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ส่่วนที่่� 1
บทสรุุปผู้้�บริิหาร

	สัังคมของโลกในปััจจุุบัันมีีการเปลี่่�ยนแปลงไปอย่่างรวดเร็็วตามภาวการณ์์ที่่�เกิิดขึ้้�น อาทิิ การเปลี่่�ยนแปลง
ของเศรษฐกิิจและสัังคม การพััฒนาเทคโนโลยีีนวััตกรรมที่่เ� กิิดขึ้้น� อย่่างรวดเร็็ว ภาวะโลกร้้อน ปััญหาสิ่่ง� แวดล้อ้ ม และ
การแพร่่ระบาดและกลายพัันธุ์์�ของเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (Covid 19) เป็็นต้้น ซึ่่�งการเปลี่่�ยนแปลงเหล่่านี้้�ก่่อให้้เกิิด
การเปลี่่�ยนแปลงรููปแบบการดำำ�เนิินการในชีีวิิตของมนุุษย์์ในทุุกระดัับตั้้�งแต่่ระดัับชุุมชน ระดัับประเทศ หรืือทั่่�วโลก
ส่่งผลให้้ทุุกองค์์กรและหน่่วยงานต้้องปรัับตนเองให้้เข้้ากัับการเปลี่่ย� นแปลงที่่ว่� า่ นี้้�อย่่างรวดเร็็วและขณะเดีียวกัันต้้อง
พััฒนาศัักยภาพของตนเองเพื่่�อการแข่่งขัันในระดัับสากลอีีกด้้วย ดัังนั้้�น มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีราชมงคลล้้านนา
ในฐานะสถาบัันการศึึกษาด้้านวิิชาชีีพและเทคโนโลยีี โดยพระบาทสมเด็็จพระบรมชนกาธิิเบศร มหาภููมิิพลอดุุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิิตร มีีพระบรมราชโองการให้้จััดตั้้�งมหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีราชมงคลขึ้้�น เพื่่�อมุ่่�งผลิิตบััณฑิิตนััก
ปฏิิบััติิให้้มีีความเชี่่�ยวชาญทางด้้านวิิชาชีีพ ใช้้วิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีเป็็นพื้้�นฐาน พััฒนาห้้องปฏิิบััติิการพื้้�นฐาน
และศููนย์์ความเชี่่ย� วชาญเฉพาะทางด้้านวิิชาชีีพ และการบููรณาการการจััดการเรีียนการสอนกัับการปฏิิบัติั งิ านจริิงโดย
มีีปรััชญามหาวิิทยาลััยนวััตกรรมเพื่่�อชุุมชน จึึงมีีความจำำ�เป็็นต้้องปฏิิรููปตนเองเพื่่�อรองรัับการเปลี่่�ยนแปลงดัังกล่่าว
พร้้อมทั้้�งส่่งเสริิมการพััฒนาของประเทศทั้้�งทางด้้านเทคโนโลยีีและนวััตกรรม ด้้านเศรษฐกิิจทั้้�งระดัับฐานรากและ
ระดัับประเทศ ตลอดจนด้้านสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อให้้สอดรัับกัับนโยบายและยุุทธศาสตร์์ชาติิ 20 ปีี และยุุทธศาสตร์์อื่่�นๆ
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ปีี (พ.ศ. 2566 – 2570)

	ที่่�ผ่่านมามหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีราชมงคลล้้านนา ได้้พััฒนาตนเองจนเกิิดความ
เชี่่ย� วชาญและเป็็นที่่ย� อมรัับในด้้านต่่าง ๆ ประกอบด้้วย 1) ด้้าน Agricultural technology
ได้้แก่่ นวััตกรรมอาหาร ชีีววิิถีี และการบริิหารจััดการเทคโนโลยีีและนวััตกรรมที่่�ทัันสมััย
ทางการเกษตร 2) ด้้าน Engineering technology ได้้แก่่ Materials (เช่่น 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) ด้้าน Entrepreneurship
ได้้แก่่ การพััฒนาผู้้ป� ระกอบการใหม่่ และการพััฒนาผู้้ป� ระกอบการวิิสาหกิิจขนาดกลางและ
ขนาดย่่อมในท้้องถิ่่�น 4) ด้้าน Creative Lanna ได้้แก่่ การยกระดัับหััตถศิิลป์์ล้้านนา การ
ยกระดัับวััตถุุดิิบและอาหารล้้านนาสู่่�เศรษฐกิิจสร้้างสรรค์์ไปสู่่�สากล การท่่องเที่่�ยวเชิิง
วััฒนธรรม และ 5) ด้้าน Technology Education ได้้แก่่ การพััฒนาทรััพยากรมนุุษย์์ทาง
ด้้านเทคโนโลยีีและนวััตกรรม การพััฒนาระบบการศึึกษาและวิิจััยในรููปของความร่่วมมืือ
ระหว่่าง Public, Private (> 50 company) และ Education sector (มหาวิิทยาลััย และ
อาชีีวศึึกษา) ซึ่่�งความเชี่่�ยวชาญและผลงานเหล่่านี้้�ส่่งผลให้้เมื่่�อทำำ�การประเมิินตนเองตาม
การจััดกลุ่่�มสถาบัันของ มทร.ล้้านนา มีีคะแนนการประเมิินสููงในด้้านศัักยภาพขององค์์กร
(potential) ในกลุ่่�มที่่� 2 กลุ่่�มพัั ฒ นาเทคโนโลยีีและส่่ ง เสริิ ม การสร้้างนวัั ต กรรม
(Technology Development and Innovation) แม้้จะมีีผลงาน (performance) อยู่่�ใน
ระดัับพอใช้้ จากการประชุุมสภามหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีราชมงคลล้้านนา ครั้้�งที่่� 2/2564
เมื่่อ� วัันที่่� 21 ตุุลาคม พ.ศ. 2564 ได้้ให้้ความเห็็นชอบให้้ มทร.ล้้านนา จััดอยู่่�ในกลุ่่�มที่่� 2 กลุ่่�ม
พััฒนาเทคโนโลยีีและส่่งเสริิมการสร้้างนวััตกรรม (Technology Development and
Innovation) และได้้ให้้ความเห็็นชอบแผนพััฒนาความเป็็นเลิิศ มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีราช
มงคลล้า้ นนา ระยะ 5 ปีี (พ.ศ.2566-2570) โดยมีีปรััชญาเป็็น “มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีและ
นวััตกรรมแห่่งล้้านนา” และมีีวิิสัยั ทััศน์์ “มหาวิิทยาลััยชั้้น� นำำ�ด้้านวิิชาชีีพและเทคโนโลยีี ใน
การผลิิตบััณฑิิตนัักปฏิิบัติั ิ เพื่่อ� ยกระดัับคุุณภาพชีีวิิต ของสัังคม ชุุมชน ท้้องถิ่่น� อย่่างยั่่ง� ยืืน”
ภายใต้้ธงนำำ� (Flagship) 2 ด้้าน โดยมีีระยะเวลา 5 ปีี ที่่�นำำ�ไปสู่่�การปฏิิรููป มทร.ล้้านนา
ได้้แก่่ 1) การพััฒนาความเป็็นเลิิศทางด้้าน Lanna Agriculture, Biotechnology และ
Engineering เพื่่อ� สร้้างผู้้ป� ระกอบการสมััยใหม่่ที่มีีทั
่� กั ษะในการใช้้เทคโนโลยีีและนวััตกรรม
และเพื่่�อสร้้างบััณฑิิตนัักปฏิิบััติิที่่�มีีทัักษะสููงเพื่่�อยกระดัับเศรษฐกิิจที่่�สำำ�คััญของประเทศ 2)
การพััฒนา Creative Lanna เพื่่อ� สร้้างผู้้ป� ระกอบการล้้านนาสร้้างสรรค์์และเพื่่อ� ยกระดัับผู้้�
ประกอบการล้า้ นนาสร้้างสรรค์์ด้้วยการบููรณาการระหว่่างทุุนทางวััฒนธรรม ภููมิิปัญ
ั ญาท้้อง
ถิ่่�น และเทคโนโลยีี
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เพื่่�อให้้มหาวิิทยาลััยสามารถขัับเคลื่่�อนตาม Flagship ได้้ มทร.ล้้านนา ได้้จััดทำำ�แผนปฏิิรููปการบริิหารที่่�ยึึด
หลัักธรรมาภิิบาล ทั้้�งการปฏิิบัติั ภิ ารกิิจด้้านการบริิหารองค์์กร การผลิิตบััณฑิิต การวิิจัยั บริิการวิิชาการ การทำำ�นุุบำำ�รุุง
ศิิลปวััฒนธรรม การบริิหารงานบุุคคล และการบริิหารงบประมาณ ตลอดจนการปรัับปรุุงด้้านกฎหมาย ระเบีียบ ข้้อ
บัังคัับ หลัักเกณฑ์์ และด้้านระบบธรรมาภิิบาลที่่ค� ล่่องตััวและส่่งเสริิมประสิิทธิิภาพในการทำำ�งานให้้เอื้้อ� ต่่อการปฏิิรููป
มหาวิิทยาลััยฯ และนำำ�จุุดแข็็งทั้้�ง 5 ด้้านของมหาวิิทยาลััยไปสู่่�การปฏิิรููป เช่่น การพััฒนาจาก Agricultural technology สู่่�การเป็็น Lanna BCG model enhancer, การพััฒนาจาก Engineering technology สู่่�การเป็็น University Industry Linkage, การพััฒนาจาก Entrepreneurship ไปสู่่� Smart Entrepreneur, การพััฒนาจาก
Creative Lanna ไปสู่่� Lannanization และการพััฒนาจาก Technology Education ไปสู่่� Quadruple System
for Human Capital Building พร้้อมนำำ�จุุดแข็็งดัังกล่่าวไปพััฒนาดัังต่่อไปนี้้� 1) Man power โดยสร้้างบััณฑิิตนััก
ปฏิิบััติิที่่�มีีทักั ษะสููงและเป็็นผู้้ป� ระกอบการที่่ต� อบสนองต่่อความต้้องการของประเทศ 2) Brain power การสร้้างและ
พััฒนาบุุคลากรรวมถึึงการรัับบุุคลากรที่่�มีีความเชี่่�ยวชาญสููงในแต่่ละสาขาวิิชา 3) Research and Innovation การ
สร้้างเทคโนโลยีีและนวััตกรรมที่่�นำำ�มาใช้้เพื่่�อพััฒนาคุุณภาพชีีวิิต สัังคม และเศรษฐกิิจทั้้�งในระดัับชุุมชนและ
อุุตสาหกรรม 4) Internalization โดยการพััฒนาความร่่วมมืือให้้เป็็นรููปธรรมในลัักษณะ Strategic Partner ร่่วมกัับ
มหาวิิทยาลััยชั้้น� นำำ� และองค์์กรเอกชนในระดัับนานาชาติิ 5) Platform สร้้างความร่่วมมืือกัับหน่่วยงานอื่่น� ในลัักษณะ
Quadruple helix system
ทั้้�งนี้้�มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีราชมงคลล้า้ นนาได้้กำำ�หนดยุุทธศาสตร์์เพื่่อ� ดำำ�เนิินการขัับเคลื่่อ� นมหาวิิทยาลััย จำำ�นวน
5 ยุุทธศาสตร์์ ดัังนี้้�
ยุุทธศาสตร์์ที่่� 1

การจััดการศึึกษาสำำ�หรัับคนทุุกช่่วงวััยเพื่่�อการพััฒนาบััณฑิิตนัักปฏิิบััติิสู่่�ศตวรรษที่่� 21
ยุุทธศาสตร์์ที่่� 2 การพััฒนางานวิิจััยและนวััตกรรมอย่่างมืืออาชีีพ เพื่่�อสร้้างนวััตกรรมสิ่่�งประดิิษฐ์์
			สำำ�หรัับการยก ระดัับ ชุุมชน สัังคม ประเทศ
ยุุทธศาสตร์์ที่่� 3	การพััฒนาประสิิทธิิภาพการบริิหารจััดการองค์์กรสมััยใหม่่สู่่�ความเป็็นเลิิศ
ยุุทธศาสตร์์ที่่� 4 	การส่่งเสริิมสัังคมภาคีีเครืือข่่าย ยกระดัับศัักยภาพสัังคม คุุณภาพชีีวิิตที่่�เป็็นมิิตรกัับ
			สิ่่�งแวดล้อ้ มด้้วยเทคโนโลยีีและนวััตกรรมแห่่งล้า้ นนาให้้สามารถปรัับตััวได้้ทัันต่่อพลวััตการ
			
เปลี่่�ยนแปลงของโลก
ยุุทธศาสตร์์ที่่� 5 การสืืบสาน รัักษา ต่่อยอด ปรััชญาและศาสตร์์พระราชาเพื่่�อการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน
ซึ่่ง� ทั้้�ง 5 ยุุทธศาสตร์์นี้้จ� ะใช้้เป็็นกลไก และเครื่่อ� งมืือในการขัับเคลื่่อ� นเทคโนโลยีีราชมงคลล้้านนาให้้ก้้าวไปสู่่�อนาคต
ในการเป็็นมหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีและนวััตกรรมแห่่งล้า้ นนา และมีีวิิสัยั ทััศน์์ที่มุ่่�่� งเป็็นมหาวิิทยาลััยชั้้น� นำำ�ด้้านวิิชาชีีพ
และเทคโนโลยีี ในการผลิิตบััณฑิิตนัักปฏิิบััติิ เพื่่�อยกระดัับคุุณภาพชีีวิิตของสัังคม ชุุมชน ท้้องถิ่่�น อย่่างยั่่�งยืืน
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ส่่วนที่่� 2

ความสอดคล้้องกัับ
แผน 3 ระดัับ
ตามนััยยะของมติิ
คณะรัั
ฐ
มนตรีี
เมื่่�อวัันที่่� 4 ธัันวาคม 2560

2.1 ยุุทธศาสตร์์ชาติิ (แผนระดัับที่่� 1)

1) ยุุทธศาสตร์์ชาติิ (หลััก)
1.1) ด้้านการพััฒนาและเสริิมสร้้างศัักยภาพทรััพยากรมนุุษย์์
(1) เป้้าหมาย
• คนไทยเป็็นคนดีี คนเก่่ง มีีคุุณภาพ พร้้อมสำำ�หรัับวิิถีีชีีวิิตในศตวรรษที่่� 21
• สัังคมไทยมีีสภาพแวดล้้อมที่่�เอื้้�อและสนัับสนุุนต่่อการพััฒนาคนตลอดช่่วงชีีวิิต
(2) ประเด็็นยุุทธศาสตร์์
ประเด็็นการพััฒนาศัักยภาพคนตลอดช่่วงชีีวิิต มุ่่�งเน้้นการพััฒนาคนเชิิงคุุณภาพในทุุกช่่วงวััย ตั้้�งแต่่ช่่วง
การตั้้�งครรภ์์ ปฐมวััย วััยเด็็ก วััยรุ่่�น วััยเรีียน วััยผู้้�ใหญ่่ วััยแรงงาน และวััยผู้้�สููงอายุุ เพื่่�อสร้้างทรััพยากรมนุุษย์์ที่่�มีี
ศัักยภาพมีีทัักษะความรู้้� เป็็นคนดีี มีีวิินััย เรีียนรู้้�ได้้ด้้วยตนเองในทุุกช่่วงวััย มีีความรอบรู้้�ทางการเงิิน มีีความสามารถ
ในการวางแผนชีีวิิตและการวางแผนทางการเงิินที่่�เหมาะสมในแต่่ละช่่วงวััย ความสามารถในการดำำ�รงชีีวิิตอย่่างมีี
คุุณค่่า รวมถึึงการพััฒนาและปรัับทััศนคติิให้้คนทุุกช่่วงวััยที่่�เคยกระทำำ�ผิิดได้้กลัับมาใช้้ชีีวิิตในสัังคมได้้อย่่างสงบสุุข
และเป็็นกำำ�ลัังสำำ�คััญในการพััฒนาประเทศ
ประเด็็นปฏิิรูปู กระบวนการเรีียนรู้้�ที่ต่� อบสนองต่่อการเปลี่่ย� นแปลงในศตวรรษที่่� 21 โดยมุ่่�งเน้้นผู้้เ� รีียนให้้
มีีทัักษะการเรีียนรู้้�และมีีใจใฝ่่เรีียนรู้้�ตลอดเวลา มีีการออกแบบระบบการเรีียนรู้้�ใหม่่ การเปลี่่�ยนบทบาทครูู การเพิ่่�ม
ประสิิทธิิภาพระบบบริิหารจััดการศึึกษา และการพััฒนาระบบการเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิต การสร้้างความตื่่�นตััวให้้คนไทย
ตระหนัักถึึงบทบาท ความรัับผิิดชอบ และการวางตำำ�แหน่่งของประเทศไทยในภููมิิภาคเอเชีียอาคเนย์์และประชาคม
โลก การวางพื้้�นฐานระบบรองรัับการเรีียนรู้้�โดยใช้้ดิิจิิทััลแพลตฟอร์์ม และการสร้้างระบบการศึึกษาเพื่่�อเป็็นเลิิศทาง
วิิชาการระดัับนานาชาติิ
ประเด็็นการตระหนัักถึึงพหุุปัญ
ั ญาของมนุุษย์์ที่ห่� ลากหลาย อาทิิ ภาษา ตรรกะและคณิิตศาสตร์์ ด้้านทััศนะ
และมิิติิ ดนตรีี กีีฬาและการเคลื่่อ� นไหวของร่่างกาย การจััดการตนเอง มนุุษยสััมพัันธ์์ รวมถึึงผู้้มีี� ความสามารถอัันโดด
เด่่นด้้านใดด้้านหนึ่่�งหรืือหลายด้้าน โดยการพััฒนาและรัักษากลุ่่�มผู้้มีี� ความสามารถพิิเศษของพหุุปัญ
ั ญาแต่่ละประเภท
การสร้้างสภาพแวดล้อ้ มและระบบสนัับสนุุนประชากรไทยมีีอาชีีพบนฐานพหุุปัญ
ั ญา การสร้้างเสริิมศัักยภาพผู้้มีี� ความ
สามารถพิิเศษให้้สามารถต่่อยอดการประกอบอาชีีพได้้อย่่างมั่่�นคง
ประเด็็นการสร้้างสภาพแวดล้้อมที่่เ� อื้้อ� ต่่อการพััฒนาและเสริิมสร้้างศัักยภาพทรััพยากรมนุุษย์์ มุ่่�งเน้้นการ
สร้้างความอยู่่�ดีีมีีสุุขของครอบครััวไทย การส่่งเสริิมบทบาทในการมีีส่่วนร่่วมของภาครััฐ ภาคเอกชน ครอบครััวและ
ชุุมชนในการพััฒนาทรััพยากรมนุุษย์์ การปลููกฝัังและพััฒนาทัักษะนอกห้้องเรีียน และการพััฒนาระบบฐานข้้อมููลเพื่่อ�
การพััฒนาทรััพยากรมนุุษย์์
(3) การบรรลุุเป้้าหมายตามยุุทธศาสตร์์ชาติิ
เกิิดการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิต สุุขภาวะ และความเป็็นอยู่่�ของคนไทยดีีขึ้้�น เกิิดผลสััมฤทธิ์์�ทางการศึึกษาและ
การเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิต เกิิดการพััฒนาสัังคมและครอบครััวไทย
1.2) ด้้านการสร้้างความสามารถในการแข่่งขััน
(1) เป้้าหมาย
• ประเทศไทยเป็็นประเทศที่่�พััฒนาแล้้ว เศรษฐกิิจเติิบโตอย่่างมีีเสถีียรภาพและยั่่�งยืืน
• ประเทศไทยมีีขีีดความสามารถในการแข่่งขัันสููงขึ้้�น
มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีราชมงคลล้้านนา
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(2) ประเด็็นยุุทธศาสตร์์
ประเด็็นการเกษตรสร้้างมููลค่่า ประเทศไทยเป็็นหนึ่่�งในผู้้�เล่่นสำำ�คััญด้้านการผลิิตและการค้้าสิินค้้าเกษตร
ในเวทีีโลกด้้วยพื้้�นฐานทางพืืชเกษตรเขตร้้อน และมีีข้้อได้้เปรีียบด้้านความหลากหลายทางชีีวภาพที่่�สามารถพััฒนา
ต่่อยอดโครงสร้้างธุุรกิิจการเกษตรด้้วยการสร้้างมููลค่่าเพิ่่�ม เน้้นเกษตรคุุณภาพสููงและขัับเคลื่่�อนการเกษตรด้้วย
เทคโนโลยีีและนวััตกรรม ที่่�ให้้ความสำำ�คััญกัับการเพิ่่�มผลิิตภาพการผลิิตทั้้�งเชิิงปริิมาณและมููลค่่า และความหลาก
หลายของสิินค้้าเกษตร เพื่่อ� รัักษาฐานรายได้้เดิิมและสร้้างฐานอนาคตใหม่่ที่ส่� ร้้างรายได้้สููง ทั้้�งเกษตรอััตลัักษณ์์พื้้น� ถิ่่น�
เกษตรปลอดภััย เกษตรชีีวภาพ เกษตรแปรรููป และเกษตรอััจฉริิยะ เพื่่�อให้้เกษตรกรมีีรายได้้สููงขึ้้�น
ประเด็็นอุุตสาหกรรมและบริิการแห่่งอนาคต อุุตสาหกรรมและบริิการไทยต้้องพร้้อมรัับมืือและสร้้างโอกาส
จากความท้้าทายที่่เ� กิิดขึ้้น� จากการปฏิิวัติั อุิ ตุ สาหกรรมครั้้ง� ที่่� 4 ที่่เ� ป็็นผลของการหล่่อหลอมเทคโนโลยีีดิิจิทัิ ลั เทคโนโลยีี
ชีีวภาพ และเทคโนโลยีีทางกายภาพเข้้าด้้วยกััน ก่่อให้้เกิิดการเปลี่่�ยนแปลงทางเศรษฐกิิจและสัังคมอย่่างรวดเร็็วเป็็น
วงกว้้างและลึึกซึ้้�งทั้้�งระบบอย่่างที่่�ไม่่เคยปรากฏมาก่่อน ประเทศไทยจึึงจำำ�เป็็นต้้องเปลี่่�ยนแปลงพื้้�นฐานโครงสร้้าง
อุุตสาหกรรมและบริิการ โดยสร้้างอุุตสาหกรรมและบริิการแห่่งอนาคตที่่�ขัับเคลื่่�อนประเทศไทยไปสู่่�ประเทศพััฒนา
แล้้วด้้วยนวััตกรรมและเทคโนโลยีีแห่่งอนาคต เพิ่่�มบุุคลากรที่่�มีีทัักษะและความรู้้�ตามความต้้องการของตลาด สร้้าง
ระบบนิิเวศอุุตสาหกรรมและบริิการที่่�เหมาะสม และสนัับสนุุนการพััฒนาอุุตสาหกรรมและบริิการอย่่างยั่่�งยืืน
ประเด็็นสร้้างความหลากหลายด้้านการท่่องเที่่�ยว โดยรัักษาการเป็็นจุุดหมายปลายทางที่่�สำำ�คััญของการ
ท่่องเที่่ย� วระดัับโลกที่่ดึ� งึ ดููดนัักท่อ่ งเที่่ย� วทุุกระดัับและเพิ่่�มสััดส่่วนของนัักท่อ่ งเที่่ย� วที่่มีีคุ
� ณ
ุ ภาพสููง มุ่่�งพััฒนาธุุรกิจด้้
ิ าน
การท่่องเที่่ย� วให้้มีีมููลค่่าสููงเพิ่่�มมากยิ่่�งขึ้้น� ด้้วยอััตลัักษณ์์และวััฒนธรรมไทย และใช้้ประโยชน์์จากข้้อมููลและภููมิิปัญ
ั ญา
ท้้องถิ่่น� เพื่่อ� สร้้างสรรค์์คุณ
ุ ค่่าทางเศรษฐกิิจและความหลากหลายของการท่่องเที่่ย� วให้้สอดรัับกัับทิิศทางและแนวโน้้ม
ของตลาดยุุคใหม่่ โดยการสร้้างและใช้้ประโยชน์์จากข้้อมููลขนาดใหญ่่ รวมทั้้�งเทคโนโลยีีและนวััตกรรมในการส่่งเสริิม
การตลาด การดููแลความปลอดภััยและอำำ�นวยความสะดวกแก่่นักท่
ั อ่ งเที่่ย� วทุุกกลุ่่�ม รวมถึึงคนพิิการและผู้้สูู� งอายุุ การ
ใช้้ประโยชน์์จากการท่่องเที่่�ยวให้้เอื้้�อต่่อผลิิตภััณฑ์์ชุุมชนและเศรษฐกิิจต่่อเนื่่�อง พััฒนาแหล่่งท่่องเที่่�ยวเดิิมและสร้้าง
แหล่่งท่่องเที่่�ยวใหม่่ที่่�มีีเอกลัักษณ์์เฉพาะโดยคำำ�นึึงถึึงศัักยภาพของแต่่ละพื้้�นที่่� การส่่งเสริิมการท่่องเที่่�ยวพำำ�นัักระยะ
ยาว ตลอดจนส่่งเสริิมการพััฒนาโครงสร้้างพื้้�นฐาน ระบบนิิเวศ และทรััพยากรที่่�เอื้้�อต่่อการเติิบโตของการท่่องเที่่�ยว
ที่่มีีคุ
� ณ
ุ ภาพ เพื่่อ� กระจายโอกาสในการสร้้างรายได้้ไปสู่่�ชุุมชนและเมืืองอย่่างทั่่�วถึึงและยั่่ง� ยืืน และพััฒนาการเชื่่อ� มโยง
การท่่องเที่่ย� วไทยกัับประเทศอื่่น� ๆ ในภููมิิภาค เพื่่อ� การเป็็นแม่่เหล็็กดึงึ ดููดนัักท่อ่ งเที่่ย� วอย่่างประทัับใจตลอดการท่่อง
เที่่�ยวจนเกิิดการท่่องเที่่�ยวซ้ำำ��และแนะนำำ�ต่่อ
ประเด็็นโครงสร้้างพื้้�นฐาน เชื่่�อมไทย เชื่่�อมโลก โครงสร้้างพื้้�นฐานเป็็นสิ่่�งจำำ�เป็็นสำำ�หรัับประเทศไทยในการ
ก้้าวสู่่�การเป็็นศููนย์์กลางเศรษฐกิิจอาเซีียน และเป็็นจุุดเชื่่อ� มต่่อที่่สำำ�คั
� ญ
ั ของภููมิิภาคเอเชีีย ในยุุคของการเปลี่่ย� นแปลง
ทางด้้านเทคโนโลยีีอย่่างรวดเร็็วและรุุนแรง โครงสร้้างพื้้�นฐานจะครอบคลุุมถึึงโครงสร้้างพื้้�นฐานทางกายภาพในด้้าน
โครงข่่ายคมนาคม พื้้�นที่่แ� ละเมืือง รวมถึึงเทคโนโลยีี ตลอดจนโครงสร้้างพื้้�นฐานทางเศรษฐกิิจ เพื่่อ� อำำ�นวยความสะดวก
และลดต้้นทุุนในการเคลื่่�อนย้้ายสิินค้้า บริิการ เงิินทุุน บุุคลากร และเชื่่�อมโยงประเทศไทยกัับประชาคมโลก
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	พััฒนาเศรษฐกิิจบนพื้้�นฐานผู้้�ประกอบการยุุคใหม่่ สร้้างและพััฒนาผู้้�ประกอบการยุุคใหม่่ ไม่่ว่่าจะเป็็นผู้้�
ประกอบการรายใหญ่่ กลาง เล็็ก วิิสาหกิิจเริ่่�มต้้น วิิสาหกิิจชุุมชน หรืือวิิสาหกิิจเพื่่�อสัังคม รวมทั้้�งเกษตรกร ให้้เป็็นผู้้�
ประกอบการยุุคใหม่่ที่่�มีีทัักษะและจิิตวิิญญาณของการเป็็นผู้้�ประกอบการที่่�มีีความสามารถในการแข่่งขัันและมีี อััต
ลัักษณ์์ชััดเจน โดยมีีนวััตกรรมใน 3 ด้้าน คืือ นวััตกรรมในการสร้้างโมเดลธุุรกิิจ นวััตกรรมในเชิิงสิินค้้าและบริิการ
และนวััตกรรมในเชิิงกระบวนการผลิิตและบริิการ พร้้อมทั้้�งเป็็นนัักการค้้าที่่เ� ข้้มแข็็งที่่จ� ะนำำ�ไปสู่่�การสนัับสนุุนการเป็็น
ชาติิการค้้า มีีความสามารถในการเข้้าถึึงตลาดทั้้�งในและต่่างประเทศ เป็็นผู้้�ประกอบการที่่� “ผลิิตเก่่ง ขายเก่่ง” หรืือ
“ซื้้�อเป็็น ขายเป็็น” บริิการเป็็นเลิิศ สามารถขยายการค้้าและการลงทุุนไปต่่างประเทศ รวมทั้้�งส่่งเสริิมให้้ผู้้�ประกอบ
การมีีธรรมาภิิบาล
(3) การบรรลุุเป้้าหมายตามยุุทธศาสตร์์ชาติิ
เกิิดการขยายตััวของผลิิตภััณฑ์์มวลรวมภายในประเทศ และการกระจายรายได้้ เพิ่่�มผลิิตภาพการผลิิตของ
ประเทศ ทั้้�งในปััจจััยการผลิิตและแรงงาน เกิิดการลงทุุนเพื่่�อการวิิจััยและพััฒนา ความสามารถในการแข่่งขัันของ
ประเทศเพิ่่�มขึ้้�น
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2.2 แผนระดัับที่่� 2 (เฉพาะที่่�เกี่่�ยวข้้อง)

2.2.1 แผนแม่่บทภายใต้้ยุุทธศาสตร์์ชาติิ
(1) ประเด็็น การพััฒนาศัักยภาพคนตลอดช่่วงชีีวิิต
(1.1) เป้้าหมายระดัับประเด็็นของแผนแม่่บทฯ
เป้้าหมายที่่� 1 คนไทยทุุกช่่วงวััยมีีคุุณภาพเพิ่่�มขึ้้�น ได้้รัับการพััฒนาอย่่างสมดุุล ทั้้�งด้้านร่่างกาย สติิปััญญา
และคุุณธรรมจริิยธรรม เป็็นผู้้�ที่่�มีีความรู้้�และทัักษะในศตวรรษที่่� 21 รัักการเรีียนรู้้�อย่่างต่่อเนื่่�องตลอดชีีวิิต
การบรรลุุเป้้าหมายตามแผนแม่่บทฯ ดััชนีีการพััฒนามนุุษย์์ (ค่่าคะแนน) 0.79
(1.2) แผนย่่อยของแผนแม่่บทฯการสร้้างสภาพแวดล้้อมที่่�เอื้้�อต่่อการพััฒนาและเสริิมสร้้างศัักยภาพ
มนุุษย์์ การพััฒนาทรััพยากรมนุุษย์์ของประเทศ จำำ�เป็็นต้้องมุ่่�งเน้้นการพััฒนาและยกระดัับคนในทุุกมิติิ แิ ละในทุุกช่ว่ ง
วััยให้้เป็็นทรััพยากรมนุุษย์์ที่ดีี่� เก่่ง และมีีคุุณภาพพร้้อมขัับเคลื่่อ� นการพััฒนาประเทศไปข้้างหน้้าได้้อย่่างเต็็มศัักยภาพ
ซึ่่�งจำำ�เป็็นต้้องมีีการเสริิมสร้้างสภาพแวดล้้อมที่่�เอื้้�อต่่อการพััฒนาและเสริิมสร้้างศัักยภาพทรััพยากรมนุุษย์์อย่่างเป็็น
ระบบตั้้ง� แต่่ระดัับครอบครััว ชุุมชน สัังคม และการมีีระบบและกลไกรองรัับการพััฒนาทรััพยากรมนุุษย์์ที่มีี่� ประสิิทธิิภาพ
แนวทางการพััฒนา
1) สร้้างความอยู่่�ดีีมีีสุุขของครอบครััวไทย สร้้างครอบครััวที่่เ� หมาะสมกัับโลกในศตวรรษที่่� 21 โดยส่่งเสริิม
ความรู้้�ในการวางแผนชีีวิิตที่่�เหมาะสมกัับค่่านิิยมของคนรุ่่�นใหม่่ และการจััดกิิจกรรมที่่�เหมาะสมบนฐานความรู้้�ทาง
วิิชาการตั้้�งแต่่ช่ว่ งตั้้ง� ครรภ์์และถึึงช่่วงอายุุต่า่ ง ๆ พััฒนาทัักษะชีีวิิตและการเรีียนรู้้� การทำำ�งานและการดำำ�รงชีีวิิตอย่่าง
มีีคุุณภาพของประชากรแต่่ละช่่วงวััย รวมถึึงการให้้ทุุกภาคส่่วนในสัังคมเข้้ามามีีส่่วนร่่วม พร้้อมทั้้�งการพััฒนาสภาพ
แวดล้้อมที่่�เอื้้�อต่่อการสร้้างครอบครััวอบอุ่่�นเข้้มแข็็ง โดยเน้้นการส่่งเสริิมการเกื้้�อกููลกัันของคนทุุกวััยในครอบครััวใน
การดููแลสมาชิิกในครอบครััว การส่่งเสริิมนโยบายการสร้้างความสมดุุลระหว่่างชีีวิิตและการทำำ�งาน การส่่งเสริิม
สนัับสนุุนภาคเอกชน สถานประกอบการจััดบริิการที่่�ส่่งเสริิมและพััฒนาทรััพยากรมนุุษย์์และสนัับสนุุนครอบครััวใน
การเลี้้ย� งดููบุุตรและการดููแลผู้้สูู� งอายุุ การสนัับสนุุนควบคู่่�กับั การปฏิิรููปสื่่อ� ให้้มีีบทบาทในเชิิงสร้้างสรรค์์ในการให้้ความ
รู้้�ต่่อการพััฒนาและเสริิมสร้้างความเข้้มแข็็งครอบครััว โดยที่่�จะต้้องมีีระบบการจััดการที่่�อยู่่�อาศััยสำำ�หรัับครอบครััวที่่�
เอื้้�อต่่อการดำำ�รงชีีวิิตครอบครััว ส่่งเสริิมพััฒนาการเด็็ก และมีีความปลอดภััย มีีระบบสนัับสนุุนในการดููแลเด็็กและ
ครอบครััวในชุุมชนที่่มีีคุ
� ณ
ุ ภาพมาตรฐาน รวมทั้้�งมีีระบบสนัับสนุุนในการทำำ�งานที่่เ� อื้้อ� ต่่อครอบครััวที่่ทุ� กุ ภาคส่่วนการ
พััฒนาสนัับสนุุนการจััดสวััสดิิการและการส่่งเสริิมคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีในการทำำ�งานที่่�สมดุุลระหว่่างชีีวิิตการทำำ�งานและ
ชีีวิิตครอบครััว
2) ส่่งเสริิมบทบาทการมีีส่่วนร่่วมของภาครััฐ ภาคเอกชน องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น ครอบครััว และ
ชุุมชนในการพััฒนาทรััพยากรมนุุษย์์ ปลููกฝัังและพััฒนาทัักษะนอกห้้องเรีียน สร้้างกระบวนการเรีียนรู้้�และพััฒนา
ทัักษะของประชากรให้้สอดคล้อ้ งกัับความเปลี่่ย� นแปลงของโลกในอนาคต สร้้างความตระหนัักถึงึ ความสำำ�คััญของการ
พััฒนาตนเองและการมีีส่่วนร่่วมในการแก้้ปััญหาและพััฒนาสัังคม รวมทั้้�งสนัับสนุุนด้้านวิิชาการและสร้้างนวััตกรรม
ที่่ส� นัับสนุุนการพััฒนาและเสริิมสร้้างศัักยภาพคน เพื่่อ� ให้้องค์์กรเครืือข่่ายชุุมชนมีีความเข้้มแข็็ง และมีีกลไกการพััฒนา
ระดัับพื้้�นที่่�ที่่�ประชาชน ชุุมชน องค์์กรภาครััฐ ภาคเอกชนมีีส่่วนร่่วมในการพััฒนา เฝ้้าระวััง และติิดตามการดำำ�เนิิน
งานส่่งผลให้้การพััฒนาทรััพยากรมนุุษย์์มีีประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผลได้้อย่่างเป็็นรููปธรรม การปลููกฝัังและพััฒนา
ทัักษะนอกห้้องเรีียน โดยเน้้นให้้พ่่อแม่่มีีวััฒนธรรมที่่�ปลููกฝัังให้้ลููกเพิ่่�มพููนทัักษะการเรีียนรู้้�ชีีวิิต ดนตรีี กีีฬา ศิิลปะ
รวมทั้้�งส่่งเสริิมให้้ทุุกภาคส่่วนเปิิดพื้้�นที่่แ� ห่่งการเรีียนรู้้� และจััดกระบวนการเรีียนรู้้ที่� ห่� ลากหลายและเหมาะสม เอื้้อ� แก่่
ครอบครััวทุุกลัักษณะ
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3) พััฒนาระบบฐานข้้อมููลเพื่่�อการพััฒนาทรััพยากรมนุุษย์์ที่มีี่� ความเชื่่อ� มโยงและบููรณาการข้้อมููลด้้านการพััฒนา
ทรััพยากรมนุุษย์์ระหว่่างภาคีีการพััฒนาต่่าง ๆ โดยการเชื่่อ� มโยงข้้อมููลที่่เ� กี่่ย� วกัับการศึึกษา การพััฒนาตนเอง สุุขภาพ
และการพััฒนาอาชีีพในตลอดช่่วงชีีวิิต เพื่่�อเสริิมและสร้้างศัักยภาพของการดำำ�เนิินงานการพััฒนาทรััพยากรมนุุษย์์
ตามพัันธกิิจของแต่่ละหน่่วยงานให้้มีีความเข้้มแข็็งและตอบโจทย์์ประเทศ เป็็นฐานข้้อมููลการพััฒนาทรััพยากรมนุุษย์์
ของประเทศไทยที่่มีี� ประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผล สามารถประเมิินจุุดอ่่อน จุุดแข็็ง และศัักยภาพบุุคคลของประเทศ
นำำ�ไปสู่่�การตััดสิินใจระดัับนโยบายและปฏิิบััติิ เพื่่�อพััฒนาคนไทยอย่่างมีีทิิศทางและสอดคล้้องกัับการพััฒนา
ประเทศไทยในอนาคต รวมถึึงข้้อมููลที่่�สนัับสนุุนการผลิิตกำำ�ลัังแรงงานที่่�มีีทัักษะตรงต่่อความต้้องการของตลาดงาน
ในอนาคต และใช้้ประกอบการตััดสิินใจในการศึึกษาต่่อ มีีธนาคารคลัังสมองเพื่่�อรวบรวมผู้้�สููงอายุุที่่�มีีความรู้้�
ประสบการณ์์ และทัักษะเพื่่�อถ่่ายทอดความรู้้� ประสบการณ์์ และทัักษะให้้เกิิดประโยชน์์ต่่อประเทศชาติิ
เป้้าหมายของแผนย่่อย
- ครอบครััวไทยมีีความเข้้มแข็็ง และมีีจิิตสำำ�นึึกความเป็็นไทย ดำำ�รงชีีวิิตแบบพอเพีียงมากขึ้้�น
การบรรลุุเป้้าหมายตามแผนย่่อยของแผนแม่่บทฯ
- ดััชนีีครอบครััวอบอุ่่�น ร้้อยละ 75
(1.3) แผนย่่อยของแผนแม่่บทฯ การพััฒนาช่่วงวััยเรีียน/วััยรุ่่�น
	ช่่วงวััยเรีียน/วััยรุ่่�น ปลููกฝัังความเป็็นคนดีี มีีวิินััย พััฒนาทัักษะความสามารถที่่�สอดรัับกัับทัักษะในศตวรรษ
ที่่� 21 โดยเฉพาะทัักษะด้้านการคิิดวิิเคราะห์์ สัังเคราะห์์ ความสามารถในการแก้้ปััญหาที่่ซั� บั ซ้้อน มีีภููมิิคุ้้ม� กัันต่่อปััญหา
หรืืออาชญากรรมต่่าง ๆ มีีความคิิดสร้้างสรรค์์ มีีความสามารถในการทำำ�งานร่่วมกัับผู้้อื่� น่� มีีความยืืดหยุ่่�นทางความคิิด
รวมถึึงทัักษะด้้านภาษา ศิิลปะ และความสามารถในการใช้้เทคโนโลยีี และได้้รัับการพััฒนาเต็็มตามศัักยภาพสอดคล้อ้ ง
กัับความสามารถ ความถนััดและความสนใจ รวมถึึงการวางพื้้�นฐานการเรีียนรู้้เ� พื่่อ� การวางแผนชีีวิิตและวางแผนทางการ
เงิินที่่�เหมาะสมในแต่่ละช่่วงวััยและนำำ�ไปปฏิิบััติิได้้ ตลอดจนการพััฒนาทัักษะการเรีียนรู้้�ที่่�เชื่่�อมต่่อกัับโลกการทำำ�งาน
รวมถึึงทัักษะอาชีีพที่่ส� อดคล้อ้ งกัับความต้้องการของประเทศ มีีทัักษะชีีวิิต สามารถอยู่่�ร่่วมและทำำ�งานกัับผู้้อื่� น่� ได้้ภาย
ใต้้สัังคมที่่�เป็็นพหุุวััฒนธรรม ซึ่่�งหากมีีการออกแบบกระบวนการเรีียนรู้้� และมีีหลัักสููตรการศึึกษาที่่�เอื้้�อต่่อทัักษะชีีวิิต
มีีการเสริิมสร้้างประสบการณ์์ชีีวิติ ทัักษะชีีวิิต และทัักษะอาชีีพในหลัักสููตร และสร้้างการมีีงานทำำ�ของวััยเรีียน/วััยรุ่่�น
จะช่่วยให้้การพััฒนาเด็็กและเยาวชนบัังเกิิดผลสััมฤทธิ์์�ได้้
แนวทางการพััฒนา
1) จััดให้้มีีการพััฒนาทัักษะที่่�สอดรัับกัับทัักษะในศตวรรษที่่� 21 โดยเฉพาะทัักษะด้้านการคิิดวิิเคราะห์์
สัังเคราะห์์ ความสามารถในการแก้้ปััญหาที่่�ซัับซ้้อน ความคิิดสร้้างสรรค์์ การทำำ�งานร่่วมกัับผู้้�อื่่�น
2) จััดให้้มีีการพััฒนาทัักษะด้้านภาษา ศิิลปะ และความสามารถในการใช้้เทคโนโลยีีที่่�สอดคล้้องกัับความ
สามารถ ความถนััดและความสนใจ
3) จััดให้้มีีการพััฒนาทัักษะในการวางแผนชีีวิิตและวางแผนการเงิิน ตลอดจนทัักษะที่่�เชื่่�อมต่่อกัับโลกการ
ทำำ�งาน
4) จััดให้้มีีพััฒนาทัักษะอาชีีพที่่ส� อดคล้อ้ งกัับความต้้องการของประเทศ การบ่่มเพาะการเป็็นนัักคิดิ นัักนวััต
กร และการเป็็นผู้้�ประกอบการใหม่่ รวมทั้้�งทัักษะชีีวิิตที่่�สามารถอยู่่�ร่่วมและทำำ�งานภายใต้้สัังคมที่่�เป็็นพหุุวััฒนธรรม
5) ส่่งเสริิมและสนัับสนุุนระบบบริิการสุุขภาพและอนามััยที่่เ� ชื่่อ� มต่่อกัันระหว่่างระบบสาธารณสุุขกัับโรงเรีียน
หรืือสถานศึึกษา เพื่่�อเสริิมสร้้างศัักยภาพด้้านความฉลาดทางเชาวน์์ปััญญา และความฉลาดทางอารมณ์์ ตลอดจน
ภููมิิคุ้้�มกัันด้้านต่่าง ๆ ในการดำำ�เนิินชีีวิิตของกลุ่่�มวััยเรีียน/วััยรุ่่�น
มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีราชมงคลล้้านนา
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เป้้าหมายของแผนย่่อย
	วััยเรีียน/วััยรุ่่�น มีีความรู้้แ� ละทัักษะในศตวรรษที่่� 21 ครบถ้้วน รู้้จั� กคิ
ั ดิ วิิเคราะห์์ รัักการเรีียนรู้้� มีีสำำ�นึึกพลเมืือง
มีีความกล้้าหาญทางจริิยธรรม มีีความสามารถในการแก้้ปััญหา ปรัับตััว สื่่�อสาร และทำำ�งานร่่วมกัับผู้้�อื่่�นได้้อย่่างมีี
ประสิิทธิิผลตลอดชีีวิิตดีีขึ้้�น
การบรรลุุเป้้าหมายตามแผนย่่อยของแผนแม่่บทฯ
คะแนนความสามารถในการแข่่งขัันการพััฒนาทุุนมนุุษย์์ด้้านทัักษะ (Skill) ของ World Economic Forum
(WEF) เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 20
(1.4) แผนย่่อยของแผนแม่่บทฯ การพััฒนาและยกระดัับศัักยภาพวััยแรงงาน ช่่วงวััยแรงงาน เน้้นการ
พััฒนาและยกระดัับศัักยภาพ ทัักษะ และสมรรถนะแรงงานอย่่างต่่อเนื่่�อง สอดคล้้องกัับความสามารถเฉพาะบุุคคล
และความต้้องการของตลาดแรงงาน ทั้้�งทัักษะฝีีมืือ ทัักษะด้้านเทคโนโลยีี ทัักษะภาษา มีีการทำำ�งานตามหลัักการ
ทำำ�งานที่่มีีคุ
� ณ
ุ ค่่าเพื่่อ� สร้้างผลิิตภาพเพิ่่�มให้้กัับประเทศ มีีวััฒนธรรมการทำำ�งานที่่พึ� งึ ประสงค์์ มีีความรู้้ค� วามเข้้าใจและ
มีีทัักษะทางการเงิินเพื่่�อให้้สามารถบริิหารจััดการการเงิินของตนเองและครอบครััว มีีการวางแผนทางการเงิินและมีี
การออม การรัับผิิดชอบของพ่่อแม่่ต่อ่ ครอบครััว มีีการพััฒนาระบบการพััฒนาทัักษะ และการอำำ�นวยความสะดวกใน
การพััฒนาและยกระดัับศัักยภาพความรู้้� ทัักษะฝีีมืือ ความชำำ�นาญพิิเศษ การเป็็นผู้้�ประกอบการใหม่่ และการพััฒนา
ต่่อยอดความรู้้ใ� นการสร้้างสรรค์์งานใหม่่ ๆ รวมทั้้�งมาตรการขยายอายุุการทำำ�งาน ตลอดจนการดึึงดููดกลุ่่�มผู้้เ� ชี่่ย� วชาญ
ต่่างชาติิและคนไทยที่่มีี� ความสามารถพิิเศษในต่่างประเทศในด้้านต่่าง ๆ ให้้มาสร้้างและพััฒนาประเทศ ทั้้�งในรููปแบบ
การทำำ�งานชั่่ว� คราวและถาวรตามความเหมาะสมของเป้้าหมายการพััฒนาประเทศในช่่วงระยะเวลาต่่าง ๆ รวมถึึงผู้้มีี�
ความสามารถที่่�มีีศัักยภาพสููงด้้านต่่าง ๆ ลููกหลานชาวต่่างชาติิที่่�กำำ�เนิิดในประเทศไทยที่่�มีีความสามารถพิิเศษ และ
การรัับเด็็กและเยาวชนที่่�มีีความสามารถพิิเศษจากทั่่�วโลก และผู้้�เชี่่�ยวชาญที่่�มีีศัักยภาพหรืือทัักษะสููงในสาขาต่่าง ๆ
ที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อการพััฒนาประเทศ ควบคู่่�กัับการรัักษาและส่่งเสริิมผู้้�มีีความสามารถพิิเศษทั้้�งคนไทยหรืือคนต่่าง
ชาติิที่กำำ�
่� เนิิดในประเทศไทยได้้แสดงศัักยภาพและใช้้ความสามารถในการทำำ�ประโยชน์์และสร้้างชื่่อ� เสีียงให้้แก่่ประเทศ
นอกจากนี้้� ยัังต้้องคำำ�นึึงถึึงการพััฒนา การปรัับเปลี่่ย� นทััศนคติิ และสร้้างศัักยภาพให้้ผู้้ที่� เ่� คยกระทำำ�ผิิดสามารถประกอบ
อาชีีพ เป็็นกำำ�ลัังในการพััฒนาประเทศ และอยู่่�ในสัังคมอย่่างสงบสุุข
แนวทางการพััฒนา
1) ยกระดัับศัักยภาพ ทัักษะและสมรรถนะของคนในช่่วงวััยทำำ�งานให้้มีีคุุณภาพมาตรฐานสอดคล้้องกัับความ
สามารถเฉพาะบุุคคลและความต้้องการของตลาดงาน รวมทั้้�งเทคโนโลยีีสมััยใหม่่ เพื่่�อสร้้างความเข้้มแข็็งเศรษฐกิิจ
และผลิิตภาพเพิ่่�มขึ้้�นให้้กัับประเทศ
2) เสริิมสร้้างวััฒนธรรมการทำำ�งานที่่�พึึงประสงค์์ และความรู้้�ความเข้้าใจและทัักษะทางการเงิิน เพื่่�อเสริิม
สร้้างความมั่่�นคงและหลัักประกัันของตนเองและครอบครััว รวมทั้้�งสร้้างเสริิมคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีให้้กัับวััยทำำ�งานผ่่าน
ระบบการคุ้้�มครองทางสัังคมและการส่่งเสริิมการออม
3) ส่่งเสริิมและสนัับสนุุนการพััฒนาทัักษะแรงงานฝีีมืือให้้เป็็นผู้้ป� ระกอบการใหม่่ และสามารถพััฒนาต่่อยอด
ความรู้้�ในการสร้้างสรรค์์งานใหม่่ ๆ และมีีโอกาสและทางเลืือกทำำ�งานและสร้้างงาน
4) ส่่งเสริิมกลุ่่�มผู้้เ� ชี่่ย� วชาญต่่างชาติิและคนไทยที่่มีี� ความสามารถพิิเศษในต่่างประเทศ ทั้้�งในรููปแบบการทำำ�งาน
ชั่่ว� คราวและถาวร เพื่่อ� สร้้างความสามารถในการแข่่งขัันให้้กัับประเทศ รวมทั้้�งส่่งเสริิมสนัับสนุุนผู้้มีี� ความสามารถพิิเศษ
ทั้้�งคนไทยหรืือคนต่่างชาติิที่กำำ�
่� เนิิดในประเทศไทย ให้้สามารถแสดงศัักยภาพและใช้้ความสามารถในการทำำ�ประโยชน์์
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และสร้้างชื่่�อเสีียงให้้แก่่ประเทศ ตลอดจนอำำ�นวยความสะดวกให้้ผู้้�เชี่่�ยวชาญในสาขาจำำ�เป็็นหรืือขาดแคลนจากต่่าง
ประเทศเข้้ามาทำำ�งานในประเทศไทย
5) ส่่งเสริิมการพััฒนา การปรัับเปลี่่ย� นทััศนคติิ และสร้้างศัักยภาพให้้ผู้้ที่� เ่� คยกระทำำ�ผิิดสามารถประกอบอาชีีพ
เป็็นกำำ�ลัังในการพััฒนาประเทศ และอยู่่�ในสัังคมอย่่างสงบสุุข
เป้้าหมายของแผนย่่อย
แรงงานมีีศัักยภาพในการเพิ่่�มผลผลิิต มีีทัักษะอาชีีพสููง ตระหนัักในความสำำ�คััญที่่�จะพััฒนาตนเองให้้เต็็ม
ศัักยภาพ สามารถปรัับตััวและเรีียนรู้้สิ่่� ง� ใหม่่ตามพลวััตของโครงสร้้างอาชีีพและความต้้องการของตลาดแรงงานเพิ่่�มขึ้้น�
การบรรลุุเป้้าหมายตามแผนย่่อยของแผนแม่่บทฯ
	ผลิิตภาพแรงงาน (ร้้อยละต่่อปีี) ไม่่ต่ำำ��กว่่าร้้อยละ 2.5
(1.5) แผนย่่อยการส่่งเสริิมศัักยภาพผู้้�สููงอายุุช่่วงวััยผู้้�สููงอายุุ ส่่งเสริิมให้้ผู้้�สููงอายุุเป็็นพลัังในการขัับเคลื่่�อน
ประเทศ ส่่งเสริิมให้้มีีการทำำ�งานหลัังเกษีียณผ่่านการเสริิมทัักษะการดำำ�รงชีีวิิต ทัักษะอาชีีพในการหารายได้้ มีีงานทำำ�
ที่่�เหมาะสมกัับศัักยภาพ มีีการสร้้างเสริิมสุุขภาพ ฟื้้�นฟููสุุขภาพ การป้้องกัันโรคให้้แก่่ผู้้�สููงอายุุ พร้้อมกัับจััดสภาพ
แวดล้้อมให้้เป็็นมิิตรกัับผู้้�สููงอายุุ และหลัักประกัันทางสัังคมที่่�สอดคล้้องกัับความจำำ�เป็็นพื้้�นฐานในการดำำ�รงชีีวิิต การ
มีีส่่วนร่่วมของผู้้สูู� งอายุุในสัังคม ซึ่่ง� หากมีีการจััดทำำ�กลุ่่�มอาชีีพและตลาดงานที่่เ� หมาะสมเพื่่อ� รองรัับสัังคมสููงวััย มีีการเต
รีียมบุุคลากรสููงวััยเข้้าสู่่�งาน เพื่่�อพััฒนาทัักษะความสามารถและส่่งเสริิมโอกาสการทำำ�งานของผู้้�สููงวััยภายหลัังการ
เกษีียณอายุุการทำำ�งาน การส่่งเสริิมภููมิิปััญญาชุุมชน มีีมาตรการจููงใจผู้้�ประกอบการภาคเอกชนเพื่่�อส่่งเสริิมการออม
ของพนัักงานในกองทุุนประกัันสัังคม และการสร้้างความตระหนัักในการเรื่่�องการรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพให้้แก่่ผู้้�สููงอายุุ
รวมทั้้�งได้้รัับการดููแลสุุขภาพและมีีพฤติิกรรมสุุขภาพที่่�ถููกต้้อง รวมถึึงมีีระบบการดููแลผู้้�สููงอายุุระยะยาวที่่�มีีความ
ชััดเจนและบููรณาการจากหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง จะช่่วยให้้ผู้้�สููงอายุุสามารถพึ่่�งตนเองได้้และสามารถเข้้าถึึงบริิการ
สุุขภาพที่่�เหมาะสมได้้อย่่างมีีคุุณภาพและมาตรฐาน
แนวทางการพััฒนา
1) ส่่งเสริิมการมีีงานทำำ�ของผู้้�สููงอายุุให้้พึ่่�งพาตนเองได้้ทางเศรษฐกิิจ และร่่วมเป็็นพลัังสำำ�คััญต่่อการพััฒนา
เศรษฐกิิจ ชุุมชนและประเทศ รวมทั้้�งสนัับสนุุนมาตรการจููงใจทางการเงิินและการคลัังให้้ผู้้ป� ระกอบการมีีการจ้้างงาน
ที่่�เหมาะสมสำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุ ตลอดจนจััดทำำ�หลัักสููตรพััฒนาทัักษะในการประกอบอาชีีพที่่�เหมาะสมกัับวััย สมรรถนะ
ทางกาย ลัักษณะงาน และส่่งเสริิมทัักษะการเรีียนรู้้�ในการทำำ�งานร่่วมกัันระหว่่างกลุ่่�มวััย
2) ส่่งเสริิมและพััฒนาระบบการออม เพื่่�อสร้้างหลัักประกัันความมั่่�นคงในชีีวิิตหลัังเกษีียณและหลัักประกััน
ทางสัังคมที่่�สอดคล้้องกัับความจำำ�เป็็นพื้้�นฐานในการดำำ�รงชีีวิิต
3) ส่่งเสริิมสนัับสนุุนระบบการส่่งเสริิมสุุขภาพดููแลผู้้�สููงอายุุ พร้้อมทั้้�งจััดสภาพแวดล้้อมให้้เป็็นมิิตรกัับผู้้�สููง
อายุุ อาทิิ สิ่่ง� อำำ�นวยความสะดวกในการใช้้ชีีวิิตประจำำ�วัันที่่เ� หมาะสมกัับผู้้สูู� งอายุุ เมืืองที่่เ� ป็็นมิิตรกัับผู้้สูู� งอายุุทั้้ง� ระบบ
ขนส่่งสาธารณะ อาคารสถานที่่� พื้้�นที่่ส� าธารณะ และที่่อ� ยู่่�อาศััยให้้เอื้้อ� ต่่อการใช้้ชีีวิิตของผู้้สูู� งอายุุและทุุกกลุ่่�มในสัังคม
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เป้้าหมายของแผนย่่อย
ผู้้�สููงอายุุมีีคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีี มีีความมั่่น� คงในชีีวิิต มีีทัักษะการดำำ�รงชีีวิิต เรีียนรู้้พั� ฒ
ั นาตลอดชีีวิิต มีีส่่วนร่่วมใน
กิิจกรรมสัังคม สร้้างมููลค่่าเพิ่่�มให้้แก่่สัังคมเพิ่่�มขึ้้�น
การบรรลุุเป้้าหมายตามแผนย่่อยของแผนแม่่บทฯ
	ร้้อยละผู้้�สููงอายุุที่่�มีีศัักยภาพมีีงานทำำ� และรายได้้เหมาะสม เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 10 ภายในปีี 2561 – 2565
(2) ประเด็็นการวิิจััยและพััฒนานวััตกรรม
(2.1) เป้้าหมายระดัับประเด็็นของแผนแม่่บทฯ
เป้้าหมายที่่� 1. ความสามารถในการแข่่งขัันด้้านโครงสร้้างฐานทางเทคโนโลยีี และด้้านโครงสร้้างพื้้�นฐานทาง
วิิทยาศาสตร์์ของประเทศเพิ่่�มสููงขึ้้�น
เป้้าหมายที่่� 2. มููลค่่าการลงทุุนวิิจััยและพััฒนา นวััตกรรมต่่อผลิิตภััณฑ์์มวลรวมในประเทศเพิ่่�มขึ้้�น
การบรรลุุเป้้าหมายตามแผนแม่่บทฯ
• การจััดอัันดัับโดยสภาเศรษฐกิิจโลกและ สถาบัันการจััดการนานาชาติิ 1 ใน 30 ภายในปีี 2561 - 2565
• สััดส่่วนมููลค่่าการลงทุุนวิิจัยั พััฒนา และนวััตกรรมต่่อผลิิตภััณฑ์์มวลรวมในประเทศ(ร้้อยละของผลิิตภััณฑ์์
มวลรวมในประเทศ) ร้้อยละ 1.5
(2.2) แผนย่่อยของแผนแม่่บทฯ การวิิจัยั และพััฒนานวััตกรรม ด้้านเศรษฐกิิจ มุ่่�งเน้้นการวิิจัยั และพััฒนา
นวััตกรรมที่่ต� อบโจทย์์ความต้้องการของประเทศ ยกระดัับผลิิตภาพการผลิิตด้้านการเกษตร ศัักยภาพของผู้้ป� ระกอบ
การภาคอุุตสาหกรรมและบริิการที่่ส� ามารถใช้้ประโยชน์์เชิิงพาณิิชย์์ได้้จริิง โดยส่่งเสริิมให้้ภาคเอกชนมีีบทบาทนำำ� รวม
ทั้้�งการสร้้างเครืือข่่ายร่่วมกัับภาคการศึึกษาทั้้�งในระดัับประเทศและนานาชาติิ ตลอดจนการพััฒนามาตรฐาน คุุณภาพ
และการบริิการวิิเคราะห์์ทดสอบที่่เ� ป็็นที่่ย� อมรัับตามข้้อตกลงระหว่่างประเทศเพื่่อ� ให้้สามารถรองรัับความจำำ�เป็็นของ
อุุตสาหกรรมและบริิการของไทยในการส่่งมอบสิินค้้าและบริิการที่่มีีคุ
� ณ
ุ ภาพและความปลอดภััยตามมาตรฐานระหว่่าง
ประเทศ
แนวทางการพััฒนา
1) พััฒนาเกษตรสร้้างมููลค่่า โดยการส่่งเสริิมการวิิจััย พััฒนา และประยุุกต์์ใช้้นวััตกรรมในภาคการเกษตร
เป้้าหมายของประเทศ ได้้แก่่ เกษตรอััตลัักษณ์์ เกษตรปลอดภััย เกษตรชีีวภาพ เกษตรแปรรููป และเกษตรอััจฉริิยะ
เพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการผลิิตทั้้�งในเชิิงปริิมาณ คุุณภาพ และความหลากหลายของผลผลิิต รวมทั้้�งเพื่่�อยกระดัับราย
ได้้ ลดรายจ่่ายและลดปััจจััยเสี่่�ยงในการทำำ�การเกษตรให้้กัับเกษตรกร ตลอดจนรัักษาความหลากหลายทางชีีวภาพ
และภููมิิปััญญาท้้องถิ่่�น โดยมีีประเด็็นการวิิจััยที่่�สำำ�คััญ อาทิิ การพััฒนาสายพัันธุ์์�พืืชและสััตว์์ การลดต้้นทุุนแรงงาน
และปััจจััยการผลิิต การพยากรณ์์อากาศและวิิเคราะห์์ปััจจััยเสี่่�ยงเพื่่�อการเกษตร การรัักษาและแปรรููปผลิิตภััณฑ์์
ทางการเกษตร เป็็นต้้น
2) พััฒนาอุุตสาหกรรมแห่่งอนาคต โดยการส่่งเสริิมการวิิจััย พััฒนา และประยุุกต์์ใช้้นวััตกรรมในภาค
อุุตสาหกรรมเป้้าหมายของประเทศ ได้้แก่่ อุุตสาหกรรมชีีวภาพ อุุตสาหกรรมความมั่่�นคง อุุตสาหกรรมพลัังงาน
อุุตสาหกรรมดิิจิิทััล ข้้อมููล และปััญญาประดิิษฐ์์ และอุุตสาหกรรมอาหาร ยา และเครื่่�องสำำ�อาง โดยมีีประเด็็นการ
วิิจััยที่่�สำำ�คััญ อาทิิ ชีีววััตถุุและวััคซีีน สมุุนไพร วิิทยาการหุ่่�นยนต์์และระบบอััตโนมััติิ ความปลอดภััยไซเบอร์์ พลัังงาน
ทดแทนและพลัังงานทางเลืือก โครงข่่ายพลัังงานอััจฉริิยะ การกัักเก็็บพลัังงาน การบิินและอวกาศ การขนส่่งระบบ
ราง การเชื่่�อมต่่อของสรรพสิ่่�ง และข้้อมููลขนาดใหญ่่
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3) พััฒนาบริิการแห่่งอนาคต โดยการส่่งเสริิมการวิิจััย พััฒนา และประยุุกต์์ใช้้นวััตกรรมในภาคบริิการเป้้า
หมายของประเทศ ได้้แก่่ การบริิการทางการแพทย์์ การท่่องเที่่�ยวเชิิงอนุุรัักษ์์ที่่�มีีคุุณภาพอย่่างยั่่�งยืืน และการบริิการ
ขนส่่งและโลจิิสติิกส์์ เพื่่�อยกระดัับการให้้บริิการ เพิ่่�มทัักษะของบุุคลากรไทยที่่�สอดคล้้องกัับความต้้องการของตลาด
โดยมีีประเด็็นการวิิจััยที่่�สำำ�คััญ อาทิิ ระบบแพทย์์ปฐมภููมิิ การดููแลผู้้�สููงอายุุ การบริิการทางการแพทย์์แบบแม่่นยำำ�
การท่่องเที่่�ยวเชิิงส่่งเสริิมสุุขภาพ การท่่องเที่่�ยวเชิิงอนุุรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อมและวััฒนธรรม และการกระจายสิินค้้า ระบบ
โลจิิสติิกส์์อััจฉริิยะ
เป้้าหมายของแผนย่่อย
1. ภาคอุุตสาหกรรมการผลิิตและบริิการ สร้้างมููลค่่าเพิ่่�มสููงขึ้้�นจากการวิิจััยและนวััตกรรมส่่งผลให้้เกิิดการ
ขยายตััวเพิ่่�มขึ้้�นจากปััจจุุบััน
2. วิิสาหกิิจในกลุ่่�มเป้้าหมายด้้านเศรษฐกิิจที่่�มีีนวััตกรรมเพิ่่�มขึ้้�น
การบรรลุุเป้้าหมายตามแผนย่่อยของแผนแม่่บทฯ
1. อััตราการขยายตััวของภาคอุุตสาหกรรมการผลิิตและบริิการที่่�สร้้างมููลค่่า เพิ่่�มสููงขึ้้�นจากการวิิจััย ร้้อยละ
5 ต่่อปีี
2. จำำ�นวนวิิสาหกิิจที่่�มีีนวััตกรรมที่่�มีีสััดส่่วนของรายได้้จากผลิิตภััณฑ์์นวััตกรรมต่่อรายได้้ทั้้�งหมดเพิ่่�มขึ้้�น 1
เท่่า จากปีีฐาน
(2.3) แผนย่่อยของแผนแม่่บทฯการวิิจััยและพััฒนานวััตกรรม ด้้านสัังคม เน้้นประเด็็นสำำ�คััญทางสัังคม
ของประเทศที่่�ต้้องใช้้การวิิจััยและนวััตกรรม เป็็นเครื่่�องมืือในการขัับเคลื่่�อนสัังคมไทย ได้้แก่่ การยกระดัับคุุณภาพ
ชีีวิิตของประชาชนทุุกกลุ่่�ม ทั้้�งด้้านสุุขภาพ การศึึกษา และการเข้้าถึึงบริิการและสวััสดิิการของรััฐ การเตรีียมความ
พร้้อมของประชาชนไทยเพื่่�อรองรัับกระแสโลกาภิิวััตน์์ของวััฒนธรรมโลกที่่�รวดเร็็วขึ้้�นในยุุคดิิจิิทััล การเข้้าสู่่�สัังคมสููง
วััย การพััฒนาแรงงานทัักษะสููงและเฉพาะทาง การยกระดัับแรงงานทัักษะต่ำำ�� การแก้้ปััญหาความเหลื่่�อมล้ำำ��ในสัังคม
ตลอดจนเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการทำำ�งานของภาครััฐให้้เข้้ากัับการดำำ�เนิินกิิจกรรมทางเศรษฐกิิจและสัังคมในยุุคดิิจิิทััล
แนวทางการพััฒนา
1) พััฒนาและเสริิมสร้้างศัักยภาพทรััพยากรมนุุษย์์ โดยการส่่งเสริิมการวิิจััย พััฒนา และประยุุกต์์ใช้้
นวััตกรรมในการพััฒนาศัักยภาพทรััพยากรมนุุษย์์ของประเทศตลอดทุุกช่่วงวััย (ปฐมวััย วััยเด็็ก วััยเรีียน วััยแรงงาน
วััยสููงอายุุ) การตระหนัักถึึงพหุุปััญญาของมนุุษย์์ที่่�หลากหลาย เพื่่�อให้้ประชาชนไทยมีีทัักษะความรู้้� และเป็็นกำำ�ลัังใน
การพััฒนาประเทศ โดยมีีประเด็็นการวิิจัยั ที่่สำำ�คั
� ญ
ั อาทิิ โภชนาการและสุุขภาวะในช่่วงปฐมวััย การปลููกฝัังความเป็็น
คนดีี วิินััย และจิิตสาธารณะในวััยเรีียน การพััฒนาทัักษะและสมรรถนะที่่�จำำ�เป็็นในศตวรรษที่่� 21 ในวััยเรีียนและวััย
แรงงาน บุุคลากรทางการศึึกษา ครูู หลัักสููตรและกระบวนการสอน การส่่งเสริิมศัักยภาพผู้้�สููงอายุุ ระบบบริิการ
สาธารณสุุข และวิิทยาศาสตร์์ทางการกีีฬา
2) สร้้างความเสมอภาคทางสัังคม โดยการส่่งเสริิมการวิิจััย พััฒนา และประยุุกต์์ใช้้นวััตกรรมในการแก้้
ปััญหาความเหลื่่�อมล้ำำ��ในสัังคม เพื่่�อลดความแตกต่่างทางด้้านรายได้้ รายจ่่าย การเข้้าถึึงบริิการขั้้�นพื้้�นฐาน และเพิ่่�ม
ความเสมอภาคในกระบวนการยุุติธรร
ิ ม โดยมีีประเด็็นการวิิจัยั ที่่สำำ�คั
� ญ
ั อาทิิ การจััดการที่่ดิ� นิ ทำำ�กิิน ระบบหลัักประกััน
สุุขภาพของรััฐ การเสริิมสร้้างความเข้้มแข็็งของชุุมชนและกระจายอำำ�นาจ การเข้้าถึึงบริิการสาธารณะและกระบวนการ
ยุุติิธรรม
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3) ปรัับสมดุุลและพััฒนาระบบการบริิหารจััดการภาครััฐ โดยการส่่งเสริิมการวิิจัยั พััฒนา และประยุุกต์ใ์ ช้้
นวััตกรรมในการพััฒนาการบริิหารจััดการภาครััฐ เพื่่�อให้้มีีความทัันสมััย ตอบสนองความต้้องการและให้้บริิการ
ประชาชนได้้อย่่างสะดวกรวดเร็็ว และโปร่่งใส โดยมีีประเด็็นการวิิจััยที่่�สำำ�คััญ อาทิิ รััฐบาลดิิจิิทััล ระบบข้้อมููลขนาด
ใหญ่่ภาครััฐ กลไกการพััฒนาในเชิิงพื้้�นที่่�
เป้้าหมายของแผนย่่อย
	คุุณภาพชีีวิิต ศัักยภาพทรััพยากรมนุุษย์์ และความเสมอภาคทางสัังคมได้้รัับการยกระดัับเพิ่่�มขึ้้น� จากผลการ
วิิจััยและพััฒนานวััตกรรมเชิิงสัังคม
การบรรลุุเป้้าหมายตามแผนย่่อยของแผนแม่่บทฯ
	ดััชนีีนวััตกรรมเชิิงสัังคม* (ร้้อยละของผลสััมฤทธิ์์�ในการยกระดัับคุุณภาพทางสัังคมจากผลการวิิจััยฯ)
(2.4) แผนย่่อยของแผนแม่่บทฯการวิิจััยและพััฒนานวััตกรรมด้้านสิ่่�งแวดล้้อม เน้้นประเด็็นสำำ�คััญทาง
ทรััพยากรธรรมชาติิ และสิ่่�งแวดล้้อมของประเทศที่่�ต้้องใช้้การวิิจััยและพััฒนานวััตกรรม เป็็นเครื่่�องมืือในการสร้้าง
และพััฒนาองค์์ความรู้้� เทคโนโลยีีที่่ส� ร้้างเศรษฐกิิจฐานชีีวภาพอุุบัติั ใิ หม่่ทั้้ง� ระบบอย่่างครบวงจร ส่่งเสริิมงานวิิจัยั เพื่่อ�
การอนุุรักษ์
ั แ์ ละฟื้้น� ฟููความอุุดมสมบููรณ์์และความหลากหลาย ทางชีีวภาพของทรััพยากรทางบก ทางน้ำำ��และทางทะเล
รวมทั้้�ง การจััดการมลพิิษที่่�มีีผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม และการจััดการก๊๊าซเรืือนกระจก และด้้านพลัังงานหมุุนเวีียน
แนวทางการพััฒนา
1) ศึึกษาความหลากหลายทางชีีวภาพ โดยการส่่งเสริิมการวิิจััย พััฒนา และประยุุกต์์ใช้้นวััตกรรมในการ
อนุุรัักษ์์และฟื้้�นฟููความหลากหลายทางชีีวภาพของทรััพยากรทางบก ทางน้ำำ��และทางทะเล เพื่่�อให้้รัักษาความอุุดม
สมบููรณ์์ทางชีีวภาพของประเทศ และนำำ�ไปใช้้ประโยชน์์ต่่อยอดในเชิิงเศรษฐกิิจและสัังคม โดยมีีประเด็็นการวิิจััยที่่�
สำำ�คััญ อาทิิ พัันธุ์์�พืืชและสััตว์์ป่่าเฉพาะถิ่่�นหายาก แหล่่งกำำ�เนิิดของพัันธุ์์�ไม้้ ความหลากหลายชีีวภาพและการใช้้
ประโยชน์์ในระบบนิิเวศ ธรณีีวิิทยาทางทะเล การบริิหารจััดการประมงทะเล สิินแร่่
2) ศึึกษาการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ โดยการส่่งเสริิมการวิิจััย พััฒนา และประยุุกต์์ใช้้นวััตกรรมใน
การเตรีียมความพร้้อมและรองรัับผลกระทบจากการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศของโลก โดยมีีประเด็็นการวิิจััยที่่�
สำำ�คััญ อาทิิ ฐานข้้อมููลการลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก การกัักเก็็บก๊๊าซเรืือนกระจกในภาคการเกษตรและป่่าไม้้
การประเมิินผลกระทบต่่อชุุมชนเมืือง และภาคการผลิิตต่่าง ๆ การกััดเซาะชายฝั่่ง� การบริิหารจััดการพิิบัติั ภัิ ยั ทั้้�งระบบ
3) พััฒนาการจััดการสิ่่�งแวดล้้อม โดยการส่่งเสริิมการวิิจัยั พััฒนา และประยุุกต์ใ์ ช้้นวััตกรรมในการพััฒนาการ
จััดการสิ่่�งแวดล้อ้ ม และการจััดการมลพิิษ เพื่่อ� ส่่งเสริิมภาคการผลิิตทางเศรษฐกิิจที่เ่� ป็็นมิิตรกัับสิ่่ง� แวดล้อ้ ม และควบคุุม
มลพิิษในรููปแบบต่่าง ๆ โดยมีีประเด็็นการวิิจััยที่่�สำำ�คััญ อาทิิ การผลิิตและการบริิโภคที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม การ
ลดของเสีียจากต้้นทาง การจััดการขยะมููลฝอย น้ำำ��เสีีย และของเสีียอัันตราย การนำำ�ของเหลืือทิ้้�งมาใช้้ประโยชน์์
4) พััฒนาการบริิหารจััดการน้ำำ�� โดยการส่่งเสริิมการวิิจัยั พััฒนา และประยุุกต์ใ์ ช้้นวััตกรรมในการพััฒนาการ
บริิหารจััดการน้ำำ�� เพื่่�อให้้เพีียงพอต่่อการอุุปโภค บริิโภค รวมทั้้�ง ใช้้ในภาคการเกษตร อุุตสาหกรรม และการรัักษา
ระบบนิิเวศ โดยมีีประเด็็นการวิิจััยที่่�สำำ�คััญ อาทิิ อุุทกวิิทยาเชิิงพื้้�นที่่� ระบบน้ำำ��ชุุมชนและเกษตร
5) พััฒนาการจััดการพลัังงานที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม โดยการส่่งเสริิมการวิิจััย พััฒนา และประยุุกต์์ใช้้
นวััตกรรมในการพััฒนา และถ่่ายทอดเทคโนโลยีีด้้านพลัังงานหมุุนเวีียนและเทคโนโลยีีที่่�เกี่่�ยวข้้อง โดยเฉพาะระบบ
การกัักเก็็บพลัังงาน และระบบโครงข่่ายไฟฟ้้าอััจฉริิยะ และการนำำ�มาใช้้เพื่่�อให้้สามารถผลิิตไฟฟ้้าจากพลัังงาน
หมุุนเวีียนได้้ในสััดส่่วนที่่�สููงขึ้้�น และการผลิิตไฟฟ้้าที่่�มีีการกระจายศููนย์์มากขึ้้�น
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เป้้าหมายของแผนย่่อย
• การประยุุกต์์ใช้้ความรู้้� เทคโนโลยีีและนวััตกรรมในการเพิ่่�มมููลค่่าของเศรษฐกิิจสีีเขีียวอย่่างยั่่�งยืืนเพิ่่�มขึ้้�น
การบรรลุุเป้้าหมายตามแผนย่่อยของแผนแม่่บทฯ
	สััดส่่วนสิิทธิิบััตร อนุุสิิทธิิบััตร สิ่่�งบ่่งชี้้�ทางภููมิิศาสตร์์ ด้้านเศรษฐกิิจชีีวภาพ ต่่อสิิทธิิบััตร อนุุสิิทธิิบััตร สิ่่�งบ่่ง
ชี้้�ทางภููมิิศาสตร์์ทั้้�งหมด
(2.5) แผนย่่อยของแผนแม่่บทฯการวิิจัยั และพััฒนานวััตกรรมด้้านองค์์ความรู้้�พื้น้� ฐาน เน้้นการวิิจัยั ที่่ส� ร้้าง
องค์์ความรู้้พื้้� น� ฐานเพื่่อ� การสะสมองค์์ความรู้้� การต่่อยอดไปสู่่�การประยุุกต์ใ์ ช้้องค์์ความรู้้� และการต่่อยอดไปสู่่�นวััตกรรม
ทางเศรษฐกิิจหรืือนวััตกรรมทางสัังคม รวมทั้้�งการสร้้างนวััตกรรมเพื่่อ� ให้้ภาคอุุตสาหกรรมสามารถนำำ�ไปใช้้ประโยชน์์
โดยตรง ผ่่านการสร้้างและพััฒนาเทคโนโลยีีฐาน เพื่่�อให้้ประเทศไทยเป็็นผู้้�นำำ�ในระดัับนานาชาติิ ในงานวิิจััยที่่�
ประเทศไทยมีีความเข้้มแข็็ง
แนวทางการพััฒนา
1) พััฒนาองค์์ความรู้้�พื้้น� ฐานและเทคโนโลยีีฐาน โดยการส่่งเสริิมการวิิจัยั พััฒนา และประยุุกต์ใ์ ช้้นวััตกรรม
ในการพััฒนาความรู้้พื้้� น� ฐานและเทคโนโลยีีฐาน เพื่่อ� เพิ่่�มขีีดความสามารถการแข่่งขัันในสาขาที่่ป� ระเทศไทยมีีความได้้
เปรีียบหรืือมีีศัักยภาพสููง รวมทั้้�งนำำ�ไปใช้้ประโยชน์์ต่่อยอดในเชิิงเศรษฐกิิจและสัังคม โดยมีีประเด็็นการวิิจััยที่่�สำำ�คััญ
อาทิิ เทคโนโลยีีชีีวภาพ เทคโนโลยีีวััสดุุ นาโนเทคโนโลยีี และเทคโนโลยีีดิิจิิทััล
2) พััฒนาองค์์ความรู้้�พื้้น� ฐานทางสัังคมและความเป็็นมนุุษย์์ โดยการส่่งเสริิมการวิิจัยั พััฒนา และประยุุกต์์
ใช้้นวััตกรรมในการพััฒนาองค์์ความรู้้พื้้� น� ฐานทางสัังคมและความเป็็นมนุุษย์์ เพื่่อ� สร้้างองค์์ความรู้้ท� างด้้านสัังคมศาสตร์์
มนุุษยศาสตร์์ของประเทศ รวมทั้้�งนำำ�ไปใช้้ประโยชน์์ต่อ่ ยอดในเชิิงเศรษฐกิิจและสัังคม โดยมีีประเด็็นการวิิจัยั ที่่สำำ�คั
� ญ
ั
อาทิิ ชุุมชนของไทย ด้้านศิิลปะ วััฒนธรรม ภาษา ดนตรีี วรรณกรรมของไทย ความภาคภููมิิใจในความเป็็นไทย และ
สำำ�นึึกในการดููแลรัับผิิดชอบต่่อบ้้านเมืือง มรดกวััฒนธรรม
3) พััฒนาความเป็็นเลิิศทางวิิชาการโดยการส่่งเสริิมการวิิจัยั พััฒนา และประยุุกต์์ใช้้นวััตกรรม เพื่่อ� สร้้าง
องค์์ความรู้้แ� ละความเป็็นเลิิศทางวิิชาการในด้้านที่่ป� ระเทศไทยมีีศัักยภาพแต่่ละสาขา รวมทั้้�งเชื่่อ� มโยงให้้เกิิดเครืือข่่าย
และการนำำ�ไปใช้้ประโยชน์์ต่อ่ ยอดในเชิิงเศรษฐกิิจและสัังคม โดยมีีประเด็็นการวิิจัยั ที่่สำำ�คั
� ญ
ั อาทิิ วิิทยาศาสตร์์ธรรมชาติิ
วิิศวกรรม วิิทยาศาสตร์์ข้้อมููล วิิทยาศาสตร์์ชีีวภาพ ประสาทวิิทยาศาสตร์์และพฤติิกรรมการรู้้�คิิด เศรษฐศาสตร์์
พฤติิกรรมและนโยบายสาธารณะสำำ�หรัับเศรษฐกิิจยุุคใหม่่ และสัังคมศาสตร์์และสหสาขาวิิชากัับนโยบายสาธารณะ
ในโลกยุุคอุุตสาหกรรมยุุคที่่� 4
เป้้าหมายของแผนย่่อย
• ประเทศไทยมีีขีีดความสามารถของเทคโนโลยีีฐานทั้้�ง 4 ด้้านทััดเทีียมประเทศที่่�ก้้าวหน้้าในเอเชีีย
การบรรลุุเป้้าหมายตามแผนย่่อยของแผนแม่่บทฯ
	อัันดัับความก้้าวหน้้าทางเทคโนโลยีีชีีวภาพ เทคโนโลยีีวััสดุุ นาโนเทคโนโลยีี และเทคโนโลยีีดิิจิิทััล อัันดัับ 1
ใน 20 ของประเทศที่่�ก้้าวหน้้าในเอเชีีย
(2.6) แผนย่่อยของแผนแม่่บทฯ ด้้านปััจจััยสนัับสนุุนในการวิิจััยและพััฒนานวััตกรรม เน้้นการพััฒนา
ปััจจััยสนัับสนุุน อาทิิ โครงสร้้างพื้้�นฐานและสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกด้้านการวิิจััยและพััฒนานวััตกรรม ระบบบริิหาร
จััดการงานวิิจัยั เพื่่อ� นำำ�ไปสู่่�การใช้้ประโยชน์์อย่่างเป็็นรููปธรรม การพััฒนามาตรการแรงจููงใจเพื่่อ� ส่่งเสริิมให้้ภาคเอกชน
ลงทุุนวิิจััยและนวััตกรรม การเพิ่่�มจำำ�นวนบุุคลากรวิิจััยและนวััตกรรมในภาครััฐ ภาคการศึึกษา และภาคเอกชน รวม
ทั้้�งการพััฒนามาตรฐาน ระบบคุุณภาพ และการวิิเคราะห์์ทดสอบ
มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีราชมงคลล้้านนา
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แนวทางการพััฒนา
1) พััฒนาระบบบริิหารจััดการงานวิิจััย เพื่่�อบููรณาการระบบวิิจััยและ
นวััตกรรมของประเทศ โดยให้้มีีหน่่วยงานเท่่าที่่จำำ�
� เป็็น มีีบทบาทหน้้าที่่ที่� ชั่� ดั เจน ไม่่ซ้ำำ��
ซ้้อน อาทิิ ด้้านนโยบาย วิิทยาศาสตร์์ วิิจัยั และนวััตกรรม การให้้ทุุนวิิจัยั และนวััตกรรม
การทำำ�วิิจััยและสร้้างนวััตกรรม การสนัับสนุุน ตรวจวิิเคราะห์์และรัับรองมาตรฐาน
และการจััดการความรู้้�จากงานวิิจััยและนวััตกรรม
2) พััฒนาโครงสร้้างพื้้�นฐานและสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกด้้านวิิทยาศาสตร์์
เทคโนโลยีีสมััยใหม่่ที่่�จำำ�เป็็นต่่อการสร้้างความสามารถในการแข่่งขัันของประเทศที่่�
สำำ�คััญ ได้้แก่่ ห้้องปฏิิบัติั กิ ารวิิจัยั ศููนย์์ความเป็็นเลิิศเฉพาะทาง สถาบัันวิิจัยั และพััฒนา
เทคโนโลยีี ฐานข้้อมููลและดััชนีีด้้านวิิทยาศาสตร์์ วิิจัยั และนวััตกรรมของประเทศ ระบบ
สารสนเทศกลางเพื่่อ� เชื่่อ� มโยงฐานข้้อมููลด้้านการวิิจัยั และนวััตกรรม ในระดัับชาติิและ
นานาชาติิ รวมทั้้�งแนวทางการพััฒนาฐานข้้อมููลและระบบสารสนเทศกลาง ภายใต้้
กรอบเงื่อ่� นไข กฎหมายเกี่่ย� วกัับการคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล ความลัับทางการค้้า สิิทธิิ
บััตร ทรััพย์์สิินทางปััญญาและลิิขสิิทธิ์์� โดยการสร้้างความร่่วมมืือระหว่่างภาครััฐ
สถาบัันการศึึกษาและภาคเอกชน โดยบููรณาการความสามารถของนัักวิจัิ ยั ภายใต้้สัังกััด
ต่่างๆ เพื่่�อทำำ�งานวิิจััยด้้านวิิทยาศาสตร์์เทคโนโลยีีสมััยใหม่่ในประเด็็นที่่�มุ่่�งเน้้น ได้้แก่่
เทคโนโลยีีที่่ช่� ว่ ยให้้เกิิดการรัับส่่งข้้อมููลได้้อย่่างรวดเร็็วและละเอีียดมากขึ้้�น เทคโนโลยีี
ที่่�ช่่วยให้้จััดเก็็บข้้อมููลได้้ยาวนานและใช้้พื้้�นที่่�น้้อย เทคโนโลยีีหุ่่�นยนต์์ขนาดเล็็กที่่�
ออกแบบและควบคุุมให้้สามารถทำำ�หน้้าที่่�ได้้ตามภารกิิจ ระบบหรืือชิ้้�นส่่วนทาง
วิิศวกรรมที่่เ� ลีียนแบบสิ่่ง� มีีชีีวิิตเพื่่อ� ทำำ�หน้้าที่่แ� ทน เป็็นต้้น ให้้มีีความเป็็นเลิิศเฉพาะทาง
3) พััฒนามาตรฐาน ระบบคุุณภาพ และการวิิเคราะห์์ทดสอบที่่เ� ป็็นที่่ย� อมรัับ
ตามข้้อตกลงระหว่่างประเทศและสอดรัับกัับความจำำ�เป็็นของอุุตสาหกรรมปััจจุุบััน
เพื่่�อพััฒนาอุุตสาหกรรมที่่�ใช้้ในการขัับเคลื่่�อนเศรษฐกิิจเพื่่�อให้้สามารถส่่งมอบสิินค้้า
และบริิการที่่�มีีคุุณภาพและความปลอดภััยตามมาตรฐานระหว่่างประเทศ หรืือความ
ต้้องการเฉพาะที่่�ผู้�้ซื้้�อกำำ�หนด อัันจะทำำ�ให้้สิินค้้าและบริิการนั้้�นสามารถแข่่งขัันได้้ใน
ตลาดโลก
4) ส่่งเสริิมการถ่่ายทอดเทคโนโลยีี การวิิจััยพััฒนา การออกแบบและ
วิิศวกรรม รวมทั้้�งการพััฒนากระบวนการและผลิิตภััณฑ์์ โดยดำำ�เนิินงานในลัักษณะของ
การเป็็นหุ้้�นส่่วนกัันระหว่่างผู้้�ใช้้เทคโนโลยีี ผู้้�ให้้บริิการเทคโนโลยีี ทั้้�งในภาครััฐและ
เอกชน กัับกลุ่่�มนัักวิิจััย และบููรณาการความเชี่่�ยวชาญกัับหน่่วยงานอื่่�นๆ ได้้อย่่าง
คล่่องตััว รวมทั้้�งใช้้กลไกความร่่วมมืือกัับต่่างประเทศ และสร้้างมาตรการจููงใจผู้้�
เชี่่ย� วชาญทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศเพื่่อ� ร่่วมกัันวิิจัยั พััฒนาเทคโนโลยีีชั้้�นแนวหน้้า
ให้้มีีความทัันสมััยสอดรัับการเปลี่่�ยนแปลงเทคโนโลยีีในอนาคต ตอบสนองความ
ต้้องการของประเทศได้้อย่่างทัันท่่วงทีีและสามารถใช้้ประโยชน์์เชิิงพาณิิชย์์เพื่่�อเพิ่่�ม
ระดัับผลิิตภาพ ลดต้้นทุุน เกิิดผลตอบสนองต่่อการลงทุุนสููง และมีีผลการวิิจััยตาม
ความต้้องการของอุุตสาหกรรมได้้รวดเร็็วยิ่่�งขึ้้�น ยกระดัับคุุณภาพชีีวิิตของประชาชน
มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีราชมงคลล้้านนา
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5) การเพิ่่�มจำำ�นวนและคุุณภาพบุุคลากรวิิจััยและนวััตกรรม เพื่่�อผลิิต (เชิิงปริิมาณ) และพััฒนาศัักยภาพ
(เชิิงคุุณภาพ) ของบุุคลากรวิิจัยั และนวััตกรรมของประเทศที่่ส� อดคล้้องกัับ ยุุทธศาสตร์์ชาติิให้้เพีียงพอทั้้�งภาคการผลิิต
บริิการ สัังคมและชุุมชน เพื่่�อรองรัับการเพิ่่�มขีีดความสามารถใน การแข่่งขัันของประเทศด้้วยการวิิจััยและนวััตกรรม
และเตรีียมความพร้้อมสำำ�หรัับการเปลี่่�ยนแปลงในอนาคต
6) การพััฒนามาตรฐานและจริิยธรรมการวิิจััย โดยมุ่่�งเน้้นการกำำ�หนด มาตรการหลัักเกณฑ์์ในการดำำ�เนิิน
งานวิิจััยซึ่่�งตั้้�งอยู่่�บนพื้้�นฐานของจริิยธรรมและหลัักวิิชาการที่่�เหมาะสม อาทิิ มาตรฐานการวิิจััยในมนุุษย์์ มาตรฐาน
การเลี้้ย� งและใช้้สััตว์์เพื่่อ� งานทางวิิทยาศาสตร์์ มาตรฐานความ ปลอดภััยห้้องปฏิิบัติั กิ าร มาตรฐานความปลอดภััยทาง
ชีีวภาพ มาตรฐานผลิิตภััณฑ์์ด้้านนาโนเทคโนโลยีี มาตรฐานที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับนัักวิิจััย มาตรฐานผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิในการ
ประเมิินข้้อเสนอการวิิจััย มาตรฐานการเผยแพร่่ ผลงานวิิจััยและผลงานทางวิิชาการ มาตรฐานการจััดสรรสิิทธิิ
ประโยชน์์จากทรััพย์์สิินทางปััญญาที่่�ได้้จาก การวิิจััย จรรยาวิิชาชีีพวิิจััยและแนวทางปฏิิบััติิ และจริิยธรรมสำำ�หรัับผู้้�
ประเมิินโครงการวิิจััย ผลงานวิิชาการ และผลงานวิิจััย
เป้้าหมายของแผนย่่อย
1. จำำ�นวนโครงสร้้างพื้้�นฐานวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีสมััยใหม่่ที่่�จำำ�เป็็นต่่อการพััฒนาประเทศเพิ่่�มขึ้้�น
2. สััดส่่วนการลงทุุนวิิจััยและพััฒนาของภาคเอกชนต่่อภาครััฐเพิ่่�มขึ้้�น
การบรรลุุเป้้าหมายตามแผนย่่อยของแผนแม่่บทฯ
• อััตราจำำ�นวนโครงสร้้างพื้้�นฐานวิิทยาศาสตร์์เทคโนโลยีีสมััยใหม่่ที่จำำ�
่� เป็็นต่่อการพััฒนาเพิ่่�มขึ้้น� ประเทศ ร้้อย
ละ 10 สััดส่่วนการลงทุุนวิิจััยและพััฒนาของภาคเอกชนต่่อภาครััฐ 70:30
(3) ประเด็็น พื้้�นที่่�และเมืืองน่่าอยู่่�อััจฉริิยะ
(3.1) เป้้าหมายระดัับประเด็็นของแผนแม่่บทฯ
เป้้าหมายที่่� 1. ประเทศไทยมีีขีีด ความสามารถในการแข่่งขััน สููงขึ้้น� เกิิดศููนย์์กลางความ เจริิญทางเศรษฐกิิจ
และสัังคม ในทุุกภููมิิภาคของประเทศ เพื่่�อกระจายความเจริิญ ทางด้้านเศรษฐกิิจและสัังคม
เป้้าหมายที่่� 2. ประเทศไทยมีีพื้้�นที่่�มีีแผนผััง ภููมิินิิเวศเพื่่�อเป็็นกรอบในการ พััฒนาเมืืองน่่าอยู่่� ชนบท มั่่�นคง
เกษตรยั่่�งยืืน และ อุุตสาหกรรมเชิิงนิิเวศ รวมทั้้�ง ผัังพื้้�นที่่�อนุุรัักษ์์ทรััพยากร ธรรมชาติิ แหล่่งโบราณคดีี
เป้้าหมายที่่� 3. ช่่องว่่างความเหลื่่�อมล้ำำ��ระหว่่างพื้้�นที่่�ลดลง
การบรรลุุเป้้าหมายตามแผนแม่่บทฯ
1. มููลค่่าการลงทุุนในเมืือง เป้้าหมายเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 25 ภายในปีี 2561 – 2565
2. แผนผัังภููมิินิิเวศระดัับภาค จำำ�นวน 1 ภาค ภายในปีี 2561 – 2565
3. สััดส่่วน GPP per capita ของจัังหวััดร้้อยละ 20 สุุดท้้ายที่่�รวยที่่�สุุด ต่่อ GPP per capita ของจัังหวััด
ร้้อย ละ 20 แรกที่่�จนที่่�สุุด
(3.2) แผนย่่อยการพััฒนาพื้้น� ที่่เ� มืือง ชนบท เกษตรกรรมและอุุตสาหกรรมเชิิงนิิเวศ ที่่มีี� การบริิหารจััดการ
ตามแผนผัังภููมิินิิเวศอย่่างยั่่�งยืืน
จััดทำำ�และพััฒนาระบบการเชื่่�อมโยง จััดการ และวิิเคราะห์์ข้้อมููลขนาดใหญ่่ เพื่่�อการจััดทำำ�แผนผัังภููมิินิิเวศ
ระดัับประเทศ รวมถึึงสนัับสนุุนการบริิหารจััดการตามศัักยภาพของภููมิินิเิ วศ จััดทำำ�แผนผัังภููมิินิเิ วศของพื้้�นที่่ต� ามเกณฑ์์
และมาตรฐานการพััฒนาโครงสร้้างพื้้�นฐาน การจััดการสิ่่�งแวดล้อ้ ม พร้้อมทั้้�งการจััดทำำ�ผัังเมืืองและชนบท ตามเกณฑ์์
มาตรฐานและองค์์ประกอบของผัังเมืืองรวม การจััดทำำ�แผนผัังพื้้�นที่่เ� ขตเกษตรเศรษฐกิิจ แผนที่่เ� กษตรเพื่่อ� การบริิหาร
จััดการเชิิงรุุก การจััดทำำ�ผัังพื้้�นที่่�อุุตสาหกรรมตามเกณฑ์์มาตรฐาน ตลอดจนตััวชี้้�วััดเมืืองอุุตสาหกรรมเชิิงนิิเวศ และ
มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีราชมงคลล้้านนา

21

แผนปฏิิบััติิราชการระยะ 5

ปีี (พ.ศ. 2566 – 2570)

การจััดทำำ�ผัังพื้้�นที่่�อนุุรัักษ์์ทรััพยากรธรรมชาติิ แหล่่งโบราณคดีี ครอบคลุุมถึึงการสงวนรัักษา อนุุรัักษ์์ ฟื้้�นฟูู และ
พััฒนาทรััพยากรธรรมชาติิ มรดกทางสถาปััตยกรรม และศิิลปวััฒนธรรม อััตลัักษณ์์ และวิิถีีชีีวิติ พื้้�นถิ่่น� บนฐานธรรมชาติิ
และฐานวััฒนธรรมอย่่างยั่่�งยืืนกำำ�หนดให้้ภาครััฐเป็็นแกนกลางในการให้้ความรู้้� ประสาน และบููรณาการทุุกภาคส่่วน
ในการเพิ่่�มและรัักษาพื้้�นที่่�สีีเขีียว เพื่่�อเพิ่่�มพื้้�นที่่�ป่่าไม้้ในภาพรวมของประเทศ การฟื้้�นฟููระบบนิิเวศและความ
หลากหลายทางชีีวภาพ พร้้อมกัับการปรัับปรุุงกฎหมายและบัังคัับใช้้เรื่่อ� งการใช้้ประโยชน์์ของชุุมชนในพื้้�นที่่ป่� า่ อย่่าง
สมดุุล การพััฒนากลไกค่่าตอบแทนการให้้บริิการของระบบนิิเวศ และการสงวนรัักษาอนุุรัักษ์์ และฟื้้�นฟูู แหล่่ง
โบราณคดีี มรดกทางสถาปััตยกรรมและศิิลปวััฒนธรรม อััตลัักษณ์์ และวิิถีีชีีวิิตพื้้�นถิ่่�นอย่่างยั่่�งยืืน
แนวทางการพััฒนา
1. จััดทำำ�ฐานข้้อมููลที่่ใ� ช้้ได้้ทุกุ หน่่วยงานร่่วมกััน ด้้านการพััฒนาพื้้น� ที่่เ� มืือง ชนบท เกษตรกรรมอุุตสาหกรรม
เชิิงนิิเวศ และพื้้�นที่่�อนุุรัักษ์์ โดยกำำ�หนดให้้จัังหวััดเป็็นฐานในการพััฒนาเชิิงพื้้�นที่่� โดยผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียในพื้้�นที่่�เป็็น
ผู้้เ� ลืือกและตััดสิินใจในการจััดทำำ�แผนผัังต่่าง ๆ อาทิิ เมืืองน่่าอยู่่� ชนบทมั่่น� คง เกษตรยั่่�งยืืนและปลอดภััย อุุตสาหกรรม
เชิิงนิิเวศ พื้้�นที่่พิ� เิ ศษเพื่่อ� การอนุุรักษ์
ั ท์ รััพยากรธรรมชาติิ แหล่่งโบราณคดีี มรดกทางสถาปััตยกรรมและศิิลปวััฒนธรรม
อััตลัักษณ์์และวิิถีีชีีวิติ พื้้�นถิ่่น� อย่่างยั่่ง� ยืืน เป็็นต้้น และจััดทำำ�และพััฒนาระบบข้้อมููลขนาดใหญ่่ที่มีีก
่� ารเชื่่อ� มโยง จััดการ
และวิิเคราะห์์ข้้อมููล สำำ�หรัับเป็็นฐานข้้อมููลในการจััดทำำ� และสนัับสนุุนการบริิหารจััดการแผนผัังภููมิินิเิ วศระดัับประเทศ
จัังหวััด และชุุมชน
2. จััดทำำ�แผนผัังภููมิินิิเวศของพื้้�นที่่� ตามเกณฑ์์และมาตรฐานการพััฒนาโครงสร้้างพื้้�นฐาน การจััดการสิ่่�ง
แวดล้้อม การกำำ�หนดเขตพื้้�นที่่�แนวกัันชน โดยมีีสััดส่่วนของพื้้�นที่่�ป่่า พื้้�นที่่�เกษตร พื้้�นที่่�ชนบท พื้้�นที่่�เมืือง และพื้้�นที่่�
อุุตสาหกรรม ที่่เ� หมาะสม โดยจััดทำำ�แผนผัังภููมิินิเิ วศของพื้้�นที่่ต� ามความเหมาะสมของการใช้้พื้้�นที่่ท� างภููมิินิเิ วศ เกณฑ์์
และมาตรฐานการพััฒนาโครงสร้้างพื้้�นฐานและการจััดการสิ่่�งแวดล้้อม โดยกำำ�หนดเขตพื้้�นที่่สำำ�
� หรัับเป็็นพื้้�นที่่ว� างแผน
ผัังภููมิินิิเวศ โดยใช้้เขตพื้้�นที่่�ลุ่่�มน้ำำ�� 25 ลุ่่�มน้ำำ�� เป็็นขอบเขตของภููมิินิิเวศ พิิจารณาและสรุุปศัักยภาพและข้้อจำำ�กััดใน
การใช้้พื้้�นที่่� โดยกำำ�หนดจากความเหมาะสมของการใช้้พื้้�นที่่�ทางภููมิินิิเวศ และจััดทำำ�แผนผัังความเหมาะสมในการใช้้
พื้้�นที่่ท� างภููมิินิเิ วศอย่่างยั่่ง� ยืืนของแต่่ละจัังหวััด โดยเฉพาะสำำ�หรัับเมืืองน่่าอยู่่� ชนบทมั่่น� คง เกษตรยั่่�งยืืนและปลอดภััย
อุุตสาหกรรมเชิิงนิิเวศ และพื้้�นที่่พิ� เิ ศษเพื่่อ� การอนุุรักษ์
ั ท์ รััพยากรธรรมชาติิ แหล่่งโบราณคดีี มรดกทางสถาปััตยกรรม
และศิิลปวััฒนธรรม อััตลัักษณ์์และวิิถีีชีีวิิตพื้้�นถิ่่�น
3. ให้้ความรู้้� ประสาน และบููรณาการทุุกภาคส่่วนในการเพิ่่�มและรัักษาพื้้น� ที่่สีี� เขีียว พื้้�นที่่�ป่า่ ไม้้ในภาพรวมของ
ประเทศ ฟื้้�นฟููระบบนิิเวศและความหลากหลายทางชีีวภาพ โดยจััดให้้มีีหน่่วยงาน/องค์์กรที่่�จััดตั้้�งโดยภาครััฐ เพื่่�อให้้
ความรู้้� ประสาน และบููรณาการภาคส่่วนในการติิดตามการพััฒนาพื้้�นที่่�ทั้้�งในระดัับจัังหวััด ระดัับลุ่่�มน้ำำ�� และระดัับ
ประเทศ
4. ปรัับปรุุงกฎหมายและบัังคัับใช้้เรื่่อ� งการใช้้ประโยชน์์ของชุุมชนในพื้้น� ที่่ป่� า่ อย่่างสมดุุล โดยปรัับปรุุงกฎหมาย
และบัังคัับใช้้เรื่่�องการใช้้ประโยชน์์ของชุุมชนในพื้้�นที่่�ป่่าอย่่างสมดุุล
5. พััฒนาและส่่งเสริิมกลไกการให้้บริิการของระบบนิิเวศ และการสงวนรัักษา อนุุรักั ษ์์และฟื้้น� ฟููแหล่่งโบราณคดีี
มรดกทางสถาปััตยกรรมและศิิลปวััฒนธรรม อััตลัักษณ์์ และวิิถีีชีีวิติ พื้้น� ถิ่่น� อย่่างยั่่ง� ยืืน โดยจััดให้้มีีมาตรการชดเชย
และแรงจููงใจในการดำำ�เนิินการ เพื่่อ� เพิ่่�มพื้้�นที่่ป่� า่ ไม้้ จััดการใช้้ประโยชน์์ของชุุมชนในพื้้�นที่่ป่� า่ และส่่งเสริิมกลไกคาร์์บอน
เครดิิตและกลไกการจ่่ายค่่าตอบแทนการให้้บริิการของระบบนิิเวศ รวมทั้้�งจััดให้้มีีการสงวนรัักษา อนุุรักษ์
ั ์ ฟื้้น� ฟูู สภาพ
แวดล้้อมและพื้้�นที่่�แหล่่งธรรมชาติิ แหล่่งศิิลปกรรม ในทุุกมิิติิ ทั้้�งด้้านกายภาพ เศรษฐกิิจ วิิถีีชีีวิิต ศิิลปวััฒนธรรม สิ่่�ง
แวดล้้อม เพื่่�ออนุุรัักษ์์มรดกทางธรรมชาติิและวััฒนธรรมอย่่างยั่่�งยืืน โดยการศึึกษา สำำ�รวจ วิิจััย จััดทำำ�นโยบาย
มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีราชมงคลล้้านนา
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ยุุทธศาสตร์์ แผน ผััง สนัับสนุุนให้้มีีมาตรการควบคุุมและมาตรการส่่งเสริิมจููงใจทั้้�งด้้านกฎหมายและด้้านเศรษฐศาสตร์์
ส่่งเสริิมกลไกการมีีส่่วนร่่วมในระดัับท้้องถิ่่�น พััฒนาระบบการสร้้างองค์์ความรู้้� สร้้างเครืือข่่าย ใช้้เทคโนโลยีีและ
นวััตกรรม ตลอดจนเพิ่่�มและรัักษาพื้้�นที่่สีี� เขีียว เพื่่อ� เพิ่่�มพื้้�นที่่ป่� า่ ไม้้ในภาพรวมของประเทศ ฟื้้น� ฟููระบบนิิเวศ และความ
หลากหลายทางชีีวภาพ
เป้้าหมายของแผนย่่อย
เมืืองมีีระบบจััดการสิ่่�งแวดล้้อมและมลพิิษที่่�มีีประสิิทธิิภาพครอบคลุุมและได้้มาตรฐาน ความยั่่�งยืืนทางภููมิิ
นิิเวศ ภููมิิสัังคม และภููมิิวััฒนธรรม
การบรรลุุเป้้าหมายตามแผนย่่อยของแผนแม่่บทฯ
	จำำ�นวนเมืืองคุุณภาพสิ่่ง� แวดล้อ้ มภายในเมืืองอยู่่�ในเกณฑ์์มาตรฐาน 5 เมืือง (กรุุงเทพและปริิมณฑล เชีียงใหม่่
ขอนแก่่น สงขลา และภููเก็็ต) ภายในปีี 2561 – 2565 ความยั่่�งยืืนทางภููมิินิิเวศ ภููมิิสัังคม และภููมิิวััฒนธรรม พื้้�นที่่�ที่่�
มีีการดำำ�เนิินการสงวนรัักษา อนุุรักษ์
ั ฟื้์ น้� ฟูู และพััฒนาทรััพยากรธรรมชาติิ มรดกทางสถาปััตยกรรม และศิิลปวััฒนธรรม
อััตลัักษณ์์ และวิิถีีชีีวิิตพื้้�นถิ่่�นบนฐานธรรมชาติิและฐานวััฒนธรรมอย่่างยั่่�งยืืนในพื้้�นที่่� อย่่างน้้อยใน 3 จัังหวััด ของ 1
ภาค ภายในปีี 2561 – 2565
(4) ประเด็็น การท่่องเที่่�ยว
(4.1) เป้้าหมายระดัับประเด็็นของแผนแม่่บทฯ
เป้้าหมายที่่� 1. ผลิิตภััณฑ์์มวลรวมในประเทศด้้านการท่่องเที่่�ยวต่่อผลิิตภััณฑ์์มวลรวมในประเทศเพิ่่�มขึ้้�น
เป้้าหมายที่่� 2. รายได้้จากการท่่องเที่่�ยวของเมืืองรองเพิ่่�มขึ้้�น
เป้้าหมายที่่� 3. ความสามารถทางการแข่่งขัันด้้านการท่่องเที่่�ยวของประเทศไทยดีีขึ้้�น
การบรรลุุเป้้าหมายตามแผนแม่่บท
	สััดส่่วนผลิิตภััณฑ์์มวลรวมในประเทศด้้านการท่่องเที่่ย� วต่่อผลิิตภััณฑ์์มวลรวมในประเทศ เพิ่่�มขึ้้น� ร้้อยละ 21
และสััดส่่วนรายได้้จากการท่่องเที่่ย� วของเมืืองหลัักและเมืืองรอง 85:15 รวมทั้้�งอัันดัับขีีดความสามารถทางการแข่่งขััน
ด้้านการท่่องเที่่�ยวของประเทศไทย โดย Travel &Tourism Competitiveness Index (TTCI) อยู่่�ในอัันดัับ 30 แรก
ของโลก ในปีี 2565
(4.2) แผนย่่อยการท่่องเที่่�ยวเชิิงสร้้างสรรค์์และวััฒนธรรม
แนวทางการพััฒนา
1) สร้้างคุุณค่่าและมููลค่่าเพิ่่�มให้้กัับสิินค้้าและบริิการบนฐานของทุุนทางวััฒนธรรมและภููมิิปััญญาท้้องถิ่่�นที่่�
มีีเอกลัักษณ์์เฉพาะถิ่่�น ได้้แก่่ แหล่่งอุุทยานประวััติิศาสตร์์ เมืืองมรดกโลก โบราณสถาน เมืืองเก่่า ย่่านการค้้า วิิถีีชีีวิิต
ลุ่่�มน้ำำ�� สิินค้้าชุุมชน อาหารไทย และแพทย์์แผนไทย เพื่่�อนำำ�มาสร้้างสรรค์์คุุณค่่าและมููลค่่าผ่่านองค์์ความรู้้� นวััตกรรม
เทคโนโลยีี และการออกแบบเพื่่�อสร้้างสรรค์์เป็็นสิินค้้ารวมถึึงการพััฒนากิิจกรรมและบริิการรููปแบบใหม่่ๆ ให้้กัับนััก
ท่่องเที่่�ยว เช่่น การท่่องเที่่�ยวเชิิงเกษตร การท่่องเที่่�ยวโดยชุุมชน การท่่องเที่่�ยวเชิิงนิิเวศ การท่่องเที่่�ยววิิถีีพุุทธ การ
ท่่องเที่่�ยวกลุ่่�มมุุสลิิม เป็็นต้้น
2) พััฒนาปััจจััยแวดล้อ้ มให้้เอื้้อ� ต่่อการส่่งเสริิมความคิิดสร้้างสรรค์์เพื่่อ� นำำ�มาพััฒนาต่่อยอดสิินค้้าและบริิการ
ด้้านการท่่องเที่่ย� ว ได้้แก่่ การส่่งเสริิมการวิิจัยั พััฒนาและการออกแบบ การสร้้างนวััตกรรม การส่่งเสริิมการลงทุุน การ
สร้้างเครืือข่่ายวิิสาหกิิจการท่่องเที่่ย� ว การสื่่อ� สารและการคมนาคม การพััฒนาระบบฐานข้้อมููล การส่่งเสริิมการตลาด
และการสร้้างเรื่่�องราวเพื่่�อบอกเล่่านัักท่่องเที่่�ยว เป็็นต้้น
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3) เสริิมสร้้างศัักยภาพผู้้�ประกอบการและบุุคลากรในอุุตสาหกรรมการท่่องเที่่�ยว เพื่่�อให้้มีีทัักษะและองค์์
ความรู้้�ในธุุรกิิจตลอดห่่วงโซ่่อุุปทานของการท่่องเที่่�ยว ทั้้�งด้้านการออกแบบ การวิิจััยและพััฒนา การสร้้างนวััตกรรม
เทคโนโลยีี การบริิหารจััดการธุุรกิจิ และการตลาด เพื่่อ� สร้้างความแตกต่่างและความโดดเด่่นของสิินค้้าและบริิการ ให้้
สอดคล้้องกัับความต้้องการของตลาดท่่องเที่่�ยว
4) ส่่งเสริิมการจดทะเบีียน การคุ้้�มครอง การใช้้ทรััพย์์สิินทางปััญญาและภููมิิปััญญาเพื่่�อสนัับสนุุนการพััฒนา
ต่่อยอดไปสู่่�การท่่องเที่่�ยวเชิิงสร้้างสรรค์์และการเป็็นเมืืองศููนย์์กลางการท่่องเที่่�ยวของภููมิิภาค ได้้แก่่ แหล่่ง
ประวััติิศาสตร์์ ศิิลปวััฒนธรรมไทย มรดกทางวััฒนธรรม กิิจกรรมและสิินค้้าของชุุมชน อาหารไทย และการแพทย์์
แผนไทย
5) ส่่งเสริิมการตลาดการท่่องเที่่ย� วโดยการนำำ�เสนอเอกลัักษณ์์ของประเทศไทยและของแต่่ละท้้องถิ่่น� ให้้เป็็น
ที่่�เข้้าใจในเวทีีโลก ผ่่านสื่่�อสร้้างสรรค์์และนวััตกรรมทางสื่่�อต่่างๆ รวมทั้้�งการส่่งเสริิมการสื่่�อสารเรื่่�องราวอัันเป็็น
เอกลัักษณ์์ของแต่่ละภููมิิภาคและจัังหวััดต่่างๆ ผ่่านการพััฒนาแบรนด์์และการสื่่�อสารเรื่่�องราวอย่่างสร้้างสรรค์์ผ่่าน
ช่่องทางการตลาดที่่�เป็็นที่่�นิิยมในกลุ่่�มเป้้าหมาย
เป้้าหมายของแผนย่่อย เมืืองและชุุมชนที่่มีีศั
� กั ยภาพด้้านการท่่องเที่่ย� วเชิิงสร้้างสรรค์์และวััฒนธรรมเพิ่่�มขึ้้น�
การบรรลุุเป้้าหมายตามแผนย่่อยของแผนแม่่บทฯ
	จำำ�นวนเมืืองและชุุมชนที่่�มีีศัักยภาพด้้านการท่่องเที่่�ยวเชิิงสร้้างสรรค์์และวััฒนธรรมเพิ่่�มขึ้้�น 1 เมืือง
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2.2.2 แผนการปฏิิรููปประเทศ (ด้้านการศึึกษา)
1) กิิจกรรมปฏิิรูปู ที่่� 3 การปฏิิรูปู กลไกและระบบการผลิิตและพััฒนาครููและบุุคลากรทางการศึึกษาให้้มีีคุณ
ุ ภาพ
มาตรฐาน
1.1) เป้้าหมายกิิจกรรม
เป้้าหมายและตััวชี้้�วััดของกิิจกรรมปฏิิรููป
เป้้าหมาย กลไกและระบบการผลิิตและพััฒนาครููและบุุคลากรทางการศึึกษามีีคุุณภาพ มาตรฐาน
1.1.1) กลไกและระบบการผลิิต คััดกรองครููและบุุคลากรทางการศึึกษาและอาจารย์์ ให้้มีีคุุณภาพและ
ประสิิทธิิภาพ
(1) มีีรููปแบบ กระบวนการคััดเลืือกนิิสิิต/นัักศึึกษาครูู ที่่�มีีประสิิทธิิภาพ เที่่�ยงตรง และลดความเหลื่่�อมล้ำำ��
(2) มีีหลัักสููตรการผลิิตครููที่่เ� ป็็นเลิิศและมีีรููปแบบกระบวนการฝึึก ประสบการณ์์วิชิ าชีีพครูู ตามความต้้องการ
และความจำำ�เป็็นตามบริิบทของสาขาวิิชาและพื้้�นที่่�
(3) มีีกรอบมาตรฐานและตััวชี้้�วััดสมรรถนะอาจารย์์สถาบัันผลิิตครูู และครููพี่่�เลี้้�ยงในโรงเรีียนหรืือสถานฝึึก
ประสบการณ์์วิชิ าชีีพด้้านวิิชาชีีพครูู เพื่่อ� นำำ�ไปสู่่�การประเมิินมาตรฐาน การปฏิิบัติั งิ านและสมรรถนะ และการวิิเคราะห์์
และพััฒนาสมรรถนะอาจารย์์สถาบัันผลิิตครููและครููพี่่�เลี้้�ยงตามความต้้องการจำำ�เป็็น
1.2) ขั้้�นตอนการดำำ�เนิินงาน
	ขั้้�นตอนและวิิธีีการดำำ�เนิินการปฏิิรููปกระทรวงการอุุดมศึึกษา วิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรม (อว.) จะ
เป็็นหน่่วยงานผู้้�รัับผิิดชอบหลัักในการทำำ�งานร่่วมกัับหน่่วยงานอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้องในการดำำ�เนิินการ ดัังนี้้�
1.2.1) ด้้านกลไกและระบบการผลิิตครููและบุุคลากรทางการศึึกษาให้้มีีคุุณภาพ ประสิิทธิิภาพ
(1) ขั้้�นตอนที่่� 1 การพััฒนารููปแบบกระบวนการคััดเลืือกบุุคคลที่่�มีีคุุณลัักษณะที่่�พึึงประสงค์์เข้้าเรีียนครููและ
การพััฒนาเครื่่�องมืือวััดและประเมิินคุุณลัักษณะความเป็็นครูู ระยะเวลาดำำ�เนิินการ 10 เดืือน (มกราคม - ตุุลาคม
2565)
(2) ขั้้�นตอนที่่� 2 การพััฒนา/ปรัับปรุุงหลัักสููตรผลิิตครููตามสาขาวิิชาและบริิบทพื้้�นที่่�เพื่่�อสร้้างความเป็็นเลิิศ
ระยะเวลาดำำ�เนิินการ 1 ปีี (มกราคม – ธัันวาคม 2565)
(3) ขั้้�นตอนที่่� 3 การศึึกษาและพััฒนารููปแบบกระบวนการฝึึกประสบการณ์์ วิิชาชีีพครููและระบบการนิิเทศ
การศึึกษาและการสอนงานของครููพี่่�เลี้้�ยงเพื่่�อเตรีียมครููที่่�มีีคุุณภาพและ ประสิิทธิิภาพ ระยะเวลาดำำ�เนิินการ 1 ปีี 9
เดืือน (มกราคม 2564– กัันยายน 2565)
(4) ขั้้น� ตอนที่่� 4 ศึึกษาวิิเคราะห์์และกำำ�หนดสมรรถนะ และการพััฒนามาตรฐาน และชี้้วั� ดั สมรรถนะอาจารย์์
ประจำำ�หลัักสููตรวิิชาชีีพครููของสถาบัันผลิิตครูู และการพััฒนาอาจารย์์ประจำำ� หลัักสููตรให้้มีีสมรรถนะ ระยะเวลา
ดำำ�เนิินการ 1 ปีี 9 เดืือน (มกราคม 2564– กัันยายน 2565)
(5) ขั้้�นตอนที่่� 5 การพััฒนารููปแบบและหลัักเกณฑ์์การประเมิินสมรรถนะอาจารย์์ ประจำำ�หลัักสููตรวิิชาชีีพ
ครููของสถาบัันผลิิตครูู ระยะเวลาดำำ�เนิินการ 1 ปีี (มกราคม – ธัันวาคม 2565)
(6) ขั้้�นตอนที่่� 6 การศึึกษาวิิเคราะห์์และกำำ�หนดสมรรถนะและการพััฒนา มาตรฐานและตััวชี้้�วััดสมรรถนะ
ครููพี่่�เลี้้ย� งในโรงเรีียนหรืือสถานฝึึกประสบการณ์์วิชิ าชีีพด้้านวิิชาชีีพครูู และการพััฒนาครููพี่่เ� ลี้้ย� งให้้มีีสมรรถนะ ระยะ
เวลาดำำ�เนิินการ 1 ปีี 9 เดืือน (มกราคม 2564– กัันยายน 2565)
(7) ขั้้�นตอนที่่� 7 การพััฒนารููปแบบและหลัักเกณฑ์์ประเมิินมาตรฐานสมรรถนะครููพี่่�เลี้้�ยงในโรงเรีียนหรืือ
สถานฝึึกประสบการณ์์วิิชาชีีพด้้านวิิชาชีีพครูู ระยะเวลาดำำ�เนิินการ 1 ปีี (มกราคม - ธัันวาคม 2565)
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2) กิิจกรรมปฏิิรูปู ที่่� 5 การปฏิิรูปู บทบาทการวิิจัยั และระบบธรรมาภิิบาลของสถาบัันอุุดมศึึกษาเพื่่�อสนัับสนุุน
การพััฒนาประเทศไทยออกจากกัับดัักรายได้้ปานกลางอย่่างยั่่�งยืืน
2.1) เป้้าหมายกิิจกรรม
เป้้าหมายและตััวชี้้�วััดของกิิจกรรมปฏิิรููป
2.1.1) เป้้าหมาย
(1) การสนัับสนุุนการพััฒนากำำ�ลัังคนเพื่่�อส่่งเสริิมการพััฒนาประเทศไทยออกจากกัับดัักรายได้้ปานกลาง
อย่่างยั่่ง� ยืืนระบบการอุุดมศึึกษาจำำ�เป็็นต้้องดำำ�เนิินการปรัับบทบาทในกระบวนการผลิิตและพััฒนากำำ�ลัังคนที่่มีีคุ
� ณ
ุ ภาพ
รองรัับการพััฒนาประเทศผ่่านการยกระดัับการพััฒนาทัักษะและการเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิต (Life-Long Learning) เพื่่�อ
การเพิ่่�มขีีดความสามารถในการแข่่งขัันของประเทศ ซึ่่�งประกอบด้้วยกลไกสำำ�คััญ 3 ประการได้้แก่่ 1) การศึึกษาแบบ
Cooperative and Work Integrated Education 2) การจััดการเรีียนรู้้�แบบ Module-Based Learning และ 3)
การจััดการเรีียนรู้้�ที่่�เน้้น Re-skill Up-skill New-skill โดยทั้้�งหมดนี้้� จะต้้องดำำ�เนิินการใน 7 เรื่่�อง โดยดำำ�เนิินการใน
ระดัับส่่วนกลาง และระดัับสถาบัันอุุดมศึึกษา
(2) การสนัับสนุุนงานวิิจััยเพื่่�อส่่งเสริิมการพััฒนาประเทศไทยออกจากกัับดัักรายได้้ปานกลางอย่่างยั่่�งยืืน
ระบบการอุุดมศึึกษาจำำ�เป็็นต้้องปฏิิรููประบบการวิิจััยและนวััตกรรมทั้้�งระบบตั้้�งแต่่การพััฒนาระบบการจััดสรรงบ
ประมาณเพื่่อ� สนัับสนุุนงานวิิจัยั และนวััตกรรมในสาขาที่่มีี� ความสำำ�คััญของประเทศ การเชื่่อ� มโยงกระบวนการกำำ�หนด
ยุุทธศาสตร์์การวิิจััยของประเทศจากผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียจากกระบวนการวิิจััยและนวััตกรรมสู่่�กระบวนการบริิหาร
จััดการหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับระบบวิิจััยของประเทศในทุุกระดัับ โดยมีีเป้้าหมายรวมไปถึึงการยกระดัับขีีดความ
สามารถด้้านนวััตกรรมให้้กัับผู้้ป� ระกอบการและชุุมชน เพื่่อ� ให้้มีีความสามารถในการใช้้นวััตกรรมในการยกระดัับการ
ดำำ�เนิินงานและรวมไปถึึงความสามารถการทำำ�วิิจัยั และนวััตกรรมที่่ส� อดคล้้องกัับความต้้องการในการพััฒนาเศรษฐกิิจ
และสัังคมของประเทศอย่่างยั่่�งยืืน
(3) การปฏิิรููประบบธรรมาภิิบาลของสถาบัันอุุดมศึึกษาเพื่่อ� การสร้้างความเชื่่อ� มั่่น� และการสนัับสนุุนสถาบััน
อุุดมศึึกษาจากทุุกภาคส่่วนในประเทศไทยระบบธรรมาภิิบาลของสถาบัันอุุดมศึึกษาทั้้�งในระดัับสถาบัันและระดัับ
หน่่วยงานภายในของสถาบััน อาทิิ ระบบการสรรหาอธิิการบดีี กรรมการสภามหาวิิทยาลััย และระบบการสรรหา
คณบดีี จำำ�เป็็นต้้องได้้รัับการปรัับปรุุงให้้มีีระบบธรรมาภิิบาล โปร่่งใส ตรวจสอบได้้ เป็็นที่่�ยอมรัับของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วน
เสีีย และประชาคมทั้้�งในมหาวิิทยาลััยและของประชาชนไทย เพื่่�อให้้สถาบัันอุุดมศึึกษาของไทยได้้รัับการสนัับสนุุน
จากทุุกภาคส่่วนในสัังคมไทยในการปฏิิบััติิภารกิิจได้้อย่่างมั่่�นคงและยั่่�งยืืน
2.1.2) ตััวชี้้�วััด
(1) มีีแนวทางการพััฒนาระบบการคััดเลืือกเข้้าศึึกษาในสถาบัันอุุดมศึึกษาเพื่่�อลดความเหลื่่�อมล้ำำ��ในโอกาส
การศึึกษาต่่อระดัับอุุดมศึึกษาของประชากรที่่�ขาดแคลนทุุนทรััพย์์และด้้อยโอกาส และส่่งเสริิมการพััฒนาสมรรถนะ
ของผู้้�เรีียน หรืือการเทีียบโอนประสบการณ์์/ความรู้้�
(2) เครืือข่่ายสถาบัันอุุดมศึึกษาร่่วมกัันวิิจััยพััฒนานวััตกรรมระบบการเรีียนรู้้�ดิิจิิทััล (Digital Learning
Platform) ที่่ส� ามารถสนัับสนุุนการเรีียนรู้้ต� ลอดชีีวิิตในทุุกระดัับการศึึกษาแก่่ประชาชนไทยทุุกคนได้้โดยไม่่เก็็บค่่าใช้้
จ่่าย รวมทั้้�งระบบธนาคารหน่่วยกิิต (Credit Bank) ที่่�สามารถให้้คุุณวุุฒิิฉบัับย่่อยกัับผู้้�เรีียนและสะสมเพื่่�อเทีียบโอน
เพื่่�อเป็็นส่่วนหนึ่่�งของการจบการศึึกษาจนสำำ�เร็็จระดัับปริิญญาได้้
(3) มีีแนวทางการพััฒนางานวิิจัยั ในสถาบัันอุุดมศึึกษาเพื่่อ� สนัับสนุุนส่่งเสริิมการพััฒนาประเทศไทยออกจาก
กัับดัักรายได้้ปานกลางอย่่างยั่่�งยืืนภายใน 20 ปีี
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(4) มีีแนวทางการปรัับปรุุงระบบธรรมาภิิบาลของสถาบัันอุุดมศึึกษา รวมถึึงหน่่วยงานภายในของสถาบััน
อุุดมศึึกษา
2.2) ขั้้�นตอนและวิิธีีการการดำำ�เนิินการปฏิิรููป
	กระทรวงการอุุดมศึึกษา วิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรม (อว.) จะเป็็นหน่่วยงานผู้้�รัับผิิดชอบหลัักในการ
ทำำ�งานร่่วมกัับหน่่วยงานอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้องในการดำำ�เนิินการ ดัังนี้้�
2.2.1) ขั้้น� ตอนที่่� 1 สำำ�รวจและวิิเคราะห์์สภาพสถานการณ์์ปัจจุ
ั บัุ นั และกำำ�ลัังการผลิิตของสถาบัันอุุดมศึึกษา
โดยเฉพาะที่่�เกี่่�ยวกัับ Lifelong-Learning ซึ่่�งประกอบด้้วย 1) การศึึกษาแบบ Cooperative and Work Integrated Education 2) การจััดการเรีียนรู้้�แบบ Module-Based Learning และ 3) การจััดการเรีียนรู้้�ที่่�เน้้น Re-skill
Up-skill New-skill (ร่่วมกัับคณะกรรมการการอุุดมศึึกษา : กกอ.) ตลอดจนการวางแผนการดำำ�เนิินงานและการ
กำำ�หนดผู้้�รัับผิิดชอบเป็็นเจ้้าภาพ และการกำำ�หนดเป้้าหมายการดำำ�เนิินงานดำำ�เนิินการทุุกส่่วน
การดำำ�เนิินการระดัับส่่วนกลาง
(1) วางแผนการดำำ�เนิินงานและกำำ�หนดผู้้รั� บั ผิิดชอบเป็็นเจ้้าภาพในการดำำ�เนิินงานทุุกส่ว่ น รวมทั้้�งการกำำ�หนด
เป้้าหมายและตััวชี้้�วััดที่่�เห็็นภาพร่่วมกัันระหว่่างผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียและผู้้�ที่่�รัับผิิดชอบ
(2) ปรัับการจััดสรรงบประมาณสนัับสนุุนการพััฒนากำำ�ลัังคน กำำ�หนดหลัักเกณฑ์์การจััดสรรงบประมาณให้้
แก่่สถาบัันอุุดมศึึกษาโดยอิิงตามความต้้องการกำำ�ลัังคน (Demand-side Financing) ทั้้�งความต้้องการจากภาคการ
ผลิิตและบริิการ และความต้้องการตามยุุทธศาสตร์์การพััฒนาประเทศ ทั้้�งในส่่วนของการจััดการศึึกษาสำำ�หรัับผู้้เ� รีียน
ในวััยเรีียนในระบบปกติิและการจััดการเรีียนรู้้�/การฝึึกอบรมฝีีมืือ (Reskill/ Upskill/ New Skill) สำำ�หรัับผู้้�เรีียนวััย
ทำำ�งาน โดยเฉพาะหลัักสููตรที่่�เป็็นแบบ Module-based และ CWIE ทั้้�งนี้้�เพื่่�อให้้เกิิดระบบการเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิตได้้
อย่่างแท้้จริิง
(3) ปรัับมาตรฐานการศึึกษาให้้รองรัับ ปรัับมาตรฐานการศึึกษาให้้ยืืดหยุ่่�น และรองรัับการจััดการศึึกษาเพื่่�อ
การเรีียนรู้้ต� ลอดชีีวิิต โดยเฉพาะที่่เ� ป็็นแบบ Module-Based แบบ CWIE ซึ่ง่� อาจแตกต่่างไปจากการศึึกษาในรููปแบบ
ปกติิและอาจใช้้กลไก Sandbox ให้้เกิิดประโยชน์์ (มาตรา 69 พระราชบััญญััติิการอุุดมศึึกษา พ.ศ. 2562)
(4) การวิิเคราะห์์ความต้้องการและจััดทำำ�แผนการพััฒนากำำ�ลัังคน ต้้องมีีกลไกการกำำ�หนดความต้้องการกำำ�ลััง
คน (Demand Identification) เพื่่�อนำำ�ไปสู่่�การจััดทำำ�แผนการผลิิตและพััฒนากำำ�ลัังคนระดัับอุุดมศึึกษาในสาขาวิิชา
หรืือสาขาอาชีีพ ทั้้�งการจััดการศึึกษาสำำ�หรัับผู้้�เรีียนในวััยเรีียนในระบบปกติิและการจััดการเรีียนรู้้�/การฝึึกอบรมฝีีมืือ
(Reskill/ Upskill/ New Skill) สำำ�หรัับผู้้�เรีียนวััยทำำ�งาน
	ระดัับสถาบัันอุุดมศึึกษา
(1) สนัับสนุุนให้้เกิิด Active Learning/ CWIE ทั้้�งระบบ สถาบัันอุุดมศึึกษาจััดการเรีียนการสอนที่่�มุ่่�งเน้้นผล
สััมฤทธิ์์� เช่่น Active Learning และ/หรืือ Cooperative and Work Integrated Education (CWIE)
(2) สนัับสนุุนให้้เครืือข่่ายสถาบัันอุุดมศึึกษาร่่วมกัันวิิจััยพััฒนานวััตกรรมระบบการเรีียนรู้้�ดิิจิิทััล (Digital
Learning Platform) ที่่�สามารถสนัับสนุุนการเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิตในทุุกระดัับการศึึกษาแก่่ประชาชนไทยทุุกคนได้้โดย
ไม่่เก็็บค่่าใช้้จ่่าย
(3) พััฒนาระบบ Module-based และ/หรืือ Micro Credential พร้้อมกัับการพััฒนาระบบ Credit Bank
ทั้้�งภายในสถาบัันอุุดมศึึกษาและระหว่่างสถาบัันอุุดมศึึกษาที่่ส� ามารถให้้คุุณวุุฒิฉิ บัับย่่อยกัับผู้้เ� รีียนและสะสมเพื่่อ� เทีียบ
โอนเพื่่�อเป็็นส่่วนหนึ่่�งของการจบการศึึกษาระดัับปริิญญาได้้
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(4) พััฒนาระบบบริิหารจััดการ/สนัับสนุุน สถาบัันอุุดมศึึกษาพััฒนาระบบสนัับสนุุน อาทิิ ระบบเทคโนโลยีี
สารสนเทศ โครงสร้้างพื้้�นฐานการเรีียนการสอนที่่�ทัันสมััยและตรงกัับความต้้องการ
(5) พััฒนาอาจารย์์ด้้วยการส่่งเสริิมการทำำ�งานกัับภาคการผลิิตและบริิการสถาบัันอุุดมศึึกษาสนัับสนุุนให้้
บุุคลากรทำำ�งานร่่วมกัับภาคการผลิิตและบริิการอย่่างเข้้มข้้นเพื่่อ� พััฒนาขีีดความสามารถของอาจารย์์และบุุคลากรให้้
มีีประสบการณ์์ ความรู้้�และทัักษะที่่�ภาคการผลิิตและบริิการต้้องการระยะเวลาดำำ�เนิินการ 1 ปีี 9 เดืือน (มกราคม
2564 - กัันยายน 2565)
2.2.2) ขั้้�นตอนที่่� 2 ที่่�ประชุุมอธิิการบดีีแห่่งประเทศไทย (ทปอ) และหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องร่่วมกัันพััฒนา
แผนการปฏิิรููประบบการคััดเลืือกเข้้าศึึกษาในสถาบัันอุุดมศึึกษาเพื่่�อลดความเหลื่่�อมล้ำำ��ในโอกาสการศึึกษาต่่อระดัับ
อุุดมศึึกษาของประชากรที่่ข� าดแคลนทุุนทรััพย์์และด้้อยโอกาส และส่่งเสริิมการพััฒนาสมรรถนะของผู้้เ� รีียน หรืือการ
เทีียบโอนประสบการณ์์/ความรู้้�ระยะเวลาดำำ�เนิินการ 1 ปีี 9 เดืือน (มกราคม 2564 – กัันยายน 2565)
2.2.3) ขั้้�นตอนที่่� 3 สำำ�นัักงานคณะกรรมการส่่งเสริิมวิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรม (สกสว.) เครืือข่่าย
สถาบัันอุุดมศึึกษา และหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง ร่่วมกัันยกร่่างแผนการปฏิิรููประบบการวิิจััย และนวััตกรรมในสถาบััน
อุุดมศึึกษาเพื่่อ� สนัับสนุุนส่่งเสริิมการพััฒนาประเทศไทยออกจากกัับดัักรายได้้ปานกลางอย่่างยั่่ง� ยืืนภายใน 20 ปีี โดย
มีีเป้้าหมายรวมไปถึึงการยกระดัับขีีดความสามารถด้้านนวััตกรรมให้้กัับผู้้�ประกอบการและชุุมชน เพื่่�อให้้มีีความ
สามารถในการใช้้นวััตกรรมในการยกระดัับการดำำ�เนิินงานและรวมไปถึึงความสามารถการทำำ�วิิจััยและนวััตกรรมที่่�
สอดคล้้องกัับความต้้องการในการพััฒนาเศรษฐกิิจและสัังคมของประเทศอย่่างยั่่�งยืืนระยะเวลาดำำ�เนิินการ 1 ปีี 9
เดืือน (มกราคม 2564 – กัันยายน 2565)
2.2.4) ขั้้น� ตอนที่่� 4 กระทรวงการอุุดมศึึกษา วิิทยาศาสตร์์วิจัิ ยั และนวััตกรรม (อว.) และหน่่วยงานที่่เ� กี่่ย� วข้้อง
ร่่วมกัับจััดทำำ�แผนการปฏิิรููประบบธรรมาภิิบาลของสถาบัันอุุดมศึึกษารวมถึึงหน่่วยงานภายในของสถาบัันอุุดมศึึกษา
ระยะเวลาดำำ�เนิินการ 1 ปีี 9 เดืือน (มกราคม 2564 – กัันยายน 2565)
2.2.5) ขั้้�นตอนที่่� 5 ติิดตามและประเมิินผล (หน่่วยงานผู้้�รัับผิิดชอบ ร่่วมกัับคณะกรรมการปฏิิรููปประเทศ
ด้้านการศึึกษา) ระยะเวลาดำำ�เนิินการ 1 ปีี 9 เดืือน (มกราคม 2564 – กัันยายน 2565)
2.2.3 กิิจกรรมปฏิิรููปที่่�จะส่่งผลให้้เกิิดการเปลี่่�ยนแปลงต่่อประชาชนอย่่างมีี
นััยสำำ�คััญ (Big Rock)
1) กิิจกรรมปฏิิรููปที่่� 3 การปฏิิรููปกลไกและระบบการผลิิตและพััฒนาครููและบุุคลากรทางการศึึกษาให้้มีีคุุณภาพ
มาตรฐาน
1.1) เป้้าหมายและตััวชี้้�วััดของกิิจกรรมปฏิิรููป
เป้้าหมายและตััวชี้้�วััดของกิิจกรรมปฏิิรููป
เป้้าหมาย กลไกและระบบการผลิิตและพััฒนาครููและบุุคลากรทางการศึึกษามีีคุุณภาพ มาตรฐาน
1.1.1) กลไกและระบบการผลิิต คััดกรองครููและบุุคลากรทางการศึึกษาและอาจารย์์ ให้้มีีคุุณภาพและ
ประสิิทธิิภาพ
(1) มีีรููปแบบ กระบวนการคััดเลืือกนิิสิิต/นัักศึึกษาครูู ที่่�มีีประสิิทธิิภาพ เที่่�ยงตรง และลดความเหลื่่�อมล้ำำ��
(2) มีีหลัักสููตรการผลิิตครููที่่เ� ป็็นเลิิศและมีีรููปแบบกระบวนการฝึึกประสบการณ์์วิชิ าชีีพครููตามความต้้องการ
และความจำำ�เป็็นตามบริิบทของสาขาวิิชาและพื้้�นที่่�
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(3) มีีกรอบมาตรฐานและตััวชี้้�วััดสมรรถนะอาจารย์์สถาบัันผลิิตครูู และครููพี่่�เลี้้�ยงในโรงเรีียนหรืือสถานฝึึก
ประสบการณ์์วิชิ าชีีพด้้านวิิชาชีีพครูู เพื่่อ� นำำ�ไปสู่่�การประเมิินมาตรฐาน การปฏิิบัติั งิ านและสมรรถนะ และการวิิเคราะห์์
และพััฒนาสมรรถนะอาจารย์์สถาบัันผลิิตครููและครููพี่่�เลี้้�ยงตามความต้้องการจำำ�เป็็น
1.2) โครงการที่่�สนัับสนุุน 1. โครงการพััฒนาอาจารย์์ประจำำ�หลัักสููตร
2) กิิจกรรมปฏิิรูปู ที่่� 5 การปฏิิรูปู บทบาทการวิิจัยั และระบบธรรมาภิิบาลของสถาบัันอุุดมศึึกษาเพื่่�อสนัับสนุุน
การพััฒนาประเทศไทยออกจากกัับดัักรายได้้ปานกลางอย่่างยั่่�งยืืน
2.1) เป้้าหมายกิิจกรรม
เป้้าหมายและตััวชี้้�วััดของกิิจกรรมปฏิิรููป
2.1.1) เป้้าหมาย
(1) การสนัับสนุุนการพััฒนากำำ�ลัังคนเพื่่�อส่่งเสริิมการพััฒนาประเทศไทยออกจากกัับดัักรายได้้ปานกลาง
อย่่างยั่่ง� ยืืน ระบบการอุุดมศึึกษาจำำ�เป็็นต้้องดำำ�เนิินการปรัับบทบาทในกระบวนการผลิิตและพััฒนากำำ�ลัังคนที่่มีีคุ
� ณ
ุ ภาพ
รองรัับการพััฒนาประเทศผ่่านการยกระดัับการพััฒนาทัักษะและการเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิต (Life-Long Learning) เพื่่�อ
การเพิ่่�มขีีดความสามารถในการแข่่งขัันของประเทศ ซึ่่�งประกอบด้้วยกลไกสำำ�คััญ 3 ประการได้้แก่่ 1) การศึึกษาแบบ
Cooperative and Work Integrated Education 2) การจััดการเรีียนรู้้�แบบ Module-Based Learning และ 3)
การจััดการเรีียนรู้้�ที่่�เน้้น Re-skill Up-skill New-skillโดยทั้้�งหมดนี้้� จะต้้องดำำ�เนิินการใน 7 เรื่่�อง โดยดำำ�เนิินการใน
ระดัับส่่วนกลาง และระดัับสถาบัันอุุดมศึึกษา
(2) การสนัับสนุุนงานวิิจััยเพื่่�อส่่งเสริิมการพััฒนาประเทศไทยออกจากกัับดัักรายได้้ปานกลางอย่่างยั่่�งยืืน
ระบบการอุุดมศึึกษาจำำ�เป็็นต้้องปฏิิรููประบบการวิิจััยและนวััตกรรมทั้้�งระบบตั้้�งแต่่การพััฒนาระบบการจััดสรรงบ
ประมาณเพื่่อ� สนัับสนุุนงานวิิจัยั และนวััตกรรมในสาขาที่่มีี� ความสำำ�คััญของประเทศ การเชื่่อ� มโยงกระบวนการกำำ�หนด
ยุุทธศาสตร์์การวิิจััยของประเทศจากผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียจากกระบวนการวิิจััยและนวััตกรรมสู่่�กระบวนการบริิหาร
จััดการหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับระบบวิิจััยของประเทศในทุุกระดัับ โดยมีีเป้้าหมายรวมไปถึึงการยกระดัับขีีดความ
สามารถด้้านนวััตกรรมให้้กัับผู้้ป� ระกอบการและชุุมชน เพื่่อ� ให้้มีีความสามารถในการใช้้นวััตกรรมในการยกระดัับการ
ดำำ�เนิินงานและรวมไปถึึงความสามารถการทำำ�วิิจัยั และนวััตกรรมที่่ส� อดคล้้องกัับความต้้องการในการพััฒนาเศรษฐกิิจ
และสัังคมของประเทศอย่่างยั่่�งยืืน
(3) การปฏิิรููประบบธรรมาภิิบาลของสถาบัันอุุดมศึึกษาเพื่่อ� การสร้้างความเชื่่อ� มั่่น� และการสนัับสนุุนสถาบััน
อุุดมศึึกษาจากทุุกภาคส่่วนในประเทศไทยระบบธรรมาภิิบาลของสถาบัันอุุดมศึึกษาทั้้�งในระดัับสถาบัันและระดัับ
หน่่วยงานภายในของสถาบััน อาทิิ ระบบการสรรหาอธิิการบดีี กรรมการสภามหาวิิทยาลััย และระบบการสรรหา
คณบดีี จำำ�เป็็นต้้องได้้รัับการปรัับปรุุงให้้มีีระบบธรรมาภิิบาล โปร่่งใส ตรวจสอบได้้ เป็็นที่่�ยอมรัับของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วน
เสีีย และประชาคมทั้้�งในมหาวิิทยาลััยและของประชาชนไทย เพื่่�อให้้สถาบัันอุุดมศึึกษาของไทยได้้รัับการสนัับสนุุน
จากทุุกภาคส่่วนในสัังคมไทยในการปฏิิบััติิภารกิิจได้้อย่่างมั่่�นคงและยั่่�งยืืน
2.1.2) ตััวชี้้�วััด
(1) มีีแนวทางการพััฒนาระบบการคััดเลืือกเข้้าศึึกษาในสถาบัันอุุดมศึึกษาเพื่่�อลดความเหลื่่�อมล้ำำ��ในโอกาส
การศึึกษาต่่อระดัับอุุดมศึึกษาของประชากรที่่�ขาดแคลนทุุนทรััพย์์และด้้อยโอกาส และส่่งเสริิมการพััฒนาสมรรถนะ
ของผู้้�เรีียน หรืือการเทีียบโอนประสบการณ์์/ความรู้้�
(2) เครืือข่่ายสถาบัันอุุดมศึึกษาร่่วมกัันวิิจััยพััฒนานวััตกรรมระบบการเรีียนรู้้�ดิิจิิทััล (Digital Learning
Platform) ที่่ส� ามารถสนัับสนุุนการเรีียนรู้้ต� ลอดชีีวิิตในทุุกระดัับการศึึกษาแก่่ประชาชนไทยทุุกคนได้้โดยไม่่เก็็บค่่าใช้้
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จ่่าย รวมทั้้�งระบบธนาคารหน่่วยกิิต (Credit Bank) ที่่�สามารถให้้คุุณวุุฒิิฉบัับย่่อยกัับผู้้�เรีียนและสะสมเพื่่�อเทีียบโอน
เพื่่�อเป็็นส่่วนหนึ่่�งของการจบการศึึกษาจนสำำ�เร็็จระดัับปริิญญาได้้
(3) มีีแนวทางการพััฒนางานวิิจัยั ในสถาบัันอุุดมศึึกษาเพื่่อ� สนัับสนุุนส่่งเสริิมการพััฒนาประเทศไทยออกจาก
กัับดัักรายได้้ปานกลางอย่่างยั่่�งยืืนภายใน 20 ปีี
(4) มีีแนวทางการปรัับปรุุงระบบธรรมาภิิบาลของสถาบัันอุุดมศึึกษา รวมถึึงหน่่วยงานภายในของสถาบััน
อุุดมศึึกษา
2.2) โครงการที่่�สนัับสนุุน 1. รููปแบบการเรีียนรู้้�ที่่�หลากหลายเพื่่�อการพััฒนาทัักษะ และสร้้างการเรีียนรู้้�
ตลอดชีีวิิต กิิจกรรม 4 การศึึกษาเชิิงบููรณาการกัับการทำำ�งาน
2. ระบบงบประมาณการผลิิต และพััฒนากำำ�ลัังคนในลัักษณะ demand side financing กิิจกรรม : 1. หลััก
เกณฑ์์การจััดสรรงบประมาณ ให้้แก่่สถาบัันอุุดมศึึกษา โดยอิิงตามความต้้องการกำำ�ลัังคน (Demand-side Financing) กิิจกรรม : 2 ระบบบริิหารจััดการงบประมาณแบบบููรณาการเพื่่�อมุ่่�งหวัังผลสััมฤทธิ์์�ด้้านการอุุดมศึึกษา
2.2.4 ร่่าง แผนพััฒนาเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ ฉบัับที่่� 13
องค์์ประกอบหลัักของการขัับเคลื่่อ� นประเทศสู่่�“เศรษฐกิิจสร้้างคุุณค่่า สัังคมเดิินหน้้าอย่่างยั่่ง� ยืืน” (Hi-Value
and Sustainable Thailand)
องค์์ประกอบที่่� 1 มิิติิภาคการผลิิตและบริิการเป้้าหมาย
- หมุุดหมายที่่� 1 ไทยเป็็นประเทศชั้้�นนำำ�ด้้านสิินค้้าเกษตรและเกษตรแปรรููปมููลค่่าสููง
- หมุุดหมายที่่� 2 ไทยเป็็นจุุดหมายของการท่่องเที่่�ยวที่่�เน้้นคุุณภาพและความยั่่�งยืืน
- หมุุดหมายที่่� 3 ไทยเป็็นฐานการผลิิตยานยนต์์ไฟฟ้้าที่่�สำำ�คััญของโลก
- หมุุดหมายที่่� 4 ไทยเป็็นศููนย์์กลางทางการแพทย์์และสุุขภาพมููลค่่าสููง
- หมุุดหมายที่่� 5 ไทยเป็็นประตููการค้้าการลงทุุนและยุุทธศาสตร์์ทางโลจิิสติิกส์์ที่่�สำำ�คััญของภููมิิภาค
- หมุุดหมายที่่� 6 ไทยเป็็นศููนย์์กลางด้้านดิิจิิทััลและอุุตสาหกรรมอิิเล็็กทรอนิิกส์์อััจฉริิยะของอาเซีียน
องค์์ประกอบที่่� 2 มิิติิโอกาสและความเสมอภาคทางเศรษฐกิิจและสัังคม
- หมุุดหมายที่่� 7 ไทยมีีวิิสาหกิิจขนาดกลางและขนาดย่่อมที่่�เข้้มแข็็ง มีีศัักยภาพสููง และสามารถแข่่งขัันได้้
- หมุุดหมายที่่� 8 ไทยมีีพื้้�นที่่�และเมืืองอััจฉริิยะที่่�น่่าอยู่่� ปลอดภััย เติิบโตได้้อย่่างยั่่�งยืืน
- หมุุดหมายที่่� 9 ไทยมีีความยากจนข้้ามรุ่่�นลดลง และคนไทยทุุกคนมีีความคุ้้�มครองทางสัังคมที่่�เพีียงพอ
เหมาะสม
องค์์ประกอบที่่� 3 มิิติิความยั่่�งยืืนของทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม
- หมุุดหมายที่่� 10 ไทยมีีเศรษฐกิิจหมุุนเวีียนและสัังคมคาร์์บอนต่ำำ��
- หมุุดหมายที่่� 11 ไทยสามารถลดความเสี่่�ยงและผลกระทบจากภััยธรรมชาติิและการเปลี่่�ยนแปลงสภาพ
ภููมิิอากาศ
องค์์ประกอบที่่� 4 มิิติิปััจจััยผลัักดัันการพลิิกโฉมประเทศ
- หมุุดหมายที่่� 12 ไทยมีีกำำ�ลัังคนสมรรถนะสููง มุ่่�งเรีียนรู้้�อย่่างต่่อเนื่่�อง ตอบโจทย์์การพััฒนาแห่่งอนาคต
- หมุุดหมายที่่� 13 ไทยมีีภาครััฐที่่�ทัันสมััย มีีประสิิทธิิภาพ และตอบโจทย์์ประชาชน
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2.3 แผนระดัับที่่� 3 ที่่�เกี่่�ยวข้้อง

2.3.1 ชื่่�อแผนระดัับที่่� 3 แผนการอุุดมศึึกษาเพื่่�อผลิิตและพััฒนากำำ�ลัังคนของประเทศ พ.ศ. 2564 – 2570
ฉบัับปรัับปรุุง พ.ศ. 2566 – 2570 ของกระทรวงการอุุดมศึึกษา วิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรม
1) วััตถุุประสงค์์ของแผนที่่� แผนการอุุดมศึึกษาเพื่่อ� ผลิิตและพััฒนากำำ�ลัังคนของประเทศ พ.ศ. 2564 – 2570 ฉบัับ
ปรัับปรุุง พ.ศ. 2566 – 2570 ของกระทรวงการอุุดมศึึกษา วิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรม
	จากการเปลี่่�ยนแปลงที่่�สำำ�คััญของโลกในมิิติิต่่าง ๆ ทั้้�งการเปลี่่�ยนแปลงโครงสร้้างประชากรและสัังคม ความ
ก้้าวหน้้าทางเทคโนโลยีีอย่่างรวดเร็็วในยุุคโลกาภิิวัตั น์์ สภาพเศรษฐกิิจในยุุคการแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้อ� ไวรััสโคโรนา
2019 (COVID - 19) ที่่�สร้้างความท้้าทายให้้กัับตลาดแรงงาน และส่่งผลกระทบโดยตรงกัับกำำ�ลัังคนของประเทศ การ
จััดการกัับสภาพภููมิิอากาศ และความเสื่่�อมโทรมของทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม ตลอดจนทิิศทางการเมืือง
ปััจจััยข้้างต้้นนี้้�ส่่งผลต่่อสัังคม เศรษฐกิิจและสิ่่�งแวดล้้อม ประกอบกัับแผนและนโยบายของรััฐบาลที่่�วางทิิศทางการ
พััฒนาของประเทศเป็็น “ประเทศไทยมีีความมั่่�นคง มั่่�งคั่่�ง ยั่่�งยืืน เป็็นประเทศพััฒนาแล้้ว ด้้วยการพััฒนาตามหลััก
ปรััชญาของเศรษฐกิิจพอเพีียง” โดยอาศััยศัักยภาพของการอุุดมศึึกษาตามพัันธกิิจทั้้�ง 4 ประการ คืือ การจััดการ
ศึึกษา การวิิจััยและการสร้้างนวััตกรรม การบริิการวิิชาการแก่่สัังคม และการทะนุุบำำ�รุุงศิิลปะและวััฒนธรรม เพื่่�อนำำ�
ไปสู่่�การผลิิตบััณฑิิตและพััฒนากำำ�ลัังคนให้้มีีทั้้�งเชิิงคุุณภาพและเชิิงปริิมาณที่่พ� อเพีียง การวิิจัยั เพื่่อ� สร้้างสรรค์์องค์์ความ
รู้้� เทคโนโลยีี และนวััตกรรมใหม่่ ๆ เพื่่�อตอบโจทย์์ความท้้าทาย ปััญหาที่่�สำำ�คััญและการพััฒนาของประเทศ ผลผลิิตที่่�
เกิิดจากการอุุดมศึึกษาดัังกล่่าวจำำ�เป็็นต้้องมีีการพััฒนาระบบอุุดมศึึกษาใหม่่ โดยการปรัับระบบการขัับเคลื่่อ� นทั้้�งระบบ
อัันได้้แก่่ยุุทธศาสตร์์และกลไกการผลิิตบััณฑิิตและพััฒนากำำ�ลัังคนที่่�มีีคุุณภาพตอบสนองกัับความต้้องการของตลาด
แรงงาน สมรรถนะและศัักยภาพของบุุคลากรในระบบอุุดมศึึกษา ความมั่่�นคงทางการเงิินความพร้้อมของเทคโนโลยีี
ดิิจิิทััล ธรรมาภิิบาลในการบริิหารจััดการ ตลอดจนภาคีีเครืือข่่ายภาครััฐ ภาคเอกชนและสัังคม จึึงนำำ�ไปสู่่�การจััดทำำ�
แผนด้้านการอุุดมศึึกษาที่่มีี� เป้้าหมายหลััก เพื่่อ� เป็็นกรอบแนวทางดำำ�เนิินงานของสถาบัันอุุดมศึึกษา ในการเป็็นรากฐาน
ที่่สำำ�คั
� ญ
ั ของการขัับเคลื่่อ� นการพััฒนาประเทศให้้มีีขีีดความสามารถในการแข่่งขััน และนำำ�ประเทศไปสู่่�การหลุุดพ้้นกัับ
ดัักรายได้้ปานกลาง (Escaping the Middle – Income Trap)
2) ยุุทธศาสตร์์ที่่� 1 พััฒนาศัักยภาพคน (Capacity Building)
2.1 เป้้าหมายระดัับยุุทธศาสตร์์ที่่� 1
1. การจััดการศึึกษาเพื่่�อการเรีียนรู้้�ตลอดช่่วงชีีวิิต (Lifelong Learning) อย่่างมีีคุุณภาพ มาตรฐาน และ
ยืืดหยุ่่�นเหมาะสมกัับกำำ�ลัังคนทุุกกลุ่่�มวััย (Enhancing Curriculums for Desired Learning Outcomes)
2. บััณฑิิต/กำำ�ลัังคนได้้รัับการพััฒนาและยกระดัับทัักษะ (Re Skills Up Skills and New Skills) เพื่่�อการ
ทำำ�งานและการดำำ�รงชีีวิิต (Soft & Hard Skills & Transversal Skills) ให้้มีีคุุณภาพและปริิมาณรองรัับการพััฒนา
ประเทศตามการเปลี่่�ยนแปลงของกระแสโลก
3. บััณฑิิต/กำำ�ลัังคนมีีความตระหนัักรู้้� ปรัับเปลี่่�ยนวิิถีีการดำำ�รงชีีวิิตที่่�เป็็นมิิตรเป็็นสิ่่�งแวดล้้อม รองรัับและ
สอดคล้้องเศรษฐกิิจหมุุนเวีียน (Circular Economy) เพื่่�อการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน
4. การสร้้างเสริิมบุุคลากรให้้มีีศัักยภาพสููงและความเชี่่�ยวชาญเฉพาะศาสตร์์ (Enhancement of Brainpower & Concentration of Talents

มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีราชมงคลล้้านนา

31

แผนปฏิิบััติิราชการระยะ 5

ปีี (พ.ศ. 2566 – 2570)

2.2 แนวทางการขัับเคลื่่�อนแผนสู่่�การปฏิิบััติิ
2.2.1 แนวทางที่่� 1 การจััดการศึึกษาเพื่่�อการเรีียนรู้้�ตลอดช่่วงชีีวิิต (Lifelong Learning)
2.2.2 แนวทางที่่� 2 ยกระดัับคุุณภาพการศึึกษาและสมรรถนะของกำำ�ลัังคน (Quality & Manpower Competencies Enhancement)
2.2.3 แนวทางที่่� 3 การสร้้างเสริิมบุุคลากรคุุณภาพสููง (Enhancement of Brainpower & Concentration
of Talents)
3) ยุุทธศาสตร์์ที่่� 2 ส่่งเสริิมระบบนิิเวศวิิจััยอุุดมศึึกษา (Research Ecosystem Building)
3.1 เป้้าหมายระดัับยุุทธศาสตร์์ที่่� 2
1. การวิิจัยั เพื่่อ� สร้้างองค์์ความรู้้� เทคโนโลยีีและนวััตกรรมถ่่ายทอดและประยุุกต์ใ์ ช้้ (Research Innovation
and Technology Transfer) เพื่่�อความยั่่�งยืืนในมิิติิทางเศรษฐกิิจ สัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม
2. ทรััพยากรด้้านการวิิจััยและพััฒนาในระบบอุุดมศึึกษามีีประสิิทธิิภาพสามารถสร้้างขีีดความสามารถทั้้�ง
ทางวิิชาการและการนำำ�ใช้้งานจริิง
3. นิิเวศสถาบัันอุุดมศึึกษาเอื้้อ� ต่่อการเพิ่่�มพููนทัักษะผู้้ป� ระกอบการและพััฒนาศัักยภาพทางธุุรกิจิ Corporate
University, Start-up, Spin-off, Incubator และ Accelerator) รวมถึึงระบบทรััพย์์สิินทางปััญญาและถ่่ายทอด
เทคโนโลยีีมีีประสิิทธิิภาพส่่งต่่อผลงานสู่่�สัังคมและเศรษฐกิิจ (Research Administration and Support Office)
3.2 แนวทางการขัับเคลื่่�อนแผนสู่่�การปฏิิบััติิ
3.2.1 แนวทางที่่� 1 การวิิจััยนวััตกรรมและการถ่่ายทอดเทคโนโลยีี (Research Innovation and
Technology Transfer)
3.2.2 แนวทางที่่� 2 พััฒนาโครงสร้้างพื้้�นฐานหรืือปััจจััยเอื้้�อภายในสถาบัันอุุดมศึึกษาที่่�ส่่งเสริิมการพััฒนาผู้้�
ประกอบการนวััตกรรม
4) ยุุทธศาสตร์์ที่่� 3 จััดระบบอุุดมศึึกษาใหม่่ (Higher Education Transformation)
4.1 เป้้าหมายระดัับยุุทธศาสตร์์ที่่� 3
1. ระบบอุุดมศึึกษามีีประสิิทธิิภาพในการบริิหารจััดการทรััพยากรที่่ส� ร้้างผลสััมฤทธิ์์แ� ละคุ้้ม� ค่่าต่่อการลงทุุน
ในการจััดการศึึกษาระดัับอุุดมศึึกษา (Performance - Based) โดยยึึดหลัักธรรมาภิิบาล
2. สถาบัันอุุดมศึึกษามีีความเป็็นเลิิศตามอััตลัักษณ์์/จุุดแข็็งเพื่่อ� ให้้เกิิดคุุณภาพในระบบอุุดมศึึกษา และสะท้้อน
ผลลััพธ์์ (Outcome - based) สอดคล้้องกัับความต้้องการของชุุมชน/พื้้�นที่่�/ประเทศ
3. สถาบัันอุุดมศึึกษาเป็็นที่่�ยอมรัับในระดัับนานาชาติิสอดคล้้องกัับสถานการณ์์ปััจจุุบัันและตอบสนองต่่อ
โลกในศตวรรษที่่� 21
4.2 แนวทางการขัับเคลื่่�อนแผนสู่่�การปฏิิบััติิ
4.2.1 แนวทางที่่� 1 การบริิหารจััดการ และธรรมาภิิบาล (Management and Good Governances)
4.2.2 แนวทางที่่� 2 การพััฒนาสถาบัันอุุดมศึึกษาตามอััตลัักษณ์์ที่่�หลากหลาย (Reinventing University)
4.2.3 แนวทางที่่� 3 ความมั่่�นคงทางการเงิินในระบบอุุดมศึึกษา (Financial Security)
4.2.4 แนวทางที่่� 4 อุุดมศึึกษาดิิจิิทััล (Digital Higher Education)
5) การขัับเคลื่่�อนสำำ�คััญ
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5.1 นโยบายหลััก (Flagship Policies) ที่่� 1 กำำ�ลัังคนสมรรถนะและศัักยภาพสููง ตอบโจทย์์การพััฒนา
อุุตสาหกรรมตามโมเดล BCG (ด้้านการเกษตรและอาหาร การแพทย์์และสุุขภาพ การท่่องเที่่�ยว และพลัังงาน รวม
ถึึงวััสดุุ และเคมีีชีีวภาพ) เพื่่�อยกระดัับเป็็นเศรษฐกิิจหมุุนเวีียน (Circular Economy)
5.2 นโยบายหลััก (Flagship Policies) ที่่� 2 กำำ�ลัังคนระดัับสููงที่่�มีีทัักษะรองรัับอุุตสาหกรรมและบริิการใหม่่
แห่่งอนาคตเพิ่่�มขึ้้�น
5.3 นโยบายหลััก (Flagship Policies) ที่่� 3 ระบบเศรษฐกิิจฐานรากและเศรษฐกิิจฐานนวััตกรรมรวมถึึง
SMEs and IDEs มีีความเข้้มแข็็ง
5.4 นโยบายหลััก (Flagship Policies) ที่่� 4 การรองรัับสัังคมสููงวััย และการเข้้าถึึงการเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิตโดย
สมบููรณ์์
5.5 นโยบายหลััก (Flagship Policies) ที่่� 5 การสร้้างความเป็็นเลิิศ และองค์์ความรู้้�ใหม่่ด้้านสัังคมศาสตร์์
มนุุษยศาสตร์์ ศิิลปกรรมศาสตร์์
5.6 นโยบายหลััก (Flagship Policies) ที่่� 6 ศููนย์์กลางความเชี่่�ยวชาญระดัับนานาชาติิ (Hub of Talent &
Knowledge)
5.7 นโยบายหลััก (Flagship Policies) ที่่� 7 โครงสร้้างพื้้�นฐานด้้านวิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีี วิิจัยั และนวััตกรรม
ในสถาบัันอุุดมศึึกษาที่่�เข้้มแข็็ง
2.3.2 ชื่่�อแผนระดัับที่่� 3 ร่่าง แผนด้้านวิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรม พ.ศ. 2566 – 2570 ของกระทรวง
การอุุดมศึึกษา วิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรม
1) จุุดมุ่่�งเน้้นนโยบาย
	ข้้อ (2) ประเทศไทยเป็็นจุุดหมายของการท่่องเที่่�ยวโดยใช้้แนวคิิดเศรษฐกิิจสร้้างสรรค์์ มุ่่�งเน้้นคุุณค่่าและ
ความยั่่�งยืืน สามารถเพิ่่�มมููลค่่าทางเศรษฐกิิจและการกระจายรายได้้
	ข้้อ (3) ประเทศไทยเป็็นประเทศชั้้�นนำำ�ด้้านสิินค้้าเกษตร เกษตรแปรรููป และอาหารที่่�มีีคุุณค่่าและมููลค่่าสููง
โดยมีีมููลค่่าทางเศรษฐกิิจสููงเป็็นอัันดัับ 1 ใน 10 ของโลก
	ข้้อ (4) ผู้้�สููงอายุุมีีศัักยภาพและโอกาสอย่่างเต็็มที่่�ในการพึ่่�งตนเอง มีีคุุณค่่าและสร้้างมููลค่่าเพิ่่�มให้้แก่่สัังคม
เพื่่�อรองรัับสัังคมสููงวััย
	ข้้อ (5) ประเทศไทยสามารถพััฒนาเทคโนโลยีีและนวััตกรรมที่่ก้้� าวหน้้า ล้ำำ��ยุคุ สู่่�อนาคต และเทคโนโลยีีอวกาศ
สำำ�หรัับการยกระดัับอุุตสาหกรรม ธุุรกิิจ และการบริิการที่่�มีีอยู่่�แล้้ว และพััฒนาอุุตสาหกรรม/ธุุรกิิจใหม่่
	ข้้อ (6) ประเทศไทยสามารถสร้้างกำำ�ลัังคนสมรรถนะสููงและเป็็นศููนย์์กลางกำำ�ลัังคนระดัับสููงของอาเซีียน โดย
การพลิิกโฉมระบบการเรีียนรู้้ต� ลอดชีีวิิต เพื่่อ� ตอบโจทย์์การพััฒนาแห่่งอนาคต และสอดรัับกัับปรััชญาการอุุดมศึึกษา
ไทยใหม่่
2) เป้้าประสงค์์ของ ร่่าง แผนด้้านวิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรม พ.ศ. 2566 – 2570 ของกระทรวง
การอุุดมศึึกษา วิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรม
1) คนไทยมีีสมรรถนะและทัักษะสููง เพีียงพอในการพลิิกโฉมประเทศให้้ยกระดัับความสามารถในการแข่่งขััน
ทางเศรษฐกิิจและการพััฒนาสัังคมอย่่างยั่่�งยืืน
2) เศรษฐกิิจไทยมีีความสามารถในการแข่่งขัันด้้วยเศรษฐกิิจสร้้างคุุณค่่าและเศรษฐกิิจสร้้างสรรค์์ เพิ่่�มความ
มั่่�นคงของเศรษฐกิิจฐานราก และพึ่่�งพาตนเองได้้ ยั่่�งยืืน พร้้อมสู่่�อนาคต
3) สัังคมไทย มีีการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนสามารถแก้้ปััญหาท้้าทายของสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม ปรัับตััวได้้ทัันต่่อ
พลวััตการเปลี่่�ยนแปลงของโลก
มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีราชมงคลล้้านนา
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3) ยุุทธศาสตร์์ที่่� 1 การพััฒนาเศรษฐกิิจไทยด้้วยเศรษฐกิิจสร้้างคุุณค่่าและเศรษฐกิิจสร้้างสรรค์์ ให้้มีี
ความสามารถในการแข่่งขััน และพึ่่�งพาตนเองได้้อย่่างยั่่�งยืืน พร้้อมสู่่�อนาคต โดยใช้้วิิทยาศาสตร์์ การวิิจััยและ
นวััตกรรม
แผนงานภายใต้้ยุุทธศาสตร์์ที่่� 1 รููปแบบที่่� 1 (รููปแบบที่่�มีี แผนงาน BCG 1 แผนงาน) ประกอบด้้วย
3.1. แผนงานสำำ�คััญ (Flagship) ตามจุุดมุ่่�งเน้้นนโยบาย ประกอบด้้วย
1. พััฒนาและผลิิตวััคซีีนป้้องกัันโควิิด-19 และการยกระดัับเป็็นศููนย์์กลางด้้านวััคซีีนในระดัับอาเซีียน
2. พััฒนาและผลิิตผลิิตภััณฑ์์การแพทย์์ขั้้�นสููง (Advanced Therapy Medicinal Products; ATMPs) รวม
ถึึงชีีววััตถุุที่่�เกี่่�ยวข้้อง ให้้เป็็นอัันดัับหนึ่่�งของอาเซีียน
3. ยกระดัับการผลิิตและการส่่งออก Functional Ingredients, Functional Food, Novel Food ให้้เกิิด
มููลค่่าทางเศรษฐกิิจสููง และไทยเป็็นศููนย์์กลางการผลิิตและส่่งออกชั้้�นนำำ�ของโลก
4. เร่่งพััฒนาการผลิิตและการส่่งออกอาหารและผลไม้้ไทยคุุณค่่าสููง ให้้ไทยเป็็นผู้้�นำำ�ของโลก โดยเพิ่่�มมููลค่่า
ทางเศรษฐกิิจและประเทศที่่�สั่่�งซื้้�อ
5. พััฒนาและยกระดัับการท่่องเที่่�ยวโดยใช้้แนวคิิดเศรษฐกิิจสร้้างสรรค์์ที่่�เน้้นคุุณค่่า สร้้างความยั่่�งยืืน และ
เพิ่่�มรายได้้ของประเทศ
6. เร่่งพััฒนาอุุตสาหกรรมยานยนต์์ไฟฟ้้าและเทคโนโลยีีเกี่่�ยวเนื่่�อง ให้้ประเทศไทยเป็็นศููนย์์กลางการผลิิต
ของอาเซีียน
7. พััฒนาและส่่งเสริิมให้้ประเทศเพิ่่�มธุุรกิิจฐานนวััตกรรม (IDEs) ขนาดใหญ่่
3.1.1 แผนงาน ประกอบด้้วย
1. พััฒนาระบบเศรษฐกิิจชีีวภาพ-เศรษฐกิิจหมุุนเวีียน-เศรษฐกิิจสีีเขีียว (Bio-Circular-Green Economy: BCG)
ใน 4 ด้้าน (ด้้านการแพทย์์และสุุขภาพ เกษตรและอาหาร การท่่องเที่่�ยว และพลัังงาน วััสดุุ และเคมีีชีีวภาพ) ให้้เป็็น
ระบบเศรษฐกิิจมููลค่่าสููง มีีความยั่่�งยืืนและเพิ่่�มรายได้้ของประเทศ
2. พััฒนาและประยุุกต์์ใช้้เทคโนโลยีีดิิจิิทััล ปััญญาประดิิษฐ์์ อิิเล็็กทรอนิิกส์์อััจฉริิยะ รวมทั้้�งหุ่่�นยนต์์และระบบ
อััตโนมััติิ เพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการผลิิต การบริิการและการพึ่่�งพาตนเอง
3. พััฒนาระบบโลจิิสติิกส์แ์ ละระบบรางของประเทศให้้ทัันสมััยได้้มาตรฐานสากล แข่่งขัันได้้ และเชื่่อ� มต่่อกัับเครืือ
ข่่ายรองรัับระบบเศรษฐกิิจนวััตกรรมในภููมิิภาคอาเซีียน
4. พััฒนาอุุตสาหกรรมยานยนต์์ไฟฟ้้าให้้สามารถแข่่งขัันได้้ รองรัับการขยายตััวด้้านการคมนาคมขนส่่งของอาเซีียน
และพึ่่�งตนเองได้้
5. พััฒนาธุุรกิิจฐานนวััตกรรมขนาดใหญ่่ (IDEs) เพื่่�อยกระดัับรายได้้ ความสามารถในการแข่่งขััน และการพึ่่�งพา
ตนเองของประเทศ
แผนงานภายใต้้ยุุทธศาสตร์์ที่่� 1 รููปแบบที่่� 2 (รููปแบบที่่�มีี แผนงาน BCG 4 แผนงาน) ประกอบด้้วย
3.2 แผนงานสำำ�คััญ (Flagship) ตามจุุดมุ่่�งเน้้นนโยบาย ประกอบด้้วย
1. พััฒนาและผลิิตวััคซีีนป้้องกัันโควิิด-19 และการยกระดัับเป็็นศููนย์์กลางด้้านวััคซีีนในระดัับอาเซีียน
2. พััฒนาและผลิิตผลิิตภััณฑ์์การแพทย์์ขั้้�นสููง (Advanced Therapy Medicinal Products; ATMPs) รวมถึึงชีีว
วััตถุุที่่�เกี่่�ยวข้้อง ให้้เป็็นอัันดัับหนึ่่�งของอาเซีียน
3. ยกระดัับการผลิิตและการส่่งออก Functional Ingredients, Functional Food, Novel Food ให้้เกิิดมููลค่่า
ทางเศรษฐกิิจสููง และไทยเป็็นศููนย์์กลางการผลิิตและส่่งออกชั้้�นนำำ�ของโลก
มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีราชมงคลล้้านนา
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4. เร่่งพััฒนาการผลิิตและการส่่งออกอาหารและผลไม้้ไทยคุุณค่่าสููง ให้้ไทยเป็็นผู้้�นำำ�ของโลก โดยเพิ่่�มมููลค่่าทาง
เศรษฐกิิจและประเทศที่่�สั่่�งซื้้�อ
5. พััฒนาและยกระดัับการท่่องเที่่�ยวโดยใช้้แนวคิิดเศรษฐกิิจสร้้างสรรค์์ที่่�เน้้นคุุณค่่า สร้้างความยั่่�งยืืน และเพิ่่�ม
รายได้้ของประเทศ
6. เร่่งพััฒนาอุุตสาหกรรมยานยนต์์ไฟฟ้้าและเทคโนโลยีีเกี่่�ยวเนื่่�อง ให้้ประเทศไทยเป็็นศููนย์์กลางการผลิิตของ
อาเซีียน
7. พััฒนาและส่่งเสริิมให้้ประเทศเพิ่่�มธุุรกิิจฐานนวััตกรรม (IDEs) ขนาดใหญ่่
3.2.1 แผนงาน ประกอบด้้วย
1. พััฒนาระบบเศรษฐกิิจชีีวภาพ-เศรษฐกิิจหมุุนเวีียน-เศรษฐกิิจสีีเขีียว (Bio-Circular-Green Economy: BCG)
ในด้้านการแพทย์์และสุุขภาพ ให้้เป็็นระบบเศรษฐกิิจมููลค่่าสููง มีีความยั่่�งยืืนและเพิ่่�มรายได้้ของประเทศ
2. พััฒนาระบบเศรษฐกิิจชีีวภาพ-เศรษฐกิิจหมุุนเวีียน-เศรษฐกิิจสีีเขีียว (Bio-Circular-Green Economy: BCG)
ในด้้านเกษตรและอาหารให้้เป็็นระบบเศรษฐกิิจมููลค่่าสููง มีีความยั่่�งยืืนและเพิ่่�มรายได้้ของประเทศ
3. พััฒนาระบบเศรษฐกิิจชีีวภาพ-เศรษฐกิิจหมุุนเวีียน-เศรษฐกิิจสีีเขีียว (Bio-Circular-Green Economy: BCG)
ในด้้านการท่่องเที่่�ยวให้้เป็็นระบบเศรษฐกิิจมููลค่่าสููง มีีความยั่่�งยืืนและเพิ่่�มรายได้้ของประเทศ
4) ยุุทธศาสตร์์ที่่� 2 การยกระดัับสัังคมและสิ่่ง� แวดล้้อมให้้มีีการพััฒนาอย่่างยั่่ง� ยืืน สามารถแก้้ไขปััญหาท้้าทาย
และปรัับตััวได้้ทัันต่่อพลวััตการเปลี่่�ยนแปลงของโลก โดยใช้้วิิทยาศาสตร์์ การวิิจััยและนวััตกรรม
แผนงานภายใต้้ยุุทธศาสตร์์ที่่� 2 ประกอบด้้วย
4.1 แผนงานสำำ�คััญ (Flagship) ตามจุุดมุ่่�งเน้้นนโยบาย ประกอบด้้วย
1. ผู้้�สููงอายุุมีีศัักยภาพและโอกาสในการพึ่่�งตนเอง มีีคุุณค่่าและสร้้างมููลค่่าเพิ่่�มให้้แก่่สัังคม
4.2 แผนงาน ประกอบด้้วย
1. พััฒนาสัังคมสููงวััยด้้วยวิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรม
2. ยกระดัับความมั่่�นคงทางสุุขภาพของประเทศให้้พร้้อมรัับโรคระบาดระดัับชาติิและโรคอุุบััติิใหม่่
3. ขจััดความยากจน โดยการลดช่่องว่่างของการเข้้าถึึงโอกาสด้้านการพััฒนาอาชีีพ การศึึกษาเรีียนรู้้� การ
เข้้าถึึงเทคโนโลยีีและนวััตกรรม
4. เพิ่่�มความเข้้มแข็็งของเศรษฐกิิจฐานรากเพื่่�อให้้มีีศัักยภาพในการแข่่งขััน สามารถพึ่่�งพาตนเองได้้และ
กระจายรายได้้สู่่�ชุุมชนท้้องถิ่่�น
5. พััฒนาสัังคมคุุณธรรม แก้้ไขปััญหาคอร์์รััปชััน และเสริิมสร้้างธรรมาภิิบาล
6. พััฒนาเมืืองน่่าอยู่่�ที่เ่� ชื่่อ� มโยงกัับการพััฒนาชุุมชน/ท้้องถิ่่น� และกระจายความเจริิญทางเศรษฐกิิจและสัังคม
สู่่�ทุุกภููมิิภาค โดยใช้้วิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรม
7. สัังคมไทยไร้้ความรุุนแรง ประชาชนมีีความปลอดภััยและสวััสดิิภาพสาธารณะในการดำำ�รงชีีวิิต
8. พััฒนาและเร่่งแก้้ไขปััญหาทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม โดยมุ่่�งเน้้นการเป็็นสัังคมคาร์์บอนต่ำำ��
9. ลดความเสี่่�ยงและผลกระทบที่่�เกิิดจากภััยพิิบััติิทางธรรมชาติิและการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ
5) ยุุทธศาสตร์์ที่่� 3 การพััฒนาวิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีี การวิิจััยและนวััตกรรม ระดัับขั้้�นแนวหน้้าที่่�
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ก้้าวหน้้าล้ำำ��ยุุค เพื่่�อสร้้างโอกาสใหม่่และความพร้้อมของประเทศในอนาคต
แผนงานภายใต้้ยุุทธศาสตร์์ที่่� 3 ประกอบด้้วย
5.1 แผนงานสำำ�คััญ (Flagship) ตามจุุดมุ่่�งเน้้นนโยบาย ประกอบด้้วย
1. พััฒนาเทคโนโลยีีและนวััตกรรมที่่�ก้้าวหน้้า ล้ำำ��ยุุคสู่่�อนาคต และเทคโนโลยีีระบบโลกและอวกาศ (Earth
Space Technology) รวมทั้้�งดาวเทีียม เพื่่�อการประยุุกต์์ใช้้ประโยชน์์สำำ�หรัับการพััฒนาประเทศด้้านภููมิิสารสนเทศ
และต่่อยอดสู่่�อุุตสาหกรรมอวกาศในอนาคต
5.2 แผนงาน ประกอบด้้วย
1. ขัับเคลื่่�อนการวิิจััยขั้้�นแนวหน้้าที่่�สร้้างองค์์ความรู้้�ใหม่่ด้้านวิิทยาศาสตร์์ สัังคมศาสตร์์ มนุุษยศาสตร์์
ศิิลปกรรมศาสตร์์ และเทคโนโลยีีขั้้�นแนวหน้้า รวมทั้้�งการนำำ�ผลการวิิจััยขั้้�นแนวหน้้าประยุุกต์์ใช้้และพััฒนาต่่อยอด
2. พััฒนาเทคโนโลยีีและนวััตกรรมสำำ�หรัับอุุตสาหกรรมแห่่งอนาคตและบริิการแห่่งอนาคต รวมทั้้�ง
อุุตสาหกรรมอวกาศ
3. พััฒนาโครงสร้้างพื้้�นฐานด้้านวิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรม และโครงสร้้างพื้้�นฐานทางคุุณภาพของ
ประเทศ ที่่�รองรัับการวิิจััยขั้้�นแนวหน้้าและการพััฒนาเทคโนโลยีีและนวััตกรรมสู่่�อนาคต 		
6) ยุุทธศาสตร์์ที่่� 4 การพััฒนากำำ�ลัังคน สถาบัันอุุดมศึึกษา และสถาบัันวิิจััยให้้เป็็นฐานการขัับเคลื่่�อน
การพััฒนาเศรษฐกิิจและสัังคมของประเทศแบบก้้าวกระโดดและอย่่างยั่่�งยืืน โดยใช้้วิิทยาศาสตร์์ การวิิจััยและ
นวััตกรรม
แผนงานภายใต้้ยุุทธศาสตร์์ที่่� 4 ประกอบด้้วย
6.1 แผนงานสำำ�คััญ (Flagship) ตามจุุดมุ่่�งเน้้นนโยบาย ประกอบด้้วย
1. พััฒนาบุุคลากรด้้านการวิิจััยและพััฒนา นัักวิิทยาศาสตร์์และนวััตกร ทุุกคน ให้้มีีคุุณธรรม จริิยธรรม เป็็น
คุุณลัักษณะที่่�พึึงประสงค์์ที่่�จำำ�เป็็นควบคู่่�กัับการมีีสมรรถนะสููงด้้านวิิชาชีีพและวิิชาการ
2. ผลิิตและพััฒนาบุุคลากรด้้านการวิิจััยและพััฒนา นัักวิิทยาศาสตร์์และนวััตกรทัักษะสููงที่่�ตรงตามความ
ต้้องการของประเทศ โดยใช้้วิิทยาศาสตร์์ การวิิจััยและนวััตกรรม
3. พััฒนาการเป็็นศููนย์์กลางกำำ�ลัังคนระดัับสููง (Hub of Talent) และศููนย์์กลางการเรีียนรู้้� (Hub of
Knowledge) ของอาเซีียน รวมถึึงด้้านศาสตร์์โลกตะวัันออก
6.1 แผนงาน ประกอบด้้วย
1. พลิิกโฉมระบบการเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิต เพื่่�อให้้ประเทศไทยมีีกำำ�ลัังคนสมรรถนะสููงเพีียงพอตามเป้้าหมาย
ยุุทธศาสตร์์และการพััฒนาแห่่งอนาคต รวมถึึงสอดรัับกัับปรััชญาการอุุดมศึึกษาไทยใหม่่
2. ยกระดัับการผลิิตและพััฒนาบุุคลากรด้้านการวิิจััยและพััฒนา รวมถึึงนัักวิิทยาศาสตร์์และนวััตกร ตอบ
โจทย์์ความต้้องการของประเทศ โดยใช้้วิิทยาศาสตร์์ การวิิจััยและนวััตกรรม
3. พลิิกโฉมสถาบัันอุุดมศึึกษา ให้้เป็็นเลิิศตามบทบาทการสร้้างกำำ�ลัังคน องค์์ความรู้้� เทคโนโลยีี นวััตกรรม
และการพััฒนาพื้้�นที่่�และประเทศ
4. พลิิกโฉมและยกระดัับสถาบััน/ศููนย์์วิิจััยและพััฒนานวััตกรรมให้้ตอบโจทย์์เป้้าหมายของประเทศและ
สามารถเทีียบเคีียงระดัับนานาชาติิ
5. ยกระดัับความร่่วมมืือด้้านการวิิจััย พััฒนาเทคโนโลยีีและนวััตกรรมของสถาบััน/ศููนย์์วิิจััยกัับเครืือข่่าย
ระดัับนานาชาติิ และการเป็็นศููนย์์กลางกำำ�ลัังคนระดัับสููงของอาเซีียน
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ส่่วนที่่� 3

สาระสำำ�คััญ
แผนปฏิิบััติิราชการ
ระยะ 5 ปีี
(พ.ศ. 2566 – 2570)

ของมหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีราชมงคลล้้านนา

3.1 ภาพรวมข้้อมููลทั่่�วไป

ของมหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีราชมงคลล้้านนา
3.1.1 ยุุทธศาสตร์์ พัันธกิิจ

วิิสััยทััศน์์ของมหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีราชมงคลล้้านนา
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ปรััชญา

มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีและนวััตกรรมแห่่งล้้านนา

วิิสััยทััศน์์
“มหาวิิทยาลััยชั้้�นนำำ�ด้้านวิิชาชีีพและเทคโนโลยีี ในการผลิิตบััณฑิิตนัักปฏิิบััติิ
เพื่่�อยกระดัับคุุณภาพชีีวิิตของชุุมชน ท้้องถิ่่�น สัังคมอย่่างยั่่�งยืืน”
พัันธกิิจ :
1. จััดการศึึกษาด้้านวิิชาชีีพ เทคโนโลยีีชั้้�นสููงที่่�เน้้นการปฏิิบััติิ สร้้างนวััตกรรม และผลิิต
ครููวิิชาชีีพ โดยให้้ผู้้�สำำ�เร็็จอาชีีวศึึกษามีีโอกาสในการศึึกษาต่่อด้้านวิิชาชีีพเฉพาะทางในระดัับ
ปริิญญาเป็็นหลััก
2. ผลิิตผลงานวิิจััยที่่�เป็็นการสร้้าง และประยุุกต์์ใช้้องค์์ความรู้้� สร้้างสรรค์์นวััตกรรม
หรืือทรััพย์์สิินทางปััญญาที่่�ตอบสนองยุุทธศาสตร์์ชาติิ ความต้้องการของสัังคม ชุุมชน ภาครััฐและ
เอกชน และประเทศ
3. ให้้บริิการวิิชาการที่่�มุ่่�งเน้้นการถ่่ายทอดองค์์ความรู้้�ด้้านวิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีีและ
นวััตกรรม ที่่�สอดคล้้องกัับบริิบทมหาวิิทยาลััยด้้านวิิชาชีีพและเทคโนโลยีี และตอบสนองความ
ต้้องการของท้้องถิ่่�น ชุุมชนและสัังคม
4. จััดการเรีียนรู้้� วิิจััยหรืือบริิการวิิชาการซึ่่�งนำำ�ไปสู่่�การสืืบสานศิิลปวััฒนธรรม
และความเป็็นไทย หรืือสร้้างโอกาสและมููลค่่าเพิ่่�มให้้กัับผู้้�เรีียน ชุุมชน สัังคมและประเทศชาติิ
5. บริิหารจััดการพัันธกิิจ และวิิสััยทััศน์์ตามหลัักธรรมาภิิบาล มีีการติิดตาม ตรวจสอบ
ประเมิินผลที่่�มีีประสิิทธิิภาพ และประสิิทธิิผล ยืืดหยุ่่�น คล่่องตััวโปร่่งใส และตรวจสอบได้้
อััตลัักษณ์์

“บััณฑิิตนัักปฏิิบััติิมืืออาชีีพที่่�ใช้้เทคโนโลยีีเป็็นฐาน”

เอกลัักษณ์์
ภาพลัักษณ์์ที่่�ดีีเป็็นสิ่่�งสำำ�คััญของทุุกองค์์กร การกำำ�หนดเอกลัักษณ์์ที่่�ชััดเจน สามารใช้้
เป็็นกรอบสำำ�หรัับการพััฒนามหาวิิทยาลััย เอกลัักษณ์์มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีราชมงคลล้้านนา
ประกอบด้้วย ล้้านนาสร้้างสรรค์์เพื่่อ� เศรษฐกิิจนวััตกรรมและเศรษฐกิิจฐานราก เกษตอุุตสาหกรรม
เกษตรปลอดภััย ความหลากหลายทางชีีวภาพ ความมั่่�นคงทางนวััตกรรมเกษตรและอาหารล้า้ นนา
เทคโนโลยีีและการจััดการเพื่่อ� ชุุมชน โครงข่่ายคมนาคมขนส่่ง และระบบโลจิิสติิกส์์ การค้้าชายแดน
และบริิการจััดการเทคโนโลยีี วััฒนธรรมท้้องถิ่่น� และนวััตกรรมอาหารสุุขภาพและพัันธุุกรรมพืืช
เป็็นกลไกสำำ�คััญในการขัับเคลื่่อ� นและสร้้างความเข้้าใจ ให้้มีีเป้้าหมายเดีียวกัันสู่่�การเป็็น “มหาวิิทยาลััย
วิิชาชีีพ เทคโนโลยีี และนวััตกรรมเพื่่�อเศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม”
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ยุุทธศาสตร์์
ยุุทธศาสตร์์ที่่� 1
	การจััดการศึึกษาสำำ�หรัับคนทุุกช่่วงวััยเพื่่�อการพััฒนาบััณฑิิตนัักปฏิิบััติิสู่่�ศตวรรษที่่� 21
ยุุทธศาสตร์์ที่่� 2
	การพััฒนางานวิิจััยและนวััตกรรมอย่่างมืืออาชีีพ เพื่่�อสร้้างนวััตกรรมสิ่่�งประดิิษฐ์์
	สำำ�หรัับการยกระดัับ ชุุมชน สัังคม ประเทศ
ยุุทธศาสตร์์ที่่� 3
	การพััฒนาประสิิทธิิภาพการบริิหารจััดการองค์์กรสมััยใหม่่สู่่�ความเป็็นเลิิศ
ยุุทธศาสตร์์ที่่� 4
	การส่่งเสริิมสัังคมภาคีีเครืือข่่าย ยกระดัับศัักยภาพสัังคม คุุณภาพชีีวิิตที่่�เป็็นมิิตรกัับ
	สิ่่�งแวดล้้อมด้้วยเทคโนโลยีีและนวััตกรรมแห่่งล้้านนาให้้สามารถปรัับตััวได้้ทัันต่่อ
พลวััตการเปลี่่�ยนแปลงของโลก
ยุุทธศาสตร์์ที่่� 5
	การสืืบสาน รัักษา ต่่อยอด ปรััชญาและศาสตร์์พระราชาเพื่่�อการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน
ค่่านิิยม (Value)

R
M
U
T
L

รัับผิิดชอบต่่อภารกิิจต่่อชุุมชนสัังคมประเทศชาติิ

Responsibility
ยึึดมั่่�นในคุุณธรรมความงามความดีี

Morality

เป็็นหนึ่่�งเดีียว

Unity

เทคโนโลยีีและนวััตกรรมเป็็นฐานการพััฒนา

Technology
สัังคมแห่่งการเรีียนรู้้�

Learning society
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รููปที่่� 1 พื้้�นที่่จั� ดั การศึึกษาของมหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีราชมงคลล้้านนา
3.1.2 ข้้อมููลทั่่�วไปของมหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีราชมงคลล้้านนา

1. ชื่่�อสถาบัันอุุดมศึึกษา: มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีราชมงคลล้้านนา
2. สถานที่่� / พื้้�นที่่�ตั้้�ง พื้้�นที่่�หลััก: 128 ถ.ห้้วยแก้้ว ต.ช้้างเผืือก อ.เมืือง จ.เชีียงใหม่่ 50300
โทรศััพท์์: 0 5392 1444 โทรสาร : 0 5321 3183 (มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีราชมงคลล้้านนา เชีียงใหม่่)
โดยประกอบไปด้้วย 5 พื้้�นที่่�จััดการศึึกษา ได้้แก่่			
1) มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีราชมงคลล้้านนา เชีียงใหม่่
	ก) มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีราชมงคลล้้านนา เชีียงใหม่่ (เจ็็ดลิิน) พื้้�นที่่� 116 ไร่่ 2 งาน 0.14 ตารางวา
เลขที่่� 128 ถ.ห้้วยแก้้ว ต.ช้้างเผืือก อ.เมืือง จ.เชีียงใหม่่ 50300
ข) มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีราชมงคลล้้านนา เชีียงใหม่่ (เจ็็ดยอด) พื้้�นที่่� 10ไร่่ 1งาน 24 ตารางวา
เลขที่่� 95 หมู่่� 2 ถ.เชีียงใหม่่-ลำำ�ปาง ต.ช้้างเผืือก อ.เมืือง จ.เชีียงใหม่่ 50300
ค) มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีราชมงคลล้้านนา เชีียงใหม่่ (ดอยสะเก็็ด)
	พื้้�นที่่� 912 ไร่่ 2 งาน 53.11 ตารางวา เลขที่่� 98 หมู่่� 8 ต.ป่่าป้้อง อ.ดอยสะเก็็ด จ.เชีียงใหม่่ 50220
ง) มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีราชมงคลล้้านนา เชีียงใหม่่ (จอมทอง)
	พื้้�นที่่� 590 ไร่่ เลขที่่� 199 หมู่่� 21 ต.บ้้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชีียงใหม่่ 50160
2) มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีราชมงคลล้้านนา ลํําปาง
	พื้้�นที่่� 402 ไร่่ เลขที่่� 200 หมู่่� 17 ต.พิิชััย อ.เมืือง จ.ลํําปาง 52000 และสถาบัันวิิจััยเทคโนโลยีีเกษตร
	พื้้�นที่่� 979 ไร่่ เลขที่่� 202 หมู่่� 17 ต.พิิชััย อ.เมืือง จ.ลำำ�ปาง 52000
3) มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีราชมงคลล้้านนา พิิษณุุโลก พื้้�นที่่� 572 ไร่่ 3 งาน 15 ตารางวา
เลขที่่� 52 หมู่่� 7 ต.บ้้านกร่่าง อ.เมืือง จ.พิิษณุุโลก 65000
4) มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีราชมงคลล้้านนา น่่าน พื้้�นที่่� 927 ไร่่
เลขที่่� 59 หมู่่� 13 ต.ฝายแก้้ว อ.ภููเพีียง จ.น่่าน 55000
5) มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีราชมงคลล้้านนา ตาก พื้้�นที่่� 202 ไร่่ 59.01 ตารางวา
เลขที่่� 41/1 หมู่่� 7 ถ.พหลโยธิิน ต.ไม้้งาม อ.เมืือง จ.ตาก 63000
6) มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีราชมงคลล้้านนา เชีียงราย พื้้�นที่่� 740 ไร่่ 2 งาน 18 ตารางวา
เลขที่่� 99 หมู่่� 10 ถ.พหลโยธิิน ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชีียงราย 57120
มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีราชมงคลล้้านนา
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3. ประวััติคว
ิ ามเป็็นมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นสถาบันอุดมศึกษาทตี่ งั้
อยูใ่ นเขตภาคเหนือตอนบน สถาปนามาจาก วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เป็น “สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล” ในปี พ.ศ. 2532 และเป็น “มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา” ในปี พ.ศ. 2548 ที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาดา้ น
วิชาชีพและเทคโนโลยี มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและ
วิชาชีพชัน้ สูง ที่เน้นการปฏิบตั ใิ ห้มงุ่ การพัฒนาสูค่ วามเป็นเลิศด้านวิชาชีพและ
เทคโนโลยี โดยให้ผู้ส�ำเร็จอาชีวศึกษามีโอกาสในการศึกษาต่อวิชาชีพเฉพาะทาง
ระดับปริญญาเป็นหลัก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นผู้น�ำในการจัดการศึกษา
เพอื่ ผลิตบุคลากรนักปฏิบตั ทิ ใี่ ช้เทคโนโลยีเป็นฐานเพื่อมุง่ สูก่ ารเป็นมืออาชีพเสริม
สร้างคุณลักษณะบัณฑิตให้เป็นผู้มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมและจิตสาธารณะได้รับ
การสถาปนาขึน้ ตามพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เมื่อวันที่
18 มกราคม 2548 ประกอบด้วย 14 หน่วยงานเทียบเท่าคณะ ประกอบดว้ ย
1 ส�ำนักงานอธิการบดี 5 ส�ำนักงานบริหาร 4 คณะ 1 วิทยาลัย 2 ส�ำนัก และ
1 สถาบัน ที่จัดตัง้ ด้วยกฎกระทรวง และประกอบด้วยงานเทียบเท่ากองหรือภาค
อีกภาควิชา ประกอบด้วย 15 กอง 4 ส�ำนักงานคณบดี และ 4 ส�ำนักงานผู้อ�ำนวย
การ ที่จัดตัง้ โดยประกาศกระทรวง และต่อมาได้จัดตัง้ หน่วยงานภายในโดยสภา
มหาวิทยาลัยอีกจ�ำนวนหนึง่ ให้การบริหารจัดการสอดคล้องกับพันธกิจ
แม้้ว่่า มทร.ล้้านนา มีีความโดดเด่่นในการสร้้างบััณฑิิตนัักปฏิิบัติั มืืิ อ
อาชีีพสำำ�หรัับภาคอุุตสาหกรรมจากข้้อมููลเฉลี่่ย� การประเมิินความพึึงพอใจของ
ผู้้ใ� ช้้งานบััณฑิิตของมหาวิิทยาลััยพบว่่า มีีความพึึงพอใจถึึงร้้อยละ 86.77 ในปีี
พ.ศ.2561 แต่่ผู้ใ�้ ช้้งานบััณฑิิตส่่วนใหญ่่นั้้น� ยัังอยู่่�ในกลุ่่�มอุุตสาหกรรมเดิิม ประกอบ
กัับการเติิบโตของกลุ่่�มอุุตสาหกรรมใหม่่ทั้้ง� ในกลุ่่�มอุุตสาหกรรมที่่ศั� กั ยภาพ (First
S – Curve) และกลุ่่�มอุุตสาหกรรมอนาคต (New S – Curve) นั้้�นเป็็นไปอย่่าง
รวดเร็็ว จึึงทำำ�ให้้ระบบการศึึกษา (Educational system) และระบบนิิเวศ
(Ecosystem) ในการสร้้างบััณฑิิตนัักปฏิิบัติั ขิ อง มทร.ล้้านนา นั้้�นไม่่ทันั ต่่อ
เทคโนโลยีีและนวััตกรรมที่่เ� ปลี่่ย� นแปลงไป จึึงทำำ�ให้้ มทร.ล้้านนา มีีความจำำ�เป็็น
ที่่ต้้� องพลิิกโฉมระบบการศึึกษาและระบบนิิเวศของมหาวิิทยาลััยให้้สามารถสร้้าง
บััณฑิิตนัักปฏิิบัติั ทัิ กั ษะสููงที่่ต� รงต่่อความต้้องการของกลุ่่�มอุุตสาหกรรมใหม่่ด้้วย
การบููรณาการการทำำ�งานระหว่่างศาสตร์์ต่า่ ง ๆ ร่่วมกัับผู้้ป� ระกอบการทั้้�งขนาด
เล็็กและขนาดใหญ่่ รวมทั้้�งส่่งเสริิมการพััฒนาทัักษะและสมรรถนะของบุุคลากร
เพื่่อ� การยกระดัับผู้้ป� ระกอบการด้้วยการส่่งเสริิม platform ในการดำำ�เนิินงาน
เพื่่อ� แก้้ไขปััญหาของผู้้ป� ระกอบการ
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4. การบริิหารของมหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีราชมงคลล้้านนา

รููปที่่� 2 โครงสร้้างการบริิหารของมหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีราชมงคลล้้านนา รวม 6 พื้้�นที่่�
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มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีราชมงคลล้้านนา มีีอธิิการบดีีเป็็นผู้้บ� ริิหารสููงสุุด และมีีรองอธิิการบดีีเป็็นผู้้กำำ�
� กัับดููแล
พัันธกิิจในด้้านต่่าง ๆ ตามที่่อ� ธิิการบดีีมอบหมาย มีีคณะผู้้บ� ริิหารมหาวิิทยาลััยจากส่่วนงานต่่าง ๆ ได้้แก่่ 4 คณะ 1 วิิทยาลััย
3 สถาบััน 2 สำำ�นััก สำำ�นัักงานอธิิการบดีี และพื้้�นที่่� เชีียงราย ตาก น่่าน ลำำ�ปาง และพิิษณุุโลก รายละเอีียดดัังรููปที่่� 2
5. หลัักสููตรและสาขาวิิชาที่่�เปิิดสอน
ในปีีการศึึกษา 2563 มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีราชมงคลล้้านนามีีจำำ�นวนหลัักสููตรที่่เ� ปิิดสอน
ทั้้�งสิ้้น� 65 หลัักสููตร จำำ�แนกเป็็น
		ระดัับ ปวช		จำำ�นวน 3 หลัักสููตร
		ระดัับ ปวส		จำำ�นวน 20
หลัักสููตร
		ระดัับ ปริิญญาตรีี		จำำ�นวน 36
หลัักสููตร
		ระดัับ ปริิญญาโท		จำำ�นวน 6
หลัักสููตร
		
หลัักสููตรบััณฑิิตพัันธุ์์�ใหม่่	จำำ�นวน 8
หลัักสููตร
หลัักสููตร Degree

	ก. วศ.บ.วิิศวกรรมเกษตรและชีีวภาพ (วิิชาเอกวิิศวกรรมชีีวภาพ)
ข. วศ.บ.วิิศวกรรมเกษตรและชีีวภาพ (วิิชาเอกวิิศวกรรมเกษตร)
ค. วศ.บ.วิิศวกรรมเกษตรและชีีวภาพ (วิิศวกรรมเกษตรอิิเล็็กทรอนิิกส์)์
ง. วศ.บ.วิิศวกรรมอิิเล็็กทรอนิิกส์แ์ ละระบบควบคุุมอััตโนมััติิ
	จ. วศ.บ.วิิศวกรรมแมคคาทรอนิิกส์์
หลัักสููตร Non-Degree

	ก. หลัักสููตรการเพาะเลี้้ย� งสััตว์์น้ำำ��
ข. หลัักสููตรประกาศนีียบััตรเกษตรอุุตสาหกรรม
ค. หลัักสููตรอิิเล็็กทรอนิิกส์เ์ กษตรอััจฉริิยะ

มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีราชมงคลล้้านนา
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รููปที่่� 3 หลัักสููตรที่่จั� ดั การเรีียนการสอนในคณะต่่าง ๆ (ที่่ม� า: สำำ�นัักส่ง่ เสริิมวิิชาการและงานทะเบีียน, 2563)
6. จำำ�นวนนัักศึึกษา
มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีราชมงคลล้้านนา มีีการจััดการเรีียนการสอน ประกอบด้้วยนัักศึกึ ษา ระดัับ ปวส. ระดัับ
ปริิญญาตรีี ระดัับปริิญญาโท แบ่่งตามรายคณะ/พื้้�นที่่� ดัังแสดงในรููปที่่� 4 ตารางที่่� 1 และ 2
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รููปที่่� 4 จำำ�นวนนัักศึกึ ษาแยกมิิติติ ามคณะ/พื้้�นที่่� 3 ปีี ย้้อนหลััง 2561 – 2563
(ที่่ม� า: สำำ�นัักส่ง่ เสริิมวิิชาการและงานทะเบีียน, 2563)
7. จำำ�นวนอาจารย์์
ในปีีการศึึกษา 2562 มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีราชมงคลล้้านนา มีีจำำ�นวนอาจารย์์ทั้้ง� สิ้้น� 1,181 คน เป็็นข้้าราชการ
พลเรืือน 443 คน พนัักงานมหาวิิทยาลััย 574 คน พนัักงานราชการ 1 คน ลููกจ้้างชั่่ว� คราว 157 คน และลููกจ้้างชาวต่่างชาติิ
6 คน
	ทั้้�งนี้้� เมื่่อ� นัับตามเกณฑ์์ของ สกอ. มีีจำำ�นวนอาจารย์์ทั้้ง� สิ้้น� 1,144.5 คน ปฏิิบัติั งิ านจริิง 1,108.5 คน ลาศึึกษาต่่อ
36 คน (ดัังแสดงในตารางที่่� 3 และ 4)
มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีราชมงคลล้้านนา
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62

63

61

62

ตาก
63

61 62 63

น่าน

96

530

562

562

-

-

-

-

-

-

983 952 850 554 456 434
150 168 160 318 268 272
963 3,522 3,449 3,470 2,451 2,373 2,357 111 174 221
- 1,502 1,431 1,388 74 56 49 - - -

61

388 4,080 3,534 3,276
-

63

เชียงใหม่

8,842

รวม

23
48
4
-

75

ป.โท

1,485

493
992
-

ป.ตรี

-

-

ป.โท

เชียงราย

ที่มา : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (26 สิงหาคม พ.ศ.2563)

3,519
3,653
1,538
132

ป.ตรี

เชียงใหม่

คณะบริหารธุรกิจฯ
คณะวิทยาศาสตร์ฯ
คณะวิศวกรรมฯ
คณะศิลปกรรมฯ
วิทยาลัยเทคโนโลยีฯ

คณะ

1,257

551
327
379
-

ป.ตรี

-

ป.โท

ลาปาง

-

2,988

872
162
1,896
58
-

ป.ตรี

ตาก

-

ป.โท

-

63

61

62

ลาปาง
63

-

916

451
270
195
-

น่าน

-

-

-

ป.โท

-

871

159
388
324
-

ป.ตรี

-

ป.โท

พิษณุโลก

16,359

6,045
1,147
7,439
1,596
132

23
32
48
4
107

ป.โท

ป.ตรี

รวม

16,672

658

1,437

5,619
1,193
7,765

2563

16,466

6,068
1,179
7,487
1,600
132

ทั้งสิ้น

17,196

620

1,487

6,299
1,250
7,540

2562

รวม

18,453

530

1,576

7,319
1,421
7,607

2561

รวมทั้งหมด

รวม

957 1,555 1,333 1,231

-

179 160 909 684 513
476 432 398 338 329
365 365 248 311 389
-

62

ป.ตรี

ตารางที่ 2 จำนวนนักศึกษาแบ่งตามรายคณะ / พื้นที่ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท

พื้นที่

-

296
555
288
-

61

พิษณุโลก

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

58

868
-

987
-

-

492
-

62

497
-

61

เชียงราย

ที่มา : กลุ่มงานบริการการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (11 สิงหาคม 2563)

รวม

วิทยาลัยเทคโนโลยีฯ

คณะศิลปกรรมฯ

คณะบริหารธุรกิจ
คณะวิทยาศาสตร์ฯ
คณะวิศวกรรมฯ

คณะ

พื้นที่

ตารางที่ 1 จำนวนนักศึกษาแยกมิติตามคณะ/พื้นที่ 3 ปี 2561 - 2563

36
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ปริญญาตรี

ปริญญาเอก
ปริญญาโท

ศาสตราจารย์
รอง
ศาสตราจารย์
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
อาจารย์

ข้าราชการ
พ.มหาวิทยาลัย
พ.ราชการ
ลูกจ้างชั่วคราว

26.0

90.0
118.0
40.0
76.0

131.0

298.5
445.5
100.5
325.0

445.5
15.0
430.5

118.0
4.0
114.0

2.0

2.0

16.0

20.0

33.0
71.0
0.0
14.0
118.0
0.0

186.0
207.0
0.0
52.5
445.5
0.0

เชียงใหม่ เชียงราย

ที่มา : กองบริหารงานบุคคล (3 กันยายน พ.ศ.2563)

รวม
ลาศึกษาต่อ
ปฏิบัติงานจริง

รวม
วุฒิ
การศึกษา

ตำแหน่ง
วิชาการ

รวม

ประเภท

ประเภท

104.0
1.0
103.0

3.5

64.0
104.0
31.0
69.5

37.0

3.0

44.0
47.0
1.0
12.0
104.0
0.0

น่าน

183.0
4.0
179.0

15.0

131.0
183.0
47.0
121.0

52.0

0.0

70.0
80.0
0.0
33.0
183.0
0.0

ตาก

125.0
2.0
123.0

7.0

95.0
125.0
28.0
90.0

25.0

5.0

45.0
55.0
0.0
25.0
125.0
0.0

ลาปาง

สังกัด/พื้นที่

109.5
8.0
101.5

2.0

87.5
109.5
29.5
78.0

19.0

3.0

40.0
61.5
0.0
8.0
109.5
0.0

พิษณุโลก

28.0
0.0
28.0

0.0

11.0
28.0
17.0
11.0

15.0

2.0

26.0
2.0
0.0
0.0
28.0
0.0

289.0
351.0
70.0
269.0

777.0
1113.0
293.0
770.5

1113.0
34.0
1079.0

4.5

168.0
268.0
108.5
155.0

86.0

14.0

351.0 268.0
6.0 13.0
345.0 255.0

12.0

58.0

305.0

49.5

4.0

94.0 117.0
189.0 140.5
0.0
1.0
68.0
9.5
351.0 268.0
0.0
0.0

31.0

444.0
523.5
1.0
144.5
1113.0
0.0

ฯ

พื้นที่

ลาปาง

370.0
13.0
357.0

20.0

240.0
370.0
103.5
246.5

123.0

7.0

167.0
146.0
0.0
57.0
370.0
0.0

ฯ

วิศว

บริหาร

ทุก

สวก.
วิทย์

สังกัด/คณะ

รวม
คณะ

305.0

31.0

49.5
124.0 1113.0
2.0
34.0
122.0 1079.0

13.0

80.0 777.0
124.0 1113.0
11.0 293.0
100.0 770.5

38.0

6.0

66.0 444.0
48.0 523.5
1.0
0.0
10.0 144.5
124.0 1113.0
0.0
0.0

ศิลปฯ

ทุก

รวม

31.5
2.0
29.5

0.0

25.5
31.5
12.0
19.5

5.0

1.0

1144.5
36.0
1108.5

49.5

802.5
1144.5
305.0
790.0

310.0

32.0

444.0
554.0
1.0
145.5
1144.5
0.0

(ภาพรวม)

ส่วนกลาง

0.0
30.5
0.0
1.0
31.5
0.0

รวม

วทส./

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (นับตามเกณฑ์ สกอ.) ใช้ตรวจ SAR ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 17 มิถุนายน 62 ถึง 25 พฤษภาคม 63

ตารางที่ 3 จำนวนบุคลากร (สายวิชาการ) จำแนกตามตำแหน่งในมิติคณะ/ เขตพื้นที่ และภาพรวม

37

มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีราชมงคลล้้านนา

49

แผนปฏิิบััติิราชการระยะ 5

ปีี (พ.ศ. 2566 – 2570)

37
11
38
17
13
25
14
209
35
32
-

1
1
11
22
33
-

เชียงใหม่ เชียงราย

ที่มา : งานพัฒนาบุคลากร, กองบริหารงานบุคคล (16 กันยายน พ.ศ.2563)

รวม

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ
สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สำนักงานอธิการบดี
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
กองการศึกษา
กองบริหารทรัพยากร
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

หน่วยงาน/ พื้นที่

ตารางที่ 4 จำนวนบุคลากรสายสนับสนุน

1
17
4
15
39
-

น่าน

3
3
17
1
33
66
-

ตาก

1
6
22
39
-

ลาปาง

1
8
21
51
-

พิษณุโลก
เกษตร

เทคโนโลยี

44

สถาบันวิจัย

891

44
46
70
18
13
25
14
209
35
32
113
228
44

รวม

38

มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีราชมงคลล้้านนา

50

แผนปฏิิบััติิราชการระยะ 5

ปีี (พ.ศ. 2566 – 2570)

รููปที่่� 5 สรุุปความสอดคล้้องของแผน 3 ระดัับ

3.2.1 ความสอดคล้้องของแผน 3 ระดัับที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับมหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีราชมงคลล้้านนา

3.2 แผนปฏิิบััติิราชการ

มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีราชมงคลล้้านนา

51

แผนปฏิิบััติิราชการระยะ 5

ปีี (พ.ศ. 2566 – 2570)

รููปที่่� 6 (A) แผน 3 ระดัับที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับมหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีราชมงคลล้า้ นนา

มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีราชมงคลล้้านนา

52

แผนปฏิิบััติิราชการระยะ 5

ปีี (พ.ศ. 2566 – 2570)

รููปที่่� 6 (B) แผน 3 ระดัับที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับมหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีราชมงคลล้้านนา

มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีราชมงคลล้้านนา

53

แผนปฏิิบััติิราชการระยะ 5

ปีี (พ.ศ. 2566 – 2570)

รููปที่่� 6 (C) แผน 3 ระดัับที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับมหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีราชมงคลล้า้ นนา

43
3.2.2 ยุุทธศาสตร์์ กลยุุทธ์์ และเป้้าประสงค์์ของแผนปฏิิบััติิราชการระยะ 5 ปีี
(พ.ศ. 2566
2570)
มหาวิิ
ทยาลััยเทคโนโลยีีราชมงคลล้้
นนา - 2570)
3.2.2 ยุ ท ธศาสตร์
กลยุ ท ธ์ -และเป้
า ประสงค์
ข องแผนปฏิ
บ ั ต ิ ร าชการระยะ 5 ปี (พ.ศ.า2566

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ยุุทธศาสตร์์ที่่� 1

การจััดการศึึ
ษาสำำ�หรัั
บคนทุุกกษาส
ช่่วงวัั
ยเพื่่บ�อคนทุ
การพัั
ฑิิต
ยุ ท ธศาสตร์
ท ี ่ 1กการจั
ด การศึ
าหรั
กฒ
ช่ วนาบัั
งวั ยณเพื
่ อ การพั ฒ นา
นัักปฏิิบััติิสู่่�ศตวรรษที่่� 21
บัณฑิตนักปฏิบัติสู่ศตวรรษที่ 21
ผู้้บ�กำติ
ำ�กั
ติิดตาม
: รองอธิิ
การบดีีฝ่่
ยวิิชาการและกิิ
การนัั
กศึึกษา
ผู้กากั
ดับ
ตาม
: รองอธิ
การบดี
ฝ่ายวิชาาการและกิ
จการนัจก
ศึกษา

าหมายและตััวชีว้วชี้้�ัดวัดัทีที่่่สสำ� ำคั�คั
ำ ญญ
ั (Objectives
(Objectives and Key
บยุุบทยุธศาสตร์์
เป้าเป้้หมายและตั
Key Performance
PerformanceIndicator)
Indicator)ระดััระดั
ทธศาสตร์
าหมายระดัับยุบทยุุทธศาสตร์
ธศาสตร์์
เป้าเป้้หมายระดั
บัติั บที่ิ ัตมีี่� ิทสมรรถนะด้้านเทคโนโลยีีและนวัั
ตกรรมและสอดคล้้
องกัับความต้้องการของ
1)1) มุ่่�มุงผลิิ
่งผลิตบััตณบัณฑิิตฑินััตกนัปฏิิ
กปฏิ
ี่มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีและนวั
ตกรรมและสอดคล้
องกับความต้องการ
ประเทศ
ของประเทศ
2)
มุ่่�
ป� ระกอบการที่่
ป� ระยุุ
กต์ใ์ กช้้เต์ทคโนโลยีีและนวัั
ตกรรมร่่
วมกัับภููมิิ
2) มุงพัั่งพัฒฒนาผู้้
นาผู
้ประกอบการที
่ประยุ
ใช้เทคโนโลยีและนวั
ตกรรมร่
วมกัปัญ
บั ภูญามิปศิิัญลปะ
ญา วััศิฒลนธรรม
ปะ วัฒเศรษฐกิิ
นธรรม จ
สร้้างสรรค์์
ยากรท้้องถิ่่
น� อย่่พายากรท้
งเหมาะสม
เศรษฐกิและทรัั
จสร้าพงสรรค์
และทรั
องถิ่นอย่างเหมาะสม
ยนรู้้ยนรู
ต� ลอดชีีวิิ
งคมงคม
3)3) การพัั
การพัฒฒนาการเรีี
นาการเรี
้ตลอดชีตของสัั
วิตของสั
กลยุกลยุุ
ทธ์ทธ์์
กลยุุททธ์
ฒนาความเป็็
ผู้้ป� ระกอบการใหม่่
ั กษา
กึ ษาศิศิิษษย์ย์์เก่เก่่าาและประชาชนทั
และประชาชนทั่่�ว่ ไป
กลยุ
ธ์ทที่์ ี่ ่� 11 	การพัั
การพัฒนาความเป็
นผู้ปนระกอบการใหม่
ให้ใแห้้แก่่
ก่นักนัศึกศึ
กลยุุททธ์
ฒนาระบบและหลัั
อ� การเรีี
ต� ลอดชีีวิิ
ตและการพััฒฒนาบั
นาบััณณฑิฑิิตตนันัักกปฏิ
ปฏิิบบััตติั ิ ิ
กลยุ
ธ์ทที่์ ี่ ่� 22 	พัั
พัฒนาระบบและหลั
กสูตกสูู
รเพืตรเพื่่
่อการเรี
ยนรูยนรู้้
้ตลอดชี
วิตและการพั
กลยุุททธ์
ฒนาหลัั
ตรที่่่ ตต� อบสนองความต้
อบสนองความต้้องการของภาคการบริิ
การ ภาคการเกษตร
กลยุ
ธ์ทที่์ ี่ ่� 33	การพัั
การพั ฒ นาหลั
ก สูกสูู
ต รที
อ งการของภาคการบริ
ก าร ภาคการเกษตร
			
ภาคอุุตสาหกรรม ชุุมชนและท้้องถิ่่น�
ภาคอุตสาหกรรม ชุมชนและท้องถิ่น
กลยุุ
ทธ์
ที่
์
�
่
4	การพัั
ฒนาระบบมาตรฐานคุุ
วิิ ชิ พาชีีพและมาตรฐานอาชีีพของมหาวิิ
ยาลััยย
กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบมาตรฐานคุ
ณวุณ
ฒวุุิวฒิิชาชี
และมาตรฐานอาชีพของมหาวิททยาลั

เป้าหมายและตัวชี้วัดที่สำคัญ (Objectives and Key Performance Indicator: KPIs) ระดับกลยุทธ์
เป้าหมายและตัวชี้วัดที่สาคัญระดับ
กลยุทธ์

หน่วยนับ

ปีงบประมาณ
2566 2567 2568 2569 2570

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัยเพื่อการพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติสู่ศตวรรษที่ 21
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการใหม่ให้แก่นักศึกษา ศิษย์เก่า และประชาชนทั่วไป
เป้าหมายระดับกลยุทธ์
เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการเป็นผู้ประกอบการให้แก่นกั ศึกษา ศิษย์เก่า และประชาชนในการพัฒนาธุรกิจให้มีความ
เข้มแข็งในระยะเวลาอันสั้น โดยอาศัยองค์ความรู้ด้านวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมของ มทร. ล้านนา โดยมุ่งเน้นการ
ยกระดับ Entrepreneurship ไปสู่ Smart Entrepreneur ด้วยการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบให้มีทกั ษะในการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสร้างสรรค์

มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีราชมงคลล้้านนา

54

แผนปฏิิบััติิราชการระยะ 5

ปีี (พ.ศ. 2566 – 2570)

44
เป้าหมายและตัวชี้วัดที่สาคัญระดับ
กลยุทธ์

หน่วยนับ

ปีงบประมาณ
2566 2567 2568 2569 2570

แผนงานของกลยุทธ์
แผนงาน 1 สร้างและพัฒนากลุ่ม Startup เน้นสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อให้เกิด Disruptive วงจรธุรกิจ
เดิม โดยผสมผสานระหว่างนักศึกษาปัจจุบัน (มีรายได้ระหว่างเรียน) ศิษย์เก่า ผู้ประกอบการ และทีม
จากภายนอก
แผนงาน 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำหรับงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Infrastructure) เพื่อพัฒนาให้
มทร. ล้านนา เป็นศูนย์กลางของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของล้านนา
แผนงาน 3 สร้างเครือข่ายและส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่ ด้วยการพัฒนาทักษะและ
องค์ความรู้ในการสร้างสรรค์สินค้าและบริการรูปแบบใหม่ให้มีจุดเด่น และสามารถต่อยอดด้วยความคิด
การประดิษฐ์ และนวัตกรรม และภูมิปญ
ั ญาไทย ด้วยการสร้างแบรนด์ของตนเอง ที่สามารถสร้าง
มูลค่าเพิ่ม และสร้างรายได้แข่งขันได้ในตลาดโลก
ตัวชี้วัดที่สำคัญระดับกลยุทธ์
1) จำนวนผู้เข้าอบรมเตรียมความพร้อมเป็น จำนวนผู้เข้า
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
ผู้ประกอบการ
อบรม
2) จำนวนผู้เข้ารับการบ่มเพาะเป็น
จำนวนคน
500
600
700
800
900
ผู้ประกอบการ (Spin-off)
3) จำนวนโครงสร้างพื้นฐานสำหรับงาน
จำนวน
4
6
6
4
2
เศรษฐกิจสร้างสรรค์
โครงสร้าง
พื้นฐานงาน
เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์
4) รางวัลผู้ประกอบการทั้งในระดับท้องถิ่นถึง จำนวนรางวัล
5
10
15
20
25
ระดับนานาชาติที่บ่งชี้ถึงความสามารถและ
ความสำเร็จในการนำเอาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมาใช้ในการเป็นผู้ประกอบการ
5) ผลิตภัณฑ์ทเี่ ป็นงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ จำนวน
3
6
12
12
12
พัฒนาจากผู้เข้าบ่มเพาะธุรกิจ
ผลิตภัณฑ์ที่
เป็นงาน
สร้างสรรค์
6) กิจกรรมความร่วมมือกับเครือข่าย
จำนวน
3
6
12
18
18
ผู้เชี่ยวชาญ ปราชญ์ชาวบ้าน และศิลปินใน
กิจกรรม
พื้นที่
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กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบและหลักสูตรเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติ
เป้าหมายระดับกลยุทธ์
เพื่อพัฒนาบุคคลวัยแรงงานที่ต้องการพัฒนาตนเองให้ทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป พร้อมทั้งการพัฒนาบัณฑิตนัก
ปฏิบัติ ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้ านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อรองรั บการเติบโตของธุรกิจตาม BCG Model และ
พัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติให้มีทักษะสูงที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาโดยผ่านกระบวนการทำงาน
ร่วมระหว่าง มทร.ล้านนา กับภาคอุตสาหกรรม (University Industry Linkage)
แผนงานของกลยุทธ์
แผนงาน 4 จัดให้มีระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต Lifelong learning (Re-skills/Up-skills/Newskills/Professional Development for Graduates) มีการพัฒนาระบบคลังหน่วยกิต (Credit
Bank)
แผนงาน 5 พัฒนาการจัดการศึกษาแบบ New Normal โดยใช้รูปแบบ Online/Offline/Beeline/Frontline
/2PBL/WBL ใน 4 คณะ 6 จังหวัด
แผนงาน 6 Transform มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (Transformative Education System) เป็น
ฐานการวิจัยและพัฒนาโมเดลการจัดการศึกษาร่วมสถาบันอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมของชาติ
แผนงาน 7 สนับสนุนให้คณาจารย์และบุคลากรด้านการวิจัย ไปทำวิจัยร่วมกับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ซึ่งจะ
เปิดโอกาสให้อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมมีช่องทางได้รับความช่วยเหลือด้านเทคโนโลยีจาก
มหาวิทยาลัย (Talent Mobility)
ตัวชี้วัดที่สำคัญระดับกลยุทธ์
7) ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีทักษะสูงเพื่อ
จำนวนบัณฑิต 1,500 2,000 3,000 3,500 5,000
ยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของ
(นับแบบ
อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไทย
สะสม)
8) จำนวนผูล้ งทะเบียนเรียนวิชาที่เปิดโอกาส จำนวนคน
300
600 900
1,200 1,500
ให้บุคคลในระบบหรือนอกระบบการศึกษา
(นับแบบ
เข้ามา Re-skill / Up-skill / New-skill
สะสม)
9) หลักสูตรที่จัดการเรียนรู้ผา่ นการ
จำนวน
6
7
8
10
10
ปฏิบัติงานจริงร่วมกับสถานประกอบการ
หลักสูตร (นับ
(CWIE)
แบบสะสม)
10) คณาจารย์และบุคลากรด้านการวิจัยที่เข้า จำนวน
10
10
10
10
10
ร่วมโครงการ Talent Mobility
โครงการ
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11) คณาจารย์และบุคลากรด้านการวิจัยที่เข้า จำนวนคน
50
60
70
80
90
ร่วมโครงการ Talent Resource
Management
12) คณาจารย์และบุคลากรด้านการวิจัยที่เข้า จำนวนคน
100
120
140
160
180
ร่วมโครงการ Pre-Talent Mobility
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาหลักสูตรและผลิตกำลังคนทักษะสูงที่ตอบสนองความต้องการของภาคการผลิต
เป้าหมายระดับกลยุทธ์
การพัฒนาและผลิตกำลังคนทักษะสูงตามนโยบายของชุมชน ภาครัฐ และภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจตาม BCG Model และพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติให้มี
ทักษะสูงที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาโดยผ่านกระบวนการทำงานร่วมระหว่าง มทร.ล้านนา
กับ ภาคอุตสาหกรรม (University Industry Linkage)
แผนงานของกลยุทธ์
แผนงาน 8 การพัฒนาระบบการจัดการที่ดีภายใต้โปรแกรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง โครงการความร่วมมือกับ
ภาคเอกชน และสถาบันอาชีวศึกษา หรือ Experiential Learning (WiL หรือ WBL Beat Practice
หรือ Higher Education Industry)
แผนงาน 9 การพัฒนาหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่องที่เน้นการรับ ปวส. โมเดล 2+2 เข้ามาเรียนต่อในระบบแบบไร้
รอยต่อ
แผนงาน 10 การพัฒนาต้นแบบการจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษาแบบ Premium ให้ตรงกับความต้องการให้กับ
เขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Demand Package จาก EEC) สู่การขยายผลการพัฒนา
การศึกษาอาชีวะทั่วประเทศ (Thai KOSEN, Thai Meister) และสร้างต้นแบบของการผลิตและการ
บริการในสถานศึกษาในรูปแบบ Factory in School (FiS), Super Farmer, Super Engineer และ
Innovation Areas
ตัวชี้วัดที่สำคัญระดับกลยุทธ์
13) หลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่
จำนวน
5
5
5
5
5
หลักสูตรที่เข้า
ร่วมโครงการ
บัณฑิตพันธุ์
ใหม่
14) โครงการความร่วมมือระหว่าง มทร.
จำนวน
20
25
30
35
40
ล้านนา กับอาชีวศึกษา ภาคธุรกิจและ
หลักสูตร
อุตสาหกรรม
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80

90

90

95

95

กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพของมหาวิทยาลัย
เป้าหมายระดับกลยุทธ์
การพัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพของ มทร. ล้านนา ให้เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ ถึงคุณภาพของ
นักศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบที่เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติที่เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
แผนงานของกลยุทธ์
แผนงาน 11 หลักสูตรที่ยึดโยงกับอาชีพให้มีจำนวนมากกว่าการยึดโยงทางวิชาการ ต้องการให้นักศึกษามีหลักฐาน
เชิงประจักษ์ถึงความเชี่ยวชาญในทักษะวิชาชีพด้วยการส่งเสริมการขอใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพ
แผนงาน 12 พัฒนาระบบ RMUTL Certificate ที่สามารถออกใบรับรองคุณวุฒิวิชาชีพของ มทร. ล้านนา
ตัวชี้วัดที่สำคัญระดับกลยุทธ์
16) จำนวนหลักสูตรที่ยึดโยงกับอาชีพ
จำนวน
16
20
24
28
32
หลักสูตร
17) จำนวนมาตรฐานอาชี พ ตาม RMUTL จำนวน
10
12
14
16
18
Certificate
มาตรฐาน
อาชีพ
โครงการสำคัญที่ใช้ขับเคลื่อน เช่น
1 โครงการ The Doi (สวนนวัตกรรมการผลิตกำลังคน เทคโนโลยี และนวัตกรรม) ทีม่ ีระบบฐานข้อมูลด้าน
อาชีพ เทคโนโลยี นวัตกรรม โอกาส ความเสี่ยงที่พร้อมสำหรับการตัดสินในมิติต่าง ๆ เพื่อการสร้างและพัฒนา
ผู้ประกอบการ พัฒนากำลังคน นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่
2 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการให้สามารถสร้างต้นแบบเพื่อการทดสอบในระดับห้องปฏิบัติการ
3 โครงการพัฒนาห้องหรือโรงงานต้นแบบเพื่อการพัฒนาต้นแบบระดับภาคสนาม
4 โครงการ upskill reskill new skill บุคลากรสายวิชาการ
5 โครงการปรับหรือออกแบบหลักสูตรใหม่ให้มีโครงสร้างที่ยืดหยุ่นมีวิชาเลือกและวิชาโครงงานหรือวิชาปัญหา
พิเศษหรือวิชาสัมมนา ทุก ๆ เทอม
6 โครงการบ่มเพาะวิสาหกิจใหม่ฐานนวัตกรรมและเทคโนโลยี
7 โครงการ Up-skill Re-skill และ New skill ทั้ง ผู้ประกอบการ และบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
8 โครงการพัฒนา input/process/output ของการพัฒนากำลังคนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้ประกอบการเชิงประเด็น เช่น ใน EEC หรือ นอก EEC
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9 โครงการพัฒนา input/process/output ของการพัฒนากำลังคนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้ประกอบการเชิงพื้นที่เป้าหมาย
10 โครงการจัดการศึกษาการพัฒนากำลังคนเพื่อตอบโจทย์ประเทศทั้งรูปแบบ Degree และ Non-degree
11 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาแบบ New Normal โดยใช้ทรัพยากรร่วมกันใน 4 คณะ 6 จังหวัดใน
รูปแบบ Online/Offline/Beeline/Frontline/2PBL/WBL ใน 4 คณะ 6 จังหวัด
12 โครงการสร้างและจัดระบบการเรียนการสอนวิชากลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปร่วมกันทั้ง 6 จังหวัด
13 โครงการสร้างและจัดระบบการเรียนการสอนวิชากลุ่มวิชาพื้นฐานของแต่ละศาสตร์ร่วมกันทั้ง 6 จังหวัด
14 โครงการจัดระบบการเรียนรู้แบบ module เพื่อรองรับระบบตลาดวิชา
15 โครงการการพัฒนาและปรับหลักสูตรให้มีความยืดหยุ่น หลากหลาย (Credit Bank/Life Time Learning)
16 โครงการพัฒนาหลักสูตรที่มีความต้องการจากผู้ประกอบการกำกับที่สามารถเชื่อมระบบสะสมหน่วยกิต
และสามารถปรับเข้าระบบการฝึกอบรมระยะสั้น
17 โครงการพัฒนากำลังคนร่วมกันระหว่างวิทยาลัยอาชีวศึกษาและวิทยาลัยเทคนิคในพื้นที่สร้างหลักสูตร
ต่อเนื่องแบบไร้รอยต่อ
18 โครงการพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รตามมาตรฐาน ABET ได้ แ บ่ ง เป็ น Engineering Science กั บ
Engineering Technology
19 โครงการหลักสูตรพัฒนานักเทคโนโลยีฐาน KOSEN
20 โครงการหลักสูตรพัฒนาอาชีพฐาน Meister
21 โครงการสร้างและพัฒนาบริษัทจำลอง
22 โครงการร่วมสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน/ TPQI
23 โครงการร่วมหน่วยงานจังหวัด (พัฒนาชุมชน/อบจ/อบต) เพื่อยกระดับ มาตรฐาน ทักษะ ความปลอดภัย
ในอาชีพ
24 โครงการแนะแนวแบบใหม่ที่ใช้การตลาดนำ เช่น Holistic marketing
25 โครงการสร้าง Platform ศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่า
26 โครงการพัฒนาทักษะความสามารถกำลังคนเฉพาะทาง เน้น deep technology
27 โครงการเร่งด่วน ด้านพัฒนาหลักสูตร
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เพืชุุ่อมสร้
ต กรรมสิ
ผู้้�กำำ�กัับติิดตาม : รองอธิิการบดีีฝ่่ายวิิจััยและพััฒนาระบบอย่่างยั่่�งยืืน

ชุมชน สังคม ประเทศ
เป้้้กาหมายและตัั
วชี้้�วัดั ที่่: สำ� รองอธิ
�คั
ำ ญ
ั (Objectives
Key
Performance
Indicator)
ระดัั
บยุุทธศาสตร์์
ผู
ากับติดตาม
การบดีฝand
่ายวิจ
ัยและพั
ฒนาระบบอย่
างยั่ง
ยืน
เป้้าหมายระดัับยุุทธศาสตร์์
เป้าหมายและตั
ัดที่สำคัญ (Objectives
Keyและงานสร้้
Performance
1) เพื่่อ� พััวฒชี้วนาระบบการบริิ
หารงานวิิจัยั and
นวััตกรรม
างสรรค์์ Indicator) ระดับยุทธศาสตร์
เป้าหมายระดั
ยุทมธศาสตร์
2) เพื่่อบ� เพิ่่�
ศัักยภาพศููนย์์พัฒ
ั นาความเป็็นเลิิศด้้านวิิชาชีีพและเทคโนโลยีี
พัฒนาระบบการบริ
นวัตกรรม
3)1)เพื่่อ� เพื
สร้้่อางเครืื
อข่่ายวิิจัยั และนวััหตารงานวิ
กรรมในลััจัยกษณะจตุุ
รภาคีีและงานสร้างสรรค์
กลยุุทธ์์ 2) เพื่อเพิ่มศักยภาพศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี
3) ทธ์เพืที่์ ่� ่อ1สร้	การพัั
างเครือข่าฒยวินาระบบบริิ
จัยและนวัหตารงานวิิ
กรรมในลั
ษณะจตุ
รภาคีโครงสร้้างพื้้�นฐานด้้านการวิิจัยั เพื่่อ� สนัับสนุุน
กลยุุ
จัยั กและนวัั
ตกรรม
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาระบบบริ
ารงานวิ
จัยและนวั
ตกรรม
โครงสร้างพื้นฐานด้
านการวิจัย เพื่อสนับสนุน
			การเป็็
นมหาวิิทหยาลัั
ยในกลุ่่�มที่่
� 2 กลุ่่�มพัั
ฒนาเทคโนโลยีีและนวัั
ตกรรม
นมหาวินทนานาชาติิ
ยาลัยในกลุ
่ 2 กลุล้้า่มนนา
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
กลยุุทธ์ที่์ ่� 2 การเป็ความเป็็
ของ่มทีมทร.
กลยุทธ์ที่ 2 ความเป็นนานาชาติของ มทร. ล้านนา
เป้าหมายและตัวชี้วัดที่สำคัญ (Objectives and Key Performance Indicator) ระดับกลยุทธ์
เป้าหมายและตัวชี้วัดที่สาคัญระดับ
กลยุทธ์

หน่วยนับ

ปีงบประมาณ
2566

2567

2568

2569

2570

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมอย่างมืออาชีพ เพื่อสร้างนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์
สำหรับการยกระดับ ชุมชน สังคม ประเทศ
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัย เพื่อสนับสนุนการเป็น
มหาวิทยาลัยในกลุ่มที่ 2 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เป้าหมายระดับกลยุทธ์
1) มทร. ล้านนา มีระบบสนับสนุนด้านการวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่พร้อมให้การสนับสนุนการดำเนินงานของ
บุคลากร
1.1) เพื่อยกระดับเศรษฐกิจของประเทศไทยตาม BCG Model
1.2) ส่งเสริมสมรรถนะการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมผ่านระบบ (University Industry Linkage: UIL)
1.3) ส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรัพยากรท้องถิ่นที่ผนวกเข้ากับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากสู่การแข่งขันในระดับสากล (Lannanization)
1.4) ส่งเสริมให้เกิดเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีมูลค่าสู่การสร้างผู้ประกอบการ (Smart Entrepreneur)
2) มทร. ล้านนา เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในด้านการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของ
ประเทศ
3) ผลงานด้านการวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม ได้รับการยอมรับในมาตรฐานการวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเ
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แผนงานของกลยุทธ์
แผนงาน 13 การพัฒนากำลังคน สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสำหรับอุตสาหกิจ SME และอุตสาหกรรมขนาด
ใหญ่ในภาคเหนือ ด้านศิลปะและวัฒนธรรม
แผนงาน 14 การสร้างและพัฒนากลุ่มวิจัย หน่วยวิจัย ศูนย์วิจัย และ ศูนย์ความเชี่ยวชาญ พร้อมกับการพัฒนาสู่
Consortium และสร้างเครือข่ายในระดับชาติและนานาชาติ
แผนงาน 15 ดำเนินการเชิงรุกในการยื่นขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาจากคณาจารย์และนักวิจัย การส่งเสริมการใช้
ประโยชน์ของทรัพย์สินทางปัญญาทีม่ ีการจดทะเบียนคุ้มครอง การจัดสรรผลประโยชน์ และการปกป้องสิทธิ
ของผู้ประดิษฐ์คิดค้น
แผนงาน 16 สร้างและพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมในมหาวิทยาลัย เช่น โครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยและด้านนวัตกรรม
ที่มีความพร้อม ทันสมัย และครอบคลุมในทุกศาสตร์ที่เป็นความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย การจัดหาและ
บำรุงรักษาเครื่องมือกลางที่ได้มาตรฐานสากล การพัฒนาห้องปฏิบัติการสะอาด การจัดตั้งศูนย์ทดสอบกลาง
หรือศูนย์วิเคราะห์ที่ได้มาตรฐานสากล เส้นทางอาชีพของนักวิจัยในมหาวิทยาลัย ระบบบริหารจัดการ
งานวิจัย ระบบ KM งานวิจัย ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและนักวิจัย
แผนงาน 17 แผนงานพัฒนาระบบมาตรฐานด้านงานวิจัย รวมถึงจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และจรรยาบรรณการใช้
สัตว์ทดลอง (คน วิธีการ มาตรฐานการรับรอง)
แผนงาน 18 พัฒนาโมเดลและขยายผล Talent Mobility, Talent Resource Management (TRM) และ ITAP
ตัวชี้วัดที่สำคัญระดับกลยุทธ์
18) จำนวนทรัพย์สินทางปัญญาที่ยื่นขอจด
ทะเบียน

จำนวน
ทรัพย์สิน
ทางปัญญา
(นับแบบ
สะสม)
19) ร้อยละของสถานประกอบการทีไ่ ด้รับการ ร้อยละ (นับ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมและนำไปใช้ให้ แบบสะสม)
เกิดผล
20) ร้อยละของสถานประกอบการฯ ที่ได้รับ
ร้อยละ
การถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ มีการยกระดับ
สมรรถนะในการประกอบการสูงขึ้น
21) ร้อยละของสถานประกอบการฯ พัฒนาและ ร้อยละ
เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และบริการด้วยความคิด
สร้างสรรค์ทที่ ำงานร่วมกับมหาวิทยาลัย

มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีราชมงคลล้้านนา

61

แผนปฏิิบััติิราชการระยะ 5

ปีี (พ.ศ. 2566 – 2570)

51
เป้าหมายและตัวชี้วัดที่สาคัญระดับ
กลยุทธ์

หน่วยนับ

ปีงบประมาณ
2566

2567

2568

2569

2570

22) สถานประกอบการฯ พัฒนาและเพิ่มมูลค่า ร้อยละ
5
6
8
10
12
ผลิตภัณฑ์และบริการด้วยความคิดสร้างสรรค์
ทำให้ลดต้นทุน/กำไรสูงขึ้น/รายได้สูงขึ้น
กลยุทธ์ที่ 2 ความเป็นนานาชาติของ มทร. ล้านนา
เป้าหมายระดับกลยุทธ์
มทร. ล้านนา ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติด้านวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาชุมชนและอุตสาหกรรม
แผนงานของกลยุทธ์
แผนงาน 19 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในระดับนานาชาติเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นที่
รู้จักในสังคมนานาชาติ การเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม และมีระบบการเชิญ Guest speaker และ Visiting
scholar จากทั่วโลกพร้อมกับการพัฒนานิเวศน์การใช้ชีวิตแบบนานาชาติใน มทร. ล้านนา
แผนงาน 20 การเข้าสู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย Times Higher Education World University Rankings
(Sustainable Cities and Community)

ตัวชี้วัดที่สำคัญระดับกลยุทธ์
23) การจัดอันดับที่ดีขึ้นในด้านนวัตกรรม
อันดับของ
เข้าร่วม เข้าร่วม อันดับที่ อันดับที่ อันดับที่
(Time Higher Education: THE) ของ
มหาวิทยาลั การจัด การจัด 2,000- 1,500- 1,000มหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติ
ย
อันดับ อันดับ 1,500 1,000
600
24) การจัดอันดับที่ดีขึ้นในด้านนวัตกรรม
ระดับ
พอใช้
ดี
ดี
ดี
ดีมาก
(U-Multirank) ของมหาวิทยาลัยในระดับ
นานาชาติ
โครงการสำคัญที่ใช้ขับเคลือ่ น เช่น
1 โครงการขยายผลหน่วยงานร่วมดำเนินงานหรือศูนย์อำนวยความสะดวกทั้ง 6 จังหวัด เพื่อเชื่อมหน่วยงานที่
รับผิดชอบ Talent Mobility, Talent Resource Management , Innovation and technology assistance program
และงานทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
2 โครงการ KM ผลการปฏิบัติงาน Talent Mobility, Talent Resource Management , Innovation and
technology assistance program และงานทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เพื่อเสนอแนะการปรับแผนหรือนโยบายการ
ดำเนินงาน
3 โครงการจัดทำระบบทะเบียน / ยกระดับนักวิจัยและจัดกลุ่มนักวิจัย รุน่ ใหม่ รุ่นกลาง และรุ่นอาวุโส (เน้น
สมรรถนะและศักยภาพ)
4 โครงการจัดทำตัวชี้วัดนักวิจัย กลุ่มวิจัย หน่วยวิจัย สถาบันวิจัยฯ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ในระบบ
วิจัยของ สวพ. (ระบบฐานข้อมูลกลาง)
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5 โครงการพัฒนาโมเดลการให้ทุนและการร่วมทุนเพื่อยกระดับงานวิจัยและการบริการวิชาการ
6 โครงการสนับสนุนการตีพิมพ์งานวิจัยทั้งระดับชาติและนานาชาติ
7 โครงการเชิดชูเกียรตินักวิจัยและนักบริการวิชาการ
8 โครงการสร้างเครือข่ายงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ (ทบทวน MOU MOA)
9 โครงการจัดประชุมวิชาการ (Conference/exhibition/symposium) ทั้งรูปแบบ Hybrid Online และ Onsite
ให้กับระดับ หลักสูตร สาขา คณะ ของ มทร. ล้านนา (Research Society/Research community)
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ยุุทธศาสตร์์ที่่� 3

ยุทธศาสตร์
ทนาประสิิ
ี่ 3 การพัทฒ
ทธิหภารจัั
าพการบริ
หารจั
ดการองค์
กวามเป็็
รสมัยใหม่
การพััฒ
ธิิภนาประสิ
าพการบริิ
ดการองค์์
กรสมัั
ยใหม่่สู่่�ค
นเลิิศ
สู่ความเป็
นบเลิติิศดตาม : รองอธิิการบดีีฝ่่ายบริิหาร
ผู้้�กำำ�กัั
ผู้กากับติดตาม : รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

เป้้าหมายและตััวชี้้วั� ดั ที่่สำ� �ำ คััญ (Objectives and Key Performance Indicator) ระดัับยุุทธศาสตร์์
เป้าหมายและตั
่สำคัญ (Objectives and Key Performance Indicator)
เป้้าหมายระดััวชีบ้วยุุัดททีธศาสตร์์
พััฒนาการบริิหารจััดการองค์์กรมีีธรรมาภิิบาลมากขึ้้น� ภายใต้้แผนพััฒนาความเป็็นเลิิศของ
เป้าหมายระดั1)บยุเพื่่ทอ� ธศาสตร์
ทยาลัั
ยในการพลิิ
กโฉมมหาวิิ
ทยาลัั
1) เพืมหาวิิ
่อพัฒ
นาการบริ
หารจั
ดการองค์
กรมีย ธรรมาภิบาลมากขึ้นภายใต้แผนพัฒนาความเป็นเลิศของ
2) บุุคทลากรมีี
ความพึึงพอใจในการสื่่
สารองค์์
มหาวิ
ยาลัยในการพลิ
กโฉมมหาวิทอ� ยาลั
ย กรของมหาวิิทยาลััย
ฒนากฎ
ระเบีีงพอใจในการสื
ยบ ข้้อบัังคัับ ที่่�่อปสารองค์
ระชาคมมีี
ส่ว่ นร่่วมในการดำำ
2) บุ3) พัั
คลากรมี
ความพึ
กรของมหาวิ
ทยาลั�ยเนิินการ
3) พั4)ฒนากฎ
ระเบียบ ข้ดิอจิิ บัทัิ งลั คับในทุุที่ปกภารกิิ
ระชาคมมี
ส่วนร่วทมในการดำเนิ
นการ หารจััดการ การเรีียนการสอน การวิิจัยั
มีีระบบเทคโนโลยีี
จของมหาวิิ
ยาลััยทั้้�งด้้านการบริิ
4) มีและบริิ
ระบบเทคโนโลยี
ิทัล ในทุ�นุ
กภารกิ
ทยาลัยทั้งด้านการบริหารจัดการ การเรียนการสอน
การวิิชาการดิจและการทำำ
บำุ �รุ
ำ งุ ศิิจลของมหาวิ
ปวััฒนธรรม
กลยุุทธ์์ การวิจัยและบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
กลยุทธ์ กลยุุทธ์ที่์ ่� 1 การปรัับปรุุงระบบบริิหารจััดการองค์์กรให้้มีธี รรมาภิิบาล
กลยุทธ์กลยุุ
ที่ 1ทธ์ที่์ การปรั
บปรุฒงนาระบบเทคโนโลยีี
ระบบบริหารจัดการองค์
กรให้มีธรรมาภิ
บาลย
่� 2 การพัั
สารสนเทศของมหาวิิ
ทยาลัั
กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย

เป้าหมายและตัวชี้วัดที่สำคัญ (Objectives and Key Performance Indicator) ระดับกลยุทธ์
เป้าหมายและตัวชี้วัดที่สาคัญระดับ
กลยุทธ์

หน่วยนับ

ปีงบประมาณ
2566

2567 2568

2569

2570

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่สู่ความเป็นเลิศ
กลยุทธ์ที่ 1 การปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรให้มีธรรมาภิบาล
เป้าหมายระดับกลยุทธ์
เพื่อการปรับปรุงกลไกการบริหารองค์กรให้มีธรรมาภิบาล เปิดโอกาสให้ประชาคมภายในมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการทุกขั้นตอน
แผนงานของกลยุทธ์
แผนงาน 21 แผนงานสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการบริหารจัดการบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาลผ่านการพัฒนา
ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับ ตลอดจนการพัฒนาผู้บริหารรุ่นใหม่ รุ่นกลาง และรุ่นอาวุโส เพื่อเตรียมการ
เข้ามาช่วยกันขับเคลื่อน มทร. ล้านนา ได้อย่างต่อเนื่องต่อไปในอนาคต (New Academic Staff)
แผนงาน 22 พัฒนาระบบการสื่อสารองค์กรที่ดีและมีประสิทธิภาพที่จะทำให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันระหว่าง
ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
แผนงาน 23 แผนงานการสร้างนิเวศน์การทำงานที่ดี จัดทำข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ และการปรับโครงสร้างองค์กรที่
เหมาะสม พัฒนากลไกการบริหารองค์กร
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2566
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2569

2570

แผนงาน 24 สร้างและพัฒนาระบบกองทุนวิจัย บริการวิชาการ พัฒนานักศึกษา และกองทุนคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/
สำนัก
แผนงาน 25 สร้างหน่วยงานแบบ One Stop Service เพื่อบริการงานการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ การพัฒนา
กำลังคน งานวิจัยและบริการวิชาการแบบเบ็ดเสร็จสำหรับนักศึกษาและบุคคลภายนอก
แผนงาน 26 Talent Club เป็นโครงการคัดเลือกบุคลากรที่มีศักยภาพจากระบบฐานข้อมูลของบุคลากร มทร.ล้านนา
มาช่วยในการดำเนินการปฏิรูปมหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนาความเป็นเลิศ
แผนงาน 27 พั ฒ นาระบบบริ ห ารงานบุค คลที ่ สามารถจู ง ใจให้ อาจารย์ ท ี่ ม ีค วามรู ้ ความสามารถทั ้ ง ชาวไทยและ
ต่างประเทศมาทำงานที่มหาวิ ทยาลัย ตลอดจนการรักษาอาจารย์และบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญให้มี
กำลังใจที่จะทำงานด้วยความทุ่มเทให้กับมหาวิทยาลัยไปต่อเนื่อง
แผนงาน 28 พัฒนาระบบการประเมินสมรรถนะของบุคลากรที่สอดคล้องกับบทบาทในหน้าที่ของแต่ละตำแหน่งและ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย พร้อมทัง้ เชิดชูเกียรติและมอบรางวัลให้แก่บุคลากรที่มี
สมรรถนะดีเด่นในแต่ละด้าน
ตัวชี้วัดที่สำคัญระดับกลยุทธ์
25) ความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการของ
ร้อยละของ
80
85
90
90
90
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
ระดับความพึง
พอใจ
26) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ใน คะแนนความ
85
85
85
85
85
การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
พึงพอใจ
กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
เป้าหมายระดับกลยุทธ์
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยที่ครอบคลุมทุกภารกิจ
แผนงานของกลยุทธ์
แผนงาน 29 ขับเคลื่อนตามแผนกลยุทธ์ Digital University Transformation (จัดทำ Big data)
แผนงาน 30 พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร การศึกษา วิจัย และบริการวิชาการ เพื่อการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรม มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนด้วย SDGs
แผนงาน 31 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี Digital Infrastructure มาสนับสนุนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
อาทิ RFID สำหรับระบบการจัดเก็บครุภัณฑ์ เครื่องมือหรืออุปกรณ์การศึกษา การจัดเก็บหนังสือ เป็นต้น
ตัวชี้วัดที่สำคัญระดับกลยุทธ์
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2570

27) ระดับความพึงพอใจของบุคลากรในการใช้ ร้อยละของ
80
85
90
90
90
ระบบฐานข้อมูลหรือการปรับเปลี่ยนความเป็น ระดับความพึง
ดิจิทัลของมหาวิทยาลัย
พอใจ
โครงการสำคัญที่ใช้ขบั เคลื่อน เช่น
1 โครงการใช้กลไก Club House เพื่อพัฒนาทักษะความรู้นอกเวลา
2 โครงการปรับหรือออกแบบหลักสูตรใหม่ให้มีโครงสร้างที่ยืดหยุ่นมีวิชาเลือกและวิชาโครงงานหรือวิชาปัญหา
พิเศษหรือวิชาสัมมนา ทุก ๆ เทอม
3 โครงการสนับสนุนการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาในทุกระดับและทุกมิติ
4 โครงการปรับระบบและโครงสร้างของ CoE RU RG RC ของ มทร. ล้านนา ใหม่
5 โครงการพัฒนาระบบแบ่งปันประโยชน์ win-win
6 โครงการสร้างและพัฒนาระบบกองทุน เน้นแสวงหาและจัดเก็บ/การบริหารและการจัดการ/การใช้ประโยชน์
ทุกมิติ
7 โครงการรวบรวมโมเดลและขั้นตอนการทำงานบริการวิชาการ/งานวิจัยเพื่อวิเคราะห์ขั้นตอน Timeline เพื่อ
Lean ระบบ
8 โครงการบูรณาการหน่วยงานระดับพื้นที่ระดับมหาวิทยาลัย
9 โครงการพัฒนาระบบปัจจัยแวดล้อมและอาคารเพื่อการใช้ชีวิตให้มีความเป็นนานาชาติ
10 โครงการพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนให้เกิดเปลี่ยนแปลงใน 3 ประเด็นที่สำคัญ เช่น
โครงการปรับ Mindset โครงการสร้าง Hands-on / System integration / Technology Management
11 โครงการคิดและวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยการผลิต การบริหารและจัดการทรัพยากรภายในหน่วยงาน
12 โครงการจัดหารายได้ระดับหน่วยงาน เช่น การขึ้นหลักสูตรเพื่อการฝึกอบรม
13 โครงการบริหารรายได้จากการวิจัยและการบริการวิชาการของหน่วยงานเพื่อหน่วยงาน
14 โครงการพัฒนาโมเดลการทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยแบบ 50/50 คือ TOR สามารถพัฒนาและสร้างได้ตาม
ความถนัดหรือความสามารถและตามโครงการสำคัญของส่วนกลางที่เป็นไปตามเป้าประสงค์ขององค์กรทั้งในรูปแบบเดี่ยว
และแบบทีม
15 โครงการสร้างระบบการสื่อสารองค์กรแบบเน้นที่ผลลัพธ์ที่เท่าทันการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายนอกและ
ภายใน
16 โครงการทบทวนวรรณกรรม ประกาศ กฎ ระเบียบและข้อบังคับ งานการเรียนการสอน วิจัย และบริการ
วิชาการมิติการเงิน/ค่าตอบแทนมิติการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ ครุภัณฑ์ การซ่อม มิติการเบิกจ่าย
17 โครงการจัดเก็บรายได้จากการร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์/ปรับปรุงกระบวนการผลิต/ปรับปรุงอินพุตเพื่อ
กระบวนการผลิต
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18 โครงการสร้างระบบและกลไกการใช้หลักธรรมาภิบาลเพื่อการบริหารและปกครอง เช่น เน้นใช้ผู้นำที่มี
ลักษณะเป็น Positive leader
19 โครงการกระจายอำนาจและความรับผิดชอบ
20 โครงการพัฒนาระบบการขอตำแหน่งทางวิชาการสายอุตสาหกรรม/การสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยี
21 โครงการพัฒนาฐานข้อมูลระบบสารสนเทศ RMUTL
22 โครงการเร่งด่วน ด้านปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
23 โครงการเร่งด่วนด้านปรับปรุงกฎระเบียบ/ข้อบังคับ/การประเมิน (เพื่อให้การทำงานคล่องตัว)
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ยุุทธศาสตร์์ที่่� 4

งเสริิทมี่ 4
สัังการส่
คมภาคีีเครืือข่่
ย ยกระดััเ ครื
บศััอ
กข่
ยภาพสัั
งคมบคุุศัณ
ยุทการส่่
ธศาสตร์
ง เสริม สังาคมภาคี
า ย ยกระดั
กภาพชีีวิิ
ยภาพสัตงคม
ที่่�เป็็นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อมด้้วยเทคโนโลยีีและนวััตกรรมแห่่งล้้านนา
คุ ณให้้ภาพชี
ว ิ ต ที ่ เบป็ตัันวมิได้้ตทัรกั
่ ง แวดล้
อ มด้ ว�ยยเทคโนโลยี
แ ละนวั ต กรรมแห่ ง
สามารถปรัั
ันต่่บอสิพลวัั
ตการเปลี่่
นแปลงของโลก
ล้านนาให้
บตัวกได้
ทันต่อ
พลวัตนโยบายและยุุ
การเปลี่ยนแปลงของโลก
ผู้้�กำำ�กัับสติิามารถปรั
ดตาม : รองอธิิ
ารบดีีฝ่่
ายแผน
ทธศาสตร์์
ผู้กากับติดตาม : รองอธิการบดีฝ่ายแผน นโยบายและยุทธศาสตร์

เป้้าหมายและตััวชี้้�วัดั ที่่สำ� �คั
ำ ญ
ั (Objectives and Key Performance Indicator) ระดัับยุุทธศาสตร์์
เป้เป้้าหมายและตั
ัดที่สำคัญ (Objectives and Key Performance Indicator) ระดับยุทธศาสตร์
าหมายระดัับวยุุชีท้วธศาสตร์์
เป้าหมายระดั
1) เพื่่บอ� ยุพััทฒธศาสตร์
นาเทคโนโลยีีและนวััตกรรมที่่ต� อบสนองความต้้องการของสัังคมในพื้้�นที่่โ� ดยใช้้ศัักยภาพ		
โครงสร้้
ทยาลััยแต่่แลละนวั
ะพื้้�นที่่ต� กรรมที่ตอบสนองความต้องการของสังคมในพื้นที่โดยใช้ศักยภาพ
1)
เพืา่องของมหาวิิ
พัฒนาเทคโนโลยี
2) เพื่่โครงสร้
อ� สร้้างเครืื
อข่่ายการทำำ�งานร่่
มในระดัั
างของมหาวิ
ทยาลัยวแต่
ละพื้นบทีท้้องถิ่่
่ น� เพื่่อ� ยกระดัับ และลดความเหลื่่อ� มล้ำำ�� ในสัังคม
2)
างเครือข่ายการทำงานร่วตมในระดั
บท้อองถิ
่นเพื่อบยกระดั
บ จและลดความเหลื
่อมล้ำในสังคม
3) ส่่งเพื
เสริิ่อมสร้การนำำ�เอาเทคโนโลยีีและนวัั
กรรมไปใช้้เพื่่
� ยกระดัั
เศรษฐกิิ
ฐานราก
3)
มการนำเอาเทคโนโลยี
ตกรรมไปใช้
4) เพื่่ส่อ� งพััเสริ
ฒนาระบบการบริิ
หารงานวิิแจัละนวั
ยั และนวัั
ตกรรม เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานราก
4)
หารงานวินจเลิิัยศและนวั
กรรม
5) เพื่่เพื
อ� เพิ่่�่อมพัศััฒกนาระบบการบริ
ยภาพศููนย์์พัฒ
ั นาความเป็็
ด้้านวิิชตาชีีพและเทคโนโลยีี
5)
่มศัอกข่่ยภาพศู
ย์พัฒนาความเป็
เลิศด้านวิ
ชาชีพและเทคโนโลยี
6) เพื่่เพื
อ� สร้้่อาเพิงเครืื
ายวิิจัยั นและนวัั
ตกรรมในลัักนษณะจตุุ
รภาคีี
กลยุุทธ์์ 6) เพื่อสร้างเครือข่ายวิจัยและนวัตกรรมในลักษณะจตุรภาคี
กลยุทธ์ กลยุุทธ์ที่์ ่� 1 การพััฒนาแหล่่งเรีียนรู้้ต� ลอดชีีวิิตให้้สัังคมด้้วยเทคโนโลยีีและนวััตกรรม
กลยุ
ทธ์ที่์ ท่� ี่ 21 การพัั
การพั
ฒนาแหล่
งเรียตนรูสาหกรรมด้้วยองค์์
้ตลอดชีวิตให้สังคคมด้
และนวั
กลยุุทธ์
ฒนาชุุ
มชนและอุุ
วามรู้้วยเทคโนโลยี
ข� องมหาวิิทยาลัั
ย ตกรรม
กลยุ
ทธ์ที่์ ท่� ี 32 การขัั
การพั
ฒนาชุ
มชนและอุ
ความรู
้ของมหาวิทวมกัั
ยาลับเครืื
ย อข่่าย
กลยุุทธ์
บเคลื่่
อ� นงานวิิ
จัยั เพื่่อ� ตพััสาหกรรมด้
ฒนาชุุมชน วธุุยองค์
รกิจิ และอุุ
ตสาหกรรมร่่
กลยุทธ์ที่ 3 การขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน ธุรกิจ และอุตสาหกรรมร่วมกับเครือข่าย

เป้าหมายและตัวชี้วัดที่สำคัญ (Objectives and Key Performance Indicator) ระดับกลยุทธ์
เป้าหมายและตัวชี้วัดที่สาคัญระดับ
กลยุทธ์

หน่วยนับ

ปีงบประมาณ
2566 2567 2568 2569

2570

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมสังคมภาคีเครือข่าย ยกระดับศักยภาพสังคม คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งล้านนาให้สามารถปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตให้สังคมด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เป้าหมายระดับกลยุทธ์
1) เพื่อพัฒนาชุมชนและอุตสาหกรรมด้วยองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัย
2) เพื่อสร้างความเป็นเลิศของกลุ่มความเชี่ยวชาญให้ไปสู่เป้าหมาย
แผนงานของกลยุทธ์
แผนงาน 32 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของสังคม จากองค์ความรู้ของ มทร.ล้านนา เช่น อุทยานการเกษตร Living
museum, edutainment พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา เป็นต้น
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ปีงบประมาณ
2566 2567 2568 2569

2570

แผนงาน 33 การรวบรวมองค์ความรู้ ภูมิปัญญา ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับ BCG Economy
หรือ Creative lanna
ตัวชี้วัดที่สำคัญระดับกลยุทธ์
28) แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของสังคม

จำนวนแหล่ง
เรียนรู้ตลอด
ชีวิต (นับแบบ
สะสม)
29) องค์ความรู้ ภูมิปัญญา ที่เกี่ยวข้องกับการ จำนวนองค์
พัฒนาเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับ BCG
ความรู้
Economy หรือ Creative lanna
30) การใช้ประโยชน์จากระบบฐานข้อมูล
จำนวนผู้เข้าใช้
ระบบ

6

12

18

18

18

100

150

200

250

300

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาชุมชนและอุตสาหกรรมด้วยองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัย
เป้าหมายระดับกลยุทธ์
เพื่อสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สามารถแก้ไขปัญหาสังคม ชุมชน และอุตสาหกรรม เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ
สังคมของชุมชนและอุตสาหกรรม
แผนงานของกลยุทธ์
แผนงาน 34 การพัฒนาศูนย์บริการฯ บริการสังคมภายนอก RMUTL (Offshore Center) กระจาย 6 จังหวัด
ผสมผสานกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้าไปแก้ปัญหาให้เกิดความยั่งยืน
แผนงาน 35 จัดทำโครงการอุตสาหกรรมต้นแบบในพื้นทีท่ ี่มีพื้นที่การศึกษาของ มทร. ล้านนาตั้งอยู่เพื่อเป็นต้นแบบ
ให้กับผู้ประกอบการหรือวิสาหกิจชุมชนนำไปปรับประยุกต์ใช้ในการจัดตั้งธุรกิจต่อไป
แผนงาน 36 พัฒนาให้ มทร. ล้านนา เป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวของล้านนา และพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ให้กับจังหวัดต่างๆ ในภาคเหนือโดยความร่วมมือกับท้องถิ่นและส่วน
ราชการ
ตัวชี้วัดที่สำคัญระดับกลยุทธ์
31) ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาจาก มทร.
จำนวนชุมชน
6
12
18
24
30
ล้านนา
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เป้าหมายและตัวชี้วัดที่สาคัญระดับ
กลยุทธ์

หน่วยนับ

32) อุตสาหกรรมที่ได้รับการพัฒนาจาก มทร.
ล้านนา
33) เส้นทางการท่องเที่ยวที่ได้รับการศึกษาใน
จังหวัดภาคเหนือ 9 จังหวัด เพื่อยกระดับ
เศรษฐกิจชุมชน (การท่องเทีย่ วที่ใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรม)

ปีงบประมาณ
2566 2567 2568 2569

2570

จำนวน
6
12
18
24
30
อุตสาหกรรม
จำนวน
4
4
4
4
4
เส้นทางการ
ท่องเที่ยวที่
ได้รับ
การศึกษา
กลยุทธ์ที่ 3 การขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน ธุรกิจ และอุตสาหกรรมร่วมกับเครือข่าย
เป้าหมายระดับกลยุทธ์
เพื่อสร้าง Platform การดำเนินงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมร่วมกันกับเครือข่ายจตุรภาคี สู่การส่งเสริมสมรรถนะ
การแข่งขันของธุรกิจชุมชนและภาคอุตสาหกรรม
แผนงานของกลยุทธ์
แผนงาน 37 สร้างและพัฒนาระบบการจัดการของอุตสาหกิจไทยโดยเน้นให้ทำงานเป็นทีม ร่วม Share และสร้าง
ระบบ Co-partner ทั้งในและต่างประเทศ
แผนงาน 38 การจัดทำแผนที่งานวิจัย (Research Mapping) และการสร้างแผนที่ความรู้ (Knowledge Mapping)
ของมหาวิทยาลัย เพื่อนำไปกำหนดเป็นนโยบายและทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัยต่อไป
แผนงาน 39 สร้างระบบเชื่อมต่อยุทธศาสตร์การวิจัยและการบริการวิชาการร่วมกับ 9 มทร. เพื่อการขับเคลื่อนโจทย์
สำคัญของประเทศ
แผนงาน 40 สนับสนุนการวิจัยเชิงบูรณาการระหว่างศาสตร์ หรือการรวมกลุ่มวิจัยสาขาต่างๆ ให้เป็นคลัสเตอร์วิจัย
หรือศูนย์วิจัยที่เน้นการวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อพัฒนาชุมชน ธุรกิจ และอุตสาหกรรมที่
สำคัญของประเทศและอนุภูมภิ าคลุ่มน้ำโขง
แผนงาน 41 พัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้สามารถผลิตผลงานที่มีคุณภาพสนับสนุนการความเป็นเลิศด้านการวิจัยของแต่
ละบุคคล ผ่านกลไกต่างๆ ของที่มหาวิทยาลัยจัดไว้ เช่น การพัฒนานักวิจัยใหม่ นักวิจัยรุ่นกลาง และ
นักวิจัยอาวุโสอย่างต่อเนื่อง มีระบบพี่เลี้ยงนักวิจัย (Mentor) คอยให้คำแนะนำ
แผนงาน 42 การจัดกิจกรรมให้นักเรียนในล้านนาภายใต้โครงการ “ค่ายวิชาการ” เพื่อปลูกฝัง สร้างจิตสำนึกใน
เทคโนโลยีที่เกีย่ วข้องกับประเด็นสำคัญของชุมชน ประเทศชาติ และสังคมโลก เช่น ประเด็นที่เกี่ยวกับ BCG การเป็น
ผู้ประกอบการ โครงการฟื้นฟูล้านนา (Lanna Revitalization) โครงการล้านนาสร้างสรรค์ เป็นต้น
ตัวชี้วัดที่สำคัญระดับกลยุทธ์
34) ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมเข้าร่วม
จำนวนภาค
12
12
24
24
24
โครงการ ยกระดับผู้ประกอบการด้วย
ธุรกิจหรือ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม เช่น โครงการ ITAP อุตสาหกรรม
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ปีงบประมาณ
2566

2567

2568

2569

2570

Pre-Talent Mobility, Talent Mobility,
Talent Resource Management, Higher
Education for Industry
300,000 300,000 400,000 500,000 มากกว่า
35) งบประมาณจากที่สนับสนุนงานวิจัย
ค่าเฉลี่ยต่อ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากแหล่งทุน
โครงการ
500,000
ภายนอก
(บาท)
36) ผลงานทางวิชาการที่เกิดจากงานวิจัย
จำนวนผลงาน 120
180
240
300
360
หรือบริการวิชาการหรือรับใช้สังคมที่ได้รับ
(นับแบบ
การเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ
สะสม)
โครงการสำคัญที่ใช้ขับเคลือ่ น เช่น
1 โครงการ RMUTL ขยายผล จาก อว. ส่วนหน้า U2T หรือ คลินิกเทคโนโลยี
2 โครงการใช้ประโยชน์นักวิจัยและนักบริการวิชาการเพื่อตอบโจทย์สำคัญของประเทศทั้งเชิงประเด็นและเชิงพื้นที่
3 โครงการพัฒนาองค์กรเอกชนที่เน้นกิจกรรมเพื่อสังคมหรือ CSR (Corporate Social Responsibility) แปลงไป
เป็น Social Business ทั้งระดับชาติและนานาชาติ
4 โครงการพัฒนา Resilience Community ทั้ง 6 จังหวัดโดยขยายฐานมาจากโครงการ U2T
5 โครงการพัฒนาหลักสูตรเชื่อมโยงกองทุนเสมอภาคทางการศึกษา
6 โครงการร่วมทุนเพื่อพัฒนาธุรกิจเดิม/ใหม่โดยใช้พื้นที่ใน มทร. ล้านนา
7 โครงการใช้ระบบการบริหารจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างทักษะที่จำเป็นต่อการออกไปทำงาน เช่น เป็นที่ปรึกษาวิศวกร
ในโรงงาน /นักวิชาการอิสระ /นวัตกรอิสระ เป็นต้น
8 โครงการจัดตั้ง Unisearch RMUTL (เชื่อมหน่วยงานที่มีพันธกิจส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัย การบริการวิชาการ
และการจัดการศึกษาแบบพิเศษ)
9 โครงการ RMUTL ใช้ประโยชน์จาก U2T
10 โครงการรวบรวมกลุ่มอุตสาหกิจที่มีศักยภาพเพื่อการพัฒนาในมิติต่าง ๆ ของทั้ง 6 จังหวัด
11 โครงการพัฒนากลุ่มอุตสาหกิจแบบ cluster ทำงานเป็นทีม ร่วม share และสร้างระบบ co-partner ทั้งในและ
ต่างประเทศ
12 โครงการ Talent Resource Management 9 RMUT เพื่อการดำเนินงานวิจัยและพัฒนาร่วมอุตสาหกิจและ
SME และการพัฒนากำลังคนด้วยหลักสูตร Premium course
13 โครงการสร้างกลไกการจัดการศึกษาแบบใหม่ให้ทั้ง 9 มทร. และ ประเทศ
14 โครงการร่วมสำรวจ Real demand ในพื้นที่ EEC ร่วมกับ EEC HDC เพื่อการออกนโยบายด้านการพัฒนา
กำลังคนและระบุความต้องการกำลังคนในพื้นที่
15 โครงการเคลื่อนย้ายบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเพื่อการจัดการเรียนการสอน วิจัยและบริการวิชาการร่วมใน
พื้นที่ EEC
16 โครงการพัฒนาโมเดลการพัฒนากำลังคนในพื้นที่ EEC ในรูปแบบมอดูลที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง
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2570

16 โครงการพัฒนาโมเดลการพัฒนากำลังคนในพื้นที่ EEC ในรูปแบบมอดูลที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง
17 โครงการพัฒนา มทร. ล้านนา ให้เป็นเมืองที่ผู้ประกอบการพร้อมที่จะมาลงทุนในพื้นที่ (นิคม/สวนพัฒนา
กำลังคน นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ SME อุตสาหกิจ และอุตสาหกรรม)
18 โครงการพัฒนาจังหวัดด้วยบริบท (Cross function) เน้นพหุวิชา สรรพวิชา ใช้ทรัพยากรคนและของที่มีเพื่อ
ตอบอัตลักษณ์ของพื้นที่
19 โครงการเร่งด่วนพัฒนาฐานข้อมูลศิษย์เก่าสัมพันธ์หรือภาคีเครือข่าย
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62

ยุุทธศาสตร์์ที่่� 5

การสืืบสาน รัักษา ต่่อยอด ปรััชญาและศาสตร์์พระราชา
�อการพััท
ฒี่ 5นาที่่
�ยั่่�งยืืน
ยุทเพื่่
ธศาสตร์
การสื
บสาน รักษา ต่อยอด ปรัชญาและศาสตร์พระราชาเพื่อ

ผู้้�กำำ�กัับติิดตาม : รองอธิิการบดีีฝ่่ายวิิจััยและพััฒนาระบบอย่่างยั่่�งยืืน
การพั
ฒนาที่ยั่งยืน
เป้้้ก
าหมายและตัั
วชี้้�วัดั ที่่: สำ� รองอธิ
�คั
ำ ญ
ั (Objectives
Performance
Indicator)
ผู
ากับติดตาม
การบดีฝand
่ายวิKey
จัยและพั
ฒนาระบบอย่
างยัระดัั
่งยืบ
นยุุทธศาสตร์์
เป้
หมายและตั
้วัดที่สำคัญ (Objectives and Key Performance Indicator) ระดับยุทธศาสตร์
เป้้าหมายระดัั
บยุุวทชีธศาสตร์์
1) เพื่่อ� บการสืืบสาน
เป้าหมายระดั
ยุทธศาสตร์รัักษา ต่่อยอด ปรััชญาและศาสตร์์พระราชาเพื่่อ� การพััฒนาที่่ยั่่� ง� ยืืน
กลยุุทธ์์ 1) เพื่อการสืบสาน รักษา ต่อยอด ปรัชญาและศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
กลยุทธ์ กลยุุทธ์ที่์ ่� 1 ส่่งเสริิมและพััฒนาชุุมชน สืืบสาน รัักษา ต่่อยอด ปรััชญาและศาสตร์์พระราชา ด้้วยเทคโนโลยีีและ
นวััทตกรรมจากองค์์
วามรู้้ข� ฒองมหาวิิ
ทยาลััสืบยสาน รักษา ต่อยอด ปรัชญาและศาสตร์พระราชา ด้วยเทคโนโลยี
กลยุ
ธ์ที่ 1 ส่งเสริมคและพั
นาชุมชน
และนวัตกรรมจากองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัย

เป้าหมายและตัวชี้วัดที่สำคัญ (Objectives and Key Performance Indicator) ระดับกลยุทธ์
เป้าหมายและตัวชี้วัดที่สาคัญระดับ
กลยุทธ์

หน่วยนับ

ปีงบประมาณ
2566 2567 2568 2569 2570

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสืบสาน รักษา ต่อยอด ปรัชญาและศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาชุมชน สืบสาน รักษา ต่อยอด ปรัชญาและศาสตร์พระราชา ด้วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมจากองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัย
เป้าหมายระดับกลยุทธ์
1) ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพของการประกอบอาชีพในชุมชนพื้นที่โครงการหลวง
และโครงการพระราชดำริ
2) ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่ออนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
แผนงานของกลยุทธ์
แผนงาน 43 การจัดทำฐานข้อมูลในรูปแบบสื่อองค์ความรู้ของภูมิปัญญา ทุนทางวัฒนธรรม ทรัพยากร และปราชญ์
ชุมชนของล้านนา
แผนงาน 44 การพัฒนากำลังคน (ยุวเกษตรกร) สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีโดยใช้ Solution Based (งาน
เน้นตอบโจทย์ทางเลือกใหม่ไม่เน้นการแก้ปัญหา) ที่บูรณาการการวิจัย การบริการวิชาการและการ
เรียนการสอนร่วมกัน ในพื้นที่ของโครงการหลวงหรือโครงการพระราชดำริฯ ทั้งในและนอกพื้นที่
แผนงาน 45 จัดทำโครงการ University Outlet & Market Place (Online and Onsite Marketing)
แผนงาน 46 แผนงานจิตอาสาการปลูกจิตสำนึกความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
ตัวชี้วัดที่สำคัญระดับกลยุทธ์

มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีราชมงคลล้้านนา
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เป้าหมายและตัวชี้วัดที่สาคัญระดับ
กลยุทธ์

หน่วยนับ

37) ความพึงพอใจในการใช้ประโยชน์จาก
ระบบฐานข้อมูล

ร้อยละของ
ความพึงพอใจ
ในระดับดีขึ้น
ไป
38) จำนวนโครงการที่สนับสนุนการผลิตหรือ จำนวน
การประกอบอาชีพในชุมชนพื้นที่โครงการ
โครงการ
หลวงหรือโครงการพระราชดำริฯ
39) ความพึงใจของผู้ใช้บริการของ
ร้อยละของ
University Outlet & Market Place
ความพึงพอใจ
ในระดับดีขึ้น
ไป
40) จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา
ร้อยละของ
จำนวน
นักศึกษาและ
บุคลากร
ทั้งหมด

ปีงบประมาณ
2566 2567 2568 2569 2570

80

85

90

90

90

50

55

60

65

70

80

85

90

90

90

50

60

70

80

90

41) จำนวนสื่อองค์ความรู้ของภูมิปัญญา ทุน จำนวนสื่อ/
50
60
70
80
90
ทางวัฒนธรรม ทรัพยากร และปราชญ์ชุมชน เรื่อง
ของล้านนา
โครงการสำคัญที่ใช้ขับเคลือ่ น เช่น
1 โครงการจัดจำหน่ายนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์บน platform ต่าง ๆ ของ มทร. ล้านนา และ 9 RMUT
2 โครงการ Smart farmer พื้นที่สูง และพืน้ ที่ในชุมชน
3 โครงการเชื่อมโยงองค์กรเอกชนเพื่อการพัฒนากำลังคนด้วยโมเดลเกษตรสมัยใหม่ในพื้นที่โครงการหลวง
และโครงการพระราชดำริ
4 โครงการเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐเพื่อการแก้ปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จด้วยการใช้การตลาดแบบ 3
ระดับเป็นตัวนำ คือ ตลาดพื้นที่ ตลาดแปรรูป และตลาดส่งออกสาระสำคัญ
5 โครงการสร้างและพัฒนาระบบสนับสนุนการพัฒนาเด็กและเยาวชนเพื่อให้มีการศึกษาในพื้นที่โครงการ
หลวงและโครงการพระราชดำริหรือเยาวชนชายขอบเมืองและชายขอบชนบทที่ด้อยโอกาส ทั้งมิติรายได้และการศึกษา
6 โครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Chang Agent) ด้วยกลไก New Academic Staff ทั้งสายวิชาการ
สายสนับสนุน พนักงาน มทร. ล้านนา และข้าราชการโดยใช้พื้นที่โครงการหลวงและโครงการพระราชดำริเป็นฐานใน
การพัฒนา
7 โครงการสนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิโครงการหลวงและโรงงานแปรรูป
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ปีงบประมาณ
2566 2567 2568 2569 2570

8 โครงการตามพระราชดำริ
9 โครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวง
10 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
11 โครงการจิตอาสาการปลูกจิตสำนึกความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
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รวม

งบดำเนินงาน
งบลงทุน
งบอุดหนุน

337,903,900

788,442,600

365,713,800

853,332,200

939,438,800
3,009,960,950

941,031,000
3,445,084,100

987,111,300
3,993,185,500

1,189,256,800
4,700,296,150

3,416,499,500 3,949,399,750 4,386,115,100 4,980,296,800 5,889,552,950

760,004,200
2,656,495,300

312,376,900

728,879,600

963,123,300 1,041,256,500 1,126,346,500 1,219,046,000

288,936,900

674,186,400

มาตรา 45 (2) แห่งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562
ค่าใช้จ่ายประจำ

891,351,500

267,405,400

สายสนับสนุน

รวม

623,946,100

สายวิชาการ

มาตรา 45 (1) แห่งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562
ค่าใช้จ่ายบุคลากร ซึ่งเป็นเงินเดือน ค่าจ้างและสิทธิประโยชน์

ประมาณการวงเงินงบประมาณรวม (2566-2570) งบประมาณแผ่นดิน

ประมาณการวงเงินงบประมาณรวม
(2566-2570)
3.2.23.2.3
ประมาณการวงเงิิ
นงบประมาณรวม
(2566-2570)

65
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289,250,000

289,250,000

2566

รวม

มาตรา 45 (1)
มาตรา 45 (2)
มาตรา 45 (3)

พ.ศ. 2562

การอุดมศึกษา

พระราชบัญญัติ

มาตรา 45 แห่ง

963,123,300
3,949,399,750
241,800,000

2567

241,800,000

241,800,000

2567

1,041,256,500
4,386,115,100
241,000,000

2568

ปีงบประมาณ

241,000,000

241,000,000

2568

ปีงบประมาณ

1,126,346,500
4,980,296,800
213,100,000

2569

213,100,000

213,100,000

2569

1,219,046,000
5,889,552,950
217,500,000

2570

217,500,000

217,500,000

2570

4,597,101,000 5,154,323,050 5,668,371,600 6,319,743,300 7,326,098,950

891,351,500
3,416,499,500
289,250,000

2566

ประมาณการวงเงินงบประมาณรวม (2566-2570) ทั้งหมด

รวม

งบดำเนินงาน
งบลงทุน
งบอุดหนุน

รายการ

มาตรา 45 (3) แห่งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562
งบประมาณเพื่อการพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา และการพัฒนากำลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ
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รวม

งบบุคลากร
งบดำเนินงาน
งบลงทุน
งบอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น

รายการ

352,222,400

63,097,900
137,686,300
3,217,100
13,544,700
134,676,400

2566

392,436,500

59,943,100
158,339,300
3,699,700
15,576,500
154,877,900

2567

ประมาณการวงเงินงบประมาณรวม (2566-2570) เงินรายได้หน่วยงาน

439,313,500

56,946,000
182,090,200
4,254,700
17,913,000
178,109,600

2568

ปีงบประมาณ

493,821,600

54,098,700
209,403,800
4,893,000
20,600,000
204,826,100

2569

557,075,300

51,393,800
240,814,400
5,627,000
23,690,000
235,550,100

2570

