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แผนยุทธศาสตร์ 2 ปี (พ.ศ. 2564 – 2565) วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็น

กรอบในการด าเนินการพัฒนาและบริหารจัดการตามภารกิจของวิทยาลัยฯ ให้บรรลุผล ภายใต้การมีส่วนร่วม

ของคณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นตัวแทนจากคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากรจากทุกหน่วย

ภายในวิทยาลัยฯ ที่ได้ร่วมกันระดมความคิดเห็น ก าหนด ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และร่วมกันปรับปรุง

รายละเอียดของแผนยุทธศาสตร์ เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติงานประจ าปี ตลอดจนการบริหารจัดการของแผน

ยุทธศาสตร์ วิทยาลัยฯ ให้เป็นไปตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และ

น าไปสู่การพัฒนาที่สมดุล มีคุณภาพอย่างยั่งยืน 

งานนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผน

ยุทธศาสตร์ 2 ปี (พ.ศ. 2564 – 2565) วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ฉบับนี้จะเป็นทิศทางของ

หน่วยงานภายในสังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการและน าไปใช้เป็นกรอบในการด าเนินงาน  

ของหน่วยงานภายในสังกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

     

            วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
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ข้อมูลพื้นฐาน  

ความเป็นมาของวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเป็นผู้น าในการจัดการศึกษา บนฐานความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี (Science and Technology-Based) บูรณาการ การเรียนการสอน กับการปฏิบัติงานจริง (Work 

Integrated Learning; WIL) เสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและจิตสาธารณะได้รับ

การสถาปนาขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2548 ประกอบด้วย 

6 พ้ืนที่ กับ 1 สถาบัน คือ พ้ืนที่เชียงราย พ้ืนที่ตาก พ้ืนที่น่าน พ้ืนที่พิษณุโลก พ้ืนที่ภาคพายัพ เชียงใหม่ พ้ืนที่

ล าปาง และสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเป็นผู้น ามีความเลิศในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands-

on) ที่มุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพ (Professional) สู่การเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพ่ือชุมชน 

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการจึงได้จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2550 ตามกฎกระทรวงให้เป็นหน่วยงานที่มี

ระดับเทียบเท่าคณะ เพ่ือตอบสนองปณิธานหลักของมหาวิทยาลัยที่ต้องการสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติที่ถึงพร้อมด้วย

คุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ ความเชี่ยวชาญที่จะไปพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้มีความเจริญรุ่งเรืองอย่าง

ยั่งยืนและด าเนินชีวิตอย่างเป็นสุขพ่ึงพาตนเองได้ โดยมีภาระกิจการจัดการเรียนการสอนในระดับต่ ากว่าปริญญา

และระดับปริญญาในหลักสูตรมีการบูรณาการศาสตร์บนพ้ืนฐานของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดระบบการ

เรียนการสอน การเรียนรู้ด้วยปัญหาและการเรียนรู้ด้วยโครงการ (Problem-Project Based Learning) บน

ฐานความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ ส่งเสริมการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้

เชื่อมโยงกับการพัฒนาท้องถิ่น และภาคอุตสาหกรรมในภูมิภาค เกิดการพัฒนาอาชีพและพัฒนาการศึกษาต่อเนื่อง

และการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยแบ่งออกเป็น 2 สาขา 5 หลักสูตร คือ สาขาเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 

ประกอบด้วย หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรเตรียมบริหารธุรกิจ หลักสูตรเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

และ สาขาสหวิทยาการ ประกอบด้วย หลักสูตรวิศวกรรมการผลิตและนวัตกรรมอาหาร หลักสูตรวิศวกรรม 

เมคคาทรอนิกส์  

ที่ตั้ง วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด) 
ตั้งอยู่ที่เลขที่ 98 หมู่ 8 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220   
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ตราสัญลักษณ์ประจ าวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 

                             

สีประจ าวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 

 สีแสด 

ปรัชญา 

 บูรณาการสรรพวิชาและเทคโนโลยีเพ่ือสร้างสรรค์นวัตกรรม  

วิสัยทัศน์ 

 ต้นแบบการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา การฝึกอบรมและผลิตบัณฑิตบูรณาการศาสตร์ตาม

มาตรฐานสากล 

พันธกิจ 

 1. จัดการศึกษาในสาขาวิชาที่ใช้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเป็นฐานความรู้ในระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และอุดมศึกษาที่มีคุณภาพ 

2. สร้างสรรค์งานวิจัยเชิงประยุกต์ผสานเข้ากับการเรียนการสอน พัฒนาผลงานนวัตกรรมที่ก่อให้เกิด

ประโยชน์แก่สังคม 

3. แหล่งบ่มเพาะคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่บัณฑิตและให้มีความรู้ความเข้าใจศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

ด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  

4. การบริหารจัดการตอบสนองกับความต้องการของสังคมอย่างโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 

เอกลักษณ์  

ต้นแบบการศึกษาวิชาชีพเทคโนโลยีและบูรณาการศาสตร์ 
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อัตลักษณ์ 

บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน 

- บัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands - on) 

- ใช้ทักษะที่มีเทคโนโลยีเป็นฐาน (Technology - Based Learning) 

- สร้างความเชี่ยวชาญวิชาชีพ (Professional Oriented) 

ค่านิยม    

C- Creative   คิดสร้างสรรค์  

I – Industrious   อดทน สู้งาน 

S – Smart and Sociable ฉลาดคิดการณ์ ผสานไมตรี 

A – Active   วิถีงานเชิงรุก 

T – Trustworthy  ทุกคนวางใจได ้
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บริบทที่เกี่ยวข้อง 
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ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 

การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติจะมุ่งเน้น การสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความม่ันคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมี
ความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และมี
ความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี และ
ระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับ
ความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นใน
อนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ 
รวมถึงประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศท่ัวโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้นการยกระดับ
ศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติบนพ้ืนฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่ (1) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปท่ี
รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย 
รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้านอ่ืน ๆ น ามา ประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม เพ่ือให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจ และสังคมโลกสมัยใหม่ (2) “ปรับปัจจุบัน” เพ่ือปูทางสู่อนาคต
ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศในมิติต่าง ๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพื้นฐาน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อม ให้เอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการ
อนาคต และ (3) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึง
ปรับรูปแบบธุรกิจ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคตบนพ้ืนฐาน
ของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริม และสนับสนุนจากภาครัฐให้ประเทศไทยสามารถสร้าง
ฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้ 
และการกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพิ่มขึ้นของคนชั้นกลางและลดความเหลื่อมล้ าของคนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญ
เพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ 
สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้ อ่ืน 
มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่
จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้
และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ 
เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญที่ให้
ความส าคัญการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน โดย
การสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมท าเพ่ือส่วนรวม การกระจายอ านาจและความรับผิดชอบ
ไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และ
การเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มี
คุณภาพ สามารถพ่ึงตนเอง และท าประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกัน 
การเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมายการ
พัฒนาที่ส าคัญเพ่ือน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนา ที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม 
ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ  ใช้
พ้ืนที่เป็นตัวตั้งในการก าหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามา มีส่วนร่วมในแบบ
ทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยเป็นการด าเนินการบนพ้ืนฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทาง
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง 3 ด้าน อันจะน าไปสู่ความยั่งยืน
เพ่ือคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเป้าหมายการพัฒนาที่
ส าคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐ
ต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐที่ท าหน้าที่ในการก ากับหรือในการ
ให้บริการ ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการท างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความ
ทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน า
นวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการท างานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงาน
เทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วน
ร่วมเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้อง
ร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตส านึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริต
ประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้นกฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่จ าเป็น มีความทันสมัย มีความ
เป็นสากล มีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การลดความเหลื่อมล้ าและเอ้ือต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการ
บริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และการอ านวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม
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แผนผังความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) กรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ อววน. เพ่ือ

การพัฒนา พ.ศ. 2563 – 2570 กับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562 และกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการ
สร้างความสามารถในการ
แข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการ
ปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
เสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย ์

ยุทธศาสตร์ท่ี 7 การพัฒนา
โครงสร้างพืน้ฐานและระบบโล
จิสติกส ์

ยุทธศาสตร์ท่ี 8 การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย 
และนวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ท่ี 9 การพัฒนา
ภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกจิ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การบริหาร
จัดการในภาครัฐการปอ้งกัน
การทุจริตและประพฤติมิ
ชอบและธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา

มหาวิทยาลัยเพือ่การเติมโตร่วมกับการ

พัฒนาประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้าง

นักศึกษาและบุคลากรให้มีเอกลกัษณ์ 

อัตลักษณ์ ความภาคภูมิใจล้านนา 

ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการศึกษา

เพื่อผลิตก าลังคนนักวิชาชพีที่เน้นการ

ปฏิบัติ (Hands On) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการ

บริหารจัดการและการสร้างฐาน

วัฒนธรรมองค์กร 

กลยุทธ์ที่ 2.1 บูรณาการงานวิจัย บริการวิชาการและนวัตกรรมให้เกิดประโยชน์

ส่งผลลัพธ์ต่อผู้เรียนสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนาระบบบริหารงานวิจัย การบริการวิชาการและนวัตกรรมของ

มหาวิทยาลัย 

กลยุทธ์ที่ 2.3 ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ นวัตกรรม และ

ผลงานบริการวิชาการ ในระดับชาติ และนานาชาติ 

กลยุทธ์ที่ 3.1 สร้างการรับรู้ในคุณค่าศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา และ

ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ที่ 3.2 ส่งเสริมนักศึกษาให้ประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา 

และทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในการพัฒนาตนเองและสังคม 

กลยุทธ์ที่ 3.3 ส่งเสริมการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาตนเองและ

สังคม 
กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนากระบวนการรับนกัศึกษาและผลิตตัวป้อนสายวิชาชีพ 

กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนากระบวนการจัดการศึกษานักปฏิบัติ Hands-On 

กลยุทธ์ที่ 1.3 พัฒนาอาจารย์ให้สามารถจัดการเรียนรู้ที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ 

กลยุทธ์ที่ 1.4 สร้างบัณฑิตให้มีทักษะทีพ่ึงประสงค์ ที่มีลักษณะเหมาะสมในการ

ใช้ชีวิตและท างานในศตวรรษที่ 21 

 

กลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยภายใต้หลัก 

ธรรมาภิบาล 

กลยุทธ์ที่ 4.2 บริหารจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย อย่างมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล 

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลลา้นนา 
นโยบายและยุทธศาสตร ์

อววน. 

กรอบนโยบายท่ี 2 การวิจัย
และสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบ
โจทย์ท้าทายของสังคม 

กรอบนโยบายท่ี 4 การวิจัย
และสร้างนวัตกรรมเพื่อการ
พัฒนาเชิงพืน้ทีแ่ละลดความ
เหลื่อมล้ า 

กรอบนโยบายท่ี 1 การ
พัฒนาก าลังคนและสถาบนั
ความรู ้

กรอบนโยบายท่ี 3 การ
วิจัยและสร้างนวัตกรรม
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
การแข่งขัน 
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ความเชื่อมโยงมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2561 กับประเด็นแผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

มาตรฐานการอุดมศึกษา  

พ.ศ.2561 
ประเด็นยุทธศาสตร์ มทร.ล้านนา กลยุทธ ์ จ านวนตัวชี้วัด 

มาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการศึกษาเพื่อผลิตก าลังคนนัก
วิชาชีพท่ีเน้นปฏิบัติการ (Hands-On) 

เป้าประสงค์: เพื่อพัฒนาและผลติก าลังคนนักปฏิบัติในสาขา
วิชาชีพ ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศให้มคีวาม
เข้มแข็ง ยั่งยืน และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 

 

กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนากระบวนการรับนักศึกษาและผลิตตัวป้อน
สายวิชาชีพ 

2 

กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนากระบวนการจัดการศึกษานักปฏิบตัิ Hands-
On 

5 

กลยุทธ์ที่ 1.3 พัฒนาอาจารย์ให้สามารถจัดการเรียนรู้ทีเ่น้น
ผลลัพธ์การเรียนรู ้

4 

กลยุทธ์ที่ 1.4 สร้างบัณฑิตให้มีทกัษะที่พึงประสงค์ ท่ีมีลักษณะ
เหมาะสมในการใช้ชีวิตและท างานในศตวรรษท่ี 21 

3 

มาตรฐานที่ 2 ด้านการวิจัยและ
นวัตกรรม 

มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริการ
วิชาการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อการเติบโต
ร่วมกับการพัฒนาประเทศ 

เป้าประสงค์: พัฒนาผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์  

การบริการวิชาการ นวัตกรรม และก าลังคน เพื่อเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 

กลยุทธ์ที ่2.1 บูรณาการงานวิจัย บริการวิชาการและนวัตกรรม
ให้เกิดประโยชน์ส่งผลลัพธ์ต่อผู้เรยีนสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน 

4 

กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนาระบบบริหารงานวิจัย การบริการวิชาการ
และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย 

2 

กลยุทธ์ที่ 2.3 ส่งเสรมิการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานสรา้งสรรค์ 
นวัตกรรม และผลงานบริการวิชาการ ในระดับชาติ และนานาชาติ 

2 
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มาตรฐานการอุดมศึกษา  

พ.ศ.2561 
ประเด็นยุทธศาสตร์ มทร.ล้านนา กลยุทธ ์ จ านวนตัวชี้วัด 

มาตรฐานที่ 4   ด้านศิลปวัฒนธรรม
และความเป็นไทย 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างนักศึกษาและบุคลากรใหม้ี
เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ความภาคภมูิใจทางศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาลา้นนา ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เป้าประสงค์:  เพื่อปลูกฝังค่านิยมและส่งเสรมิให้นักศึกษา
และบุคลากรใหต้ระหนักในคณุค่า ศิลปวัฒนธรรมความ
ภาคภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่น การท านุบ ารุง 
ศิลปวัฒนธรรมไทย ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ์ที่ 3.1 สร้างการรับรู้ในคณุค่า ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ล้านนา และทรัพยากรธรรมชาติสิง่แวดล้อม 

2 

กลยุทธ์ที่ 3.2 ส่งเสริมนักศึกษาใหป้ระยุกต์ใช้ศลิปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาล้านนา และทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในการพัฒนา
ตนเองและสังคม 

2 

กลยุทธ์ที่ 3.3 ส่งเสริมการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการ
พัฒนาตนเองและสังคม 2 

มาตรฐานที่ 5 ด้านการบริหาร
จัดการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการบริหารจดัการและการสร้าง
ฐานวัฒนธรรมองค์กร 

เป้าประสงค์: เพื่อมหาวิทยาลัยมกีารบริหารจัดการอย่างมี
ธรรมาภิบาล เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสร้าง
ค่านิยมร่วม 

กลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

2 

กลยุทธ์ที่ 4.2 บริหารจดัการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 4 

รวม 4 ยุทธศาสตร์ 12  กลยุทธ์ 34 ตัวชี้วัด 
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แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562 และกลยุทธ์ 

 

ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์/ ตัวชี้วัด  หน่วยนับ 

เป้าหมาย  

ผู้ก ากับ 

ผู้รับ 

ผิดชอบ
หลัก 

ระยะ 4 ปี 2562 2563 2564 2565 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการศึกษาเพ่ือผลิตก าลังคนนกัวิชาชีพที่เน้นปฏิบัติการ (Hands-On) 

เป้าประสงค์ เพ่ือพัฒนาและผลิตก าลังคนนกัปฏิบัติในสาขาวิชาชพี ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศให้มีความเข้มแข็ง ยัง่ยืน และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ 

ร้อยละของบณัฑิตที่มีงานท าตรงสาขาวิชาชีพมีงาน
ท าภายใน 1 ปี หลังส าเร็จการศึกษา 

ร้อยละ 80 70 75 75 80 
รองอธิการบดีฝ่าย

วิชาการ 
และกิจการนักศึกษา 

กพน. 

จ านวนเครือข่ายความร่วมมือด้านการผลิตบณัฑิต
ระหว่างมหาวิทยาลัย องค์กรภาครัฐและเอกชนท้ังใน
และต่างประเทศ ท่ีได้ด าเนินการรว่มกัน 

เครือข่าย 40 10 20 30 40 
รองอธิการบดีฝ่าย

วิชาการ 
และกิจการนักศึกษา 

สวท. 

กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนากระบวนการรับนักศึกษาและผลิตตัวป้อนสายวิชาชีพ 

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ได้จ านวนนกัศึกษาท่ีมีคุณลกัษณะที่เหมาะสมตามแผนการรับนักศึกษาของแต่ละหลักสูตร 

1.ร้อยละของจ านวนนักศึกษาท่ีเปน็ไปตามแผนรับ
นักศึกษา 

ร้อยละ 100 85 90 95 100 
รองอธิการบดีฝ่าย

วิชาการ 
และกิจการนักศึกษา 

สวท. 

2.สัดส่วนการรับนักศึกษาสายวิชาชีพต่อสายวิชาการ 
เป็น 70:30 หรือนักศึกษาจากกลุ่มคนวัยเรยีนต่อวัย
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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ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์/ ตัวชี้วัด  หน่วยนับ 

เป้าหมาย  

ผู้ก ากับ 

ผู้รับ 

ผิดชอบ
หลัก 

ระยะ 4 ปี 2562 2563 2564 2565 

กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนากระบวนการจัดการศึกษานักปฏิบัติ Hands-On 

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้กระบวนการจัดการศึกษาของหลักสูตรผลิตบัณฑิตวิชาชีพนกัปฏิบัติที่เน้นการมีผลลัพธ์การเรียนรู้และสมรรถนะวิชาชีพ 

3.ร้อยละหลักสูตรวิชาชีพหรือหลกัสูตรปฏิบัติการที่
สร้างบณัฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพท่ีใช้เทคโนโลยเีป็น
ฐาน  

ร้อยละ 60 20 30 40 60 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

และกิจการนักศึกษา 
คณะ 

4.ร้อยละของหลักสูตรที่จัดการเรยีนรู้แบบบูรณาการ
และประสบความส าเร็จ 

ร้อยละ 100 85 90 95 100 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

และกิจการนักศึกษา 
คณะ 

5.ร้อยละของนักศึกษาทุกช้ันปีไดร้บัการส่งเสริม
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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ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์/ ตัวชี้วัด  หน่วยนับ 

เป้าหมาย  

ผู้ก ากับ 

ผู้รับ 

ผิดชอบ
หลัก 

ระยะ 4 ปี 2562 2563 2564 2565 

กลยุทธ์ที่ 1.3 พัฒนาอาจารย์ให้สามารถจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผลลพัธ์การเรียนรู้ 

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้อาจารย์ของมหาวิทยาลัยมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ 

8.ร้อยละของอาจารย์ที่ไดร้ับความรู้จากการพัฒนา
ทักษะการจัดการเรยีนการสอนแบบศตวรรษท่ี 21 
และวิชาชีพท่ีเหมาะสมทีส่ามารถประยุกต์ใช้ได้จริง 

ร้อยละ 100 80 85 90 100 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

และกิจการนักศึกษา 
สวท. 

9.ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่จดัการเรียน
การสอนที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู ้

ร้อยละ 100 100 100 100 100 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

และกิจการนักศึกษา 
สวท. 

10.ร้อยละของหลักสูตรที่นักศึกษามีผลการเรียนรู้
เป็นไปตามที่หลักสูตรก 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 สร้างบัณฑิตให้มีทักษะที่พึงประสงค์ ที่มีลกัษณะเหมาะสมในการใช้ชีวิตและท างานในศตวรรษที่ 21 

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้บัณฑิตที่จบการศึกษามีทักษะที่พึงประสงค์ มีลักษณะเหมาะสมในการใช้ชีวติและท างานในศตวรรษที่ 21 

12.ร้อยละนักศึกษาช้ันปีสดุท้ายทีผ่่านเกณฑ์การสอบ
ทักษะด้านภาษา 

ร้อยละ 100 70 80 90 100 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

และกิจการนักศึกษา 
คณะ

บริหารฯ 
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13.ร้อยละนักศึกษาช้ันปีสดุท้ายทีผ่่านเกณฑ์การสอบ
ทักษะด้านไอที 

ร้อยละ 100 80 85 90 100 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

และกิจการนักศึกษา 
สวส./
คณะ 

14.ร้อยละของนักศึกษาผ่านการสง่เสริมทักษะการ
ด ารงชีวิต การท างานในศตวรรษที ่21 และพัฒนา
นักศึกษาให้เป็นบัณฑติที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 100 80 85 90 100 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

และกิจการนักศึกษา 
กพน. 

ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์/ ตัวชี้วัด  หน่วยนับ 

เป้าหมาย  

ผู้ก ากับ 

ผู้รับ 

ผิดชอบ
หลัก 

ระยะ 4 ปี 2562 2563 2564 2565 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือการเติบโตร่วมกับการพัฒนาประเทศ 

เป้าประสงค์ พัฒนาผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ การบริการวิชาการ นวัตกรรม และก าลังคน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนั 

จ านวนผู้มสี่วนไดส้่วนเสียที่ได้ประโยชน์จากการใช้
ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ การบริการวิชาการ 
และนวัตกรรม  

หน่วยงาน 200 50 50 50 50 
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย 
และบริการวิชาการ 

สถช. 

งบประมาณและมลูค่าทรัพยากรที่ได้รับการสนบัสนุน
จากเครือข่ายและผู้มสี่วนไดส้่วนเสียทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศเพื่อส่งเสรมิพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัยดา้นการวิจัย นวัตกรรมและการ
บริการวิชาการ 

ล้านบาท 525 100 125 150 150 
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย 
และบริการวิชาการ 

สวพ. 
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ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์/ ตัวชี้วัด  หน่วยนับ 
เป้าหมาย  

ผู้ก ากับ 
ผู้รับ 

ผิดชอบหลัก ระยะ 4 ปี 2562 2563 2564 2565 

16.จ านวนผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ หรือ
การไดร้ับการจดอนุสิทธิบตัร หรือสิทธิบัตร หรือเป็น
ผลงานวิชาการรับใช้สังคม หรือผลงานท่ีท าร่วมกับ
ภาคอุตสาหกรรม  

ผลงาน 1,500 300 350 400 450 
รองอธิการบดีฝ่าย

วิจัย 
และบริการวิชาการ 

สวพ. 

17.สัดส่วนมลูค่าเพิม่ของผลตอบแทนต่อการลงทุนจาก
โครงการวิจัยและโครงการบริการวิชาการ 

สัดส่วน 0.8 0.5 0.6 0.7 0.8 
รองอธิการบดีฝ่าย

วิจัย 
และบริการวิชาการ 

สถช. 

มูลค่าของความร่วมมือของเครือข่ายและผู้มสี่วนได้
ส่วนเสยีที่เกิดจากการน าผลงานวจิัย ผลงาน
สร้างสรรค์ การบริการวิชาการและนวัตกรรม  

ล้านบาท 825 150 225 225 225 
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย 
และบริการวิชาการ 

สวพ. 

กลยุทธ์ที่ 2.1 บูรณาการงานวิจัย บริการวิชาการและนวัตกรรมให้เกิดประโยชน์ส่งผลลัพธ์ต่อผู้เรียนสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้บุคลากรและนักศกึษาสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพตามหลักสูตรก่อให้เกิดผลงานวิจัย การบริการวิชาการและนวัตกรรมที่สร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน 

15.จ านวนผลงานวิจัย บริการวิชาการและนวตักรรม
ที่นักศึกษามีส่วนร่วมและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ 

ผลงาน  700 100 150 200 250 
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย 
และบริการวิชาการ 

สถช. 
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18.ร้อยละของอาจารย์ทีไ่ดร้ับความรู้จากการพัฒนา
ทักษะการวิจัย บริการวิชาการ ท่ีสามารถน าไปสู่การ
ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย บริการวิชาการ หรือผลงาน
ตีพิมพ์ หรือน าไปใช้ในการพัฒนาการเรยีนการสอน    

ร้อยละ 100 60 70 80 100 
รองอธิการบดีฝ่าย

วิจัย 
และบริการวิชาการ 

สวพ. 

กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนาระบบบริหารงานวิจัย การบริการวิชาการและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย 

วัตถุประสงค์ เพ่ือการพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและสร้างรายได้เพ่ิมขององค์กรจากทรัพย์สินทางปัญญา  

19.ระดับความส าเร็จของแผนงานวิจัย บริการวิชาการ 
และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย 

 

ร้อยละ 90 60 70 80 90 
รองอธิการบดีฝ่าย

วิจัย 
และบริการวิชาการ 

สวพ. 

20.มูลค่าจากการบริหารจัดการงบประมาณ สินทรัพย์ 
และทรัพยส์ินทางปัญญา ท่ีมาจากงานวิจัยบริการ
วิชาการและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยให้เกดิ
ประโยชนส์ูงสุด 

ล้านบาท 100 10 20 30 40 
รองอธิการบดีฝ่าย

วิจัย 
และบริการวิชาการ 

สวพ. 

ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์/ ตัวชี้วัด  หน่วยนับ 
เป้าหมาย  

ผู้ก ากับ 
ผู้รับ 

ผิดชอบหลัก ระยะ 4 ปี 2562 2563 2564 2565 

กลยุทธ์ที่ 2.3 ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ นวัตกรรม และผลงานบริการวิชาการ ในระดับชาติ และนานาชาติ 

วัตถุประสงค์ เพ่ือสร้างผลงานวิจัย นวัตกรรมและการบริการวิชาการ ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ และนานาชาติ 

21.จ านวนผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ นวัตกรรม 
และผลงานบริการวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติ และนานาชาต ิ

ผลงาน 1,800 300 400 500 600 
รองอธิการบดีฝ่าย

วิจัย 
และบริการวิชาการ 

สวพ. 
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22.ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการส่งเสริมการเผยแพร่
ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ นวตักรรม และผลงาน
บริการวิชาการ ในระดับชาติและนานาชาติ 

ร้อยละ 50 20 30 40 50 
รองอธิการบดีฝ่าย

วิจัย 
และบริการวิชาการ 

สวพ. 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างนักศึกษาและบุคลากรให้มีเอกลกัษณ์ อัตลักษณ์ ความภาคภูมิใจทางศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียง 

เป้าประสงค์  เพ่ือปลูกฝังค่านิยมและส่งเสริมให้นกัศึกษาและบุคลากรให้ตระหนักในคุณค่า ศิลปวัฒนธรรมความภาคภูมิใจในภมูิปญัญาท้องถิ่น การท านุบ ารุง ศิลปวัฒนธรรมไทย 
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

จ านวนรางวัลที่ได้รับด้านศิลปวัฒนธรรม ภมูิปัญญา
ล้านนา ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

รางวัล 24 6 6 6 6 
รองอธิการบดีฝ่าย

กิจการพิเศษ 
ศวธ. 

กลยุทธ์ที่ 3.1 สร้างการรับรู้ในคุณค่า ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา และทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้นักศึกษาและบุคลากรรับรู้ในคุณค่า ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา และทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

23.ร้อยละของนักศึกษาและบุคลากรมีความเข้าใจใน
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญัญาล้านนา และ
ทรัพยากรธรรมชาตสิิ่งแวดล้อมเพิม่ขึ้น  

ร้อยละ 100 80 90 95 100 
รองอธิการบดีฝ่าย

กิจการพิเศษ 
ศวธ. 
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ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์/ ตัวชี้วัด  หน่วยนับ 
เป้าหมาย  

ผู้ก ากับ 
ผู้รับ 

ผิดชอบหลัก ระยะ 4 ปี 2562 2563 2564 2565 

24.จ านวนโครงการ/กิจกรรม ด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาล้านนาและทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมท่ี
บูรณาการกับการเรียนการสอนหรอืกิจกรรมนักศึกษา 

  

โครงการ/
กิจกรรม 

100 25 25 25 25 
รองอธิการบดีฝ่าย

กิจการพิเศษ 
ศวธ. 

กลยุทธ์ที่ 3.2 ส่งเสริมนักศกึษาให้ประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรม ภูมปิัญญาล้านนา และทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในการพัฒนาตนเองและสังคม 

วัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมนักศึกษาประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรม ภมูิปัญญาล้านนา และทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในการพัฒนาตนเองและสังคม 

25.จ านวนองค์ความรู้ด้านศลิปวฒันธรรม ภมูิปัญญา
ล้านนา และทรัพยากรธรรมชาติสิง่แวดล้อม และมี
การน าไปใช้ประโยชน์โดยนักศึกษามีส่วนร่วม 

องค์
ความรู ้

8 2 2 2 2 
รองอธิการบดีฝ่าย

กิจการพิเศษ 
ศวธ. 

26. ผลงานทางด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา 
และทรัพยากรธรรมชาตสิิ่งแวดล้อมที่เกิดประโยชน์
กับตนเองและสังคมโดยนักศึกษามีส่วนร่วม 

ผลงาน 40 10 10 10 10 
รองอธิการบดีฝ่าย

กิจการพิเศษ 
ศวธ. 

กลยุทธ์ที่ 3.3 ส่งเสริมการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาตนเองและสังคม 

วัตถุประสงค์ เพ่ือนักศึกษาและบคุลากรมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาตนเองและสังคม 

27.จ านวนชุมชนเข้มแข็งในการที่น าปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการพัฒนาโดยนักศึกษาและบุคลากร
มีส่วนร่วม 

ชุมชน 24 6 6 6 6 
รองอธิการบดีฝ่าย

กิจการพิเศษ 
ศวธ. 
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28.จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่นักศึกษาและบุคลากร
น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรบัใช้และเกิด
ประโยชน์ต่อชุมชนและผูเ้รียน 

 

โครงการ/
กิจกรรม  

40 10 10 10 10 
รองอธิการบดีฝ่าย

กิจการพิเศษ 
ศวธ. 

ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์/ ตัวชี้วัด  หน่วยนับ 
เป้าหมาย  

ผู้ก ากับ 
ผู้รับ 

ผิดชอบหลัก ระยะ 4 ปี 2562 2563 2564 2565 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการบริหารจัดการและการสร้างฐานวัฒนธรรมองค์กร 

เป้าประสงค์  เพ่ือมหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสร้างค่านิยมร่วม 

ร้อยละผลการประเมินของมหาวิทยาลัยทางด้านหลัก
ธรรมาภิบาล  ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของหน่วยงานภาครฐั (ITA)  

 

ร้อยละ 95 80 85 90 95 
รองอธิการบดีฝ่าย

บริหาร 
และสวสัดิการ 

สอ. 

กลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

วัตถุประสงค์ เพ่ือการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

29.ระดับผลการประเมินของมหาวิทยาลัยทางด้าน
หลักธรรมาภิบาล   

 

ร้อยละ 95 80 85 90 95 
รองอธิการบดีฝ่าย

บริหาร 
และสวสัดิการ 

สอ. 

30.ระดับความพึงพอใจของบุคลากรด้านภาวะ
ความสุข 

 

ระดับ ดีมาก ด ี ด ี ดีมาก ดีมาก 
รองอธิการบดีฝ่าย

บริหาร 
และสวสัดิการ 

สอ. 
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กลยุทธ์ที่ 4.2 บริหารจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้การบริหารจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย อย่างมีประสิทธิภาพและประสทิธิผล 

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

ร้อยละ 80 80 80 80 80 
รองอธิการบดีฝ่าย

นโยบาย 
และพัฒนาระบบ 

กนผ. 

32.ร้อยละความส าเร็จของตัวช้ีวัดของกลยุทธ์ที่
เป็นไปตามเป้าหมายของแผน (ไมต่่ ากว่าร้อยละ 80) 

ร้อยละ 80 80 80 80 80 
รองอธิการบดีฝ่าย

นโยบาย 
และพัฒนาระบบ 

กนผ. 

33.ร้อยละความพึงพอใจของผู้บริหารต่อการใช้ระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 

ร้อยละ 95 80 85 90 95 
รองอธิการบดีฝ่าย

นโยบาย 
และพัฒนาระบบ 

สวส. 

34.ระดับผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน 
ระดับมหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์ สกอ.  

คะแนน ดีมาก ด ี ด ี ดีมาก ดีมาก อธิการบด ี สปก. 

 

 

 

  



 

ห น้ า  24 | 44 

 

24 

ความเชื่อมโยงมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2561 กับประเด็นแผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัดของวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 

มาตรฐานการอุดมศึกษา  

พ.ศ.2561 

ประเด็นยุทธศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสห
วิทยาการ 

กลยุทธ ์
จ านวน
ตัวชี้วัด 

มาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการศึกษาเพ่ือผลิตก าลังคน
นักวิชาชีพที่เน้นปฏบิัติการ (Hands-On) 

กลยุทธ์ 1.1 พัฒนากระบวนการรบันักศึกษาและผลติตัวป้อนสายวชิาชีพ 2 

กลยุทธ์ 1.2 พัฒนากระบวนการจดัการศึกษานักปฏบิัติ Hands-On 5 

กลยุทธ์ 1.3 พัฒนาอาจารย์ให้สามารถจัดการเรียนรู้ที่เน้นผลลัพธ์การเรยีนรู้ 4 

กลยุทธ์ 1.4 สร้างบณัฑิตใหม้ีทักษะที่พึงประสงค์ ท่ีมีลักษณะเหมาะสมใน
การใช้ชีวิตและท างานในศตวรรษที่ 21 

2 

มาตรฐานที่ 2 ด้านการวิจัยและ
นวัตกรรม 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็ง
ด้านการวิจัยและนวัตกรรมที่เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

กลยุทธ์ 2.1 การน าเทคโนโลยีดิจทิัลและสารสนเทศมาใช้ส าหรับการบริหาร
จัดการดา้นการวิจัยและพัฒนา 

2 

กลยุทธ์ 2.2 ส่งเสริมการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวตักรรมสู่การพัฒนา
ชุมชนอย่างยั่งยืน โดยการบรูณาการศาสตร์ และการวจิัยการเรียนรู้ 

2 

กลยุทธ์ 2.3 การพัฒนาอาจารย์ดา้นทักษะการท าวิจัย การเขียนข้อเสนอ
โครงการ เพื่อน าไปสู่การขอทุนสนบัสนุนจากแหล่งทุนทั้งภาครัฐและเอกชน
หรือน าไปใช้ประโยชน์ต่อการเรียนการสอน 

2 

กลยุทธ์ 2.4 การส่งเสรมิการท าวิจยั และการเผยแพร่ผลงานวิจัย ใน
ระดับชาติ และระดับนานาชาต ิ

4 

มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริการ
วิชาการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาวิทยาลัยเทคโนโลยีและสห
วิทยาการให้มีศักยภาพด้านบริการวิชาการในการสร้าง
ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม ตามศาสตร์พระราชา 

กลยุทธ์ 3.1 การน าเทคโนโลยีดิจทิัลและสารสนเทศมาใช้ส าหรับการบริหาร
จัดการดา้นการบริการวิชาการ 

1 

กลยุทธ์ 3.2 สนับสนุนใหม้ีพื้นท่ีแลกเปลีย่นองค์ความรูร้ะหว่างนักวิจัยและ
หน่วยงาน บุคคล ท่ีมาจากหน่วยงานภายนอก ภายในวิยาลัยฯ 

1 
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กลยุทธ์ 3.3 การพัฒนาอาจารย์และส่งเสรมิการบริการวิชาการให้กับชุมชน
ที่สอดคล้องกับเป้าหมายของ SDGs 

3 

มาตรฐานที่ 4    
ด้านศิลปวัฒนธรรมและความ 
เป็นไทย 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างนักศึกษาและบุคลากรให้
มีเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ความภาคภูมิใจทาง
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญัญาล้านนา ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ์ 4.1 สร้างความเข้าใจให้กบับุคลากรและผู้เรียนรับรู้ในคุณคา่ของ
ศิลปวัฒนธรรม หรือ ภมูิปัญญาท้องถิ่น หรือ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

2 

กลยุทธ์ 4.2 ส่งเสริมนักศึกษาให้ประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรม หรือ ภูมปิัญญา
ท้องถิ่น หรือ ทรัพยากรธรรมชาตสิิ่งแวดล้อมในการพัฒนาตนเองและสังคม 

2 

กลยุทธ์ 4.3 ส่งเสริมการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาตนเอง
และสังคม 

1 

มาตรฐานที่ 5 ด้านการบริหาร
จัดการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการวิทยาลัยฯ ด้วย
นวัตกรรม ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

กลยุทธ์ 5.1 ส่งเสริมการบริหารงานอย่างโปร่งใสภายใต้หลักธรรมาภบิาล 2 

กลยุทธ์ 5.2 ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมในการจดัการงานธุรการของวิทยาลัยฯ 1 

กลยุทธ์ 5.3 ส่งเสริมการประกันคณุภาพการศึกษา 2 

กลยุทธ์ 5.4 ส่งเสริมการพัฒนาระบบ Strategic Human Resource 
Management 

2 

รวม 5 ยุทธศาสตร์ 18  กลยุทธ์ 40 ตัวชี้วัด 
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ตัวบ่งชี้/ค่าเป้าหมาย 
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ยุทธศาสตร์วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการศึกษาเพ่ือผลิตก าลังคนนักวิชาชีพที่เน้นปฏิบัติการ (Hands-On) 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยและนวัตกรรมที่เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการให้มีศักยภาพด้านบริการวิชาการในการสร้างประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม ตามศาสตร์พระราชา 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างนักศึกษาและบุคลากรให้มีเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ความภาคภูมิใจทางศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา ทรัพยากรธรรมชาติ 

            สิ่งแวดล้อมและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการวิทยาลัยฯ ด้วยนวัตกรรม ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
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ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ 2 ปี (พ.ศ. 2564 – 2565) และผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 

วิทยาลัยเทคโนโลยแีละสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์/ ตัวช้ีวัด  หน่วยนับ 
เป้าหมาย  

ผู้ก ากับ 
ผู้รับ 

ผิดชอบหลัก ระยะ 2 ปี 2564 2565 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการศึกษาเพื่อผลิตก าลังคนนักวิชาชีพที่เน้นปฏิบัติการ (Hands-On) 

เป้าประสงค์ เพื่อพัฒนาและผลิตก าลังคนนักปฏิบัติในสาขาวิชาชีพ ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศให้มีความเข้มแข็ง ยั่งยืน และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ 

1.ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานท าตรงสาขาวิชาชีพมีงานท า
ภายใน 1 ปี หลังส าเร็จการศึกษา 

 

ร้อยละ 80 75 80 ผู้อ านวยการฯ หัวหน้าสาขา /

หัวหน้าหลักสูตร 

2. จ านวนเครือข่ายความร่วมมือภายในมหาวิทยาลัย เพ่ือ
ร่วมผลิตนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

 

 

เครือข่าย 3 1 2 ผู้อ านวยการฯ หัวหน้าสาขา /

หัวหน้าหลักสูตร 

3.จ านวนเครือข่ายความร่วมมือด้านการผลิตบัณฑิต
ระหว่างมหาวิทยาลัย องค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งในและ
ต่างประเทศ ที่ได้ด าเนินการร่วมกัน 

 

เครือข่าย 8 3 5 ผู้อ านวยการฯ หัวหน้าสาขา /

หัวหน้าหลักสูตร 
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กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนากระบวนการรับนักศึกษาและผลิตตัวป้อนสายวิชาชีพ 

1.ร้อยละของจ านวนนักศึกษาที่เป็นไปตามแผนรับ
นักศึกษา 

ร้อยละ 95 80 95 ผู้อ านวยการฯ หัวหน้าสาขา /

หัวหน้าหลักสูตร 

2.สัดส่วนการรับนักศึกษาสายวิชาชีพต่อสายวิชาการ เป็น 
70:30 หรือนักศึกษาจากกลุ่มคนวัยเรียนต่อวัยท างาน  

คน 70:30 70:30 70:30 ผู้อ านวยการฯ หัวหน้าสาขา /

หัวหน้าหลักสูตร 

กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนากระบวนการจัดการศึกษานักปฏิบัติ Hands-On 

3.ร้อยละหลักสูตรวิชาชีพหรือหลักสูตรปฏิบัติการที่สร้าง
บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน 

ร้อยละ 60 50 100 ผู้อ านวยการฯ หัวหน้าสาขา /

หัวหน้าหลักสูตร 

4.ร้อยละของหลักสูตรที่จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการและ
ประสบความส าเร็จ 

ร้อยละ 100 50 100 ผู้อ านวยการฯ หัวหน้าสาขา /

หัวหน้าหลักสูตร 

5.ร้อยละของนักศึกษาทุกชั้นปีได้รับการส่งเสริมสนับสนุน
ให้มีทักษะและสมรรถนะวิชาชีพ 

ร้อยละ 100 90 100 ผู้อ านวยการฯ หัวหน้าสาขา /

หัวหน้าหลักสูตร 

6.ร้อยละของนักศึกษาท่ีผ่านการประเมินสมรรถนะวิชาชีพ ร้อยละ 100 85 100 ผู้อ านวยการฯ หัวหน้าสาขา /

หัวหน้าหลักสูตร 

7.ร้อยละของบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการ ร้อยละ 10 5 10 ผู้อ านวยการฯ หัวหน้าสาขา /

หัวหน้าหลักสูตร 
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กลยุทธ์ที่ 1.3 พัฒนาอาจารย์ให้สามารถจัดการเรียนรู้ที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ 

8.ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับความรู้จากการพัฒนาทักษะ
การจัดการเรียนการสอนแบบศตวรรษท่ี 21 และวิชาชีพที่
เหมาะสมที่สามารถประยุกต์ใช้ได้จริง 

ร้อยละ 100 85 100 ผู้อ านวยการฯ หัวหน้าสาขา /

หัวหน้าหลักสูตร 

9.ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่จัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ 

ร้อยละ 100 100 100 ผู้อ านวยการฯ หัวหน้าสาขา /

หัวหน้าหลักสูตร 

10.ร้อยละของหลักสูตรที่นักศึกษามีผลการเรียนรู้เป็นไป
ตามท่ีหลักสูตรก าหนด 

ร้อยละ 95 85 95 ผู้อ านวยการฯ หัวหน้าสาขา /

หัวหน้าหลักสูตร 

11.ร้อยละของหลักสูตรบูรณาการการเรียนรู้กับการท างาน ร้อยละ 20 10 20 ผู้อ านวยการฯ หัวหน้าสาขา /

หัวหน้าหลักสูตร 

กลยุทธ์ที่ 1.4 สร้างบัณฑิตให้มีทักษะที่พึงประสงค์ ที่มีลักษณะเหมาะสมในการใช้ชีวิตและท างานในศตวรรษที่ 21 

12.ร้อยละนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ผ่านเกณฑ์การสอบ
ทักษะด้านภาษา 

ร้อยละ 100 85 100 ผู้อ านวยการฯ หัวหน้าสาขา /

หัวหน้าหลักสูตร 

13.ร้อยละนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ผ่านเกณฑ์การสอบ
ทักษะด้านไอที 

ร้อยละ 100 85 100 ผู้อ านวยการฯ หัวหน้าสาขา /

หัวหน้าหลักสูตร 
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ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์/ ตัวช้ีวัด  หน่วยนับ 
เป้าหมาย  

ผู้ก ากับ 
ผู้รับ 

ผิดชอบหลัก ระยะ 2 ปี 2564 2565 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยและนวัตกรรมที่เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

เป้าประสงค์ เพื่อพัฒนาและยกระดับการบูรณาการองค์ความรู้ระหว่างศาสตร์สู่งานวิจัย นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน สังคม ชุมชน และ
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบุคลากรในอนาคต 

1.จ านวนผลงานวิจัย นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับ
การเผยแพร่ในระดับชาติ และนานาชาติ 

ผลงาน 36 18 18 รองผู้อ านวยการ
ด้านวิจัย 

หัวหน้าสาขา /
หัวหน้าหลักสูตร 

2.ร้อยละของจ านวนงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ในการ
พัฒนากระบวนการเรียนการสอน 

ร้อยละ 70 50 70 รองผู้อ านวยการ
ด้านวิจัย 

หัวหน้าสาขา /
หัวหน้าหลักสูตร 

กลยุทธ์ที่ 2.1 การน าเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศมาใช้ส าหรับการบริหารจัดการด้านการวิจัยและพัฒนา 

1.จ านวนฐานข้อมูลเพื่อการวิจัย (ท าเนียบนักวิจัย / ข้อมูล
ความเชี่ยวชาญ / กลุ่มวิจัย) 

ฐานข้อมูล

นักวิจัย 

1 1 - รองผู้อ านวยการ

ด้านวิจัย 

เจ้าหน้าที่ฝ่าย

งานวิจัยและ

บริการวิชาการ 
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2.จ านวนฐานข้อมูลสารสนเทศเชิงพื้นท่ีเพ่ือการวิจัย--> 
โจทย์ชุมชน : สารสนเทศข้อมูลชุมชนดอยสะเก็ดและ
ชุมชนอ่ืน ๆ 

ฐานข้อมูล

เชิงพ้ืนที่วิจัย 

1 1 - รองผู้อ านวยการ

ด้านวิจัย 

เจ้าหน้าที่ฝ่าย

งานวิจัยและ

บริการวิชาการ 

กลยุทธ์ที่ 2.2 ส่งเสริมการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน โดยการบูรณาการศาสตร์ และการวิจัยการเรียนรู้ 

3.จ านวนประเด็นงานวิจัยด้านความเชี่ยวชาญ ด้านการ
เรียนรู้ ที่ตอบสนองต่อชุมชน สังคม ระดับหลักสูตร 

ผลงาน 30 10 20 รองผู้อ านวยการ
ด้านวิจัย/หัวหน้า
หลักสูตร 

หัวหน้าหลักสูตร/

นักวิจัย 

4.ร้อยละของผู้ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย ที่ตอบสนองต่อ
ชุมชน สังคม ระดับหลักสูตร 

ร้อยละ 80 70 80 รองผู้อ านวยการ
ด้านวิจัย/หัวหน้า
หลักสูตร 

หัวหน้าหลักสูตร/

นักวิจัย 

กลยุทธ์ที่ 2.3 การพัฒนาอาจารย์ด้านทักษะการท าวิจัย การเขียนข้อเสนอโครงการ เพื่อน าไปสู่การขอทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนทั้งภาครัฐและเอกชนหรือน าไปใช้

ประโยชน์ต่อการเรียนการสอน 

5.ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาทักษะในการท า
วิจัยที่สามารถน าไปสู่การรับทุนสนับสนุนการท าวิจัยจาก
หน่วยงานภายนอก 

ร้อยละ 75 70 75 รองผู้อ านวยการ
ด้านวิจัย/หัวหน้า
หลักสูตร 

หัวหน้าหลักสูตร/

นักวิจัย 

 

6.ร้อยละของจ านวนงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ในการ
พัฒนากระบวนการเรียนการสอน 

ร้อยละ 80 70 80 รองผู้อ านวยการ
ด้านวิจัย/หัวหน้า
หลักสูตร 

หัวหน้าหลักสูตร/

นักวิจัย 
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กลยุทธ์ที่ 2.4 การส่งเสริมการท าวิจัย และการเผยแพร่ผลงานวิจัย ในระดับชาติ และระดับนานาชาติ 

7.จ านวนผลงานวิจัย และนวตักรรมที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติและนานาชาติ อย่างน้อย 36 ผลงาน 

ผลงาน 36 18 18 รองผู้อ านวยการ

ด้านวิจัย 

หัวหน้าหลักสูตร/

นักวิจัย 

8. มีกลุ่มวิจัย/หน่วยวิจัยที่สะท้อนความเชี่ยวชาญของ
บุคลากร อย่างน้อย 3 หน่วยวิจัย 

หน่วย 3 1 2 รองผู้อ านวยการ

ด้านวิจัย/หัวหน้า

สาขา 

หัวหน้าหลักสูตร/

นักวิจัย 

9. จ านวนความร่วมมือทางการวิจัยของวิทยาลัยฯ กับ
หน่วยงานภายนอก ทั้งในและต่างประเทศ อย่างน้อย 3 
หน่วยงาน 

หน่วยงาน 3 1 2 รองผู้อ านวยการ

ด้านวิจัย 

หัวหน้าหลักสูตร/

นักวิจัย 

10. งบประมาณสนับสนุนด้านการวิจัยจากหน่วยงาน
ภายนอก (In kind/ In Cash) ไม่น้อยกว่าปีละ 1 ล้านบาท 

ล้านบาท 6 2 4 รองผู้อ านวยการ

ด้านวิจัย 

หัวหน้าหลักสูตร/

นักวิจัย 
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ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์/ ตัวช้ีวัด  หน่วยนับ 
เป้าหมาย  

ผู้ก ากับ 
ผู้รับ 

ผิดชอบหลัก ระยะ 2 ปี 2564 2565 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการให้มีศักยภาพด้านบริการวิชาการในการสร้างประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม ตามศาสตร์พระราชา 

เป้าประสงค์ เพื่อให้วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ และบริการวิชาการ เพิ่มขีดความสามารถแก่สังคม ชุมชน และท้องถิ่น เพื่อการพัฒนา
รากฐานของประเทศ 

1.  จ านวนงานบริการวิชาการที่ สามารถน าไป
พัฒนาการเรียนการสอน  

ผลงาน 20 10 10 รองผู้อ านวยการ
ด้านวิจัย/หัวหน้า
หลักสูตร 

 

หัวหน้าหลักสูตร/

นักวิจัย 

กลยุทธ์ที่ 3.1 การน าเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศมาใช้ส าหรับการบริหารจัดการด้านการบริการวิชาการ 

1.จ านวนช่องทางออนไลน์ในการเผยแพร่องค์ความรู้และ
ประชาสัมพันธ์/ติดต่อ นักวิจัย 

ช่องทาง 3 1 2 รองผู้อ านวยการ
ด้านวิจัย 

 

เจ้าหน้าที่ฝ่าย

งานวิจัย 

กลยุทธ์ที่ 3.2 สนับสนุนให้มีพื้นที่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างนักวิจัยและหน่วยงาน บุคคล ที่มาจากหน่วยงานภายนอก ภายในวิทยาลัยฯ 

2. จ านวนสถานที่ /ห้ อ ง  ที่ เ หมาะสมกับการติ ดต่ อ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ส าหรับการบริการวิชาการระหว่าง
นักวิจัยกับบุคคลภายนอก 

สถานที่/ห้อง 1 1 1 รองผู้อ านวยการ
ด้านวิจัย 

 

 

เจ้าหน้าที่ฝ่าย

งานวิจัย 
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กลยุทธ์ที่ 3.3 การพัฒนาอาจารย์และส่งเสริมการบริการวิชาการให้กับชุมชนที่สอดคล้องกับเป้าหมายของ SDGs 

3.จ านวนงานบริการวิชาการที่สามารถน าไปพัฒนาการ
เรียนการสอน 

ผลงาน 20 10 10 รองผู้อ านวยการ
ด้านวิจัย/หัวหน้า
หลักสูตร 

หัวหน้าหลักสูตร/

นักวิจัย 

4.จ านวนผู้รับการบริการวิชาการ ที่ได้รับการบริการที่มี
มูลค่าไม่ต่ ากว่า 60,000 บาท/ปี ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยงาน 

หน่วยงาน 4 1 3 รองผู้อ านวยการ
ด้านวิจัย/หัวหน้า
สาขา 

หัวหน้าสาขา 

5.จ านวนผู้เข้าร่วมการจัดอบรมระยะสั้น ซึ่งเป็นหลักสูตรที่
สอดคล้องกับเป้าหมายของ SDGs เพ่ือให้เกิดการพัฒนา
หลักสูตรอบรมระยะสั้นให้กับชุมชน 

ร้อยละ 80 80 80 รองผู้อ านวยการ
ด้านวิจัย/หัวหน้า
สาขา 

หัวหน้าสาขา/

นักวิจัย 
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ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์/ ตัวช้ีวัด  หน่วยนับ 
เป้าหมาย  

ผู้ก ากับ 
ผู้รับ 

ผิดชอบหลัก ระยะ 2 ปี 2564 2565 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างนักศึกษาและบุคลากรให้มีเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ความภาคภูมิใจทางศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เป้าประสงค์ เพื่อให้คณาจารย์และนักศึกษามีความภาคภูมิใจและเห็นในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาล้านนา/ท้องถิ่น การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และการด ารงตนให้อยู่ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1.จ านวนหน่วยงานที่มีความร่วมมือในการส่งเสริมด้าน
ศิลปวัฒนธรรม หรือ ภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมกับวิทยาลัยฯ 

เครือข่าย 4 2 2 รองผู้อ านวยการ
ด้านงานบริหาร 

หัวหน้าหลักสูตร/

งานกิจการ

นักศึกษา 

 

กลยุทธ์ที่ 4.1 สร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรและผู้เรียนรับรู้ในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม หรือ ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1. จ านวนร้อยละของหลักสูตรที่มีรายวิชาบูรณาการการ
เรียนการสอนร่วมกับรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรม 
หรือ ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ร้อยละ 100 100 100 รองผู้อ านวยการ

ด้านงานบริหาร 

หัวหน้าหลักสูตร/

หัวหน้าสาขา 
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2. จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษา อาจารย์ 
และบุคลากร รับรู้ ในคุณค่ า  ศิลปวัฒนธรรม หรือ  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

โครงการ/
กิจกรรม 

15 7 8 รองผู้อ านวยการ

ด้านงานบริหาร 

หัวหน้าหลักสูตร/

งานกิจการ

นักศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 4.2 ส่งเสริมนักศึกษาให้ประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรม หรือ ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือ ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในการพัฒนาตนเองและสังคม 

3. จ านวนองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา 
และทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และมีการน าไปใช้
ประโยชน์โดยนักศึกษามีส่วนร่วม 

องค์ความรู้ 2 1 1 รองผู้อ านวยการ
ด้านงานบริหาร 

หัวหน้าหลักสูตร/

งานกิจการ

นักศึกษา 

4. จ านวนหน่วยงานที่มีความร่วมมือในการส่งเสริมด้าน
ศิลปวัฒนธรรม หรือ ภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมกับวิทยาลัยฯ 

เครือข่าย 4 2 2 รองผู้อ านวยการ
ด้านงานบริหาร 

หัวหน้าหลักสูตร/

งานกิจการ

นักศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 4.3 ส่งเสริมการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาตนเองและสังคม 

5. จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่นักศึกษาและบุคลากรได้
เรียนรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการ/
กิจกรรม 

3 1 2 รองผู้อ านวยการ
ด้านงานบริหาร 

หัวหน้าหลักสูตร/

งานกิจการ

นักศึกษา 
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ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์/ ตัวช้ีวัด  หน่วยนับ 
เป้าหมาย  

ผู้ก ากับ 
ผู้รับ 

ผิดชอบหลัก ระยะ 2 ปี 2564 2565 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการวิทยาลัยฯ ด้วยนวัตกรรม ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์ เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการโดยใช้นวัตกรรม ปรับตัวได้เร็วต่อความเปลี่ยนแปลง และมีการจัดการภายใต้หลั ก 
ธรรมาภิบาล 

1. ร้อยละความส าเร็จของตัวชี้วัดของกลยุทธ์ที่เป็นไปตาม
เป้าหมายของแผน 

ร้อยละ 80 75 80 รองผู้อ านวยการ
ด้านบริหาร 

รองผู้อ านวยการ

ด้านงานบริหาร/

เจ้าหน้าที่ด้าน

งานแผน ฯ 

กลยุทธ์ที่ 5.1 ส่งเสริมการบริหารงานอย่างโปร่งใสภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

1.ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาด้านธรรมาภิบาล ผล ผ่าน ผ่าน ผ่าน รองผู้อ านวยการ

ด้านบริหาร 

รองผู้อ านวยการ

ด้านงานบริหาร/

เจ้าหน้าที่ด้าน

งานบุคลากร 

2.ระดับความพึงพอใจของบุคลากรด้านภาวะความสุขใน
การท างาน 

ระดับ ดี ดี ดี รองผู้อ านวยการ

ด้านบริหาร 

รองผู้อ านวยการด้าน

งานบริหาร/เจ้าหนา้ที่

ด้านงานบุคลากร 
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กลยุทธ์ที่ 5.2 ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมในการจัดการงานธุรการของวิทยาลัยฯ 

3. จ านวนนวัตกรรมได้รับส่งเสริมให้เกิดขึ้นในวิทยาลัยฯ นวัตกรรม 2 1 1 รองผู้อ านวยการ
ด้านบริหาร 

รองผู้อ านวยการ

ด้านงานบริหาร 

 

กลยุทธ์ที่ 5.3 ส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษา 

4.ระดับผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร และคณะตามเกณฑ์ สกอ. 

ระดับ ดี ดี ดี รองผู้อ านวยการ
ด้านงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 

รองผู้อ านวยการ

ด้านงานประกัน

คุณภาพการศึกษา/

เจ้าหน้าที่ด้านงาน

ประกันคุณภาพ

การศึกษา 

 

5.ร้อยละความส าเร็จของตัวชี้วัดของกลยุทธ์ที่เป็นไปตาม
เป้าหมายของแผน 

ร้อยละ 80 70 80 รองผู้อ านวยการ
ด้านบริหาร 

รองผู้อ านวยการ

ด้านงานบริหาร/

เจ้าหน้าที่ด้าน

งานแผน ฯ 
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กลยุทธ์ที่ 5.4 ส่งเสริมการพัฒนาระบบ Strategic Human Resource Management 

6.จ านวนระบบ Strategic human resource 
management 

ระบบ 1 0 1 รองผู้อ านวยการ
ด้านบริหาร 

รองผู้อ านวยการ

ด้านบริหาร 

7.จ านวนของบุคลากรสายวิชาการที่มีต าแหน่งทางวิชาการ 
ผศ. รศ. ศ. และจ านวนบุคลากรสายสนับสนุนมีต าแหน่ง
ทางวิชาการท่ีสูงขึ้น 

คน 12 6 6 รองผู้อ านวยการ
ด้านบริหาร 

หัวหน้าสาขา/

หัวหน้าหลักสูตร/

เจ้าหน้าที่ด้าน

งานบุคลากร 

 

  



 

ห น้ า  41 | 44 

 

41 

 

 

 

 

การขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ 

และการติดตามประเมินผล 
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1. การขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 

  จากกลยุทธ์ต่าง ๆ ที่ได้ก าหนดไว้ จะน าลงสู่แผนปฏิบัติราชการประจ าปี  ซึ่งจะประกอบด้วยกิจกรรมที่จะ

ด าเนินการ ช่วงระยะเวลาที่ด าเนินการ ผู้ก ากับ ผู้ปฏิบัติ/ผู้รับผิดชอบ งบประมาณในการด าเนินงาน ค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด ทั้งนี้โดยมีโครงสร้างองค์กร ระบบงาน เทคโนโลยี ฯลฯ เป็นกลไกในการขับเคลื่อน ซึ่งการน ากลยุทธ์ไป

ปฏิบัติ จะประกอบด้วยส่วนงาน ดังนี้ 

 1. การจัดท าแผนปฏิบัติการ (Action Plan) 

  แผนปฏิบัติการจะเป็นแผนที่ถูก าหนดขึ้นโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับแผนงานและโครงการต่าง ๆ ที่มี

เป้าหมายผลงานสอดคล้องกับเป้าประสงค์และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ โดยจะก าหนดเป็นแผนรายปี 

หน่วยปฏิบัติจะต้องแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของผลงานที่จะเกิดขึ้นอย่างน้อย 2 ระดับ ได้แก่ ผลผลิต (Output) 

และผลลัพธ์ (Outcome) ดังนั้นรูปแบบของแผนปฏิบัติการที่จัดท าจึงมักนิยมด าเนินการโดยใช้กรอบการวางแผน

แบบเหตุผลสัมพันธ์ (Logical Framework Project Planning) ซึ่งเป็นการชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของเป้าหมาย

เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จและทรัพยากรที่จ าเป็นในการด าเนินงาน 

 2. การปฏิบัติการ (Take Action) 

  การปฏิบัติการเป็นกระบวนการด าเนินการตามแผนงาน กิจกรรม/โครงการ ที่ก าหนดไว้โดยทั่วไปจะมี 2 ส่วน

คือ 

   2.1  การปฏิบัติตามแผนงาน กิจกรรม/โครงการ ตามกลยุทธ์ขององค์กร เพ่ือด าเนินการจัดท าผลผลิต

หรือให้บริการแก่ลูกค้าหรือผู้รับบริการ 

   2.2 การปฏิบัติตามแผนงาน กิจกรรม/โครงการ ที่เป็นพันธกิจสนับสนุนได้แก่ การจัดการความรู้ 

(Knowledge Management) ในองค์กร หรือการพัฒนาองค์กรและการจัดการ (Management Development) 

เพ่ือช่วยเสริมสร้างขีดสมรรถนะการเรียนรู้ให้องค์กรมีความพร้อมที่จะปรับปรุงตนเอง ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้การ

ปฏิบัติงานตามข้อ (2.1) เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยทั่วไปสิ่งที่ต้องด าเนินการ ได้แก่ การปรับปรุง

โครงสร้างองค์กร การปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน การพัฒนาบุคลากร การจัดการระบบสารสนเทศ และการ

บริหารคุณภาพเพ่ือเพ่ิมผลผลิต เป็นต้น 
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 2. การประเมินผลกระทบของแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2564 – 2565 

  วิทยาลัยฯ มีแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาแผนฯ ดังนี้ 

  ระยะที่ 1 เมื่อสิ้นสุดการด าเนินงานตามแผนของปีที่ 1 (พ.ศ. 2564) เพ่ือทบทวนความสอดคล้องค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดและปรับแผนการปฏิบัติงาน 

  ระยะที่ 2 เมื่อสิ้นสุดการด าเนินงานตามแผนของปีที่ 2 (พ.ศ. 2565) เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2564 – 2565 ของวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 

ระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

  1. การติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี และการใช้งบประมาณประจ าปี 

  1.1 หน่วยงานภายในสังกัดของวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จะต้องด าเนินการรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี และรายงานการใช้งบประมาณประจ าปี แต่ละไตรมาส ดังนี้ 

    ครั้งที่ 1 (ไตรมาสที่ 1) ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 

    ครั้งที่ 2 (ไตรมาสที่ 2) ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 

    ครั้งที่ 3 (ไตรมาสที่ 3) ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 

    ครั้งที่ 4 (ไตรมาสที่ 4) ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 

2. การประเมินผลของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2564 ระยะเวลาในการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี เพ่ือน าข้อมูลมาเปรียบเทียบผลการด าเนินงานจริงกับค่าเป้าหมายที่ก าหนด
ไว้ในแต่ละปี 

  การประเมินผลการด าเนินงาน ได้ก าหนดวิธีการและเกณฑ์การวัดประเมินผล ดังนี้ 

  ขั้นที่ 1 ด าเนินการประเมินผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมายตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ที่ได้
ก าหนดไว้ ระบุผลการด าเนินงานแต่ละตัวชี้วัดว่าสามารถด าเนินการได้บรรลุหรือไม่บรรลุตามค่าเป้าหมายหรือไม่ 

  ขั้นที่ 2 น าผลการประเมินขั้นตอนที่ 1 มาด าเนินการค านวณผลการด าเนินงานเป็นค่าร้อยละของความส าเร็จ  
โดยวิธีการดังนี้ 

    

ร้อยละของความส าเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
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   = ผลการด าเนินงานที่บรรลุตามเป้าหมาย x 100 

            จ านวนตัวชี้วัดทั้งหมด 

    

ขั้นที่ 3 น าผลการประเมินร้อยละของความส าเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีมา

เปรียบเทียบหาระดับความส าเร็จ ตามเกณฑ์การเปรียบเทียบคะแนนและความส าเร็จ ดังนี้ 

 

ร้อยละของความส าเร็จ ระดับความส าเร็จ ระดับผลการด าเนินงาน 

80.01 – 100.00 5 ดีมาก 

60.01 – 80.00 4 ดี 

40.01 – 60.00 3 พอใช้ 

20.01 – 40.00 2 ต้องปรับปรุง 

0.00 – 20.00 1 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 

  ทั้งนี้การรายงานผลการประเมินแผนปฏิบัติราชการประจ าปี สามารถแบ่งออกเป็น 2 ช่วงเวลา ดังนี้ 

   ครั้งที่ 1 รายงานการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม – 31 มีนาคม) 

   ครั้งที่ 2 รายงานการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม – 30 กันยายน) 

  โดยรายงานต่อคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีและ 
สหวิทยาการ และน าผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงแผนการด าเนินงานของวิทยาลัยฯ ในปีต่อไป 

 



วิ ท ย า ลั ย เ ท ค โ น โ ล ยี แ ล ะ ส ห วิ ท ย า ก า ร




