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การยอมรับต่อไป

(รองศาสตราจารย์นํายุทธ สงค์ธนาพิทักษ์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สำรบัญ
o
บทที่ 1 บทนำ
หลักการและเหตุผล
นโยบายของผู้บริหารมหาวิทยาลัยในการดําเนินงานแผนยุทธศาสตร์
นโยบายการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 9 ด้าน

หน้ำ
1
1
1
2

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

4
4
6
9
10
15
20
22

บทที่ 3 แผนปฏิบัติรำชกำรมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
ปรัชญา
วิสัยทัศน์
พันธกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
เป้าหมาย
อัตลักษณ์ (Identity)

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 แนวทำงกำรจัดสรรงบประมำณของแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี พ.ศ. 2559
โครงสร้างงบประมาณ
การนําแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติ
แผนการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559

หน้ำ
25
25
26
34
35
36
37
38
41
62

บทที่ 1
บทนำ
หลักกำรและเหตุผล
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาได้ดาเนินการปรับปรุงตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา (พ.ศ.2557-2561) เป็นแผนปฏิบัติการ ระยะ 5 ปีหรือ 5 Year Rolling Implementation Plan ซึง่ อยู่ในระยะที่ 2 ของแผน 15 ปี(พ.ศ. 2552 – 2566)
การดาเนินงานประสบผลสาเร็จในระดับหนึ่ง ยังคงมีอุปสรรคบางประการที่ทาให้มหาวิทยาลัยไม่สามารถดาเนินการได้ตามเป้าหมาย แผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ.
2559 ดาเนินการตามนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย 9 ด้าน (9C: VISION 2020 รศ.ดร.นายุทธ สงค์ธนาพิทักษ์) และภารกิจมหาวิทยาลัย 6 ด้าน
การดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2559 เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ได้ร่วมกันระดมความคิด กาหนดกลยุทธ์
เป้าหมาย โครงการและดัชนีชี้วัดความสาเร็จเพื่อใช้เป็นแผนพัฒนามหาวิทยาลัย จาแนกตามเป้าหมายหลัก 6 ด้าน ซึ่งในแต่ละกลุ่มได้มีการประชุมระดมสมองจัดทาแผน
และร่วมกันจัดทาแผนปฏิบัติราชการดังกล่าวข้างต้น
นโยบำยของผู้บริหำรมหำวิทยำลัยในกำรดำเนินงำนแผนยุทธศำสตร์ (พ.ศ.2557-2561)
การจัดทาแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (พ.ศ. 2557-2561) ได้ทาการศึกษาแนวทางและวิเคราะห์ข้อมูลสภาพพื้นที่การให้บริการการศึกษาทั้ง
6 แห่ง การถอดบทเรียนจากการดาเนินงาน การศึกษาปัญหาอุปสรรค ในการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้น ในบริบทต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในศตวรรษที่ 21 การพัฒนาอุดมศึกษา
ไทย จาเป็นจะต้องพัฒนาบัณฑิตเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของสังคม ชุมชน ท้องถิ่น และนาพาประเทศไปสู่ความยั่งยืน โดยใช้ หลักการในการขับเคลื่อน 3 ประการ
คือ การเปลี่ยนแปลง ความท้าทาย และการกาหนดทิศทาง (Change Challenge Chance) ภายใต้นโยบาย 9 ด้าน ดังนี้
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Change คือ การเปลี่ยนวิธีคิดและกระบวนการในการดาเนินการบริหารงาน ปรับปรุงโครงสร้าง การกระจายอานาจ การมีส่วนร่วม ตลอดจนการปรับปรุง
ระเบียบ วิธีปฏิบัติเพื่อเอื้อต่อภารกิจของมหาวิทยาลัย
Challenge คือ การท้าทายต่อโอกาสใหม่ ๆ เพื่อสร้างความแตกต่างในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความโดดเด่นเฉพาะด้าน (Differential Focus Strategy) สู่
ความเป็นเลิศเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิต
Chance คือ การสร้างโอกาสในการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาในวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands-on)
นโยบำยกำรขับเคลื่อนแผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย 9 ด้ำน
นโยบำยที่ 1:การพัฒนาด้านการจัดการศึกษา (Forever Building Competency) คือการพัฒ นามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้ านนา สู่ความเป็นเลิ ศ
ทางด้านวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ บนฐานสมรรถนะวิชาชีพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล เน้นจัดการศึกษาเชิงบู รณาการเชื่อมโยง
การศึกษากับการทางาน 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 ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนเน้นการพัฒนางานวิจัยที่จะตอบสนองความต้องการของสังคมที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริงส่งเสริม
การเผยแพร่ ผลงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศพัฒนาประชาคมวิจัยให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับระดับประเทศและระดับสากล
นโยบำยที่ 3:การพัฒนาด้านการบริการวิชาการแก่สังคม (Total Social & Community Achievements)คือการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ให้เป็นแหล่งถ่ายทอด
วิชาการ แหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ยั่งยืนในทุกเขตพื้นที่ เพื่อเป็นการยกระดับขีดความสามารถในการเพิ่มศักยภาพในด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชนเพื่อให้เป็นที่
ยอมรับทั้งในระดับชุมชนและระดับชาติ
นโยบำยที่ 4:การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม (Good Culture Bring Better Life) คือการบูรณาการด้านทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรมไทย รักษา
และฟื้นฟูสิ่งสภาพสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม อนุรักษ์งานประเพณี ค่านิยม ระเบียบการปฏิบัติและแบบอย่างที่ดีของสังคมไทยรวมทั้งการนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่ อ
สร้างมูลค่าเพิ่มจากงานร่วมสมัยที่ยังดารงเอกลักษณ์ความเป็นไทย และสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการบารุงศิลปวัฒนธรรม
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นโยบำยที่ 5:การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ (4H: Head, Hearth, Hand, Health) with Capability Building คือการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาให้มีความพร้อมด้านทักษะและความสามารถที่นอกจากความรู้ความสามารถด้านวิชาการและวิชาชีพ (Soft Skill) เช่น ความ
พร้อมต่อการเรียนรู้และการใช้ชีวิตในอนาคต ความคิดสร้างสรรค์ มีจิตสานึกต่อท้องถิ่น มีทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมและการพัฒนาวิทย าศาสตร์และเทคโนโลยี
สมัยใหม่
นโยบำยที่ 6:การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน (Change , Challenge , Chance & Care) คือการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุ
นของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพ และการพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้คล่องตัว ยืดหยุ่ น มีประสิทธิภาพ
โปร่งใสเป็นรูปธรรมและชอบธรรมเร่งรัดพัฒนาบุคลากรทั้งทางด้านการศึกษาต่อ การฝึกอบรม การฝังตัว การปรับเพิ่มคุณวุฒิทางวิชาการ เพื่อให้มีคุณสมบัติทัดเทียมกับ
มาตรฐานการอุดมศึกษา
นโยบำยที่ 7:การบริหารจัดการสร้างสรรค์ (Creative from Complexity to Simplicity) คือการจัดระบบบริหารจัดการจากส่วนกลางที่เน้นการส่งเสริม ติดตาม
กากับ มุ่งเน้นการกระจายอานาจ บทบาท ความรับผิดชอบ ให้เขตพื้นที่ต่างๆมีส่วนร่วมคิด ร่วมทา ร่วมพัฒนา ใช้ทรัพยากรต่างๆร่วมกันโดยยึดประโยชน์สูงสุดขององค์กร
โดยประยุกต์การบริหารดั้งเดิมตามลักษณะการจัดองค์กรตามหน้าที่( Functional Systems) กับแนวคิดการบริหารแบบใหม่คือการบริหารที่ยึดถือภารกิจเป็นพื้นฐาน
(Agenda based) และการบริหารเชิงผลลัพธ์ (Result Based) การบริหารเชิงพื้นที่ (Area Based)
นโยบำยที่ 8:การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้และบริหารจัดการ (Computeracy) คือการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและทรัพยากรการ
เรียนรู้ ขับเคลื่อนนโยบาย e-University เพิ่มศักยภาพการเรียนการสอน การบริหารจัดการและการให้บริการ สนับสนุนการขยายแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ สร้างพื้นที่
และสภาพแวดล้อมที่ดีเพื่อการเรียนรู้ และนาเทคโนโลยีการศึกษาสมัยใหม่เข้ามาสู่กระบวนการสอน การเรียนรู้และการวิจัยอย่างต่อเนื่อง
นโยบำยที่ 9:การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งระดับชาติและนานาชาติ( Creative International)คือการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาทั้งใน
และต่างประเทศเพื่อให้มีการแลกเปลี่ยน กิจกรรมด้านวิชาการ วิจัย เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรตระหนักและมีความพร้อม สาหรับปฏิบัติงาน การศึกษาต่อและทางาน
ร่วมกันในสังคมแบบ พหุวัฒนธรรม (Multicultural Literacy)เพิ่มขีดความสามารถทักษะในการติดต่อสื่อสาร (Communication)
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บทที่ 2
บริบทและกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์แวดล้อมและทิศทำงของแผนยุทธศำสตร์

1. กำรเปลี่ยนแปลงที่คำดว่ำจะส่งผลกระทบต่อกำรพัฒนำมหำวิทยำลัย
การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาในระยะแผนยุทธศาสตร์ ปี พ.ศ. 2557-2561 เป็น ระยะเวลาที่คาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลของสังคม ทั้งระดับ
โลกและในประเทศ รวมทั้งปัจจัยภายในมหาวิทยาลัย ที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย ซึ่ง จาเป็นต้องมีการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ต่างๆ ทั้ง
การประเมินศักยภาพของ มหาวิทยาลัย เพื่อเตรียมความพร้อมและจัดทาแผนที่สอดรับกับการเปลี่ยนแปลง ต่างๆ เช่น
1.1 กำรเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
การเปลี่ยนแปลงตามบริบทของโลกที่มีลักษณะขยายตัวทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบริการ ประกอบกับสภาพแวดล้อมทางการเมืองในระดับโลกได้ลดความตึง
เครียด และการเปิดประตูประเทศให้หันมาแข่งขันทางการค้า เศรษฐกิจ และการลงทุน พร้อมกันนั้นได้สร้างสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจของโลกแบบใหม่ ในศตวรรษที่
21 นี้ประชากรถือว่าเป็นทรัพยากรที่สาคัญที่สุดในการแข่งขันในโลกธุรกรรมสมัยใหม่ ทั้งนี้เพราะโลกสมัยใหม่ได้เปลี่ยนฐานการผลิตจากทรัพยากรทางธรรมชาติไปเป็น
ประชากรแทน ประชากรในฐานะเป็นฐานการผลิตเพราะจะต้องใช้เทคโนโลยีและวิทยาการใหม่ๆบรรดาที่มีอยู่ในปัจจุบันกาล เพื่อจัดการให้เกิดให้เกิดมูลค่าสูงสุด ดังนั้นสิ่ง
แรกที่ควรรีบเร่งคือจะต้องพัฒนาคนรุ่นใหม่ให้มีศักยภาพอันเป็นสากล และเป็นคนดีในฐานะเป็นทุนทางสังคมพื่อยกระดับประเทศให้อยู่ในระดับสากล
1.2 กำรเกิดประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน
การปรับตัวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียที่จะเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2558 จะทวีความสาคัญเพิ่มขึ้น ทาให้เกิดการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีของเงินทุน สินค้า
บริการ และคนภายในกลุ่มประเทศต่างๆ รวมทั้งการรวมกันเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) 10 ประเทศของ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งจะมีการรวมกลุ่ม
เป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทาให้เกิดการรวมกันเป็นตลาดเดียว การเคลื่อนย้ายแรงงาน ความรู้ การลงทุนและอื่นๆ นอกจากนี้การเติบโตทางด้านเศรษฐกิจใหม่ของ
กลุ่มประเทศ จีน และอินเดีย ที่คาดว่าจะเป็นตัวจักรสาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก ตลอดจนการเขาสู่สังคมและเศรษฐกิจฐานความรู้ ที่ทาให้ประเทศในกลุ่ม
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อาเซียน อาเซียนบวกสาม และอาเซียนบวกหก ได้ตระหนักถึงความสาคัญของบุคลากรระดับสูง และแรงงานมีฝีมือ การลงทุน และความรู้ ได้อย่างเ สรี ซึ่งประเทศไทยได้
ลงนามข้อตกลงยอมรับร่วมคุณสมบัตินักวิชาชีพจานวน 7 สาขา คือ แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล นักบัญชี วิศวกร สถาปนิก ช่ างสารวจ ดังนั้น ประเทศไทยจึงต้องเตรียม
ความพร้อมในหลายด้าน อาทิ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทั้งทางด้านการศึกษา ด้านภาษา ทักษะฝีมือแรงงาน รวมถึง การพัฒนากลไกต่างๆ การบริ หารจัดการการใช้
ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอย่างยั่งยืนในระดับ ภูมิภาค รวมถึงมาตรการรองรับผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศและคนไทย ทั้งในเชิงสุขภาพและ
ความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน
1.3 กำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงประชำกร
ประเทศที่พัฒนาแล้วหลายประเทศกาลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ในขณะเดียวกันประเทศกาลังพัฒนา อาทิ เกาหลี สิงค์โปร จีน อินโดนีเซีย บรูไน ไทย และเวียดนาม
ได้ก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ แล้วในช่วง 5 ปีที่ผ่ านมา ซึ่งทาให้เกิดผลกระทบหลายประการ อาทิ การยายถิ่นของแรงงานข้ามชาติทั้งแรงงานที่มีฝีมือ และไร้ฝี มือเพื่อ
ทดแทนกาลังแรงงานในประเทศที่เป็นสังคมผู้สูงอายุ การเกิดความหลากหลายทางวัฒนธรรม ขณะเดียวกันโครงสร้างการผลิตเปลี่ยนจากการใช้แรงงานมาเป็นการใช้องค์
ความรู้และเทคโนโลยีมากขึ้น ทาให้การพัฒนาคนมุ่งสร้างให้มีความรู้มีศักยภาพ ทักษะและความชานาญ ควบคู่กับการพัฒนาเทคโนโลยีทดแทนกาลังแรงงานที่ขาดแคลน
ประเทศที่เข้าสู่สังคมผูสูงอายุจะมีรายจ่ายด้านสุข ภาพเพิ่มขึ้นทาให้งบประมาณสา หรับการลงทุนพัฒนาด้าน อื่นๆ ลดลง ปัจจัยดังกล่าวจะเป็นทั้งโอกาสและอุปสรรคต่อ
ประเทศไทย โดยด้านหนึ่งประเทศไทยจะมีโอกาสในการขยายตลาดสินค้าและบริการด้านการแพทย์และสุขภาพ แต่ในขณะเดียวกันประเทศไทยเองก็ต้องป รับตัวเตรียม
ความ พร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสวัสดิการสังคมในการรองรับการเข้าสู่สังคมผูสูงอายุ รวมทั้งยังต้องเตรียมรับมือ กับปั ญหาจานวนแรงงานที่จะขยายตัวช้าลง
และมีจานวนลดลงในอนาคต ซึ่งอาจจะเป็นอุปสรรคต่อการขยายตัวทาง เศรษฐกิจในระยะยาว
1.4 ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยี
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีวัสดุและนาโนเทคโนโลยี มีบทบาทสาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
รวมทั้งตอบสนองการดารงชีวิต ของประชาชนมากยิ่งขึ้น การส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การพัฒนาพลังงานและวัสดุจากพืช การทดแทน แรงง านด้วยเครื่องจักร การ
พัฒนาสุขภาพและศักยภาพในการทางานของผู้สูงอายุ ขณะเดียวกันก็เป็นภัยคุกคาม ต่อความมั่นคงของประเทศ เช่น การจารกรรมข้อมูลธุรกิจหรือข้อมูลส่วนบุคคล การ
ใช้สื่อในทางที่ผิด การเกิดช่องว่างในการเข้าถึงเทคโนโลยีที่ไม่เท่ าเทียมกันของคนในสังคมทาให้เกิดความเหลื่อมล้าในการพัฒนา และการแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมอย่าง
หลากหลายผ่านเทคโนโลยี ดังนั้นประเทศไทยจาเป็นต้องมีการบริหารจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) อย่างเป็นระบบทั้งการวิจัยและพัฒนา ตลอดจน
ประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์และบริการ และบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ
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1.5 ควำมสำคัญของประชำกรในสังคมเศรษฐกิจสมัยใหม่
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นับว่าเป็นเรื่องที่สาคัญยิ่งอันเนื่องจากปัญหากาลังคนโดยเฉพาะการขาดแคลนกาลังคนที่มีฝีมือระดับกลางและระดั บสูงเพื่อการ
พัฒนาอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปัจจัยทรัพยากรมนุษย์จึงกลายเป็นปัจจัยสาคัญประการหนึ่งในยุคโลกาภิวัตน์แห่งการแข่งขันทั้งนี้เพราะขีดความสามารถ
ของมนุษย์ยุคใหม่คือ ทรัพยากรความรู้ ที่มิใช่เป็นเพียงแต่ความรู้เพื่อความรู้เท่านั้นแต่ยังต้องเป็นความรู้ในเชิงประยุกต์ที่สามารถสั่งสมเป็นทักษะความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านชั้นสูงในแต่ละสาขา ซึงสัมพันธ์สอดคล้องไปกับการพัฒนาอุตสาหกรรมเฉพาะแต่ละด้านของประเทศ นอกจากทรัพยากรความรู้แล้ว มนุษย์ยุ คใหม่ควรจะต้องมี
ความสามารถในเชิงริเริ่มสร้างสรรค์ รวมทั้งการมี มาตรฐานทางจริยธรรมในการทางานด้วยองค์ประกอบเหล่านี้ประกอบกันเป็นปัจจัยที่ก้าวหน้า ที่แตกต่างไปจาก
ปัจจัยพื้นฐานดั่งเดิมอันได้แก่ แรงงานไร้ทักษะ การพัฒนาที่สาคัญจากการมุ่งเน้นความเจริญเติบโตและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศมาเป็น การพัฒนาคนมากขึ้น
2. กรอบแผนยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำหน่วยงำนภำยนอกที่เกี่ยวของกับอุดมศึกษำ
ในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปี พ.ศ. 2557-2561 มหาวิทยาลัยได้ศึกษาปัญหาอุปสรรคแนวโน้ มและสภาวการณ์ทั้ง
ปัจจุบันและอนาคตรวมถึงความเชื่อมโยงของแผนพัฒนาฯ มหาวิทยาลัยกับแผนพัฒนาฯ ของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวของกับอุดมศึกษา เพื่อกาหนดทิศทางและเป้าหมาย
การ พัฒนามหาวิทยาลัยให้สอดคลองกัน เช่น แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2555-2558 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 กรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว 15 ปีฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) และแผนยุทธศาสตร์อาเซียน ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งสรุปสาระสาคัญ ดังนี้
2.1 แผนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน(พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
ยุทธศำสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การศึกษาสาธารณสุขคุณธรรมจริยธรรมและคุณภาพชีวิต
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายสนับสนุนการขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมสนับสนุนการจัดการศึ กษา
ขั้นพื้นฐานในระดับก่อนประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนปลายโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายพัฒนาด้านสาธารณสุขให้ประชาชนได้รับบริการสุขภาพทางการแพทย์และสาธารณสุขที่
มีคุณภาพอย่างทั่วถึงพัฒนาระบบประกันสุขภาพให้ได้มาตรฐานเท่าเทียมกันทุกระบบดูแลผู้สูงอายุเด็กสตรีคนพิการและผู้ด้อยโอกาสและยกระดั บคุณภาพชีวิตของประชา
ชนตลอดทุกช่วงวัยให้ดีขึ้นสามารถเข้าถึงบริการทางสังคมอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและคุ้มครองแรงงานโดยส่งเสริมการมีงานทาและ
ยกระดับทักษะฝีมือและศักยภาพแรงงานไทยทั้งระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์โดยเร่งรัดการดาเนินงานให้มีผลอย่างเป็นรูปธรรมรวมทั้ งป้องกันปราบปราม
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และบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดอนุรักษ์ส่งเสริมและพัฒนาศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อปลูกฝังเด็กเยาวชนและประชาชนให้มีศีลธรรมคุณธรรมและจริยธรรมมีค่านิยมที่
พึงประสงค์และจิตสานึกที่ดีงามตามแบบอย่างวัฒนธรรมไทยส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการให้เด็กเยาวชนคนพิการและประชาชนได้รับการเสริมสร้างสุขภาพ
สมรรถภาพทางกายและจิตใจที่ดีตลอดจนเพิ่มศักยภาพนักกีฬาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสู่ความเป็นเลิศและกีฬาอาชีพในระดับสากลทั้งนี้ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายไว้
เป็นจานวนทั้งสิ้น 955,921 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 37.1 ของวงเงินงบประมาณ
แผนงำนขยำยโอกำสและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำเพื่อให้คนไทยทุกกลุ่มทุกช่ว งวัยได้มีโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานอย่างทั่วถึงเป็น
ธรรมและต่อเนื่องส่งเสริมการปฏิรูปการศึกษาทั้งด้านคุณภาพครูหลักสูตรห้องเรียนและเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีมาตรฐานระดับสากลผลิตและพั ฒนาครูอาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษาเสริมสร้างระเบียบวินัยคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาสร้างโอกาสทางการศึกษาตามโครงการหนึ่งอาเภอหนึ่งทุนเสริมสร้างโอกาสการศึกษาต่อใน
ระดั บ ที่ สู ง ขึ้ น โดยจั ด สรรกองทุ น เงิ น ให้ กู้ ยื ม เพื่ อ การศึ ก ษาและกองทุ น เงิ น กู้ ยื ม เพื่ อ การศึ ก ษาที่ ผู ก กั บ รายได้ ใ นอนาคตให้ แ ก่ นั ก เรี ย นนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาสนั บ สนุ น ให้
สถาบันการศึกษาผลิตและพัฒนากาลังคนให้มีคุณภาพและมาตรฐานสอดคล้องตามความต้องการของตลาดทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพโดยเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาขาด
แคลนผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่มสร้างวัฒนธรรมและสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่คนทุกกลุ่มวัยควบคู่กับการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทุกประเภทในระดับพื้นที่
2.2 แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) สำนักงำนคณะกรรมกำร พัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
การพัฒนาในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 มียุทธศาสตร์การพัฒนาที่สาคัญซึ่งเกี่ยวของกับอุดมศึกษา คือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่
สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ซึ่งมุ่งเตรียมคนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง โดยให้ความสาคัญกับการพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกช่วงวัยให้มีภูมิคุ้มกันเพื่อเข้าสู่
สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเสริมสร้างศักยภาพของคนในทุกมิติให้มีความพรอมทั้ง ด้านร่างกายที่สมบูรณแข็งแรง
มีสติปัญญาที่รอบรู้ และมีจิตใจที่สานึกในคุณธรรมจริยธรรม มีความเพียรและรู้คุณค่า ความเป็นไทย มีโอกาสและสามารถเรียนรูตลอดชีวิต ควบคู่กับการเสริมสร้าง
สภาพแวดล้อมในสังคมและสถาบันทางสั งคมให้เข้มแข็งและเอื้อต่อการพัฒนาคน รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็งและสามารถสร้างภูมิคุ้มกัน ให้คนใน
ชุมชน และเป้นพลังทางสังคมในการพัฒนาประเทศโดยยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สาคัญในระยะแผนพัฒนาฯฉบับที่ 11 ดังนี้
2.2.1 ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมในสังคมมุ่งสร้างภูมิคุ้มกันตั้งแต่ระดับปัจเจกครอบครัว และชุมชน เพื่อให้เป็นสังคมที่มีคุณภาพ สามารถปรับตัว
เข้ากับการเปลี่ยนแปลงและบริหารจัดการความเสี่ยง ได้อ ย่า งมีป ระสิท ธิภ าพ โดยให้ค วามสาคัญ กับ การสร้า งความมั่น คงทางเศรษฐกิจ และสัง คมให้ทุก คนใน
สัง คมไทยสามารถเข้า ถึง บริก ารทางสังคมที่มีคุณ ภาพ ได้รับ การคุ้ม ครองทางสัง คมที่ค รอบคลุม ทั่ว ถึง และมี คุณ ภาพเท่า เทีย มกัน มีโ อกาสเข้า ถึงทรัพ ยากรและ
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โครงสร้า งพื้น ฐานในการสร้า งอาชีพและรายได้ที่มั่น คง สามารถเข้า ถึงกระบวนการยุติธ รรมอย่างเสมอภาคได้รับการคุ้ม ครองสิท ธิ ผลประโยชน์และความมั่นคง
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอย่างเท่าเทียมและสามารถดารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรี ภายใต้ระบบบริหาร จัดการภาครัฐ ที่โ ปร่งใส ยึด ประโยชน์ส่ว นรวม และเปิด
โอกาสการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนใน กระบวนการพัฒนาประเทศ
2.2.2 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคนสู่สังคมแห่งกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงยั่งยืน มุ่งเตรียมคนให้พร้อม รับการเปลี่ยนแปลง โดยให้ความสาคัญกับการพัฒนา
คุณภาพคนไทยทุกช่วงวัยให้มภี ูมิคุ้มกันเพื่อเข้าสู่สังคม แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเสริมสร้างศักยภาพของคนในทุก มิติ
ให้มีความพร้อมทั้ง ด้า นร่า งกายที่ส มบูร ณ์แ ข็งแรงมีส ติปัญ ญาที่ร อบรู้ และมีจิตใจที่สำนึกในคุณ ธรรม จริย ธรรมมีค วามเพีย รและรู้คุณ ค่าความเป็น ไทย มีโ อกาส
และสามารถเรีย นรู้ตลอดชีวิต ควบคู่กับ การ เสริมสร้างสภาพแวดล้อมในสังคมและสถาบันทางสังคมให้เข้มแข็งและเอื้อต่อการพัฒนาคน รวมทั้งส่งเสริม การพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็งและสามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้คนในชุมชน และเป็นพลังทางสังคมในการ พัฒนาประเทศ
2.2.3 ยุทธศำสตร์ควำมเข้มแข็งภำคเกษตร ควำมมั่นคงของอำหำรและพลังงำนให้ความสาคัญ กับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิต
ภาคเกษตรให้เข้มแข็งและสามารถใช้ประโยชน์ได้ อย่างยั่งยืน เพื่อให้ภาคเกษตรเป็นฐานการผลิตอาหารและพลังงานที่มีความมั่นคง โดยการเพิ่มประสิทธิภาพ และ
ศั ก ยภาพการผลิ ต ภาคเกษตร สนั บ สนุ น การวิ จั ย และพั ฒ นาพั น ธุ์ พื ช พั น ธุ์ สั ต ว์ แ ละสั ต ว์น้ารวมถึ ง เทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรอาหาร และพลังงานบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่นและความรู้สร้างสรรค์ การสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ ให้แก่
เกษตรกรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขณะเดียวกัน ให้ความสำคัญกับการสร้างความมั่นคง ด้านอาหารและพลังงานชีวภาพทั้งในระดับครัวเรือน ชุมชนและ
ประเทศ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ภาคเกษตร สามารถพึ่งตนเองได้และเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงต่างๆได้อย่างมั่นคง
2.2.4 ยุทธศำสตร์กำรปรับโครงสร้ำงเศรษฐกิจสู่กำรเติบโตอย่ำ งมีคุณภำพและยั่งยืน ให้ ความสาคัญ กับการปรับ โครงสร้างเศรษฐกิจ บนฐานความร ู้
ความคิดสร้างสรรค์และภูมิปัญญาภายใต้ปัจจัย สนับสนุนที่เอื้ออานวยและระบบการแข่งขันที่เป็นธรรม เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประเทศ มุ่งปรับโครงสร้าง การค้าและ
การลงทุนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ สาขาบริการที่มีศักยภาพบนพื้นฐานของนวัตกรรมและความคิด
สร้างสรรค์ พัฒนาธุรกิจสร้างสรรค์และเมือง สร้างสรรค์เพิ่มผลิตภาพของภาคเกษตร และสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยเทคโนโลยีและกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม
พัฒ นาภาคอุต สาหกรรมสู่อุต สาหกรรมฐานความรู้เ ชิง สร้า งสรรค์แ ละเป็น มิต รต่อ สิ่งแวดล้อ ม พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิส ติกส์ สร้างความมั่นคงด้าน
พลังงานควบคู่ไปกับการปฏิรูปกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆทางเศรษฐกิจ และบริห ารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวมอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เป็น ฐานเศรษฐกิจของ
ประเทศที่เข้มแข็งและขยายตัวอย่างมีคุณภาพ
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2.2.5 ยุท ธศำสตร์ ก ำรสร้ ำ งควำมเชื่ อ มโยงกับ ประเทศในภู มิภ ำคเพื่ อ ควำมมั่ น คงทำงเศรษฐกิจ และสั ง คม ม ุ่ง เช ื่อ มโยงม ิติข องการพัฒ นาเศรษฐก ิจ
ภายในประเทศกับมิติของความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค ต่างๆบนพื้นฐานของการพึ่งพาซึ่งกันและกัน และมีภูมิคุ้มกันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก โดย
ให้ ความสำคัญกับการพัฒนาฐานการผลิตและการลงทุนของประเทศให้เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านและ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งเชื่อมโยงกับการ
ผลิตในประเทศพัฒนาความร่วมมือแบบหุ้นส่วนการ พัฒนาที่ยั่งยืนบนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกันทั้งในระดับอนุภมู ิภาคและภูมิภาค และสร้างปฏิสัมพันธ์ใน ความ
ร่วมมือระหว่างประเทศอย่างสร้างสรรค์ เตรียมความพร้อมประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ให้ความสำคัญกับการพัฒนากำลังคนในทุกภาคส่วนให้มีทักษะ
ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ควบคู่ไปกับการ พัฒนาความเชื่อมโยงด้านขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายใต้กรอบร่วมมืออนุภูมิภาค ปรับปรุงกฎ ระเบียบการ ขนส่ ง คนและ
สิ น ค้ า เพื่อ ลดต้ น ทุ น การดำเนิ น ธุ ร กิ จ และเสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ของภาคี ก ารพั ฒ นา ภายในประเทศตั้งแต่ระดับชุมชนท้องถิ่นให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง
2.2.6 ยุทธศำสตร์กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน มุ่งบริห ารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อการรักษา
สมดุลของระบบน ิเวศบนพื้นฐานของการมีส่วนร่วม ของชุม ชนในการดูแ ลรัก ษาและใช ้ป ระโยชน์ ควบคู่ไ ปกับ การเตรีย มความพร ้อ มรองรับ การเปลี่ย นแปลง
ภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติเพื่อให้สังคมมีภูมิคุ้มกัน สามารถสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและ ยกระดับคุณภาพชีวิตให้คนในสังคมไทย โดยให้ความสาคัญ
กับการอนุรักษ์ ฟืนฟู และสร้างความมั่นคงของ ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปรับกระบวนทัศน์การพัฒ นาและขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็น เศรษฐกิจ
และสังคมคาร์บอนต่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยกระดับขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัว ต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ควบคุม
และลดมลพิษและพัฒนาระบบการบริหาร จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรมอย่างบูรณาการ สร้าง ภูมิคุ้มกันด้าน
การค้า จากเงื่อนไขด้า นสิ่งแวดล้อมและวิกฤตภาวะโลกร้อน และเพิ่มบทบาทประเทศไทยในเวที ประชาคมโลกท ี่เกี่ยวข ้องกับกรอบความตกลงและพันธกรณีด้าน
สิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ
3. นโยบำยรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรประจำปีงบประมำณ2558 (5นโยบำยทั่วไป)
3.1 กำรพัฒนำและปฏิรูปกำรศึกษำ
จะต้องยึดหลักการมีส่วนร่วมการกระจายอานาจและความต้องการของทุกภาคส่วนในสังคมมีความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่ งขัน
ของประเทศรวมทั้งเป็นไปตามกระบวนการของสภาปฏิรูปแห่งชาติและสภานิติบัญญัติแห่งชาติและแนวนโยบายของคณะรัฐมนตรีเพื่อให้การ
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3.2 กำรสร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำในสังคมไทย
จะต้องให้ความสาคัญกับการสร้างความเท่าเทียมและเป็นธรรมโดยการน้อมนาแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั วและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาสมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มได้มีโอกาสเข้าถึงองค์ความรู้ได้โดยสะดวกและสามารถพัฒนาและ
ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการดาเนินชีวิตได้อย่างต่อเนื่องรวมทั้งเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างเท่าเทียม
3.3 กำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรศึกษำและกำรพัฒนำหลักสูตรทำงกำรศึกษำ
จะต้องให้ความสาคัญกับการยกระดับความรู้ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากลควบคู่ไปกับการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปลูกฝัง คุณธรรมการ
สร้างวินัยปลูกฝังอุดมการณ์ความยึดมั่นในสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์การมีจิตสาธารณะความตระหนักถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมม ากกว่าส่วนตนและ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในหลักการประชาธิปไตยเคารพความคิดเห็นของผู้อื่นยอมรับความแตกต่างหลากหลายทางความคิดอุดมการณ์และความเชื่อรวมทั้งรู้
คุณค่าและสืบสานวัฒนธรรมและขนบประเพณีอันดีงามของไทย
3.4 กำรส่งเสริมและยกสถำนะของครูซึ่งเป็นบุคลำกรหลักในระบบกำรศึกษำ
จะต้องให้ความสาคัญกับการสร้างเสริมให้วิชาชีพครูเป็นวิชาชีพชั้นสูงในสังคมเป็นบุคลากรที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องคุณธรรมและ
จริยธรรมมีภูมิความรู้และทักษะในการสื่อสารถ่ายทอดความรู้ที่เหมาะสมมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครูตลอดจนมีฐานะและคุณภาพชีวิตที่ดีสอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจ
และสังคมไทยในปัจจุบัน
3.5 กำรบริหำรและกำรปฏิบัติรำชกำรกระทรวงในทุกระดับ
จะต้องให้ความสาคัญกับการบูรณาการการปฏิบัติของทุกหน่วยงานในสังกัดให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและประสานสอดคล้องกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน
และภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องรวมทั้งเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลปราศจากการทุจริตคอรัปชั่นตลอดจนให้ความสาคัญกับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานด้าน
การศึกษาที่ถูกต้องรวดเร็วและตรงกับความต้องการของสังคม
4. กรอบแผนอุดมศึกษำระยะยำว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565)
สาระสาคัญกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565)ออกแบบโดยคานึงถึงมิติบูร ณาการและองค์รวมของการพัฒนาอุดมศึกษาเพื่อ
กาหนดทิศทางยุทธศาสตร์ (Strategic direction) โดยมีสาระหลัก 2 ส่วนดังนี้
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ส่วนที่ 1 ภาพอนาคตที่จะมีผลกระทบต่อโลก ประเทศและอุดมศึกษา มี 7 ประเด็นประกอบด้วย 1) ความเปลี่ยนแปลงด้านประชากร 2) พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 3) การมีงานทาและตลาดแรงงานในอนาคต 4) การกระจายอานาจการปกครอง 5) การจัดการความขัดแย้ง และความรุนแรง 6) เยาวชนนั กศึกษา และ
บัณฑิตในอนาคต 7) เศรษฐกิจพอเพียง
ส่วนที่ 2 ประเด็น ทิศทาง และนโยบายของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาวมี 9 ประเด็นประกอบด้วย 1) รอยต่อการศึกษาระดับอื่น 2) การแก้ปัญหาอุดมศึกษา
ในปัจจุบัน 3) ธรรมภิบาลและการบริหารจัดการอุดมศึกษา 4) บทบาทของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 5) การเงินอุดมศึกษา 6)
การพัฒนาบุคลากรในอุดมศึกษา 7) เครือข่ายอุดมศึกษา 8) การพัฒนาอุดมศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 9) โครงสร้ างพื้นฐานเพื่อการ
เรียนรู้
เป้าหมาย ของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) เมื่อสิ้นสุดแผนในปี พ.ศ. 2565 คือการ “ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย เพื่อ
ผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสามารถปรับตัวสาหรับงานที่เกิดขึ้นตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสร้างความรู้และนวัตกรรมเพื่ อเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศในโลกาภิวัฒน์ สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของท้องถิ่นไทย โดยใช้กลไกของธรรมภิบาล การเงิน การกากับมาตรฐาน และเครือข่ายอุดมศึกษาบน
พื้นฐานของเสรีภาพทางวิชาการ ความหลากหลาย และเอกภาพเชิงระบบ”
4.1 แผนพัฒนำกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) วิสัยทัศน์ในปี 2559 คือ มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีศักยภาพตรงตามความ
ต้องการของสถานประกอบการ สามารถทางานเพื่อดารงชีพตนเองและเพื่อช่วยเหลือสังคม มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ และมีสุขภาวะทั้ง ร่างกายและจิตใจ เน้นใช้กล
ยุทธ์ผ่านการนาองค์กรเชิงรุก รวมทั้งพัฒนาอาจารย์ให้เป็นมื ออาชีพ และเป็นวิชาชีพที่ ยอมรับของสังคม โดยมียุทธศาสตร์ 8 ด้าน คือ 1) เปลี่ยนระบบการนาองค์กรให้
ขับเคลื่อนอุดมศึกษาแบบองค์รวม 2) สร้างเอกภาพและคุณภาพของข้ อมูลสถิติอุดมศึกษาโดยศูนย์สารสนเทศอุดมศึกษาแห่งชาติ 3) เปลี่ยนกระบวนทัศน์ด้านการศึกษา
โดยให้ความสาคัญกับการพัฒนาระบบการรับนักศึกษา เพื่อเปิดโอกาสการเรียนรู้ตามศักยภาพของผู้เรียนในทุก วัย 4) พัฒนาอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพ 5) ยกระดับคุณภาพ
บัณฑิตอย่างก้าวกระโดด 6) นาประเทศพ้นวิกฤตและชี้นาการ พัฒนาด้วยงานวิจัยเชิงสร้างสรรค์ 7) บริการวิชาการเพื่อพัฒนาประเทศอย่า งยั่งยืน และ 8) สร้างความ
เชื่อมั่นในคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา
4.2 แผนยุทธ์ศำสตร์อำเซียนของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
ในการเตรียมความพรอมของระบบอุดมศึกษาเพื่อรองรับการเป็ นประชาคมอาเซียนและ เปิดเสรีการค้าบริการด้านการอุดมศึกษา ในปี พ.ศ. 2558 สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จัดทาแผน ยุทธ์ศาสตร์อุดมศึกษาไทยในการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปีพ.ศ. 2558 ซึ่งมีวิสัยทัศน์ ที่จะทาให้ บัณฑิต
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ไทยมีความสามารถในระดับ สากล และมีความรับผิ ดชอบในฐานะสมาชิกประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก โดยมียุทธศาสตร์ 3 ประการ คือ (1) การเพิ่มขีด
ความสามารถของบัณฑิตให้มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล (2) การพัฒนาความเข้มแข็งของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาประชาคมอาเซียน และ (3) การส่งเสริม
บทบาท ของอุดมศึกษาไทยในประชาคมอาเซียน
4.3 แผนกลยุทธ์ด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (พ.ศ.2547-2556) คณะกรรมกำรนโยบำยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ
แผนกลยุทธ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ งชาติ ดาเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศ ไทยมีเศรษฐกิจที่เข้มแข็งเป็นสังคมความรู้ ที่แข่งขันได้ในสากลมี
ความมั่นคงและประชาชนมีชีวิตที่ดี” โดยได้กาหนด กลยุทธ์หลักในการพัฒนาไว้ 5 กลยุทธ์ คือ กลยุทธ์-หลักที่ 1 : พัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจ เศรษฐกิจชุมชน และคุณภาพ
ชีวิต เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและผลิตภาพภาคการผลิตยกระดับเศรษฐกิจ และชุมชนและคุณภาพบริการ ทางสังคม กลยุทธ์ หลักที่ 2 : พัฒนากาลังคน
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ตอบสนองความต้องการของภาค เศรษฐกิจและสังคม กลยุทธ์หลักที่ 3 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสถาบันเพื่อกระตุ้ นและสนับสนุน
การพัฒนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรม กลยุทธ์หลักที่ 4 : สร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้เกิด แรงสนับสนุนจากสาธารณชน
อย่างต่อเนื่อง กลยุทธ์-หลักที่ 5 : ปรับระบบการบริหารจัดการด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีให้มีเอกภาพและประสิทธิภาพสูง
4.4 นโยบำยและยุทธ์ศำสตร์กำรวิจัยของชำติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559) สำนักงำนคณะ กรรมกำรวิจัยแห่งชำติ
นโยบายการวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2555-2559) เน้นการบูรณาการด้านการวิจัยที่สอดคล้องกับ แนวนโยบายและยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาประเทศ ควบคู่กับการวิจัย
เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อนาไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างสมดุลและยั่งยืน ภายใต้วิสัยทัศน์การวิจัยของชาติ (พ.ศ.2555-2559) คือ “ประเทศไทยมีและใช้งานวิจัย
ที่มีคุณภาพ เพื่อการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน ” โดยมีการกาหนดพันธกิจการวิจัยของชาติ (พ.ศ.2555-2559) คือ “พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการวิจัยของ
ประเทศให้สูงขึ้น และสร้างฐานความรู้ที่มีคุณค่า สามารถประยุกต์และพัฒนาวิทยาการที่ เหมาะสมและแพร่หลาย รวมทั้งให้เกิดการเรียนรู้และต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
เพื่อให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะ ตลอดจนเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยใช้ทรัพยากรและเครือข่ายวิจัยอย่างมี ประสิทธิภาพที่ทุ กฝ่ายมีส่วนร่วม” ซึ่ง
ประกอบด้วย 5 ยุทธ์ศาสตร์การวิจัย คือ ยุ ทธ์ศาสตร์ที่ 1 : การสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทางสังคม ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การสร้างศักยภาพและ
ความสามารถเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การอนุรักษ์เสริมสร้าง และพัฒนาทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ยุทธศาสตร์ ที่ 4 : การสราง
ศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒ นานวัตกรรมและบุคลากรทางการวิจัย ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ เพื่อการบริห ารจัดการความรู้
ผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ทรัพยากร และภูมิปัญญาของประเทศสู่การใช้ ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะ ด้วยยุทธวิธีที่เหมาะสมที่ เข้าถึงประชาชน และ
ประชาสังคมอย่างแพร่หลาย
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4.5 นโยบำยและแผนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งงชำติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555 – 2565) สำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยวิทยำศำสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ
นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555 – 2565) มีวิสัยทัศน์ที่เน้น “นวัตกรรมเขียว เพื่อสังคมคุณภาพและ
เศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพ” โดยการขับเคลื่อนประเทศ ไปสู่วิสัยทัศน์ดังกล่าว ได้ กาหนดกรอบการพัฒนาของแผนฯ 5 ประการคือ 1) พัฒนางานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการสร้างสังคมคุณภาพที่มีภูมิคุมกัน 2) พัฒนางานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการสร้างเศรษฐกิจให้ มีคุณภาพ
เสถียรภาพ โดยมีการเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกและภูมิภาค (Globalization and Regionalization) 3) พัฒนางานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) 4) พัฒนาและผลิตกาลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงประชากรศาสตร์
(Demographic Change) และ 5) พัฒนาปัจจัยสนับสนุน ด้านโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการเ พิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของ ประเทศ
4.6 กรอบแนวทำงกำรดำเนินงำนของสถำบันอุดมศึกษำในกำรช่วยเหลือ แก้ไข ฟื้นฟูและเยียวยำ ภำคอุตสำหกรรมและชุมชนทองถิ่น (รับผิดชอบโดย
ศ.ดร.ประสำท สืบค้ำ ประธำน ทปอ.)
กระทรวงศึกษาธิการวางกรอบแนวทางการดาเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาในการช่วยเหลือ แก้ไข ฟื้นฟูและเยียวยาภาคอุตสาหกรรม ชุมชนท้องถิ่น และ
ประชาชนที่ประสบอุทกภัย โดยระดมสรรพกาลังจาก สถาบันอุดมศึกษา พร้ อมกาลังเสริมจากสถาบันอาชีวศึกษา (สอศ.) และศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ร่วม
ฟื้นฟูทุกภาคส่วนตามความเชี่ยวชาญของตนเองโดยดึงศักยภาพและงานวิจัย ตลอดจนทรัพยากร เครื่องมือ และ พลังของนักศึกษาเพื่อช่วยเหลือเยียวยาในปัญหาอุทกภัยนี้
นอกจากนี้ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) มีการจัดตั้งคณะทางานเพื่อการพัฒนาฟื้นฟูใน ด้านต่างๆ โดยอาศัยบทบาทของอุดมศึกษาในการให้ความ
ช่วยเหลือ แก้ไข ฟื้นฟูจากปัญหาอุทกภัย ดังนี้
- การฟื้นฟูด้านวิศวกรรม โดยการจัดตั้งคณะทางานที่มีความรู้ความสามารถด้านวิศวกรรมศาสตร์จากมหาวิทยาลัยสมาชิก ทปอ. จานวน 200 ทีม ๆ ละ
ประมาณ 20 คน ให้คาปรึกษาแนะนา ฟื้นฟูแก่บริษัทที่อยู่ในเขต อุตสาหกรรมที่ประสบอุทกภัย
- การฟื้นฟูด้านการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษาด้านการเกษตร ร่วมกันจัดทาหลักสูตรการอบรมเรื่องการเพาะ ปลูกพืช
ระยะสั้นให้ได้ผลผลิตภายใน 5 สัปดาห์ การฟื้นฟูดินหลังอุทกภัย เพื่อการเพาะปลูก เป็นต้น
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- การฟื้นฟูด้านสาธารณสุข ตั้งแต่ระดับครอบครัวถึงระดับสังคม การส่งแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และบุคลากรดานสาธารณสุขอื่น ๆ ไปตรวจรักษา แจกยา
และให้ความรู้แก่ประชาชน
- การฟื้นฟูด้านจิตใจ โดยการส่งนักจิตวิทยาหรือจิตแพทย์ ลงพื้นที่ให้คาปรึกษา
- การฟื้นฟูด้านอาชีพ เนื่องจากภาวะตกงานอาจจะเพิ่มสูงขึ้น และการฟื้นฟู ช่วยเหลือด้านอื่น ๆ เป็นต้น
พร้อมทั้งกาหนดกรอบแนวทางการบริหารจัดการและการป้องกันอุบัติภัย (Disaster Management and Prevention Forum) โดยจะจัดตั้ง Forum พร้อม
แต่งตั้งคณะทางานซึ่งเป็นนักวิชาการและผู้รู้ ผู้มีความเข้าใจและสนใจเรื่องการป้องกันอุบัติภัยดาเนินการศึกษา วิเคราะห์และวิจัย ในเรื่องภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง (Climate
Change) และภาวะโลกร้อน (Global Warming) เพื่อกาหนดเป็นยุทธศาสตร์ และมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดซ้าอีกในอนาคต ทั้งนี้ การดาเนินงานในระยะยาว มีแผนที่จะ
จัดตั้งศูนย์บริหารจัดการและป้องกันอุบัติภัย (Disaster Management and Prevention Center) เพื่อรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์และให้ข่าวสารที่แม่นยาและ
ทันสมัยต่อประชาชนและ หน่วยงานที่ต้องการข่าวสารดังกล่าว
ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบต่อสถาบันอุดมศึกษาอย่างแน่นอนทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนั้น มหาวิทยาลัยจะต้องเร่งเตรียมการณ์รั บมือกับปัจจัยต่างๆ
เหล่านี้ เพื่อประโยชน์ต่อการปรับทิศทางพัฒนามหาวิทยาลัยใน อนาคต โดยมหาวิทยาลัยต้องปรับปรุงและพัฒนาในด้านต่างๆ เช่น ด้านการจัดการศึกษา ที่มุ่งเน้นการ
พัฒนาคุณภาพ บัณฑิต สร้างชื่อเสียงและเอกลักษณ์ให้เป็นที่รู้จักและเป็นที่สนใจของนักเรียนและผู้ปกครอง การทบทวนหลักสูตรและปรับปรุ งกระบวนการเรียนการสอนที่
สอดคลองกับความต้องการของตลาดแรงงาน และรองรับการศึกษาในทศวรรษที่ 21 ในด้านวิชาการและวิจัยเน้นการใช้ความแข็งแกร่งในสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยเชี่ยวชาญ
และชานาญ และจัดการทรัพย์ สิน ทางปัญญาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้ กับงานวิจัย ตลอดจนนาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และสาธารณะมากขึ้น อันส่งผล ต่อการพัฒนา
ศักยภาพการแข่งขันของประเทศ ในด้านการบริหารจัดการภายในที่ต้องมุ่งเน้นคุณภาพ เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น รวมทั้งพัฒนาบุคล ากรให้มีภาวะ
ผู้นาในด้านต่างๆ โดยเฉพาะการเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลง เพื่อปรับตัวและเตรียมพร้อมกับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างทันการณ์ และเพื่อความอยู่รอดของมหาวิทยาลัยอย่าง
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 ทุนทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทุนทางด้านเงินทุน ซึ่งทุนเหล่านี้จะไปเอื้อต่อการพัฒนาที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ การสร้างมูลค่าเพิ่ม ภูมิปัญญา การเชื่อมโยง
และสภาพคล่อง ตามลาดับซึ่งต้องมีการจัดการทางด้าน IT (IT Management) และสร้างการเชื่อมโยงคุณค่า (Value Management) โดยใช้ภารกิจทั้ง 4 ด้านเป็น
กระบวนการ (Process) คือ ภารกิจด้านงานวิจัย ภารกิจด้านการเรียนการสอน ภารกิจด้านการบริการวิชาการแก่สังคม และภารกิจด้า นการทานุบารุงศิลปวัฒนาธรรม
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
จากประเด็นข้อท้าทาย ได้นามากาหนดทิศทางการพัฒนาตามกรอบของจุดมุ่งหมายวัตถุประสงค์ และภารกิจของมหาวิทยาลัย ได้ดังต่อไปนี้
มหำวิทยำลัยเสมือน (Virtual หรือ E-University)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนามุ่งมั่นใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการให้ครบทุกภารกิจ
ไม่ว่าจะเป็น E-Learning, E-Research, E-Service, E-Office และ E-Library เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นสังคมแห่งองค์ความรู้ (Knowledge Society) มีความ
ร่ว มมือกับ นานาอารยประเทศ (International Collaboration) ทั้งนี้เพื่อให้ เกิดเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกิดจากการรวมศาสตร์ห ลาย ๆ ศาสตร์เข้าด้วยกัน (Emerging
Technology)
กำรเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life - Long Learning) ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเองจะต้องคานึงถึง เพราะในอีก 15 ปี ข้างหน้า สังคม
จะเป็นสังคมแห่งองค์ความรู้ ทุกกลุ่มงานอาชีพจาเป็นต้องมุ่งสู่สังคมแห่งองค์ความรู้ นอกจากปฏิบัติเป็นแล้ว ยังคงต้องคิดเป็นด้วย ดั งนั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนาเองจาเป็นต้องมุ่งพัฒนาสังคมให้เป็นสังคมที่มีแต่ความห่วงใยและแบ่งปัน (Care and Share) ซึ่งกันและกัน
สังคมแห่งควำมรู้และภูมิปัญญำ(Intelligence Society)เป็นสังคมที่อุดมด้วยองค์ความรู้และภูมิปัญญา ทั้งนี้เพื่อยกระดับและพัฒนาให้เกิดอัจฉริยะองค์ความรู้ใน
เชิงบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคม ชุมชน ซึ่งจาเป็นต้องมีการเชื่อมโยงภูมิปัญญาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ควำมเป็นคนที่สมบูรณ์ (Humanization) นับว่าเป็นสิ่งท้าทายที่สาคัญมากของทุกองค์กร หากองค์กรมีความเข้าใจกับเป้าหมายและปรัชญาขององค์กรในทิศทาง
เดียวกัน และที่สาคัญต้องเข้าใจต่อสังคมที่อุดมด้วยความรู้และภูมิปัญญาแล้ว ก็จะส่งให้มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
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เทคโนโลยีที่เกิดจำกกำรผสมผสำนจำกหลำย ๆ ศำสตร์ (Emerging Technology)ทั้งนี้เพื่อมุ่งมั่นให้เกิดเทคโนโลยีใหม่ ๆ (Emerging Technology) โดยการบูร
ณาการจากศาสตร์ต่าง ๆ ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้แบบใหม่เพื่อการระดมสมองจากความรู้ที่หลากหลายการคิดร่วมกันเห็นพ้องร่วมกัน บนพื้นฐานข้อมูลทั้งนี้เพื่อให้เกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันและให้มีการใช้ทรัพยากรต่าง ๆอย่างมีประสิทธิภาพ
มุ่งสู่ควำมเป็นสำกล(Internationalization)ยุคของโลกาภิวัตน์มีผลกระทบโดยตรงต่อ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาในอนาคตที่ต้องสามารถแข่งขันได้
ในระดับสากล โดยมีทิศทางในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ (International Collaboration) ไม่ว่าจะเป็นภารกิจทางด้านการเรียนการสอน การ
วิจัย และการบริหารจัดการ
ควำมเป็นมืออำชีพและนักปฏิบัติ (Hands-on Professional Graduates) ซึ่งนับว่าเป็นค่านิยมร่วม (core value) ที่สาคัญอันหนึ่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา โดยมีทิศทางจัดการเรียนการสอนให้มีความเชี่ยวชาญเป็นนักปฏิบัติควบคู่ไปกับการคิดเป็น ตลอดจนพัฒนามาตรฐานวิชาชีพการเป็นนักปฏิบัติพัฒนาองค์
ความรู้ให้งานวิชาการก้าวทันการเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นสากล พัฒนาสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย พัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในการเรียนการสอน
ควำมยั่ง ยืน ทำงด้ ำ นสั งคมและสิ่ งแวดล้อ ม (Sustainable; Social & Environment)มุ่งไปที่ภ ารกิจการวิจั ย การบริก ารวิช าการ และ โดยมี ทิศทางการ
พัฒนาการวิจัยในเรื่องของสิ่งแวดล้อม สาหรับภารกิจการบริการวิชาการนั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนามุ่งมั่นสู่การพัฒนาสังค มให้เป็นสังคมที่เกื้อกูลและ
แบ่งปันซึ่งกันและกันทั้งนี้เพื่อให้เกิดสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ส่วนภารกิจทะนุบารุงศิลปวั ฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อมนั้น จะมุ่งพัฒนาเทคโนโลยีผสมผสานมา
ประยุกต์สืบค้น เก็บรักษา บูรณะและถ่ายทอดการทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมโดยการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและภายน อกพื้นที่เพื่ออนุรักษ์
สืบทอดไปถึงอนุชนรุ่นหลัง
กำรพึ่งพำตนเอง (Autonomy)ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้มีธรรมภิบาลและมีความทันสมัยต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงผสมผสานการบริหารจัดการร่วมกับ
เขตพื้นที่เป็นเครือข่ายความร่วมมือเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งพึ่งตนเองและเลี้ยงตัวเองได้
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ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงภำรกิจทั้ง 4+1 ด้ำน และข้อท้ำทำย (Flagships) ทั้ง 9













การกาหนดทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาในอนาคตอีก 15 ปีนั้น ได้กาหนดบนพื้นฐานศักยภาพของพื้นที่เป็นหลัก ทั้งนี้
เทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นนั้นจาเป็นต้องสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ของภาคเหนือ ดังนั้นกล่าวโดยสรุปในภาพรวมของพื้นที่ภาคเหนือ สามารถสรุปได้ดังนี้คือ
 พื้นที่สูงตอนบน (ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ป่าไม้ แม่น้า ลาธาร ภูเขา เป็นต้น)
 พื้นที่ราบลุ่มตอนล่าง(พืชไร่และปศุสัตว์)
 ชายแดนติดต่อกับ GMS และ East –West Corridor
 ศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจของพื้นที่ (การเกษตร การท่องเที่ยวศิลปวัฒนธรรม หัตถกรรมสมุนไพรและสุขภาพ)
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จากสภาพของภาคเหนือดังได้กล่าวข้างต้นแล้ว สามารถกาหนดทิศทางของเทคโนโลยีที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาสามารถที่จะเข้าไปมี บทบาทต่อ
สังคม ชุมชนในฐานะที่เป็นสถาบันทางการศึกษาโดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อให้เกิดคุณค่าร่วมได้เป็น 4 กลุ่ม ดังนี้
1)กลุ่ม Green and Clean Technology
เทคโนโลยีนี้ครอบคลุมถึงเทคโนโลยีสะอาดและรักษาสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้รวมถึงเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน (Energy) อาหาร (Food) การจัดการของเสีย
(Waste Management) และรวมถึงเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) เป็นต้น
2)กลุ่ม Logistic Technology
สภาพภูมิประเทศของภาคเหนือมีความเหมาะสมมากที่ต้องคานึงถึงเทคโนโลยีนี้โดยเฉพาะสินค้าทางการเกษตรจากภาคเหนือทุกปีจะเกิดปัญหามาโดย ตลอด
หากมีการศึกษาอย่างจริงจัง ปัญหาสินค้าทางการเกษตรอาจจะไม่ปัญหาอีกต่อไป
3) กลุ่ม ICT
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารจะมีบทบาทมากในยุคสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ในอีก 15 ปี ไม่ว่าจะเป็นการศึกษา การวิจัย การบริการ
วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการ การท่องเที่ยว ภูมิปัญญาเป็นต้น
4) กลุ่ม Fine Art Technology
ศิลปวัฒนธรรมของสังคมในอนาคตจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้เทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืน แต่ต้องอยู่บนพื้นฐานของความยั่งยืนและสอดคล้องกับวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมความเป็นเอกลักษณ์ของสังคม ชุมชน
อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีทั้ง 4 กลุ่มนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาในฐานะมหาวิทยาลัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะต้องเป็นที่ พึ่งของ
สังคมและชุมชนในภาคเหนือ
5.2 กรอบแผนพัฒนำระยะยำว
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆทั้งในและต่างประเทศดังกล่าวมาแล้วข้างต้นส่งผลให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาต้องเตรียมความพร้อมและ
ปรับเปลี่ยนให้มีการบริหารเปลี่ยนแปลงที่ดีและยั่งยืนด้วยการจัดทาแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2552 - 2566) ทั้งนี้เพื่อเป็น
กรอบรองรับการพัฒนาเทคโนโลยี การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ในอนาคต โดยเฉพาะการผลิตกาลังคนให้เป็นนักปฏิบั ติผนวกกับนักคิด
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ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพัฒนาทักษะใหม่ ๆ ให้กับแรงงานไทยสร้างงานวิจัยและพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาสังคมชุมชนโดยเฉพาะในเขตภาคเหนือของประเทศ
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืนในขณะเดียวกันบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาทุกคนจะต้องทา งานและอยู่ได้บน
พื้นฐานและสภาพแวดล้อมที่มีความสุขมีความยึดมั่นผูกพันต่อองค์ กรเพื่อนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาให้บรรลุเป้าหมายได้ในอนาคต กรอบแผนการพัฒนา
ระยะยาวของ มหาวิทยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลล้ านนานั้น ได้มีการวิเคราะห์ เป็นล าดับขั้นตอนบนพื้นฐานข้อมูล และการมีส่ ว นร่ว มของบุคลากรทั้ งในและนอก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
เป้าหมายสาคัญของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาที่ต้องการ“ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์ให้
การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่เน้นการปฏิบัติ ทาการสอน ทาการวิจัย ผลิตครูวิชาชีพ ให้บริการทางวิชาการในด้ านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่
สังคม ทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยให้ผู้สาเร็จอาชีวศึกษามีโอกาสในการศึกษาต่อด้านวิชาชีพเฉพาะทางระดั บปริญญาเป็นหลัก ”
มหาวิทยาลัยจึงได้จัดทาแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในระยะยาว 15 ปี (พ.ศ. 2552 – 2566) นี้ขึ้นโดยแยกตามภารกิจด้านต่างๆ ทั้ง 4 ด้าน ดังนี้
5.1.1 เป้ำหมำยยุทธศำสตร์ด้ำนกำรเรียนกำรสอน
เพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีจิตสานึกที่ดีในสังคมองค์ความรู้มีทักษะและความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นสากลโ ดยสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือบนพื้นฐานการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ การเรียนการสอน
5.1.2 เป้ำหมำยยุทธศำสตร์ด้ำนกำรวิจัย
เพื่อยกระดับและพัฒนาให้เกิดอัจฉริยะองค์ความรู้ในเชิงบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยจิตสานึกนักวิจัยที่ดี เพื่อสร้างความเข้ มแข็งให้กับสังคม
ชุมชน
5.1.3 เป้ำหมำยยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร
เพื่อให้ผู้รับบริการเข้าถึงเครือข่ายความร่วมมือการให้บริการที่มีจิ ตสานึกที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และนาองค์ความรู้ไปพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
5.1.4 เป้ำหมำยยุทธศำสตร์ด้ำนกำรทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและรักษำสิ่งแวดล้อม
เพื่อยกระดับและพัฒนาจิตสานึกของคนในสังคม ชุมชนรักและหวงแหนศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม โดยใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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6. กำรวิเครำะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และภัยคุกคำม (SWOT Analysis)
ที่ส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยฯนาไปสู่การกาหนดวิสัยทัศน์พันธกิจเป้าประสงค์ประเด็นยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์และเป้าหมายมีดังนี้

โอกำส (Opportunities)

O

ความต้องการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อแก้ ปัญหา
ชุมชนและสังคม
o

อุปสรรค (Threats)

T

o การแข่งขันที่เพิ่มมากขึ้นในระดับอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศ

สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการที่เข้มแข็งและพัฒนาหลักสูตร เยาวชนมีค่านิยมในการเรียนด้านสังคมศาสตร์มากกว่าวิทยาศาสตร์
ร่วมกับสถานประกอบการ
o

ความต้องการกาลัง คนด้า นวิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยีและแรงงานมี ฝีมื อของ o จ านวนนั ก เรี ย นที่ เ ป็ น ตั ว ป้ อ นในระบบน้ อ ยลงเนื่ อ งจากโครงสร้ า งประชากรมี ก าร
ประเทศ
เปลี่ยนแปลงโดยอัตราการเกิดลดลง
o

การเปิดเสรีทางการค้าบริการและการศึกษา จากการก้าวเข้าสู่การเป็น ประชาคม
อาเซียนในปี2558
o การเติบโตทางด้านอุตสาหกรรมและโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
o

o การแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจากสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
o การสนับสนุนงบประมาณจากรัฐมีแนวโนมลดลง

งบประมาณสนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนเป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและย่อม o ปัญหาทางสังคม เช่น ยาเสพติด แหล่งมั่วสุมทางเพศ อบายมุข ทาให้ เกิดความเสื่อม
(SMEs) มากขึ้น
ถอยด้านคุณธรรมและจรยิธรรม
o
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จุดแข็ง (Strengths)

S

จุดอ่อน (Weaknesses)

W

o หลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยมี ความหลากหลายด้านวิชาชีพ บัณฑิตสามารถนาไป o คุณวุฒิอาจารย์ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการจัดการอุดมศึกษา

ประกอบอาชีพอิสระได้
o เป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในภูมิภาค

o งบประมาณสนับสนุนการดาเนินการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อให้บัณฑิตได้มีทักษะใน

การปฏิบัติยังไม่เพียงพอ
o บุคลากรมีความเชี่ยวชาญและสามารถปฏิบัติงานวิชาชีพ (Hands-on) ที่หลากหลายได้จริง o อาจารย์มีภาระงานสอนสูงทาให้ไม่สามารถทางานวิจัยได้และจานวนงานวิจัยไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่
กาหนด
o บัณฑิตได้รับการยอมรับจากนายจ้างและมีอัตราการได้งานทาสูง
o การจัดการเรียนการสอนในรายหลักสูตรของแต่ละพื้นที่ยังไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
o บุคลากรมีความร่วมมือกับสถานประกอบการอย่างใกล้ชิดในการพัฒนากาลังคนเพื่อเพิ่ม o ขาดความเชื่อมโยงฐานข้อมูลภายในมหาวิทยาลัยทาให้ การวิเคราะห์ข้ อมูลเพื่อการตัดสินใจ
ศักยภาพในการปฏิบัติงานสูงขึ้น
ของผู้บริหารล่าช้าและ ขาดประสิทธิภาพ
o ห้องปฏิบัติการยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
o บุ ค ลากรมี ค วามสามารถได้ รั บ การยอมรั บ จากชุ ม ชนและท้ อ งถิ่ น ด้ า นท านุ บ ารุ ง o บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น ด้ า นวิ ช าการไม่ เ พี ย งพอกั บ ภาระงานตามโครงสร้ า งการบริ ห ารงาน
ศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัย
o วัฒนธรรมองค์กรเปิดโอกาสและส่งเสริมให้บุคลากรได้แสดงศักยภาพ อย่างเต็มที่
o บุคลากรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกันน้อยและไม่เป็นระบบ
o ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์มีความมุ่งมั่นในการบริหารมหาวิทยาลัยให้เจริญก้าวหน้าเป็นที่ยอมรับ o การสื่อสารทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยยังไม่มีประสิทธิภาพที่ดีพอ
จากสังคม
o มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการบริหารจัดการซึ่งเชื่อมโยง o ระบบการกากับดูแลติดตามการปฏิบัติงานและการนาผลการประเมินมาใช้ยังไม่มีประสิทธิภาพ
ทั้ง 6 พื้นที่
เท่าที่ควร
o สถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยกระจายครอบคลุมพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ เอื้อต่อการพัฒนา o ขาดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษาและ บุคลากร
บุคลากรในท้องถิ่น
o ขาดการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและการทางานเป็นทีม
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7. วิสัยทัศน์นโยบำย และยุทธศำสตร์กำรพัฒนำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ
การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาปัจจุบัน ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการแข่งขันทั้งระดับชาติและนานาชาติได้ ด้วยเหตุผล 4 ประการ คือ 1) การผลิตบุคลากรให้
ตรงกับความต้องการของภาคบริการและสังคม 2) การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรมีกลุ่มผู้สูงอายุมากขึ้น เด็กและเยาวชนน้อยลง 3) ผู้เรียนมีโอกาสเลือกมหาวิทยาลัย
ที่มีความเชี่ยวชาญและเหมาะสมกับตัวเองมากขึ้น และ4) มหาวิทยาลัยจาเป็นต้องนาพาและพัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมาย โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยในกลุ่มวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (S&T) ซึ่งมีจานวนน้อยและเคลื่อนตัวช้า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นมหาวิทยาลัยใหม่ ขับเคลื่อนการพัฒนาตามแผนได้เพียงระยะเวลา 8 ปี ประกอบกับเป็นมหาวิทยาลัยฯ ที่มีหน้าที่
จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมีพื้นที่ให้บริการครอบคลุ ม 17 จังหวัดภาคเหนือ ประกอบด้วย เชียงใหม่ ลาปาง เชียงราย น่าน ตาก และ
พิษณุโลก จึงจาเป็นจะต้องวางกรอบการพัฒนาให้ถูกทิศทางเป็นไปอย่างก้าวกระโดด และค้นหาความเป็นอัตลักษณ์เฉพาะทาง ที่มีจุดเด่นและแตกต่างจากมหาวิทยาลัยอื่น
ภายใต้วิสัยทัศน์ นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561 ได้นาประเด็นดังกล่าวข้างต้น มาเป็นแนวทางในการ
กาหนดทิศและเป้าหมายในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยฯ
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บทที่ 3
แผนปฏิบัติรำชกำรมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ
ประจำปีงบประมำณพ.ศ. 2559
แผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ.2559 ครอบคลุมทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาม
กรอบระยะเวลา 5 ปี และ15 ปี ที่มุ่งผลิตกาลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตลอดจนพัฒนาทักษะและขีดความสามารถให้กับแรงงานไทย เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ สร้างงานวิจัยที่มีผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม ชุมชนและวัฒนธรรม และนาไปสู่การใช้ ประโยชน ในเชิงพาณิชย์ เพื่อ
ตอบสนองต่อการพัฒนาพื้นที่บนฐานทรัพยากรที่มีอยู่ อันนาไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยในช่วงแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2557-2561 นี้ มหาวิทยาลัยได้ตั้งเป้าหมาย ดังนี้

“ปรัชญำ”
“บริหำรงำนแบบมีส่วนร่วม กระจำยอำนำจและหลักธรรมำภิบำล”
“Decentralization Participation and Good governance”

“วิสัยทัศน์”
“มหำวิทยำลัยชั้นนำด้ำนกำรผลิต…บัณฑิตนักปฏิบัติ
บนฐำน…สร้ำงสรรค์…นวัตกรรม…
วิจัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี…เพื่อชุมชน…สู่สำกล”
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“พันธกิจมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ”
1.
2.
3.
4.
5.
6.

จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณธรรม และพึ่งพาตนเองได้
สร้างต้นแบบการเป็นนักปฏิบัติ บนพื้นฐานวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ให้โอกาสผู้สาเร็จอาชีวศึกษาได้ศึกษาต่อ
สร้างงานวิจัย บริการวิชาการ ที่เน้นองค์ความรู้และนวัตกรรม
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
สร้างระบบบริหารจัดการที่ดีมุ่งสู่การพึ่งพาตนเอง

“เป้ำหมำย”
เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาด้านการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ บนฐานสร้างสรรค์นวัตกรรมวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชุมชนอาเซียนและเป็นม หาวิทยาลัยด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands-on) ให้เป็นที่ยอมรับใน 3 ระดับดังนี้
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)”
ภาพลักษณ์ที่ดีเป็นสิ่งสาคัญของทุกองค์กร การกาหนดเอกลักษณ์ที่ชัดเจน สามารถใช้เป็นกรอบสาหรับการพัฒนามหาวิทยาลัย เอกลักษณ์มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา ประกอบด้วย อุตสาหกรรมเกษตร เกษตรปลอดภัย ความหลากหลายทางชีวภาพและความมั่นคงทางอาหาร เทคโนโลยีและการจัดการเพื่อชุมชน การค้า
และบริการจัดการเทคโนโลยี วัฒนธรรมท้องถิ่นและนวัตกรรม อาหารสุขภาพและพันธุกรรมพืช เป็นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อนและสร้างความเข้าใ จ ให้มีเป้าหมาย
เดียวกัน สู่การเป็น “มหำวิทยำลัยนวัตกรรมเพื่อชุมชน”
“วัฒนธรรมองค์กร” มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ
วัฒนธรรมองค์กร เป็นสิ่งสาคัญยิ่ง ที่จาเป็นจะต้องสื่อสารให้บุคลากรภายในองค์กร มีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและชัดเจน จนเป็นเอกลัก ษณ์ของมหาวิทยาลัย เพื่อ
จดจาง่ายและสะดวกต่อการปฏิบัติ จึงกาหนดจากอักษรย่อภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยฯ (Rajamangala University of Technology Lanna)
R : Responsibility
รับผิดชอบต่อภารกิจต่อชุมชนสังคมประเทศชาติ
M :Morality
ยึดมั่นในคุณธรรมความงามความดี
U :Ubiquity
ส่งเสริมการเรียนรู้ในทุกที่ทุกโอกาส
T :Technology
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นฐานการพัฒนา
L :Linkage
ประสานผนึกพลังเชื่อมโยงโลกชุมชน
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แผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ ปี พ.ศ.2557-2561
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายหลัก ในการผลิตบัณฑิตนักบฎิบัติที่มีวินัย คุณธรรมจริยธรรมและคุณภาพ สร้างสรรค์งานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ให้บริก ารวิชาการที่เป็นประโยชน์
ต่อสังคมและประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และเตรียมพร้อมสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาในระดับ ภูมภิ าคและระดับโลก โดยประเด็นยุทธศาสตร์หลัก 6
ด้าน ประกอบด้วย
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1

พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน New Approach to Learningเพื่อ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และพัฒนาบัณฑิตนัก
ปฏิบัติที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับความ ต้องการของประเทศและแข่งขันได้ในระดับสากล

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2

สร้างความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ วิจัย และ นวัตกรรมCommunity Research and Innovationเพื่อ ผลิตผลงานวิจัยที่
ตอบสนองความต้องการของชุมชนและเพิ่มขีดความสามารถในการ แข่งขันของประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคม

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3

: พัฒนาศักย์ภาพบัณฑิตและบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะทาง Competency and Good Citizenship (Humanization)เพื่อ
สร้างบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรให้มีความสมบูรณ์

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4

: พัฒนาระบบบริหารจัดการและธรรมาภิบาล Good Governance and Modern Managementเพื่อ พัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการเพื่อการบริหารงานแบบกระจายอานาจ มีคุณภาพและมีส่วนร่วม

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5

สร้างเครือข่ายและพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากล Networking and Internationalizationเพื่อ สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศโดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรเพื่อพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตร
และ พัฒนาโลกทัศน์ วิสัยทัศน์ จากประสบการณ์การศึกษาและทางานกับผู้อื่นในสังคมแบบ พหุวัฒนธรรม (Multicultural and
Life Skills Literacy)

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 6

การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ และการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยทั้งระบบ Computer and Technology
Literacyเพื่อ พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการให้บริการและการบริหารจัดการ ในทุกภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย

26

เป้ำหมำยตำมแผนยุทธศำสตร์ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 : พัฒนำและปรับปรุงกระบวนกำรเรียนกำรสอน New Approach to Learning
กลยุทธ์ที่ 1 : กำรผลิตบัณฑิต Hands On
1. มีการพัฒนาหลักสูตรในรูปแบบการเรียนการสอนรวมเหล่า และในรูปแบบ CO-OP (สหกิจศึกษา) WIL โดยมีเนื้อหาการเรียนการ
สอนในรูปแบบ MODULAR System, E-learning(PA รองด้านวิชาการ)
2. สร้างมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพร่วมกับสถานประกอบการ (PA รองด้านวิชาการ)

48 หลักสูตร

3. มีการส่งเสริมประสบการณ์พิเศษให้นักศึกษาที่มีศักยภาพสูง (PA รองด้านวิชาการ)

4 โครงการ

4. ส่งเสริมคุณภาพผลการเรียนรูข้ องบัณฑิตตามกรอบ TQF (PA รองด้านวิชาการ)
5. ระดับความสาเร็จของกระบวนการรับนักศึกษาเชิงรุก การเตรียมความพร้อมของบัณฑิต Hands-On (PA อรม.) (PA รองด้าน
วิชาการ)
กลยุทธ์ที่ 2 : กำรจัดกำรศึกษำตำมอัธยำศัย
6. ระดับความสาเร็จการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย (PA อรม.)
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 : สร้ำงควำมเป็นเลิศทำงด้ำนวิชำกำร วิจัย และนวัตกรรม Community Research and Innovation
กลยุทธ์ที่ 3 : กำรสร้ำงสวนนวัตกรรม Innovation Park/COE
7. มีระบบส่งเสริมพัฒนางานวิจยั (PA อรม.) (PA รองด้านวิจัยฯ)

20 โครงการ

48 หลักสูตร

5 ข้อ

3 ข้อ

4 ข้อ

*

√

√ √ √

√
√
√
√

√
√
√
√

√

√ √

√
√
√
√

สถำบันวิจัยเทคโนโลยี
เกษตร

วิทยำลัยเทคโนโลยีและสหวิทยำกำร

คณะ

เขตพื้นที่

สถำบันถ่ำยทอดเทคโนโลยีฯ

สถำบันวิจัยและพัฒนำ

ของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ

สำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ

ค่ำเป้ำหมำย

สำนักวิทยบริกำรฯ

นโยบำย/ตัวบ่งชี้ (KPI) ตำมแผนยุทธศำสตร์

สำนักงำนอธิกำรบดี

ผู้รับผิดชอบ

√
√
√
√

√ √ √ √

√ √ √ √
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8. มีการปรับปรุงระเบียบการให้บริการวิชาการให้มีความยืดหยุ่นและคล่องตัว (PA อรม.) (PA รองด้านวิจัยฯ)
9. มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ ที่สามารถใช้ประโยชน์เชิงอุตสาหกรรม/ชุมชน การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน อุตสาหกรรมเชิงพื้นที่
(Area base) ให้มากขึ้น (PA อรม.) (PA รองด้านวิจัยฯ)
10. ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์(PA รองด้านวิจัยฯ)
11. งบประมาณสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจา(PA รองด้านวิจัยฯ)

3 ข้อ

6 ข้อ
วิทย์ =60,000
สังคม = 25,000

990 เรื่อง

14. อาจารย์มีผลงานที่นาไปใช้ประโยชน์ต่ออาจารย์และนักวิจัยประจา(PA รองด้านวิจัยฯ)

ร้อยละ 85

* √
*

วิทย์=100
สังคม= 50

5 ข้อ

16. ส่งเสริมอาจารย์ประจาทาวิจยั เทียบจากจานวนบุคลากรทั้งหมด (ไม่นับซ้า) (PA รองด้านวิจัยฯ)

ร้อยละ 65

17. ร้อยละของผลงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์ตอ่ ผลงานวิจัยทั้งหมด

ร้อยละ 40

18. จานวนโครงการวิจัยที่นาไปสูก่ ารต่อยอดเชิงพาณิชย์

8 โครงการ

19. จานวนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร

7 ผลงาน

20. ร้อยละของโครงการวิจัยที่ส่งมอบผลงาน (ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์) ภายในกาหนดสัญญาต่อโครงการวิจัยทั้งหมด

ร้อยละ 75
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สถำบันวิจัยเทคโนโลยี
เกษตร

วิทยำลัยเทคโนโลยีและสหวิทยำกำร

คณะ

เขตพื้นที่

สถำบันถ่ำยทอดเทคโนโลยีฯ

√ √ √ √
√ √ √ √

8 โครงการ

12. ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจา (PA รองด้านวิจัยฯ)
13. อาจารย์มีผลงานตีพิมพ์/เผยแพร่ ต่ออาจารย์และนักวิจัยประจา

15. เอกลักษณ์คณะ/สถาบัน

สถำบันวิจัยและพัฒนำ

ของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ

สำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ

ค่ำเป้ำหมำย

สำนักวิทยบริกำรฯ

นโยบำย/ตัวบ่งชี้ (KPI) ตำมแผนยุทธศำสตร์

สำนักงำนอธิกำรบดี

ผู้รับผิดชอบ

*
*

√
√

√ √ √
√ √ √ √

√
√

√ √ √ √
√ √ √ √

√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√

23. กองทุนวิจัยและพัฒนาบุคลากรด้านงานวิจัย

1 กองทุน

24. ระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายงบประมาณการวิจัย การเผยแพร่ผลงานให้มีความยืดหยุ่น

ปรับปรุง

25. มีกระบวนการประเมินผลงานวิจัย การยกย่อง และให้รางวัลนักวิจัย

1 ครั้ง/ปี

26. กลุ่มวิจัย (Research Group) (PA รองด้านวิจัยฯ)

6 กลุ่ม

27. มีการให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนและสังคม

5 ข้อ

28. มีการให้บริการวิชาการ/วิชาชีพที่ส่งผลต่อชุมชน/สังคม

2 คะแนน

29. มีการให้บริการวิชาการ/วิชาชีพที่ส่งผลต่อคณะ/สถาบัน

2 คะแนน

30. มีอาจารย์ประจาทางานบริการวิชาการหรืออาจารย์ร่วมโครงการบริการวิชาการ ต่อจานวนอาจารย์ทั้งหมด

ร้อยละ 50

31. โครงการงานบริการวิชาการทีน่ ามาบูรณการกับการเรียนการสอน

18 โครงการ

32. โครงการงานบริการวิชาการทีน่ ามาพัฒนางานวิจัย หรือ ต่อยอดเป็นงานวิจัย

18 โครงการ

33. ธนาคารอาชีพเพื่อปวงชน การจัดทา Module ตามศาสตร์คณะ

6 หน่วย

34. การพัฒนา Project Manager ต่ออาจารย์ประจาทั้งหมด

80 คน

*

*

√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√ √
√
√
√
√ √
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
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สถำบันวิจัยเทคโนโลยี
เกษตร

วิทยำลัยเทคโนโลยีและสหวิทยำกำร

15 ศูนย์

คณะ

22. การสร้างสวนนวัตกรรม Innovation Park / COE (PA รองด้านวิจัยฯ)

เขตพื้นที่

ร้อยละ 90

สถำบันถ่ำยทอดเทคโนโลยีฯ

21. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ สถาบันวิจัยและพัฒนา

สถำบันวิจัยและพัฒนำ

ของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ

สำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ

ค่ำเป้ำหมำย

สำนักวิทยบริกำรฯ

นโยบำย/ตัวบ่งชี้ (KPI) ตำมแผนยุทธศำสตร์

สำนักงำนอธิกำรบดี

ผู้รับผิดชอบ

35. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านบริการวิชาการ

ร้อยละ 90

36. การจัดประชุมวิชาการ/นิทรรศการ/แสดงผลงาน/การแข่งขันทักษะ
กลยุทธ์ที่ 4 : กำรสนองงำนอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริฯ

2 ครั้ง/ปี

37. ยกระดับคุณภาพชีวิตของหมูบ่ ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม (PA รองด้านวิจัยฯ)

√

15 โครงการ

38. พัฒนาบุคลากร Change agent

57 คน

39. การฝังตัวในชุมชน โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต

80 คน

มีกระบวนการ
40. มีกระบวนการตอบสนองงานอันเนื่องมาจากพระราชดาริและการนาองค์ความรูไ้ ปใช้ประโยชน์สสู่ ังคม
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 : พัฒนำศักยภำพบัณฑิตและบุคลำกรที่มคี วำมสำมำรถเฉพำะทำง Competency and Good Citizenship (Humanization)
กลยุทธ์ที่ 5 : กำรพัฒนำบุคลำกร
41. มีแผนพัฒนาบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นระบบอย่างมีประสิทธิภาพการเรียนรูจ้ ากประสบการณ์จริง (ฝังตัว) ในสถานประกอบการ
3 ข้อ
√
Practice School (PA รองด้านบริหาร)
ร้อยละ 35
42. ร้อยละของผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ศ. รศ. และ ผศ. ต่ออาจารย์ประจาทั้งหมด(PA รองด้านบริหาร)
√
ร้อยละ 25
43. ร้อยละของอาจารย์ที่มคี ุณวุฒปิ ริญญาเอกต่ออาจารย์ประจาทั้งหมด (PA รองด้านบริหาร)
√
44. ร้อยละของผู้ดารงตาแหน่ง ชานาญการ/ชานาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ/ เชี่ยวชาญพิเศษ ต่อบุคลากรสายสนับสนุน
(PA รองด้านบริหาร)
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ร้อยละ 20

√

√ √ √ √
√ √ √ √
√
√
√
√

√
√
√
√

√
√
√
√

√
√
√
√

√ √ √
√ √ √
√ √ √
√ √ √

สถำบันวิจัยเทคโนโลยี
เกษตร

วิทยำลัยเทคโนโลยีและสหวิทยำกำร

คณะ

เขตพื้นที่

สถำบันถ่ำยทอดเทคโนโลยีฯ

สถำบันวิจัยและพัฒนำ

ของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ

สำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ

ค่ำเป้ำหมำย

สำนักวิทยบริกำรฯ

นโยบำย/ตัวบ่งชี้ (KPI) ตำมแผนยุทธศำสตร์

สำนักงำนอธิกำรบดี

ผู้รับผิดชอบ

45. มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทุกระดับในสายงานที่เกี่ยวข้อง (PA รองด้านบริหาร)

1 ครั้ง/ปี

√
√

สถำบันวิจัยเทคโนโลยี
เกษตร

วิทยำลัยเทคโนโลยีและสหวิทยำกำร

คณะ

เขตพื้นที่

สถำบันถ่ำยทอดเทคโนโลยีฯ

สถำบันวิจัยและพัฒนำ

ของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ

สำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ

ค่ำเป้ำหมำย

สำนักวิทยบริกำรฯ

นโยบำย/ตัวบ่งชี้ (KPI) ตำมแผนยุทธศำสตร์

สำนักงำนอธิกำรบดี

ผู้รับผิดชอบ

√ √ √
√ √ √

1 ครั้ง/ปี
46. เตรียมความพร้อมในการจัดอัตรากาลังเพื่อทดแทนตาแหน่งที่จะเกษียณอายุราชการ(PA รองด้านบริหาร)
กลยุทธ์ที่ 6 : กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต
47. ระดับความสาเร็จของคุณภาพชีวิตของบุคลากรในมหาวิทยาลัยฯ(PA รองด้านบริหาร) (PA รองด้านกิจการนักศึกษา)
4 ข้อ
√
√ √ √
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 : พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและธรรมำภิบำล Good Govenrnance and Modern Management พัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรเพื่อกำรบริหำรงำนแบบกระจำยอำนำจ
มีคุณภำพและมีส่วนร่วม
กลยุทธ์ที่ 7 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน
48. ระดับความสาเร็จของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (PA รองด้านกิจการพิเศษ)
4 ข้อ
√
√ √ √
กลยุทธ์ที่ 8 : กำรพัฒนำวัฒนธรรมองค์กร
49. จัดกิจกรรมส่งเสริมการทานุศลิ ปวัฒนธรรม การรักษาสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเน้นการให้บริการสังคม
55 โครงการ
√ √ √
√
แบบจิตอาสา (PA อรม.) (PA รองด้านกิจการนักศึกษา)
6 ข้อ
50. ความสาเร็จของการพัฒนาองค์ความรู้ หรืองานวิจัย ด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา
√ √ √
51. ให้ความสาคัญกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาอย่างแท้จริง (PA รองด้านกิจการนักศึกษา)
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 : กำรสร้ำงเครือข่ำยและพัฒนำมหำวิทยำลัยสู่สำกล Networking and Internationalization
กลยุทธ์ที่ 9 : ควำมร่วมมือ Co Op

คะแนน 4.41

√

√ √ √ √ √ √ √ √
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52. มีความร่วมมือและจัดกิจกรรมด้านการผลิตตัวป้อนร่วมกับสถาบัน การศึกษา มัธยม อาชีวะ(PA รองด้านวิชาการ)

24 แห่ง

53. มีงานวิจัย/กรณีศึกษา ภายใต้ความร่วมมือกับสถานประกอบการ และ/หรือศิษย์เก่า

16 เรื่อง

54. ร้อยละของภาวะการมีงานทาของบัณฑิต(PA รองด้านกิจการนักศึกษา)
กลยุทธ์ที่ 10 : กำรยกระดับมหำวิทยำลัยสู่สำกล
55. ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ/การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)/สมรรถนะวิชาชีพ
(PA รองด้านวิชาการ)
56. สร้างเครือข่ายร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และศิษย์เก่าในการพัฒนาและจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อผลิตบัณฑิตในลักษณะ
หุ้นส่วนการจัดการศึกษา (PA อรม.) (PA รองด้านวิชาการ)
57. ความร่วมมือ การแลกเปลี่ยนนักศึกษา นักวิจัย อาจารย์ กับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ (PA อรม.) (PA รองด้านวิชาการ)
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 6 : กำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรเรียนรู้ และกำรบริหำรจัดกำรมหำวิทยำลัยทั้งระบบ
Computer and Technology Literacy
กลยุทธ์ที่ 11 : กำรพัฒนำกำรใช้ข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำร
58. ระดับความสาเร็จของการพัฒนาระบบบริหารจัดการระบบงานภายในมหาวิทยาลัยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (PA อรม.)
(รองด้านยุทธศาสตร์ฯ)
59. การจัดอันดับของมหาวิทยาลัยในระดับชาติและนานาชาติ ในกลุ่มมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (RANKING WEB OF
UNIVERSITLES) (รองด้านยุทธศาสตร์ฯ)

ร้อยละ 80
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√
√

√ √ √
√ √ √
√ √ √

ร้อยละ 90

√

√ √ √

10 เครือข่าย

√

√ √ √

√

√ √ √

10 ครั้ง/ปี

4 ข้อ
1 ใน 5 ของ
ระดับชาติ

√

√

√

√ √ √

√

√ √ √

สถำบันวิจัยเทคโนโลยี
เกษตร

วิทยำลัยเทคโนโลยีและสหวิทยำกำร

คณะ

เขตพื้นที่

สถำบันถ่ำยทอดเทคโนโลยีฯ

สถำบันวิจัยและพัฒนำ

ของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ

สำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ

ค่ำเป้ำหมำย

สำนักวิทยบริกำรฯ

นโยบำย/ตัวบ่งชี้ (KPI) ตำมแผนยุทธศำสตร์

สำนักงำนอธิกำรบดี

ผู้รับผิดชอบ

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ
แผนภูมแิ สดงความเชือ่ มโยงนโยบายรัฐบาลแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปีแผนยุทธศาสตร์ มทร.ล้านนา 5 ปี (พ.ศ.2557 – 2561)
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณแผนงานยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณเป้าหมายกระทรวงเป้าหมายหน่วยงานผลผลิตโครงการ
ประจาปีงบประมาณ 2557 - 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
นโยบำยรัฐบำล

แผนพัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 11

การสร้างความเป็นธรรม
ในสังคม

กรอบแผนอุดมศึกษำระยะ
ยำว 15 ปี

รอยต่อการศึกษาระดับอื่น

การพัฒนาคนสู่สงั คมการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตอย่างยั่งยืน

ระบบการพัฒนาบุคลากร
แผนพัฒนำมทร.ล้ำนนำ
กรอบระยะเวลำ 15 ปี
แผนยุทธศำสตร์ มทร.ล้ำนนำ5ปี
พ.ศ.2557-2561

ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สังคมและคุณภาพชีวิต

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการวิจัยและนวัตกรรม

ความเข้มแข็งภาคเกษตรความมั่นคงของ
อาหารและพลังงาน

การแก้ปญ
ั หาอุดมศึกษา การจัดกลุ่มอุดมศึกษา
เครือข่ายอุดมศึกษา

พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน

การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การ
เติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน

ธรรมมาภิบาลและการบริหาร

เขตพัฒนาเฉพาะภาคใต้

ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย

ยุทธศาสตร์ด้านการเรียนการสอน

การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

สร้างความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ

สร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาค
เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม

การพัฒนาขีดความสามารถเพื่อการแข่งขัน ระบบวิจัยและนวัตกรรม

การพัฒนานักศึกษาแบบบูรณาการ

ยุทธศาสตร์ด้านการบริการวิชาการ

เศรษฐกิจและความมั่นคงแห่งรัฐ

โครงสร้างพื้นฐานเพือ่ การเรียนรู้

ยุทธศาสตร์ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

พัฒนาศักยภาพบัณฑิตและบุคลากรที่มีความสามารถ
เฉพาะทาง

พัฒนาระบบบริหารจัดการและธรรมาภิบาล

การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
การเงินอุดมศึกษา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การเรียนรู้ และการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยทั้งระบบ

ยุทธศำสตร์กำรจัดสรร
งบประมำณ

ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

การอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนาศิลปและวัฒนธรรม

การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย

แผนงำนยุทธศำสตร์กำร
จัดสรรงบประมำณ

ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

การอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนาศิลปและวัฒนธรรม

การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย

เป้ำหมำยกำรให้บริกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร
เป้ำหมำยมทร.ล้ำนนำ5ปี
พ.ศ.2557-2561

ผลผลิต/โครงกำร

กาลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล ประชาชนได้รับการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มี
มาตรฐาน คุณภาพ ประชาชนได้รับความรู้ ความเข้าใจ มีความตระหนักร่วมอนุรักษ์และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมไทย

สร้างเครือข่ายและพัฒนา
มหาวิทยาลัยสู่สากล

มีผลงานวิจัย และนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่นาไปใช้ประโยชน์ หรือต่อยอดในเชิงพาณิชย์

เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาด้านการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ บนฐานสร้างสรรค์นวัตกรรมวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชุมชนอาเซียนและเป็นมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทผี่ ลิตบัณฑิ ตนักปฏิบัติ (Hands-on) ให้เป็นที่ยอมรับใน 3 ระดับดังนีเ้ ป็น 1 ใน 5

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

ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลงานวิจัยเพือ่ สร้างองค์ความรู้

ผลงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซี่ยน
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แผนภูมิควำมเชื่อมโยงแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
ปรัชญำ

“บริหำรงำนแบบมีส่วนร่วม กระจำยอำนำจและหลักธรรมำภิบำล”
“Decentralization Participation and Good governance”

วิสัยทัศน์ มทร.ล้ำนนำ

“มหำวิทยำลัยชั้นนำด้ำนกำรผลิต…บัณฑิตนักปฏิบัติบนฐำน…สร้ำงสรรค์…นวัตกรรม… วิจัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี…เพื่อชุมชน…สู่สำกล”

พันธกิจมทร.ล้ำนนำ

ยุทธศำสตร์

ประเด็นยุทธศำตร์

จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเฉพาะ
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โดยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มี
คุณธรรม และพึ่งพาตนเองได้

สร้างต้นแบบการเป็น
นักปฏิบัติ บนพื้นฐาน
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

สร้างงานวิจัย บริการวิชาการ ที่เน้น
องค์ความรู้และนวัตกรรม

Change:ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านวิชาการ วิจัยและ

Challenge:สร้างความแตกต่างในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ที่มีความโดด

นวัตกรรม การบริหารจัดการองค์กร โครงสร้างการปฏิบัติงาน และการกระจาย
อานาจ ให้สอดคล้องกับ ภารกิจ และเป็นมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งและโดดเด่นในทุกเขตพื้นที่ โดยการมีส่วน ร่วมของทุกภาคส่วน

เด่นเฉพาะด้าน (Differential Focus Strategy) สู่ความเป็นเลิศภาย ใต้คาขวัญที่
เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปคือ “ราชมงคลสร้างคนสู่งานเชี่ยวชาญ เทคโนโลยี เป็นการ
สร้างชื่อเสียงและสร้างโอกาสให้บัณฑิตในการมีงานทา

พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ
เรียนการสอน

การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน

สร้างความเป็นเลิศ
ทางด้านวิชาการ

การพัฒนาบุคลากร HRD & HRM

กลยุทธ์หลัก
การสวนนวัตกรรม
Innovation Park/COE
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ให้โอกาสผูส้ าเร็จอาชีวศึกษา
ได้ศึกษาต่อ

การสนองงานอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
และการนาองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์สสู่ ังคม

พัฒนาศักยภาพบัณฑิตและ
บุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะ
ทาง
การพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษาและ
บุคลากร :
(เชิงวิชาการ,ทักษะชีวิต)

การยกระดับ
มหาวิทยาลัยสูส่ ากล

พัฒนาระบบบริหารจัดการ
และธรรมาภิบาล

การสร้างความร่วมมือ
Co op

ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

Chance:สร้า งโอกาสในการก้ าวสู่ก ารเป็ นมหาวิท ยาลัย ชั้น นาด้า นการผลิ ต
บนฐานความคิดสร้างสรรค์ สร้างนวัตกรรมเพื่อชุมชน ท้องถิ่นทั้งในและต่างประเทศ

สร้างเครือข่ายและพัฒนา
มหาวิทยาลัยสูส่ ากล

การผลืตบัณฑิต Hands on

การพัฒนาข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
(Data Information Center) ; Cockpit

สร้างระบบบริหารจัดการที่
ดีมุ่งสู่การพึ่งพาตนเอง

การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
และการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยทัง้ ระบบ

การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย

การพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร

กระบวนกำรกำรขับเคลื่อนกลยุทธ์สู่กำรปฏิบัติผ่ำนกระบวนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน (PA: Performance Agreement)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เล็งเห็นความสาคัญการชับเคลื่อนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง และสามารถประเมินผลความสาเร็จ
ในการบริหารจัดการและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น จึงใช้กระบวนการ PA เป็นระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยมีการกาหนดข้อตกลงการปฏิบัติงานล่วงหน้าร่วมกัน
ระหว่างผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน เพื่อให้เกิดความยุติธรรม และกาหนดตัวผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน มีการกาหนดกิจกรรม/โครงการที่จะทา ตัวชี้วัด (Key
Performance Indicators : KPI) ที่วัดได้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ทางยุทธศาสตร์ขององค์กร ไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุผล
สาเร็จ การกาหนดข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA) มีทุกระดับ ทั้งในระดับหน่วยงานและระดับบุคคล ระบบการประเมิน Performance แบบนี้ เป็นกระบวนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ (Result-Based Management) ใช้ร่วมกับการประเมิน Competency (ศักยภาพ สมรรถนะ คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ หรือความสามารถในการทางานสาหรับตาแหน่งนั้นๆ)
แนวทำงกำรจัดทำข้อตกลงกำรปฏิบัติงำน โดยแบ่งออกเป็น ทั้งหมด 3 ส่วน
ส่วนที่ 1 การประเมินผลการปฎิบัติงาน จากความสาเร็จของโครงการ และกิจกรรม และผลการดาเนินงานจากนโยบายจากสภา โดยมุ่งเน้นกลยุทธ์ การผลิตบัณฑิต
Hands-On จาก 11 กลยุทธ์หลักของแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปี พ.ศ. 2557 - 2561
ส่วนที่ 2 การประเมินผลการปฎิบัติงาน จากตัวชี้วัดความสัมฤทธิ์ผลของมหาวิทยาลัยตามพันธกิจ โดยมุ่งเน้นตัวชี้วัด 10 ตัวชี้วัด จากจานวนตัวชี้วดั ทั้งหมด 59 ตัวชี้วัด
ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปี พ.ศ. 2557 - 2561
ส่วนที่ 3 การประเมินผลการปฎิบัติงาน จากบทบาทและความสามารถที่คาดหวังในฐานะผู้นา ทางด้านการมีวิสัยทัศน์ สภาวะความเป็นผู้นา การบริหารเชิงกลยุทธ์ การ
ควบคุมตนเอง การกระจายอานาจ การใช้หลักธรรมาภิบาล การพัฒนาศักยภาพบุคลากร การทางานเชิงรุก และการสื่อสารองค์กรและการสร้างแรงจูงใจ
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บทที่ 4
แนวทำงกำรจัดสรรงบประมำณของแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี พ.ศ. 2559
แนวทางการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจาปี พ.ศ. 2559 ให้ความสาคัญกับการขับเคลื่อนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย
เน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพ เสริมสร้างความเข้มแข็งและโดดเด่นในทุกเขตพื้นที่ และส่งเสริมจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย ทั้ งด้านคุณภาพครู หลักสูตร
และกระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่ วน โดยได้กาหนดนโยบายงบประมาณ และแนวทางการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังนี้
1. ให้ความสาคัญกับการดาเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย ในการพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติ
2. ส่งเสริมกระจายอานาจการบริหารจัดการด้านงบประมาณให้กับหน่วยงาน คณะ และพื้นที่
3. เพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน คณะ และพื้นที่
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้กาหนดวงเงินงบประมาณรายจ่าย จานวน 2,227.18 ล้านบาท เพื่อให้หน่วยงาน คณะ และพื้นที่มีงบประมาณรายจ่ายเพียงพอในการ
ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
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โครงสร้ำงงบประมำณ
โครงสร้างงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีสาระสาคัญสรุปดังนี้

งบประมาณรายจ่ายประจาปี 2559
งบประมาณแผ่นดิน
จานวน 1,708.71
งบประมาณรายได้
จานวน 518.47
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
จานวน 2,227.18
นามาจัดสรร
จานวน 2,147.56


การจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน (มติสานักงบประมาณ)
รายจ่ายประจา
จานวน 1,200.98
รายจ่ายลงทุน
จานวน 507.71
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
จานวน 1,708.71

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

คิดเป็น
คิดเป็น
คิดเป็น
คิดเป็น

76.72
23.28
100
95.34

%
%
%
%

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

คิดเป็น 70.28 %
คิดเป็น 29.72 %
คิดเป็น 100 %
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กำรนำแผนฯ ไปสู่กำรปฏิบัติ
การนาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ไปสู่การปฏิบัติ จาเป็นจะต้องอาศัยปัจจัยสนับสนุนและ
แนวทางการดาเนินการที่ชัดเจนการดาเนินงานโครงการต่างๆ ภายใต้แผนปฏิบัติราชการฯ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าประสงค์ที่กาหนดไว้ จาเป็น อย่างยิ่งที่ต้องมีการระดม
สรรพกาลังทั้งในด้านบุลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยีต่างๆ ตลอดจนการสร้างความตระหนักในการมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของและการสื่อสารระหว่างองค์กร ดัง นั้น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาจึงกาหนดกระบวนการการบริหารงบประมาณที่สาคัญในการนาแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2559 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม ดังนี้
1.แผนงำนพัฒนำด้ำนวิชำกำร โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนากาหนดเป้าหมายหลักในการพัฒนาดังต่อไปนี้
1.1 ด้านการพัฒนานักศึกษา
- พัฒนาตัวป้อน โดยการสร้างเครือข่ายร่วมมือกับสถานศึกษาทั้งในระดับอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาผลิตตัวป้อน โดยจัดหลักสูตรร่วมเช่น STEM Science
& Technology
- พัฒนารูปแบบการคัดกรองนักศึกษาใหม่ (เน้นการสอบภาคปฏิบัติ)
- บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาต้องมีอัตราการได้งานทาของบัณฑิตเพิ่มขึ้น
- ผู้สาเร็จการศึกษาต้องผ่านการสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ผู้สาเร็จการศึกษาต้องผ่านการสอบสมรรถนะวิชาชีพหรือใบรับรองคุณวุฒิเฉพาะสาขา
1.2 ด้านการพัฒนาหลักสูตร ทั้งระดับบัณฑิตและบัณฑิตศึกษา
- ทุกหลักสูตรต้องบริหารจัดการให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) และผลักดันให้ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับ
นานาชาติ
- พัฒนาหลักสูตรเพื่อการผลิตบัณฑิตปฏิบัติมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพร่วมกับสถานประกอบการในรูปแบบ Modular System, PBL, WiL ตามกรอบ
มาตรฐานสภาวิชาชีพ
- พัฒนาหลักสูตรบูรณาการระหว่างสาขา คณะ ทั้งระดับชาติ และนานาชาติ
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1.3 ด้านพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
- พัฒนาบุคลากรทางวิชาการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ให้มีสัดส่วนตามมาตรฐานอุดมศึกษา
- สนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการฝึกประสบการณ์ด้านการปฏิบัติ (ฝังตัว) ร่วมกับสถานประกอบการ ทั้งในและต่างประเทศ
- สร้างเครือข่ายร่วมกาบสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศให้บุคลากรศึกษาต่อในระดับสูง เพื่อเพิ่มคุณวุฒิทางการศึกษาตามมาตรฐาน
ระดับอุดมศึกษา
1.4 ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน
- พัฒนารูปแบบการเรียนปรับพื้นฐานวิชาชีพ และพื้นฐานวิทยาศาสตร์ นักศึกษา ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
- จัดการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานร่วมกัน รูปแบบคณะ และสาขา สาหรับนักศึกษาปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2
- สร้างเครือข่ายการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ ในรูปแบบบูรณาการร่วมกับการทางาน (Work Integrated Learning : WiL)
- พัฒนาคู่มือการจัดการเรียนการสอน (มคอ.) ตามมาตรฐาน TQF เน้นการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ
2. แผนพัฒนำด้ำนงำนวิจัย โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เน้นการพัฒนาผลงานวิจัยที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล จึงจาเป็นต้องกาหนดเป้าหมายหลักในการ
พัฒนาดังต่อไปนี้
2.1 เปลี่ยนการกระตุ้นเป็นเพิ่มการสนับสนุนการผลิต และพัฒนาผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และงานบริการวิชาการสู่ชุมชน
2.2 กระตุ้น บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ลง journal ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ และปรากฏในฐานข้อมูลด้านงานวิจัย
2.3 สนับสนุนทุนในการฝังตัวเพื่อหาโจทย์วิจัย สู่การใช้ประโยชน์ ทั้งในระดับชุมชน สังคม และระดับประเทศ เพิ่มมากขึ้น
2.4 กระตุ้นให้นักวิจัยหาโจทย์วิจัยและทุนสนับสนุนจากภายนอก
2.5 เพิ่มมาตรการให้ผู้สอนทุกคนเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย
3. แผนพัฒนำด้ำนบริกำรวิชำกำรและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยในปีงบประมาณพ.ศ. 2559 เน้นการพัฒนางานบริการวิชาการและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ที่บูรณาการและเกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคม อย่างเป็นรูปธรรม จึงจาเป็นต้องกาหนดเป้าหมายหลักในการพัฒนาดังต่อไปนี้
3.1 พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นที่สามารถเทียบโอนกับการเรียนการสอน รูปแบบ Modular system
3.2 พัฒนาธนาคารหน่วยกิต เพื่อสนับสนุนหลักสูตรระยะสั้นที่สามารถเทียบโอนหน่วยกิจระหว่างเรียน และการเรียนรู้ตลอดชีวิต
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3.3 ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ปกป้อง เผยแพร่ พัฒนาศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
4. แผนพัฒนำด้ำนบริหำรจัดกำร โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เน้นการบริหารจัดการสร้างสรรค์แบบมีส่วนร่วม เน้นการส่งเสริม ติดตาม กากับ มุ่งเน้นการ
กระจายอานาจจึงจาเป็นต้องกาหนดเป้าหมายหลักในการพัฒนาดังต่อไปนี้
4.1 การมีส่วนร่วม ของบุคลากรเพื่อดาเนินงานร่วมกัน ให้บรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัย
4.2 การสื่อสารองค์กรที่ดี เพื่อสร้างความเข้าใจ และให้เกิดการดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีต่อมหาวิทยาลัย ส่งเสริมให้การปฏิบัติงาน
ไปในทิศทางเดียวกัน
4.3 การกระจายอานาจ ส่งเสริมการกระจายอานาจการบริหารจัดการด้านงบประมาณให้กับหน่วยงาน คณะ และพื้นที่
4.4 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
4.5 การประกันคุณภาพ โดยการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ภายนอก
4.6 มีการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
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แผนการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
หมวดรายการ
รวมงบประมาณทัง้ สิ้น
คงเหลือ
รวมรายจ่าย
1. งบบุคลากร
1.1 เงินเดือน
1.2 ค่าจ้างประจา
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว
2. งบดาเนินงาน
2.1 ค่าตอบแทน
2.2 ค่าใช้สอย
2.3 ค่าวัสดุ
2.4 ค่าสาธารณูปโภค
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภัณฑ์
3.2 ค่าทีด่ นิ และสิ่งก่อสร้าง
4. งบเงินอุดหนุน
5. งบรายจ่ายอื่น
6. โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

งบประมาณแผ่นดิน
1,708,717,000
1,708,717,000
417,998,700
362,701,200
31,888,800
23,408,700
179,341,500
47,565,860
54,081,061
50,750,179
26,944,400
507,716,200
64,793,000
442,923,200
385,651,500
209,477,100
8,532,000

งบประมาณรายได้
518,470,194
79,622,483
438,847,711
114,380,900

114,380,900
205,719,021
55,613,580
52,149,848
52,022,193
45,933,400
42,503,000
10,220,000
32,283,000
3,709,000
72,535,790

รวม
2,227,187,194
79,622,483
2,147,564,711
532,379,600
362,701,200
31,888,800
137,789,600
385,060,521
103,179,440
106,230,909
102,772,372
72,877,800
550,219,200
75,013,000
475,206,200
389,360,500
282,012,890
8,532,000
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งานประจาตามแผนการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
หมวดรายการ
ผลรวมทัง้ หมด
1. งบบุคลากร
1.1 เงินเดือน
1.2 ค่าจ้างประจา
1.3 ค่าจ้างชัว่ คราว
2. งบดาเนินงาน
2.1 ค่าตอบแทน
2.2 ค่าใช้สอย
2.3 ค่าวัสดุ
2.4 ค่าสาธารณูปโภค
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์
3.2 ค่าทีด่ ินและสิง่ ก่อสร้าง
4. งบเงินอุดหนุน
4.6 อัตราพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

42

งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณรายได้
1,424,320,700
362,602,921
417,998,700
114,380,900
362,701,200
31,888,800
23,408,700
114,380,900
179,341,500
205,719,021
47,565,860
55,613,580
54,081,061
52,149,848
50,750,179
52,022,193
26,944,400
45,933,400
507,716,200
42,503,000
64,793,000
10,220,000
442,923,200
32,283,000
319,264,300
319,264,300

รวม
1,786,923,621
532,379,600
362,701,200
31,888,800
137,789,600
385,060,521
103,179,440
106,230,909
102,772,372
72,877,800
550,219,200
75,013,000
475,206,200
319,264,300
319,264,300

งานพัฒนาตามแผนกลยุทธ์ มทร.ล้านนา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
งานพัฒนา
ผลรวมทัง้ หมด
4.2 เงินอุดหนุนทุนผลืตและพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท-เอก ในและต่างประเทศ
4.3 งบเงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี
4.4 งบเงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
4.5 งบเงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ
การจัดการความรู้ มทร.ล้านนา (KM)
โครงการพัฒนา Project Manager
โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้านชุมชนแบบมีส่วนร่วม
โครงการเรียนรู้ในชุมชนเพือ่ เพิม่ ศักยภาพบุคลากร มทร.ล้านนา (ฝังตัว)
โครงการศูนย์เรียนรู้โรงงานต้นแบบ
โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ การเรียนรู้ตลอดชีวิต ธนาคารอาชีพเพือ่ ปวงชน
งานบริการวิชาการสู่ภาคอุตสาหกรรม สถานประกอบการ SME
จัดทาวารสารบริการวิชาการรับใช้สังคม
จัดนิทรรศการและเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
พัฒนาระบบงานบริการวิชาการ
เวทียกย่องนักบริการวิชาการ
5.1 ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม
5.2 ค่าใช้จ่ายพัฒนาการจัดการศึกษา

งบประมาณ แผ่นดิน
284,396,300
26,000,000
10,360,300
20,026,900
10,000,000
500,000
450,000
3,750,000
2,000,000
1,100,000
1,080,000
50,000
480,000
300,000
190,000
100,000
2,500,000
37,663,200
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การเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการของสายวิชาการ และสายสนับสนุน (ผศ.รศ.และ ศ. ชานาญการ ชานาญการพิเศษ เฃี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ)
การแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ
การเตรียมความพร้อมพืน้ ฐานวิชาการ GEN ED และวิชาชีพพืน้ ฐาน
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา (กิจกรรม E-Learning , กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านภาษา,อื่นๆ)
การพัฒนาหลักสูตรเพือ่ การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพร่วมกับสถานประกอบการในรูปแบบ MODULAR System ,PBL ,WIL
ตามกรอบ TQF และมาตรฐานสภาวิชาชีพ
การพัฒนาอาจารย์ผู้สอน
ความร่วมมือด้านการผลิตตัวป้อนร่วมกับสถาบันการศึกษา มัธยม อาชีวะ(co-op)
5.3 โครงการสนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิโครงการหลวงและโรงงานแปรรูป
5.4 โครงการปฏิบัตกิ ารซ่อมบารุงและการวางแผนการซ่อมบารุงเคลื่อนทีโ่ ครงการหลวง
5.5 โครงการตามพระราชดาริ
5.6 โครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวง
5.7 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พัฒนาบุคลากร ตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จัดซื้อครุภัณฑ์ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5.8 โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะสัตวแพทย์ศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาวิทยา
เขตน่านเพื่อพัฒนาการผลิตบัณฑิตสาขาสัตวแพทย์ศาสตร์และถ่ายทอดเทคโนโลยี การผลิตปศุสัตว์ ณ จังหวัดน่าน
5.9 โครงการถ่ายทอดผลงานวิจัยสู่ภาคประชาชนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โครงการประชุมสัมนาวิชาการ การยกระดับคุณภาพชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นอาเซียน ครั้งที2่
โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้านชุมชนแบบมีส่วนร่วม
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8,000,000
442,200
2,000,000
15,221,000
5,000,000
5,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
5,000,000
151,313,900
60,000,000
91,313,900
5,000,000
2,000,000
600,000
1,000,000

โครงการศูนย์เรียนรู้โรงงานต้นแบบ
6.1 โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
โครงการทุนการศึกษาเพือ่ การแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมและการฝึกงานในต่างประเทศ

400,000
8,532,000
2,500,000

โครงการพัฒนากิจกรรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัยเครือข่ายต่างประเทศ (นอกอาเซียน) ทีม่ ีการจัดการศึกษาทีเ่ น้นการ
ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ
โครงการพัฒนากิจกรรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัยในประชาคมอาเซียน

1,532,000
4,500,000
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การจัดสรรงบประมาณประจาปี 2559
สานักงานอธิการบดี
หมวดรายการ
1. งบบุคลากร
2. งบดาเนินงาน
3. งบลงทุน
4. งบเงินอุดหนุน
5. งบรายจ่ายอื่น
6. โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
งบกลาง
ส่งใช้เงินยืม
นาส่งค่าสาธารณูปโภค
สมทบพื้นที่
สมทบคณะ
สมทบมหาวิทยาลัย
สะสมมหาวิทยาลัย
รวม

46

งบประมาณแผ่นดิน
25,205,700
68,021,011
194,239,300
110,594,700
190,477,100
8,532,000

597,069,811

งบประมาณรายได้
11,492,670
47,718,130
18,283,000
3,709,000
19,038,890

4,930,401
105,172,091

รวม
36,698,370
115,739,141
212,522,300
114,303,700
209,515,990
8,532,000

4,930,401
702,241,902

การจัดสรรงบประมาณประจาปี 2559
สถาบันวิจัยและพัฒนา
หมวดรายการ
1. งบบุคลากร
2. งบดาเนินงาน
3. งบลงทุน
4. งบเงินอุดหนุน
5. งบรายจ่ายอื่น
6. โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
งบกลาง
ส่งใช้เงินยืม
นาส่งค่าสาธารณูปโภค
สมทบพื้นที่
สมทบคณะ
สมทบมหาวิทยาลัย
สะสมมหาวิทยาลัย
รวม

งบประมาณแผ่นดิน
228,600
565,700

งบประมาณรายได้

รวม
228,600
565,700

15,351,900

15,351,900

16,146,200

16,146,200
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การจัดสรรงบประมาณประจาปี 2559
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวดรายการ
1. งบบุคลากร
2. งบดาเนินงาน
3. งบลงทุน
4. งบเงินอุดหนุน
5. งบรายจ่ายอื่น
6. โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
งบกลาง
ส่งใช้เงินยืม
นาส่งค่าสาธารณูปโภค
สมทบพื้นที่
สมทบคณะ
สมทบมหาวิทยาลัย
สะสมมหาวิทยาลัย
รวม

48

งบประมาณแผ่นดิน
1,132,800
11,627,900

งบประมาณรายได้
2,336,560
7,020,220

รวม
3,469,360
18,648,120

3,880,800

16,641,500

34,527,500

34,527,500

43,884,280

56,644,980

การจัดสรรงบประมาณประจาปี 2559
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
หมวดรายการ
1. งบบุคลากร
2. งบดาเนินงาน
3. งบลงทุน
4. งบเงินอุดหนุน
5. งบรายจ่ายอื่น
6. โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
งบกลาง
ส่งใช้เงินยืม
นาส่งค่าสาธารณูปโภค
สมทบพื้นที่
สมทบคณะ
สมทบมหาวิทยาลัย
สะสมมหาวิทยาลัย
รวม

งบประมาณแผ่นดิน
1,200,600
1,706,000

งบประมาณรายได้
2,581,830
178,800

3,322,900

6,229,500

รวม
3,782,430
1,884,800
3,322,900

2,760,630

8,990,130
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การจัดสรรงบประมาณประจาปี 2559
สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
หมวดรายการ
1. งบบุคลากร
2. งบดาเนินงาน
3. งบลงทุน
4. งบเงินอุดหนุน
5. งบรายจ่ายอื่น
6. โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
งบกลาง
ส่งใช้เงินยืม
นาส่งค่าสาธารณูปโภค
สมทบพื้นที่
สมทบคณะ
สมทบมหาวิทยาลัย
สะสมมหาวิทยาลัย
รวม

50

งบประมาณแผ่นดิน
514,800

งบประมาณรายได้
2,676,840
185,590

15,148,400
13,000,000

28,663,200

รวม
2,676,840
700,390
15,148,400
13,000,000

2,862,430

31,525,630

การจัดสรรงบประมาณประจาปี 2559
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
หมวดรายการ
1. งบบุคลากร
2. งบดาเนินงาน
3. งบลงทุน
4. งบเงินอุดหนุน
5. งบรายจ่ายอื่น
6. โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
งบกลาง
ส่งใช้เงินยืม
นาส่งค่าสาธารณูปโภค
สมทบพื้นที่
สมทบคณะ
สมทบมหาวิทยาลัย
สะสมมหาวิทยาลัย
รวม

งบประมาณแผ่นดิน
32,428,200
5,759,700
15,600,000
25,872,700

79,660,600

งบประมาณรายได้
10,738,400
59,389,208
2,000,000

รวม

4,576,800

43,166,600
65,148,908
17,600,000
25,872,700
4,576,800

4,806,058
695,750
690,750
27,621,750

4,806,058
695,750
690,750
27,621,750

110,518,716

190,179,316
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การจัดสรรงบประมาณประจาปี 2559
คณะวิศวกรรมศาสตร์
หมวดรายการ
1. งบบุคลากร
2. งบดาเนินงาน
3. งบลงทุน
4. งบเงินอุดหนุน
5. งบรายจ่ายอื่น
6. โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
งบกลาง
ส่งใช้เงินยืม
นาส่งค่าสาธารณูปโภค
สมทบพื้นที่
สมทบคณะ
สมทบมหาวิทยาลัย
สะสมมหาวิทยาลัย
รวม
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งบประมาณแผ่นดิน
51,379,800
8,677,100
95,947,400
19,852,100

งบประมาณรายได้
9,040,040
38,670,153
2,000,000
3,631,800

3,904,088
1,931,970
239,550
21,302,600
175,856,400

80,720,201

รวม
60,419,840
47,347,253
97,947,400
19,852,100
3,631,800

3,904,088
1,931,970
239,550
21,302,600
256,576,601

การจัดสรรงบประมาณประจาปี 2559
คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
หมวดรายการ
1. งบบุคลากร
2. งบดาเนินงาน
3. งบลงทุน
4. งบเงินอุดหนุน
5. งบรายจ่ายอื่น
6. โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
งบกลาง
ส่งใช้เงินยืม
นาส่งค่าสาธารณูปโภค
สมทบพื้นที่
สมทบคณะ
สมทบมหาวิทยาลัย
สะสมมหาวิทยาลัย
รวม

งบประมาณแผ่นดิน
41,949,000
5,647,500
77,083,700
15,687,000

140,367,200

งบประมาณรายได้
3,905,560
8,028,369
2,000,000

รวม
45,854,560
13,675,869
79,083,700

1,651,400

1,651,400

562,238

562,238

9,210,125

9,210,125

25,357,692

165,724,892
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การจัดสรรงบประมาณประจาปี 2559
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
หมวดรายการ
1. งบบุคลากร
2. งบดาเนินงาน
3. งบลงทุน
4. งบเงินอุดหนุน
5. งบรายจ่ายอื่น
6. โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
งบกลาง
ส่งใช้เงินยืม
นาส่งค่าสาธารณูปโภค
สมทบพื้นที่
สมทบคณะ
สมทบมหาวิทยาลัย
สะสมมหาวิทยาลัย
รวม

54

งบประมาณแผ่นดิน
7,195,200
1,578,800
8,490,000
9,346,200

26,610,200

งบประมาณรายได้
1,334,780
565,020
2,000,000

รวม

1,100,000

8,529,980
2,143,820
10,490,000
9,346,200
1,100,000

4,999,800

31,610,000

การจัดสรรงบประมาณประจาปี 2559
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ
หมวดรายการ
1. งบบุคลากร
2. งบดาเนินงาน
3. งบลงทุน
4. งบเงินอุดหนุน
5. งบรายจ่ายอื่น
6. โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
งบกลาง
ส่งใช้เงินยืม
นาส่งค่าสาธารณูปโภค
สมทบพื้นที่
สมทบคณะ
สมทบมหาวิทยาลัย
สะสมมหาวิทยาลัย
รวม

งบประมาณแผ่นดิน
670,200
2,319,400

งบประมาณรายได้
4,226,400
1,107,330
1,000,000
302,400

4,896,600
3,426,730
1,000,000
17,590,600
302,400

1,517,800
2,000,000

1,517,800
2,000,000

2,471,116

2,471,116

362,760

362,760

12,987,806

33,568,006

17,590,600

20,580,200

รวม
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การจัดสรรงบประมาณประจาปี 2559
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร
หมวดรายการ
1. งบบุคลากร
2. งบดาเนินงาน
3. งบลงทุน
4. งบเงินอุดหนุน
5. งบรายจ่ายอื่น
6. โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
งบกลาง
ส่งใช้เงินยืม
นาส่งค่าสาธารณูปโภค
สมทบพื้นที่
สมทบคณะ
สมทบมหาวิทยาลัย
สะสมมหาวิทยาลัย
รวม

56

งบประมาณแผ่นดิน
34,693,900
2,608,923

งบประมาณรายได้
2,233,880
1,634,058

8,944,800

46,247,623

รวม
36,927,780
4,242,981

16,200

8,944,800
16,200

35,000

35,000

52,460
84,275
97,800

52,460
84,275
97,800

4,153,673

50,401,296

การจัดสรรงบประมาณประจาปี 2559
พื้นทีเ่ ชียงราย
หมวดรายการ
1. งบบุคลากร
2. งบดาเนินงาน
3. งบลงทุน
4. งบเงินอุดหนุน
5. งบรายจ่ายอื่น
6. โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
งบกลาง
ส่งใช้เงินยืม
นาส่งค่าสาธารณูปโภค
สมทบพื้นที่
สมทบคณะ
สมทบมหาวิทยาลัย
สะสมมหาวิทยาลัย
รวม

งบประมาณแผ่นดิน
22,170,600
14,907,337
28,626,000
31,399,500
200,000

97,303,437

งบประมาณรายได้
11,629,050
7,402,887
3,000,000

รวม

1,284,000

33,799,650
22,310,224
31,626,000
31,399,500
1,484,000

1,700,000
400,000
356,688
158,467

1,700,000
400,000
356,688
158,467

7,676,784

7,676,784

33,607,876

130,911,313
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การจัดสรรงบประมาณประจาปี 2559
พื้นทีต่ าก
หมวดรายการ
1. งบบุคลากร
2. งบดาเนินงาน
3. งบลงทุน
4. งบเงินอุดหนุน
5. งบรายจ่ายอื่น
6. โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
งบกลาง
ส่งใช้เงินยืม
นาส่งค่าสาธารณูปโภค
สมทบพื้นที่
สมทบคณะ
สมทบมหาวิทยาลัย
สะสมมหาวิทยาลัย
รวม

58

งบประมาณแผ่นดิน
62,956,800
20,624,760
25,322,600
34,108,100
200,000

143,212,260

งบประมาณรายได้
20,597,100
12,022,473
3,000,000

รวม

2,447,400

83,553,900
32,647,233
28,322,600
34,108,100
2,647,400

2,100,000
5,581,000
220,812
2,250,375

2,100,000
5,581,000
220,812
2,250,375

10,747,250

10,747,250

58,966,410

202,178,670

การจัดสรรงบประมาณประจาปี 2559
พื้นทีน่ ่าน
หมวดรายการ
1. งบบุคลากร
2. งบดาเนินงาน
3. งบลงทุน
4. งบเงินอุดหนุน
5. งบรายจ่ายอื่น
6. โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
งบกลาง
ส่งใช้เงินยืม
นาส่งค่าสาธารณูปโภค
สมทบพื้นที่
สมทบคณะ
สมทบมหาวิทยาลัย
สะสมมหาวิทยาลัย
รวม

งบประมาณแผ่นดิน
45,160,700
10,448,420
14,941,600
21,914,600
5,200,000

97,665,320

งบประมาณรายได้
11,597,540
3,873,480
3,000,000

รวม

1,167,600

56,758,240
14,321,900
17,941,600
21,914,600
6,367,600

274,000

274,000

579,875
76,950
4,932,100

579,875
76,950
4,932,100

25,501,545

123,166,865
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การจัดสรรงบประมาณประจาปี 2559
พื้นทีพ่ ิษณุโลก
หมวดรายการ
1. งบบุคลากร
2. งบดาเนินงาน
3. งบลงทุน
4. งบเงินอุดหนุน
5. งบรายจ่ายอื่น
6. โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
งบกลาง
ส่งใช้เงินยืม
นาส่งค่าสาธารณูปโภค
สมทบพื้นที่
สมทบคณะ
สมทบมหาวิทยาลัย
สะสมมหาวิทยาลัย
รวม
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งบประมาณแผ่นดิน
45,226,800
10,440,920
27,720,600
26,872,500
200,000

110,460,820

งบประมาณรายได้
7,175,180
8,001,522
3,000,000

รวม

1,127,400

52,401,980
18,442,442
30,720,600
26,872,500
1,327,400

512,947

512,947

1,009,375
10,575
4,504,475

1,009,375
10,575
4,504,475

25,341,474

135,802,294

การจัดสรรงบประมาณประจาปี 2559
พื้นทีล่ าปาง
หมวดรายการ
1. งบบุคลากร
2. งบดาเนินงาน
3. งบลงทุน
4. งบเงินอุดหนุน
5. งบรายจ่ายอื่น
6. โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
งบกลาง
ส่งใช้เงินยืม
นาส่งค่าสาธารณูปโภค
สมทบพื้นที่
สมทบคณะ
สมทบมหาวิทยาลัย
สะสมมหาวิทยาลัย
รวม

งบประมาณแผ่นดิน
46,399,800
13,893,229
19,745,000
25,764,700
200,000

106,002,729

งบประมาณรายได้
12,815,070
9,921,782
3,220,000

รวม

1,664,400

59,214,870
23,815,011
22,965,000
25,764,700
1,864,400

533,480

533,480

396,563
1,380,750
22,275
7,587,825

396,563
1,380,750
22,275
7,587,825

37,542,145

143,544,874
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แผนปฏิบัติการประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2559
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ผลผลิต : ผู้สาเร็จการศึกษาด้ านสั งคมศาสตร์
ตัวชีว้ ดั ระดับผลผลิต
เชิงปริมาณ :
- จำนวนผูส้ ำเร็ จกำรศึกษำ
3,000
- จำนวนนักศึกษำที่เข้ำใหม่
3,200
- จำนวนนักศึกษำที่คงอยู่
9,570
เชิงคุณภาพ :
- ผูส้ ำเร็ จกำรศึกษำที่จบกำรศึกษำตำมหลักสูตรภำยในระยะเวลำที่กำหนด
ร้อยละ
เชิงเวลา :
- ผูส้ ำเร็ จกำรศึกษำจบกำรศึกษำตำมมำตรฐำนหลักสูตร

ร้อยละ

คน
คน
คน
80
95

เชิงต้ นทุน :
- ค่ำใช้จ่ำยกำรผลิตตำมงบประมำณที่ได้รับจัดสรร

136,338,600

บำท
เป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม
งบบุคลากร
งบดาเนินการ
- ค่ำตอบแทน
1 ค่ำตอบแทนผูป้ ฏิบตั ิงำนให้รำชกำร
2 ค่ำตอบแทนพิเศษข้ำรำชกำรที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น
3 ค่ำตอบแทนพิเศษลูกจ้ำงประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น

ปริมาณ

P
A
P
A
P
A

คุณภาพ

เวลา

งบประมาณ
ต้ นทุน
แผ่ นดิน เงินรายได้

แผ่ นดิน

2 ค่ำจ้ำงเหมำบริ กำร
3 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
4 สมทบกองทุนมหำวิทยำลัย
5 ค่ำซ่อมแซมครุ ภณ
ั ฑ์

(ระบุ)

พย.

ธค.

มค.

กพ.

มีค.

เมย.

พค.

ผิดชอบ
มิย.

กค.

สค.

กย.

0

20,961,300

20,961,300

20,961,300

20,961,000

มทร.ล้ำนนำ

26,893,700

51,444,604

0

12,101,000

7,992,700

4,701,300

2,098,700

มทร.ล้ำนนำ

2,726,738
2,568,000

20,325,255
มทร.ล้ำนนำ

114,746

มทร.ล้ำนนำ

43,992

มทร.ล้ำนนำ

7,538,400
4,752,000

7,441,155

มทร.ล้ำนนำ

12,884,100

มทร.ล้ำนนำ

23,094,750

มทร.ล้ำนนำ

2,616,000
170,400

มทร.ล้ำนนำ
1,100,450

มทร.ล้ำนนำ

393,100

มทร.ล้ำนนำ

400,000

มทร.ล้ำนนำ

หน ้าที่ 1 จาก 30
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ตค.

ผู้รับ

ปี 2559

106,580,869

5 ค่ำตำแหน่งทำงบริ หำร

P
A
P
A
P
A
P
A
P
A

ปี 2558

83,844,900

4 ค่ำตอบแทน/ค่ำตอบแทนอำจำรย์พิเศษ

- ค่ำใช้สอย
1 ค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำเช่ำที่พกั และค่ำพำหนะ

เงินรายได้

ระยะเวลาดาเนินงาน(แผ่ นดิน)
อืน่ ๆ

ความสอดคล้องตัวชี้วดั
แผนยุทธศาสตร์ มทร.ล้ านนา
ปี พ.ศ. 2557 -2561

เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม
6 ค่ำใช้สอย
- ค่ำวัสดุ
1 วัสดุสำนักงำน
2 วัสดุกำรศึกษำ
3 วัสดุหนังสื อ วำรสำร และตำรำ
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
1 ครุ ภณ
ั ฑ์หอ้ งพัฒนำศักยภำพกำรเรี ยนรู ้ ตำบลช้ำงเผือก อำเภอ
เมือง จังหวัดเชี ยงใหม่ 5 ชุด

ปริมาณ

คุณภาพ

เวลา

งบประมาณ
ต้ นทุน
แผ่ นดิน เงินรายได้

แผ่ นดิน

เงินรายได้

ปี 2558

(ระบุ)

ตค.

พย.

ผู้รับ

ปี 2559
ธค.

มค.

กพ.

มีค.

เมย.

พค.

ผิดชอบ
มิย.

กค.

สค.

กย.

21,201,200

P
A
P
A
P
A
P
A

P

ระยะเวลาดาเนินงาน(แผ่ นดิน)
อืน่ ๆ

16,628,562
8,360,962

8,024,599

3,758,000

8,024,599

มทร.ล้ำนนำ

มทร.ล้ำนนำ
มทร.ล้ำนนำ

4,509,600

5

ความสอดคล้องตัวชี้วดั
แผนยุทธศาสตร์ มทร.ล้ านนา
ปี พ.ศ. 2557 -2561

มทร.ล้ำนนำ

15,600,000

0

0

15,600,000
15,600,000

0

0

10,000,000

28,634,390

คณะบริ หำรธุรกิจฯ

15,600,000

คณะบริ หำรธุรกิจฯ

A
งบรายจ่ ายอืน่
- ค่าใช้ จ่ายพัฒนาการจัดการศึกษา
1 โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
- กิจกรรม E-Learning
2 - กิจกรรมกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
3 กิจกรรมนักศึกษำ (กพน.)
4 กิจกรรมนักศึกษำ และกีฬำ
5 กิจกรรมนักศึกษำ และกีฬำ
6 กิจกรรมนักศึกษำ และกีฬำ
7 กิจกรรมนักศึกษำ และกีฬำ
8 กิจกรรมนักศึกษำ และกีฬำ
9 กิจกรรมนักศึกษำ และกีฬำ
10 กิจกรรมนักศึกษำ และกีฬำ
11 กิจกรรมนักศึกษำ และกีฬำ

0

6,000,000

1,000,000

2,500,000

500,000

มทร.ล้ำนนำ

10,000,000

P

มทร.ล้ำนนำ

1

มทร.ล้ำนนำ

51

5,000,000

A
P
A
P
A
P
A
P
A
P
A
P
A
P
A
P
A
P
A
P
A

5,000,000
7,667,390

มทร.ล้ำนนำ
สวก.

2,940,600

คณะบริ หำรธุรกิจฯ
คณะวิศวกรรมศำสตร์

261,600

คณะศิลปกรรมฯ
วิทยำลัยฯ

495,000

มทร.ล้ำนนำ เชี ยงรำย

735,000

มทร.ล้ำนนำ ตำก

507,000

มทร.ล้ำนนำ น่ำน

หน ้าที่ 2 จาก 30
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เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม
12 กิจกรรมนักศึกษำ และกีฬำ
13 กิจกรรมนักศึกษำ และกีฬำ
14 กิจกรรมสำรสนเทศและห้องสมุด
15 โครงกำรนำเสนอผลงำนทำงวิชำกำร

ปริมาณ

P
A
P
A
P
A
P
A

คุณภาพ

เวลา

งบประมาณ
ต้ นทุน
แผ่ นดิน เงินรายได้

แผ่ นดิน

เงินรายได้

ระยะเวลาดาเนินงาน(แผ่ นดิน)
อืน่ ๆ
(ระบุ)

ตค.

พย.

ผู้รับ

ปี 2559
ธค.

มค.

กพ.

มีค.

เมย.

พค.

ผิดชอบ
มิย.

กค.

สค.

กย.

267,000

มทร.ล้ำนนำ พิษณุโลก

818,400

มทร.ล้ำนนำ ลำปำง

13,742,400

วิทยบริ กำรฯ

1,200,000

คณะบริ หำรธุรกิจฯ

หน ้าที่ 3 จาก 30
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ปี 2558

ความสอดคล้องตัวชี้วดั
แผนยุทธศาสตร์ มทร.ล้ านนา
ปี พ.ศ. 2557 -2561

แผนปฏิบัติการประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2559
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้ านนา
ผลผลิต : ผลงานการให้ บริการวิชาการ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต
เชิงปริมาณ :
- จำนวนโครงกำร/กิจกรรมบริ กำรวิชำกำรแก่สงั คม
เชิงคุณภาพ :
- ควำมพึงพอใจของผูร้ ับบริ กำรในกระบวนกำรให้บริ กำร
เชิงเวลา :
- งำนบริ กำรวิชำกำรแล้วเสร็ จตำมระยะเวลำที่กำหนด
เชิงต้ นทุน :
- ค่ำใช้จำ่ ยของกำรให้บริ กำรวิชำกำรตำมงบที่ได้รับจัดสรร

50
ร้อยละ
ร้อยละ

2 กำรจัดกำรควำมรู้ มทร.ล้ำนนำ (KM)

3 จัดทำวำรสำรบริ กำรวิชำกำรรับใช้สงั คม

85
85

23,000,000

โครงการ/กิจกรรม
งบเงินอุดหนุน
1
โครงกำรพัฒนำ Project Manager

โครงกำร/กิจกรรม

บำท
เป้าหมาย

งบประมาณ

ต้ นทุน
ปริมาณ คุณภาพ เวลา
แผ่ นดิน เงินรายได้

อืน่ ๆ
แผ่ นดิน เงินรายได้
(ระบุ)

ปี 2558
ตค. พย. ธค.
5,500,000

10,000,000

P
A

1,000,000

2,000,000

ผู้รับ
ผิดชอบ
กค.

สค.

กย.

ความสอดคล้องตัวชี้วดั
แผนยุทธศาสตร์ มทร.ล้านนา

ปี พ.ศ. 2557 -2561

1,500,000

450,000

สถำบันถ่ำยทอดเทคโนยีสู่ชุมชน

34

85

500,000

สถำบันถ่ำยทอดเทคโนยีสู่ชุมชน

6

85

85

480,000

สถำบันถ่ำยทอดเทคโนยีสู่ชุมชน

36

85

85

100,000

สถำบันถ่ำยทอดเทคโนยีสู่
ชุมชน

36

85

85

300,000

สถำบันถ่ำยทอดเทคโนยีสู่
ชุมชน

36

85

85

2,000,000

สถำบันถ่ำยทอดเทคโนยีสู่
ชุมชน

27,28,29,35

85

85

190,000

สถำบันถ่ำยทอดเทคโนยีสู่
ชุมชน

37

85

85

3,750,000

สถำบันถ่ำยทอดเทคโนยีสู่
ชุมชน

9,27,28

85

85

85

P
A
P
A

4 เวทียกย่องนักบริ กำรวิชำกำร
P
A
5 จัดนิทรรศกำรและเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
P
A
6 โครงกำรเรี ยนรู ้ในชุมชนเพื่อเพิ่มศักยภำพบุคลำกร มทร.ล้ำนนำ
(ฝังตัว)

มค.

ระยะเวลาดาเนินงาน
ปี 2559
กพ. มีค. เมย. พค. มิย.

P
A

7 พัฒนำระบบงำนบริ กำรวิชำกำรของ มทร.ล้ำนนำ
P
A
8 โครงกำรยกระดับคุณภำพชีวิตของหมูบ่ ำ้ น ชุมชน แบบมีส่วนร่ วม
P
A

หน ้าที่ 4 จาก 30
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โครงการ/กิจกรรม
9 งำนบริ กำรวิชำกำรสู่ภำคอุตสำหกรรม สถำนประกอบกำร SME

เป้าหมาย

งบประมาณ

ต้ นทุน
ปริมาณ คุณภาพ เวลา
แผ่ นดิน เงินรายได้

อืน่ ๆ
แผ่ นดิน เงินรายได้
(ระบุ)

ปี 2558
ตค. พย. ธค.

มค.

ระยะเวลาดาเนินงาน
ปี 2559
กพ. มีค. เมย. พค. มิย.

ผู้รับ
ผิดชอบ
กค.

สค.

กย.

85

50,000

สถำบันถ่ำยทอดเทคโนยีสู่
ชุมชน

85

85

1,100,000

สถำบันถ่ำยทอดเทคโนยีสู่
ชุมชน

40

85

85

1,080,000

สถำบันถ่ำยทอดเทคโนยีสู่
ชุมชน

33

P
A
11 โครงกำรส่ งเสริ มกำรจัดกำรศึกษำนอกระบบ กำรเรี ยนรู้ตลอดชีวิต
P
ธนำคำรอำชีพเพื่อปวงชน
A
งบรายจ่ายอืน่
1 โครงกำรปฏิบตั ิกำรซ่อมบำรุ งและกำรวำงแผนซ่อมบำรุ งเคลื่อนที่
โครงกำรหลวง
- โครงกำรซ่อมบำรุ งเชิงป้ องกันและวำงแผนกำรซ่อมบำรุ ง
เคลื่อนที่(PM)
P
A
2 โครงกำรสนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิโครงกำรหลวงและโรงงำน
แปรรู ป
- โครงกำรสนับสนุนกิจกรรมโครงกำรหลวงและโรงงำนหลวง
อำหำรสำเร็ จรู ป
P
A
3 โครงกำรสนองงำนอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ
P
A
4 โครงกำรโครงกำรถ่ำยทอดผลงำนวิจยั สู่ภำคประชำชนด้ำน
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
- โครงกำรสัมนำวิชำกำร "กำรยกระดับคุณภำพชีวิตและภูมิ
ปั ญญำท้องถิ่นอำเซี ยน" ครั้งที่ 2
-โครงกำรยกระดับคุณภำพชีวิตของหมูบ่ ำ้ น ชุมชนแบบมีส่วน
ร่ วม
- โครงกำรศูนย์เรี ยนรู้โรงงำนต้นแบบ
P
A
5 โครงกำรควำมร่ วมมือทำงวิชำกำรคณะสัตวแพทย์ศำสตร์
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยกับมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล
ล้ำนนำ วิทยำเขตน่ำน เพื่อพัฒนำกำรผลิตบัณฑิต สำขำสัตว
แพทย์ศำสตร์ และถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรผลิตปศุสตั ว์ ณ จังหวัด
น่ำน
P
A

66

ปี พ.ศ. 2557 -2561
9,27,28

85

P
A
10 โครงกำรศูนย์เรี ยนรู้โรงงำนต้นแบบ

ความสอดคล้องตัวชี้วดั
แผนยุทธศาสตร์ มทร.ล้านนา

13,000,000

7,800,000

1,300,000

3,250,000

650,000

85

85

2,000,000

สถำบันถ่ำยทอดเทคโนยีสู่
ชุมชน

40

85

85

2,000,000

สถำบันถ่ำยทอดเทคโนยีสู่
ชุมชน

40

85

85

2,000,000

สถำบันถ่ำยทอดเทคโนยีสู่
ชุมชน

40

85

85

2,000,000

สถำบันถ่ำยทอดเทคโนยีสู่
ชุมชน

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

85

85

5,000,000

มทร.ล้ำนนำ น่ำน

1,9

หน ้าที่ 5 จาก 30

แผนปฏิบัติการประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2559
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ผลผลิต : ผู้สาเร็จการศึกษาด้ านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ตัวชีว้ ดั ระดับผลผลิต
เชิ งปริมาณ :
- จำนวนผูส้ ำเร็ จกำรศึกษำ
3,500
คน
- จำนวนนักศึกษำที่เข้ำใหม่
5,200
คน
- จำนวนนักศึกษำที่คงอยู่
16,500
คน
เชิ งคุณภาพ :
- ผูส้ ำเร็ จกำรศึกษำจบกำรศึกษำตำมมำตรฐำนหลักสูตร
ร้อยละ 95
เชิ งเวลา :
- ผูส้ ำเร็ จกำรศึกษำที่จบกำรศึกษำตำมหลักสูตรภำยในระยะเวลำที่กำหนด
ร้อยละ 80
เชิ งต้ นทุน :
- ค่ำใช้จ่ำยกำรผลิตตำมงบประมำณที่ได้รับจัดสรร
1,507,959,200

บำท

เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม
งบบุคลากร
งบดาเนินการ
- ค่ำตอบแทน
1 ค่ำตอบแทนผูป้ ฏิบตั ิงำนให้รำชกำร
2 เงินตอบแทนผูบ้ ริ หำรมหำวิทยำลัยที่เกษียณอำยุรำชกำร
3 เงินประจำตำแหน่งผูบ้ ริ หำรมีวำระ ( 2 เท่ำ)
4 ค่ำตอบแทนพิเศษข้ำรำชกำรที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น
5 ค่ำตอบแทนพิเศษลูกจ้ำงประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น
6 เงินตอบแทนเหมำจ่ำยจัดหำรถยนต์ประจำตำแหน่ง
7 ค่ำตอบแทน/ค่ำตอบแทนอำจำรย์พิเศษ
8 ค่ำตำแหน่งทำงบริ หำร
9 ค่ำรถประจำตำแหน่ง
10 เงินประจำตำแหน่ง
11 เงินประจำตำแหน่งเพิ่มเติม
12 ส่วนเพิ่ม/เงินเดือน

ปริมาณ คุณภาพ

เวลา

งบประมาณ
ต้ นทุน
แผ่ นดิน เงินรายได้

แผ่ นดิน
334,153,800

P
A
P
A
P
A
P
A
P
A
P
A
P
A
P
A
P
A
P
A
P
A
P
A

ระยะเวลาดาเนินงาน(แผ่ นดิน)

เงินรายได้
88,079,740

152,447,800

153,213,267

44,839,122

35,288,325

อืน่ ๆ

ปี 2558

(ระบุ)

ตค.
0
0

พย.

ธค.
83,538,500
57,520,900

ผู้รับ

ปี 2559
มค.

กพ.

มีค.

เมย.

พค.

ผิดชอบ
มิย.

กค.

สค.

กย.

83,538,500

83,538,500

83,538,300

มทร.ล้ำนนำ

44,001,900

28,931,800

21,993,200

มทร.ล้ำนนำ

21,024,000

มทร.ล้ำนนำ

600,000

มทร.ล้ำนนำ

18,388,800

มทร.ล้ำนนำ

1,277,754

มทร.ล้ำนนำ

118,968

มทร.ล้ำนนำ

3,429,600

มทร.ล้ำนนำ
17,788,325

มทร.ล้ำนนำ

1,569,600

มทร.ล้ำนนำ

609,600

มทร.ล้ำนนำ

1,569,600

มทร.ล้ำนนำ

4,696,000

มทร.ล้ำนนำ

9,055,200

มทร.ล้ำนนำ

หน ้าที่ 6 จาก 30

ความสอดคล้องตัวชี้วดั
แผนยุทธศาสตร์ มทร.ล้ านนา
ปี พ.ศ. 2557 -2561

67

เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม
- ค่ำใช้สอย
1 ค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำเช่ำที่พกั และค่ำพำหนะ
2 ค่ำจ้ำงเหมำบริ กำร
3 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
4 สมทบกองทุนมหำวิทยำลัย
5 ค่ำซ่อมแซมครุ ภณ
ั ฑ์
6 ค่ำซ่อมแซมยำนพำหนะและขนส่ง
7 ค่ำใช้สอย
8 จ้ำงเหมำพนักงำนขับรถ
9 พรบ.ประกันภัย
- ค่ำวัสดุ
1 วัสดุสำนักงำน
2 วัสดุกำรศึกษำ
3 วัสดุหนังสื อ วำรสำร และตำรำ
4 วัสดุเชื้ อเพลิงและหล่อลื่น
- ค่ำสำธำรณูปโภค
1 ค่ำโทรศัพท์
2 ค่าไฟฟ้ารวม
ค่ำไฟฟ้ ำเชี ยงรำย
ค่ำไฟฟ้ ำตำก
ค่ำไฟฟ้ ำน่ำน
ค่ำไฟฟ้ ำพิษณุโลก

68

ปริมาณ คุณภาพ

เวลา

งบประมาณ
ต้ นทุน
แผ่ นดิน เงินรายได้

แผ่ นดิน
46,542,661

P
A
P
A
P
A
P
A
P
A
P
A
P
A
P
A
P
A

P
A
P
A
P
A
P
A
P
A
P
A

เงินรายได้

(ระบุ)

ปี 2558
ตค.

พย.

ผู้รับ

ปี 2559
ธค.

มค.

กพ.

มีค.

เมย.

พค.

ผิดชอบ
มิย.

กค.

สค.

กย.

28,281,573

7,319,500

มทร.ล้ำนนำ

38,722,521

มทร.ล้ำนนำ

500,640

34,121,617

P
A
P
A
P
A
P
A

ระยะเวลาดาเนินงาน(แผ่ นดิน)
อืน่ ๆ

4,040,490

มทร.ล้ำนนำ

1,381,081

มทร.ล้ำนนำ

4,100,000

มทร.ล้ำนนำ

90,000

มทร.ล้ำนนำ

18,179,215

มทร.ล้ำนนำ

300,000

มทร.ล้ำนนำ

190,850

มทร.ล้ำนนำ

43,709,969

มทร.ล้ำนนำ

2,943,217
23,384,400

41,689,969

มทร.ล้ำนนำ
มทร.ล้ำนนำ

7,794,000
2,020,000

มทร.ล้ำนนำ

26,944,400

45,933,400

572,500

602,500

มทร.ล้ำนนำ

19,537,600

22,688,600

มทร.ล้ำนนำ

1,762,100

1,456,100

มทร.ล้ำนนำเชี ยงรำย

3,474,000

4,016,700

มทร.ล้ำนนำตำก

1,378,800

829,800

มทร.ล้ำนนำน่ำน

1,735,400

1,014,800

มทร.ล้ำนนำพิษณุโลก

หน ้าที่ 7 จาก 30

ความสอดคล้องตัวชี้วดั
แผนยุทธศาสตร์ มทร.ล้ านนา
ปี พ.ศ. 2557 -2561

เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม
ค่ำไฟฟ้ ำลำปำง
ค่ำไฟฟ้ ำ สวก.
ค่ำไฟฟ้ ำส่วนกลำง
ค่าบริหารจัดการพลังงานรวม
ค่ำบริ หำรจัดกำรพลังงำนเชี ยงรำย
ค่ำบริ หำรจัดกำรพลังงำนตำก
ค่ำบริ หำรจัดกำรพลังงำนเชี ยงน่ำน
ค่ำบริ หำรจัดกำรพลังงำนพิษณุโลก
ค่ำบริ หำรจัดกำรพลังงำนลำปำง
ค่ำบริ หำรจัดกำรพลังงำนส่วนกลำง
3 ค่ำน้ ำประปำ
4 ค่ำเช่ำวงจรเชื่ อมต่อโครงข่ำยระบบสื่ อสำรเทคโนโลยี
สำรสนเทศและอินเตอร์เนต

ปริมาณ คุณภาพ

P
A
P
A
P
A
P
A
P
A
P
A
P
A
P
A
P
A
P
A
P
A
P

A
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
1 ครุ ภณ
ั ฑ์หอ้ งปฏิบตั ิกำรชี ววิทยำและพันธุศำสตร์ ตำบลช้ำงเผือก P
อำเภอเมือง จังหวัดเชี ยงใหม่ 1 ชุด
A
2 ครุ ภณ
ั ฑ์ประกอบอำคำรเรี ยนรวมวิศวกรรมศำสตร์ ตำบล
P
ช้ำงเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชี ยงใหม่ 1 ชุด
A
ั ฑ์หอ้ งปฏิบตั ิกำรศูนย์ทดสอบวัสดุ ตำบลช้ำงเผือก อำเภอ P
3 ครุ ภณ
เมือง จังหวัดเชี ยงใหม่ 1 ชุด
A
4 ชุ ดเครื่ องเชื่ อมแขนกลอัตโนมัติ ตำบลช้ำงเผือก อำเภอเมือง
P
จังหวัดเชี ยงใหม่ 1 ชุด
A
ั ฑ์หอ้ งปฏิบตั ิกำรพลศำสตร์ ตำบลไม้งำม อำเภอเมือง
5 ครุ ภณ
P
จังหวัดตำก 1 ชุด
A

เวลา

งบประมาณ
ต้ นทุน
แผ่ นดิน เงินรายได้

แผ่ นดิน

ระยะเวลาดาเนินงาน(แผ่ นดิน)

เงินรายได้

อืน่ ๆ

ปี 2558

(ระบุ)

ตค.

พย.

ผู้รับ

ปี 2559
ธค.

มค.

กพ.

มีค.

เมย.

พค.

ผิดชอบ
มิย.

กค.

สค.

กย.

1,780,100

779,900

มทร.ล้ำนนำลำปำง

862,900

1,410,900

สวก.

8,544,300

13,180,400

มทร.ล้ำนนำ ส่วนกลำง

14,148,000

มทร.ล้ำนนำ ส่วนกลำง

1,262,000

มทร.ล้ำนนำ ส่วนกลำง

2,342,000

มทร.ล้ำนนำ ส่วนกลำง

1,297,000

มทร.ล้ำนนำ ส่วนกลำง

1,662,000

มทร.ล้ำนนำ ส่วนกลำง

1,966,000

มทร.ล้ำนนำ ส่วนกลำง

5,619,000

มทร.ล้ำนนำ ส่วนกลำง

634,300

1,634,300

มทร.ล้ำนนำ

6,200,000

6,860,000

สำนักวิทยบริ กำรฯ

492,116,200

42,503,000

0

164,628,900

49,193,000

10,220,000

0

49,193,000

143,491,400

99,332,000

ความสอดคล้องตัวชี้วดั
แผนยุทธศาสตร์ มทร.ล้ านนา
ปี พ.ศ. 2557 -2561

84,663,900

500,000

คณะวิทยำศำสตร์ ฯ
20,000,000

กองพัฒนำอำคำรสถำนที่
1,903,000
คณะวิศวกรรมศำสตร์
1,800,000
คณะวิศวกรรมศำสตร์
1,500,000
คณะวิศวกรรมศำสตร์
หน ้าที่ 8 จาก 30

69

เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม
ั ฑ์หอ้ งปฏิบตั ิกำรทดสอบควำมเสี ยหำยของวัสดุ ตำบลไม้ P
6 ครุ ภณ
งำม อำเภอเมือง จังหวัดตำก 1 ชุด
A
ั ฑ์หอ้ งปฏิบตั ิกำรเทคโนโลยีเครื่ องมือกลอัตโนมัติ ตำบล P
7 ครุ ภณ
ทรำยขำว อำเภอพำน จังหวัดเชี ยงรำย 1 ชุด
A
ั ฑ์หอ้ งปฏิบตั ิกำรเซ็นเซอร์และทรำนสดิวส์เซอร์ ตำบล P
8 ครุ ภณ
ทรำยขำว อำเภอพำน จังหวัดเชี ยงรำย 1 ชุด
A
ั ฑ์หอ้ งปฏิบตั ิกำรฟิ สิ กส์พ้นื ฐำน ตำบลช้ำงเผือก อำเภอ P
9 ครุ ภณ
เมือง จังหวัดเชี ยงใหม่ 1 ชุด
A
ั ฑ์หอ้ งปฏิบตั ิกำรถ่ำยภำพนิ่งตำบลช้ำงเผือก อำเภอเมือง P
10 ครุ ภณ
จังหวัดเชี ยงใหม่ 1 ชุด
A
ั ฑ์หอ้ งปฏิบตั ิกำรวิศวเกษตรและอำหำร ตำบลพิชยั อำเภอ P
11 ครุ ภณ
เมือง จังหวัดลำปำง 1 ชุด
A
ั ฑ์ มทร.ล้ำนนำ
12 โครงกำรจัดซื้อครุ ภณ
P
A
ั ฑ์ มทร.ล้ำนนำ
13 โครงกำรจัดซื้อครุ ภณ
P
A
ั ฑ์ มทร.ล้ำนนำ
14 โครงกำรจัดซื้อครุ ภณ
P
A
ั ฑ์ มทร.ล้ำนนำ
15 โครงกำรจัดซื้อครุ ภณ
P
A
ั ฑ์ มทร.ล้ำนนำ
16 โครงกำรจัดซื้อครุ ภณ
P
A
ั ฑ์ มทร.ล้ำนนำ
17 โครงกำรจัดซื้อครุ ภณ
P
A
ั ฑ์ มทร.ล้ำนนำ
18 โครงกำรจัดซื้อครุ ภณ
P
A
ั ฑ์ มทร.ล้ำนนำ
19 โครงกำรจัดซื้อครุ ภณ
P
A
ั ฑ์ มทร.ล้ำนนำ
20 โครงกำรจัดซื้อครุ ภณ
P
A
ั ฑ์ มทร.ล้ำนนำ
21 โครงกำรจัดซื้อครุ ภณ
P
A
ั ฑ์ มทร.ล้ำนนำ
22 โครงกำรจัดซื้อครุ ภณ
P
A
ั ฑ์งำนฟำร์ม โคนมทดแทน
23 ครุ ภณ
P
A
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ปริมาณ คุณภาพ

เวลา

งบประมาณ
ต้ นทุน
แผ่ นดิน เงินรายได้

แผ่ นดิน

ระยะเวลาดาเนินงาน(แผ่ นดิน)

เงินรายได้

อืน่ ๆ
(ระบุ)

ปี 2558
ตค.

พย.

ผู้รับ

ปี 2559
ธค.

มค.

กพ.

มีค.

เมย.

พค.

ผิดชอบ
มิย.

กค.

สค.

กย.

2,000,000
คณะวิศวกรรมศำสตร์
5,000,000
คณะวิศวกรรมศำสตร์
2,000,000
คณะวิศวกรรมศำสตร์
7,990,000
คณะวิทยำศำสตร์ ฯ
1,500,000
คณะศิลปกรรมฯ
5,000,000
คณะวิศวกรรมศำสตร์
1,000,000

มทร.ล้ำนนำเชี ยงรำย

1,000,000

มทร.ล้ำนนำตำก

1,000,000

มทร.ล้ำนนำน่ำน

1,000,000

มทร.ล้ำนนำพิษณุโลก

1,000,000

มทร.ล้ำนนำลำปำง

1,000,000

คณะบริ หำรธุรกิจฯ

1,000,000

คณะวิศวกรรมศำสตร์

1,000,000

คณะวิทยำศำสตร์ ฯ

1,000,000

คณะศิลปกรรมฯ

500,000

วิทยำลัยฯ

500,000

มทร.ล้ำนนำ ส่วนกลำง

220,000

ลำปำง

หน ้าที่ 9 จาก 30

ความสอดคล้องตัวชี้วดั
แผนยุทธศาสตร์ มทร.ล้ านนา
ปี พ.ศ. 2557 -2561

เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม
ที่ดินและสิ่ งก่อสร้ าง
สิ่ งก่อสร้ างไม่ ผูกพัน 1 ปี
1 ปรับปรุ งห้องน้ ำและภูมิทศั น์ ตำบลไม้งำม อำเภอเมือง จังหวัด P
ตำก 1 รำยกำร
A
2 ปรับปรุ งห้องน้ ำและภูมิทศั น์ ตำบลทรำยขำว อำเภอพำน
P
จังหวัดเชี ยงรำย 1 รำยกำร
A
3 ปรับปรุ งถนนภำยในมหำวิทยำลัย ตำบลพิชยั อำเภอเมือง
P
จังหวัดลำปำง 1 รำยกำร
A
4 ปรับปรุ งถนนภำยในมหำวิทยำลัย ตำบลบ้ำนกร่ ำง อำเภอเมือง P
จังหวัดพิษณุโลก 1 รำยกำร
A
5 ปรับปรุ งรั้วมหำวิทยำลัย ตำบลทรำยขำว อำเภอพำน จังหวัด
P
เชี ยงรำย 1 รำยกำร
A
สิ่ งก่อสร้ างผูกพันใหม่
1 อำคำรปฏิบตั ิกำรควำมเชี่ ยวชำญเกษตรปลอดภัย ตำบลบ้ำน
P
กร่ ำง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 1 หลัง
A
2 อำคำรเรี ยนและปฏิบตั ิกำรเกษตรชี วภำพ ตำบลฝำยแก้ว
P
อำเภอภูเพียง จังหวัดน่ำน 1 หลัง
A
ี
อำคำรเอนกประสงค์
แ
ละศู
น
ย์
ก
ฬ
ำ
ต
ำบลไม้
ง
ำม
อ
ำเภอเมื
อ
ง
3
P
จังหวัดตำก 1 รำยกำร
A
4 สนำมกีฬำและศูนย์พฒั นำสุขภำพ ตำบลป่ ำป้ อง อำเภอดอย
P
สะเก็ด จังหวัดเชี ยงใหม่ 1 รำยกำร
A
5 ปรับปรุ งห้องปฏิบตั ิกำรอำหำร
P
A
6 ปรับปรุ งห้องกำรพิมพ์
P
A
7 ปรับปรุ งห้องกองคลัง
P
A
8 ปรับปรุ งกองพัฒนำนักศึกษำ
P
A
9 ปรับปรุ งสำนักงำนทรัพย์สินและสิ ทธิประโยชน์เป็ นศูนย์
P
วัฒนธรรม
A

ปริมาณ คุณภาพ

เวลา

งบประมาณ
ต้ นทุน
แผ่ นดิน เงินรายได้

แผ่ นดิน

442,923,200
56,031,000
6,881,000

ระยะเวลาดาเนินงาน(แผ่ นดิน)

เงินรายได้

32,283,000

อืน่ ๆ

ปี 2558

(ระบุ)

0

พย.

ธค.

115,435,900

มค.

กพ.

มีค.

143,491,400

เมย.

พค.

ผิดชอบ
มิย.

99,332,000

กค.

สค.

กย.

ความสอดคล้องตัวชี้วดั
แผนยุทธศาสตร์ มทร.ล้ านนา
ปี พ.ศ. 2557 -2561

84,663,900
มทร.ล้ำนนำ ตำก

6,881,000

มทร.ล้ำนนำ เชี ยงรำย

14,745,000

มทร.ล้ำนนำ ลำปำง

12,779,000

มทร.ล้ำนนำ พิษณุโลก

14,745,000

มทร.ล้ำนนำ เชี ยงรำย

67,237,200
14,941,600

มทร.ล้ำนนำ พิษณุโลก

14,941,600

มทร.ล้ำนนำ น่ำน

14,941,600

22,412,400

ตค.

ผู้รับ

ปี 2559

มทร.ล้ำนนำ ตำก

5,898,000

มทร.ล้ำนนำ ส่วนกลำง

1,885,000

มทร.ล้ำนนำ ส่วนกลำง

500,000

มทร.ล้ำนนำ ส่วนกลำง

450,000

มทร.ล้ำนนำ ส่วนกลำง

1,000,000

มทร.ล้ำนนำ ส่วนกลำง

600,000

มทร.ล้ำนนำ ส่วนกลำง

หน ้าที่ 10 จาก 30

71

เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม
10 โครงกำรพัฒนำสภำพแวดล้อมกำรเรี ยนกำรสอน
11 ปรับปรุ งโรงอำหำร
12 ปรับปรุ งห้องประชุม 2
13 ปรับปรุ งโรงอำหำรดอยสะเก็ด
14 ขุดลอกคูน้ ำเวียงเจ็ดริ น
15 ปรับปรุ งอำคำรวิทยบริ กำร
16 โครงกำรปรับปรุ งสิ่ งก่อสร้ำง มทร.ล้ำนนำ รำยกำรละไม่เกิน
500.000บำท
17 โครงกำรปรับปรุ งสิ่ งก่อสร้ำง มทร.ล้ำนนำ รำยกำรละไม่เกิน
500.000บำท
18 โครงกำรปรับปรุ งสิ่ งก่อสร้ำง มทร.ล้ำนนำ รำยกำรละไม่เกิน
500.000บำท
19 โครงกำรปรับปรุ งสิ่ งก่อสร้ำง มทร.ล้ำนนำ รำยกำรละไม่เกิน
500.000บำท
20 โครงกำรปรับปรุ งสิ่ งก่อสร้ำง มทร.ล้ำนนำ รำยกำรละไม่เกิน
500.000บำท
21 โครงกำรปรับปรุ งสิ่ งก่อสร้ำง มทร.ล้ำนนำ รำยกำรละไม่เกิน
500.000บำท
22 โครงกำรปรับปรุ งสิ่ งก่อสร้ำง มทร.ล้ำนนำ รำยกำรละไม่เกิน
500.000บำท
23 โครงกำรปรับปรุ งสิ่ งก่อสร้ำง มทร.ล้ำนนำ รำยกำรละไม่เกิน
500.000บำท
24 โครงกำรปรับปรุ งสิ่ งก่อสร้ำง มทร.ล้ำนนำ รำยกำรละไม่เกิน
500.000บำท
25 โครงกำรปรับปรุ งสิ่ งก่อสร้ำง มทร.ล้ำนนำ รำยกำรละไม่เกิน
500.000บำท

ปริมาณ คุณภาพ

P
A
P
A
P
A
P
A
P
A
P
A
P
A
P
A
P
A
P
A
P
A
P
A
P
A
P
A
P
A
P
A
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เวลา

งบประมาณ
ต้ นทุน
แผ่ นดิน เงินรายได้

แผ่ นดิน

ระยะเวลาดาเนินงาน(แผ่ นดิน)

เงินรายได้

อืน่ ๆ
(ระบุ)

ปี 2558
ตค.

พย.

ผู้รับ

ปี 2559
ธค.

มค.

กพ.

มีค.

เมย.

พค.

ผิดชอบ
มิย.

กค.

สค.

กย.

2,360,000

มทร.ล้ำนนำ ส่วนกลำง

1,800,000

มทร.ล้ำนนำ ส่วนกลำง

300,000

มทร.ล้ำนนำ ส่วนกลำง

1,000,000

มทร.ล้ำนนำ ส่วนกลำง

490,000

มทร.ล้ำนนำ ส่วนกลำง

1,500,000

มทร.ล้ำนนำ ส่วนกลำง

2,000,000

มทร.ล้ำนนำเชี ยงรำย

2,000,000

มทร.ล้ำนนำตำก

2,000,000

มทร.ล้ำนนำน่ำน

2,000,000

มทร.ล้ำนนำพิษณุโลก

2,000,000

มทร.ล้ำนนำลำปำง

1,000,000

คณะบริ หำรธุรกิจฯ

1,000,000

คณะวิศวกรรมศำสตร์

1,000,000

คณะวิทยำศำสตร์ ฯ

1,000,000

คณะศิลปกรรมฯ

500,000

วิทยำลัยฯ

หน ้าที่ 11 จาก 30

ความสอดคล้องตัวชี้วดั
แผนยุทธศาสตร์ มทร.ล้ านนา
ปี พ.ศ. 2557 -2561

เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม
สิ่ งก่อสร้ างผูกพันเดิม
ั ฑ์ และอำคำร
1 อำคำรเรี ยนรวมและปฏิบตั ิกำรพร้อมครุ ภณ
ประกอบ 1 รำยกำร
2 อำคำรเรี ยนรวมคณะวิศวกรรมศำสตร์ 1 หลัง
3

ปริมาณ คุณภาพ

เวลา

งบประมาณ
ต้ นทุน
แผ่ นดิน เงินรายได้

แผ่ นดิน

ระยะเวลาดาเนินงาน(แผ่ นดิน)

เงินรายได้

อืน่ ๆ

ปี 2558

(ระบุ)

ตค.

พย.

ผู้รับ

ปี 2559
ธค.

มค.

กพ.

มีค.

เมย.

พค.

ผิดชอบ
มิย.

กค.

สค.

กย.

319,655,000
P

มทร.ล้ำนนำเชี ยงรำย

99,826,900
A
P
A
P

มทร.ล้ำนนำ ส่วนกลำง

71,244,400
52,000,000

อำคำรเรี ยนรวมและปฏิบตั ิกำรพื้นฐำน และอำคำรประกอบ
ตำบลป่ ำป้ อง อำเภอดอยสะเก็ต จังหวัดเชี ยงใหม่ 1 รำยกำร
4 อำคำรเรี ยนรวมและศูนย์พฒั นำเทคโนโลยีเพื่ออนุรักษ์ภูมิ
ปัญญำล้ำนนำพร้อมอำคำรประกอบ 1 รำยกำร
5 อำคำรเรี ยนรวมและปฏิบตั ิกำรวิศวกรรมไฟฟ้ ำ 1 หลัง
งบเงินอุดหนุน
1 เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนำบุคลำกรระดับปริ ญญำโท-เอก
ในและต่ำงประเทศ
2 โครงกำรทุนพระเทพฯ (วิเทศ 58-62)
3 เงินอุดหนุนเป็ นค่ำใช้จ่ำยบุคลำกร
งบรายจ่ ายอืน่
- ค่าใช้ จ่ายพัฒนาการจัดการศึกษา
1 โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
- กิจกรรมพัฒนำศักยภำพด้ำนภำษำ
4 โครงกำรเข้ำสู่ตำแหน่งทำงวิชำกำรของสำยวิชำกำร และสำย
สนับสนุน (ผศ.รศ.และ ศ. ชำนำญกำร ชำนำญกำรพิเศษ เฃี่ยว
ชำญ และเชี่ ยวชำญพิเศษ)
- กองทุนกำรพัฒนำตำแหน่งทำงวิชำกำร
- โครงกำรเข้ำสู่ตำแหน่งทำงวิชำกำร สำยวิชำกำร
- โครงกำรเข้ำสู่ตำแหน่งทำงวิชำกำร สำยสนับสนุน
5 โครงกำรแข่งขันควำมเป็ นเลิศทำงวิชำกำร
จัดทำวำรสำร มทร.ล้ำนนำ
6 โครงกำรสัมนำเชิ งปฏิบตั ิกำรพัฒนำกำรใช้งำนไฟฟ้ ำแรงสูง
พลำสม่ำและนำโนบับเบิลเพื่อกำรเกษตร

ความสอดคล้องตัวชี้วดั
แผนยุทธศาสตร์ มทร.ล้ านนา
ปี พ.ศ. 2557 -2561

มทร.ล้ำนนำ ส่วนกลำง
A
P

75,583,700

A
P
A

มทร.ล้ำนนำ ส่วนกลำง
มทร.ล้ำนนำ ส่วนกลำง

21,000,000
345,264,300
26,000,000

P
A
P
A
P
A

3,709,000

0

3,500,000

กองบริ หำรงำนบุคคล

209,000

วิเทศสัมพันธ์

P
P

1

A
P

1

8,000,000

43

กองคลัง

319,264,300
183,977,100
27,663,200
5,000,000

43

0
43,751,400

0

110,386,400

18,397,800

45,994,300

9,198,600
1- 6, 51,58,59

มทร.ล้ำนนำ

42,44
มทร.ล้ำนนำ

A
P
A
P
A
P

1

358,450

มทร.ล้ำนนำ

1

83,750

มทร.ล้ำนนำ

1

200,000

3,36

36

มทร.ล้ำนนำ

A
หน ้าที่ 12 จาก 30

73

เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม
7 โครงกำรตลำดนัดนักศึกษำ
8 โครงกำรควำมร่ วมมือด้ำนกำรผลิตตัวป้ อนร่ วมกับ
สถำบันกำรศึกษำ มัธยม อำชี วะ(co-op)
9 โครงกำรพัฒนำอำจำรย์ผสู้ อน
-กำรพัฒนำผูส้ อน (EP)
10 โครงกำรเตรี ยมควำมพร้อมพื้นฐำนวิชำกำร GEN ED และ
วิชำชี พพื้นฐำน
- โครงกำรพัฒนำทักษะพื้นฐำน ( stem )

ปริมาณ คุณภาพ

P
A
P

แผ่ นดิน เงินรายได้

แผ่ นดิน

1

21,000

1

2,000,000

A
P

1

5,000,000

A
P

1

2,000,000

A
11 โครงกำรพัฒนำหลักสูตรเพื่อกำรผลิตบัณฑิตนักปฏิบตั ิ
P
มำตรฐำนสมรรถนะวิชำชี พร่ วมกับสถำนประกอบกำรใน
รู ปแบบ MODULAR System ,PBL ,WIL ตำมกรอบ TQF และ
มำตรฐำนสภำวิชำชี พ
- โครงกำรพัฒนำหลักสูตร
- โครงกำรพัฒนำหลักสูตร MODULAR System (EP)
A
- โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์ การพัฒนา P
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ด้ านวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี
- ครุ ภนั ฑ์
91,313,900 บำท
- ทุนกำรศึกษำ 30,000,000 บำท
12 - ฝังตัวทักษะวิชำชี พ 30,000,000 บำท
A
โครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวง
P
- โครงกำรสนับสนุนงำนศูนย์พฒั นำโครงกำรหลวง
13
A
14 กิจกรรมนักศึกษำ (กพน.)
P
A
15 กิจกรรมนักศึกษำ และกีฬำ
P
A
16 กิจกรรมนักศึกษำ และกีฬำ
P
A
17 กิจกรรมนักศึกษำ และกีฬำ
P
A
18 กิจกรรมนักศึกษำ และกีฬำ
P
A
19 กิจกรรมนักศึกษำ และกีฬำ
P
A

74

เวลา

งบประมาณ
ต้ นทุน

ระยะเวลาดาเนินงาน(แผ่ นดิน)

เงินรายได้

อืน่ ๆ
(ระบุ)

ปี 2558
ตค.

พย.

ผู้รับ

ปี 2559
ธค.

มค.

กพ.

มีค.

เมย.

พค.

มิย.

กค.

สค.

ผิดชอบ

ความสอดคล้องตัวชี้วดั
แผนยุทธศาสตร์ มทร.ล้ านนา
ปี พ.ศ. 2557 -2561

มทร.ล้ำนนำ

3,36

กย.

มทร.ล้ำนนำ

มทร.ล้ำนนำ

5,52,53

45

5
มทร.ล้ำนนำ

1

5,000,000

1
มทร.ล้ำนนำ

151,313,900
มทร.ล้ำนนำ

5,000,000

สถำบันถ่ำยทอดเทคโนยีสู่
ชุ มชน
11,371,500

มทร.ล้ำนนำ

16,200

สวก.

436,200

คณะบริ หำรธุรกิจฯ

2,431,800

คณะวิศวกรรมศำสตร์

889,800

คณะศิลปกรรมฯ

302,400

วิทยำลัยฯ

หน ้าที่ 13 จาก 30

9,37- 40

เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม
20 กิจกรรมนักศึกษำ และกีฬำ
21 กิจกรรมนักศึกษำ และกีฬำ
22 กิจกรรมนักศึกษำ และกีฬำ
23 กิจกรรมนักศึกษำ และกีฬำ
24 กิจกรรมนักศึกษำ และกีฬำ
25 กิจกรรมสำรสนเทศและห้องสมุด
26 โครงกำรนำเสนอผลงำนทำงวิชำกำร
27 โครงกำรนำเสนอผลงำนทำงวิชำกำร
28 โครงกำรนำเสนอผลงำนทำงวิชำกำร

ปริมาณ คุณภาพ

P
A
P
A
P
A
P
A
P
A
P
A
P
A
P
A
P
A

เวลา

งบประมาณ
ต้ นทุน
แผ่ นดิน เงินรายได้

แผ่ นดิน

ระยะเวลาดาเนินงาน(แผ่ นดิน)

เงินรายได้

อืน่ ๆ
(ระบุ)

ปี 2558
ตค.

พย.

ผู้รับ

ปี 2559
ธค.

มค.

กพ.

มีค.

เมย.

พค.

ผิดชอบ
มิย.

กค.

สค.

กย.

789,000

มทร.ล้ำนนำ เชี ยงรำย

1,562,400

มทร.ล้ำนนำ ตำก

660,600

มทร.ล้ำนนำ น่ำน

860,400

มทร.ล้ำนนำ พิษณุโลก

846,000

มทร.ล้ำนนำ ลำปำง

20,785,100

วิทยบริ กำรฯ

1,200,000

คณะวิศวกรรมศำสตร์

1,100,000

คณะวิทยำศำสตร์ ฯ

500,000

คณะศิลปกรรมฯ

หน ้าที่ 14 จาก 30

ความสอดคล้องตัวชี้วดั
แผนยุทธศาสตร์ มทร.ล้ านนา
ปี พ.ศ. 2557 -2561

75

แผนปฏิบัติการประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2559
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ผลผลิต : โครงการเตรียมความพร้ อมสู่ ประชาคมอาเซียน
ตัวชีว้ ดั ระดับผลผลิต
เชิงปริมาณ :
- จำนวนโครงกำร/กิจกรรมที่มีกำรสร้ำงควำมรู ้ในกำรเข้ำสู่ ประชำคมอำเซี ยน
เชิงคุณภาพ :
- ร้อยละของควำมพึงพอใจของผูเ้ ข้ำร่ วมโครงกำรต่อประโยชน์ของกำรเตรี ยมควำมพร้อมสู่ ประชำคมอำเซี ยน
เชิงเวลา :
- จำนวนโครงกำร/กิจกรรมที่มีกำรเผยแพร่ ควำมรู้ดำ้ นกำรเตรี ยมควำมพร้อมสู่ ประชำคมอำเซี ยนภำยในระยะเวลำ 1 ปี
เชิงต้ นทุน :
- ค่ำใช้จ่ำยกำรผลิตตำมงบประมำณที่ได้รับจัดสรร

8

โครงกำร

ร้อยละ

75

2

โครงกำร

8,532,000
เป้าหมาย
ต้ นทุน
ปริมาณ คุณภาพ เวลา
แผ่ นดิน เงินรายได้

โครงการ/กิจกรรม
งบ โครงการเตรียมความพร้ อมสู่ ประชาคมอาเซียน
1 โครงกำรทุนกำรศึกษำเพื่อกำรแลกเปลี่ยนภำษำและวัฒนธรรม P
และกำรฝึ กงำนในต่ำงประเทศ
A
2 โครงกำรพัฒนำกิจกรรมภำยใต้ควำมร่ วมมือทำงวิชำกำร
P
ร่ วมกับมหำวิทยำลัยในประชำคมเศรษฐกิจ อำเซี ยน (AEC)

3 โครงกำรพัฒนำกิจกรรมภำยใต้ควำมร่ วมมือทำงวิชำกำร
ร่ วมกับมหำวิทยำลัยเครื อข่ำยต่ำงประเทศ (นอกอำเซี ยน) ที่มี
กำรจัดกำรศึกษำที่เน้นกำรผลิตบัณฑิตนักปฏิบตั ิ

A
P

บำท

งบประมาณ
แผ่ นดิน

อืน่ ๆ
เงินรายได้
(ระบุ)

8,532,000.00

4,266,000

มค.

ระยะเวลาดาเนินงาน
ปี 2559
กพ. มีค. เมย. พค. มิย.
1,279,800

2,133,000

กค.

สค.

กย.

ผู้รับ
ความสอดคล้ องตัวชี้วดั
ผิดชอบ แผนยุทธศาสตร์ มทร.ล้านนา
ปี พ.ศ. 2557 -2561

853,200

75

2,500,000

วิเทศสัมพันธ์

55,56,57

75

4,500,000

วิเทศสัมพันธ์

55,56,57

75

1,532,000

วิเทศสัมพันธ์

55,56,57

A

76

ปี 2558
ตค. พย. ธค.

หน ้าที่ 15 จาก 30

แผนปฏิบัติการประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2559
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพือ่ สร้ างองค์ ความรู้
ตัวชี้วดั ระดับผลผลิต
เชิงปริมาณ :
- จำนวนโครงกำรวิจยั
เชิงคุณภาพ :
- จำนวนโครงกำรวิจยั เป็ นไปตำมมำตรฐำนที่กำหนด
เชิงเวลา :
- โครงกำรวิจยั ที่แล้วเสร็ จภำยในระยะเวลำที่กำหนด
เชิงต้ นทุน :

20

โครงกำร

20

โครงกำร

ร้อยละ

- ค่ำใช้จ่ำยกำรวิจยั ตำมงบประมำณที่ได้รับจัดสรร

70

20,026,900

โครงการ/กิจกรรม

บำท
เป้าหมาย

งบประมาณ

ต้ นทุน
ปริมาณ คุณภาพ เวลา
แผ่ นดิน เงินรายได้

อื่น ๆ
แผ่ นดิน เงินรายได้
(ระบุ)

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อสร้ างองค์ ความรู้

ปี 2558
ตค. พย. ธค.
11,014,800

มค.

ระยะเวลาดาเนินงาน
ปี 2559
กพ. มีค. เมย. พค. มิย.
2,002,700

4,005,400

กค.

สค.

ผู้รับ
ผิดชอบ

ความสอดคล้องตัวชี้วดั
แผนยุทธศาสตร์ มทร.ล้ านนา
ปี พ.ศ. 2557 -2561
11,12,14, 16 - 21

กย.
3,004,000

P

1

1

70

139,700

สวพ.
มทร.ล้ำนนำ ลำปำง

A
2 โครงกำรวิจยั กลไกกำรนำไฟฟ้ ำในตัวต้ำนทำนและทรำนซิ สเตอร์ชนิดฟิ ลด์ P

1

1

70

356,400

มทร.ล้ำนนำ ตำก

A
P

1

1

70

1,000,000

มทร.ล้ำนนำ น่ำน

A
P

1

1

70

207,400

มทร.ล้ำนนำ ตำก

A
P

1

1

70

125,600

มทร.ล้ำนนำ ตำก

A
6 โครงกำรวิจยั กำรอนุรักษ์พนั ธุ์กรรมพฤกษศำสตร์พ้นื บ้ำนและภูมิปัญญำกำร P

1

1

70

196,000

มทร.ล้ำนนำ น่ำน

1

1

70

228,600

มทร.ล้ำนนำ ตำก

1 โครงกำรวิจยั เครื่ องมือสังเครำะห์ควำมลึกแหล่งน้ ำใต้ดินแบบอัตโนมัติบน

20,026,900

อุปกรณ์เคลื่อนที่

เอฟเฟกต์ที่มีฐำนเป็ นฟิ ล์มกรำฟี นและฟอร์ มบนแม่แบบอนุภำคทองนำโน

3 โครงกำรวิจยั ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพและควำมมัน่ คงทำงด้ำนอำหำร :
ลุ่มน้ ำน่ำน

4 โครงกำรวิจยั กำรศึกษำกำรเสื่ อมสภำพของคอนกรี ตเนื่องจำกไพไรต์
กรณี ศึกษำอำคำรเรี ยน 4 ชั้น โรงเรี ยนเทศบำลเมืองตำก

5 โครงกำรวิจยั กำรพัฒนำศักยภำพกำรบริ หำรจัดกำรต้นทุนผลิตภัณฑ์จำก
ลำนและตำล ของกลุ่มวิสำหกิจชุมชนตำบลตำกออก อำเภอบ้ำนตำก
จังหวัดตำก

ใช้ประโยชน์จำกควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพของพืชสมุนไพรของ ตำบล
ไหล่น่ำน อำเภอเวียงสำ จังหวัดน่ำน

7 โครงกำรวิจยั กำรปรับปรุ งคุณลักษณะทำงกำยภำพของเหง้ำมันสำปะหลัง

A
P

ด้วยกระบวนกำรออกซิ เดทีพทอร์ริแฟกชันในเตำปฏิ กรณ์แบบสกรู

A

หน ้าที่ 16 จาก 30

77

โครงการ/กิจกรรม
8 โครงกำรวิจยั กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ดำ้ นโลจิสติกส์เพือ่ รองรับกำร

เป้าหมาย

งบประมาณ

ต้ นทุน
ปริมาณ คุณภาพ เวลา
แผ่ นดิน เงินรายได้

อื่น ๆ
แผ่ นดิน เงินรายได้
(ระบุ)

ปี 2558
ตค. พย. ธค.

มค.

ระยะเวลาดาเนินงาน
ปี 2559
กพ. มีค. เมย. พค. มิย.

ผู้รับ
ผิดชอบ
กค.

สค.

กย.

1

1

70

311,000

คณะบริ หำรธุรกิจฯ

1

1

70

15,000

คณะบริ หำรธุรกิจฯ

1

1

70

84,000

คณะบริ หำรธุรกิจฯ

A
P

1

1

70

89,200

คณะบริ หำรธุรกิจฯ

A
P

1

1

70

92,400

คณะบริ หำรธุรกิจฯ

A
P

1

1

70

78,700

คณะบริ หำรธุรกิจฯ

A
P

1

1

70

19,800

สถำบันวิจยั เทคโนโลยีเกษตร

1

1

70

232,100

สถำบันวิจยั เทคโนโลยีเกษตร

1

1

70

267,400

คณะศิลปกรรมฯ

A
P

1

1

70

172,800

สถำบันวิจยั เทคโนโลยีเกษตร

A
P

1

1

70

100,900

คณะบริ หำรธุรกิจฯ

A
P

1

1

70

291,000

สถำบันวิจยั เทคโนโลยีเกษตร

A
P

1

1

70

19,800

สถำบันวิจยั เทคโนโลยีเกษตร

A
P

1

1

70

488,200

สถำบันวิจยั เทคโนโลยีเกษตร

A
P

1

1

70

329,600

สถำบันวิจยั เทคโนโลยีเกษตร

P

ลงทุนในโครงสร้ำงพื้นฐำนและกำรเข้ำสู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซี ยนของ
ประเทศไทย

A
P
A
- โครงกำรย่อยที่ 1 รู ปแบบกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวเพือ่ สักกำระพระพุธรุ ป P

9 โครงกำรวิจยั ยุทธศำสตร์กำรจัดกำรท่องเที่ยวเชิงพุทธศำสนำในล้ำนนำ

สำคัญในล้ำนนำ
- โครงกำรย่อยที่ 2 รู ปแบบและกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวเพือ่ สักกำระพระ
ธำตุประจำปี เกิดในล้ำนนำ
- โครงกำรย่อยที่ 3 รู ปแบบและกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวเพือ่ สักกำระพระ
อริ ยสงฆ์ในล้ำนนำ
- โครงกำรย่อยที่ 4 กำรพัฒนำเส้นทำงท่องเที่ยวเชิงพุทธศำสนำในล้ำนนำ
บนโทรศัพท์มือถือที่ใช้ระบบปฏิบตั ิกำร Androids

10 โครงกำรวิจยั กำรวิจยั และพัฒนำว่ำนแสงอำทิตย์เพือ่ ผลิตเป็ นไม้ดอกกำรค้ำ
(แผนงำน)

A
P
A
11 โครงกำรวิจยั กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์เซรำมิกสำหรับอำหำร โดยใช้ดินแม่แตง P
- โครงกำรย่อยที่ 1 กำรพัฒนำพันธุ์วำ่ นแสงอำทิตย์

และเคลือบของแหล่งเตำอินทขิล

12 โครงกำรวิจยั กำรปรับปรุ งพันธุ์สับปะรดเพือ่ กำรบริ โภคผลสดและ
อุตสำหกรรมแปรรู ป

13 โครงกำรวิจยั รู ปแบบและกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ บ้ำนสันลมจอย
ตำบลสุ เทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

14 โครงกำรวิจยั กำรประยุกต์ใช้ระบบกำรผลิตผักเชียงดำและประเมินต้นทุน
กำรผลิตเชียงดำในฟำร์ มต้นแบบ

15 โครงกำรวิจยั กำรสร้ำงมูลค่ำฟักทอง (Cucurbitaspp.) ด้วยกำรพัฒนำสำย
พันธุ์ที่มีน้ ำมันในเมล็ดสู ง และผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอำหำรต้ำนอนุมูลอิสระ
และดัชนีน้ ำตำลต่ำ
- โครงกำรย่อยที่ 1 กำรปรับปรุ งเมล็ดพันธุ์ฟักทองที่เมล็ดมีน้ ำมัน และ
สำรพฤกษเคมีสูง
- โครงกำรย่อยที่ 2 กำรพัฒนำเครื่ องบีบแบบเกลียวอัดสำหรับสกัดน้ ำมัน
จำกเมล็ดฟักทองสำหรับอุตสำหกรรมขนำดเล็กและขนำดย่อม

A

78

หน ้าที่ 17 จาก 30

ความสอดคล้องตัวชี้วดั
แผนยุทธศาสตร์ มทร.ล้ านนา
ปี พ.ศ. 2557 -2561

โครงการ/กิจกรรม
- โครงกำรย่อยที่ 3 นวัตกรรมอำหำรต้ำนอนุมูลอิสระและดัชนีน้ ำตำลต่ำ
จำกฟักทอง (Cucubita spp.) สำยพันธุ์ที่มีน้ ำมันสู ง
- โครงกำรย่อยที่ 4 กำรกระตุน้ กำรเจริ ญเติบโตแบคทีเรี ยลำไส้ของฟักทอง
และกำรนำไปใช้ผลิต อำหำรฟังก์ชนั่

16 โครงกำรวิจยั กำรศึกษำสมบัติเชิงกลในกระบวนกำรชุบแข็งของกำรเชื่อม

เป้าหมาย

งบประมาณ

ต้ นทุน
ปริมาณ คุณภาพ เวลา
แผ่ นดิน เงินรายได้

อื่น ๆ
แผ่ นดิน เงินรายได้
(ระบุ)

ปี 2558
ตค. พย. ธค.

มค.

ระยะเวลาดาเนินงาน
ปี 2559
กพ. มีค. เมย. พค. มิย.

ผู้รับ
ผิดชอบ
กค.

สค.

กย.

P

1

1

70

_

สถำบันวิจยั เทคโนโลยีเกษตร

A
P

1

1

70

261,400

สถำบันวิจยั เทคโนโลยีเกษตร

A
P

1

1

70

282,800

คณะวิศวกรรมฯ

A
P

1

1

70

19,800

สถำบันวิจยั เทคโนโลยีเกษตร

A
P

1

1

70

107,000

สถำบันวิจยั เทคโนโลยีเกษตร

A
P

1

1

70

192,600

สถำบันวิจยั เทคโนโลยีเกษตร

A
P

1

1

70

292,200

สถำบันวิจยั เทคโนโลยีเกษตร

A
P

1

1

70

309,800

สถำบันวิจยั เทคโนโลยีเกษตร

A
P

1

1

70

13,200

สถำบันวิจยั เทคโนโลยีเกษตร

1

1

70

268,200

สถำบันวิจยั เทคโนโลยีเกษตร

1

1

70

148,600

สถำบันวิจยั เทคโนโลยีเกษตร

1

1

70

440,900

สถำบันวิจยั เทคโนโลยีเกษตร

A
P

1

1

70

177,300

สถำบันวิจยั เทคโนโลยีเกษตร

A
P

1

1

70

19,800

สถำบันวิจยั เทคโนโลยีเกษตร

ความสอดคล้องตัวชี้วดั
แผนยุทธศาสตร์ มทร.ล้ านนา
ปี พ.ศ. 2557 -2561

เหล็กกล้ำ AISI 1045 ด้วยแรงเสี ยดทำนสำหรับอุตสำหกรรมกำรเชื่อมเพลำ

17 โครงกำรวิจยั กำรพัฒนำเทคโนโลยีกำรผลิตและผลิตภัณฑ์อำหำรเสริ ม
สุ ขภำพจำกหนำมแดง
- โครงกำรย่อยที่ 1 กำรเจริ ญเติบโตและคุณภำพของหนำมแดงภำยใต้กำร
ปลูกในถังควบคุม
- โครงกำรย่อยที่ 2 ผลของกำรใช้สำรเคมีบำงชนิ ด ต่อกำรติดดอกนอกฤดู
ของหนำมแดง
- โครงกำรย่อยที่ 3 กำรขยำยพันธุ์หนำมแดง (Carissa carandas Linn.) โดย
กำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยือ่ และกำรศึกษำกำรผลิตสำรฟรุ คโตโอลิโกแซคคำไรด์
ในสภำพเพำะเลี้ยง
- โครงกำรย่อยที่ 4 คุณสมบัติเชิงหน้ำที่และ กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์อำหำร
เสริ มสุ ขภำพจำกหนำมแดง

18 โครงกำรวิจยั กำรพัฒนำศักยภำพกำรผลิตมะแขว่นสู่พืชเศรษฐกิจและ
อุตสำหกรรมอำหำร

A
- กำรรวบรวมพันธุ์และกำรศึกษำลักษณะเพือ่ คัดเลือกสำยพันธ์ของมะแขว่น P

- กำรศึกษำวิธีกำรขยำยพันธุ์ที่เหมำะสมกับมะแขว่น
- กำรประยุกต์ใช้สำรสกัดออกฤทธิ์และน้ ำมันจำกมะแขว่น (Zanthoxylum
limonella Alston) ในอุตสำหกรรมอำหำร

19 โครงกำรวิจยั ผลของสำรควบคุมกำรเจริ ญเติบโตที่ผลิตจำกแบคทีเรี ยกลุ่ม

A
P
A
P

Pink Pigmented Facultative Methylotrophs (PPFMs) ต่อกำรพัฒนำยอด
และแคลลัสของผักเชียงดำ [Gymnema inodorum (Lour.) Decne.] ที่มีสำรที่
มีฤทธิ์ ตำ้ นอนุมูลอิสระในสภำพปลอดเชื้อ

20 โครงกำรวิจยั กำรพัฒนำศักยภำพดอกชมจันทร์สำหรับผลิตพืชอำหำรเพือ่
สุ ขภำพ

A

หน ้าที่ 18 จาก 30

79

โครงการ/กิจกรรม
- โครงกำรย่อยที่ 1 กำรรวบรวมและคัดเลือกพันธ์ ดอกชมจันทร์เพือ่ ผลิต
เป็ นอำหำรสุ ขภำพ
- โครงกำรย่อยที่ 2 กำรพัฒนำเทคโนโลยีเพือ่ เพิม่ ผลผลิตดอกชมจันทร์

- โครงกำรย่อยที่ 3 กำรพัฒนำอำหำรฟังก์ชนั่ จำก ดอกชมจันทร์

21 โครงกำรวิจยั กำรพัฒนำงำนปะติมำกรรมรู ปเหมือนแบบหุ่นขี้ผ้งึ ด้วย

เป้าหมาย

งบประมาณ

ต้ นทุน
ปริมาณ คุณภาพ เวลา
แผ่ นดิน เงินรายได้

อื่น ๆ
แผ่ นดิน เงินรายได้
(ระบุ)

ปี 2558
ตค. พย. ธค.

มค.

ระยะเวลาดาเนินงาน
ปี 2559
กพ. มีค. เมย. พค. มิย.

ผู้รับ
ผิดชอบ
กค.

สค.

กย.

P

1

1

70

194,100

สถำบันวิจยั เทคโนโลยีเกษตร

A
P

1

1

70

79,800

สถำบันวิจยั เทคโนโลยีเกษตร

1

1

70

192,400

สถำบันวิจยั เทคโนโลยีเกษตร

1

1

70

253,600

คณะศิลปกรรมฯ

A
P

1

1

70

174,500

คณะบริ หำรธุรกิจฯ

A
P

1

1

70

19,800

สถำบันวิจยั เทคโนโลยีเกษตร

A
P

1

1

70

422,100

สถำบันวิจยั เทคโนโลยีเกษตร

A
P

1

1

70

_

สถำบันวิจยั เทคโนโลยีเกษตร

A
P

1

1

70

407,900

สถำบันวิจยั เทคโนโลยีเกษตร

A
P

1

1

70

_

สถำบันวิจยั เทคโนโลยีเกษตร

A
P

1

1

70

_

สถำบันวิจยั เทคโนโลยีเกษตร

A
P

1

1

70

302,500

มทร.ล้ำนนำ เชี ยงรำย

A
P

1

1

70

264,200

มทร.ล้ำนนำ เชี ยงรำย

A
P
A
P

กระบวนกำรเซรำมิก

22 โครงกำรวิจยั แนวทำงกำรพัฒนำกลยุทธ์ทำงกำรตลำดเชิงรุ กของสิ นค้ำ
หัตถกรรมสิ่ งทอจำกภูมิปัญญำชนเผ่ำชำติพนั ธุ์ปกำเกอะญอ: กรณี ศึกษำเขต
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

23 โครงกำรวิจยั สมบัติเชิงหน้ำที่และศักยภำพในกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์จำกข้ำว
คุณภำพต่ำในโครงกำรรับจำนำข้ำวเปลือก
- สมบัติเชิงหน้ำที่ขำ้ วคุณภำพต่ำและศักยภำพในกำรผลิตแป้ งข้ำวดัชนี
น้ ำตำลต่ำ สำหรับใช้ในผลิตภัณฑ์อำหำร
- สมบัติเชิงหน้ำที่แป้ งข้ำวคุณภำพต่ำดัดแปรด้วยควำมร้อนร่ วมกับ
ควำมชื้นสำหรับผลิตแป้ ง ข้ำวชุบทอดปรุ งรสสำเร็ จรู ป
- กำรผลิตกลิ่นรสอุมำมิจำกกำรหมักปลำยข้ำวคุณภำพต่ำโดยกำรใช้
เอนไซม์และกำรหมัก
- สมบัติเชิงหน้ำที่ของแป้ งข้ำวคุณภำพต่ำดัดแปรด้วยเอนไซม์และเคมีเพือ่
เป็ นสำรคงตัวในโลชัน่
- กำรผลิตสำรสกัดจำกรำข้ำวคุณภำพต่ำเพือ่ ใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์ผกั
ผลไม้และเครื่ องสำอำงค์

24 โครงกำรวิจยั แผนที่แสดงระดับเสี่ ยงภัยแผ่นดินไหวระดับหมู่บำ้ น เพือ่ กำร
ออกแบบฐำนรำกอย่ำงเหมำะสม กรณี ศึกษำ ตำบลทรำยขำว อำเภอพำน
จังหวัดเชียงรำย

25 โครงกำรวิจยั กระบวนกำรหำค่ำที่เหมำะที่สุดและกำรประยุกต์กบั
แผ่นดินไหวในจังหวัดเชียงรำย

26 สนับสนุนกำรวิจยั เพือ่ สร้ำงองค์ควำมรู้

80

A
P
A

มทร.ล้ำนนำ

10,336,800

หน ้าที่ 19 จาก 30

ความสอดคล้องตัวชี้วดั
แผนยุทธศาสตร์ มทร.ล้ านนา
ปี พ.ศ. 2557 -2561

แผนปฏิบัติการประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2559
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้ านนา
ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพือ่ ถ่ ายทอดเทคโนโลยี
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต
เชิงปริมาณ :
- จำนวนโครงกำรวิจยั
เชิงคุณภาพ :
- จำนวนโครงกำรวิจยั เป็ นไปตำมมำตรฐำนที่กำหนด
เชิงเวลา :
- โครงกำรวิจยั ที่แล้วเสร็ จภำยในระยะเวลำที่กำหนด
เชิงต้ นทุน :
- ค่ำใช้จำ่ ยกำรวิจยั ตำมงบประมำณที่ได้รับจัดสรร

15

โครงกำร

15

โครงกำร

ร้อยละ

70

10,360,300

บำท
เป้าหมาย

ต้ นทุน
ปริมาณ คุณภาพ เวลา
แผ่ นดิน เงินรายได้

โครงการ/กิจกรรม
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนโครงการวิจยั เพื่อถ่ ายทอดเทคโนโลยี

แผ่ นดิน

อืน่ ๆ
เงินรายได้
(ระบุ)

ปี 2558
ตค. พย. ธค.

10,360,300

1 โครงกำรวิจยั กำรพัฒนำระบบผลิตไฟฟ้ ำแบบผสมผสำนด้วยโซล่ำเซลล์และ P
เครื่ องกำเนิดไฟฟ้ ำแบบแม่เหล็กถำวรสำหรับกังหันแบบไหลขวำงสำหรับ
โรงเรี ยนในถิ่นทุรกันดำร
2 โครงกำรวิจยั ระบบกลัน่ แอลกอฮอล์แบบกึ่งอัตโนมัติที่ใช้แหล่งควำมร้อน

งบประมาณ

A
P

1

1

70

5,698,200

403,000

มค.

ระยะเวลาดาเนินงาน
ปี 2559
กพ. มีค. เมย. พค. มิย.
1,036,100

2,072,100

ผู้รับ
ผิดชอบ
กค.

สค.

กย.
1,553,900

ปี พ.ศ. 2557 -2561
สวพ.

11,12,14, 16 - 21

1

1

70

249,900

1

1

70

79,800

มทร.ล้ านนา พิษณุโลก

1

1

70

373,600

คณะศิลปกรรมฯ

A
P

1

1

70

277,700

คณะวิศวกรรมฯ

A
P

1

1

70

200,400

มทร.ล้ านนา น่ าน

A
P

1

1

70

209,400

มทร.ล้ านนา น่ าน

A
P

1

1

70

280,000

คณะศิลปกรรมฯ

A
P
A
4 โครงกำรวิจยั ผลิตภัณฑ์เคหะสิ่ งทอสี ธรรมชำติจำกว่ำนยำอูเนะสู่ตลำดญี่ปุน P

5 โครงกำรวิจยั กำรประยุกต์ใช้สำรประกอบยำงธรรมชำติและยำงเอสบีอำร์

คณะวิศวกรรมฯ

เพื่อผลิตเป็ นพื้นเกือกม้ำ

6 โครงกำรวิจยั กำรตรวจหำสำรต้ำนอนุมูลอิสระในเห็ดป่ ำรับประทำนได้ท้ งั
แบบเห็ดสดและเห็ดสุ กในจังหวัดน่ำน

7 โครงกำรวิจยั กำรวิจยั และพัฒนำผลิตภัณฑ์กบั ดักสำรล่อเพื่อควบคุม
แมลงวันพริ กในพื้นที่เกษตรจังหวัดน่ำน

8 โครงกำรวิจยั กำรใช้เถ้ำลอยถ่ำนหินลิกไนต์มำเป็ นวัตถุดิบหลักทำน้ ำ

11,12,14, 16 - 21

วิทยาลัยฯ

จำกชีวมวล

3 โครงกำรวิจยั เครื่ องอบกำจัดมอดพลังงำนไฮบริ ดจ์สำหรับชุมชน

ความสอดคล้องตัวชี้วดั
แผนยุทธศาสตร์ มทร.ล้านนา

เคลือบสำหรับผลิตภัณฑ์เครื่ องปั้ นดินเผำเอิร์ทเทนแวร์

11,12,14, 16 - 21
11,12,14, 16 - 21
11,12,14, 16 - 21

11,12,14, 16 - 21

11,12,14, 16 - 21

11,12,14, 16 - 21

11,12,14, 16 - 21

A
หน ้าที่ 20 จาก 30

81

เป้าหมาย
ต้ นทุน
ปริมาณ คุณภาพ เวลา
แผ่ นดิน เงินรายได้

โครงการ/กิจกรรม
9 โครงกำรวิจยั ฟลำโวนอยด์ โทโคฟ รอล โทโคไตรอีนอล และฤทธิ์ กำรต้ำน

งบประมาณ
แผ่ นดิน

อืน่ ๆ
เงินรายได้
(ระบุ)

ปี 2558
ตค. พย. ธค.

มค.

ระยะเวลาดาเนินงาน
ปี 2559
กพ. มีค. เมย. พค. มิย.

ผู้รับ
ผิดชอบ
กค.

สค.

กย.

ปี พ.ศ. 2557 -2561

P

1

1

70

256,200

มทร.ล้ านนา พิษณุโลก

A
P

1

1

70

292,800

คณะศิลปกรรมฯ

อนุมูลอิสระ ของข้ำวเม่ำ และข้ำวอ่อนระยะต่ำงๆ

10 โครงกำรวิจยั กำรวิจยั เพื่อพัฒนำรู ปแบบบริ หำรจัดกำรชุมชน และกำรเพิ่ม

A
P

1

1

70

376,400

มทร.ล้ านนา พิษณุโลก

1

1

70

746,500

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

1

1

70

427,000

มทร.ล้ านนา น่ าน

แม่น้ ำน่ำน

12 โครงกำรวิจยั กำรผลิตเมล็ดพันธุ์ผกั ระบบอินทรี ย ์
13 โครงกำรวิจยั ระดับควำมหลำกหลำยทำงพันธุกรรมในประชำกรปลำ

A
P
A
P

A
P

1

1

70

275,800

11,12,14, 16 - 21

A
15 โครงกำรวิจยั กำรพัฒนำผ้ำทอใยผสมระหว่ำงเส้นใยขนแกะและเส้นใยไหม P

1

1

70

549,600

คณะศิลปกรรมฯ

1

1

70

198,400

คณะศิลปกรรมฯ

อีรี่

A
P

A
P

1

1

70

284,400

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

A
P

1

1

70

217,700

คณะศิลปกรรมฯ

A
19 โครงกำรวิจยั กำรศึกษำสำยพันธุ์องุ่นที่เหมำะสมสำหรับกำรทำไวน์ในพื้นที่ P

1

1

70

375,300

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

กำรผลิตฟักข้ำว

18 โครงกำรวิจยั กำรฟื้ นฟูและพัฒนำเอกลักษณ์เครื่ องปั้ นดินเผำพื้นบ้ำน
วิสำหกิจชุมชนบ้ำนกวน ตำบลหำรแก้ว อำเภอหำงดง จังหวัดเชียงใหม่

A
P

1

1

70

166,100

11,12,14, 16 - 21
A
P

1

1

70

202,500

คณะศิลปกรรมฯ

ผลิตภัณฑ์ชุมชน

A

82

11,12,14, 16 - 21

มทร.ล้ านนา ตาก

ตัวเร่ งปฏิกิริยำด้วยแสงในกระบวนกำรสลำยตัวของสำรมลพิษอินทรี ยใ์ นน้ ำ
เสี ย

21 โครงกำรวิจยั กำรศึกษำและทดลองวัสดุผสมจำกมูลช้ำงเพื่อพัฒนำเป็ น

11,12,14, 16 - 21

11,12,14, 16 - 21

เขตร้อนทำงภำคเหนือของประเทศไทยและควำมหลำกหลำยของยีสต์ที่พบ
ในสภำพแวดล้อมกำรปลูกองุ่น

20 โครงกำรวิจยั กำรปรับปรุ งแผ่นเยื่อแบบรู พรุ นนำโนคอมโพสิ ตเพื่อใช้เป็ น

11,12,14, 16 - 21

11,12,14, 16 - 21

วัฒนธรรม กรณี ศึกษำ แหล่งโบรำณสถำนเวียงท่ำกำน อ.สันป่ ำตอง จ.
เชียงใหม่

17 โครงกำรวิจยั กำรพัฒนำเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตและปริ มำณไลโคปี นใน

11,12,14, 16 - 21

คณะศิลปกรรมฯ

ลวดลำยล้ำนนำสร้ำงสรรค์ และออกแบบผลิตภัณฑ์ให้กบั ผูป้ ระกอบกำร
ท้องถิ่น

16 โครงกำรวิจยั กำรออกแบบระบบป้ ำยสัญลักษณ์สำหรับแหล่งท่องเที่ยวเชิง

11,12,14, 16 - 21

11,12,14, 16 - 21

ท้องถิ่นที่เป็ นผลมำจำกกำรเกษตรกรรม: กรณี ศึกษำลำน้ ำว้ำ (ลำน้ ำสำขำ
แม่น้ ำน่ำน) จังหวัดน่ำน

14 โครงกำรวิจยั กำรศึกษำเพื่อนำทุนทำงวัฒนธรรมองค์ควำมรู้ภูมิปัญญำ

11,12,14, 16 - 21

11,12,14, 16 - 21

มูลค่ำสิ นค้ำด้วยกำรสร้ำงแบรนด์ แหล่งเรี ยนรู ้ หมู่บำ้ นท่องเที่ยวเซรำมิก
ชุมชนบ้ำนศำลำบัวบก อำเภอเกำะคำ จังหวัดลำปำง

11 โครงกำรวิจยั ควำมหลำกหลำยของแพลงก์ตอนและสัตว์หน้ำดินบริ เวณ

ความสอดคล้องตัวชี้วดั
แผนยุทธศาสตร์ มทร.ล้านนา

หน ้าที่ 21 จาก 30

11,12,14, 16 - 21

เป้าหมาย
ต้ นทุน
ปริมาณ คุณภาพ เวลา
แผ่ นดิน เงินรายได้

โครงการ/กิจกรรม
22 โครงกำรวิจยั กำรศึกษำและออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้ำของที่ระลึก โดย

งบประมาณ
แผ่ นดิน

อืน่ ๆ
เงินรายได้
(ระบุ)

ปี 2558
ตค. พย. ธค.

มค.

ระยะเวลาดาเนินงาน
ปี 2559
กพ. มีค. เมย. พค. มิย.

ผู้รับ
ผิดชอบ
กค.

สค.

กย.

ปี พ.ศ. 2557 -2561

P

1

1

70

350,600

คณะศิลปกรรมฯ

A
P

1

1

70

243,900

คณะศิลปกรรมฯ

แนวคิดจำกวัฒนธรรมชนเผ่ำดำรำอั้ง จังหวัดเชียงใหม่

23 โครงกำรวิจยั กำรพัฒนำอิฐพื้นบ้ำนมวลเบำ สำหรับวิสำหกิจชุมชนบ้ำนสัน

A
P

1

1

70

163,000

คณะบริหารธุรกิจฯ
11,12,14, 16 - 21

จังหวัดลำปำง เพื่อสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันระดับประชำคมอำเซี ยน

25 โครงกำรวิจยั กำรตรวจสอบคุณภำพของผลิตผลทำงกำรเกษตร ด้วยกำร

A
P

1

1

70

155,600

มทร.ล้ านนา พิษณุโลก

ตรวจสอบกิจกรรมกำรทำงำนและรู ปแบบไอโซไซม์ของเอนไซม์เอสเทอ
เรส ที่เกี่ยวข้องกับกำรทำงำนของสำรต้ำนอนุมูลอิสระ

26 โครงกำรวิจยั ผลของสำรประกอบช่วยส่งเสริ มกำรเจริ ญเติบโตของพืชใน

11,12,14, 16 - 21
A
P

1

1

70

161,800

มทร.ล้ านนา ลาปาง
11,12,14, 16 - 21

น้ ำหมักจำกMethylobacteriuum radiotolerans ที่มีต่อกำรเจริ ญและพัฒนำ
ของเห็ดเศรษฐกิจ

27 โครงกำรวิจยั กำรพัฒนำเครื่ องอบแห้งลมร้อนสำหรับกล้วยน้ ำว้ำโดยใช้

A
P

1

1

70

142,500

มทร.ล้ านนา ตาก

แหล่งจ่ำยควำมร้อนจำกเตำเผำถ่ำน 200 ลิตร

28 สนับสนุนกำรวิจยั เพื่อถ่ำยทอดเทคโนโลยี

11,12,14, 16 - 21

11,12,14, 16 - 21

บุญเรื อง ต.ปงยำงคก อ.ห้ำงฉัตร จังหวัดลำปำง จำกเถ้ำลอยลิกไนต์และกำก
ดินขำวลำปำง

24 โครงกำรวิจยั ศึกษำโครงสร้ำงต้นทุนกำรผลิตของอุตสำหกรรมเซรำมิก

ความสอดคล้องตัวชี้วดั
แผนยุทธศาสตร์ มทร.ล้านนา

A
P
A

2,700,400

มทร.ล้ านนา

หน ้าที่ 22 จาก 30

11,12,14, 16 - 21
11,12,14, 16 - 21
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แผนปฏิบัติการประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2559
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้ านนา
ผลผลิต : ผลงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ตัวชีว้ ดั ระดับผลผลิต
เชิงปริมาณ :
- จำนวนโครงกำร / กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม

40

โครงกำร/กิจกรรม

เชิงคุณภาพ :
- โครงกำรที่บรรลุผลตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร

ร้อยละ

80

ร้อยละ

80

เชิงเวลา :
- โครงกำร / กิจกรรม ที่แล้วเสร็ จตำมระยะเวลำที่กำหนด

เชิงต้ นทุน :
- ค่ำใช้จ่ำยของกำรทำนุบำรุ งศิลปวัฒนธรรมตำมงบประมำณที่ได้รับจัดสรร

2,500,000

บำท
เป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม
งบรายจ่ ายอืน่
ค่ าใช้ จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม
1 โครงกำร มทร.ล้ำนนำ สื บสำนประเพณี ยเี่ ป็ ง
- โครงกำรประกวดกระทงใหญ่ 2558
- โครงกำรประกวดโคมยีเ่ ป็ ง 2558

คุณภาพ

40

80

80

2,500,000

100,000

80

80

2,500,000

100,000

ผูเ้ ข้ำร่ วม
โครงกำรฯ
100 คน

1) เผยแพร่ ภำรกิจ ของมทร.ล้ำนนำ 3 เดือน
2)แสดงศักยภำพในกำรปฏิบตั ิงำนทำง
วัฒนธรรม

แผ่นดิน

อืน่ ๆ
ปี 2558
เงินรายได้
(ระบุ) ตค. พย. ธค.

ปริมาณ

40
P

งบประมาณ

ต้นทุน
เวลา
แผ่นดิน เงินรายได้

1,500,000

มค.

ระยะเวลาดาเนินงาน
ปี 2559
กพ. มีค. เมย. พค. มิย.
250,000

625,000

ผู้รับ
ผิดชอบ

กค.

ความสอดคล้ องตัวชีว้ ดั
แผนยุทธศาสตร์ มทร.ล้านนา
สค. กย.
ปี พ.ศ. 2557 -2561
125,000 ศู นย์วฒ
ั นธรรมศึกษา
49, 49
ศู นย์วฒ
ั นธรรมศึกษา
49, 50
ศูนยวัฒนธรรมศึกษำ

49, 50
700,000

400,000

300,000

A

2 โครงกำรทอดกฐินประจำปี 2558

P

ผูเ้ ข้ำร่ วม
โครงกำรฯ
100 คน

1) ชุมชนและมหำวิทยำลัย
2 เดือน
มีควำมเข้ำใจตรงกันและมีควำม
ร่ วมมือระหว่ำงกันในกำรจัดงำน
2) มีควำมพร้อมในงำนถวำยผ้ำพระ
กฐินพระรำชทำน
3) ผังแม่บทของวัดที่ถวำยผ้ำพระกฐิน
พระรำชทำน

ศูนย์วฒั นธรรมศึกษำ

49, 50
125,000

125,000

A

3 โครงกำร มทร.ล้ำนนำ ส่งเสริ มพระพุทธศำสนำเนื่องในวันเข้ำพรรษำ

P

ผูเ้ ข้ำร่ วม
โครงกำรฯ
100 คน

มีแผนปฏิ บตั ิรำชกำร
ด้ำนทำนุบำรุ งศิลปวัฒนธรรม

2 เดือน

แผนปฏิ บตั ิ มีแผนปฏิ บตั ิรำชกำร
รำชกำร
ด้ำนทำนุบำรุ งศิลปวัฒนธรรม
ปี 2559 1 ชุด

3 เดือน

ศูนย์วฒั นธรรมศึกษำ
100,000

100,000

49, 50

A
P
4 โครงกำรประชุมถ่ำยทอดแผนฯ ติดตำมผล สรุ ปประเมินผลกำร
ดำเนินงำนของแผนปฏิบตั ิกำร ประจำปี 2559 และทบทวนแนวทำงกำร
บริ หำร เพื่อปรับปรุ งข้อบกพร่ อง และหำแนวทำงแก้ไข ปี 2560
- ปรับและถ่ำยทอดแผนฯ
- ติดตำมผลไตรมำสที่ 1, 2, 3
- สรุ ปผลกำรดำเนินงำนและสรุ ปประเมินแผนฯ

ศูนย์วฒั นธรรมศึกษำ

49, 50

100,000

100,000

A

84

หน ้าที่ 23 จาก 30

เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม
5 โครงกำรจัดทำวำรสำรด้ำนศิลปวัฒนธรรม กำรจัดทำรำยงำนประจำปี
และรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR)

ปริมาณ
P

คุณภาพ

วำรสำรรำย เผยแพร่ องค์ควำมรู ้
หกเดือน
ด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม ในวงกว้ำง
จำนวน 2
ฉบับ
หนังสื อ
รำยงำน
ประจำปี
2558 10 เล่ม
รำยงำนกำร
ประเมิน
ตนเอง
(SAR) 10 เล่ม

ต้นทุน
เวลา
แผ่นดิน เงินรายได้

งบประมาณ
แผ่นดิน

อืน่ ๆ
ปี 2558
เงินรายได้
(ระบุ) ตค. พย. ธค.

มค.

ระยะเวลาดาเนินงาน
ปี 2559
กพ. มีค. เมย. พค. มิย.

1 ปี
งบประมำณ

ผู้รับ
ผิดชอบ
กค.

สค.

กย.

ความสอดคล้ องตัวชีว้ ดั
แผนยุทธศาสตร์ มทร.ล้านนา
ปี พ.ศ. 2557 -2561

ศูนย์วฒั นธรรมศึกษำ

49, 50

95,000

95,000

A

6 โครงกำรงำนศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษำ

P

ผูเ้ ข้ำร่ วม
โครงกำรฯ
50 คน

A

7 โครงกำรงำนศิลปวัฒนธรรม 9 มทร.

P

ผูเ้ ข้ำร่ วม
โครงกำรฯ
ร้อยละ 80

1) ได้มีกำรเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมต่อสำธำรณชน
2) นักศึกษำได้ทำกำรแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู้ ดำ้ นศิลปวัฒนธรรม
3) ปลูกจิตสำนึกในควำมสำคัญของ
ศิลปวัฒนธรรมแก่นิสิตนักศึกษำและ
บุคลำกร
4) สร้ำงควำมสัมพันธ์อนั ดีระหว่ำง
บุคลำกรทำงกำรศึกษำและนิ สิต
นักศึกษำ ระหว่ำงสถำบัน

3 เดือน

ผูน้ ำนักศึกษำได้เรี ยนรู้
แลกเปลี่ยนร่ วมกับเครื อข่ำย ด้ำน
กิจกรรมนักศึกษำ และแสดง
นิทรรศกำรผลงำนนักศึกษำ และ
ศิลปวัฒนธรรมของล้ำนนำ

1 เดือน

ศูนย์วฒั นธรรมศึกษำ
49, 50
50,000

50,000

ศูนย์วฒั นธรรม
ศึกษำ
ร่ วมกับ สโมสร
นักศึกษำ

30,000

49, 50

A

8 โครงกำรเผยแพร่ องค์ควำมรู้ศิลปวัฒนธรรม

P

ผูเ้ ข้ำร่ วม
โครงกำรฯ
50 คน

นักศึกษำ อำจำรย์
และบุคลำกร ได้ร่วมเผยแพร่ องค์
ควำมรู้ ศิลปวัฒนธรรม

ผูเ้ ข้ำร่ วม
โครงกำรฯ
50 คน

ควำมสำเร็ จของ
โครงกำรเป็ นไปตำมแผนที่กำหนด
ร้อยละ 90

ผูเ้ ข้ำร่ วม
โครงกำรฯ
50 คน

นักศึกษำ อำจำรย์
1 เดือน
และบุคลำกร ได้ร่วมสื บสำนประเพณี
อันดีงำม

ศูนย์วฒั นธรรมศึกษำ
15,000

49, 50

15,000

A

9 โครงกำรจัดนิทรรศกำรหอศิลปวัฒนธรรม

P

แล้วเสร็ จใน
ระยะเวลำที่
กำหนด
ร้อยละ 80

ศูนย์วฒั นธรรมศึกษำ
15,000

49, 50

15,000

A

10 โครงกำรสื บสำนประเพณี ปีใหม่เมือง
- โครงกำรดำหัวพ่อปู่ และศำลครู บำเจ้ำศรี วิชยั
- โครงกำรดำหัวกู่เจ้ำหลวง
- โครงกำรดำหัวสภำมหำวิทยำลัย อธิกำรบดี และอำจำรย์อำวุโส มทร.
ล้ำนนำ

P

ศูนย์วฒั นธรรมศึกษำ
49, 50
130,000

130,000

A

11 โครงกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

P

ผูเ้ ข้ำร่ วม
โครงกำรฯ
50 คน

ควำมสำเร็ จของ
โครงกำรเป็ นไปตำมแผนที่กำหนด
ร้อยละ 90

แล้วเสร็ จใน
ระยะเวลำที่
กำหนด
ร้อยละ 80

60,000

60,000
หน ้าที่ 24 จาก 30

ศูนย์วฒั นธรรม
ศึกษำ
ร่ วมกับ ศวธ.
พิษณุโลก

49, 50

85

เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม

ปริมาณ

คุณภาพ

ต้นทุน
เวลา
แผ่นดิน เงินรายได้

งบประมาณ
แผ่นดิน

อืน่ ๆ
ปี 2558
เงินรายได้
(ระบุ) ตค. พย. ธค.

มค.

ระยะเวลาดาเนินงาน
ปี 2559
กพ. มีค. เมย. พค. มิย.

ผู้รับ
ผิดชอบ
กค.

สค.

กย.

ความสอดคล้ องตัวชีว้ ดั
แผนยุทธศาสตร์ มทร.ล้านนา
ปี พ.ศ. 2557 -2561

A

12 โครงกำรสร้ำงและพัฒนำวัฒนธรรมองค์กร

P

ผูเ้ ข้ำร่ วม
โครงกำรฯ
50 คน

ควำมสำเร็ จของ
โครงกำรเป็ นไปตำมแผนที่กำหนด
ร้อยละ 90

แล้วเสร็ จใน
ระยะเวลำที่
กำหนด
ร้อยละ 80

ผูเ้ ข้ำร่ วม
โครงกำรฯ
200 คน

1) มทร.ล้ำนนำ
1 เดือน
เชี ยงรำยมีส่วนร่ วมในกำรส่งเสริ ม
กิจกรรมทำงด้ำนกำรท่องเที่ยวของ
จังหวัดเชี ยงรำย
2) อำจำรย์ เจ้ำหน้ำที่ และนักศึกษำได้
ร่ วมกันอนุรักษ์ประเพณี อนั ดีงำมให้
คงอยูส่ ื บไป
3) อำจำรย์ เจ้ำหน้ำที่ และนักศึกษำได้
มีส่วนร่ วมในกิจกรรมทำงด้ำน
ประเพณี ของจังหวัด
4) ประชำสัมพันธ์มหำวิทยำลัยสู่
สำธำรณชน

ศูนย์วฒั นธรรมศึกษำ
80,000

49, 50

80,000

A

13 โครงกำรเชียงรำยดอกไม้งำม

P

ศวธ. เชียงรำย

49, 50

125,000

125,000

A

14 โครงกำรเทิดพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดชฯ P

ผูเ้ ข้ำร่ วม
โครงกำรฯ
100 คน

1) อำจำรย์ เจ้ำหน้ำที่
และนักศึกษำได้ร่วมกันอนุรักษ์
ประเพณี อนั ดีงำมให้คงอยูส่ ื บไป
2) อำจำรย์ เจ้ำหน้ำที่ และนักศึกษำได้
สรรเสริ ญสถำบันพระมหำกษัติย ์
3) ประชำสัมพันธ์มหำวิทยำลัยสู่
สำธำรณชน

ศวธ. เชียงรำย
49, 50
5,000

5,000

A

15 โครงกำรรดน้ ำดำหัวผูอ้ ำวุโส มทร.ล้ำนนำ เชียงรำย

P

ผูเ้ ข้ำร่ วม
โครงกำรฯ
100 คน

A

16 โครงกำรเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินีนำถ

P

A
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ผูเ้ ข้ำร่ วม
โครงกำรฯ
100 คน

1) อำจำรย์ เจ้ำหน้ำที่
มีส่วนร่ วมในกำร
ส่งเสริ มกิจกรรม
ทำงด้ำนวัฒนธรรมไทย
2) อำจำรย์ เจ้ำหน้ำที่ ได้ร่วมกัน
อนุรักษ์ประเพณี อนั ดีงำมให้คงอยู่
สื บไป
3)แสดงออกถึงควำมกตัญญูกตเวที
ของผูน้ อ้ ยและขอขมำลำโทษที่ผนู้ อ้ ย

1 เดือน

1) อำจำรย์ เจ้ำหน้ำที่ และนักศึกษำได้ 1 สัปดำห์
ร่ วมกันอนุรักษ์ประเพณี อนั ดีงำมให้
คงอยูส่ ื บไป
2) อำจำรย์ เจ้ำหน้ำที่ และนักศึกษำได้
สรรเสริ ญสถำบันพระมหำกษัตริ ย ์
3) ประชำสัมพันธ์มหำวิทยำลัยสู่
สำธำรณชน

ศวธ. เชียงรำย
49, 50
5,000

5,000

ศวธ. เชียงรำย
49, 50
5,000

5,000

หน ้าที่ 25 จาก 30

เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม
17 โครงกำรส่งเสริ มวัฒนธรรมรักษ์องค์กร

ปริมาณ
P

ผูเ้ ข้ำร่ วม
โครงกำรฯ
100 คน

คุณภาพ

ต้นทุน
เวลา
แผ่นดิน เงินรายได้

งบประมาณ
แผ่นดิน

อืน่ ๆ
ปี 2558
เงินรายได้
(ระบุ) ตค. พย. ธค.

มค.

ระยะเวลาดาเนินงาน
ปี 2559
กพ. มีค. เมย. พค. มิย.

ผู้รับ
ผิดชอบ
กค.

1) องค์กรมีควำมเข้มแข็ง
2 เดือน
ด้วยมิติทำงวัฒนธรรม โดยนำระบบ
คุณค่ำทำงวัฒนธรรมกำรมีคุณธรรม
จริ ยธรรม ตำมหลักธรรมของศำสนำ
มำพัฒนำและแก้ไขปั ญหำภำยใน
องค์กร อย่ำงเป็ นองค์รวม
2) มีกำรพัฒนำศักยภำพทำงสังคม ที่มี
รำกฐำนจำกวัฒนธรรมให้มีควำม
เข้มแข็ง และนำไปสู่กำรพัฒนำที่ยงั่ ยืน
3) มีกำรส่ งเสริ มกำรมีส่วนร่ วมจำก
ทุกภำคส่ วนในองค์กร เพือ่ กำร
ขับเคลื่อนโครงกำรด้ำนวัฒนธรรม

สค.

กย.

ความสอดคล้ องตัวชีว้ ดั
แผนยุทธศาสตร์ มทร.ล้านนา
ปี พ.ศ. 2557 -2561

ศวธ. เชียงรำย

49, 50

50,000

50,000

A

18 โครงกำรวันสถำปนำ มทร.ล้ำนนำ เชียงรำย

P

ผูเ้ ข้ำร่ วม
โครงกำรฯ
100 คน

A

19 โครงกำรตั้งธรรมหลวงเทศน์มหำชำติ

P

ผูเ้ ข้ำร่ วม
โครงกำรฯ
60 คน

1) คณะอำจำรย์ และ
2 เดือน
นักศึกษำและบุคลำกรของ
มหำวิทยำลัยได้เข้ำร่ วมทำบุญใน
กิจกรรมต่ำงๆ เพือ่ ควำมเป็ นสิ ริมงคล
แก่ตนเองและสถำบัน
2) ร่ วมรำลึกถึงควำมสำคัญของ
มหำวิทยำลัย อันจะเป็ นกำรรวมพลัง
ให้เกิดควำมสำมัคคีในหมูค่ ณะ
และควำมภำคภูมิใจในสถำบันร่ วมกัน
3) ได้สืบสำนและถ่ำยทอดงำนด้ำน
ศิลปะและวัฒนธรรม ให้เป็ น

ศวธ. เชียงรำย

49, 50

10,000

10,000

คณำจำรย์ ข้ำรำชกำร เจ้ำหน้ำที่ และ 2 เดือน
นักศึกษำมทร.ล้ำนนำลำปำง และ
ประชำชนทัว่ ไปในท้องถิ่นในจังหวัด
ลำปำง ได้มีส่วนร่ วมอนุรักษ์
ประเพณี ต้งั ธรรมหลวง และได้เป็ น
ส่วนหนึ่งในทำนุบำรุ งศำสนำพุทธ

ศวธ. ลำปำง
49, 50
30,000

A

20 โครงกำรดำหัวอำจำรย์อำวุโส มทร.ล้ำนนำ ลำปำง

P

ผูเ้ ข้ำร่ วม
โครงกำรฯ
100 คน

1) อนุรักษ์ประเพณี
ดำหัวของชำวล้ำนนำ
2) บุคลำกรวิทยำเขตลำปำงได้มีส่วน
ร่ วมในกำรอนุรักษ์และสำนึกใน
คุณค่ำของ
ประเพณี ดำหัว
อันเป็ นวัฒนธรรมที่งดงำมของ
ท้องถิ่นและของชำติ

1 เดือน

นักศึกษำ ได้เห็นถึง
คุณค่ำของจริ ยธรรม คุณธรรมอันดี
งำมขององค์กรและได้สำนึกรักและ
เทิดทูนสถำบันกำรศึกษำ

2 เดือน

ศวธ. ลำปำง
49, 50
10,000

10,000

A

21 โครงกำรส่งเสริ มร่ วมสร้ำงจิตสำนึ กที่ดีสู่สงั คม

P

ผูเ้ ข้ำร่ วม
โครงกำรฯ
100 คน

ศวธ. ลำปำง
49, 50
10,000

10,000

A

หน ้าที่ 26 จาก 30
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เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม
22 โครงกำรนิทรรศกำรหมุนเวียน

ปริมาณ
P

ผูเ้ ข้ำร่ วม
โครงกำรฯ
100 คน

คุณภาพ
นักศึกษำ คณำจำรย์
และบุคลำกรภำยในมหำวิทยำลัยมี
ส่วนร่ วมในกำรอนุรักษ์และสื บทอด
ภูมิปัญญำท้องถิ่นให้คงอยูส่ ื บไป

ต้นทุน
เวลา
แผ่นดิน เงินรายได้

งบประมาณ
แผ่นดิน

อืน่ ๆ
ปี 2558
เงินรายได้
(ระบุ) ตค. พย. ธค.

มค.

ระยะเวลาดาเนินงาน
ปี 2559
กพ. มีค. เมย. พค. มิย.

ผู้รับ
ผิดชอบ
กค.

สค.

กย.

3 เดือน

ความสอดคล้ องตัวชีว้ ดั
แผนยุทธศาสตร์ มทร.ล้านนา
ปี พ.ศ. 2557 -2561

ศวธ. ลำปำง
49, 50
20,000

20,000

A

23 โครงกำรพัฒนำห้องวิถีคนเมือง

P

ห้องจัด
มีแหล่งรวบรวม
5 เดือน
แสดง
วัฒนธรรมควำมเป็ นมำของชนล้ำนนำ
ศิลปวัฒนธรร ในมหำวิทยำลัย
ม
1 ห้อง

ศวธ. ลำปำง
49, 50
30,000

30,000

A

24 โครงกำรนิทรรศกำรไทยศึกษำภูมิปัญญำท้องถิ่น

P

ผูเ้ ข้ำร่ วม
โครงกำรฯ
100 คน

นักศึกษำ คณำจำรย์
และบุคลำกรภำยในมทร.ล้ำนนำ
ลำปำงมีส่วนร่ วมในกำรอนุรักษ์และ
สื บทอดภูมิปัญญำท้องถิ่นให้คงอยู่
สื บไป

3 เดือน

ศวธ. ลำปำง
49, 50
20,000

20,000

A

25 โครงกำรรำชมงคลร่ วมใจสื บสำนวิถีไทย

P

ผูเ้ ข้ำร่ วม
โครงกำรฯ
500 คน

1) นักศึกษำเห็นคุณค่ำ
3 เดือน
วิถีชีวติ ไทยและวัฒนธรรมไทย
2) นักศึกษำมีส่วนร่ วมในกำรอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทยให้คงอยูส่ ื บไป
3) นักศึกษำได้ทำกิจกรรมร่ วมกันเพือ่
ควำมสำมัคคี

ศวธ. ลำปำง
49, 50
60,000

60,000

A

26 โครงกำรวันแม่แห่งชำติ

P

ผูเ้ ข้ำร่ วม
โครงกำรฯ
500 คน

นักศึกษำ ได้เห็นถึง
คุณค่ำของจริ ยธรรม คุณธรรมอันดี
งำมของชำติและแสดงควำมกตัญญู
กตเวทีต่อมำรดำ

1 เดือน

ผูเ้ ข้ำร่ วม
โครงกำรฯ
500 คน

นักศึกษำ ได้เห็นถึง
คุณค่ำของจริ ยธรรม คุณธรรมอันดี
งำมของชำติและแสดงควำมกตัญญู
กตเวทีต่อบิดำ

1 เดือน

ศวธ. ลำปำง
10,000

49, 50

10,000

A

27 โครงกำรวันพ่อแห่งชำติ

P

ศวธ. ลำปำง
49, 50
10,000

10,000

A

28 โครงกำรรวบรวมองค์ควำมรู ้เมืองยมรำช เมืองโบรำณในชุมชนบ้ำน
กร่ ำง

P

3 กิจกรรม
ผูเ้ ข้ำร่ วม
โครงกำรฯ
100 คน

1) นักศึกษำบุคลำกร
1 ปี
และประชำชนร่ วมกันทำนุบำรุ ง
งบประมำณ
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญำท้องถิ่น
2) นักศึกษำบุคลำกรและประชำชน
ตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรทำนุ
บำรุ ง
ศิลปวัฒนธรรม

ศวธ. พิษณุโลก
49, 50
25,000

25,000

A

29 โครงกำรวันสถำปนำ มทร.ล้ำนนำ พิษณุโลก

P

2 กิจกรรม
ผูเ้ ข้ำร่ วม
โครงกำรฯ
200 คน

1) นักศึกษำและ
1 เดือน
บุคลำกร ทรำบถึงประวัติ ควำม
เป็ นมำและควำมสำคัญของ
มหำวิทยำลัย
2) นักศึกษำและบุคลำกรได้ร่วมกันจัด
กิจกรรมต่ำงๆเพือ่ ฉลองวำระครบรอบ
วันสถำปนำฯ

ศวธ. พิษณุโลก
49, 50
10,000

10,000

A
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หน ้าที่ 27 จาก 30

เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม
30 โครงกำรเจริ ญพระพุทธมนต์อธิษฐำนจิตถวำยแด่พระบำทสมเด็จพระ
เจ้ำอยูห่ วั

ปริมาณ
P

2 กิจกรรม
ผูเ้ ข้ำร่ วม
โครงกำรฯ
200 คน

คุณภาพ

ต้นทุน
เวลา
แผ่นดิน เงินรายได้

1) นักศึกษำบุคลำกร และประชำชน
ร่ วมกันแสดงควำมจงรักภักดีต่อองค์
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยูห่ วั และ
ปลูกฝังค่ำนิ ยมรักชำติ ศำสนำ และ
พระมหำกษัตริ ย ์
2) นักศึกษำบุคลำกรและประชำชน
ตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรทำนุ
บำรุ งศิลปวัฒนธรรม

1 เดือน

1) นักศึกษำบุคลำกร และประชำชน
ร่ วมกันแสดงควำมจงรักภักดีต่อ
สมเด็จพระนำงเจ้ำสิ ริกิต์ ิ
พระบรมรำชิ นีนำถ และปลูกฝัง
ค่ำนิ ยมรักชำติ ศำสนำ และ
พระมหำกษัตริ ย ์
2) นักศึกษำบุคลำกรและประชำชน
ตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรทำนุ
บำรุ งศิลปวัฒนธรรม

1 เดือน

งบประมาณ
แผ่นดิน

อืน่ ๆ
ปี 2558
เงินรายได้
(ระบุ) ตค. พย. ธค.

มค.

ระยะเวลาดาเนินงาน
ปี 2559
กพ. มีค. เมย. พค. มิย.

ผู้รับ
ผิดชอบ
กค.

สค.

กย.

ความสอดคล้ องตัวชีว้ ดั
แผนยุทธศาสตร์ มทร.ล้านนา
ปี พ.ศ. 2557 -2561

ศวธ. พิษณุโลก
49, 50
15,000

15,000

A

31 โครงกำร มทร.ล้ำนนำ พิษณุโลก ถวำยพระพร 12 สิงหำคม 2559

P

2 กิจกรรม
ผูเ้ ข้ำร่ วม
โครงกำรฯ
100 คน

ศวธ. พิษณุโลก
49, 50
5,000

5,000

A

32 โครงกำรทำนุบำรุ งศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

P

4 กิจกรรม
ผูเ้ ข้ำร่ วม
โครงกำรฯ
400 คน

1) นักศึกษำบุคลำกร
1 เดือน
และประชำชนร่ วมกันทำนุบำรุ ง
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญำท้องถิ่น
2) นักศึกษำบุคลำกรและประชำชน
ตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรทำนุ
บำรุ งศิลปวัฒนธรรม

ศวธ. พิษณุโลก
49, 50
50,000

50,000

A

33 โครงกำรปฏิบตั ิธรรมพัฒนำจิตถวำยพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยูห่ วั

P

4 กิจกรรม
ผูเ้ ข้ำร่ วม
โครงกำรฯ
100 คน

1) นักศึกษำบุคลำกร และประชำชน 1 เดือน
สำนึกในพระมหำกรุ ณำธิคุณของ
พระบำทสมเด็จ พระเจ้ำอยูห่ วั
2) นักศึกษำบุคลำกรและประชำชน มี
ควำมสำมำรถปฏิบตั ิธรรมตำมแนว
สติปัฏฐำน 4

ศวธ. พิษณุโลก
49, 50
50,000

50,000

A

34 โครงกำรทำนุบำรุ งศิลปวัฒนธรม : ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกผัก
สวนครัวข้ำงสำนักงำนเพื่อถ่ำยทอดองค์ควำมรู ้

P

3 กิจกรรม
ผูเ้ ข้ำร่ วม
โครงกำรฯ
100 คน

1) นักศึกษำ บุคลำกร และประชำชน
ร่ วมกันปลูกผักข้ำงสำนักงำนและ
รักษำภูมิปัญญำ ท้องถิ่น
2) มีแปลงผักที่ปลอดสำรพิษ และ
นักศึกษำ บุคลำกร ประชำชนได้รับ
ควำมรู้ เรื่ องหลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมปลูกผัก
สวนครัวข้ำงสำนักงำน

1 ปี
งบประมำณ

ศวธ. พิษณุโลก
49, 50
20,000

20,000

A

35 โครงกำรรดน้ ำขอพรแสดงควำมกตัญญูต่อคณำจำรย์และบุคลำกรอำวุโส P

4 กิจกรรม
ผูเ้ ข้ำร่ วม
โครงกำรฯ
200 คน

1) ได้แสดงควำม
กตัญญูต่อคณำจำรย์และบุคลำกร
อำวุโส พร้อมกับขอขมำและรับพร
2) นักศึกษำบุคลำกรและประชำชน
ตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรทำนุ
บำรุ ง ศิลปวัฒนธรรม

1 เดือน

ควำมสำเร็ จของ
โครงกำรเป็ นไปตำมแผนที่กำหนด
ร้อยละ 90

3 เดือน

ศวธ. พิษณุโลก
49, 50
25,000

25,000

A

36 โครงกำรมทร.ล้ำนนำ น่ำน ถวำยพระพร วันที่ 5 ธันวำคม

P

ผูเ้ ข้ำร่ วม
โครงกำรฯ
500 คน

ศวธ. น่ำน
5,000

49, 50

5,000

A
หน ้าที่ 28 จาก 30
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เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม
37 โครงกำรหอเกียรติยศเกษตรน่ำน

ปริมาณ
P

คุณภาพ

ต้นทุน
เวลา
แผ่นดิน เงินรายได้

ผูเ้ ข้ำร่ วม
โครงกำรฯ
500 คน

ควำมสำเร็ จของ
โครงกำรเป็ นไปตำมแผนที่กำหนด
ร้อยละ 90

แล้วเสร็ จใน
ระยะเวลำที่
กำหนด
ร้อยละ 80

ผูเ้ ข้ำร่ วม
โครงกำรฯ
500 คน

ควำมสำเร็ จของ
โครงกำรเป็ นไปตำมแผนที่กำหนด
ร้อยละ 90

แล้วเสร็ จใน
ระยะเวลำที่
กำหนด
ร้อยละ 80

ผูเ้ ข้ำร่ วม
โครงกำรฯ
500 คน

ควำมสำเร็ จของ
โครงกำรเป็ นไปตำมแผนที่กำหนด
ร้อยละ 90

แล้วเสร็ จใน
ระยะเวลำที่
กำหนด
ร้อยละ 80

ผูเ้ ข้ำร่ วม
โครงกำรฯ
500 คน

ควำมสำเร็ จของ
โครงกำรเป็ นไปตำมแผนที่กำหนด
ร้อยละ 90

แล้วเสร็ จใน
ระยะเวลำที่
กำหนด
ร้อยละ 80

ผูเ้ ข้ำร่ วม
โครงกำรฯ
500 คน

ควำมสำเร็ จของ
โครงกำรเป็ นไปตำมแผนที่กำหนด
ร้อยละ 90

แล้วเสร็ จใน
ระยะเวลำที่
กำหนด
ร้อยละ 80

ผูเ้ ข้ำร่ วม
โครงกำรฯ
500 คน

ควำมสำเร็ จของ
โครงกำรเป็ นไปตำมแผนที่กำหนด
ร้อยละ 90

แล้วเสร็ จใน
ระยะเวลำที่
กำหนด
ร้อยละ 80

ผูเ้ ข้ำร่ วม
โครงกำรฯ
100 คน

ควำมสำเร็ จของ
โครงกำรเป็ นไปตำมแผนที่กำหนด
ร้อยละ 90

แล้วเสร็ จใน
ระยะเวลำที่
กำหนด
ร้อยละ 80

ผูเ้ ข้ำร่ วม
โครงกำรฯ
500 คน

ควำมสำเร็ จของ
โครงกำรเป็ นไปตำมแผนที่กำหนด
ร้อยละ 90

แล้วเสร็ จใน
ระยะเวลำที่
กำหนด
ร้อยละ 80

ผูเ้ ข้ำร่ วม
โครงกำรฯ
100 คน

1) คณำจำรย์ บุคลำกร
2 เดือน
และนักศึกษำ มทร.ล้ำนนำ ตำก ได้มี
ส่วนร่ วมในกำรจัดกิจกรรมและรักษำ
ทำนุบำรุ งศิลปวัฒนธรรม ตลอดจน
สื บทอดประเพณี อนั ดีงำม
2) บุคลำกรและนักศึกษำได้เรี ยนรู้และ
เกิดทักษะในกำรประดิษฐ์กระทงและ
เห็นควำมสำคัญของวัฒนธรรมอันดี
งำมของชำติไทย
3) เกิดควำมสัมพันธ์อนั ดีงำมระหว่ำง
มหำวิทยำลัยฯ และหน่วยงำนใน

งบประมาณ
แผ่นดิน

อืน่ ๆ
ปี 2558
เงินรายได้
(ระบุ) ตค. พย. ธค.

มค.

ระยะเวลาดาเนินงาน
ปี 2559
กพ. มีค. เมย. พค. มิย.

ผู้รับ
ผิดชอบ
กค.

สค.

กย.
ศวธ. น่ำน

60,000

ความสอดคล้ องตัวชีว้ ดั
แผนยุทธศาสตร์ มทร.ล้านนา
ปี พ.ศ. 2557 -2561
49, 50

60,000

A

38 โครงกำร มทร.ล้ำนนำ น่ำน ถวำยพระพร 12 สิงหำคม

P

ศวธ. น่ำน
5,000

49, 50

5,000

A

39 โครงกำรสื บสำนวัฒนธรรมกลองล่องน่ำน

P

ศวธ. น่ำน
10,000

49, 50

10,000

A

40 โครงกำรสื บสำนวัฒนธรรมผ้ำน่ำน

P

ศวธ. น่ำน
10,000

49, 50

10,000

A

41 โครงกำรสื บสำนวัฒนธรรมฟ้ อนล่องน่ำน

P

ศวธ. น่ำน
10,000

49, 50

10,000

A

42 โครงกำรวันสถำปนำ มทร.ล้ำนนำ น่ำน

P

ศวธ. น่ำน
10,000

49, 50

10,000

A

43 โครงกำรสรงน้ ำพระพุทธรู ปและรดน้ ำดำหัวผูอ้ ำวุโส วันสงกรำนต์
มทร.ล้ำนนำ น่ำน

P

ศวธ. น่ำน
10,000

49, 50

10,000

A

44 โครงกำรสำนศิลป์ ถิ่นล้ำนนำ บูรณำกำรศิลปวัฒนธรรมกับกำรเรี ยน
กำรสอนและกิจกรรมนักศึกษำ

P

ศวธ. น่ำน
80,000

49, 50

80,000

A

45 โครงกำรส่งเสริ มประเพณี ลอยกระทงสำยไหลประทีป 1000 ดวง
ประจำปี 2558

P

A

90

ศวธ. ตำก

49, 50

100,000

100,000

หน ้าที่ 29 จาก 30

200,000

เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม

ปริมาณ

46 โครงกำรศึกษำองค์ควำมรู้ วิถีชีวิต และภูมิปัญญำท้องถิ่น ประจำปี 2559 P

ผูเ้ ข้ำร่ วม
โครงกำรฯ
100 คน

A

47 โครงกำรทำนุบำรุ งศิลปวัฒนธรรมและสิ่ งแวดล้อม "ช่อทองกวำว
ประจำปี 2559"

P

ผูเ้ ข้ำร่ วม
โครงกำรฯ
100 คน

คุณภาพ

ต้นทุน
เวลา
แผ่นดิน เงินรายได้

1) นักศึกษำมทร.
2 เดือน
ล้ำนนำ ตำก มีส่วนร่ วมในกำร
เผยแพร่ องค์ควำมรู ้ ดำ้ นปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปัญญำ
ศิลปวัฒนธรรม และสิ่ งแวดล้อม
2) เป็ นกำรสื บสำนภูมิปัญญำและ
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงำมของไทยต่อไป
3) เกิดควำมสัมพันธ์อนั ดีระหว่ำง
ชุมชนกับมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำช
มงคลล้ำนนำ ตำก
1) นักศึกษำมทร.
ล้ำนนำ ตำก รู ้จกั กำรใช้เวลำว่ำงให้
เกิดประโยชน์
2) เป็ นกำรสื บสำนและทำนุบำรุ ง
ศิลปวัฒนธรรมและสิ่ งแวดล้อม

งบประมาณ
แผ่นดิน

อืน่ ๆ
ปี 2558
เงินรายได้
(ระบุ) ตค. พย. ธค.

มค.

ระยะเวลาดาเนินงาน
ปี 2559
กพ. มีค. เมย. พค. มิย.

ผู้รับ
ผิดชอบ
กค.

สค.

กย.

ความสอดคล้ องตัวชีว้ ดั
แผนยุทธศาสตร์ มทร.ล้านนา
ปี พ.ศ. 2557 -2561

ศวธ. ตำก
49, 50
8,000

8,000

2 เดือน

ศวธ. ตำก
49, 50
20,000

20,000

A

48 โครงกำรสื บสำนประเพณี รดน้ ำดำหัวผูอ้ ำวุโส ปี 2559

P

ผูเ้ ข้ำร่ วม
โครงกำรฯ
100 คน

A

49 โครงกำรส่งเสริ มเผยแพร่ และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ปี 2559 "เย็บ ร้อย P
ค่อยจีบ"

1) ได้อนุรักษ์วฒั นธรรมประเพณี รด 1 เดือน
น้ ำดำหัวผูอ้ ำวุโสให้คงอยูส่ ื บต่อไป
2) ได้ส่งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม ให้
ชนรุ่ นหลังตระหนักถึงควำมเคำรพต่อ
ผูอ้ ำวุโส
3) สร้ำงควำมสำมัคคีให้บุคลำกรมี
ควำมสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ส่งผลให้กำร
บริ หำรจัดกำรองค์กรมีประสิ ทธิภำพ
4) ได้สืบทอดวัฒนธรรมประเพณี รด
น้ ำดำหัวจำกรุ่ นสู่รุ่น

ผูเ้ ข้ำร่ วม
โครงกำรฯ
100 คน

1) ผูเ้ ข้ำร่ วมโครงกำรมีทกั ษะในกำร
จัดทำตกแต่งผลงำน
2) สร้ำงเครื อข่ำยและสำนสัมพันธ์
ระหว่ำงสถำบันอุดมศึกษำ

ผูเ้ ข้ำร่ วม
โครงกำรฯ
100 คน

1) นักศึกษำมทร.ล้ำนนำ ตำก รู้ จกั กำร 2 เดือน
ใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์
2) เป็ นกำรสื บสำนและทำนุบำรุ ง
ศิลปวัฒนธรรมและสิ่ งแวดล้อม

ศวธ. ตำก
49, 50
20,000

20,000

3 เดือน

ศวธ. ตำก
40,000

49, 50

40,000

A

50 โครงกำรอนุรักษ์และส่งเสริ มศิลปวัฒนธรรมและศำสนำ ปี 2559

P

ศวธ. ตำก
12,000

49, 50

12,000

A

หน ้าที่ 30 จาก 30
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