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ค าน า 
 

แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  สถาบันวิจัยและพัฒนาฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่อให้
สอดคล้องกับแผนปฎิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 2560 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และ 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกํากับทิศทางดําเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาโดยแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. 
2560สถาบันวิจัยและพัฒนา ยึดกรอบแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปี พ.ศ. 2557– 
2561 ท่ีมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กรอบระยะเวลา 
15 ปี (พ.ศ. 2552– 2566)ตามความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยและยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ  
ข้อเสนอแนะ และ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับสถาบัน และ ระดับหน่วยงาน  

 สถาบันวิจัยและพัฒนา มีความคาดหวังให้แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ฉบับนี้ เป็น
เครื่องมือสําหรับการบูรณาการและการแปลงแผนสู่การปฏิบัติท่ีชัดเจน ผลักดันให้การดําเนินงานในภารกิจต่างๆ 
ของทุกภาคส่วนในมหาวิทยาลัยตอบสนองทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยตามยุทธศาสตร์ต่างๆ ท่ีกําหนดให้เกิดผล
สัมฤทธิ์และบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย ท่ีนําไปสู่คุณภาพและมาตรฐานในการจัดการศึกษาได้
อย่างเป็นรูปธรรม และการได้รับการยอมรับต่อไป 

 

 
(นางสาวกัญญณัช  ศิริธัญญา)                       

ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

สารบัญ 
  หน้า 

 
 บทท่ี 1 บทนํา  ……………………………………………………………………………………………………………… 1 
  กรอบแนวคิดการจัดทําแผนทางการเงิน ………………………………………………………………………… 1 
  วัตถุประสงค์การจัดทําแผนทางการเงิน สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจําปีงบประมาณ 2560  1 
  การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงกลยุทธ์ทางการเงิน …………………………………………………………………… 1 
  ประเภทของเงินงบประมาณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา …………………………… 2 
    
 บทท่ี 2 แผนทางการเงินประจําปีงบประมาณ 2560 …………………………………………………………. 3 
  งบประมาณท่ีสถาบันวิจัยและพัฒนาได้รับการจัดสรร …………………………………………………… 

 
3 

 บทท่ี 3 แผนการติดตามการใช้เงินงบประมาณปี 2560 …………………………………………………….. 7 
  โครงการวิจัยงบอุดหนุนภายใน (วช.) …………………………… 7 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

บทท่ี 1 
บทน า 

 
 การดําเนินงานของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยจะประสบความสําเร็จได้ต้องมีการจัดทําแผนทางการเงิน 
เพื่อเป็นกลไกการบริหารจัดการด้านการเงิน  ให้ เหมาะสม และเพียงพอต่อการสนับสนุนพันธกิจต่างๆ ท่ี
มหาวิทยาลัยต้ังเป้าประสงค์ไว้  โดยการจัดทําแผนการเงินมีองค์ประกอบด้านกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห์
ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบการเงินและงบประมาณของการดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาจากทุกแหล่ง
เงิน ท้ังงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ ตลอดจนสามารถแยกค่าใช้จ่ายตามหมวดต่างๆ มีอย่างเป็น
ระบบ รวมท้ังมีผู้ตรวจสอบการใช้เงินอย่างมี ประสิทธิภาพ เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปตามเป้าหมาย การจัดทํา
แผนทางการเงินในปีงบประมาณนั้น ๆ จึงเป็นกลไกหนึ่งท่ีจะใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานท่ีดี 
 
กรอบแนวคิดการจัดท าแผนทางการเงิน  
 
 1. หลักผลสัมฤทธิ์ของการบริหารงานตามภารกิจของรัฐ ตามท่ีกําหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย 

หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 มาตรา 6(2) เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ
ของรัฐ  

 2. หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การสร้างระบบ
บริหาร กิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ.2542 มี 10 องค์ประกอบ คือ 

  2.1 หลักประสิทธิผล   2.2 หลักประสิทธิภาพ 
  2.3 หลักการตอบสนอง  2.4หลักภาระรับผิดชอบ 
  2.5 หลักความโปร่งใส  2.6 หลักความมีส่วนร่วม 
  2.7 หลักการกระจายอํานาจ  2.8 หลักนิติธรรม 
  2.9 หลักความเสมอภาค  2.10 หลักมุ่งเน้นฉันทามติ 

 
วัตถุประสงคก์ารจัดท าแผนทางการเงิน สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ 2560  
 

1. เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการด้านงบประมาณของสถาบันวิจัยและพัฒนา ให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส 
และตรวจสอบได้  

2. เพื่อสร้างกลไกท่ีมีประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยฯ  

3. เพื่อให้บริหารจัดการด้านงบประมาณมีเป้าหมายท่ีชัดเจนและปฏิบัติได้  
4. มีการติดตามผลและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการบริหารงานและตัดสินใจ  

 



 
 

 
 

2 
 

การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงกลยุทธ์ทางการเงิน  
 

จุดแข็ง (Strengths)  
1. ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเข้าใจระบบการบริหารทางการเงินเป็นอย่างดี  
2. มีหน่วยงานตรวจสอบ ติดตามผลการใช้เงิน และงบประมาณ  
3. มีการเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง ระเบียบ ประกาศของมหาวิทยาลัย  
 
จุดอ่อน (Weaknesses)  
1. การบริหารงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน  
2. บุคลากรขาดความเข้าใจในระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณ  

 
โอกาส (Opportunities)  
1. มีแหล่งงบประมาณท่ีจัดเจน  
2. มีระเบียบการเบิกจ่ายและมีฐานข้อมูลในระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและกองทุนชัดเจน 

 
อุปสรรค (Threats)  
1. งบประมาณมีจานวนจากัด  
2. ข้อกาหนดในระเบียบการปฏิบัติงานไม่มีความยืดหยุ่น  

 
ประเภทของเงินงบประมาณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
 

1. งบบุคลากร คือ  เงินเดือน  ค่าจ้างและค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง 
2. งบดําเนินการ  คือ  ค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค 
3. งบลงทุน  คือ ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดิน ส่ิงก่อสร้าง 
4. งบรายจ่ายอื่น ๆ  คือ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการต่าง ๆ 
5. งบกลาง              คือ ค่าสวัสดิการ ค่าเล่าเรียนบุตรต้ังแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับปริญญาตรี ค่า

รักษาพยาบาล  ผู้ป่วยใน  และผู้ป่วยนอก 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

3 
บทที่ 2 

แผนทางการเงินประจ าปีงบประมาณ 2560 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา 

  ในปีงบประมาณ 2560  สถาบันวิจัยและพัฒนาได้รับการจัดสรรงบประมาณดังนี้ 
 

หมวดรายการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดสรรงบประมาณปี 2560 

1. 
ค่าใช้จ่าย
บุคลากร
ภาครัฐ 

2. สังคม 3. บรกิาร 4. วิทย ์
5. สะสม

องค์ความรู้
ท่ีมีศักยภาพ 

6. ท านุ
บ ารุงฯ 

7. 
โครงการ
พัฒนา

ศักยภาพ
บคุลากร
ด้านการ
ท่องเที่ยว 

รวม 

รวมท้ังสิ้น 3,251,280 620,000 2,000,000 4,011,870 20,190,600     30,073,750 
 1. งบบุคลากร 212,640             212,640 
   1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจ า                 
   1.1.1 เงินเดือน                 
        1.1.1.1 อัตราเดิม                 
        1.1.1.2 เงินค่าตอบแทนรายเดือน
สําหรับข้าราชการ                 
        1.1.1.3 เงินประจําตําแหน่งทาง
วิชาการ                 
        1.1.1.4 เงินประจําตําแหน่ง
ผู้บริหารที่ไม่มีวาระ                 
   1.1.2 ค่าจ้างประจ า                 
        1.1.1.1 อัตราเดิม                 
        1.1.1.2 เงินเพิ่มค่าจ้างประจ า                 
   1.2 ค่าจ้างชั่วคราว                 
       1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว                 
   1.3 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 212,640             212,640 
       1.3.1 ค่าตอบแทนพนกังาน
ราชการ 212,640             212,640 
       1.3.2 เงินช่วยเหลือการครองชีพ
พิเศษพนักงานราชการ 540             540 
   2.1 ค่าตอบแทน       254,600       254,600 
      2.1.2 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้
ราชการ       254,600       254,600 
      2.1.3 เงินตอบแทนผู้บริหารมหา
วิทยาท่ีเกษียณอายุราชการ                 
      2.1.4 เงินประจ าต าแหน่ง
ผู้บริหารที่มีวาระ                 
      2.1.5 ค่าตอบแทนพิเศษ
ข้าราชการที่ได้รบัเงินเดือนเต็มขั้น                 
      2.1.6 ค่าตอบแทนพิเศษ
ลูกจ้างประจ าท่ีได้รับเงินเดือนเต็มขั้น                 
      2.1.7 เงินตอบแทนเหมาจ่าย
จัดหารถยนต์ประจ าต าแหน่ง                 
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หมวดรายการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดสรรงบประมาณปี 2560 

1. 
ค่าใช้จ่าย
บุคลากร
ภาครัฐ 

2. สังคม 3. บรกิาร 4. วิทย ์
5. สะสม

องค์ความรู้
ท่ีมีศักยภาพ 

6. ท านุ
บ ารุงฯ 

7. 
โครงการ
พัฒนา

ศักยภาพ
บคุลากร
ด้านการ
ท่องเที่ยว 

รวม 

2. งบด าเนินงาน 9,000 620,000   254,600       883,600 
   2.2 ค่าใช้สอย 9,000 300,000           309,000 
      2.2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าท่ีพัก 
              และค่าพาหนะ   300,000           300,000 
      2.2.2 ค่าซอ่มแซมยานพาหนะ 
              และขนส่ง                 
      2.2.3 ค่าซอ่มแซมครุภัณฑ ์                 
      2.2.4 ค่าจ้างเหมาบริการ                 
      2.2.5 เงินสมทบกองทุน   
              ประกันสังคม 9,000             9,000 
   2.3 ค่าวัสด ุ   320,000           320,000 
      2.3.1 วัสดุส านกังาน   260,000           260,000 
      2.3.2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                 
      2.3.3 วัสดกุ่อสร้าง                 
      2.3.4 วัสดุงานบ้านงานครัว   60,000           60,000 
      2.3.5 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                 
      2.3.6 วัสดวุิทยาศาสตร์หรือ 
              การแพทย ์                 
      2.3.7 วัสดกุารศึกษา                 
        2.3.8 วัสดุหนังสือ วารสาร และ 
                ต ารา                 
      2.3.9  วัสดุการเกษตร                  
      2.3.10 วัสดุยานพาหนะและ 
                ขนส่ง                 
   2.4 ค่าสาธารณูปโภค                 
     2.4.1 ค่าไฟฟ้า                 
     2.4.2 ค่าประปา                 
     2.4.3 ค่าโทรศัพท์                 
     2.4.4 ค่าบรกิารสื่อสารและ 
             โทรคมนาคม                 
3. งบลงทุน                 
   3.1 ค่าครุภัณฑ ์                 
      3.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา                 
           3.1.1.1 ค่าครุภัณฑ์สูงกว่า 1  
                     ล้านบาท                 
           3.1.1.2 ค่าครุภัณฑ์ต่ ากว่า 1  
                      ล้านบาท                 
           3.1.1.3 ค่าครุภัณฑ์ผูกพัน 
                     เดิม                 
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หมวดรายการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดสรรงบประมาณปี 2560 

1. 
ค่าใช้จ่าย
บุคลากร
ภาครัฐ 

2. สังคม 3. บรกิาร 4. วิทย ์
5. สะสม

องค์ความรู้
ท่ีมีศักยภาพ 

6. ท านุ
บ ารุงฯ 

7. 
โครงการ
พัฒนา

ศักยภาพ
บคุลากร
ด้านการ
ท่องเที่ยว 

รวม 

   3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                 
      3.2.1 สิ่งก่อสร้างผูกพันเดิม                 
      3.2.2 สิ่งก่อสร้างผูกพันใหม ่                 
      3.2.3 สิ่งก่อสร้างไมผู่กพัน(1 ปี)                 
4. งบเงินอุดหนุน 3,029,640       20,190,600     23,220,240 
   4.1 เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนา
บุคลากรระดับปริญญาโท-เอก                 
   4.2 เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การดําเนินโครงการวิจัยพื้นฐาน         5,371,300     5,371,300 
   4.3 เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การดําเนินโครงการวิจัยประยุกต์         8,145,800     8,145,800 
   4.4 เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การดําเนินโครงการวิจัยและพัฒนา         6,673,500     6,673,500 
   4.5 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านการท่องเที่ยว                 
   4.6 ค่าใช้จ่ายบุคลากร 3,029,640             3,029,640 
5. งบรายจ่ายอ่ืน     2,000,000 3,757,270       5,757,270 
   5.1 ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม                 
   5.2 ค่าใช้จ่ายพัฒนาการจัดการศึกษา       3,757,270       3,757,270 
   5.3 ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุน
กิจกรรมมูลนิธิโครงการหลวงและ
โรงงานแปรรูป                 
   5.4 ค่าใช้จ่ายโครงการปฎิบัติการซ่อม
บํารุงและการวางแผนการซ่อมบํารุง
เคลื่อนที่                 
   5.5 ค่าใช้จ่ายโครงการตาม
พระราชดําริ                 
   5.6 ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนศูนย์
พัฒนาโครงการหลวง                 
   5.7 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการจัด
การศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                 
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หมวดรายการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดสรรงบประมาณปี 2560 

1. 
ค่าใช้จ่าย
บุคลากร
ภาครัฐ 

2. สังคม 3. บรกิาร 4. วิทย ์
5. สะสม

องค์ความรู้
ท่ีมีศักยภาพ 

6. ท านุ
บ ารุงฯ 

7. 
โครงการ
พัฒนา

ศักยภาพ
บคุลากร
ด้านการ
ท่องเที่ยว 

รวม 

   5.8 ค่าใช้จ่ายโครงหารความร่วมมือ
ทางวิชาการระหว่างคณะสัตว
แพทย์ศาสตร์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนาวิทยา
เขตน่าน เพื่อพัฒนาการผลิต
บัณฑิตสาขาสัตวแพทย์ศาสตร์และ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี การผลิตปศุ
สัตว ์ณ จังหวัดน่าน                 

   5.9 ค่าใช้จ่ายโครงการถ่ายทอด
ผลงานวิจัยสู่ภาคประชาชนด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     2,000,000         2,000,000 

   5.10 ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ                 

   5.11 ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษา
ด้านซ่อมบํารุงอากาศยานตาม
มาตรฐานEASA                 

   5.12 โครงการเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน                 

   5.13 ค่าใช้จ่ายโครงการบริการ
วิชาการ                 

   5.14 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนา
ศักยภาพเครือข่ายอุดมศึกษาพี่
เลี้ยง                 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

7 
บทที่ 3 

แผนติดตามการใช้เงินงบประมาณปี 2560 
 

 การติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี 2560 อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มงานอํานวยการ งานบัญชี 
ซึ่งจะติดตามการใช้จ่ายเงินเป็นไตรมาส 4 ไตรมาส 

1) ไตรมาสแรก เดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม     
2) ไตรมาสท่ี 2 เดือนมกราคม – เดือนมีนาคม        
3) ไตรมาสท่ี 3 เดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน    
4) ไตรมาสท่ี 4 เดือนกรกฎาคม – เดือนกันยายน 

 
สถาบันวิ จัยและพัฒนาได้ให้ ผู้รับผิดในโครงการต่าง ๆ ของ สถาบันฯ จัดส่งแผนการใช้เงิน

งบประมาณประจําปี 2560 ละจัดส่งเป็นรายไตรมาส ดังนี้ 
 

   งบประมาณ งบประมาณที่คาดวา่จะใช้ (%) ในไตร
มาส 

  ผู้รับผิดชอบ  1 2 3 4 
1 โครงการวิจัยงบอุดหนุนภายใน (วช.)  

กลุ่มบริหารงานวิจัย 
และ 

กลุ่มส่งเสริมงานวิจัย 
 

     
 1.1 โครงการวิจัยพ้ืนฐาน 11 โครงการ      
 1.2 โครงการวิจัยประยุกต์ : 23 โครงการ 

1.3 โครงการวิจัยพัฒนาทดลอง : 22 
โครงการ 

 
20,190,600 

 
50 

 
30 

 
20 

 
10 

2 โครงการสนับสนุนการวิจัย มทร.ล้านนา 
พ.ศ. 2560 : 8 โครงการ 

      

 2.1  โครงการจัดทําวารสารเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

กลุ่มงานวัตกรรมและ
เครือข่าย 

 
427,600 

 
50 

 
30 

 
20 

 
10 

 2.2 โครงการการพัฒนาโปรแกรมระบบ
กลไกบริหารจัดการฐานข้อมูลด้าน
งานวิจัยเพ่ือสนับสนุนพันธกิจด้านวิจัย
และงานสร้างสรรค ์

กลุ่มงานอํานวยการ  
132,000 

 
50 

 
30 

 
20 

 
10 

 2.3 โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา 

กลุ่มบริหารงานวิจัย 724,370 50 30 20 10 

 2.4 โครงการพัฒนาศักยภาพงานวิจัย และ
การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่
ภาคอุตสาหกรรมและชุมชน 

กลุ่มส่งเสริมงานวิจัย 
 

209,000 50 30 20 10 

 2.5 งานประชุมวิชาการ 9 มทร. ประจําปี 
2560 

กลุ่มงานวัตกรรมและ
เครือข่าย 

493,600 50 30 20 10 

 2.6 การเผยแพร่ผลงานวิจัยในรูปแบบ
นิทรรศการในงานมหกรรมงานวิจัย
แห่งชาติ 2560 

 

กลุ่มงานวัตกรรมและ
เครือข่าย 

235,000 50 30 20 10 
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   งบประมาณ งบประมาณที่คาดวา่จะใช้ (%) ใน         
ไตรมาส 

  ผู้รับผิดชอบ  1 2 3 4 
 2.7 โครงการพัฒนากลไกการบริหาร

งานวิจัยและการประเมินผลผลิตงานวิจัย
สู่การใช้ประโยชน์ 

กลุ่มบริหารงานวิจัย 110,700 50 30 20 10 

 2.8 โครงการสนับสนุนสร้างแรง จงูใจแก่
นักวิจัยในการผลิตบทความตีพิมพ์ใน
ระดับชาติ นานาชาติ งานสร้างสรรค์ 
ประจําปีงบประมาณ 2560 

กลุ่มส่งเสริมงานวิจัย 
 

1,425,000 50 30 20 10 

 2.9โครงการพัฒนากลุ่มวิจัยเพ่ืออุทยาน
นวัตกรรม (Innovation Park) 

กลุ่มส่งเสริมงานวิจัย 
 

- - - - - 

 2.10การเผยแพร่ผลงานวิชาการด้าน
งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในเวที
นานาชาติ 

กลุ่มงานวัตกรรมและ
เครือข่าย 

- - - - - 

3 โครงการถ่ายทอดผลงานวิจัยด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาสู่
ภาคประชาชนและอุตสาหกรรม 

กลุ่มบริหารงานวิจัย 
กลุ่มส่งเสริมงานวิจัย 
กลุ่มงานวัตกรรมและ

เครือข่าย 

2,000,000 50 30 20 10 

 
ผู้จัดท า : รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณระพี  อ านวยสิทธ์ิ 

นางเสาวลักษณ์  วชิรนคร 
นางมาลี  จินดาแก้ว 

เดือน  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 


