทีม่าจาก
งานวจิัยบริการวชิาการและนวตักรรมของมหาวทิยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ล้านบาท 100 10 20 30 40 รองอธกิารบดีฝ่ายวจิัย
และบริการวชิาการ

สวพ.

22.จ านวนผลงานวจิัย ผลงานสร้างสรรค์ นวตักรรม และผลงานบริการวชิาการทีไ่ด้รับการ
เผยแพร่ในระดับชาติ และนานาชาติ

ผลงาน 1,800 300 400 500 600 รองอธกิารบดีฝ่ายวจิัย
และบริการวชิาการ

สวพ.

23.ร้อยละของบุคลากรทีไ่ด้รับการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวจิัย ผลงานสร้างสรรค์ 
นวตักรรม และผลงานบริการวชิาการ ในระดับชาติและนานาชาติ

ร้อยละ 50 20 30 40 50 รองอธกิารบดีฝ่ายวจิัย
และบริการวชิาการ

สวพ.

จ านวนรางวลัทีไ่ด้รับด้านศิลปวฒันธรรม ภูมิปัญญาล้านนา ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม
และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

รางวลั 24 6 6 6 6 รองอธกิารบดีฝ่ายกิจการ
พิเศษ

ศวธ.

24.ร้อยละของนักศึกษาและบุคลากรมีพฤติกรรมทีแ่สดงออกถึงการรับรู้ในด้าน
ศิลปวฒันธรรมภูมิปัญญาล้านนา และทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม

ร้อยละ 100 80 90 95 100 รองอธกิารบดีฝ่ายกิจการ
พิเศษ

ศวธ.

25.จ านวนโครงการ/กิจกรรม ด้านศิลปวฒันธรรม ภูมิปัญญาล้านนาและทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อมทีบู่รณาการกับการเรียนการสอนหรือกิจกรรมนักศึกษา หรือหน่วยงานภายนอก

โครงการ/
กิจกรรม

100 80 90 95 100 รองอธกิารบดีฝ่ายกิจการ
พิเศษ

ศวธ.

26.จ านวนองค์ความรู้ด้านศิลปวฒันธรรม ภูมิปัญญาล้านนา และทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อม และมีการน าไปใช้ประโยชน์โดยนักศึกษามีส่วนร่วม

องค์ความรู้ 8 2 2 2 2 รองอธกิารบดีฝ่ายกิจการ
พิเศษ

ศวธ.

กลยุทธ์ที ่3.1 สร้างการรับรูใ้นคุณค่า ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา และทรัพยากรธรรมชาติสิง่แวดล้อม
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้นักศึกษาและบุคลากรรับรูใ้นคุณค่า ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา และทรัพยากรธรรมชาติสิง่แวดล้อม

กลยุทธ์ที ่3.2 ส่งเสริมนักศึกษาให้ประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา และทรัพยากรธรรมชาติสิง่แวดล้อมในการพัฒนาตนเองและสังคม
วัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมนักศึกษาประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา และทรัพยากรธรรมชาติสิง่แวดล้อมในการพัฒนาตนเองและสังคม

ยทุธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างนักศึกษาและบุคลากรให้มีเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ความภาคภูมิใจทางศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เป้าประสงค์  เพ่ือปลูกฝังค่านิยมและส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรให้ตระหนักในคุณค่า ศิลปวัฒนธรรมความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถ่ิน การท านุบ ารุง ศิลปะวัฒนธรรมไทย ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วัตถุประสงค์ เพ่ือสร้างผลงานวิจัย นวัตกรรมและการบริการวิชาการ ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ และนานาชาติ

กลยุทธ์ที ่2.2 พัฒนาระบบบริหารงานวิจัย การบริการวิชาการและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย
วัตถุประสงค์ เพ่ือการพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและสร้างรายได้เพ่ิมขององค์กรจากทรัพย์สินทางปัญญา

กลยุทธ์ที ่2.3 ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ นวัตกรรม และผลงานบริการวิชาการ ในระดับชาติ และนานาชาติ
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ระยะ 4 ปี 2562 2563 2564 2565
ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ/์ ตวัชี้วัด 

เปา้หมายหน่วยนับ
ผู้ก ากับ ผู้รับผิดชอบหลัก

27. ผลงานทางด้านศิลปวฒันธรรม ภูมิปัญญาล้านนา และทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม   
 ทีเ่กิดประโยชน์กับตนเองและสังคมโดยนักศึกษามีส่วนร่วม

ผลงาน 40 10 10 10 10 รองอธกิารบดีฝ่ายกิจการ
พิเศษ

ศวธ.

28.จ านวนชุมชนทีน่ าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาโดยนักศึกษาและบุคลากร
มีส่วนร่วม

ชุมชน 24 6 6 6 6 รองอธกิารบดีฝ่ายกิจการ
พิเศษ

ศวธ.

29.จ านวนโครงการ/กิจกรรมทีน่ักศึกษาและบุคลากรน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้
ให้เกิดประโยชน์

โครงการ/
กิจกรรม

40 10 10 10 10 รองอธกิารบดีฝ่ายกิจการ
พิเศษ

ศวธ.

ร้อยละผลการประเมินของมหาวทิยาลัยทางด้านหลักธรรมาภิบาล  ตามเกณฑ์การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

ร้อยละ 95 80 85 90 95 รองอธกิารบดีฝ่ายบริหาร
และสวสัดิการ

สอ.

มีระบบและกลไกการบริหารจัดการระหวา่งภาครัฐและเอกชนทัง้ในและต่างประเทศ ทีไ่ด้
ด าเนินการร่วมกัน

ระบบ/กลไก 5 2 3 4 5 รองอธกิารบดีฝ่ายบริหาร
และสวสัดิการ

สอ.

30.ระดับผลการประเมินของมหาวทิยาลัยทางด้านหลักธรรมาภิบาล ร้อยละ 95 80 85 90 95 รองอธกิารบดีฝ่ายบริหาร
และสวสัดิการ

สอ.

31.ระดับความพึงพอใจของบุคลากรด้านภาวะความสุข ระดับ ดีมาก ดี ดี ดีมาก ดีมาก รองอธกิารบดีฝ่ายบริหาร
และสวสัดิการ

สอ.

32.ร้อยละของหน่วยงานหลัก (16 หน่วยงาน) ทีบ่ริหารแผนงาน แผนงบประมาณให้เป็นไป
ตามเป้าหมายของรัฐบาล ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80 ภายใต้การบริหารงานด้วยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ร้อยละ 80 80 80 80 80 รองอธกิารบดีฝ่ายนโยบาย
และพัฒนาระบบ

กนผ.

33.ร้อยละความส าเร็จของตัวชีว้ดัของกลยทุธท์ีเ่ป็นไปตามเป้าหมายของแผน (ไม่ต่ ากวา่ร้อย
ละ 80)

ร้อยละ 80 80 80 80 80 รองอธกิารบดีฝ่ายนโยบาย
และพัฒนาระบบ

กนผ.

34.ร้อยละความพึงพอใจของผู้บริหารต่อการใช้ระบบสารสนเทศเพือ่การบริหารและการ
ตัดสินใจ

ร้อยละ 95 80 85 90 95 รองอธกิารบดีฝ่ายนโยบาย
และพัฒนาระบบ

สวส.

35.ระดับผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวทิยาลัย ตามเกณฑ์ สกอ . คะแนน ดีมาก ดี ดี ดีมาก ดีมาก อธกิารบดี สปก.

***ประชุมการจัดท าแผนงานโครงการตามแผนปฏบิัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วันที่ 9-11 ตุลาคม 2561

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้การบริหารจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

กลยุทธ์ที ่4.1 พัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยภายใต้หลักธรรมาภิบาล
วัตถุประสงค์ เพ่ือการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยภายใต้หลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ที ่3.3 ส่งเสริมการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาตนเองและสังคม
วัตถุประสงค์ เพ่ือนักศึกษาและบุคลากรมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาตนเองและสังคม

ยทุธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการบริหารจัดการและการสร้างฐานวัฒนธรรมองค์กร
เป้าประสงค์  เพ่ือมหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการอยา่งมีธรรมาภิบาล เพ่ิมประสิทธภิาพและประสิทธผิล และสร้างค่านิยมร่วม

กลยุทธ์ที ่4.2 บริหารจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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