
ยุทธศาสตร์ /เป้าประสงค์/กลยุทธ์  ตัวช้ีวัด (KPI) = 34 ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการศึกษาเพ่ือผลิตก าลังคนนักวิชาชีพที่เน้นปฏิบัติการ (Hands-On)

 - ร้อยละของบณัฑิตที่มีงานท าตรงสาขาวิชาชีพมีงานท าภายใน 1 ป ีหลังส าเร็จการศึกษา

 - จ านวนเครือข่ายความร่วมมือด้านการผลิตบณัฑิตระหว่างมหาวิทยาลัย องค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ ที่ได้ด าเนินการร่วมกัน

วัตถุประสงค์ เพื่อใหไ้ด้จ านวนนักศึกษาที่มีคุณลักษณะที่เหมาะสมตามแผนการรับนักศึกษาของแต่ละหลักสูตร

1.ร้อยละของจ านวนนักศึกษาที่เปน็ไปตามแผนรับนักศึกษา ร้อยละ 85

2.สัดส่วนการรับนักศึกษาสายวิชาชีพต่อสายวิชาการ เปน็ 70:30 หรือนักศึกษาจากกลุ่มคนวัยเรียนต่อวัยท างาน (3,500 : 1,500) คน 1,000

วัตถุประสงค์ เพื่อใหก้ระบวนการจัดการศึกษาของหลักสูตรผลิตบณัฑิตวิชาชีพนักปฏิบติัที่เน้นการมีผลลัพธ์การเรียนรู้และสมรรถนวิชาชีพ

3.ร้อยละหลักสูตรวิชาชีพหรือหลักสูตรปฏิบติัการที่สร้างบณัฑิตนักปฏิบติัมืออาชีพที่ใช้เทคโนโลยีเปน็ฐาน ร้อยละ 20

4.ร้อยละของหลักสูตรที่จัดการเรียนรู้แบบบรูณาการและประสบความส าเร็จ ร้อยละ 85

5.ร้อยละของนักศึกษาทกุชั้นปไีด้รับการส่งเสริมสนับสนุนใหม้ีทกัษะและสมรรถนะวิชาชีพ ร้อยละ 85

6.ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านการประเมินสมรรถนะวิชาชีพ ร้อยละ 70

7.ร้อยละของบณัฑิตที่เปน็ผู้ประกอบการ ร้อยละ 5

วัตถุประสงค์ เพื่อใหอ้าจารย์ของมหาวิทยาลัยมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้

8.ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับความรู้จากการพฒันาทกัษะการจัดการเรียนการสอนแบบศตวรรษที่ 21 และวิชาชีพที่เหมาะสมที่สามารถประยุกต์ใช้ได้จริง ร้อยละ 80

9.ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ ร้อยละ 100

10.ร้อยละของหลักสูตรที่นักศึกษามีผลการเรียนรู้เปน็ไปตามที่หลักสูตรก าหนด ร้อยละ 80

11.ร้อยละของหลักสูตรบรูณาการ การเรียนรู้กับการท างาน ร้อยละ 5

วัตถุประสงค์ เพื่อใหบ้ณัฑิตที่จบการศึกษามีทกัษะที่พงึประสงค์ มีลักษณะเหมาะสมในการใช้ชีวิตและท างานในศตวรรษที่ 21

12.ร้อยละนักศึกษาชั้นปสุีดทา้ยที่ผ่านเกณฑ์การสอบทกัษะด้านภาษา ร้อยละ 70

13.ร้อยละนักศึกษาชั้นปสุีดทา้ยที่ผ่านเกณฑ์การสอบทกัษะด้านไอที ร้อยละ 80

14.ร้อยละของนักศึกษาผ่านการส่งเสริมทกัษะการด ารงชีวิต การท างานในศตวรรษที่ 21 และพฒันานักศึกษาใหเ้ปน็บณัฑิตที่พงึประสงค์ของมหาวิทยาลัย ร้อยละ 80

เป้าประสงค์ เพื่อพฒันาและผลิตก าลังคนนักปฏิบติัในสาขาวิชาชีพ ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศใหม้ีความเข้มแข็ง ย่ังยืน และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ

การด าเนินงานตามตัวช้ีวัดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564

กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนากระบวนการรับนักศึกษาและผลิตตัวป้อนสายวิชาชีพ

กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนากระบวนการจัดการศึกษานักปฏิบัติ Hands-On

กลยุทธ์ที่ 1.3 พัฒนาอาจารย์ให้สามารถจัดการเรียนรู้ที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้

กลยุทธ์ที่ 1.4 สร้างบัณฑิตให้มีทักษะที่พึงประสงค์ ที่มีลักษณะเหมาะสมในการใช้ชีวิตและท างานในศตวรรษที่ 21
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เป้าประสงค์ พฒันาผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ การบริการวิชาการ นวัตกรรม และก าลังคน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

 - จ านวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้ประโยชน์จากการใช้ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ การบริการวิชาการ และนวัตกรรม 

15.จ านวนผลงานวิจัย บริการวิชาการและนวัตกรรมที่นักศึกษามีส่วนร่วมและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ ผลงาน 100

16.จ านวนผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ หรือการได้รับการจดอนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร หรือเป็นผลงานวิชาการรับใช้สังคม หรือผลงานที่ท าร่วมกบัภาคอุตสาหกรรม ผลงาน 300

17.สัดส่วนมูลค่าเพิ่มของผลตอบแทนต่อการลงทนุจากโครงการวิจัยและโครงการบริการวิชาการ สัดส่วน 0.5
18.ร้อยละของอาจารย์ทีไ่ด้รับความรู้จากการพฒันาทกัษะการวิจัย บริการวิชาการ ทีส่ามารถน าไปสู่การได้รับทนุสนับสนุนการวิจัย บริการวิชาการ หรือผลงานตีพมิพ ์หรือน าไปใช้ในการพฒันาการเรียนการสอน   ร้อยละ 60

19.ระดับความส าเร็จของแผนงานวิจัย บริการวิชาการ และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย ร้อยละ 60

20.มูลค่าจากการบริหารจัดการงบประมาณ สินทรัพย์ และทรัพย์สินทางปญัญา ที่มาจากงานวิจัยบริการวิชาการและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด ล้านบาท 10

วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างผลงานวิจัย นวัตกรรมและการบริการวิชาการ ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ และนานาชาติ

21.จ านวนผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ นวัตกรรม และผลงานบริการวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ และนานาชาติ ผลงาน 300

22.ร้อยละของบคุลากรที่ได้รับการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ นวัตกรรม และผลงานบริการวิชาการ ในระดับชาติและนานาชาติ ร้อยละ 20

 - งบประมาณและมูลค่าทรัพยากรที่ได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเพื่อส่งเสริมพนัธกิจของมหาวิทยาลัยด้านการวิจัย นวัตกรรมและการบริการวิชาการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือการเติบโตร่วมกับการพัฒนาประเทศ

วัตถุประสงค์ เพื่อใหบ้คุลากรและนักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพตามหลักสูตรก่อใหเ้กิดผลงานวิจัย การบริการวิชาการและนวัตกรรมที่สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

 - มูลค่าของความร่วมมือของเครือข่ายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกิดจากการน าผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ การบริการวิชาการและนวัตกรรม

วัตถุประสงค์ เพื่อการพฒันาระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยใหม้ีประสิทธิภาพและสร้างรายได้เพิ่มขององค์กรจากทรัพย์สินทางปญัญา

กลยุทธ์ที่ 2.1 บูรณาการงานวิจัย บริการวิชาการและนวัตกรรมให้เกิดประโยชน์ส่งผลลัพธ์ต่อผู้เรียนสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

วัตถุประสงค์ เพื่อใหบ้คุลากรและนักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพตามหลักสูตรก่อใหเ้กิดผลงานวิจัย การบริการวิชาการและนวัตกรรมที่สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนาระบบบริหารงานวิจัย การบริการวิชาการและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย

กลยุทธ์ที่ 2.3 ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ นวัตกรรม และผลงานบริการวิชาการ ในระดับชาติ และนานาชาติ
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 - จ านวนรางวัลที่ได้รับด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญัญาล้านนา ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อมและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง

วัตถุประสงค์ เพื่อใหน้ักศึกษาและบคุลากรรับรู้ในคุณค่า ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญัญาล้านนา และทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม
23.ร้อยละของนักศึกษาและบคุลากรมีความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญัญาล้านนา และทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อมเพิ่มขึน้ ร้อยละ 80

24.จ านวนโครงการ/กิจกรรม ด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญัญาล้านนาและทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อมที่บรูณาการกับการเรียนการสอนหรือกิจกรรมนักศึกษา โครงการ/กิจกรรม 25

25.จ านวนองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญัญาล้านนา และทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม และมีการน าไปใช้ประโยชน์โดยนักศึกษามีส่วนร่วม องค์ความรู้ 2

26. ผลงานทางด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญัญาล้านนา และทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อมที่เกิดประโยชน์กับตนเองและสังคมโดยนักศึกษามีส่วนร่วม ผลงาน 10

วัตถุประสงค์ เพื่อนักศึกษาและบคุลากรมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงในการพฒันาตนเองและสังคม
27.จ านวนชุมชนเข้มแข็งในการที่น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงมาใช้ในการพฒันาโดยนักศึกษาและบคุลากรมีส่วนร่วม ชุมชน 6

28.จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่นักศึกษาและบคุลากรน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงไปปรับใช้และเกิดประโยชน์ต่อชุมชนและผู้เรียน โครงการ/กิจกรรม 10

กลยุทธ์ที่ 3.2 ส่งเสริมนักศึกษาให้ประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา และทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในการพัฒนาตนเองและสังคม

กลยุทธ์ที่ 3.3 ส่งเสริมการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาตนเองและสังคม

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมนักศึกษาประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญัญาล้านนา และทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อมในการพฒันาตนเองและสังคม

กลยุทธ์ที่ 3.1 สร้างการรับรู้ในคุณค่า ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา และทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างนักศึกษาและบุคลากรให้มีเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ความภาคภูมิใจทางศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าประสงค์  เพื่อปลูกฝังค่านิยมและส่งเสริมใหน้ักศึกษาและบคุลากรใหต้ระหนักในคุณค่า ศิลปวัฒนธรรมความภาคภูมิใจในภูมิปญัญาทอ้งถิน่ การท านุบ ารุง ศิลปะวัฒนธรรมไทย ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อม และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง



ยุทธศาสตร์ /เป้าประสงค์/กลยุทธ์  ตัวช้ีวัด (KPI) = 34 ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 2564

การด าเนินงานตามตัวช้ีวัดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการบริหารจัดการและการสร้างฐานวัฒนธรรมองค์กร

เป้าประสงค์  เพื่อมหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสร้างค่านิยมร่วม

วัตถุประสงค์ เพื่อการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยภายใต้หลักธรรมาภิบาล
29.ระดับผลการประเมินของมหาวิทยาลัยทางด้านหลักธรรมาภิบาล  ร้อยละ 80

30.ระดับความพงึพอใจของบคุลากรด้านภาวะความสุข ระดับ ดี

วัตถุประสงค์ เพื่อใหก้ารบริหารจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
31.ร้อยละของหน่วยงานหลัก (16 หน่วยงาน) ที่บริหารแผนงาน แผนงบประมาณใหเ้ปน็ไปตามเปา้หมายของรัฐบาล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ภายใต้การบริหารงานด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ร้อยละ 80

32.ร้อยละความส าเร็จของตัวชี้วัดของกลยุทธ์ที่เปน็ไปตามเปา้หมายของแผน (ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80) ร้อยละ 80

33.ร้อยละความพงึพอใจของผู้บริหารต่อการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ ร้อยละ 80

34.ระดับผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์ สกอ. คะแนน ดี

กลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยภายใต้หลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ที่ 4.2 บริหารจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 - ร้อยละผลการประเมินของมหาวิทยาลัยทางด้านหลักธรรมาภิบาล  ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)


