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สังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทั้งด้านการเติบโตของสังคมเมือง (Urbanization) สภาพ
เศรษฐกิจที่ ถดถอย (Economic Recession)  วิ กฤตด้ านสิ่ งแวดล้อม  (Environmental Crisis)  การ
เปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากร (Demographic Change) ค่านิยมทางสังคมที่แตกต่าง (Social Value) 
การแพทย์ (Medical Profession) รวมไปถึงเทคโนโลยีสร้างความพลิกผัน (Disruptive Technology) การ
เปลี่ยนแปลงเหล่านี้ ล้วนท าให้รูปแบบการด าเนินชีวิตของประชากรโลกมีความซับซ้อนขึ้นกว่าในอดีตและสร้าง
ผลกระทบต่อวิถีชีวิตของมนุษย์ ซึ่งปัจจุบันพบว่า การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ส่งสัญญาณและสร้างเหตุการณ์ที่
ส่งผลต่อวิถีชีวิตประชาชนในทุกประเทศท่ัวโลก อาทิ Smart Home and 3D-Printed Houses, Robotics in 
Healthcare, Smart Wearable, Privacy Invasion, Universal Design for Inclusiveness, Leased 
Standard of Living, Return of Plastic World, Culture of Preparedness และ Social Distancing เป็น
ต้น เหตุการณ์เหล่านี้ผลักดันให้โลกเข้าสู่ยุคการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน การปรับตัวและการพัฒนาองค์กร
จึงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยส าคัญท่ีจะสามารถผลักดันประเทศให้มีศักยภาพเพ่ือการแข่งขันในระดับสากล  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา) ในฐานะสถาบันการศึกษาด้านวิชาชีพและ
เทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์มุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติให้มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพ ด้วยการใช้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเป็นพ้ืนฐาน มีปรัชญาเป็น “มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพ่ือชุมชน” จึงได้ด าเนินการปฏิรูป
มหาวิทยาลัยให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในปัจจุบัน และส่งเสริมการพัฒนาของประเทศทั้ง
ทางด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม เศรษฐกิจ และสังคมในระดับฐานรากและระดับประเทศ ตลอดจน ด้าน
สิ่งแวดล้อมเพ่ือให้สอดรับกับนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยวิเคราะห์จากความเชี่ยวชาญที่เป็นที่
ยอมรับทางด้าน Agricultural and Food technology, Engineering technology, Entrepreneurship, 
Creative Lanna และ Technology Education ของมหาวิทยาลัย และน าข้อมูลมาประเมินตนเองตาม
ตัวชี้วัดการจัดกลุ่มของมหาวิทยาลัยของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และจาก
การด าเนินการรวบรวมข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในมหาวิทยาลัย 
พบว่า มทร.ล้านนา มีศักยภาพ (Potential) สูงที่จะจัดอยู่ในกลุ่มที่ 2 พัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้าง
นวัตกรรม (Technology Development and Innovation) แม้จะมีผลการด าเนินงาน (Performance) จะ
ยังไม่สูงนักแต่ก็มีความเป็นไปได้ที่จะที่จะพัฒนาให้มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับสูงได้  หากมีการจัดท า
แผนพัฒนาความเป็นเลิศที่เหมาะสมต่อไป 

มหาวิทยาลัยจึงได้น าข้อมูลตัวชี้วัดของผลการด าเนินงานมาใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนา
ความเป็นเลิศ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) โดยมีธงน า (Flagships) 2 ด้านที่เป็นกลไกในการขับเคลื่อน ได้แก่ 
1) การพัฒนาความเป็นเลิศทางด้าน Lanna Agriculture, Biotechnology และ Engineering 2) การพัฒนา
โครงการล้านนาสร้างสรรค์ (Creative Lanna) และเพ่ือให้มหาวิทยาลัยสามารถขับเคลื่อนตาม Flagship ได้ 
มทร.ล้านนา ได้จัดท าแผนปฏิรูปการบริหารที่ยึดหลักธรรมาภิบาล ทั้งการปฏิบัติภารกิจด้านการบริหารองค์กร 
การผลิตบัณฑิต การวิจัย บริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การบริหารงานบุคคล และการบริหาร



ง 
 

งบประมาณ ตลอดจนการปรับปรุงด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และด้านระบบธรรมาภิบาลที่
คล่องตัวและส่งเสริมประสิทธิภาพในการท างานให้เอ้ือต่อการปฏิรูปมหาวิทยาลัยฯ และน าจุดแข็งทั้ง 5 ด้าน
ของมหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิรูป เช่น การพัฒนาจาก Agricultural technology สู่การเป็น Lanna BCG 
model enhancer, การพัฒนาจาก Engineering technology สู่การเป็น University Industry Linkage, 
การพัฒนาจาก Entrepreneurship ไปสู่  Smart Entrepreneur, การพัฒนาจาก Creative Lanna ไปสู่  
Lannanization และการพัฒนาจาก Technology Education ไปสู่  Quadruple System for Human 
Capital Building พร้อมน าจุดแข็งดังกล่าวไปพัฒนาดังต่อไปนี้ 1) Man power โดยสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติที่มี
ทักษะสูงและเป็นผู้ประกอบการที่ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ 2) Brain power การสร้างและ
พัฒนาบุคลากรรวมถึงการรับบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญสูงในแต่ละสาขาวิชา 3) Research and Innovation 
การสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่น ามาใช้เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และเศรษฐกิจทั้งในระดับระดับ
ชุมชนและอุตสาหกรรม 4) Internalization โดยการพัฒนาความร่วมมือให้เป็นรูปธรรมในลักษณะ Strategic 
Partner ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นน า และองค์กรเอกชนในระดับนานาชาติ 5) Platform สร้างความร่วมมือกับ
หน่วยงานอ่ืนในลักษณะ Quadruple helix system และในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) มทร.ล้านนา 
คาดหวังว่าจะมีผลผลิตในมิติต่าง ๆ ดังนี้ 1) ก าลังคนที่มีทักษะสูงตาม Flagship ที่วางไว้ 2) สร้างและพัฒนา
บุคลากรของมหาวิทยาลัยทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนสู่ความเป็น Professional 3) สร้างเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมสู่การน าไปใช้ประโยชน์ในระดับชุมชน ระดับชาติและระดับนานาชาติ 4) การพัฒนาเครือข่ายความ
ร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศ 5) ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 6) การ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม และ 7) การเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจให้ประเทศ  

แนวทางการพัฒนาดังกล่าวข้างต้น ได้ถ่ายทอดออกมาเป็นแผนพัฒนาความเป็นเลิศของ
มหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 4 ด้าน ซึ่งจะเป็นกลไกและเครื่องมือใน
การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาให้ไปสู่เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัยภายใต้
วิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยชั้นน าด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี ในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตของสังคม ชุมชน ท้องถิ่น อย่างย่ังยืน”  

 
 
 

(นายสุรพล  ใจวงศ์ษา) 
รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

สังคมของโลกในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วตามภาวการณ์ที่เกิดขึ้น อาทิ การ
เปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคม การพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ภาวะโลกร้อน 
ปัญหาสิ่งแวดล้อม และการแพร่ระบาดและกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) เป็นต้น ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงเหล่านี้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการด าเนินการในชีวิตของมนุษย์ในทุกระดับตั้งแต่ระดับ
ชุมชน ระดับประเทศ หรือทั่วโลก ส่งผลให้ทุกองค์กรและหน่วยงานต้องปรับตนเองให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง
ที่ว่านี้อย่างรวดเร็วและขณะเดียวกันต้องพัฒนาศักยภาพของตนเองเพ่ือการแข่งขันในระดับสากลอีกด้วย 
ดังนั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในฐานะสถาบันการศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี โดย
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีพระบรมราชโองการให้
จัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลขึ้น เพ่ือมุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติให้มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพ ใช้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นพ้ืนฐาน พัฒนาห้องปฏิบัติการพ้ืนฐาน และศูนย์ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้าน
วิชาชีพ และการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการปฏิบัติงานจริงโดยมีปรัชญามหวิทยาลัยนวัตกรรม
เพ่ือชุมชน จึงมีความจ าเป็นต้องปฏิรูปตนเองเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งส่งเสริมการพัฒนา
ของประเทศทั้งทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้านเศรษฐกิจทั้งระดับฐานรากและระดับประเทศ ตลอดจน
ด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้สอดรับกับนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และยุทธศาสตร์อื่นๆ 

ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านา ได้พัฒนาตนเองจนเกิดความเชี่ยวชาญและเป็นที่
ยอมรับในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย 1) ด้าน Agricultural technology ได้แก่ นวัตกรรมอาหาร ชีววิถี และ
การบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยทางการเกษตร 2) ด้าน Engineering technology ได้แก่ 
Materials (เช่น Bio material, Material science, Material engineering, Material for railway system), 
Manufacturing Process, Electrical Field Application in Engineering, Engineering & Industrial 
Technology และ Green Energy System 3) ด้าน Entrepreneurship ได้แก่ การพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ 
และการพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในท้องถิ่น 4) ด้าน Creative Lanna ได้แก่ 
การยกระดับหัตถศิลป์ล้านนา การยกระดับวัตถุดิบและอาหารล้านนาสู่ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ไปสู่สากล การ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และ 5) ด้าน Technology Education ได้แก่ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางด้าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาระบบการศึกษาและวิจัยในรูปของความร่วมมือระหว่าง Public, Private 
(> 50 company) และ Education sector (มหาวิทยาลัย และอาชีวศึกษา) ซึ่งความเชี่ยวชาญและผลงาน
เหล่านี้ส่งผลให้เมื่อท าการประเมินตนเองตามการจัดกลุ่มสถาบันของ มทร.ล้านนา มีคะแนนการประเมินสูงใน
ด้านศักยภาพขององค์กร (potential) ในกลุ่มที่ 2 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม 
(Technology Development and Innovation) แม้จะมีผลงาน (performance) อยู่ในระดับพอใช้ จากการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ได้ให้
ความเห็นชอบให้ มทร.ล้านนา จัดอยู่ในกลุ่มที่ 2 กลุ่ม พัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม 
(Technology Development and Innovation)  และได้ ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาความเป็นเลิ ศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) โดยมีปรัชญาเป็น “มหาวิทยาลัย
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เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งล้านนา” และมีวิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยชั้นน าด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี ในการ
ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต ของสังคม ชุมชน ท้องถิ่น อย่างยั่งยืน ” ภายใต้ธงน า 
(Flagship) 2 ด้าน โดยมีระยะเวลา 5 ปี ที่น าไปสู่การปฏิรูป มทร.ล้านนา ได้แก่ 1) การพัฒนาความเป็นเลิศ
ทางด้าน Lanna Agriculture, Biotechnology และ Engineering เพ่ือสร้างผู้ประกอบการสมัยใหม่ที่มีทักษะ
ในการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมและเพ่ือสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีทักษะสูงเพ่ือยกระดับ เศรษฐกิจที่ส าคัญ
ของประเทศ 2) การพัฒนา Creative Lanna เพ่ือสร้างผู้ประกอบการล้านนาสร้างสรรค์และเพ่ือยกระดับ
ผู้ประกอบการล้านนาสร้างสรรค์ด้วยการบูรณาการระหว่างทุนทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
เทคโนโลยี  

เพ่ือให้มหาวิทยาลัยสามารถขับเคลื่อนตาม Flagship ได้ มทร.ล้านนา ได้จัดท าแผนปฏิรูปการ
บริหารที่ยึดหลักธรรมาภิบาล ทั้งการปฏิบัติภารกิจด้านการบริหารองค์กร การผลิตบัณฑิต การวิจัย บริการ
วิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การบริหารงานบุคคล และการบริหารงบประมาณ ตลอดจนการ
ปรับปรุงด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และด้านระบบธรรมาภิบาลที่คล่องตัวและส่งเสริม
ประสิทธิภาพในการท างานให้เอ้ือต่อการปฏิรูปมหาวิทยาลัยฯ และน าจุดแข็งทั้ง 5 ด้านของมหาวิทยาลัยไปสู่
การปฏิรูป เช่น การพัฒนาจาก Agricultural technology สู่การเป็น Lanna BCG model enhancer, การ
พัฒนาจ าก  Engineering technology สู่ ก า ร เ ป็ น  University Industry Linkage, กา ร พัฒน า จ า ก 
Entrepreneurship ไปสู่ Smart Entrepreneur, การพัฒนาจาก Creative Lanna ไปสู่ Lannanization และ
การพัฒนาจาก Technology Education ไปสู่ Quadruple System for Human Capital Building พร้อม
น าจุดแข็งดังกล่าวไปพัฒนาดังต่อไปนี้ 1) Man power โดยสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีทักษะสูงและเป็น
ผู้ประกอบการที่ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ 2) Brain power การสร้างและพัฒนาบุคลากรรวมถึง
การรับบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญสูงในแต่ละสาขาวิชา 3) Research and Innovation การสร้างเทคโนโลยี
และนวัตกรรมที่น ามาใช้เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และเศรษฐกิจทั้งในระดับระดับชุมชนและอุตสาหกรรม 
4) Internalization โดยการพัฒนาความร่วมมือให้เป็นรูปธรรมในลักษณะ Strategic Partner ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยชั้นน า และองค์กรเอกชนในระดับนานาชาติ 5) Platform สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนใน
ลักษณะ Quadruple helix system  

โดยในระยะ 5 ปี มหาวิทยาลัยคาดหวังว่าจะผลิต 1) ก าลังคนที่มีทักษะสูงตาม Flagship ที่วางไว้ 
จ านวน 15,000 คน 2) สร้างและพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนสู่ความเป็น 
Professional จ านวน 1,000 คน 3) สร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่การน าไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติและ
ระดับชุมชน จ านวน 1,250 ผลงาน 4) สร้าง Network partner เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและงานวิจัย 
จ านวน 500 เครือข่าย 5) ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม จ านวน 500 ราย 6) 
การยกระดับชุมชน วิสาหกิจชุมชน และอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
จ านวน 1,000 ชุมชน และ 7) เพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจให้ประเทศไทยจ านวน 2.5 พันล้านบาท โดยทั้งหมดนี้ได้
ถ่ายทอดออกมาเป็นแผนยุทธศาสตร์พัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) 
จ านวน 4 ยุทธศาสตร์ดังนี้ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาวิชาชีพตามอัตลักษณ์ (Unique) บัณฑิตนักปฏิบัติ 
และผู้ประกอบการ บนพ้ืนฐานเทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้ตอบสนองเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือใช้เป็นกลไกใน
การสร้างและพัฒนาก าลังคนเป็นส าคัญ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมให้มุ่งสู่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแห่งล้านนา เพ่ือใช้เป็นกลไกในการสร้างและพัฒนางานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมเป็นส าคัญ  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาความเป็นเลิศของพ้ืนที่ตามเอกลักษณ์ (Identity) ให้สามารถตอบสนอง
ความต้องการของชุมชนและลดความเหลื่อมล้ าของสังคม เพ่ือใช้เป็นกลไกในการสร้างและพัฒนาความเป็นเลิศ
ของทุกพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาปัจจัยเอ้ือ (Enabler development) ต่อความส าเร็จในการบริหาร
องค์กรสู่ความเป็นเลิศ เพ่ือใช้เป็นกลไกในการสร้างและพัฒนาความปัจจัยเอ้ือต่อการบริหารองค์กร 

ซึ่งทั้ง 4 ยุทธศาสตร์นี้จะใช้เป็นกลไก และเครื่องมือในการขับเคลื่อนเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาให้
ก้าวไปสู่อนาคตในการเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งล้านนา และมีวิสัยทัศน์ที่มุ่งเป็น
มหาวิทยาลัยชั้นน าด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี ในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของ
สังคม ชุมชน ท้องถิ่น อย่างยั่งยืน 
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แผนพัฒนาความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
 

1.1 ยุทธศาสตร์ พันธกิจ วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
 

ปรัชญา : นวัตกรรมเพ่ือชุมชน 
วิสัยทัศน์ : มหาวิทยาลัยชั้นน าด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี ในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ เพ่ือยกระดับคุณภาพ
ชีวิต ของสังคม ชุมชน ท้องถิ่น อย่างยั่งยืน 
พันธกิจ :  

1. จัดการศึกษาด้านวิชาชีพ เทคโนโลยีชั้นสูงที่เน้นการปฏิบัติ สร้างนวัตกรรม และผลิตครูวิชาชีพ 
โดยให้ผู้ส าเร็จอาชีวศึกษามีโอกาสในการศึกษาต่อด้านวิชาชีพเฉพาะทางในระดับปริญญาเป็นหลัก 

2. ผลิตผลงานวิจัยที่เป็นการสร้าง และประยุกต์ใช้องค์ความรู้ สร้างสรรค์นวัตกรรม หรือทรัพย์สิน
ทางปัญญาท่ีตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ความต้องการของสังคม ชุมชน ภาครัฐและเอกชน และประเทศ 

3. ให้บริการวิชาการที่มุ่งเน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่
สอดคล้องกับบริบทมหาวิทยาลัยด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี และตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน
และสังคม 

4. จัดการเรียนรู้ วิจัยหรือบริการวิชาการซึ่งน าไปสู่การสืบสานศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทย 
หรือสร้างโอกาสและมูลค่าเพ่ิมให้กับผู้เรียน ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 

5. บริหารจัดการพันธกิจ และวิสัยทัศน์ตามหลักธรรมาภิบาล มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลที่
มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ยืดหยุ่น คล่องตัวโปร่งใส และตรวจสอบได้ 

 
อัตลักษณ์ : “บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน” 
 
เอกลักษณ์ : ภาพลักษณ์ที่ดีเป็นสิ่งส าคัญของทุกองค์กร การก าหนดเอกลักษณ์ที่ชัดเจน สามารถใช้เป็นกรอบ
ส าหรับการพัฒนามหาวิทยาลัย เอกลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประกอบด้วย ล้านนา
สร้างสรรค์เพ่ือเศรษฐกิจนวัตกรรมและเศรษฐกิจฐานราก เกษตรอุตสาหกรรม เกษตรปลอดภัย คว าม
หลากหลายทางชีวภาพ ความมั่นคงทางนวัตกรรมเกษตรและอาหารล้านนา เทคโนโลยีและการจัดการเพ่ือ
ชุมชน โครงข่ายคมนาคมขนส่ง และระบบโลจิสติกส์ การค้าชายแดนและบริการจัดการเทคโนโลยี วัฒนธรรม
ท้องถิ่นและนวัตกรรมอาหารสุขภาพและพันธุกรรมพืช เป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนและสร้างความเข้าใจ 
ให้มีเป้าหมายเดียวกันสู่การเป็น “มหาวิทยาลัยวิชาชีพ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม” 
 
ยุทธศาสตร์ : 

1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาวิชาชีพตามอัตลักษณ์ (Unique)  บัณฑิตนักปฏิบัติ บนพ้ืนฐาน
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้ตอบสนองเศรษฐกิจและสังคม 

2. การพัฒนาการบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมให้มุ่งสู่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่ง
ล้านนา 
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3. การพัฒนาความเป็นเลิศของพ้ืนที่ตามเอกลักษณ์ (Identity) ให้สามารถตอบสนองความต้องการ
ของชุมชนและลดความเหลื่อมล้ าของสังคม 

4. การพัฒนาปัจจัยเอ้ือ (Enabler development) ต่อความส าเร็จในการบริหารองค์กรสู่ความเป็น
เลิศ 
 
ค่านิยม (Value) 

R : Responsibility - รับผิดชอบต่อภารกิจต่อชุมชนสังคมประเทศชาติ 
M : Morality - ยึดมั่นในคุณธรรมความงามความดี 
U : Unity - เป็นหนึ่งเดียว 
T : Technology – เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นฐานการพัฒนา 
L : Learning society – สังคมแห่งการเรียนรู้ 
 

1.2 ข้อมูลทั่วไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  

1.  ชื่อสถาบันอุดมศึกษา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
2.  สถานที่ / พื้นที่ตั้ง พ้ืนที่หลัก:  128 ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300  

โทรศัพท์: 0 5392 1444 โทรสาร : 0 5321 3183 (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
เชียงใหม่) โดยประกอบไปด้วย 5 พ้ืนทีจ่ัดการศึกษา ได้แก่    

1) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 
ก) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ (เจ็ดลิน) พ้ืนที่ 116 ไร่  2 งาน 

0.14 ตารางวา เลขที่ 128 ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 

ข) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ (เจ็ดยอด) พ้ืนที่ 10ไร่ 1งาน 24 
ตารางวาเลขที่ 95 หมู่ 2 ถ.เชียงใหม่-ล าปาง ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 

ค) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ (ดอยสะเก็ด) พ้ืนที่ 912 ไร่ 2 งาน 
53.11 ตารางวา เลขที่ 98 หมู่ 8 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 

ง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ (จอมทอง) พ้ืนที่ 590 ไร่ เลขที่ 
199 หมู่ 21 ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160 

2) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง พ้ืนที่ 402 ไร่ เลขที่ 200 หมู่ 17 ต.พิชัย 
อ.เมือง จ.ล าปาง 52000 และสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร พ้ืนที่ 979 ไร่ เลขที่ 202 หมู่ 17 ต.พิชัย อ.เมือง 
จ.ล าปาง 52000 

3) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก พ้ืนที่ 572 ไร่ 3 งาน 15 ตารางวา 
เลขที่ 52 หมู่ 7 ต.บ้านกร่าง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 

4) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน พ้ืนที่ 927 ไร่ เลขที่ 59 หมู่ 13 ต.ฝายแก้ว  
อ.ภูเพียง จ.น่าน 55000 

5) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก พ้ืนที่ 202 ไร่ 59.01 ตารางวา เลขที่ 41/1 
หมู่ 7 ถ.พหลโยธิน ต.ไม้งาม อ.เมือง จ.ตาก 63000 

6) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย พ้ืนที่ 740 ไร่ 2 งาน 18 ตารางวา เลขท่ี 
99 หมู่ 10 ถ.พหลโยธิน ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย  57120 
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รูปที่ 1 พ้ืนทีจ่ัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

 
3. ประวัติความเป็นมา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือตอนบน 
สถาปนามาจาก วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา เป็น “สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล” ในปี พ.ศ. 2532 และ
เป็น “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา” ในปี พ.ศ. 2548 ที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิชาชีพและ
เทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ที่เน้นการปฏิบัติให้มุ่งการพัฒนา
สู่ความเป็นเลิศด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี โดยให้ผู้ส าเร็จอาชีวศึกษามีโอกาสในการศึกษาต่อวิชาชีพเฉพาะทาง
ระดับปริญญาเป็นหลัก 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นผู้น าในการจัดการศึกษาเพ่ือผลิตบุคลากรนักปฏิบัติที่
ใช้เทคโนโลยีเป็นฐานเพ่ือมุ่งสู่การเป็นมืออาชีพ เสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและ
จิตสาธารณะได้รับการสถาปนาขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เมื่อวันที่ 18 มกราคม 
2548 ประกอบด้วย 14 หน่วยงานเทียบเท่าคณะ ประกอบด้วย 1 ส านักงานอธิการบดี 5 ส านักงานบริหาร 4 
คณะ 1 วิทยาลัย 2 ส านัก และ 1 สถาบัน ที่จัดตั้งด้วยกฎกระทรวง  และประกอบด้วยงานเทียบเท่ากองหรือ
ภาคอีกภาควิชา ประกอบด้วย 15 กอง 4 ส านักงานคณบดี และ 4 ส านักงานผู้อ านวยการ ที่จัดตั้งโดยประกาศ
กระทรวง และต่อมาได้จัดตั้งหน่วยงานภายในโดยสภามหาวิทยาลัยอีกจ านวนหนึ่งให้การบริหารจัดการ
สอดคล้องกับพันธกิจ 

แม้ว่า มทร.ล้านนา มีความโดดเด่นในการสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพส าหรับภาคอุตสาหกรรมจาก
ข้อมูลเฉลี่ยการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานบัณฑิตของมหาวิทยาลัยพบว่า  มีความพึงพอใจถึงร้อยละ 
86.77 ในปี พ.ศ.2561 แต่ผู้ใช้งานบัณฑิตส่วนใหญ่นั้นยังอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดิม ประกอบกับการเติบโต
ของกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ทั้งในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ศักยภาพ (First S – Curve) และกลุ่มอุตสาหกรรมอนาคต 
(New S – Curve) นั้นเป็นไปอย่างรวดเร็ว จึงท าให้ระบบการศึกษา (Educational system) และระบบนิเวศน์ 
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(Ecosystem) ในการสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติของ มทร.ล้านนา นั้นไม่ทันต่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่
เปลี่ยนแปลงไป จึงท าให้ มทร.ล้านนา มีความจ าเป็นที่ต้องพลิกโฉมระบบการศึกษาและระบบนิเวศน์ของ
มหาวิทยาลัยให้สามารถสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติทักษะสูงที่ตรงต่อความต้องการของกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ด้วย
การบูรณาการการท างานระหว่างศาสตร์ต่าง ๆ ร่วมกับผู้ประกอบการทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ รวมทั้ง
ส่งเสริมการพัฒนาทักษะและสมรรถนะของบุคลากรเพ่ือการยกระดับผู้ประกอบการด้วยการส่งเสริม 
platform ในการด าเนินงานเพ่ือแก้ไขปัญหาของผู้ประกอบการ 
 

4. การบริหารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

โครงสร้างการบริหารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

 
รูปที่ 2 โครงสร้างการบริหารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รวม 6 พ้ืนที่ 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีอธิการบดีเป็นผู้บริหารสูงสุด และมีรองอธิการบดีเป็นผู้
ก ากับดูแลพันธกิจในด้านต่าง ๆ ตามที่อธิการบดีมอบหมาย มีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยจากส่วนงานต่าง ๆ 
ได้แก่ 4 คณะ 1 วิทยาลัย 3 สถาบัน 2 ส านัก ส านักงานอธิการบดี และพ้ืนที่ เชียงราย ตาก น่าน ล าปาง และ
พิษณุโลก รายละเอียดดังรูปที่ 2 

 
5. หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน 

ในปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนามีจ านวนหลักสูตรที่เปิดสอน  
ทั้งสิ้น 65 หลักสูตร จ าแนกเป็น  

ระดับ ปวช จ านวน 3 หลักสูตร 
ระดับ ปวส จ านวน 20 หลักสูตร 
ระดับ ปริญญาตรี จ านวน 36 หลักสูตร 
ระดับ ปริญญาโท จ านวน 6 หลักสูตร 
หลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ จ านวน 8 หลักสูตร 
หลักสูตร Degree 

ก. วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ (วิชาเอกวิศวกรรมชีวภาพ) 
ข. วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ (วิชาเอกวิศวกรรมเกษตร) 
ค. วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ (วิศวกรรมเกษตรอิเล็กทรอนิกส์) 
ง. วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 
จ. วศ.บ.วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 

หลักสูตร Non-Degree 
ก. หลักสูตรการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
ข. หลักสูตรประกาศนียบัตรเกษตรอุตสาหกรรม 
ค. หลักสูตรอิเล็กทรอนิกส์เกษตรอัจฉริยะ 

 

 
 

รูปที่ 3 หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนในคณะต่าง ๆ (ที่มา: ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน, 2563)
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6. จ านวนนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วยนักศึกษา ระดับ 

ปวส. ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท แบ่งตามรายคณะ/พื้นท่ี ดังแสดงในรูปที่ 4 ตารางที่ 1 และ 2 
 
 

   

   
 

รูปที่ 4 จ านวนนักศึกษาแยกมิติตามคณะ/พ้ืนที่ 3 ปี ย้อนหลัง 2561 – 2563  
(ท่ีมา: ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน, 2563) 

 

7.  จ านวนอาจารย์ 

ในปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีจ านวนอาจารย์ทั้งสิ้น 1,181 คน 
เป็นข้าราชการพลเรือน 443 คน พนักงานมหาวิทยาลัย 574 คน พนักงานราชการ 1 คน ลูกจ้างชั่วคราว 157 
คน และลูกจ้างชาวต่างชาติ 6 คน   

ทั้งนี้ เมื่อนับตามเกณฑ์ของ สกอ. มีจ านวนอาจารย์ทั้งสิ้น 1,144.5 คน ปฏิบัติงานจริง 1,108.5 คน 
ลาศึกษาต่อ 36 คน (ดังแสดงในตารางที่ 3 และ 4) 
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ตารางท่ี 1 จ านวนนักศึกษาแยกมิติตามคณะ/พื้นที่ 3 ปี 2561 - 2563 

           พ้ืนที่ 
  คณะ 

เชียงราย เชียงใหม ่ ตาก น่าน พิษณุโลก ล าปาง รวมทั้งหมด 
 

61 62 63 61 62 63 61 62 63 61 62 63 61 62 63 61 62 63 2561 2562 2563 
คณะบริหารธุรกิจ 497 492 388 4,080 3,534 3,276 983 952 850 554 456 434 296 179 160 909 684 513 7,319 6,299 5,619 
คณะวิทยาศาสตร์ฯ - - - - - - 150 168 160 318 268 272 555 476 432 398 338 329 1,421 1,250 1,193 
คณะวิศวกรรมฯ 987 868 963 3,522 3,449 3,470 2,451 2,373 2,357 111 174 221 288 365 365 248 311 389 7,607 7,540 7,765 
คณะศิลปกรรมฯ - - - 1,502 1,431 1,388 74 56 49 - - - - - - - - - 1,576 1,487 1,437 

วิทยาลัยเทคโนโลยีฯ - 58 96 530 562 562 - - - - - - - - - - - - 530 620 658 
รวม 1,484 1,418 1,447 9,634 8,976 8,696 3,658 3,551 3,416 983 898 925 1,139 1,020 957 1,555 1,333 1,231 18,453 17,196 16,672 
ที่มา : กลุ่มงานบริการการศึกษา ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (11 สิงหาคม 2563) 
 
ตารางที่ 2 จ านวนนักศึกษาแบ่งตามรายคณะ / พื้นที่ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท  

           พ้ืนที่ 
  คณะ 

เชียงใหม ่ เชียงราย ล าปาง ตาก น่าน พิษณุโลก รวม 
ป.ตรี 

รวม 
ป.โท 

รวม 
ทั้งสิ้น 

ป.ตรี ป.โท ป.ตรี ป.โท ป.ตรี ป.โท ป.ตรี ป.โท ป.ตรี ป.โท ป.ตรี ป.โท 
คณะบริหารธุรกิจฯ 3,519 23 493 - 551 - 872 - 451 - 159 - 6,045 23 6,068 
คณะวิทยาศาสตร์ฯ - - - - 327 - 162 - 270 - 388 - 1,147 32 1,179 
คณะวิศวกรรมฯ 3,653 48 992 - 379 - 1,896 - 195 - 324 - 7,439 48 7,487 
คณะศิลปกรรมฯ 1,538 4 - - - - 58 - - - - - 1,596 4 1,600 
วิทยาลัยเทคโนโลยีฯ 132 - - - - - - - - - - - 132 - 132 
รวม 8,842 75 1,485 - 1,257 - 2,988 - 916 - 871 - 16,359 107 16,466 
ที่มา : ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (26 สิงหาคม พ.ศ.2563)
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ตารางที่ 3 จ านวนบุคลากร (สายวิชาการ) จ าแนกตามต าแหน่งในมิติคณะ/ เขตพ้ืนที่ และภาพรวม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  (นับตามเกณฑ ์สกอ.) ใช้ตรวจ SAR ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที ่17 มิถุนายน 62 ถึง 25 พฤษภาคม 63 

ประเภท 
สังกัด/พื้นที ่

รวมทุก
พื้นที่ 

สังกัด/คณะ 
รวมทุก
คณะ 

วทส./
ส่วนกลาง 

รวม
(ภาพรวม) เชียงใหม ่ เชียงราย น่าน ตาก ล าปาง พิษณุโลก 

สวก.
ล าปาง 

บริหารฯ วิทย ์ วิศวฯ ศิลปฯ 

ประเภท 
  
  
  

ข้าราชการ 186.0 33.0 44.0 70.0 45.0 40.0 26.0 444.0 94.0 117.0 167.0 66.0 444.0 0.0 444.0 
พ.มหาวิทยาลัย 207.0 71.0 47.0 80.0 55.0 61.5 2.0 523.5 189.0 140.5 146.0 48.0 523.5 30.5 554.0 
พ.ราชการ 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 
ลูกจ้างชั่วคราว 52.5 14.0 12.0 33.0 25.0 8.0 0.0 144.5 68.0 9.5 57.0 10.0 144.5 1.0 145.5 

รวม 445.5 118.0 104.0 183.0 125.0 109.5 28.0 1113.0 351.0 268.0 370.0 124.0 1113.0 31.5 1144.5 

ต าแหน่ง
วิชาการ 
  
  
  

ศาสตราจารย ์ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
รอง
ศาสตราจารย ์

16.0 2.0 3.0 0.0 5.0 3.0 2.0 31.0 4.0 14.0 7.0 6.0 31.0 1.0 32.0 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

131.0 26.0 37.0 52.0 25.0 19.0 15.0 305.0 58.0 86.0 123.0 38.0 305.0 5.0 310.0 

อาจารย ์ 298.5 90.0 64.0 131.0 95.0 87.5 11.0 777.0 289.0 168.0 240.0 80.0 777.0 25.5 802.5 
รวม 445.5 118.0 104.0 183.0 125.0 109.5 28.0 1113.0 351.0 268.0 370.0 124.0 1113.0 31.5 1144.5 
วุฒิ
การศึกษา 
  
  

ปริญญาเอก 100.5 40.0 31.0 47.0 28.0 29.5 17.0 293.0 70.0 108.5 103.5 11.0 293.0 12.0 305.0 
ปริญญาโท 325.0 76.0 69.5 121.0 90.0 78.0 11.0 770.5 269.0 155.0 246.5 100.0 770.5 19.5 790.0 

ปริญญาตร ี 20.0 2.0 3.5 15.0 7.0 2.0 0.0 49.5 12.0 4.5 20.0 13.0 49.5 0.0 49.5 

รวม 445.5 118.0 104.0 183.0 125.0 109.5 28.0 1113.0 351.0 268.0 370.0 124.0 1113.0 31.5 1144.5 
ลาศึกษาต่อ 15.0 4.0 1.0 4.0 2.0 8.0 0.0 34.0 6.0 13.0 13.0 2.0 34.0 2.0 36.0 
ปฏิบัติงานจริง 430.5 114.0 103.0 179.0 123.0 101.5 28.0 1079.0 345.0 255.0 357.0 122.0 1079.0 29.5 1108.5 

ที่มา : กองบริหารงานบุคคล (3 กันยายน พ.ศ.2563)  
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ตารางที่ 4 จ านวนบุคลากรสายสนับสนุน 

หน่วยงาน/ พื้นที่ เชียงใหม่ เชียงราย น่าน ตาก ล าปาง พิษณุโลก 
สถาบันวิจัย

เทคโนโลยีเกษตร 
รวม 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 37 1 1 3 1 1 - 44 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 11 1 17 3 6 8 - 46 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 38 11 4 17 - - - 70 
คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 17 - - 1 - - - 18 
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 13 - - - - - - 13 
สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน 25 - - - - - - 25 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 14 - - - - - - 14 
ส านักงานอธิการบดี 209 - - - - - - 209 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 35 - - - - - - 35 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 32 - - - - - - 32 
กองการศึกษา - 22 15 33 22 21 - 113 
กองบริหารทรัพยากร - 33 39 66 39 51 - 228 
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร - - - - - - 44 44 
รวม               891 

ที่มา : งานพัฒนาบุคลากร, กองบริหารงานบุคคล  (16 กันยายน พ.ศ.563) 
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1.3 ผลการประเมินตนเองและการก าหนดกลุ่มยุทธศาสตร์  

จากการประเมินตนเองของผลการด าเนินการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  (มทร.
ล้านนา) ที่ผ่านมาตั้งแต่การก่อตั้งเป็นมหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2548 มาเปรียบเทียบกับ Key Results ของ
มหาวิทยาลัยทั้ง 5 กลุ่ม พบว่า มทร.ล้านนา มีศักยภาพและผลการด าเนินงานและศักยภาพองค์กรอยู่ในเกณฑ์
ที่ไม่ถึงค่าเฉลี่ยทั้งสองตัวชี้วัดในกลุ่มพัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก ดังรูปที่ 5.1 และ 5.2 

 

รูปที ่5.1 ผลการประเมินตนเองในกลุ่มพัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก 

 

รูปที ่5.2 ผลการประเมินตนเองในกลุ่มพัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก 
 
ในการประเมินตนเองพบว่า มทร.ล้านนา จะจัดอยู่ในกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้าง

นวัตกรรม เนื่องจากมีศักยภาพขององค์ที่สูงที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับทุกกลุ่ม แม้จะมีผลการด าเนินการที่ยังไม่
ถึงค่าเฉลี่ย การที่ มทร.ล้านนา มีศักยภาพสูงในกลุ่มนี้เนื่องจากภูมิหลัง ประวัติศาสตร์ และรากฐานมากจาก
วิทยาลัยในสังกัดอาชีวศึกษา พัฒนาเป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล และ
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชงคลล้านนา และวัตถุประสงค์การจัดตั้งตาม พรบ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้าน มาตรา 7 ที่ให้เป็นอุดมศึกษาวิชาชีพและเทคโนโลยี ส่งเสริมการจัดการศึกษา การวิจัย และบริการ
วิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เน้นปฏิบัติ ท าให้การจัดการศึกษา การคัดเลือกและการพัฒนา
บุคลากรผ่านการศึกษา วิจัย และการฝึกอบรม ไปทางเทคโนโลยี ท าให้องค์มีศักยภาพสูงในด้านนี้  ดังแสดงใน
รูปที่ 6.1 และ 6.2 ดังนั้นถ้าจะเลือกกลุ่มนี้ จ าเป็นจะต้องพัฒนาการด าเนินการให้ดีขึ้น ได้แก่ ต้องพัฒนา
ผู้ส าเร็จการศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการเพ่ิมข้ึน ส่งเสริมธุรกิจใหม่ให้ได้รับรางวัล ส่งเสริมให้มีกองทุนร่วมในการ
ส่งเสริมให้เกิดธุรกิจใหม่ ส่งเสริมให้มีการเคลื่อนย้ายบุคลากรให้ออกไปเป็นที่ปรึกษามากขึ้น 

 

 

รูปที่ 6.1 ผลการประเมินตนเองในกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม 

 

รูปที่ 6.2 ผลการประเมินตนเองในกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม 
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 การประเมินตนเองในกลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอ่ืน พบว่า มทร.ล้านนา มีผลการด าเนินการ
ที่ดีเกินค่าเฉลี่ย แต่ศักยภาพขององค์นั้นอยู่ในค่าเฉลี่ย  ดังแสดงในรูปที่ 7.1 และ 7.2 เนื่องจากทาง
มหาวิทยาลัยได้รับการส่งเสริมให้บุคลากรท ากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับชุมชนตั้งแต่เริ่มก่อตั้งเป็นมหาวิทยาลัยในปี 
2548 โดยมีบทบาทในการส่งเสริมงานวิศวกรรมและกิจกรรมวิชาการให้กับโครงการหลวง โรงงานหลวง 
โครงการอันเนื่องจากพระราชด าริ ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลยุคนั้น เช่น โครงการเอสเอ็มแอล โครงการ
คลินิกเทคโนโลยี โครงการยกระดับหมู่บ้านและชุมชน เป็นต้น โดยตั้งปรัชญาของมหาวิทยาลัยเป็น “นวัตกรรม
เพ่ือชุมชน” 
 

 

รปูท่ี 7.1 ผลการประเมินตนเองในกลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอ่ืน 

 

รูปที่ 7.2 ผลการประเมินตนเองในกลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอ่ืน 
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การประเมินตนเองในกลุ่มผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพและสาขาจ าเพาะ พบว่า มทร.ล้านนา มี
ศักยภาพเกินค่าเฉลี่ย ดังแสดงในรูปที่ 8.1 และ 8.2 แต่ก็ต่ ากว่ากลุ่มการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม และ
มีผลการด าเนินงานอยู่ต่ ากว่าค่าเฉลี่ย เนื่องจากการพัฒนาบุคลากรและการพัฒนานักศึกษา การสร้างเครือข่าย
เฉพาะทางกับการมีงานท าของนักศึกษา และการฝึกนักศึกษาร่วมกับภาคประกอบการนั้นยังมีน้อย อาจารย์มี
แนวโน้มท างานวิชาการมากกว่างานวิชาชีพ ซึ่งน่าจะผลจากเกณฑ์ความก้าวหน้าในเส้นทางอาชีพของอาจารย์
ในระดับอุดมศึกษา และผลของวัตถุประสงค์ของ พรบ. ที่ให้ มทร. เป็นอุดมศึกษาวิชาชีพและให้โอกาสผู้ส าเร็จ
อาชีวศึกษาได้มีโอกาสศึกษาต่อวิชาชีพเฉพาะทางในระดับอุดมศึกษาเป็นหลัก 

 

 

รูปที ่8.1 ผลการประเมินตนเองในกลุ่มกลุ่มผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพและสาขาจ าเพาะ 
 

 

รูปที ่8.2 ผลการประเมินตนเองในกลุ่มกลุ่มผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพและสาขาจ าเพาะ 
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ในการประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ที่ประชุมมีความเห็นส่วนใหญ่เห็นควรจัดให้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาจัดอยู่ในกลุ่มที่ 2 กลุ่มการพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมนวัตกรรม ซ่ึง
จากผลการประเมินตนเองการจัดกลุ่มมหาวิทยาลัยตามยุทธศาสตร์การปฏิรูปมหาวิทยาลัยในประเทศของ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม พบว่า มทร.ล้านนา มีศักยภาพในกลุ่มที่ 2 ที่ดีเกิน
ค่าเฉลี่ย แต่ยังมีประสิทธิภาพหลายประเด็นที่ต้องท าการปฏิรูปหรือพลิกโฉมเพ่ือให้ตอบสนองต่อนโยบายการ
ปฏิรูปมหาวิทยาลัยของกระทรวงฯ ตามหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดของการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยในกลุ่มที่ 2 และ
จากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2564 
พิจารณาให้ความเห็นว่า ให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาควรจัดอยู่ในกลุ่มที่ 2 กลุ่มพัฒนา
เทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม (Technology Development and Innovation)  
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ส่วนที่ 2 แผนการพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา 
 

2.1 จุดเน้น ทิศทาง และเป้าหมายตามสาขาความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
 

2.1.1 สาขาความเชี่ยวชาญที่มุ่งเน้น  
ในการส่งเสริมให้เกิดความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยได้ออกประกาศมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง การแบ่งส่วนราชการและส่วนงานภายในมาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา พ.ศ.2563 ลงนามเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 โดยได้ประกาศตั้งศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศทาง
วิชาชีพและเทคโนโลยีที่ขึ้นตรงต่อหน่วยงานจัดการศึกษาที่เทียบเท่าคณะ และแต่ละหน่วยงานได้ท าการ
วิเคราะห์ความเชี่ยวชาญของหน่วยงานตนเองสู่การพัฒนาเป็นหน่วยวิจัยภายใต้ศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศทาง
วิชาชีพและเทคโนโลยี ซึ่งสามารถสรุปได้ ดังนี้  

กลุ่มความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีวิศวกรรม (Engineering Technology) 
1. หน่วยวิจัยวัสดุและกระบวนการผลิต 
2. หน่วยวิจัยระบบพลังงานสะอาด 
3. หน่วยวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีวิศวกรรม 
4. หน่วยวิจัยสนามไฟฟ้าประยุกต์ในงานวิศวกรรม 

กลุ่มความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการเกษตร (Agricultural Technology) 
5. หน่วยวิจัยและพัฒนาดานการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร 
6. หน่วยความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมชีววิถี (อยู่ภายใต้การท างานของสถาบันวิจัยเทคโนโลยี

เกษตร) 
7. หน่วยวิจัยและพัฒนาทางนวัตกรรมอาหารส าหรับผู้ประกอบการ 

กลุ่มความเชี่ยวชาญด้านพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship)  
8. หน่วยพัฒนาศักยภาพด้านบริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 

กลุ่มความเชี่ยวชาญด้านล้านนาสร้างสรรค์ (Creative Lanna)  
9. หน่วยวิจัยและพัฒนาล้านนาสร้างสรรค์และนวัตกรรม 

กลุ่มความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีศึกษา (Technological Education) 
10. หน่วยวิจัยและพัฒนาระบบการศึกษาและวิจัยร่วมระหว่าง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค

การศึกษา 
11. หน่วยวิจัยและพัฒนาก าลังคนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ซึ่งแต่ละหน่วยวิจัยและพัฒนาจะมีการท างานร่วมกับอย่างบูรณาการด้วยการสนับสนุนของ
หน่วยงานต้นสังกัด (คณะ) และผลงานของหน่วยวิจัยและพัฒนาซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญและ
ช านาญการของมหาวิทยาลัยที่ผ่านมาสามารถสรุปได้เป็น 5 ด้านดังนี้ (ดังแสดงในรูปภาพที่ 10-15) 

1)  Agricultural technology ได้ แก่  เทคโนโลยี อาหาร  (Food Technology)  ชี ววิ ถี  (Bio- 
Technology) เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ (Seed Technology) การบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่
ทันสมัยทางการเกษตร (Smart Farming)  

2)  Engineering technology ไ ด้ แ ก่  Materials Technology (Bio-materials, Material for 
railway system) , Manufacturing Process (Automation Process) , Electrical Field Application in 
Engineering, และ Green Energy System  



16 
  

3)  Entrepreneurship ได้แก่  กระบวนการสนับสนุนนักธุรกิจให้มีความพร้อมในการเข้ าสู่
กระบวนการจัดตั้งธุรกิจใหม่ การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การวิจัย การวางแผนธุรกิจ การวางแผน
การตลาด การจัดตั้งธุรกิจให้สามารถเริ่มต้นธุรกิจได้เร็วขึ้นกว่าการที่จะต้องเริ่มธุรกิจด้วยตนเอง ซึ่งมีผลท าให้
ผู้ประกอบการใหม่มีโอกาสประสบความส าเร็จในธุรกิจได้มากขึ้น 

4)  Creative Lanna ได้แก่ Creative Economy (ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ วัฒนธรรม
ล้านนา และ “ศาสตร์ของ มทร. ล้านนา” พัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานส าหรับการ
สร้างสรรค์ (Creative Infrastructure)  

5)  Technology Education ได้แก่ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
และการพัฒนาระบบการศึกษาและวิจัยในรูปของความร่วมมือระหว่าง Public, Private (> 50 Company) 
Education sector (มหาวิทยาลัย และอาชีวศึกษา) 
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รูปที่ 9 ศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาชีพและเทคโนโลยี  
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รูปที่ 10 ศูนยพั์ฒนาความเป็นเลิศทางวิชาชีพและเทคโนโลยี (Agricultural and Technology)  
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รูปที่ 11 ศูนยพั์ฒนาความเป็นเลิศทางวิชาชีพและเทคโนโลยี (Engineering Technology)  
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รูปที่ 12 ศูนยพั์ฒนาความเป็นเลิศทางวิชาชีพและเทคโนโลยี (Entrepreneur Ship)  
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รูปที่ 13 ศูนยพั์ฒนาความเป็นเลิศทางวิชาชีพและเทคโนโลยี (Creative Lanna)  
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รูปที่ 14 ศูนยพั์ฒนาความเป็นเลิศทางวิชาชีพและเทคโนโลยี (Technological Education) 
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2.1.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ  
ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 

มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เห็นชอบการจ าแนกแผนออกเป็น 3 ระดับ
ประกอบด้วย แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับ 2 เป็นแผนที่ใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนประเทศ
เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งก าหนดประเด็นการพัฒนา และถ่ายทอดไปสู่แนวทางในการ
ปฏิบัติในแผนระดับที่ 3 ประกอบด้วย เช่น แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 23 แผนแม่บทแผนการปฏิรูป
ประเทศ 13 ด้าน และแผนระดับ 3 เป็นแผนที่จัดท าขึ้นเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของแผนระดับที่ 1 และ
แผนระดับที่ 2 สู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ หรือจัดท าขึ้นตามกฎหมายที่ก าหนด หรือจัดท าขึ้น
ตามพันธกรณีหรืออนุสัญญาระหว่างประเทศ ทั้งนี้แผนระดับที่ 3 หมายรวมถึงแผนปฏิบัติการทุกระดับ โดย
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนามีความสอดคล้องกับแผนแต่ละระดับสรุปได้ดังนี้ 
แผนระดับ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ  

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
เป้าหมาย 
(1) เป้าหมายที่ 1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
(2) เป้าหมายที่ 2 สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
เป้าหมาย 
(1) เป้าหมายที่ 1 ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและ

ยั่งยืน 
(2) เป้าหมายที่ 2 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการ แข่งขันสูงขึ้น 
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
เป้าหมาย 
(1) เป้าหมายที่ 2 กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพ่ิมโอกาสให้ทุกภาคส่วน

เข้ามาเป็นก าลังของการพัฒนาประเทศ ในทุกระดับ 
(2) เป้าหมายที่ 3 เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการ

จัดการตนเองเพ่ือสร้างสังคมคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
เป้าหมาย 
(1) เป้าหมายที่ 1 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม 

ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวกรวดเร็วโปร่งใส 
(2) เป้าหมายที่ 3 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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รูปที ่15 ความสอดคล้องของแผน 3 ระดับ (ท่ีมา: ร่างน าเสนอแผนระยะ 5 ปี มทร.ล้านนา, 2564) 
 

แผนระดับท่ี 2 (แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ และกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13) 

เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนประเทศเพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งก าหนด
ประเด็นการพัฒนา และถ่ายทอดไปสู่แนวทางในการปฏิบัติในแผนระดับที่  3 เช่น แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 23 แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ 13 ด้าน ฯลฯ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนาเขา้ไปมีส่วนเกี่ยวข้อง ดังนี้ 
1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่ 11 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 
(1) คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมขึ้นได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญาและ

คุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิตการบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท 

ประเด็นที ่12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 
(1) คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 

21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล
เพ่ิมข้ึน มีนิสัย ใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

(2) คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของพหุปัญญาดีขึ้น 
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ประเด็น 23 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 
(1) ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างฐานทางเทคโนโลยี และด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทาง

วิทยาศาสตร์ของประเทศเพ่ิมสูงขึ้น 
(2) มูลค่าการลงทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพ่ิมขึ้นการบรรลุ

เป้าหมายตามแผนแม่บท 
(3) การจัดอันดับโดยสภาเศรษฐกิจโลกและ สถาบันการจัดการนานาชาติ 1 ใน 30 
(4) สัดส่วนมูลค่าการลงทุนวิจัยพัฒนา และนวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศร้อยละ 1.5 

ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
เป้าหมายที่ 1 บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 
เป้าหมายที่ 2 ภาครัฐมีการด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการน านวัตกรรม เทคโนโลยีมา

ประยุกต์ใช้ 
(1) การจัดอันดับโดยสภาเศรษฐกิจโลกและ สถาบันการจัดการนานาชาติ 1 ใน 30 
(2) สัดส่วนมูลค่าการลงทุนวิจัยพัฒนา และนวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศร้อยละ 1.5 

2) แผนการปฏิรูปประเทศ 
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 

กิจกรรมปฏิรูปที่ 5 การปฏิรูปบทบาทการวิจัยและระบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาประเทศไทยออกจากกับดักรายได้ปานกลางอย่างย่ังยืน 

เป้าหมาย 
(1)  การสนับสนุนการพัฒนาก าลังคนเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาประเทศไทยออกจากกับดักรายได้ปาน

กลางอย่างยั่งยืน 
(2)  การสนับสนุนงานวิจัยเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาประเทศไทยออกจากกับดักรายได้ปานกลางอย่าง

ยั่งยืน 
(3)  การปฏิรูประบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการสร้างความเชื่อมั่นและการ

สนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาจากทุกภาคส่วนในประเทศไทย 
ตัวช้ีวัด 
(1)  มีแนวทางการพัฒนาระบบการคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าใน

โอกาสการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของประชากรที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสและ
ส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน หรือการเทียบโอนประสบการณ์/ความรู ้

(2)  เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาร่วมกันวิจัยพัฒนานวัตกรรมระบบการเรียนรู้ดิจิทัล (Digital 
Learning Platform) ที่สามารถสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตในทุกระดับการศึกษาแก่
ประชาชนไทยทุกคนได้โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย รวมทั้งระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) ที่
สามารถให้คุณวุฒิฉบับย่อยกับผู้เรียนและสะสมเพ่ือเทียบโอนเพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของการจบ
การศึกษาจนส าเร็จระดับปริญญาได้ 

(3)  มีแนวทางการพัฒนางานวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาประเทศไทย
ออกจากกับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืนภายใน 20 ปี 
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(4)  มีแนวทางการปรับปรุงระบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษา รวมถึงหน่วยงานภายในของ
สถาบันอุดมศึกษา 

3) กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 
ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ 13 หมุดหมาย ได้แก่   
(1)  เศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (เกษตรมูลค่าสูง ท่องเที่ยวเชิ งคุณค่า ยานยนต์

ไฟฟ้า การแพทย์ครบวงจร ประตูการค้าและโลจิสติกส์ ดิจิทัล) 
(2)  สังคมแห่งโอกาสและความเสมอภาค (SMEs พ้ืนที่ ยากจนขา้มรุ่นและความคุ้มครองทางสังคม) 
(3)  วิถีชีวิตยั่งยืน (เศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ า และการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ) 
(4)  ปัจจัยสนับสนุนการพลิกโฉม (ก าลังคนสมรรถนะสูง และภาครัฐสมรรถนะสูง)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 16 ความสอดอคล้องของแผนระดับ 1 และระดับ 2  
(ท่ีมา: ร่างน าเสนอแผนระยะ 5 ปี มทร.ล้านนา, 2564)
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แผนระดับท่ี 3  
แผนอุดมศึกษาระยะยาว พ.ศ. 2561-2580 

มีวิสัยทัศน์ “อุดมศึกษาไทยเป็นแหล่งสร้างปัญญาให้สังคม น าทางไปสู่การเปลี่ยนแปลง สร้าง
นวัตกรรม ความรู้ งานวิจัย ที่เสนอทางเลือกและแก้ปัญหา เพ่ือการพัฒนาประเทศและสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน” โดยมีแผนยุทธศาสตร์ 6 ด้าน ประกอบด้วย 

(1) อุดมศึกษาเป็นแหล่งพัฒนาก าลังคนและสร้างเสริมศักยภาพทั้ง ทักษะความคิดและการรู้คิด 
เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 

(2) การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพนักศึกษา เสริมสร้างความรู้ และทักษะทางอาชีพให้พร้อม
รองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 

(3) เสริมสร้างสมรรถนะหลักของอุดมศึกษาไทยให้เป็นแหล่งพัฒนา ต่อยอดความสามารถในการใช้
ความรู้ สร้างผลงานวิจัย ค้นหาค าตอบที่จะน าไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหา และพัฒนา
เศรษฐกิจทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ 

(4) อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและน าความรู้ไปแก้ปัญหาผ่านความร่วมมือกับ
ภาคเอกชนและท้องถิ่น 

(5) ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และมีระบบการก ากับดูแล
ที่รับผิดชอบต่อผลการด าเนินการของมหาวิทยาลัยในทุกด้าน 

(6) ปรับระบบโครงสร้างการตรวจสอบ การจัดสรรงบประมาณ และการติดตามรายงานผลที่มี
ประสิทธิภาพ 

นโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563-2570  
มีวิสัยทัศน์ “เตรียมคนไทยแห่งศตวรรษที่ 21 พัฒนาเศรษฐกิจที่กระจายโอกาสอย่างทั่วถึง สังคมที่

มั่นคง และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน โดยสร้างความเข้มแข็งทางนวัตกรรมระดับแนวหน้าในสากล น าพาประเทศไปสู่
ประเทศท่ีพัฒนาแล้ว” ประกอบด้วย 4 แพลตฟอร์มการด าเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ 

(1)  การพัฒนาก าลังคนและสถาบันความรู้  
(2)  การวิจัยและสร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ท้าทายของสังคม  
(3)  การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน   
(4)  การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่และลดความเหลื่อมล้ า 

 
แผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564 – 2570  

มีวิสัยทัศน์ “อุดมศึกษาสร้างคน สร้างปัญญา เพ่ือพัฒนาสังคมไทยอย่างยั่งยืน” โดยมีประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศ ประกอบด้วย 3 ประเด็น คือ บัณฑิตและ
ก าลังคน ระบบนิเวศวิจัย และอุดมศึกษาใหม่  

(1)  ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน (Capacity Building)   
 แนวทางท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดช่วงชีวิต (Lifelong Learning) 
 แนวทางท่ี 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและสมรรถนะของก าลังคน (Quality & 

Manpower Competencies Enhancement) 
 แนวทางท่ี 3 การสร้างเสริมบุคลากรคุณภาพสูง (Enhancement of Brainpower & 

Concentration of Talents) 
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(2)  ยุทธศาสตร์ส่งเสริมระบบนิเวศวิจัยอุดมศึกษา (Research Ecosystem Building)   
 แนวทางท่ี 1 การวิจัย นวัตกรรมและการถ่ายทอดเทคโนโลยี (Research Innovation and 

Technology Transfer) 
 แนวทางท่ี 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานหรือปัจจัยเอื้อ ภายในสถาบันอุดมศึกษาที่ส่งเสริมการ

พัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม 
(3)  ยุทธศาสตร์จัดระบบอุดมศึกษาใหม่ (Higher Education Transformation) 

 แนวทางท่ี 1 การบริหารจัดการและธรรมาภิบาล (Management and Good 
Governances) 

 แนวทางที่ 2 การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาตามอัตลักษณ์ที่หลากหลาย (Reinventing 
University) 

 แนวทางท่ี 3 ความมั่นคงทางการเงินในระบบอุดมศึกษา (Financial Security) 
 แนวทางท่ี 4 อุดมศึกษาดิจิทัล (Digital Higher Education) 

 
2.1.3 เป้าหมายของการพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา 

โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จะพัฒนาให้ มทร.ล้านนา เป็นอุดมศึกษา
แห่งการพัฒนานักปฏิบัติบนพ้ืนฐานเทคโนโลยีและนวัตกรรม สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการ สร้างและพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก รวมไปถึงการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สามารถเพ่ิมมูลค่า
ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ซึ่งการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยจะด าเนินการขับเคลื่อนจากทุกหน่วยงาน 
โดยการพัฒนาต่อยอดจากฐานทรัพยากร องค์ความรู้ และความเชี่ยวชาญเดิมท่ีมีอยู่ในทุกศาสตร์ จาก  

(1) Agricultural technology สู่ Lanna BCG model enhancer ด้วยการพัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีและก าลังคนสู่การยกระดับเศรษฐกิจชีวภาพอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน  

(2) Engineering technology สู่การเป็น University Industry Linkage ด้วยการท างานร่วมกับ
ภาคอุตสาหกรรม โดยการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินการรวมทั้งการ
พัฒนาก าลังคนระดับสูง High skill ที่ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ  

(3) Entrepreneurship ไปสู่ Smart Entrepreneur ด้วยการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบให้มีทักษะ
ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม  

(4) Creative Lanna ไปสู่ Lannanization ด้วยการยกระดับภูมิปัญญา วัฒนธรรม ทรัพยากร
ท้องถิ่นล้านนาสู่การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในระดับชาติและระดับสากล  

(5) Technology Education ไปสู่ Quadruple System for Human Capital Building ด้วยการ
จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาแรงงานที่มีทักษะสูงด้วยการท างานร่วมกันระหว่างภาคการศึกษา ภาครัฐ ภาคเอกชน 
และชุมชน  

โดยน าจุดแข็งที่ถูกพัฒนาเหล่านี้มาพัฒนา 5 ด้าน ดังต่อไปนี้  
(1) Man Power โดยสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีทักษะสูง และเป็นผู้ประกอบการที่ตอบสนองต่อ

ความต้องการของประเทศผ่านกระบวนการการศึกษาที่พัฒนาขึ้นมาร่วมกับผู้ประกอบการ (Cooperative 
and Work Integrated Education, CWIE, School in Factory, Production School, Entrepreneurial 
School และ Tripartite Educational System)  
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(2) Brain Power เป็นการสร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสูงในการท างาน รวมถึงการดึงดูด
บุคลากรที่มีศักยภาพสูงในแต่ละสาขาวิชาผ่านกระบวนการให้มาท างาน หรือท าวิจัยร่วมกับเครือข่าย 
International Collaboration และ Talent Mobility เป็นต้น  

(3) Research and Innovation การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่น ามาใช้เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต สังคม และเศรษฐกิจทั้ งในระดับชุมชนและอุตสาหกรรม โดยการท างานร่วมกับภาคชุมชน 
ภาคอุตสาหกรรม และ International Organization รวมทั้งหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง  

(4) Internalization โดยการพัฒนาความร่วมมือให้เป็นรูปธรรมในลักษณะ Strategic Partner 
ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นน าในต่างประเทศที่มี MOU ร่วมกับ มทร.ล้านนา และภาคเอกชนในระดับนานาชาติ  

(5) Platform สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นในลักษณะ Quadruple helix system  
โดยในระยะ 5 ปี มหาวิทยาลัยคาดหวังว่าจะผลการด าเนินงานพัฒนาดังกล่าวจะท าให้เกิด 

(1)  ก าลังคนที่มีทักษะสูงตาม Flagship ที่วางไว้ จ านวน 15,000 คน  
(2)  สร้างและพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนสู่ความเป็น 

Professional จ านวน 1,000 คน  
(3)  สร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่การน าไปใช้ประโยชน์ในระดับชุมชน ระดับชาติ และ

ระดับนานาชาติ จ านวน 1,250 ผลงาน  
(4)  สร้าง Network Partner เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและงานวิจัย จ านวน 500 

เครือข่าย  
(5)  ผู้ประกอบการได้รับการอบรมความรู้พ้ืนฐานด้านการเป็นผู้ประกอบการ หรือการบ่ม

เพาะเพ่ือการพัฒนาด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปเป็นผู้ประกอบการใหม่ จ านวน 
5,000 ราย  

(6)  การยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจชุมชน ภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรม ด้วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม จ านวน 1,000 แห่ง  

(7)  เพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจให้ประเทศไทยจ านวน 2.5 พันล้านบาท 
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รูปที่ 17 หลักการและแนวคิดในการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

 RMUTL 
Reinventing  

 11 Research unit 
develop to COE in 
5 technology 

 5 goal national 
policy 

 2 flagships in 
Agriculture and 
Engineering + 
Creative Lanna 

 Human capital 
building using UICL 
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รูปที่ 18 Milestone Achievement
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 ตารางที่ 5 การพลิกโฉมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
 

หัวข้อ เดิม ใหม่ (หลังการพลิกโฉม ระยะ 5 ปี) 
ปรัชญา นวัตกรรมเพ่ือชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งล้านนา 
วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยชั้นน าด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี ในการผลิตบัณฑิตนัก

ปฏิบัติ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ของสังคม ชุมชน ท้องถิ่น อย่าง
ยั่งยืน 

มหาวิทยาลัยชั้นน าด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี ในการผลิตบัณฑิต
นักปฏิบัติ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคม ชุมชน ท้องถิ่น 
อย่างยั่งยืน 

ความเชี่ยวชาญ 1) Agricultural technology  
2) Engineering technology   
3) Entrepreneurship  
4) Creative Lanna  
5) Technology Education  

1) Lanna BCG model enhancer  
2) University Industry Linkage  
3) Smart Entrepreneur  
4) Lannanization  
5) Quadruple System for Human Capital Building 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
ความเป็นเลิศ 

1) Agricultural and Technology 
     1.1 หน่วยวิจัยและพัฒนาดานการบริหารเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการเกษตร (Smart Farming) 
     1.2 หน่วยวิจัยและพัฒนาทางนวัตกรรมอาหารส าหรับ
ผู้ประกอบการ (Food Technology) 
     1.3 หน่วยความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมชีววิถี (Biotechnology) 
     1.4 หน่วยความเป็นเลิศด้านเมล็ดพันธุ์ (Seed Technology) 
2) Engineering Technology 
    2.1 หน่วยวิจัยวัสดุและกระบวนการผลิต 
    2.2 หน่วยวิจัยระบบพลังงานสะอาด 
    2.3 หน่วยวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีวิศวกรรม 
    2.4 หน่วยวิจัยสนามไฟฟ้าประยุกต์ในงานวิศวกรรม 
 

1) ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาชีพและเทคโนโลยี Lanna BCG 
model enhancer  
2) ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาชีพและเทคโนโลยี University 
Industry Linkage  
3) ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาชีพและเทคโนโลยี Smart 
Entrepreneur  
4) ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาชีพและเทคโนโลยี Lannanization  
5) ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาชีพและเทคโนโลยี Quadruple 
System for Human Capital Building 
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หัวข้อ เดิม ใหม่ (หลังการพลิกโฉม ระยะ 5 ปี) 
3) Entrepreneurship 
    3.1 หน่วยพัฒนาศักยภาพด้านบริหารธุรกิจและการเป็น
ผู้ประกอบการ 
4) Creative Lanna 
    4.1 หน่วยวิจัยและพัฒนาล้านนาสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
5) Technological Education 
     5.1 หน่วยวิจัยและพัฒนาก าลังคนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
     5.2. หน่วยวิจัยและพัฒนาระบบการศึกษาและวิจัยร่วมระหว่าง 
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา 

Flagships -  1) มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการบรูณาการศาสตร์ทางด้าน Lanna 
Agriculture, Biotechnology และ Engineering  
2) มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้าน Creative Lanna สู่การพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน 

ผลผลิต 
- อบรมและพัฒนา

ผู้ประกอบการใหม่ 
1,198 คน/5 ปี 5,000 คน 

- สร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ
ทักษะสูง 

1,065 คน/1 ปี (โดยในจ านวนนี้เป็นนักศึกษาท่ีมีงานท าหลังส าเร็จ
การศึกษาในทุกด้านและสาขาวิชา และได้รับการประเมินความพึง
พอใจจากผู้ใช้บัณฑิตในระดับที่เกินร้อยละ 80) 

10,000 คน (เป็นนักศึกษาที่ยังคงเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติทักษะสูง
ตามตัวชี้วัดเดิม แต่ตัวชี้วัดใหม่จะเป็นบัณฑิตนักศึกษาท่ีส าเร็จ
การศึกษาท่ีมีงานท าตามด้านของ ทั้ง 2 Flagships 1) มุ่งสู่ความ
เป็นเลิศในการบรูณาการศาสตร์ทางด้าน Lanna Agriculture, 
Biotechnology และ Engineering  
2) มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้าน Creative Lanna สู่การพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน) 
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หัวข้อ เดิม ใหม่ (หลังการพลิกโฉม ระยะ 5 ปี) 
- สร้างงานวิจัยเทคโนโลยี

และนวัตกรรม 
2,185 (เป็นผลงานวิจัยระยะ 5 ปี ที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ในการตีพิมพ์
ผลงานวิชาการ และส่วนใหญ่จะเป็นงานวิจัยพื้นฐาน งานวิจัยและ
พัฒนาท้องถิ่น งานวิจัยต้นแบบวิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยี เป็น
ต้น แต่ไม่จ าเป็นต้องเป็นผลงานที่น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์และเกิด
มูลค่าทางเศรษฐกิจจริง) 

1,250 ผลงาน (เป็นผลงานวิจัยจากหิ้งสู่ห้างนั่นคืองานวิจัยที่น าไป
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม และก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ
จริง) 

- เครือข่ายความร่วมมือ 105 เครือข่าย/ 1 ปี (หลักฐานตาม MOU) 500 เครือข่ายทั้งในระดับชุมชน ภาคธุรกิจเอกชน ในระดับชาติ
และนานาชาติ (นอกเหนือจากตัวชี้วัดที่เป็น MOU แล้วต้องมี
ตัวชี้วัดเพ่ิมเติมได้แก่ โครงการนอกเหนือกิจกรรมที่ท างานร่วมกัน
และมีผลผลิตที่มีผลต่อการด าเนินงานสู่ความเป็นเลิศของ
มหาวิทยาลัย อาทิ การพัฒนาหลักสูตรร่วมส าหรับ หลักสูตรการ
พัฒนาผู้ประกอบการ และหลักสูตรการพัฒนาบัณฑิตทักษะสูง 
รวมทั้งการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมร่วมกันเพ่ือพัฒนา
เศรษฐกิจ เป็นต้น) 

- ชุมชน 81 ชุมชน/ 1 ปี 500 ชุมชน (โดยมุ่งเน้นชุมชนพ้ืนที่สูงเพ่ือแสดงความโดดเด่นใน
การเป็นมหาวิทยาลัยในพ้ืนที่ล้านนา) 

- รายได้ (เงินนอก
งบประมาณ) 

155 ล้านบาท/ 1 ปี 2.5 พันล้านบาท 

- การจัดอันดับ
มหาวิทยาลัยโลก   

- Times Higher Education World University Rankings 
(Sustainable cities and community) 

ล าดับที่ 1,000-600 ของโลก 
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หัวข้อ เดิม ใหม่ (หลังการพลิกโฉม ระยะ 5 ปี) 
ปรับปรุงระบบบริหาร
มหาวิทยาลัยฯ 

- การบริหารบุคลากร  
- แผนระบบการเงินและงบประมาณ  
- กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ 
- ระบบธรรมาภิบาล ที่ยังไม่ตอบโจทย์ต่อการพัฒนาเพ่ือปฏิรูป

มหาวิทยาลัย 

พัฒนาระบบธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัยในทุกมิติ  
- ธรรมาภิบาลในระบบบริหารจัดการ 
- ธรรมาภิบาลในระบบการเงินและงบประมาณ 
- ธรรมาภิบาลในระบบบริหารบุคคล 
- ธรรมาภิบาลในด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ 
- โดยยึดหลักธรรมาภิบาลใน 6 ด้านเป็นแนวทางในการ

ด าเนินงาน ประกอบด้วย หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลัก
ความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และ
หลักความคุ้มค่า 
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2.2 การปฏิรูประบบบริหารในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
 

2.2.1 ธรรมาภิบาลกับการบริหารจัดการองค์กร 
จากสถานการณ์ปัญหาธรรมาภิบาลที่เกิดขึ้นในวงการอุดมศึกษาไทยในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นปัญหา

ในประเด็นๆ ส าคัญดังต่อไปนี้ อันได้แก่ การร้องเรียนเกี่ยวกับความไม่โปร่งใสในบริหารจัดการ การได้มาซึ่ง
ผู้บริหารระดับสูงของสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ การสรรหาอธิการบดี และการได้มาขององค์ประกอบของสภา
มหาวิทยาลัย สะท้อนถึงการก ากับดูแลที่ไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของสภามหาวิทยาลัย  และการ
บริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือให้มหาวิทยาลัยด าเนินงานต่อไปได้อย่างถูกต้องและแก้ไขปัญหาในระยะยาว การ
สร้าง “ธรรมาภิบาล” ให้เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยอย่างแท้จริงจะเป็นสิ่งส าคัญที่จะน าสถาบันอุดมศึกษาไปสู่
ความส าเร็จได้อย่างยั่งยืน 

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) ก าหนดว่า “ธรรมาภิบาลและ
การบริหารจัดการ (governance and management) เป็นปัจจัยส าคัญที่มีผลกระทบโดยตรงต่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัยและอุดมศึกษาในภาพรวม กล่าวคือ หากสถาบันอุดมศึกษามีกลไกการก าหนดทิศทางที่ดีและ
ก้าวหน้าพร้อมการขับเคลื่อนโดยการบริหารคนที่มีประสิทธิภาพแล้ว ภารกิจของมหาวิทยาลัยก็ส า เร็จลุล่วงไป
ได้ บทบาทและความรับผิดชอบขององค์กรสูงสุดในที่นี้คือ “สภามหาวิทยาลัย” มีความส าคัญต่อความเจริญ
ของสถาบัน และผลผลิตที่ดี....” 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จะน าเอาหลักการและแนวทางตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสร้างระบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 ทีร่ะบุว่า ธรรมาภิบาล มี 
6 องค์ประกอบ มาท าการประยุกต์ใช้ในการสร้างธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ดังนี้ 

1. หลักนิติธรรม ได้แก่ การออก ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ให้ทันสมัยและเป็นธรรม เป็นที่ยอมรับ
ของสังคม โดยการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่างๆ ใน มทร. ล้านนา 

2. หลักความโปร่งใส ได้แก่ มทร. ล้านนาจะจัดให้มีช่องทางในการสื่อสารองค์กรผ่านสื่อที่
หลากหลาย มีช่องทางในการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะอย่างตรงไปตรงมาจากประชาคม ตลอดจนมี
กระบวนการตรวจสอบความถูกต้องชัดเจนได้  

3. หลักการมีส่วนร่วม ได้แก่ การเปิดโอกาสให้ประชาคมของ มทร. ล้านนา มีส่วนร่วม รับรู้ และ
ร่วมคิด ร่วมเสนอความเห็นในการตัดสินใจปัญหาส าคัญของมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ ตลอดจนการมีส่วนร่วม
ในการสรรหานายกสภา และกรรมการสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี และผู้บริหารในระดับต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัย 

4. หลักความรับผิดชอบตรวจสอบได้ ได้แก่ การสร้างกลไกให้มีผู้รับผิดชอบ ตระหนักในหน้าที่ มี
ความส านึกในความรับผิดชอบต่อสังคม การใส่ใจปัญหาและการแก้ปัญหาของมหาวิทยาลัย ตลอดจนการ
เคารพในความคิดเห็นที่แตกต่างของบุคลากร  

5. หลักความคุ้มค่า ได้แก่ มทร. ล้านนา จะจัดให้มีการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากรที่มีจ ากัด
ให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม  

6. หลักคุณธรรม ได้แก่ ผู้บริหาร มทร ล้านนา ทุกระดับจะยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม ส านึกใน
หน้าที่ของตนเอง มีความซื่อสัตย์สุจริต จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย และเคารพในสิทธิของผู้อื่น 

มทร. ล้านนา จะน าเอาหลักธรรมาภิบาลทั้ง 6 ด้าน ไปใช้ในการขับเคลื่อน และน าพามหาวิทยาลัย
ให้บรรลุภารกิจและเป้าหมายตามแผนการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย ตลอดจนการขับเคลื่อนพันธกิจหลักของ
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มหาวิทยาลัย ได้แก่ การบริหารจัดการ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒ
ธรรม และการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่การเป็น Digital University ที่มีการน าเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารจัดการเพ่ือความถูกต้อง รวดเร็ว และแม่นย า ตลอดจน การพัฒนาประเทศ และ
เป็นฟันเฟืองส าคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศเพ่ือตอบสนองต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 
2.2.2 ธรรมาภิบาลกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้ประสบผลส าเร็จจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยหลักธรรมาภิบาล 
(good governance) การบริหารจัดการที่ดีที่ผสมผสานหลักปรัชญา ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม ที่มุ่งเน้นถึง
ผลงานเป็นส าคัญ  

มหาวิทยาลัยจะท าการอบรมและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องธรรมาภิบาลและการใช้ธรรมาภิบาล
ในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บุคลากรทั้งผู้บริหารระดับต่างๆ อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน เพ่ือแก้ปัญหา
และสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรต่อไป  

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มุ่งเน้นถึงการคัดเลือกคนที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถและการ
วางแผนจัดวางต าแหน่งที่เหมาะสม เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงานในองค์กร การวางแผนการ
ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการพิจารณาอุปสงค์และอุปทานก าลังคนโดย
ก าหนดปริมาณงานและปริมาณคนให้มีสัดส่วนที่เหมาะสม พัฒนาระบบและเทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนการ
ท างานให้มีประสิทธิภาพ  

สร้างบรรยากาศและโอกาสให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการรับรู้สถานภาพขององค์กรตามความเป็นจริง 
การส่งเสริมให้บุคคลมีความซื่อสัตย์ จงรักภักดีต่อองค์กร มีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทาง การวางแผน
ยุทธศาสตร์ การด าเนินงาน การประเมินผลงาน ปัญหาและการแก้ไขปัญหา  

พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือพิจารณาการเลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่ง ด้วย
กระบวนการที่โปร่งใส ความสุจริตจริงใจ มีหลักฐานข้อมูลที่สามารถแสดงให้เห็นถึงความสามารถและผลการ
ปฏิบัติงานอย่างแท้จริง เพ่ือขวัญก าลังใจของบุคลากร 

พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร เพ่ือวิเคราะห์สมรรถนะและความเชี่ยวชาญของบุคลากรทั้งสาย
วิชาการและสายสนับสนุน ได้มีโอกาสค้นหาแรงผลักดันและรู้จักตัวตน และดึงศักยภาพให้บุคคลที่ได้รับการ
ประเมินได้น าเอาทักษะที่ตรงกับความถนัดและพัฒนาทักษะที่ขาดหายเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของตนให้
สูงขึ้นทั้งการ Up Skill, Re Skill และ New Skill ส าหรับ Hard Skill และ Soft Skill  

ปรับปรุงระเบียบและประกาศเพ่ือให้เกิดความยืดหยุ่นในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ที่เอ้ืออ านวย
ต่อการพัฒนาของมหาวิทยาลัยตามยุทธศาสตร์ปฏิรูปของมหาวิทยาลัย รวมถึงการสร้างแรงจูงในในการรักษาผู้
ที่มีความสามารถพิเศษ (talent) และแนวทางในการบริหารจัดการในแต่ละกลุ่ม เช่น Senior Talents Active 
Talents และ Young Talent รวมถึง การจ้างบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญสูงจากสถาบันการศึกษาใน
ต่างประเทศ 

 
2.2.3 ธรรมาภิบาลกับการผลิตบัณฑิต 

มทร. ล้านนา จะสร้างโอกาสการเข้าถึงอุดมศึกษาอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 
จัดการศึกษาให้แก่ผู้เรียนอย่างเต็มที่และเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติโดยรองรับผู้เรียนที่มาจากครอบครัวผู้มี
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รายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการความแตกต่างเรื่องถิ่นก าเนิด เชื้อชาติภาษา เพศ อายุ  สถานะของบุคคล 
ศาสนา มหาวิทยาลัยจะส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้มีโอกาสเรียนจนส าเร็จปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยจะด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือให้การผลิตบัณฑิตเป็นไปอย่างมีคุณภาพ ตาม
ปรัชญา วิสัยทัศน์ และเป้าหมายของคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ “เป็นบัณฑิตที่เป็นนักปฏิบัติ” มี
ทักษะด ารงชีวิตส าหรับโลกในศตวรรษที่ 21 และสอดคล้องกับการเปลี่ยนของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป 
(Disruptive Technology) ตลอดจน สนับสนุนการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน 
(Cooperation and Work Integrated Education : CWIE) ให้เป็นกลไกหลักในการพัฒนาสมรรถนะของ
บัณฑิต ทั้งสมรรถนะเชิงวิชาการ เชิงวิชาชีพและการเป็นพลโลก ที่ไม่สามารถบรรลุผลได้จากการจัด การเรียน
การสอนภายในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว  

มหาวิทยาลัยจะด าเนินการปรับระบบการศึกษาเพ่ือรองรับผู้เรียนนอกวัยเรียน (Re Skills & Up 
Skills & New Skills) โดยจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้ได้รับความรู้และเพ่ิมพูนทักษะแบบจ าเพาะ เป็น
การจัดระบบการศึกษาอย่างยืดหยุ่นให้เหมาะสมกับทักษะความต้องการของผู้เรียน เช่น การศึกษา ใน
หลักสูตรระยะสั้น (Non Degree) มหาวิทยาลัยจะจัดให้มีระบบการเทียบโอนประสบการณ์การท างานกับการ
เรียนรู้ และมีระบบการสะสมหน่วยกิต (Credit Bank) เพ่ือให้เกิดการพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง และพัฒนา
ก าลังคนที่มีทักษะสอดคล้องหรือตรงกับความต้องการของภาคการผลิต 

ส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐาน
การศึกษา และเห็นว่าการประเมินตนเอง หรือการตรวจสอบคุณภาพภายในเป็นกระบวนการที่ควบคู่   
หรือต้องด าเนินการพร้อมไปกับการปฏิบัติการที่ดี (Good Practice) มีเกณฑ์คุณภาพและมาตรฐานรองรับ น า
ระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการ และน าผลการประเมินมาปรับปรุง 
พัฒนาการด าเนินงานให้มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน 

 

 
รูปที่ 19 แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรที่เข้าร่วมการปฏิบัติงานโครงการปฏิรูปมหาวิทยาลัย 

(ที่มา: RMUTL Vision โดย ผศ.ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน, 2564) 
 

พัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการใช้ชีวิตของผู้เรียนทุกกลุ่มในทุกพ้ืนที่การศึกษาของ มทร. ล้านนา 
ให้มีบรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนการสอน และการด าเนินชีวิตของผู้เรียนที่ไม่ควรอยู่ในอาคารเพียงอย่างเดียว 
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แต่ต้องมีชีวิตอยู่นอกอาคาร มีสังคม มีการกีฬา มีกิจกรรม มีสถานที่พักผ่อนส าหรับผู้เรียนที่เพียงพอ ซึ่งการ
ออกแบบสถาปัตยกรรมในสถาบันอุดมศึกษาควรเป็นการออกแบบเพ่ือคนทุกกลุ่ม (Universal Design) 
ตลอดจน การจัดหาทรัพยากรการเรียนรู้ทั้งแบบ on site และแบบ on line ที่มคีวามพร้อมด้านการให้บริการ 
ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่
ก าหนดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

 
2.2.4 ธรรมาภิบาลด้านการวิจัยและบริการวิชาการ 

กระบวนการก ากับควบคุมการวิจัยและบริการวิชาการที่มีมาตรฐาน มีเอกภาพ แสดงถึงความถูกต้ อง
ด้านกฎหมาย ระเบียบแบบแผน (นิติธรรม) มีจริยธรรมการวิจัยและบริการวิชาการ (คุณธรรม) ผู้ใช้ผลงานวิจัย
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมและร่วมรับผิดชอบ กระบวนการมีประสิทธิภาพแสดงถึงความคุ้มค่า เกิด
ประโยชน์ทางวิชาการและหรือต่อผู้ใช้ผลงานวิจัยและบริการวิชาการ  รวมทั้งสามารถตรวจสอบ และ
ประเมินผลกระบวนการได้ท้ังระบบ  

มหาวิทยาลัยจะขยายขอบเขตของการวิจัยให้สอดคล้องกับการเป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มที่ 2 กลุ่ม
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้ครอบคลุม การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research) หรือการวิจัยบริสุทธิ์ (Pure 
Research) การวิจัยประยุกต ์(Applied Research) การสร้างสรรค์ นวัตกรรม และการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้
เป็นกลไกขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจใหม่ของประเทศ ซึ่งเป็นการด าเนินงานอย่างมีเป้าหมายเฉพาะที่
สอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย 4.0 

 
2.2.5 ธรรมาภิบาลกับการบริหารแผนยุทธศาสตร์ การเงินและงบประมาณ 

การจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน เพ่ือเป็นกลไกการบริหารจัดการด้านการเงินให้เหมาะสม และ
เพียงพอต่อการสนับสนุนพันธกิจต่างๆ ของมหาวิทยาลัย การสร้างกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห์ ค่าใช้จ่าย 
การตรวจสอบการเงินและงบประมาณ อย่างมีประสิทธิภาพ มีการวิเคราะห์รายได้  ค่าใช้จ่ายของการ
ด าเนินงาน โดยพิจารณาจากทุกแหล่งเงิน ทั้งจากงบประมาณแผ่นดินประจ าปี งบประมาณเงินรายได้ประจ าปี 
รวมถึงเงินสะสมของมหาวิทยาลัย จะมีการน าเงินที่ได้ไปจัดสรรอย่างเป็นระบบ มีการจัดท าระบบฐานข้อมูล
ทางการเงินที่สามารถแยกค่าใช้จ่ายตามหมวดต่างๆ การจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และการ
รายงานต่อสภามหาวิทยาลัยเป็นประจ าทุกเดือน รวมทั้งมีผู้ตรวจสอบการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
2.2.6 ธรรมาภิบาลกับการปรับโครงสร้างองค์กร (Re-organization) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีพ้ืนที่การศึกษากระจายอยู่ใน 6 จังหวัด ประกอบด้วย 
เชียงใหม่ เชียงราย น่าน ตาก ล าปาง และพิษณุโลก โดยพ้ืนที่การศึกษาทั้ง 6 ไม่ได้มีรูปแบบเป็นวิทยาเขต ท า
ให้มีโครงสร้างการบริหารงานที่ต้องมีขั้นตอนและใช้เวลาในการด าเนินงานที่นาน จึงมีความจ าเป็นที่ต้องปรับ
โครงสร้างองค์กร ปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการและระบบงานต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
มีการกระจายอ านาจลงไปเพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการด าเนินงาน 
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2.3 แผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
 

2.3.1 หลักการและแนวคิดในการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาความเป็นเลิศ รวมทั้งการต่อยอดจากฐาน
เดิมของมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพที่
ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นฐาน พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพเพ่ือเป็น Man and Brain Power ที่ใช้
ขับเคลื่อนการด าเนินการโดยอิงจากฐานเดิมของมหาวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วย  

1) ความเชี่ยวชาญ (Expertise) ในด้าน  
 Agricultural Technology  
 Engineering Technology  
 Entrepreneurship  
 Creative Lanna  
 Technology Education  

2) หน่วยวิจัย 11 หน่วยประกอบด้วย  
 หน่วยวิจัยวัสดุและกระบวนการผลิต 
 หน่วยวิจัยระบบพลังงานสะอาด 
 หน่วยวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีวิศวกรรม 
 หน่วยวิจัยและพัฒนาก าลังคนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 หน่วยวิจัยและพัฒนาดานการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร 
 หน่วยวิจัยและพัฒนาทางนวัตกรรมอาหารส าหรับผู้ประกอบการ 
 หน่วยพัฒนาศักยภาพด้านบริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 
 หน่วยวิจัยและพัฒนาล้านนาสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
 หน่วยวิจัยสนามไฟฟ้าประยุกต์ในงานวิศวกรรม 
 หน่วยวิจัยและพัฒนาระบบการศึกษาและวิจัยร่วมระหว่าง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค

การศึกษา 
 หน่วยความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมชีววิถี 

3) พ้ืนที่ในการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย 6 พ้ืนที่ และ 2 ศูนย์  
4) เครือข่ายความร่วมมือ ได้แก่  

 อาชีวศึกษา เปิดการเรียนการสอนให้ผู้ส าเร็จอาชีวศึกษามีโอกาสในการศึกษาต่อด้านวิชาชีพ
เฉพาะทางระดับปริญญาเป็นหลัก 

 ผู้ประกอบการซึ่งครอบคลุมถึง วิสาหกิจชุมชน SMEs และอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศ 
 ชุมชนซึ่งครอบคลุมถึงชุมชนในเมืองและพ้ืนที่สูงในพ้ืนที่ภาคเหนือ (ล้านนา) 
 หน่วยงานและองค์กรบริหาราส่วนท้องถิ่น 

โดยน าองค์ประกอบทั้งหมดมาพัฒนาความเชี่ยวชาญของ มทร.ล้านนา ให้เพ่ิมจ านวน 5 ด้าน ดังนี้  
1) จาก Agricultural Technology สู่ Lanna BCG model enhancer ด้วยการพัฒนานวัตกรรม

และเทคโนโลยีและก าลังคนสู่การยกระดับเศรษฐกิจชีวภาพอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน  
2) Engineering Technology สู่การเป็น University Industry Linkage ด้วยการท างานร่วมกับ

ภาคอุตสาหกรรมด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินการ รวมทั้งการ
พัฒนาแรงงาน High skill ที่ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ  
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3) Entrepreneurship ไปสู่ Smart Entrepreneur ด้วยการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบให้มีทักษะใน
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม  

4) Creative Lanna ไปสู่ Lannanization ด้วยการยกระดับภูมิปัญญา วัฒนธรรม ทรัพยากรท้องถิ่น
ล้านนาสู่การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ระดับชาติและระดับสากล  

5) Technology Education ไปสู่ Quadruple System for Human Capital Building ด้วยการจัด
การศึกษาเพ่ือพัฒนาแรงงานที่มีทักษะสูงด้วยการท างานร่วมกันระหว่างภาคการศึกษา ภาครัฐ ภาคเอกชน 
และชุมชน 

การพัฒนาทั้งหมดจะมุ่งไปสู่ 2 Flagships ได้แก่  
1) Agriculture + Biotechnology + Engineering เพ่ือสร้างผู้ประกอบการสมัยใหม่ที่มีทักษะในการ

ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมและเพ่ือสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีทักษะสูงเพ่ือยกระดับเศรษฐกิจที่ส าคัญของ
ประเทศ  

2) Creative Lanna เพ่ือสร้างผู้ประกอบการล้านนาสร้างสรรค์และเพ่ือยกระดับผู้ประกอบการ
ล้านนาสร้างสรรค์ด้วยการบูรณาการระหว่างทุนทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทคโนโลยี 

 
เพ่ือยกระดับมหาวิทยาลัยให้เป็น มหาวิทยาลัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งล้านนา และมีวิสัยทัศน์ที่

มุ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี ในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต 
ของสังคม ชุมชน ท้องถิ่น อย่างยั่งยืน 
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2.3.2 การวิเคราะผลการประเมินตนเอง (Potential & Performance) ให้ระบุศักยภาพที่จะน าไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้  
 

1) การวิเคราะผลการประเมินตนเอง (Potential & Performance) ตามศักยภาพหรือต้นทุนเดิมที่จะน าไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ และยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนาตามแผนพัฒนาความเป็นเลิศ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ทีต่อบสนองต่อการยกระดับและพัฒนา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
 
ตารางที่ 6 การวิเคราะผลการประเมินตนเอง ตามศักยภาพที่จะน าไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

หัวข้อ ศักยภาพหรือต้นทุน เป้าหมาย (ระยะ 5 ปี) สิ่งที่ต้องพัฒนา เป้าหมาย (ระยะ 5 ปี) 
ปรัชญา 1) มีพื้นท่ีการจัดการเรียนการสอนครอบคลมุ 6 

จังหวัด 
2) เป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเดมิ
อยู่แล้ว 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีและนวตักรรม
แห่งล้านนา 

มหาวิทยาลยัจะมุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีและนวตักรรมที่
เน้นการน าเอาไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่หรือท้องถิ่นมากขึ้น 
โดยเฉพาะในเขตพื้นที่สูง ด้ายการท างานร่วมกับองค์กรและ
หน่วยงานในท้องถิ่น เพื่อพัฒนาตนเองให้เป็น “มหาวิทยาลัย
ในกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งล้านนา” อย่าง
แท้จริง 

วิสัยทัศน ์ ที่ผ่านมามหาวิทยาลยัไดด้ าเนินการตามวสิัยทัศน์
ที่วางไว้คือการสร้างบัณฑตินักปฏบิัติ เพื่อ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศและพัฒนา
ชุมชนตามวิสัยทัศน์ที่วางไว้  

มหาวิทยาลยัชั้นน าด้านวิชาชีพและ
เทคโนโลยี ในการผลิตบณัฑตินัก
ปฏิบัติ เพื่อยกระดับคณุภาพชีวิตของ
สังคม ชุมชน ท้องถิ่น อย่างยั่งยืน 

มุ่งเน้นในการมุ่งสู่ 2 Flagship ที่วางไว้ ดังนี ้
1) มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการบรูณาการศาสตร์ทางด้าน Lanna 
Agriculture, Biotechnology และ Engineering  
2) มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้าน Creative Lanna สู่การพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน 

ความเชี่ยวชาญ 1) ศักยภาพเดิมเป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นการ
เกษตรกรรมในพื้นที่ล าปาง พิษณโุลก และน่าน 
มีบุคลากรที่เชี่ยวชาญที่ครอบคลุมการด าเนินงาน
ทั้งต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า ของหว่งโซ่ BCG 
เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็น Lanna BCG model 

1) Lanna BCG model enhancer  
 

1) การพัฒนาห้องปฏิบัติการชั้นสงูในการแปรรูป เพ่ือพัฒนา
ผลิตภณัฑ์ที่มีมลูค่าสูง  
2) การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะเพื่อพัฒนาเทคโนโลยี 
นวัตกรรม และทักษะในการสรา้ง Lanna BCG model 

2) มีเครือข่ายความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม
ทั้งในระดับชุมชนและระดับประเทศ 
 

2) University Industry Linkage  
 

2.1) สร้าง Platform ความร่วมมอืเพื่อพัฒนาก าลังคน พัฒนา
งานวิจัย พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ส าหรับการพัฒนา
ชุมชน อุตสาหกรรม และประเทศ 
2.2) พัฒนา Man Power และ Brain Power เพื่อส่งเสรมิ
ความร่วมมือดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพ 
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หัวข้อ ศักยภาพหรือต้นทุน เป้าหมาย (ระยะ 5 ปี) สิ่งที่ต้องพัฒนา เป้าหมาย (ระยะ 5 ปี) 
2.3) การปรับปรุงกฎระเบียบและข้อบังคับให้เอื้อต่อการ
ท างานมากขึ้น 

3) คณะบริหารธุรกิจ มทร. ล้านนา ได้มีการ
ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการอยู่แล้ว และมี
บุคลากรที่มศีักยภาพสูงในการสรา้งและพัฒนา
ผู้ประกอบการในระดับท้องถิ่น 
 

3) Smart Entrepreneur  
 

3.1) สร้างและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมส าหรับการ
สร้างผู้ประกอบการใหม่ (Spinoff) หรือยกระดบั
ผู้ประกอบการ 
3.2) เพื่อส่งเสริมการพัฒนา Man Power และ Brain Power 
ให้มีประสิทธิภาพด้าน Smart Entrepreneur 
3.3) การพัฒนาระบบนิเวศน์ส าหรับการสร้างและพัฒนา
ผู้ประกอบการ 

4) คณะศิลปกรรม มทร. ล้านนา มีความ
เชี่ยวชาญทางด้านศิลปะ และภูมปิัญญาล้านนา
เป็นฐานเดมิ รวมทั้งมีศลิปินแห่งชาติ ที่จะมาช่วย
พัฒนางานทางด้านล้านนาอีกเป็นจ านวนมาก 

4) Lannanization  
 

4.1) พัฒนาพืน้ท่ีสร้างสรรค์และระบบนิเวศน์ในการยกระดับ
ภูมิปัญญา วัฒนธรรม ทรัพยากรทอ้งถิ่นล้านนาสู่การพัฒนา
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ทีแ่ข่งขันได้ในระดับสากลด้วยเทคโนโลยี
และนวัตกรรม 
4.2) เพื่อส่งเสริมการพัฒนา Man Power และ Brain Power 
ให้มีประสิทธิภาพในด้าน Creative Lanna 

5) มีเครือข่ายความร่วมมือท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน 
ชุมชน และภาคการศึกษา 

5) Quadruple System for Human 
Capital Building 

5.1) สร้าง Platform เครือข่ายความร่วมมือท้ังภาครัฐ 
ภาคเอกชน ชุมชน และภาคการศกึษา 
5.2) เพื่อส่งเสริมการพัฒนา Man Power และ Brain Power 
ให้มีประสิทธิภาพในด้าน Quadruple System for Human 
Capital Building 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
ความเป็นเลิศ 

1) Agricultural and Technology 
 หน่วยวิจัยและพัฒนาดานการบรหิาร
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร 
(Smart Farming) 
 หน่วยวิจัยและพัฒนาทางนวัตกรรมอาหาร
ส าหรับผู้ประกอบการ (Food 
Technology) 

1) ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาชีพและ
เทคโนโลยี Lanna BCG model 
enhancer  
2) ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาชีพและ
เทคโนโลยี University Industry 
Linkage  

มทร. ล้านนา จะด าเนินการขับเคลื่อนไปสู่ความเป็นเลิศดังนี ้
1) จัดท าแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อน
ศูนย์ความเป็นเลิศตามความเช่ียวชาญของมหาวิทยาลัยเพื่อ
น าไปสู่การผลิตผลงานวิชาการ การผลิตผลงานวิจัย และการ
พัฒนาชุมชน สังคม อุตสาหกรรม และประเทศชาติอย่างมี
ประสิทธิภาพ และน าไปสู่การเป็น “มหาวิทยาลัยนวัตกรรม
แห่งล้านนา” 
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หัวข้อ ศักยภาพหรือต้นทุน เป้าหมาย (ระยะ 5 ปี) สิ่งที่ต้องพัฒนา เป้าหมาย (ระยะ 5 ปี) 
 หน่วยความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมชีว
วิถี (Biotechnology) 
 หน่วยความเป็นเลิศด้านเมล็ดพันธ์ุ (Seed 
Technology) 

2) Engineering Technology 
 หน่วยวิจัยวัสดุและกระบวนการผลิต 
 หน่วยวิจัยระบบพลังงานสะอาด 
 หน่วยวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีวศิวกรรม 
 หน่วยวิจัยสนามไฟฟ้าประยุกต์ในงาน
วิศวกรรม 

3) Entrepreneurship 
 หน่วยพัฒนาศักยภาพดา้นการบรหิารธุรกิจ
และการเป็นผู้ประกอบการ 

4) Creative Lanna 
 หน่วยวิจัยและพัฒนาล้านนาสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม 

5) Technological Education 
 หน่วยวิจัยและพัฒนาก าลังคนด้าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 หน่วยวิจัยและพัฒนาระบบการศกึษาและ
วิจัยร่วมระหว่าง ภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคการศึกษา 

3) ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาชีพและ
เทคโนโลยี Smart Entrepreneur  
4) ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาชีพและ
เทคโนโลยี Lannanization  
5) ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาชีพและ
เทคโนโลยี Quadruple System for 
Human Capital Building 
 
 
 

2) การปรับปรุงกฎระเบียบและขอ้บังคับที่เอื้อต่อ
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศ 
3) การวางแผนการด าเนินงานของศูนย์ฯ ให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ภูมภิาค และ ววน. และแผนพัฒนาความเป็น
เลิศของ มทร. ล้านนา 
 

Flagships 1) Agricultural technology  
2) Engineering technology  
3) Entrepreneurship  
4) Creative Lanna  
5) Technology Education  

1) มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการบรูณาการ
ศาสตร์ทางด้าน Lanna Agriculture, 
Biotechnology และ Engineering  

1) การปฏิรูประบบบริหารของมหาวิทยาลัยฯ โดยยดึหลักธรร
มาภิบาลทั้งระบบ ด้านการบรหิารจัดการ ด้านการบรหิาร
ทรัพยากรมนุษย์ ด้านแผน ระบบการเงินและงบประมาณ 
ด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ท่ีมีความคล่องตัวและ
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หัวข้อ ศักยภาพหรือต้นทุน เป้าหมาย (ระยะ 5 ปี) สิ่งที่ต้องพัฒนา เป้าหมาย (ระยะ 5 ปี) 
2) มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้าน Creative 
Lanna สู่การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน 

ส่งเสริมประสิทธิภาพในการท างาน ให้เอื้อต่อการปฏิรูป
มหาวิทยาลยัฯ  
2) การปฏิรูปมหาวิทยาลัยฯ โดยพิจารณาจากจุดแข็ง ความ
เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยฯ และความร่วมมือจากหน่วยงาน
ภายนอกท้ังภาครัฐและเอกชนในด้านต่างๆ ดังนี ้
2.1) Agricultural technology สู่ Lanna BCG model 
enhancer 

ก. การพัฒนาห้องปฏิบัติการชั้นสงูในการแปรรูปเพื่อ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีมีมลูค่าสูง  

ข. การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะเพื่อพัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาทักษะในการสร้าง Lanna BCG 
model 
2.2) Engineering technology สู่การเป็น University 
Industry Linkage 

ก. การพัฒนา Platform ความร่วมมือในการพัฒนา
ก าลังคน พัฒนางานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี ท้ัง
ด้านอุตสาหกรรมทั้งในระดับชุมชนและประเทศ 

ข. การพัฒนา Man Power และ Brain Power เพื่อ
ส่งเสริมความร่วมมือดังกล่าวให้มปีระสิทธิภาพ 

ค. การปรับปรุงกฎระเบียบและขอ้บังคับให้เอื้อต่อการ
ท างานมากขึ้น 
2.3) Entrepreneurship ไปสู่ Smart Entrepreneur 

ก. สร้างและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมส าหรับการ
สร้างผู้ประกอบการใหม่ (Spin off) หรือยกระดับ
ผู้ประกอบการ 

ข. เพื่อส่งเสรมิการพัฒนา Man Power และ Brain 
Power ให้มีประสิทธิภาพทางด้าน Smart Entrepreneur 
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หัวข้อ ศักยภาพหรือต้นทุน เป้าหมาย (ระยะ 5 ปี) สิ่งที่ต้องพัฒนา เป้าหมาย (ระยะ 5 ปี) 
ค. การพัฒนาระบบนเิวศน์ส าหรับการสร้างและพัฒนา

ผู้ประกอบการ 
2.4) Creative Lanna ไปสู่ Lannanization 

ก) สร้างพื้นที่สร้างสรรค์และระบบนิเวศน์ในการยกระดับ
ภูมิปัญญา วัฒนธรรม ทรัพยากรทอ้งถิ่นล้านนาสู่การพัฒนา
เศรษฐกิจชาติ และเสริมสมรรถนะในการแข่งขันระดับสากล 
ด้วยเทคโนโลยีและนวตักรรม 

ข) เพื่อส่งเสริมการพัฒนา Man Power และ Brain 
Power ให้มีประสิทธิภาพในด้าน Creative Lanna 
2.5) Technology Education ไปสู่ Quadruple System 
for Human Capital Building 

ก) สร้าง Platform เครือข่ายความร่วมมือท้ังภาครัฐและ
เอก ชุมชน และภาคการศึกษา 

ข) เพื่อส่งเสริมการพัฒนา Man Power และ Brain 
Power ให้มีประสิทธิภาพในด้าน Quadruple System for 
Human Capital Building 

ผลผลิต    
-  จ านวนผู้เข้ารับการอบรม
การเป็นประกอบการใหม่  

 5,000 คน ตลอดระยะเวลา 5 ปี แผนงาน 1 สร้างจิตวิญญาณ และปลูกฝังการเป็น
ผู้ประกอบการให้แก่นักศึกษาและผู้ที่สนใจ พัฒนา
กระบวนการบม่เพาะวสิาหกิจในมหาวิทยาลัย ผ่านโครงการ
สถานประกอบการในโรงเรียน (Factory in School, Farm 
in School และ Entrepreneurial School)  
แผนงาน 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานส าหรับการสร้างสรรค์ 
(Creative Infrastructure) เพื่อพัฒนาให้ มทร.ล้านนา เป็น
ศูนย์กลางของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของล้านนา 

-  จ านวนผู้ประกอบการ
ได้รับการบ่มเพาะ  

 500 คน ตลอดระยะเวลา 5 ปี 

-  จ านวนนักศึกษาเข้าร่วม
โครงการ CWIE  

 1,000 คน/5 ปี 

-  จ านวนผู้เข้าศึกษาหรือ
อบรมในหลักสูตรเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

1,198 คน/ 5 ปี 500 คน/5 ปี 
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หัวข้อ ศักยภาพหรือต้นทุน เป้าหมาย (ระยะ 5 ปี) สิ่งที่ต้องพัฒนา เป้าหมาย (ระยะ 5 ปี) 
- จ านวนอาจารยเ์ข้าร่วม

โครงการ Talent 
Mobility 

 10 คน/5 ปี แผนงาน 3 ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้แกผู่้ประกอบการ
ในพื้นที่ ด้วยการพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ในการ
สร้างสรรคส์ินค้าและบริการรูปแบบใหม่ให้มีจุดเด่น และ
สามารถต่อยอดด้วยความคดิ การประดิษฐ์ และนวัตกรรม 
และภมูิปัญญาไทย ด้วยการสร้างแบรนด์ของตนเอง ท่ีสามารถ
สร้างมลูค่าเพิ่ม และสร้างรายได้ ไปแข่งขันได้ในตลาดโลก 
แผนงาน 4 สร้างเครือข่ายความรว่มมือกับผู้เช่ียวชาญ 
ปราชญ์ชาวบ้าน และศลิปินในพ้ืนที่ รวบรวมองค์ความรู้ ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมด้าน
เศรษฐกิจสร้างสรรค ์
แผนงาน 5 พัฒนาให้ มทร. ล้านนา เป็นศูนย์กลางความเป็น
เลิศดา้นการพัฒนาการท่องเที่ยวของล้านนา และพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ให้กับจังหวัดต่างๆ ในภาคเหนือโดย
ความร่วมมือกับท้องถิ่นและส่วนราชการ 

- สร้างบณัฑิตนักปฏิบัติ
ทักษะสูง 

1,065 คน/ 1 ปี (โดยในจ านวนน้ีเป็นนักศึกษาที่
มีงานท าหลังส าเร็จการศึกษาในทุกด้านและ
สาขาวิชา และได้รบัการประเมินความพึงพอใจ
จากผู้ใช้บัณฑติในระดบัท่ีเกินร้อยละ 80) 

5,000 คน (เป็นนักศึกษาที่ยังคงเป็น
บัณฑิตนักปฏิบัติทักษะสูงตามตัวช้ีวัด
เดิม แตต่ัวช้ีวัดใหม่จะเป็นบัณฑิต
นักศึกษาท่ีส าเรจ็การศึกษาท่ีมีงานท า
ตามด้านของ ท้ัง 2 Flagships ไดแ้ก่ 
1) มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการบรูณาการ
ศาสตร์ทางด้าน Lanna Agriculture, 
Biotechnology และ Engineering  
2) มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้าน Creative 
Lanna สู่การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน) 

แผนงาน 6 จัดให้มีระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต Lifelong 
learning (Re-skills/Up-skills/New-skills/Professional 
Development for Graduates) มีการพัฒนาระบบคลัง
หน่วยกิต (Credit Bank) 
แผนงาน 7 ระบบติดตามและพัฒนาเส้นทางอาชีพ (Career 
path) ของผู้เรียน (บณัฑิตนักปฏบิัติและการเป็น
ผู้ประกอบการใหม)่   
แผนงาน 8 แผนงานพัฒนาการจดัการศึกษาแบบบรูณาการ
การเรยีนรู้กับการท างานร่วมกับสถานประกอบการ (CWIE)  
แผนงาน 9 สนับสนุนให้คณาจารย์และบุคลากรด้านการวจิัย 
ไปท าวิจัยร่วมกับภาคธรุกิจและอตุสาหกรรม ซึ่งจะเปิดโอกาส
ให้อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมมีช่องทางได้รับ
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หัวข้อ ศักยภาพหรือต้นทุน เป้าหมาย (ระยะ 5 ปี) สิ่งที่ต้องพัฒนา เป้าหมาย (ระยะ 5 ปี) 
ความช่วยเหลือด้านเทคโนโลยีจากมหาวิทยาลยั  (Talent 
Mobility) 
แผนงาน 10 แผนการการรับเข้าที่หลากหลายช่องทางโดยไม่
ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และการพัฒนาระบบการศึกษาเพื่อรองรับ
ผู้เรยีนนอกวัยเรยีน 
แผนงาน 11 สนับสนุนให้มีการเปดิหลักสูตรทีต่อบสนอง
ความต้องการของภาคธุรกจิ อุตสาหกรรม และสังคม เช่น 
หลักสตูรบณัฑิตพันธุ์ใหม ่
แผนงาน 12 จัดการศึกษาและวิจยัร่วมระหว่าง มทร.ล้านนา 
อาชีวศึกษา และภาคการผลิตและบริการ (วิจัยทางการศึกษา
ร่วมกับภาคเีครือข่าย)  
แผนงาน 13 แผนงานการยกระดบัและขยายผลศูนย์
ประสานงานอาชีวะและเทคนคิศึกษาล้านนา (TVET Hub 
Lanna)  
แผนงาน 14 แผนงานศูนย์อบรมและทดสอบสมรรถนะ
คุณวุฒิวิชาชีพ 
แผนงาน 15 กลวิธีการเรียนรู้ (Didactic) และวิธีการวดัและ
ประเมินประเมินผลเชิงสมรรถนะวิชาชีพ ส าหรับบัณฑตินัก
ปฏิบัติ และผู้ประกอบการ  
แผนงาน 16 การพัฒนาหลักสูตรปริญญาตรตี่อเนื่องที่เน้น
การรับ ปวส. โมเดล 3+2 เข้ามาเรียนต่อในระบบ  
แผนงาน 17 การพัฒนาต้นแบบการจัดการศึกษาระดับ
อาชีวศึกษาแบบ Premium สู่การขยายผลการพัฒนา
การศึกษาอาชีวะทั่วประเทศ (Thai KOSEN) 
แผนงาน 18 มาตรฐานวิชาชีพ : มทร. ล้านนา ต้องการให้
บุคลากรและนักศึกษามีหลักฐานเชิงประจักษ์ถึงความ
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หัวข้อ ศักยภาพหรือต้นทุน เป้าหมาย (ระยะ 5 ปี) สิ่งที่ต้องพัฒนา เป้าหมาย (ระยะ 5 ปี) 
เชี่ยวชาญในทักษะวิชาชีพด้วยการส่งเสริมการการขอ
ใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพ  
แผนงาน 19 พัฒนาระบบบริหารและระบบสารสนเทศท่ีเอื้อ
ต่อการด าเนินงานด้านประกันคณุภาพ และมีข้อมูลที่เพียงพอ
ในการด าเนินงานเพื่อพัฒนาคณุภาพการศึกษา มีคณะ
กรรมการฯ ก าหนดแนวทาง การให้ความเห็นและ
ข้อเสนอแนะ การตรวจสอบ การทบทวน และจัดท ารายงาน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลยั 
แผนงาน 20 แผนงานยกระดับผูป้ระกอบการด้วยเทคโนโลยี
และนวัตกรรม เช่น โครงการ ITAP and IRPUS  

- ผลงานวิจัย เทคโนโลยี
และนวัตกรรม 

2,185 (เป็นผลงานวิจัยระยะ 5 ปี ท่ีมุ่งเน้น
ผลลัพธ์ในการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ และส่วน
ใหญ่จะเป็นงานวิจัยพ้ืนฐาน งานวจิัยและพัฒนา
ท้องถิ่น งานวิจัยต้นแบบวิจัยนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี เป็นต้น แต่ไมจ่ าเป็นตอ้งเป็นผลงานท่ี
น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์และเกิดมลูค่าทาง
เศรษฐกิจจริง) 

1,250 ผลงาน (เป็นผลงานวิจัยจากหิ้ง
สู่ห้างน่ันคือ งานวิจัยที่น าไปก่อใหเ้กิด
ประโยชน์ต่อสังคม และก่อให้เกิด
มูลค่าทางเศรษฐกิจ) 

แผนงาน 21 พัฒนาแผนที่น าทาง ระบบบริหารจดัการ 
งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม และเผยแพรผ่ลงาน
ระดับชาติและนานาชาติ  
แผนงาน 22 ขับเคลื่อนกลุ่มวิจัย หน่วยวิจัย นักวิจัยรุ่นใหม่ 
นักวิจัยรุ่นกลาง ระบบพ่ีเลีย้งนักวิจัย และศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม  
แผนงาน 23 แผนงานจัดตั้งหน่วยงานดูแล ส่งเสริมและ
สนับสนุนการจดทะเบียนทรัพยส์นิทางปัญญาของ มทร. 
ล้านนา 
แผนงาน 24 ด าเนินการเชิงรุกในการยื่นขอจดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญาจากคณาจารย์และนักวิจัย การส่งเสรมิ
การใช้ประโยชน์ของทรัพย์สินทางปัญญาที่มีการจดทะเบียน
คุ้มครอง การจัดสรรผลประโยชน์ และการปกป้องสิทธิของผู้
ประดิษฐ์คดิค้น 
แผนงาน 25 พัฒนาระบบนิเวศน์และโครงสร้างพื้นฐานด้าน
การวิจัยและด้านนวัตกรรมที่มีความพร้อม ทันสมยั และ
ครอบคลมุในทุกศาสตร์ที่เป็นความเช่ียวชาญของมหาวิทยาลยั 

- ทรัพย์สินทางปัญญาที่ยื่น
ขอจดทะเบียน 

 50 ผลงาน/ป ี
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หัวข้อ ศักยภาพหรือต้นทุน เป้าหมาย (ระยะ 5 ปี) สิ่งที่ต้องพัฒนา เป้าหมาย (ระยะ 5 ปี) 
การจัดหาและบ ารุงรักษาเครื่องมอืกลางที่ได้มาตรฐานสากล 
การพัฒนาห้องปฏิบัติการสะอาด การจัดตั้งศูนย์ทดสอบกลาง
หรือศูนย์วิเคราะห์ทีไ่ด้มาตรฐานสากล 
แผนงาน 26 แผนงานพัฒนาระบบมาตรฐานด้านงานวิจัย 
รวมถึงจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ์และจรรยาบรรณการใช้
สัตว์ทดลอง (คน วิธีการ มาตรฐานการรับรอง)  
แผนงาน 27 การจัดท าแผนท่ีงานวิจัย (Research Mapping)  
และการสรา้งแผนที่ความรู้ (Knowledge Mapping) ของ
มหาวิทยาลยั เพื่อน าไปก าหนดเปน็นโยบายและทิศทางการ
วิจัยของมหาวิทยาลัยต่อไป 
แผนงาน 28 สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยกับ
มหาวิทยาลยัชั้นน าหรือนักวิจัยชั้นน าของโลก โดยเฉพาะกับ
มหาวิทยาลยัคู่ความร่วมมือในสาขาท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
สังคมไทยและสังคมโลก และสอดคล้องกับความโดดเด่นด้าน
การวิจัยของ มทร. ล้านนา 
แผนงาน 29 สนับสนุนการวิจัยเชิงบูรณาการระหวา่งศาสตร์ 
หรือการรวมกลุม่วิจัยสาขาต่างๆ ให้เป็นคลสัเตอร์วิจัย หรือ
ศูนย์วิจัยที่เน้นการวิจยั พัฒนาเทคโนโลยี และนวตักรรม เพื่อ
พัฒนาชุมชน ธุรกิจ และอุตสาหกรรมทีส่ าคัญของประเทศและ
อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
แผนงาน 30 พัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้สามารถผลิตผลงานท่ี
มีคุณภาพสนับสนุนการความเป็นเลิศด้านการวิจัยของแต่ละ
บุคคล ผ่านกลไกต่างๆ ของที่มหาวิทยาลัยจัดไว้ เช่น การ
พัฒนานักวิจัยใหม่ นักวิจัยรุ่นกลาง และนักวิจัยอาวุโสอย่าง
ต่อเนื่อง มีระบบพ่ีเลี้ยงนักวิจัย (mentor) คอยให้ค าแนะน า 
แผนงาน 31 การจัดกิจกรรมให้นักเรียนในล้านนาภายใต้
โครงการ “ค่ายวิชาการ” เพื่อปลกูฝัง สร้างจิตส านึกใน
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หัวข้อ ศักยภาพหรือต้นทุน เป้าหมาย (ระยะ 5 ปี) สิ่งที่ต้องพัฒนา เป้าหมาย (ระยะ 5 ปี) 
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับประเด็นส าคัญของชุมชน 
ประเทศชาติ และสังคมโลก อาทิเช่น ประเด็นท่ีเกี่ยวกับ BCG 
การเป็นผูป้ระกอบการ โครงการฟื้นฟูล้านนา (Lanna 
Revitalization) โครงการล้านนาสร้างสรรค์ เป็นต้น 
แผนงาน 32 พัฒนา Flagship ของแต่ละพื้นท่ี 

- การพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ตลอดชีวิตของสังคม 

 - มีแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของสังคม
อย่างน้อยพื้นท่ีการศึกษาละ 1 แหง่ 
- มีระบบฐานข้อมลูฐานข้อมูลของภูมิ
ปัญญา ทุนทางวัฒนธรรม ทรัพยากร 
และปราชญ์ชุมชนของล้านนา  

แผนงาน 33 พัฒนาแหล่งเรียนรูต้ลอดชีวิตของสังคม จากองค์
ความรู้ของ มทร.ลา้นนา เช่น อุทยานการเกษตร Living 
museum, edutainment พิพิธภณัฑ์ธรรมชาติวิทยา เป็นต้น 
แผนงาน 34 การรวบรวมองค์ความรู้ ภูมปิัญญา ท่ีเกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาเศรษฐกิจท่ีเกี่ยวข้องกับ BCG  
แผนงาน 35 การจัดท าฐานข้อมูลของภูมิปัญญา ทุนทาง
วัฒนธรรม ทรัพยากร และปราชญ์ชุมชนของล้านนา 
แผนงาน 36 พัฒนาระบบสารสนเทศให้เป็นแหล่งอ้างอิง
ข้อมูลที่ส าคญัของภูมิภาคด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จัดท า
ฐานข้อมูล รวบรวมองค์ความรู้งานวิจัยด้านศลิปะ วัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น สถาปัตยกรรม กลุ่มชาติพันธ์ุของไทย และ
อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
แผนงาน 37 จัดท าโครงการชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพยีง 
เครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนในพื้นที่ท่ีมีพื้นท่ีการศึกษาของ 
มทร. ล้านนาตั้งอยู่ โดยท าการศึกษาปัญหาของชุมชน และ
ด าเนินโครงการวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม และน า
องค์ความรู้ของ มทร. ล้านนา ผสมผสานกับหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเข้าไปแก้ปัญหาให้เกิดความยั่งยืน 
แผนงาน 38 จัดท าโครงการอุตสาหกรรมต้นแบบในพ้ืนท่ีที่มี
พื้นที่การศึกษาของ มทร. ล้านนาตั้งอยู่เพื่อเป็นต้นแบบให้กับ
ผู้ประกอบการหรือวสิาหกิจชุมชนน าไปปรับประยุกต์ใช้ในการ
จัดตั้งธุรกิจต่อไป 

- ชุมชนที่ได้รับการ
ยกระดับ 

- 105 เครือข่าย/ 1 ปี (หลักฐานตาม MOU) 
- 81 ชุมชน/ 1 ปี 

- 500 เครือข่าย 
- 20 ชุมชนในปีแรก (โดยมุ่งเน้น
ชุมชนพื้นที่สูงเพื่อแสดงความโดดเด่น
ในการเป็นมหาวิทยาลัยในพ้ืนท่ี
ล้านนา) 

- รายได้ที่ไดร้ับสนับสนุน
จากหน่วยงานภายนอก 
(ท่ีไม่ใช่งบประมาณ
แผ่นดิน) 

155 ล้านบาท/ 1 ปี 2.5 พันล้านบาท/5 ปี 
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หัวข้อ ศักยภาพหรือต้นทุน เป้าหมาย (ระยะ 5 ปี) สิ่งที่ต้องพัฒนา เป้าหมาย (ระยะ 5 ปี) 
แผนงาน 39 แผนงานใต้ร่มพระบารมี  
แผนงาน 40 จัดท าโครงการ University outlet & market 
place (Online and onsite marketing)  

ปรับปรุงระบบบริหาร
มหาวิทยาลัยฯ 

- พัฒนาระบบธรรมมาภิบาลใน มทร. ล้านนา 
- การบริหารทรัพยากรมนุษย์  
- การบริหารแผนยุทธศาสตร์ ระบบการเงินและ
งบประมาณ  
- กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ที่ยังไม่ตอบ
โจทย์ต่อการพัฒนาเพื่อปฏิรูปมหาวิทยาลัย 
- การปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การบริหารจัดการทั้งระบบของมหาวิทยาลัย 

มทร. ล้านนา มรีะบบธรรมาภิบาลที่
ครอบคลมุการบริหารจดัการในทกุมิติ  

แผนงาน 41 แผนงานสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการบริหาร
จัดการบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาลผ่านการพัฒนา
ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับ ตลอดจน การพัฒนาผู้บริหาร
รุ่นใหม่ รุ่นกลาง และรุ่นอาวโุส เพือ่เตรียมการเข้ามาช่วยกัน
ขับเคลื่อน มทร. ล้านนา ได้อย่างต่อเนื่องต่อไปในอนาคต  
(ลานต้นปีบ) 
แผนงาน 42 พัฒนาระบบการสื่อสารองค์กรที่ดีและมี
ประสิทธิภาพที่จะท าให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน
ระหว่างผู้บริหาร ผู้ปฏิบตัิงาน และผู้ที่มสี่วนไดส้่วนเสีย 
แผนงาน 43 แผนงานการสรา้งนิเวศน์การท างานที่ดี การปรับ
โครงสร้างองค์กรที่เหมาะสม  พัฒนากลไกการบริหารองค์กร / 
จัดท าข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ  
แผนงาน 44 จัดท าแผนบริหารความเสีย่งท่ีครอบคลมุภารกิจ
หลักและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงท่ีกระทบต่อคณะ/
มหาวิทยาลยั พร้อมทั้งมีการจดัการความเสี่ยงอย่างเป็น
รูปธรรม 
แผนงาน 45 ขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์ การเงินและ
งบประมาณ 
แผนงาน 46 Talent Club เป็นโครงการคัดเลือกบุคลากรที่มี
ศักยภาพจากระบบฐานข้อมูลของบุคลากร มทร.ล้านนา มา
ช่วยในการด าเนินการปฏิรูปมหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนา
ความเป็นเลิศ  
แผนงาน 47 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลที่สามารถจูงใจให้
อาจารย์ที่มีความรู้ ความสามารถทั้งชาวไทยและต่างประเทศ

  มีระบบเทคโนโลยสีารสนเทศท่ี
เชื่อมโยงเข้ากับทุกระบบของ มทร. 
ล้านนา และมีข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นย า 
น่าเชื่อถือ สามารถใช้ประโยชน์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 



53 
  

หัวข้อ ศักยภาพหรือต้นทุน เป้าหมาย (ระยะ 5 ปี) สิ่งที่ต้องพัฒนา เป้าหมาย (ระยะ 5 ปี) 
มาท างานที่มหาวิทยาลัย ตลอดจนการรักษาอาจารย์และ
บุคลากรที่มีความเช่ียวชาญให้มีก าลังใจที่จะท างานด้วยความ
ทุ่มเทให้กับมหาวิทยาลัยไปต่อเนื่อง 
แผนงาน 48 พัฒนาระบบการประเมินสมรรถนะของบุคลากร
ที่สอดคล้องกับบทบาทในหน้าท่ีของแต่ละต าแหน่งและ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลยั พร้อมทั้ง
เชิดชูเกียรติและมอบรางวัลให้แกบุ่คลากรที่มสีมรรถนะดีเด่น
ในแต่ละดา้น 
แผนงาน 49 ขับเคลื่อนตามแผนกลยุทธ์ Digital University 
Transformation  
แผนงาน 50 พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการศึกษา วิจัย 
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม มุง่สู่การพัฒนาท่ียั่งยืนด้วย 
SDGs  
แผนงาน 51 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี Digital หรือ
ระบบ RFID มาสนับสนุนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
อาทิ ระบบการจดัเก็บครุภณัฑ์ เครื่องมือหรืออุปกรณ์
การศึกษา การจดัเก็บหนังสือ เป็นต้น 

-  Times Higher 
Education World 
University Rankings 
(Sustainable cities 
and community)  

- ล าดับที่ 1,000-600 ของโลก แผนงาน 52 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
สถาบันอุดมศึกษาในระดับนานาชาติเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยสู่
การเป็นท่ีรู้จักในสังคมนานาชาติ  
แผนงาน 53 การเข้าสู่การจดัอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย 
Times Higher Education World University Rankings 
(Sustainable cities and community) 
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ตารางที่ 7 แสดงความสอดคล้องของยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตามแผนพัฒนาความเป็นเลิศ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ต่อกิจกรรมหลัก 5 
ด้าน 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน มทร.ล้านนา 

กิจกรรมหลกั 

Man 
Power 

Brain 
Power 

Research and 
Technology and 

Innovation 

Global 
Perspective 

Engagement 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาวิชาชีพตามอัตลักษณ์ (Unique) บัณฑิตนักปฏิบตัิและผู้ประกอบการบนพื้นฐานเทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้ตอบสนองเศรษฐกจิ
และสังคม 
แผนงาน 1 สร้างจิตวิญญาณ และปลูกฝังการเป็นผู้ประกอบการใหแ้ก่นักศึกษาและผู้ที่สนใจ 
พัฒนากระบวนการบม่เพาะวสิาหกิจในมหาวิทยาลัย ผ่านโครงการสถานประกอบการในโรงเรยีน 
(Factory in School, Farm in School และ Entrepreneurial School) 

     

แผนงาน 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานส าหรับการสร้างสรรค์ (Creative Infrastructure) เพื่อ
พัฒนาให้ มทร.ล้านนา เป็นศูนย์กลางของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของลา้นนา 

     

แผนงาน 3 ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้แกผู่้ประกอบการในพื้นที่ ด้วยการพัฒนาทักษะและ
องค์ความรู้ในการสร้างสรรคส์ินค้าและบริการรูปแบบใหม่ให้มีจดุเดน่ และสามารถต่อยอดด้วย
ความคิด การประดิษฐ์ และนวัตกรรม และภมูิปัญญาไทย ด้วยการสร้างแบรนด์ของตนเอง ท่ี
สามารถสรา้งมูลค่าเพิ่ม และสร้างรายได้ ไปแข่งขันได้ในตลาดโลก 

     

แผนงาน 4 สร้างเครือข่ายความรว่มมือกับผู้เช่ียวชาญ ปราชญ์ชาวบ้าน และศลิปินในพ้ืนท่ี 
รวบรวมองค์ความรู้ ภูมิปญัญาท้องถิ่น เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมด้านเศรษฐกิจ
สร้างสรรค ์

     

แผนงาน 5 พัฒนาให้ มทร. ล้านนา เป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวของ
ล้านนา และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ให้กับจังหวัดต่างๆ ในภาคเหนือโดยความร่วมมือ
กับท้องถิ่นและส่วนราชการ 

     

แผนงาน 6 จัดให้มีระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต Lifelong learning (Re-skills/Up-skills/New-
skills/Professional Development for Graduates) มีการพัฒนาระบบคลังหน่วยกิต (Credit 
Bank) 
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แผนงาน 7 ระบบติดตามและพัฒนาเส้นทางอาชีพ (Career path) ของผู้เรียน (บัณฑิตนักปฏิบตัิ
และการเป็นผู้ประกอบการใหม่) 

     

แผนงาน 8 แผนงานพัฒนาการจดัการศึกษาแบบบรูณาการการเรยีนรู้กับการท างานร่วมกับสถาน
ประกอบการ (CWIE)  

     

แผนงาน 9 สนับสนุนให้คณาจารย์และบุคลากรด้านการวจิัย ไปท าวิจัยร่วมกับภาคธุรกิจและ
อุตสาหกรรม ซึ่งจะเปิดโอกาสให้อตุสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมมีช่องทางได้รับความ
ช่วยเหลือด้านเทคโนโลยีจากมหาวิทยาลัย (Talent Mobility) 

     

แผนงาน 10 แผนการการรับเข้าที่หลากหลายช่องทางโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และการพัฒนา
ระบบการศึกษาเพื่อรองรับผู้เรยีนนอกวัยเรียน 

     

แผนงาน 11 สนับสนุนให้มีการเปดิหลักสูตรทีต่อบสนองความต้องการของภาคธุรกิจ 
อุตสาหกรรม และสังคม เช่น หลักสูตรบณัฑติพันธ์ุใหม่ 

     

แผนงาน 12 จัดการศึกษาและวิจยัร่วมระหว่าง มทร.ล้านนา อาชีวศึกษา และภาคการผลติและ
บริการ (วิจัยทางการศึกษาร่วมกับภาคีเครือข่าย) 

     

แผนงาน 13 แผนงานการยกระดบัและขยายผลศูนย์ประสานงานอาชีวะและเทคนิคศึกษาล้านนา 
(TVET Hub Lanna) 

     

แผนงาน 14 แผนงานศูนย์อบรมและทดสอบสมรรถนะคุณวุฒิวิชาชีพ      
แผนงาน 15 กลวิธีการเรียนรู้ (Didactic) และวิธีการวดัและประเมนิประเมินผลเชิงสมรรถนะ
วิชาชีพ ส าหรับบัณฑตินักปฏิบตัิ และผูป้ระกอบการ 

     

แผนงาน 16 การพัฒนาหลักสูตรปริญญาตรตี่อเนื่องที่เน้นการรับ ปวส. โมเดล 3+2 เข้ามาเรียน
ต่อในระบบ 

     

แผนงาน 17 การพัฒนาต้นแบบการจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษาแบบ Premium สู่การขยาย
ผลการพัฒนาการศึกษาอาชีวะทั่วประเทศ (Thai KOSEN) 

     

แผนงาน 18 มาตรฐานวิชาชีพ : มทร. ล้านนา ต้องการให้บุคลากรและนักศึกษามหีลักฐานเชิง
ประจักษ์ถึงความเชี่ยวชาญในทักษะวิชาชีพด้วยการส่งเสริมการการขอใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพ 
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แผนงาน 19 พัฒนาระบบบริหารและระบบสารสนเทศท่ีเอื้อต่อการด าเนินงานด้านประกัน
คุณภาพ และมีข้อมลูที่เพียงพอในการด าเนินงานเพื่อพัฒนาคณุภาพการศึกษา มีคณะกรรมการฯ 
ก าหนดแนวทาง การให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ การตรวจสอบ การทบทวน และจัดท ารายงาน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลยั 

     

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมให้มุ่งสู่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งล้านนา 
แผนงาน 20 พัฒนาแผนที่น าทาง ระบบบริหารจดัการ งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม และ
เผยแพรผ่ลงานระดบัชาติและนานาชาติ 

     

แผนงาน 21 ขับเคลื่อนกลุ่มวิจัย หน่วยวิจัย นักวิจัยรุ่นใหม่ นักวิจยัรุ่นกลาง ระบบพีเ่ลี้ยงนักวิจัย 
และศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

     

แผนงาน 22 แผนงานจัดตั้งหน่วยงานดูแล ส่งเสริมและสนับสนุนการจดทะเบียนทรัพยส์ินทาง
ปัญญาของ มทร. ล้านนา 

     

แผนงาน 23 ด าเนินการเชิงรุกในการยื่นขอจดทะเบียนทรัพยส์ินทางปัญญาจากคณาจารย์และ
นักวิจัย การส่งเสรมิการใช้ประโยชน์ของทรัพย์สินทางปัญญาที่มีการจดทะเบียนคุ้มครอง การ
จัดสรรผลประโยชน์ และการปกปอ้งสิทธิของผู้ประดิษฐ์คิดค้น 

     

แผนงาน 24 พัฒนาระบบนิเวศน์และโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจยัและด้านนวัตกรรมที่มีความ
พร้อม ทันสมัย และครอบคลุมในทุกศาสตร์ทีเ่ป็นความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย การจัดหาและ
บ ารุงรักษาเครื่องมือกลางท่ีไดม้าตรฐานสากล การพัฒนาห้องปฏิบตักิารสะอาด การจดัตั้งศูนย์
ทดสอบกลางหรือศูนย์วิเคราะห์ทีไ่ด้มาตรฐานสากล 

     

แผนงาน 25 แผนงานพัฒนาระบบมาตรฐานด้านงานวิจัย รวมถึงจริยธรรมการวิจยัในมนุษย์ และ
จรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลอง (คน วิธีการ มาตรฐานการรับรอง) 

     

แผนงาน 26 แผนงานยกระดับผูป้ระกอบการด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เช่น โครงการ ITAP 
and IRPUS 
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แผนงาน 27 การจัดท าแผนท่ีงานวิจัย (Research Mapping)  และการสร้างแผนที่ความรู้ 
(Knowledge Mapping) ของมหาวิทยาลัย เพื่อน าไปก าหนดเป็นนโยบายและทิศทางการวิจัย
ของมหาวิทยาลัยต่อไป 

     

แผนงาน 28 สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยกับมหาวิทยาลัยชั้นน าหรือนักวิจัยชั้นน า
ของโลก โดยเฉพาะกับมหาวิทยาลัยคู่ความร่วมมือในสาขาท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมไทยและสังคม
โลก และสอดคล้องกับความโดดเด่นด้านการวจิัยของ มทร. ล้านนา 

     

แผนงาน 29 สนับสนุนการวิจยัเชิงบูรณาการระหวา่งศาสตร์ หรือการรวมกลุ่มวิจัยสาขาต่างๆ ให้
เป็นคลสัเตอร์วิจัย หรือศูนย์วิจัยทีเ่น้นการวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อพัฒนาชุมชน 
ธุรกิจ และอุตสาหกรรมทีส่ าคญัของประเทศและอนุภูมภิาคลุม่น้ าโขง 

     

แผนงาน 30 พัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้สามารถผลิตผลงานท่ีมคีุณภาพสนับสนุนการความเป็น
เลิศดา้นการวิจัยของแตล่ะบุคคล ผ่านกลไกต่างๆ ของที่มหาวิทยาลยัจัดไว้ เช่น การพัฒนานักวิจยั
ใหม่ นักวิจัยรุ่นกลาง และนักวิจัยอาวุโสอย่างต่อเนื่อง มีระบบพี่เลี้ยงนักวิจัย (mentor) คอยให้
ค าแนะน า 

     

แผนงาน 31 การจัดกิจกรรมให้นักเรียนในล้านนาภายใตโ้ครงการ “ค่ายวิชาการ” เพื่อปลูกฝัง 
สร้างจิตส านึกในเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นส าคัญของชุมชน ประเทศชาติ และสังคมโลก 
อาทิเช่น ประเด็นที่เกี่ยวกับ BCG การเป็นผูป้ระกอบการ โครงการฟื้นฟูล้านนา (Lanna 
Revitalization) โครงการล้านนาสร้างสรรค์ เป็นต้น 

     

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาความเป็นเลิศของพ้ืนที่ตามเอกลักษณ ์(Identity) ให้สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนและลดความเหลื่อมล้ าของสังคม 
แผนงาน 32 พัฒนาแหล่งเรียนรูต้ลอดชีวิตของสังคม จากองค์ความรู้ของ มทร.ล้านนา เช่น 
อุทยานการเกษตร Living museum, edutainment พิพิธภณัฑ์ธรรมชาติวิทยา เป็นต้น 

     

แผนงาน 33 การรวบรวมองค์ความรู้ ภูมปิัญญา ท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจท่ีเกี่ยวข้องกับ 
BCG 

     

แผนงาน 34 การจัดท าฐานข้อมูลของภูมิปัญญา ทุนทางวัฒนธรรม ทรัพยากร และปราชญ์ชุมชน
ของล้านนา 
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แผนงาน 35 พัฒนาระบบสารสนเทศให้เป็นแหล่งอ้างอิงข้อมูลที่ส าคัญของภูมิภาคด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม จัดท าฐานข้อมลู รวบรวมองค์ความรู้งานวิจัยด้านศลิปะ วัฒนธรรม ภมูิปัญญา
ท้องถิ่น สถาปัตยกรรม กลุ่มชาติพนัธุ์ของไทย และอนุภูมภิาคลุม่น้ าโขง 

     

แผนงาน 36 พัฒนา Flagship ของแต่ละพื้นท่ี      
แผนงาน 37 จัดท าโครงการชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพยีง เครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนใน
พื้นที่ท่ีมีพื้นท่ีการศึกษาของ มทร. ล้านนาตั้งอยู่ โดยท าการศึกษาปญัหาของชุมชน และด าเนิน
โครงการวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม และน าองค์ความรู้ของ มทร. ล้านนา ผสมผสาน
กับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้าไปแก้ปัญหาให้เกิดความยั่งยืน 

     

แผนงาน 38 จัดท าโครงการอุตสาหกรรมต้นแบบในพ้ืนท่ีที่มีพ้ืนท่ีการศึกษาของ มทร. ล้านนา
ตั้งอยู่เพื่อเป็นต้นแบบให้กับผู้ประกอบการหรือวิสาหกิจชุมชนน าไปปรับประยุกต์ใช้ในการจัดตั้ง
ธุรกิจต่อไป 

     

แผนงาน 39 แผนงานใต้ร่มพระบารม ี      
แผนงาน 40 จัดท าโครงการ University outlet & market place (Online and onsite 
marketing)  

     

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาปัจจัยเอื้อ (Enabler development) ต่อความส าเร็จในการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 
แผนงาน 41 แผนงานสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการบริหารจัดการบนพ้ืนฐานของหลัก           
ธรรมาภิบาลผ่านการพัฒนาผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับ ตลอดจน การพัฒนาผู้บริหารรุ่นใหม่ 
รุ่นกลาง และรุ่นอาวุโส เพื่อเตรียมการเข้ามาช่วยกันขับเคลื่อน มทร. ล้านนา ได้อย่างต่อเนื่อง
ต่อไปในอนาคต (ลานต้นปีบ) 

     

แผนงาน 42 พัฒนาระบบการสื่อสารองค์กรที่ดีและมีประสิทธิภาพที่จะท าให้เกิดความเข้าใจท่ี
ถูกต้องตรงกันระหว่างผู้บริหาร ผูป้ฏิบัติงาน และผู้ที่มสี่วนได้ส่วนเสยี 

     

แผนงาน 43 แผนงานการสรา้งนิเวศน์การท างานท่ีดี การปรับโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสม  
พัฒนากลไกการบริหารองค์กร / จัดท าข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ 
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ยุทธศาสตร์/แผนงาน มทร.ล้านนา 

กิจกรรมหลกั 

Man 
Power 

Brain 
Power 

Research and 
Technology and 

Innovation 

Global 
Perspective 

Engagement 

แผนงาน 44 จัดท าแผนบริหารความเสีย่งท่ีครอบคลมุภารกิจหลักและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่กระทบต่อคณะ/มหาวิทยาลัย พร้อมทั้งมีการจัดการความเสีย่งอย่างเป็นรูปธรรม 

     

แผนงาน 45 ขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์ การเงินและงบประมาณ      
แผนงาน 46 Talent Club เป็นโครงการคัดเลือกบุคลากรที่มศีักยภาพจากระบบฐานข้อมูลของ
บุคลากร มทร.ล้านนา มาช่วยในการด าเนินการปฏริูปมหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนาความเป็นเลิศ 

     

แผนงาน 47 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลที่สามารถจูงใจให้อาจารย์ที่มีความรู้ ความสามารถทั้ง
ชาวไทยและต่างประเทศมาท างานท่ีมหาวิทยาลัย ตลอดจนการรักษาอาจารย์และบุคลากรที่มี
ความเชี่ยวชาญให้มีก าลังใจท่ีจะท างานด้วยความทุ่มเทให้กับมหาวิทยาลัยไปต่อเนื่อง 

     

แผนงาน 48 พัฒนาระบบการประเมินสมรรถนะของบุคลากรที่สอดคล้องกับบทบาทในหน้าท่ีของ
แต่ละต าแหน่งและสอดคล้องกับยทุธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย พร้อมทั้งเชิดชูเกียรติและ
มอบรางวัลให้แก่บุคลากรที่มสีมรรถนะดีเด่นในแต่ละด้าน 

     

แผนงาน 49 ขับเคลื่อนตามแผนกลยุทธ์ Digital University Transformation      
แผนงาน 50 พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยแีละนวตักรรม มุ่งสู่การ
พัฒนาท่ียั่งยืนด้วย SDGs 

     

แผนงาน 51 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี Digital หรือระบบ RFID มาสนับสนุนการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ อาทิ ระบบการจัดเก็บครุภณัฑ์ เครื่องมือหรอือุปกรณ์การศึกษา การ
จัดเก็บหนังสือ เป็นต้น 

     

แผนงาน 52 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในระดับนานาชาติเพื่อพัฒนา
มหาวิทยาลยัสู่การเป็นท่ีรู้จักในสังคมนานาชาติ 

     

แผนงาน 53 การเข้าสู่การจดัอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย Times Higher Education World 
University Rankings (Sustainable cities and community) 
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2) การวิเคราะผลการประเมินตนเอง (Potential & Performance) ตามตัวชี้วัดของการจัดกลุ่มของ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

ข้อมูลจากการประเมินตนเองของผลการด าเนินการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
(มทร.ล้านนา) ที่ผ่านมาตั้งแต่การก่อตั้งเป็นมหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2548 มาเปรียบเทียบกับ Key Results 
ของมหาวิทยาลัยในกลุ่มที่ 2 (Technology & Innovation) จากการจัดกลุ่มมหาวิทยาลัยตามยุทธศาสตร์การ
ปฏิรูปมหาวิทยาลัยในประเทศของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พบว่า มทร.
ล้านนา มีหลายประเด็นที่ต้องท าการปฏิรูปหรือพลิกโฉมเพ่ือให้ตอบสนองต่อนโยบายการปฏิรูปมหาวิทยาลัย
ของกระทรวงฯ ตามหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดของการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยในกลุ่มที่ 2 

ถึงแม้ว่า มทร.ล้านนา มีความโดดเด่นในการสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพส าหรับภาคอุตสาหกรรม
จากข้อมูลเฉลี่ยการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานบัณฑิตของมหาวิทยาลัยพบว่า มีความพึงพอใจถึงร้อย
ละ 86.77 ในปี พ.ศ.2561 แต่ผู้ใช้งานบัณฑิตส่วนใหญ่นั้นยังอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดิม ประกอบกับการ
เติบโตของกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ทั้งในกลุ่ม First S - Curve และ New S – Curve นั้นเป็นไปอย่างรวดเร็ว จึง
ท าให้ Educational system และ Ecosystem ในการสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติของ มทร.ล้านนา นั้นไม่ทันต่อ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป จึงท าให้ มทร.ล้านนา มีความจ าเป็นที่ต้องพลิกโฉม Educational 
system และ Ecosystem ของมหาวิทยาลัยให้สามารถสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติทักษะสูงที่ตรงต่อความต้องการ
ของกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ด้วยการบูรณาการการท างานระหว่างศาสตร์ต่าง ๆ ร่วมกับผู้ประกอบการทั้งขนาด
เล็กและขนาดใหญ่ รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาทักษะและสมรรถนะของบุคลากรเพ่ือการยกระดับผู้ประกอบการ
ด้วยการส่งเสริม Platform ในการด าเนินงานเพ่ือแก้ไขปัญหาของผู้ประกอบการ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

  
 

รูปที ่20 ผลการประเมินในกลุ่ม 1 Global and Frontier Research (ท่ีมา: Thai University Strategic 
Classification and Self-Assessment System (UCLAS), 2021) 
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รูปที่ 21 ผลการประเมินในกลุ่ม 2 Technology and Innovation (ท่ีมา: Thai University Strategic 
Classification and Self-Assessment System (UCLAS), 2021) 

 

 

  

 

 

 

 

 

  
  
 

 
 

รปูท่ี 22 ผลการประเมินในกลุ่ม 3 Area based and Community (ท่ีมา: Thai University Strategic 
Classification and Self-Assessment System (UCLAS), 2021) 
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รูปที่ 23 ผลการประเมินในกลุ่ม 4 Development of Professional and Specialist (ท่ีมา: Thai 
University Strategic Classification and Self-Assessment System (UCLAS), 2021) 
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2.3.3 การก าหนดเป้าหมายให้สอดคล้องกับเป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ และแผนงานภายใต้ยุทธศาสตร์ อววน. และกิจกรรมการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย 
 

1) ความสอดของเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ อววน.และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่24.1 ความสอดของเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ อววน.และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
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รูปที ่24.2 ความสอดของเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ อววน.และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
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2) ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และเป้าประสงค์เพื่อการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลล้านนา 
เพ่ือบรรลุซึ่งเป้าหมายของการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ก าหนดยุทธศาสตร์

การด าเนินงานในพร้อมระบุเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ส าคัญ (Objectives and Key Performance Indicator) 
และกลยุทธ์ภายใต้แต่ละยุทธศาสตร์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
เป้าหมายและตัวช้ีวัดที่ส าคัญ (Objectives and Key Performance Indicator) ระดับยุทธศาสตร์ 
เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ 

1)  มุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมและสอดคล้องกับความ
ต้องการของประเทศ 

2)  มุ่งพัฒนาผู้ประกอบการที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมร่วมกับภูมิปัญญา ศิลปะ 
วัฒนธรรม  เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และทรัพยากรท้องถิ่นอย่างเหมาะสม 

3)  การพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิตของสังคม  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาวิชาชีพตามอัตลักษณ์ (Unique) บัณฑิตนักปฏิบัติ บน

พ้ืนฐานเทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้ตอบสนองเศรษฐกิจและสังคม ประกอบไปด้วย 4 กลยุทธ์ และ 20 
แผนงานที่ใช้ขับเคลื่อน 
กลยุทธ์ 

กลยุทธ์ที่ 1  การพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการใหม่ให้แก่นักศึกษา ศิษย์เก่า และประชาชนทั่วไป 
กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาระบบและหลักสูตรเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติ  
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของภาคการผลิต 
กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

 
เป้าหมายและตัวช้ีวัดที่ส าคัญ (Objectives and Key Performance Indicator: KPIs) ระดับกลยุทธ์ 

เป้าหมายและตัวชี้วัดที่ส าคัญระดับกลยุทธ์ หน่วยนับ 
ปีงบประมาณ 

2566 2567 2568 2569 2570 
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการใหม่ให้แก่นักศึกษา ศิษย์เก่า และประชาชนทั่วไป 
เป้าหมายระดับกลยุทธ์ 
เพ่ือสร้างความเข้มแข็งด้านการเป็นผู้ประกอบการให้แก่นักศึกษา ศิษย์เก่า และประชาชนในการพัฒนาธุรกิจให้มีความ
เข้มแข็งในระยะเวลาอันสั้น โดยอาศัยองค์ความรู้ด้านวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมของ มทร. ล้านนา โดยมุ่งเน้นการ
ยกระดับ Entrepreneurship ไปสู่ Smart Entrepreneur ด้วยการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบให้มีทักษะในการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสร้างสรรค์ 
แผนงานของกลยุทธ์ 
แผนงาน 1 สร้างจิตวิญญาณ และปลูกฝังการเป็นผู้ประกอบการให้แก่นักศึกษาและผู้ที่สนใจ พัฒนากระบวนการ

บ่มเพาะวิสาหกิจในมหาวิทยาลัย ผ่านโครงการสถานประกอบการในโรงเรียน (Factory in School, 
Farm in School และ Entrepreneurial School)  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาวิชาชีพตามอัตลักษณ์ (Unique) บัณฑิตนักปฏิบัติ และ
ผู้ประกอบการ บนพื้นฐานเทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้ตอบสนองเศรษฐกิจและสังคม 
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เป้าหมายและตัวชี้วัดที่ส าคัญระดับกลยุทธ์ หน่วยนับ 
ปีงบประมาณ 

2566 2567 2568 2569 2570 
แผนงาน 2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานส าหรับงานสร้างสรรค์ (Creative Infrastructure) เพ่ือพัฒนาให้ มทร. ล้านนา 

เป็นศูนย์กลางของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของล้านนา 
แผนงาน 3 ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้แก่ผู้ประกอบการในพ้ืนที่ ด้วยการพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ในการ

สร้างสรรค์สินค้าและบริการรูปแบบใหม่ให้มีจุดเด่น และสามารถต่อยอดด้วยความคิด การประดิษฐ์ 
และนวัตกรรม และภูมิปัญญาไทย ด้วยการสร้างแบรนด์ของตนเอง ที่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิม และสร้าง
รายได้แข่งขันได้ในตลาดโลก 

แผนงาน 4 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญ ปราชญ์ชาวบ้าน และศิลปินในพ้ืนที่ รวบรวมองค์ความรู้ ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

แผนงาน 5 พัฒนาให้ มทร. ล้านนา เป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวของล้านนา และ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ให้กับจังหวัดต่างๆ ในภาคเหนือโดยความร่วมมือกับท้องถิ่นและ
ส่วนราชการ 

ตัวช้ีวัดที่ส าคัญระดับกลยุทธ์ 
1) จ านวนผู้เข้าอบรมเตรียมความพร้อมเป็น
ผู้ประกอบการ 

จ านวนผู้เข้า
อบรม 

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

2) จ านวนผู้เข้ารับการบ่มเพาะเป็น
ผู้ประกอบการ (spin-off) 

จ านวน
ผู้ประกอบการ
ใหม ่

20 60 120 150 150 

3) จ านวนโครงสร้างพื้นฐานส าหรับงาน
สร้างสรรค ์

จ านวน
โครงสร้าง
พื้นฐานงาน
สร้างสรรค ์

2 2 4 4 6 

4) รางวัลผู้ประกอบการทั้งในระดับท้องถิ่นถึง
ระดับนานาชาติที่บ่งชี้ถึงความสามารถและ
ความส าเร็จในการน าเอาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมาใช้ในการเป็นผู้ประกอบการ 

ร้อยละของ
จ านวน 

ผู้ประกอบการ 

5 10 15 20 25 

5) ผลิตภัณฑ์ที่เป็นงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ
พัฒนาจากผู้เข้าบ่มเพาะธุรกิจ 

จ านวน
ผลิตภณัฑ์ที่เป็น
งานสร้างสรรค ์

3 6 12 12 12 

6) จ านวนเครือข่ายความร่วมมือกับ
ผู้เชี่ยวชาญ ปราชญ์ชาวบ้าน และศิลปินใน
พ้ืนที่ 

ร้อยละของ
ผู้ส าเร็จ
การศึกษาได้รับ
การจ้างงาน 

3 6 12 18 18 

7) เส้นทางการท่องเที่ยวที่ได้รับการศึกษาใน
จังหวัดภาคเหนือ 9 จังหวัด 

จ านวนเส้นทาง
การท่องเที่ยวท่ี
ได้รับการศึกษา 
 
 
 

4 4 4 4 4 
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เป้าหมายและตัวชี้วัดที่ส าคัญระดับกลยุทธ์ หน่วยนับ 
ปีงบประมาณ 

2566 2567 2568 2569 2570 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบและหลักสูตรเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติ 
เป้าหมายระดับกลยุทธ์ 
เพ่ือพัฒนาบุคคลนอกวัยเรียนที่ต้องการพัฒนาตนเองให้ทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป พร้อมทั้งการพัฒนาบัณฑิต
นักปฏิบัติ ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือรองับการเติบโตของธุรกิจตาม BCG model และ
พัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติให้มีทักษะสูงที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาโดยผ่านกระบวนการท างาน
ร่วมระหว่าง มทร.ล้านนา กับ ภาคอุตสาหกรรม (University Industry Linkage) 
แผนงานของกลยุทธ์ 
แผนงาน 6  จัดให้มีระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต Lifelong learning (Re-skills/Up-skills/New-

skills/Professional Development for Graduates) มีการพัฒนาระบบคลังหน่วยกิต (Credit 
Bank) 

แผนงาน 7  ระบบติดตามและพัฒนาเส้นทางอาชีพ (Career path) ของผู้เรียน (บัณฑิตนักปฏิบัติและการเป็น
ผู้ประกอบการใหม)่   

แผนงาน 8  แผนงานพัฒนาการจัดการศึกษาแบบบูรณาการการเรียนรู้กับการท างานร่วมกับสถานประกอบการ 
(CWIE)  

แผนงาน 9  สนับสนุนให้คณาจารย์และบุคลากรด้านการวิจัย ไปท าวิจัยร่วมกับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ซึ่งจะ
เปิดโอกาสให้อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมมีช่องทางได้รับความช่วยเหลือด้านเทคโนโลยีจาก
มหาวิทยาลัย (Talent Mobility)  

ตัวช้ีวัดที่ส าคัญระดับกลยุทธ์  
8) ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีทักษะสูงเพ่ือ
ยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของ
อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไทย  

จ านวนบัณฑติ 1,500 2,000 3,000 3,500 5,000 

9) วิชาที่เปิดโอกาสให้บุคคลนอกวัยเรียนเข้า
มา Re-skill Up-skill New-skill  

จ านวนผู้
ลงทะเบียน 

120 300 600 1,200 1,500 

10) ระบบติดตามและพัฒนาเส้นทางอาชีพ 
(Career path) ของผู้เรียน 

 พัฒนา
ระบบ 

มีระบบ มีระบบ มีระบบ มีระบบ 

11) หลักสูตรที่จัดการเรียนรู้ผ่านการ
ปฏิบัติงานจริงร่วมกับสถานประกอบการ 
(CWIE) 

จ านวนหลักสตูร 6 12 18 24 36 

12) คณาจารย์และบุคลากรด้านการวิจัยที่
เข้าร่วมโครงการ Talent Mobility  

จ านวนคน 6 6 6 6 6 

กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของภาคการผลิต 
เป้าหมายระดับกลยุทธ์ 
การพัฒนาและผลิตก าลังคนระดับสูงตามนโยบายของชุมชน ภาครัฐ และภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือรองับการเติบโตของธุรกิจตาม BCG model และพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติให้มี
ทักษะสูงที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาโดยผ่านกระบวนการท างานร่วมระหว่าง มทร.ล้านนา 
กับ ภาคอุตสาหกรรม (University Industry Linkage) 
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เป้าหมายและตัวชี้วัดที่ส าคัญระดับกลยุทธ์ หน่วยนับ 
ปีงบประมาณ 

2566 2567 2568 2569 2570 
แผนงานของกลยุทธ์ 
แผนงาน 10  แผนการการรับเข้าท่ีหลากหลายช่องทางโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง (การให้โอกาสความเสมอภาคทาง

การศึกษาให้กับกลุ่มผู้เปราะบาง) 
แผนงาน 11  สนับสนุนให้มีการเปิดหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม และสังคม เช่น 

หลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ 
แผนงาน 12  จัดการศึกษาและวิจัยร่วมระหว่าง มทร.ล้านนา อาชีวศึกษา และภาคการผลิตและบริการ (วิจัยทาง

การศึกษาร่วมกับภาคีเครือข่าย)  
แผนงาน 13  แผนงานการยกระดับและขยายผลศูนย์ประสานงานอาชีวะและเทคนิคศึกษาล้านนา (TVET Hub 

Lanna)  
แผนงาน 14  แผนงานศูนย์อบรมและทดสอบสมรรถนะคุณวุฒิวิชาชีพ 
แผนงาน 15  กลวิธีการเรียนรู้ (Didactic) และวิธีการวัดและประเมินประเมินผลเชิงสมรรถนะวิชาชีพ ส าหรับบัณฑิต

นักปฏิบัติ และผู้ประกอบการ  
แผนงาน 16  การพัฒนาหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่องที่เน้นการรับ ปวส. โมเดล 3+2 เข้ามาเรียนต่อในระบบ  
แผนงาน 17  การพัฒนาต้นแบบการจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษาแบบ Premium สู่การขยายผลการพัฒนา

การศึกษาอาชีวะทั่วประเทศ (Thai KOSEN) 
ตัวช้ีวัดที่ส าคัญระดับกลยุทธ์ 
13) หลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ จ านวนหลักสตูร

ใหม ่
2 2 2 2 2 

14) โครงการความร่วมมือระหว่าง มทร. 
ล้านนา กับอาชีวศึกษา ภาคธุรกิจและ
อุตสาหกรรม 

จ านวนโครงการ 10 10 10 10 10 

15) ความพึงพอใจของผู้จ้างงานบัณฑิตต่อ
สมรรถนะวิชาชีพ ทักษะ และการท างาน  

ร้อยละของ
บัณฑิตทีไ่ด้รบั
การประเมิน
ความพึงพอใจ  

80 90 90 95 95 

กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
เป้าหมายระดับกลยุทธ์ 
การพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาของ มทร. ล้านนา ให้เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ ถึงคุณภาพของนักศึกษา
ทั้งในระบบและนอกระบบที่เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติที่เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
แผนงานของกลยุทธ์ 
แผนงาน 18  มาตรฐานวิชาชีพ : มทร. ล้านนา ต้องการให้บุคลากรและนักศึกษามีหลักฐานเชิงประจักษ์ถึงความ

เชี่ยวชาญในทักษะวิชาชีพด้วยการส่งเสริมการการขอใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพ  
แผนงาน 19  พัฒนาระบบบริหารและระบบสารสนเทศท่ีเอ้ือต่อการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพ และมีข้อมูลที่

เพียงพอในการด าเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีคณะกรรมการฯ ก าหนดแนวทาง การให้
ความเห็นและข้อเสนอแนะ การตรวจสอบ การทบทวน และจัดท ารายงานคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย 
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เป้าหมายและตัวชี้วัดที่ส าคัญระดับกลยุทธ์ หน่วยนับ 
ปีงบประมาณ 

2566 2567 2568 2569 2570 
ตัวช้ีวัดที่ส าคัญระดับกลยุทธ์ 
16) ระบบประเมินและการออกใบรับรอง
มาตรฐาน 

จ านวนระบบ มีระบบ มีระบบ มีระบบ มีระบบ มีระบบ 

17) บุคลากรได้รับรองมาตรฐานวิชาชีพ ร้อยละของ
บุคลากรทั้งหมด 

50 60 70 80 90 

18)  ก า รประ เมิ นการประกั นคุณภาพ
การศึกษาอยู่ในระดับมหาวิทยาลัย 

ผลการประเมิน
คุณภาพ 

ระดับดี
มาก 

ระดับดี
มาก 

ระดับดี
มาก 

ระดับดี
มาก 

ระดับดี
มาก 

 

 

เป้าหมายและตัวช้ีวัดที่ส าคัญ (Objectives and  Key Performance Indicator) ระดับยุทธศาสตร์ 
เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ 

1)   เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม  
2)  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี 
3)  เพ่ือสร้างเครือข่ายวิจัยและนวัตกรรมในลักษณะจตุรภาคี 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมให้มุ่งสู่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมแห่งล้านนา ประกอบไปด้วย 2 กลยุทธ์ และ 11 แผนงานที่ใช้ขับเคลื่อน 
กลยุทธ์ 

กลยุทธ์ที่ 1  การพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม โครงสร้างพ้ืนฐานด้านการวิจัย เพ่ือ
สนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มที่ 2 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม   

กลยุทธ์ที ่2  การขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน ธุรกิจ และอุตสาหกรรมร่วมกับเครือข่าย 
 

เป้าหมายและตัวช้ีวัดที่ส าคัญ (Objectives and Key Performance Indicator) ระดับกลยุทธ์ 
เป้าหมายและตัวชี้วัดที่ส าคัญระดับ 

กลยุทธ์ 
หน่วยนับ 

ปีงบประมาณ 
2566 2567 2568 2569 2570 

กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม โครงสร้างพ้ืนฐานด้านการวิจัย เพื่อสนับสนุนการเป็น
มหาวิทยาลัยในกลุ่มที่ 2 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
เป้าหมายระดับกลยุทธ์ 
1) มทร. ล้านนา มีระบบสนับสนุนด้านการวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่พร้อมให้การสนับสนุนการ
ด าเนินงานของบุคลากร  

1.1) เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจของประเทศไทยตาม BCG model  
1.2) ส่งเสริมสมรรถนะการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมผ่านระบบ (UIL)  
1.3) ส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรัพยากรท้องถิ่นที่ผนวกเข้ากับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากสู่การแข่งขันในระดับสากล (Lannanization) 
1.4) ส่งเสริมให้เกิดเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีมูลค่าสู่การสร้างผู้ประกอบการ (Smart Entrepreneur) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมให้มุ่งสู่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแห่งล้านนา 
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เป้าหมายและตัวชี้วัดที่ส าคัญระดับ 
กลยุทธ์ 

หน่วยนับ 
ปีงบประมาณ 

2566 2567 2568 2569 2570 
2) มทร. ล้านนา เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าในด้านการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศ 
3) ผลงานด้านการวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม ได้รับการยอมรับในมาตรฐานการวิจัยทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 
แผนงานของกลยุทธ์ 
แผนงาน 20  พัฒนาแผนที่น าทาง ระบบบริหารจัดการ งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม และเผยแพร่ผลงาน

ระดับชาติและนานาชาติ  
แผนงาน 21  ขับเคลื่อนกลุ่มวิจัย หน่วยวิจัย นักวิจัยรุ่นใหม่ นักวิจัยรุ่นกลาง ระบบพ่ีเลี้ยงนักวิจัย และศูนย์ความเป็น

เลิศด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม  
แผนงาน 22  แผนงานจัดตั้งหน่วยงานดูแล ส่งเสริมและสนับสนุนการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาของ มทร. 

ล้านนา 
แผนงาน 23 ด าเนินการเชิงรุกในการยื่นขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาจากคณาจารย์และนักวิจัย การส่งเสริม

การใช้ประโยชน์ของทรัพย์สินทางปัญญาที่มีการจดทะเบียนคุ้มครอง การจัดสรรผลประโยชน์ และการ
ปกป้องสิทธิของผู้ประดิษฐ์คิดค้น 

แผนงาน 24 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการวิจัยและด้านนวัตกรรมที่มีความพร้อม ทันสมัย และครอบคลุมในทุก
ศาสตร์ที่เป็นความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย การจัดหาและบ ารุงรักษาเครื่องมือกลางที่ได้
มาตรฐานสากล การพัฒนาห้องปฏิบัติการสะอาด การจัดตั้งศูนย์ทดสอบกลางหรือศูนย์วิเคราะห์ที่ได้
มาตรฐานสากล 

แผนงาน 25  แผนงานพัฒนาระบบมาตรฐานด้านงานวิจัย รวมถึงจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และจรรยาบรรณการใช้
สัตว์ทดลอง (คน วิธีการ มาตรฐานการรับรอง) 

แผนงาน 26   แผนงานยกระดับผู้ประกอบการด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เช่น โครงการ ITAP and IRPUS 
ตัวช้ีวัดที่ส าคัญระดับกลยุทธ์ 
19) โครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยที่ดี
เพียงพอสนับสนุนการวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี 
และนวัตกรรม  

ความพึงพอใจ
ของนักวิจัย 

70 80 90 90 90 

20) ทรัพย์สินทางปัญญาที่ยื่นขอจดทะเบียน จ านวน
ทรัพย์สินทาง
ปัญญา 

60 120 150 200 250 

21) ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมเข้าร่วม
โครงการ ยกระดับผู้ประกอบการด้วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม เช่น โครงการ ITAP 
and IRPUS 

จ านวนภาค
ธุรกิจและ
อุตสาหกรรม 

12 12 24 24 24 

กลยุทธ์ที่ 2 การขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน ธุรกิจ และอุตสาหกรรมร่วมกับเครือข่าย 
เป้าหมายระดับกลยุทธ์ 
เพ่ือสร้าง Platform การด าเนินงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมร่วมกันกับเครือข่ายจตุรภาคี สู่การส่งเสริม
สมรรถนะการแข่งขันของธุรกิจชุมชนและภาคอุตสาหกรรม 
แผนงานของกลยุทธ์ 
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เป้าหมายและตัวชี้วัดที่ส าคัญระดับ 
กลยุทธ์ 

หน่วยนับ 
ปีงบประมาณ 

2566 2567 2568 2569 2570 
แผนงาน 27 การจัดท าแผนที่งานวิจัย (Research Mapping)  และการสร้างแผนที่ความรู้ (Knowledge Mapping) 

ของมหาวิทยาลัย เพ่ือน าไปก าหนดเป็นนโยบายและทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัยต่อไป 
แผนงาน 28 สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยกับมหาวิทยาลัยชั้นน าหรือนักวิจัยชั้นน าของโลก โดยเฉพาะกับ

มหาวิทยาลัยคู่ความร่วมมือในสาขาท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมไทยและสังคมโลก และสอดคล้องกับความ
โดดเด่นด้านการวิจัยของ มทร. ล้านนา 

แผนงาน 29 สนับสนุนการวิจัยเชิงบูรณาการระหว่างศาสตร์ หรือการรวมกลุ่มวิจัยสาขาต่างๆ ให้เป็นคลัสเตอร์วิจัย 
หรอืศูนย์วิจัยที่เน้นการวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อพัฒนาชุมชน ธุรกิจ และอุตสาหกรรม
ที่ส าคัญของประเทศและอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

แผนงาน 30 พัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้สามารถผลิตผลงานที่มีคุณภาพสนับสนุนการความเป็นเลิศด้านการวิจัยของ
แต่ละบุคคล ผ่านกลไกต่างๆ ของที่มหาวิทยาลัยจัดไว้ เช่น การพัฒนานักวิจัยใหม่ นักวิจัยรุ่นกลาง และ
นักวิจัยอาวุโสอย่างต่อเนื่อง มีระบบพ่ีเลี้ยงนักวิจัย (mentor) คอยให้ค าแนะน า 

แผนงาน 31  การจัดกิจกรรมให้นักเรียนในล้านนาภายใต้โครงการ “ค่ายวิชาการ” เพ่ือปลูกฝัง สร้างจิตส านึกใน
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับประเด็นส าคัญของชุมชน ประเทศชาติ และสังคมโลก อาทิเช่น ประเด็นที่
เกี่ยวกับ BCG การเป็นผู้ประกอบการ โครงการฟ้ืนฟูล้านนา (Lanna Revitalization) โครงการล้านนา
สร้างสรรค์ เป็นต้น 

ตัวช้ีวัดที่ส าคัญระดับกลยุทธ์ 
22) งบประมาณจากท่ีสนับสนุนงานวิจัย 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากแหล่งทุน
ภายนอก 

ต่อหัวบุคลากร 
(บาท) 

100,000 300,000 400,000 500,000 มากกว่า 
500,000 

23) ผลงานทางวิชาการที่เกิดจากงานวิจัย
และได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติและ
นานาชาติ 

จ านวนผลงาน 500 600 700 800 1,000 

 

 
เป้าหมายและตัวชี้วัดที่ส าคัญ (Objectives and Key Performance Indicator) ระดับยุทธศาสตร์ 
เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ 

1)  เพ่ือพัฒนาความเป็นเลิศของพ้ืนที่จัดการศึกษาตามเอกลักษณ ์
2)  เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของสังคมในพ้ืนที่โดยใช้

ศักยภาพโครงสร้างของมหาวิทยาลัยแต่ละพ้ืนที่ 
3)  เพ่ือสร้างเครือข่ายการท างานร่วมในระดับท้องถิ่นเพ่ือยกระดับ และลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
4)  ส่งเสริมการน าเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานราก 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาความเป็นเลิศของพื้นที่ตามเอกลักษณ์ (Identity) ให้สามารถตอบสนอง
ความต้องการของชุมชนและลดความเหลื่อมล้ าของสังคม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาความเป็นเลิศของพ้ืนที่ตามเอกลักษณ์ (Identity) ให้สามารถตอบสนอง
ความต้องการของชุมชนและลดความเหลื่อมล้ าของสังคม ประกอบไปด้วย 2 กลยุทธ์ และ 9 แผนงานที่ใช้
ขับเคลื่อน 
กลยุทธ์  

กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตให้สังคมและการค้นหาเทคโนโลยีที่ เป็นธงน า 
(Technology flagship) ของแต่ละพ้ืนที่ 

กลยุทธ์ที่ 2  การพัฒนาชุมชนและอุตสาหกรรมด้วยองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัย 
 

เป้าหมายและตัวชี้วัดที่ส าคัญ (Objectives and Key Performance Indicator) ระดับกลยุทธ์ 

เป้าหมายและตัวชี้วัดที่ส าคัญระดับกลยุทธ์ หน่วยนับ 
ปีงบประมาณ 

2566 2567 2568 2569 2570 
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตให้สังคมและการค้นหาเทคโนโลยีที่เป็นธงน า (Technology flagship) 

ของแต่ละพ้ืนที่ 
เป้าหมายระดับกลยุทธ์ 
1) เพ่ือสร้างเอกลักษณ์และสร้าง core value ในแต่ละพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัย 
2) เพ่ือสร้างความเป็นเลิศที่แสดงเอกลักษณ์ของแต่ละพ้ืนที่ 
ให้ขับเคลื่อนกลุ่มความเชี่ยวชาญตามเอกลักษณ์ของพ้ืนที่ให้ไปสู่เป้าหมายตามแผนพัฒนาความเป็นเลิศ  
แผนงานของกลยุทธ์ 
แผนงาน 32  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของสังคม จากองค์ความรู้ของ มทร.ล้านนา เช่น อุทยานการเกษตร 

Living museum, edutainment พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา เป็นต้น 
แผนงาน 33  การรวบรวมองค์ความรู้ ภูมิปัญญา ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับ BCG  
แผนงาน 34  การจัดท าฐานข้อมูลของภูมิปัญญา ทุนทางวัฒนธรรม ทรัพยากร และปราชญ์ชุมชนของล้านนา 
แผนงาน 35 พัฒนาระบบสารสนเทศให้เป็นแหล่งอ้างอิงข้อมูลที่ส าคัญของภูมิภาคด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

จัดท าฐานข้อมูล รวบรวมองค์ความรู้งานวิจัยด้านศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น สถาปัตยกรรม 
กลุ่มชาติพันธุ์ของไทย และอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

แผนงาน 36 พัฒนา Flagship ของแต่ละพ้ืนที่ 
ตัวช้ีวัดที่ส าคัญระดับกลยุทธ์ 
24) แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของสังคม จ านวนแหล่ง

เรียนรูต้ลอด
ชีวิต (นับแบบ
สะสม) 

6 12 18 18 18 

25) องค์ความรู้ ภูมิปัญญา ที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับ BCG  

จ านวนองค์
ความรู ้ 200 250 300 350 400 

26) ความพึงพอใจในการใช้ประโยชน์จาก
ระบบฐานข้อมูล  

ระดับความพึง
พอใจ  80 85 90 90 90 

กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาชุมชนและอุตสาหกรรมด้วยองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัย 
เป้าหมายระดับกลยุทธ์ 
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เพ่ือสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สามารถแก้ไขปัญหาสังคม ชุมชน และอุตสาหกรรม เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ
สังคมของชุมชนและอุตสาหกรรม 
แผนงานของกลยุทธ์ 
แผนงาน 37 จัดท าโครงการชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง เครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนในพ้ืนที่ที่มีพ้ืนที่

การศึกษาของ มทร. ล้านนาตั้งอยู่ โดยท าการศึกษาปัญหาของชุมชน และด าเนินโครงการวิจัย พัฒนา
เทคโนโลยี และนวัตกรรม และน าองค์ความรู้ของ มทร. ล้านนา ผสมผสานกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเข้าไปแก้ปัญหาให้เกิดความยั่งยืน 

แผนงาน 38  จัดท าโครงการอุตสาหกรรมต้นแบบในพื้นที่ที่มีพ้ืนที่การศึกษาของ มทร. ล้านนาตั้งอยู่เพื่อเป็นต้นแบบ
ให้กับผู้ประกอบการหรือวิสาหกิจชุมชนน าไปปรับประยุกต์ใช้ในการจัดตั้งธุรกิจต่อไป 

แผนงาน 39 แผนงานใต้ร่มพระบารมี  
แผนงาน 40  จัดท าโครงการ University outlet & market place (Online and onsite marketing) 
ตัวช้ีวัดที่ส าคัญระดับกลยุทธ์ 
27) ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาจาก มทร. 
ล้านนา  

จ านวนชุมชน 
6 12 18 24 30 

28) อุตสาหกรรมที่ได้รับการพัฒนาจาก มทร. 
ล้านนา  

จ านวน
อุตสาหกรรม 6 12 18 24 30 

29) ความพึงใจของผู้ใช้บริการของ 
university outlet & market place 

ระดับความพึง
พอใจ  80 85 90 90 95 

 
เป้าหมายและตัวช้ีวัดที่ส าคัญ (Objectives and Key Performance Indicator) 
เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ 

1)  เพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรมีธรรมาภิบาลมากขึ้นภายใต้แผนพัฒนาความเป็นเลิศของ
มหาวิทยาลัยในการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย 

2) บุคลากรมีความพึงพอใจในการสื่อสารองค์กรของมหาวิทยาลัย 
3) พัฒนากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่ประชาคมมีส่วนร่วมในการด าเนินการ 
4) มีระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ในทุกภารกิจของมหาวิทยาลัยทั้งด้านการบริหารจัดการ การเรียนการ

สอน การวิจัยและบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
5)  การยอมรับในระดับนานาชาติด้านวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม เพ่ือการพัฒนาชุมชนและ

อุตสาหกรรม 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาปัจจัยเอ้ือ (Enabler development) ต่อความส าเร็จในการบริหาร
องค์กรสู่ความเป็นเลิศ ประกอบไปด้วย 3 กลยุทธ์ และ 9 แผนงานที่ใช้ขับเคลื่อน 
กลยุทธ์ 

กลยุทธ์ที่ 1  การปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรให้มีธรรมาภิบาล  
กลยุทธ์ที่ 2  การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาปัจจัยเอื้อ (Enabler development) ต่อความส าเร็จในการบริหารองค์กร
สู่ความเป็นเลิศ 
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กลยุทธ์ที่ 3  ความเป็นนานาชาติของ มทร. ล้านนา 
 
เป้าหมายและตัวช้ีวัดที่ส าคัญ (Objectives and Key Performance Indicator) ระดับกลยุทธ์ 

เป้าหมายและตัวชี้วัดที่ส าคัญระดับกลยุทธ์ หน่วยนับ 
ปีงบประมาณ 

2566 2567 2568 2569 2570 
กลยุทธ์ที่ 1  การปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรให้มีธรรมาภิบาล  
เป้าหมายระดับกลยุทธ์ 
เพ่ือการปรับปรุงกลไกการบริหารองค์กรให้มีธรรมาภิบาล เปิดโอกาสให้ประชาคมภายในมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการทุกข้ันตอน  
แผนงานของกลยุทธ์ 
แผนงาน 41  แผนงานสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการบริหารจัดการบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาลผ่านการพัฒนา

ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับ ตลอดจน การพัฒนาผู้บริหารรุ่นใหม่ รุ่นกลาง และรุ่นอาวุโส เพ่ือ
เตรียมการเข้ามาช่วยกันขับเคลื่อน มทร. ล้านนา ได้อย่างต่อเนื่องต่อไปในอนาคต (ลานต้นปีบ) 

แผนงาน 42  พัฒนาระบบการสื่อสารองค์กรที่ดีและมีประสิทธิภาพที่จะท าให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันระหว่าง
ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ทีม่ีส่วนได้ส่วนเสีย 

แผนงาน 43  แผนงานการสร้างนิเวศน์การท างานที่ดี การปรับโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสม  พัฒนากลไกการบริหาร
องค์กร / จัดท าข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ  

แผนงาน 44  จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมภารกิจหลักและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่กระทบต่อ
คณะ/มหาวิทยาลัย พร้อมทั้งมีการจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรม 

แผนงาน 45 ขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์ การเงินและงบประมาณ 
แผนงาน 46  Talent Club เป็นโครงการคัดเลือกบุคลากรที่มีศักยภาพจากระบบฐานข้อมูลของบุคลากร มทร.

ล้านนา มาช่วยในการด าเนินการปฏิรูปมหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนาความเป็นเลิศ 
 
แผนงาน 47  พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลที่สามารถจูงใจให้อาจารย์ที่มีความรู้ ความสามารถทั้งชาวไทยและ

ต่างประเทศมาท างานที่มหาวิทยาลัย ตลอดจนการรักษาอาจารย์และบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญให้มี
ก าลังใจที่จะท างานด้วยความทุ่มเทให้กับมหาวิทยาลัยไปต่อเนื่อง 

แผนงาน 48  พัฒนาระบบการประเมินสมรรถนะของบุคลากรที่สอดคล้องกับบทบาทในหน้าที่ของแต่ละต าแหน่งและ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย พร้อมทั้งเชิดชูเกียรติและมอบรางวัลให้แก่บุคลากรที่
มีสมรรถนะดีเด่นในแต่ละด้าน 

ตัวช้ีวัดที่ส าคัญระดับกลยุทธ์ 
30) ความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการของ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย  

ระดับความพึง
พอใจ 

80 85 90 90 90 

31) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

ระดับความพึง
พอใจ 

80 85 90 90 90 

กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนา Digital University Transformation 
เป้าหมายระดับกลยุทธ์ 
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยทีค่รอบคลุมทุกภารกิจ 
แผนงานของกลยุทธ์ 
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เป้าหมายและตัวชี้วัดที่ส าคัญระดับกลยุทธ์ หน่วยนับ 
ปีงบประมาณ 

2566 2567 2568 2569 2570 
แผนงาน 49  ขับเคลื่อนตามแผนกลยุทธ์ Digital University Transformation  
แผนงาน 50  พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนด้วย 

SDGs  
แผนงาน 51  พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี Digital หรือระบบ RFID มาสนับสนุนการบริหารจัดการที่มี

ประสิทธิภาพ อาทิ ระบบการจัดเก็บครุภัณฑ์ เครื่องมือหรืออุปกรณ์การศึกษา การจัดเก็บหนังสือ เป็น
ต้น 

ตัวช้ีวัดที่ส าคัญระดับกลยุทธ์ 
32) ระดับความพึงพอใจของบุคลากรในการใช้
ระบบฐานข้อมูลและการปรับเปลี่ยนความเป็น
ดิจิทัลของมหาวิทยาลัย  

ระดับความพึง
พอใจ 

80 85 90 90 90 

กลยุทธ์ที่ 3 ความเป็นนานาชาติของ มทร. ล้านนา 
เป้าหมายระดับกลยุทธ์ 
มทร. ล้านนา ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติด้านวิชาการ วิจั ย และนวัตกรรม เพ่ือการพัฒนาชุมชนและ
อุตสาหกรรม 
แผนงานของกลยุทธ์ 
แผนงาน 52  การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในระดับนานาชาติเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การ

เป็นที่รู้จักในสังคมนานาชาติ  
แผนงาน 53 การเข้าสู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย Times Higher Education World University Rankings 

(Sustainable cities and community) 
ตัวช้ีวัดที่ส าคัญระดับกลยุทธ์ 
33) การจัดอันดับที่ดีขึ้นในด้านนวัตกรรม 
(Time Higher Education: THE) ของ
มหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติ 

อันดับของ
มหาวิทยาลยั 

เข้าร่วม
การจัด
อันดับ 

เข้าร่วม
การจัด
อันดับ 

อันดับที่ 
2,000-
1,500 

อันดับที่ 
1,500-
1,000 

อันดับที่ 
1,000-
600 

 
2.3.4 การวิเคราะโอกาสประสบความส าเร็จและความเสี่ยงของแผนแผนพัฒนาความเป็นเลิศ 

วัดความสามารถ ที่จะด าเนินการให้วัตถุประสงค์ของงานประสบความส าเร็จ ภายใต้การตัดสินใจ 
งบประมาณ ก าหนดเวลา และข้อจ ากัดด้านเทคนิคและกฎระเบียบ เช่น การจัดท าโครงการกิจกรรม ที่จะ
ด าเนินการเรื่องใดเรื่องหนึ่งในอนาคต โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด มาด าเนินการให้ประสบความส าเร็จ 
ภายใต้กรอบเวลาอันจ ากัด ซึ่งเป็นก าหนดการปฏิบัติการในอนาคต ความเสี่ยงจึงอาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา อัน
เนื่องมาจากความไม่แน่นอน และความจ ากัดของทรัพยากรโครงการ ผู้บริหารโครงการจึงต้องจัดการความ
เสี่ยงของโครงการ เพ่ือให้ปัญหาของโครงการลดน้อยลง และสามารถด าเนินการให้ประสบความส าเร็จ ตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพการจัดการความเสี่ยงหรือ การบริหารความเสี่ยง (Risk 
management) คือ การจัดการความเสี่ยง ทั้งในกระบวนการในการวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk analysis) การ
ประเมินความเสี่ยง (Risk assessment) การดูแล ตรวจสอบ และควบคุมความเสี่ยงที่สัมพันธ์กับกิจกรรม 
หน้าที่และกระบวนการท างานเพ่ือให้องค์กรลดความเสียหายจากความเสี่ยงมากท่ีสุด
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2.3.5 แผนปฏิบัติการรายปี (น าไปสู่การเขียนข้อเสนอโครงการ เพื่อขอรับจัดสรรงบประมาณพิเศษในแต่ละปี ซึ่งต้องสอดคล้องกับการวิเคราะห์ในข้อ 2.3.3) 
 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน มทร.ล้านนา 
ปีงบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
รวม 2566 2567 2568 2569 2570 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาวิชาชีพ
ตามอัตลักษณ์ (Unique) บัณฑตินักปฏิบัติ และ
ผู้ประกอบการ บนพื้นฐานเทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้
ตอบสนองเศรษฐกจิและสังคม 

339,650,000 83,750,000 61,300,000 62,000,000 64,100,000 68,500,000 รองอธิการบดีที่
ดูแลด้าน
วิชาการ /คณะ/
วิทยาลัย/ศูนย์
พัฒนาความเป็น
เลิศฯ 

แผนงาน 1 สร้างจิตวิญญาณ และปลูกฝังการเป็น
ผู้ประกอบการให้แก่นักศึกษาและผู้ที่สนใจ พัฒนา
กระบวนการบม่เพาะวสิาหกิจในมหาวิทยาลัย ผ่าน
โครงการสถานประกอบการในโรงเรียน (Factory in 
School, Farm in School และ Entrepreneurial 
School)  

30,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 

แผนงาน 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานส าหรับการสร้างสรรค์ 
(Creative Infrastructure) เพื่อพัฒนาให้ มทร.ล้านนา 
เป็นศูนย์กลางของเศรษฐกิจสรา้งสรรค์ของล้านนา 

18,000,000 2,000,000 2,000,000 4,000,000 4,000,000 6,000,000 

แผนงาน 3 ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้แก่
ผู้ประกอบการในพ้ืนท่ี ด้วยการพฒันาทักษะและองค์
ความรู้ในการสร้างสรรค์สินค้าและบริการรูปแบบใหม่ใหม้ี
จุดเด่น และสามารถต่อยอดด้วยความคิด การประดิษฐ์ 
และนวัตกรรม และภมูิปัญญาไทย ด้วยการสร้างแบรนด์
ของตนเอง ท่ีสามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม และสร้างรายได้ ไป
แข่งขันได้ในตลาดโลก 

13,500,000 900,000 1,800,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 
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ยุทธศาสตร์/แผนงาน มทร.ล้านนา 
ปีงบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
รวม 2566 2567 2568 2569 2570 

แผนงาน 4 สร้างเครือข่ายความรว่มมือกับผู้เช่ียวชาญ 
ปราชญ์ชาวบ้าน และศลิปินในพ้ืนที่ รวบรวมองค์ความรู้ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม
ด้านเศรษฐกิจสรา้งสรรค ์

8,550,000 450,000 900,000 1,800,000 2,700,000 2,700,000 

แผนงาน 5 พัฒนาให้ มทร. ล้านนา เป็นศูนย์กลางความ
เป็นเลิศด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวของล้านนา และ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ให้กับจังหวัดต่างๆ ใน
ภาคเหนือโดยความร่วมมือกับท้องถิ่นและส่วนราชการ 

10,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 

แผนงาน 6 จัดให้มีระบบการเรยีนรู้ตลอดชีวิต Lifelong 
learning (Re-skills/Up-skills/New-skills/Professional 
Development for Graduates) มีการพัฒนาระบบคลัง
หน่วยกิต (Credit Bank) 

5,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

แผนงาน 7 ระบบติดตามและพัฒนาเส้นทางอาชีพ 
(Career path) ของผู้เรยีน (บัณฑตินักปฏิบัติและการเป็น
ผู้ประกอบการใหม่) 

5,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

แผนงาน 8 แผนงานพัฒนาการจดัการศึกษาแบบบรูณา
การการเรียนรู้กบัการท างานร่วมกับสถานประกอบการ 
(CWIE)  

19,200,000 1,200,000 2,400,000 3,600,000 4,800,000 7,200,000 

แผนงาน 9 สนับสนุนให้คณาจารย์และบุคลากรด้านการ
วิจัย ไปท าวิจัยร่วมกับภาคธรุกิจและอุตสาหกรรม ซึ่งจะ
เปิดโอกาสให้อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมมี
ช่องทางได้รับความช่วยเหลือด้านเทคโนโลยจีาก
มหาวิทยาลยั  (Talent Mobility) 

12,000,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 
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ยุทธศาสตร์/แผนงาน มทร.ล้านนา 
ปีงบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
รวม 2566 2567 2568 2569 2570 

แผนงาน 10 แผนการการรับเข้าที่หลากหลายช่องทางโดย
ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และการพัฒนาระบบการศึกษาเพื่อ
รองรับผู้เรียนนอกวัยเรียน 

5,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

แผนงาน 11 สนับสนุนให้มีการเปดิหลักสูตรทีต่อบสนอง
ความต้องการของภาคธุรกจิ อุตสาหกรรม และสังคม เช่น 
หลักสตูรบณัฑิตพันธุ์ใหม ่

40,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 

แผนงาน 12 จัดการศึกษาและวิจยัร่วมระหว่าง มทร.
ล้านนา อาชีวศึกษา และภาคการผลิตและบริการ (วิจัยทาง
การศึกษาร่วมกับภาคีเครือข่าย) 

25,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 

แผนงาน 13 แผนงานการยกระดบัและขยายผลศูนย์
ประสานงานอาชีวะและเทคนคิศึกษาล้านนา (TVET Hub 
Lanna)  

15,000,000 10,000,000 5,000,000 - - - 

แผนงาน 14 แผนงานศูนย์อบรมและทดสอบสมรรถนะ
คุณวุฒิวิชาชีพ 

10,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 

แผนงาน 15 กลวิธีการเรียนรู้ (Didactic) และวิธีการวดั
และประเมินประเมินผลเชิงสมรรถนะวิชาชีพ ส าหรับ
บัณฑิตนักปฏิบัติ และผูป้ระกอบการ 

5,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

แผนงาน 16 การพัฒนาหลักสูตรปริญญาตรตี่อเนื่องที่เน้น
การรับ ปวส. โมเดล 3+2 เข้ามาเรียนต่อในระบบ 

5,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

แผนงาน 17 การพัฒนาต้นแบบการจัดการศึกษาระดับ
อาชีวศึกษาแบบ Premium สู่การขยายผลการพัฒนา
การศึกษาอาชีวะทั่วประเทศ (Thai KOSEN) 

15,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 

แผนงาน 18 มาตรฐานวิชาชีพ : มทร. ล้านนา ต้องการให้
บุคลากรและนักศึกษามีหลักฐานเชิงประจักษ์ถึงความ

5,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 
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ยุทธศาสตร์/แผนงาน มทร.ล้านนา 
ปีงบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
รวม 2566 2567 2568 2569 2570 

เชี่ยวชาญในทักษะวิชาชีพด้วยการส่งเสริมการการขอ
ใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพ 

แผนงาน 19 พัฒนาระบบบริหารและระบบสารสนเทศท่ี
เอื้อต่อการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพ และมีข้อมลูที่
เพียงพอในการด าเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา มี
คณะกรรมการฯ ก าหนดแนวทาง การให้ความเห็นและ
ข้อเสนอแนะ การตรวจสอบ การทบทวน และจัดท า
รายงานคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

55,000,000 30,000,000 10,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการบริหารงานวิจัยและ
นวัตกรรมให้มุ่งสู่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
แห่งล้านนา 

320,000,000 64,000,000 64,000,000 64,000,000 64,000,000 64,000,000 รองอธิการบดีที่
ดูแลด้านวจิัย
บริการวิชาการ 
/คณะ/
วิทยาลัย/ศูนย์
พัฒนาความเป็น
เลิศฯ 

แผนงาน 20 พัฒนาแผนที่น าทาง ระบบบริหารจดัการ 
งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม และเผยแพรผ่ลงาน
ระดับชาติและนานาชาติ  

5,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

แผนงาน 21 ขับเคลื่อนกลุ่มวิจัย หน่วยวิจัย นักวิจัยรุ่นใหม่ 
นักวิจัยรุ่นกลาง ระบบพี่เลีย้งนักวิจัย และศูนย์ความเป็น
เลิศดา้นเทคโนโลยีและนวตักรรม 

120,000,000 24,000,000 24,000,000 24,000,000 24,000,000 24,000,000 

แผนงาน 22 แผนงานจัดตั้งหน่วยงานดูแล ส่งเสริมและ
สนับสนุนการจดทะเบียนทรัพยส์นิทางปัญญาของ มทร. 
ล้านนา 

5,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 
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ยุทธศาสตร์/แผนงาน มทร.ล้านนา 
ปีงบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
รวม 2566 2567 2568 2569 2570 

แผนงาน 23 ด าเนินการเชิงรุกในการยื่นขอจดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญาจากคณาจารย์และนักวิจัย การส่งเสรมิ
การใช้ประโยชน์ของทรัพย์สินทางปัญญาที่มีการจด
ทะเบียนคุ้มครอง การจัดสรรผลประโยชน์ และการปกป้อง
สิทธิของผู้ประดิษฐ์คิดค้น 

10,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 

แผนงาน 24 พัฒนาระบบนิเวศน์และโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านการวิจัยและด้านนวัตกรรมทีม่ีความพร้อม ทันสมัย 
และครอบคลุมในทุกศาสตร์ที่เป็นความเชี่ยวชาญของ
มหาวิทยาลยั การจัดหาและบ ารุงรักษาเครื่องมือกลางที่ได้
มาตรฐานสากล การพัฒนาห้องปฏิบัติการสะอาด การ
จัดตั้งศูนย์ทดสอบกลางหรือศูนย์วเิคราะห์ที่ได้
มาตรฐานสากล 

50,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 

แผนงาน 25 แผนงานพัฒนาระบบมาตรฐานด้านงานวิจัย 
รวมถึงจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ์และจรรยาบรรณการใช้
สัตว์ทดลอง (คน วิธีการ มาตรฐานการรับรอง)  

25,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 

แผนงาน 26 แผนงานยกระดับผูป้ระกอบการด้วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม เช่น โครงการ ITAP and IRPUS  

38,400,000 4,800,000 4,800,000 9,600,000 9,600,000 9,600,000 

แผนงาน 27 การจัดท าแผนท่ีงานวิจัย (Research 
Mapping)  และการสร้างแผนท่ีความรู้ (Knowledge 
Mapping) ของมหาวิทยาลยั เพื่อน าไปก าหนดเป็นนโยบาย
และทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัยต่อไป 

5,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 
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ยุทธศาสตร์/แผนงาน มทร.ล้านนา 
ปีงบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
รวม 2566 2567 2568 2569 2570 

แผนงาน 28 สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยกับ
มหาวิทยาลยัชั้นน าหรือนักวิจัยชั้นน าของโลก โดยเฉพาะ
กับมหาวิทยาลยัคู่ความร่วมมือในสาขาท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
สังคมไทยและสังคมโลก และสอดคล้องกับความโดดเด่น
ด้านการวิจัยของ มทร. ล้านนา 

25,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 

แผนงาน 29 สนับสนุนการวิจยัเชิงบูรณาการระหวา่ง
ศาสตร์ หรือการรวมกลุ่มวิจัยสาขาต่างๆ ให้เป็นคลัสเตอร์
วิจัย หรือศูนย์วิจัยที่เน้นการวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และ
นวัตกรรม เพื่อพัฒนาชุมชน ธุรกิจ และอุตสาหกรรมที่
ส าคัญของประเทศและอนุภูมภิาคลุ่มน้ าโขง 

25,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 

แผนงาน 30 พัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้สามารถผลิตผล
งานท่ีมีคุณภาพสนับสนุนการความเป็นเลิศด้านการวิจัย
ของแต่ละบุคคล ผ่านกลไกตา่งๆ ของที่มหาวิทยาลัยจัดไว้ 
เช่น การพัฒนานักวิจัยใหม่ นักวิจยัรุ่นกลาง และนักวิจัย
อาวุโสอย่างต่อเนื่อง มีระบบพี่เลี้ยงนักวิจัย (mentor) คอย
ให้ค าแนะน า 

25,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 

แผนงาน 31 การจัดกิจกรรมให้นกัเรียนในล้านนาภายใต้
โครงการ “ค่ายวิชาการ” เพื่อปลกูฝัง สร้างจิตส านึกใน
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับประเด็นส าคัญของชุมชน 
ประเทศชาติ และสังคมโลก อาทิเช่น ประเด็นท่ีเกี่ยวกับ 
BCG การเป็นผู้ประกอบการ โครงการฟื้นฟูล้านนา (Lanna 
Revitalization) โครงการล้านนาสร้างสรรค์ เป็นต้น 

25,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 
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ยุทธศาสตร์/แผนงาน มทร.ล้านนา 
ปีงบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
รวม 2566 2567 2568 2569 2570 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาความเป็นเลิศของพ้ืนที่ตาม
เอกลักษณ์ (Identity) ให้สามารถตอบสนองความ
ต้องการของชุมชนและลดความเหลื่อมล้ าของสังคม 

432,500,000 105,000,000 98,000,000 96,500,000 66,500,000 66,500,000 ผู้ช่วยอธิการบดี
พืน้ท่ี 

แผนงาน 32 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของสังคม จาก
องค์ความรู้ของ มทร.ล้านนา เช่น อุทยานการเกษตร 
Living museum, edutainment พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ
วิทยา เป็นต้น 

190,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 20,000,000 20,000,000 

แผนงาน 33 การรวบรวมองค์ความรู้ ภูมปิัญญา ท่ี
เกี่ยวข้องกบัการพัฒนาเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับ BCG  

15,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 

แผนงาน 34 การจัดท าฐานข้อมูลของภูมิปัญญา ทุนทาง
วัฒนธรรม ทรัพยากร และปราชญ์ชุมชนของล้านนา 

6,500,000 3,000,000 2,000,000 500,000 500,000 500,000 

แผนงาน 35 พัฒนาระบบสารสนเทศให้เป็นแหล่งอ้างอิง
ข้อมูลที่ส าคญัของภูมิภาคด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
จัดท าฐานข้อมูล รวบรวมองค์ความรู้งานวิจัยด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม ภูมปิัญญาท้องถิ่น สถาปัตยกรรม กลุ่มชาติพันธ์ุ
ของไทย และอนุภูมภิาคลุ่มน้ าโขง 

10,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 

แผนงาน 36 พัฒนา Flagship ของแต่ละพื้นท่ี 36,000,000 12,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 
แผนงาน 37 จัดท าโครงการชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง เครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนในพื้นที่ท่ีมีพื้นท่ี
การศึกษาของ มทร. ล้านนาตั้งอยู่ โดยท าการศึกษาปญัหา
ของชุมชน และด าเนินโครงการวิจยั พัฒนาเทคโนโลยี และ
นวัตกรรม และน าองค์ความรู้ของ มทร. ล้านนา ผสมผสาน
กับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้าไปแก้ปัญหาให้เกิด
ความยั่งยืน 

50,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 
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ยุทธศาสตร์/แผนงาน มทร.ล้านนา 
ปีงบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
รวม 2566 2567 2568 2569 2570 

แผนงาน 38 จัดท าโครงการอุตสาหกรรมต้นแบบในพ้ืนท่ีที่
มีพื้นท่ีการศึกษาของ มทร. ล้านนาตั้งอยู่เพื่อเป็นต้นแบบ
ให้กับผู้ประกอบการหรือวสิาหกิจชุมชนน าไปปรับ
ประยุกต์ใช้ในการจดัตั้งธุรกิจต่อไป 

50,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 

แผนงาน 39 แผนงานใต้ร่มพระบารมี  50,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 

แผนงาน 40 จัดท าโครงการ University outlet & 
market place (Online and onsite marketing)   

25,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาปัจจัยเอื้อ (Enabler 
development) ต่อความส าเร็จในการบริหารองค์กรสู่
ความเป็นเลิศ 

110,500,000 36,500,000 18,500,000 18,500,000 18,500,000 18,500,000 รองอธิการบดีที่
ดูแลด้าน
นโยบายและ
แผน/รอง
อธิการบดีที่ดูแล
ด้านบริหาร/
คณะ/วิทยาลยั/
สถาบัน/ส านัก/
พื้นที ่

แผนงาน 41 แผนงานสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการบริหาร
จัดการบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาลผ่านการพัฒนา
ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับ ตลอดจน การพัฒนา
ผู้บริหารรุ่นใหม่ รุ่นกลาง และรุ่นอาวุโส เพื่อเตรียมการเข้า
มาช่วยกันขับเคลื่อน มทร. ล้านนา ได้อย่างต่อเนื่องต่อไป
ในอนาคต (ลานต้นปีบ) 

10,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 

แผนงาน 42 พัฒนาระบบการสื่อสารองค์กรที่ดีและมี
ประสิทธิภาพที่จะท าให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน
ระหว่างผู้บริหาร ผู้ปฏิบตัิงาน และผู้ที่มสี่วนไดส้่วนเสีย 

5,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

แผนงาน 43 แผนงานการสรา้งนิเวศน์การท างานท่ีดี การ
ปรับโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสม  พัฒนากลไกการบริหาร
องค์กร / จัดท าข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ  

5,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 
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ยุทธศาสตร์/แผนงาน มทร.ล้านนา 
ปีงบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
รวม 2566 2567 2568 2569 2570 

แผนงาน 44 Talent Club เป็นโครงการคัดเลือกบุคลากร
ที่มีศักยภาพจากระบบฐานข้อมลูของบุคลากร มทร.ล้านนา 
มาช่วยในการด าเนินการปฏริูปมหาวิทยาลัยตาม
แผนพัฒนาความเป็นเลิศ  

5,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

แผนงาน 45 จัดท าแผนบริหารความเสีย่งท่ีครอบคลมุ
ภารกิจหลักและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงท่ีกระทบต่อ
คณะ/มหาวิทยาลัย พร้อมทั้งมีการจัดการความเสี่ยงอย่าง
เป็นรูปธรรม 

5,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

แผนงาน 46 ขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์ การเงินและ
งบประมาณ 

5,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

แผนงาน 47 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลที่สามารถจูงใจ
ให้อาจารย์ที่มีความรู้ ความสามารถท้ังชาวไทยและ
ต่างประเทศมาท างานท่ีมหาวิทยาลัย ตลอดจนการรักษา
อาจารย์และบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญให้มีก าลังใจท่ีจะ
ท างานด้วยความทุ่มเทให้กับมหาวทิยาลัยไปต่อเนื่อง 

10,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 

แผนงาน 48 พัฒนาระบบการประเมินสมรรถนะของ
บุคลากรทีส่อดคล้องกับบทบาทในหน้าท่ีของแต่ละต าแหน่ง
และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 
พร้อมท้ังเชิดชูเกียรติและมอบรางวัลให้แก่บุคลากรที่มี
สมรรถนะดเีด่นในแตล่ะดา้น 

5,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

แผนงาน 49 ขับเคลื่อนตามแผนกลยุทธ์ Digital 
University Transformation  

14,000,000 10,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 
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ยุทธศาสตร์/แผนงาน มทร.ล้านนา 
ปีงบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
รวม 2566 2567 2568 2569 2570 

แผนงาน 50 พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการศึกษา วิจัย 
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม มุง่สู่การพัฒนาท่ียั่งยืนด้วย 
SDGs 

5,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

แผนงาน 51 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี Digital หรือ
ระบบ RFID มาสนับสนุนการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ อาทิ ระบบการจัดเก็บครุภณัฑ์ เครื่องมือ
หรืออุปกรณ์การศึกษา การจัดเกบ็หนังสือ เป็นต้น 

14,000,000 10,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

แผนงาน 52 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
สถาบันอุดมศึกษาในระดับนานาชาติเพื่อพัฒนา
มหาวิทยาลยัสู่การเป็นท่ีรู้จักในสังคมนานาชาติ 

25,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 

แผนงาน 53 การเข้าสู่การจดัอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย 
Times Higher Education World University Rankings 
(Sustainable cities and community) 

2,500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 

รวม 1,202,650,000 289,250,000 241,800,000 241,000,000 213,100,000 217,500,000  
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 งบประมาณ  
301.25 ล้านบาท (25%)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 งบประมาณ 
358.48 ล้านบาท (30%)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 งบประมาณ  
432.50 ล้านบาท (36%)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 งบประมาณ  
110.50 ล้านบาท (9%)

ยุทธศาสตร์ที่ 1

ยุทธศาสตร์ที่ 2

ยุทธศาสตร์ที่ 3

ยุทธศาสตร์ที่ 4

 
แผนภูมิที่ 1 งบประมาณในการด าเนินการเพ่ือพลิกโฉมมหาวิทยาลัยระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 2 งบประมาณในการด าเนินการเพ่ือพลิกโฉมมหาวิทยาลัยระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ในแต่ละ
ยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
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2.3.6 แนวทางการติดตามและประเมินผล 
1. การพัฒนาหน่วยงานที่ดูแลก ากับกินกรรมด าเนินงานของการปฏิรูปมหาวิทยาลัย (Reinventing 

office) หรือ RMUTL Reinventing Team ที่เป็นภารกิจที่งานส าคัญภายในของมหาวิทยาลัยที่ท าหน้าที่ก ากับ 
ดูแล ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของการปฏิรูปมหาวิทยาลัย รวมทั้งส่งเสริมกระบวนการ
ด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปมหาวิทยาลัยเพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ตามแผนที่วางไว้ โดยมีแนวทางการติดตาม
และประเมินผลดังนี้ 

1) ท าการวางแผนการด าเนินงานรายปี (แผนงาน แผนเงิน และแผนคน) ตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้ 
2) ท าการ Internal Quality Assessment โดยท างานร่วมกันกับหน่วยงานตรวจสอบภายในของ

มหาวิทยาลัยในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินงานของกิจกรรมต่างๆ ตามแผนรายปี
ในการปฏิรูปมหาวิทยาลัยโดยท าการประเมินทุกไตรมาส และน าผลการประเมินมาประปรุงผลการด าเนินงาน
ให้มีความเหมาะสมต่อไป 

3) ท าการ External Quality Assessment โดยการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกอย่างน้อย 4 คน 
หรือหน่วยงานที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินองค์กรเข้ามาประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ด าเนินงานของกิจกรรมต่าง ๆ ในการปฏิรูปมหาวิทยาลัย 

4) น าผลจากการประเมินผลทั้งภายในและภายนอกมาจัดท า KM เพ่ือท าการทบทวน และวางแผน
การด าเนินงานในการปฏิรูปมหาวิทยาลัยในปีต่อไป 

ในการจัดท าแผนพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยจะต้อง
ติดตามและประเมินยุทธศาสตร์ ประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนารายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พร้อมทั้งประกาศ
ผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาคมทราบ  ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการหรือ
คณะท างาน ก าหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา -อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น  

การพิจารณาความเชื่อมโยงการวางแผนกับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี มีการทบทวน ตรวจสอบ
เป็นประจ าทุกปีว่าผลผลิตที่ได้เป็นไปตามแผนที่ก าหนดหรือไม่ ถ้าผลผลิตเป็นไปตามแผนกระบวนการ
งบประมาณการ ด าเนินการเป็นไปตามปกติ หากกรณีที่ผลผลิตไม่เป็นไปตามแผน จะพิจารณาทบทวนกรอบ
วงเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีในปีถัดไป หรืออาจให้มีการปรับแผนการด าเนินการ ตามสถานการณ 
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ส่วนที่ 3 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 

 3.1 เป้าหมายการด าเนินการในระยะ 5 ปี 
 1.  เป้าหมายของมหาวิทยาลัยในกลุ่มที่ 2 ในระยะ 5 ปี การจัดกลุ่มสถาบันตามกระทรวงการ

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
 

 
 

รูปที่ 25 เป้าหมายกลุ่มท่ี 2 Technology & Innovation 
 

2. เป้าหมายการด าเนินการในระยะ 5 ปี ตามยุทธศาสตร์แผนพัฒนาความเป็นเลิศมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

 
รูปที่ 26 ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ แผนพัฒนาความเป็นเลิศของ มทร.ล้านนา 
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ตารางท่ี 8 เป้าหมายการด าเนินงานในภาพรวมระยะ 5 ปี ของมหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

หัวข้อ เป้าหมาย (ระยะ 5 ปี) 
ปรัชญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งล้านนา 
วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยชั้นน าด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี ในการผลิต

บัณฑิตนักปฏิบัติ เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคม ชุมชน 
ท้องถิ่น อย่างยั่งยืน 

ความเชี่ยวชาญ 1) Lanna BCG model enhancer  
2) University Industry Linkage  
3) Smart Entrepreneur  
4) Lannanization  
5) Quadruple System for Human Capital Building 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับความเป็นเลิศ 1) ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาชีพและเทคโนโลยี Lanna BCG 
model enhancer  
2) ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาชีพและเทคโนโลยี University 
Industry Linkage  
3) ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาชีพและเทคโนโลยี Smart 
Entrepreneur  
4) ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาชีพและเทคโนโลยี 
Lannanization  
5) ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาชีพและเทคโนโลยี Quadruple 
System for Human Capital Building 

Flagships 1) มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการบรูณาการศาสตร์ทางด้าน Lanna 
Agriculture, Biotechnology และ Engineering  
2) มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้าน Creative Lanna สู่การพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน 

ผลผลิต  
- สร้างผู้ประกอบการ 5,000 คน  
- สร้างบัณฑิตนักปฏิบัติทักษะสูง 5,000 คน (เป็นนักศึกษาที่ยังคงเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติทักษะสูง

ตามตัวชี้วัดเดิม แต่ตัวชี้วัดใหม่จะเป็นบัณฑิตนักศึกษาท่ีส าเร็จ
การศึกษาท่ีมีงานท าตามด้านของ ทั้ง 2 Flagships 1) มุ่งสู่
ความเป็นเลิศในการบรูณาการศาสตร์ทางด้าน Lanna 
Agriculture, Biotechnology และ Engineering  
2) มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้าน Creative Lanna สู่การพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน) 

- สร้างงานวิจัยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

1,250 ผลงาน (เป็นผลงานวิจัยจากหิ้งสู่ห้างนั่นคืองานวิจัยที่
น าไปก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม และก่อให้เกิดมูลค่าทาง
เศรษฐกิจจริง) 
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หัวข้อ เป้าหมาย (ระยะ 5 ปี) 
- เครือข่ายความร่วมมือของ

ผู้ประกอบการ 
500 เครือข่าย (นอกเหนือจากตัวชี้วัดที่เป็น MOU แล้วต้องมี
ตัวชี้วัดเพ่ิมเติมได้แก่ โครงการนอกเหนือกิจกรรมที่ท างาน
ร่วมกันและมีผลผลิตที่มีผลต่อการด าเนินงานสู่ความเป็นเลิศ
ของมหาวิทยาลัย อาทิ การพัฒนาหลักสูตรร่วมส าหรับ 
หลักสูตรการพัฒนาผู้ประกอบการ และหลักสูตรการพัฒนา
บัณฑิตทักษะสูง รวมทั้งการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ร่วมกันเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ เป็นต้น) 

- ชุมชนที่ได้รับการยกระดับ 1,000 ชุมชน (โดยมุ่งเน้นชุมชนพื้นที่สูงเพ่ือแสดงความโดดเด่น
ในการเป็นมหาวิทยาลัยในพ้ืนที่ล้านนา) รวมถึงกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนในพ้ืนที่และอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมที่
ได้รับการพัฒนาและสร้างศักยภาพให้มีคีวามเข้มแข็ง 

- รายได้ที่ได้รับสนับสนุนจาก
หน่วยงานภายนอก (ที่ไม่ใช่
งบประมาณแผ่นดิน) 

2.5 พันล้านบาท 

- Times Higher Education World 
University Rankings 
(Sustainable cities and 
community)  

ล าดับที่ 1,000-600 ของโลก 

ปรับปรุงระบบบริหารมหาวิทยาลัยฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีระบบบริหารจัดการ
ที่มีธรรมาภิบาล ในมิติของการบริหารในด้านต่างๆ เช่น 
ด้านการบริหารบุคลากร  
ด้านแผน ระบบการเงินและงบประมาณ  
ด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ 
ด้านระบบธรรมมาภิบาล 

 
ตารางที่ 9 เป้าหมายการด าเนินการในระยะ 5 ปี ตามยุทธศาสตร์แผนพัฒนาความเป็นเลิศมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

เป้าหมายและตัวชี้วัดที่ส าคัญระดับกลยุทธ์ หน่วยนับ 
ปีงบประมาณ 

2566 2567 2568 2569 2570 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาวิชาชีพตามอัตลักษณ์ (Unique) บัณฑิตนักปฏิบัติ และ
ผู้ประกอบการ บนพื้นฐานเทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้ตอบสนองเศรษฐกิจและสังคม 
ผู้รับผิดชอบ รองอธิการบดีที่ดูแลด้านวิชาการ /คณะ/วิทยาลัย/ศูนย์ความเชี่ยวชาญ 
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการใหม่ให้แก่นักศึกษา ศิษย์เก่า และประชาชนทั่วไป 
เป้าหมายระดับกลยุทธ์ 
เพ่ือสร้างความเข้มแข็งด้านการเป็นผู้ประกอบการให้แก่นักศึกษา ศิษย์เก่า และประชาชนในการพัฒนาธุรกิจให้มีความ
เข้มแข็งในระยะเวลาอันสั้น โดยอาศัยองค์ความรู้ด้านวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมของ มทร. ล้านนา โดยมุ่งเน้นการ
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เป้าหมายและตัวชี้วัดที่ส าคัญระดับกลยุทธ์ หน่วยนับ 
ปีงบประมาณ 

2566 2567 2568 2569 2570 
ยกระดับ Entrepreneurship ไปสู่ Smart Entrepreneur ด้วยการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบให้มีทักษะในการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสร้างสรรค์ 
แผนงานของกลยุทธ์ 
แผนงาน 1 สร้างจิตวิญญาณ และปลูกฝังการเป็นผู้ประกอบการให้แก่นักศึกษาและผู้ที่สนใจ พัฒนากระบวนการ

บ่มเพาะวิสาหกิจในมหาวิทยาลัย ผ่านโครงการสถานประกอบการในโรงเรียน (Factory in School, 
Farm in School และ Entrepreneurial School)  

แผนงาน 2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานส าหรับงานสร้างสรรค์ (Creative Infrastructure) เพ่ือพัฒนาให้ มทร. ล้านนา 
เป็นศูนย์กลางของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของล้านนา 

แผนงาน 3 ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้แก่ผู้ประกอบการในพ้ืนที่ ด้วยการพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ในการ
สร้างสรรค์สินค้าและบริการรูปแบบใหม่ให้มีจุดเด่น และสามารถต่อยอดด้วยความคิด การประดิษฐ์ 
และนวัตกรรม และภูมิปัญญาไทย ด้วยการสร้างแบรนด์ของตนเอง ที่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิม และสร้าง
รายได้แข่งขันได้ในตลาดโลก 

แผนงาน 4 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญ ปราชญ์ชาวบ้าน และศิลปินในพ้ืนที่ รวบรวมองค์ความรู้ ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

แผนงาน 5    พัฒนาให้ มทร. ล้านนา เป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวของล้านนา และ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ให้กับจังหวัดต่างๆ ในภาคเหนือโดยความร่วมมือกับท้องถิ่นและส่วน
ราชการ 

ตัวช้ีวัดที่ส าคัญระดับกลยุทธ์ 
1) จ านวนผู้เข้าอบรมเตรียมความพร้อมเป็น
ผู้ประกอบการ 

จ านวนผู้เข้า
อบรม 

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

2) จ านวนผู้เข้ารับการบ่มเพาะเป็น
ผู้ประกอบการ (spin-off) 

จ านวน
ผู้ประกอบการ
ใหม ่

20 60 120 150 150 

3) จ านวนโครงสร้างพื้นฐานส าหรับงาน
สร้างสรรค ์

จ านวน
โครงสร้าง
พื้นฐานงาน
สร้างสรรค ์

2 2 4 4 6 

4) รางวัลผู้ประกอบการทั้งในระดับท้องถิ่นถึง
ระดับนานาชาติที่บ่งชี้ถึงความสามารถและ
ความส าเร็จในการน าเอาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมาใช้ในการเป็นผู้ประกอบการ 

ร้อยละของ
จ านวน 

ผู้ประกอบการ 

5 10 15 20 25 

5) ผลิตภัณฑ์ที่เป็นงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ
พัฒนาจากผู้เข้าบ่มเพาะธุรกิจ 

จ านวน
ผลิตภณัฑ์ที่เป็น
งานสร้างสรรค ์

3 6 12 12 12 

6) จ านวนเครือข่ายความร่วมมือกับ
ผู้เชี่ยวชาญ ปราชญ์ชาวบ้าน และศิลปินใน
พ้ืนที่ 

ร้อยละของ
ผู้ส าเร็จ

3 6 12 18 18 
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เป้าหมายและตัวชี้วัดที่ส าคัญระดับกลยุทธ์ หน่วยนับ 
ปีงบประมาณ 

2566 2567 2568 2569 2570 
การศึกษาได้รับ
การจ้างงาน 

7) เส้นทางการท่องเที่ยวที่ได้รับการศึกษาใน
จังหวัดภาคเหนือ 9 จังหวัด 

จ านวนเส้นทาง
การท่องเที่ยวท่ี
ได้รับการศึกษา 

4 4 4 4 4 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบและหลักสูตรเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติ 
เป้าหมายระดับกลยุทธ์ 
เพ่ือพัฒนาบุคคลนอกวัยเรียนที่ต้องการพัฒนาตนเองให้ทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป พร้อมทั้งการพัฒนาบัณฑิต
นักปฏิบัติ ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อรองับการเติบโตของธุรกิจตาม BCG model และ
พัฒนาบัณฑตินักปฏิบัติให้มีทักษะสูงที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาโดยผ่านกระบวนการท างาน
ร่วมระหว่าง มทร.ล้านนา กับ ภาคอุตสาหกรรม (University Industry Linkage) 
แผนงานของกลยุทธ์ 
แผนงาน 6  จัดให้มีระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต Lifelong learning (Re-skills/Up-skills/New-

skills/Professional Development for Graduates) มีการพัฒนาระบบคลังหน่วยกิต (Credit 
Bank) 

แผนงาน 7  ระบบติดตามและพัฒนาเส้นทางอาชีพ (Career path) ของผู้เรียน (บัณฑิตนักปฏิบัติและการเป็น
ผู้ประกอบการใหม)่   

แผนงาน 8  แผนงานพัฒนาการจัดการศึกษาแบบบูรณาการการเรียนรู้กับการท างานร่วมกับสถานประกอบการ 
(CWIE)  

แผนงาน 9  สนับสนุนให้คณาจารย์และบุคลากรด้านการวิจัย ไปท าวิจัยร่วมกับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ซึ่งจะ
เปิดโอกาสให้อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมมีช่องทางได้รับความช่วยเหลือด้านเทคโนโลยีจาก
มหาวิทยาลัย (Talent Mobility)  

ตัวช้ีวัดที่ส าคัญระดับกลยุทธ์  

8) ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีทักษะสูงเพ่ือ
ยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของ
อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไทย  

จ านวนบัณฑติ 1,500 2,000 3,000 3,500 5,000 

9) วิชาที่เปิดโอกาสให้บุคคลนอกวัยเรียนเข้า
มา Re-skill Up-skill New-skill  

จ านวนผู้
ลงทะเบียน 

120 300 600 1,200 1,500 

10) ระบบติดตามและพัฒนาเส้นทางอาชีพ 
(Career path) ของผู้เรียน 

 พัฒนา
ระบบ 

มีระบบ มีระบบ มีระบบ มีระบบ 

11) หลักสูตรที่จัดการเรียนรู้ผ่านการ
ปฏิบัติงานจริงร่วมกับสถานประกอบการ 
(CWIE) 

จ านวนหลักสตูร 6 12 18 24 36 

12) คณาจารย์และบุคลากรด้านการวิจัยที่เข้า
ร่วมโครงการ Talent Mobility  
 

จ านวนคน 6 6 6 6 6 
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เป้าหมายและตัวชี้วัดที่ส าคัญระดับกลยุทธ์ หน่วยนับ 
ปีงบประมาณ 

2566 2567 2568 2569 2570 
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของภาคการผลิต 
เป้าหมายระดับกลยุทธ์ 
การพัฒนาและผลิตก าลังคนระดับสูงตามนโยบายของชุมชน ภาครัฐ และภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อรองับการเติบโตของธุรกิจตาม BCG model และพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติให้มี
ทักษะสูงที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาโดยผ่านกระบวนการท างานร่วมระหว่าง มทร.ล้านนา 
กับ ภาคอุตสาหกรรม (University Industry Linkage) 
แผนงานของกลยุทธ์ 
แผนงาน 10  แผนการการรับเข้าท่ีหลากหลายช่องทางโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง (การให้โอกาสความเสมอภาคทาง

การศึกษาให้กับกลุ่มผู้เปราะบาง) 
แผนงาน 11  สนับสนุนให้มีการเปิดหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม และสังคม เช่น 

หลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ 
แผนงาน 12  จัดการศึกษาและวิจัยร่วมระหว่าง มทร.ล้านนา อาชีวศึกษา และภาคการผลิตและบริการ (วิจัยทาง

การศึกษาร่วมกับภาคีเครือข่าย)  
แผนงาน 13  แผนงานการยกระดับและขยายผลศูนย์ประสานงานอาชีวะและเทคนิคศึกษาล้านนา (TVET Hub 

Lanna)  
แผนงาน 14  แผนงานศูนย์อบรมและทดสอบสมรรถนะคุณวุฒิวิชาชีพ 
แผนงาน 15  กลวิธีการเรียนรู้ (Didactic) และวิธีการวัดและประเมินประเมินผลเชิงสมรรถนะวิชาชีพ ส าหรับบัณฑิต

นักปฏิบัติ และผู้ประกอบการ  
แผนงาน 16  การพัฒนาหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่องที่เน้นการรับ ปวส. โมเดล 3+2 เข้ามาเรียนต่อในระบบ  
แผนงาน 17  การพัฒนาต้นแบบการจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษาแบบ Premium สู่การขยายผลการพัฒนา

การศึกษาอาชีวะทั่วประเทศ (Thai KOSEN) 
ตัวช้ีวัดที่ส าคัญระดับกลยุทธ์ 
13) หลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ จ านวนหลักสตูร

ใหม ่
2 2 2 2 2 

14) โครงการความร่วมมือระหว่าง มทร. 
ล้านนา กับอาชีวศึกษา ภาคธุรกิจและ
อุตสาหกรรม 

จ านวนโครงการ 10 10 10 10 10 

15) ความพึงพอใจของผู้จ้างงานบัณฑิตต่อ
สมรรถนะวิชาชีพ ทักษะ และการท างาน  

ร้อยละของ
บัณฑิตทีไ่ด้รบั
การประเมิน
ความพึงพอใจ  

80 90 90 95 95 

กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
เป้าหมายระดับกลยุทธ์ 
การพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาของ มทร. ล้านนา ให้เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ ถึงคุณภาพของนักศึกษา
ทั้งในระบบและนอกระบบที่เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติที่เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
แผนงานของกลยุทธ์ 
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เป้าหมายและตัวชี้วัดที่ส าคัญระดับกลยุทธ์ หน่วยนับ 
ปีงบประมาณ 

2566 2567 2568 2569 2570 
แผนงาน 18  มาตรฐานวิชาชีพ : มทร. ล้านนา ต้องการให้บุคลากรและนักศึกษามีหลักฐานเชิงประจักษ์ถึงความ

เชี่ยวชาญในทักษะวิชาชีพด้วยการส่งเสริมการการขอใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพ  
แผนงาน 19  พัฒนาระบบบริหารและระบบสารสนเทศท่ีเอ้ือต่อการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพ และมีข้อมูลที่

เพียงพอในการด าเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีคณะกรรมการฯ ก าหนดแนวทาง การให้
ความเห็นและข้อเสนอแนะ การตรวจสอบ การทบทวน และจัดท ารายงานคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย 

ตัวช้ีวัดที่ส าคัญระดับกลยุทธ์ 
16) ระบบประเมินและการออกใบรับรอง
มาตรฐาน 

จ านวนระบบ มีระบบ มีระบบ มีระบบ มีระบบ มีระบบ 

17) บุคลากรได้รับรองมาตรฐานวิชาชีพ ร้อยละของ
บุคลากรทั้งหมด 

50 60 70 80 90 

18) การประเมินการประกันคุณภาพ
การศึกษาอยู่ในระดับมหาวิทยาลัย 

ผลการประเมิน
คุณภาพ 

ระดับดี
มาก 

ระดับดี
มาก 

ระดับดี
มาก 

ระดับดี
มาก 

ระดับดี
มาก 

       
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมให้มุ่งสู่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่ง
ล้านนา 
ผู้รับผิดชอบ รองอธิการบดีที่ดูแลด้านวิจัยบริการวิชาการ /คณะ/วิทยาลัย/ศูนย์ความเชี่ยวชาญ 
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัย เพื่อสนับสนุนการเป็น
มหาวิทยาลัยในกลุ่มที่ 2 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
เป้าหมายระดับกลยุทธ์ 
1) มทร. ล้านนา มีระบบสนับสนุนด้านการวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่พร้อมให้การสนับสนุนการ
ด าเนินงานของบุคลากร  

1.1) เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจของประเทศไทยตาม BCG model  
1.2) ส่งเสริมสมรรถนะการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมผ่านระบบ (UIL)  
1.3) ส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรัพยากรท้องถิ่นที่ผนวกเข้ากับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากสู่การแข่งขันในระดับสากล (Lannanization) 
1.4) ส่งเสริมให้เกิดเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีมูลค่าสู่การสร้างผู้ประกอบการ (Smart Entrepreneur) 

2) มทร. ล้านนา เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าในด้านการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศ 
3) ผลงานด้านการวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม ได้รับการยอมรับในมาตรฐานการวิจัยทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 
แผนงานของกลยุทธ์ 
แผนงาน 20  พัฒนาแผนที่น าทาง ระบบบริหารจัดการ งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม และเผยแพร่ผลงาน

ระดับชาติและนานาชาติ  
แผนงาน 21 ขับเคลื่อนกลุ่มวิจัย หน่วยวิจัย นักวิจัยรุ่นใหม่ นักวิจัยรุ่นกลาง ระบบพ่ีเลี้ยงนักวิจัย และศูนย์ความเป็น

เลิศด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม  
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เป้าหมายและตัวชี้วัดที่ส าคัญระดับกลยุทธ์ หน่วยนับ 
ปีงบประมาณ 

2566 2567 2568 2569 2570 
แผนงาน 22  แผนงานจัดตั้งหน่วยงานดูแล ส่งเสริมและสนับสนุนการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาของ มทร. 

ล้านนา 
แผนงาน 23 ด าเนินการเชิงรุกในการยื่นขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาจากคณาจารย์และนักวิจัย การส่งเสริม

การใช้ประโยชน์ของทรัพย์สินทางปัญญาที่มีการจดทะเบียนคุ้มครอง การจัดสรรผลประโยชน์ และการ
ปกป้องสิทธิของผู้ประดิษฐ์คิดค้น 

แผนงาน 24 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการวิจัยและด้านนวัตกรรมที่มีความพร้อม ทันสมัย และครอบคลุมในทุก
ศาสตร์ที่เป็นความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย การจัดหาและบ ารุงรักษาเครื่องมือกลางที่ได้
มาตรฐานสากล การพัฒนาห้องปฏิบัติการสะอาด การจัดตั้งศูนย์ทดสอบกลางหรือศูนย์วิเคราะห์ที่ได้
มาตรฐานสากล 

แผนงาน 25  แผนงานพัฒนาระบบมาตรฐานด้านงานวิจัย รวมถึงจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และจรรยาบรรณการ
ใช้สัตว์ทดลอง (คน วิธีการ มาตรฐานการรับรอง) 

แผนงาน 26   แผนงานยกระดับผู้ประกอบการด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เช่น โครงการ ITAP and IRPUS 
ตัวช้ีวัดที่ส าคัญระดับกลยุทธ์ 
19) โครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยที่ดี
เพียงพอสนับสนุนการวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี 
และนวัตกรรม  

ความพึงพอใจ
ของนักวิจัย 

70 80 90 90 90 

22) ทรัพย์สินทางปัญญาที่ยื่นขอจดทะเบียน จ านวนทรัพย์สิน
ทางปัญญา 

60 120 150 200 250 

21) ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมเข้าร่วม
โครงการ ยกระดับผู้ประกอบการด้วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม เช่น โครงการ ITAP 
and IRPUS 

จ านวนภาค
ธุรกิจและ
อุตสาหกรรม 

12 12 24 24 24 

กลยุทธ์ที่ 2 การขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน ธุรกิจ และอุตสาหกรรมร่วมกับเครือข่าย 
เป้าหมายระดับกลยุทธ์ 
เพ่ือสร้าง Platform การด าเนินงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมร่วมกันกับเครือข่ายจตุรภาคี สู่การส่งเสริม
สมรรถนะการแข่งขันของธุรกิจชุมชนและภาคอุตสาหกรรม 
แผนงานของกลยุทธ์ 
แผนงาน 27 การจัดท าแผนที่งานวิจัย (Research Mapping)  และการสร้างแผนที่ความรู้ (Knowledge Mapping) 

ของมหาวิทยาลัย เพ่ือน าไปก าหนดเป็นนโยบายและทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัยต่อไป 
แผนงาน 28 สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยกับมหาวิทยาลัยชั้นน าหรือนักวิจัยชั้นน าของโลก โดยเฉพาะกับ

มหาวิทยาลัยคู่ความร่วมมือในสาขาท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมไทยและสังคมโลก และสอดคล้องกับความ
โดดเด่นด้านการวิจัยของ มทร. ล้านนา 

แผนงาน 29 สนับสนุนการวิจัยเชิงบูรณาการระหว่างศาสตร์ หรือการรวมกลุ่มวิจัยสาขาต่างๆ ให้เป็นคลัสเตอร์วิจัย 
หรือศูนย์วิจัยที่เน้นการวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อพัฒนาชุมชน ธุรกิจ และอุตสาหกรรม
ที่ส าคัญของประเทศและอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
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เป้าหมายและตัวชี้วัดที่ส าคัญระดับกลยุทธ์ หน่วยนับ 
ปีงบประมาณ 

2566 2567 2568 2569 2570 
แผนงาน 30 พัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้สามารถผลิตผลงานที่มีคุณภาพสนับสนุนการความเป็นเลิศด้านการวิจัยของ

แต่ละบุคคล ผ่านกลไกต่างๆ ของที่มหาวิทยาลัยจัดไว้ เช่น การพัฒนานักวิจัยใหม่ นักวิจัยรุ่นกลาง และ
นักวิจัยอาวุโสอย่างต่อเนื่อง มีระบบพ่ีเลี้ยงนักวิจัย (mentor) คอยให้ค าแนะน า 

แผนงาน 31  การจัดกิจกรรมให้นักเรียนในล้านนาภายใต้โครงการ “ค่ายวิชาการ” เพ่ือปลูกฝัง สร้างจิตส านึกใน
เทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับประเด็นส าคัญของชุมชน ประเทศชาติ และสังคมโลก อาทิเช่น ประเด็นที่เกี่ยวกับ BCG การ
เป็นผู้ประกอบการ โครงการฟ้ืนฟูล้านนา (Lanna Revitalization) โครงการล้านนาสร้างสรรค์ เป็นต้น 
ตัวช้ีวัดที่ส าคัญระดับกลยุทธ์ 
22) งบประมาณจากท่ีสนับสนุนงานวิจัย 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากแหล่งทุน
ภายนอก 

ต่อหัวบุคลากร 
(บาท) 

100,000 300,000 400,000 500,000 มากกว่า 
500,000 

23) ผลงานทางวิชาการที่เกิดจากงานวิจัยและ
ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ 

จ านวนผลงาน 500 600 700 800 1,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาความเป็นเลิศของพ้ืนที่ตามเอกลักษณ์ (Identity) ให้สามารถตอบสนองความต้องการ
ของชุมชนและลดความเหลื่อมล้ าของสังคม 
ผู้รับผิดชอบ ผู้ช่วยอธิการบดีพ้ืนที่ 
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตให้สังคมและการค้นหาเทคโนโลยีที่เป็นธงน า (Technology flagship) 

ของแต่ละพ้ืนที่ 
เป้าหมายระดับกลยุทธ์ 
1) เพ่ือสร้างเอกลักษณ์และสร้าง core value ในแต่ละพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัย 
2) เพ่ือสร้างความเป็นเลิศที่แสดงเอกลักษณ์ของแต่ละพ้ืนที่ 
ให้ขับเคลื่อนกลุ่มความเชี่ยวชาญตามเอกลักษณ์ของพ้ืนที่ให้ไปสู่เป้าหมายตามแผนพัฒนาความเป็นเลิศ 
แผนงานของกลยุทธ์ 
แผนงาน 32  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของสังคม จากองค์ความรู้ของ มทร.ล้านนา เช่น อุทยานการเกษตร 

Living museum, edutainment พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา เป็นต้น 
แผนงาน 33  การรวบรวมองค์ความรู้ ภูมิปัญญา ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับ BCG  
แผนงาน 34  การจัดท าฐานข้อมูลของภูมิปัญญา ทุนทางวัฒนธรรม ทรัพยากร และปราชญ์ชุมชนของล้านนา 
แผนงาน 35 พัฒนาระบบสารสนเทศให้เป็นแหล่งอ้างอิงข้อมูลที่ส าคัญของภูมิภาคด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

จัดท าฐานข้อมูล รวบรวมองค์ความรู้งานวิจัยด้านศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น สถาปัตยกรรม 
กลุ่มชาติพันธุ์ของไทย และอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

แผนงาน 36 พัฒนา Flagship ของแต่ละพ้ืนที่ 
ตัวช้ีวัดที่ส าคัญระดับกลยุทธ์ 
24) แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของสังคม จ านวนแหล่ง

เรียนรูต้ลอด
ชีวิต (นับแบบ
สะสม) 

6 12 18 18 18 
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เป้าหมายและตัวชี้วัดที่ส าคัญระดับกลยุทธ์ หน่วยนับ 
ปีงบประมาณ 

2566 2567 2568 2569 2570 
25) องค์ความรู้ ภูมิปัญญา ที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับ BCG  

จ านวนองค์
ความรู ้ 200 250 300 350 400 

26) ความพึงพอใจในการใช้ประโยชน์จาก
ระบบฐานข้อมูล  

ระดับความพึง
พอใจ  80 85 90 90 90 

กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาชุมชนและอุตสาหกรรมด้วยองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัย 
เป้าหมายระดับกลยุทธ์ 
เพ่ือสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สามารถแก้ไขปัญหาสังคม ชุมชน และอุตสาหกรรม เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ
สังคมของชุมชนและอุตสาหกรรม 
แผนงานของกลยุทธ์ 
แผนงาน 37 จัดท าโครงการชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง เครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนในพ้ืนที่ที่มีพ้ืนที่

การศึกษาของ มทร. ล้านนาตั้งอยู่ โดยท าการศึกษาปัญหาของชุมชน และด าเนินโครงการวิจัย พัฒนา
เทคโนโลยี และนวัตกรรม และน าองค์ความรู้ของ มทร. ล้านนา ผสมผสานกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเข้าไปแก้ปัญหาให้เกิดความยั่งยืน 

แผนงาน 38  จัดท าโครงการอุตสาหกรรมต้นแบบในพื้นที่ที่มีพ้ืนที่การศึกษาของ มทร. ล้านนาตั้งอยู่เพื่อเป็นต้นแบบ
ให้กับผู้ประกอบการหรือวิสาหกิจชุมชนน าไปปรับประยุกต์ใช้ในการจัดตั้งธุรกิจต่อไป 

แผนงาน 39 แผนงานใต้ร่มพระบารมี  
แผนงาน 40   จัดท าโครงการ University outlet & market place (Online and onsite marketing) 
ตัวช้ีวัดที่ส าคัญระดับกลยุทธ์ 
27) ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาจาก มทร. 
ล้านนา  

จ านวนชุมชน 
6 12 18 24 30 

28) อุตสาหกรรมที่ได้รับการพัฒนาจาก มทร. 
ล้านนา  

จ านวน
อุตสาหกรรม 6 12 18 24 30 

29) ความพึงใจของผู้ใช้บริการของ 
university outlet & market place 

ระดับความพึง
พอใจ  80 85 90 90 95 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาปัจจัยเอื้อ (Enabler development) ต่อความส าเร็จในการบริหารองค์กรสู่ความเป็น
เลิศ 
ผู้รับผิดชอบ รองอธิการบดีที่ดูแลด้านนโยบายและแผน/รองอธิการบดีที่ดูแลด้านบริหาร/คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/
ส านัก/พ้ืนที่ 
กลยุทธ์ที่ 1 การปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรให้มีธรรมาภิบาล  
เป้าหมายระดับกลยุทธ์ 
เพ่ือการปรับปรุงกลไกการบริหารองค์กรให้มีธรรมาภิบาล เปิดโอกาสให้ประชาคมภายในมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการทุกขั้นตอน 
แผนงานของกลยุทธ์ 
แผนงาน 41  แผนงานสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการบริหารจัดการบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาลผ่านการพัฒนา

ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับ ตลอดจน การพัฒนาผู้บริหารรุ่นใหม่ รุ่นกลาง และรุ่นอาวุโส เพ่ือ
เตรียมการเข้ามาช่วยกันขับเคลื่อน มทร. ล้านนา ได้อย่างต่อเนื่องต่อไปในอนาคต (ลานต้นปีบ) 
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เป้าหมายและตัวชี้วัดที่ส าคัญระดับกลยุทธ์ หน่วยนับ 
ปีงบประมาณ 

2566 2567 2568 2569 2570 
แผนงาน 42  พัฒนาระบบการสื่อสารองค์กรที่ดีและมีประสิทธิภาพที่จะท าให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันระหว่าง

ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย 
แผนงาน 43  แผนงานการสร้างนิเวศน์การท างานที่ดี การปรับโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสม  พัฒนากลไกการบริหาร

องค์กร / จัดท าข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ  
แผนงาน 44  จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมภารกิจหลักและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่กระทบต่อ

คณะ/มหาวิทยาลัย พร้อมทั้งมีการจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรม 
แผนงาน 45 ขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์ การเงินและงบประมาณ 
แผนงาน 46  Talent Club เป็นโครงการคัดเลือกบุคลากรที่มีศักยภาพจากระบบฐานข้อมูลของบุคลากร มทร.

ล้านนา มาช่วยในการด าเนินการปฏิรูปมหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนาความเป็นเลิศ 
แผนงาน 47  พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลที่สามารถจูงใจให้อาจารย์ที่มีความรู้ ความสามารถทั้งชาวไทยและ

ต่างประเทศมาท างานที่มหาวิทยาลัย ตลอดจนการรักษาอาจารย์และบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญให้มี
ก าลังใจที่จะท างานด้วยความทุ่มเทให้กับมหาวิทยาลัยไปต่อเนื่อง 

แผนงาน 48  พัฒนาระบบการประเมินสมรรถนะของบุคลากรที่สอดคล้องกับบทบาทในหน้าที่ของแต่ละต าแหน่ง
และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย พร้อมทั้งเชิดชูเกียรติและมอบรางวัลให้แก่
บุคลากรที่มีสมรรถนะดีเด่นในแต่ละด้าน 

ตัวช้ีวัดที่ส าคัญระดับกลยุทธ์ 
30) ความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการของ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย  

ระดับความพึง
พอใจ 

80 85 90 90 90 

31) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

ระดับความพึง
พอใจ 

80 85 90 90 90 

กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนา Digital University Transformation 
เป้าหมายระดับกลยุทธ์ 
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยที่ครอบคลุมทุกภารกิจ 
แผนงานของกลยุทธ์ 
แผนงาน 49  ขับเคลื่อนตามแผนกลยุทธ์ Digital University Transformation  
แผนงาน 50  พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนด้วย 

SDGs  
แผนงาน 51 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี Digital หรือระบบ RFID มาสนับสนุนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

อาทิ ระบบการจัดเก็บครุภัณฑ์ เครื่องมือหรืออุปกรณ์การศึกษา การจัดเก็บหนังสือ เป็นต้น 
ตัวช้ีวัดที่ส าคัญระดับกลยุทธ์ 
32) ระดับความพึงพอใจของบุคลากรในการ
ใช้ระบบฐานข้อมูลและการปรับเปลี่ยนความ
เป็นดิจิทัลของมหาวิทยาลัย  

ระดับความพึง
พอใจ 

80 85 90 90 90 

กลยุทธ์ที่ 3 ความเป็นนานาชาติของ มทร. ล้านนา 
เป้าหมายระดับกลยุทธ์ 
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เป้าหมายและตัวชี้วัดที่ส าคัญระดับกลยุทธ์ หน่วยนับ 
ปีงบประมาณ 

2566 2567 2568 2569 2570 
มทร. ล้านนา ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติด้านวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาชุมชนและ
อุตสาหกรรม 
แผนงานของกลยุทธ์ 
แผนงาน 52  การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในระดับนานาชาติเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การ

เป็นที่รู้จักในสังคมนานาชาติ  
แผนงาน 53  การเข้าสู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย Times Higher Education World University Rankings 

(Sustainable cities and community) 
ตัวช้ีวัดที่ส าคัญระดับกลยุทธ์ 
33) การจัดอันดับที่ดีขึ้นในด้านนวัตกรรม 
(Time Higher Education: THE) ของ
มหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติ 

อันดับของ
มหาวิทยาลยั 

เข้าร่วม
การจัด
อันดับ 

เข้าร่วม
การจัด
อันดับ 

อันดับที่ 
2,000-
1,500 

อันดับที่ 
1,500-
1,000 

อันดับที่ 
1,000-
600 

 
3.2 ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) 5 ปี 

 
Output Outcome 
- ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มทีักษะสูงเพื่อยกระดับขีด
ความสามารถการแข่งขันในเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศไทยจ านวน 5,000 คน  

 

- มทร. ล้านนา ถูกปฏิรูปเปน็มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ชั้นน าแห่งการพัฒนาเทคโนโลยแีละส่งเสริมการสรา้ง
นวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยสามารถ
ก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจไมต่่ ากว่า 600 ล้านบาท
ภายในระยะเวลา 5 ปี ซึ่งเป็นผลจากการผลติบัณฑิตสู่
การเป็นนักปฏบิัติที่ตรงตามความต้องการของ
ผู้ประกอบการ 

- ผลิตบัณฑิตสู่การเป็นผูป้ระกอบการมืออาชีพสมัยใหม่
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมได้อย่างเหมาะสมจ านวน 500 คน  

- มทร. ล้านนา ถูกปฏิรูปเปน็มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ชั้นน าแห่งการพัฒนาเทคโนโลยแีละส่งเสริมการสรา้ง
นวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยสามารถ
ก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจไมต่่ ากว่า 3,000 ล้านบาท 
ภายในระยะเวลา 5 ปี ซึ่งเป็นผลจากการผลติบัณฑิตสู่
การเป็นผู้ประกอบการ 

- มทร.ล้านนา มีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทั้งใน
และต่างประเทศที่สนับสนนุการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลยัที่ตอบโจทย์ของการปฏิรูปสู่การเป็น
มหาวิทยาลยัสู่การเปน็มหาวิทยาลัยแห่งการพัฒนา
เทคโนโลยีและสง่เสริมการสร้างนวัตกรรมเพื่อสังคมและ
เศรษฐกิจอย่างน้อย 500 หน่วยงาน รวมทัง้
สถาบนัการศึกษา ท้องถิ่น หนว่ยงานในท้องท้องถิ่น 
หน่วยงานรัฐ และภาคเอกชน 

- เสริมสร้างสมรรถนะของ มทร.ล้านนาในการ
แก้ปัญหา Valley of Death ดา้นการพฒันาห่วงโซ่
ธุรกิจนวัตกรรม และความเข้มแข็งด้านการอุดมศึกษา
ผ่าน Consortium (เช่น platform – ราชมงคลและ
อาชีวะ)  
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Output Outcome 
- ผลงานเชิงประจักษ์ที่เผยแพรท่ั้งในประเทศและ
ต่างประเทศที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของ มทร. ล้านนา 
ในฐานะที่เปน็มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเพื่อชุมชนอย่างน้อย 
1,250 ผลงาน 

- มทร. ล้านนา เปน็มหาวิทยาลยัที่มีชื่อเสียงในระดบั
สากลในดา้นการเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมที่เหมาะสม  

- สร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมส าหรับการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างน้อย 1,000 ผลงาน 

- มทร. ล้านนา ถูกปฏิรูปเปน็มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ชั้นน าแห่งการพัฒนาเทคโนโลยแีละส่งเสริมการสรา้ง
นวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยสามารถ
ก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจไมต่่ ากว่า 100 ล้านบาท 
และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการ
ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

- ผู้ประกอบการรายย่อย (Small scale Entrepreneur) 
ที่ได้รับการบ่มเพาะและเสริมสรา้งสมรรถนะให้เป็น
ผู้ประกอบการที่มีทักษะในการน าเอาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมาใช้เพื่อพัฒนาธุรกิจของตนให้ดีขึ้น จ านวน
อย่างน้อย 1,000 คน 

 

- มทร. ล้านนา ถูกปฏิรูปเปน็มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ชั้นน าแห่งการพัฒนาเทคโนโลยแีละส่งเสริมการสรา้ง
นวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยสามารถ
ก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่ต่ ากว่า 100 ล้านบาท 
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวตักรรมเพื่อการ
ยกระดับผู้ประกอบการ 

- สร้างรายได้จากองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยเพื่อการ
พัฒนาตนเองอย่างยัง่ยืนอย่างนอ้ย 2,500 ล้านบาท 

 

- มทร.ล้านนา ประสบความส าเร็จในการปฏิรูป
มหาวิทยาลยัสู่การเปน็มหาวิทยาลัยแห่งการพัฒนา
เทคโนโลยีและสง่เสริมการสร้างนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม และก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลยัเทคโนโลยชีั้น
น าระดบัสากล 

- ชุมชน โดยเฉพาะชุมชนในพืน้ที่สูงที่ถูกยกระดับทัง้ในมิติ
ของเศรษฐกิจ ชีวิตความเป็นอยู ่และสิ่งแวดล้อมสู่การเป็น
ชุมชน ที่พึ่งพาตนเองได้ จ านวน 500 ชุมชน 

- ลดความเหลื่อมล้ าในสังคม สร้างความเปน็อยู่ที่เท่า
เทียบ และเสริมสร้างความมัน่คงทั้งทางด้านอาหาร 
ทางดา้นอธิปไตย ในชุมชนพื้นทีสู่ง 

 
3.3 ผลกระทบ (Impact) 

1. มทร. ล้านนา ถูกปฏิรูปเป็นให้ก้าวไปสู่อนาคตในการเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
แห่งล้านนา และมีวิสัยทัศน์ที่มุ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี ในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ 
เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต ของสังคม ชุมชน ท้องถิ่น อย่างยั่งยืน เพ่ือขับเคลื่อนเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม โดย
สามารถก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่ต่ ากว่า 9,000 ล้านบาท ภายในระยะเวลา 5 ปี ซึ่งเป็นผลจากการผลิต
บัณฑิตสู่การเป็นผู้ประกอบการ การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่ตรงความต้องการของผู้ประกอบการ และการ
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการยกระดับผู้ประกอบการในสังคมและเศรษฐกิจ  

2. มทร. ล้านนา เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในระดับสากลในด้านการเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม 
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รูปที่ 27 ผลกระทบ (Impact) แผนพัฒนาความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
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ส่วนที่ 4 ภาคผนวก 
 

4.1 ค าสั่งคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ 627/2564 เรื่องแต่งตั้ง
กรรมการจัดท าแผนพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
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4.2 ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ 652/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดท า
แผนพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
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4.3 หนังสือ อว 0223/533 ขอส่งผู้ แทน สป.อว.  (รองศาสตราจารย์นภเรณู  สัจจรักษ์  ธีระฐิติ ) 
คณะอนุกรรมการด้านการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย เป็นผู้แทน สป.อว. เป็นคณะกรรมการตามข้อ 13 ของ
กฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2564 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
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4.4 มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 2/2564 วัน ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2564 
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