


ค ำน ำ 
 

แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ฉบับนี้จัดทําข้ึนภายใต้ต้เงื่อนไขของหลักเกณฑ์พระราชกฤษฎีกาว่า

ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตราที่ 16 กําหนดให้ส่วนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีในแต่ละปีงบประมาณ  โดยให้ระบุ

สาระสําคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการ เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งประมาณการรายจ่ายและทรัพยากรอ่ืนที่จะต้องใช้ โดยแผ นปฏิบัติราชการ

ประจําปี พ.ศ. 2559  มหาวิทยาลัยโดยยึดกรอบแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปี พ.ศ. 2557 – 2561 ที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กรอบระยะเวลา 15 ปี (พ.ศ. 2552 – 2566)ตามความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย  และยุทธศาสตร์

กระทรวงศึกษาธิการ ปี พ.ศ. 2555 – 2558 ข้อเสนอแนวทางการดําเนินการของ สกอ. ที่สอดรับกับยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการที่เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล และ

สภาพการเปลี่ยนแปลงของประเทศและสังคมโลก ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในและภายนอก ผลประเมินการปฏิบัติราชการของปีที่ผ่านมาและการเตรียมการเพื่อ

รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2015 และการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่มาตรฐานสากล 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีความคาดหวังให้แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  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 
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประจําปีงบประมาณ 2558 
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว  15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม (SWOT Analysis) 
วิสัยทัศน์นโยบาย และยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

บทที่ 3 แผนปฏิบัติรำชกำรมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559                                                                                             
ปรัชญา 

วิสัยทัศน์ 
พันธกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

เป้าหมาย 

อัตลักษณ์ (Identity) 
 

  4 
4 
6 
9 
10 
15 
20 
22 

 

23 
23 
23 
24 
24 
24 
 



o   
 

บทที่ 3 (ต่อ) 
เอกลักษณ์ (Uniqueness) 
วัฒนธรรมองค์กร” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปี พ.ศ.2557-2561  
แผนภูมิความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
การขับเคลื่อนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติผ่านกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

บทที่ 4 แนวทำงกำรจัดสรรงบประมำณของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี พ.ศ. 2559 
โครงสร้างงบประมาณ 
การนําแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติ 
แผนการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
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บทที่ 1 

บทน ำ 

หลักกำรและเหตุผล  

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาได้ด าเนินการปรับปรุงตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา  (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) และภารกิจมหาวิทยาลัย 6 ด้าน  

การด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2559 เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ได้ร่วมกันระดมความคิด ก าหนดกลยุทธ์
เป้าหมาย โครงการและดัชนีชี้วัดความส าเร็จเพ่ือใช้เป็นแผนพัฒนามหาวิทยาลัย  จ าแนกตามเป้าหมายหลัก 6 ด้าน ซึ่งในแต่ละกลุ่มได้มีการประชุมระดมสมองจัดท าแผน 
และร่วมกันจัดท าแผนปฏิบัติราชการดังกล่าวข้างต้น 

 

นโยบำยของผู้บริหำรมหำวิทยำลัยในกำรด ำเนินงำนแผนยุทธศำสตร์  (พ.ศ.2557-2561) 

การจัดท าแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (พ.ศ. 2557-2561) ได้ท าการศึกษาแนวทางและวิเคราะห์ข้อมูลสภาพพ้ืนที่การให้บริการการศึกษาทั้ง  
6 แห่ง การถอดบทเรียนจากการด าเนินงาน การศึกษาปัญหาอุปสรรค ในการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้น ในบริบทต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในศตวรรษท่ี 21 การพัฒนาอุดมศึกษา
ไทย จ าเป็นจะต้องพัฒนาบัณฑิตเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของสังคม ชุมชน ท้องถิ่น และน าพาประเทศไปสู่ความยั่งยืน โดยใช้ 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 สู่ความเป็นเลิศ
ทางด้านวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ บนฐานสมรรถนะวิชาชีพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล เน้นจัดการศึกษาเชิงบู รณาการเชื่อมโยง
การศึกษากับการท างาน ที่มากกว่าความรู้และใบปริญญา คือให้ปัญญา โดยมีกระบวนการในการผลิตบัณฑิตแบบ Hands-on ที่มุ่งให้เกิดปัญญา คุณค่า และความสุข 
(Wisdom Value and Well Fare) 

นโยบำยที่ 2:การพัฒนาด้านวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ (Creativity for Innovation Solution) คือการพัฒนานักวิจัยที่มีความสามารถ เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
การสร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนเน้นการพัฒนางานวิจัยที่จะตอบสนองความต้องการของสังคมที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงส่งเสริม
การเผยแพร่ ผลงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศพัฒนาประชาคมวิจัยให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับระดับประเทศและระดับสากล 

นโยบำยที่ 3:การพัฒนาด้านการบริการวิชาการแก่สังคม (Total Social & Community Achievements)คือการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ให้เป็นแหล่งถ่ายทอด
วิชาการ แหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ยั่งยืนในทุกเขตพ้ืนที่  เพ่ือเป็นการยกระดับขีดความสามารถในการเพ่ิมศักยภาพในด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชนเพ่ือให้เป็นที่
ยอมรับทั้งในระดับชุมชนและระดับชาติ 

นโยบำยที่ 4:การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม (Good Culture Bring Better Life) คือการบูรณาการด้านทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย รักษา
และฟ้ืนฟูสิ่งสภาพสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม อนุรักษ์งานประเพณี ค่านิยม ระเบียบการปฏิบัติและแบบอย่างที่ดีของสังคมไทยรวมทั้งการน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพ่ื อ
สร้างมูลค่าเพ่ิมจากงานร่วมสมัยที่ยังด ารงเอกลักษณ์ความเป็นไทย และสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
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นโยบำยที่ 5:การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ (4H: Head, Hearth, Hand, Health) with Capability Building คือการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาให้มีความพร้อมด้านทักษะและความสามารถที่นอกจากความรู้ความสามารถด้านวิชาการและวิชาชีพ  (Soft Skill) เช่น ความ
พร้อมต่อการเรียนรู้และการใช้ชีวิตในอนาคต ความคิดสร้างสรรค์ มีจิตส านึกต่อท้องถิ่น มีทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมและการพัฒนาวิทย าศาสตร์และเทคโนโลยี
สมัยใหม่ 

นโยบำยที่ 6:การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน (Change , Challenge , Chance & Care) คือการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุ
นของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพ และการพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้คล่องตัว ยืดหยุ่น มีประสิทธิภาพ 
โปร่งใสเป็นรูปธรรมและชอบธรรมเร่งรัดพัฒนาบุคลากรทั้งทางด้านการศึกษาต่อ การฝึกอบรม การฝังตัว การปรับเพ่ิมคุณวุฒิทางวิชาการ เพ่ือให้มีคุณสมบัติทัดเทียมกับ
มาตรฐานการอุดมศึกษา 

นโยบำยที่ 7:การบริหารจัดการสร้างสรรค์ (Creative from Complexity to Simplicity) คือการจัดระบบบริหารจัดการจากส่วนกลางที่เน้นการส่งเสริม ติดตาม 
ก ากับ มุ่งเน้นการกระจายอ านาจ บทบาท ความรับผิดชอบ ให้เขตพ้ืนที่ต่างๆมีส่วนร่วมคิด ร่วมท า ร่วมพัฒนา ใช้ทรัพยากรต่างๆร่วมกันโดยยึดประโยชน์สูงสุดขององค์กร 
โดยประยุกต์การบริหารดั้งเดิมตามลักษณะการจัดองค์กรตามหน้าที่(Functional Systems) กับแนวคิดการบริหารแบบใหม่คือการบริหารที่ยึดถือภารกิจเป็นพ้ืนฐาน 
(Agenda based) และการบริหารเชิงผลลัพธ์ (Result Based) การบริหารเชิงพ้ืนที่ (Area Based) 

นโยบำยที่ 8:การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้และบริหารจัดการ (Computeracy) คือการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและทรัพยากรการ
เรียนรู้ ขับเคลื่อนนโยบาย e-University เพ่ิมศักยภาพการเรียนการสอน การบริหารจัดการและการให้บริการ สนับสนุนการขยายแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ สร้างพ้ืนที่
และสภาพแวดล้อมที่ดีเพ่ือการเรียนรู้ และน าเทคโนโลยีการศึกษาสมัยใหม่เข้ามาสู่กระบวนการสอน การเรียนรู้และการวิจัยอย่างต่อเนื่อง 

นโยบำยที่ 9:การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งระดับชาติและนานาชาติ(Creative International)คือการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาทั้งใน
และต่างประเทศเพ่ือให้มีการแลกเปลี่ยน กิจกรรมด้านวิชาการ วิจัย เพ่ือให้นักศึกษาและบุคลากรตระหนักและมีความพร้อม ส าหรับปฏิบัติงาน การศึกษาต่อและท างาน
ร่วมกันในสังคมแบบ พหุวัฒนธรรม (Multicultural Literacy)เพ่ิมขีดความสามารถทักษะในการติดต่อสื่อสาร (Communication)  
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บทที่ 2 

บริบทและกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์แวดล้อมและทิศทำงของแผนยุทธศำสตร์ 

 

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

โลกและในประเทศ รวมทั้งปัจจัยภายในมหาวิทยาลัย ที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย ซึ่ง จ าเป็นต้องมีการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ต่างๆ ทั้ง
การประเมินศักยภาพของ มหาวิทยาลัย เพ่ือเตรียมความพร้อมและจัดท าแผนที่สอดรับกับการเปลี่ยนแปลง ต่างๆ เช่น 

1.1 กำรเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
การเปลี่ยนแปลงตามบริบทของโลกที่มีลักษณะขยายตัวทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบริการ ประกอบกับสภาพแวดล้อมทางการเมืองในระดับโลกได้ลดความตึง

เครียด และการเปิดประตูประเทศให้หันมาแข่งขันทางการค้า เศรษฐกิจ และการลงทุน พร้อมกันนั้นได้สร้างสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจของโลกแบบใหม่    ในศตวรรษท่ี 
21 นี้ประชากรถือว่าเป็นทรัพยากรที่ส าคัญที่สุดในการแข่งขันในโลกธุรกรรมสมัยใหม่  ทั้งนี้เพราะโลกสมัยใหม่ได้เปลี่ยนฐานการผลิตจากทรัพยากรทางธรรมชาติไปเป็น
ประชากรแทน ประชากรในฐานะเป็นฐานการผลิตเพราะจะต้องใช้เทคโนโลยีและวิทยาการใหม่ๆบรรดาที่มีอยู่ในปัจจุบันกาล เพ่ือจัดการให้เกิดให้เกิดมูลค่าสูงสุด ดังนั้นสิ่ง
แรกท่ีควรรีบเร่งคือจะต้องพัฒนาคนรุ่นใหม่ให้มีศักยภาพอันเป็นสากล  และเป็นคนดีในฐานะเป็นทุนทางสังคมพ่ือยกระดับประเทศให้อยู่ในระดับสากล 

1.2 กำรเกิดประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน  
การปรับตัวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียที่จะเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2558 จะทวีความส าคัญเพ่ิมขึ้น ท าให้เกิดการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีของเงินทุน สินค้า 

บริการ และคนภายในกลุ่มประเทศต่างๆ รวมทั้งการรวมกันเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)  10 ประเทศของ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งจะมีการรวมกลุ่ม
เป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ท าให้เกิดการรวมกันเป็นตลาดเดียว การเคลื่อนย้ายแรงงาน ความรู้ การลงทุนและอ่ืนๆ นอกจากนี้การเติบโตทางด้านเศรษฐกิจใหม่ของ
กลุ่มประเทศ  จีน และอินเดีย ที่คาดว่าจะเป็นตัวจักรส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก ตลอดจนการเขาสู่สังคมและเศรษฐกิจฐานความรู้  ที่ท าให้ประเทศในกลุ่ม
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อาเซียน อาเซียนบวกสาม และอาเซียนบวกหก ได้ตระหนักถึงความส าคัญของบุคลากรระดับสูง และแรงงานมีฝีมือ การลงทุน และความรู้ ได้อย่างเ สรี ซึ่งประเทศไทยได้
ลงนามข้อตกลงยอมรับร่วมคุณสมบัตินักวิชาชีพจ านวน 7 สาขา คือ แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล นักบัญชี วิศวกร สถาปนิก ช่างส ารวจ ดังนั้น ประเทศไทยจึงต้องเตรียม 
ความพร้อมในหลายด้าน อาทิ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทั้งทางด้านการศึกษา ด้านภาษา ทักษะฝีมือแรงงาน รวมถึง การพัฒนากลไกต่างๆ  การบริ หารจัดการการใช้
ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอย่างยั่งยืนในระดับ ภูมิภาค รวมถึงมาตรการรองรับผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศและคนไทย ทั้งในเชิงสุขภาพและ
ความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน 

1.3 กำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงประชำกร  
 ประเทศท่ีพัฒนาแล้วหลายประเทศก าลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ในขณะเดียวกันประเทศก าลังพัฒนา อาทิ เกาหลี สิงค์โปร จีน อินโดนีเซีย บรูไน ไทย และเวียดนาม 
ได้ก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ แล้วในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ซึ่งท าให้เกิดผลกระทบหลายประการ อาทิ การยายถิ่นของแรงงานข้ามชาติทั้งแรงงานที่มีฝีมือ และไร้ฝีมือเพ่ือ
ทดแทนก าลังแรงงานในประเทศที่เป็นสังคมผู้สูงอายุ การเกิดความหลากหลายทางวัฒนธรรม ขณะเดียวกันโครงสร้างการผลิตเปลี่ยนจากการใช้แรงงานมาเป็นการใช้องค์
ความรู้และเทคโนโลยีมากขึ้น ท าให้การพัฒนาคนมุ่งสร้างให้มีความรู้มีศักยภาพ ทักษะและความช านาญ ควบคู่กับการพัฒนาเทคโนโลยีทดแทนก าลังแรงงานที่ขาดแคลน 
ประเทศที่เข้าสู่สังคมผูสูงอายุจะมีรายจ่ายด้านสุขภาพเพ่ิมขึ้นท าให้งบประมาณส า หรับการลงทุนพัฒนาด้าน อ่ืนๆ ลดลง ปัจจัยดังกล่าวจะเป็นทั้งโอกาสและอุปสรรคต่อ
ประเทศไทย โดยด้านหนึ่งประเทศไทยจะมีโอกาสในการขยายตลาดสินค้าและบริการด้านการแพทย์และสุขภาพ แต่ในขณะเดียวกันประเทศไทยเองก็ต้องป รับตัวเตรียม
ความ พร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสวัสดิการสังคมในการรองรับการเข้าสู่สังคมผูสูงอายุ รวมทั้งยังต้องเตรียมรับมือ กับปัญหาจ านวนแรงงานที่จะขยายตัวช้าลง
และมีจ านวนลดลงในอนาคต ซึ่งอาจจะเป็นอุปสรรคต่อการขยายตัวทาง เศรษฐกิจในระยะยาว 

1.4 ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยี 
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีวัสดุและนาโนเทคโนโลยี มีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

รวมทั้งตอบสนองการด ารงชีวิต ของประชาชนมากยิ่งขึ้น  การส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การพัฒนาพลังงานและวัสดุจากพืช การทดแทน แรงง านด้วยเครื่องจักร การ
พัฒนาสุขภาพและศักยภาพในการท างานของผู้สูงอายุ  ขณะเดียวกันก็เป็นภัยคุกคาม ต่อความมั่นคงของประเทศ เช่น การจารกรรมข้อมูลธุรกิจหรือข้อมูลส่วนบุคคล การ
ใช้สื่อในทางที่ผิด การเกิดช่องว่างในการเข้าถึงเทคโนโลยีที่ไม่เท่าเทียมกันของคนในสังคมท าให้เกิดความเหลื่อมล้ าในการพัฒนา และการแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมอย่าง
หลากหลายผ่านเทคโนโลยี ดังนั้นประเทศไทยจ าเป็นต้องมีการบริหารจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) อย่างเป็นระบบทั้งการวิจัยและพัฒนา ตลอดจน
ประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์และบริการ และบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ 
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1.5 ควำมส ำคัญของประชำกรในสังคมเศรษฐกิจสมัยใหม่ 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นับว่าเป็นเรื่องที่ส าคัญยิ่งอันเนื่องจากปัญหาก าลังคนโดยเฉพาะการขาดแคลนก าลังคนที่มีฝีมือระดับกลางและระดั บสูงเพ่ือการ

พัฒนาอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ปัจจัยทรัพยากรมนุษย์จึงกลายเป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่งในยุคโลกาภิวัตน์แห่งการแข่งขันทั้งนี้เพราะขีดความสามารถ
ของมนุษย์ยุคใหม่คือ  ทรัพยากรความรู้  ที่มิใช่เป็นเพียงแต่ความรู้เพ่ือความรู้เท่านั้นแต่ยังต้องเป็นความรู้ในเชิงประยุกต์ที่สามารถสั่งสมเป็นทักษะความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านชั้นสูงในแต่ละสาขา  ซึงสัมพันธ์สอดคล้องไปกับการพัฒนาอุตสาหกรรมเฉพาะแต่ละด้านของประเทศ  นอกจากทรัพยากรความรู้แล้ว  มนุษย์ยุ คใหม่ควรจะต้องมี
ความสามารถในเชิงริเริ่มสร้างสรรค์  รวมทั้งการมีมาตรฐานทางจริยธรรมในการท างานด้วยองค์ประกอบเหล่านี้ประกอบกันเป็นปัจจัยที่ก้าวหน้า  ที่แตกต่างไปจาก
ปัจจัยพื้นฐานดั่งเดิมอันได้แก่  แรงงานไร้ทักษะ  การพัฒนาที่ส าคัญจากการมุ่งเน้นความเจริญเติบโตและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศมาเป็น การพัฒนาคนมากขึ้น 

 
 

2. กรอบแผนยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำหน่วยงำนภำยนอกที่เกี่ยวของกับอุดมศึกษำ 
ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปี พ.ศ. 2557-2561  มหาวิทยาลัยได้ศึกษาปัญหาอุปสรรคแนวโน้มและสภาวการณ์ทั้ง

ปัจจุบันและอนาคตรวมถึงความเชื่อมโยงของแผนพัฒนาฯ มหาวิทยาลัยกับแผนพัฒนาฯ ของหน่วยงานภายนอกที่เก่ียวของกับอุดมศึกษา เพื่อก าหนดทิศทางและเป้าหมาย
การ พัฒนามหาวิทยาลัยให้สอดคลองกัน เช่น แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2555-2558  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 กรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว 15 ปีฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) และแผนยุทธศาสตร์อาเซียน ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งสรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 

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

จัดสรรงบประมาณรายจ่ายสนับสนุนการขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมสนับสนุนการจัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานในระดับก่อนประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนปลายโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายพัฒนาด้านสาธารณสุขให้ประชาชนได้รับบริการสุขภาพทางการแพทย์และสาธารณสุขที่
มีคุณภาพอย่างทั่วถึงพัฒนาระบบประกันสุขภาพให้ได้มาตรฐานเท่าเทียมกันทุกระบบดูแลผู้สูงอายุเด็กสตรีคนพิการและผู้ด้อยโอกาสและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชา
ชนตลอดทุกช่วงวัยให้ดีขึ้นสามารถเข้าถึงบริการทางสังคมอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและคุ้มครองแรงงานโดยส่งเสริมการมีงานท าและ
ยกระดับทักษะฝีมือและศักยภาพแรงงานไทยทั้งระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์โดยเร่งรัดการด าเนินงานให้มีผลอย่างเป็นรูปธรรมรวมทั้ งป้องกันปราบปราม
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และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดอนุรักษ์ส่งเสริมและพัฒนาศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมเพ่ือปลูกฝังเด็กเยาวชนและประชาชนให้มีศีลธรรมคุณธรรมและจริยธรรมมีค่านิยมที่
พึงประสงค์และจิตส านึกท่ีดีงามตามแบบอย่างวัฒนธรรมไทยส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการให้เด็กเยาวชนคนพิการและประชาชนได้รับการเสริมสร้างสุขภาพ
สมรรถภาพทางกายและจิตใจที่ดีตลอดจนเพ่ิมศักยภาพนักกีฬาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสู่ความเป็นเลิศและกีฬาอาชีพในระดับสากลทั้งนี้ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายไว้
เป็นจ านวนทั้งสิ้น 955,921 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 37.1 ของวงเงินงบประมาณ 

แผนงำนขยำยโอกำสและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำเพ่ือให้คนไทยทุกกลุ่มทุกช่วงวัยได้มีโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานอย่างทั่วถึงเป็น
ธรรมและต่อเนื่องส่งเสริมการปฏิรูปการศึกษาทั้งด้านคุณภาพครูหลักสูตรห้องเรียนและเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีมาตรฐานระดับสากลผลิตและพั ฒนาครูอาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษาเสริมสร้างระเบียบวินัยคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาสร้างโอกาสทางการศึกษาตามโครงการหนึ่งอ าเภอหนึ่งทุนเสริมสร้างโอกาสการศึกษาต่อใน
ระดับที่สูงขึ้นโดยจัดสรรกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาและกองทุนเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคตให้แก่นักเรียนนิ สิตนักศึกษาสนับสนุนให้
สถาบันการศึกษาผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีคุณภาพและมาตรฐานสอดคล้องตามความต้องการของตลาดทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพโดยเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาขาด
แคลนผลิตแพทย์และพยาบาลเพ่ิมสร้างวัฒนธรรมและสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่คนทุกกลุ่มวัยควบคู่กับการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทุกประเภทในระดบัพ้ืนที่ 

2.2 แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559) ส ำนักงำนคณะกรรมกำร พัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
การพัฒนาในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 มียุทธศาสตร์การพัฒนาที่ส าคัญซึ่งเกี่ยวของกับอุดมศึกษา คือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่

สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ซึ่งมุ่งเตรียมคนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกช่วงวัยให้มีภูมิคุ้มกันเพ่ือเข้าสู่
สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเสริมสร้างศักยภาพของคนในทุกมิติให้มีความพรอมทั้ง ด้านร่างกายที่สมบูรณแข็งแรง 
มีสติปัญญาที่รอบรู้ และมีจิตใจที่ส านึกในคุณธรรมจริยธรรม มีความเพียรและรู้คุณค่า ความเป็นไทย มีโอกาสและสามารถเรียนรูตลอดชีวิต ควบคู่กับการเสริมสร้าง
สภาพแวดล้อมในสังคมและสถาบันทางสังคมให้เข้มแข็งและเอ้ือต่อการพัฒนาคน รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็งและสามารถสร้างภูมิคุ้มกัน ให้คนใน
ชุมชน และเป้นพลังทางสังคมในการพัฒนาประเทศโดยยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ส าคัญในระยะแผนพัฒนาฯฉบับที่ 11 ดังนี้ 

2.2.1 ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมในสังคมม ุ่งสร ้างภ ูม ิค ุ้มก ันต ั ้งแต ่ระด ับป ัจเจกครอบคร ัว และช ุมชน เพ ื ่อให ้เป ็นส ังคมท ี ่ม ีค ุณภาพ สามารถปร ับต ัว
เข ้าก ับการเปล ี ่ยนแปลงและบร ิหารจ ัดการความเส ี ่ยง ได ้อย ่างม ีประส ิทธ ิภาพ โดยให ้ความส าคัญก ับการสร ้างความม ั ่นคงทางเศรษฐก ิจและส ังคมให ้ท ุกคนใน
ส ังคมไทยสามารถเข ้าถ ึงบร ิการทางส ังคมท ี ่ม ีค ุณภาพ ได ้ร ับการค ุ ้มครองทางส ังคมท ี ่ครอบคล ุมท ั ่วถ ึงและมี ค ุณภาพเท ่าเท ียมก ัน ม ีโอกาสเข ้าถ ึงทร ัพยากรและ
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โครงสร ้างพ้ืนฐานในการสร ้างอาช ีพและรายได ้ท ี่ม ั่นคง สามารถเข ้าถ ึงกระบวนการย ุต ิธรรมอย ่างเสมอภาคได ้ร ับการค ุ ้มครองส ิทธ ิ ผลประโยชน ์และความม ั่นคง 
ปลอดภัยในช ีวิตและทร ัพย ์ส ินอย่างเท ่าเท ียมและสามารถด ารงชีวิตอย ู ่ได ้อย ่างม ีศ ักด ิ์ศรี ภายใต ้ระบบบร ิหาร จ ัดการภาคร ัฐท ี่โปร ่งใส ย ึดประโยชน ์ส ่วนรวม และเป ิด
โอกาสการม ีส ่วนร ่วมของประชาชนท ุกภาคส ่วนใน กระบวนการพ ัฒนาประเทศ 

2.2.2 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคนสู่สังคมแห่งกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงยั่งยืนม ุ่งเตร ียมคนให ้พร ้อม รับการเปล ี ่ยนแปลง โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนา
คุณภาพคนไทยทุกช ่วงว ัยให้มภี ูมิค ุ ้มกันเพ ื ่อเข้าส ู ่สังคม แห ่งการเร ียนร ู้ตลอดช ีว ิตอย ่างย ั่งย ืน ย ึดหล ักปร ัชญาของเศรษฐก ิจพอเพ ียงมาเสร ิมสร ้างศ ักยภาพของคนในท ุก ม ิต ิ
ให ้ม ีความพร ้อมท ั้งด ้านร ่างกายท ี ่สมบ ูรณ ์แข ็งแรงม ีสต ิป ัญญาท ี ่รอบร ู ้ และม ีจ ิตใจท ี่สำน ึกในค ุณธรรม จร ิยธรรมม ีความเพ ียรและร ู ้ค ุณค ่าความเป ็นไทย ม ีโอกาส
และสามารถเร ียนร ู ้ตลอดช ีว ิต ควบค ู ่ก ับการ เสร ิมสร้างสภาพแวดล้อมในส ังคมและสถาบันทางสังคมให้เข ้มแข็งและเอ ื้อต่อการพัฒนาคน รวมท ั้งส่งเสร ิม การพ ัฒนา
ช ุมชนท้องถ ิ่นใหเ้ข้มแข็งและสามารถสรา้งภ ูมิค ุ ้มกันใหค้นในช ุมชน และเป็นพล ังทางสังคมในการ พ ัฒนาประเทศ 

2.2.3 ยุทธศำสตร์ควำมเข้มแข็งภำคเกษตร ควำมม่ันคงของอำหำรและพลังงำนให้ความส าคัญ ก ับการบร ิหารจ ัดการทร ัพยากรธรรมชาต ิท ี่เป ็นฐานการผล ิต
ภาคเกษตรให ้เข ้มแข ็งและสามารถใช้ประโยชน ์ได้ อย่างย ั่งย ืน เพ ื่อให ้ภาคเกษตรเป็นฐานการผล ิตอาหารและพล ังงานท ี่ม ีความม ั่นคง โดยการเพ ิ่มประส ิทธิภาพ และ
ศ ักยภาพการผล ิตภาคเกษตร สน ับสน ุนการว ิจ ัยและพ ัฒนาพ ันธ ุ ์พ ืช พ ันธ ุ ์ส ัตว ์และส ัตว ์น้ ารวมถ ึง เทคโนโลย ีการเกษตรท ี ่เหมาะสมและเป ็นม ิตรก ับส ิ่งแวดล ้อม 
ส ่งเสริมการสร ้างม ูลค ่าเพ ิ่มส ินค ้าเกษตรอาหาร และพล ังงานบนพ ื้นฐานของภ ูม ิป ัญญาท ้องถ ิ่นและความร ู ้สร ้างสรรค์ การสร ้างความม ั่นคงในอาช ีพและรายได้ ให้แก่
เกษตรกรตามหลักปรชัญาของเศรษฐก ิจพอเพียง ขณะเดียวกัน ให ้ความสำคัญกับการสร ้างความม ั่นคง ด้านอาหารและพล ังงานช ีวภาพท ั้งในระด ับคร ัวเร ือน ช ุมชนและ
ประเทศ เพ ื่อสร ้างภ ูม ิค ุ ้มก ันใหภ้าคเกษตร สามารถพ ึ่งตนเองได ้และเผช ิญก ับป ัจจ ัยเส ี่ยงต ่างๆได ้อย ่างม ั่นคง 

2.2.4 ยุทธศำสตร์กำรปรับโครงสร้ำงเศรษฐกิจสู่กำรเติบโตอย่ำงมีคุณภำพและยั่งยืน ให้ ความส าค ัญกับการปร ับโครงสร ้างเศรษฐก ิจบนฐานความร ู ้ 
ความคิดสรา้งสรรค ์และภูม ิปัญญาภายใต ้ปัจจัย สนับสนุนท ี ่เอ ื้ออ านวยและระบบการแข ่งขันท ี่เป็นธรรม เพ ื ่อสร้างภ ูมิค ุ ้มกันให้กับประเทศ ม ุ ่งปร ับโครงสร้าง การค ้าและ
การลงท ุนให ้สอดคล ้องก ับความต ้องการของตลาดท ั้งภายในและต ่างประเทศ สร ้างม ูลค ่าเพ ิ ่มให ้ก ับ สาขาบร ิการท ี ่มีศักยภาพบนพ ื้นฐานของนว ัตกรรมและความคิด
สร ้างสรรค์ พ ัฒนาธุรกิจสร้างสรรค์และเมือง สร ้างสรรค์เพ ิ่มผล ิตภาพของภาคเกษตร และสร ้างม ูลค ่าเพ ิ่มด ้วยเทคโนโลย ีและกระบวนการผล ิตท ี่เป ็นม ิตรก ับ ส ิ่งแวดล ้อม 
พ ัฒนาภาคอ ุตสาหกรรมส ู ่อ ุตสาหกรรมฐานความร ู ้เช ิงสร ้างสรรค ์และเป ็นม ิตรต ่อส ิ ่งแวดล ้อม พัฒนาโครงสร้างพ ื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ สร้างความม ั ่นคงด ้าน
พลังงานควบค ู ่ไปกับการปฏ ิรูปกฎหมาย และกฎระเบ ียบต ่างๆทางเศรษฐก ิจ และบร ิหารจ ัดการเศรษฐก ิจส ่วนรวมอย ่างม ีประส ิทธ ิภาพ เพ ื ่อให ้เป ็น ฐานเศรษฐก ิจของ
ประเทศท ี่เข ้มแข ็งและขยายต ัวอย ่างม ีค ุณภาพ 

8 



 
 

 

2.2.5 ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงควำมเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภำคเพื่อควำมม่ันคงทำงเศรษฐกิจและสังคมม ุ ่งเช ื ่อมโยงม ิต ิของการพ ัฒนาเศรษฐก ิจ
ภายในประเทศก ับม ิต ิของความร ่วมม ือก ับประเทศในภูม ิภาค ต ่างๆบนพ ื้นฐานของการพ ึ่งพาซ ึ่งก ันและก ัน และม ีภูม ิค ุ ้มก ันต ่อกระแสการเปล ี่ยนแปลงจากภายนอก โดย
ให้ ความสำค ัญก ับการพ ัฒนาฐานการผล ิตและการลงท ุนของประเทศให ้เช ื่อมโยงก ับประเทศเพ ื่อนบ ้านและ ภมู ิภาคเอเชียตะวนัออกเฉ ียงใต ้ รวมท ั้งเช ื ่อมโยงก ับการ
ผล ิตในประเทศพ ัฒนาความร ่วมม ือแบบห ุ ้นส่วนการ พ ัฒนาท ี่ย ั่งย ืนบนพ ื้นฐานของผลประโยชน์ร ่วมกันท ั้งในระดับอนุภมิูภาคและภ ูมิภาค และสร ้างปฏิสัมพ ันธ ์ใน ความ
รว่มมือระหว่างประเทศอย่างสรา้งสรรค์ เตร ียมความพรอ้มประเทศไทยในการเข ้าส ู ่ประชาคมอาเซ ียน ให ้ความสำค ัญก ับการพ ัฒนากำล ังคนในท ุกภาคส ่วนให ้ม ีท ักษะ
ท ี่ท ันต ่อการเปล ี่ยนแปลง ควบค ู ่ไปก ับการ พ ัฒนาความเช ื่อมโยงด ้านขนส ่งและระบบโลจ ิสต ิกส ์ภายใต ้กรอบร ่วมม ืออน ุภูม ิภาค ปร ับปร ุงกฎ ระเบยีบการ ขนส ่งคนและ
ส ินค ้าเพ ื่อลดต ้นท ุนการดำเน ินธ ุรก ิจและเสร ิมสร ้างความเข ้มแข ็งของภาค ีการพ ัฒนา ภายในประเทศต ั้งแต ่ระด ับช ุมชนท ้องถ ิ่นให ้ก ้าวท ันการเปล ี่ยนแปลง 

2.2.6 ยุทธศำสตร์กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืนม ุ ่งบร ิหารจ ัดการ ทร ัพยากรธรรมชาต ิและส ิ่งแวดล ้อมให ้เพ ียงพอต ่อการร ักษา
สมด ุลของระบบน ิเวศบนพ ื้นฐานของการม ีส ่วนร ่วม ของช ุมชนในการด ูแลร ักษาและใช ้ประโยชน์ ควบค ู ่ไปก ับการเตร ียมความพร ้อมรองร ับการเปล ี ่ยนแปลง 
ภ ูม ิอากาศและภ ัยพ ิบ ัต ิทางธรรมชาต ิเพ ื่อให ้ส ังคมม ีภ ูม ิค ุ ้มก ัน สามารถสน ับสน ุนการพ ัฒนาเศรษฐก ิจและ ยกระดับค ุณภาพช ีว ิตใหค้นในส ังคมไทย โดยให ้ความส าค ัญ
กับการอน ุรักษ์ ฟ ืนฟู และสร้างความม ั ่นคงของ ฐานทร ัพยากรธรรมชาต ิและส ิ ่งแวดล ้อม ปร ับกระบวนท ัศน ์การพ ัฒนาและข ับเคล ื ่อนประเทศไปส ู ่การเป ็น เศรษฐก ิจ
และส ังคมคาร ์บอนต่ าและเป ็นม ิตรก ับส ิ่งแวดล ้อม ยกระด ับข ีดความสามารถในการร ับม ือและปร ับต ัว ต ่อการเปล ี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพ ิบัต ิทางธรรมชาต ิ ควบคุม
และลดมลพิษและพัฒนาระบบการบร ิหาร จัดการทร ัพยากรธรรมชาต ิและส ิ ่งแวดล้อมให้มีประส ิทธ ิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรมอย ่างบูรณาการ   สร้าง ภ ูม ิค ุ ้มก ันด ้าน
การค ้าจากเง ื่อนไขด ้านส ิ่งแวดล ้อมและวิกฤตภาวะโลกร ้อน และเพ ิ่มบทบาทประเทศไทยในเวที ประชาคมโลกท ี่เก ี่ยวข ้องก ับกรอบความตกลงและพ ันธกรณ ีด ้าน
ส ิ่งแวดล ้อมระหว ่างประเทศ 

 
3. นโยบำยรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรประจ ำปีงบประมำณ2558 (5นโยบำยท่ัวไป) 

3.1 กำรพัฒนำและปฏิรูปกำรศึกษำ 
 จะต้องยึดหลักการมีส่วนร่วมการกระจายอ านาจและความต้องการของทุกภาคส่วนในสังคมมีความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่ งขัน

ของประเทศรวมทั้งเป็นไปตามกระบวนการของสภาปฏิรูปแห่งชาติและสภานิติบัญญัติแห่งชาติและแนวนโยบายของคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้การ 
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3.2 กำรสร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำในสังคมไทย 
จะต้องให้ความส าคัญกับการสร้างความเท่าเทียมและเป็นธรรมโดยการน้อมน าแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั วและ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาสมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มได้มีโอกาสเข้าถึงองค์ความรู้ได้โดยสะดวกและสามารถพัฒนาและ
ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการด าเนินชีวิตได้อย่างต่อเนื่องรวมทั้งเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างเท่าเทียม 

3.3 กำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรศึกษำและกำรพัฒนำหลักสูตรทำงกำรศึกษำ 
 จะต้องให้ความส าคัญกับการยกระดับความรู้ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากลควบคู่ไปกับการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปลูกฝัง คุณธรรมการ

สร้างวินัยปลูกฝังอุดมการณ์ความยึดมั่นในสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์การมีจิตสาธารณะความตระหนักถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมม ากกว่าส่วนตนและ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในหลักการประชาธิปไตยเคารพความคิดเห็นของผู้อื่นยอมรับความแตกต่างหลากหลายทางความคิดอุดมการณ์และความเชื่อรวมทั้งรู้
คุณค่าและสืบสานวัฒนธรรมและขนบประเพณีอันดีงามของไทย 

3.4 กำรส่งเสริมและยกสถำนะของครูซึ่งเป็นบุคลำกรหลักในระบบกำรศึกษำ 
จะต้องให้ความส าคัญกับการสร้างเสริมให้วิชาชีพครูเป็นวิชาชีพชั้นสูงในสังคมเป็นบุคลากรที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นแบบอย่างท่ีดีในเรื่องคุณธรรมและ

จริยธรรมมีภูมิความรู้และทักษะในการสื่อสารถ่ายทอดความรู้ที่เหมาะสมมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครูตลอดจนมีฐานะและคุณภาพชีวิตที่ดีสอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจ
และสังคมไทยในปัจจุบัน 

3.5 กำรบริหำรและกำรปฏิบัติรำชกำรกระทรวงในทุกระดับ 
จะต้องให้ความส าคัญกับการบูรณาการการปฏิบัติของทุกหน่วยงานในสังกัดให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและประสานสอดคล้องกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน

และภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องรวมทั้งเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลปราศจากการทุจริตคอรัปชั่นตลอดจนให้ความส าคัญกับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานด้าน
การศึกษาท่ีถูกต้องรวดเร็วและตรงกับความต้องการของสังคม 

 
4. กรอบแผนอุดมศึกษำระยะยำว  15 ปี ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2551-2565)  

สาระส าคัญกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว  15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565)ออกแบบโดยค านึงถึงมิติบูรณาการและองค์รวมของการพัฒนาอุดมศึกษาเพ่ือ
ก าหนดทิศทางยุทธศาสตร์ (Strategic direction) โดยมีสาระหลัก 2 ส่วนดังนี้ 
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ส่วนที่ 1  ภาพอนาคตที่จะมีผลกระทบต่อโลก ประเทศและอุดมศึกษา มี 7 ประเด็นประกอบด้วย  1) ความเปลี่ยนแปลงด้านประชากร  2) พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม  3) การมีงานท าและตลาดแรงงานในอนาคต 4) การกระจายอ านาจการปกครอง  5) การจัดการความขัดแย้ง และความรุนแรง  6) เยาวชนนั กศึกษา และ
บัณฑิตในอนาคต 7) เศรษฐกิจพอเพียง 

ส่วนที่ 2 ประเด็น ทิศทาง และนโยบายของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาวมี 9 ประเด็นประกอบด้วย 1) รอยต่อการศึกษาระดับอ่ืน  2) การแก้ปัญหาอุดมศึกษา
ในปัจจุบัน 3) ธรรมภิบาลและการบริหารจัดการอุดมศึกษา 4) บทบาทของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 5) การเงินอุดมศึกษา  6) 
การพัฒนาบุคลากรในอุดมศึกษา  7) เครือข่ายอุดมศึกษา 8) การพัฒนาอุดมศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 9)  โครงสร้ างพ้ืนฐานเพ่ือการ
เรียนรู้ 

เป้าหมาย ของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว  15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) เมื่อสิ้นสุดแผนในปี พ.ศ. 2565 คือการ “ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย เพื่อ
ผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสามารถปรับตัวส าหรับงานที่เกิดขึ้นตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสร้างความรู้และนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศในโลกาภิวัฒน์ สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของท้องถิ่นไทย โดยใช้กลไกของธรรมภิบาล การเงิน การก ากับมาตรฐาน และเครือข่ายอุดมศึกษาบน
พ้ืนฐานของเสรีภาพทางวิชาการ ความหลากหลาย และเอกภาพเชิงระบบ” 

4.1 แผนพัฒนำกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) วิสัยทัศน์ในปี 2559 คือ มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีศักยภาพตรงตามความ
ต้องการของสถานประกอบการ สามารถท างานเพ่ือด ารงชีพตนเองและเพ่ือช่วยเหลือสังคม มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ และมีสุขภาวะทั้ง ร่างกายและจิตใจ เน้นใช้กล
ยุทธ์ผ่านการน าองค์กรเชิงรุก รวมทั้งพัฒนาอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพ และเป็นวิชาชีพที่ ยอมรับของสังคม โดยมียุทธศาสตร์8 ด้าน คือ 1) เปลี่ยนระบบการน าองค์กรให้
ขับเคลื่อนอุดมศึกษาแบบองค์รวม 2) สร้างเอกภาพและคุณภาพของข้อมูลสถิติอุดมศึกษาโดยศูนย์สารสนเทศอุดมศึกษาแห่งชาติ 3) เปลี่ยนกระบวนทัศน์ด้านการศึกษา 
โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาระบบการรับนักศึกษา เพ่ือเปิดโอกาสการเรียนรู้ตามศักยภาพของผู้เรียนในทุก วัย 4) พัฒนาอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพ 5) ยกระดับคุณภาพ
บัณฑิตอย่างก้าวกระโดด 6) น าประเทศพ้นวิกฤตและชี้น าการ พัฒนาด้วยงานวิจัยเชิงสร้างสรรค์7) บริการวิชาการเพ่ือพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และ 8) สร้างความ
เชื่อมั่นในคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา 

4.2  แผนยุทธ์ศำสตร์อำเซียนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 
ในการเตรียมความพรอมของระบบอุดมศึกษาเพ่ือรองรับการเป็นประชาคมอาเซียนและ เปิดเสรีการค้าบริการด้านการอุดมศึกษา ในปีพ.ศ. 2558 ส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จัดท าแผน ยุทธ์ศาสตร์อุดมศึกษาไทยในการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปีพ.ศ. 2558 ซึ่งมีวิสัยทัศน์ที่จะท าให้ บัณฑิต

11 



 
 

 

ไทยมีความสามารถในระดับสากล และมีความรับผิดชอบในฐานะสมาชิกประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก โดยมียุทธศาสตร์  3 ประการ คือ (1) การเพ่ิมขีด
ความสามารถของบัณฑิตให้มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล    (2) การพัฒนาความเข้มแข็งของสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาประชาคมอาเซียน และ (3) การส่งเสริม
บทบาท ของอุดมศึกษาไทยในประชาคมอาเซียน 

4.3  แผนกลยุทธ์ด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (พ.ศ.2547-2556) คณะกรรมกำรนโยบำยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ 
แผนกลยุทธ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ด าเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศ ไทยมีเศรษฐกิจที่เข้มแข็งเป็นสังคมความรู้ ที่แข่งขันได้ในสากลมี

ความม่ันคงและประชาชนมีชีวิตที่ดี” โดยได้ก าหนด กลยุทธ์หลักในการพัฒนาไว้ 5 กลยุทธ์ คือ กลยุทธ์-หลักท่ี 1 : พัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจ เศรษฐกิจชุมชน และคุณภาพ 
ชีวิต เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและผลิตภาพภาคการผลิตยกระดับเศรษฐกิจ และชุมชนและคุณภาพบริการ ทางสังคม  กลยุทธ์ หลักที่ 2 : พัฒนาก าลังคน
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ตอบสนองความต้องการของภาค เศรษฐกิจและสังคม  กลยุทธ์หลักที่ 3 : พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสถาบันเพ่ือกระตุ้นและสนับสนุน
การพัฒนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรม กลยุทธ์หลักที่ 4 : สร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือให้เกิด แรงสนับสนุนจากสาธารณชน
อย่างต่อเนื่อง กลยุทธ์-หลักท่ี 5 : ปรับระบบการบริหารจัดการด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีให้มีเอกภาพและประสิทธิภาพสูง 

4.4  นโยบำยและยุทธ์ศำสตร์กำรวิจัยของชำติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2555-2559) ส ำนักงำนคณะ กรรมกำรวิจัยแห่งชำติ 
นโยบายการวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2555-2559) เน้นการบูรณาการด้านการวิจัยที่สอดคล้องกับ แนวนโยบายและยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาประเทศ ควบคู่กับการวิจัย

เพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อน าไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างสมดุลและยั่งยืน ภายใต้วิสัยทัศน์การวิจัยของชาติ (พ.ศ.2555-2559) คือ “ประเทศไทยมีและใช้งานวิจัย
ที่มีคุณภาพ เพ่ือการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน” โดยมีการก าหนดพันธกิจการวิจัยของชาติ (พ.ศ.2555-2559) คือ “พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการวิจัยของ
ประเทศให้สูงขึ้น และสร้างฐานความรู้ที่มีคุณค่า สามารถประยุกต์และพัฒนาวิทยาการที่ เหมาะสมและแพร่หลาย รวมทั้งให้เกิดการเรียนรู้และต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะ ตลอดจนเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยใช้ทรัพยากรและเครือข่ายวิจัยอย่างมี ประสิทธิภาพที่ทุ กฝ่ายมีส่วนร่วม” ซึ่ง
ประกอบด้วย 5 ยุทธ์ศาสตร์การวิจัย คือ ยุทธ์ศาสตร์ที่ 1 : การสร้างศักยภาพและความสามารถเพ่ือการพัฒนาทางสังคม ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การสร้างศักยภาพและ
ความสามารถเพ่ือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การอนุรักษ์เสริมสร้าง และพัฒนาทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ยุทธศาสตร์ ที่ 4 : การสราง 
ศักยภาพและความสามารถเพ่ือการพัฒนานวัตกรรมและบุคลากรทางการวิจัย ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ เพ่ือการบริหารจัดการความรู้  
ผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ทรัพยากร และภูมิปัญญาของประเทศสู่การใช้ ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะ ด้วยยุทธวิธีที่เหมาะสมที่ เข้าถึงประชาชน และ
ประชาสังคมอย่างแพร่หลาย 
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4.5 นโยบำยและแผนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งงชำติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555 –  2565) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยวิทยำศำสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ 

นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555 – 2565)  มีวิสัยทัศน์ที่เน้น “นวัตกรรมเขียว เพ่ือสังคมคุณภาพและ
เศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพ” โดยการขับเคลื่อนประเทศ ไปสู่วิสัยทัศน์ดังกล่าว ได้ก าหนดกรอบการพัฒนาของแผนฯ 5 ประการคือ  1) พัฒนางานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม เพ่ือสนับสนุนการสร้างสังคมคุณภาพที่มีภูมิคุมกัน  2) พัฒนางานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือสนับสนุนการสร้างเศรษฐกิจให้ มีคุณภาพ
เสถียรภาพ โดยมีการเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกและภูมิภาค (Globalization and Regionalization) 3) พัฒนางานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือรองรับการ 
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) 4) พัฒนาและผลิตก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงประชากรศาสตร์ 
(Demographic Change) และ 5) พัฒนาปัจจัยสนับสนุน ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือสนับสนุนการเ พ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันของ ประเทศ 

4.6  กรอบแนวทำงกำรด ำเนินงำนของสถำบันอุดมศึกษำในกำรช่วยเหลือ แก้ไข ฟื้นฟูและเยียวยำ ภำคอุตสำหกรรมและชุมชนทองถิ่น (รับผิดชอบโดย 
ศ.ดร.ประสำท สืบค้ำ ประธำน ทปอ.) 

กระทรวงศึกษาธิการวางกรอบแนวทางการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาในการช่วยเหลือ แก้ไข ฟ้ืนฟูและเยียวยาภาคอุตสาหกรรม ชุมชนท้องถิ่น และ
ประชาชนที่ประสบอุทกภัย โดยระดมสรรพก าลังจาก สถาบันอุดมศึกษา พร้อมก าลังเสริมจากสถาบันอาชีวศึกษา (สอศ.) และศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ร่วม 
ฟ้ืนฟูทุกภาคส่วนตามความเชี่ยวชาญของตนเองโดยดึงศักยภาพและงานวิจัย ตลอดจนทรัพยากร เครื่องมือ และ พลังของนักศึกษาเพ่ือช่วยเหลือเยียวยาในปัญหาอุทกภัยนี้     

นอกจากนี้ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) มีการจัดตั้งคณะท างานเพื่อการพัฒนาฟ้ืนฟูใน ด้านต่างๆ โดยอาศัยบทบาทของอุดมศึกษาในการให้ความ
ช่วยเหลือ แก้ไข ฟ้ืนฟูจากปัญหาอุทกภัย ดังนี้ 

- การฟ้ืนฟูด้านวิศวกรรม โดยการจัดตั้งคณะท างานที่มีความรู้ความสามารถด้านวิศวกรรมศาสตร์จากมหาวิทยาลัยสมาชิก ทปอ. จ านวน 200 ทีม ๆ ละ 
ประมาณ 20 คน ให้ค าปรึกษาแนะน า ฟ้ืนฟแูก่บริษัทที่อยู่ในเขต อุตสาหกรรมที่ประสบอุทกภัย 

- การฟ้ืนฟูด้านการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษาด้านการเกษตร ร่วมกันจัดท าหลักสูตรการอบรมเรื่องการเพาะปลูกพืช
ระยะสั้นให้ได้ผลผลิตภายใน 5 สัปดาห์ การฟ้ืนฟูดินหลังอุทกภัย เพ่ือการเพาะปลูก เป็นต้น              
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- การฟ้ืนฟูด้านสาธารณสุข ตั้งแต่ระดับครอบครัวถึงระดับสังคม การส่งแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และบุคลากรดานสาธารณสุขอ่ืน ๆ ไปตรวจรักษา แจกยา 
และให้ความรู้แก่ประชาชน              

- การฟ้ืนฟูด้านจิตใจ โดยการส่งนักจิตวิทยาหรือจิตแพทย์ ลงพื้นที่ให้ค าปรึกษา              
- การฟ้ืนฟูด้านอาชีพ เนื่องจากภาวะตกงานอาจจะเพ่ิมสูงขึ้น และการฟื้นฟู ช่วยเหลือด้านอื่น ๆ เป็นต้น 
พร้อมทั้งก าหนดกรอบแนวทางการบริหารจัดการและการป้องกันอุบัติภัย (Disaster Management and Prevention Forum) โดยจะจัดตั้ง Forum พร้อม

แตง่ตั้งคณะท างานซึ่งเป็นนักวิชาการและผู้รู้ ผู้มีความเข้าใจและสนใจเรื่องการป้องกันอุบัติภัยด าเนินการศึกษา วิเคราะห์และวิจัย ในเรื่องภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง (Climate 
Change) และภาวะโลกร้อน (Global Warming) เพ่ือก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ และมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดซ้ าอีกในอนาคต ทั้งนี้การด าเนินงานในระยะยาว มีแผนที่จะ
จัดตั้งศูนย์บริหารจัดการและป้องกันอุบัติภัย (Disaster Management and Prevention Center) เพ่ือรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์และให้ข่าวสารที่แม่นย าและ
ทันสมัยต่อประชาชนและ หน่วยงานที่ต้องการข่าวสารดังกล่าว 

ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบต่อสถาบันอุดมศึกษาอย่างแน่นอนทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนั้น มหาวิทยาลัยจะต้องเร่งเตรียมการณ์รับมือกับปัจจัยต่างๆ 
เหล่านี้ เพ่ือประโยชน์ต่อการปรับทิศทางพัฒนามหาวิทยาลัยใน อนาคต โดยมหาวิทยาลัยต้องปรับปรุงและพัฒนาในด้านต่างๆ เช่น ด้านการจัดการศึกษา ที่มุ่งเน้นการ
พัฒนาคุณภาพ บัณฑิต สร้างชื่อเสียงและเอกลักษณ์ให้เป็นที่รู้จักและเป็นที่สนใจของนักเรียนและผู้ปกครอง การทบทวนหลักสูตรและปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนที่
สอดคลองกับความต้องการของตลาดแรงงาน และรองรับการศึกษาในทศวรรษที่ 21 ในด้านวิชาการและวิจัยเน้นการใช้ความแข็งแกร่งในสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยเชี่ยวชาญ
และช านาญ และจัดการทรัพย์สิน ทางปัญญาเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับงานวิจัย ตลอดจนน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และสาธารณะมากขึ้น อันส่งผล ต่อการพัฒนา
ศักยภาพการแข่งขันของประเทศ ในด้านการบริหารจัดการภายในที่ต้องมุ่งเน้นคุณภาพ เพ่ือเพ่ิม ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น รวมทั้งพัฒนาบุคล ากรให้มีภาวะ
ผู้น าในด้านต่างๆ โดยเฉพาะการเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง เพื่อปรับตัวและเตรียมพร้อมกับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างทันการณ์ และเพ่ือความอยู่รอดของมหาวิทยาลัยอย่าง
ยั่งยืน 
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5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ 
5.1 ทิศทำงกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ  

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

วัฒนธรรม ทุนทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ทุนทางด้านเงินทุน ซึ่งทุนเหล่านี้จะไปเอ้ือต่อการพัฒนาที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ การสร้างมูลค่าเพ่ิม ภูมิปัญญา การเชื่อมโยง  
และสภาพคล่อง ตามล าดับซึ่งต้องมีการจัดการทางด้าน  IT  (IT  Management) และสร้างการเชื่อมโยงคุณค่า (Value Management)  โดยใช้ภารกิจทั้ง  4  ด้านเป็น
กระบวนการ (Process) คือ  ภารกิจด้านงานวิจัย  ภารกิจด้านการเรียนการสอน  ภารกิจด้านการบริการวิชาการแก่สังคม  และภารกิจด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนาธรรม
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

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

ไม่ว่าจะเป็น E-Learning, E-Research, E-Service, E-Office และ E-Library เป็นต้น ทั้งนี้เพ่ือให้มหาวิทยาลัยเป็นสังคมแห่งองค์ความรู้ (Knowledge Society) มีความ
ร่วมมือกับนานาอารยประเทศ (International Collaboration) ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกิดจากการรวมศาสตร์หลาย ๆ ศาสตร์เข้าด้วยกัน (Emerging 
Technology) 

กำรเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life - Long Learning) ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเองจะต้องค านึงถึง เพราะในอีก 15 ปี ข้างหน้า สังคม
จะเป็นสังคมแห่งองค์ความรู้ ทุกกลุ่มงานอาชีพจ าเป็นต้องมุ่งสู่สังคมแห่งองค์ความรู้ นอกจากปฏิบัติเป็นแล้ว ยังคงต้องคิดเป็นด้วย ดังนั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนาเองจ าเป็นต้องมุ่งพัฒนาสังคมให้เป็นสังคมที่มีแต่ความห่วงใยและแบ่งปัน (Care and Share) ซ่ึงกันและกัน 

สังคมแห่งควำมรู้และภูมิปัญญำ(Intelligence Society)เป็นสังคมที่อุดมด้วยองค์ความรู้และภูมิปัญญา ทั้งนี้เพ่ือยกระดับและพัฒนาให้เกิดอัจฉริยะองค์ความรู้ใน
เชิงบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคม ชุมชน ซึ่งจ าเป็นต้องมีการเชื่อมโยงภูมิปัญญาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

ควำมเป็นคนที่สมบูรณ์ (Humanization) นับว่าเป็นสิ่งท้าทายที่ส าคัญมากของทุกองค์กร หากองค์กรมีความเข้าใจกับเป้าหมายและปรัชญาขององค์กรในทิศทาง
เดียวกัน และท่ีส าคัญต้องเข้าใจต่อสังคมท่ีอุดมด้วยความรู้และภูมิปัญญาแล้ว  ก็จะส่งให้มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  
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เทคโนโลยีที่เกิดจำกกำรผสมผสำนจำกหลำย ๆ ศำสตร์ (Emerging Technology)ทั้งนี้เพ่ือมุ่งม่ันให้เกิดเทคโนโลยีใหม่ ๆ (Emerging Technology) โดยการบูร
ณาการจากศาสตร์ต่าง ๆ ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้แบบใหม่เพ่ือการระดมสมองจากความรู้ที่หลากหลายการคิดร่วมกันเห็นพ้องร่วมกัน บนพ้ืนฐานข้อมูลทั้งนี้เพ่ือให้เกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันและให้มีการใช้ทรัพยากรต่าง ๆอย่างมีประสิทธิภาพ 

มุ่งสู่ควำมเป็นสำกล(Internationalization)ยุคของโลกาภิวัตน์มีผลกระทบโดยตรงต่อ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาในอนาคตที่ต้องสามารถแข่งขันได้
ในระดับสากล โดยมีทิศทางในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ (International Collaboration) ไม่ว่าจะเป็นภารกิจทางด้านการเรียนการสอน การ
วิจัย และการบริหารจัดการ 

ควำมเป็นมืออำชีพและนักปฏิบัติ  (Hands-on Professional Graduates) ซึ่งนับว่าเป็นค่านิยมร่วม (core value) ที่ส าคัญอันหนึ่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา โดยมีทิศทางจัดการเรียนการสอนให้มีความเชี่ยวชาญเป็นนักปฏิบัติควบคู่ไปกับการคิดเป็น ตลอดจนพัฒนามาตรฐานวิชาชีพการเป็นนักปฏิบัติพัฒนาองค์
ความรู้ให้งานวิชาการก้าวทันการเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นสากล พัฒนาสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย พัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในการเรียนการสอน 

ควำมยั่งยืนทำงด้ำนสังคมและสิ่งแวดล้อม (Sustainable; Social & Environment)มุ่งไปที่ภารกิจการวิจัย การบริการวิชาการ และ โดยมีทิศทางการ
พัฒนาการวิจัยในเรื่องของสิ่งแวดล้อม ส าหรับภารกิจการบริการวิชาการนั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนามุ่งมั่นสู่การพัฒนาสังค มให้เป็นสังคมที่เกื้อกูลและ
แบ่งปันซึ่งกันและกันทั้งนี้เพ่ือให้เกิดสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ส่วนภารกิจทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อมนั้น จะมุ่งพัฒนาเทคโนโลยีผสมผสานมา
ประยุกต์สืบค้น เก็บรักษา บูรณะและถ่ายทอดการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมโดยการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและภายน อกพ้ืนที่เพ่ืออนุรักษ์
สืบทอดไปถึงอนุชนรุ่นหลัง 

กำรพึ่งพำตนเอง (Autonomy)ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้มีธรรมภิบาลและมีความทันสมัยต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงผสมผสานการบริหารจัดการร่วมกับ
เขตพ้ืนที่เป็นเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือให้เกิดความเข้มแข็งพ่ึงตนเองและเลี้ยงตัวเองได้ 
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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 าหนดบนพื้นฐานศักยภาพของพ้ืนที่เป็นหลัก ทั้งนี้

เทคโนโลยีที่จะเกิดข้ึนนั้นจ 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 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาสามารถที่จะเข้าไปมีบทบาทต่อ
สังคม ชุมชนในฐานะที่เป็นสถาบันทางการศึกษาโดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือให้เกิดคุณค่าร่วมได้เป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ 

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

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

สภาพภูมิประเทศของภาคเหนือมีความเหมาะสมมากที่ต้องค านึงถึงเทคโนโลยีนี้โดยเฉพาะสินค้าทางการเกษตรจากภาคเหนือทุกปีจะเกิดปัญหามาโดย ตลอด 
หากมีการศึกษาอย่างจริงจัง ปัญหาสินค้าทางการเกษตรอาจจะไม่ปัญหาอีกต่อไป 

3) กลุ่ม ICT 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะมีบทบาทมากในยุคสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ในอีก 15 ปี ไม่ว่าจะเป็นการศึกษา การวิจัย การบริการ 

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

วัฒนธรรมความเป็นเอกลักษณ์ของสังคม ชุมชน 
อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีทั้ง 4 กลุ่มนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาในฐานะมหาวิทยาลัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะต้องเป็นที่ พ่ึงของ

สังคมและชุมชนในภาคเหนือ 
 

5.2  กรอบแผนพัฒนำระยะยำว 
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆทั้งในและต่างประเทศดังกล่าวมาแล้วข้างต้นส่งผลให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาต้องเตรียมความพร้อมและ

ปรับเปลี่ยนให้มีการบริหารเปลี่ยนแปลงที่ดีและยั่งยืนด้วยการจัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2552 - 2566) ทั้งนี้เพ่ือเป็น
กรอบรองรับการพัฒนาเทคโนโลยี การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ในอนาคต โดยเฉพาะการผลิตก าลังคนให้เป็นนักปฏิบั ติผนวกกับนักคิด
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ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพัฒนาทักษะใหม่ ๆ ให้กับแรงงานไทยสร้างงานวิจัยและพัฒนาเพ่ือแก้ปัญหาสังคมชุมชนโดยเฉพาะในเขตภาคเหนือของประเทศ
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืนในขณะเดียวกันบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาทุกคนจะต้องท า งานและอยู่ได้บน
พ้ืนฐานและสภาพแวดล้อมที่มีความสุขมีความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กรเพ่ือน ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาให้บรรลุเป้าหมายได้ในอนาคต กรอบแผนการพัฒนา
ระยะยาวของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนานั้น ได้มีการวิเคราะห์เป็นล าดับขั้นตอนบนพ้ืนฐานข้อมูล และการมีส่วนร่วมของบุคลากรทั้ งในและนอก 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  

เป้าหมายส าคัญของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาที่ต้องการ“ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์ให้
การศึกษา  ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่เน้นการปฏิบัติ  ท าการสอน  ท าการวิจัย  ผลิตครูวิชาชีพ   ให้บริการทางวิชาการในด้ านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่
สังคม  ทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  โดยให้ผู้ส าเร็จอาชีวศึกษามีโอกาสในการศึกษาต่อด้านวิชาชีพเฉพาะทางระดั บปริญญาเป็นหลัก”
มหาวิทยาลัยจึงได้จัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในระยะยาว 15 ปี (พ.ศ. 2552 – 2566) นี้ขึ้นโดยแยกตามภารกิจด้านต่างๆ ทั้ง 4 ด้าน ดังนี้ 

5.1.1 เป้ำหมำยยุทธศำสตร์ด้ำนกำรเรียนกำรสอน  
เพ่ือให้ได้บัณฑิตที่มีจิตส านึกที่ดีในสังคมองค์ความรู้มีทักษะและความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นสากลโ ดยสร้างเครือข่ายความ

ร่วมมือบนพื้นฐานการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ การเรียนการสอน 
5.1.2 เป้ำหมำยยุทธศำสตร์ด้ำนกำรวิจัย  
เพ่ือยกระดับและพัฒนาให้เกิดอัจฉริยะองค์ความรู้ในเชิงบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยจิตส านึกนักวิจัยที่ดี เพ่ือสร้างความเข้ มแข็งให้กับสังคม 

ชุมชน 
5.1.3 เป้ำหมำยยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร  
เพ่ือให้ผู้รับบริการเข้าถึงเครือข่ายความร่วมมือการให้บริการที่มีจิตส านึกที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และน าองค์ความรู้ไปพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และ

สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
5.1.4 เป้ำหมำยยุทธศำสตร์ด้ำนกำรทะนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมและรักษำสิ่งแวดล้อม  

เพ่ือยกระดับและพัฒนาจิตส านึกของคนในสังคม ชุมชนรักและหวงแหนศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม โดยใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
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6. กำรวิเครำะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และภัยคุกคำม (SWOT Analysis)  
 

ที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยฯน าไปสู่การก าหนดวิสัยทัศน์พันธกิจเป้าประสงค์ประเด็นยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์และเป้าหมายมีดังนี้ 
 
 
โอกำส (Opportunities) 

 
อุปสรรค (Threats) 

o ความต้องการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อแก้ปัญหา
ชุมชนและสังคม 

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 เกิดความเสื่อม
ถอยด้านคุณธรรมและจรยิธรรม 

 

O T 
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จุดแข็ง (Strengths) 

 
จุดอ่อน (Weaknesses) 

o หลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยมีความหลากหลายด้านวิชาชีพ บัณฑิตสามารถน าไป
ประกอบอาชีพอิสระได้ 

o คุณวุฒิอาจารย์ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการจัดการอุดมศึกษา 

o เป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในภูมิภาค o งบประมาณสนับสนุนการด าเนินการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อให้บัณฑิตได้มีทักษะใน
การปฏิบัติยังไม่เพียงพอ 

o บุคลากรมีความเชี่ยวชาญและสามารถปฏิบัติงานวิชาชีพ (Hands-on) ที่หลากหลายได้จริง o อาจารย์มีภาระงานสอนสูงท าให้ไม่สามารถท างานวิจัยได้และจ านวนงานวิจัยไม่เป็นไปตามเกณฑท์ี่
ก าหนด 

o บัณฑิตได้รับการยอมรับจากนายจ้างและมีอัตราการได้งานท าสูง o การจัดการเรียนการสอนในรายหลักสูตรของแต่ละพื้นท่ียังไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

o บุคลากรมีความร่วมมือกับสถานประกอบการอย่างใกล้ชิดในการพัฒนาก าลังคนเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการปฏิบัติงานสูงข้ึน 

o ขาดความเช่ือมโยงฐานข้อมูลภายในมหาวิทยาลัยท าให้     การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ
ของผู้บริหารล่าช้าและ ขาดประสิทธิภาพ 

 o ห้องปฏิบัติการยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ 

o บุคลากรมีความสามารถได้รับการยอมรับจากชุมชนและท้องถิ่นด้ านท านุบ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

o บุคลากรสายสนับสนุนด้านวิชาการไม่เพียงพอกับภาระงานตามโครงสร้างการบริหารงาน
มหาวิทยาลัย 

o วัฒนธรรมองค์กรเปิดโอกาสและส่งเสริมให้บุคลากรได้แสดงศักยภาพ อย่างเต็มที่ o บุคลากรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกันน้อยและไม่เป็นระบบ 

o ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์มีความมุ่งมั่นในการบริหารมหาวิทยาลัยให้เจริญก้าวหน้าเป็นที่ยอมรับ
จากสังคม 

o การสื่อสารทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยยังไม่มีประสิทธิภาพที่ดีพอ 

o มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อการบริหารจัดการซึ่งเช่ือมโยง
ทั้ง 6 พื้นที่  

o ระบบการก ากับดูแลติดตามการปฏิบัติงานและการน าผลการประเมินมาใช้ยังไม่มีประสิทธิภาพ
เท่าที่ควร 

o สถานท่ีตั้งของมหาวิทยาลัยกระจายครอบคลุมพื้นท่ี 17 จังหวัดภาคเหนือ เอื้อต่อการพัฒนา
บุคลากรในท้องถิ่น 

o ขาดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษาและ บุคลากร 

 o ขาดการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและการท างานเป็นทีม 

S W 
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7. วิสัยทัศน์นโยบำย และยุทธศำสตร์กำรพัฒนำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ  

การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาปัจจุบัน ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการแข่งขันทั้งระดับชาติและนานาชาติได้ ด้วยเหตุผล 4 ประการ คือ 1) การผลิตบุคลากรให้
ตรงกับความต้องการของภาคบริการและสังคม 2) การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรมีกลุ่มผู้สูงอายุมากขึ้น เด็กและเยาวชนน้อยลง 3) ผู้เรียนมีโอกาสเลือกมหาวิทยาลัย
ที่มีความเชี่ยวชาญและเหมาะสมกับตัวเองมากข้ึน และ4) มหาวิทยาลัยจ าเป็นต้องน าพาและพัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมาย โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยในกลุ่มวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (S&T) ซึ่งมีจ านวนน้อยและเคลื่อนตัวช้า  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นมหาวิทยาลัยใหม่ขับเคลื่อนการพัฒนาตามแผนได้เพียงระยะเวลา 8 ปี ประกอบกับเป็นมหาวิทยาลัยฯ ที่มีหน้าที่
จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมีพ้ืนที่ให้บริการครอบคลุม 17 จังหวัดภาคเหนือ ประกอบด้วย เชียงใหม่ ล าปาง เชียงราย น่าน ตาก และ
พิษณุโลก จึงจ าเป็นจะต้องวางกรอบการพัฒนาให้ถูกทิศทางเป็นไปอย่างก้าวกระโดด และค้นหาความเป็นอัตลักษณ์เฉพาะทาง ที่มีจุดเด่นและแตกต่างจากมหาวิทยาลัยอื่น 

ภายใต้วิสัยทัศน์ นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561 ได้น าประเด็นดังกล่าวข้างต้น มาเป็นแนวทางในการ
ก าหนดทิศและเป้าหมายในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยฯ  
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บทที่ 3 

 แผนปฏิบัติรำชกำรมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ 

ประจ ำปีงบประมำณพ.ศ. 2559 

 
แผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ.2559 ครอบคลุมทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาม

กรอบระยะเวลา 5 ปี และ15  ปี  ที่มุ่งผลิตก าลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตลอดจนพัฒนาทักษะและขีดความสามารถให้กับแรงงานไทย เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ สร้างงานวิจัยที่มีผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม ชุมชนและวัฒนธรรม และน าไปสู่การใช้ ประโยชน ในเชิงพาณิชย์ เพ่ือ
ตอบสนองต่อการพัฒนาพื้นที่บนฐานทรัพยากรที่มีอยู่ อันน าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน  โดยในช่วงแผนยุทธศาสตร์ 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 บนพื้นฐานวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
3. ให้โอกาสผู้ส าเร็จอาชีวศึกษาได้ศึกษาต่อ 
4. สร้างงานวิจัย บริการวิชาการ ที่เน้นองค์ความรู้และนวัตกรรม 
5. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
6. สร้างระบบบริหารจัดการที่ดีมุ่งสู่การพ่ึงพาตนเอง 

 

“เป้ำหมำย” 
เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าด้านการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ บนฐานสร้างสรรค์นวัตกรรมวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือชุมชนอาเซียนและเป็นม หาวิทยาลัยด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ (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 าหนดเอกลักษณ์ที่ชัดเจน สามารถใช้เป็นกรอบส าหรับการพัฒนามหาวิทยาลัย เอกลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา ประกอบด้วย อุตสาหกรรมเกษตร เกษตรปลอดภัย ความหลากหลายทางชีวภาพและความม่ันคงทางอาหาร เทคโนโลยีและการจัดการเพื่อชุมชน การค้า
และบริการจัดการเทคโนโลยี วัฒนธรรมท้องถิ่นและนวัตกรรม อาหารสุขภาพและพันธุกรรมพืช เป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนและสร้างความเข้าใ จ ให้มีเป้าหมาย
เดียวกัน สู่การเป็น “มหำวิทยำลัยนวัตกรรมเพื่อชุมชน” 
 
“วัฒนธรรมองค์กร” มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ 
 วัฒนธรรมองค์กร เป็นสิ่งส าคัญยิ่ง ที่จ าเป็นจะต้องสื่อสารให้บุคลากรภายในองค์กร มีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและชัดเจน จนเป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เพ่ือ
จดจ าง่ายและสะดวกต่อการปฏิบัติ จึงก าหนดจากอักษรย่อภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยฯ  (Rajamangala University of Technology Lanna)  

R : Responsibility  รับผิดชอบต่อภารกิจต่อชุมชนสังคมประเทศชาติ 
M :Morality   ยึดมั่นในคุณธรรมความงามความดี 
U :Ubiquity   ส่งเสริมการเรียนรู้ในทุกท่ีทุกโอกาส 
T :Technology  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นฐานการพัฒนา 
L :Linkage   ประสานผนึกพลังเชื่อมโยงโลกชุมชน 
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แผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ ปี พ.ศ.2557-2561 

เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายหลัก ในการผลิตบัณฑิตนักบฎิบัติที่มีวินัย คุณธรรมจริยธรรมและคุณภาพ  สร้างสรรค์งานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ให้บริการวิชาการที่เป็นประโยชน์
ต่อสังคมและประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และเตรียมพร้อมสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าในระดับ ภูมภิาคและระดับโลก โดยประเด็นยุทธศาสตร์หลัก 6 
ด้าน ประกอบด้วย 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน  New Approach to Learningเพ่ือ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และพัฒนาบัณฑิตนัก
ปฏิบัติที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับความ  ต้องการของประเทศและแข่งขันได้ในระดับสากล 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 สร้างความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ วิจัย และ นวัตกรรมCommunity Research and Innovationเพ่ือ ผลิตผลงานวิจัยที่
ตอบสนองความต้องการของชุมชนและเพ่ิมขีดความสามารถในการ แข่งขันของประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคม 

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

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบบริหารจัดการและธรรมาภิบาล Good Governance and Modern Managementเพ่ือ พัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการเพ่ือการบริหารงานแบบกระจายอ านาจ มีคุณภาพและมีส่วนร่วม 

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

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 6 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ และการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยทั้งระบบ  Computer and Technology 
Literacyเพ่ือ พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการให้บริการและการบริหารจัดการ ในทุกภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย 
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เป้ำหมำยตำมแผนยุทธศำสตร์ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 
 

 
นโยบำย/ตัวบ่งชี้ (KPI) ตำมแผนยุทธศำสตร์ 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 : พัฒนำและปรับปรุงกระบวนกำรเรียนกำรสอน New Approach to Learning 

กลยุทธ์ที่ 1 : กำรผลิตบัณฑิต Hands On 

1.   มีการพัฒนาหลักสตูรในรูปแบบการเรยีนการสอนรวมเหล่า และในรูปแบบ CO-OP (สหกิจศึกษา) WIL โดยมีเนื้อหาการเรียนการ
สอนในรูปแบบ MODULAR System, E-learning(PA รองด้านวิชาการ) 

48 หลักสูตร 
  √  

 √ √ √  

2.   สร้างมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพร่วมกับสถานประกอบการ (PA รองด้านวิชาการ) 48 หลักสูตร   √   √ √ √  

3.   มีการส่งเสริมประสบการณ์พิเศษให้นักศึกษาท่ีมีศักยภาพสูง (PA รองด้านวิชาการ) 4 โครงการ   √   √ √ √  

4.   ส่งเสริมคณุภาพผลการเรียนรูข้องบัณฑิตตามกรอบ TQF (PA รองด้านวิชาการ) 20 โครงการ   √   √ √ √  

5.   ระดับความส าเรจ็ของกระบวนการรับนักศึกษาเชิงรุก การเตรียมความพร้อมของบัณฑิต Hands-On (PA อรม.) (PA รองด้าน
วิชาการ) 

5 ข้อ 
  

√ 
 

 √ √ √  

กลยุทธ์ที่ 2 : กำรจัดกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 

6.   ระดับความส าเรจ็การจดัการศึกษาตามอัธยาศยั (PA อรม.)  3 ข้อ *  √  √ √ √ √  

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 : สร้ำงควำมเป็นเลิศทำงด้ำนวิชำกำร วิจัย และนวัตกรรม Community Research and Innovation 

กลยุทธ์ที่ 3 : กำรสร้ำงสวนนวัตกรรม Innovation Park/COE 

7.   มีระบบส่งเสริมพัฒนางานวิจยั (PA อรม.) (PA รองด้านวิจัยฯ) 4 ข้อ   √ √  √ √ √ √ 
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นโยบำย/ตัวบ่งชี้ (KPI) ตำมแผนยุทธศำสตร์ 
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8.   มีการปรับปรุงระเบียบการใหบ้ริการวิชาการใหม้ีความยดืหยุ่นและคล่องตัว (PA อรม.) (PA รองดา้นวิจัยฯ) 3 ข้อ     √ √ √ √  

9.   มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ ท่ีสามารถใช้ประโยชน์เชิงอุตสาหกรรม/ชุมชน การถ่ายทอดเทคโนโลยสีู่ชุมชน อุตสาหกรรมเชิงพื้นที่ 
(Area base) ให้มากข้ึน (PA อรม.) (PA รองด้านวิจัยฯ) 

8 โครงการ 
    

√ √ √ √  

10. ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์(PA รองด้านวิจัยฯ) 6 ข้อ * √  √  √ √ √  

11. งบประมาณสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า(PA รองด้านวิจัยฯ) 
วิทย ์=60,000 

สังคม = 25,000 
*   √  √ √ √ √ 

12. ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า (PA รองด้านวิจัยฯ) 990 เรื่อง    √  √ √ √ √ 

13. อาจารย์มีผลงานตีพิมพ/์เผยแพร่ ต่ออาจารย์และนักวิจัยประจ า วิทย์=100 
สังคม= 50 

   √  √ √ √ √ 

14. อาจารย์มีผลงานท่ีน าไปใช้ประโยชน์ต่ออาจารย์และนักวิจัยประจ า(PA รองด้านวิจัยฯ) ร้อยละ 85    √  √ √ √ √ 

15. เอกลักษณ์คณะ/สถาบัน 5 ข้อ    √  √ √ √  

16. ส่งเสริมอาจารย์ประจ าท าวิจยั เทียบจากจ านวนบุคลากรทั้งหมด (ไม่นับซ้ า) (PA รองด้านวิจัยฯ) ร้อยละ 65    √  √ √ √ √ 

17. ร้อยละของผลงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ตอ่ผลงานวิจัยท้ังหมด                                                 ร้อยละ 40    √  √ √ √ √ 

18. จ านวนโครงการวิจัยที่น าไปสูก่ารต่อยอดเชิงพาณิชย์ 8 โครงการ *   √  √ √ √ √ 

19. จ านวนผลงานวิจัยและงานสรา้งสรรค์ทีไ่ดร้ับการจดทะเบยีนทรพัย์สินทางปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร 7 ผลงาน *   √  √ √ √ √ 

20. ร้อยละของโครงการวจิัยที่ส่งมอบผลงาน (ส่งรายงานฉบับสมบรูณ์) ภายในก าหนดสญัญาต่อโครงการวิจัยทั้งหมด ร้อยละ 75    √  √ √ √  

28 



 
 

 

 

 
นโยบำย/ตัวบ่งชี้ (KPI) ตำมแผนยุทธศำสตร์ 
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21. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ สถาบันวิจัยและพัฒนา ร้อยละ 90    √  √ √ √  

22. การสร้างสวนนวตักรรม Innovation Park / COE (PA รองด้านวิจัยฯ) 15 ศูนย์ *   √  √ √ √ √ 

23. กองทุนวิจัยและพัฒนาบุคลากรด้านงานวิจัย 1 กองทุน    √  √ √ √  

24. ระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายงบประมาณการวิจัย การเผยแพร่ผลงานให้มีความยดืหยุ่น ปรับปรุง    √  √ √ √  

25. มีกระบวนการประเมินผลงานวิจัย การยกย่อง และใหร้างวัลนักวิจัย 1 ครั้ง/ปี    √  √ √ √  

26. กลุ่มวิจัย (Research Group) (PA รองด้านวิจัยฯ) 6 กลุ่ม    √  √ √ √ √ 

27. มีการให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนและสังคม 5 ข้อ     √ √ √ √  

28. มีการให้บริการวิชาการ/วิชาชีพท่ีส่งผลต่อชุมชน/สังคม      2 คะแนน     √ √ √ √  

29. มีการให้บริการวิชาการ/วิชาชีพท่ีส่งผลต่อคณะ/สถาบัน 2 คะแนน *    √ √ √ √  

30. มีอาจารย์ประจ าท างานบริการวิชาการหรืออาจารยร์่วมโครงการบริการวิชาการ ต่อจ านวนอาจารย์ทั้งหมด ร้อยละ 50     √ √ √ √  

31. โครงการงานบริการวิชาการทีน่ ามาบูรณการกับการเรียนการสอน 18 โครงการ     √ √ √ √  

32. โครงการงานบริการวิชาการทีน่ ามาพัฒนางานวิจัย หรือ ต่อยอดเป็นงานวิจัย 18 โครงการ     √ √ √ √  

33. ธนาคารอาชีพเพื่อปวงชน การจัดท า Module ตามศาสตรค์ณะ 6 หน่วย     √ √ √ √  

34. การพัฒนา Project Manager ต่ออาจารย์ประจ าทั้งหมด 80 คน     √ √ √ √  
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35. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการดา้นบริการวิชาการ ร้อยละ 90     √ √ √ √  

36. การจัดประชุมวิชาการ/นิทรรศการ/แสดงผลงาน/การแข่งขันทักษะ 2 ครั้ง/ปี   √  √ √ √ √  

กลยุทธ์ที่ 4 : กำรสนองงำนอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริฯ 
 

37. ยกระดับคณุภาพชีวิตของหมูบ่้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม (PA รองด้านวิจัยฯ)  15 โครงการ     √ √ √ √  

38. พัฒนาบุคลากร Change agent 57 คน     √ √ √ √  

39. การฝังตัวในชุมชน โครงการยกระดับคณุภาพชีวิต 80 คน     √ √ √ √  

40. มีกระบวนการตอบสนองงานอันเนื่องมาจากพระราชด าริและการน าองค์ความรูไ้ปใช้ประโยชน์สูส่ังคม มีกระบวนการ     √ √ √ √  

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 : พัฒนำศักยภำพบัณฑิตและบุคลำกรท่ีมคีวำมสำมำรถเฉพำะทำง Competency and Good Citizenship (Humanization) 
กลยุทธ์ที่ 5 : กำรพัฒนำบุคลำกร 

41. มีแผนพัฒนาบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นระบบอย่างมีประสิทธิภาพการเรียนรูจ้ากประสบการณจ์ริง (ฝังตัว) ในสถานประกอบการ 
Practice School (PA รองด้านบริหาร) 

3 ข้อ 
 

√ 
   

 √ √ √  

42. ร้อยละของผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ศ. รศ. และ ผศ. ต่ออาจารย์ประจ าทั้งหมด(PA รองด้านบริหาร) ร้อยละ 35 √     √ √ √  

43. ร้อยละของอาจารย์ที่มคีุณวุฒิปริญญาเอกต่ออาจารย์ประจ าทั้งหมด (PA รองด้านบริหาร) ร้อยละ 25 √     √ √ √  

44. ร้อยละของผู้ด ารงต าแหน่ง ช านาญการ/ช านาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ/ เช่ียวชาญพิเศษ ต่อบุคลากรสายสนับสนุน  
(PA รองด้านบริหาร) 

ร้อยละ 20 √    
 √ √ √  
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45. มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทุกระดับในสายงานที่เกี่ยวข้อง (PA รองด้านบริหาร) 1 ครั้ง/ปี √     √ √ √  

46. เตรียมความพร้อมในการจัดอตัราก าลังเพื่อทดแทนต าแหน่งที่จะเกษียณอายุราชการ(PA รองด้านบริหาร) 1 ครั้ง/ปี √     √ √ √  

กลยุทธ์ที่ 6 : กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต 

47. ระดับความส าเร็จของคุณภาพชีวิตของบุคลากรในมหาวิทยาลยัฯ(PA รองด้านบรหิาร) (PA รองด้านกิจการนักศึกษา) 4 ข้อ √     √ √ √  

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 : พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและธรรมำภิบำล Good Govenrnance and Modern Management  พัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรเพ่ือกำรบริหำรงำนแบบกระจำยอ ำนำจ  
มีคุณภำพและมสี่วนร่วม 
กลยุทธ์ที่ 7 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

48. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  (PA รองด้านกิจการพิเศษ) 4 ข้อ √     √ √ √  

กลยุทธ์ที่ 8 : กำรพัฒนำวัฒนธรรมองค์กร 

49. จัดกิจกรรมส่งเสริมการท านุศลิปวัฒนธรรม การรักษาสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเน้นการให้บริการสังคม
แบบจิตอาสา (PA อรม.) (PA รองด้านกิจการนักศึกษา)  

55 โครงการ 
√    

 √ √ √  

50. ความส าเรจ็ของการพัฒนาองค์ความรู้ หรืองานวิจัย ด้านศลิปวฒันธรรมล้านนา  6 ข้อ      √ √ √  

51. ให้ความส าคัญกับระบบประกนัคุณภาพการศึกษาอย่างแท้จริง (PA รองด้านกิจการนักศึกษา)  คะแนน 4.41  √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 : กำรสร้ำงเครือข่ำยและพัฒนำมหำวิทยำลัยสู่สำกล Networking and Internationalization 
กลยุทธ์ที่ 9 : ควำมร่วมมือ Co Op 
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52. มีความร่วมมือและจดักิจกรรมด้านการผลติตัวป้อนร่วมกับสถาบัน การศึกษา มัธยม อาชีวะ(PA รองด้านวิชาการ) 24 แห่ง   √   √ √ √  

53. มีงานวิจัย/กรณศีึกษา ภายใตค้วามร่วมมือกับสถานประกอบการ และ/หรือศิษยเ์ก่า 16 เร่ือง   √   √ √ √  

54. ร้อยละของภาวะการมีงานท าของบัณฑิต(PA รองด้านกิจการนกัศึกษา) ร้อยละ 80 √     √ √ √  

กลยุทธ์ที่ 10 : กำรยกระดับมหำวิทยำลัยสู่สำกล 

55. ร้อยละของนักศึกษาช้ันปีสุดทา้ยที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ/การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ (IT)/สมรรถนะวิชาชีพ 
(PA รองด้านวิชาการ) 

ร้อยละ 90 
  

√ 
 

 √ √ √  

56. สร้างเครือข่ายร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และศิษยเ์ก่าในการพฒันาและจดักิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อผลติบัณฑิตในลักษณะ
หุ้นส่วนการจดัการศึกษา (PA อรม.) (PA รองด้านวิชาการ) 

10 เครือข่าย 
  

√ 
 

 √ √ √  

57. ความร่วมมือ การแลกเปลี่ยนนักศึกษา นักวิจัย อาจารย์ กับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ (PA อรม.) (PA รองด้านวิชาการ) 10 ครั้ง/ปี √  √   √ √ √  

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 6 : กำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรเรียนรู้ และกำรบริหำรจัดกำรมหำวิทยำลัยท้ังระบบ  
Computer and Technology Literacy 
กลยุทธ์ที่ 11 : กำรพัฒนำกำรใช้ข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำร 

58. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบบริหารจดัการระบบงานภายในมหาวิทยาลัยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (PA อรม.)  
(รองด้านยุทธศาสตร์ฯ) 

4 ข้อ 
 √   

 √ √ √  

59. การจัดอันดับของมหาวิทยาลยัในระดับชาติและนานาชาติ ในกลุ่มมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (RANKING WEB OF 
UNIVERSITLES) (รองด้านยุทธศาสตรฯ์) 

1 ใน 5 ของ
ระดับชาต ิ

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

ประจ าปีงบประมาณ 2557 - 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยกีารวิจัยและนวัตกรรม สังคมและคุณภาพชีวิต ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การต่างประเทศและเศรษฐกจิระหว่างประเทศ เศรษฐกจิและความมั่นคงแห่งรัฐ การบริหารกจิการบ้านเมอืงที่ด ี

แผนพัฒนำเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 11 
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) ให้เป็นที่ยอมรบัใน 3 ระดับดังนีเ้ปน็ 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. 2559 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปรัชญำ “บริหำรงำนแบบมีส่วนร่วม กระจำยอ ำนำจและหลักธรรมำภิบำล” 

“Decentralization Participation and Good governance” 
 

วิสัยทัศน์ มทร.ล้ำนนำ “มหำวิทยำลยัชั้นน ำด้ำนกำรผลิต…บัณฑิตนักปฏิบัติบนฐำน…สร้ำงสรรค…์นวัตกรรม… วิจัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย…ีเพ่ือชุมชน…สู่สำกล” 

พันธกิจมทร.ล้ำนนำ 
สร้างต้นแบบการเป็น           

นักปฏิบัติ บนพื้นฐาน

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 

ให้โอกาสผูส้ าเร็จอาชีวศึกษา

ได้ศึกษาต่อ 

จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเฉพาะ

ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

โดยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มี

คุณธรรม และพึ่งพาตนเองได้ 
 

สร้างงานวิจัย บริการวิชาการ ที่เน้น

องค์ความรู้และนวัตกรรม 

ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและ

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

สร้างระบบบริหารจัดการท่ี

ดีมุ่งสู่การพึ่งพาตนเอง 

ยุทธศำสตร์ 
Challenge:สร้างความแตกต่างในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ    ที่มีความโดด

เด่นเฉพาะด้าน (Differential Focus Strategy) สู่ความเป็นเลิศภาย ใต้ค าขวัญที่

เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปคือ  “ราชมงคลสร้างคนสู่งานเช่ียวชาญ เทคโนโลยี เป็นการ

สร้างช่ือเสียงและสร้างโอกาสให้บัณฑิตในการมีงานท า 

Chance:สร้างโอกาสในการก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าด้านการผลิต     

บนฐานความคิดสร้างสรรค์ 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 าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์สูส่ังคม 

การยกระดับ 

มหาวิทยาลัยสูส่ากล 

การพัฒนาข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบรหิารจัดการ 

(Data Information Center) ; Cockpit 
การพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร 

การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 
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กระบวนกำรกำรขับเคลื่อนกลยุทธ์สู่กำรปฏิบัติผ่ำนกระบวนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน (PA: Performance Agreement) 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เล็งเห็นความส าคัญการชับเคลื่อนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง และสามารถประเมินผลความส าเร็จ

ในการบริหารจัดการและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น  จึงใช้กระบวนการ PA เป็นระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยมีการก าหนดข้อตกลงการปฏิบัติงานล่วงหน้าร่วมกัน  

ระหว่างผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน เพื่อให้เกิดความยุติธรรม และก าหนดตัวผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน มีการก าหนดกิจกรรม/โครงการที่จะท า ตัวชี้วัด (Key 

Performance Indicators : KPI) ที่วัดได้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ทางยุทธศาสตร์ขององค์กร ไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุผล

ส าเร็จ การก าหนดข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA) มีทุกระดับ ทั้งในระดับหน่วยงานและระดับบุคคล ระบบการประเมิน Performance แบบนี้ เป็นกระบวนการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ (Result-Based Management) ใช้ร่วมกับการประเมิน Competency (ศักยภาพ สมรรถนะ คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่พึง

ประสงค์ หรือความสามารถในการท างานส าหรับต าแหน่งนั้นๆ)  

แนวทำงกำรจัดท ำข้อตกลงกำรปฏิบัติงำน โดยแบ่งออกเป็น ทั้งหมด 3 ส่วน  

ส่วนที่ 1 การประเมินผลการปฎิบัติงาน จากความส าเร็จของโครงการ และกิจกรรม และผลการด าเนินงานจากนโยบายจากสภา โดยมุ่งเน้นกลยุทธ์ การผลิตบัณฑิต    

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

ส่วนที่ 2 การประเมินผลการปฎิบัติงาน จากตัวชี้วัดความสัมฤทธิ์ผลของมหาวิทยาลัยตามพันธกิจ โดยมุ่งเน้นตัวชี้วัด 10 ตัวชี้วัด จากจ านวนตัวชี้วดั ทั้งหมด 59 ตัวชี้วัด

ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปี พ.ศ. 2557 - 2561  

ส่วนที่ 3 การประเมินผลการปฎิบัติงาน จากบทบาทและความสามารถที่คาดหวังในฐานะผู้น า ทางด้านการมีวิสัยทัศน์ สภาวะความเป็นผู้น า การบริหารเชิงกลยุทธ์ การ

ควบคุมตนเอง การกระจายอ านาจ การใช้หลักธรรมาภิบาล การพัฒนาศักยภาพบุคลากร การท างานเชิงรุก และการสื่อสารองค์กรและการสร้างแรงจูงใจ 
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บทที่ 4 
 

แนวทำงกำรจัดสรรงบประมำณของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี พ.ศ. 2559 
  

แนวทางการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ประจ าปี พ.ศ. 2559 ให้ความส าคัญกับการขับเคลื่อนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย
เน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพ เสริมสร้างความเข้มแข็งและโดดเด่นในทุกเขตพ้ืนที่ และส่งเสริมจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย ทั้งด้านคุณภาพครู หลักสูตร 
และกระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่ วน โดยได้ก าหนดนโยบายงบประมาณ และแนวทางการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังนี้ 

1. ให้ความส าคัญกับการด าเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย ในการพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติ 
2. ส่งเสริมกระจายอ านาจการบริหารจัดการด้านงบประมาณให้กับหน่วยงาน คณะ และพ้ืนที่ 
3. เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน คณะ และพ้ืนที่ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้ก าหนดวงเงินงบประมาณรายจ่าย จ านวน 2,227.18 ล้านบาท เพ่ือให้หน่วยงาน คณะ และพ้ืนที่มีงบประมาณรายจ่ายเพียงพอในการ
ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 
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โครงสร้ำงงบประมำณ 
โครงสร้างงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีสาระส าคัญสรุปดังนี้ 

 งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2559 
งบประมาณแผ่นดิน จ านวน 1,708.71 ล้านบาท คิดเป็น 76.72  % 
งบประมาณรายได้ จ านวน   518.47  ล้านบาท คิดเป็น 23.28  % 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จ านวน 2,227.18 ล้านบาท คิดเป็น   100  % 
น ามาจัดสรร  จ านวน 2,147.56 ล้านบาท คิดเป็น 95.34 % 

 
 

 การจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน (มติส านักงบประมาณ)  
รายจ่ายประจ า  จ านวน 1,200.98 ล้านบาท คิดเป็น 70.28 % 
รายจ่ายลงทุน  จ านวน   507.71 ล้านบาท คิดเป็น 29.72 % 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จ านวน 1,708.71 ล้านบาท คิดเป็น   100 % 
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กำรน ำแผนฯ ไปสู่กำรปฏิบัติ 

การน าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ไปสู่การปฏิบัติ จ าเป็นจะต้องอาศัยปัจจัยสนับสนุนและ
แนวทางการด าเนินการที่ชัดเจนการด าเนินงานโครงการต่างๆ ภายใต้แผนปฏิบัติราชการฯ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้ จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการระดม
สรรพก าลังทั้งในด้านบุลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยีต่างๆ ตลอดจนการสร้างความตระหนักในการมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของและการสื่อสารระหว่างองค์กร ดังนั้น 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาจึงก าหนดกระบวนการการบริหารงบประมาณที่ส าคัญในการน าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2559 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม ดังนี้ 

1. แผนงำนพัฒนำด้ำนวิชำกำร โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาก าหนดเป้าหมายหลักในการพัฒนาดังต่อไปนี้ 
1.1 ด้านการพัฒนานักศึกษา 
- พัฒนาตัวป้อน โดยการสร้างเครือข่ายร่วมมือกับสถานศึกษาทั้งในระดับอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาผลิตตัวป้อน โดยจัดหลักสูตรร่วมเช่น STEM Science 

& Technology 
- พัฒนารูปแบบการคัดกรองนักศึกษาใหม่ (เน้นการสอบภาคปฏิบัติ) 
- บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาต้องมีอัตราการได้งานท าของบัณฑิตเพ่ิมขึ้น 
- ผู้ส าเร็จการศึกษาต้องผ่านการสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- ผู้ส าเร็จการศึกษาต้องผ่านการสอบสมรรถนะวิชาชีพหรือใบรับรองคุณวุฒิเฉพาะสาขา 
1.2 ด้านการพัฒนาหลักสูตร ทั้งระดับบัณฑิตและบัณฑิตศึกษา 
- ทุกหลักสูตรต้องบริหารจัดการให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) และผลักดันให้ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับ

นานาชาติ 
- พัฒนาหลักสูตรเพ่ือการผลิตบัณฑิตปฏิบัติมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพร่วมกับสถานประกอบการในรูปแบบ Modular System, PBL, WiL ตามกรอบ

มาตรฐานสภาวิชาชีพ 
- พัฒนาหลักสูตรบูรณาการระหว่างสาขา คณะ ทั้งระดับชาติ และนานาชาติ 
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1.3 ด้านพฒันาบุคลากรทางการศึกษา 
- พัฒนาบุคลากรทางวิชาการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ให้มีสัดส่วนตามมาตรฐานอุดมศึกษา 
- สนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการฝึกประสบการณ์ด้านการปฏิบัติ (ฝังตัว) ร่วมกับสถานประกอบการ ทั้งในและต่างประเทศ 
- สร้างเครือข่ายร่วมกาบสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศให้บุคลากรศึกษาต่อในระดับสูง เพื่อเพ่ิมคุณวุฒิทางการศึกษาตามมาตรฐาน

ระดับอุดมศึกษา 
1.4 ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน 
- พัฒนารูปแบบการเรียนปรับพื้นฐานวิชาชีพ และพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ นักศึกษา ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ 
- จัดการเรียนการสอนวิชาพ้ืนฐานร่วมกัน รูปแบบคณะ และสาขา ส าหรับนักศึกษาปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 
- สร้างเครือข่ายการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ ในรูปแบบบูรณาการร่วมกับการท างาน (Work Integrated Learning : WiL) 
- พัฒนาคู่มือการจัดการเรียนการสอน (มคอ.) ตามมาตรฐาน TQF เน้นการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ 

2. แผนพัฒนำด้ำนงำนวิจัย โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เน้นการพัฒนาผลงานวิจัยที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล จึงจ าเป็นต้องก าหนดเป้าหมายหลักในการ
พัฒนาดังต่อไปนี้ 

2.1 เปลี่ยนการกระตุ้นเป็นเพ่ิมการสนับสนุนการผลิต และพัฒนาผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และงานบริการวิชาการสู่ชุมชน  
2.2 กระตุ้น บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ลง journal ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ และปรากฏในฐานข้อมูลด้านงานวิจัย  
2.3 สนับสนุนทุนในการฝังตัวเพ่ือหาโจทย์วิจัย สู่การใช้ประโยชน์ ทั้งในระดับชุมชน สังคม และระดับประเทศ เพ่ิมมากข้ึน  
2.4 กระตุ้นให้นักวิจัยหาโจทย์วิจัยและทุนสนับสนุนจากภายนอก 
2.5 เพ่ิมมาตรการให้ผู้สอนทุกคนเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย 

3. แผนพัฒนำด้ำนบริกำรวิชำกำรและท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยในปีงบประมาณพ.ศ. 2559 เน้นการพัฒนางานบริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม   
ที่บูรณาการและเกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคม อย่างเป็นรูปธรรม จึงจ าเป็นต้องก าหนดเป้าหมายหลักในการพัฒนาดังต่อไปนี้ 

3.1 พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นที่สามารถเทียบโอนกับการเรียนการสอน รูปแบบ Modular system 
3.2 พัฒนาธนาคารหน่วยกิต เพ่ือสนับสนุนหลักสูตรระยะสั้นที่สามารถเทียบโอนหน่วยกิจระหว่างเรียน และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
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3.3 ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ปกป้อง เผยแพร่ พัฒนาศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4. แผนพัฒนำด้ำนบริหำรจัดกำร โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เน้นการบริหารจัดการสร้างสรรค์แบบมีส่วนร่วม เน้นการส่งเสริม ติดตาม ก ากับ มุ่งเน้นการ

กระจายอ านาจจึงจ าเป็นต้องก าหนดเป้าหมายหลักในการพัฒนาดังต่อไปนี้ 
4.1 การมีส่วนร่วม ของบุคลากรเพ่ือด าเนินงานร่วมกัน ให้บรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัย 
4.2 การสื่อสารองค์กรที่ดี เพ่ือสร้างความเข้าใจ และให้เกิดการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีต่อมหาวิทยาลัย ส่งเสริมให้การปฏิบัติงาน

ไปในทิศทางเดียวกัน 
4.3 การกระจายอ านาจ ส่งเสริมการกระจายอ านาจการบริหารจัดการด้านงบประมาณให้กับหน่วยงาน คณะ และพ้ืนที่ 
4.4 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
4.5 การประกันคุณภาพ โดยการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ภายนอก  
4.6 มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
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หมวดรายการ งบประมาณแผ่นดนิ งบประมาณรายได้ รวม

รวมงบประมาณทัง้สิ้น 1,708,717,000           518,470,194             2,227,187,194           

คงเหลือ 79,622,483               79,622,483               

รวมรายจ่าย 1,708,717,000           438,847,711             2,147,564,711           

1. งบบุคลากร 417,998,700             114,380,900             532,379,600             

1.1  เงินเดอืน 362,701,200             362,701,200             

1.2  ค่าจ้างประจ า 31,888,800               31,888,800               

1.3  ค่าจ้างชั่วคราว 23,408,700               114,380,900             137,789,600             

2. งบด าเนินงาน 179,341,500             205,719,021             385,060,521             

2.1 ค่าตอบแทน 47,565,860               55,613,580               103,179,440             

2.2 ค่าใชส้อย 54,081,061               52,149,848               106,230,909             

2.3 ค่าวัสดุ 50,750,179               52,022,193               102,772,372             

  2.4 ค่าสาธารณูปโภค 26,944,400               45,933,400               72,877,800               

3. งบลงทุน 507,716,200             42,503,000               550,219,200             

3.1  ค่าครุภัณฑ์ 64,793,000               10,220,000               75,013,000               

3.2  ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง 442,923,200             32,283,000               475,206,200             

4. งบเงินอุดหนุน 385,651,500             3,709,000                389,360,500             

5. งบรายจ่ายอ่ืน 209,477,100             72,535,790               282,012,890             

6. โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 8,532,000                8,532,000                

แผนการจัดสรรงบประมาณแผ่นดนิและงบประมาณรายได ้ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2559
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หมวดรายการ  งบประมาณแผ่นดิน  งบประมาณรายได้ รวม

ผลรวมทัง้หมด 1,424,320,700          362,602,921             1,786,923,621          

1. งบบคุลากร 417,998,700             114,380,900             532,379,600             

1.1  เงินเดือน 362,701,200             362,701,200             

1.2  ค่าจ้างประจ า 31,888,800              31,888,800              

1.3  ค่าจ้างชัว่คราว 23,408,700              114,380,900             137,789,600             

2. งบด าเนินงาน 179,341,500             205,719,021             385,060,521             

2.1 ค่าตอบแทน 47,565,860              55,613,580              103,179,440             

2.2 ค่าใช้สอย 54,081,061              52,149,848              106,230,909             

2.3 ค่าวัสดุ 50,750,179              52,022,193              102,772,372             

2.4 ค่าสาธารณูปโภค 26,944,400              45,933,400              72,877,800              

3. งบลงทนุ 507,716,200             42,503,000              550,219,200             

3.1  ค่าครุภณัฑ์ 64,793,000              10,220,000              75,013,000              

3.2  ค่าทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้าง 442,923,200             32,283,000              475,206,200             

4. งบเงินอดุหนุน 319,264,300             319,264,300             

4.6 อตัราพนักงานในสถาบนัอดุมศึกษา 319,264,300             319,264,300             

งานประจ าตามแผนการจัดสรรงบประมาณแผ่นดนิและงบประมาณรายได ้ ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ.2559
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งานพัฒนา  งบประมาณ แผ่นดนิ

ผลรวมทัง้หมด 284,396,300              

4.2 เงินอุดหนุนทุนผลืตและพัฒนาบุคลากรระดบัปริญญาโท-เอก ในและตา่งประเทศ 26,000,000                

4.3  งบเงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยี 10,360,300                

4.4  งบเงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ 20,026,900                

4.5 งบเงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ 10,000,000                

  การจัดการความรู้ มทร.ล้านนา (KM) 500,000                     

  โครงการพัฒนา Project Manager 450,000                     

  โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้านชุมชนแบบมีส่วนร่วม 3,750,000                   

  โครงการเรียนรู้ในชุมชนเพือ่เพิม่ศักยภาพบุคลากร มทร.ล้านนา (ฝังตัว) 2,000,000                   

     โครงการศูนย์เรียนรู้โรงงานต้นแบบ 1,100,000                   

     โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ การเรียนรู้ตลอดชีวิต ธนาคารอาชีพเพือ่ปวงชน 1,080,000                   

     งานบริการวิชาการสู่ภาคอุตสาหกรรม สถานประกอบการ SME 50,000                       

    จัดท าวารสารบริการวิชาการรับใช้สังคม 480,000                     

    จัดนิทรรศการและเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ 300,000                     

    พัฒนาระบบงานบริการวิชาการ 190,000                     

    เวทียกย่องนักบริการวิชาการ 100,000                     

5.1  ค่าใชจ้่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม 2,500,000                  

5.2  ค่าใชจ้่ายพัฒนาการจัดการศึกษา 37,663,200                

งานพัฒนาตามแผนกลยทุธ์ มทร.ล้านนา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559
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การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของสายวิชาการ และสายสนับสนุน (ผศ.รศ.และ ศ. ช านาญการ ช านาญการพิเศษ เฃ่ียวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ) 8,000,000                   

การแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ 442,200                     

การเตรียมความพร้อมพืน้ฐานวิชาการ GEN ED และวิชาชีพพืน้ฐาน 2,000,000                   

การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา (กิจกรรม E-Learning , กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านภาษา,อื่นๆ) 15,221,000                 

การพัฒนาหลักสูตรเพือ่การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพร่วมกับสถานประกอบการในรูปแบบ MODULAR System ,PBL ,WIL 

ตามกรอบ TQF และมาตรฐานสภาวิชาชีพ 5,000,000                   

การพัฒนาอาจารย์ผู้สอน 5,000,000                   

ความร่วมมือด้านการผลิตตัวป้อนร่วมกับสถาบันการศึกษา มัธยม อาชีวะ(co-op) 2,000,000                   

5.3  โครงการสนับสนุนกิจกรรมมลูนิธิโครงการหลวงและโรงงานแปรรูป 2,000,000                  

5.4  โครงการปฏิบัตกิารซ่อมบ ารุงและการวางแผนการซ่อมบ ารุงเคลื่อนทีโ่ครงการหลวง 2,000,000                  

5.5  โครงการตามพระราชด าริ 2,000,000                  

5.6  โครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 5,000,000                  

5.7  โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  ดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 151,313,900              

พัฒนาบุคลากร ตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 60,000,000                 

จัดซ้ือครุภัณฑ์ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 91,313,900                 
5.8 โครงการความร่วมมอืทางวิชาการระหว่างคณะสัตวแพทย์ศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาวิทยา

เขตน่านเพ่ือพัฒนาการผลิตบัณฑิตสาขาสัตวแพทย์ศาสตร์และถ่ายทอดเทคโนโลยี การผลิตปศุสัตว์ ณ จังหวัดน่าน 5,000,000                  

5.9  โครงการถ่ายทอดผลงานวิจัยสู่ภาคประชาชนดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2,000,000                  

     โครงการประชุมสัมนาวิชาการ การยกระดับคุณภาพชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นอาเซียน คร้ังที2่ 600,000                     

     โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้านชุมชนแบบมีส่วนร่วม 1,000,000                   
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     โครงการศูนย์เรียนรู้โรงงานต้นแบบ 400,000                     

6.1 โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 8,532,000                  

    โครงการทุนการศึกษาเพือ่การแลกเปล่ียนภาษาและวัฒนธรรมและการฝึกงานในต่างประเทศ 2,500,000                   

    โครงการพัฒนากิจกรรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัยเครือข่ายต่างประเทศ (นอกอาเซียน) ทีม่ีการจัดการศึกษาทีเ่น้นการ

ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ 1,532,000                   

   โครงการพัฒนากิจกรรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัยในประชาคมอาเซียน 4,500,000                   
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หมวดรายการ งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณรายได้ รวม

1. งบบคุลากร                        25,205,700                        11,492,670                        36,698,370 

2. งบด าเนินงาน                        68,021,011                        47,718,130                      115,739,141 

3. งบลงทนุ                      194,239,300                        18,283,000                      212,522,300 

4. งบเงินอดุหนุน                      110,594,700                          3,709,000                      114,303,700 

5. งบรายจ่ายอื่น                      190,477,100                        19,038,890                      209,515,990 

6. โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน                          8,532,000                          8,532,000 

งบกลาง

ส่งใช้เงินยืม

น าส่งค่าสาธารณูปโภค

สมทบพื้นที่

สมทบคณะ

สมทบมหาวิทยาลัย

สะสมมหาวิทยาลัย                          4,930,401                          4,930,401 

รวม 597,069,811                      105,172,091                      702,241,902                      

การจัดสรรงบประมาณประจ าปี  2559

ส านักงานอธิการบดี
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หมวดรายการ งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณรายได้ รวม

1. งบบคุลากร 228,600 228,600

2. งบด าเนินงาน 565,700 565,700

3. งบลงทนุ

4. งบเงินอดุหนุน 15,351,900 15,351,900

5. งบรายจ่ายอื่น

6. โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

งบกลาง

ส่งใช้เงินยืม

น าส่งค่าสาธารณูปโภค

สมทบพื้นที่

สมทบคณะ

สมทบมหาวิทยาลัย

สะสมมหาวิทยาลัย

รวม 16,146,200 16,146,200

การจัดสรรงบประมาณประจ าปี  2559

สถาบันวิจัยและพัฒนา
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หมวดรายการ งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณรายได้ รวม

1. งบบคุลากร 1,132,800 2,336,560 3,469,360

2. งบด าเนินงาน 11,627,900 7,020,220 18,648,120

3. งบลงทนุ

4. งบเงินอดุหนุน 3,880,800

5. งบรายจ่ายอื่น 34,527,500 34,527,500

6. โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

งบกลาง

ส่งใช้เงินยืม

น าส่งค่าสาธารณูปโภค

สมทบพื้นที่

สมทบคณะ

สมทบมหาวิทยาลัย

สะสมมหาวิทยาลัย

รวม 16,641,500                       43,884,280                       56,644,980                       

การจัดสรรงบประมาณประจ าปี  2559

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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หมวดรายการ งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณรายได้ รวม

1. งบบคุลากร 1,200,600                         2,581,830                          3,782,430 

2. งบด าเนินงาน 1,706,000                         178,800                          1,884,800 

3. งบลงทนุ

4. งบเงินอดุหนุน 3,322,900                                                  3,322,900 

5. งบรายจ่ายอื่น

6. โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

งบกลาง

ส่งใช้เงินยืม

น าส่งค่าสาธารณูปโภค

สมทบพื้นที่

สมทบคณะ

สมทบมหาวิทยาลัย

สะสมมหาวิทยาลัย

รวม 6,229,500                         2,760,630                          8,990,130 

การจัดสรรงบประมาณประจ าปี  2559

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
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หมวดรายการ งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณรายได้ รวม

1. งบบคุลากร 2,676,840                          2,676,840 

2. งบด าเนินงาน 514,800                           185,590                            700,390 

3. งบลงทนุ

4. งบเงินอดุหนุน 15,148,400                                              15,148,400 

5. งบรายจ่ายอื่น 13,000,000                                              13,000,000 

6. โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

งบกลาง

ส่งใช้เงินยืม

น าส่งค่าสาธารณูปโภค

สมทบพื้นที่

สมทบคณะ

สมทบมหาวิทยาลัย

สะสมมหาวิทยาลัย

รวม 28,663,200                       2,862,430                        31,525,630 

การจัดสรรงบประมาณประจ าปี  2559

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
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หมวดรายการ งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณรายได้ รวม

1. งบบคุลากร 32,428,200                       10,738,400                        43,166,600 

2. งบด าเนินงาน 5,759,700                         59,389,208                        65,148,908 

3. งบลงทนุ 15,600,000                       2,000,000                        17,600,000 

4. งบเงินอดุหนุน 25,872,700                                              25,872,700 

5. งบรายจ่ายอื่น 4,576,800                          4,576,800 

6. โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

งบกลาง

ส่งใช้เงินยืม

น าส่งค่าสาธารณูปโภค 4,806,058                          4,806,058 

สมทบพื้นที่ 695,750                            695,750 

สมทบคณะ 690,750                            690,750 

สมทบมหาวิทยาลัย 27,621,750                                              27,621,750 

สะสมมหาวิทยาลัย

รวม 79,660,600                       110,518,716                      190,179,316 

การจัดสรรงบประมาณประจ าปี  2559

คณะบริหารธุรกจิและศิลปศาสตร์
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หมวดรายการ งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณรายได้ รวม

1. งบบคุลากร 51,379,800                       9,040,040                        60,419,840 

2. งบด าเนินงาน 8,677,100                                                38,670,153                        47,347,253 

3. งบลงทนุ 95,947,400                                                2,000,000                        97,947,400 

4. งบเงินอดุหนุน 19,852,100                                              19,852,100 

5. งบรายจ่ายอื่น                          3,631,800                          3,631,800 

6. โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

งบกลาง

ส่งใช้เงินยืม

น าส่งค่าสาธารณูปโภค                          3,904,088                          3,904,088 

สมทบพื้นที่                          1,931,970                          1,931,970 

สมทบคณะ                            239,550                            239,550 

สมทบมหาวิทยาลัย                        21,302,600                        21,302,600 

สะสมมหาวิทยาลัย                                    -   

รวม 175,856,400                     80,720,201                      256,576,601 

การจัดสรรงบประมาณประจ าปี  2559

คณะวิศวกรรมศาสตร์
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หมวดรายการ งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณรายได้ รวม

1. งบบคุลากร 41,949,000                       3,905,560                                                45,854,560 

2. งบด าเนินงาน 5,647,500                         8,028,369                                                13,675,869 

3. งบลงทนุ 77,083,700                       2,000,000                                                79,083,700 

4. งบเงินอดุหนุน 15,687,000                       

5. งบรายจ่ายอื่น 1,651,400                                                  1,651,400 

6. โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

งบกลาง

ส่งใช้เงินยืม

น าส่งค่าสาธารณูปโภค 562,238                                                       562,238 

สมทบพื้นที่

สมทบคณะ

สมทบมหาวิทยาลัย 9,210,125                                                  9,210,125 

สะสมมหาวิทยาลัย

รวม 140,367,200                     25,357,692                                            165,724,892 

การจัดสรรงบประมาณประจ าปี  2559

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
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หมวดรายการ งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณรายได้ รวม

1. งบบคุลากร 7,195,200                         1,334,780                                                  8,529,980 

2. งบด าเนินงาน 1,578,800                         565,020                                                     2,143,820 

3. งบลงทนุ 8,490,000                         2,000,000                                                10,490,000 

4. งบเงินอดุหนุน 9,346,200                                                  9,346,200 

5. งบรายจ่ายอื่น 1,100,000                                                  1,100,000 

6. โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

งบกลาง

ส่งใช้เงินยืม

น าส่งค่าสาธารณูปโภค

สมทบพื้นที่

สมทบคณะ

สมทบมหาวิทยาลัย

สะสมมหาวิทยาลัย

รวม 26,610,200                       4,999,800                                                31,610,000 

การจัดสรรงบประมาณประจ าปี  2559

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
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หมวดรายการ งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณรายได้ รวม

1. งบบคุลากร 670,200                           4,226,400                                                  4,896,600 

2. งบด าเนินงาน 2,319,400                         1,107,330                                                  3,426,730 

3. งบลงทนุ 1,000,000                                                  1,000,000 

4. งบเงินอดุหนุน 17,590,600                                              17,590,600 

5. งบรายจ่ายอื่น 302,400                                                       302,400 

6. โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

งบกลาง 1,517,800                                                  1,517,800 

ส่งใช้เงินยืม 2,000,000                                                  2,000,000 

น าส่งค่าสาธารณูปโภค

สมทบพื้นที่ 2,471,116                                                  2,471,116 

สมทบคณะ

สมทบมหาวิทยาลัย 362,760                                                       362,760 

สะสมมหาวิทยาลัย

รวม 20,580,200                       12,987,806                                              33,568,006 

การจัดสรรงบประมาณประจ าปี  2559

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ
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หมวดรายการ งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณรายได้ รวม

1. งบบคุลากร 34,693,900                       2,233,880                                                36,927,780 

2. งบด าเนินงาน 2,608,923                         1,634,058                                                  4,242,981 

3. งบลงทนุ

4. งบเงินอดุหนุน 8,944,800                                                  8,944,800 

5. งบรายจ่ายอื่น 16,200                                                          16,200 

6. โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

งบกลาง 35,000                                                          35,000 

ส่งใช้เงินยืม

น าส่งค่าสาธารณูปโภค

สมทบพื้นที่ 52,460                                                          52,460 

สมทบคณะ 84,275                                                          84,275 

สมทบมหาวิทยาลัย 97,800                                                          97,800 

สะสมมหาวิทยาลัย

รวม 46,247,623                       4,153,673                                                50,401,296 

การจัดสรรงบประมาณประจ าปี  2559

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร
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หมวดรายการ งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณรายได้ รวม

1. งบบคุลากร 22,170,600                       11,629,050                                              33,799,650 

2. งบด าเนินงาน 14,907,337                       7,402,887                                                22,310,224 

3. งบลงทนุ 28,626,000                       3,000,000                                                31,626,000 

4. งบเงินอดุหนุน 31,399,500                                              31,399,500 

5. งบรายจ่ายอื่น 200,000                           1,284,000                                                  1,484,000 

6. โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

งบกลาง 1,700,000                                                  1,700,000 

ส่งใช้เงินยืม 400,000                                                       400,000 

น าส่งค่าสาธารณูปโภค 356,688                                                       356,688 

สมทบพื้นที่ 158,467                                                       158,467 

สมทบคณะ

สมทบมหาวิทยาลัย 7,676,784                                                  7,676,784 

สะสมมหาวิทยาลัย

รวม 97,303,437                       33,607,876                                            130,911,313 

การจัดสรรงบประมาณประจ าปี  2559

พื้นทีเ่ชียงราย
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หมวดรายการ งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณรายได้ รวม

1. งบบคุลากร 62,956,800                       20,597,100                                              83,553,900 

2. งบด าเนินงาน 20,624,760                       12,022,473                                              32,647,233 

3. งบลงทนุ 25,322,600                       3,000,000                                                28,322,600 

4. งบเงินอดุหนุน 34,108,100                                              34,108,100 

5. งบรายจ่ายอื่น 200,000                           2,447,400                                                  2,647,400 

6. โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

งบกลาง 2,100,000                                                  2,100,000 

ส่งใช้เงินยืม 5,581,000                                                  5,581,000 

น าส่งค่าสาธารณูปโภค 220,812                                                       220,812 

สมทบพื้นที่ 2,250,375                                                  2,250,375 

สมทบคณะ

สมทบมหาวิทยาลัย 10,747,250                                              10,747,250 

สะสมมหาวิทยาลัย

รวม 143,212,260                     58,966,410                                            202,178,670 

การจัดสรรงบประมาณประจ าปี  2559

พื้นทีต่าก
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หมวดรายการ งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณรายได้ รวม

1. งบบคุลากร 45,160,700                       11,597,540                                              56,758,240 

2. งบด าเนินงาน 10,448,420                       3,873,480                                                14,321,900 

3. งบลงทนุ 14,941,600                       3,000,000                                                17,941,600 

4. งบเงินอดุหนุน 21,914,600                                              21,914,600 

5. งบรายจ่ายอื่น 5,200,000                         1,167,600                                                  6,367,600 

6. โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

งบกลาง 274,000                                                       274,000 

ส่งใช้เงินยืม

น าส่งค่าสาธารณูปโภค

สมทบพื้นที่ 579,875                                                       579,875 

สมทบคณะ 76,950                                                          76,950 

สมทบมหาวิทยาลัย 4,932,100                                                  4,932,100 

สะสมมหาวิทยาลัย

รวม 97,665,320                       25,501,545                                            123,166,865 

การจัดสรรงบประมาณประจ าปี  2559

พื้นทีน่่าน
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หมวดรายการ งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณรายได้ รวม

1. งบบคุลากร 45,226,800                       7,175,180                                                52,401,980 

2. งบด าเนินงาน 10,440,920                       8,001,522                                                18,442,442 

3. งบลงทนุ 27,720,600                       3,000,000                                                30,720,600 

4. งบเงินอดุหนุน 26,872,500                                              26,872,500 

5. งบรายจ่ายอื่น 200,000                           1,127,400                                                  1,327,400 

6. โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

งบกลาง 512,947                                                       512,947 

ส่งใช้เงินยืม

น าส่งค่าสาธารณูปโภค

สมทบพื้นที่ 1,009,375                                                  1,009,375 

สมทบคณะ 10,575                                                          10,575 

สมทบมหาวิทยาลัย 4,504,475                                                  4,504,475 

สะสมมหาวิทยาลัย

รวม 110,460,820                     25,341,474                                            135,802,294 

การจัดสรรงบประมาณประจ าปี  2559

พื้นทีพ่ิษณุโลก
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หมวดรายการ งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณรายได้ รวม

1. งบบคุลากร 46,399,800                       12,815,070                                              59,214,870 

2. งบด าเนินงาน 13,893,229                       9,921,782                                                23,815,011 

3. งบลงทนุ 19,745,000                       3,220,000                                                22,965,000 

4. งบเงินอดุหนุน 25,764,700                                              25,764,700 

5. งบรายจ่ายอื่น 200,000                           1,664,400                                                  1,864,400 

6. โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

งบกลาง 533,480                                                       533,480 

ส่งใช้เงินยืม

น าส่งค่าสาธารณูปโภค 396,563                                                       396,563 

สมทบพื้นที่ 1,380,750                                                  1,380,750 

สมทบคณะ 22,275                                                          22,275 

สมทบมหาวิทยาลัย 7,587,825                                                  7,587,825 

สะสมมหาวิทยาลัย

รวม 106,002,729                     37,542,145                                            143,544,874 

การจัดสรรงบประมาณประจ าปี  2559

พื้นทีล่ าปาง
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา

ผลผลติ  :  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

ตัวช้ีวดัระดับผลผลติ
เชิงปริมาณ  :  
 - จ ำนวนผูส้ ำเร็จกำรศึกษำ 3,000 คน
 - จ ำนวนนกัศึกษำท่ีเขำ้ใหม่ 3,200 คน
 - จ ำนวนนกัศึกษำท่ีคงอยู่            9,570 คน
เชิงคุณภาพ  :  
 - ผูส้ ำเร็จกำรศึกษำท่ีจบกำรศึกษำตำมหลกัสูตรภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนด ร้อยละ 80
เชิงเวลา  :  

 - ผูส้ ำเร็จกำรศึกษำจบกำรศึกษำตำมมำตรฐำนหลกัสูตร ร้อยละ 95

เชิงต้นทุน  :  

 - ค่ำใช้จ่ำยกำรผลิตตำมงบประมำณท่ีไดรั้บจดัสรร 136,338,600 บำท

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

งบบุคลากร 83,844,900 106,580,869 0 มทร.ลำ้นนำ 

งบด าเนินการ 26,893,700 51,444,604 0 มทร.ลำ้นนำ 

 - ค่ำตอบแทน 2,726,738 20,325,255

1 ค่ำตอบแทนผูป้ฏิบติังำนใหร้ำชกำร P 2,568,000 มทร.ลำ้นนำ 

A
2 ค่ำตอบแทนพิเศษขำ้รำชกำรท่ีไดรั้บเงินเดือนเตม็ขั้น P 114,746 มทร.ลำ้นนำ 

A
3 ค่ำตอบแทนพิเศษลูกจำ้งประจ ำท่ีไดรั้บเงินเดือนเตม็ขั้น P 43,992 มทร.ลำ้นนำ 

A
4 ค่ำตอบแทน/ค่ำตอบแทนอำจำรยพิ์เศษ 7,441,155 มทร.ลำ้นนำ 

5 ค่ำต  ำแหน่งทำงบริหำร 12,884,100 มทร.ลำ้นนำ 

 - ค่ำใช้สอย 7,538,400 23,094,750

1 ค่ำเบ้ียเล้ียง ค่ำเช่ำท่ีพกัและค่ำพำหนะ P 4,752,000 มทร.ลำ้นนำ 
A

2 ค่ำจำ้งเหมำบริกำร P 2,616,000 มทร.ลำ้นนำ 
A

3 เงินสมทบกองทุนประกนัสงัคม P 170,400 1,100,450 มทร.ลำ้นนำ 
A

4 สมทบกองทุนมหำวิทยำลยั P 393,100 มทร.ลำ้นนำ 
A

5 ค่ำซ่อมแซมครุภณัฑ์ P 400,000 มทร.ลำ้นนำ 
A

20,961,300                           20,961,300                                   20,961,300                                   20,961,000                                   

ปี  2558 ปี  2559

12,101,000                           7,992,700                                     4,701,300                                     

เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน(แผ่นดิน)
โครงการ/กจิกรรม

ปริมาณ คุณภาพ เวลา แผ่นดิน เงนิรายได้

2,098,700                                     

หนา้ที ่ 1 จาก 30
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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

ปี  2558 ปี  2559

เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน(แผ่นดิน)
โครงการ/กจิกรรม

ปริมาณ คุณภาพ เวลา แผ่นดิน เงนิรายได้

6 ค่ำใช้สอย P 21,201,200 มทร.ลำ้นนำ 
A

 - ค่ำวสัดุ 16,628,562 8,024,599

1 วสัดุส ำนกังำน P 8,360,962 มทร.ลำ้นนำ 
A

2 วสัดุกำรศึกษำ P 3,758,000 8,024,599 มทร.ลำ้นนำ 
A

3 วสัดุหนงัสือ วำรสำร และต ำรำ P 4,509,600 มทร.ลำ้นนำ 
A

งบลงทุน 15,600,000 0 0 คณะบริหำรธุรกิจฯ
ค่าครุภัณฑ์ 15,600,000 0 0

1 ครุภณัฑห์อ้งพฒันำศกัยภำพกำรเรียนรู้ ต  ำบลช้ำงเผือก อ ำเภอ
เมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 5 ชุด

P 5 15,600,000 คณะบริหำรธุรกิจฯ

A
งบรายจ่ายอืน่ 10,000,000 28,634,390 0 มทร.ลำ้นนำ 

10,000,000

1 โครงกำรพฒันำคุณภำพกำรจดักำรศึกษำ 
  - กิจกรรม E-Learning

P
5,000,000                 

มทร.ลำ้นนำ 1

A
2   - กิจกรรมกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำ P 5,000,000 มทร.ลำ้นนำ 51

A
3 กิจกรรมนกัศึกษำ (กพน.) P 7,667,390 มทร.ลำ้นนำ 

A
4 กิจกรรมนกัศึกษำ และกีฬำ P สวก.

A
5 กิจกรรมนกัศึกษำ และกีฬำ P 2,940,600 คณะบริหำรธุรกิจฯ

A
6 กิจกรรมนกัศึกษำ และกีฬำ P คณะวิศวกรรมศำสตร์

A
7 กิจกรรมนกัศึกษำ และกีฬำ P 261,600 คณะศิลปกรรมฯ

A
8 กิจกรรมนกัศึกษำ และกีฬำ P วิทยำลยัฯ

A
9 กิจกรรมนกัศึกษำ และกีฬำ P 495,000 มทร.ลำ้นนำ เชียงรำย

A
10 กิจกรรมนกัศึกษำ และกีฬำ P 735,000 มทร.ลำ้นนำ ตำก

A
11 กิจกรรมนกัศึกษำ และกีฬำ P 507,000 มทร.ลำ้นนำ น่ำน

A

15,600,000                           

 - ค่าใช้จ่ายพัฒนาการจัดการศึกษา

6,000,000                            1,000,000                                     2,500,000                                     500,000                                         

หนา้ที ่ 2 จาก 30
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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

ปี  2558 ปี  2559

เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน(แผ่นดิน)
โครงการ/กจิกรรม

ปริมาณ คุณภาพ เวลา แผ่นดิน เงนิรายได้

12 กิจกรรมนกัศึกษำ และกีฬำ P 267,000 มทร.ลำ้นนำ พิษณุโลก
A

13 กิจกรรมนกัศึกษำ และกีฬำ P 818,400 มทร.ลำ้นนำ ล ำปำง
A

14 กิจกรรมสำรสนเทศและหอ้งสมุด P 13,742,400 วิทยบริกำรฯ
A

15 โครงกำรน ำเสนอผลงำนทำงวิชำกำร P 1,200,000 คณะบริหำรธุรกิจฯ
A

หนา้ที ่ 3 จาก 30
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แผนปฏบัิติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา

ผลผลิต  :  ผลงานการให้บริการวิชาการ

ตัวช้ีวัดระดบัผลผลิต
เชิงปริมาณ  :  
 - จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมบริกำรวิชำกำรแก่สงัคม  50 โครงกำร/กิจกรรม
เชิงคุณภาพ  :  
 - ควำมพึงพอใจของผูรั้บบริกำรในกระบวนกำรใหบ้ริกำร ร้อยละ 85
เชิงเวลา  :  
 - งำนบริกำรวิชำกำรแลว้เสร็จตำมระยะเวลำท่ีก ำหนด ร้อยละ 85
เชิงต้นทุน  :  

 - ค่ำใชจ่้ำยของกำรใหบ้ริกำรวิชำกำรตำมงบท่ีไดรั้บจดัสรร  บำท

ผู้รับ ความสอดคล้องตัวช้ีวดั
ต้นทุน อืน่ ๆ ผิดชอบ แผนยุทธศาสตร์ มทร.ล้านนา 

แผ่นดิน เงินรายได้ (ระบุ) ตค. พย. ธค. มค. กพ. มคี. เมย. พค. มยิ. กค. สค. กย. ปี พ.ศ. 2557 -2561
งบเงินอุดหนุน 10,000,000

1
โครงกำรพฒันำ Project Manager P

85 85
450,000 สถำบนัถ่ำยทอดเทคโนยสู่ีชุมชน 34

A
2 กำรจดักำรควำมรู้ มทร.ลำ้นนำ (KM)

P
85 85 500,000 สถำบนัถ่ำยทอดเทคโนยสู่ีชุมชน 6

A
3 จดัท ำวำรสำรบริกำรวิชำกำรรับใชส้งัคม

P
85 85 480,000 สถำบนัถ่ำยทอดเทคโนยสู่ีชุมชน 36

A
4 เวทียกยอ่งนกับริกำรวิชำกำร

P

85 85 100,000 สถำบนัถ่ำยทอดเทคโนยสู่ี
ชุมชน

36

A
5 จดันิทรรศกำรและเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้

P

85 85 300,000 สถำบนัถ่ำยทอดเทคโนยสู่ี
ชุมชน

36

A
6 โครงกำรเรียนรู้ในชุมชนเพ่ือเพ่ิมศกัยภำพบุคลำกร มทร.ลำ้นนำ 

(ฝังตวั) P

85 85 2,000,000 สถำบนัถ่ำยทอดเทคโนยสู่ี
ชุมชน

27,28,29,35

A
7 พฒันำระบบงำนบริกำรวิชำกำรของ มทร.ลำ้นนำ

P

85 85 190,000 สถำบนัถ่ำยทอดเทคโนยสู่ี
ชุมชน

37

A
8 โครงกำรยกระดบัคุณภำพชีวิตของหมูบ่ำ้น ชุมชน แบบมีส่วนร่วม

P

85 85 3,750,000 สถำบนัถ่ำยทอดเทคโนยสู่ี
ชุมชน

9,27,28

A

23,000,000

ปี  2558 ปี  2559โครงการ/กจิกรรม
งบประมาณ ระยะเวลาด าเนนิงานเป้าหมาย

ปริมาณ คุณภาพ เวลา แผ่นดิน เงินรายได้

5,500,000                              1,000,000                              2,000,000                              1,500,000                              

หนา้ที ่ 4 จาก 30
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ผู้รับ ความสอดคล้องตัวช้ีวดั
ต้นทุน อืน่ ๆ ผิดชอบ แผนยุทธศาสตร์ มทร.ล้านนา 

แผ่นดิน เงินรายได้ (ระบุ) ตค. พย. ธค. มค. กพ. มคี. เมย. พค. มยิ. กค. สค. กย. ปี พ.ศ. 2557 -2561
ปี  2558 ปี  2559โครงการ/กจิกรรม

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนนิงานเป้าหมาย

ปริมาณ คุณภาพ เวลา แผ่นดิน เงินรายได้

9 งำนบริกำรวิชำกำรสู่ภำคอุตสำหกรรม สถำนประกอบกำร SME
P

85 85 50,000 สถำบนัถ่ำยทอดเทคโนยสู่ี
ชุมชน

9,27,28

A
10 โครงกำรศนูยเ์รียนรู้โรงงำนตน้แบบ

P

85 85 1,100,000 สถำบนัถ่ำยทอดเทคโนยสู่ี
ชุมชน

40

A
11 โครงกำรส่งเสริมกำรจดักำรศึกษำนอกระบบ กำรเรียนรู้ตลอดชีวิต

 ธนำคำรอำชีพเพ่ือปวงชน P

85 85 1,080,000 สถำบนัถ่ำยทอดเทคโนยสู่ี
ชุมชน

33

A
งบรายจ่ายอืน่ 13,000,000

1 โครงกำรปฏิบติักำรซ่อมบ ำรุงและกำรวำงแผนซ่อมบ ำรุงเคล่ือนท่ี
โครงกำรหลวง
   - โครงกำรซ่อมบ ำรุงเชิงป้องกนัและวำงแผนกำรซ่อมบ ำรุง
เคล่ือนท่ี(PM) P

85 85 2,000,000 สถำบนัถ่ำยทอดเทคโนยสู่ี
ชุมชน

40

A
2 โครงกำรสนบัสนุนกิจกรรมมูลนิธิโครงกำรหลวงและโรงงำน

แปรรูป 
    - โครงกำรสนบัสนุนกิจกรรมโครงกำรหลวงและโรงงำนหลวง
อำหำรส ำเร็จรูป P

85 85 2,000,000 สถำบนัถ่ำยทอดเทคโนยสู่ี
ชุมชน

40

A
3 โครงกำรสนองงำนอนัเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ 

P

85 85 2,000,000 สถำบนัถ่ำยทอดเทคโนยสู่ี
ชุมชน

40

A
4 โครงกำรโครงกำรถ่ำยทอดผลงำนวิจยัสู่ภำคประชำชนดำ้น

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
  - โครงกำรสมันำวิชำกำร "กำรยกระดบัคุณภำพชีวิตและภูมิ
ปัญญำทอ้งถ่ินอำเซียน" คร้ังท่ี 2
  -โครงกำรยกระดบัคุณภำพชีวิตของหมูบ่ำ้น ชุมชนแบบมีส่วน
ร่วม
 - โครงกำรศนูยเ์รียนรู้โรงงำนตน้แบบ P

85 85 2,000,000 สถำบนัถ่ำยทอดเทคโนยสู่ี
ชุมชน

27,28,29,37,38,39,9

A
5 โครงกำรควำมร่วมมือทำงวิชำกำรคณะสตัวแพทยศ์ำสตร์

จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยักบัมหำวิทยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคล
ลำ้นนำ วิทยำเขตน่ำน เพ่ือพฒันำกำรผลิตบณัฑิต  สำขำสตัว
แพทยศ์ำสตร์และถ่ำยทอดเทคโนโลยกีำรผลิตปศสุตัว ์ณ จงัหวดั
น่ำน P

85 85 5,000,000 มทร.ลำ้นนำ น่ำน 1,9

A

7,800,000                              1,300,000                                   3,250,000                                   650,000                                      

หนา้ที ่ 5 จาก 30
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ผลผลติ  :  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตัวช้ีวดัระดับผลผลติ
เชิงปริมาณ  :  
 - จ ำนวนผูส้ ำเร็จกำรศึกษำ 3,500 คน
 - จ ำนวนนกัศึกษำท่ีเขำ้ใหม่ 5,200 คน
 - จ ำนวนนกัศึกษำท่ีคงอยู่ 16,500 คน
เชิงคุณภาพ  :  
 - ผูส้ ำเร็จกำรศึกษำจบกำรศึกษำตำมมำตรฐำนหลกัสูตร ร้อยละ 95
เชิงเวลา  :  

 - ผูส้ ำเร็จกำรศึกษำท่ีจบกำรศึกษำตำมหลกัสูตรภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนดร้อยละ 80
เชิงต้นทุน  :  

 - ค่ำใชจ่้ำยกำรผลิตตำมงบประมำณท่ีไดรั้บจดัสรร บำท

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

งบบุคลากร 334,153,800 88,079,740 0 มทร.ลำ้นนำ 

งบด าเนินการ 152,447,800 153,213,267 0 มทร.ลำ้นนำ 

 - ค่ำตอบแทน 44,839,122 35,288,325

1 ค่ำตอบแทนผูป้ฏิบติังำนใหร้ำชกำร P 21,024,000 มทร.ลำ้นนำ 

A
2 เงินตอบแทนผูบ้ริหำรมหำวิทยำลยัท่ีเกษียณอำยรุำชกำร P 600,000 มทร.ลำ้นนำ 

A
3 เงินประจ ำต  ำแหน่งผูบ้ริหำรมีวำระ ( 2 เท่ำ) P 18,388,800 มทร.ลำ้นนำ 

A
4  ค่ำตอบแทนพิเศษขำ้รำชกำรท่ีไดรั้บเงินเดือนเตม็ขั้น P 1,277,754 มทร.ลำ้นนำ 

A
5 ค่ำตอบแทนพิเศษลูกจำ้งประจ ำท่ีไดรั้บเงินเดือนเตม็ขั้น P 118,968 มทร.ลำ้นนำ 

A
6 เงินตอบแทนเหมำจ่ำยจดัหำรถยนตป์ระจ ำต  ำแหน่ง P 3,429,600 มทร.ลำ้นนำ 

A
7 ค่ำตอบแทน/ค่ำตอบแทนอำจำรยพิ์เศษ P 17,788,325 มทร.ลำ้นนำ 

A
8 ค่ำต  ำแหน่งทำงบริหำร P 1,569,600 มทร.ลำ้นนำ 

A
9 ค่ำรถประจ ำต  ำแหน่ง P 609,600 มทร.ลำ้นนำ 

A
10 เงินประจ ำต  ำแหน่ง P 1,569,600 มทร.ลำ้นนำ 

A
11 เงินประจ ำต  ำแหน่งเพ่ิมเติม P 4,696,000 มทร.ลำ้นนำ 

A
12 ส่วนเพ่ิม/เงินเดือน P 9,055,200 มทร.ลำ้นนำ 

A

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา

โครงการ/กจิกรรม
ปริมาณ คุณภาพ เวลา แผ่นดิน เงนิรายได้

1,507,959,200

ปี  2558 ปี  2559

เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน(แผ่นดิน)

83,538,500                           83,538,500                                   83,538,500                                   83,538,300                                   

57,520,900                           44,001,900                                   28,931,800                                   21,993,200                                   

หนา้ที ่ 6 จาก 30
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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
โครงการ/กจิกรรม

ปริมาณ คุณภาพ เวลา แผ่นดิน เงนิรายได้
ปี  2558 ปี  2559

เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน(แผ่นดิน)

 - ค่ำใช้สอย 46,542,661 28,281,573

1 ค่ำเบ้ียเล้ียง ค่ำเช่ำท่ีพกัและค่ำพำหนะ P 7,319,500 มทร.ลำ้นนำ 
A

2 ค่ำจำ้งเหมำบริกำร P 38,722,521 มทร.ลำ้นนำ 
A

3 เงินสมทบกองทุนประกนัสงัคม P 500,640 4,040,490 มทร.ลำ้นนำ 
A

4 สมทบกองทุนมหำวิทยำลยั P 1,381,081 มทร.ลำ้นนำ 
A

5 ค่ำซ่อมแซมครุภณัฑ์ P 4,100,000 มทร.ลำ้นนำ 
A

6 ค่ำซ่อมแซมยำนพำหนะและขนส่ง P 90,000 มทร.ลำ้นนำ 

A
7 ค่ำใช้สอย P 18,179,215 มทร.ลำ้นนำ 

A
8 จำ้งเหมำพนกังำนขบัรถ P 300,000 มทร.ลำ้นนำ 

A
9 พรบ.ประกนัภยั P 190,850 มทร.ลำ้นนำ 

A
 - ค่ำวสัดุ 34,121,617 43,709,969

1 วสัดุส ำนกังำน P 2,943,217 มทร.ลำ้นนำ 
A

2 วสัดุกำรศึกษำ P 23,384,400 41,689,969 มทร.ลำ้นนำ 
A

3 วสัดุหนงัสือ วำรสำร และต ำรำ P 7,794,000 มทร.ลำ้นนำ 
A

4 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน P 2,020,000 มทร.ลำ้นนำ 
A

 - ค่ำสำธำรณูปโภค 26,944,400 45,933,400

1 ค่ำโทรศพัท์ P 572,500 602,500 มทร.ลำ้นนำ 
A

2 ค่าไฟฟ้ารวม P 19,537,600 22,688,600 มทร.ลำ้นนำ 
A

ค่ำไฟฟ้ำเชียงรำย P 1,762,100 1,456,100 มทร.ลำ้นนำเชียงรำย
A

ค่ำไฟฟ้ำตำก P 3,474,000 4,016,700 มทร.ลำ้นนำตำก
A

ค่ำไฟฟ้ำน่ำน P 1,378,800 829,800 มทร.ลำ้นนำน่ำน
A

ค่ำไฟฟ้ำพิษณุโลก P 1,735,400 1,014,800 มทร.ลำ้นนำพิษณุโลก
A

หนา้ที ่ 7 จาก 30
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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
โครงการ/กจิกรรม

ปริมาณ คุณภาพ เวลา แผ่นดิน เงนิรายได้
ปี  2558 ปี  2559

เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน(แผ่นดิน)

ค่ำไฟฟ้ำล ำปำง P 1,780,100 779,900 มทร.ลำ้นนำล ำปำง
A

ค่ำไฟฟ้ำ สวก. P 862,900 1,410,900 สวก.
A

ค่ำไฟฟ้ำส่วนกลำง P 8,544,300 13,180,400 มทร.ลำ้นนำ ส่วนกลำง
A

ค่าบริหารจัดการพลงังานรวม P 14,148,000 มทร.ลำ้นนำ ส่วนกลำง
A

ค่ำบริหำรจดักำรพลงังำนเชียงรำย P 1,262,000 มทร.ลำ้นนำ ส่วนกลำง
A

ค่ำบริหำรจดักำรพลงังำนตำก P 2,342,000 มทร.ลำ้นนำ ส่วนกลำง
A

ค่ำบริหำรจดักำรพลงังำนเชียงน่ำน P 1,297,000 มทร.ลำ้นนำ ส่วนกลำง
A

ค่ำบริหำรจดักำรพลงังำนพิษณุโลก P 1,662,000 มทร.ลำ้นนำ ส่วนกลำง
A

ค่ำบริหำรจดักำรพลงังำนล ำปำง P 1,966,000 มทร.ลำ้นนำ ส่วนกลำง
A

ค่ำบริหำรจดักำรพลงังำนส่วนกลำง P 5,619,000 มทร.ลำ้นนำ ส่วนกลำง
A

3 ค่ำน ้ำประปำ P 634,300 1,634,300 มทร.ลำ้นนำ 
A

4 ค่ำเช่ำวงจรเช่ือมต่อโครงข่ำยระบบส่ือสำรเทคโนโลยี
สำรสนเทศและอินเตอร์เนต

P
6,200,000 6,860,000 ส ำนกัวิทยบริกำรฯ

A
งบลงทุน 492,116,200 42,503,000 0

ค่าครุภัณฑ์ 49,193,000 10,220,000 0

1 ครุภณัฑห์อ้งปฏิบติักำรชีววิทยำและพนัธุศำสตร์ ต  ำบลช้ำงเผือก
 อ ำเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 1 ชุด

P 500,000

คณะวิทยำศำสตร์ฯ
A

2 ครุภณัฑป์ระกอบอำคำรเรียนรวมวิศวกรรมศำสตร์ ต  ำบล
ช้ำงเผือก  อ  ำเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 1 ชุด

P 20,000,000

กองพฒันำอำคำรสถำนท่ี
A

3 ครุภณัฑห์อ้งปฏิบติักำรศนูยท์ดสอบวสัดุ ต  ำบลช้ำงเผือก  อ  ำเภอ
เมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 1 ชุด

P 1,903,000            
คณะวิศวกรรมศำสตร์

A
4 ชุดเคร่ืองเช่ือมแขนกลอตัโนมติั ต  ำบลช้ำงเผือก อ ำเภอเมือง 

จงัหวดัเชียงใหม่ 1 ชุด
P 1,800,000            

คณะวิศวกรรมศำสตร์
A

5 ครุภณัฑห์อ้งปฏิบติักำรพลศำสตร์ ต  ำบลไมง้ำม อ ำเภอเมือง 
จงัหวดัตำก 1 ชุด

P 1,500,000            
คณะวิศวกรรมศำสตร์

A

164,628,900                         143,491,400                                 99,332,000                                   84,663,900                                   

49,193,000                           

หนา้ที ่ 8 จาก 30
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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
โครงการ/กจิกรรม

ปริมาณ คุณภาพ เวลา แผ่นดิน เงนิรายได้
ปี  2558 ปี  2559

เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน(แผ่นดิน)

6 ครุภณัฑห์อ้งปฏิบติักำรทดสอบควำมเสียหำยของวสัดุ ต  ำบลไม้
งำม อ ำเภอเมือง จงัหวดัตำก 1 ชุด

P 2,000,000            
คณะวิศวกรรมศำสตร์

A
7 ครุภณัฑห์อ้งปฏิบติักำรเทคโนโลยเีคร่ืองมือกลอตัโนมติั ต  ำบล

ทรำยขำว อ ำเภอพำน จงัหวดัเชียงรำย 1 ชุด
P 5,000,000            

คณะวิศวกรรมศำสตร์
A

8 ครุภณัฑห์อ้งปฏิบติักำรเซ็นเซอร์และทรำนสดิวส์เซอร์ ต  ำบล
ทรำยขำว อ ำเภอพำน จงัหวดัเชียงรำย 1 ชุด

P 2,000,000            
คณะวิศวกรรมศำสตร์

A
9 ครุภณัฑห์อ้งปฏิบติักำรฟิสิกส์พ้ืนฐำน ต ำบลช้ำงเผือก  อ  ำเภอ

เมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 1 ชุด
P 7,990,000            

คณะวิทยำศำสตร์ฯ
A

10 ครุภณัฑห์อ้งปฏิบติักำรถ่ำยภำพน่ิงต ำบลช้ำงเผือก อ ำเภอเมือง 
จงัหวดัเชียงใหม่ 1 ชุด

P 1,500,000            
คณะศิลปกรรมฯ

A
11 ครุภณัฑห์อ้งปฏิบติักำรวิศวเกษตรและอำหำร ต ำบลพิชยั อ  ำเภอ

เมือง จงัหวดัล ำปำง 1 ชุด
P 5,000,000            

คณะวิศวกรรมศำสตร์
A

12 โครงกำรจดัซ้ือครุภณัฑ ์มทร.ลำ้นนำ P 1,000,000         มทร.ลำ้นนำเชียงรำย
A

13 โครงกำรจดัซ้ือครุภณัฑ ์มทร.ลำ้นนำ P 1,000,000         มทร.ลำ้นนำตำก
A

14 โครงกำรจดัซ้ือครุภณัฑ ์มทร.ลำ้นนำ P 1,000,000         มทร.ลำ้นนำน่ำน
A

15 โครงกำรจดัซ้ือครุภณัฑ ์มทร.ลำ้นนำ P 1,000,000         มทร.ลำ้นนำพิษณุโลก
A

16 โครงกำรจดัซ้ือครุภณัฑ ์มทร.ลำ้นนำ P 1,000,000         มทร.ลำ้นนำล ำปำง
A

17 โครงกำรจดัซ้ือครุภณัฑ ์มทร.ลำ้นนำ P 1,000,000         คณะบริหำรธุรกิจฯ
A

18 โครงกำรจดัซ้ือครุภณัฑ ์มทร.ลำ้นนำ P 1,000,000         คณะวิศวกรรมศำสตร์
A

19 โครงกำรจดัซ้ือครุภณัฑ ์มทร.ลำ้นนำ P 1,000,000         คณะวิทยำศำสตร์ฯ
A

20 โครงกำรจดัซ้ือครุภณัฑ ์มทร.ลำ้นนำ P 1,000,000         คณะศิลปกรรมฯ
A

21 โครงกำรจดัซ้ือครุภณัฑ ์มทร.ลำ้นนำ P 500,000            วิทยำลยัฯ
A

22 โครงกำรจดัซ้ือครุภณัฑ ์มทร.ลำ้นนำ P 500,000            มทร.ลำ้นนำ ส่วนกลำง
A

23 ครุภณัฑง์ำนฟำร์ม โคนมทดแทน P 220,000 ล ำปำง
A

หนา้ที ่ 9 จาก 30
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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
โครงการ/กจิกรรม

ปริมาณ คุณภาพ เวลา แผ่นดิน เงนิรายได้
ปี  2558 ปี  2559

เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน(แผ่นดิน)

ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง 442,923,200 32,283,000 0

ส่ิงก่อสร้างไม่ผูกพัน 1 ปี 56,031,000

1 ปรับปรุงหอ้งน ้ำและภูมิทศัน์ ต  ำบลไมง้ำม อ ำเภอเมือง จงัหวดั
ตำก 1 รำยกำร

P 6,881,000            
มทร.ลำ้นนำ ตำก

A
2 ปรับปรุงหอ้งน ้ำและภูมิทศัน์ ต  ำบลทรำยขำว อ ำเภอพำน 

จงัหวดัเชียงรำย 1 รำยกำร
P 6,881,000            

มทร.ลำ้นนำ เชียงรำย

A
3 ปรับปรุงถนนภำยในมหำวิทยำลยั ต  ำบลพิชยั อ  ำเภอเมือง 

จงัหวดัล ำปำง 1 รำยกำร
P 14,745,000          

มทร.ลำ้นนำ ล ำปำง

A
4 ปรับปรุงถนนภำยในมหำวิทยำลยั ต  ำบลบำ้นกร่ำง อ ำเภอเมือง 

จงัหวดัพิษณุโลก 1 รำยกำร
P 12,779,000          

มทร.ลำ้นนำ พิษณุโลก

A
5 ปรับปรุงร้ัวมหำวิทยำลยั ต  ำบลทรำยขำว อ ำเภอพำน จงัหวดั

เชียงรำย 1 รำยกำร
P 14,745,000          

มทร.ลำ้นนำ เชียงรำย

A
ส่ิงก่อสร้างผูกพันใหม่ 67,237,200

1 อำคำรปฏิบติักำรควำมเช่ียวชำญเกษตรปลอดภยั ต  ำบลบำ้น
กร่ำง อ ำเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก 1 หลงั

P 14,941,600          
มทร.ลำ้นนำ พิษณุโลก

A
2   อำคำรเรียนและปฏิบติักำรเกษตรชีวภำพ ต ำบลฝำยแกว้ 

อ ำเภอภูเพียง จงัหวดัน่ำน 1 หลงั
P 14,941,600          

มทร.ลำ้นนำ น่ำน

A
3  อำคำรเอนกประสงคแ์ละศนูยกี์ฬำ ต  ำบลไมง้ำม อ ำเภอเมือง 

จงัหวดัตำก 1 รำยกำร
P 14,941,600          

มทร.ลำ้นนำ ตำก

A
4 สนำมกีฬำและศนูยพ์ฒันำสุขภำพ ต ำบลป่ำป้อง อ ำเภอดอย

สะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ 1 รำยกำร
P 22,412,400          

5,898,000 มทร.ลำ้นนำ ส่วนกลำง

A
5 ปรับปรุงหอ้งปฏิบติักำรอำหำร P 1,885,000 มทร.ลำ้นนำ ส่วนกลำง

A
6 ปรับปรุงหอ้งกำรพิมพ์ P 500,000 มทร.ลำ้นนำ ส่วนกลำง

A
7 ปรับปรุงหอ้งกองคลงั P 450,000 มทร.ลำ้นนำ ส่วนกลำง

A
8 ปรับปรุงกองพฒันำนกัศึกษำ P 1,000,000 มทร.ลำ้นนำ ส่วนกลำง

A
9 ปรับปรุงส ำนกังำนทรัพยสิ์นและสิทธิประโยชน์เป็นศนูย์

วฒันธรรม
P

600,000 มทร.ลำ้นนำ ส่วนกลำง

A

115,435,900                    143,491,400                    99,332,000                      84,663,900                      

หนา้ที ่ 10 จาก 30
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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
โครงการ/กจิกรรม

ปริมาณ คุณภาพ เวลา แผ่นดิน เงนิรายได้
ปี  2558 ปี  2559

เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน(แผ่นดิน)

10 โครงกำรพฒันำสภำพแวดลอ้มกำรเรียนกำรสอน P 2,360,000 มทร.ลำ้นนำ ส่วนกลำง
A

11 ปรับปรุงโรงอำหำร P 1,800,000 มทร.ลำ้นนำ ส่วนกลำง

A
12 ปรับปรุงหอ้งประชุม 2 P 300,000 มทร.ลำ้นนำ ส่วนกลำง

A
13 ปรับปรุงโรงอำหำรดอยสะเก็ด P 1,000,000 มทร.ลำ้นนำ ส่วนกลำง

A
14 ขดุลอกคูน ้ำเวียงเจ็ดริน P 490,000 มทร.ลำ้นนำ ส่วนกลำง

A
15 ปรับปรุงอำคำรวิทยบริกำร P 1,500,000 มทร.ลำ้นนำ ส่วนกลำง

A
16 โครงกำรปรับปรุงส่ิงก่อสร้ำง มทร.ลำ้นนำ รำยกำรละไม่เกิน 

500.000บำท
P

2,000,000 มทร.ลำ้นนำเชียงรำย

A
17 โครงกำรปรับปรุงส่ิงก่อสร้ำง มทร.ลำ้นนำ รำยกำรละไม่เกิน 

500.000บำท
P

2,000,000 มทร.ลำ้นนำตำก

A
18 โครงกำรปรับปรุงส่ิงก่อสร้ำง มทร.ลำ้นนำ รำยกำรละไม่เกิน 

500.000บำท
P

2,000,000 มทร.ลำ้นนำน่ำน

A
19 โครงกำรปรับปรุงส่ิงก่อสร้ำง มทร.ลำ้นนำ รำยกำรละไม่เกิน 

500.000บำท
P

2,000,000 มทร.ลำ้นนำพิษณุโลก

A
20 โครงกำรปรับปรุงส่ิงก่อสร้ำง มทร.ลำ้นนำ รำยกำรละไม่เกิน 

500.000บำท
P

2,000,000 มทร.ลำ้นนำล ำปำง

A
21 โครงกำรปรับปรุงส่ิงก่อสร้ำง มทร.ลำ้นนำ รำยกำรละไม่เกิน 

500.000บำท
P

1,000,000 คณะบริหำรธุรกิจฯ

A
22 โครงกำรปรับปรุงส่ิงก่อสร้ำง มทร.ลำ้นนำ รำยกำรละไม่เกิน 

500.000บำท
P

1,000,000 คณะวิศวกรรมศำสตร์

A
23 โครงกำรปรับปรุงส่ิงก่อสร้ำง มทร.ลำ้นนำ รำยกำรละไม่เกิน 

500.000บำท
P

1,000,000 คณะวิทยำศำสตร์ฯ

A
24 โครงกำรปรับปรุงส่ิงก่อสร้ำง มทร.ลำ้นนำ รำยกำรละไม่เกิน 

500.000บำท
P

1,000,000 คณะศิลปกรรมฯ

A
25 โครงกำรปรับปรุงส่ิงก่อสร้ำง มทร.ลำ้นนำ รำยกำรละไม่เกิน 

500.000บำท
P

500,000 วิทยำลยัฯ

A
หนา้ที ่ 11 จาก 30
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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
โครงการ/กจิกรรม

ปริมาณ คุณภาพ เวลา แผ่นดิน เงนิรายได้
ปี  2558 ปี  2559

เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน(แผ่นดิน)

ส่ิงก่อสร้างผูกพันเดิม 319,655,000

1 อำคำรเรียนรวมและปฏิบติักำรพร้อมครุภณัฑ ์ และอำคำร
ประกอบ 1 รำยกำร

P
99,826,900          

มทร.ลำ้นนำเชียงรำย

A
2 อำคำรเรียนรวมคณะวิศวกรรมศำสตร์ 1 หลงั P 71,244,400          มทร.ลำ้นนำ ส่วนกลำง

A
3

อำคำรเรียนรวมและปฏิบติักำรพ้ืนฐำน และอำคำรประกอบ 
ต ำบลป่ำป้อง อ ำเภอดอยสะเก็ต จงัหวดัเชียงใหม่ 1 รำยกำร

P 52,000,000          
มทร.ลำ้นนำ ส่วนกลำง

A
4 อำคำรเรียนรวมและศนูยพ์ฒันำเทคโนโลยเีพ่ืออนุรักษภู์มิ

ปัญญำลำ้นนำพร้อมอำคำรประกอบ 1 รำยกำร
P 75,583,700          

มทร.ลำ้นนำ ส่วนกลำง

A
5 อำคำรเรียนรวมและปฏิบติักำรวิศวกรรมไฟฟ้ำ 1 หลงั P 21,000,000          มทร.ลำ้นนำ ส่วนกลำง

A
งบเงนิอุดหนุน 345,264,300 3,709,000 0

1  เงินอุดหนุนทุนผลิตและพฒันำบุคลำกรระดบัปริญญำโท-เอก 
ในและต่ำงประเทศ

P 26,000,000
3,500,000 กองบริหำรงำนบุคคล

43

A
2 โครงกำรทุนพระเทพฯ (วิเทศ 58-62) P 209,000 วิเทศสมัพนัธ์ 43

A
3 เงินอุดหนุนเป็นค่ำใช้จ่ำยบุคลำกร  P 319,264,300 กองคลงั

A
งบรายจ่ายอืน่ 183,977,100 0 0

 - ค่าใช้จ่ายพัฒนาการจัดการศึกษา P 27,663,200 43,751,400

1 โครงกำรพฒันำคุณภำพกำรจดักำรศึกษำ
  - กิจกรรมพฒันำศกัยภำพดำ้นภำษำ

P 1 5,000,000            
มทร.ลำ้นนำ 

1- 6, 51,58,59

A
4 โครงกำรเขำ้สู่ต  ำแหน่งทำงวิชำกำรของสำยวิชำกำร และสำย

สนบัสนุน (ผศ.รศ.และ ศ. ช ำนำญกำร ช ำนำญกำรพิเศษ เฃ่ียว
ชำญ และเช่ียวชำญพิเศษ) 
  - กองทุนกำรพฒันำต ำแหน่งทำงวิชำกำร
  - โครงกำรเขำ้สู่ต  ำแหน่งทำงวิชำกำร สำยวิชำกำร
  - โครงกำรเขำ้สู่ต  ำแหน่งทำงวิชำกำร สำยสนบัสนุน

P 1 8,000,000            

มทร.ลำ้นนำ 

42,44

A
5 โครงกำรแข่งขนัควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร P 1 358,450               มทร.ลำ้นนำ 3,36

A
จดัท ำวำรสำร มทร.ลำ้นนำ P 1 83,750                 มทร.ลำ้นนำ 

A
6 โครงกำรสมันำเชิงปฏิบติักำรพฒันำกำรใช้งำนไฟฟ้ำแรงสูง 

พลำสม่ำและนำโนบบัเบิลเพ่ือกำรเกษตร
P 1 200,000               

มทร.ลำ้นนำ 
36

A

110,386,400                    18,397,800                      45,994,300                      9,198,600                        

หนา้ที ่ 12 จาก 30
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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
โครงการ/กจิกรรม

ปริมาณ คุณภาพ เวลา แผ่นดิน เงนิรายได้
ปี  2558 ปี  2559

เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน(แผ่นดิน)

7 โครงกำรตลำดนดันกัศึกษำ P 1 21,000                 มทร.ลำ้นนำ 3,36
A

8 โครงกำรควำมร่วมมือดำ้นกำรผลิตตวัป้อนร่วมกบั
สถำบนักำรศึกษำ มธัยม อำชีวะ(co-op)

P 1 2,000,000            
มทร.ลำ้นนำ 

5,52,53

A
9 โครงกำรพฒันำอำจำรยผ์ูส้อน

  -กำรพฒันำผูส้อน (EP)
P 1 5,000,000            

มทร.ลำ้นนำ 
45

A
10 โครงกำรเตรียมควำมพร้อมพ้ืนฐำนวิชำกำร GEN ED และ

วิชำชีพพ้ืนฐำน 
  - โครงกำรพฒันำทกัษะพ้ืนฐำน ( stem )

P 1 2,000,000
มทร.ลำ้นนำ 

5

A
11 โครงกำรพฒันำหลกัสูตรเพ่ือกำรผลิตบณัฑิตนกัปฏิบติั

มำตรฐำนสมรรถนะวิชำชีพร่วมกบัสถำนประกอบกำรใน
รูปแบบ MODULAR System ,PBL ,WIL ตำมกรอบ TQF และ
มำตรฐำนสภำวิชำชีพ
  - โครงกำรพฒันำหลกัสูตร 
  - โครงกำรพฒันำหลกัสูตร MODULAR System (EP)

P 1 5,000,000

มทร.ลำ้นนำ 

1

A

12

 - โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ด้านวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

  - ครุภนัฑ ์              91,313,900 บำท
  - ทุนกำรศึกษำ       30,000,000 บำท
  - ฝังตวัทกัษะวิชำชีพ 30,000,000 บำท

P 151,313,900        

มทร.ลำ้นนำ 

A

13

 โครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 

  - โครงกำรสนบัสนุนงำนศนูยพ์ฒันำโครงกำรหลวง
P 5,000,000            

สถำบนัถ่ำยทอดเทคโนยสู่ี
ชุมชน

9,37- 40
A

14 กิจกรรมนกัศึกษำ (กพน.) P 11,371,500       มทร.ลำ้นนำ 
A

15 กิจกรรมนกัศึกษำ และกีฬำ P 16,200              สวก.
A

16 กิจกรรมนกัศึกษำ และกีฬำ P 436,200            คณะบริหำรธุรกิจฯ
A

17 กิจกรรมนกัศึกษำ และกีฬำ P 2,431,800         คณะวิศวกรรมศำสตร์
A

18 กิจกรรมนกัศึกษำ และกีฬำ P 889,800            คณะศิลปกรรมฯ
A

19 กิจกรรมนกัศึกษำ และกีฬำ P 302,400            วิทยำลยัฯ
A

หนา้ที ่ 13 จาก 30
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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
โครงการ/กจิกรรม

ปริมาณ คุณภาพ เวลา แผ่นดิน เงนิรายได้
ปี  2558 ปี  2559

เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน(แผ่นดิน)

20 กิจกรรมนกัศึกษำ และกีฬำ P 789,000            มทร.ลำ้นนำ เชียงรำย
A

21 กิจกรรมนกัศึกษำ และกีฬำ P 1,562,400         มทร.ลำ้นนำ ตำก
A

22 กิจกรรมนกัศึกษำ และกีฬำ P 660,600            มทร.ลำ้นนำ น่ำน
A

23 กิจกรรมนกัศึกษำ และกีฬำ P 860,400            มทร.ลำ้นนำ พิษณุโลก
A

24 กิจกรรมนกัศึกษำ และกีฬำ P 846,000            มทร.ลำ้นนำ ล ำปำง
A

25 กิจกรรมสำรสนเทศและหอ้งสมุด P 20,785,100       วิทยบริกำรฯ
A

26 โครงกำรน ำเสนอผลงำนทำงวิชำกำร P 1,200,000         คณะวิศวกรรมศำสตร์
A

27 โครงกำรน ำเสนอผลงำนทำงวิชำกำร P 1,100,000         คณะวิทยำศำสตร์ฯ
A

28 โครงกำรน ำเสนอผลงำนทำงวิชำกำร P 500,000            คณะศิลปกรรมฯ
A

หนา้ที ่ 14 จาก 30
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แผนปฏบัิติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา

ผลผลติ  :  โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

ตัวช้ีวดัระดบัผลผลติ
เชิงปริมาณ  :  
- จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมท่ีมีกำรสร้ำงควำมรู้ในกำรเขำ้สู่ประชำคมอำเซียน 8 โครงกำร
เชิงคุณภาพ  :  
 - ร้อยละของควำมพึงพอใจของผูเ้ขำ้ร่วมโครงกำรต่อประโยชนข์องกำรเตรียมควำมพร้อมสู่ประชำคมอำเซียน ร้อยละ 75
เชิงเวลา  :  
 - จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมท่ีมีกำรเผยแพร่ควำมรู้ดำ้นกำรเตรียมควำมพร้อมสู่ประชำคมอำเซียนภำยในระยะเวลำ 1 ปี 2 โครงกำร
เชิงต้นทุน  :  

 - ค่ำใชจ่้ำยกำรผลิตตำมงบประมำณท่ีไดรั้บจดัสรร    8,532,000 บำท

ผู้รับ ความสอดคล้องตัวช้ีวดั
ต้นทุน อืน่ ๆ ผิดชอบ แผนยุทธศาสตร์ มทร.ล้านนา 

แผ่นดนิ เงนิรายได้ (ระบุ) ตค. พย. ธค. มค. กพ. มคี. เมย. พค. มยิ. กค. สค. กย. ปี พ.ศ. 2557 -2561
งบ โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 8,532,000.00      

1 โครงกำรทนุกำรศึกษำเพ่ือกำรแลกเปล่ียนภำษำและวฒันธรรม
และกำรฝึกงำนในต่ำงประเทศ

P 75 2,500,000 วิเทศสมัพนัธ์ 55,56,57

A
2 โครงกำรพฒันำกิจกรรมภำยใตค้วำมร่วมมือทำงวิชำกำร
ร่วมกบัมหำวิทยำลยัในประชำคมเศรษฐกิจ อำเซียน (AEC)

P 75 4,500,000 วิเทศสมัพนัธ์ 55,56,57

A
3 โครงกำรพฒันำกิจกรรมภำยใตค้วำมร่วมมือทำงวิชำกำร
ร่วมกบัมหำวิทยำลยัเครือข่ำยต่ำงประเทศ (นอกอำเซียน) ท่ีมี
กำรจดักำรศึกษำท่ีเนน้กำรผลิตบณัฑิตนกัปฏิบติั

P 75 1,532,000 วิเทศสมัพนัธ์ 55,56,57

A

โครงการ/กิจกรรม
เงนิรายได้

ปี  2558 ปี  2559
เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาด าเนนิงาน

ปริมาณ คุณภาพ

4,266,000                            1,279,800                            2,133,000                            853,200                                

เวลา แผ่นดนิ

หนา้ที ่ 15 จาก 30
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา

ผลผลติ  :  ผลงานวจิัยเพือ่สร้างองค์ความรู้

ตัวช้ีวดัระดับผลผลติ
เชิงปริมาณ  :  
- จ ำนวนโครงกำรวิจยั 20 โครงกำร
เชิงคุณภาพ  :   
 - จ ำนวนโครงกำรวิจยัเป็นไปตำมมำตรฐำนท่ีก ำหนด 20 โครงกำร
เชิงเวลา  :  
 - โครงกำรวิจยัท่ีแลว้เสร็จภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนด ร้อยละ 70
เชิงต้นทุน  :  

 - ค่ำใช้จ่ำยกำรวิจยัตำมงบประมำณท่ีไดรั้บจดัสรร บำท

ผู้รับ ความสอดคล้องตัวช้ีวดั
ต้นทุน อื่น 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

เงนิอุดหนุนโครงการวจิัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 20,026,900 สวพ. 11,12,14, 16 - 21
1 โครงกำรวิจยัเคร่ืองมือสังเครำะห์ควำมลึกแหล่งน ้ำใตดิ้นแบบอตัโนมติับน

อุปกรณ์เคล่ือนท่ี
P 1 1 70 139,700 มทร.ลำ้นนำ ล ำปำง

A
2 โครงกำรวิจยักลไกกำรน ำไฟฟ้ำในตวัตำ้นทำนและทรำนซิสเตอร์ชนิดฟิลด์

เอฟเฟกตท่ี์มีฐำนเป็นฟิลม์กรำฟีนและฟอร์มบนแม่แบบอนุภำคทองนำโน
P 1 1 70 356,400 มทร.ลำ้นนำ ตำก

A
3 โครงกำรวิจยัควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพและควำมมัน่คงทำงดำ้นอำหำร : 

ลุ่มน ้ำน่ำน
P 1 1 70 1,000,000 มทร.ลำ้นนำ น่ำน

A
4 โครงกำรวิจยักำรศึกษำกำรเส่ือมสภำพของคอนกรีตเน่ืองจำกไพไรต ์

กรณีศึกษำอำคำรเรียน 4 ชั้น โรงเรียนเทศบำลเมืองตำก
P 1 1 70 207,400 มทร.ลำ้นนำ ตำก

A
5 โครงกำรวิจยักำรพฒันำศกัยภำพกำรบริหำรจดักำรตน้ทุนผลิตภณัฑจ์ำก

ลำนและตำล ของกลุ่มวิสำหกิจชุมชนต ำบลตำกออก อ ำเภอบำ้นตำก 
จงัหวดัตำก

P 1 1 70 125,600 มทร.ลำ้นนำ ตำก

A
6 โครงกำรวิจยักำรอนุรักษพ์นัธุ์กรรมพฤกษศำสตร์พ้ืนบำ้นและภูมิปัญญำกำร

ใชป้ระโยชน์จำกควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพของพืชสมุนไพรของ ต ำบล
ไหล่น่ำน อ ำเภอเวียงสำ จงัหวดัน่ำน

P 1 1 70 196,000 มทร.ลำ้นนำ น่ำน

A
7 โครงกำรวิจยักำรปรับปรุงคุณลกัษณะทำงกำยภำพของเหงำ้มนัส ำปะหลงั

ดว้ยกระบวนกำรออกซิเดทีพทอร์ริแฟกชนัในเตำปฏิกรณ์แบบสกรู
P 1 1 70 228,600 มทร.ลำ้นนำ ตำก

A

20,026,900

แผ่นดิน เงนิรายได้
ปี  2558 ปี  2559โครงการ/กจิกรรม

เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

ปริมาณ คุณภาพ เวลา

11,014,800                            2,002,700                              4,005,400                              3,004,000                              

หนา้ที ่ 16 จาก 30 77 



ผู้รับ ความสอดคล้องตัวช้ีวดั
ต้นทุน อื่น 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
แผ่นดิน เงนิรายได้

ปี  2558 ปี  2559โครงการ/กจิกรรม
เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

ปริมาณ คุณภาพ เวลา

8 โครงกำรวิจยักำรพฒันำทรัพยำกรมนุษยด์ำ้นโลจิสติกส์เพ่ือรองรับกำร
ลงทุนในโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและกำรเขำ้สู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียนของ
ประเทศไทย

P 1 1 70 311,000 คณะบริหำรธุรกิจฯ

A
9 โครงกำรวิจยัยทุธศำสตร์กำรจดักำรท่องเท่ียวเชิงพทุธศำสนำในลำ้นนำ P 1 1 70 15,000 คณะบริหำรธุรกิจฯ

A
 - โครงกำรยอ่ยท่ี 1 รูปแบบกำรจดักำรกำรท่องเท่ียวเพ่ือสักกำระพระพธุรุป
ส ำคญัในลำ้นนำ

P 1 1 70 84,000 คณะบริหำรธุรกิจฯ

A
 - โครงกำรยอ่ยท่ี 2 รูปแบบและกำรจดักำรกำรท่องเท่ียวเพ่ือสักกำระพระ
ธำตุประจ ำปีเกิดในลำ้นนำ

P 1 1 70 89,200 คณะบริหำรธุรกิจฯ

A
 - โครงกำรยอ่ยท่ี 3 รูปแบบและกำรจดักำรกำรท่องเท่ียวเพ่ือสักกำระพระ
อริยสงฆใ์นลำ้นนำ

P 1 1 70 92,400 คณะบริหำรธุรกิจฯ

A
 - โครงกำรยอ่ยท่ี 4 กำรพฒันำเส้นทำงท่องเท่ียวเชิงพทุธศำสนำในลำ้นนำ
บนโทรศพัทมื์อถือท่ีใชร้ะบบปฏิบติักำร Androids

P 1 1 70 78,700 คณะบริหำรธุรกิจฯ

A
10 โครงกำรวิจยักำรวิจยัและพฒันำวำ่นแสงอำทิตยเ์พ่ือผลิตเป็นไมด้อกกำรคำ้ 

(แผนงำน)
P 1 1 70 19,800 สถำบนัวิจยัเทคโนโลยเีกษตร

A
 - โครงกำรยอ่ยท่ี 1 กำรพฒันำพนัธุ์วำ่นแสงอำทิตย์ P 1 1 70 232,100 สถำบนัวิจยัเทคโนโลยเีกษตร

A
11 โครงกำรวิจยักำรพฒันำผลิตภณัฑเ์ซรำมิกส ำหรับอำหำร โดยใชดิ้นแม่แตง

และเคลือบของแหล่งเตำอินทขิล
P 1 1 70 267,400 คณะศิลปกรรมฯ

A
12 โครงกำรวิจยักำรปรับปรุงพนัธุ์สับปะรดเพ่ือกำรบริโภคผลสดและ

อุตสำหกรรมแปรรูป
P 1 1 70 172,800 สถำบนัวิจยัเทคโนโลยเีกษตร

A
13 โครงกำรวิจยัรูปแบบและกำรจดักำรกำรท่องเท่ียวเชิงนิเวศ บำ้นสันลมจอย 

ต ำบลสุเทพ อ ำเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่
P 1 1 70 100,900 คณะบริหำรธุรกิจฯ

A
14 โครงกำรวิจยักำรประยกุตใ์ชร้ะบบกำรผลิตผกัเชียงดำและประเมินตน้ทุน

กำรผลิตเชียงดำในฟำร์มตน้แบบ
P 1 1 70 291,000 สถำบนัวิจยัเทคโนโลยเีกษตร

A
15 โครงกำรวิจยักำรสร้ำงมูลค่ำฟักทอง (Cucurbitaspp.) ดว้ยกำรพฒันำสำย

พนัธ์ุท่ีมีน ้ำมนัในเมล็ดสูง และผลิตภณัฑน์วตักรรมอำหำรตำ้นอนุมูลอิสระ
และดชันีน ้ำตำลต ่ำ

P 1 1 70 19,800 สถำบนัวิจยัเทคโนโลยเีกษตร

A
 - โครงกำรยอ่ยท่ี 1 กำรปรับปรุงเมล็ดพนัธุ์ฟักทองท่ีเมล็ดมีน ้ำมนั และ
สำรพฤกษเคมีสูง

P 1 1 70 488,200 สถำบนัวิจยัเทคโนโลยเีกษตร

A
 - โครงกำรยอ่ยท่ี 2 กำรพฒันำเคร่ืองบีบแบบเกลียวอดัส ำหรับสกดัน ้ำมนั
จำกเมล็ดฟักทองส ำหรับอุตสำหกรรมขนำดเล็กและขนำดยอ่ม

P 1 1 70 329,600 สถำบนัวิจยัเทคโนโลยเีกษตร

A

หนา้ที ่ 17 จาก 3078 



ผู้รับ ความสอดคล้องตัวช้ีวดั
ต้นทุน อื่น 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
แผ่นดิน เงนิรายได้

ปี  2558 ปี  2559โครงการ/กจิกรรม
เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

ปริมาณ คุณภาพ เวลา

 - โครงกำรยอ่ยท่ี 3 นวตักรรมอำหำรตำ้นอนุมูลอิสระและดชันีน ้ำตำลต ่ำ
จำกฟักทอง (Cucubita spp.) สำยพนัธุ์ท่ีมีน ้ำมนัสูง

P 1 1 70 _ สถำบนัวิจยัเทคโนโลยเีกษตร

A
 - โครงกำรยอ่ยท่ี 4 กำรกระตุน้กำรเจริญเติบโตแบคทีเรียล ำไส้ของฟักทอง
และกำรน ำไปใชผ้ลิต อำหำรฟังกช์ัน่

P 1 1 70 261,400 สถำบนัวิจยัเทคโนโลยเีกษตร

A
16 โครงกำรวิจยักำรศึกษำสมบติัเชิงกลในกระบวนกำรชุบแขง็ของกำรเช่ือม

เหล็กกลำ้    AISI 1045 ดว้ยแรงเสียดทำนส ำหรับอุตสำหกรรมกำรเช่ือมเพลำ
P 1 1 70 282,800 คณะวิศวกรรมฯ

A
17 โครงกำรวิจยักำรพฒันำเทคโนโลยกีำรผลิตและผลิตภณัฑอ์ำหำรเสริม

สุขภำพจำกหนำมแดง
P 1 1 70 19,800 สถำบนัวิจยัเทคโนโลยเีกษตร

A
 - โครงกำรยอ่ยท่ี 1 กำรเจริญเติบโตและคุณภำพของหนำมแดงภำยใตก้ำร
ปลูกในถงัควบคุม

P 1 1 70 107,000 สถำบนัวิจยัเทคโนโลยเีกษตร

A
 - โครงกำรยอ่ยท่ี 2 ผลของกำรใชส้ำรเคมีบำงชนิด ต่อกำรติดดอกนอกฤดู
ของหนำมแดง

P 1 1 70 192,600 สถำบนัวิจยัเทคโนโลยเีกษตร

A
 - โครงกำรยอ่ยท่ี 3 กำรขยำยพนัธุ์หนำมแดง (Carissa carandas Linn.) โดย
กำรเพำะเล้ียงเน้ือเยือ่และกำรศึกษำกำรผลิตสำรฟรุคโตโอลิโกแซคคำไรด์
ในสภำพเพำะเล้ียง

P 1 1 70 292,200 สถำบนัวิจยัเทคโนโลยเีกษตร

A
 - โครงกำรยอ่ยท่ี 4 คุณสมบติัเชิงหนำ้ท่ีและ กำรพฒันำผลิตภณัฑอ์ำหำร
เสริมสุขภำพจำกหนำมแดง

P 1 1 70 309,800 สถำบนัวิจยัเทคโนโลยเีกษตร

A
18 โครงกำรวิจยักำรพฒันำศกัยภำพกำรผลิตมะแขวน่สู่พืชเศรษฐกิจและ

อุตสำหกรรมอำหำร
P 1 1 70 13,200 สถำบนัวิจยัเทคโนโลยเีกษตร

A
 - กำรรวบรวมพนัธุ์และกำรศึกษำลกัษณะเพ่ือคดัเลือกสำยพนัธ์ของมะแขวน่ P 1 1 70 268,200 สถำบนัวิจยัเทคโนโลยเีกษตร

A
 - กำรศึกษำวิธีกำรขยำยพนัธุ์ท่ีเหมำะสมกบัมะแขวน่ P 1 1 70 148,600 สถำบนัวิจยัเทคโนโลยเีกษตร

A
 - กำรประยกุตใ์ชส้ำรสกดัออกฤทธ์ิและน ้ำมนัจำกมะแขวน่ (Zanthoxylum 
limonella Alston) ในอุตสำหกรรมอำหำร

P 1 1 70 440,900 สถำบนัวิจยัเทคโนโลยเีกษตร

A
19 โครงกำรวิจยัผลของสำรควบคุมกำรเจริญเติบโตท่ีผลิตจำกแบคทีเรียกลุ่ม 

Pink Pigmented Facultative Methylotrophs (PPFMs) ต่อกำรพฒันำยอด
และแคลลสัของผกัเชียงดำ [Gymnema inodorum (Lour.) Decne.] ท่ีมีสำรท่ี
มีฤทธ์ิตำ้นอนุมูลอิสระในสภำพปลอดเช้ือ

P 1 1 70 177,300 สถำบนัวิจยัเทคโนโลยเีกษตร

A
20 โครงกำรวิจยักำรพฒันำศกัยภำพดอกชมจนัทร์ส ำหรับผลิตพืชอำหำรเพ่ือ

สุขภำพ
P 1 1 70 19,800 สถำบนัวิจยัเทคโนโลยเีกษตร

A

หนา้ที ่ 18 จาก 30 79 



ผู้รับ ความสอดคล้องตัวช้ีวดั
ต้นทุน อื่น 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
แผ่นดิน เงนิรายได้

ปี  2558 ปี  2559โครงการ/กจิกรรม
เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

ปริมาณ คุณภาพ เวลา

 - โครงกำรยอ่ยท่ี 1 กำรรวบรวมและคดัเลือกพนัธ์ ดอกชมจนัทร์เพ่ือผลิต
เป็นอำหำรสุขภำพ

P 1 1 70 194,100 สถำบนัวิจยัเทคโนโลยเีกษตร

A
 - โครงกำรยอ่ยท่ี 2 กำรพฒันำเทคโนโลยเีพ่ือเพ่ิม ผลผลิตดอกชมจนัทร์ P 1 1 70 79,800 สถำบนัวิจยัเทคโนโลยเีกษตร

A
 - โครงกำรยอ่ยท่ี 3 กำรพฒันำอำหำรฟังกช์ัน่จำก ดอกชมจนัทร์ P 1 1 70 192,400 สถำบนัวิจยัเทคโนโลยเีกษตร

A
21 โครงกำรวิจยักำรพฒันำงำนปะติมำกรรมรูปเหมือนแบบหุ่นข้ีผ้ึงดว้ย

กระบวนกำรเซรำมิก
P 1 1 70 253,600 คณะศิลปกรรมฯ

A
22 โครงกำรวิจยัแนวทำงกำรพฒันำกลยทุธ์ทำงกำรตลำดเชิงรุกของสินคำ้

หตัถกรรมส่ิงทอจำกภูมิปัญญำชนเผำ่ชำติพนัธุ์ปกำเกอะญอ: กรณีศึกษำเขต
อ ำเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่

P 1 1 70 174,500 คณะบริหำรธุรกิจฯ

A
23 โครงกำรวิจยัสมบติัเชิงหนำ้ท่ีและศกัยภำพในกำรพฒันำผลิตภณัฑจ์ำกขำ้ว

คุณภำพต ่ำในโครงกำรรับจ ำน ำขำ้วเปลือก
P 1 1 70 19,800 สถำบนัวิจยัเทคโนโลยเีกษตร

A
 - สมบติัเชิงหนำ้ท่ีขำ้วคุณภำพต ่ำและศกัยภำพในกำรผลิตแป้งขำ้วดชันี
น ้ำตำลต ่ำ ส ำหรับใชใ้นผลิตภณัฑอ์ำหำร

P 1 1 70 422,100 สถำบนัวิจยัเทคโนโลยเีกษตร

A
 - สมบติัเชิงหนำ้ท่ีแป้งขำ้วคุณภำพต ่ำดดัแปรดว้ยควำมร้อนร่วมกบั
ควำมช้ืนส ำหรับผลิตแป้ง ขำ้วชุบทอดปรุงรสส ำเร็จรูป

P 1 1 70 _ สถำบนัวิจยัเทคโนโลยเีกษตร

A
 - กำรผลิตกล่ินรสอุมำมิจำกกำรหมกัปลำยขำ้วคุณภำพต ่ำโดยกำรใช้
เอนไซมแ์ละกำรหมกั

P 1 1 70 407,900 สถำบนัวิจยัเทคโนโลยเีกษตร

A
 - สมบติัเชิงหนำ้ท่ีของแป้งขำ้วคุณภำพต ่ำดดัแปรดว้ยเอนไซมแ์ละเคมีเพ่ือ
เป็นสำรคงตวัในโลชัน่

P 1 1 70 _ สถำบนัวิจยัเทคโนโลยเีกษตร

A
 - กำรผลิตสำรสกดัจำกร ำขำ้วคุณภำพต ่ำเพ่ือใชป้ระโยชน์ในผลิตภณัฑผ์กั
ผลไมแ้ละเคร่ืองส ำอำงค์

P 1 1 70 _ สถำบนัวิจยัเทคโนโลยเีกษตร

A
24 โครงกำรวิจยัแผนท่ีแสดงระดบัเส่ียงภยัแผน่ดินไหวระดบัหมู่บำ้น เพ่ือกำร

ออกแบบฐำนรำกอยำ่งเหมำะสม กรณีศึกษำ ต  ำบลทรำยขำว อ ำเภอพำน 
จงัหวดัเชียงรำย

P 1 1 70 302,500  มทร.ลำ้นนำ เชียงรำย

A
25 โครงกำรวิจยักระบวนกำรหำค่ำท่ีเหมำะท่ีสุดและกำรประยกุตก์บั

แผน่ดินไหวในจงัหวดัเชียงรำย
P 1 1 70 264,200 มทร.ลำ้นนำ เชียงรำย

A
26 สนบัสนุนกำรวิจยัเพ่ือสร้ำงองคค์วำมรู้ P 10,336,800 มทร.ลำ้นนำ 

A

หนา้ที ่ 19 จาก 3080 



แผนปฏบัิติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา

ผลผลิต  :  ผลงานวิจัยเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยี

ตัวช้ีวัดระดบัผลผลิต
เชิงปริมาณ  :  
- จ ำนวนโครงกำรวิจยั 15 โครงกำร
เชิงคุณภาพ  :   
 - จ ำนวนโครงกำรวิจยัเป็นไปตำมมำตรฐำนท่ีก ำหนด 15 โครงกำร
เชิงเวลา  :  
 - โครงกำรวิจยัท่ีแลว้เสร็จภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนด ร้อยละ 70
เชิงต้นทุน  :  

 - ค่ำใชจ่้ำยกำรวิจยัตำมงบประมำณท่ีไดรั้บจดัสรร  บำท

ผู้รับ ความสอดคล้องตัวช้ีวดั
ต้นทุน อืน่ ๆ ผิดชอบ แผนยุทธศาสตร์ มทร.ล้านนา 

แผ่นดิน เงินรายได้ (ระบุ) ตค. พย. ธค. มค. กพ. มคี. เมย. พค. มยิ. กค. สค. กย. ปี พ.ศ. 2557 -2561
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนโครงการวจิยัเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 10,360,300         สวพ. 11,12,14, 16 - 21
1 โครงกำรวิจยักำรพฒันำระบบผลิตไฟฟ้ำแบบผสมผสำนดว้ยโซล่ำเซลลแ์ละ

เคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำแบบแม่เหลก็ถำวรส ำหรับกงัหนัแบบไหลขวำงส ำหรับ
โรงเรียนในถ่ินทุรกนัดำร

P 1 1 70 403,000 วทิยาลยัฯ
11,12,14, 16 - 21

A
2 โครงกำรวิจยัระบบกลัน่แอลกอฮอลแ์บบก่ึงอตัโนมติัท่ีใชแ้หล่งควำมร้อน

จำกชีวมวล
P 1 1 70 249,900              คณะวศิวกรรมฯ 11,12,14, 16 - 21

A
3 โครงกำรวิจยัเคร่ืองอบก ำจดัมอดพลงังำนไฮบริดจส์ ำหรับชุมชน P 1 1 70 79,800 มทร.ล้านนา พิษณุโลก 11,12,14, 16 - 21

A
4 โครงกำรวิจยัผลิตภณัฑ์เคหะส่ิงทอสีธรรมชำติจำกว่ำนยำอูเนะสู่ตลำดญ่ีปุน P 1 1 70 373,600 คณะศิลปกรรมฯ 11,12,14, 16 - 21

A
5 โครงกำรวิจยักำรประยกุตใ์ชส้ำรประกอบยำงธรรมชำติและยำงเอสบีอำร์

เพ่ือผลิตเป็นพ้ืนเกือกมำ้
P 1 1 70 277,700 คณะวศิวกรรมฯ 11,12,14, 16 - 21

A
6 โครงกำรวิจยักำรตรวจหำสำรตำ้นอนุมูลอิสระในเห็ดป่ำรับประทำนไดท้ั้ง

แบบเห็ดสดและเห็ดสุกในจงัหวดัน่ำน
P 1 1 70 200,400 มทร.ล้านนา น่าน 11,12,14, 16 - 21

A
7 โครงกำรวิจยักำรวิจยัและพฒันำผลิตภณัฑ์กบัดกัสำรล่อเพ่ือควบคุม

แมลงวนัพริกในพ้ืนท่ีเกษตรจงัหวดัน่ำน
P 1 1 70 209,400 มทร.ล้านนา น่าน 11,12,14, 16 - 21

A
8 โครงกำรวิจยั กำรใชเ้ถำ้ลอยถ่ำนหินลิกไนตม์ำเป็นวตัถุดิบหลกัท ำน ้ำ

เคลือบส ำหรับผลิตภณัฑ์เคร่ืองป้ันดินเผำเอิร์ทเทนแวร์
P 1 1 70 280,000 คณะศิลปกรรมฯ

11,12,14, 16 - 21

A

10,360,300

แผ่นดิน เงินรายได้
ปี  2558 ปี  2559โครงการ/กจิกรรม

เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาด าเนนิงาน

ปริมาณ คุณภาพ เวลา

5,698,200                              1,036,100                              2,072,100                              1,553,900                              

หนา้ที ่ 20 จาก 30

81 



ผู้รับ ความสอดคล้องตัวช้ีวดั
ต้นทุน อืน่ ๆ ผิดชอบ แผนยุทธศาสตร์ มทร.ล้านนา 

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

ปี  2558 ปี  2559โครงการ/กจิกรรม
เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาด าเนนิงาน

ปริมาณ คุณภาพ เวลา

9 โครงกำรวิจยัฟลำโวนอยด ์โทโคฟ รอล โทโคไตรอีนอล และฤทธ์ิกำรตำ้น
อนุมูลอิสระ ของขำ้วเม่ำ และขำ้วอ่อนระยะต่ำงๆ

P 1 1 70 256,200 มทร.ล้านนา พิษณุโลก 11,12,14, 16 - 21

A
10 โครงกำรวิจยักำรวิจยัเพ่ือพฒันำรูปแบบบริหำรจดักำรชุมชน และกำรเพ่ิม

มูลคำ่สินคำ้ดว้ยกำรสร้ำงแบรนด ์แหล่งเรียนรู้หมู่บำ้นท่องเท่ียวเซรำมิก 
ชุมชนบำ้นศำลำบวับก อ ำเภอเกำะคำ จงัหวดัล ำปำง

P 1 1 70 292,800 คณะศิลปกรรมฯ
11,12,14, 16 - 21

A
11 โครงกำรวิจยัควำมหลำกหลำยของแพลงกต์อนและสตัวห์นำ้ดินบริเวณ

แม่น ้ำน่ำน
P 1 1 70 376,400 มทร.ล้านนา พิษณุโลก 11,12,14, 16 - 21

A
12 โครงกำรวิจยักำรผลิตเมลด็พนัธุ์ผกัระบบอินทรีย์ P 1 1 70 746,500 สถาบันวจิัยเทคโนโลยเีกษตร 11,12,14, 16 - 21

A
13 โครงกำรวิจยั ระดบัควำมหลำกหลำยทำงพนัธุกรรมในประชำกรปลำ

ทอ้งถ่ินท่ีเป็นผลมำจำกกำรเกษตรกรรม: กรณีศึกษำล ำน ้ำวำ้ (ล ำน ้ำสำขำ
แม่น ้ำน่ำน) จงัหวดัน่ำน

P 1 1 70 427,000 มทร.ล้านนา น่าน
11,12,14, 16 - 21

A
14 โครงกำรวิจยักำรศึกษำเพ่ือน ำทุนทำงวฒันธรรมองคค์วำมรู้ภูมิปัญญำ

ลวดลำยลำ้นนำสร้ำงสรรค ์และออกแบบผลิตภณัฑ์ใหก้บัผูป้ระกอบกำร
ทอ้งถ่ิน

P 1 1 70 275,800 คณะศิลปกรรมฯ
11,12,14, 16 - 21

A
15 โครงกำรวิจยักำรพฒันำผำ้ทอใยผสมระหว่ำงเส้นใยขนแกะและเส้นใยไหม

อีร่ี
P 1 1 70 549,600 คณะศิลปกรรมฯ 11,12,14, 16 - 21

A
16 โครงกำรวิจยักำรออกแบบระบบป้ำยสญัลกัษณ์ส ำหรับแหล่งท่องเท่ียวเชิง

วฒันธรรม กรณีศึกษำ แหล่งโบรำณสถำนเวียงท่ำกำน อ .สนัป่ำตอง จ.
เชียงใหม่

P 1 1 70 198,400 คณะศิลปกรรมฯ
11,12,14, 16 - 21

A
17 โครงกำรวิจยักำรพฒันำเทคโนโลยเีพ่ือเพ่ิมผลผลิตและปริมำณไลโคปีนใน

กำรผลิตฟักขำ้ว
P 1 1 70 284,400 สถาบันวจิัยเทคโนโลยเีกษตร

11,12,14, 16 - 21

A
18 โครงกำรวิจยักำรฟ้ืนฟแูละพฒันำเอกลกัษณ์เคร่ืองป้ันดินเผำพ้ืนบำ้น 

วิสำหกิจชุมชนบำ้นกวน ต ำบลหำรแกว้ อ ำเภอหำงดง จงัหวดัเชียงใหม่
P 1 1 70 217,700 คณะศิลปกรรมฯ 11,12,14, 16 - 21

A
19 โครงกำรวิจยักำรศึกษำสำยพนัธุ์องุ่นท่ีเหมำะสมส ำหรับกำรท ำไวนใ์นพ้ืนท่ี

เขตร้อนทำงภำคเหนือของประเทศไทยและควำมหลำกหลำยของยสีตท่ี์พบ
ในสภำพแวดลอ้มกำรปลูกองุ่น

P 1 1 70 375,300 สถาบันวจิัยเทคโนโลยเีกษตร

11,12,14, 16 - 21

A
20 โครงกำรวิจยักำรปรับปรุงแผน่เยื่อแบบรูพรุนนำโนคอมโพสิตเพ่ือใชเ้ป็น

ตวัเร่งปฏิกิริยำดว้ยแสงในกระบวนกำรสลำยตวัของสำรมลพิษอินทรียใ์นน ้ำ
เสีย

P 1 1 70 166,100 มทร.ล้านนา ตาก
11,12,14, 16 - 21

A
21 โครงกำรวิจยักำรศึกษำและทดลองวสัดุผสมจำกมูลชำ้งเพ่ือพฒันำเป็น

ผลิตภณัฑ์ชุมชน
P 1 1 70 202,500 คณะศิลปกรรมฯ 11,12,14, 16 - 21

A

หนา้ที ่ 21 จาก 30
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ผู้รับ ความสอดคล้องตัวช้ีวดั
ต้นทุน อืน่ ๆ ผิดชอบ แผนยุทธศาสตร์ มทร.ล้านนา 

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

ปี  2558 ปี  2559โครงการ/กจิกรรม
เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาด าเนนิงาน

ปริมาณ คุณภาพ เวลา

22 โครงกำรวิจยักำรศึกษำและออกแบบผลิตภณัฑ์สินคำ้ของท่ีระลึก โดย
แนวคิดจำกวฒันธรรมชนเผำ่ดำรำอั้ง จงัหวดัเชียงใหม่

P 1 1 70 350,600 คณะศิลปกรรมฯ 11,12,14, 16 - 21

A
23 โครงกำรวิจยักำรพฒันำอิฐพ้ืนบำ้นมวลเบำ ส ำหรับวิสำหกิจชุมชนบำ้นสนั

บุญเรือง ต.ปงยำงคก อ.หำ้งฉตัร จงัหวดัล ำปำง จำกเถำ้ลอยลิกไนตแ์ละกำก
ดินขำวล ำปำง

P 1 1 70 243,900 คณะศิลปกรรมฯ
11,12,14, 16 - 21

A
24 โครงกำรวิจยั ศึกษำโครงสร้ำงตน้ทุนกำรผลิตของอุตสำหกรรมเซรำมิก

จงัหวดัล ำปำง เพ่ือสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนัระดบัประชำคมอำเซียน
P 1 1 70 163,000 คณะบริหารธุรกจิฯ

11,12,14, 16 - 21

A
25 โครงกำรวิจยักำรตรวจสอบคุณภำพของผลิตผลทำงกำรเกษตร ดว้ยกำร

ตรวจสอบกิจกรรมกำรท ำงำนและรูปแบบไอโซไซมข์องเอนไซมเ์อสเทอ
เรส ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรท ำงำนของสำรตำ้นอนุมูลอิสระ

P 1 1 70 155,600 มทร.ล้านนา พิษณุโลก

11,12,14, 16 - 21

A
26 โครงกำรวิจยัผลของสำรประกอบช่วยส่งเสริมกำรเจริญเติบโตของพืชใน

น ้ำหมกัจำกMethylobacteriuum radiotolerans  ท่ีมีต่อกำรเจริญและพฒันำ
ของเห็ดเศรษฐกิจ

P 1 1 70 161,800 มทร.ล้านนา ล าปาง
11,12,14, 16 - 21

A
27 โครงกำรวิจยักำรพฒันำเคร่ืองอบแหง้ลมร้อนส ำหรับกลว้ยน ้ำวำ้โดยใช้

แหล่งจ่ำยควำมร้อนจำกเตำเผำถ่ำน 200 ลิตร
P 1 1 70 142,500 มทร.ล้านนา ตาก 11,12,14, 16 - 21

A
28 สนบัสนุนกำรวิจยัเพ่ือถ่ำยทอดเทคโนโลยี P 2,700,400           มทร.ล้านนา 11,12,14, 16 - 21

A

หนา้ที ่ 22 จาก 30
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา

ผลผลติ  :  ผลงานท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม

ตัวช้ีวดัระดบัผลผลติ

เชิงปริมาณ  :  
- จ ำนวนโครงกำร / กิจกรรม ศิลปวฒันธรรม 40 โครงกำร/กิจกรรม

เชิงคุณภาพ  :  
- โครงกำรท่ีบรรลุผลตำมวตัถุประสงคข์องโครงกำร ร้อยละ 80

เชิงเวลา  :  
 - โครงกำร / กิจกรรม ท่ีแลว้เสร็จตำมระยะเวลำท่ีก ำหนด ร้อยละ 80

เชิงต้นทุน  :  

 - ค่ำใชจ่้ำยของกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวฒันธรรมตำมงบประมำณท่ีไดรั้บจดัสรร  บำท

ผู้รับ ความสอดคล้องตวัช้ีวดั

ต้นทุน อืน่ ๆ ผดิชอบ แผนยุทธศาสตร์ มทร.ล้านนา 

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

งบรายจ่ายอืน่ 40 80 80 2,500,000        100,000       ศูนย์วฒันธรรมศึกษา 49, 49

ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวฒันธรรม 40 80 80 2,500,000        100,000       ศูนย์วฒันธรรมศึกษา 49, 50
1 โครงกำร มทร.ลำ้นนำ สืบสำนประเพณียีเ่ป็ง

- โครงกำรประกวดกระทงใหญ่ 2558
- โครงกำรประกวดโคมยีเ่ป็ง 2558

P ผูเ้ขำ้ร่วม

โครงกำรฯ

100 คน

1) เผยแพร่ภำรกิจ ของมทร.ลำ้นนำ

2)แสดงศกัยภำพในกำรปฏิบติังำนทำง

วฒันธรรม

3 เดือน

700,000           400,000  300,000  

ศนูยวฒันธรรมศึกษำ
49, 50

A

2 โครงกำรทอดกฐินประจ ำปี 2558 P ผูเ้ขำ้ร่วม

โครงกำรฯ

100 คน

1) ชุมชนและมหำวิทยำลยั

มีควำมเขำ้ใจตรงกนัและมีควำม

ร่วมมือระหวำ่งกนัในกำรจดังำน

2) มีควำมพร้อมในงำนถวำยผำ้พระ

กฐินพระรำชทำน

3) ผงัแม่บทของวดัท่ีถวำยผำ้พระกฐิน

พระรำชทำน

2 เดือน

125,000           125,000  

ศนูยว์ฒันธรรมศึกษำ

49, 50

A

3 โครงกำร มทร.ลำ้นนำ ส่งเสริมพระพทุธศำสนำเน่ืองในวนัเขำ้พรรษำ P ผูเ้ขำ้ร่วม

โครงกำรฯ

100 คน

มีแผนปฏิบติัรำชกำร

ดำ้นท ำนุบ ำรุงศิลปวฒันธรรม

2 เดือน

100,000           100,000  

ศูนยว์ฒันธรรมศึกษำ
49, 50

A

4 โครงกำรประชุมถ่ำยทอดแผนฯ ติดตำมผล สรุปประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนของแผนปฏิบติักำร ประจ ำปี 2559 และทบทวนแนวทำงกำร
บริหำร เพ่ือปรับปรุงขอ้บกพร่อง และหำแนวทำงแกไ้ข ปี 2560
- ปรับและถ่ำยทอดแผนฯ
- ติดตำมผลไตรมำสท่ี 1, 2, 3
- สรุปผลกำรด ำเนินงำนและสรุปประเมินแผนฯ

P แผนปฏิบติั

รำชกำร

 ปี 2559 1 ชุด

มีแผนปฏิบติัรำชกำร

ดำ้นท ำนุบ ำรุงศิลปวฒันธรรม

3 เดือน

100,000           100,000  

ศูนยว์ฒันธรรมศึกษำ

49, 50

A

2,500,000

แผ่นดนิ เงนิรายได้
ปี  2558 ปี  2559โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

ปริมาณ คุณภาพ เวลา

1,500,000                             250,000                                625,000                                125,000                                

หนา้ที ่ 23 จาก 30
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ผู้รับ ความสอดคล้องตวัช้ีวดั

ต้นทุน อืน่ ๆ ผดิชอบ แผนยุทธศาสตร์ มทร.ล้านนา 

แผ่นดนิ เงนิรายได้ (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
เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

ปริมาณ คุณภาพ เวลา

5 โครงกำรจดัท ำวำรสำรดำ้นศิลปวฒันธรรม กำรจดัท ำรำยงำนประจ ำปี 
และรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR)

P วำรสำรรำย

หกเดือน 

จ ำนวน 2 

ฉบบั

หนงัสือ

รำยงำน

ประจ ำปี 

2558 10 เล่ม

รำยงำนกำร

ประเมิน

ตนเอง 

(SAR) 10 เล่ม

เผยแพร่องคค์วำมรู้

ดำ้นศิลปะและวฒันธรรม ในวงกวำ้ง

 1 ปี

งบประมำณ

95,000             95,000    

ศูนยว์ฒันธรรมศึกษำ

49, 50

A

6 โครงกำรงำนศิลปวฒันธรรมอุดมศึกษำ P ผูเ้ขำ้ร่วม

โครงกำรฯ

50 คน

1) ไดมี้กำรเผยแพร่

ศิลปวฒันธรรมต่อสำธำรณชน

2) นกัศึกษำไดท้  ำกำรแลกเปล่ียน

เรียนรู้ดำ้นศิลปวฒันธรรม

3) ปลูกจิตส ำนึกในควำมส ำคญัของ

ศิลปวฒันธรรมแก่นิสิตนกัศึกษำและ

บุคลำกร

4) สร้ำงควำมสมัพนัธอ์นัดีระหวำ่ง

บุคลำกรทำงกำรศึกษำและนิสิต

นกัศึกษำ ระหวำ่งสถำบนั

3 เดือน

50,000             50,000    

ศูนยว์ฒันธรรมศึกษำ

49, 50

A

7 โครงกำรงำนศิลปวฒันธรรม 9 มทร. P ผูเ้ขำ้ร่วม

โครงกำรฯ 

ร้อยละ 80

ผูน้ ำนกัศึกษำไดเ้รียนรู้

แลกเปล่ียนร่วมกบัเครือข่ำย ดำ้น

กิจกรรมนกัศึกษำ และแสดง

นิทรรศกำรผลงำนนกัศึกษำ และ

ศิลปวฒันธรรมของลำ้นนำ

1 เดือน

30,000             

ศูนยว์ฒันธรรม
ศึกษำ 
ร่วมกบั สโมสร
นกัศึกษำ

49, 50

A

8 โครงกำรเผยแพร่องคค์วำมรู้ศิลปวฒันธรรม P ผูเ้ขำ้ร่วม

โครงกำรฯ 

50 คน

นกัศึกษำ อำจำรย ์

และบุคลำกร ไดร่้วมเผยแพร่องค์

ควำมรู้ศิลปวฒันธรรม 15,000             15,000    

ศูนยว์ฒันธรรมศึกษำ
49, 50

A

9 โครงกำรจดันิทรรศกำรหอศิลปวฒันธรรม P ผูเ้ขำ้ร่วม

โครงกำรฯ

50 คน

ควำมส ำเร็จของ

โครงกำรเป็นไปตำมแผนท่ีก ำหนด 

ร้อยละ 90

แลว้เสร็จใน

ระยะเวลำท่ี

ก ำหนด 

ร้อยละ 80 15,000             15,000    

ศูนยว์ฒันธรรมศึกษำ
49, 50

A

10 โครงกำรสืบสำนประเพณีปีใหม่เมือง
- โครงกำรด ำหวัพอ่ปู่  และศำลครูบำเจำ้ศรีวิชยั
- โครงกำรด ำหวักู่เจำ้หลวง
- โครงกำรด ำหวัสภำมหำวิทยำลยั อธิกำรบดี และอำจำรยอ์ำวุโส มทร .
ลำ้นนำ

P ผูเ้ขำ้ร่วม

โครงกำรฯ

50 คน

นกัศึกษำ อำจำรย ์

และบุคลำกร ไดร่้วมสืบสำนประเพณี

อนัดีงำม

1 เดือน

130,000           130,000  

ศูนยว์ฒันธรรมศึกษำ

49, 50

A

11 โครงกำรอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม P ผูเ้ขำ้ร่วม

โครงกำรฯ

50 คน

ควำมส ำเร็จของ

โครงกำรเป็นไปตำมแผนท่ีก ำหนด 

ร้อยละ 90

แลว้เสร็จใน

ระยะเวลำท่ี

ก ำหนด 

ร้อยละ 80

60,000             60,000    

ศูนยว์ฒันธรรม
ศึกษำ 
ร่วมกบั ศวธ. 
พิษณุโลก

49, 50

หนา้ที ่ 24 จาก 30
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ผู้รับ ความสอดคล้องตวัช้ีวดั

ต้นทุน อืน่ ๆ ผดิชอบ แผนยุทธศาสตร์ มทร.ล้านนา 

แผ่นดนิ เงนิรายได้ (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
เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

ปริมาณ คุณภาพ เวลา

A

12 โครงกำรสร้ำงและพฒันำวฒันธรรมองคก์ร P ผูเ้ขำ้ร่วม

โครงกำรฯ

50 คน

ควำมส ำเร็จของ

โครงกำรเป็นไปตำมแผนท่ีก ำหนด 

ร้อยละ 90

แลว้เสร็จใน

ระยะเวลำท่ี

ก ำหนด 

ร้อยละ 80 80,000             80,000    

ศูนยว์ฒันธรรมศึกษำ
49, 50

A

13 โครงกำรเชียงรำยดอกไมง้ำม P ผูเ้ขำ้ร่วม

โครงกำรฯ

200 คน

1) มทร.ลำ้นนำ 

เชียงรำยมีส่วนร่วมในกำรส่งเสริม

กิจกรรมทำงดำ้นกำรท่องเท่ียวของ

จงัหวดัเชียงรำย

2) อำจำรย ์เจำ้หนำ้ท่ี และนกัศึกษำได้

ร่วมกนัอนุรักษป์ระเพณีอนัดีงำมให้

คงอยูสื่บไป

3) อำจำรย ์เจำ้หนำ้ท่ี และนกัศึกษำได้

มีส่วนร่วมในกิจกรรมทำงดำ้น

ประเพณีของจงัหวดั

4) ประชำสมัพนัธม์หำวิทยำลยัสู่

สำธำรณชน

1 เดือน

125,000           125,000  

ศวธ. เชียงรำย

49, 50

A

14 โครงกำรเทิดพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจำ้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดชฯ P ผูเ้ขำ้ร่วม

โครงกำรฯ

100 คน

1) อำจำรย ์เจำ้หนำ้ท่ี 

และนกัศึกษำไดร่้วมกนัอนุรักษ์

ประเพณีอนัดีงำมใหค้งอยูสื่บไป

2) อำจำรย ์เจำ้หนำ้ท่ี และนกัศึกษำได้

สรรเสริญสถำบนัพระมหำกษติัย์

3) ประชำสมัพนัธม์หำวิทยำลยัสู่

สำธำรณชน
5,000               5,000      

ศวธ. เชียงรำย

49, 50

A

15 โครงกำรรดน ้ำด ำหวัผูอ้ำวุโส มทร .ลำ้นนำ เชียงรำย P ผูเ้ขำ้ร่วม

โครงกำรฯ

100 คน

1) อำจำรย ์เจำ้หนำ้ท่ี 

มีส่วนร่วมในกำร

ส่งเสริมกิจกรรม

ทำงดำ้นวฒันธรรมไทย

2) อำจำรย ์เจำ้หนำ้ท่ี ไดร่้วมกนั

อนุรักษป์ระเพณีอนัดีงำมใหค้งอยู่

สืบไป

3)แสดงออกถึงควำมกตญัญูกตเวที 

ของผูน้อ้ยและขอขมำลำโทษท่ีผูน้อ้ย

1 เดือน

5,000               5,000      

ศวธ. เชียงรำย

49, 50

A

16 โครงกำรเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนำงเจำ้ฯ พระบรมรำชินีนำถ P ผูเ้ขำ้ร่วม

โครงกำรฯ

100 คน

1) อำจำรย ์เจำ้หนำ้ท่ี และนกัศึกษำได้

ร่วมกนัอนุรักษป์ระเพณีอนัดีงำมให้

คงอยูสื่บไป

2) อำจำรย ์เจำ้หนำ้ท่ี และนกัศึกษำได้

สรรเสริญสถำบนัพระมหำกษตัริย์

3) ประชำสมัพนัธม์หำวิทยำลยัสู่

สำธำรณชน

1 สปัดำห์

5,000               5,000      

ศวธ. เชียงรำย

49, 50

A

หนา้ที ่ 25 จาก 30
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ผู้รับ ความสอดคล้องตวัช้ีวดั

ต้นทุน อืน่ ๆ ผดิชอบ แผนยุทธศาสตร์ มทร.ล้านนา 

แผ่นดนิ เงนิรายได้ (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
เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

ปริมาณ คุณภาพ เวลา

17 โครงกำรส่งเสริมวฒันธรรมรักษอ์งคก์ร P ผูเ้ขำ้ร่วม

โครงกำรฯ

100 คน

1) องคก์รมีควำมเขม้แขง็

ดว้ยมิติทำงวฒันธรรม โดยน ำระบบ

คุณค่ำทำงวฒันธรรมกำรมีคุณธรรม 

จริยธรรม ตำมหลกัธรรมของศำสนำ

มำพฒันำและแกไ้ขปัญหำภำยใน

องคก์ร อยำ่งเป็นองคร์วม

2) มีกำรพฒันำศกัยภำพทำงสงัคม ท่ีมี

รำกฐำนจำกวฒันธรรมใหมี้ควำม

เขม้แขง็ และน ำไปสู่กำรพฒันำท่ีย ัง่ยนื

3) มีกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมจำก

ทุกภำคส่วนในองคก์ร เพ่ือกำร

ขบัเคล่ือนโครงกำรดำ้นวฒันธรรม

2 เดือน

50,000             50,000    

ศวธ. เชียงรำย

49, 50

A

18 โครงกำรวนัสถำปนำ มทร.ลำ้นนำ เชียงรำย P ผูเ้ขำ้ร่วม

โครงกำรฯ

100 คน

1) คณะอำจำรย ์และ

นกัศึกษำและบุคลำกรของ

มหำวิทยำลยัไดเ้ขำ้ร่วมท ำบุญใน

กิจกรรมต่ำงๆ เพ่ือควำมเป็นสิริมงคล

แก่ตนเองและสถำบนั

2) ร่วมร ำลึกถึงควำมส ำคญัของ

มหำวิทยำลยั อนัจะเป็นกำรรวมพลงั

ใหเ้กิดควำมสำมคัคีในหมูค่ณะ            

  และควำมภำคภูมิใจในสถำบนัร่วมกนั

3) ไดสื้บสำนและถ่ำยทอดงำนดำ้น

ศิลปะและวฒันธรรม ใหเ้ป็น

2 เดือน

10,000             10,000    

ศวธ. เชียงรำย

49, 50

A

19 โครงกำรตั้งธรรมหลวงเทศน์มหำชำติ P ผูเ้ขำ้ร่วม

โครงกำรฯ

60 คน

คณำจำรย ์ ขำ้รำชกำร เจำ้หนำ้ท่ี  และ

นกัศึกษำมทร.ลำ้นนำล ำปำง  และ

ประชำชนทัว่ไปในทอ้งถ่ินในจงัหวดั

ล ำปำง  ไดมี้ส่วนร่วมอนุรักษ์

ประเพณีตั้งธรรมหลวง  และไดเ้ป็น

ส่วนหน่ึงในท ำนุบ ำรุงศำสนำพทุธ

2 เดือน

30,000             

ศวธ. ล ำปำง

49, 50

A

20 โครงกำรด ำหวัอำจำรยอ์ำวุโส มทร .ลำ้นนำ ล ำปำง P ผูเ้ขำ้ร่วม

โครงกำรฯ

100 คน

1) อนุรักษป์ระเพณี

ด ำหวัของชำวลำ้นนำ

2) บุคลำกรวิทยำเขตล ำปำงไดมี้ส่วน

ร่วมในกำรอนุรักษแ์ละส ำนึกใน

คุณค่ำของ

ประเพณีด ำหวั  

อนัเป็นวฒันธรรมท่ีงดงำมของ

ทอ้งถ่ินและของชำติ

1 เดือน

10,000             10,000    

ศวธ. ล ำปำง

49, 50

A

21 โครงกำรส่งเสริมร่วมสร้ำงจิตส ำนึกท่ีดีสู่สงัคม P ผูเ้ขำ้ร่วม

โครงกำรฯ

100 คน

นกัศึกษำ ไดเ้ห็นถึง

คุณค่ำของจริยธรรม คุณธรรมอนัดี

งำมขององคก์รและไดส้ ำนึกรักและ

เทิดทูนสถำบนักำรศึกษำ

2 เดือน

10,000             10,000    

ศวธ. ล ำปำง
49, 50

A

หนา้ที ่ 26 จาก 30
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ผู้รับ ความสอดคล้องตวัช้ีวดั

ต้นทุน อืน่ ๆ ผดิชอบ แผนยุทธศาสตร์ มทร.ล้านนา 

แผ่นดนิ เงนิรายได้ (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
เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

ปริมาณ คุณภาพ เวลา

22 โครงกำรนิทรรศกำรหมุนเวียน P ผูเ้ขำ้ร่วม

โครงกำรฯ

100 คน

นกัศึกษำ คณำจำรย์

และบุคลำกรภำยในมหำวิทยำลยัมี

ส่วนร่วมในกำรอนุรักษแ์ละสืบทอด

ภูมิปัญญำทอ้งถ่ินใหค้งอยูสื่บไป

3 เดือน

20,000             20,000    

ศวธ. ล ำปำง

49, 50

A

23 โครงกำรพฒันำหอ้งวิถีคนเมือง P หอ้งจดั

แสดง

ศิลปวฒันธรร

ม

1 หอ้ง

มีแหล่งรวบรวม

วฒันธรรมควำมเป็นมำของชนลำ้นนำ

ในมหำวิทยำลยั

5 เดือน

30,000             30,000    

ศวธ. ล ำปำง

49, 50

A

24 โครงกำรนิทรรศกำรไทยศึกษำภูมิปัญญำทอ้งถ่ิน P ผูเ้ขำ้ร่วม

โครงกำรฯ

100 คน

นกัศึกษำ คณำจำรย์

และบุคลำกรภำยในมทร.ลำ้นนำ

ล ำปำงมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษแ์ละ

สืบทอดภูมิปัญญำทอ้งถ่ินใหค้งอยู่

สืบไป

3 เดือน

20,000             20,000    

ศวธ. ล ำปำง

49, 50

A

25 โครงกำรรำชมงคลร่วมใจสืบสำนวิถีไทย P ผูเ้ขำ้ร่วม

โครงกำรฯ

500 คน

1) นกัศึกษำเห็นคุณค่ำ

วิถีชีวิตไทยและวฒันธรรมไทย

2) นกัศึกษำมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์

วฒันธรรมไทยใหค้งอยูสื่บไป

3) นกัศึกษำไดท้  ำกิจกรรมร่วมกนัเพ่ือ

ควำมสำมคัคี

3 เดือน

60,000             60,000    

ศวธ. ล ำปำง

49, 50

A

26 โครงกำรวนัแม่แห่งชำติ P ผูเ้ขำ้ร่วม

โครงกำรฯ

500 คน

นกัศึกษำ ไดเ้ห็นถึง

คุณค่ำของจริยธรรม คุณธรรมอนัดี

งำมของชำติและแสดงควำมกตญัญู 

กตเวทีต่อมำรดำ

1 เดือน

10,000             10,000    

ศวธ. ล ำปำง
49, 50

A

27 โครงกำรวนัพอ่แห่งชำติ P ผูเ้ขำ้ร่วม

โครงกำรฯ

500 คน

นกัศึกษำ ไดเ้ห็นถึง

คุณค่ำของจริยธรรม คุณธรรมอนัดี

งำมของชำติและแสดงควำมกตญัญู 

กตเวทีต่อบิดำ

1 เดือน

10,000             10,000    

ศวธ. ล ำปำง
49, 50

A

28 โครงกำรรวบรวมองคค์วำมรู้เมืองยมรำช เมืองโบรำณในชุมชนบำ้น
กร่ำง

P 3 กิจกรรม

ผูเ้ขำ้ร่วม

โครงกำรฯ

100 คน

1) นกัศึกษำบุคลำกร 

และประชำชนร่วมกนัท ำนุบ ำรุง

ศิลปวฒันธรรม และภูมิปัญญำทอ้งถ่ิน

2) นกัศึกษำบุคลำกรและประชำชน

ตระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรท ำนุ

บ ำรุง                  ศิลปวฒันธรรม

1 ปี

งบประมำณ

25,000             25,000    

ศวธ. พิษณุโลก

49, 50

A

29 โครงกำรวนัสถำปนำ มทร.ลำ้นนำ พิษณุโลก P 2 กิจกรรม

ผูเ้ขำ้ร่วม

โครงกำรฯ

200 คน

1) นกัศึกษำและ

บุคลำกร ทรำบถึงประวติั ควำม

เป็นมำและควำมส ำคญัของ

มหำวิทยำลยั

2) นกัศึกษำและบุคลำกรไดร่้วมกนัจดั

กิจกรรมต่ำงๆเพ่ือฉลองวำระครบรอบ

วนัสถำปนำฯ

1 เดือน

10,000             10,000    

ศวธ. พิษณุโลก

49, 50

A

หนา้ที ่ 27 จาก 30

88 



ผู้รับ ความสอดคล้องตวัช้ีวดั

ต้นทุน อืน่ ๆ ผดิชอบ แผนยุทธศาสตร์ มทร.ล้านนา 

แผ่นดนิ เงนิรายได้ (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
เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

ปริมาณ คุณภาพ เวลา

30 โครงกำรเจริญพระพทุธมนตอ์ธิษฐำนจิตถวำยแด่พระบำทสมเด็จพระ
เจำ้อยูห่วั

P 2 กิจกรรม

ผูเ้ขำ้ร่วม

โครงกำรฯ

200 คน

1) นกัศึกษำบุคลำกร และประชำชน

ร่วมกนัแสดงควำมจงรักภกัดีต่อองค์

พระบำทสมเด็จพระเจำ้อยูห่วัและ

ปลูกฝังค่ำนิยมรักชำติ ศำสนำ และ

พระมหำกษตัริย์

2) นกัศึกษำบุคลำกรและประชำชน

ตระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรท ำนุ

บ ำรุงศิลปวฒันธรรม

1 เดือน

15,000             15,000    

ศวธ. พิษณุโลก

49, 50

A

31 โครงกำร มทร.ลำ้นนำ พิษณุโลก ถวำยพระพร 12 สิงหำคม 2559 P 2 กิจกรรม

ผูเ้ขำ้ร่วม

โครงกำรฯ

100 คน

1) นกัศึกษำบุคลำกร และประชำชน

ร่วมกนัแสดงควำมจงรักภกัดีต่อ

สมเด็จพระนำงเจำ้สิริกิต์ิ 

พระบรมรำชินีนำถ และปลูกฝัง

ค่ำนิยมรักชำติ ศำสนำ และ

พระมหำกษตัริย์

2) นกัศึกษำบุคลำกรและประชำชน

ตระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรท ำนุ

บ ำรุงศิลปวฒันธรรม

1 เดือน

5,000               5,000      

ศวธ. พิษณุโลก

49, 50

A

32 โครงกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวฒันธรรมและอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม P 4 กิจกรรม

ผูเ้ขำ้ร่วม

โครงกำรฯ

400 คน

1) นกัศึกษำบุคลำกร 

และประชำชนร่วมกนัท ำนุบ ำรุง

ศิลปวฒันธรรม และภูมิปัญญำทอ้งถ่ิน

2) นกัศึกษำบุคลำกรและประชำชน

ตระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรท ำนุ

บ ำรุงศิลปวฒันธรรม

1 เดือน

50,000             50,000    

ศวธ. พิษณุโลก

49, 50

A

33 โครงกำรปฏิบติัธรรมพฒันำจิตถวำยพระบำทสมเด็จพระเจำ้อยูห่วั P 4 กิจกรรม

ผูเ้ขำ้ร่วม

โครงกำรฯ

100 คน

1) นกัศึกษำบุคลำกร และประชำชน 

ส ำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณของ

พระบำทสมเด็จ       พระเจำ้อยูห่วั

2) นกัศึกษำบุคลำกรและประชำชน มี

ควำมสำมำรถปฏิบติัธรรมตำมแนว

สติปัฏฐำน 4

1 เดือน

50,000             50,000    

ศวธ. พิษณุโลก

49, 50

A

34 โครงกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวฒันธรม : ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกผกั
สวนครัวขำ้งส ำนกังำนเพ่ือถ่ำยทอดองคค์วำมรู้

P 3 กิจกรรม

ผูเ้ขำ้ร่วม

โครงกำรฯ

100 คน

1) นกัศึกษำ บุคลำกร และประชำชน

ร่วมกนัปลูกผกัขำ้งส ำนกังำนและ

รักษำภูมิปัญญำ ทอ้งถ่ิน

2) มีแปลงผกัท่ีปลอดสำรพิษ และ

นกัศึกษำ บุคลำกร ประชำชนไดรั้บ

ควำมรู้เร่ืองหลกัปรัชญำ                   

เศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมปลูกผกั

สวนครัวขำ้งส ำนกังำน

1 ปี

งบประมำณ

20,000             20,000    

ศวธ. พิษณุโลก

49, 50

A

35 โครงกำรรดน ้ำขอพรแสดงควำมกตญัญูต่อคณำจำรยแ์ละบคุลำกรอำวุโส P 4 กิจกรรม

ผูเ้ขำ้ร่วม

โครงกำรฯ

200 คน

1) ไดแ้สดงควำม

กตญัญูต่อคณำจำรยแ์ละบุคลำกร

อำวโุส พร้อมกบัขอขมำและรับพร

2) นกัศึกษำบุคลำกรและประชำชน

ตระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรท ำนุ

บ ำรุง      ศิลปวฒันธรรม

1 เดือน

25,000             25,000    

ศวธ. พิษณุโลก

49, 50

A

36 โครงกำรมทร.ลำ้นนำ น่ำน ถวำยพระพร วนัท่ี 5  ธนัวำคม P ผูเ้ขำ้ร่วม

โครงกำรฯ

500 คน

ควำมส ำเร็จของ

โครงกำรเป็นไปตำมแผนท่ีก ำหนด 

ร้อยละ 90

3 เดือน

5,000               5,000      

ศวธ. น่ำน
49, 50

A

หนา้ที ่ 28 จาก 30

89 



ผู้รับ ความสอดคล้องตวัช้ีวดั

ต้นทุน อืน่ ๆ ผดิชอบ แผนยุทธศาสตร์ มทร.ล้านนา 

แผ่นดนิ เงนิรายได้ (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
เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

ปริมาณ คุณภาพ เวลา

37 โครงกำรหอเกียรติยศเกษตรน่ำน P ผูเ้ขำ้ร่วม

โครงกำรฯ

500 คน

ควำมส ำเร็จของ

โครงกำรเป็นไปตำมแผนท่ีก ำหนด 

ร้อยละ 90

แลว้เสร็จใน

ระยะเวลำท่ี

ก ำหนด 

ร้อยละ 80 60,000             60,000    

ศวธ. น่ำน
49, 50

A

38 โครงกำร มทร.ลำ้นนำ น่ำน ถวำยพระพร 12 สิงหำคม P ผูเ้ขำ้ร่วม

โครงกำรฯ

500 คน

ควำมส ำเร็จของ

โครงกำรเป็นไปตำมแผนท่ีก ำหนด 

ร้อยละ 90

แลว้เสร็จใน

ระยะเวลำท่ี

ก ำหนด 

ร้อยละ 80 5,000               5,000      

ศวธ. น่ำน
49, 50

A

39 โครงกำรสืบสำนวฒันธรรมกลองล่องน่ำน P ผูเ้ขำ้ร่วม

โครงกำรฯ

500 คน

ควำมส ำเร็จของ

โครงกำรเป็นไปตำมแผนท่ีก ำหนด 

ร้อยละ 90

แลว้เสร็จใน

ระยะเวลำท่ี

ก ำหนด 

ร้อยละ 80 10,000             10,000    

ศวธ. น่ำน
49, 50

A

40 โครงกำรสืบสำนวฒันธรรมผำ้น่ำน P ผูเ้ขำ้ร่วม

โครงกำรฯ

500 คน

ควำมส ำเร็จของ

โครงกำรเป็นไปตำมแผนท่ีก ำหนด 

ร้อยละ 90

แลว้เสร็จใน

ระยะเวลำท่ี

ก ำหนด 

ร้อยละ 80 10,000             10,000    

ศวธ. น่ำน
49, 50

A

41 โครงกำรสืบสำนวฒันธรรมฟ้อนล่องน่ำน P ผูเ้ขำ้ร่วม

โครงกำรฯ

500 คน

ควำมส ำเร็จของ

โครงกำรเป็นไปตำมแผนท่ีก ำหนด 

ร้อยละ 90

แลว้เสร็จใน

ระยะเวลำท่ี

ก ำหนด 

ร้อยละ 80 10,000             10,000    

ศวธ. น่ำน
49, 50

A

42 โครงกำรวนัสถำปนำ มทร.ลำ้นนำ น่ำน P ผูเ้ขำ้ร่วม

โครงกำรฯ

500 คน

ควำมส ำเร็จของ

โครงกำรเป็นไปตำมแผนท่ีก ำหนด 

ร้อยละ 90

แลว้เสร็จใน

ระยะเวลำท่ี

ก ำหนด 

ร้อยละ 80 10,000             10,000    

ศวธ. น่ำน
49, 50

A

43 โครงกำรสรงน ้ำพระพทุธรูปและรดน ้ำด ำหวัผูอ้ำวุโส วนัสงกรำนต ์
มทร.ลำ้นนำ น่ำน

P ผูเ้ขำ้ร่วม

โครงกำรฯ

100 คน

ควำมส ำเร็จของ

โครงกำรเป็นไปตำมแผนท่ีก ำหนด 

ร้อยละ 90

แลว้เสร็จใน

ระยะเวลำท่ี

ก ำหนด 

ร้อยละ 80 10,000             10,000    

ศวธ. น่ำน
49, 50

A

44 โครงกำรสำนศิลป์ถ่ินลำ้นนำ บรูณำกำรศิลปวฒันธรรมกบักำรเรียน
กำรสอนและกิจกรรมนกัศึกษำ

P ผูเ้ขำ้ร่วม

โครงกำรฯ

500 คน

ควำมส ำเร็จของ

โครงกำรเป็นไปตำมแผนท่ีก ำหนด 

ร้อยละ 90

แลว้เสร็จใน

ระยะเวลำท่ี

ก ำหนด 

ร้อยละ 80 80,000             80,000    

ศวธ. น่ำน
49, 50

A

45 โครงกำรส่งเสริมประเพณีลอยกระทงสำยไหลประทีป 1000 ดวง 
ประจ ำปี 2558

P ผูเ้ขำ้ร่วม

โครงกำรฯ

100 คน

1) คณำจำรย ์ บุคลำกร

 และนกัศึกษำ  มทร.ลำ้นนำ ตำก ไดมี้

ส่วนร่วมในกำรจดักิจกรรมและรักษำ

ท ำนุบ ำรุงศิลปวฒันธรรม  ตลอดจน

สืบทอดประเพณีอนัดีงำม

2) บุคลำกรและนกัศึกษำไดเ้รียนรู้และ

เกิดทกัษะในกำรประดิษฐก์ระทงและ

เห็นควำมส ำคญัของวฒันธรรมอนัดี

งำมของชำติไทย

3) เกิดควำมสมัพนัธอ์นัดีงำมระหวำ่ง

มหำวิทยำลยัฯ และหน่วยงำนใน

2 เดือน

100,000           100,000       200,000  

ศวธ. ตำก

49, 50

A

หนา้ที ่ 29 จาก 30
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ผู้รับ ความสอดคล้องตวัช้ีวดั

ต้นทุน อืน่ ๆ ผดิชอบ แผนยุทธศาสตร์ มทร.ล้านนา 

แผ่นดนิ เงนิรายได้ (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
เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

ปริมาณ คุณภาพ เวลา

46 โครงกำรศึกษำองคค์วำมรู้ วิถีชีวิต และภูมิปัญญำทอ้งถ่ิน ประจ ำปี 2559 P ผูเ้ขำ้ร่วม

โครงกำรฯ

100 คน

1) นกัศึกษำมทร.

ลำ้นนำ ตำก มีส่วนร่วมในกำร

เผยแพร่องคค์วำมรู้ดำ้นปรัชญำ

เศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปัญญำ 

ศิลปวฒันธรรม และส่ิงแวดลอ้ม

2) เป็นกำรสืบสำนภูมิปัญญำและ

ศิลปวฒันธรรมอนัดีงำมของไทยต่อไป

3) เกิดควำมสมัพนัธอ์นัดีระหวำ่ง

ชุมชนกบัมหำวิทยำลยัเทคโนโลยรีำช

มงคลลำ้นนำ ตำก

2 เดือน

8,000               8,000      

ศวธ. ตำก

49, 50

A

47 โครงกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวฒันธรรมและส่ิงแวดลอ้ม "ช่อทองกวำว 
ประจ ำปี 2559"

P ผูเ้ขำ้ร่วม

โครงกำรฯ

100 คน

1) นกัศึกษำมทร.

ลำ้นนำ ตำก รู้จกักำรใช้เวลำวำ่งให้

เกิดประโยชน์

2) เป็นกำรสืบสำนและท ำนุบ ำรุง

ศิลปวฒันธรรมและส่ิงแวดลอ้ม

2 เดือน

20,000             20,000    

ศวธ. ตำก

49, 50

A

48 โครงกำรสืบสำนประเพณีรดน ้ำด ำหวัผูอ้ำวุโส ปี 2559 P ผูเ้ขำ้ร่วม

โครงกำรฯ

100 คน

1) ไดอ้นุรักษว์ฒันธรรมประเพณีรด

น ้ำด ำหวัผูอ้ำวโุสใหค้งอยูสื่บต่อไป

2) ไดส่้งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้

ชนรุ่นหลงัตระหนกัถึงควำมเคำรพต่อ

ผูอ้ำวโุส

3) สร้ำงควำมสำมคัคีใหบุ้คลำกรมี

ควำมสมัพนัธท่ี์ดีต่อกนั ส่งผลใหก้ำร

บริหำรจดักำรองคก์รมีประสิทธิภำพ

4) ไดสื้บทอดวฒันธรรมประเพณีรด

น ้ำด ำหวัจำกรุ่นสู่รุ่น

1 เดือน

20,000              20,000    

ศวธ. ตำก

49, 50

A

49 โครงกำรส่งเสริมเผยแพร่และอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม ปี 2559 "เยบ็ ร้อย
 ค่อยจีบ"

P ผูเ้ขำ้ร่วม

โครงกำรฯ

100 คน

1) ผูเ้ขำ้ร่วมโครงกำรมีทกัษะในกำร

จดัท ำตกแต่งผลงำน

2) สร้ำงเครือข่ำยและสำนสมัพนัธ์

ระหวำ่งสถำบนัอุดมศึกษำ

3 เดือน

40,000             40,000    

ศวธ. ตำก
49, 50

A

50 โครงกำรอนุรักษแ์ละส่งเสริมศิลปวฒันธรรมและศำสนำ ปี 2559 P ผูเ้ขำ้ร่วม

โครงกำรฯ

100 คน

1) นกัศึกษำมทร.ลำ้นนำ ตำก รู้จกักำร

ใช้เวลำวำ่งใหเ้กิดประโยชน์

2) เป็นกำรสืบสำนและท ำนุบ ำรุง

ศิลปวฒันธรรมและส่ิงแวดลอ้ม

2 เดือน

12,000             12,000    

ศวธ. ตำก
49, 50

A

หนา้ที ่ 30 จาก 30
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