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แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ฉบับนี้จัดทําขึ้นภายใต้เงื่อนไขของหลักเกณฑ์พระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตราที่ 16 กําหนดให้ส่วนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีในแต่ละปีงบประมาณ  โดยให้ระบุ
สาระสําคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการ เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งประมาณการรายจ่ายและทรัพยากรอ่ืนที่จะต้องใช้ โดยแผ นปฏิบัติราชการ
ประจําปี พ.ศ. 2560  มหาวิทยาลัยโดยยึดกรอบแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปี พ.ศ. 2557 – 2561 ที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กรอบระยะเวลา 15 ปี (พ.ศ. 2552 – 2566)ตามความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย  และยุทธศาสตร์
กระทรวงศึกษาธิการ  ข้อเสนอแนวทางการดําเนินการของ สกอ. ที่สอดรับกับยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการที่เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล และสภาพการเปลี่ยนแปลง
ของประเทศและสังคมโลก ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในและภายนอก และการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่มาตรฐานสากล 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีความคาดหวังให้แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ฉบับนี้ เป็นเครื่องมือสําหรับการบูรณาการและ
การแปลงแผนสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน ผลักดันให้การดําเนินงานในภารกิจต่างๆ ของทุกภาคส่วนในมหาวิทยาลัยตอบสนองทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยตามยุทธศาสตร์
ต่างๆ ที่กําหนดให้เกิดผลสัมฤทธิ์และบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย ที่นําไปสู่คุณภาพและมาตรฐานในการจัดการศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรม และการได้รับ
การยอมรับต่อไป 

 

 

 

    (รองศาสตราจารย์นํายุทธ  สงค์ธนาพิทักษ์)                                                                                                                                                                                                                        
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

 



สำรบัญ 
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บทที่ 1 บทน ำ 

หลักการและเหตุผล 
นโยบายของผู้บริหารมหาวิทยาลัยในการดําเนินงานแผนยุทธศาสตร์                    
นโยบายการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 9 ด้าน                                         
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 บทที่ 2 บริบทและกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์แวดล้อมและทิศทำงของแผนยุทธศำสตร์ 
การเปลี่ยนแปลงที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย                                                                                                                                                                               
กรอบแผนยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวของกับอุดมศึกษา 
แผนบริหารราชการแผ่นดิน(พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา) 
ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
นโยบายด้านการศึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
แนวทางแผนอดุมศึกษาระยะยาว  15 ปี ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2574) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม (SWOT Analysis) 
วิสัยทัศน์นโยบาย และยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

บทที่ 3 แผนปฏิบัติรำชกำรมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560                                                                                            
ปรัชญา 

วิสัยทัศน์ 
พันธกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
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 บทที่ 3 (ต่อ) 

เอกลักษณ์ (Uniqueness) 
วัฒนธรรมองค์กร” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปี พ.ศ.2557-2561  
แผนภูมิความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
การขับเคลื่อนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติผ่านกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

บทที่ 4 แนวทำงกำรจัดสรรงบประมำณของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี พ.ศ. 2560 
         ตัวชี้วัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 2560 

แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

 
 

  
 

      หน้ำ 
25 
27 
28 
36 
37 
 

38 
57 
59 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
1 

 

 
    

 

บทที่ 1 

บทน ำ 

หลักกำรและเหตุผล  

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาได้ด าเนินการปรับปรุงตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  (พ.ศ.2557-2561) เป็นแผนปฏิบัติการ ระยะ 5 ปีหรือ 5 Year Rolling Implementation Plan ซ่ึงอยู่ในระยะที่ 2 ของแผน 15 ปี
(พ.ศ. 2552 – 2566) การด าเนินงานประสบผลส าเร็จในระดับหนึ่ง ยังคงมีอุปสรรคบางประการที่ท าให้มหาวิทยาลัยไม่สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมาย 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2559 ด าเนินการตามนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย 9 ด้าน (9C: VISION 2020 รศ.ดร.น ายุทธ สงค์ธนาพิทักษ์) และภารกิจ
มหาวิทยาลัย 6 ด้าน  

การด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2560 เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ได้ร่วมกันระดมความคิด 
ก าหนดกลยุทธ์เป้าหมาย โครงการและดัชนีชี้วัดความส าเร็จเพ่ือใช้เป็นแผนพัฒนามหาวิทยาลัย  จ าแนกตามเป้าหมายหลัก 6 ด้าน ซึ่งในแต่ละกลุ่มได้มีการ
ประชุมระดมสมองจัดท าแผน และร่วมกันจัดท าแผนปฏิบัติราชการดังกล่าวข้างต้น 

 

นโยบำยของผู้บริหำรมหำวิทยำลัยในกำรด ำเนินงำนแผนยุทธศำสตร์  (พ.ศ.2557-2561) 

การจัดท าแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (พ.ศ. 2557-2561) ได้ท าการศึกษาแนวทางและวิเคราะห์ข้อมูลสภาพพ้ืนที่การให้บริการ
การศึกษาทั้ง  6 แห่ง การถอดบทเรียนจากการด าเนินงาน การศึกษาปัญหาอุปสรรค ในการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้น ในบริบทต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในศตวรรษที่ 
21 การพัฒนาอุดมศึกษาไทย จ าเป็นจะต้องพัฒนาบัณฑิตเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของสังคม ชุมชน ท้องถิ่น และน าพาประเทศไปสู่ความยั่งยืน โ ดยใช้
หลักการในการขับเคลื่อน 3 ประการ คือ การเปลี่ยนแปลง ความท้าทาย และการก าหนดทิศทาง (Change  Challenge  Chance) ภายใต้นโยบาย 9 ด้าน ดังนี้ 
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Change คือ การเปลี่ยนวิธีคิดและกระบวนการในการด าเนินการบริหารงาน ปรับปรุงโครงสร้าง การกระจายอ านาจ การมีส่วนร่วม ตลอดจนการปรับปรุง
ระเบียบ วิธีปฏิบัติเพื่อเอ้ือต่อภารกิจของมหาวิทยาลัย 

Challenge คือ การท้าทายต่อโอกาสใหม่ ๆ เพ่ือสร้างความแตกต่างในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความโดดเด่นเฉพาะด้าน (Differential  Focus Strategy) สู่
ความเป็นเลิศเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิต 

Chance คือ การสร้างโอกาสในการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าในวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands-on) 

นโยบำยกำรขับเคลื่อนแผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย 9 ด้ำน 

นโยบำยที่ 1:การพัฒนาด้านการจัดการศึกษา (Forever Building Competency) คือการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา สู่ความเป็น
เลิศทางด้านวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ บนฐานสมรรถนะวิชาชีพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล เน้นจัดการศึกษาเชิ งบูรณาการ
เชื่อมโยงการศึกษากับการท างาน ที่มากกว่าความรู้และใบปริญญา คือให้ปัญญา โดยมีกระบวนการในการผลิตบัณฑิตแบบ Hands-on ที่มุ่งให้เกิดปัญญา คุณค่า 
และความสุข (Wisdom Value and Well Fare) 

นโยบำยที่ 2:การพัฒนาด้านวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ (Creativity for Innovation Solution) คือการพัฒนานักวิจัยที่มีความสามารถ เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนการสร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนเน้นการพัฒนางานวิจัยที่จะตอบสนองความต้องการของสังคมที่สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้จริงส่งเสริมการเผยแพร่ ผลงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศพัฒนาประชาคมวิจัยให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับระดับประเทศและระดับสากล 

นโยบำยที่ 3:การพัฒนาด้านการบริการวิชาการแก่สังคม (Total Social & Community Achievements)คือการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ให้เป็นแหล่ง
ถ่ายทอดวิชาการ แหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ยั่งยืนในทุกเขตพ้ืนที่  เพ่ือเป็นการยกระดับขีดความสามารถในการเพ่ิมศักยภาพในด้านการ บริการวิชาการแก่
ชุมชนเพ่ือให้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชุมชนและระดับชาติ 

นโยบำยที่ 4:การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม (Good Culture Bring Better Life) คือการบูรณาการด้านทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
ไทย รักษาและฟ้ืนฟูสิ่งสภาพสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม อนุรักษ์งานประเพณี ค่านิยม ระเบียบการปฏิบัติและแบบอย่างที่ดีของสังคมไทยรวมทั้ งการน าเทคโนโลยี
มาประยุกต์ใช้เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมจากงานร่วมสมัยที่ยังด ารงเอกลักษณ์ความเป็นไทย และสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
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นโยบำยที่ 5:การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ (4H: Head, Hearth, Hand, Health) with Capability Building คือการพัฒนา
คุณภาพบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาให้มีความพร้อมด้านทักษะและความสามารถที่นอกจากความรู้ความสามารถด้านวิชาการและวิชาชีพ 
(Soft Skill) เช่น ความพร้อมต่อการเรียนรู้และการใช้ชีวิตในอนาคต ความคิดสร้างสรรค์ มีจิตส านึกต่อท้องถิ่น มีทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมและการ พัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

นโยบำยที่ 6:การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน (Change , Challenge , Chance & Care) คือการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพ และการพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้คล่องตัว  
ยืดหยุ่น มีประสิทธิภาพ โปร่งใสเป็นรูปธรรมและชอบธรรมเร่งรัดพัฒนาบุคลากรทั้งทางด้านการศึกษาต่อ การฝึกอบรม การฝังตัว การปรับเพ่ิมคุณวุฒิทาง
วิชาการ เพื่อให้มีคุณสมบัติทัดเทียมกับมาตรฐานการอุดมศึกษา 

นโยบำยที่ 7:การบริหารจัดการสร้างสรรค์ (Creative from Complexity to Simplicity) คือการจัดระบบบริหารจัดการจากส่วนกลางที่เน้นการ
ส่งเสริม ติดตาม ก ากับ มุ่งเน้นการกระจายอ านาจ บทบาท ความรับผิดชอบ ให้เขตพ้ืนที่ต่างๆมีส่วนร่วมคิด ร่วมท า ร่วมพัฒนา ใช้ทรัพยากรต่างๆร่วมกันโดยยึด
ประโยชน์สูงสุดขององค์กร โดยประยุกต์การบริหารดั้งเดิมตามลักษณะการจัดองค์กรตามหน้าที่(Functional Systems) กับแนวคิดการบริหารแบบใหม่คือการ
บริหารที่ยึดถือภารกิจเป็นพื้นฐาน (Agenda based) และการบริหารเชิงผลลัพธ์ (Result Based) การบริหารเชิงพ้ืนที่ (Area Based) 

นโยบำยที่ 8:การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้และบริหารจัดการ (Computeracy) คือการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ทรัพยากรการเรียนรู้ ขับเคลื่อนนโยบาย e-University เพ่ิมศักยภาพการเรียนการสอน การบริหารจัดการและการให้บริการ สนับสนุนการขยายแหล่งทรัพยากร
การเรียนรู้ สร้างพ้ืนที่และสภาพแวดล้อมที่ดีเพ่ือการเรียนรู้ และน าเทคโนโลยีการศึกษาสมัยใหม่เข้ามาสู่กระบวนการสอน การเรียนรู้และการวิจัยอย่างต่อเนื่อง 

นโยบำยที่  9:การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งระดับชาติและนานาชาติ(Creative International)คือการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศเพ่ือให้มีการแลกเปลี่ยน กิจกรรมด้านวิชาการ วิจัย เพ่ือให้นักศึกษาและบุคลากรตระหนักและมีความพร้อม ส าหรับ
ปฏิบัติงาน การศึกษาต่อและท างานร่วมกันในสังคมแบบ พหุวัฒนธรรม (Multicultural Literacy)เพ่ิมขีดความสามารถทักษะในการติดต่อสื่อสาร 
(Communication)  
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บทที่ 2 

บริบทและกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์แวดล้อมและทิศทำงของแผนยุทธศำสตร์ 

1. กำรเปลี่ยนแปลงที่คำดว่ำจะส่งผลกระทบต่อกำรพัฒนำมหำวิทยำลัย 
การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาในระยะแผนยุทธศาสตร์ ปี พ.ศ. 2557-2561 เป็น ระยะเวลาที่คาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลของสังคม 

ทั้งระดับโลกและในประเทศ รวมทั้งปัจจัยภายในมหาวิทยาลัย ที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย ซึ่ง จ าเป็นต้องมีการวิเคราะห์และประเ มิน
สถานการณ์ต่างๆ ทั้งการประเมินศักยภาพของ มหาวิทยาลัย เพ่ือเตรียมความพร้อมและจัดท าแผนที่สอดรับกับการเปลี่ยนแปลง ต่างๆ เช่น 
1.1 กำรเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 

การเปลี่ยนแปลงตามบริบทของโลกที่มีลักษณะขยายตัวทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบริการ ประกอบกับสภาพแวดล้อมทางการเมืองในระดับโลกได้ลด
ความตึงเครียด และการเปิดประตูประเทศให้หันมาแข่งขันทางการค้า เศรษฐกิจ และการลงทุน พร้อมกันนั้นได้สร้างสภาพแวดล้อมทางเ ศรษฐกิจของโลกแบบ
ใหม่    ในศตวรรษที่ 21 นี้ประชากรถือว่าเป็นทรัพยากรที่ส าคัญที่สุดในการแข่งขันในโลกธุรกรรมสมัยใหม่  ทั้งนี้เพราะโลกสมัยใหม่ได้ เปลี่ยนฐานการผลิตจาก
ทรัพยากรทางธรรมชาติไปเป็นประชากรแทน ประชากรในฐานะเป็นฐานการผลิตเพราะจะต้องใช้เทคโนโลยีและวิทยาการใหม่ๆบรรดาที่มีอยู่ในปัจจุบันกาล เพ่ือ
จัดการให้เกิดให้เกิดมูลค่าสูงสุด ดังนั้นสิ่งแรกที่ควรรีบเร่งคือจะต้องพัฒนาคนรุ่นใหม่ให้มีศักยภาพอันเป็นสากล  และเป็นคนดีในฐานะเป็นทุนทางสังคมพ่ือยกระ
ดับประเทศให้อยู่ในระดับสากล 

1.2 กำรเกิดประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน  
การปรับตัวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียที่จะเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2558 จะทวีความส าคัญเพ่ิมขึ้น ท าให้เกิดการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีของ

เงินทุน สินค้า บริการ และคนภายในกลุ่มประเทศต่างๆ รวมทั้งการรวมกันเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)  10 ประเทศของ เอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ซึ่งจะมีการรวมกลุ่มเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ท าให้เกิดการรวมกันเป็นตลาดเดียว การเคลื่อนย้ายแรงงาน ความรู้ การลงทุนและอ่ืนๆ นอกจากนี้
การเติบโตทางด้านเศรษฐกิจใหม่ของกลุ่มประเทศ  จีน และอินเดีย ที่คาดว่าจะเป็นตัวจักรส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐ กิจโลก ตลอดจนการเขาสู่สังคมและ
เศรษฐกิจฐานความรู้ ที่ท าให้ประเทศในกลุ่มอาเซียน อาเซียนบวกสาม และอาเซียนบวกหก ได้ตระหนักถึงความส าคัญของบุคลากรระดับสูง และแรงงานมีฝีมือ 
การลงทุน และความรู้ ได้อย่างเสรี ซึ่งประเทศไทยได้ลงนามข้อตกลงยอมรับร่วมคุณสมบัตินักวิชาชีพจ านวน 7 สาขา คือ แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล นักบัญชี 
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วิศวกร สถาปนิก ช่างส ารวจ ดังนั้น ประเทศไทยจึงต้องเตรียม ความพร้อมในหลายด้าน อาทิ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทั้งทางด้านการศึกษา ด้านภาษา 
ทักษะฝีมือแรงงาน รวมถึง การพัฒนากลไกต่างๆ  การบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอย่างยั่งยืนในระดับ ภูมิภาค รวมถึง
มาตรการรองรับผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศและคนไทย ทั้งในเชิงสุขภาพและความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน 

 
1.3 กำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงประชำกร  

 ประเทศที่พัฒนาแล้วหลายประเทศก าลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ในขณะเดียวกันประเทศก าลังพัฒนา อาทิ เกาหลี สิงค์โปร จีน อินโดนีเซีย บรูไน ไทย 
และเวียดนาม ได้ก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ แล้วในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ซึ่งท าให้เกิดผลกระทบหลายประการ อาทิ การยายถิ่นของแรงงานข้ามชาติทั้งแรงงาน
ที่มีฝีมือ และไร้ฝีมือเพ่ือทดแทนก าลังแรงงานในประเทศท่ีเป็นสังคมผู้สูงอายุ การเกิดความหลากหลายทางวัฒนธรรม ขณะเดียวกันโครงสร้างการผลิตเปลี่ยนจาก
การใช้แรงงานมาเป็นการใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยีมากขึ้น ท าให้การพัฒนาคนมุ่งสร้างให้มีความรู้มีศักยภาพ ทักษะและความช านาญ ควบคู่กับการพัฒนา
เทคโนโลยีทดแทนก าลังแรงงานที่ขาดแคลน ประเทศที่เข้าสู่สังคมผูสูงอายุจะมีรายจ่ายด้านสุขภาพเพ่ิมขึ้นท าให้งบประมาณส า หรับการลงทุนพัฒนาด้าน อ่ืนๆ 
ลดลง ปัจจัยดังกล่าวจะเป็นทั้งโอกาสและอุปสรรคต่อประเทศไทย โดยด้านหนึ่งประเทศไทยจะมีโอกาสในการขยายตลาดสินค้าและบริการด้านการแพท ย์และ
สุขภาพ แต่ในขณะเดียวกันประเทศไทยเองก็ต้องปรับตัวเตรียมความ พร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสวัสดิการสังคมในการรองรับการเข้าสู่สังคมผูสูงอายุ 
รวมทั้งยังต้องเตรียมรับมือ กับปัญหาจ านวนแรงงานที่จะขยายตัวช้าลงและมีจ านวนลดลงในอนาคต ซึ่งอาจจะเป็นอุปสรรคต่อการขยายตัวทาง เศรษฐกิจใน
ระยะยาว 

1.4 ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยี 
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีวัสดุและนาโนเทคโนโลยี มีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคม รวมทั้งตอบสนองการด ารงชีวิต ของประชาชนมากยิ่งขึ้น  การส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การพัฒนาพลังงานและวัสดุจากพืช การทดแทน แรงงาน
ด้วยเครื่องจักร การพัฒนาสุขภาพและศักยภาพในการท างานของผู้สูงอายุ  ขณะเดียวกันก็เป็นภัยคุกคาม ต่อความมั่นคงของประเทศ เช่น การจารกรรมข้อมูล
ธุรกิจหรือข้อมูลส่วนบุคคล การใช้สื่อในทางที่ผิด การเกิดช่องว่างในการเข้าถึงเทคโนโลยีที่ไม่เท่าเทียมกันของคนในสังคมท าให้เกิดความเหลื่อมล้ าในการพัฒนา 
และการแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมอย่างหลากหลายผ่านเทคโนโลยี ดังนั้นประเทศไทยจ าเป็นต้องมีการบริหารจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) 
อย่างเป็นระบบทั้งการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เพ่ือสร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์และบริการ และบริห าร
จัดการทรัพย์สินทางปัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ 
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1.5 ควำมส ำคัญของประชำกรในสังคมเศรษฐกิจสมัยใหม่ 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นับว่าเป็นเรื่องที่ส าคัญยิ่งอันเนื่องจากปัญหาก าลังคนโดยเฉพาะการขาดแคลนก าลังคนที่มีฝีมือระดับกลางและระดับสูงเพ่ือ

การพัฒนาอตุสาหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ปัจจัยทรัพยากรมนุษย์จึงกลายเป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่งในยุคโลกาภิวัตน์แห่งการแข่งขันทั้งนี้เพราะขีด
ความสามารถของมนุษย์ยุคใหม่คือ  ทรัพยากรความรู้  ที่มิใช่เป็นเพียงแต่ความรู้เพ่ือความรู้เท่านั้นแต่ยังต้องเป็นความรู้ในเชิงประยุกต์ที่สามารถสั่งสมเป็นทักษะ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านชั้นสูงในแต่ละสาขา  ซึงสัมพันธ์สอดคล้องไปกับการพัฒนาอุตสาหกรรมเฉพาะแต่ละด้านของประเทศ  นอกจากทรัพยากรความรู้แล้ว  
มนุษย์ยุคใหม่ควรจะต้องมีความสามารถในเชิงริเริ่มสร้างสรรค์  รวมทั้งการมีมาตรฐานทางจริยธรรมในการท างานด้วยองค์ประกอบเหล่านี้ประกอบกันเป็นปัจจัย
ที่ก้าวหน้า  ที่แตกต่างไปจากปัจจัยพ้ืนฐานดั่งเดิม  อันได้แก่  แรงงานไร้ทักษะ  การพัฒนาที่ส าคัญจากการมุ่งเน้นความเจริญเติบโตและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
ของประเทศมาเป็น การพัฒนาคนมากข้ึน 

 
2. กรอบแผนยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำหน่วยงำนภำยนอกที่เกี่ยวของกับอุดมศึกษำ 

ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปี พ.ศ. 2557-2561  มหาวิทยาลัยได้ศึกษาปัญหาอุปสรรคแนวโน้มและ
สภาวการณ์ทั้งปัจจุบันและอนาคตรวมถึงความเชื่อมโยงของแผนพัฒนาฯ มหาวิทยาลัยกับแผนพัฒนาฯ ของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวของกับอุดมศึกษ า เพ่ือ
ก าหนดทิศทางและเป้าหมายการ พัฒนามหาวิทยาลัยให้สอดคลองกัน เช่น แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2555-2558  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปีฉบับที่ 3 (พ.ศ.2560-2574)   ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งสรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 

2.1 แผนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน(พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา) 
ยุทธศำสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การศึกษาสาธารณสุขคุณธรรมจริยธรรมและคุณภาพชีวิต 

จัดสรรงบประมาณรายจ่ายสนับสนุนการขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมสนับสนุนการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานในระดับก่อนประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนปลายโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายพัฒนาด้านสาธารณสุขให้ประชาชนได้รับบริการสุขภา พทาง
การแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงพัฒนาระบบประกันสุขภาพให้ได้มาตรฐานเท่าเทียมกันทุกระบบดูแลผู้สูงอายุเด็กสตรีคนพิการและผู้ด้อยโอกาส
และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนตลอดทุกช่วงวัยให้ดีขึ้นสามารถเข้าถึงบริการทางสังคมอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและ
คุ้มครองแรงงานโดยส่งเสริมการมีงานท าและยกระดับทักษะฝีมือและศักยภาพแรงงานไทยทั้งระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์โดยเร่งรัดก าร
ด าเนินงานให้มีผลอย่างเป็นรูปธรรมรวมทั้งป้องกันปราบปรามและบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดอนุรักษ์ส่งเสริมและพัฒนาศาสนาศิ ลปะและวัฒนธรรมเพ่ือปลูกฝัง
เด็กเยาวชนและประชาชนให้มีศีลธรรมคุณธรรมและจริยธรรมมีค่านิยมที่พึงประสงค์และจิตส านึกที่ดีงามตามแบบอย่างวัฒนธรรมไทยส่งเสริมและพั ฒนาการ
กีฬาและนันทนาการให้เด็กเยาวชนคนพิการและประชาชนได้รับการเสริมสร้างสุขภาพสมรรถภาพทางกายและจิตใจที่ดี ตลอดจนเพ่ิมศักยภาพนักกีฬาให้มี



 
7 

 

คุณภาพได้มาตรฐานสู่ความเป็นเลิศและกีฬาอาชีพในระดับสากลทั้งนี้ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายไว้เป็นจ านวนทั้งสิ้น  955,921 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 
37.1 ของวงเงินงบประมาณ 

 
แผนงำนขยำยโอกำสและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำเพ่ือให้คนไทยทุกกลุ่มทุกช่วงวัยได้มีโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานอย่าง

ทั่วถึงเป็นธรรมและต่อเนื่องส่งเสริมการปฏิรูปการศึกษาทั้งด้านคุณภาพครูหลักสูตรห้องเรียนและเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีมาตรฐานระดับสากลผลิตและพัฒนา
ครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาเสริมสร้างระเบียบวินัยคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาสร้างโอกาสทางการศึกษาตามโครงการหนึ่งอ า เภอหนึ่งทุน
เสริมสร้างโอกาสการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นโดยจัดสรรกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาและกองทุนเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาที่ผูกกับ รายได้ในอนาคตให้แก่
นักเรียนนิสิตนักศึกษาสนับสนุนให้สถาบันการศึกษาผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีคุณภาพและมาตรฐานสอดคล้องตามความต้องการของตลาดทั้งในเชิงปริมาณ
และคุณภาพโดยเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาขาดแคลนผลิตแพทย์และพยาบาลเพ่ิมสร้างวัฒนธรรมและสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่คนทุกกลุ่มวัยควบคู่ กับการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทุกประเภทในระดับพื้นท่ี 

2.2 ทิศทำงแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) ส ำนักงำนคณะกรรมกำร พัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
กรอบแนวคิดและหลักกำร 
 ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ประเทศไทยจะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของ
การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยี
ใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน  เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา 
ความเหลื่อมล้ าทางสังคม เป็นต้น ท าให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงจ าเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส าคัญ 
ดังนี้ 
(1) การน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(2) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  
(3) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ  
(4) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
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กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี 12 
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ ท าให้การก าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที ่12 ยังคงมี

ความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที ่11 และกรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึด
คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต้องให้
ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง 
และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 
 
กำรก ำหนดต ำแหน่งทำงยุทธศำสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) 

เป็นการก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่  สศช. ได้จัดท าขึ้นประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มี
การกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service 
Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 
 

(ร่ำง) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12(พ.ศ. 2560-2564) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมลาในสังคม 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิงแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  
ความมั่นคง 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการในภาครัฐและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 
การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 9 
การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพื นที่เศรษฐกิจ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 10  
การต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน และภูมิภาค 
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3. แนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 กระทรวงศึกษำธิกำร 

จัดท าในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ตามกรอบยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ 6 ด้าน และรายการค่าด าเนินการภาครัฐ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ด้าน
ความมั่นคง, ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ, ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (กระทรวงศึกษาธิการ
รับผิดชอบ), ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ า และสร้างการเติบโตจากภายใน, ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ าและสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน, ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 

ทั้งนี ้กระทรวงศึกษาธิการจะจัดท าข้อเสนองบประมาณเบื้องต้น (Pre-Ceiling) เป็น 3 ส่วน คือ แผนงานยุทธศาสตร์ แผนงานพื้นฐาน และแผนงานบุคลากร
ภาครัฐ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายส าคัญของรัฐบาล และภารกิจของหน่วยงาน ตลอดจนมีแผนปฏิบัติงาน แผนใช้จ่ายงบประมาณ 
และบูรณาการงบประมาณในมิติพ้ืนที่ 

 

ในส่วนของแผนงำนยุทธศำสตร์ จะต้องมีกำรวำงแผนให้สอดคล้องเชื่อมโยงกันใน 3 ส่วน คือ 

1) ยุทธศำสตร์กระทรวงศึกษำธิกำร ซึ่งเป็นร่มใหญ่ของแผนงานยุทธศาสตร์ที่มีงบประมาณทั้งหมดกว่า 5.1 แสนล้านบาท 

2) แผนงำนบูรณำกำรเชิงยุทธศำสตร์ ในเบื้องต้นรัฐบาลก าหนดไว้ 25 แผนบูรณาการ โดยกระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบแผนบูรณาการ (13) การ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต และมีความเกี่ยวข้องกับอีก 21 แผนบูรณาการ อาทิ (2) การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (4) การป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด (18) การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 

3) จุดเน้นกำรปฏิรูปกำรศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร 6 ด้ำน คือ 

- ครู เพ่ือแก้ปัญหาครูไม่ครบชั้น สอนไม่ตรงเอก ภาระงานเยอะ ขาดขวัญและก าลังใจ โดยมีแนวทางด าเนินงาน อาทิ โครงการคุรุทายาท, ทุน
ครูระดับอุดมศึกษา, ราชภัฏเป็นเลิศ (ด้านครู), มหาวิทยาลัยพ่ีเลี้ยง, พัฒนาครูช่วงปิดภาคเรียน, ปรับปรุงเกณฑ์ประเมินวิทยฐานะ, ปรับปรุงบ้านพักครู 
เป็นต้น 
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- หลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ เพ่ือแก้โจทย์เด็กเรียนมาก ไม่มีความสุข และผลสัมฤทธิ์ต่ า โดยใช้แนวทางการปฏิรูปหลักสูตรส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา , การตั้งกรมวิชาการ, โครงการลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้, STEM 
Education, กระบวนการ BBL, ทวิศึกษา, การจัดท ามาตรฐานภาษาอังกฤษ, Boot-camp เป็นต้น 

- พัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำและแหล่งเรียนรู้ เพ่ือการผลิตพัฒนาก าลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ  
เพ่ือส่งเสริมการผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของประเทศ , ยกระดับมาตรฐานฝีมือ, แก้ปัญหาขาดแคลนก าลังแรงงานสายวิชาชีพ และ
งานวิจัยที่ไม่สามารถน าไปใช้ได้จริง โดยใช้แนวทางการสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา, ทุนการศึกษาด้านวิชาชีพ, ทวิศึกษา, ทวิภาค,ี อาชีวศึกษาสู่สากล, ปรับ
เกณฑ์การสรรหาและบรรจุครู, อาชีวะ/อุดมศึกษาเป็นเลิศ, ทุนให้ยืมสาขาขาดแคลน, ภาษาอังกฤษ เป็นต้น 

- กำรประเมินและกำรพัฒนำมำตรฐำนกำรศึกษำ เพ่ือส่งเสริมการประเมินครู, การศึกษาต่อในแต่ละระดับ, การประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนและ
สถานศึกษา โดยการสร้างกรอบมาตรฐานการประเมิน, ก าหนดแนวทางการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา, การทดสอบผ่าน/ซ้ าชั้น ป.6 
ม.3 ม.6, พัฒนาแบบทดสอบการศึกษามาตรฐานระดับชาติ, สร้างเครื่องมือ ระบบ วิธีประเมิน/ประกันคุณภาพ เป็นต้น 

- ICT เพื่อกำรศึกษำ เพ่ือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาระบบฐานข้อมูล และระบบการจัดการเนื้อหาสาระ/องค์ความรู้ โดยใช้แนวทางการ
จัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาและแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารงาน มีการบูรณาการงบประมาณ ICT และ
โครงการ DLTV เป็นต้น 

- กำรบริหำรจัดกำร เพ่ือให้มีระบบงบประมาณที่สอดคล้องกับการด าเนินงาน การก ากับดูแลที่มีประสิทธิภาพ ที่มีการบูรณาการและกระจาย
อ านาจ โดยใช้แนวทางของระบบคูปองเพ่ือการศึกษา การจัดสรรงบประมาณตามกรอบปฏิรูปการศึกษา จัดกลุ่ม Cluster การปรับโครงสร้าง และ
ปรับปรุงระเบียบในการเข้าสู่ต าแหน่งและความก้าวหน้าในต าแหน่งผู้บริหารในพ้ืนที่ 
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นโยบำยด้ำนกำรศึกษำของพลเอก ดำว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร 27 สิงหำคม 2558 
 นโยบำยทั่วไป 
1. กำรจัดท ำแผนงำนโครงกำรเริ่มใหม่ 
- ต้องเข้าใจจุดหมายว่าท าเพ่ืออะไร 
- ต้องวาดภาพงานลงในรายละเอียดให้เห็นว่า อะไรคืองานหลัก แล้วมีงานรองอะไรบ้างที่ต้องท าเพ่ือให้บรรลุงานหลัก อะไรที่ต้องท าก่อน อะไร

ที่ต้องท าท่ีหลัง 
- ต้องมีฐานข้อมูลที่แน่น เช่น จะผลิตนักศึกษาอาชีวะ ต้องรู้ว่าตลาดต้องการสาขาอะไรบ้าง แต่ละสาขา ต้องการก่ีคน ฐานข้อมูลที่ดีจะท าให้

การวิเคราะห์แม่นย า 
2. กำรปรับปรุงแผนงำน/โครงกำรเดิมที่ไม่สัมฤทธิ์ผล 
- หาปัญหาที่ผ่านมาท าไมท าไม่ส าเร็จ เช่น ปัญหาอยู่ที่อายุของนักเรียน ปัญหาอยู่ที่ครู ปัญหาอยู่ที่พ่อแม่ ปัญหาอยู่ที่สภาวะแวดล้อม เพราะ

บางครั้งไม่สามารถแก้ได้ด้วยวิธีใดวิธีเดียว 
3. แผนงำน/โครงกำรพระรำชด ำริ 
- โครงการอะไรบ้างที่กระทรวงศึกษาธิการเก่ียวข้องหรือรับผิดชอบโดยตรง 
- โครงการไหน เป็นด าริของพระองค์ใด ท าแล้ว และกระทรวงศึกษาธิการให้การสนับสนุนอย่างไร 
4. งบประมำณ 
- โดยเฉพาะงบลงทุน ให้วางแผนโครงการในงบลงทุนในไตรมาสแรกมาเลย 
- การเสนองบกลางให้เฉพาะที่จ าเป็นเท่านั้น แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ การท าแผนงานโครงการบางอย่างไม่ต้องใช้งบประมาณใช้งบปกติที่ได้รับ 

และการปรับแผนงานที่ไม่ได้ผลสัมฤทธิ์ 
- โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
- ในงานบางโครงการต้องมีการบูรณาการงบประมาณข้ามแท่ง ก่อนไปบูรณาการกับส านักงบประมาณ 
5. เน้นกำรสื่อสำรภำยในและภำยนอกองค์กร 
- จัดให้มีช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นระบบ น าเทคโนโลยีเข้ามาช่วย (การประชุมทางไกล โปรแกรมไลน์ ฯลฯ) เพ่ือใช้ในการสร้างความเข้าใจ

ในองค์กร สามารถถ่ายทอดค าสั่งไปยังหน่วยรองได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว สามารถรายงานเหตุการณ์ได้อย่างรวดเร็ว 
- ทุกหน่วยต้องจัดให้มีแผนการประชาสัมพันธ์ ทั้งเสมาสนเทศ และประชาสนเทศ 
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6. อ ำนวยกำรเม่ือเกิดเหตุกำรณ์ฉุกเฉิน 
 - เช่น การเกิดอุบัติเหตุในโรงเรียน/นอกโรงเรียน, ผู้บริหารถูกกล่าวหา, การรวมตัวกันต่อต้านผู้อ านวยการโรงเรียน นักเรียนปวดท้องอาเจียน

ยกชั้น โรงเรียนถูกขู่วางระเบิด เกิดวาตภัย ฯลฯ ให้ทุกหน่วยไปก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติ (อาจจะมีอยู่แล้วให้ไปปรับปรุงหรือท าการซักซ้อม) อย่างน้อย
ต้องมีรายละเอียด 

- ใครต้อง Take Action 
- การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ระยะสั้น และระยะยาวท าอย่างไร 
- การรายงานด่วน ฯลฯ 
7. กำรร่วมมือกับภำคเอกชนและภำคประชำสังคม 
- ให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมให้ครบวงจร เช่น เข้ามาร่วมก าหนดหลักสูตร 
- การรับนักเรียนเข้าไปท างานขณะที่ยังศึกษาอยู่ การรับนักเรียนเมื่อจบการศึกษา 
8. จะให้ควำมส ำคัญกับกำรบริหำรงำนส่วนภูมิภำคและเขตพื้นที่ต่ำงๆ ของแต่ละแท่งเข้ำท ำงำน 
- ทบทวนบทบาทหน้าที่ 
- สิ่งใดที่ต้องรู้ และยังไม่รู้ 
- สิ่งอ านวยความสะดวกพอเพียงหรือไม่ 
9. โครงกำรจัดอบรมสัมมนำ ต้องตอบโจทย์ที่ตั้งไว้ ใครควรเข้ำร่วมกำรสัมมนำ 
- ผลลัพธ์ที่ต้องการ เนื้อหาต้องสัมพันธ์กับเวลา 
10. ยกระดับมำตรฐำนภำษำอังกฤษในทุกหลักสูตร 
11. ให้มีกำรน ำ ICT เข้ำมำใช้ในกำรบริหำรงำนในกระทรวงอย่ำงกว้ำงขวำง 
 - ปัจจุบันได้ด าเนินการศูนย์ศึกษาทางไกล (DL Thailand) ให้บูรณาการเข้ากับสถานีวิทยุเพ่ือการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ (ETV) และ

เครือข่ายของอุดมศึกษาโดยใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร เพ่ือใช้ในการจัดการศึกษา การเสมาสนเทศ และการประชาสนเทศ 
12. ให้ควำมส ำคัญกับเทคนิคกำรสอนและกำรสื่อ 
13. ให้ควำมส ำคัญกับบรรยำกำศในกำรท ำงำน 
- ให้ความส าคัญกับการประดับธงประจ าพระองค์ของพระราชวงศ์ไทย และธงชาติไทยในหน่วยงานและสถานศึกษาต่างๆ 
- ความสะอาดในพ้ืนที่รับผิดชอบทุกระดับในเขตพ้ืนที่ 
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- การรักษาความปลอดภัย 
- แผนเผชิญเหตุ 
14. ให้ลดภำระงำนที่ไม่เกี่ยวกับกำรเรียนกำรสอนของครู 
- เพ่ือให้ครูมีเวลาทุ่มเทให้กับการเรียนการสอนของนักเรียนอย่างจริงจัง 
15. กำรประเมินเพื่อควำมก้ำวหน้ำต้องสอดคล้องกับผลกำรพัฒนำผู้เรียน ทั้งควำมรู้และคุณลักษณะและทักษะชีวิต 
16. กำรแก้ไขปัญหำกำรจัดกำรศึกษำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ อาท ิ
- โครงการเร่งรัดการขับเคลื่อนตามแผนการจัดการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะโครงการสานฝันการกีฬาสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
17. ให้ลดภำระงำนที่ไม่เกี่ยวกับกำรเรียนกำรสอน กำรน ำเด็กนักเรียน ครู ออกนอกห้องเรียน 
- สามารถด าเนินการได้ หากเป็นการทัศนศึกษาหรือเสริมสร้างประสบการณ์ เช่น ร าอวยพร การแสดง 
- ไม่มีนโยบายให้ครู นักเรียน ต้องออกไปยืนต้อนรับผู้บริหาร 
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4. แนวทำงกรอบแผนอุดมศึกษำระยะยำว  15 ปี ฉบับท่ี 3 (พ.ศ.2560-2574)  
  จำกกำรประชุมปรับยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยกลุ่มใหม่ (Reprofiling) 
  การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือระดมความคิดในการก าหนดทิศทางการปรับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่ระหว่าง
คณะกรรมการการอุดมศึกษา คณะอนุกรรมการด้านนโยบายและแผน คณะอนุกรรมการปรับยุทธศาสตร์ (Reprofiling) มหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่คณะอนุกรรมการ
กรอบแผน อุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 -2574) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) และ
คณะอนุกรรมการจัดท าร่างแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560-2574) เพ่ือพิจารณา (ร่าง) ข้อเสนอเชิงนโยบาย (Policy Guideline) ส าหรับ
น าไปปรับใช้ให้ เหมาะสมกับอัตลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษา 
 
  การประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นเพ่ือระดมความคิดในการก าหนดทิศทางการปรับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่และร่วมพิจารณา (ร่าง) ข้อเสนอเ ชิง
นโยบาย (Policy Guideline)ส าหรับน าไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับอัตลักษณ์ ของสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือแก้ไขปัญหาและสนองตอบต่อความต้อง การของ
ภาคอุตสาหกรรม ชุมชน ท้องถิ่นและประเทศ เพ่ือเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาความเข้มแข็งของ ไทยให้สามารถแข่งขันและบูรณาการร่วมกับภาคีส่ วนอ่ืนๆ 
ตามแนวทางประชารัฐได้อย่างเต็มศักยภาพและ ด าเนินภารกิจหลักตามความเป็นเลิศและความเชี่ยวชาญ มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพตามทิศ 
ทางการพัฒนาประเทศ 
 
  โดยสิ่งส ำคัญท่ีสถำบันอุดมศึกษำต้องค ำนึงถึงในกำร Reprofile คือ 
 

1) วิเคราะห์ศักยภาพของสถาบัน กลุ่มเป้าหมาย และทรัพยากร ที่มีอยู่เพื่อก าหนดความถนัด จุดเน้น และ เป้าหมายในอนาคตที่ตอบโจทย์การพัฒนา
ของประเทศ  

2) ศึกษาและก าหนด sector ด้านเศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม ที่สถาบันมีศักยภาพสามารถตอบสนองได้  

3) ศึกษาและก าหนด area ที่สถาบันมีส่วนร่วมในการพัฒนา ตามความเชี่ยวชาญร่วมกับหน่วยงานอื่นที่ เก่ียวข้อง  

4) วิเคราะห์และแสวงหาความร่วมมือระหว่างกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (strategy partner)  
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5) ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการ Reprofile โดยคงไว้ซึ่งพันธกิจ 4 ด้าน ได้แก่ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม  

6) กลยุทธ์ส าคัญในการ Reprofile คือ right size และ right direction  

7) กลไกการบริหารจัดการและระบบธรรมาภิบาลที่เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทใหม่ของสถาบัน  

8) ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา(strong leadership)รวมถึงบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจมีเป้าหมายร่วมกัน  

 
“การผลักดันการปฏิรูปอุดมศึกษาจ าเป็นจะต้องด าเนินการปรับยุทธศาสตร์ (Reprofiling) ของกลุ่ม มหาวิทยาลัย ให้สามารถผลิตบัณฑิต องค์ความรู้และ
งานวิจัย ตลอดจนสร้างสรรค์ผลงานและนวัตกรรม เพ่ือรองรับความท้าทายในอนาคต และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพ่ือสนองตอบ 
ความต้องการของท้องถิ่นและประเทศ และเป็นหัวรถจักรในการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน”  
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5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ 
5.1 ทิศทำงกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ  

ตำมกรอบระยะเวลำ 15  ปี  (พ.ศ. 2552 - 2566) 
จุดเริ่มต้นของการขับเคลื่อนและพัฒนา  ประกอบด้วยทุน (Capital)  ดังต่อไปนี้ ทุนทางด้านบุคลากร  ทุนทางด้านทางกายภาพ  ทุนทางด้านองค์

ความรู้และวัฒนธรรม    ทุนทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทุนทางด้านเงินทุน    ซึ่งทุนเหล่านี้จะไปเอื้อต่อการพัฒนาที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์  การสร้างมูลค่าเพ่ิม   
ภูมิปัญญา  การเชื่อมโยง  และสภาพคล่อง ตามล าดับซึ่งต้องมีการจัดการทางด้าน  IT  (IT  Management) และสร้างการเชื่อมโยงคุณค่า (Value 
Management)  โดยใช้ภารกิจทั้ง  4  ด้านเป็นกระบวนการ (Process) คือ  ภารกิจด้านงานวิจัย  ภารกิจด้านการเรียนการสอน  ภารกิจด้านการบริการวิชาการ
แก่สังคม  และภารกิจด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนาธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

จากประเด็นข้อท้าทาย ได้น ามาก าหนดทิศทางการพัฒนาตามกรอบของจุดมุ่งหมายวัตถุประสงค์ และภารกิจของมหาวิทยาลัย ได้ดังต่อไปนี้  
มหำวิทยำลัยเสมือน (Virtual หรือ E-University)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนามุ่งมั่นใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการให้ครบ

ทุกภารกิจ ไม่ว่าจะเป็น E-Learning, E-Research, E-Service, E-Office และ E-Library เป็นต้น ทั้งนี้ เ พ่ือให้มหาวิทยาลัยเป็นสังคมแห่งองค์ความรู้  
(Knowledge Society) มีความร่วมมือกับนานาอารยประเทศ (International Collaboration) ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกิดจากการรวมศาสตร์หลาย 
ๆ ศาสตร์เข้าด้วยกัน (Emerging Technology) 

กำรเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life - Long Learning) ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเองจะต้องค านึงถึง เพราะในอีก 15 ปี 
ข้างหน้า สังคมจะเป็นสังคมแห่งองค์ความรู้ ทุกกลุ่มงานอาชีพจ าเป็นต้องมุ่งสู่สังคมแห่งองค์ความรู้ นอกจากปฏิบัติเป็นแล้ว ยังคงต้องคิดเป็นด้วย ดังนั้น 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเองจ าเป็นต้องมุ่งพัฒนาสังคมให้เป็นสังคมที่มีแต่ความห่วงใยและแบ่งปัน (Care and Share) ซึ่งกันและกัน 

สังคมแห่งควำมรู้และภูมิปัญญำ(Intelligence Society)เป็นสังคมที่อุดมด้วยองค์ความรู้และภูมิปัญญา ทั้งนี้เพ่ือยกระดับและพัฒนาให้เกิดอัจฉริยะ
องค์ความรู้ในเชิงบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคม ชุมชน ซึ่งจ าเป็นต้องมีการเชื่อมโยงภูมิ ปัญญาด้วยเทคโนโลยีที่
ทันสมัย 

ควำมเป็นคนที่สมบูรณ์ (Humanization) นับว่าเป็นสิ่งท้าทายที่ส าคัญมากของทุกองค์กร หากองค์กรมีความเข้าใจกับเป้าหมายและปรัชญาขององค์กร
ในทิศทางเดียวกัน และท่ีส าคัญต้องเข้าใจต่อสังคมท่ีอุดมด้วยความรู้และภูมิปัญญาแล้ว  ก็จะส่งให้มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  

เทคโนโลยีที่เกิดจำกกำรผสมผสำนจำกหลำย ๆ ศำสตร์ (Emerging Technology)ทั้งนี้เพ่ือมุ่งมั่นให้เกิดเทคโนโลยีใหม่ ๆ (Emerging Technology) 
โดยการบูรณาการจากศาสตร์ต่าง ๆ ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้แบบใหม่เพ่ือการระดมสมองจากความรู้ที่หลากหลายการคิดร่วมกันเห็นพ้องร่วม กัน บนพ้ืน
ฐานข้อมูลทั้งนี้เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันและให้มีการใช้ทรัพยากรต่าง ๆอย่างมีประสิทธิภาพ 



 
18 

 

มุ่งสู่ควำมเป็นสำกล(Internationalization)ยุคของโลกาภิวัตน์มีผลกระทบโดยตรงต่อ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาในอนาคตที่ต้อง
สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล โดยมีทิศทางในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ (International Collaboration) ไม่ว่าจะเป็นภารกิจ
ทางด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริหารจัดการ 

ควำมเป็นมืออำชีพและนักปฏิบัติ  (Hands-on Professional Graduates) ซึ่งนับว่าเป็นค่านิยมร่วม (core value) ที่ส าคัญอันหนึ่งของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยมีทิศทางจัดการเรียนการสอนให้มีความเชี่ยวชาญเป็นนักปฏิบัติควบคู่ไปกับการคิดเป็น ตลอดจนพัฒนามาตรฐานวิชาชีพการเป็น
นักปฏิบัติพัฒนาองค์ความรู้ให้งานวิชาการก้าวทันการเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นสากล พัฒนาสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในการเรียนการสอน 

ควำมยั่งยืนทำงด้ำนสังคมและสิ่งแวดล้อม (Sustainable; Social & Environment)มุ่งไปที่ภารกิจการวิจัย การบริการวิชาการ และ โดยมีทิศ
ทางการพัฒนาการวิจัยในเรื่องของสิ่งแวดล้อม ส าหรับภารกิจการบริการวิชาการนั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนามุ่งมั่นสู่การพัฒ นาสังคมให้เป็น
สังคมที่เกื้อกูลและแบ่งปันซึ่งกันและกันทั้งนี้เพ่ือให้เกิดสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ส่วนภารกิจทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อมนั้น จะมุ่ง
พัฒนาเทคโนโลยีผสมผสานมาประยุกต์สืบค้น เก็บรักษา บูรณะและถ่ายทอดการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมโดยการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
ทั้งภายในและภายนอกพ้ืนที่เพ่ืออนุรักษ์สืบทอดไปถึงอนุชนรุ่นหลัง 

กำรพึ่งพำตนเอง (Autonomy)ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้มีธรรมภิบาลและมีความทันสมัยต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงผสมผสานการบริหาร
จัดการร่วมกับเขตพ้ืนที่เป็นเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือให้เกิดความเข้มแข็งพ่ึงตนเองและเลี้ยงตัวเองได้ 
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ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงภำรกิจทั้ง 4+1 ด้ำน และข้อท้ำทำย (Flagships) ทั้ง 9  
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การเรียนการสอน          

การวิจัย          

การบริการวิชาการ          

การทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษา
สิ่งแวดล้อม          

การบริหารจัดการ          

 
การก าหนดทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาในอนาคตอีก 15 ปีนั้น ได้ก าหนดบนพื้นฐานศักยภาพของพ้ืนที่เป็น

หลัก ทั้งนี้เทคโนโลยีที่จะเกิดข้ึนนั้นจ าเป็นต้องสอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ของภาคเหนือ ดังนั้นกล่าวโดยสรุปในภาพรวมของพ้ืนที่ภาคเหนือ สามารถสรุปได้ดังนี้คือ 
 พ้ืนที่สูงตอนบน (ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ป่าไม้ แม่น้ า ล าธาร ภูเขา เป็นต้น) 
 พ้ืนที่ราบลุ่มตอนล่าง(พืชไร่และปศุสัตว์) 
 ชายแดนติดต่อกับ GMS และ East –West Corridor 
 ศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจของพ้ืนที่ (การเกษตร การท่องเที่ยวศิลปวัฒนธรรม หัตถกรรมสมุนไพรและสุขภาพ) 
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จากสภาพของภาคเหนือดังได้กล่าวข้างต้นแล้ว สามารถก าหนดทิศทางของเทคโนโลยีที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาสามารถที่จะเข้าไปมี
บทบาทต่อสังคม ชุมชนในฐานะที่เป็นสถาบันทางการศึกษาโดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือให้เกิดคุณค่าร่วมได้เป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ 

1)กลุ่ม Green and Clean Technology  
เทคโนโลยีนี้ครอบคลุมถึงเทคโนโลยีสะอาดและรักษาสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้รวมถึงเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน (Energy) อาหาร (Food) การจัดการ

ของเสีย (Waste Management) และรวมถึงเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) เป็นต้น 
2)กลุ่ม Logistic Technology 

สภาพภูมิประเทศของภาคเหนือมีความเหมาะสมมากที่ต้องค านึงถึงเทคโนโลยีนี้โดยเฉพาะสินค้าทางการเกษตรจากภาคเหนือทุกปีจะเกิดปัญหามา
โดยตลอด หากมีการศึกษาอย่างจริงจัง ปัญหาสินค้าทางการเกษตรอาจจะไม่ปัญหาอีกต่อไป 

3) กลุ่ม ICT 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะมีบทบาทมากในยุคสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ในอีก 15 ปี ไม่ว่าจะเป็นการศึกษา การวิจัย การ

บริการ วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการ การท่องเที่ยว ภูมิปัญญาเป็นต้น 
4) กลุ่ม Fine Art Technology 
ศิลปวัฒนธรรมของสังคมในอนาคตจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้เทคโนโลยีเพ่ือความยั่งยืน  แต่ต้องอยู่บนพ้ืนฐานของความยั่งยืนและสอดคล้องกับวิถีชีวิต

และวัฒนธรรมความเป็นเอกลักษณ์ของสังคม ชุมชน 
อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีทั้ง 4 กลุ่มนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาในฐานะมหาวิทยาลัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะต้องเป็นที่

พ่ึงของสังคมและชุมชนในภาคเหนือ 
 
 
 
5.2  กรอบแผนพัฒนำระยะยำว 
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆทั้งในและต่างประเทศดังกล่าวมาแล้วข้างต้นส่งผลให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาต้องเตรียมความ

พร้อมและปรับเปลี่ยนให้มีการบริหารเปลี่ยนแปลงที่ดีและยั่งยืนด้วยการจัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในระยะ 15 ป ี(พ.ศ. 2552 - 
2566) ทั้งนี้เพ่ือเป็นกรอบรองรับการพัฒนาเทคโนโลยี การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ในอนาคต โดยเฉพาะการผลิตก าลังคนให้เป็น
นักปฏิบัติผนวกกับนักคิดทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพัฒนาทักษะใหม่ ๆ ให้กับแรงงานไทยสร้างงานวิจัยและพัฒนาเพ่ือแก้ปัญหาสังคมชุมชน
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โดยเฉพาะในเขตภาคเหนือของประเทศเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืนในขณะเดียวกันบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโน โลยีราช
มงคลล้านนาทุกคนจะต้องท างานและอยู่ได้บนพ้ืนฐานและสภาพแวดล้อมที่มีความสุขมีความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กรเพ่ือน ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนาให้บรรลุเป้าหมายได้ในอนาคต กรอบแผนการพัฒนาระยะยาวของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนานั้น ได้มีการวิเคราะห์เป็นล าดับขั้นตอนบน
พ้ืนฐานข้อมูล และการมีส่วนร่วมของบุคลากรทั้งในและนอก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  

เป้าหมายส าคัญของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาที่ต้องการ“ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี มี
วัตถุประสงค์ให้การศึกษา  ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่เน้นการปฏิบัติ  ท าการสอน  ท าการวิจัย  ผลิตครู วิชาชีพ   ให้บริการทางวิชาการในด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่สังคม  ทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  โดยให้ผู้ส าเร็จอาชีวศึกษามีโอกาสในการศึกษ าต่อด้านวิชาชีพ
เฉพาะทางระดับปริญญาเป็นหลัก”มหาวิทยาลัยจึงได้จัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในระยะยาว 15 ปี (พ.ศ. 2552 – 2566) นี้ขึ้น
โดยแยกตามภารกิจด้านต่างๆ ทั้ง 4 ด้าน ดังนี้ 

5.1.1 เป้ำหมำยยุทธศำสตร์ด้ำนกำรเรียนกำรสอน  
เพ่ือให้ได้บัณฑิตที่มีจิตส านึกที่ดีในสังคมองค์ความรู้มีทักษะและความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นส ากลโดยสร้าง

เครือข่ายความร่วมมือบนพื้นฐานการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ การเรียนการสอน 
5.1.2 เป้ำหมำยยุทธศำสตร์ด้ำนกำรวิจัย  
เพ่ือยกระดับและพัฒนาให้เกิดอัจฉริยะองค์ความรู้ในเชิงบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยจิตส านึกนักวิจัยที่ดี เพ่ือสร้างค วามเข้มแข็ง

ให้กับสังคม ชุมชน 
5.1.3 เป้ำหมำยยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร  
เพ่ือให้ผู้รับบริการเข้าถึงเครือข่ายความร่วมมือการให้บริการที่มีจิตส านึกที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และน าองค์ความรู้ไปพัฒนาเ ศรษฐกิจ สังคม 

ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
5.1.4 เป้ำหมำยยุทธศำสตร์ด้ำนกำรทะนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมและรักษำสิ่งแวดล้อม  

เพ่ือยกระดับและพัฒนาจิตส านึกของคนในสังคม ชุมชนรักและหวงแหนศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม โดยใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  

6. กำรวิเครำะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และภัยคุกคำม (SWOT Analysis)  
 

ที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยฯน าไปสู่การก าหนดวิสัยทัศน์พันธกิจเป้าประสงค์ประเด็นยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์และเป้าหมายมีดังนี้ 
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จุดแข็ง (Strengths) 
 
 

 
จุดอ่อน (Weaknesses) 

o หลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยมีความหลากหลายด้านวิชาชีพ บัณฑิต
สามารถน าไปประกอบอาชีพอิสระได้ 

o คุณวุฒิอาจารย์ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการจัดการอุดมศึกษา 

o เป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในภูมิภาค o งบประมาณสนับสนุนการด าเนินการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อให้บัณฑิตได้มีทักษะในการปฏิบัติยัง
ไม่เพียงพอ 

o บุคลากรมีความเช่ียวชาญและสามารถปฏิบัติงานวิชาชีพ (Hands-on) ที่
หลากหลายได้จริง 

o อาจารย์มีภาระงานสอนสูงท าให้ไม่สามารถท างานวิจัยได้และจ านวนงานวิจัยไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

o บัณฑิตได้รับการยอมรับจากนายจ้างและมีอัตราการได้งานท าสูง 
 

o การจัดการเรียนการสอนในรายหลักสูตรของแต่ละพื้นท่ียังไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

o บุคลากรมีความร่วมมือกับสถานประกอบการอย่างใกล้ชิดในการพัฒนา
ก าลังคนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานสูงขึ้น 

o ขาดความเช่ือมโยงฐานข้อมูลภายในมหาวิทยาลัยท าให้     การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร
ล่าช้าและ ขาดประสิทธิภาพ 

 o ห้องปฏิบัติการยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ 

o บุคลากรมีความสามารถได้รับการยอมรับจากชุมชนและท้องถิ่นด้านท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

o บุคลากรสายสนับสนุนด้านวิชาการไม่เพียงพอกับภาระงานตามโครงสร้างการบริหารงานมหาวิทยาลัย 

o วัฒนธรรมองค์กรเปิดโอกาสและส่งเสริมให้บุคลากรได้แสดงศักยภาพ 
อย่างเต็มที ่

o บุคลากรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกันน้อยและไม่เป็นระบบ 

o ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์มีความมุ่ งมั่น ในการบริหารมหาวิทยาลัย ให้
เจริญก้าวหน้าเป็นท่ียอมรับจากสังคม 

o การสื่อสารทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยยังไม่มีประสิทธิภาพที่ดีพอ 

o มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อการบริหาร
จัดการซึ่งเช่ือมโยงท้ัง 6 พื้นที่  

o ระบบการก ากับดูแลติดตามการปฏิบัติงานและการน าผลการประเมินมาใช้ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 

o สถานท่ีตั้งของมหาวิทยาลัยกระจายครอบคลุมพื้นท่ี 17 จังหวัดภาคเหนือ 
เอื้อต่อการพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่น 

o ขาดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษาและ บุคลากร 

 o ขาดการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและการท างนเป็นทีม 

S W 
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โอกำส (Opportunities) 

 
อุปสรรค (Threats) 

o ความต้องการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อ
แก้ปัญหาชุมชนและสังคม 

o การแข่งขันที่เพิ่มมากข้ึนในระดับอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศ 

o สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการที่เข้มแข็งและพัฒนาหลักสูตร
ร่วมกับสถานประกอบการ 

เยาวชนมีค่านิยมในการเรียนด้านสังคมศาสตร์มากกว่าวิทยาศาสตร์ 

o ความต้องการก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและแรงงานมี ฝีมือของ
ประเทศ 

o จ านวนนักเรียนที่เป็นตัวป้อนในระบบน้อยลงเนื่องจากโครงสร้างประชากรมีการ
เปลี่ยนแปลงโดยอัตราการเกิดลดลง 

o การเปิดเสรีทางการค้าบริการและการศึกษา จากการก้าวเข้าสู่การเป็น ประชาคม
อาเซียนในปี2558 

o การแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจากสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ 

o การเติบโตทางด้านอุตสาหกรรมและโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ o การสนับสนุนงบประมาณจากรัฐมีแนวโนมลดลง 

o งบประมาณสนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนเป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและย่อม 
(SMEs) มากข้ึน 

o ปัญหาทางสังคม เช่น ยาเสพติด แหล่งมั่วสุมทางเพศ อบายมุข ท าให้ เกิดความ
เสื่อมถอยด้านคุณธรรมและจรยิธรรม 

 
 
 
 

O T 
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7. วิสัยทัศน์นโยบำย และยุทธศำสตร์กำรพัฒนำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ  

การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาปัจจุบัน ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการแข่งขันทั้งระดับชาติและนานาชาติได้ ด้วยเหตุผล 4 ประการ คือ 1) การผลิต
บุคลากรให้ตรงกับความต้องการของภาคบริการและสังคม 2) การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรมีกลุ่มผู้สูงอายุมากขึ้น เด็กและเยาวชนน้อยลง 3) ผู้เรียนมี
โอกาสเลือกมหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญและเหมาะสมกับตัวเองมากขึ้น และ4) มหาวิทยาลัยจ าเป็นต้องน าพาและพัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมาย โดยเฉพาะ
มหาวิทยาลัยในกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (S&T) ซึ่งมีจ านวนน้อยและเคลื่อนตัวช้า  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นมหาวิทยาลัยใหม่ขับเคลื่อนการพัฒนาตามแผนได้เพียงระยะเวลา 8 ปี ประกอบกับเป็นมหาวิทยาลัยฯ ที่
มีหน้าที่จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมีพ้ืนที่ให้บริการครอบคลุม 17 จังหวัดภาคเหนือ ประกอบด้วย เชียงใหม่ ล าปาง เชียงราย 
น่าน ตาก และพิษณุโลก จึงจ าเป็นจะต้องวางกรอบการพัฒนาให้ถูกทิศทาง เป็นไปอย่างก้าวกระโดด และค้นหาความเป็นอัตลักษณ์เฉพาะทาง ที่มี จุดเด่นและ
แตกต่างจากมหาวิทยาลัยอื่น 

ภายใต้วิสัยทัศน์ นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561 ได้น าประเด็นดังกล่าวข้างต้น มาเป็นแนวทาง
ในการก าหนดทิศและเป้าหมายในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยฯ  
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บทที่ 3 

 แผนปฏิบัติรำชกำรมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ 
ประจ ำปีงบประมำณพ.ศ. 2560 

 
แผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ.2560 ครอบคลุมทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ล้านนาตามกรอบระยะเวลา 5 ปี และ15  ปี  ที่มุ่งผลิตก าลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตลอดจนพัฒนาทักษะและขีดความสามารถ
ให้กับแรงงานไทย เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ สร้างงานวิจัยที่มีผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม ชุมชนและวัฒนธรรม และน าไปสู่
การใช้ ประโยชนในเชิงพาณิชย์ เพ่ือตอบสนองต่อการพัฒนาพ้ืนที่บนฐานทรัพยากรที่มีอยู่ อันน าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน  โดยในช่วงแผน ยุทธศาสตร์ พ.ศ. 
2557-2561 นี้ มหาวิทยาลัยได้ตั้งเป้าหมาย ดังนี้ 

 
 

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

 
“วิสัยทัศน์” 

“มหำวิทยำลัยช้ันน ำด้ำนกำรผลิต…บัณฑิตนักปฏิบัติ 
บนฐำน…สร้ำงสรรค์…นวัตกรรม…  

วิจัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี…เพื่อชุมชน…สู่สำกล” 
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“พันธกิจมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ” 

1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณธรรม และพ่ึงพาตนเองได้ 
2. สร้างต้นแบบการเป็นนักปฏิบัติ บนพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
3. ให้โอกาสผู้ส าเร็จอาชีวศึกษาได้ศึกษาต่อ 
4. สร้างงานวิจัย บริการวิชาการ ที่เน้นองค์ความรู้และนวัตกรรม 
5. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
6. สร้างระบบบริหารจัดการที่ดีมุ่งสู่การพ่ึงพาตนเอง 

 
 
“เป้ำหมำย” 

เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าด้านการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ บนฐานสร้างสรรค์นวัตกรรมวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือชุมชนอาเซียนและเป็น
มหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands-on) ให้เป็นที่ยอมรับใน 3 ระดับดังนี ้

เป็น 1 ใน 5 ระดับชาติปี 2558 
เป็น 1 ใน 10 ระดับภูมิภาคปี 2560 
เป็น 1 ใน 100 ระดับโลกปี 2564 
 

“อัตลักษณ์ (Identity)” 
 “บัณฑิตนักปฏิบัติมืออำชีพที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐำน” 

- บัณฑิตนักปฏิบัติ(Hands - on) 
- ใช้ทักษะที่มีเทคโนโลยีเป็นฐาน(Technology - Based Learning) 
- สร้างความเชี่ยวชาญวิชาชีพ (Professional Oriented) 
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“เอกลักษณ์ (Uniqueness)” 
 ภาพลักษณ์ที่ดีเป็นสิ่งส าคัญของทุกองค์กร การก าหนดเอกลักษณ์ท่ีชัดเจน สามารถใช้เป็นกรอบส าหรับการพัฒนามหาวิทยาลัย เอกลักษณ์มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประกอบด้วย อุตสาหกรรมเกษตร เกษตรปลอดภัย ความหลากหลายทางชีวภาพและความมั่นคงทางอาหาร เทคโนโลยีและการ
จัดการเพ่ือชุมชน การค้าและบริการจัดการเทคโนโลยี วัฒนธรรมท้องถิ่นและนวัตกรรม อาหารสุขภาพและพันธุกรรมพืช เป็นกลไกส าคัญในการขับเ คลื่อนและ
สร้างความเข้าใจ ให้มีเป้าหมายเดียวกัน สู่การเป็น “มหำวิทยำลัยนวัตกรรมเพื่อชุมชน” 
 
 
“วัฒนธรรมองค์กร” มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ 
 วัฒนธรรมองค์กร เป็นสิ่งส าคัญยิ่ง ที่จ าเป็นจะต้องสื่อสารให้บุคลากรภายในองค์กร มีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและชัดเจน จนเป็นเอกลัก ษณ์ของ
มหาวิทยาลัย เพ่ือจดจ าง่ายและสะดวกต่อการปฏิบัติ จึงก าหนดจากอักษรย่อภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยฯ  (Rajamangala University of Technology 
Lanna)  

R : Responsibility  รับผิดชอบต่อภารกิจต่อชุมชนสังคมประเทศชาติ 
M :Morality   ยึดมั่นในคุณธรรมความงามความดี 
U :Unity   ความเป็นหนึ่งเดียว 
T :Technology  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นฐานการพัฒนา 
L :Learning society สังคมแห่งการเรียนรู้ 
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แผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ ปี พ.ศ.2557-2561 

เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายหลัก ในการผลิตบัณฑิตนักบฎิบัติที่มีวินัย คุณธรรมจริยธรรมและคุณภาพ  สร้างสรรค์งานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ให้บริการวิชาการที่เป็น
ประโยชน์ต่อสังคมและประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และเตรียมพร้อมสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าในระดับ ภูมิภาคและระดับโลก โดย
ประเด็นยุทธศาสตร์หลัก 6 ด้าน ประกอบด้วย 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที ่1 พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน  New Approach to Learningเพ่ือ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และพัฒนา
บัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับความ  ต้องการของประเทศและแข่งขันได้ในระดับสากล 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 สร้างความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ วิจัย และ นวัตกรรมCommunity Research and Innovationเพ่ือ ผลิตผลงานวิจัยที่
ตอบสนองความต้องการของชุมชนและเพ่ิมขีดความสามารถในการ แข่งขันของประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนใน
สังคม 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 : พัฒนาศักย์ภาพบัณฑิตและบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะทาง Competency and Good Citizenship 
(Humanization)เพ่ือ สร้างบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรให้มีความสมบูรณ์ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบบริหารจัดการและธรรมาภิบาล Good Governance and Modern Managementเพ่ือ พัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการเพื่อการบริหารงานแบบกระจายอ านาจ มีคุณภาพและมีส่วนร่วม 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 สร้างเครือข่ายและพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากล Networking and Internationalizationเพ่ือ สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศโดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรเพ่ือพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริม
หลักสูตรและ พัฒนาโลกทัศน์ วิสัยทัศน์ จากประสบการณ์การศึกษาและท างานกับผู้อ่ืนในสังคมแบบ พหุวัฒนธรรม 
(Multicultural and Life Skills Literacy) 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 6 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ และการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยทั้งระบบ  Computer and 
Technology Literacyเพ่ือ พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการให้บริการและการบริหารจัดการ ในทุกภารกิจหลักของ
มหาวิทยาลัย 
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เป้ำหมำยตำมแผนยุทธศำสตร์ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 
 

 
นโยบำย/ตัวบ่งชี้ (KPI) ตำมแผนยุทธศำสตร์ 

ของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ 
ค่ำเป้ำหมำย 

ผู้รับผิดชอบ 

ส ำ
นัก

งำ
นอ

ธิก
ำร

บด
ี 

ส ำ
นัก

วิท
ยบ

ริก
ำร

ฯ 

ส ำ
นัก

ส่ง
เส

ริม
วิช

ำก
ำร

ฯ 

สถ
ำบ

ันว
ิจัย

แล
ะพ

ัฒ
นำ

 

สถ
ำบ

ันถ
่ำย

ทอ
ดเ

ทค
โน

โล
ยีฯ

 

เข
ตพ

ื้นท
ี่ 

คณ
ะ 

วิท
ยำ

ลัย
เท

คโ
นโ

ลย
ีแล

ะส
หวิ

ทย
ำก

ำร
 

สถ
ำบ

ันว
ิจัย

เท
คโ

นโ
ลย

ี
เก

ษต
ร 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 : พัฒนำและปรับปรุงกระบวนกำรเรียนกำรสอน New Approach to Learning 
กลยุทธ์ : กำรผลิตบัณฑิต Hands On 

1. จัดรูปแบบการเรยีนการสอนแบบ Collaborative Learning, Project-Based, Problem-Based, Modular System และ 
Competency-based โดยใช้ระบบ e-Learning เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์มากยิ่งข้ึน  

2 โครงการ 
  

√ 
 

 √ √ √  

2. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษเพื่อรองรับการเพิม่จ านวนหลักสูตรนานาชาติ พร้อมทั้งจัดตั้งวิทยาลัย
นานาชาติ และศูนย์ภาษาของมหาวิทยาลัยให้มากยิ่งข้ึน และครอบคลุมทุกเขตพื้นที ่
 

ร้อยละ 50 ของ
หลักสตูร   

√ 
 

  √ √  

3. เพิ่มหลักสูตรการศึกษาแบบก้าวหน้า และหลักสูตรข้ามศาสตร์เช่น หลักสตูรสองปริญญา หลักสูตรตรี-โท-เอก   

 

4 หลักสูตร 
  

√ 
 

 √ √ √  

4. จัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อรองรับการศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา อาทเิช่น ด้านวิชาชีพครู ช่วยพัฒนาบุคลากรของสถาบัน
อาชีวศึกษา   

 

1 โครงการ 

  

√ 

 

  √ √  

กลยุทธ์ : กำรจัดกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 
5. พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฝกึอบรมให้สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้ 

 
10 หลักสูตร   √    √ √  
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นโยบำย/ตัวบ่งชี้ (KPI) ตำมแผนยุทธศำสตร์ 

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

6. จัดตั้งกองทุนวิจัย เพื่อจัดสรรงบวจิัย ส าหรับสนับสนุนโครงการวิจัยเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการส่งเสริมการวิจัยเชิงนโยบาย และ
การวิจัยข้ามศาสตร์ (Research Cluster) และปรับปรุงระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณวิจัย การเผยแพร่ผลงานให้มคีวาม
ยืดหยุ่น และรวดเร็วมากข้ึน 

1 โครงการ 
  

 √  √ √ √ √ 

7. พัฒนาระบบการบม่เพาะนักวิจยั โดยส่งเสริมการเข้าร่วม และการจดัประชุมวิชาการทั้งระดับชาติ และระดับนานาชาติ จัดท า
วารสารงานวิจัย 

10 โครงการ 
   √ 

 √ √ √ √ 

8. ส่งเสริมการหาแหล่งทุนวิจัยจากภายนอก ท้ังภาครัฐ และเอกชนนอกจากน้ี ยังส่งเสริมให้นักวิจัยที่มผีลงานวิจัยได้รับรางวัลใน
ระดับชาติ และนานาชาต ิ

ร้อยละ 10 ของ
งบอุดหนุนงานวิจยั    √ 

√ √ √ √ √ 

9. ส่งเสริมการจัดสรรงบประมาณ หรือส่งเสริมใหไ้ด้รบังบประมาณจากภายนอก เพื่อน านักศึกษา บุคลากรสายวิชาการ และสาย
สนับสนุน น าความองค์ความรูไ้ปช่วยเหลือพัฒนาชุมชน นอกจากนี้ ยังสามารถน าบทเรียนทีไ่ดร้ับมาพฒันาการเรยีนการสอน 

ร้อยละ 10 ของงบ
บริการวิชาการ 

*  
  

√ √ √ √  

10. ปรับปรุงระเบียบการให้บริการวิชาการให้มีความยืดหยุ่น และคล่องตัว 1 โครงการ *    √ √ √ √ √ 

กลยุทธ์  : กำรสนองงำนอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริฯ 
 

11. มีโครงการสนับสนุนตามโครงการพระราชด าริและโครงการหลวง 
 

10 โครงการ √    
 √ √ √  
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 : พัฒนำศักยภำพบัณฑิตและบุคลำกรท่ีมคีวำมสำมำรถเฉพำะทำง Competency and Good Citizenship (Humanization) 
กลยุทธ์ : กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต 

12. พัฒนา Student Care Center, Education Library Center และ Student Affair ส าหรับนักศึกษาต่างประเทศ ให้
ครอบคลมุทุกเขตพื้นที ่

6 โครงการ √ 
   

 √ √ √  

13. พัฒนาบทบาทขององค์การนักศึกษาให้มีความทันสมัย และรองรับการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา นอกจากนี้ ยังเพิ่มบทบาทของ
องค์นักศึกษาในสังคมมากยิ่งขึ้น โดยสอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัย และประเทศ 

6 โครงการ √ 
   

 √ √ √  

14. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และมหาวทิยาลัย โดยผ่านกจิกรรมหรือหลักสูตรการเรียนการสอน
ของมหาวิทยาลัยฯ 

1 โครงการ √ 
   

 √ √ √  

กลยุทธ์ : กำรพัฒนำบุคลำกร 
15. ส่งเสริมการเข้าสูต่ าแหน่งวิชาการ เพื่อเพ่ิมจ านวน ผศ. รศ. ศ. ด้วยระบบพ่ีเลี้ยง และสร้างแรงจูงใจให้มากขึ้น และสาย

สนับสนุน เข้าสู่ต าแหน่งฯ  โดยการปรับปรุง แก้ไขระเบียบขั้นตอนการขอต าแหน่งฯ  
ร้อยละ 40 ของ
จ านวนบุคลากร √    

 √ √ √ √ 

16. ส่งเสริมอาจารย์ให้มีศักยภาพ เพื่อพัฒนาความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
(ฝังตัว) ท้ังภายใน และต่างประเทศ 

ร้อยละ 20 ของ
จ านวนบุคลากร √    

 √ √ √ √ 

17. มีแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบ ทุกเขตพื้นท่ี โดยเริม่ตัง้แต่ การบรรจุแต่งตั้งบุคลากรทั้งสายวิชาการ และสาย
สนับสนุนให้เป็นไปตามกรอบโครงสร้างมหาวิทยาลัยฯ นอกจากน้ี ยงัสร้างแรงจูงใจเพื่อรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ พร้อมท้ัง
ปรับปรุงค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์และสวสัดิการ 

1 โครงการ √ √ √ √ 

√ √ √ √ √ 
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นโยบำย/ตัวบ่งชี้ (KPI) ตำมแผนยุทธศำสตร์ 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 : พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและธรรมำภิบำล Good Govenrnance and Modern Management  พัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรเพ่ือกำรบริหำรงำนแบบกระจำยอ ำนำจ  
มีคุณภำพและมสี่วนร่วม 
กลยุทธ์  : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

18. ปรับปรุงโครงสร้างบริหารจัดการ ให้มีความคล่องตัว และเป็นมาตรฐานสากล โดยการเร่งจดัท าประกาศ ข้อบังคับ ระเบียบให้
สอดคล้องกับทิศทางของมหาวิทยาลัย โดยให้มสี่วนร่วมจากทุกหน่วยงาน 

1 โครงการ 
 
 
 

√    

     

19. พัฒนาบุคลากรใหต้รงกับความต้องการของพันธกิจ ทิศทาง และวัฒนธรรมขององค์กร พร้อมทั้งส่งเสรมิทักษะสร้างผู้น าและ
ผู้บริหารรุ่นใหม ่

1 โครงการ 
 
 
 

√    

     

20. ปรับปรุงระเบียบวิธีการ และจดัสรรงบประมาณอย่างเป็นธรรม โปรง่ใส และตรวจสอบได้ พร้อมท้ังพฒันาระบบการจัดการ
ทรัพย์สิน รูปแบบการจัดการแสวงหารายได้ 

1 โครงการ 
 
 

√    
 √ √ √ √ 

21. จัดโครงการตรวจสอบการบริหารต้นทุน ทรัพย์สิน และความเสี่ยงในการด าเนินงาน ให้โปร่งใสมีธรรมาภิบาล  1 โครงการ 
 
 

√    
     

22. พัฒนา และให้ความส าคัญกับระบบประกันคณุภาพการศึกษาในทุกเขตพื้นที่อย่างแท้จริง 4.0 คะแนน 
 
 

√ √ √ √ 
√ √ √ √ √ 
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กลยุทธ์  : กำรพัฒนำวัฒนธรรมองค์กร 
23. ส่งเสริมการจัดตั้งหอศลิป์มหาวิทยาลัย และหอเกียรติยศ (Hall of Fame) เพื่อให้เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมของ

ไทย นอกจากน้ียังช่วยส่งเสริมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
50 โครงการ 

 
 

√    
 √ √ √ √ 

24. ปรับปรุงภูมิทัศน์ ใหส้อดคล้องกับการอนุรักษ์พลังงาน พร้อมท้ังจัดกจิกรรมการรักษาสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

5 โครงการ 
 
 

√    
 √ √ √ √ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 : กำรสร้ำงเครือข่ำยและพัฒนำมหำวิทยำลัยสู่สำกล Networking and Internationalization 
กลยุทธ์  : ควำมร่วมมือ Co Op 

25. กระบวนการรับนักศึกษาเชิงลึก เพื่อปรับปรุงหลักสูตรเดมิ และหลกัสูตรใหม่ภายใต้หลักการผลิตบณัฑิตแบบ Hands-on ให้
สอดคล้องกับการจัดการศึกษารูปแบบ WiL ที่เน้นการสร้างเครือข่ายร่วมกับผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย มีความร่วมมือ co – op เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานปัจจุบัน และรองรับตลาดแรงงานอนาคต 

10 โครงการ 
 
 
 
 

  

√ 

 

 √ √ √  

กลยุทธ์  : กำรยกระดับมหำวิทยำลัยสู่สำกล 
26. เพิ่มจ านวนนักศึกษานานาชาติ และนักศึกษาแลกเปลีย่นในมหาวิทยาลัยมากยิ่งข้ึน  ร้อยละ 2 ของ

นักศกึษา   √   √ √ √  

27. เพิ่มเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อท าความแลกเปลี่ยนทางด้านการเรียนการสอน งานวิจัยและบริการวิชาการของนักศึกษา 
บุคลากรทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุน กับมหาวิทยาลยัในประเทศ และตา่งประเทศเพิ่มขึ้น 

10 หน่วยงาน 
√  

√ 
 

 √ √ √  
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 6 : กำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรเรียนรู้ และกำรบริหำรจัดกำรมหำวิทยำลัยท้ังระบบ  
Computer and Technology Literacy 
กลยุทธ์  : กำรพัฒนำกำรใช้ข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำร 

28. พัฒนาข้อมูลกลางท้ังระบบ ทุกเขตพื้นท่ี เพื่อให้การบริการเป็นแบบ One Stop Service และพัฒนาระบบการใช้สารสนเทศ
เพื่อการจัดการ และมหาวิทยาลัยในทุกเขตพื้นท่ี ให้ท างานเต็มศักยภาพ ด้วยกลยุทธ์ Faster, Better, และ Cheaper 

5 ระบบ 
 √   

 √ √ √  

29. บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ เข้าถึงระบบสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ ให้ครอบคลุมพื้นท่ีสูงสุด และพัฒนาการ 
และจัดอบรมให้ความรู้ในใช้ระบบสารสนเทศกับนักศึกษา บุคลากรทั้งวิชาการ และสายสนับสนุน 

ร้อยละ 90 ของ
ความพึงพอใจใน

การใช้ระบบ
สารสนเทศ 

 √   
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ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

แผนภูมแิสดงความเชือ่มโยงนโยบายรัฐบาลแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปีแผนยุทธศาสตร์ มทร.ล้านนา 5 ปี (พ.ศ.2557 – 2561)  
ยุทธศาสตรก์ารจัดสรรงบประมาณแผนงานยุทธศาสตรก์ารจัดสรรงบประมาณเป้าหมายกระทรวงเป้าหมายหน่วยงานผลผลิตโครงการ 

ประจ าปีงบประมาณ 2557 - 2561 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยกีารวิจัยและนวัตกรรม สังคมและคุณภาพชีวิต ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การต่างประเทศและเศรษฐกจิระหว่างประเทศ เศรษฐกจิและความมั่นคงแห่งรัฐ การบริหารกจิการบ้านเมอืงที่ด ี

แผนพัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12 การสร้างความเป็นธรรม

ในสังคม 
การพัฒนาคนสู่สงัคมการเรียนรู้ตลอด

ชีวิตอย่างยั่งยืน 

ความเข้มแข็งภาคเกษตรความมั่นคงของ
อาหารและพลังงาน 

การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การ
เติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 

สร้างความเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาค
เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

กรอบแผนอุดมศึกษำระยะ
ยำว 15 ปี 

แผนพัฒนำมทร.ลำ้นนำ 
กรอบระยะเวลำ 15 ปี 

แผนยุทธศำสตร์ มทร.ล้ำนนำ5ปี 
พ.ศ.2557-2561  

รอยต่อการศึกษาระดบัอื่น การแก้ปญัหาอุดมศึกษา การจัดกลุ่มอุดมศึกษา ธรรมมาภิบาลและการบรหิาร การพัฒนาขีดความสามารถเพื่อการแข่งขัน ระบบวิจัยและนวัตกรรม การเงินอุดมศึกษา 

ระบบการพัฒนาบุคลากร เครือข่ายอุดมศึกษา การพัฒนานกัศึกษาแบบบูรณาการ โครงสร้างพื้นฐานเพือ่การเรียนรู ้ คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เขตพัฒนาเฉพาะภาคใต้ 

ยุทธศาสตร์ด้านการเรียนการสอน ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย 
 

ยุทธศาสตร์ด้านการบรกิารวิชาการ 
 

ยุทธศาสตร์ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
 

ยุทธศาสตร์ด้านการบรหิารจัดการ 
 

พัฒนาและปรบัปรุงกระบวนการเรียนการสอน 

 

สร้างความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ 

 

พัฒนาศักยภาพบัณฑิตและบุคลากรที่มีความสามารถ
เฉพาะทาง 

 

พัฒนาระบบบรหิารจัดการและธรรมาภิบาล 
สร้างเครือข่ายและพัฒนา

มหาวิทยาลัยสู่สากล 
 

การพัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อ
การเรียนรู้ และการบรหิารจัดการ

มหาวิทยาลัยทั้งระบบ 
 

ยุทธศำสตร์กำรจัดสรร
งบประมำณ ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา การอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนาศิลปและวัฒนธรรม การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 

เป้ำหมำยกำรให้บริกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร ก าลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล ประชาชนได้รับการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิตท่ีมี

มาตรฐาน คุณภาพ ประชาชนได้รับความรู้ ความเข้าใจ มีความตระหนักร่วมอนุรักษ์และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 
มีผลงานวิจัย และนวัตกรรมท่ีได้รับการเผยแพร่น าไปใช้ประโยชน์ หรือต่อยอดในเชิงพาณิชย์ 

เป้ำหมำยมทร.ล้ำนนำ5ปี 
พ.ศ.2557-2561 เป็นมหาวิทยาลัยช้ันน าด้านการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ บนฐานสร้างสรรค์นวัตกรรมวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยเีพื่อชุมชนอาเซียนและเป็นมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทีผ่ลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands-on) ใหเ้ป็นที่ยอมรบัใน 3 ระดับดังนี้เปน็ 1 ใน 5  

ระดบัชำตปิี 2558 , เป็น 1 ใน 10 ระดบัภูมิภำคปี 2560, เป็น 1 ใน 100 ระดบัโลกปี 2564 
 

ผลผลติ/โครงกำร ผลงานการให้บริการวิชาการ 

 

ผู้ส าเรจ็การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 

ผลงานวิจัยเพือ่สร้างองค์ความรู ้

 

ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 

โครงการเตรียมความพรอ้มสู่ประชาคมอาเซี่ยน 

 

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 
“มหำวิทยำลยัชั้นน ำด้ำนกำรผลิต…บัณฑตินักปฏิบัติบนฐำน…สร้ำงสรรค์…นวัตกรรม… วิจัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี…เพ่ือชุมชน…สู่สำกล” 

 

พันธกิจมทร.ล้ำนนำ 
สร้ า ง ต้นแบบการเป็ นนัก
ป ฏิ บั ติ  บ น พื้ น ฐ า น
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 

 

ให้โอกาสผูส้ าเร็จอาชีวศึกษา
ได้ศึกษาต่อ 

 

จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
เฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี โดยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิต
นักปฏิบัติที่มีคุณธรรม และพึ่งพา
ตนเองได ้

 

สร้างงานวิจัย บริการวิชาการ ที่เน้น
องค์ความรู้และนวัตกรรม 

 

ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 

สร้างระบบบริหารจัดการท่ี
ดีมุ่งสู่การพึ่งพาตนเอง 

 

ยุทธศำสตร์ 
Challenge:สร้างความแตกต่างในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ   ที่มี
ความโดดเด่นเฉพาะด้าน (Differential Focus Strategy)             สู่
ค ว าม เ ป็น เ ลิ ศภาย  ใ ต้ ค า ข วัญที่ เ ป็ นที่ ย อมรับกั นทั่ ว ไป คือ                
“ราชมงคลสร้างคนสู่งานเช่ียวชาญ เทคโนโลยี เป็นการสร้างช่ือเสียง
และสร้างโอกาสให้บัณฑิตในการมีงานท า 
 

Chance:สร้างโอกาสในการก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าด้านการผลิต บน
ฐานความคิดสร้างสรรค์ สร้างนวัตกรรมเพื่อชุมชน ท้องถิ่นทั้งในและต่างประเทศ 
 

Change:ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านวิชาการ วิจัยและ
นวัตกรรม การบริหารจัดการองค์กร โครงสร้างการปฏิบัติงาน และการกระจาย
อ านาจ ให้สอดคล้องกับภารกิจและเป็นมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งและโดดเด่นในทุกเขตพื้นที่ โดยการมีส่วน ร่วมของทุกภาคส่วน 
 

ประเด็นยุทธศำตร์ พัฒนาและปรบัปรุงกระบวนการ
เรียนการสอน 

 

สร้างความเป็นเลิศ
ทางด้านวิชาการ 

 

พัฒนาศักยภาพบัณฑิตและ
บุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะ

ทาง 
 

พัฒนาระบบบรหิารจัดการ
และธรรมาภิบาล 

สร้างเครือข่ายและพฒันา
มหาวิทยาลัยสูส่ากล 

 

การพัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 
และการบรหิารจัดการมหาวิทยาลัยทัง้ระบบ 

 

กลยุทธ์หลกั 

การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

การพัฒนาบุคลากร HRD & HRM 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษาและ

บุคลากร :  
(เชิงวิชาการ,ทักษะชีวิต) 

การสร้างความร่วมมือ  
Co op 

การผลืตบัณฑิต Hands on 

การสวนนวัตกรรม 
Innovation Park/COE 

การสนองงานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
และการน าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์สู่

สังคม 

การยกระดับ 
มหาวิทยาลัยสูส่ากล 

การพัฒนาข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบรหิารจัดการ 
(Data Information Center) ; Cockpit 

การพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร 

การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 
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กระบวนกำรกำรขับเคลื่อนกลยุทธ์สู่กำรปฏิบัติผ่ำนกระบวนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน (PA: Performance Agreement) 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เล็งเห็นความส าคัญการชับเคลื่อนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง และสามารถประเมินผล
ความส าเร็จในการบริหารจัดการและผลลัพธ์ที่เกิดข้ึน  จึงใช้กระบวนการ PA เป็นระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยมีการก าหนดข้อตกลงการปฏิบัติงาน
ล่วงหน้าร่วมกัน  ระหว่างผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน เพ่ือให้เกิดความยุติธรรม และก าหนดตัวผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน มีการก าหนดกิจกรรม/โครงการที่จะ
ท า ตัวชี้วัด (Key Performance Indicators : KPI) ที่วัดได้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ทางยุทธศาสตร์ขององค์กร 
ไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุผลส าเร็จ การก าหนดข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA) มีทุกระดับ ทั้งในระดับหน่วยงานและระดับบุคคล ระบบการประเมิน Performance 
แบบนี้ เป็นกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ (Result-Based Management) ใช้ร่วมกับการประเมิน Competency (ศักยภาพ 
สมรรถนะ คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ หรือความสามารถในการท างานส าหรับต าแหน่งนั้นๆ)  

แนวทำงกำรจัดท ำข้อตกลงกำรปฏิบัติงำน โดยแบ่งออกเป็น ทั้งหมด 3 ส่วน  
ส่วนที่ 1 การประเมินผลการปฎิบัติงาน จากความส าเร็จของโครงการ และกิจกรรม และผลการด าเนินงานจากนโยบายจากสภา โดยมุ่งเน้นกลยุทธ์ การผลิต

บัณฑิต    Hands-On จาก 11 กลยุทธ์หลักของแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปี พ.ศ. 2557 - 2561  

ส่วนที่ 2 การประเมินผลการปฎิบัติงาน จากตัวชี้วัดความสัมฤทธิ์ผลของมหาวิทยาลัยตามพันธกิจ โดยมุ่งเน้นตัวชี้วัด 10 ตัวชี้วัด จากจ านวนตัวชี้วดั ทั้งหมด 59 
ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปี พ.ศ. 2557 - 2561  

ส่วนที่ 3 การประเมินผลการปฎิบัติงาน จากบทบาทและความสามารถท่ีคาดหวังในฐานะผู้น า ทางด้านการมีวิสัยทัศน์ สภาวะความเป็นผู้น า การบริหารเชิงกล
ยุทธ์ การควบคุมตนเอง การกระจายอ านาจ การใช้หลักธรรมาภิบาล การพัฒนาศักยภาพบุคลากร การท างานเชิงรุก และการสื่อสารองค์กรและการ
สร้างแรงจูงใจ 
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บทที่ 4 
 

แนวทำงกำรจัดสรรงบประมำณของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี พ.ศ. 2560 
  

แนวทางการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจ าปี พ.ศ. 2560 ให้ความส าคัญกับการขับเคลื่อนกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัย เน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพ เสริมสร้างความเข้มแข็งและโดดเด่นในทุกเขตพ้ืนที่ ให้มีมาตรฐานสากล และส่งเสริมการปฏิรูปการ
จัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย ทั้งด้านคุณภาพครู หลักสูตร และกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งในทุกภารกิจของม หาวิทยาลัย 
โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยได้ก าหนดนโยบายงบประมาณและแนวทางการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังนี้ 

 
1. ให้ความส าคัญกับการด าเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย ที่มีผลต่อการส่งเสริมคุณภาพและประสิทธิ์ภาพในการพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติ 
2. บูรณาการการด าเนินงานตามภารกิจต่างๆ ของหน่วยงานให้ด าเนินงานครอบคลุมทั้งระบบอย่างมีประสิทธิภาพ ลดความซ้ าซ้อน โดยเชื่อมโยงกับ

กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน (PA) ของผู้บริหาร ทุกระดับ 
3. เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน คณะ และพ้ืนที่  ควบคู่กับการพิจารณาการใช้จ่ายงบประมาณให้ครอบคลุมแหล่งเงินและ

จัดล าดับความส าคัญของภารกิจของมหาวิทยาลัย 
4. ส่งเสริมการสร้างศักยภาพการใช้จ่ายงบประมาณ และลดความเหลื่อมล้ า รวมทั้งพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และประสิทธิผลการใช้จ่าย

ของ หน่วยงาน คณะ และพ้ืนที่ 
 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้ก าหนดวงเงินงบประมาณรายจ่าย เพ่ือให้หน่วยงาน คณะ และพ้ืนที่มีงบประมาณรายจ่ายพียงพอในการขับเคลื่อน
นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ให้สอดคล้องกับ “ ปีแห่งคุณภาพการจัดการศึกษา ”   
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กำรน ำแผนฯ ไปสู่กำรปฏิบัติ 

 
 การน าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ไปสู่การปฏิบัติ จ าเป็นจะต้องอาศัยปัจจัย
สนับสนุนและแนวทางการด าเนินการที่ชัดเจน การด าเนินงานโครงการต่างๆ ภายใต้แผนปฏิบัติราชการฯ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้ จ าเป็น
อย่างยิ่งที่ต้องมีการระดมสรรพก าลังทั้งในด้านบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยีต่างๆ ตลอดจนการสร้างความตระหนักในการมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของ
และการสื่อสารระหว่างองค์กร ดังนั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาจึงก าหนดกระบวนการการบริหารงบประมาณที่ส าคัญในการน าแผนฯ ไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้ 

1.  แผนงำนพัฒนำด้ำนวิชำกำร โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลได้ก าหนดให้เป็นปีแห่งการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา จึงจ าเป็นต้องก าหนดเป้าหมายหลักในการพัฒนาดังต่อไปนี้ 

  1.1 ด้านการพัฒนานักศึกษา 
 - พัฒนาตัวป้อน โดยการสร้างเครือข่ายร่วมมือกับสถานศึกษาทั้งในระดับอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาผลิตตัวป้อน โดยจัดหลักสูตรร่วมเช่น 

STEM ,  Science & Technology 
 - พัฒนารูปแบบการคัดกรองนักศึกษาใหม่ (เน้นการสอบภาคปฏิบัติ) 
 - บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาต้องมีอัตราการได้งานท าของบัณฑิตเพ่ิมข้ึน 
 - ผู้ส าเร็จการศึกษาต้องผ่านการสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 - ผู้ส าเร็จการศึกษาต้องผ่านการสอบสมรรถนะวิชาชีพหรือใบรับรองคุณวุฒิเฉพาะสาขา 
      1.2  ด้านการพัฒนาหลักสูตร ทั้งระดับบัณฑิตและบัณฑิตศึกษา 

  -  ทุกหลักสูตรต้องบริหารจัดการให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  (TQF) และผลักดันให้ได้รับการรับรอง
มาตรฐานระดบั นานาชาติ 

  - พัฒนาหลักสูตรเพ่ือการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพร่วมกับสถานประกอบการในรูปแบบ Modular System, PBL, 
WIL ตามกรอบมาตรฐานสภาวิชาชีพ 

  - พัฒนาหลักสูตรบูรณาการระหว่างสาขา คณะ ทั้งระดับชาติ และนานาชาติ 
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1.3  ด้านพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา (ครู) 
 - พัฒนาบุคลากรทางวิชาการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ให้มีสัดส่วนตามมาตรฐาน
อุดมศึกษา 
 - สนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการฝึกประสบการณ์ด้านการปฏิบัติ (ฝังตัว) ร่วมกับสถานประกอบการ ทั้งในและต่างประเทศ 
 - สร้างเครือข่ายร่วมกับสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศให้บุคลากรศึกษาต่อในระดับสูง เพื่อเพ่ิมคุณวุฒิการศึกษาตามมาตรฐาน
ระดับอุดมศึกษา 

1.4  ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน  
 - พัฒนารูปแบบการเรียนปรับพ้ืนฐานวิชาชีพ และพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ นักศึกษาที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ 
 - จัดการเรีนการสอนวิชาพ้ืนฐานร่วมกัน รูปแบบคณะ และสาขา ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ ชั้นปีที่ 2  
 - สร้างเครือข่ายการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ ในรูปแบบการบูรณาการร่วมกับการท างาน (Work Integratede 
Learning: WiL)  
 - พัฒนาคู่มือการจัดการเรียนการสอน (มคอ.) ตามมาตรฐาน TQF เน้นการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ 

2.  แผนพัฒนำด้ำนงำนวิจัย โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เน้นการพัฒนาผลงานวิจัยที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  จึงจ าเป็นต้องก าหนดเป้าหมาย
หลักในการพัฒนาดังต่อไปนี้ 

 2.1 ส่งเสริมและพัฒนางานปริญญานิพนธ์เป็นงานวิจัยตีพิมพ์ งานสร้างสรรค์ และงานบริการวิชาการสู่ชุมชน 
 2.2 พัฒนากลไกการสนับสนุนและส่งเสริมงานวิจัย สู่การใช้ประโยชน์ ทั้งในระดับชุมชน สังคม และระดับประเทศ เพ่ิมมากข้ึน  
 2.3 ส่งเสริมงานวิจัยแบบมุ่งเป้าหมายตามเอกลักษณ์ของพ้ืนที่ Mission of COE to RMUTL Innovation park 
 2.4 ส่งเสริมผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มาตรฐานและปรากฏในฐานข้อมูล Scopus/ISI  เพ่ิมมากข้ึน 

   2.5 ส่งเสริมให้มีผลงานวิจัยที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ิมข้ึน 
3.   แผนพัฒนำด้ำนบริกำรวิชำกำรและท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม  โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เน้นการพัฒนางานบริการวิชาการและท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ที่บูรณาการและเกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคม อย่างเปป็นรูปธรรม  จึงจ าเป็นต้องก าหนดเป้าหมายหลักในการพัฒนาดังต่อไปนี้ 
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  3.1 พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นที่สามารถเทียบโอนกับการเรียนการสอน รูปแบบ modular system 
  3.2 พัฒนาธนาคารหน่วยกิต เพ่ือสนับสนุนหลักสูตรระยะสั้นที่สามารถเทียบโอนหน่วยกิตระหว่างเรียน และการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
  3.3 พัฒนาโครงการหลวง โครงการพระราชด าริ เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน  
  3.4 บูรณาการการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
  3.5 ส่งเสริมสนับสนุนการ อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ปกป้อง เผยแพร่ พัฒนาศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

3.6 การสร้างเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเฉลิมพระเกียรติ เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม 
4.  แผนพัฒนำด้ำนบริหำรจัดกำร โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เน้นการบริหารจัดการสร้างสรรแบบมีส่วนร่วม เน้นการส่งเสริม ติดตาม ก ากับ 
มุ่งเน้นการกระจายอ านาจ จึงจ าเป็นต้องก าหนดเป้าหมายหลักในการพัฒนาดังต่อไปนี้ 

  4.1 ส่งเสริมการสร้างศักยภาพการใช้จ่ายงบประมาณ และลดความเหลื่อมล้ า รวมทั้งพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และประสิทธิผลการ
ใช้จ่ายของ หน่วยงาน คณะ และพ้ืนที่ 
  4.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน คณะ และพ้ืนที่  ควบคู่กับการพิจารณาการใช้จ่ายงบประมาณให้ครอบคลุมแหล่ง
เงินและจัดล าดับความส าคัญของภารกิจของมหาวิทยาลัย 

  4.3 พัฒนาวัฒนธรรมองค์กร ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากรในมหาวิทยาลัย 
  4.4 ส่งเสริมให้นิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีชีวิตความเป็นอยู่และสวัสดิการที่ดีขึ้น 
  4.5 พัฒนาการสื่อสารภายใน และภายนอกองค์กรให้มีคุณภาพ และเป็นมาตรฐานสากล 
  4.6 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ภายนอกและติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน อย่างมีประสิทธิภาพ 
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“นโยบำย” 

นโยบำย กรอบแนวคิด กลยุทธ์ และมำตรกำร ในกำรบริหำรจัดกำรมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ (พ.ศ.2557-2561) 

 การด าเนินนโยบายการบริหารจัดการและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา    (พ.ศ. 2557-2561) เป็นไปตามแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยฯ กรอบระยะเวลา 15 ปี (พ.ศ. 2552-2566) ที่ได้ด าเนินการมาระยะหนึ่งและมีการวิเคราะห์แนวทางไว้อย่างสมบูรณ์ ประกอบกับการศึกษาข้อมูล
ในสภาพพ้ืนที่การให้บริการการศึกษาทั้ง 6 แห่ง การถอดบทเรียนจากการด าเนินงาน การศึกษาปัญหาอุปสรรค ในการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้น ในบริบทต่างๆ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในศตวรรษที่ 21 การพัฒนาอุดมศึกษาไทย จ าเป็นจะต้องพัฒนาบัณฑิตเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของสังคม ชุมชน ท้องถิ่น และน าพา
ประเทศไปสู่ความยั่งยืน โดยใช้หลักการในการขับเคลื่อน 3 ประการ คือ การเปลี่ยนแปลง ความท้าทาย และการก าหนดทิศทาง  (Change  Challenge  
Chance) ภายใต้นโยบาย 9 ด้าน ดังนี้ 

นโยบายที่ 1: การพัฒนาด้านการจัดการศึกษา  
นโยบายที่ 2: การพัฒนาด้านวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์  
นโยบายที่ 3: การพัฒนาด้านการบริการวิชาการแก่สังคม  
นโยบายที่ 4: การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม  
นโยบายที่ 5: การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  
นโยบายที่ 6: การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน  
นโยบายที่ 7: การบริหารจัดการสร้างสรรค์  
นโยบายที่ 8: การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้และบริหารจัดการ 
นโยบายที่ 9: การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งระดับชาติและนานาชาติ 
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แผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ ปี พ.ศ.2557-2561 

เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายหลัก ในการผลิตบัณฑิตนักบฎิบัติที่มีวินัย คุณธรรมจริยธรรมและคุณภาพ  สร้างสรรค์งานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ให้บริการวิชาการที่เป็น
ประโยชน์ต่อสังคมและประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และเตรียมพร้อมสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าในระดับ ภูมิ ภาคและระดับโลก โดย
ประเด็นยุทธศาสตร์หลัก 6 ด้าน ประกอบด้วย 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน  New Approach to Learningเพ่ือ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และพัฒนา
บัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับความ  ต้องการของประเทศและแข่งขันได้ในระดับสากล 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 สร้างความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ วิจัย และ นวัตกรรมCommunity Research and Innovationเพ่ือ ผลิตผลงานวิจัยที่
ตอบสนองความต้องการของชุมชนและเพ่ิมขีดความสามารถในการ แข่งขันของประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนใน
สังคม 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 : พัฒนาศักย์ภาพบัณฑิตและบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะทาง Competency and Good Citizenship 
(Humanization)เพ่ือ สร้างบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรให้มีความสมบูรณ์ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบบริหารจัดการและธรรมาภิบาล Good Governance and Modern Managementเพ่ือ พัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการเพื่อการบริหารงานแบบกระจายอ านาจ มีคุณภาพและมีส่วนร่วม 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 สร้างเครือข่ายและพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากล Networking and Internationalizationเพ่ือ สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศโดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรเพ่ือพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริม
หลักสูตรและ พัฒนาโลกทัศน์ วิสัยทัศน์ จากประสบการณ์การศึกษาและท างานกับผู้อ่ืนในสังคมแบบ พหุวัฒนธรรม 
(Multicultural and Life Skills Literacy) 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 6 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ และการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยทั้งระบบ  Computer and 
Technology Literacyเพ่ือ พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการให้บริการและการบริหารจัดการ ในทุกภารกิจหลักของ
มหาวิทยาลัย 



44 
 

 แผนยุทธศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ ปี พ.ศ. 2560 

“ปรัชญำ”  
 

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

“วิสัยทัศน์” 
 

“มหำวิทยำลัยช้ันน ำด้ำนกำรผลิต…บัณฑิตนักปฏิบัติ 
บนฐำน…สร้ำงสรรค์…นวัตกรรม…  

วิจัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี…เพื่อชุมชน…สู่สำกล” 

 

“พันธกิจมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ”  

1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณธรรม และพ่ึงพาตนเองได้ 
2. สร้างต้นแบบการเป็นนักปฏิบัติ บนพื้นฐานวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
3. ให้โอกาสผู้ส าเร็จอาชีวศึกษาได้ศึกษาต่อ 
4. สร้างงานวิจัย บริการวิชาการ ที่เน้นองค์ความรู้และนวัตกรรม 
5. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
6. สร้างระบบบริหารจัดการที่ดีมุ่งสู่การพ่ึงพาตนเอง 
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“เป้ำหมำย” 
 

เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าด้านการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ บนฐานสร้างสรรค์นวัตกรรม  วิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือชุมชนอาเซียน และเป็น
มหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands-on) ให้เป็นที่ยอมรับใน 3 ระดับ ดังนี้ 

เป็น 1 ใน 5 ระดับชาติ ปี 2558 
เป็น 1 ใน 10 ระดับภูมิภาค ปี 2560 
เป็น 1 ใน 100 ระดับโลก ปี 2564  
 

“อัตลักษณ์ (Identity)”  
  
 “บัณฑิตนักปฏิบัติมืออำชีพที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐำน” 

-   บัณฑิตนักปฏิบัติ  (Hands - on) 
- ใช้ทักษะที่มีเทคโนโลยีเป็นฐาน (Technology - Based Learning) 
- สร้างความเชี่ยวชาญวิชาชีพ (Professional Oriented) 

 
“เอกลักษณ์ (Uniqueness)”  
  

ภาพลักษณ์ที่ดีเป็นสิ่งส าคัญของทุกองค์กร การก าหนดเอกลักษณ์ท่ีชัดเจน สามารถใช้เป็นกรอบส าหรับการพัฒนามหาวิทยาลัย เอกลักษณ์มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ประกอบด้วย อุตสาหกรรมเกษตร เกษตรปลอดภัย ความหลากหลายทางชีวภาพและความมั่นคงทางอาหาร เทคโนโลยีและการ
จัดการเพ่ือชุมชน การค้าและบริการจัดการเทคโนโลยี วัฒนธรรมท้องถิ่นและนวัตกรรม อาหารสุขภาพและพันธุกรรมพืช เป็นกลไกส าคัญในการขับเ คลื่อนและ
สร้างความเข้าใจ ให้มีเป้าหมายเดียวกัน สู่การเป็น “มหำวิทยำลัยนวัตกรรมเพื่อชุมชน”  
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“วัฒนธรรมองค์กร” มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ 
  

วัฒนธรรมองค์กร เป็นสิ่งส าคัญยิ่ง ที่จ าเป็นจะต้องสื่อสารให้บุคลากรภายในองค์กร มีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและชัดเจน จนเป็นเอกลัก ษณ์ของ
มหาวิทยาลัย เพ่ือจดจ าง่ายและสะดวกต่อการปฏิบัติ จึงก าหนดจากอักษรย่อภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยฯ  (Rajamangala University of Technology 
Lanna)  

R : Responsibility  รับผิดชอบ ต่อภารกิจ ต่อชุมชน สังคม ประเทศชาติ 
M :Morality   ยึดมั่นใน คุณธรรม ความงาม ความดี 
U :Unity   ความเป็นหนึ่งเดียว 
T :Technology  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นฐานการพัฒนา 
Learning socity  ประสานผนึกพลัง เชื่อมโยง โลก ชุมชน 
 

  “ยุทธศำสตร์” 
 

ในการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ก าหนดยุทธศาสตร์เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและความแตกต่างบนพื้นฐานการผลิต บัณฑิตนัก
ปฏิบัติ ดังนี้ 

Change: ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม การบริหารจัดการองค์กร โครงสร้างการปฏิบัติงาน และการ 
กระจายอ านาจ ให้สอดคล้องกับภารกิจและเป็นมาตรฐานสากล เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งและโดดเด่นในทุกเขตพ้ืนที่ โดยการมีส่วน ร่วมของทุกภาคส่วน 

Challenge: สร้างความแตกต่างในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความโดดเด่นเฉพาะด้าน (Differential Focus Strategy) สู่ความเป็นเลิศภาย ใต้ค า
ขวัญที่เป็นที่ยอมรับกันทัว่ไปคือ “ราชมงคลสร้างคนสู่งานเชี่ยวชาญ เทคโนโลยี เป็นการสร้างชื่อเสียงและสร้างโอกาสให้บัณฑิตในการมีงานท า 

Chance: สร้างโอกาสในการก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าด้านการผลิต บนฐานความคิดสร้างสรรค์ สร้างนวัตกรรมเพ่ือชุมชน ท้องถิ่นทั้งในและ
ต่างประเทศ 
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“กำรวิเครำะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และภัยคุกคำม (SWOT Analysis)” 
 

 
จุดแข็ง (Strengths) 

 
จุดอ่อน (Weaknesses) 

o หลักสูตรท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลัยมีความหลากหลายด้านวิชาชีพ บัณฑิต
สามารถน าไปประกอบอาชีพอิสระได ้

o คุณวุฒิอาจารย์ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการจัดการอุดมศึกษา 

o เป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในภูมิภาค o งบประมาณสนับสนุนการด าเนินการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อให้บัณฑิตได้มีทักษะในการปฏิบัติยังไม่
เพียงพอ 

o บุคลากรมีความเชี่ ยวชาญและสามารถปฏิบัติงานวิชาชีพ  (Hands-on) ท่ี
หลากหลายได้จริง 

o อาจารย์มีภาระงานสอนสูงท าให้ไม่สามารถท างานวิจัยได้และจ านวนงานวิจัยไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

o บัณฑิตได้รับการยอมรับจากนายจ้างและมีอัตราการได้งานท าสูง 
 

o การจัดการเรียนการสอนในรายหลักสูตรของแต่ละพื้นท่ียังไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

o บุคลากรมีความร่วมมือกับสถานประกอบการอย่างใกล้ชิดในการพัฒนาก าลังคน
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานสูงขึ้น 

o ขาดความเชื่อมโยงฐานข้อมูลภายในมหาวิทยาลัยท าให้     การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจของผู้บริหารล่าช้าและ 
ขาดประสิทธิภาพ 

 o ห้องปฏิบัติการยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ 

o บุคลากรมีความสามารถได้รับการยอมรับจากชุมชนและท้องถิ่นด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

o บุคลากรสายสนับสนุนด้านวิชาการไม่เพียงพอกับภาระงานตามโครงสร้างการบริหารงานมหาวิทยาลัย 

o วัฒนธรรมองค์กรเปิดโอกาสและส่งเสริมให้บุคลากรได้แสดงศักยภาพ อย่าง
เต็มท่ี 

o บุคลากรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ซ่ึงกันและกันน้อยและไม่เป็นระบบ 

o ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์มีความมุ่งมั่นในการบริหารมหาวิทยาลัยให้เจริญก้าวหน้า
เป็นท่ียอมรับจากสังคม 

o การสื่อสารท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยยังไม่มีประสิทธิภาพท่ีดีพอ 

o มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อการบริหารจัดการ
ซ่ึงเชื่อมโยงทั้ง 6 พื้นท่ี  

o ระบบการก ากับดูแลติดตามการปฏิบัติงานและการน าผลการประเมินมาใช้ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 

o สถานท่ีตั้งของมหาวิทยาลัยกระจายครอบคลุมพื้นท่ี 17 จังหวัดภาคเหนือ เอื้อ
ต่อการพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่น 

o ขาดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษาและ บุคลากร 

S W 
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ที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยฯน าไปสู่การก าหนดวิสัยทัศน์พันธกิจเป้าประสงค์ประเด็นยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์และเป้าหมายมีดังนี้ 
 
โอกำส (Opportunities) 

 
อุปสรรค (Threats) 

o ความต้องการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อแก้ปัญหาชุมชนและ
สังคม 

o การแข่งขันท่ีเพิ่มมากขึ้นในระดับอุดมศึกษาท้ังในและต่างประเทศ 

o สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการท่ีเข้มแข็งและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถาน
ประกอบการ 

เยาวชนมีค่านิยมในการเรียนด้านสังคมศาสตร์มากกว่าวิทยาศาสตร์ 

o ความต้องการก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและแรงงานมี ฝีมือของประเทศ o จ านวนนักเรียนท่ีเป็นตัวป้อนในระบบน้อยลงเนื่องจากโครงสร้างประชากรมีการเปลี่ยนแปลงโดย
อัตราการเกิดลดลง 

o การเปิดเสรีทางการค้าบริการและการศึกษา จากการก้าวเข้าสู่การเป็น ประชาคมอาเซียนในปี
2558 

o การแข่งขันท่ีเพิ่มขึ้นจากสถาบันการศึกษาท้ังในและต่างประเทศ 

o การเติบโตทางด้านอุตสาหกรรมและโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ o การสนับสนุนงบประมาณจากรัฐมีแนวโนมลดลง 

o งบประมาณสนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนเป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและย่อม (SMEs) มาก
ขึ้น 

o ปัญหาทางสังคม เช่น ยาเสพติด แหล่งมั่วสุมทางเพศ อบายมุข ท าให้ เกิดความเสื่อมถอยด้าน
คุณธรรมและจรยิธรรม 

 
 
 
 

 o ขาดการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและการท างนเป็นทีม 

O T 
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“นโยบำย” 

นโยบำย กรอบแนวคิด กลยุทธ์ และมำตรกำร ในกำรบริหำรจัดกำรมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ (พ.ศ.2557-2561) 

 การด าเนินนโยบายการบริหารจัดการและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา    (พ.ศ. 2557-2561) เป็นไปตามแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยฯ กรอบระยะเวลา 15 ปี (พ.ศ. 2552-2566) ที่ได้ด าเนินการมาระยะหนึ่งและมีการวิเคราะห์แนวทางไว้อย่างสมบูรณ์ ประกอบกับการศึกษาข้อมูล
ในสภาพพ้ืนที่การให้บริการการศึกษาทั้ง 6 แห่ง การถอดบทเรียนจากการด าเนินงาน การศึกษาปัญหาอุปสรรค ในการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้น ในบริบทต่างๆ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในศตวรรษที่ 21 การพัฒนาอุดมศึกษาไทย จ าเป็นจะต้องพัฒนาบัณฑิตเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของสังคม ชุมชน ท้องถิ่น และน าพา
ประเทศไปสู่ความยั่งยืน โดยใช้หลักการในการขับเคลื่อน 3 ประการ คือ การเปลี่ยนแปลง ความท้าทาย และการก าหนดทิศทาง  (Change  Challenge  
Chance) ภายใต้นโยบาย 9 ด้าน ดังนี้ 

นโยบายที่ 1: การพัฒนาด้านการจัดการศึกษา  
นโยบายที่ 2: การพัฒนาด้านวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์  
นโยบายที่ 3: การพัฒนาด้านการบริการวิชาการแก่สังคม  
นโยบายที่ 4: การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม  
นโยบายที่ 5: การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  
นโยบายที่ 6: การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน  
นโยบายที่ 7: การบริหารจัดการสร้างสรรค์  
นโยบายที่ 8: การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้และบริหารจัดการ 
นโยบายที่ 9: การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งระดับชาติและนานาชาติ 
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แผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ ปี พ.ศ.2560 

เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายหลัก ในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีวินัย คุณธรรมจริยธรรมและคุณภาพ  สร้างสรรค์งานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ให้บริการวิชาการที่เป็น
ประโยชน์ต่อสังคมและประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และเตรียมพร้อมสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าในระดับ ภูมิภาคและระดับโลก โดย
ประเด็นยุทธศาสตร์หลัก 6 ด้าน ประกอบด้วย 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน  New Approach to Learningเพ่ือ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และพัฒนา
บัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับความ  ต้องการของประเทศและแข่งขันได้ในระดับสากล 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 สร้างความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ วิจัย และ นวัตกรรมCommunity Research and Innovationเพ่ือ ผลิตผลงานวิจัยที่
ตอบสนองความต้องการของชุมชนและเพ่ิมขีดความสามารถในการ แข่งขันของประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนใน
สังคม 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 : พัฒนาศักย์ภาพบัณฑิตและบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะทาง Competency and Good Citizenship 
(Humanization)เพ่ือ สร้างบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรให้มีความสมบูรณ์ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบบริหารจัดการและธรรมาภิบาล Good Governance and Modern Managementเพ่ือ พัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการเพื่อการบริหารงานแบบกระจายอ านาจ มีคุณภาพและมีส่วนร่วม 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 สร้างเครือข่ายและพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากล Networking and Internationalizationเพ่ือ สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศโดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรเพ่ือพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริม
หลักสูตรและ พัฒนาโลกทัศน์ วิสัยทัศน์ จากประสบการณ์การศึกษาและท างานกับผู้อ่ืนในสังคมแบบ พหุวัฒนธรรม 
(Multicultural and Life Skills Literacy) 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 6 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ และการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยทั้งระบบ  Computer and 
Technology Literacyเพ่ือ พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการให้บริการและการบริหารจัดการ ในทุกภารกิจหลักของ
มหาวิทยาลัย 
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แผนกลยุทธ์ /ตัวช้ีวัด มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ ปี พ.ศ.2560 

ประเด็นยุทธศำสตร์ กลยุทธ ์   University KPIs/ ตัวช้ีวัดขององค์กรตำมพันธกิจ หน่วยนบั 2560  ผู้ก ำกับหลัก ผู้รับผิดชอบ 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่
1 พัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการเรียนการ
สอน New Approach 
to Learning  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การผลิต

บัณฑิต 

Hands 

On 

 
 
 
 
 
 
 
 

กำร
จัดกำร
ศึกษำ
ตำม

อัธยำศยั 

1 จัดรูปแบบการเรียนการสอนแบบ Collaborative Learning, Project-Based, 
Problem-Based, Modular System และ Competency-based โดยใช ้

ระบบ e-Learning เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนให้เกดิประโยชน์มากย่ิงขึ้น  

โครงการ 2  รองวชิาการ/รองยุทธศาสตร์ฯ สวท./สวส./พืน้ที/่คณะ/วทส. 

2 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษเพื่อรองรับการเพิ่มจ านวนหลกัสูตร
นานาชาต ิพรอ้มทั้งจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ และศนูย์ภาษาของมหาวิทยาลัยให้มาก
ย่ิงขึ้น และครอบคลมุทกุเขตพื้นที ่

เปอร์เซ็นต์
ของหลักสูตร 

50  รองวชิาการ สวท./พืน้ที/่คณะ/วทส. 

3 เพิ่มหลักสตูรการศกึษาแบบก้าวหน้า และหลักสูตรข้ามศาสตร์เชน่ หลกัสูตรสอง
ปริญญา หลักสูตรตรี-โท-เอก   

หลักสูตร 4  รองวชิาการ สวท./คณะ 

4 จัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย เพือ่รองรับการศกึษาระดับบัณฑิตศึกษา อาทเิช่น ด้านวิชาชีพ
ครู ช่วยพัฒนาบุคลากรของสถาบันอาชีวศกึษา   

โครงการ 1  รองวชิาการ สวท./พืน้ที/่คณะ/วทส. 

5 พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูรฝกึอบรมให้สามารถเทียบโอนหนว่ยกิตได้ 
 

หลักสูตร 10  รองวชิาการ สวท./คณะ/วทส. 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ กลยุทธ ์   University KPIs/ ตัวช้ีวัดขององค์กรตำมพันธกิจ หน่วยนบั 2560 ผู้ก ำกับหลัก ผู้รับผิดชอบ 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่2  
สร้างความเป็นเลิศ
ทางด้านวิชาการ วจิัย 
และ นวัตกรรม
Community 
Research and 
Innovation  

การสร้างสวน
นวัตกรรม 
Innovation 
Park / COE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

การสนองงาน
อัน

เนื่องมาจาก
พระราชด าร ิ

 

6 จัดตั้งกองทนุวจิัย เพื่อจัดสรรงบวิจัย ส าหรบัสนับสนุนโครงการวจิัยเพิ่มขึน้ โดยเฉพาะ
การส่งเสรมิการวิจัยเชงินโยบาย และการวจิัยข้ามศาสตร ์(Research Cluster) และ
ปรับปรุงระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณวจิัย การเผยแพร่ผลงานให้มีความยืดหยุ่น 
และรวดเร็วมากขึน้ 

โครงการ 1 รองวจิัย สวพ./สวก./พืน้ที/่คณะ/
วทส. 

7 พัฒนาระบบการบ่มเพาะนักวจิัย โดยส่งเสรมิการเข้าร่วม และการจัดประชุมวิชาการ
ทั้งระดับชาติ และระดับนานาชาติ จัดท าวารสารงานวิจัย 

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

8 ส่งเสริมการหาแหล่งทนุวจิัยจากภายนอก ทั้งภาครฐั และเอกชนนอกจากนี้ ยังส่งเสรมิ
ให้นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยได้รับรางวัลในระดบัชาติ และนานาชาติ 

ร้อยละของ
เงินอดุหนุน
งานวิจัย 

10 รองวจิัย สวพ./สถช./พื้นที่/คณะ/
วทส./สวก. 

9 ส่งเสริมการจัดสรรงบประมาณ หรือส่งเสรมิให้ได้รับงบประมาณจากภายนอก เพื่อน า
นักศกึษา บุคลากรสายวิชาการ และสายสนบัสนุน น าความองค์ความรู้ไปช่วยเหลือ
พัฒนาชุมชน นอกจากนี้ ยังสามารถน าบทเรียนที่ได้รับมาพัฒนาการเรียนการสอน 

ร้อยละของ
เงินบรกิาร
วิชาการ 

10 รองวจิัย 

 

สถช./พืน้ที่/คณะ/วทส./ 

10 ปรับปรุงระเบียบการให้บริการวิชาการให้มคีวามยืดหยุ่น และคลอ่งตัว โครงการ 1 รองวจิัย สถช./สวก./พืน้ที/่คณะ/
วทส. 

11 มีโครงการสนับสนนุตามโครงการพระราชด าริและโครงการหลวง  โครงการ 10 รองบริหาร ส านักงานอธิการบด ี
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ประเด็นยุทธศำสตร์ กลยุทธ์   University KPIs/ ตัวช้ีวัดขององค์กรตำมพันธกิจ หน่วยนับ 2560 ผู้ก ำกับหลัก ผู้รับผิดชอบ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  
พัฒนาศักยภาพบัณฑิต
และบุคลากรที่มี
ความสามารถเฉพาะทาง
Competency and 
Good Citizenship 
(Humanization) สร้าง
บัณฑิตและพัฒนา
บุคลากรให้มีความ
สมบูรณ์ 

การ
พัฒนา
คุณภาพ

ชีวิต 

12 พัฒนา Student Care Center, Education Library Center และ Student Affair 
ส าหรับนักศกึษาต่างประเทศ ให้ครอบคลุมทุกเขตพืน้ที ่

โครงการ 6 รองกิจการนักศึกษา กพน./พื้นที่/คณะ/วทส. 

13 พัฒนาบทบาทขององคก์ารนักศกึษาให้มีความทันสมัย และรองรับการพัฒนาคุณภาพ
นักศกึษา นอกจากนี้ ยังเพิม่บทบาทขององค์นักศกึษาในสังคมมากย่ิงขึน้ โดยสอดคล้อง
กับนโยบายมหาวิทยาลัย และประเทศ 

โครงการ 6 รองกิจการนักศึกษา กพน./พื้นที่/คณะ/วทส. 

14 สร้างเครอืข่ายความร่วมมอืระหวา่งศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และมหาวิทยาลัย โดยผ่าน
กิจกรรมหรอืหลักสตูรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยฯ 

โครงการ 1 รองกิจการนักศึกษา กพน./พืน้ท่ี/คณะ/วทส. 

การ

พัฒนา

บุคลากร 

15 ส่งเสริมการเข้าสูต่ าแหน่งวิชาการ เพื่อเพิ่มจ านวน ผศ. รศ. ศ. ด้วยระบบพี่เลี้ยง และ
สร้างแรงจูงใจให้มากขึน้ และสายสนับสนนุ เข้าสู่ต าแหน่งฯ  โดยการปรับปรุง แก้ไข
ระเบียบขั้นตอนการขอต าแหน่งฯ  

ร้อยละของ
จ านวน
บุคลากร 

40 รองบริหาร กบบ./พื้นที่/คณะ/วทส. 

 

16 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีศักยภาพ เพือ่พัฒนาความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
(ฝังตัว) ทั้งภายใน และต่างประเทศ 

ร้อยละของ
จ านวน 
อาจารย์ 

20 รองวิชาการ/รองบริหาร กบบ./พื้นที่/คณะ/วทส. 

 

17 มีแผนพฒันาทรัพยากรบุคคลอย่างเปน็ระบบ ทุกเขตพืน้ที่ โดยเริม่ตั้งแต ่การบรรจุ
แต่งตั้งบุคลากรทั้งสายวิชาการ และสายสนบัสนุนให้เป็นไปตามกรอบโครงสร้าง
มหาวิทยาลัยฯ นอกจากนี้ ยังสร้างแรงจูงใจเพื่อรกัษาบุคลากรทีม่ีคุณภาพ พร้อมทั้ง
ปรับปรุงค่าตอบแทน สิทธิประโยชนแ์ละสวสัดิการ 

โครงการ 1 รองบริหาร กบบ./ทุกหน่วยงาน 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ กลยุทธ์   University KPIs/ ตัวช้ีวัดขององค์กรตำมพันธกิจ หน่วยนับ 2560 ผู้ก ำกับหลัก ผู้รับผิดชอบ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 
พัฒนาระบบบริหาร
จัดการและธรรมาภิบาล 
Good Governance 
and Modern 
Management พัฒนา
คุณภาพการบริหาร
จัดการเพื่อการบริหารงาน
แบบกระจายอ านาจ มี
คุณภาพและมีส่วนร่วม 

การพัฒนา

โครงสร้าง

พื้นฐาน 

18 ปรับปรุงโครงสร้างบริหารจัดการ ให้มีความคล่องตัว และเป็นมาตรฐานสากล โดยการ
เร่งจัดท าประกาศ ข้อบังคับ ระเบียบให้สอดคล้องกับทิศทางของมหาวิทยาลัย โดยให้มี
ส่วนรว่มจากทุกหน่วยงาน 

โครงการ 1 รองบริหาร ส านักงานอธิการ 

19 พัฒนาบุคลากรให้ตรงกับความตอ้งการของพันธกจิ ทิศทาง และวฒันธรรมขององคก์ร 
พร้อมทั้งส่งเสริมทกัษะสร้างผูน้ าและผู้บริหารรุ่นใหม่ 

โครงการ 1 รองบริหาร ส านักงานอธิการ 

20 ปรับปรุงระเบียบวิธกีาร และจัดสรรงบประมาณอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบ
ได้ พร้อมทั้งพัฒนาระบบการจัดการทรัพย์สนิ รูปแบบการจดัการแสวงหารายได้ 

โครงการ 1 รองบริหาร ส านักงานอธิการ/สทส./พื้นที่/
คณะ 

21 จัดโครงการตรวจสอบการบริหารต้นทนุ ทรพัย์สิน และความเสี่ยงในการด าเนนิงาน ให้
โปร่งใสมีธรรมาภิบาล  

โครงการ 1 รองบริหาร ส านักงานอธิการ/ตสน. 

22 พัฒนา และให้ความส าคญักับระบบประกนัคุณภาพการศกึษาในทุกเขตพืน้ทีอ่ย่าง
แท้จริง 

คะแนน 4.0 รองกิจการนักศึกษา สปค./ทุกหน่วยงาน 

การพัฒนา

วัฒนธรรม

องค์กร 

23 ส่งเสริมการจัดตั้งหอศิลป์มหาวทิยาลัย และหอเกียรติยศ (Hall of Fame) เพื่อให้เป็น
แหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรูว้ัฒนธรรมของไทย นอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

โครงการ 50  

ผู้ช่วยอธิการบดีด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 

ศวธ. /พื้นที่/คณะ/วทส. 

24 ปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้สอดคลอ้งกับการอนุรกัษ์พลังงาน พรอ้มทั้งจัดกิจกรรมการรักษา
สิ่งแวดลอ้ม และการอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ

โครงการ 5 ผู้ช่วยอธิการบดีด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 

ศวธ. /กพอ./พื้นที่/คณะ/วทส. 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ กลยุทธ์   University KPIs/ ตัวช้ีวัดขององค์กรตำมพันธกิจ หน่วยนับ 2560 ผู้ก ำกับหลัก ผู้รับผิดชอบ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 
การสร้างเครือข่ายและ
พัฒนามหาวิทยาลัยสู่
สากล Networking and 
Internationalization  

ความร่วมมือ 

Co Op 

25 กระบวนการรับนักศกึษาเชิงลึก เพื่อปรับปรุงหลักสูตรเดมิ และหลักสูตรใหม่ภายใต้
หลักการผลิตบัณฑิตแบบ Hands-on ให้สอดคลอ้งกับการจัดการศกึษารูปแบบ WiL 
ที่เนน้การสร้างเครือข่ายร่วมกับผู้มีส่วนได้สว่นเสีย มีความร่วมมอื co – op เพือ่
ตอบสนองความตอ้งการของตลาดแรงงานปัจจุบัน และรองรับตลาดแรงงานอนาคต 

โครงการ 10 รองวิชาการ สวท./พื้นที่/คณะ/วิทยาลัย 

การยกระดับ

มหาวิทยาลัยสู่

สากล 

26 เพิ่มจ านวนนกัศึกษานานาชาต ิและนกัศึกษาแลกเปลี่ยนในมหาวทิยาลัยมากย่ิงขึน้  ร้อยละของ
จ านวนนักศึกษา 

2 รองวิชาการ สวท./พื้นที่/คณะ/วิเทศสัมพันธ์ 

27 เพิ่มเครือข่ายความรว่มมอื เพือ่ท าความแลกเปลี่ยนทางด้านการเรียนการสอน 
งานวิจัยและบริการวิชาการของนกัศึกษา บุคลากรทั้งสายวิชาการ และสาย
สนับสนุน กับมหาวทิยาลัยในประเทศ และต่างประเทศเพิ่มขึ้น 

หน่วยงาน 10 รองวิชาการ/รองวิจัย/ 

รองบริหาร 

สวท./สวพ./สถช./พื้นที่/คณะ/
วทส. 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 
และการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยทั้งระบบ 
Computer and 
Technology Literacy  

 การ 

พัฒนาการใช้

ข้อมูล

สารสนเทศ

เพื่อการ

บริหารจัดการ 

28 พัฒนาขอ้มูลกลางทั้งระบบ ทุกเขตพืน้ที่ เพือ่ให้การบริการเป็นแบบ One Stop 
Service และพัฒนาระบบการใช้สารสนเทศเพื่อการจดัการ และมหาวทิยาลัยในทกุ
เขตพื้นที่ ให้ท างานเต็มศกัยภาพ ด้วยกลยุทธ์ Faster, Better, และ Cheaper 

ระบบ 5 รองยุทธศาสตร์ฯ สวส./พื้นที่/คณะ/วทส. 

29 บุคลากรและนกัศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ เข้าถึงระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ 
ให้ครอบคลุมพื้นที่สูงสุด และพัฒนาการ และจัดอบรมให้ความรู้ในใช้ระบบ
สารสนเทศกับนกัศึกษา บุคลากรทั้งวิชาการ และสายสนับสนุน 

ร้อยละของความ
พึงพอใจในการใช้
ระบบสารสนเทศ 

90 รองยุทธศาสตร์ฯ สวส./พื้นที่/คณะ/วทส. 
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นโยบำยรัฐบำล 
 

วิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี การวิจัย 
และนวัตกรรม สังคมและคุณภาพชีวิต 

ที่ดิน ทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดลอ้ม 

การต่างประเทศและเศรษฐกจิ             
ระหว่างประเทศ 

เศรษฐกิจและความม่ันคงแห่งรัฐ 
การบริหารกิจการ 

บ้านเมืองที่ดี 

แผนพัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12 

การสร้างความเป็นธรรม
ในสังคม 

การพัฒนาคนสู่สังคมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 

ความเข้มแข็งภาคเกษตรความมั่นคง
ของอาหารและพลังงาน 

การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การ
เติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 

สร้างความเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาค
เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

กรอบแผนอุดมศึกษำ 
ระยะยำว 15 ป ี

แผนพัฒนำ มทร.ล้ำนนำ 
กรอบระยะเวลำ 15 ปี 

แผนกลยุทธ์ มทร.ล้ำนนำ5ปี 
พ.ศ.2557-2561 (ระยะท่ี 2) 

รอยต่อการศึกษาระดับอื่น การแก้ปัญหาอุดมศึกษา การจัดกลุ่มอุดมศึกษา ธรรมมาภิบาลและการบริหาร การพัฒนาขีดความสามารถเพ่ือการแข่งขัน ระบบวิจัยและนวัตกรรม การเงินอุดมศึกษา 

ระบบการพัฒนาบุคลากร เครือข่ายอุดมศึกษา การพัฒนานักศึกษาแบบบูรณาการ โครงสร้างพื้นฐานเพือ่การเรียนรู ้ คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เขตพัฒนาเฉพาะภาคใต้ 

ยุทธศาสตร์             
ด้านการเรียนการสอน 

ยุทธศาสตร์ 
ด้านการวจิัย 

 

ยุทธศาสตร ์
ด้านการบรกิารวชิาการ 

 

ยุทธศาสตร์ด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 

 

ยุทธศาสตร์ 
ด้านการบริหารจัดการ 

 

พัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการเรียนการสอน 

 

สร้างความเป็นเลิศ
ทางด้านวิชาการ 

 

พัฒนาศักยภาพบัณฑิตและ
บุคลากรท่ีมีความสามารถ

เฉพาะทาง 
 

พัฒนาระบบบริหารจัดการ
และธรรมาภบิาล 

สร้างเครอืข่ายและพัฒนา
มหาวิทยาลัยสู่สากล 

 

การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
เรียนรู้ และการบริหารจัดการ

มหาวิทยาลัยท้ังระบบ 
 

ยุทธศำสตร์กำรจัดสรร
งบประมำณ ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

เป้ำหมำยกำรใหบ้ริกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ก าลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล ประชาชนได้รับการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มี
มาตรฐาน คุณภาพ ประชาชนได้รับความรู้ ความเข้าใจ มีความตระหนักร่วมอนุรักษ์และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 

มีผลงานวจิัย และนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่น าไปใช้
ประโยชน์ หรือตอ่ยอดในเชิงพาณิชย์ 

แผนงำนยุทธศำสตร์กำร
จัดสรรงบประมำณ  ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา การอนุรักษ ์ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา                          

ศิลปะและวัฒนธรรม การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 

การอนุรักษ ์ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา                          
ศิลปะและวัฒนธรรม การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 
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เป้ำหมำย มทร.ล้ำนนำ5ปี 
พ.ศ.2557-2561 (ระยะท่ี 2) 

เป็นมหาวทิยาลัยชั้นน าด้านการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ บนฐานสร้างสรรคน์วัตกรรม วจิยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อชุมชนอาเซียน และเป็นมหาวทิยาลัยด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ผลิตบัณฑิตนกั
ปฏิบัติ (Hands-on) ให้เป็นที่ยอมรับใน 3 ระดับ ดังนี้ เป็น 1 ใน 5 ระดับชำต ิป ี2558 , เป็น 1 ใน 10 ระดบัภูมภิำค ปี 2560 , เป็น 1 ใน 100 ระดับโลก ปี 2564  

 

ผลผลิต/โครงกำร ผู้ส าเร็จการศึกษา
ด้านสังคมศาสตร์ 

ผู้ส าเร็จการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

ผลงานวิจัยเพื่อ
สร้างองค์ความรู้ 

 

ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 

โครงการเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซี่ยน 

 

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

 

วิสัยทัศน์  
มทร.ล้ำนนำ 

“มหำวิทยำลัยชั้นน ำด้ำนกำรผลิต…บัณฑิตนักปฏิบัติบนฐำน…สรำ้งสรรค…์นวัตกรรม… วิจัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี…เพ่ือชุมชน…สูส่ำกล” 
 

พันธกิจ  
มทร.ล้ำนนำ 

สร้างต้นแบบการเป็น
นักปฏิบัติ บนพื้นฐาน

วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี 

 

ให้โอกาสผู้ส าเร็จ
อาชีวศึกษาได้

ศึกษาต่อ 
 

จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเฉพาะ
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
โดยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มี
คุณธรรม และพึ่งพาตนเองได้ 

 

สร้างงานวิจัย บริการ
วิชาการ ที่เน้นองค์ความรู้

และนวัตกรรม 
 

ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 

สร้างระบบบริหาร
จัดการที่ดีมุ่งสู่การ

พึ่งพาตนเอง 
 

ยุทธศำสตร์  
Challenge: สรา้งความแตกต่างในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติท่ีมีความโดดเด่น
เฉพาะด้าน (Differential Focus Strategy) สู่ความเป็นเลิศภาย ใต้ค าขวัญท่ีเป็น
ท่ียอมรับกันท่ัวไปคือ “ราชมงคลสร้างคนสู่งานเช่ียวชาญ เทคโนโลยี เป็นการ
สร้างช่ือเสียงและสร้างโอกาสให้บัณฑิตในการมีงานท า 

 

Chance: สร้างโอกาสในการก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าด้านการ
ผลิต บนฐานความคิดสร้างสรรค์ สร้างนวัตกรรมเพื่อชุมชน ท้องถ่ินทั้งใน
และต่างประเทศ 
 

Change: ปรับปรงุและพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านวิชาการ วิจัยและ
นวัตกรรม การบริหารจัดการองค์กร โครงสร้างการปฏิบัตงิาน และการกระจาย
อ านาจ ให้สอดคล้องกับภารกจิและเป็นมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างความ

เข้มแข็งและโดดเด่นในทุกเขตพื้นที่ โดยการมีส่วน ร่วมของทุกภาคส่วน 
 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

พัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการเรียนการสอน 

 

สร้างความเป็นเลิศ
ทางด้านวิชาการ 

 

พัฒนาศักยภาพบัณฑิตและ
บุคลากรที่มีความสามารถ

เฉพาะทาง 
 

พัฒนาระบบบริหารจัดการ
และธรรมาภบิาล 

สร้างเครือข่ายและพัฒนา
มหาวิทยาลัยสู่สากล 

 

การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการเรียนรู้ และการบริหาร
จัดการมหาวิทยาลัยท้ังระบบ 

 

ผลผลิต สนับสนุนการผลิตบณัฑิต 
ผลงานวิจัยเพือ่สรา้งองค์

ความรู้/ถ่ายทอดเทคโนโลยี 
 

บริการวิชาการ 
แก่ชุมชนและสังคม 

 

ส่งเสริมการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

 

ผลงานการ
ให้บริการวิชาการ 

 

ผลงานวิจัยเพื่อ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี 

สนองงานโครงการใน
พระราชด าริ 
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แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ 2560 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ผลผลิต  :  รายจ่ายบุคลากรภาครัฐ

ตัวช้ีวัดระดับผลผลิต
เชิงปริมาณ  :  

1777 77 คน
เชิงคุณภาพ  :  

80 ร้อยละ
เชิงเวลา  :  

เชิงต้นทุน  :  

763,397,500 บาท

ผู้รับ ความสอดคล้องตัวช้ีวดั
อื่น ๆ ผิดชอบ แผนยุทธศาสตร์ มทร.ล้านนา 

(ระบุ) ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ปี พ.ศ. 2557 -2561

งบบคุลากร 763,397,500.00  108,015,210    

เงินเดือนและค่าจา้งประจ า P 368,549,100 มทร.ลา้นนา ยทุธศาสตร์ ท่ี 4
ค่าจา้งชัว่คราว P 4,500,000 มทร.ลา้นนา ยทุธศาสตร์ ท่ี 4
ค่าตอบแทนพนกังานราชการ P 19,562,000 มทร.ลา้นนา ยทุธศาสตร์ ท่ี 4
เงินเดือนลูกจา้งชัว่คราว P 108,015,210 มทร.ลา้นนา ยทุธศาสตร์ ท่ี 4

งบด าเนินงาน 25,274,500

เงินตอบแทนผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัท่ีเกษียณอายรุาชการ P 840,000 มทร.ลา้นนา ยทุธศาสตร์ ท่ี 4
เงินประจ าต  าแหน่งผูบ้ริหารท่ีมีวาระ P 18,388,800 มทร.ลา้นนา ยทุธศาสตร์ ท่ี 4
ค่าตอบแทนพิเศษขา้ราชการท่ีไดรั้บเงินเดือนเต็มขั้น P 470,700 มทร.ลา้นนา ยทุธศาสตร์ ท่ี 4
ค่าตอบแทนพิเศษลูกจา้งประจ าท่ีไดรั้บเงินเดือนเต็มขั้น P 1,394,000 มทร.ลา้นนา ยทุธศาสตร์ ท่ี 4
ค่าตอบแทนเหมาจ่ายจดัหารถยนตป์ระจ าต  าแหน่ง P 3,429,600 มทร.ลา้นนา ยทุธศาสตร์ ท่ี 4
เงินสมทบกองทุนประกนัสงัคม P 751,400 มทร.ลา้นนา ยทุธศาสตร์ ท่ี 4

งบเงนิอุดหนุน
ค่าใชจ่้ายบุคลากร(พนม.) P 345,511,900 มทร.ลา้นนา ยทุธศาสตร์ ท่ี 4

เวลา แผ่นดิน
โครงการ/กจิกรรม

เงนิรายได้
ปี  2558 ปี  2559

เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

ปริมาณ คุณภาพ

หนา้ที ่1 จาก 21



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ผลผลิต  :  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

ตัวช้ีวัดระดับผลผลิต
เชิงปริมาณ  :  
 - จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษา 2,300 คน
 - จ านวนนกัศึกษาท่ีเขา้ใหม่ 3,000 คน
 - จ านวนนกัศึกษาท่ีคงอยู่          9,500 คน
เชิงคุณภาพ  :  
 - ผูส้ าเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลกัสูตรภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ร้อยละ 80
เชิงเวลา  :  

 - ผูส้ าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลกัสูตร ร้อยละ 95

เชิงต้นทุน  :  

 - ค่าใชจ่้ายการผลิตตามงบประมาณท่ีไดรั้บจดัสรร 47,482,500 บาท

ผู้รับ ความสอดคล้องตัวช้ีวดั
อื่น ๆ ผิดชอบ แผนยุทธศาสตร์ มทร.ล้านนา 

(ระบุ) ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ปี พ.ศ. 2557 -2561

งบด าเนินงาน 25,941,900 51,243,996

 - ค่าตอบแทน 6,368,400 31,624,486 ยทุธศาสตร์ ท่ี 4
ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติังานให้ราชการ P 6,386,400 31,624,486 ยทุธศาสตร์ ท่ี 4

 - ค่าใชส้อย 11,390,300 14,992,975 ยทุธศาสตร์ ท่ี 4
ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพกัและยานพาหนะ P 3,604,500 ยทุธศาสตร์ ท่ี 4
ค่าจา้งเหมาบริการ P 7,785,800 ยทุธศาสตร์ ท่ี 4

 - ค่าวสัดุ 8,183,200 4,626,535 ยทุธศาสตร์ ท่ี 4
วสัดุส านกังาน P 2,640,000 ยทุธศาสตร์ ท่ี 4
วสัดุเช้ือเพลิงหล่อล่ืน P 12,000 ยทุธศาสตร์ ท่ี 4
วสัดุงานบา้นงานครัว P 80,000 ยทุธศาสตร์ ท่ี 4
วสัดุไฟฟ้าและวิทยุ P 5,000 ยทุธศาสตร์ ท่ี 4
วสัดุการศึกษา P 5,446,200 ยทุธศาสตร์ ท่ี 4

งบลงทุน 11,540,600

ค่าครุภัณฑ์ 11,540,600 1,040,500

P 8,531,500
1 ครุภณัฑป์ระกอบห้องเรียนอาคารบริหารธุรกิจ ต  าบลชา้งเผือก
 อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ 20 ชุด

p 1,600,000 คณะบริหารฯ ยทุธศาสตร์ ท่ี 4

โครงการ/กจิกรรม ปี  2559 ปี  2560
คุณภาพ เวลา แผ่นดิน

เป้าหมาย งบประมาณ

ครุภัณฑ์สูงกว่า 1ล้านบาท

ปริมาณ

ระยะเวลาด าเนินงาน(แผ่นดิน)

เงนิรายได้

หนา้ที ่2 จาก 21



ผู้รับ ความสอดคล้องตัวช้ีวดั
อื่น ๆ ผิดชอบ แผนยุทธศาสตร์ มทร.ล้านนา 

(ระบุ) ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ปี พ.ศ. 2557 -2561
โครงการ/กจิกรรม ปี  2559 ปี  2560

คุณภาพ เวลา แผ่นดิน

เป้าหมาย งบประมาณ

ปริมาณ

ระยะเวลาด าเนินงาน(แผ่นดิน)

เงนิรายได้

2  ครุภณัฑป์ระกอบห้องปฏิบติัการบญัชี ต  าบลไมง้าม อ าเภอ
เมืองตาก จงัหวดัตาก 1 ชุด

p 1,275,600 ตาก ยทุธศาสตร์ ท่ี 4

3 ครุภณัฑศ์ูนยป์ฏิบติัการวิจยัและสร้างสรรคน์วตักรรมทางธุรกิจ
 ต  าบลทรายขาว อ าเภอพาน จงัหวดัเชียงราย 1 ชุด

p 1,500,000 เชียงราย ยทุธศาสตร์ ท่ี 4

4 ครุภณัฑห์้อง E-Business ต าบลทรายขาว อ าเภอพาน จงัหวดั
เชียงราย 1 ชุด

p 1,327,900 เชียงราย ยทุธศาสตร์ ท่ี 4

5 ครุภณัฑก์ารเรียนการสอน (Office Automation) ต าบลชา้งเผือก
 อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ 1 ชุด

p 1,328,000 คณะบริหารฯ ยทุธศาสตร์ ท่ี 4

6 ครุภณัฑศ์ูนยพ์ฒันาความเป็นเลิศทางธุรกิจ ต  าบลทรายขาว 
อ าเภอพาน จงัหวดัเชียงราย 1 ชุด

p 1,500,000 เชียงราย ยทุธศาสตร์ ท่ี 4

P 3,009,100 ยทุธศาสตร์ ท่ี 4
1 ครุภณัฑห์้องปฏิบติัการบญัชี  ต  าบลพิชยั อ  าเภอเมืองล าปาง 
จงัหวดัล าปาง 1 ชุด

p 317,800 ล าปาง ยทุธศาสตร์ ท่ี 4

2 ครุภณัฑห์้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ ต  าบลชา้งเผือก อ าเภอ
เมืองเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ 1 ชุด

p 683,000 คณะบริหารฯ ยทุธศาสตร์ ท่ี 4

3 ครุภณัฑห์้องปฏิบติัการทางการท่องเท่ียวและโรงแรม ต าบลไม้
งาม อ าเภอเมืองตาก จงัหวดัตาก 1 ชุด

p 484,000 ตาก ยทุธศาสตร์ ท่ี 4

4 ครุภณัฑเ์พ่ือการพฒันาห้องส าหรับการเรียนการสอน คณะ
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ต  าบลบา้นกร่าง อ าเภอเมือง
พิษณุโลก จงัหวดัพิษณุโลก 1 ชุด

p 451,000 พิษณุโลก ยทุธศาสตร์ ท่ี 4

5 ครุภณัฑก์ารเรียนการสอนโครงการความร่วมมือมหาวิทยาลยั
กบับริษทัเอกชน ต าบลชา้งเผือก อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จงัหวดั
เชียงใหม่ 1 ชุด

p

275,000 คณะบริหารฯ

ยทุธศาสตร์ ท่ี 4

6 ครุภณัฑห์้องปฏิบติัการ การท่องเท่ียวและการโรงแรม ต าบล
ชา้งเผือก อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ 1 ชุด

p 219,800 คณะบริหารฯ ยทุธศาสตร์ ท่ี 4

7 ครุภณัฑห์้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ สาขาระบบสารสนเทศ
ทางคอมพิวเตอร์ ต  าบลชา้งเผือก อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จงัหวดั
เชียงใหม่ 2 ชุด

p 477,000 คณะบริหารฯ ยทุธศาสตร์ ท่ี 4

8 ครุภณัฑป์ระกอบการเรียนการสอน ต าบลฝายแกว้ อ าเภอภู
เพียง จงัหวดัน่าน 1 ชุด

p 101,500 น่าน ยทุธศาสตร์ ท่ี 4

ครุภัณฑ์ต ่ากว่า 1ล้านบาท

หนา้ที ่3 จาก 21



ผู้รับ ความสอดคล้องตัวช้ีวดั
อื่น ๆ ผิดชอบ แผนยุทธศาสตร์ มทร.ล้านนา 

(ระบุ) ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ปี พ.ศ. 2557 -2561
โครงการ/กจิกรรม ปี  2559 ปี  2560

คุณภาพ เวลา แผ่นดิน

เป้าหมาย งบประมาณ

ปริมาณ

ระยะเวลาด าเนินงาน(แผ่นดิน)

เงนิรายได้

9 ครุภณัฑง์บประมาณผลประโยชน์ (รายระเอียดในเล่ม
งบประมาณผลประโยชน์)

p 1,040,500 มทร.ลา้นนา ยทุธศาสตร์ ท่ี 4

งบรายจ่ายอื่น 10,000,000

10,000,000 มทร.ลา้นนา
กจิกรรมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 3,868,200             
โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เชียงราย 347,900                เชียงราย ตวัช้ีวดัท่ี 22
โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน น่าน 346,700                   น่าน ตวัช้ีวดัท่ี 22
โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ล าปาง 500,000                   ล าปาง ตวัช้ีวดัท่ี 22
โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตาก 503,700                   ตาก ตวัช้ีวดัท่ี 22
โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พิษณุโลก 503,570                   พิษณุโลก ตวัช้ีวดัท่ี 22
โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน บริหารธุรกิจ 360,400                   บริหารธุรกิจฯ ตวัช้ีวดัท่ี 22
โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ศิลปกรรมฯ 80,900                     ศิลปกรรมฯ ตวัช้ีวดัท่ี 22
โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สวก. 64,100                     สวก. ตวัช้ีวดัท่ี 22

โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ส านกังานประกนัฯ 1,160,900                ส านกังานประกนั ตวัช้ีวดัท่ี 22

โครงการส่งเสริมการแข่งขันทักษะความเป็นเลศิทางวชิาการ

รวม 1,200,000             

โครงการส่งเสริมการแข่งขนัทกัษะความเป็นเลิศทางวิชาการ P 1,200,000                บริหารธุรกิจฯ
ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 1,2,3 


โครงการพัฒนาการจัดการศึกษา 4,888,700             มทร.ลา้นนา

โครงการเขา้สู่ต  าแหน่งทางวิชาการของสายวิชาการ และสายสนบัสนุน กบบ./ทุกหน่วยงาน ตวัช้ีวดัท่ี 15-17
โครงการติดตามและประเมินผลระบบบริหารจดัการทรัพยากรองคก์ร
รวม (ERP) (สงัคม) สวท. ยทุธศาสตร์ ท่ี 4

24,741,550        มทร.ลา้นนา

 - ค่าใช้จ่ายพฒันาการจัดการศึกษา

 - โครงการกจิกรรมนักศึกษา (รายระเอยีดในเล่ม ผลประโยชน์)
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา

ผลผลติ  :  ผลงานการให้บริการวชิาการ

ตัวช้ีวดัระดบัผลผลติ
เชิงปริมาณ  :  
 - จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สงัคม  50 โครงการ/กิจกรรม
เชิงคุณภาพ  :  
 - ความพึงพอใจของผูรั้บบริการในกระบวนการใหบ้ริการ ร้อยละ 85
เชิงเวลา  :  
 - งานบริการวิชาการแลว้เสร็จตามระยะเวลาท่ีก าหนด ร้อยละ 85
เชิงต้นทุน  :  

 - ค่าใชจ่้ายของการใหบ้ริการวิชาการตามงบท่ีไดรั้บจดัสรร  บาท

ผู้รับ ความสอดคล้องตวัช้ีวัด
อื่น ๆ ผดิชอบ แผนยทุธศาสตร์ มทร.ล้านนา 

(ระบุ) ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ปี พ.ศ. 2557 -2561
งบรายจ่ายอื่น

P 5,000,000

1
โครงการยอ่ยท่ี 1 โครงการหน่วยบริหารจดัการเช้ือพนัธุกรรมพืช P 3,341,000 สวก.

ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 2

2 โครงการยอ่ยท่ี 2 โครงการการอนุรักษพ์นัธุ์ผกัพ้ืนบา้น
และพฒันาผลิตภณัฑจ์ากเชียงดาและมะแขว่น P 269,000 สวก.

ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 2

3 โครงการยอ่ยท่ี 3 โครงการจดัตั้งสวนพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา น่าน P 700,000 น่าน

ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 2

4

โครงการยอ่ยท่ี 4 โครงการอนุรักษแ์ละใชป้ระโยชน์พนัธุกรรม
พืชประเภทไมใ้หสี้ชมพจูากไมส้ลา้ง ชนเผา่กะเหร่ียง (โผล่ง) P 100,000 ศิลปกรรมฯ

ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 2

5 โครงการยอ่ยท่ี 5 โครงการการรวบรวมพนัธุ์ปลาตน้น ้าทอ้งถ่ิน 
(กลุ่มปลาหนงั) ท่ีมีแนวโนม้เป็นปลาเศรษฐกิจชุมชนท่ีสูงใน
จงัหวดัน่าน P 90,000 น่าน

ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 2

6 โครงการยอ่ยท่ี 6 โครงการส ารวจและจดัท าแผนการอนุรักษ์
พนัธุกรรมทเุรียนพ้ืนบา้นในจงัหวดัตาก ตามแนวพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี P 250,000 ตาก

ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 2

7 โครงการยอ่ยท่ี 7 โครงการการอนุรักษพ์นัธุ์และเปรียบเทียบพนัธุ์
มะเก๋ียงผลใหญ่ส่ีสายพนัธุ์ P 250,000 พิษณุโลก

ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 2

2,455,000.00                            1,473,000.00                               1,072,000.00                            

668,200.00                               

134,500.00                               80,700.00                                    53,800.00                                 

 - โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจ าปีงบประมาณ 2560

1,670,500.00                            1,002,300.00                               

แผ่นดนิ เงนิรายได้

50,000,000

ปี  2558 ปี  2559โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงานเป้าหมาย

ปริมาณ คุณภาพ เวลา

350,000.00                               210,000.00                                  140,000.00                               

50,000.00                                 30,000.00                                    20,000.00                                 

90,000.00                                 

125,000.00                               75,000.00                                    50,000.00                                 

125,000.00                               75,000.00                                    50,000.00                                 
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ผู้รับ ความสอดคล้องตวัช้ีวัด
อื่น ๆ ผดิชอบ แผนยทุธศาสตร์ มทร.ล้านนา 

(ระบุ) ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ปี พ.ศ. 2557 -2561
แผ่นดนิ เงนิรายได้

ปี  2558 ปี  2559โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงานเป้าหมาย

ปริมาณ คุณภาพ เวลา

P 5,000,000 น่าน
1  - ปรับปรุงโรงเรือนเล้ียงเน้ือ-กระบือ พร้อมคอกปฏิบติัการ

(600,000) P 600,000 น่าน
ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 2

2  - ขดุลอกสระกกัเก็บ ขนาดประมาณ 2 ไร่(200,000) P 200,000 ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 2
3  - โรงสูบจ่ายน ้า และระบบทอ่ส่งน ้าแปลงพืชอาหารหยาบ ขนาด 

60 ไร่(1,000,000) P 100,000 น่าน
ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 2

4  - จดัท าประตู ร้ัวกั้นบริเวณฟาร์มเน้ือและแปลงพืชอาหารหยาบ
(800,000) P 800,000 น่าน

ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 2

5  - บอ่หมกัและโรงเรือนเก็บส ารองพืชอาหารหยาบ(600,000) P 600,000 น่าน ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 2
6  - เคร่ืองผสมอาหารผสมเสร็จ (TMR) และอุปกรณ์ประกอบ

(1,200,000) P 1,200,000 น่าน
ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 2

7  - แม่พนัธุ์โคเน้ือ 10 ตวั(600,000) P 600,000 น่าน ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 2
10,000,000

1 โครงการยกระดบัคุณภาพชีวิตชุมชนและภาคอุตสาหกรรม
ประจ าปีงบประมาณ 2560 P 5,285,000      38,180    246,540     4,050,000      649,680   300,600 สถช.

ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 2

2 โครงการพฒันา Project Manager ประจ าปีงบประมาณ 2560 P 500,000    204,520           126,600   168,880 สถช. ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 2
3 การเรียนรู้ในชุมชนเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพบคุลากรของ มทร.ลา้นนา 

ประจ าปีงบประมาณ 2560 P 895,000    749,176      145,824 สถช.
ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 2

4 ส่งเสริมสนบัสนุนการจดัการความรู้ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคลลา้นนา P 870,000 259,722      184,500 150,322     175,834 14,722 2,800 82,100 สถช.

ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 2

5 โครงการวารสารเพ่ือเผยแพร่การน าผลงานทางวิชาการไปใช้
ประโยชน์ P 750,000      36,000        2,700        93,740           52,980       52,980      61,000       102,900    11,700         61,000    200,000    75,000 สถช.

ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 2

6 โครงการส่งเสริมการจดัการศึกษานอกระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ธนาคารอาชีพเพ่ือปวงชน P 1,400,000 30,000 63,700 52,600 630,000 41,100 62,800 118,800 107,500 128,300 30,000 105,200 30,000 สถช.

ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 2

7 ติดตามประเมินผลความส าเร็จศูนยเ์รียนรู้โรงงานตน้แบบ P 50,000        14,300      11,900         11,900    11,900 สถช ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 2
8 พฒันาระบบกลไกการบริการวิชาการของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี

ราชมงคลลา้นนา P 250,000        8,700    167,700             8,700       10,000        5,100    18,700        8,700    13,700     8,700 สถช.
ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 2

2,000,000

1
โครงการสนองงานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ ประจ าปี 2560 P 2,000,000    635,000    202,420      342,220           27,300       45,700      27,300       426,300    27,300       196,860      27,300    15,000    27,300 สถช. ตวัช้ีวดัท่ี 11

2,000,000

800,000.00                                  

1,200,000.00                               

600,000.00                                  

5,000,000.00                               

600,000.00                                  

 - ความร่วมมอืทางวิชาการระหว่างคณะสัตวแพทย์ศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 น่าน เพื่อพัฒนาการผลิตบัณฑติสาขาสัตวแพทย์และถ่ายทอด

เทคโนโลยีการผลิตปศุสัตว์ ณ จังหวัดน่าน

6,202,078                                 1,535,140                                    744,402                                    

600,000.00                                  

200,000.00                                  

100,000.00                                  

1,518,380                           - โครงการบริการวชิาการ

 - โครงการสนองงานอนัเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ประจ าปี 

2560

 - โครงการสนับสนุนกจิกรรมมูลนิธิโครงการหลวงและโรงงาน

แปรรูป
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ผู้รับ ความสอดคล้องตวัช้ีวัด
อื่น ๆ ผดิชอบ แผนยทุธศาสตร์ มทร.ล้านนา 

(ระบุ) ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ปี พ.ศ. 2557 -2561
แผ่นดนิ เงนิรายได้

ปี  2558 ปี  2559โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงานเป้าหมาย

ปริมาณ คุณภาพ เวลา

1
สนบัสนุนการด าเนินงานโรงงานหลวงอาหารส าเร็จรูป ดา้น งาน
วิศวกรรม การศึกษา และพฒันาอาชีพ P 203,180 10,400     10,400     34,680       10,400         31,900     31,900     10,400       10,400  10,400       10,400     31,900  วชัระ  กิตติวรเชฏฐ์

ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 3 , 5

2

โครงการเปิดโลกหอ้งเรียนวิชาชีพในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
 คร้ังท่ี 3 (Food Smart Camp 2560) ณ โรงงานหลวงอาหาร
ส าเร็จรูปท่ี 1 (ฝาง) P 63,000 20,000       43,000       อ.ณฐัธินี  ทรายแกว้

ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 1 ,3,5

3

การพฒันากระบวนการผลิตกาแฟกะลาโครงการหลวง “ศูนยก์าร
เรียนรู้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพ่ือกระบวนการผลิตกาแฟกะลา”

P 566,880 8,000       10,480     68,000       8,000           141,800    8,000       161,800     8,000    98,800       8,000       8,000    38,000  วิศวกรรมศาสตร์
อ.แมน
ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 1 , 3

4
พฒันาศกัยภาพโครงการหลวงและโรงงานหลวงในเขตจงัหวดั
เชียงราย-พะเยา P 566,000 42,500     72,305       42,500         42,500     72,305     42,500       42,500  42,500       42,500     42,500  42,500  วิศวกรรมศาสตร์
เชียงราย

ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 1 ,3

5

โครงการส่งเสริมอตัลกัษณ์ทอ้งถ่ินเพ่ือจดัท าบรรจุภณัฑส์ าหรับ
สินคา้เพ่ือทอ้งถ่ิน (ศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงม่อนเงาะ)

P 300,000 25,000     25,000     25,000       25,000         25,000     25,000     25,000       25,000  25,000       25,000     25,000  25,000  สคล.

ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 1 ,3

6

การจดัการพลงังานไฟฟ้าแบบผสมผสานท่ีทกุคนมีส่วนร่วมใน
พ้ืนท่ีโรงเรียนบา้นโพซอ ต าบลเสาหิน อ าเภอแม่สะเรียง จงัหวดั
แม่ฮ่องสอน P 300,940 12,000     12,000     156,940     18,000         12,000     18,000     12,000       12,000  12,000       12,000     12,000  12,000  วรจกัร์  เมืองใจ

ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 1 ,3

2,000,000

1 การบ ารุงรักษาทวีผลท่ีทกุคนมีส่วนร่วม และการบ ารุงรักษา
เคล่ือนท่ีในพ้ืนท่ีโครงการหลวง P 481,000               21,979        66,981           36,982       36,982      66,981         73,963    36,982         36,982      36,982    36,982    30,006 วธญัญู  วรรณพรหม

ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 3 ,5

2 โครงการท่ีปรึกษางานวิศวกรรมและงานบริการวิชาการในพ้ืนท่ี
โครงการหลวง P 346,560               16,000      16,000        85,000           82,560       16,000      65,000    25,000         16,000      25,000 สามารถ  สาลี

ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 3,5

3 โครงการติดตามผลการด าเนินงานสนองงานโครงการหลวง 
โครงการตามพระราชด าริ และโครงการสู่ชุมชน P 300,000               25,000      25,000        25,000           25,000       25,000      25,000         25,000    25,000         25,000      25,000    25,000    25,000 คณะท างาน สคล.

ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 1 ,3

4  การเสริมสร้างสมรรถนะดา้นการบ ารุงเชิงป้องกนัใหก้บัเจา้หนา้ท่ี
 ชาวบา้น เยาวชน ในพ้ืนท่ีสถานี/ศูนยพ์ฒันาโครงการหลวง 
ประจ าปี ๒๕๖๐ P 384,100                 30,000     164,120    30,000       159,980 

คณะวิศวกรรมศาสตร์
(วธญัญู)

ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 1 ,3

5
โครงการพฒันาผลิตภณัฑไ์มไ้ผบ่นพ้ืนท่ีสูง 188,340               15,695      15,695        15,695           15,695       15,695      15,695         15,695    15,695         15,695      15,695    15,695    15,695 

สถาปัตยกรรมศาสตร์ และ
ศิลปกรรม

ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 1 ,3

6  โครงการพฒันาผลิตภณัฑเ์พ่ือสุขภาพจากผงสกดัเศษฟักทองตดั
แต่ง (ศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงม่อนเงาะ) 300,000               25,000      25,000        25,000           25,000       25,000      25,000         25,000    25,000         25,000      25,000    25,000    25,000 ดร.ชินานาฎ  วิทยาประภากร

ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 1 ,3 

P 12,000,000     วิศวกรรมศาสตร์
ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 1 ,3 

P 10,000,000     มทร.ลา้นนา/คณะ/พ้ืนท่ี
ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 5

 - โครงการจดัการศึกษาด้านซ่อมบ ารุงอากาศยานตามมาตรฐาน

 EASA

 - โครงการพฒันาศักยภาพเคร่ือข่ายอุดมศึกษาพีเ่ลีย้ง

 - โครงการปฏิบัติการซ่อมบ ารุงและวางแผนซ่อมบ ารุงเคลื่อนที่

โครงการหลวง

หนา้ที ่7 จาก 21



ผู้รับ ความสอดคล้องตวัช้ีวัด
อื่น ๆ ผดิชอบ แผนยทุธศาสตร์ มทร.ล้านนา 

(ระบุ) ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ปี พ.ศ. 2557 -2561
แผ่นดนิ เงนิรายได้

ปี  2558 ปี  2559โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงานเป้าหมาย

ปริมาณ คุณภาพ เวลา

P 2,000,000       สวพ./คณะ
ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 2

30,000      พิษณุโลก
ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 2

200,000    น่าน
ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 2โครงการบริการวชิาการ

โครงการบริการวชิาการ

 - โครงการถ่ายทอดผลงานวจิยัสู่ภาคประชาชนด้าน

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ผลผลติ  :  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตัวช้ีวดัระดบัผลผลติ
เชิงปริมาณ  :  
 - จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษา คน 4,500
 - จ านวนนกัศึกษาท่ีเขา้ใหม่ คน 4,500
 - จ านวนนกัศึกษาท่ีคงอยู่ คน 19,500
เชิงคุณภาพ  :  
 - ผูส้ าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลกัสูตร ร้อยละ 95
เชิงเวลา  :  

 - ผูส้ าเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลกัสูตรภายในระยะเวลาท่ีก าหนดร้อยละ 80
เชิงต้นทุน  :  

 - ค่าใชจ่้ายการผลิตตามงบประมาณท่ีไดรั้บจดัสรร ลา้นบาท

ผู้รับ ความสอดคล้องตัวช้ีวดั
อืน่ ๆ ผิดชอบ แผนยุทธศาสตร์ มทร.ล้านนา 

(ระบุ) ตค. พย. ธค. มค. กพ. มคี. เมย. พค. มยิ. กค. สค. กย. ปี พ.ศ. 2557 -2561
งบด าเนนิงาน 134,829,300                  152,471,851     
 - ค่าตอบแทน 14,364,200                    39,348,438       ยทุธศาสตร์ ท่ี 4

ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติังานใหร้าชการ P 14,364,200                    39,348,438       ยทุธศาสตร์ ท่ี 4
 - ค่าใช้สอย 48,949,500                    46,372,379       ยทุธศาสตร์ ท่ี 4

ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าท่ีเช่าและยานพาหนะ P 13,820,500                    ยทุธศาสตร์ ท่ี 4
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง P 940,000                         ยทุธศาสตร์ ท่ี 4
ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ P 1,250,000                      ยทุธศาสตร์ ท่ี 4
ค่าจา้งเหมาบริการ P 32,939,000                    ยทุธศาสตร์ ท่ี 4

 - ค่าวสัดุ 44,571,500                    14,507,156       ยทุธศาสตร์ ท่ี 4
วสัดุส านกังาน P 6,532,900                      ยทุธศาสตร์ ท่ี 4
วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน P 2,550,000                      ยทุธศาสตร์ ท่ี 4
วสัดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ P 50,000                           ยทุธศาสตร์ ท่ี 4
วสัดุการศึกษา P 25,138,300                    ยทุธศาสตร์ ท่ี 4
วสัดุหนงัสือและวารสารต ารา P 11,450,300                    ยทุธศาสตร์ ท่ี 4
วสัดุการเกษตร P 150,000                         ยทุธศาสตร์ ท่ี 4

 - ค่าสาธารณูปโภค 26,944,100                    52,243,878       ยทุธศาสตร์ ท่ี 4
1 ค่าโทรศพัท์ P 572,500                         819,800            ยทุธศาสตร์ ท่ี 4
2 ค่าไฟฟ้ารวม P 19,537,300                    43,117,278       ยทุธศาสตร์ ท่ี 4

ค่าไฟฟ้าเชียงราย P 1,762,100                      2,700,000         เชียงราย ยทุธศาสตร์ ท่ี 4
ค่าไฟฟ้าตาก P 3,474,000                      5,940,000         ตาก ยทุธศาสตร์ ท่ี 4
ค่าไฟฟ้าน่าน P 1,378,800                      1,627,190         น่าน ยทุธศาสตร์ ท่ี 4
ค่าไฟฟ้าพิษณุโลก P 1,735,100                      1,735,400         พิษณุโลก ยทุธศาสตร์ ท่ี 4

แผนปฏบัิติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา

โครงการ/กิจกรรม
ปริมาณ คุณภาพ เวลา แผ่นดนิ เงนิรายได้

668,497,600      

ปี  2560
เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาด าเนนิงาน(แผ่นดนิ)

ปี  2559
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ผู้รับ ความสอดคล้องตัวช้ีวดั
อืน่ ๆ ผิดชอบ แผนยุทธศาสตร์ มทร.ล้านนา 

(ระบุ) ตค. พย. ธค. มค. กพ. มคี. เมย. พค. มยิ. กค. สค. กย. ปี พ.ศ. 2557 -2561
โครงการ/กิจกรรม

ปริมาณ คุณภาพ เวลา แผ่นดนิ เงนิรายได้
ปี  2560

เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาด าเนนิงาน(แผ่นดนิ)
ปี  2559

ค่าไฟฟ้าล าปาง P 1,780,100                      2,249,188         ล าปาง ยทุธศาสตร์ ท่ี 4
ค่าไฟฟ้า สวก. P 862,900                         1,537,100         สวก. ยทุธศาสตร์ ท่ี 4
ค่าไฟฟ้าส่วนกลาง P 8,544,300                      13,328,400       ส่วนกลาง ยทุธศาสตร์ ท่ี 4
ค่าบริหารจัดการพลังงานรวม P 14,000,000       มทร.ลา้นนา ยทุธศาสตร์ ท่ี 4
ค่าบริหารจดัการพลงังานเชียงราย P 1,249,900         มทร.ลา้นนา ยทุธศาสตร์ ท่ี 4
ค่าบริหารจดัการพลงังานตาก P 2,319,700         มทร.ลา้นนา ยทุธศาสตร์ ท่ี 4
ค่าบริหารจดัการพลงังานเชียงน่าน P 1,279,900         มทร.ลา้นนา ยทุธศาสตร์ ท่ี 4
ค่าบริหารจดัการพลงังานพิษณุโลก P 1,646,900         มทร.ลา้นนา ยทุธศาสตร์ ท่ี 4
ค่าบริหารจดัการพลงังานล าปาง P 1,943,700         มทร.ลา้นนา ยทุธศาสตร์ ท่ี 4
ค่าบริหารจดัการพลงังานส่วนกลาง P 5,559,900         มทร.ลา้นนา ยทุธศาสตร์ ท่ี 4

3 ค่าน ้าประปา P 634,300                         2,951,800         มทร.ลา้นนา ยทุธศาสตร์ ท่ี 4
4 ค่าเช่าวงจรเช่ือมต่อโครงข่ายระบบส่ือสารเทคโนโลยี

สารสนเทศและอินเตอร์เนต
P

6,200,000                      4,800,000         มทร.ลา้นนา
ยทุธศาสตร์ ท่ี 4

5 ค่าไปรษณีย์ P 555,000            มทร.ลา้นนา ยทุธศาสตร์ ท่ี 4
งบลงทุน 436,668,300                  
ค่าครุภณัฑ์ 106,352,500                  1,190,500         

1 ครุภณัฑชุ์ดปฏิบติัการผลิตเช้ือเพลิงไบโอดีเซล ต าบลฝายแกว้ 
อ าเภอภูเพียง จงัหวดัน่าน 1 ชุด

P
850,000                         น่าน

ยทุธศาสตร์ ท่ี 4

2 ครุภณัฑชุ์ดวิเคราะห์สภาพเคร่ืองยนต ์ ต  าบลบา้นกร่าง อ าเภอ
เมืองพิษณุโลก จงัหวดัพิษณุโลก 1 ชุด

P
980,000                         พิษณุโลก

ยทุธศาสตร์ ท่ี 4

3 ครุภณัฑห์อ้งปฏิบติัการฝึกปฏิบติัสอน ต าบลชา้งเผือก อ าเภอ
เมืองเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ 1 ชุด

P
800,000                         วิศวกรรมฯ

ยทุธศาสตร์ ท่ี 4

4 ครุภณัฑส์ าหรับผลิตส่ือการเรียนการสอน ต าบลชา้งเผือก 
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ 1 ชุด

P
800,000                         วิศวกรรมฯ

ยทุธศาสตร์ ท่ี 4

5 ครุภณัฑห์อ้งเรียนอจัฉริยะ ต  าบลชา้งเผือก อ าเภอเมืองเชียงใหม่
 จงัหวดัเชียงใหม่ 1 ชุด

P
950,000                         วิศวกรรมฯ

ยทุธศาสตร์ ท่ี 4

6 ครุภณัฑชุ์ดฝึกเคร่ืองยนตดี์เซล  ต  าบลบา้นกร่าง อ าเภอเมือง
พิษณุโลก จงัหวดัพิษณุโลก 1 ชุด

P
980,000                         พิษณุโลก

ยทุธศาสตร์ ท่ี 4

7 ครุภณัฑชุ์ดสาธิตเตาความร้อนพลงังานชีวมวล ต าบลฝายแกว้ 
อ าเภอภูเพียง จงัหวดัน่าน 1 ชุด

P
850,000                         น่าน

ยทุธศาสตร์ ท่ี 4

8
ครุภณัฑก์ารเรียนการสอนในกลุ่มวิชาศิลปะภาพพิมพ ์ต  าบล
ชา้งเผือก อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ 1 ชุด

P

700,000                         ศิลปกรรมฯ
ยทุธศาสตร์ ท่ี 4

9 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผล แบบท่ี 1ต าบลพิชยั 
อ  าเภอเมืองล าปาง จงัหวดัล าปาง 12 ชุด

P
264,000                         สวก.

ยทุธศาสตร์ ท่ี 4

10 ครุภณัฑส์ าหรับผลิตเห็ด ต  าบลพิชยั อ  าเภอเมืองล าปาง จงัหวดั
ล าปาง 1 ชุด

P
108,000                         สวก.

ยทุธศาสตร์ ท่ี 4
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ผู้รับ ความสอดคล้องตัวช้ีวดั
อืน่ ๆ ผิดชอบ แผนยุทธศาสตร์ มทร.ล้านนา 

(ระบุ) ตค. พย. ธค. มค. กพ. มคี. เมย. พค. มยิ. กค. สค. กย. ปี พ.ศ. 2557 -2561
โครงการ/กิจกรรม

ปริมาณ คุณภาพ เวลา แผ่นดนิ เงนิรายได้
ปี  2560

เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาด าเนนิงาน(แผ่นดนิ)
ปี  2559

11 ครุภณัฑห์อ้งปฏิบติัการปฐพีวิทยา ต  าบลพิชยั อ  าเภอเมือง
ล าปาง จงัหวดัล าปาง 1 ชุด

P
903,000                         ล าปาง

ยทุธศาสตร์ ท่ี 4

12 ครุภณัฑห์อ้งปฏิบติัการขยายพนัธุ์พืช  ต  าบลฝายแกว้ อ าเภอภู
เพียง จงัหวดัน่าน 1 ชุด

P
915,000                         น่าน

ยทุธศาสตร์ ท่ี 4

13 ครุภณัฑป์ระจ าอาคารปฏิบติัการเช่ือมและโลหะแผ่น ต  าบลป่า
ป้อง อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ 1 ชุด

P
520,000                         วิทยาลยัฯ

ยทุธศาสตร์ ท่ี 4

14 ครุภณัฑห์อ้งปฏิบติัการปฐพีวิทยา ต  าบลบา้นกร่าง อ าเภอเมือง
พิษณุโลก จงัหวดัพิษณุโลก 1 ชุด

P
903,000                         พิษณุโลก

ยทุธศาสตร์ ท่ี 4

15 ครุภณัฑห์อ้งปฏิบติัการพืชศาสตร์  ต  าบลฝายแกว้ อ าเภอภูเพียง
 จงัหวดัน่าน 1 ชุด

P
475,000                         น่าน

ยทุธศาสตร์ ท่ี 4

16 โคนมทดแทน  ต  าบลพิชยั อ  าเภอเมืองล าปาง จงัหวดัล าปาง 20
 ตวั

P
200,000                         ล าปาง

ยทุธศาสตร์ ท่ี 4

17 ครุภณัฑห์อ้งปฏิบติัการเหมืองแร่ ต  าบลชา้งเผือก อ าเภอเมือง
เชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ 1 ชุด

P
2,285,000                      วิศวกรรมฯ

ยทุธศาสตร์ ท่ี 4

18
ครุภณัฑพ้ื์นฐานวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้มน ้าดี น ้าเสีย ขยะ ต าบล
ชา้งเผือก อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ 1 ชุด

P

2,350,000                      วิศวกรรมฯ
ยทุธศาสตร์ ท่ี 4

19 ครุภณัฑห์อ้งปฏิบติัการเซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ ต  าบลไม้
งาม อ าเภอเมืองตาก จงัหวดัตาก 1 ชุด

P
2,000,000                      ตาก

ยทุธศาสตร์ ท่ี 4

20 ครุภณัฑห์อ้งปฏิบติัการเคร่ืองจกัรกลเกษตร ต าบลบา้นกร่าง 
อ าเภอเมืองพิษณุโลก จงัหวดัพิษณุโลก 1 ชุด

P
1,981,200                      พิษณุโลก

ยทุธศาสตร์ ท่ี 4

21 ครุภณัฑห์อ้งปฏิบติัการพ้ืนฐานเกษตรและอิเล็กทรอนิกส์ 
ต  าบลพิชยั อ  าเภอเมืองล าปาง จงัหวดัล าปาง 1 ชุด

P
2,500,000                      ล าปาง

ยทุธศาสตร์ ท่ี 4

22 ครุภณัฑห์อ้งปฏิบติัการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ต  าบลชา้งเผือก 
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ 1 ชุด

P
2,400,000                      วิศวกรรมฯ

ยทุธศาสตร์ ท่ี 4

23 ครุภณัฑชุ์ดปฏิบติัการวิจยัระดบับณัฑิตศึกษา ต  าบลชา้งเผือก 
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ 1 ชุด

P
2,928,000                      

วิศวกรรมฯ ยทุธศาสตร์ ท่ี 4

24 ครุภณัฑห์อ้งปฏิบติัการปฐพีกลศาสตร์ ต  าบลทรายขาว อ าเภอ
พาน จงัหวดัเชียงราย 1 ชุด

P
3,000,000                      

เชียงราย ยทุธศาสตร์ ท่ี 4

25 ครุภณัฑห์อ้งปฏิบติัการวดัและตรวจสอบงานเช่ือม ต าบลไม้
งาม อ าเภอเมืองตาก จงัหวดัตาก 1 ชุด

P
2,500,000                      ตาก

ยทุธศาสตร์ ท่ี 4

26 ครุภณัฑห์อ้งปฏิบติัการเคร่ืองประดบั ต  าบลชา้งเผือก อ าเภอ
เมืองเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ 1 ชุด

P
2,348,500                      ศิลปกรรมฯ

ยทุธศาสตร์ ท่ี 4

27 ครุภณัฑห์อ้งปฏิบติัการกลางควบคุมการผลิตส่ือรายการ
โทรทศันเ์พ่ือการศึกษา ต  าบลชา้งเผือก อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
จงัหวดัเชียงใหม่ 1 ชุด

P

1,500,000                      ศิลปกรรมฯ
ยทุธศาสตร์ ท่ี 4
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ผู้รับ ความสอดคล้องตัวช้ีวดั
อืน่ ๆ ผิดชอบ แผนยุทธศาสตร์ มทร.ล้านนา 

(ระบุ) ตค. พย. ธค. มค. กพ. มคี. เมย. พค. มยิ. กค. สค. กย. ปี พ.ศ. 2557 -2561
โครงการ/กิจกรรม

ปริมาณ คุณภาพ เวลา แผ่นดนิ เงนิรายได้
ปี  2560

เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาด าเนนิงาน(แผ่นดนิ)
ปี  2559

28 เคร่ืองวิเคราะห์วงจรข่าย ต  าบลชา้งเผือก อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
จงัหวดัเชียงใหม่ 1 ชุด

P
4,600,000                      วิศวกรรมฯ

ยทุธศาสตร์ ท่ี 4

29 ครุภณัฑห์อ้งปฏิบติัการวิชาชีพการเขียนแบบและออกแบบ
ช้ินส่วนทางกล     ต  าบลชา้งเผือก อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จงัหวดั
เชียงใหม่ 1 ชุด

P

2,500,000                      
วิศวกรรมฯ ยทุธศาสตร์ ท่ี 4

30 ครุภณัฑชุ์ดเคร่ืองมือหอ้งปฏิบติัการวิศวกรรมโยธา ต  าบลไม้
งาม อ าเภอเมืองตาก จงัหวดัตาก 1 ชุด

P
2,500,000                      

ตาก ยทุธศาสตร์ ท่ี 4

31
ครุภณัฑป์ฏิบติัการวงจรดิจิตอลและไมโครโปรคอนโทรลเลอร์
 ต  าบลทรายขาว อ าเภอพาน จงัหวดัเชียงราย 1 ชุด

P

2,500,000                      
เชียงราย ยทุธศาสตร์ ท่ี 4

32
ครุภณัฑห์อ้งปฏิบติัการประจ าสาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม
 ต าบลชา้งเผือก อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ 1 ชุด

P

4,750,000                      
ศิลปกรรมฯ ยทุธศาสตร์ ท่ี 4

33
ครุภณัฑห์อ้งปฏิบติัการสร้างแบบตดัและผลิตตน้แบบแฟชัน่ 
ต  าบลชา้งเผือก อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ 1 ชุด

P

1,423,200                      
ศิลปกรรมฯ ยทุธศาสตร์ ท่ี 4

34 ครุภณัฑห์อ้งปฏิบติัการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานอาหาร 
ต าบลพิชยั อ  าเภอเมืองล าปาง จงัหวดัล าปาง 1 ชุด

P
1,758,000                      

สวก. ยทุธศาสตร์ ท่ี 4

35 ครุภณัฑห์อ้งปฏิบติัการวิศวกรรมกระบวนการอาหาร ต าบลป่า
ป้อง อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ 1 ชุด

P
3,000,000                      

วิทยาลยัฯ ยทุธศาสตร์ ท่ี 4

36
ครุภณัฑป์ระกอบอาคารเรียนรวมคณะวิศวกรรมศาสตร์ ต  าบล
ชา้งเผือก อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ 1 ชุด

P

17,890,600                    
เชียงใหม่ ยทุธศาสตร์ ท่ี 4

37 ครุภณัฑห์อ้งปฏิบติัการขยายพนัธุ์พืช ต  าบลบา้นกร่าง อ าเภอ
เมืองพิษณุโลก จงัหวดัพิษณุโลก 1 ชุด

P
1,177,000                      

พิษณุโลก ยทุธศาสตร์ ท่ี 4

38 ครุภณัฑห์อ้งปฏิบติัการโภชนศาสตร์สตัว ์ต  าบลพิชยั อ  าเภอ
เมืองล าปาง จงัหวดัล าปาง 1 ชุด

P
1,396,000                      

ล าปาง ยทุธศาสตร์ ท่ี 4

39 ครุภณัฑห์อ้งปฏิบติัการขยายพนัธุ์พืช ต  าบลพิชยั อ  าเภอเมือง
ล าปาง จงัหวดัล าปาง 1 ชุด

P
1,177,000                      

ล าปาง ยทุธศาสตร์ ท่ี 4

40 ครุภณัฑห์อ้งปฏิบติัการระบบฐานขอ้มูล ต  าบลไมง้าม อ าเภอ
เมืองตาก จงัหวดัตาก 1 ชุด

P
1,500,000                      

ตาก ยทุธศาสตร์ ท่ี 4

41 ครุภณัฑห์อ้งปฏิบติัการวิศวกรรมไฟฟ้า ต  าบลชา้งเผือก อ าเภอ
เมืองเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ 1 ชุด

P
6,000,000                      

วิศวกรรมฯ ยทุธศาสตร์ ท่ี 4

42 ครุภณัฑชุ์ดวิเคราะห์การเผาไหมภ้ายในเคร่ืองยนต ์ต  าบล
ชา้งเผือก อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ 1 ชุด

P
3,520,000                      

วิศวกรรมฯ ยทุธศาสตร์ ท่ี 4

43 ครุภณัฑห์อ้งปฏิบติัการคณิตศาสตร์และสถิติ ต  าบลชา้งเผือก 
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ 1 ชุด

P
5,600,000                      

วิทยาศาสตร์ฯ ยทุธศาสตร์ ท่ี 4
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ผู้รับ ความสอดคล้องตัวช้ีวดั
อืน่ ๆ ผิดชอบ แผนยุทธศาสตร์ มทร.ล้านนา 

(ระบุ) ตค. พย. ธค. มค. กพ. มคี. เมย. พค. มยิ. กค. สค. กย. ปี พ.ศ. 2557 -2561
โครงการ/กิจกรรม

ปริมาณ คุณภาพ เวลา แผ่นดนิ เงนิรายได้
ปี  2560

เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาด าเนนิงาน(แผ่นดนิ)
ปี  2559

44 ครุภณัฑป์ระกอบอาคารเรียนรวมและปฏิบติัการพร้อมครุภณัฑ์
 ต  าบลทรายขาว อ าเภอพาน จงัหวดัเชียงราย 1 ชุด

P
4,820,000                      

เชียงราย ยทุธศาสตร์ ท่ี 4

45
ครุภณัฑป์ระกอบอาคารเรียนรวมภูมิปัญญาลา้นนา ต าบล
ชา้งเผือก อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ 1 ชุด

P

3,250,000                      
เชียงใหม่ ยทุธศาสตร์ ท่ี 4

P
ที่ดนิและส่ิงก่อสร้าง                   330,315,800 18,412,000       

109,790,000                  
1 ปรับปรุงและพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน ต าบลชา้งเผือก อ าเภอ

เมืองเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ 1 รายการ
P 8,000,000                      

เชียงใหม่ ยทุธศาสตร์ ท่ี 4

2 ปรับปรุงร้ัว หอ้งน ้าและภูมิทศัน ์ต  าบลพิชยั อ  าเภอเมืองล าปาง 
จงัหวดัล าปาง 1 รายการ

P 5,000,000                      
ล าปาง ยทุธศาสตร์ ท่ี 4

3 ปรับปรุงระบบโทรศพัทภ์ายในสถาบนัวิจยัเกษตร ต าบลพิชยั 
อ  าเภอเมืองล าปาง จงัหวดัล าปาง 1 รายการ

P 1,290,000                      
สถาบนัวิจยัเกษตร ยทุธศาสตร์ ท่ี 4

4 ปรับปรุงอาคารสาขาพืชศาสตร์  ต  าบลฝายแกว้ อ าเภอภูเพียง 
จงัหวดัน่าน 1 รายการ

P 4,240,000                      
น่าน ยทุธศาสตร์ ท่ี 4

5 ปรับปรุงลิฟทอ์าคารบริหารธุรกิจ ต  าบลชา้งเผือก อ าเภอเมือง
เชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ 1 รายการ

P 1,860,000                      
เชียงใหม่ ยทุธศาสตร์ ท่ี 4

6 ปรับปรุงอาคารปฏิบติัการโลหะแผ่น ต  าบลไมง้าม อ าเภอเมือง
ตาก จงัหวดัตาก 1 รายการ

P 5,000,000                      
ตาก ยทุธศาสตร์ ท่ี 4

7 ปรับปรุงโรงฝึกงานเป็นหอ้งปฏิบติัการออกแบบเขียนแบบ
สถาปัตยกรรม ต าบลชา้งเผือก อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จงัหวดั
เชียงใหม่ 1 รายการ

P 4,000,000                      
เชียงใหม่ ยทุธศาสตร์ ท่ี 4

8 ปรับปรุงระบบส ารองน ้า ต  าบลชา้งเผือก อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
จงัหวดัเชียงใหม่ 1 รายการ

P 2,600,000                      
เชียงใหม่ ยทุธศาสตร์ ท่ี 4

9
ปรับปรุงหอ้งปฏิบติัการทางสถาปัตยกรรมเพ่ือส่ิงแวดลอ้ม
และการออกแบบสภาวะแวดลอ้มท่ีย ัง่ยนื ต  าบลชา้งเผือก 
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ 1 รายการ

P 1,000,000                      

เชียงใหม่ ยทุธศาสตร์ ท่ี 4

10 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง 22 KV ต าบลบา้นกร่าง อ าเภอ
เมืองพิษณุโลก จงัหวดัพิษณุโลก 1 รายการ

P 1,000,000                      
พิษณุโลก ยทุธศาสตร์ ท่ี 4

11 ปรับปรุงอาคารศึกษาทัว่ไป ต าบลชา้งเผือก อ าเภอเมือง
เชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ 1 รายการ

P 25,000,000                    
เชียงใหม่ ยทุธศาสตร์ ท่ี 4

12 ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบติัการวิศวกรรมอุตสาหการและ
วิศวกรรมไฟฟ้า ต  าบลชา้งเผือก อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จงัหวดั
เชียงใหม่ 1 รายการ

P 17,000,000                    
เชียงใหม่ ยทุธศาสตร์ ท่ี 4

ส่ิงก่อสร้างไม่ผูกพัน 1 ปี
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ผู้รับ ความสอดคล้องตัวช้ีวดั
อืน่ ๆ ผิดชอบ แผนยุทธศาสตร์ มทร.ล้านนา 

(ระบุ) ตค. พย. ธค. มค. กพ. มคี. เมย. พค. มยิ. กค. สค. กย. ปี พ.ศ. 2557 -2561
โครงการ/กิจกรรม

ปริมาณ คุณภาพ เวลา แผ่นดนิ เงนิรายได้
ปี  2560

เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาด าเนนิงาน(แผ่นดนิ)
ปี  2559

13 ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ต าบลบา้นหลวง อ าเภอจอมทอง
 จงัหวดัเชียงใหม่ 1 รายการ

P 12,000,000                    
เชียงใหม่ ยทุธศาสตร์ ท่ี 4

14 ปรับปรุงอาคารเรียนคณะบริหารธุรกิจ ต  าบลทรายขาว อ าเภอ
พาน จงัหวดัเชียงราย 1 รายการ

P 10,000,000                    
เชียงราย ยทุธศาสตร์ ท่ี 4

15 ปรับปรุงอาคารวิทยบริการและหอสมุด ต  าบลชา้งเผือก อ าเภอ
เมืองเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ 1 รายการ

P 11,800,000                    
เชียงใหม่ ยทุธศาสตร์ ท่ี 4

220,525,800                  ยทุธศาสตร์ ท่ี 4
1 อาคารเรียนรวมและปฏิบติัการพร้อมครุภณัฑ ์ และอาคาร

ประกอบ 1 รายการ
P

38,670,500                    
เชียงใหม่ ยทุธศาสตร์ ท่ี 4

2 อาคารเรียนรวมคณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 หลงั P 16,528,000                    เชียงใหม่ ยทุธศาสตร์ ท่ี 4
3 อาคารปฏิบติัการความเช่ียวชาญเกษตรปลอดภยั ต  าบลบา้น

กร่าง อ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก 1 หลงั
P 26,967,100                    

พิษณุโลก ยทุธศาสตร์ ท่ี 4

4 อาคารเรียนและปฏิบติัการเกษตรชีวภาพ ต าบลฝายแกว้ อ าเภอ
ภูเพียง จงัหวดัน่าน 1 หลงั

P 19,716,300                    
น่าน ยทุธศาสตร์ ท่ี 4

5 อาคารเอนกประสงคแ์ละศูนยกี์ฬา ต  าบลไมง้าม อ าเภอเมือง 
จงัหวดัตาก 1 รายการ

P
25,951,100                    

ตาก ยทุธศาสตร์ ท่ี 4

6 สนามกีฬาและศูนยพ์ฒันาสุขภาพ ต าบลป่าป้อง อ าเภอดอย
สะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ 1 รายการ

P 33,028,800                    
เชียงใหม่ ยทุธศาสตร์ ท่ี 4

7
อาคารเรียนรวมและปฏิบติัการพ้ืนฐานและอาคารประกอบ  
ต  าบลป่าป้อง อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ 1 รายการ

P

59,664,000                    
เชียงใหม่ ยทุธศาสตร์ ท่ี 4

8   สมทบ อาคารเรียนรวมและศูนยพ์ฒันาอนุรักษภู์มิปัญญา
ลา้นนาพร้อมอาคารประกอบ

11,500,000       เชียงใหม่ ยทุธศาสตร์ ท่ี 4

9 สมทบ อาคารเรียนรวมคณะวิศวกรรมศาสตร์ 6,912,000         คณะวิศวกรรมศาสตร์ ยทุธศาสตร์ ท่ี 4
งบเงนิอุดหนุน                     24,000,000 1,822,800         

1  เงินอุดหนุนทนุผลิตและพฒันาบคุลากรระดบัปริญญาโท-เอก 
ในและต่างประเทศ

P 24,000,000                    
มทร.ลา้นนา

ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี  3 

ค่าใชจ่้ายทนุการศึกษานกัเรียนทนุพระราชทานฯ A 1,522,800         
โครงการพฒันาการเรียนรู้เชิงปฏิบติัการดา้นวิทยาศาสตร์ 300,000            

งบรายจ่ายอืน่ 73,000,000                    74,781,561       

P 28,000,000                    
1 โครงการส่งเสริมการแข่งขันทกัษะความเป็นเลศิทางวชิาการรวม 2,100,000                      

โครงการส่งเสริมการแข่งขนัทกัษะความเป็นเลิศทางวิชาการ
P

200,000                  
วทิยาลัยฯ ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 1,2,3 

โครงการส่งเสริมการแข่งขนัทกัษะความเป็นเลิศทางวิชาการ
P

1,200,000                
คณะวศิวฯ ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 1,2,3 

โครงการส่งเสริมการแข่งขนัทกัษะความเป็นเลิศทางวิชาการ
P

500,000                  
คณะศิลปกรรมฯ ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 1,2,3 

ส่ิงก่อสร้างผูกพันเดมิ

 - โครงการพัฒนาการจัดการศึกษา
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ผู้รับ ความสอดคล้องตัวช้ีวดั
อืน่ ๆ ผิดชอบ แผนยุทธศาสตร์ มทร.ล้านนา 

(ระบุ) ตค. พย. ธค. มค. กพ. มคี. เมย. พค. มยิ. กค. สค. กย. ปี พ.ศ. 2557 -2561
โครงการ/กิจกรรม

ปริมาณ คุณภาพ เวลา แผ่นดนิ เงนิรายได้
ปี  2560

เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาด าเนนิงาน(แผ่นดนิ)
ปี  2559

โครงการส่งเสริมการแข่งขนัทกัษะความเป็นเลิศทางวิชาการ
P

200,000                  
คณะวทิยาศาสตร์ฯ ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 1,2,3 

กิจกรรมตรวจประเมนิคุณภาพการศึกษา 1,243,100              

โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาศาสตร์ฯ 540,000                  วทิยาศาสตร์ฯ ตวัช้ีวดัท่ี 22

โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วิศวกรรมศาสตร์ 567,700                  วศิวกรรมศาสตร์ ตวัช้ีวดัท่ี 22

โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลยัฯ 135,400                  วทิยาลัยฯ ตวัช้ีวดัท่ี 22

3 โครงการพัฒนาหลักสูตรวศิวกรรมฯ 1,424,185                      
คณะวศิวฯ ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 1,3 

4 โครงการสนบัสนุนการวจิัย มทร.ล้านนา 3,757,270                      
โครงการพฒันากลุ่มวิจยัเพ่ือสวนนวตักรรม (Innovation Park) มทร.ลา้นนา ตงัช้ีวดัท่ี  7

โครงการจดัท าวารสารเทคโนโลยีและนวตักรรม 427,600                         สวพ./คณะ/พ้ืนท่ี ตงัช้ีวดัท่ี  7
การพฒันาโปรแกรมระบบกลไกบริหารจดัการฐานขอ้มูลดา้นงานวิจยั 
เพ่ือสนบัสนุนพนัธกิจดา้นวิจยัและงานสร้างสรรค์

132,000                         สวพ./คณะ/พ้ืนท่ี
ตงัช้ีวดัท่ี  7

โครงการพฒันาศกัยภาพนกัวิจยั มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
ลา้นนา

724,370                         สวพ./คณะ/พ้ืนท่ี
ตงัช้ีวดัท่ี  7

โครงการการพฒันาศกัยภาพงานวิจยัและการภ่ายทอดเทคโนโลยีสู่
ภาคอุตสาหกรรมและชุมชน

209,000                         สวพ./คณะ/พ้ืนท่ี
ตงัช้ีวดัท่ี  7

การเผยแพร่ผลงานวิชาการ ดา้นงานวิจยั ส่ิงประดิษฐ ์และนวตักรรม  
ในเวทีนานาชาติ

มทร.ลา้นนา
ตงัช้ีวดัท่ี  7

งานประชุมวิชาการ 9 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ประจ าปี 2560
493,600                         สวพ./คณะ/พ้ืนท่ี

ตงัช้ีวดัท่ี  7
การเผยแพร่ผลงานวิจยัในรูปแบบของนิทรรศการในงานมหกรรม
งานวิจยัแห่งชาติ 2560

235,000                         สวพ./คณะ/พ้ืนท่ี
ตงัช้ีวดัท่ี  7

โครงการพฒันากลไกการบริหารงานวิจยัและการประเมินผลผลิต
งานวิจยัสู่การใชป้ระโยชน์

110,700                         สวพ./คณะ/พ้ืนท่ี
ตงัช้ีวดัท่ี  7

โครงการสนบัสนุนสร้างแรงจูงใจแก่นกัวิจยัในการผลิตบทความ
ตีพิมพใ์นระดบัชาติ นานาชาติและงานสร้างสรรค ์ประจ าปีงบประมาณ
 2560

1,425,000                      
สวพ./คณะ/พ้ืนท่ี

ตงัช้ีวดัท่ี  7

5 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษา 19,475,445                    

โครงการพฒันาศกัยภาพดา้นภาษา มทร.ลา้นนา/ศูนยภ์าษา
ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 1,3 

โครงการ Digital Startup มทร.ลา้นนา ตงัช้ีวดัท่ี 1

โครงการพฒันาวฒันธรรมองคก์ร มทร.ลา้นนา/ทกุหน่วยงาน ตงัช้ีวดัท่ี  19

40,000,000                    

มทร.ลา้นนา

1 โครงการ Food Innopolis มทรลา้นนา/คณะ
ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 1 , 3 ,5

 - โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ผู้รับ ความสอดคล้องตัวช้ีวดั
อืน่ ๆ ผิดชอบ แผนยุทธศาสตร์ มทร.ล้านนา 

(ระบุ) ตค. พย. ธค. มค. กพ. มคี. เมย. พค. มยิ. กค. สค. กย. ปี พ.ศ. 2557 -2561
โครงการ/กิจกรรม

ปริมาณ คุณภาพ เวลา แผ่นดนิ เงนิรายได้
ปี  2560

เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาด าเนนิงาน(แผ่นดนิ)
ปี  2559

2 โครงการ พฒันาทกัษะการเรียนรู้แบบ CDIO สวส./คณะ/พ้ืนท่ี ตวัช้ีวดัท่ี 1

3
โครงการศูนย ์COE การประยคุตใ์ชง้านไฟฟ้าแรงสูง พลาสม่า
และนาโนบบัเบิลเพ่ือการเกษตร

คณะวิศวฯ
ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 2

4

โครงการทบทวนแผนยทุธศาสตร์ มทร.ลา้นนา ระยะ 5ปี 
ระยะท่ี3

มทร.ลา้นนา
ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 4

5 โครงการจดัตั้งวิทยาลยันานาชาติ มทร.ลา้นนา ตวัช้ีวดัท่ี 2

6 โครงการจดัตั้งบณัฑิตวิทยาลยั มทร.ลา้นนา ตวัช้ีวดัท่ี 4

7
โครงการ Student Care Center, Education Library Center และ
 Student Affair

มทร.ลา้นนา
ตวัช้ีวดัท่ี 12

8 โครงการพฒันาบทบาทขององคก์ารนกัศึกษา มทร.ลา้นนา ตวัช้ีวดัท่ี 13

9
โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างศิษยเ์ก่า ศิษย์
ปัจจุบนั

มทร.ลา้นนา
ตวัช้ีวดัท่ี 14

10 โครงการพฒันาระบบ ICDL + ERP มทร.ลา้นนา

5,000,000                      

1
 โครงการสนบัสนุนการจดัท ามาตรฐาน GMP ส าหรับโรงงานแปรรูป
ชา มูลนิธิโครงการหลวง

p 250,000                         
15,000   15,000      35,000      25,000   15,000   25,000   15,000   25,000   25,000   15000 25000 15000 อ.ณฐัธินี  ทรายแกว้

ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 1 , 3 ,5

2
 โครงการสร้างฐานองคค์วามรู้ดา้นการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
บนพ้ืนท่ีโครงการหลวง

p 230,000                         
15,000   35,000      15,000      20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   15000 15000 15000 อ.ณฐัธินี  ทรายแกว้

ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 1,3

3
 โครงการสนบัสนุนดา้นการศึกษาและส่งเสริมอาชีพท่ีเล้ียงตนเองได ้
พ้ืนท่ีเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน

p 228,800                         
15880 50880 15880 15880 50880 15880 15880 15880 15880 15880 ศิริลกัษณ์ กรุดนิล

ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 1,3,5

4
 โครงการจดัท าฐานขอ้มูลเพ่ือแกไ้ขปัญหาและจดัการพลงังานไฟฟ้า
ในพ้ืนท่ีศนูยพ์ฒันาโครงการหลวง

p 649,720                         
34000 34,000      103,000     99,360   34,000   43,000   34,000   43,000   74,000   99,360   34,000   18,000   อ.วิชาญ  จนัที

ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 3,5

5
โครงการพฒันาขีดความสามารถดา้นโลจิสติกส์โครงการหลวงในเขต
จงัหวดัเชียงราย-พะเยา

p 300,000                         
25,000   25,000      25,000      25,000   25,000   25,000   25,000   25,000   25,000   25,000   25,000   25,000   อรรถพร  สุพรรณนนท์

ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 3,5

6

 โครงการบรูณาการองคค์วามรู้สหวิทยาการเพ่ือสนบัสุนการ
ด าเนินงานมูลนิธิโครงการหลวง
Smart farmฐานขอ้มูลวิศวกรรม หลกัสูตรพฒันาเยาวชนในพ้ืนท่ี
โครงการหลวง

p 250,000                         

17,367   17,367      38,168      17,367   17,367   38,166   17,367   17,367   17,367   17,367   17,367   17,367   

คณะวิศวกรรมศาสตร์
(เชียงราย)

ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 3,5

7

 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีดา้นการเกษตรและแปรรูปอาหาร ใน
พ้ืนท่ีโครงการหลวงโครงการตามพระราชด าริ

p 400,000                         

30,000   30000 40000 30000 30000 40000 30000 30000 40000 30000 30000 40000

ดร.รัตนพล พนมวนั ณ 
อยธุยา 

(สวก.ล าปาง)
ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 2 , 3

8

โครงการสร้างผูน้ าการเปล่ียนแปลง และเกษตรกรรุ่นใหม่ (Smart 
farmer Gen Z)

p 850,000                         
50000 20,000      80,000      80,000   80,000   195,000  55,000   50,000   80,000   60,000   50,000   50,000   

คณะวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยเีกษตร

ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 2 , 3

9

บรูณาการการเรียนการสอน และบริการวิชาการเพ่ือสงัคมและชุมชน
โดยรอบพ้ืนท่ีโครงการหลวง กรณีศึกษาการพฒันาตน้แบบการ
บริหารธุรกิจชุมชนเพ่ือความย ัง่ยืน “ครูคิดได ้นกัศึกษาท าได ้สงัคมได้
ประโยชน”์

p 800,000                         

80,000   80000 80000 50000 50000 80000 80000 50000 80000 30000 80000 60000

คณะบริหารธุรกิจ และศิลป
ศาสตร์

ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 2 , 3

 -  โครงการสนบัสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวง
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ผู้รับ ความสอดคล้องตัวช้ีวดั
อืน่ ๆ ผิดชอบ แผนยุทธศาสตร์ มทร.ล้านนา 

(ระบุ) ตค. พย. ธค. มค. กพ. มคี. เมย. พค. มยิ. กค. สค. กย. ปี พ.ศ. 2557 -2561
โครงการ/กิจกรรม

ปริมาณ คุณภาพ เวลา แผ่นดนิ เงนิรายได้
ปี  2560

เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาด าเนนิงาน(แผ่นดนิ)
ปี  2559

10

โครงการสร้างตน้แบบการขายสินคา้ทอ้งถ่ินแบบออนไลน์ภายใตก้าร
จดัการความรู้ ลกัษณะการสร้างทนุทางปัญญา

p 300,000                         
25,000   25,000      25,000      25,000   25,000   25,000   25,000   25,000   25,000   25,000   25,000   25,000   

คณะบริหารธุรกิจ และศิลป
ศาสตร์

ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 2 , 3

11  โครงการพฒันาศกัยภาพบคุลากร p 300,000                         
25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 คณะท างาน สคล.

ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 1 , 3

12
โครงการติดตามผลการด าเนินงาน(คณะท างาน) p 441,480                         

36,790   36,790      36,790      36,790   36,790   36,790   36,790   36,790   36,790   36,790   36,790   36,790   คณะท างาน สคล.
ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 4 , 5

p 49,940,011       มทร.ลา้นนา - โครงการกิจกรรมนกัศึกษา (รายระเอียดในเล่ม ผลประโยชน)์
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แผนปฏบัิตกิารประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ผลผลติ  :  สะสมองค์ความรู้ที่มศัีกยภาพ

ตวัช้ีวัดระดบัผลผลติ
เชิงปริมาณ  :  
- จ านวนโครงการวิจยั 30 โครงการ
เชิงคุณภาพ  :   
 - จ านวนโครงการวิจยัเป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนด 30 โครงการ
เชิงเวลา  :  
 - โครงการวิจยัท่ีแลว้เสร็จภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ร้อยละ 70
เชิงต้นทุน  :  

 - คา่ใชจ่้ายการวิจยัตามงบประมาณท่ีไดรั้บจดัสรร บาท

ผู้รับ ความสอดคล้องตวัช้ีวดั
อืน่ ๆ ผดิชอบ แผนยทุธศาสตร์ มทร.ล้านนา 

(ระบุ) ตค. พย. ธค. มค.กพ.มคี.เมย.พค.มยิ. กค.สค. กย. ปี พ.ศ. 2557 -2561
งบเงนิอุดหนุน
 โครงการวจิยัพืน้ฐาน 5,371,300 สวพ./คณะ/พ้ืนท่ี ยทุธศาสตร์ท่ี 2

P

 โครงการวจิยัประยกุต์ P 8,145,800 สวพ./คณะ/พ้ืนท่ี ยทุธศาสตร์ท่ี 2

P

 โครงการวจิยัและพฒันา P 6,673,500 สวพ./คณะ/พ้ืนท่ี ยทุธศาสตร์ท่ี 2

P

 โครงการสร้างองค์สะสมความรู้ทีม่ศัีกยภาพ P 40,000     พิษณุโลก ยทุธศาสตร์ท่ี 2

P

คุณภาพ เวลา

20,190,600

แผ่นดนิ เงนิรายได้
ปี  2558 ปี  2559โครงการ/กจิกรรม

เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาด าเนนิงาน

ปริมาณ

หนา้ที ่18 จาก 21



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ผลผลิต  :  โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านท่องเที่ยว

ตัวช้ีวัดระดับผลผลิต
เชิงปริมาณ  :  

: จ านวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 70 คน
เชิงคุณภาพ  :   

 ผูเ้ขา้ร่วมโครงการมีทกัษะดา้นภาษาและมีความเขา้ใจ
ประวติัศาสตร์และศิลปวฒันธรรมรองรับการท่องเท่ียวเพ่ิมข้ึน 70 ร้อยละ

เชิงเวลา  :  

โครงการ/กิจกรรมแลว้เสร็จตามระยะเวลา ร้อยละ 80
เชิงต้นทุน  :  

ค่าใชจ่้ายโครงการตามงงบประมาณท่ีไดรั้บจดัสรร บาท

ผู้รับ ความสอดคล้องตัวช้ีวดั
ต้นทุน อืน่ ๆ ผิดชอบ แผนยุทธศาสตร์ มทร.ล้านนา 

แผ่นดิน เงนิรายได้ (ระบุ) ตค.พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย. กค.สค. กย. ปี พ.ศ. 2557 -2561
งบเงนิอุดหนุน

1,641,000      
1 โครงการฝึกปฏบิัติการจัดน าเที่ยวในประเทศและต่างประเทศ หลักสูตร

การท่องเท่ียวและ
การโรงแรม ปีการศึกษา 2559

P

150,000

คณะบริหารฯ
ประเดน็ยุทธศาสตรท์ี ่3  

2 โครงการฝึกภาคปฏบิัติภาคสนามเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบอาชีพ ปี
การศึกษา  2559

P
109,920            

คณะบริหารฯ
ประเดน็ยุทธศาสตรท์ี ่3  

3 โครงการพฒันาแผนการวจิัยเชิงปฏบิัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อการจัดการ
การท่องเท่ียว
เชิงวฒันธรรมอย่างยัง่ยืน

P

584,000

คณะบริหารฯ
ประเดน็ยุทธศาสตรท์ี ่3  

4 โครงการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพของนักศึกษาด้านการท่องเที่ยว
อย่างยัง่ยืน

P
157,000

คณะบริหารฯ
ประเดน็ยุทธศาสตรท์ี ่3  

5 โครงการอบรมยุวมัคคุเทศก์ด้านการท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม อ าเภอ
จอมทอง จังหวดัเชียงใหม่

P
100,000

คณะบริหารฯ
ประเดน็ยุทธศาสตรท์ี ่3  

6 โครงการอบรมยุวมัคคุเทศก์ด้านการท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมในพื้นที่
จังหวดัตาก

P
100,000

คณะบริหารฯ
ประเดน็ยุทธศาสตรท์ี ่3  

7 โครงการอบรมยุวมัคคุเทศก์ด้านการท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมในพื้นที่
จังหวดัล าปาง

P
100,000

คณะบริหารฯ
ประเดน็ยุทธศาสตรท์ี ่3  

 - โครงการพฒันาศักยภาพบุคลากรด้านท่องเทีย่ว

คุณภาพ เวลา
โครงการ/กจิกรรม

1,641,000.00 

แผ่นดิน เงนิรายได้
ปี  2559 ปี  2560

เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

ปริมาณ

100,000

150,000

109,920

584,000

157,000

100,000

100,000

หนา้ที ่19 จาก 21



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ผลผลิต  :  ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

ตัวช้ีวัดระดับผลผลิต

เชิงปริมาณ  :  
- จ านวนโครงการ / กิจกรรม ศิลปวฒันธรรม โครงการ/กิจกรรม 40

เชิงคุณภาพ  :  
- โครงการท่ีบรรลุผลตามวตัถุประสงคข์องโครงการ ร้อยละ 80

เชิงเวลา  :  
 - โครงการ / กิจกรรม ท่ีแลว้เสร็จตามระยะเวลาท่ีก าหนด ร้อยละ 80

เชิงต้นทุน  :  

 - ค่าใชจ่้ายของการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมตามงบประมาณท่ีไดรั้บจดัสรร  

ผู้รับ ความสอดคล้องตัวช้ีวดั

อื่น ๆ ผิดชอบ แผนยุทธศาสตร์ มทร.ล้านนา 

(ระบุ) ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ปี พ.ศ. 2557 -2561

งบรายจ่ายอื่น

ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวฒันธรรม 2,500,000       100,000       

โครงการเผยแพร่องคค์วามรู้ศิลปวฒันธรรม
- กิจกรรมยีเ่ป็ง
- กิจกรรมทอดกฐิน
- กิจกรรมผา้ฝ้ายตอมือของดีเมืองจอมทอง
- กิจกรรมด าหวั
- กิจกรรมส่งเสริมพระพทุธศาสนาเน่ืองในวนัเขา้พรรษา P 100,000          20,000       20,000        20,000        20,000        20,000    

ศวธ. มทร.ลา้นนา

ตวัช้ีวดัท่ี23

โครงการบูรณาการ การเรียน การสอน 4 คณะ P 80,000            80,000       

ศวธ. มทร.ลา้นนา 
ร่วมกบั 4 คณะ

ตวัช้ีวดัท่ี23

โครงการศิลปวฒันธรรมอุดมศึกษา P 30,000            30,000        ศวธ. มทร.ลา้นนา ตวัช้ีวดัท่ี23
โครงการจดัท าวารสารดา้นศิลปวฒันธรรม การจดัท ารายงานประจ าปี

P 80,000            80,000       

ศวธ. มทร.ลา้นนา
ตวัช้ีวดัท่ี23

โครงการจดัการความรู้ดา้นท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม
- โครงการจดัการความรู้ดา้นท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 9 มทร.
- โครงการจดัการความรู้ดา้นท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม มทร.ลา้นนา P 200,000          200,000     

ศวธ. มทร.ลา้นนา
ตวัช้ีวดัท่ี23

คุณภาพ เวลา

2,500,000

แผ่นดิน เงนิรายได้
ปี  2559 ปี  2560โครงการ/กจิกรรม

เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

ปริมาณ

หนา้ที ่20 จาก 21



ผู้รับ ความสอดคล้องตัวช้ีวดั

อื่น ๆ ผิดชอบ แผนยุทธศาสตร์ มทร.ล้านนา 

(ระบุ) ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ปี พ.ศ. 2557 -2561
คุณภาพ เวลา แผ่นดิน เงนิรายได้

ปี  2559 ปี  2560โครงการ/กจิกรรม
เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

ปริมาณ

โครงการจดักิจกรรมส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม การรักษา
ส่ิงแวดลอ้มและการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ คณะศิลปกรรมและ
สถาปัตยกรรมศาสตร์
- กิจกรรมประกวดกระทงใหญ่
- กิจกรรมประกวดโคมยี่เป็ง P 700,000          400,000     300,000     

ศวธ. มทร.ลา้นนา 
ร่วมกบั คณะ
ศิลปกรรมและ

สถาปัตยกรรมศาสตร์
ตวัช้ีวดัท่ี 23 , 24

โครงการจดักิจกรรมส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม การรักษา
ส่ิงแวดลอ้มและการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ
- กิจกรรมด าหวักู่เจา้หลวง
- กิจกรรมด าหวัอธิการบดี
- กิจกรรมด าหวัพอ่ปู่ ศาลพระภูมิเทพนครราช
- กิจกรรมทอดกฐิน P 200,000          200,000      

ศวธ. มทร.ลา้นนา

ตวัช้ีวดัท่ี 23 , 24

โครงการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม P 10,000            10,000        ศวธ. มทร.ลา้นนา ตวัช้ีวดัท่ี 23 , 24
โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมการรักษา
ส่ิงแวดลอ้มและการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ พ้ืนท่ีเชียงราย P 200,000          200,000     

ศวธ. มทร.ลา้นนา 
พ้ืนท่ีเชียงราย

ตวัช้ีวดัท่ี 23 , 24

โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมการรักษา
ส่ิงแวดลอ้มและการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ พ้ืนท่ีล าปาง P 200,000          200,000     

ศวธ. มทร.ลา้นนา 
พ้ืนท่ีล าปาง

ตวัช้ีวดัท่ี 23 , 24

โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมการรักษา
ส่ิงแวดลอ้มและการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ พ้ืนท่ีพิษณุโลก P 200,000          200,000     

ศวธ. มทร.ลา้นนา 
พ้ืนท่ีพิษณุโลก

ตวัช้ีวดัท่ี 23 , 24

โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมการรักษา
ส่ิงแวดลอ้มและการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ พ้ืนท่ีตาก P 200,000          100,000       200,000     

ศวธ. มทร.ลา้นนา 
พ้ืนท่ีตาก

ตวัช้ีวดัท่ี 23 , 24

โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมการรักษา
ส่ิงแวดลอ้มและการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ พ้ืนท่ีน่าน P 200,000          200,000     

ศวธ. มทร.ลา้นนา 
พ้ืนท่ีน่าน

ตวัช้ีวดัท่ี 23 , 24

โครงการคลงัความรู้ดา้นศิลปวฒันธรรมลา้นนา
- กิจกรรมถอดองคค์วามรู้ พอ่ครู แม่ครู P 100,000          100,000      

ศวธ. มทร.ลา้นนา
ตวัช้ีวดัท่ี23

หนา้ที ่21 จาก 21




