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ค าน า 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ให้ความส าคัญ
เกี่ยวกับการวางแผนไว้เป็นเบื้องต้นก่อนปัจจัยอ่ืน ๆ ของหลักธรรมาภิบาล ดังนี้ มาตรา 9 การบริหารราชการ
เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ให้ส่วนราชการปฏิบัติ ได้แก่ (1) ก่อนจะด าเนินการตามภารกิจใด  
ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า (2) การก าหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วน
ราชการตามข้อ (1) ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลาและงบประมาณที่จะต้องใช้ในการด าเนินการของ
แต่ละข้ันตอนเป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจและตัวชี้วัดความส าเร็จของภารกิจ  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ได้ตระหนักถึงการวางแผน การน าแผนไปสู่  
การปฏิบัติและการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 - 2570) ของมหาวิทยาลัยให้
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับนี้จัดท าขึ้นโดยยึด
ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2560 - 2579 แผนพัฒนาภาคเหนือ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ และ
แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 - 2570) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา แนวทางการ
จัดสรรงบประมาณยึดตามระเบียบส านักงบประมาณ ประกาศ และระเบียบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับนี้ ถือเป็นแนวทางให้กับหน่วยงาน
ภายในสามารถปฏิบัติงานตามพันธกิจหลัก เพ่ือให้เกิดวิธีการปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ตอบสนองเป้าประสงค์
และทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยตามยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ซึ่งจะน าไปสู่คุณภาพและมาตรฐานในการจัด
การศึกษา และเป็นที่ยอมรับจากบุคคลและองค์กรภายนอกต่อไป 
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แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 

ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  
ที่เป็นส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรร ม ตาม
พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ.2562 ณ วันที่ 26 เมษายน 2562 และพระราชบัญญัติ
การบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 ว่าด้วยการบริหารส่วน
งานภายในของสถาบันอุดมศึกษา ณ วันที่ 26 เมษายน 2562 ภายใต้ประกาศมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื ่องการแบ่งส่วนราชการและส่วนงานภายใน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ.2563 โดยให้การแบ่งส่วนในส านักงานบริหารมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่สนับสนุนการจัดการศึกษา ซึ่งมี
การจ ัดการศ ึกษา ในระด ับปร ิญญาตร ี ระด ับประกาศน ียบ ัตรว ิช าช ีพชั ้นส ูง  และระด ับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ภายใต้การจัดการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร และคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ และส านักบริหารเขตพื้นที่เชียงราย  
เป็นส่วนส านักงานสนับสนุนการจัดการศึกษาด าเนินงานภายใต้ภารกิจของมหาวิทยาลัย 

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธ ีการบริหารกิจการบ้านเมืองที ่ด ี  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 วันที่ 30 เมษายน 2562 ระบุให้หน่วยงานของรัฐจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อให้การด าเนินงานขององค์กรบรรลุผลตามเป้าหมาย และการ
บริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจ าแนกแผนออกเป็น 3 ระดับ ประกอบด้วย 
แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผน
ต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน แผนระดับที่  2 อาทิ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง  ๆ นโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ ซึ่งเป็นแผนที่เป็นการเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ  
และบริบทประเทศไทย เพื่อให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้น และแผนระดับที่ 3 คือ แผนที่จัดท า
ขึ้นเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของแผนระดับที่ 1 และแผนระดับที ่ 2 สู ่การปฏิบัติให้บรรลุ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ หรือจัดท าขึ้นตามที่กฎหมายก าหนด ทั้งนี ้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา เชียงราย ได้มีการศึกษา วิเคราะห์ความเชื่อมโยงสอดคล้องระหว่างแผนระดับที่ 1 
และแผนระดับที่ 2 และพิจารณาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในสังคมโลกอย่างมีพลวัต  
ไม่ว่าจะเป็นอิทธิพลจากกระแสโลกาภิวัตน์ ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินของโลกและผลกระทบ 
วิกฤตการณ์ทางด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ปัญหาด้านการศึกษา ประกอบกับการเปลี่ยนแปลง 
ภายในประเทศด้านโครงสร้างประชากร การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การพัฒนาที่ยั่งยืนบนฐาน
ของการพัฒนาความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ และการแพร่ระบาดการ
กลายพันธุ์ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) เพื่อน ามาจัดท าแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2566 - 2570) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เน้นกระบวนการ
มีส่วนร่วมของบุคลากร ที่ได้ร่วมกันระดมความคิดก าหนดแผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เป้าหมาย โครงการ



แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 2 
 

และดัชนีชี้วัดความส าเร็จ เพ่ือใช้เป็นแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ภายใต้
ทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ตามกรอบ
ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ.2566 - 2570) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

1.1 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 - 2570)  
1. เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางและเป้าหมายการด าเนินงานภาพรวมของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ในระยะ 5 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 และใช้เป็น
กรอบทิศทางหรือแนวทางการด าเนินงานในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี ของหน่วยงานใน
สังกัด ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและเกิดเอกภาพเชิงนโยบายของการปฏิบัติงาน 

2. เพ่ือให้หน่วยงานในสังกัดสามารถน าไปเป็นกรอบในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการระยะ 
5 ปี(พ.ศ.2566-2570) ระดับกอง และพิจารณาก าหนดตัวชี้วัดในระดับโครงการ/กิจกรรมให้มีความ
สอดคล้องต่อไป 

3. เพ่ือให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย น าไปใช้เป็น
เครื่องมือในการบริหารงาน และก ากับ ติดตาม ประเมินผลความก้าวหน้าหรือความส าเร็จของการ
ด าเนินงานและบริหารจัดการให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.2 ประวัติและแนวคิดการจัดตั้งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
เชียงราย  

ประวัติ : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตเชียงราย จัดตั้งขึ้นเพ่ือเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติ 50 ปี ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้
จัดตั้งขึ้นโดยได้รับการสถาปนาและวางศิลาฤกษ์ ในวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2539 เพ่ือกระจายโอกาส
ทางการศึกษาและพัฒนาสู่ท้องถิ่นโดยมุ่งเน้นเป้าหมายในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน และพ้ืนที่เขตสี่เหลี่ยม
เศรษฐกิจ ตั้งอยู่ในเขตต าบลทรายขาว อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย บนเนื้อที่ 5,000 ไร่ โดยใน
ระยะแรกได้จัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการฝากเรียนที่วิทยาเขตภาคพายัพ จังหวัดเชียงใหม่แล้วจึง
ย้ายมาเปิดท าการเรียน การสอนที่จังหวัดเชียงรายในปีการศึกษา 2540 ต่อมาได้ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นผลให้มีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเป็น 1 ใน 9 แห่งของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ซึ่งตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือของประเทศไทย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา เชียงราย ตั้งอยู่ในเขตจังหวัด เชียงราย ปัจจุบันจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี 2 คณะ 
คือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

1.3 แนวคิดการจัดตั้ง : เพ่ือเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษาและการพัฒนาไปสู่
ท้องถิ่นชนบทและเฉลิมฉลองในวโรกาส "กาญจนาภิเษก" พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 
ทรงครองราชย์ครบ 50 ปี ในปีพ.ศ. 2539 

1. เป็นสถานศึกษาสังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลมีพ้ืนที่เป้าหมายด าเนินงานในเขต
ภาคเหนือตอนบน และในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 4 ชาติ ที่เรียกว่า "สี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ" ตามนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ 

2. เป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งผลิตและพัฒนาก าลังคนระดับกลาง จนถึงระดับสูงทางด้าน
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และด้านบริการ โดยสอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของภาคเหนือตอนบนและประเทศ 
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3. เป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งค้นคว้าทดสอบ ศึกษาทดลองและวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ 
ใหม่ ๆ เพื่อสนองความต้องการของตลาดแรงงานและสังคมภูมิภาค 

4. เป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งบริการทางวิชาการแก่ชุมชน ให้ค าปรึกษาและจัดฝึกอบรม
ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและด้านบริการเพ่ือสนับสนุนโครงการพัฒนาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่น 

5. เป็นสถาบันการศึกษาท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการ
อนุรักษ์ทรัพยากรรรมชาติและศิลปวัฒนธรรมให้คงอยู่และสืบทอดเป็นมรดกของท้องถิ่นตลอดไป 

6. เพ่ือด าเนินการในกิจกรรม "โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืชและสิ่งแวดล้อมใน
ท้องถิ่น" ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
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ส่วนที่ 2 ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ  
ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

 

2.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ (หลัก)  
1.) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 (1) เป้าหมาย  
 - คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
 - สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
 (2) ประเด็นยุทธศาสตร์  
 ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกช่วงวัย 
ตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์ ปฐมวัย วัยเด็ก วัยรุ่น วัยเรียน วัยผู้ใหญ่ วัยแรงงาน และวัยผู้ สูงอายุ เพ่ือสร้าง
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพ มีทักษะความรู้ เป็นคนดี มีวินัย เรียนรู้ได้ด้วยตนเองในทุกช่วงวัย มีความ
รอบรู้ทางการเงิน มีความสามารถในการวางแผนชีวิตและการวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมในแต่ละ
ช่วงวัย ความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า รวมถึงการพัฒนาและปรับทัศนคติให้คนทุกช่วงวัย
ที่เคยกระท าผิดได้กลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างสงบสุขและเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศ 
 ประเด็นปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  โดย
มุ่งเน้นผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ 
การเปลี่ยนบทบาทครู การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรู้
ตลอดชีวิต การสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการวางต าแหน่ง
ของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก การวางพ้ืนฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดย
ใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม และการสร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 
 ประเด็นการตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย อาทิ ภาษา ตรรกะและ
คณิตศาสตร์ ด้านทัศนะและมิติ ดนตรี กีฬาและการเคลื่อนไหวของร่างกาย การจัดการตนเอง 
มนุษยสัมพันธ์ รวมถึงผู้มีความสามารถอันโดดเด่นด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน โดยการพัฒนาและ
รักษากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษของพหุปัญญาแต่ละประเภท การสร้างสภาพแวดล้อมและระบบ
สนับสนุนประชากรไทยมีอาชีพบนฐานพหุปัญญา การสร้างเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษให้
สามารถต่อยอดการประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง 
 ประเด็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ มุ่งเน้นการสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย การส่งเสริมบทบาทในการมีส่วนร่วมของ
ภาครัฐ ภาคเอกชน ครอบครัวและชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การปลูกฝังและพัฒนาทักษะ
นอกห้องเรียน และการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
 เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ของคนไทยดีขึ้น เกิดผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต เกิดการพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย 
2.) ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 (1) เป้าหมาย  
 - ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 
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 - ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 
 (2) ประเด็นยุทธศาสตร์  
 ประเด็นการเกษตรสร้างมูลค่า ประเทศไทยเป็นหนึ่งในผู้เล่นส าคัญด้านการผลิตและการค้า
สินค้าเกษตรในเวทีโลกด้วยพ้ืนฐานทางพืชเกษตรเขตร้อน และมีข้อได้เปรียบด้านความหลากหลายทาง
ชีวภาพที่สามารถพัฒนาต่อยอดโครงสร้างธุรกิจการเกษตรด้วยการสร้างมูลค่าเพ่ิม เน้นเกษตร
คุณภาพสูงและขับเคลื่อนการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่ให้ความส าคัญกับการเพ่ิมผลิตภาพ
การผลิตทั้งเชิงปริมาณและมูลค่า และความหลากหลายของสินค้าเกษตร เพ่ือรักษาฐานรายได้เดิมและ
สร้างฐานอนาคตใหม่ที่สร้างรายได้สูง ทั้งเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตร
แปรรูป และเกษตรอัจฉริยะ เพ่ือให้เกษตรกรมีรายได้สูงข้ึน 
 ประเด็นอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต อุตสาหกรรมและบริการไทยต้องพร้อมรับมือ
และสร้างโอกาสจากความท้าทายที่เกิดขึ้นจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ที่เป็นผลของการหล่อ
หลอมเทคโนโลยีดิจิทัล เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีทางกายภาพเข้าด้วยกัน ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างรวดเร็วเป็นวงกว้างและลึกซึ้งทั้งระบบอย่างที่ไม่เคยปรากฏ
มาก่อน ประเทศไทยจึงจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงพ้ืนฐานโครงสร้างอุตสาหกรรมและบริการ โดยสร้าง
อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตที่ขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ประเทศพัฒนาแล้วด้วยนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีแห่งอนาคต เพ่ิมบุคลากรที่มีทักษะและความรู้ตามความต้องการของตลาด สร้างระบบนิเวศ
อุตสาหกรรมและบริการที่เหมาะสม และสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอย่างยั่งยืน 
 ประเด็นสร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว โดยรักษาการเป็นจุดหมายปลายทางที่
ส าคัญของการท่องเที่ยวระดับโลกที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทุกระดับและเพ่ิมสัดส่วนของนักท่องเที่ยวที่มี
คุณภาพสูง มุ่งพัฒนาธุรกิจด้านการท่องเที่ยวให้มีมูลค่าสูงเพ่ิมมากยิ่งขึ้น ด้วยอัตลักษณ์และวัฒนธรรม
ไทย และใช้ประโยชน์จากข้อมูลและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือสร้างสรรค์คุณค่าทางเศรษฐกิจและความ
หลากหลายของการท่องเที่ยวให้สอดรับกับทิศทางและแนวโน้มของตลาดยุคใหม่ โดยการสร้างและใช้
ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ รวมทั้งเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการส่งเสริมการตลาด การดูแลความ
ปลอดภัยและอ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม รวมถึงคนพิการและผู้สูงอายุ การใช้ประโยชน์
จากการท่องเที่ยวให้เอ้ือต่อผลิตภัณฑ์ชุมชนและเศรษฐกิจต่อเนื่อง พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิมและสร้าง
แหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะโดยค านึงถึงศักยภาพของแต่ละพ้ืนที่ การส่งเสริมการท่องเที่ยว
พ านักระยะยาว ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบนิเวศ และทรัพยากรที่เอ้ือต่อการ
เติบโตของการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ เพ่ือกระจายโอกาสในการสร้างรายได้ไปสู่ชุมชนและเมืองอย่าง
ทั่วถึงและยั่งยืน และพัฒนาการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวไทยกับประเทศอ่ืน ๆ ในภูมิภาค เพ่ือการเป็น
แม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยวอย่างประทับใจตลอดการท่องเที่ยวจนเกิดการท่องเที่ยวซ้ าและแนะน าต่อ 
 ประเด็นโครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก โครงสร้างพ้ืนฐานเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับ
ประเทศไทยในการก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจอาเซียน และเป็นจุดเชื่อมต่อที่ส าคัญของภูมิภาค
เอเชีย ในยุคของการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วและรุนแรง โครงสร้างพ้ืนฐานจะ
ครอบคลุมถึงโครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพในด้านโครงข่ายคมนาคม พ้ืนที่และเมือง รวมถึงเทคโนโลยี 
ตลอดจนโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ เพ่ืออ านวยความสะดวกและลดต้นทุนในการเคลื่อนย้ายสินค้า 
บริการ เงินทุน บุคลากร และเชื่อมโยงประเทศไทยกับประชาคมโลก 
 พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่ ไม่
ว่าจะเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ กลาง เล็ก วิสาหกิจเริ่มต้น วิสาหกิจชุมชน หรือวิสาหกิจเพ่ือสังคม 
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รวมทั้งเกษตรกร ให้เป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีทักษะและจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการที่มี
ความสามารถในการแข่งขันและมีอัตลักษณ์ชัดเจน โดยมีนวัตกรรมใน 3 ด้าน คือ นวัตกรรมในการ
สร้างโมเดลธุรกิจ นวัตกรรมในเชิงสินค้าและบริการ และนวัตกรรมในเชิงกระบวนการผลิตและบริการ 
พร้อมทั้งเป็นนักการค้าที่เข้มแข็งที่จะน าไปสู่การสนับสนุนการเป็นชาติการค้า มีความสามารถในการ
เข้าถึงตลาดทั้งในและต่างประเทศ เป็นผู้ประกอบการที่ “ผลิตเก่ง ขายเก่ง” หรือ “ซื้อเป็น ขายเป็น” 
บริการเป็นเลิศ สามารถขยายการค้าและการลงทุนไปต่างประเทศ รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมี  
ธรรมาภิบาล 
 (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
 เกิดการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ และการกระจายรายได้  เพ่ิมผลิตภาพ
การผลิตของประเทศ ทั้งในปัจจัยการผลิตและแรงงาน  เกิดการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา 
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพ่ิมข้ึน 
 
2.2 แผนระดับที่ 2 (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง)  
 

2.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(1) ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

(1.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
เป้าหมายที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย 

สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ ดัชนีการพัฒนามนุษย์ (ค่าคะแนน) 0.79 
(1.2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้าง

ศักยภาพมนุษย์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ จ าเป็นต้องมุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับคน
ในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดี เก่ง และมีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศไปข้างหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งจ าเป็นต้องมีการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน สังคม และ
การมีระบบและกลไกรองรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ 

แนวทางการพัฒนา 
1) สร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย สร้างครอบครัวที่เหมาะสมกับโลกในศตวรรษที่ 

21 โดยส่งเสริมความรู้ในการวางแผนชีวิตที่เหมาะสมกับค่านิยมของคนรุ่นใหม่ และการจัดกิจกรรมที่
เหมาะสมบนฐานความรู้ทางวิชาการตั้งแต่ช่วงตั้งครรภ์และถึงช่วงอายุต่าง ๆ พัฒนาทักษะชีวิตและการ
เรียนรู้ การท างานและการด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพของประชากรแต่ละช่วงวัย รวมถึงการให้ทุกภาค
ส่วนในสังคมเข้ามามีส่วนร่วม พร้อมทั้งการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการสร้างครอบครัวอบอุ่น
เข้มแข็ง โดยเน้นการส่งเสริมการเกื้อกูลกันของคนทุกวัยในครอบครัวในการดูแลสมาชิกในครอบครัว 
การส่งเสริมนโยบายการสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตและการท างาน การส่งเสริมสนับสนุนภาคเอกชน 
สถานประกอบการจัดบริการที่ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสนับสนุนครอบครัวในการเลี้ยงดู
บุตรและการดูแลผู้สูงอายุ การสนับสนุนควบคู่กับการปฏิรูปสื่อให้มีบทบาทในเชิงสร้างสรรค์ในการ ให้
ความรู้ต่อการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งครอบครัว โดยที่จะต้องมีระบบการจัดการที่อยู่อาศัย
ส าหรับครอบครัวที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตครอบครัว ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก และมีความปลอดภัย มีระบบ
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สนับสนุนในการดูแลเด็กและครอบครัวในชุมชนที่มีคุณภาพมาตรฐาน รวมทั้งมีระบบสนับสนุนในการ
ท างานที่เอ้ือต่อครอบครัวที่ทุกภาคส่วนการพัฒนาสนับสนุนการจัดสวัสดิการและการส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่ดีในการท างานที่สมดุลระหว่างชีวิตการท างานและชีวิตครอบครัว 

2) ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ครอบครัว และชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน สร้าง
กระบวนการเรียนรู้และพัฒนาทักษะของประชากรให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต 
สร้างความตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาตนเองและการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและพัฒนา
สังคม รวมทั้งสนับสนุนด้านวิชาการและสร้างนวัตกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
คน เพ่ือให้องค์กรเครือข่ายชุมชนมีความเข้มแข็ง และมีกลไกการพัฒนาระดับพ้ืนที่ที่ประชาชน ชุมชน 
องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา เฝ้าระวัง และติดตามการด าเนินงานส่งผลให้การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้อย่างเป็นรูปธรรม การปลูกฝังและพัฒนา
ทักษะนอกห้องเรียน โดยเน้นให้พ่อแม่มีวัฒนธรรมที่ปลูกฝังให้ลูกเพ่ิมพูนทักษะการเรียนรู้ชีวิต ดนตรี 
กีฬา ศิลปะ รวมทั้งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเปิดพ้ืนที่แห่งการเรียนรู้ และจัดกระบวนการเรียนรู้ที่
หลากหลายและเหมาะสม เอ้ือแก่ครอบครัวทุกลักษณะ 

3) พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ที่มีความเชื่อมโยงและบูรณาการ
ข้อมูลด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างภาคีการพัฒนาต่าง ๆ โดยการเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวกับ
การศึกษา การพัฒนาตนเอง สุขภาพ และการพัฒนาอาชีพในตลอดช่วงชีวิต เพ่ือเสริมและสร้าง
ศักยภาพของการด าเนินงานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามพันธกิจของแต่ละหน่วยงานให้มีความ
เข้มแข็งและตอบโจทย์ประเทศ เป็นฐานข้อมูลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถประเมินจุดอ่อน จุดแข็ง และศักยภาพบุคคลของประเทศ น าไปสู่
การตัดสินใจระดับนโยบายและปฏิบัติ เพ่ือพัฒนาคนไทยอย่างมีทิศทางและสอดคล้องกับการพัฒนา
ประเทศไทยในอนาคต รวมถึงข้อมูลที่สนับสนุนการผลิตก าลังแรงงานที่มีทักษะตรงต่อความต้องการ
ของตลาดงานในอนาคต และใช้ประกอบการตัดสินใจในการศึกษาต่อ มีธนาคารคลังสมองเพ่ือรวบรวม
ผู้สูงอายุที่มีความรู้ ประสบการณ์ และทักษะเพ่ือถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และทักษะให้เกิด
ประโยชน์ต่อประเทศชาติ 

เป้าหมายของแผนย่อย 
- ครอบครัวไทยมีความเข้มแข็ง และมีจิตส านึกความเป็นไทย ด ารงชีวิตแบบพอเพียงมากขึ้น 
การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
- ดัชนีครอบครัวอบอุ่น ร้อยละ 75 

 (1.3) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
 ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น ปลูกฝังความเป็นคนดี มีวินัย พัฒนาทักษะความสามารถที่สอดรับกับ
ทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการ
แก้ปัญหาที่ซับซ้อน มีภูมิคุ้มกันต่อปัญหาหรืออาชญากรรมต่าง ๆ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถ
ในการท างานร่วมกับผู้ อ่ืน มีความยืดหยุ่นทางความคิด รวมถึงทักษะด้านภาษา ศิลปะ และ
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ 
ความถนัด และความสนใจ รวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรียนรู้เพ่ือการวางแผนชีวิตและวางแผนทางการ
เงินที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยและน าไปปฏิบัติได้ ตลอดจนการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมต่อกับ
โลกการท างาน รวมถึงทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ มีทักษะชีวิต สามารถอยู่
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ร่วมและท างานกับผู้อ่ืนได้ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม ซึ่งหากมีการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ 
และมีหลักสูตรการศึกษาที่เอ้ือต่อทักษะชีวิต มีการเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต ทักษะชีวิต และทักษะ
อาชีพในหลักสูตร และสร้างการมีงานท าของวัยเรียน/วัยรุ่น จะช่วยให้การพัฒนาเด็กและเยาวชนบังเกิด
ผลสัมฤทธิ์ได ้
 แนวทางการพัฒนา  
 1) จัดให้มีการพัฒนาทักษะที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะด้านการคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ความคิดสร้างสรรค์ การท างานร่วมกับ
ผู้อื่น 
 2) จัดให้มีการพัฒนาทักษะด้านภาษา ศิลปะ และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่
สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ 
 3) จัดให้มีการพัฒนาทักษะในการวางแผนชีวิตและวางแผนการเงิน ตลอดจนทักษะที่
เชื่อมต่อกับโลกการท างาน  
 4) จัดให้มีพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ การบ่มเพาะการเป็น
นักคิด นักนวัตกร และการเป็นผู้ประกอบการใหม่ รวมทั้งทักษะชีวิตที่สามารถอยู่ร่วมและท างานภายใต้
สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม 
 5) ส่งเสริมและสนับสนุนระบบบริการสุขภาพและอนามัยที่เชื่อมต่อกันระหว่างระบบ
สาธารณสุขกับโรงเรียนหรือสถานศึกษา เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพด้านความฉลาดทางเชาวน์ปัญญา และ
ความฉลาดทางอารมณ์ ตลอดจนภูมิคุ้มกันด้านต่าง ๆ ในการด าเนินชีวิตของกลุ่มวัยเรียน/วัยรุ่น  
 เป้าหมายของแผนย่อย  
 วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการ
เรียนรู้ มีส านึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร 
และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
 คะแนนความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาทุนมนุษย์ด้านทักษะ (Skill) ของ World 
Economic Forum (WEF) เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20 
 (1.4) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน ช่วงวัย
แรงงาน เน้นการพัฒนาและยกระดับศักยภาพ ทักษะ และสมรรถนะแรงงานอย่างต่อเนื่อง สอดคล้อง
กับความสามารถเฉพาะบุคคลและความต้องการของตลาดแรงงาน ทั้งทักษะฝีมือ ทักษะด้านเทคโนโลยี 
ทักษะภาษา มีการท างานตามหลักการท างานที่มีคุณค่าเพ่ือสร้างผลิตภาพเพ่ิมให้กับประเทศ  
มีวัฒนธรรมการท างานที่พึงประสงค์ มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะทางการเงินเพ่ือให้สามารถบริหาร
จัดการการเงินของตนเองและครอบครัว มีการวางแผนทางการเงินและมีการออม การรับผิดชอบของ
พ่อแม่ต่อครอบครัว มีการพัฒนาระบบการพัฒนาทักษะ และการอ านวยความสะดวกในการพัฒนาและ
ยกระดับศักยภาพความรู้ ทักษะฝีมือ ความช านาญพิเศษ การเป็นผู้ประกอบการใหม่ และการพัฒนาต่อ
ยอดความรู้ในการสร้างสรรค์งานใหม่ ๆ รวมทั้งมาตรการขยายอายุการท างาน ตลอดจนการดึงดูดกลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญต่างชาติและคนไทยที่มีความสามารถพิเศษในต่างประเทศ ในด้านต่าง ๆ ให้มาสร้างและพัฒนา
ประเทศ ทั้งในรูปแบบการท างานชั่วคราวและถาวรตามความเหมาะสมของเป้าหมายการพัฒนา
ประเทศในช่วงระยะเวลาต่าง ๆ รวมถึงผู้มีความสามารถที่มีศักยภาพสูงด้านต่าง ๆ ลูกหลาน
ชาวต่างชาติที่ก าเนิดในประเทศไทยที่มีความสามารถพิเศษ และการรับเด็กและเยาวชนที่มี
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ความสามารถพิเศษจากทั่วโลก และผู้เชี่ยวชาญที่มีศักยภาพหรือทักษะสูงในสาขาต่าง ๆ ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ควบคู่กับการรักษาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทั้งคนไทยหรื อ
คนต่างชาติที่ก าเนิดในประเทศไทยได้แสดงศักยภาพและใช้ความสามารถในการท าประโยชน์และ 
สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศ นอกจากนี้ ยังต้องค านึงถึงการพัฒนา การปรับเปลี่ยนทัศนคติ และสร้าง
ศักยภาพให้ผู้ที่เคยกระท าผิดสามารถประกอบอาชีพ เป็นก าลังในการพัฒนาประเทศ และอยู่ในสังคม
อย่างสงบสุข 
 แนวทางการพัฒนา 
 1) ยกระดับศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะของคนในช่วงวัยท างานให้มีคุณภาพมาตรฐาน
สอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคลและความต้องการของตลาดงาน รวมทั้งเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
เพ่ือสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจและผลิตภาพเพ่ิมขึ้นให้กับประเทศ 
 2) เสริมสร้างวัฒนธรรมการท างานที่พึงประสงค์ และความรู้ความเข้าใจและทักษะทางการเงิน  
เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงและหลักประกันของตนเองและครอบครัว รวมทั้งสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี
ให้กับวัยท างานผ่านระบบการคุ้มครองทางสังคมและการส่งเสริมการออม 
 3) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะแรงงานฝีมือให้เป็นผู้ประกอบการใหม่ และสามารถ
พัฒนาต่อยอดความรู้ในการสร้างสรรค์งานใหม่ ๆ และมีโอกาสและทางเลือกท างานและสร้างงาน 
 4) ส่งเสริมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญต่างชาติและคนไทยที่มีความสามารถพิเศษในต่างประเทศ ทั้งใน
รูปแบบการท างานชั่วคราวและถาวร เ พ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศ รวมทั้ง
ส่งเสริมสนับสนุนผู้มีความสามารถพิเศษทั้งคนไทยหรือคนต่างชาติที่ก าเนิดในประเทศไทย ให้สามารถ
แสดงศักยภาพและใช้ความสามารถในการท าประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศ ตลอดจนอ านวย
ความสะดวกให้ผู้เชี่ยวชาญในสาขาจ าเป็นหรือขาดแคลนจากต่างประเทศเข้ามาท างานในประเทศไทย 
 5) ส่งเสริมการพัฒนา การปรับเปลี่ยนทัศนคติ และสร้างศักยภาพให้ผู้ที่เคยกระท าผิดสามารถ
ประกอบอาชีพ เป็นก าลังในการพัฒนาประเทศ และอยู่ในสังคมอย่างสงบสุข 
 เป้าหมายของแผนย่อย 
 แรงงานมีศักยภาพในการเพ่ิมผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง ตระหนักในความส าคัญที่จะพัฒนา
ตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้างอาชีพและความ
ต้องการของตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
 ผลิตภาพแรงงาน (ร้อยละต่อปี) ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 2.5 
 (1.5) แผนย่อยการส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุช่วงวัยผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเป็นพลังในการ
ขับเคลื่อนประเทศ ส่งเสริมให้มีการท างานหลังเกษียณผ่านการเสริมทักษะการด ารงชีวิต ทักษะอาชีพใน
การหารายได้ มีงานท าที่เหมาะสมกับศักยภาพ มีการสร้างเสริมสุขภาพ ฟ้ืนฟูสุขภาพ การป้องกัน โรค
ให้แก่ผู้สูงอายุ พร้อมกับจัดสภาพแวดล้อมให้เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ และหลักประกันทางสังคมที่
สอดคล้องกับความจ าเป็นพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต การมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในสังคม ซึ่งหากมีการ
จัดท ากลุ่มอาชีพและตลาดงานที่เหมาะสมเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย มีการเตรียมบุคลากรสูงวัยเข้าสู่งาน 
เพ่ือพัฒนาทักษะความสามารถและส่งเสริมโอกาสการท างานของผู้สูงวัยภายหลังการเกษียณอายุการ
ท างาน การส่งเสริมภูมิปัญญาชุมชน มีมาตรการจูงใจผู้ประกอบการภาคเอกชนเพ่ือส่งเสริมการออมของ
พนักงานในกองทุนประกันสังคม และการสร้างความตระหนักในการเรื่องการรอบรู้ ด้านสุขภาพให้แก่
ผู้สูงอายุ รวมทั้งได้รับการดูแลสุขภาพและมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง รวมถึงมีระบบการดูแลผู้สูงอายุ
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ระยะยาวที่มีความชัดเจนและบูรณาการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถพ่ึงตนเอง
ได้และสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพที่เหมาะสมได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 
 แนวทางการพัฒนา 
 1) ส่งเสริมการมีงานท าของผู้สูงอายุให้พ่ึงพาตนเองได้ทางเศรษฐกิจ และร่วมเป็นพลังส าคัญต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชนและประเทศ รวมทั้งสนับสนุนมาตรการจูงใจทางการเงินและการคลังให้
ผู้ประกอบการมีการจ้างงานที่เหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุ ตลอดจนจัดท าหลักสูตรพัฒนาทักษะในการ
ประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับวัย สมรรถนะทางกาย ลักษณะงาน และส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในการ
ท างานร่วมกันระหว่างกลุ่มวัย 
 2) ส่งเสริมและพัฒนาระบบการออม เพ่ือสร้างหลักประกันความมั่นคงในชีวิตหลังเกษียณและ
หลักประกันทางสังคมท่ีสอดคล้องกับความจ าเป็นพื้นฐานในการด ารงชีวิต 
 3) ส่งเสริมสนับสนุนระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุ พร้อมทั้งจัดสภาพแวดล้อมให้เป็น
มิตรกับผู้สูงอายุ อาทิ สิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจ าวันที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ เมืองที่เป็น
มิตรกับผู้สูงอายุทั้งระบบขนส่งสาธารณะ อาคารสถานที่ พ้ืนที่สาธารณะ และท่ีอยู่อาศัยให้เอ้ือต่อการใช้
ชีวิตของผู้สูงอายุและทุกกลุ่มในสังคม 

เป้าหมายของแผนย่อย 
ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในชีวิต มีทักษะการด ารงชีวิต เรียนรู้พัฒนาตลอดชีวิต 

มีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคม สร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่สังคมเพ่ิมข้ึน  
การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
ร้อยละผู้สูงอายุที่มีศักยภาพมีงานท า และรายได้เหมาะสม เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 ภายในปี 2561 

– 2565 
(2) ประเด็นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

(2.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
เป้าหมายที่ 1. ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างฐานทางเทคโนโลยี และด้าน

โครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศเพ่ิมสูงขึ้น 
เป้าหมายที่ 2. มูลค่าการลงทุนวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ

เพ่ิมข้ึน 
การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
- การจัดอันดับโดยสภาเศรษฐกิจโลกและ สถาบันการจัดการนานาชาติ 1 ใน 30 ภายในปี 

2561 - 2565  
- สัดส่วนมูลค่าการลงทุนวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ(ร้อยละ

ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ) ร้อยละ 1.5 
(2.2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านเศรษฐกิจ  มุ่งเน้นการ

วิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ ยกระดับผลิตภาพการผลิตด้าน
การเกษตร ศักยภาพของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมและบริการที่สามารถใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
ได้จริง โดยส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีบทบาทน า รวมทั้งการสร้างเครือข่ายร่วมกับภาคการศึกษาทั้งใน
ระดับประเทศและนานาชาติ ตลอดจนการพัฒนามาตรฐาน คุณภาพ และการบริการวิเคราะห์ทดสอบที่
เป็นที่ยอมรับตามข้อตกลงระหว่างประเทศเพ่ือให้สามารถรองรับความจ าเป็นของอุตสาหกรรมและ
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บริการของไทยในการส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐานระหว่าง
ประเทศ 
แนวทางการพัฒนา  

1) พัฒนาเกษตรสร้างมูลค่า โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมใน
ภาคการเกษตรเป้าหมายของประเทศ ได้แก่ เกษตรอัตลักษณ์ เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตร
แปรรูป และเกษตรอัจฉริยะ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทั้งในเชิงปริมาณ คุณภาพ และความ
หลากหลายของผลผลิต รวมทั้งเพ่ือยกระดับรายได้ ลดรายจ่ายและลดปัจจัยเสี่ยงในการท าการเกษตร
ให้กับเกษตรกร ตลอดจนรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีประเด็นการ
วิจัยที่ส าคัญ อาทิ การพัฒนาสายพันธุ์พืชและสัตว์ การลดต้นทุนแรงงานและปัจจัยการผลิต การ
พยากรณ์อากาศและวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงเพ่ือการเกษตร การรักษาและแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 
เป็นต้น 

2) พัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคต  โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้
นวัตกรรมในภาคอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ได้แก่ อุตสาหกรรมชีวภาพ อุตสาหกรรมความ
มั่นคง อุตสาหกรรมพลังงาน อุตสาหกรรมดิจิทัล ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ และอุตสาหกรรมอาหาร 
ยา และเครื่องส าอาง โดยมีประเด็นการวิจัยที่ส าคัญ อาทิ ชีววัตถุและวัคซีน สมุนไพร วิทยาการหุ่นยนต์
และระบบอัตโนมัติ ความปลอดภัยไซเบอร์ พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก โครงข่ายพลังงาน
อัจฉริยะ การกักเก็บพลังงาน การบินและอวกาศ การขนส่งระบบราง การเชื่อมต่อของสรรพสิ่ง และ
ข้อมูลขนาดใหญ่  

3) พัฒนาบริการแห่งอนาคต โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมใน
ภาคบริการเป้าหมายของประเทศ ได้แก่ การบริการทางการแพทย์ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ท่ีมีคุณภาพ
อย่างยั่งยืน และการบริการขนส่งและโลจิสติกส์ เพ่ือยกระดับการให้บริการ เพ่ิมทักษะของบุคลากรไทย
ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยมีประเด็นการวิจัยที่ส าคัญ อาทิ ระบบแพทย์ปฐมภูมิ การ
ดูแลผู้สูงอายุ การบริการทางการแพทย์แบบแม่นย า การท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ การท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม และการกระจายสินค้า ระบบโลจิสติกส์อัจฉริยะ 

เป้าหมายของแผนย่อย 
1. ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ สร้างมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้นจากการวิจัยและนวัตกรรมส่งผล

ให้เกิดการขยายตัวเพ่ิมข้ึนจากปัจจุบัน 
2. วิสาหกิจในกลุ่มเป้าหมายด้านเศรษฐกิจที่มีนวัตกรรมเพิ่มขึ้น 
การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
1. อัตราการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการที่สร้างมูลค่า เพ่ิมสูงขึ้นจากการ

วิจัย ร้อยละ 5 ต่อปี 
2. จ านวนวิสาหกิจที่มีนวัตกรรมที่มีสัดส่วนของรายได้จากผลิตภัณฑ์นวัตกรรมต่อรายได้

ทั้งหมดเพ่ิมข้ึน 1 เท่า จากปีฐาน 
(2.3) แผนย่อยของแผนแม่บทฯการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านสังคม เน้นประเด็น

ส าคัญทางสังคมของประเทศที่ต้องใช้การวิจัยและนวัตกรรม เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนสังคมไทย 
ได้แก่ การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่ม ทั้งด้านสุขภาพ การศึกษา และการเข้าถึงบริการ
และสวัสดิการของรัฐ การเตรียมความพร้อมของประชาชนไทยเพ่ือรองรับกระแสโลกาภิวัตน์ของ
วัฒนธรรมโลกที่รวดเร็วขึ้นในยุคดิจิทัล การเข้าสู่สังคมสูงวัย การพัฒนาแรงงานทักษะสูงและเฉพาะทาง 
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การยกระดับแรงงานทักษะต่ า การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าในสังคม ตลอดจนเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ท างานของภาครัฐให้เข้ากับการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในยุคดิจิทัล 

แนวทางการพัฒนา  
1) พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และ

ประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ของประเทศตลอดทุกช่วงวัย (ปฐมวัย วัย
เด็ก วัยเรียน วัยแรงงาน วัยสูงอายุ) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย เพ่ือให้
ประชาชนไทยมีทักษะความรู้ และเป็นก าลังในการพัฒนาประเทศ โดยมีประเด็นการวิจัยที่ส าคัญ อาทิ 
โภชนาการและสุขภาวะในช่วงปฐมวัย การปลูกฝังความเป็นคนดี วินัย และจิตสาธารณะในวัยเรียน การ
พัฒนาทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 ในวัยเรียนและวัยแรงงาน บุคลากรทางการศึกษา 
ครู หลักสูตรและกระบวนการสอน การส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ ระบบบริการสาธารณสุข และ
วิทยาศาสตร์ทางการกีฬา 

2) สร้างความเสมอภาคทางสังคม โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรม
ในการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าในสังคม เพ่ือลดความแตกต่างทางด้านรายได้ รายจ่าย การเข้าถึง
บริการขั้นพ้ืนฐาน และเพ่ิมความเสมอภาคในกระบวนการยุติธรรม โดยมีประเด็นการวิจัยที่ส าคัญ อาทิ 
การจัดการที่ดินท ากิน ระบบหลักประกันสุขภาพของรัฐ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและ
กระจายอ านาจ การเข้าถึงบริการสาธารณะและกระบวนการยุติธรรม 

3) ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา 
และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้มีความทันสมัย ตอบสนอง
ความต้องการและให้บริการประชาชนได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และโปร่งใส โดยมีประเด็นการวิจัยที่
ส าคัญ อาทิ รัฐบาลดิจิทัล ระบบข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ กลไกการพัฒนาในเชิงพ้ืนที่ 

เป้าหมายของแผนย่อย 
คุณภาพชีวิต ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และความเสมอภาคทางสังคมได้รับการยกระดับ

เพ่ิมข้ึน จากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม 
การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
ดัชนีนวัตกรรมเชิงสังคม* (ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ในการยกระดับคุณภาพทางสังคมจาก

ผลการวิจัยฯ) 
(2.4) แผนย่อยของแผนแม่บทฯการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม เน้นประเด็น

ส าคัญทางทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของประเทศที่ต้องใช้การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเป็น
เครื่องมือในการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีที่สร้างเศรษฐกิจฐานชีวภาพอุบัติใหม่ทั้งระบบ
อย่างครบวงจร ส่งเสริมงานวิจัยเพ่ือการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายทาง
ชีวภาพของทรัพยากรทางบก ทางน้ าและทางทะเล รวมทั้ง การจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม และการจัดการก๊าซเรือนกระจก และด้านพลังงานหมุนเวียน 

แนวทางการพัฒนา  
1) ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้

นวัตกรรมในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรทางบก ทางน้ าและทาง
ทะเล เพ่ือให้รักษาความอุดมสมบูรณ์ทางชีวภาพของประเทศ และน าไปใช้ประโยชน์ต่อยอดในเชิง
เศรษฐกิจและสังคม โดยมีประเด็นการวิจัยที่ส าคัญ อาทิ พันธุ์พืชและสัตว์ป่าเฉพาะถิ่นหายาก 
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แหล่งก าเนิดของพันธุ์ไม้ ความหลากหลายชีวภาพและการใช้ประโยชน์ในระบบนิเวศ ธรณีวิทยาทาง
ทะเล การบริหารจัดการประมงทะเล สินแร่  

2) ศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้
นวัตกรรมในการเตรียมความพร้อมและรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก 
โดยมีประเด็นการวิจัยที่ส าคัญ อาทิ ฐานข้อมูลการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การกักเก็บก๊าซเรือน
กระจกในภาคการเกษตรและป่าไม้ การประเมินผลกระทบต่อชุมชนเมือง และภาคการผลิตต่าง ๆ การ
กัดเซาะชายฝั่ง การบริหารจัดการพิบัติภัยทั้งระบบ 

3) พัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรม
ในการพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อม และการจัดการมลพิษ เพ่ือส่งเสริมภาคการผลิตทางเศรษฐกิจที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และควบคุมมลพิษในรูปแบบต่าง ๆ โดยมีประเด็นการวิจัยที่ส าคัญ อาทิ การ
ผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การลดของเสียจากต้นทาง การจัดการขยะมูลฝอย น้ าเสีย 
และของเสียอันตราย การน าของเหลือทิ้งมาใช้ประโยชน์ 

4) พัฒนาการบริหารจัดการน้ า โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมใน
การพัฒนาการบริหารจัดการน้ า เพ่ือให้เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค รวมทั้ง ใช้ในภาคการเกษตร 
อุตสาหกรรม และการรักษาระบบนิเวศ โดยมีประเด็นการวิจัยที่ส าคัญ อาทิ อุทกวิทยาเชิงพ้ืนที่ ระบบ
น้ าชุมชนและเกษตร 

5) พัฒนาการจัดการพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา 
และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านพลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะระบบการกักเก็บพลังงาน และระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ และการน ามาใช้
เพ่ือให้สามารถผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนได้ในสัดส่วนที่สูงขึ้น และการผลิตไฟฟ้าที่มีการกระจาย
ศูนย์มากขึ้น 

เป้าหมายของแผนย่อย 
- การประยุกต์ใช้ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพ่ิมมูลค่าของเศรษฐกิจสีเขียวอย่าง

ยั่งยืนเพิ่มข้ึน 
การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
สัดส่วนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจชีวภาพ ต่อสิทธิบัตร อนุ

สิทธิบัตร สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ทั้งหมด 
(2.5) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านองค์ความรู้พื้นฐาน เน้น

การวิจัยที่สร้างองค์ความรู้พ้ืนฐานเพ่ือการสะสมองค์ความรู้ การต่อยอดไปสู่การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ 
และการต่อยอดไปสู่นวัตกรรมทางเศรษฐกิจหรือนวัตกรรมทางสังคม รวมทั้งการสร้างนวัตกรรมเพ่ือให้
ภาคอุตสาหกรรมสามารถน าไปใช้ประโยชน์โดยตรง ผ่านการสร้างและพัฒนาเทคโนโลยีฐาน เพ่ือให้
ประเทศไทยเป็นผู้น าในระดับนานาชาติ ในงานวิจัยที่ประเทศไทยมีความเข้มแข็ง 

แนวทางการพัฒนา 
1) พัฒนาองค์ความรู้พื้นฐานและเทคโนโลยีฐาน  โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และ

ประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาความรู้พ้ืนฐานและเทคโนโลยีฐาน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการ
แข่งขันในสาขาท่ีประเทศไทยมีความได้เปรียบหรือมีศักยภาพสูง รวมทั้งน าไปใช้ประโยชน์ต่อยอดในเชิง
เศรษฐกิจและสังคม โดยมีประเด็นการวิจัยที่ส าคัญ อาทิ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีวั สดุ นาโน
เทคโนโลยี และเทคโนโลยีดิจิทัล 
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2) พัฒนาองค์ความรู้พื้นฐานทางสังคมและความเป็นมนุษย์ โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา 
และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาองค์ความรู้พ้ืนฐานทางสังคมและความเป็นมนุษย์ เพ่ือสร้างองค์
ความรู้ทางด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ของประเทศ รวมทั้งน าไปใช้ประโยชน์ต่อยอดในเชิง
เศรษฐกิจและสังคม โดยมีประเด็นการวิจัยที่ส าคัญ อาทิ ชุมชนของไทย ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ภาษา 
ดนตรี วรรณกรรมของไทย ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และส านึกในการดูแลรับผิดชอบต่อ
บ้านเมือง มรดกวัฒนธรรม 

3) พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการโดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้
นวัตกรรม เพ่ือสร้างองค์ความรู้และความเป็นเลิศทางวิชาการในด้านที่ประเทศไทยมีศักยภาพแต่ละ
สาขา รวมทั้งเชื่อมโยงให้เกิดเครือข่ายและการน าไปใช้ประโยชน์ต่อยอดในเชิงเศรษฐกิจและสังคม โดย
มีประเด็นการวิจัยที่ส าคัญ อาทิ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ วิศวกรรม วิทยาศาสตร์ข้อมูล วิทยาศาสตร์
ชีวภาพ ประสาทวิทยาศาสตร์และพฤติกรรมการรู้คิด เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมและนโยบายสาธารณะ
ส าหรับเศรษฐกิจยุคใหม่ และสังคมศาสตร์และสหสาขาวิชากับนโยบายสาธารณะในโลกยุคอุตสาหกรรม
ยุคที่ 4 

เป้าหมายของแผนย่อย 
- ประเทศไทยมีขีดความสามารถของเทคโนโลยีฐานทั้ง 4 ด้านทัดเทียมประเทศที่ก้าวหน้าใน

เอเชีย 
การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
อันดับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีวัสดุ นาโนเทคโนโลยี และเทคโนโลยี

ดิจิทัล อันดับ 1 ใน 20 ของประเทศท่ีก้าวหน้าในเอเชีย 
(2.6) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ด้านปัจจัยสนับสนุนในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เน้น

การพัฒนาปัจจัยสนับสนุน อาทิ โครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม ระบบบริหารจัดการงานวิจัยเพ่ือน าไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม การพัฒนา
มาตรการแรงจูงใจเพ่ือส่งเสริมให้ภาคเอกชนลงทุนวิจัยและนวัตกรรม การเพ่ิมจ านวนบุคลากรวิจัยและ
นวัตกรรมในภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคเอกชน รวมทั้งการพัฒนามาตรฐาน ระบบคุณภาพ และ
การวิเคราะห์ทดสอบ 

แนวทางการพัฒนา  
1) พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย เพ่ือบูรณาการระบบวิจัยและ นวัตกรรมของประเทศ 

โดยให้มีหน่วยงานเท่าที่จ าเป็น มีบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจน ไม่ซ้ าซ้อน อาทิ ด้านนโยบาย วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม การให้ทุนวิจัยและนวัตกรรม การท าวิจัยและสร้างนวัตกรรม การสนับสนุน ตรวจ
วิเคราะห์และรับรองมาตรฐาน และการจัดการความรู้จากงานวิจัยและนวัตกรรม 

2) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
สมัยใหม่ที่จ าเป็นต่อการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศที่ส าคัญ ได้แก่ ห้องปฏิบัติการ
วิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทาง สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ฐานข้อมูลและดัชนีด้าน
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ระบบสารสนเทศกลางเพ่ือเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านการ
วิจัยและนวัตกรรม ในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งแนวทางการพัฒนาฐานข้อมูลและระบบ
สารสนเทศกลาง ภายใต้กรอบเงื่อนไข กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ความลับทางการค้า 
สิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์ โดยการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ สถาบันการศึกษา 
และภาคเอกชน โดยบูรณาการความสามารถของนักวิจัยภายใต้สังกัดต่าง  ๆ เพ่ือท างานวิจัยด้าน
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วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสมัยใหม่ในประเด็นที่มุ่งเน้น ได้แก่ เทคโนโลยีที่ ช่วยให้เกิดการรับส่งข้อมูลได้
อย่างรวดเร็วและละเอียดมากขึ้น เทคโนโลยีที่ช่วยให้จัดเก็บข้อมูลได้ยาวนานและใช้พ้ืนที่น้อย 
เทคโนโลยีหุ่นยนต์ขนาดเล็กที่ออกแบบและควบคุมให้สามารถท าหน้าที่ได้ตามภารกิจ ระบบหรือ
ชิ้นส่วนทางวิศวกรรมที่เลียนแบบสิ่งมีชีวิตเพ่ือท าหน้าที่แทน เป็นต้น ให้มีความเป็นเลิศเฉพาะทาง  

3) พัฒนามาตรฐาน ระบบคุณภาพ และการวิเคราะห์ทดสอบที่เป็นที่ยอมรับตามข้อตกลง
ระหว่างประเทศและสอดรับกับความจ าเป็นของอุตสาหกรรมปัจจุบัน เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมที่ใช้ใน
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพ่ือให้สามารถส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและความปลอดภัยตาม
มาตรฐานระหว่างประเทศ หรือความต้องการเฉพาะที่ผู้ซื้อก าหนด อันจะท าให้สินค้าและบริการนั้น
สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก 

4) ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยี การวิจัยพัฒนา การออกแบบและวิศวกรรม รวมทั้งการ
พัฒนากระบวนการและผลิตภัณฑ์ โดยด าเนินงานในลักษณะของการเป็นหุ้นส่วนกันระหว่างผู้ใช้
เทคโนโลยี ผู้ให้บริการเทคโนโลยี ทั้งในภาครัฐและเอกชน กับกลุ่มนักวิจัย และบูรณาการความ
เชี่ยวชาญกับหน่วยงานอ่ืน ๆ ได้อย่างคล่องตัว รวมทั้งใช้กลไกความร่วมมือกับต่างประเทศ และสร้าง
มาตรการจูงใจผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศและต่างประเทศเพ่ือร่วมกันวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชั้นแนวหน้า 
ให้มีความทันสมัยสอดรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในอนาคต ตอบสนองความต้องการของประเทศได้
อย่างทันท่วงทีและสามารถใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์เพ่ือเพ่ิมระดับผลิตภาพ ลดต้นทุน เกิดผลตอบสนอง
ต่อการลงทุนสูง และมีผลการวิจัยตามความต้องการของอุตสาหกรรมได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน 

5) การเพิ่มจ านวนและคุณภาพบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือผลิต (เชิงปริมาณ) และ
พัฒนาศักยภาพ (เชิงคุณภาพ) ของบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมของประเทศที่สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์
ชาติให้เพียงพอทั้งภาคการผลิต บริการ สังคมและชุมชน เพ่ือรองรับการเพ่ิมขีดความสามารถใน การ
แข่งขันของประเทศด้วยการวิจัยและนวัตกรรม และเตรียมความพร้อมส าหรับการเปลี่ยนแปลงใน
อนาคต 

6) การพัฒนามาตรฐานและจริยธรรมการวิจัย โดยมุ่งเน้นการก าหนด มาตรการหลักเกณฑ์
ในการด าเนินงานวิจัยซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการที่เหมาะสม อาทิ มาตรฐานการ
วิจัยในมนุษย์ มาตรฐานการเลี้ยงและใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ มาตรฐานความ ปลอดภัย
ห้องปฏิบัติการ มาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ด้านนาโนเทคโนโลยี 
มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับนักวิจัย มาตรฐานผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินข้อเสนอการวิจัย มาตรฐานการ
เผยแพร่ ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ มาตรฐานการจัดสรรสิทธิประโยชน์จากทรัพย์สินทาง
ปัญญาที่ได้จาก การวิจัย จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ และจริยธรรมส าหรับผู้ประเมิน
โครงการวิจัย ผลงานวิชาการ และผลงานวิจัย 

เป้าหมายของแผนย่อย 
1. จ านวนโครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จ าเป็นต่อการพัฒนา

ประเทศเพ่ิมข้ึน 
2. สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐเพ่ิมข้ึน 
การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
- อัตราจ านวนโครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จ าเป็นต่อการพัฒนาเพ่ิมขึ้น

ประเทศ ร้อยละ 10 สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐ 70:30 
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(3) ประเด็น พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 
(3.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
เป้าหมายที่ 1. ประเทศไทยมีขีด ความสามารถในการแข่งขัน สูงขึ้น เกิดศูนย์กลางความเจริญ

ทางเศรษฐกิจและสังคม ในทุกภูมิภาคของประเทศ เพ่ือกระจายความเจริญ ทางด้านเศรษฐกิจและ
สังคม 

เป้าหมายที่ 2. ประเทศไทยมีพ้ืนที่มีแผนผัง ภูมินิเวศเพ่ือเป็นกรอบในการ พัฒนาเมืองน่าอยู่ 
ชนบท มั่นคง เกษตรยั่งยืน และ อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ รวมทั้ ง ผังพ้ืนที่อนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติ 
แหล่งโบราณคดี 

เป้าหมายที่ 3. ช่องว่างความเหลื่อมล้ าระหว่างพ้ืนที่ลดลง 
การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
1. มูลค่าการลงทุนในเมือง เป้าหมายเพิ่มขึ้นร้อยละ 25 ภายในปี 2561 – 2565 
2. แผนผังภูมินิเวศระดับภาค จ านวน 1 ภาค ภายในปี 2561 – 2565 
3. สัดส่วน GPP per capita ของจังหวัดร้อยละ 20 สุดท้ายที่รวยที่สุด ต่อ GPP per capita 

ของจังหวัดร้อยละ 20 แรกที่จนที่สุด  
(3.2) แผนย่อยการพัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มี

การบริหารจัดการตามแผนผังภูมินิเวศอย่างยั่งยืน 
จัดท าและพัฒนาระบบการเชื่อมโยง จัดการ และวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ เพ่ือการจัดท า

แผนผังภูมินิเวศระดับประเทศ รวมถึงสนับสนุนการบริหารจัดการตามศักยภาพของภูมินิเวศ จัดท า
แผนผังภูมินิเวศของพ้ืนที่ตามเกณฑ์และมาตรฐานการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การจัดการสิ่งแวดล้อม 
พร้อมทัง้การจัดท าผังเมืองและชนบท ตามเกณฑ์มาตรฐานและองค์ประกอบของผังเมืองรวม การจัดท า
แผนผังพ้ืนที่เขตเกษตรเศรษฐกิจ แผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก การจัดท าผังพ้ืนที่
อุตสาหกรรมตามเกณฑ์มาตรฐาน ตลอดจนตัวชี้วัดเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการจัดท าผังพ้ืนที่
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งโบราณคดี ครอบคลุมถึงการสงวนรักษา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทางสถาปัตยกรรม และศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพ้ืนถิ่นบนฐาน
ธรรมชาติ และฐานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนก าหนดให้ภาครัฐเป็นแกนกลางในการให้ความรู้ ประสาน และ
บูรณาการทุกภาคส่วนในการเพ่ิมและรักษาพ้ืนที่สีเขียว เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้ในภาพรวมของประเทศ การ
ฟ้ืนฟูระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ พร้อมกับการปรับปรุงกฎหมายและบังคับใช้เรื่องการ
ใช้ประโยชน์ของชุมชนในพื้นที่ป่าอย่างสมดุล การพัฒนากลไกค่าตอบแทนการให้บริการของระบบนิเวศ 
และการสงวนรักษาอนุรักษ์ และฟ้ืนฟู แหล่งโบราณคดี มรดกทางสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม  
อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพ้ืนถิ่นอย่างยั่งยืน 

แนวทางการพัฒนา 
1. จัดท าฐานข้อมูลที่ใช้ได้ทุกหน่วยงานร่วมกัน ด้านการพัฒนาพื้นที่ เ มือง ชนบท 

เกษตรกรรมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และพื้นที่อนุรักษ์ โดยก าหนดให้จังหวัดเป็นฐานในการพัฒนาเชิง
พ้ืนที่ โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพ้ืนที่เป็นผู้เลือกและตัดสินใจในการจัดท าแผนผังต่าง ๆ อาทิ เมืองน่าอยู่ 
ชนบทมั่นคง เกษตรยั่งยืนและปลอดภัย อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ พ้ืนที่พิเศษเพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติ แหล่งโบราณคดี มรดกทางสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์และวิถีชีวิตพ้ืนถิ่น
อย่างยั่งยืน เป็นต้น และจัดท าและพัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีการเชื่อมโยง จัดการ และวิเคราะห์
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ข้อมูลส าหรับเป็นฐานข้อมูลในการจัดท า และสนับสนุนการบริหารจัดการแผนผังภูมินิเวศระดับประเทศ 
จังหวัดและชุมชน 

2. จัดท าแผนผังภูมินิเวศของพ้ืนที่ ตามเกณฑ์และมาตรฐานการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การ
จัดการสิ่งแวดล้อม การก าหนดเขตพ้ืนที่แนวกันชน โดยมีสัดส่วนของพ้ืนที่ป่า พ้ืนที่เกษตร พ้ืนที่ชนบท 
พ้ืนที่เมือง และพ้ืนที่อุตสาหกรรม ที่เหมาะสม โดยจัดท าแผนผังภูมินิเวศของพ้ืนที่ตามความเหมาะสม
ของการใช้พ้ืนที่ทางภูมินิเวศ เกณฑ์และมาตรฐานการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการจัดการ
สิ่งแวดล้อม โดยก าหนดเขตพ้ืนที่ส าหรับเป็นพ้ืนที่วางแผนผังภูมินิเวศ โดยใช้เขตพ้ืนที่ลุ่มน้ า 25 ลุ่มน้ า 
เป็นขอบเขตของภูมินิเวศ พิจารณาและสรุปศักยภาพและข้อจ ากัดในการใช้พื้นที่ โดยก าหนดจากความ
เหมาะสมของการใช้พ้ืนที่ทางภูมินิเวศ และจัดท าแผนผังความเหมาะสมในการใช้พ้ืนที่ทางภูมินิเวศ
อย่างยั่งยืนของแต่ละจังหวัด โดยเฉพาะส าหรับเมืองน่าอยู่ ชนบทมั่นคง เกษตรยั่งยืนและปลอดภัย 
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งโบราณคดี มรดกทาง
สถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์และวิถีชีวิตพ้ืนถิ่น 

3. ให้ความรู้ ประสาน และบูรณาการทุกภาคส่วนในการเพิ่มและรักษาพื้นที่สีเขียว พ้ืนที่ป่า
ไม้ในภาพรวมของประเทศ ฟ้ืนฟูระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ โดยจัดให้มีหน่วยงาน/
องค์กรที่จัดตั้งโดยภาครัฐ เพ่ือให้ความรู้ ประสาน และบูรณาการภาคส่วนในการติดตามการพัฒนาพ้ืนที่
ทั้งในระดับจังหวัด ระดับลุ่มน้ า และระดับประเทศ 

4. ปรับปรุงกฎหมายและบังคับใช้เรื่องการใช้ประโยชน์ของชุมชนในพื้นที่ป่าอย่างสมดุล  
โดยปรับปรุงกฎหมายและบังคับใช้เรื่องการใช้ประโยชน์ของชุมชนในพื้นท่ีป่าอย่างสมดุล 

5. พัฒนาและส่งเสริมกลไกการให้บริการของระบบนิเวศ และการสงวนรักษา อนุรักษ์และ
ฟื้นฟูแหล่งโบราณคดี มรดกทางสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพื้นถิ่น
อย่างยั่งยืน โดยจัดให้มีมาตรการชดเชยและแรงจูงใจในการด าเนินการ เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้ จัดการใช้
ประโยชน์ของชุมชนในพ้ืนที่ป่า และส่งเสริมกลไกคาร์บอนเครดิตและกลไกการจ่ายค่าตอบแทนการ
ให้บริการของระบบนิเวศ รวมทั้งจัดให้มีการสงวนรักษา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สภาพแวดล้อมและพ้ืนที่แหล่ง
ธรรมชาติ แหล่งศิลปกรรม ในทุกมิติ ทั้งด้านกายภาพ เศรษฐกิจ วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม 
เพ่ืออนุรักษ์มรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน โดยการศึกษา ส ารวจ วิ จัย จัดท านโยบาย 
ยุทธศาสตร์ แผน ผังสนับสนุนให้มีมาตรการควบคุมและมาตรการส่งเสริมจูงใจทั้งด้านกฎหมายและด้าน
เศรษฐศาสตร์ ส่งเสริมกลไกการมีส่วนร่วมในระดับท้องถิ่น พัฒนาระบบการสร้างองค์ความรู้ สร้าง
เครือข่าย ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนเพ่ิมและรักษาพ้ืนที่สีเขียว เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้ใน
ภาพรวมของประเทศ ฟ้ืนฟูระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ 

เป้าหมายของแผนย่อย  
เมืองมีระบบจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมและได้มาตรฐาน  ความ

ยั่งยืนทางภูมินิเวศ ภูมิสังคม และภูมิวัฒนธรรม 
การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
จ านวนเมืองคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในเมืองอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  5 เมือง (กรุงเทพและ

ปริมณฑล เชียงใหม่ ขอนแก่น สงขลา และภูเก็ต) ภายในปี 2561 – 2565 ความยั่งยืนทางภูมินิเวศ 
ภูมิสังคม และภูมิวัฒนธรรม พ้ืนที่ที่มีการด าเนินการสงวนรักษา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทางสถาปัตยกรรม และศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพ้ืนถิ่นบนฐาน
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ธรรมชาติและฐานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนในพ้ืนที่ อย่างน้อยใน 3 จังหวัด ของ 1 ภาค ภายในปี 2561 
– 2565 
(4) ประเด็น การท่องเที่ยว 

(4.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
เป้าหมายที่ 1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้านการท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมใน

ประเทศเพ่ิมข้ึน 
เป้าหมายท่ี 2. รายได้จากการท่องเที่ยวของเมืองรองเพ่ิมขึ้น 
เป้าหมายที่ 3. ความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยดีขึ้น 
การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท  
สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้านการท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 

เพ่ิมขึ้นร้อยละ 21 และสัดส่วนรายได้จากการท่องเที่ยวของเมืองหลักและเมืองรอง 85:15 รวมทั้ง
อันดับขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย โดย Travel &Tourism 
Competitiveness Index (TTCI) อยู่ในอันดับ 30 แรกของโลก ในปี 2565 

(4.2) แผนย่อยการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม 
แนวทางการพัฒนา 
1) สร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการบนฐานของทุนทางวัฒนธรรมและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ได้แก่ แหล่งอุทยานประวัติศาสตร์ เมืองมรดกโลก โบราณสถาน 
เมืองเก่า ย่านการค้า วิถีชีวิตลุ่มน้ า สินค้าชุมชน อาหารไทย และแพทย์แผนไทย เพ่ือน ามาสร้างสรรค์
คุณค่าและมูลค่าผ่านองค์ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี และการออกแบบเพ่ือสร้างสรรค์เป็นสินค้า
รวมถึงการพัฒนากิจกรรมและบริการรูปแบบใหม่ ๆ ให้กับนักท่องเที่ยว เช่น การท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
การท่องเที่ยวโดยชุมชน การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยววิถีพุทธ การท่องเที่ยวกลุ่มมุสลิม เป็นต้น 

2) พัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอ้ือต่อการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์เพ่ือน ามาพัฒนาต่อยอด
สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว ได้แก่ การส่งเสริมการวิจัยพัฒนาและการออกแบบ การสร้าง
นวัตกรรม การส่งเสริมการลงทุน การสร้างเครือข่ายวิสาหกิจการท่องเที่ยว การสื่อสารและการคมนาคม 
การพัฒนาระบบฐานข้อมูล การส่งเสริมการตลาดและการสร้างเรื่องราวเพ่ือบอกเล่านักท่องเที่ยว เป็นต้น 

3) เสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เพ่ือให้มี
ทักษะและองค์ความรู้ในธุรกิจตลอดห่วงโซ่อุปทานของการท่องเที่ยว ทั้งด้านการออกแบบ การวิจัยและ
พัฒนา การสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยี การบริหารจัดการธุรกิจและการตลาด เพ่ือสร้างความแตกต่าง
และความโดดเด่นของสินค้าและบริการ ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดท่องเที่ยว 

4) ส่งเสริมการจดทะเบียน การคุ้มครอง การใช้ทรัพย์สินทางปัญญาและภูมิปัญญาเพ่ือ
สนับสนุนการพัฒนาต่อยอดไปสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และการเป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยว
ของภูมิภาค ได้แก่ แหล่งประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมไทย มรดกทางวัฒนธรรม กิจกรรมและสินค้า
ของชุมชน อาหารไทย และการแพทย์แผนไทย  

5) ส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวโดยการน าเสนอเอกลักษณ์ของประเทศไทยและของแต่ละ
ท้องถิ่นให้เป็นที่เข้าใจในเวทีโลก ผ่านสื่อสร้างสรรค์และนวัตกรรมทางสื่อต่าง ๆ รวมทั้งการส่งเสริมการ
สื่อสารเรื่องราวอันเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละภูมิภาคและจังหวัดต่าง ๆ ผ่านการพัฒนาแบรนด์และการ
สื่อสารเรื่องราวอย่างสร้างสรรค์ผ่านช่องทางการตลาดที่เป็นที่นิยมในกลุ่มเป้าหมาย 
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เป้าหมายของแผนย่อย เมืองและชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และ
วัฒนธรรมเพิ่มขึ้น 

การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
จ านวนเมืองและชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพ่ิมขึ้น 1 เมือง 

2.2.2 แผนการปฏิรูปประเทศ (ด้านการศึกษา) 
1) กิจกรรมปฏิรูปท่ี 3 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
1.1) เป้าหมายกิจกรรม 

เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป  
เป้าหมาย กลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพ 

มาตรฐาน  
1.1.1) กลไกและระบบการผลิต คัดกรองครูและบุคลากรทางการศึกษาและอาจารย์ ให้มี
คุณภาพและประสิทธิภาพ  
(1) มีรูปแบบ กระบวนการคัดเลือกนิสิต/นักศึกษาครู ที่มีประสิทธิภาพ เที่ยงตรง และลดความ
เหลื่อมล้ า 
(2) มีหลักสูตรการผลิตครูที่เป็นเลิศและมีรูปแบบกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  

ตามความต้องการและความจ าเป็นตามบริบทของสาขาวิชาและพ้ืนที่  
(3) มีกรอบมาตรฐานและตัวชี้วัดสมรรถนะอาจารย์สถาบันผลิตครู และครูพ่ีเลี้ยงในโรงเรียน

หรือสถานฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านวิชาชีพครู เพ่ือน าไปสู่การประเมินมาตรฐาน การปฏิบัติงานและ
สมรรถนะ และการวิเคราะห์และพัฒนาสมรรถนะอาจารย์สถาบันผลิตครูและครูพ่ีเลี้ยงตามความ
ต้องการจ าเป็น  
1.2) ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนและวิธีการด าเนินการปฏิรูปกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(อว.) จะเป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักในการท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการ 
ดังนี้  

1.2.1) ด้านกลไกและระบบการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ  
(1) ขั้นตอนที่ 1 การพัฒนารูปแบบกระบวนการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เข้า

เรียนครูและการพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินคุณลักษณะความเป็นครู ระยะเวลาด าเนินการ 10 
เดือน (มกราคม - ตุลาคม 2565)  

(2) ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรผลิตครูตามสาขาวิชาและบริบทพ้ืนที่เพ่ือสร้าง
ความเป็นเลิศ ระยะเวลาด าเนินการ 1 ปี (มกราคม – ธันวาคม 2565)  

(3) ขั้นตอนที่ 3 การศึกษาและพัฒนารูปแบบกระบวนการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพครูและ
ระบบการนิเทศการศึกษาและการสอนงานของครูพ่ีเลี้ยงเพ่ือเตรียมครูที่มีคุณภาพและ ประสิทธิภาพ 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ปี 9 เดือน (มกราคม 2564 – กันยายน 2565)  

(4) ขั้นตอนที่ 4 ศึกษาวิเคราะห์และก าหนดสมรรถนะ และการพัฒนามาตรฐาน และชี้วัด
สมรรถนะอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิชาชีพครูของสถาบันผลิตครู และการพัฒนาอาจารย์ประจ า 
หลักสูตรให้มีสมรรถนะ ระยะเวลาด าเนินการ 1 ปี 9 เดือน (มกราคม 2564 – กันยายน 2565)  
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(5) ขั้นตอนที่ 5 การพัฒนารูปแบบและหลักเกณฑ์การประเมินสมรรถนะอาจารย์ ประจ า
หลักสูตรวิชาชีพครูของสถาบันผลิตครู ระยะเวลาด าเนินการ 1 ปี (มกราคม – ธันวาคม 2565)  

(6) ขั้นตอนที่ 6 การศึกษาวิเคราะห์และก าหนดสมรรถนะและการพัฒนา มาตรฐานและ
ตัวชี้วัดสมรรถนะครูพ่ีเลี้ยงในโรงเรียนหรือสถานฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านวิชาชีพครู และการพัฒนา
ครูพ่ีเลี้ยงให้มีสมรรถนะ ระยะเวลาด าเนินการ 1 ปี 9 เดือน (มกราคม 2564 – กันยายน 2565)  

(7) ขั้นตอนที่ 7 การพัฒนารูปแบบและหลักเกณฑ์ประเมินมาตรฐานสมรรถนะครูพ่ีเลี้ยงใน
โรงเรียนหรือสถานฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านวิชาชีพครู ระยะเวลาด าเนินการ 1 ปี (มกราคม - 
ธันวาคม 2565) 
2) กิจกรรมปฏิรูปท่ี 5 การปฏิรูปบทบาทการวิจัยและระบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาประเทศไทยออกจากกับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน 
2.1) เป้าหมายกิจกรรม 

เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป 
2.1.1) เป้าหมาย 
(1) การสนับสนุนการพัฒนาก าลังคนเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาประเทศไทยออกจากกับดักรายได้

ปานกลางอย่างยั่งยืนระบบการอุดมศึกษาจ าเป็นต้องด าเนินการปรับบทบาทในกระบวนการผลิตและ
พัฒนาก าลังคนที่มีคุณภาพรองรับการพัฒนาประเทศผ่านการยกระดับการพัฒนาทักษะและการเรียนรู้
ตลอดชีวิต (Life-Long Learning) เพ่ือการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ประกอบด้วย
กลไกส าคัญ 3 ประการได้แก่ 1) การศึกษาแบบ Cooperative and Work Integrated Education  
2) การจัดการเรียนรู้แบบ Module-Based Learning และ 3) การจัดการเรียนรู้ที่เน้น Re-skill Up-
skill New-skill โดยทั้งหมดนี้ จะต้องด าเนินการใน 7 เรื่อง โดยด าเนินการในระดับส่วนกลาง และ
ระดับสถาบันอุดมศึกษา 

(2) การสนับสนุนงานวิจัยเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาประเทศไทยออกจากกับดักรายได้ปานกลาง
อย่างยั่งยืนระบบการอุดมศึกษาจ าเป็นต้องปฏิรูประบบการวิจัยและนวัตกรรมทั้งระบบตั้งแต่การพัฒนา
ระบบการจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรมในสาขาที่มีความส าคัญของประเทศ 
การเชื่อมโยงกระบวนการก าหนดยุทธศาสตร์การวิจัยของประเทศจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจาก
กระบวนการวิจัยและนวัตกรรมสู่กระบวนการบริหารจัดการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบวิจัยของ
ประเทศในทุกระดับ โดยมีเป้าหมายรวมไปถึงการยกระดับขีดความสามารถด้านนวัตกรรมให้กับ
ผู้ประกอบการและชุมชน เพ่ือให้มีความสามารถในการใช้นวัตกรรมในการยกระดับการด าเนินงานและ
รวมไปถึงความสามารถการท าวิจัยและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน 

(3) การปฏิรูประบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการสร้างความเชื่อมั่นและการ
สนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาจากทุกภาคส่วนในประเทศไทยระบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษาทั้ง
ในระดับสถาบันและระดับหน่วยงานภายในของสถาบัน อาทิ ระบบการสรรหาอธิการบดี กรรมการสภา
มหาวิทยาลัย และระบบการสรรหาคณบดี จ าเป็นต้องได้รับการปรับปรุงให้มีระบบธรรมาภิบาล โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ เป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาคมทั้งในมหาวิทยาลัยและของประชาชน
ไทย เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาของไทยได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนในสังคมไทยในการปฏิบัติ
ภารกิจได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน 
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2.1.2) ตัวชี้วัด 
(1) มีแนวทางการพัฒนาระบบการคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือลดความเหลื่อม

ล้ าในโอกาสการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของประชากรที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส และ
ส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน หรือการเทียบโอนประสบการณ์/ความรู้ 

(2) เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาร่วมกันวิจัยพัฒนานวัตกรรมระบบการเรียนรู้ดิจิทัล (Digital 
Learning Platform) ที่สามารถสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตในทุกระดับการศึกษาแก่ประชาชนไทย
ทุกคนได้โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย รวมทั้งระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) ที่สามารถให้คุณวุฒิฉบับ
ย่อยกับผู้เรียนและสะสมเพื่อเทียบโอนเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการจบการศึกษาจนส าเร็จระดับปริญญาได้ 

(3) มีแนวทางการพัฒนางานวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาประเทศ
ไทยออกจากกับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืนภายใน 20 ปี 

(4) มีแนวทางการปรับปรุงระบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษา รวมถึงหน่วยงานภายใน
ของสถาบันอุดมศึกษา 
2.2) ขั้นตอนและวิธีการการด าเนินการปฏิรูป 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จะเป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบ
หลักในการท างานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการ ดังนี้ 

2.2.1) ขั้นตอนที่ 1 ส ารวจและวิเคราะห์สภาพสถานการณ์ปัจจุบัน และก าลังการผลิตของ
สถาบันอุดมศึกษาโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ Lifelong-Learning ซึ่งประกอบด้วย 1) การศึกษาแบบ 
Cooperative and Work Integrated Education 2) การจัดการเรียนรู้แบบ Module-Based Learning 
และ 3) การจัดการเรียนรู้ที่เน้น Re-skill Up-skill New-skill (ร่วมกับคณะกรรมการการอุดมศึกษา : 
กกอ.) ตลอดจนการวางแผนการด าเนินงานและการก าหนดผู้รับผิดชอบเป็นเจ้าภาพ และการก าหนด
เป้าหมายการด าเนินงานด าเนินการทุกส่วน 

การด าเนินการระดับส่วนกลาง 
(1) วางแผนการด าเนินงานและก าหนดผู้รับผิดชอบเป็นเจ้าภาพในการด าเนินงานทุกส่วน 

รวมทั้งการก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดที่เห็นภาพร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ที่รับผิดชอบ 
(2) ปรับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาก าลังคน ก าหนดหลักเกณฑ์การจัดสรร

งบประมาณให้แก่สถาบันอุดมศึกษาโดยอิงตามความต้องการก าลังคน (Demand-side Financing)  
ทั้งความต้องการจากภาคการผลิตและบริการ และความต้องการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  
ทั้งในส่วนของการจัดการศึกษาส าหรับผู้ เรียนในวัยเรียนในระบบปกติและการจัดการเรียน รู้ / 
การฝึกอบรมฝีมือ (Reskill/ Upskill/ New Skill) ส าหรับผู้เรียนวัยท างาน โดยเฉพาะหลักสูตรที่เป็น
แบบ Module-based และ CWIE ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างแท้จริง 

(3) ปรับมาตรฐานการศึกษาให้ยืดหยุ่น และรองรับการจัดการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ ตลอดชีวิต 
โดยเฉพาะที่เป็นแบบ Module-Based แบบ CWIE ซึ่งอาจแตกต่างไปจากการศึกษาในรูปแบบปกติและ
อาจใช้กลไก Sandbox ให้เกิดประโยชน์ (มาตรา 69 พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562) 

(4) การวิเคราะห์ความต้องการและจัดท าแผนการพัฒนาก าลังคน ต้องมีกลไกการก าหนดความ
ต้องการก าลังคน (Demand Identification) เพ่ือน าไปสู่การจัดท าแผนการผลิตและพัฒนาก าลังคน
ระดับอุดมศึกษาในสาขาวิชาหรือสาขาอาชีพ ทั้งการจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนในวัยเรียนในระบบปกติ
และการจัดการเรียนรู้/การฝึกอบรมฝีมือ (Reskill/ Upskill/ New Skill) ส าหรับผู้เรียนวัยท างาน 
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ระดับสถาบันอุดมศึกษา 
(1) สนับสนุนให้เกิด Active Learning/ CWIE ทั้งระบบ สถาบันอุดมศึกษาจัดการเรียนการ

สอนที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์  เช่น Active Learning และ/หรือ Cooperative and Work Integrated 
Education (CWIE) 

(2) สนับสนุนให้เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาร่วมกันวิจัยพัฒนานวัตกรรมระบบการเรียนรู้ดิจิทัล 
(Digital Learning Platform) ที่สามารถสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตในทุกระดับการศึกษาแก่
ประชาชนไทยทุกคนได้โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 

(3) พัฒนาระบบ Module-based และ/หรือ Micro Credential พร้อมกับการพัฒนาระบบ 
Credit Bank ทั้งภายในสถาบันอุดมศึกษาและระหว่างสถาบันอุดมศึกษาที่สามารถให้คุณวุฒิฉบับย่อย
กับผู้เรียนและสะสมเพื่อเทียบโอนเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการจบการศึกษาระดับปริญญาได้ 

(4) พัฒนาระบบบริหารจัดการ/สนับสนุน สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาระบบสนับสนุน อาทิ 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงสร้างพื้นฐานการเรียนการสอนที่ทันสมัยและตรงกับความต้องการ 

(5) พัฒนาอาจารย์ด้วยการส่งเสริมการท างานกับภาคการผลิตและบริการสถาบันอุดมศึกษา
สนับสนุนให้บุคลากรท างานร่วมกับภาคการผลิตและบริการอย่างเข้มข้นเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถ
ของอาจารย์และบุคลากรให้มีประสบการณ์ ความรู้และทักษะที่ภาคการผลิตและบริการต้องการ
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ปี 9 เดือน (มกราคม 2564 - กันยายน 2565) 

2.2.2) ขั้นตอนที่ 2 ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ร่วมกันพัฒนาแผนการปฏิรูประบบการคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าใน
โอกาสการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของประชากรที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส และส่งเสริม
การพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน หรือการเทียบโอนประสบการณ์/ความรู้ระยะเวลาด าเนินการ 1 ปี 9 
เดือน (มกราคม 2564 – กันยายน 2565) 

2.2.3) ขั้นตอนที่ 3 ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 
เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันยกร่างแผนการปฏิรูประบบการวิจัย และ
นวัตกรรมในสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาประเทศไทยออกจากกับดักรายได้ปาน
กลางอย่างยั่งยืนภายใน 20 ปี โดยมีเป้าหมายรวมไปถึงการยกระดับขีดความสามารถด้านนวัตกรรม
ให้กับผู้ประกอบการและชุมชน เพ่ือให้มีความสามารถในการใช้นวัตกรรมในการยกระดับการด าเนินงาน
และรวมไปถึงความสามารถการท าวิจัยและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืนระยะเวลาด าเนินการ 1 ปี 9 เดือน (มกราคม 2564 – 
กันยายน 2565) 

2.2.4) ขั้นตอนที่ 4 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกับจัดท าแผนการปฏิรูประบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษารวมถึง
หน่วยงานภายในของสถาบันอุดมศึกษาระยะเวลาด าเนินการ 1 ปี 9 เดือน (มกราคม 2564 – 
กันยายน 2565) 

2.2.5) ขั้นตอนที่ 5 ติดตามและประเมินผล (หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ร่วมกับคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา) ระยะเวลาด าเนินการ 1 ปี 9 เดือน (มกราคม 2564 – กันยายน 
2565) 
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2.2.3 กิจกรรมปฏิรูปท่ีจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) 
1) กิจกรรมปฏิรูปท่ี 3 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
1.1) เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป 

เป้าหมาย กลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพ 
มาตรฐาน  

1.1.1) กลไกและระบบการผลิต คัดกรองครูและบุคลากรทางการศึกษาและอาจารย์ ให้มี
คุณภาพและประสิทธิภาพ  
(1) มีรูปแบบ กระบวนการคัดเลือกนิสิต/นักศึกษาครู ที่มีประสิทธิภาพ เที่ยงตรง และลดความ
เหลื่อมล้ า 
(2) มีหลักสูตรการผลิตครูที่เป็นเลิศและมีรูปแบบกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูตาม

ความต้องการและความจ าเป็นตามบริบทของสาขาวิชาและพ้ืนที่  
(3) มีกรอบมาตรฐานและตัวชี้วัดสมรรถนะอาจารย์สถาบันผลิตครู และครูพ่ีเลี้ยงในโรงเรียน

หรือสถานฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านวิชาชีพครู เพ่ือน าไปสู่การประเมินมาตรฐาน การปฏิบัติงานและ
สมรรถนะ และการวิเคราะห์และพัฒนาสมรรถนะอาจารย์สถาบันผลิตครูและครูพ่ีเลี้ยงตามความ
ต้องการจ าเป็น  
1.2) โครงการที่สนับสนุน  
 1. โครงการพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

2) กิจกรรมปฏิรูปท่ี 5 การปฏิรูปบทบาทการวิจัยและระบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาประเทศไทยออกจากกับดักรายได้ปานกลางอย่างย่ังยืน 
2.1) เป้าหมายกิจกรรม 

เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป 
2.1.1) เป้าหมาย 
(1) การสนับสนุนการพัฒนาก าลังคนเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาประเทศไทยออกจากกับดักรายได้

ปานกลางอย่างยั่งยืน ระบบการอุดมศึกษาจ าเป็นต้องด าเนินการปรับบทบาทในกระบวนการผลิตและ
พัฒนาก าลังคนที่มีคุณภาพรองรับการพัฒนาประเทศผ่านการยกระดับการพัฒนาทักษะและการเรียนรู้
ตลอดชีวิต (Life-Long Learning) เพ่ือการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งประกอบด้วย 
กลไกส าคัญ 3 ประการได้แก่ 1) การศึกษาแบบ Cooperative and Work Integrated Education  
2) การจัดการเรียนรู้แบบ Module-Based Learning และ 3) การจัดการเรียนรู้ที่เน้น Re-skill Up-
skill New-skill โดยทั้งหมดนี้ จะต้องด าเนินการใน 7 เรื่อง โดยด าเนินการในระดับส่วนกลาง และ
ระดับสถาบันอุดมศึกษา 

(2) การสนับสนุนงานวิจัยเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาประเทศไทยออกจากกับดักรายได้ปานกลาง
อย่างยั่งยืนระบบการอุดมศึกษาจ าเป็นต้องปฏิรูประบบการวิจัยและนวัตกรรมทั้งระบบ ตั้งแต่การ
พัฒนาระบบการจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรมในสาขาที่มีความส าคัญของ
ประเทศ การเชื่อมโยงกระบวนการก าหนดยุทธศาสตร์การวิจัยของประเทศจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจาก
กระบวนการวิจัยและนวัตกรรมสู่กระบวนการบริหารจัดการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบวิจัยของ
ประเทศในทุกระดับ โดยมีเป้าหมายรวมไปถึงการยกระดับขีดความสามารถด้านนวัตกรรมให้กับ
ผู้ประกอบการและชุมชน เพ่ือให้มีความสามารถในการใช้นวัตกรรมในการยกระดับการด าเนินงานและ
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รวมไปถึงความสามารถการท าวิจัยและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน 

(3) การปฏิรูประบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการสร้างความเชื่อมั่นและการ
สนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาจากทุกภาคส่วนในประเทศไทย ระบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษา
ทั้งในระดับสถาบันและระดับหน่วยงานภายในของสถาบัน อาทิ ระบบการสรรหาอธิการบดี กรรมการ
สภามหาวิทยาลัย และระบบการสรรหาคณบดี จ าเป็นต้องได้รับการปรับปรุงให้มีระบบธรรมาภิบาล 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาคมทั้ง ในมหาวิทยาลัยและของ
ประชาชนไทย เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาของไทยได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนในสังคมไทยในการ
ปฏิบัติภารกิจได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน 

2.1.2) ตัวชี้วัด 
(1) มีแนวทางการพัฒนาระบบการคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือลดความเหลื่อมล้ า

ในโอกาสการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของประชากรที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส และส่งเสริม
การพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน หรือการเทียบโอนประสบการณ์/ความรู้ 

(2) เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาร่วมกันวิจัยพัฒนานวัตกรรมระบบการเรียนรู้ดิจิทัล (Digital 
Learning Platform) ที่สามารถสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตในทุกระดับการศึกษาแก่ประชาชนไทย
ทุกคนได้โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย รวมทั้งระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) ที่สามารถให้คุณวุฒิฉบับ
ย่อยกับผู้เรียนและสะสม เพ่ือเทียบโอนเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการจบการศึกษาจนส าเร็จระดับปริญญาได้ 

(3) มีแนวทางการพัฒนางานวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาประเทศ
ไทยออกจากกับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืนภายใน 20 ปี 

(4) มีแนวทางการปรับปรุงระบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษา รวมถึงหน่วยงานภายใน
ของสถาบันอุดมศึกษา 
2.2) โครงการที่สนับสนุน  
 1. รูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายเพ่ือการพัฒนาทักษะ และสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
กิจกรรม 4 การศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน 
 2. ระบบงบประมาณการผลิต และพัฒนาก าลังคนในลักษณะ Demand Side Financing 
กิจกรรม : 1. หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ ให้แก่สถาบันอุดมศึกษา โดยอิงตามความต้องการ
ก าลังคน (Demand-side Financing) กิจกรรม : 2 ระบบบริหารจัดการงบประมาณแบบบูรณาการ
เพ่ือมุ่งหวังผลสัมฤทธิ์ด้านการอุดมศึกษา 

2.2.4 ร่าง แผนพัฒนาเศรฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
 องค์ประกอบหลักของการขับเคลื่อนประเทศสู่“เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืน” 
(Hi-Value and Sustainable Thailand) 
องค์ประกอบท่ี 1 มิติภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย 

- หมุดหมายที่ 1 ไทยเป็นประเทศชั้นน าด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง 
- หมุดหมายที่ 2 ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน 
- หมุดหมายที่ 3 ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่ส าคัญของโลก 
- หมุดหมายที่ 4 ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง 
- หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่ส าคัญของ

ภูมิภาค 
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- หมุดหมายที่ 6 ไทยเป็นศูนย์กลางด้านดิจิทัลและอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะของ
อาเซียน 

องค์ประกอบท่ี 2 มิติโอกาสและความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคม 
- หมุดหมายที่ 7 ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถ

แข่งขันได้ 
- หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพ้ืนที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน 
- หมุดหมายที่ 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมที่

เพียงพอ เหมาะสม 
องค์ประกอบท่ี 3 มิติความย่ังยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

- หมุดหมายที่ 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ า 
- หมุดหมายที่ 11 ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ 
องค์ประกอบท่ี 4 มิติปัจจัยผลักดันการพลิกโฉมประเทศ 

- หมุดหมายที่ 12 ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่ง
อนาคต 

- หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน 
 

2.3 แผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวข้อง  
 

2.3.1 ชื่อแผนระดับท่ี 3 แผนการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564 
– 2570 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566 – 2570 ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม  
 

1) วัตถุประสงค์ของแผนที่ แผนการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศ พ.ศ. 
2564 – 2570 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566 – 2570 ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม 
 จากการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญของโลกในมิติต่าง ๆ ทั้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและ
สังคม ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วในยุคโลกาภิวัตน์ สภาพเศรษฐกิจในยุคการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ที่สร้างความท้าทายให้กับตลาดแรงงาน และส่งผล
กระทบโดยตรงกับก าลังคนของประเทศ การจัดการกับสภาพภูมิอากาศ และความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนทิศทางการเมือง ปัจจัยข้างต้นนี้ส่งผลต่อสังคม เศรษฐกิจ
และสิ่งแวดล้อม ประกอบกับแผนและนโยบายของรัฐบาลที่วางทิศทางการพัฒนาของประเทศเป็น 
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” โดยอาศัยศักยภาพของการอุดมศึกษาตามพันธกิจทั้ง 4 ประการ คือ การจัดการ
ศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม การบริการวิชาการแก่สังคม และการทะนุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม เพ่ือน าไปสู่การผลิตบัณฑิตและพัฒนาก าลังคนให้มีทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณที่พอเพียง 
การวิจัยเพื่อสร้างสรรค์องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ ๆ เพ่ือตอบโจทย์ความท้าทาย ปัญหา
ที่ส าคัญและการพัฒนาของประเทศ ผลผลิตที่เกิดจากการอุดมศึกษาดังกล่าวจ าเป็นต้องมีการพัฒนา
ระบบอุดมศึกษาใหม่ โดยการปรับระบบการขับเคลื่อนทั้งระบบ อันได้แก่ยุทธศาสตร์และกลไกการผลิต



แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 26 
 

บัณฑิตและพัฒนาก าลังคนที่มีคุณภาพตอบสนองกับความต้องการของตลาดแรงงาน สมรรถนะและ
ศักยภาพของบุคลากรในระบบอุดมศึกษา ความมั่นคงทางการเงินความพร้อมของเทคโนโลยีดิจิทัล  
ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ ตลอดจนภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชนและสังคม จึงน าไปสู่การ
จัดท าแผนด้านการอุดมศึกษาที่มีเป้าหมายหลัก เพ่ือเป็นกรอบแนวทางด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา 
ในการเป็นรากฐานที่ส าคัญของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน 
และน าประเทศไปสู่การหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลาง (Escaping the Middle – Income Trap) 
2) ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพคน (Capacity Building) 
2.1 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 1 
 1. การจัดการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดช่วงชีวิต (Lifelong Learning) อย่างมีคุณภาพ 
มาตรฐาน และยืดหยุ่นเหมาะสมกับก าลังคนทุกกลุ่มวัย (Enhancing Curriculums for Desired 
Learning Outcomes) 
 2. บัณฑิต/ก าลังคนได้รับการพัฒนาและยกระดับทักษะ (Re Skills Up Skills and New 
Skills) เพ่ือการท างานและการด ารงชีวิต (Soft & Hard Skills & Transversal Skills) ให้มีคุณภาพและ
ปริมาณรองรับการพัฒนาประเทศตามการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก 
 3. บัณฑิต/ก าลังคนมีความตระหนักรู้ ปรับเปลี่ยนวิถีการด ารงชีวิตที่เป็นมิตรเป็นสิ่งแวดล้อม 
รองรับและสอดคล้องเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 4. การสร้างเสริมบุคลากรให้มีศักยภาพสูงและความเชี่ยวชาญเฉพาะศาสตร์ (Enhancement 
of Brainpower & Concentration of Talents 
2.2 แนวทางการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ  
 2.2.1 แนวทางท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดช่วงชีวิต (Lifelong Learning) 
 2.2.2 แนวทางที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและสมรรถนะของก าลังคน (Quality & 
Manpower Competencies Enhancement) 
 2.2.3 แนวทางที่ 3 การสร้างเสริมบุคลากรคุณภาพสูง (Enhancement of Brainpower & 
Concentration of Talents) 
3) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมระบบนิเวศวิจัยอุดมศึกษา (Research Ecosystem Building) 
3.1 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 2  

1. การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมถ่ายทอดและประยุกต์ใช้ (Research 
Innovation and Technology Transfer) เพ่ือความยั่งยืนในมิติทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 

2. ทรัพยากรด้านการวิจัยและพัฒนาในระบบอุดมศึกษามีประสิทธิภาพสามารถสร้างขีด
ความสามารถทั้งทางวิชาการและการน าใช้งานจริง 

3. นิเวศสถาบันอุดมศึกษาเอ้ือต่อการเพ่ิมพูนทักษะผู้ประกอบการและพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจ 
Corporate University, Start-up, Spin-off, Incubator และ Accelerator) รวมถึงระบบทรัพย์สินทาง
ปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีมีประสิทธิภาพส่งต่อผลงานสู่สังคมและเศรษฐกิจ ( Research 
Administration and Support Office) 
3.2 แนวทางการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ 

3.2.1 แนวทางที่ 1 การวิจัยนวัตกรรมและการถ่ายทอดเทคโนโลยี (Research Innovation 
and Technology Transfer) 
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3.2.2 แนวทางท่ี 2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานหรือปัจจัยเอ้ือภายในสถาบันอุดมศึกษาที่ส่งเสริม
การพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม 
4) ยุทธศาสตร์ที่ 3 จัดระบบอุดมศึกษาใหม่ (Higher Education Transformation) 
4.1 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 3 

1. ระบบอุดมศึกษามีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรที่สร้างผลสัมฤทธิ์และคุ้มค่า
ต่อการลงทุนในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา (Performance - Based) โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

2. สถาบันอุดมศึกษามีความเป็นเลิศตามอัตลักษณ์/จุดแข็งเพ่ือให้เกิดคุณภาพในระบบ
อุดมศึกษา และสะท้อนผลลัพธ์ (Outcome - based) สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน/พ้ืนที่/
ประเทศ 

3. สถาบันอุดมศึกษาเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและ
ตอบสนองต่อโลกในศตวรรษท่ี 21 
4.2 แนวทางการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ 

4.2.1 แนวทางที่ 1 การบริหารจัดการ และธรรมาภิบาล (Management and Good 
Governances) 

4.2.2 แนวทางที่ 2 การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาตามอัตลักษณ์ท่ีหลากหลาย (Reinventing University) 
4.2.3 แนวทางท่ี 3 ความม่ันคงทางการเงินในระบบอุดมศึกษา (Financial Security) 
4.2.4 แนวทางท่ี 4 อุดมศึกษาดิจิทัล (Digital Higher Education) 

5) การขับเคลื่อนส าคัญ  
 5.1 นโยบายหลัก (Flagship Policies) ที่ 1 ก าลังคนสมรรถนะและศักยภาพสูง ตอบโจทย์
การพัฒนาอุตสาหกรรมตามโมเดล BCG (ด้านการเกษตรและอาหาร การแพทย์และสุขภาพ  
การท่องเที่ยว และพลังงาน รวมถึงวัสดุ และเคมีชีวภาพ) เพ่ือยกระดับเป็นเศรษฐกิจหมุนเวียน 
(Circular Economy) 
 5.2 นโยบายหลัก (Flagship Policies) ที่ 2 ก าลังคนระดับสูงที่มีทักษะรองรับอุตสาหกรรม
และบริการใหม่แห่งอนาคตเพ่ิมข้ึน 

5.3 นโยบายหลัก (Flagship Policies) ที่ 3 ระบบเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม 
รวมถึง SMEs and IDEs มีความเข้มแข็ง 

5.4 นโยบายหลัก (Flagship Policies) ที่ 4 การรองรับสังคมสูงวัย และการเข้าถึงการเรียนรู้
ตลอดชีวิตโดยสมบูรณ์ 

5.5 นโยบายหลัก (Flagship Policies) ที่ 5 การสร้างความเป็นเลิศ และองค์ความรู้ใหม่ 
ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ 

5.6 นโยบายหลัก (Flagship Policies) ที่ 6 ศูนย์กลางความเชี่ยวชาญระดับนานาชาติ (Hub 
of Talent & Knowledge) 

5.7 นโยบายหลัก (Flagship Policies) ที่ 7 โครงสร้างพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิจัยและนวัตกรรมในสถาบันอุดมศึกษาที่เข้มแข็ง 
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2.3.2 ชื่อแผนระดับที่ 3 ร่าง แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566 – 2570 
ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
1) จุดมุ่งเน้นนโยบาย  
 ข้อ (2) ประเทศไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวโดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มุ่งเน้น
คุณค่าและความยั่งยืน สามารถเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ 
 ข้อ (3) ประเทศไทยเป็นประเทศชั้นน าด้านสินค้าเกษตร เกษตรแปรรูป และอาหารที่มีคุณค่า
และมูลค่าสูง โดยมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงเป็นอันดับ 1 ใน 10 ของโลก 
 ข้อ (4) ผู้สูงอายุมีศักยภาพและโอกาสอย่างเต็มที่ในการพึ่งตนเอง มีคุณค่าและสร้างมูลค่าเพ่ิม
ให้แก่สังคม เพ่ือรองรับสังคมสูงวัย 
 ข้อ (5) ประเทศไทยสามารถพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ก้าวหน้า ล้ ายุคสู่อนาคต และ
เทคโนโลยีอวกาศ ส าหรับการยกระดับอุตสาหกรรม ธุรกิจ และการบริการที่มีอยู่แล้ว และพัฒนา
อุตสาหกรรม/ธุรกิจใหม่ 
 ข้อ (6) ประเทศไทยสามารถสร้างก าลังคนสมรรถนะสูงและเป็นศูนย์กลางก าลังคนระดับสูง
ของอาเซียน โดยการพลิกโฉมระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต และ
สอดรับกับปรัชญาการอุดมศึกษาไทยใหม่ 
2) เป้าประสงค์ของ ร่าง แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566 – 2570 ของกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
 1) คนไทยมีสมรรถนะและทักษะสูง เพียงพอในการพลิกโฉมประเทศให้ยกระดับความสามารถ
ในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน 
 2) เศรษฐกิจไทยมีความสามารถในการแข่งขันด้วยเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและเศรษฐกิ จ
สร้างสรรค์ เพ่ิมความม่ันคงของเศรษฐกิจฐานราก และพ่ึงพาตนเองได้ ยั่งยืน พร้อมสู่อนาคต 
 3) สังคมไทย มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนสามารถแก้ปัญหาท้าทายของสังคมและสิ่งแวดล้อม 
ปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก 
3) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจไทยด้วยเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ให้
มีความสามารถในการแข่งขัน และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน พร้อมสู่อนาคต โดยใช้วิทยาศาสตร์ 
การวิจัยและนวัตกรรม 

แผนงานภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 รูปแบบท่ี 1 (รูปแบบที่มี แผนงาน BCG 1 แผนงาน) 
ประกอบด้วย  

 3.1 แผนงานส าคัญ (Flagship) ตามจุดมุ่งเน้นนโยบาย ประกอบด้วย  
1. พัฒนาและผลิตวัคซีนป้องกันโควิด-19 และการยกระดับเป็นศูนย์กลางด้านวัคซีนในระดับ

อาเซียน  
2. พัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูง (Advanced Therapy Medicinal Products; 

ATMPs) รวมถึงชีววัตถุท่ีเกี่ยวข้อง ให้เป็นอันดับหนึ่งของอาเซียน  
3. ยกระดับการผลิตและการส่งออก Functional Ingredients, Functional Food, Novel 

Food ให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง และไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตและส่งออกชั้นน าของโลก  
4. เร่งพัฒนาการผลิตและการส่งออกอาหารและผลไม้ไทยคุณค่าสูง ให้ไทยเป็นผู้น าของโลก 

โดยเพิม่มูลค่าทางเศรษฐกิจและประเทศท่ีสั่งซื้อ  
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5. พัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวโดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่เน้นคุณค่า สร้างความ
ยั่งยืน และเพ่ิมรายได้ของประเทศ  

6. เร่งพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและเทคโนโลยีเกี่ยวเนื่อง ให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางการผลิตของอาเซียน  

7. พัฒนาและส่งเสริมให้ประเทศเพ่ิมธุรกิจฐานนวัตกรรม (IDEs) ขนาดใหญ่  
 3.1.1 แผนงาน ประกอบด้วย  
1. พัฒนาระบบเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green 

Economy: BCG) ใน 4 ด้าน (ด้านการแพทย์และสุขภาพ เกษตรและอาหาร การท่องเที่ยว และ
พลังงาน วัสดุ และเคมีชีวภาพ) ให้เป็นระบบเศรษฐกิจมูลค่าสูง มีความยั่งยืนและเพ่ิมรายได้ของประเทศ  

2. พัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ รวมทั้ง
หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต การบริการและการพ่ึงพาตนเอง 

3. พัฒนาระบบโลจิสติกส์และระบบรางของประเทศให้ทันสมัยได้มาตรฐานสากล แข่งขันได้ 
และเชื่อมต่อกับเครือข่ายรองรับระบบเศรษฐกิจนวัตกรรมในภูมิภาคอาเซียน 

4. พัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าให้สามารถแข่งขันได้ รองรับการขยายตัวด้านการ
คมนาคมขนส่งของอาเซียนและพ่ึงตนเองได้ 

5. พัฒนาธุรกิจฐานนวัตกรรมขนาดใหญ่ ( IDEs) เพ่ือยกระดับรายได้ ความสามารถในการ
แข่งขัน และการพึ่งพาตนเองของประเทศ 

แผนงานภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 รูปแบบท่ี 2 (รูปแบบที่มี แผนงาน BCG 4 แผนงาน)  
ประกอบด้วย  
3.2 แผนงานส าคัญ (Flagship) ตามจุดมุ่งเน้นนโยบาย ประกอบด้วย  
1. พัฒนาและผลิตวัคซีนป้องกันโควิด-19 และการยกระดับเป็นศูนย์กลางด้านวัคซีนในระดับ

อาเซียน  
2. พัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูง (Advanced Therapy Medicinal Products; 

ATMPs) รวมถึงชีววัตถุท่ีเกี่ยวข้อง ให้เป็นอันดับหนึ่งของอาเซียน  
3. ยกระดับการผลิตและการส่งออก Functional Ingredients, Functional Food, Novel 

Food ให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง และไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตและส่งออกชั้นน าของโลก  
4. เร่งพัฒนาการผลิตและการส่งออกอาหารและผลไม้ไทยคุณค่าสูง ให้ไทยเป็นผู้น าของโลก 

โดยเพิ่มมลูค่าทางเศรษฐกิจและประเทศท่ีสั่งซื้อ  
5. พัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวโดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่เน้นคุณค่า สร้างความ

ยั่งยืน และเพ่ิมรายได้ของประเทศ  
6. เร่งพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและเทคโนโลยีเกี่ยวเนื่อง ให้ประเทศไทยเป็น

ศูนย์กลางการผลิตของอาเซียน  
7. พัฒนาและส่งเสริมให้ประเทศเพ่ิมธุรกิจฐานนวัตกรรม (IDEs) ขนาดใหญ ่
3.2.1 แผนงาน ประกอบด้วย  
1. พัฒนาระบบเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green 

Economy: BCG) ในด้านการแพทย์และสุขภาพ ให้เป็นระบบเศรษฐกิจมูลค่าสูง มีความยั่งยืนและเพ่ิม
รายได้ของประเทศ  
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2. พัฒนาระบบเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green 
Economy: BCG) ในด้านเกษตรและอาหารให้เป็นระบบเศรษฐกิจมูลค่าสูง มีความยั่งยืนและเพ่ิมรายได้
ของประเทศ  

3. พัฒนาระบบเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green 
Economy: BCG) ในด้านการท่องเที่ยวให้เป็นระบบเศรษฐกิจมูลค่าสูง มีความยั่งยืนและเพ่ิมรายได้ของ
ประเทศ  
4)  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับสังคมและสิ่งแวดล้อมให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน สามารถแก้ไข
ปัญหาท้าทายและปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและ
นวัตกรรม 

แผนงานภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 ประกอบด้วย  
4.1 แผนงานส าคัญ (Flagship) ตามจุดมุ่งเน้นนโยบาย ประกอบด้วย  
1. ผู้สูงอายุมีศักยภาพและโอกาสในการพึ่งตนเอง มีคุณค่าและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่สังคม  
4.2 แผนงาน ประกอบด้วย  
1. พัฒนาสังคมสูงวัยด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
2. ยกระดับความมั่นคงทางสุขภาพของประเทศให้พร้อมรับโรคระบาดระดับชาติและโรคอุบัติใหม่  
3. ขจัดความยากจน โดยการลดช่องว่างของการเข้าถึงโอกาสด้านการพัฒนาอาชีพ การศึกษา

เรียนรู้ การเข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรม  
4. เพ่ิมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพ่ือให้มีศักยภาพในการแข่งขัน สามารถพ่ึงพา

ตนเองได้และกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่น  
5. พัฒนาสังคมคุณธรรม แก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน และเสริมสร้างธรรมาภิบาล  
6. พัฒนาเมืองน่าอยู่ที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาชุมชน/ท้องถิ่น และกระจายความเจริญทาง

เศรษฐกิจและสังคมสู่ทุกภูมิภาค โดยใช้วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
7. สังคมไทยไร้ความรุนแรง ประชาชนมีความปลอดภัยและสวัสดิภาพสาธารณะในการ

ด ารงชีวิต  
8. พัฒนาและเร่งแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการเป็นสังคม

คาร์บอนต่ า  
9. ลดความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ  
5)  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม ระดับขั้นแนวหน้าที่
ก้าวหน้าล้ ายุค เพื่อสร้างโอกาสใหม่และความพร้อมของประเทศในอนาคต 

แผนงานภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 ประกอบด้วย  
5.1 แผนงานส าคัญ (Flagship) ตามจุดมุ่งเน้นนโยบาย ประกอบด้วย  
1. พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ก้าวหน้า ล้ ายุคสู่อนาคต และเทคโนโลยีระบบโลกและ

อวกาศ (Earth Space Technology) รวมทั้งดาวเทียม เพ่ือการประยุกต์ใช้ประโยชน์ส าหรับการพัฒนา
ประเทศด้านภูมิสารสนเทศ และต่อยอดสู่อุตสาหกรรมอวกาศในอนาคต  
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5.2 แผนงาน ประกอบด้วย  
1. ขับเคลื่อนการวิจัยขั้นแนวหน้าที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ 

มนุษยศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีขั้นแนวหน้า รวมทั้งการน าผลการวิจัยขั้นแนวหน้า
ประยุกต์ใช้และพัฒนาต่อยอด  

2. พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมส าหรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและบริการแห่งอนาคต 
รวมทั้งอุตสาหกรรมอวกาศ  

3. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และโครงสร้างพ้ืนฐานทาง
คุณภาพของประเทศ ที่รองรับการวิจัยขั้นแนวหน้าและการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่อนาคต  
6)  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาก าลังคน สถาบันอุดมศึกษา และสถาบันวิจัยให้เป็นฐานการ
ขับเคลื่อน การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศแบบก้าวกระโดดและอย่างยั่งยืน โดยใช้
วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม 

แผนงานภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4 ประกอบด้วย  
6.1 แผนงานส าคัญ (Flagship) ตามจุดมุ่งเน้นนโยบาย ประกอบด้วย  
1. พัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา นักวิทยาศาสตร์และนวัตกรทุกคน ให้มีคุณธรรม 

จริยธรรม เป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ท่ีจ าเป็นควบคู่กับการมีสมรรถนะสูงด้านวิชาชีพและวิชาการ  
2. ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา นักวิทยาศาสตร์และนวัตกรทักษะสูงที่ตรง

ตามความต้องการของประเทศ โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม  
3. พัฒนาการเป็นศูนย์กลางก าลังคนระดับสูง (Hub of Talent) และศูนย์กลางการเรียนรู้ 

(Hub of Knowledge) ของอาเซียน รวมถึงด้านศาสตร์โลกตะวันออก  
6.1 แผนงาน ประกอบด้วย  
1. พลิกโฉมระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือให้ประเทศไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูงเพียงพอตาม

เป้าหมายยุทธศาสตร์และการพัฒนาแห่งอนาคต รวมถึงสอดรับกับปรัชญาการอุดมศึกษาไทยใหม่  
2. ยกระดับการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา รวมถึงนักวิทยาศาสตร์และ

นวัตกร ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม  
3. พลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา ให้เป็นเลิศตามบทบาทการสร้างก าลังคน องค์ความรู้ เทคโนโลยี 

นวัตกรรม และการพัฒนาพ้ืนที่และประเทศ  
4. พลิกโฉมและยกระดับสถาบัน/ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมให้ตอบโจทย์เป้าหมายของ

ประเทศและสามารถเทียบเคียงระดับนานาชาติ  
5. ยกระดับความร่วมมือด้านการวิจัย พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของสถาบัน/ศูนย์วิจัย

กับเครือข่ายระดับนานาชาติ และการเป็นศูนย์กลางก าลังคนระดับสูงของอาเซียน  
 

2.4 แผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัยเพ่ือการพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติสู่
ศตวรรษท่ี 21 

ผู้ก ากับติดตาม : รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา 
เป้าหมายและตัวชี้วัดที่ส าคัญ (Objectives and Key Performance Indicator) ระดับยุทธศาสตร์ 
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เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ 
1) มุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมและสอดคล้องกับความ

ต้องการของประเทศ 
2) มุ่งพัฒนาผู้ประกอบการที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมร่วมกับภูมิปัญญา ศิลปะ 

วัฒนธรรม เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และทรัพยากรท้องถิ่นอย่างเหมาะสม 
3) การพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิตของสังคม  
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการใหม่ให้แก่นักศึกษา ศิษย์เก่า และประชาชนทั่วไป 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบและหลักสูตรเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติ  
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของภาคการบริการ ภาคการเกษตร 

ภาคอุตสาหกรรม ชุมชนและท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพของมหาวิทยาลัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมอย่างมืออาชีพ เพ่ือสร้างนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ ส าหรับการยกระดับ ชุมชน สังคม ประเทศ 

ผู้ก ากับติดตาม : รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบอย่างยั่งยืน 
เป้าหมายและตัวชี้วัดที่ส าคัญ (Objectives and  Key Performance Indicator) ระดับยุทธศาสตร์ 
เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ 
1) เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ 
2) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี 
3) เพ่ือสร้างเครือข่ายวิจัยและนวัตกรรมในลักษณะจตุรภาคี 
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม โครงสร้างพ้ืนฐานด้านการวิจัย 

เพ่ือสนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มที่ 2 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
กลยุทธ์ที่ 2 ความเป็นนานาชาติของ มทร. ล้านนา 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่สู่ความเป็นเลิศ 
ผู้ก ากับติดตาม : รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
เป้าหมายและตัวชี้วัดที่ส าคัญ (Objectives and Key Performance Indicator) 
เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ 
1) เพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรมีธรรมาภิบาลมากขึ้นภายใต้แผนพัฒนาความเป็นเลิศ

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

การสอน การวิจัยและบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
กลยุทธ์ที่ 1 การปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรให้มีธรรมาภิบาล  
กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมสังคมภาคีเครือข่าย ยกระดับศักยภาพสังคม คุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งล้านนาให้สามารถปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการ
เปลี่ยนแปลงของโลก 

ผู้ก ากับติดตาม : รองอธิการบดีฝ่ายแผน นโยบายและยุทธศาสตร์ 
เป้าหมายและตัวชี้วัดที่ส าคัญ (Objectives and Key Performance Indicator) ระดับยุทธศาสตร์ 
เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ 
1) เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของสังคมในพ้ืนที่โดยใช้

ศักยภาพโครงสร้างของมหาวิทยาลัยแต่ละพ้ืนที่ 
2) เพ่ือสร้างเครือข่ายการท างานร่วมในระดับท้องถิ่นเพ่ือยกระดับ และลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
3) ส่งเสริมการน าเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานราก 
4) เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม  
5) เพื่อเพ่ิมศักยภาพศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี 
6) เพื่อสร้างเครือข่ายวิจัยและนวัตกรรมในลักษณะจตุภาคี 
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตให้สังคมด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาชุมชนและอุตสาหกรรมด้วยองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัย 
กลยุทธ์ที่ 3 การขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน ธุรกิจ และอุตสาหกรรมร่วมกับเครือข่าย 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสืบสาน รักษา ต่อยอด ปรัชญาและศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ผู้ก ากับติดตาม : รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบอย่างยั่งยืน 
เป้าหมายและตัวชี้วัดที่ส าคัญ (Objectives and  Key Performance Indicator) ระดับยุทธศาสตร์ 
เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ 
1) เพื่อการสืบสาน รักษา ต่อยอด ปรัชญาและศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาชุมชน สืบสาน รักษา ต่อยอด ปรัชญาและศาสตร์พระราชา 

ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัย 

2.5 แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)  
วิสัยทัศน์จังหวัดเชียงราย “เชียงรายเมืองท่องเที่ยวสร้างสรรค์สะอาด ปลอดภัย น่ายล” โดยมี 

เป้าประสงค์ 3 ข้อ ได้แก่ 
เป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ : เพ่ือสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยเน้น

การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงคุณค่าและยั่งยืน การค้า การลงทุนและบริการโลจิสติกส์เชิงสร้างสรรค์ และ 
การส่งเสริมนวัตกรรมสินค้าเกษตรมูลค่าสูงโดยด ารงฐานวัฒนธรรมล้านนา และสมดุลของทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เป้าหมายการพัฒนาสิ่งแวดล้อมสร้างสรรค์ : เพ่ือสร้างสมดุลของระบบนิเวศและสนับสนุน
การเติบโตอย่างยั่งยืน บนสังคม เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพ่ือรับรองการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

เป้าหมายการพัฒนาสังคมสร้างสรรค์ : เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับคนทุกช่วงวัย และเสริมสร้างความปลอดภัยและความมั่งคงในชีวิต 
ทรัพย์สินของประชาชนเพื่อน าไปสู่สังคมสร้างสรรค์ 
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จากเป้าหมายการพัฒนาของจังหวัดที่ก าหนดขึ้น สามารถแบ่งประเด็นการพัฒนาดังนี้แบ่ง
ออกเป็น 5 ประเด็นส าคัญ ดังนี้ 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านการท่องเที่ยวเชิงสรรค์โดยด ารงฐานวัฒนธรรม
ล้านนา 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสิ่งอ านวยความสะดวก และพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว 

สินค้าและบริการด้านการ ท่องเที่ยว  
2. เพ่ือพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยว ธุรกิจบริการการท่องเที่ยว ระบบบริหารจัดการ และ

พัฒนาศักยภาพบุคคลากร ด้านการท่องเที่ยว  
3. เพื่อพัฒนาการตลาดและการประชาสัมพันธ์ 
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การส่งเสริมการผลิตและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือยกระดับสินค้าเกษตร

เชิงสร้างสรรค์ภายใต้แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน  
วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน พัฒนาการผลิต พัฒนาเกษตรกร และเครือข่ายเกษตรให้มี

คุณภาพและมีประสิทธิภาพ  
2. เพื่อแปรรูปและสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตร พัฒนานวัตกรรมการเกษตรเชิงสร้างสรรค์  
3. เพื่อประชาสัมพันธ์ การตลาดและการจัดการสินค้าเกษตรเชิงสร้างสรรค์ภายใต้แนวทางการ

พัฒนาที่ยั่งยืน 
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านการค้า การลงทุน การบริการ และ 

โลจิสติกส์  
วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางการค้า การลงทุนรับรองการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ด้านการค้า การลงทุนและ การบริการ  
2. เพ่ือพัฒนานวัตกรรมระบบบริหารจัดการ พัฒนาผู้ประกอบการและเครือข่ายในการพัฒนา

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านการค้า การลงทุน การบริการ และ โลจิสติกส์  
3. เพ่ือพัฒนาด้านการตลาด และช่องทางการตลาดของสินค้าภายในแนวคิดการพัฒนา

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์

และยั่งยืน 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อป้องกัน อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงความสมบูรณ์  
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
3. เพ่ือสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาควบคู่กับการอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากรธรรมโดยเน้น

การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษย์และความมั่นคงเพ่ือส่งเสริม

สังคมสร้างสรรค์ 
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วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานทางสังคม สร้างความมั่งคง แก้ไขปัญหาและสร้างความเข้มแข็ง

ความมั่นคงรับรองบริบท ทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป  
2. เพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้และพัฒนาสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ส าหรับคนทุกกลุ่มวัย  
3. เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและสร้างความมั่งคงในชีวิตและทรัพย์สินน าไปสู่สังคม

สร้างสรรค ์
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ส่วนที่ 3 สาระส าคัญแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)  
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 

 

3.1 ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ/อัตลักษณ์/ค่านิยม/อัตลักษณ์/ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย  
 

ปรัชญา : มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ 

วิสัยทัศน์ : มุ่งเป็นผู้น าการจัดการศึกษาด้านวิชาชีพ ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่การเป็นผู้ประกอบการ 
พัฒนาเทคโนโลยีและสร้างนวัตกรรม เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคม ชุมชน ท้องถิ่น อย่างยั่งยืน 

พันธกิจ : 1. จัดการศึกษาด้านวิชาชีพ และผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่การเป็นผู้ประกอบการ 
2. สร้างงานวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและสร้างนวัตกรรม ที่สร้างคุณค่าแก่ ผู้ประกอบการ 

สังคม ชุมชน ท้องถิ่น   
3. ให้บริการและถ่ายทอดองค์ความรู้ พัฒนาเทคโนโลยีและสร้างนวัตกรรม แก่ชุมชนและ

ผู้ประกอบการ ที่ยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคม ชุมชน ท้องถิ่น อย่างยั่งยืน   
4. ท านุบ ารุง ศิลปวัฒนธรรม สร้างสรรค์ สร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจด้วยศิลปวัฒนธรรม

ล้านนา และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐานสากล    
5. บริหารจัดการพันธกิจ และวิสัยทัศน์ตามหลักธรรมาภิบาล มีการติดตาม ตรวจสอบ 

ประเมินผลที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

อัตลักษณ์ : บัณฑิตนักปฏิบัติ มีทักษะด้านผู้ประกอบการ เชี่ยวชาญเทคโนโลยี 

ค่านิยม (Value) มทร.ล้านนา เชียงราย 
R : Responsibility - รับผิดชอบต่อภารกิจต่อชุมชนสังคมประเทศชาติ 
M : Morality - ยึดมั่นในคุณธรรมความงามความดี 
U : Unity - เป็นหนึ่งเดียว 
T : Technology – เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นฐานการพัฒนา 
L : Learning society – สังคมแห่งการเรียนรู้ 
EMPATHY – มหาวิทยาลัยแห่งความใส่ใจ 

ยุทธศาสตร์ : 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัยเพ่ือการพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติสู่

ศตวรรษท่ี 21 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมอย่างมืออาชีพ เพ่ือสร้างนวัตกรรม

สิ่งประดิษฐ์ ส าหรับการยกระดับ ชุมชน สังคม ประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่สู่ความเป็นเลิศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมสังคมภาคีเครือข่าย ยกระดับศักยภาพสังคม คุณภาพชีวิตที่เป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งล้านนาให้สามารถปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการ
เปลี่ยนแปลงของโลก 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสืบสาน รักษา ต่อยอด ปรัชญาและศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
เป้าหมาย : 

1. ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่การเป็นผู้ประกอบการ มทร.ล้านนา เชียงรายได้รับการยอมรับ
จากสังคม  

2. สร้างงานวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและสร้างนวัตกรรม สามารถสร้างคุณค่าแก่ประกอบการ 
สังคม ชุมชน ท้องถิ่น ได้อย่างยั่งยืน 

3. ให้บริการและถ่ายทอดองค์ความรู้ พัฒนาเทคโนโลยีและสร้างนวัตกรรม แก่ชุมชนและ
ผู้ประกอบการ สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคม ชุมชน ท้องถิ่น ได้อย่างยั่งยืน  

4. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม สร้างสรรค์ สร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจด้วยศิลปวัฒนธรรม
ล้านนา และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ได้ตามมาตรฐานสากล    

5. บริหารจัดการพันธกิจ และวิสัยทัศน์ตามหลักธรรมาภิบาล ได้รับการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
3.2 ข้อมูลทั่วไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 
 

3.2.1 ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 
                          Rajamangala University of Technology Lanna Chiangrai 

 
3.2.2 สถานที่ / พื้นที่ตั้ง  

พ้ืนที่หลัก : พ้ืนที่ 740 ไร่ 2 งาน 18 ตารางวา เลขที่ 99 หมู่ 10 ถนนพหลโยธิน ต าบล
ทรายขาว อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57120 โทร.0-5372-3976 -10 โทรสาร.
0-5372-3977 

 

 
 

รูปที่ 1 พ้ืนที่จัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 
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3.2.3 ประวัติความเป็นมา 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ได้เปลี่ยนเป็น "มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา"  

ในปี พ.ศ.2548 โดยได้รวมกัน 6 วิทยาเขต 1 สถาบัน คือ เขตพ้ืนที่ภาคพายัพ เขตพ้ืนที่เชียงราย  
เขตพ้ืนที่ตาก เขตพ้ืนที่น่าน เขตพ้ืนที่ล าปาง เขตพ้ืนที่พิษณุโลก และสถาบันวิจัยล าปาง  

เขตพ้ืนที่เชียงราย จัดตั้งขึ้นบริเวณ "นิคมแม่ลาว" อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย มีพ้ืนที่รวม 
5,000 ไร่ เป็นพ้ืนที่ภูเขา 3,500 ไร่ พ้ืนที่ราบ 1,500 ไร่ โดยมีพ้ืนที่ใช้สอยปัจจุบัน 740 ไร่ 2 
งาน 18 ตารางวา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ตั้งอยู่กิโลเมตรที่ 799 อ าเภอพาน 
จังหวัดเชียงราย เปิดการเรียนการสอน 3 ระดับ คือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตร
วิชาชั้นสูง (ปวส.) และปริญญาตรี ใน 3 คณะ คือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและ  
ศิลปศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ซึ่งประกอบด้วยหลักสูตรและสาขาวิชาต่าง ๆ 
อีกทั้งยังเน้นฝึกให้ผู้เรียนเป็นนักปฏิบัติ จากวิสัยทัศน์และพันธกิจมหาวิทยาลัยจึงมุ่งพัฒนาในทุกด้าน 
ทั้งอาคารเรียน ครุภัณฑ์ หลักสูตร โครงการอบรม งานวิจัย และด้านอ่ืน ๆ ที่หลากหลาย เพ่ือให้เป็น
มหาวิทยาลัยที่เป็นผู้น าด้านการจัดการศึกษา และสร้างสรรค์สังคมอย่างแท้จริง 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย หรือเดิมชื่อ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
เขตพ้ืนที่เชียงราย เป็นสถาบันการศึกษา จัดการศึกษาด้านวิชาชีพด้านเทคโนโลยี ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ 
ได้จัดตั้งขึ้น โดยได้รับการสถาปนาและวางศิลาฤกษ์ ในวันที่  3 มกราคม 2538 เพ่ือเฉลิมฉลองใน
วโรกาส "กาญจนาภิเษก" พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงครองราชย์ครบ 
50 ปี เพ่ือเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษา และพัฒนาสู่ท้องถิ่นชนบท โดยมีพ้ืนที่เป้าหมาย
ด าเนินงานในเขตภาคเหนือตอนบน และในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 4 ชาติ  ที่เรียกว่า "เขตสี่เหลี่ยม
เศรษฐกิจ" โดยการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และด้านบริการเพ่ือสนองความต้องการของ
ตลาดแรงงาน และสังคมภูมิภาค เป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต และ
สิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรม 

 
3.2.4 การบริหารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 

โครงสร้างการบริหารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย  มีผู้ช่วย
อธิการบดีเป็นผู้บริหารสูงสุด มีผู้อ านวยการกอง 2 กอง ได้แก่ กองการศึกษา และกองบริหาร
ทรัพยากร เป็นผู้ช่วยสนับสนุนด้านการจัดการเรียนการสอน มีรองคณบดีทั้ง 3 คณะ ได้แก่ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
ก ากับดูแลด้านการจัดการเรียนการสอน รายละเอียดดัง รูปที่ 2 
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รูปที่ 2 โครงสร้างการบริหารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 
 

3.2.5 หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน 
ในปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย มีจ านวน

หลักสูตรที่เปิดสอนทั้งสิ้น 13 หลักสูตร จ าแนกเป็น  
ระดับ ปวช  จ านวน 1 หลักสูตร 
ระดับ ปวส  จ านวน 3 หลักสูตร 
ระดับ ปริญญาตรี  จ านวน 9 หลักสูตร 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
1) สาขาวิชาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
1) สาขาวิชาไฟฟ้า 
2) สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม 
3) สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ 
หลักสูตร Degree 

1) วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
2) วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุม

อัตโนมัติ (วิศวกรรมระบบควบคุมอัตโนมัติ) 
3) วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุม

อัตโนมัติ (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์) 
4) วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (วิศวกรรมอุตสาหการ) 
5) วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (วิศวกรรมโลจิสติกส์) 
6) วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
7) วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา 
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8) บัญชีบัณฑิต 
9) บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจ) 
10) บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาดและการตลาดดิจิทัล) 
11)  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
12)  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 

3.2.6 จ านวนนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วยนักศึกษา 

ระดับ ปวช. ปวส. ระดับปริญญาตรี แบ่งตามรายคณะ ดังแสดงใน รูปที่ 3 

ตารางท่ี 1 จ านวนนักศึกษา  
           พื้นที่ 
  คณะ 

ปีการศึกษา (คน) 

2566 2567 2568 2569 2570 
คณะบริหารธุรกิจ 274 336 378 408 429 
คณะวิทยาศาสตร์ฯ 84 108 124 136 144 
คณะวิศวกรรมฯ 825 910 969 1011 1040 
รวม 1,183 1,353 1,472 1,556 1,614 

ที่มา : ข้อมูลจากงานวิชาการ มทร.ล้านนา เชียงราย 22 ก.ค. 65 

3.2.7 จ านวนอาจารย์ 
ในปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีจ านวนอาจารย์ทั้งสิ้น 

119 คน เป็นข้าราชการพลเรือน 31 คน พนักงานมหาวิทยาลัย 73 คน ลูกจ้างชั่วคราว 13 คน 
และลูกจ้างชาวต่างชาติ 2 คน  ทั้งนี้ เมื่อนับตามเกณฑ์ของ สกอ. มีจ านวนอาจารย์ทั้งสิ้น 116.5 คน 
ปฏิบัติงานจริง 115.5 คน ลาศึกษาต่อ 1 คน  

ตารางท่ี 2 จ านวนบุคลากร (สายวิชาการ)  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย  (นับตามเกณฑ์ สกอ.) ใช้ตรวจ SAR ปีการศึกษา 2564  

ประเภท 
สังกัด/พ้ืนที่ สังกัด/คณะ 
เชียงราย บริหารฯ วิทย ์ วิศวฯ 

ประเภท 
 

  

ข้าราชการ 31 13 3 15 
พ.มหาวิทยาลัย 73 31 13.5 28 
พ.ราชการ 0 0 0 8 
ลูกจ้างชั่วคราว 15 6 0 7 

รวม 119 50 16.5 50 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย  (นับตามเกณฑ์ สกอ.) ใช้ตรวจ SAR ปีการศึกษา 2564  

ประเภท 
สังกัด/พ้ืนที่ สังกัด/คณะ 
เชียงราย บริหารฯ วิทย ์ วิศวฯ 

ต าแหน่ง
วิชาการ 

ศาสตราจารย ์ 0 0 0 0 
รองศาสตราจารย ์ 2 1 1 0 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย  (นับตามเกณฑ์ สกอ.) ใช้ตรวจ SAR ปีการศึกษา 2564  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 33 6 7 20 

อาจารย ์ 84 43 8.5 30 
รวม 119 50 16.5 50 

วุฒิการศึกษา 
ปริญญาเอก 46 18 10 18 
ปริญญาโท 70 30 6.5 31 
ปริญญาตร ี 3 2 0 1 

รวม 119 50 16.5 50 
ลาศึกษาต่อ 1 0 1 0 
ปฏิบัติงานจริง 118 50 15.5 50 

 
ที่มา : กองบริหารทรัพยากร หน่วยทรัพยากรมนุษย์ (10 มิถุนายน พ.ศ.2565) 

ตารางที ่3 จ ำนวนบุคลำกรสำยสนบัสนุน 
หน่วยงาน/ พื้นที่ เชียงราย 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 3 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 2 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 12 
กองการศึกษา 20 
กองบริหารทรัพยากร 32 

รวม 69 
ที่มา : กองบริหารทรัพยากร หน่วยทรัพยากรมนุษย์ (10 มิถุนายน พ.ศ.2565) 
 

 

 

 
รูปที่ 3  ข้อมูลบุคลากร มทร.ล้านนา เชียงราย 

*ลาศึกษาตอ่ 1 คน 
*รศ. 2 คน ผศ. 33 คน 
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3.3 แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี 
3.3.1 ความสอดคล้องของแผน 3 ระดับที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

รูปที่ 4 สรุปความสอดคล้องของแผน 3 ระดับ 
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รูปที่ 5 (A) แผน 3 ระดับที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
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 รูปที่ 5 (B) แผน 3 ระดับที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
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รูปที่ 5 (C) แผน 3 ระดับท่ีเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
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3.4 การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis)  

ในการการวิ เคราะห์สภาวะแวดล้อมภายในและภาย นอก (SWOT Analysis)  ของ
มหาวิทยาลัยนั้น จะวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม ที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย เพ่ือน าไปสู่การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ และเป้าหมาย มีดังนี้ 

Strengths (จุดแข็ง) Weaknesses (จุดอ่อน) 
S1 หลักสูตรที่เปิดสอนมีความสอดคล้องกับความ ต้องการ

ของภาคอุตสาหกรรม และภาคธุรกิจ 
S2 หลักสูตรที่เปิดสอนได้รับการพัฒนา และส่งเสริมแนวทาง

วิธีการสอนที่ เน้นให้นักศึกษาเกิดองค์ความรู้  ทักษะ  
เจตคติ และความคิดสร้างสรรค์ในการด าเนินชีวิต 

S3 หลักสูตรที่เปิดสอนด้านวิศวกรรมศาสตร์วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพมาตรฐานด้าน
วิศวกรรม 

S4 มีหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นให้กับนักศึกษา และ
บุคคลภายนอก 

S5 มีการจัดการเรียนการสอนโครงการพิ เศษร่วมกับ 
สถานประกอบการ โครงการร่วมบริษัทเซ็นทรัลกรุ๊ป ดีบี
ไอ เป็นต้น 

S6 มีรูปแบบการเรียนการสอน ที่เป็นการฝึกปฏิบัติ เพื่อให้
ผู้เรียนเป็นนักปฏิบัติ (Hand On) 

S7 อาจารย์ผู้สอนมีความรู้ ความเช่ียวชาญด้านการสอน
เฉพาะด้าน 

S8 อาจารย์ผู้สอนมีจ านวนเพียงพอ และมีคุณวุฒิตรงกับ
หลักสูตรที่สอน รวมถึงได้รับการพัฒนาในด้านต่า ง ๆ 
อย่างต่อเนื่อง เช่น การพัฒนาวิธีการสอน พัฒนาหลักสูตร 
พัฒนางานวิจัยและเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น เป็นต้น 

 S9 อาจารย์ผู้สอนมีผลงานวิจัย และผลงานทางวิชาการที่
เผยแพร่ในระดับชาติ และนานาชาติ 

S10 อาจารย์ผู้สอนมีความพร้อมในการพัฒนาการเรียน 
การสอนอย่างต่อเนื่อง มีความสามัคคี ท างานร่วมกัน
เป็นทีมได้ดี 

S11 มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาที่สามารถดูแลผู้เรียนได้อย่าง
ใกล้ชิด 

S12 มีงานวิจัย งานบริการวิชาการที่สามารถพัฒนาศักยภาพ
ของผู้สอน ผู้เรียน และธุรกิจ สังคมและชุมชนได้อย่าง
แท้จริงและต่อเนื่อง 

S13 มีหน่วยงานบริการบริการวิชาการที่บูรณาการการ
จัดการความรู้ด้านวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยและ
หน่วยงานภายนอก เช่น ศูนย์ทดสอบ คลินิกเทคโนโลยี 
และศูนย์ให้ค าปรึกษาด้านบัญชี เป็นต้น 

S14 มีระบบเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 

W1 หลักสูตรที่เปิดสอนมีรายวิชาที่เน้นภาคปฏิบัติ
ทางวิชาชีพมีจ านวนน้อย 

W2 ขาดการวิจัยปัญหาและผลกระทบด้านการเปิด – 
ปิด หลักสูตร 

W3 ขาดการสื่อสารหลักสูตรด้านทักษะวิชาชีพแก่
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา 

W4 ขาดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการทวนสอบ
ผลสัมฤทธ์ิของหลักสูตรที่เปิดสอน 

W5 ระบบการประเมินผลการบริหารจัดการด้าน
การศึกษาไม่มีประสิทธิภาพ 

W6 ขาดการจัดการระบบการบ ารุงรักษาสิ่งสนับสนุน
ด้านการเรียนการสอนที่เป็นมาตรฐาน 

W7 งบประมาณสนับสนุนด้านการเรียนการสอนและ
การพัฒนาบุคลากรด้านงานบริการวิชาการที่ไม่
เพียงพอ 

W8 ภาษาอังกฤษอาจารย์ผู้สอนส่วนใหญ่ยังไม่ได้
มาตรฐาน (ผ่านเกณฑ์) 

W9 ขาดแผนการส่งเสริมการตลาดด้านหลักสูตร 
W10 งบประมาณทุนสนับสนุนภายนอก 
W11 อาจารย์ผู้สอนได้รับภาระงานที่ค่อนข้างมาก 

และหลายด้าน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการเรียน
การสอน และการสร้างงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ 

W12 ท าเลที่ตั้งของมหาวิทยาลัยอยู่ไกลตัวเมืองท าให้
ไม่สอดคล้องกับพฤติกรรมและความน่าสนใจ
ของผู้เรียนซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมาย 

W13 ข าดแผนกา รบู รณากา ร ง านท า นุ บ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรมในระดับหลักสูตร คณะ และ
พื้นที ่

W14 ขาดการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยในการผลิต
บัณฑิต 

W15 ระบบการส่งเสริมให้นักศึกษาประกอบอาชีพ
อิสระยังไม่ครอบคลุม 

W16 มีโครงสร้างองค์กรที่ท าให้อ านาจ หน้าที่ ทับ
ซ้อนและไม่ชัดเจน ท าให้มีปัญหาในระบบ การ
ท างาน และการสื่อสารองค์กร 
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Strengths (จุดแข็ง) Weaknesses (จุดอ่อน) 
S15 พื้นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยอยู่ในเขตสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ

และพื้นที่การขยายตัวของเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
S16 มีสถานที่ศูนย์รวมจิตใจ และจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ 

สร้างความสามัคคีของบุคลากรและนักศึกษา เช่น ลาน
ธรรมพระเจ้าทันใจ 

S17 มีสถานที่ อาคารเรียน และครุภัณฑ์ ทางการศึกษาที่
เพียงพอต่อการจัดการศึกษา 

S18 มีกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่ชัดเจน รวมทั้ง
การบูรณาการกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภายนอก 

S19 ค่าใช้จ่ายส าหรับการเรียนและการด ารงชีวิตค่อนข้างถูก
มากเมื่อเปรียบเทียบกับสถาบันการศึกษาอื่นในระดับ
เดียวกัน หรือในพ้ืนท่ีใกล้เคียง 

Opportunities (โอกาส) Threats (อุปสรรค) 
O1 โมเดลเศรษฐกิจของประเทศไทย Thailand 4.0 มีความ

จ าเป็นต้องใช้บุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
และบริหารธุรกิจ และเปิดโอกาสในการแข่งขัน Tech 
Start Up ด้านเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ในระดับชาติ 

O2 จากนโยบายของรัฐบาลที่เน้นด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีจึงส่งผลให้ทางมหาวิทยาลัยได้รับการสนับสนุน
งบประมาณการเรียนการสอนและโครงการพัฒนาด้าน
ต่าง ๆ เช่น STEM, Start Up 

O3 การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ASEAN และความ
ร่วมมือทางการค้าระหว่างประเทศอื่น ๆ ท าให้เกิดการ
จ้างงานในด้านต่าง ๆ และเฉพาะทางมากขึ้น  

O4 วิวัฒนาการสังคมสื่ออิเล็กทรอนิกส์มีการพัฒนาสู่การ
จัดการเรียนการสอนมากขึ้น 

O5 มีเครือข่ายความร่วมมือ จากทั้งภาครัฐ และเอกชน ใน
การจัดเรียนการสอน การพัฒนาคุณภาพนักศึกษา และ
กิจกรรมอื่น ๆ ทั้ง สหกิจศึกษา งานวิจัย และบริการ
วิชาการ 

O6 ได้รับโอกาส และความเช่ือมั่น จากองค์กรต่าง ๆ ให้
บุคลากร ได้เข้าไปดูแล ช่วยเหลือ และเป็นที่ปรึกษา เช่น 
SME OTOP วิสาหกิจ ชุมชน ท าให้ได้มีโอกาสเพิ่มองค์
ความรู้ให้เกิดขึ้น ทั้งกับ ตัวผู้สอน ผู้เรียน และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง 

O7 ผู้ ประกอบการทั้ งภาครั ฐและ เอกชน ธุ รกิ จและ
อุตสาหกรรม ให้การยอมรับและเช่ือมั่นในมาตรฐาน การ
เรียนการสอนของทางมหาวิทยาลัยซึ่งส่งผลให้ภาวะการมี
งานท าของบัณฑิตอยู่ในเกณฑ์ที่ดี 

O8 ระดับรายได้/เศรษฐกิจ ครอบครัวของกลุ่มผู้เรียนส่วน
ใหญ่อยู่ในระดับปานกลางหรือต่ า สามารถมีโอกาสเข้า
เรียนที่มหาวิทยาลัย ได้เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยมีการ

T1 การเปลี่ยนแปลงระบบ กฎระเบียบทางการศึกษา 
T2 รัฐบาลมีนโยบายในการจัดการศึกษาที่ไม่ชัดเจน 

ส่งผลให้ สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ต้องแข่งขันหา
ลูกค้า (ผู้เรียน) และมีพื้นที่ในการรับผู้เรียนเกิด
การทับซ้อนกัน 

T3 สื่อสังคมออนไลน์ส่งผลกระทบการต่อการใช้
ชีวิตประจ าวัน และความสัมพันธ์ของคนในสังคม 

T4 เกณฑ์หรือเงื่อนไขในการของทุนสนับสนุนการวิจัย
ที่สูงและมีการแข่งขันที่สูงข้ึน 

T5 ภาวการณ์ตัดสินใจเรียนของกลุ่มนักเรยีนนักศึกษา
เกิดตามกระแสนิยม มากกว่าการเลือกเรียนตาม
ตลาดแรงงานหรือสถานประกอบการต้องการ 

T6 เนื่องจากประเทศไทยเข้าสู่ภาวะสังคมผู้สูงอายุ 
และอัตราการเกิดชองประชาชนลดลง จึงอาจท า
ให้มีผู้ที่จะเข้าสู่สถาบันการศึกษาลดลง 
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Strengths (จุดแข็ง) Weaknesses (จุดอ่อน) 
เก็บค่าลงทะเบียน ในราคาที่ถูกมากเมื่อเทียบกับ
สถาบันการศึกษาอ่ืน 

 
3.5 การสร้างกลยุทธ์ใหม่จากสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ปัจจุบันขององค์กรด้วย TOWS 
Matrix 

SO กลยุทธ์เชิงรกุ WO กลยุทธ์เชิงแก้ไข 
SO1 มุ่งขยายตัวป้อนสู่ภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ  และ

สร้างผู้ประกอบการ 
SO2 มุ่งขยายตัวป้อนท่ีมาจากภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ 

และผู้ประกอบการ 
SO3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ สถานศึกษาในจังหวัด

หรือใกล้เคียง สถานประกอบการ หรือหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน เพื่อจัดท าหลักสูตรที่สอดคล้อง
กับความต้องการของหน่วยงาน 

SO4 พัฒนาหลักสูตรใหม่มุ่งเน้นสร้างผู้ประกอบการ และ
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

SO5 พัฒนาบุคลากรให้เช่ียวชาญด้านให้บริการวิชาการ
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและบริหารธุรกิจ ตลอดจน
เป็นผู้ให้ค าปรึกษา(โค้ช)คนรุ่นใหม่ที่ต้องการ Up 
skill / Re skill / New skill  

SO6 สร้างฐานข้อมูลความเช่ียวชาญบุคลากรและน าไป
พัฒนาช่วยยกระดับผู้ประกอบการ 

SO7 จัดกิจกรรมเปิดตัวประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยให้เป็น
ที่รู้จักและยอมรับในจังหวัดเชียงรายและภาคเหนือ
ตอนบน 2 

 
 
 
 
 

WO1 พัฒนาหลักสูตรใหม่ให้ตอบสนองนโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษา นโยบายรัฐ เช่น ส่งเสริมให้
ประชาชนเป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและ
ขนาดย่อม ให้สอดคล้องกับการจัดการศึกษา
รูปแบบใหม่ และกลุ่มเป้าหมายใหม่ 

WO2 ปรับรูปแบบการบริหารงาน และขั้นตอนการ
ด าเนินงานให้มีความยืดหยุ่นกับการท างานร่วมกับ
หน่วยงานภาคนอก หรือชุมชน  

WO3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดความ
ซับซ้อนของโครงสร้างและกระบวนการท างาน 

WO4 น าเทคโนโลยีมาพัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัย เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพสื่อสารภายใน
และภายนอก 

WO5 บริหารจัดการระบบฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย 
เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนให้กับผู้สอนและ
ผู้เรียน และผู้รับบริการด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

WO6 สร้างแนวทางการหารายได้จากภายนอกเพื่อช่วย
ลดปัญหางบประมาณรายได้ที่ไม่เพียงพอ 

WO7 สร้างแรงจูงใจ กระตุ้นการท างานเป็นทีมบริการ
วิชาการและงานวิจัย ทุกหน่วยงานภายในองค์กร
เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร และสร้างรายได้เพิ่ม
ให้กับมหาวิทยาลัย 

WO8 มุ่งเน้นสร้างบัณฑิตที่ตอบสนองต่อกรอบความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ 

WO9 สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีทางด้านกายภาพทางด้าน
การเรียนการสอน ความเป็นอยู่ สุขภาพอนามัย 
สภาพสังคม 

WO10 จัดระบบโครงสร้างพื้นฐาน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ส่วนกลาง เพื่อใช้ทรัพยากรร่วมกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สร้างแหล่งการเรียนรู้และนิเวศ
การเรียนรู้ (Co-Working Space /Ergonomic 
Working Space) ภายในมหาวิทยาลัย 
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ST กลยุทธ์เชิงป้องกัน WT กลยุทธ์เชิงรับ 

ST1 วิเคราะห์คู่แข่งขันสถาบันการศึกษาอื่น ๆ เพื่อน ามา
เป็นแนวทางในการวางแผน ก าหนดกลยุทธ์ตัวป้อน
และพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสม 

ST2 พั ฒ น า ง า น วิ จั ย แ ล ะ ห ลั ก สู ต ร  ร่ ว ม กั บ
สถาบันการศึกษาอื่น ๆ เพื่อสร้างเครือข่ายทาง
การศึกษา 

ST3 สนับสนุนการปรับเปลี่ยนระเบียบ ข้อบังคับทาง
การเงินให้เกิดความยืดหยุ่นต่อการปฏิบัติงาน 

ST4 สร้างพันธมิตรกับเครือข่ายสถานบันภายนอก ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน 

ST5 พัฒนางานวิจัยให้เข้าถึงตัวป้อนและความต้องการ
ของชุมชน 

ST6 ศึกษาวิเคราะห์และพัฒนาหลักสูตรออนไลน์ เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการแข่งขันทางการศึกษา 

ST7 สร้างแคตตาล็อก หรือ แพลตฟอร์มความเช่ียวชาญ 
งานวิจัยและการน าไปประยุกต์ใช้ เพื่อแสดงถึง
ผลงาน ความเช่ียวชาญของอาจารย์ เช่น หนังสือ
งานวิจัยพร้อมใช้ 

ST8 พัฒนาช่องทางสื่อสาร เพื่อให้อาจารย์สามารถน า
ผลงานวิจัยมาน าเสนอผ่านรูปแบบต่าง ๆ เช่น วีดีโอ 
ยูทูป  

ST9 สร้างกลยุทธ์ในการสร้างภาพลักษณ์และการส่งเสริม
องค์กร 

ST10 เสริมสร้างศักยภาพในการเข้าถึงตัวป้อนโดยก าหนด
กลยุทธ์เชิงรุกในการเข้าถึงตัวป้อน 

ST11 พัฒนาผลงานตีพิมพ์ให้เป็นรูปแบบที่น่าสนใจ เช่น 
การท าเป็นรูปการ์ตูน อนิเมชั่น 

 

WT1 บูรณาการศาสตร์รูปแบบการจัดการศึกษาที่
ตอบสนอง และเชื่อมโยงกับชุมชน 

WT2 จัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างเป็น
ระบบ 

WT3 จัดท าแผนก ากับและติดตามผลการด าเนินงานอยา่ง
ต่อเนื่อง อาทิ ระยะ 3 เดือน 6 เดือน 

WT4 จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ประเด็นกระบวนการ
ท างานให้ เกิดประสิทธิภาพ เพื่อน ามาสู่การ
ปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการท างาน 

WT5 จัดกิจกรรมหรือกลไกให้บุคลากรได้มีโอกาสใช้
ความคิดสร้างสรรค์ หรือน าความคิดสร้างสรรค์มา
ใช้ประโยชน์ในการท างาน 

WT6 วิเคราะห์และบริหารต้นทุนให้เกิดประสิทธิภาพใน
การบริหารงบประมาณ 

WT7 พัฒนาหลักสูตรพรีเมี่ยม เพื่อแสวงหาตัวป้อนที่มี
ความพร้อมและศักยภาพสูง 

WT8 สร้างหลักสูตรระยะสั้นให้กับโรงเรียนมัธยมศึกษา 
และสถานประกอบการ เพื่อเข้ามาใช้อุปกรณ์ใน
มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นการใช้ทรัพยากรที่มีให้เกิด
รายได้เพิ่มขึ้น 
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3.6 ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และเป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัยเพื่อการพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติสู่ศตวรรษที่ 21 
ผู้ก ากับติดตาม : รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา 
เป้าหมายและตัวชี้วัดที่ส าคัญ (Objectives and Key Performance Indicator) ระดับยุทธศาสตร์ 
เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ 

1)  มุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมและสอดคล้องกับความ
ต้องการของประเทศ 

2)  มุ่งพัฒนาผู้ประกอบการที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมร่วมกับภูมิปัญญา ศิลปะ 
วัฒนธรรม เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และทรัพยากรท้องถิ่นอย่างเหมาะสม 

3)  การพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิตของสังคม  
กลยุทธ์ 

กลยุทธ์ที่ 1  การพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการใหม่ให้แก่นักศึกษา ศิษย์เก่า และประชาชนทั่วไป 
กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาระบบและหลักสูตรเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติ  
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของภาคการบริการ ภาคการเกษตร 

ภาคอุตสาหกรรม ชุมชนและท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพของมหาวิทยาลัย 

 

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

เป้าหมายและตัวชี้วัดที่ส าคัญระดับกลยุทธ์ หน่วยนับ 
ปีงบประมาณ 

2566 2567 2568 2569 2570 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัยเพื่อการพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติสู่ศตวรรษท่ี 21 
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการใหม่ให้แก่นักศึกษา ศิษย์เก่า และประชาชนทั่วไป 
เป้าหมายระดับกลยุทธ์ 
เพ่ือสร้างความเข้มแข็งด้านการเป็นผู้ประกอบการให้แก่นักศึกษา ศิษย์เก่า และประชาชนในการพัฒนาธุรกิจให้มีความ
เข้มแข็งในระยะเวลาอันสั้น โดยอาศัยองค์ความรู้ด้านวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมของ มทร. ล้านนา โดยมุ่งเน้นการ
ยกระดับ Entrepreneurship ไปสู่ Smart Entrepreneur ด้วยการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบให้มีทักษะในการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสร้างสรรค์ 
แผนงานของกลยุทธ์ 
แผนงาน 1 สร้างและพัฒนากลุ่ม Startup เน้นสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือให้เกิด Disruptive วงจรธุรกิจเดิม 

โดยผสมผสานระหว่างนักศึกษาปัจจุบัน (มีรายได้ระหว่างเรียน) ศิษย์เก่า ผู้ประกอบการ และทีมจาก
ภายนอก 

แผนงาน 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานส าหรับงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Infrastructure) เพ่ือพัฒนาให้ มทร. 
ล้านนา เป็นศูนย์กลางของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของล้านนา 

แผนงาน 3 สร้างเครือข่ายและส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้แก่ผู้ประกอบการในพ้ืนที่ ด้วยการพัฒนาทักษะและ
องค์ความรู้ในการสร้างสรรค์สินค้าและบริการรูปแบบใหม่ให้มีจุดเด่น และสามารถต่อยอดด้วยความคิด 
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เป้าหมายและตัวชี้วัดที่ส าคัญระดับกลยุทธ์ หน่วยนับ 
ปีงบประมาณ 

2566 2567 2568 2569 2570 
การประดิษฐ์ และนวัตกรรม และภูมิปัญญาไทย ด้วยการสร้างแบรนด์ของตนเอง ที่สามารถสร้าง
มูลค่าเพ่ิม และสร้างรายได้แข่งขันได้ในตลาดโลก 

ตัวช้ีวัดที่ส าคัญระดับกลยุทธ์ 
1) จ านวนผู้เข้าอบรมเตรียมความพร้อมเป็น
ผู้ประกอบการ 

จ านวนผู้เข้า
อบรม 

200 225 260 295 325 

2) จ านวนผู้เข้ารับการบ่มเพาะเป็น
ผู้ประกอบการ (Spin-off) 

จ านวนคน 65 85 100 125 155 

3) จ านวนโครงสร้างพื้นฐานส าหรับงาน
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

จ านวน
โครงสร้าง
พ้ืนฐานงาน
เศรษฐกิจ
สร้างสรรค ์

5 6 6 6 6 

4) รางวัลผู้ประกอบการทั้งในระดับท้องถิ่นถึง
ระดับนานาชาติที่บ่งชี้ถึงความสามารถและ
ความส าเร็จในการน าเอาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมาใช้ในการเป็นผู้ประกอบการ 

จ านวนรางวัล 1 1 1 1 1 

5) ผลิตภัณฑ์ที่เป็นงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ
พัฒนาจากผู้เข้าบ่มเพาะธุรกิจ 

จ านวน
ผลิตภัณฑ์ที่เป็น
งานสร้างสรรค์ 

3 4 5 5 5 

6) กิจกรรมความร่วมมือกับเครือข่าย
ผู้เชี่ยวชาญ ปราชญ์ชาวบ้าน และศิลปินใน
พ้ืนที่ 

จ านวนกิจกรรม 5 6 7 8 9 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบและหลักสูตรเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติ 
เป้าหมายระดับกลยุทธ์ 
เพ่ือพัฒนาบุคคลวัยแรงงานที่ต้องการพัฒนาตนเองให้ทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป พร้อมทั้งการพัฒนาบัณฑิตนัก
ปฏิบัติ ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือรองรับการเติบโตของธุรกิจตาม BCG Model และพัฒนา
บัณฑิตนักปฏิบัติให้มีทักษะสูงที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาโดยผ่านกระบวนการท างานร่วม
ระหว่าง มทร.ล้านนา กับภาคอุตสาหกรรม (University Industry Linkage) 
แผนงานของกลยุทธ์ 
แผนงาน 4  จัดให้มีระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต Lifelong learning (Re-skills/Up-skills/New-skills /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) เป็นฐาน

การวิจัยและพัฒนาโมเดลการจัดการศึกษาร่วมสถาบันอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมของชาติ 
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เป้าหมายและตัวชี้วัดที่ส าคัญระดับกลยุทธ์ หน่วยนับ 
ปีงบประมาณ 

2566 2567 2568 2569 2570 
แผนงาน 7  สนับสนุนให้คณาจารย์และบุคลากรด้านการวิจัย ไปท าวิจัยร่วมกับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ซึ่งจะเปิด

โอกาสให้อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมมีช่องทางได้รับความช่วยเหลือด้านเทคโนโลยีจาก
มหาวิทยาลัย (Talent Mobility)  

ตัวช้ีวัดที่ส าคัญระดับกลยุทธ์  
7) ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีทักษะสูงเพ่ือ
ยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของ
อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไทย  

จ านวนบัณฑิต  
(นับแบบสะสม) 

145 280 380 550 675 

8) จ านวนผู้ลงทะเบียนเรียนวิชาที่เปิดโอกาส
ให้บุคคลในระบบหรือนอกระบบการศึกษา
เข้ามา Re-skill / Up-skill / New-skill  

จ านวนคน  
(นับแบบสะสม) 

117 195 285 370 460 

9) หลักสูตรที่จัดการเรียนรู้ผ่านการ
ปฏิบัติงานจริงร่วมกับสถานประกอบการ 
(CWIE) 

จ านวนหลักสูตร  
(นับแบบสะสม) 

9 11 13 15 17 

10) คณาจารย์และบุคลากรด้านการวิจัยที่
เข้าร่วมโครงการ Talent Mobility  

จ านวนโครงการ 9 11 14 16 16 

11) คณาจารย์และบุคลากรด้านการวิจัยที่
เข้าร่วมโครงการ Talent Resource 
Management  

จ านวนคน 10 11 14 16 17 

12) คณาจารย์และบุคลากรด้านการวิจัยที่
เข้าร่วมโครงการ Pre-Talent Mobility 

จ านวนคน 12 13 15 17 18 

กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาหลักสูตรและผลิตก าลังคนทักษะสูงที่ตอบสนองความต้องการของภาคการผลิต 
เป้าหมายระดับกลยุทธ์ 
การพัฒนาและผลิตก าลังคนทักษะสูงตามนโยบายของชุมชน ภาครัฐ และภาคธุรกิจอุตสาหกรรม  ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือรองรับการเติบโตของธุรกิจตาม BCG Model และพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติให้มี
ทักษะสูงที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาโดยผ่านกระบวนการท างานร่วมระหว่าง 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 ให้ตรงกับความต้องการให้กับเขต
พ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Demand Package จาก EEC) สู่การขยายผลการพัฒนาการศึกษา
อาชีวะทั่วประเทศ (Thai KOSEN, Thai Meister) และสร้างต้นแบบของการผลิตและการบริการใน
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เป้าหมายและตัวชี้วัดที่ส าคัญระดับกลยุทธ์ หน่วยนับ 
ปีงบประมาณ 

2566 2567 2568 2569 2570 
สถานศึกษาในรูปแบบ Factory in School (FiS), Super Farmer, Super Engineer และ Innovation 
Areas 

ตัวช้ีวัดที่ส าคัญระดับกลยุทธ์ 
13) หลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่/หลักสูตร 
พรีเมี่ยมคอร์ส/Sandbox 

จ านวนหลักสูตร
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

6 6 6 6 6 

14) โครงการความร่วมมือระหว่าง มทร. 
ล้านนา กับอาชีวศึกษา ภาคธุรกิจและ
อุตสาหกรรม 

จ านวนหลักสูตร 5 5 8 9 9 

15) ความพึงพอใจของผู้จ้างงานบัณฑิตต่อ
สมรรถนะวิชาชีพ ทักษะ และการท างาน  

ร้อยละความพึง
พอใจของผู้ใช้

บัณฑิต 

80 85 90 95 100 

16) จ านวนหลักสูตรที่ส่งเสริมสมรรถนะด้าน
ทักษะศตวรรษที่ 21 

หลักสูตร 4 4 5 5 5 

17) จ านวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ผ่าน
เกณฑ์การทดสอบความสามารถด้านภาษาท่ี
เทียบเท่าระดับ CEFR B1 

ร้อยละ 1 2 5 10 15 

กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพของมหาวิทยาลัย 
เป้าหมายระดับกลยุทธ์ 
การพัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพของ มทร. ล้านนา ให้เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ ถึงคุณภาพของ
นักศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบที่เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติที่เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
แผนงานของกลยุทธ์ 
แผนงาน 11  หลักสูตรที่ยึดโยงกับอาชีพให้มีจ านวนมากกว่าการยึดโยงทางวิชาการ ต้องการให้นักศึกษามีหลักฐานเชิง

ประจักษ์ถึงความเชี่ยวชาญในทักษะวิชาชีพด้วยการส่งเสริมการขอใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพ  
แผนงาน 12  พัฒนาระบบ RMUTL Certificate ที่สามารถออกใบรับรองคุณวุฒิวิชาชีพของ มทร. ล้านนา 
ตัวช้ีวัดที่ส าคัญระดับกลยุทธ์ 
16) จ านวนหลักสูตรที่ยึดโยงกับอาชีพ จ านวนหลักสูตร 10 10 12 14 14 
17) จ านวนมาตรฐานอาชีพตาม RMUTL 
Certificate  

จ านวน
มาตรฐานอาชีพ 

5 5 5 5 5 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมอย่างมืออาชีพ เพื่อสร้างนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ และงาน
สร้างสรรค์ส าหรับการยกระดับ ชุมชน สังคม ประเทศ 
ผู้ก ากับติดตาม : รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบอย่างยั่งยืน 
เป้าหมายและตัวชี้วัดที่ส าคัญ (Objectives and  Key Performance Indicator) ระดับยุทธศาสตร์ 
เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ 

1)   เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ 
2)  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี 
3)  เพ่ือสร้างเครือข่ายวิจัยและนวัตกรรมในลักษณะจตุรภาคี 

กลยุทธ์ที่ 1  การพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม โครงสร้างพ้ืนฐานด้านการวิจัย เพ่ือ
สนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มที่ 2 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

กลยุทธ์ที่ 2 ความเป็นนานาชาติของ มทร. ล้านนา 

เป้าหมายและตัวชี้วัดที่ส าคัญ (Objectives and Key Performance Indicator) ระดับกลยุทธ์ 

เป้าหมายและตัวชี้วัดที่ส าคัญระดับกลยุทธ์ หน่วยนับ 
ปีงบประมาณ 

2566 2567 2568 2569 2570 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมอย่างมืออาชีพ เพื่อสร้างนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์
ส าหรับการยกระดับ ชุมชน สังคม ประเทศ 
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัย เพ่ือสนับสนุนการเป็น
มหาวิทยาลัยในกลุ่มที่ 2 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
เป้าหมายระดับกลยุทธ์ 
1) มทร. ล้านนา มีระบบสนับสนุนด้านการวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่พร้อมให้การสนับสนุนการด าเนินงาน
ของบุคลากร  

1.1) เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจของประเทศไทยตาม BCG Model  
1.2) ส่งเสริมสมรรถนะการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมผ่านระบบ (University Industry Linkage: UIL)  
1.3) ส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรัพยากรท้องถิ่นที่ผนวกเข้ากับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากสู่การแข่งขันในระดับสากล (Lannanization) 
1.4) ส่งเสริมให้เกิดเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีมูลค่าสู่การสร้างผู้ประกอบการ (Smart Entrepreneur) 

2) มทร. ล้านนา เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าในด้านการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของ
ประเทศ 
3) ผลงานด้านการวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม ได้รับการยอมรับในมาตรฐานการวิจัยทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 
แผนงานของกลยุทธ์ 
แผนงาน 13  การพัฒนาก าลังคน สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีส าหรับอุตสาหกิจ SME และอุตสาหกรรม

ขนาดใหญ่ในภาคเหนือ ด้านศิลปะและวัฒนธรรม  
แผนงาน 14  การสร้างและพัฒนากลุ่มวิจัย หน่วยวิจัย ศูนย์วิจัย และ ศูนย์ความเชี่ยวชาญ พร้อมกับการพัฒนาสู่ 

Consortium และสร้างเครือข่ายในระดับชาติและนานาชาติ 
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เป้าหมายและตัวชี้วัดที่ส าคัญระดับกลยุทธ์ หน่วยนับ 
ปีงบประมาณ 

2566 2567 2568 2569 2570 
แผนงาน 15 ด าเนินการเชิงรุกในการยื่นขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาจากคณาจารย์และนักวิจัย การส่งเสริมการ

ใช้ประโยชน์ของทรัพย์สินทางปัญญาที่มีการจดทะเบียนคุ้มครอง การจัดสรรผลประโยชน์ และการ
ปกป้องสิทธิของผู้ประดิษฐ์คิดค้น 

แผนงาน 16 สร้างและพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมในมหาวิทยาลัย เช่น โครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยและด้าน
นวัตกรรมที่มีความพร้อม ทันสมัย และครอบคลุมในทุกศาสตร์ที่เป็นความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย 
การจัดหาและบ ารุงรักษาเครื่องมือกลางที่ได้มาตรฐานสากล การพัฒนาห้องปฏิบัติการสะอาด การจัดตั้ง
ศูนย์ทดสอบกลางหรือศูนย์วิเคราะห์ที่ได้มาตรฐานสากล เส้นทางอาชีพของนักวิจัยในมหาวิทยาลัย 
ระบบบริหารจัดการงานวิจัย ระบบ KM งานวิจัย ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและนักวิจัย  

แผนงาน 17  แผนงานพัฒนาระบบมาตรฐานด้านงานวิจัย รวมถึงจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และจรรยาบรรณการใช้
สัตว์ทดลอง (คน วิธีการ มาตรฐานการรับรอง) 

แผนงาน 18  พัฒนาโมเดลและขยายผล Talent Mobility, Talent Resource Management (TRM) และ ITAP 
 
ตัวช้ีวัดที่ส าคัญระดับกลยุทธ์ 
18) จ านวนทรัพย์สินทางปัญญาที่ยื่นขอจด
ทะเบียน 

จ านวน
ทรัพย์สินทาง

ปัญญา  
(นับแบบสะสม) 

5 8 11 14 16 

19) ร้อยละของสถานประกอบการที่ได้รับการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมและน าไปใช้
ให้เกิดผล 

ร้อยละ  
(นับแบบสะสม) 

45.00 45.00 46.67 53.33 55.00 

20) ร้อยละของสถานประกอบการฯ ที่ได้รับ
การถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ มีการยกระดับ
สมรรถนะในการประกอบการสูงขึ้น 

ร้อยละ 45.00 45.00 46.67 46.67 46.67 

21) ร้อยละของสถานประกอบการฯ พัฒนา
และเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์และบริการด้วย
ความคิดสร้างสรรค์ท่ีท างานร่วมกับ
มหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 38.33 38.33 40.00 40.00 40.00 

22) สถานประกอบการฯ พัฒนาและเพ่ิม
มูลค่าผลิตภัณฑ์และบริการด้วยความคิด
สร้างสรรค์ท าให้ลดต้นทุน/ก าไรสูงขึ้น/รายได้
สูงขึ้น  

ร้อยละ 23.33 23.33 23.33 25.00 25.00 

กลยุทธ์ที่ 2 ความเป็นนานาชาติของ มทร. ล้านนา 
เป้าหมายระดับกลยุทธ์ 
มทร. ล้านนา ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติด้านวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาชุมชนและ
อุตสาหกรรม 
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เป้าหมายและตัวชี้วัดที่ส าคัญระดับกลยุทธ์ หน่วยนับ 
ปีงบประมาณ 

2566 2567 2568 2569 2570 
แผนงานของกลยุทธ์ 
แผนงาน 19 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในระดับนานาชาติเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็น

ที่รู้จักในสังคมนานาชาติ การเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม และมีระบบการเชิญ Guest speaker และ Visiting 
scholar จากทั่วโลกพร้อมกับการพัฒนานิเวศน์การใช้ชีวิตแบบนานาชาติใน มทร. ล้านนา  

แผนงาน 20 การเข้าสู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย Times Higher Education World University Rankings 
(Sustainable Cities and Community) 
ตัวช้ีวดัทีส่ าคัญระดับกลยุทธ์ 
23) การจัดอันดับที่ดีข้ึนในด้านนวัตกรรม 
(Time Higher Education: THE) ของ
มหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติ  

อันดับของ
มหาวิทยาลัย 

เข้าร่วม
การจัด
อันดับ 

เข้าร่วม
การจัด
อันดับ 

อันดับที่ 
2,000 -
1,500 

อันดับที่ 
1,500 -
1,000 

อันดับที่ 
1,000 
- 600 

24) การจัดอันดับที่ดีข้ึนในด้านนวัตกรรม 
(U-Multirank) ของมหาวิทยาลัยในระดับ
นานาชาติ 

ระดับ พอใช้ ดี ดี ดี ดีมาก 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่สู่ความเป็นเลิศ 
ผู้ก ากับติดตาม : รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
เป้าหมายและตัวชี้วัดที่ส าคัญ (Objectives and Key Performance Indicator) 
เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ 

1)  เพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรมีธรรมาภิบาลมากขึ้นภายใต้แผนพัฒนาความเป็นเลิศของ
มหาวิทยาลัยในการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย 

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

สอน การวิจัยและบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
กลยุทธ์ 

กลยุทธ์ที่ 1  การปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรให้มีธรรมาภิบาล  
กลยุทธ์ที่ 2  การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 

เป้าหมายและตัวชี้วัดที่ส าคัญ (Objectives and Key Performance Indicator) ระดับกลยุทธ์ 

เป้าหมายและตัวชี้วัดที่ส าคัญระดับกลยุทธ์ หน่วยนับ 
ปีงบประมาณ 

2566 2567 2568 2569 2570 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่สู่ความเป็นเลิศ 
กลยุทธ์ที่ 1 การปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรให้มีธรรมาภิบาล  
เป้าหมายระดับกลยุทธ์ 
เพ่ือการปรับปรุงกลไกการบริหารองค์กรให้มีธรรมาภิบาล เปิดโอกาสให้ประชาคมภายในมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการทุกข้ันตอน  
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แผนงานของกลยุทธ์ 
แผนงาน  21 แผนงานสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการบริหารจัดการบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาลผ่านการพัฒนา

ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับ ตลอดจนการพัฒนาผู้บริหารรุ่นใหม่ รุ่นกลาง และรุ่นอาวุโส เพ่ือเตรียมการ
เข้ามาช่วยกันขับเคลื่อน มทร. ล้านนา ได้อย่างต่อเนื่องต่อไปในอนาคต (New Academic Staff) 

แผนงาน 22  พัฒนาระบบการสื่อสารองค์กรที่ดีและมีประสิทธิภาพที่จะท าให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันระหว่าง
ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย 

แผนงาน 23  แผนงานการสร้างนิเวศน์การท างานที่ดี จัดท าข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ และการปรับโครงสร้างองค์กรที่
เหมาะสม พัฒนากลไกการบริหารองค์กร 

แผนงาน 24  สร้างและพัฒนาระบบกองทุนวิจัย บริการวิชาการ พัฒนานักศึกษา และกองทุนคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/
ส านัก 

แผนงาน 25   สร้างหน่วยงานแบบ One Stop Service เพ่ือบริการงานการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ การพัฒนา  
                  ก าลังคน งานวิจัยและบริการวิชาการแบบเบ็ดเสร็จส าหรับนักศึกษาและบุคคลภายนอก 
แผนงาน 26  Talent Club เป็นโครงการคัดเลือกบุคลากรที่มีศักยภาพจากระบบฐานข้อมูลของบุคลากร มทร.ล้านนา 

มาช่วยในการด าเนินการปฏิรูปมหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนาความเป็นเลิศ 
แผนงาน 27  พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลที่สามารถจูงใจให้อาจารย์ที่มีความรู้ ความสามารถทั้งชาวไทยและ

ต่างประเทศมาท างานที่มหาวิทยาลัย ตลอดจนการรักษาอาจารย์และบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญให้มี
ก าลังใจที่จะท างานด้วยความทุ่มเทให้กับมหาวิทยาลัยไปต่อเนื่อง 

แผนงาน 28  พัฒนาระบบการประเมินสมรรถนะของบุคลากรที่สอดคล้องกับบทบาทในหน้าที่ของแต่ละต าแหน่งและ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย พร้อมทั้งเชิดชูเกียรติและมอบรางวัลให้แก่บุคลากรที่มี
สมรรถนะดีเด่นในแต่ละด้าน 

ตัวช้ีวัดที่ส าคัญระดับกลยุทธ์ 
25) ความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการของ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย  

ร้อยละของ
ระดับความพึง

พอใจ 

สนับสนุน
ข้อมูล 

สนับสนุ
นข้อมูล 

สนับสนุน
ข้อมูล 

สนับสนุ
นข้อมูล 

สนับสนุน
ข้อมูล 

26) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

คะแนนความพึง
พอใจ 

สนับสนุน
ข้อมูล 

สนับสนุ
นข้อมูล 

สนับสนุน
ข้อมูล 

สนับสนุ
นข้อมูล 

สนับสนุน
ข้อมูล 

28) ระดับผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับพ้ืนที่ ตามเกณฑ์ ค่าเป้าหมาย   

ระดับ 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 

กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 
เป้าหมายระดับกลยุทธ์ 
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยที่ครอบคลุมทุกภารกิจ 
แผนงานของกลยุทธ์ 
แผนงาน 29  ขับเคลื่อนตามแผนกลยุทธ์ Digital University Transformation (จัดท า Big data)  
แผนงาน 30  พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร การศึกษา วิจัย และบริการวิชาการ เพ่ือการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยี

และนวัตกรรม มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนด้วย SDGs 
แผนงาน 31 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี Digital Infrastructure มาสนับสนุนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

อาทิ RFID ส าหรับระบบการจัดเก็บครุภัณฑ์ เครื่องมือหรืออุปกรณ์การศึกษา การจัดเก็บหนังสือ เป็นต้น 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมสังคมภาคีเครือข่าย ยกระดับศักยภาพสังคม คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งล้านนาให้สามารถปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลง
ของโลก 
ผู้ก ากับติดตาม : รองอธิการบดีฝ่ายแผน นโยบายและยุทธศาสตร์ 
 

เป้าหมายและตัวชี้วัดที่ส าคัญ (Objectives and Key Performance Indicator) ระดับยุทธศาสตร์ 
เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ 

1)  เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของสังคมในพ้ืนที่โดยใช้ศักยภาพ
โครงสร้างของมหาวิทยาลัยแต่ละพ้ืนที่ 

2)  เพ่ือสร้างเครือข่ายการท างานร่วมในระดับท้องถิ่นเพ่ือยกระดับ และลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
3)  ส่งเสริมการน าเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจฐานราก 
4)   เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม  
5)  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี 
6)  เพ่ือสร้างเครือข่ายวิจัยและนวัตกรรมในลักษณะจตุรภาคี 

กลยุทธ์  
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตให้สังคมด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
กลยุทธ์ที่ 2  การพัฒนาชุมชนและอุตสาหกรรมด้วยองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัย 
กลยุทธ์ที่ 3 การขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน ธุรกิจ และอุตสาหกรรมร่วมกับเครือข่าย 

 

เป้าหมายและตัวชี้วัดที่ส าคัญ (Objectives and Key Performance Indicator) ระดับกลยุทธ์ 

เป้าหมายและตัวชี้วัดที่ส าคัญระดับกลยุทธ์ หน่วยนับ 
ปีงบประมาณ 

2566 2567 2568 2569 2570 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมสังคมภาคีเครือข่าย ยกระดับศักยภาพสังคม คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งล้านนาให้สามารถปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก 
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตให้สังคมด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
เป้าหมายระดับกลยุทธ์ 
1) เพ่ือพัฒนาชุมชนและอุตสาหกรรมด้วยองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัย 
2) เพื่อสร้างความเป็นเลิศของกลุ่มความเชี่ยวชาญให้ไปสู่เป้าหมาย  
แผนงานของกลยุทธ์ 
แผนงาน 32  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของสังคม จากองค์ความรู้ของ มทร.ล้านนา เช่น อุทยานการเกษตร Living 

museum, edutainment พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา เป็นต้น 
แผนงาน 33  การรวบรวมองค์ความรู้ ภูมิปัญญา ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับ BCG Economy หรือ 

Creative lanna  

ตัวช้ีวัดที่ส าคัญระดับกลยุทธ์ 
29) ระดับความพึงพอใจของบุคลากรในการ
ใช้ระบบฐานข้อมูลหรือการปรับเปลี่ยนความ
เป็นดิจิทัลของมหาวิทยาลัย 

คะแนนความพึง
พอใจ 

สนับสนุน
ข้อมูล 

สนับสนุ
นข้อมูล 

สนับสนุน
ข้อมูล 

สนับสนุ
นข้อมูล 

สนับสนุน
ข้อมูล 
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เป้าหมายและตัวชี้วัดที่ส าคัญระดับกลยุทธ์ หน่วยนับ 
ปีงบประมาณ 

2566 2567 2568 2569 2570 
ตัวช้ีวัดที่ส าคัญระดับกลยุทธ์ 
30) แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของสังคม จ านวนแหล่ง

เรียนรู้ตลอด
ชีวิต  

(นับแบบสะสม) 

6 9 12 16 18 

31) องค์ความรู้ ภูมิปัญญา ที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาเศรษฐกิจที่เก่ียวข้องกับ BCG 
Economy หรือ Creative Lanna 

จ านวนองค์
ความรู้ 

14 14 14 15 15 

32) การใช้ประโยชน์จากระบบฐานข้อมูล  
 

จ านวนผู้เข้าใช้
ระบบ 

290 290 290 290 290 

กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาชุมชนและอุตสาหกรรมด้วยองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัย 
เป้าหมายระดับกลยุทธ์ 
เพ่ือสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สามารถแก้ไขปัญหาสังคม ชุมชน และอุตสาหกรรม เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม
ของชุมชนและอุตสาหกรรม 
แผนงานของกลยุทธ์ 
แผนงาน 34 การพัฒนาศูนย์บริการฯ บริการสังคมภายนอก RMUTL (Offshore Center) กระจาย 6 จังหวัด 

ผสมผสานกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้าไปแก้ปัญหาให้เกิดความยั่งยืน 
แผนงาน 35  จัดท าโครงการอุตสาหกรรมต้นแบบในพ้ืนที่ที่มีพ้ืนที่การศึกษาของ มทร. ล้านนาตั้งอยู่เพ่ือเป็นต้นแบบ

ให้กับผู้ประกอบการหรือวิสาหกิจชุมชนน าไปปรับประยุกต์ใช้ในการจัดตั้งธุรกิจต่อไป 
แผนงาน 36 พัฒนาให้ มทร. ล้านนา เป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวของล้านนา และพัฒนา

แหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ให้กับจังหวัดต่าง ๆ ในภาคเหนือโดยความร่วมมือกับท้องถิ่นและส่วนราชการ  
ตัวช้ีวัดที่ส าคัญระดับกลยุทธ์ 
33) ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาจาก มทร. 
ล้านนา  

จ านวนชุมชน 9 11 13 14 15 

34) อุตสาหกรรมที่ได้รับการพัฒนาจาก 
มทร. ล้านนา  

จ านวน
อุตสาหกรรม 

4 6 6 7 7 

35) เส้นทางการท่องเที่ยวที่ได้รับการศึกษา
ในจังหวัดภาคเหนือ 9 จังหวัด เพ่ือยกระดับ
เศรษฐกิจชุมชน (การท่องเที่ยวที่ใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรม) 

จ านวนเส้นทาง
การท่องเที่ยวที่
ได้รับการศึกษา 

 

3 4 4 5 5 
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กลยุทธ์ที่ 3 การขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน ธุรกิจ และอุตสาหกรรมร่วมกับเครือข่าย 
เป้าหมายระดับกลยุทธ์ 
เพ่ือสร้าง Platform การด าเนินงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมร่วมกันกับเครือข่ายจตุรภาคี สู่การส่งเสริมสมรรถนะ
การแข่งขันของธุรกิจชุมชนและภาคอุตสาหกรรม 
แผนงานของกลยุทธ์ 
แผนงาน 37   สร้างและพัฒนาระบบการจัดการของอุตสาหกิจไทยโดยเน้นให้ท างานเป็นทีม ร่วม Share และสร้างระบบ 

Co-partner ทั้งในและต่างประเทศ 
แผนงาน 38 การจัดท าแผนที่งานวิจัย (Research Mapping)  และการสร้างแผนที่ความรู้ (Knowledge Mapping) 

ของมหาวิทยาลัย เพ่ือน าไปก าหนดเป็นนโยบายและทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัยต่อไป 
แผนงาน 39 สร้างระบบเชื่อมต่อยุทธศาสตร์การวิจัยและการบริการวิชาการร่วมกับ 9 มทร. เพ่ือการขับเคลื่อนโจทย์

ส าคัญของประเทศ 
แผนงาน 40 สนับสนุนการวิจัยเชิงบูรณาการระหว่างศาสตร์ หรือการรวมกลุ่มวิจัยสาขาต่ าง ๆ ให้เป็นคลัสเตอร์วิจัย 

หรือศูนย์วิจัยที่เน้นการวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาชุมชน ธุรกิจ และอุตสาหกรรมที่
ส าคัญของประเทศและอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

แผนงาน 41 พัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้สามารถผลิตผลงานที่มีคุณภาพสนับสนุนการความเป็นเลิศด้านการวิจัยของแต่
ละบุคคล ผ่านกลไกต่าง ๆ ของที่มหาวิทยาลัยจัดไว้ เช่น การพัฒนานักวิจัยใหม่ นักวิจัยรุ่นกลาง และ
นักวิจัยอาวุโสอย่างต่อเนื่อง มีระบบพี่เลี้ยงนักวิจัย (Mentor) คอยให้ค าแนะน า 

แผนงาน 42   การจัดกิจกรรมให้นักเรียนในล้านนาภายใต้โครงการ “ค่ายวิชาการ” เพ่ือปลูกฝัง สร้างจิตส านึกใน
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับประเด็นส าคัญของชุมชน ประเทศชาติ และสังคมโลก เช่น ประเด็นที่เกี่ยวกับ BCG การเป็น
ผู้ประกอบการ โครงการฟื้นฟูล้านนา (Lanna Revitalization) โครงการล้านนาสร้างสรรค์ เป็นต้น 
ตัวช้ีวัดที่ส าคัญระดับกลยุทธ์ 
36) ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมเข้าร่วม
โครงการ ยกระดับผู้ประกอบการด้วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม เช่น โครงการ ITAP 
Pre-Talent Mobility, Talent Mobility, 
Talent Resource Management, Higher 
Education for Industry  

จ านวนภาคธุรกิจ 
หรืออุตสาหกรรม 

9 10 12 13 12 

37) งบประมาณจากที่สนับสนุนงานวิจัย 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากแหล่งทุน
ภายนอก 

ค่าเฉลี่ยต่อ
โครงการ (บาท) 

246,667  253,333  303,333  343,333 มากกว่า 
500,000 

38) ผลงานทางวิชาการท่ีเกิดจากงานวิจัย
หรือบริการวิชาการหรือรับใช้สังคมท่ีได้รับ
การเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ 

จ านวนผลงาน 
(นับแบบสะสม) 

23 43 64 85 107 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสืบสาน รักษา ต่อยอด ปรัชญาและศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ผู้ก ากับติดตาม : รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบอย่างยั่งยืน 
เป้าหมายและตัวชี้วัดที่ส าคัญ (Objectives and  Key Performance Indicator) ระดับยุทธศาสตร์ 
เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ 

1)   เพ่ือการสืบสาน รักษา ต่อยอด ปรัชญาและศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
กลยุทธ์ 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาชุมชน สืบสาน รักษา ต่อยอด ปรัชญาและศาสตร์พระราชา ด้วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัย 

เป้าหมายและตัวชี้วัดที่ส าคัญ (Objectives and Key Performance Indicator) ระดับกลยุทธ์ 

เป้าหมายและตัวชี้วัดที่ส าคัญระดับกลยุทธ์ หน่วยนับ 
ปีงบประมาณ 

2566 2567 2568 2569 2570 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสืบสาน รักษา ต่อยอด ปรัชญาและศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาชุมชน สืบสาน รักษา ต่อยอด ปรัชญาและศาสตร์พระราชา ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

จากองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัย 
เป้าหมายระดับกลยุทธ์ 
1) ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือลดต้นทุน และเพ่ิมประสิทธิภาพของการประกอบอาชีพในชุมชนพ้ืนที่โครงการหลวง
และโครงการพระราชด าริ 
2) ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ืออนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
แผนงานของกลยุทธ์ 
แผนงาน 43  การจัดท าฐานข้อมูลในรูปแบบสื่อองค์ความรู้ของภูมิปัญญา ทุนทางวัฒนธรรม ทรัพยากร และปราชญ์

ชุมชนของล้านนา 
แผนงาน 44 การพัฒนาก าลังคน (ยุวเกษตรกร) สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีโดยใช้ Solution Based (งานเน้น

ตอบโจทย์ทางเลือกใหม่ไม่เน้นการแก้ปัญหา) ที่บูรณาการการวิจัย การบริการวิชาการและการเรียนการ
สอนร่วมกัน ในพ้ืนที่ของโครงการหลวงหรือโครงการพระราชด าริฯ ทั้งในและนอกพ้ืนที่ 

แผนงาน 45  จัดท าโครงการ University Outlet & Market Place (Online and Onsite Marketing) 
แผนงาน 46   แผนงานจิตอาสาการปลูกจิตส านึกความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  
ตัวช้ีวัดที่ส าคัญระดับกลยุทธ์ 
39) ความพึงพอใจในการใช้ประโยชน์จาก
ระบบฐานข้อมูล  

ร้อยละของ
ความพึงพอใจ
ในระดับดีขึ้นไป 

สนับสนุน
ข้อมูล 

สนับสนุน
ข้อมูล 

สนับสนุน
ข้อมูล 

สนับสนุน
ข้อมูล 

สนับสนุน
ข้อมูล 

40) จ านวนโครงการที่สนับสนุนการผลิตหรือ
การประกอบอาชีพในชุมชนพ้ืนที่โครงการ
หลวงหรือโครงการพระราชด าริฯ 

จ านวนโครงการ 9 10 10 11 11 

41) ความพึงใจของผู้ใช้บริการของ 
University Outlet & Market Place 

ร้อยละของ
ความพึงพอใจ
ในระดับดีขึ้นไป 

สนับสนุน
ข้อมูล 

สนับสนุน
ข้อมูล 

สนับสนุน
ข้อมูล 

สนับสนุน
ข้อมูล 

สนับสนุน
ข้อมูล 
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เป้าหมายและตัวชี้วัดที่ส าคัญระดับกลยุทธ์ หน่วยนับ 
ปีงบประมาณ 

2566 2567 2568 2569 2570 
42) จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ร้อยละของ

จ านวน
นักศึกษาและ

บุคลากรทั้งหมด 

80 80 80 80 80 

43) จ านวนสื่อองค์ความรู้ของภูมิปัญญา ทุน
ทางวัฒนธรรม ทรัพยากร และปราชญ์ชุมชน
ของล้านนา 

จ านวนสื่อ 7 7 7 7 7 

44) จ านวนโครงการที่สนับสนุนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการประกอบอาชีพในชุมชน 

จ านวนโครงการ 3 4 4 5 5 

45) ร้อยละของอาจารย์และนักศึกษาท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์และสืบสานประเพณี
ท้องถิ่น ภูมิปัญญาล้านนา และสิ่งแวดล้อม 

ร้อยละ 
 

75 80 85 90 95 

46) จ านวนกิจกรรมที่บูรณาการการเรียน
การสอน กับการอนุรักษ์และสืบสานประเพณี
ท้องถิ่น ภูมิปัญญาล้านนา และสิ่งแวดล้อม  

จ านวนกิจกรรม 3 3 3 3 3 
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3.7 ประมาณการวงเงินงบประมาณ (พ.ศ.2566-2570) 
 
มาตรา 45 (1) แห่งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 
ค่าใช้จ่ายบุคลากร ซึ่งเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง  สิทธิประโยชน์ 
 

รายการ 
ปีงบประมาณ 

2566 2567 2568 2569 2570 
งบประมาณแผ่นดิน 24,911,920 27,403,112 30,143,423 33,157,766 36,473,542 

งบประมาณรายได้ 6,116,280 6,116,280 6,116,280 6,116,280 6,116,280 

รวม 31,028,200 33,519,392 36,259,703 39,274,046 42,589,822 

ที่มา : ข้อมูลจากปีงบประมาณ 2565 เพิ่มข้ึนในปีต่อไปร้อยละ 10 งบประมาณแผน่ดิน  
        ส่วนงบประมาณเงินรายได้ค่าใช้จ่ายคงที่ 
 
มาตรา 45 (2) แห่งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562  
ค่าใช้จ่ายประจ างบประมาณแผ่นดิน 
 

รายการ 
ปีงบประมาณ 

2566 2567 2568 2569 2570 
งบด าเนินงาน 159,700 191,640 229,968 275,961.60 331,154 

งบอุดหนุน 53,562,260 64,274,712 77,129,654 92,555,585 111,066,702 

รวม 53,721,960 53,721,960 53,721,960 53,721,960 53,721,960 

ที่มา : ข้อมูลจากปีงบประมาณ 2565 เพิ่มข้ึนในปีต่อไปร้อยละ 20 งบประมาณแผน่ดิน  
 

ค่าใช้จ่ายประจ างบประมาณเงินรายได้ 

รายการ 
ปีงบประมาณ 

2566 2567 2568 2569 2570 
งบด าเนินงาน 8,288,440 9,946,128 11,935,354 14,322,424 17,186,909 

งบรายจ่ายอื่น 12,304,180 14,765,016 17,718,019 21,261,623 25,513,948 

รวม 20,592,620 24,711,144 29,653,373 35,584,047 42,700,857 

 
ที่มา : ปีงบประมาณ 2566 ข้อมูลจากปีงบประมาณ 2565 เพิ่มข้ึนในปีต่อไปร้อยละ 20 ตามสัดส่วน
จ านวน นักศึกษาที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 
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มาตรา 45 (3) แห่งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 
งบประมาณเพ่ือการพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา และการพัฒนาก าลังคนระดับสูง
เฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ   

                     

รายการ 
ปีงบประมาณ 

2566 2567 2568 2569 2570 
โครงการปฏิรูปมหาวิยาลัยฯ 
(Reinventing University) 

1,500,000 2,500,000 3,000,000 3,500,000 4,000,000 

รวม 1,500,000 2,500,000 3,000,000 3,500,000 4,000,000 

ประมาณการวงเงินงบประมาณรวม (2566-2570) ทั้งหมด 

มาตรา 45 แห่ง
พระราชบัญญัติการ

อุดมศึกษา พ.ศ. 2562 

ปีงบประมาณ 

2566 2567 2568 2569 2570 

มาตรา 45 (1)  31,028,200 33,519,392 36,259,703 39,274,046 42,589,822 

มาตรา 45 (2) 74,314,580 89,177,496 107,012,995 128,415,594 154,098,713 

มาตรา 45 (3) 1,500,000 2,500,000 3,000,000 3,500,000 4,000,000 

รวม 106,842,780 125,196,888 146,272,698 171,189,640 200,688,535 
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ส่วนที่ 4  การบริหารจัดการและการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี ไปสู่การปฏิบัติ 

 การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี สู่การปฏิบัติ ขึ้นอยู่กับความชัดเจนของแผนและ
การบริหารจัดการแผนสู่การปฏิบัติ โดยอาศัยความรับรู้ เข้าใจ และตระหนักถึงภารกิจและความ
รับผิดชอบร่วมกันของทุกภาคส่วนในการพัฒนา มหาวิทยาลัยภายใต้ทิศทางท่ีได้ก าหนดร่วมกัน ดังนั้น
เพ่ือให้การขับเคลื่อนเกิดประสิทธิภาพยิ่ งขึ้น การบริหารจัดการยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนา
มหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติ จึงควรมีแนวทางดังนี้    

1. การมีส่วนร่วมและสร้างความรู้ความเข้าใจให้ทุกหน่วยงานตระหนักถึงความส าคัญและ
พร้อมเข้าร่วมในการผลักดันไปสู่การปฏิบัติ โดยการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารให้ทุกหน่วยงาน
ตระหนักและยอมรับแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี มหาวิทยาลัยตลอดจนผลักดันให้ทุกหน่วยงานน า
ประเด็นการพัฒนาไปผสมผสานในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี มหาวิทยาลัยของ
หน่วยงาน   

2. การเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี กับแผนระดับหน่วยงานต่าง ๆ และ
จัดท าแผนพัฒนาเฉพาะด้านหรือแผนการลงทุน พร้อมจัดสรรงบประมาณให้สอดคลองกับแผนกลยุทธ์
ของมหาวิทยาลัย 

3. สร้างกลไกการประสานงานระหว่างหน่วยงาน มทร.ล้านนา เชียงราย ให้ขับเคลื่อน
กิจกรรม/โครงการ ให้มีความก้าวหน้า อย่างต่อเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ 
และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร 
พร้อมทั้งจัดท าฐานขอมูลที่ทุกหน่วยงานสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ง่าย สร้างช่องทางให้
ประชาคม มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและร่วมกิจกรรมการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

4. เพ่ิมประสิทธิภาพกลไกรับผิดชอบการขับเคลื่อนแผนฯ ที่ชัดเจน สามารถขับเคลื่อน
แผนพัฒนาฯ  ในระดับมหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยก าหนดให้คณะ
ผู้บริหารในระดับมหาวิทยาลัยและ หน่วยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบในประเด็นการพัฒนาที่เกี่ยวของ 
น าแผนฯ มาเป็นกรอบการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมก าหนดเป้าหมายในการด าเนินงานใน
แต่ละปีท่ีชัดเจน และใช้เป็นเงื่อนไขในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

5. เสริมสร้างบทบาทของทุกภาคส่วนให้สามารถขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยปรับทัศนคติในทางบวกและวิธีการท างานของบุคลากรให้พร้อมรับมือกับ
ความเปลี่ยนแปลงและกระตือรือร้นต่อการมีส่วนร่วมในการสร้างองค์กรที่มีประสิทธิภาพดีขึ้น ผลักดัน
และสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในทุกระดับ ตั้งแต่คณะ สาขา สาขาวิชา หรือหน่วยงานมีบทบาทในการ
พัฒนามหาวิทยาลัยให้มากขึ้น 

6. ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี ให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างสม่ าเสมอ พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนแผนการด าเนินงานให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนไป โดยยังคงมีเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเป็น
หลัก พร้อมทั้งสร้างตัวชี้วัดการพัฒนาที่สามารถน าไปใช้ก ากับการด าเนินงานตามเป้าหมายหลักได้
อย่างมีประสิทธิภาพโดยสนับสนุนให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการ หรือคณะท างาน เพ่ือติดตาม
ความก้าวหน้า และความส าเร็จของโครงการต่าง ๆ ตลอดจนพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้เชื่อมโยงเป็น
เครือข่ายในทุกระดับ ทั้งฐานขอมูลระดับ มหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงานย่อย 
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ส่วนที่ 5  การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) 

การติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี เป็นเครื่องมือส าคัญในการตรวจสอบ
และสนับสนุนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลล้านนา เชียงราย ให้บรรลุ
เป้าประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ เพ่ือให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความส าเร็จหรือความล้มเหลว
ในการด าเนินงาน และน าไปสู่การปรับเปลี่ยนแนวทางการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้
เหมาะสมทันต่อสถานการณ์และสามารถบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายได้ โดยจัดท าระบบการติดตาม
และประเมินผลอย่างมี ประสิทธิภาพ ดังนี้ 

1. การติดตามความก้าวหน้าและการประเมินแผนกลยุทธ์และนโยบายของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยได้มีการให้ความส าคัญ เพ่ือตรวจสอบ
และติดตามส าเร็จของการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องโดยได้พัฒนาตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับเป้าหมายหลัก
ของมหาวิทยาลัย 

2. กลไกการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) 
2.1 การติดตามประเมินผลการพัฒนาระดับหน่วยงาน โดยการติดตามความก้าวหน้าของ

การด าเนินงาน (Monitoring) ในหน่วยงานระดับคณะ/กอง ที่ต้องรายงานผลการด าเนินงานทุกรอบ 
6 เดือนต่อคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ซึ่งมีอ านาจในการตรวจสอบผลการด าเนินงานและ
ประสิทธิภาพของการใช้งบประมาณของหน่วยงานต่าง ๆ ตลอดจนการเสนอแนะให้มีการทบทวนการ
ปรับแนวทางการปฏิบัติงานและการจัดสรรงบประมาณใน รอบ 6 เดือนถัดไป 

2.2 การประเมินผลการด าเนินงาน (Evaluation) ในภาพรวม ซึ่งเป็นการวัดผลส าเร็จใน
การด าเนินงาน ภายใต้ประเด็นการพัฒนา โดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) 
ที่ก าหนดไว้ พร้อมทั้งประเมินผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) ที่
เกิดข้ึน โดยมีรอบการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์แบ่งเป็น 2 ระยะ คือระยะครึ่งแผน (ปี2568) และ
ระยะสิ้นสุดแผน (ปี 2570) เพ่ือน าผลการประเมินมาปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี ในฉบับ
ต่อไป 

2.3 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศส าหรับการติดตามประเมินผลที่ มี
ประสิทธิภาพโดยพัฒนาระบบฐานข้อมูลส าหรับการติดตามผลการด าเนินงานของหน่วยงาน และ
ประเด็นการพัฒนาตามเป้าหมายหลัก เพ่ือให้สามารถรายงานผลการด าเนินงานได้สะดวก และข้อมูล
มีความถูกต้องแม่นย า ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนและติดตามประเมินผลในระดับต่าง ๆ ให้มี
ความสัมพนัธ์สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันมากข้ึน 

2.4 ใช้ระบบโครงข่ายสารสนเทศเชื่อมโยงฐานข้อมูลที่มีอยู่ทั้งข้อมูลด้านนักศึกษา ด้าน
การวิจัยและบริการวิชาการ ด้านบุคลากร และด้านงบประมาณ (MIS/BPM) เพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูล
และประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ อันน าไปสู่การสร้างระบบสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจของผู้บริหาร 
(DSS)    
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ภาคผนวก 

 ค าสั่งคณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ.2566-2570) 

 รูปภาพการประชุมฯ 
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ภาพการประชุม 
คณะกรรมการด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) 

ครั้งที่ 1/2565 เม่ือวันที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น.  
ณ ห้องประชุม 1 อาคารส านักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย 
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ภาพการประชุม 
คณะกรรมการด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) 

ครั้งที่ 2/2565 เม่ือวันที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น.  
ผ่านระบบออนไลน์ MS.Teams 
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ภาพการประชุม 
คณะกรรมการด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) 

ครั้งที่ 3/2565 เม่ือวันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น.  
ผ่านระบบออนไลน์ MS.Teams 

 

 
 

ภาพการประชุม 
คณะกรรมการด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) 

ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น.  
ณ ห้องประชุม 1 อาคารส านักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย 



 

 

แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 77 
 

 
 


