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ขอมูลพื้นฐานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
จุดมุงหมาย วัตถุประสงค และภารกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาตั้งขึ้นมาเพื่อตอบสนองผูมีสวนไดสวนเสียในพื้นที่ ในการ
พัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อสรางความเขมแข็งใหกับพื้นที่ จึงไดมีการกําหนดวัตถุประสงคไวใน
มาตรา 7 ของ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ความวา “ใหมหาวิทยาลัย เปน
สถาบันอุดมศึกษาดานวิชาชีพและเทคโนโลยี มีวัตถุประสงคใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่
เน น การปฏิ บั ติ ทํ า การสอน ทํ า การวิ จัย ผลิ ต ครู วิ ช าชี พ ให บ ริ การทางวิ ช าการในดา นวิ ท ยาศาสตร แ ละ
เทคโนโลยีแกสังคม ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และอนุรักษสิ่งแวดลอม โดยใหผูสําเร็จอาชีวศึกษามีโอกาส
ในการศึกษาตอดานวิชาชีพเฉพาะทางระดับปริญญาเปนหลัก” จากวัตถุประสงคขางตน ไดกําหนดใหมีภารกิจ
หลัก 5 ดาน คือ ภารกิจการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ ทะนุบํารุงศิล ปวัฒนธรรมและรักษา
สิ่งแวดลอม และการบริหารจัดการ
ตราประจํามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เดิมมีฐานะเปนสวนหนึ่งของ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ซึ่งหมายความถึง สถาบันอันเปนมงคลแหงพระราชา สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล มีต ราประจําเปนรูป
วงกลม ภายใตม หาพิ ชั ย มงกุฎ ภายในวงกลมเป นรู ป ดอกบั วบาน 8 กลี บ ล อมรอบ หมายถึ ง ทางแหง
ความสําเร็จ มรรค 8 และความสดชื่น เบิกบาน กอใหเกิดปญญา แผขจรไปทั่วสารทิศ ภายในดอกบัวเปนตรา
พระราชลัญจกรบรรจุอยู หมายถึง สัญลักษณและเครื่องหมายประจําองคพระมหากษัตริยข องรัช กาลที่ 9 ซึ่ง
พระองคเปนผูพระราชทานนามวา “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล” บนตรารูปวงกลมมีพระมหาพิชัย
มงกุ ฎ ครอบและมี เ ลข ๙ อยู หมายถึ ง รัช กาลที่ ๙ ดา นล างของตราวงกลมทํ า เป นกรอบโคง รองรับ ชื่ อ
“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา” คั่นปดทายของกรอบดวยลวดลายดอกไมทิพยประจํายามทั้งสอง
ขาง หมายถึง ความเจริญรุงเรือง แจมใส เบิกบาน
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ประวัติความเปนมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาจัดตั้งเปนสถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญา ครั้งแรกเมื่อ
วันที่ 27 กุมภาพันธ พ.ศ. 2518 โดยพระราชบัญญัติวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา พ.ศ. 2518 ใชชื่อ
สถาบันวา “วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา” ตอมาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระราชทานนามวา
“สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล” เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2531 และมีพระราชบัญญัติเ ปลี่ยนชื่อวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเปนสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2532
นับเปนโอกาสดีของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลที่ประเทศไทยไดประกาศใชกฎหมายการศึกษาฉบับ
แรก คือ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ที่สงผลใหมีการรวมการจัด การศึกษาทุกระดับไวใน
กระทรวงเดียวกัน คือ กระทรวงศึกษาธิการ และใหสถาบันอุดมศึกษาที่ส อนระดับปริญญาตรีมาอยูในสังกัด
เดียวกัน คือ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รวมทั้งการกระจายอํานาจสูสถานศึกษา ใหมีการบริหาร
จัดการที่เปนอิสระคลองตัวในรูปแบบของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐหรือสถาบันอุด มศึกษาในกํากับรัฐ ดังนั้น
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล จึงไดดําเนินการปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัติส ถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.
2518 เพื่อใหมีโครงสรางการบริหารและการจัดการศึกษา ที่ส อดคลองกับแนวทางพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ และยกฐานะจาก สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เปน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แหง ตาม
พระราชบัญญัติมหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ใหไว ณ วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2548 โดย
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลล า นนา เป น 1 ใน 9 ของมหาวิ ท ยาลั ย กลุ ม ราชมงคล ซึ่ ง เป น
สถาบันอุดมศึกษาดานวิชาชีพและเทคโนโลยี มีวัตถุประสงคในการจัดการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพ
ชั้นสูงที่เนนการปฏิบัติ ทําการสอน ทําการวิจัย ผลิตครูวิชาชีพ ใหบริการทางวิชาการในดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแกสังคม ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และอนุรักษสิ่งแวดลอม โดยใหผูสําเร็จอาชีวศึกษามีโอกาส
ในการศึกษาตอดานวิชาชีพเฉพาะทางระดับปริญญาเปนหลัก และตั้งปณิธานแนวแนที่จะรวมพัฒนาประเทศ
ใหเจริญกาวหนาทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยมิใชเพียงแตการใหความรูทางดานวิชาการเทานั้น แตรวมถึง
การสรางประสบการณเพื่อใหบุคคลมีศักยภาพและความสามารถทางทักษะวิชาชีพเพิ่มขึ้น เปนคนที่มองโลกใน
แง ดี มี คุ ณธรรม จริ ย ธรรมและมี โลกทัศ น ที่ กว า งไกล สามารถปรั บตั วเข า กั บสถานการณต า ง ๆ ไดอ ย าง
ทันทวงที
2.4 เอกลักษณ (Uniqueness) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
เอกลักษณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เปนกรอบแนวทางในการการพัฒนา เปนกลไก
สํา คั ญ ในการขั บ เคลื่ อนและสรา งความเข าใจมหาวิท ยาลั ย สู เ ป าหมายแห งความสํ า เร็ จ ประกอบด วย
อุตสาหกรรมเกษตร เกษตรปลอดภัย ความหลากหลายทางชีวภาพและความมั่นคงทางอาหาร เทคโนโลยีและ
การจัดการเพื่อชุมชน การคาและบริการจัดการเทคโนโลยี วัฒนธรรมทองถิ่นและนวัต กรรม อาหารสุขภาพ
และพันธุกรรมพืช เพื่อใหมีเปาหมายเดียวกัน สูการเปน “มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อชุมชน”
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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
สะพรั่งโนมลงมา เปรีย บเสมือนคุณลักษณะของบัณฑิ ตที่ถึงพรอมดวยคุณธรรม 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 ซึ่งเปนที่ตั้งของวิทยาเขตภาคพายัพ
หนวยงานทั้ง 7 มีสถานที่ตั้งดังนี้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ภาคพายัพ เชียงใหม (เจ็ดลิน)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ภาคพายัพ
เชียงใหม(เจ็ดลิน) ตั้งอยูภายในเมืองโบราณ “เวียงเจ็ด
ลิน” หรือเมืองเชษฎบุรี เลขที1่ 28 ถนนหวยแกว ตํา บล
ชางเผือก อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม หางจากตัวเมือง
ประมาณ 6 กิโลเมตร ปจจุบันมีเนื้อที่ประมาณ 115 ไร
โดยมีคณะที่เปดสอนทั้งหมด 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
ภาพผังแม่บท มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลล้ านนา ภาคพายัพเชียงใหม่

(เจ็ดลิน)
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ภาคพายัพ เชียงใหม (เจ็ดยอด)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลา นนา ภาค
พายัพ(เจ็ดยอด) ตั้งอยูเลขที่ 95 ถนนเชียงใหมลํ า ปาง ตํ า บลช า งเผื อ ก อํ า เภอเมื อ ง จั ง หวั ด
เชี ย งใหม มี 1 คณะ คื อ คณะศิ ลปกรรมและ
สถาปตยกรรมศาสตร มีเ นื้อที่ 10 ไร โทรศัพท
0-5341-4250-2 โทรสาร 0-5341-4253

www.chiangmai.rmutl.ac.th

ภาพผังแม่บท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้ านนา ภาคพายัพ เจ็ดยอด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงราย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงรายตั้งอยูที่
บริเวณ “นิคมแมลาว” กิโลเมตรที่799 อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย
มีพื้นที่รวมประมาณ 5,000 ไร ลักษณะพื้นที่เปนพื้นที่ภูเขา 3,500 ไร
และเปนพื้นที่ราบ 1,500 ไร โดย มีพื้นที่ใช สอย ปจจุบัน 740 ไร 2
งาน 18 ตารางวา มีลักษณะภูมิประเทศเปนพื้นที่ราบตอเนื่องกับพื้นที่
ลาดเชิงเขา
ปจจุบันเปดการเรียนการสอน 2 ระดับคือ
ประกาศนียบัตร(ปวส.) และปริญญาตรี 2 จํานวนคณะ ไดแก คณะ
วิศวกรรมศาสตร และคณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร เลขที่ 99
หมู1 0 ตํา บลทรายขาว อํา เภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120
โทรศัพท 0-5372-3979 โทรสาร 0-5372-3977-8

Website: www.chiangraicampus.rmutl.ac.th

ภาพผั งแม่บท มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลล้ านนา เชียงราย
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ลําปาง และสถาบันวิจัยเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลา นนา ลํา ปาง และ
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีการเกษตร ตั้งอยูกิโลเมตรที่ 719 ถนน
พหลโยธิน หมูที่ 17 ตํา บลพิชั ย อํา เภอเมือง จังหวัดลํา ปาง
หางจากตัวเมืองลําปางประมาณ 12 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั่งหมด
1,381 ไร เลขที่ 202 หมู 11 ตําบลพิชัย อําเภอเมือง จังหวัด
ลํา ปางปจ จุบันเปดการเรี ยนการสอน ทั้งสิ้น 3 คณะ ไดแ ก
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร คณะบริหารธุรกิจ
และศิลปะศาสตร และคณะวิศวกรรมศาสตรเลขที่ 200 -202
หมูที่ 17 ตํา บลพิ ชัย อํา เภอเมือ ง จัง หวัด ลํา ปาง 52000
โทรศั พ ท 0-5434-2547-8 โทรสาร 0-5434-2549
Website: www.lpc.rmutl.ac.th และโทรศัพท 05434-2553 โทรสาร 0-543 4-2550 Website:

www.lartc.rmutl.ac.th
ภาพผังแม่บท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้ านนา ลําปาง และสถาบันวิจัยเทคโนโลยีการเกษตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา พิษณุโลก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา พิษณุโลก ชื่อเดิมวา
“โรงเรียนเกษตรกรรมพิษณุโ ลก ” ตั้ง อยูเ ลขที่ 52 หมู 7
ตําบลกรา ง อํา เภอเมืองพิษณุโ ลก จังหวัดพิษณุโ ลก มีเนื้อที่
ประมาณ 571 ไร 3 งาน 15 ตารางวา ห า งจากตัว เมือ ง
พิษณุโลก ประมาณ 10 กิโลเมตรปจจุบันเปดการเรียนการ
สอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) และระดับ
ปริ ญญาตรี ทั้ง สิ้ น 3 คณะ ได แ ก คณะวิ ท ยาศาสตร แ ละ
เทคโนโลยี ก ารเกษตร คณะบริห ารธุรกิ จและศิ ลปะศาสตร
และคณะวิศวกรรมศาสตร
ตั้งอยูเลขที่ 52 หมูที่ 7
ตํา บลบา นกร า ง อํา เภอเมือง จั งหวัด พิษ ณุโ ลก 65000
โทร ศั พ ท 0-5 5 2 9 -8 4 3 8 โ ทรส า ร 0 -5 5 2 9 -8 4 4 0
Website: www.plc.rmutl.ac.th

ภาพผังแม่บท มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลา นนา ตาก ตั้งอยู
เลขที่41หมู 7 ถนนพหลโยธิน ตํา บลไมงาม อํา เมือง
จัง หวั ดตาก มี เนื้ อที่ ประมาณ 230 ไร หา งจากตั ว
เมือ งประมาณ 2 กิโ ลเมตรปจจุบัน มีก ารเรียนการ
สอนทั้ง ระดับปริญญาตรีและระดับประกาศวิชาชี พ
ชั้นสูง (ปวส.) ใน 4 คณะ ไดแก คณะบริหารธุรกิ จ
และศิ ล ปศา สตร คณะวิ ศ วกรรมศาสตร คณะ
วิท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ก ารเกษตร และคณะ
ศิลปกรรมและสถาปตยกรรมศาสตรเ ลขที่ 41 ถนน
พหลโยธิ น ตํา บลไมงาม อํ า เภอเมือง จัง หวัด ตาก
63000 โทรศัพท 0-5551-590 4-5 โทรสาร 05 5 5 1 -1 8 3 3
Website:

www.tak.rmutl.ac.th

ภาพผังแม่บท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นา น
ตั้ง อยู ที่ 59 หมู 13 ตํา บลฝายแกว อํา เภอภู เ พี ย ง
จังหวัดนา น มีพื้นที่ประมาณ894 ไร 1 งาน 22.5
ตารางวาปจจุบันมี 3 คณะ ไดแก คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร และ
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร โดยเปดการเรียน
การสอนทั้ง ในระดั บต่ํ า กว า ปริ ญญาตรี และระดั บ
ปริ ญญาตรีอ ยูติ ด กับ สนามบิน โทรศั พท 0-54710259 โทรสาร 0-5477-1398 Website:

www.nan.rmutl.ac.th

ภาพผังแม่บท มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลล้ านนา น่าน
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ขอมูลพื้นฐานดานการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย
จํานวนนักศึกษาและผูส ําเร็จการศึกษา
ในป การศึกษา 2556 (ขอ มูลภาคการศึ กษาที่ 1) มีนักศึกษาใหมทั้งสิ้น 15,561 คน จํา แนกเป น
นั ก ศึ กษาระดั บ ปวช. 247 คน นัก ศึ กษาระดั บ ปวส. 1,557 คนปริ ญ ญาตรี 13,708 คน และระดั บ
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
ขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลล า นนาตามกรอบระยะเวลา 15
ป
(พ.ศ. 2552 - 2566) มหาวิทยาลัย ไดดําเนินการมาระยะหนึ่งแลว ซึ่งประสบผลสําเร็จในระดับ หนึ่ง แตก็มี
อุ ป สรรคบางประการที่ ทํ าให ม หาวิ ท ยาลั ย ไม ส ามารถ ดํา เนิ นการได ต ามเปา หมายที่ ตั้ งไว ประกอบกั บ
แผนปฏิ บัติราชการการมหาวิท ยาลั ย ฉบับ ป พ.ศ. 2556 สิ้ นสุ ด ลง ซึ่ งมหาวิ ท ยาลั ยไดเ ตรีย มการจั ด ทํา
แผนปฏิบัติการระยะ 5 ป หรือเรีย กวา “แผนกลยุทธมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลลานนา (พ.ศ.25572561) โดยยังคงยึดตามนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย 9 ดาน (9C: VISION 2020 รศ.ดร.นํายุทธ สงคธนา
พิทักษ) และภารกิจมหาวิทยาลัย และกรอบทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ลานนาระยะเวลา 15 ป (พ.ศ. 2552 - 2566) โดยกําหนดเปนเปาหมายหลักของการพัฒนาในแผนกลยุท ธ
เปา หมาย 6 ดา น อั นจะเป น กรอบการพัฒนาที่ มหาวิท ยาลัยและหน วยงานภายในมหาวิท ยาลัยสามารถ
นําไปใชในการจัดทําแผนปฏิบัติการที่มี เอกภาพตอไป
การถอดแผนพัฒนาระยะยาว 15 ป ของมหาวิทยาลัยในระยะเวลา 5 ป (พ.ศ. 2557-2561) โดยใช
กระบวนการและกลไกการจัดทําแผนฯ เนนกระบวนการมีสวนรวมของบุคลากรของ มหาวิทยาลัยที่ไดรวมกัน
ระดมความคิด กําหนดกลยุทธเปาหมาย โครงการและดัชนีชี้วัดความสําเร็จเพื่อใชเปนแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
จํา แนกตามเป า หมายหลั ก 6 ด า น ซึ่ ง ในแตล ะกลุ มได มี ก ารประชุ ม ระดมสมอง ร ว มกั น หลั ง จากนั้ น
มหาวิ ท ยาลั ย ได มี ก ารจั ด ประชุ ม ระดมสมองเพื่ อ ให ทุ กฝ า ยเข า ใจและเห็ น ภาพองค รวมของการพั ฒ นา
มหาวิทยาลัยใน 5 ปขางหนานี้ และทําใหหนวยงานนําไปถอดเปนแผนปฏิบัติการ 5 ป หรือแผนกลยุทธ 5 ป
ของ หนวยงานตอไป
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อจัดทําแผนกลยุทธการพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ 5 ป (พ.ศ.2557-2561) โดยยังคงยึดตามนโยบาย
การพัฒนามหาวิทยาลัย 9 ดาน และภารกิจมหาวิทยาลัย และกรอบทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาระยะเวลา 15 ป ไปสูการปฏิบัติ
2.2 เพื่อเปนกรอบแนวทางการทํางานใหกับหนวยงานภายในระยะ 5 ปขางหนา
3. นโยบายของผูบริหารมหาวิทยาลัยในการดําเนินงานแผนกลยุทธ (พ.ศ.2557-2561)
การจั ด ทําแผนกลยุ ท ธมหาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล (พ.ศ. 2557-2561) อยูในชวงการดํา รง
ตําแหนงของ รศ.ดร.นํายุทธ สงคธนาพิทักษ อธิการบดี มีการการศึกษาแนวทางและวิเคราะหขอมูล สภาพ
พื้นที่การใหบริการการศึกษาทั้ง 6 แหง การถอดบทเรียนจากการดําเนินงาน การศึกษาปญหาอุปสรรค ในการ
ปฏิบัติงานที่เกิด ขึ้น ในบริบ ทตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งในศตวรรษที่ 21 การพัฒนาอุดมศึกษาไทย จําเปน
จะตองพัฒนาบัณฑิตเพื่อตอบสนองตอความตองการของสังคม ชุมชน ทองถิ่น และนําพาประเทศไปสูค วาม
ยั่งยืน โดยใชหลักการในการขับเคลื่อน 3 ประการ คือ การเปลี่ยนแปลง ความทาทาย และการกําหนดทิศทาง
(Change Challenge Chance) ภายใตนโยบาย 9 ดาน ดังนี้
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Change คือ การเปลี่ยนวิธีคิดและกระบวนการในการดําเนินการบริหารงาน ปรับปรุงโครงสราง การ
กระจายอํานาจ การมีสวนรวม ตลอดจนการปรับปรุงระเบียบ วิธีปฏิบัติเพื่อเอื้อตอภารกิจของมหาวิทยาลัย
Challenge คือการทาทายตอโอกาสใหม ๆ เพื่อสรางความแตกตางในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติทมี่ ี
ความโดดเดนเฉพาะดาน (Differential Focus Strategy) สูความเปนเลิศเปนที่ยอมรับของผูใชบัณฑิต
Chance คือการสรางโอกาสในการเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําในวิทยาลัยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ที่ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands-on)
นโยบาย 9 ดาน
นโยบายที่ 1: การพัฒนาดานการจัด การศึกษา (Forever Building Competency) คือการพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา สูความเปนเลิศทางดานวิช าชีพวิทยาศาสตรแ ละเทคโนโลยี ผลิต
บัณฑิตนักปฏิบัติ บนฐานสมรรถนะวิช าชีพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล เนนจัด การศึกษาเชิงบูรณาการ
เชื่อมโยงการศึกษากับการทํางาน ที่มากกวาความรูและใบปริญญา คือใหปญญา โดยมีกระบวนการในการผลิต
บัณฑิตแบบ Hands-on ที่มุงใหเกิดปญญา คุณคา และความสุข (Wisdom Value and Well Fare)
นโยบายที่ 2: การพัฒนาดานวิจัยและนวัตกรรมสรางสรรค (Creativity for Innovation Solution)
คือการพัฒนานักวิจัยที่มีความสามารถ เพื่อสงเสริมสนับสนุนการสรางงานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม ที่เปน
ประโยชนตอชุมชน เนนการพัฒนางานวิจัยที่จะตอบสนองความตองการของสังคมที่สามารถนําไปใชประโยชน
ไดจริง สงเสริมการเผยแพร ผลงานวิจัยทั้งในและตางประเทศ พัฒนาประชาคมวิจัยใหมีคุณภาพเปนที่ยอมรับ
ระดับประเทศและระดับสากล
นโยบายที่ 3: การพัฒ นาด า นการบริก ารวิ ชาการแก สั งคม (Total Social & Community
Achievements) คือการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ใหเปนแหลงถายทอดวิชาการ แหลงการเรียนรูต ลอดชีวิตที่
ยั่งยืนในทุกเขตพื้นที่ เพื่อเปนการยกระดับขีดความสามารถในการเพิ่มศักยภาพในดานการบริการวิชาการแก
ชุมชน เพื่อใหเปนที่ยอมรับทั้งในระดับชุมชนและระดับชาติ
นโยบายที่ 4: การทํานุบํารุงศิล ปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดลอม (Good Culture Bring Better
Life) คือการบูรณาการดานทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย รักษาและฟนฟูสิ่งสภาพสิ่งแวดลอมใหเหมาะสม
อนุรักษงานประเพณี คานิยม ระเบียบการปฏิบัติและแบบอยางที่ดีของสังคมไทย รวมทั้งการนําเทคโนโลยีมา
ประยุ กต ใช เพื่ อสรา งมู ลคาเพิ่ม จากงานร วมสมั ยที่ ยังดํารงเอกลั กษณค วามเป นไทย และสร างองคค วามรู
เกี่ยวกับการบํารุงศิลปวัฒนธรรม
นโยบายที่ 5: การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและศิษยเกาสั มพันธ (4H: Head, Hearth, Hand,
Health) with Capability Building คือการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ลานนาใหมีความพรอมดานทักษะและความสามารถที่นอกจากความรูความสามารถดานวิชาการและวิชาชีพ
(Soft Skill) เชน ความพรอมตอการเรียนรูและการใชชีวิตในอนาคต ความคิดสรางสรรค มีจิตสํานึกตอทองถิ่น
มีทักษะการเรียนรูและนวัตกรรมและการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสมัยใหม
นโยบายที่ 6: การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน (Change , Challenge , Chance
& Care) คือการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลลานนา
มุงเนนการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพ และการพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลใหคลองตัว ยืดหยุน มี
ประสิทธิภาพ โปรงใสเปนรูปธรรมและชอบธรรม เรงรัดพัฒนาบุคลากรทั้งทางดานการศึกษาตอ การฝกอบรม
การฝงตัว การปรับเพิ่มคุณวุฒิทางวิชาการ เพื่อใหมีคุณสมบัติทัดเทียมกับมาตรฐานการอุดมศึกษา
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นโยบายที่ 7: การบริหารจัดการสรางสรรค (Creative from Complexity to Simplicity) คือการ
จัดระบบบริหารจัดการจากสวนกลางที่เนนการสงเสริม ติด ตาม กํากับ มุงเนนการกระจายอํานาจ บทบาท
ความรับผิดชอบ ใหเขตพื้นที่ตางๆมีสวนรวมคิด รวมทํา รวมพัฒนา ใชทรัพยากรตางๆรวมกันโดยยึดประโยชน
สูงสุดขององคกร โดยประยุกตการบริหารดั้งเดิมตามลักษณะการจัดองคกรตามหนาที่(Functional Systems)
กับแนวคิดการบริหารแบบใหมคือการบริหารที่ยึดถือภารกิจเปนพื้นฐาน (Agenda based) และการบริหารเชิง
ผลลัพธ (Result Based) การบริหารเชิงพื้นที่ (Area Based)
นโยบายที่ 8: การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรูและบริหารจัดการ (Computeracy)
คือการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและทรัพยากรการเรียนรู ขับเคลื่อนนโยบาย e-University เพิ่ม
ศักยภาพการเรียนการสอน การบริหารจัดการและการใหบริการ สนับสนุนการขยายแหลงทรัพยากรการเรียนรู
สรางพื้นที่และสภาพแวดลอมที่ดีเพื่อการเรียนรู และนําเทคโนโลยีการศึกษาสมัยใหมเขามาสูกระบวนการสอน
การเรียนรูและการวิจัยอยางตอเนื่อง
นโยบายที่ 9: การสรางเครือขายความรวมมือทั้งระดับชาติและนานาชาติ (Creative International)
คือการสรางเครือขายความรวมมือกับสถาบันการศึกษาทั้งในและตางประเทศเพื่อใหมีการแลกเปลี่ยน กิจกรรม
ดานวิชาการ วิจัย เพื่อใหนักศึกษาและบุคลากรตระหนักและมีความพรอม สําหรับ ปฏิบัติงาน การศึกษาตอ
และทํางานรวมกันในสังคมแบบ พหุวัฒนธรรม (Multicultural Literacy) เพิ่มขีดความสามารถทักษะในการ
ติดตอสื่อสาร (Communication)
4. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
4.1 มีแผนกลยุทธเพื่อนําไปสูการปฏิบัตงิ านในระยะ 5 ปขางหนา (พ.ศ.2557-2561)
4.2 เพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินงานตามภารกิจของหมาวิทยาลัยและเปนเครื่องมือในการติดตามผล
การดําเนินงานตางๆ ตลอดจนไดเห็นความเชื่อมโยงของการที่สงผลทั้งในเชิงสนับสนุนและเปนอุปสรรคตอกัน
เพื่อใหมหาวิทยาลัยนํามาตัดสินใจกําหนดแนวทางการดําเนินงานและ จัดสรรทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชนสูงสุด
4.3 เปนกรอบแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสูความสําเร็จ
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บทที่ 2
บริบทและการวิเคราะหสถานการณแวดลอมและทิศทางของแผนกลยุทธ
1. การเปลี่ยนแปลงที่คาดวาจะสงผลกระทบตอการพัฒนามหาวิทยาลัย
การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาในระยะแผนกลยุทธ ป พ.ศ. 2557-2561 เปน
ระยะเวลาที่ ค าดว า จะมี ก ารเปลี่ ย นแปลของสั ง คม ทั้ ง ระดั บ โลกและในประเทศ รวมทั้ ง ป จจั ย ภายใน
มหาวิทยาลัย ที่คาดวาจะสงผลกระทบตอการพัฒนามหาวิทยาลัย ซึ่ง จําเปนตองมีการวิเคราะหและประเมิน
สถานการณตางๆ ทั้งการประเมินศักยภาพของ มหาวิทยาลัย เพื่อเตรียมความพรอมและจัดทําแผนที่ส อดรับ
กับการเปลี่ยนแปลง ตางๆ เชน
1.1 การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
การเปลี่ยนแปลงตามบริบทของโลกที่มีลักษณะขยายตัวทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบริการ ประกอบ
กับสภาพแวดลอมทางการเมืองในระดับโลกไดลดความตึงเครียด และการเปดประตูประเทศ ใหหันมาแขงขัน
ทางการคา เศรษฐกิจ และการลงทุน พรอมกันนั้นไดสรางสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจของโลกแบบใหม ใน
ศตวรรษที่ 21 นี้ประชากรถือวาเปนทรัพยากรที่สําคัญที่สุดในการแขงขันในโลกธุรกรรมสมัยใหม ทั้งนี้เพราะ
โลกสมัยใหมไดเปลี่ยนฐานการผลิตจากทรัพยากรทางธรรมชาติไปเปนประชากรแทน ประชากรในฐานะเปน
ฐานการผลิตเพราะจะตองใชเทคโนโลยีและวิทยาการใหมๆบรรดาที่มีอยูในปจจุบันกาล เพื่อจัดการใหเกิดให
เกิดมูลคาสูงสุด ดังนั้นสิ่งแรกที่ควรรีบเรงคือจะตองพัฒนาคนรุนใหมใหมีศักยภาพอันเปนสากล และเปนคนดี
ในฐานะเปนทุนทางสังคมพื่อยกระดับประเทศใหอยูในระดับสากล
1.2 การเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
การปรับตัวเขาสูประชาคมเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียที่จะเกิดขึ้นในป พ.ศ. 2558 จะทวีความสําคัญ
เพิ่มขึ้น 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 ซึ่งประเทศไทยไดลงนามขอตกลงยอมรับ รวม
คุณสมบัตินักวิชาชีพจํานวน 7 สาขา คือ แพทย ทันตแพทย พยาบาล นักบัญชี วิศวกร สถาปนิก ช างสํารวจ
ดังนั้น ประเทศไทยจึงตองเตรียม ความพรอมในหลายดาน อาทิ การพัฒนาทรั พยากรมนุ ษย ทั้ งทางดา น
การศึกษา ดานภาษา ทักษะฝมือแรงงาน รวมถึง การพัฒนากลไกตางๆ การบริหารจัดการการใช ประโยชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนในระดับ ภูมิภ าค รวมถึงมาตรการรองรับผลกระทบตอความ
มั่นคงของประเทศและคนไทย ทั้งในเชิงสุขภาพและความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพยสิน
1.3 การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากร
ประเทศที่พัฒนาแลวหลายประเทศกําลังเขาสูสังคมผูสูงอายุ ในขณะเดีย วกันประเทศกําลังพัฒนา
อาทิ เกาหลี สิงคโปร จีน อินโดนีเซีย บรูไน ไทย และเวียดนาม ไดกา วเขาสูการเปนสังคมผูสูงอายุ แลวในชวง
5 ปที่ผานมา ซึ่งทําใหเกิดผลกระทบหลายประการ อาทิ การยายถิ่นของแรงงานขามชาติทั้งแรงงานที่มีฝมือ
และไรฝมือเพื่อทดแทนกําลังแรงงานในประเทศที่เปนสังคมผูสูงอายุ การเกิดความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ขณะเดียวกันโครงสรางการผลิตเปลี่ยนจากการใชแรงงานมาเปนการใชองคความรูแ ละเทคโนโลยีมากขึ้น ทํา
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ใหการพัฒนาคนมุงสรางใหมีความรูม ีศักยภาพ ทักษะและความชํานาญ ควบคูกับการพัฒนาเทคโนโลยีทดแทน
กําลังแรงงานที่ขาดแคลน ประเทศที่เขาสูสังคมผูสูงอายุจะมีรายจายดานสุข ภาพเพิ่มขึ้นทําใหงบประมาณสํา
หรับการลงทุนพัฒนาดาน อื่นๆ ลดลง ปจจัยดังกลาวจะเปนทั้งโอกาสและอุปสรรคตอประเทศไทย โดยด าน
หนึ่งประเทศไทยจะมีโอกาสในการขยายตลาดสินคาและบริการดานการแพทยและสุขภาพ แตในขณะเดียวกัน
ประเทศไทยเองก็ตองปรับตัวเตรียมความ พรอมดานโครงสรางพื้นฐานและระบบสวัสดิการสังคมในการรองรับ
การเขาสูสังคมผูสูงอายุ รวมทั้งยังตองเตรียมรับมือ กับปญหาจํานวนแรงงานที่จะขยายตัวชาลงและมีจํานวน
ลดลงในอนาคต ซึ่งอาจจะเปนอุปสรรคตอการขยายตัวทาง เศรษฐกิจในระยะยาว
1.4 ความกาวหนาทางเทคโนโลยี
ความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีวัสดุและนาโน
เทคโนโลยี มีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งตอบสนองการดํารงชีวิต ของประชาชน
มากยิ่งขึ้น การสงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรค การพัฒนาพลังงานและวัส ดุจากพืช การทดแทน แรงงานด วย
เครื่องจักร การพัฒนาสุขภาพและศักยภาพในการทํางานของผูสูงอายุ ขณะเดียวกันก็เปนภัยคุกคาม ตอความ
มั่นคงของประเทศ เชน การจารกรรมขอมูลธุรกิจหรือขอมูลสวนบุคคล การใชสื่อในทางที่ผิด การเกิด ชองวาง
ในการเข าถึ งเทคโนโลยีที่ไมเ ทา เที ยมกันของคนในสังคมทํา ให เกิ ด ความเหลื่ อมล้ํ าในการพัฒนา และการ
แลกเปลี่ยนดานวัฒนธรรมอยางหลากหลายผานเทคโนโลยี ดังนั้นประเทศไทยจําเปนตองมีการบริหารจัดการ
องคค วามรู (Knowledge Management) อยา งเปนระบบทั้งการวิจัยและพั ฒนา ตลอดจนประยุก ต ใช
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อสรางคุณคาและมูลคาเพิ่มใหกับผลิตภัณฑและบริการ และบริหารจัดการ
ทรัพยสินทางปญญาอยางมีประสิทธิภาพ
1.5 ความสําคัญของประชากรในสังคมเศรษฐกิจสมัยใหม
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยนับวาเปนเรื่องที่สําคัญยิ่งอันเนื่องจากปญหากําลังคนโดยเฉพาะการขาด
แคลนกําลังคนที่มีฝมือระดับกลางและระดับสูงเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ปจจัย
ทรั พยากรมนุ ษ ย จึง กลายเป น ป จจัย สํ า คั ญ ประการหนึ่ งในยุ ค โลกาภิวั ต น แ ห งการแข งขั นทั้ ง นี้ เ พราะขี ด
ความสามารถของมนุษยยุคใหมคือ ทรัพยากรความรู ที่มิใชเปนเพียงแตความรูเพื่อความรูเ ทานั้นแตยั งตอง
เปนความรูในเชิงประยุกตที่สามารถสั่งสมเปนทักษะความเชี่ยวชาญเฉพาะดานชั้นสูงในแตละสาขา ซึงสัมพันธ
สอดคลองไปกับการพัฒนาอุตสาหกรรมเฉพาะแตละดานของประเทศ นอกจากทรัพยากรความรูแลว มนุษย
ยุคใหมควรจะตองมีความสามารถในเชิงริเริ่มสรางสรรค รวมทั้งการมีมาตรฐานทางจริยธรรมในการทํางาน
ดวยองคประกอบเหลานี้ประกอบกันเปนปจจัยที่กาวหนา ที่แตกตางไปจากปจจัย พื้นฐานดั่งเดิม อันไดแ ก
แรงงานไร ทักษะ การพัฒ นาที่ สํา คัญ จากการมุ งเนนความเจริ ญเติบ โตและเสถีย รภาพทางเศรษฐกิ จของ
ประเทศมาเปน การพัฒนาคนมากขึ้น
2. กรอบแผนยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของกับอุดมศึกษา
ในการจัดทําแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ป พ.ศ. 2557-2561 มหาวิทยาลัย
ไดศึกษาปญหาอุปสรรคแนวโนมและสภาวการณทั้งปจจุบันและอนาคตรวมถึงความเชื่อมโยงของแผนพัฒนาฯ
มหาวิ ท ยาลั ย กั บ แผนพัฒ นาฯ ของหน วยงานภายนอกที่ เกี่ ย วของกับ อุด มศึ กษา เพื่ อกํา หนดทิ ศทางและ
เปาหมายการ พัฒนามหาวิทยาลัยใหส อดคลองกัน เชน แผนการบริห ารราชการแผนดิน พ.ศ.2555-2558
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ.
2551-2565) และแผนยุทธศาสตรอาเซียน ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งสรุป สาระสําคัญ
ดังนี้
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2.1 แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2555-2558 (รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี)
รัฐบาลวางแนวทางการดําเนินงาน เพื่อใหบรรลุภารกิจภายใตแนวทางพื้นฐานหลัก ๓ ประการ คือ
1) หนึ่ ง เพื่อ นํ า ประเทศไทยไปสู โ ครงสร า งเศรษฐกิ จที่ ส มดุ ล มี ค วามเข มแข็ ง ของเศรษฐกิ จ
ภายในประเทศ มากขึ้น ซึ่งจะเปนพื้นฐานที่สําคัญของการสรางการเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน การพัฒนา
คุณภาพและสุขภาพคนไทย ในทุกชวงวัย ถือเปนปจจัยชี้ข าดความสามารถในการอยูรอดและแขงขันไดของ
เศรษฐกิจไทย
2) สอง เพื่อนําประเทศไทยสูสังคมที่มีความปรองดองสมานฉันทและอยูบนพื้นฐานของหลักนิติธรรม
ที่เปนมาตรฐานสากลเดียวกันและมีหลักปฏิบัติที่เทาเทียมกันตอประชาชนคนไทยทุกคน
3) สาม เพื่อนําประเทศไทยไปสูการเปนประชาคมอาเซียนในป 2558 อยางสมบูรณ โดยสรางความ
พรอม และความเขมแข็งทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และการเมืองและความมั่นคง
ทั้งนี้เพื่อใหการบริหารราชการแผนดินสามารถบรรลุถึงภารกิจตามนโยบายของรัฐบาล จึงไดกําหนด
นโยบายดานการศึกษาและวิธีการดําเนินการ โดยแบงเปน
2.1.1 เรงพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการปฏิรูประบบความรูของสังคมไทย อันประกอบดวย
การยกระดับองคความรูใหไดมาตรฐานสากล จัด ใหมีโครงการตําราแหงชาติที่บรรจุความรูที่กาวหนาและได
มาตรฐาน ทั้งความรูที่เปนสากลและภูมิปญญาทองถิ่น สงเสริมการอาน พรอมทั้งสงเสริมการเรียนการสอน
ภาษาตางประเทศและภาษาถิ่น จัดใหมีระบบการจัดการความรู ปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาทุกระดับใหรองรับ
การเปลี่ย นแปลงของโลกและทัด เที ย ม กั บมาตรฐานสากลบนความเป นทอ งถิ่นและความเป นไทย เพิ่ ม
ผลสัมฤทธิ์ของการศึกษาทุกระดับชั้น โดยวัดผลจากการผานการทดสอบมาตรฐานในระดับชาติและนานาชาติ
ขจัดความไมรูหนังสือใหสิ้นไปจากสังคมไทย จัดใหมีครูดีเพีย งพอในทุกหองเรียน ใหมีโรงเรีย นและสถาบัน
อาชีวศึกษาคุณภาพสูงในทุกพื้นที่ พัฒนามหาวิทยาลัยเขาสูระดับโลก พัฒนาระบบการศึกษาใหผูเรียนมีความรู
คูคุณธรรม มุงการสรางจริยธรรมในระดับปจเจก รวมทั้งสรางความตระหนักในสิทธิและหนาที่ ความเสมอภาค
และดําเนินการใหการศึกษาเปนพื้นฐานของสั งคมประชาธิปไตยที่ แทจริง ปรับ ปรุ งโครงสรางระบบบริหาร
การศึกษาโดยการกระจายอํานาจสูพื้นที่ใหเสร็จสมบูรณโดยเริ่มจากพื้นที่ที่มีความพรอม
2.1.2 สรางโอกาสทางการศึกษา กระจายโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย โดยคํานึงถึงการสราง
ความเสมอภาคและความเปนธรรมใหเกิดขึ้นแกประชากร ทุกกลุม ซึ่งรวมถึงผูยากไร ผูดอยโอกาส ผูพิการ ผู
บกพรองทางกายและการเรียนรู รวมทั้งชนกลุมนอย โดยสงเสริมการใหความรูตั้งแตอยูในครรภมารดาถึงแรก
เกิด ใหไดรับ การดูแลอยางมีประสิทธิภาพทั้งแมแ ละเด็ก สนับสนุนการจัด การศึกษาตามวัยและพัฒนาการ
อยางมีคุณภาพ ตั้งแตกอนวัยเรียนจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยจัดใหมีระบบสะสมผลการศึกษาและการ
เทียบโอนเพื่อขยายโอกาสใหกวางขวางและ ลดปญหาคนออกจากระบบการศึกษา
นอกจากนี้ จะดําเนินการลดขอจํากัดของการเขาถึงการศึกษาระดับอุด มศึกษาและอาชีวศึกษาชั้นสูง
โดยจัดใหมี “โครงการเงินกูเพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายไดในอนาคต” โดย ใหผูกูเริ่มใชคืนตอเมื่อมีรายได
เพียงพอที่จะเลี้ยงตัวไดพักชําระหนี้ แกผูเปนหนี้กองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา โดยปรับเปลี่ยนการชําระหนี้เปน
ระบบที่ผูกพันกับ รายไดในอนาคต ปรับปรุงระบบการคัด เลือกเขาศึกษาตอทุกระดับ ใหเอื้อตอการกระจาย
โอกาส โดยเฉพาะอยางยิ่งจะจัดใหมีระบบคัดเลือกกลางเพื่อเขาศึกษาตอใน มหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพและ
เปนธรรม ดําเนิน “โครงการ ๑ อําเภอ ๑ ทุน” เพื่อเปดโอกาสใหเด็กไทยไดไปเรีย นตอตางประเทศ จั ด
การศึกษาชุมชนเพื่อมุงใหเกิดสังคมแหงการเรียนรูและการศึกษาตลอดชีวิต
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2.1.3 ปฏิรูปครู ยกฐานะใหเปนวิชาชีพชั้นสูงอยางแทจริง โดยปฏิรูประบบการผลิตครูใหมีคุณภาพ
ทัดเทียมกับนานาชาติ สรางแรงจูงใจใหคนเรียนดี และมีคุณธรรมเขาสูวิชาชีพครู ปรับปรุงระบบเงินเดือนและ
คาตอบแทนครู พัฒนาระบบความกาวหนาของครูโดยใชการประเมินเชิงประจักษที่อิงขีดความ สามารถและวัด
สัมฤทธิผลของการจัดการศึกษาเปนหลัก จัดระบบการศึกษาและฝกอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพครูอยางตอเนื่อง
แกปญหาหนี้สินครูโดยการพักชําระหนี้แ ละการปรับ โครงสรางหนี้ต ามนโยบาย แกปญหาหนี้ครัวเรือนของ
รัฐบาล พัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อใชในการกระจายครู ขจัดปญหาการขาดแคลนครูในสาระวิชาหลัก เชน
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และภาษา
2.1.4 จัดการศึกษาขั้นอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาให สอดคลองกับตลาดแรงงานทั้งในเชิงปริมาณ
และคุณภาพ โดยกระบวนการสรางประสบการณระหวางเรียนอยางเหมาะสม และสนับสนุนการสรางรายได
ระหว างเรี ยน และสนับ สนุนให ผูสํ า เร็ จการศึกษามีง านทํา ได ทันทีโ ดยความร วมมือระหว างแหลง งานกั บ
สถานศึกษา สง เสริ มใหศูนยอบรมอาชีวศึ กษาเพื่ อให นักเรีย น นั กศึ กษา และประชาชนสามารถเรียนรูห า
ประสบการณกอนไปประกอบอาชีพ โดยใหสถาบันอาชีวศึกษาดําเนินการรวมกับผูเชี่ยวชาญในแตละอาชีพ
รวมทั้งจัดใหมีศูนยซอมสรางประจําชุมชนเพื่อฝกฝนชางฝมือและการสราง ทักษะในการใหบริการแกประชาชน
ทั้งนี้ จะดําเนินการรวมกับภาคเอกชนอยางจริงจัง เพื่อสงเสริมการศึกษาในสายอาชีวศึกษาใหเปน
ที่ยอมรับและสามารถมีรายไดสูง ตามความสามารถ
2.1.5 เรงพัฒนาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาให ทัดเทียมกับนานาชาติ โดยใชเปน
เครื่ องมื อ ในการเร ง ยกระดั บ คุ ณภาพและการกระจายโอกาสทางการศึ ก ษา จั ด ให มีระบบการเรี ย นแบบ
อิเล็กทรอนิกสแหงชาติเพื่อเปนกลไกในการเปลี่ยน กระบวนทัศนการเรียนรูใหเปนแบบผูเรียนเปนศูนยกลาง
และเอื้อใหเกิดการ เรียนรูตลอดชีวิต พัฒนาเครือขายสารสนเทศเพื่อการศึกษา พัฒนาระบบ “ไซเบอรโฮม” ที่
สามารถสงความรูมายังผูเรียนโดยระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง สงเสริมใหนักเรียนทุกระดับ ชั้นไดใชอุป กรณ
คอมพิวเตอรแท็บเล็ตเพื่อการ ศึกษา ขยายระบบโทรทัศ นเพื่อการศึกษาใหกวางขวาง ปรับปรุงหองเรียนนํา
รองให ได มาตรฐานหอ งเรี ย นอิ เล็ กทรอนิก ส รวมทั้ งเร งดํ า เนิ นการให “กองทุ นเพื่ อพั ฒนาเทคโนโลยีเ พื่ อ
การศึกษา” สามารถดําเนินการตามภารกิจได
2.1.6 สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางทุนปญญาของชาติ พัฒนามหาวิทยาลัย ใหมุงสูการ
เปนมหาวิทยาลัยวิจัยระดับโลก ระดมสรรพกําลังเพื่อพัฒนาระบบเครือขายการวิจัยแหงชาติเพื่อสรางทุนทาง
ปญญาและนวัตกรรม ผลักดันใหประเทศสามารถพึ่งตนเองไดทางเทคโนโลยีเพื่อนําไปสูการสรางรากฐาน ใหม
ของเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม จัดตั้งศูนยความเปนเลิศเพื่อการวิจัยสําหรับสาขาวิช าที่จําเปน พัฒนาโครงสราง
การบริหารงานวิจัยของชาติโดยเนนความสัมพันธอยางเหมาะสมและ มีประสิ ทธิภาพระหวางองคกรบริหาร
งานวิจัยกับสถาบันอุดมศึกษา
2.1.7 เพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษยเพื่อ รองรับ การเปดเสรีประชาคมอาเซียน โดย
รวมมือกั บภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาในการวางแผนการผลิต และพัฒนากําลังคน ใหมีคุณภาพและ
ปริมาณเพียงพอ สอดคลองตามความตองการของภาคการผลิตและบริการ เรงรัด การจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิ
วิชาชีพรับรองสมรรถนะการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน อาชีพ และการจัดทํามาตรฐานฝมือแรงงานใหค รบทุก
อุตสาหกรรม
2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่11 (พ.ศ.2555-2559) สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
การพัฒนาในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 มียุทธศาสตรการพัฒนาที่
สําคัญซึ่งเกี่ยวของกับอุดมศึกษา คือ ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูต ลอดชีวิตอยางยั่งยืน ซึ่ง
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มุงเตรี ย มคนใหพรอ มรับการเปลี่ ย นแปลง โดยใหค วามสําคัญกับ การพั ฒนาคุณภาพคนไทยทุ กชวงวัย ให มี
ภูมิคุ มกัน เพื่ อเข าสูสั ง คมแห งการเรี ยนรู ต ลอดชีวิ ต อย า งยั่ งยืน ยึ ดหลั กปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพีย งมา
เสริมสรางศักยภาพของคนในทุกมิติใหมีความพรอมทั้ง ดานรางกายที่สมบูรณแข็งแรง มีสติปญญาที่รอบรู และ
มีจิตใจที่สํานึกในคุณธรรมจริยธรรม มีความเพียรและรูค ุณคา ความเปนไทย มีโอกาสและสามารถเรียนรูตลอด
ชีวิต ควบคูกับการเสริมสรางสภาพแวดลอมในสังคมและสถาบันทางสังคมใหเขมแข็งและเอื้อตอการพัฒนาคน
รวมทั้งสงเสริมการพัฒนาชุมชนทองถิ่นใหเขมแข็งและสามารถสรางภูมิคุมกัน ใหคนในชุมชน และเปนพลังทาง
สังคมในการพัฒนาประเทศโดยยุทธศาสตรการพัฒนาที่สําคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ดังนี้
2.2.1 ยุท ธศาสตรก ารสรางความเป นธรรมในสั งคม มุงสรางภูม ิค ุมกันต ัง แต ระด ับป ัจเจก
ครอบครัว และช ุมชน เพ ือให เป ็นส ังคมทีม ีค ุณภาพ สามารถปรับต ัวเข าก ับ การเปลีย นแปลงและบริห าร
จัดการความเสียง ได อ ย างมีป ระสิท ธิภ าพ โดยใหค วามสําคัญ กั บ การสร า งความมันคงทางเศรษฐกิ จและ
สัง คมให ท ุก คนในสัง คมไทยสามารถเขา ถึง บริการทางสัง คมทีมีค ุณภาพ ได รับ การคุมครองทางสัง คมที
ครอบคลุมทัวถึงและมี คุณภาพเทาเทียมกัน มีโอกาสเขาถ ึงทรัพยากรและโครงสรางพื้นฐานในการสรา ง
อาชีพ และรายไดที่มั่น คง สามารถเข าถ ึง กระบวนการยุต ิธรรมอยา งเสมอภาค ได รับ การคุม ครองส ิท ธิ
ผลประโยชนแ ละความมั่น คง ปลอดภัย ในชีวิต และทรัพย สินอยางเทาเทียม และสามารถดํารงชีวิตอยูได
อยางมีศักดิ์ศรี ภายใตระบบบริห าร จัด การภาครัฐ ที่โ ปรงใส ย ึด ประโยชนสวนรวม และเปิด โอกาสการมี
สวนรวมของประชาชนทุกภาคสวนใน กระบวนการพัฒนาประเทศ
2.2.2 ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน มุงเตรียมคนให 
พรอม รับการเปลีย นแปลง โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกชวงวัย ใหมีภูมิคุมกันเพือเขา
สูสังคม แหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเสริมสรางศักยภาพของ
คนในทุก มิติใหมีค วามพรอมทั้ง ดา นรา งกายทีส มบูรณแ ข็งแรง มีส ติปัญ ญาทีรอบรู และมีจิต ใจที่สำนึกใน
คุณ ธรรม จริย ธรรม มีค วามเพีย ร และรูคุณ คา ความเป็น ไทย มีโ อกาสและสามารถเรีย นรูต ลอดช ีวิต
ควบคูกับ การ เสริมสรางสภาพแวดลอมในสังคมและสถาบันทางสังคมใหเขมแข็งและเอื้อตอการพัฒนาคน
รวมทั้งสงเสริม การพัฒนาชุมชนทองถิ่นใหเขมแข็งและสามารถสรางภูมิคุมกันใหคนในชุมชน และเปนพลัง
ทางสังคมในการ พัฒนาประเทศ
2.2.3 ยุทธศาสตรความเขมแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน ใหค วามสําคัญ
กับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรใหเขมแข็งและสามารถใชประโยชนได
อยางยั่งยืน เพื่อใหภาคเกษตรเปนฐานการผลิต อาหารและพลังงานที่มีความมั่นคง โดยการเพิ่มประสิทธิภาพ
และศั ก ยภาพการผลิต ภาคเกษตร สนั บ สนุ น การวิ จัย และพั ฒ นาพั น ธุ พื ช พั น ธุสั ต ว แ ละสั ต ว น้ํา รวมถึ ง
เทคโนโลยีการเกษตรทีเหมาะสมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอม สงเสริมการสรางมูลคาเพิ่มสินคาเกษตร อาหาร
และพลังงาน บนพื้นฐานของภูมิปัญญาทองถิ่นและความรูสรางสรรค การสรางความมั่นคงในอาชีพและรายได
ใหแ กเกษตรกรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขณะเดีย วกัน ใหค วามสำคัญกับ การสรางความมั่นคง
ดานอาหารและพลังงานชีวภาพทั้งในระดับครัวเรือน ชุมชน และประเทศ เพื่อสรางภูมิคุมกันใหภ าคเกษตร
สามารถพึ่งตนเองไดและเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงตางๆ ไดอยางมั่นคง
2.2.4 ยุ ท ธศาสตร ก ารปรั บ โครงสร างเศรษฐกิ จ สู ก ารเติ บ โตอย างมี คุ ณภาพและยั่ง ยื น ใ ห
ความสําคัญกับการปรับโครงสรางเศรษฐกิจบนฐานความรู ความคิดสรางสรรค และภูมิปญญา ภายใตปจจัย
สนับสนุนทีเอื้ออํานวยและระบบการแขงขันที่เปนธรรม เพือสรางภูมิคุมกันใหกับประเทศ มุงปรับโครงสราง
การคาและการลงทุนใหสอดคลองกับความตองการของตลาดทั้งภายในและตางประเทศ สรางมูลคาเพิมใหกับ
สาขาบริการทีมีศักยภาพบนพื้นฐานของนวัต กรรมและความคิดสรางสรรค พัฒนาธุรกิจสรางสรรคและเมือง
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สรางสรรค เพิ่มผลิตภาพของภาคเกษตร และสรางมูลคาเพิ่มดวยเทคโนโลยีและกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดลอม พัฒนาภาคอุตสาหกรรมสูอตุ สาหกรรมฐานความรูเ ชิงสรางสรรคแ ละเป็นมิตรตอส ิงแวดล อ ม
พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส สรางความมันคงดานพลังงาน ควบคูไปกับการปฏิรปู กฎหมาย
และกฎระเบีย บตางๆ ทางเศรษฐกิจ และบริหารจัดการเศรษฐกิจสวนรวมอยางมีประสิทธิภาพ เพือ ใหเ ป็น
ฐานเศรษฐกิจของประเทศที่เขมแข็งและขยายตัวอยางมีคุณภาพ
2.2.5 ยุทธศาสตรการสรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
และสังคม มุงเช ือมโยงมิติข องการพ ัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศกับ มิติข องความรวมมือ กับประเทศใน
ภูมิภ าค ตางๆ บนพ ื้นฐานของการพ ึ่งพาซึ่งกันและกัน และมีภูม ิคุม ก ันต อกระแสการเปล ี่ย นแปลงจาก
ภายนอก โดยให ความสำคัญ กับ การพ ัฒ นาฐานการผล ิต และการลงท ุน ของประเทศให เ ช ื่อ มโยงกับ
ประเทศเพื่อนบานและ ภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกเฉ ีย งใต รวมทั้งเชือมโยงกับ การผลิต ในประเทศ พ ัฒนา
ความรวมมือแบบหุนสวนการ พัฒนาที่ยั่งยืนบนพื้นฐานของผลประโยชนรวมกันทั้งในระดับ อนุภูมิภ าคและ
ภูมิภาค และสรางปฏิสัมพันธใน ความรวมมือระหวางประเทศอยางสรางสรรค เตรียมความพรอมประเทศ
ไทยในการเขาสูประชาคมอาเซียน ใหความสำคัญ กับการพัฒนากำลังคนในทุกภาคสวนใหมีทักษะที่ทันตอ
การเปลี่ยนแปลง ควบคูไปกับการ พัฒนาความเชื่อมโยงดานขนสงและระบบโลจิส ติกส ภายใตกรอบรวมมือ
อนุภูมิภาค ปรับปรุงกฎ ระเบียบการ ขนส ง คนและสิ น ค า เพื่อ ลดต น ทุ น การดำเนิ น ธุ ร กิ จ และเสริ ม สร า ง
ความเข ม แข็ ง ของภาคี ก ารพั ฒ นา ภายในประเทศตั้งแตระดับชุมชนทองถิ่นใหกาวทันการเปลี่ยนแปลง
2.2.6 ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ มอยางยั่งยืน มุง บริห ารจัด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเพียงพอตอการรักษาสมดุลของระบบนิเวศบนพื้นฐานของการมีสวนรวม
ของชุมชนในการดูแ ล รัก ษาและใชป ระโยชน ควบคูไปกับการเตรีย มความพรอมรองรับการเปลียนแปลง
ภูมิอากาศและภัย พิบัติท างธรรมชาติเ พอื่ ใหสังคมมีภูมิคุมกัน สามารถสนับ สนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและ
ยกระดับ คุณภาพชีวิตใหค นในสังคมไทย โดยใหความสําคัญกับการอนุรกั ษ ฟืนฟู และสรางความมันคงของ
ฐานทรัพยากรธรรมชาติแ ละสิงแวดลอม ปรับกระบวนทัศ นการพัฒนาและขับเคลือนประเทศไปสูก ารเป็น
เศรษฐกิจและสังคมคารบอนต่ําและเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอม ยกระดับขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัว
ตอการเปลี่ย นแปลงภูมอิ ากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ควบคุมและลดมลพิษ และพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอมใหมีประสิทธิภาพ โปรงใสและเปนธรรมอยางบูรณาการ สราง
ภูมิคุมกันดานการคาจากเงื่อนไขดานสิ่งแวดลอมและวิกฤตภาวะโลกรอน และเพิ่มบทบาทประเทศไทยในเวที
ประชาคมโลกที่เกี่ยวของกับกรอบความตกลงและพันธกรณีดานสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ
3. นโยบายดานการศึกษา รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
3.1 เรงปฏิรูปการเรียนรูทั้งระบบใหสัมพันธเชื่อมโยงกัน
เพื่อใหผูเรียนสามารถคิด วิเคราะห แกปญหา และเรียนรูไดดวยตนเองอยางตอเนื่อง โดยปฏิรูปใหมี
ความเชื่อมโยงกันทั้งหลักสูตรและการเรียนการสอน ใหกาวทันการเปลี่ย นแปลงและสอดคลองกับการเรียนรู
ยุคใหม การพัฒนาครู และการพัฒนาระบบการทดสอบ การวัดและประเมินผลที่ไดมาตรฐานและเชื่อมโยงกับ
หลักสูตรและการเรียนการสอน และการพัฒนาผูเรียน
3.2 ปฏิรูประบบผลิตและพัฒนาครู
ใหมีจํานวนการผลิต ที่สอดคลองกับความตองการ มีความรู ความสามารถในการจัดการเรียนการ
สอนตามหลักสูตรปจจุบัน รองรับหลักสูตรใหม และการเรียนรูในโลกยุคใหม รวมทั้งพัฒนาระบบประเมินวิทย
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ฐานะครูใหเชื่อมโยงกับผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน ดูแลระบบสวัสดิการ และลดปญหาที่บั่นทอนขวัญกําลังใจของครู
ใหสงผลตอประสิทธิภาพการเรียนการสอนและคุณภาพผูเรียน
3.3 เรงนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาใชในการปฏิรูปการเรียนรู
สรางมาตรฐานการเรียนการสอนดวยคอมพิวเตอรแบบพกพา (แท็บเล็ต ) และพัฒนาเนื้อหาสาระ
พัฒนาครู และการวัดประเมินผลที่ไดมาตรฐาน รวมทั้งเพื่อเปนเครื่องมือใหเกิด ระบบการเรียนรูต ลอดชีวิตใน
สังคมไทย
ทั้งนี้ แท็บเล็ตเปนเรื่องสําคัญหนึ่งในนโยบายการศึกษาของรัฐบาล ที่ผ านมาเรามักจะเนนเฉพาะ
การจัดใหเด็กไดมีแท็บเล็ต ซึ่งเปนรายละเอียดวาเด็กจะไดเมื่อไร จํานวนเทาไร คืบหนาไปแลวอยางไร หรือมี
เนื้อหากี่รายกี่ชิ้น แตเรื่องใหญกวาที่จะตองเรงพัฒนา คือ "เนื้อหาสาระ" เพื่อจะใหมีทั้งเนื้อหาที่ค วรรู รูปแบบ
ของแบบทดสอบ แบบฝกหัด เทคนิค นวัตกรรมใหมๆ ที่ใหเด็กใชกับแท็บเล็ต เพื่อทําใหการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพ ไดผลจริง เด็กไดรับผลที่ดีในการใชงานดีกวาไมใชแท็บเล็ต ที่ตองโยงไปกับการเรีย นรูในโลกยุค
ใหมที่มีขอมูลขาวสารไมจํากัด ซึ่งหมายถึงจะตองมีการพัฒนาครู เพื่อใหเขาใจการสอนที่มีเนื้อหาสาระแบบนี้
เพราะในโลกยุคใหม เราไมสามารถสอนแบบเดิม เชน ใหเด็กคนหาวาคํานี้แปลวาอะไร เด็กก็ไปคนหาในเวลา
ไมนาน ก็สามารถตอบได แตจะทําอยางไรใหการสอนที่สงเสริมใหเด็กไดรูจักคนหา คิด วิเคราะห ทําความ
เขาใจ และสามารถตั้งคําถามไดเอง ฯลฯ ซึ่งเนื้อหาที่บรรจุลงในแท็บเล็ตจะตองมีมาตรฐานที่ผูเชี่ย วชาญบอก
ไดวา เนื้อหาสาระใดจะชวยสรางเด็กไดจริง เปนประโยชนจริง ไมใชใครคิดหรือประดิษฐแบบเรียน แบบฝกหัด
เนื้ อ หาสาระอะไรขึ้ นมาได ก็ บ รรจุ ล งไปในแท็ บ เล็ ต ซึ่ งตรงนี้ ยั ง ขาดอยู และเป นเรื่ องเร ง ด ว นที่ จะต อ ง
ดําเนินการตอไป
3.4 พัฒ นาคุณภาพการอาชีว ศึก ษาใหมีมาตรฐานเทียบไดกั บระดับ สากล ใหสอดคล อ งกับ ความ
ตองการของประเทศ
โดยผลักดันใหเกิดการใชกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ ตามกรอบคุณวุฒิแหงชาติ มาใชกําหนดทักษะความรู
ความสามารถที่สอดคลองกับความตองการของผูใช ผูมีงานทํา เพื่อใหเกิดความกาวหนา ไดรับคาตอบแทนตาม
สมรรถนะที่เพิ่มขึ้น โดยไมขึ้นกับวุฒิการศึกษาทั้งแบบอนุปริญญาหรือปริญญา
ความหมายคือ อาชีพนี้ ระดับนี้ มีความสามารถทางสมรรถนะมากเพียงใด อันจะชวยทําใหสถาน
ประกอบการหรือกิจการตางๆ เพิ่มผลผลิตไดมากนอยเพียงใด และจะแปรกลับมาเปนรายไดคาตอบแทน ทั้งนี้
คุณวุฒิวิชาชีพบางประเภท แมผูไดรับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพประเภทนั้นไมจบปริญญาตรี แตอาจจะมีรายได
หรือเงินเดือนสูงกวาผูจบปริญญาตรีก็ได สงผลถึงเสนทางความกาวหนาทางอาชีพและรายได และทําใหคน
ตองการเขามาเรียนสายอาชีวศึกษามากขึ้น ซึ่งนําไปสูการเพิ่มสัดสวนผูเรียนอาชีวศึกษาตอสามัญเปน 50:50
เพราะเปนความกาวหนามีรายไดสูง มีสมรรถนะ ทั้งยังสงผลตอภาพลักษณที่ดีของการอาชีวศึกษาดวย
3.5 สงเสริมใหสถาบันอุดมศึกษาเรงพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน มากกวาการขยายเชิงปริมาณ
สงเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี โดยใหมีการจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษาของ
ไทย เพื่อเปนแนวทางพัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน และจัดสรรทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพัฒนาสูการ
เปนมหาวิทยาลัยระดับโลก (World Class University) ใหมากขึ้น
รมว.ศธ.กลาววา การจัดอันดับมหาวิทยาลัย ของไทยนั้น เปนเรื่องที่ตองแลกเปลี่ย นความเห็น หา
องคความรูมากพอสมควร เพื่อใหเห็นพองตองกัน เพราะมหาวิทยาลัยของไทยที่ติดอันดับในกลุม 351-400 มี
เพียงแหงเดียวเทานั้น สวนมหาวิทยาลัยที่เหลือจะมีคุณภาพอยางไร คําตอบคือไมคอยมีใครทราบมากนัก ซึ่ง
คําถามคือเราจะพัฒนาการอุดมศึกษาอยางไร หากใชความคิดวาทําอะไรไดดีที่สุดก็ทํากันไป แตการที่จะรูว า
มหาวิทยาลัยใดสอนเปนอยางไร แนวทางหนึ่งคือเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ แตอีกแนวทาง
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หนึ่งคือ ควรใหมีการเปรียบเทีย บกับ มหาวิท ยาลัยดวยกันเอง โดยใชกติกาหรือเงื่อนไขที่เหมาะสมและเปน
สากล เพื่อใหคนในวงการศึกษาไดท ราบวามหาวิทยาลัยตางๆ เปนอยางไร และมหาวิทยาลัย ก็จะทราบว า
ตัวเองเปนอยางไร ประการสําคัญคือทั้งสังคมก็จะไดรับทราบวามหาวิทยาลัยตางๆ เปนอยางไรดวย ไมใชเ กิด
ความรูสึกวาหากมาจากมหาวิทยาลัยนี้ ก็รูสึกจะเขาทาดี แตมาจากอีกมหาวิทยาลัยก็รูสึกจะไมคอยเกงดานนั้น
อันนี้ถือเปนความรูสึกและประสบการณตรงเทานั้น ไมไดอาศัยการวิเคราะหและการประเมินที่เปนระบบ
ดังนั้น สาระสําคัญของนโยบายนี้ คือ ตองการใหมีก ระจก เพื่อให มหาวิท ยาลัยส อ งตัวเอง และ
ตองการใหสังคมชวยกันผลักดัน เพราะมหาวิทยาลัยเปนหนวยงานที่ตองใหความเปนอิสระ ใหมหาวิทยาลัยคิด
เอง ไมใชเปนการสั่งการจากรัฐมนตรี ขณะเดีย วกันสังคมก็ตองคิดกลไกวาจะผลักดันใหมหาวิท ยาลัยพัฒนา
กาวหนาไดอยางไร ความหมายในแงนี้คือ สังคมกับมหาวิทยาลัยไมเปนอิสระจากกัน
3.6 สงเสริมใหเอกชนและทุกภาคสวนเขามารวมจัดและสนับสนุนการศึกษามากขึ้น
สนั บ สนุ น ความร ว มมื อ แบบเป น หุ น ส ว นทางการศึ ก ษารั ฐ และเอกชน (Public Private
Partnership) ตลอดจนเปดโอกาสใหเอกชนมีสวนรวมในการออกแบบหลักสูตร เปนวิท ยากร สนับ สนุน การ
ฝกงานและเรียนรูการทํางานจริงในสถานที่ทํางาน โดยในสวนของการอาชีวศึกษานั้น การที่ภ าคเอกชนเขา
มารวมจัด การศึกษาแบบทวิ ภาคี ก็ยั งไมเพีย งพอ แต ตองรวมจัดการศึกษาตลอดกระบวนการ คื อตองการ
หลักสู ต รหรือกระบวนการแบบใด ตองมากําหนดหลักสู ตรร วมกั น รัฐ มีหน าที่สนั บสนุนสง เสริมและอาศั ย
ภาคเอกชนใหมามีบทบาทในการจัดการศึกษาใหมากขึ้น โดยรัฐควรมีหนาที่ในการกํากับ ควบคุมเทาที่จําเปน
เพื่อรักษาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาเทานั้น ไมควรมุงกํากับควบคุมหรือหามเอกชน
3.7 เพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาอยางมีคุณภาพ
เพื่อใหประชาชนทุกกลุมอายุไดรับบริการการศึกษาอยางมีคุณภาพ โดยเฉพาะผูดอยโอกาส และการ
พัฒนากองทุนเงินกูยืมที่ผูกกับรายไดในอนาคต (ICL) ใหสามารถเปนกลไกในการพัฒนาคุณภาพ เพิ่มโอกาส
และผลิตบัณฑิตใหส อดคลองกับความตองการของประเทศ โดยขอใหดําเนินการใหเปนไปตามแนวคิด ของ
กองทุน ICL ตามที่ไดกอตั้งหรือริเริ่มขึ้นมา ซึ่งตองอาศัยผูรู ผูเชี่ยวชาญ ผูส นใจที่เคยดําเนินการ 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)
สาระสํ าคัญ กรอบแผนอุด มศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับ ที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) ออกแบบโดย
คํ า นึ ง ถึ ง มิ ติ บูรณาการและองครวมของการพั ฒ นาอุ ด มศึก ษาเพื่ อกํ า หนดทิ ศ ทางยุ ท ธศาสตร (Strategic
direction) โดยมีสาระหลัก 2 สวนดังนี้
สวนที่ 1 ภาพอนาคตที่จะมีผลกระทบตอโลก ประเทศและอุด มศึกษา มี 7 ประเด็นประกอบดวย
1) ความเปลี่ยนแปลงดานประชากร 2) พลังงานและสิ่งแวดลอม 3) การมีงานทําและตลาดแรงงานในอนาคต
4) การกระจายอํานาจการปกครอง 5) การจัดการความขัดแยง และความรุนแรง 6) เยาวชนนักศึกษา และ
บัณฑิตในอนาคต 7) เศรษฐกิจพอเพียง
ส วนที่ 2 ประเด็ น ทิ ศ ทาง และนโยบายของกรอบแผนอุ ด มศึ ก ษาระยะยาวมี 9 ประเด็ น
ประกอบดวย 1) รอยตอการศึกษาระดับอื่น 2) การแกปญหาอุดมศึกษาในปจจุบัน 3) ธรรมภิบาลและการ
บริหารจัดการอุดมศึกษา 4) บทบาทของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
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5) การเงินอุดมศึกษา 6) การพัฒนาบุคลากรในอุดมศึกษา 7) เครือขายอุดมศึกษา 8) การพัฒนาอุดมศึกษา
ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะจังหวัดชายแดนภาคใต และ 9) โครงสรางพื้นฐานเพื่อการเรียนรู
เปาหมาย ของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) เมื่อสิ้นสุดแผนใน
ป พ.ศ. 2565 คือการ “ยกระดับคุณภาพอุด มศึกษาไทย เพื่อผลิต และพัฒนาบุ คลากรที่มีคุณภาพสามารถ
ปรับตัวสําหรับงานที่เกิดขึ้นตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสรางความรูและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศในโลกาภิวัฒน สนับ สนุน การพัฒนาที่ยั่งยืนของทองถิ่นไทย โดยใช
กลไกของธรรมภิบ าล การเงิ น การกํ ากับ มาตรฐาน และเครื อข ายอุ ดมศึกษาบนพื้ นฐานของเสรี ภาพทาง
วิชาการ ความหลากหลาย และเอกภาพเชิงระบบ”
4.1 (ราง) แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) วิสัยทัศนในป
2559 คือ มุงผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ มีศักยภาพตรงตามความตองการของสถานประกอบการ สามารถทํางาน
เพื่อดํารงชีพตนเองและเพื่อชวยเหลือสังคม มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ และมีสุขภาวะทั้ง รางกายและจิตใจ
เนนใชกลยุทธผานการนําองคกรเชิงรุก รวมทั้งพัฒนาอาจารยใหเปนมืออาชีพ และเปนวิชาชีพที่ ยอมรับของ
สังคม โดยมียุทธศาสตร 8 ดาน คื อ 1) เปลี่ย นระบบการนํ าองคกรให ขับ เคลื่อนอุด มศึกษาแบบองครวม
2) สรางเอกภาพและคุณภาพของขอมูล สถิติอุดมศึกษาโดยศูนย สารสนเทศอุดมศึกษาแหงชาติ 3) เปลี่ยน
กระบวนทัศนดานการศึกษา โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาระบบการรับนักศึกษา เพื่อเปดโอกาสการเรียนรู
ตามศักยภาพของผูเรียนในทุก วัย 4) พัฒนาอาจารยใหเปนมืออาชีพ 5) ยกระดับคุณภาพบัณฑิตอยางกาว
กระโดด 6) นําประเทศพนวิกฤตและชี้นําการ พัฒนาดวยงานวิจัยเชิงสรางสรรค 7) บริการวิชาการเพื่อพัฒนา
ประเทศอยางยั่งยืน และ 8) สรางความเชื่อมั่นในคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา
4.2 แผนยุทธศาสตรอาเซียนของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ในการเตรียมความพรอมของระบบอุดมศึกษาเพื่อรองรับการเปนประชาคมอาเซีย นและ เปดเสรี
การคาบริการดานการอุดมศึกษา ในป พ.ศ. 2558 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดจัดทําแผน ยุท ธ
ศาสตรอุดมศึกษาไทยในการเตรียมความพรอมสูการเปนประชาคมอาเซียนในป พ.ศ. 2558 ซึ่งมีวิสัยทัศนที่จะ
ทําให บัณฑิตไทยมีความสามารถในระดับสากล และมีความรับผิดชอบในฐานะสมาชิกประชาคมอาเซีย นและ
ประชาคมโลก โดยมี ยุ ท ธศาสตร 3 ประการ คื อ (1) การเพิ่ มขี ด ความสามารถของบั ณฑิ ต ให มีคุ ณภาพ
มาตรฐานในระดั บสากล (2) การพั ฒ นาความเข มแข็ง ของสถาบั นอุด มศึก ษาเพื่ อการพั ฒนาประชาคม
อาเซียน และ (3) การสงเสริมบทบาท ของอุดมศึกษาไทยในประชาคมอาเซียน
4.3 แผนกลยุทธดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (พ.ศ.2547-2556) คณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
แผนกลยุทธดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ ดําเนินงานภายใตวิสัยทัศน “ประเทศ ไทยมี
เศรษฐกิจที่เขมแข็งเปนสังคมความรู ที่แขงขันไดในสากลมีความมั่นคงและประชาชนมีชีวิตที่ดี” โดยไดกําหนด
กลยุทธหลักในการพัฒนาไว 5 กลยุทธ คือ กลยุทธ-หลักที่ 1 : พัฒนาเครือขายวิสาหกิจ เศรษฐกิจชุมชน และ
คุณภาพ ชีวิต เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและผลิตภาพภาคการผลิตยกระดับเศรษฐกิจ และชุมชน
และคุณภาพบริ ก าร ทางสั ง คม กลยุ ท ธ ห ลั ก ที่ 2 : พั ฒ นากํ า ลั ง คนดา นวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ใ ห
ตอบสนองความตองการของภาค เศรษฐกิจและสังคม กลยุทธหลักที่ 3 : พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสถาบัน
เพื่อกระตุนและสนับสนุนการพัฒนา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและนวัตกรรม กลยุทธหลักที่ 4 : สรางความ
ตระหนักดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อใหเกิดแรงสนับสนุนจากสาธารณชนอยางตอเนื่อง กลยุทธ-หลัก
ที่ 5 : ปรับระบบการบริหารจัดการดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีใหมีเอกภาพและประสิทธิภาพสูง
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4.4 นโยบายและยุ ท ธ ศ าสตร ก ารวิ จั ยของชาติ ฉบับ ที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559) สํ า นั ก งานคณะ
กรรมการวิจัยแหงชาติ
นโยบายการวิ จัย ของชาติ (พ.ศ. 2555-2559) เนน การบู รณาการด า นการวิ จัย ที่ สอดคล องกั บ
แนวนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ ควบคูกับการวิจัยเพื่อความเปนเลิศทางวิช าการ เพื่อนําไปสู
การพัฒนาประเทศอยางสมดุลและยั่งยืน ภายใตวิสัยทัศนการวิจัยของชาติ (พ.ศ.2555-2559) คือ “ประเทศ
ไทยมีและใชงานวิจัยที่มีคุณภาพ เพื่อการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน” โดยมีการกําหนดพันธกิจการวิจัยของชาติ
(พ.ศ.2555-2559) คื อ “พัฒนาศักยภาพและขีด ความสามารถในการวิจัยของประเทศให สูง ขึ้น และสราง
ฐานความรูท ี่มีคุณคา สามารถประยุกตและพัฒนาวิทยาการที่เหมาะสมและแพรหลาย รวมทั้งใหเกิดการเรียนรู
และตอยอดภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อใหเกิดประโยชนเชิงพาณิชยและสาธารณะ ตลอดจนเกิดการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตโดยใชทรัพยากรและเครือขายวิจัยอยางมี ประสิทธิภาพที่ทุกฝายมีสวนรวม” ซึ่งประกอบดวย 5 ยุท ธ
ศาสตร การวิ จัย คื อ ยุ ท ธ ศ าสตร ที่ 1 : การสร า งศั ก ยภาพและความสามารถเพื่ อการพั ฒ นาทางสั ง คม
ยุทธศาสตรที่ 2 : การสรางศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ยุทธศาสตร ที่ 3 : การ
อนุรักษเสริมสราง และพัฒนาทุนทรัพยากรธรรมชาติแ ละสิ่งแวดลอม ยุทธศาสตรที่ 4 : การสราง ศักยภาพ
และความสามารถเพื่อการพัฒนานวัตกรรมและบุคลากรทางการวิจัย ยุทธศาสตรที่ 5 : การปฏิรูประบบวิจัย
ของประเทศ เพื่อการบริหารจัดการความรู ผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษ ฐทรัพยากร และภูมิปญญาของ
ประเทศสูการใช ประโยชนเชิงพาณิชยและสาธารณะ ดวยยุทธวิธีที่เหมาะสมที่เขาถึงประชาชน และประชา
สังคมอยางแพรหลาย
4.5 นโยบายและแผนวิท ยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห งงชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555 –
2565) สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ
นโยบายและแผนวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555 – 2565) มี
วิสัยทัศนที่เนน “นวัตกรรมเขียว เพื่อสังคมคุณภาพและเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพ” โดยการขับเคลื่อนประเทศ
ไปสูวิสัย ทัศ นดังกล าว ไดกํ าหนดกรอบการพั ฒ นาของแผนฯ 5 ประการคื อ 1) พั ฒนางานวิ ทยาศาสตร
เทคโนโลยีแ ละนวัตกรรม เพื่ อสนั บสนุ นการสร างสั งคมคุณภาพที่ มีภูมิคุมกั น 2) พัฒนางานวิท ยาศาสตร
เทคโนโลยีแ ละนวัตกรรม เพื่อสนับ สนุนการสร างเศรษฐกิจใหมีคุณภาพเสถียรภาพ โดยมีการเชื่อมโยงกั บ
เศรษฐกิจโลกและภูมิภาค (Globalization and Regionalization) 3) พัฒนางานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม เพื่อรองรับการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) 4) พัฒนาและผลิตกําลังคนดาน
วิ ท ยาศาสตร เทคโนโลยี แ ละนวัต กรรม เพื่ อ รองรั บ การเปลี่ ย นแปลงประชากรศาสตร (Demographic
Change) และ 5) พัฒนาปจจัยสนับสนุน ดานโครงสรางพื้นฐานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อ
สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของ ประเทศ
4.6 กรอบแนวทางการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาในการชวยเหลือ แก ไข ฟนฟูและเยียวยา
ภาคอุตสาหกรรมและชุมชนทองถิ่น (รับผิดชอบโดย ศ.ดร.ประสาท สืบคา ประธาน ทปอ.)
กระทรวงศึกษาธิการวางกรอบแนวทางการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาในการชวยเหลือ แกไข
ฟน ฟูและเยียวยาภาคอุตสาหกรรม ชุมชนทองถิ่น และประชาชนที่ป ระสบอุทกภัย โดยระดมสรรพกําลังจาก
สถาบันอุดมศึกษา พรอมกําลังเสริมจากสถาบันอาชีวศึกษา (สอศ.) และศูนยการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.)
รวม ฟ นฟู ทุ กภาคส วนตามความเชี่ ย วชาญของตนเอง โดยดึ งศั กยภาพและงานวิ จัย ตลอดจนทรั พยากร
เครื่องมือ และ พลังของนักศึกษาเพื่อชวยเหลือเยียวยาในปญหาอุทกภัยนี้
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นอกจากนี้ที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) มีการจัดตั้งคณะทํางานเพื่อการพัฒนาฟนฟู
ใน ดานตางๆ โดยอาศัยบทบาทของอุดมศึกษาในการใหความชวยเหลือ แกไข ฟนฟูจากปญหาอุทกภัย ดังนี้
- การฟน ฟูดา นวิศวกรรม โดยการจัดตั้งคณะทํางานที่มีความรูค วามสามารถดานวิศวกรรมศาสตร
จากมหาวิทยาลัยสมาชิก ทปอ. จํานวน 200 ทีม ๆ ละ ประมาณ 20 คน ใหคําปรึกษาแนะนํา ฟน ฟูแกบริษัทที่
อยูในเขต อุตสาหกรรมที่ประสบอุทกภัย
- การฟ นฟู ด านการเกษตร มหาวิท ยาลั ย เกษตรศาสตร แ ละมหาวิท ยาลั ย ที่จั ด การศึ กษาด า น
การเกษตร รวมกันจัดทําหลักสูตรการอบรมเรื่องการเพาะปลูกพืชระยะสั้นใหไดผลผลิตภายใน 5 สัปดาห การ
ฟน ฟูดินหลังอุทกภัย เพื่อการเพาะปลูก เปนตน
- การฟน ฟูดา นสาธารณสุข ตั้งแตระดับครอบครัวถึงระดับสังคม การสงแพทย พยาบาล เภสัชกร
และบุคลากรดานสาธารณสุขอื่น ๆ ไปตรวจรักษา แจกยา และใหความรูแ กประชาชน
- การฟน ฟูดา นจิตใจ โดยการสงนักจิตวิทยาหรือจิตแพทย ลงพื้นที่ใหคําปรึกษา
- การฟน ฟูดา นอาชีพ เนื่องจากภาวะตกงานอาจจะเพิ่มสูงขึ้น และการฟนฟู ชวยเหลือดานอื่น ๆ
เปนตน
พรอมทั้งกําหนดกรอบแนวทางการบริหารจัดการและการปองกันอุบัติภัย (Disaster Management
and Prevention Forum) โดยจะจัดตั้ง Forum พรอมแตงตั้งคณะทํางานซึ่งเปนนักวิชาการและผูรู ผูมีความ
เขาใจและสนใจเรื่องการปองกันอุบัติภัยดําเนินการศึกษา วิเคราะหแ ละวิจัย ในเรื่องภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง
(Climate Change) และภาวะโลกรอน (Global Warming) เพื่อกําหนดเปนยุทธศาสตร และมาตรการ
ปองกันไมใหเ กิดซ้ําอี กในอนาคต ทั้งนี้การดําเนินงานในระยะยาว มีแผนที่จะจัดตั้งศู นย บริหารจัดการและ
ปองกันอุ บัติ ภัย (Disaster Management and Prevention Center) เพื่อรวบรวมข อมูล วิ เคราะห
สังเคราะหและใหขาวสารที่แมนยําและทันสมัยตอประชาชนและ หนวยงานที่ตองการขาวสารดังกลาว
ปจจัยตางๆ เหลานี้ลวนสงผลกระทบตอสถาบันอุดมศึกษาอยางแนนอนทั้งทางตรงและทางอ อม
ดังนั้น มหาวิทยาลัย จะตองเรงเตรียมการณรับมือกับปจจัย ตางๆ เหลานี้ เพื่อประโยชน ตอการปรับทิศ ทาง
พัฒ นามหาวิท ยาลั ยใน อนาคต โดยมหาวิ ท ยาลั ยต อ งปรั บ ปรุ ง และพัฒ นาในดา นตา งๆ เชน ดา นการจั ด
การศึกษา ที่มุงเนนการพัฒนาคุณภาพ บัณฑิต สรางชื่อเสียงและเอกลักษณใหเปนที่รูจักและเปนที่สนใจของ
นักเรีย นและผูปกครอง การทบทวนหลักสูตรและปรับปรุงกระบวนการเรีย นการสอนที่สอดคลองกับความ
ตองการของตลาดแรงงาน และรองรับการศึกษาในทศวรรษที่ 21 ในดานวิชาการและวิจัย เนนการใชค วาม
แข็ งแกร งในสาขาวิ ช าที่ ม หาวิท ยาลั ย เชี่ ย วชาญและชํ า นาญ และจั ด การทรั พ ย สิ น ทางป ญ ญาเพื่ อสร า ง
มูลคาเพิ่มใหกับงานวิจัย ตลอดจนนําไปใชประโยชนในเชิงพาณิชยแ ละสาธารณะมากขึ้น อันสงผล ตอการ
พัฒ นาศั กยภาพการแข ง ขันของประเทศ ในด า นการบริ หารจั ด การภายในที่ต องมุ ง เน นคุณภาพ เพื่ อเพิ่ ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น รวมทั้งพัฒนาบุค ลากรใหมีภ าวะผูนําในดานตางๆ โดยเฉพาะการเปน
ผูนําการเปลี่ยนแปลง เพื่อปรับตัวและเตรียมพรอมกับสถานการณตางๆ ไดอยางทันการณ และเพื่อความอยู
รอดของมหาวิทยาลัยอยางยั่งยืน
5. ยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
5.1 ทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
ตามกรอบระยะเวลา 15 ป (พ.ศ. 2552 - 2566)
จุดเริ่ มตนของการขับ เคลื่ อนและพัฒนา ประกอบด วยทุน (Capital) ดั งตอไปนี้ ทุนทางดา น
บุคลากร ทุนทางดานทางกายภาพ ทุนทางดานองคความรูและวัฒนธรรม ทุนทางดานโครงสรางพื้นฐาน
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ทุนทางดานเงินทุน ซึ่งทุนเหลานี้จะไปเอื้อตอการพัฒนาที่กอใหเกิดการสรางสรรค การสรางมูลคาเพิ่ม ภูมิ
ปญญา การเชื่อมโยง และสภาพคลอง ตามลําดับ ซึ่งตองมีการจัดการทางดาน IT (IT Management)
และสรางการเชื่อมโยงคุณคา (Value Management) โดยใชภารกิจทั้ง 4 ดาน เปนกระบวนการ (Process)
คือ ภารกิจดานงานวิจัย ภารกิจดานการเรียนการสอน ภารกิจดานการบริการวิชาการแกสังคม และภารกิจ
ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนาธรรมและอนุรักษสิ่งแวดลอม
จากประเด็นขอทาทาย ไดนํามากําหนดทิศทางการพัฒนาตามกรอบของจุดมุงหมาย วัตถุประสงค และ
ภารกิจของมหาวิทยาลัย ไดดังตอไปนี้
มหาวิทยาลัยเสมือน (Virtual หรือ E-University) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนามุงมั่นใช
เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจั ด การใหค รบทุ กภารกิ จ ไมวา จะเปน E-Learning, E-Research, EService, E-Office และ E-Library เปนตน ทั้งนี้เพื่อใหมหาวิทยาลัยเปนสังคมแหงองคความรู (Knowledge
Society) มีความรวมมือกับนานาอารยประเทศ (International Collaboration) ทั้งนี้เพื่อใหเกิด เทคโนโลยี
ใหม ๆ ที่เกิดจากการรวมศาสตรหลาย ๆ ศาสตรเขาดวยกัน (Emerging Technology)
การเรียนรูตลอดชีวิต (Life - Long Learning) ก็เปนอีกสิ่งหนึ่งที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ลานนาเองจะตองคํานึงถึง เพราะในอีก 15 ป ขางหนา สังคมจะเปนสังคมแหงองคความรู ทุกกลุมงานอาชีพ
จําเปนต องมุงสูสั งคมแห งองคความรู นอกจากปฏิบัติเปนแลว ยั งคงตองคิดเปนด วย ดัง นั้น มหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลลานนาเองจําเปนตองมุงพัฒนาสังคมใหเปนสังคมที่มีแตความหวงใยและแบงปน (Care
and Share) ซึ่งกันและกัน
สังคมแหงความรูและภูมิปญญา (Intelligence Society) เปนสังคมที่อุด มดวยองคความรูแ ละภูมิ
ป ญ ญา ทั้ง นี้ เ พื่ อ ยกระดั บ และพั ฒ นาให เ กิ ด อั จฉริ ย ะองค ค วามรู ใ นเชิ ง บู รณาการด านวิ ท ยาศาสตร แ ละ
เทคโนโลยี เพื่อสรางความเขมแข็งใหกับสังคม ชุมชน ซึ่งจําเปนตองมีการเชื่อมโยงภูมิปญญาดวยเทคโนโลยีที่
ทันสมัย
ความเปน คนที่ สมบู รณ (Humanization) นั บ ว าเป นสิ่ ง ทา ทายที่ สํ า คั ญ มากของทุ กองค กร หาก
องคกรมีความเขาใจกับเปาหมายและปรัชญาขององคกรในทิศทางเดียวกัน และที่สําคัญตองเขาใจตอสังคมที่
อุดมดวยความรูและภูมิปญญาแลว ก็จะสงใหมหาวิทยาลัยมีการพัฒนาอยางตอเนื่องและยั่งยืน
เทคโนโลยีที่เกิดจากการผสมผสานจากหลาย ๆ ศาสตร (Emerging Technology) ทั้งนี้เพื่อมุงมั่น
ใหเกิดเทคโนโลยีใหม ๆ (Emerging Technology) โดยการบูรณาการจากศาสตรตาง ๆ ซึ่งเปนกระบวนการ
เรียนรูแบบใหม เพื่อการระดมสมองจากความรูที่หลากหลาย การคิดรวมกัน เห็นพองรวมกัน บนพื้นฐานขอมูล
ทั้งนี้เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกันและใหมีการใชทรัพยากรตาง ๆ อยางมีประสิทธิภาพ
มุ ง สู ค วามเป นสากล (Internationalization) ยุ ค ของโลกาภิ วัต น มี ผ ลกระทบโดยตรงต อ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาในอนาคตที่ตองสามารถแขงขันไดในระดับสากล โดยมีทิศทางในการ
สรางเครือขา ยความรวมมื อทั้งในและตา งประเทศ (International Collaboration) ไมวาจะเปนภารกิ จ
ทางดานการเรียนการสอน การวิจัย และการบริหารจัดการ
ความเปนมือ อาชีพและนัก ปฏิบัติ (Hands-on Professional Graduates) ซึ่งนับวาเปนคานิย ม
รวม (core value) ที่สําคัญอันหนึ่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา โดยมีทิศทางจัดการเรียนการ
สอนใหมีความเชี่ยวชาญเปนนักปฏิบัติค วบคูไปกับ การคิดเปน ตลอดจนพัฒนามาตรฐานวิชาชีพการเปนนัก
ปฏิบัติ พัฒนาองคความรูใหงานวิชาการกาวทันการเปลี่ยนแปลงสูความเปนสากล พัฒนาสรางเครือขายความ
รวมมือทางวิชาการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย พัฒนาเทคโนโลยีส ารสนเทศที่ทันสมัยมาใชในการ
เรียนการสอน
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ความยั่งยืนทางดานสังคมและสิ่งแวดลอม (Sustainable; Social & Environment) มุงไปที่
ภารกิจการวิ จัย การบริ การวิช าการ และ โดยมีทิศทางการพัฒนาการวิจัยในเรื่องของสิ่ งแวดลอม สําหรั บ
ภารกิจการบริการวิชาการนั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนามุงมั่นสูการพัฒนาสังคมใหเปนสังคมที่
เกื้อกูลและแบงปนซึ่งกันและกัน ทั้งนี้เพื่อใหเกิด สังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู สวนภารกิจทะนุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดลอมนั้น จะมุงพัฒนาเทคโนโลยีผสมผสานมาประยุกตสืบคน เก็บรักษา บูรณะ
และถายทอดการทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม โดยการพัฒนาเครือขายความรวมมือทั้งภายในและ
ภายนอกพื้นที่เพื่ออนุรักษสืบทอดไปถึงอนุชนรุนหลัง
การพึ่งพาตนเอง (Autonomy) ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการใหมีธรรมภิบาลและมีความทันสมัย
ตอสภาพการเปลี่ยนแปลงผสมผสานการบริหารจัดการรวมกับเขตพื้นที่เปนเครือขายความรวมมือเพื่อใหเ กิด
ความเขมแข็งพึ่งตนเองและเลี้ยงตัวเองได
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ความสัมพันธระหวางภารกิจทั้ง 4+1 ดาน และขอทาทาย (Flagships) ทั้ง 9











การกําหนดทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาในอนาคตอีก 15
ปนั้น ไดกําหนดบนพื้นฐานศักยภาพของพื้นที่เปนหลัก ทั้งนี้เทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นนั้นจําเปนตองสอดคลองกับ
สภาพพื้นที่ของภาคเหนือ ดังนั้นกลาวโดยสรุปในภาพรวมของพื้นที่ภาคเหนือ สามารถสรุปไดดังนี้คือ
 พื้นที่สูงตอนบน (ทรัพยากรธรรมชาติ เชน ปาไม แมน้ํา ลําธาร ภูเขา เปนตน)
 พื้นที่ราบลุมตอนลาง (พืชไร และปศุสัตว)
 ชายแดนติดตอกับ GMS และ East – West Corridor
 ศักยภาพทางดานเศรษฐกิจของพื้นที่ (การเกษตร การทองเที่ย ว ศิลปวัฒนธรรม หัต ถกรรม
สมุนไพรและสุขภาพ)
จากสภาพของภาคเหนื อ ดั ง ได ก ล า วข า งต น แล ว สามารถกํ า หนดทิ ศ ทางของเทคโนโลยี ที่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาสามารถที่จะเขาไปมีบทบาทตอสังคม ชุมชนในฐานะที่เปนสถาบัน
ทางการศึกษาโดยเฉพาะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อใหเกิดคุณคารวมไดเปน 4 กลุม ดังนี้
1) กลุม Green and Clean Technology
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เทคโนโลยีนี้ครอบคลุมถึงเทคโนโลยีสะอาดและรักษาสิ่งแวดลอม ทั้งนี้รวมถึงเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ
กั บ พลั ง งาน (Energy) อาหาร (Food) การจัด การของเสี ย (Waste Management) และรวมถึ ง
เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) เปนตน
2) กลุม Logistic Technology
สภาพภูมิประเทศของภาคเหนือมีความเหมาะสมมากที่ตองคํานึงถึงเทคโนโลยีนี้โดยเฉพาะสินคา
ทางการเกษตรจากภาคเหนือทุกปจะเกิด ปญหามาโดยตลอด 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
พื้นฐานของความยั่งยืนและสอดคลองกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมความเปนเอกลักษณของสังคม ชุมชน
อยางไรก็ตาม เทคโนโลยีทั้ง 4 กลุมนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาในฐานะมหาวิทยาลัย
ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจะตองเปนที่พึ่งของสังคมและชุมชนในภาคเหนือ
5.2 กรอบแผนพัฒนาระยะยาว
เนื่ องจากการเปลี่ ย นแปลงในดา นต างๆ ทั้ งในและตา งประเทศดังกลา วมาแลวข างต น ส งผลให
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตองเตรียมความพรอมและปรับเปลี่ยนใหมีการบริหารเปลี่ยนแปลงที่
ดีและยั่งยืนดวยการจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ในระยะ 15 ป (พ.ศ. 2552 2566) ทั้งนี้เพื่อเปนกรอบรองรับการพัฒนาเทคโนโลยี การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมแหงภูมิปญญาและการ
เรี ยนรู ในอนาคต โดยเฉพาะการผลิต กํา ลั งคนใหเ ป นนักปฏิ บั ติผ นวกกับ นัก คิ ดทางด านวิท ยาศาสตรแ ละ
เทคโนโลยี การพัฒนาทักษะใหม ๆ ใหกับแรงงานไทย สรางงานวิจัย และพัฒนาเพื่อแกปญหาสังคมชุมชน
โดยเฉพาะในเขตภาคเหนือของประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันและการพัฒนาที่ยั่งยืน ใน
ขณะเดียวกันบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาทุกคนจะตองทํางานและอยูไดบนพื้นฐาน
และสภาพแวดลอมที่มีความสุข มีความยึดมั่นผูกพันตอองคกรเพื่อนํา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
ใหบรรลุเปาหมายไดในอนาคต กรอบแผนการพัฒนาระยะยาวของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
นั้น ไดมีการวิเ คราะห เป นลํา ดับ ขั้นตอนบนพื้น ฐานขอ มูล และการมีสวนร วมของบุค ลากรทั้ งในและนอก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
เปาหมายสําคัญของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ที่ตองการ“ใหมหาวิทยาลัย เปน
สถาบันอุดมศึกษาดานวิชาชีพและเทคโนโลยี มีวัตถุประสงคใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่
เนนการปฏิบัติ ทําการสอน ทําการวิจัย ผลิตครูวิชาชีพ ใหบ ริการทางวิช าการในดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแกสังคม ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และอนุรักษสิ่งแวดลอม โดยใหผูสําเร็จอาชีวศึกษามี
โอกาสในการศึกษาตอดานวิชาชีพเฉพาะทางระดับปริญญาเปนหลัก ” มหาวิทยาลัยจึงไดจัดทําแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ในระยะยาว 15 ป (พ.ศ. 2552 – 2566) นี้ขึ้น โดยแยกตามภารกิจ
ดานตางๆ ทั้ง 4 ดาน ดังนี้
5.2.1 เปาหมายยุทธศาสตรดานการเรียนการสอน
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เพื่อใหไดบัณฑิตที่มีจิตสํานึกที่ดีในสังคมองคความรูมีทักษะและความเชี่ยวชาญทางวิช าชีพที่ทันตอ
การเปลี่ยนแปลงสูความเปนสากลโดยสรางเครือขายความรวมมือ บนพื้นฐานการนําเทคโนโลยีส ารสนเทศมา
ใชในการบริหารจัดการ การเรียนการสอน
5.2.2 เปาหมายยุทธศาสตรดานการวิจัย
เพื่อยกระดับและพัฒนาใหเกิดอัจฉริยะองคความรูในเชิงบูรณาการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ดวยจิตสํานึกนักวิจัยที่ดี เพื่อสรางความเขมแข็งใหกับสังคม ชุมชน
5.2.3 เปาหมายยุทธศาสตรดานการบริการวิชาการ
เพื่อใหผูรับบริการเขาถึงเครือขายความรวมมือการใหบริการที่มีจิตสํานึกที่ดีดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
และนําองคความรูไปพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
5.2.4 เปาหมายยุทธศาสตรดานการทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดลอม
เพื่อยกระดับและพัฒนาจิตสํานึกของคนในสังคม ชุมชน รักและหวงแหนศิล ปวัฒนธรรมและรักษา
สิ่งแวดลอม โดยใชองคความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
6. การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และภัยคุกคาม (SWOT Analysis)
ทีส่ งผลกระทบตอการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ นําไปสูการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ
เปาประสงค ประเด็นยุทธศาสตร ยุทธศาสตร และเปาหมาย มีดังนี้

จุดแข็ง (Strengths)

S

จุดออน (Weaknesses)

W

o หลั กสูต รที่ เป ด สอนในมหาวิท ยาลั ย มี ค วามหลากหลาย o คุณ วุฒิ อาจารยไ มเป นไปตามเกณฑมาตรฐานการจั ด การ

ดานวิชาชีพ บัณฑิตสามารถนําไปประกอบอาชีพอิสระได
o เป น มหาวิ ท ยาลั ย เฉพาะทางด า นวิ ท ยาศาสตร แ ละ
เทคโนโลยี ในภูมิภาค
o บุคลากรมีความเชี่ยวชาญและสามารถปฏิบ ัติงานวิชาชีพ
(Hands-on) ที่หลากหลายไดจริง
o บัณ ฑิต ไดรับ การยอมรับ จากนายจาง และมีอัตราการได
งานทําสูง
o บุคลากรมีความรวมมือกับสถานประกอบการอยางใกลชิด
ในการพั ฒ นากํ าลั ง คนเพื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพในการปฏิ บั ติ ง าน
สูงขึ้น
o บุคลากรมีค วามสามารถไดรับ การยอมรับ จากชุมชนและ

ทองถิ่นดานทํานุบ ํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษสิ่งแวดลอม
o วัฒ นธรรมองค กรเปด โอกาสและส งเสริ มให บุค ลากรได
แสดงศักยภาพ อยางเต็มที่
o หลั กสูต รที่ เป ด สอนในมหาวิท ยาลั ย มี ค วามหลากหลาย
ดานวิชาชีพ บัณฑิตสามารถนําไปประกอบอาชีพอิสระได
o ผู บ ริ ห ารมี วิ สั ย ทั ศ น มี ค วามมุ ง มั่ น ในการบริ ห าร
มหาวิทยาลัยใหเจริญกาวหนาเปนทีย่ อมรับ จากสังคม
o มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและสิ่งอํานวยความสะดวก
เพื่อการบริหารจัดการซึ่งเชื่อมโยงทั้ง 6 พื้นที่
o สถานที่ตั้งของมหาวิท ยาลัย กระจายครอบคลุมพื้นที่ 17

อุดมศึกษา
o งบประมาณสนับ สนุนการดําเนินการดานวิท ยาศาสตรแ ละ
เทคโนโลยีเพื่อใหบัณฑิตไดมีทักษะในการปฏิบ ัติยังไมเพียงพอ
o อาจารยมีภาระงานสอนสูงทําใหไมสามารถทํางานวิจัย ได
และจํานวนงานวิจัยไมเปนไปตามเกณฑที่กําหนด
o การจัดการเรียนการสอนในรายหลักสูต รของแตละพื้นที่ยัง
ไมเปนมาตรฐานเดียวกัน
o ขาดความเชื่ อมโยงฐานข อ มูล ภายในมหาวิ ท ยาลั ย ทํ า ให
การวิ เ คราะหขอมูลเพื่อการตั ด สิน ใจของผูบ ริหารลาชาและ
ขาดประสิทธิภาพ
o หองปฏิบัติการยังไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ
o บุค ลากรสายสนับ สนุน ด านวิ ชาการไม เพี ย งพอกั บ ภาระ
งานตามโครงสรางการบริหารงานมหาวิทยาลัย
o บุค ลากรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูป ระสบการณซึ่ง กันและ
กันนอยและไมเปนระบบ
o การสื่อ สารทั้ ง ภายในและภายนอกมหาวิ ท ยาลั ย ยั ง ไม มี
ประสิทธิภาพที่ดีพอ
o ระบบการกํากับ ดูแล ติด ตามการปฏิบ ัติงานและการนําผล
การประเมินมาใช ยังไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร
o ขาดบรรยากาศและสภาพแวดล อมที่ สง เสริ มการเรี ย นรู
ของนักศึกษาและ บุคลากร
o ขาดการประชาสัมพันธเชิงรุกและการทํางนเปนทีม
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จังหวัดภาคเหนือ เอื้อตอการพัฒนาบุคลากรในทองถิ่น

โอกาส (Opportunities)

O อุปสรรค (Threats)

T

o ความต องการประยุก ต ใ ช ค วามรูท างด า นวิ ท ยาศาสตร o การแข ง ขั น ที่ เ พิ่ ม มากขึ้ น ในระดั บ อุ ด มศึ ก ษาทั้ ง ในละ

และเทคโนโลยี เพื่อแกปญหาชุมชนและสังคม
o สร า งเครื อ ข า ยความร ว มมื อ กั บ สถานประกอบการที่
เขมแข็งและพัฒนาหลักสูตรรวมกับ สถานประกอบการ
o ความตอ งการกํ าลั งคนด านวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี
และแรงงานมี ฝมือของประเทศ
o การเปดเสรีท างการคาบริการและการศึกษา จากการกาว
เขาสูการเปน ประชาคมอาเซียนในป 2558
o การเติ บ โตทางด า นอุ ต สาหกรรมและโครงการพั ฒ นา
โครงสรางพื้นฐานของประเทศ
o งบ ป ระม าณ สนั บ สนุ น ส ง เสริ ม ให ป ระ ชาชนเ ป น
ผูประกอบการขนาดกลางและยอม (SMEs) มากขึ้น

ตางประเทศ
เยาวชนมี ค า นิ ย มในการเรี ย นด า นสั ง คมศาสตร ม ากกว า
วิทยาศาสตร
o จํา นวนนั ก เรี ย นที่ เ ป นตั วป อนในระบบน อยลงเนื่ องจาก
โครงสรางประชากรมีการเปลี่ยนแปลงโดยอัตราการเกิดลดลง
o การแข ง ขั น ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น จากสถาบั น การศึ ก ษาทั้ ง ในและ
ตางประเทศ
o การสนับ สนุนงบประมาณจากรัฐมีแนวโนมลดลง
o ป ญ หาทางสั ง คม เช น ยาเสพติ ด แหล ง มั่ ว สุ ม ทางเพศ

อบายมุ ข ทํ าให เกิด ความเสื่ อมถอยดา นคุณธรรมและจรยิ
ธรรม
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7. วิสัยทัศน นโยบาย และยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
การจัด การศึกษาในระดับ อุด มศึกษาปจจุ บัน ไม สามารถหลีกเลี่ย งการแขงขั นทั้ งระดับ ชาติ และ
นานาชาติได ดวยเหตุผล 4 ประการ คือ 1) การผลิตบุคลากรใหตรงกับความตองการของภาคบริการและสังคม
2) การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรมีกลุมผูสูงอายุมากขึ้น เด็กและเยาวชนนอยลง 3) ผูเรียนมีโอกาสเลือก
มหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ย วชาญและเหมาะสมกับตัวเองมากขึ้น และ4) มหาวิทยาลัยจําเปนตองนําพาและ
พัฒนาประเทศไปสูเปาหมาย โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยในกลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (S&T) ซึ่งมีจํานวน
นอยและเคลื่อนตัวชา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เปนมหาวิทยาลัยใหมที่พึ่งไดรับการสถาปนา เพียง
ระยะเวลา 8 ป ประกอบกับเปนมหาวิทยาลัยฯ ที่มีหนาที่จัดการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
และมีพื้นที่ใหบริการครอบคลุม 17 จังหวัดภาคเหนือ ประกอบดวย เชียงใหม ลําปาง เชียงราย นาน ตาก และ
พิษณุโลก จึงจําเปนจะตองวางกรอบการพัฒนาใหถูกทิศทาง เปนไปอยางกาวกระโดด และคนหาความเปน
อัตลักษณเฉพาะทาง ที่มีจุดเดนและแตกตางจากมหาวิทยาลัยอื่น
ภายใตวิสัยทัศน นโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ในปงบประมาณ พ.ศ. 25572560 ได นํา ประเด็ นดั งกล า วขา งต น มาเป นแนวทางในการกํ า หนดทิ ศ และเป าหมายในการขั บ เคลื่ อน
มหาวิทยาลัยฯ ดังนี้
“ปรัชญา”
“บริหารงานแบบมีสวนรวม กระจายอํานาจและหลักธรรมาภิบาล”
“Decentralization Participation and Good governance”
“วิสัยทัศน”
“มหาวิทยาลัยชั้นนําดานการผลิต…บัณฑิตนักปฏิบัติ
บนฐาน…สรางสรรค…นวัตกรรม…
วิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี…เพื่อชุมชน…สูสากล”
“พันธกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา”
1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเฉพาะทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยมุงเนนผลิตบัณฑิต
นักปฏิบัติที่มีคุณธรรม และพึ่งพาตนเองได
2. สรางตนแบบการเปนนักปฏิบัติ บนพื้นฐานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี
3. ใหโอกาสผูสําเร็จอาชีวศึกษาไดศึกษาตอ
4. สรางงานวิจัย บริการวิชาการ ที่เนนองคความรูและนวัตกรรม
5. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษสิ่งแวดลอม
6. สรางระบบบริหารจัดการที่ดีมุงสูการพึ่งพาตนเอง

30

“เปาหมาย”
เปนมหาวิทยาลัยชั้นนําดานการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ บนฐานสรางสรรคนวัตกรรม วิจัยวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี เพื่อชุมชนอาเซียน และเปนมหาวิท ยาลัยดานวิท ยาศาสตรและเทคโนโลยีที่ผลิตบัณฑิต นัก
ปฏิบัติ (Hands-on) ใหเปนที่ยอมรับใน 3 ระดับ ดังนี้
เปน 1 ใน 5 ระดับชาติ ป 2558
เปน 1 ใน 10 ระดับภูมิภาค ป 2560
เปน 1 ใน 100 ระดับโลก ป 2564
“อัตลักษณ (Identity)”
“บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพที่ใชเทคโนโลยีเปนฐาน”
- บัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands - on)
- ใชทักษะที่มีเทคโนโลยีเปนฐาน (Technology - Based Learning)
- สรางความเชี่ยวชาญวิชาชีพ (Professional Oriented)
“เอกลักษณ (Uniqueness)”
ภาพลั กษณ ที่ดีเ ปนสิ่ งสําคั ญของทุก องค กร การกํ าหนดเอกลักษณที่ชั ดเจน สามารถใช เปน กรอบ
สํ า หรั บ การพัฒ นามหาวิ ท ยาลั ย เอกลั กษณ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลลา นนา ประกอบด ว ย
อุตสาหกรรมเกษตร เกษตรปลอดภัย ความหลากหลายทางชีวภาพและความมั่นคงทางอาหาร เทคโนโลยีและ
การจัดการเพื่อชุมชน การคาและบริการจัดการเทคโนโลยี วัฒนธรรมทองถิ่นและนวัต กรรม อาหารสุขภาพ
และพันธุกรรมพืช เปนกลไกสําคัญในการขับ เคลื่อนและสรางความเขาใจ ใหมีเป าหมายเดียวกัน สูการเปน
“มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อชุมชน”
“วัฒนธรรมองคกร” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
วัฒนธรรมองคกร เปนสิ่งสําคัญยิ่ง ที่จําเปนจะตองสื่อสารใหบุคลากรภายในองคกร มีการปฏิบัติอยาง
ตอเนื่องและชัดเจน จนเปนเอกลักษณของมหาวิทยาลัย เพื่อจดจํางายและสะดวกตอการปฏิบัติ จึงกําหนดจาก
อักษรยอภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยฯ (Rajamangala University of Technology Lanna)
R : Responsibility
รับผิดชอบ ตอภารกิจ ตอชุมชน สังคม ประเทศชาติ
M :Morality
ยึดมั่นใน คุณธรรม ความงาม ความดี
U :Ubiquity
สงเสริมการเรียนรูในทุกที่ ทุกโอกาส
T :Technology
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนฐานการพัฒนา
L :Linkage
ประสานผนึกพลัง เชื่อมโยง โลก ชุมชน
“ยุทธศาสตร”
ในการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ไดกําหนดยุทธศาสตรเพื่อสรางความเขมแข็ง
และความแตกตางบนพื้นฐานการผลิต บัณฑิตนักปฏิบัติ ดังนี้
Change: ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการดานวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม การบริหาร
จั ด การองค ก ร โครงสร า งการปฏิ บั ติ ง าน และการกระจายอํ า นาจ ให ส อดคล อ งกั บ ภารกิ จและเป น
มาตรฐานสากล เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งและโดดเดนในทุกเขตพื้นที่ โดยการมีสวน รวมของทุกภาคสวน
Challenge: สร า งความแตกต า งในการผลิ ต บั ณฑิ ต นั ก ปฏิ บั ติ ที่ มี ค วามโดดเด น เฉพาะด า น
(Differential Focus Strategy) สูความเปนเลิศภาย ใตคําขวัญที่เปนทีย่ อมรับกันทั่วไปคือ “ราชมงคลสราง
คนสูงานเชี่ยวชาญ เทคโนโลยี เปนการสรางชื่อเสียงและสรางโอกาสใหบัณฑิตในการมีงานทํา
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Chance: สรางโอกาสในการกาวสูการเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําดานการผลิต บนฐานความคิด
สรางสรรค สรางนวัตกรรมเพื่อชุมชน ทองถิ่นทั้งในและตางประเทศ
“นโยบาย”
นโยบาย กรอบแนวคิด กลยุทธ และมาตรการ ในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ลานนา (พ.ศ.2557-2560)
การดํ า เนิ นนโยบายการบริ ห ารจั ดการและแผนพั ฒ นามหาวิ ทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลลา นนา
(พ.ศ. 2557-2560) เปนไปตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ฯ กรอบระยะเวลา 15 ป (พ.ศ. 2552-2566) ที่ได
ดําเนินการมาระยะหนึ่งและมีการวิเคราะหแนวทางไวอยางสมบูรณ ประกอบกับการศึกษาขอมูลในสภาพพื้นที่
การใหบริการการศึกษาทั้ง 6 แหง การถอดบทเรียนจากการดําเนินงาน การศึกษาปญหาอุปสรรค ในการ
ปฏิบัติงานที่เกิด ขึ้น ในบริบ ทตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งในศตวรรษที่ 21 การพัฒนาอุดมศึกษาไทย จําเปน
จะตองพัฒนาบัณฑิตเพื่อตอบสนองตอความตองการของสังคม ชุมชน ทองถิ่น และนําพาประเทศไปสูค วาม
ยั่งยืน โดยใชหลักการในการขับเคลื่อน 3 ประการ คือ การเปลี่ยนแปลง ความทาทาย และการกําหนดทิศทาง
(Change Challenge Chance) ภายใตนโยบาย 9 ดาน ดังนี้
นโยบายที่ 1: การพัฒนาดานการจัดการศึกษา
นโยบายที่ 2: การพัฒนาดานวิจัยและนวัตกรรมสรางสรรค
นโยบายที่ 3: การพัฒนาดานการบริการวิชาการแกสังคม
นโยบายที่ 4: การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดลอม
นโยบายที่ 5: การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ
นโยบายที่ 6: การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
นโยบายที่ 7: การบริหารจัดการสรางสรรค
นโยบายที่ 8: การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรูและบริหารจัดการ
นโยบายที่ 9: การสรางเครือขายความรวมมือทั้งระดับชาติและนานาชาติ
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นโยบายที่ 1: การพัฒนาดานการจัดการศึกษา (Forever Building Competency)
กรอบแนวคิด
เพื่ อ ให ก ารพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ราชมงคลล า นนา สู ค วามเป น เลิ ศ ทางด า นวิ ช าชี พ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล เนนจัดการศึกษาเชิงบูรณา
การเชื่อมโยงการศึกษากับการทํางาน ที่มากกวาความรูและใบปริญญา คือใหปญญา โดยมีกระบวนการในการ
ผลิตบัณฑิตแบบ Hands-on ที่มุงใหเกิดปญญา คุณคา และความสุข (Wisdom Value and Well Fare) อีก
ทั้งองคความรูเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนและทองถิ่น รวมถึงการเตรียมความพรอมรวมกับเครือขายการพัฒนา
ความรูใหกับกลุมโรงเรียนมัธยม และสถาบันการอาชีวศึกษา กระบวนการจัดการเรียนการสอนกับอุดมศึกษา
และกระบวนการเริ่มตนชีวิตการทํางานกับกลุมสถานประกอบการ 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
การนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการจัด การเรียนการสอนอยางเหมาะสม จึงไดกําหนดแนวทางมาตรการ
เพื่อใชเปนกรอบในการจัดทําแผนพัฒนาดังนี้
เปาหมายที่ 1 พัฒนาหลักสูตรใหมีความยืดหยุนและหลากหลาย รวมถึงปรับปรุงขั้นตอน วิธีการกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนโดยเนนใหผูเรียนมีความคิดสรางสรรค
เปาหมายที่ 2 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมาตรฐาน มีความสามารถในการปฏิบัติงานในภาคประกอบการไดเปน
อยางดี
เปาหมายที่ 3 การสงเสริมการจัดการเรียนการสอนที่มุงเนนการบูรณาการเรียนรูศ ิลปศาสตร วิทยาศาสตร
(Liberal Arts and Science)
เป า หมายที่ 4 พั ฒ นาความเชี่ ย วชาญด า นการจั ด การเรี ย นการสอนให กั บ อาจารย ผู ส อนด า นปฏิ บั ติ
(Enterprise Teacher)
เป าหมายที่ 5 สนั บ สนุน และให โ อกาสผู สํ าเร็ จอาชี วศึ ก ษาและผู ที่ ป ระกอบอาชี พแล วได ศึ กษาต อใน
มหาวิทยาลัย
นโยบายที่ 2: การพัฒนาดานวิจัยและนวัตกรรมสรางสรรค (Creativity for Innovation Solution)
กรอบแนวคิด
การพัฒนานักวิจัยที่มีความสามารถ เพื่อสงเสริมสนับสนุนการสรางงานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม ที่
เปนประโยชนตอชุมชน และการมีสวนในการพัฒนาตามแผนการพัฒนาประเทศและภูมิภ าค นโยบายการ
พัฒ นามหาวิ ท ยาลั ย ฯ เนนการพัฒนางานวิ จัย ที่ จะตอบสนองความตอ งการของสั งคมที่ สามารถนํ า ไปใช
ประโยชนไดจริง สรางกระบวนทัศนของบุคลากรใหเห็นความสําคัญของการวิจัย รวมทั้งการสรางนักวิจัยให
เพิ่มมากขึ้น การสงเสริมการวิจัยขั้นสูงและงานวิจัยในระบบคูข นาน (Dual Research Tracks) ที่ผ สมผสาน
ระหวางงานวิจัยขั้นสูงและงานวิจัยชุมชน เชื่อมโยงและบูรณาการความรู งานวิจัย ไปสูการเรียนการสอนการ
บริการวิชาการ จัดเก็บรวบรวมความรู ความเชี่ยวชาญอยางเปนระบบ สงเสริมการเผยแพร ผลงานวิจัยทั้งใน
และตางประเทศ พัฒนาประชาคมวิจัยใหมีคุณภาพเปนที่ยอมรับระดับประเทศและระดับสากล จึงไดกําหนด
แนวทางมาตรการ เพื่อใชเปนกรอบในการจัดทําแผนพัฒนาดังนี้
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เปาหมายที่ 1 พัฒนานักวิจัยรุนใหมและเพิ่มจํานวนนักวิจัย ที่มีขีดความสามารถในการวิจัยเฉพาะทาง
เปาหมายที่ 2 สงเสริมงานวิจัยเชิงบูรณาการรวมกันทั้งวิทยาศาสตร และศิลปะ เพื่อสรางองคความรูใหม เพิ่ม
คุณคาและมูลคา สรางวัตกรรมและการแกปญหาสังคม
เปาหมายที่ 3 สงเสริมและสนับสนุนใหมีการนําองคความรูที่ไดจากการวิจัย หรืองานที่ไดรับการตีพิมพ
เผยแพร ไดนําไปใชประโยชนในการพัฒนาการเรียนการสอน การพัฒนาเศรษฐกิจสังคม และใช
ประโยชนในเชิงพาณิชย
เปาหมายที่ 4 จัดตั้งกองทุนสงเสริมงานวิจัยและพัฒนาบุคลากร จากเงินรายไดและรายรับของมหาวิทยาลัย
เพื่อสนับสนุนและสงเสริมการทําวิจัยอยางเปนระบบ
นโยบายที่ 3: การพัฒนาดานการบริการวิชาการแกสังคม (Total Social & Community
Achievements)
กรอบแนวคิด
การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ใหเปนแหลงถายทอดวิชาการ แหลงการเรียนรูตลอดชีวิตที่ยั่งยืนในทุก
เขตพื้นที่ เพื่อเปนการยกระดับขีดความสามารถในการจัดการ การเพิ่มศักยภาพในดานการบริการวิชาการแก
ชุมชน เปนภารกิจหนึ่งของมหาวิทยาลัยฯ การสนับสนุนใหหนวยงาน บุค ลากรที่มีศักยภาพ มีบทบาทในการ
รวมพัฒนาชุมชน โดยเนนการบูรณาการความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม งานวิจัย สูการใหบ ริการวิ ชาการแก
ชุมชน เพื่อใหเปนที่ยอมรับทั้งในระดับชุมชนและระดับชาติ จึงไดกําหนดแนวทางมาตรการ เพื่อใชเปนกรอบ
ในการจัดทําแผนพัฒนาดังนี้
เปาหมายที่ 1 พัฒนาและยกคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนกับชุมชน
เปาหมายที่ 2 ผลักดันการสรางเครือขายและการรวมกลุมเพื่อถายทอดองคความรูและเทคโนโลยี ตามความ
ตองการของชุมชน ตลอดจนแกปญหาชุมชนอยางยั่งยืน
นโยบายที่ 4: การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดลอม (Good Culture Bring Better Life)
กรอบแนวคิด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เนนบูรณาการดานทะนุบํารุงศิล ปวัฒนธรรมไทย รักษา
และฟนฟูสิ่งสภาพสิ่งแวดลอมใหเหมาะสม หนวยงานในเขตพื้นที่ตองมีบทบาทในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ที่มีคุณคา อนุรักษงานประเพณี คานิยม ระเบียบการปฏิบัติและแบบอยางที่ดีของสังคมไทย รวมทั้งสรางองค
ความรูของศิล ปวัฒนธรรมในจังหวัดหรือในพื้นที่ใกล เคียง สนั บ สนุนการจัดการศึกษาดานศิล ปวัฒนธรรม
เพื่อธํารงไวซึ่งการสรางบุคลากรและชิ้นงานที่มีคุณคาตอสังคมไทย รวมทั้งการนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชเพื่อ
สรางมูลคาเพิ่มจากงานรวมสมัยที่ยังดํารงเอกลักษณความเปนไทย และสรางองคความรูเกี่ยวกับการบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม จึงไดกําหนดแนวทางมาตรการ เพื่อใชเปนกรอบในการจัดทําแผนพัฒนาดังนี้
เปาหมายที่ 1 สนับสนุนการสรางเครือขายดานศิลปะและวัฒนธรรม รวมถึงการทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
อยางเปนรูปธรรม
เปาหมายที่ 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 ของมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลลานนาใหมีค วามพรอมดาน
ทักษะและความสามารถที่นอกจากความรูความสามารถดานวิชาการและวิชาชีพ (Soft Skill) เชน ความพรอม
ตอ การเรี ยนรูแ ละการใชชีวิต ในอนาคต ความคิ ด สร างสรรค มีจิต สํานึก ตอท องถิ่น ทัก ษะการเรี ยนรูแ ละ
นวั ต กรรม มี ทั ก ษะในการพั ฒนาวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ส าขาใหม การเป นมื อ อาชี พ มี ทั ก ษะด า น
สารสนเทศ การสื่อสารและเทคโนโลยี ภาษาและวัฒนธรรมตางประเทศ ทักษะชีวิตและการทํางาน สงเสริม
บทบาทของอาจารยแนะแนว มีระบบอาจารยที่ปรึกษา มีการจัดสวัสดิการที่เหมาะสมครบถวนในชวงชีวิตของ
นักศึกษา (Student Life Stage Services) การจัดกิจกรรมตาง ๆ ที่มีประโยชนตอนักศึกษาและศิษยเกา
จัดหาทรัพยากรบริการใหเพียงพอตอการพัฒนานักศึกษา จัด สภาพแวดลอมเพื่อเพิ่ มคุณภาพชีวิตและเอื้ อ
ประโยชนตอการเรียนรู พัฒนาความสัมพันธกับศิษยเกา โดยใหเกิดผลสัมฤทธิ์ จากการประสานประโยชน
ตลอดจนมีความรวมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ อยางยั่งยืน จึงไดกําหนดแนวทางมาตรการ เพื่อใชเปน
กรอบในการจัดทําแผนพัฒนาดังนี้
เปาหมายที่ 1. พัฒ นาศักยภาพของนั กศึกษามหาวิทยาลัยฯ ใหเป นบัณฑิ ตนักปฏิบัติ และเปนผูมีค วาม
รับผิดชอบตอสังคม มีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีในการประกอบอาชีพ
เปาหมายที่ 2. สงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อสรางประสบการณ ตลอดจนการพัฒนาใหนักศึกษา
มีความสามารถสะทอนภาวะผูนํา มีทักษะชีวิต คุณธรรม จิตสาธารณะ จิตอาสาและการอยู
รวมกับผูอื่นไดอยางดี
เปาหมายที่ 3 พัฒนาศักยภาพบัณฑิตใหสอดคลองกับทักษะสมัยใหมที่ตลาดแรงงานตองการ
เปาหมายที่ 4 สรางเครือขายรวมมือและพัฒนากิจกรรมศิษยเกาสัมพันธ
นโยบายที่ 6: การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน (Change , Challenge , Chance &
Care)
กรอบแนวคิด
การพั ฒนาบุ คลากรสายวิ ชาการและสายสนับ สนุ นของมหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลลานนา
มุงเนนการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพ และการพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลใหคลองตัว ยืดหยุน มี
ประสิทธิภาพ โปรงใสเปนรูปธรรมและชอบธรรม มหาวิทยาลัยฯ ไดใหความสําคัญในการพัฒนาบุค ลากรทุก
ประเภท ให มีศั ก ยภาพและมี ค วามก า วหนาตามสายงานที่รับ ผิด ชอบ เร ง รั ด พั ฒ นาบุ ค ลากรทั้ ง ทางด า น
การศึ กษาต อ การฝ ก อบรม การฝ ง ตั ว การปรั บ เพิ่ มคุ ณวุ ฒิท างวิ ช าการ เพื่ อให มี คุ ณสมบั ติ ทั ด เที ย มกั บ
มาตรฐานการอุดมศึกษา จัดหาแหลงทุนในการพัฒนาอาจารย สงเสริมใหคณาจารยจัดทําผลงานทางวิช าการ
รณรงคใหบุคลากรทุกระดับเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาตนเอง พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนใหมีความรู
ดานการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น จัดสภาพแวดลอมการทํางานใหเหมาะสมและปลอดภัยพรอมกับ
เสริมสรา งขวัญกําลั งใจในการปฏิบั ติงาน จึง ไดกํ าหนดแนวทางมาตรการ เพื่อ ใช เป นกรอบในการจัด ทํ า
แผนพัฒนาดังนี้
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เปาหมายที่ 1 พัฒนาคุณภาพบุคลากรสายวิชาการใหเปนมืออาชีพ เพื่อยกระดับอาจารยใหเปนที่ยอมรับใน
ระดับชาติและระดับนานาชาติ
เปาหมายที่ 2 พัฒนาคุณภาพบุคลากรสายสนับสนุนใหมีป ระสิทธิภาพ เพื่อรองรับการพัฒนามหาวิทยาลัย ฯ
ใหสามารถปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงได
เปาหมายที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย ใหมีประสิทธิภาพ
นโยบายที่ 7: การบริหารจัดการสรางสรรค (Creative from Complexity to Simplicity)
กรอบแนวคิด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
จัดระบบบริหารจัดการจากสวนกลางที่เนนการสงเสริม
ติดตาม กํากับ มุงเนนการกระจายอํานาจ บทบาท ความรับผิดชอบ ใหเขตพื้นที่ตางๆมีสวนรวมคิด 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 ใหหนวยงานทุกแหงมีสวนรวมและความคลองตัวใน
การบริหารงบประมาณ แตมีระบบการติดตามทีมีประสิทธิภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการสินทรัพยอยาง
มีประสิทธิภาพ สนับสนุนใหหนวยงานมีสิทธิในการจัดหารายได จัดหาทรัพยากร และบริหารงบประมาณดวย
ตนเอง จึงไดกําหนดแนวทางมาตรการ เพื่อใชเปนกรอบในการจัดทําแผนพัฒนาดังนี้
เปาหมายที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยฯ อยางมีธรรมาภิบาล มีความโปรงใส และมีความ
คลองตัว
เปาหมายที่ 2 ปรับ ปรุงแผนยุ ทธศาสตร โดยทบทวนความเหมาะสมของเป าหมายของแผน ตั วชี้ วัด และ
ยุทธศาสตร เสริม/ลดมาตรการที่ใชตามบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปและผลการดําเนินงานจริง
เปาหมายที่ 3 ปรับปรุงระเบียบขอบังคับมหาวิทยาลัยฯ เพื่อใหมีประสิทธิภาพ
นโยบายที่ 8: การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรูและบริหารจัดการ
กรอบแนวคิด
มหาวิท ยาลัย ฯ มุ งเนนการพัฒนาด านเทคโนโลยี สารสนเทศและทรัพยากรการเรีย นรู ขับ เคลื่อน
นโยบาย e-University เพิ่มศักยภาพการเรียนการสอน การพัฒนาและสงเสริมการสอนในระบบ e-Learning
สนับสนุนการขยายแหลงทรัพยากรการเรียนรู สรา งพื้นที่และสภาพแวดลอมที่ ดีเ พื่อการเรีย นรูในทุกพื้นที่
จัดหาทรัพยากรการเรียนรูใหเพียงพอและเหมาะสม สนับสนุนการเรียนรูดวยตนเอง มีการแบงปนทรัพยากร
การเรียนรูสูชุมชน และนําเทคโนโลยีการศึกษาสมัยใหมเขามาสูกระบวนการสอน การเรียนรูและการวิจัยอยาง
ตอเนื่อง พัฒนาบุคลากรและนักศึกษาใหสามารถใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศไดเปนอยางดี จึง
กําหนดกลยุทธ มาตรการเปาหมายดําเนินการ เพื่อใชเปนกรอบการจัดทําแผนพัฒนาตอไป
เปาหมายที่ 1. สนับสนุนการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชทุกระบบงานในมหาวิทยาลัยฯ
เปาหมายที่ 2. สนับสนุนบุคลากรและนักศึกษาใหสามารถเขาถึงระบบสารสนเทศ ไดอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ
เปาหมายที่ 3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหครอบคลุมทั่วถึงและเขาถึงไดอยางมีประสิทธิภาพ
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นโยบายที่ 9: การสรางเครือขายความรวมมือทั้งระดับชาติและนานาชาติ (Creative International)
กรอบแนวคิด
การสรางเครือขายความรวมมือกับสถาบันการศึกษาตางประเทศเพื่อใหมีการแลกเปลี่ยนบุคลากรดาน
การสอน พัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมเสริมหลัด สูตร มหาวิทยาลัยฯถือเปนนโยบายที่จะกระตุนให
นักศึกษาและบุคลากรตระหนักและมีความพรอม สําหรับปฏิบัติงาน การศึกษาตอและทํางานรวมกันในสังคม
แบบ พหุ วั ฒ นธรรม (Multicultural Literacy) เพิ่ ม ขี ด ความสามารถทั ก ษะในการติ ด ต อ สื่ อ สาร
(Communication) ของนักศึกษาและบุคลากร ดานภาษาตางประเทศอยางเรงดวน มีการกําหนดแผนการ
พัฒนาและดําเนิน การพัฒนาบุค ลากรและนักศึ กษาด านต างประเทศ โดยการส งเสริมให บุ คลากรได ศึกษา
ภาษาตางประเทศตอในระดับที่สูงขึ้น สนับสนุนใหบุคลากรมีโอกาสสรางความพรอมดานภาษาเพื่อเขารับการ
ฝกอบรมหรือรวมประชุมสัมมนาทางวิชาชีพทั้งในประเทศและตางประเทศ จัด กิจกรรมรวมกับเครือขาย ๆ
อยางตอเนื่อง เพื่อความรวมมือในการพัฒนาอยางยั่งยืน จึงไดกําหนดกลยุทธ มาตรการ และเปาหมายในการ
ดําเนินการ เพื่อใชเปนกรอบการจัดทําแผนพัฒนาตอไป
เปาหมายที่ 1 เสริมสรางสมรรถนะดานการสื่อสารและภาษาตางประเทศของนักศึกษาและบุคลากร ใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
เปาหมายที่ 2 สรางเครือขายความรวมมือในทุกดาน กับองคกร สถาบันในและตางประเทศ
เปาหมายที่ 3 ปรับปรุงระบบบริหารจัดการเพื่อมุงสูสากล
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ความเชื่อมโยงระหวางแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
กรอบระยะเวลา 15 ป (พ.ศ.2552 - 2566)
Life Long
Learning

Intelligence
Society

C1: การพัฒนาดานการจัด
การศึกษา



















C2: การพัฒนาดานวิจัยและ
นวัตกรรมสรางสรรค





































C4: การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
และรักษาสิ่งแวดลอม



















C5: การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
และศิษยเกาสัมพันธ



















C6: การพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน









































































C3: การพัฒนาดานการบริการ
วิชาการแกสังคม

C7: การบริหารจัดการสรางสรรค
C8: การพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเรียนรูและ
บริหารจัดการ
C9: การสรางเครือขายความ
รวมมือทั้งระดับชาติและนานาชาติ

Humanization
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Emerging
Technology

Hands-on
Professional
Graduate

EUniversity

ความเชื่อมโยง

Internationalization

Sustainable Autonomy

ความเชื่อมโยงนโยบายและพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
เพื่อนําไปสูเปาหมายแผนกลยุทธ

ความเชื่อมโยง

เปาหมายที่ 1 :
พัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการเรียน
การสอน New
Approach to
Learning

เปาหมายที่ 2 :
สรางความเปนเลิศ
ทางดานวิชาการ
วิจัย และ นวัตกรรม
Community
Research and
Innovation

เปาหมายที่ 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
สารสนเทศเพื่อการ
เรียนรู และการ
บริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยทั้ง
ระบบ Computer
and Technology
Literacy

พันธกิจ

1.ดานการเรียนการสอน
2.ดานงานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ
3.ดานการบริการวิชาการ
4.ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษสิ่งแวดลอม
5.ดานบริหารจัดการ
นโยบาย

C1: การพัฒนาดานการจัดการศึกษา
C2: การพัฒนาดานวิจัยและนวัตกรรมสรางสรรค
C3: การพัฒนาดานการบริการวิชาการแกสังคม
C4: การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดลอม
C5: การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ
C6: การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
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ความเชื่อมโยง

C7: การบริหารจัดการสรางสรรค

เปาหมายที่ 1 :
พัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการเรียน
การสอน New
Approach to
Learning

เปาหมายที่ 2 :
สรางความเปนเลิศ
ทางดานวิชาการ
วิจัย และ นวัตกรรม
Community
Research and
Innovation

เปาหมายที่ 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
สารสนเทศเพื่อการ
เรียนรู และการ
บริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยทั้ง
ระบบ Computer
and Technology
Literacy













C8: การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรูและบริหารจัดการ













C9: การสรางเครือขายความรวมมือทั้งระดับชาติและนานาชาติ
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บทที่ 3
แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา พ.ศ.2557 – พ.ศ.2561
การพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ราชมงคลล านนา พ.ศ.2557-2561 ครอบคลุม ทิ ศ ทางการ
ขับ เคลื่อนการพัฒนามหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาตามกรอบระยะเวลา 15 ป (พ.ศ. 2552 2566) ที่ มุง ผลิต กํ าลั ง คนทางดา นวิท ยาศาสตร และเทคโนโลยีที่ มี คุณภาพตลอดจนพัฒนาทั ก ษะและขี ด
ความสามารถใหกับแรงงานไทย เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขันของประเทศ สรางงานวิจัย ที่มีผ ลกระทบเชิง
บวกตอเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม ชุมชนและวัฒนธรรม และนําไปสูการใช ประโยชนในเชิงพาณิชย เพื่อตอบสนอง
ต อ การพั ฒ นาพื้ น ที่ บ นฐานทรั พ ยากรที่ มีอ ยู อั นนํ า ไปสู การพั ฒ นาอย า งยั่ ง ยื น โดยในช วงแผนกลยุท ธ
พ.ศ. 2557-2561 นี้ มหาวิทยาลัยไดตั้งเปาหมาย ดังนี้
“เปาหมาย”
เป น มหาวิ ท ยาลั ย ชั้ น นํ า ด า นการผลิ ต บั ณฑิ ต นั กปฏิ บั ติ บ นฐานการสร า งสรรค น วั ต กรรมวิ จั ย
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อชุมชน และสากล เปน มหาวิท ยาลัย ดานวิท ยาศาสตรและเทคโนโลยีที่ผ ลิต
บัณฑิตนักปฏิบัติใหเปน ที่ยอมรับใน 3 ระดับดังนี้
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 เพื่อใหบรรลุเปาหมายหลัก ในการผลิต บัณฑิตนักบฎิบัติที่มีวินัย
คุณธรรมจริยธรรมและคุณภาพ สรางสรรคงานวิจัยสิ่งประดิษฐใหบริการวิชาการที่เปนประโยชนตอสังคมและ
ประเทศ เพื่อ เพิ่มขีด ความสามารถในการแข งขัน และเตรี ยมพรอมสู การเป นมหาวิ ทยาลัย ชั้นนําในระดั บ
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

: พัฒนาระบบบริหารจัดการและธรรมาภิบ าล Good Governance and Modern Management

กลยุทธที่ 5

สรางเครือขายและพัฒนามหาวิทยาลัยสูสากล Networking and Internationalization

กลยุทธที่ 6

การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู และการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยทั้งระบบ Computer
and Technology Literacy

โดยแตละเปาหมายการพัฒนา มีองคประกอบดังนี้
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ตารางที่ 1แสดงแผนกลยุทธหลัก เปาประสงคและผูกํากับเปาหมายผูรับผิดชอบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
กลยุทธหลัก

เปาประสงค

กลยุทธที่ 1 : พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน New Approach to
Learning
เพื่อ เปนองคกรแหงการเรียนรูและพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณภาพ สอดคลองกับ
ความ ตองการของประเทศและแขงขันไดในระดับสากล

ผูกํากับเปาหมาย

ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณลักษณะ − รองอธิการบดีฝาย
พึงประสงคของ มทร.ลานนา
วิชาการและกิจการ
นักศึกษา

ผูรับผิดชอบ
- พื้นที/่ คณะ
- สถาบันการ
เรียนรู
- สสว.

กลยุทธที่ 2 : สรางความเปนเลิศทางดานวิชาการ วิจัย และ นวัตกรรม Community ผลิตผลงานวิจัย ที่มีคุณภาพสูงเปนที่ − รองอธิการบดีฝาย
Research and Innovation
ยอมรับ ในระดับ ชาติ แ ละนานาชาติ วิจยั และพัฒนา
เพื่อ ผลิตผลงานวิจัยที่ตอบสนองความตองการของชุมชนและเพิ่มขีดความสามารถใน แ ล ะ มี ศั ก ย ภ า พ ใ น ก า ร ส ร า ง
ผลกระทบเชิ ง บวกต อ เศรษฐกิ จ
การ แขงขันของประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคม
สิ่ ง แวดล อ มชุ ม ชนและวั ฒ นธรรม
ตลอดจนนํ าผลงานวิ จัย ไปยกระดั บ
คุ ณ ภาพชี วิต ของคนในสั ง คมและ
นําไปใชประโยชนในเชิงพาณิชย

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

กลยุทธที่ 3 : พัฒนาศักยภาพบัณฑิตและบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะทาง
Competency and Good Citizenship (Humanization)

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

เพื่อ สรางบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรใหมีความสมบูรณ

บั ณ ฑิ ต แ ล ะ บุ ค ล า ก ร ข อ ง
มหาวิ ท ยาลั ย มี ส มรรถนะวิ ช าชี พ
คุณธรรมและจริยธรรม จรรยาบรรณ
เชิงวิชาชีพอยูรวมกับผูอื่นไดในสังคม
อยางมีความสุขพรอมกาวสู ศตวรรษ
ที่ 21

กลยุทธที่ 4 : พัฒนาระบบบริหารจัดการและธรรมาภิบาล Good Governance

จั ด ระบบบริ ห ารจั ด การที่ เ น น การ − รองอธิการบดีฝาย
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− รองอธิการบดีฝาย
วิชาการและกิจการ
นักศึกษา
− รองอธิการบดีฝาย
บริหาร

- สอ. / สสว./

กลยุทธหลัก

เปาประสงค

ผูกํากับเปาหมาย

ผูรับผิดชอบ

and Modern Management

สง เสริม กํ ากับ ติ ด ตาม มุง เน นการ บริหาร
กระจายอํานาจ ตามบทบาท ความ
เพื่ อ พั ฒนาคุ ณภาพการบริห ารจั ดการเพื่อการบริห ารงานแบบกระจายอํานาจ มี
รั บ ผิ ด ชอบ ทุ ก พื้ นที่ มี ส วนร วมคิ ด
คุณภาพและมีสวนรวม
ร ว มทํ า ร ว มพั ฒ นา ใช ท รั พ ยากร
ตางๆรวมกันโดยยึด ประโยชนสูงสุ ด
ขององคกร

ปชส. / สวท./
กนผ. / กพอ. /
กบบ. / กค.

กลยุทธที่ 5 : สรางเครือขายและพัฒนามหาวิทยาลัยสูสากล Networking and
Internationalization

พั ฒ นาความสามารถ ความรู เ ชิ ง − รองอธิการบดีฝาย
วิชาการ วิจัย ทักษะชีวิต ทักษะการ วิชาการและกิจการ
ทํา งานของบั ณฑิ ตและตอยอดองค นักศึกษา
เพื่ อ สร า งเครื อ ข า ยความร ว มมื อ กั บ สถาบั น การศึ ก ษาทั้ ง ในและต า งประเทศ
ความรูและวิสัยทัศนของบุค ลากรใน
โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรเพื่อพัฒนาหลักสูต ร กิจกรรมเสริม
หลักสูตรและ พัฒนาโลกทัศน วิสัยทัศน จากประสบการณการศึกษาและทํางานกับ การพั ฒ นาทรั พ ย ากรมนุ ษ ย ที่ มี
คุณภาพของสัง คมรวมกับ เครือ ขา ย
ผูอื่นในสังคมแบบ พหุวัฒนธรรม (Multicultural and Life Skills Literacy)
ตามมาตรฐานสากล

- คณะ / สสว. /
วิเทศสัมพันธ

กลยุทธที่ 6 : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู และการบริหารจัดการ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทั้ง − รองอธิการบดีฝาย
มหาวิทยาลัยทั้งระบบ Computer and Technology Literacy
องค ก ร กํ า หนดให บุ ค ลากร และ บริหาร
เพื่อ พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการใหบริการและการบริห ารจัด การ ในทุกภารกิจ นั ก ศึ ก ษามี ทั ก ษะด า นเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ไดมาตรฐานสากล
หลักของมหาวิทยาลัย

-กนผ. / สวท. /

ตารางที่ 2 ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย
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สสว. / คณะ

ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย
University Matrics / Key performance Indicators
กลยุทธหลัก

University
KPIs/Metrics
ความสําเร็จขององคกร
ตามพันธกิจ
1.พัฒนาและ
1 จัดการศึกษา
ปรับปรุง
รูปแบบ WiL ทุก
กระบวนการเรียน
ระดับ สาขาวิชา
การสอน New
คณะ เพิ่มมากขึ้น
Approach to
2 มีระบบกลไก
Learning
บัณฑิตวิทยาลัย
เพื่อ เปนองคกรแหง
เพื่อรองรับการจัด
การเรียนรูและพัฒนา
การศึกษาในระดับ
บัณฑิตนักปฏิบัติที่มี
บัณฑิตศึกษา
คุณภาพ สอดคลอง 3 มีหลักสูตร
กับความ ตองการ
การศึกษาระดับ
ของประเทศและ
บัณฑิตศึกษาดาน
แขงขันไดในระดับ
วิชาชีพครู เพื่อ
สากล
พัฒนาบุคลากร
ของสถาบันการ
อาชีวศึกษา

ผูกํากับ หนวยนับ
หลัก
รองฯ
รอยละของ
วิชาการ หลักสูตร
รองฯ
ระบบ
วิชาการ

รองฯ
หลักสูตร
วิชาการ (นับแบบ
สะสม)

คาเปาหมาย

Strategy
Project

2557

2558

2559

2560

2561

50

60

70

80

ทุกระดับ

1,4

มีระบบ

มีระบบ

มีระบบ

มีระบบ

มีระบบ

4,5,9

เตรียมการ

1

2

3

4

4,5
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ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย
University Matrics / Key performance Indicators
กลยุทธหลัก

University
KPIs/Metrics
ความสําเร็จขององคกร
ตามพันธกิจ
4 ปรับกระบวนทัศน
การเรียนการสอน
แบบ
Collaborative
Learning,Project
-Based,
Problem-Based,
และ
CompetencyBased
5 ปรับปรุงหลักสูตร
เดิมและพัฒนา
หลักสูตรใหม
ภายใตหลักการ
ผลิตบัณฑิต
Hands-On

ผูกํากับ หนวยนับ
หลัก

คาเปาหมาย

Strategy
Project

2557

2558

2559

2560

2561

รองฯ
รอยละ
วิชาการ หลักสูตร

50

60

70

80

ทุกระดับ

5,7

รองฯ
รอยละ
วิชาการ 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
6 พัฒนาสื่อการ
เรียนรูและ
บทเรียน แบบ
Modular
System
7 มีกระบวนการรับ
นักศึกษาเชิงรุก
การเตรียมความ
พรอมของ บัณฑิต
Hands-On
8 เพิ่มประสิทธิภาพ
และพัฒนา
หองปฏิบัติการ
(Lab) ให
ครอบคลุมทุก
คณะ ทุกพื้นที่

ผูกํากับ หนวยนับ
หลัก

คาเปาหมาย

Strategy
Project

2557

2558

2559

2560

2561

5

8

10

12

15

5,6

กระบวนการ
รองฯ
วิชาการ

มีกระบวนการ

มีกระบวนการ

มีกระบวนการ

มีกระบวนการ

มีกระบวนการ

4,5

รองฯ
รอยละของ
วิชาการ หอง Lab

50

60

70

80

100

1

รองฯ
จํานวน
วิชาการ Module
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ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย
University Matrics / Key performance Indicators
กลยุทธหลัก

2.สรางความเปน
เลิศทางดานวิชาการ
วิจัย และนวัตกรรม
Community
Research and
Innovation
เพื่อ ผลิตผลงานวิจัย
ที่ตอบสนองความ
ตองการของชุมชน
และเพิ่มขีด
ความสามารถในการ
แขงขันของประเทศ
และยกระดับคุณภาพ

University
KPIs/Metrics
ความสําเร็จขององคกร
ตามพันธกิจ
9 พัฒนา
Edutainment
Library Center
10 มีการสงเสริมการ
ทํางานวิจัยเชิง
นโยบายและการ
รวมกลุมวิจัยขาม
สาขา (Research
Cluster)
11 พัฒนาระบบ
บริหารงานวิจัย
(บมเพาะนักวิจัย
หนาใหม ระบบพี่
เลี้ยง การ
ฝกอบรม การเขา
รวมกลุมวิจัย และ

ผูกํากับ หนวยนับ
หลัก

คาเปาหมาย

Strategy
Project

2557

2558

2559

2560

2561

รองฯ
พื้นที่
วิชาการ

6

6

6

6

6

1

รองฯ
วิจัย

จํานวนกลุม
วิจัย

5

6

7

8

9

7,9

รองฯ
วิจัย

ระบบ

มีระบบ

มีระบบ

มีระบบ

มีระบบ

มีระบบ

2,7
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ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย
University Matrics / Key performance Indicators
กลยุทธหลัก

ชีวิตของคนในสังคม

University
KPIs/Metrics
ความสําเร็จขององคกร
ตามพันธกิจ
สงเสริมการจัด
ประชุมวิชาการทั้ง
ระดับชาติและ
นานาชาติและ
จัดทําวารสาร
งานวิจัย)
12 จัดตั้งกองทุนวิจัย
และพัฒนา
บุคลากร
13 จัดสรรงบวิจัย
สนับสนุน
โครงการวิจัย
14 สงเสริมการจัด
ประชุมวิชาการทั้ง
ระดับชาติและ
นานาชาติและ

ผูกํากับ หนวยนับ
หลัก

คาเปาหมาย

Strategy
Project

2557

2558

2559

2560

2561

มีระบบ

มีระบบ

มีระบบ

มีระบบ

มีระบบ

2,7,11

รองฯ
วิจัย

ระบบ

รองฯ
วิจัย

รอยละของ
งบประมาณ

2

2.5

3

3.5

4

7

รองฯ
วิจัย

ครั้ง/ป

2

2

2

2

2

7,9

48

ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย
University Matrics / Key performance Indicators
กลยุทธหลัก

University
KPIs/Metrics
ความสําเร็จขององคกร
ตามพันธกิจ
จัดทําวารสาร
งานวิจัย
15 ปรับปรุงระเบียบ
วาดวยการ
เบิกจาย
งบประมาณการ
วิจัย การเผยแพร
ผลงานใหมีความ
ยืดหยุน
16 ประเมินผล
งานวิจัย การยก
ยอง และใหรางวัล
นักวิจัย
17 ปรับปรุงระเบียบ
การใหบริการ
วิชาการใหมีความ

ผูกํากับ หนวยนับ
หลัก

รองฯ
วิจัย

การปรับปรุง

รองฯ
วิจัย

ครั้ง/ป

รองฯ
วิจัย

การปรับปรุง

คาเปาหมาย

Strategy
Project

2557

2558

2559

2560

2561

มีการ
ปรับปรุง

มีการ
ปรับปรุง

มีการ
ปรับปรุง

มีการ
ปรับปรุง

มีการ
ปรับปรุง

7,10

1

1

1

1

1

7,9

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
ยืดหยุนและ
คลองตัว
18 สงเสริมการผลิต
ตํารา ผลงานวิจัย
และผลงานทาง
วิชาการ
19 จัดกิจกรรมการ
ถายทอด
เทคโนโลยีสูสังคม
อุตสาหกรรมเชิง
พื้นที่ (Area
Base) ใหมากขึ้น
20 จัดกิจกรรม
สงเสริมการทํานุ
ศิลปวัฒนธรรม
การรักษา

ผูกํากับ หนวยนับ
หลัก

คาเปาหมาย

Strategy
Project

2557

2558

2559

2560

2561

รองฯ
วิจัย

จํานวน
ผลงาน/ป

40

40

40

60

60

3,5

รองฯ
วิจัย

จํานวน
กิจกรรม

6

6

8

12

12

8

รองฯ
บริหาร

จํานวน
กิจกรรม

6

6

6

6

6

11
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ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย
University Matrics / Key performance Indicators
กลยุทธหลัก

3.พัฒนาศักยภาพ

University
ผูกํากับ หนวยนับ
KPIs/Metrics
หลัก
ความสําเร็จขององคกร
ตามพันธกิจ
สิ่งแวดลอม และ
การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชา
ติ โดยเนนการ
ใหบริการสังคม
แบบจิตอาสา
21 จัดกิจกรรมการ รองฯ
จํานวน
รักษาสิ่งแวดลอม บริหาร กิจกรรม
และการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชา
ติ

22

มีหลักสูตร

รองฯ

หลักสูตร

คาเปาหมาย

Strategy
Project

2557

2558

2559

2560

2561

6

6

6

6

6

11

เตรียมการ

1

2

3

4

5,9
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ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย
University Matrics / Key performance Indicators
กลยุทธหลัก

University
KPIs/Metrics
ความสําเร็จขององคกร
ตามพันธกิจ
บัณฑิตและบุคลากร
การศึกษาปริญญา
ที่มีความสามารถ
แบบกาวหนา
เฉพาะทาง
(Double
Competency
Degree)
and Good
23 อาจารยมี
Citizenship
ศักยภาพและ
(Humanization)
ความเชี่ยวชาญ
เพื่อ สรางบัณฑิต
โดยการฝงตัวทั้ง
และพัฒนาบุคลากร
ในและ
ใหมีความสมบูรณ
ตางประเทศ
24 จัดตั้ง: Work
Integrated
Learning
Development
Center.

ผูกํากับ หนวยนับ
หลัก

คาเปาหมาย

Strategy
Project

2557

2558

2559

2560

2561

รองฯ
รอยละ
วิชาการ

2

4

6

8

10

2,4,

รองฯ
ระบบ
วิชาการ

มีระบบ

มีระบบ

มีระบบ

มีระบบ

มีระบบ

4,5

วิชาการ
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ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย
University Matrics / Key performance Indicators
กลยุทธหลัก

University
ผูกํากับ หนวยนับ
KPIs/Metrics
หลัก
ความสําเร็จขององคกร
ตามพันธกิจ
25 สงเสริมการเขาสู รองฯ
ระบบ
ตําแหนงทาง
วิชาการ
วิชาการ วาดวย
ผลงานการบริการ
สังคม และการฝก
ประสบการณ
26

ผลักดันใหเพิ่ม
รองฯ
จํานวน ผศ. รศ. บริหาร
และ ศ. ดวยระบบ
พี่เลี้ยง

27

จัดตั้งวิทยาลัย
นานาชาติและ
ศูนยภาษา

รอยละของผู
ดํารง
ตําแหนงทาง
วิชาการ

รองฯ
ระบบ
วิชาการ

คาเปาหมาย

Strategy
Project

2557

2558

2559

2560

2561

มีระบบ

มีระบบ

มีระบบ

มีระบบ

มีระบบ

2

25

27

30

33

35

2

มีระบบ

มีระบบ

มีระบบ

มีระบบ

มีระบบ

9
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ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย
University Matrics / Key performance Indicators
กลยุทธหลัก

University
KPIs/Metrics
ความสําเร็จขององคกร
ตามพันธกิจ
28

4.พัฒนาระบบ
29
บริหารจัดการและ
ธรรมาภิบาล Good
Governance and

ผูกํากับ หนวยนับ
หลัก

คาเปาหมาย

Strategy
Project

2557

2558

2559

2560

2561

พัฒนาเกณฑ
รองฯ
มาตรฐาน
วิจัย
หลักสูตรฝกอบรม
ใหสามารถเทียบ
โอนและนับหนวย
กิตได

ระบบ

มีระบบ

มีระบบ

มีระบบ

มีระบบ

มีระบบ

6

ปรับปรุงภูมิทัศน
และสวนงาน
ใหบริการของ
มหาวิทยาลัยเขต

พื้นที่

6

6

6

6

6

1

รองฯ
บริหาร
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ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย
University Matrics / Key performance Indicators
กลยุทธหลัก

University
KPIs/Metrics
ความสําเร็จขององคกร
ตามพันธกิจ
Modern
พื้นที่
Management
30 พัฒนา
เพื่อ พัฒนาคุณภาพ
กฎระเบียบ
การบริหารจัดการ
องคการนักศึกษา
เพื่อการบริหารงาน
ใหมีความยืดหยุน
แบบกระจายอํานาจ
ลดความซ้ําซอน
มีคุณภาพและมีสวน 31 มีแผนพัฒนา
รวม
บริหารทรัพยากร
บุคคลเปนระบบ
อยางมี
ประสิทธิภาพ
32 บรรจุ แตงตั้ง
บุคลากรสาย
สนับสนุนให
เปนไปตามกรอบ
โครงสราง

ผูกํากับ หนวยนับ
หลัก

รองฯ
ระบบ
วิชาการ

คาเปาหมาย

Strategy
Project

2557

2558

2559

2560

2561

มีระบบ

มีระบบ

มีระบบ

มีระบบ

มีระบบ

3

รองฯ
บริหาร

หนวยงาน

ทุก
หนวยงาน

ทุก
หนวยงาน

ทุก
หนวยงาน

ทุก
หนวยงาน

ทุก
หนวยงาน

2

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
มหาวิทยาลัยฯ
33 ปรับปรุง แกไข
กฎเกณฑ ระเบียบ
เพื่อลดขั้นตอน
การขอตําแหนง
ทางวิชาการ
34 ปรับปรุงระบบการ
บริหารจัดการ
งบประมาณ
คาตอบแทน สิทธิ
ประโยชน และ
สวัสดิการของ
บุคลากรสาย
วิชาการและสาย
สนับสนุน
35 เสริมทักษะสราง

ผูกํากับ หนวยนับ
หลัก

คาเปาหมาย
2557

2558

2559

Strategy
Project
2560

2561

รองฯ
บริหาร

ปที่ปรับปรุง ปที่ปรับปรุง ปที่ปรับปรุง ปที่ปรับปรุง ปที่ปรับปรุง ปที่ปรับปรุง

2

รองฯ
บริหาร

ปที่ปรับปรุง ปที่ปรับปรุง ปที่ปรับปรุง ปที่ปรับปรุง ปที่ปรับปรุง ปที่ปรับปรุง

2

รองฯ

ครั้ง/ป

2

1
56

1

1

1

1

ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย
University Matrics / Key performance Indicators
กลยุทธหลัก

University
KPIs/Metrics
ความสําเร็จขององคกร
ตามพันธกิจ
ผูนําและผูบริหาร
รุนใหม
36 สรางแรงจูงใจเพื่อ
รักษาบุคลากรที่มี
คุณภาพและ
ประสิทธิภาพสูง
37 ปรับปรุงคูมือการ
ปฏิบัติงาน
(คําอธิบาย
ลักษณะงาน Job
Description)
38 ปรับปรุงโครงสราง
การบริหารจัดการ
ใหมีความคลองตัว
และเปน
มาตรฐานสากล

ผูกํากับ หนวยนับ
หลัก

คาเปาหมาย

Strategy
Project

2557

2558

2559

2560

2561

บริหาร
รองฯ
บริหาร

ครั้ง/ป

2

2

2

2

2

2

รองฯ
บริหาร

รอยละของ
JD

80

85

90

95

100

2

รองฯ
บริหาร

ปที่ปรับปรุง ปที่ปรับปรุง ปที่ปรับปรุง ปที่ปรับปรุง ปที่ปรับปรุง ปที่ปรับปรุง

57

2

ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย
University Matrics / Key performance Indicators
กลยุทธหลัก

University
KPIs/Metrics
ความสําเร็จขององคกร
ตามพันธกิจ
39 ปรับปรุงระเบียบ
วิธีการสําหรับการ
เสนอขอ
งบประมาณโดยให
มีสวนรวมของทุก
หนวยงาน
40 พัฒนาบุคลากรให
ตรงกับความ
ตองการตาม
ภารกิจและ
ทิศทางในการ
พัฒนา
มหาวิทยาลัยฯ
41 พัฒนาบุคลากร
เพื่อการจัดการ
ทรัพยสินและการ

ผูกํากับ หนวยนับ
หลัก

คาเปาหมาย
2557

2558

2559

Strategy
Project
2560

2561

รองฯ
บริหาร

ปที่ปรับปรุง ปที่ปรับปรุง ปที่ปรับปรุง ปที่ปรับปรุง ปที่ปรับปรุง ปที่ปรับปรุง

2

รองฯ
บริหาร

รอยละ

50

60

70

80

90

2

รองฯ
บริหาร

รอยละ

10

15

20

25

30

2

58

ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย
University Matrics / Key performance Indicators
กลยุทธหลัก

University
KPIs/Metrics
ความสําเร็จขององคกร
ตามพันธกิจ
จัดหารายได
42 เรงรัดและจัดทํา
ประกาศ ขอบังคับ
ระเบียบ ที่
เกี่ยวของ
สอดคลองกับ
เหตุการณปจจุบัน
43 จัดสรรอัตรากําลัง
และงบประมาณ
ดวยความโปรงใส
เปนธรรมบน
เงื่อนไขภารกิจ
ที่ตั้งไว
44 จัดสรร
งบประมาณการ
พัฒนาบุคลากร

ผูกํากับ หนวยนับ
หลัก

คาเปาหมาย
2557

2558

2559

Strategy
Project
2560

2561

รองฯ
บริหาร

ปที่ปรับปรุง ปที่ปรับปรุง ปที่ปรับปรุง ปที่ปรับปรุง ปที่ปรับปรุง ปที่ปรับปรุง

2

รองฯ
บริหาร

ระบบ

รองฯ
บริหาร

รอยละของ
ประมาณ

มีระบบ

มีระบบ

มีระบบ

มีระบบ

มีระบบ

2

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
อยางเปนธรรม
ตรวจสอบได
45 บริหารจัด
การพลังงานโดย
การลดการใช
อยางมีนัยสําคัญ
ไดผลผลิตเต็ม
ประสิทธิภาพ
46

ผูกํากับ หนวยนับ
หลัก

รองฯ
บริหาร

ใหความสําคัญกับ รองฯ
ระบบการประกัน บริหาร
คุณภาพการศึกษา
อยางแทจริง

คาเปาหมาย

Strategy
Project

2557

2558

2559

2560

2561

รอยละของ
คาใชจายที่
ลดลง

5

10

15

20

25

1

คะแนน
ประเมิน
คุณภาพ
การศึกษา
ภายใน

4.00

4.21

4.31

4.41

4.51

2,9,10

60

ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย
University Matrics / Key performance Indicators
กลยุทธหลัก

University
KPIs/Metrics
ความสําเร็จขององคกร
ตามพันธกิจ

47

5.สรางเครือขาย
48
และพัฒนา
มหาวิทยาลัยสูสากล
Networking and
Internationalizati
on

ผูกํากับ หนวยนับ
หลัก

ตรวจสอบ
รองฯ
สถานการณ
บริหาร
บริหารตนทุน
ความเสี่ยง ในการ
ดําเนินงาน

ครั้ง/ป

สรางเครือขาย
รองฯ
จํานวน
รวมกับผูมีสวนได วิชาการ เครือขาย
สวนเสีย และศิษย
เกา ในการพัฒนา
และจัดกิจกรรม
ของมหาวิทยาลัย

คาเปาหมาย

Strategy
Project

2557

2558

2559

2560

2561

2

2

2

2

2

10

5

8

10

12

15

4,5,6,8
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ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย
University Matrics / Key performance Indicators
กลยุทธหลัก

University
ผูกํากับ หนวยนับ
KPIs/Metrics
หลัก
ความสําเร็จขององคกร
ตามพันธกิจ
เพื่อ สรางเครือขาย
ฯ เพื่อผลิตบัณฑิต
ความรวมมือกับ
ในลักษณะหุนสวน
สถาบันการศึกษาทั้ง
การจัดการศึกษา
ในและตางประเทศ 49 จัดตั้งหนวยงาน รองฯ
หนวยงาน
โดยเฉพาะการ
รับผิดชอบ
วิจัย
แลกเปลี่ยนนักศึกษา
โครงการ
และบุคลากรเพื่อ
พระราชดําริ
พัฒนาหลักสูตร
กิจกรรมเสริม
หลักสูตรและ พัฒนา 50 สงเสริมการจัดตั้ง รองฯ
หนวยงาน
โลกทัศน วิสัยทัศน
หอศิลป
บริหาร
จากประสบการณ
มหาวิทยาลัยฯ
การศึกษาและทํางาน
และหอเกียรติยศ
กับผูอื่นในสังคมแบบ
(Hall of Fame)
พหุวัฒนธรรม
(Multicultural and

คาเปาหมาย
2557

2558

เตรียมการ

1

8

เตรียมการ

1

1

62

2559

Strategy
Project
2560

2561

ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย
University Matrics / Key performance Indicators
กลยุทธหลัก

Life Skills
Literacy)

University
KPIs/Metrics
ความสําเร็จขององคกร
ตามพันธกิจ
51 พัฒนา Student
Care Center
และ Student
Affair สําหรับ
นักศึกษา
ตางประเทศ
52

53

มีความรวมมือกับ
ศิษยเกาในการ
พัฒนาและจัด
กิจกรรมของ
มหาวิทยาลัยฯ
ความรวมมือ การ
แลกเปลี่ยน
นักศึกษา นักวิจัย

ผูกํากับ หนวยนับ
หลัก

คาเปาหมาย

Strategy
Project

2557

2558

2559

2560

2561

รองฯ
พื้นที่
วิชาการ

6

6

6

6

6

1

รองฯ
บริหาร

ครั้ง/ป

2

2

2

2

2

3

รองฯ
ครั้ง/ป
วิชาการ

5

8

10

12

15

9

63

ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย
University Matrics / Key performance Indicators
กลยุทธหลัก

University
KPIs/Metrics
ความสําเร็จขององคกร
ตามพันธกิจ
อาจารย กับ
มหาวิทยาลัยใน
ตางประเทศ
54 มีนักศึกษา
ตางประเทศเขามา
ศึกษาตอใน
มหาวิทยาลัยฯ
6.การพัฒนา
55 มีการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อ
สารสนเทศเพื่อการ
การบริหารจัดการ
เรียนรู และการ
หลักสูตรและการ
บริหารจัดการ
สอน
มหาวิทยาลัย ทั้ง
56 จัดทําฐานขอมูล
ระบบ Computer
กลาง และการ
and Technology
ใหบริการแบบ
Literacy
One Stop

ผูกํากับ หนวยนับ
หลัก

คาเปาหมาย
2557

2558

2559

2560

2561

5

10

15

20

9

มีระบบ

มีระบบ

มีระบบ

มีระบบ

มีระบบ

10

เตรียมการ

เตรียมการ

มีระบบ

มีระบบ

มีระบบ

10

รองฯ
จํานวนคน/
วิชาการ ป
ระบบ
รองฯ
วิชาการ

รองฯ
บริหาร

ระบบ

Strategy
Project
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ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย
University Matrics / Key performance Indicators
กลยุทธหลัก

University
KPIs/Metrics
ความสําเร็จขององคกร
ตามพันธกิจ
เพื่อ พัฒนาระบบ
Service
สารสนเทศเพื่อการ 57 พัฒนาระบบ
ใหบริการและการ
สารสนเทศเพื่อ
บริหารจัดการ ในทุก
จัดการเรียนการ
ภารกิจหลักของ
สอนรูปแบบ eมหาวิทยาลัย
Learning,
e=Document
58 ใชระบบ
สารสนเทศเพื่อ
การจัดการ และ
บริหาร
มหาวิทยาลัย ให
ทํางานเต็ม
ศักยภาพ ดวยกล
ยุทธ Faster,
Better, Cheaper

ผูกํากับ หนวยนับ
หลัก

รองฯ
บริหาร

รอยละของ
วิชาที่เปด
สอน

รองฯ
บริหาร

ระบบ

คาเปาหมาย

Strategy
Project

2557

2558

2559

2560

2561

10

15

20

25

30

10

มีระบบ

มีระบบ

มีระบบ

มีระบบ

มีระบบ

5,10
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ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย
University Matrics / Key performance Indicators
กลยุทธหลัก

University
ผูกํากับ หนวยนับ
KPIs/Metrics
หลัก
ความสําเร็จขององคกร
ตามพันธกิจ
59 บุคลากรแลนักศึกษา รองฯ
รอยละของผู
ของมหาวิทยาลัยฯ บริหาร เขาถึงระบบ

คาเปาหมาย

Strategy
Project

2557

2558

2559

2560

2561

60

70

80

90

100

เขาถึงระบบ
สารสนเทศที่มี
ประสิทธิภาพ

66

1,10

เปาหมายการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ณ สิ้นแผนกลยุทธ พ.ศ. 2561
1. เปาหมายดานการผลิตบัณฑิต
1.1 หลักสูตรและการเรียนการสอน
เปดหลักสูตรระดับปวช.รวม 3 หลักสูตร ระดับปวส. 24 หลักสูตร ปริญญาตรีรวม 55 หลักสูตรและ
หลักสูตรระดับ บัณฑิตศึกษา 5 หลักสูต รรวม 87 หลักสูตร เพื่อมุงสูการเปนมหาวิทยาลัย ที่ผลิตบัณฑิต นัก
ปฏิบัติ ตรงตามความตองการของผูใชบัณฑิตและสอดคลองกับความตองการของประเทศในการเพิ่มอันดับ ขีด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศไทย โดยการเพิ่มจํา นวนบุค ลากรดานการปฏิบัติ เพิ่มและปรับ ปรุง
หลักสูตรที่เนนการเรียนรูจากประสบการณจริงและการบริการสังคม (Work-integrated Learning (WiL) /
Experiential Learning ไมนอยกวารอยละ 80 ของทั้งหมด
โดยจัดการเรียนการสอนที่เนนกระบวนการสรางประสบการณระหวางเรียนรวมทั้งใหความสําคัญกับ
ผลการเรี ย นรู ข องนั ก ศึ ก ษา (Learning Outcomes) โดยวิ ธี ก ารสอนเช น Active Learning,
Problem/Project Based Learning และ จัดการศึกษาตามแนวศิลปวิทยาศาสตรที่บูรณาการเขากับการ
เรี ย นการสอนวิ ช าเฉพาะดา น เพื่ อ สรางบั ณฑิ ต ที่ พึง ประสงค รวมถึง การเป ด หลักสูต รที่ มีการบู รณาการ
ระหวางศาสตร (Multidisciplinary) เชน Energy, Biotechnology, Bioengineering, Nanotechnology,
Materials, Robotics
1.2 จํานวนนักศึกษา
ในปการศึกษา 2557 (ขอมูล ภาคการศึกษาที่ 1) มีนักศึกษาใหมทั้งสิ้น 17,060 คน จําแนกเปน
นั ก ศึ กษาระดั บ ปวช. 300 คน นัก ศึ กษาระดั บ ปวส. 1,700 คนปริ ญ ญาตรี 15,000 คน และระดั บ
บัณฑิตศึกษา 60 คน
โดยมหาวิทยาลัยมีเปาหมายการ ผลิตบัณฑิตที่เปนผูนําการเปลี่ยนแปลงทางสังคม มีสมรรถนะความ
เปนพลโลก เพื่อกาวสูคนคุณภาพในศตวรรษที่ 21 ดวยวิธีการอยางเป นระบบ ตั้งแตกระบวนการคัดเลือ ก
นักศึกษา กระบวนการการเรียนรูข องนักศึกษา ทั้งในและนอกหองเรี ย น การพัฒนาอาจารยและนักศึกษา
(Student Development Faculty & Professional Staff Development) ตลอดจนสรางโอกาสการเรียนรู
นอกหลักสูตรโดยเสริมกิจกรรมทั้งนอกหองเรียน และนอกมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาทักษะความเปนคน อยาง
สมบูรณของบัณฑิต
2. เปาหมายดานการวิจัยบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
2.1 ดานการวิจัย
สาขาวิชาที่มีคะแนนการประเมินคุณภาพ ผลงานวิจัยเชิงวิชาการ ระดับ “ดีถึงดีเยี่ยม” 10 สาขาวิชา
รายไดจากงานวิจัย (ไมรวม NRU) ประมาณ 50 – 60 ลานบาท มีผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการ นานาชาติ
เทากับ 150 เรื่อง มีบุคลากรที่ทํางานวิจัยคิดเปนรอยละ 80 ของบุคลากรเพื่อการวิจัย เพิ่มจํานวนนักศึกษา
บัณฑิตศึกษาที่รับเขา เปน 10 เทาของปจจุบัน
2.2 ดานบริการวิชาการ
ทํางานบริการวิชาการเพื่อรับใชสังคม ถายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัย เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจทุก
ระดั บ ตั้ ง แต ฐานรากถึ ง อุ ต สาหกรรม เพื่ อเสริ มสร า งใหชุ มชนและ เศรษฐกิ จเข มแข็ ง ทัน การ
เปลี่ยนแปลงของ ประเทศและของโลกในอนาคต
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2.3 ดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
สงเสริมหลักสูตรที่มีการบูรณาการ ความรูเชิงวิชาการดานวิทยาศาสตรและ เทคโนโลยีกับทักษะทาง
สังคมศาสตร และมนุษยศาสตรรวมทั้งทักษะชีวิต กิจกรรมนอกหลักสูตรและ สงเสริมการจัดกิจกรรมนักศึกษา
เชิง สร า งสรรค แ ละการจัด บริก ารชุม ชนที่ ส ร า งจิ ต สํ า นึก พื้นฟู สงวนรักษา และเผยแพร ข นบธรรมเนี ย ม
ประเพณี ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติเพิ่มขึ้น
3. เปาหมายการใชระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิต
ใหบริการระบบเครือขายหลักและเครือขายไรสายครอบคลุมทุกอาคาร ทุกพื้นที่ ภายในป2557
ทรัพยากรสารสนเทศเปนแบบ Online Database/ e-Book/ e- Learning และสงเสริมการเรียนรู
ทั้งในและนอกหองเรียน บริการพื้นที่ที่สงเสริมการเรียนรูนอกหองเรีย นครอบคลุมทั่วมหาวิทยาลัย และจัด
กิจกรรมเพื่อ สงเสริมการเรียนรูอยางตอเนื่อง บริการคอมพิวเตอรแ ละสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการเรียน
การสอนที่เพียงพอและทันสมัย
มุงพัฒนาสูการเปน “e-University” ที่รองรับการ ใหบริการแบบ One Stop Service/ e-Service/
Self Service
4. เครือขายความรวมมือและพัฒนามหาวิทยาลัยสูสากล
พัฒนาโครงการและกิจกรรมกับมหาวิทยาลัยและองคกรทั้งในและตางประเทศที่ไดลงนามทําความ
รวมมือทางวิชาการแลว รวมทั้งพัฒนาความรวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเปาหมายเพิ่มขึ้น
สนับสนุนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร โดยเฉพาะการพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนรวมกัน การทําโครงการวิจัยรวมกัน เพื่อสงเสริมการพัฒนาความเชื่อถือทางวิชาการ ใหกับสาขาวิชาตางๆ
รวมทั้งการเพิ่มจํานวนนักศึกษาและอาจารยตางชาติในมหาวิทยาลัย นอกจากนั้นควรสงเสริมกิจกรรม เพื่อ
ขยายฐานจํานวนศิษยเกาเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย ทั้งนี้เ พื่อกาวสูเปาหมายในการสรางและพัฒนาเครือขาย
ความรวมมือและพัฒนามหาวิทยาลัยสูสากลดังนี้
ไดรับการจัดอันดับกลุมมหาวิทยาลัย ดาน Science & Technology ที่เนนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ
100 อันดับแรกภายในป 2662
มีสัดสวนหลักสูตรภาษาอังกฤษ และนานาชาติ : ภาษาไทย คิดเปน 2 : 8
เพิ่มนักศึกษาตางชาติเปน 1% ของจํานวนนักศึกษาทั้งหมด
จํานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยน (Exchange student) ทั้งที่สงออกและที่รับเขาไมนอยกวา 100 คนตอป
จํานวนอาจารยตางชาติเขามาปฎิบัติงานสอน งานวิจัยในทุกคณะไมนอยกวา 2% ตอจํานวนอาจารย
แตละคณะ
สนับสนุนใหบุคลากรสายวิชาการใหไปดําเนินกิจกรรมทางวิชาการ เชนไปเปน Visiting scholars
Fellowship ฝงตัวในหองปฏิบัติการ รวมทั้งไปสอน ณ มหาวิทยาลัยเปาหมาย หรือทําโครงการวิจัย
รวม ไมนอยกวา 10-20 คนตอป
ใหเชิญอาจารยจากมหาวิทยาลัย ในตางประเทศมาดําเนินกิจกรรมทางวิช าการ ณ มทร. ลานนา ไม
นอยกวา 10-20 คน เพื่อเสริมความเขมแข็งดานการพัฒนาหลักสูตร พัฒนาเนื้อหาการสอนที่เนนการ
ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ การเรียน การสอนที่เนน competency-based learning
นักศึกษาและบุคลากรมีระดับความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ อยูในระดับที่จะปฏิบัติงานได
สนับสนุนการเรียนการสอนภาษาเพื่อนบานเชนภาษาเมียนมาร จีน ญี่ปุน เกาหลี เปนตน
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5. บุคลากร
บริหารอัตรากําลังทุกระดับ/ประเภท คิดเปนสัดสวนบุคลากรสายวิชาการตอสายสนับสนุนเทากับ 6 : 4
บุคลากรทุกระดับ มีสวนรวมมีจิตสํานึกรักองคกร และปรับเปลี่ยนทัศนคติ (Mind Set) ที่พรอมรับการ
เปลี่ยนแปลง และสรางมูลคาเพิ่มดานผลงานใหเกิดขึ้นกับองคกร
6. โครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure)
หองปฏิบัติการ ครุภัณฑ และเครื่องมือปฏิบัติการ ไดรับมาตรฐานและสอดคลองกับหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ
สถานที่และสภาพแวดลอมทางกายภาพที่เอื้อตอการเรียนรู (Learning Space) ในพื้นที่สวนตางๆของ
มหาวิทยาลัย ทุกพื้นที่
เพิ่มแหลงเรียนรูและใหบริการเชิงสรางสรรค (Edutainment Library and Innovative Learning
Service)
7. งบประมาณ
มีสัดสวนรายรับ รัฐ : คาเลา เรียน : งานวิจัยและงานบริการ วิชาการอื่นๆ เทากับ 1 : 0.6 : 0.4
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แผนกลยุทธสูการปฏิบัติ
กลยุทธหลัก 1 : พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนNew Approach to Learning
เพื่อ : เปนองคกรแหงการเรียนรูและพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณภาพ สอดคลองกับความตองการของ
ประเทศและแขงขันไดในระดับสากล
เปาประสงค : ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณลักษณะพึงประสงคของ มทร.ลานนา
กลยุทธ

กลวิธี/มาตรการ

1. ปรับปรุงหลักสูตร กระบวนการ 1.1 พัฒนากรอบคุณลักษณะที่พึงประสงคของบัณฑิตนักปฏิบ ัติ (Hands-on) มทร.
เรียนการสอนที่มุงเนนผลลัพธการ ลานนา
ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands-on) 1.2 เพิ่มและปรับปรุงหลักสูตรที่เนนการเรียนรูจากประสบการณจริงและการบริการ
สังคม (Work-integrated Learning (WiL) / Experience Learning /Service
Learning)
1.3 ปรับ กระบวนทัศนการเรียนการสอนแบบ Collaborative Learning,ProjectBased, Problem -Based, และ Competency-Based เพิ่มมากขึ้น
1.4 เพิ่มและปรับปรุงหลักสูตรทีบ่ ูรณาการระหวางศาสตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตร
เขาเปนสวนหนึ่งของหลักสูตร (Integrated Curriculum)
1.5 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการดานการเรียนการสอนใหยืด หยุนสามารถรองรับ
รูป แบบที่หลากหลายและไมเปนลําดับขั้นและพรอมสําหรับ การเรียนรูของนักศึกษาเชน
การลงทะเบียนการจัดตารางสอนและหองเรียนกฎระเบียบเปนตน
1.6 ปรับปรุงการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (General Education : GEN
ED)
1.7 ปรับกระบวนการวัดและประเมินผลลัพธการเรียนรูเชิงสมรรถนะ (ความรู ทักษะ
และทัศนคติ) ที่สามารถพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษาแบบเชิงกาวหนา (moves
learning forward)
2. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
2.1 พัฒนาศักยภาพของอาจารยใหมีความเชี่ยวชาญทางดานสมรรถนะวิชาชีพโดยการ
สายวิชาการเพื่อเปนอาจารยมือ
ฝงตัวทั้งในและตางประเทศ
อาชีพ
2.2 สงเสริมสถาบันการเรียนรู (Learning Institute)เพื่อพัฒนาคุณภาพอาจารย

3. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
และหองปฏิบ ัติการ

(Teachers Professional Development)
2.3 พัฒนาระบบกลไกความกาวหนาสายวิชาการใหเหมาะสม เชน การเพิ่มจํานวน ผศ.
รศ.และ ศ.ดวยระบบพี่เลี้ยง
2.4 สรางแรงจูงใจเพื่อรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพพรอมทั้งจัดหาบุคลากรสายวิชาการที่
มีคุณวุฒิและความเชี่ยวชาญเขาสูองคกร
3.1 พัฒนาหองปฏิบ ัติการ ครุภัณฑ และเครื่องมือปฏิบ ัติการ (สอดคลองกับ หลักสูตร)
3.2 สงเสริมการจัดสถานที่และสภาพแวดลอมทางกายภาพที่เอื้อตอการเรียนรู
(Learning Space) ในพื้นที่สวนตางๆรอบมหาวิทยาลัย
3.3 พัฒนาหองสมุดใหเปนแหลงเรียนรูและใหบริการเชิงสรางสรรค (Edutainment
Library and Innovative Learning Service)

ความคาดหมาย
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1. บัณฑิตไดรับการตอบรับเขาทํางานในสถานประกอบการ หรือมีศักยภาพในการเปนผูประกอบการได
เอง ภายในระยะเวลา 1 ปหลังสําเร็จการศึกษา เพิ่มขึ้น
2. ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจตอคุณภาพของบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
3. นักศึกษามีผลลัพธการเรียนรู (Learning Outcomes) เปนไปตามมาตรฐานสมรรถนะวิช าชีพ และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค
4. นักศึกษามีสมรรถนะดานตางๆ (ภาษาอังกฤษ /ICT/ Soft Skill) ตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึง
ประสงค
5. นักศึกษามีความพึงพอใจตอการสอนของอาจารย หองปฏิบัติการ ครุภัณฑ และเครื่องมือปฏิบัติการ
และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
6. อาจารยมีศักยภาพและความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เปนไปตาม มาตรฐานสมรรถนะ และคุณลักษณะที่
พึงประสงค
7. มหาวิทยาลัยฯ มีเครือขายรวมกับผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อผลิตบัณฑิตในลักษณะหุนสวนการจัด
การศึกษา
8. อาจารยมีกระบวนการสอนแบบ Collaborative Learning,Project-Based, Problem -Based,
และ Competency-Based เพิ่มมากขึ้น
กลยุทธหลัก 2 : สรางความเปนเลิศทางดานวิชาการ วิจัย และ นวัตกรรม Community Research and
Innovation
เพื อ : ผลิ ตผลงานวิจ ั ยทีตอบสนองความต้ องการของชุมชนโดยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคม และ
เพิมขีดความสามารถในการแข่งขันระดับชาติ และภูมิภาค
เป้าประสงค์ : ผลิตผลงานวิจ ั ยทีมีคุณภาพสูงเป็ น ทียอมรับในระดั บชาติและนานาชาติและมีศักยภาพใน
การสร้ างผลกระทบเชิงบวกต่ อเศรษฐกิจสิงแวดล้ อมชุมชนและวั ฒนธรรมตลอดจนนําผลงานวิจ ัยไป
ยกระดั บคุณภาพชีวิตของคนในสั งคมและนําไปใช้ ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
กลยุทธ
1. พัฒนาศักยภาพและเพิ่ม
จํานวนนักวิจัยและนวัต กร

กลวิธี/มาตรการ
1.1 พัฒนาระบบบมเพาะนักวิจัยหนาใหม (ระบบพี่เลี้ยงการฝกอบรมการเขารวมกลุม
วิจัยการสนับสนุนทุนวิจัยและการสงเสริม Mobility และ Attachment ในสถาบันวิจัย
ที่มีชื่อเสียงฯลฯ)
1.2 สงเสริมการทําวิจัยประเด็นที่มุงพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในแนวทางการเรียนรูที่
บูรณาการกับ การทํางาน (WiL) เพื่อใหเปนไปตามกรอบคุณลักษณะที่พึงประสงคของ
บัณฑิตนักปฏิบ ัติ (Hands-on) มทร. ลานนา
1.3 สงเสริ มการผลิ ต และเผยแพรผลงานวิ ชาการ งานวิ จัย ระดับ ชาติและนานาชาติ
(ประชุมวิชาการ สัมมนา ฝกอบรม นิทรรศการ และแสดงบทบาทในวงวิชาชีพ)
1.4 สรางระบบเสนทางอาชีพนักวิจัยส งเสริมความกาวหนาในอาชีพ ยกยอง และให
รางวัลนักวิจัย
1.5 พัฒนากลไกและผลักดันการเข าสู ตํา แหนงทางวิช าการสายรับ ใช สังคมและสาย
ปฏิบ ัติงาน
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กลยุทธ
2 เสริมสรางความเขมแข็งในการ
วิจัยที่เปนจุดแข็งและบูรณาการ
ตามความสําคัญ เชิงยุทธศาสตร
(ตามเอกลักษณของพื้นที่)

กลวิธี/มาตรการ
2.1 การบริหารจัดการวิจัยตั้งแตตนทางกลางทางปลายทางสรางงานวิจัยสิ่งประดิษฐ
นวัตกรรมและ ผลงานสรางสรรคเพื่อตอบสนองชุมชนและพัฒนาสูเชิงพานิช
2.2 สงเสริมความรวมมื อในการวิจัยแบบบูรณาการระหวางศาสตรและขยายผลแนว
ทางการบริหารจัดการแบบคลัสเตอร
2.3 สงเสริมการทําวิจัยเชิงนโยบายเพื่อเพิ่มบทบาทในการกําหนดมาตรฐานแผนงาน
และวาระแหงชาติ
2.4 ปรับ ปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการภายในใหเอื้อตอการบริจาค และลงทุน
เพื่อการวิจัยโดยใชกลไกทางภาษี
2.5 สงเสริมการวิจัยเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูศิลปวัฒนธรรมของภูมิภาค

3 พัฒนาปรับปรุงโครงสรางการ
บริหารจัดการที่มุงพัฒนาคุณภาพ
งานวิจัยและบริการวิชาการ

4 พัฒนาและสงเสริมการวิจัยที่
แขงขันไดในระดับ ชาติและนานา
ชาติ

3.1 จัดตั้งกองทุนวิจัยและบริการวิชาการ
3.2 จัดตั้งสวนนวัตกรรมและเทคโนโลยี (Innovation and Technology Park)
3.3 พัฒนาระเบียบเกณฑภาระงานเพื่อเอื้อตอการพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ
3.4 จัดตั้งศูนยอํานวยการและขับ เคลื่อนงานโครงการหลวงและโครงการพระราชดําริ
ใหเปนหนวยงานของมหาวิทยาลัย
4.1 สรางความตระหนักดานทรัพ ยสินทางปญ ญาและจัด ตั้ง Technology Licensing
Office
4.2 สงเสริมการจัดประชุมวิชาการระดับ ชาติและนานาชาติเผยแพรผลงานสูสาธารณะ
และเขารวมเครือขายทางวิชาการโดยเฉพาะระดับภูมิภาค

ความคาดหมาย
1. มหาวิทยาลัยฯ มีกองทุนวิจัยที่มีศักยภาพในการจัดหาสรรคงบประมาณเพื่อสนับสนุนการทําวิจัยหรือ
พัฒนาบุคลากรไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. หนวยงานมีศักยภาพในการจัดหางบประมาณเพื่อสนับสนุนการทําวิจัยหรืองานสรางสรรคอยางมี
ประสิทธิภาพ
3. บุคลากรสายวิชาการมีความสามารถในการผลิตผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่มีคุณภาพและมีการ
เผยแพรอยางกวางขวาง
4. ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐมีคุณภาพและนําไปสูการใชประโยชนอยางเปนรูปธรรม
5. เพิ่มจํานวนผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ
6. หนวยงานมีกิจกรรมการถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชนเชิงพื้นที่ (Area Base) เพิ่มมากขึ้น
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กลยุทธหลัก 3 : พัฒนาศักยภาพบัณฑิตและบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะทาง Competency and
Good Citizenship (Humanization)
เพื่อ : สรางบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรใหมีความสมบูรณ
เปาประสงค : บัณฑิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีสมรรถนะวิชาชีพ คุณธรรมและจริยธรรม จรรยาบรรณ
เชิงวิชาชีพอยูรวมกับผูอื่นไดในสังคมอยางมีความสุขพรอมกาวสู 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 21st (21st-century skills)
1.4 จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา เพื่อเตรียมความพรอมสูป ระชาคมอาเซียน (ASEAN)
2. ปรับกระบวนการคัดเลือกและ 2.1 สรางรวมมือในการพัฒนาตัวปอนกับ สถานศึกษาดานอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษา
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาเชิงรุก
(โรงเรียนในเครือขาย)
เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให
2.2 เชื่อมโยงกับโรงเรียนกลุมเปาหมาย องคกรนานาชาติเพื่อการประชาสัมพันธและ
กลุมนักศึกษาใหม
ใหทุนการศึกษาโดยรวมกับงานกิจการนักศึกษาของสถาบันการศึกษาทั้งในและ
ตางประเทศ
2.3 สงเสริมใหนักศึกษามีจิตอาสาทําหนาที่อนุรักษ ศิลปะและ วัฒนธรรม ภูมิปญ ญา
3. พัฒนาทรัพยากรบุคคลใหมี
3.1 กําหนดสมรรถนะ (Competency) ของบุคลากรใหครบทุกตําแหนงและจัดทํา
ความสามารถดานทักษะเพื่อสราง แผนพัฒนา บุคลากรใหสอดคลองกับสมรรถนะ (Competency) และจัดทําแผนพัฒนา
ผลงานที่มีคุณคาแกองคกร
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 และปรับ เปลี่ยนทัศนคติ (Mind Set) ใหพรอมรับการเปลี่ยนแปลง
เพื่อสราง มูลคาเพิ่มดานผลงานใหเกิดขึ้นกับองคกร
4. การพัฒนานักศึกษาและ
4.1 ขับเคลื่อนศูนยศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาใหมีชีวิต
บุคลากรใหมีคานิยมรวมและ
4.2 จัดกิจกรรมถายทอดคานิยมองคกรสรางวัฒนธรรมและปลูกฝงคานิยมองคกร
วัฒนธรรมองคกร (Core Value) ใหแกประชาคม มทร.ลานนา
ของ มทร.ลานนา

ความคาดหมาย
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1.
2.
3.
4.

นักเรียน(อาชีวศึกษาและมัธยม)สนใจสมัครเขาศึกษาตอที่ มทร.ลานนา. เพิ่มขึ้น
คุณภาพของนักศึกษาใหมที่เขาศึกษาตอที่ มทร.ลานนา สูงขึ้น
คุณภาพของประสบการณดานการศึกษาของนักศึกษา (Student Engagement) อยูในระดับดี
นักศึกษาและศิษยเกาไดรับรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการและวิชาชีพทั้งใน
ระดับประเทศหรือนานาชาติ
5. นักศึกษาและบุคลากรมีความเปนผูน ํา มีความเปนคนอยางสมบูรณ (Humanization) และมี
พฤติกรรมตามคานิยมองคกร (Core Values)
6. บุคลากรมีสมรรถนะ (Competency) ที่เหมาะสมตามตําแหนง มีศักยภาพสูง และมีสุขภาวะที่ดีใน
การทํางาน
กลยุทธหลัก 4 : พัฒนาระบบบริหารจัดการและธรรมาภิบาล Good Governance and Modern
Management
เพื่อ : พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการเพื่อการบริหารงานแบบกระจายอํานาจ มีคุณภาพและมีสวนรวม
เปาประสงค : จัดระบบบริหารจัดการที่เนนการสงเสริม กํากับ ติดตาม มุงเนนการกระจายอํานาจ ตาม
บทบาท ความรับผิดชอบ ทุกพื้นที่ มีสวนรวมคิด รวมทํา รวมพัฒนา ใชทรัพยากรตางๆรวมกันโดยยึด
ประโยชนสูงสุดขององคกร
กลยุทธ

กลวิธ/ี มาตรการ

1. พัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมมาภิบาลเพื่อ
เพิ่มผลิตภาพใหกับองคกร

1.1 ปรับปรุงกฎระเบียบขอบังคับ ของมหาวิทยาลัยฯ ใหมีประสิทธิภาพ ลดขั้นตอน
การปฏิบัติงาน ปฏิบัติไดจริงโดยใชหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
1.2 พัฒนาขีดความสามารถผูบริหารและนําแนวทางบริหารการจัดการสมัยใหมเขามา
ปรับใชกับระบบบริหารมหาวิทยาลัย
1.3 จัดทําแผนแมบทงานวิชาการ (Academic Master Plan : AMP) งานสนับสนุน
และปฏิบ ัติตามแผนอยางชัดเจนเพื่อใชประเมินผลการปฏิบ ัติงานของหนวยงานและ
ผูบริหารและหัวหนาหนวยงานทุกระดับ
1.4 ปรับปรุงระเบียบดานการเงิน การคลังของมหาวิทยาลัยฯ (Pre – audited
system) รวมทั้งวางระบบการตรวจสอบ (post – audited system) ใหทันยุคสมัย
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ เกิดความโปรงใสสามารถใชเปนเครื่องมือในการกํากับดูแลการ
บริหารงาน
1.5 ปรับปรุงระเบียบขอบังคับ การบริหารงานบุคคลอยางรัดกุม รอบคอบสามารถ
ปฏิบ ัติไดจริง ลดการซ้ําซอน
2. ปรับปรุงโครงสรางองคกรใหมี 2.1 ปรับปรุงโครงสรางการบริหารใหมีความสอดคลองกับพันธกิจหนวยงานและ
เอกลักษณของพื้นที่ใหเปนมาตรฐานสากล
ความยืดหยุน ลดระดับบังคับ
บัญชามุงตอบสนองและปรับตัวเทา 2.2 พัฒนาและปรับปรุงโครงสรางองคกรการจัดการศึกษาและสภาพแวดลอมที่มุง
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ทันการเปลี่ยนแปลง
2.3 จัดตั้งบัณฑิตศึกษา เพื่อรองรับ การจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
2.4 จัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ
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กลยุทธ

กลวิธ/ี มาตรการ

3.1 ปรับปรุงระบบและวิธีการการจัดสรรงบประมาณ ใหสอดคลองกับเปาหมายกล
งบประมาณและทรัพยสินที่มีอยูให ยุทธและพันธกิจโดยการมีสวนรวม
3.2 ผลักดันแผนยุทธศาสตรการหารายได พัฒนาระบบฐานขอมูลทรัพยสิน โดยเนน
มีประสิทธิภาพและโปรงใส
การหารายไดจากการใหบ ริการสังคมบริการวิชาการ และงานวิจัย
3.3 เสริมสรางความมั่นคงของเงินคงคลังและเพิ่มรายไดจากสินทรัพยที่มีอยูของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
3.4 เตรียมความพรอมในการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับ (ป 2562)
3.5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการดานการเงินการคลังใหคลองตัวและโปรงใส
(Governance)
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 4.1 ปรับปรุงประสิทธิภาพการสื่อสารภายในและภายนอกองคกร โดยอาศัยความ
เชื่อมโยงระหวางผูบริหารและผูปฏิบัติในทุกระดับ
องคกรและทรัพยากรมนุษยใหมี
ประสิทธิภาพ
4.2 เพิ่มชองทางการประชาสัมพันธที่หลากหลายอาทิ สื่อสังคม ออนไลน โซเชียล
เน็ทเวิรค
4.3 มีความรวมมือกับศิษยเกาในการพัฒนาและจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ
5. รักษาสิ่งแวดลอมที่ดีและลด 5.1 สงเสริมการพัฒนาและออกแบบภูมิทัศนรวมทั้งการจัดสวนและพื้นที่ใชสอย ใน
ทุกพื้นที่ของ มทร.ลานนา (Park University)
มลภาวะ มุงสูการเปน
5.2 สงเสริมการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดลอมเพื่อการอนุรักษพลังงานอยางคุมคา
มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green
และประหยัด (Save Energy Buildings)
Environment)

3. ปรับปรุงระบบการบริหาร

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

กลวิธ/ี มาตรการ

1. พัฒนาเครือขายความรวมมือกับ 1.1 สรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการกับ สถาบันการศึกษาทั้งในและ
องคกรและสถาบันการศึกษาทั้งใน ตางประเทศ
และตางประเทศ
1.2 สงเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารยกับมหาวิทยาลัยและ
สถาบันการศึกษาเปาหมายทั้งในและตางประเทศ
1.3 สรางเครือขายนักวิจัยทั้งในและตางประเทศ
1.4 สงเสริมการพัฒนาการจัดการศึกษารวมกับสถานประกอบการหรือมหาวิทยาลัย
ทั้งในและตางประเทศ
1.5 สรางกลไกเพื่อเพิ่มจํานวนนักศึกษานานาชาติใน มทร.ลานนา
2. เสริมสรางสมรรถนะดาน
2.1 สงเสริมใหนักศึกษาและอาจารยใหมีความเชี่ยวชาญภาษาตางประเทศ
ภาษาตางประเทศของนักศึกษาและ 2.2 สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ภาษาเพื่อนบานอาเซียนรวมทั้ง
บุคลากร
ภาษาจีน ญี่ปุน เกาหลี เปนตน
2.3 สนับสนุนใหมีการวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษและ
ภาษาตางประเทศอื่น
2.4 สนับสนุนใหมีการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยสําหรับชาวตางชาติ
3. ปรับปรุงระบบบริหารจัดการเพื่อ 3.1 จัดตั้งศูนยการศึกษานานาชาติและวิเทศสัมพันธใหเปนหนวยงานกลางดาน
มุงสูสากล
กิจการนานาชาติและความรวมมือทางวิชาการกับ มหาวิทยาลัยเปาหมายใน
ตางประเทศ
3.2 พัฒนาระบบบริการนักศึกษาและบุคลากรตางชาติ
3.3 พัฒนาสื่อประชาสัมพันธการจัดการกิจกรรมศูนยการศึกษานานาชาติและวิเทศ
สัมพันธเปนภาษาอังกฤษ

77

ความคาดหมาย
1. มหาวิทยาลัยมีเครือขายพันธมิตรทั้งในและตางประเทศที่มีความรวมมืออยางมีพัฒนาการและตอเนื่อง
2. ผลงานทางวิชาการ สามารถนําไปใชประโยชน เพื่อการพัฒนาและตอบสนองปญหาของชุมชนสังคม
และทองถิ่น
3. มหาวิทยาลัยมีภาพลักษณที่ดีตอหนวยงานภายนอก
4. มหาวิทยาลัยเปนที่ยอมรับในระดับประเทศและนานาชาติ
5. มหาวิทยาลัยมีระบบการบริหารจัดการที่เปนสากล ทั้งมาตรฐานการผลิตบัณฑิต การวิจัยและบริการ
วิชาการ ศิลปวัฒนธรรม และสภาพแวดลอม
6. นักศึกษาและบุคลากรมีสมรรถนะเปนสากล
กลยุทธหลัก 6 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู และการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยทั้ง
ระบบ Computer and Technology Literacy
เพื่อ : พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการใหบริการและการบริหารจัดการ ในทุกภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย
เปาประสงค : พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งองคกร กําหนดใหบุคลากร และนักศึกษามีทักษะดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ไดมาตรฐานสากล
กลยุทธ

กลวิธ/ี มาตรการ

1. พัฒนาการใหบริการระบบ
1.1 พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ ใหครอบคลุมทุกพื้นที่ของมหาวิทยาลัย สามารถ
สารสนเทศใหครอบคลุมทั่วถึง
รองรับเทคโนโลยีที่ทันสมัย และเขาถึงไดอยางมีประสิทธิภาพ
และเขาถึงไดอยางมีประสิทธิภาพ 1.2 พัฒนาระบบการใหบริการสารสนเทศใหไดมาตรฐาน ทั้งดานการใหบริการ การรักษา
ความปลอดภัยของขอมูล และการบริหารจัดการ
2. นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชทุก 2.1 จัดทําระบบฐานขอมูลกลาง เชื่อมขอมูลดานการเงิน การวางแผนงบประมาณ การ
ระบบงานภายในมหาวิทยาลัยฯ ประกันคุณภาพ นักศึกษา หลักสูตร บุคลากร ในทุกพื้นที่ สําหรับการใหบริการขอมูล
สารสนเทศของมหาวิทยาลัย
2.2 พัฒนาระบบการใหบริการแบบ One-Stop Service ณ จุดใหบริการทุกเขตพื้นที่และ
ระบบ e-Service สําหรับใหบริการผานระบบอินเทอรเน็ต
2.3 พัฒนาระเบียบการใชระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ใหมีการใชงานในทุก
ระบบงานอยางมีประสิทธิภาพ
2.4 สนับสนุนการใชขอมูลสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ (Decision Support System:
DSS)
3. กําหนดใหบุคลากร และนักศึกษา 3.1 กําหนดระดับความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษากอ นสําเร็จ
มีทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ การศึกษา ตามมาตรฐานสากล
ที่ไดมาตรฐานสากล
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. มหาวิทยาลัยใชระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ และบริหารมหาวิทยาลัย ในทุกๆ พื้นที่ ใหทํางาน
เต็มศักยภาพดวยกลยุทธ Faster, Better, Cheaper
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โครงการหลักตามแผนกลยุทธ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตามที่ไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
โครงการหลัก
1
โครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

คณะกรรมการ
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
6
7

โครงการผลิตบัณฑิต Hands On
โครงการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
โครงการสวนนวัตกรรม Innovation Park / COE

ผศ.สมเกียรติ วงษพานิช
อ.ภฤศพงศ เพชรบุล
ดร.ภาสวรรธน วัชรดํารงศักดิ์
ดร.นเรศ อินตะวงค
ดร.อังกูร วองตระกูล

8
9
10
11

โครงการสนองงานอันเนื่องมาจากพระราชดําริและการนําองคความรูไปใชประโยชนสูสังคม
โครงการยกระดับมหาวิทยาลัยสูสากล
โครงการ Cockpit ; พัฒนาขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (Data Information Center)
โครงการพัฒนาวัฒนธรรมองคกร

อ.แมน ตุยแพร
ดร.ยุพเยาว ดรุณ
อ.เผาภิญโญศ ฉิมพะเนาว
ดร.ศิรประภา ชัยเนตร
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บทที่ 4
การบริหารจัดการและการขับเคลื่อนแผนกลยุทธไปสูการปฏิบัติ
การขับเคลื่อนแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยสูการปฏิบัติ ขึ้นอยูกับความชัดเจนของแผนและการ
บริหารจัดการแผนสูการปฏิบัติ โดยอาศัยความรับรู เขาใจ และตระหนักถึงภารกิจและความรับผิดชอบรวมกัน
ของทุกภาคสวนในการพัฒนา มหาวิทยาลัยภายใตทิศทางที่ไดกําหนดรวมกัน ดังนั้นเพื่อใหการขับเคลื่อนเกิด
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การบริหารจัดการแผน กลยุทธสูการปฏิบัติ จึงควรมีแนวทางดังนี้
1. การมีสวนรวมและสรางความรูค วามเขาใจใหทุกหนวยงานตระหนักถึงความสําคัญและพรอมเขา
รวมในการผลักดันแผนฯ 11 ไปสูการปฏิบัติ โดยการประชาสัมพันธแ ละการสื่อสารใหทุกหนวยงานตระหนัก
และยอมรับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยตลอดจนผลักดันใหทุกหนวยงานนําประเด็นการพัฒนาไปผสมผสานใน
การจัดทําแผนกลยุทธของหนวยงาน
2. การเชื่อมโยงระหวางแผนกลยุทธกับแผนระดับหนวยงานตางๆ และจัดทําแผนพัฒนาเฉพาะดาน
หรือแผนการลงทุน พรอมจัดสรรงบประมาณใหสอดคลองกับแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย
3. สรางกลไกการประสานงานระหวางหนวยงาน มทร.ลานนา ใหขับเคลื่อนกิจกรรม/โครงการ ใหมี
ความกาวหนา อยางตอเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนขอมูล จัดเก็บ เผยแพร และถายทอดความรูซึ่งกันและกัน
โดยอาศัยเทคโนโลยี สารสนเทศมาใช เปนเครื่องมือในการสื่อสาร พรอมทั้งจัด ทําฐานขอมูลที่ทุกหนวยงาน
สามารถเขาถึงและใชประโยชนไดงาย สรางชองทางใหประชาคม มทร.ลานนา มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและ
รวมกิจกรรมการพัฒนาอยางตอเนื่อง
4. เพิ่มประสิทธิภาพกลไกรับผิดชอบการขับเคลื่อนแผนฯ ที่ชัดเจน สามารถขับ เคลื่อนแผนพัฒนาฯ
ในระดั บ มหาวิ ท ยาลั ยและระดั บหน วยงานได อยา งมีป ระสิ ท ธิภ าพ โดยกํา หนดใหค ณะผู บ ริ ห ารในระดั บ
มหาวิทยาลัยและ หนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบในประเด็นการพัฒนาที่เกี่ยวของ นําแผนฯ มาเปนกรอบการ
ดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม พรอมกําหนดเปาหมายในการดําเนินงานในแตละปที่ชัดเจน และใชเปนเงื่อนไข
ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
5. เสริมสรางบทบาทของทุกภาคสวนใหสามารถขับเคลื่อนแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ โดย ปรับทัศนคติในทางบวกและวิธีการทํางานของบุคลากรใหพรอมรับมือกับความเปลี่ยนแปลง
และกระตือรือรนตอการมีสวน รวมกันสรางองคกรที่มีประสิทธิภาพดีขึ้น ผลักดันและสนับสนุนใหทุกหนวยงาน
ในทุกระดับ ตั้งแตคณะ สาขา สาขาวิชา หรือหนวยงานมีบทบาทในการพัฒนามหาวิทยาลัยใหมากขึ้น
6. ติดตาม ประเมินผล และปรั บปรุงแผนกลยุท ธ ใหส อดคล องกับการเปลี่ย นแปลงที่เกิ ดขึ้นอยาง
สม่ํ าเสมอ พร อมทั้ งปรับ เปลี่ย นแผนการดํ า เนินงานให ส อดคล องกั บ สถานการณ ที่เ ปลี่ ยนไป โดยยัง คงมี
เปาประสงคของแผนกลยุทธเปนหลัก พรอมทั้งสรางตัวชี้วัดการพัฒนาที่สามารถนําไปใชกํากับการดําเนินงาน
ตามเปาหมายหลักไดอยางมีประสิทธิภาพ โดย สนับสนุนใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการ หรือคณะทํางาน หรือ
หนวยงานภายใตแผนกลยุทธ เพื่อติดตามความกาวหนา และความสําเร็จของโครงการตางๆ ตลอดจนพัฒนา
ระบบฐานขอมูลใหเชื่อมโยงเปนเครือขายในทุกระดับ ทั้งฐานขอมูลระดับ มหาวิทยาลัยและระดับหนวยงาน
ยอย
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บทที่ 5
การติดตามประเมินผลแผนกลยุทธ มทร.ลานนา (พ.ศ.2557-2561)
การติดตามประเมินผลแผนกลยุทธเปนเครื่องมือสําคัญในการตรวจสอบและสนับสนุนการดําเนินงาน
ของมหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยี ราชมงคลล านนา ให บรรลุ เ ปาประสงคต ามที่กําหนดไว เพื่อให ผูบ ริห ารและ
ผูปฏิบัติงานทราบถึงความสําเร็จหรือความลมเหลวในการดําเนินงาน และนําไปสูการปรับเปลี่ยนแนวทางการ
ดําเนินการเพื่อแกไขปญหาอุปสรรคใหเหมาะสมทันตอสถานการณและสามารถบรรลุผล สําเร็จตามเปาหมาย
ได โดยจัดทําระบบการติดตามและประเมินผลอยางมี ประสิทธิภาพ ดังนี้
1. การติดตามความกาวหนาและการประเมินแผนกลยุทธและนโยบายของมหาวิทยาลัย เทคโนโลยี
ราชมงคลลานนา ผูบริหารของมหาวิทยาลัยไดมีการใหความสําคัญ เพื่อตรวจสอบและติดตามสําเร็จของการ
ดําเนินงานอยางตอเนื่องโดยไดพัฒนาตัวชี้วัดที่สอดคลองกับเปาหมายหลักของมหาวิทยาลัย
2. กลไกการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ (พ.ศ.2557-2561)
2.1 การติดตามประเมินผลการพัฒ นาระดับหนวยงาน โดยการติดตามความก าวหนาของการ
ดําเนินงาน (Monitoring) ในหนวยงานระดับพื้นที่/คณะ/ วิทยาลัย/สํานัก/ สถาบัน ที่ตองรายงานผลการ
ดําเนินงานทุกรอบ 6 เดือน ตอคณะผูบริหารมหาวิทยาลัย ซึ่งมีอํานาจในการตรวจสอบผลการดําเนินงานและ
ประสิทธิภาพของการใชงบประมาณของหนวยงานตางๆ ตลอดจนการเสนอแนะใหมีการทบทวนการปรับแนว
ทางการปฏิบัติงานและการจัดสรรงบประมาณใน รอบ 6 เดือนถัดไป
2.2 การประเมินผลการดําเนินงาน (Evaluation) ในภาพรวม ซึ่งเปนการวัดผลสําเร็ จในการ
ดําเนินงาน ภายใตประเด็นการพัฒนา โดยเปรียบเทียบกับเปาหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จ (KPI) ที่กําหนดไว
พรอมทั้งประเมินผลผลิต (Output) ผลลัพธ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) ที่เกิดขึ้น โดยมีรอบการ
ประเมินผลแผนกลยุทธ แบงเปน 2 ระยะ คือระยะครึ่งแผน (ป2559) และระยะสิ้นสุดแผน (ป2561) เพื่อนํา
ผลการประเมินมาปรับปรุงแผนกลยุทธ และวางแผนกลยุทธในฉบับตอไป
2.3 การพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศสําหรับการติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภ าพ โดย
พัฒ นาระบบฐานข อมู ลสํ า หรั บ การติ ดตามผลการดํ าเนิ นงานของหนวยงาน และประเด็น การพัฒ นาตาม
เปาหมายหลัก เพื่อใหทุกหนวยงาน สามารถรายงานผลการดํา เนินงานไดสะดวก และขอมูล มีความถูกตอง
แมนยํา ซึ่งเปนประโยชนตอการวางแผนและ ติดตามประเมินผลในระดับตางๆ ใหมีความสัมพันธสอดคลองไป
ในทิศทางเดียวกันมากขึ้น
2.4 ใชระบบโครงขายสารสนเทศเชื่อมโยงฐานขอมูลที่มีอยูทั้งขอมูลดานนักศึกษา ดานการวิจัย
และบริ การวิช าการ ดานบุ คลากร และด านงบประมาณ (MIS) เพื่อการวิเคราะหขอมูล และประเมิ นผลที่ มี
ประสิทธิภาพ อันนําไปสูการสรางระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจของผูบริหาร (DSS)
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