
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 

พัฒนาคุณภาพด้านบริหารจัดการใหส้ร้างประโยชน์กับสถานศึกษา 

อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ / เป้าประสงค์ / ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประเด็นยุทธศาสตร์:

5. พัฒนาคุณภาพดา้นบรหิารจัดการใหส้รา้งประโยชน์กับสถานศึกษาอย่างมปีระสิทธิภาพ

เปา้ประสงค์:

ผลการปะเมนิการด าเนินการตามแผนกลยุทธ์ที่น าสู่แผนปฏบิตักิารประจ าปี

ผู้รับผิดชอบระดับประเด็นยุทธศาสตร์:

ผอ.กองบรหิารหารทรพัยากร/หวัหน้างานยุทธศาสตรแ์ละแผน

แผนปฏบิตังิาน

ค่าเปา้หมาย ค่าเปา้หมาย

2562 2562 แผ่นดนิ รายได้ ภายนอก ปจัจัยน าเขา้ ความส าเรจ็

ร้อยละ 80 แผนงานพฒันาศักยภาพ

บคุลากร

5.1.2 โครงการพฒันาบคุลากรเพื่อเข้า

สู่ต าแหน่งทางวิชาการ

งาน

ทรัพยากร
มนุษย์1) โครงการสัมนาเกี่ยวกับการปอ้งกัน

ปญัหาการลอกเลียนผลงานทางวิชาการ
 และเทคนิคการตีพมิพผ์ลงานวิจัยใน

วารสารที่มี Impac Factor สูง (VDO 

Conference งปม.จาก มทร.ล้านนา)

6 ก.พ. 62

เพิ่มเติม-งปม.รจ.24 โครงการพฒันา

บคุลากรสายวิชาการเพื่อเพิ่มศักยภาพ

เชิงวิชาการวิชาชีพ (การฝึกอบรม

หลักสูตรการพฒันาวิชาชีพครูด้าน
ภาษาอังกฤษ)

     38,673 19-20 มิ.ย. 62 คณะ

บริหารธุร

กิจและ

ศิลป
ศาสตร์

เพิ่มเติม-งปม.รจ. โครงการ ศึกษาดู
งานภายใต้โครงการพฒันาสมรรถนะ

ทกัษะด้านวิชาชีพของบคุลากร โดย
ร่วมกับหน่วยงานภายนอก (ฝังตัว
สถานประกอบการ/อบรม/ศึกษาดูงาน)

คณะ
วิทยาศาส

ตร์ฯ

1) สถาบนัวิจัยแสงซินโครตรอน จ.

นครราชสีมา

ผศ.ดร.อรรณพ,ดร.วรรณภา

       5,514 22-24 พ.ค. 62 คณะ

วิทยาศาส

ตร์ฯ

ตวัชี้วัดงบประมาณ

1) ร้อยละของ

บคุลากรสาย
วิชาการที่ได้รับ

การพฒันา ร้อย

ละ 80

1) จ านวน

โครงการ/
กิจกรรมพฒันา

บคุลากรสาย

วิชาการ 1 
โครงการ

5.ร้อยละของผลการ

ประเมินการด าเนินการตาม
แผนกลยุทธ์ที่น าไปสู่

แผนการปฏบิติัการประจ าปี

ร้อยละ 80

ตวัชี้วัดเปา้ประสงค์ หน่วยนับ
ระยะเวลา

ด าเนินการ
ผู้รบัผิดชอบกลยุทธ์ ตวัชี้วัดกลยุทธ์ หน่วยนับ แผนงาน

17) ร้อยละของบคุลากรสาย

วิชาการและสายสนับสนุนที่
ได้รับการพฒันาความรู้ไปใช้

ประโยชน์ในหน้าที่ที่

รับผิดชอบ

5.1 ส่งเสริมการพฒันา

บคุลากรสายวิชาการ และ 
สายสนับสนุนใหม้ีศักยภาพ

ที่จะน าไปสร้างประโยชน์กับ

การปฏบิติัหน้าที่ของตนเอง
ได้

โครงการ / กิจกรรม / งาน
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ค่าเปา้หมาย ค่าเปา้หมาย

2562 2562 แผ่นดนิ รายได้ ภายนอก ปจัจัยน าเขา้ ความส าเรจ็

ตวัชี้วัดงบประมาณ
ตวัชี้วัดเปา้ประสงค์ หน่วยนับ

ระยะเวลา

ด าเนินการ
ผู้รบัผิดชอบกลยุทธ์ ตวัชี้วัดกลยุทธ์ หน่วยนับ แผนงาน โครงการ / กิจกรรม / งาน

2) การอบรมหลักสูตร "เทคนิคการ
ตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์อย่างง่าย

และรวดเร็ว" คณะ

เทคโนโลยีการเกษตร ม.เทคโนโลยีราช

มงคลธัญญบรีุ

ดร.ณวรรณพร,ทพิย์สุดา

     26,180 16-22 มิ.ย. 62 คณะ
วิทยาศาส

ตร์ฯ

3) โครงการพฒันาสมรรถนะทกัษะ

ด้านวิชาชีพของบคุลากร โดยร่วมกับ
หน่วยงานภายนอก (ฝ่ังตัวสถาน

ประกอบการ/อบรม/ศึกษาดูงาน) 

อ.วรกฤช : การใช้ซอฟแวร์ Autodesk 
Inventor 2020 เพื่อการออกแบบงาน

เคร่ืองจักรและผลิตภณัฑ์ทั่วไป" 

(อ.วรกฤช)

     38,904 14-22 ก.ค. 62 คณะ

วิทยาศาส
ตร์ฯ

5.1.4 โครงการพฒันาบคุลากรสาย

สนับสนุนเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งงานวิชาชีพ

1) จ านวน

โครงการ/
กิจกรรมพฒันา

บคุลากรสาย

สนับสนุน 1 
โครงการ

1) ร้อยละของ

บคุลากรสาย
สนับสนุนที่

ได้รับการพฒันา

 ร้อยละ 80

ม.ค. - ส.ค. 62 งาน

ทรัพยากร
มนุษย์

5.2 มหาวิทยาลัยฯมีการ

บริหารงานที่สอดคล้องตาม

หลักธรรมาภบิาล

18) ร้อยละผลการประเมิน

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ITA 

ที่มีต่อการบริหารจัดการ

ร้อยละ 80 แผนงานการพฒันา

ระบบบริหารจัดการ

5.2.1 โครงการบริหารความเส่ียง 1) จ านวน

กิจกรรมที่

ด าเนินการเพื่อ
ลดความเส่ียง 3
 กิจกรรม

1) ร้อยละความ

เส่ียงที่ลดลง 

ร้อยละ 50

ต.ค.61 - ส.ค. 

62

ส านักงาน

บริหารฯ

5.ร้อยละของผลการ

ประเมินการด าเนินการตาม
แผนกลยุทธ์ที่น าไปสู่

แผนการปฏบิติัการประจ าปี

ร้อยละ 80 17) ร้อยละของบคุลากรสาย

วิชาการและสายสนับสนุนที่
ได้รับการพฒันาความรู้ไปใช้

ประโยชน์ในหน้าที่ที่

รับผิดชอบ

5.1 ส่งเสริมการพฒันา

บคุลากรสายวิชาการ และ 
สายสนับสนุนใหม้ีศักยภาพ

ที่จะน าไปสร้างประโยชน์กับ

การปฏบิติัหน้าที่ของตนเอง

ได้
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ค่าเปา้หมาย ค่าเปา้หมาย

2562 2562 แผ่นดนิ รายได้ ภายนอก ปจัจัยน าเขา้ ความส าเรจ็

ตวัชี้วัดงบประมาณ
ตวัชี้วัดเปา้ประสงค์ หน่วยนับ

ระยะเวลา

ด าเนินการ
ผู้รบัผิดชอบกลยุทธ์ ตวัชี้วัดกลยุทธ์ หน่วยนับ แผนงาน โครงการ / กิจกรรม / งาน

5.2.2 โครงการเตรียมความพร้อมการ
ด าเนินโครงการถ่ายทอดแผนปฏบิติั

งานเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

อย่างยั่งยืนภายใต้แผนการพฒันาเชิง

บรูณาการแบบมีส่วนร่วม (ล้านนา

สัญจร)

    189,175 1) จ านวน
ผู้เข้าร่วม

โครงการ ร้อย

ละ 80

1) บคุลากร 
มทร.ล้านนา 

พษิณุโลก 

รับทราบ

นโยบาย และมี

ส่วนร่วมใน
การบรูณาการ

คุณภาพ
การศึกษา ร้อย

ละ 80

พ.ย.-62 มทร.
ล้านนา 

พษิณุโลก

5.2.3 โครงการประชุมเชิงปฏบิติัการ
ทบทวนและพฒันาการบริหารจัดการ

มุ่งสู่การเปน็มหาวิทยาลัยเกษตร

นวัตกรรม 4.0

     66,360 1) จ านวน
ผู้เข้าร่วม

โครงการ ร้อย

ละ 80

1) แผน
ยุทธศาสตร์ 

แผนปฏบิติั

ราชการประจ าปี
 แผนกลยุทธ์

ทางการเงิน
ได้รับการ

ทบทวนและ

พฒันาให้

เปน็ไปตาม
หลักธรรมภบิาล

พ.ย.-62 งาน
ยุทธศาสต

ร์และแผน

5.ร้อยละของผลการ
ประเมินการด าเนินการตาม

แผนกลยุทธ์ที่น าไปสู่
แผนการปฏบิติัการประจ าปี

ร้อยละ 80
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ค่าเปา้หมาย ค่าเปา้หมาย

2562 2562 แผ่นดนิ รายได้ ภายนอก ปจัจัยน าเขา้ ความส าเรจ็

ตวัชี้วัดงบประมาณ
ตวัชี้วัดเปา้ประสงค์ หน่วยนับ

ระยะเวลา

ด าเนินการ
ผู้รบัผิดชอบกลยุทธ์ ตวัชี้วัดกลยุทธ์ หน่วยนับ แผนงาน โครงการ / กิจกรรม / งาน

ระบบ 2 5.3.1 การจัดหาและพฒันาทรัพยากร 
สนับสนุนการเรียนรู้เทคโนโลยี

สารสนเทศและบริการขั้นพื้นฐาน

ภายในมหาวิทยาลัยฯ

จ านวน
กิจกรรมที่

ด าเนินการ

จัดหาและ

พฒันา

ทรัพยากร 
สนับสนุนการ

เรียนรู้ 
เทคโนโลยี

สารสนเทศและ

บริการขั้น
พื้นฐานภายใน

มหาวิทยาลัยฯ 

1 กิจกรรม

ร้อยละของ
ทรัพยากร 

สนับสนุนการ

เรียนรู้

เทคโนโลยี

สารสนเทศและ
บริการขั้น

พื้นฐานภายใน
มหาวิทยาลัยฯ 

ที่ได้รับการ

พฒันา ร้อยละ 
80

ต.ค.61 - ส.ค. 
62

5.3.2 จัดท าระบบ QR Code จ านวน
หน่วยงานที่

จัดท าข้อมูล
สารสนเทศผ่าน

ระบบ QR 

CODE 3 

หน่วยงาน

ร้อยละของ
บคุลากร/

หน่วยงานที่
เข้าถึงระบบ QR

 Code ร้อยละ 

80

ต.ค.61 - ส.ค. 
62

5.3.3 โครงการบ ารุงรักษา/ดูแล
เครือข่ายระบบสารสนเทศ มทร.ล้านนา

 พษิณุโลก

จ านวน
เครือข่ายระบบ

สารสนเทศที่

ได้รับการดูแล/
บ ารุงรักษา 1 

เครือข่าย

ความพงึพอใจ
ของผู้ใช้งาน

เครือข่าย ร้อย

ละ 80

ต.ค.61 - ส.ค. 
62

5.3 มีการส่งเสริม พฒันา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

มาใช้เพื่อการบริหารจัดการ

5.ร้อยละของผลการ

ประเมินการด าเนินการตาม

แผนกลยุทธ์ที่น าไปสู่
แผนการปฏบิติัการประจ าปี

ร้อยละ 80

หวัหน้า
งาน

ส่งเสริม

งานวิทย

บริการฯ

19) จ านวนระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ได้รับการพฒันา
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ค่าเปา้หมาย ค่าเปา้หมาย

2562 2562 แผ่นดนิ รายได้ ภายนอก ปจัจัยน าเขา้ ความส าเรจ็

ตวัชี้วัดงบประมาณ
ตวัชี้วัดเปา้ประสงค์ หน่วยนับ

ระยะเวลา

ด าเนินการ
ผู้รบัผิดชอบกลยุทธ์ ตวัชี้วัดกลยุทธ์ หน่วยนับ แผนงาน โครงการ / กิจกรรม / งาน

ระดับ 3.51 แผนงานการพฒันา
ระบบบริหารจัดการ

5.4.1 โครงการกิจกรรม 5 ส.กับส่ิง
สนับสนุนการเรียนรู้

1) จ านวน
หน่วยงานที่เข้า

ร่วมโครงการ 

10 หน่วยงาน

1) ร้อยละของ
ส่ิงสนับสนุนการ

เรียนรู้ที่มีการ

ด าเนินการ 5 ส.

ต.ค.61 - ส.ค. 
62

หวัหน้า
งาน

บริการ

5.4.2 โครงการ มทร.ล้านนา ท าความ

ดีด้วยหวัใจ บ าเพญ็สาธารณประโยชน์

ภายในมหาวิทยาลัยฯ

1) จ านวน

ผู้เข้าร่วม

โครงการ 100 
คน

1) ร้อยละของ

สถานที่ภายใน

มหาวิทยาลัยฯ
ได้รับการ

บ าเพญ็
สาธารณประโยช

น์ ร้อยละ 80 

(หน่วยงาน)

ต.ค.61 - ส.ค. 

62

หวัหน้า

งาน

บริการ

1-502-05 แผนงาน

ประกันคุณภาพการศึกษา

5.4.3 โครงการพฒันาคุณภาพของ

ระบบบริหารจัดการของมทร.ล้านนา 
พษิณุโลก

ต.ค.61 - ส.ค. 

62

1) โครงการงานประกันคุณภาพ

การศึกษา

     80,000 สน.

ประกันฯ

เพิ่มเติม-งปม.รจ.18 โครงการสัมมนา
เชิงปฏบิติัการจัดท ารายงานประเมิน

ตนเองระดับหลักสูตร ปกีารศึกษา 2561

       5,400 คณะ 
วิศวกรรม

ศาสตร์

2) โครงการจัดการองค์ความรู้      15,000 2 กอง / 

3 คณะ

3) จัดท าคู่มือปฏบิติังาน (SOP) 2 กอง / 
3 คณะ

5.ร้อยละของผลการ
ประเมินการด าเนินการตาม
แผนกลยุทธ์ที่น าไปสู่
แผนการปฏบิติัการประจ าปี

ร้อยละ 80

โครงการ/

กิจกรรมที่
ด าเนินการเพื่อ

พฒันาระบบ
บริหารจัดการ 

จ านวน 3 

โครงการ/
กิจกรรม

ความพงึพอใจ

ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย/

ผู้รับบริการ 
ร้อยละ 80

20) ระดับความพงึพอใจ
ของบคุลากร นักศึกษา และ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

5.4 มีบริหารจัดการ
สภาพแวดล้อมใหน้่าอยู่ 

และมีบรรยากาศที่ดีที่เอื้อ

ต่อการท างาน
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ค่าเปา้หมาย ค่าเปา้หมาย

2562 2562 แผ่นดนิ รายได้ ภายนอก ปจัจัยน าเขา้ ความส าเรจ็

ตวัชี้วัดงบประมาณ
ตวัชี้วัดเปา้ประสงค์ หน่วยนับ

ระยะเวลา

ด าเนินการ
ผู้รบัผิดชอบกลยุทธ์ ตวัชี้วัดกลยุทธ์ หน่วยนับ แผนงาน โครงการ / กิจกรรม / งาน

5.5 สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงาน

ภาครัฐและเอกชน

21) จ านวนเครือข่ายความ
ร่วมมือ

เครือข่าย 3 1-509-00 แผนงาน
พฒันาศักยภาพ

เครือข่ายอุดมศึกษาพี่

เล้ียง

5.5.1 กิจกรรมการหาเครือข่ายความ
ร่วมมือจากหน่วยงานการศึกษาและ

หน่วยงานภายนอกด้านศิลปวัฒนธรรม

 ด้านการเรียนการสอน และด้านการ

วิจัย

ร้อยละ
ความส าเร็จของ

การสร้าง

เครือข่ายความ

ร่วมมือ ร้อยละ 

100

สนบ./
วิเทศ

สัมพนัธ์

1-509-00-05 1) โครงการพฒันาศักยภาพด้านการ

แข่งขันหุ่นยนต์อุตสาหกรรมระดับ
ภมูิภาค ภาคเหนือ

คณะ

วิศวกรรม
ศาสตร์

1-509-00-07 2) โครงการพฒันาศักยภาพเครือข่าย
อุดมศึกษาพี่เล้ียง มทร.ล้านนา คณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

    115,000 มี.ค. - ก.ย. คณะ

วทิยาศาสต

ร์และ

เทคโนโลยีก

ารเกษตร

1-509-00-08 3) โครงการพฒันาศักยภาพเครือข่าย

อุดมศึกษาพี่เล้ียง มทร.ล้านนา 

พษิณุโลก

    500,000 มี.ค. - ก.ย. กศ. และ

 3 คณะ

1-509-00-10 4) โครงการพฒันาศักยภาพเครือข่าย

อุดมศึกษาพี่เล้ียง มทร.ล้านนา 
พษิณุโลก

    500,000 มี.ค. - ก.ย. สาขาวิชา

วิศวกรรมไ
ฟฟา้

เพิ่มเติม-ผปย.รับฝาก 4(3) โครงการ
พฒันาการศึกษาและพฒันาทอ้งถิ่น

โดยมีสถาบนัอุดมศึกษาเปน็พี่เล้ียง 

ประจ าป ี2562 (ดร.เอกรัฐ)

    51,000.00 คณะ
วิศวกรรม

ศาสตร์

เพิ่มเติม-ผปย.รับฝาก 3(3)โครงการการ
ใหค้ าปรึกษาและบริการข้อมูล

เทคโนโลยีชุมชน

   242,500.00 คลินิค
เทคโนโลยี

เพิ่มเติม-ผปย.รายได้บริการสังคม 1(3)
 V-Net ปกีารศึกษา 2561

   360,444.60

5.ร้อยละของผลการ
ประเมินการด าเนินการตาม

แผนกลยุทธ์ที่น าไปสู่

แผนการปฏบิติัการประจ าปี

ร้อยละ 80

จ านวน
โครงการ/

กิจกรรมในการ

ด าเนินการสร้าง

เครือข่ายความ

ร่วมมือระหว่าง
หน่วยงาน

ภาครัฐและ
เอกชน 3 

โครงการ

AP-S5



AP-S5

ค่าเปา้หมาย ค่าเปา้หมาย

2562 2562 แผ่นดนิ รายได้ ภายนอก ปจัจัยน าเขา้ ความส าเรจ็

ตวัชี้วัดงบประมาณ
ตวัชี้วัดเปา้ประสงค์ หน่วยนับ

ระยะเวลา

ด าเนินการ
ผู้รบัผิดชอบกลยุทธ์ ตวัชี้วัดกลยุทธ์ หน่วยนับ แผนงาน โครงการ / กิจกรรม / งาน

1-512-00 แผนงาน
โครงการขยายผลการจัด

การศึกษาแบบบรูณา

การการเรียนรู้กับการ

ท างาน (WIL)

เพิ่มเติม-งปม.รจ19โครงการต้นแบบ
การจัดการศึกษาวิชาชีพต่อเนื่องด้าน

อุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงระหว่าง

อาชีวศึกษาและอุดมศึกษาวิชาชีพ 

กรณีศึกษาโรงเรียนในโรงงาน BDI 

(ไทย-ใต้หวัน) : อ.ศักด์ิสิทธิ์

    300,000 คณะ
วิศวกรรม

ศาสตร์

เพิ่มเติม-งปม.รจ.46 โครงการพฒันา
หลักสูตรและการสอนบณัฑิตพนัธุใ์หม่

เพื่อผลิตครู WiL และนักวิจัย
อุตสาหกรรม

     41,000 1.อาจารย์
ประจ าได้รับ

ความรู้ในการ
พฒันา

การศึกษา

รูปแบบ wil 

จ านวน 4 ราย

1.อาจารย์
ประจ าจ านวน 4

 ราย สามารถ
บริหาร

โครงการวิจัย

อุตสาหกรรม 

ละเปน็ผู้น า
แผนงานเพื่อ

บรรลุเปา้หมาย

คณะ
วิศวกรรม

ศาสตร์

5.6 สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ

22) จ านวนเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ

เครือข่าย 1 5.6.1 โครงการแลกเปล่ียนนักศึกษา 
อาจารย์ นักวิจัย ศิลปวัฒนธรรม

ระหว่างประเทศ

จ านวน
หน่วยงาน

ระหว่าง

ประเทศที่มีการ

แลกเปล่ียน

นักศึกษา 

อาจารย์ นักวิจัย
 ศิลปวัฒนธรรม

ระหว่างประเทศ
 1 หน่วยงาน

ร้อยละ
ความส าเร็จของ

การได้มาซ่ึง

เครือข่ายความ

ร่วมมือระหว่าง

ประเทศ ร้อยละ

 100

สนบ./
วิเทศ

สัมพนัธ์

5.ร้อยละของผลการ
ประเมินการด าเนินการตาม
แผนกลยุทธ์ที่น าไปสู่
แผนการปฏบิติัการประจ าปี

ร้อยละ 80
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ค่าเปา้หมาย ค่าเปา้หมาย

2562 2562 แผ่นดนิ รายได้ ภายนอก ปจัจัยน าเขา้ ความส าเรจ็

ตวัชี้วัดงบประมาณ
ตวัชี้วัดเปา้ประสงค์ หน่วยนับ

ระยะเวลา

ด าเนินการ
ผู้รบัผิดชอบกลยุทธ์ ตวัชี้วัดกลยุทธ์ หน่วยนับ แผนงาน โครงการ / กิจกรรม / งาน

5.6.2 โครงการสหกิจศึกษา/ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพระหว่างประเทศ

จ านวน
นักศึกษาที่ฝึก

ประสบการณ์

วิชาชีพระหว่าง

ประเทศ 1 คน

มหาวิทยาลัยมี
เครือข่ายความ

ร่วมมือระหว่าง

ประเทศเพิ่มขึ้น

 1 เครือข่าย

สนบ./
วิเทศ

สัมพนัธ์

5.ร้อยละของผลการ
ประเมินการด าเนินการตาม
แผนกลยุทธ์ที่น าไปสู่

แผนการปฏบิติัการประจ าปี

ร้อยละ 80
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