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ค ำน ำ 
 

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2562 วันที่ 30 เมษายน 2562  ให้หน่วยงานของรัฐจัดท าแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์กรบรรลุผลตามเป้าหมาย และการบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติราชการตามนโยบายได้
อย่างถูกต้องรวดเร็ว 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จึง
จัดท าแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2566 ให้สอดคล้องกับแผนทั้ง 3 ระดับ ตั้งแต่แผนระดับที่ 1 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนระดับที่ 2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) แผนระดับที่ 3 แผนยุทธศาสตร์กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นโยบายระดับกระทรวง กรอบพัฒนาแผนภาค พ.ศ.
2566-2570 (ภาคเหนือ) แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี และแผนพัฒนาความเป็นเลิศ 9 นโยบายมุ่งสู่
ความก้าวหน้าเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน และแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2566     
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รวมไปถึงแผนปฏิบัติการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาการศึกษา เพ่ือให้การบริหารราชการของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร   เกิด
ผลสัมฤทธิ์ และมีประสิทธิภาพ  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติราชการรายปี 
พ.ศ. 2566 ของคณะ จะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานการ รวมทั้งเพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางส าหรับ
หน่วยงานในสังกัด ในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2566 ของหน่วยงานต่อไป 
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แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2566 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร 
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 

2562 วันที่ 30 เมษายน 2562 ระบุให้หน่วยงานของรัฐจัดท าแผนปฏิบัติราชการของส่วนร าชการให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพ่ือให้
การด าเนินงานขององค์กรบรรลุผลตามเป้าหมาย และการบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยจ าแนกแผนออกเป็น 3 ระดับ ประกอบด้วย แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายการพัฒนา
ประเทศ ใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน แผนระดับที่ 2 อาทิ แผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ 
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ ซึ่งเป็นแผนที่เป็นการเชื่ อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์
ชาติ  และบริบทประเทศไทย เพ่ือให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้น และแผนระดับที่ 3 คือ แผนที่จัดท าขึ้นเพ่ือ
สนับสนุนการด าเนินงานของแผนระดับที่ 1 และแผนระดับที่ 2 สู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
หรือจัดท าขึ้นตามที่กฎหมายก าหนด ทั้งนี้  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้มีการศึกษา วิเคราะห์ความเชื่อมโยงสอดคล้องระหว่างแผนระดับที่ 1 และ
แผนระดับที่ 2 เพ่ือน ามาจัดท าแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) ของคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร  โดยได้จัดท ารายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในการขับเคลื่อนแผนฯ ไปสู่
การปฏิบัติได้  อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีผลลัพธ์เป็นรูปธรรม เป็นระบบ โดยสามารถเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลที่อยู่ในความรับผิดชอบ รวมทั้งรายงานผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูป
ประเทศ  เข้าสู่ระบบการติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (Electronic Monitoring and Evaluation 
System of National Strategy and country Reform : eMENSCR)  

 

ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 
 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 บัญญัติให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการ
พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและ
บูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมาย และก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมี
เป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนา อย่างต่อเนื่อง 
สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยมียุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 6 ยุทธศาสตร์ 
ประกอบด้วย 1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 4) ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคม 5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ 6) ยุทธศาสตร์
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรมเกี่ยวข้องทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเกี่ยวข้อง 2 ยุทธศาสตร์



 
            

                        2 

 

   แผนปฏิบัติราชการประจ าปี งบประมาณ 2566  
   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร     

คือ 2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์    
 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนแม่บทเพ่ือบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ มีทั้งสิ้น 
23 แผนแม่บท ซึ่งแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนที่จัดท าไว้เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์
ชาติ โดยจะมีผลผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น รวมทั้งการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณจะต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ทั้งนี้ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีส่วนเกี่ยวข้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ คือ 1) ประเด็นที่ 11 การพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 2) ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้  3) ประเด็นที่ 23 การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม 

 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) 

ในช่วงระยะเวลาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ประเทศไทยจะยังคงเผชิญกับแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลง ต่าง ๆ ของโลก ทั้งท่ีเป็นแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงระยะสั้นและระยะยาวที่สามารถคาดการณ์
ผลกระทบได้ และที่ไม่สามารถคาดการณ์ผลที่จะเกิดขึ้นได้อย่างชัดเจน ซึ่งจะสร้างผลกระทบต่อประเทศ
ไทยในมิติต่าง ๆ อย่างมีนัยส าคัญ ด้วยขนาดและลักษณะที่แตกต่างกันออกไป โดยบริบทและเงื่อนไข
สภาพแวดล้อม ภายในประเทศจะเป็นตัวแปรหลักที่บ่งชี้ว่าบริบทการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกที่เกิดขึ้นจะ
สร้างโอกาสหรือ เป็นความเสี่ยงต่อการพัฒนาประเทศ รวมถึงมีอิทธิพลต่อการก าหนดทิศทางของไทยใน
อนาคต การทบทวนบริบทการพัฒนาประเทศภายใต้ส่วนที่ 2 นี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 

(1) ฉายภาพแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงระดับโลก (Megatrends) ที่ส าคัญและคาดว่าจะมีผลต่อทิศ
ทางการพัฒนาประเทศในอนาคต 

(2) สรุปสาระส าคัญของผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งได้สร้างผลกระทบต่อ
ประเทศไทยใน หลากหลายมิติและเปลี่ยนแปลงฉากทัศน์ของการพัฒนาทั่วโลกไปอย่างสิ้นเชิง และ 

(3) ทบทวนสถานะของการพัฒนาประเทศ ทั้งในด้านความมั่นคง ความสามารถในการแข่งขัน การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การสร้าง โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม การสร้างการเติบโตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม และการปรับสมดุลและ พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รวมถึงน าเสนอผลที่เกิดขึ้นจาก
การเปลี่ยนแปลงระดับโลกและ ผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 ที่มีต่อประเทศไทย โดยมีองค์ประกอบหลัก
ของการขับเคลื่อนประเทศสู่ “เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืน” (Hi-Value and 
Sustainable Thailand) ดังนี้ 

องค์ประกอบที่ 1 มิติภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย 
- หมุดหมายที่ 1 ไทยเป็นประเทศชั้นน าด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง 
- หมุดหมายที่ 2 ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน 
- หมุดหมายที่ 3 ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่ส าคัญของโลก 
- หมุดหมายที่ 4 ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง 
- หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่ส าคัญ

ของภูมิภาค 
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- หมุดหมายที่ 6 ไทยเป็นศูนย์กลางด้านดิจิทัลและอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
ของอาเซียน 
องค์ประกอบที่ 2 มิติโอกาสและความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคม 

- หมุดหมายที่ 7 ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และ
สามารถแข่งขันได้ 

- หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพ้ืนที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน 
- หมุดหมายที่ 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทาง

สังคมท่ีเพียงพอ เหมาะสม 
 

องค์ประกอบที่ 3 มิติความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- หมุดหมายที่ 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ า 
- หมุดหมายที่ 11 ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
องค์ประกอบที่ 4 มิติปัจจัยผลักดันการพลิกโฉมประเทศ 

- หมุดหมายที่ 12 ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การ
พัฒนาแห่งอนาคต 

หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน 
 

นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) 
 
ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) แถลงต่อรัฐสภา วันพฤหัสบดีที่ 
25 กรกฎาคม 2562 โดยรัฐบาลได้ก าหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน ดังนี้ 1) การปกป้องและเชิดชู
สถาบันพระมหากษัตริย์ 2) การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศและความสงบสุขของ
ประเทศ 3) การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 4) การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก 5) การพัฒนา
เศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย 6) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญ
สูภูมิภาค 7) การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 8) การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและการพัฒนา
ศักยภาพของคนไทยทุกชวงวัย 9) การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 10) การฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 11) การปฏิรูปการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 12) การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม 
 
“การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติให้เป็นผู้น าด้านเทคโนโลยีและก้าวไปสู่มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพ่ือชุมชนอย่าง
แท้จริงและยั่งยืน” โดยให้บัณฑิตสามารถเป็นที่ยอมรับของสังคมทั้งด้านวิชาการ ด้านการปฏิบัติ และ
สามารถพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กร ที่สามารถตอบสนองชุมชน จากการสร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ทางและสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้เหล่านี้ กลับคืนแก่ชุมชนเพ่ือสามารถสร้างอาชีพให้แก่ชุมชนอย่าง
ยั่งยืน ด้วยการมีส่วนร่วมทางสังคม (Social Engagement) นี่คือ เป้าหมายสูงสุดของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
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ด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่มาของการสร้างกรอบนโยบาย ส าหรับการตอบโจทย์การเป็นที่พ่ึงของชุมชน สังคม 
ประเทศชาติ และนานาชาติ จากบัณฑิตและองค์กรของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดของ
มหาวิทยาลัย โดยใช้แนวคิดการพัฒนา ที่เกิดจากการระเบิดความคิดของบุคลากรภายในร่วมกัน ภายใต้
การขับเคลื่อนแบบมี ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน บนพ้ืนฐานของการสร้างกลไกของผู้บริหารที่ดี เพ่ือมุ่งสู่การ
ขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุ ผลสัมฤทธิ์ที่ตั้งไว้ และก่อเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลอย่างสมบูรณ์ 
 

วัตถุประสงค์ 
 
1. เพ่ือใช้เป็นกรอบทิศทางในการด าเนินภารกิจภาพรวมของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 
2. เพ่ือให้ทุกหน่วยงานในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ใช้เป็นกรอบแนวทางในการ
จัดท าแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินภารกิจของคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีผลลัพธ์เป็นรูปธรรม และ
เป็นระบบ 
 

 แผนปฏิบัติราชการ  
ยุทธศาสตร์ เรื่องท่ี 1 พัฒนาการจัดการศึกษา ทุกช่วงวัย ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ที่ตอบ
โจทย์ความต้องการทางด้านเศรษฐกิจและสังคม สู่ศตวรรษที่ 21 

ยุทธศาสตร์เรื่องที ่2 สร้างความเข้มแข็ง การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาสู่ BCG Model 
ยุทธศาสตร์เรื่องที่ 3 พัฒนาบริการวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

ตามศาสตร์พระราชา เพ่ือยกระดับและเสริมสร้างความเข้มแข็ง ให้กับเศรษฐกิจและสังคม สู่สากล 
ยุทธศาสตร์เรื่องที่ 4  พัฒนาปัจจัยเอ้ือ เพ่ือการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 

สู่ความเป็นสากล 
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ส่วนที่ 2 ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 
ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่ 4 ธนัวาคม 2560 

 
2.1 แผนระดับที่ 1  ยุทธศาสตร์ชาติ  
1) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 (1) เป้าหมาย  
 
 -  คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
 
 -  สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต  
 (2) ประเด็นยุทธศาสตร์  
 
 -  ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุก
ช่วงวัย ตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์ ปฐมวัย วัยเด็ก วัยรุ่น วัยเรียน วัยผู้ใหญ่ วัยแรงงาน และวัยผู้สูงอายุ 
เพ่ือสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพ มีทักษะความรู้ เป็นคนดี มีวินัย เรียนรู้ได้ด้วยตนเองในทุกช่วง
วัย มีความรอบรู้ทางการเงิน มีความสามารถในการวางแผนชีวิตและการวางแผนทางการเงินที่
เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย ความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า รวมถึงการพัฒนาและปรับ
ทัศนคติให้คนทุกช่วงวัยที่เคยกระท าผิดได้กลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างสงบสุขและเป็นก าลังส าคัญใน
การพัฒนาประเทศ 
 
 -  ประเด็นปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
โดยมุ่งเน้นผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา มีการออกแบบระบบการเรียนรู้
ใหม่ การเปลี่ยนบทบาทครู การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา และการพัฒนาระบบการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต การสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการวาง
ต าแหน่งของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก การวางพื้นฐานระบบรองรับการ
เรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม และการสร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 
 
 -  ประเด็นการตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย อาทิ ภาษา ตรรกะและ
คณิตศาสตร์ ด้านทัศนะและมิติ ดนตรี กีฬาและการเคลื่อนไหวของร่างกาย การจัดการตนเอง มนุษย์
สัมพันธ์ รวมถึงผู้มีความสามารถอันโดดเด่นด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน โดยการพัฒนาและรักษา
กลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษของพหุปัญญาแต่ละประเภท การสร้างสภาพแวดล้อมและระบบสนับสนุน
ประชากรไทยมีอาชีพบนฐานพหุปัญญา การสร้างเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษให้สามารถต่อ
ยอดการประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง 
 
 -  ประเด็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ มุ่งเน้นการสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย การส่งเสริมบทบาทในการมีส่วนร่วมของ
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ภาครัฐ ภาคเอกชน ครอบครัวและชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การปลูกฝังและพัฒนาทักษะ
นอกห้องเรียน และการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
  
 
 
 (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
 
 เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ของคนไทยดีขึ้น เกิดผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต เกิดการพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย 
 
2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 (1) เป้าหมาย  
 - ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 
 - ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 
 
 (2) ประเด็นยุทธศาสตร์  
 ประเด็นการเกษตรสร้างมูลค่า  ประเทศไทยเป็นหนึ่งในผู้เล่นส าคัญด้านการผลิตและ
การค้าสินค้าเกษตรในเวทีโลกด้วยพ้ืนฐานทางพืชเกษตรเขตร้อน และมีข้อได้เปรียบด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพที่สามารถพัฒนาต่อยอดโครงสร้างธุรกิจการเกษตรด้วยการสร้างมูลค่าเพ่ิม เน้น
เกษตรคุณภาพสูงและขับเคลื่อนการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่ให้ความส าคัญกับการเพ่ิม
ผลิตภาพการผลิตทั้งเชิงปริมาณและมูลค่า และความหลากหลายของสินค้าเกษตร เพ่ือรักษาฐาน
รายได้เดิมและสร้างฐานอนาคตใหม่ที่สร้างรายได้สูง ทั้งเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น เกษตรปลอดภัย 
เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป และเกษตรอัจฉริยะ เพ่ือให้เกษตรกรมีรายได้สูงข้ึน 
 
 ประเด็นอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต อุตสาหกรรมและบริการไทยต้องพร้อมรับมือ
และสร้างโอกาสจากความท้าทายที่เกิดขึ้นจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ที่เป็นผลของการหล่อ
หลอมเทคโนโลยีดิจิทัล เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีทางกายภาพเข้าด้วยกัน ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างรวดเร็วเป็นวงกว้างและลึกซึ้งทั้งระบบอย่างที่ไม่ เคยปรากฏ
มาก่อน ประเทศไทยจึงจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงพ้ืนฐานโครงสร้างอุตสาหกรรมและบริการ โดยสร้าง
อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตที่ขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ประเทศพัฒนาแล้วด้วยนวัตกรรม
และเทคโนโลยีแห่งอนาคต เพ่ิมบุคลากรที่มีทักษะและความรู้ตามความต้องการของตลาด สร้างระบบ
นิเวศอุตสาหกรรมและบริการที่เหมาะสม และสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอย่างยั่งยืน 
 
 ประเด็นสร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว โดยรักษาการเป็นจุดหมายปลายทางที่
ส าคัญของการท่องเที่ยวระดับโลกที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทุกระดับและเพ่ิมสัดส่วนของนักท่องเที่ยวที่มี
คุณภาพสูง มุ่งพัฒนาธุรกิจด้านการท่องเที่ยวให้มีมูลค่าสูงเพ่ิมมากยิ่งขึ้น ด้วย          อัตลักษณ์และ
วัฒนธรรมไทย และใช้ประโยชน์จากข้อมูลและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือสร้างสรรค์คุณค่าทางเศรษฐกิจ
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และความหลากหลายของการท่องเที่ยวให้สอดรับกับทิศทางและแนวโน้มของตลาดยุคใหม่ โดยการ
สร้างและใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ รวมทั้งเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการส่งเสริมการตลาด 
การดูแลความปลอดภัยและอ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม รวมถึงคนพิการและผู้สูงอายุ 
การใช้ประโยชน์จากการท่องเที่ยวให้เอ้ือต่อผลิตภัณฑ์ชุมชนและเศรษฐกิจต่อ เนื่อง พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวเดิมและสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะโดยค านึงถึงศักยภาพของแต่ละพ้ืนที่ 
การส่งเสริมการท่องเที่ยวพ านักระยะยาว ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบนิเวศ 
และทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเติบโตของการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ เพ่ือกระจายโอกาสในการสร้างรายได้
ไปสู่ชุมชนและเมืองอย่างทั่วถึงและยั่งยืน และพัฒนาการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวไทยกับประเทศอ่ืน ๆ 
ในภูมิภาค เพ่ือการเป็นแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยวอย่างประทับใจตลอดการท่องเที่ยวจนเกิดการ
ท่องเที่ยวซ้ าและแนะน าต่อ 
 
 ประเด็นโครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก โครงสร้างพ้ืนฐานเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับ
ประเทศไทยในการก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจอาเซียน และเป็นจุดเชื่อมต่อที่ส าคัญของภูมิภาค
เอเชีย ในยุคของการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วและรุนแรง โครงสร้างพ้ืนฐานจะ
ครอบคลุมถึงโครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพในด้านโครงข่ายคมนาคม พ้ืนที่และเมือง รวมถึงเทคโนโลยี 
ตลอดจนโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ เพ่ืออ านวยความสะดวกและลดต้นทุนในการเคลื่อนย้าย
สินค้า บริการ เงินทุน บุคลากร และเชื่อมโยงประเทศไทยกับประชาคมโลก 
 
 พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่ 
ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ กลาง เล็ก วิสาหกิจเริ่มต้น วิสาหกิจชุมชน หรือวิสาหกิจเพ่ือสังคม 
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  เพ่ิมผลิต
ภาพการผลิตของประเทศ ทั้งในปัจจัยการผลิตและแรงงาน  เกิดการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา 
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพ่ิมข้ึน 
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2.2 แผนระดับที่ 2 (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง)  
 
2.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
(1) ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
(1.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
 เป้าหมายที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้าน
ร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ ดัชนีการพัฒนามนุษย์ (ค่าคะแนน) 0.79 
(1.2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพมนุษย์  
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ จ าเป็นต้องมุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับคนในทุก
มิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดี เก่ง และมีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
ไปข้างหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งจ าเป็นต้องมีการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน สังคม และการมี
ระบบและกลไกรองรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ 
แนวทางการพัฒนา 
 1) สร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย สร้างครอบครัวที่เหมาะสมกับโลกในศตวรรษที่ 
21 โดยส่งเสริมความรู้ในการวางแผนชีวิตที่เหมาะสมกับค่านิยมของคนรุ่นใหม่ และการจัดกิจกรรมที่
เหมาะสมบนฐานความรู้ทางวิชาการตั้งแต่ช่วงตั้งครรภ์และถึงช่วงอายุต่าง ๆ พัฒนาทักษะชีวิตและ
การเรียนรู้ การท างานและการด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพของประชากรแต่ละช่วงวัย รวมถึงการให้ทุก
ภาคส่วนในสังคมเข้ามามีส่วนร่วม พร้อมทั้งการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการสร้างครอบครัว
อบอุ่นเข้มแข็ง โดยเน้นการส่งเสริมการเกื้อกูลกันของคนทุกวัยในครอบครัวในการดูแลสมาชิกใน
ครอบครัว การส่งเสริมนโยบายการสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตและการท างาน การส่งเสริมสนับสนุน
ภาคเอกชน สถานประกอบการจัดบริการที่ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสนับสนุนครอบครัว
ในการเลี้ยงดูบุตรและการดูแลผู้สูงอายุ การสนับสนุนควบคู่กับการปฏิรูปสื่อให้ มีบทบาทในเชิง
สร้างสรรค์ในการให้ความรู้ต่อการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งครอบครัว โดยที่จะต้องมีระบบ
การจัดการที่อยู่อาศัยส าหรับครอบครัวที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตครอบครัว ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก และมี
ความปลอดภัย มีระบบสนับสนุนในการดูแลเด็กและครอบครัวในชุมชนที่มีคุณภาพมาตรฐาน รวมทั้งมี
ระบบสนับสนุนในการท างานที่เอ้ือต่อครอบครัวที่ทุกภาคส่วนการพัฒนาสนับสนุนการจัดสวัสดิการ
และการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีในการท างานที่สมดุลระหว่างชีวิตการท างานและชีวิตครอบครัว 
 2) ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น 
ครอบครัว และชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน สร้าง
กระบวนการเรียนรู้และพัฒนาทักษะของประชากรให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของโลกใน
อนาคต สร้างความตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาตนเองและการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา
และพัฒนาสังคม รวมทั้งสนับสนุนด้านวิชาการและสร้างนวัตกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน เพ่ือให้องค์กรเครือข่ายชุมชนมีความเข้มแข็ง และมีกลไกการพัฒนาระดับพ้ืนที่
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ที่ประชาชน ชุมชน องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา เฝ้าระวัง และติดตามการ
ด าเนินงานส่งผลให้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 
การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน โดยเน้นให้พ่อแม่มีวัฒนธรรมที่ปลูกฝังให้ลูกเพ่ิมพูนทักษะ
การเรียนรู้ชีวิต ดนตรี กีฬา ศิลปะ รวมทั้งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเปิดพ้ืนที่แห่งการเรียนรู้ และจั ด
กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายและเหมาะสม เอ้ือแก่ครอบครัวทุกลักษณะ 
 3) พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีความเชื่อมโยงและบูรณาการ
ข้อมูลด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างภาคีการพัฒนาต่าง ๆ โดยการเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวกับ
การศึกษา การพัฒนาตนเอง สุขภาพ และการพัฒนาอาชีพในตลอดช่วงชีวิต เพ่ือเสริมและสร้าง
ศักยภาพของการด าเนินงานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามพันธกิจของแต่ละหน่วยงานให้มีความ
เข้มแข็งและตอบโจทย์ประเทศ เป็นฐานข้อมูลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถประเมินจุดอ่อน จุดแข็ง และศักยภาพบุคคลของประเทศ 
น าไปสู่การตัดสินใจระดับนโยบายและปฏิบัติ เพ่ือพัฒนาคนไทยอย่างมีทิศทางและสอดคล้องกับการ
พัฒนาประเทศไทยในอนาคต รวมถึงข้อมูลที่สนับสนุนการผลิตก าลังแรงงานที่มีทักษะตรงต่อความ
ต้องการของตลาดงานในอนาคต และใช้ประกอบการตัดสินใจในการศึกษาต่อ มีธนาคารคลังสมองเพ่ือ
รวบรวมผู้สูงอายุที่มีความรู้ ประสบการณ์ และทักษะเพ่ือถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และทักษะให้
เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ 
 เป้าหมายของแผนย่อย 
 - ครอบครัวไทยมีความเข้มแข็ง และมีจิตส านึกความเป็นไทย ด ารงชีวิตแบบ
พอเพียงมากข้ึนการบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
 - 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 
ความถนัดและความสนใจ รวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรียนรู้เพ่ือการวางแผนชีวิตและวางแผนทางการ
เงินที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยและน าไปปฏิบัติได้ ตลอดจนการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมต่อกับ
โลกการท างาน รวมถึงทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ มีทักษะชีวิต สามารถอยู่
ร่วมและท างานกับผู้อ่ืนได้ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม ซึ่งหากมีการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ 
และมีหลักสูตรการศึกษาที่เอ้ือต่อทักษะชีวิต มีการเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต ทักษะชีวิต และทักษะ
อาชีพในหลักสูตร และสร้างการมีงานท าของวัยเรียน/วัยรุ่น จะช่วยให้การพัฒนาเด็กและเยาวชน
บังเกิดผลสัมฤทธิ์ได้ 
 แนวทางการพัฒนา 
 1) จัดให้มีการพัฒนาทักษะที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะ
ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ความคิดสร้างสรรค์ 
การท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
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 2) จัดให้มีการพัฒนาทักษะด้านภาษา ศิลปะ และความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ 
 3) จัดให้มีการพัฒนาทักษะในการวางแผนชีวิตและวางแผนการเงิน ตลอดจน
ทักษะที่เชื่อมต่อกับโลกการท างาน 
 4) จัดให้มีพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ การบ่ม
เพาะการเป็นนักคิด นักนวัตกร และการเป็นผู้ประกอบการใหม่ รวมทั้งทักษะชีวิตที่สามารถอยู่ร่วม
และท างานภายใต้สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม 
 5) ส่งเสริมและสนับสนุนระบบบริการสุขภาพและอนามัยที่เชื่อมต่อกันระหว่าง
ระบบสาธารณสุขกับโรงเรียนหรือสถานศึกษา เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพด้านความฉลาดทางเชาวน์
ปัญญา และความฉลาดทางอารมณ์ ตลอดจนภูมิคุ้มกันด้านต่าง ๆ ในการด าเนินชีวิตของกลุ่มวัยเรียน/
วัยรุ่น 
 เป้าหมายของแผนย่อย 
 วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ 
รักการเรียนรู้ มีส านึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว 
สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
 คะแนนความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาทุนมนุษย์ด้านทักษะ (Skill) ของ 
World Economic Forum (WEF) เพิ่มข้ึนร้อยละ 20 
(1.4) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน ช่วงวัยแรงงาน 
 เน้นการพัฒนาและยกระดับศักยภาพ ทักษะ และสมรรถนะแรงงานอย่างต่อเนื่อง สอดคล้อง
กับความสามารถเฉพาะบุคคลและความต้องการของตลาดแรงงาน ทั้งทักษะฝีมือ ทักษะด้า น
เทคโนโลยี ทักษะภาษา มีการท างานตามหลักการท างานที่มีคุณค่าเพ่ือสร้างผลิตภาพเพ่ิมให้กับ
ประเทศ มีวัฒนธรรมการท างานที่พึงประสงค์ มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะทางการเงินเพ่ือให้
สามารถบริหารจัดการการเงินของตนเองและครอบครัว มีการวางแผนทางการเงินและมีการออม การ
รับผิดชอบของพ่อแม่ต่อครอบครัว มีการพัฒนาระบบการพัฒนาทักษะ และการอ านวยความสะดวกใน
การพัฒนาและยกระดับศักยภาพความรู้ ทักษะฝีมือ ความช านาญพิเศษ การเป็นผู้ประกอบการใหม่ 
และการพัฒนาต่อยอดความรู้ในการสร้างสรรค์งานใหม่ ๆ รวมทั้งมาตรการขยายอายุการท างาน 
ตลอดจนการดึงดูดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญต่างชาติและคนไทยที่มีความสามารถพิเศษในต่างประเทศในด้าน
ต่าง ๆ ให้มาสร้างและพัฒนาประเทศ ทั้งในรูปแบบการท างานชั่วคราวและถาวรตามความเหมาะสม
ของเป้าหมายการพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาต่าง ๆ รวมถึงผู้มีความสามารถที่มีศักยภาพสูงด้าน
ต่าง ๆ ลูกหลานชาวต่างชาติที่ก าเนิดในประเทศไทยที่มีความสามารถพิเศษ และการรับเด็กและ
เยาวชนที่มีความสามารถพิเศษจากทั่วโลก และผู้เชี่ยวชาญที่มีศักยภาพหรือทักษะสูงในสาขาต่าง ๆ ที่
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ควบคู่กับการรักษาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทั้งคนไทย
หรือคนต่างชาติที่ก าเนิดในประเทศไทยได้แสดงศักยภาพและใช้ความสามารถในการท าประโยชน์และ
สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศ นอกจากนี้ ยังต้องค านึงถึงการพัฒนา การปรับเปลี่ยนทัศนคติ และสร้าง
ศักยภาพให้ผู้ที่เคยกระท าผิดสามารถประกอบอาชีพ เป็นก าลังในการพัฒนาประเทศ และอยู่ในสังคม
อย่างสงบสุข 
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 แนวทางการพัฒนา 
 1) ยกระดับศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะของคนในช่วงวัยท างานให้มีคุณภาพ
มาตรฐานสอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคลและความต้องการของตลาดงาน รวมทั้งเทคโนโลยี
สมัยใหม่ เพื่อสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจและผลิตภาพเพ่ิมข้ึนให้กับประเทศ 
 2) เสริมสร้างวัฒนธรรมการท างานที่พึงประสงค์ และความรู้ความเข้าใจและ
ทักษะทางการเงิน เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงและหลักประกันของตนเองและครอบครัว รวมทั้งสร้าง
เสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับวัยท างานผ่านระบบการคุ้มครองทางสังคมและการส่งเสริมการออม 
 3) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะแรงงานฝีมือให้เป็นผู้ประกอบการใหม่ 
และสามารถพัฒนาต่อยอดความรู้ในการสร้างสรรค์งานใหม่ ๆ และมีโอกาสและทางเลือกท างานและ
สร้างงาน 
 4) ส่งเสริมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญต่างชาติและคนไทยที่มีความสามารถพิเศษใน
ต่างประเทศ ทั้งในรูปแบบการท างานชั่วคราวและถาวร เพ่ือสร้างความสามารถในการแข่ งขันให้กับ
ประเทศ รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนผู้มีความสามารถพิเศษทั้งคนไทยหรือคนต่างชาติที่ก าเนิดในประเทศ
ไทย ให้สามารถแสดงศักยภาพและใช้ความสามารถในการท าประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศ 
ตลอดจนอ านวยความสะดวกให้ผู้เชี่ยวชาญในสาขาจ าเป็นหรือขาดแคลนจากต่างประเทศ เข้ามา
ท างานในประเทศไทย 
 5) ส่งเสริมการพัฒนา การปรับเปลี่ยนทัศนคติ และสร้างศักยภาพให้ผู้ที่เคย
กระท าผิดสามารถประกอบอาชีพ เป็นก าลังในการพัฒนาประเทศ และอยู่ในสังคมอย่างสงบสุข 
 เป้าหมายของแผนย่อย 
 แรงงานมีศักยภาพในการเพ่ิมผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง ตระหนักในความส าคัญ
ที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้างอาชีพ
และความต้องการของตลาดแรงงานเพิ่มข้ึน 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
 ผลิตภาพแรงงาน (ร้อยละต่อปี) ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 2.5 
 
(1.5) แผนย่อยการส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุช่วงวัยผู้สูงอายุ  
 ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเป็นพลังในการขับเคลื่อนประเทศ ส่งเสริมให้มีการท างานหลังเกษียณ
ผ่านการเสริมทักษะการด ารงชีวิต ทักษะอาชีพในการหารายได้ มีงานท าที่เหมาะสมกับศักยภาพ มีการ
สร้างเสริมสุขภาพ ฟ้ืนฟูสุขภาพ การป้องกันโรคให้แก่ผู้สูงอายุ พร้อมกับจัดสภาพแวดล้อมให้เป็นมิตร
กับผู้สูงอายุ และหลักประกันทางสังคมที่สอดคล้องกับความจ าเป็นพื้นฐานในการด ารงชีวิต การมีส่วน
ร่วมของผู้สูงอายุในสังคม ซึ่งหากมีการจัดท ากลุ่มอาชีพและตลาดงานที่เหมาะสมเพ่ือรองรับสังคมสูง
วัย มีการเตรียมบุคลากรสูงวัยเข้าสู่งาน เพ่ือพัฒนาทักษะความสามารถและส่งเสริมโอกาสการท างาน
ของผู้สูงวัยภายหลังการเกษียณอายุการท างาน การส่งเสริมภูมิปัญญาชุมชน มีมาตรการจูงใจ
ผู้ประกอบการภาคเอกชนเพ่ือส่งเสริมการออมของพนักงานในกองทุนประกันสังคม และการสร้าง
ความตระหนักในการเรื่องการรอบรู้ด้านสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุ รวมทั้งได้รับการดูแลสุขภาพและมี
พฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง รวมถึงมีระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวที่มีความชัดเจนและบูรณาการ
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จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถพ่ึงตนเองได้และสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพที่
เหมาะสมได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 
 แนวทางการพัฒนา 
 1) ส่งเสริมการมีงานท าของผู้สูงอายุให้พ่ึงพาตนเองได้ทางเศรษฐกิจ และร่วม
เป็นพลังส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชนและประเทศ รวมทั้งสนับสนุนมาตรการจูงใจทางการเงิน
และการคลังให้ผู้ประกอบการมีการจ้างงานที่เหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุ ตลอดจนจัดท าหลักสูตรพัฒนา
ทักษะในการประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับวัย สมรรถนะทางกาย ลักษณะงาน และส่งเสริมทักษะการ
เรียนรู้ในการท างานร่วมกันระหว่างกลุ่มวัย 
 2) ส่งเสริมและพัฒนาระบบการออม เพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงในชีวิต
หลังเกษียณและหลักประกันทางสังคมที่สอดคล้องกับความจ าเป็นพื้นฐานในการด ารงชีวิต 
 3) ส่งเสริมสนับสนุนระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุ พร้อมทั้งจัด
สภาพแวดล้อมให้เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ อาทิ สิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจ าวันที่เหมาะสม
กับผู้สูงอายุ เมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุทั้งระบบขนส่งสาธารณะ อาคารสถานที่ พื้นท่ีสาธารณะ และที่
อยู่อาศัยให้เอ้ือต่อการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุและทุกกลุ่มในสังคม 
 เป้าหมายของแผนย่อย 
  ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความม่ันคงในชีวิต มีทักษะการด ารงชีวิต เรียนรู้
พัฒนาตลอดชีวิต มีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคม สร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่สังคมเพ่ิมข้ึน 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
 ร้อยละผู้สูงอายุที่มีศักยภาพมีงานท า และรายได้เหมาะสม เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 
ภายในปี 2561 - 2565 
 
(2) ประเด็นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
(2.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
 เป้าหมายที่ 1. ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างฐานทางเทคโนโลยี 
และด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศเพ่ิมสูงขึ้น 
 เป้าหมายที่ 2. มูลค่าการลงทุนวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศเพ่ิมข้ึน 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
  - การจัดอันดับโดยสภาเศรษฐกิจโลกและ สถาบันการจัดการนานาชาติ 1 ใน 
30 ภายในปี 2561 - 2565 
 - สัดส่วนมูลค่าการลงทุนวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศ(ร้อยละของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ) ร้อยละ 1.5 
 
(2.2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านเศรษฐกิจ  
 มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ 
ยกระดับผลิตภาพการผลิตด้านการเกษตร ศักยภาพของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมและบริการที่
สามารถใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้จริง โดยส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีบทบาทน า รวมทั้งการสร้าง
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เครือข่ายร่วมกับภาคการศึกษาทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ ตลอดจนการพัฒนามาตรฐาน 
คุณภาพ และการบริการวิเคราะห์ทดสอบที่เป็นที่ยอมรับตามข้อตกลงระหว่างประเทศเพ่ือให้สามารถ
รองรับความจ าเป็นของอุตสาหกรรมและบริการของไทยในการส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ
และความปลอดภัยตามมาตรฐานระหว่างประเทศ 
 แนวทางการพัฒนา 
 1) พัฒนาเกษตรสร้างมูลค่า โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้
นวัตกรรมในภาคการเกษตรเป้าหมายของประเทศ ได้แก่ เกษตรอัตลักษณ์ เกษตรปลอดภัย เกษตร
ชีวภาพ เกษตรแปรรูป และเกษตรอัจฉริยะ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทั้งในเชิงปริมาณ คุณภาพ 
และความหลากหลายของผลผลิต รวมทั้งเพ่ือยกระดับรายได้ ลดรายจ่ายและลดปัจจัยเสี่ยงในการท า
การเกษตรให้กับเกษตรกร ตลอดจนรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมี
ประเด็นการวิจัยที่ส าคัญ อาทิ การพัฒนาสายพันธุ์พืชและสัตว์ การลดต้นทุนแรงงานและปัจจัยการ
ผลิต การพยากรณ์อากาศและวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงเพ่ือการเกษตร การรักษาและแปรรูปผลิตภัณฑ์ทาง
การเกษตร เป็นต้น 
 2) พัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคต โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมในภาคอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ได้แก่ อุตสาหกรรมชีวภาพ 
อุตสาหกรรมความมั่นคง อุตสาหกรรมพลังงาน อุตสาหกรรมดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ และ
อุตสาหกรรมอาหาร ยา และเครื่องส าอาง โดยมีประเด็นการวิจัยที่ส าคัญ อาทิ ชีววัตถุและวัคซีน 
สมุนไพร วิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ความปลอดภัยไซเบอร์ พลังงานทดแทนและพลังงาน
ทางเลือก โครงข่ายพลังงานอัจฉริยะ การกักเก็บพลังงาน การบินและอวกาศ การขนส่งระบบราง การ
เชื่อมต่อของสรรพสิ่ง และข้อมูลขนาดใหญ่ 
 3) พัฒนาบริการแห่งอนาคต โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้
นวัตกรรมในภาคบริการเป้าหมายของประเทศ ได้แก่ การบริการทางการแพทย์ การท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืน และการบริการขนส่งและโลจิสติกส์ เพ่ือยกระดับการให้บริการ เพ่ิม
ทักษะของบุคลากรไทยที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยมีประเด็นการวิจัยที่ส าคัญ อาทิ 
ระบบแพทย์ปฐมภูมิ การดูแลผู้สูงอายุ การบริการทางการแพทย์แบบแม่นย า การท่องเที่ยวเชิงส่งเสริม
สุขภาพ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม และการกระจายสินค้า ระบบโลจิสติกส์
อัจฉริยะ 
 เป้าหมายของแผนย่อย 
 1. ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ สร้างมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้นจากการวิจัยและ
นวัตกรรมส่งผลให้เกิดการขยายตัวเพ่ิมข้ึนจากปัจจุบัน 
 2. วิสาหกิจในกลุ่มเป้าหมายด้านเศรษฐกิจที่มีนวัตกรรมเพ่ิมขึ้น 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
 1. อัตราการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการที่สร้างมูลค่า 
เพ่ิมสูงขึ้นจากการวิจัย ร้อยละ 5 ต่อปี 
 2. จ านวนวิสาหกิจที่มีนวัตกรรมที่มีสัดส่วนของรายได้จากผลิตภัณฑ์นวัตกรรม
ต่อรายได้ทั้งหมดเพ่ิมขึ้น 1 เท่า จากปีฐาน 
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(2.3) แผนย่อยของแผนแม่บทฯการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านสังคม  
 เน้นประเด็นส าคัญทางสังคมของประเทศที่ต้องใช้การวิจัยและนวัตกรรม เป็น
เครื่องมือในการขับเคลื่อนสังคมไทย ได้แก่ การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่ม ทั้งด้าน
สุขภาพ การศึกษา และการเข้าถึงบริการและสวัสดิการของรัฐ การเตรียมความพร้อมของประชาชน
ไทยเพ่ือรองรับกระแสโลกาภิวัตน์ของวัฒนธรรมโลกท่ีรวดเร็วขึ้นในยุคดิจิทัล การเข้าสู่สังคมสูงวัย การ
พัฒนาแรงงานทักษะสูงและเฉพาะทาง การยกระดับแรงงานทักษะต่ า การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าใน
สังคม ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของภาครัฐให้เข้ากับการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ
สังคมในยุคดิจิทัล 
 แนวทางการพัฒนา 
 1) พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยการส่งเสริมการวิจัย 
พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ของประเทศตลอดทุกช่วงวัย 
(ปฐมวัย วัยเด็ก วัยเรียน วัยแรงงาน วัยสูงอายุ) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
เพ่ือให้ประชาชนไทยมีทักษะความรู้ และเป็นก าลังในการพัฒนาประเทศ โดยมีประเด็นการวิจัยที่
ส าคัญ อาทิ โภชนาการและสุขภาวะในช่วงปฐมวัย การปลูกฝังความเป็นคนดี วินัย และจิตสาธารณะ
ในวัยเรียน การพัฒนาทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ในวัยเรียนและวัยแรงงาน 
บุคลากรทางการศึกษา ครู หลักสูตรและกระบวนการสอน การส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ ระบบบริการ
สาธารณสุข และวิทยาศาสตร์ทางการกีฬา 
 2) สร้างความเสมอภาคทางสังคม โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าในสังคม เพ่ือลดความแตกต่างทางด้านรายได้ 
รายจ่าย การเข้าถึงบริการขั้นพ้ืนฐาน และเพ่ิมความเสมอภาคในกระบวนการยุติธรรม โดยมีประเด็น
การวิจัยที่ส าคัญ อาทิ การจัดการที่ดินท ากิน ระบบหลักประกันสุขภาพของรัฐ การเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนและกระจายอ านาจ การเข้าถึงบริการสาธารณะและกระบวนการยุติธรรม 
 3) ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยการส่งเสริมการ
วิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้มีความทันสมัย 
ตอบสนองความต้องการและให้บริการประชาชนได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และโปร่งใส โดยมีประเด็น
การวิจัยที่ส าคัญ อาทิ รัฐบาลดิจิทัล ระบบข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ กลไกการพัฒนาในเชิงพ้ืนที่ 
 เป้าหมายของแผนย่อย 
 คุณภาพชีวิต ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และความเสมอภาคทางสังคมได้รับการ
ยกระดับเพ่ิมขึ้น จากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
 ดัชนีนวัตกรรมเชิงสังคม* (ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ในการยกระดับคุณภาพทาง
สังคมจากผลการวิจัยฯ) 
 
(2.4) แผนย่อยของแผนแม่บทฯการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้าน สิ่งแวดล้อม  
 เน้นประเด็นส าคัญทางทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของประเทศที่ต้อง
ใช้การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เป็นเครื่องมือในการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีที่สร้าง
เศรษฐกิจฐานชีวภาพอุบัติใหม่ทั้งระบบอย่างครบวงจร ส่งเสริมงานวิจัยเพื่อการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูความ
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อุดมสมบูรณ์และความหลากหลาย ทางชีวภาพของทรัพยากรทางบก ทางน้ าและทางทะเล รวมทั้งการ
จัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และการจัดการก๊าซเรือนกระจก และด้านพลังงาน
หมุนเวียน 
 
 
 แนวทางการพัฒนา 
 1) ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรทางบก ทาง
น้ าและทางทะเล เพ่ือให้รักษาความอุดมสมบูรณ์ทางชีวภาพของประเทศ และน าไปใช้ประโยชน์ต่อ
ยอดในเชิงเศรษฐกิจและสังคม โดยมีประเด็นการวิจัยที่ส าคัญ อาทิ พันธุ์พืชและสัตว์ป่าเฉพาะถิ่นหา
ยาก แหล่งก าเนิดของพันธุ์ไม้ ความหลากหลายชีวภาพและการใช้ประโยชน์ในระบบนิเวศ ธรณีวิทยา
ทางทะเล การบริหารจัดการประมงทะเล สินแร่ 
 2) ศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการเตรียมความพร้อมและรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศของโลก โดยมีประเด็นการวิจัยที่ส าคัญ อาทิ ฐานข้อมูลการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
การกักเก็บก๊าซเรือนกระจกในภาคการเกษตรและป่าไม้ การประเมินผลกระทบต่อชุมชนเมือง และ
ภาคการผลิตต่าง ๆ การกัดเซาะชายฝั่ง การบริหารจัดการพิบัติภัยทั้งระบบ 
 3) พัฒนาการจัดการสิ่ งแวดล้อม โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อม และการจัดการมลพิษ เพ่ือส่งเสริมภาคการ
ผลิตทางเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และควบคุมมลพิษในรูปแบบต่าง ๆ โดยมีประเด็นการวิจัย
ที่ส าคัญ อาทิ การผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การลดของเสียจากต้นทาง การจัดการ
ขยะมูลฝอย น้ าเสีย และของเสียอันตราย การน าของเหลือทิ้งมาใช้ประโยชน์ 
 4) พัฒนาการบริหารจัดการน้ า โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้
นวัตกรรมในการพัฒนาการบริหารจัดการน้ า เพ่ือให้เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค รวมทั้งใช้ในภาค
การเกษตร อุตสาหกรรม และการรักษาระบบนิเวศ โดยมีประเด็นการวิจัยที่ส าคัญ อาทิ อุทกวิทยาเชิง
พ้ืนที่ ระบบน้ าชุมชนและเกษตร 
 5) พัฒนาการจัดการพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการส่งเสริมการวิจัย 
พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านพลังงานหมุนเวียนและ
เทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง โดยเฉพาะระบบการกักเก็บพลังงาน และระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ และการ
น ามาใช้เพ่ือให้สามารถผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนได้ในสัดส่วนที่สูงขึ้น และการผลิตไฟฟ้าที่มี
การกระจายศูนย์มากขึ้น 
 เป้าหมายของแผนย่อย 
 - การประยุกต์ใช้ความรู้ เทคโนโลยีและนวั ตกรรมในการเพ่ิมมูลค่าของ
เศรษฐกิจสีเขียวอย่างยั่งยืนเพิ่มข้ึน 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
 สัดส่วนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจชีวภาพ ต่อ
สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ทั้งหมด 



 
            

                        16 

 

   แผนปฏิบัติราชการประจ าปี งบประมาณ 2566  
   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร     

 
(2.5) แผนย่อยของแผนแม่บทฯการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านองค์ความรู้พื้นฐาน  
 เน้นการวิจัยที่สร้างองค์ความรู้พื้นฐานเพื่อการสะสมองค์ความรู้ การต่อยอดไปสู่
การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ และการต่อยอดไปสู่นวัตกรรมทางเศรษฐกิจหรือนวัตกรรมทางสังคม 
รวมทั้งการสร้างนวัตกรรมเพ่ือให้ภาคอุตสาหกรรม สามารถน าไปใช้ประโยชน์โดยตรง ผ่านการสร้าง
และพัฒนาเทคโนโลยีฐาน เพื่อให้ประเทศไทยเป็นผู้น าในระดับนานาชาติ ในงานวิจัยที่ประเทศไทยมี
ความเข้มแข็ง 
 แนวทางการพัฒนา 
 1) พัฒนาองค์ความรู้พื้นฐานและเทคโนโลยีฐาน โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา 
และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาความรู้พ้ืนฐานและเทคโนโลยีฐาน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
การแข่งขันในสาขาที่ประเทศไทยมีความได้เปรียบหรือมีศักยภาพสูง รวมทั้งน าไปใช้ประโยชน์ต่อยอด
ในเชิงเศรษฐกิจและสังคม โดยมีประเด็นการวิจัยที่ส าคัญ อาทิ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีวัสดุ นา
โนเทคโนโลยี และเทคโนโลยีดิจิทัล 
 2) พัฒนาองค์ความรู้พ้ืนฐานทางสังคมและความเป็นมนุษย์ โดยการส่งเสริมการ
วิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาองค์ความรู้พ้ืนฐานทางสังคมและความเป็นมนุษย์ 
เพ่ือสร้างองค์ความรู้ทางด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ของประเทศ รวมทั้งน าไปใช้ประโยชน์ต่อยอด
ในเชิงเศรษฐกิจและสังคม โดยมีประเด็นการวิจัยที่ส าคัญ อาทิ ชุมชนของไทย ด้านศิลปะ วัฒนธรรม 
ภาษา ดนตรี วรรณกรรมของไทย ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และส านึกในการดูแลรับผิดชอบต่อ
บ้านเมือง มรดกวัฒนธรรม 
 3) พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการโดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรม เพ่ือสร้างองค์ความรู้และความเป็นเลิศทางวิชาการในด้านที่ประเทศไทยมี
ศักยภาพแต่ละสาขา รวมทั้งเชื่อมโยงให้เกิดเครือข่ายและการน าไปใช้ประโยชน์ต่อยอดในเชิงเศรษฐกิจ
และสังคม โดยมีประเด็นการวิจัยที่ส าคัญ อาทิ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ วิศวกรรม วิทยาศาสตร์ข้อมูล 
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ประสาทวิทยาศาสตร์และพฤติกรรมการรู้คิด เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมและ
นโยบายสาธารณะส าหรับเศรษฐกิจยุคใหม่ และสังคมศาสตร์และสหสาขาวิชากับนโยบายสาธารณะใน
โลกยุคอุตสาหกรรมยุคท่ี 4 
 เป้าหมายของแผนย่อย 
 - ประเทศไทยมีขีดความสามารถของเทคโนโลยีฐานทั้ง 4 ด้านทัดเทียมประเทศ
ที่ก้าวหน้าในเอเชีย 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
 อันดับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีวัสดุ นาโนเทคโนโลยี 
และเทคโนโลยีดิจิทัล อันดับ 1 ใน 20 ของประเทศท่ีก้าวหน้าในเอเชีย 
 
(2.6) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ด้านปัจจัยสนับสนุนในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม  
 เน้นการพัฒนาปัจจัยสนับสนุน อาทิ โครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความ
สะดวกด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ระบบบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อน าไปสู่การใช้ประโยชน์
อย่างเป็นรูปธรรม การพัฒนามาตรการแรงจูงใจเพ่ือส่งเสริมให้ภาคเอกชนลงทุนวิจัยและนวัตกรรม 
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การเพ่ิมจ านวนบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมในภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคเอกชน รวมทั้งการ
พัฒนามาตรฐาน ระบบคุณภาพ และการวิเคราะห์ทดสอบ 
 แนวทางการพัฒนา 
 1) พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย เพ่ือบูรณาการระบบวิจัยและ นวัตกรรม
ของประเทศ โดยให้มีหน่วยงานเท่าที่จ าเป็น มีบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจน ไม่ซ้ าซ้อน อาทิ ด้านนโยบาย 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม การให้ทุนวิจัยและนวัตกรรม การท าวิจัยและสร้างนวัตกรรม การ
สนับสนุน ตรวจวิเคราะห์และรับรองมาตรฐาน และการจัดการความรู้จากงานวิจัยและนวัตกรรม 
 2) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จ าเป็นต่อการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศที่ส าคัญ ได้แก่ 
ห้องปฏิบัติการวิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทาง สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ฐานข้อมูลและ
ดัชนีด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ระบบสารสนเทศกลางเพ่ือเชื่อมโยงฐานข้อมูล
ด้านการวิจัยและนวัตกรรม ในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งแนวทางการพัฒนาฐานข้อมูลและ
ระบบสารสนเทศกลาง ภายใต้กรอบเงื่อนไข กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ความลับ
ทางการค้า สิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์ โดยการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ 
สถาบันการศึกษาและภาคเอกชน โดยบูรณาการความสามารถของนักวิจัยภายใต้สังกัดต่างๆ เพ่ือ
ท างานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสมัยใหม่ในประเด็นที่มุ่งเน้น ได้แก่ เทคโนโลยีที่ช่วยให้เกิดการ
รับส่งข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและละเอียดมากขึ้น เทคโนโลยีที่ช่วยให้จัดเก็บข้อมูลได้ยาวนานและใช้
พ้ืนที่น้อย เทคโนโลยีหุ่นยนต์ขนาดเล็กที่ออกแบบและควบคุมให้สามารถท าหน้าที่ได้ตามภารกิจ 
ระบบหรือชิ้นส่วนทางวิศวกรรมที่เลียนแบบสิ่งมีชีวิตเพ่ือท าหน้าที่แทน เป็นต้น ให้มีความเป็นเลิศ
เฉพาะทาง 
 3) พัฒนามาตรฐาน ระบบคุณภาพ และการวิเคราะห์ทดสอบที่เป็นที่ยอมรับ
ตามข้อตกลงระหว่างประเทศและสอดรับกับความจ าเป็นของอุตสาหกรรมปัจจุบัน เพ่ือพัฒนา
อุตสาหกรรมที่ใช้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพ่ือให้สามารถส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและ
ความปลอดภัยตามมาตรฐานระหว่างประเทศ หรือความต้องการเฉพาะที่ผู้ ซื้อก าหนด อันจะท าให้
สินค้าและบริการนั้นสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก 
 4) ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยี การวิจัยพัฒนา การออกแบบและวิศวกรรม 
รวมทั้งการพัฒนากระบวนการและผลิตภัณฑ์ โดยด าเนินงานในลักษณะของการเป็นหุ้นส่วนกัน
ระหว่างผู้ใช้เทคโนโลยี ผู้ให้บริการเทคโนโลยี ทั้งในภาครัฐและเอกชน กับกลุ่มนักวิจัย และบูรณาการ
ความเชี่ยวชาญกับหน่วยงานอ่ืนๆ ได้อย่างคล่องตัว รวมทั้งใช้กลไกความร่วมมือกับต่างประเทศ และ
สร้างมาตรการจูงใจผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศและต่างประเทศเพ่ือร่วมกันวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชั้นแนว
หน้า ให้มีความทันสมัยสอดรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในอนาคต ตอบสนองความต้องการของ
ประเทศได้อย่างทันท่วงทีและสามารถใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์เพ่ือเพ่ิมระดับผลิตภาพ ลดต้นทุน เกิด
ผลตอบสนองต่อการลงทุนสูง และมีผลการวิจัยตามความต้องการของอุตสาหกรรมได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 5) การเพ่ิมจ านวนและคุณภาพบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือผลิต (เชิง
ปริมาณ) และพัฒนาศักยภาพ (เชิงคุณภาพ) ของบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมของประเทศที่สอดคล้อง
กับ ยุทธศาสตร์ชาติให้เพียงพอทั้งภาคการผลิต บริการ สังคมและชุมชน เพ่ือรองรับการเพิ่มขีด
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ความสามารถใน การแข่งขันของประเทศด้วยการวิจัยและนวัตกรรม และเตรียมความพร้อมส าหรับ
การเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
 6) การพัฒนามาตรฐานและจริยธรรมการวิจัย โดยมุ่งเน้นการก าหนด มาตรการ
หลักเกณฑ์ในการด าเนินงานวิจัยซึ่งตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการท่ีเหมาะสม อาทิ 
มาตรฐานการวิจัยในมนุษย์ มาตรฐานการเลี้ยงและใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ มาตรฐานความ 
ปลอดภัยห้องปฏิบัติการ มาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ด้านนาโน
เทคโนโลยี มาตรฐานที่เก่ียวข้องกับนักวิจัย มาตรฐานผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินข้อเสนอการวิจัย 
มาตรฐานการเผยแพร่ ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ มาตรฐานการจัดสรรสิทธิประโยชน์จาก
ทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้จาก การวิจัย จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ และจริยธรรมส าหรับผู้
ประเมินโครงการวิจัย ผลงานวิชาการ และผลงานวิจัย 
 เป้าหมายของแผนย่อย 
 1. จ านวนโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จ าเป็นต่อการ
พัฒนาประเทศเพ่ิมขึ้น 
 2. สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐเพ่ิมข้ึน 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
 - อัตราจ านวนโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จ าเป็นต่อการ
พัฒนาเพิ่มข้ึนประเทศ ร้อยละ 10 สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐ 70:30 
 
(3) ประเด็น พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 
(3.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
 เป้าหมายที่ 1. ประเทศไทยมีขีด ความสามารถในการแข่งขัน สูงขึ้น เกิดศูนย์กลางความ 
เจริญทางเศรษฐกิจและสังคม ในทุกภูมิภาคของประเทศ เพ่ือกระจายความเจริญ ทางด้านเศรษฐกิจ
และสังคม 
 เป้าหมายที่ 2. ประเทศไทยมีพ้ืนที่มีแผนผัง ภูมินิเวศเพ่ือเป็นกรอบในการ พัฒนาเมือง
น่าอยู่ ชนบท มั่นคง เกษตรยั่งยืน และ อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ รวมทั้งผังพ้ืนที่อนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติ แหล่งโบราณคดี 
 เป้าหมายที่ 3. ช่องว่างความเหลื่อมล้ าระหว่างพ้ืนที่ลดลง 
 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
 1. มูลค่าการลงทุนในเมือง เป้าหมายเพิ่มข้ึนร้อยละ 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 แรกท่ีจนที่สุด 
 
(3.2) แผนย่อยการพัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มีการบริหาร
จัดการตามแผนผังภูมินิเวศอย่างย่ังยืน 
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 จัดท าและพัฒนาระบบการเชื่อมโยง จัดการ และวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ เพ่ือ
การจัดท าแผนผังภูมินิเวศระดับประเทศ รวมถึงสนับสนุนการบริหารจัดการตามศักยภาพของภูมินิเวศ 
จัดท าแผนผังภูมินิเวศของพ้ืนที่ตามเกณฑ์และมาตรฐานการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การจัดการ
สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งการจัดท าผังเมืองและชนบท ตามเกณฑ์มาตรฐานและองค์ประกอบของผังเมือง
รวม การจัดท าแผนผังพ้ืนที่เขตเกษตรเศรษฐกิจ แผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก การจัดท า
ผังพ้ืนที่อุตสาหกรรมตามเกณฑ์มาตรฐาน ตลอดจนตัวชี้วัดเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการจัดท า
ผังพ้ืนที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งโบราณคดี ครอบคลุมถึงการสงวนรักษา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และ
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทางสถาปัตยกรรม และศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพ้ืนถิ่น
บนฐานธรรมชาติ และฐานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนก าหนดให้ภาครัฐเป็นแกนกลางในการให้ความรู้ 
ประสาน และบูรณาการทุกภาคส่วนในการเพ่ิมและรักษาพ้ืนที่สีเขียว เพ่ือเ พ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้ในภาพรวม
ของประเทศ การฟ้ืนฟูระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ พร้อมกับการปรับปรุงกฎหมาย
และบังคับใช้เรื่องการใช้ประโยชน์ของชุมชนในพ้ืนที่ป่าอย่างสมดุล การพัฒนากลไกค่าตอบแทนการ
ให้บริการของระบบนิเวศ และการสงวนรักษาอนุรักษ์ และฟ้ืนฟู แหล่งโบราณคดี มรดกทาง
สถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพ้ืนถิ่นอย่างยั่งยืน 
 แนวทางการพัฒนา 
 1)  จัดท าฐานข้อมูลที่ใช้ได้ทุกหน่วยงานร่วมกัน ด้านการพัฒนาพ้ืนที่เมือง 
ชนบท เกษตรกรรมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และพ้ืนที่อนุรักษ์ โดยก าหนดให้จังหวัดเป็นฐานในการ
พัฒนาเชิงพ้ืนที่ โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพ้ืนที่เป็นผู้เลือกและตัดสินใจในการจัดท าแผนผังต่าง ๆ อาทิ 
เมืองน่าอยู่ ชนบทมั่นคง เกษตรยั่งยืนและปลอดภัย อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ พ้ืนที่พิเศษเพ่ือการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งโบราณคดี มรดกทางสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์และวิถี
ชีวิตพ้ืนถิ่นอย่างยั่งยืน เป็นต้น และจัดท าและพัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีการเชื่อมโยง จัดการ 
และวิเคราะห์ข้อมูล ส าหรับเป็นฐานข้อมูลในการจัดท า และสนับสนุนการบริหารจัดการแผนผังภูมิ
นิเวศระดับประเทศ จังหวัด และชุมชน 
 2) จัดท าแผนผังภูมินิ เวศของพ้ืนที่  ตามเกณฑ์และมาตรฐานการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน การจัดการสิ่งแวดล้อม การก าหนดเขตพ้ืนที่แนวกันชน โดยมีสัดส่วนของพ้ืนที่ป่า 
พ้ืนที่เกษตร พ้ืนที่ชนบท พ้ืนที่เมือง และพ้ืนที่อุตสาหกรรม ที่เหมาะสม โดยจัดท าแผนผังภูมินิเวศของ
พ้ืนที่ตามความเหมาะสมของการใช้พ้ืนที่ทางภูมินิเวศ เกณฑ์และมาตรฐานการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยก าหนดเขตพ้ืนที่ส าหรับเป็นพ้ืนที่วางแผนผังภูมินิเวศ โดยใช้
เขตพ้ืนที่ลุ่มน้ า 25 ลุ่มน้ า เป็นขอบเขตของภูมินิเวศ พิจารณาและสรุปศักยภาพและข้อจ ากัดในการใช้
พ้ืนที่ โดยก าหนดจากความเหมาะสมของการใช้พ้ืนที่ทางภูมินิเวศ และจัดท าแผนผังความเหมาะสมใน
การใช้พ้ืนที่ทางภูมินิเวศอย่างยั่งยืนของแต่ละจังหวัด โดยเฉพาะส าหรับเมืองน่าอยู่ ชนบทมั่นคง 
เกษตรยั่งยืนและปลอดภัย อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
แหล่งโบราณคดี มรดกทางสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์และวิถีชีวิตพ้ืนถิ่น 
 3) ให้ความรู้ ประสาน และบูรณาการทุกภาคส่วนในการเพ่ิมและรักษาพ้ืนที่สี
เขียว พ้ืนที่ป่าไม้ในภาพรวมของประเทศ ฟ้ืนฟูระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ โดยจัดให้
มีหน่วยงาน/องค์กรที่จัดตั้งโดยภาครัฐ เพ่ือให้ความรู้ ประสาน และบูรณาการภาคส่วนในการติดตาม
การพัฒนาพื้นที่ทั้งในระดับจังหวัด ระดับลุ่มน้ า และระดับประเทศ 
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 4) ปรับปรุงกฎหมายและบังคับใช้เรื่องการใช้ประโยชน์ของชุมชนในพ้ืนที่ป่า
อย่างสมดุล โดยปรับปรุงกฎหมายและบังคับใช้เรื่องการใช้ประโยชน์ของชุมชนในพื้นที่ป่าอย่างสมดุล 
 5) พัฒนาและส่งเสริมกลไกการให้บริการของระบบนิเวศ และการสงวนรักษา 
อนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งโบราณคดี มรดกทางสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิต
พ้ืนถิ่นอย่างยั่งยืน โดยจัดให้มีมาตรการชดเชยและแรงจูงใจในการด าเนินการ เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ ป่าไม้ 
จัดการใช้ประโยชน์ของชุมชนในพ้ืนที่ป่า และส่งเสริมกลไกคาร์บอนเครดิตและกลไกการจ่าย
ค่าตอบแทนการให้บริการของระบบนิเวศ รวมทั้งจัดให้มีการสงวนรักษา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สภาพแวดล้อม
และพ้ืนที่แหล่งธรรมชาติ แหล่งศิลปกรรม ในทุกมิติ ทั้งด้านกายภาพ เศรษฐกิจ วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม 
สิ่งแวดล้อม เพ่ืออนุรักษ์มรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน โดยการศึกษา ส ารวจ วิจัย 
จัดท านโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน ผัง สนับสนุนให้มีมาตรการควบคุมและมาตรการส่งเสริมจูงใจทั้งด้าน
กฎหมายและด้านเศรษฐศาสตร์ ส่งเสริมกลไกการมีส่วนร่วมในระดับท้องถิ่น พัฒนาระบบการสร้าง
องค์ความรู้ สร้างเครือข่าย ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนเพ่ิมและรักษาพ้ืนที่สีเขียว เพ่ือเพ่ิม
พ้ืนที่ป่าไม้ในภาพรวมของประเทศ ฟ้ืนฟูระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพ 
 เป้าหมายของแผนย่อย 
เมืองมีระบบจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษท่ีมีประสิทธิภาพครอบคลุมและได้มาตรฐาน ความยั่งยืนทาง
ภูมินิเวศ ภูมิสังคม และภูมิวัฒนธรรม 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
จ านวนเมืองคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในเมืองอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 5 เมือง (กรุงเทพและปริมณฑล 
เชียงใหม่ ขอนแก่น สงขลา และภูเก็ต) ภายในปี 2561 – 2565 ความยั่งยืนทางภูมินิเวศ ภูมิสังคม 
และภูมิวัฒนธรรม พ้ืนที่ที่มีการด าเนินการสงวนรักษา อนุรักษ์ฟ้ืนฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ 
มรดกทางสถาปัตยกรรม และศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพ้ืนถิ่นบนฐานธรรมชาติและฐาน
วัฒนธรรมอย่างยั่งยืนในพ้ืนที่ อย่างน้อยใน 3 จังหวัด ของ 1 ภาค ภายในปี 2561 – 2565 
 
(4) ประเด็น การท่องเที่ยว 
(4.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
 เป้าหมายที่ 1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้านการท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศเพ่ิมขึ้น 
 เป้าหมายที่ 2. รายได้จากการท่องเที่ยวของเมืองรองเพ่ิมขึ้น 
 เป้าหมายที่ 3. ความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยดีขึ้น 
  
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท 
 สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้านการท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 21 และสัดส่วนรายได้จากการท่องเที่ยวของเมืองหลักและเมืองรอง 85:15 
รวมทั้งอันดับขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย โดย Travel 
&Tourism Competitiveness Index (TTCI) อยู่ในอันดับ 30 แรกของโลก ในปี 2565 
 
(4.2) แผนย่อยการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม 
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 แนวทางการพัฒนา 
 1) สร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการบนฐานของทุนทาง
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ได้แก่ แหล่งอุทยานประวัติศาสตร์ เมือง
มรดกโลก โบราณสถาน เมืองเก่า ย่านการค้า วิถีชีวิตลุ่มน้ า สินค้าชุมชน อาหารไทย และแพทย์แผน
ไทยเพ่ือน ามาสร้างสรรค์คุณค่าและมูลค่าผ่านองค์ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี และการออกแบบเพ่ือ
สร้างสรรค์เป็นสินค้ารวมถึงการพัฒนากิจกรรมและบริการรูปแบบใหม่ๆ ให้กับนักท่องเที่ยว เช่น การ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร การท่องเที่ยวโดยชุมชน การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยววิถีพุทธ การ
ท่องเที่ยวกลุ่มมุสลิม เป็นต้น 
 2) พัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอ้ือต่อการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์เพ่ือน ามา
พัฒนาต่อยอดสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว ได้แก่ การส่งเสริมการวิจัยพัฒนาและการออกแบบ 
การสร้างนวัตกรรม การส่งเสริมการลงทุน การสร้างเครือข่ายวิสาหกิจการท่องเที่ยว การสื่อสารและ
การคมนาคม การพัฒนาระบบฐานข้อมูล การส่งเสริมการตลาดและการสร้างเรื่องราวเพ่ือบอกเล่า
นักท่องเที่ยว เป็นต้น 
 3) เสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
เพ่ือให้มีทักษะและองค์ความรู้ในธุรกิจตลอดห่วงโซ่อุปทานของการท่องเที่ยว ทั้งด้านการออกแบบ 
การวิจัยและพัฒนา การสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยี การบริหารจัดการธุรกิจและการตลาด เพ่ือสร้าง
ความแตกต่างและความโดดเด่นของสินค้าและบริการ ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
ท่องเที่ยว 
 4) ส่งเสริมการจดทะเบียน การคุ้มครอง การใช้ทรัพย์สินทางปัญญาและภูมิ
ปัญญาเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาต่อยอดไปสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และการเป็นเมืองศูนย์กลาง
การท่องเที่ยวของภูมิภาค ได้แก่ แหล่งประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมไทย มรดกทางวัฒนธรรม 
กิจกรรมและสินค้าของชุมชน อาหารไทย และการแพทย์แผนไทย 
 5) ส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวโดยการน าเสนอเอกลักษณ์ของประเทศไทย
และของแต่ละท้องถิ่น ให้เป็นที่เข้าใจในเวทีโลก ผ่านสื่อสร้างสรรค์และนวัตกรรมทางสื่อต่างๆ รวมทั้ง
การส่งเสริมการสื่อสารเรื่องราวอันเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละภูมิภาคและจังหวัดต่างๆ ผ่านการพัฒนา
แบรนด์และการสื่อสารเรื่องราวอย่างสร้างสรรค์ผ่านช่องทางการตลาดที่เป็นที่นิยมในกลุ่มเป้าหมาย 
เป้าหมายของแผนย่อย เมืองและชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม
เพ่ิมข้ึน 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
 จ านวนเมืองและชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และ
วัฒนธรรม เพ่ิมข้ึน 1 เมือง 
 
2.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 
 องค์ประกอบหลักของการขับเคลื่อนประเทศสู่“เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคม
เดินหน้าอย่างยั่งยืน” (Hi-Value and Sustainable Thailand) 
 องค์ประกอบที่ 1 มิติภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย 
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- หมุดหมายที่ 1 ไทยเป็นประเทศชั้นน าด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป
มูลค่าสูง 
- หมุดหมายที่ 2 ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความ
ยั่งยืน 
- หมุดหมายที่ 3 ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่ส าคัญของโลก 
- หมุดหมายที่ 4 ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง 
- หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่
ส าคัญของภูมิภาค 
- หมุดหมายที่ 6 ไทยเป็นศูนย์กลางด้านดิจิทัลและอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะของอาเซียน 

 องค์ประกอบที่ 2 มิติโอกาสและความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคม 
- หมุดหมายที่ 7 ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง 
และสามารถแข่งขันได้ 
- หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพ้ืนที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่าง
ยั่งยืน 
- หมุดหมายที่ 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความ
คุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม 

 องค์ประกอบที่ 3 มิติความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- หมุดหมายที่ 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ า 
- หมุดหมายที่ 11 ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
องค์ประกอบที่ 4 มิติปัจจัยผลักดันการพลิกโฉมประเทศ 

- หมุดหมายที่ 12 ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์
การพัฒนาแห่งอนาคต 

- หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน 
 
 

2.3 แผนระดับที่ 3 (ที่เกี่ยวข้อง) 
 
2.3.1 ชื่อแผนระดับที่ 3 แผนการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564 
– 2570 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566 – 2570 ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม 
 1) วัตถุประสงค์ของแผนการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนของ
ประเทศ พ.ศ. 2564 – 2570 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566 – 2570 ของกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
 จากการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญของโลกในมิติต่าง ๆ ทั้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ประชากรและสังคม ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วในยุคโลกาภิวัตน์ สภาพเศรษฐกิจในยุคการ
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แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ที่สร้างความท้าทายให้กับตลาดแรงงาน และ
ส่งผลกระทบโดยตรงกับก าลังคนของประเทศ การจัดการกับสภาพภูมิอากาศ และความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนทิศทางการเมือง ปัจจัยข้างต้นนี้ส่งผลต่อสังคม เศรษฐกิจและ
สิ่งแวดล้อม ประกอบกับแผนและนโยบายของรัฐบาลที่วางทิศทางการพัฒนาของประเทศเป็น “ประเทศ
ไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” โดยอาศัยศักยภาพของการอุดมศึกษาตามพันธกิจทั้ง 4 ประการ คือ การจัดการศึกษา การวิจัย
และการสร้างนวัตกรรม การบริการวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือน าไปสู่
การผลิตบัณฑิตและพัฒนาก าลังคนให้มีทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณที่พอเพียง การวิจัยเพ่ือสร้างสรรค์
องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ ๆ เพ่ือตอบโจทย์ความท้าทาย ปัญหาที่ส าคัญและการพัฒนาของ
ประเทศ ผลผลิตที่เกิดจากการอุดมศึกษาดังกล่าวจ าเป็นต้องมีการพัฒนาระบบอุดมศึกษาใหม่ โดยการปรับ
ระบบการขับเคลื่อนทั้งระบบ อันได้แก่ยุทธศาสตร์และกลไกการผลิตบัณฑิตและพัฒนาก าลังคนที่มีคุณภาพ
ตอบสนองกับความต้องการของตลาดแรงงาน สมรรถนะและศักยภาพของบุคลากรในระบบอุดมศึกษา 
ความมั่นคงทางการเงินความพร้อมของเทคโนโลยีดิจิทัล ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ ตลอดจนภาคี
เครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชนและสังคม จึงน าไปสู่การจัดท าแผนด้านการอุดมศึกษาที่มีเป้าหมายหลัก เพ่ือ
เป็นกรอบแนวทางด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา ในการเป็นรากฐานที่ส าคัญของการขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน และน าประเทศไปสู่การหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลาง 
(Escaping the Middle – Income Trap) 
 
 2) ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพคน (Capacity Building) 
 2.1 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 1 
 1. การจัดการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดช่วงชีวิต (Lifelong Learning) อย่างมี
คุณภาพ 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) ให้มี
คุณภาพและปริมาณรองรับการพัฒนาประเทศตามการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก 
 3. บัณฑิต/ก าลังคนมีความตระหนักรู้ ปรับเปลี่ยนวิถีการด ารงชีวิตที่เป็นมิตร
เป็นสิ่งแวดล้อม รองรับและสอดคล้องเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เพ่ือการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 
 4. การสร้างเสริมบุคลากรให้มีศักยภาพสูงและความเชี่ยวชาญเฉพาะศาสตร์ 
(Enhancement of Brainpower & Concentration of Talents 
 2.2 แนวทางการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ 
 2.2.1 แนวทางที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดช่วงชีวิต (Lifelong 
Learning) 
 2.2.2 แนวทางที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและสมรรถนะของก าลังคน 
(Quality & Manpower Competencies Enhancement) 
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 2.2.3 แนวทางที่ 3 การสร้างเสริมบุคลากรคุณภาพสูง (Enhancement of 
Brainpower & Concentration of Talents) 
 
 3) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมระบบนิเวศวิจัยอุดมศึกษา (Research Ecosystem 
Building) 
 3.1 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 2 
 1. การวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมถ่ายทอดและประยุกต์ใช้ 
(Research Innovation and Technology Transfer) เพ่ือความยั่งยืนในมิติทางเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล้อม 
 2. ทรัพยากรด้านการวิจัยและพัฒนาในระบบอุดมศึกษามีประสิทธิภาพสามารถสร้าง
ขีดความสามารถท้ังทางวิชาการและการน าใช้งานจริง 
 3. นิเวศสถาบันอุดมศึกษาเอ้ือต่อการเพ่ิมพูนทักษะผู้ประกอบการและพัฒนา
ศักยภาพทางธุรกิจ Corporate University, Start-up, Spin-off, Incubator และ Accelerator) รวมถึง
ระบบทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีมีประสิทธิภาพส่งต่อผลงานสู่สังคมและเศรษฐกิจ 
(Research Administration and Support Office) 
 
 3.2 แนวทางการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ 
 3.2.1 แนวทางที่ 1 การวิจัยนวัตกรรมและการถ่ายทอดเทคโนโลยี (Research 
Innovation and Technology Transfer) 
 
 3.2.2 แนวทางที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานหรือปัจจัยเอ้ือภายในสถาบันอุดมศึกษา
ที่ส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม 
 
 4) ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ที่  3 จั ด ร ะ บ บ อุ ด ม ศึ ก ษ า ใ ห ม่  ( Higher Education 
Transformation) 
 4.1 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 3 

 1. ระบบอุดมศึกษามีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรที่สร้างผลสัมฤทธิ์
และคุ้มค่าต่อการลงทุนในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา (Performance - Based) โดยยึดหลักธรรมาภิ
บาล 

 2. สถาบันอุดมศึกษามีความเป็นเลิศตามอัตลักษณ์/จุดแข็งเพ่ือให้เกิดคุณภาพใน
ระบบอุดมศึกษา และสะท้อนผลลัพธ์ (Outcome - based) สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน/พ้ืนที่/
ประเทศ 

 3. สถาบันอุดมศึกษาเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติสอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบันและตอบสนองต่อโลกในศตวรรษท่ี 21 

4.2 แนวทางการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ 
 4.2.1 แนวทางที่ 1 การบริหารจัดการ และธรรมาภิบาล (Management and 

Good Governances) 



 
            

                        25 

 

   แผนปฏิบัติราชการประจ าปี งบประมาณ 2566  
   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร     

 4.2.2 แนวทางที่ 2 การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาตามอัตลักษณ์ที่หลากหลาย 
(Reinventing University) 

 4.2.3 แนวทางที่  3 ความมั่นคงทางการเงินในระบบอุดมศึกษา (Financial 
Security) 

 4.2.4 แนวทางท่ี 4 อุดมศึกษาดิจิทัล (Digital Higher Education) 
 
5) การขับเคลื่อนส าคัญ 
 5.1 นโยบายหลัก (Flagship Policies) ที่ 1 ก าลังคนสมรรถนะและศักยภาพสูง 

ตอบโจทย์การพัฒนาอุตสาหกรรมตามโมเดล BCG (ด้านการเกษตรและอาหาร การแพทย์และสุขภาพ การ
ท่องเที่ยว และพลังงาน รวมถึงวัสดุ และเคมีชีวภาพ) เพ่ือยกระดับเป็นเศรษฐกิจหมุนเวี ยน (Circular 
Economy) 

 5.2 นโยบายหลัก (Flagship Policies) ที่ 2 ก าลังคนระดับสูงที่มีทักษะรองรับ
อุตสาหกรรมและบริการใหม่แห่งอนาคตเพ่ิมข้ึน 

 5.3 นโยบายหลัก (Flagship Policies) ที่ 3 ระบบเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจ
ฐานนวัตกรรมรวมถึง SMEs and IDEs มีความเข้มแข็ง 

 5.4 นโยบายหลัก (Flagship Policies) ที่ 4 การรองรับสังคมสูงวัย และการเข้าถึง
การเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยสมบูรณ์ 

 5.5 นโยบายหลัก (Flagship Policies) ที่ 5 การสร้างความเป็นเลิศ และองค์ความรู้
ใหม่ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ 

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

 5.7 นโยบายหลัก (Flagship Policies) ที่ 7 โครงสร้างพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรมในสถาบันอุดมศึกษาที่เข้มแข็ง 
 
2.3.2 ชื่อแผนระดับที่ 3 ร่าง แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566 – 2570 ของ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
 1) จุดมุ่งเน้นนโยบาย 
 ข้อ (2) ประเทศไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวโดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
มุ่งเน้นคุณค่าและความยั่งยืน สามารถเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ 
 ข้อ (3) ประเทศไทยเป็นประเทศชั้นน าด้านสินค้าเกษตร เกษตรแปรรูป และอาหารที่
มีคุณค่าและมูลค่าสูง โดยมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงเป็นอันดับ 1 ใน 10 ของโลก 
 ข้อ (4) ผู้สูงอายุมีศักยภาพและโอกาสอย่างเต็มที่ในการพ่ึงตนเอง มีคุณค่าและสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้แก่สังคม เพ่ือรองรับสังคมสูงวัย 
 ข้อ (5) ประเทศไทยสามารถพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ก้าวหน้า ล้ ายุคสู่
อนาคต และเทคโนโลยีอวกาศ ส าหรับการยกระดับอุตสาหกรรม ธุรกิจ และการบริการที่มีอยู่แล้ว และ
พัฒนาอุตสาหกรรม/ธุรกิจใหม่ 
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 ข้อ (6) ประเทศไทยสามารถสร้างก าลังคนสมรรถนะสูงและเป็นศูนย์กลางก าลังคน
ระดับสูงของอาเซียน โดยการพลิกโฉมระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต 
และสอดรับกับปรัชญาการอุดมศึกษาไทยใหม่ 
 2) เป้าประสงค์ของ ร่าง แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566 – 
2570 ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
 1) คนไทยมีสมรรถนะและทักษะสูง เพียงพอในการพลิกโฉมประเทศให้ยกระดับ
ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน 
 2) เศรษฐกิจไทยมีความสามารถในการแข่งขันด้วยเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพ่ิมความม่ันคงของเศรษฐกิจฐานราก และพ่ึงพาตนเองได้ ยั่งยืน พร้อมสู่อนาคต 
 3) สังคมไทย มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนสามารถแก้ปัญหาท้าทายของสังคมและ
สิ่งแวดล้อม ปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก 
 3) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจไทยด้วยเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ ให้มีความสามารถในการแข่งขัน และพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน พร้อมสู่อนาคต โดยใช้
วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม 
 
แผนงานภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 รูปแบบท่ี 1 (รูปแบบท่ีมี 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 
โดยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและประเทศท่ีสั่งซื้อ 
 5. พัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวโดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่เน้นคุณค่า สร้าง
ความยั่งยืน และเพ่ิมรายได้ของประเทศ 
 6. เร่งพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและเทคโนโลยีเกี่ยวเนื่อง ให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางการผลิตของอาเซียน 
 7. พัฒนาและส่งเสริมให้ประเทศเพ่ิมธุรกิจฐานนวัตกรรม (IDEs) ขนาดใหญ ่

3.1.1 แผนงาน ประกอบด้วย 
 1. พัฒนาระบบเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-
Circular-Green Economy: BCG) ใน 4 ด้าน (ด้านการแพทย์และสุขภาพ เกษตรและอาหาร การ
ท่องเที่ยว และพลังงาน วัสดุ และเคมีชีวภาพ) ให้เป็นระบบเศรษฐกิจมูลค่าสูง มีความยั่งยืนและเพ่ิมรายได้
ของประเทศ 
 2. พัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 
รวมทั้งหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต การบริการและการพ่ึงพาตนเอง 
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 3. พัฒนาระบบโลจิสติกส์และระบบรางของประเทศให้ทันสมัยได้มาตรฐานสากล 
แข่งขันได้ และเชื่อมต่อกับเครือข่ายรองรับระบบเศรษฐกิจนวัตกรรมในภูมิภาคอาเซียน 
 4. พัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าให้สามารถแข่งขันได้ รองรับการขยายตัวด้าน
การคมนาคมขนส่งของอาเซียนและพ่ึงตนเองได้ 
 5. พัฒนาธุรกิจฐานนวัตกรรมขนาดใหญ่ (IDEs) เพ่ือยกระดับรายได้ ความสามารถใน
การแข่งขัน และการพ่ึงพาตนเองของประเทศ 
 
แผนงานภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 รูปแบบท่ี 2 (รูปแบบท่ีมี แผนงาน BCG 4 แผนงาน) ประกอบด้วย 
3.2 แผนงานส าคัญ (Flagship) ตามจุดมุ่งเน้นนโยบาย ประกอบด้วย 
 1. พัฒนาและผลิตวัคซีนป้องกันโควิด-19 และการยกระดับเป็นศูนย์กลางด้านวัคซีน
ในระดับอาเซียน 
 2. พัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูง (Advanced Therapy Medicinal 
Products; ATMPs) รวมถึงชีววัตถุท่ีเกี่ยวข้อง ให้เป็นอันดับหนึ่งของอาเซียน 
 3. ยกระดับการผลิตและการส่งออก Functional Ingredients, Functional Food, 
Novel Food ให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง และไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตและส่งออกชั้นน าของโลก 
 4. เร่งพัฒนาการผลิตและการส่งออกอาหารและผลไม้ไทยคุณค่าสูง ให้ไทยเป็นผู้น า
ของโลก โดยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและประเทศท่ีสั่งซื้อ 
 5. พัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวโดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ท่ีเน้นคุณค่า 
สร้างความยั่งยืน และเพ่ิมรายได้ของประเทศ 
 6. เร่งพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและเทคโนโลยีเกี่ยวเนื่อง ให้ประเทศไทย
เป็นศูนย์กลางการผลิตของอาเซียน 
 7. พัฒนาและส่งเสริมให้ประเทศเพ่ิมธุรกิจฐานนวัตกรรม (IDEs) ขนาดใหญ่ 
 
3.2.1 แผนงาน ประกอบด้วย 
 1. พัฒนาระบบเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-
Circular-Green Economy: BCG) ในด้านการแพทย์และสุขภาพ ให้เป็นระบบเศรษฐกิจมูลค่าสูง มีความ
ยั่งยืนและเพ่ิมรายได้ของประเทศ 
 2. พัฒนาระบบเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-
Circular-Green Economy: BCG) ในด้านเกษตรและอาหารให้เป็นระบบเศรษฐกิจมูลค่าสูง มีความยั่งยืน
และเพ่ิมรายได้ของประเทศ 
 3. พัฒนาระบบเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-
Circular-Green Economy: BCG) ในด้านการท่องเที่ยวให้เป็นระบบเศรษฐกิจมูลค่าสูง มีความยั่งยืนและ
เพ่ิมรายได้ของประเทศ 
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4) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับสังคมและสิ่งแวดล้อมให้มีการพัฒนาอย่างย่ังยืน สามารถแก้ไขปัญหา
ท้าทายและปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม 
แผนงานภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 ประกอบด้วย 
4.1 แผนงานส าคัญ (Flagship) ตามจุดมุ่งเน้นนโยบาย ประกอบด้วย 
 1. ผู้สูงอายุมีศักยภาพและโอกาสในการพ่ึงตนเอง มีคุณค่าและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่
สังคม 
4.2 แผนงาน ประกอบด้วย 
 1. พัฒนาสังคมสูงวัยด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
 2. ยกระดับความมั่นคงทางสุขภาพของประเทศให้พร้อมรับโรคระบาดระดับชาติและ
โรคอุบัติใหม่ 
 3. ขจัดความยากจน โดยการลดช่องว่างของการเข้าถึงโอกาสด้านการพัฒนาอาชีพ 
การศึกษาเรียนรู้ การเข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 4. เพ่ิมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพ่ือให้มีศักยภาพในการแข่งขัน สามารถ
พ่ึงพาตนเองได้และกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่น 
 5. พัฒนาสังคมคุณธรรม แก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน และเสริมสร้างธรรมาภิบาล 
 6. พัฒนาเมืองน่าอยู่ที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาชุมชน/ท้องถิ่น และกระจายความเจริญ
ทางเศรษฐกิจและสังคมสู่ทุกภูมิภาค โดยใช้วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
 7. สังคมไทยไร้ความรุนแรง ประชาชนมีความปลอดภัยและสวัสดิภาพสาธารณะใน
การด ารงชีวิต 
 8. พัฒนาและเร่งแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการเป็น
สังคมคาร์บอนต่ า 
 9. ลดความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 
 
5) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม ระดับขั้นแนวหน้าที่
ก้าวหน้าล้ ายุค เพื่อสร้างโอกาสใหม่และความพร้อมของประเทศในอนาคต 
แผนงานภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 ประกอบด้วย 
5.1 แผนงานส าคัญ (Flagship) ตามจุดมุ่งเน้นนโยบาย ประกอบด้วย 
 1. พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ก้าวหน้า ล้ ายุคสู่อนาคต และเทคโนโลยีระบบ
โลกและอวกาศ (Earth Space Technology) รวมทั้งดาวเทียม เพ่ือการประยุกต์ใช้ประโยชน์ส าหรับการ
พัฒนาประเทศด้านภูมิสารสนเทศ และต่อยอดสู่อุตสาหกรรมอวกาศในอนาคต 
5.2 แผนงาน ประกอบด้วย 
 1. ขับเคลื่อนการวิจัยขั้นแนวหน้าที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านวิทยาศาสตร์ 
สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีขั้นแนวหน้า รวมทั้งการน าผลการวิจัยขั้นแนว
หน้าประยุกต์ใช้และพัฒนาต่อยอด 
 2. พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมส าหรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและบริการแห่ง
อนาคต รวมทั้งอุตสาหกรรมอวกาศ 
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 3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และโครงสร้าง
พ้ืนฐานทางคุณภาพของประเทศ ที่รองรับการวิจัยขั้นแนวหน้าและการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่
อนาคต 
 
6) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาก าลังคน สถาบันอุดมศึกษา และสถาบันวิจัยให้เป็นฐานการขับเคลื่อน 
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศแบบก้าวกระโดดและอย่างยั่งยืน โดยใช้วิทยาศาสตร์ การ
วิจัยและนวัตกรรม 
แผนงานภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4 ประกอบด้วย 
6.1 แผนงานส าคัญ (Flagship) ตามจุดมุ่งเน้นนโยบาย ประกอบด้วย 
 1. พัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา นักวิทยาศาสตร์และนวัตกร ทุกคน ให้มี
คุณธรรม จริยธรรม เป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่จ าเป็นควบคู่กับการมีสมรรถนะสูงด้านวิชาชีพและ
วิชาการ 
 2. ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา นักวิทยาศาสตร์และนวัตกร
ทักษะสูงที่ตรงตามความต้องการของประเทศ โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม 
 3. พัฒนาการเป็นศูนย์กลางก าลังคนระดับสูง (Hub of Talent) และศูนย์กลางการ
เรียนรู้ (Hub of Knowledge) ของอาเซียน รวมถึงด้านศาสตร์โลกตะวันออก 
6.2 แผนงาน ประกอบด้วย 
 1. พลิกโฉมระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้ประเทศไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูง
เพียงพอตามเป้าหมายยุทธศาสตร์และการพัฒนาแห่งอนาคต รวมถึงสอดรับกับปรัชญาการอุดมศึกษาไทย
ใหม่ 
 2. ยกระดับการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา รวมถึง
นักวิทยาศาสตร์และนวัตกร ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและ
นวัตกรรม 
 3. พลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา ให้เป็นเลิศตามบทบาทการสร้างก าลังคน องค์ความรู้ 
เทคโนโลยี นวัตกรรม และการพัฒนาพื้นที่และประเทศ 
 4. พลิกโฉมและยกระดับสถาบัน/ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมให้ตอบโจทย์
เป้าหมายของประเทศและสามารถเทียบเคียงระดับนานาชาติ 
 5. ยกระดับความร่วมมือด้านการวิจัย พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของสถาบัน/
ศูนย์วิจัยกับเครือข่ายระดับนานาชาติ และการเป็นศูนย์กลางก าลังคนระดับสูงของอาเซียน 
 
กรอบพัฒนาแผนภาค พ.ศ.2566-2570 (ภาคเหนือ) 
กรอบทิศทางการพัฒนาภาคเหนือ 
 1. บทบาทของภาค ภาคเหนือมีทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มี     อัต
ลักษณ์ มีฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งทรัพยากรชีวภาพที่หลากหลาย เป็นแหล่งวัตถุดิบที่ส าคัญ 
รวมทั้งมีท าเลที่ตั้งที่มี ศักยภาพเหมาะสมกับการเชื่อมโยงทั้งในประเทศและอนุภูมิภาค รวมทั้งพฤติกรรม
ของผู้บริโภคท่ีให้ ความส าคัญกับสุขภาพ และการบริโภคสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ดังนั้น การ
พัฒนาภาคเหนือ จะต้องน่าศักยภาพต่างๆของพ้ืนที่ มาใช้ในการต่อยอดการผลิตสินค้าและบริการที่มี
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ศักยภาพและโอกาส เพ่ือสร้างมูลค่าสูงตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากการ
เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือน บ้านในการเสริมสร้างขีดความสามารถของธุรกิจท้องถิ่นเพ่ือขยายฐานเศรษฐกิจ
ของภาค 
 2. ทิศทางการพัฒนาภาค มุ่งสู่การพัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศ 
เชื่อมโยงกับ อนุภูมิภาค และเติบโตอย่างยั่งยืน ตามแนวคิด “เศรษฐกิจสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์ระหว่าง
พ้ืนที่ สุขภาวะดี วิถีชีวิตยั่งยืน โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนา 4C ได้แก่ Creative พัฒนาเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์มูลค่าสูงโดยการสร้างระบบนิเวศ เมือง และพ้ืนที่สร้างสรรค์ตลอดจนสามารถพัฒนาสู่การเป็น
สินค้าและบริการสร้างสรรค์ Connect สร้างโอกาสในการเชื่อมโยงเศรษฐกิจภายในประเทศและกับอนุ
ภูมิภาค ทั้งในส่วนของระเบียง เศรษฐกิจพิเศษ เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เมืองสร้างสรรค์ และกลุ่มผู้คน
สร้างสรรค์ Clean พัฒนาตาม แนววิถีใหม่ (New Normal) บนฐานการเติบโตอย่างยั่งยืนของการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม การดูแลความสะอาด ของเมือง และการใช้พลังงานสะอาด โดยค านึงถึง Care ที่ให้ความส าคัญ
อย่างต่อเนื่องกับการดูแลผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสในสังคมและพัฒนาศักยภาพแรงงาน 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. เป้าหมายรวม 
 3.3.1 อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคเหนือขยายตัวเพ่ิมข้ึน 
 3.3.2 สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ของภาคเหนือ
ลดลง 
4. แนวทางการพัฒนา 
 4.1 พัฒนาสู่การเป็นระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ Creative LANNA ในพ้ืนที่จังหวัด เชียงใหม่ 
เชียงราย ล าพูน ล าปาง 
 (1) พัฒนา Creative Ecosystem การปรับภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมของเมืองการ
พัฒนาย่านสร้างสรรค์ การเพ่ิมพ้ืนที่สร้างสรรค์ (Creative Space) การพัฒนาระบบสื่อสารโทรคมนาคม 
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โครงสร้างพื้นฐานส าคัญ และสิ่งอ านวยความสะดวก รวมถึงการสนับสนุนปัจจัยที่เอื้อต่อการลงทุนของ 
ภาคเอกชน 
 (2) พัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ระยะแรกมุ่งให้ความส าคัญกับกลุ่มอุตสาหกรรม ที่
เป็น Creative Original ซึ่งเป็นกลุ่มศิลปะต้นฉบับเชิงสร้างสรรค์ ได้แก่ (1) กลุ่มอุตสาหกรรมงานฝีมือและ 
หัตถกรรม (2) กลุ่มอุตสาหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรี (3) กลุ่มอุตสาหกรรมทัศนศิลป์ และ (4) กลุ่ม 
Digital Content โดยการสร้างมูลค่าเพ่ิมและอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญา วัฒนธรรม การน่า 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในกระบวนการผลิต ออกแบบ บรรจุภัณฑ์ การพัฒนาผู้ประกอบการ การ
สร้าง เครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์เพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
ตลอดจน ผลักดันให้น่าแนวคิดและองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในกิจกรรมสร้างสรรค์ 
 (3) ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์ และการสร้างการรับรู้โดยสนับสนุนการ จัด
งานเทศกาลสร้างสรรค์ระดับนานาชาติเพ่ือสร้างจุดขายของพ้ืนที่ การส่งเสริมช่องทางการขายสินค้า
สร้างสรรค์ที่หลากหลาย การส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ให้กับผู้บริโภคและคนในพ้ืนที่ 
รวมทั้งเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวและการบริการที่เกี่ยวข้อง และเข้าร่วมเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์
ต่างประเทศ 
 

4.2 พัฒนาการผลิตตามระบบเกษตรกรรมยั่งยืน เชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมแปรรูปมูลค่าสูง 
 (1) ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานเกษตรปลอดภัย ต่อยอดสู่มาตรฐาน 
เกษตรอินทรีย์ทั้งระดับชุมชนและมาตรฐานสากล และสนับสนุนการท่าเกษตรอินทรีย์วิถีชาวบ้านที่สามารถ 
พัฒนาเป็นเกษตรอินทรีย์เชิงพาณิชย์ 
 (2) ส่งเสริมการน าเทคโนโลยี นวัตกรรมและภูมิปัญญามาใช้ในกระบวนการผลิต 
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาทางการเกษตรทั้งระบบ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรทั้งเชิง 
ปริมาณและคุณภาพ ส่งเสริมแนวคิด Food Valley ตลอดจนพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เป็นเกษตร
อัจฉริยะ 
 (3) พัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพตลอดห่วงโซ่คุณค่าในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนล่าง 
เชื่อมโยง กับอุตสาหกรรมฐานชีวภาพของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพ่ือ
ยกระดับการผลิต สินค้าเกษตรที่เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมชีวภาพ 
 4.3 พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการบนฐานภูมิปัญญาและวัฒนธรรม เน้นกลุ่มท่องเที่ยวที่มี 
ศักยภาพ ได้แก่ (1) กลุ่มท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและวิถีชีวิต (2) กลุ่มท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ (3) กลุ่ม 
ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ (MICE) และ (4) กลุ่มธุรกิจบริการสุขภาพ (1) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและรูปแบบบริการ
ด้านการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ และ สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมได้อย่างยั่งยืน โดยการยกระดับแหล่งท่องเที่ยว
ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล พัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวและบริการรูปแบบใหม่ที่มีความเชื่อมโยงกับ
ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ท้องถิ่น ตลอดจนสนับสนุนการเชื่อมโยงระหว่างการท่องเที่ยวและบริการ
สุขภาพ เพ่ือการพัฒนา สู่อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub) และยกระดับมาตรฐานการ
ให้บริการด้านการท่องเที่ยว เชิงสุขภาพให้มีคุณภาพมากขึ้น รวมทั้งสนับสนุนการเชื่อมโยงกับกลุ่มธุรกิจอื่น
ในห่วงโซ่คุณค่าการท่องเที่ยว (2) พัฒนาปัจจัยสนับสนุนการบริการด้านการท่องเที่ยว โดยพัฒนารูปแบบ
การ ท่องเที่ยวและก าหนดกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เหมาะสม พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออ านวยความสะดวกใน
การท่องเที่ยว สนับสนุนการน่านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการยกระดับคุณภาพการให้บริการ พัฒนา 
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ศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานและมีความเชี่ยวชาญ รวมทั้งส่งเสริมการเชื่อมโยง
เครือข่าย ด้านการท่องเที่ยว ตลอดจนส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์ 
 4.4 เสริมศักยภาพของเมืองและพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพ่ือรองรับการขยายตัว ทาง
เศรษฐกิจ และเอ้ือต่อการอยู่อาศัย 
 (1) วางผังเมืองทั้งเมืองหลัก เมืองรอง และเมืองชายแดน เพ่ือรองรับการขยายตัวทาง 
เศรษฐกิจ ควบคู่กับการเป็นเมืองน่าอยู่ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเมือง พัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อรองรับสังคมดิจิทัล พัฒนาระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองอย่าง
มี ประสิทธิภาพเพ่ือการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน 
 (2) สนับสนุนการขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนของภาค พัฒนาโครงข่าย 
เส้นทางและระบบขนส่งย่อยที่เชื่อมต่อกับระบบหลักของประเทศและอนุภูมิภาคตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ
เหนือ-ใต้ และแนวตะวันออก-ตะวันตก ซึ่งจะรองรับการเป็นพื้นที่เศรษฐกิจส าคัญเชื่อมโยงอนุภูมิภาค GMS 
BIMSTEC และ AEC 
 
 4.5 พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิต เพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาผู้สูงอายุสู่การ เป็น
ผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ (Active Aging) และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน 
 (1) แก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยส่งเสริมการพัฒนา
เศรษฐกิจ ฐานราก พัฒนาทักษะด้านอาชีพแก่คนยากจนให้ตรงกลุ่มเป้าหมายเพ่ือสร้างโอกาสในการเพ่ิม
รายได้ ให้เพียงพอต่อการด่ารงชีวิต โดยใช้ฐานข้อมูลด้านความยากจนที่มีอยู่ และส่งเสริมการเข้าถึง
บริการภาครัฐ ให้ครอบคลุม อาทิ บริการด้านการศึกษา และสาธารณสุข 
 (2) พัฒนาผู้สูงอายุสู่การเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ (Active Aging) โดยการพัฒนา 
ระบบการดูแลผู้สูงอายุ ส่งเสริมอาชีพและการมีงานท่าตามศักยภาพของผู้สูงอายุ รวมทั้งส่งเสริมการ
เรียนรู้ ตลอดชีวิตและสนับสนุนการใช้ภูมิปัญญาของผู้สูงอายุในการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
 (3) พัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน แนว
ทางการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายในพ้ืนที่ โดยการยกระดับทักษะ
เดิมให้ สูงขึ้น (Upskill) และการพัฒนาศักยภาพเสริมทักษะใหม่ (Reskill) 
 
 4.6 อนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าต้นน้ า พัฒนาระบบบริหารจัดการน้ าที่มีความสมดุล ป้องกันและ แก้ไข
ปัญหาหมอกควัน ปัญหาสิ่งแวดล้อมเมือง 
 (1) อนุรักษ์ฟ้ืนฟูระบบนิเวศและป่าไม้ในพ้ืนที่ป่าต้นน้ า โดยให้ความส าคัญกับการ
ฟ้ืนฟู ป่าต้นน้ าที่เสื่อมโทรมให้มีความอุดมสมบูรณ์ ตลอดจนส่งเสริมการปลูกป่าเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ป่าต้นน้ า 
สร้างฝาย ชะลอน้ า ปลูกพืชที่ช่วยอนุรักษ์ดินและน้ า ป้องกันแก้ไขปัญหาการบุกรุกท่าลายพื้นที่ป่า ส่งเสริม
การมี ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในพ้ืนที่/สนับสนุนการสร้างเครือข่ายการดูแลรักษาป่า ประชาสัมพันธ์ ให้
ความรู้และ สร้างจิตส านึกของประชาชนถึงความส าคัญของทรัพยากรป่าไม้ 
 (2) พัฒนาการบริหารจัดการน้ าในลักษณะนิเวศลุ่มน้ า โดยพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ าใน 
พ้ืนที่ตามความเหมาะสมทางภูมิสังคม เพ่ือให้เกิดความสมดุลทั้งในด้านการจัดหาและการใช้ เพ่ืออุปโภค 
บริโภค การรักษาระบบนิเวศน์ทางน้ า การเกษตรกรรม และการอุตสาหกรรม เชื่อมโยงแหล่งน้ าระดับต่างๆ 
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ให้ มีประสิทธิภาพในการกระจายน้ าอย่างทั่วถึง เร่งรัดการรักษาพ้ืนที่ชุ่มน้ าอย่างจริงจัง อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและ
ใช้ ประโยชน์แหล่งน้ าอย่างยั่งยืน 
 (3) แก้ไขปัญหาหมอกควัน โดยสนับสนุนการประยุกต์ใช้วิธีการด้วยรูปแบบที่เกิด 
ผลส าเร็จมาแล้วในหลายพ้ืนที่ และปรับให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตของชุมชน เน้นการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหา
จาก ทุกภาคส่วนในการแสวงหาความรู้/เทคโนโลยีใหม่ที่จะเป็นทางเลือกให้เลิกพฤติกรรมการเผาวัสดุ
ทางการ เกษตร มีการจัดตั้งเครือข่ายการเฝ้าระวังในพ้ืนที่/การลาดตระเวนเพ่ือป้องปรามผู้ลักลอบฝ่าฝืน
กฎหมาย และ บังคับใช้ข้อกฎหมายต่างๆ ที่เก่ียวข้องอย่างเข้มงวด จริงจัง และรวดเร็ว 
 (4) ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชน โดยจัดให้มีระบบก าจัดขยะและน้ าเสียด้วย 
เทคโนโลยีที่เหมาะสม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในหลากหลาย
รูปแบบ อาทิ การคัดแยกขยะที่ต้นทาง ลดการเกิดขยะ การน่าขยะกลับมาใช้ซ้ าให้เกิดประโยชน์ ส่งเสริม
การสร้างความเข้าใจและความตระหนักรู้ให้กับประชาชนเพ่ือปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตแบบใหม่ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ใช้มาตรการจูงใจในการลดขยะควบคู่กับมาตรการทางกฎหมายให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 
 (5) เตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับกับภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยสนับสนุนองค์ความรู้ 
การจัดการภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพ พัฒนาระบบฐานข้อมูลการสื่อสารโทรคมนาคม ส่งเสริมการพัฒนา 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการจัดการภัยพิบัติเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการจัดการภัยพิบัติ และเพ่ิม 
ขีดความสามารถในการรองรับ/ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยการพัฒนาองค์ความรู้และ 
เครื่องมือในการบริหารจัดการเพ่ือรองรับกับความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 
5 ตัวอย่างแผนงานส าคัญ 
5.1 แผนงานพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ล้านนา (Creative LANNA) 
 (1) สาระส าคัญ พัฒนาพ้ืนที่ใน 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้แก่ เชียงใหม่ 
เชียงราย ล่าพูน และล าปาง ซึ่งพ้ืนที่จังหวัดกลุ่มนี้มีความโดดเด่นของอารยธรรมล้านนาที่มีความเชื่อมโยง
กันอย่าง ชัดเจน และมีการพัฒนาเกี่ยวเนื่องสู่ภาคเศรษฐกิจ ทั้งการท่องเที่ยว บริการและผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง 
โดยน่าทุน ทางวัฒนธรรมมาใช้ในการสร้างคุณค่าให้แก่สินค้าอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ซึ่งจะส่งผลต่อการ
ขยายตัวทาง เศรษฐกิจของพ้ืนที่และประชาชนในวงกว้าง 
 (2) ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของแผนงาน 
 

ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง 
พัฒนา Creative Ecosystem  
• ปรับภูมิทัศน์และ
สถาปัตยกรรม ของเมือง  
• พัฒนาย่านสร้างสรรค์  
• พัฒนาระบบสื่อสาร
โทรคมนาคม โครงสร้างพื้นฐาน
ส าคัญ และ สิ่งอ านวยความ
สะดวก  

พัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  
• สร้างมูลค่าเพ่ิมและอัตลักษณ์
ของ ผลิตภัณฑ์  
• พัฒนาผู้ประกอบการ และ 
ทรัพยากรบุคลากร รวมทั้งการ
สร้าง เครือข่าย  
• ส่งเสริมงานวิจัยและการพัฒนา 
ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้การ
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์  

สร้าง Brand การส่งเสริม
การตลาด และประชาสัมพันธ์ 
และการสร้างการ รับรู้  
• สนับสนุนการจัดงานเทศกาล 
สร้างสรรค์ระดับนานาชาติ  
• ส่งเสริมช่องทางการขายสินค้า 
สร้างสรรค์  
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ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง 
• สนับสนุนปัจจัยที่เอื้อต่อการ
ลงทุน ของภาคเอกชน  

• ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และ 
สร้างการรับรู้ให้กับผู้บริโภคและ 
คนในพ้ืนที่  
• เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวและ 
การบริการที่เกี่ยวข้อง  
• เข้าร่วมเครือข่ายเมือง
สร้างสรรค์ ต่างประเทศ  

 
5.2 แผนพัฒนาการผลิตตามระบบเกษตรกรรมยั่งยืน เชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมแปรรูปมูลค่าสูง 
 (1) สาระส าคัญ ภาคเกษตรมีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาภาคเหนือในด้านการสร้าง
ความ มั่นคงทางอาหารและการสร้างรายได้แก่ประชากรจ านวนมากในพ้ืนที่ อีกทั้งภาคเหนือมีความ
หลากหลายทาง ชีวภาพ (Biodiversity) โดยมีการปลูกพืชเมืองหนาวในภาคเหนือตอนบน และการปลูกพืช
ไร่และข้าว ในภาคเหนือตอนล่าง ซึ่งการเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันภาคเกษตรโดยการพัฒนาระบบ
เกษตรกรรม ยั่งยืน และเชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมแปรรูปมูลค่าสูง จะช่วยยกระดับผลิตภาพการผลิตและสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้กับ ผลิตภัณฑ์และสินค้าเกษตร ช่วยเพ่ิมรายได้แก่เกษตรกรและสร้างการเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
 (2) ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของแผนงาน 
 

ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง 
• จัดท่าฐานข้อมูลและปรับปรุง 
กฎหมายให้เอื้อต่อการพัฒนา 
อุตสาหกรรมชีวภาพ  
• บริหารจัดการปัจจัยการผลิต 
และ สร้างเครือข่าย  
•เกษตรกรตระหนักถึงความ
ปลอดภัย ของการผลิตสินค้า
เกษตร  
• สามารถควบคุมดูแลคุณภาพ 
และ ตรวจสอบย้อนกลับได้  
• ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย  
• สนับสนุนการน าเทคโนโลยีและ 
เครื่องจักรกลมาใช้เพื่อเพ่ิม
ผลผลิต ควบคุมคุณภาพ  
• มีฐานข้อมูลทางกายภาพของ
พ้ืนที่ ที่ทันสมัย เช่น ศักยภาพ

• ส่งเสริมการวิจัย และพัฒนา 
เทคโนโลยีการผลิตชีวภาพ  
• ฐานข้อมูลผู้ผลิต ผู้จ าหน่าย 
ผลผลิต เกษตรอินทรีย์ เกษตร 
ปลอดภัย ที่เป็นระบบ มี
หน่วยงาน ที่จัดเก็บ สามารถน่า
มาใช้ ประโยชน์ได้  
• มีการรวมกลุ่ม ตรวจสอบซึ่งกัน
และกัน  
• เข้าถึงแหล่งเงินทุน ระบบ 
ประกันภัย ประกันความเสี่ยง 
 
 

• ส่งเสริมการตลาดและการสร้าง 
ความเชื่อมั่นผู้บริโภค  
• ประชาสัมพันธ์สร้างความม่ันใจ 
ให้ผู้บริโภค  
• สร้างช่องทางการตลาด  
•สนับสนุนการจับคู่ธุรกิจ 
เชื่อมโยง ผู้ผลิตและตลาด  
• ส่งเสริมการค้าขายสินค้า
ล่วงหน้า  
• สนับสนุนการแปรรูปเพ่ือเพ่ิม 
มูลค่า 
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ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง 
แหล่งน้ า พยากรณ์อากาศ ชุดดิน 
สามารถเข้าถึงได้  
• วางแผนการผลิตที่เป็นระบบ 
ไม่ให้ เกิดซัพพลายส่วนเกิน  
• พันธุ์พืช สัตว์ ที่มีคุณภาพ ทน 
สภาพแวดล้อม ให้ผลผลิตสูง 
ต้านทานโรค  
• มีสารชีวภัณฑ์ที่เพียงพอ ไม่ท่า
ลาย สิ่งแวดล้อม (Green 
Production)  
• เพ่ิมศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่ 
ให้เป็นผู้ประกอบการ  
• ให้ความส าคัญแหล่งน้ าที่ใช้ใน 
การผลิต ไม่ปนเปื้อนสารเคมี 
 
5.3 แผนงานพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและมรดกโลก 
 (1) สาระส าคัญ ภาคเหนือมีจุดเด่นด้านอารยธรรมล้านนา และมรดกโลกซึ่งเป็น
ปัจจัย ส าคัญในการดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม จากการแพร่ระบาด
ของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเปลี่ยนไปสู่การ
ท่องเที่ยวแบบ New Normal ดังนั้น ภาคเหนือจึงจ าเป็นต้องพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวให้เหมาะสมกับ
บริบทปัจจุบัน มุ่งเน้นการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพพร้อมทั้งน่าเสนอและต่อยอดเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของ
ภาคเหนือเพ่ือเพ่ิมมูลค่า จากการท่องเที่ยว 
 (2) ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของแผนงาน 
 

ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง 
• พัฒนาทรัพยากร สิ่งแวดล้อม 
และ แหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ
ตาม มาตรฐานระดับสากล  

• สร้างมูลค่าเพ่ิมโดยพัฒนา
บริการ ในรูปแบบใหม่ที่เชื่อมโยง 

• ส่งเสริมการตลาดและ 
ประชาสัมพันธ์  

• ฟ้ืนฟูสืบสานวัฒนธรรมและ ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  
• พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่
เกี่ยวข้อง เพ่ืออ านวยความสะดวก
แก่ นักท่องเที่ยว  
• พัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวและ 
ก าหนดประเภทกลุ่มนักท่องเที่ยว  

กับทุน ทางวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญา ท้องถิ่น  
• ยกระดับคุณภาพการให้บริการ 
ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม • 
พัฒนามาตรฐานการให้บริการ  

• สนับสนุนการเชื่อมโยง
ระหว่าง การท่องเที่ยวและ
กลุ่มธุรกิจอ่ืน ตลอดห่วงโซ่
คุณค่าการ ท่องเที่ยว • สร้าง
การรับรู้และดึงดูดกลุ่ม 
นักท่องเที่ยวที่มีความสนใจ 
เฉพาะด้าน  
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ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง 
• พัฒนาศักยภาพบุคลากรและ
สร้าง เครือข่าย  
 
 
5.4 แผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิต แก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาผู้สูงอายุ และพัฒนา ทักษะ
ฝีมือแรงงาน 
 (1) สาระส าคัญ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ที่เร็วกว่าระดับประเทศ ส่งผล
ให้การ จัดระบบดูแลผู้สูงอายุยังไม่ครอบคลุม เกิดการขาดแคลนแรงงาน รวมถึงปัญหาความยากจนที่
ภาคเหนือก าลังเผชิญอยู่ จึงมีความจ าเป็นที่ต้องด่าเนินการยกระดับคุณภาพชีวิต ส่งเสริมรายได้ พัฒนา
อาชีพของกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ โดยเฉพาะคนยากจนและผู้สูงอายุ ตลอดจนการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน 
เพ่ือรองรับ การพัฒนาตลาดแรงงานในอนาคตของภาคเหนือต่อไป 
 (2) ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของแผนงาน 
 

ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง 
• ส่งเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนา ทักษะอาชีพแก่คน
ยากจนในรูปของ กลุ่มอาชีพ 
และวิสาหกิจชุมชน ตลอดจนการ
เข้าถึงแหล่งเงินทุน  
• พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ
โดยการพัฒนาองค์ความรู้ และ
ส่งเสริม การดูแลผู้สูงอายุให้กับ
ผู้สูงอายุ คนในครอบครัว และ
ชุมชนอย่างมี ส่วนร่วม  
• ส่งเสริมการสร้างรายได้และ
การมี งานท่าของผู้สูงอายุโดย
อบรม พัฒนาอาชีพและส่งเสริม
การน่า ภูมิปัญญาผู้สูงอายุไปใช้
ในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน  
• พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม 
แรงงานให้สอดคล้องกับความ 
ต้องการของตลาดแรงงาน  

• อบรมพัฒนาอาชีพและสร้าง 
เครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชา
สังคม • พัฒนาบุคลากรด้านการ
ดูแล ผู้สูงอายุระยะยาว (Long 
Term Care)  
• ส่งเสริมและสนับสนุนการ
รวมกลุ่ม อาชีพ/กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน เพ่ิม โอกาสในการท่างาน
ให้เกิดการจ้าง งานต่อเนื่อง และ
เข้าถึงแหล่งเงิน ของผู้สูงอายุ  
• พัฒนาความรู้และยกระดับ
ทักษะ แรงงานยกระดับทักษะ
เดิมให้สูงขึ้น (Upskill) และการ
พัฒนาศักยภาพ เสริมทักษะใหม่ 
(Reskill)  

• พัฒนาช่องทางการตลาด
ส าหรับ ผลิตภัณฑ์และบริการทั้ง
แบบ ออนไลน์และออฟไลน์  
• พัฒนาสถานบริการสาธารณสุข 
ให้มีคุณภาพครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
พร้อมน่าเทคโนโลยี สารสนเทศ 
มาใช้ในการบริหารจัดการ  
• พัฒนาช่องทางการตลาด
ส าหรับ ผลิตภัณฑ์และบริการ
ของ ผู้สูงอายุ  
• พัฒนามาตรฐานแรงงาน  

 
5.5 แผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน 
 (1) สาระส าคัญ ภาคเหนือมีภูมิประเทศของพ้ืนที่ตอนบนเป็นที่สูง ภูเขา ป่าไม้ และ
แหล่ง ต้นน้ าล่าธาร โดยเฉพาะพ้ืนที่ป่าไม้ในภาคเหนือตอนบนมีลักษณะเป็นป่าดงดิบ ป่าเบญจพรรณ และ
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ป่าเต็งรัง ผนวกกับพื้นท่ีท้าการเกษตร ท าให้พื้นที่ภาคเหนือกว่าร้อยละ 80 ถูกปกคลุมด้วยพืชพรรณและป่า
ไม้เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งเมื่อเข้าสู่ฤดูแล้งที่ป่าไม้สลัดใบและสิ้นสุดฤดูกาลเก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตร จึงมัก
เกิดไฟป่าขึ้นอยู่บ่อยครั้งจากอากาศที่ร้อน แห้งแล้งและนิ่ง และจากที่เกษตรกรด าเนินการเผาตอซัง เศษ
วัสดุเพ่ือเตรียมพ้ืนที่ ส าหรับท้าการเกษตร ท าให้เกิดหมอกควันแขวนลอยและสะสมอยู่ในบรรยากาศเป็น
ระยะเวลายาวนานสร้างความเสียหายให้แก่เศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนระบบนิเวศของพ้ืนที่ภาคเหนือ
อย่างกว้างขวาง ประกอบกับ ภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ส่งผลให้ปัญหา
หมอกควันทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น 
 (2) ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของแผนงาน 
 

ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง 
• สนับสนุนการประยุกต์ใช้
วิธีการ แก้ไขปัญหาหมอกควันที่
ประสบ ความส าเร็จแล้วใน
หลายพื้นท่ี โดยปรับให้มีความ
เหมาะสมกับวิถีชีวิตของชุมชน  
• ส่งเสริมความรู้/เทคโนโลยีใหม่
เพ่ือเป็นทางเลือกของชุมชน 
พร้อม ส่งเสริมให้เลิกพฤติกรรม
การเผา วัสดุทางการเกษตร  
• พัฒนาองค์ความรู้ด้านเกษตร 
และ ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกไม้ 
เศรษฐกิจที่โตเร็ว สนับสนุนการ 
ปลูกพืชทดแทนการปลูกพืช 
เชิงเดี่ยว  

• พัฒนาระบบโครงสร้าง
เครือข่าย ความร่วมมือการท่า
งานเชิงบูรณาการของหน่วยงาน
และชุมชนที่ เกี่ยวข้องเพ่ือ
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูดูแลป่าไม้ การท่า
เกษตรที่ลดการเผา และ การ
ลาดตระเวนเพื่อป้องปรามผู้ 
ลักลอบฝ่าฝืนกฎหมาย  
• จัดท่าแผนการจัดการและ
ควบคุม การเผาหลังการเก็บ
เกี่ยว • ป้องกันและแก้ไขปัญหา
การบุกรุก ป่า ไฟป่า (จัดชุด
ลาดตระเวน จัดท่า แนวกันไฟ 
สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ ป้องกัน
ไฟ)  
• บังคับใช้ข้อกฎหมายต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องอย่างเข้มงวด จริงจัง 
และ รวดเร็ว  

• ประชาสัมพันธ์ สร้างจิตส านึก 
และความตระหนักรู้ในทุกภาค 
ส่วนเพื่อลดการเผาและร่วมกัน 
เฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไข 
ปัญหาหมอกควันในชุมชน  
• พัฒนาระบบเฝ้าระวังสุขภาพ 
พัฒนาระบบบริหารทาง
การแพทย์ เพ่ือรองรับอุบัติภัย 
หมอกควัน พัฒนาความ เข้มแข็ง
ของชุมชน การให้สุขศึกษาและ 
ประชาสัมพันธ์แก่ประชาชน  
• สร้างระบบรับแจ้งเหตุและ 
ข่าวสาร และแจ้งเตือนการเผา 
ผ่านสื่อออนไลน์และเครือข่าย 
ชุมชน  
• สนับสนุนอุปกรณ์ป้องกัน 
อันตรายจากหมอกควันแก่ 
ประชาชน  
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5.6.    9 นโยบายมุ่งสู่ความก้าวหน้าเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน 
 

นโยบายที่ 1 นโยบายเร่งด่วน 
 เสริมสร้างความเข้มแข็ง ความมั่นใจต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยมุ่งเน้นการ
แก้ปัญหา ความต้องการขององค์กร ด้วยประเด็นเร่งด่วนที่จ าเป็น เพ่ือให้เกิดแรงผลักดันของบุคลากรต่อ
การพัฒนา 
 การด าเนินการ 
 สร้างความเชื่อมั่น ให้กับคนในมหาวิทยาลัย ด้วยการเข้าไปแก้ปัญหาอย่างจริงจัง 
และ “ลงมือท าโดยทันที” โดยกระบวนการขับเคลื่อนแบบมีส่วนร่วมจากประชาคมของมหาวิทยาลัย และ
ให้ความส าคัญกับ “ความเท่าทัน และ การเท่าเทียม” เพ่ือให้เกิดการ“ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ และร่วมกัน
รับผิดชอบ” โดยให้ความส าคัญกับ 3 ประเด็น คือ “การพัฒนาคน การพัฒนางาน และการสนับสนุน
ทรัพยากร” 
 1) การพัฒนาคน : การสร้างขวัญและก าลังใจ 
 หาแนวทาง และสร้างมาตรการในการสร้างเสริมขวัญก าลังใจประชาคมภายในอย่าง
เร่งด่วน เพ่ือให้เกิดพลังและจิตวิญญาณ อันจะส่งผลต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยแบบก้าวกระโดด ดังนี้ 
  - สร้างรูปแบบผลตอบแทนที่สอดคล้องกับผลงานภายใต้มาตรฐานเดียวกัน 
 - ปรับปรุงสวัสดิการ สิทธิประโยชน์ให้ตรงกับความต้องการของประชาคม 
 - สนับสนุนการบรรจุให้ทุนแก่บุคลากรทุกรูปแบบที่เป็น Hands-On และมีความรัก
องค์กร 
 2) การพัฒนางาน : สร้างการท างานร่วมกัน 
พัฒนาแนวทางการปรับปรุงข้อกฎหมายเพ่ือลดข้อจ ากัด อันจะส่งผลต่อการท างานของบุคลากร รวมถึงการ
สร้างความชัดเจนทางกายภาพ การกระจายอ านาจพร้อมความรับผิดชอบ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน 
 - ปรับปรุง ระเบียบ ข้อบังคับ เพ่ือความสะดวกต่อการท างานในทุกภารกิจร่วมกัน 
 - สร้างความชัดเจนทางกายภาพ และการกระจายอ านาจไปพร้อมกับความรับผิดชอบ 
 - ส่งเสริมการสร้างผู้น าแบบก้าวกระโดด (Quantum Leadership) ผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง (Change Agent) 
 3) การสนับสนุนทรัพยากร : สร้างความเข้มแข็ง 
พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่า และมุ่งสร้างให้มีมาตรฐานและความเท่าเทียมบน
พ้ืนฐานความจ าเป็นและความส าคัญ อันส่งผลต่อประชาคม 
 - ปรับปรุงสภาพแวดล้อม ซ่อมบ ารุง จัดหาเครื่องมือ ครุภัณฑ์ เพ่ือการศึกษาที่
เหมาะสม 
 - การจัดสรรงบประมาณบริหารให้เพียงพอและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ พัฒนา BIG 
DATA ของมหาวิทยาลัย และการใช้เทคโนโลยีเพ่ือความแม่นย าสูงไปสู่นวัตกรรม 
 

นโยบายที่ 2 ยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนและการจัดการศึกษา ศตวรรษที่ 21 
 ยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน สร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ ที่มีความเชี่ยวชาญและ
ทักษะตามมาตรฐานสากลตามนโยบายของรัฐบาล สู่บัณฑิตพันธุ์ใหม่ที่เน้นทักษะด้านวิชาชีพที่ใช้ความรู้
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ด้านเทคโนโลยีอย่างชาญฉลาดและแม่นย าสูง เพ่ือป้อนให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานและ
อุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ (New S-Curve) 
 การด าเนินการ :  
 1. การยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน มทร.ล้านนา ในศตวรรษที่ 21 
 สร้างการเปลี่ยนแปลงเพ่ือสร้างความเชื่อมั่น ความมั่นใจแก่ผู้เรียน และสังคม 
ประเทศ ต่อแนวทางการสร้างคนของมหาวิทยาลัย ภายใต้กรอบการขับเคลื่อนการผลิตบัณฑิต Hands-On 
ด้วยกัน 3 ระยะ สู่การมีทักษะ 4 ประการ 
  1) ระยะสร้างแรงจูงใจ : พัฒนาความรู้พ้ืนฐาน และการตระหนักรู้อาชีพ ผ่าน
กิจกรรมที่สร้างสรรค์ 
  2) ระยะฝึกเรียนรู้และทดสอบจากการปฏิบัติ : บูรณาการการเรียนรู้บนพ้ืนฐาน
อาชีพ เพ่ือพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ 
  3) ระยะเน้นย้ าความเป็นมืออาชีพ : สถานการณ์จริง เพ่ือสร้างความพร้อมการเข้าสู่
เวทีการแข่งขัน 
 ทักษะ 4 ประการ ให้เกิดการเรียนรู้ทั้งระบบผ่าน 3 กิจกรรม คือ กิจกรรมสัมพันธ์ 
คิดและเสวนา และรับใช้สังคม 
 1) ทักษะความรู้: สาระหลักความรู้ ทักษะการเรียนรู้บนฐานอาชีพ  
 2) ทักษะอาชีพ: ทักษะที่จ าเป็นต่อการประกอบอาชีพ  
 3) ทักษะศตวรรษท่ี 21: ทักษะเพ่ือการปรับตัวในศตวรรษท่ี 21 และ  
 4) ทักษะประสบการณ์: การได้เรียนรู้บนสถานการณ์จริงที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
 2. การจัดการศึกษาของ มทร. ล้านนา ในศตวรรษที่ 21 
 จัดการศึกษาให้ครอบคลุมทุกมิติของการศึกษา (Multidimensional Education) 
เพ่ือการผลิตบัณฑิตที่สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลก และความต้องการของผู้เรียนในทุกระดับ ทุกช่วง
วัย โดยมีทิศทางการด าเนินการดังนี้ 
 2.1 การจัดการศึกษาระดับต่ ากว่าระดับบัณฑิตศึกษา 
  - ให้ความส าคัญในการสร้างตัวป้อน ด้วยกลไกการพัฒนาโรงเรียนเตรียมวิชาชีพ 
  - สร้างระบบการเรียนการสอนแบบพ่ีเลี้ยง ผ่านเครือข่ายความร่วมมือด้าน
อาชีวศึกษา 
  - การพัฒนาหลักสูตรเดิมและใหม่ให้เป็นสะพานเชื่อมให้กับทุกหลักสูตรที่สามารถ
ให้ผู้เรียนเข้าเรียนได้ 
 2.2 การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและสูงกว่า 
 - พัฒนาหลักสูตรใหม่ที่เน้นการสร้างอาชีพ และตรงความต้องการ ร่วมกับภาคธุรกิจ 
อุตสาหกรรม องค์กร 
 - ส่งเสริม พัฒนา บัณฑิต ให้มีสมรรถนะอาชีพ ที่สามารถถ่ายทอดและวัดผลได้และ
สร้างเครือข่าย 
 - ส่งเสริมให้มีการจัดท าสมรรถนะวิชาชีพร่วมกับสถานประกอบการโดยใช้อาชีพและ
ออกใบรับรอง 
 - พัฒนาหลักสูตร 2 ภาษา เพ่ือขยายฐานการสร้างตัวป้อนจากเครือข่ายต่างประเทศ 
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 2.3 การจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (ด้วยวิธีการเรียนปกติ และวิธี
ออนไลน์) 
 - จัดการศึกษา ด้วยการพัฒนาหลักสูตร Non-Credit Courses แต่เพ่ิมพูนความรู้ใน
สาขาท างานอยู่ (Up-Re Skill) 
 - จัดการศึกษา ด้วยการพัฒนาหลักสูตรครึ่งเวลา (Part-Time Course) ที่สอดคล้อง
กับกรอบคุณสมบัติของ หลักสูตรปริญญาตรี หรือหลักสูตรที่มีการรับรองด้วยใบประกาศนียบัตร 
(Certificate Course) 
 - จัดการศึกษาให้ผู้เรียนได้ศึกษาไปพร้อมกับการท างานภายใต้หลักสูตรอุดมศึกษา
ระยะสั้น กลางและยาวได้ 
 - จัดการศึกษาส าหรับผู้สูงอายุเพ่ือเก็บองค์ความรู้และภูมิปัญญาไว้ให้กับสังคม ยก
ย่อง เชิดชู อย่างมีคุณค่า 
 
นโยบายที่ 3 ยกระดับงานวิจัยและบริการวิชาการ เชิงสหวิทยาการ เพื่อชุมชน สังคม 
 ยกระดับ พัฒนางานวิจัยและการบริการวิชาการเชิงสหวิทยาการ ด้วยการบูรณาการ
ความรู้เชิงสหวิทยาการ และการมุ่งสร้างนวัตกรรมหรือผลิตภัณฑ์ที่สร้างประโยชน์ได้จริง โดยมุ่งเน้นให้เกิด
การพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ชุมชน สังคม ท้องถิ่น ให้เกิดความยั่งยืน มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นที่พ่ึงของ
ชุมชน สังคม ประเทศ อย่างแท้จริง 
 การด าเนินการ 

 1) แนวทางการขับเคลื่อนงานวิจัย: มุ่งน าไปใช้ประโยชน์แก่ เศรษฐกิจ สังคม โดยการ
สร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม และการสร้างสังคมฐานความรู้ บนพื้นฐาน นวัตกรรม และ และองค์ความรู้ ที่
สัมพันธ์และสอดรับประโยชน์กัน โดยมุ่งเน้นให้เกิดความร่วมมือในงานวิจัยระหว่าง ภาคีเครือข่าย ชุมชน 
และมหาวิทยาลัย โดยใช้นักวิจัยเป็นศูนย์กลางของการขับเคลื่อนที่ตอบโจทย์ความต้องการของแต่ละกลุ่ม 
เพ่ือเป็นทิศทางในการพัฒนา อาทิ 
  1.1) วิจัยชุมชน ส่งเสริมให้เกิดการต่อยอดการสร้างอาชีพ เพ่ือการยกระดับรายได้ 
และคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
  1.2) วิจัยภาคอุตสาหกรรม ต้องเกิดนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ เพ่ือใช้ต่อยอดพัฒนา
อุตสาหกรรมสมัยใหม่ 
  1.3) ก่อเกิดการสร้างหน่วยธุรกิจความร่วมมือรูปแบบใหม่ เพ่ือการพัฒนาประเทศ
ร่วมกับภาครัฐ เอกชน 
 2) ส่งเสริม สนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการวิจัย : มุ่งให้นักวิจัยสามารถขับเคลื่อน
งานวิจัย อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยให้มหาวิทยาลัยเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการด าเ นินงาน
ของนักวิจัย อาทิ 
  2.1) การพัฒนาข้อกฎหมาย เพ่ือสนับสนุนการวิจัยให้เกิดความยืดหยุ่น เกิดการบูร
ณาการระหว่างศาสตร์ 
 2.2) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สภาวะแวดล้อม และระบบส่งเสริมการวิจัย ที่ช่วย
ให้นักวิจัยสามารถพัฒนางานวิจัยเพื่อสามารถแข่งขันในเวทีระดับชาติและนานาชาติ 
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 2.3) การจัดหาทรัพยากรวิจัยและความร่วมมือ ของภาคการผลิตและบริการเพื่อสร้าง
ความเข้มแข็ง 
 2.4) การส่งเสริมภาพลักษณ์การวิจัย ให้เกิดการสร้างผลกระทบจากผลงานวิจัย ให้
เป็นที่ประจักษ์ 
 3) การพัฒนาระบบสร้างนักวิจัย: มุ่งให้เกิดการพัฒนา สร้างนักวิจัย อย่างเป็นระบบ 
ที่เหมาะสมกับนักวิจัยในแต่ละระดับ โดยแสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงงานวิจัยกับต าแหน่งทางวิชาการ สร้าง
วัฒนธรรมเกี่ยวกับการวิจัยที่เชื่อมโยงกับการศึกษาและต าแหน่งทางวิชาการ และจัดให้มีการสนับสนุน
ภายใต้กองทุนส่งเสริมการวิจัย ดังนี้ 
  3.1) จัดสรรเงินอุดหนุนในการส่งเสริม คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือ
การผลิตผลงานดีเด่น ผลงานริเริ่มสร้างสรรค์ และผลงานที่สร้างคุณประโยชน์ต่อวงการวิจัยและวิชาชีพ 
 3.2) จัดสรรเงินจากกองทุนฯ เป็นรางวัลยกย่อง เชิดชูเกียรติ คณาจารย์และบุคลากร
ที่มีผลงานการศึกษา ค้นคว้า วิจัย การสร้างสรรค์นวัตกรรม สื่อและเทคโนโลยี ที่เป็นประโยชน์ต่อวง
การศึกษาและวิชาชีพในทุกสาขา 
 3.3) ให้กองทุนฯ เป็นแหล่งกลาง ในการระดมทุนจากภายในและภายนอกประเทศ 
เพ่ือการพัฒนางานวิจัย 
 3.4) ส่งเสริมและสนับสนุนการแลกเปลี่ยน คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษากับ
บุคลากรวิชาชีพระหว่างหน่วยงานทางการศึกษาและสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 3.5) สนับสนุนการเพิ่มพูนต าแหน่งทางวิชาการและการเลื่อนระดับ ให้คณาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษา ด้วยผลงานวิจัยสร้างสรรค์ 
 การพัฒนางานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย : “ครูอาจารย์ได้สอน นักศึกษาได้ฝึก 
สังคม ชุมชนได้ประโยชน์” 

 1) แนวทางการขับเคลื่อนงานบริการวิชาการ: มุ่งให้เกิดการท างานด้านบริการ
วิชาการท่ีสามารถ 

 1.1) แก้ข้อสงสัย ข้อปัญหา แก่หน่วยงาน ผู้ประกอบการ สังคม ชุมชน ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 1.2) สร้างรายได้ ลดค่าใช้จ่าย สร้างอาชีพ สร้างองค์ความรู้ แก่คนในชุมชน ท้องถิ่น 
 1.3) สร้างการเรียนรู้ การยกระดับปรับปรุงงาน ผ่านกระบวนการท างานด้านบริการ
วิชาการเชิงพื้นที ่
 1.4) สร้างรายได้ สร้างองค์ความรู้ สร้างผลงานวิชาการ แก่บุคลากรและมหาวิทยาลัย 
 1.5) สร้างคลังความรู้ คลังผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือการบริการวิชาการแก่มหาวิทยาลัยอย่าง
ครบวงจร 
 1.6) ยกระดับ งานบริการวิชาการ สู่ งานวิชาการรับใช้สังคม อย่างมีคุณภาพ 
  
 
2) ส่งเสริม สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการบริการวิชาการ : ให้สามารถขับเคลื่อนงานบริการวิชาการท่ีดียิ่งขึ้น 
 2.1) พัฒนาข้อกฎหมายเพ่ือให้เกิดความยืดหยุ่นและเกิดการบูรณาการระหว่าง
ศาสตร์และหน่วยงาน 
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 2.2) สนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการ ส าหรับการบริการวิชาการ ที่อยู่ใน
รูปแบบของการด าเนินกิจกรรม หรือการให้บริการเครื่องมือ ภายใต้แนวทางและทิศทางการบริการวิชาการ
ที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
 2.3) การส่งเสริมภาพลักษณ์การบริการวิชาการและการสร้างผลกระทบจากผลงาน
ให้เป็นที่ประจักษ์ 
 
นโยบายที่ 4 มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ 
 พัฒนาเสริมสร้างสภาพแวดล้อมทางวิชาการ เพ่ือส่งเสริมการเป็นแหล่งเรียนรู้
ต้นแบบส าหรับการศึกษาตลอดชีวิต รวมถึงการสืบสาน ท านุศิลปะ วัฒนธรรมและการอนุรักษ์สิ่ งแวดล้อม 
เพ่ือรองรับและเกิดความเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง มุ่งสู่บทบาทของการเป็นสถานที่แห่งการเรียนรู้ เพ่ือ
รองรับการเรียนรู้ของผู้เรียนในรูปแบบใหม่ 
 การด าเนินการ 
 ใช้รูปแบบของการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ “สร้างสรรค์และมีชีวิต” ให้เกิด 2 ลักษณะ คือ 
แหล่งเรียนรู้บนโลกความจริง (Social Lab) : ส่งเสริมให้เกิดการด าเนินการสร้างแหล่งเรียนรู้ และพ้ืนที่
เรียนรู้ ผ่านการใช้ชุมชน ของแต่ละพ้ืนที่ และแหล่งเรียนรู้เสมือน (Virtual Lab) : ส่งเสริมให้เกิดการ
ด าเนินการสร้างแหล่งเรียนรู้ หรือพ้ืนที่เรียนรู้ ผ่านการใช้เทคโนโลยี 
แนวทางการการพัฒนา 3 ระยะ : “สนับสนุน ต่อเติม เสริมฝัน” 
 1. สนับสนุน : สนับสนุน เครื่องมือ อุปกรณ์ และงบประมาณ เพ่ือการสร้างแหล่ง
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับ อัตลักษณ์และความต้องการของประชาคมในแต่ละพ้ืนที่ เพ่ือดึงดูดให้เกิดพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ที่ดี 
 2. ต่อเติม : ยกระดับพัฒนาแหล่งเรียนรู้ อาทิ การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของแต่ละพ้ืนที่
มหาวิทยาลัย สู่การเป็นศูนย์ความเป็นเลิศ ศูนย์ธุรกิจความร่วมมือ ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เป็นต้น 
 3. เสริมฝัน : การพัฒนายกระดับ ให้เป็นอุทยานแห่งการเรียนรู้  ที่มีชื่อเสียง
ระดับประเทศที่สามารถพัฒนาบุคลากร ให้ตอบสนองความต้องการของประเทศ ภายใต้บริบทการเป็น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา อาทิ อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี อุทยานศิลปวัฒนธรรม
ล้านนา และอุทยานการเกษตร เป็นต้น และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้
ภายในมหาวิทยาลัยอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา เป็นไปตาม
ความต้องการและเหมาะสมกับบริบท อัตลักษณ์พ้ืนที่ บนพ้ืนฐานของการสร้างแหล่งเรียนรู้แบบมีชีวิตและ
สร้างสรรค์ เพ่ือพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใต้แนวคิด : แหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมกับอัตลักษณ์พ้ืนที่ “1 พ้ืนที่ 1 
ต้นแบบ” 
 1) เชียงราย : ด้านการบริหารจัดการธุรกิจเพ่ือรองรับการขยายตัวด้านการค้าและ
การบริการ 
 2) เชียงใหม่ : ด้านการสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์และต้นแบบการพัฒนา
สังคมชุมชนที่ทันสมัย 
 3) ล าปาง : ด้านเกษตรอุตสาหกรรมเกษตรและการสร้างสมาร์ทฟาร์มแหล่งเรียนรู้
การท าวิจัยทางด้านอาหารสุขภาพพันธุกรรมพืชและการจัดการเกษตรภายใต้แนวคิดของศาสตร์ของ
พระราชา 
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 4) ตาก : ด้านเทคโนโลยีและการจัดการรองรับการเป็นพ้ืนที่ขยายตัวของเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ 
 5) น่าน : ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 
 6) พิษณุโลก : ด้านการพัฒนาการท าเกษตรปลอดภัย 
 
นโยบายที่ 5 พัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 
 พัฒนาคุณภาพชีวิต ยกระดับศักยภาพบุคลากร ไปพร้อมกับการเสริมสร้างความ
ร่วมมือ ความสามัคคี ความเท่าเทียมและขวัญก าลังใจ เพ่ือการสร้างสุขให้แก่บุคลากรในมหาวิทยาลัยแบบ 
Win-Win เพ่ือมุ่งให้การพัฒนาและการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย สามารถประสบความส าเร็จ บรรลุเป้าหมาย
ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 การด าเนินการ 
 สร้างระบบกลไกเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต ยกระดับศักยภาพบุคลากร ไปพร้อมกับ
การสร้างความร่วมมือโดยมีเป้าหมายให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตดีทุกมิติ “สุขภาพกาย สุขภาพใจ 
ความส าคัญต่อสังคม และสภาพแวดล้อม” 
 แนวทางการมุ่งสร้างคุณภาพชีวิตบุคลากรในมหาวิทยาลัย 
 1) ค่าตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ : ค่าตอบแทนตามข้อก าหนดกฎหมาย 
เหมาะสมและเกิดความเท่าเทียม 
 2) ความก้าวหน้าและความมั่นคงในการท างาน : จัดท าเส้นทางการเติบโตของแต่ละ
สายงานอย่างชัดเจนและพัฒนาระบบกลไกส่งเสริมที่เหมาะสม 
 3) สภาพการท างานที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพที่ดี : ปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ก าหนดมาตรฐานส่งเสริมสุขภาพ 
 4) ให้โอกาสในการพัฒนาศักยภาพ : ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคคลทั้งใน
ระยะสั้นระยะยาวอย่างต่อเนื่อง 
 5) บูรณาการทางสังคมหรือการท างานร่วมกัน :สร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมให้เกิดการ
ท างานร่วมกันอย่างสม่ าเสมอ 
 6) เสริมสร้างงานที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสังคม : ส่งเสริมให้บุคลากรได้ท าประโยชน์
และรับผิดชอบต่อสังคม 
 แนวทางการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในมหาวิทยาลัย 
 1. ส่งเสริมให้มีแผนพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ที่สอดคล้องกับความต้องการพัฒนาของคณาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษาและมหาวิทยาลัย รวมทั้งจัดให้มีการติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ 
   1.1 แผนพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาระยะสั้น: เร่งรัดการ
พัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาทุกพ้ืนที่ ให้มีโปรแกรมเชิงรุกในการพัฒนาตนเอง เพ่ือสร้าง
คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการจัดการศึกษา ให้ได้มาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ และ
สามารถจัดการศึกษาได้อย่างทันสมัย 
   1.2 แผนพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาระยะยาว พัฒนา
คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาทุกพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง ให้สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็น (Need 
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Assessment) อย่างแท้จริงและเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ ภารกิจของคณาจารย์และบุคลากรทาง
การศึกษา และตามความต้องการของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลการ
พัฒนาสู่ระบบพิจารณาความดีความชอบที่โปร่งใส 
 2. สร้างกลไกและแรงจูงใจให้บุคลากรที่ท าตามพันธกิจภารกิจและเป้าหมายของ
องค์กรไปสู่ความส าเร็จตามขีดความสามารถ ศักยภาพ (องค์กรต้องรักษาคนดีคนเก่งรับผิดชอบต่อสังคมให้
อยู่อย่างมีศักดิ์ศรีและมีความสุข) 
  2.1 ศึกษาเกณฑ์มาตรฐานในการปฏิบัติภารกิจของคณาจารย์และบุคลากรทางการ
ศึกษาตามมาตรฐานสากล 
  2.2 พัฒนาระบบค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์ อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับ
สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ 
 3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ได้ศึกษาต่อใน
ระดับท่ีสูงขึ้นทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
 4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ท าการวิจัย บริการ
วิชาการ เพื่อการสร้าง องค์ความรู้ใหม่ท่ีหลากหลาย และเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ โดยการสนับสนุน
ผ่านกองทุนส่งเสริมการวิจัย 
 5. สนับสนุนให้คณาจารย์ สร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ เพ่ือเพ่ิมพูนต าแหน่งทาง
วิชาการของคณาจารย์ และสนับสนุนให้บุคลากรทางการศึกษา จัดท าปริมาณงาน เพ่ือเลื่อนระดับต าแหน่ง
งานที่สูงขึ้น ดังนี้ 
  5.1 จัดตั้งกองทุนส่งเสริมการจัดท าผลงานทางวิชาการและปริมาณงานในทุกพ้ืนที่
อย่างเป็นธรรม 
  5.2 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการท าผลงานทางวิชาการและปริมาณงาน ที่
เหมาะสมและพอเพียง 
 6. สนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกันของคณาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษาทุกพ้ืนที่ รวมทั้งเครือข่ายการเรียนรู้ภายนอกและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 7. ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งส่วนงานหรือหน่วยงาน เพ่ือการพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษา อาทิ ศูนย์พัฒนานวัตกรรมศาสตร์และศิลป์ทางการสอน ศูนย์พัฒนาสื่อวิชาการ
มหาวิทยาลัย ศูนย์พัฒนาบุคลากร เป็นต้น เพ่ือก่อเกิดการพัฒนาศักยภาพเพ่ือการปฏิบัติหน้าที่ได้ตาม
ภารกิจ และบทบาทหน้าที่ของมหาวิทยาลัยอย่างสมบูรณ์ 
 
นโยบายที่ 6 การบริหารจัดการที่เข้มแข็งและยั่งยืน 
 จัดโครงสร้างการบริหารที่ดีและทันสมัย ภายใต้หลักธรรมาภิบาล และแนวคิด 
“ผลประโยชน์องค์กรเป็นที่ตั้ง” ในการบริหารทั่วทั้งองค์กร เพ่ือการปรับตัวให้อยู่รอดบนสถานการณ์
ของการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปอย่างรวดเร็วและก่อเกิดความสมดุลในการบริหารงานอันจะส่งผลต่อแนว
ทางการพัฒนามหาวิทยาลัยในทุกๆ มิติ ให้ดียิ่งขึ้นไป 
 การด าเนินการ 
 ด าเนินการภายใต้ความสมดุลของ หลักการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และ
หลักการบริหารจัดการที่ดี 
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หลักการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance)  
(1) สภามหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพ  (1) ถูกต้องตามกฎหมาย  
(2) ทีมผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพ  (2) โปร่งใส  
(3) ระบบพัฒนาบุคลากรคุณภาพ  (3) ความเสมอภาค  
(4) การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม  (4) ภาระรับผิดชอบ  
(5) กลไกการประสานงานประสิทธิภาพ  (5) ความรับผิดชอบ  
 
 โดยใช้หลักการบริหารงาน 3 ประการ คือ 1.เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลก าไร 2.
การพัฒนามหาวิทยาลัยต้องตั้งอยู่บนหลักการของข้อมูลวิชาการ เชิงพ้ืนที่ และ 3.ให้ความส าคัญกับ
บุคลากรทุกระดับ ดังนี้ 
1) มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลก าไร 
การบริหารงบประมาณ : ต้องด าเนินการภายใต้แนวทางของการใช้งบประมาณที่มีประสิทธิภาพ โดย
ค านึงถึง “การใช้จ่ายอย่างเหมาะสมคุ้มค่า” และ “สามารถหารายได้เพ่ือพ่ึงพาตนเอง” 
 1.1) การใช้จ่ายอย่างเหมาะสมคุ้มค่า : ใช้กลไกของคณะกรรมการบริหารงาน
มหาวิทยาลัย (CEO) ในการจัดท าเกณฑ์ความคุ้มค่าและสร้างระบบตรวจสอบที่ดี เพ่ือสร้างแบบแผน
ในการด าเนินการ โดยเน้นความส าคัญกับแนวคิด Unit Cost, Sharing Resource เพ่ือก่อเกิดความ
เสมอภาคและได้มาตรฐานทุกระดับ 
 1.2) การหารายได้เพ่ือพ่ึงพาตนเอง : ให้ความส าคัญกับการด าเนินการบริหาร 
จัดการทรัพยากรที่มี ให้สามารถสร้างมูลค่า สร้างประโยชน์ ในเชิงรายได้ ให้เพ่ิมมากยิ่งข้ึน โดยต้องท า
การวิเคราะห์จุดแข็งและความสามารถในการหารายได้ ในรูปแบบของการลงทุนต่างๆ ผ่านการใช้
ทรัพยากรของมหาวิทยาลัย 
 
กลยุทธ์การพัฒนาระบบบริหารงบประมาณให้เกิดความคล่องตัว คุ้มค่า และโปร่งใส่ 
 1. พัฒนาระบบก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน เพ่ือการปรับปรุง
แผนงาน แผนคน และแผนงบประมาณ พร้อมจัดท ารายงานประเมินผลการปฏิบัติงานต่อสภา
มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง 
 2. จัดท างบดุลของมหาวิทยาลัย เขตพ้ืนที่ และหน่วยงานส าคัญๆ ที่หารายได้ 
เพ่ือน าไปใช้ในการก าหนดทิศทาง การบริหารแผนงาน แผนคน แผนงบประมาณ ทั้งมหาวิทยาลัย เพ่ือ
สะท้อนการพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบ 
 
 3. ให้มีการสะสมงบประมาณของหน่วยงาน และน าเงินสะสมของมหาวิทยาลัย
หรือหน่วยงานมาใช้ ในการสร้างความสามารถ และศักยภาพอย่างเป็นระบบ ตามทิศทางนโยบาย 
ภายใต้การก ากับของสภามหาวิทยาลัย 
 4. จัดท าและจัดสรรงบด าเนินการของค่าใช้จ่ายต่อหน่วย (Unit Cost) เพ่ือ
สะท้อนการบริหารจัดการงบประมาณในแต่ละสาขารายวิชา รวมถึงหลักสูตรรายวิชา โดยเน้นกลไกใน
การสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands-on) 
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 5. ปรับปรุงระเบียบการเก็บค่าบ ารุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา ที่
สะท้อนถึงการจัดการเรียน การสอนที่เน้นการสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands-on) โดยใช้ Full Time 
Equivalent Student (FTES) เป็นเกณฑ์ 
 6. จัดสรรงบประมาณเฉพาะส่วนเพ่ือพัฒนาด้านการเรียนการสอนเพ่ือการสร้าง
บัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands-on) ในการสร้างนวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ที่ตอบโจทย์ ชุมชน สังคม 
ประเทศชาติ เป็นหลัก 
 7. จัดสรรงบประมาณเฉพาะส่วนให้กับหน่วยงานที่สามารถสร้างรายได้ให้กับ
มหาวิทยาลัยทั้งในรูปแบบเงินรายได้ ชื่อเสียง รวมถึงการยกระดับชุมชน สังคม ตลอดจนกลไกการ
สร้างแรงจูงใจในการสร้างงานของหน่วยงาน 
 8. สร้างกลไกลดความเลื่อมล้ าด้านการจัดการศึกษาของทุกพ้ืนที่เพ่ือสร้างความ
เข้มแข็งให้กับทุกพ้ืนที่และลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครอง 
 

แนวคิด การปรับกลไกเพื่อประสิทธิภาพการจัดสรรงบประมาณตามเป้าหมาย 
จัดสรรการด าเนินการออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนกลาง และ ส่วนพื้นที่ โดยในระดับส่วนพื้นที่จะใช้กลไก
การบริหารของคณะกรรมการพ้ืนที่ในการร่วมจัดท าแผนยุทธศาสตร์พ้ืนที่ แผนพัฒนาพ้ืนที่ระยะ 4 ปี 
งบประมาณประจ าปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของพ้ืนที่ และในระดับส่วนกลางจะใช้กลไกการ
บริหารโดย คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (CEO) คณบดี/ผู้อ านวยการ ในการพิจารณากลั่นกรอง 
ประสานงาน บูรณาการ นโยบาย และแผนการบริหารของคณะและวิทยาลัย โดยเปิดโอกาสให้
ประชาคมได้มีส่วนร่วม เพ่ือจัดท าเป็นแผนบริหารมหาวิทยาลัยในภาพรวมเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
 
2) การพัฒนามหาวิทยาลัยต้องตั้งอยู่บนหลักการของข้อมูลวิชาการเชิงพื้นที่ ด้วยแนวทาง 6 ป : 
“ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด ประสานงาน ประชาสัมพันธ์ และเป็นปัจจุบัน” 
 1. ใช้กระบวนการเสวนาและเวทีประชาชนเพ่ือหยิบยกประเด็นความรู้ความเข้าใจ 
ข้อกังวล และประเด็นสาธารณะมาปรึกษาหารือกับบุคลากรในแต่ละภาคส่วน เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ
ยิ่งขึ้นและรับฟังข้อคิดเห็นพร้อมทั้งจัดเก็บข้อมูล ส าหรับใช้ประกอบการตัดสินใจในการบริหารมหาวิทยาลัย 
หรือจัดท าแผนยุทธศาสตร์พื้นที่ 
 2. ใช้กระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วม โดยให้ผู้มีส่วนได้เสียในการเสนอแนะ
รูปแบบการบริหารมหาวิทยาลัย โดยเปิดให้มีตัวแทนผู้มีส่วนได้เสีย และภาคีเครือข่ายในการมีโอกาสเข้ามา
มีส่วนร่วมในการรับทราบข้อมูล น าเสนอความคิดเห็น ร่วมก าหนดทิศทางและร่วมมือในการด าเนินกิจกรรม
ต่างๆ เพื่อท าให้เกิดความยอมรับของบุคลากรในองค์กร 
 3. ใช้กระบวนการเวทีผู้เชี่ยวชาญ ในการหารือ ก าหนดวิธีการเฉพาะทางในการหาวิธี
ปฏิบัติที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหาต่างๆ เพ่ือน าไปสู่การก าหนดนโยบาย หรือ แผนปฏิบัติงานต่อสาธารณะ ที่
เป็นประโยชน์ที่สุดต่อพ้ืนที่ 
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3) ให้ความส าคัญกับบุคลากรทุกระดับ ด้วยแนวคิดกระบวนการขับเคลื่อน 4 ประการคือ 
1. การคัดเลือกคนเก่ง รักองค์กร (Recruit) 
 1.1 ให้ความส าคัญต่อการคัดเลือกบุคลากรจากผู้มีประสบการณ์ในภาคการ

ผลิต/อุตสาหกรรม 
 1.2 ให้ความส าคัญต่อการคัดเลือกบุคลากร โดยเฉพาะการเป็นผู้ที่ก าลังศึกษา

ต่อและมีโครงการศึกษาวิจัยในภาคการผลิต/อุตสาหกรรม 
 1.3 ให้ความส าคัญในการคัดเลือกบุคลากรจากโครงการนักศึกษาหนึ่งต าบลหนึ่ง

ทุน (ODOS) และนักศึกษาเรียนดีให้ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท-เอกเพ่ือเพ่ิมจ านวนบุคลากรให้มี
คุณวุฒิที่สูงขึ้น 

2. การธ ารงไว้ซึ่งบุคลากรคุณภาพในระบบ (Retain) 
 2.1 ผลักดันในการออกข้อบังคับและระเบียบของการก าหนดต าแหน่งวิชาการ
ด้านบริการวิชาการและรับใช้สังคมให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยพร้อมทั้งส่งเสริมการก าหนด
ต าแหน่งในรูปแบบเดิมอย่างต่อเนื่อง 
 2.2 จัดให้มีการสร้างความเข้าใจบริบทองค์กร ภาคีเครือข่ายที่ท างาน และ
วัฒนธรรมองค์กร 
 2.3 สร้างกลไกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถ่ายทอดองค์ความรู้และทักษะของผู้มี
ประสบการณ์ตรง (Shadow) เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ในด้านการสอนบัณฑิตนัก
ปฏิบัติ 
 2.4 ส่งเสริมการฝังตัวในสถานประกอบการทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
 2.5 ส่งเสริมการท าวิจัยร่วมภาคผลิต/อุตสาหกรรม/โครงการหลวง/โครงการ
พระราชด าริ เพ่ือตอบโจทย์ให้ตรงกับเป้าประสงค์ของการเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพ่ือชุมชน 
 2.6 สร้างกลไกการประเมินผลงาน แนวปฏิบัติเพื่อผลงานวิชาการ และการ
ประเมินผลความดีความชอบ 
3. การรักษาองค์ความรู้การถ่ายความความเป็นนักปฏิบัติจากผู้อาวุโส (Retired) 
 ใช้ระบบครูพ่ีเลี้ยงอาวุโส เพ่ือการถ่ายทอดองค์ความรู้และทักษะจากผู้มี
ประสบการณ์เชิงนักปฏิบัติ สู่บุคลากรรุ่นใหม่ เพ่ือธ ารงไว้ซึ่งองค์ความรู้ที่ดีอย่างต่อเนื่องแบบรุ่นสู่รุ่น 
เพ่ือสร้างความต่อเนื่องของการเป็น “มหาวิทยาลัยนักปฏิบัติมืออาชีพ” แบบยั่งยืน 
4. การสร้างความภาคภูมิใจ ให้บุคลากร (Reward) 
 สร้าง เวทียกย่อง สร้างความภูมิภาคภูมิใจให้แก่บุคลากร เพ่ือกระตุ้นให้บุคลากร 
เกิดความรัก ความภาคภูมิใจที่ได้ท างานเพ่ือมหาวิทยาลัย และช่วยดึงดูดรักษาคนเก่งให้อยู่กับองค์กร
ต่อไปก่อเกิดการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี เพ่ือให้องค์กรบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในระยะยาว
ต่อไป 
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นโยบายที่ 7 สร้างเสถียรภาพทางการเงิน 
 สร้างความเข้มแข็งให้มหาวิทยาลัย โดยใช้ความเข้มแข็งทางการศึกษา ในการสร้าง
รายได้และมูลค่าองค์กร ภายใต้การบริหารสินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือก่อเกิดความมีเสถียรภาพทาง
การเงิน (Financial Stability) อย่างยั่งยืน 
 การด าเนินการ 
 ด าเนินการพัฒนากระบวนการเพ่ิมประสิทธิภาพ โดยใช้โมเดล “การบริหารจัดการ
และการหารายได้ โดยการใช้การศึกษาเป็นตัวน า” ภายใต้การค านึงถึงปัจจัยของ การรักษาเงินรายได้จาก
ภายนอก และ การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภายในที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือสร้ างความมั่นคง และ
สร้างความพร้อมต่อโอกาสในการสร้างสรรค์หาแนวทางการเพ่ิมรายได้ให้แก่มหาวิทยาลัยในอนาคต 
 1. สร้างช่องทางการหารายได้เพิ่ม: ส่งเสริมและสร้างกลไกในการหารายได้
เพิ่มจากการด าเนินงานต่าง ๆ ดังนี้ 
 1) การสร้างช่องทางการรายได้จากภายนอก 
สร้างมาตรการ พัฒนากลไก อย่างเร่งด่วน เพ่ือกระตุ้น การสร้างคน (ส่งเสริม พัฒนา นักวิจัย นัก
บริการวิชาการ) เพื่อก่อเกิด การสร้างงาน (กฎระเบียบที่ส่งเสริม ยืดหยุ่นต่อบุคลากร เพื่อสร้างงาน) 
อย่างต่อเนื่อง อาทิ 
 1) การออกมาตรการกระตุ้นบุคลากร เข้าหาแหล่งทุน แหล่งงบประมาณจาก
ภายนอกโดยการสนับสนุน การด าเนินการจากมหาวิทยาลัย อาทิ การเข้าไปมีส่วนร่วมในโครงการ
ภาครัฐขนาดใหญ่ เพื่อการพัฒนาประเทศ 
 2) การจัดกิจกรรมหรือโครงการที่มีความสามารถเพ่ิมรายได้ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมุ่งเน้นรายได้จากการให้บริการวิชาการ การวิจัย การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม และการสร้างรายได้จากนวัตกรรม งานสร้างสรรค์และสิ่งประดิษฐ์ และอ่ืนๆ เช่น การ
พัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ จากงานวิจัยสู่อุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์ รายได้จากทรัพย์สินทางปัญญา 
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เป็นต้น 
 2) การพัฒนาปรับปรุงการหารายได้จากภายใน 
 2.1 ด าเนินการ “บริหารจัดการเงินรายได้” โดย “การจัดตั้งกองทุน นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์” ผ่านการจัดสรรงบประมาณ ร้อยละ 5 ของงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย ส าหรับ
การจัดตั้งกองทุนเพ่ือใช้พัฒนาศักยภาพของกระบวนการเรียนการสอนแบบ Hands-On แก่อาจารย์
และนักศึกษา เพ่ือก่อเกิดการพัฒนานวัตกรรมสร้างสิ่งประดิษฐ์ น ามาซึ่งผลผลิต ที่สามารถสร้างโอกาส 
สร้างรายได้  สร้างชื่อเสียง ให้แก่มหาวิทยาลัย อย่างมั่นคงและยั่ งยืน ตอบสนองการเป็น
สถาบันอุดมศึกษาท่ีมุ่งพัฒนาคน พัฒนางาน โดยใช้วิชาการอย่างแท้จริง 
 2.2 ด า เนินการ “วิ เคราะห์ต้นทุน ความเสี่ ยง” ของการลงทุนภายใน
มหาวิทยาลัยและก าหนดแหล่งที่มาของรายได้ท่ีแท้จริง เพ่ือให้ได้ซึ่งข้อมูลผลศักยภาพที่แท้จริง ส าหรับ
การจัดหาแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย ให้เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด อันส่งผลต่อ การเพ่ิมช่องทาง สร้างโอกาสต่อ การหารายได้ให้แก่มหาวิทยาลัย อย่างเหมาะสม
ในอนาคต อาทิ 
 - การวิเคราะห์พ้ืนที่ศักยภาพ Research Commercialization 
 - การต่อยอดพัฒนางานฟาร์มสร้างแหล่งเรียนรู้ 
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 - สร้างระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) เพ่ือการพัฒนาการศึกษา
สมัยใหม่ส าหรับคนทุกช่วงวัย 
 - พัฒนาแนวทางการใช้วัสดุฝึกให้เกิดการสร้างรายได้ เพ่ือก่อเกิดการไหลเวียน
ของเงินในระบบเร็วขึ้น 
 - การพัฒนาขยายโรงเรียนเตรียมฯ หรือการขยายหลักสูตร 2 ภาษา ทุกช่องทาง
การเรียนรู้ 
 2. ลดรายจ่าย โดยให้คนในองค์กรตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า 
อย่างเป็นระบบตามแผนการด าเนินการ 
 1) จัดท าแผนการลดรายจ่าย โดยการสร้างโมเดลเพ่ือการวิเคราะห์ พิจารณา
โครงการหรือกิจกรรมใดๆ ให้เกิดความเหมาะสมที่สุดกับทิศทางของการพัฒนา โดยแต่ละโครงการ
หรือกิจกรรมที่จะด าเนินการจะต้องจัดท าแผนงานให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการบริหารงานที่
สอดคล้องกับแนวทางการด าเนินการของมหาวิทยาลัย ภายใต้กรอบงบประมาณที่เหมาะสม อันส่งผล
ต่อเงินเหลือจ่ายและเงินสะสมที่เพ่ิมข้ึนของมหาวิทยาลัย 
 2) จัดกิจกรรมหรือโครงการ ที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการลดรายจ่าย 
ได้อย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เน้นความประหยัดและการใช้ทรัพยากรร่วมกัน เพ่ือสร้างแนว
ปฏิบัติและวัฒนธรรมองค์กรที่ดี อาทิ การออกมาตรการประหยัดพลังงาน การสนับสนุนการสร้างและ
พัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการลดค่าใช้จ่ายของมหาวิทยาลัย (อาทิ Solar Roof) การใช้ระบบ E-Office 
อย่างจริงจัง เป็นต้น 
 3) การก าหนดค่าเป้าหมาย (ร้อยละ) ในการลดค่าใช้จ่ายงบประมาณในงบ
ด าเนินงานหรืองบรายจ่ายอื่นที่หน่วยงาน สามารถที่จะลดทอนงบประมาณได้แต่ยังคงไว้ซึ่ง
ประสิทธิภาพของการท างาน 
 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการเงินให้เกิดประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการเงินให้มีประสิทธิภาพและมีทิศทางมากยิ่งขึ้น โดยเน้นให้เกิดการใช้
งบประมาณเพ่ือก่อเกิดการท างานให้เพ่ิมมากขึ้น โดยสร้างแนวทางการปรับการบริหารงบประมาณ
เพ่ือการเพ่ิมประสิทธิภาพและก่อเกิดประสิทธิผล ภายใต้การก ากับติดตาม ดังนี้ 
 

1. แนวทางการบริหารงบประมาณ 2. แนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณ 

1) งบบุคลากร 50% --  
2) งบด าเนินงาน 25% --  
3) งบลงทุน 10%  
4) งบอุดหนุน 7.5% ++  
5) งบรายจ่ายอื่น 7.5% ++  

1) ไตรมาสที่ 1 ด าเนินการเบิกจ่าย 33%  
2) ไตรมาสที่ 2 ด าเนินการเบิกจ่าย 22%  
3) ไตรมาสที่ 3 ด าเนินการเบิกจ่าย 21%  
4) ไตรมาสที่ 4 ด าเนินการเบิกจ่าย 24%  
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นโยบายที่ 8 สร้างเครือข่ายและขยายพันธมิตร 
 สร้างเครือข่ายและขยายพันธมิตรความร่วมมือทุกระดับ ทั้งภายใน ภายนอก 
และสากล โดยมุ่งเน้นให้มีความครอบคลุม กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้องมหาวิทยาลัย เพื่อการ
ระดมทรัพยากร และการพัฒนาตัวเองแบบก้าวกระโดด ให้สามารถต่อสู้กับการแข่งขันที่สูงขึ้นได้อย่าง
เข้มแข็ง 

 การด าเนินการ 
 สร้างเครือข่าย และขยายพันธมิตร ทางการศึกษา โดยมุ่งให้ทุกภาคส่วนมีส่วน
ร่วมต่อการขับเคลื่อน พัฒนาการศึกษา ในลักษณะของการขับเคลื่อนโดยใช้ การศึกษาเคลื่อนที่ 
(Academic Mobility) ให้เข้าถึงทุกภาคส่วนของเครือข่าย เพ่ือเป็นการสร้างความเข้มแข็งต่อ การ
ขับเคลื่อนเชิงพ้ืนที่ (Areas Base) และเป็นการตอบสนองความต้องการของสังคมทุกภาคส่วนอย่าง
แท้จริง 
 1. สร้างกลไกการเสริมประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของผู้บริหารคณะท างาน
และหุ้นส่วนพันธมิตร 
 2. สร้างสรรค์ พัฒนา วัตถุประสงค์และกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยและเครือข่าย
ให้ชัดเจนเพื่อการพัฒนาร่วมกัน 
 3. ก าหนดกลไกสร้างระบบจูงใจและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพ่ือการ
บรรลุผลประโยชน์ร่วมกัน 
 4. พัฒนากลไกการบริหารจัดการเครือข่ายอย่างต่อเนื่องเพ่ือประสิทธิภาพผลต่อ
มหาวิทยาลัย 
 5. ยกระดับองค์ความรู้และความก้าวหน้าของนวัตกรรมเพ่ือการถ่ายทอด 
ภายใต้ของการใช้หลักคิดของรูปแบบการด าเนินการ เพ่ือการสร้างพลังในการบริหารจัดการ (The 
POWERS Management Model) ผ่านความร่วมมือในรูปแบบและมิติต่างๆ ด้านงบประมาณ ด้าน
บุคลากร ด้านการจัดการ ด้านทรัพยากร ด้านเครื่องมือ และด้านเทคโนโลยี ตั้งแต่ระดับนโยบาย 
ระดับผู้ประสานงาน จวบจนระดับปฏิบัติงาน 
 1) มิติเครือข่ายก าลังคน : สร้างการแลกเปลี่ยนอาจารย์ นักศึกษาความร่วมมือ
ของบุคลากรที่มีชื่อเสียง พัฒนาก าลังคนด้านอุตสาหกรรมระดับกลางและระดับสูง เกิดการสนับสนุน
ส่งเสริมนักวิชาการ ให้ความรู้เป็น คู่คิดแก่องค์กรภาครัฐ การร่วมสร้าง Engaged citizens 
 2) มิติการพัฒนางานจัดการศึกษา : สร้างความร่วมมือทางการศึกษาจัด
การศึกษาภายใต้หลักสูตรแบบพหุภาคี เกิดการร่วมพัฒนาสร้างหลักสูตรอาชีพ การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 3) มิติงานวิจัยบริการวิชาการ : สร้างการท างานวิจัยในรูปแบบเครือข่าย 
(Research Consortium) เกิดการเข้าไปท างานวิจัยการบริการวิชาการแก่ภาครัฐภาคประชาชน ตอบ
โจทย์การพัฒนาสังคม ชุมชน ประเทศ 
 4) มิติศิลปะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อม : สร้างการพัฒนาความร่วมมือวิชาการ
ทางด้านศิลปะวัฒนธรรม ส่งเสริม เกิดการพัฒนาองค์กรในรูปแบบกิจการเพ่ือสังคม หรือเกิดบันทึก
ความร่วมมือภายใต้การด าเนินโครงการกับภาครัฐ สร้างเสริมศิลปะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมแก่ภาค
ประชาชน 
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 5) มิติการร่วมมือศิษย์เก่า : สร้างสานความสัมพันธ์ของศิษย์เก่า การมีส่วนร่วม
ของการพัฒนาการศึกษาผ่านความร่วมมือของศิษย์เก่า ในทุกมิติของเครือข่าย 
 
นโยบายที่ 9 สร้างมูลค่าองค์กร (Brand) 
 สร้างภาพลักษณ์ (Brand) เพ่ิมมูลค่าองค์กรและส่งเสริมการสนองงานใต้ร่มพระ
บารมี โดยใช้การศึกษาสัมพันธ์เชิงรุก เพ่ือสร้างความเชื่อมั่น ศรัทธา และการรับรู้ที่ดี ของประชาคม
ภายในมหาวิทยาลัยและประชาชนภายนอก อันจะส่งผลต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยให้ไปถึงเป้าหมาย
ได้รวดเร็วยิ่งขึ้นและเกิดความยั่งยืนต่อไป 
 การด าเนินการ :ก าหนดเป้าหมายของการก าหนดการรับรู้ ภายใต้ค่านิยม (Core 
Value) ที่เป็นตัวตนและควรส่งเสริมให้เป็นที่ประจักษ์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ดังนี้ 
 1. การท างานเป็นนักปฏิบัติแบบมืออาชีพ: เป็นมหาวิทยาลัยนักปฏิบัติอย่างมือ
อาชีพ ที่น าเอาเทคโนโลยีมาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
 2. ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม: เป็นมหาวิทยาลัยที่มีรับผิดชอบต่อ
สังคม สร้างชุมชน สังคมให้อย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างแท้จริง เพ่ือเป็นมหาวิทยาลัย
เพ่ือสร้างนวัตกรรมเพ่ือชุมชน 
 3. ริเริ่มสร้างสรรค์เทคโนโลยีนวัตกรรมและบริการวิชาการเพ่ือชุมชนสังคม : 
เป็นมหาวิทยาลัยที่เชี่ยวชาญสามารถประยุกต์องค์ความรู้ไปสู่การปฏิบัติและสร้างนวัตกรรมเพื่อเป็นที่
พ่ึงของชุมชน สังคม ประเทศ อย่างมั่นคงและยั่งยืน ภายใต้แนวคิดตามศาสตร์พระราชา สนองงาน
และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ใต้ร่มพระบารมีอย่างต่อเนื่อง พร้อมน าองค์ความรู้ไปขยายผลให้กับชุมชน
และสังคมตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ให้สมกับการเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่
ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานนามไว้ เพื่อเป็นที่พ่ึงแก่ชุมชน สังคม ประเทศ อย่างแท้จริง 
 4. ประชาสัมพันธ์ความสามารถขององค์กร บุคลากร นักศึกษาให้เป็นที่
ประจักษ์: ส่งเสริมให้เกิดการเผยแพร่กิจกรรมประชาสัมพันธ์ภายใต้ค่านิยม อย่างต่อเนื่อง ผ่านสื่อ
ต่างๆ โดยให้ความส าคัญกับสร้างเนื้อหา (Content) ที่มีประสิทธิภาพทั้งสื่อเก่าและสื่อใหม่อย่างเป็น
ระบบ ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมเครือข่ายศิษย์เก่าอย่างเข้มแข็งทุกพื้นที่ 
 5. สร้างคุณค่าและค่านิยมให้กับองค์กร: ให้บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า ชุมชน 
สังคม ภูมิใจกับการเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นที่พ่ึงของชุมชน สังคม ประเทศ อย่างยั่งยืน 
 6. สร้างพัฒนาเทคโนโลยีและระบบ มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านดิจิทัล (Digital 
University): ผลักดัน ส่งเสริม สนับสนุน ให้เกิดกลไกในการขับเคลื่อน ดังนี้ 
 ) ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา BIG DATA เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ การพัฒนา
มหาวิทยาลัยอย่างมีเป้าหมาย 
 2) ส่งเสริม ผลักดัน ให้เกิดการพัฒนาระบบสารสนเทศบนการใช้ฐานข้อมูล
กลาง (Data Center) เพ่ือการใช้ประโยชน์ในพันธกิจต่าง ๆ อย่างเท่าเทียม เท่าทัน บน
มาตรฐานสากล 
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 3) จัดหา พัฒนาเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์และทันสมัย (ทุกแพลตฟอร์ม) เพ่ือ
การเชื่อมโยงข้อมูล และการน าเสนอข้อมูล สู่กลุ่มเป้าหมาย อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดสังคมอุดม
ปัญญาประดิษฐ์ (AI Society) แห่งแรกของภูมิภาค 
 4) พัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพ มาตรฐาน 
สามารถเข้าถึงและใช้งานได้อย่างเหมาะสมกับทุกกลุ่มผู้ใช้ ครอบคลุมทุกพื้นที่ของมหาวิทยาลัย 
 
5.7  ภาพรวมของมหาวิทยาลัย 
 วิสัยทัศน์ของส่วนราชการ 
 “มหาวิทยาลัยชั้นน าด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี ในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ เพ่ือ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน ท้องถิ่น สังคมอย่างยั่งยืน” 
  พันธกิจของส่วนราชการ 
 1.จัดการศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี และผลิตครูวิชาชีพ ทั้ งในระดับชาติและ
นานาชาติ โดยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ที่มีคุณธรรม จริยธรรม พ่ึงพาตนเองได้ และเป็นที่พ่ึงทาง
วิชาการให้กับประเทศ ภูมิภาค และชุมชน ทั้งภาครัฐและเอกชน 
 2. ผลิตผลงานวิจัยที่เป็นการสร้าง และประยุกต์ใช้องค์ความรู้ สร้างสรรค์นวัตกรรม 
หรือทรัพย์สินทางปัญญาที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ความต้องการของสังคม ชุมชน ภาครัฐและเอกชน 
และประเทศ 
 3. ให้บริการวิชาการที่มุ่งเน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม ที่สอดคล้องกับบริบทมหาวิทยาลัยด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี และตอบสนองความต้องการ
ของทอ้งถิ่น ชุมชนและสังคม 
 4. จัดการเรียนรู้ วิจัยหรือบริการวิชาการซึ่งน าไปสู่การสืบสานศิลปวัฒนธรรม และ
ความเป็นไทย หรือสร้างโอกาสและมูลค่าเพ่ิมให้กับผู้เรียน ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 
 5. บริหารจัดการพันธกิจ และวิสัยทัศน์ตามหลักธรรมาภิบาล มีการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ยืดหยุ่น คล่องตัวโปร่งใส และตรวจสอบได้ 
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ส่วนที่ 3 สาระส าคัญแผนปฏิบัติราชการ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  

พ.ศ. 2566 
            

3.1    ภาพรวมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
3.1.1  ปรัชญา วิสัยทัศน์ 

 
ปรัชญา 

“พัฒนาก าลังคน ให้มีความเชี่ยวชาญ วิชาชีพ เทคโนโลยี นวัตกรรม  
บูรณาการสู่ชุมชนและสากล”  

 

วิสัยทัศน์ 

“เป็นคณะชัน้น า ในการผลิตบัณฑิต 
นักปฏิบัติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเกษตร 

ภายในปี พ.ศ.2573 : SAT2030” 
 

3.1.2  พันธกิจ 
 
 1. จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
พัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม เพ่ือตอบโจทย์ของประเทศ โดยเน้นการเรียนการ
สอนที่พัฒนาสมรรถนะและทักษะในการท างานเชื่อมโยงกับสถานประกอบการ  
 2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการเกษตร ให้สามารถ
น าองค์ความรู้ไปประยุกต์เพ่ือสร้างผลงานและพัฒนาผลิตภัณฑ์ มีศักยภาพเป็นผู้ประกอบการ 
 3. วิจัย พัฒนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมด้านการเกษตรและอาหาร ทั้งในเชิง
วิชาการ เชิงพาณิชย์ หรือสาธารณประโยชน์  
 4. ให้บริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เพ่ือชุมชนเข้มแข็ง และยั่งยืน    
 5. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นทางการเกษตรและอาหาร สร้างสมดุล
สังคมกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 6. การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพสู่ความเป็นสากล 
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3.1.3 สถานการณ์ภาพรวมปัจจุบัน  
 การวิเคราะห์ SWOT คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  
 S : Strengths 
 S1 บุคลากรมีความสามารถหลากหลายศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
เกษตรศาสตร์ มีประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญสูง มีศักยภาพท่ีตอบสนองความต้องการของสังคม
โดยกระจายอย่างครอบคลุมในเขตพ้ืนที่ภาคเหนือ 
 S2 >> มีพ้ืนที่จัดการเรียนการสอน ที่มีเอกลักษณ์ในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ
ด้านวิทยาศาสตร์ และการเกษตร ที่แตกต่างกัน 
 S3 >> มีศักยภาพในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ เป็นที่ต้องการของสถาน
ประกอบการ ในศาสตร์ที่ความสอดคล้องกับ Megatrends (การผลิตอาหาร นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีการเกษตร)  
 S4 >> มีพ้ืนที่ทางการเกษตร (Site and Space) ที่หลากหลาย (น่าน ล าปาง 
พิษณุโลก) เหมาะสมในการเป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นแหล่งฝึกทักษะปฏิบัติแก่นักศึกษา และประชาชน 
ชุมชนได้ดี 
 
 W : Weakness 
 W1 >> บุคลากรที่มีการสั่งสมความเชี่ยวชาญในวิชาชีพส่วนใหญ่ อยู่ในวัยใกล้
เกษียณอายุราชการ ขาดการส่งทอดความรู้ การเปลี่ยนแปลงบุคลากรและขาดการเตรียมความพร้อม 
ที่ปฏิบัติหน้าที่ท าให้ขาดความต่อเนื่องการบริหารจัดการ 
 W2 >> สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ไม่เป็นมาตรฐาน, ไม่สามารถใช้ประโยชน์กับการ
เรียนการสอนอย่างแท้จริง ขาดการบริหารจัดการและขาดบุคลากรสายสนับสนุน 
 W3 >> สภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ส่งเสริมการการเรียนการสอน ไม่
เหมาะสม ท าให้ไม่ดึงดูดใจผู้เรียนและผู้เข้ามาใช้บริการ 
 
 O : Opportunity 
 O1 >> ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติให้ความส าคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
นวัตกรรมการเกษตร และการผลิตอาหาร และนโยบาย Thailand 4.0 ส่งผลให้ประเทศตื่นตัวในการ
พัฒนานวัตกรรมและก าลังคนที่มีคุณภาพ 
 O2 >> แนวโน้มประชากรในประเทศให้ความส าคัญกับการดูแลสุขภาพ เรื่อง
บริโภคท่ีตอบสนองกับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
 O3 >> รูปแบบการด าเนินชีวิต แบบ New Normal ท าให้ประชากร น า
เทคโนโลยีการสื่อสารและการขนส่งมาเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันมากขึ้น 
 O4 >> แพลตฟอร์มการซื้อขาย และการขนส่ง (Logistics) ที่ขยายการใช้งาน
เพ่ิมมากขึ้น ท าให้การพัฒนารูปแบบสินค้าบนแพรตฟอร์มต่างๆ สนับสนุนสินค้าที่มีนวัตกรรมมาก
ยิ่งขึ้น  
 O5 >> มีการใช้เทคโนโลยีทดแทนคน (AI) เพ่ิมขึ้น ส่งผลให้ประชากรส่วนใหญ่
ให้ความสนใจกับนวัตกรรมทางการเกษตร 
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 T : Threat 
 T1 >> Digital disrupt เป็นอุปสรรคส าหรับสถานศึกษาในประเทศมีจ านวน
มาก ส่งผลต่อการแข่งขันเพิ่มขึ้น ซึ่งเกิดการเปลี่ยนแพลตฟอร์มการให้บริการทางการศึกษา  
 T2  >> อัตราการเกิดของประชากรมีแนวโน้มลดลง ยังคงส่งผลกระทบต่อภาค
การศึกษา และค่านิยมส าหรับ GenZ ที่ไม่ต้องการปริญญาเพ่ือประกอบอาชีพ แต่มีความต้องการเป็น
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่สูง 
 T3 >> คู่แข่งของสถาบันการศึกษาหันมาแข่งขันและเพ่ิมช่องทางการเรียนการ
สอน เพ่ิมมากขึ้น อาทิ หลักสูตรออนไลน์ , หลักสูตร Double Degree ภายในสถาบันเดียวกัน , 
หลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการต่างๆ   
 T4 >> การเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ของโลกปั จจุบันที่ ไม่แน่นอน เช่น 
ภูมิอากาศโลก การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม และการระบาดของโรคอุบัติใหม่ ส่งผลต่อภาคบริโภคและ
ภาคการผลิต 

 
 

3.2 แผนปฏิบัติราชการ  
3.2.1 แผนปฏิบัติราชการ ยุทธศาสตร์ที่  1   

 
“ พัฒนาการจัดการศึกษา ทุกช่วงวัย ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกษตร ที่

ตอบโจทย์ความต้องการทางด้านเศรษฐกิจและสังคม สู่ศตวรรษท่ี 21” 
 
  1) เป้าหมายุทธศาสตร์ 
  1. หลักสูตรที่ถูกพัฒนา/ปรับปรุงให้เป็นหลักสูตรที่มีมาตรฐานตามเกณฑ์ 

สป.อว. และสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ ด้วยการบูรณาการหลักสูตร ด้านการเกษตรและ 
นวัตกรรม และศาสตร์อ่ืน  ร้อยละ 100 

  2. มีรูปแบบการจัดการศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ /นานาชาติ /ออนไลน์ 
/สะสมเครดิต/ non degree/หรือนวัตกรรมการเรียนการสอน ที่ทันสมัยที่เหมาะสมกับทุกช่วงวัย ไม่
น้อยกว่า  3 รูปแบบ/นวัตกรรม 

  3. ร้อยละบัณฑิตและของผู้เข้ารับการเรียนหลักสูตรทุกช่วงวัย สามารถน าองค์
ความรู้ไปประกอบอาชีพเพ่ือเป็นผู้ประกอบการ และสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว ได้ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80  

 4. มีคณาจารย์ ที่มีความรู้ ความผู้เชี่ยวชาญ มีศักยภาพในการถ่ายทอด มีกล
ยุทธ์ในการถ่ายทอดทางวิชาการ (มีคุณวุฒิ ตามการก ากับมาตรฐานหลักสูตรตามเกณฑ์สกอ. ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80  

 5. นักศึกษา ที่ได้รับการส่งเสริมประสบการณ์ทางวิชาการ/วิชาชีพ (ได้ร่วม
โครงการ/กิจกรรมเพ่ือให้เกิดทักษะ) ร้อยละ 100 
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2) กลยุทธ์ และตัวชี้วัดกลยุทธ์ 
 

กลยุทธ์1.1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อร่วมผลิตตัวป้อนสายวิชาชีพที่
เน้นปฎิบัติ (ผู้ก ากับกลยุทธ์ :  รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ) 

    

Kpi 1.จ านวนนักศึกษารับเข้าเป็นไปตามแผนรับของแต่ละปี ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 

ร้อยละ 70 

Kpi 2. จ านวนกิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริมการคัดเลือกนักศึกษาตัวป้อน
ของหลักสูตร(เชิงรุก) ไม่น้อยกว่า 4 กิจกรรม/โครงการ ต่อปี 

กิจกรรม/
โครงการ 

4 

Kpi 3 จ านวนหลักสูตรที่ทันสมัยและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Re-
skill, Up-skill, New-skill, non-degree) ไม่น้อยกว่า 3 หลักสูตร  และ
เพ่ิมข้ึนทุกปี (สอดคล้องบกั RMUTL kpi9) 

หลักสูตร 4 

Kpi 4 จ านวนมาตรฐานอาชีพ   ตาม RMUTL Certificate   หรือ ท า
ร่วมกับภาคีเครือข่าย  

มาตรฐาน
อาชีพ 

2 

Kpi 5  ร้อยละ อาจารย์และ นักศึกษา ที่ได้รับการส่งเสริมประสบการณ์
ทางวิชาการ/วิชาชีพ (ได้ร่วมโครงการ/กิจกรรมเพ่ือให้เกิดทักษะ) ร้อยละ 
80   

ร้อยละ 85 

กลยุทธ์ 1.2 พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ 
(ผู้ก ากับกลยุทธ์ :  รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ) 

    

Kpi  6 จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมการจัดการเรียนการสอน/การเรียนผ่าน
การปฏิบัติงานจริงร่วมกับสถานประกอบการ (สหกิจศึกษา, CWIE ,WiL, 
School in Farm) (สอดคล้องกับ RMUTL kpi10)   

จ านวน
นักศึกษา  

50 

กลยุทธ์ 1.3 พัฒนาความเป็นผู้ประกอบการใหม่ให้แก่นักศึกษา ศิษย์
เก่า และประชาชนทั่วไป (ผู้ก ากับกลยุทธ์ :  รองคณบดีฝ่ายแผนฯ) 

    

Kpi 7 จ านวนผู้เข้ารับการบ่มเพาะเตรียมความพร้อมเป็นผู้ประกอบการ 
(Spin-off) (สอดคล้องกับ RMUTL kpi2) 

คน 150 

 
 3) แนวทางการพัฒนา 

o พัฒนากระบวนการรับนักศึกษาและผลิตตัวป้อนสาย
วิชาชีพ 

o พัฒนากระบวนการจัดการศึกษานักปฏิบัติ Hands-On 
o พัฒนาอาจารย์ให้สามารถจัดการเรียนรู้ที่เน้นผลลัพธ์การ

เรียนรู้ 
o สร้างบัณฑิตให้มีทักษะที่พึงประสงค์ ที่มีลักษณะเหมาะสม

ในการใช้ชีวิตและท างานในศตวรรษที่ 21           
o พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ 
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o พัฒนาทักษะที่จ าเป็นต่อการเป็นผู้ประกอบการใหม่ให้แก่
นักศึกษา ศิษย์เก่า และประชาชนทั่วไป  

 
 

     4) แผนงาน/โครงการ ส าคัญ  
o โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างการเรียนรู้เกษตร

ยุคใหม่  Young Smart Farmer ร่วมกับโรงเรียนและ
วิทยาลัยเป้าหมาย  

o โครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่หรือปรับปรุงหลักสูตร ที่
ส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ 

o โครงการพัฒนาหลักสูตรที่ทันสมัยและส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิต (Re-skill, Up-skill, New-skill, non-degree)  

o โครงการพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษาในสถานประกอบการ 
(คณบดี) 

o โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
วิชาการและสมรรถนะทางวิชาชีพของนักศึกษา 

o โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการน าเสนอผลงาน
ทางวิชาการ วิชาชีพ และนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ของ
นักศึกษาในรูปแบบภาคภาษาอังกฤษ (SAT Exhibition 
2023)  

o โครงการสร้างต้นแบบการการเรียนการสอน สถาน
ประกอบการในโรงเรียน  (Farm in School) 

o โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาร่วมกับภาคอุตสาหกรรม 
o โครงการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ เทคโนโลยี  และ

นวัตกรรมการเกษตร  ภายใต้ความร่วมกับ TPQI สถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพ 

o โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ (ได้หลักสูตรใหม่/
พัฒนาหลักสูตรเดิมสู่ฐานสมรรถนะใหม่) 

o โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการน าเสนอผลงาน
ทางวิชาการและนวัตกรรม เชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาใน
รูปแบบภาคภาษาอังกฤษ (SAT Exhibition 2023)  

o โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการน าเสนอผลงาน
ทางวิชาการและนวัตกรรม เชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาใน
รูปแบบภาคภาษาอังกฤษ (SAT Exhibition 2022)  

o โ คร งการ พัฒนา เสริ มสมรรถนะอาชี พสู่ ก า ร เป็ น
ผู้ประกอบการรายใหม่ (โครงการเถ้าแก่น้อย) 
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o โครงการผู้ประกอบการรายใหม่ด้านโคเนื้อ  (3M : การ
จัดการการตลาดสมัยใหม่ (Modern Market 
Management: MMM) 

 
 

3.2.2 แผนปฏิบัติราชการ ยุทธศาสตร์ที่ 2   
 

  “สร้างความเข้มแข็ง การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสู่ BCG Model” 

  1) เป้าหมายุทธศาสตร์ 

 1. มีจ านวนงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ และ
นานาชาติ (เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 ต่อปี) 

2. มีจ านวนผลงานนวัตกรรมด้านการเกษตรและอาหาร ที่จดอนุ
สิทธิบัตร และสิทธิบัตร อย่างน้อยปีละ 10 ผลงาน 

3. มีจ านวนงบประมาณงานวิจัยและนวัตกรรมที่เกิดจากนักวิจัยศูนย์
ความเป็นเลิศ ไม่น้อยกว่า 10 ล้านต่อปี และเพ่ิมขึ้นร้อยละ 20 
ต่อปี 

4. มีจ านวนเงินสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอกด้านงานวิจัยเชิง
พาณิชย์ ไม่น้อยกว่า 5 ล้านต่อปี 

5. มีจ านวนสถานประกอบการ ชุมชน ที่น างานวิจัยไปใช้ในเชิง
พาณิชย์ หรือสาธารณประโยชน์ อย่างน้อยปีละ 5 ชุมชน 

6. มีการพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาคณะ สู่ 
BCG Model 

 
 2) กลยุทธ์ และตัวชี้วัดกลยุทธ์ 

 
กลยุทธ์ 2.1 ส่งเสริมสนับสนุนอาจารย์และนักวิจัย เพื่อพัฒนางานวิจัย
และนวัตกรรมสู่ BCG โมเดล (ผู้ก ากับกลยุทธ์ : รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ) 

    

Kpi 8 จ านวนงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ไม่น้อย
กว่า 40 ผลงานต่อปี (เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี) ฐานปี 63 จ านวน 40 ผลงาน  (ตอบ 
มทร. 15) 

ผลงานวิจัย
ตีพิมพ ์

+10% 
(ผลงาน) 

Kpi 9 จ านวนองค์ความรู้ งานวิจัย ภูมิปัญญา ท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาสู ่BCG Model  เรื่อง 20 
Kpi 10 จ านวนผลงานนวัตกรรมดา้นวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ท่ียื่นขอจด
ทะเบียนทรัพยส์ินทางปัญญา ไม่นอ้ยกว่า 5 ผลงานต่อป ี (ตอบ มทร. 15) 

ผลงาน
นวัตกรรม 

10 

Kpi 11 จ านวนผลงานวิจัย นวัตกรรมและ เทคโนโลยีที่น าไปถ่ายทอดองค์ความรู้ให้
เกิดผลกับสถานประกอบการ  

ผลงาน 5 
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กลยุทธ์ 2.2 : ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างกลุ่มวิจัย ตามความ
เชี่ยวชาญ สู่ความเป็นเลิศ 
(ผู้ก ากับกลยุทธ์ : รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ) 

    

Kpi 12 จ านวนกลุ่มวิจัย ตามความเช่ียวชาญ หรือความเป็นเลิศตามอัตลักษณ์ของ
พื้นที่ (สอดคล้องกับ Kpi ของมทร. ที ่21) 

กลุ่ม/หน่วย 4 

Kpi 13 จ านวนงบประมาณงานวิจยัและนวัตกรรมท่ีเกิดจากศูนย์ความเป็นเลิศ 
(หน่วยวิจัยและพัฒนา ฯ และกลุ่มวิจัยใหม่)  ไม่น้อยกว่า 10 ล้านต่อปี และเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 20 ต่อป ี

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

19 

กลยุทธ์ 2.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมืองานวิจัย การน างานวิจัยและ
นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ (ผู้ก ากับกลยุทธ์ : รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ) 

    

Kpi 14 จ านวนเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการ ชุมชน ที่น างานวิจัยไป
ใช้ในเชิงพาณิชย์ หรือสาธารณประโยชน์ ไม่น้อยกว่าปลีะ 5 เครือข่าย (ตอบมทร. 
14) 

เครือข่าย/
สถาน

ประกอบการ 

5 

Kpi 15 จ านวนผู้ร่วมกิจกรรมจากชุมชนเครือข่ายที่ร่วมกันพัฒนาและขับเคลื่อน
งานวิจัย สร้างนวัตกรรม และพัฒนาบัณฑิต เข้าสูภ่าคธุรกิจเกษตร ตามแนวทาง 
BCG Model  

จ านวน (คน)  10 

 

3) แผนงาน/โครงการ ส าคัญ  
o โครงการพัฒนากลุ่มวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

(Research Group) 
o โครงการพัฒนานักวิจัยพ่ีเลี้ยงตามกลุ่มวิจัย (buddy/Mentor : 

Research Group)  
o โครงการเชิดชูเกียรติและให้รางวัลดีเด่นด้านการวิจัย  
o โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการการยื่นขอจดทะเบียน

ทรัพย์สินทางปัญญา  
o โครงการสนับสนุนและส่งเสริมบุคลากรเข้าร่วมโครงการกับภาคธุรกิจ

และอุตสาหกรรมเพ่ือผู้ประกอบการด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
เ ช่ น  โ ค ร งก า ร  ITAP Pre-Talent Mobility, Talent Mobility, 
Talent Resource Management, Higher Education for 
Industry  

o โครงการหน่วยวิจัยและพัฒนาด้านการบริหารเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการเกษตร 

o โครงการหน่วยวิจัยและพัฒนาความเป็นเลิศทางนวัตกรรมอาหาร
ส าหรับผู้ประกอบการ 

o โครงการพัฒนาเทคนิคการเขียนโครงการวิจัยให้สอดคล้องกับ PMU  
o แผนงานจัดหาแหล่งทุนภายนอกเพ่ืองานวิจัย หรืองบประมาณจาก

แหล่งทุนภายนอกสนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการ/ธุรกิจใหม่ 
(Startup Co-Investment Funding) 
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o แผนงานสร้างเครือข่ายความร่วมมืองานวิจัย การน างานวิจัยและ
นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ 

 
 

3.2.3 แผนปฏิบัติราชการ ยุทธศาสตร์ที ่3   
 

“พัฒนาบริการวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตาม
ศาสตร์พระราชา เพื่อยกระดับและเสริมสร้างความเข้มแข็ง ให้กับเศรษฐกิจและสังคม 
สู่สากล” 

 
1) เป้าหมายยุทธศาสตร์   

1.  มีบุคลากรและนักศึกษาที่น าองค์ความรู้จากงานวิจัย เทคโนโลยี 
นวัตกรรม  ไปบูรณาการกับการบริการวิชาการ  (บุคลากรไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 นักศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 10)   

2. มีจ านวนโครงการบริการวิชาการที่มีความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอก ที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนภายนอก และ สังคม 
ไม่น้อยกว่า 20 โครงการต่อปี 

3. มีจ านวนชุมชน กลุ่มวิสาหกิจ  และผู้ประกอบการ  ที่ได้รับการ
แก้ไขปัญหา และ สามารถยกระดับและสร้างความเข้มแข็ง หรือ
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ให้กับชุมชน ไม่น้อยกว่า 20 แห่งต่อปี 

 
 2) กลยุทธ์และตัวชี้วัด 
  

กลยุทธ์ 3.1 ส่งเสริมบุคลากรและนักศึกษาให้น าองค์ความรู้จากงานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ไปบูรณาการกับการบริการวิชาการ เพื่อเผยแพร่สู่สากล 
(ผู้ก ากับกลยุทธ์ : รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ /รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา) 
 
kpi 16 ร้อยละบุคลากรและนักศึกษา น าองค์ความรู้ไปถ่ายทอดและ
บริการวิชาการ สู่สากล (บุคลากรไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 นักศึกษาไม่
น้อยกว่าร้อยละ 10)  (ตอบตัวชี้วัด มทร. 19 ) 

 ร้อยละบุคลากร
และนักศึกษา 

 80 และ 
10 

กลยุทธ์ 3.2 ส่งเสริมความเข้มแข็งภาคธุรกิจบริการ ภาคเกษตรกรรม และภาคอุตสาหกรรม  เพื่อ
สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ชุมชน สถานประกอบการ    
(ผู้ก ากับกลยุทธ์ : รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ /รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา) 
 
kpi 17 จ านวนโครงการที่สนับสนุนการผลิต เพ่ือยกระดับ สร้าง
ความเข้มแข็ง หรือคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ให้กับชุมชน /พื้นที่โครงการ

โครงการ 10 
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หลวง/ โครงการพระราชด าริ/กลุ่มวิสาหกิจ/แผนงานใต้ร่มพระบารมี 
ไม่น้อยกว่า 10 โครงการต่อปี (ตอบตัวชี้วัดมทร. 24) 
Kpi 18 ร้อยละของสถานประกอบการที่ได้รับการถ่ายทอด
เทคโนโลยี หรือ นวัตกรรม เพื่อเพ่ิมประสิทธิการผลิต หรือเพ่ือเพ่ิม
มูลค่าผลิตภัณฑ์และบริการด้วยความคิดสร้างสรรค์ เช่น การเพิ่ม
ผลตอบแทน การลดต้นทุนการผลิต ความคุ้มค่าของเวลา และความ
ปลอดภัย ฯลฯ (ตอบตัวชี้วัดมทร. 14) 
(สถานประกอบการ: ผู้ประกอบการ,วิสาหกิจ,สหกรณ,์ SME, กลุ่ม
เกษตรกร,กลุ่มแม่บ้าน) 

ร้อยละ  20 

kpi 17 จ านวนโครงการที่สนับสนุนการผลิต เพ่ือยกระดับ สร้าง
ความเข้มแข็ง หรือคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ให้กับชุมชน /พื้นที่โครงการ
หลวง/ โครงการพระราชด าริ/กลุ่มวิสาหกิจ/แผนงานใต้ร่มพระบารมี 
ไม่น้อยกว่า 10 โครงการต่อปี (ตอบตัวชี้วัดมทร. 24) 

โครงการ 20 

 
 3) แผนงาน/โครงการ ส าคัญ  

o โครงการที่สนับสนุนการผลิตหรือการประกอบอาชีพในชุมชน
พ้ืนที่โครงการหลวงหรือโครงการพระราชด าริฯ 

o "โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ  
o คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (U2T)" 
o โครงการบริการวิ ชาการ เ พ่ือ เสริมสร้ า งศั กยภาพทาง

วิทยาศาสตร์  ให้กับโรงเรียนเครือข่าย 
o โครงการยกระดับชุมชนด้วยฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
o โครงการหน่วยวิจัยและพัฒนา   
o โครงการหน่วยวิจัยและพัฒนาด้านการบริหารเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมการเกษตร 
o โครงการหน่วยวิจัยและพัฒนาความเป็นเลิศทางนวัตกรรม

อาหารส าหรับผู้ประกอบการ 
 

3.2. แผนปฏิบัติราชการ ยุทธศาสตร์ที่ 4  
 

“พัฒนาปัจจัยเอ้ือ เพื่อการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ สู่
ความเป็นสากล” 
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 1) เป้าหมายยุทธศาสตร์ 
1. มีระบบการบริหารจัดการคณะ ตามหลักหลักธรรมาภิบาล 

และสามารถประยุกต์ ใช้ ได้กับระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาและการบริหารความเสี่ยงขององค์กร ด้วยระบบ
การบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม มี
ประสิทธิภาพ  

2.  คณะได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติด้านวิชาการ วิจัย 
และนวัตกรรม เพ่ือการพัฒนาชุมชนและอุตสาหกรรม 

3. สามารถเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และสามารถความเชื่อมโยง
กับสมาคมศิษย์เก่า อย่างเข้มแข็ง 

 
 2) กลยุทธ์ และตัวชี้วัดกลยุทธ์ 
 

กลยุทธ์ 4.1 ปรับปรุงระบบบริหารจัดการคณะให้มีธรรมาภิบาล 
kpi 19 ความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการของผู้บริหารระดับคณะ 
(ร้อยละ) 

ร้อยละความพึง
พอใจ 

80 

kpi 20 จ านวนโครงการสร้างเสริมภาพลักษณ์ของคณะ อาทิ 
โครงการเชิดชูเกียรติ/โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์/โครงการ
เกษียณอายุราชการ/โครงการกิจกรรมจิตอาสา  ไม่น้อยกว่า 5 
โครงการต่อปี 

โครงการ 5 

กลยุทธ์ 4.2 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการ
สื่อสารองค์กร  (ผู้ก ากับกลยุทธ์ : รองคณบดีฝ่ายบริหาร) 
 
kpi 21 จ านวนกระบวนการหรือระบบสื่อสารที่เพ่ิมประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการ  (ERP/ e-office / Microsoft Teams/ App 
Line/ฐานข้อมูลงานวิจัย/website) ไม่น้อยกว่า 5 กระบวนการ/
ระบบ 

กระบวนการ/
ระบบ 

5 

กลยุทธ์ 4.3 ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างคณะ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ตลอดจนพัฒนาความ
ร่วมมือระหว่างสถานประกอบการ    (ผู้ก ากับกลยุทธ์ : คณบดี) 
 
kpi 22 จ านวนโครงการที่ส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคณะ 
ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน หรือสถานประกอบการ ไม่น้อยกว่า  5  
โครงการ  

โครงการ 
5 

kpi 23 จ านวนโครงการเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 
หรือสถานประกอบการ (MOU/MOA) (เสริมkpi มทร. 10/15/ 16) 

เครือข่าย 
(นับสะสม) 5 

กลยุทธ์ 4.4 ส่งเสริมการก้าวสู่ความเป็นนานาชาติ (Internationalization)  
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(ผู้ก ากับกลยุทธ์ : คณบดี/ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์) 
 
kpi 24 พัฒนาวารสารระดับนานาชาติ (JSAT) เข้าสู่ระดับฐานข้อมูล
สากล หรือจ านวนฉบับ (Volume) ต่อปี  (เสริม kpi มทร. 15/ 16) 

ระดับ Google 
scholar/ 

TCI / 
 2 Vol. 

KPI 25 จ านวนโครงการ /กิจกรรมที่ด าเนินงานร่วมกับ
สถาบันอุดมศึกษาระดับนานาชาติ ไม่น้อยกว่า 2 กิจกรรม ต่อปี 
(เสริมKPI มทร. 15/ 16) 

กิจกรรม 2 

 
 3) แผนงาน/โครงการ ส าคัญ  

o โครงการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรประจ าปี 

o โครงการเชิดชูเกียรติ นักวิจัย อาจารย์ ศิษย์เก่า ปัจจุบัน  
o โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้เกษณี แบ่งปันและถ่ายโอน

องค์ความรู้จากรุ่นสู่รุ่น 
o โครงการ ส่งเสริมการเข้าสู่ต าแหน่งวิชาการท่ีสูงขึ้น 
o โครงการ สร้างความเข้มแข็งกลุ่มเครือข่ายด้านวิชาการและ

วิชาชีพ  (สร้างภาพลักษณ์) 
o โครงการ สานสัมพันธ์ อาจารย์ ศิษย์เก่า  ศิษย์ปัจจุบัน  
o แผนงานพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ ตามพันธกิจ

ของคณะ  
o โครงการ สร้างเครือข่ายมหาวิทยาลัยต่างประเทศ 
o โครงการ ยกระดับความเชี่ยวชาญนักวิจัยร่วมกับหน่วยงาน

ต่างประเทศ 
o โครงการขับเคลื่อน Journal of Science and Agricultural 

Technology (JSAT Journal) สู่ฐานสากล 
o โครงการสร้างเครือข่ายมหาวิทยาลัยต่างประเทศ 
o โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  The Virtual 

International Conference on Science and 
Agricultural Technology for  student 2022   

o โครงการเสริมสร้างประสบการณ์นานาชาติและเสริมสร้าง
ทักษะในศตวรรษที่  21(JOINT INTERNATIONAL EXTRA 
CURRICULAR PROGRAM) 
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3.3 ประมาณการวงเงินงบประมาณ พ.ศ. 2566 
  งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรประจ าปี 2566 
 

1) งบประมาณแผ่นดินได้รับจัดสรร  
  รวม  56,054,200 บาท ประกอบด้วย 3  หมวดรายการดังนี้  
 

หมวดรายการ งบประมาณ 
1. งบบุคลากร 1,664,500 
1.1  เงินเดือนและค่าจ้างประจ า 1,444,000 
1.1.1 เงินเดือน 1,444,000 
1.1.1.1 อัตราเดิม 1,178,100 
1.1.1.2 เงินค่าตอบแทนรายเดือนส าหรับข้าราชการ 131,500 
1.1.1.3 เงินประจ าต าแหน่งทางวิชาการ 134,400 
1.1.1.4 เงินประจ าต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ เชี่ยวชาญเฉพาะ - 
1.1.1.5 ค่าตอบแทนรายเดือนต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ เชี่ยวชาญ
เฉพาะ 

- 

1.1.1.6 เงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีหตุพิเศษต าแหน่งนิติกร - 
1.1.2  ค่าจ้างประจ า - 
1.1.2.1 อัตราเดิม - 
1.2  ค่าจ้างชั่วคราว - 
1.2.1 ค่าจ้างรายเดือน - 
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 220,500 
1.3.1 อัตราเดิม 220,500 
2. งบด าเนินงาน 9,100 
2.1 ค่าตอบแทน - 
2.1.1  เงินประจ าต าแหน่งผู้บริหารที่มีวาระส าหรับข้าราชการ - 
2.1.2  เงินประจ าต าแหน่งผู้บริหารที่มีวาระส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย - 
2.1.3 ค่าตอบแทนรายเดือนต าแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระส าหรับ
ข้าราชการ 

- 

2.1.4 ค่าตอบแทนรายเดือนต าแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระส าหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัย 

- 

2.1.5  เงินประจ าต าแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ - 
2.1.6  ค่าตอบแทนรายเดือนต าแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ - 
2.1.7  ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มข้ัน - 
2.1.8  ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจ าที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น - 
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หมวดรายการ งบประมาณ 
2.1.9  ค่าเช่าบ้านส าหรับลูกจ้างชั่วคราว - 
2.2 ค่าใช้สอย 9,100 
2.2.1  เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส าหรับพนักงานราชการ 8,600 
2.2.2  เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส าหรับลูกจ้างชั่วคราว - 
2.2.3  เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนส าหรับพนักงานราชการ 500 
2.2.4  เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนส าหรับลูกจ้างชั่วคราว - 
2.2.5  เงินส ารองจ่ายบ าเหน็จ - 
3. งบลงทุน - 
3.1  ค่าครุภัณฑ์ - 
3.1.1  ครุภัณฑ์การศึกษา - 
3.1.1.1  ค่าครุภัณฑ์สูงกว่า 1 ล้านบาท - 
3.1.1.2  ค่าครุภัณฑ์ต่ ากว่า 1 ล้านบาท - 
3.2  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - 
3.2.2  สิ่งก่อสร้างไม่ผูกพัน (1 ปี) - 
4. งบเงินอุดหนุน 54,380,600 
4.1 ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน - 
4.1.1 ค่าตอบแทน - 
4.1.1.2  เงินตอบแทนเหมาจ่ายจัดหารถยนต์ประจ าต าแหน่ง - 
4.1.2 ค่าใช้สอย - 
4.1.3 ค่าวัสดุ - 
4.1.3.7  วัสดุการศึกษา (และเอกสารสิ่งพิมพ์) - 
4.1.4 ค่าสาธารณูปโภค - 
4.1.4.1 ค่าไฟฟ้า - 
4.1.4.2 ค่าประปา - 
4.1.4.3 ค่าโทรศัพท์ - 
4.1.4.4 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม - 
4.2 ค่าใช้จ่ายบุคลากร 17,604,800 
4.2.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากร เงินเดือน 17,336,000 
4.2.2 ค่าใช้จ่ายบุคลากร เงินประจ าต าแหน่งทางวิชาการ 268,800 
4.2.3 ค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าวิชาชีพ - 
4.3 ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิโครงการหลวงและโรงงานแปร
รูป 

- 

4.4 ค่าใช้จ่ายโครงการตามพระราชด าริ - 
4.5 ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวง - 
4.6 ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ - 
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หมวดรายการ งบประมาณ 
4.7 โครงการพัฒนากลไลการจัดเก็บและรายงานข้อมูลการจัดประชุม
นานาชาติของไมซ์ซิตี้เข้าสู่สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ICCA) 
(โครงการส าคัญ) 

- 

4.8 โครงการพัฒนาและผลิตก าลังคนของประเทศเพ่ือรองรับนโยบาย 
Thailand 4.0 

36,775,800 

รายการครุภัณฑ์  
1.รายการครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ประยุกต์ขั้นสูงส าหรับ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0 ต าบลช้างเผือก อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัด
เชียงใหม่ 

 

4.10 กองทุนวิจัย Basic fund - 
  
 2) งบประมาณ รายได้  ได้รับจัดสรร    
  รวม  3,234,400 บาท 
    

หมวดรายการ งบประมาณ 
1. งบบุคลากร                 318,000  
 1.2 ค่าจ้างชั่วคราว                 318,000  
 1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว                 318,000  
 1.2.2 ค่าครองชีพ                        -    
 2. งบด าเนินงาน                  16,600  
 2.1 ค่าตอบแทน                   16,600  
 2.1.2 เงินประจ าต าแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ                        -    
 2.1.3 เงินประจ าต าแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ                        -    
 2.1.4  เงินตอบแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุราชการ                        -    
 2.2.3 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                   15,900  
 2.2.4 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน (ลูกจ้าง)                       700  
 งบลงทุน                        -    
   3.1 ค่าครุภัณฑ์                        -    
     3.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา                        -    
       3.1.1.1 ค่าครุภัณฑ์สูงกว่า 1 ล้านบาท                        -    
       3.1.1.2 ค่าครุภัณฑ์ต่ ากว่า 1 ล้านบาท                        -    
   3.2 ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง                        -    
     3.2.1 สิ่งก่อสร้างผูกพันใหม่                        -    
     3.2.2 สิ่งก่อสร้างไม่ผูกพัน (1 ปี)                        -    
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หมวดรายการ งบประมาณ 
 งบเงินอุดหนุน              1,799,800  
 4.1 ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน               1,799,800  
 4.1.1 ค่าตอบแทน               1,204,800  
 4.1.1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ               1,204,800  
 ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                   16,000  
 ค่าสอนภาคสมทบ/ภาคพิเศษ                 800,000  
 ค่าเบี้ยประชุม                 388,800  
 4.1.1.2  เงินตอบแทนเหมาจ่ายจัดหารถยนต์ประจ าต าแหน่ง                        -    
 4.1.2 ค่าใช้สอย                 495,000  
 4.1.2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ                 402,000  
 ค่าใช้จ่ายในการประชุม                 120,000  
 ค่าเดินทางผู้บริหาร                 200,000  
 พัฒนาบุคลากร                    82,000  
 4.1.2.2 ค่าจ้างเหมาบริการ                   43,000  
 4.1.2.4 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                   50,000  
 4.1.2.5 ค่าใช้สอยอ่ืน                        -    
 4.1.3 ค่าวัสดุ                 100,000  
 4.1.3.1 วัสดุส านักงาน                 100,000  
 4.1.3.2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                        -    
 4.1.3.3 วัสดุก่อสร้าง                        -    
 4.1.3.4 วัสดุงานบ้านงานครัว                        -    
 4.1.3.5 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                        -    
 4.1.3.6 วัสดุการศึกษา                        -    
 4.1.3.7 วัสดุหนังสือ วารสาร และต ารา                        -    
 4.1.3.8 วัสดุการเกษตร                        -    
 4.1.3.9 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                        -    
 4.1.3.10 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์                        -    
 4.1.4 ค่าสาธารณูปโภค                        -    
 4.1.4.1 ค่าไฟฟ้า                        -    
 4.1.4.2 ค่าประปา                        -    
 4.1.4.3 ค่าโทรศัพท์                        -    
 4.1.4.4 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                        -    
 4.1.4.5 ค่าไปรษณีย์                        -    
 4.2 ค่าใช้จ่ายบุคลากร                        -    
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   แผนปฏิบัติราชการประจ าปี งบประมาณ 2566  
   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร     

หมวดรายการ งบประมาณ 
 4.3 ทุนสนับสนุนการศึกษานักศึกษาและบุคลากร                        -    
 4.4 สนับสนุนงานวิจัยและน าเสนอผลงานวิชาการ                        -    
 งบรายจ่ายอ่ืน                        -    
 5.1 แผนงานตามนโยบายพัฒนามหาวิทยาลัย                        -    
 5.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษา                  1,100,000  
 5.3 แผนงานค่าใช้จ่ายงานพระราชทานปริญญาบัตร                        -    
 5.4 แผนงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม                        -    
 5.5 แผนงานประกันคุณภาพการศึกษา                        -    
 5.6 แผนงานค่าธรรมเนียมกิจกรรมนักศึกษา (1,500 ต่อภาคเรียน)                        -    
     5.6.1 ค่าสารสนเทศและหอสมุด (700/ภาคเรียน)                        -    
     5.6.2 ค่าธรรมเนียมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา (700/ภาคเรียน)                        -    
     5.6.3 ค่าบริการสุขภาพนักศึกษา (100/ภาคเรียน)                         -    
 5.7 แผนงานค่าปฐมนิเทศ                        -    
 5.8 แผนงานค่าปัจฉิมนิเทศ                        -    
 5.9 แผนงานค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่                        -    
 5.10 แผนงานพัฒนาก าลังคนนักวิชาชีพที่เน้นปฏิบัติการ (สหกิจ)                        -    
 5.11 แผนงานปรับพื้นฐานความรู้นักศึกษาใหม่                        -    
 5.12 แผนงานการจัดการศึกษาและวิจัยร่วมระหว่าง ภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคการศึกษา  

                      -    

  5.12.1 โครงการบูรณาการเรียนรู้กับการท างาน                         -    
  5.12.2 โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่                         -    
  5.12.3 โครงการ กสศ.                         -    
  5.12.4 โครงการร่วมสันก าแพง                         -    
  5.12.5 โครงการจัดการศึกษาและวิจัยร่วมระหว่าง ภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคการศึกษา    

                      -    

 5.13 แผนงานหลักสูตรนานาชาติ                        -    
 5.14 แผนงานหลักสูตรโครงการจัดตั้งคณะ                        -    
 5.15 แผนงานหลักสูตรปริญญาตรี (ภาคพิเศษ)                        -    
 5.16 แผนงานหลักสูตรปริญญาโท (ภาคพิเศษ)                        -    
 5.17 แผนงานรับสมัครนักศึกษาใหม่                        -    
 5.18 แผนงานค่าใช้จ่ายสมัครพนักงาน                        -    
 5.19 แผนงานค่าใช้จ่ายบัตรนักศึกษา                        -    
 5.20 แผนงานค่าใช้จ่ายขึ้นทะเบียนบัณฑิต                        -    
 5.21 แผนงานขายสินค้า                        -    
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   แผนปฏิบัติราชการประจ าปี งบประมาณ 2566  
   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร     

หมวดรายการ งบประมาณ 
 5.22 แผนงานงานฟาร์ม                        -    
 5.23 แผนงานบริการวิชาการ บริการสังคม                        -    
 5.24 แผนงานค่าเช่าสถานที่                        -    
 5.25 แผนงานหอพัก                        -    
 5.26 แผนงานค่าลิขสิทธิ์ซอฟแวร์ (เบิกจ่ายตามระเบียบค่าลิขสิทธิ์ซอฟแวร์)                        -    
 5.27 แผนงานสมทบสาธารณูปโภคจากงานวิจัย                        -    

รวมจ่าย             3,234,400  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผู้รับผิดชอบ

ก.ย. พ.ย. ธ.ค ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ยุทธศาสตร์  : พัฒนาการจัดการศึกษา ทุกช่วงวัย ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเกษตร ท่ีตอบโจทย์ความต้องการทางด้านเศรษฐกิจและสังคม สู่
ศตวรรษท่ี 21

45,183,200       

คณบดี และรอง
คณบดีด้านวิชาการ
และกิจการนักศึกษา

แผนงานรับนักศึกษารับเข้าประจ าปีการศึกษา 2566 -                     

โครงการท่ีส่งเสริมการคัดเลือกนักศึกษาตัวป้อนของหลักสูตร(เชิงรุก)  4 พ้ืนท่ี 
(Open House)

-                  


แผนงานพัฒนาหลักสูตรใหม่ท่ีทันสมัยและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
(Re-skill, Up-skill, New-skill, non-degree)

-                  


โครงการ “พัฒนาหลักสูตรเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong 
Learning) ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร”

-                  

แผนงานจัดท ามาตรฐานอาชีพ ตาม RMUTL Certificate  ร่วมกับภาคี
เครือข่าย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

-                  
 

โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพของ
ผู้เรียน (ส่งเสริมศักยภาพสู่การแข่งขันระดับชาติและนานาชาติ)  คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

50,000             

โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการเกษตรราชมงคล คร้ังท่ี 6 600,000           
แผนงานพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การเรียนผ่านการปฏิบัติงานจริง
ร่วมกับสถานประกอบการ (สหกิจศึกษา, CWIE ,WiL, School in Farm)

-                  
 

แผนงานการบ่มเพาะเตรียมความพร้อมเป็นผู้ประกอบการ (Spin-off) ด้าน
เกษตและอุตสาหกรรมเกษตร ด้านวิทยาสตร์และเทคโนโลยี

-                  
   

โครงการแคมป์ผู้ประกอบการเพ่ือสร้างทักษะและบ่มเพาะความเป็น
ผู้ประกอบการทางการเกษตรรุ่นใหม่แก่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร (SAT young entrepreneur)

450,000           
 

โครงการส่งเสริมทักษะบัณฑิตสู่การเป็นผู้ประกอบการด้านเกษตรและอาหาร 
ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีผ่านภูมิปัญญาท้องถ่ินและเศรษฐกิจสร้างสรรค์  
งบประมาณ 120,000 บาท

120,000           
  

โครงการส่งเสริมเกษตรกร เพ่ือสร้างสมรรถนะความเป็นผู้ประกอบการด้าน
ธุรกิจเกษตรรายย่อย (Small scale Entrepreneur)

80,000             
  

แผนงานการจัดซ้ือครุภัณฑ์การศึกษางบลงทุนและส่ิงก่อสร้าง

แผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ  2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ /กิจกรรม งบประมาณ 
แผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 2566



ผู้รับผิดชอบ

ก.ย. พ.ย. ธ.ค ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ /กิจกรรม งบประมาณ 

แผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 2566

ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ประยุกต์ข้ันสูงส าหรับเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 4.0 (6 จังหวัด)

36,775,800       
   

ครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพอาหารเพ่ือรองรับการ
สร้างนวัตกรรมอาหาร  ต.พิชัย  อ.เมืองล าปาง  จ.ล าปาง

3,200,000         
   

ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้ า ต.บ้านกร่าง อ.เมืองพิษณุโลก จ.
พิษณุโลก

1,977,400         
   

ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางด้านระบบเครือข่ายเทคโนโลยี ต. ฝายแก้ว อ. ภู
เพียง จ. น่าน

980,000           
   

ชุดครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการชีวเคมี ต. ฝายแก้ว อ. ภูเพียง จ. น่าน 950,000              

ยุทธศาสตร์ 2: สร้างความเข้มแข็ง การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาสู่ BCG 
Model

คณบดี และรอง
คณบดีด้านวิจัยและ

บริการวิชาการ
แผนงานส่งเสริมการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ -                              

แผนงานจัดการองค์ความรู้ งานวิจัย ภูมิปัญญา ท่ีเก่ียวกับการพัฒนาสู่ BCG 
Model

-                  
            

แผนงานพัฒนานวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ท่ีย่ืนขอจดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญา

-                  
            

โครงการส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาพัฒนานวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ร่วมกับ
สถานประกอบการ (Young Inventors) เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาการจดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

-                  
 

โครงการยกระดับกระบวนการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่การจดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญาเชิงรุก

-                  
 

แผนงานแสวงหางานวิจัย นวัตกรรมและ เทคโนโลยีท่ีน าไปถ่ายทอดองค์ความรู้
ให้เกิดผลกับสถานประกอบการ

-                  

แผนงานสร้างกลุ่มวิจัย ตามความเช่ียวชาญ หรือความเป็นเลิศตามอัตลักษณ์
ของพ้ืนท่ี

-                  
            

แผนงานงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีเกิดจากศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาชีพ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

-                  
            

แผนงานสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการ ชุมชน ท่ีน างานวิจัย
ไปใช้ในเชิงพาณิชย์ หรือสาธารณประโยชน์

-                  
            

แผนงานสร้างเสริมให้เกิดการท างานร่วมกับนักวิจัยจากชุมชนเครือข่ายท่ี
ร่วมกันพัฒนาและขับเคล่ือนงานวิจัย สร้างนวัตกรรม และพัฒนาบัณฑิต เข้าสู่
ภาคธุรกิจเกษตร ตามแนวทาง BCG Model

-                  
            



ผู้รับผิดชอบ

ก.ย. พ.ย. ธ.ค ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ /กิจกรรม งบประมาณ 

แผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 2566

โครงการพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียนช่วยเพ่ิมปริมาณผลผลิต สร้างมูลค่าเพ่ิมทาง
การเกษตรและอาหารตลอดห่วงโซ่อุปทานเพ่ือความย่ังยืนของท้องถ่ิน

-                  
 

โครงการบูรณาการร่วมภาคเอกชนพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือ
ยกระดับผลผลิตทางการเกษตร

-                  
   

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

-                  
  

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : พัฒนาบริการวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม ตามศาสตร์พระราชา เพ่ือยกระดับและเสริมสร้างความเข้มแข็ง 
ให้กับเศรษฐกิจ และสังคม 
สู่สากล

100,000           

คณบดี และรอง
คณบดีด้านประกัน
คุณภาพการศึกษา

แผนงานส่งเสริมบุคลากรและนักศึกษาให้น าองค์ความรู้จากงานวิจัย เทคโนโลยี
 นวัตกรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ไปบูรณาการกับการบริการวิชาการ เพ่ือเผยแพร่
สู่สากล

-                  
            

แผนงานสนับสนุนการผลิต เพ่ือยกระดับ สร้างความเข้มแข็ง หรือคุณภาพชีวิต
ท่ีดีข้ึน ให้กับชุมชน /พ้ืนท่ีโครงการหลวง/ โครงการพระราชด าริ/กลุ่ม
วิสาหกิจ/แผนงานใต้ร่มพระบารมี

-                  
            

แผนงานส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยี หรือ นวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิการ
ผลิต หรือเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์และบริการด้วยความคิดสร้างสรรค์

-                  
            

โครงการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมทางการเกษตร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

30,000             


โครงการอนุรักษ์สายพันธ์ุข้าวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง 30,000             

ท านุบ ารุง สืบสานศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
น่าน

20,000             


การสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมในภูมิปัญญาอาหารท้องถ่ินของจังหวัดตากสู่
การน าเสนอในรูปแบบสไตล์โมเดิร์น/ประยุกต์ฐานวิทยาศาสตร์ ให้เป็นท่ีรู้จักใน
ระดับชาติ มีความม่ังค่ังและย่ังยืน

20,000             


ยุทธศาสตร์ 4 : พัฒนาปัจจัยเอ้ือ เพ่ือการบริหารจัดการองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพ สู่ความเป็นสากล

30,000             
คณบดี และรอง

คณบดีด้านบริหาร

แผนงานปรับปรุงระบบบริหารจัดการคณะให้มีธรรมาภิบาล -                              

โครงการส ารวจความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการของผู้บริหารระดับคณะ -                    



ผู้รับผิดชอบ

ก.ย. พ.ย. ธ.ค ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / โครงการ /กิจกรรม งบประมาณ 

แผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 2566

โครงการทบทวนผลการด าเนินงาน (SAT Retreat)  คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร

30,000             

แผนงานสร้างเสริมภาพลักษณ์ของคณะ อาทิ โครงการเชิดชูเกียรติ/โครงการ
สานสัมพันธ์อาจารย์/โครงการเกษียณอายุราชการ/โครงการกิจกรรมจิตอาสา

-                              

แผนงานประกันคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ -                       

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่มาตรฐานการ
ประเมินในรูปแบบ EdPEx

-                  


โครงการอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกณฑ์คุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร
ตามเกณฑ์ ANU-QA

-                  
 

 โครงการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (พ้ืนท่ี) รูปแบบ
ออนไลน์

-                  
  

โครงการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (กลาง) รูปแบบ
ออนไลน์

-                  
 

โครงการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ (กลาง)  รูปแบบ
ออนไลน์

-                  
 

แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการและการส่ือสารองค์กร

-                  

โครงการพัฒนากระบวนการหรือระบบส่ือสารท่ีเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการและการตัดสินใจ

-                  
            

แผนงานส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคณะ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน 
หรือสถานประกอบการ

-                  

โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก หรือสถาน
ประกอบการ (MOU/MOA) ระดับชาติและนานาชาติ

-                  
  

แผนงานพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ก้าวสู่ความเป็น
นานาชาติ (Internationalization)

-                  

โครงการพัฒนาวารสารระดับนานาชาติ (JSAT) เข้าสู่ระดับฐานข้อมูลสากล -                   

โครงการ/กิจกรรมด าเนินงานร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาระดับนานาชาติ -                   
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ส่วนที่ 5  การติดตามประเมินผล 
 

5.1 การก ากับ และติดตามผลการด าเนินงาน 
 

การด าเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ด าเนินงานโครงการบริการ
วิชาการทุกขั้นตอนการด าเนินงานต้องด าเนินการตามหลัก PDCA คือ วงจรการบริหารงานคุณภาพ Plan 
(วางแผน), Do (ปฏิบัติ), Check (ตรวจสอบ) และ Act (การด าเนินการให้เหมาะสม) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 1. P = Plan (ขั้นตอนการวางแผน) ขั้นตอนการวางแผนจัดท าแผนงานโครงการให้ครอบคลุมทุก
ประเด็นของงานบริการวิชาการรวมถึงการพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ พร้อมกับพิจารณามีความจ าเป็นต้องใช้ข้อมูล
ใดบ้างเพ่ือการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น โดยระบุวิธีการเก็บข้อมูลและก าหนดทางเลือกในการปรับปรุง
ให้ชัดเจน และการวางแผนจะช่วยให้สามารถคาดการณ์สิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคต ช่วยลดความสูญเสียต่าง ๆ ที่
อาจเกิดข้ึนได ้
 2. D = Do ขั้นตอนการปฏิบัติ (ข้ันตอนการปฏิบัติ) คือ การลงมือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามแผนงาน
หรือAction plan ที่ได้ก าหนดไว้ในขั้นตอนการวางแผน ซึ่งในขั้นตอนนี้ต้องมีการตรวจสอบระหว่างการ
ปฏิบัติด้วยว่าได้ด าเนินไปในทิศทางก าหนดหรือไม่ เพ่ือท าการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามแผนการ
ด าเนินงานที่ไดก้ าหนดไว้ 
 3. C = Check (ขั้นตอนการตรวจสอบ) คือ การประเมินผลที่ได้รับจากการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง 
เพ่ือใหท้ราบว่า ในขั้นตอนการปฏิบัติงานสามารถบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ แต่
สิ่งส าคัญก็คือต้องรู้ว่าจะตรวจสอบอะไรบ้างและบ่อยครั้งแค่ไหน เพ่ือให้ข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบเป็น
ประโยชน์ส าหรับขั้นตอนถัดไป ทั้งนี้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จะติดตามความก้าวหน้า
ด าเนินงานทุกเดือนเพื่อให้ทราบผลการด าเนินงานกับแผนงานที่ก าหนดไว้ 
 4. A = Action ขั้นตอนการด าเนินงานให้เหมาะสม คือ ขั้นตอนการด าเนินงานให้เหมาะสมจะ
พิจารณาผลที่ได้จากการตรวจสอบ ซึ่งมีอยู่ 2 กรณี คือ ผลที่เกิดขึ้นเป็นไปตามแผนที่วางไว้ หรือไม่เป็นไป
ตามแผนที่วางไว้ หากเป็นกรณีแรก ก็ให้น าแนวทางหรือกระบวนการปฏิบัตินั้นมาจัดท าให้เป็นมาตรฐาน 
พร้อมทั้งหาวิธีการที่จะปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นไปอีก ซึ่งอาจหมายถึงสามารถบรรลุเป้าหมายได้เร็วกว่าเดิม หรือ
เสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่าเดิม หรือท าให้คุณภาพดียิ่งขึ้นก็ได้แต่ถ้าหากเป็นกรณีที่สอง คือ ผลที่ได้ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามแผนที่วางไว้ ควรน าข้อมูลที่รวบรวมไว้มาวิเคราะห์และพิจารณาว่าควรจะด าเนินการอย่าง
ไร เช่น มองหาทางเลือกใหม่ที่น่าจะเป็นไปได้ ใช้ความพยายามให้มากขึ้นกว่าเดิม ขอความช่วยเหลือจากผู้รู้ 
หรือเปลี่ยนเป้าหมายใหม่ เป็นต้น 
 อนึ่งการก ากับติดตาม ประเมินผลและรายงานผลโครงการ มุ่งเน้นการน าเสนอข้อมูลที่ได้จากการ
ด าเนนิงานมาปรับปรุงพัฒนางานบริการวิชาการ เพ่ือเป็นเครื่องมือส าหรับการสื่อสาร ท าความเข้าใจ เรียนรู้ 
ร่วมกัน และ พัฒนาปรับปรุงมิใช่มุ่งเน้นควบคุมการด าเนินงานตามกิจกรรม เวลา หรือ งบประมาณที่
ก าหนด โดยยึดหลักการประเมินตนเองของผู้ปฏิบัติกับการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นการดึงพลัง
ความรับผิดชอบร่วมกันจากทุกส่วน โดยให้การก ากับตามประเมินและรายงานเป็นส่วนประกอบที่ควบคู่ไป
กับการพัฒนาสู่ความส าเร็จ 
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5.2 การประเมินผลการด าเนินงาน 
 

การประเมินผลการด าเนินงาน คือ การรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับผลของการด าเนินงานด้านบริการ
วิชาการ เพ่ือน ามาเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ว่าได้ผลตามท่ีก าหนดไว้เพียงใด มีบทบาทความส าคัญ
ในการให้ข้อมูลด้านความคืบหน้า ชี้ประเด็นปัญหา และข้อขัดข้องด้านประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
ผลกระทบที่เกิดจากการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการ เพ่ือน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในด้านการบริหาร
จัดการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารโครงการให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม ประโยชน์ของการ
บริหารงานที่ดีควรการสนับสนุนให้มีระบบการติดตามและประเมินผลขึ้นในสถาบันเพราะการประเมินผล
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการด้านการจัดการที่มีประสิทธิภาพ แนวการประเมินผล คือ 

1. การประเมินด้านบริบท หรือประเมินพ้ืนฐานที่น าไปสู่การพัฒนาเป้าหมายของโครงการ ได้แก่
สภาพแวดล้อม นโยบาย วิสัยทัศน์ ปัญหา แหล่งทุน สภาพความผันผวนทางด้านสังคม เศรษฐกิจ  และ
การเมือง ตลอดจนแนวโน้มการก่อตัวของปัญหาที่อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินโครงการ เป็นต้น  

2. การประเมินปัจจัยป้อน (Input Evaluation) ประสิทธิภาพขององค์ประกอบที่น ามาเป็นปัจจัยป้อน
อาจจะจ าแนกเป็นหลายส่วน สิ่งอ านวยความสะดวก เครื่องมือ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ศักยภาพการบริหารงาน 
ซึ่งแต่ละปัจจัยก็ยังจ าแนกย่อยออกไปอีก เช่น บุคคล ความคาดหวัง ทัศนคติ ศักยภาพความสามารถ 
ประสบการณ์ ความรู้ คุณวุฒิทางการศึกษา เป็นต้น 

3. การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) การประเมินบริบทและปัจจัยป้อนว่ า 
กระบวนการเป็นไปตามแผนที่วางไว้ เป็นการพิจารณาข้อบกพร่อง จุดอ่อน หรือจุดแข็งของกระบวนการ
บริหารจัดการโครงการที่จะน าโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ว่ามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด 

4. การประเมินผลิตผล (Product Evaluation) เป็นการตรวจสอบ ผลที่ได้รับจากการด าเนินงาน
โครงการโดยเฉพาะความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กับผลลัพธ์ที่ ได้แล้วน าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ไป
เปรียบเทียบ ให้เห็น output outcome Impactที่ก าหนดไว้ 

5. เครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล จะเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยเครื่องมือ ได้แก่ แบบสอบถาม 
การสัมภาษณ์ การประชุมประจ าเดือน และการสังเกตการณ์ เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์ และแปล
ความ 

6. การประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลที่ได้ยังไม่อยู่ในรูปที่จะน ามาใช้ประโยชน์ได้โดยตรง 
ต้องน าข้อมูลเหล่านั้นมาท าการตรวจสอบ เรียบเรียงหรือประมวล และท าการวิเคราะห์ก่อนจึงจะได้ข้อมูลที่ 
สามารถอ่านได้ง่าย เพ่ือที่จะได้แปลความและน าเสนอต่อไป เช่น วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน output 
outcome impact เปรียบเทียบผลผลิตที่ได้ผลจริง สรุปผล KPI ตามแผนยุทธศาสตร์ 

7. การรายงานผล เป็นการน าข้อมูลที่ได้จากการประมวลผล และการวิเคราะห์มาอธิบาย เพ่ือให้
ความหมายและให้ข้อเสนอแนะหรือตั้งข้อสังเกตในประเด็นต่างๆ โดยแสดงให้ทราบถึงข้อเท็จจริงตาม
วัตถุประสงค์ของการประเมินผลได้ชัดเจนและครบถ้วน จากนั้นน ามาจัดท าเป็นรายงานตามรูปแบบต่างๆ ที่
มหาวิทยาลัยฯก าหนด เช่น จัดท ารายงานตามแบบฟอร์ม ง8 หรือรูปแบบอื่นๆ 
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ภาคผนวก 



สอ. สวพ. สวส. สวท. สถช. สวก. บริหารฯ วิศวะฯ ศิลปกรรมฯ วิทย์ฯ วทส. เชียงราย ตาก น่าน พิษณุโลก ล าปาง
1. งบบุคลากร 11,566,200        553,300            1,189,100          1,194,600          549,500            17,781,700        19,928,000        48,466,700        33,226,900        1,664,500          405,200            23,501,800        43,483,400        28,349,800        23,022,200        24,425,000        279,307,900       
1.1  เงินเดือนและค่าจ้างประจ า 8,453,500          553,300            -                  960,200            330,100            16,612,200        19,223,000        47,798,300        32,796,300        1,444,000          -                  18,665,000        40,518,800        26,176,000        19,845,200        22,525,900        255,901,800       
1.1.1 เงินเดือน 5,509,900          553,300            -                  960,200            330,100            15,954,500        19,223,000        47,798,300        32,796,300        1,444,000          -                  18,059,200        38,292,100        23,239,800        19,177,400        20,842,900        244,181,000       
1.1.1.1 อัตราเดิม 5,257,900           553,300              -                    960,200              330,100              13,889,400         16,856,300         41,070,000         28,364,000         1,178,100           -                    16,027,500         33,865,300         20,202,300         17,529,100         17,892,300         213,975,800        
1.1.1.2 เงินค่าตอบแทนรายเดือนส าหรับข้าราชการ -                    -                    -                    -                    -                    1,021,100           1,172,700           3,260,300           2,158,300           131,500              -                    904,900              2,188,800           1,481,100           773,500              1,400,200           14,492,400         
1.1.1.3 เงินประจ าต าแหน่งทางวิชาการ -                    -                    -                    -                    -                    1,044,000           1,194,000           3,468,000           2,274,000           134,400              -                    992,400              2,238,000           1,514,400           790,800              1,550,400           15,200,400         
1.1.1.4 เงินประจ าต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ เช่ียวชาญเฉพาะ 126,000              -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    67,200               -                    42,000               84,000               -                    319,200              
1.1.1.5 ค่าตอบแทนรายเดือนต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ เช่ียวชาญเฉพาะ -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    67,200               -                    -                    -                    -                    67,200               
1.1.1.6 เงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งท่ีมีหตุพิเศษต าแหน่งนิติกร 126,000              -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    126,000              
1.1.2  ค่าจ้างประจ า 2,943,600          -                  -                  -                  -                  657,700            -                  -                  -                  -                  -                  605,800            2,226,700          2,936,200          667,800            1,683,000          11,720,800        
1.1.2.1 อัตราเดิม 2,943,600           -                    -                    -                    -                    657,700              -                    -                    -                    -                    -                    605,800              2,226,700           2,936,200           667,800              1,683,000           11,720,800         
1.2  ค่าจ้างช่ัวคราว -                  -                  -                  -                  -                  -                  436,000            -                  -                  -                  -                  498,800            498,800            390,200            390,200            249,400            2,463,400          
1.2.1 ค่าจ้างรายเดือน -                    -                    -                    -                    -                    -                    436,000              -                    -                    -                    -                    498,800              498,800              390,200              390,200              249,400              2,463,400           
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 3,112,700          -                  1,189,100          234,400            219,400            1,169,500          269,000            668,400            430,600            220,500            405,200            4,338,000          2,465,800          1,783,600          2,786,800          1,649,700          20,942,700        
1.3.1 อัตราเดิม 3,112,700           -                    1,189,100           234,400              219,400              1,169,500           269,000              668,400              430,600              220,500              405,200              4,338,000           2,465,800           1,783,600           2,786,800           1,649,700           20,942,700         
2. งบด าเนินงาน 7,416,500          -                  44,900              9,100               9,100               51,100              310,900            54,100              18,000              9,100               18,000              367,700            310,100            177,000            218,000            182,200            9,195,800          
2.1 ค่าตอบแทน 7,300,800          -                  -                  -                  -                  6,200               96,000              27,100              -                  -                  -                  198,200            201,900            96,000              101,100            101,100            8,128,400          

 2.1.1  เงินประจ าต าแหน่งผู้บริหารท่ีมีวาระส าหรับข้าราชการ 2,335,200           -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    2,335,200           
 2.1.2  เงินประจ าต าแหน่งผู้บริหารท่ีมีวาระส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 979,200              -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    979,200              
 2.1.3 ค่าตอบแทนรายเดือนต าแหน่งประเภทผู้บริหารท่ีมีวาระส าหรับข้าราชการ 1,797,600           -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    1,797,600           
 2.1.4 ค่าตอบแทนรายเดือนต าแหน่งประเภทผู้บริหารท่ีมีวาระส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 979,200              -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    979,200              
 2.1.5  เงินประจ าต าแหน่งผู้บริหารท่ีไม่มีวาระ 604,800              -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    604,800              
 2.1.6  ค่าตอบแทนรายเดือนต าแหน่งผู้บริหารท่ีไม่มีวาระ 604,800              -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    604,800              
 2.1.7  ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการท่ีได้รับเงินเดือนเต็มข้ัน -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    27,100               -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    27,100               
 2.1.8  ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจ าท่ีได้รับเงินเดือนเต็มข้ัน -                    -                    -                    -                    -                    6,200                 -                    -                    -                    -                    -                    6,200                 9,900                 -                    5,100                 5,100                 32,500               
 2.1.9  ค่าเช่าบ้านส าหรับลูกจ้างช่ัวคราว -                    -                    -                    -                    -                    -                    96,000               -                    -                    -                    -                    192,000              192,000              96,000               96,000               96,000               768,000              
2.2 ค่าใช้สอย 115,700            -                  44,900              9,100               9,100               44,900              214,900            27,000              18,000              9,100               18,000              169,500            108,200            81,000              116,900            81,100              1,067,400          
2.2.1  เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส าหรับพนักงานราชการ 109,800              -                    42,600               8,600                 8,600                 42,600               8,600                 25,600               17,100               8,600                 17,100               143,400              85,100               68,100               102,100              68,100               756,000              
2.2.2  เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส าหรับลูกจ้างช่ัวคราว -                    -                    -                    -                    -                    -                    15,800               -                    -                    -                    -                    18,000               18,000               9,000                 9,000                 9,000                 78,800               
2.2.3  เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนส าหรับพนักงานราชการ 5,900                 -                    2,300                 500                   500                   2,300                 500                   1,400                 900                   500                   900                   7,500                 4,500                 3,600                 5,400                 3,600                 40,300               
2.2.4  เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนส าหรับลูกจ้างช่ัวคราว -                    -                    -                    -                    -                    -                    300                   -                    -                    -                    -                    600                   600                   300                   400                   400                   2,600                 
2.2.5  เงินส ารองจ่ายบ าเหน็จ -                    -                    -                    -                    -                    -                    189,700              -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    189,700              
3. งบลงทุน 1,000,000          -                  -                  -                  -                  5,180,000          -                  1,986,500          4,106,700          -                  1,998,000          -                  15,998,000        8,800,000          4,797,400          18,645,300        62,511,900        
3.1  ค่าครุภัณฑ์ -                  -                  -                  -                  -                  5,180,000          -                  1,986,500          4,106,700          -                  1,998,000          -                  998,000            3,400,000          2,967,400          3,200,000          23,836,600        
3.1.1  ครุภัณฑ์การศึกษา -                  -                  -                  -                  -                  5,180,000          -                  1,986,500          4,106,700          -                  1,998,000          -                  998,000            3,400,000          2,967,400          3,200,000          23,836,600        
3.1.1.1  ค่าครุภัณฑ์สูงกว่า 1 ล้านบาท -                    -                    -                    -                    -                    5,180,000           -                    -                    4,106,700           -                    -                    -                    -                    3,400,000           1,977,400           3,200,000           17,864,100         
3.1.1.2  ค่าครุภัณฑ์ต่ ากว่า 1 ล้านบาท -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    1,986,500           -                    -                    1,998,000           -                    998,000              -                    990,000              -                    5,972,500           
3.2  ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 1,000,000          -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  15,000,000        5,400,000          1,830,000          15,445,300        38,675,300        
3.2.2  ส่ิงก่อสร้างไม่ผูกพัน (1 ปี) 1,000,000           -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    15,000,000         5,400,000           1,830,000           15,445,300         38,675,300         
4. งบเงินอุดหนุน 66,151,200        4,397,300          13,550,400        7,726,300          6,937,600          11,146,500        49,005,600        61,989,200        47,438,400        54,380,600        42,008,200        94,846,400        75,923,000        81,148,500        46,026,400        42,997,900        705,673,500       
4.1 ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 16,483,700        -                  4,851,500          -                  451,900            975,400            874,900            2,973,600          1,133,400          -                  469,100            2,808,500          6,828,200          2,100,300          1,988,000          2,277,100          44,215,600        
4.1.1 ค่าตอบแทน 3,429,600          -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  3,429,600          

 4.1.1.2  เงินตอบแทนเหมาจ่ายจัดหารถยนต์ประจ าต าแหน่ง 3,429,600           -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    3,429,600           
4.1.2 ค่าใช้สอย -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
4.1.3 ค่าวัสดุ 3,637,000          -                  -                  -                  451,900            -                  874,900            2,973,600          1,133,400          -                  469,100            1,056,700          2,432,400          696,900            733,200            704,500            15,163,600        
4.1.3.7  วัสดุการศึกษา (และเอกสารส่ิงพิมพ์) 3,637,000           -                    -                    -                    451,900              -                    874,900              2,973,600           1,133,400           -                    469,100              1,056,700           2,432,400           696,900              733,200              704,500              15,163,600         
4.1.4 ค่าสาธารณูปโภค 9,417,100          -                  4,851,500          -                  -                  975,400            -                  -                  -                  -                  -                  1,751,800          4,395,800          1,403,400          1,254,800          1,572,600          25,622,400        
4.1.4.1 ค่าไฟฟ้า 8,719,200           -                    -                    -                    -                    970,000              -                    -                    -                    -                    -                    1,703,300           4,140,300           1,321,700           1,181,800           1,527,800           19,564,100         
4.1.4.2 ค่าประปา 419,000              -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    134,100              42,900               38,300               -                    634,300              
4.1.4.3 ค่าโทรศัพท์ 278,900              -                    -                    -                    -                    5,400                 -                    -                    -                    -                    -                    48,500               121,400              38,800               34,700               44,800               572,500              
4.1.4.4 ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม -                    -                    4,851,500           -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    4,851,500           
4.2 ค่าใช้จ่ายบุคลากร 41,667,500        4,397,300          8,698,900          7,726,300          6,485,700          5,671,100          46,480,700        46,545,600        31,305,000        17,604,800        31,539,100        52,245,500        69,094,800        39,518,200        44,038,400        40,720,800        493,739,700       
4.2.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากร เงินเดือน 41,667,500         4,397,300           8,620,900           7,600,300           6,485,700           5,671,100           46,025,900         45,000,000         30,304,200         17,336,000         30,907,900         50,991,500         67,657,200         38,510,200         43,539,200         40,183,200         484,898,100        
4.2.2 ค่าใช้จ่ายบุคลากร เงินประจ าต าแหน่งทางวิชาการ -                    -                    -                    -                    -                    -                    454,800              1,545,600           940,800              268,800              589,200              1,194,000           1,395,600           1,008,000           403,200              537,600              8,337,600           
4.2.3 ค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าวิชาชีพ -                    -                    78,000               126,000              -                    -                    -                    -                    60,000               -                    42,000               60,000               42,000               -                    96,000               -                    504,000              
4.3 ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิโครงการหลวงและโรงงานแปรรูป 2,000,000           -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    2,000,000           
4.4 ค่าใช้จ่ายโครงการตามพระราชด าริ 2,000,000           -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    2,000,000           
4.5 ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 4,000,000           -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    4,000,000           
4.6 ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ -                    -                    -                    -                    -                    4,500,000           -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    4,500,000           

 4.7 โครงการพัฒนากลไลการจัดเก็บและรายงานข้อมูลการจัดประชุมนานาชาติของไมซ์ซิต้ีเข้าสู่สมาคมส่งเสริมการ
ประชุมนานาชาติ (ICCA) (โครงการส าคัญ)

-                    -                    -                    -                    -                    -                    1,650,000           -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    1,650,000           

4.8 โครงการพัฒนาและผลิตก าลังคนของประเทศเพ่ือรองรับนโยบาย Thailand 4.0 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    8,800,000           15,000,000         36,775,800         10,000,000         39,792,400         -                    39,530,000         -                    -                    149,898,200        
 4.9 โครงการกระบวนการตรวจสอบรอยเช่ือมซ่อมหัวราง -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    3,670,000           -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    3,670,000           
4.10 กองทุนวิจัย Basic fund -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

 รวมท้ังหมด         86,133,900           4,950,600         14,784,400           8,930,000           7,496,200         34,159,300         69,244,500        112,496,500         84,790,000         56,054,200         44,429,400        118,715,900        135,714,500        118,475,300         74,064,000         86,250,400     1,056,689,100
 **หมายเหตุ
 1. ค่าวัสดุการศึกษา ค านวนจาก นักศึกษาภาคปกติทุกช้ันปี วิทย์ 1050 สังคม 400 (ยกเว้นตกค้าง)

 2. ค่าเอกสารส่ิงพิมพ์ ค านวนจาก นักศึกษาทุกช้ันปีภาคปกติ  70 บาท/คน  (ยกเว้นตกค้าง)

 3. ศึกษาท่ัวไป ค านวนจาก นักศึกษาทุกช้ันปีภาคปกติ  60 บาท/คน  (ยกเว้นตกค้าง)
 3. ค่าสาธารณูปโภค 
   3.1 50% แรก จัดสรรตามการใช้จ่ายจริงย้อนหลัง 63-65
   3.2 50% หลัง จัดสรรตามรายหัวนักศึกษา

 หมวดรายการ รวม
 รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ แผ่นดิน จ าแนกตามผลผลิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจ าปีงบประมาณ 2566

ภาคผนวก ก.  รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ แผ่นดิน จ าแนกตามผลผลิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจ าปีงบประมาณ 2566



 ส่วนกลาง มทร.ล้านนา สอ. สวพ. สวส. สวท. สถช. สวก. บริหารฯ วิศวะฯ ศิลปกรรมฯ วิทย์ฯ วทส. เชียงราย ตาก น่าน พิษณุโลก ล าปาง
 งบบุคลากร                       -               9,573,700                       -               1,380,000             1,578,000             1,038,000             2,574,100             6,570,000             6,102,100               708,000               318,000             2,748,000             5,932,000           14,419,460             4,224,000             5,076,100             5,278,200           67,519,660
 1.2 ค่าจ้างช่ัวคราว                         -                 9,573,700                         -                 1,380,000               1,578,000               1,038,000               2,574,100               6,570,000               6,102,100                 708,000                 318,000               2,748,000               5,932,000             14,419,460               4,224,000               5,076,100               5,278,200             67,519,660
 1.2.1 ค่าจ้างช่ัวคราว                         -                 8,819,100                         -                 1,372,800               1,578,000               1,038,000               2,385,400               6,570,000               6,086,300                 708,000                 318,000               2,748,000               5,884,840             14,097,860               4,176,840               4,857,300               5,183,800             65,824,240
 1.2.2 ค่าครองชีพ                         -                   754,600                         -                       7,200                         -                           -                   188,700                         -                     15,800                         -                           -                           -                     47,160                 321,600                   47,160                 218,800                   94,400               1,695,420
 งบด าเนินงาน             4,842,000               458,200                       -                   71,500                 82,100                 54,000               124,100               319,200               287,500                 35,320                 16,600               140,500               291,800               699,760               206,300               207,000               253,200             8,089,080
 2.1 ค่าตอบแทน               4,842,000                 458,200                         -                     71,500                   82,100                   54,000                 124,100                 319,200                 287,500                   35,320                   16,600                 140,500                 291,800                 699,760                 206,300                 207,000                 253,200               8,089,080
 2.1.2 เงินประจ าต าแหน่งผู้บริหารท่ีมีวาระ               1,500,000                         -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                 1,500,000
 2.1.3 เงินประจ าต าแหน่งผู้บริหารท่ีไม่มีวาระ               2,000,000                         -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                 2,000,000
 2.1.4  เงินตอบแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยท่ีเกษียณอายุราชการ               1,342,000                         -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                 1,342,000

 2.2.3 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                         -                   440,500                         -                     68,700                   78,900                   51,900                 119,300                 306,000                 275,300                   33,900                   15,900                 135,000                 278,000                 671,560                 198,360                 198,800                 242,800               3,114,920
 2.2.4 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน (ลูกจ้าง)                         -                     17,700                         -                       2,800                     3,200                     2,100                     4,800                   13,200                   12,200                     1,420                       700                     5,500                   13,800                   28,200                     7,940                     8,200                   10,400                 132,160
 งบลงทุน             4,853,000             1,500,000                       -                         -                         -                         -                 161,000             2,625,000             8,845,050             1,285,500                       -               2,442,500             1,037,500             3,600,000             1,120,000             1,000,000               776,000           29,245,550
   3.1 ค่าครุภัณฑ์                         -                 1,500,000                         -                           -                           -                           -                   161,000                   62,500                 990,000                 685,500                         -                 2,442,500                 137,500                         -                   120,000                         -                   776,000               6,875,000
     3.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา                         -                 1,500,000                         -                           -                           -                           -                   161,000                   62,500                 990,000                 685,500                         -                 2,442,500                 137,500                         -                   120,000                         -                   776,000               6,875,000
       3.1.1.1 ค่าครุภัณฑ์สูงกว่า 1 ล้านบาท                         -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                 1,950,000                         -                           -                           -                           -                           -                 1,950,000
       3.1.1.2 ค่าครุภัณฑ์ต่ ากว่า 1 ล้านบาท                         -                 1,500,000                         -                           -                           -                           -                   161,000                   62,500                 990,000                 685,500                         -                   492,500                 137,500                         -                   120,000                         -                   776,000               4,925,000
   3.2 ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง               4,853,000                         -                           -                           -                           -                           -                           -                 2,562,500               7,855,050                 600,000                         -                           -                   900,000               3,600,000               1,000,000               1,000,000                         -               22,370,550
     3.2.1 ส่ิงก่อสร้างผูกพันใหม่                         -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -   
     3.2.2 ส่ิงก่อสร้างไม่ผูกพัน (1 ปี)               4,853,000                         -                           -                           -                           -                           -                           -                 2,562,500               7,855,050                 600,000                         -                           -                   900,000               3,600,000               1,000,000               1,000,000                         -               22,370,550
 งบเงินอุดหนุน           22,800,000           68,183,020               258,600               702,000             2,286,390               145,000             1,655,000           10,958,360           15,921,200             4,563,070             1,799,800             1,672,200             9,777,870           14,625,780             6,053,160             3,773,610             5,161,650          170,336,710
 4.1 ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน               7,500,000             68,183,020                 258,600                 702,000               2,286,390                 145,000               1,655,000             10,958,360             15,921,200               4,563,070               1,799,800               1,672,200               9,777,870             14,625,780               6,053,160               3,773,610               5,161,650           155,036,710
 4.1.1 ค่าตอบแทน               3,500,000                 223,000                         -                     80,000                 909,600                         -                           -                 6,234,400               5,571,200               1,683,350               1,204,800                 441,600               1,564,350               2,682,500                 400,000                   96,750                 824,850             25,416,400
 4.1.1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ               3,000,000                 223,000                         -                     80,000                 909,600                         -                           -                 6,234,400               5,571,200               1,683,350               1,204,800                 441,600               1,564,350               2,682,500                 400,000                   96,750                 824,850             24,916,400
 ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                         -                   223,000                         -                     80,000                         -                           -                           -                 3,833,230                 500,000               1,286,750                   16,000                   20,000                 437,120                         -                           -                     90,000                   50,000               6,536,100
 ค่าสอนภาคสมทบ/ภาคพิเศษ                         -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                 1,997,970               4,500,000                         -                   800,000                 280,000               1,127,230               2,682,500                 400,000                     6,750                 774,850             12,569,300
 ค่าเบ้ียประชุม               3,000,000                         -                           -                           -                   909,600                         -                           -                   403,200                 571,200                 396,600                 388,800                 141,600                         -                           -                           -                           -                           -                 5,811,000
 4.1.1.2  เงินตอบแทนเหมาจ่ายจัดหารถยนต์ประจ าต าแหน่ง                 500,000                         -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                   500,000
 4.1.2 ค่าใช้สอย               4,000,000             54,370,020                 155,000                 492,000               1,316,790                   89,000                 850,000               3,800,160               8,750,000               2,379,720                 495,000                 780,600               4,936,980               7,124,980               3,919,300               1,731,560               3,177,600             98,368,710
 4.1.2.1 ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ               4,000,000                 498,000                 145,000                 350,000               1,076,790                   59,000                 185,000               2,656,060               5,250,000               1,391,720                 402,000                 330,600                 325,000                 612,500                 558,000                 748,000                 408,000             18,995,670
 ค่าใช้จ่ายในการประชุม               3,000,000                         -                           -                           -                 1,076,790                   20,000                         -                   850,120                 250,000                   36,720                 120,000                   25,600                   20,000                   30,000                 100,000                 300,000                   30,000               5,859,230
 ค่าเดินทางผู้บริหาร               1,000,000                   66,000                   80,000                   50,000                         -                     20,000                   50,000               1,000,940               2,000,000                   70,000                 200,000                   50,000                   25,000                 100,000                 200,000                 300,000                   30,000               5,241,940
 พัฒนาบุคลากร                         -                   432,000                   65,000                 300,000                         -                     19,000                 135,000                 805,000               3,000,000               1,285,000                   82,000                 255,000                 280,000                 482,500                 258,000                 148,000                 348,000               7,894,500
 4.1.2.2 ค่าจ้างเหมาบริการ                         -               42,152,020                         -                     42,000                 240,000                         -                   465,000                 844,100               2,000,000                 488,000                   43,000                 150,000               4,461,980               5,712,480               3,311,300                 953,560               2,569,600             63,433,040
 4.1.2.4 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                         -                 2,000,000                   10,000                 100,000                         -                     30,000                 200,000                 300,000               1,500,000                 500,000                   50,000                 300,000                 150,000                 400,000                   50,000                   30,000                 200,000               5,820,000
 4.1.2.5 ค่าใช้สอยอ่ืน                         -                 9,720,000                         -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                   400,000                         -                           -                           -               10,120,000
 4.1.3 ค่าวัสดุ                         -                 1,490,000                 103,600                 130,000                   60,000                   56,000                 450,000                 923,800               1,600,000                 500,000                 100,000                 450,000               1,502,240                 400,000                 307,960                 668,000                 385,300               9,126,900
 4.1.3.1 วัสดุส านักงาน                         -                   730,000                   73,600                 100,000                   60,000                   40,000                   50,000                 400,000               1,000,000                 500,000                 100,000                 120,000                 100,000                 100,000                   37,960                 250,000                         -                 3,661,560
 4.1.3.2 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน                         -                   360,000                         -                     30,000                         -                           -                   200,000                         -                           -                           -                           -                           -                     75,000                   50,000                 240,000                 310,000                 100,000               1,365,000
 4.1.3.3 วัสดุก่อสร้าง                         -                           -                           -                           -                           -                           -                     40,000                 100,000                         -                           -                           -                     50,000                   27,600                         -                     10,000                   18,000                   50,000                 295,600
 4.1.3.4 วัสดุงานบ้านงานครัว                         -                   100,000                   10,000                         -                           -                     11,000                   50,000                 100,000                         -                           -                           -                     30,000                     7,500                   50,000                   10,000                   20,000                   50,000                 438,500
 4.1.3.5 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                         -                   150,000                   20,000                         -                           -                       5,000                   10,000                 100,000                         -                           -                           -                     50,000                         -                   100,000                   10,000                   20,000                   45,300                 510,300
 4.1.3.6 วัสดุการศึกษา                         -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                   223,800                 600,000                         -                           -                   100,000               1,268,140                         -                           -                     10,000                         -                 2,201,940
 4.1.3.7 วัสดุหนังสือ วารสาร และต ารา                         -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -   
 4.1.3.8 วัสดุการเกษตร                         -                     50,000                         -                           -                           -                           -                     20,000                         -                           -                           -                           -                     50,000                   15,000                   50,000                         -                     20,000                   50,000                 255,000
 4.1.3.9 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                         -                     50,000                         -                           -                           -                           -                     30,000                         -                           -                           -                           -                           -                       9,000                   50,000                         -                     20,000                   40,000                 199,000
 4.1.3.10 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์                         -                     50,000                         -                           -                           -                           -                     50,000                         -                           -                           -                           -                     50,000                         -                           -                           -                           -                     50,000                 200,000
 4.1.4 ค่าสาธารณูปโภค                         -               12,100,000                         -                           -                           -                           -                   355,000                         -                           -                           -                           -                           -                 1,774,300               4,418,300               1,425,900               1,277,300                 773,900             22,124,700
 4.1.4.1 ค่าไฟฟ้า                         -               11,100,000                         -                           -                           -                           -                   340,000                         -                           -                           -                           -                           -                 1,703,300               4,140,300               1,321,700               1,181,800                 763,900             20,551,000
 4.1.4.2 ค่าประปา                         -                   500,000                         -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                   134,100                   42,900                   38,300                         -                   715,300
 4.1.4.3 ค่าโทรศัพท์                         -                   200,000                         -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                     48,500                 121,400                   38,800                   34,700                         -                   443,400
 4.1.4.4 ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม                         -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -   
 4.1.4.5 ค่าไปรษณีย์                         -                   300,000                         -                           -                           -                           -                     15,000                         -                           -                           -                           -                           -                     22,500                   22,500                   22,500                   22,500                   10,000                 415,000
 4.2 ค่าใช้จ่ายบุคลากร                 600,000                         -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                   600,000
 4.3 ทุนสนับสนุนการศึกษานักศึกษาและบุคลากร             12,000,000                         -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -               12,000,000
 4.4 สนับสนุนงานวิจัยและน าเสนอผลงานวิชาการ               2,700,000                         -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                 2,700,000
 งบรายจ่ายอ่ืน           25,000,000           13,572,850                       -             20,011,770             5,500,000             1,802,200             5,830,030             9,959,890           11,301,810             4,186,200                       -               4,378,050             7,604,240           18,216,650             4,875,420             4,492,900             8,100,750          144,832,760
 5.1 แผนงานตามนโยบายพัฒนามหาวิทยาลัย 10,000,000            -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       848,000                -                       -                       -                       10,848,000            
 5.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษา 5,000,000              -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       2,262,600              -                       -                       -                       100,000                -                       -                       19,600                  7,382,200              
 5.3 แผนงานค่าใช้จ่ายงานพระราชทานปริญญาบัตร 8,000,000              -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       8,000,000              
 5.4 แผนงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 1,000,000              -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       100,000                -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       1,100,000              
 5.5 แผนงานประกันคุณภาพการศึกษา 1,000,000              -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       225,000                -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       1,225,000              
 5.6 แผนงานค่าธรรมเนียมกิจกรรมนักศึกษา (1500ต่อภาคเรียน) -                       13,234,400            -                       11,580,100            -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       3,966,000              9,595,100              2,950,500              2,632,500              2,869,500              46,828,100            

     5.6.1 ค่าสารสนเทศและหอสมุด (700/ภาคเรียน) -                       -                       -                       11,580,100            -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       1,850,800              4,328,800              1,376,900              1,228,500              1,339,100              21,704,200            
     5.6.2 ค่าธรรมเนียมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา (700/ภาคเรียน) -                       11,580,100            -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       1,850,800              3,887,100              1,376,900              1,228,500              1,339,100              21,262,500            

     5.6.3 ค่าบริการสุขภาพนักศึกษา (100/ภาคเรียน) -                       1,654,300              -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       264,400                1,379,200              196,700                175,500                191,300                3,861,400              
 5.7 แผนงานค่าปฐมนิเทศ -                       79,800                  -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       198,000                -                       -                       -                       277,800                

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ เงินรายได้ (ผลประโยชน์) จ าแนกตามหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจ าปีงบประมาณ 2566  
 หมวดรายการ รวม

 ภาคผนวก ข. รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ เงินรายได้ (ผลประโยชน์) จ าแนกตามหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจ าปีงบประมาณ 2566



 ส่วนกลาง มทร.ล้านนา สอ. สวพ. สวส. สวท. สถช. สวก. บริหารฯ วิศวะฯ ศิลปกรรมฯ วิทย์ฯ วทส. เชียงราย ตาก น่าน พิษณุโลก ล าปาง
รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ เงินรายได้ (ผลประโยชน์) จ าแนกตามหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจ าปีงบประมาณ 2566  

 หมวดรายการ รวม

 5.8 แผนงานค่าปัจฉิมนิเทศ -                       58,650                  -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       163,950                -                       -                       -                       222,600                
 5.9 แผนงานค่าข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม่ -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       
 5.10 แผนงานพัฒนาก าลังคนนักวิชาชีพท่ีเน้นปฏิบัติการ (สหกิจ) -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       3,179,770              3,894,160              16,900                  -                       130,600                719,560                1,218,000              -                       556,000                1,157,170              10,872,160            

 5.11 แผนงานปรับพ้ืนฐานความรู้นักศึกษาใหม่ -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       671,400                929,700                281,700                -                       189,000                447,300                941,000                232,000                382,500                495,000                4,569,600              
 5.12 แผนงานการจัดการศึกษาและวิจัยร่วมระหว่าง ภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคการศึกษา

-                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       1,055,920              1,175,750              -                       -                       113,660                826,300                2,823,800              -                       -                       -                       5,995,430              

  5.12.1 โครงการบูรณาการเรียนรู้กับการท างาน -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       1,055,920              675,450                -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       1,731,370              
  5.12.2 โครงการบัณฑิตพันธ์ุใหม่ -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       250,200                -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       250,200                
  5.12.3 โครงการ กสศ. -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       113,660                597,500                944,800                -                       -                       -                       1,655,960              
  5.12.4 โครงการร่วมสันก าแพง -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       
  5.12.5 โครงการจัดการศึกษาและวิจัยร่วมระหว่าง ภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคการศึกษา

-                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       250,100                -                       -                       -                       228,800                1,879,000              -                       -                       -                       2,357,900              

 5.13 แผนงานหลักสูตรนานาชาติ -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       3,660,800              -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       3,660,800              
 5.14 แผนงานหลักสูตรโครงการจัดต้ังคณะ -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       1,200,000              -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       1,200,000              
 5.15 แผนงานหลักสูตรปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       1,350,000              3,177,200              -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       931,780                5,458,980              
 5.16 แผนงานหลักสูตรปริญญาโท (ภาคพิเศษ) -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       42,000                  1,365,000              -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       455,000                1,862,000              
 5.17 แผนงานรับสมัครนักศึกษาใหม่ -                       -                       -                       -                       1,500,000              -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       132,300                -                       -                       -                       160,500                1,792,800              
 5.18 แผนงานค่าใช้จ่ายสมัครพนักงาน                         -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                     12,000                         -                           -                           -                           -                     12,000
 5.19 แผนงานค่าใช้จ่ายบัตรนักศึกษา                         -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                     49,700                         -                           -                           -                           -                     49,700
 5.20 แผนงานค่าใช้จ่ายข้ึนทะเบียนบัณฑิต                         -                           -                           -                           -                 4,000,000                         -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                   112,800                         -                           -                           -                 4,112,800
 5.21 แผนงานขายสินค้า                         -                   200,000                         -                           -                           -                           -                   165,000                         -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                   112,400                 477,400
 5.22 แผนงานงานฟาร์ม -                       -                       -                       -                       -                       -                       323,000                -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       1,692,920              867,000                963,800                3,846,720              
 5.23 แผนงานบริการวิชาการ บริการสังคม -                       -                       -                       -                       -                       1,802,200              3,701,700              -                       720,000                100,000                -                       2,225,790              435,200                -                       -                       54,900                  936,000                9,975,790              
 5.24 แผนงานค่าเช่าสถานท่ี -                       -                       -                       -                       -                       -                       42,000                  -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       42,000                  
 5.25 แผนงานหอพัก -                       -                       -                       -                       -                       -                       119,000                -                       -                       -                       -                       1,719,000              479,400                2,216,000              -                       -                       -                       4,533,400              
 5.26 แผนงานค่าลิขสิทธ์ิซอฟแวร์ (เบิกจ่ายตามระเบียบค่าลิขสิทธ์ิ
ซอฟแวร์)

-                       -                       -                       8,431,670              -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       8,431,670              

 5.27 แผนงานสมทบสาธารณูปโภคจากงานวิจัย -                       -                       -                       -                       -                       -                       1,479,330              -                       40,000                  -                       -                       -                       536,480                -                       -                       -                       -                       2,055,810              
 รวมจ่าย           57,495,000           93,287,770               258,600           22,165,270             9,446,490             3,039,200           10,344,230           30,432,450           42,457,660           10,778,090             2,134,400           11,381,250           24,643,410           51,561,650           16,478,880           14,549,610           19,569,800          420,023,760
 แผนงานงานวิจัยภายนอก (เบิกจ่ายตามระเบียบงานวิจัย) -                       -                       -                       -                       -                       -                       18,994,000            -                       -                       500,000                -                       -                       5,658,580              -                       -                       -                       4,302,730              29,455,310            
 งบกลาง -                       4,534,370              -                       -                       -                       -                       -                       -                       2,730,250              -                       -                       -                       977,120                2,550,680              835,000                668,330                718,500                13,014,250            
 เงินสะสม -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       5,340,400              5,340,400              
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ค่าเป้าหมาย
 ผู้ก ากับ/

ผู้รายงานข้อมูล
 ผู้ให้ข้อมูล

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัยเพ่ือการพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติสู่ศตวรรษท่ี 21  (ผู้ก ากับติดตาม: รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา)

2) จ านวนผู้เข้ารับการบ่มเพาะเตรียมความพร้อมเป็น
ผู้ประกอบการ (Spin-off)

จ านวนคน 500 รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ
และกิจการ

นักศึกษา/UBI

คณะ/วทส./
สวก./พ้ืนท่ี

จ ำนวนประชำชนท่ัวไป บุคลำกร นักศึกษำ ท่ีเข้ำรับกำรบ่มเพำะเตรียมควำมพร้อมเป็น
ผู้ประกอบกำรผ่ำนกิจกรรม/หลักสูตรท่ีเปิดอบรม/โครงกำร/รำยวิชำ หรือกระบวนกำรต่ำงๆ ของ 
มทร.ล้ำนนำ

เอกสารประกอบ 
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และตัวช้ีวัดระดับหน่วยงานท่ีขับเคล่ือนมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 2566

เป้าหมายและตัวช้ีวัดท่ีส าคัญระดับกลยุทธ์ หน่วยนับ

ตัวช้ีวัดปี 2566

ค าอธิบายตัวช้ีวัด หมายเหตุ

กลยุทธ์ท่ี 1 กำรพัฒนำควำมเป็นผู้ประกอบกำรใหม่ให้แก่นักศึกษำ ศิษย์เก่ำ และประชำชนท่ัวไป
เป้ำหมำยระดับกลยุทธ์
เพ่ือสร้ำงควำมเข้มแข็งด้ำนกำรเป็นผู้ประกอบกำรให้แก่นักศึกษำ ศิษย์เก่ำ และประชำชนในกำรพัฒนำธุรกิจให้มีควำมเข้มแข็งในระยะเวลำอันส้ัน โดยอำศัยองค์ควำมรู้ด้ำนวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมของ มทร. ล้ำนนำ โดยมุ่งเน้นกำรยกระดับ 
Entrepreneurship ไปสู่ Smart Entrepreneur ด้วยกำรสร้ำงและพัฒนำผู้ประกอบให้มีทักษะในกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสร้ำงสรรค์

ตัวช้ีวัดท่ีส าคัญระดับกลยุทธ์
1) จ านวน ระบบนิเวศ (Ecosystem) ส าหรับงาน
เศรษฐกิจสร้างสรรค์

จ านวน ระบบนิเวศ 
(Ecosystem) งาน 
เศรษฐกิจสร้างสรรค์

6 รองอธิการบดี
ฝ่ายแผน

นโยบาย และ
ยุทธศาสตร์/กอง
นโยบายและแผน

คณะ/วทส./
สวก./พ้ืนท่ี

มีกำรด ำเนินกำรเพ่ือสร้ำงระบบนิเวศ (Ecosystem) เพ่ือสนับสนุนกำรเรียนรู้ พัฒนำ
ผู้ประกอบกำรด้ำนเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือสร้ำง พัฒนำ ส่งเสริมงำนเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ 
ตำมข้อ A-E นับเป็น 1 ระบบนิเวศ (Ecosystem)
การด าเนินการประกอบด้วย
A มีนโยบำยส ำหรับกำรสร้ำง ระบบนิเวศ (Ecosystem) เพ่ือสนับสนุนกำรเรียนรู้ พัฒนำ
ผู้ประกอบกำรด้ำนเทคโนโลยีและนวัตกรรมส ำหรับสร้ำง พัฒนำ ส่งเสริมงำนเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์
B มีเครือข่ำยร่วมกับภำครัฐ เอกชน หรือหน่วยงำนอ่ืนๆ เพ่ือส่งเสริมกำรสร้ำงระบบนิเวศ 
(Ecosystem) เพ่ือสนับสนุนกำรเรียนรู้ พัฒนำผู้ประกอบกำรด้ำนเทคโนโลยีและนวัตกรรม ส ำหรับ
กำรสร้ำง พัฒนำ ส่งเสริมงำนเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์
C มีโครงกำร/กิจกรรมเพ่ือสนับสนุนกำรเรียนรู้ พัฒนำผู้ประกอบกำรด้ำนเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ท่ีสนับสนุนกำรผลงำนเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์
D มีรำยวิชำเฉพำะเพ่ือสนับสนุนกำรเรียนรู้ พัฒนำผู้ประกอบกำรด้ำนเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ี
เก่ียวข้องกับกำรสร้ำง พัฒนำ ส่งเสริมงำนเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์
E มี Platform กลำงส ำหรับส่งเสริมกำรสร้ำงระบบนิเวศ (Ecosystem) เพ่ือสนับสนุนกำรเรียนรู้ 
พัฒนำผู้ประกอบกำร ด้ำนเทคโนโลยีและนวัตกรรมส ำหรับกำรสร้ำง พัฒนำ ส่งเสริมงำนเศรษฐกิจ
สร้ำงสรรค์
โดยแต่ละหน่วยงำนต้องมีกำรด ำเนินงำน
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3) ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นงานสร้างสรรค์และรับใช้สังคมท่ีได้รับ
การพัฒนาจากผู้เข้าบ่มเพาะธุรกิจ

จ านวนผลิตภัณฑ์ท่ี
เป็นงานสร้างสรรค์

3 รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ
และกิจการ

นักศึกษา/UBI

คณะ/วทส./
สวก./พ้ืนท่ี

จ ำนวนผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดจำกกำรพัฒนำบ่มเพำะจำกผู้เข้ำร่วมกิจกรรม/หลักสูตรท่ีเปิดอบรม/
โครงกำร/รำยวิชำ หรือกระบวนกำรต่ำงๆ เพ่ือบ่มเพำะกำรเป็นผู้ประกอบกำร/บ่มเพำะธุรกิจ ของ 
มทร.ล้ำนนำ

4) จ านวนผลงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ท่ีมีความร่วมมือกับ
เครือข่ายผู้เช่ียวชาญ ปราชญ์ชาวบ้าน และศิลปินในพ้ืนท่ี

จ านวนผลงาน 3 รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ
และกิจการ

นักศึกษา/สถช.

คณะ/วทส./
สวก./พ้ืนท่ี

 จ ำนวนผลงำนเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ท่ีเกิดจำกบุคลำกรของ มทร.ล้ำนนำ ด ำเนินงำนร่วมกับ
เครือข่ำยผู้เช่ียวชำญ ปรำชญ์ชำวบ้ำน และศิลปินในพ้ืนท่ี

กลยุทธ์ท่ี 2 การพัฒนาหลักสูตรร่วมกับภาคการผลิตเพ่ือผลิตก าลังคนทักษะสูงตามความต้องการของประเทศ

เป้ำหมำยระดับกลยุทธ์
กำรพัฒนำและผลิตก ำลังคนทักษะสูงตำมนโยบำยของชุมชน ภำครัฐ และภำคธุรกิจอุตสำหกรรม ให้เป็นผู้เช่ียวชำญทำงด้ำนเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือรองรับกำรเติบโตของธุรกิจตำม BCG Model และพัฒนำบัณฑิตนักปฏิบัติให้มีทักษะสูงท่ี
ตอบโจทย์อุตสำหกรรมท่ีเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลำโดยผ่ำนกระบวนกำรท ำงำนร่วมระหว่ำง มทร.ล้ำนนำ กับ ภำคอุตสำหกรรม (University Industry Linkage)

ตัวช้ีวัดท่ีส าคัญระดับกลยุทธ์

 6) หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถาน
ประกอบการท่ีเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้เป็นส าคัญ 
(Outcome base learning system)

จ านวนหลักสูตร 10

20 รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ
และกิจการ

นักศึกษา/สวท.

คณะ/วทส./
สวก./พ้ืนท่ี

รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ
และกิจการ

นักศึกษา/สวท.

คณะ/วทส./
สวก./พ้ืนท่ี

หลักสูตรกำรจัดกำรเรียนกำรสอนร่วมกับสถำนประกอบกำรท่ีเน้นผลลัพธ์กำรเรียนรู้เป็นส ำคัญ 
(Outcome base learning system) เช่น กำรจัดกำรเรียนกำรสอนร่วมกับสถำนประกอบกำรใน
รูปแบบ Work-Integrated Learning (WiL), School in Factory (SIF), Higher education 
sandbox (HES), premium course บัณฑิตพันธ์ุใหม่

5) โครงการหรือหลักสูตรความร่วมมือ ระหว่าง มทร.
ล้านนา กับอาชีวศึกษา

จ านวนรายวิชาหรือ
กลุ่มวิชา

โครงกำรหรือหลักสูตรควำมร่วมมือ ระหว่ำง มทร.ล้ำนนำ กับอำชีวศึกษำ เพ่ือสร้ำงควำมเช่ือมโยง 
กลุ่มวิชำ รำยวิชำ ส ำหรับกำรเทียบโอนผลกำรเรียนรู้
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4 รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ
และกิจการ

นักศึกษา/คณะ/
วิทยาลัย

คณะ/วทส./
สวก./พ้ืนท่ี/สอ.

ระดับควำมพึงพอใจของผู้จ้ำงงำนบัณฑิตต่อสมรรถนะวิชำชีพ ทักษะ และกำรท ำงำน ตำมแบบ
ประเมินของ มทร.ล้ำนนำ
เกณฑ์กำรประเมิน  
เกณฑ์พิจำรณำระดับผลกำรด ำเนินงำนของสถำบันดังน้ี คะแนนระหว่ำง 0-5 ก ำหนดให้เป็นคะแนน
เต็ม 5 = ร้อยละ 100
รำยกำรข้อมูล 
จ ำนวนบัณฑิตท่ีรับกำรประเมินจำกผู้ใช้บัณฑิตจะต้องไม่น้อยกว่ำร้อยละ 20 ของจ ำนวนบัณฑิตท่ี
ส ำเร็จกำรศึกษำ
สูตรกำรค ำนวณ
คะแนนท่ีได้ = ผลรวมของค่ำคะแนนท่ีได้จำกกำรประเมินบัณฑิต/จ ำนวนบัณฑิตท่ีได้รับกำร
ประเมินท้ังหมด
ข้อมูลอ้ำงอิง
ข้อมูลสรุปผลกำรประเมินด้ำนบัณฑิตท่ีรับกำรประเมินจำกผู้ใช้บัณฑิต ในทุกมิติ
เกณฑ์ระดับกำรให้คะแนน 
ระดับ 4 = คะแนน 4.51-5.00 ระดับดีมำก
ระดับ 3 = คะแนน 3.51-4.50 ระดับดี
ระดับ 2 = คะแนน 2.51-3.50 ระดับพอใช้
ระดับ 1 = คะแนน 1.51-2.50 ระดับน้อย
ระดับ 0 = คะแนน 0 -1.50 ระดับน้อยท่ีสุด

กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาก าลังคนเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติทักษะสูงท่ีตอบสนองความต้องการของภาคการผลิต

7) ความพึงพอใจของผู้จ้างงานบัณฑิตต่อสมรรถนะ
วิชาชีพ ทักษะ และการท างาน

ระดับความพึงพอใจ

เป้ำหมำยระดับกลยุทธ์
เพ่ือพัฒนำบุคคลวัยแรงงำนท่ีต้องกำรพัฒนำตนเองให้ทันกับเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงไป พร้อมท้ังกำรพัฒนำบัณฑิตนักปฏิบัติ ให้เป็นผู้เช่ียวชำญทำงด้ำนเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือรองรับกำรเติบโตของธุรกิจตำม BCG Model และพัฒนำ
บัณฑิตนักปฏิบัติให้มีทักษะสูงท่ีตอบโจทย์อุตสำหกรรมท่ีเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลำโดยผ่ำนกระบวนกำรท ำงำนร่วมระหว่ำง มทร.ล้ำนนำ กับภำคอุตสำหกรรม (University Industry Linkage)

ตัวช้ีวัดท่ีส าคัญระดับกลยุทธ์
8) ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติท่ีมีทักษะสูงเพ่ือยกระดับขีด
ความสามารถการแข่งขันของอุตสาหกรรมเป้าหมายของ
ประเทศไทย

จ านวนบัณฑิต 1,650 คณะ/วทส./
สวก./พ้ืนท่ี

จ ำนวนบัณฑิตนักปฏิบัติท่ีมีทักษะสูงท่ีส ำเร็จกำรศึกษำจำก มทร.ล้ำนนำ ท่ีสำมำรถขับเคล่ือนและ
ยกระดับขีดควำมสำมำรถกำรแข่งขันของอุตสำหกรรมเป้ำหมำยของประเทศไทย เช่น กำรผลิต
บัณฑิตในหลักสูตรให้สอดคล้องกับ 12 กลุ่มอุตสำหกรรมเป้ำหมำยของประเทศ หรือผลิตบัณฑิตท่ี
สำมำรถปฏิบัติงำนในกลุ่ม First s-curve New s-curve หรือสถำนประกอบกำรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง

รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ
และกิจการ

นักศึกษา/สวท.
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 ผู้ให้ข้อมูล
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ค าอธิบายตัวช้ีวัด หมายเหตุ

11) จ านวนหลักสูตรท่ียึดโยงกับสมรรถนะอาชีพ จ านวนหลักสูตร 10 รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ
และกิจการ

นักศึกษา/สวท.

คณะ/วทส./
สวก./พ้ืนท่ี

จ ำนวนหลักสูตรท่ียึดโยงกับสมรรถนะตำมมำตรฐำนอำชีพก ำหนด เช่น กระทรวงแรงงำน สถำบัน
คุณวุฒิวิชำชีพ สภำวิชำชีพ สมำคมวิชำชีพ องค์กรวิชำชีพท้ังในประเทศหรือต่ำงประเทศ

9) จ านวนผู้ลงทะเบียนเรียนหลักสูตรอบรมท่ีเปิดโอกาส
ให้บุคคลในระบบหรือนอกระบบการศึกษาเข้ามา Re-skill
 / Up-skill / New-skill

จ านวนคน 450 รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ
และกิจการ

นักศึกษา/สวท.

คณะ/วทส./
สวก./พ้ืนท่ี/สถช.

จ ำนวนบุคคลท้ังในระบบและนอกระบบกำรศึกษำท่ีเข้ำมำลงทะเบียนหรืออบรมในหลักสูตรอบรมท่ี
เปิดโอกำสให้บุคคลในระบบหรือนอกระบบกำรศึกษำเข้ำมำ Re-skill / Up-skill / New-skill ของ
 มทร.ล้ำนนำ

10) จ านวนนักศึกษาท่ีจัดการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติงาน
จริงร่วมกับสถานประกอบการ (CWIE)

จ านวนนักศึกษา 200 รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ
และกิจการ

นักศึกษา/สวท.

คณะ/วทส./
สวก./พ้ืนท่ี

จ ำนวนนักศึกษำท่ีเข้ำร่วมกำรจัดกำรเรียนกำรสอน/กำรเรียนรู้ผ่ำนกำรปฏิบัติงำนจริงร่วมกับสถำน
ประกอบกำร (Cooperative and Work Integrated Education: CWIE) และสำมำรถสร้ำง 
Project เพ่ือแก้ไขปัญหำได้

กลยุทธ์ท่ี 4 การพัฒนาระบบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพของมหาวิทยาลัย
เป้ำหมำยระดับกลยุทธ์
กำรพัฒนำคุณวุฒิวิชำชีพและมำตรฐำนอำชีพของ มทร. ล้ำนนำ ให้เป็นท่ียอมรับในระดับประเทศ ถึงคุณภำพของนักศึกษำท้ังในระบบและนอกระบบท่ีเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติท่ีเช่ียวชำญทำงด้ำนเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ตัวช้ีวัดท่ีส าคัญระดับกลยุทธ์

12) จ านวนมาตรฐานอาชีพตาม RMUTL Certificate จ านวนมาตรฐาน
อาชีพ

12

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมอย่างมืออาชีพ เพ่ือสร้างนวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์ส าหรับการยกระดับ ชุมชน สังคม ประเทศ  
(ผู้ก ากับติดตาม : รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบอย่างย่ังยืน)

กลยุทธ์ท่ี 1 การพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม Ecosystem ด้านการวิจัย เพ่ือสนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มท่ี 2 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

เป้ำหมำยระดับกลยุทธ์
1) มทร. ล้ำนนำ มีระบบสนับสนุนด้ำนกำรวิจัย พัฒนำเทคโนโลยี และนวัตกรรมท่ีพร้อมให้กำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของบุคลำกร
    1.1) เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจของประเทศไทยตำม BCG Model
    1.2) ส่งเสริมสมรรถนะกำรแข่งขันของภำคอุตสำหกรรมผ่ำนระบบ (University Industry Linkage: UIL)
    1.3) ส่งเสริมกำรใช้ภูมิปัญญำท้องถ่ินและทรัพยำกรท้องถ่ินท่ีผนวกเข้ำกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือกำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำกสู่กำรแข่งขันในระดับสำกล (Lannanization)

รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ
และกิจการ

นักศึกษา/สวท.

คณะ/วทส./
สวก./พ้ืนท่ี

จ ำนวนมำตรฐำนอำชีพตำม RMUTL Certificate หรือมำตรฐำนอำชีพท่ีมทร.ล้ำนนำ ท ำร่วมกับ
ภำคีเครือข่ำย เช่น RMUTL ICT Certificate เป็นต้น
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15) การจัดอันดับท่ีดีข้ึนในด้านนวัตกรรม (Time Higher
 Education: THE) ของมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติ 
(SDGs ด้านท่ี 2,4,8,9,11,12,17)

อันดับของ
มหาวิทยาลัย

เข้าร่วมการจัด
อันดับ

รองอธิการบดี
ฝ่ายวิจัย

และพัฒนาระบบ
อย่างย่ังยืน/สวส.

สวพ./สวส.     ส ำนักวิทยบริกำรฯ ด ำเนินกำรกรอกข้อมูลโดยได้รับกำรประสำนงำนจำก รองศำสตรำจำรย์ ดร.
ธีระศักด์ิ อุรัจนำนนท์ รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำรและกิจกำรนักศึกษำ ด ำเนินกำรประสำนขอข้อมูล
กับหน่วยงำนภำยในท่ีเก่ียวข้องเพ่ือรวบรวมข้อมูล พร้อมท้ังประสำนงำนกับงำนวิเทศสัมพันธ์ 
ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน เพ่ือช่วยในกำรกรอกเอกสำรดังกล่ำว
ข้อมูล : 
https://www.timeshighereducation.com/world-univ%C3%A9rsity-
rankings/2022#!/page/0/length/25/locations/THA/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/s
tats

รองอธิกำรบดีฝ่ำย
วิจัย
และพัฒนำระบบ
อย่ำงย่ังยืน/UBI

คณะ/วทส./
สวก./พ้ืนท่ี/สอ.

20

    1.4) ส่งเสริมให้เกิดเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีมีมูลค่ำสู่กำรสร้ำงผู้ประกอบกำร (Smart Entrepreneur)
2) มทร. ล้ำนนำ เป็นมหำวิทยำลัยในด้ำนกำรจดทะเบียนทรัพย์สินทำงปัญญำด้ำนเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ
3) ผลงำนด้ำนกำรวิจัย พัฒนำเทคโนโลยี และนวัตกรรม ได้รับกำรยอมรับในมำตรฐำนกำรวิจัยท้ังในประเทศและต่ำงประเทศ
ตัวช้ีวัดท่ีส าคัญระดับกลยุทธ์

จ ำนวนทรัพย์สินทำงปัญญำท่ีเกิดจำกบุคลำกรของ มทร.ล้ำนนำ หรือควำมร่วมมือของมทร.ล้ำนนำ
 กับหน่วยงำนอ่ืนท่ีย่ืนขอจดทะเบียนกับกรมทรัพย์สินทำงปัญญำ 

13) ทรัพย์สินทางปัญญาท่ีย่ืนขอจดทะเบียนหรือภูมิ
ปัญญาท่ีได้รับการยอมรับระดับชาติหรือนานาชาติ

จ ำนวนทรัพย์สินทำง
ปัญญำหรือภูมิปัญญำ 

กลยุทธ์ท่ี 2 ความเป็นนานาชาติของ มทร. ล้านนา
เป้ำหมำยระดับกลยุทธ์
มทร. ล้ำนนำ ได้รับกำรยอมรับในระดับนำนำชำติด้ำนวิชำกำร วิจัย และนวัตกรรม เพ่ือกำรพัฒนำ
ชุมชนและอุตสำหกรรม

14) ร้อยละของสถานประกอบการท่ีได้รับการถ่ายทอด
เทคโนโลยีและนวัตกรรมและน าไปใช้ให้เกิดผล หรือ มี
การยกระดับสมรรถนะในการประกอบการสูงข้ึน หรือ 
พัฒนาและเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์และบริการด้วยความคิด
สร้างสรรค์ท่ีท างานร่วมกับมหาวิทยาลัย หรือ ลดต้นทุน
ก าไรสูงข้ึน รายได้สูงข้ึน

ร้อยละ

ตัวช้ีวัดท่ีส าคัญระดับกลยุทธ์

รองอธิการบดี
ฝ่ายวิจัย
และพัฒนาระบบ
อย่างย่ังยืน/สถช.

คณะ/วทส./
สวก./พ้ืนท่ี/สถช.

ร้อยละสถำนประกอบกำรฯ ท่ีท ำงำนร่วมกับ มทร.ล้ำนนำ ได้รับกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมและน ำไปใช้ให้เกิดผล หรือ มีกำรยกระดับสมรรถนะในกำรประกอบกำรสูงข้ึน หรือ 
พัฒนำและเพ่ิมมูลค่ำผลิตภัณฑ์และบริกำรด้วยควำมคิดสร้ำงสรรค์ท่ีท ำงำนร่วมกับมหำวิทยำลัย 
หรือ ลดต้นทุนก ำไรสูงข้ึน รำยได้สูงข้ึน 
การค านวณร้อยละ
(จ ำนวนสถำนประกอบกำรฯ ท่ีได้รับกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีฯ จำกหน่วยงำนแล้วส่งผลให้มีกำร
ยกระดับสมรรถนะในกำรประกอบกำรสูงข้ึน เช่น กำรเพ่ิมผลตอบแทน กำรลดต้นทุนกำรผลิต 
ควำมคุ้มค่ำของเวลำ และควำมปลอดภัย เป็นต้นX 100)/จ ำนวนสถำนประกอบกำรฯ ท้ังหมด ท่ี
ได้รับกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีฯ จำก มทร.ล้ำนนำ

20
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ค่าเป้าหมาย
 ผู้ก ากับ/

ผู้รายงานข้อมูล
 ผู้ให้ข้อมูล

เป้าหมายและตัวช้ีวัดท่ีส าคัญระดับกลยุทธ์ หน่วยนับ

ตัวช้ีวัดปี 2566

ค าอธิบายตัวช้ีวัด หมายเหตุ

16) การจัดอันดับท่ีดีข้ึนในด้านนวัตกรรม (U-Multirank)
 ของมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติ

ระดับ พอใช้ รองอธิการบดี
ฝ่ายวิจัย

และพัฒนาระบบ
อย่างย่ังยืน/สวส.

สวพ./สวส.  เว็บไซต์หลักเกณฑ์กำรประเมิน  https://www.umultirank.org

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่สู่ความเป็นเลิศ (ผู้ก ากับติดตาม : รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร)

กลยุทธ์ท่ี 1 การปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรให้มีธรรมาภิบาล

เป้ำหมำยระดับกลยุทธ์
เพ่ือกำรปรับปรุงกลไกกำรบริหำรองค์กรให้มีธรรมำภิบำล เปิดโอกำสให้ประชำคมภำยในมหำวิทยำลัยมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรทุกข้ันตอน
ตัวช้ีวัดท่ีส าคัญระดับกลยุทธ์
17) ความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการของผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย

ระดับความพึงพอใจ 4 สอ. ระดับควำมพึงพอใจต่อกำรบริหำรจัดกำรของผู้บริหำรมหำวิทยำลัย (ตำมแบบประเมินของ มทร.
ล้ำนนำ)
ระดับความพึงพอใจ
ระดับ 4 = ควำมพึงพอใจต่อกำรบริหำรจัดกำรของผู้บริหำรมหำวิทยำลัย (ตำมแบบประเมินของ 
มทร.ล้ำนนำ) ร้อยละ 81 ข้ึนไป
ระดับ 3 = ควำมพึงพอใจต่อกำรบริหำรจัดกำรของผู้บริหำรมหำวิทยำลัย (ตำมแบบประเมินของ 
มทร.ล้ำนนำ) ร้อยละ 71-80
ระดับ 2 = ควำมพึงพอใจต่อกำรบริหำรจัดกำรของผู้บริหำรมหำวิทยำลัย (ตำมแบบประเมินของ 
มทร.ล้ำนนำ) ร้อยละ 61-70
ระดับ 1 = ควำมพึงพอใจต่อกำรบริหำรจัดกำรของผู้บริหำรมหำวิทยำลัย (ตำมแบบประเมินของ 
มทร.ล้ำนนำ) ร้อยละ 51-60
ระดับ 0 = ควำมพึงพอใจต่อกำรบริหำรจัดกำรของผู้บริหำรมหำวิทยำลัย (ตำมแบบประเมินของ 
มทร.ล้ำนนำ) ต่ ำกว่ำร้อยละ 50

กลยุทธ์ท่ี 2 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
เป้ำหมำยระดับกลยุทธ์

รองอธิการบดี
ฝ่ายบริหาร/สอ.

กำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรของมหำวิทยำลัยท่ีครอบคลุมทุกภำรกิจ
ตัวช้ีวัดท่ีส าคัญระดับกลยุทธ์
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ค่าเป้าหมาย
 ผู้ก ากับ/

ผู้รายงานข้อมูล
 ผู้ให้ข้อมูล

เป้าหมายและตัวช้ีวัดท่ีส าคัญระดับกลยุทธ์ หน่วยนับ

ตัวช้ีวัดปี 2566

ค าอธิบายตัวช้ีวัด หมายเหตุ

19) คณาจารย์และบุคลากรด้านการวิจัยท่ีเข้าร่วม
โครงการภาคบริการ เกษตร อุตสาหกรรม ชุมชน

จ านวน (คน) 100 รองอธิการบดี
ฝ่ายวิจัยและ
พัฒนาระบบ
อย่างย่ังยืน

/หน่วยงาน SPU

คณะ/วทส./
สวก./พ้ืนท่ี

จ ำนวนคณำจำรย์และบุคลำกรด้ำนกำรวิจัยท่ีเข้ำร่วมโครงกำรภำคบริกำร เกษตร อุตสำหกรรม 
ชุมชน

18) ความพึงพอใจของบุคลากรในการใช้ระบบฐานข้อมูล
หรือการปรับเปล่ียนความเป็นดิจิทัลของมหาวิทยาลัย

ระดับความพึงพอใจ 4 ระดับควำมพึงพอใจในกำรใช้ระบบฐำนข้อมูลหรือกำรปรับเปล่ียนควำมเป็นดิจิทัลของมหำวิทยำลัย
 (ตำมแบบประเมินของ มทร.ล้ำนนำ)
ระดับความพึงพอใจ
ระดับ 4 = ควำมพึงพอใจในกำรใช้ระบบฐำนข้อมูลหรือกำรปรับเปล่ียนควำมเป็นดิจิทัลของ
มหำวิทยำลัย (ตำมแบบประเมินของ มทร.ล้ำนนำ) ร้อยละ 81 ข้ึนไป
ระดับ 3 =  ควำมพึงพอใจในกำรใช้ระบบฐำนข้อมูลหรือกำรปรับเปล่ียนควำมเป็นดิจิทัลของ
มหำวิทยำลัย (ตำมแบบประเมินของ มทร.ล้ำนนำ) ร้อยละ 71-80
ระดับ 2 =  ควำมพึงพอใจในกำรใช้ระบบฐำนข้อมูลหรือกำรปรับเปล่ียนควำมเป็นดิจิทัลของ
มหำวิทยำลัย (ตำมแบบประเมินของ มทร.ล้ำนนำ) ร้อยละ 61-70
ระดับ 1 =  ควำมพึงพอใจในกำรใช้ระบบฐำนข้อมูลหรือกำรปรับเปล่ียนควำมเป็นดิจิทัลของ
มหำวิทยำลัย (ตำมแบบประเมินของ มทร.ล้ำนนำ) ร้อยละ 51-60
ระดับ 0 =  ควำมพึงพอใจในกำรใช้ระบบฐำนข้อมูลหรือกำรปรับเปล่ียนควำมเป็นดิจิทัลของ
มหำวิทยำลัย (ตำมแบบประเมินของ มทร.ล้ำนนำ) ต่ ำกว่ำร้อยละ 50

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การส่งเสริมสังคมภาคีเครือข่าย ยกระดับศักยภาพสังคม คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งล้านนาให้สามารถปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการเปล่ียนแปลงของโลก  (ผู้ก ากับติดตาม : รอง
อธิการบดีฝ่ายแผน นโยบายและยุทธศาสตร์)

กลยุทธ์ท่ี 1 การพัฒนาชุมชนและอุตสาหกรรมด้วยองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัย
เป้ำหมำยระดับกลยุทธ์

รองอธิการบดี
ฝ่ายแผน
นโยบาย และ
ยุทธศาสตร์/สวส.

สวส.

น ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีสำมำรถแก้ไขปัญหำสังคม ชุมชน และอุตสำหกรรม เพ่ือขับเคล่ือนเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนและอุตสำหกรรม

ตัวช้ีวัดท่ีส าคัญระดับกลยุทธ์
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ค่าเป้าหมาย
 ผู้ก ากับ/

ผู้รายงานข้อมูล
 ผู้ให้ข้อมูล

เป้าหมายและตัวช้ีวัดท่ีส าคัญระดับกลยุทธ์ หน่วยนับ

ตัวช้ีวัดปี 2566

ค าอธิบายตัวช้ีวัด หมายเหตุ

21) โครงการพัฒนาความเป็นเลิศตามเอกลักษณ์ของพ้ืนท่ี
 หรือความเช่ียวชาญของคณะ

จ านวนโครงการ 10 รองอธิการบดี
ฝ่ายแผน

นโยบาย และ
ยุทธศาสตร์

/กองนโยบาย
และแผน

คณะ/วิทยาลัยฯ/
สวก/พ้ืนท่ี

จ ำนวนโครงกำรท่ีเก่ียวข้องกับกำรพัฒนำควำมเป็นเลิศตำมเอกลักษณ์ของพ้ืนท่ี หรือควำม
เช่ียวชำญของคณะ (เชียงใหม่ เชียงรำย ตำก น่ำน ล ำปำง และพิษณุโลก) โดยต้องเป็นโครงกำรท่ี
ก่อให้เกิดรำยได้ มีเป้ำหมำยและผลลัพธ์ท่ีวัดไว้ชัดเจน

23) ผลงานโครงการวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ี
ร่วมกับเครือข่าย

จ านวนผลงาน 120 รองอธิการบดี
ฝ่ายวิจัย

และพัฒนาระบบ
อย่างย่ังยืน/สวพ.

คณะ/วทส./
สวก./พ้ืนท่ี

จ ำนวนผลงำนโครงกำรวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีท ำร่วมกับเครือข่ำย (ภำครัฐ เอกชน ท้องถ่ิน
 หรือหน่วยงำนอ่ืนๆ) จนแล้วเสร็จในปีงบประมำณน้ัน

20) แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของสังคม จ านวนแหล่งเรียนรู้
ตลอดชีวิต

6  จ ำนวนแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของสังคม คือ แหล่งเรียนรู้ท่ีประชำชนท่ัวไปสำมำรถเข้ำมำศึกษำ 
เรียนรู้ เพ่ือน ำข้อมูลไปประยุกต์ใช้ในด ำเนินชีวิตได้ เช่น กำรใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมำช่วย
ส่งเสริมหรือแก้ปัญหำในอำชีพ กำรน ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปต่อยอดทำงธุรกิจ เป็นต้น 
ตัวอย่ำง เช่น ศูนย์เรียนรู้โรงงำนผลิตน้ ำด่ืมต้นแบบเพ่ือกำรศึกษำ สถำบันถ่ำยทอดเทคโนโลยีสู่
ชุมชน มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ เป็นต้น
หลักเกณฑ์
1. มีโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
2. มีองค์ควำมรู้และควำมเช่ียวชำญ
3. มีบุคลำกรด ำเนินงำน
4. มีแผนกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเน่ืองทุกไตรมำส

กลยุทธ์ท่ี 2 การขับเคล่ือนงานวิจัยเพ่ือพัฒนาชุมชน ธุรกิจ และอุตสาหกรรมร่วมกับเครือข่าย

เป้ำหมำยระดับกลยุทธ์
เพ่ือน ำงำนวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมร่วมกันกับเครือข่ำยจตุรภำคี สู่กำรส่งเสริมสมรรถนะกำรแข่งขันของธุรกิจชุมชนและภำคอุตสำหกรรม

รองอธิการบดี
ฝ่ายวิจัยและ
พัฒนาระบบ
อย่างย่ังยืน
/สถช.

คณะ/วทส./
สวก./พ้ืนท่ี

ตัวช้ีวัดท่ีส าคัญระดับกลยุทธ์
22) งบประมาณจากท่ีสนับสนุนงานวิจัย เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมจากแหล่งทุนภายนอก

ค่าเฉล่ียต่อโครงการ 
(บาท)

1,500,000 รองอธิการบดี
ฝ่ายวิจัย
และพัฒนาระบบ
อย่างย่ังยืน/สวพ.

คณะ/วทส./
สวก./พ้ืนท่ี

ค่ำเฉล่ียของงบประมำณจำกท่ีสนับสนุนงำนวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมจำกแหล่งทุนภำยนอก
การค านวณ
จ ำนวนงบประมำณจำกโครงกำรท่ีสนับสนุนงำนวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมจำกแหล่งทุน
ภำยนอกท้ังหมด/จ ำนวนโครงกำรวิจัยภำยนอกท้ังหมด
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ค่าเป้าหมาย
 ผู้ก ากับ/

ผู้รายงานข้อมูล
 ผู้ให้ข้อมูล

เป้าหมายและตัวช้ีวัดท่ีส าคัญระดับกลยุทธ์ หน่วยนับ

ตัวช้ีวัดปี 2566

ค าอธิบายตัวช้ีวัด หมายเหตุ

24) จ านวนโครงการ/กิจกรรมท่ีใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมท่ีน าไปใช้ในโครงการหลวงและโครงการตาม
พระราชด าริ

จ านวนโครงการ/
กิจกรรม

55 ผู้ช่วยอธิการบดี/
กลุ่มแผนงานใต้
ร่มพระบารมี

คณะ/วทส./
สวก./พ้ืนท่ี

จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมท่ีใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีน ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในโครงกำรหลวง
และโครงกำรตำมพระรำชด ำริ

26) จ านวนโครงการหรือกิจกรรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืชท่ี
น าไปใช้ประโยชน์

จ านวนโครงการ/
กิจกรรม

20 รองอธิการบดี
ฝ่ายวิจัย

และพัฒนาระบบ
อย่างย่ังยืน/สวก.

คณะ/วทส./พ้ืนท่ี จ ำนวนโครงกำรหรือกิจกรรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืชท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ เช่น กำรสร้ำง/พัฒนำ
บุคลำกร กำรอนุรักษ์และพัฒนำทรัพยำกรพันธุกรรมพืชเพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ประชำชน เป็นต้น

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การสืบสาน รักษา ต่อยอด ปรัชญาและศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน ( ผู้ก ากับติดตาม : รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบอย่างย่ังยืน)

กลยุทธ์ท่ี 1 ส่งเสริมและพัฒนาชุมชน สืบสาน รักษา ต่อยอด ปรัชญาและศาสตร์พระราชา ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัย
เป้ำหมำยระดับกลยุทธ์
1) ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือลดต้นทุน และเพ่ิมประสิทธิภำพของกำรประกอบอำชีพในชุมชนพ้ืนท่ีโครงกำรหลวงและโครงกำรพระรำชด ำริ
2) ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ืออนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริฯ
ตัวช้ีวัดท่ีส าคัญระดับกลยุทธ์

25) ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา หรือ
หน่วยงานท่ีจัดกิจกรรมจิตอาสา และเข้าร่วมกิจกรรมจิต
อาสา (16 หน่วยงาน)

ร้อยละของจ านวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

75 ร้อยละของจ ำนวนบุคลำกร มทร.ล้ำนนำ ท่ีเข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำท้ังภำยในและภำยนอก
หน่วยงำน
การค านวณร้อยละ 
(จ ำนวนบุคลำกร มทร.ล้ำนนำ ท่ีเข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำท้ังภำยในและภำยนอกหน่วยงำน X 
100)/จ ำนวนบุคลำกรท้ังหมดของ มทร.ล้ำนนำ 

รองอธิการบดี
ฝ่ายวิจัยและ
พัฒนาระบบ
อย่างย่ังยืน/สถช.

ทุกหน่วยงาน
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