ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)

บทสรุปผู้บริหาร
ยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

การจั ด ท ายุ ท ธศาสตร์ แ ละแผนการพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรของ มหาวิทยาลัย
ที่ได้ร่วมกันระดมความคิดกาหนดแผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เป้าหมาย โครงการและดัชนีชี้วัดความสาเร็จ
เพื่อใช้เป็นยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ภายใต้ทิศทางการ
ขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ตามกรอบระยะเวลา 15 ปี (พ.ศ.
2552-2566) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และได้พิจารณาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง
ต่างๆ ในสังคมโลกอย่างมีพลวัต ไม่ว่าจะเป็นอิทธิพลจากกระแสโลกาภิวัฒน์ ปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจและการเงิน
ของโลกและ ผลกระทบ วิกฤตการณ์ทางด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ปัญหาด้านการศึกษา ประกอบกับการ
เปลี่ยนแปลง ภายในประเทศด้านโครงสร้างประชากร การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การพัฒนาที่ยั่งยืน
บนฐานของการพัฒ นาความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ เพื่อใช้เป็นกรอบ
แนวทางในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ไปสู่ “การเป็นมหาวิทยาลัยผลิต
บัณฑิตนักปฏิบัติ”
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ได้ตระหนักถึงการวางแผน การนาแผนไปสู่การ
ปฏิ บั ติ แ ละการติ ด ตามประเมิ น ผลแผนการพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย ขององค์ ก รอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล ยุทธศาสตร์ และแผนการพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับนี้มุ่งเน้น
การพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลล้ า นนา ไปสู่ ก ารเป็น มหาวิ ท ยาลั ย RMUTL Transform to
Localization 5 Flagships (2+3) เพื่ อ รองรั บ การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมด้ ว ยการผลิ ต ก าลั ง คน
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและตอบสนองความต้องการของสังคม
และชุมชน และมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาของประเทศ
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ตราประจามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาแรกเริ่มจัดตั้งจากการเป็นสถาบันอุดมศึกษาในนามของ
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา เมื่อปี พ.ศ. 2518 และต่อมาได้รับการสถาปนาขึ้นตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลคลล้านนา เป็น 1 ใน 9 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ซึ่งตั้งอยู่ทาง
ตอนเหนือของประเทศไทย ใน 6 เขตจังหวัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ น่าน ลาปาง ตาก และพิษณุโลก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เดิมมีฐานะเป็นส่วนหนึ่งของ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ซึ่งหมายความถึง สถาบันอันเป็นมงคลแห่งพระราชา สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล มีตราประจาเป็นรูป
วงกลม ภายใต้ ม หาพิ ชั ย มงกุ ฎ ภายในวงกลมเป็ น รู ป ดอกบั ว บาน 8 กลี บ ล้ อ มรอบ หมายถึ ง ทางแห่ ง
ความสาเร็จ มรรค 8 และความสดชื่น เบิกบาน ก่อให้เกิดปัญญา แผ่ขจรไปทั่วสารทิศ ภายในดอกบัวเป็นตรา
พระราชลัญจกรบรรจุอยู่ หมายถึง สัญลักษณ์และเครื่องหมายประจาองค์พระมหากษัตริย์ของรัชกาลที่ 9 ซึ่ง
พระองค์เป็นผู้พระราชทานนามว่า “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล” บนตรารูปวงกลมมีพระมหาพิชัย
มงกุ ฎ ครอบและมี เ ลข 9 อยู่ หมายถึ ง รั ช กาลที่ 9 ด้ า นล่ า งของตราวงกลมท าเป็ น กรอบโค้ ง รองรั บ ชื่ อ
“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา” คั่นปิดท้ายของกรอบด้วยลวดลายดอกไม้ทิพย์ประจายามทั้งสอง
ข้าง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง แจ่มใส เบิกบาน
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ส่วนที่ 1
1. บริบทของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
1.1 ปรัชญา
“นวัตกรรมเพื่อชุมชน”
1.2 วิสัยทัศน์
มหาวิทยาลัยชั้นนาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี ในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ของสังคม ชุมชน ท้องถิ่น อย่างยั่งยืน
1.3 พันธกิจ
1. จัดการศึกษาวิชาชีพ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผลิตครูวิชาชีพ ทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติ โดยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ที่มีคุณธรรม จริยธรรม พึ่งพาตนเองได้ และเป็นที่พึ่งทาง
วิชาการให้กับสังคม และท้องถิ่น
2. ศึกษา วิจัย ที่เน้นการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม ในระดับชาติและนานาชาติ
3. การบริการวิชาการ มุ่งเน้นถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
ของสังคม ชุมชน ท้องถิ่น อย่างยั่งยืน”
4. ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม เพื่อธารงรักษาไว้ซึ่ง ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
สร้างสมดุล ของสังคมกับสิ่งแวดล้อม
5. บริหารจัดการตามหลั กธรรมาภิบาล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ มีส่วนได้ส่วนเสี ย กับ
มหาวิทยาลัย นาไปสู่การพัฒนาอย่างมั่นคง และยั่งยืน
1.4 อัตลักษณ์ (Identity)” “บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน”
- บัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands – On)
- ใช้ทักษะที่มีเทคโนโลยีเป็นฐาน (Technology - Based Learning)
- สร้างความเชี่ยวชาญวิชาชีพ (Professional Oriented)
1.5 เอกลักษณ์
ภาพลักษณ์ที่ดีเป็นสิ่ งสาคัญของทุกองค์กร การกาหนดเอกลักษณ์ที่ชัดเจน สามารถใช้เป็นกรอบ
ส าหรั บ การพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย เอกลั ก ษณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลล้ า นนา ประกอบด้ ว ย
อุตสาหกรรมเกษตร เกษตรปลอดภัย ความหลากหลายทางชีวภาพและความมั่นคงทางอาหาร เทคโนโลยีและ
การจัดการเพื่อชุมชน การค้าและบริการจัดการเทคโนโลยี วัฒนธรรมท้องถิ่นและนวัตกรรม อาหารสุขภาพ
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และพันธุกรรมพืช เป็นกลไกสาคั ญในการขับเคลื่อนและสร้างความเข้าใจ ให้มีเป้าหมายเดียวกัน สู่การเป็น
“มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อชุมชน”
1.6 หลักการขับเคลื่อน
“สร้างการยอมรับของสังคม ชุมชน ท้องถิ่น ในคุณค่าและบทบาทหน้าที่ของมหาวิทยาลัย
ในการพัฒนาวิทยาการและพัฒนากาลังคนฐานรากให้กับท้องถิ่นโดยทางานแบบมี พันธสัญญาร่วมกันกับสังคม
ร่วมกันคิด สร้างนวัตกรรม ร่วมกันค้นหาโจทย์ และหาทางออก แบบหุ้นส่วนร่วมทุน”
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1.7 เป้าหมาย
มหาวิทยาลัย RMUTL Transform to Localization 5 Flagships (2+3)
2 Flagships ปูพืนฐานแก้ปัญหาความเหลื่อมลา
1. มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนากาลังคนฐานราก
(University for Workforce Development)
2. มหาวิทยาลัยนักปฏิบัติ (Hands-On University)

- ลดความเหลื่อมลา
- พัฒนาคุณภาพคน

- เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
- เน้นการพัฒนาไปสู่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
สร้างสรรค์ นวัตกรรม Thailand 4.0

"ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ"

3 Flagships เพิ่มขีดความสามารถตามยุทธศาสตร์ชาติ
3. มหาวิทยาลัยเกษตรกร (Farmer University)
4. มหาวิทยาลัยการขนส่ง
(Transportation University)
5. มหาวิทยาลัยการค้าระหว่างประเทศ
(International Trading University)
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1.8 แผนที่ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (Strategy Map RMUTL)
วิสัยทัศน์ (Vision) มหาวิทยาลัยชันนาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี ในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ของสังคม ชุมชน ท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน
การพัฒนาการบริหารจัดการ และ
การพัฒนาการศึกษาเพื่อผลิตกาลังคน
การพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อการเติบโตร่วมกับ
ยุทธศาสตร์
นักปฏิบัติ (Hands-On)

มิติประสิทธิผล
ตามยุทธศาสตร์
มิติคุณภาพ
การให้บริการ

มิติประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติ

มิติการพัฒนา
องค์การ

-มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางในการศึกษา วิจัย แสวงหา
รวบรวม วิทยาการที่มีคณ
ุ ภาพ ร่วมกับเครือข่ายทั้งใน
และต่างประเทศ สามารถนาองค์ความรู้ไปสู่การใช้
ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง

-ผู้รับบริการและผู้มีสว่ นได้ส่วนเสียมีความ
เชื่อมั่นและความพึงพอใจต่อระบบคุณภาพการ
บริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
-บัณฑิตมีคุณภาพอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม
-ปรับโครงสร้างองค์กร และภารกิจของหน่วยงาน
ระดับคณะ/สานัก/สถาบันให้สอดรับกับการ
ดาเนินงานตามเป้าหมายหลักของมหาวิทยาลัย
(Flagships)
-การบูรณาการมหาวิทยาลัยให้มุ่งสู่ Thailand 4.0
-การจัดหางบประมาณในการดาเนินการร่วม
ขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนาประเทศทั้งในระดับ
ท้องที่ ท้องถิน่ จังหวัด ระดับภาค -ปรับปรุง
กระบวนการจัดทาแผนการดาเนินงานและ
งบประมาณประจาปี ให้เป็นแบบล่วงหน้าระยะปาน
กลาง (3 ปี) เพื่อประมาณการและพยากรณ์

การพัฒนาประเทศ

-มหาวิทยาลัยมีกลไกการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
เอื้อต่อการผลักดันให้เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง
-การบริหารจัดการประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อการ
ดาเนินการสู่ความเป็น Hands On/สร้างมูลค่าเพิ่มและการ
บริหารทรัพย์สิน
-มีเครือข่ายความร่วมมือ ทั้งในระดับสถาบันการศึกษา ผู้ผลิต ตัว
ป้อนและเครือข่ายอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ภาครัฐ
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม กลุ่มศิษย์เก่า เพื่อพัฒนาด้านวิชาการ
หลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรร่วม กระบวนการจัดการศึกษา การ
กากับควบคุมมาตรฐานการศึกษา โดยมุ่งเป้าที่ความต้องการของ
พื้นที่จงั หวัดและประเทศ
-มีระบบ กระบวนการและกลไกรองรับการพัฒนากาลังคนนัก
ปฏิบัติ
ที่เป็นกลุ่มฐานราก ทั้งกลุ่มวัยอุดมศึกษาและ
นอกวัยอุดมศึกษา

-การจัดสถานทีแ่ ละสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอื้อต่อการมี
สวัสดิภาพ สุขภาวะ สวัสดิการ และการส่งเสริมการมีกิจกรรม
กลุ่ม ชมรม เพือ่ ส่งเสริมกิจกรรมวิชาการ กิจกรรมทางสังคม
และสิ่งแวดล้อม-การบริหารแบบ Decentralizeให้ความเป็น
อิสระในการบริหารจัดการ และการเชื่อมโยงเครือข่ายในการ
ยกระดับเทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อตอบสนองต่อ
Demand
Side และบริราชมงคลล้
หารแบบ Centralize
ด้าน
ยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนามหาวิทยาลั
ยเทคโนโลยี
านนา เชียงราย

การสร้างฐานวัฒนธรรมองค์กร

-มหาวิทยาลัยมีเสถียรภาพในด้ านการบริหารจัดการ
ทางการเงิน และมีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตที่
เหมาะสม-มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการเป็นไป

ตามหลักธรรมาภิบาล
-ผู้บริการมีความพึงพอใจต่อนวัตกรรม
มหาวิทยาลัย
-นักศึกษาต่างชาติมีความเชื่อมั่นและพึงพอใจต่อ
การเรียนการสอน
-มีเครือ่ งมือในการติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
ในทุกด้านทุกระดับ อย่างมีประสิทธิภาพ
-ระบบและกลไกบริหารจัดการภายในสามารถตอบสอนง
-บุคลากรในมหาวิทยาลัยและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความ
ตระหนักในคุณค่า ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปญ
ั ญา
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
-บุคลากรมีสมรรถนะ (Competency) ที่เหมาะสมตาม
ตาแหน่ง มีศักยภาพสูงและมีสขุ ภาวะที่ดีในการทางาน
-บุคลากรสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ นวัตกรรมสู่
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2. บริบทของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
จุดมุ่งหมาย วัตถุประสงค์ และภารกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จัดตั้งขึ้นเป็นสถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญาครั้งแรก เมื่อวันที่ 27
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 โดยพระราชบัญญัติวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา พ.ศ. 2518 ใช้ชื่อว่า “วิทยาลัย
เทคโนโลยี แ ละอาชี ว ศึ ก ษา” และโอนวิ ท ยาลั ย เทคนิ ค วิ ท ยาลั ย เกษตรกรรม และวิ ท ยาลั ย ต่ า งๆ
ในสังกัดกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เข้ามาสังกัด ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ พระราชทานนามว่า “ราชมงคล” เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2531 (วันราชมงคล) พร้อมทั้งมี
พระราชบัญญัติเปลี่ยนชื่อวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเป็นสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พ. ศ. 2532
ทาให้วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ได้รับการเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล"
ในระยะต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งกาหนดให้สถาบันการศึกษาที่เปิด
สอนระดับ ปริ ญญาต้องเป็ น นิ ติบุ คคล ทาให้ ส ถาบันเทคโนโลยีราชมงคลเริ่ มมีแนวคิดในการยกฐานะเป็น
มหาวิทยาลัยนิติบุคคล กระทั่งเมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล พ.ศ. 2548 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นผลให้มีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเกิดขึ้นใหม่
จานวน 9 แห่ง เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการศึกษาด้านวิชาชีพชั้นสูงที่เน้น
การปฏิบัติ ผลิตครูวิชาชีพ และให้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษา มีโอกาสในการศึกษาต่อด้านวิชาชีพ
เฉพาะทางระดับปริญญาเป็นหลัก
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตเชียงราย จัดตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ ในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติ 50 ปีซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้จัดตั้งขึ้นโดยได้รับการสถาปนา
และวางศิลาฤกษ์ ในวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2539 เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาสู่ท้องถิ่น โดย
มุ่ ง เน้ น เป้ า หมายในพื้ น ที่ ภ าคเหนื อ ตอน บน และพื้ น ที่ เ ขตสี่ เ หลี่ ย มเศรษฐกิ จ ตั้ ง อยู่ ใ นเขตต าบล
ทรายขาว อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย บนเนื้อที่ 5,000 ไร่ โดยในระยะแรกได้จัดการเรียนการสอนโดยใช้
วิธีการฝากเรียนที่วิทยาเขตภาคพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ แล้วจึงย้ายมาเปิดทาการเรียน การสอนที่จังหวัด
เชียงราย ในปีการศึกษา 2540 เป็นปีแรก ในปี 2548 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา เชียงราย
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดการเรียนการสอน 2 ระดับ คือ ระดับ
ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง (ปวส.) และระดั บ ปริ ญ ญาตรี ใน 3 คณะ คื อ คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
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2.1 แนวคิดการจัดตัง
เพื ่อ เป็น การกระจายโอกาสทางการศึก ษาและการพัฒ นาไปสู ่ท ้อ งถิ ่น ชนบทและเฉลิม ฉลอง
ในวโรกาส “กาญจนาภิเษก”พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงครองราชย์ครบ 50 ปี ใน
ปี พ.ศ. 2539
 เป็ น สถานศึ ก ษาสัง กั ด สถาบั น เทคโนโลยีร าชมงคลมี พื้ น ที่ เ ป้ า หมายดาเนิ น งาน ในเขตภาคเหนือ
ตอนบน และในเขตเศรษฐกิจ พิเ ศษ 4 ชาติที ่เ รีย กว่า “สี ่เ หลี ่ย มเศรษฐกิจ ”ตามนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ
 เ ป็ น ส ถ า บั น ก า ร ศึ ก ษ า ที ่ มุ ่ ง ผ ลิ ต แล ะ พั ฒ น า ก า ลั ง ค นร ะ ดั บ ก ลา ง จ น ถึ ง ร ะ ดั บ สู ง ทาง
ด้า นวิท ยาศาสตร์เ ทคโนโลยี และด้า นบริก ารโดยสอดคล้อ งกับ การพัฒ นาเศรษฐกิจ และสัง คม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของภาคเหนือตอนบนและประเทศ
 เป็ น สถาบั น การศึ ก ษาที ่ มุ ่ ง ค้ น คว้ า ทดสอบ ศึ ก ษาทดลองและวิ จ ั ย พั ฒ นาองค์ ค วามรู ้ ใ หม่ๆ
เพื่อสนองความต้องการของตลาดแรงงานและสังคมภูมิภาค
 เป็ น สถาบัน การศึก ษาที ่ มุ ่ง บริก ารทางวิ ช าการแก่ช ุม ชน ให้ ค าปรึ ก ษาและจัด ฝึก อบรมด้า น
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและด้านบริการเพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่น
 เป็ น สถาบั น การศึ ก ษาที่ มุ่ ง เน้ น การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต และสิ่ ง แวดล้ อ มควบคู่ ไ ปกั บ การอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรมให้คงอยู่และสืบทอดเป็นมรดกของท้องถิ่นตลอดไป
 เพื ่ อ ด าเนิ น การในกิ จ กรรม “โครงการอนุร ัก ษ์ท รั พ ยากรพั น ธุ ์ พ ืช และสิ ่ง แวดล้ อ มในท้ อ งถิ ่น ”
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
2.2 ปรัชญาการจัดการศึกษา
มหาวิทยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลล้ านนา เชียงราย มีความเชื่อมั่น ว่า เทคโนโลยี ในสาขาต่ าง ๆ
เป็นองค์ประกอบสาคัญในขบวนการศึกษาที่จะช่วยเสริมสร้างมาตรฐานและคุณภาพของชีวิต เพื่อเป็นกาลัง
ส าคั ญ ส าหรั บ การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมไทย มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลล้ า นนา เชี ย งราย
จั ดการศึกษามุ่งพัฒ นาบุ คคล ให้ มีความเจนจัดทางวิชาการ มีความเชี่ยวชาญเชิงปฏิบัติ และมีคุณสมบัติ
ที่จาเป็นตามลักษณะของงานอาชีพพร้อมที่จะทางานและปรับปรุงตนเอง ให้ก้าวหน้าทันต่อวิวัฒนาการทาง
เทคโนโลยี รวมทั้งปลูกฝังความเป็นระเบียบวินัย และความประณีต สานึกในจรรยาอาชีพ มีคุณธรรมและความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดการศึกษาโดยมุ่งเน้น
พัฒนากาลังคน ในคากล่าว “สร้างคนสู้งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี”

ยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
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วิสัยทัศน์”
“มหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ
บนฐาน…สร้างสรรค์…นวัตกรรม…
วิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี…เพื่อชุมชน…สู่สากล”
พันธกิจ
 จั ดการศึกษาด้านวิชาชีพ ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และ ด้านบริห ารธุรกิจ เพื่อผลิ ต
บัณฑิตนักปฎิบัติ(Hands-On)
 สร้ า งงานวิ จั ย ที่ ท รงคุ ณ ค่ า และให้ บ ริ ก ารถ่ ายทอดองค์ ค วามรู้ ต่ อ ยอดการประยุ ก ต์ ใ ช้
ประโยชน์สู่สังคม ชุมชน ท้องถิ่น
 บริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาล โปร่งใส่ ตรวจสอบได้
 สร้างความตระหนักในคุณค่า ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
เป้าหมาย”
1. มทร.ล้านนา ชร. สามารถเพิ่มจานวนนักศึกษาได้ตามเป้าหมาย
2. มทร.ล้านนา ชร. มีระบบกระบวนการและกลไกรองรับการพัฒนากาลังคนนักปฏิบัติทั้งกลุ่มใน
อุดมศึกษาและนอกอุดมศึกษา
3. มทร.ล้านนา ชร. ให้บริการถ่ายทอดองค์ความรู้ ต่อยอดการประยุกต์งานวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์
สู่สังคม ชุมชน ท้องถิ่น และนามาซึ่งรายได้เข้ามาหวิทยาลัยฯ
4. มทร.ล้านนา ชร. เตรียมความพร้อมก่อนออกนอกระบบและสถานะการณ์การเปลี่ยนแปลง
5. มทร.ล้านนา ชร. ตอบสนองต่อโครงการเกษตรอุตสาหกรรมส่งออกภาคเหนือ
6. ส่งเสริมศักยภาพสายสนับสนุนให้เติบโตในทิศทางที่ควรเป็น
7. มทร.ล้านนา ชร. มีการประเมิณความดีความชอบ อย่างโปร่งใส่ ตรวจสอบได้
8. มทร.ล้ า นนา ชร. จั ด ตั้ ง ศู น ย์ ส่ ง เสริ ม คุ ณ ค่ า ศิ ล ปะ วั ฒ นธรรม ภู มิ ปั ญ ญา และอนุ รั ก ษ์
สิ่งแวดล้อม
อัตลักษณ์ (Identity)
“การพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการบริหารจัดการธุรกิจ เพื่อรองรับการขยายตัว
ด้านการค้าและการบริการในพื้นที่แนวชายแดนในกรอบอนุภาคลุ่มน้าโขง Tread and Service”

ยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
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2.7 สีประจามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย
สีขาว-แดง
2.8 ดอกไม้ประจามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
ดอกลีลาวดี ชื่อวิทยาศาสตร์: Plumeria ssp.

2.9 ที่ตังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
ตั้งอยู่ที่บริเวณ “นิคมแม่ลาว” กิโลเมตรที่ 799 เลขที่ 99 หมู่ 10 ถนนพหลโยธิน ตาบลทรายขาว
อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120 มีพื้นที่รวมประมาณ 5,000 ไร่ ลักษณะพื้นที่เป็นพื้นที่ภูเขา 3,500 ไร่
และเป็นพื้นที่ราบ 1,500 ไร่ โดย มีพื้นที่ใช้ สอย ปัจจุบัน 740 ไร่ 2 งาน 18 ตารางวา มีลักษณะภูมิประเทศ
เป็ น พื้ น ที่ ร าบต่ อ เนื่ อ งกั บ พื้ น ที่ ล าดเชิ ง เขา โทรศั พ ท์ 0 -5372-3979 โทรสาร 0-5372-3977-8
Website: www.chiangraicampus.rmutl.ac.th

ภาพผังแม่บท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
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2.10 โครงสร้างการบริหารหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
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ส่วนที่ 2
รายละเอียดยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) แผนการพัฒนามหาวิทยาลัย 3 ยุทธศาสตร์ 9 กลยุทธ์
2.1 สรุปภาพรวมแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565)
ประเด็นยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการศึกษา
เพื่อผลิตกาลังคนนักปฏิบตั ิ
(Hands-On)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา
มหาวิทยาลัยเพื่อการเติบโตร่วมกับ
การพัฒนาประเทศ

จานวนตัวชี้วัด
2

กลยุทธ์ที่ 1.1 ปรับกระบวนการคัดเลือกนักศึกษาเชิงรุก

4

กลยุทธ์ที่ 1.2 การพัฒนากระบวนการจัดการศึกษาแบบนักปฏิบตั ิ Hands-On
กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนากลไกความร่วมมือกับผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Retention) ภาครัฐ ภาคเอกชน
เก่า ผู้ปกครอง ผูเ้ รียน เครือข่ายสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ

และประชาสังคม ศิษย์

2

กลยุทธ์ที่ 2.2 ใช้วิทยาการ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการขับเคลื่อนพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์
พัฒนาการบริหารจัดการ และการ
สร้างฐานวัฒนธรรมองค์กร

1

กลยุทธ์ที่ 2.3 สร้างหน่วยธุรกิจความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยร่วมกับ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สถาบันการศึกษาทั้งใน
และต่างประเทศ (Public Private Partnership Business Unit)

1

กลยุทธ์ที่ 2.4 สร้างความตระหนักในคุณค่า ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปญ
ั ญา สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

1

กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนากลไกการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ที่ 3.2 การจัดการเพื่อสร้างเสถียรภาพการบริหารงาน และความมั่นคงทางการเงิน
กลยุทธ์ที่ 3.3 บริการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ของมหาวิทยาลัย อย่างรอบด้าน
รวม

1
1
1
14

ยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
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2.2 ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ตัวชีวัด/หน่วยนับ/ค่าเป้าหมาย/ พ.ศ. 2561 - 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์/ ตัวชีวัด
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หน่วยนับ

เป้าหมาย
ระยะ 5 ปี

ค่าเป้าหมาย
2561

2562

2563

ผู้รับผิดชอบ
2564

2565

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการศึกษาเพื่อผลิตกาลังคนนักปฏิบัติ (Hands-On) - พัฒนามหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ พัฒนากาลังคนนักปฏิบัติที่เป็นกลุ่มคน
ฐานรากให้มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ เป็นส่วนร่วมในการสร้างสังคมที่ดี และสามารถดารงอยู่ในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของ
สังคมโลกได้อย่างมีความสุข
กลยุทธ์ที่ 1.1 ปรับกระบวนการคัดเลือกและร่วมผลิตตัวป้อนสายวิชาชีพ
1.จ านวนการรั บ นั ก ศึ ก ษาใหม่ ที่ มี สั ด ส่ ว นการรั บ
นักศึกษา จากอาชีวศึกษาต่อสายสามัญ เป็น 70:30

คน : ปี

2.จานวนโรงเรียนเตรียมด้านวิชาชีพ เพื่อผลิตตัวป้อน

โรงเรียน

7,500

7,500

7,500

7,500

7,500

7,500

ฝ่ายวิชาการ

1

1

1

1

2

ฝ่ายวิชาการ

(5,250 : 2,250)

6

กลยุทธ์ 1.2 การพัฒนากระบวนการจัดการศึกษาแบบนักปฏิบัติ Hands-On
3.ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีงานทาหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี หลังสาเร็จการศึกษา
4.ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตามกรอบ TQF
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย
5.ร้อยละบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาด้านครุศาสตร์ ได้งาน
ทาในสายครูวิชาชีพ

ร้อยละ

95

75

80

85

90

95

ฝ่ายวิชาการ

ระดับ

ดีมาก

ดี

ดี

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ฝ่ายวิชาการ

ร้อยละ

80

70

70

75

80

80

ฝ่ายวิชาการ

ยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
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ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์/ ตัวชีวัด
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
6.ร้อยละของหลักสูตรที่มีผลงาน/โครงการ/กิจกรรม
ของนักศึกษาที่ใช้ทักษะวิชาชีพ ที่ทาให้เกิดประโยชน์/
มูลค่าเพิ่ม ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์/ ตัวชีวัด
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ค่าเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

หน่วยนับ

เป้าหมาย
ระยะ 5 ปี

2561

2562

2563

2564

2565

ร้อยละ

100

80

85

90

95

100

หน่วยนับ

เป้าหมาย
ระยะ 5 ปี

ค่าเป้าหมาย
2561

2562

2563

ฝ่ายวิชาการ

ผู้รับผิดชอบ
2564

2565

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อการเติมโตร่วมกับการพัฒนาประเทศ - พัฒนามหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานด้านวิชาการที่ตอบสนองต่อความ
ต้องการของท้องที่ ท้องถิ่น จังหวัด ภาค โดยใช้วิทยาการ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สนับสนุนการยกระดับศักยภาพของภาคธุรกิจ ภาคการ
ผลิต ภาคการบริการ โดยทางานแบบมีพันธะสัญญาร่วมกันเป็นหุ้นส่วนร่วมทุน ที่สอดคล้องกับนโยบายแนวทางในการพัฒนาประเทศ
กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนากลไกความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Retention) ภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง ผู้เรียน
เครือข่ายสถาบันการศึกษาทังในและต่างประเทศ
7.มูลค่าที่เกิดจากผลของการผลิตบัณฑิต วิจัย และการ
บริ ก ารวิ ช าการ ความร่ ว มมื อ กั บ เครื อ ข่ า ยภายนอก
ในการพัฒนาพื้นที่เป้าหมายให้มีความมั่นคง และยั่งยืน

ล้านบาท

250

30

50

50

60

60

กลยุทธ์ที่ 2.2 ใช้วิทยาการ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการขับเคลื่อนพัฒนาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
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ฝ่ายวิจัย

ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์/ ตัวชีวัด
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
8.จานวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนาภายใต้โครงการหลวง/
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ/ศาสตร์พระราชา
9.จานวนผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์/งานสร้างสรรค์
ที่ได้รับรางวัลระดับชาติ นานาชาติ และหรือนาไปใช้
ประโยชน์

ค่าเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

หน่วยนับ

เป้าหมาย
ระยะ 5 ปี

2561

2562

2563

2564

2565

ชุมชน

30

6

6

6

6

6

ฝ่ายวิจัย

ผลงาน

100

20

20

20

20

20

ฝ่ายวิจัย
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ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์/ ตัวชีวัด
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หน่วยนับ

เป้าหมาย
ระยะ 5 ปี

ค่าเป้าหมาย
2561

2562

2563

ผู้รับผิดชอบ
2564

2565

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อการเติมโตร่วมกับการพัฒนาประเทศ - พัฒนามหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานด้านวิชาการที่ตอบสนองต่อความ
ต้องการของท้องที่ ท้องถิ่น จังหวัด ภาค โดยใช้วิทยาการ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สนับสนุนการยกระดับศักยภาพของภาคธุรกิจ ภาคการ
ผลิต ภาคการบริการ โดยทางานแบบมีพันธะสัญญาร่วมกันเป็นหุ้นส่วนร่วมทุน ที่สอดคล้องกับนโยบายแนวทางในการพัฒนาประเทศ
กลยุทธ์ที่ 2.3 สร้างหน่วยธุรกิจความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยร่วมกับ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สถาบันการศึกษาทังในและต่าง ประเทศ
(Public Private Partnership Business Unit)
10.มู ล ค่ า จากความร่ ว มมื อ หน่ ว ยธุ ร กิ จ ระห ว่ า ง
มหาวิทยาลั ย ร่ วมกับ ภาครั ฐ ภาคเอกชน ภาคประชา
สังคม สถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ

ล้านบาท

200

40

40

40

40

40

6

6

6

ฝ่ายวิจัย

กลยุทธ์ที่ 2.4 สร้างความตระหนักในคุณค่า ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
11.จานวนองค์ความรู้ด้านศิลปะวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและการรักษาสิ่งแวดล้อม ที่ถูกจัดเก็บและหรือ
นาไปใช้ประโยชน์ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

องค์ความรู้

30

6

6
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ฝ่ายบริหาร

ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์/ ตัวชีวัด
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หน่วยนับ

เป้าหมาย
ระยะ 5 ปี

ค่าเป้าหมาย
2561

2562

2563

ผู้รับผิดชอบ
2564

2565

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 ยุทธศาสตร์ พัฒนาการบริ หารจัดการ และการสร้ า งฐานวัฒนธรรมองค์กร - มหาวิทยาลัยมีการบริ หารจัดการอย่า งมีธ รรมาภิบาล
เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง (High Performance Organization) และมีผลิตภาพสูงขึนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนากลไกการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
12.ระดับผลการประเมินของมหาวิทยาลัยทางด้านหลัก
ธรรมาภิบาล

ระดับ

ดีมาก

ดี

กลยุทธ์ที่ 3.2 การจัดการเพื่อสร้างเสถียรภาพการบริหารงาน และความมั่นคงทางการเงิน
13.ร้อยละของหน่ว ยงานหลั ก (16 หน่วยเบิกจ่าย) ที่ ร้อยละ
95
80
บริ ห ารแผนงาน แผนงบประมาณให้ เ ป็ น ไปตาม
เป้ า หมาย ไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 80 ภายใต้ ร ะบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ดี

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ฝ่ายบริหาร

85

90

95

95

ฝ่ายแผน

ดี

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ฝ่ายบริหาร

กลยุทธ์ที่ 3.3 บริการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ของมหาวิทยาลัย อย่างรอบด้าน
14.ระดับความพึงพอใจของบุคลากรด้านภาวะความสุข

ระดับ

ดีมาก

ดี
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คำอธิบำย เป้ำหมำยควำมสำเร็จของกลยุทธ์/ตัวชี้วัดของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565)
ตัวชี้วัดที่ 1
เป้ำหมำยมหำวิทยำลัย
(ระยะ 5 ปี)
คำอธิบำย

จำนวนกำรรับนักศึกษำใหม่ที่มีสัดส่วนกำรรับนักศึกษำ จำกอำชีวศึกษำต่อสำยสำมัญ เป็น 70 :
30
7500 คน/ปี (5,250 : 2,500)

กำรดำเนินกำรรับนักศึกษำจำกอำชีวศึกษำทั้งระดับ ปวช.และปวส. โดยมหำวิทยำลัยปรับ
กระบวนทัศน์สู่กำรเป็น มหำวิทยำลัยเพื่อพัฒนำกำลังคนฐำนรำก โดยนำเอำศักยภำพทั้งใน
บริบทศำสตร์ ทรัพยำกรบุคคล อำคำรสถำนที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ห้องปฏิบัติกำร มำเป็นกลไก
สำคัญในกำรพัฒนำกำลังคนให้มีศักยภำพ เพื่อสร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำในสำยวิชำชีพ และ
มุ่งเน้นในหลักสูตรเทียบโอน (สอดคล้องกับมำตรฐำนหลักสูตรของมหำวิทยำลัยซึ่งเป็นหลักสูตร
ฐำนวิชำชีพ) ทำให้ผู้เรียนมีประสิทธิภำพอย่ำงต่อเนื่อง เป็นไปตำมแผนกำรจัดกำรศึกษำของ
หลักสูตร และดำเนินกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือร่วมกับสถำนศึกษำ สถำบันกำรศึกษำ
ผู้ผลิตตัวป้อนและเครือข่ำยอุดมศึกษำ ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ ภำครัฐ ภำคเอกชน ภำค
ประชำสั งคม กลุ่ ม ศิ ษ ย์ เ ก่ ำ เพื่ อ พั ฒ นำด้ ำ นวิ ชำกำร หลั ก สู ต ร กำรพั ฒ นำหลั ก สู ต รร่วม
กระบวนกำรจัดกำรศึกษำ กำรกำกับควบคุมมำตรฐำนกำรศึกษำ โดยมุ่งเป้ำที่ควำมต้องกำรของ
พื้นที่และประเทศเพื่อยกระดับคุณภำพชีวิต ขจัดควำมเลื่อมล้ำ และเสริมสร้ำงควำมมั่นคง ให้
สำมำรถดำรงอยู่ในสถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกได้อย่ำงมีควำมสุข
แนวทำงกำรดำเนินงำน
1. แนะแนวกำรศึกษำ จัดกิจกรรมส่งเสริมควำมรู้ควำมสำมำรถในวิชำกำร ควำมคิดวิเครำะห์
ควำมคิดสร้ำงสรรค์ ให้กับนักศึกษำอำชีว ศึก ษำที่ส นใจเข้ำศึ กษำต่อ ในระดับ ปวส. และ
ปริญญำตรี
2. จัดกิจกรรมพัฒนำทักษะกำรสื่อสำร ส่งเสริมภำวะผู้นำ กำรวำงแผนกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง
กำรทำงำนร่วมกันระหว่ำงนักศึกษำอำชีวศึกษำ และนักศึกษำปวส. และปริญญำตรี ที่ศึกษำ
ในมหำวิทยำลัย เพื่อแนะนำและแนะแนวทำงกำรศึกษำให้กับนักศึกษำอำชีวศึกษำ
3. กำรส่ งเสริ มสนั บ สนุ นกำรพั ฒ นำกำรเรีย นรู้ข องนัก ศึ ก ษำ ในกำรจั ด เตรีย มสถำนที่และ
สภำพแวดล้อมทำงกำยภำพที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง กำรเรียนรู้นอกเวลำ
4. กำรจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสวัสดิภำพ สุขภำวะ สวัสดิกำร และกำรส่งเสริมกำรมีกิจกรรม
กลุ่ม ชมรม กิจกรรมวิชำกำร และกิจกรรมทำงสังคมและสิ่งแวดล้อม
5. ด ำเนิ น กำรสร้ ำ งเครื อ ข่ ำ ยควำมร่ ว มมื อ ทั้ ง ในระดั บ สถำบั น กำรศึ ก ษำ ผู้ ผ ลิ ต ตั ว ป้ อ น
และเครือข่ำยอุดมศึกษำทั้งในและต่ำงประเทศ
ข้ อ มู ล ประกอบกำรรำยงำน 1. รำยงำนสรุปผลกำรศึกษำต่อจำกอำชีวศึกษำทั้งระดับ ปวช. และปวส. ในแต่ละปีกำรศึกษำ
2. ข้อมูลหลักฐำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลกำรดำเนินงำนตำมเกณฑ์ที่กำหนด
ผล
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ตัวชี้วัดที่ 2
เป้ำหมำยมหำวิทยำลัย
(ระยะ 5 ปี)
คำอธิบำย

แนวทำงกำรดำเนินงำน

จำนวนโรงเรียนเตรียมด้ำนวิชำชีพ เพื่อผลิตตัวป้อน
6 โรงเรียน
ดำเนินกำรพัฒนำให้เป็น มหำวิทยำลัยนักปฏิบัติ เป็นสถำบันอุดมศึกษำด้ำนวิชำชีพ และ
เทคโนโลยี ส่งเสริมกำรศึกษำด้ำนวิชำกำร และวิชำชีพชั้นสูง เน้นกำรปฏิบัติ พัฒนำกำลังคน
นักปฏิบัติที่เป็นกลุ่มคนฐำนรำกให้มีคุณภำพสอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ เป็น
ส่วนร่วมในกำรสร้ำงสังคมที่ดี โดยมีระบบ กระบวนกำรและกลไกรองรับกำรพัฒนำกำลังคน
นักปฏิบัติ ไม่ใช่กำรสร้ำงทักษะให้เกิดควำมชำนำญเพียงอย่ำงเดียว แต่ Hands-On ต้องอยู่
หน้ำงำน มีโอกำสได้เผชิญปัญหำ และสำมำรถแก้ไขด้วยหลักศีลธรรม โดยมีกำรดำเนินกำร
จัดเตรียมด้ำนวิชำชีพ และสร้ำงฐำนกำรผลิตกำลังคนเพื่อเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติจำกโรงเรียน
ฐำนวิทย์ ได้แก่ โรงเรียนเตรียมวิชำชีพเกษตรกรรม โรงเรียนเตรียมวิชำชีพบริหำรธุรกิจ
โรงเรียนเตรียมวิชำชีพวิศวกรรม โรงเรียนเตรียมวิชำชีพศิลปะและสถำปัตยกรรม รวมถึงกำร
มีกิจกรรมและกิจกำรร่วมมหำวิทยำลัย สถำบันกำรศึกษำ ภำครัฐ ภำคเอกชน ทั้งในและ
ต่ำงประเทศ โดยพัฒนำกระบวนกำรเตรียมตัวป้อนใน 3 รูปแบบคือ
1. กำรเตรียมตัวป้อนในรูปแบบกำรทำโรงเรียนเตรียม โดยกำรทำโรงเรียนเตรียมภำยใน
มหำวิทยำลัยส่วนหนึ่ง และอีกส่วนหนึ่งเป็นกำรทำโรงเรียนเตรียมร่วมกับสถำบันศึกษำ
ด้ำนอำชีวศึกษำ และโรงเรียนมัธยมสำยอำชีพ
2. ปรับปรุงระบบกำรคัดกรองและมำตรฐำนกำรสอบเข้ำที่มีทั้งกำรสอบข้อเขียนและสอบ
ปฏิบัติเพื่อสำมำรถวิเครำะห์พื้นฐำนสมรรถนะและควำมรู้ที่จำเป็นในกำรศึกษำต่อ
3. พัฒนำระบบกำรปรับพื้นฐำนโดยใช้ข้อมูลจำกระบบกำรคัดกรองและมำตรฐำนกำรสอบ
เข้ำมำใช้ในกำรพัฒนำปรับพื้นฐำนเติมเต็มส่วนที่ ขำดเป็นรำยบุคคลใน 3 ด้ำนคือ ฐำน
วิชำชีพ ฐำนคณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์ ฐำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรสื่อสำรและ
ภำษำ ก่อนเข้ำสู่กระบวนกำรเรียนกำรสอน
1. ตั้งคณะทำงำนกำหนดแผนกำรพัฒนำเพื่อเตรียมกำรโรงเรียนเตรียมวิชำชีพ
2. กรรมกำรประจำหลักสูตรและผู้สอน กำหนดอำชีพย่อยของหลักสูตร และคำนวณจำนวน
นักศึกษำที่จะวำงแผนกำรรับนักศึกษำเข้ำมำศึกษำในมหำวิทยำลัย
3. ปรับพื้นฐำนทำงวิชำกำรให้กับนักศึกษำให้มีควำมพร้อมศึกษำต่อวิชำที่เรียน จัดกิจกรรม
ส่งเสริมควำมรู้ ควำมสำมำรถในวิชำกำร ควำมคิดวิเครำะห์ ควำมคิดสร้ำงสรรค์ เพื่อ
พัฒนำคุณภำพนักศึกษำให้เป็นนักเรียนเตรียมพร้อมเข้ำสู่บัณฑิตสำยวิชำชีพ
4. จัดทำข้อมูลจำนวนนักเรียนที่สอบเข้ำได้ในโรงเรียนเตรียมวิชำชีพเข้ำศึกษำต่อในคณะ
ต่ำงๆ ของมหำวิทยำลัย
5. จัดทำข้อมูลจำนวนนักเรียนเตรียมที่สำเร็จกำรศึกษำในระดับปริญญำตรีของมหำวิทยำลัย
6. ดำเนินกำรกำกับ ติดตำม ประเมินผลตำมแผนงำนประเมินผลแผนงำนโครงกำร/กิจกรรม
ตำมที่ระบุและรำยงำนผลต่อคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย (CEO)
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ข้อมูลประกอบกำร
รำยงำนผล

ตัวชี้วัดที่ 3
เป้ำหมำยมหำวิทยำลัย
(ระยะ 5 ปี)
คำอธิบำย

แนวทำงกำรดำเนินงำน

ข้อมูลประกอบกำร
รำยงำนผล

1. รำยงำนสรุปคณะกำรทำงำนในกำรดำเนินโครงกำร
2. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรฯ และหรือรำยงำนกำรประชุมฯ
3. เอกสำรอนุมัติงบประมำณสนับสนุน
4. แผนงำนโครงกำรกิ จ กรรมเพื่ อ กำรด ำเนิ น งำนในกำรเตรี ย มนั ก เรี ย นเข้ ำ สู่
บัณฑิตสำยวิชำชีพ
5. รำยงำนสรุปผลจำนวนนักเรียนจำกโรงเรียนเตรียมวิชำชีพเข้ำศึกษำต่อในคณะต่ำงๆ
ของมหำวิทยำลัย
6. รำยงำนสรุปจำนวนนักศึกษำที่สำเร็จกำรศึกษำ
ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญำตรีที่มีงำนทำหรือประกอบอำชีพอิสระ ภำยใน 1 ปี หลัง
สำเร็จกำรศึกษำ
ร้อยละ 95
ภำวะกำรมี ง ำนท ำของบั ณ ฑิ ต หลั ง จบกำรศึ ก ษำโดยส ำเร็ จ กำรศึ ก ษำในหลั ก สู ต รที่
มหำวิทยำลัยดำเนินกำรเปิดสอน โดยบัณฑิตได้งำนทำหรือมีกิจกำรของตนเองที่มีรำยได้
ประจำภำยในระยะเวลำ 1 ปี
1. กองพัฒนำนักศึกษำ ร่วมกับคณะ/วิทยำลัย ร่วมกันวำงแผนและพัฒนำแบบสอบถำม
ภำวกำรณ์มีงำนทำ โดยกำรปรับแก้ไขให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดที่กำกับติดตำมผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำ
2. ประสำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินกำรแจ้งบัณฑิตในกำรดำเนินกำรในส่วนที่
เกี่ยวข้อง
3. กองพัฒนำนักศึกษำ/คณะ/วิทยำลัย ติดตำมข้อมูลจำกบัณฑิต ในกรณีที่ได้รับกำรตอบ
กลับไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด (ไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 60 ของบัณฑิตที่สำเร็จกำรศึกษำของแต่ละ
หลักสูตร)
4. กองพัฒนำนักศึกษำจัดเก็บข้อมูล รวบรวมและวิเครำะห์ข้อมูลของทุกคณะ
5. จัดทำรำยงำนผลควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต สรุปเสนอมหำวิทยำลัย
6. เผยแพร่ข้อมูลให้กับคณะ/วิทยำลัย
7. คณะ/วิทยำลัย นำข้อเสนอแนะมำพิจำรณำเพื่อวำงแผนปรับปรุง ระบบกำรเรียนกำร
สอน ในปีกำรศึกษำถัดไป
1. จำนวนหลักสูตรระดับปริญญำตรีที่เปิดสอน โดยนับแยกเป็นรำยสำขำวิชำ
2. จำนวนนักศึกษำที่สำเร็จกำรศึกษำทั้งสิ้น
3. จำนวนนักศึกษำที่มีงำนทำหรือประกอบอำชีพอิสระ
4. รำยงำนแบบประเมินควำมพึงพอใจของบัณฑิต
5. ข้อมูล/เอกสำรประกอบผลกำรดำเนินงำนตำมตัวชี้วัดที่กำหนด
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ตัวชี้วัดที่ 4
เป้ำหมำยมหำวิทยำลัย (ระยะ 5 ปี)
คำอธิบำย

แนวทำงกำรดำเนินงำน

ข้อมูลประกอบกำรรำยงำนผล

ระดั บ ควำมพึ ง พอใจของผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต ตำมกรอบ TQF และคุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง
ประสงค์ของมหำวิทยำลัย
ระดับดีมำก
ระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่พึงพอใจต่อควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำน
และคุ ณ ลั ก ษณะของบั ณ ฑิ ต ที่ ส ำเร็ จ กำรศึ ก ษำจำกหลั ก สู ต ร/คณะ จำก
มหำวิทยำลัย โดยสถำนประกอบกำร/หัวหน้ำงำน/ผู้จัดกำร เป็นผู้ประเมิน ตำม
กรอบมำตรฐำนคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษำแห่ ง ชำติ ( Thai Qualifications
Framework for Higher Education : TQF) ได้ มี ก ำรก ำหนดคุ ณ ลั ก ษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ตำมที่หลักสูตรกำหนดไว้ตำม มคอ.2 ซึ่งครอบคลุมผลกำร
เรียนรู้อย่ำงน้อย 5 ด้ำน คือ (1) ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม (2) ด้ำนควำมรู้ (3)
ด้ำนทักษะทำงปัญญำ (4) ด้ำนควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ
(5) ด้ ำ นทั ก ษะกำรวิ เ ครำะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข กำรสื่ อ สำรและกำรใช้ เ ทคโนโลยี
สำรสนเทศ ตั ว บ่ งชี้ นี้ จ ะเป็ นกำรประเมิน คุณภำพบั ณฑิต ในมุ มมองของผู้ใช้
บัณฑิต โดยสำรวจควำมพึงพอใจของสถำนประกอบกำร/นำยจ้ำงจำกผู้สำเร็จ
กำรศึกษำระดับปริญญำตรีในปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ
1. กองพั ฒ นำนั ก ศึ ก ษำวำงแผนและพั ฒ นำแบบสอบถำมให้ สอดคล้อ งตำม
เงื่อนไข นโยบำยและอัตลักษณ์ ของมหำวิทยำลัย “บัณฑิตนักปฏิบัติ”
2. กองพัฒนำนักศึกษำ/คณะ/วิทยำลัย ติดตำมข้อมูลจำกบัณฑิต ในกรณีได้รับ
กำรตอบกลับไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด (ไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 20 ของจำนวนบัณฑิต
ที่สำเร็จกำรศึกษำแต่ละหลักสูตร)
3. กองพัฒนำนักศึกษำจัดเก็บข้อมูล รวบรวมและวิเครำะห์ข้อมูลของทุกคณะ
4. จัดทำรำยงำนผลควำมพึงพอใจของผู้ใช้บันฑิต สรุปเสนอมหำวิทยำลัย
5. เผยแพร่ข้อมูลให้กับคณะ/วิทยำลัย
6. คณะ/วิทยำลัยนำข้อเสนอแนะมำพิจำรณำวำงแผนปรับปรุง ระบบกำรเรียน
กำรสอน
เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีทักษะในกำรปฏิบัติงำน และมีองค์
ควำมรู้ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อกำรพัฒนำ
ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศได้
1. รำยงำนแบบประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
2. ข้อมูล/เอกสำรที่เกี่ยวกับผลกำรดำเนินงำนตัวตัวชี้วัดที่กำหนด
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ตัวชี้วัดที่ 5
ร้อยละบัณฑิตที่สำเร็จกำรศึกษำด้ำนครุศำสตร์ ได้งำนทำในสำยครูวิชำชีพ
เป้ำหมำยมหำวิทยำลัย (ระยะ 5 ปี) ร้อยละ 80
คำอธิบำย
มหำวิ ท ยำลั ย ด ำเนิ น กำรจั ด กำรเรี ย นกำรสอนด้ ำ นวิ ช ำชี พ ชั้ น สู ง ในด้ ำ น
วิ ท ยำศำสตร์และเทคโนโลยี เพื่ อ ผลิตครู วิชำชี พ ที่ เ น้ น กำรปฏิบัติ เกิ ด กำร
เรียนรู้ตลอดชีวิต โดยมีกำรปลูกฝังคุณธรรรมนำวิชำกำรให้กับนักศึกษำ และผู้ที่
เกี่ยวข้อง เมื่อสำเร็จกำรศึกษำสำมำรถเป็นผู้ถ่ำยทอดควำมรู้ วิทยำกร ที่ปรึกษำ
ให้แก่สถำนประกอบกำร หรือหน่วยงำนต่ำงๆ ให้กับนักปฏิบัติมืออำชีพที่ดีมี
คุณธรรม เพื่อยกระดับคุณภำพชีวิตของทรัพยำกรมนุษย์ในท้องถิ่น อีกทั้งยัง
เป็นกำรให้ผู้สำเร็จอำชีวศึกษำได้มีโอกำสศึกษำต่อด้ำนวิชำชีพชั้นสูงเฉพำะทำง
ระดับปริญญำ
แนวทำงกำรดำเนินงำน
1. กำหนดแผนกำรพัฒนำเพื่อเตรียมกำรในกำรเตรียมหลักสูตรด้ำนครุศำสตร
บัณฑิต
2. กรรมกำรประจำหลักสูตรและผู้สอน กำหนดอำชีพย่อยของหลักสูตร และ
ค ำนวณจ ำนวนนั ก ศึ ก ษำที่ จ ะวำงแผนกำรรั บ นั ก ศึ ก ษำเข้ ำ มำศึ ก ษำใน
มหำวิทยำลัย
3. ปรับพื้นฐำนทำงวิชำกำรให้กับนักศึกษำให้มีควำมพร้อมศึกษำต่อวิชำที่เรียน
4. จัดกิจกรรมส่งเสริมควำมรู้ ควำมสำมำรถในวิชำกำร ควำมคิดวิเครำะห์
ควำมคิดสร้ำงสรรค์ เพื่อพัฒนำคุณภำพนักศึกษำให้เป็นนักเรียนเตรียมพร้อม
เข้ำสู่บัณฑิตสำยวิชำชีพ
ข้อมูลประกอบกำรรำยงำนผล
1. รำยงำนสรุปจำนวนนักศึกษำที่สำเร็จกำรศึกษำ ได้งำนทำในสำยครูวิชำชีพ
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ตัวชี้วัดที่ 6
เป้ำหมำยมหำวิทยำลัย(ระยะ 5 ปี)
คำอธิบำย

แนวทำงกำรดำเนินงำน

ข้อมูลประกอบกำรรำยงำนผล

ร้อยละของหลักสูตรที่มีผลงำน/โครงกำร/กิจกรรมของนักศึกษำที่ใช้ทักษะวิชำชีพ
ที่ทำให้เกิดประโยชน์/มูลค่ำเพิ่ม ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ร้อยละ 100
กำรขับเคลื่อนเชิงนโยบำยเพื่อกำรสร้ำงกระบวนกำรมีส่วนร่วมกำหนดเป้ำหมำย
หลั ก (Flagships) ของมหำวิ ท ยำลั ย โดยมุ่ ง เน้ น กำรพั ฒ นำหลั ก สู ต รเพื่ อ สร้ ำ ง
ผลงำน/โครงกำร/กิจกรรมของนักศึกษำที่ใช้ทักษะวิชำชีพ ที่ทำให้เกิดประโยชน์/
มูลค่ำเพิ่ม ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สะท้อนควำมเป็ นบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands-On)
ให้ นั ก ศึ ก ษำได้ ฝึ ก ปฏิ บั ติ จ ำกกำรท ำงำนจริ ง กำรท ำงำน
ในสถำน
ประกอบกำร หรือกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ และสำมำรถใช้ประโยชน์สร้ำง
มู ล ค่ ำ เพิ่ ม ให้ เ กิ ด กั บ มหำวิ ท ยำลัย และเครื อ ข่ ำ ย สถำบั น กำรศึ ก ษำทั้ งในและ
ต่ำงประเทศ หน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน ภำคประชำสังคม ศิษย์เก่ำ ผู้ปกครอง
ผู้เรียนระดับท้องที่ ท้องถิ่น จังหวัด ภำค
และระดับประเทศ
1. พัฒนำหลักสูตรที่ตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภำครัฐและเอกชนเพื่อฝึก
ประสบกำรณ์ให้กับนักศึกษำ โดยกำรจัดกำรศึกษำเชิงบูรณำกำรเรียนรู้กับกำร
ทำงำน (WiL) เป็นกำรผสมกลมกลืนระหว่ำงประสบกำรณ์ทำงำนทำงวิชำชีพ
นอกห้องเรียนกับกำรเรียนในห้องเรียนเป็นอยู่ในรูปของกำรศึกษำวิจัย กำร
ฝึ ก งำน สหกิ จ ศึ ก ษำ กำรท ำงำนเพื่ อ สั งคม กำรท ำงำน
ในสถำน
ประกอบกำร หรือกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ เป็นต้น โดยเป็นกำรเรียนรู้ในเชิง
วิชำกำร (academic) กับ วิชำชีพ (professional) เข้ำด้วยกัน
2. พั ฒ น ำ ห ลั กสู ต รต ำมนโย บำ ยกำรย กระดั บ คุ ณ ภำ พกำ รศึ กษำ ของ
กระทรวงศึกษำธิกำร ในกำรต่อยอดกำรศึกษำ
3. กำรส่งเสริมสนับสนุน กำรใช้ทักษะวิชำชี พของนักศึกษำ ให้สร้ำงผลงำนที่เป็น
ประโยชน์/สร้ำงมูลค่ำเพิ่ม ให้กับหน่วยงำนภำยนอก/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
1. จำนวนหลักสูตรที่ได้รับกำรพัฒนำให้มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนร่วมกับผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียทั้งภำครัฐและเอกชน
2. ข้ อ มู ล โครงกำร/กิจ กรรม/ผลงำน ของนั ก ศึ ก ษำแต่ละหลัก สูตร ที่ ใ ช้ ทั ก ษะ
วิชำชีพในกำรดำเนินงำน
3. ข้อมูลกำรรับรองกำรใช้ประโยชน์ กำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มของผลงำนนักศึกษำตำม
ข้อ 2 จำกหน่วยงำนภำยนอก
4. ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
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ตัวชี้วัดที่ 7
เป้ำหมำยมหำวิทยำลัย
(ระยะ 5 ปี)
คำอธิบำย

แนวทำงกำรดำเนินงำน

ข้อมูลประกอบกำรรำยงำนผล

มูลค่ำที่เกิดจำกผลของกำรผลิตบัณฑิต วิจัย และกำรบริกำรวิชำกำร ควำมร่วมมือกับ
เครือข่ำยภำยนอก ในกำรพัฒนำพื้นที่เป้ำหมำยให้มีควำมมั่นคง และยั่งยืน
250 ล้ำนบำท
มหำวิทยำลัยมุ่งสร้ำงบุคลำกรและนักวิจัย เพื่อผลิตบัณฑิต วิจัย และกำรบริกำร
วิชำกำร สร้ำงควำมร่วมมือกับเครือข่ำยภำยนอก โดยมีกำรนำองค์ควำมรู้ไปพัฒนำ
และสร้ำงให้เกิดผลในกำรเปลี่ยนแปลงให้มีคุณค่ำ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม หรือ
ท้ อ งถิ่ น โดยเป็ น ผลงำนวิ จั ย ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ สั ง คม มี ศั ก ยภำพในกำรสร้ ำ ง
ผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมชุมชน และวัฒนธรรม โดยกำรนำ
ควำมรู้ไปใช้ในชุมชน ให้เกิดมูลค่ำทำงเศรษฐกิจ ตลอดจนมีกำรนำผลงำนไปสู่กำรใช้
ประโยชน์ที่สอดคล้องกับทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม
1. คณะ/หน่วยงำน ร่วมผลักดัน บุคลำกรกับนักวิจัย ประกอบด้วยนักวิจัยอำวุโส
นักวิจัยรุ่นใหม่ ให้สำมำรถทำงำนที่มีคุณค่ำต่อสังคม
2. นั ก วิ จั ย ลงพื้ น ที่ ส ำรวจควำมต้ อ งกำรของชุ ม ชน สั ง คม เพื่ อ ผลั ก ดั น ให้ พื้ น ที่
เป้ำหมำยมีกำรนำงำนวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชุมชน สร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้เกิด
ควำมมั่นคง และยั่งยืน
3. สร้ำงเครือข่ำยงำนวิจัยระหว่ำงคณะและหน่ว ยงำนในกำรผลิตผลงำนวิจัย และ
กำรบริกำรวิชำกำร ควำมร่วมมือกับเครือข่ำยภำยนอก
4. จัดกิจกรรม บุคลำกร นักวิจัย เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้ และเผยแพร่องค์ควำมรู้
ที่สำมำรถเพิ่มผลผลิตและเป็นประโยชน์ต่อสังคม และสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับงำนที่
ทำ
1. ผลงำนวิจัยที่เกิดจำกกำรผลิตบัณฑิต วิจัย และกำรบริกำรวิชำกำร ควำมร่วมมือ
กับเครือข่ำยภำยนอก
2. ผลงำนของนักวิจัยที่ปรำกฎผลงำนในกำรสร้ำงมูลค่ำร่วมกับเครือข่ำยภำยนอก
สังคม และชุมชน สำมำรถนำเอำองค์ควำมรู้ไปใช้ให้เกิดมูลค่ำทำงเศรษฐกิจ
3. ข้อมูลเปรียบเทียบก่อนและหลังกำรดำเนินงำน
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ตัวชี้วัดที่ 8
เป้ำหมำยมหำวิทยำลัย(ระยะ 5 ปี)
คำอธิบำย

แนวทำงกำรดำเนินงำน

ข้อมูลประกอบกำรรำยงำนผล

จำนวนชุมชนที่ได้รับกำรพัฒนำภำยใต้โครงกำรหลวง/ โครงกำรอันเนื่องมำจำก
พระรำชดำริฯ/ศำสตร์พระรำชำ
30 ชุมชน
สนับสนุนกำรดำเนินงำนโครงกำรหลวง โครงกำรหลวงขยำยผล และโครงกำรอัน
เนื่องมำจำกพระรำชดำริ ศำสตร์พระรำชำ โดยกำรอนุรักษ์และพัฒนำทรัพยำกร
พันธุกรรมพืช จำนวนสำยพันฺธุ์ที่ได้จำกกำรอนุรักษ์พันธุ์พืชและสัตว์ตำมโครงกำร
พระรำชดำริ เพื่อสนองงำนในกำรพัฒนำท้องถิ่นยกระดับคุณภำพชีวิตประชำชน
ฐำนรำก
1. จั ด ตั้ ง คณะท ำงำนที่ ด ำเนิ น งำนสนั บ สนุ น สนองงำนโครงกำรหลวงและ
โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริในแต่ละพื้นที่พัฒนำท้องถิ่นยกระดับ
คุณภำพชีวิตประชำชนฐำนรำก
2. จั ด ท ำแผนงำนเพื่ อ สนองงำนโครงกำรหลวงและโครงกำรอั น เนื่ อ งมำจำก
พระรำชดำริในแต่ละพื้นที่พัฒนำท้องถิ่นยกระดับคุณภำพชีวิตประชำชนฐำน
รำก
3. ด ำเนิ น กำรตำมแผนงำนโครงกำรกิ จ กรรมสนั บ สนุ น สนองงำนหลวงและ
โครงกำร/อันเนื่องมำกจำกพระรำชดำริ
4. กำกับติดตำม ประเมินผลแผนงำน โครงกำรหรือกิจกรรมตำมที่มีกำรระบุและ
รำยงำนผลต่อผู้บริหำรมหำวิทยำลัย (CEO)
5. ชุมชนหรือหน่วยงำนมีกำรปฏิบัติตำมแผนเพื่อยกระดับคุณภำพชีวิตประชำชน
ฐำนรำกได้อย่ำงยั่งยืน
1. แผนงำนเพื่อสนองงำน/ โครงกำรหรือกิจกรรมโครงกำรหลวงและโครงกำรอัน
เนื่องมำจำกพระรำชดำริ/ศำสตร์พระรำชำ
2. จำนวนข้อมูลหรือรำยละเอียดในกำรลงพื้นที่ เพื่อจัดเก็บหรือจัดทำข้อมูล
3. จำนวนชุมชนที่ได้รับกำรสร้ำงหรือเพิ่มมูลค่ำผลิตภำพ จำกกำรพัฒนำภำยใต้
โครงกำรหลวง/ โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริฯ/ศำสตร์พระรำชำ
4. ผลกำรติดตำมหรือรำยงำนติดตำม/โครงกำรตำมที่ระบุไว้
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ตัวชี้วัดที่ 9
เป้ำหมำยมหำวิทยำลัย(ระยะ 5 ปี)
คำอธิบำย

แนวทำงกำรดำเนินงำน

ข้อมูลประกอบกำรรำยงำนผล

จ ำนวนผลงำนวิ จั ย /สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ / งำนสร้ ำ งสรรค์ ที่ ไ ด้ รั บ รำงวั ล ระดั บ ชำติ
นำนำชำติ หรือนำไปใช้ประโยชน์
100 ผลงำน
มหำวิทยำลัยผลิตผลงำนวิจัย ที่มีคุณค่ำเป็นที่ยอมรับในระดับท้องถิ่น ชำติและ
นำนำชำติ มี ศั ก ยภำพในกำรสร้ ำ งผลกระทบเชิ ง บวกต่ อ เศรษฐกิ จ สั ง คม
สิ่ งแวดล้ อมชุ มชน และวั ฒ นธรรมตลอดจนนำผลงำนไปสู่กำรใช้ ประโยชน์ที่
สอดคล้องกับทิศทำงกำรพัฒนำประเทศโดยเป็นบทควำมที่ตีพิมพ์ในฐำนข้อมูลที่
สำมำรถอ้ ำงอิ งผลงำนวิ จัย (Citations) ที่ มี ค วำมน่ำ เชื่ อ ถื อ ทั้ งของอำจำรย์
นักวิจัย และนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ
1. คณะ/หน่ ว ยงำน ร่ ว มผลั ก ดั น ร่ ว มกั บ นั ก วิ จั ย ประกอบด้ว ยนั ก วิ จั ยอำวุโส
นักวิจัยรุ่นใหม่ ให้สำมำรถทำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
2. มีวำรสำรวิชำกำรของมหำวิทยำลัยฯ ที่อยู่ในฐำน TCI รองรับกำรตีพิมพ์
3. มีแหล่งเผยแพร่งำนสร้ำงสรรค์ระดับนำนำชำติที่ต้องได้รับกำรยอมรับในระดับ
นำนำชำติ หรื อ เป็ น โครงกำรควำมร่ ว มมื อ ทำงศิ ล ปะงำนสร้ ำ งสรรค์ สื่ อ
สิ่งประดิษฐ์ระหว่ำงประเทศ
1. จำนวนบทควำมและกำรอ้ำงอิงที่มีกำรตีพิมพ์ในฐำนข้อมูลที่มีควำมน่ำเชื่อถือ
เป็นที่ยอมรับในระดับท้องถิ่น ระดับชำติ และนำนำชำติ
2. ผลงำนวิจัย ที่มีคุณค่ำเป็นที่ยอมรับในระดับท้องถิ่น ชำติและนำนำชำติ มี
ศักยภำพในกำรสร้ำงผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและ
ชุมชน ประกอบด้วยข้อมูลประกอบรำยงำน :
- ข้ อ มู ล งำนวิ จั ย สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ นวั ต กรรม หรื อ งำนสร้ ำ งสรรค์ ที่ ตี พิ ม พ์ ใ น
วำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติ (Full Paper)
- ฐำนข้อมูลผลงำนสร้ำงสรรค์ที่เผยแพร่ในระดับชำติ และนำนำชำติ
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ตัวชี้วัดที่ 10
เป้ำหมำยมหำวิทยำลัย(ระยะ 5 ปี)
คำอธิบำย

แนวทำงกำรดำเนินงำน

มู ล ค่ ำ จำกควำมร่ ว มมื อ หน่ ว ยธุ ร กิ จ ระหว่ ำ งมหำวิ ท ยำลั ย ร่ ว มกั บ ภำครั ฐ
ภำคเอกชน ภำคประชำสังคม สถำบันกำรศึกษำทั้งในและต่ำงประเทศ
200 ล้ำนบำท
มหำวิทยำลัยร่วมดำเนินงำนเพื่อสร้ำงหน่วยธุรกิจควำมร่วมมือระหว่ำง ภำครัฐ
ภำคเอกชน ภำคประชำสังคม สถำบันกำรศึกษำทั้งในและต่ำงประเทศ หน่วยงำน
ที่สนับสนุนทุนวิจัย เพื่อสนับสนุนกำรดำเนินงำน และผลิตผลงำนวิจัย ผลงำน
วิชำกำรและสร้ำงกลไกใหม่ในด้ำนกำรบริหำรงบประมำณและกำรจัดกำรศึกษำ
แบบ Hands-On ของมหำวิทยำลัย ไปพร้อมกับกำรพัฒนำประเทศทั้งเศรษฐกิจ
สังคมและสิ่งแวดล้อม ผ่ำนศูนย์ประสำนงำนใน 3 ด้ำน ประกอบด้วย (1) ศูนย์
ประสำนงำนด้ำน Farmer University ขับเคลื่อนหน่วยธุรกิจตำมแผนงำน และ
กำรพั ฒ นำก ำลั ง คนทั้ ง ใน และนอกระบบ (2) ศู น ย์ ป ระส ำนงำนด้ ำ น
International Trading University เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นหน่ ว ยธุ ร กิ จ ตำมแผนงำน
และกำรพั ฒ นำก ำลั ง คนทั้ ง ในและนอกระบบ (3) ศู น ย์ ป ระสำนงำนด้ ำ น
Transportation University ขับเคลื่อนหน่วยธุรกิจตำมแผนงำน และกำรพัฒนำ
ก ำลั ง คนทั้ ง ในและนอกระบบ นอกจำกนี้ ยั ง พั ฒ นำผลงำน ด ำเนิ น งำนร่ ว ม
ผลงำนวิ จั ย ที่ มี คุ ณ ค่ ำ เป็ น ที่ ยอมรั บ
ในระดั บ ท้ อ งถิ่ น ระดั บ ชำติและ
นำนำชำติ มี ศั ก ยภำพในกำรสร้ ำ งผลกระทบเชิ ง บวกต่ อ เศรษฐกิ จ สั ง คม
สิ่งแวดล้อมชุมชน และวัฒนธรรมตลอดจนนำผลงำนไปสู่กำรใช้ประโยชน์ ที่
สอดคล้ อ งกั บ ทิ ศ ทำงกำรพั ฒ นำประเทศ โดยมี ก ลไกควำมร่ ว มมื อ ภำครั ฐ
สถำบันกำรศึกษำ ภำคเอกชน และภำคประชำสังคมที่สอดคล้องกับแนวทำงกำร
พัฒนำจังหวัด ภำค ประเทศ ภูมิภำค และสำกล
1. ด ำเนิ น กำรสร้ำงเครือ ข่ ำยควำมร่ว มมื อจำกหน่ ว ยงำนภำยนอก เช่ น ITAP
กระทรวงวิ ท ยำศำสตร์ แ ละเทคโนโลยี (ประเทศไทย) หรื อ ภำคเอกชน/
หน่วยงำนภำครัฐอื่นๆ ในกำรดำเนินงำนวิจัย หรือใช้ควำมร่วมมือกับเครือข่ำย
สหกิจศึกษำ
2. หำแหล่งสนับสนุนงบประมำณ ทุนวิจัย ประกำศจำกกองทุนส่งเสริมงำนวิจัยฯ
เน้นผลผลิตเพื่อเอำไปใช้ประโยชน์ เพื่อจัดกำรเรียนกำรศึ กษำ กำรดำเนินจำก
ภำยนอก
3. คณะ/วิทยำลัย จัดสัมมนำกระตุ้น สร้ำงควำมเข้ำใจในกำรผลิตผลงำนที่ มี
คุณภำพเพื่อช่วยเสริมให้เกิดกำรอ้ำงอิงผลงำนวิจัย
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ข้อมูลประกอบกำรรำยงำนผล

ตัวชี้วัดที่ 11
เป้ำหมำยมหำวิทยำลัย (ระยะ 5 ปี)
คำอธิบำย

แนวทำงกำรดำเนินงำน

ข้อมูลประกอบกำรรำยงำนผล

4. ขอรับกำรสนับสนุนทรัพยำกรสำหรับกำรวิจัย จำกแหล่งทุน จำกภำคกำรผลิต
และบริกำร เพื่อให้สำมำรถนำทรัพยำกรไปใช้ในกำรสนับสนุนงำนตำมพันธกิจ
ของมหำวิทยำลัย
1. จำนวนผลงำนวิจัย องค์ควำมรู้/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ และถ่ำยทอด
ผลงำน เพื่อกำรขับเคลื่อนพัฒนำท้องถิ่นโดยมีกำรบูรณำกำรกับกำรเรียนกำร
สอน
2. มู ล ค่ ำ จำกควำมร่ ว มมื อ หน่ ว ยธุ ร กิ จ ระหว่ ำ งมหำวิ ท ยำลั ย ร่ ว มกั บ ภำครั ฐ
ภำคเอกชนภำคประชำสังคม สถำบันกำรศึกษำทั้งในและต่ำงประเทศ
จ ำนวนองค์ ค วำมรู้ ด้ ำ นศิ ล ปวั ฒ นธรรม ภู มิ ปั ญ ญำท้ อ งถิ่ น และกำรรั ก ษำ
สิ่งแวดล้อม ที่ถูกจัดเก็บและนำไปใช้ประโยชน์ โดยใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
30 องค์ควำมรู้
มหำวิทยำลัยตระหนักในคุณค่ำ ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญำ สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยำกรธรรมชำติ โดยให้บุคลำกร นักศึกษำ ได้ศึกษำ วิจัย ประยุกต์ใช้เห็น
ประโยชน์ และธำรงรักษำไว้ โดยมีกำรนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและนวัตกรรม
สมัยใหม่ มำจัดเก็บข้อมูลต่ำงๆ เหล่ำนั้น เพื่อเผยแพร่ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่
สนใจสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลดังกล่ำวให้สำมำรถนำไปประยุกต์ใช้เกิดประโยชน์และ
สร้ำงมูลค่ำเพิ่มได้
1. กำหนดแผนงำน เพื่อให้หน่วยงำนดำเนินกำรจัดทำ และควำมร่วมมือด้ำนทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรม และนำองค์ควำมรู้ ภูมิปัญญำท้องถิ่น และกำรรักษำ
สิ่งแวดล้อม ไปใช้ในกำรเชื่อมโยงร่วมกับเครือข่ำยควำมร่วมมือ กลุ่มอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชนและเครือข่ำยภำยนอก
2. เผยแพร่ ผ ลงำนด้ ำ นศิ ล ปวั ฒ นธรรม ภู มิ ปั ญ ญำท้ อ งถิ่ น และกำรรั ก ษำ
สิ่งแวดล้อมให้กับ
ผู้ที่สนใจ
3. พั ฒ นำระบบเทคโนโลยี ส ำรสนเทศและนวั ต กรรมที่ ทั น สมั ย ให้ ผู้ ที่ ส นใจ
สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลได้ง่ำยและนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เพื่อสร้ำงมูลค่ำได้
1. จ ำนวนองค์ ค วำมรู้ ด้ ำ นศิ ล ปวั ฒ นธรรม ภู มิ ปั ญ ญำท้ อ งถิ่ น และกำรรั ก ษำ
สิ่งแวดล้อม ที่มีควำมสำคัญ ควรค่ำแก่กำรรักษำไว้ และนำไปสู่กำรพัฒนำและ
ต่อยอดต่อไปในอนำคต
2. ระบบสำรสนเทศที่ช่วยในกำรนำองค์ควำมรู้ และสำมำรถใช้งำนได้สะดวก
รวดเร็ว สำมำรถเข้ำถึงผู้ใช้งำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและนวัตกรรมที่
ทันสมัย
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ตัวชี้วัดที่ 12
เป้ำหมำยมหำวิทยำลัย(ระยะ 5 ปี)

ระดับผลกำรประเมินของมหำวิทยำลัยทำงด้ำนหลักธรรมำภิบำล
ระดับดีมำก

คำอธิบำย

เพื่อเพิ่มผลิตภำพให้กับหน่วยงำนในมหำวิทยำลัย และพัฒนำคุณภำพกำรบริหำร
จัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำลของกำรบริหำรที่ดีอ้ำงอิงตำมหลักธรรมภิบำลของ
กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี ตำมแนวทำงของสำนักงำน ก.พ.ร. ดังนี้ คือ หลัก
ประสิทธิผล หลักประสิทธิภำพ หลักกำรตอบสนอง หลักภำระควำมรับผิดชอบ
หลักควำมโปร่งใส หลักกำรมีส่วนร่วม หลักกำรกระจำยอำนำจ หลักนิติธรรม
หลั ก ควำมเสมอภำค หลั ก มุ่ งเน้ น ฉั น ทำมติ โดยด ำเนิ น กำรปรั บ ปรุงและเพิ่ม
ประสิ ท ธิ ภ ำพกำรท ำงำน ท ำข้ อ ตกลงระดั บ กำรให้ บ ริ ก ำร พั ฒ นำ ระเบี ย บ
ข้ อ บั งคั บ กฎหมำยที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ ปรั บ ปรุ งกำรบริ ห ำรขององค์ ก รที่ มุ่ งเน้ น
คุณภำพเชิงรุก ให้เป็นมหำวิทยำลัยที่มีขีดสมรรถนะสู ง (High Performance
Organization) มี ก ำรบริ ห ำรจั ด กำรเป็ น ไปตำมหลั ก ธรรมำภิ บ ำล (Good
Governance) ดำเนินกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล ตรวจสอบได้ และ
มีผลิตภำพสูงขึ้น สำมำรถพึ่งพำตนเองได้อย่ำงมีเสถียรภำพและยั่งยืน
1. ทบทวนเอกสำร ระเบียบ ข้อบังคับต่ำงๆ เพื่อศึกษำโครงสร้ำงและกลไกของ
ระบบธรรมำภิบำลของมหำวิทยำลัย เพื่อจัดทำเป็นเอกสำรของกำรบริหำร
และจัดกำรมหำวิทยำลัยแบบธรรมำภิบำล
2. จัดทำแบบสอบถำมเพื่อประเมินควำมคิดเห็นกับกำรบริหำรตำมหลักธรรมำภิ
บำล ข้อเสนอแนะ และควำมคิดเห็นอื่นๆ
แบบรำยงำนผลกำรประเมินของมหำวิทยำลัยทำงด้ำนหลักธรรมำภิบำล

แนวทำงกำรดำเนินงำน

ข้อมูลประกอบกำรรำยงำนผล
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ตัวชี้วัดที่ 13
เป้ำหมำยมหำวิทยำลัย(ระยะ 5 ปี)
คำอธิบำย

แนวทำงกำรดำเนินงำน

ข้อมูลประกอบกำรรำยงำนผล

ร้อยละของหน่วยงำนหลัก (16 หน่วยเบิกจ่ำย) มีกำรบริหำรแผนงำน แผนงบประมำณ
เป็นไปตำมเป้ำหมำย ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ภำยใต้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ร้อยละ 95
กำรบริหำรจัดกำรงบประมำณให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยที่กำหนด โดยมีระบบในกำร
จัดหำและจัดสรรเงินตำมแผนงำนและแผนงบประมำณได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยทั้ง
16 หน่ ว ยเบิ ก จ่ ำ ย มี ก ำรด ำเนิ น กำรปรั บ ปรุ ง กำรจั ด ท ำแผนกำรด ำเนิ น งำนและ
งบประมำณประจำปีให้เ ป็น แบบล่ ว งหน้ ำ และใช้ในกำรประมำณกำรและพยำกรณ์
สถำนภำพกำรเงินให้ใกล้เคียงและมีควำมเสียงน้อยสุด ตลอดจนวำงแผนกำรดำเนินงำน
จัดหำทรัพยำกรเพื่อให้บรรลุตำมวิสัยทัศน์ที่วำงไว้
1. กำหนดกิจกรรมหรือโครงกำรตำมระบบกำรบริหำรจัดกำร กำรติดตำมประเมินผล
และจัดกำรทำงกำรเงินที่มีประสิทธิภำพ
2. ปรับปรุงและรับฟังควำมคิดเห็น ระดมควำมคิดเห็นจำกบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนำ
ระบบให้มีศักยภำพและลักษณะกำรให้บริกำรแบบดิจิทัลที่เหมำะสมต่อสังคม
1. มีข้อมูลแผนงำน/งบประมำณ ของ 16 หน่วยเบิกจ่ำย
2. ข้อมูลติดตำมผลกำรดำเนินงำน ของ 16 หน่วยเบิกจ่ำย
3. ข้อมูลสรุปผลกำรดำเนินงำนตำมรำยตัวชี้วัด
4. ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศที่สำมำรถจัดกำรทำงกำรเงินที่มีประสิทธิภำพ

ยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

30

ตัวชี้วัดที่ 14
เป้ำหมำยมหำวิทยำลัย (ระยะ 5 ปี)

ระดับควำมพึงพอใจของบุคลำกรด้ำนภำวะควำมสุข
ระดับดีมำก

คำอธิบำย

กำรประเมินลักษณะภำพรวมของบุคลำกรในมหำวิทยำลัยอย่ำงเป็นระบบและ
ครอบคลุม ส่งเสริมควำมสุขในกำรทำงำนของบุคลำกรให้เพิ่มประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลในกำรทำงำนบรรลุเป้ำหมำยตำมบุคลำกร มีกำรดำเนินกำรปรับปรุง
และพัฒนำกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ตลอดทั้งด้ำนระบบบริหำรงำน
บุคคล กำรเรียนรู้ แรงจูงใจ และภำวะควำมสุข โดยกำรวัดระดับควำมพึงพอใจ
ของบุคลำกร ผ่ำนกำรประเมินควำมพึงพอใจของบุคลำกรด้ำนภำวะควำมสุข
โดยกำรค้นหำปัจจัยที่มีผลต่อภำวะด้ำนควำมสุขและควำมพึงพอใจของบุคลำกร
ในองค์กรอย่ำงเป็นระบบ เพื่อรวบรวมและวิเครำะห์ข้อมูลนำไปใช้ในกำรพัฒนำ
ให้มหำวิทยำลัยสำหรับระบบบริหำรงำนบุคคล กำรเรียนรู้ และแรงจูงใจ
1. หน่วยงำนที่รับผิดชอบจัดทำแบบประเมินควำมพึงพอใจของบุคลำกรด้ ำ น
ภำวะควำมสุ ข โดยมี ส่ ว นเนื้ อ หำที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เช่ น ภำระงำนที่ อ ยู่ ใ นควำม
รับผิดชอบ, สภำพแวดล้อมในกำรทำงำนและสิ่งอำนวยควำมสะดวก, ภำวะ
ผู้นำและวัฒนธรรรมในองค์กร, ค่ำตอบแทนและสวัสดิกำร, โอกำสที่จะนำไปสู่
ควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ, กำรสื่อสำรของบุคลำกรในองค์กร หรือมีเนื้อหำและ
หั ว ข้ อ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ หน่ ว ยงำน เป็ น ต้ น (สำมำรถปรั บ รู ป แบบให้ มี ค วำม
เหมำะสมต่อกำรประเมินของแต่ละหน่วยงำน)
2. จัดทำโครงกำรหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมให้บุคลำกรเพื่อเสริมสร้ำงให้มีควำมสุข
ในกำรทำงำน
3. จัดทำรำยงำนควำมพึงพอใจของบุคลำกร สรุปเสนอผู้บริหำร/มหำวิทยำลัย
4. ผู้บริหำร/มหำวิทยำลัยนำข้อเสนอแนะมำพิจำรณำวำงแผนกำรปรับปรุงต่อไป
1. แบบประเมินควำมพึงพอใจของบุคลำกรในมหำวิทยำลัย
2. กิจกรรมหรือโครงกำรของหน่วยงำนที่จัดดำเนินกำรในปีงบประมำณ
3. ผลสำรวจระดับควำมพึงพอใจของบุคลำกรต่อกำรปฏิบัติงำน และกำรใช้งำน
ระบบต่ำงๆ ในมหำวิทยำลัย

แนวทำงกำรดำเนินงำน

ข้อมูลประกอบกำรรำยงำนผล
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ส่วนที่ 3
บริบทและการวิเคราะห์สถานการณ์แวดล้อมและทิศทางของแผนยุทธศาสตร์
1. การเปลี่ยนแปลงที่ค าดว่า จะส่งผลกระทบต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคลล้านนา
เชียงราย
การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาในระยะแผนยุทธศาสตร์ปี พ.ศ. 2561-2565 เป็น
ระยะเวลาที่ ค าดว่ า จะมี ก ารเปลี่ ย นแปลของสั ง คม ทั้ ง ระดั บ โลกและในประเทศ รวมทั้ ง ปั จ จั ย ภายใน
มหาวิทยาลัยฯ ที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย ซึ่งจาเป็นต้องมีการวิเคราะห์และประเมิน
สถานการณ์ต่างๆ ทั้งการประเมินศักยภาพของ มหาวิทยาลัย เพื่อเตรียมความพร้อมและจัดทาแผนที่สอดรับ
กับการเปลี่ยนแปลง ต่างๆ เช่น
1.1 การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
การเปลี่ยนแปลงตามบริบทของโลกที่มีลักษณะขยายตัวทางเทคโนโลยี อุตสาหกรรมบริการ ประกอบ
กับสภาพแวดล้อมทางการเมืองในระดับโลกได้ลดความตึงเครียด และการเปิดประตูประเทศ ให้หันมาแข่งขัน
ทางการค้า เศรษฐกิจ และการลงทุน พร้อมกันนั้นได้สร้างสภาพแวดล้ อมทางเศรษฐกิจของโลกแบบใหม่
ในศตวรรษที่ 21 นี้ประชากรถือว่าเป็นทรัพยากรที่สาคัญที่สุดในการแข่งขันในโลกธุรกรรมสมัยใหม่ ทั้งนี้
เพราะโลกสมัยใหม่ได้เปลี่ยนฐานการผลิตจากทรัพยากรทางธรรมชาติไปเป็นประชากรแทน ประชากรในฐานะ
เป็นฐานการผลิตเพราะจะต้องใช้เทคโนโลยีและวิทยาการใหม่ๆบรรดาที่มีอยู่ในปัจจุบันกาล เพื่อจัดการให้เกิด
ให้เกิดมูลค่าสูงสุด ดังนั้นสิ่งแรกที่ควรรีบเร่งคือจะต้องพัฒนาคนรุ่นใหม่ให้มีศักยภาพอันเป็นสากล และเป็นคน
ดีในฐานะเป็นทุนทางสังคมพื่อยกระดับประเทศให้อยู่ในระดับสากล
1.2 การเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
การปรับตัวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียที่จะเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2558 จะทวีความสาคัญ
เพิ่มขึ้น ทาให้เกิดการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีของเงินทุน สินค้า บริการ และคนภายในกลุ่มประเทศต่างๆ รวมทั้ง
การรวมกันเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) 10 ประเทศของ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งจะมี
การรวมกลุ่มเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทาให้เกิดการรวมกันเป็นตลาดเดียว การเคลื่อนย้ายแรงงาน
ความรู้ การลงทุนและอื่นๆ นอกจากนี้การเติบโตทางด้านเศรษฐกิจใหม่ของกลุ่มประเทศ จีน และอินเดีย ที่
คาดว่าจะเป็นตัวจักรสาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก ตลอดจนการเขาสู่สังคมและเศรษฐกิจฐานความรู้ ที่
ทาให้ประเทศในกลุ่มอาเซียน อาเซียนบวกสาม และอาเซียนบวกหก ได้ตระหนักถึงความสาคัญของบุคลากร
ระดับสูง และแรงงานมีฝีมือ การลงทุน และความรู้ ได้อย่างเสรี ซึ่งประเทศไทยได้ลงนามข้อตกลงยอมรับร่วม
คุณสมบัตินักวิชาชีพจานวน 7 สาขา คือ แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล นักบัญชี วิศวกร สถาปนิก ช่ างสารวจ
ดังนั้น ประเทศไทยจึงต้องเตรียม ความพร้อมในหลายด้าน อาทิ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทั้งทางด้าน
การศึกษา ด้านภาษา ทักษะฝีมือแรงงาน รวมถึง การพัฒนากลไกต่างๆ การบริหารจัดการการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอย่างยั่งยืนในระดับ ภูมิภาค รวมถึงมาตรการรองรับผลกระทบต่อความ
มั่นคงของประเทศและคนไทย ทั้งในเชิงสุขภาพและความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน
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1.3 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร
ประเทศที่พัฒนาแล้วหลายประเทศกาลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ในขณะเดียวกันประเทศกาลังพัฒนา
อาทิ เกาหลี สิงค์โปร จีน อินโดนีเซีย บรูไน ไทย และเวียดนาม ได้ก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ แล้วในช่วง
5 ปีที่ผ่านมา ซึ่งทาให้เกิดผลกระทบหลายประการ อาทิ การยายถิ่นของแรงงานข้ามชาติทั้งแรงงานที่มีฝีมือ
และไร้ฝีมือเพื่อทดแทนกาลังแรงงานในประเทศที่เป็นสังคมผู้สูงอายุ การเกิดความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ขณะเดียวกันโครงสร้างการผลิตเปลี่ยนจากการใช้แรงงานมาเป็นการใช้องค์ความรู้ และเทคโนโลยีมากขึ้นทาให้
การพัฒนาคนมุ่งสร้างให้มีความรู้มีศั กยภาพ ทักษะและความชานาญ ควบคู่กับการพัฒนาเทคโนโลยีทดแทน
กาลังแรงงานที่ขาดแคลน ประเทศที่เข้าสู่สังคมผูสูงอายุจะมีรายจ่ายด้านสุขภาพเพิ่มขึ้นทาให้งบประมาณสา
หรับการลงทุนพัฒนาด้าน อื่นๆ ลดลง ปัจจัยดังกล่าวจะเป็นทั้งโอกาสและอุปสรรคต่อประเทศไทย โดยด้าน
หนึ่งประเทศไทยจะมีโอกาสในการขยายตลาดสินค้าและบริการด้านการแพทย์และสุขภาพ แต่ในขณะเดียวกั น
ประเทศไทยเองก็ต้องปรับตัวเตรียมความ พร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสวัสดิการสังคมในการรองรับ
การเข้าสู่สังคมผูสูงอายุ รวมทั้งยังต้องเตรียมรับมือ กับปั ญหาจานวนแรงงานที่จะขยายตัวช้าลงและมีจานวน
ลดลงในอนาคต ซึ่งอาจจะเป็นอุปสรรคต่อการขยายตัวทาง เศรษฐกิจในระยะยาว
1.4 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีวัสดุและนาโน
เทคโนโลยี มีบทบาทสาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งตอบสนองการดารงชีวิต ของประชาชน
มากยิ่งขึ้น การส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การพัฒนาพลังงานและวัสดุจากพืช การทดแทน แรงงานด้วย
เครื่องจักร การพัฒนาสุขภาพและศักยภาพในการทางานของผู้สูงอายุ ขณะเดียวกันก็เป็นภัยคุกคาม ต่อความ
มั่นคงของประเทศ เช่น การจารกรรมข้อมูลธุรกิจหรือข้อมูลส่วนบุคคล การใช้สื่อในทางที่ผิด การเกิดช่องว่าง
ในการเข้าถึงเทคโนโลยี ที่ไม่ เท่าเทีย มกัน ของคนในสั งคมทาให้เกิดความเหลื่ อมล้าในการพัฒ นา และการ
แลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมอย่างหลากหลายผ่านเทคโนโลยี ดังนั้นประเทศไทยจาเป็นต้องมีการบริหารจัดการ
องค์ ค วามรู้ (Knowledge Management) อย่ า งเป็ น ระบบทั้ ง การวิ จั ย และพั ฒ นา ตลอดจนประยุ ก ต์ ใ ช้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์และบริการ และบริหารจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ
1.5 ความสาคัญของประชากรในสังคมเศรษฐกิจสมัยใหม่
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นับว่าเป็นเรื่องที่สาคัญยิ่งอันเนื่องจากปัญหากาลังคนโดยเฉพาะการขาด
แคลนกาลังคนที่มีฝีมือระดับกลางและระดับสูงเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปัจจัย
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ จึ ง กลายเป็ น ปั จ จั ย ส าคั ญ ประการหนึ่ ง ในยุ ค โลกาภิ วั ต น์ แ ห่ ง การแข่ ง ขั น ทั้ ง นี้ เ พราะขีด
ความสามารถของมนุษย์ยุคใหม่คือ ทรัพยากรความรู้ ที่มิใช่เป็นเพียงแต่ความรู้เพื่ อความรู้เท่านั้นแต่ยังต้อง
เป็นความรู้ในเชิงประยุกต์ที่สามารถสั่งสมเป็นทักษะความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านชั้นสูงในแต่ละสาขา ซึงสัมพันธ์
สอดคล้องไปกับการพัฒนาอุตสาหกรรมเฉพาะแต่ละด้านของประเทศ นอกจากทรัพยากรความรู้แล้ว มนุษย์
ยุคใหม่ควรจะต้องมีความสามารถในเชิงริเ ริ่มสร้างสรรค์ รวมทั้งการมีมาตรฐานทางจริยธรรมในการทางาน
ด้วยองค์ประกอบเหล่านี้ประกอบกันเป็นปัจจัยที่ก้าวหน้า ที่แตกต่างไปจากปัจจัยพื้นฐานดั่งเดิม อันได้แก่
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แรงงานไร้ ทักษะ การพัฒนาที่สาคัญจากการมุ่งเน้นความเจริญ เติบโตและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของ
ประเทศมาเป็น การพัฒนาคนมากขึ้น
2. กรอบแผนยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวของกับอุดมศึกษา
ในการจัดทาแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ปี พ.ศ. 2557-2561
มหาวิทยาลัยได้ศึกษาปัญหาอุปสรรคแนวโน้มและสภาวการณ์ทั้งปัจจุบันและอนาคตรวมถึงความเชื่อมโยงของ
แผนพัฒนาฯ มหาวิทยาลัยกับแผนพัฒนาฯ ของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวของกับอุดมศึกษา เพื่อกา หนด
ทิศทางและเป้าหมายการ พัฒนามหาวิทยาลัยให้สอดคลองกัน เช่น แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.
2555-2558 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่
2 (พ.ศ.2551-2565) และแผนยุ ทธศาสตร์ อาเซียน ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่ งสรุป
สาระสาคัญ ดังนี้
2.1 แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558 (คสช.)
รัฐบาลวางแนวทางการดาเนินงาน เพื่อให้บรรลุภารกิจภายใต้แนวทางพื้นฐานหลัก 3 ประการ คือ
1) หนึ่ ง เพื่ อ น าประเทศไทยไปสู่ โ ครงสร้ า งเศรษฐกิ จ ที่ ส มดุ ล มี ค วามเข้ ม แข็ ง ของเศรษฐกิ จ
ภายในประเทศ มากขึ้น ซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่สาคัญของการสร้างการเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน การพัฒนา
คุณภาพและสุขภาพคนไทย ในทุกช่วงวัย ถือเป็นปัจจัยชี้ขาดความสามารถในการอยู่รอดและแข่งขันได้ของ
เศรษฐกิจไทย
2) สอง เพื่อนาประเทศไทยสู่สังคมที่มีความปรองดองสมานฉันท์และอยู่บนพื้นฐานของหลักนิติธรรม
ที่เป็นมาตรฐานสากลเดียวกันและมีหลักปฏิบัติที่เท่าเทียมกันต่อประชาชนคนไทยทุกคน
3) สาม เพื่อนาประเทศไทยไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 อย่างสมบูรณ โดยสร้างความ
พร้อม และความเข้มแข็งทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และการเมืองและความมั่นคง
ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินสามารถบรรลุถึงภารกิจตามนโยบายของรัฐบาล จึงได้ กาหนด
นโยบายด้านการศึกษาและวิธีการดาเนินการ โดยแบ่งเป็น
2.1.1 เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการปฏิรูประบบความรู้ของสังคมไทย อันประกอบด้วย
การยกระดับองค์ความรู้ให้ได้มาตรฐานสากล จัดให้มีโครงการตาราแห่งชาติที่บรรจุความรู้ที่ก้าวหน้าและได้
มาตรฐาน ทั้งความรู้ที่เป็นสากลและภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมการอ่าน พร้อมทั้งส่งเสริมการเรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศและภาษาถิ่น จัดให้มีระบบการจัดการความรู้ ปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาทุกระดับให้รองรับ
การเปลี่ ย นแปลงของโลกและทั ดเทีย ม กับมาตรฐานสากลบนความเป็น ท้ องถิ่น และความเป็นไทย เพิ่ม
ผลสัมฤทธิ์ของการศึกษาทุกระดับชั้น โดยวัดผลจากการผ่านการทดสอบมาตรฐานในระดับชาติและนานาชาติ
ขจัดความไม่รู้หนังสือให้สิ้นไปจากสังคมไทย จัดให้มีครูดีเพียงพอในทุกห้องเรียน ให้มีโรงเรียนและสถาบัน
อาชีวศึกษาคุณภาพสูงในทุกพื้นที่ พัฒนามหาวิทยาลัยเข้าสู่ระดับโลก พัฒนาระบบการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้
คู่คุณธรรม มุ่งการสร้างจริยธรรมในระดับปัจเจก รวมทั้งสร้างความตระหนักในสิทธิและหน้าที่ ความเสมอภาค
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และดาเนินการให้การศึกษาเป็นพื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยที่แท้จริง ปรับปรุงโครงสร้างระบบบริหาร
การศึกษาโดยการกระจายอานาจสู่พื้นที่ให้เสร็จสมบูรณ์โดยเริ่มจากพื้นที่ที่มีความพร้อม
2.1.2 สร้างโอกาสทางการศึกษา กระจายโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย โดยคานึงถึงการสร้าง
ความเสมอภาคและความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นแก่ประชากร ทุกกลุ่ม ซึ่งรวมถึง ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ
ผู้บกพร่องทางกายและการเรียนรู้ รวมทั้งชนกลุ่มน้อย โดยส่งเสริมการให้ความรู้ตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาถึงแรก
เกิด ให้ได้รับการดูแลอย่างมีประสิทธิภาพทั้งแม่และเด็ก สนับสนุนการจัดการศึกษาตามวัยและพัฒนาการ
อย่างมีคุณภาพ ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยจัดให้มีระบบสะสมผลการศึกษาและการ
เทียบโอนเพื่อขยายโอกาสให้กว้างขวางและ ลดปัญหาคนออกจากระบบการศึกษา
นอกจากนี้ จะดาเนินการลดข้อจากัดของการเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาชั้นสูง
โดยจัดให้มี “โครงการเงินกู้เพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต” โดย ให้ผู้กู้เริ่มใช้คืนต่อเมื่อมีรายได้
เพียงพอที่จะเลี้ยงตัวได้พักชาระหนี้ แก่ผู้เป็นหนี้กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา โดยปรับเปลี่ยนการชาระหนี้เป็น
ระบบที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต ปรับปรุงระบบการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อทุกระดับให้เอื้อต่อการกระจาย
โอกาส โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะจัดให้มีระบบคัดเลือกกลางเพื่อเข้าศึกษาต่อใน มหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพและ
เป็ น ธรรม ดาเนิ น “โครงการ 1 อาเภอ 1 ทุน ” เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กไทยได้ไ ปเรียนต่อต่า งประเทศ จัด
การศึกษาชุมชนเพื่อมุ่งให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้และการศึกษาตลอดชีวิต
2.1.3 ปฏิรูปครู ยกฐานะให้เป็นวิชาชีพชั้นสูงอย่างแท้จริง โดยปฏิรูประบบการผลิ ตครูให้มีคุณภาพ
ทัดเทียมกับนานาชาติ สร้างแรงจูงใจให้คนเรียนดี และมีคุณธรรมเข้าสู่วิชาชีพครู ปรับปรุงระบบเงินเดือนและ
ค่าตอบแทนครู พัฒนาระบบความก้าวหน้าของครูโดยใช้การประเมินเชิงประจักษ์ที่อิงขีดความ สามารถและวัด
สัมฤทธิผลของการจัดการศึกษาเป็นหลัก จัดระบบการศึ กษาและฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพครูอย่างต่อเนื่อง
แก้ปัญหาหนี้สินครูโดยการพักชาระหนี้และการปรับโครงสร้างหนี้ตามนโยบาย แก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนของ
รัฐบาล พัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อใช้ในการกระจายครู ขจัดปัญหาการขาดแคลนครูในสาระวิชาหลัก เช่น
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษา
2.1.4 จัดการศึกษาขั้นอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาให้ สอดคล้องกับตลาดแรงงานทั้งในเชิงปริมาณ
และคุณภาพ โดยกระบวนการสร้างประสบการณ์ระหว่างเรียนอย่างเหมาะสม และสนับสนุนการสร้างรายได้
ระหว่างเรียน และสนับสนุนให้ผู้สาเร็จ การศึกษามีงานทาได้ทันทีโ ดยความร่ว มมือระหว่างแหล่ ง งานกับ
สถานศึกษา ส่งเสริมให้ศูน ย์ อบรมอาชีวศึกษาเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนสามารถเรียนรู้หา
ประสบการณ์ก่อนไปประกอบอาชีพ โดยให้สถาบันอาชีวศึกษาดาเนินการร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในแต่ละอาชีพ
รวมทั้งจัดให้มีศูนย์ซ่อมสร้างประจาชุมชนเพื่อฝึกฝนช่างฝีมือและการสร้าง ทักษะในการให้บริการแก่ประชาชน
ทั้งนี้ จะดาเนินการร่วมกับภาคเอกชนอย่างจริงจัง เพื่อส่งเสริมการศึกษาในสายอาชีวศึกษาให้เป็น
ที่ยอมรับและสามารถมีรายได้สูง ตามความสามารถ
2.1.5 เร่งพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาให้ ทัดเทียมกับนานาชาติ โดยใช้เป็น
เครื่ องมือในการเร่ งยกระดับ คุณ ภาพและการกระจายโอกาสทางการศึกษา จัดให้มีระบบการเรียนแบบ
ยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
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อิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติเพื่อเป็นกลไกในการเปลี่ยน กระบวนทัศน์การเรียนรู้ให้เป็นแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
และเอื้อให้เกิดการ เรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษา พัฒนาระบบ “ไซเบอร์โฮม” ที่
สามารถส่งความรู้มายังผู้เรียนโดยระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ส่งเสริมให้นักเรียนทุกระดับชั้นได้ใช้อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการ ศึกษา ขยายระบบโทรทัศน์เพื่อการศึกษาให้กว้างขวาง ปรับปรุงห้องเรียนนา
ร่ องให้ไ ด้มาตรฐานห้ องเรี ย นอิเล็ กทรอนิ กส์ รวมทั้งเร่งดาเนินการให้ “กองทุนเพื่อพัฒ นาเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา” สามารถดาเนินการตามภารกิจได้
2.1.6 สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างทุนปัญญาของชาติ พัฒนามหาวิทยาลัยให้มุ่งสู่การ
เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยระดับโลก ระดมสรรพกาลังเพื่อพัฒนาระบบเครือ ข่ายการวิจัยแห่งชาติเพื่อสร้างทุนทาง
ปัญญาและนวัตกรรม ผลักดันให้ประเทศสามารถพึ่งตนเองได้ทางเทคโนโลยีเพื่อนาไปสู่การสร้างรากฐาน ใหม่
ของเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อการวิจัยสาหรับสาขาวิชาที่จาเป็น พัฒนาโครงสร้าง
การบริหารงานวิจัยของชาติโดยเน้นความสัมพันธ์อย่างเหมาะสมและ มีประสิทธิภาพระหว่างองค์กรบริหาร
งานวิจัยกับสถาบันอุดมศึกษา
2.1.7 เพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ เพื่อ รองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน โดย
ร่วมมือกับภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาในการวางแผนการผลิตและพัฒนากาลังคน ให้มีคุณภาพและ
ปริมาณเพียงพอ สอดคล้องตามความต้องการของภาคการผลิตและบริการ เร่งรัดการจัดทามาตรฐานคุณวุฒิ
วิชาชีพรับรองสมรรถนะการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน อาชีพ และการจัดทามาตรฐานฝีมือแรงงานให้ครบทุก
อุตสาหกรรม
3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่12 (พ.ศ.2560-2564) สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ภาพรวมการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 1.1 หลักการ หลักการพัฒนาประเทศที่สาคัญใน
ระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยึดหลัก “ปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาที่ยั่งยืน” และ “คนเป็น
ศูนย์กลางการพัฒนา” ที่ต่อเนื่องจาก
แผนพัฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 9-11 และยึ ดหลั กการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ล ดความเหลื่ อมล้ าและ
ขับเคลื่อนการ เจริญเติบโตจากการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม สาห รับการ
กาหนดวิสัยทัศน์ของแผนพัฒน าฯ ฉบับนี้ยึดวิสัยทัศของกรอบ ยุทธศาสตร์ชาติที่กาหนดว่า “ประเทศไทยมี
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
ในขณะที่การกาหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดในด้านต่างๆ ของแผนพัฒนาฯ ได้ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี
2579 ที่เป็นเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มาเป็น กรอบในการกาหนดเป้าหมายที่จะบรรลุใน 5 ปี โดยที่
เป้าหมายและตัวชี้วัดต้องสอดคล้องกับกรอบเป้าหมาย การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่องค์กร
ระหว่างประเทศกาหนดขึ้น อาทิ การพัฒนาที่ยั่งยืน (sustainable development goals : SDGs) ที่องค์การ
สหประชาชาติกาหนดขึ้น เป็นต้น ส่วนแนวทางการ พัฒนา ได้บูรณาการนโยบายหรือประเด็นพัฒนาที่ สาคัญ
ของประเด็นการปฏิรูปประเทศ 37 วาระ และ ไทย แลนด์ 4.0 การจัดทาแผน ขับเคลื่อน และการติดตาม
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ประเมินผล เน้นกระบวนการมีส่วนร่วม ทั้ง จากภาครัฐ เอกชน ประชาชน และภาคการศึกษา ในทุกพื้นที่ของ
ประเทศ เป็นกลไกประชารัฐที่รวมพลัง ให้ สามารถกาหนดเป้าหมาย แนวทางการพัฒนา รวมทั้งแผนงาน
โครงการสาคัญที่ตอบสนองความต้องการและ แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างสอดคล้องกับภูมิสังคมและ
เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปี
1.2 จุดเปลี่ยนสาคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 12 ประเทศไทยมียุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
โดยแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จะเป็นแผนแรกที่ถูกใช้ให้เป็นกลไกเชื่อมโยงสู่การขับเคลื่อนการพัฒนา ซึ่งกาหนด
เป้าหมายและตัวชี้วัดที่จะต้องบรรลุผลลัพธ์ และผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนา รวมทั้ง กาหนดแนวทางการพัฒนา
ในรายละเอียดที่ต้องเชื่อมต่อถึงการปฏิบัติที่ ต้องดาเนินการในช่วง 5 ปี โดยได้ กาหนดแผนงาน/โครงการ
สาคัญ (Flagship Program) และประเด็นพัฒนา เชิงบูรณาการที่สาคัญ ในช่วง 5 ปีแรกของการขับเคลื่ อน
ยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติ จะทาให้ระบบการจัดสรร งบประมาณ การบริหารจัดการงบประมาณแผ่นดิน
แผนสาหรับบริหารราชการแผ่นดิน กฎ ระเบียบวินัยทาง การเงินและการคลังภาครัฐ และระบบการติดตาม
ประเมินผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ตลอดจนระบบการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของหน่วยงานภาครัฐต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่า งมาก นอกจากนี้ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีแนวทางการ
พัฒนาจังหวัด ภาค และเมือง ที่ กาหนดพื้นที่เป้าหมาย สาขาการผลิตและบริการเป้าหมายที่ชัดเจน เพื่อใช้
เป็ น แนวทางในการปฏิบั ติ และกากับ ให้การขับเคลื่ อนการพัฒ นาเชิ งพื้น ที่ จังหวัด ภาค และเมือง เกิด
ผลสัมฤทธิ์และสอดคล้องกับเป้าหมายรวมของ ประเทศ รวมทั้งได้กาหนดแนวทางเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน
ประเด็นการปฏิรูปประเทศที่สภาปฏิรูปแห่งชาติ และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปได้เสนอและต้องเร่ง ดาเนินการ
ให้แล้วเสร็จในช่วง 5 ปีต่อจากนี้
1.3 ประเด็นการพัฒนาหลักที่ สาคัญในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ประเทศไทยแม้ว่า ได้ดาเนิน
มาตรการเพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดี มีการขยายการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นระบบ โครงข่าย
มากขึ้น และมีการเพิ่มการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา แต่อันดับความสามารถในการแข่งขันของไทย ยัง
ปรับตัวช้าเมื่อเทียบกับหลายประเทศ เนื่องจากคุณภาพคนต่ า การลงทุนในการวิจัยและพัฒนายังมีน้อย
คุณภาพของโครงสร้างพื้นฐานยังไม่ดี และปัญหาการบริหารจัดการภาครัฐและกฎระเบียบต่างๆ ล้าสมัยและ
ขาดประสิทธิผลในการบังคับใช้ เมื่อต้องเผชิญกับปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจโลกและภัยพิบัติธรรมชาติ ทาให้
เศรษฐกิจไทยผันผวนได้ง่าย และเศรษฐกิจโดยรวมขยายตัวในอัตราที่ต่ ากว่าศักยภาพมาต่อเนื่องหลายปี
นอกจากนี้ประเทศไทยต้องเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงมากขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ กระแสโลกาภิวัตน์
เข้มข้นมากขึ้น เป็นโลกไร้พรมแดน โดยมีการเคลื่อนย้ายคน เงินทุน องค์ความรู้ เทคโนโลยี ข่าวสาร สินค้า
และบริการอย่างเสรี ทาให้การแข่งขันในตลาดโลกรุนแรงขึ้น ส่งผลให้มีการรวมตัวด้านเศรษฐกิจ ของกลุ่ม
ต่างๆ ในโลกมีความเข้มข้นขึ้น ประเทศเศรษฐกิจใหม่มีขีดความสามารถในการแข่งขันมากขึ้น เช่น จีน อินเดีย
ละตินอเมริกา และเวียดนาม ซึ่งมีแรงงานราคาถูกและมีม าตรการอื่นๆประกอบในการดึงดูดการลงทุน จาก
ต่า งประเทศได้เพิ่มขึ้น นอกจากนั้ น การพัฒ นาการสื่ อสารด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ทาให้สั งคมโลกมีความ
เชื่ อ มโยงกั น อย่ า งใกล้ ชิด มากขึ้ น ท าให้ เ กิ ด ภั ย คุ ก คามและความเสี่ ย ง อาทิ การก่ อ การร้า ย โรคระบาด
อาชญากรรมข้ามชาติ ปัญหาแรงงานต่า งด้าว ในขณะเดียวกันประเทศไทยมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

37

โครงสร้างประชากรสู่สังคมสูง วัยมากขึ้น จ านวนประชากรวัยแรงงานลดลง ผู้สูงอายุมีปัญหาสุขภาพและมี
แนวโน้ มอยู่ ค นเดีย วสู ง ขึ้ น ปั ญหา ความยากจนยังกระจุ กตั ว หนาแน่ นในภาคตะวั น ออกเฉี ยงเหนื อ และ
ภาคเหนือ รวมทั้งความแตกต่างของรายได้ ระหว่างกลุ่มคนรวยที่สุดและกลุ่มคนจนที่สุดสูงถึง 34.9 เท่า ในปี
2556 เนื่องจากการกระจายโอกาสการ พัฒนาไม่ทั่วถึง ยิ่งไปกว่านั้นทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม มีปัญหา
ความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ ทรัพยากรธรรมชาติระหว่างรัฐกับประชาชน และระหว่างประชาชนในกลุ่ม
ต่างๆ เนื่องจากการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติมีลักษณะรวมศูนย์ขาดการเชื่อมโยงกับพื้นที่ ในขณะที่ปัญหา
สิ่งแวดล้อมเพิ่มสูงขึ้นตาม การขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง ประกอบกับสภาพภูมิอากาศมี การ
เปลี่ยนแปลงผันผวนมากขึ้น ประเทศไทยต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติรุนแรงมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิ จ และสั ง คมไทยมากกว่ า ในอดี ต ภายใต้ เ งื่ อ นไขและสภาพแวดล้ อ มด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ เกิดขึ้นทั้งในและต่างประเทศดังกล่าว จะเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทย
ต้องปรับตัวและมีการบริหารความเสี่ยง อย่างชาญฉลาดมากขึ้น ต่อจากนี้ไป ประเทศไทยต้องปรับเปลี่ยนครั้ง
ใหญ่ เพื่อแก้ไขปัญหารากฐานสาคัญที่เป็น จุดอ่อนและข้อจ ากัดของประเทศที่สั่งสมมานาน ในขณะเดียวกัน
ดาเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกเพื่อใช้ประโยชน์จาก จุดแข็งและจุดเด่นของประเทศ ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่จะต้อง
ให้ความสาคัญกับประเด็นที่มีลักษณะการบูรณา การ และใช้ประกอบการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณ
เพื่อการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติเกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่าง แท้จริง ในประเด็นต่างๆ ดังนี้
1.3.1 การพัฒนานวัตกรรมและการน ามาใช้ขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกมิติเพื่อ ยกระดับ
ศักยภาพของประเทศ โดยจะมุ่งเน้นการน าความคิดสร้างสรรค์และการพัฒนานวัตกรรม ทาให้เกิดสิ่ง ใหม่ที่มี
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจทั้งในเรื่องกระบวนการผลิตและรูปแบบผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ โดยการ กาหนด
วาระการวิจัยแห่งชาติ (National Research Agenda) ให้มีจุดเน้นที่ชัดเจน เฉพาะเจาะจง และ สอดคล้องกับ
สาขาเป้าหมายการพัฒนาประเทศ และใช้กลยุทธ์ด้านนวัตกรรมบูรณาการวิจัยและพัฒนากับการ น าไปใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และการพัฒนานวัตกรรม
1.3.2 การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม
โดยสนับสนุนการวิจัยพัฒนา การดัดแปลงและต่อยอดการพัฒนาเทคโนโลยีไปสู่ความเป็น อัจฉริยะโดยใช้
เทคโนโลยีขั้นสูงและการผสมผสานเทคโนโลยี การพัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทาง เทคโนโลยี
(Technopreneur) รวมทั้งการเชื่อมโยงระหว่างภาคการผลิตที่เป็นกลุ่มใหญ่ของประเทศ ได้แก่ เกษตรกรราย
ย่อย วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขน าดกลางและขน าดย่อมกับสถาบันวิจัย และ สถาบันการศึกษา รวมทั้ง
พัฒ นาและยกระดับ โครงสร้ างพื้นฐานที่มีอยู่ให้ตอบสนองการเปลี่ ยนแปลงเทคโนโลยี แบบก้า วกระโดด
โดยเฉพาะเร่ ง สร้ า งและพัฒ นาบุ ค ลากรวิจั ย ในสาขา STEM (Science, Technology, Engineering, and
Mathematics) และสนับสนุนการดาเนินงานอย่างเป็นเครือข่ายระหว่างสถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา ภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาชน/ชุมชน รวมทั้งการปรับกลไกระบบวิจัยและพัฒนา ของประเทศทั้งระบบ
1.3.3 การเตรียมพร้อมด้านกาลังคนและการเสริมสร้างศักยภาพของประชากร ในทุกช่วง
วัย มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพทุนมนุษย์ของประเทศ โดยพัฒนาคนให้เหมาะสมตามช่วงวัย เพื่อให้ เติบโต
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อย่างมีคุณภาพ การหล่อหลอมให้คนไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม เป็นคนดี มีสุขภาวะที่ดี มี
คุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย และมีจิตสานึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวม การพัฒนาทักษะที่สอดคล้องกับความ
ต้องการในตลาดแรงงานและทักษะที่จ าเป็นต่อการดารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ของคนในแต่ละช่วงวัยตาม
ความเหมาะสม การเตรียมความพร้อมของกาลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนแปลงโลกใน
อนาคต ตลอดจนการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาพดีที่เน้นการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางสุขภาพและการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพ
1.3.4 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล า ให้ความสาคัญกับการ จัดบริการ
ของรัฐที่มีคุณภาพทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข ให้กับผู้ที่ด้อยโอกาสและผู้ที่อาศัยในพื้นที่ห่างไกล การจัดสรร
ที่ดินทากิน สนับสนุนในเรื่องการสร้างอาชีพ รายได้ และสนับสนุนการเพิ่มผลิตภาพ ผู้ด้อยโอกาส สตรี และ
ผู้สูงอายุ รวมทั้งกระจายการจัดบริการภาครัฐให้มีความครอบคลุมและทั่วถึงทั้งในเชิงปริมาณและ คุณภาพ
ตลอดจนสร้างชุมชนเข้มแข็งให้เป็นพลังร่วมทางสังคมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาและพร้อมรับ ผลประโยชน์จาก
การพัฒนา โดยส่งเสริมการประกอบอาชีพของผู้ประกอบการระดับชุมชน การสนับสนุน ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
ส่งเสริมให้ชุมชนจัดสวัสดิการและบริการในชุมชน และผลักดันกลไกการกระจายที่ดินทา กินและการบริหาร
จัดการที่ดินของชุมชน โดยมุ่งบรรลุเป้าหมายสาคัญในการยกระดับรายได้ประชากรกลุ่ม ร้อยละ 40 ที่มีรายได้
ต่ าสุด
1.3.5 การปรับโครงสร้างการผลิตและการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจในแต่ละ ช่วงของห่วง
โซ่มูลค่า เน้นสร้างความเข้มแข็งให้กับปัจจัยพื้นฐาน ทุนทางเศรษฐกิจให้สนับสนุนการเพิ่ม ศักยภาพของฐาน
การผลิ ต และฐานรายได้เ ดิ ม และยกระดั บ ห่ ว งโซ่ มู ล ค่ า ด้ ว ยการใช้เ ทคโนโลยี วิจั ย และพัฒ นา เพื่ อ สร้า ง
นวัตกรรมการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับความต้องการของตลาด รวมทั้งสร้าง สังคม
ผู้ประกอบการให้มีทักษะการทาธุ รกิจที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ตลอดจนพัฒนาพื้นที่ ชายแดน
ที่มีศักยภาพและพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและขับเคลื่อนเศรษฐกิจเข้า สู่การ
เป็นประเทศรายได้สูงในอนาคต
1.3.6 การปรับระบบการผลิตการเกษตรให้สอดคล้องกับพันธกรณีในด้าน การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและศักยภาพของพื นที่ เน้นการสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการเกษตร วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมแบบมีส่วนร่วมที่เชื่อมโยงกับฐานทรัพยากรชีวภาพ (Bio Based) ในการ สร้างมูลค่าเพิ่มให้
สินค้าเกษตรมีความปลอดภัย ไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดล้อม ของประเทศ การ
พัฒนาระบบเกษตรกรรมที่ยั่งยืนและการขยายโอกาสในการเข้าถึงพื้นที่ทากินของเกษตรกร รวมทั้งส่งเสริม
การรวมกลุ่มทางการเกษตรจากกิจการเจ้าของคนเดียว เป็นการประกอบการในลักษณะสหกรณ์ ห้างหุ้นส่วน
และบริษัท เพื่อให้เกิดการประหยัดต่อขนาด
1.3.7 การเพิ่มศักยภาพฐานการผลิตและบริการเดิมที่มีศักยภาพในปัจจุบันให้ ต่อยอดไปสู่
ฐานการผลิตและบริการที่ใช้เทคโนโลยีที่เข้มข้นและมีนวัตกรรมมากขึ น ควบคู่กับการ วางรากฐานเพื่อสร้าง
และพัฒนาภาคการผลิตและบริการสาหรับอนาคต ทั้งในด้านการเตรียมศักยภาพคน และโครงสร้างพื้นฐาน
ตลอดจนสร้างกลไกและเครือข่ายความร่วมมือของธุรกิจในลักษณะคลัสเตอร์ (Cluster)
ยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
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1.3.8 การส่ งเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจกระแสใหม่ อาทิ เศรษฐกิจ ดิจิทัล
เศรษฐกิจฐานชีวภาพ เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม และการพัฒนาวิสาหกิจตั้งใหม่ (Start Up) และ
วิสาหกิจเพื่อสังคม รวมถึงการสร้างสังคมผู้ประกอบการเพื่อต่อยอดฐานการผลิตและบริการ
1.3.9 การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจบริการและการ ท่องเที่ยวที่มี
ศักยภาพให้เติบโตและสนับสนุนภาคการผลิต เน้นการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิ ด ความสมดุล
และยั่งยืนในการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ค านึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของระบบ นิเวศ และ
ศักยภาพของพื้นที่ รวมทั้งการสร้างมูลค่าเพิ่มในอุตสาหกรรมกีฬาให้ครอบคลุมทุกมิติและครบวงจร ทั้งการ
ผลิตและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
1.3.10 การสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาคการผลิต เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ขยาย
ฐานเศรษฐกิจให้กว้างขึ้น และต่อยอดห่วงโซ่การผลิตให้เข้มแข็งขึ้น โดยการเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิต และน
าผลการวิจัยและการพัฒนาที่เกี่ยวข้องมาใช้ประโยชน์ในการสร้างผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ที่หลากหลาย และ
สอดคล้องกับค วามต้องการของตล าด โดยเฉพ าะอย่ างยิ่งการพัฒ น าค วามเชื่อมโยงด้ าน คมนาคมขนส่ง
โลจิสติกส์ และโทรคมนาคม ในกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคภายใต้แผนงานของกรอบความ ร่วมมือทาง
เศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง กรอบความร่วมมือลุ่มแม่น้ าอิระวดี เจ้าพระยา แม่โขง กรอบ ความ
ร่วมมือเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย -มาเลเซีย-ไทย กรอบความร่วมมือความริเริ่มแห่งอ่าว เบงกอล
สาหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ กรอบความร่วมมือเพื่อพัฒนา ชายแดนไทยมาเลเซีย และภูมิภาคอาเซียนเพื่ออ านวยความสะดวกและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์
1.3.11 การพัฒ นาวิสาหกิจขนาดย่อย ขนาดเล็ กและขนาดกลาง วิส าหกิจชุมชน และ
วิสาหกิจเพื่อสังคม เพื่อขยายฐานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความครอบคลุมมากขึ้น เป็นการสร้าง
โอกาสทางเศรษฐกิจสาหรั บกลุ่ มต่างๆ ในสังคม โดยดาเนินการควบคู่ไปกับการพัฒนาและส่งเสริมสั ง คม
ผู้ประกอบการเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการที่ผลิตได้และขายเป็น
1.3.12 การสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและยกระดับคุณภาพ สิ่งแวดล้อม
เน้นการรักษาและฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า สนับสนุน
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน เร่งแก้ไขปัญหาวิกฤติสิ่งแวดล้อม เพื่อลด
มลพิษที่เกิดจากการผลิตและการบริโภค พัฒนาระบบบริหารจัดการที่โปร่งใสเป็นธรรม ส่งเสริม การผลิตและ
การบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เร่งเตรียมความพร้อมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพิ่มขีด
ความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งบริหารจัดการเพื่อลด ความเสี่ยงด้าน
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
1.3.13 การฟื้นฟูพื นฐานด้านความมั่นคงที่เป็นปัจจัยสาคัญต่อการพัฒนาทาง เศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ ให้ความสาคัญกับการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติของผู้มีความเห็นต่างทาง ความคิด
และอุดมการณ์บนพื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และการ
เตรียมการรับมือกับอาชญากรรมข้ามชาติ ซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยยะสาคัญต่อการพัฒนา เศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศในระยะ 20 ปีข้างหน้า
ยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
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1.3.14 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ การสร้าง
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย ให้ความสาคัญกับการส่งเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาลในภาครัฐอย่าง เป็นรูปธรรม
ทั้งด้านระบบการบริหารงานและบุ คลากร มีการบริหารจัดการภาครัฐที่ โ ปร่งใส มีประสิทธิภาพ สามารถ
ตรวจสอบได้อย ่างเป็นธรรม และประชาชนมีส ่วนร ่วม มีการกระจายอ านาจ และแบ่งภารกิจ รับผิดชอบที่
เหมาะสมระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น
1.3.15 การพัฒ นาโครงสร้า งพื นฐานและระบบโลจิส ติ กส์ ข องประเทศเพื่ อ ขยาย ขีด
ความสามารถและพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองและพื นที่เศรษฐกิจ หลัก และ
ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกกลุ่มในสังคม เน้นให้เกิดความเชื่อมโยงในอนุภูมิภาคและใน อาเซียน
อย่างเป็นระบบ โดยมีโครงข่ายเชื่อมโยงภายในประเทศที่สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ตามแนวระเบียง เศรษฐกิจ
ต่างๆ รวมทั้งพัฒนาระบบบริหารจัดการและการกากับดูแลให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล สร้าง ความเป็น
ธรรมในการเข้าถึงบริการพื้นฐาน และการคุ้มครองผู้บริโภค นอกจากนี้พัฒนาอุตสาหกรรม ต่อเนื่องเพื่อสร้าง
โอกาสทางเศรษฐกิจ ให้กับ ประเทศ และการพัฒ นาผู้ ประกอบการในสาขาโลจิ ส ติกส์ และ หน่ว ยงานที่ มี
ศักยภาพไปทาธุรกิจในต่างประเทศ
1.3.16 การพัฒนาภาค เมือง และพื นที่เศรษฐกิจ เร่งดาเนินการในประเด็น ท้าทาย ได้แก่
การสร้างความเข้มแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิม และขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ที่ สร้างรายได้
สาหรับประชาชนในแต่ละภาค การพัฒนาเมืองให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ การพัฒนาและฟื้นฟูพื้นที่ บริเวณ
ชายฝั่งทะเลตะวันออกให้รองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอย่างมีสมดุล และ การบริหาร
จัดการพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนให้เจริญเติบโตและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งการเพิ่ม ประสิทธิภาพกลไกการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาภาคและเมืองให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
1.3.17 การสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศให้เข้มข้นและส่งผลต่อการพัฒนา อย่าง
เต็มที่ มุ่งเน้นผลักดันให้ความเชื่อมโยงด้านกฎระเบียบและในเชิงสถาบันให้มีความคืบหน้าและชัดเจนใน ระดับ
ปฏิบัติการและในแต่ละจุดพื้นที่เชื่อมโยงระหว่างประเทศ ผลักดันการลดการใช้มาตรการที่ไม่ใช่มาตรการ ทาง
ภาษี ควบคู่กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ต้องเชื่อมโยงเครือข่ายภายในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน
รวมทั้ ง ส่ ง เสริ ม บทบาทที่ ส ร้ า งสรรค์ ข องไทยในกรอบความร่ว มมื อ ต่ า งๆ ในเวที โ ลก และสนั บ สนุ นการ
ขับเคลื่อน การพัฒนาภายใต้กรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
1.3.18 การส่ ง เสริ ม การลงทุ น ไทยในต่ า งประเทศ ให้ ค วามส าคั ญ กั บ การพั ฒ นา
ผู้ประกอบการ ให้สามารถพัฒนาธุรกิจร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม พัฒนาสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และการสนับสนุนการดาเนินงานของสภาธุรกิจภายใต้กรอบความ
ร่วมมือต่างๆ รวมทั้งสนับสนุนแหล่งเงินทุนและแหล่งข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับฐานการผลิตในต่างประเทศ
1.3.19 การปรับปรุงภาคการเงินของไทยให้มีประสิทธิภาพมากขึ นและให้ สามารถแข่งขัน
ได้เร่งปรับปรุงกฎระเบียบในการกากับดูแลภาคการเงินเพื่อสนับสนุนความสามารถในการ แข่งขันและการ
ให้บริการต่อผู้บริโภคและภาคธุรกิจเอกชนอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม รวมทั้งการกากับ ดูแลที่สามารถ
ป้ องกัน ความเสี่ย งจากความเชื่อมโยงทางการเงินและกระแสการเคลื่อนย้ายของเงินทุนที่จะมี รูปแบบที่
ยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
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เปลี่ยนแปลงไป และมีปริมาณธุรกรรมที่มากขึ้น ในขณะเดียวกันสนับสนุนการน าเทคโนโลยีทางการ เงินมาใช้
อย่างเข้มข้น พัฒนาเครื่องมือทางการเงินเพื่อระดมทุนมาใช้สนับสนุนการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ ตลอดจน
ขยายการเข้าถึงบริการทางการเงินอย่างทั่วถึงในต้นทุนที่เหมาะสม
1.3.20 การปฏิรูปด้านการคลังและงบประมาณ ประกอบด้วย การขยายฐาน ภาษี การปรับ
ระบบการจัดทาค าของบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ การจัดทางบประมาณบูรณาการ ทั้งเชิงประเด็น
พัฒนาและเชิงพื้นที่ การติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ และกระจายอ านาจ ให้แก่องค์กร
ปกครองส่ ว นท้องถิ่น ในการจัดเก็บ ภาษีและค่าธรรมเนียม และลดความซ้ าซ้อนของสิ ทธิประโยชน์ ด้าน
สวัสดิการสังคม รวมทั้งสร้างความยั่งยืนทางการคลังของระบบการคุ้มครองทางสังคม ได้แก่ การปรับปรุง
ระบบการออมเพื่อการเกษียณอายุ และการปรับปรุงระบบประกัน สุขภาพ เพื่อลดภาระการพึ่งพารายได้จาก
รัฐบาล
4. นโยบายด้านการศึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
4.1 เร่งปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบให้สัมพันธ์เชื่อมโยงกัน
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยปฏิรูปให้มี
ความเชื่อมโยงกันทั้งหลักสูตรและการเรียนการสอน ให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงและสอดคล้องกับการเรียนรู้
ยุคใหม่ การพัฒนาครู และการพัฒนาระบบการทดสอบ การวัดและประเมินผลที่ได้มาตรฐานและเชื่อมโยงกับ
หลักสูตรและการเรียนการสอน และการพัฒนาผู้เรียน
4.2 ปฏิรูประบบผลิตและพัฒนาครู
ให้มีจานวนการผลิตที่สอดคล้องกับความต้องการ มีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการ
สอนตามหลักสูตรปัจจุบัน รองรับหลักสูตรใหม่ และการเรียนรู้ในโลกยุคใหม่ รวมทั้งพัฒนาระบบประเมินวิทย
ฐานะครูให้เชื่อมโยงกับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ดูแลระบบสวัสดิการ และลดปัญหาที่บั่นทอนขวัญกาลังใจของครู
ให้ส่งผลต่อประสิทธิภาพการเรียนการสอนและคุณภาพผู้เรียน
4.3 เร่งนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาใช้ในการปฏิรูปการเรียนรู้
สร้างมาตรฐานการเรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์แบบพกพา (แท็บเล็ต) และพัฒนาเนื้อหาสาระ
พัฒนาครู และการวัดประเมินผลที่ได้มาตรฐาน รวมทั้งเพื่อเป็นเครื่องมือให้เกิดระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตใน
สังคมไทย
ทั้งนี้ แท็บเล็ตเป็นเรื่องสาคัญหนึ่งในนโยบายการศึกษาของรัฐบาล ที่ผ่านมาเรามักจะเน้นเฉพาะ
การจัดให้เด็กได้มีแท็บเล็ต ซึ่งเป็นรายละเอียดว่าเด็กจะได้เมื่อไร จานวนเท่าไร คืบหน้าไปแล้วอย่างไร หรือมี
เนื้อหากี่รายกี่ชิ้น แต่เรื่องใหญ่กว่าที่จะต้องเร่งพัฒนา คือ "เนื้อหาสาระ" เพื่อจะให้มีทั้งเนื้อหาที่ควรรู้ รูปแบบ
ของแบบทดสอบ แบบฝึกหัด เทคนิค นวัตกรรมใหม่ๆ ที่ให้เด็กใช้กับแท็บเล็ต เพื่อทาให้ การเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพ ได้ผลจริง เด็กได้รับผลที่ดีในการใช้งานดีกว่าไม่ใช้แท็บเล็ต ที่ต้องโยงไปกับการเรียนรู้ในโลกยุค
ใหม่ที่มีข้อมูลข่าวสารไม่จากัด ซึ่งหมายถึงจะต้องมีการพัฒนาครู เพื่อให้เข้าใจการสอนที่มีเนื้อหาสาระแบบนี้
เพราะในโลกยุคใหม่ เราไม่สามารถสอนแบบเดิม เช่น ให้เด็กค้นหาว่าคานี้แปลว่าอะไร เด็กก็ไปค้นหาในเวลา
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ไม่นาน ก็สามารถตอบได้ แต่จะทาอย่างไรให้การสอนที่ส่งเสริมให้เด็กได้รู้จักค้นหา คิด วิเคราะห์ ทาความ
เข้าใจ และสามารถตั้งคาถามได้เอง ฯลฯ ซึ่งเนื้อหาที่บรรจุลงในแท็บเล็ตจะต้องมีมาตรฐานที่ผู้เชี่ ยวชาญบอก
ได้ว่า เนื้อหาสาระใดจะช่วยสร้างเด็กได้จริง เป็นประโยชน์จริง ไม่ใช่ใครคิดหรือประดิษฐ์แบบเรียน แบบฝึกหัด
เนื้อหาสาระอะไรขึ้นมาได้ ก็บรรจุลงไปในแท็บเล็ต ซึ่งตรงนี้ยังขาดอยู่ และเป็นเรื่องเร่งด่วนที่จะต้องดาเนินการ
ต่อไป
4.4 พัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษาให้มีมาตรฐานเทียบได้กับระดับสากล ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของประเทศ
โดยผลักดันให้เกิดการใช้กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ มาใช้กาหนดทักษะความรู้
ความสามารถที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ ผู้มีงานทา เพื่อให้เกิดความก้าวหน้า ได้รับค่าตอบแทนตาม
สมรรถนะที่เพิ่มขึ้น โดยไม่ขึ้นกับวุฒิการศึกษาทั้งแบบอนุปริญญาหรือปริญญา
ความหมายคือ อาชีพนี้ ระดับนี้ มีความสามารถทางสมรรถนะมากเพียงใด อันจะช่วยทาให้สถาน
ประกอบการหรือกิจการต่างๆ เพิ่มผลผลิตได้มากน้อยเพียงใด และจะแปรกลับมาเป็นรายได้ค่าตอบแทน ทั้งนี้
คุณวุฒิวิชาชีพบางประเภท แม้ผู้ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพประเภทนั้นไม่จบปริญญาตรี แต่อาจจะมีรายได้
หรือเงินเดือนสูงกว่าผู้จบปริญญาตรีก็ได้ ส่งผลถึงเส้นทางความก้าวหน้าทางอาชีพและรายได้ และทาให้คน
ต้องการเข้ามาเรียนสายอาชีวศึกษามากขึ้น ซึ่งนาไปสู่การเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาต่อสามัญเป็น 50:50
เพราะเป็นความก้าวหน้ามีรายได้สูง มีสมรรถนะ ทั้งยังส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีของการอาชีวศึกษาด้วย
4.5 ส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาเร่งพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน มากกว่าการขยายเชิงปริมาณ
ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัต กรรมและเทคโนโลยี โดยให้มีการจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษาของ
ไทย เพื่อเป็นแนวทางพัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน และจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพัฒนาสู่การ
เป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก (World Class University) ให้มากขึ้น
รมว.ศธ.กล่าวว่า การจัดอันดับมหาวิทยาลัยของไทยนั้น เป็นเรื่องที่ต้องแลกเปลี่ยนความเห็น หาองค์
ความรู้มากพอสมควร เพื่อให้เห็นพ้องต้องกัน เพราะมหาวิทยาลัยของไทยที่ติดอันดับในกลุ่ม 351-400 มีเพียง
แห่งเดียวเท่านั้น ส่วนมหาวิทยาลัยที่เหลือจะมีคุณภาพอย่างไร คาตอบคือไม่ค่อยมีใครทราบมากนัก ซึ่งคาถาม
คื อ เราจะพั ฒ นาการอุ ด มศึ ก ษาอย่ า งไร หากใช้ ค วามคิ ด ว่ า ท าอะไรได้ ดี ที่ สุ ด ก็ ท ากั น ไป แต่ ก ารที่ จ ะรู้ว่า
มหาวิทยาลัยใดสอนเป็นอย่างไร แนวทางหนึ่งคือเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ แต่อีกแนวทาง
หนึ่งคือ ควรให้มีการเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยด้วยกันเอง โดยใช้กติกาหรือเงื่อนไขที่เหมาะสมและเป็น
สากล เพื่อให้คนในวงการศึกษาได้ทราบว่ามหาวิทยาลัยต่างๆ เป็นอย่างไร และมหาวิทยาลัยก็จะทราบว่า
ตัวเองเป็นอย่างไร ประการสาคัญคือทั้งสังคมก็จะได้รับทราบว่ามหาวิทยาลัยต่างๆ เป็นอย่างไรด้วย ไม่ใช่เกิด
ความรู้สึกว่าหากมาจากมหาวิทยาลัยนี้ ก็รู้สึกจะเข้าท่าดี แต่มาจากอีกมหาวิทยาลัยก็รู้สึกจะไม่ค่อยเก่งด้านนั้น
อันนี้ถือเป็นความรู้สึกและประสบการณ์ตรงเท่านั้น ไม่ได้อาศัยการวิเคราะห์และการประเมินที่เป็นระบบ
ดังนั้น สาระสาคัญของนโยบายนี้ คือ ต้องการให้มีกระจก เพื่อให้มหาวิทยาลัยส่องตัวเอง และ
ต้องการให้สังคมช่วยกันผลักดัน เพราะมหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานที่ต้องให้ความเป็นอิสระ ให้มหาวิทยาลัยคิด
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เอง ไม่ใช่เป็นการสั่งการจากรัฐมนตรี ขณะเดียวกันสังคมก็ต้องคิดกลไกว่าจะผลักดันให้มหาวิทยาลัยพัฒนา
ก้าวหน้าได้อย่างไร ความหมายในแง่นี้คือ สังคมกับมหาวิทยาลัยไม่เป็นอิสระจากกัน
4.6 ส่งเสริมให้เอกชนและทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมจัดและสนับสนุนการศึกษามากขึ้น
สนั บ สนุ น ความร่ ว มมื อ แบบเป็ น หุ้ น ส่ ว นทางการศึ ก ษารั ฐ และเอกชน (Public Private
Partnership) ตลอดจนเปิดโอกาสให้เอกชนมีส่วนร่วมในการออกแบบหลักสูตร เป็นวิทยากร สนับสนุนการ
ฝึกงานและเรียนรู้การทางานจริ งในสถานที่ทางาน โดยในส่วนของการอาชีวศึกษานั้น การที่ภาคเอกชนเข้า
มาร่วมจัดการศึกษาแบบทวิภาคี ก็ยังไม่เพียงพอ แต่ต้องร่วมจัดการศึกษาตลอดกระบวนการ คือต้องการ
หลักสูตรหรือกระบวนการแบบใด ต้องมากาหนดหลักสูตรร่วมกัน รัฐมีหน้าที่สนับสนุนส่งเสริมและอาศัย
ภาคเอกชนให้มามีบทบาทในการจัดการศึกษาให้มากขึ้น โดยรัฐควรมีหน้าที่ในการกากับควบคุมเท่าที่จาเป็น
เพื่อรักษาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาเท่านั้น ไม่ควรมุ่งกากับควบคุมหรือห้ามเอกชน
4.7 เพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มอายุได้รับบริการการศึกษาอย่างมีคุณภาพ โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาส และการ
พัฒนากองทุนเงินกู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (ICL) ให้สามารถเป็นกลไกในการพัฒนาคุณภาพ เพิ่มโอกาส
และผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ โดยขอให้ดาเนินการให้เป็นไปตามแนวคิดของ
กองทุน ICL ตามที่ได้ก่อตั้งหรือริเริ่มขึ้นมา ซึ่งต้องอาศัยผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้สนใจที่เคยดาเนินการ เข้ามาช่วย
ดาเนินการอย่างจริงจัง
4.8 พัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ด้วยการสนับสนุนและพัฒนาการศึกษาและสถานศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้สอดคล้อ งกับ
เศรษฐกิจ สังคม อัตลักษณ์ และความต้องการประชาชนในท้องถิ่น โดยให้ความสาคัญกับความปลอดภัย การ
สร้างขวัญกาลังใจให้กับนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา
5. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565)
สาระส าคัญกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) ออกแบบโดย
ค านึ ง ถึ ง มิ ติ บู ร ณาการและองค์ ร วมของการพัฒ นาอุ ดมศึ ก ษาเพื่อ ก าหนดทิศ ทางยุท ธศาสตร์ ( Strategic
direction) โดยมีสาระหลัก 2 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 ภาพอนาคตที่จะมีผลกระทบต่อโลก ประเทศและอุดมศึ กษา มี 7 ประเด็นประกอบด้วย
1) ความเปลี่ยนแปลงด้านประชากร 2) พลังงานและสิ่งแวดล้อม 3) การมีงานทาและตลาดแรงงานในอนาคต
4) การกระจายอานาจการปกครอง 5) การจัดการความขัดแย้ง และความรุนแรง 6) เยาวชนนักศึกษา และ
บัณฑิตในอนาคต 7) เศรษฐกิจพอเพียง
ส่วนที่ 2 ประเด็น ทิศทาง และนโยบายของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาวมี 9 ประเด็นประกอบด้วย
1) รอยต่อการศึกษาระดับอื่น 2) การแก้ปัญหาอุดมศึกษาในปัจจุบัน 3) ธรรมภิบาลและการบริหารจัดการ
อุดมศึกษา 4) บทบาทของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 5) การเงิน
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อุดมศึกษา 6) การพัฒนาบุคลากรในอุดมศึกษา 7) เครือข่ายอุดมศึกษา 8) การพัฒนาอุดมศึกษาในเขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 9) โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเรียนรู้
เป้าหมาย ของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) เมื่อสิ้นสุดแผนใน
ปี พ.ศ. 2565 คื อการ “ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสามารถ
ปรับตัวสาหรับงานที่เกิดขึ้นตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสร้างความรู้และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศในโลกาภิวัฒน์ สนับสนุน การพัฒนาที่ยั่งยืนของท้องถิ่นไทย โดยใช้
กลไกของธรรมภิบ าล การเงิน การกากับ มาตรฐาน และเครือข่า ยอุดมศึกษาบนพื้นฐานของเสรีภาพทาง
วิชาการ ความหลากหลาย และเอกภาพเชิงระบบ”
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
6.1 ทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ตามกรอบระยะเวลา 15 ปี (พ.ศ. 2552 - 2566)
จุ ดเริ่ มต้น ของการขับ เคลื่ อนและพัฒ นา ประกอบด้ว ยทุน (Capital) ดังต่อไปนี้ ทุนทางด้า น
บุคลากร ทุนทางด้านทางกายภาพ ทุนทางด้านองค์ความรู้และวัฒนธรรม ทุนทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ทุนทางด้านเงินทุน ซึ่งทุนเหล่านี้จะไปเอื้อต่อการพัฒนาที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ การสร้างมูลค่าเพิ่ม ภูมิ
ปัญญา การเชื่อมโยง และสภาพคล่อง ตามลาดับ ซึ่งต้องมีการจัดการทางด้าน IT (IT Management)
และสร้างการเชื่อมโยงคุณค่า (Value Management) โดยใช้ภารกิจทั้ง 4 ด้าน เป็นกระบวนการ (Process)
คือ ภารกิจด้านงานวิจัย ภารกิจด้านการเรียนการสอน ภารกิจด้านการบริการวิชาการแก่สังคม และภารกิ จ
ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนาธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
จากประเด็นข้อท้าทาย ได้นามากาหนดทิศทางการพัฒนาตามกรอบของจุดมุ่งหมาย วัตถุประสงค์ และ
ภารกิจของมหาวิทยาลัย ได้ดังต่อไปนี้
มหาวิทยาลัยเสมือน (Virtual หรือ E-University) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนามุ่งมั่นใช้
เทคโนโลยี ส ารสนเทศในการบริ หารจั ด การให้ ครบทุ ก ภารกิจ ไม่ว่า จะเป็น E-Learning, E-Research, EService, E-Office และ E-Library เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นสังคมแห่งองค์ความรู้ (Knowledge
Society) มีความร่วมมือกับนานาอารยประเทศ (International Collaboration) ทั้งนี้เพื่อให้เกิดเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ ที่เกิดจากการรวมศาสตร์หลาย ๆ ศาสตร์เข้าด้วยกัน (Emerging Technology)
การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life - Long Learning) ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนาเองจะต้องคานึงถึง เพราะในอีก 15 ปี ข้างหน้า สังคมจะเป็นสังคมแห่งองค์ความรู้ ทุกกลุ่มงานอาชีพ
จาเป็นต้องมุ่งสู่สังคมแห่งองค์ความรู้ นอกจากปฏิบัติเป็นแล้ว ยังคงต้องคิดเป็นด้วย ดังนั้น มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเองจาเป็นต้องมุ่งพัฒนาสังคมให้เป็นสังคมที่มีแ ต่ความห่วงใยและแบ่งปัน (Care
and Share) ซึ่งกันและกัน
สังคมแห่งความรู้และภูมิปัญญา (Intelligence Society) เป็นสังคมที่อุดมด้วยองค์ความรู้และภูมิ
ปั ญ ญา ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ยกระดั บ และพั ฒ นาให้ เ กิ ด อั จ ฉริ ย ะองค์ ค วามรู้ ใ นเชิ ง บู ร ณาการด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
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เทคโนโลยี เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคม ชุมชน ซึ่งจาเป็นต้องมีการเชื่อมโยงภูมิปัญญาด้วยเทคโนโลยีที่
ทันสมัย
ความเป็นคนที่สมบูรณ์ (Humanization) นับว่าเป็นสิ่งท้าทายที่สาคัญมากของทุกองค์กร หากองค์กร
มีความเข้าใจกับเป้าหมายและปรัชญาขององค์กรในทิศทางเดียวกัน และที่สาคัญต้องเข้าใจต่อสังคมที่อุดมด้วย
ความรู้และภูมิปัญญาแล้ว ก็จะส่งให้มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
เทคโนโลยีที่เกิดจากการผสมผสานจากหลาย ๆ ศาสตร์ (Emerging Technology) ทั้งนี้เพื่อมุ่งมั่น
ให้เกิดเทคโนโลยีใหม่ ๆ (Emerging Technology) โดยการบูรณาการจากศาสตร์ต่าง ๆ ซึ่งเป็นกระบวนการ
เรียนรู้แบบใหม่ เพื่อการระดมสมองจากความรู้ที่หลากหลาย การคิดร่วมกัน เห็นพ้องร่วมกัน บนพื้นฐานข้อมูล
ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันและให้มีการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
มุ่ ง สู่ ค วามเป็ น สากล (Internationalization) ยุ ค ของโลกาภิ วั ต น์ มี ผ ลกระทบโดยตรงต่ อ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาในอนาคตที่ต้องสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล โดยมีทิศทางในการ
สร้ า งเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ทั้ ง ในและต่ า งประเทศ (International Collaboration) ไม่ ว่ า จะเป็น ภารกิจ
ทางด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริหารจัดการ
ความเป็นมืออาชีพและนักปฏิบัติ (Hands-on Professional Graduates) ซึ่งนับว่าเป็นค่านิยม
ร่วม (core value) ที่สาคัญอันหนึ่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยมีทิศทางจัดการเรียนการ
สอนให้มีความเชี่ยวชาญเป็นนักปฏิบัติควบคู่ไปกับการคิดเป็น ตลอดจนพัฒนามาตรฐานวิชาชีพการเป็นนัก
ปฏิบัติ พัฒนาองค์ความรู้ให้งานวิชาการก้าวทันการเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นสากล พัฒนาสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือทางวิชาการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในการ
เรียนการสอน
ความยั่ ง ยื น ทางด้ า นสั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ ม (Sustainable; Social & Environment) มุ่ ง ไปที่
ภารกิจการวิจัย การบริการวิชาการ และ โดยมีทิศทางการพัฒนาการวิจัยในเรื่องของสิ่งแวดล้อม สาหรับ
ภารกิจการบริการวิชาการนั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนามุ่งมั่ นสู่การพัฒนาสังคมให้เป็นสังคมที่
เกื้อกูลและแบ่งปันซึ่งกันและกัน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ ส่วนภารกิจทะนุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อมนั้น จะมุ่งพัฒนาเทคโนโลยีผสมผสานมาประยุกต์สืบค้น เก็บรักษา บูรณะ
และถ่ายทอดการทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม โดยการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและ
ภายนอกพื้นที่เพื่ออนุรักษ์สืบทอดไปถึงอนุชนรุ่นหลัง
การพึ่งพาตนเอง (Autonomy) ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้มีธรรมภิบาลและมีความทันสมัย
ต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงผสมผสานการบริหารจัดการร่วมกับเขตพื้ นที่เป็นเครือข่ายความร่วมมือเพื่อให้เกิด
ความเข้มแข็งพึ่งตนเองและเลี้ยงตัวเองได้
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ความสัมพันธ์ระหว่างภารกิจทั้ง 4+1 ด้าน และข้อท้าทาย (Flagships) ทั้ง 9













การกาหนดทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาในอนาคตอีก 15
ปีนั้น ได้กาหนดบนพื้นฐานศักยภาพของพื้นที่เป็นหลัก ทั้งนี้เทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นนั้นจาเป็นต้องสอดคล้องกับ
สภาพพื้นที่ของภาคเหนือ ดังนั้นกล่าวโดยสรุปในภาพรวมของพื้นที่ภาคเหนือ สามารถสรุปได้ดังนี้คือ
 พื้นที่สูงตอนบน (ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ป่าไม้ แม่น้า ลาธาร ภูเขา เป็นต้น)
 พื้นที่ราบลุ่มตอนล่าง (พืชไร่ และปศุสัตว์)
 ชายแดนติดต่อกับ GMS และ East – West Corridor
 ศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจของพื้นที่ (การเกษตร การท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม หัตถกรรม
สมุนไพรและสุขภาพ)
จากสภาพของภาคเหนื อ ดั ง ได้ ก ล่ า วข้ า งต้ น แล้ ว สามารถก าหนดทิ ศ ทางของเทคโนโลยี ที่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาสามารถที่จะเข้าไปมีบทบาทต่อสังคม ชุมชนในฐานะที่เป็นสถาบัน
ทางการศึกษาโดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อให้เกิดคุณค่าร่วมได้เป็น 4 กลุ่ม ดังนี้
1) กลุ่ม Green and Clean Technology
เทคโนโลยีนี้ครอบคลุมถึงเทคโนโลยีสะอาดและรักษาสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้รวมถึงเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
กั บ พลั ง งาน (Energy) อาหาร (Food) การจั ด การของเสี ย ( Waste Management) และรวมถึ ง
เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) เป็นต้น
2) กลุ่ม Logistic Technology
สภาพภูมิประเทศของภาคเหนือมีความเหมาะสมมากที่ต้องคานึงถึงเทคโนโลยีนี้โดยเฉพาะสินค้า
ทางการเกษตรจากภาคเหนือทุกปีจะเกิดปัญหามาโดยตลอด หากมีการศึกษาอย่างจริงจัง ปัญหาสินค้าทาง
การเกษตรอาจจะไม่ปัญหาอีกต่อไป
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3) กลุ่ม ICT
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะมีบทบาทมากในยุคสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ใน
อีก 15 ปี ไม่ว่าจะเป็นการศึกษา การวิจัย การบริการ วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการ การท่องเที่ยว
ภูมิปัญญา เป็นต้น
4) กลุ่ม Fine Art Technology
ศิลปวัฒนธรรมของสังคมในอนาคตจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้เทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืน แต่ต้องอยู่บน
พื้นฐานของความยั่งยืนและสอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมความเป็นเอกลักษณ์ของสังคม ชุมชน
อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีทั้ง 4 กลุ่มนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาในฐานะมหาวิทยาลัย
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะต้องเป็นที่พึ่งของสังคมและชุมชนในภาคเหนือ
6.2 กรอบแผนพัฒนาระยะยาว
เนื่ อ งจากการเปลี่ ย นแปลงในด้ า นต่ า งๆ ทั้ ง ในและต่ า งประเทศดั ง กล่ า วมาแล้ ว ข้ า งต้ น ส่ ง ผลให้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ต้องเตรียมความพร้อมและปรับเปลี่ยนให้มีการบริหารเปลี่ยนแปลงที่
ดีและยั่งยืนด้วยการจัดทาแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2552 2566) ทั้งนี้เพื่อเป็นกรอบรองรับการพัฒนาเทคโนโลยี การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมแห่งภูมิปัญญาและการ
เรี ย นรู้ ในอนาคต โดยเฉพาะการผลิ ตกาลั งคนให้เป็นนักปฏิบัติผ นวกกับนักคิดทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี การพัฒนาทักษะใหม่ ๆ ให้กับแรงงานไทย สร้างงานวิจัยและพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาสังคมชุมชน
โดยเฉพาะในเขตภาคเหนือของประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยื น ใน
ขณะเดียวกันบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาทุกคนจะต้องทางานและอยู่ได้บนพื้นฐาน
และสภาพแวดล้อมที่มีความสุข มีความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กรเพื่อนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ให้บรรลุเป้าหมายได้ในอนาคต กรอบแผนการพัฒนาระยะยาวของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
นั้ น ได้มีการวิเคราะห์เป็ นลาดับ ขั้นตอนบนพื้นฐานข้อมูล และการมีส่ว นร่วมของบุคลากรทั้งในและนอก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
เป้าหมายสาคัญของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ต้องการ“ให้มหาวิทยาลั ยเป็น
สถาบันอุดมศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่
เน้นการปฏิบัติ ทาการสอน ทาการวิจัย ผลิตครูวิชาชีพ ให้บริการทางวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแก่สังคม ทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยให้ผู้สาเร็จอาชี วศึกษามี
โอกาสในการศึกษาต่อด้านวิชาชีพเฉพาะทางระดับปริญญาเป็นหลัก ” มหาวิทยาลัยจึงได้จัดทาแผนพัฒ นา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในระยะยาว 15 ปี (พ.ศ. 2552 – 2566) นี้ขึ้น โดยแยกตามภารกิจ
ด้านต่างๆ ทั้ง 4 ด้าน ดังนี้
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6.2.1 เป้าหมายยุทธศาสตร์ด้านการเรียนการสอน
เพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีจิตสานึกที่ดีในสังคมองค์ความรู้มีทักษะและความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพที่ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นสากลโดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือ บนพื้นฐานการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ใช้ในการบริหารจัดการ การเรียนการสอน
6.2.2 เป้าหมายยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย
เพื่อยกระดับและพัฒนาให้เกิดอัจฉริยะองค์ความรู้ในเชิงบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ด้วยจิตสานึกนักวิจัยที่ดี เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคม ชุมชน
6.2.3 เป้าหมายยุทธศาสตร์ด้านการบริการวิชาการ
เพื่อให้ผู้รับบริการเข้าถึงเครือข่ายความร่วมมือการให้บริการที่มีจิตสานึกที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
และนาองค์ความรู้ไปพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
6.2.4 เป้าหมายยุทธศาสตร์ด้านการทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม
เพื่อยกระดับและพัฒนาจิตสานึกของคนในสังคม ชุ มชน รักและหวงแหนศิลปวัฒนธรรมและรักษา
สิ่งแวดล้อม โดยใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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7. การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม (SWOT Analysis) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา เชียงราย ที่ส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ นาไปสู่การกาหนดวิสัยทัศน์
พันธกิจ เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ และเป้าหมาย มีดังนี้
Strengths (จุดแข็ง)
Weaknesses (จุดอ่อน)
S1 หลั กสู ตรที่เปิ ดสอนมีความสอดคล้ องกับ ความ W1 หลั ก สู ต รที่ เ ปิ ด สอนมี ร ายวิ ช าที่ เ น้ น ภาค
ต้องการของภาคอุตสาหกรรม และภาคธุรกิจ
ภาคปฏิบัติทางวิชาชีพมีจานวนน้อย
S2 หลักสูตรที่เปิดสอนได้รับการพัฒนา และส่งเสริม W2 ระบบการส่ งเสริมให้นักศึกษาประกอบอาชีพ
แนวทางวิธีการสอนที่เน้นให้นักศึกษาเกิดองค์
อิสระยังไม่ครอบคลุม
ความรู้ ทักษะ เจตคติ และความคิดสร้างสรรค์ W3 ขาดการสื่อสารหลักสูตรด้านทักษะวิชาชีพแก่
ในการดาเนินชีวิต
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
S3 มีรูปแบบการเรียนการสอน ที่เป็นการฝึกปฏิบัติ W4 ขาดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการการทวน
เพื่อให้ผู้เรียนเป็นนักปฏิบัติ (Hand On)
สอบผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรที่เปิดสอน
S4 หลั ก สู ต รที่ เ ปิ ด สอนด้ า นวิ ศ วกรรมศาสตร์ W5 ขาดการวิจัยปัญหาและผลกระทบด้านการเปิด
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รั บ การรับรอง
– ปิด หลักสูตร
จากสภาวิชาชีพมาตรฐานด้านวิศวกรรม
W6 ขาดการจั ด การระบบการบ ารุ ง รั ก ษาสิ่ ง
S5 อาจารย์ผู้สอนมีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการ
สนั บ สนุ น ด้ า นกา รเรี ย นกา รส อน ที่ เ ป็ น
สอนเฉพาะด้าน
มาตรฐาน
S6 อาจารย์ผู้สอนมีจานวนเพียงพอ และมีคุณวุฒิ
W7 งบประมาณสนับสนุนด้านการเรียนการสอน
ตรงกับหลักสูตรที่สอน รวมถึงได้รับการพัฒนาใน
และการพัฒนาบุคลากรด้านงานบริการวิชาการ
ด้านต่างๆอย่างต่อเนื่อง เช่น การพัฒนาวิธีการ
ที่ไม่เพียงพอ
สอน พัฒนาหลักสูตร พัฒนางานวิจัยและเรียน W8 ระบบการประเมิ น ผลการบริห ารจั ด การด้า น
ต่อในระดับที่สูงขึ้น เป็นต้น
การศึกษาไม่มีประสิทธิภาพ
S7 อาจารย์ ผู้ ส อนมี ผ ลงานวิ จั ย และผลงานทาง W9 มีโ ครงสร้า งองค์กรที่ทาให้ อานาจ หน้า ที่ ทับ
วิชาการที่เผยแพร่ในระดับชาติ และนานาชาติ ซ้อน
S8 อาจารย์ ผู้ ส อนมีความพร้ อมในการพัฒ นาการ
และไม่ชัดเจน ทาให้มีปัญหาในระบบการทางาน
เรี ย นการสอนอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง มี ค วามสามั ค คี
และการสื่อสารองค์กร
ทางานร่วมกันเป็นทีมได้ดี
W10 ทาเลที่ตั้งของมหาวิทยาลัยอยู่ไกลตัวเมือง ทา
S9 มีงานวิจัย งานบริการวิชาการที่สามารถพัฒนา
ให้ ไ ม่ ส อดคล้ อ งกั บ พฤติ ก รรมและความน่า น
ศักยภาพของผู้สอน ผู้เรียน และธุรกิจ สังคม +
สนใจของผู้เรียนซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมาย
ชุมชนได้อย่างแท้จริงและต่อเนื่อง
W11 งบประมาณทุนสนับสนุนภายนอกมีจานว
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Strengths (จุดแข็ง)

Weaknesses (จุดอ่อน)

S10 มีหน่วยงานบริการบริการวิชาการที่บูรณาการ
การจัดการความรู้ด้านวิชาการระหว่าง
มหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก เช่น ศูนย์
ทดสอบ, คลินิกเทคโนโลยี และศูนย์ให้
คาปรึกษาด้านบัญชี เป็นต้น
S11 มี ร ะบบเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงาน
ภายนอก
S12 มี ก ารจั ด การเรี ย นการสอนโครงการพิ เ ศษ
ร่วมกับสถานประกอบการ โครงการร่วมบริษัท
เซ็นทรัลกรุ๊ป ดีบีไอ เป็นต้น
S13 มีสถานที่ศูนย์รวมจิตใจ และจัดกิจกรรมสาน
ความสัมพันธ์ สร้างความสามัคคีของบุคลากร
และนักศึกษา เช่น ลานธรรมพระเจ้าทันใจ
S14 มีกิจ กรรมทานุ บ ารุ งศิล ปวัฒ นธรรมที่ชั ด เจน
รวมทั้งการบูรณาการกิจกรรมร่วมกับหน่วยงาน
ภายนอก
S15 มีหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นให้กับนักศึกษา +
และบุคคลภายนอก
S16 พื้นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยอยู่ในเขตสี่เหลี่ยม
เศรษฐกิจและพื้นที่การขยายตัวของเขต
เศรษฐกิจพิเศษ
S17 มี ส ถานที่ อาคารเรี ย น และครุ ภั ณ ฑ์ ทาง
การศึกษาที่เพียงพอต่อการจัดการศึกษา
S18 มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาที่สามารถดูแลผู้เรียน
ได้อย่างใกล้ชิด
S19 ค่า ใช้จ่ า ยส าหรั บ การเรี ย นและการดารงชีวิต
ค่ อ น ข้ า ง ถู ก ม า ก เ มื่ อ เ ป รี ย บ เ ที ย บ กั บ
สถาบันการศึกษาอื่นในระดับเดียวกัน หรือใน
พื้นที่ใกล้เคียง

W12 อาจารย์ผู้สอนได้รับภาระงานที่ค่อนข้างมาก
และหลายด้ า น ซึ่ ง อาจส่ ง ผลกระทบต่ อ การ
เรี ย นการสอน และการสร้ า งงานวิ จั ย ที่ มี
คุณภาพ
W13 ขาดแผนการบู ร ณาการงานท านุ บ า รุ ง
ศิล ปวัฒ นธรรมในระดั บ หลั กสู ตร คณะ และ
พื้นที่
W14 ขาดการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยในการผลิต
บัณฑิต
W15 ภาษาอังกฤษอาจารย์ผู้สอนส่วนใหญ่ยังไม่ได้
มาตรฐาน (ผ่านเกณฑ์)
W16 ขาดแผนการส่งเสริมการตลาดด้านหลักสู ตร
น้อย
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Opportunities (โอกาส)
O1 มี เ ครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ จากทั้ ง ภาครั ฐ และ
เอกชน ในการเรียนการสอน การพัฒนาคุณภาพ
นั กศึกษา และกิจ กรรมอื่น ๆ ทั้ง สหกิจศึก ษา
งานวิจัย และบริการวิชาการ
O2 โมเดลเศรษฐกิจของประเทศไทย Thailand 4.0
มี ค ว า ม จ า เ ป็ นต้ อ ง ใ ช้ บุ ค ลา ก รทา งด้ า น
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และบริหารธุรกิจ และ
เปิดโอกาสในการแข่งขัน Tech Start Up ด้าน
เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ในระดับชาติ
O3 จากนโยบายของรัฐบาลที่เน้นด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี จึ ง ส่ ง ผลให้ ท างมหาวิ ท ยาลั ย
ได้รั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณการเรียนการ
สอนและโครงการพัฒนาด้านต่างๆ เช่น STEM,
Start Up
O4 การเปิ ด ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น ASEAN
และความร่ ว มมือทางการค้า ระหว่างประเทศ
อื่น ๆ ทาให้เกิดการจ้ า งงานในด้านต่างๆ และ
เฉพาะทางมากขึ้น
O5 วิวัฒนาการสังคมสื่ออิเล็กทรอนิกส์มีการพัฒนา
สู่การจัดการเรียนการสอนมากขึ้น
O6 ระดั บ รายได้ / เศรษฐกิ จ ครอบครั ว ของกลุ่ ม
ผู้ เรี ย นส่ ว นใหญ่อยู่ ในระดับ ปานกลางหรือต่ า
สามารถมีโอกาสเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยฯ ได้
เ นื่ อ ง จ า ก ท า ง ม หา วิ ท ย า ลั ย ฯ มี ก า รเก็ บ
ค่า ลงทะเบี ย น ในราคาที่ถูกมากเมื่อเทียบกับ
สถาบันการศึกษาอื่น
O7 ได้รับโอกาส และความเชื่อมั่น จากองค์กรต่างๆ
ให้บุคลากร ได้เข้าไปดู แล ช่วยเหลือ และเป็นที่
ปรึกษา เช่น SME OTOP วิสาหกิจ ชุมชน ทาให้
ได้มีโอกาสเพิ่มองค์ความรู้ให้เกิดขึ้น ทั้งกับ ตัว
ผู้สอน ผู้เรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

Threats (อุปสรรค)
T1 การเปลี่ยนแปลงระบบ กฎระเบียบทางการ
ศึกษา
T2 รัฐบาลมีนโยบายในการจัดการศึกษาที่ไม่ชัดเจน
ส่ ง ผลให้ สถาบั น การศึ ก ษาต่า งๆ ต้ อ งแข่ ง ขั น
ลูกค้า(ผู้เรียน) และมีพื้นที่ในการรับผู้เรีย นทับ
ซ้อนกัน
T3 เนื่องจากประเทศไทยเข้าสู่ภาวะสังคมผู้สูงอายุ
และอัตราการเกิดชองประชาชนลดลง จึงอาจ
ทาให้มีผู้ที่จะเข้าสู่สถาบันการศึกษาลดลง
T4 สื่ อ สั ง คมออนไลน์ ส่ ง ผลกระทบการต่ อ การใช้
ชีวิตประจาวันและความสัมพันธ์ของคนในสังคม
T5
T6 ภาวการณ์ ตั ด สิ น ใจเรี ย นของกลุ่ ม นั ก เรี ย น
นักศึกษาเกิดตามกระแสนิยม มากกว่าการเลือก
เรียนตามตลาดแรงงานหรือสถานประกอบการ
ต้องการ
T7 เกณฑ์หรือเงื่อนไขในการของทุนสนับสนุน การ
วิจัยที่สูงและมีการแข่งขันที่สูงขึ้น
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Opportunities (โอกาส) ต่อ
O8 ผู้ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน ธุรกิจและ
อุ ต สาหกรรม ให้ ก ารยอมรั บ และเชื่ อ มั่ น ใน
ม า ต ร ฐ า น ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น ข อ ง ท า ง
มหาวิทยาลัยซึ่งส่งผลให้ภาวะการมีงานทาของ
บัณฑิตอยู่ในเกณฑ์ที่ดี
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ส่วนที่ 4
ยุทธศาสตร์และแผนการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
ระยะ 5 ปี พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565
การพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลล้ า นนา พ.ศ.2561-2565 ครอบคลุ ม ทิ ศ ทาง
การขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตามกรอบระยะเวลา 15 ปี (พ.ศ. 2552 2566) ที่มุ่ งผลิ ตกาลั งคนทางด้า นวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตลอดจนพัฒ นาทักษะและขีด
ความสามารถให้กับแรงงานไทย เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ สร้างงานวิจั ยที่มีผลกระทบเชิง
บวกต่อเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม ชุมชนและวัฒนธรรม และนาไปสู่การใช้ ประโยชนในเชิงพาณิชย์ เพื่อตอบสนอง
ต่อการพัฒนาพื้น ที่บนฐานทรัพยากรที่มีอยู่ อันนาไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยในช่วงยุทธศาสตร์ และ
แผนการพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลล้ า นนา เชี ย งราย ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561-2565 นี้ ไ ด้
ตั้งเป้าหมายและอัตลักษณ์ ดังนี้
เป้าหมาย
1. มทร.ล้านนา ชร. สามารถเพิ่มจานวนนักศึกษาได้ตามเป้าหมาย
2. มทร.ล้านนา ชร. มีระบบกระบวนการและกลไกรองรับการพัฒ นากาลังคนนักปฏิบัติทั้ง กลุ่ ม
ในอุดมศึกษาและนอกอุดมศึกษา
3. มทร.ล้านนา ชร. ให้บริการถ่ายทอดองค์ความรู้ ต่อยอดการประยุกต์งานวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์
สู่สังคม ชุมชน ท้องถิ่น และนามาซึ่งรายได้เข้ามาหวิทยาลัยฯ
4. มทร.ล้านนา ชร. เตรียมความพร้อมก่อนออกนอกระบบและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง
5. มทร.ล้านนา ชร. ตอบสนองต่อโครงการเกษตรอุตสาหกรรมส่งออกภาคเหนือ
6. ส่งเสริมศักยภาพสายสนับสนุนให้เติบโตในทิศทางที่ควรเป็น
7. มทร.ล้านนา ชร. มีการประเมิณความดีความชอบ อย่างโปร่งใส่ ตรวจสอบได้
8. มทร.ล้านนา ชร. จัดตั้งศูนย์ส่งเสริม คุณค่า ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
อัตลักษณ์
“การพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการบริหารจัดการธุรกิจ เพื่อรองรับการ
ขยายตัวด้านการค้าและการบริการในพื้นที่แนวชายแดนในกรอบอนุภาคลุ่มน้าโขง Tread and
Service”
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ตารางความเชื่อมโยงระหว่า ง เป้า หมายหลัก ประเด็น ยุทธศาสตร์ เป้า ประสงค์ ตัวชี้วัด
กลยุทธ์ ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย พ.ศ. 25612565 เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่กาหนดไว้ ประกอบด้วย
เป้าหมายหลักที่ 1 สามารถเพิ่มจานวนนักศึกษาได้ตามเป้าหมาย
เป้าหมายหลักที่ 2 มีระบบกระบวนการและกลไกรองรับการพัฒนากาลังคนนักปฏิบัติทั้งกลุ่ม
ในอุดมศึกษาและนอกอุดมศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการศึกษาเพื่อผลิตกาลังคนนักปฏิบัติ (Hands-On)
เป้าประสงค์
1. บั ณฑิตมีความรู้ มี ทักษะ มีส มรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพสอดคล้องกับความต้องการของผู้
บัณฑิต
2. การเพิ่มกาลังคนนักปฏิบัติได้ตามเป้าหมาย
3. ระบบกระบวนการและกลไกรองรับการพัฒนากาลังคนนักปฏิบัติทั้งกลุ่มในอุดมศึกษาและนอก
อุดมศึกษา
กลยุทธ์
1. ปรับกระบวนการคัดเลือกและร่วมผลิตตัวป้อนสายวิชาชีพ เชิงรุก
2. การพัฒนากระบวนการจัดการศึกษาแบบนักปฏิบัติ Hands-On
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
1. จานวนการรับนักศึกษาใหม่ที่มีสัดส่วนการรับนักศึกษา จากอาชีวศึกษาต่อสายสามัญ เป็น 70:30
2. จานวนเครือข่ายสถานศึกษาที่ออกไปจัดกิจกรรมเพื่อแนะนาหลักสูตร
3. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าศึกษาต่อที่มาจากเครือข่ายสถานศึกษาที่ออกไปแนะแนวหรือจัดกิจกรรม
เพื่อแนะนาหลักสูตร
4. จานวนโรงเรียนเตรียมด้านวิชาชีพ เพื่อผลิตตัวป้อน
5. ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีงานทาหรือ ประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี หลังสาเร็จ
การศึกษา
6. ร้ อ ยละของการทวนสอบผลสั ม ฤทธิ์ ข องนั ก ศึ ก ษาในหลั ก สู ต ร ตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษา
7. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตามกรอบ TQF และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย
(ระดับดีมาก)
8. ร้อยละของหลักสูตรที่มีผลงาน/โครงการ/กิจกรรมของนักศึกษาที่ใช้ทักษะวิชาชีพ ที่ทาให้เกิด
ประโยชน์/มูลค่าเพิ่ม ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
9. ร้อยละความสาเร็จของแผนกิจกรรมนักศึกษา
10. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามแผนกิจกรรมนักศึกษา
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ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5

ความพึงพอใจน้อยที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 – 1.80
ความพึงพอใจน้อย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.81 – 2.61
ความพึงพอใจปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.62 – 3.42
ความพึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.43 – 4.23
ความพึงพอใจมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 – 5.00

เป้าหมายหลักที่ 3 ให้บริการถ่ายทอดองค์ความรู้ ต่อยอดการประยุกต์งานวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์
สู่สังคม ชุมชน ท้องถิ่น และนามาซึ่งรายได้เข้ามาหวิทยาลัยฯ
เป้าหมายหลักที่ 4 ตอบสนองต่อโครงการเกษตรอุตสาหกรรมส่งออกภาคเหนือ
เป้าหมายหลักที่ 5 จัดตั้งศูนย์ส่งเสริม คุณค่า ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อการเติบโตร่วมกับการพัฒนาประเทศ
เป้าประสงค์
1. งานให้บริการถ่ายทอดองค์ความรู้ ต่อยอดการประยุกต์งานวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์สู่สังคม ชุมชน
ท้องถิ่น และนามาซึ่งรายได้เข้ามาหวิทยาลัยฯ
2. งานบริการวิชาการตอบสนองต่อโครงการเกษตรอุตสาหกรรมส่งออกภาคเหนือ
3. จัดตั้งศูนย์ส่งเสริม คุณค่า ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์
1. พัฒนากลไกความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Retention) ภาครัฐ เอกชน
ประชาสังคม ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง ผู้เรียน เครือข่ายสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
2. ใช้วิทยาการ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการขับเคลื่อนพัฒนาท้องถิ่น (สอดคล้อง
พันธกิจ)
3. สร้างหน่วยธุรกิจความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยร่วมกับ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม
สถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ (Public Private Partnership Business Unit)
4. สร้างความตระหนักในคุณค่า ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
(สอดคล้องพันธกิจ)
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
1. มูลค่าที่เกิดจากผลของการผลิตบัณฑิต วิจัย และการบริการวิชาการ ความร่วมมือกับเครือข่าย
ภายนอก ในการพัฒนาพื้นที่เป้าหมายให้มีความมั่นคง และยั่งยืน
2. จานวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนาภายใต้โครงการหลวง/ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ/
ศาสตร์พระราชา
3. จานวนผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์/งานสร้างสรรค์ ที่ได้รับรางวัลระดับชาติ หรือนานาชาติ
4. จานวนผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์/งานสร้างสรรค์ ที่นาไปใช้ประโยชน์
ยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
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5. จานวนผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ เช่น เข้าร่วมประชุมวิชาการ การ
ตีพิมพ์บทความในวารสาร ทั้งระดับชาติ และระดับนานาชาติ
6. มูลค่าจากความร่วมมื อหน่วยธุรกิจระหว่างมหาวิทยาลัยร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชา
สังคม สถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
7. ระดับความสาเร็จของการส่งเสริมให้มีการทานุบารุงศิลปและวัฒนธรรม
ระดับ 1 กาหนดผู้รับผิดชอบในการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ระดับ 2 จัดทาแผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกาหนดตัวบ่งชี้วัดความสาเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนรวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถดาเนินการได้ตามแผน
ระดับ 3 กากับติดตามให้มีการดาเนินงานตามแผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ระดับ 4 ประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ ของแผนด้านทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม
ระดับ 5 นาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และ
จัดเก็บองค์ความรู้ที่มีคุณค่า
8. จานวนองค์ความรู้ด้านศิลปะวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการรักษาสิ่งแวดล้อม ที่ถูกจัดเก็บ
และหรือนาไปใช้ประโยชน์ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (6 องค์ความรู้)

เป้าหมายหลักที่ 6 เตรียมความพร้อมก่อนออกนอกระบบและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง
เป้าหมายหลักที่ 7 ส่งเสริมศักยภาพสายสนับสนุนให้เติบโตในทิศทางที่ควรเป็น
เป้ามหายหลักที่ 8 มีการประเมิณความดีความชอบ อย่างโปร่งใส่ ตรวจสอบได้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์พัฒนาการบริหารจัดการ และการสร้างฐานวัฒนธรรมองค์กร
เป้าประสงค์
1. การเตรียมความพร้อมก่อนออกนอกระบบและสถานะการณ์การเปลี่ยนแปลง
2. การประเมิณความดีความชอบ อย่างโปร่งใส่ ตรวจสอบได้
3. ส่งเสริมศักยภาพบุคลากรให้การเติบโตในสายการปฏิบัติงานและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีความสุข

1.
2.
3.
4.

กลยุทธ์
พัฒนากลไกการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
การจัดการเพื่อสร้างเสถียรภาพการบริหารงาน และความมั่นคงทางการเงิน
บริการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ของมหาวิทยาลัย อย่างรอบด้าน
การพัฒนาตามเอกลักษณ์ของของมทร.ล้านนา เชียงราย
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1.
2.

3.

4.
5.

6.

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
ระดับผลการประเมินของมทร.ล้านนา เชียงรายทางด้านหลักธรรมาภิบาล
ระดับความสาเร็จของการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management :KM)
ระดับ 1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management :KM)
ระดั บ 2 มี ก ารจั ด ท าแผนการจั ด การความรู้ (Knowledge Management :KM) อย่ า งน้ อ ย
ครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย
ระดับ 3 มีการดาเนินงานจามแผนการจัดการองความรู้ (Knowledge Management :KM)
ระดับ 4 มีการสรุปแนวทางที่ดีเพื่อประยุกต์ใช้กับหน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรม
ระดับ 5 มีการเผยแพร่แนวทางปฏิบัติที่ดี
ระดับความสาเร็จของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ระดับ 1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ระดับ 2 มีการจัดทาแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ระดับ 3 มีการดาเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ระดับ 4 มีการประเมินผลความสาเร็จตามแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ระดับ 5 มีการวางแผนปรับปรุงการดาเนินงานของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ร้อยละของการบริหารแผนงาน แผนงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย ภายใต้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ดัชนีวัดความสุขของบุคลากร 15 ขอ คะแนนเต็ม ม็ 45 คะแนน
คะแนน 33 – 45 คะแนน หมายถึง มีความสขมากกว่าคนทั่วไป (good)
คะแนน 27 – 32 คะแนน หมายถึง มีความสุขเท่ากับคนทั่วไป (fair)
26 คะแนนหรือน้อยกว่าหมายถึง มีความสุขน้อยกว่าคนทั่วไป (poor)
ร้อยละของการบริหารงานตามอัตตลักษณ์ของมทร.ล้านนา เชียงราย
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เป้าหมายความสาเร็จของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565)
เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

1. การพัฒนาการศึกษา
1) บัณฑิตมีความรู้ มีทักษะ มี
เพือ่ ผลิตกาลังคนนักปฏิบัติ สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ
(Hands-On)
สอดคล้องกับความต้องการของผู้
บัณฑิต 2) การเพิม่ กาลังคนนัก
ปฏิบัติได้ตามเป้าหมาย
3) ระบบกระบวนการและกลไก
รองรับการพัฒนากาลังคนนัก
ปฏิบัติทั้งกลุ่มในอุดมศึกษาและ
นอกอุดมศึกษา

กลยุทธ์
ชร.1.1 ปรับกระบวนการ
คัดเลือกและร่วมผลิตตัวป้อน
สายวิชาชีพ เชิงรุก

ผลลัพธ์ (KPI)

ผู้รบั ผิดชอบหลัก

2561

2562

2563

2564

2565

คน : ปี

625
(437:188)
(360:265)

835
(585:250)

835
(585:250)

1000
(700:300)

1000
(700:300)

หน่วยงาน

60

60

60

60

60

ร้อยละ

10

10

15

15

20

จานวน

0

1

ร้อยละ

75

80

80

80

95

ร้อยละ

25

25

50

75

100

ชร.7 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตามกรอบ TQF และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของมหาวิทยาลัย (ระดับดีมาก)

ระดับ

ดี

ดี

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

คณะ/สาขา/
หลักสุตร

ชร 8 ร้อยละของหลักสูตรที่มีผลงาน/โครงการ/กิจกรรมของนักศึกษาที่ใช้
ทักษะวิชาชีพ ที่ทาให้เกิดประโยชน์/มูลค่าเพิม่ ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ร้อยละ

80

85

90

95

100

กศ.ช.

ชร. 9 ร้อยละความสาเร็จของแผนกิจกรรมนักศึกษา

ร้อยละ

80

85

90

95

100

กศ.ช.

ชร.10 ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามแผนกิจกรรมนักศึกษา
ระดับ 1 ความพึงพอใจน้อยที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 – 1.80
ระดับ 2 ความพึงพอใจน้อย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.81 – 2.61
ระดับ 3 ความพึงพอใจปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.62 – 3.42
ระดับ 4 ความพึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.43 – 4.23
ระดับ 5 ความพึงพอใจมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 – 5.00

ระดับ

4

4

4

5

5

กศ.ช.

ชร.1 จานวนการรับนักศึกษาใหม่ที่มีสัดส่วนการรับนักศึกษา จากอาชีวศึกษา
ต่อสายสามัญ เป็น 70:30
ชร .2 จานวนเครือข่ายสถานศึกษาที่ออกไปจัดกิจกรรมเพือ่ แนะนาหลักสูตร
ชร. 3 ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าศึกษาต่อที่มาจากเครือข่ายสถานศึกษาที่
ออกไปแนะแนวหรือจัดกิจกรรมเพือ่ แนะนาหลักสูตร
ชร 4 จานวนโรงเรียนเตรียมด้านวิชาชีพ เพือ่ ผลิตตัวป้อน

ชร..1.2 การพัฒนากระบวนการ ชร.5 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีงานทาหรือประกอบอาชีพอิสระ
จัดการศึกษาแบบนักปฏิบัติ
ภายใน 1 ปี หลังสาเร็จการศึกษา
Hands-On
ชร.6 ร้อยละของการทวนสอบผลสัมฤทธิข์ องนักศึกษาในหลักสูตร ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
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เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

2. การพัฒนามหาวิทยาลัย 1) งานให้บริการถ่ายทอดองค์
เพือ่ การเติบโตร่วมกับการ ความรู้ ต่อยอดการประยุกต์งานวิจัย
พัฒนาประเทศ
เพือ่ ใช้ประโยชน์สู่สังคม ชุมชน
ท้องถิ่น และนามาซึ่งรายได้เข้ามา
หวิทยาลัยฯ 2) งานบริการวิชาการ
ตอบสนองต่อโครงการเกษตร
อุตสาหกรรมส่งออกภาคเหนือ 3)
จัดตั้งศูนย์ส่งเสริม คุณค่า ศิลปะ
วัฒนธรรม ภูมิปัญญา และอนุรกั ษ์
สิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์

ผลลัพธ์ (KPI)

หน่วยนับ

ชร.2.1 พัฒนากลไกความร่วมมือ ชร 11 มูลค่าที่เกิดจากผลของการผลิตบัณฑิต วิจัย และการบริการวิชาการ
กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ความร่วมมือกับเครือข่ายภายนอก ในการพัฒนาพืน้ ที่เป้าหมายให้มีความมั่นคง
(Stakeholder Retention)
และยั่งยืน
ภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม
ล้านบาท
ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง ผู้เรียน
เครือข่ายสถาบันการศึกษาทั้งใน
และต่างประเทศ
ชร.2.2 ใช้วทิ ยาการ
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมในการขับเคลื่อน
พัฒนาท้องถิ่น (สอดคล้องพันธ
กิจ)

ชร. 12 จานวนชุมชนที่ได้รบั การพัฒนาภายใต้โครงการหลวง/ โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริฯ/ศาสตร์พระราชา
ชร 13 จานวนผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์/งานสร้างสรรค์ ที่ได้รบั รางวัลระดับชาติ
หรือนานาชาติ
ชร 14 จานวนผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์/งานสร้างสรรค์ ที่นาไปใช้ประโยชน์

ชร.2.3 สร้างหน่วยธุรกิจความ
ร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย
ร่วมกับ ภาครัฐ ภาคเอกชน
ภาคประชาสังคม
สถาบันการศึกษาทั้งในและ
ต่างประเทศ (Public Private
Partnership Business Unit)

ยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ชุมชน

ผู้รบั ผิดชอบหลัก

2561

2562

2563

2564

2565

4

5

6

7

8

กศ.ช.

1

2

3

4

5

ส่วนงาน
สนับสนุนมูลนิธิ
โครงการหลวง

คณะบริหารฯ+
คณะวิศวกรรมฯ

ผลงาน

1

1

ผลงาน

2

3

4

5

6

ชร 15 จานวนผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการที่ได้รบั การเผยแพร่ เช่น เข้า
ร่วมประชุมวิชาการ การตีพิมพ์บทความในวารสาร ทั้งระดับชาติ และระดับ
นานาชาติ

ผลงาน

10

11

12

13

14

ชร.16 มูลค่าจากความร่วมมือหน่วยธุรกิจระหว่างมหาวิทยาลัยร่วมกับภาครัฐ
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ

ล้านบาท

1

2

3

4

5

กศ.ช.
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เป้าหมายความสาเร็จของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565)
เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

กลยุทธ์
ชร.2.4 สร้ำงควำมตระหนักใน
คุณค่ำ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญำ สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยำกรธรรมชำติ (สอดคล้อง
พันธกิจ)

ผลลัพธ์ (KPI)

หน่วยนับ

ชร.17 ระดับควำมสำเร็จของกำรส่งเสริมให้มีกำรทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม
ระดับ 1 กำหนดผู้รบั ผิดชอบในกำรทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
ระดับ 2 จัดทำแผนด้ำนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และกำหนดตัวบ่งชี้วดั
ควำมสำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของแผนรวมทั้งจัดสรรงบประมำณเพือ่ ให้สำมำรถ
ดำเนินกำรได้ตำมแผน
ระดับ 3 กำกับติดตำมให้มีกำรดำเนินงำนตำมแผนด้ำนทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
ระดับ 4 ประเมินควำมสำเร็จตำมตัวบ่งชี้ที่วดั ควำมสำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของ
แผนด้ำนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
ระดับ 5 นำผลกำรประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้ำนทำนุบำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม และจัดเก็บองค์ควำมรูท้ ี่มีคุณค่ำ

ระดับ

ยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ชร.19 ระดับผลกำรประเมินของมทร.ล้ำนนำ เชียงรำยทำงด้ำนหลัก
ธรรมำภิบำล
ชร.20 ระดับควำมสำเร็จของกำรจัดกำรองค์ควำมรู้ (Knowledge
Management :KM)
ระดับ 1 มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรเพือ่ จัดกำรองค์ควำมรู้ (Knowledge
Management :KM)
ระดับ 2 มีกำรจัดทำแผนกำรจัดกำรควำมรู้ (Knowledge Management :
KM) อย่ำงน้อยครอบคลุมพันธกิจด้ำนกำรผลิตบัณฑิตและด้ำนกำรวิจัย
ระดับ 3 มีกำรดำเนินงำนจำมแผนกำรจัดกำรองควำมรู้ (Knowledge
Management :KM)
ระดับ 4 มีกำรสรุปแนวทำงที่ดีเพือ่ ประยุกต์ใช้กบั หน่วยงำนอย่ำงเป็นรูปธรรม
ระดับ 5 มีกำรเผยแพร่แนวทำงปฏิบัติที่ดี

2562

2563

2564

2565

5

5

5

5

5

ผู้รบั ผิดชอบหลัก

สำนักงำนรองฯ

ชร 18.จำนวนองค์ควำมรูด้ ้ำนศิลปะวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่นและกำรรักษำ
สิ่งแวดล้อม ที่ถูกจัดเก็บและหรือนำไปใช้ประโยชน์ โดยใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ องค์ควำมรู้
(6 องค์ควำมรู)้
3.ยุทธศำสตร์พัฒนำกำร 1)กำรเตรียมควำมพร้อมก่อนออก ชร.3.1 พัฒนำกลไกกำรบริหำร
บริหำรจัดกำร และกำร
นอกระบบและสถำนะกำรณ์กำร
จัดกำรมหำวิทยำลัย
สร้ำงฐำนวัฒนธรรมองค์กร เปลี่ยนแปลง 2) กำรประเมิณควำม
ดีควำมชอบ อย่ำงโปร่งใส่
ตรวจสอบได้
3) ส่งเสริมศักยภำพบุคลำกรให้กำร
เติบโตในสำยกำรปฏิบัติงำนและ
พัฒนำคุณภำพชีวติ ให้มีควำมสุข

2561

1

1

1

1

1

ระดับ

ดี

ดี

ดีมำก

ดีมำก

ดีมำก

สำนักงำนรองฯ

ระดับ

3

3

4

5

5

สำนักงำนรองฯ
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เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

กลยุทธ์

ผลลัพธ์ (KPI)
ชร 21 ระดับความสาเร็จของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ระดับ 1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพือ่ ขับเคลื่อนการบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายใน
ระดับ 2 มีการจัดทาแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ระดับ 3 มีการดาเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ระดับ 4 มีการประเมินผลความสาเร็จตามแผนการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน
ระดับ 5 มีการวางแผนปรับปรุงการดาเนินงานของการบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายใน

ชร.3.2 การจัดการเพือ่ สร้าง
ชร 22 ร้อยละของการบริหารแผนงาน แผนงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย
เสถียรภาพการบริหารงาน และ ภายใต้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความมั่นคงทางการเงิน
ชร.3.3 บริการจัดการทรัพยากร ชร. 23 ดัชนีวดั ความสุขของบุคลากร 15 ขอ คะแนนเต็ม ม็ 45 คะแนน
มนุษย์ ของมหาวิทยาลัย อย่าง คะแนน 33 – 45 คะแนน หมายถึง มีความสขมากกว่าคนทั่วไป (good)
รอบด้าน
คะแนน 27 – 32 คะแนน หมายถึง มีความสุขเท่ากับคนทั่วไป (fair)
26 คะแนนหรือน้อยกว่าหมายถึง มีความสุขน้อยกว่าคนทั่วไป (poor)
ชร3.4. การพัฒนาตาม
ชร.24 ร้อยละของการบริหารงานตามอัตตลักษณ์ของมทร.ล้านนา เชียงราย
เอกลักษณ์ของของมทร.ล้านนา
เชียงราย

ยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

หน่วยนับ

ผู้รบั ผิดชอบหลัก

2561

2562

2563

2564

2565

ระดับ

3

3

4

5

5

สานักงานรองฯ

ร้อยละ

80

80

80

90

90

กบช.

ระดับ

ดี

ดี

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

สานักงานรองฯ

คะแนน

4

5

5

5

5

คณะ

62

ความเชื่อมโยงแผนกลยุทธ์ทางการเงิน กับยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565)
งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์/ ตัวชี้วัด
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
2561
2562
2563
2564
2565
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการศึกษาเพื่อผลิตกาลังคนนักปฏิบัติ (Hands-On) - พัฒนามหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ พัฒนากาลังคนนักปฏิบัติที่เป็นกลุ่มคนฐานรากให้มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของ
ประเทศ เป็นส่วนร่วมในการสร้างสังคมที่ดี และสามารถดารงอยู่ในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกได้อย่างมีความสุข
เป้าประสงค์ 1) บัณฑิตมีความรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพสอดคล้องกับความต้องการของผู้บัณฑิต
2) การเพิ่มกาลังคนนักปฏิบัติได้ตามเป้าหมาย
3) ระบบกระบวนการและกลไกรองรับการพัฒนากาลังคนนักปฏิบัติทั้งกลุ่มในอุดมศึกษาและนอกอุดมศึกษา

กลยุทธ์ที่ 1 ปรับกระบวนการคัดเลือกนักศึกษาเชิงรุกและ
เป้าหมายการรับผู้เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนากระบวนการจัดการศึกษาแบบนักปฏิบัติ
Hands-On

รวมงบประมาณทั้ง 5 ปี

18,474,185

636,000

699,600

769,560

846,516

931,168

3,882,844

2,390,025

2,629,028

2,891,930

3,181,123

3,499,236

14,591,342

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อการเติมโตร่วมกับการพัฒนาประเทศ - พัฒนามหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานด้านวิชาการที่ตอบสนองต่อความต้องการของท้องที่ ท้องถิ่น จังหวัด ภาค โดยใช้วิทยาการ
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สนับสนุนการยกระดับศักยภาพของภาคธุรกิจ ภาคการผลิต ภาคการบริการ โดยทางานแบบมีพันธะสัญญาร่วมกันเป็นหุ้นส่วนร่วมทุน ที่สอดคล้องกับนโยบายแนวทางในการ
พัฒนาประเทศ
เป้าประสงค์ 1) งานให้บริการถ่ายทอดองค์ความรู้ ต่อยอดการประยุกต์งานวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์สู่สังคม ชุมชน ท้องถิ่น และนามาซึ่งรายได้เข้ามาหวิทยาลัยฯ
2) งานบริการวิชาการตอบสนองต่อโครงการเกษตรอุตสาหกรรมส่งออกภาคเหนือ
3) จัดตั้งศูนย์ส่งเสริม คุณค่า ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนากลไกการธารงรักษาผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
(Stakeholder Retention) ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม
ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง ผู้เรียน เครือข่ายสถาบันการศึกษาทั้งในและ
ต่างประเทศ

696,000

765,600

842,160
งบประมาณ
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13,498,987

926,376

1,019,014

4,249,150

รวมงบประมาณทั้ง 5 ปี
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ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์/ ตัวชี้วัด
2561
2562
2563
2564
2565
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
กลยุทธ์ที่ 2 ใช้วิทยาการ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
1,315,100
1,446,610
1,591,271
1,750,398
1,925,438
ในการขับเคลื่อนพัฒนาท้องถิ่น
กลยุทธ์ที่ 3 สร้างหน่วยธุรกิจความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยร่วมกับ
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สถาบันการศึกษาทั้งในและ
1,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000
5,000,000
ต่างประเทศ (Public Private Partnership Business Unit)
(กรอบงบประมาณ ตามเป้าหมาย KPI)
กลยุทธ์ที่ 4 สร้างความตระหนักในคุณค่า ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
200,000
220,000
242,000
266,200
292,820
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์พัฒนาการบริหารจัดการ และการสร้างฐานวัฒนธรรมองค์กร - มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง (High Performance
Organization) และมีผลิตภาพสูงขึ้นสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน
เป้าประสงค์ 1)การเตรียมความพร้อมก่อนออกนอกระบบและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง
2) การประเมิณความดีความชอบ อย่างโปร่งใส่ ตรวจสอบได้
3) ส่งเสริมศักยภาพบุคลากรให้การเติบโตในสายการปฏิบัติงานและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีความสุข
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนากลไกการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
NA
NA
NA
NA
NA
กลยุทธ์ที่ 2 การจัดการเพื่อสร้างเสถียรภาพการบริหารงาน และความ
100,000
110,000
121,000
133,100
146,410
มั่นคงทางการเงิน
กลยุทธ์ที่ 3 บริการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ของมหาวิทยาลัย อย่าง
110,641,736
116,212,113.35
126,643,754.21
139,708,992.30
154,813,852.29
รอบด้าน
กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาตามเอกลักษณ์ของของมทร.ล้านนา เชียงราย

รวมงบประมาณ

8,028,817

15,000,000

1,221,020

650,828,794
NA
610,510

648,020,448

360,000

396,000

435,600

479,160

527,076

2,197,836

116,338,861

122,478,951

133,537,275

147,291,866

163,155,013

682,801,966
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ส่วนที่ 5
การบริหารจัดการและการขับเคลื่อนยุทธ์ศาสตร์และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติ
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนามหาวิทยาลัย สู่การปฏิบัติ ขึ้นอยู่กับความชัดเจนของ
แผนและการบริหารจัดการแผนสู่การปฏิบัติ โดยอาศัยความรับรู้ เข้าใจ และตระหนักถึงภารกิจและความ
รับผิดชอบร่วมกันของทุกภาคส่วนในการพัฒนา มหาวิทยาลัยภายใต้ทิศทางที่ได้กาหนดร่วมกัน ดังนั้นเพื่อให้
การขับเคลื่อนเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การบริหารจัดการยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนามหาวิทยาลัย สู่ การ
ปฏิบัติ จึงควรมีแนวทางดังนี้
1. การมีส่วนร่วมและสร้างความรู้ความเข้าใจให้ทุกหน่วยงานตระหนักถึงความสาคัญและพร้อมเข้า
ร่วมในการผลักดันไปสู่การปฏิบัติ โดยการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารให้ทุกหน่วยงานตระหนักและยอมรั บ
ยุ ทธศาสตร์ และแผนการพั ฒ นามหาวิ ทยาลั ย ตลอดจนผลั กดั นให้ ทุ กหน่ว ยงานน าประเด็น การพัฒ นาไป
ผสมผสานในการจัดทายุทธศาสตร์และแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยของหน่วยงาน
2. การเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนามหาวิทยาลัย กับแผนระดับหน่วยงานต่างๆ
และจัดทาแผนพัฒนาเฉพาะด้านหรือแผนการลงทุน พร้อมจัดสรรงบประมาณให้สอดคลองกับแผนกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัย
3. สร้างกลไกการประสานงานระหว่างหน่วยงาน มทร.ล้านนา เชียงราย ให้ขับเคลื่อนกิจกรรม/
โครงการ ให้มีความก้าวหน้า อย่างต่อเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้
ซึ่งกันและกัน โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร พร้อมทั้งจัดทาฐานขอมูลที่ทุก
หน่วยงานสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ง่าย สร้างช่องทางให้ประชาคม มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและ
ร่วมกิจกรรมการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
4. เพิ่มประสิทธิภาพกลไกรับผิดชอบการขับเคลื่อนแผนฯ ที่ชัดเจน สามารถขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ
ในระดับ มหาวิทยาลั ย และระดั บ หน่ ว ยงานได้ อย่า งมีประสิ ทธิภ าพ โดยกาหนดให้ คณะผู้ บริห ารในระดั บ
มหาวิทยาลัยและ หน่วยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบในประเด็นการพัฒนาที่เกี่ยวของ นาแผนฯ มาเป็นกรอบการ
ดาเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมกาหนดเป้าหมายในการดาเนินงานในแต่ละปีที่ชัดเจน และใช้เป็นเงื่อนไข
ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
5. เสริ ม สร้ า งบทบาทของทุ ก ภาคส่ ว นให้ ส ามารถขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ แ ละแผนการพั ฒ นา
มหาวิทยาลัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย ปรับทัศนคติในทางบวกและวิธีการทางานของบุคลากรให้พร้อม
รับมือกับความเปลี่ยนแปลงและกระตือรือร้นต่อการมีส่วน ร่วมกันสร้างองค์กรที่มีประสิทธิภาพดีขึ้น ผลักดัน
และสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในทุกระดับ ตั้งแต่คณะ สาขา สาขาวิชา หรือหน่วยงานมีบทบาทในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยให้มากขึ้น
6. ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุง ยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนามหาวิทยาลัย ให้สอดคล้ องกับ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างสม่าเสมอ พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนแผนการดาเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

65

ที่เปลี่ยนไป โดยยังคงมีเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนามหาวิทยาลัย เป็นหลัก พร้อมทั้งสร้าง
ตั ว ชี้ วั ด การพั ฒ นาที่ ส ามารถน าไปใช้ ก ากั บ การด าเนิ น งานตามเป้ า หมายหลั ก ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
โดยสนับสนุนให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการ หรือคณะทางาน เพื่อติดตามความก้าวหน้า และความสาเร็จของ
โครงการต่างๆ ตลอดจนพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายในทุกระดับ ทั้งฐานขอมูลระดับ
มหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงานย่อย
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ส่วนที่ 6
การติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา มทร.ล้านนา เชียงราย (พ.ศ.2561-2565)
การติดตามประเมิน ผลยุ ทธศาสตร์และแผนการพัฒ นามหาวิ ทยาลั ย เป็ นเครื่ อ งมื อส าคั ญ ในการ
ตรวจสอบและสนั บ สนุ นการดาเนิน งานของมหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ให้ บรรลุ
เป้าประสงค์ตามที่กาหนดไว้ เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความสาเร็จหรือความล้มเหลวในการ
ดาเนินงาน และนาไปสู่การปรับเปลี่ยนแนวทางการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรค์ให้เหมาะสมทันต่อ
สถานการณ์และสามารถบรรลุผล สาเร็จตามเป้าหมายได้ โดยจัดทาระบบการติดตามและประเมินผลอย่างมี
ประสิทธิภาพ ดังนี้
1. การติดตามความก้าวหน้าและการประเมินแผนกลยุทธ์และนโยบายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา เชียงราย ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยได้มีการให้ความสาคัญ เพื่อตรวจสอบและติดตามสาเร็จ
ของการดาเนินงานอย่างต่อเนื่องโดยได้พัฒนาตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับเป้าหมายหลักของมหาวิทยาลัย
2. กลไกการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ (พ.ศ.2561-2565)
2.1 การติดตามประเมินผลการพัฒนาระดับหน่วยงาน โดยการติดตามความก้าวหน้าของการ
ดาเนินงาน (Monitoring) ในหน่วยงานระดับคณะ/กอง/สานัก ที่ต้องรายงานผลการดาเนินงานทุกรอบ 6
เดือน ต่อคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ซึ่งมีอานาจในการตรวจสอบผลการดาเนินงานและประสิทธิภาพของการ
ใช้งบประมาณของหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนการเสนอแนะให้มีการทบทวนการปรับแนวทางการปฏิบัติงาน
และการจัดสรรงบประมาณใน รอบ 6 เดือนถัดไป
2.2 การประเมินผลการดาเนินงาน (Evaluation) ในภาพรวม ซึ่งเป็นการวัดผลสาเร็จในการ
ดาเนินงาน ภายใต้ประเด็นการพัฒนา โดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายและตัวชี้วัดความสาเร็จ (KPI) ที่กาหนดไว้
พร้อมทั้งประเมินผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) ที่เกิดขึ้น โดยมีรอบการ
ประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ แบ่งเป็น 2 ระยะ คือระยะครึ่งแผน (ปี2563) และระยะสิ้นสุดแผน (ปี2565)
เพื่อนาผลการประเมินมาปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์และวางแผนกลยุทธ์ในฉบับต่อไป
2.3 การพั ฒ นาระบบฐานข้ อ มู ล สารสนเทศส าหรับ การติ ดตามประเมิ น ผลที่ มี ป ระสิ ท ธิภ าพ
โดยพัฒนาระบบฐานข้อมูลสาหรับการติดตามผลการดาเนินงานของหน่วยงาน และประเด็นการพัฒนาตาม
เป้าหมายหลัก เพื่อให้สามารถรายงานผลการดาเนินงานได้สะดวก และข้อมูลมีความถูกต้องแม่นยา ซึ่งเป็น
ประโยชน์ต่อการวางแผนและ ติ ดตามประเมินผลในระดับต่างๆ ให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องไปในทิศทาง
เดียวกันมากขึ้น
2.4 ใช้ระบบโครงข่ายสารสนเทศเชื่อมโยงฐานข้อมูลที่มีอยู่ทั้งข้อมูลด้านนักศึกษา ด้านการวิจัย
และบริการวิชาการ ด้านบุคลากร และด้านงบประมาณ (MIS/BPM) เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลและประเมินผลที่
มีประสิทธิภาพ อันนาไปสู่การสร้างระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจของผูบริหาร (DSS)
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ภาคผนวก
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