
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

ค ำน ำ 
 

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

 สถาบันวิจัยและพัฒนา มีความคาดหวังให้แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ฉบับนี้ เป็นเครื่องมือสําหรับการบูรณาการและการแปลงแผนสู่การ
ปฏิบัติท่ีชัดเจน ผลักดันให้การดําเนินงานในภารกิจต่างๆ ของทุกภาคส่วนในมหาวิทยาลัยตอบสนองทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยตามยุทธศาสตร์ต่างๆ ท่ีกําหนดให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์และบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย ท่ีนําไปสู่คุณภาพและมาตรฐานในการจัดการศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรม และการได้รับการยอมรับต่อไป 
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นส่วนราชการระดับคณะ ต้ังขึ้นเมื่อ พ.ศ.2549 ตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดต้ังส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงนาม ณ วันท่ี 14 พฤศจิกายน 2549 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 123 ตอนท่ี 118 ก หน้า 18 วันท่ี 27 
พฤศจิกายน 2549 โดยแบ่งส่วนราชการในสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นสํานักงานผู้อํานวยการ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ.2550 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามประกาศ ณ วันท่ี 24 เมษายน 2550 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 124 
ตอนพิเศษ 59 ง หน้า 13 วันท่ี 16 พฤษภาคม 2550 ซึ่งเดิมหน่วยงานนี้คือฝ่ายวิจัยและฝึกอบรม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ ซึ่งเป็นหน่วยงานท่ี
จัดต้ังขึ้นภายใน  

ปัจจุบัน สํานักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา ต้ังอยู่ท่ี อาคารพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด) เลขท่ี 98 หมู่ 8 
ตําบลป่าป้อง อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 0 5326 6518 โทรสาร 0 5326 6522 

ปณิธำน (Resolution) 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นองค์กรท่ีส่งเสริมสนับสนุนโครงการวิจัยท่ีตอบสนองความต้องการของสังคม ชุมชน และผู้ประกอบการ เพื่อการพัฒนาต่อมหาวิทยาลัย
และประเทศชาติ 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

 สนับสนุนและส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาของ มทร.ล้านนา สู่ระดับสากล ด้วยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในมหาวิทยาลัย 

 
 
 



 
 

 
2 

 
พันธกิจ (Mission) 

1. ส่งเสริมการบูรณาการวิจัยร่วมกับการเรียนการสอน ภายใต้แนวความคิดโรงเรียนในโรงงาน เพื่อสามารถพัฒนางานวิจัยท่ีสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้จริงและ
สนองความต้องการของสถานประกอบการ รวมทั้งเป็นการพัฒนาการเรียนการสอนด้วย Problem based learning (PBL) 

2. ส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยนวัตกรรมแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน (P-Private, P-Public, P-Partnership) 
3. ส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยของ มทร.ล้านนา ร่วมกับสถานประกอบการในเขตภาคเหนือ 

 
ยุทธศำสตร์ (Strategy)  
สถาบันวิจัยและพัฒนา วางยุทธศาสตร์ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ โดยมีแผนในการพัฒนาสู่ประเด็นยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนา  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ :  มุ่งมั่น...ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในองค์กรทําวิจัย ทุกคน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ :  มุ่งสู่...ความเป็นเลิศทางการวิจัย ท้ังระดับ ชาติ และ นานาชาติ ท้ังในและต่างประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ :  มุ่งก้าว...เป็นผู้นําในการนําองค์ความรู้ สู่การต่อยอดด้านวิชาชีพเพื่อชุมชน  เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 
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โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนสถำบันวิจัยและพัฒนำ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ 
 

สถำบันวิจัยและพัฒนำ 
 

- งานสารบรรณ 
- งานบคุลากร 
- งานบัญชี 
- งานการเงิน 
- งานพัสด ุ
- งานอาคารสถานท่ี-

สถานท่ี 
- งานนโยบายและแผน 
- งานกรอบยุทธศาสตร์ 
- งานประกันคุณภาพ 

กำรบริหำรงำนวิจัย 
- งานแผนและบริหารงานวิจัย 
- งานกําหนดหลักเกณฑ์และตรวจสอบโครงการวิจัย (QC) 
- งานบริหารกองทุนวิจัย 
- งานทะเบียนโครงการวิจัยและสัญญารับทุน 
- งานประเมินและติดตามโครงการวิจัย 

กำรส่งเสริมงำนวิจัย 
- งานส่งเสริมศักยภาพนักวิจัย 
- งานใช้ประโยชน์งานวิจัยเชิงนโยบาย/พานิชย์/สาธารณะ 
- งานพัฒนาผู้ประเมินโครงการวิจัย 
- งานพัฒนางานวิจัยระหว่างภาครัฐ/เอกชน 
- งานพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศ (CoE) 

กลุ่มงำนอ ำนวยกำร 
 

กลุ่มงำนบริหำรและส่งเสริมงำนวิจัย 
 

กลุ่มงำนนวัตกรรมและเครือข่ำย 
 
- งานเครือข่ายวิจัยภายใน/

ต่างประเทศ 
- งานนําเสนอผลงานวิจัยและการ

ประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ 
- งานเครือข่ายภาครัฐ/เอกชน 
- งานวารสารวิจัยและ

วารสารวิชาการ 
- งานสนับสนุนการตีพิมพ์

บทความวิจัย 
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โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนสถำบันวิจัยและพัฒนำ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อธิกำรบดี มทร.ล้ำนนำ 

ผู้อ ำนวยกำรสถำบนัวิจัยและพัฒนำ  

รองอธิกำรบดีด้ำนวิจัยและถ่ำยทอดเทคโนโลยี  

รองผู้อ ำนวยกำรด้ำนบริหำร  รองผู้อ ำนวยกำรด้ำนบริหำรและส่งเสริมงำนวิจัย  รองผู้อ ำนวยกำรด้ำนนวัตกรรมและเครือข่ำย  

- งานสารบรรณ 
- งานบคุลากร 
- งานบัญชี 
- งานการเงิน 
- งานพัสดุ 
- งานอาคารสถานท่ี-

สถานท่ี 
- งานนโยบายและแผน 
- งานกรอบยุทธศาสตร์ 
- งานประกันคุณภาพ 

กำรบริหำรงำนวิจัย 
- งานแผนและบริหารงานวิจัย 
- งานกําหนดหลักเกณฑ์และตรวจสอบโครงการวิจัย (QC) 
- งานบริหารกองทุนวิจัย 
- งานทะเบียนโครงการวิจัยและสัญญารับทุน 
- งานประเมินและติดตามโครงการวิจัย 

กำรส่งเสริมงำนวิจัย 
- งานส่งเสริมศักยภาพนักวิจัย 
- งานใช้ประโยชน์งานวิจัยเชิงนโยบาย/พานิชย์/สาธารณะ 
- งานพัฒนาผู้ประเมินโครงการวิจัย 
- งานพัฒนางานวิจัยระหว่างภาครัฐ/เอกชน 
- งานพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศ (CoE) 

กลุ่มงำนอ ำนวยกำร 
 

กลุ่มงำนบริหำรและส่งเสริมงำนวิจัย 
 

กลุ่มงำนนวัตกรรมและเครือข่ำย 
 
- งานเครือข่ายวิจัยภายใน/ต่างประเทศ 
- งานนําเสนอผลงานวิจัยและการประชุม

วิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
- งานเครือข่ายภาครัฐ/เอกชน 
- งานวารสารวิจัยและวารสารวิชาการ 
- งานสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย 
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บทท่ี 2 

กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ (SWOT Analysis) 
 

 การวิเคราะห์สถาณการณ์ของสถาบันวิจยและพัฒนามีรายละเอียดดังนี้ 
 

จุดแข็ง (Strengths)  
1. ผู้บริหารให้ความสําคัญกับพันธกิจด้านการวิจัยให้การสนับสนุนและส่งเสริมการทําวิจัยของอาจารย์และบุคลากร ก่อให้เกิดระบบและกลไกท่ีชัดเจนในการ 

สนับสนุนงานวิจัย  
2. บุคลากรมีความสามัคคี ขยันในการท างาน พร้อมท่ีจะเรียนรู้และพัฒนาทักษะในกาดําเนินงานให้มีคุณภาพ  
3. มีเครือข่ายความร่วมมือท่ีดีท้ังภายใน มทร.ล้านนา เขตพื้นท่ี คณะ สถาบัน วิทยาลัย และภายนอก  
4. มีระบบและกลไกในการดําเนินงานวิจัย  
 
จุดอ่อน (Weaknesses)  
1. การดําเนินงานล่าช้ากว่าแผนท่ีกําหนด การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ตรงตามไตรมาส  
2. ขาดทรัพยากร (บุคลากร/ครุภัณฑ์) ในการทํางานให้บรรลุเป้าหมาย  
3. มีการเปล่ียนหน้าท่ีการดําเนินงานของผู้รับผิดชอบ ส่งผลใหก้ารทํางานไม่ต่อเนื่อง  
4. ขาดการพัฒนาระบบสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง  
5. ระบบการเก็บฐานข้อมูลยังไม่สมบูรณ์  
6. ขาดความพร้อมของฐานข้อมูลย้อนหลัง  
7. ขาดการสร้างภาพลักษณ์องค์กร เช่น บุคลากร/งบประมาณ/แผนการประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย  
8. กรณีงานเร่งด่วน ไม่สามารถด าเนินงานได้ทัน เช่น การจัดซื้อ จัดจ้างและการยืมเงิน  
9. ไม่มีคู่มือการปฏิบัติงาน 
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โอกำส (Opportunities)  
1. มีนักวิจัยท่ีมีศักยภาพในการดําเนินงานวิจัยร่วมกับหน่วยงานภายในและภายนอก  
2. มีพื้นท่ีคลอบคลุม 17 จังหวัดภาคเหนือ ทําให้มีโอกาสดําเนินงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นท่ี  
3. มีสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสนับสนุนการถ่ายทอดผลงานวิจัยสู่ชุมชนและผู้ประกอบการ  
4. มีนโยบายพัฒนาตําแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์และบุคลากร เกิดการกระตุ้นให้นักวิจัยทําวิจัยเพิ่มมากขึ้น  
 
อุปสรรค (Threats)  
1. ขั้นตอนในการขออนุมัติการดําเนินกิจกรรมล่าช้าและมีการพิจารณากล่ันกรองหลายข้ันตอน  
2. การรับข่าวสารจากหน่วยงานกลางล่าช้า (กรณีไม่ส่ง E-office)  
3. ขั้นตอนการเดินเอกสารท่ีต้องขออนุมัติมักมีการเปล่ียนแปลง โดยไม่แจ้งสถาบันฯ  
4. เอกสารหลักฐานงานวิจัยท่ีนักวิจัยส่งมาไม่ถูกต้องทําให้ต้องส่งคืนเพื่อแก้ไข จึงเกิดการส่งเอกสารล่าช้า  
5. ขาดแนวทางการปฏิบัติการจัดเก็บข้อมูลโครงการและงบประมาณภายนอกจากพื้นท่ี/คณะ  
6. การบริการจัดการด้านงบประมาณจากมทร.ล้านนา ค่อนข้างล่าช้า  
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บทท่ี 3 
เป้ำหมำยตำมแผนยุทธศำสตร์ของสถำบันวิจัยและพัฒนำ  

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 
 

 
 

นโยบำย/ตัวบ่งชี้ (KPI)ตำมแผนยุทธศำสตร์ 

ของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ ค่ำเป้ำหมำย 
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ี่ 
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ะ 

วิท
ยำ

ลัย
เท
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ฯี
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สถ
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ันว

ิจัย
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คโ
นโ

ลย
ีฯ

เก
ษต

ร 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2: สร้ำงควำมเป็นเลิศทำงด้ำนวิชำกำร วิจัย และนวัตกรรม Community Research and Innovation 
กลยุทธ์ : กำรสร้ำงสวนนวัตกรรม Innovation Park/COE 

1. จัดต้ังกองทุนวิจัย เพ่ือจัดสรรงบวิจัย สําหรับสนับสนุนโครงการวิจัยเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะการส่งเสริมการ
วิจัยเชิงนโยบาย และการวิจัยข้ามศาสตร์ (Research Cluster) และปรับปรุงระเบียบการเบิกจ่าย
งบประมาณวิจัย การเผยแพร่ผลงานให้มคีวามยืดหยุ่น และรวดเร็วมากข้ึน 

1 โครงการ 
  

 √  √ √ √ √ 

2. พัฒนาระบบการบ่มเพาะนักวิจัย โดยส่งเสริมการเข้าร่วม และการจัดประชุมวิชาการทั้งระดับชาติ และ
ระดับนานาชาติ จัดทําวารสารงานวิจัย 

10 โครงการ 
   

√  √ √ √ √ 

3. ส่งเสริมการหาแหล่งทุนวิจัยจากภายนอก ทั้งภาครัฐ และเอกชนนอกจากน้ี ยังส่งเสริมให้นักวิจัยที่มี
ผลงานวิจัยได้รับรางวัลในระดับชาติ และนานาชาติ 

ร้อยละ 10 
ของงบอุดหนุน

งานวิจัย 
   

√ √ √ √ √ √ 
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เป้ำหมำยตำมแผนยุทธศำสตร์ ของสถำบันวิจัยและพัฒนำ  
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 

(ต่อ) 

 
 

นโยบำย/ตัวบ่งชี้ (KPI)ตำมแผนยุทธศำสตร์ 

ของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ 
ค่ำเป้ำหมำย 

ผู้รับผิดชอบ 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3: พัฒนำศักยภำพบัณฑิตและบุคลำกรที่มีควำมสำมำรถเฉพำะทำง Competency and Good Citizenship (Humanization) 
กลยุทธ:์ กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต 
กลยุทธ:์ กำรพัฒนำบุคลำกร 

1. มีแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบ ทุกเขตพ้ืนที่ โดยเริ่มต้ังแต่ การบรรจุแต่งต้ังบุคลากร
ทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุนให้เป็นไปตามกรอบโครงสร้างมหาวิทยาลัยฯ นอกจากน้ี ยังสร้าง
แรงจูงใจเพ่ือรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งปรับปรงุค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ 

1 โครงการ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4: พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและธรรมำภิบำล Good Govenrnance and Modern Management  พฒันำคุณภำพกำรบรหิำรจัดกำรเพื่อกำร
บริหำรงำนแบบกระจำยอ ำนำจ มีคุณภำพและมีสว่นร่วม 
กลยุทธ์ : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน 

1. พัฒนา และให้ความสําคัญกับระบบประกันคุณภาพการศกึษาในทุกเขตพ้ืนที่อย่างแท้จริง 4.0 คะแนน √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงนโยบายรัฐบาลแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปีแผนยุทธศาสตร ์มทร.ล้านนา 5 ป(ีพ.ศ.2557 – 2561)  
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณแผนงานยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณเป้าหมายกระทรวงเป้าหมายหน่วยงานผลผลิตโครงการ 

ประจําปีงบประมาณ 2557 - 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา 

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการวิจัยและนวัตกรรม สังคมและคุณภาพชีวิต ท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เศรษฐกิจและความมั่นคงแห่งรฐั การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีด ี

แผนพัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12 การสร้างความเป็นธรรม

ในสังคม 
การพัฒนาคนสู่สังคมการเรียนรูต้ลอด

ชีวิตอย่างยั่งยืน 

ความเข้มแข็งภาคเกษตรความมัน่คงของ
อาหารและพลังงาน 

การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การ
เติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 

สร้างความเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาค
เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

กรอบแผนอุดมศึกษำระยะ
ยำว 15 ปี 

แผนพัฒนำมทร.ล้ำนนำ 
กรอบระยะเวลำ 15 ปี 

แผนยุทธศำสตร์มทร.ล้ำนนำ5ปี 
พ.ศ.2557-2561  

รอยต่อการศึกษาระดับอ่ืน การแก้ปัญหาอุดมศึกษา การจดักลุ่มอุดมศึกษา ธรรมมาภิบาลและการบริหาร การพัฒนาขีดความสามารถเพื่อการแข่งขัน ระบบวิจัยและนวัตกรรม การเงินอุดมศึกษา 

ระบบการพัฒนาบุคลากร เครือข่ายอุดมศึกษา การพัฒนานักศึกษาแบบบูรณาการ โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเรียนรู ้ คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เขตพัฒนาเฉพาะภาคใต ้

ยุทธศาสตร์ด้านการเรียนการสอน ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย 
 

ยุทธศาสตร์ด้านการบริการวิชาการ 
 

ยุทธศาสตร์ด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อม 
 

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ 
 

พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน 

 

สร้างความเป็นเลิศทางดา้นวิชาการ 

 

พัฒนาศักยภาพบัณฑิตและบุคลากรท่ีมีความสามารถ
เฉพาะทาง 

 

พัฒนาระบบบริหารจัดการและธรรมาภิบาล 
สร้างเครือข่ายและพัฒนา

มหาวิทยาลัยสู่สากล 
 

การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การเรียนรู้ และการบริหารจัดการ

มหาวิทยาลัยท้ังระบบ 
 

ยุทธศำสตร์กำรจัดสรร
งบประมำณ ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา การอนุรกัษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนาศิลปและวัฒนธรรม การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 

เป้ำหมำยกำรให้บริกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล ประชาชนได้รับการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิตท่ีมี

มาตรฐาน คุณภาพ ประชาชนได้รับความรู้ ความเข้าใจ มีความตระหนักร่วมอนุรักษ์และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 
มีผลงานวิจัย และนวัตกรรมท่ีได้รับการเผยแพร่นําไปใช้ประโยชน์ หรือต่อยอดในเชิงพาณิชย์ 

เป้ำหมำยมทร.ล้ำนนำ5ปี 
พ.ศ.2557-2561 เป็นมหาวิทยาลัยช้ันนําด้านการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัต ิบนฐานสรา้งสรรค์นวัตกรรมวิจัยวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีเพื่อชุมชนอาเซียนและเป็นมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands-on) ให้เป็นที่ยอมรับใน 3 ระดับดังนี้เป็น 1 ใน 5  

ระดับชำติปี 2558 , เป็น 1 ใน 10 ระดับภูมิภำคปี 2560, เป็น 1 ใน 100 ระดับโลกปี 2564 
 

ผลผลิต/โครงกำร ผลงานการให้บริการวิชาการ 

 

ผู้สําเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู ้

 

ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

 

โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซ่ียน 

 

แผนงำนยุทธศำสตร์กำร
จัดสรรงบประมำณ ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา การอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนาศิลปและวัฒนธรรม 

นโยบำยรัฐบำล 

การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 
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แผนภูมิควำมเชื่อมโยงแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปรัชญำ 

“บริหำรงำนแบบมีส่วนร่วม กระจำยอ ำนำจและหลักธรรมำภิบำล” 
“Decentralization Participation and Good governance” 

 

วิสัยทัศน์ มทร.ล้ำนนำ 
“มหำวิทยำลัยชั้นน ำด้ำนกำรผลิต…บัณฑิตนักปฏิบัติบนฐำน…สร้ำงสรรค์…นวัตกรรม… วิจัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี…เพ่ือชุมชน…สู่สำกล” 

 

พันธกิจมทร.ล้ำนนำ 
ส ร้างต้นแบบการเ ป็นนั ก
ป ฏิ บั ติ  บ น พื้ น ฐ า น
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 

 

ให้โอกาสผู้สําเร็จอาชีวศึกษา
ได้ศึกษาต่อ 

 

จัดการศึกษาระดับอุดมศึ กษา
เฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี โดยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิต
นักปฏิบัติท่ีมีคุณธรรม และพึ่งพา
ตนเองได้ 

 

สร้างงานวิจัย บริการวิชาการ ที่เน้น
องค์ความรู้และนวัตกรรม 

 

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

 

สร้างระบบบริหารจัดการท่ี
ดีมุ่งสู่การพึ่งพาตนเอง 

 

ยุทธศำสตร์ 
Challenge:สร้างความแตกต่างในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติท่ีมี
ความโดดเด่นเฉพาะด้าน (Differential Focus Strategy) สู่ความเป็น
เลิศภาย ใต้คําขวัญท่ีเป็นท่ียอมรับกันท่ัวไปคือ “ราชมงคลสร้างคนสู่
งานเช่ียวชาญ เทคโนโลยี เป็นการสร้างช่ือเสียงและสร้างโอกาสให้
บัณฑิตในการมีงานทํา 
 

Chance:สร้างโอกาสในการก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยช้ันนําด้านการผลิต บน
ฐานความคิดสร้างสรรค์ สร้างนวัตกรรมเพื่อชุมชน ท้องถ่ินทั้งในและต่างประเทศ 
 

Change:ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านวิชาการ วิจัยและ
นวัตกรรม การบริหารจัดการองค์กร โครงสร้างการปฏิบัติงาน และการกระจาย
อํานาจ ให้สอดคล้องกับภารกิจและเป็นมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งและโดดเด่นในทุกเขตพื้นท่ี โดยการมีส่วน ร่วมของทุกภาคส่วน 
 

ประเด็นยุทธศำตร์ พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ
เรียนการสอน 

 

สร้างความเป็นเลิศ
ทางด้านวิชาการ 

 

พัฒนาศักยภาพบัณฑิตและ
บุคลากรท่ีมีความสามารถเฉพาะ

ทาง 
 

พัฒนาระบบบริหารจัดการ
และธรรมาภิบาล 

สร้างเครือข่ายและพัฒนา
มหาวิทยาลัยสู่สากล 

 

การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 
และการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยท้ังระบบ 

 

กลยุทธ์หลัก 

การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

การพัฒนาบุคลากร HRD & HRM 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตนกัศกึษาและ

บุคลากร :  
(เชิงวิชาการ,ทักษะชีวิต) 

การสร้างความร่วมมือ  
Co op 

การผลืตบัณฑิต Hands on 

การสวนนวัตกรรม 
Innovation Park/COE 

การสนองงานอันเนื่องมาจากพระราชดาํริ
และการนําองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์สู่

สังคม 

การยกระดับ 
มหาวิทยาลัยสู่สากล 

การพัฒนาข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 
(Data Information Center) ; Cockpit 

การพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร 

การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 
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บทท่ี 4 
แนวทำงกำรจัดสรรงบประมำณ 

ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี พ.ศ. 2560 
  

แนวทางการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจําปี พ.ศ. 2560 ให้ความสําคัญกับการขับเคล่ือนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 
เน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพ เสริมสร้างความเข้มแข็งและโดดเด่นในทุกเขตพื้นท่ี ให้มีมาตรฐานสากล และส่งเสริมการปฏิรูปกา รจัดการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย ท้ังด้านคุณภาพครู หลักสูตร และกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในทุกภารกิจของมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วน โดยได้กําหนดนโยบายงบประมาณและแนวทางการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังนี้ 

 
1. ให้ความสําคัญกับการดําเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย ท่ีมีผลต่อการส่งเสริมคุณภาพและประสิทธิ์ภาพในการพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติ 
2. บูรณาการการดําเนินงานตามภารกิจต่างๆ ของหน่วยงานให้ดําเนินงานครอบคลุมท้ังระบบอย่างมีประสิทธิภาพ ลดความซ้ําซ้อน โดยเช่ือมโยงกับกระบวนการ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน (PA) ของผู้บริหารทุกระดับ 
3. เพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน คณะ และพื้นท่ี  ควบคู่กับการพิจารณาการใช้จ่ายงบประมาณให้ครอบคลุมแหล่งเงินและจัดลําดับ

ความสําคัญของภารกิจของมหาวิทยาลัย 
4. ส่งเสริมการสร้างศักยภาพการใช้จ่ายงบประมาณ และลดความเหล่ือมลํ้า รวมท้ังพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็ บรายได้และประสิทธิผลการใช้จ่ายของ 

หน่วยงาน คณะ และพื้นท่ี 
 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้กําหนดวงเงินงบประมาณรายจ่าย เพื่อให้หน่วยงาน คณะ และพื้นท่ีมีงบประมาณรายจ่ายพียงพอในการขับเคล่ือนนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ให้สอดคล้องกับ “ ปีแห่งคุณภาพการจัดการศึกษา ”   
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กำรน ำแผนฯ ไปสู่กำรปฏิบัติ 

 
  การนําแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ไปสู่การปฏิบัติ จําเป็นจะต้องอาศัยปัจจัยสนับสนุนและ

แนวทางการดําเนินการท่ีชัดเจนการดําเนินงานโครงการต่างๆภายใต้แผนปฏิบัติราชการฯ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าประสงค์ท่ีกําหนดไว้ จําเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องมีการ
ระดมสรรพกําลังท้ังในด้านบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยีต่างๆตลอดจนการสร้างความตระหนักในการมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของและการส่ือสารระหว่าง
องค์กร ดังนั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาจึงกําหนดกระบวนการการบริหารงบประมาณท่ีสําคัญในการนําแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่ง
มหาวิทยาลัยฯ มีแผนพัฒนาด้านงานวิจัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี้ 

แผนพัฒนำด้ำนงำนวิจัย 
 1.1 ส่งเสริมและพัฒนางานปริญญานิพนธ์เป็นงานวิจัยตีพิมพ์ งานสร้างสรรค์และงานบริการวิชาการสู่ชุมชน 
 1.2พัฒนากลไกการสนับสนุนและส่งเสริมงานวิจัย สู่การใช้ประโยชน์ ท้ังในระดับชุมชน สังคม และระดับประเทศ เพิ่มมากขึ้น  
 1.3ส่งเสริมงานวิจัยแบบมุ่งเป้าหมายตามเอกลักษณ์ของพื้นท่ี Mission of COE to RMUTL Innovation park 
 1.4ส่งเสริมผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมาตรฐานและปรากฏในฐานข้อมูล Scopus/ISI เพิ่มมากขึ้น 

   1.5 ส่งเสริมให้มีผลงานวิจัยท่ีได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มขึ้น 
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ผู้ก ำกับหลักของแผนกลยุทธ์/ตัวชี้วัด   

สถำบันวิจัยและพัฒนำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยรีำชมงคลล้ำนนำ ปี พ.ศ.2560 

 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

กลยุทธ ์   
University KPIs/ ตัวชี้วัดขององค์กรตำมพันธกิจ หน่วยนับ 2560 ผู้ก ำกับหลัก ผู้รับผิดชอบ 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 2  
สร้างความเป็น
เลิศทางด้าน
วิชาการ วิจัย และ 
นวัตกรรม
Community 
Research and 
Innovation  

การสร้าง
สวน
นวัตกรรม 
Innovation 
Park / 
COE 
 

 

 

 

 

 

1 จัดต้ังกองทุนวิจัย เพ่ือจัดสรรงบวิจัย สําหรับสนับสนุนโครงการวิจัย
เพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะการส่งเสริมการวิจัยเชงินโยบาย และการวิจัย
ข้ามศาสตร์ (Research Cluster) และปรับปรุงระเบียบการเบิกจ่าย
งบประมาณวิจัย การเผยแพร่ผลงานให้มคีวามยืดหยุ่น และรวดเร็ว
มากข้ึน 

โครงการ 1 รองวิจัย สวพ./สวก./พื้นที่/
คณะ/วทส. 

2 พัฒนาระบบการบ่มเพาะนักวิจัย โดยส่งเสริมการเข้าร่วม และการ
จัดประชุมวิชาการทั้งระดับชาติ และระดับนานาชาติ จัดทําวารสาร
งานวิจัย 

โครงการ 10 รองวิจัย สวพ./พื้นที่/คณะ/
วทส. 

3 ส่งเสริมการหาแหล่งทุนวิจัยจากภายนอก ทั้งภาครัฐ และเอกชน
นอกจากน้ี ยังส่งเสริมให้นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยได้รับรางวัลใน
ระดับชาติ และนานาชาติ 

ร้อยละ
ของเงิน
อุดหนุน
งานวิจัย 

10 รองวิจัย สวพ./สถช./พื้นที่/
คณะ/วทส./สวก. 
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แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ 2560 

สถำบันวิจัยและพัฒนำ 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ 

 
 

 
 

 



 
 

16 
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 

สถำบันวิจัยและพัฒนำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยรีำชมงคลล้ำนนำ  
 
    ในปีงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณดังนี ้

หมวดรำยกำร 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ จัดสรรงบประมำณปี 2560 

 1. ค่ำใช้จ่ำย
บุคลำกรภำครัฐ 

 2. สังคม  3. บรกิำร  4. วิทย ์
 5. สะสมองค์

ควำมรู้ที่มี
ศักยภำพ 

 6. ท ำนุ
บ ำรุงฯ 

 7. โครงกำร
พัฒนำ

ศักยภำพ
บุคลำกรด้ำน
กำรท่องเท่ียว 

รวม 

รวมท้ังสิ้น 3,251,280 620,000 2,000,000 4,011,870 20,190,600     30,073,750 
 1. งบบุคลำกร 212,640             212,640 
   1.1 เงินเดือนและค่ำจ้ำงประจ ำ                 
   1.1.1 เงินเดือน                 
        1.1.1.1 อัตราเดิม                 
        1.1.1.2 เงินค่าตอบแทนรายเดือนสําหรับข้าราชการ                 
        1.1.1.3 เงินประจําตําแหน่งทางวิชาการ                 
        1.1.1.4 เงินประจําตําแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ                 
   1.1.2 ค่าจ้างประจํา                 
        1.1.1.1 อัตราเดิม                 
        1.1.1.2 เงินเพิ่มค่าจ้างประจํา                 
   1.2 ค่ำจ้ำงชั่วครำว                 
       1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว                 
   1.3 ค่ำตอบแทนพนกังำนรำชกำร 212,640             212,640 
       1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 212,640             212,640 
       1.3.2 เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษพนักงานราชการ 540             540 
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หมวดรำยกำร 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ จัดสรรงบประมำณปี 2560 

 1. ค่ำใช้จ่ำย
บุคลำกรภำครัฐ 

 2. สังคม  3. บรกิำร  4. วิทย ์
 5. สะสมองค์

ควำมรู้ที่มี
ศักยภำพ 

 6. ท ำนุ
บ ำรุงฯ 

 7. โครงกำร
พัฒนำ

ศักยภำพ
บุคลำกรด้ำน
กำรท่องเท่ียว 

รวม 

2. งบด ำเนินงำน 9,000 620,000   254,600       883,600 
   2.1 ค่ำตอบแทน       254,600       254,600 
      2.1.2 ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติงำนให้รำชกำร       254,600       254,600 
      2.1.3 เงินตอบแทนผู้บริหำรมหำวิทยำท่ีเกษียณอำยุรำชกำร                 
      2.1.4 เงินประจ ำต ำแหน่งผู้บริหำรที่มีวำระ                 
      2.1.5 ค่ำตอบแทนพิเศษข้ำรำชกำรที่ไดร้ับเงินเดือนเต็มขั้น                 
      2.1.6 ค่ำตอบแทนพิเศษลูกจ้ำงประจ ำท่ีได้รับเงินเดือนเต็มขั้น                 
      2.1.7 เงินตอบแทนเหมำจ่ำยจัดหำรถยนต์ประจ ำต ำแหน่ง                 
   2.2 ค่ำใช้สอย 9,000 300,000           309,000 
      2.2.1 ค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำเช่ำท่ีพักและค่ำพำหนะ   300,000           300,000 
      2.2.2 ค่ำซอ่มแซมยำนพำหนะและขนส่ง                 
      2.2.3 ค่ำซอ่มแซมครุภัณฑ ์                 
      2.2.4 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร                 
      2.2.5 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 9,000             9,000 
   2.3 ค่ำวัสด ุ   320,000           320,000 
      2.3.1 วัสดุส ำนกังำน   260,000           260,000 
      2.3.2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                 
      2.3.3 วัสดกุ่อสร้ำง                 
      2.3.4 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว   60,000           60,000 
      2.3.5 วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ                 
      2.3.6 วัสดวุิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย ์                 
      2.3.7 วัสดกุำรศึกษำ                 
        2.3.8 วัสดุหนังสือ วำรสำร และต ำรำ                 
      2.3.9 วัสดกุำรเกษตร                  
      2.3.10 วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง                 
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หมวดรำยกำร 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ จัดสรรงบประมำณปี 2560 

 1. ค่ำใช้จ่ำย
บุคลำกรภำครัฐ 

 2. สังคม  3. บรกิำร  4. วิทย ์
 5. สะสมองค์

ควำมรู้ที่มี
ศักยภำพ 

 6. ท ำนุ
บ ำรุงฯ 

 7. โครงกำร
พัฒนำ

ศักยภำพ
บุคลำกรด้ำน
กำรท่องเท่ียว 

รวม 

   2.4 ค่ำสำธำรณูปโภค                 
     2.4.1 ค่าไฟฟ้า                 
     2.4.2 ค่าประปา                 
     2.4.3 ค่าโทรศัพท ์                 
     2.4.4 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                 
3. งบลงทุน                 
   3.1 ค่าครุภัณฑ ์                 
      3.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา                 
           3.1.1.1 ค่าครุภัณฑ์สงูกว่า 1 ล้านบาท                 
           3.1.1.2 ค่าครุภัณฑ์ตํ่ากว่า 1 ล้านบาท                 
           3.1.1.3 ค่าครุภัณฑ์ผูกพันเดิม                 
   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 เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท-เอก                 
   4.2 เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการวิจัยพื้นฐาน         5,371,300     5,371,300 
   4.3 เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการวิจัยประยุกต์         8,145,800     8,145,800 
   4.4 เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการวิจัยและพัฒนา         6,673,500     6,673,500 
   4.5 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว                 
   4.6 ค่าใช้จ่ายบุคลากร 3,029,640             3,029,640 
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หมวดรำยกำร 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ จัดสรรงบประมำณปี 2560 

 1. ค่ำใช้จ่ำย
บุคลำกรภำครัฐ 

 2. สังคม  3. บรกิำร  4. วิทย ์
 5. สะสมองค์

ควำมรู้ที่มี
ศักยภำพ 

 6. ท ำนุ
บ ำรุงฯ 

 7. โครงกำร
พัฒนำ

ศักยภำพ
บุคลำกรด้ำน
กำรท่องเท่ียว 

รวม 

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 ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิโครงการหลวงและ
โรงงานแปรรูป                 
   5.4 ค่าใช้จ่ายโครงการปฎิบัติการซ่อมบํารุงและการวางแผนการซ่อม
บํารุงเคลื่อนที ่                 
   5.5 ค่าใช้จ่ายโครงการตามพระราชดําริ                 
   5.6 ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวง                 
   5.7 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                 
   5.8 ค่าใช้จ่ายโครงหารความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะสัตวแพทย์
ศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนาวิทยาเขตน่าน เพื่อพัฒนาการผลิตบัณฑิตสาขาสัตวแพทย์ศาสตร์
และถ่ายทอดเทคโนโลยี การผลิตปศุสัตว์ ณ จังหวัดน่าน                 
   5.9 ค่าใช้จ่ายโครงการถ่ายทอดผลงานวิจัยสู่ภาคประชาชนด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     2,000,000         2,000,000 
   5.10 ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ                 
   5.11 ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษาด้านซ่อมบํารุงอากาศยานตาม
มาตรฐานEASA                 
   5.12 โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน                 
   5.13 ค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ                 
   5.14 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง                 



 
 

20 
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 

สถำบันวิจัยและพัฒนำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยรีำชมงคลล้ำนนำ  
 
ผลผลิต : สะสมองค์ควำมรู้ที่มีศักยภำพ 
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต 
เชิงปริมำณ : 
- จํานวนโครงการวิจัย     56 โครงการ 
เชิงคุณภำพ : 
- จํานวนโครงการวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานกําหนด  56 โครงการ 
เชิงเวลำ : 
- จํานวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 56 โครงการ 
เชิงต้นทุน : 
- ค่าจ่ายการวิจัยเป็นไปตามงบประมาณท่ีจัดสรร  20,190,600 บาท 

โครงการ/กิจกรรม  เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ความสอดคล้องกับ
ตัวชี้วัดแผน

ยุทธศาสตร์ มทร.
ล้านนา ปี พ.ศ. 
2557-2561 

  ปริมาณ
(โครง  
การ) 

คุณภาพ เวลา แผ่นดิน รายได้ อ่ืน 
ๆ 

ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

งบเงินอุดหนุน                      

โครงการวิจัยพื้นฐาน  11   5,371,300               สวพ./คณะ/พื้นที ่ ยุทธศาสตร์ที ่2 

โครงการวิจัยประยุกต ์  22   8,145,800               สวพ./คณะ/พื้นที ่ ยุทธศาสตร์ที ่2 

โครงการวิจัยและพัฒนา  23   6,673,500               สวพ./คณะ/พื้นที ่ ยุทธศาสตร์ที ่2 

โครงการสร้างองค์สะสมความรู้ที่
มีศักยภาพ 
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โครงกำรวิจัยพื้นฐำน : 11 โครงกำร 

 

โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
 ปริมาณ คุณภาพ เวลา แผ่นดิน รายได้ อ่ืน 

ๆ 
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

1 ความหลากหลายทาง
ชีวภาพและความมั่นคง
ทางด้านอาหาร : ลุ่มนํ้าน่าน 

   1,423,500               
รศ.ดร. คมสัน อํานวยสิทธิ์ 

(วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร/

น่าน) 

โครงการ 
ต่อเน่ือง 

2 การพัฒนากระบวนการผลิต
ผลิตภัณฑ์ขบเคี้ยวจากข้าว
เกรียบว่าวจากข้าวคุณภาพ
ตํ่าสู่ผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ 

   130,000               
นางปิยะนุช  รสเครือ   
(วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการเกษตร/
น่าน) 

โครงการ
ใหม ่

3 การหมักผลิตภัณฑ์คล้ายนม
เปรี้ยวพร้อมด่ืมจากข้าวไรซ์
เบอร์ร่ี 

   118,650               
นางจุฑามาศ  ถิระสาโรช 

(วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร/

พิษณุโลก)   

โครงการ
ใหม ่

4 การปรับปรุงพันธุ์สับปะรด
เพื่อการบริโภคผลสดและ
อุตสาหกรรมแปรรูป 

   298,500               
ผศ.ดร.รุ่งนภา  ช่างเจรจา 

(วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร/

ลําปาง) 

โครงการ 
วิจัย

ต่อเน่ือง 

5 การพัฒนาระบบถังหมักเร็ว
เร่งปฏิกิริยาไบโอแก๊ส 
สําหรับใชใ้นครัวเรือน 

   209,000               นายกนกพงษ์    ศรีเที่ยง
(วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการเกษตร/
เชียงราย) 

โครงการ
ใหม ่
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โครงกำรวิจัยพื้นฐำน (ต่อ) 

 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

 ปริมาณ คุณภาพ เวลา แผ่นดิน รายได้ อ่ืน ๆ ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

6 รูปแบบการมีส่วนร่วมของ
บ้าน วัด โรงเรียน ในการ
ส่งเสริมคุณธรรมค่านิยม 12 
ประการ : กรณีศึกษา
โครงการบวรสันติสุข 
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่
สา อําเภอแม่ริม จังหวัด
เชียงใหม ่

   255,000               
นายยุรธร     จีนา 
(บริหารธุรกิจและ 

ศิลปศาสตร์/เชียงใหม่) 
โครงการ

ใหม ่

7 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุอย่างย่ังยืน : 
กรณีศึกษาโรงเรียนเปี่ยมสุข 
เทศบาลตําบลสันโป่ง อําเภอ
แม่ริม จังหวัดเชียงใหม ่

   274,500               
นายยุรธร     จีนา 
(บริหารธุรกิจและ 

ศิลปศาสตร์/เชียงใหม่) 
โครงการ

ใหม ่

8 การออกแบบการทดลองเพื่อ
ปรับปรุงกระบวนการผลิต
ข้าวซ้อมมือ : กรณีศึกษา
กลุ่มผู้ผลิตข้าวซ้อมมือสินค้า
โอท็อปบ้านชบา ตําบลตลุก
กลางทุ่ง อําเภอเมือง จังหวัด
ตาก 

   148,500               
นายกนกพงษ์    ศรีเที่ยง 
(บริหารธุรกิจและศิลป

ศาสตร์/ตาก) 
โครงการ

ใหม ่
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โครงกำรวิจัยพื้นฐำน (ต่อ) 

 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

 ปริมาณ คุณภาพ เวลา แผ่นดิน รายได้ อ่ืน ๆ ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

9 การเพิ่มผลผลิตท๊อฟฟี่ถั่ว
ลิสงด้วยเคร่ืองขึ้นรูป : 
กรณีศึกษา กลุ่มเกษตรกร
ทิพย์ศิลา อ.เมือง จ.ตาก 

   129ม470               
ผศ.เชวง   อยู่ยืนยง 
(วิศวกรรม/ตาก) โครงการ

ใหม ่

10 การพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ 
OTOP จังหวัดตาก 

   249,909               
นายคมสัน   คําบันลือ 

(วิศวกรรม/ตาก) โครงการ
ใหม ่

11 การศึกษาสายพันธุ์องุ่นที่
เหมาะสมสําหรับการทําไวน์
ในพื้นที่เขตร้อนทาง
ภาคเหนือของประเทศไทย
และความหลากหลายของ
ยีสต์ที่พบในสภาพแวดล้อม
การปลูกองุ่น 

   477,500               
รศ.ดร.ชิติ ศรีตนทิพย์ 

(วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร/

ลําปาง) 

โครงการ 
ต่อเน่ือง 
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โครงกำรวิจัยประยุกต์ : 23 โครงกำร 

 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

 ปริมาณ คุณภาพ เวลา แผ่นดิน รายได้ อ่ืน ๆ ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

1 โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สําหรับประเมินภาวะ
โภชนาการของผู้สูงอายุ และ
ช่วยวางแผนการบริโภค
อย่างเหมาะสมด้วยรายการ
อาหารแลกเปลี่ยน 

   347,600               
ผศ.ดร. อัจฉรา ดลวิทยา

คุณ 
(วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการเกษตร/
ตาก) 

โครงการ
ใหม ่

2 การพัฒนารูปแบบกระชัง
ปลาโดยใช้วัสดุท้องถิ่นเพื่อ
เพิ่มศักยภาพการผลิตปลา
ต้นนํ้าเชิงพาพิชญ์ของ
เกษตรกรในพื้นที่ป่าต้นนํ้า 
น่าน 

   300,400               
นายเอกชัย ดวงใจ 
(วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการเกษตร/
น่าน) 

 

โครงการ
ใหม ่

3 ระดับความหลากหลายทาง
พันธุกรรมในประชากรปลา
เลียหินในลํานํ้าย่าง (ลํานํ้า
สาขาแม่นํ้าน่าน) ; 
กรณีศึกษาน้ําตกศิลาเพชร 
อ.ปัว จ.น่าน 

   403,640               
น.ส.เชาวลีย์ ใจสุข
(วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการเกษตร/
น่าน) 

โครงการ
ใหม ่
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โครงกำรวิจัยประยุกต์ (ต่อ)  

 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

 ปริมาณ คุณภาพ เวลา แผ่นดิน รายได้ อ่ืน ๆ ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

4 การวิเคราะห์สายพันธุ์ของ
มะไฟจีนด้วยเคร่ืองหมาย
พันธุกรรมบริเวณ 
intergenic spacer ในคลอ
โรพลาสต์ดีเอ็นเอ 

   428,490               
ผศ.ดร. สุภาวดี  ศรีแย้ม 

(วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร/

น่าน) 
 

โครงการ
ใหม ่

5 ศักยภาพของสารสกัดจากใบ
หมี่ต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์
เคร่ืองสําอาง 

   400,000               
นาง เจนจิรา   ลานแก้ว 

(วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร/

น่าน) 

โครงการ
ใหม ่

6 การสํารวจพืชสมุนไพร
พื้นบ้านที่สําคัญในพื้นทีป่่า
ชุมชน อําเภอเวียงสา 
จังหวัดน่าน 

   350,000               
นายบรรจง  อุปแก้ว 
(วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการเกษตร/
น่าน) 

 

โครงการ
ใหม ่

7 การพัฒนาผลิตภัณฑ์นํ้าชา
พาสเจอร์ไรส์จากปลายข้าว
หอมนิล 

   103,425               
ผศ.เฉลิมพล ถนอมวงค ์

(วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร/

พิษณุโลก) 

โครงการ
ใหม ่

8 ผลของภูไมท์ซัลเฟตต่อการ
เจริญของเห็ดเป๋าฮ้ือ 

   105,000               
น.ส.ศิริประภา ศรีทอง 

(วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร/

ลําปาง) 

โครงการ
ใหม ่
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โครงกำรวิจัยประยุกต์ (ต่อ)  

 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

 ปริมาณ คุณภาพ เวลา แผ่นดิน รายได้ อ่ืน ๆ ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

9 การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อ
เพิ่มผลผลิตและปริมาณไลโค
ปีนในการผลิตฟักข้าว 

   320,000               
ผศ.ปริญญาวดี  ศรีตน

ทิพย์ 
(วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการเกษตร/
ลําปาง) 

โครงการ
ต่อเน่ือง 

10 เปรียบเทียบผลผลิตและ
องค์ประกอบผลผลิตของผัก
เชียงดา 9 สายพันธุ์ในพี้นที่
จังหวัดลําปาง 

   295,282               
ผศ. นภา  ขันสุภา   
(วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการเกษตร/
ลําปาง) 

 

โครงการ
ใหม ่

11 อิทธิพลของดินขาวเคโอลิ
นต่อการเจริญเติบโต 
ผลผลิต และคุณภาพของ
ผลผลิตเมล่อน 

   451,500               
รศ.ดร.ชิติ ศรีตนทิพย์ 

(วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร/

ลําปาง) 

โครงการ
ต่อเน่ือง 

12 คุณภาพการบริโภค คุณค่า
ทางโภชนาการ สมบัติเชิง
หน้าที่ และการเก็บรักษา
ข้าวนํ้าแร่แจ้ซ้อนเพื่อการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ 

   1,020,00
0 

              
นางจิรภา  พงษ์จันตา 

(วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร/

ลําปาง) 
 
 

โครงการ
ใหม ่
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โครงกำรวิจัยประยุกต์ (ต่อ)  

 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

 ปริมาณ คุณภาพ เวลา แผ่นดิน รายได้ อ่ืน ๆ ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

13 การถ่ายทอดการผลิตถ่านอัด
แท่งจากส่วนผสมของถ่าน
กะลามะพร้าวและก้อนเห็ด
หลังการเก็บผลผลิตให้กบั
ชุมชนตําบลบ้านกร่าง 
อําเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก 

   129,000               
น.ส.สุกัญญา  ทับทิม 
(วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการเกษตร/
พิษณุโลก) 

 

โครงการ
ใหม ่

14 ชุดโครงการวิจัยการสร้าง
มูลค่าฟักทอง (Cucurbita 
spp.) ด้วยการพัฒนาสาย
พันธุ์ที่มีน้ํามันในเมล็ดสูง 
และผลิตภัณฑ์นวัตกรรม
อาหารต้านอนุมูลอิสระและ
ดัชนีนํ้าตาลตํ่า ประกอบด้วย
โครงการย่อยดังน้ี 

   31,500               
น.ส.ภัทราภรณ์ ศรีสมรรถ

การ 
(วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการเกษตร/
ลําปาง) 

โครงการ
ต่อเน่ือง 

 1) การกระตุ้นการ
เจริญเติบโตแบคทีเรีย
ลําไส้ของฟักทองและการ
นําไปใช้ผลิตอาหาร
ฟังก์ชัน 

   399,000               
น.ส.นิอร โฉมศรี 
(วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการเกษตร/
ลําปาง) 

โครงการ
ต่อเน่ือง 
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โครงกำรวิจัยประยุกต์ (ต่อ)  

 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

 ปริมาณ คุณภาพ เวลา แผ่นดิน รายได้ อ่ืน ๆ ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

 2)การปรับปรุงพันธุ์ฟักทองที่
เมล็ดมีนํ้ามัน และสารพฤกษ
เคมีสูง 

   852,000               
น.ส.จานุลักษณ์ ขนบดี 

(วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร/

ลําปาง) 

โครงการ
ต่อเน่ือง 

 3)การพัฒนาเคร่ืองบีบแบบ
เกลียวอัดสําหรับสกัดนํ้ามัน
จากเมล็ดฟักทองสําหรับ
อุตสาหกรรมขนาดเล็กและ
ขนาดย่อม 

   303,200               
 

นายรัตนพล พนมวัน ณ 
อยุธยา 

(วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร/

ลําปาง) 

โครงการ
ต่อเน่ือง 

 4)นวัตกรรมอาหารต้าน
อนุมูลอิสระและดัชนีนํ้าตาล
ตํ่าจากฟักทอง (Cucurbita 
spp.) สายพันธุ์ที่มีน้ํามันสูง 

   558,000               
น.ส.ภัทราภรณ์ ศรีสมรรถ

การ 
(วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการเกษตร/
ลําปาง) 

โครงการ
ต่อเน่ือง 
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โครงกำรวิจัยประยุกต์ (ต่อ)  

 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

 ปริมาณ คุณภาพ เวลา แผ่นดิน รายได้ อ่ืน ๆ ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

15 ชุดโครงการวิจัยการพัฒนา
เทคโนโลยีการผลิตและ
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม
สุขภาพจากหนามแดง  

   20,000               
ผศ.สันติ  ช่างเจรจา 
(วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการเกษตร/
ลําปาง) 

โครงการ
ต่อเน่ือง 

 1)การขยายพันธุ์หนามแดง
(Carissa carandasLinn. )
โดยการเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือ
และการศึกษาการผลิตสารฟ
รุคโตโอลิโกแซคคาไรด์ใน
สภาพเพาะเลี้ยง 

   385,000               
ผศ.พงศ์ยุทธ  นวลบุญ

เรือง 
(วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการเกษตร/
ลําปาง) 

โครงการ
ต่อเน่ือง 

 2)การเจริญเติบโตและ
คุณภาพของหนามแดง
ภายใต้การปลูกในถังควบคุม 

   260,000               
ผศ.สันติ  ช่างเจรจา 
(วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการเกษตร/
ลําปาง) 

 

โครงการ
ต่อเน่ือง 

 3) คุณสมบัติอาหารเชิง
หน้าที่และการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม
สุขภาพจากหนามแดง 
(Carrisa carandus Linn.) 

   472,500               
ผศ.ดร.นิอร  โฉมศรี 
(วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการเกษตร/
ลําปาง) 

โครงการ
ต่อเน่ือง 

 4) ผลของการใช้สารเคมีบาง
ชนิดต่อการติดดอกนอกฤดู
ของหนามแดง 

   298,500               
ผศ.ดร. รุ่งนภา  ช่าง

เจรจา (วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร/

ลําปาง) 

โครงการ
ต่อเน่ือง 
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โครงกำรวิจัยประยุกต์ (ต่อ)  

 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

 ปริมาณ คุณภาพ เวลา แผ่นดิน รายได้ อ่ืน ๆ ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

16 ชุดโครงการวิจัยการวิจัยและ
พัฒนาว่านแสงอาทิตย์เพื่อ
ผลิตเป็นไม้ดอกการค้า 
ประกอบด้วยโครงการย่อย
ดังน้ี 

   20,000               
ผศ.ดร. รุ่งนภา  ช่าง

เจรจา 
(วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการเกษตร/
ลําปาง) 

โครงการ
ต่อเน่ือง 

 1)การพัฒนาพันธ์ุว่าน
แสงอาทิตย์ 

   282,750               
ผศ.ดร. รุ่งนภา  ช่าง

เจรจา 
(วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการเกษตร/
ลําปาง) 

โครงการ
ต่อเน่ือง 

17 การพัฒนาหนังสือภาษามือ
ไทยพื้นฐานในรูปแบบ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
สําหรับเด็กที่มีความ
บกพร่องทางการได้ยิน ใน
จังหวัดเชียงใหม ่

   252,000               
น.ส.พิมพ์พิศา เทพสุรินทร์ 

(ศิลปกรรมและ
สถาปัตยกรรมศาตร์/

เชียงใหม่) 
 

โครงการ
ใหม ่
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โครงกำรวิจัยประยุกต์ (ต่อ)  

 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

 ปริมาณ คุณภาพ เวลา แผ่นดิน รายได้ อ่ืน ๆ ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

18 การศึกษาอัตลักษณ์ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นเพื่อผลิต
ต้นแบบเคร่ืองประดับชุด 
จากแก้วโป่งข่าม บ้านนา
บ้านไร่ ตําบลแม่ถอด อําเภอ
เถิน จังหวัดลําปาง เพื่อ
ขยายโอกาสทางธุรกิจ 

   252,000               
น.ส.ตยานิตย์  มิตร์แปง 

ศิลปกรรมและ
สถาปัตยกรรม/ตาก) 

โครงการ
ใหม ่

19 พัฒนาสูตรผสมเคลือบและ
คุณค่าผลิตภัณฑ์เซรามิกชวน
หลง 

   308,180               
ผศ.ไพบูลย์ หล้าสมศรี 

(ศิลปกรรมและ
สถาปัตยกรรมศาสตร์/

เชียงใหม่) 

โครงการ
ใหม ่

20 ความมั่นคงทางอาหารของ
ครัวเรือนเกษตรกรในจังหวัด
น่าน 

   100,000               
รศ.เพ็ญจันทร์  รวิยะวงศ์ 
(บริหารธุรกิจและศิลป

ศาสตร์/น่าน)   
โครงการ

ใหม ่

21 การพัฒนารูปแบบการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบ
บูรณาการสร้างสรรค์เชิง
ร่วมมือเพื่อการสื่อสารใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ของเยาวชนเทศบาลเมืองแม่
เหียะ 

   210,000               
รศ.ดร.พรหทัย  ตัณฑ์จิตา

นนท์ 
(บริหารธุรกิจและศิลป

ศาสตร์/เชียงใหม่) 

โครงการ
ใหม ่
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โครงกำรวิจัยประยุกต์ (ต่อ)  

 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

 ปริมาณ คุณภาพ เวลา แผ่นดิน รายได้ อ่ืน ๆ ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

22 การพัฒนาคลังข้อสอบแบบ
อัตนัยและปรนัยผ่าน
อินเทอร์เน็ต 

   120,000               
นางกมลลักษณ์ ชัยดี 
(บริหารธุรกิจและ 

ศิลปศาสตร์/เชียงราย) 
โครงการ

ใหม ่

23 ชุดโครงการวิจัย
ความสามารถของ
ผู้ประกอบการระดับสากล 
และความได้เปรียบในการ
แข่งขันของธุรกิจโรงแรมใน
ประเทศไทย  

   10,500               
นางปิยะวรรณ คุ้มญาติ 

(บริหารธุรกิจและ 
ศิลปศาสตร์/ตาก) 

โครงการ
ใหม ่

 1) ความสามารถของ
ผู้ประกอบการระดับสากล
และความได้เปรียบในการ
แข่งขัน: การตรวจสอบเชิง
ประจักษ์ของธุรกิจโรงแรม
ในประเทศไทย   

   140,000               
ผศ.ซินเนีย รัติภัทร์ 
(บริหารธุรกิจและ 
ศิลปศาสตร์/ตาก) 

โครงการ
ใหม ่

 
2) ความสามารถของ
ผู้ประกอบการระดับสากล
และความได้เปรียบในการ
แข่งขันของธุรกิจโรงแรมจาก
การศึกษาเพื่อสร้างทฤษฎี
ฐานรากโดยผู้ประกอบการ
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
จังหวัดตาก 

   151,000               
นางปิยะวรรณ คุ้มญาติ 

(บริหารธุรกิจและ 
ศิลปศาสตร์/ตาก) 

โครงการ
ใหม ่
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โครงกำรวิจัยพัฒนำทดลอง : จ ำนวน 22 โครงกำร 

 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

 ปริมาณ คุณภาพ เวลา แผ่นดิน รายได้ อ่ืน ๆ ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

1 การพัฒนาวัสดุเชิงประกอบ
ชีวภาพแบบลูกผสมพอลิเอ
ทิลีนความหนาแน่นตํ่าชนิด
โครงสร้างตรง/เปลือกไข่/
ชานอ้อยสําหรับบรรจุภัณฑ์ 

   98,880               
ผศ.ดร.วัชรินทร์ สิทธิ

เจริญ 
(วิศวกรรมศาสตร์/

เชียงใหม่) 

โครงการ
ใหม ่

2 หลังคาทําจากวัสดุธรรมชาติ
คอมโพสิตที่มีผลต่อ
อุณหภูมิห้อง 

   150,000               
นายเชษฐ   อุทธิยัง   
(วิศวกรรมศาสตร์/

เชียงใหม่) 
โครงการ

ใหม ่

3 การเพิ่มสมรรถนะแผงเซลล์
แสงอาทิตย์โดยการติดต้ังท่อ
ความร้อนแบบแบน 

   363,000               
นายยุธนา  ศรีอุดม 

(วิศวกรรมศาสตร์/ตาก) โครงการ
ใหม ่

4 การเปรียบเทียบลักษณะ
รูปทรงของเชื้อเพลิงอัดแท่ง
จากใบไม้และวัชพืชที่มีผล
ต่อประสิทธิภาพทางความ
ร้อนและอายุการใช้งานเพื่อ
เป็นเชื้อเพลิงทดแทน 

   150,000               
นายกานต์    วิรุณพันธ์ 
(วิศวกรรมศาสตร์/ตาก) โครงการ

ใหม ่

5 เคร่ืองผสมปุ๋ยเม็ด    62,000               
นายสมบัติ  มงคลชัยชนะ 

(วิศวกรรมศาสตร์/
พิษณุโลก) 

 

โครงการ
ใหม ่
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โครงกำรวิจัยพัฒนำทดลอง (ต่อ) 

 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

 ปริมาณ คุณภาพ เวลา แผ่นดิน รายได้ อ่ืน ๆ ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

6 การวิจัยและพัฒนากาวยึด
เกาะจากแป้งข้าวดัดแปร
ด้วยความร้อนร่วมกับ
ความชื้น และการ
ประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม
การผลิตบรรจุภัณฑ์อาหาร
เพื่อสิ่งแวดล้อม 

   335,000               
นางสุภาวดี แช่ม 
(วิทยาศาสตร์

เทคโนโลยีการเกษตร/
ลําปาง) 

โครงการ
ใหม ่

7 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แหนม
หมูยอ 

   407,440               
ผศ.ดร. อัจฉรา  ดลวิทยา

คุณ 
(วิทยาศาสตร์

เทคโนโลยีการเกษตร/
ตาก) 

 

โครงการ
ใหม ่

8 ประสิทธิภาพเชื้อเพลิงแท่ง
ชีวมวลโดยการอัดรีดวัสดุ
เหลือใช้ทางการเกษตร 

   95,550               
น.ส.วรลักษณ์  คุณทะ

สิงห ์
(วิทยาศาสตร์

เทคโนโลยีการเกษตร/
เชียงใหม่) 

โครงการ
ใหม ่

9 การเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้
จากการปลูกข้าวและยาง
ธรรมชาติ เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์
ต้นแบบ 

   189,000               
ผศ.เริงนภรณ์ โม้พวง 

(วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีการเกษตร/

พิษณุโลก) 

โครงการ
ใหม ่
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โครงกำรวิจัยพัฒนำทดลอง (ต่อ) 

 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

 ปริมาณ คุณภาพ เวลา แผ่นดิน รายได้ อ่ืน ๆ ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

10 ชีววัสดุเชิงประกอบแบบ
แซนวิชจากเทอร์โมพลาสติก
สตาร์จากแป้งข้าวเสริมแรง
ด้วยเส้นใยธรรมชาติจากเศษ
เหลือทิ้งทางการเกษตร 

   294,000               
น.ส. นันทยา เก่งเขตร์กิจ 

(วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีการเกษตร/

พิษณุโลก) 

โครงการ
ใหม ่

11 การศึกษาผลกระทบของ
บรรจุภัณฑ์ที่มีต่อการเพิ่ม
ยอดขาย กรณีศึกษา ธูป
หอมสมุนไพร กลุ่มสมุนไพร 
ต.นํ้าแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน 

   405,468               
น.ส.อภิญญา  กันธิยะ 

(บริหารธุรกิจและ 
ศิลปศาสตร์/น่าน) 

 
 

โครงการ
ใหม ่

12 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการฟาร์มไก่ไข่โดยการ
ออกแบบ พัฒนา และใช้
แอปพลิเคชั่นบันทึก 
ประมวลผล และรายงานผล
ข้อมูลการให้ผลผลิตของ
ฟาร์มไก่ไข่บน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 

   269,430               
นายวิษณุ ช้างเนียม 
(บริหารธุรกิจและ 

ศิลปศาสตร์/ลําปาง) 
โครงการ

ใหม ่
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โครงกำรวิจัยพัฒนำทดลอง (ต่อ) 

 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

 ปริมาณ คุณภาพ เวลา แผ่นดิน รายได้ อ่ืน ๆ ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

13 การพัฒนาสื่อนวัตกรรมใน
การฝึกพัฒนาการสําหรับ
กล้ามเน้ือมัดเล็ก สําหรับเด็ก
ที่มีความบกพร่องทาง
สติปัญญาในเขตภาคเหนือ
ตอนล่าง 

   345,000               
ผศ.ดร.วรรณพร  ทีเก่ง 

(บริหารธุรกิจและ 
ศิลปศาสตร์/ตาก) 

โครงการ
ใหม ่

14 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
ด้านการบริหารจัดการ
ต้นทุนผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน
ของกลุ่มผู้ผลิตสินค้าแปรรูป
หน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ 
(OTOP) ในจังหวัดตาก 

   222,600               
นางยุพรัตน์ จันทร์แก้ว 

(บริหารธุรกิจและ 
ศิลปศาสตร์/ตาก) 

โครงการ
ใหม ่

15 การศึกษาลวดลายผ้าไทลื้อ
เพื่อออกแบบแฟชั่นสตรีร่วม
สมัย 

   390,000               
น.ส.รติรส  บุญญะฤทธิ์ 

(ศิลปกรรมและ
สถาปัตยกรรมศาสตร์/

เชียงใหม่) 

โครงการ
ใหม ่

16 การพัฒนาผ้าทอมือจาก
เส้นด้ายผสมระหว่าง
เส้นด้ายขนแกะและเส้นด้าย
ไหมอีร่ี 

   445,000               
ผศ.ญาณศิา  โกมลสิริโชค 

(ศิลปกรรมและ
สถาปัตยกรรมศาสตร์/

เชียงใหม่) 

โครงการ
ใหม ่
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โครงกำรวิจัยพัฒนำทดลอง (ต่อ) 

 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

 ปริมาณ คุณภาพ เวลา แผ่นดิน รายได้ อ่ืน ๆ ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

17 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สปา
และบรรจุภัณฑ์เพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
และสิ่งแวดล้อมในโครงการ
ตามพระราชดําริ ของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนนํ้าพุร้อนสัน
กําแพง 

   390,800               
นายสืบสกุล ชื่นชม 

(ศิลปกรรมและ
สถาปัตยกรรมศาสตร์/

เชียงใหม่) 

โครงการ
ใหม ่

18 ศึกษาเส้นใยกัญชง  เพื่อการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่ง
ภายใน 

   255,990               
นายสมชาย  บุญพิทักษ์   

(ศิลปกรรมและ
สถาปัตยกรรมศาสตร์/

ตาก) 

โครงการ
ใหม ่

19 การออกแบบและสร้าง
เตาเผาสํารอกขี้ผึ้งใช้ในงาน
ประติมากรรมหล่อโลหะ
กรณีศึกษาโรงหล่อกุลวัฒนา 
อําเภอสันกําแพง จังหวัด
เชียงใหม ่

   488,500               
ผศ.ธานี  อดิศัยพัฒนะกุล 

(ศิลปกรรมและ
สถาปัตยกรรมศาสตร์/

เชียงใหม่) 

โครงการ
ใหม ่

20 การออกแบบและสร้างเตา
หลอมโลหะที่ใชใ้นงาน
ประติมากรรมหล่อโลหะ
กรณีศึกษาโรงหล่อกุลวัฒนา 
อําเภอสันกําแพง จังหวัด
เชียงใหม ่

   328,500               
ผศ.ธานี อดิศัยพัฒนะกุล 

(ศิลปกรรมและ
สถาปัตยกรรมศาสตร์/

เชียงใหม่) 

โครงการ
ใหม ่
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โครงกำรวิจัยพัฒนำทดลอง (ต่อ) 

 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

 ปริมาณ คุณภาพ เวลา แผ่นดิน รายได้ อ่ืน ๆ ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

21 การวิจัยประโยชน์ของวัสดุ
เหลือใช้จากกระบวนการ
ผลิตกาแฟ เพื่อพัฒนาเป็น
ผลิตภัณฑ์เซรามิกสําหรับ
ส่งเสริมการขาย กรณีศึกษา
แหล่งเรียนรู้หมู่บ้านกาแฟ
บ้านแม่ตุงติง อําเภอสะเมิง 
จังหวัดเชียงใหม ่

   365,190               
นายกิติชัย ระมิงค์วงศ์ 

(ศิลปกรรมและ
สถาปัตยกรรมศาสตร์/

เชียงใหม่) 

โครงการ
ใหม ่

22 การวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์จาก
แบบพิมพป์ลาสเตอร์ที่
เสื่อมสภาพ เพื่อลดต้นทุน
การผลิตแบบพิมพ์ใน
อุตสาหกรรมเซรามิกจังหวัด
ลําปาง กรณีศึกษาแหล่ง
เรียนรู้หมู่บ้านท่องเที่ยวเซรา
มิก บ้านศาลาบัวบก จังหวัด
ลําปาง 

   344,190               
นายกิติชัย ระมิงค์วงศ์ 

(ศิลปกรรมและ
สถาปัตยกรรมศาสตร์/

เชียงใหม่) 

โครงการ
ใหม ่
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โครงกำรสนับสนุนกำรวิจัย มทร.ล้ำนนำ พ.ศ. 2560 : 8 โครงกำร 

 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัดที่ 

 ปริมาณ คุณภาพ เวลา แผ่นดิน รายได้ อ่ืน ๆ ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

1 โครงการพัฒนากลุ่มวิจัยเพื่อ
อุทยานนวัตกรรม 
(Innovation Park) 

                  
 

มทร.ล้านนา 7 

2 โครงการจัดทําวารสาร
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

   427,600               
 

สวพ./คณะ/พื้นที ่ 7 

3 โครงการการพัฒนา
โปรแกรมระบบกลไกบริหาร
จัดการฐานข้อมูลด้าน
งานวิจัยเพื่อสนับสนุนพันธ
กิจด้านวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ 

   132,000               
 

สวพ./คณะ/พื้นที ่ 7 

4 โครงการพัฒนาศักยภาพ
นักวิจัย มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

   724,370               
 

สวพ./คณะ/พื้นที ่ 7 

5 โครงการพัฒนาศักยภาพ
งานวิจัย และการถ่ายทอด
เทคโนโลยีสู่
ภาคอุตสาหกรรมและชุมชน 

   209,000               
 

สวพ./คณะ/พื้นที ่ 7 

 
 



 
 

40 

โครงกำรสนับสนุนกำรวิจัย มทร.ล้ำนนำ พ.ศ. 2560 (ต่อ) 

 

โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัดที่ 
 ปริมาณ คุณภาพ เวลา แผ่นดิน รายได้ อ่ืน 

ๆ 
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

6 การเผยแพร่ผลงานวิชาการ
ด้านงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์
และนวัตกรรมในเวที
นานาชาติ  

                  
 

มทร.ล้านนา 7 

7 งานประชุมวิชาการ 9 มทร. 
ประจําปี 2560    

493,600 
              

 
สวพ./คณะ/พื้นที ่ 7 

8 การเผยแพร่ผลงานวิจัยใน
รูปแบบนิทรรศการในงาน
มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 
2560 

   
235,000 

              
 

สวพ./คณะ/พื้นที ่ 7 

9 โครงการพัฒนากลไกการ
บริหารงานวิจัยและการ
ประเมินผลผลิตงานวิจัยสู่
การใช้ประโยชน์ 

   110,700 
              

 
สวพ./คณะ/พื้นที ่ 7 

10 โครงการสนับสนุนสร้างแรง 
จูงใจแก่นักวิจัยในการผลิต
บทความตีพิมพ์ในระดับชาติ 
นานาชาติ งานสร้างสรรค์ 
ประจําปีงบประมาณ 2560 

   1,425,000 
              

 
สวพ./คณะ/พื้นที ่ 7 

 
ผู้จัดท ำ : รองศำสตรำจำรย์ ดร.พรรณระพี  อ ำนวยสิทธ์ิ 

นำงสำวสุคนธ์ วงศ์หำญ 
นำงมำลี  จินดำแก้ว 

นำงเสำวลักษณ์ วชิรนคร 
เดือน ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 


