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บทนำ�
	 ส่ิ่�งสิ่ำ�คััญท่ี่�สุิ่ดของก�รเป็็นผู้้�นำ�องคั์กรนั�น	 คืัอ	 ก�รได�นำ�พ�องคั์กรไป็ส้ิ่�เป้็�หม�ยอย��ง
สิ่มบู้รณ์์พร�อมทัี่�งสิ่�ม�รถนำ�องค์ักรสิ่ร��งคุัณ์ป็ระโยชน์ให�กับูสัิ่งคัม	 ชุมชน	 ป็ระเที่ศช�ต่ิ	 และ
น�น�ช�ต่ิ	ได�อย��งยั�งยืน
	 “ก�รผู้ล่ติบัูณ์ฑ่ิตินักป็ฏ่ิบัูต่ิให�เป็็นผู้้�นำ�ด��นเที่คัโนโลยแ่ละก��วไป็ส้ิ่�มห�ว่ที่ย�ลัยนวัติกรรม
เพื�อชุมชนอย��งแที่�จร่งและยั�งยืน”	โดยให�บัูณ์ฑ่ิติสิ่�ม�รถเป็็นท่ี่�ยอมรับูของสัิ่งคัมทัี่�งด��นว่ช�ก�ร
ด��นก�รป็ฏ่ิบัูต่ิ	 และสิ่�ม�รถพัฒน�มห�ว่ที่ย�ลัยให�เป็็นองค์ักร	 ท่ี่�สิ่�ม�รถติอบูสิ่นองชุมชน									
จ�กก�รสิ่ร��งคัว�มเช่�ยวช�ญเฉพ�ะที่�งและสิ่�ม�รถถ��ยที่อดองคัค์ัว�มร้�เหล��น่�	กลับูคืันแก�ชุมชน
เพื�อสิ่�ม�รถสิ่ร��งอ�ช่พให�แก�ชุมชนอย��งยั�งยืน	 ด�วยก�รม่สิ่�วนร�วมที่�งสัิ่งคัม	 (Social																				
Engagement)	น่�คืัอ	เป้็�หม�ยส้ิ่งสุิ่ดของมห�ว่ที่ย�ลัยเที่คัโนโลย่ร�ชมงคัลล��นน�
	 ด�วยเหตุิน่�จึงเป็็นท่ี่�ม�ของก�รสิ่ร��งกรอบูนโยบู�ย	สิ่ำ�หรับูก�รติอบูโจที่ย์ก�รเป็็นท่ี่�พึ�งของ
ชุมชน	สัิ่งคัม	ป็ระเที่ศช�ต่ิ	และน�น�ช�ต่ิ	จ�กบัูณ์ฑ่ิติและองค์ักรของมห�ว่ที่ย�ลัย	เพื�อให�บูรรลุ
เป้็�หม�ยส้ิ่งสุิ่ดของมห�ว่ที่ย�ลัย	 โดยใช�แนวค่ัดก�รพัฒน�	 ท่ี่�เก่ดจ�กก�รระเบู่ดคัว�มค่ัดของ
บุูคัล�กรภ�ยในร�วมกัน	ภ�ยใติ�ก�รขับูเคัลื�อนแบูบูม่	สิ่�วนร�วมของที่กุภ�คัสิ่�วน	บูนพื�นฐ�นของก�ร
สิ่ร��งกลไกของผู้้�บูร่ห�รท่ี่�ด่	เพื�อมุ�งส้ิ่�ก�รขับูเคัลื�อนองค์ักรให�บูรรลุ	ผู้ลสัิ่มฤที่ธ่ิ์�ท่ี่�ตัิ�งไว�	และก�อเก่ด
ป็ระส่ิ่ที่ธ่ิ์ภ�พ	ป็ระส่ิ่ที่ธ่ิ์ผู้ลอย��งสิ่มบู้รณ์์



ส�รบัญ

ปณิธาณ ปรัชญา วิสัยทัศน์

หลักการขับเคลื่อน 

กรอบนโยบาย

9 นโยบาย 
มุ่งสู่ความ ก้าวหน้า เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย อย่างยั่งยืน

 นโยบายที่  1		นโยบู�ยเร�งด�วน	:	สิ่ร��งคัว�มเชื�อมั�น	ด�วยเจติจำ�นงสิุ่จร่ติ

 นโยบายที่ 2  ยกระดับูคัุณ์ภ�พก�รเร่ยนก�รสิ่อนและก�รจัดก�รศึกษ�		 	

	 	 	 ศติวรรษที่่�	21

 นโยบายที่ 3		 ยกระดับูง�นว่จัยและบูร่ก�รว่ช�ก�ร	เช่งสิ่หว่ที่ย�ก�ร	

	 	 	 เพื�อชุมชน	สิ่ังคัม	ป็ระเที่ศ

 นโยบายที่ 4 	 มห�ว่ที่ย�ลัยแห�งก�รเร่ยนร้�

 นโยบายที่ 5		 พัฒน�คัุณ์ภ�พช่ว่ติบูุคัล�กร	

 นโยบายที่ 6 	 ก�รบูร่ห�รจัดก�รที่่�เข�มแข็งและยั�งยืน

 นโยบายที่ 7 	 สิ่ร��งเสิ่ถ่ยรภ�พที่�งก�รเง่น

 นโยบายที่ 8 	 สิ่ร��งเคัรือข��ยและขย�ยพันธิ์ม่ติร

	 นโยบายที่ 9 	 สิ่ร��งม้ลคั��องคั์กร	
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ปณิธ�น	:	มห�วิทย�ลัยนักปฏิบัติม่ออ�ชื่่พั

ปรัชื่ญ�	:	เทคโนโลย่	นวัตกรรม	เพั่�อชืุ่มชื่น	สังคม	

วิสัยทัศึน์	

“มห�วิทย�ลัยเทคโนโลย่ชื่ั้นนำ�เฉพั�ะท�งดำ้�นวิชื่�ชื่่พั	

ท่�ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติม่ออ�ชื่่พั	ต�มศึ�สตร์พัระร�ชื่�

สร้�งสรรค์นวัตกรรม	พััฒน�ง�น	บนพั่้นฐ�นคว�มรับผิดำชื่อบ

ต่อชืุ่มชื่น	สังคม	ท้องถิ�น	อย่�งยั�งย่น”



เอกสาร้วิสัยทัศึน์ นโยบาย แผนบร้ิหัาร้จััดการ้แลัะแผนพััฒนามิหัาวิทยาลััย
ผ่้สมิควร้ดำาร้งติำาแหัน�งอธุิการ้บดี มิหัาวิทยาลััยเทคโนโลัยีร้าชื่มิงคลัลั้านนา6

หลักก�รขั่บเคล่�อน	:	
                            “เข้่�ใจ	เข้่�ถึง	จึงพััฒน�”		

แนวคิดำก�รพััฒน�	:	
								“ระเบิดำจ�กภ�ยใน	หัวใจข่องก�รพััฒน�”		

                         *เดินตัามศาสิตัร์พัระราชา เพ่ั�อการพััฒนาที่�ยั�งย่น

พัันธกิจ
	 1.	 จัดก�รศึกษ�ระดับูอุดมศึกษ�ท่ี่�ม่คัว�มเช่�ยวช�ญเฉพ�ะที่�ง	 ด��นว่ช�ช่พ	 แบูบูบู้รณ์�ก�ร																	

โดยมุ�งเน�นก�รสิ่ร��งผู้้�นำ�บัูณ์ฑ่ิตินักป็ฏ่ิบัูต่ิท่ี่�ม่คุัณ์สิ่มบัูต่ิติรงกับูคัว�มติ�องก�รของสัิ่งคัมและติล�ด
แรงง�นในศติวรรษท่ี่�	21	ภ�ยใติ�ก�รเปิ็ดโอก�สิ่ที่�งก�รศึกษ�สิ่ำ�หรับูคันทุี่กช�วงวัย

	 2.	สิ่�งเสิ่ร่ม	สิ่นับูสิ่นุน	ก�รว่จัยและก�รสิ่ร��งสิ่รรค์ันวัติกรรม	ส่ิ่�งป็ระด่ษฐ์	รวมถึงก�รบูร่ก�รว่ช�ก�ร
ท่ี่�มุ�งเน�นก�รแก�ปั็ญห�ให�กับูชุมชน	สัิ่งคัม	ที่�องถ่�น	บูนพื�นฐ�นคัว�มร้�ด��นว่ที่ย�ศ�สิ่ติร์และเที่คัโนโลย่	
3.	 สิ่ร��งวัฒนธิ์รรมองค์ักรแห�งก�รเร่ยนร้�	 ภ�ยใติ�ก�รบูร่ห�รจัดก�รท่ี่�ม่ป็ระส่ิ่ที่ธ่ิ์ภ�พ	 บูนหลัก																
ธิ์รรม�ภ่บู�ลท่ี่�ด่

	 4.	 เป็็นมห�ว่ที่ย�ลัยของพระร�ช�	 ท่ี่�มุ�งพัฒน�ง�น	ด�วยศ�สิ่ติร์พระร�ช�และหลักป็รัชญ�เศรษฐก่จ
พอเพ่ยง

	 5.	ที่ำ�นุบูำ�รุง	ศ่ลป็ะวัฒนธิ์รรม	อนุรักษ์ส่ิ่�งแวดล�อม	บูนพื�นฐ�นก�รเป็็นมห�ว่ที่ย�ลัยเพื�อชุมชน	สัิ่งคัม
	ที่�องถ่�น

วัฒนธรรมองค์กร	
R : Responsibility - รั้บผิดชื่อบติ�อภาร้กิจัติ�อชุื่มิชื่นสังคมิปร้ะเทศึชื่าติิ
M : Morality - ยึดม่ัินในคุณธุร้ร้มิความิงามิความิดี
U : Unity - ความิเป็นหัน่ึงเดียว
T : Technology - วิทยาศึาสติร์้แลัะเทคโนโลัยีเป็นฐานการ้พััฒนา
L : Learning society - สังคมิแหั�งการ้เรี้ยนร้่้ ด้วยการ้มีิส�วนร้�วมิทางสังคมิ (Social Engagement)
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กรอบนโยบ�ย
 1. สร้้างคน:	สิ่�งเสิ่ร่มให�เก่ดก�ร “สร้้าง พััฒนา คน ในทุกมิิติิของการ้จััดการ้ศึึกษา”	ติ�มคัว�ม

เช่�ยวช�ญอย��งมืออ�ช่พ	โดยก�รเพ่�มศักยภ�พของคันทัี่�งองค์ักร	(อ�จ�รย์	เจ��หน��ท่ี่�	นักศึกษ�)	ให�ม่ทัี่กษะ	
คัว�มร้�	คัว�มสิ่�ม�รถ	และคัว�มรับูผู่้ดชอบูติ�อสัิ่งคัม	ภ�ยใติ�กรอบูแนวค่ัดและป็รัชญ�ของศ�สิ่ติร์พระร�ช�

 2. สร้้างงาน:	พัฒน�	ยกระดับูก�ร	“สร้้างงานด้านการ้ศึึกษา”	ทัี่�งก�รเร่ยนก�รสิ่อน	ก�รพัฒน�
ง�นว่จัย	ก�รบูร่ก�รว่ช�ก�ร	ก�รที่ำ�นุศ่ลป็ะวัฒนธิ์รรม	รวมถึงก�รสิ่ร��งง�นสิ่ำ�หรับูก�รบูร่ห�รมห�ว่ที่ย�ลัย
	 เพื�อให�เก่ดนวัติกรรม	 องคั์คัว�มร้�	 และแหล�งเร่ยนร้�	 ท่ี่�สิ่�ม�รถนำ�ม�ใช�ติอบูโจที่ย์ของก�รพัฒน�อ�ช่พ	
เศรษฐก่จ	สัิ่งคัม	ได�อย��งเป็็นระบูบู	และเก่ดคัว�มเหม�ะสิ่มกับูสิ่ภ�วะก�รณ์์ปั็จจุบัูน

 3. สร้้าง (พััฒนา) สังคมิ:	สิ่ร��งมห�ว่ที่ย�ลัยให�เป็็น	“ค่�คิดของสังคมิ”	ไม�ว��จะเป็็นชุมชน	สิ่ถ�น
ป็ระกอบูก�ร	 โรงง�นและภ�ค่ัเคัรือข��ยติ��งๆ	 ท่ี่�ติ�องก�รใช�ก�รศึกษ�	 ง�นว่ช�ก�ร	 ในก�รเข��ไป็พัฒน�คัน	
พัฒน�ง�น	พัฒน�พื�นท่ี่�	เพื�อติอบูโจที่ย์ก�รพัฒน�ป็ระเที่ศ	และก�รพัฒน�สัิ่งคัม	ให�เก่ดก�รเร่ยนร้�แบูบูยั�งยืน

กรอบก�รดำำ�เนินง�น	3	ระยะ	:	
“สร้�งคว�มเช่ื่�อมั�น	รังสรรค์ง�นพััฒน�	เพิั�มมูลค่�เชิื่งรุก”
 1. สร้้างความิเช่่ื่อม่ัิน:	มุ�งสิ่ร��งคัว�มเชื�อมั�น	ให�ทุี่กภ�คัสิ่�วนท่ี่�เก่�ยวข�องกับูมห�ว่ที่ย�ลัย	เก่ดคัว�ม

มั�นใจติ�อแนวที่�งก�รบูร่ห�รก�รพัฒน�ก�รศึกษ�	 เพื�อสิ่ร��งแรงกระตุิ�นแก�ป็ระช�คัมให�เก่ดก�ร	 
“ร้ะเบิดจัากภายใน”	ส้ิ่�ก�รพัฒน�มห�ว่ที่ย�ลัยแบูบูก��วกระโดด	และมุ�งส้ิ่�คัว�มมั�นคังและยั�งยืน

 2. รั้งสร้ร้ค์งานพััฒนา: มุ�งรังสิ่รรค์ัพัฒน�ง�น	ท่ี่�ติอบูโจที่ย์ภ�รก่จของมห�ว่ที่ย�ลัย	ภ�ยใติ�ก�รเข��
ม�ม่สิ่�วนร�วมของป็ระช�คัมทุี่กภ�คัสิ่�วน	 “ความิร้�วมิม่ิอค่อหััวใจัหัลัักของการ้พััฒนา”	 เพื�อก�อเก่ดก�ร
พัฒน�ก�รพัฒน�ง�นมห�ว่ที่ย�ลัยท่ี่�ม่ป็ระส่ิ่ที่ธ่ิ์ภ�พ	บูนพื�นฐ�นคัว�มมั�นคังและยั�งยืน

 3. เพ่ิัมิม่ิลัค�าเชิื่งรุ้ก:	มุ�งเพ่�มม้ลคั��เช่งรุก	แก�มห�ว่ที่ย�ลัยเพื�อ	“สร้้างความิย่ังย่นให้ัมิหัาวิทยาลััย
ทั�งร้ะบบ”	 ให�สิ่�ม�รถอย้�ได�อย��งภ�คัภ้ม่และม่ศักด่�ศร่	 ให�สิ่มกับูก�รพระร�ชที่�นน�ม	 “มิหัาวิทยาลััย
เทคโนโลัยีร้าชื่มิงคลั”	มห�ว่ที่ย�ลัยอันเป็็นม่�งมงคัลแห�งพระร�ช�อย��งแที่�จร่ง



เอกสารวิสัยทัศน์ นโยบาย แผนบริหารจัดการและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
ผู้สมควรดำารงตำาแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา8

9	นโยบ�ย	
มุ่งสู่คว�ม	ก้�วหน้�	
เพ่ั�อก�รพััฒน�มห�วิทย�ลัย	อย่�งยั�งย่น
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นโยบ�ยท่�		1			นโยบ�ยเร่งด่ำวน¬	:	
สร้�งคว�มเช่ื่�อมั�น	ด้ำวยเจตจำ�นงสุจริต
	 เสิ่ร่มสิ่ร��งคัว�มเข�มแข็ง	คัว�มมั�นใจติ�อก�รพัฒน�มห�ว่ที่ย�ลัย	โดยมุ�งเน�นก�รแก�ปั็ญห�	คัว�มติ�องก�ร

ขององค์ักร	 ด�วยป็ระเด็นเร�งด�วนท่ี่�จำ�เป็็น	 บูนพื�นฐ�นก�รบูร่ห�รง�นด�วยหลักธิ์รรม�ภ่บู�ลท่ี่�ด่และเจติจำ�นง
สุิ่จร่ติทัี่�วทัี่�งองค์ักร	เพื�อมุ�งสิ่ร��งคัว�มศรัที่ธิ์�	คัว�มเชื�อมั�นของบุูคัล�กร	อันจะสิ่�งผู้ลติ�อแรงผู้ลักดันของบุูคัล�กร
ติ�อก�รพัฒน�มห�ว่ที่ย�ลัยท่ี่�ด่

การ้ดำาเนินการ้
	 สิ่ร��งคัว�มเชื�อมั�นและศรัที่ธิ์�	ให�กับูคันในมห�ว่ที่ย�ลัย	ด�วยเจติจำ�นงสุิ่จร่ติในก�รเข��ไป็แก�ปั็ญห�อย��ง

จร่งจัง	 จร่งใจ	 และ	 “ลังม่ิอทำาโดยทันที”	 โดยกระบูวนก�รขับูเคัลื�อนแบูบูม่สิ่�วนร�วมจ�กป็ระช�คัมของ
มห�ว่ที่ย�ลัย	 และให�คัว�มสิ่ำ�คััญกับู “ความเท่่าท่ัน และ การเท่่าเท่ียม” เพื�อให�เก่ดก�ร“ร่วมคิด                    
ร่วมตััดสิินใจ และ ร่วมกันรับผิิดชอบ”	 โดยให�คัว�มสิ่ำ�คััญกับู	 3	 ป็ระเด็น	 คืัอ	 “การพััฒนาคน                          
การพััฒนางาน และการสินับสินุนท่รัพัยากร”

1) การ้พััฒนาคน : การ้สร้้างขวัญแลัะกำาลัังใจั 
ห�แนวที่�ง	และสิ่ร��งม�ติรก�รในก�รสิ่ร��งเสิ่ร่มคัว�มเชื�อมั�น	คัว�มศรัที่ธิ์�	ขวัญกำ�ลังใจป็ระช�คัมภ�ยใน

อย��งเร�งด�วน	เพื�อให�เก่ดพลังและจ่ติว่ญญ�ณ์	อันจะสิ่�งผู้ลติ�อก�รพัฒน�มห�ว่ที่ย�ลัยแบูบูก��วกระโดด	ดังน่�
-		 สิ่�งเสิ่ร่ม	พัฒน�คัน	ให�เก่ดก�รที่ำ�ง�น	บูนพื�นฐ�นของก�รที่ำ�เป็็นท่ี่ม
-	 สิ่ร��งร้ป็แบูบูผู้ลติอบูแที่นท่ี่�สิ่อดคัล�องกับูผู้ลง�นภ�ยใติ�ม�ติรฐ�นเด่ยวกัน
-	 ป็รับูป็รุงสิ่วัสิ่ด่ก�ร	ส่ิ่ที่ธ่ิ์ป็ระโยชน์ให�ติรงกับูคัว�มติ�องก�รของป็ระช�คัม
-	 สิ่นับูสิ่นุนก�รบูรรจุให�ทุี่นแก�บุูคัล�กรทุี่กร้ป็แบูบูท่ี่�เป็็น	Hands-On	และม่คัว�มรักองค์ักร
2) การ้พััฒนางาน : สร้้างการ้ทำางานร้�วมิกัน 
พัฒน�แนวที่�งก�รป็รับูป็รุงข�อกฎหม�ยเพื�อลดข�อจำ�กัด	อันจะสิ่�งผู้ลติ�อก�รที่ำ�ง�นของบุูคัล�กร	รวมถึงก�ร

สิ่ร��งคัว�มชัดเจนที่�งก�ยภ�พ	 ก�รกระจ�ยอำ�น�จพร�อมคัว�มรับูผู่้ดชอบู	บูนฐ�นของก�รป็ระก�ศเจติจำ�นง
สุิ่จร่ติ	เพื�อเพ่�มป็ระส่ิ่ที่ธ่ิ์ภ�พก�รที่ำ�ง�น	ภ�ยใติ�หลักธิ์รรม�ภ่บู�ลท่ี่�ด่

-	ป็ระก�ศเจติจำ�นงสุิ่จร่ติ	เพื�อก�รที่ำ�ง�นท่ี่�ม่คุัณ์ธิ์รรมและคัว�มโป็ร�งใสิ่ภ�ยใติ�หลักธิ์รรม�ภ่บู�ล
-	 ป็รับูป็รุง	ระเบู่ยบู	ข�อบัูงคัับู	เพื�อคัว�มสิ่ะดวกติ�อก�รที่ำ�ง�นในทุี่กภ�รก่จร�วมกัน
-	 สิ่ร��งคัว�มชัดเจนที่�งก�ยภ�พ	และก�รกระจ�ยอำ�น�จไป็พร�อมกับูคัว�มรับูผู่้ดชอบู
-	 สิ่�งเสิ่ร่มก�รสิร้างผ้้ินำาแบบก้าวกระโดด (Quantum Leadership) ผ้้ินำาการเปลี�ยนแปลง  

(Change Agent)
3) การ้สนับสนุนทรั้พัยากร้ : สร้้างความิเข้มิแข็ง 
พัฒน�ก�รบูร่ห�รจัดก�รที่รัพย�กรให�เก่ดคัว�มคุั�มคั��	 และมุ�งสิ่ร��งให�ม่ม�ติรฐ�นและคัว�มเที่��เท่ี่ยมบูน			

พื�นฐ�นคัว�มจำ�เป็็นและคัว�มสิ่ำ�คััญ	อันสิ่�งผู้ลติ�อป็ระช�คัม	
-	 ป็รับูป็รุงสิ่ภ�พแวดล�อม	ซ่�อมบูำ�รุง	จัดห�เคัรื�องมือ	คัรุภัณ์ฑ์ิ	เพื�อก�รศึกษ�ท่ี่�เหม�ะสิ่ม
-	 ก�รจัดสิ่รรงบูป็ระม�ณ์บูร่ห�รให�เพ่ยงพอและสิ่อดคัล�องกับูยุที่ธิ์ศ�สิ่ติร์
- พััฒนา BIG DATA ของมหาวิท่ยาลัย และการใช้เท่คโนโลยีเพ่ั�อความแม่นยำาส้ิงไปส่้ินวัตักรรม
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นโยบ�ยท่�	2	
ยกระดัำบคุณภ�พัก�รเร่ยนก�รสอนและ
ก�รจัดำก�รศึึกษ�	ศึตวรรษท่�	21
	 ยกระดับูคุัณ์ภ�พก�รเร่ยนก�รสิ่อน	สิ่ร��งบูณั์ฑ่ิตินักป็ฏ่ิบัูต่ิ	ท่ี่�ม่คัว�มเช่�ยวช�ญและทัี่กษะ

ติ�มม�ติรฐ�นสิ่�กลติ�มนโยบู�ยของรัฐบู�ล	ส้ิ่�บัูณ์ฑ่ิติพันธ์ุิ์ใหม�ท่ี่�เน�นทัี่กษะด��นว่ช�ช่พท่ี่�ใช�คัว�ม
ร้�ด��นเที่คัโนโลยอ่ย��งช�ญฉล�ดและแม�นยำ�ส้ิ่ง	เพื�อป้็อนให�ติรงกับูคัว�มติ�องก�รของติล�ดแรงง�น
และอุติสิ่�หกรรมเป้็�หม�ยใหม�	(New	S-Curve)

การดำาเนินการ :
1. การยกระดับคุณภาพัการเรียนการสิอน มท่ร.ล้านนา ในศตัวรรษที่� 21
สิ่ร��งก�รเป็ล่�ยนแป็ลงเพื�อสิ่ร��งคัว�มเชื�อมั�น	 คัว�มมั�นใจแก�ผู้้�เร่ยน	 และสัิ่งคัม	 ป็ระเที่ศ													

ติ�อแนวที่�งก�รสิ่ร��งคันของมห�ว่ที่ย�ลัย	ภ�ยใติ�กรอบูก�รขับูเคัลื�อนก�รผู้ล่ติบัูณ์ฑ่ิติ	Hands-On  
ด้วยกัน 3 ร้ะยะ ส่�การ้มีิทักษะ 4 ปร้ะการ้ 

  1) ร้ะยะสร้้างแร้งจ่ังใจั :	 พัฒน�คัว�มร้�พื�นฐ�น	 และก�รติระหนักร้�อ�ช่พ	 ผู้��นก่จกรรม 
ท่ี่�สิ่ร��งสิ่รรค์ั

  2) ร้ะยะฝึึกเรี้ยนร้่้แลัะทดสอบจัากการ้ปฏิิบัติิ : บู้รณ์�ก�รก�รเร่ยนร้�บูนพื�นฐ�นอ�ช่พ					
เพื�อพัฒน�ส่ิ่�งป็ระด่ษฐ์

  3) ร้ะยะเน้นยำ�าความิเป็นม่ิออาชีื่พั : สิ่ถ�นก�รณ์์จร่ง	 เพื�อสิ่ร��งคัว�มพร�อมก�รเข��ส้ิ่�เวท่ี่
ก�รแข�งขัน
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ทักษะ 4 ปร้ะการ้	ให�เก่ดก�รเร่ยนร้�ทัี่�งระบูบูผู้��น	3	ก่จกรรม	คืัอ	ก่จกรรมสัิ่มพันธ์ิ์	ค่ัดและเสิ่วน�
	และรับูใช�สัิ่งคัม	

    1) ทั่กษะความร้้:	สิ่�ระหลักคัว�มร้�	ทัี่กษะก�รเร่ยนร้�บูนฐ�นอ�ช่พ
    2) ทั่กษะอาชีพั:	ทัี่กษะท่ี่�จำ�เป็็นติ�อก�รป็ระกอบูอ�ช่พ
    3) ทั่กษะศตัวรรษที่� 21:	ทัี่กษะเพื�อก�รป็รับูตัิวในศติวรรษท่ี่�	21	และ
    4) ทั่กษะประสิบการณ์:	ก�รได�เร่ยนร้�บูนสิ่ถ�นก�รณ์์จร่งท่ี่�ม่คัว�มรับูผู่้ดชอบูติ�อสัิ่งคัม	

2. การจัดการศึกษาของ มท่ร. ล้านนา ในศตัวรรษที่� 21
จัดก�รศึกษ�ให�คัรอบูคัลุมทุี่กม่ต่ิของก�รศึกษ�	(Multidimensional	Education)	เพื�อก�รผู้ล่ติ

บัูณ์ฑ่ิติท่ี่�สิ่อดรับูกับูก�รเป็ล่�ยนแป็ลงทุี่กม่ต่ิของโลก	 และคัว�มติ�องก�รของผู้้�เร่ยนในทุี่กระดับู														
ทุี่กช�วงวัย	โดยม่ท่ี่ศที่�งก�รดำ�เน่นก�รดังน่�	

   2.1 การ้จััดการ้ศึึกษาร้ะดับติำ่ากว�าร้ะดับบัณฑิิติศึึกษา
	 -	ให�คัว�มสิ่ำ�คััญในก�รสิ่ร��งตัิวป้็อน	ด�วยกลไกก�รพัฒน�โรงเร่ยนเติร่ยมว่ช�ช่พ
	 -	สิ่ร��งระบูบูก�รเร่ยนก�รสิ่อนแบูบูพ่�เล่�ยง	ผู้��นเคัรือข��ยคัว�มร�วมมือด��นอ�ช่วศึกษ�
	 -	ก�รพัฒน�หลักส้ิ่ติรเด่มและใหม�ให�เป็็นสิ่ะพ�นเชื�อมให�กับูทุี่กหลักส้ิ่ติรท่ี่�สิ่�ม�รถให�ผู้้�เร่ยน											

เข��เร่ยนในมห�ว่ที่ย�ลัยได�
   2.2 การ้จััดการ้ศึึกษาร้ะดับบัณฑิิติศึึกษาแลัะส่งกว�า
	 -	 พัฒน�หลักส้ิ่ติรใหม�ท่ี่�เน�นก�รสิ่ร��งอ�ช่พ	 และติรงคัว�มติ�องก�ร	 ร�วมกับูภ�คัธุิ์รก่จ	

อุติสิ่�หกรรม	องค์ักร
	 -	 สิ่�งเสิ่ร่ม	 พัฒน�	 บัูณ์ฑ่ิติ	 ให�ม่สิ่มรรถนะอ�ช่พ	 ท่ี่�สิ่�ม�รถถ��ยที่อดและวัดผู้ลได�และสิ่ร��ง		

เคัรือข��ย
	 -	 สิ่�งเสิ่ร่มให�ม่ก�รจัดที่ำ�สิ่มรรถนะว่ช�ช่พร�วมกับูสิ่ถ�นป็ระกอบูก�รโดยใช�อ�ช่พพร�อมกับู

ออกใบูรับูรองสิ่มรรถนะว่ช�ช่พแก�ผู้้�ผู้��นก�รป็ระเม่น
	 -	พัฒน�หลักส้ิ่ติร	2	ภ�ษ�	เพื�อขย�ยฐ�นก�รสิ่ร��งตัิวป้็อนจ�กเคัรือข��ยติ��งป็ระเที่ศ	
   2.3 การ้จััดการ้ศึึกษาเพ่่ัอการ้เรี้ยนร้่้ติลัอดชีื่วิติ	(ด�วยว่ธ่ิ์ก�รเร่ยนป็กต่ิ	และว่ธ่ิ์ออนไลน์)
	 -	จัดก�รศึกษ�	ด�วยก�รพัฒน�หลักส้ิ่ติร	Non-Credit	Courses	เพ่�มพ้นคัว�มร้�ในสิ่�ข�ที่ำ�ง�นอย้�	

(Up-Re-New	Skills)	
	 -	จัดก�รศึกษ�	ด�วยก�รพัฒน�หลักส้ิ่ติรคัรึ�งเวล�	(Part-Time	Course)	ท่ี่�สิ่อดคัล�องกับูกรอบู

คุัณ์สิ่มบัูต่ิของ	หลักส้ิ่ติรป็ร่ญญ�ติร่	หรือหลักส้ิ่ติรท่ี่�ม่ก�รรับูรองด�วยใบูป็ระก�ศน่ยบัูติร	(Certificate	
Course)	

	 -	 จัดก�รศึกษ�ให�ผู้้�เร่ยนได�ศึกษ�ไป็พร�อมกับูก�รที่ำ�ง�นภ�ยใติ�หลักส้ิ่ติรอุดมศึกษ�ระยะสัิ่�น	
กล�งและย�วได�

	 -	จัดก�รศึกษ�สิ่ำ�หรับูผู้้�ส้ิ่งอ�ยเุพื�อเก็บูองคัค์ัว�มร้�และภ้ม่ป็ญัญ�ไว�ให�กับูสัิ่งคัม	ยกย�อง	เช่ดช้
อย��งม่คุัณ์คั��
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นโยบ�ยท่�	3		
ยกระดัำบง�นวิจัยและบริก�รวิชื่�ก�ร	 เชิื่งสหวิทย�ก�ร	 เพ่ั�อชุื่มชื่น				

สังคม	ประเทศึ
	 ยกระดับู	พัฒน�ง�นว่จัยและก�รบูร่ก�รว่ช�ก�รเช่งสิ่หว่ที่ย�ก�ร	ด�วยก�รบู้รณ์�ก�รคัว�มร้�เช่งสิ่หว่ที่ย�ก�ร	

และก�รมุ�งสิ่ร��งนวัติกรรมหรือผู้ล่ติภัณ์ฑ์ิท่ี่�สิ่ร��งป็ระโยชน์ได�จร่ง	 โดยมุ�งเน�นให�เก่ดก�รพัฒน�คุัณ์ภ�พช่ว่ติแก�ชุมชน	
สัิ่งคัม	ที่�องถ่�น	ให�เก่ดคัว�มยั�งยืน	มุ�งส้ิ่�ก�รเป็็นมห�ว่ที่ย�ลัยท่ี่�เป็็นท่ี่�พึ�งของชุมชน	สัิ่งคัม	ป็ระเที่ศ	อย��งแที่�จร่ง

ก�รดำ�เน่นก�ร
  1) แนวทางการ้ขับเคล่่ัอนงานวิจััย:	 มุ�งนำ�ไป็ใช�ป็ระโยชน์แก�	 เศรษฐก่จ	 สัิ่งคัม	 โดยก�รสิร้างเศรษฐกิจฐาน

นวัตักรรม และการสิร้างสัิงคมฐานความร้้	บูนพื�นฐ�น	นวัติกรรม	และ	และองค์ัคัว�มร้�	ท่ี่�สัิ่มพันธ์ิ์และสิ่อดรับูป็ระโยชน์
กัน	 โดยมุ�งเน�นให�เก่ดคัว�มร�วมมือในง�นว่จัยระหว��ง	 ภ�ค่ัเคัรือข��ย	 ชุมชน	 และมห�ว่ที่ย�ลัย	 โดยใช�นักว่จัยเป็็น
ศ้นย์กล�งของก�รขับูเคัลื�อนท่ี่�ติอบูโจที่ย์คัว�มติ�องก�รของแติ�ละกลุ�ม	เพื�อเป็็นท่ี่ศที่�งในก�รพัฒน�	อ�ท่ี่	

 1.1) วิจััยชุื่มิชื่น	สิ่�งเสิ่ร่มให�เก่ดก�รติ�อยอดก�รสิ่ร��งอ�ช่พ	เพื�อก�รยกระดับูร�ยได�	และคุัณ์ภ�พช่ว่ติท่ี่�ด่ขึ�น	
 1.2) วิจััยภาคอุติสาหักร้ร้มิ	ติ�องเก่ดนวัติกรรม	ผู้ล่ติภัณ์ฑ์ิ	เพื�อใช�ติ�อยอดพัฒน�อุติสิ่�หกรรมสิ่มัยใหม�	

 1.3) ก�อเกิดการ้สร้้างหัน�วยธุุร้กิจัความิร้�วมิม่ิอร่้ปแบบใหัมิ� เพื�อก�รพัฒน�ป็ระเที่ศร�วมกับูภ�คัรัฐ	เอกชน	
      2) ส�งเสริ้มิ สนับสนุนทรั้พัยากร้เพ่่ัอการ้วิจััย :	มุ�งให�นักว่จัยสิ่�ม�รถขับูเคัลื�อนง�นว่จัย	อย��งม่ป็ระส่ิ่ที่ธ่ิ์ภ�พ
ม�กย่�งขึ�น	โดยให�มห�ว่ที่ย�ลัยเป็็นเคัรื�องมือในก�รสิ่นับูสิ่นุนก�รดำ�เน่นง�นของนักว่จัย	อ�ท่ี่

 2.1) การ้พััฒนาข้อกฎหัมิาย	เพื�อสิ่นับูสิ่นุนก�รว่จัยให�เก่ดคัว�มยืดหยุ�น	เก่ดก�รบู้รณ์�ก�รระหว��งศ�สิ่ติร์
 2.2) การ้พััฒนาโคร้งสร้้างพ่ั�นฐาน สิ่ภ�วะแวดล�อม	 และระบูบูสิ่�งเสิ่ร่มก�รว่จัย	 ท่ี่�ช�วยให�นักว่จัยสิ่�ม�รถ

พัฒน�ง�นว่จัยเพื�อสิ่�ม�รถแข�งขันในเวท่ี่ระดับูช�ต่ิและน�น�ช�ต่ิ
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 2.3) การ้จััดหัาทรั้พัยากร้วิจััยแลัะความิร้�วมิม่ิอ	ของภ�คัก�รผู้ล่ติและบูร่ก�รเพื�อสิ่ร��งคัว�มเข�มแข็ง
 2.4) การ้ส�งเสริ้มิภาพัลัักษณ์การ้วิจััย	ให�เก่ดก�รสิ่ร��งผู้ลกระที่บูจ�กผู้ลง�นว่จัย	ให�เป็็นท่ี่�ป็ระจักษ์
3) การ้พััฒนาร้ะบบสร้้างนักวิจััย: มุ�งให�เก่ดก�รพัฒน�	สิ่ร��งนักว่จัย	 อย��งเป็็นระบูบู	 ท่ี่�เหม�ะสิ่มกับูนักว่จัยในแติ�ละ

ระดับู	 โดยแสิ่ดงให�เห็นถึงก�รเชื�อมโยงง�นว่จัยกับูติำ�แหน�งที่�งว่ช�ก�ร	 สิ่ร��งวัฒนธิ์รรมเก่�ยวกับูก�รว่จัยท่ี่�เชื�อมโยงกับู							
ก�รศึกษ�และติำ�แหน�งที่�งว่ช�ก�ร	และจัดให�ม่ก�รสิ่นับูสิ่นุนภ�ยใติ�กองทุี่นสิ่�งเสิ่ร่มก�รว่จัย	ดังน่�

 3.1) จััดสร้ร้เงินอุดหันุนในการ้ส�งเสริ้มิ	คัณ์�จ�รย์และบุูคัล�กรที่�งก�รศึกษ�	เพื�อก�รผู้ล่ติผู้ลง�นด่เด�น	ผู้ลง�น
ร่เร่�มสิ่ร��งสิ่รรค์ั	และผู้ลง�นท่ี่�สิ่ร��งคุัณ์ป็ระโยชน์ติ�อวงก�รว่จัยและว่ช�ช่พ

 3.2) จััดสร้ร้เงินจัากกองทุนฯ	เป็็นร�งวัลยกย�อง	เช่ดช้เก่ยรต่ิ	คัณ์�จ�รย์และบุูคัล�กรท่ี่�ม่ผู้ลง�นก�รศึกษ�	คั�นคัว��
	ว่จัย	ก�รสิ่ร��งสิ่รรค์ันวัติกรรม	สืิ่�อและเที่คัโนโลย่	ท่ี่�เป็็นป็ระโยชน์ติ�อวงก�รศึกษ�และว่ช�ช่พในทุี่กสิ่�ข�

 3.3) ให้ักองทุนฯ เป็นแหัลั�งกลัาง	ในก�รระดมทุี่นจ�กภ�ยในและภ�ยนอกป็ระเที่ศ	เพื�อก�รพัฒน�ง�นว่จัย	
 3.4) ส�งเสริ้มิแลัะสนับสนุนการ้แลักเปล่ีัยน คัณ์�จ�รย์	 และบุูคัล�กรที่�งก�รศึกษ�กับูบุูคัล�กรว่ช�ช่พระหว��ง

หน�วยง�นที่�งก�รศึกษ�และสิ่ถ�บัูนก�รศึกษ�ติ��งๆ	ทัี่�งในป็ระเที่ศและติ��งป็ระเที่ศ	
 3.5) สนับสนุนการ้เพ่ิัมิพ่ันติำาแหัน�งทางวิชื่าการ้แลัะการ้เลั่่อนร้ะดับ ให�คัณ์�จ�รย์และบุูคัล�กรที่�งก�รศึกษ�	

ด�วยผู้ลง�นว่จัยสิ่ร��งสิ่รรค์ั	
การ้พััฒนางานบริ้การ้วิชื่าการ้ของมิหัาวิทยาลััย :  “คร่้อาจัาร้ย์ได้สอน นักศึึกษาได้ฝึึก สังคมิ ชุื่มิชื่นได้ปร้ะโยชื่น์”
1) แนวทางการ้ขับเคล่่ัอนงานบริ้การ้วิชื่าการ้: มุ�งให�เก่ดก�รที่ำ�ง�นด��นบูร่ก�รว่ช�ก�รท่ี่�สิ่�ม�รถ			
	 1.1)	แก�ข�อสิ่งสัิ่ย	ข�อปั็ญห�	แก�หน�วยง�น	ผู้้�ป็ระกอบูก�ร	สัิ่งคัม	ชุมชน	ได�อย��งม่ป็ระส่ิ่ที่ธ่ิ์ภ�พ
	 1.2)	สิ่ร��งร�ยได�	ลดคั��ใช�จ��ย	สิ่ร��งอ�ช่พ	สิ่ร��งองค์ัคัว�มร้�	แก�คันในชุมชน	ที่�องถ่�น
	 1.3)	สิ่ร��งก�รเร่ยนร้�	ก�รยกระดับูป็รับูป็รุงง�น	ผู้��นกระบูวนก�รที่ำ�ง�นด��นบูร่ก�รว่ช�ก�รเช่งพื�นท่ี่�
	 1.4)	สิ่ร��งร�ยได�	สิ่ร��งองค์ัคัว�มร้�	สิ่ร��งผู้ลง�นว่ช�ก�ร	แก�บุูคัล�กรและมห�ว่ที่ย�ลัย
	 1.5)	สิ่ร��งคัลังคัว�มร้�	คัลังผู้้�เช่�ยวช�ญ	เพื�อก�รบูร่ก�รว่ช�ก�รแก�มห�ว่ที่ย�ลัยอย��งคัรบูวงจร
	 1.6)	ยกระดับู	ง�นบูร่ก�รว่ช�ก�ร	ส้ิ่�	ง�นว่ช�ก�รรับูใช�สัิ่งคัม	อย��งม่คุัณ์ภ�พ
2) ส�งเสริ้มิ สนับสนุนทรั้พัยากร้เพ่่ัอการ้บริ้การ้วิชื่าการ้ :	ให�สิ่�ม�รถขับูเคัลื�อนง�นบูร่ก�รว่ช�ก�รท่ี่�ด่ย่�งขึ�น	
	 2.1)	พัฒน�ข�อกฎหม�ยเพื�อให�เก่ดคัว�มยืดหยุ�นและเก่ดก�รบู้รณ์�ก�รระหว��งศ�สิ่ติร์และหน�วยง�น
	 2.2)	 สิ่นับูสิ่นุนงบูป็ระม�ณ์ในก�รดำ�เน่นก�ร	 สิ่ำ�หรับูก�รบูร่ก�รว่ช�ก�ร	 ท่ี่�อย้�ในร้ป็แบูบูของก�รดำ�เน่นก่จกรรม	

หรือก�รให�บูร่ก�รเคัรื�องมือ	ภ�ยใติ�แนวที่�งและท่ี่ศที่�งก�รบูร่ก�รว่ช�ก�รท่ี่�ม่คุัณ์ภ�พและม่ป็ระส่ิ่ที่ธ่ิ์ภ�พ
	 2.3)	ก�รสิ่�งเสิ่ร่มภ�พลักษณ์์ก�รบูร่ก�รว่ช�ก�รและก�รสิ่ร��งผู้ลกระที่บูจ�กผู้ลง�นให�เป็็นท่ี่�ป็ระจักษ์
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นโยบ�ยท่�	4		
มห�วิทย�ลัยแห่งก�รเร่ยนรู้
	 พัฒน�เสิ่ร่มสิ่ร��งสิ่ภ�พแวดล�อมที่�งว่ช�ก�ร	 เพื�อสิ่�งเสิ่ร่มก�รเป็็นแหล�งเร่ยนร้�ติ�นแบูบูสิ่ำ�หรับู						

ก�รศึกษ�ติลอดช่ว่ติ	รวมถึงก�รสืิ่บูสิ่�น	ที่ำ�นุศ่ลป็ะ	วัฒนธิ์รรมและก�รอนุรักษ์ส่ิ่�งแวดล�อม	เพื�อรองรับูและ
เก่ดคัว�มเที่��ทัี่นติ�อก�รเป็ล่�ยนแป็ลง	มุ�งส้ิ่�บูที่บู�ที่ของก�รเป็็นสิ่ถ�นท่ี่�แห�งก�รเร่ยนร้�	แหล�งที่ดลอง	ที่ดสิ่อบู
	เพื�อรองรับูก�รเร่ยนร้�ของผู้้�เร่ยนในร้ป็แบูบูใหม�

การ้ดำาเนินการ้
	 ใช�ร้ป็แบูบูของก�รพัฒน�แหล�งเร่ยนร้� “สร้้างสร้ร้ค์แลัะมีิชีื่วิติ”	 ให�เก่ด	 2	 ลักษณ์ะ	 คืัอ	 แหล�ง					

เร่ยนร้�บูนโลกคัว�มจร่ง	 (Social	 Lab)	 :	 สิ่�งเสิ่ร่มให�เก่ดก�รดำ�เน่นก�รสิ่ร��งแหล�งเร่ยนร้�	 และพื�นท่ี่�เร่ยนร้�	
ผู้��นก�รใช�ชุมชน	ของแติ�ละพื�นท่ี่�	และแหล�งเร่ยนร้�เสิ่มือน	(Virtual	Lab)	:	สิ่�งเสิ่ร่มให�เก่ดก�รดำ�เน่นก�ร
สิ่ร��งแหล�งเร่ยนร้�	หรือพื�นท่ี่�เร่ยนร้�	พื�นท่ี่�ที่ดลอง	ที่ดสิ่อบู	ผู้��นก�รใช�เที่คัโนโลย่

	 แนวที่�งก�รก�รพัฒน�	3	ระยะ	:	“สนับสนุน ติ�อเติิมิ เสริ้มิฝัึน”
 1. สินับสินุน :	สิ่นับูสิ่นุน	เคัรื�องมือ	อุป็กรณ์์	และงบูป็ระม�ณ์	เพื�อก�รสิ่ร��งแหล�งเร่ยนร้�ท่ี่�เหม�ะ

สิ่มกับูอัติลักษณ์์และคัว�มติ�องก�รของป็ระช�คัมในแติ�ละพื�นท่ี่�	เพื�อดึงด้ดให�เก่ดพัฒน�แหล�งเร่ยนร้�ท่ี่�ด่
 2. ต่ัอเติัม : ยกระดับูพัฒน�แหล�งเร่ยนร้�	อ�ท่ี่	ก�รพัฒน�แหล�งเร่ยนร้�ของแติ�ละพื�นท่ี่�มห�ว่ที่ย�ลัย

	ส้ิ่�ก�รเป็็นศ้นย์คัว�มเป็็นเล่ศ	ศ้นย์ธุิ์รก่จคัว�มร�วมมือ	ท่ี่�ม่คัว�มเช่�ยวช�ญเฉพ�ะที่�ง	เป็็นติ�น
 3. เสิริมฝััน :	ก�รพัฒน�ยกระดับู	ให�เป็็นอุที่ย�นแห�งก�รเร่ยนร้�	ท่ี่�ม่ชื�อเส่ิ่ยงระดับูป็ระเที่ศท่ี่�สิ่�ม�รถ

พัฒน�บุูคัล�กร	ให�ติอบูสิ่นองคัว�มติ�องก�รของป็ระเที่ศ	ภ�ยใติ�บูร่บูที่ก�รเป็็นมห�ว่ที่ย�ลัยเที่คัโนโลย่ร�ช
มงคัลล��นน�	อ�ท่ี่	อุที่ย�นว่ที่ย�ศ�สิ่ติร์เที่คัโนโลย่	อุที่ย�นศ่ลป็วัฒนธิ์รรมล��นน�	และอุที่ย�นก�รเกษติร	
เป็็นติ�น

	 และสิ่�งเสิ่ร่มให�เก่ดก�รพฒัน�แหล�งเร่ยนร้�และก่จกรรมก�รเร่ยนร้�ภ�ยในมห�ว่ที่ย�ลัยอย��งจร่งจัง
และติ�อเนื�อง	โดยให�ทุี่กภ�คัสิ่�วนเข��ม�ม่สิ่�วนร�วมในก�รพัฒน�	เป็็นไป็ติ�มคัว�มติ�องก�รและเหม�ะสิ่มกับู
บูร่บูที่	 อัติลักษณ์์พื�นท่ี่�	 บูนพื�นฐ�นของก�รสิ่ร��งแหล�งเร่ยนร้�แบูบูม่ช่ว่ติและสิ่ร��งสิ่รรคั์ เพ่่ัอพััฒนาแหัลั�ง
เรี้ยนร้่้ภายใต้ิแนวคิด : แหล่งเรียนร้้ที่�เหมาะสิมกับอัตัลักษณ์พ่ั�นที่� “1 พ่ั�นที่� 1 ต้ันแบบ”

1) เชีื่ยงร้าย : ด��นก�รบูร่ห�รจัดก�รธุิ์รก่จเพื�อรองรับูก�รขย�ยตัิวด��นก�รคั��และก�รบูร่ก�ร	
2) เชีื่ยงใหัมิ� :	ด��นก�รสิ่ร��งนวัติกรรมเที่คัโนโลย่ส่ิ่�งป็ระด่ษฐ์และติ�นแบูบูก�รพัฒน�สัิ่งคัมชุมชนท่ี่�ทัี่นสิ่มัย	
3) ลัำาปาง : ด��นเกษติรอุติสิ่�หกรรมเกษติรและก�รสิ่ร��งสิ่ม�ร์ที่ฟ�ร์มแหล�งเร่ยนร้�ก�รที่ำ�ว่จัย										

ที่�งด��นอ�ห�รสุิ่ขภ�พพันธุิ์กรรมพืชและก�รจัดก�รเกษติรภ�ยใติ�แนวค่ัดของศ�สิ่ติร์ของพระร�ช�
4) ติาก :	ด��นเที่คัโนโลย่และก�รจัดก�รรองรับูก�รเป็็นพื�นท่ี่�ขย�ยตัิวของเขติพัฒน�เศรษฐก่จพ่เศษ
5) น�าน : ด��นคัว�มหล�กหล�ยที่�งช่วภ�พ
6) พิัษณุโลัก : ด��นก�รพัฒน�ก�รที่ำ�เกษติรป็ลอดภัย
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นโยบ�ยท่�	5		
พััฒน�คุณภ�พัช่ื่วิตบุคล�กร
	 พัฒน�คุัณ์ภ�พช่ว่ติ	 ยกระดับูศักยภ�พบุูคัล�กร	 ไป็พร�อมกับูก�รเสิ่ร่มสิ่ร��งคัว�มร�วมมือ	 คัว�มสิ่�มัคัค่ั	 

คัว�มเที่��เท่ี่ยมและขวัญกำ�ลังใจ	เพื�อก�รสิ่ร��งสุิ่ขให�แก�บุูคัล�กรในมห�ว่ที่ย�ลัยแบูบู	Win-Win	เพื�อมุ�งให�ก�รพัฒน�
และก�รขับูเคัลื�อนมห�ว่ที่ย�ลัย	สิ่�ม�รถป็ระสิ่บูคัว�มสิ่ำ�เร็จ	บูรรลุเป้็�หม�ยได�อย��งรวดเร็วและม่ป็ระส่ิ่ที่ธ่ิ์ภ�พ

ก�รดำ�เน่นก�ร
	 สิ่ร��งระบูบูกลไกเพื�อก�รพัฒน�คุัณ์ภ�พช่ว่ติ	ยกระดับูศักยภ�พบุูคัล�กร	ไป็พร�อมกับูก�รสิ่ร��งคัว�มร�วม

มือโดยม่เป้็�หม�ยให�บูุคัล�กรม่คุัณ์ภ�พช่ว่ติด่ทุี่กม่ติ่	  “สุิขภาพักาย สุิขภาพัใจ ความสิำาคัญต่ัอสัิงคม และ        
สิภาพัแวดล้อม” 

แนวทางการ้มุิ�งสร้้างคุณภาพัชีื่วิติบุคลัากร้ในมิหัาวิทยาลััย
1) ค�าติอบแทนท่ียุติิธุร้ร้มิแลัะเพัียงพัอ :	 คั��ติอบูแที่นติ�มข�อกำ�หนดกฎหม�ย	 เหม�ะสิ่มและเก่ดคัว�ม						

เที่��เท่ี่ยม
2) ความิก้าวหัน้าแลัะความิม่ัินคงในการ้ทำางาน : จัดที่ำ�เสิ่�นที่�งก�รเต่ิบูโติของแติ�ละสิ่�ยง�นอย��งชัดเจน

และพัฒน�ระบูบูกลไกสิ่�งเสิ่ร่มท่ี่�เหม�ะสิ่ม
3) สภาพัการ้ทำางานท่ีปลัอดภัยแลัะส�งเสริ้มิสุขภาพัท่ีดี : ป็รับูป็รุงสิ่ภ�พแวดล�อมกำ�หนดม�ติรฐ�นสิ่�งเสิ่ร่ม

	สุิ่ขภ�พ
4) ให้ัโอกาสในการ้พััฒนาศัึกยภาพั :	 สิ่�งเสิ่ร่มก�รพัฒน�ศักยภ�พของบุูคัคัลทัี่�งในระยะสัิ่�นระยะย�ว									

อย��งติ�อเนื�อง
5) บ่ร้ณาการ้ทางสังคมิหัร่้อการ้ทำางานร้�วมิกัน : สิ่ร��งบูรรย�ก�ศท่ี่�สิ่�งเสิ่ร่มให�เก่ดก�รที่ำ�ง�นร�วมกัน									

อย��งสิ่มำ��เสิ่มอ
6) เสร้มิิสร้้างงานท่ีเก่ียวข้องสัมิพัันธ์ุกับสังคมิ : สิ่�งเสิ่ร่มให�บุูคัล�กรได�ที่ำ�ป็ระโยชนแ์ละรับูผู่้ดชอบูติ�อสัิ่งคัม

แนวทางการ้ส�งเสริ้มิการ้พััฒนาศัึกยภาพัของบุคลัากร้ในมิหัาวิทยาลััย 
1. ส�งเสริ้มิให้ัมีิแผนพััฒนาคณาจัาร้ย์แลัะบุคลัากร้ทางการ้ศึึกษาของมิหัาวิทยาลััยเทคโนโลัยีร้าชื่มิงคลั    

ล้ัานนาทั�งในร้ะยะสั�นแลัะร้ะยะยาว	ท่ี่�สิ่อดคัล�องกับูคัว�มติ�องก�รพฒัน�ของคัณ์�จ�รยแ์ละบุูคัล�กรที่�งก�รศกึษ�
และมห�ว่ที่ย�ลัย	รวมทัี่�งจัดให�ม่ก�รต่ิดติ�มป็ระเม่นผู้ลท่ี่�ม่ป็ระส่ิ่ที่ธ่ิ์ภ�พ	

 1.1 แผนพััฒนาคณาจัาร้ย์แลัะบุคลัากร้ทางการ้ศึึกษาร้ะยะสั�น:	เร�งรัดก�รพัฒน�คัณ์�จ�รย์และบุูคัล�กร
ที่�งก�รศึกษ�ทุี่กพื�นท่ี่�	 ให�ม่โป็รแกรมเช่งรุกในก�รพัฒน�ตินเอง	 เพื�อสิ่ร��งคุัณ์สิ่มบัูต่ิ	 คัว�มร้�	 คัว�มสิ่�ม�รถใน							
ก�รจัดก�รศึกษ�	ให�ได�ม�ติรฐ�นก�รศึกษ�และม�ติรฐ�นว่ช�ช่พ	และสิ่�ม�รถจัดก�รศึกษ�ได�อย��งทัี่นสิ่มัย

 1.2 แผนพััฒนาคณาจัาร้ย์แลัะบุคลัากร้ทางการ้ศึึกษาร้ะยะยาว	 พัฒน�คัณ์�จ�รย์และบูุคัล�กรที่�ง					
ก�รศกึษ�ที่กุพื�นท่ี่�อย��งติ�อเนื�อง	ให�สิ่อดคัล�องกบัูคัว�มติ�องก�รจำ�เป็็น	(Need	Assessment)	อย��งแที่�จร่งและเป็็น
ไป็ติ�มม�ติรฐ�นว่ช�ช่พ	ภ�รก่จของคัณ์�จ�รยแ์ละบุูคัล�กรที่�งก�รศกึษ�	และติ�มคัว�มติ�องก�รของมห�ว่ที่ย�ลัย
	รวมทัี่�งก�รพัฒน�ระบูบูก�รต่ิดติ�มป็ระเม่นผู้ลก�รพัฒน�ส้ิ่�ระบูบูพ่จ�รณ์�คัว�มด่คัว�มชอบูท่ี่�โป็ร�งใสิ่

2. สร้้างกลัไกแลัะแร้งจ่ังใจัให้ับุคลัากร้ท่ีทำาติามิพัันธุกิจัภาร้กิจัแลัะเป้าหัมิายขององค์กร้ไปส่�ความิสำาเร็้จั
ติามิขีดความิสามิาร้ถ ศัึกยภาพั	(องค์ักรติ�องรักษ�คันด่คันเก�งรับูผู่้ดชอบูติ�อสัิ่งคัมให�อย้�อย��งม่ศักด่�ศร่และม่คัว�ม
สุิ่ข)

	 2.1	ศึกษ�เกณ์ฑ์ิม�ติรฐ�นในก�รป็ฏ่ิบัูต่ิภ�รก่จของคัณ์�จ�รย์และบุูคัล�กรที่�งก�รศึกษ�ติ�มม�ติรฐ�นสิ่�กล 
	 2.2	พัฒน�ระบูบูคั��ติอบูแที่น	และส่ิ่ที่ธ่ิ์ป็ระโยชน์	อย��งเหม�ะสิ่ม	สิ่อดคัล�องกับูสิ่ภ�วก�รณ์์ที่�งเศรษฐก่จ
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3. ส�งเสริ้มิแลัะสนับสนุนให้ัคณาจัาร้ย์แลัะบุคลัากร้ทางการ้ศึึกษา ได้ศึึกษาติ�อในร้ะดับ
ท่ีส่งขึ�นทั�งภายในปร้ะเทศึแลัะติ�างปร้ะเทศึ 

4. ส�งเสริ้มิแลัะสนับสนุนให้ัคณาจัาร้ย์แลัะบุคลัากร้ทางการ้ศึึกษา	 ที่ำ�ก�รว่จัย	 บูร่ก�ร
ว่ช�ก�ร	เพื�อก�รสิ่ร��ง			องค์ัคัว�มร้�ใหม�ท่ี่�หล�กหล�ย	และเพื�อก�รพัฒน�สิ่มรรถนะว่ช�ช่พ	
โดยก�รสิ่นับูสิ่นุนผู้��นกองทุี่นสิ่�งเสิ่ร่มก�รว่จัย

5. สนับสนุนให้ัคณาจัาร้ย์ สร้้างสร้ร้ค์ผลังานทางวิชื่าการ้	 เพื�อเพ่�มพ้นติำ�แหน�งที่�ง
ว่ช�ก�รของคัณ์�จ�รย์	และสิ่นับูสิ่นุนให�บุูคัล�กรที่�งก�รศึกษ�	จัดที่ำ�ป็ร่ม�ณ์ง�น	เพื�อเลื�อน
ระดับูติำ�แหน�งง�นท่ี่�ส้ิ่งขึ�น	ดังน่�

	 5.1	 จัดตัิ�งกองทีุ่นสิ่�งเสิ่ร่มก�รจัดที่ำ�ผู้ลง�นที่�งว่ช�ก�รและป็ร่ม�ณ์ง�นในทีุ่กพื�นท่ี่�
อย��งเป็็นธิ์รรม

	 5.2	 	 จัดสิ่รรงบูป็ระม�ณ์สิ่นับูสิ่นุนก�รที่ำ�ผู้ลง�นที่�งว่ช�ก�รและป็ร่ม�ณ์ง�น																
ท่ี่�เหม�ะสิ่มและพอเพ่ยง	

6. สนับสนุนให้ัมีิการ้สร้้างเคร่้อข�ายการ้เรี้ยนร้่้ร้�วมิกันของคณาจัาร้ย์แลัะบุคลัากร้
ทางการ้ศึึกษาทุกพ่ั�นท่ี รวมทัี่�งเคัรือข��ยก�รเร่ยนร้�ภ�ยนอกและภ้ม่ปั็ญญ�ที่�องถ่�น

7. ส�งเสริ้มิให้ัมิกีาร้จััดตัิ�งส�วนงานหัร่้อหัน�วยงาน เพ่่ัอการ้พััฒนาคณาจัาร้ย์แลัะบุคลัากร้
ทางการ้ศึึกษา อ�ท่ี่ ศ้นย์พััฒนานวัตักรรมศาสิตัร์และศิลป์ท่างการสิอน ศ้นย์พััฒนา            
ส่ิ�อวิชาการมหาวิท่ยาลัย ศ้นย์พััฒนาบุคลากร	 เป็็นติ�น	 เพื�อก�อเก่ดก�รพัฒน�ศักยภ�พเพื�อ
ก�รป็ฏ่ิบัูต่ิหน��ท่ี่�ได�ติ�มภ�รก่จ	และบูที่บู�ที่หน��ท่ี่�ของมห�ว่ที่ย�ลัยอย��งสิ่มบู้รณ์์



เอกสาร้วิสัยทัศึน์ นโยบาย แผนบร้ิหัาร้จััดการ้แลัะแผนพััฒนามิหัาวิทยาลััย
ผ่้สมิควร้ดำาร้งติำาแหัน�งอธุิการ้บดี มิหัาวิทยาลััยเทคโนโลัยีร้าชื่มิงคลัลั้านนา18

นโยบ�ยท่�	6	
ก�รบริห�รจัดำก�รท่�เข้่มแข็่งและยั�งย่น
จัดโคัรงสิ่ร��งก�รบูร่ห�รท่ี่�ด่และทัี่นสิ่มัย	 ภ�ยใติ�หลักธิ์รรม�ภ่บู�ล	 และแนวค่ัด	 “ผลัปร้ะโยชื่น์

องค์กร้เป็นท่ีตัิ�ง”	 ในก�รบูร่ห�รทัี่�วทัี่�งองค์ักร	 เพื�อก�รป็รับูตัิวให�อย้�รอดบูนสิ่ถ�นก�รณ์์ของก�ร
เป็ล่�ยนแป็ลงท่ี่�เป็็นไป็อย��งรวดเร็วและก�อเก่ดคัว�มสิ่มดุลในก�รบูร่ห�รง�นอันจะสิ่�งผู้ลติ�อแนวที่�ง
ก�รพัฒน�มห�ว่ที่ย�ลัยในทุี่กๆ	ม่ต่ิ	ให�ด่ย่�งขึ�นไป็

การ้ดำาเนินการ้
ดำ�เน่นก�รภ�ยใติ�คัว�มสิ่มดุลของ	 หลักก�รบูร่ห�รจัดก�รท่ี่�ม่ป็ระส่ิ่ที่ธ่ิ์ภ�พ	 และหลักก�รบูร่ห�ร

จัดก�รท่ี่�ด่	

หัลัักการ้บริ้หัาร้จััดการ้ท่ีมีิปร้ะสิทธิุภาพั

(1)	สิ่ภ�มห�ว่ที่ย�ลัยท่ี่�ม่ป็ระส่ิ่ที่ธ่ิ์ภ�พ
(2)	ท่ี่มผู้้�บูร่ห�รท่ี่�ม่ป็ระส่ิ่ที่ธ่ิ์ภ�พ
(3)	ระบูบูพัฒน�บุูคัล�กรคุัณ์ภ�พ
(4)	ก�รใช�เที่คัโนโลย่ท่ี่�เหม�ะสิ่ม
(5)	กลไกก�รป็ระสิ่�นง�นป็ระส่ิ่ที่ธ่ิ์ภ�พ

การ้บริ้หัาร้จััดการ้ท่ีดี

(1)	ถ้กติ�องติ�มกฎหม�ย
(2)	โป็ร�งใสิ่
(3)	คัว�มเสิ่มอภ�คั
(4)	ภ�ระรับูผู่้ดชอบู
(5)	คัว�มรับูผู่้ดชอบู
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โดยใช�หลักก�รบูร่ห�รง�น	 3	 ป็ระก�ร	 คืัอ 1.เป็นองค์กรที่�ไม่แสิวงหาผิลกำาไร 2.การพััฒนา
มหาวิท่ยาลัยต้ัองตัั�งอย่้บนหลักการของข้อม้ลวิชาการ เชิงพ่ั�นที่�  และ 3.ให้ความสิำาคัญกับบุคลากร
ทุ่กระดับ	ดังน่�

1) มิหัาวิทยาลััยเป็นองค์กร้ท่ีไมิ�แสวงหัาผลักำาไร้ 
 การ้บริ้หัาร้งบปร้ะมิาณ :	 ติ�องดำ�เน่นก�รภ�ยใติ�แนวที่�งของก�รใช�งบูป็ระม�ณ์ท่ี่�ม่

ป็ระส่ิ่ที่ธ่ิ์ภ�พ	โดยคัำ�นึงถึง	“การ้ใช้ื่จั�ายอย�างเหัมิาะสมิคุ้มิค�า”	และ	“สามิาร้ถหัาร้ายได้เพ่่ัอพ่ึังพัา
ตินเอง” 

 1.1) การใช้จ่ายอย่างเหมาะสิมคุ้มค่า :	ใช�กลไกของคัณ์ะกรรมก�รบูร่ห�รง�นมห�ว่ที่ย�ลัย
	(CEO)	ในก�รจัดที่ำ�เกณ์ฑ์ิคัว�มคุั�มคั��และสิ่ร��งระบูบูติรวจสิ่อบูท่ี่�ด่	เพื�อสิ่ร��งแบูบูแผู้นในก�รดำ�เน่น
ก�ร	โดยเน�นคัว�มสิ่ำ�คััญกับูแนวค่ัด	Unit	Cost,	Sharing	Resource	เพื�อก�อเก่ดคัว�มเสิ่มอภ�คัและ
ได�ม�ติรฐ�นทุี่กระดับู

 1.2) การหารายได้เพ่ั�อพึั�งพัาตันเอง :	 ให�คัว�มสิ่ำ�คััญกับูก�รดำ�เน่นก�รบูร่ห�ร	 จัดก�ร
ที่รัพย�กรท่ี่�ม่	ให�สิ่�ม�รถสิ่ร��งม้ลคั��	สิ่ร��งป็ระโยชน์	ในเช่งร�ยได�	ให�เพ่�มม�กย่�งขึ�น	โดยติ�องที่ำ�ก�ร
ว่เคัร�ะห์จุดแข็งและคัว�มสิ่�ม�รถในก�รห�ร�ยได�	ในร้ป็แบูบูของก�รลงทุี่นติ��งๆ	ผู้��นก�รใช�ที่รัพย�กร
ของมห�ว่ที่ย�ลัย

กลัยุทธ์ุการ้พััฒนาร้ะบบบริ้หัาร้งบปร้ะมิาณให้ัเกิดความิคลั�องตัิว คุ้มิค�า แลัะโปร้�งใส� ติร้วจัสอบได้
1.	พัฒน�ระบูบูกำ�กับู	ต่ิดติ�ม	และป็ระเม่นผู้ลก�รดำ�เน่นง�น	เพื�อก�รป็รับูป็รุงแผู้นง�น	แผู้นคัน	

และแผู้นงบูป็ระม�ณ์	พร�อมจัดที่ำ�ร�ยง�นป็ระเม่นผู้ลก�รป็ฏ่ิบัูต่ิง�นติ�อสิ่ภ�มห�ว่ที่ย�ลัยอย��งติ�อเนื�อง
2.	จัดที่ำ�งบูดุลของมห�ว่ที่ย�ลัย	เขติพื�นท่ี่�	และหน�วยง�นสิ่ำ�คััญๆ	ท่ี่�ห�ร�ยได�	เพื�อนำ�ไป็ใช�ในก�ร

กำ�หนดท่ี่ศที่�ง	ก�รบูร่ห�รแผู้นง�น	แผู้นคัน	แผู้นงบูป็ระม�ณ์	ทัี่�งมห�ว่ที่ย�ลัย	เพื�อสิ่ะที่�อนก�รพัฒน�
องค์ักรอย��งเป็็นระบูบู

3.	 ให�ม่ก�รสิ่ะสิ่มงบูป็ระม�ณ์ของหน�วยง�น	และนำ�เง่นสิ่ะสิ่มของมห�ว่ที่ย�ลัยหรือหน�วยง�นม�
ใช�	ในก�รสิ่ร��งคัว�มสิ่�ม�รถ	และศักยภ�พอย��งเป็็นระบูบู	ติ�มท่ี่ศที่�งนโยบู�ย	ภ�ยใติ�ก�รกำ�กับูของ
สิ่ภ�มห�ว่ที่ย�ลัย

4.	 จัดที่ำ�และจัดสิ่รรงบูดำ�เน่นก�รของคั��ใช�จ��ยติ�อหน�วย	 (Unit	 Cost)	 เพื�อสิ่ะที่�อนก�รบูร่ห�ร
จัดก�รงบูป็ระม�ณ์ในแติ�ละสิ่�ข�ร�ยว่ช�	 รวมถึงหลักส้ิ่ติรร�ยว่ช�	 โดยเน�นกลไกในก�รสิ่ร��งบัูณ์ฑ่ิติ
นักป็ฏ่ิบัูต่ิ	(Hands-on)

5.	 ป็รับูป็รุงระเบู่ยบูก�รเก็บูคั��บูำ�รุงก�รศึกษ�	 คั��ธิ์รรมเน่ยมก�รศึกษ�	 ท่ี่�สิ่ะที่�อนถึงก�รจัดก�ร
เร่ยนก�รสิ่อนท่ี่�เน�นก�รสิ่ร��งบูณั์ฑ่ิตินักป็ฏ่ิบัูต่ิ	(Hands-on)	โดยใช�	Full	Time	Equivalent	Student	
(FTES)	เป็็นเกณ์ฑ์ิ	

6.	 จัดสิ่รรงบูป็ระม�ณ์เฉพ�ะสิ่�วนเพื�อพัฒน�ด��นก�รเร่ยนก�รสิ่อนเพื�อก�รสิ่ร��งบัูณ์ฑ่ิตินักป็ฏ่ิบัูต่ิ			
(Hands-on)	ในก�รสิ่ร��งนวัติกรรม	หรือส่ิ่�งป็ระด่ษฐ์ท่ี่�ติอบูโจที่ย์	ชุมชน	สัิ่งคัม	ป็ระเที่ศช�ต่ิ	เป็็นหลัก

7.	 จัดสิ่รรงบูป็ระม�ณ์เฉพ�ะสิ่�วนให�กับูหน�วยง�นท่ี่�สิ่�ม�รถสิ่ร��งร�ยได�ให�กับูมห�ว่ที่ย�ลัยทัี่�งใน
ร้ป็แบูบูเง่นร�ยได�	ชื�อเส่ิ่ยง	รวมถึงก�รยกระดับูชุมชน	สัิ่งคัม	ติลอดจนกลไกก�รสิ่ร��งแรงจ้งใจในก�ร
สิ่ร��งง�นของหน�วยง�น

8.	 สิ่ร��งกลไกลดคัว�มเลื�อมลำ��ด��นก�รจัดก�รศึกษ�ของทุี่กพื�นท่ี่�เพื�อสิ่ร��งคัว�มเข�มแข็งให�กับูทุี่ก
พื�นท่ี่�และลดคั��ใช�จ��ยให�กับูผู้้�ป็กคัรอง
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แนวคิด การ้ปรั้บกลัไกเพ่่ัอปร้ะสิทธิุภาพัการ้จััดสร้ร้งบปร้ะมิาณติามิเป้าหัมิาย 
	 จัดสิ่รรก�รดำ�เน่นก�รออกเป็็น	2	สิ่�วน	คืัอ	สิ่�วนกล�ง	และ	สิ่�วนพื�นท่ี่�	 โดยในระดับู

สิ่�วนพื�นท่ี่�จะใช�กลไกก�รบูร่ห�รของคัณ์ะกรรมก�รพื�นท่ี่�ในก�รร�วมจัดที่ำ�แผู้นยทุี่ธิ์ศ�สิ่ติร์พื�นท่ี่�
	แผู้นพัฒน�พื�นท่ี่�ระยะ	4	ปี็	งบูป็ระม�ณ์ป็ระจำ�ปี็	และแผู้นป็ฏ่ิบัูต่ิร�ชก�รป็ระจำ�ปี็ของพื�นท่ี่�	
และในระดับูสิ่�วนกล�งจะใช�กลไกก�รบูร่ห�รโดย	คัณ์ะกรรมก�รบูร่ห�รมห�ว่ที่ย�ลัย	 (CEO)	
คัณ์บูด่/ผู้้�อำ�นวยก�ร	ในก�รพ่จ�รณ์�กลั�นกรอง	ป็ระสิ่�นง�น	บู้รณ์�ก�ร	นโยบู�ย	และแผู้นก�ร
บูร่ห�รของคัณ์ะและว่ที่ย�ลัย	 โดยเปิ็ดโอก�สิ่ให�ป็ระช�คัมได�ม่สิ่�วนร�วม	 เพื�อจัดที่ำ�เป็็นแผู้น
บูร่ห�รมห�ว่ที่ย�ลัยในภ�พรวมเสิ่นอสิ่ภ�มห�ว่ที่ย�ลัยพ่จ�รณ์�ให�คัว�มเห็นชอบูติ�อไป็	

2) การ้พััฒนามิหัาวิทยาลััยต้ิองตัิ�งอย่�บนหัลัักการ้ของข้อม่ิลัวิชื่าการ้เชิื่งพ่ั�นท่ี ด้วย
แนวทาง 6 ป : “ประสิิท่ธิิภาพั ประสิิท่ธิิผิล ประหยัด ประสิานงาน ประชาสัิมพัันธ์ิ และ
เป็นปัจจุบัน”

1.	ใช�กระบูวนก�รเสิ่วน�และเวท่ี่ป็ระช�ชนเพื�อหยบู่ยกป็ระเดน็คัว�มร้�คัว�มเข��ใจ	ข�อกังวล
	และป็ระเด็นสิ่�ธิ์�รณ์ะม�ป็รึกษ�ห�รือกับูบุูคัล�กรในแติ�ละภ�คัสิ่�วน	เพื�อให�เก่ดคัว�มร้�คัว�ม
เข��ใจย่�งขึ�นและรับูฟังข�อค่ัดเห็นพร�อมทัี่�งจัดเก็บูข�อม้ล	สิ่ำ�หรับูใช�ป็ระกอบูก�รตัิดส่ิ่นใจในก�ร
บูร่ห�รมห�ว่ที่ย�ลัย	หรือจัดที่ำ�แผู้นยุที่ธิ์ศ�สิ่ติร์พื�นท่ี่�

2.	ใช�กระบูวนก�รบูร่ห�รแบูบูม่สิ่�วนร�วม	โดยให�ผู้้�ม่สิ่�วนได�เส่ิ่ยในก�รเสิ่นอแนะร้ป็แบูบูก�ร
บูร่ห�รมห�ว่ที่ย�ลัย	โดยเปิ็ดให�ม่ตัิวแที่นผู้้�ม่สิ่�วนได�เส่ิ่ย	และภ�ค่ัเคัรือข��ยในก�รม่โอก�สิ่เข��
ม�ม่สิ่�วนร�วมในก�รรับูที่ร�บูข�อม้ล	 นำ�เสิ่นอคัว�มค่ัดเห็น	 ร�วมกำ�หนดท่ี่ศที่�งและร�วมมือใน
ก�รดำ�เน่นก่จกรรมติ��งๆ	เพื�อที่ำ�ให�เก่ดคัว�มยอมรับูของบุูคัล�กรในองค์ักร

3.	ใช�กระบูวนก�รเวท่ี่ผู้้�เช่�ยวช�ญ	ในก�รห�รอื	กำ�หนดว่ธ่ิ์ก�รเฉพ�ะที่�งในก�รห�ว่ธ่ิ์ป็ฏิบัู่ต่ิ
ท่ี่�ด่ท่ี่�สุิ่ดในก�รแก�ปั็ญห�ติ��งๆ	 เพื�อนำ�ไป็ส้ิ่�ก�รกำ�หนดนโยบู�ย	 หรือ	 แผู้นป็ฏ่ิบัูต่ิง�นติ�อ
สิ่�ธิ์�รณ์ะ	ท่ี่�เป็็นป็ระโยชน์ท่ี่�สุิ่ดติ�อพื�นท่ี่�

3) ให้ัความิสำาคัญกับบุคลัากร้ทุกร้ะดับ ด้วยแนวคิดกร้ะบวนการ้ขับเคล่่ัอน 4 ปร้ะการ้ค่อ
   1. การ้คัดเล่ัอกคนเก�ง รั้กองค์กร้ (Recruit)    
	 1.1	 ให�คัว�มสิ่ำ�คััญติ�อก�รคััดเลือกบุูคัล�กรจ�กผู้้�ม่ป็ระสิ่บูก�รณ์์ในภ�คัก�รผู้ล่ติ/

อุติสิ่�หกรรม
	 1.2	ให�คัว�มสิ่ำ�คััญติ�อก�รคััดเลือกบุูคัล�กร	โดยเฉพ�ะก�รเป็็นผู้้�ท่ี่�กำ�ลังศึกษ�ติ�อและ

ม่โคัรงก�รศึกษ�ว่จัยในภ�คัก�รผู้ล่ติ/อุติสิ่�หกรรม
	 1.3	ให�คัว�มสิ่ำ�คััญในก�รคััดเลือกบุูคัล�กรจ�กโคัรงก�รนักศึกษ�หนึ�งติำ�บูลหนึ�งทุี่น	

(ODOS)	และนักศึกษ�เร่ยนด่ให�ไป็ศึกษ�ติ�อในระดับูป็ร่ญญ�โที่-เอกเพื�อเพ่�มจำ�นวนบุูคัล�กร
ให�ม่คุัณ์วุฒ่ท่ี่�ส้ิ่งขึ�น



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน 21

University Professional Hands-On

มหาวิทยาลัย นักปฏิบัติ มืออาชีพRMUTL

  2. การ้ธุำาร้งไว้ซ่ึึ่งบุคลัากร้คุณภาพัในร้ะบบ (Retain) 
	 2.1	 ผู้ลักดันในก�รออกข�อบัูงคัับูและระเบู่ยบูของก�รกำ�หนดติำ�แหน�งว่ช�ก�รด��นบูร่ก�รว่ช�ก�รและรับูใช�สัิ่งคัม

ให�กับูบุูคัล�กรของมห�ว่ที่ย�ลัยพร�อมทัี่�งสิ่�งเสิ่ร่มก�รกำ�หนดติำ�แหน�งในร้ป็แบูบูเด่มอย��งติ�อเนื�อง
	 2.2	จัดให�ม่ก�รสิ่ร��งคัว�มเข��ใจบูร่บูที่องค์ักร	ภ�ค่ัเคัรือข��ยท่ี่�ที่ำ�ง�น	และวัฒนธิ์รรมองค์ักร
	 2.3	สิ่ร��งกลไกก�รแลกเป็ล่�ยนเร่ยนร้�ถ��ยที่อดองค์ัคัว�มร้�และทัี่กษะของผู้้�ม่ป็ระสิ่บูก�รณ์์ติรง	(Shadow)	เพื�อคั�นห�

แนวป็ฏ่ิบัูต่ิท่ี่�ด่	(Best	Practices)	ในด��นก�รสิ่อนบัูณ์ฑ่ิตินักป็ฏ่ิบัูต่ิ
	 2.4	สิ่�งเสิ่ร่มก�รฝัังตัิวในสิ่ถ�นป็ระกอบูก�รทัี่�งภ�ยในและภ�ยนอกป็ระเที่ศ
	 2.5	สิ่�งเสิ่ร่มก�รที่ำ�ว่จัยร�วมภ�คัผู้ล่ติ/อุติสิ่�หกรรม/โคัรงก�รหลวง/โคัรงก�รพระร�ชดำ�ร่	เพื�อติอบูโจที่ย์ให�ติรงกับู

เป้็�ป็ระสิ่งค์ัของก�รเป็็นมห�ว่ที่ย�ลัยนวัติกรรมเพื�อชุมชน
	 2.6	สิ่ร��งกลไกก�รป็ระเม่นผู้ลง�น	แนวป็ฏ่ิบัูต่ิเพื�อผู้ลง�นว่ช�ก�ร	และก�รป็ระเม่นผู้ลคัว�มด่คัว�มชอบู
  3. การ้รั้กษาองค์ความิร้่้การ้ถ�ายความิความิเป็นนักปฏิิบัติิจัากผ้่อาวุโส (Retired) 
	 ใช�ระบูบูคัร้พ่�เล่�ยงอ�วุโสิ่	 เพื�อก�รถ��ยที่อดองค์ัคัว�มร้�และทัี่กษะจ�กผู้้�ม่ป็ระสิ่บูก�รณ์์เช่งนักป็ฏ่ิบัูต่ิ	 ส้ิ่�บุูคัล�กร								

รุ�นใหม�	เพื�อธิ์ำ�รงไว�ซึ่�งองคัค์ัว�มร้�ท่ี่�ด่อย��งติ�อเนื�องแบูบูรุ�นส้ิ่�รุ�น	เพื�อสิ่ร��งคัว�มติ�อเนื�องของก�รเป็็น	“มิหัาวทิยาลััยนักปฏิิบัติิ
ม่ิออาชีื่พั” แบูบูยั�งยืน

  4. การ้สร้้างความิภาคภ่มิิใจั ให้ับุคลัากร้ (Reward)
	 สิ่ร��ง	เวท่ี่ยกย�อง	สิ่ร��งคัว�มภ้ม่ภ�คัภ้ม่ใจให�แก�บุูคัล�กร	เพื�อกระตุิ�นให�บุูคัล�กร	เก่ดคัว�มรัก	คัว�มภ�คัภ้ม่ใจท่ี่�ได�

ที่ำ�ง�นเพื�อมห�ว่ที่ย�ลัย	และช�วยดึงด้ดรักษ�คันเก�งให�อย้�กับูองค์ักรติ�อไป็ก�อเก่ดก�รสิ่ร��งวัฒนธิ์รรมองค์ักรท่ี่�ด่	เพื�อให�องค์ักร
บูรรลุเป้็�หม�ยและวัติถุป็ระสิ่งค์ัในระยะย�วติ�อไป็
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นโยบ�ยท่�	7		
สร้�งเสถ่ยรภ�พัท�งก�รเงิน
	 สิ่ร��งคัว�มเข�มแข็งให�มห�ว่ที่ย�ลัย	โดยใช�คัว�มเข�มแข็งที่�งก�รศึกษ�	ในก�รสิ่ร��งร�ยได�และม้ลคั��

องค์ักร	ภ�ยใติ�ก�รบูร่ห�รส่ิ่นที่รัพยอ์ย��งม่ป็ระส่ิ่ที่ธ่ิ์ภ�พ	เพื�อก�อเก่ดคัว�มม่เสิ่ถ่ยรภ�พที่�งก�รเง่น	(Financial	
Stability)	อย��งยั�งยืน

ก�รดำ�เน่นก�ร
	 ดำ�เน่นก�รพัฒน�กระบูวนก�รเพ่�มป็ระส่ิ่ที่ธ่ิ์ภ�พ	 โดยใช�โมเดล	 “ก�รบูร่ห�รจัดก�รและก�รห�								

ร�ยได�	โดยก�รใช�ก�รศึกษ�เป็็นตัิวนำ�”	ภ�ยใติ�ก�รคัำ�นึงถึงปั็จจัยของ	ก�รรักษ�เง่นร�ยได�จ�กภ�ยนอก	และ
	ก�รพัฒน�กระบูวนก�รบูร่ห�รจัดก�รภ�ยในท่ี่�ม่ป็ระส่ิ่ที่ธ่ิ์ภ�พ	เพื�อสิ่ร��งคัว�มมั�นคัง	และสิ่ร��งคัว�มพร�อม
ติ�อโอก�สิ่ในก�รสิ่ร��งสิ่รรค์ั	ห�แนวที่�งก�รเพ่�มร�ยได�ให�แก�มห�ว่ที่ย�ลัยในอน�คัติ

1. สร้้างชื่�องทางการ้หัาร้ายได้เพ่ิัมิ:	 สิ่�งเสิ่ร่มและสิ่ร��งกลไกในก�รห�ร�ยได�เพ่�มจ�กก�รดำ�เน่นง�น							
ติ��ง	ๆ	ดังน่�

 1) การ้สร้้างชื่�องทางการ้ร้ายได้จัากภายนอก
สิ่ร��งม�ติรก�ร	พัฒน�กลไก	อย��งเร�งด�วน	เพื�อกระตุิ�น	ก�รสิ่ร��งคัน	(สิ่�งเสิ่ร่ม	พัฒน�	นักว่จัย	นักบูร่ก�ร

ว่ช�ก�ร)	เพื�อก�อเก่ด	ก�รสิ่ร��งง�น	(กฎระเบู่ยบูท่ี่�สิ่�งเสิ่ร่ม	ยืดหยุ�นติ�อบุูคัล�กร	เพื�อสิ่ร��งง�น)	อย��งติ�อเนื�อง
	อ�ท่ี่

	 				1.1)	ก�รออกม�ติรก�รกระตุิ�นบุูคัล�กร	เข��ห�แหล�งทุี่น	แหล�งงบูป็ระม�ณ์จ�กภ�ยนอกโดยก�ร
สิ่นับูสิ่นุน	ก�รดำ�เน่นก�รจ�กมห�ว่ที่ย�ลัย	อ�ท่ี่	ก�รเข��ไป็ม่สิ่�วนร�วมในโคัรงก�รภ�คัรัฐขน�ดใหญ�	เพื�อก�ร
พัฒน�ป็ระเที่ศ

	 					1.2)		ก�รจัดก่จกรรมหรือโคัรงก�รที่่ �ม่คัว�มสิ่�ม�รถเพ่ �มร�ยได�	ได�อย��งม่ป็ระสิ่่ที่ธิ์่ภ�พ
และป็ระส่ิ่ที่ธ่ิ์ผู้ลโดยมุ�งเน�นร�ยได�จ�กก�รให�บูร่ก�รว่ช�ก�ร	ก�รว่จัย	ก�รที่ำ�นุบูำ�รุงศ่ลป็วัฒนธิ์รรม	และก�ร
สิ่ร��งร�ยได�จ�กนวัติกรรม	ง�นสิ่ร��งสิ่รรค์ัและส่ิ่�งป็ระด่ษฐ์	และอื�นๆ	เช�น	ก�รพัฒน�และสิ่�งเสิ่ร่มผู้ล่ติภัณ์ฑ์ิ	
จ�กง�นว่จัยส้ิ่�อุติสิ่�หกรรมเช่งพ�ณ่์ชย์	ร�ยได�จ�กที่รัพย์ส่ิ่นที่�งปั็ญญ�	ก�รพัฒน�แหล�งเร่ยนร้�	เป็็นติ�น	

 2) การ้พััฒนาปรั้บปรุ้งการ้หัาร้ายได้จัากภายใน
	 					2.1)	ดำ�เน่นก�ร	“บริหารจัดการเงินรายได้” โดย “การจัดตัั�งกองทุ่น นวัตักรรม สิิ�งประดิษฐ์

”	ผู้��นก�รจัดสิ่รรงบูป็ระม�ณ์	ร�อยละ	5	ของงบูป็ระม�ณ์เง่นร�ยได�มห�ว่ที่ย�ลัย	สิ่ำ�หรับูก�รจัดตัิ�งกองทุี่น
เพื�อใช�พัฒน�ศักยภ�พของกระบูวนก�รเร่ยนก�รสิ่อนแบูบู	Hands-On	แก�อ�จ�รยแ์ละนักศึกษ�	เพื�อก�อเก่ด
ก�รพัฒน�นวัติกรรม	สิ่ร��งส่ิ่�งป็ระด่ษฐ์	นำ�ม�ซึ่�งผู้ลผู้ล่ติ	ท่ี่�สิ่�ม�รถสิ่ร��งโอก�สิ่	สิ่ร��งร�ยได�	สิ่ร��งชื�อเส่ิ่ยง	ให�
แก�มห�ว่ที่ย�ลัย	อย��งมั�นคังและยั�งยืน	ติอบูสิ่นองก�รเป็็นสิ่ถ�บัูนอุดมศึกษ�ท่ี่�มุ�งพัฒน�คัน	พัฒน�ง�น	โดย
ใช�ว่ช�ก�รอย��งแที่�จร่ง	

	 					2.2)	ดำ�เน่นก�ร	“ว่เคัร�ะห์ติ�นทุี่น	คัว�มเส่ิ่�ยง”	ของก�รลงทุี่นภ�ยในมห�ว่ที่ย�ลัยและกำ�หนด
แหล�งท่ี่�ม�ของร�ยได�ท่ี่�แที่�จร่ง	เพื�อให�ได�ซึ่�งข�อม้ลผู้ลศักยภ�พท่ี่�แที่�จร่ง	สิ่ำ�หรับูก�รจัดห�แนวที่�งก�รบูร่ห�ร
จัดก�รที่รัพย�กรของมห�ว่ที่ย�ลัย	 ให�เหม�ะสิ่มและเก่ดป็ระส่ิ่ที่ธ่ิ์ภ�พส้ิ่งสุิ่ด	 อันสิ่�งผู้ลติ�อ	 ก�รเพ่�มช�องที่�ง	
สิ่ร��งโอก�สิ่ติ�อ	ก�รห�ร�ยได�ให�แก�มห�ว่ที่ย�ลัย	อย��งเหม�ะสิ่มในอน�คัติ	อ�ท่ี่	
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มหาวิทยาลัย นักปฏิบัติ มืออาชีพRMUTL

	 -	ก�รว่เคัร�ะห์พื�นท่ี่�ศักยภ�พ	Research	Commercialization	
	 -	ก�รติ�อยอดพัฒน�ง�นฟ�ร์มสิ่ร��งแหล�งเร่ยนร้�	
	 -	สิ่ร��งระบูบูธิ์น�คั�รหน�วยก่ติ	(Credit	Bank)	เพื�อก�รพัฒน�ก�รศึกษ�สิ่มัยใหม�สิ่ำ�หรับูคันทุี่กช�วงวัย	
	 -	พัฒน�แนวที่�งก�รใช�วัสิ่ดุฝักให�เก่ดก�รสิ่ร��งร�ยได�	เพื�อก�อเก่ดก�รไหลเว่ยนของเง่นในระบูบูเร็วขึ�น
	 -	ก�รพัฒน�ขย�ยโรงเร่ยนเติร่ยมฯ	หรือก�รขย�ยหลักส้ิ่ติร	2	ภ�ษ�	ทุี่กช�องที่�งก�รเร่ยนร้�

2. ลัดร้ายจั�าย	โดยให�คันในองค์ักรติระหนักถึงก�รใช�ที่รัพย�กรอย��งร้�คุัณ์คั��	อย��งเป็็นระบูบูติ�มแผู้นก�รดำ�เน่นก�ร
	 1)	 จัดที่ำ�แผู้นก�รลดร�ยจ��ย	 โดยก�รสิ่ร��งโมเดลเพื�อก�รว่เคัร�ะห์	 พ่จ�รณ์�โคัรงก�รหรือก่จกรรมใดๆ																							

ให�เก่ดคัว�มเหม�ะสิ่มท่ี่�สุิ่ดกับูท่ี่ศที่�งของก�รพัฒน�	 โดยแติ�ละโคัรงก�รหรือก่จกรรมท่ี่�จะดำ�เน่นก�รจะติ�องจัดที่ำ�แผู้นง�น
ให�เห็นถึงป็ระส่ิ่ที่ธ่ิ์ภ�พของก�รบูร่ห�รง�นท่ี่�สิ่อดคัล�องกับูแนวที่�งก�รดำ�เน่นก�รของมห�ว่ที่ย�ลัย	ภ�ยใติ�กรอบูงบูป็ระม�ณ์
ท่ี่�เหม�ะสิ่ม	อันสิ่�งผู้ลติ�อเง่นเหลือจ��ยและเง่นสิ่ะสิ่มท่ี่�เพ่�มขึ�นของมห�ว่ที่ย�ลัย	

	 2)	 จัดก่จกรรมหรือโคัรงก�ร	 ท่ี่�แสิ่ดงให�เห็นถึงคัว�มสิ่�ม�รถในก�รลดร�ยจ��ย	 ได�อย��งม่	 ป็ระส่ิ่ที่ธ่ิ์ภ�พและ
ป็ระส่ิ่ที่ธ่ิ์ผู้ล	 เน�นคัว�มป็ระหยัดและก�รใช�ที่รัพย�กรร�วมกัน	 เพื�อสิ่ร��งแนวป็ฏ่ิบัูต่ิและวัฒนธิ์รรมองค์ักรท่ี่�ด่	 อ�ท่ี่	ก�รออก
ม�ติรก�รป็ระหยัดพลังง�น	 ก�รสิ่นับูสิ่นุนก�รสิ่ร��งและพัฒน�เที่คัโนโลย่เพื�อก�รลดคั��ใช�จ��ยของมห�ว่ที่ย�ลัย																											
(อ�ท่ี่	Solar	Roof)	ก�รใช�ระบูบู	E-Office	อย��งจร่งจัง	เป็็นติ�น

	 3)	 ก�รกำ�หนดคั��เป้็�หม�ย	 (ร�อยละ)	 ในก�รลดคั��ใช�จ��ยงบูป็ระม�ณ์ในงบูดำ�เน่นง�นหรืองบูร�ยจ��ยอื�นท่ี่�													
หน�วยง�น	สิ่�ม�รถท่ี่�จะลดที่อนงบูป็ระม�ณ์ได�แติ�ยังคังไว�ซึ่�งป็ระส่ิ่ที่ธ่ิ์ภ�พของก�รที่ำ�ง�น	

3. พััฒนาร้ะบบบริ้หัาร้จััดการ้ด้านการ้เงินให้ัเกิดปร้ะสิทธิุภาพัเพ่ิัมิขึ�น
	 พัฒน�ระบูบูบูร่ห�รจัดก�รด��นก�รเง่นให�ม่ป็ระส่ิ่ที่ธ่ิ์ภ�พและม่ท่ี่ศที่�งม�กย่�งขึ�น	โดยเน�นให�เก่ดก�รใช�งบูป็ระม�ณ์

เพื�อก�อเก่ดก�รที่ำ�ง�นให�เพ่�มม�กขึ�น	โดยสิ่ร��งแนวที่�งก�รป็รับูก�รบูร่ห�รงบูป็ระม�ณ์เพื�อก�รเพ่�มป็ระส่ิ่ที่ธ่ิ์ภ�พและก�อเก่ด
ป็ระส่ิ่ที่ธ่ิ์ผู้ล	ภ�ยใติ�ก�รกำ�กับูต่ิดติ�ม	ดังน่�	

1. แนวทางการ้บริ้หัาร้งบปร้ะมิาณ
1)	 งบูบุูคัล�กร													 			50%	--
2)	 งบูดำ�เน่นง�น		 	 			25%	--
3)	 งบูลงทุี่น		 	 			10%	
4)	 งบูอุดหนุน		 													7.5%	++
5)	 งบูร�ยจ��ยอื�น	 													7.5%	++

2. แนวทางการ้เบิกจั�ายงบปร้ะมิาณ
1)	 ไติรม�สิ่ท่ี่�	1	ดำ�เน่นก�รเบู่กจ��ย		 33%	
2)	 ไติรม�สิ่ท่ี่�	2	ดำ�เน่นก�รเบู่กจ��ย		 22%	
3)	 ไติรม�สิ่ท่ี่�	3	ดำ�เน่นก�รเบู่กจ��ย		 21%	
4)	 ไติรม�สิ่ท่ี่�	4	ดำ�เน่นก�รเบู่กจ��ย		 24%



เอกสารวิสัยทัศน์ นโยบาย แผนบริหารจัดการและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
ผู้สมควรดำารงตำาแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา24

นโยบ�ยท่�	8		
สร้�งเคร่อข่่�ยและข่ย�ยพัันธมิตร
สิ่ร��งเคัรือข��ยและขย�ยพันธิ์ม่ติรคัว�มร�วมมือทุี่กระดับู	ทัี่�งภ�ยใน	ภ�ยนอก	และสิ่�กล	โดยมุ�งเน�นให�ม่

คัว�มคัรอบูคัลุม	 กลุ�มผู้้�ม่สิ่�วนได�สิ่�วนเส่ิ่ยท่ี่�เก่�ยวข�องมห�ว่ที่ย�ลัย	 เพื�อก�รระดมที่รัพย�กร	 และก�รพัฒน� 
ตัิวเองแบูบู	ก��วกระโดด	ให�สิ่�ม�รถติ�อส้ิ่�กับูก�รแข�งขันท่ี่�ส้ิ่งขึ�นได�อย��งเข�มแข็ง

การ้ดำาเนินการ้
	 สิ่ร��งเคัรือข��ย	และขย�ยพันธิ์ม่ติร	ที่�งก�รศึกษ�	โดยมุ�งให�ทุี่กภ�คัสิ่�วนม่สิ่�วนร�วมติ�อก�รขับูเคัลื�อน

	พัฒน�ก�รศึกษ�	ในลักษณ์ะของก�รขับูเคัลื�อนโดยใช�	ก�รศึกษ�เคัลื�อนท่ี่�	(Academic	Mobility)	ให�เข��ถึง
ทุี่กภ�คัสิ่�วนของเคัรือข��ย	 เพื�อเป็็นก�รสิ่ร��งคัว�มเข�มแข็งติ�อ	 ก�รขับูเคัลื�อนเช่งพื�นท่ี่�	 (Areas	 Base)	 และ
เป็็นก�รติอบูสิ่นอง	คัว�มติ�องก�รของสัิ่งคัมทุี่กภ�คัสิ่�วนอย��งแที่�จร่ง	
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1.	 สิ่ร��งกลไกก�รเสิ่ร่มป็ระส่ิ่ที่ธ่ิ์ภ�พก�รที่ำ�ง�นเป็็นท่ี่ม
ของผู้้�บูร่ห�รคัณ์ะที่ำ�ง�นและหุ�นสิ่�วนพันธิ์ม่ติร	

2.	 สิ่ร��งสิ่รรค์ั	 พัฒน�	 วัติถุป็ระสิ่งค์ัและกลยุที่ธ์ิ์ของ
มห�ว่ที่ย�ลัยและเคัรือข��ยให�ชัดเจนเพื�อก�รพัฒน�ร�วมกัน	

3.	 กำ�หนดกลไกสิ่ร��งระบูบูจ้งใจและก�รม่สิ่�วนร�วมของ
ทุี่กภ�คัสิ่�วนเพื�อก�รบูรรลุผู้ลป็ระโยชน์ร�วมกัน	

4.	 พัฒน�กลไกก�รบูร่ห�รจัดก�รเคัรือข��ยอย��ง									
ติ�อเนื�องเพื�อป็ระส่ิ่ที่ธ่ิ์ภ�พผู้ลติ�อมห�ว่ที่ย�ลัย	

5.	 ยกระดับูองค์ัคัว�มร้�และคัว�มก��วหน��ของ
นวัติกรรมเพื�อก�รถ��ยที่อด

ภ�ยใติ�ของก�รใช�หลักค่ัดของร้ป็แบูบูก�รดำ�เน่นก�ร				
เพื�อก�รสิ่ร��งพลังในก�รบูร่ห�รจัดก�ร	 (The	 POWERS	 
Management	Model)	ผู้��นคัว�มร�วมมือในร้ป็แบูบูและม่ต่ิ
ติ��ง	 ๆ	 ด��นงบูป็ระม�ณ์	 ด��นบุูคัล�กร	 ด��นก�รจัดก�ร	 
ด��นที่รัพย�กร	ด��นเคัรื�องมือ	และด��นเที่คัโนโลย	่ตัิ�งแติ�ระดับู
นโยบู�ย	ระดับูผู้้�ป็ระสิ่�นง�น	จวบูจนระดับูป็ฏ่ิบัูต่ิง�น	

1)	 ม่ต่ิเคัรือข��ยกำ�ลังคัน	:	สิ่ร��งก�รแลกเป็ล่�ยนอ�จ�รย์
	นักศึกษ�คัว�มร�วมมือของบุูคัล�กรท่ี่�ม่ชื�อเส่ิ่ยง	พัฒน�กำ�ลัง
คันด��นอุติสิ่�หกรรมระดับูกล�งและระดับูส้ิ่ง	 เก่ดก�ร
สิ่นับูสิ่นุนสิ่�งเสิ่ร่มนักว่ช�ก�ร	 ให�คัว�มร้�เป็็น	 ค้ั�ค่ัดแก�องค์ักร
ภ�คัรัฐ	ก�รร�วมสิ่ร��ง	Engaged	citizens

2)	 ม่ต่ิก�รพฒัน�ง�นจดัก�รศึกษ�	:	สิ่ร��งคัว�มร�วมมอื
ที่�งก�รศึกษ�จัดก�รศึกษ�ภ�ยใติ�หลักส้ิ่ติรแบูบู	 พหุภ�ค่ั	 
เก่ดก�รร�วมพัฒน�สิ่ร��งหลักส้ิ่ติรอ�ช่พ	ก�รเร่ยนร้�ติลอดช่ว่ติ

 
3)	 ม่ต่ิง�นว่จัยบูร่ก�รว่ช�ก�ร	 :	 สิ่ร��งก�รที่ำ�ง�นว่จัยในร้ป็แบูบูเคัรือข��ย	 (Research	 Consortium)	 เก่ดก�รเข��ไป็

ที่ำ�ง�นว่จัยก�รบูร่ก�รว่ช�ก�รแก�ภ�คัรัฐภ�คัป็ระช�ชน	ติอบูโจที่ย์ก�รพัฒน�สัิ่งคัม	ชุมชน	ป็ระเที่ศ
4)	 ม่ต่ิศ่ลป็ะวัฒนธิ์รรมส่ิ่�งแวดล�อม	:	สิ่ร��งก�รพัฒน�คัว�มร�วมมือว่ช�ก�รที่�งด��นศ่ลป็ะวัฒนธิ์รรม	สิ่�งเสิ่ร่ม	เก่ดก�ร

พัฒน�องค์ักรในร้ป็แบูบูก่จก�รเพื�อสัิ่งคัม	หรือเก่ดบัูนทึี่กคัว�มร�วมมือภ�ยใติ�ก�รดำ�เน่นโคัรงก�รกับูภ�คัรัฐ	สิ่ร��งเสิ่ร่มศ่ลป็ะ
วัฒนธิ์รรมส่ิ่�งแวดล�อมแก�ภ�คัป็ระช�ชน

5)	 ม่ต่ิก�รร�วมมือศ่ษยเ์ก��	:	สิ่ร��งสิ่�นคัว�มสัิ่มพันธ์ิ์ของศ่ษยเ์ก��	ก�รม่สิ่�วนร�วมของก�รพัฒน�ก�รศึกษ�ผู้��นคัว�มร�วม
มือของศ่ษย์เก��	ในทุี่กม่ต่ิของเคัรือข��ย



นโยบ�ยท่�	9		
สร้�งมูลค่�องค์กร		
	 สิ่ร��งภ�พลักษณ์์	 (Brand)	 เพ่�มม้ลคั��องค์ักรและสิ่�งเสิ่ร่มก�รสิ่นองง�นใติ�ร�มพระบู�รม่	 โดยใช�ก�ร

ศึกษ�สัิ่มพันธ์ิ์เช่งรุก	เพื�อสิ่ร��งคัว�มเชื�อมั�น	ศรัที่ธิ์�	และก�รรับูร้�ท่ี่�ด่	ของป็ระช�คัมภ�ยในมห�ว่ที่ย�ลัยและ
ป็ระช�ชนภ�ยนอก	อันจะสิ่�งผู้ลติ�อก�รพัฒน�มห�ว่ที่ย�ลัยให�ไป็ถึงเป้็�หม�ยได�รวดเร็วย่�งขึ�นและเก่ดคัว�ม
ยั�งยืนติ�อไป็

ก�รดำ�เน่นก�ร	 :กำ�หนดเป้็�หม�ยของก�รกำ�หนดก�รรับูร้�	ภ�ยใติ�คั��น่ยม	 (Core	Value)	 ท่ี่�เป็็นตัิวติน
และคัวรสิ่�งเสิ่ร่มให�เป็็นท่ี่�ป็ระจักษ์	ของมห�ว่ที่ย�ลัยเที่คัโนโลย่ร�ชมงคัลล��นน�	ดังน่�

 1. การ้ทำางานเป็นนักปฏิิบัติิแบบม่ิออาชีื่พั: เป็็นมห�ว่ที่ย�ลัยนักป็ฏ่ิบัูต่ิอย��งมืออ�ช่พ	 ท่ี่�นำ�เอ�
เที่คัโนโลยม่�ใช�อย��งถ้กติ�องและเหม�ะสิ่ม	

 2. ติร้ะหันักถึงความิร้ับผิดชื่อบติ�อสังคมิ:	 เป็็นมห�ว่ที่ย�ลัยท่ี่�ม่รับูผู่้ดชอบูติ�อสัิ่งคัม	 สิ่ร��งชุมชน	
สัิ่งคัมให�อย��งยั�งยนื	โดยก�รม่สิ่�วนร�วมของชุมชนอย��งแที่�จร่ง	เพื�อเป็็นมห�ว่ที่ย�ลัยเพื�อสิ่ร��งนวัติกรรมเพื�อ
ชุมชน	

 3. ริ้เร่ิ้มิสร้้างสร้ร้ค์เทคโนโลัยีนวัติกร้ร้มิแลัะบริ้การ้วิชื่าการ้เพ่่ัอชุื่มิชื่นสังคมิ :	เป็็นมห�ว่ที่ย�ลัย
ท่ี่�เช่�ยวช�ญสิ่�ม�รถป็ระยุกต์ิองค์ัคัว�มร้�ไป็ส้ิ่�ก�รป็ฏ่ิบัูต่ิและสิ่ร��งนวัติกรรมเพื�อเป็็นท่ี่�พึ�งของชุมชน	 สัิ่งคัม	
ป็ระเที่ศ	อย��งมั�นคังและยั�งยนื	ภายใต้ัแนวคิดตัามศาสิตัร์พัระราชา สินองงานและขับเคล่�อนยุท่ธิศาสิตัร์
ใต้ัร่มพัระบารมีอย่างต่ัอเน่�อง พัร้อมนำาองค์ความร้้ไปขยายผิลให้กับชุมชนและสิังคมตัามพัันธิกิจของ
มหาวิท่ยาลัย ให้สิมกับการเป็นมหาวิท่ยาลัยเท่คโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่�ในหลวงรัชกาลที่� 9               
ท่รงพัระราชท่านนามไว้ เพ่ั�อเป็นที่�พึั�งแก่ชุมชน สัิงคม ประเท่ศ อย่างแท้่จริง 

 4. ปร้ะชื่าสัมิพัันธ์ุความิสามิาร้ถขององค์กร้ บุคลัากร้ นักศึึกษาให้ัเป็นท่ีปร้ะจัักษ์:	สิ่�งเสิ่ร่มให�เก่ด
ก�รเผู้ยแพร�ก่จกรรมป็ระช�สัิ่มพันธ์ิ์ภ�ยใติ�คั��น่ยม	อย��งติ�อเนื�อง	ผู้��นสืิ่�อติ��งๆ	โดยให�คัว�มสิ่ำ�คััญกับูสิ่ร��ง
เนื�อห�	(Content)	ท่ี่�ม่ป็ระส่ิ่ที่ธ่ิ์ภ�พทัี่�งสืิ่�อเก��และสืิ่�อใหม�อย��งเป็็นระบูบู	สิ่�งเสิ่ร่มให�เก่ดก่จกรรมเคัรือข��ย
ศ่ษย์เก��อย��งเข�มแข็งทุี่กพื�นท่ี่�		

 5. สร้้างคุณค�าแลัะค�านิยมิให้ักับองค์กร้:	ให�บุูคัล�กร	นักศึกษ�	ศ่ษย์เก��	ชุมชน	สัิ่งคัม	ภ้ม่ใจกับู
ก�รเป็็นมห�ว่ที่ย�ลัยท่ี่�เป็็นท่ี่�พึ�งของชุมชน	สัิ่งคัม	ป็ระเที่ศ	อย��งยั�งยืน

 6. สร้้างพััฒนาเทคโนโลัยีแลัะร้ะบบ มุิ�งส่�ความิเป็นเลิัศึด้านดิจิัทัลั (Digital University):         
ผู้ลักดัน	สิ่�งเสิ่ร่ม	สิ่นับูสิ่นุน	ให�เก่ดกลไกในก�รขับูเคัลื�อน	ดังน่�

	 					6.1)	สิ่�งเสิ่ร่มให�เก่ดก�รพััฒนา BIG DATA เพ่ั�อใช้ในการวิเคราะห์ การพััฒนามหาวิท่ยาลัย
อย่างมีเป้าหมาย

	 						6.2)	สิ่�งเสิ่ร่ม	ผู้ลักดัน	ให�เก่ดก�รพัฒน�ระบูบูสิ่�รสิ่นเที่ศบูนก�รใช�ฐ�นข�อม้ลกล�ง	(Data	Center)		
เพื�อก�รใช�ป็ระโยชน์ในพันธิ์ก่จติ��ง	ๆ	อย��งเที่��เท่ี่ยม	เที่��ทัี่น	บูนม�ติรฐ�นสิ่�กล

	 				6.3)	จัดห�	พัฒน�เที่คัโนโลยอ่ย��งสิ่ร��งสิ่รรค์ัและทัี่นสิ่มัย	(ทุี่กแพลติฟอร์ม)	เพื�อก�รเชื�อมโยง
ข�อม้ล	 และก�รนำ�เสิ่นอข�อม้ล	 ส้ิ่�กลุ�มเป้็�หม�ย	 อย��งม่ป็ระส่ิ่ที่ธ่ิ์ภ�พ	 เกิดสัิงคมอุมปัญญาประดิษฐ์                
(AI Society) แห่งแรกของภ้มิภาค

	 				6.4)	พัฒน�ระบูบูเคัรือข��ยอ่นเที่อร์เน็ติของมห�ว่ที่ย�ลัยให�ม่คุัณ์ภ�พ	ม�ติรฐ�น	สิ่�ม�รถเข��ถึง
และใช�ง�นได�อย��งเหม�ะสิ่มกับูทุี่กกลุ�มผู้้�ใช�	คัรอบูคัลุมทุี่กพื�นท่ี่�ของมห�ว่ที่ย�ลัย

เอกสารวิสัยทัศน์ นโยบาย แผนบริหารจัดการและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
ผู้สมควรดำารงตำาแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา26
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เอกสาร้วิสัยทัศึน์ นโยบาย แผนบร้ิหัาร้จััดการ้แลัะแผนพััฒนามิหัาวิทยาลััย
ผ่้สมิควร้ดำาร้งติำาแหัน�งอธุิการ้บดี มิหัาวิทยาลััยเทคโนโลัยีร้าชื่มิงคลัลั้านนา28

บทสรุป
	 จ�กคัว�มมุ�งมั�นและตัิ�งใจท่ี่�ติ�องก�รนำ�พ�องค์ักรก��วข��ม	ส่ิ่�งท่ี่�ผู้��นม�	เร่ยนร้�ป็ระวัต่ิศ�สิ่ติร์

ก�รเป็็นมห�ว่ที่ย�ลัย	เพื�อก��วไป็ส้ิ่�เป้็�หม�ยเด่ยวกันทัี่�งองค์ักร	ด�วยก�รบูร่ห�รง�น	บูร่ห�รบุูคัล�กร
	และบูร่ห�รงบูป็ระม�ณ์	ให�สิ่อดคัล�องกับูบูร่บูที่ของมห�ว่ที่ย�ลัยได�อย��งสิ่มดุลและเหม�ะสิ่ม	ผู้สิ่ม
ผู้สิ่�นก�รเชื�อมโยงเที่คัโนโลย่สิ่�รสิ่นเที่ศ	 ท่ี่�ทัี่นสิ่มัย	 เพื�อก�อเก่ดข�อม้ล	 สิ่�รสิ่นเที่ศ	 ท่ี่�สิ่�ม�รถ											
เชื�อมโยงก�รใช�ป็ระโยชน์อย��งถ้กติ�องและแม�นยำ�	 ภ�ยใติ�บูร่บูที่ของก�รเป็็นมห�ว่ที่ย�ลัยเช่งพื�นท่ี่�	
สิ่อดรับูกับูก�รเป็ล่�ยนแป็ลงของเที่คัโนโลย่ท่ี่�ที่�งมห�ว่ที่ย�ลัยติ�องม่เป้็�หม�ยท่ี่�ชัดเจนให�บัูณ์ฑ่ิติเป็็น
บัูณ์ฑ่ิตินักป็ฏ่ิบัูต่ิอย��งมืออ�ช่พติ�มคัว�มติ�องก�รของโลกในศติวรรษท่ี่�	21	

 “ผมิพัร้้อมินำาพัามิหัาวิทยาลััยอันม่ิิงมิงคลัแหั�งพัร้ะร้าชื่า แหั�งนี� ไปส่�เป้าหัมิาย               
ด้วยวิสัยทัศึน์ นโยบาย ทั�งหัมิด ท่ีผมิได้นำาเสนอในครั้�งนี� ด้วยการ้ลังม่ิอปฏิิบัติิจัริ้ง อย�างมุิ�งม่ัิน 
ทุ�มิเท เสียสลัะ โปร้�งใสแลัะติร้วจัสอบได้ บนความิจัริ้งใจัของการ้ให้ัทุกภาคส�วนเข้ามิามีิส�วนร้�วมิ
ในการ้ดำาเนินการ้ขับเคล่่ัอนมิหัาวิทยาลััย เพ่่ัอร้�วมิสร้้างความิรั้บผิดชื่อบท่ีดีติ�อชุื่มิชื่น สังคมิ 
ปร้ะเทศึ โดยมุิ�งดึงสร้ร้พักำาลัังแลัะศัึกยภาพัของบุคลัากร้ทุกร้ะดับในมิหัาวิทยาลััยให้ัเกิดแร้งพัลััง
ในขับเคล่่ัอนองค์กร้ไปพัร้้อมิกับการ้พััฒนาปร้ะเทศึได้อย�างม่ัินคงแลัะย่ังย่น ให้ัสมิศัึกด์ิศึรี้          
ของการ้ได้รั้บพัร้ะร้าชื่ทานนามิ มิหัาวิทยาลััยเทคโนโลัยีร้าชื่มิงคลัล้ัานนา อย�างแท้จัริ้ง”  

ผ้่ชื่�วยศึาสติร้าจัาร้ย์ ดร้.จััติตุิฤทธ์ิุ ทองปร้อน
ผ้่สมิควร้ดำาร้งติำาแหัน�ง

อธิุการ้บดี มิหัาวิทยาลััยเทคโนโลัยีร้าชื่มิงคลัล้ัานนา
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เอกสารวิสัยทัศน์ นโยบาย แผนบริหารจัดการและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
ผู้สมควรดำารงตำาแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา30
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