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ค ำน ำ 
 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2564 – 2566) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ปรับปรุง พฤศจิกายน 2563) ฉบับนี้ได้
จัดท าขึ้นเพื่อให้เป็นแนวทางในการบริหาร และเป็นแนวทางในการการด าเนินงาน ส าหรับคณะ/สาขา/หลักสูตร/ฝ่ายงานต่างๆ ในสังกัดคณะ และสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2562 – 2565) (ฉบับปรับปรุง 2562) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภายใต้กรอบทิศทางของแผนพัฒนามหาวิทยาลัยกรอบระยะเวลา 
15 ปี (พ.ศ. 2552-2566) รวมถึงเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 เพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมด้วยการผลิต
ก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและตอบสนองความต้องการของสังคมและชุมชน และมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยช้ันน าของ
ประเทศ 

ดังนั้น แผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้จึงมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ จุดเน้นและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยตามนโยบาย
หลัก รวมถึงเพื่อใช้เป็นกรอบการด าเนินงานของคณะ แล้วจึงน าไปสู่ความเช่ือมโยงแผนกลยุทธ์ทางการเงิน เพื่อใช้เป็นแนวทางการบริหารงบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพ คณะจึง
ได้ตระหนักถึงการวางแผน เพื่อน าแผนไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผลแผนฯ ขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 หลักกำรและเหตุผล  

 การด าเนินนโยบายการบริหารจัดการและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (พ.ศ.2561 -2565) ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ.2562 เป็นไปตาม
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ กรอบระยะเวลา 15 ปี (พ.ศ.2552-2566) ท่ีได้ด าเนินการมาระยะหนึ่งและมีการวิเคราะห์แนวทางได้อย่างสมบูรณ์ ประกอบกับการศึกษา
ข้อมูลในสภาพพื้นท่ีการให้บริการการศึกษาท้ัง 6 แห่ง การถอดบทเรียนจากการด าเนินงาน การศึกษาปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานท่ีเกิดขึ้ นในบริบทต่างๆ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2561 ท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานท่ีแข็งแกร่งของประเทศ
ในศตวรรษท่ี 21 เพื่อพัฒนาอุดมศึกษาไทย พัฒนาบัณฑิตเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของสังคม ชุมชน ท้องถิ่น และน าพาประเทศไปสู่ประเทศท่ีมีความมั่นคง มั่งค่ัง 
ยั่งยืน เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 1. การสร้างกระบวนการ Shared Vision เพื่อระดมสมองของหน่วยงานและบุคลากรท่ีมีความเกี่ยวข้องต่อการพัฒนาองค์กร โดยน าแนวทางการก าหนดกล
ยุทธ์โดยใช้ตารางวิเคราะห์ปัจจัย (SWOT MATRIX) เป็นแนวทางการก าหนดกลยุทธ์ทางตรง (Direct approach) มีขั้นตอนการก าหนดกลยุทธ์ คือ มีการวิเคราะห์/
ประเมินปัจจัยภายนอกและภายใน ( SWOT Analysis) เช่นเดียวกัน แล้วน าผลการวิเคราะห์/ประเมินมาด าเนินการ เพื่อสรุปเป็นกรอบทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย
ตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาระยะ 5 ปี พ.ศ.2561-2565 (ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ.2562) จนถึงแผนปฏิบัติราชการประจ าปีท่ีเกิดจาก
ความเห็นร่วมกัน 

2. กระบวนการสร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจให้ทุกหน่วยงานเข้าร่วมในการผลักดันกรอบทิศทางและแผนการพัฒนาในระยะต่างๆของมหาวิทยาลัย
ด้วยการจัดท าแนวทางการส่ือสารและประชาสัมพันธ์ให้ทุกหน่วยงานยอมรับและผลักดันให้ทุกหน่วยน าประเด็นการพัฒนาไปผสมผสานในการจัดท าแผนระยะต่างๆ 
ของหน่วยงาน 

3. สร้างความเช่ือมโยงระหว่าง กรอบทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย ตามแผนในระยะต่างๆ และจัดท าแผนพัฒนาเฉพาะด้าน พร้อมจัดสรรงบประมาณให้
สอดคล้องกัน 

4. สร้างกลไกการประสานระหว่างหน่วยงานภายในขับเคล่ือนกิจกรรมโครงการ ให้มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง และมีการแลกเปล่ียนข้อมูลจัดเก็บโดย
เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกันโดยอาศัยเครื่องมือสารสนเทศมาเป็นเครื่องมือในการส่ือสารพร้อมท้ังจัดท าฐานข้อมูลท่ีทุกหน่วยงานสามารถเข้าถึงและใช้
ประโยชน์ได้ง่าย ตลอดจนการสร้างช่องทางให้ประชาคมมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและร่วมกิจกรรมการพัฒนา 

5. ก าหนดให้คณะผู้บริหารในระดับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานมีหน้าท่ีรับผิดชอบในประเด็นการพัฒนาท่ีเกี่ยวข้องน ากรอบทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยและ
แผนระยะต่างๆมาเป็นกรอบการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมก าหนดเป้าหมายในการด าเนินงานท่ีชัดเจนและใช้เป็นเงื่อนไขการประเมินผลปฏิบัติงาน 
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6. เสริมสร้างบทบาทของทุกภาคส่วนให้สามารถขับเคล่ือนโดยปรับทัศนคติทางบวก และวิธีการท างานของบุคลากรให้พร้อมรับมือกับความเปล่ียนแปลงและ
กระตือรือร้นต่อการมีส่วนร่วมกันสร้างองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพดีขึ้นกลับด้าน และสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานทุกระดับต้ังแต่คณะ สาขา หรือส่วนงานท่ีมีบทบาทในการ
พัฒนามหาวิทยาลัยด้านการสนับสนุนให้มีบทบาทมากขึ้น 

7. จัดให้มีระบบ และกลไกการติดตามประเมินผลและปรับปรุงแผนงานในระยะต่างๆให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิ ดขึ้นอย่างสม่ าเสมอ พร้อมสร้าง
ตัวช้ีวัดการพัฒนาท่ีสามารถน าไปใช้ก ากับการด าเนินงานตามเป้าหมายหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสนับสนุนให้มีการจัดต้ังคณะกรรมการหรื อคณะท างานหรือ
หน่วยงานภายใต้แผนต่างๆ เพื่อติดตามความก้าวหน้าและความส าเร็จของโครงการด้วยระบบ และกลไกการประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ 
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บทที่ 2 
บริบทและกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์แวดล้อมและทิศทำงของแผนยุทธศำสตร์ 

 
2.1 กำรเปลี่ยนแปลงที่คำดว่ำจะส่งผลกระทบต่อกำรพัฒนำมหำวิทยำลัย 

การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาในระยะแผนยุทธศาสตร์ ปี พ.ศ. 2561-2565 เป็น ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะมีการเปล่ียนแปลงของสังคมท้ัง
ระดับโลกและในประเทศ รวมทั้งปัจจัยภายในมหาวิทยาลัย ท่ีคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย ซึ่งจ าเป็นต้องมีการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์
ต่างๆ ท้ังการประเมินศักยภาพของ มหาวิทยาลัย เพื่อเตรียมความพร้อมและจัดท าแผนท่ีสอดรับกับการเปล่ียนแปลง ต่างๆ ดังนี้ 

แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่12 (พ.ศ.2560-2564) ส ำนักงำนคณะกรรมกำร พัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ1 

 ในการจัดท าแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ครั้งนี้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ (สศช.) ได้จัดท าบนพื้นฐานของกรอบยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ซึ่งเปน็แผน หลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมท้ังการ
ปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้น ได้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน 
ท้ังในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค และ ระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง เพื่อร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์และ ทิศทางการพัฒนาประเทศ 
รวมทัง้ร่วมจัดท ารายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพื่อมุ่งสู่ “ความมัน่คง มั่งค่ัง และยั่งยืน ”  

 ในการจัดท าแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ครั้งนี้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ (สศช.) ได้จัดท าบนพื้นฐานของกรอบยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ซึ่งเป็นแผน หลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมท้ังการ
ปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้น ได้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน 
ท้ังในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง เพื่อร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนาประเทศ 
รวมทั้งร่วมจัดท ารายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพื่อมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน ” 

                                                         
 
1 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2560). แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) .  สืบค้นเมื่อ 17 มีนาคม, 2560,  จาก ชื่อเว็บไซต์: 
http://www.nesdb.go.th 
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 การพัฒนาประเทศตามแนวทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ี ผ่านมา ส่งผลให้ ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาท่ีสูงขึ้นตามล าดับ ได้แก่ 
เศรษฐกิจไทยมีขนาดใหญ่ขึ้น มีฐานการผลิตและ บริการท่ีมีความเข้มแข็งและโดดเด่นในหลายสาขา และความร่วมมือกับมิตรประเทศท้ังในรูปทวิภาคีและพหุภาคี 
รวมถึงความร่วมมือกับประเทศในอนุภูมิภาคและอาเซียนมีความเข้มข้นและชัดเจนขึ้น ขยายโอกาสด้าน การค้าและการลงทุนของไทยเพิ่มขึ้น ในขณะท่ีโครงสร้าง
พื้นฐานมีการพัฒนาครอบคลุมมากขึ้น และการ บริการทางสังคมทุกด้านท่ีมีความครอบคลุมท่ัวถึง ท าให้รายได้ประชาชนสูงขึ้นปญัหาความยากจนลดลง และ คุณภาพ
ชีวิตประชาชนดีขึน้ 

 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 มีท้ังหมด 10 ยุทธศาสตร์ โดยมี 6 ยุทธศาสตร์ตามกรอบ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  และอีก 4 ยุทธศาสตร์ท่ีเป็นปัจจัย
สนับสนุน ดังนี้   

1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหล่ือมล้ าในสังคม 
3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
4. ยุทธศาสตร์การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
5. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ัง และยั่งยืน 
6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นท่ีเศรษฐกิจ 
10. ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 
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 2.1.1 เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals (SDGs) 2 
การพัฒนาในด้านอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในช่วง 4 ทศวรรษท่ีผ่านมา เป็นการพัฒนาท่ีก่อให้เกิดผลกระทบและความเสียหายต่อทรัพยากร

โลกเป็นอย่างมาก เมื่อปี 2543 ประเทศไทยและประเทศต่างๆท่ัวโลกรวม 189 ประเทศจึงรวมตัวกันในการประชุมองค์การสหประชาชาติท่ีมหานครนิวยอร์ก 
สหรัฐอเมริกา และเห็นพ้องต้องกันในการต้ังเป้าหมายการพัฒนาท้ังในระดับชาติและระดับสากลท่ีทุกประเทศจะด าเนินการร่วมกันให้ได้ภายในปี 2558 โดยเป้าหมาย
ดังกล่าวเรียกว่า เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ หรือ Millennium Development Goals (MDGs) อันประกอบด้วย 8 เป้าหมายหลัก คือ  1. ขจัดความยากจน
และความหิวโหย 2. ให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาระดับประถมศึกษา 3. ส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางเพศและบทบาทสตรี 4. ลดอัตราการตายของเด็ก 5. พัฒนา
สุขภาพของสตรีมีครรภ์ 6. ต่อสู้กับโรคเอดส์ มาลาเรีย และโรคส าคัญอื่นๆ 7. รักษาและจัดการส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน และ 8. ส่งเสริมการเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาใน
ประชาคมโลก 

ระยะเวลา 15 ปีผ่านมา เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษท้ัง 8 ข้อ ก าลังจะส้ินสุดลง โดยประสบความส าเร็จเป็นอย่างดีในหลายประเทศ ซึ่งเพื่อให้เกิดความ
ต่อเนื่องของการพัฒนา องค์การสหประชาชาติจึงได้ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาขึ้นใหม่โดยอาศัยกรอบความคิดท่ีมองการพัฒนาเป็นมิติ (Dimensions)  ของเศรษฐกิจ 
สังคม และส่ิงแวดล้อม ให้มีความเช่ือมโยงกัน  เรียกว่าเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ซึ่งจะใช้เป็นทิศทางการพัฒนา
ต้ังแต่เดือนกันยายน ปี 2558 ถึงเดือนสิงหาคม 2573 ครอบคลุมระยะเวลา 15 ปี โดยประกอบไปด้วย 17 เป้าหมายคือ 

          เป้าหมายท่ี 1 ขจัดความยากจนในทุกรูปแบบ ทุกท่ี 
          เป้าหมายท่ี 2 ขจัดความหิวโหย บรรลุเป้าความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการท่ีดีขึ้น และส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน 
          เป้าหมายท่ี 3 ท าให้แน่ใจถึงการมีสุขภาวะในการด ารงชีวิต และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคนในทุกช่วงอายุ 
          เป้าหมายท่ี 4 ท าให้แน่ใจถึงการได้รับการศึกษาท่ีได้คุณภาพอย่างเท่าเทียมและท่ัวถึง และส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคน 
          เป้าหมายท่ี 5 บรรลุถึงความเท่าเทียมทางเพศ และเสริมสร้างพลังให้แก่สตรีและเด็กหญิงทุกคน 
          เป้าหมายท่ี 6 ท าให้แน่ใจว่าเรื่องน้ าและการสุขาภิบาลได้รับการจัดการอย่างยั่งยืน และมีสภาพพร้อมใช้ส าหรับทุกคน 
          เป้าหมายท่ี 7 ท าให้แน่ใจว่าทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานท่ีทันสมัย ยั่งยืน เช่ือถือได้ ตามก าลังซื้อของตน 

                                                         
 
2 ห้องสมุดมั่นพัฒนา. (2560). เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน Sustainable Development Goals (SDGs .  สืบค้นเมื่อ 20 มีนาคม, 2560,  จาก ชื่อเว็บไซต์: http://www.manpattanalibrary.com 
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          เป้าหมายท่ี 8 ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ียั่งยืนและท่ัวถึงให้เป็นไปอย่างยั่งยืน ส่งเสริมศักยภาพการมีงานท าและการจ้างงานเต็มท่ี และ
งานท่ีมีคุณค่าส าหรับทุกคน 
          เป้าหมายท่ี 9 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานท่ีพร้อมรับการเปล่ียนแปลง ส่งเสริมการปรับตัวให้เป็นอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนและท่ัวถึง และสนับสนุน
นวัตกรรม 
          เป้าหมายท่ี 10 ลดความเหล่ือมล้ าท้ังภายในและระหว่างประเทศ 
          เป้าหมายท่ี 11 ท าให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัย ท่ัวถึง พร้อมรับการเปล่ียนแปลงและยั่งยืน 
          เป้าหมายท่ี 12 ท าให้แน่ใจถึงการมีแบบแผนการผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืน 
          เป้าหมายท่ี 13 ด าเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบท่ีเกิดขึ้น 
          เป้าหมายท่ี 14 อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลส าหรับการพัฒนาท่ียั่งยืน ให้เป็นไปอย่างยั่งยืน 
          เป้าหมายท่ี 15 พิทักษ์ บูรณะ และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ท่ียั่งยืนของระบบนิเวศบนบก จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ต่อสู้กับการแปรสภาพเป็น
ทะเลทราย หยุดยั้งและฟื้นฟูความเส่ือมโทรมของท่ีดิน และหยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 
          เป้าหมายท่ี 16 ส่งเสริมให้สังคมมีความเป็นปกติสุข ไม่แบ่งแยก เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน มีการเข้าถึงความยุติธรรมโดยถ้วนหน้า และสร้างให้เกิด
สถาบันอันเป็นท่ีพึ่งของส่วนรวม มีประสิทธิผล และเป็นท่ียอมรับในทุกระดับ 
          เป้าหมายท่ี 17 เสริมสร้างความเข้มแข็งในวิธีการปฏิบัติให้เกิดผล และสร้างพลังแห่งการเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระดับสากลต่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 
ส าหรับประเทศไทยเองนั้น นอกจากการพัฒนาใน 3 มิติ คือ เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อมตามแนวทางของ SDGs  แล้ว ประเทศไทยยังให้ความส าคัญกับ

มิติทางด้านวัฒนธรรมอีกด้วย และการจะบรรลุความส าเร็จของเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนได้นั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์นักพัฒนาท่ีทรงได้รับ 
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การยอมรับอย่างกว้างขวางท้ังในประเทศและระดับนานาชาติได้พระราชทานเข็มทิศการพัฒนาไว้ให้ทุกภาคส่วนน้อมน าไปประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม นั่นคือ 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นแนวพระราชด าริท่ีต้ังอยู่บนรากฐานของวัฒนธรรมไทย เป็นแนวทางการพัฒนาบนพื้นฐานของทางสายกลางและความไม่
ประมาท ค านึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันในตัวเอง ตลอดจนใช้ความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐานในการด ารงชีวิต  ซึ่งจะน าไปสู่ความสุขใน
การด าเนินชีวิตและสร้างสัมฤทธิผลแห่งการพัฒนาท่ียั่งยืนได้อย่างแท้จริง 

 
 

 2.1.2 แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560 - 2574 3 
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะ และ

สมรรถนะท่ีสอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ ตลอดจนเพื่อพัฒนาสังคมไทยให้
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี และร่วมมือผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเพื่อ
น าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง และความเหล่ือมล้ าภายในประเทศลดลงโดยมี 6 ยุทธศาสตร์หลักท่ีส าคัญ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
 
 
 

                                                         
 
3 บัลลังก์ โรหิตเสถียร กระทรวงศึกษาธิการ. (2560). แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๔ .  สบืค้นเมื่อ 20 มีนาคม, 2560,  จาก ชื่อเว็บไซต์: http://www.manpattanalibrary.com 
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2.1.3 จุดเน้นเชิงนโยบำย รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร (นำยธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์)4 
 ตามท่ี นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยรัฐมนตรีช่วยว่า การ
กระทรวงศึกษาธิการท้ัง 2 ท่าน เมื่อวันท่ี 20 ธันวาคม 2559 ซึ่งในการเข้ารับต าแหน่งดังกล่าวและในคราวประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก ครั้งท่ี 1/2560 เมื่อวันท่ี 4 
มกราคม 2560 ท่านได้โปรดมอบนโยบายท่ีเป็นจุดเน้นแนวทางในการด าเนินงาน โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 

1. จุดเน้นด้ำนควำมม่ันคง 
แนวทางหลัก 
1.1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียน การสอน การวัดและประเมินผล 
1.2 การบริหารจัดการ 
1.3 การยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นท่ีพิเศษ 
1.4 การพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อการจัดระบบการดูแลและป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ 
2. จุดเน้นด้ำนกำรผลิต พัฒนำกำลังคนและสร้ำงควำมสำมำรถ ในกำรแข่งขัน 
แนวทางหลัก 
2.1. การผลิตและพัฒนากาลังคนให้ความเช่ียวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน มีสมรรถนะในสาขาท่ีตรงตามความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ 
2.2 การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมท่ีสร้างผลผลิตและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 
 
 
 
 

                                                         
 
4 นิภา แย้มวจ ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. (2560). 2.4 จุดเน้นเชิงนโยบาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์ .  สืบค้นเมื่อ 20 มีนาคม, 2560,  จาก ชื่อเว็บไซต์: 
http://www.moe.go.th 
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3. จุดเน้นด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน 
แนวทางหลัก 
3.1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียน การสอน การวัดและประเมินผล 
3.2. การผลิตและพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากร ทางการศึกษา 
3.3 การส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัย มีทักษะ ความรู้ความสามารถ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต อย่างเหมาะสมเต็มตามศักยภาพ 
14. การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาและการให้ความรู้สาหรับคนทุกช่วงวัย 
3.4 การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ส่ือตาราเรียน และส่ือการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่
จ ากัดเวลาและสถานท่ี 
4. จุดเน้นด้ำนกำรสร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค และควำมเท่ำเทียมกัน ทำงสังคม 
แนวทางหลัก 
4.1 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
4.2 การเพิ่มโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
4.3 ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและสาหรับคนทุกช่วงวัย 
4.4 การพัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาท่ีมีมาตรฐาน เช่ือมโยงและเข้าถึงได้ 
5. จุดเน้นด้ำนกำรเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตประชำชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
แนวทางหลัก 
5.1 ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และส่ือการเรียนรู้ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
5.2 ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสานึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม มีคุณธรรมจริยธรรม และน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 
5.3 พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรม ด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
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 6. จุดเน้นด้ำนกำรพัฒนำระบบและกำรบริหำรจัดกำร 
แนวทางหลัก 
6.1 ปรับปรุงโครงสร้างและการบริหารจัดการ การศึกษา 
6.2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา 
6.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุก 
6.4 ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับระบบการเงินเพื่อการศึกษาท่ีส่งผลต่อคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 
6.5 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
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2.1.4 กรอบแผนอุดมศึกษำระยะยำว  15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565)5  
สาระส าคัญกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว  15 ปี ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2551-2565) ออกแบบโดยค านึงถึงมิติบูรณาการและองค์รวมของการพัฒนาอุดมศึกษาเพื่อ

ก าหนดทิศทางยุทธศาสตร์ (Strategic direction) โดยมีสาระหลัก 2 ส่วนดังนี้ 
ส่วนท่ี 1  ภาพอนาคตท่ีจะมีผลกระทบต่อโลก ประเทศและอุดมศึกษา มี 7 ประเด็นประกอบด้วย  1) ความเปล่ียนแปลงด้านประชากร  2) พลังงานและ

ส่ิงแวดล้อม  3) การมีงานท าและตลาดแรงงานในอนาคต 4) การกระจายอ านาจการปกครอง  5) การจัดการความขัดแย้ง และความรุนแรง  6) เยาวชนนักศึกษา และ
บัณฑิตในอนาคต 7) เศรษฐกิจพอเพียง 

ส่วนท่ี 2 ประเด็น ทิศทาง และนโยบายของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาวมี 9 ประเด็นประกอบด้วย 1 ) รอยต่อการศึกษาระดับอื่น  2) การแก้ปัญหา
อุดมศึกษาในปัจจุบัน 3) ธรรมภิบาลและการบริหารจัดการอุดมศึกษา 4) บทบาทของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 5) การเงิน
อุดมศึกษา  6) การพัฒนาบุคลากรในอุดมศึกษา  7) เครือข่ายอุดมศึกษา 8) การพัฒนาอุดมศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 9)  โครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อการเรียนรู้ 

เป้าหมาย ของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว  15 ปี ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2551-2565) เมื่อส้ินสุดแผนในปี พ.ศ. 2565 คือการ “ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย 
เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรท่ีมีคุณภาพสามารถปรับตัวส าหรับงานท่ีเกิดขึ้นตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสร้างความรู้และน วัตกรรมเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศในโลกาภิวัฒน์ สนับสนุน การพัฒนาท่ียั่งยืนของท้องถิ่นไทย โดยใช้กลไกของธรรมภิบาล การเงิน การก ากับมาตรฐาน และ
เครือข่ายอุดมศึกษาบนพื้นฐานของเสรีภาพทางวิชาการ ความหลากหลาย และเอกภาพเชิงระบบ” 

 

 

 

                                                         
 
5 ส านักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. (2560). กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว  ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) .  สืบค้นเมื่อ 20 มีนาคม, 2560,  จาก ชื่อเว็บไซต์: 
http://www.mua.go.th 
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 2.1.5 แผนพัฒนำกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560–2564) 6 

กระทรวงศึกษาธิการในฐานะหน่วยงานหลักในภาคการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพคนของประเทศ ได้ตระหนักถึงความส าคัญ ดังกล่าว ดังนั้น ภายใต้
วิสัยทัศน์ “มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความสุข ในสังคม” ของแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 
– 2564) ฉบับนี้ จึงได้มีการก าหนดยุทธศาสตร์และวางเป้าหมายท่ีสามารถตอบสนองการพัฒนาท่ีส าคัญในด้านต่างๆ คือ  

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและ ประเมินผล ท่ีมุ่งหวังให้คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อ
การเปล่ียนแปลงและการพัฒนาประเทศ   ในอนาคต ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้านคุณภาพและด้านการตอบโจทย์บริบทท่ีเปล่ียนแปลง    

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ท่ีมุ่งหวัง ให้มีการผลิตครูได้สอดคล้องกับความต้องการในการจัด
การศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท และมีสมรรถนะ    ตามมาตรฐานวิชาชีพ สามารถใช้ศักยภาพในการสอนได้อยา่งเต็มท่ี ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้านคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3  ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมท้ังงานวิจัยท่ีสอดคล้องกับ     ความต้องการของการพัฒนาประเทศ ท่ีมุ่งหวังให้ก าลังคนได้รับ
การผลิตและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ การแข่งขันของประเทศ และมีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ซึ่งตอบสนองการ
พัฒนาในด้านคุณภาพ และด้านการตอบโจทย์บริบทท่ีเปล่ียนแปลง  

ยุทธศาสตร์ท่ี 4  ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ท่ีมุ่งหวังให้การบริการการศึกษาแก่ผู้เรียน
ทุกกลุ่มทุกวัยในระดับท่ีเหมาะสมกับ  สภาพบริบทและสภาพพื้นท่ี ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้านการเข้าถึงการให้บริการและด้านความเท่าเทียม 

ยุทธศาสตร์ 5  ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ท่ีมุ่งหวัง ให้คนไทยได้รับโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้านการเข้าถึงการใหบ้ริการ ด้านความเท่าเทียม และด้านประสิทธิภาพ  

ยุทธศาสตร์ 6  ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ในการจัดการศึกษา ท่ีมุ่งหวังให้มีการใช้ทรัพยากรท้ังด้าน
งบประมาณและบุคลากรได้อยา่งคุ้มค่า ไม่เกิด การสูญเปล่า และมีความคล่องตัว ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้านประสิทธิภาพ 

 
 

                                                         
 
6 นิภา แย้มวจ ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. (2560). แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)  .  สืบค้นเมื่อ 20 มีนาคม, 2560,  จาก ชื่อเว็บไซต์: 
http://www.moe.go.th 
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2.1.6 ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 
การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติจะมุ่งเน้น การสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม โดยประกอบด้ วย 6 

ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
และยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ดังนี้  

ยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้ำนควำมม่ันคง มีเป้าหมายการพัฒนาท่ีส าคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของ
ประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ต้ังแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี 
และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้อง กันและแก้ไข
ปัญหาด้านความมั่นคงท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน และท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการท้ังกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กร
ท่ีไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศท่ัวโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนาท่ีมุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติบนพื้นฐาน
แนวคิด 3 ประการ ได้แก่ (1) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปท่ีรากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติท่ี
หลากหลาย รวมท้ังความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้านอื่นๆ น ามา ประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้สอดรับกั บบริบทของ
เศรษฐกิจ และสังคมโลกสมัยใหม่ (2) “ปรับปัจจุบัน” เพื่อปูทางสู่อนาคตผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในมิติต่างๆ ท้ังโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง 
โครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อม ให้เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ (3) “สร้างคุณค่าใหม่ใน
อนาคต” ด้วยการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ท่ี
รองรับอนาคตบนพื้นฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมท้ังการส่งเสริม และสนับสนุนจากภาครัฐให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงาน
ใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้ และการกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพิ่มข้ึนของคนช้ันกลางและลดความเหล่ือมล้ าของ
คนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ มีเป้าหมายการพัฒนาท่ีส าคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี 
เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมท้ังกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการท่ีดีรอบด้านและมีสุขภาวะท่ีดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น 
มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดท่ีถูกต้อง มีทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 มี ทักษะส่ือสารภาษาอังกฤษและ
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ภาษาท่ี 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยท่ีมีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ 
เกษตรกรยุคใหม่และอื่นๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม มีเป้าหมายการพัฒนาท่ีส าคัญท่ีให้ความส าคัญการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่างๆ ท้ัง
ภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น มาร่วมขับเคล่ือน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมท าเพื่อส่วนรวม การกระจายอ านาจและความ
รับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยท้ัง
ในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรท่ีมีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเอง และท าประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานท่ีสุด โดยรัฐ
ให้หลักประกัน การเข้าถึงบริการและสวัสดิการท่ีมีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและท่ัวถึง 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมายการพัฒนาท่ีส าคัญเพื่อน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนา 
ท่ียั่งยืนในทุกมิติ ท้ังมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันท้ังภายในและภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ ใช้
พื้นท่ีเป็นตัวต้ังในการก าหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องได้เข้ามา มีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจ ะเป็นไปได้ โดยเป็นการ
ด าเนินการบนพื้นฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลท้ัง 3 ด้าน อันจะน าไปสู่ความ
ยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 

ยุทธศำสตร์ที่ 6 ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ มีเป้าหมายการพัฒนาท่ีส าคัญเพื่อปรับเปล่ียนภาครัฐท่ียึดหลัก “ภาครัฐของ
ประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐท่ีท าหน้าท่ีในการก ากับหรือใน
การให้บริการ ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการท างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมท่ีจะปรับตัวให้ ทันต่อการ
เปล่ียนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน านวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการท างานท่ีเป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และ
ปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมท้ังมีลักษณะเปิดกว้าง เช่ือมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อตอบสนอ งความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตส านึกในการปฏิเสธไม่
ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างส้ินเชิง นอกจากนั้นกฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าท่ีจ าเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และน าไปสู่
การลดความเหล่ือมล้ าและเอื้อต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และการอ านวยความยุติธรรมตามหลัก
นิติธรรม 
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2.2 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกลุ่มสถำบันมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล 

2.2.1 กรอบยุทธศำสตร์กำรพัฒนำศักยภำพมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำเพื่อรองรับยุทธศำสตร์ชำติ(พ.ศ. 2561-2565)7 
กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลมีแนวทางในการด าเนินงานโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี ระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2561-2565) โดยมีความจ าเป็นต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ ความช านาญด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
งานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ เพื่อรองรับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและการพัฒนาประเทศและเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสู่การเป็นมหาวิทยาลัยช้ันน าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาประเทศ   

                                                         
 
7 กลุ่มสถาบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล. (2559) กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  
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เป้ำหมำยกำรพัฒนำ 
1. ปฏิรูปการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2. พัฒนาและขยายการจัดการศึกษาในสาขาท่ีเกี่ยวข้องกับMega 
Project มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
3. สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 

กำรด ำเนินกิจกรรม 
1. จัดสรรทุนการศึกษาต่อ 
2. พัฒนาบุคลากรโดยการฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน 
3. จัดหาครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาห้องปฏิบัติการ 
4. พัฒนาหลักสูตร 
5. พัฒนางานวิจัยและให้บริการวิชาการแก่สังคม/ชุมชน 
 

เป้ำหมำยโครงกำรยุทธศำสตร์กำรพัฒนำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ระยะที่2 (พ.ศ. 2561-2565) 
1. ด้านการพัฒนาผลิตบัณฑิต 

- การปรับกระบวนการการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา 9 มทร. สู่การ
เป็นมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตอบสนอง
นโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ 

2. การพัฒนาอาจารย์ 
- พัฒนาอาจารย์ให้เป็นผู้ช านาญการในสาขาวิชาหลักและมีทักษะ

เชิงบูรณาการ 
3. การจัดหาเครื่องมือและห้องปฏิบัติการ 

- การพัฒนาการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นพื้นฐาน 
พัฒนาห้องปฏิบัติการเฉพาะทางท่ีเกี่ยวข้องกับทิศทางการพัฒนา
ประเทศ และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 
 
 

4. การพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 
- พัฒ นาบัณ ฑิ ต ให้ มี ค วามรู้ เชิง ลึก ในแ ต่ละสาขาวิ ชาชีพ ท่ี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลมีความช านาญและพัฒนา
อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการให้ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ 

5. การพัฒนางานวิจัย 
- พัฒนาแหล่งวิจัยและองค์ความรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพกระบวนการผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ์ และเพิ่มมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ โดยเน้นการวิจัยเชิงสหวิทยาการงานวิจัยร่วมกับ
ภาคเอกชน งานวิจัยเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐ และงานวิจัย
ประเภทส่ิงประดิษฐ์ และนวัตกรรม 

6. ด้านงานบริการวิชาการแก่สังคม 
- เพิ่มทักษะและพัฒนาอาชีพ เพื่อการสร้างงาน สร้างรายได้ 

ยกระดับคุณภาพชีวิตท่ีดี และเสริมสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน 
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โครงกำรยุทธศำสตร์พัฒนำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีระยะที่ 2 (2561-2565) ประกอบด้วย 6 กลุ่ม ดังนี้ 
1. แผนพัฒนาก าลังคนระบบTransport & Logistics  

1.1. ศูนย์ฝึกอบรมช่างซ่อมบ ารุงอากาศยาน (มทร.กรุงเทพ) 
1.2. ระบบขนส่งทางราง (มทร.อีสาน) 
1.3. ระบบขนส่งทางน้ า (มทร.ศรีวิชัย) 
1.4. โครงการพัฒนาบุคลากรนักปฏิบัติด้านโลจิสติกส์ระดับอาเซียน 
(มทร.ตะวันออก) 

2. โครงการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy)  
(มทร.พระนคร) 

2.1. ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy)  
(มทร.พระนคร) 

3. โครงการ การบริหารจัดการน้ าทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม 
(มทร.สุวรรณภูมิ) 

3.1. โครงการบริหารจัดการน้ า ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม 
(มทร.สุวรรณภูมิ) 

4. โครงการเกษตรอาหารและโครงการการพัฒนาครอูาชีวศึกษา (มทร.
ธัญบุรี) 

4.1. การพัฒนาครูอาชีวศึกษา (มทร.ธัญบุรี) 
4.2. เกษตรอาหาร (มทร.ธัญบุรี) 

5. อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry) (มทร.รัตนโกสินทร์) 
  5.1. โครงการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (มทร.รัตนโกสินทร์) 
6. โครงการ Social Enterprise/Social Engagement (มทร.กรุงเทพ) 

6.1. การจัดต้ังบริษัทกิจการเพื่อสังคม (มทร.กรุงเทพ) 
6.2. การสนองงานโครงการพระราชด าริ โครงการหลวง และโครงการ
สู่ชุมชน (Social Engagement) (มทร.ล้านนา)
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2.3 ทิศทำงกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ ตำมกรอบระยะเวลำ 15  ปี  (พ.ศ. 2552 - 2566) 

จุดเริ่มต้นของการขับเคล่ือนและพัฒนา  ประกอบด้วยทุน (Capital)  ดังต่อไปนี้ ทุนทางด้านบุคลากร  ทุนทางด้านทางกายภาพ  ทุนทางด้านองค์ความรู้และ
วัฒนธรรม ทุนทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทุนทางด้านเงินทุน    ซึ่งทุนเหล่านี้จะไปเอื้อต่อการพัฒนาท่ีก่อให้เกิดการสร้างสรรค์   การสร้างมูลค่าเพิ่ม ภูมิปัญญา การเช่ือมโยง  
และสภาพคล่อง ตามล าดับซึ่งต้องมีการจัดการทางด้าน  IT  (IT  Management) และสร้างการเช่ือมโยงคุณค่า (Value Management)  โดยใช้ภารกิจท้ัง  4  ด้าน เป็น
กระบวนการ (Process) คือ  ภารกิจด้านงานวิจัย  ภารกิจด้านการเรียนการสอน  ภารกิจด้านการบริการวิชาการแก่สังคม  และภารกิจด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนาธรรมและ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม  

โดยได้น ามาก าหนดทิศทางการพัฒนาตามกรอบของจุดมุ่งหมาย วัตถุประสงค์ และภารกิจของมหาวิทยาลัย ได้ดังต่อไปนี้  
มหำวิทยำลัยเสมือน (Virtual หรือ E-University) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนามุ่งมั่นใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการให้ครบทุกภารกิจ ไม่

ว่าจะเป็น E-Learning, E-Research, E-Service, E-Office และ E-Library เป็นต้น ท้ังนี้เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นสังคมแห่งองค์ความรู้ (Knowledge Society) มีความร่วมมือ
กับนานาอารยประเทศ (International Collaboration) ท้ังนี้เพื่อให้เกิดเทคโนโลยีใหม่ ๆ ท่ีเกิดจากการรวมศาสตร์หลาย ๆ ศาสตร์เข้าด้วยกัน (Emerging Technology) 

กำรเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life - Long Learning) ก็เป็นอีกส่ิงหนึ่งท่ี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเองจะต้องค านึงถึง เพราะในอีก 15 ปี ข้างหน้า สังคมจะ
เป็นสังคมแห่งองค์ความรู้ ทุกกลุ่มงานอาชีพจ าเป็นต้องมุ่งสู่สังคมแห่งองค์ความรู้ นอกจากปฏิบัติเป็นแล้ว ยังคงต้องคิดเป็นด้วย ดังนั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนาเองจ าเป็นต้องมุ่งพัฒนาสังคมให้เป็นสังคมท่ีมีแต่ความห่วงใยและแบ่งปัน (Care and Share) ซึ่งกันและกัน 

สังคมแห่งควำมรู้และภูมิปัญญำ  (Intelligence Society) เป็นสังคมท่ีอุดมด้วยองค์ความรู้และภูมิปัญญา ท้ังนี้เพื่อยกระดับและพัฒนาให้เกิดอัจฉริยะองค์ความรู้
ในเชิงบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคม ชุมชน ซึ่งจ าเป็นต้องมีการเช่ือมโยงภูมิปัญญาด้วยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย  

ควำมเป็นคนที่สมบูรณ์ (Humanization) นับว่าเป็นส่ิงท้าทายท่ีส าคัญมากของทุกองค์กร หากองค์กรมีความเข้าใจกับเป้าหมายและปรัชญาขององค์กรในทิศทาง
เดียวกัน และท่ีส าคัญต้องเข้าใจต่อสังคมท่ีอุดมด้วยความรู้และภูมิปัญญาแล้ว  ก็จะส่งให้มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  

เทคโนโลยีที่เกิดจำกกำรผสมผสำนจำกหลำย ๆ ศำสตร์ (Emerging Technology) ท้ังนี้เพื่อมุ่งมั่นให้เกิดเทคโนโลยีใหม่ ๆ (Emerging Technology) โดยการบูร
ณาการจากศาสตร์ต่าง ๆ ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้แบบใหม่ เพื่อการระดมสมองจากความรู้ท่ีหลากหลาย การคิดร่วมกัน เห็นพ้องร่วมกัน บนพื้นฐานข้อมูล ท้ังนี้เพื่อให้เกิด
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ซึ่งกันและกันและให้มีการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ  

มุ่งสู่ควำมเป็นสำกล (Internationalization) ยุคของโลกาภิวัตน์มีผลกระทบโดยตรงต่อ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาในอนาคตท่ีต้องสามารถแข่งขันได้
ในระดับสากล โดยมีทิศทางในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือท้ังในและต่างประเทศ (International Collaboration) ไม่ว่าจะเป็นภารกิจทางด้านการเรียนการสอน การวิจัย 
และการบริหารจัดการ 
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ควำมเป็นมืออำชีพและนักปฏิบัติ  (Hands-on Professional Graduates) ซึ่งนับว่าเป็นค่านิยมร่วม (core value) ท่ีส าคัญอันหนึ่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา โดยมีทิศทางจัดการเรียนการสอนให้มีความเช่ียวชาญเป็นนักปฏิบัติควบคู่ไปกับการคิดเป็น ตลอดจนพัฒนามาตรฐานวิชาชีพการเป็นนักปฏิบัติ พัฒนาองค์
ความรู้ให้งานวิชาการก้าวทันการเปล่ียนแปลงสู่ความเป็นสากล พัฒนาสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการท้ังภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย พัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีทันสมัยมาใช้ในการเรียนการสอน 

ควำมยั่งยืนทำงด้ำนสังคมและสิ่งแวดล้อม (Sustainable; Social & Environment) มุ่งไปท่ีภารกิจการวิจัย การบริการวิชาการ และ โดยมีทิศทางการพัฒนาการ
วิจัยในเรื่องของส่ิงแวดล้อม ส าหรับภารกิจการบริการวิชาการนั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนามุ่งมั่นสู่การพัฒนาสังคมให้เป็นสังคมท่ีเกื้อกูลและแบ่งปันซึ่งกันและ
กัน ท้ังนี้เพื่อให้เกิดสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ ส่วนภารกิจทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาส่ิงแวดล้อมนั้น จะมุ่งพัฒนาเทคโนโลยีผสมผสานมาประยุกต์สืบค้น เก็บ
รักษา บูรณะและถ่ายทอดการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อม โดยการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือท้ังภายในและภายนอกพื้นท่ีเพื่ออนุรักษ์สืบทอดไปถึงอนุชนรุ่น
หลัง 

กำรพึ่งพำตนเอง (Autonomy) ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้มีธรรมภิบาลและมีความทันสมัยต่อสภาพการเปล่ียนแปลงผสมผสานการบริหารจัดการร่วมกับ
เขตพื้นท่ีเป็นเครือข่ายความร่วมมือเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งพึ่งตนเองและเล้ียงตัวเองได้ 
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2.4 แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2562-2565) (ปรับปรุง 2562) 

 

2.4.1 ปรัชญำ 
 “นวัตกรรมเพื่อชุมชน” 

2.4.2 วิสัยทัศน์ 
“มหาวิทยาลัยช้ันน าด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี ในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ของสังคม ชุมชน ท้องถิ่น อย่างยั่งยืน” 

 
2.4.3 พันธกิจ 

1.  จัดการศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี ผลิตครูวิชาชีพ ท้ังในระดับชาติและนานาชาติ โดยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม  
     พึ่งพาตนเองได้และเป็นท่ีพึ่งทางวิชาการให้กับประเทศภูมิภาค และชุมชน ท้ังภาครัฐและเอกชน  
2.  ผลิตผลงานวิจัยท่ีเป็นการสร้าง และประยุกต์ใช้องค์ความรู้ สร้างสรรค์นวัตกรรม หรือทรัพย์สินทางปัญญาท่ีตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ความต้องการของสังคม  
    ชุมชน ภาครัฐและเอกชน และประเทศ  
3.  ใหบ้ริการวิชาการท่ีมุ่งเน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีสอดคล้องกับบริบทมหาวิทยาลัยด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี และ 
    ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น ชุมชนและสังคม 
4.  จัดการเรียนรู้ วิจัยหรือบริการวิชาการซึ่งน าไปสู่การสืบสานศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทยหรือสร้างโอกาสและมูลค่าเพิ่มให้กับผู้เรียน ชุมชน สังคมและ   
     ประเทศ 
5.  บริหารจัดการพันธกิจ และวิสัยทัศน์ตามหลักธรรมาภิบาล มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ยืดหยุ่น คล่องตัวโปร่งใส และ 
     ตรวจสอบได้  
 
2.4.4 อัตลักษณ์ 
 “บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพท่ีใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน” 
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2.4.5 เอกลักษณ์ 
ภาพลักษณ์ท่ีดีเป็นส่ิงส าคัญของทุกองค์กร การก าหนดเอกลักษณ์ท่ีชัดเจน สามารถใช้เป็นกรอบส าหรับการพัฒนามหาวิทยาลัย เอกลักษณ์มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประกอบด้วย เกษตรอุตสาหกรรม เกษตรปลอดภัย ความหลากหลายทางชีวภาพ ความมั่นคงทางนวัตกรรมเกษตร อาหารล้านนา 
เทคโนโลยีและการจัดการเพื่อชุมชน โครงข่ายคมนาคมขนส่ง และระบบโลจิสติกส์ การค้าชายแดนและบริการจัดการเทคโนโลยี วัฒนธรรมท้องถิ่นและนวัตกรรม 
อาหารสุขภาพและพันธุกรรมพืช เป็นกลไกส าคัญในการขับเคล่ือนและสร้างความเข้าใจ ให้มีเป้าหมายเดียวกัน สู่การเป็น “มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อชุมชน” 

 
2.4.6 ควำมเชื่อมโยงมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ พ.ศ.2561 กับประเด็นแผนยุทธศำสตร์ มทร.ล้ำนนำ กลยุทธ์ และตัวชี้วัด 

มำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ  
พ.ศ.2561 

ประเด็นยุทธศำสตร์ มทร.ล้ำนนำ กลยุทธ ์ จ ำนวนตัวชี้วัด 

มำตรฐำนที่ 1 ด้ำนผลลัพธ์ผู้เรียน ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำกำรศึกษำเพื่อผลิตก ำลังคนนัก
วิชำชีพทีเ่น้นปฏิบัติกำร (Hands-On) 
เป้ำประสงค์ เพือ่พัฒนำและผลิตก ำลังคนนักปฏิบัติใน
สำขำวิชำชีพ ที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศให้
มีควำมเข้มแข็ง ยั่งยืน และยึดมั่นในจรรยำบรรณวิชำชีพ 
 
 

กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนำกระบวนกำรรับนักศึกษำและผลิตตัวป้อน
สำยวิชำชพี 

2 

กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนำกระบวนกำรจัดกำรศึกษำนักปฏิบัติ 
Hands-On 

5 

กลยุทธ์ที่ 1.3 พัฒนำอำจำรย์ให้สำมำรถจัดกำรเรียนรู้ที่เน้น
ผลลัพธ์กำรเรียนรู้ 

4 

กลยุทธ์ที่ 1.4 สร้ำงบัณฑิตให้มีทักษะที่พึงประสงค์ ที่มีลักษณะ
เหมำะสมในกำรใช้ชวีิตและท ำงำนในศตวรรษที่ 21 

3 

มำตรฐำนที่ 2 ด้ำนกำรวิจัยและ
นวัตกรรม 
มำตรฐำนที่ 3 ด้ำนกำรบริกำร
วิชำกำร 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำมหำวิทยำลัยเพื่อกำรเติบโต
ร่วมกับกำรพัฒนำประเทศ 
เป้ำประสงค์ พัฒนำผลงำนวิจัย ผลงำนสร้ำงสรรค์  
กำรบริกำรวิชำกำร นวัตกรรม และก ำลังคน เพือ่เพิ่มขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

กลยุทธ์ที่ 2.1 บูรณำกำรงำนวิจัย บริกำรวิชำกำรและนวัตกรรม
ให้เกิดประโยชน์ส่งผลลัพธ์ต่อผู้เรียนสร้ำงขีดควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขัน 

4 

กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนำระบบบริหำรงำนวิจัย กำรบริกำรวิชำกำร
และนวัตกรรมของมหำวิทยำลัย 

2 

กลยุทธ์ที่ 2.3 ส่งเสริมกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัย ผลงำน
สร้ำงสรรค์ นวัตกรรม และผลงำนบริกำรวิชำกำร ในระดับชำติ 
และนำนำชำติ 

2 
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มำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ  
พ.ศ.2561 

ประเด็นยุทธศำสตร์ มทร.ล้ำนนำ กลยุทธ์ จ ำนวนตัวชี้วัด 

มำตรฐำนที่ 4   ด้านศิลปวัฒนธรรมและ
ความเป็นไทย 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างนักศึกษาและบุคลากรใหม้ี
เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ความภาคภูมิใจทางศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาล้านนา ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เป้ำประสงค์:  เพ่ือปลูกฝังค่านิยมและส่งเสริมให้นักศึกษา
และบุคลากรให้ตระหนักในคุณค่า ศิลปวัฒนธรรมความ
ภาคภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถ่ิน การท านุบ ารุง ศิลปวัฒนธรรม
ไทย ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

กลยุทธ์ที่ 3.1 สร้างการรับรู้ในคุณค่า ศิลปวัฒนธรรม ภูมปิัญญา
ล้านนา และทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 2 

กลยุทธ์ที่ 3.2 ส่งเสริมนักศึกษาให้ประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาล้านนา และทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในการพัฒนา
ตนเองและสังคม 

2 

กลยุทธ์ที่ 3.3 ส่งเสริมการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการ
พัฒนาตนเองและสังคม 2 

มำตรฐำนที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ ยุทธศำสตร์ที่ 4 การพัฒนาการบริหารจัดการและการสรา้ง
ฐานวัฒนธรรมองค์กร 
เป้ำประสงค์: เพ่ือมหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการอย่างมี
ธรรมาภิบาล เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสร้าง
ค่านิยมร่วม 

กลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 2 

กลยุทธ์ที่ 4.2 บริหารจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 4 

รวม 4 ยุทธศำสตร์ 12  กลยุทธ์ 34 ตัวชี้วัด 
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2.4.7 แผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำระยะ 5 ปี พ.ศ. 2562-2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562) และกลยุทธ ์
 

ยุทธศำสตร์ / กลยุทธ์/ ตัวชี้วัด  หน่วยนับ 
เป้ำหมำย  

ผู้ก ำกับ 
ผู้รับ 

ผิดชอบ
หลัก ระยะ 4 ปี 2562 2563 2564 2565 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำกำรศึกษำเพื่อผลิตก ำลังคนนักวิชำชีพที่เน้นปฏิบัติกำร (Hands-On) 

เป้ำประสงค์ เพือ่พัฒนำและผลิตก ำลังคนนักปฏิบัติในสำขำวิชำชีพ ที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศให้มีควำมเข้มแข็ง ยั่งยืน และยึดมั่นในจรรยำบรรณวิชำชีพ 

ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานท าตรงสาขาวิชาชีพมีงาน
ท าภายใน 1 ปี หลังส าเร็จการศึกษา 

ร้อยละ 80 70 75 75 80 
รองอธิการบดีฝ่าย

วิชาการ 
และกิจการนักศึกษา 

กพน. 

จ านวนเครือข่ายความร่วมมือด้านการผลิตบัณฑิต
ระหว่างมหาวิทยาลัย องค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งใน
และต่างประเทศ ท่ีได้ด าเนินการร่วมกัน 

เครือข่าย 40 10 20 30 40 
รองอธิการบดีฝ่าย

วิชาการ 
และกิจการนักศึกษา 

สวท. 

กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนำกระบวนกำรรับนักศึกษำและผลิตตัวป้อนสำยวิชำชีพ 

วัตถุประสงค์ เพื่อใหไ้ด้จ ำนวนนักศึกษำที่มีคุณลักษณะที่เหมำะสมตำมแผนกำรรับนักศึกษำของแต่ละหลักสูตร 

1.ร้อยละของจ านวนนักศึกษาท่ีเป็นไปตามแผนรับ
นักศึกษา 

ร้อยละ 100 85 90 95 100 
รองอธิการบดีฝ่าย

วิชาการ 
และกิจการนักศึกษา 

สวท. 

2.สัดส่วนการรับนักศึกษาสายวิชาชีพต่อสายวิชาการ 
เป็น 70:30 หรือนักศึกษาจากกลุ่มคนวัยเรียนต่อวัย
ท างาน  

คน  
20,000 

(14,00:6,000)      
5,000 

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

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

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

(3,500:1,500)      

รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ 

และกิจการนักศึกษา 
 
 
 
 

สวท. 
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ยุทธศำสตร์ / กลยุทธ์/ ตัวชี้วัด  หน่วยนับ 
เป้ำหมำย  

ผู้ก ำกับ 
ผู้รับ 

ผิดชอบ
หลัก ระยะ 4 ปี 2562 2563 2564 2565 

กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนำกระบวนกำรจัดกำรศึกษำนักปฏิบัติ Hands-On 

วัตถุประสงค์ เพื่อให้กระบวนกำรจัดกำรศึกษำของหลักสูตรผลิตบัณฑิตวิชำชีพนักปฏิบัติที่เน้นกำรมีผลลัพธ์กำรเรียนรู้และสมรรถนะวิชำชีพ 

3.ร้อยละหลักสูตรวิชาชีพหรือหลักสูตรปฏิบัติการที่
สร้างบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพที่ใช้เทคโนโลยีเป็น
ฐาน  

ร้อยละ 60 20 30 40 60 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

และกิจการนักศึกษา 
คณะ 

4.ร้อยละของหลักสูตรที่จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
และประสบความส าเรจ็ 

ร้อยละ 100 85 90 95 100 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

และกิจการนักศึกษา 
คณะ 

5.ร้อยละของนักศึกษาทุกชั้นปีได้รับการส่งเสริม
สนับสนุนให้มีทักษะและสมรรถนะวิชาชีพ 

ร้อยละ 100 85 90 95 100 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

และกิจการนักศึกษา 
คณะ 

6.ร้อยละของนักศึกษาท่ีผ่านการประเมินสมรรถนะ
วิชาชีพ 

ร้อยละ 100 70 80 90 100 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

และกิจการนักศึกษา 
คณะ 

7.ร้อยละของบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการ ร้อยละ 20 5 10 15 20 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

และกิจการนักศึกษา 
คณะ 
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ยุทธศำสตร์ / กลยุทธ์/ ตัวชี้วัด  หน่วยนับ 
เป้ำหมำย  

ผู้ก ำกับ 
ผู้รับ 

ผิดชอบ
หลัก ระยะ 4 ปี 2562 2563 2564 2565 

กลยุทธ์ที่ 1.3 พัฒนำอำจำรย์ให้สำมำรถจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผลลัพธ์กำรเรียนรู้ 
วัตถุประสงค์ เพื่อใหอ้ำจำรย์ของมหำวทิยำลัยมีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผลลัพธ์กำรเรียนรู้ 

8.ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับความรู้จากการพัฒนา
ทักษะการจัดการเรียนการสอนแบบศตวรรษที่ 21 
และวิชาชีพที่เหมาะสมที่สามารถประยุกต์ใช้ได้จริง 

ร้อยละ 100 80 85 90 100 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

และกิจการนักศึกษา 
สวท. 

9.ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีจ่ัดการเรียน
การสอนที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ 

ร้อยละ 100 100 100 100 100 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

และกิจการนักศึกษา 
สวท. 

10.ร้อยละของหลักสูตรที่นักศึกษามีผลการเรียนรู้
เป็นไปตามท่ีหลักสูตรก าหนด 

ร้อยละ 95 80 85 90 95 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

และกิจการนักศึกษา 
คณะ 

11.ร้อยละของหลักสูตรบูรณาการ การเรียนรู้กับการ
ท างาน  

ร้อยละ 20 5 10 15 20 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

และกิจการนักศึกษา 
คณะ 

กลยุทธ์ที่ 1.4 สร้ำงบัณฑิตให้มีทักษะที่พึงประสงค์ ที่มีลักษณะเหมำะสมในกำรใช้ชีวิตและท ำงำนในศตวรรษที่ 21 
วัตถุประสงค์ เพื่อให้บัณฑิตที่จบกำรศึกษำมีทักษะที่พึงประสงค์ มีลักษณะเหมำะสมในกำรใช้ชีวิตและท ำงำนในศตวรรษที่ 21 
12.ร้อยละนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ผ่านเกณฑ์การสอบ
ทักษะด้านภาษา 

ร้อยละ 100 70 80 90 100 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

และกิจการนักศึกษา 
คณะ

บริหารฯ 
13.ร้อยละนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ผ่านเกณฑ์การสอบ
ทักษะด้านไอที 

ร้อยละ 100 80 85 90 100 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

และกิจการนักศึกษา 
สวส./
คณะ 

14.ร้อยละของนักศึกษาผ่านการส่งเสริมทักษะการ
ด ารงชีวิต การท างานในศตวรรษที่ 21 และพัฒนา
นักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 100 80 85 90 100 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
และกิจการนักศึกษา 

 
 
 
 
 

กพน. 
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ยุทธศำสตร์ / กลยุทธ์/ ตัวชี้วัด  หน่วยนับ 
เป้ำหมำย  

ผู้ก ำกับ 
ผู้รับ 

ผิดชอบ
หลัก ระยะ 4 ปี 2562 2563 2564 2565 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำมหำวิทยำลัยเพื่อกำรเติบโตร่วมกับกำรพัฒนำประเทศ 

เป้ำประสงค์ พัฒนำผลงำนวิจัย ผลงำนสร้ำงสรรค์ กำรบริกำรวิชำกำร นวัตกรรม และก ำลังคน เพือ่เพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

จ านวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีได้ประโยชน์จากการใช้
ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ การบริการวิชาการ 
และนวัตกรรม  

หน่วยงาน 200 50 50 50 50 
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย 
และบริการวิชาการ 

สถช. 

งบประมาณและมูลค่าทรัพยากรที่ได้รับการสนับสนุน
จากเครือข่ายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท้ัง
ภายในประเทศและต่างประเทศเพ่ือส่งเสริมพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัยด้านการวิจัย นวัตกรรมและการ
บริการวิชาการ 

ล้านบาท 525 100 125 150 150 
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย 
และบริการวิชาการ 

สวพ. 

มูลค่าของความร่วมมือของเครือข่ายและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียท่ีเกิดจากการน าผลงานวิจัย ผลงาน
สร้างสรรค์ การบริการวิชาการและนวัตกรรม  

ล้านบาท 825 150 225 225 225 
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย 
และบริการวิชาการ 

สวพ. 

กลยุทธ์ที่ 2.1 บูรณำกำรงำนวิจัย บริกำรวิชำกำรและนวัตกรรมให้เกิดประโยชน์ส่งผลลัพธ์ต่อผู้เรียนสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
วัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลำกรและนักศึกษำสำมำรถประยุกต์ใช้ควำมรู้ทำงวิชำกำรและวิชำชีพตำมหลักสูตรก่อให้เกิดผลงำนวิจัย กำรบริกำรวิชำกำรและนวัตกรรมทีส่ร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำร
แข่งขัน 

15.จ านวนผลงานวิจัย บริการวิชาการและนวัตกรรม
ที่นักศึกษามีส่วนร่วมและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ 

ผลงาน  700 100 150 200 250 
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย 
และบริการวิชาการ 

สถช. 
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ยุทธศำสตร์ / กลยุทธ์/ ตัวชี้วัด  หน่วยนับ 
เป้ำหมำย  

ผู้ก ำกับ 
ผู้รับ 

ผิดชอบหลัก ระยะ 4 ปี 2562 2563 2564 2565 
16.จ านวนผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ หรือ
การได้รับการจดอนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร หรือเป็น
ผลงานวิชาการรับใช้สังคม หรือผลงานที่ท าร่วมกับ
ภาคอุตสาหกรรม  

ผลงาน 1,500 300 350 400 450 
รองอธิการบดีฝ่าย

วิจัย 
และบริการวิชาการ 

สวพ. 

17.สัดส่วนมูลค่าเพ่ิมของผลตอบแทนต่อการลงทุนจาก
โครงการวิจัยและโครงการบริการวิชาการ 

สัดส่วน 0.8 0.5 0.6 0.7 0.8 
รองอธิการบดีฝ่าย

วิจัย 
และบริการวิชาการ 

สถช. 

18.ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับความรู้จากการพัฒนา
ทักษะการวิจัย บริการวิชาการ ที่สามารถน าไปสู่การ
ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย บริการวิชาการ หรือผลงาน
ตีพิมพ์ หรือน าไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน    

ร้อยละ 100 60 70 80 100 
รองอธิการบดีฝ่าย

วิจัย 
และบริการวิชาการ 

สวพ. 

กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนำระบบบริหำรงำนวิจัย กำรบริกำรวิชำกำรและนวัตกรรมของมหำวิทยำลัย 

วัตถุประสงค์ เพื่อกำรพัฒนำระบบบริหำรงำนวิจัยและนวัตกรรมของมหำวิทยำลัยให้มีประสิทธิภำพและสร้ำงรำยได้เพิ่มขององค์กรจำกทรัพย์สินทำงปัญญำ  

19.ระดับความส าเร็จของแผนงานวิจัย บริการวิชาการ 
และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 90 60 70 80 90 
รองอธิการบดีฝ่าย

วิจัย 
และบริการวิชาการ 

สวพ. 

20.มูลค่าจากการบริหารจัดการงบประมาณ สินทรัพย์ 
และทรัพย์สินทางปัญญา ที่มาจากงานวิจัยบริการ
วิชาการและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 

ล้านบาท 100 10 20 30 40 
รองอธิการบดีฝ่าย

วิจัย 
และบริการวิชาการ 

สวพ. 
 
 
 
 



 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะที่ 2 (พ.ศ. 2564 – 2566) คณะวศิวกรรมศาสตร์  28 
 

ยุทธศำสตร์ / กลยุทธ์/ ตัวชี้วัด  หน่วยนับ 
เป้ำหมำย  

ผู้ก ำกับ 
ผู้รับ 

ผิดชอบหลัก ระยะ 4 ปี 2562 2563 2564 2565 

กลยุทธ์ที่ 2.3 ส่งเสริมกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัย ผลงำนสร้ำงสรรค์ นวัตกรรม และผลงำนบริกำรวิชำกำร ในระดับชำติ และนำนำชำติ 
วัตถุประสงค์ เพื่อสร้ำงผลงำนวิจัย นวัตกรรมและกำรบริกำรวิชำกำร ทีไ่ด้รับกำรเผยแพรใ่นระดับชำติ และนำนำชำติ 
21.จ านวนผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ นวัตกรรม 
และผลงานบริการวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติ และนานาชาติ 

ผลงาน 1,800 300 400 500 600 
รองอธิการบดีฝ่าย

วิจัย 
และบริการวิชาการ 

สวพ. 

22.ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการสง่เสริมการเผยแพร่
ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ นวัตกรรม และผลงาน
บริการวิชาการ ในระดับชาติและนานาชาติ 

ร้อยละ 50 20 30 40 50 
รองอธิการบดีฝ่าย

วิจัย 
และบริการวิชาการ 

สวพ. 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรเสริมสร้ำงนักศึกษำและบุคลำกรให้มีเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ควำมภำคภูมิใจทำงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำล้ำนนำ ทรัพยำกรธรรมชำติสิ่งแวดลอ้มและปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

เป้ำประสงค์  เพือ่ปลูกฝังค่ำนิยมและส่งเสริมให้นักศึกษำและบุคลำกรให้ตระหนักในคุณค่ำ ศิลปวัฒนธรรมควำมภำคภูมิใจในภูมิปัญญำท้องถ่ิน กำรท ำนุบ ำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย 
ทรัพยำกรธรรมชำติสิ่งแวดล้อม และปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
จ านวนรางวัลที่ได้รับด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ล้านนา ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

รางวัล 24 6 6 6 6 
รองอธิการบดีฝ่าย

กิจการพิเศษ 
ศวธ. 

กลยุทธ์ที่ 3.1 สร้ำงกำรรับรู้ในคุณค่ำ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำลำ้นนำ และทรัพยำกรธรรมชำติสิ่งแวดล้อม 

วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษำและบุคลำกรรับรู้ในคุณค่ำ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำลำ้นนำ และทรัพยำกรธรรมชำติสิ่งแวดล้อม 

23.ร้อยละของนักศึกษาและบุคลากรมีความเข้าใจใน
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา และ
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน  

ร้อยละ 100 80 90 95 100 

รองอธิการบดีฝ่าย
กิจการพิเศษ 

 
 
 

ศวธ. 
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ยุทธศำสตร์ / กลยุทธ์/ ตัวชี้วัด  หน่วยนับ 
เป้ำหมำย  

ผู้ก ำกับ 
ผู้รับ 

ผิดชอบหลัก ระยะ 4 ปี 2562 2563 2564 2565 

24.จ านวนโครงการ/กิจกรรม ด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาล้านนาและทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่
บูรณาการกับการเรียนการสอนหรือกจิกรรมนักศึกษา  

โครงการ/
กิจกรรม 

100 25 25 25 25 
รองอธิการบดีฝ่าย

กิจการพิเศษ 
ศวธ. 

กลยุทธ์ที่ 3.2 ส่งเสริมนักศึกษำให้ประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำลำ้นนำ และทรัพยำกรธรรมชำติสิ่งแวดล้อมในกำรพัฒนำตนเองและสังคม 

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมนักศึกษำประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำล้ำนนำ และทรพัยำกรธรรมชำติสิ่งแวดล้อมในกำรพัฒนำตนเองและสังคม 

25.จ านวนองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ล้านนา และทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และมี
การน าไปใช้ประโยชน์โดยนักศึกษามีส่วนร่วม 

องค์
ความรู้ 

8 2 2 2 2 
รองอธิการบดีฝ่าย

กิจการพิเศษ 
ศวธ. 

26. ผลงานทางด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา 
และทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่เกิดประโยชน์
กับตนเองและสังคมโดยนักศึกษามีส่วนร่วม 

ผลงาน 40 10 10 10 10 
รองอธิการบดีฝ่าย

กิจการพิเศษ 
ศวธ. 

กลยุทธ์ที่ 3.3 ส่งเสริมกำรน ำปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงในกำรพัฒนำตนเองและสังคม 

วัตถุประสงค์ เพื่อนักศึกษำและบุคลำกรมีส่วนร่วมในกำรส่งเสริมกำรน ำปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงในกำรพัฒนำตนเองและสังคม 

27.จ านวนชุมชนเข้มแข็งในการที่น าปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการพัฒนาโดยนักศึกษาและบุคลากร
มีส่วนร่วม 

ชุมชน 24 6 6 6 6 
รองอธิการบดีฝ่าย

กิจการพิเศษ 
ศวธ. 

28.จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่นักศึกษาและบุคลากร
น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้และเกิด
ประโยชน์ต่อชุมชนและผู้เรียน 
 
 

โครงการ/
กิจกรรม  

40 10 10 10 10 
รองอธิการบดีฝ่าย

กิจการพิเศษ 

ศวธ. 
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ยุทธศำสตร์ / กลยุทธ์/ ตัวชี้วัด  หน่วยนับ 
เป้ำหมำย  

ผู้ก ำกับ 
ผู้รับ 

ผิดชอบหลัก ระยะ 4 ปี 2562 2563 2564 2565 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรและกำรสร้ำงฐำนวัฒนธรรมองค์กร 
เป้ำประสงค์  เพือ่มหำวิทยำลัยมีกำรบริหำรจัดกำรอยำ่งมีธรรมำภิบำล เพิ่มประสิทธภิำพและประสิทธิผล และสร้ำงค่ำนิยมร่วม 
ร้อยละผลการประเมินของมหาวิทยาลัยทางด้านหลัก
ธรรมาภิบาล  ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  

ร้อยละ 95 80 85 90 95 
รองอธิการบดีฝ่าย

บริหาร 
และสวัสดิการ 

สอ. 

กลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนำระบบกลไกกำรบริหำรจัดกำรมหำวิทยำลัยภำยใต้หลักธรรมำภิบำล 

วัตถุประสงค์ เพื่อกำรบริหำรจัดกำรมหำวิทยำลัยภำยใต้หลักธรรมำภิบำล 

29.ระดับผลการประเมินของมหาวิทยาลัยทางด้าน
หลักธรรมาภิบาล   

ร้อยละ 95 80 85 90 95 
รองอธิการบดีฝ่าย

บริหาร 
และสวัสดิการ 

สอ. 

30.ระดับความพึงพอใจของบุคลากรด้านภาวะ
ความสุข 

ระดับ ดีมาก ดี ดี ดีมาก ดีมาก 
รองอธิการบดีฝ่าย

บริหาร 
และสวัสดิการ 

สอ. 

กลยุทธ์ที่ 4.2 บริหำรจัดกำรทรัพยำกรของมหำวิทยำลยั อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

วัตถุประสงค์ เพื่อให้กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรของมหำวทิยำลัย อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

31.ร้อยละของหน่วยงานหลัก (16 หน่วยงาน) ที่
บริหารแผนงาน แผนงบประมาณให้เป็นไปตาม
เป้าหมายของรัฐบาล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ภายใต้
การบริหารงานด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 

ร้อยละ 80 80 80 80 80 
รองอธิการบดีฝ่าย

นโยบาย 
และพัฒนาระบบ 

กนผ. 
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32.ร้อยละความส าเร็จของตัวชี้วัดของกลยุทธ์ที่
เป็นไปตามเป้าหมายของแผน (ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80) 

ร้อยละ 80 80 80 80 80 
รองอธิการบดีฝ่าย

นโยบาย 
และพัฒนาระบบ 

กนผ. 

33.ร้อยละความพึงพอใจของผู้บริหารต่อการใช้ระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 

ร้อยละ 95 80 85 90 95 
รองอธิการบดีฝ่าย

นโยบาย 
และพัฒนาระบบ 

สวส. 

34.ระดับผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับมหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์ สกอ.  

คะแนน ดีมาก ดี ดี ดีมาก ดีมาก อธิการบดี สปก. 

 
***ประชุมการจัดท าแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วันที่ 9-11 ตุลาคม 2561 
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บทท่ี 3 
แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคณะวิศวกรรมศำสตร์ ระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2564-2566) 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2564 – 2566) (ปรับปรุง พฤศจิกายน 2563) ได้จัดท าขึ้นโดยให้มีความสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2562 – 2565) (ฉบับปรับปรุง 2562) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ท่ีเกิดจากการให้ความส าคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากร
ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยผ่านการวิเคราะห์สถานการณ์แวดล้อม ท่ีคาดว่าจะส่งผลต่อทิศทางการพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย และสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงในกระแสโลกาภิวัตน์ รวมถึงทิศทางการพัฒนาอุดมศึกษาในอนาคต ตลอดจนพัฒนาบัณฑิตเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของ
สังคม ชุมชน ท้องถิ่น และน าพาประเทศไปสู่ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ  และได้จัดท าขึ้น
ภายใต้ภายใต้กรอบทิศทางของแผนพัฒนามหาวิทยาลัยกรอบระยะเวลา 15 ปี (พ.ศ. 2552-2566) ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 และ
มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2561 เพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมด้วยการผลิตก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
และตอบสนองความต้องการของสังคมและชุมชน และมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยช้ันน าของประเทศ 

3.1 นโยบำยกำรพัฒนำ 
      ประกอบด้วย 5 นโยบาย คือ  

นโยบำยที่ 1 : ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ มุ่งเน้นควำมเป็นเลิศด้ำนวิชำชีพวิศวกรนักปฏิบัติ (Hands-on) พัฒนำศักยภำพนักศึกษำและบุคลำกรเพือ่มุ่งสู่กำรพัฒนำทักษะ
อำชีพตำมแผนพัฒนำประเทศ 
1. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนในทุกระดับ ท่ีเน้นการ บูรณาการหลักสูตรสาขาวิชา และคณะอื่น เพื่อสร้างความเข้มแข็งตามเอกลักษณ์ของพื้นท่ี ในทุก
ระดับ 
2. พัฒนาหลักสูตรวิชาชีพร่วมกับภาคเอกชน พัฒนาหลักสูตรท่ีบูรณาการเรียนรู้กับการท างาน (Wil) เพื่อตอบสนองความต้องการบุคลากรภาคประกอบการของประเทศ ชุมชน 
และท้องถิ่น 
3. พัฒนาทักษะความเช่ียวชาญบุคลากรสายวิชาการ ให้มีทักษะและประสบการณ์ด้านวิชาชีพตามสมรรถนะวิชาชีพ 
4. พัฒนาคุณภาพบัณฑิต ให้มีสมรรถนะวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ   
5. ใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัยในกระบวนการจัดการเรียนการสอน ให้นักศึกษาเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ท่ีจะน าไปสู่การพัฒนาสมรรถภาพการเรียนรู้อย่างแท้จริง 
6. พัฒนาความร่วมมือด้านวิชาการ การแลกเปล่ียนนักศึกษาและคณาจารย์กับมหาวิทยาลัยช้ันน า ในระดับชาติและนานาชาติ 
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7. มีความร่วมมือในการผลิตตัวป้อนด้านวิชาชีพ โดยระบบห้องเรียนต้นแบบและครูพี่เล้ียงท้ังระดับมัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา 
8. สร้างผู้น าการเปล่ียนแปลง (Change Agent) ให้เป็นผู้บริหาร นักวิชาการยุคใหม่ท่ีมีทักษะเป็นมืออาชีพ เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงยุกต์โลกาภิวัฒน์ 
9. พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย เพื่อรองรับทักษะผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21  
10. สร้างความร่วมมือกับองค์กร สถานประกอบการ ท้ังภาครัฐและเอกชน ท้ังในและต่างประเทศ เพื่อสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ตามนโยบายของรัฐบาล 
11. พัฒนาก าลังคนท้ังในระบบและนอกระบบ เพื่อรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย กลไกขับเคล่ือนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต อาทิ ด้านการบินและโลจิสติกส์ ขนส่งทางราง  
     หุ่นยนต์ ดิจิทัล อุตสาหกรรมยานยนต์ เกษตรและชีวภาพ 
 
นโยบำยที่ 2 : ด้ำนกำรวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม มุ่งเน้นกำรสร้ำงสรรค์สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ที่มีคุณภำพเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชำติและนำนำชำติ 
2.1 พัฒนาขีดความสามารถบุคลากร นักวิจัย ในการวิจัยเฉพาะทางและกลุ่มงานวิจัย เพื่อสร้างผลงานวิจัยเชิงบูรณาการร่วมกับคณะฯ สถาบันฯ สร้างองค์ความรู้ใหม่ เพิ่มคุณค่าและมูลค่า 
สร้างนวัตกรรมและการแก้ปัญหาสังคม 
2.2 พัฒนา ห้องปฏิบัติการ เครื่องมือ อุปกรณ์ การวิจัยและระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพในการท าวิจัยท่ีมีคุณภาพตามเอกลักษณ์ของพื้นท่ี 
2.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านงานวิจัยแบบบูรณาการ กับสถานประกอบการ สถาบันฯ หน่วยงานวิจัยภาครัฐ เอกชน ท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ  
2.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการน าองค์ความรู้ที่ได้จากการท าวิจัยหรืองานท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่น าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน การพัฒนาเศรษฐกิจสังคม และใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 
 
นโยบำยที่ 3 : ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร 
3.1 มีหน่วยงานท่ีให้บริการวิชาการตามมาตรฐานวิชาชีพ   
3.2 มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี เพื่อสังคม  
3.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านบริการวิชาการ กับสถาบันและหน่วยงาน ท้ังในและต่างประเทศ 
 
นโยบำยที่ 4 ท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม มุ่งเน้นสร้ำงศักยภำพกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรและท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมตำมมำตรฐำน ทั้งในและต่ำงประเทศ  
4.1 สามารถประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนาและทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อมพัฒนาตนเองและสังคม 
4.2 มีการปลูกฝังค่านิยมและส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรให้ตระหนักในคุณค่า ศิลปวัฒนธรรมความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่น การท านุบ ารุง ศิลปวัฒนธรรมไทย 
ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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นโยบำยที่ 5 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร มุ่งสร้ำงหลักธรรมำภิบำล เพื่อเป็นองค์กรที่ด ำเนินงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
5.1 ใช้หลักธรรมาภิบาลและระบบประกันคุณภาพการศึกษาในการบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
5.2 บูรณาการการใช้ทัรพยากรร่วมกันท้ังในพื้นท่ี ต่างพื้นท่ี และน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
5.3 ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการ  
5.5 มีการประชาสัมพันธ์คณะฯ เชิงรุก ท้ังภายในและต่างประเทศ 
 
3.2 ปรัชญำ 

“การจัดการศึกษา วิจัยด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี เพื่อสังคม”      

3.3 วิสัยทัศน์ 
“ผลิตวิศวกรนักปฏิบัติและครูวิชาชีพท่ีมีคุณภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ของสังคม ชุมชน ท้องถิ่น อย่างยั่งยืน” 

3.4 ปณิธำน 

มุ่งมั่นพฒันาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพ วิจัย สร้างส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรมด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี เป็นคนดีมีคุณธรรม 
จริยธรรม เพื่อสังคม 
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3.5 พันธกิจ  

1.  จัดการศึกษาวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและผลิตครูวิชาชีพ ท้ังในระดับชาติและนานาชาติ โดยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม 
พึ่งพาตนเองได้และเป็นท่ีพึ่งทางวิชาการ ให้กับสังคม และท้องถิ่น  
2. วิจัยและสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ท่ีตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติและความต้องการของสังคม ชุมชน ท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 
3. การบริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  มุ่งเน้นการประยุกต์องค์ความรู้ ถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ของสังคม ชุมชน 
ท้องถิ่น อย่างยั่งยืน 
4.  บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ยืดหยุ่น คล่องตัวโปร่งใส สามารถติตตามประเมินผลและตรวจสอบ 

3.6 เป้ำหมำย 
1. Global Engineer&TVET : ผลิตวิศวกรและครูวิชาชีพท่ีมีความรู้ความสามารถด้านการปฏิบัติ และมีความสามารถในการแข่งขันระดับต่างประเทศ  โดยการ
ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ทักษะมาตรฐานวิชาชีพ ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 (21st Century Skills) การแลกเปล่ียนนักศึกษาต่างชาติ เพื่อท่ีจะได้ท าการฝึกทักษะภาษา
และเรียนรู้วัฒนธรรมรว่มกัน การแข่งขันทักษะในระดับนานาชาติ และการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ในต่างประเทศ 
2. Real Sector Drive : ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต โดยการท าความร่วมมือกันในการพัฒนาหลักสูตร พัฒนา
กระบวนการเรียนการสอน แลกเปล่ียนบุคลากร ผลักดันให้เกิดงานวิจัยร่วมกันเพื่อแก้ปัญหา สังคม ชุมชนและประเทศ 
3. Knowledge Entrepreneur : บัณฑิตสามารถใช้ความรู้ทางวิศวกรรมไปประกอบวิชาชีพ สร้างมูลค่าของผลผลิต  โดยการจัดให้มีการส่งเสริมให้ความรู้ สร้าง
ความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ เพื่อให้บัณฑิตสามารถใช้ความรู้ด้านวิศวกรรมไปประกอบกิจการและมุ่งผลิตผลงานสู่เชิงพานิชย์ 

 
3.7 อัตลักษณ์ (Identity) 

บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพท่ีใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน 

3.8 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สร้างสรรค์นวัตกรรม และพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อสังคม 
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3.9 กำรวิเครำะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และอปุสรรค (SWOT Analysis)  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้วิเคราะห์ SWOT ท่ีส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของคณะ ท่ีสอดคล้องกับการวิเคราะห์ของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อน าไปสู่การก าหนดวิสัยทัศน์ 

พันธกิจ เป้าประสงค์ประเด็นยุทธศาสตร์ โดยมีเป้าหมาย ดังนี้ 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นในการบริหารคณะ  
2. บุคลากรของหน่วยงานมีความต้ังใจและมุ่งมั่นในการท างานร่วมกัน  
3. บุคลากรมีความเช่ียวชาญและสามารถปฏิบั ติ งานวิชาชีพ  (Hands-on) ท่ี
หลากหลาย 
4. บุคลากรมีความร่วมมือกับสถานประกอบการอย่างใกล้ชิดในการพัฒนาก าลังคน
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานสูงขึ้น  
5. บุ คล าก รมี ค ว าม สามารถ ได้ รั บ ก ารยอม รับ จาก ชุม ชน  ท้ อ งถิ่ น  แล ะ
ภาคอุตสาหกรรม ด้านการบริการวิชาการ 
6. คณะมีเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เช่น องค์กรเอกชนผู้ประกอบการ
ศิษย์เก่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถาบันการศึกษาอื่นๆ 
7. คณะสามารถสร้างความร่วมมือด้านการเรียนการสอนและด้านงานวิจัยกับ
ต่างประเทศน าไปสู่การพัฒนาสู่ระดับสากล 
8. มีงานบริการวิชาการท่ีสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 
9. มีระบบการบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Governance) 
10. วัฒนธรรมองค์กรเปิดโอกาสและส่งเสริมให้บุคลากรได้แสดงศักยภาพเชิงวิชาการ
อย่างเต็มท่ี 

1. บุคลากรสายสนับสนุนด้านวิชาการไม่เพียงพอกับภาระงานตามโครงสร้างการบริหารงาน
มหาวิทยาลัย 
2. บุคลากรในองค์กรต้องใช้เวลาในการปรับตัวเข้าสู่ระบบการบริหารจัดการแบบใหม่ 
3. บุคลากรมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกันน้อยและไม่เป็นระบบ 
4. อาจารย์บางส่วนขาดความสนใจในการท างานวิจัย และผลงานทางวิชาการท่ีน าไปสู่การ
จดสิทธิบัตรมีจ านวนน้อย 
5. อาจารย์บางสาขาอยู่ในวัยใกล้เกษียณอายุราชการ ขาดบุคลากรทดแทน 
6. อาจารย์มีภาระงานสอนและงานท่ีได้รับมอบหมายมากท าให้ไม่สามารถปฏิบัติตามพันธ
กิจได้ครบท้ัง 4 ด้าน 
7. การปฏิบัติงานส่วนใหญ่เป็นเชิงรับมากกว่าเชิงรุก 
8. ขาดการระดมความคิดเห็นในการท างานการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมการรับฟังความ
คิดเห็นและการร่วมกันปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่อง 
9. วัฒนธรรมองค์กรขาดการหล่อหลอมการปลูกจิตส านึกความเป็นครู อาจารย์ และการ
สร้างจิตส านึกรักองค์กร 
10. ผู้บริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบบริหารงานหลายด้านท าให้ การบริหารงานและการตัดสินใจ
ของผู้บริหารล่าช้า 
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จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

11. เป็นคณะทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีในเขตภาคเหนือตอนบน ท่ีมี
บุคลากรคุณวุฒิตรงตามสาขาท่ีเปิดสอน และพร้อมท่ีจะพัฒนาในระดับท่ีสูงขึ้น 
12. เป็นหน่วยงานท่ีรองรับนักศึกษาสายอาชีพและให้โอกาส/ สนับสนุนนักศึกษาสาย
อาชีพได้ศึกษาต่อ 
13. บัณฑิตได้รับการยอมรับจากนายจ้างและมีอัตราการได้งานสูง  
14. อาคารสถานท่ีและสาธารณูปโภค สามารถจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐาน
วิชาชีพ จัดงานบริการวิชาการและบริการแก่บุคคลภายนอกได้จ านวนมาก 
15. หลักสูตรท่ีเปิดสอนในคณะมีความหลากหลายด้านวิชาชีพ บัณฑิตสามารถน าไป
ประกอบอาชีพอิสระได้ 
16. มีเครื่องมือและครุภัณฑ์พื้นฐาน เป็นไปตามมาตรฐานสภาวิชาชีพและองค์กร
วิชาชีพ และตอบโจทย์อุตสาหกรรมใหม่ 

 
 

11. การส่ือสารท้ังภายในและภายนอกคณะยังไม่มีประสิทธิภาพท่ีดีพอ 
12. ระบบสารสนเทศไม่มีประสิทธิภาพและไม่มีการจัดฐานข้อมูลสนับสนุนการบริหารงาน
และให้บริการแก่นักศึกษาและบุคลากร 
13. ขาดความเช่ือมโยงฐานข้อมูลภายในมหาวิทยาลัยท าให้การวิเคราะห์ขอมูลเพื่อการ
ตัดสินใจของผู้บริหารล่าช้าและขาดประสิทธิภาพ 
14. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการมีข้อจ ากัดเนื่องจากระเบียบและ
ข้อจ ากัดของภาครัฐ 
15. คณะบางพื้นท่ีต้ังอยู่ในพื้นท่ีห่างไกลจากตัวเมือง 
16. การจัดการเรียนการสอนในรายหลักสูตรของแต่ละพื้นท่ียังไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
17. เทคโนโลยีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วท าให้ขาดเครื่องมือและอุปกรณ์การเรียนท่ีมี
ประสิทธิภาพและทันสมัย อย่างท่ัวถึง 
18. อาคารสถานท่ีมีอายุการใช้งานมานาน อายุเกิน 10 ปี เมื่อเกิดภัยธรรมชาติ ท าให้เกิด
การช ารุด 
19. การใช้งบประมาณยังไม่สามารถสร้างผลการด าเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายทุก
ผลผลิต 
20. ขาดห้องปฏิบัติการกลางท่ีสนับสนุนการเรียนการสอนของแต่ละพื้นท่ี 
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โอกำส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

1. นโยบายของรัฐสนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนเป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและย่อม 
(SMEs) มากขึ้น 
2. การเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วจากปัจจัยภายนอก ท าให้เกิดการเร่งรัดให้ระบบการ
บริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัยเกิดการพัฒนา 
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการท่ีเข้มแข็งและพัฒนาหลักสูตร
ร่วมกับสถานประกอบการ 
4. นโยบายการพัฒนาจัดต้ังพื้นท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เช่น โครงการ EEC และการ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจลุ่มแม่น้ าโขง ส่งผลให้มีการพัฒนาการศึกษาโดยเร่งด่วน 
5. การเติบโตทางด้านอุตสาหกรรมและโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ 
ส่งผลให้ต้องพัฒนาคนเพื่อรองรัยการเจริญเติบโต 
6. การเปิดเสรีทางการค้า การบริการ และการศึกษา ของประชาคมอาเซียนส่งผลให้แต่
ละประเทศมีการแข่งขันสูงจึงต้องมีการพัฒนาบุคลากร 
7. ความต้องการก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและแรงงานฝีมือของประเทศ
เพิ่มขึ้น 
8. ความต้องการของประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อ
แก้ปัญหาชุมชนและสังคมมีมากขึ้น  
9. นโยบายรัฐบาลส่งเสริมการศึกษาด้านอาชีวะความต้องการก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และแรงงานมีฝีมือของประเทศ 
10. การส่ือสารการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศและ

1. การสนับสนุนงบประมาณทางด้านการศึกษาจากภาครัฐมีแนวโน้มลดลง 
2. การแข่งขันท่ีเพิ่มมากขึ้นจากสถาบันการศึกษา  และมีการขยายตัวทางการศึกษาจาก
หลาย ๆ สถาบัน จึงท าให้ผู้เข้าศึกษามีโอกาสเลือกสถานศึกษาได้มากขึ้นและจ านวน
สถานศึกษามีมากกว่าปริมาณรับ  
3. ค่านิยมของผู้เรียนยังให้ความสนใจต่อการศึกษาสายสังคมมากกว่าด้านอาชีวะ หรือ
วิทยาศาสตร์ ในการเลือกศึกษาต่อมีการเปล่ียนแปลง  
4. โครงสร้างประชากรเข้าสู้สังคมผู้สูงอายุมากยิ่งขึ้ น จึงมีผลกระทบต่อผู้เรียนใน
สถานศึกษา  
5. จ านวนนักเรียนท่ีเป็นตัวป้อนในระบบน้อยลงเนื่องจากโครงสร้างประชากรมีการ
เปล่ียนแปลงโดยมีอัตราการเกิดลดลง 
6. จ านวนนักเรียนท่ีเป็นตัวป้อนในระบบน้อยลงเนื่องจากค่านิยมการเรียนต่อใน
มหาวิทยาลัยท่ีมีส่ิงอ านวยท่ีทันสมัย มีความสะดวกสบายในทุกด้าน 
7. นักศึกษามีความประสงค์ท่ีจะท างานมากกว่าศึกษาต่อ เพราะคิดว่าสามารถหาความรู้
รอบตัวได้ 
8. นักศึกษาส่วนใหญ่ พื้นฐานด้านครอบครัวมีฐานะยากจนในพื้นท่ีและจังหวัดใกล้เคียง 
9. ปัญหาทางสังคม เช่น ยาเสพติด แหล่งมั่วสุมทางเพศอบายมุข ท าให้ เกิดความเส่ือม
ถอยด้านคุณธรรมและจริยธรรม และส่งผลกระทบต่อการศึกษาของนักศึกษา 
10. ลักษณะงานในศตวรรษท่ี 21 มีความซับซ้อนหลากหลายเป็นอุปสรรคต่อการผลิต
บัณฑิตให้ตรงกับลักษณะงานท่ีมีความต้องการทักษะท่ีหลากหลาย 
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โอกำส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

ต่างประเทศ เรียนรู้วัฒนธรรม แลกเปล่ียนนักศึกษาต่างชาติ และพัฒนาหลักสูตรระดับ
นานาชาติ 
11. การสร้างความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนในพื้นท่ีและจังหวัด เพื่อร่วมแก้ปัญหา
ชุมชนและสังคม ประเทศใกล้เคียงมียุทธศาสตร์การบริหารของคณะท่ีชัดเจนและน าไปสู่
การปฏิบัติอย่างชัดเจน 

11. มีกฏระเบียบ ข้อบังคับทางการเงินจ านวนมากและเข้มงวด  
12. การจัดสรรงบประมาณล่าช้า ขาดความชัดเจน 
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3.10 แผนผังควำมเชื่อมโยงระหว่ำงแผนยุทธศำสตร์ มทร.ล้ำนนำ ระยะ 5 ปี พ.ศ.2562-2565  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ 

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 การพัฒนาการศึกษา
เพื่อผลิตก าลังคนนักวิชาชีพที่เน้นการ
ปฏิบัติ (Hands On) 

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 การพัฒนา
มหาวิทยาลัยเพื่อการเติมโตร่วมกับการ
พัฒนาประเทศ 

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 การเสริมสร้าง
นักศึกษาและบุคลากรให้มีเอกลักษณ์ 
อัตลักษณ์ ความภาคภูมิใจล้านนา 
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศำสตร์ท่ี 4 การพัฒนาการบริหาร
จัดการและการสร้างฐานวัฒนธรรม
องค์กร 

กกลยุทธ์ที่ 1.3 พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการ
พัฒนาประเทศ  
กลยุทธ์ที่ 1.4 หลักสูตรมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการ
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านทักษะอาชีพ   
ลยุทธ์ท่ี 1.1 พัฒนากระบวนการรับนักศึกษาและผลิตตัวป้อน
สายวิชาชีพ 
กลยุทธ์ท่ี 1.2  พัฒนากระบวนการจัดการศึกษานักปฏิบั ติ 
Hands-On 
กลยุทธ์ท่ี 1.3 พัฒนาอาจารย์ให้สามารถจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
กลยุทธ์ท่ี 1.4 สร้างบัณฑิตให้มีทักษะที่พึงประสงค์ ที่มีลักษณะ
เหมาะสมในการใช้ชีวิตและท างานในศตวรรษที่ 21 
 

กลยุทธ์ที่ 1.1 ปรับกระบวนการคัดเลือกและร่วมผลติตัวป้อนสาย
วิชาชีพ  
กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบตัิ Hands-On 
และผลิตบัณฑิตตามผลการเรียนรู ้
กลยุทธ์ที่ 1.3 พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการ
พัฒนาประเทศ  
กลยุทธ์ที่ 1.4 หลักสูตรมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาด้านทักษะอาชีพ   
กลยุทธ์ที่ 1.5 นักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ึงประสงค์ของคณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ ระยะท่ี 2 
คณะวิศวกรรมศำสตร ์

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 : พัฒนาและปรับปรุง
การศึกษาด้านวิชาชีพวิศวกรรมนัก
ปฏิบัติมืออาชีพ ให้รองรับกับความ
ต้องการของการพัฒนาประเทศ 

กลยุทธ์ท่ี 2.1 บูรณาการงานวิจัย บริการวิชาการและนวัตกรรม
ให้เกิดประโยชน์ส่งผลลัพธ์ต่อผู้เรียนสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขัน 
กลยุทธ์ท่ี 2.2 พัฒนาระบบบริหารงานวิจัย การบริการวิชาการ
และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย 
กลยุท ธ์ท่ี  2 .3  ส่ งเส ริมการเผยแพ ร่ผลงานวิจัย ผลงาน
สร้างสรรค์ นวัตกรรม และผลงานบริการวิชาการ ในระดับชาติ 
และนานาชาติ 
พัฒนาตนเองและสังคม 

กลยุทธ์ที่ 2.1 เสริมสร้างความเข้มแข็งงานวิจัยและบริการวิชาการที่เป็น
จุดแข็งและงานวิจัยใหม่ที่มีความส าคัญเชิงยุทธศาสตร์  
กลยุทธ์ที่ 2.2  พัฒนาสิ่งแวดล้อมที่เก้ือหนุนการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และ
นวัตกรรมให้เกิดประโยชนต์่อผู้เรียนและสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน  
กลยุทธ์ที่ 2.3 ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ 
นวัตกรรม และผลงานบริการวิชาการในระดับชาต ิและนานาชาติ     
กลยุทธ์ที่ 2.4 ส่งเสริมให้มีการน าองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย หรืองาน
ที่ได้รับการตพีิมพ์เผยแพร ่ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาของ
คณะฯ การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน 

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 : พัฒนางานวิจัย และ
บริการวิชาการ เพื่อส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์
และนวัตกรรมบนพื้นฐานวิชาชีพ
วิศวกรรม  
 

ยุทธศำสตร์ท่ี 3: เสริมสร้างนักศึกษา
และบุคลากรให้มีเอกลักษณ์ อัตลักษณ์
ความภาคภูมิใจทางศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาล้านนา 

กลยุทธ์ท่ี 3.1 สร้างการรับรู้ในคุณค่าศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ล้านนา และทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ท่ี 3.2 ส่งเสริมนักศึกษาให้ประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาล้านนา และทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในการ
พัฒนาตนเองและสังคม 
กลยุทธ์ท่ี 3.3 ส่งเสริมการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการ
พัฒนาตนเองและสังคม 

กลยุทธ์ที่ 3.1 สร้างการรับรู้ในคณุค่า ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา 
และทรพัยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  
กลยุทธ์ที่ 3.2 ส่งเสริมการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนา
ตนเองและสังคม 
 
 กลยุทธ์ที่ 4.1 มกีารวางแผนการและพัฒนาบุคลากรในสายวิชาการและ
สายสนับสนุน อย่างเป็นระบบ 
กลยุทธ์ที่ 4.2 มีการบริหารแผนปฏิบัติราชการให้ด าเนินงานอย่างมี
ประสทิธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 4.3 บริหารการจัดการโดยสร้างความพึงพอใจของบุคลากร 
ด้านสภาวะความสุข 

กลยุทธ์ที่ 4.4 มีระบบการบริหารจัดการด้านการบริหารหลักสูตร คณะ 
และประกันคุณภาพที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อการจัดการศึกษากล 
กลยุทธ์ที่ 5.1 การสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานในประเทศและระหว่าง
ประเทศเพื่อสร้างความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอน วิจัย และ
บริหารจัดการ 

ยุทธศำสตร์ท่ี 4 การพัฒนาการบริหาร
จัดการและการสร้างฐานวัฒนธรรม
องค์กร 

กลยุ ท ธ์ ท่ี  4 .1  พั ฒ น าระบ บ กล ไกก ารบ ริห ารจั ดกา ร
มหาวิทยาลัยภายใต้หลัก 
ธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์ท่ี 4.2 บริหารจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ยุทธศำสตร์ท่ี 4 :  พัฒนาการบริหาร
จัดการเพื่อมุ่งสู่องค์กรคุณภาพ 
ยุทธศำตร์ท่ี 5 : พัฒนาเครือข่าย
พันธมิตรหุ้นส่วนการจัดการศึกษา 
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3.11 ควำมเชื่อมโยง พันธกิจ มำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ พ.ศ.2561 กับประเด็นแผนยุทธศำสตร์ คณะวิศวกรรมศำสตร์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัด 

พันธกิจ มำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ  
พ.ศ.2561 

ประเด็นยุทธศำสตร์  กลยุทธ์ จ ำนวนตัวชี้วัด 

ด้ำนกำร
เรียนกำร
สอน 

มำตรฐำนที่ 1 ด้ำนผลลัพธ์
ผู้เรียน 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 : พัฒนาและปรับปรุง
การศึกษาด้านวิชาชีพวิศวกรรมนัก
ปฏิบัติมืออาชีพ ให้รองรับกับความ
ต้องการของการพัฒนาประเทศ 
 

กลยุทธ์ที่ 1.1 ปรับกระบวนการคัดเลือกและร่วมผลิตตัวป้อนสายวิชาชีพ  2 

กลยุทธ์ที่ 1.2  พัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ Hands-On และผลิตบัณฑิตตาม
ผลการเรียนรู ้

5 

กลยุทธ์ที่ 1.3 พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ  2 
กลยุทธ์ที่ 1.4 หลักสูตรมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
ด้านทักษะอาชีพ   

3 

กลยุทธ์ที่ 1.5 นักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคข์องคณะวิศวกรรมศาสตร์ 3 
ด้ำนวิจัย/
บริกำร
วิชำกำร 

มำตรฐำนที่ 2 ด้ำนกำรวิจัย
และนวัตกรรม 
มำตรฐำนที่ 3 ด้ำนกำร
บริกำรวิชำกำร 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 : พัฒนางานวิจัย และ
บริการวิชาการ เพ่ือส่งเสริม
สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมบนพ้ืนฐาน
วิชาชีพวิศวกรรม  
 

กลยุทธ์ที่ 2.1 เสริมสร้างความเข้มแข็งงานวิจัยและบริการวิชาการที่เป็นจุดแข็งและ
งานวิจัยใหม่ที่มีความส าคัญเชิงยุทธศาสตร์  

5 

กลยุทธ์ที่ 2.2  พัฒนาสิ่งแวดล้อมที่เก้ือหนุนการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมให้เกิด
ประโยชน์ต่อผู้เรียนและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน  

1 

กลยุทธ์ที่ 2.3 ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานสรา้งสรรค์ นวัตกรรม และผลงาน
บริการวิชาการในระดับชาติ และนานาชาติ 

2 

กลยุทธ์ที่ 2.4 ส่งเสริมให้มีการน าองคค์วามรู้ที่ได้จากการวิจัย หรืองานที่ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาของคณะฯ การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 
ชุมชน 

4 
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พันธกิจ มำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ  
พ.ศ.2561 

ประเด็นยุทธศำสตร์ มทร.ล้ำนนำ กลยุทธ์ จ ำนวนตัวชี้วัด 

ด้ำนท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรม 

มำตรฐำนที่ 4   ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและความ
เป็นไทย 

ยุทธศำสตร์ที่ 3: เสริมสร้างนักศึกษาและบคุลากรให้มี
เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ความภาคภูมิใจทางศลิปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาล้านนา 

กลยุทธ์ที่ 3.1 สร้างการรับรู้ในคุณค่า ศลิปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ล้านนา และทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  1 

กลยุทธ์ 3.2 ส่งเสริมการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนา
ตนเองและสังคม 1 

ด้ำนบริหำร
จัดกำร 

มำตรฐำนที่ 5 ด้านการ
บริหารจัดการ 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 :  พัฒนาการบริหารจัดการเพ่ือมุ่งสู่องคก์ร
คุณภาพ 

กลยุทธ์ที่ 4.1 มกีารวางแผนการและพัฒนาบุคลากรในสายวิชาการ
และสายสนับสนุน อย่างเป็นระบบ 3 

กลยุทธ์ที่ 4.2 มีการบริหารแผนปฏิบัติราชการให้ด าเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 2 

กลยุทธ์ที่ 4.3 บริหารการจัดการโดยสร้างความพึงพอใจของ
บุคลากร ด้านสภาวะความสุข 1 

กลยุทธ์ที่ 4.4 มรีะบบการบริหารจัดการด้านการบริหารหลักสูตร 
คณะ และประกันคุณภาพที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อการจัด
การศึกษา 

1 

ยุทธศำตร์ที่ 5 : พัฒนาเครือข่ายพันธมิตรหุ้นส่วนการจัด
การศึกษา 
 

กลยุทธ์ที่ 5.1 การสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานในประเทศและ
ระหว่างประเทศเพ่ือสร้างความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอน 
วิจัย และบริหารจัดการ 

2 

 รวม 5 ยุทธศำสตร์ 16  กลยุทธ์ 38 ตัวชี้วัด 
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3.12 เป้ำประสงค์ของคณะวิศวกรรมศำสตร์ ตำมแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2564 – 2566) 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ ตัวบ่งชี้เป้ำประสงค์ หน่วย
นับ 

ค่ำเป้ำหมำย ผู้รับผิดชอบ 
4 ปี 2564 2565 2566 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 : พัฒนาและ
ปรับปรุงการศึกษาด้านวิชาชีพวิศวกรรม
นักปฏิบัติมืออาชีพ ให้รองรับกับความ
ต้องการของการพัฒนาประเทศ 

เพ่ือพัฒนาและผลิตก าลังคนนักปฏิบัติใน
สาขาวิชาชีพ ท่ีสอดคล้องกับความ
ต้องการของประเทศให้มคีวามเข้มแข็ง 
ย่ังยืน และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ 

ร้อยละบัณฑิตมีงานท าตรงสาขา
วิชาชีพ หรือสาขาท่ีเก่ียวข้อง หรือเป็น
ผู้ประกอบการ ทีส่อดคล้องกับความ
ต้องการของประเทศ ภายใน 1 ปี หลัง
ส าเร็จการศึกษา 

ร้อยละ 85 85 85 85 รองวิชาการฯ /
ผู้ช่วยกิจการ

นักศึกษา 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 : พัฒนางานวิจัย 
และบริการวิชาการ เพ่ือส่งเสริม
สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมบนพ้ืนฐาน
วิชาชีพวิศวกรรม  

มีผลงานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ 
ที่ใช้ประโยชน์กับชุมชน อุตสาหกรรม  

ร้อยละผลงานวิจัยที่ใช้ประโยชน์กับ
ชุมชน อุตสาหกรรม  
 

ร้อยละ 80 80 80 80 รองวิจัยฯ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 : เสริมสร้าง
นักศึกษาและบุคลากรให้มีเอกลักษณ์ อัต
ลักษณ์ ความภาคภูมิใจทาง
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาล้านนา 

นักศึกษาและบุคลากรมีการรับรู้และเห็น
คุณค่าในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนะธรรม
ไทยและภูมิปัญญาล้านนา 
 

จ านวนนักศึกษาและบุคลากรมีการ
รับรู้และเห็นคุณค่าในการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนะธรรมไทยและภูมิปัญญา
ล้านนา 
 

ร้อยละ 80 80 80 80 ผู้ช่วยกิจการ
นักศึกษา 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบ
การบริหารจัดการและธรรมาภิบาล 

เพ่ือให้คณะมีการบริหารจัดการอย่างมี
ธรรมาภิบาล เพ่ิมประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล และสร้างค่านิยมร่วม 

ระดับผลการประเมินของคณะ
ทางด้านหลักธรรมาภิบาล   

ร้อยละ 95 90 95 95 รองบริหารฯ  

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 :  พัฒนา
เครือข่ายพันธมิตรหุ้นส่วนการจัด
การศึกษา 

มีเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนา
และปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน 
ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้
และก าลังคนของประเทศ 

จ านวนเครือข่ายความร่วมมือด้านการ
จัดการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัย 
องค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งในและ
ต่างประเทศ ท่ีได้ด าเนินการร่วมกัน 

เครือข่าย 25 
(นับรวม) 

15 20 25 รองฯ ทุกฝ่าย 
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3.13 ตัวชี้วัด/ค่ำเป้ำหมำยแผนยุทธศำสตร์ คณะวิศวกรรมศำสตร์ ระยะ 2 (พ.ศ.2564-2566)  
 

5 ประเด็นยุทธศำสตร์ 16 กลยุทธ์ 38 ตัวบ่งชี้/ค่ำเป้ำหมำย หน่วย
นับ 

ค่ำเป้ำหมำย ผู้รับผดิชอบ ข้อมูลประกอบกำรด ำเนินงำน 
ระยะ 4 

ปี 64 65 66 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 : 
พัฒนาและปรับปรุงการศึกษา
ด้านวิชาชีพวิศวกรรมนัก
ปฏิบัติมืออาชีพ ให้รองรับกับ
ความต้องการของการพัฒนา
ประเทศ 

1. ปรับกระบวนการ
คัดเลือกและร่วมผลิตตัว
ป้อนสายวิชาชีพ  

1. จ านวนเครือข่ายที่ร่วมผลิตตัวป้อน 
ได้จ านวนนักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติตาม
แผนที่ก าหนดไว้ร่วมกัน  

เครือข่า
ย 
 

40 10 10 10 รองวิชาการฯ เครือข่ายสถานศึกษาระดับ
มัธยม อาชีวะ หรืออื่นๆ เพ่ือ
ร่วมผลิตตัวป้อนให้แก่คณะ โดย
ก าหนดจ านวนนักศึกษาท่ีจะเข้า
มาเรียน และเป็นไปตามแผนที่
ก าหนด 

  2.สัดส่วนการรับนักศึกษาสายวิชาชีพ
ต่อสายวิชาการ เป็น 70:30 หรือ
นักศึกษากลุ่มคนวัยเรียนต่อวัยท างาน  

จ านวน 
  

2,400 
(1,680:720) 

 

2,400 
(1,680:720) 

2,400 
(1,680:720) 

2,400 
(1,680:720) 

รองวิชาการฯ ข้อมูลจ านวนรับนักศึกษาท่ีได้
จากสัดส่วนสายวิชาชีพ ต่อ สาย
มัธยม 

 2. พัฒนากระบวนการ
ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ 
Hands-On และผลิต
บัณฑิตตามผลการเรียนรู้  

3. หลักสูตรวิชาชีพหรือหลักสูตร
ปฏิบัติการที่สร้างบัณฑิตนักปฏิบัติมือ
อาชีพที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน (มทร.
ล้านนา)  

ร้อยละ 
 
 

100 100 100 100 รองวิชาการฯ หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน 
โดยใช้เทคโนโลยีประกอบการ
เรียนเป็นหลัก 

  4. หลักสูตรที่จัดการเรียนรู้แบบบูรณา
การและประสบความส าเร็จ (มทร.
ล้านนา)  

ร้อยละ 
 
 

95 100 100 100 รองวิชาการฯ หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน
ที่บูรณาการระหว่างวิชา 
หลักสูตร หรือสาขา นักศึกษา
สามารถน าไปใช้ในรายวิชา
โครงงาน 

  5. หลักสูตรที่นักศึกษามีผลการเรียนรู้
เป็นไปตามท่ีหลักสูตรก าหนด (มทร.
ล้านนา) 

ร้อยละ 
 
 

90 95 95 95 รองวิชาการฯ ผลการประเมินการประกัน
คุณภาพระดับหลักสูตร 
องค์ประกอบที่ 2 ด้านบัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิต
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ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทุก
หลักสูตรทั้งในระดับปริญญาตรี
และปริญญาโท  

  6. ร้อยละของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผลลัพธ์การเรียนรู้ (มทร.ล้านนา)  

ร้อยละ 
 
 

100 100 100 100 รองวิชาการฯ จ านวนของอาจารย์ที่กรอก 
มคอ.3 รายวิชาในระบบของ
มหาวิทยาลัย 

  7. หลักสูตรบูรณาการ การเรียนรู้กับ
การท างาน (มทร.ล้านนา)  

ร้อยละ 
 
 

15 20 20 20 รองวิชาการฯ หลักสูตรที่มีการบรูณาการการ
เรียนรู้กับการท างานในรูปแบบ
ของ 
- ฝึกงานสหกิจ ฝึกงานฤดูร้อน 
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพคร ู
- โครงการ WIL เช่น ร่วมกับ 
BDI มิชลิน 
- โครงการบัณฑิตพันธ์ใหม่ 

 3. พัฒนาหลักสูตรการ
เรียนการสอนให้
สอดคล้องกับการพัฒนา
ประเทศ  

8. มีหลักสูตรการจัดการศึกษาใน
ระบบปกติ และหลักสูตรระยะสั้น ที่
สอดคล้องกับอุตสาหกรรม (New 
Growth Engine) เป้าหมาย (S-
Curve New S Curve) ตามนโยบาย
ไทยแลนด์ 4.0  

จ านวน 20 
(นับรวม) 

10 15 20 รองวิชาการฯ จ านวนหลักสูตรทั้ง Degree 
และ Non Degree ที่สอดคล้อง
กับอุตสาหกรรมเป้าหมายทั้ง
ทางตรง และทางอ้อม 

  9.พัฒนาทักษะบุคลากรตามแผนการ
พัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายพ่ือผลิต
วิศวกรนักปฏิบัติมืออาชีพ  

ร้อยละ 10 10 10 10 รองวิชาการฯ บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาท่ี
สอดคล้องกับอุตสาหกรรม
เป้าหมาย ได้แก่ 
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- ยานยนต์สมัยใหม่ 
- อิเล็คทรอนิกส์อัจฉริยะ 
- การเกษตรและ
เทคโนโลยีชีวภาพ 
- หุ่นยนต์เพ่ืออุตสาหกรรม 
- ขนส่งและการบิน 
- ดิจิตัล 

 5. หลักสูตรมีสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้เพ่ือ
ส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาด้าน
ทักษะอาชีพ   

10.ร้อยละของนักศึกษาทุกชั้นปีได้รับ
การส่งเสริมสนับสนุนให้มีทักษะและ
สมรรถนะวิชาชีพ  (มทร.ล้านนา) 

ร้อยละ 95 100 100 100 รองวิชาการฯ จ านวนนักศึกษาได้รับการ
ส่งเสริมสนับสนุนให้มีทักษะและ
สมรรถนะวิชาชีพ เช่น การจัด
วัสดุทางการศึกษาทุกรายวิชา 
จัดโครงการอบรมทางวิชาชีพ 
การเข้าร่วมโครงการแข่งขัน
ทักษะ และน านักศึกษาไปดูงาน
ในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง
ในรายวิชาท่ีเรียน  

  11. นักศึกษาท่ีผ่านการประเมิน
สมรรถนะวิชาชีพต่อจ านวนผู้เข้าสอบ 
(มทร.ล้านนา) 

ร้อยละ 90 100 100 100 รองวิชาการฯ จ านวนนักศึกษาท่ีผ่านการ
ทดสอบสมรรถนะวิชาชีพของ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (TPQI)  
หรือสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
แห่งชาติของสถาบันพัฒนาฝีมือ
แรงงาน ต่อจ านวนผู้ที่เข้ารับ
การทดสอบ 
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  12.บัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการ (มทร.
ล้านนา) 

ร้อยละ 15 20 20 20 รองวิชาการฯ ข้อมูลบัณฑิตที่เป็น
ผู้ประกอบการ ต่อจ านวน
บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 

 6. นักศึกษามี
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์  

13. จ านวนของนักศึกษาท่ีสอบผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานด้านภาษาอังกฤษต่อ
จ านวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 

ร้อยละ 90 100 100 100 รองวิชาการฯ/
ผูช้่วยด้าน

กิจการนักศึกษา 
 

  14. จ านวนของนักศึกษาท่ีสอบผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานด้านไอทีต่อจ านวนผู้
เข้าสอบทั้งหมด 

ร้อยละ 90 100 100 100 รองวิชาการฯ/
ผู้ช่วยด้าน

กิจการนักศึกษา 
 

  15. จ านวนนักศึกษาท่ีได้รับการ
ส่งเสริมให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของคณะวิศวกรรมศาสตร์  

ร้อยละ 90 95 95 95 รองวิชาการฯ/
ผู้ช่วยด้าน

กิจการนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ที่ได้รับการ
ส่งเสริมทักษะการด ารงชีวิต การ
ท างานในศตวรรษที่ 21 และ
พัฒนาให้เป็นบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ของคณะ เช่น ผ่าน
กระบวนการเรียนการสอน การ
อบรมทางวิชาชีพ การแข่งขัน
ทักษะวิชาการ และการเข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ ทั้งของคณะและ
มหาวิทยาลัย 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 : 
พัฒนางานวิจัย และบริการ
วิชาการ เพ่ือส่งเสริม
สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมบน
พ้ืนฐานวิชาชีพวิศวกรรม 

7.เสริมสร้างความ
เข้มแข็งงานวิจัยและ
บริการวิชาการที่เป็นจุด
แข็งและงานวิจัยใหม่ที่มี
ความส าคัญเชิง
ยุทธศาสตร์  

16. ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับความรู้
จากการพัฒนาทักษะการวิจัย บริการ
วิชาการ ท่ีสามารถน าไปสู่การได้รับ
ทุนสนับสนุนการวิจัย บริการวิชาการ 
หรือผลงานตีพิมพ์ หรือน าไปใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอน (มทร.
ล้านนา)  

ร้อย
ละ 

80 80 80 80 รองฯวิจัย - โครงการอบรมการเขียน
ข้อเสนอโครงการวิจัย และ
อบรมระเบียบวิธีวิจัยทาง
วิศวกรรม 
- อบรมเทคนิคการเขียนงานวิจัย
เพ่ือตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ
และนานาชาติ 
- ส่งเสริมการเผยแพร่
ผลงานวิจัย นวัตกรรม และ
บริการวิชาการ   
- โครงการสนับสนุนการตีพิมพ์ 
บนฐานข้อมูลสากล 
- กิจกรรมการจัดหา
ผู้ทรงคุณวุฒิให้เป็นที่ปรึกษา
ด้านงานวิจัย 

  17. หาแหล่งทุนวิจัยจากภายนอก  ล้าน
บาท 

20 22 22 64 รองวิจัยฯ   

  18. จ านวนเครือข่ายด้านงานวิจัย  เครือข่
าย 

14 16 18 18 (นับ
ซ้ า) 

รองวิจัยฯ ข้อมูลทุนวิจัยภายนอก เช่น  
- วช. 
- Talent Mobility 
- บพข. 
- บพค. 
- อวทน. 
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  19. จ านวนผลงานวิชาการและ
นวัตกรรม หรือการได้รับการจดอนุ
สิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร หรือเป็น
ผลงานวิชาการรับใช้สังคม หรือ
ผลงานที่ท าร่วมกับภาคอุตสาหกรรม 
(มทร.ล้านนา) 

ผลงา
น 

15 18 20 53 (นับ
รวม) 

รองวิจัยฯ  เครือข่ายที่ให้ทุนวิจัย เช่น 
- วช. 
- Talent Mobility 
- บพข. 
- บพค. 
- อวทน. 
- บริษัทต่างๆ ที่ให้ทุนวิจัย 
-เคือข่ายที่จัดประชุมทาง
วิชาการร่วมกัน เช่น   
- EEENET  
- RMUTC 
- STISWB 
- SICE 
- IEECON 

  20.มีการเชิดชูเกีรยตินักวิจัยเพ่ือสร้าง
ขวัญและก าลังใจ 

คน 6 6 6 24 
(รวม) 

รองวิจัยฯ จ านวนผลงานวิชาการหรือ
นวัตกรรม ที่อาจารย์หรือ
นักศึกษาได้สร้างข้ึนมา หรือ
ได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือ
สิทธิบัตร  หรือโครงการบริการ
วิชาการที่ท าร่วมกับ
ภาคอุตสาหกรรม เช่นโครงการ 
ITAB  โครงการ Talent 
Mobility และ Pre Talent 
Mobility  
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 7. พัฒนาสิ่งแวดล้อมที่
เก้ือหนุนการวิจัย
สิ่งประดิษฐ์และ
นวัตกรรมให้เกิด
ประโยชน์ต่อผู้เรียนและ
สร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขัน  

21. มีห้องปฏิบัติการวิจัยหรือหน่วย
วิจัยเพ่ือการวิจัยสิ่ง ประดิษฐ์และ
นวัตกรรมให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน
และสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน 

ห้อง/
หน่วย 

8 12 16 16 (นับ
ซ้ า) 

รองวิจัยฯ ห้องปฏิบัติการเพ่ือการวิจัย เช่น  
- ศูนย์วิจัยและวัสดุกระบวนการ
ผลิต 
- กลุ่มวิจัยวัสดุและอุปกรณ์
ทางการแพทย์ 
หน่วยวิจัยที่ได้รับการประกาศ
จากคณะวิศวกรรมศาสตร ์

 8. ส่งเสริมการเผยแพร่
ผลงานวิจัย ผลงาน
สร้างสรรค์ นวัตกรรม 
และผลงานบริการ
วิชาการในระดับชาติ 
และนานาชาติ 

22.จ านวนผลงานทางวิชาการที่ได้รับ
การเผยแพร่ ทั้งระดับชาติและ
นานาชาติ 

บทคว
าม 

50 50 50 150 (นับ
รวม) 

รองวิจัยฯ จ านวนผลงานทางวิชาการที่ไป
เผยแพร่ทั้งการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ และนานาชาติ 
รวมถึงผลงานที่น าไปตีพิมพ์
เผยแพร่ทางวารสารระดับชาติ 
และนานาชาติ 

  23. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการ
ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัย 
ผลงานสร้างสรรค์ นวัตกรรม และ
ผลงานบริการวิชาการ ในระดับชาติ
และนานาชาติ (มทร.ล้านนา) 
 

ร้อย
ละ 

40 50 50 50 รองวิจัยฯ จ านวนอาจารย์ที่เผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ ทั้งการประชุม
วิชาการระดับชาติ และ
นานาชาติ รวมถึงผลงานที่น าไป
ตีพิมพ์เผยแพร่ทางวารสาร
ระดับชาติ และนานาชาติ 
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 9. ส่งเสริมให้มีการน า
องค์ความรู้ที่ได้จากการ
วิจัย หรืองานที่ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ ไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนา
การศึกษาของคณะฯ 
การพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคม ชุมชน 

24. จ านวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีน า
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาการศึกษาของคณะฯ การ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน 

หน่วย
งาน 

20 20 20 60 (นับ
รวม) 

รองวิจัยฯ ข้อมูลของหน่วนงานทั้งภาครัฐ 
เอกชน ชุมชน และสังคม ที่น า
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ เช่น  
- หมู่บ้าน ชุมชน  
-Pre Talent  
- ITAB 

  25. จ านวนผลงานวิจัย บริการ
วิชาการและนวัตกรรมที่นักศึกษามี
ส่วนร่วมและสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ (มทร.ล้านนา) 

ผลงา
น 

10 10 10 30 (นับ
รวม) 

รองวิจัยฯ จ านวนผลงานวิจัย และโครงการ
บริการวิชาการ ที่นักศึกษามี
ส่วนร่วมในการด าเนินงาน และ
ต่อยอดน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

  26.ร้อยละของชุมชนที่มีอาชีพ มี
รายได้หริอคุณภาพชีวิตดีข้ึน  

ร้อย
ละ 

50 50 50 50  ข้อมูลของหน่วนงานทั้งภาครัฐ 
เอกชน ชุมชน และสังคม ที่น า
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
รวมถึงการบริการวิชาการ แล้ว
คุณภาพชีวิตดีข้ึน 

  27. จ านวนเงินรายรับที่ได้จากการ
ให้บริการวิชาการของคณะ   

ล้าน
บาท 

10 10 10 30 (นับ
รวม) 

รองวิจัยฯ ข้อมูลรายรับจากการบริการ
วิชาการ เช่น  
- การรับทดสอบมาตรฐานต่างๆ  
- โครงการ Pre Talent 
- การอบรมให้บุคคลภายนอก  
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3: การ
เสริมสร้างนักศึกษาและ
บุคลากรให้มีเอกลักษณ์ อัต
ลักษณ์ความภาคภูมิใจทาง
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ล้านนา 

10. สร้างการรับรู้ใน
คุณค่า ศลิปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาล้านนา และ
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม  

28. จ านวนกิจกรรมด้าน
ศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมืปัญญาท้องถ่ิน 
หรือด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่มี
การประเมินความส าเร็จของกิจกรรม  

กิจกร
รม 

8 8 8 24 (นับ
รวม) 

ผู้ช่วยด้าน
กิจการนักศึกษา 

จ านวนกิจกรรมด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม และการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม ที่มีการประเมิน
ความส าเร็จของกิจกรรม 

 11. ส่งเสริมการน า
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในการพัฒนา
ตนเองและสังคม 

29. จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่
นักศึกษาและบุคลากรน าปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้และเกิด
ประโยชน์ต่อชุมชนและผู้เรียน 

กิจกร
รม 

1 1 1 3 (นับ
รวม) 

ผู้ช่วยด้าน
กิจการนักศึกษา 

จ านวนกิจกรรมที่น าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ ที่มี
การประเมินความส าเร็จของ
กิจกรรม 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 :  
การพัฒนาการบริหารจัดการ
เพ่ือมุ่งสู่องค์กรคุณภาพ 

12. มีการวางแผนการ
และพัฒนาบุคลากรใน
สายวิชาการและสาย
สนับสนุน อย่างเป็น
ระบบ 

30. อาจารย์ที่รับการพัฒนาเชิง
วิชาการ หรือเชิงวิชาชีพ  

ร้อย
ละ 

80 80 80 80 รองด้านบริหาร
ฯ 

จ านวนอาจารย์ที่ได้รับการ
พัฒนาความรู้เพ่ือน ามาใช้ในการ
เรียนการสอน หรือการวิจัย หรือ
ด้านอื่นๆ  

  31. ร้อยละอาจารย์ที่มีต าแหน่งทาง
วิชาการต่ออาจารย์ประจ าท้ังหมด  

ร้อย
ละ 

35 40 45 45 รองด้านบริหาร
ฯ 

  

  32. จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนที่
ได้รับการพัฒนาศักยภาพเชิงวิชาชีพที่
รับผิดชอบ  

ร้อย
ละ 

80 85 90 90 รองด้านบริหาร
ฯ 

จ านวนเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการ
พัฒนาความรู้ตามต าแหน่ง หรือ
ความรู้พ้ืนฐานทั่วไป เพ่ือน าไป
พัฒนาการท างาน 
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 13. มีการบริหาร
แผนปฏิบัติราชการให้
ด าเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

33. ร้อยละของการบรรลุค่าเป้าหมาย
ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าป ี

ร้อยละ 85 90 95 95 รองด้านบริหาร
ฯ 

จ านวนตัวบ่งชี้กลยุทธ์ที่บรรลุต่อ
จ านวนตัวบ่งชี้ทั้งหมดที่พ้ืนที่/
คณะ รับค่าเป้าหมาย 

  34. ร้อยละของการใช้งบประมาณ 
เป็นไปตามแผนที่คณะก าหนด  

ร้อยละ 95 95 95 95 รองฯ ด้าน
บริหาร 

การใช้งบประมาณแผ่นดินต่อ
งบประมาณแผ่นดินทั้งหมดที่
ได้รับ ในระดับพ้ืนที่หมายถึงงบ
วัสดุฝึก หรืองบแผ่นดินส่วนอื่นที่
ได้รับจัดสรรจากมหาวิทยาลัย 

 14. บริหารการจัดการ
โดยสร้างความพึงพอใจ
ของบุคลากร ด้าน
สภาวะความสุข  

35. ระดับความพึงพอใจของบุคลากร
ด้านภาวะความสุข 

ระดับ ดี ดี ดี ดี รองด้านบริหาร
ฯ 

ข้อมูลการประเมินภาวะความสุข
จากมหาวิทยาลัย 

 15. มีระบบการบริหาร
จัดการด้านการบริหาร
หลักสูตร คณะ และ
ประกันคุณภาพที่
ก่อให้เกิดประสิทธิภาพ
ต่อการจัดการศึกษา  
 
 
 
 
 

36. จ านวนหลักสูตรผ่านการประเมิน
ที่มีผลลัพธ์ระดับดีข้ึนไป  

จ านว
น 

16 16 16 16 รองด้านบริหาร
ฯ 

จ านวนหลักสูตรที่ผ่านการ
ประเมินการประกันคุณภาพ
การศึกษา ในปีการศึกษา 2563 
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ประเด็นยุทธศาตร์ที่ 5 : 
พัฒนาเครือข่ายพันธมิตร
หุ้นส่วนการจัดการศึกษา 

16. การสร้างเครือข่าย
กับหน่วยงานในประเทศ
และระหว่างประเทศเพ่ือ
สร้างความร่วมมือในการ
จัดการเรียนการสอน 
วิจัย และบริหารจัดการ  

37. จ านวนกิจกรรมที่มีการท าสัญญา
ความร่วมมือกับหน่วยงานระหว่าง
ประเทศน าไปสู่การปฏิบัติและมี
ผลลัพธ์ชัดเจน  

กิจกรรม 4 6 8 8 (นับ
ซ้ า) 

รองฯ ทุกด้าน จ านวนกิจกรรมที่ด าเนินการ
ร่วมกันภายหลังจากการลงนาม
ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ระหว่างประเทศ 

  38. จ านวนกิจกรรมที่มีการท าสัญญา
ความร่วมมือกับหน่วยงานในประเทศ
น าไปสู่การปฏิบัติและมีผลลัพธ์ชัดเจน 

กิจกรรม 8 10 12 12 (นับ
ซ้ า) 

รองฯ ทุกด้าน จ านวนกิจกรรมที่ด าเนินการ
ร่วมกันภายหลังจากการลงนาม
ความร่วมมือกับหน่วยงานใน
ประเทศ 
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บทที่ 4  
แผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน 4 ปี 

 

4.1 กรอบแนวคิดในกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน 

4.1.1 หลักกำรและเหตุผล 
การด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จะประสบความส าเร็จได้นั้น มีความจ าเป็นท่ีจะต้องจัดท าแผนกล

ยุทธ์ทางการเงินเพื่อเป็นกลไกในการบริหารจัดการด้านการเงินให้เหมาะสมและเพียงพอท่ีจะสนับสนุนพันธกิจต่าง ๆ ของคณะฯ ให้บรรลุตามเป้าประสงค์ท่ีก าหนดไว้ อันได้แก่ 
การสร้างกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบการเงินและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ การวิเคราะห์รายได้ ค่าใช้จ่ายของการด าเนินงาน โดยพิจารณา
จากทุกแหล่งเงิน ท้ังจากงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้จากค่าบ ารุงการศึกษา รวมท้ังรายได้อื่น ๆ ท่ีคณะฯ ได้รับ มีการน าเงินรายได้ไปจัดสรรอย่างเป็นระบบ มีระบบ
ฐานข้อมูลทางการเงินท่ีสามารถแยกค่าใช้จ่ายตามหมวดต่าง ๆ มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบครบทุกพันธกิจของคณะฯ รวมทั้งมีผู้ตรวจสอบการใช้เงินอย่างมี
ประสิทธิภาพ รายงานทางการเงินต้องสามารถทราบข้อมูลด้านค่าใช้จ่ายท้ังหมด ท้ังด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและการ
พัฒนาบุคลากร 

จากแนวทางท่ีได้กล่าวมานั้น ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินให้มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจของคณะฯ ในทุก ๆ ด้าน ท้ังการ
ผลิตบัณฑิต งานวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม รวมท้ังส่งเสริมกลยุทธ์ของคณะฯ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยมีแนวทางการจัดหาทรัพยากรด้าน
การเงิน ท้ังในส่วนของการจัดหาแหล่งเงิน วิธีการได้มาซึ่งแหล่งเงิน รวมท้ังวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีระบบฐานข้อมูลทางการเงิน มีการ
จัดท ารายงานทางการเงินท่ีแสดงถึงสถานะทางการเงิน และสามารถบ่งช้ีถึงข้อมูลทางการเงินทุกด้าน ท่ีแสดงถึงประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ  

คณะฯ ได้ใช้ระบบสารสนเทศในการจัดท าฐานข้อมูลทางการเงิน โดยทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาได้ให้การสนับสนุนพัฒนาระบบดังกล่าว เพื่อให้
หน่วยงานสามารถติดตามและรายงานผลการใช้จ่ายเงินได้ท้ังระดับโครงการและภาพรวมของแผนปฏิบัติราชการ โดยทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ก็ได้ใช้ระบบดังกล่าวในการเก็บ
ข้อมูล และรายงานเข้าสู่คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการประจ าคณะ เป็นรายเดือนหรือรายไตรมาส เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเพื่อการบริหารงานคณะ 
โดยมุ่งเน้นให้มีระบบการติดตามผลการใช้จ่ายท่ีสามารถตรวจสอบได้ 
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4.1.2 วัตถุประสงค ์
1.  เพื่อพัฒนาการบริหารด้านการเงินและงบประมาณของคณะวิศวกรรมศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพในการจัดหางบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณ และให้เป็นไปตามการ
บริหารจัดการงบประมาณการเงิน ท่ีมีเป้าหมายท่ีชัดเจนและปฏิบัติได้จริง 
2.  เพื่อสร้างระบบและกลไกท่ีมีประสิทธิภาพในการจัดหางบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณ และการติดตามผลท่ีโปร่งใสตรวจสอบได้  
3.  เพื่อให้มีการก ากับติดตามและประเมินผลการบริหารงบประมาณ และน าผลไปเป็นแนวทางการปรับปรุงพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
4.  เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการฐานข้อมูลทางการเงินให้เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง และเพียงพอต่อการตัดสินใจของผู้บริหารทุกระดับ 
 
4.2 กำรวิเครำะห์สถำนะด้ำนกำรเงินของคณะวิศวกรรมศำสตร์ (SWOT Analysis) 

4.2.1 จุดแข็ง (Strengths) 
1. ผู้บริหารให้ความส าคัญในนโยบายทางด้านการเงินและงบประมาณ การกล่ันกรอง การจัดสรรงบประมาณ รวมถึงการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 
2. หน่วยงานตรวจสอบภายใน ท าหน้าท่ีในการตรวจสอบ ติดตามการใช้งบประมาณของหน่วยงาน ให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ท่ีก าหนด  
3. มีเงินงบประมาณเงินรายได้สนับสนุนกิจกรรมของคณะฯ ท าให้คล่องตัวในการบริหารจัดการ  
4. มีระบบฐานข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบัน โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 
5. มีการรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณเพื่อน าเสนอผู้บริหารทุกเดือน  

4.2.2 จุดอ่อน  (Weaknesses) 
1. ระบบสารสนเทศท่ีทางมหาวิทยาลัยฯ สนับสนุนให้ใช้งานมีความซับซ้อน ยุ่งยากหลายข้ันตอน และระบบก็ยังไม่มีความเสถียร 
2. ระบบสารสนเทศท่ีใช้เป็นฐานข้อมูลของท้ังมหาวิทยาลัยฯ ไม่สัมพันธ์กับปริมาณงานและจ านวนผู้ใช้งานท่ีมีมากกว่า ท าให้การท างานเกิดความล่าช้า ขาดความคล่องตัว 
3. บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ และขั้นตอนการปฏิบัติงาน ด้านการเงินและงบประมาณอย่างลึกซึ้ง 
4. บุคลากรขาดประสบการณ์และปฏิบัติงานไม่ต่อเนื่อง เนื่องจากมีการผลัดเปล่ียนบุคลากร ผลัดเปล่ียนสายงานบ่อย  
5. ล าดับข้ันตอนการปฏิบัติงานไม่ชัดเจน คณะฯ ไม่มีอ านาจในการตัดสินใจในการใช้งบประมาณมากพอ 
6. กฎระเบียบทางการเงินไม่มีความยืดหยุ่น ท าให้การปฏิบัติงานไม่สามารถด าเนินได้ตามเป้าหมายได้อย่างเต็มท่ี ขาดความคล่องตัว  
7. หลักเกณฑ์การเบิกจ่าย หรือการจัดซื้อจัดจ้าง ในบางกรณี ไม่มีมาตรฐานท่ีชัดเจน ท าให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความสับสน 
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4.2.3 โอกำส (Opportunities) 
1. บุคลากรได้รับการพัฒนา โดยได้รับโอกาสในการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนากับหน่วยงานท้ังภายในและภายนอกองค์กร  
2. การเช่ือมโยงฐานข้อมูลท้ังระบบของมหาวิทยาลัยฯ  เช่น ระบบ ERP ,เว็บไซด์ ww.bpm.rmutl.ac.th ท าให้การท างานมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นฐานข้อมูลท่ี
ช่วยให้ผู้บริหารพิจารณาการใช้งบประมาณได้ 
3. นโยบายระดับประเทศ ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยและคณะฯ มีการบริหารจัดการท่ีดี  
4. ได้รับการสนับสนุนเฉพาะกิจจากรัฐบาลและหน่วยงานเอกชน ในการจัดหาอุปกรณ์/ครุภัณฑ์ให้แก่ นักศึกษา เพื่อใช้ในการเรียนการสอน  

4.2.4 อุปสรรค/ภัยคุกคำม (Threats) 
1. กฎระเบียบทางการเงินไม่ชัดเจน ท าให้การตีความไม่ตรงกัน และมีการเปล่ียนแปลงบ่อย ท าให้เกิดความสับสน ต้องมีการติดตามอยู่ตลอดเวลา  
2. ผู้บริหารของคณะฯ ไม่มีอ านาจเด็ดขาดในการตัดสินใจอนุมัติให้ใช้งบประมาณ   
3. ระบบเครือข่ายขัดข้องบ่อย ไม่มีความเสถียร  ท าให้มีเกิดปัญหาในการท างาน  
4. ขั้นตอนการขอใช้งบประมาณในแต่ละครั้ง เริ่มต้ังแต่การขออนุมัติ จนถึงขั้นตอนของการเบิกจ่าย มีหลายข้ันตอน  ท าให้การด าเนินงานในแต่ละครั้งใช้เวลาพอสมควร 
5. เจ้าหน้าท่ีท่ีดูแลเรื่องการเบิกจ่ายของทางมหาวิทยาลัยฯ มีจ านวนจ ากัด ซึ่งดูแลการเบิกจ่ายท้ังมหาวิทยาลัยฯ ท าให้เอกสารท่ีส่งเบิกต้องรอเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบตามล าดับ 
ส่งผลให้การเบิกจ่ายล่าช้า 
6. กฎระเบียบการใช้งบประมาณของทางราชการมีข้อจ ากัดค่อนข้างมาก และความล่าช้าของงบประมาณท่ีได้รับ ท าให้การบริหารงานไม่สามารถด าเนินตามแผนงานได้อย่าง
เต็มท่ี 
7. งบประมาณการพัฒนาครุภัณฑ์การศึกษายังไม่เพียงพอและไม่ทันต่อการปรับเปล่ียนกระบวนทัศน์ทางการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
8. สภาวะการแข่งขันระหว่างสถาบันการศึกษาสูงขึ้น ท าให้จ านวนนักศึกษาลดลง  
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4.3 แผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน ประจ ำปีงบประมำณ 2564 – 2567 
 
จากผลการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ด้านการเงินและงบประมาณของคณะวิศวกรรมศาสตร์ สามารถก าหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ กล

ยุทธ์ทางการเงิน และตัวชี้วัดความส าเร็จของแผลกลยุทธ์ทางการเงิน ดังนี้ 
 

4.3.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศำสตร์ทำงกำรเงินของคณะวิศวกรรมศำสตร์ 
 
วิสัยทัศน์ 
มุ่งบริหารจัดการงบประมาณโดยยึดหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อให้มีเสถียรภาพทางการเงินและตอบสนองต่อแผนกลยุทธ์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 
พันธกิจ 

1. จัดหาแหล่งเงินทุนจากภายนอกบนฐานทรัพยากรขององค์กร 
2. บริหารงบประมาณและการเงินให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
3. การรักษาวินัยและความมั่นคงทางการเงินเพื่อให้มีเสถียรภาพ 
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ยุทธศำสตร์ทำงกำรเงินของคณะวิศวกรรมศำสตร์ 
 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 : เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณ 
เป้ำประสงค ์
-  มีระบบและกลไกท่ีคล่องตัวในการบริหารงบประมาณ 
-  บุคลากรมีศักยภาพด้านการบริหารจัดการด้านเงินและงบประมาณเพิ่มขึ้น 
กลยุทธ ์
-  จัดหาเครื่องมือในการบริหารการเงิน 
-  จัดงบประมาณและโปรแกรมการฝึกอบรมให้แก่บุคลากรด้านการเงินและงบประมาณ 
แผนงำน/โครงกำร/แนวปฏิบัติ 
-  จัดสรรงบประมาณโดยค านึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลสอดคล้องกับรายรับต่อหัวนักศึกษา 
-  ก าหนดนโยบายการจัดสรรงบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดรับกับนโยบายหลักของประเทศและมหาวิทยาลัยในด้านการพัฒนาบุคลากร การวิจัย และการ
พัฒนาคุณภาพบัณฑิต 
-  จัดหาระบบท่ีทันสมัยในการบริหารการเงิน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารงบประมาณ 
-  จัดโครงการจัดการความรู้ด้านการเงินและการคลัง 
-  ก าหนดตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร ให้บุคลากรเข้ารับการอบรมจากหน่วยงานภายใน/ภายนอก ในเนื้อหาท่ีเกี่ยวข้องกับส่วนงาน 
 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 : การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 
เป้ำประสงค ์
-  การบริหารจัดการงบประมาณของคณะฯ มีความคล่องตัว โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
-  การใช้งบประมาณและทรัพยากรเป็นไปตามแผน 
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กลยุทธ ์
-  ก าหนดนโยบายและติดตามการบริหารงบประมาณและทรัพยากรอย่างใกล้ชิด 
-  จัดระบบและกลไกการติดตาม ตรวจสอบควบคุมในแนวปฏิบัติ/โครงการ 
แผนงำน/โครงกำร/แนวปฏิบัติ 
-  จัดท ารายงานและการวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณของคณะฯ ทุกรายเดือนต่อคณะกรรมการบริหารคณะฯ 
-  จัดท าแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายงบประมาณท่ีชัดเจน  

ยุทธศำสตร์ที่ 3 : จัดหารายได้หรือแหล่งทุนภายนอก 
เป้ำประสงค ์
-  มีงบประมาณท่ีสามารถน ามาใช้เพื่อการบริหารจัดการเพิ่มขึ้น 
กลยุทธ ์
-  สนับสนุนบุคลากรในการท าวิจัยและบริการวิชาการ 
-  ท าความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 
-  จัดระบบการประชาสัมพันธ์เพื่อการเผยแพร่หลักสูตรและด้านศักยภาพทางวิชาการของคณะ 
-  เพิ่มนักศึกษาท้ังในระดับปริญญาและบัณฑิตศึกษา 
แผนงำน/โครงกำร/แนวปฏิบัติ 
-  จัดหาแหล่งทุนส าหรับจัดท าวิจัยและบริการวิชาการ 
-  สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพื่อเพิ่มโอกาสในการจัดหารายได้ 
-  สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับศิษย์เก่าเพื่อระดมทุนส่งเสริมแลพัฒนาการเรียนการสอนในคณะ 
-  เพิ่มช่องทางการส่ือสารและการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและศักยภาพทางวิชาการของนักศึกษาและบุคลากร
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ตำรำงที่ 1  ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงแผนกลยุทธ์ และแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน  คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

วิสัยทัศน์คณะวิศวกรรมศำสตร ์

ผลิตวิศวกรนักปฏิบัติและครูวิชาชีพท่ีมีคุณภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ของสังคม ชุมชน ท้องถิ่น อย่างยั่งยืน 

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 : พัฒนาและปรับปรุง
การศึกษาด้านวิชาชีพวิศวกรรมนักปฏิบัติมือ
อาชีพ ให้รองรับกับความต้องการของการ
พัฒนาประเทศ 

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 : พัฒนางานวิจัย และ
บริการวิชาการ เพื่อส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และ
นวัตกรรมบนพื้นฐานวิชาชีพวิศวกรรม 

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 : เสริมสร้างนักศึกษาและบุคลากร
ให้มีเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ความภาคภูมิใจทาง
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาล้านนา 

วิสัยทัศน์ของแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน คณะวิศวกรรมศำสตร ์มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ 
มุ่งบริหารจัดการงบประมาณโดยยึดหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อให้มีเสถียรภาพทางการเงินและตอบสนองต่อแผนกลยุทธ์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 : เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณ 

 
ยุทธศำสตร์ท่ี 2 : เร่งรัดประสิทธิภาพและวงจรคุณภาพของการจัดการด้านการเงิน 

 
ยุทธศำสตร์ท่ี 3 : จัดหารายได้หรือแหล่งทุนภายนอก 

 

เป้ำประสงค์ 
-  มีระบบและกลไกที่คล่องตัวในการบริหารงบประมาณ 
-  บุคลากรมีศักยภาพด้านการบริหารจัดการด้านเงินและงบประมาณเพิ่มขึ้น 
 

เป้ำประสงค์ 
-  การบริหารจัดการงบประมาณของคณะฯ มีความคล่องตัว โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
-  การใช้งบประมาณและทรัพยากรเป็นไปตามแผน 
-  บุคลากรมีศักยภาพด้านการบริหารจัดการด้านเงินและงบประมาณเพิ่มขึ้น 

 

เป้ำประสงค์ 
-  มีงบประมาณที่สามารถน ามาใช้เพื่อการบริหารจัดการเพิ่มขึ้น 
-  การใช้งบประมาณและทรัพยากรเป็นไปตามแผน 
-  บุคลากรมีศักยภาพด้านการบริหารจัดการด้านเงินและงบประมาณเพิ่มขึ้น 

กลยุทธ์ 
-  จัดหาเคร่ืองมือในการบริหารการเงิน 
-  จัดงบประมาณและโปรแกรมการฝึกอบรมให้แก่บุคลากรด้าน
การเงินและงบประมาณ 

 

กลยุทธ์ 
-  ก าหนดนโยบายและติดตามการบริหารงบประมาณและทรัพยากร
อย่างใกล้ชิด 
-  จัดระบบและกลไกการติดตาม ตรวจสอบควบคุมในแนวปฏิบัติ/
โครงการ 
 

กลยุทธ์ 
-  สนับสนุนบุคลากรในการท าวิจัยและบริการวิชาการ 
-  ท าความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 
-  จัดระบบการประชาสัมพันธ์เพื่อการเผยแพร่หลักสูตรและด้านศักยภาพทาง
วิชาการของคณะ 
-  เพิ่มนักศึกษาทั้งในระดับปริญญาและบัณฑิตศึกษา 

 
แผนงำน/โครงกำร/แนวปฏิบัต ิ
-  จัดสรรงบประมาณโดยค านึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลสอดคล้อง
กับรายรับต่อหัวนักศึกษา 
-  ก าหนดนโยบายการจัดสรรงบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณให้
สอดรับกับนโยบายหลักของประเทศและมหาวิทยาลัยในด้านการพัฒนา
บุคลากร การวิจัย และการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 
 

แผนงำน/โครงกำร/แนวปฏิบัต ิ
-  จัดท ารายงานและการวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณของคณะฯ 
ทุกรายเดือนต่อคณะกรรมการบริหาร 

แผนงำน/โครงกำร/แนวปฏิบัต ิ
-  จัดหาแหล่งทุนส าหรับจัดท าวิจัยและบริการวิชาการ 
-  สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพื่อเพิ่มโอกาสในการจัดหารายได้ 
-  สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับศิษย์เก่าเพื่อระดมทุนส่งเสริมแลพัฒนาการเรียนการสอนในคณะ 
-  เพิ่มช่องทางการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและศักยภาพทางวิชาการของ
นักศึกษาและบุคลากร 

 

ยุทธศำสตร์ท่ี ที่ 4 : พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการและธรรมาภิบาล 

ยุทธศำสตร์ท่ี 5 :  พัฒนาเครือข่าย
พันธมิตรหุ้นส่วนการจัดการศึกษา 
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4.4 กำรจัดสรรงบประมำณ 
4.4.1 แหล่งงบประมำณ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีแหล่งงบประมาณท่ีน ามาจัดสรรเป็นงบประมาณรายจ่ายตามประเด็นยุทธศาสตร์ อยู่  2 แหล่ง คือ 

งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้  
1. งบประมาณแผ่นดิน คณะวิศวกรรมศาสตร์มีแผนการสรรหางบประมาณท่ีมีความเช่ือมโยงและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร์ของ

กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย และยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ ตามล าดับ ซึ่ งจะ
น ามาเป็นกรอบในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยทุกสาขาในสังกัดจะมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีด้วย ท าให้การวางแผนงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และภายหลังเสร็จส้ินโครงการจะต้องมีการรายงานผลการด าเนินงานต่อคณะฯ เพื่อรับทราบด้วย  ในส่วนของ
การใช้จ่ายงบประมาณคณะฯ ได้มีการรายงานผลการใช้จ่ายต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารคณะทุกเดือน 

2. งบประมาณเงินรายได้ ซึ่งประกอบด้วยรายรับจากค่าลงทะเบียนเรียน, ค่าบ ารุงกิจกรรมของนักศึกษา งานวิจัย งานบริการวิชาการ การจัดการสิทธิประโยชน์จาก
ทรัพย์สินท่ีมีอยู่ เช่น ศูนย์ทดสอบวัสดุ, ศูนย์ทดสอบสมรรถนะทางด้านแม่พิมพ์ เป็นต้น  

4.4.2 นโยบำยกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำย 
1. เพื่อสมทบกับเงินงบประมาณแผ่นดินตามท่ีทางมหาวิทยาลัยท าการจัดสรรมายังคณะ 
2. เพื่อใช้เป็นทรัพยากรสนับสนุนการบริหารและการส่งเสริมคุณภาพทางวิชาการ 
3. เพื่อรักษาข้อผูกพัน และพันธะกรณีท่ีสืบเนื่องจากการด าเนินงานในปีงบประมาณก่อนนั้น 
4. เพื่อประมาณการวงเงินงบประมาณรายจ่าย ในลักษณะท่ีประหยัดและเพิ่มความแข็งแกร่ง โดยไม่เป็นอุปสรรคต่อสภาพคล่อง ของเงินหมุนเวียนในการบริหาร

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
4.4.3 หลักเกณฑ์กำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำย 
1. ให้แต่ละสาขา เสนอขอรับจัดสรรงบประมาณตามแผนท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 
- แผนงานจัดการเรียนการสอน 
- แผนงานวิจัยและบริการวิชาการ 
- แผนงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
- แผนงานด้านการพัฒนาบุคลากร 
- แผนงานด้านการบริหารจัดการ 
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2. จัดท าค าของบประมาณตามหมวดเงินและประเภทรายจ่าย พร้อมท้ังระบุรายละเอียดตามแบบฟอร์มท่ีก าหนด 
3. จัดท ารายละเอียดโครงการเพื่อขอต้ังงบประมาณรายจ่ายตามแบบฟอร์มท่ีก าหนด สาขาต้องจัดท ารายละเอียดงบประมาณตามวงเงินท่ีได้รับเข้าสู่แผนตาม

แบบฟอร์มโดยก าหนดประเภทของงรายจ่ายท่ีสอดคล้องกับแผนของคณะ และมหาวิทยาลัย 
4. ประชุมร่วมกันเพื่อจัดท าแนวทางการจัดสรรรายจ่ายประจ าปี 
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4.4.4 งบประมำณรำยรับ – รำยจ่ำย และกำรจัดสรรงบประมำณเพื่อขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ในปงีบประมำณ 2564 – 2567 
 
ตำรำงที่ 2 งบประมำณรำยรับ-รำยจ่ำยตำมแผนกลยุทธ์คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
ล ำดับ

ที่ 
รำยกำร 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
หมำยเหตุ   

2564 2565 2566 2567 
เงินรำยได้           

1 รำยได้จำกงบประมำณแผ่นดิน 204,909,050.00 215,154,502.50 225,912,227.63 237,207,839.01  เพิ่มข้ึนร้อยละ 5 ทุกป ี

2 รำยได ้จำกกำรจัดกำรศึกษำ (ค่ำเทอม) 36,249,025.00 36,611,515.25 36,977,630.40 37,347,406.71  เพิ่มข้ึนร้อยละ 1 ทุกป ี

3 รำยได้จำกกำรบริกำรวิชำกำร - - - -  *คณะไม่ได้บริหำรจัดกำรรำยได้ส่วนน้ี  

4 รำยได้จำกงำนวิจัย - - - -  *คณะไม่ได้บริหำรจัดกำรรำยได้ส่วนน้ี  

5 รำยได้อื่นๆ - - - - 
 รวมรำยรับ 241,158,075.00  251,766,017,.75 262,889,858.03 274,555,245.71   

เงินรำยจ่ำย           

1 รำยจ่ำยปกติ 93,515,820.00 98,191,611.00 103,101,191.55 108,256,251.13  เพิ่มข้ึนร้อยละ 5 ทุกป ี

2 รำยจ่ำยเพือ่กำรลงทุน 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00  อัตรำคงที่ ยี่สิบล้ำน  

3 รำยจ่ำยทั่วไป 32,853,530.00 33,346,332.95 33,846,527.94 34,354,225.86  เพิ่มข้ึนร้อยละ 1.5 ทุกป ี

4 รำยจ่ำยตำมยุทธศำสตร ์ 94,708,494.00 100,147,777.01 105,861,775.90 111,864,340.19  ผลต่ำงของรำยรับและรำยจ่ำย  

5 เงินส ำรองของหน่วยงำน 80,231 80,296.79 80,326.63 80,428.53  อัตรำเดิม ร้อยละ 0.082  

รวมรำยจ่ำย 241,158,075.00  251,766,017,.75 262,889,858.03 274,555,245.71   
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กำรจัดสรรงบประมำณเพื่อด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ของคณะวิศวกรรมศำสตร์ จำกยอดรำยจ่ำยตำมยุทธศำสตร์ (ตำรำงที่ 2) 
 
 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีคณะวิศวกรรมศาสตร์ต้ังไว้ จ าเป็นท่ีจะต้องมีแผนการด าเนินงานและแผนการใช้งบประมาณเพื่อก าหนดวิธีการให้เป็น ไปตามเป้าหมายใน
ระยะเวลา 4 ปี (พ.ศ. 2564 – 2567) โดยคณะฯ ได้ก าหนดแผนการใช้งบประมาณไว้ดังนี้  
 

งบประมำณประจ ำปี 2564 ยังคงจัดสรรเพื่อสนับสนุนด้านการศึกษา การพัฒนาหลักสูตร และการพัฒนางานวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ เนื่องจากการจัด
การศึกษาเป็นพันธกิจหลักของคณะท่ีต้องด าเนินงานเพื่อสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ ดังนั้นงบประมาณท่ีจัดสรร จึงถูกจัดสรรไปยัง  

ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนาและปรับปรุงการศึกษาด้านวิชาชีพวิศวกรรมนักปฏิบัติมืออาชีพ ให้รองรับกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ ร้อยละ 50   
ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนางานวิจัย และบริการวิชาการ เพื่อส่งเสริมส่ิงประดิษฐ์และนวัตกรรมบนพื้นฐานวิชาชีพวิศวกรรม เพื่อการเติบโตร่วมกับการพัฒนาประเทศ 

ผลิตผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพสูงเป็นท่ียอมรับในระดับชาติและนานาชาติ สามารถสร้างผลกระทบต่อผู้ประกอบการ ชุมชน และส่ิงแวดล้อม ยกระดับคุณภาพชีวิ ตของชุมชน 
ตลอดจนต่อยอดน าไปใช้เชิงพาณิชย์ ให้บริการวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคม ชุมชน ท้องถิ่น ให้เข้มแข็งและยั่งยืน ร้อยละ 20 จัดหาแหล่งทุนวิจัยเพื่อผลักดันให้
บุคลากรท าผลงานให้มากขึ้น   

ยุทธศำสตร์ที่ 3 : เสริมสร้างนักศึกษาและบุคลากรให้มีเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ความภาคภูมิใจทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาล้านนา ร้อยละ 10 เพื่อให้นักศึกษามี
ความเข้าใจในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนะธรรมไทยและภูมิปัญญาล้านนา  

ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและธรรมาภิบาล และการสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพื่อสู่การเป็นองค์กรธรรมภิบาล จัดระบบการบริหารจัดการท่ีเน้น
การส่งเสริม ก ากับ ติดตาม มุ่งเน้นการกระจายอ านาจ ทุกพื้นท่ีมีส่วนร่วมคิดร่วมท า ร่วมพัฒนา เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด พัฒนาศักยภาพอาจารย์ โดยสนับสนุนการศึกษาต่อ
ในระดับปริญญาเอก การขอต าแหน่งทางวิชาการ การสร้างความเช่ียวชาญในสาขาท่ีสอน เสริมสร้างนักศึกษาให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ หรืออัตลักษณ์ตามท่ีคณะก าหนด 
แผนปฏิบัติงานประจ าปีตัวบ่งช้ีบรรลุเป้าหมายตามท่ีคณะก าหนด ร้อยละ 10 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนาเครือข่ายพันธมิตรหุ้นส่วนการจัดการศึกษา ร้อยละ 10 
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งบประมำณประจ ำปี 2565 ยังคงจัดสรรเพื่อสนับสนุนด้านการศึกษา การพัฒนาหลักสูตร และการพัฒนางานวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ เนื่องจากการจัด

การศึกษาเป็นพันธกิจหลักของคณะท่ีต้องด าเนินงานเพื่อสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ ดังนั้นงบประมาณท่ีจัดสรร จึงถูกจัดสรรไปยัง  
ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนาและปรับปรุงการศึกษาด้านวิชาชีพวิศวกรรมนักปฏิบัติมืออาชีพ ให้รองรับกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ ร้อยละ 50   
ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนางานวิจัย และบริการวิชาการ เพื่อส่งเสริมส่ิงประดิษฐ์และนวัตกรรมบนพื้นฐานวิชาชีพวิศวกรรม เพื่อการเติบโตร่วมกับการพัฒนาประเทศ 

ผลิตผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพสูงเป็นท่ียอมรับในระดับชาติและนานาชาติ สามารถสร้างผลกระทบต่อผู้ประกอบการ ชุมชน และส่ิงแวดล้อม ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน 
ตลอดจนต่อยอดน าไปใช้เชิงพาณิชย์ ให้บริการวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคม ชุมชน ท้องถิ่น ให้เข้มแข็งและยั่งยืน ร้อยละ 20 จัดหาแหล่งทุนวิจัยเพื่อผลักดันให้
บุคลากรท าผลงานให้มากขึ้น   

ยุทธศำสตร์ที่ 3 : เสริมสร้างนักศึกษาและบุคลากรให้มีเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ความภาคภูมิใจทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาล้านนา ร้อยละ 10 เพื่อให้นักศึกษามี
ความเข้าใจในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนะธรรมไทยและภูมิปัญญาล้านนา  

ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและธรรมาภิบาล และการสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพื่อสู่การเป็นองค์กรธรรมภิบาล จัดระบบการบริหารจัดการท่ีเน้น
การส่งเสริม ก ากับ ติดตาม มุ่งเน้นการกระจายอ านาจ ทุกพื้นท่ีมีส่วนร่วมคิดร่วมท า ร่วมพัฒนา เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด พัฒนาศักยภาพอาจารย์ โดยสนับสนุนการศึกษาต่อ
ในระดับปริญญาเอก การขอต าแหน่งทางวิชาการ การสร้างความเช่ียวชาญในสาขาท่ีสอน เสริมสร้างนักศึกษาให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ หรืออัตลักษณ์ตามท่ีคณะก าหนด 
แผนปฏิบัติงานประจ าปีตัวบ่งช้ีบรรลุเป้าหมายตามท่ีคณะก าหนด ร้อยละ 10 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนาเครือข่ายพันธมิตรหุ้นส่วนการจัดการศึกษา ร้อยละ 10 
 
งบประมำณประจ ำปี 2566 ยังคงจัดสรรเพื่อสนับสนุนด้านการศึกษา การพัฒนาหลักสูตร และการพัฒนางานวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ เนื่องจากการจัด

การศึกษาเป็นพันธกิจหลักของคณะท่ีต้องด าเนินงานเพื่อสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ ดังนั้นงบประมาณท่ีจัดสรร จึงถูกจัดสรรไปยัง  
ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนาและปรับปรุงการศึกษาด้านวิชาชีพวิศวกรรมนักปฏิบัติมืออาชีพ ให้รองรับกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ ร้อยละ 50   
ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนางานวิจัย และบริการวิชาการ เพื่อส่งเสริมส่ิงประดิษฐ์และนวัตกรรมบนพื้นฐานวิชาชีพวิศวกรรม เพื่อการเติบโตร่วมกับการพัฒนาประเทศ 

ผลิตผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพสูงเป็นท่ียอมรับในระดับชาติและนานาชาติ สามารถสร้างผลกระทบต่อผู้ประกอบการ ชุมชน และส่ิงแวดล้อม ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน 
ตลอดจนต่อยอดน าไปใช้เชิงพาณิชย์ ให้บริการวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคม ชุมชน ท้องถิ่น ให้เข้มแข็งและยั่งยืน ร้อยละ 20 จัดหาแหล่งทุนวิจัยเพื่อผลักดันให้
บุคลากรท าผลงานให้มากขึ้น   

ยุทธศำสตร์ที่ 3 : เสริมสร้างนักศึกษาและบุคลากรให้มีเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ความภาคภูมิใจทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาล้านนา ร้อยละ 10 เพื่อให้นักศึกษามี
ความเข้าใจในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนะธรรมไทยและภูมิปัญญาล้านนา  



 

                               แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2564 – 2566) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 67 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและธรรมาภิบาล และการสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพื่อสู่การเป็นองค์กรธรรมภิบาล จัดระบบการบริหารจัดการท่ีเน้น
การส่งเสริม ก ากับ ติดตาม มุ่งเน้นการกระจายอ านาจ ทุกพื้นท่ีมีส่วนร่วมคิดร่วมท า ร่วมพัฒนา เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด พัฒนาศักยภาพอาจารย์ โดยสนับสนุนการศึกษาต่อ
ในระดับปริญญาเอก การขอต าแหน่งทางวิชาการ การสร้างความเช่ียวชาญในสาขาท่ีสอน เสริมสร้างนักศึกษาให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ หรืออัตลักษณ์ตามท่ีคณะก าหนด 
แผนปฏิบัติงานประจ าปีตัวบ่งช้ีบรรลุเป้าหมายตามท่ีคณะก าหนด ร้อยละ 10 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนาเครือข่ายพันธมิตรหุ้นส่วนการจัดการศึกษา ร้อยละ 10 
 
งบประมำณประจ ำปี 2567 ยังคงจัดสรรเพื่อสนับสนุนด้านการศึกษา การพัฒนาหลักสูตร และการพัฒนางานวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ เนื่องจากการจัด

การศึกษาเป็นพันธกิจหลักของคณะท่ีต้องด าเนินงานเพื่อสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ ดังนั้นงบประมาณท่ีจัดสรร จึงถูกจัดสรรไปยัง  
ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนาและปรับปรุงการศึกษาด้านวิชาชีพวิศวกรรมนักปฏิบัติมืออาชีพ ให้รองรับกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ ร้อยละ 50   
ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนางานวิจัย และบริการวิชาการ เพื่อส่งเสริมส่ิงประดิษฐ์และนวัตกรรมบนพื้นฐานวิชาชีพวิศวกรรม เพื่อการเติบโตร่วมกับการพัฒนาประเทศ 

ผลิตผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพสูงเป็นท่ียอมรับในระดับชาติและนานาชาติ สามารถสร้างผลกระทบต่อผู้ประกอบการ ชุมชน และส่ิงแวดล้อม ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน 
ตลอดจนต่อยอดน าไปใช้เชิงพาณิชย์ ให้บริการวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคม ชุมชน ท้องถิ่น ให้เข้มแข็งและยั่งยืน ร้อยละ 20 จัดหาแหล่งทุนวิจัยเพื่อผลักดันให้
บุคลากรท าผลงานให้มากขึ้น   

ยุทธศำสตร์ที่ 3 : เสริมสร้างนักศึกษาและบุคลากรให้มีเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ความภาคภูมิใจทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาล้านนา ร้อยละ 10 เพื่อให้นักศึกษามี
ความเข้าใจในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนะธรรมไทยและภูมิปัญญาล้านนา  

ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและธรรมาภิบาล และการสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพื่อสู่การเป็นองค์กรธรรมภิบาล จัดระบบการบริหารจัดการท่ีเน้น
การส่งเสริม ก ากับ ติดตาม มุ่งเน้นการกระจายอ านาจ ทุกพื้นท่ีมีส่วนร่วมคิดร่วมท า ร่วมพัฒนา เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด พัฒนาศักยภาพอาจารย์ โดยสนับสนุนการศึกษาต่อ
ในระดับปริญญาเอก การขอต าแหน่งทางวิชาการ การสร้างความเช่ียวชาญในสาขาท่ีสอน เสริมสร้างนักศึกษาให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ หรืออัตลักษณ์ตามท่ีคณะก าหนด 
แผนปฏิบัติงานประจ าปีตัวบ่งช้ีบรรลุเป้าหมายตามท่ีคณะก าหนด ร้อยละ 10 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนาเครือข่ายพันธมิตรหุ้นส่วนการจัดการศึกษา ร้อยละ 10 
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 โดยรายละเอียดประมาณการตามตางรางท่ี 3 
 

ตำรำงที่ 3 ยอดงบประมำณแบ่งตำมประเด็นยุทธศำสตร์ คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
 

ล ำดับที่ ประเด็นยุทธศำสตร์ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 - 2567 

2564 2565 2566 2567 
จ ำนวนเงินที่น ำมำพัฒนำแผนกลยุทธ ์ ร้อยละ 241,158,075.00 ร้อยละ 251,766,017.75 ร้อยละ 262,889,858.03 ร้อยละ 274,555,245.71 

1 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 : พัฒนาและ
ปรับปรุงการศึกษาด้านวิชาชีพวิศวกรรมนัก
ปฏิบัติมืออาชีพ ให้รองรับกับความต้องการ
ของการพัฒนาประเทศ 

50 
        

      120,579,037.50 
 

50 
        

     125,883,008.88  
 

50 
        

     13,144,492.90  
 

50 
        

     137,277,622.86  
  

2 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 : พัฒนางานวิจัย 
และบริการวิชาการ เพ่ือส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์
และนวัตกรรมบนพ้ืนฐานวิชาชีพวิศวกรรม 

20     48,231,615.00 20 
        

      50,353,203.55 
 

20 
        

       52,577,971.61  
 

20 
        

       54,911,049.14  
 

3 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 : เสริมสร้างนักศึกษา
และบุคลากรให้มีเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ความ
ภาคภูมิใจทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ล้านนา 

10 
        

      24,115,807.50 
  

10 
        

       25,176,601.78  
 

10 
        

       26,288,985.80 
 

10 
        

      27,455,524.57 
  

4 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการและธรรมาภิบาล 

10 
        

       24,115,807.50 
 

10 
        

       25,176,601.78  
 

10 
        

26,288,985.80  
 

10 
        

       27,455,524.57  
 

5 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 :  :  พัฒนาเครือข่าย
พันธมิตรหุ้นส่วนการจัดการศึกษา 

10       24,115,807.50 10 
        

25,176,601.78  
 

10        26,288,985.80  10 
        

       27,455,524.57  
 

รวม 100 241,158,075.00 100 251,766,017.75 100 262,889,858.03 100 274,555,245.71 
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4.5 กำรแปลงแผนไปสู่กำรปฏิบัติ 
การแปลงแผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ.2564 – 2567 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ไปสู่การปฏิบัติท่ีเป็นรูปธรรมโดยมุ่งเน้นและให้

ความส าคัญกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงานภายในคณะฯ เพื่อเป็นการช่วยกันขับเคล่ือนกลยุทธ์ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ โดยมีการด าเนินการ ดังนี้ 
1. คณะฯ จัดท าร่างแผนกลยุทธ์ทางการเงิน และให้ตัวแทนสาขาและส่วนอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องพิจารณาร่างร่วมกัน และถ่ายทอดแผนดังกล่าวลงสู่สาขา เพื่อให้สาขาจัดท า

แผนกลยุทธ์ทางการเงินให้สอดคล้องและเช่ือมโยงกับแผนกลยุทธ์ทางการเงินของคณะ 
2. ให้สาขาน าแผนกลยุทธ์ทางการเงินมาเป็นกรอบในการเสนอของบประมาณประจ าปี ท้ังงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายได้ ส าหรับใช้ในการด าเนินงา น

โครงการตามกลยุทธ์ที่ก าหนดในแผนพัฒนาของคณะ 
 
4.6 กำรติดตำมประเมินผล 

คณะวิศวกรรมศาสตร์มีการวางแผนใช้เงินท่ีเป็นไปตามพันธกิจของคณะ ซึ่งมีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพตามเอกสารแผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่ นดินและ
งบประมาณรายได้ โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในท าหน้าท่ีตรวจสอบติดตามการใช้เงินและตรวจสอบการด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ท่ี มหาวิทยาลัย
ก าหนดตามแผนการตรวจสอบประจ าปี เพื่อเป็นการประสานงานการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้เพื่อให้ เกิดความถูกต้อง 
นอกจากนี้ยังมีการจัดท ารายงานการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบ เพื่อเสนอต่อผู้บริหารเป็นประจ าทุกเดือน  
 
 

 
 

 
 

 
 


