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แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ฉบับนี้จัดทําขึ้นภายใตตเงื่อนไขของหลักเกณฑพระราช
กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตราที่ 16 กําหนดใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปในแตละ
ปงบประมาณ  โดยใหระบุสาระสําคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการ เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งประมาณการรายจายและทรัพยากรอ่ืนที่
จะตองใช โดยแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2558  มหาวิทยาลัยโดยยึดกรอบแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ป พ.ศ. 2557 – 
2561 ที่มีความเหมาะสมและสอดคลองกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา กรอบระยะเวลา 15 ป (พ.ศ. 2552 – 2566)ตามความเห็นชอบ
ของสภามหาวิทยาลัย  และยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ ป พ.ศ. 2555 – 2558 ขอเสนอแนวทางการดําเนินการของ สกอ. ที่สอดรับกับยุทธศาสตร
กระทรวงศึกษาธิการที่เปนไปตามนโยบายของรัฐบาล และสภาพการเปลี่ยนแปลงของประเทศและสังคมโลก ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในและภายนอก 
ผลประเมินการปฏิบัติราชการของปที่ผานมาและการเตรียมการเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน ในป 2015 และการพัฒนามหาวิทยาลัยสูมาตรฐานสากล 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา มีความคาดหวังใหแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558  ฉบับนี้ เปนเครื่องมือสําหรับการบูรณา
การและการแปลงแผนสูการปฏิบัติที่ชัดเจน ผลักดันใหการดําเนินงานในภารกิจตางๆ ของทุกภาคสวนในมหาวิทยาลัยตอบสนองทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย
ตามยุทธศาสตรตางๆ ที่กําหนดใหเกิดผลสัมฤทธิ์และบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย ที่นําไปสูคุณภาพและมาตรฐานในการจัดการศึกษาไดอยาง
เปนรูปธรรม และการไดรับการยอมรับตอไป 
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แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาหน้า 4  
 

 

บทท่ี 1 

บทนํา 

หลักการและเหตุผล  

แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาไดดําเนินการปรับปรุงตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลลานนา  (พ.ศ.2557-2561) เปนแผนปฏิบัติการ ระยะ 5 ปหรือ 5 Year Rolling Implementation Plan ซึ่งอยูในระยะที่ 2 ของแผน 15 ป
(พ.ศ. 2552 – 2566) การดําเนินงานประสบผลสําเร็จในระดับหนึ่ง ยังคงมีอุปสรรคบางประการที่ทําใหมหาวิทยาลัยไมสามารถดําเนินการไดตามเปาหมาย 
แผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2558 ดําเนินการตามนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย 9 ดาน (9C: VISION 2020 รศ.ดร.นํายุทธ สงคธนาพิทักษ) และภารกิจ
มหาวิทยาลัย 6 ดาน  

การดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2558 เนนกระบวนการมีสวนรวมของบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ไดรวมกันระดมความคิด 
กําหนดกลยุทธเปาหมาย โครงการและดัชนีชี้วัดความสําเร็จเพื่อใชเปนแผนพัฒนามหาวิทยาลัย  จําแนกตามเปาหมายหลัก 6 ดาน ซึ่งในแตละกลุมไดมีการ
ประชุมระดมสมองจัดทําแผน และรวมกันจัดทําแผนปฏิบัติราชการดังกลาวขางตน 

 

นโยบายของผูบริหารมหาวิทยาลัยในการดําเนินงานแผนยุทธศาสตร  (พ.ศ.2557-2561) 

การจัดทําแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (พ.ศ. 2557-2561) ไดทําการศึกษาแนวทางและวิเคราะหขอมูลสภาพพื้นที่การใหบริการ
การศึกษาทั้ง  6 แหง การถอดบทเรียนจากการดําเนินงาน การศึกษาปญหาอุปสรรค ในการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้น ในบริบทตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งในศตวรรษที่ 
21 การพัฒนาอุดมศึกษาไทย จําเปนจะตองพัฒนาบัณฑิตเพื่อตอบสนองตอความตองการของสังคม ชุมชน ทองถิ่น และนําพาประเทศไปสูความยั่งยืน โดยใช
หลักการในการขับเคลื่อน 3 ประการ คือ การเปลี่ยนแปลง ความทาทาย และการกําหนดทิศทาง (Change  Challenge  Chance) ภายใตนโยบาย 9 ดาน ดังนี้ 

 
 
 

 
 

Change คือ การเปลี่ยนวิธีคิดและกระบวนการในการดําเนินการบริหารงาน ปรับปรุงโครงสราง การกระจายอํานาจ การมีสวนรวม ตลอดจนการปรับปรุง
ระเบียบ วิธีปฏิบัติเพื่อเอื้อตอภารกิจของมหาวิทยาลัย 

Challenge คือ การทาทายตอโอกาสใหม ๆ เพื่อสรางความแตกตางในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความโดดเดนเฉพาะดาน (Differential  Focus Strategy) สู
ความเปนเลิศเปนที่ยอมรับของผูใชบัณฑิต 

Chance คือ การสรางโอกาสในการเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําในวิทยาลัยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands-on) 

นโยบายการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 9 ดาน 

นโยบายที่ 1:การพัฒนาดานการจัดการศึกษา (Forever Building Competency) คือการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา สูความเปน
เลิศทางดานวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ บนฐานสมรรถนะวิชาชีพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล เนนจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ
เชื่อมโยงการศึกษากับการทํางาน ที่มากกวาความรูและใบปริญญา คือใหปญญา โดยมีกระบวนการในการผลิตบัณฑิตแบบ Hands-on ที่มุงใหเกิดปญญา คุณคา 
และความสุข (Wisdom Value and Well Fare) 

นโยบายที่ 2:การพัฒนาดานวิจัยและนวัตกรรมสรางสรรค (Creativity for Innovation Solution) คือการพัฒนานักวิจัยที่มีความสามารถ เพื่อสงเสริม
สนับสนุนการสรางงานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม ที่เปนประโยชนตอชุมชนเนนการพัฒนางานวิจัยที่จะตอบสนองความตองการของสังคมท่ีสามารถนําไปใช
ประโยชนไดจริงสงเสริมการเผยแพร ผลงานวิจัยทั้งในและตางประเทศพัฒนาประชาคมวิจัยใหมีคุณภาพเปนที่ยอมรับระดับประเทศและระดับสากล 

นโยบายที่ 3:การพัฒนาดานการบริการวิชาการแกสังคม (Total Social & Community Achievements)คือการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ใหเปนแหลง
ถายทอดวิชาการ แหลงการเรียนรูตลอดชีวิตที่ยั่งยืนในทุกเขตพื้นที่  เพื่อเปนการยกระดับขีดความสามารถในการเพิ่มศักยภาพในดานการบริการวิชาการแก
ชุมชนเพื่อใหเปนที่ยอมรับทั้งในระดับชุมชนและระดับชาติ 

นโยบายที่ 4:การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดลอม (Good Culture Bring Better Life) คือการบูรณาการดานทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ไทย รักษาและฟนฟูสิ่งสภาพสิ่งแวดลอมใหเหมาะสม อนุรักษงานประเพณี คานิยม ระเบียบการปฏิบัติและแบบอยางที่ดีของสังคมไทยรวมทั้งการนําเทคโนโลยี
มาประยุกตใชเพื่อสรางมูลคาเพ่ิมจากงานรวมสมัยที่ยังดํารงเอกลักษณความเปนไทย และสรางองคความรูเกี่ยวกับการบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

นโยบายที่ 5:การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ (4H: Head, Hearth, Hand, Health) with Capability Building คือการพัฒนา
คุณภาพบัณฑติของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาใหมีความพรอมดานทักษะและความสามารถท่ีนอกจากความรูความสามารถดานวิชาการและวิชาชีพ 
(Soft Skill) เชน ความพรอมตอการเรียนรูและการใชชีวิตในอนาคต ความคิดสรางสรรค มีจิตสํานึกตอทองถิ่น มีทักษะการเรียนรูและนวัตกรรมและการพัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสมัยใหม 
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เชื่อมโยงการศึกษากับการทํางาน ที่มากกวาความรูและใบปริญญา คือใหปญญา โดยมีกระบวนการในการผลิตบัณฑิตแบบ Hands-on ที่มุงใหเกิดปญญา คุณคา 
และความสุข (Wisdom Value and Well Fare) 

นโยบายที่ 2:การพัฒนาดานวิจัยและนวัตกรรมสรางสรรค (Creativity for Innovation Solution) คือการพัฒนานักวิจัยที่มีความสามารถ เพื่อสงเสริม
สนับสนุนการสรางงานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม ที่เปนประโยชนตอชุมชนเนนการพัฒนางานวิจัยที่จะตอบสนองความตองการของสังคมท่ีสามารถนําไปใช
ประโยชนไดจริงสงเสริมการเผยแพร ผลงานวิจัยทั้งในและตางประเทศพัฒนาประชาคมวิจัยใหมีคุณภาพเปนที่ยอมรับระดับประเทศและระดับสากล 

นโยบายที่ 3:การพัฒนาดานการบริการวิชาการแกสังคม (Total Social & Community Achievements)คือการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ใหเปนแหลง
ถายทอดวิชาการ แหลงการเรียนรูตลอดชีวิตที่ยั่งยืนในทุกเขตพื้นที่  เพื่อเปนการยกระดับขีดความสามารถในการเพิ่มศักยภาพในดานการบริการวิชาการแก
ชุมชนเพื่อใหเปนที่ยอมรับทั้งในระดับชุมชนและระดับชาติ 

นโยบายที่ 4:การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดลอม (Good Culture Bring Better Life) คือการบูรณาการดานทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ไทย รักษาและฟนฟูสิ่งสภาพสิ่งแวดลอมใหเหมาะสม อนุรักษงานประเพณี คานิยม ระเบียบการปฏิบัติและแบบอยางที่ดีของสังคมไทยรวมทั้งการนําเทคโนโลยี
มาประยุกตใชเพื่อสรางมูลคาเพ่ิมจากงานรวมสมัยที่ยังดํารงเอกลักษณความเปนไทย และสรางองคความรูเกี่ยวกับการบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

นโยบายที่ 5:การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ (4H: Head, Hearth, Hand, Health) with Capability Building คือการพัฒนา
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นโยบายที่ 6:การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน (Change , Challenge , Chance & Care) คือการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา มุงเนนการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพ และการพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลใหคลองตัว 
ยืดหยุน มีประสิทธิภาพ โปรงใสเปนรูปธรรมและชอบธรรมเรงรัดพัฒนาบุคลากรทั้งทางดานการศึกษาตอ การฝกอบรม การฝงตัว การปรับเพิ่มคุณวุฒิทาง
วิชาการ เพื่อใหมีคุณสมบัติทัดเทียมกับมาตรฐานการอุดมศึกษา 

นโยบายที่ 7:การบริหารจัดการสรางสรรค (Creative from Complexity to Simplicity) คือการจัดระบบบริหารจัดการจากสวนกลางที่เนนการ
สงเสริม ติดตาม กํากับ มุงเนนการกระจายอํานาจ บทบาท ความรับผิดชอบ ใหเขตพื้นที่ตางๆมีสวนรวมคิด รวมทํา รวมพัฒนา ใชทรัพยากรตางๆรวมกันโดยยึด
ประโยชนสูงสุดขององคกร โดยประยุกตการบริหารดั้งเดิมตามลักษณะการจัดองคกรตามหนาที่(Functional Systems) กับแนวคิดการบริหารแบบใหมคือการ
บริหารที่ยึดถือภารกิจเปนพื้นฐาน (Agenda based) และการบริหารเชิงผลลัพธ (Result Based) การบริหารเชิงพ้ืนที่ (Area Based) 

นโยบายที่ 8:การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรูและบริหารจัดการ (Computeracy) คอืการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ทรัพยากรการเรียนรู ขับเคลื่อนนโยบาย e-University เพิ่มศักยภาพการเรียนการสอน การบริหารจัดการและการใหบริการ สนับสนุนการขยายแหลงทรัพยากร
การเรียนรู สรางพ้ืนที่และสภาพแวดลอมที่ดีเพื่อการเรียนรู และนําเทคโนโลยีการศึกษาสมัยใหมเขามาสูกระบวนการสอน การเรียนรูและการวิจัยอยางตอเนื่อง 

นโยบายที่ 9:การสรางเครือขายความรวมมือทั้งระดับชาติและนานาชาติ(Creative International)คือการสรางเครือขายความรวมมือกับ
สถาบันการศึกษาทั้งในและตางประเทศเพื่อใหมีการแลกเปลี่ยน กิจกรรมดานวิชาการ วิจัย เพื่อใหนักศึกษาและบุคลากรตระหนักและมีความพรอม สําหรับ
ปฏิบัติงาน การศึกษาตอและทํางานรวมกันในสังคมแบบ พหุวัฒนธรรม (Multicultural Literacy)เพิ่มขีดความสามารถทักษะในการติดตอสื่อสาร 
(Communication)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

บทท่ี 2 

บริบทและการวิเคราะหสถานการณแวดลอมและทิศทางของแผนยุทธศาสตร 

1. การเปลี่ยนแปลงที่คาดวาจะสงผลกระทบตอการพัฒนามหาวิทยาลัย 
การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาในระยะแผนยุทธศาสตร ป พ.ศ. 2557-2561 เปน ระยะเวลาที่คาดวาจะมีการเปลี่ยนแปลของสังคม 

ทั้งระดับโลกและในประเทศ รวมทั้งปจจัยภายในมหาวิทยาลัย ที่คาดวาจะสงผลกระทบตอการพัฒนามหาวิทยาลัย ซึ่ง จําเปนตองมีการวิเคราะหและประเมิน
สถานการณตางๆ ทั้งการประเมินศักยภาพของ มหาวิทยาลัย เพื่อเตรียมความพรอมและจัดทําแผนที่สอดรับกับการเปลี่ยนแปลง ตางๆ เชน 
1.1 การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 

การเปลี่ยนแปลงตามบริบทของโลกที่มีลักษณะขยายตัวทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบริการ ประกอบกับสภาพแวดลอมทางการเมืองในระดับโลกไดลด
ความตึงเครียด และการเปดประตูประเทศใหหันมาแขงขันทางการคา เศรษฐกิจ และการลงทุน พรอมกันนั้นไดสรางสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจของโลกแบบ
ใหม    ในศตวรรษที่ 21 นี้ประชากรถือวาเปนทรัพยากรที่สําคัญที่สุดในการแขงขันในโลกธุรกรรมสมัยใหม  ทั้งนี้เพราะโลกสมัยใหมไดเปลี่ยนฐานการผลิตจาก
ทรัพยากรทางธรรมชาติไปเปนประชากรแทน ประชากรในฐานะเปนฐานการผลิตเพราะจะตองใชเทคโนโลยีและวิทยาการใหมๆบรรดาที่มีอยูในปจจุบันกาล เพื่อ
จัดการใหเกิดใหเกิดมูลคาสูงสุด ดังนั้นสิ่งแรกท่ีควรรีบเรงคือจะตองพัฒนาคนรุนใหมใหมีศักยภาพอันเปนสากล  และเปนคนดีในฐานะเปนทุนทางสังคมพื่อยกระ
ดับประเทศใหอยูในระดับสากล 

1.2 การเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
การปรับตัวเขาสูประชาคมเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียที่จะเกิดขึ้นในป พ.ศ. 2558 จะทวีความสําคัญเพิ่มขึ้น ทําใหเกิดการเคลื่อนยายอยางเสรีของ

เงินทุน สินคา บริการ และคนภายในกลุมประเทศตางๆ รวมทั้งการรวมกันเปนประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)  10 ประเทศของ เอเชียตะวันออก
เฉียงใต ซึ่งจะมีการรวมกลุมเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทําใหเกิดการรวมกันเปนตลาดเดียว การเคลื่อนยายแรงงาน ความรู การลงทุนและอื่นๆ นอกจากนี้
การเติบโตทางดานเศรษฐกิจใหมของกลุมประเทศ  จีน และอินเดีย ที่คาดวาจะเปนตัวจักรสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก ตลอดจนการเขาสูสังคมและ
เศรษฐกิจฐานความรู ที่ทําใหประเทศในกลุมอาเซียน อาเซียนบวกสาม และอาเซียนบวกหก ไดตระหนักถึงความสําคัญของบุคลากรระดับสูง และแรงงานมีฝมือ 
การลงทุน และความรู ไดอยางเสรี ซึ่งประเทศไทยไดลงนามขอตกลงยอมรับรวมคุณสมบัตินักวิชาชีพจํานวน 7 สาขา คือ แพทย ทันตแพทย พยาบาล นักบัญชี 
วิศวกร สถาปนิก ชางสํารวจ ดังนั้น ประเทศไทยจึงตองเตรียม ความพรอมในหลายดาน อาทิ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ทั้งทางดานการศึกษา ดานภาษา 
ทักษะฝมือแรงงาน รวมถึง การพัฒนากลไกตางๆ  การบริหารจัดการการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนในระดับ ภูมิภาค รวมถึง
มาตรการรองรับผลกระทบตอความมั่นคงของประเทศและคนไทย ทั้งในเชิงสุขภาพและความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพยสิน 
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บทท่ี 2 

บริบทและการวิเคราะหสถานการณแวดลอมและทิศทางของแผนยุทธศาสตร 

1. การเปลี่ยนแปลงที่คาดวาจะสงผลกระทบตอการพัฒนามหาวิทยาลัย 
การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาในระยะแผนยุทธศาสตร ป พ.ศ. 2557-2561 เปน ระยะเวลาที่คาดวาจะมีการเปลี่ยนแปลของสังคม 

ทั้งระดับโลกและในประเทศ รวมทั้งปจจัยภายในมหาวิทยาลัย ที่คาดวาจะสงผลกระทบตอการพัฒนามหาวิทยาลัย ซึ่ง จําเปนตองมีการวิเคราะหและประเมิน
สถานการณตางๆ ทั้งการประเมินศักยภาพของ มหาวิทยาลัย เพื่อเตรียมความพรอมและจัดทําแผนที่สอดรับกับการเปลี่ยนแปลง ตางๆ เชน 
1.1 การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 

การเปลี่ยนแปลงตามบริบทของโลกที่มีลักษณะขยายตัวทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบริการ ประกอบกับสภาพแวดลอมทางการเมืองในระดับโลกไดลด
ความตึงเครียด และการเปดประตูประเทศใหหันมาแขงขันทางการคา เศรษฐกิจ และการลงทุน พรอมกันนั้นไดสรางสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจของโลกแบบ
ใหม    ในศตวรรษที่ 21 นี้ประชากรถือวาเปนทรัพยากรที่สําคัญที่สุดในการแขงขันในโลกธุรกรรมสมัยใหม  ทั้งนี้เพราะโลกสมัยใหมไดเปล่ียนฐานการผลิตจาก
ทรัพยากรทางธรรมชาติไปเปนประชากรแทน ประชากรในฐานะเปนฐานการผลิตเพราะจะตองใชเทคโนโลยีและวิทยาการใหมๆบรรดาที่มีอยูในปจจุบันกาล เพื่อ
จัดการใหเกิดใหเกิดมูลคาสูงสุด ดังนั้นสิ่งแรกท่ีควรรีบเรงคือจะตองพัฒนาคนรุนใหมใหมีศักยภาพอันเปนสากล  และเปนคนดีในฐานะเปนทุนทางสังคมพื่อยกระ
ดับประเทศใหอยูในระดับสากล 

1.2 การเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
การปรับตัวเขาสูประชาคมเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียที่จะเกิดขึ้นในป พ.ศ. 2558 จะทวีความสําคัญเพิ่มขึ้น ทําใหเกิดการเคลื่อนยายอยางเสรีของ

เงินทุน สินคา บริการ และคนภายในกลุมประเทศตางๆ รวมทั้งการรวมกันเปนประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)  10 ประเทศของ เอเชียตะวันออก
เฉียงใต ซึ่งจะมีการรวมกลุมเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทําใหเกิดการรวมกันเปนตลาดเดียว การเคลื่อนยายแรงงาน ความรู การลงทุนและอื่นๆ นอกจากนี้
การเติบโตทางดานเศรษฐกิจใหมของกลุมประเทศ  จีน และอินเดีย ที่คาดวาจะเปนตัวจักรสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก ตลอดจนการเขาสูสังคมและ
เศรษฐกิจฐานความรู ที่ทําใหประเทศในกลุมอาเซียน อาเซียนบวกสาม และอาเซียนบวกหก ไดตระหนักถึงความสําคัญของบุคลากรระดับสูง และแรงงานมีฝมือ 
การลงทุน และความรู ไดอยางเสรี ซึ่งประเทศไทยไดลงนามขอตกลงยอมรับรวมคุณสมบัตินักวิชาชีพจํานวน 7 สาขา คือ แพทย ทันตแพทย พยาบาล นักบัญชี 
วิศวกร สถาปนิก ชางสํารวจ ดังนั้น ประเทศไทยจึงตองเตรียม ความพรอมในหลายดาน อาทิ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ท้ังทางดานการศึกษา ดานภาษา 
ทักษะฝมือแรงงาน รวมถึง การพัฒนากลไกตางๆ  การบริหารจัดการการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนในระดับ ภูมิภาค รวมถึง
มาตรการรองรับผลกระทบตอความมั่นคงของประเทศและคนไทย ทั้งในเชิงสุขภาพและความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพยสิน 

 



แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาหน้า 8  
 

1.3 การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากร  
 ประเทศที่พัฒนาแลวหลายประเทศกําลังเขาสูสังคมผูสูงอายุ ในขณะเดียวกันประเทศกําลังพัฒนา อาทิ เกาหลี สิงคโปร จีน อินโดนีเซีย บรูไน ไทย 
และเวียดนาม ไดกาวเขาสูการเปนสังคมผูสูงอายุ แลวในชวง 5 ปที่ผานมา ซึ่งทําใหเกิดผลกระทบหลายประการ อาทิ การยายถิ่นของแรงงานขามชาติทั้งแรงงาน
ที่มีฝมือ และไรฝมือเพือ่ทดแทนกําลังแรงงานในประเทศที่เปนสังคมผูสูงอายุ การเกิดความหลากหลายทางวัฒนธรรม ขณะเดียวกันโครงสรางการผลิตเปลี่ยนจาก
การใชแรงงานมาเปนการใชองคความรูและเทคโนโลยีมากขึ้น ทําใหการพัฒนาคนมุงสรางใหมีความรูมีศักยภาพ ทักษะและความชํานาญ ควบคูกับการพัฒนา
เทคโนโลยีทดแทนกําลังแรงงานที่ขาดแคลน ประเทศที่เขาสูสังคมผูสูงอายุจะมีรายจายดานสุขภาพเพิ่มขึ้นทําใหงบประมาณสํา หรับการลงทุนพัฒนาดาน อื่นๆ 
ลดลง ปจจัยดังกลาวจะเปนทั้งโอกาสและอุปสรรคตอประเทศไทย โดยดานหนึ่งประเทศไทยจะมีโอกาสในการขยายตลาดสินคาและบริการดานการแพทยและ
สุขภาพ แตในขณะเดียวกันประเทศไทยเองก็ตองปรับตัวเตรียมความ พรอมดานโครงสรางพื้นฐานและระบบสวัสดิการสังคมในการรองรับการเขาสูสังคมผูสูงอายุ 
รวมทั้งยังตองเตรียมรับมือ กับปญหาจํานวนแรงงานที่จะขยายตัวชาลงและมีจํานวนลดลงในอนาคต ซึ่งอาจจะเปนอุปสรรคตอการขยายตัวทาง เศรษฐกิจใน
ระยะยาว 

1.4 ความกาวหนาทางเทคโนโลย ี
ความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีวัสดุและนาโนเทคโนโลยี มีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคม รวมทั้งตอบสนองการดํารงชีวิต ของประชาชนมากยิ่งขึ้น  การสงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรค การพัฒนาพลังงานและวัสดุจากพืช การทดแทน แรงงาน
ดวยเครื่องจักร การพัฒนาสุขภาพและศักยภาพในการทํางานของผูสูงอายุ  ขณะเดียวกันก็เปนภัยคุกคาม ตอความมั่นคงของประเทศ เชน การจารกรรมขอมูล
ธุรกิจหรือขอมูลสวนบุคคล การใชสื่อในทางที่ผิด การเกิดชองวางในการเขาถึงเทคโนโลยีที่ไมเทาเทียมกันของคนในสังคมทําใหเกิดความเหลื่อมล้ําในการพัฒนา 
และการแลกเปลี่ยนดานวัฒนธรรมอยางหลากหลายผานเทคโนโลยี ดังนั้นประเทศไทยจําเปนตองมีการบริหารจัดการองคความรู (Knowledge Management) 
อยางเปนระบบทั้งการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนประยุกตใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  เพื่อสรางคุณคาและมูลคาเพิ่มใหกับผลิตภัณฑและบริการ และบริหาร
จัดการทรัพยสินทางปญญาอยางมีประสิทธิภาพ 

1.5 ความสําคัญของประชากรในสังคมเศรษฐกิจสมัยใหม 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยนับวาเปนเรื่องที่สําคัญยิ่งอันเนื่องจากปญหากําลังคนโดยเฉพาะการขาดแคลนกําลังคนที่มีฝมือระดับกลางและระดับสูงเพื่อ

การพัฒนาอุตสาหกรรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ปจจัยทรัพยากรมนุษยจึงกลายเปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งในยุคโลกาภิวัตนแหงการแขงขันทั้งนี้เพราะขีด
ความสามารถของมนุษยยุคใหมคือ  ทรัพยากรความรู  ที่มิใชเปนเพียงแตความรูเพ่ือความรูเทานั้นแตยังตองเปนความรูในเชิงประยุกตที่สามารถสั่งสมเปนทักษะ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะดานชั้นสูงในแตละสาขา  ซึงสัมพันธสอดคลองไปกับการพัฒนาอุตสาหกรรมเฉพาะแตละดานของประเทศ  นอกจากทรัพยากรความรูแลว  
มนุษยยุคใหมควรจะตองมีความสามารถในเชิงริเริ่มสรางสรรค  รวมทั้งการมีมาตรฐานทางจริยธรรมในการทํางานดวยองคประกอบเหลานี้ประกอบกันเปนปจจัย

 
 

ที่กาวหนา  ที่แตกตางไปจากปจจัยพื้นฐานดั่งเดิม  อันไดแก  แรงงานไรทักษะ  การพัฒนาที่สําคัญจากการมุงเนนความเจริญเติบโตและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
ของประเทศมาเปน การพัฒนาคนมากข้ึน 

 
2. กรอบแผนยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาหนวยงานภายนอกท่ีเกี่ยวของกับอุดมศึกษา 

ในการจัดทําแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ป พ.ศ. 2557-2561  มหาวิทยาลัยไดศึกษาปญหาอุปสรรคแนวโนมและ
สภาวการณทั้งปจจุบันและอนาคตรวมถึงความเชื่อมโยงของแผนพัฒนาฯ มหาวิทยาลัยกับแผนพัฒนาฯ ของหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของกับอุดมศึกษา เพื่อ
กําหนดทิศทางและเปาหมายการ พัฒนามหาวิทยาลัยใหสอดคลองกัน เชน แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2555-2558  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 11 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) และแผนยุทธศาสตรอาเซียน ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ซึ่งสรุปสาระสําคัญ ดังนี้ 

2.1 แผนการบริหารราชการแผนดิน(พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา) 
ยทุธศาสตรที่ 4ยุทธศาสตรการศึกษาสาธารณสุขคุณธรรมจริยธรรมและคุณภาพชีวิต 

จัดสรรงบประมาณรายจายสนับสนุนการขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐานอยางทั่วถึงและเปนธรรมสนับสนุนการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับกอนประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนปลายโดยไมเสียคาใชจายพัฒนาดานสาธารณสุขใหประชาชนไดรับบริการสุขภาพทาง
การแพทยและสาธารณสุขที่มีคุณภาพอยางทั่วถึงพัฒนาระบบประกันสุขภาพใหไดมาตรฐานเทาเทียมกันทุกระบบดูแลผูสูงอายุเด็กสตรีคนพิการและผูดอยโอกาส
และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนตลอดทุกชวงวัยใหดีขึ้นสามารถเขาถึงบริการทางสังคมอยางทั่วถึงและเทาเทียมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและ
คุมครองแรงงานโดยสงเสริมการมีงานทําและยกระดับทักษะฝมือและศักยภาพแรงงานไทยทั้งระบบปองกันและแกไขปญหาการคามนุษยโดยเรงรัดการ
ดําเนินงานใหมีผลอยางเปนรูปธรรมรวมทั้งปองกันปราบปรามและบําบัดรักษาผูติดยาเสพติดอนุรักษสงเสริมและพัฒนาศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อปลูกฝง
เด็กเยาวชนและประชาชนใหมีศีลธรรมคุณธรรมและจริยธรรมมีคานิยมที่พึงประสงคและจิตสํานึกที่ดีงามตามแบบอยางวัฒนธรรมไทยสงเสริมและพัฒนาการ
กีฬาและนันทนาการใหเด็กเยาวชนคนพิการและประชาชนไดรับการเสริมสรางสุขภาพสมรรถภาพทางกายและจิตใจที่ดีตลอดจนเพิ่มศักยภาพนักกีฬาใหมี
คุณภาพไดมาตรฐานสูความเปนเลิศและกีฬาอาชีพในระดับสากลทั้งนี้ไดจัดสรรงบประมาณรายจายไวเปนจํานวนทั้งสิ้น 955,921 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 
37.1 ของวงเงินงบประมาณ 

 
 
 



“ปีแห่งคุณภาพการจัดการศึกษา” หน้า 9 
 

ที่กาวหนา  ที่แตกตางไปจากปจจัยพื้นฐานดั่งเดิม  อันไดแก  แรงงานไรทักษะ  การพัฒนาที่สําคัญจากการมุงเนนความเจริญเติบโตและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
ของประเทศมาเปน การพัฒนาคนมากข้ึน 

 
2. กรอบแผนยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาหนวยงานภายนอกท่ีเกี่ยวของกับอุดมศึกษา 

ในการจัดทําแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ป พ.ศ. 2557-2561  มหาวิทยาลัยไดศึกษาปญหาอุปสรรคแนวโนมและ
สภาวการณทั้งปจจุบันและอนาคตรวมถึงความเชื่อมโยงของแผนพัฒนาฯ มหาวิทยาลัยกับแผนพัฒนาฯ ของหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของกับอุดมศึกษา เพื่อ
กําหนดทิศทางและเปาหมายการ พัฒนามหาวิทยาลัยใหสอดคลองกัน เชน แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2555-2558  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 11 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) และแผนยุทธศาสตรอาเซียน ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ซึ่งสรุปสาระสําคัญ ดังนี้ 

2.1 แผนการบริหารราชการแผนดิน(พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา) 
ยทุธศาสตรที่ 4ยุทธศาสตรการศึกษาสาธารณสุขคุณธรรมจริยธรรมและคุณภาพชีวิต 

จัดสรรงบประมาณรายจายสนับสนุนการขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐานอยางทั่วถึงและเปนธรรมสนับสนุนการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับกอนประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนปลายโดยไมเสียคาใชจายพัฒนาดานสาธารณสุขใหประชาชนไดรับบริการสุขภาพทาง
การแพทยและสาธารณสุขที่มีคุณภาพอยางทั่วถึงพัฒนาระบบประกันสุขภาพใหไดมาตรฐานเทาเทียมกันทุกระบบดูแลผูสูงอายุเด็กสตรีคนพิการและผูดอยโอกาส
และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนตลอดทุกชวงวัยใหดีขึ้นสามารถเขาถึงบริการทางสังคมอยางทั่วถึงและเทาเทียมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและ
คุมครองแรงงานโดยสงเสริมการมีงานทําและยกระดับทักษะฝมือและศักยภาพแรงงานไทยทั้งระบบปองกันและแกไขปญหาการคามนุษยโดยเรงรัดการ
ดําเนินงานใหมีผลอยางเปนรูปธรรมรวมทั้งปองกันปราบปรามและบําบัดรักษาผูติดยาเสพติดอนุรักษสงเสริมและพัฒนาศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อปลูกฝง
เด็กเยาวชนและประชาชนใหมีศีลธรรมคุณธรรมและจริยธรรมมีคานิยมที่พึงประสงคและจิตสํานึกที่ดีงามตามแบบอยางวัฒนธรรมไทยสงเสริมและพัฒนาการ
กีฬาและนันทนาการใหเด็กเยาวชนคนพิการและประชาชนไดรับการเสริมสรางสุขภาพสมรรถภาพทางกายและจิตใจที่ดีตลอดจนเพิ่มศักยภาพนักกีฬาใหมี
คุณภาพไดมาตรฐานสูความเปนเลิศและกีฬาอาชีพในระดับสากลทั้งนี้ไดจัดสรรงบประมาณรายจายไวเปนจํานวนทั้งสิ้น 955,921 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 
37.1 ของวงเงินงบประมาณ 
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แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อใหคนไทยทุกกลุมทุกชวงวัยไดมีโอกาสเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานอยาง
ทั่วถึงเปนธรรมและตอเนื่องสงเสริมการปฏิรูปการศึกษาทั้งดานคุณภาพครูหลักสูตรหองเรียนและเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีมาตรฐานระดับสากลผลิตและพัฒนา
ครูอาจารยและบุคลากรทางการศึกษาเสริมสรางระเบียบวินัยคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาสรางโอกาสทางการศึกษาตามโครงการหนึ่งอําเภอหนึ่งทุน
เสริมสรางโอกาสการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นโดยจัดสรรกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษาและกองทุนเงินกูยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายไดในอนาคตใหแก
นักเรียนนิสิตนักศึกษาสนับสนุนใหสถาบันการศึกษาผลิตและพัฒนากําลังคนใหมีคุณภาพและมาตรฐานสอดคลองตามความตองการของตลาดทั้งในเชิงปริมาณ
และคุณภาพโดยเรงรัดผลิตบัณฑิตสาขาขาดแคลนผลิตแพทยและพยาบาลเพิ่มสรางวัฒนธรรมและสังคมการเรียนรูตลอดชีวิตแกคนทุกกลุมวัยควบคูกับการ
พัฒนาแหลงเรียนรูทุกประเภทในระดับพ้ืนที ่

2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที1่1 (พ.ศ.2555-2559) สํานักงานคณะกรรมการ พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
การพัฒนาในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 มียุทธศาสตรการพัฒนาที่สําคัญซึ่งเกี่ยวของกับอุดมศึกษา คือ ยุทธศาสตรการ

พัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน ซึ่งมุงเตรียมคนใหพรอมรับการเปลี่ยนแปลง โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกชวงวัยให
มีภูมิคุมกันเพื่อเขาสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเสริมสรางศักยภาพของคนในทุกมิติใหมีความพรอมทั้ง 
ดานรางกายที่สมบูรณแข็งแรง มีสติปญญาที่รอบรู และมีจิตใจที่สํานึกในคุณธรรมจริยธรรม มีความเพียรและรูคุณคา ความเปนไทย มีโอกาสและสามารถเรียนรู
ตลอดชีวิต ควบคูกับการเสริมสรางสภาพแวดลอมในสังคมและสถาบันทางสังคมใหเขมแข็งและเอื้อตอการพัฒนาคน รวมทั้งสงเสริมการพัฒนาชุมชนทองถิ่นให
เขมแข็งและสามารถสรางภูมิคุมกัน ใหคนในชุมชน และเปนพลังทางสังคมในการพัฒนาประเทศโดยยุทธศาสตรการพัฒนาที่สําคัญในระยะแผนพัฒนาฯฉบับที่ 
11 ดังนี้ 

2.2.1 ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมในสังคมม ุงสร างภ ูม ิค ุมก ันต ั งแต ระด ับป ัจเจกครอบคร ัว และช ุมชน เพ ื อให เป ็นส ังคมท ี ม ีค ุณภาพ 
สามารถปร ับต ัวเข าก ับการเปล ี ยนแปลงและบร ิหารจ ัดการความเส ี ยง ได อย างม ีประส ิทธ ิภาพ โดยให ความสําคัญก ับการสร างความม ั นคงทางเศรษฐก ิจ
และส ังคมให ท ุกคนในส ังคมไทยสามารถเข าถ ึงบร ิการทางส ังคมท ี ม ีค ุณภาพ ได ร ับการค ุ มครองทางส ังคมท ี ครอบคล ุมท ั วถ ึงและมี ค ุณภาพเท าเท ียมก ัน ม ี
โอกาสเข าถ ึงทร ัพยากรและโครงสร างพืน้ฐานในการสร างอาช ีพและรายได ท ี่ม ั่นคง สามารถเข าถ ึงกระบวนการย ุต ิธรรมอย างเสมอภาคได ร ับการค ุ มครอง
ส ิทธ ิ ผลประโยชน และความม ั่นคง ปลอดภัยในช ีวิตและทร ัพย ส ินอยางเท าเท ียมและสามารถดํารงชีวิตอย ู ได อย างม ีศ ักด ิ์ศรี ภายใต ระบบบร ิหาร จ ัดการ
ภาคร ัฐท ี่โปร งใส ย ึดประโยชน ส วนรวม และเป ิดโอกาสการม ีส วนร วมของประชาชนท ุกภาคส วนใน กระบวนการพ ัฒนาประเทศ 

 
 
 

 
 

2.2.2 ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืนม ุงเตร ียมคนให พร อม รับการเปล ี ยนแปลง โดยใหความสําคัญกับ
การพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกช วงว ัยใหมีภ ูมิค ุ มกันเพ ื อเขาส ู สังคม แห งการเร ียนร ูตลอดช ีว ิตอย างย ั่งย ืน ย ดึหล ักปร ัชญาของเศรษฐก ิจพอเพ ียงมาเสร ิมสร าง
ศ ักยภาพของคนในท ุก ม ิต ิให ม ีความพร อมท ั้งด านร างกายท ี สมบ ูรณ แข ็งแรงม ีสต ิป ัญญาท ี รอบร ู  และม ีจ ิตใจท ี่สำน ึกในค ุณธรรม จร ิยธรรมม ีความเพ ียรและ
ร ู ค ุณค าความเป ็นไทย ม ีโอกาสและสามารถเร ียนร ู ตลอดช ีว ิต ควบค ู ก ับการ เสร ิมสรางสภาพแวดลอมในส ังคมและสถาบันทางสังคมใหเข มแข็งและเอ ื้อตอ
การพฒันาคน รวมท ั้งสงเสร ิม การพ ัฒนาช ุมชนทองถ ิ่นใหเขมแขง็และสามารถสรางภ ูมิค ุ มกนัใหคนในช ุมชน และเปนพล ังทางสังคมในการ พ ัฒนาประเทศ 

 
2.2.3 ยุทธศาสตรความเขมแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงานใหความสําคัญ ก ับการบร ิหารจ ัดการทร ัพยากรธรรมชาต ิท ี่เป ็น

ฐานการผล ิตภาคเกษตรให เข มแข ็งและสามารถใชประโยชน ได อยางย ั่งย ืน เพ ื่อให ภาคเกษตรเปนฐานการผล ิตอาหารและพล ังงานท ี่ม ีความม ั่นคง โดยการเพ ิ่ม
ประส ิทธิภาพ และศ ักยภาพการผล ิตภาคเกษตร สน ับสน ุนการว ิจ ัยและพ ัฒนาพ ันธ ุ พ ืช พ ันธ ุ ส ัตว และส ัตว น้ํารวมถ ึง เทคโนโลย ีการเกษตรท ี เหมาะสม
และเป ็นม ิตรก ับส ิ่งแวดล อม ส งเสริมการสร างม ูลค าเพ ิ่มส ินค าเกษตรอาหาร และพล ังงานบนพ ื้นฐานของภ ูม ิป ัญญาท องถ ิ่นและความร ู สร างสรรค การสร างความ
ม ั่นคงในอาช ีพและรายได ใหแกเกษตรกรตามหลักปรัชญาของเศรษฐก ิจพอเพียง ขณะเดียวกัน ให ความสำคัญกับการสร างความม ั่นคง ดานอาหารและ
พล ังงานช ีวภาพท ั้งในระด ับคร ัวเร ือน ช ุมชนและประเทศ เพ ื่อสร างภ ูม ิค ุ มก ันใหภาคเกษตร สามารถพ ึ่งตนเองได และเผช ิญก ับป ัจจ ัยเส ี่ยงต างๆได อย างม ั่นคง 

 
2.2.4 ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน ให ความสําค ัญกับการปร ับโครงสร างเศรษฐก ิจบน

ฐานความร ู  ความคดิสรางสรรค และภูม ิปญญาภายใต ปจจัย สนับสนุนท ี เอ ื้ออํานวยและระบบการแข งขันท ี่เปนธรรม เพ ื อสรางภ ูมิค ุ มกันใหกับประเทศ ม  ุงปร ับ
โครงสราง การค าและการลงท ุนให สอดคล องก ับความต องการของตลาดท ั้งภายในและต างประเทศ สร างม ูลค าเพ ิ มให ก ับ สาขาบร ิการท ี มีศักยภาพบนพ ื้นฐาน
ของนว ัตกรรมและความคิดสร างสรรค พ ัฒนาธุรกิจสรางสรรคและเมือง สร างสรรคเพ ิ่มผล ิตภาพของภาคเกษตร และสร างม ูลค าเพ ิ่มด วยเทคโนโลย ีและ
กระบวนการผล ิตท ี่เป ็นม ิตรก ับ ส ิ่งแวดล อม พ ัฒนาภาคอ ุตสาหกรรมส ู อ ุตสาหกรรมฐานความร ู เช ิงสร างสรรค และเป ็นม ิตรต อส ิ งแวดล อม พัฒนาโครงสราง
พ ื้นฐานและระบบโลจิสติกส สรางความม ั นคงด านพลังงานควบค ู ไปกับการปฏ ิรูปกฎหมาย และกฎระเบ ียบต างๆทางเศรษฐก ิจ และบร ิหารจ ัดการเศรษฐก ิจ
ส วนรวมอย างม ีประส ิทธ ิภาพ เพ ื อให เป ็น ฐานเศรษฐก ิจของประเทศท ี่เข มแข ็งและขยายต ัวอย างม ีค ุณภาพ 

2.2.5 ยุทธศาสตรการสรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมม ุ งเช ื อมโยงม ิต ิของการพ ัฒนาเศรษฐก ิจ
ภายในประเทศก ับม ิต ิของความร วมม ือก ับประเทศในภูม ิภาค ต างๆบนพ ื้นฐานของการพ ึ่งพาซ ึ่งก ันและก ัน และม ีภูม ิค ุ มก ันต อกระแสการเปล ี่ยนแปลงจาก
ภายนอก โดยให ความสำค ัญก ับการพ ัฒนาฐานการผล ิตและการลงท ุนของประเทศให เช ื่อมโยงก ับประเทศเพ ื่อนบ านและ ภูม ิภาคเอเชียตะวันออกเฉ ียงใต  
รวมท ั้งเช ื อมโยงก ับการผล ิตในประเทศพ ัฒนาความร วมม ือแบบห ุ นสวนการ พ ัฒนาท ี่ย ั่งย ืนบนพ ื้นฐานของผลประโยชนร วมกันท ั้งในระดับอนุภูมิภาคและ
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2.2.2 ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืนม ุงเตร ียมคนให พร อม รับการเปล ี ยนแปลง โดยใหความสําคัญกับ
การพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกช วงว ัยใหมีภ ูมิค ุ มกันเพ ื อเขาส ู สังคม แห งการเร ียนร ูตลอดช ีว ิตอย างย ั่งย ืน ย ดึหล ักปร ัชญาของเศรษฐก ิจพอเพ ียงมาเสร ิมสร าง
ศ ักยภาพของคนในท ุก ม ิต ิให ม ีความพร อมท ั้งด านร างกายท ี สมบ ูรณ แข ็งแรงม ีสต ิป ัญญาท ี รอบร ู  และม ีจ ิตใจท ี่สำน ึกในค ุณธรรม จร ิยธรรมม ีความเพ ียรและ
ร ู ค ุณค าความเป ็นไทย ม ีโอกาสและสามารถเร ียนร ู ตลอดช ีว ิต ควบค ู ก ับการ เสร ิมสรางสภาพแวดลอมในส ังคมและสถาบันทางสังคมใหเข มแข็งและเอ ื้อตอ
การพฒันาคน รวมท ั้งสงเสร ิม การพ ัฒนาช ุมชนทองถ ิ่นใหเขมแขง็และสามารถสรางภ ูมิค ุ มกนัใหคนในช ุมชน และเปนพล ังทางสังคมในการ พ ัฒนาประเทศ 

 
2.2.3 ยุทธศาสตรความเขมแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงานใหความสําคัญ ก ับการบร ิหารจ ัดการทร ัพยากรธรรมชาต ิท ี่เป ็น

ฐานการผล ิตภาคเกษตรให เข มแข ็งและสามารถใชประโยชน ได อยางย ั่งย ืน เพ ื่อให ภาคเกษตรเปนฐานการผล ิตอาหารและพล ังงานท ี่ม ีความม ั่นคง โดยการเพ ิ่ม
ประส ิทธิภาพ และศ ักยภาพการผล ิตภาคเกษตร สน ับสน ุนการว ิจ ัยและพ ัฒนาพ ันธ ุ พ ืช พ ันธ ุ ส ัตว และส ัตว น้ํารวมถ ึง เทคโนโลย ีการเกษตรท ี เหมาะสม
และเป ็นม ิตรก ับส ิ่งแวดล อม ส งเสริมการสร างม ูลค าเพ ิ่มส ินค าเกษตรอาหาร และพล ังงานบนพ ื้นฐานของภ ูม ิป ัญญาท องถ ิ่นและความร ู สร างสรรค การสร างความ
ม ั่นคงในอาช ีพและรายได ใหแกเกษตรกรตามหลักปรัชญาของเศรษฐก ิจพอเพียง ขณะเดียวกัน ให ความสำคัญกับการสร างความม ั่นคง ดานอาหารและ
พล ังงานช ีวภาพท ั้งในระด ับคร ัวเร ือน ช ุมชนและประเทศ เพ ื่อสร างภ ูม ิค ุ มก ันใหภาคเกษตร สามารถพ ึ่งตนเองได และเผช ิญก ับป ัจจ ัยเส ี่ยงต างๆได อย างม ั่นคง 

 
2.2.4 ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน ให ความสําค ัญกับการปร ับโครงสร างเศรษฐก ิจบน

ฐานความร ู  ความคดิสรางสรรค และภูม ิปญญาภายใต ปจจัย สนับสนุนท ี เอ ื้ออํานวยและระบบการแข งขันท ี่เปนธรรม เพ ื อสรางภ ูมิค ุ มกันใหกับประเทศ ม  ุงปร ับ
โครงสราง การค าและการลงท ุนให สอดคล องก ับความต องการของตลาดท ั้งภายในและต างประเทศ สร างม ูลค าเพ ิ มให ก ับ สาขาบร ิการท ี มีศักยภาพบนพ ื้นฐาน
ของนว ัตกรรมและความคิดสร างสรรค พ ัฒนาธุรกิจสรางสรรคและเมือง สร างสรรคเพ ิ่มผล ิตภาพของภาคเกษตร และสร างม ูลค าเพ ิ่มด วยเทคโนโลย ีและ
กระบวนการผล ิตท ี่เป ็นม ิตรก ับ ส ิ่งแวดล อม พ ัฒนาภาคอ ุตสาหกรรมส ู อ ุตสาหกรรมฐานความร ู เช ิงสร างสรรค และเป ็นม ิตรต อส ิ งแวดล อม พัฒนาโครงสราง
พ ื้นฐานและระบบโลจิสติกส สรางความม ั นคงด านพลังงานควบค ู ไปกับการปฏ ิรูปกฎหมาย และกฎระเบ ียบต างๆทางเศรษฐก ิจ และบร ิหารจ ัดการเศรษฐก ิจ
ส วนรวมอย างม ีประส ิทธ ิภาพ เพ ื อให เป ็น ฐานเศรษฐก ิจของประเทศท ี่เข มแข ็งและขยายต ัวอย างม ีค ุณภาพ 

2.2.5 ยุทธศาสตรการสรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมม ุ งเช ื อมโยงม ิต ิของการพ ัฒนาเศรษฐก ิจ
ภายในประเทศก ับม ิต ิของความร วมม ือก ับประเทศในภูม ิภาค ต างๆบนพ ื้นฐานของการพ ึ่งพาซ ึ่งก ันและก ัน และม ีภูม ิค ุ มก ันต อกระแสการเปล ี่ยนแปลงจาก
ภายนอก โดยให ความสำค ัญก ับการพ ัฒนาฐานการผล ิตและการลงท ุนของประเทศให เช ื่อมโยงก ับประเทศเพ ื่อนบ านและ ภูม ิภาคเอเชียตะวันออกเฉ ียงใต  
รวมท ั้งเช ื อมโยงก ับการผล ิตในประเทศพ ัฒนาความร วมม ือแบบห ุ นสวนการ พ ัฒนาท ี่ย ั่งย ืนบนพ ื้นฐานของผลประโยชนร วมกันท ั้งในระดับอนุภูมิภาคและ
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ภ ูมภิาค และสร างปฏิสัมพ ันธ ใน ความรวมมอืระหวางประเทศอยางสรางสรรค เตร ียมความพรอมประเทศไทยในการเข าส ู ประชาคมอาเซ ียน ให ความสำค ัญ
ก ับการพ ัฒนากำล ังคนในท ุกภาคส วนให ม ีท ักษะท ี่ท ันต อการเปล ี่ยนแปลง ควบค ู ไปก ับการ พ ัฒนาความเช ื่อมโยงด านขนส งและระบบโลจ ิสต ิกส ภายใต กรอบ
ร วมม ืออน ุภูม ิภาค ปร ับปร ุงกฎ ระเบียบการ ขนส งคนและส ินค า เพ ื่อลดต นท ุนการดำเน ินธ ุรก ิจและเสร ิมสร างความเข มแข ็งของภาค ีการพ ัฒนา 
ภายในประเทศต ั้งแต ระด ับช ุมชนท องถ ิ่นให ก าวท ันการเปล ี่ยนแปลง 
 
 

2.2.6 ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนม ุ งบร ิหารจ ัดการ ทร ัพยากรธรรมชาต ิและส ิ่งแวดล อมให เพ ียงพอต อ
การร ักษาสมด ุลของระบบน ิเวศบนพ ื้นฐานของการม ีส วนร วม ของช ุมชนในการด ูแลร ักษาและใช ประโยชน ควบค ู ไปก ับการเตร ียมความพร อมรองร ับการ
เปล ี ยนแปลง ภ ูม ิอากาศและภ ัยพ ิบ ัต ิทางธรรมชาต ิเพ ื่อให ส ังคมม ีภ ูม ิค ุ มก ัน สามารถสน ับสน ุนการพ ัฒนาเศรษฐก ิจและ ยกระดับค ุณภาพช ีว ิตใหคนใน
ส ังคมไทย โดยให ความสําค ัญกับการอน ุรักษ ฟ ืนฟู และสรางความม ั นคงของ ฐานทร ัพยากรธรรมชาต ิและส ิ งแวดล อม ปร ับกระบวนท ัศน การพ ัฒนาและ
ข ับเคล ื อนประเทศไปส ู การเป ็น เศรษฐก ิจและส ังคมคาร บอนต่ําและเป ็นม ิตรก ับส ิ่งแวดล อม ยกระด ับข ีดความสามารถในการร ับม ือและปร ับต ัว ต อการ
เปล ี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพ ิบัต ิทางธรรมชาต ิ ควบคุมและลดมลพิษและพัฒนาระบบการบร ิหาร จัดการทร ัพยากรธรรมชาต ิและส ิ งแวดลอมใหมี
ประส ิทธ ิภาพ โปรงใสและเปนธรรมอย างบูรณาการ   สราง ภ ูม ิค ุ มก ันด านการค าจากเง ื่อนไขด านส ิ่งแวดล อมและวิกฤตภาวะโลกร อน และเพ ิ่มบทบาท
ประเทศไทยในเวที ประชาคมโลกท ี่เก ี่ยวข องก ับกรอบความตกลงและพ ันธกรณ ีด านส ิ่งแวดล อมระหว างประเทศ 

 
3. นโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการประจําปงบประมาณ2558 (5นโยบายทั่วไป) 

3.1 การพัฒนาและปฏิรูปการศึกษา 
 จะตองยึดหลักการมีสวนรวมการกระจายอํานาจและความตองการของทุกภาคสวนในสังคมมีความสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ

การแขงขันของประเทศรวมทั้งเปนไปตามกระบวนการของสภาปฏิรูปแหงชาติและสภานิติบัญญัติแหงชาติและแนวนโยบายของคณะรัฐมนตรีเพื่อใหการ 
3.2 การสรางโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย 

จะตองใหความสําคัญกับการสรางความเทาเทียมและเปนธรรมโดยการนอมนําแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาสมัยใหมเขามาประยุกตใชเพื่อเปนการสงเสริมใหประชาชนทุกกลุมไดมีโอกาสเขาถึงองคความรูไดโดยสะดวก
และสามารถพัฒนาและประยุกตใชองคความรูในการดําเนินชีวิตไดอยางตอเนื่องรวมทั้งเปนการยกระดับคุณภาพการศึกษาอยางเทาเทียม 

 

 
 

3.3 การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรทางการศึกษา 
 จะตองใหความสําคัญกับการยกระดับความรูใหมีคุณภาพและไดมาตรฐานสากลควบคูไปกับการสงเสริมการเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นและปลูกฝง

คุณธรรมการสรางวินัยปลูกฝงอุดมการณความยึดมั่นในสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริยการมีจิตสาธารณะความตระหนักถึงผลประโยชนของสวนรวม
มากกวาสวนตนและเสริมสรางความรูความเขาใจที่ถูกตองในหลักการประชาธิปไตยเคารพความคิดเห็นของผูอื่นยอมรับความแตกตางหลากหลายทางความคิด
อุดมการณและความเชื่อรวมทั้งรูคุณคาและสืบสานวัฒนธรรมและขนบประเพณีอันดีงามของไทย 

3.4 การสงเสริมและยกสถานะของครูซึ่งเปนบุคลากรหลักในระบบการศึกษา 
จะตองใหความสําคัญกับการสรางเสริมใหวิชาชีพครูเปนวิชาชีพชั้นสูงในสังคมเปนบุคลากรที่ไดรับการยกยองวาเปนแบบอยางท่ีดีในเรื่องคุณธรรม

และจริยธรรมมีภูมิความรูและทักษะในการสื่อสารถายทอดความรูที่เหมาะสมมีทัศนคติที่ดีตอวิชาชีพครูตลอดจนมีฐานะและคุณภาพชีวิตที่ดีสอดคลองกับสภาพ
ทางเศรษฐกิจและสังคมไทยในปจจุบัน 

3.5 การบริหารและการปฏิบัติราชการกระทรวงในทุกระดับ 
จะตองใหความสําคัญกับการบูรณาการการปฏิบัติของทุกหนวยงานในสังกัดใหเปนไปในทิศทางเดียวกันและประสานสอดคลองกับหนวยงานภาครัฐ

ภาคเอกชนและภาคประชาชนที่เก่ียวของรวมทั้งเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลปราศจากการทุจริตคอรัปชั่นตลอดจนใหความสําคัญกับการเผยแพรขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับงานดานการศึกษาที่ถูกตองรวดเร็วและตรงกับความตองการของสังคม 

 
4. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว  15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565)  

สาระสําคัญกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว  15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565)ออกแบบโดยคํานึงถึงมิติบูรณาการและองครวมของการพัฒนา
อุดมศึกษาเพ่ือกําหนดทิศทางยุทธศาสตร (Strategic direction) โดยมีสาระหลัก 2 สวนดังนี้ 

สวนที่ 1  ภาพอนาคตที่จะมีผลกระทบตอโลก ประเทศและอุดมศึกษา มี 7 ประเด็นประกอบดวย  1) ความเปลี่ยนแปลงดานประชากร  2) พลังงาน
และสิ่งแวดลอม  3) การมีงานทําและตลาดแรงงานในอนาคต 4) การกระจายอํานาจการปกครอง  5) การจัดการความขัดแยง และความรุนแรง  6) เยาวชน
นักศึกษา และบัณฑิตในอนาคต 7) เศรษฐกิจพอเพียง 

สวนที่ 2 ประเด็น ทิศทาง และนโยบายของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาวมี 9 ประเด็นประกอบดวย 1) รอยตอการศึกษาระดับอื่น  2) การแกปญหา
อุดมศึกษาในปจจุบัน 3) ธรรมภิบาลและการบริหารจัดการอุดมศึกษา 4) บทบาทของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 5) 
การเงินอุดมศึกษา  6) การพัฒนาบุคลากรในอุดมศึกษา  7) เครือขายอุดมศึกษา 8) การพัฒนาอุดมศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะจังหวัดชายแดนภาคใต และ 
9)  โครงสรางพื้นฐานเพื่อการเรียนรู 



“ปีแห่งคุณภาพการจัดการศึกษา” หน้า 13 
 

3.3 การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรทางการศึกษา 
 จะตองใหความสําคัญกับการยกระดับความรูใหมีคุณภาพและไดมาตรฐานสากลควบคูไปกับการสงเสริมการเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นและปลูกฝง

คุณธรรมการสรางวินัยปลูกฝงอุดมการณความยึดมั่นในสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริยการมีจิตสาธารณะความตระหนักถึงผลประโยชนของสวนรวม
มากกวาสวนตนและเสริมสรางความรูความเขาใจที่ถูกตองในหลักการประชาธิปไตยเคารพความคิดเห็นของผูอื่นยอมรับความแตกตางหลากหลายทางความคิด
อุดมการณและความเชื่อรวมทั้งรูคุณคาและสืบสานวัฒนธรรมและขนบประเพณีอันดีงามของไทย 

3.4 การสงเสริมและยกสถานะของครูซึ่งเปนบุคลากรหลักในระบบการศึกษา 
จะตองใหความสําคัญกับการสรางเสริมใหวิชาชีพครูเปนวิชาชีพชั้นสูงในสังคมเปนบุคลากรที่ไดรับการยกยองวาเปนแบบอยางท่ีดีในเรื่องคุณธรรม

และจริยธรรมมีภูมิความรูและทักษะในการสื่อสารถายทอดความรูที่เหมาะสมมีทัศนคติที่ดีตอวิชาชีพครูตลอดจนมีฐานะและคุณภาพชีวิตที่ดีสอดคลองกับสภาพ
ทางเศรษฐกิจและสังคมไทยในปจจุบัน 

3.5 การบริหารและการปฏิบัติราชการกระทรวงในทุกระดับ 
จะตองใหความสําคัญกับการบูรณาการการปฏิบัติของทุกหนวยงานในสังกัดใหเปนไปในทิศทางเดียวกันและประสานสอดคลองกับหนวยงานภาครัฐ

ภาคเอกชนและภาคประชาชนที่เก่ียวของรวมทั้งเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลปราศจากการทุจริตคอรัปชั่นตลอดจนใหความสําคัญกับการเผยแพรขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับงานดานการศึกษาที่ถูกตองรวดเร็วและตรงกับความตองการของสังคม 

 
4. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว  15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565)  

สาระสําคัญกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว  15 ป ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2551-2565)ออกแบบโดยคํานึงถึงมิติบูรณาการและองครวมของการพัฒนา
อุดมศึกษาเพ่ือกําหนดทิศทางยุทธศาสตร (Strategic direction) โดยมีสาระหลัก 2 สวนดังนี้ 

สวนที่ 1  ภาพอนาคตที่จะมีผลกระทบตอโลก ประเทศและอุดมศึกษา มี 7 ประเด็นประกอบดวย  1) ความเปลี่ยนแปลงดานประชากร  2) พลังงาน
และส่ิงแวดลอม  3) การมีงานทําและตลาดแรงงานในอนาคต 4) การกระจายอํานาจการปกครอง  5) การจัดการความขัดแยง และความรุนแรง  6) เยาวชน
นักศึกษา และบัณฑิตในอนาคต 7) เศรษฐกิจพอเพียง 

สวนที่ 2 ประเด็น ทิศทาง และนโยบายของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาวมี 9 ประเด็นประกอบดวย 1) รอยตอการศึกษาระดับอื่น  2) การแกปญหา
อุดมศึกษาในปจจุบัน 3) ธรรมภิบาลและการบริหารจัดการอุดมศึกษา 4) บทบาทของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 5) 
การเงินอุดมศึกษา  6) การพัฒนาบุคลากรในอุดมศึกษา  7) เครือขายอุดมศึกษา 8) การพัฒนาอุดมศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะจังหวัดชายแดนภาคใต และ 
9)  โครงสรางพื้นฐานเพื่อการเรียนรู 



แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาหน้า 14  
 

เปาหมาย ของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว  15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) เมื่อสิ้นสุดแผนในป พ.ศ. 2565 คือการ “ยกระดับคุณภาพ
อุดมศึกษาไทย เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสามารถปรับตัวสําหรับงานที่เกิดขึ้นตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสรางความรูและ
นวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศในโลกาภิวัฒน สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของทองถิ่นไทย โดยใชกลไกของธรรมภิบาล การเงิน 
การกํากับมาตรฐาน และเครือขายอุดมศึกษาบนพ้ืนฐานของเสรีภาพทางวิชาการ ความหลากหลาย และเอกภาพเชิงระบบ” 

 
4.1 แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) วิสัยทัศนในป 2559 คือ มุงผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ มีศักยภาพตรงตาม

ความตองการของสถานประกอบการ สามารถทํางานเพื่อดํารงชีพตนเองและเพื่อชวยเหลือสังคม มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ และมีสุขภาวะทั้ง รางกายและ
จิตใจ เนนใชกลยุทธผานการนําองคกรเชิงรุก รวมทั้งพัฒนาอาจารยใหเปนมืออาชีพ และเปนวิชาชีพที่ ยอมรับของสังคม โดยมียุทธศาสตร8 ดาน คือ 1) เปลี่ยน
ระบบการนําองคกรใหขับเคลื่อนอุดมศึกษาแบบองครวม 2) สรางเอกภาพและคุณภาพของขอมูลสถิติอุดมศึกษาโดยศูนยสารสนเทศอุดมศึกษาแหงชาติ 3) 
เปลี่ยนกระบวนทัศนดานการศึกษา โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาระบบการรับนักศึกษา เพื่อเปดโอกาสการเรียนรูตามศักยภาพของผูเรียนในทุก วัย 4) 
พัฒนาอาจารยใหเปนมืออาชีพ 5) ยกระดับคุณภาพบัณฑิตอยางกาวกระโดด 6) นําประเทศพนวิกฤตและช้ีนําการ พัฒนาดวยงานวิจัยเชิงสรางสรรค7) บริการ
วิชาการเพ่ือพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน และ 8) สรางความเชื่อมัน่ในคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา 

4.2  แผนยุทธศาสตรอาเซียนของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ในการเตรียมความพรอมของระบบอุดมศึกษาเพื่อรองรับการเปนประชาคมอาเซียนและ เปดเสรีการคาบริการดานการอุดมศึกษา ในปพ.ศ. 2558 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดจัดทําแผน ยุทธศาสตรอุดมศึกษาไทยในการเตรียมความพรอมสูการเปนประชาคมอาเซียนในปพ.ศ. 2558 ซึ่งมี
วิสัยทัศนที่จะทําให บัณฑิตไทยมีความสามารถในระดับสากล และมีความรับผิดชอบในฐานะสมาชิกประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก โดยมียุทธศาสตร 3 
ประการ คือ (1) การเพิ่มขีดความสามารถของบัณฑิตใหมีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล    (2) การพัฒนาความเขมแข็งของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนา
ประชาคมอาเซียน และ (3) การสงเสริมบทบาท ของอุดมศึกษาไทยในประชาคมอาเซียน 

4.3  แผนกลยุทธดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (พ.ศ.2547-2556) คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 
แผนกลยุทธดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ ดําเนินงานภายใตวิสัยทัศน “ประเทศ ไทยมีเศรษฐกิจที่เขมแข็งเปนสังคมความรู ท่ีแขงขันไดใน

สากลมีความมั่นคงและประชาชนมีชีวิตที่ดี” โดยไดกําหนด กลยุทธหลักในการพัฒนาไว 5 กลยุทธ คือ กลยุทธ-หลักที่ 1 : พัฒนาเครือขายวิสาหกิจ เศรษฐกิจ
ชุมชน และคุณภาพ ชีวิต เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและผลิตภาพภาคการผลิตยกระดับเศรษฐกิจ และชุมชนและคุณภาพบริการ ทางสังคม  กล
ยุทธหลักที่ 2 : พัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหตอบสนองความตองการของภาค เศรษฐกิจและสังคม  กลยุทธหลักที่ 3 : พัฒนาโครงสราง
พื้นฐานและสถาบันเพื่อกระตุนและสนับสนุนการพัฒนา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและนวัตกรรม กลยุทธหลักที่ 4 : สรางความตระหนักดานวิทยาศาสตรและ

 
 

เทคโนโลยี เพื่อใหเกิดแรงสนับสนุนจากสาธารณชนอยางตอเนื่อง กลยุทธ-หลักที่ 5 : ปรับระบบการบริหารจัดการดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีใหมีเอกภาพ
และประสิทธิภาพสูง 

 
4.4  นโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559) สํานักงานคณะ กรรมการวิจัยแหงชาติ 
นโยบายการวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2555-2559) เนนการบูรณาการดานการวิจัยท่ีสอดคลองกับ แนวนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ ควบคู

กับการวิจัยเพื่อความเปนเลิศทางวิชาการ เพื่อนําไปสูการพัฒนาประเทศอยางสมดุลและยั่งยืน ภายใตวิสัยทัศนการวิจัยของชาติ (พ.ศ.2555-2559) คือ 
“ประเทศไทยมีและใชงานวิจัยที่มีคณุภาพ เพื่อการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน” โดยมีการกําหนดพันธกิจการวิจัยของชาติ (พ.ศ.2555-2559) คือ “พัฒนาศักยภาพ
และขีดความสามารถในการวิจัยของประเทศใหสูงขึ้น และสรางฐานความรูที่มีคุณคา สามารถประยุกตและพัฒนาวิทยาการที่เหมาะสมและแพรหลาย รวมทั้งให
เกิดการเรียนรูและตอยอดภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อใหเกิดประโยชนเชิงพาณิชยและสาธารณะ ตลอดจนเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยใชทรัพยากรและเครือขาย
วิจัยอยางมี ประสิทธิภาพท่ีทุกฝายมีสวนรวม” ซึ่งประกอบดวย 5 ยุทธศาสตรการวิจัย คือ ยุทธศาสตรที่ 1 : การสรางศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนา
ทางสังคม ยุทธศาสตรที่ 2 : การสรางศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ยุทธศาสตรที่ 3 : การอนุรักษเสริมสราง และพัฒนาทุน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ยุทธศาสตรที่ 4 : การสราง ศักยภาพและความสามารถเพ่ือการพัฒนานวัตกรรมและบุคลากรทางการวิจัย ยุทธศาสตรที่ 5 : 
การปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ เพื่อการบริหารจัดการความรู ผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐทรัพยากร และภูมิปญญาของประเทศสูการใช ประโยชนเชิง
พาณิชยและสาธารณะ ดวยยุทธวิธีที่เหมาะสมที่เขาถึงประชาชน และประชาสังคมอยางแพรหลาย 

4.5 นโยบายและแผนวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงงชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555 –  2565) สํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ 

นโยบายและแผนวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555 – 2565)  มีวิสัยทัศนที่เนน “นวัตกรรมเขียว เพื่อสังคมคุณภาพ
และเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพ” โดยการขับเคลื่อนประเทศ ไปสูวิสัยทัศนดังกลาว ไดกําหนดกรอบการพัฒนาของแผนฯ 5 ประการคือ  1) พัฒนางานวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการสรางสังคมคุณภาพที่มีภูมิคุมกัน  2) พัฒนางานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการสราง
เศรษฐกิจใหมีคุณภาพเสถียรภาพ โดยมีการเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกและภูมิภาค (Globalization and Regionalization) 3) พัฒนางานวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อรองรับการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) 4) พัฒนาและผลิตกําลังคนดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงประชากรศาสตร (Demographic Change) และ 5) พัฒนาปจจัยสนับสนุน ดานโครงสรางพื้นฐานวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของ ประเทศ 
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เทคโนโลยี เพื่อใหเกิดแรงสนับสนุนจากสาธารณชนอยางตอเนื่อง กลยุทธ-หลักที่ 5 : ปรับระบบการบริหารจัดการดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีใหมีเอกภาพ
และประสิทธิภาพสูง 

 
4.4  นโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559) สํานักงานคณะ กรรมการวิจัยแหงชาติ 
นโยบายการวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2555-2559) เนนการบูรณาการดานการวิจัยท่ีสอดคลองกับ แนวนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ ควบคู

กับการวิจัยเพื่อความเปนเลิศทางวิชาการ เพื่อนําไปสูการพัฒนาประเทศอยางสมดุลและยั่งยืน ภายใตวิสัยทัศนการวิจัยของชาติ (พ.ศ.2555-2559) คือ 
“ประเทศไทยมีและใชงานวิจัยที่มีคณุภาพ เพื่อการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน” โดยมีการกําหนดพันธกิจการวิจัยของชาติ (พ.ศ.2555-2559) คือ “พัฒนาศักยภาพ
และขีดความสามารถในการวิจัยของประเทศใหสูงขึ้น และสรางฐานความรูที่มีคุณคา สามารถประยุกตและพัฒนาวิทยาการที่เหมาะสมและแพรหลาย รวมทั้งให
เกิดการเรียนรูและตอยอดภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อใหเกิดประโยชนเชิงพาณิชยและสาธารณะ ตลอดจนเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยใชทรัพยากรและเครือขาย
วิจัยอยางมี ประสิทธิภาพท่ีทุกฝายมีสวนรวม” ซึ่งประกอบดวย 5 ยุทธศาสตรการวิจัย คือ ยุทธศาสตรที่ 1 : การสรางศักยภาพและความสามารถเพ่ือการพัฒนา
ทางสังคม ยุทธศาสตรที่ 2 : การสรางศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ยุทธศาสตรที่ 3 : การอนุรักษเสริมสราง และพัฒนาทุน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ยุทธศาสตรที่ 4 : การสราง ศักยภาพและความสามารถเพ่ือการพัฒนานวัตกรรมและบุคลากรทางการวิจัย ยุทธศาสตรที่ 5 : 
การปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ เพื่อการบริหารจัดการความรู ผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐทรัพยากร และภูมิปญญาของประเทศสูการใช ประโยชนเชิง
พาณิชยและสาธารณะ ดวยยุทธวิธีที่เหมาะสมที่เขาถึงประชาชน และประชาสังคมอยางแพรหลาย 

4.5 นโยบายและแผนวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงงชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555 –  2565) สํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ 

นโยบายและแผนวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555 – 2565)  มีวิสัยทัศนที่เนน “นวัตกรรมเขียว เพื่อสังคมคุณภาพ
และเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพ” โดยการขับเคลื่อนประเทศ ไปสูวิสัยทัศนดังกลาว ไดกําหนดกรอบการพัฒนาของแผนฯ 5 ประการคือ  1) พัฒนางานวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการสรางสังคมคุณภาพที่มีภูมิคุมกัน  2) พัฒนางานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการสราง
เศรษฐกิจใหมีคุณภาพเสถียรภาพ โดยมีการเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกและภูมิภาค (Globalization and Regionalization) 3) พัฒนางานวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อรองรับการ เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) 4) พัฒนาและผลิตกําลังคนดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงประชากรศาสตร (Demographic Change) และ 5) พัฒนาปจจัยสนับสนุน ดานโครงสรางพื้นฐานวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของ ประเทศ 
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4.6  กรอบแนวทางการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาในการชวยเหลือ แกไข ฟนฟูและเยียวยา ภาคอุตสาหกรรมและชุมชนทองถิ่น 
(รับผิดชอบโดย ศ.ดร.ประสาท สืบคา ประธาน ทปอ.) 

กระทรวงศึกษาธิการวางกรอบแนวทางการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาในการชวยเหลือ แกไข ฟนฟูและเยียวยาภาคอุตสาหกรรม ชุมชนทองถิ่น 
และประชาชนที่ประสบอุทกภัย โดยระดมสรรพกําลังจาก สถาบันอุดมศึกษา พรอมกําลังเสริมจากสถาบันอาชีวศึกษา (สอศ.) และศูนยการศึกษานอกโรงเรียน 
(กศน.) รวม ฟนฟูทุกภาคสวนตามความเชี่ยวชาญของตนเอง โดยดึงศักยภาพและงานวิจัย ตลอดจนทรัพยากร เครื่องมือ และ พลังของนักศึกษาเพื่อชวยเหลือ
เยียวยาในปญหาอุทกภัยนี้     

นอกจากนี้ที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) มีการจัดตั้งคณะทํางานเพื่อการพัฒนาฟนฟูใน ดานตางๆ โดยอาศัยบทบาทของอุดมศึกษาใน
การใหความชวยเหลือ แกไข ฟนฟูจากปญหาอุทกภัย ดังนี ้

- การฟนฟูดานวิศวกรรม โดยการจัดตั้งคณะทํางานที่มีความรูความสามารถดานวิศวกรรมศาสตรจากมหาวิทยาลัยสมาชิก ทปอ. จํานวน 200 ทีม ๆ 
ละ ประมาณ 20 คน ใหคําปรึกษาแนะนํา ฟนฟูแกบริษัทที่อยูในเขต อุตสาหกรรมที่ประสบอุทกภัย 

- การฟนฟูดานการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและมหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษาดานการเกษตร รวมกันจัดทําหลักสูตรการอบรมเรื่องการ
เพาะปลูกพืชระยะสั้นใหไดผลผลิตภายใน 5 สัปดาห การฟนฟูดินหลังอุทกภัย เพื่อการเพาะปลูก เปนตน              

- การฟนฟูดานสาธารณสุข ตั้งแตระดับครอบครัวถึงระดับสังคม การสงแพทย พยาบาล เภสัชกร และบุคลากรดานสาธารณสุขอ่ืน ๆ ไปตรวจรักษา 
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- การฟนฟูดานจิตใจ โดยการสงนักจิตวิทยาหรือจิตแพทย ลงพื้นที่ใหคําปรึกษา              
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พรอมแตงตั้งคณะทํางานซึ่งเปนนักวิชาการและผูรู ผูมีความเขาใจและสนใจเรื่องการปองกันอุบัติภัยดําเนินการศึกษา วิเคราะหและวิจัย ในเรื่องภูมิอากาศ
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ปจจัยตางๆ เหลานี้ลวนสงผลกระทบตอสถาบันอุดมศึกษาอยางแนนอนทั้งทางตรงและทางออม ดังนั้น มหาวิทยาลัยจะตองเรงเตรียมการณรับมือกับ
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การศึกษา ที่มุงเนนการพัฒนาคุณภาพ บัณฑิต สรางชื่อเสียงและเอกลักษณใหเปนที่รูจักและเปนที่สนใจของนักเรียนและผูปกครอง การทบทวนหลักสูตรและ

 
 

ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนที่สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน และรองรับการศึกษาในทศวรรษที่ 21 ในดานวิชาการและวิจัยเนนการใช
ความแข็งแกรงในสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยเชี่ยวชาญและชํานาญ และจัดการทรัพยสิน ทางปญญาเพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับงานวิจัย ตลอดจนนําไปใชประโยชน
ในเชิงพาณิชยและสาธารณะมากขึ้น อันสงผล ตอการพัฒนาศักยภาพการแขงขันของประเทศ ในดานการบริหารจัดการภายในที่ตองมุงเนนคุณภาพ เพื่อเพิ่ม 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึน รวมทั้งพัฒนาบุคลากรใหมีภาวะผูนําในดานตางๆ โดยเฉพาะการเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง เพื่อปรับตัวและเตรียมพรอมกับ
สถานการณตางๆ ไดอยางทันการณ และเพ่ือความอยูรอดของมหาวิทยาลัยอยางยั่งยืน 

 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
5.1 ทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  

ตามกรอบระยะเวลา 15  ป  (พ.ศ. 2552 - 2566) 
จุดเริ่มตนของการขับเคลื่อนและพัฒนา  ประกอบดวยทุน (Capital)  ดังตอไปนี้ ทุนทางดานบุคลากร  ทุนทางดานทางกายภาพ  ทุนทางดานองค

ความรูและวัฒนธรรม    ทุนทางดานโครงสรางพ้ืนฐาน ทุนทางดานเงินทุน    ซึ่งทุนเหลานี้จะไปเอื้อตอการพัฒนาที่กอใหเกิดการสรางสรรค  การสรางมูลคาเพิ่ม   
ภูมิปญญา  การเชื่อมโยง  และสภาพคลอง ตามลําดับซึ่งตองมีการจัดการทางดาน  IT  (IT  Management) และสรางการเชื่อมโยงคุณคา (Value 
Management)  โดยใชภารกิจทั้ง  4  ดานเปนกระบวนการ (Process) คือ  ภารกิจดานงานวิจัย  ภารกิจดานการเรียนการสอน  ภารกิจดานการบริการวิชาการ
แกสังคม  และภารกิจดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนาธรรมและอนุรักษสิ่งแวดลอม 

จากประเด็นขอทาทาย ไดนํามากําหนดทิศทางการพัฒนาตามกรอบของจุดมุงหมายวัตถุประสงค และภารกิจของมหาวิทยาลัย ไดดังตอไปนี้  
มหาวิทยาลัยเสมือน (Virtual หรือ E-University)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนามุงม่ันใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการใหครบ

ทุกภารกิจ ไมวาจะเปน E-Learning, E-Research, E-Service, E-Office และ E-Library เปนตน ทั้งนี้เพื่อใหมหาวิทยาลัยเปนสังคมแหงองคความรู 
(Knowledge Society) มีความรวมมือกับนานาอารยประเทศ (International Collaboration) ทั้งนี้เพ่ือใหเกิดเทคโนโลยีใหม ๆ ที่เกิดจากการรวมศาสตรหลาย 
ๆ ศาสตรเขาดวยกัน (Emerging Technology) 

การเรียนรูตลอดชีวิต (Life - Long Learning) ก็เปนอีกสิ่งหนึ่งที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาเองจะตองคํานึงถึง เพราะในอีก 15 ป 
ขางหนา สังคมจะเปนสังคมแหงองคความรู ทุกกลุมงานอาชีพจําเปนตองมุงสูสังคมแหงองคความรู นอกจากปฏิบัติเปนแลว ยังคงตองคิดเปนดวย ดังนั้น 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาเองจําเปนตองมุงพัฒนาสังคมใหเปนสังคมที่มีแตความหวงใยและแบงปน (Care and Share) ซึ่งกันและกัน 
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ทุกภารกิจ ไมวาจะเปน E-Learning, E-Research, E-Service, E-Office และ E-Library เปนตน ทั้งนี้เพื่อใหมหาวิทยาลัยเปนสังคมแหงองคความรู 
(Knowledge Society) มีความรวมมือกับนานาอารยประเทศ (International Collaboration) ทั้งนี้เพ่ือใหเกิดเทคโนโลยีใหม ๆ ที่เกิดจากการรวมศาสตรหลาย 
ๆ ศาสตรเขาดวยกัน (Emerging Technology) 

การเรียนรูตลอดชีวิต (Life - Long Learning) ก็เปนอีกสิ่งหนึ่งที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาเองจะตองคํานึงถึง เพราะในอีก 15 ป 
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สังคมแหงความรูและภูมิปญญา(Intelligence Society)เปนสังคมที่อุดมดวยองคความรูและภูมิปญญา ทั้งนี้เพื่อยกระดับและพัฒนาใหเกิดอัจฉริยะ
องคความรูในเชิงบูรณาการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อสรางความเขมแข็งใหกับสังคม ชุมชน ซึ่งจําเปนตองมีการเชื่อมโยงภูมิปญญาดวยเทคโนโลยีที่
ทันสมัย 

ความเปนคนที่สมบูรณ (Humanization) นับวาเปนสิ่งทาทายที่สําคัญมากของทุกองคกร หากองคกรมีความเขาใจกับเปาหมายและปรัชญาขององคกร
ในทิศทางเดียวกัน และที่สําคัญตองเขาใจตอสังคมที่อุดมดวยความรูและภูมิปญญาแลว  ก็จะสงใหมหาวิทยาลัยมีการพัฒนาอยางตอเนื่องและยั่งยืน  

เทคโนโลยีท่ีเกิดจากการผสมผสานจากหลาย ๆ ศาสตร (Emerging Technology)ทั้งนี้เพื่อมุงมั่นใหเกิดเทคโนโลยีใหม ๆ (Emerging Technology) 
โดยการบูรณาการจากศาสตรตาง ๆ ซึ่งเปนกระบวนการเรียนรูแบบใหมเพื่อการระดมสมองจากความรูที่หลากหลายการคิดรวมกันเห็นพองรวมกัน บนพื้น
ฐานขอมูลทั้งนี้เพ่ือใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกันและใหมีการใชทรัพยากรตาง ๆอยางมีประสิทธิภาพ 

มุงสูความเปนสากล(Internationalization)ยุคของโลกาภิวัตนมีผลกระทบโดยตรงตอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาในอนาคตที่ตอง
สามารถแขงขันไดในระดับสากล โดยมีทิศทางในการสรางเครือขายความรวมมือท้ังในและตางประเทศ (International Collaboration) ไมวาจะเปนภารกิจ
ทางดานการเรียนการสอน การวิจัย และการบริหารจัดการ 

ความเปนมืออาชีพและนักปฏิบัติ  (Hands-on Professional Graduates) ซึ่งนับวาเปนคานิยมรวม (core value) ที่สําคัญอันหนึ่งของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลลานนา โดยมีทิศทางจัดการเรียนการสอนใหมีความเชี่ยวชาญเปนนักปฏิบัติควบคูไปกับการคิดเปน ตลอดจนพัฒนามาตรฐานวิชาชีพการเปน
นักปฏิบัติพัฒนาองคความรูใหงานวิชาการกาวทันการเปลี่ยนแปลงสูความเปนสากล พัฒนาสรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยมาใชในการเรียนการสอน 

ความยั่งยืนทางดานสังคมและสิ่งแวดลอม (Sustainable; Social & Environment)มุงไปที่ภารกิจการวิจัย การบริการวิชาการ และ โดยมีทิศ
ทางการพัฒนาการวิจัยในเรื่องของสิ่งแวดลอม สําหรับภารกิจการบริการวิชาการนั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนามุงมั่นสูการพัฒนาสังคมใหเปน
สังคมที่เกื้อกูลและแบงปนซึ่งกันและกันทั้งนี้เพื่อใหเกิดสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรูสวนภารกิจทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดลอมนั้น จะมุง
พัฒนาเทคโนโลยีผสมผสานมาประยุกตสืบคน เก็บรักษา บูรณะและถายทอดการทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมโดยการพัฒนาเครือขายความรวมมือ
ทั้งภายในและภายนอกพื้นท่ีเพื่ออนุรักษสืบทอดไปถึงอนุชนรุนหลัง 

การพึ่งพาตนเอง (Autonomy)ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการใหมีธรรมภิบาลและมีความทันสมัยตอสภาพการเปลี่ยนแปลงผสมผสานการบริหาร
จัดการรวมกับเขตพ้ืนที่เปนเครือขายความรวมมือเพ่ือใหเกิดความเขมแข็งพึ่งตนเองและเลี้ยงตัวเองได 

 
 

 
 

ความสัมพันธระหวางภารกิจทั้ง 4+1 ดาน และขอทาทาย (Flagships) ทั้ง 9  
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การกําหนดทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาในอนาคตอีก 15 ปนั้น ไดกําหนดบนพื้นฐานศักยภาพของพื้นที่เปน

หลัก ทั้งนี้เทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นนั้นจําเปนตองสอดคลองกับสภาพพ้ืนที่ของภาคเหนือ ดังนั้นกลาวโดยสรุปในภาพรวมของพ้ืนที่ภาคเหนือ สามารถสรุปไดดังนี้คือ 

 พื้นท่ีสูงตอนบน (ทรัพยากรธรรมชาติ เชน ปาไม แมน้ํา ลําธาร ภูเขา เปนตน) 

 พื้นท่ีราบลุมตอนลาง(พืชไรและปศุสัตว) 

 ชายแดนติดตอกับ GMS และ East –West Corridor 

 ศักยภาพทางดานเศรษฐกิจของพ้ืนที่ (การเกษตร การทองเที่ยวศิลปวัฒนธรรม หัตถกรรมสมุนไพรและสุขภาพ) 
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แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาหน้า 20
 

 

 
จากสภาพของภาคเหนือดังไดกลาวขางตนแลว สามารถกําหนดทิศทางของเทคโนโลยีที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาสามารถท่ีจะเขาไปมี

บทบาทตอสังคม ชุมชนในฐานะท่ีเปนสถาบันทางการศึกษาโดยเฉพาะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อใหเกิดคุณคารวมไดเปน 4 กลุม ดังนี้ 
1)กลุม Green and Clean Technology  

เทคโนโลยีนี้ครอบคลุมถึงเทคโนโลยีสะอาดและรักษาสิ่งแวดลอม ทั้งนี้รวมถึงเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับพลังงาน (Energy) อาหาร (Food) การจัดการ
ของเสีย (Waste Management) และรวมถึงเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) เปนตน 

2)กลุม Logistic Technology 
สภาพภูมิประเทศของภาคเหนือมีความเหมาะสมมากที่ตองคํานึงถึงเทคโนโลยีนี้โดยเฉพาะสินคาทางการเกษตรจากภาคเหนือทุกปจะเกิดปญหามา

โดยตลอด หากมีการศึกษาอยางจริงจัง ปญหาสินคาทางการเกษตรอาจจะไมปญหาอีกตอไป 
3) กลุม ICT 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารจะมีบทบาทมากในยุคสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรูในอีก 15 ป ไมวาจะเปนการศึกษา การวิจัย การ
บริการ วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม การบริหารจัดการ การทองเที่ยว ภูมิปญญาเปนตน 

4) กลุม Fine Art Technology 
ศิลปวัฒนธรรมของสังคมในอนาคตจําเปนอยางยิ่งที่ตองใชเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืน  แตตองอยูบนพื้นฐานของความยั่งยืนและสอดคลองกับวิถีชีวิต

และวัฒนธรรมความเปนเอกลักษณของสังคม ชุมชน 
อยางไรก็ตาม เทคโนโลยีทั้ง 4 กลุมนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาในฐานะมหาวิทยาลัยทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจะตองเปนที่

พึ่งของสังคมและชุมชนในภาคเหนือ 
5.2  กรอบแผนพัฒนาระยะยาว 
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในดานตางๆทั้งในและตางประเทศดังกลาวมาแลวขางตนสงผลใหมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาตองเตรียมความ

พรอมและปรับเปลี่ยนใหมีการบริหารเปลี่ยนแปลงที่ดีและยั่งยืนดวยการจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ในระยะ 15 ป (พ.ศ. 2552 - 
2566) ทั้งนี้เพ่ือเปนกรอบรองรับการพัฒนาเทคโนโลยี การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรูในอนาคต โดยเฉพาะการผลิตกําลังคนใหเปน
นักปฏิบัติผนวกกับนักคิดทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการพัฒนาทักษะใหม ๆ ใหกับแรงงานไทยสรางงานวิจัยและพัฒนาเพื่อแกปญหาสังคมชุมชน
โดยเฉพาะในเขตภาคเหนือของประเทศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันและการพัฒนาที่ยั่งยืนในขณะเดียวกันบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลลานนาทุกคนจะตองทํางานและอยูไดบนพื้นฐานและสภาพแวดลอมที่มีความสุขมีความยึดมั่นผูกพันตอองคกรเพื่อนํามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

 
 

ลานนาใหบรรลุเปาหมายไดในอนาคต กรอบแผนการพัฒนาระยะยาวของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนานั้น ไดมีการวิเคราะหเปนลําดับขั้นตอนบน
พื้นฐานขอมูล และการมีสวนรวมของบุคลากรทั้งในและนอก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  

เปาหมายสําคัญของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาที่ตองการ“ใหมหาวิทยาลัยเปนสถาบันอุดมศึกษาดานวิชาชีพและเทคโนโลยี มี
วัตถุประสงคใหการศึกษา  สงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่เนนการปฏิบัติ  ทําการสอน  ทําการวิจัย  ผลิตครูวิชาชีพ   ใหบริการทางวิชาการในดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแกสังคม  ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  และอนุรักษสิ่งแวดลอม  โดยใหผูสําเร็จอาชีวศึกษามีโอกาสในการศึกษาตอดานวิชาชีพ
เฉพาะทางระดับปริญญาเปนหลัก”มหาวิทยาลัยจึงไดจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ในระยะยาว 15 ป (พ.ศ. 2552 – 2566) นี้ขึ้น
โดยแยกตามภารกิจดานตางๆ ทั้ง 4 ดาน ดังนี้ 

5.1.1 เปาหมายยุทธศาสตรดานการเรียนการสอน  
เพื่อใหไดบัณฑิตที่มีจิตสํานึกที่ดีในสังคมองคความรูมีทักษะและความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพที่ทันตอการเปลี่ยนแปลงสูความเปนสากลโดยสราง

เครือขายความรวมมือบนพื้นฐานการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการ การเรียนการสอน 
5.1.2 เปาหมายยุทธศาสตรดานการวิจัย  
เพื่อยกระดับและพัฒนาใหเกิดอัจฉริยะองคความรูในเชิงบูรณาการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดวยจิตสํานึกนักวิจัยที่ดี เพื่อสรางความเขมแข็ง

ใหกับสังคม ชุมชน 
5.1.3 เปาหมายยุทธศาสตรดานการบริการวิชาการ  
เพื่อใหผูรับบริการเขาถึงเครือขายความรวมมือการใหบริการที่มีจิตสํานึกที่ดีดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และนําองคความรูไปพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 

ชุมชน และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน  
5.1.4 เปาหมายยุทธศาสตรดานการทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดลอม  

เพื่อยกระดับและพัฒนาจิตสํานึกของคนในสังคม ชุมชนรักและหวงแหนศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดลอม โดยใชองคความรูดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี  

 

6. การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และภัยคุกคาม (SWOT Analysis)  
 

ที่สงผลกระทบตอการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยฯนําไปสูการกําหนดวิสัยทัศนพันธกิจเปาประสงคประเด็นยุทธศาสตรยุทธศาสตรและเปาหมายมดีังนี้ 
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เฉพาะทางระดับปริญญาเปนหลัก”มหาวิทยาลัยจึงไดจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ในระยะยาว 15 ป (พ.ศ. 2552 – 2566) นี้ขึ้น
โดยแยกตามภารกิจดานตางๆ ทั้ง 4 ดาน ดังนี้ 

5.1.1 เปาหมายยุทธศาสตรดานการเรียนการสอน  
เพื่อใหไดบัณฑิตที่มีจิตสํานึกที่ดีในสังคมองคความรูมีทักษะและความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพที่ทันตอการเปลี่ยนแปลงสูความเปนสากลโดยสราง

เครือขายความรวมมือบนพื้นฐานการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการ การเรียนการสอน 
5.1.2 เปาหมายยุทธศาสตรดานการวิจัย  
เพื่อยกระดับและพัฒนาใหเกิดอัจฉริยะองคความรูในเชิงบูรณาการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดวยจิตสํานึกนักวิจัยที่ดี เพื่อสรางความเขมแข็ง

ใหกับสังคม ชุมชน 
5.1.3 เปาหมายยุทธศาสตรดานการบริการวิชาการ  
เพื่อใหผูรับบริการเขาถึงเครือขายความรวมมือการใหบริการที่มีจิตสํานึกที่ดีดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และนําองคความรูไปพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 

ชุมชน และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน  
5.1.4 เปาหมายยุทธศาสตรดานการทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดลอม  

เพื่อยกระดับและพัฒนาจิตสํานึกของคนในสังคม ชุมชนรักและหวงแหนศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดลอม โดยใชองคความรูดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี  

 

6. การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และภัยคุกคาม (SWOT Analysis)  
 

ที่สงผลกระทบตอการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยฯนําไปสูการกําหนดวิสัยทัศนพันธกิจเปาประสงคประเด็นยุทธศาสตรยุทธศาสตรและเปาหมายมดีังนี้ 
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จุดแข็ง (Strengths) 
 
 

 
จุดออน (Weaknesses) 

o หลักสูตรที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยมคีวามหลากหลายดานวิชาชีพ บัณฑิต
สามารถนําไปประกอบอาชีพอิสระได 

o คุณวุฒิอาจารยไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานการจัดการอุดมศึกษา 

o เปนมหาวิทยาลัยเฉพาะทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในภูมิภาค o งบประมาณสนับสนุนการดําเนินการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อใหบัณฑิตไดมีทักษะในการปฏิบัติยัง
ไมเพียงพอ 

o บุคลากรมีความเชี่ยวชาญและสามารถปฏิบัติงานวิชาชีพ (Hands-on) ที่
หลากหลายไดจริง 

o อาจารยมีภาระงานสอนสูงทําใหไมสามารถทํางานวิจัยไดและจํานวนงานวิจัยไมเปนไปตามเกณฑที่กําหนด 

o บัณฑิตไดรับการยอมรับจากนายจางและมีอัตราการไดงานทําสูง 
 

o การจัดการเรียนการสอนในรายหลักสูตรของแตละพื้นท่ียังไมเปนมาตรฐานเดียวกัน 

o บุคลากรมีความรวมมือกับสถานประกอบการอยางใกลชิดในการพัฒนา
กําลังคนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานสูงขึ้น 

o ขาดความเชื่อมโยงฐานขอมูลภายในมหาวิทยาลัยทําให     การวิเคราะหขอมูลเพื่อการตัดสินใจของผูบริหาร
ลาชาและ ขาดประสิทธิภาพ 

 o หองปฏิบัติการยังไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ 

o บุคลากรมีความสามารถไดรับการยอมรับจากชุมชนและทองถิ่นดานทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษสิ่งแวดลอม 

o บุคลากรสายสนับสนุนดานวิชาการไมเพียงพอกับภาระงานตามโครงสรางการบริหารงานมหาวิทยาลัย 

o วัฒนธรรมองคกรเปดโอกาสและสงเสริมใหบุคลากรไดแสดงศักยภาพ 
อยางเต็มที ่

o บุคลากรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณซึ่งกันและกันนอยและไมเปนระบบ 

o ผูบริหารมี วิสัยทัศนมีความมุ งมั่นในการบริหารมหาวิทยาลัยให
เจริญกาวหนาเปนที่ยอมรับจากสังคม 

o การสื่อสารทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยยังไมมีประสิทธิภาพที่ดีพอ 

o มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการบริหาร
จัดการซึ่งเช่ือมโยงทั้ง 6 พื้นท่ี  

o ระบบการกํากับดูแลติดตามการปฏิบัติงานและการนําผลการประเมินมาใชยังไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร 

o สถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยกระจายครอบคลุมพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ 
เอื้อตอการพัฒนาบุคลากรในทองถิ่น 

o ขาดบรรยากาศและสภาพแวดลอมที่สงเสริมการเรียนรูของนักศึกษาและ บุคลากร 

 o ขาดการประชาสัมพันธเชิงรุกและการทํางนเปนทีม 

S W 

 
 

 
 
 
โอกาส (Opportunities) 

 
อุปสรรค (Threats) 

o ความตองการประยุกตใชความรูทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อ
แกปญหาชุมชนและสังคม 

o การแขงขันที่เพิ่มมากข้ึนในระดับอุดมศึกษาทั้งในและตางประเทศ 

o สรางเครือขายความรวมมือกับสถานประกอบการท่ีเขมแข็งและพัฒนาหลักสูตร
รวมกับสถานประกอบการ 

เยาวชนมีคานิยมในการเรียนดานสังคมศาสตรมากกวาวิทยาศาสตร 

o ความตองการกําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและแรงงานมี ฝมือของ
ประเทศ 

o จํานวนนักเรียนที่เปนตัวปอนในระบบนอยลงเนื่องจากโครงสรางประชากรมีการ
เปลี่ยนแปลงโดยอัตราการเกิดลดลง 

o การเปดเสรีทางการคาบริการและการศึกษา จากการกาวเขาสูการเปน ประชาคม
อาเซียนในป2558 

o การแขงขันที่เพิ่มขึ้นจากสถาบันการศึกษาทั้งในและตางประเทศ 

o การเติบโตทางดานอุตสาหกรรมและโครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของประเทศ o การสนับสนุนงบประมาณจากรัฐมีแนวโนมลดลง 

o งบประมาณสนับสนุนสงเสริมใหประชาชนเปนผูประกอบการขนาดกลางและยอม 
(SMEs) มากขึ้น 

o ปญหาทางสังคม เชน ยาเสพติด แหลงมั่วสุมทางเพศ อบายมุข ทําให เกิดความ
เสื่อมถอยดานคุณธรรมและจรยิธรรม 

 
 
 
 
 

O T 
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โอกาส (Opportunities) 

 
อุปสรรค (Threats) 

o ความตองการประยุกตใชความรูทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อ
แกปญหาชุมชนและสังคม 

o การแขงขันที่เพิ่มมากข้ึนในระดับอุดมศึกษาทั้งในและตางประเทศ 

o สรางเครือขายความรวมมือกับสถานประกอบการที่เขมแข็งและพัฒนาหลักสูตร
รวมกับสถานประกอบการ 

เยาวชนมีคานิยมในการเรียนดานสังคมศาสตรมากกวาวิทยาศาสตร 

o ความตองการกําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและแรงงานมี ฝมือของ
ประเทศ 

o จํานวนนักเรียนที่เปนตัวปอนในระบบนอยลงเนื่องจากโครงสรางประชากรมีการ
เปลี่ยนแปลงโดยอัตราการเกิดลดลง 

o การเปดเสรีทางการคาบริการและการศึกษา จากการกาวเขาสูการเปน ประชาคม
อาเซียนในป2558 

o การแขงขันที่เพิ่มขึ้นจากสถาบันการศึกษาทั้งในและตางประเทศ 

o การเติบโตทางดานอุตสาหกรรมและโครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของประเทศ o การสนับสนุนงบประมาณจากรัฐมีแนวโนมลดลง 

o งบประมาณสนับสนุนสงเสริมใหประชาชนเปนผูประกอบการขนาดกลางและยอม 
(SMEs) มากขึ้น 

o ปญหาทางสังคม เชน ยาเสพติด แหลงมั่วสุมทางเพศ อบายมุข ทําให เกิดความ
เสื่อมถอยดานคุณธรรมและจรยิธรรม 

 
 
 
 
 

O T 
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7. วิสัยทัศนนโยบาย และยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  

การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาปจจุบัน ไมสามารถหลีกเลี่ยงการแขงขันทั้งระดับชาติและนานาชาติได ดวยเหตุผล 4 ประการ คือ 1) การผลิต
บุคลากรใหตรงกับความตองการของภาคบริการและสังคม 2) การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรมีกลุมผูสูงอายุมากขึ้น เด็กและเยาวชนนอยลง 3) ผูเรียนมี
โอกาสเลือกมหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญและเหมาะสมกับตัวเองมากขึ้น และ4) มหาวิทยาลัยจําเปนตองนําพาและพัฒนาประเทศไปสูเปาหมาย โดยเฉพาะ
มหาวิทยาลัยในกลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (S&T) ซึ่งมีจํานวนนอยและเคลื่อนตัวชา  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เปนมหาวิทยาลัยใหมขับเคลื่อนการพัฒนาตามแผนไดเพียงระยะเวลา 8 ป ประกอบกับเปนมหาวิทยาลัยฯ ที่
มีหนาที่จัดการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และมีพื้นที่ใหบริการครอบคลุม 17 จังหวัดภาคเหนือ ประกอบดวย เชียงใหม ลําปาง เชียงราย 
นาน ตาก และพิษณุโลก จึงจําเปนจะตองวางกรอบการพัฒนาใหถูกทิศทาง เปนไปอยางกาวกระโดด และคนหาความเปนอัตลักษณเฉพาะทาง ที่มีจุดเดนและ
แตกตางจากมหาวิทยาลัยอื่น 

ภายใตวิสัยทัศน นโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561 ไดนําประเด็นดังกลาวขางตน มาเปนแนวทาง
ในการกําหนดทิศและเปาหมายในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยฯ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
บทท่ี 3 

 แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2558 

 
แผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา พ.ศ.2558 ครอบคลุมทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ลานนาตามกรอบระยะเวลา 5ป และ15  ป  ที่มุงผลิตกําลังคนทางดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตลอดจนพัฒนาทักษะและขีดความสามารถใหกับ
แรงงานไทย เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขันของประเทศ สรางงานวิจัยที่มีผลกระทบเชิงบวกตอเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม ชุมชนและวัฒนธรรม และนําไปสูการใช 
ประโยชนในเชิงพาณิชย เพื่อตอบสนองตอการพัฒนาพื้นที่บนฐานทรัพยากรที่มีอยู อันนําไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืน  โดยในชวงแผนยุทธศาสตร พ.ศ. 2557-
2561 นี้ มหาวิทยาลัยไดตั้งเปาหมาย ดังนี้ 

 
 

“ปรัชญา” 
“บริหารงานแบบมีสวนรวม กระจายอํานาจและหลักธรรมาภิบาล” 
“Decentralization Participation and Good governance” 

 
“วิสัยทัศน” 

“มหาวิทยาลัยช้ันนําดานการผลิต…บัณฑิตนักปฏิบัติ 
บนฐาน…สรางสรรค…นวัตกรรม…  

วิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลย…ีเพื่อชุมชน…สูสากล” 
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บทท่ี 3 

 แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2558 

 
แผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา พ.ศ.2558 ครอบคลุมทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ลานนาตามกรอบระยะเวลา 5ป และ15  ป  ที่มุงผลิตกําลังคนทางดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตลอดจนพัฒนาทักษะและขีดความสามารถใหกับ
แรงงานไทย เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขันของประเทศ สรางงานวิจัยที่มีผลกระทบเชิงบวกตอเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม ชุมชนและวัฒนธรรม และนําไปสูการใช 
ประโยชนในเชิงพาณิชย เพื่อตอบสนองตอการพัฒนาพื้นที่บนฐานทรัพยากรที่มีอยู อันนําไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืน  โดยในชวงแผนยุทธศาสตร พ.ศ. 2557-
2561 นี้ มหาวิทยาลัยไดตั้งเปาหมาย ดังนี้ 

 
 

“ปรัชญา” 
“บริหารงานแบบมีสวนรวม กระจายอํานาจและหลักธรรมาภิบาล” 
“Decentralization Participation and Good governance” 

 
“วิสัยทัศน” 

“มหาวิทยาลัยช้ันนําดานการผลิต…บัณฑิตนักปฏิบัติ 
บนฐาน…สรางสรรค…นวัตกรรม…  

วิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลย…ีเพื่อชุมชน…สูสากล” 
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“พันธกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา” 

1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเฉพาะทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยมุงเนนผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณธรรม และพ่ึงพาตนเองได 
2. สรางตนแบบการเปนนักปฏิบัติ บนพื้นฐานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี 
3. ใหโอกาสผูสําเร็จอาชีวศึกษาไดศึกษาตอ 
4. สรางงานวิจัย บริการวิชาการ ที่เนนองคความรูและนวัตกรรม 
5. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษสิ่งแวดลอม 
6. สรางระบบบริหารจัดการที่ดีมุงสูการพึ่งพาตนเอง 

 
“เปาหมาย” 

เปนมหาวิทยาลัยชั้นนําดานการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ บนฐานสรางสรรคนวัตกรรมวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือชุมชนอาเซียนและเปน
มหาวิทยาลัยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands-on) ใหเปนที่ยอมรับใน 3 ระดับดังนี ้

เปน 1 ใน 5 ระดับชาติป 2558 
เปน 1 ใน 10 ระดับภูมิภาคป 2560 
เปน 1 ใน 100 ระดับโลกป 2564 
 

“อัตลักษณ (Identity)” 
 “บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพที่ใชเทคโนโลยีเปนฐาน” 

- บัณฑิตนักปฏิบัติ(Hands - on) 
- ใชทักษะที่มีเทคโนโลยีเปนฐาน(Technology - Based Learning) 
- สรางความเชี่ยวชาญวิชาชีพ (Professional Oriented) 

 
 
 

 
 

 
“เอกลักษณ (Uniqueness)” 
 ภาพลักษณท่ีดีเปนสิ่งสําคัญของทุกองคกร การกําหนดเอกลักษณท่ีชัดเจน สามารถใชเปนกรอบสําหรับการพัฒนามหาวิทยาลัย เอกลักษณมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลลานนา ประกอบดวย อุตสาหกรรมเกษตร เกษตรปลอดภัย ความหลากหลายทางชีวภาพและความม่ันคงทางอาหาร เทคโนโลยีและการ
จัดการเพื่อชุมชน การคาและบริการจัดการเทคโนโลยี วัฒนธรรมทองถิ่นและนวัตกรรม อาหารสุขภาพและพันธุกรรมพืช เปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนและ
สรางความเขาใจ ใหมีเปาหมายเดียวกัน สูการเปน “มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อชุมชน” 
 
 
“วัฒนธรรมองคกร” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
 วัฒนธรรมองคกร เปนสิ่งสําคัญยิ่ง ที่จําเปนจะตองสื่อสารใหบุคลากรภายในองคกร มีการปฏิบัติอยางตอเนื่องและชัดเจน จนเปนเอกลักษณของ
มหาวิทยาลัย เพื่อจดจํางายและสะดวกตอการปฏิบัติ จึงกําหนดจากอักษรยอภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยฯ  (Rajamangala University of Technology 
Lanna)  

R : Responsibility  รับผิดชอบตอภารกิจตอชุมชนสังคมประเทศชาติ 
M :Morality   ยึดมั่นในคุณธรรมความงามความดี 
U :Ubiquity   สงเสริมการเรียนรูในทุกท่ีทุกโอกาส 
T :Technology  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนฐานการพัฒนา 
L :Linkage   ประสานผนึกพลังเชื่อมโยงโลกชุมชน 
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“เอกลักษณ (Uniqueness)” 
 ภาพลักษณท่ีดีเปนสิ่งสําคัญของทุกองคกร การกําหนดเอกลักษณท่ีชัดเจน สามารถใชเปนกรอบสําหรับการพัฒนามหาวิทยาลัย เอกลักษณมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลลานนา ประกอบดวย อุตสาหกรรมเกษตร เกษตรปลอดภัย ความหลากหลายทางชีวภาพและความมั่นคงทางอาหาร เทคโนโลยีและการ
จัดการเพื่อชุมชน การคาและบริการจัดการเทคโนโลยี วัฒนธรรมทองถิ่นและนวัตกรรม อาหารสุขภาพและพันธุกรรมพืช เปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนและ
สรางความเขาใจ ใหมีเปาหมายเดียวกัน สูการเปน “มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อชุมชน” 
 
 
“วัฒนธรรมองคกร” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
 วัฒนธรรมองคกร เปนสิ่งสําคัญยิ่ง ที่จําเปนจะตองสื่อสารใหบุคลากรภายในองคกร มีการปฏิบัติอยางตอเนื่องและชัดเจน จนเปนเอกลักษณของ
มหาวิทยาลัย เพื่อจดจํางายและสะดวกตอการปฏิบัติ จึงกําหนดจากอักษรยอภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยฯ  (Rajamangala University of Technology 
Lanna)  

R : Responsibility  รับผิดชอบตอภารกิจตอชุมชนสังคมประเทศชาติ 
M :Morality   ยึดมั่นในคุณธรรมความงามความดี 
U :Ubiquity   สงเสริมการเรียนรูในทุกท่ีทุกโอกาส 
T :Technology  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนฐานการพัฒนา 
L :Linkage   ประสานผนึกพลังเชื่อมโยงโลกชุมชน 
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แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ป พ.ศ.2557-2561 เพื่อใหบรรลุเปาหมายหลัก ในการผลิตบัณฑิตนักบฎิบัติที่มีวินัย คุณธรรม
จริยธรรมและคุณภาพ  สรางสรรคงานวิจัยสิ่งประดิษฐใหบริการวิชาการที่เปนประโยชนตอสังคมและประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน และ
เตรียมพรอมสูการเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําในระดับ ภูมิภาคและระดับโลก โดยประเด็นยุทธศาสตรหลัก 6 ดาน ประกอบดวย 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน  New Approach to Learningเพื่อ เปนองคกรแหงการเรียนรูและพัฒนา
บัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณภาพ สอดคลองกับความ  ตองการของประเทศและแขงขันไดในระดับสากล 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 สรางความเปนเลิศทางดานวิชาการ วิจัย และ นวัตกรรมCommunity Research and Innovationเพื่อ ผลิตผลงานวิจัยที่
ตอบสนองความตองการของชุมชนและเพ่ิมขีดความสามารถในการ แขงขันของประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนใน
สังคม 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 : พัฒนาศักยภาพบัณฑิตและบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะทาง Competency and Good Citizenship 
(Humanization)เพื่อ สรางบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรใหมีความสมบูรณ 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 : พัฒนาระบบบริหารจัดการและธรรมาภิบาล Good Governance and Modern Managementเพื่อ พัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการเพื่อการบริหารงานแบบกระจายอํานาจ มีคุณภาพและมีสวนรวม 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 สรางเครือขายและพัฒนามหาวิทยาลัยสูสากล Networking and Internationalizationเพื่อ สรางเครือขายความรวมมือกับ
สถาบันการศึกษาทั้งในและตางประเทศโดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรเพื่อพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริม
หลักสูตรและ พัฒนาโลกทัศน วิสัยทัศน จากประสบการณการศึกษาและทํางานกับผูอื่นในสังคมแบบ พหุวัฒนธรรม 
(Multicultural and Life Skills Literacy) 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู และการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยทั้งระบบ  Computer and 
Technology Literacyเพื่อ พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการใหบริการและการบริหารจัดการ ในทุกภารกิจหลักของ
มหาวิทยาลัย 
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แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ป พ.ศ.2557-2561 

ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ   
University KPIs/ ตัวชี้วัดขององคกรตามพันธกิจ 

หนวย
นับ 

2557 2558 2559 2560 2561 ผูกํากับหลัก ผูรับผิดชอบ 

ประเดน็ยุทธศาสตรที ่1 
พัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการเรียนการ
สอน New Approach 
to Learning  

การผลิต

บัณฑิต 

Hands On  

1 มีการพฒันาหลกัสูตรในรูปแบบการเรียนการสอนรวมเหลา และในรูปแบบ 
CO-OP (สหกิจศึกษา) WILโดยมีเนื้อหาการเรียนการสอนในรูปแบบ 
MODULAR System , E-learning  

หลักสูตร _ 48 48 48 48 รองวชิาการ สสว. 

2 สรางมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพรวมกับสถานประกอบการ หลักสูตร _ 48 48 48 48 รองวชิาการ สสว./คณะ 

3 มีการสงเสริมประสบการณพิเศษใหนกัศึกษาที่มีศกัยภาพสูง โครงการ _ 4 4 4 4 รองวชิาการ สสว./คณะ 

4 สงเสริมคณุภาพผลการเรียนรูของบัณฑิตตามกรอบ TQF  โครงการ _ 20 20 20 20 รองวชิาการ สสว./คณะ 

5 ระดับความสําเรจ็ของกระบวนการรับนกัศกึษาเชิงรุก การเตรียมความ
พรอมของ บัณฑิต Hands-On โดยมีกระบวนการ ดังตอไปนี ้ 
1.  มีความรวมมือดานการผลิตตัวปอนรวมกับสถาบันการศึกษา มัธยม อาชีวะ  
2. มีนักศึกษาจากสถาบันการศึกษา มัธยม อาชีวะ ที่มีการสรางความรวมมือดาน
การผลิตตัวปอน เขารับการศึกษาในมหาวิทยาลัย รอยละ 20 ของจํานวนนักศึกษา
ใหม และเพิ่มข้ึนรอยละ 5 ตอ ป (ตั้งแตป 2559) 
3. มีระบบและกลไกการจัดทําคลังขอสอบ และสอบปฏิบัติ เพื่อคัดกรองนักศึกษา
ใหม 
4. นักศึกษาใหมไดรับการเตรียมความพรอมพื้นฐานวิชาการ 3 ดาน 1.วิทยาศาสตร 
,คณิตศาสตร ,อังกฤษ 2.พื้นฐานวิชาชีพ 3.เทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) รอยละ 100 
5. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาใหมตอการไดรับการเตรียมความพรอมพื้นฐาน
วิชาการ 3 ดาน เทากับ 4.00 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน 

ขอ _ 4 5 5 5 รองวชิาการ สสว./คณะ 

6 ระดับความสําเรจ็การจัดการศกึษาตามอัธยาศัย 
1.  มีการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นดานวัฒนธรรม(Modular system) 
รองรับทั้งในระบบและนอกระบบ 
2.  มีการจัดการศกึษา การเรียนรูตลอดชีวติ การเทียบโอนหนวยกิต เทียบ
โอนประสบการณ 
3.  มีการจัดตัง้ศูนย คลังสมอง คลังความรู คลังผูเชี่ยวชาญ ผูเกษียณ ศิษย
เกา ผูเชี่ยวชาญจากสถานประกอบการและคลังความรูของมหาวิทยาลัย/
ชุมชน 

ขอ _ 2 3 3 3 รองวจิัย สถช./ศวธ./สสว./คณะ 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร 

กลยุทธ   
University KPIs/ ตัวชี้วัดขององคกรตามพันธกิจ หนวยนบั 2557 2558 2559 2560 2561 ผูกํากับหลัก ผูรับผิดชอบ 

ประเดน็ยุทธศาสตร
ที่ 2  สรางความ
เปนเลิศทางดาน
วิชาการ วิจัย และ 
นวัตกรรม
Community 
Research and 
Innovation  

การสราง

สวน

นวัตกรรม 

Innovation 

Park / 

COE 

7 มีระบบสงเสริมพัฒนางานวิจัย ดังตอไปนี้ (บมเพาะนกัวจิัย
หนาใหม ระบบพี่เลี้ยง การฝกอบรม การเขารวมกลุมวจิัย 
และสงเสริมการจัดประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและ
นานาชาตแิละจัดทําวารสารงานวิจัย) 
1. มีระบบบมเพาะนกัวิจัยหนาใหม  
2. ระบบพี่เลี้ยง การฝกอบรม  
3. มีการสงเสรมิใหเกิดการเขารวมกลุมวจิัย 
4. สงเสรมิการจัดประชุมวิชาการทัง้ระดบัชาติและนานาชาต ิ
5. มีการจัดทําวารสารงานวิจัย 

ขอ _ 4 4 5 5 รองวจิัย สวพ./สสว./คณะ/พืน้ที ่

8 มีการปรับปรุงระเบียบการใหบรกิารวิชาการใหมีความ
ยืดหยุนและคลองตวั ตามกระบวนการตอไปนี้ 
1. มีกระบวนการทบทวนระเบียบการใหบริการวิชาการ 
2. มีการประเมินความเหมาะสมของระเบียบการใหบริการวชิาการ 
3. มีการปรับปรงุและมีการประกาศใชระเบียบการใหบรกิารวิชาการ 

ขอ _ 2 3 … … รองวจิัย สถช./คณะ/พื้นที ่

9 มีการถายทอดองคความรู ที่สามารถใชประโยชนเชิง
อุตสาหกรรม/ชุมชน การถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน 
อุตสาหกรรมเชิงพืน้ที่ (Area Base) ใหมากขึ้น 

โครงการ/
กิจกรรม 

_ 6 8 12 12 รองวจิัย สถช./คณะ/พื้นที ่

10 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวจิัยหรืองาน
สรางสรรค  
เกณฑมาตรฐาน 
1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารวิจัยทีส่ามารถนําไปใชประโยชนในการบริหาร
งานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
2. สนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรค 
3. จัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพือ่เปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค 
4. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนบัสนุนการเผยแพรผลงานวิจัย ฯลฯ 
5. มีการพัฒนาสมรรถนะนักวิจัย มีการสรางขวัญและกําลงัใจ ตลอดจนยกยอง
นักวิจัย/อาจารยที่มผีลงานวิจัยและงานสรางสรรคดีเดน 
6. มีระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธิ ์

ขอ _ 6 6 6 6 รองวจิัย สวพ./คณะ/สทส./สวท./
กนผ. 

11 งบประมาณสนับสนุนงานวจิัยและงานสรางสรรคตอจํานวน
อาจารยประจําและนกัวจิัยประจํา 

บาท/คน/
ป 

_ วิทย =60,000 
สังคม = 25,001 

วิทย =60,000 
สังคม = 25,002 

วิทย =60,000 
สังคม = 25,003 

วิทย =60,000 
สังคม = 25,004 

รองวจิัย สวพ./กนผ./คณะ/พืน้ที ่

12 ผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวจิัยประจํา เรื่อง/ป _ 980 990 1000 1100 รองวจิัย สวพ./คณะ/พื้นที ่

 
 

 

ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ   
University KPIs/ ตัวชี้วัดขององคกรตามพันธกิจ 

หนวย
นับ 

2557 2558 2559 2560 2561 ผูกํากับหลัก ผูรับผิดชอบ 

ประเดน็ยุทธศาสตรที ่
2  สรางความเปนเลิศ
ทางดานวิชาการ วจิัย 
และ นวัตกรรม
Community 
Research and 
Innovation  

การสราง

สวน

นวัตกรรม 

Innovation 

Park / 

COE 

13 อาจารยมีผลงานตีพมิพ/เผยแพร ตออาจารยและนกัวิจัยประจํา รอยละ _ วิทย =100 
สังคม = 50 

วิทย =100 
สังคม = 50 

วิทย =100 
สังคม = 50 

วิทย =100 
สังคม = 50 

รองวจิัย สวพ./คณะ/พื้นที ่

14 อาจารยมีผลงานที่นําไปใชประโยชน ตออาจารยและนักวิจัยประจํา รอยละ _ 80 85 90 95 รองวจิัย สวพ./คณะ/พื้นที ่

15 เอกลักษณคณะ/สถาบนั  
1. แผนกําหนดเอกลกัษณของสถาบัน / ตัวชี้วัด  
2. สรุปผลประเมินความพงึพอใจ ดานเอกลักษณ  (ไมนอยกวารอยละ 80) 
3. หลักฐานการศึกษาดูงานดานเอกลกัษณ 
4. รางวัล/การยอมรับ/ยกยอง 
5. กระบวนการถายโอนความรู 

ขอ _ 5 5 5 5 รองวจิัย สวพ./คณะ/พื้นที ่

16 สงเสริมอาจารยประจําทําวิจัย เทียบจากจํานวนบุคลากรทั้งหมด (ไมนับซ้ํา) รอยละ _ 60 65 70 75 รองวจิัย สวพ./คณะ/พื้นที ่

17 รอยละของผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชนตอผลงานวิจัย
ทั้งหมด  

รอยละ _ 35 40 45 50 รองวจิัย สวพ./คณะ/พื้นที ่

18 จํานวนโครงการวิจัยที่นําไปสูการตอยอดเชิงพาณิชย  โครงการ _ 6 8 8 10 รองวจิัย สวพ./คณะ/พื้นที่/สทส. 

19 จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทาง
ปญญาหรืออนุสิทธิบัตร 

ผลงาน _ 6 7 8 9 รองวจิัย สวพ./คณะ/พื้นที่/สทส. 

20 รอยละของโครงการวิจัยที่สงมอบผลงาน (สงรายงานฉบับสมบูรณ) ภายใน
กําหนดสัญญาตอโครงการวิจัยทั้งหมด  

รอยละ _ 70 75 80 85 รองวจิัย สวพ./คณะ/พื้นที ่

21 รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ สถาบันวิจัยและพัฒนา รอยละ _ 85 90 90 90 รองวจิัย สวพ. 

22 การสรางสวนนวัตกรรม Innovation Park / COE  ศูนย _ 10 15 20 25 รองวจิัย สวพ./กพอ.คณะ/พื้นที ่

23 กองทุนวิจัยและพัฒนาบุคลากรดานงานวิจัย กองทุน _ 1 1 1 1 รองวจิัย สวพ. 

24 ระเบียบวาดวยการเบกิจายงบประมาณการวิจัย การเผยแพรผลงานใหมี
ความยืดหยุน 

ปรับปรุง _ ปรับปรุง ปรับปรุง ปรับปรุง ปรับปรุง รองวจิัย สวพ./คณะ/พื้นที ่
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ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ   
University KPIs/ ตัวชี้วัดขององคกรตามพันธกิจ 

หนวย
นับ 

2557 2558 2559 2560 2561 ผูกํากับหลัก ผูรับผิดชอบ 

ประเดน็ยุทธศาสตรที ่
2  สรางความเปนเลิศ
ทางดานวิชาการ วจิัย 
และ นวัตกรรม
Community 
Research and 
Innovation  

การสราง

สวน

นวัตกรรม 

Innovation 

Park / 

COE 

13 อาจารยมีผลงานตีพมิพ/เผยแพร ตออาจารยและนกัวิจัยประจํา รอยละ _ วิทย =100 
สังคม = 50 

วิทย =100 
สังคม = 50 

วิทย =100 
สังคม = 50 

วิทย =100 
สังคม = 50 

รองวจิัย สวพ./คณะ/พื้นที ่

14 อาจารยมีผลงานที่นําไปใชประโยชน ตออาจารยและนักวิจัยประจํา รอยละ _ 80 85 90 95 รองวจิัย สวพ./คณะ/พื้นที ่

15 เอกลักษณคณะ/สถาบนั  
1. แผนกําหนดเอกลกัษณของสถาบัน / ตัวชี้วัด  
2. สรุปผลประเมินความพงึพอใจ ดานเอกลักษณ  (ไมนอยกวารอยละ 80) 
3. หลักฐานการศึกษาดูงานดานเอกลกัษณ 
4. รางวัล/การยอมรับ/ยกยอง 
5. กระบวนการถายโอนความรู 

ขอ _ 5 5 5 5 รองวจิัย สวพ./คณะ/พื้นที ่

16 สงเสริมอาจารยประจําทําวิจัย เทียบจากจํานวนบุคลากรทั้งหมด (ไมนับซ้ํา) รอยละ _ 60 65 70 75 รองวจิัย สวพ./คณะ/พื้นที ่

17 รอยละของผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชนตอผลงานวิจัย
ทั้งหมด  

รอยละ _ 35 40 45 50 รองวจิัย สวพ./คณะ/พื้นที ่

18 จํานวนโครงการวิจัยที่นําไปสูการตอยอดเชิงพาณิชย  โครงการ _ 6 8 8 10 รองวจิัย สวพ./คณะ/พื้นที่/สทส. 

19 จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทาง
ปญญาหรืออนุสิทธิบัตร 

ผลงาน _ 6 7 8 9 รองวจิัย สวพ./คณะ/พื้นที่/สทส. 

20 รอยละของโครงการวิจัยที่สงมอบผลงาน (สงรายงานฉบับสมบูรณ) ภายใน
กําหนดสัญญาตอโครงการวิจัยทั้งหมด  

รอยละ _ 70 75 80 85 รองวจิัย สวพ./คณะ/พื้นที ่

21 รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ สถาบันวิจัยและพัฒนา รอยละ _ 85 90 90 90 รองวจิัย สวพ. 

22 การสรางสวนนวัตกรรม Innovation Park / COE  ศูนย _ 10 15 20 25 รองวจิัย สวพ./กพอ.คณะ/พื้นที ่

23 กองทุนวิจัยและพัฒนาบุคลากรดานงานวิจัย กองทุน _ 1 1 1 1 รองวจิัย สวพ. 

24 ระเบียบวาดวยการเบกิจายงบประมาณการวิจัย การเผยแพรผลงานใหมี
ความยืดหยุน 

ปรับปรุง _ ปรับปรุง ปรับปรุง ปรับปรุง ปรับปรุง รองวจิัย สวพ./คณะ/พื้นที ่
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ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ   
University KPIs/ ตัวชี้วัดขององคกรตามพันธกิจ 

หนวย
นับ 

2557 2558 2559 2560 2561 ผูกํากับหลัก ผูรับผิดชอบ 

ประเดน็ยุทธศาสตรที ่2  
สรางความเปนเลิศ
ทางดานวิชาการ วจิัย 
และ นวัตกรรม
Community 
Research and 
Innovation ผลิตผล
งานวิจัยทีต่อบสนอง
ความตองการของชุมชน
โดยยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของคนในสังคม 
และเพิม่ขีด
ความสามารถในการ
แขงขนัระดับชาติ และ
ภูมิภาค 

การสรางสวน

นวัตกรรม 

Innovation 

Park / COE 

25 มีกระบวนการประเมินผลงานวิจัย การยกยอง และใหรางวัลนักวิจัย  ครั้ง/ป _ 1 1 1 1 รองวจิัย สวพ./คณะ/พื้นที ่

26 กลุมวิจัย (Research Group)  กลุม _ 6 6 6 6 รองวจิัย สวพ./คณะ/พื้นที ่

27 มีการบริการวิชาการแกสังคมเพื่อสรางความเขมแข็งแกชุมชนและสังคม  
1. คณะ กําหนดชุมชนหรือ องคการเปาหมายของการใหบรกิารวิชาการแกสงัคมโดยความรวมมือ
ระหวางคณะหรือหนวยงานเทียบเทา เชน การประชาคมรวมกับชุมชน 
 2. คณะทําแผนบริการวิชาการโดยมสีวนรวมจากชุมชนหรอืองคการเปาหมายทีก่ําหนด ในขอ 1  เชน 
การจัดทําแผนบริการวิชาการรวมกบัชุมชนที่จะดําเนินโครงการบริการวิชาการ 
3. ชุมชนหรือองคการเปาหมายไดรับการพฒันาและมีความเขมแข็งที่มีหลักฐานที่ปรากฎชัดเจน  เชน 
การพัฒนาอาชีพ  การสรางอาชีพใหมในชุมชน 
4.  ชุมชนหรือองคการเปาหมายดําเนินการพฒันาตนเองอยางตอเนื่อง  เชน มีการดําเนินงานโครงการ
ไมนอยกวา  3 ป 
5 คณะสามารถสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอกในการพฒันาชุมชนหรอืองคการ
เปาหมาย  เชน การทํา MOU  รวมกบัหนวยงานภาคี เครือขายในการพัฒนาชุมชน 

ขอ _ 5 5 5 5 รองวจิัย สถช./คณะ/พื้นที ่

28 มีการบริการวิชาการ/วิชาชีพที่สงผลตอชุมชน/สังคม เกณฑการพิจารณา 
1. มีเหตผุลในการกําหนดแผนงานการนําความรูและประสบการณเพื่อประโยชนตอชุมชน/สังคม  
2. มีการกําหนดตัวบงชี้และระดับความสําเร็จของเปาหมายไมต่ํากวารอยละ 80  
3. มีระบบและกลไกขับเคลือ่นสูการปฏิบัตทิี่ชัดเจนและตอเนื่อง 
4. การสงเสริมการมสีวนรวมของผูเกี่ยวของ 
5. ผลการประเมินความพึงพอใจของชุมชน/สงัคมตอคณะ/สถาบัน ไมนอยกวารอยละ 80 
         ดําเนินการได 1- 5 มีคาคะแนนเทากบั 2 คะแนน 
6. หลักฐานเชิงประจกัษที่ประสบความสําเรจ็ทีสุ่ด อยางนอย 1 โครงการ 
    6.1 ความตอเนื่องในการดําเนินโครงการ ไมนอยกวา 3 ป 
    6.2 ชุมชนมีความยั่งยืน พึ่งพาตนเองในการดําเนินการได  โดยไมใชงบประมาณ คณะ/สถาบัน 
    6.3 ไดรับรางวลั/การยอมรับ/ยกยอง จากชุมชน/สงัคม 
          ดําเนินการได 6.1- 6.3 มีคาคะแนนเทากับ 3 คะแนน 

คะแนน _ 2 2 5 5 รองวจิัย สถช./คณะ/พื้นที ่

29 มีการใหบริการวิชาการ/วิชาชีพที่สงผลตอคณะ/สถาบัน เกณฑการพิจารณา 
1. มีเหตผุลในการกําหนดแผนงานการนําความรูและประสบการณเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
2. มีการกําหนดตัวบงชี้และระดับความสําเร็จของเปาหมายไมต่ํากวารอยละ 80  
3. มีระบบและกลไกขับเคลือ่นสูการปฏิบัตทิี่ชัดเจนและตอเนื่อง 
4. การมีสวนรวมของนสิิต/นักศึกษา อาจารยและบุคลากร 
5. มีเอกสารพฒันาเอกสารคําสอน/รายวิชา/ตํารา ไมนอยกวารอยละ 20 ของจํานวนรายวิชาการที่
เปดสอน หรอื มีหลักสูตรใหม  1 หลกัสูตรดําเนินการได 1- 5 มีคาคะแนนเทากบั 2 คะแนน 
6. หลักฐานเชิงประจกัษที่ประสบความสําเรจ็ทีสุ่ด อยางนอย 1 โครงการ 
    6.1 มีผลการวิเคราะหปจจัยความสําเรจ็ในการบรกิารวิชาการ/วิชาชีพ  
    6.2 มีการเผยแพรและขยายผลในสถาบันอื่น อยางนอย 9 แหง 
    6.3 มีรายวิชา ตํารา และ/หรือหลักสูตรใหม อยางนอย 1 รายการ 
          ดําเนินการได 6.1- 6.3 มีคาคะแนนเทากับ 3 คะแนน 

คะแนน _ 2 2 5 5 รองวจิัย สถช./คณะ/พื้นที่/วทส. 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร 

กลยุทธ   
University KPIs/ ตัวชี้วัดขององคกรตามพันธกิจ หนวยนบั 2557 2558 2559 2560 2561 ผูกํากับหลัก ผูรับผิดชอบ 

ประเดน็
ยุทธศาสตรที่ 2  
สรางความเปนเลิศ
ทางดานวิชาการ 
วิจัย และ 
นวัตกรรม
Community 
Research and 
Innovation ของ
คนในสังคม และ
เพิ่มขีด
ความสามารถใน
การแขงขนั
ระดับชาติ และ
ภูมิภาค 

การสราง

สวน

นวัตกรรม 

Innovation 

Park / 

COE 

30 มีอาจารยประจําทํางานบริการวิชาการหรืออาจารยรวมโครงการ
บริการวิชาการ ตอจํานวนอาจารยทั้งหมด 

รอยละ _ 45 50 55 60 รองวจิัย สถช./พืน้ที่./คณะ 

31 โครงการงานบริการวิชาการทีน่ํามาบูรณาการกับการเรียนการสอน โครงการ/
กิจกรรม 

_ 12 18 24 30 รองวจิัย สถช./พืน้ที่./คณะ 

32 โครงการงานบริการวิชาการ ทีน่ํามาพัฒนางานวิจัย หรอื ตอยอด
เปนงานวิจัย  

โครงการ/
กิจกรรม 

_ 12 18 24 30 รองวจิัย สถช./พืน้ที่./คณะ 

33 ธนาคารอาชีพเพือ่ปวงชน การจดัทํา Module ตามศาสตรคณะ หนวย _ 6 6 6 6 รองวจิัย สถช./พืน้ที่./คณะ 

34 การพัฒนา Project Manager ตออาจารยประจําทัง้หมด คน _ 70 80 90 100 รองวจิัย สถช./พืน้ที่./คณะ 

35 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการดานบรกิารวชิาการ  รอยละ _ 85 90 90 95 รองวจิัย สถช./พืน้ที่./คณะ 

36  การจัดประชุมวิชาการ/นทิรรศการ/แสดงผลงาน/การแขงขนั
ทักษะ  

ครั้ง/ป _ 2 2 3 3 รองวจิัย สถช./สสว./พื้นที่./
คณะ 

การสนอง

งานอนั

เนื่องมาจาก

พระราชดําริ

ฯ 

37 ยกระดับคุณภาพชวีิตของหมูบาน ชุมชน แบบมีสวนรวม โครงการ/
กิจกรรม 

_ 13 15 17 19 รองวจิัย สถช./พืน้ที่./คณะ 

38 พัฒนาบุคลากร Change  agent  คน _ 57 57 57 57 รองวจิัย สถช./พืน้ที่./คณะ 

39 การฝงตวัในชมุชน,โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต    คน _ 60 80 100 120 รองวจิัย สถช./พืน้ที่./คณะ 

40 มีกระบวนการตอบสนองงานอนัเนือ่งมาจากพระราชดําริและการ
นําองคความรูไปใชประโยชนสูสังคม 

กระบวนการ _ มีกระบวนการ มีกระบวนการ มีกระบวนการ มีกระบวนการ รองวจิัย สถช./พืน้ที่./คณะ 
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ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ   
University KPIs/ ตัวช้ีวัดขององคกรตามพันธกิจ 

หนวย
นับ 

2557 2558 2559 2560 2561 ผูกํากับหลัก ผูรับผิดชอบ 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3  
พัฒนาศักยภาพบัณฑิตและ
บุคลากรที่มีความสามารถ
เฉพาะทางCompetency 
and Good Citizenship 
(Humanization) สราง
บัณฑิตและพัฒนาบุคลากร
ใหมีความสมบูรณ 

การพัฒนา

บุคลากร 

41 มีแผนพัฒนาบริหารทรัพยากรบุคคลเปนระบบอยางมีประสิทธิภาพ การเรียนรูจาก
ประสบการณจริง (ฝงตัว) ในสถานประกอบการ Practice school 
1. มีการจัดทําแผนบริหารทรัพยากรบุคคลและการเรียนรูจากประสบการณจริง (ฝง
ตัว)ในสถานประกอบการที่ชัดเจน 
2. มีการดําเนินงานตามแผนที่วางไว 
3. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนที่วางไว 
4. มีการนําความรูจากการพัฒนาและการเรียนรูจากประสบการณจริง (ฝงตัว)มาใช
ในการพัฒนาการเรียนการสอนหรือการปฏิบัติงานอยางเปนรูปธรรม 

ขอ _ 3 
(1,2,3) 

3 4 4 รองบริหาร กบบ. 
คณะ 
พื้นที่ 

42 รอยละของผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ ศ. รศ. และ ผศ. ตออาจารยประจําทั้งหมด รอยละ _ 30 35 40 45 รองบริหาร กบบ. 
คณะ 

43 รอยละของอาจารยที่มีคุณวุฒิ ปริญญาเอก ตออาจารยประจําทั้งหมด รอยละ _ 20 25 30 35 รองบริหาร กบบ 
คณะ 

44 รอยละของผูดํารงตําแหนง ชํานาญการ/ชํานาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ/เชี่ยวชาญ
พิเศษ ตอบุคลากรสายสนับสนุน 

รอยละ _ 15 20 25 30 รองบริหาร กบบ 
คณะ 

45 มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ทุกระดับในสายงานที่เกี่ยวของ ครั้ง/ป _ 1 1 1 1 รองบริหาร กบบ 
คณะ 

46 เตรียมความพรอมในการจัดอัตรากําลังเพื่อทดแทนตําแหนงที่จะเกษียณอายุ
ราชการ 

ครั้ง/ป _ 1 1 1 1 รองบริหาร กบบ 
คณะ 

การพัฒนา

คุณภาพชีวิต  

47 ระดับความสําเร็จของคุณภาพชีวิตของบุคลากรในมหาวิทยาลัยฯ 
1.  จัดตั้งกองทุนพัฒนาบุคลากร สวัสดิภาพ สวัสดิการ  
2.  พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานสุขภาพ พลานามัย ตามนโยบาย 3D 
(ประชาธิปไตย คุณธรรมจริยธรรม ความเปนไทย และตอตานยาเสพติด) 
3.  จัดตั้ง Student Center 
4.  จัดตั้ง RMUTL sport club 
5.  จัดตั้ง Education Zone   

ขอ _ 3 4 4 5 รองบริหาร กพน./คณะ/กพอ/
กก 
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ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ   University KPIs/ ตัวช้ีวัดขององคกรตามพันธกิจ หนวยนับ 2557 2558 2559 2560 2561 ผูกํากับหลัก ผูรับผิดชอบ 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 
พัฒนาระบบบริหารจัดการ
และธรรมาภิบาล Good 
Governance and 
Modern Management 
พัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการเพื่อการบริหารงาน
แบบกระจายอํานาจ มี
คุณภาพและมีสวนรวม 

การพัฒนา

โครงสราง

พื้นฐาน   

48 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
1.  พัฒนาปรับปรุงโครงงสรางพื้นฐานสภาพแวดลอมทางการศึกษาทุกพื้นที่ 
2.  ยกระดับมาตรฐานหองสมุดทุกพื้นที่ 
3.  พัฒนาหองปฏิบัติการกลาง ดานเทคโนโลยีสารสนเทศทุกพื้นที่ 
4.  พัฒนาหองปฏิบัติการมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศดานวิชาชีพทุกพื้นที ่
5.  พัฒนาโครงขายการสื่อสารและระบบอินเตอรเน็ตที่มีประสิทธิภาพทุกพื้นที่ 

ขอ _ 3 
(1,3,5) 

4 4 5 รองบริหาร กพอ.สวท.พื้นที่ 

การพัฒนา

วัฒนธรรม

องคกร 

49 จัดกิจกรรมสงเสริมการทํานุศิลปวัฒนธรรม การรักษาสิ่งแวดลอม และการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเนนการใหบริการสังคมแบบจิตอาสา  

โครงการ/
กิจกรรม 

_ 50 55 60 65 รองบริหาร ศวธ./กพน. 

50 ความสําเร็จของการพัฒนาองคความรู หรืองานวิจัย ดานศิลปวัฒนธรรมลานนา 
1. ศึกษาและมีสวนรวมในการบูรณะซอมแซมโบราณวัตถุลานนา 
2. ศึกษาและจัดสรางรถบุษบกทรงลานนา  
3. ศึกษาและจัดสรางพระมหาพิชัยมงกุฎ 
4. ศึกษาและจัดต้ังศูนยการเรียนรูเครื่องเขิน 
5. ศึกษารูปแบบ และจัดตั้งหอศิลปวัฒนธรรมลานนา เพื่อการกําหนดมาตรฐาน 
6. ยกยองบุคลากรดานศิลปวัฒนธรรม คนดีศรีลานนา ดานวัฒนธรรม (ภาคเหนือ 
17 จังหวัด) 
7. มีคลังความรูดานศิลปวัฒนธรรมลานนา (ดานบุคคลและองคความรู) 
8. มีการสนับสนุนบุคลากรฝงตัวดานวัฒนธรรม 

ขอ _ 5 6 7 8 รองบริหาร ศวธ. 

51 ใหความสําคัญกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาอยางแทจริง คะแนน
ประเมิน
คุณภาพ

การศึกษา
ภายใน 

_ 4.31 4.41 4.51 4.61 รองบริหาร สปค./ทุกหนวยงาน 
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ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ   
University KPIs/ ตัวช้ีวัดขององคกรตามพันธกิจ 

หนวย
นับ 

2557 2558 2559 2560 2561 
ผูกํากับ
หลัก 

ผูรับผิดชอบ 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 
5 การสรางเครือขาย
และพัฒนา
มหาวิทยาลัยสูสากล 
Networking and 
Internationalization  

ความรวมมือ 

Co Op 

52 มีความรวมมือและจัดกิจกรรมดานการผลิตตัวปอนรวมกับ
สถาบันการศึกษา มัธยม อาชีวะ 

แหง _ 18 24 30 36 รองวิชาการ สสว./คณะ 

53 มีงานวิจัย/กรณีศึกษา ภายใตความรวมมือกับสถาน
ประกอบการ และ/หรือ ศิษยเกา 

เรื่อง _ 12 16 20 24 รองวิจัย สวพ./กพน. 

54 รอยละของภาวะการมีงานทําของบัณฑิต  รอยละ _ 75 80 85 85 รองวิชาการ กพน 

การยกระดับ

มหาวิทยาลัย

สูสากล 

55  รอยละของนักศึกษาชั้นปสุดทายที่ผานเกณฑมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษ/การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT)/สมรรถนะ
วิชาชีพ 

รอยละ _ 85 90 95 100 รองวิชาการ สสว./สวท./คณะ/พ้ืนที่ 

56 สรางเครือขายรวมกับผูมีสวนไดสวนเสีย และศิษยเกา ใน
การพัฒนาและจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อผลิต
บัณฑิตในลักษณะหุนสวนการจัดการศึกษา  

เครือขาย _ 8 10 12 15 รองวิชาการ สสว./กพน./สวท./คณะ/
พื้นที่ 

57 ความรวมมือ การแลกเปลี่ยนนักศึกษา นักวิจัย อาจารย 
กับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ 

ครั้ง/ป _ 8 10 12 15 รองวิชาการ สสว./คณะ/พ้ืนที่ 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 
6 การพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการเรียนรู และ
การบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยทั้งระบบ 
Computer and 
Technology 
Literacy  

 การ 

พัฒนาการ

ใชขอมูล

สารสนเทศ

เพื่อการ

บริหาร

จัดการ 

58 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ระบบงานภายในมหาวิทยาลัยดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. พัฒนาระบบบริหารแผนงานและงบประมาณ (ERP) 
2. พัฒนาระบบทะเบียนกลาง 
3. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (QA) 
4. พัฒนาระบบการบริหารงานวิจัย (R & D) 
5. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล(HR) 
6. ตรวจสอบสถานการณบริหารตนทุน ความเสี่ยง ในการ
ดําเนินงาน ไมนอยกวาปละ 2 ครั้งตอป 

ขอ _ 3 4 5 6 รองบริหาร สวท. 

59 การจัดอันดับของมหาวิทยาลัยในระดับชาติและนาๆชาติ 
ในกลุมมหาวิทยาลัย วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
(RANKING WEB OF UNIVERSITIES) 

อันดับ _ 1ใน5ของระดับชาติ 1ใน5ของระดับชาติ 1ใน10ของระดับภูมิภาค 1ใน10ของระดับภูมิภาค รองบริหาร สวท. 
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ยุทธศาสตรการพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

แผนภูมแิสดงความเชือ่มโยงนโยบายรัฐบาลแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปแผนกลยุทธมทร.ลานนา 5 ประยะที่ 2 
(พ.ศ.2557 – 2561) ยุทธศาสตรการจดัสรรงบประมาณแผนงานยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณเปาหมายกระทรวงเปาหมายหนวยงานผลผลิตโครงการ 

ประจําปงบประมาณ 2557 - 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

วิทยาศาสตรเทคโนโลยกีารวิจัยและนวัตกรรม สังคมและคุณภาพชีวิต ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การตางประเทศและเศรษฐกจิระหวางประเทศ เศรษฐกจิและความมั่นคงแหงรัฐ การบริหารกจิการบานเมอืงที่ด ี

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 การสรางความเปนธรรม

ในสังคม 
การพัฒนาคนสูสงัคมการเรียนรูตลอด

ชีวิตอยางยั่งยืน 

ความเขมแข็งภาคเกษตรความมั่นคงของ
อาหารและพลังงาน 

การปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการ
เติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน 

สรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาค
เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะ
ยาว 15 ป 

แผนพัฒนามทร.ลานนา 
กรอบระยะเวลา 15 ป 

แผนยุทธศาสตร มทร.ลานนา5ป 
พ.ศ.2557-2561 (ระยะที่ 2) 

รอยตอการศึกษาระดบัอื่น การแกปญหาอุดมศึกษา การจัดกลุมอุดมศึกษา ธรรมมาภิบาลและการบรหิาร การพัฒนาขีดความสามารถเพื่อการแขงขัน ระบบวิจัยและนวัตกรรม การเงินอุดมศึกษา 

ระบบการพัฒนาบุคลากร เครือขายอุดมศึกษา การพัฒนานกัศึกษาแบบบูรณาการ โครงสรางพื้นฐานเพือ่การเรียนรู คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เขตพัฒนาเฉพาะภาคใต 

ยุทธศาสตรดานการเรียนการสอน ยุทธศาสตรดานการวจิัย 

 

ยุทธศาสตรดานการบรกิารวิชาการ 

 
ยุทธศาสตรดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม 

 

ยุทธศาสตรดานการบรหิารจัดการ 

 

พัฒนาและปรบัปรุงกระบวนการเรียนการสอน สรางความเปนเลิศทางดานวิชาการ พัฒนาศักยภาพบัณฑิตและบุคลากรที่มีความสามารถ
เฉพาะทาง 

พัฒนาระบบบรหิารจัดการและธรรมาภิบาล 
สรางเครือขายและพัฒนา

มหาวิทยาลัยสูสากล 
การพัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อ
การเรียนรู และการบรหิารจัดการ

ยุทธศาสตรการจัดสรร
งบประมาณ ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา การอนุรักษ สงเสริมและพัฒนาศาสนาศิลปและวัฒนธรรม การสงเสริมและสนับสนุนการวิจัย 

เปาหมายการใหบริการ
กระทรวงศึกษาธิการ กําลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับสากล ประชาชนไดรับการศึกษา และการเรียนรูตลอดชีวิตท่ีมี

มาตรฐาน คุณภาพ ประชาชนไดรับความรู ความเขาใจ มีความตระหนักรวมอนุรักษและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 
มีผลงานวิจัย และนวัตกรรมที่ไดรับการเผยแพรนําไปใชประโยชน หรือตอยอดในเชิงพาณิชย 

เปาหมายมทร.ลานนา5ป 

พ.ศ.2557-2561 (ระยะที่ 2) เปนมหาวิทยาลัยชั้นนําดานการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ บนฐานสรางสรรคนวัตกรรมวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยเีพื่อชมุชนอาเซียนและเปนมหาวิทยาลัยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทีผ่ลิตบัณฑตินักปฏิบัติ (Hands-on) ใหเปนที่ยอมรบัใน 3 ระดับดังนีเ้ปน 1 ใน 5  
ระดบัชาตปิ 2558 , เปน 1 ใน 10 ระดบัภูมิภาคป 2560, เปน 1 ใน 100 ระดบัโลกป 2564 

ผลผลติ/โครงการ ผลงานการใหบริการวิชาการ ผูสําเรจ็การศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

 

ผลงานวิจัยเพือ่สรางองคความรู 

 

ผลงานทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม 

 

โครงการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซี่ยน 

 

แผนงานยุทธศาสตรการ

จัดสรรงบประมาณ2558 ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา การอนุรักษ สงเสริมและพัฒนาศาสนาศิลปและวัฒนธรรม 

นโยบายรัฐบาล 

การสงเสริมและสนับสนุนการวิจัย 



แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาหน้า 38  
 

แผนภูมิความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปรัชญา 

“บริหารงานแบบมีสวนรวม กระจายอํานาจและหลักธรรมาภิบาล” 
“Decentralization Participation and Good governance” 

วิสัยทัศน มทร.ลานนา 
“มหาวิทยาลยัชั้นนําดานการผลิต…บัณฑิตนักปฏิบัติบนฐาน…สรางสรรค…นวัตกรรม… วิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลย…ีเพื่อชุมชน…สูสากล” 

 

พันธกิจมทร.ลานนา 
สร า งตนแบบการ เป น นัก
ป ฏิ บั ติ  บ น พื้ น ฐ า น
วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี 

 

ใหโอกาสผูสําเร็จอาชีวศึกษา
ไดศึกษาตอ 

 

จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
เฉพาะทางดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี โดยมุงเนนผลิตบัณฑิต
นักปฏิบัติที่มีคุณธรรม และพึ่งพา
ตนเองได 

สรางงานวิจัย บริการวิชาการ ที่เนน
องคความรูและนวัตกรรม 

 

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ
อนุรักษสิ่งแวดลอม 

 

สรางระบบบริหารจัดการที่
ดีมุงสูการพึ่งพาตนเอง 

 

ยุทธศาสตร 
Challenge:สรางความแตกตางในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ   ที่มี

ความโดดเดนเฉพาะดาน (Differential Focus Strategy)             
สู ความเปน เ ลิศภาย ใตคํ าขวัญที่ เ ป นที่ ยอมรั บกันทั่ ว ไปคือ                
“ราชมงคลสรางคนสูงานเชี่ยวชาญ เทคโนโลยี เปนการสรางชื่อเสียง
และสรางโอกาสใหบัณฑิตในการมีงานทํา 
 

Chance:สรางโอกาสในการกาวสูการเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําดานการผลิต บน

ฐานความคิดสรางสรรค สรางนวัตกรรมเพื่อชุมชน ทองถิ่นทั้งในและตางประเทศ 
 

Change:ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการดานวิชาการ วิจัยและ

นวัตกรรม การบริหารจัดการองคกร โครงสรางการปฏิบัติงาน และการกระจาย
อํานาจ ใหสอดคลองกับภารกิจและเปนมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสรางความ
เขมแข็งและโดดเดนในทุกเขตพื้นที่ โดยการมีสวน รวมของทุกภาคสวน 
 

ประเด็นยุทธศาตร พัฒนาและปรบัปรุงกระบวนการ
เรียนการสอน 

สรางความเปนเลิศ
ทางดานวิชาการ 

พัฒนาศักยภาพบัณฑิตและ
บุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะ

ทาง 

พัฒนาระบบบรหิารจัดการ
และธรรมาภิบาล 

สรางเครือขายและพฒันา
มหาวิทยาลัยสูสากล 

 

การพัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรียนรู 
และการบรหิารจัดการมหาวิทยาลัยทัง้ระบบ 

 

กลยุทธหลกั 

การพัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน 

การพัฒนาบุคลากร HRD & HRM 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษาและ

บุคลากร :  
(เชิงวิชาการ,ทักษะชีวิต) 

การสรางความรวมมือ  
Co op 

การผลืตบัณฑิต Hands on 

การสวนนวัตกรรม 
Innovation Park/COE 

การสนองงานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
และการนําองคความรูไปใชประโยชนสู

สังคม 

การยกระดับ 
มหาวิทยาลัยสูสากล 

การพัฒนาขอมูลสารสนเทศเพื่อการบรหิารจัดการ 
(Data Information Center) ; Cockpit 

การพัฒนาวัฒนธรรมองคกร 

การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 
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กระบวนการการขับเคลื่อนกลยุทธสูการปฏิบัติผานกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน (PA: Performance Agreement) 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เล็งเห็นความสําคัญการชับเคลื่อนกลยุทธไปสูการปฏิบัติใหเปนรูปธรรมอยางแทจริง และสามารถประเมินผลความสําเร็จ
ในการบริหารจัดการและผลลัพธที่เกิดขึ้น  จึงใชกระบวนการ PA เปนระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยมีการกําหนดขอตกลงการปฏิบัติงานลวงหนารวมกัน  
ระหวางผูประเมินและผูถูกประเมิน เพื่อใหเกิดความยุติธรรม และกําหนดตัวผูรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน มีการกําหนดกิจกรรม/โครงการทีจ่ะทํา ตัวชี้วัด (Key 
Performance Indicators : KPI) ที่วัดไดอยางชัดเจน ทั้งนี้ เพื่อเปนการถายทอดวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาประสงคทางยุทธศาสตรขององคกร ไปสูการปฏิบัติใหบรรลุผล
สําเร็จ การกําหนดขอตกลงการปฏิบัติงาน (PA) มีทุกระดับ ทั้งในระดับหนวยงานและระดับบุคคล ระบบการประเมิน Performance แบบนี้ เปนกระบวนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลแบบมุงเนนผลสัมฤทธิ์ (Result-Based Management) ใชรวมกับการประเมิน Competency (ศักยภาพ สมรรถนะ คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่พึง
ประสงค หรือความสามารถในการทํางานสําหรับตําแหนงนั้นๆ)  

แนวทางการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติงาน โดยแบงออกเปน ทั้งหมด 3 สวน  
สวนที่ 1 การประเมินผลการปฎิบัติงาน จากความสําเร็จของโครงการ และกิจกรรม และผลการดําเนินงานจากนโยบายจากสภา โดยมุงเนนกลยุทธ การผลิตบัณฑิต    

Hands-On จาก 11 กลยุทธหลักของแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ป พ.ศ. 2557 - 2561  

สวนที่ 2 การประเมินผลการปฎิบัติงาน จากตัวชี้วัดความสัมฤทธิ์ผลของมหาวิทยาลัยตามพันธกิจ โดยมุงเนนตัวชี้วัด 10 ตัวชี้วัด จากจํานวนตัวชี้วดั ทั้งหมด 59 ตัวชี้วัด
ตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ป พ.ศ. 2557 - 2561  

สวนที่ 3 การประเมินผลการปฎิบัติงาน จากบทบาทและความสามารถที่คาดหวังในฐานะผูนํา ทางดานการมีวิสัยทัศน สภาวะความเปนผูนํา การบริหารเชิงกลยุทธ การ
ควบคุมตนเอง การกระจายอํานาจ การใชหลักธรรมาภิบาล การพัฒนาศักยภาพบุคลากร การทํางานเชิงรุก และการสื่อสารองคกรและการสรางแรงจูงใจ 
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บทท่ี 4 
 

แนวทางการจัดสรรงบประมาณของแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2558 
  

แนวทางการจัดสรรงบประมาณรายจายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ประจําป พ.ศ. 2558 ใหความสําคัญกับการขับเคลื่อนกลยุทธของมหาวิทยาลัย 
เนนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหมีคุณภาพ เสริมสรางความเขมแข็งและโดดเดนในทุกเขตพื้นที่ ใหมีมาตรฐานสากล และสงเสริมการปฏิรูปการจัดการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย ทั้งดานคุณภาพครู หลักสูตร และกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งในทุกภารกิจของมหาวิทยาลัย โดยการมีสวนรวมของทุกภาค
สวน โดยไดกําหนดนโยบายงบประมาณและแนวทางการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดังนี้ 

 
1. ใหความสําคัญกับการดําเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย ที่มีผลตอการสงเสริมคุณภาพและประสิทธิ์ภาพในการพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติ 
2. บูรณาการการดําเนินงานตามภารกิจตางๆ ของหนวยงานใหดําเนินงานครอบคลุมทั้งระบบอยางมีประสิทธิภาพ ลดความซ้ําซอน โดยเชื่อมโยงกับกระบวนการ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน (PA) ของผูบริหาร          ทุกระดับ 
3. เพิ่มประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณของหนวยงาน คณะ และพื้นที่  ควบคูกับการพิจารณาการใชจายงบประมาณใหครอบคลุมแหลงเงินและจัดลําดับ

ความสําคัญของภารกิจของมหาวิทยาลัย 
4. สงเสริมการสรางศักยภาพการใชจายงบประมาณ และลดความเหลื่อมล้ํา รวมทั้งพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดและประสิทธิผลการใชจายของ 

หนวยงาน คณะ และพ้ืนที ่
 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไดกําหนดวงเงินงบประมาณรายจาย จํานวน 2,205.93 ลานบาท เพื่อใหหนวยงาน คณะ และพ้ืนที่มีงบประมาณรายจายพียงพอใน
การขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย ใหสอดคลองกับ “ ปแหงคุณภาพการจัดการศึกษา ”   
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โครงสรางงบประมาณ 
โครงสรางงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีสาระสําคัญสรุปดังนี้ 
 

 งบประมาณรายจายประจําป 2558 
งบประมาณแผนดิน  จํานวน 1,621.13  ลานบาท  คิดเปน   73.48 % 
งบประมาณรายได  จํานวน   584.80  ลานบาท  คิดเปน   26.51 % 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น  จํานวน 2,205.93  ลานบาท  คิดเปน   100   % 
นํามาจัดสรร   จํานวน 1,977.83 ลานบาท   คิดเปน    89.65 % 
คงเหลือ         จํานวน   228.10  ลานบาท คิดเปน    10.35 % 
 

 การจัดสรรงบประมาณ 
จัดสรรสําหรับงานประจํา จํานวน 1,162.76  ลานบาท   คิดเปน    58.79 %  
จัดสรรสําหรับงานพัฒนา จํานวน  815.06   ลานบาท   คิดเปน    41.21 % 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น จํานวน 1,977.83 ลานบาท   คิดเปน    100 % 
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 งปม. แผ่นดิน 1,621.13
 งปม. รายได้ 584.8

หน่วย : ล้านบาท

งปม.บริหารงานมหาวิทยาลัย 2558           2,205.93
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1. งบบุคลากร 708.54
3. งบลงทุน 521.07
2. งบดำเนินงาน 180.29
5. งบรายจ่ายอื่น 136.84
4. งบเงินอุดหนุน 82.95
6. โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 8.53

1. รวมเงินรายได้ภาคปกติ 373.82
2. รวมเงินรายได้ภาคสมทบ 172.92
 3. งานฟาร์ม 10.47
 4. งานหอพัก 10.74
 5. ค่าลงทะเบียนปรับพื้น 16.86

ค่าลงทะเบียนภาคปกติ 303.41
กิจกรรมภาคปกติ 53.33

ค่าลงทะเบียนภาคสมทบ 157.03
กิจกรรมภาคสมทบ 13.33

งปม.บริหารงานมหาวิทยาลัย 2558              2,205.93

 งปม. แผ่นดิน 1,621.13  งปม. รายได้ 584.8

หน่วย : ล้านบาท

 ***ประมาณการงบประมาณรายได้อื่นๆ 

(วิจัยบริการวิชาการ 57) 25.8 ล้านบาท
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จัดสรร 1977.83 คงเหลือ 228.1

หน่วย : ล้านบาท

การจัดสรรงปม. 2558                    2,205.93

วงเงินงปม.ที่มี 2,205.93 ล้านบาท 
ทำการจัดสรรให้อยู่ในกรอบวงเงิน ประมาณ 1900 ล้านบาท 
ประสงค์ให้เงินเก็บสะสมประจำ ปี ประมาณ 200 ล้านบาท
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จัดสรร งปม.แผ่นดิน 1600.95 (98.76%)
คงเหลือ งปม.แผ่นดิน 20.17 (1.24%)

งปม. แผ่นดิน 1,621.13 จัดสรร 1600.95 คงเหลือ 20.17

จัดสรร งปม.รายได้ 376.87 (64.44%)
เงินรายได้คงเหลือ 207.93 (35.56%)

เงินรายได้ 584.80 จัดสรร 376.87 คงเหลือ 207.93

หน่วย : ล้านบาท

จัดสรร งปม. 2558 มิติแหล่ง งปม.             2,205.93

วงเงินงปม.ที่มี                          2,205.93 ล้านบาท 
ทำการจัดสรร                           1,977.83 ล้านบาท 
คงเหลือ             228.1 ล้านบาท 
 • คงเหลือจากงปม.แผ่ นดิน       20.17 ล้านบาท (งบบุคคลากร และอุดหนุนบุคคลากร)  
 • คงเหลือเงินเก็บสะสมประจำปี     207.93 ล้านบาท

จัดสรร

คงเหลือ

จัดสรร

คงเหลือ
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การจัดสรร งปม.รายได้ 2558 ตามมิติผลผลิต              376.87

บุคคลากร 224.18
สาธารณูปโภค/ซ่อมบำรุง/รักษาความปลอดภัย 69.22
กิจกรรมนักศึกษา 33.66
ลงทุน 33
ดำเนินงาน 10.6
จัดการศึกษา 5.21
พัฒนาบุคคลากร 1

หน่วย : ล้านบาท

มิติผลผลิต
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1.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  632.07
7.สวนนวัตกรรม Innovation Park / COE 56.03
2.การพัฒนาบุคลากร 50.9
5.การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands On) 25.6
3.การพัฒนาคุณภาพชีวิต 25
8.สนองงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 23.29
10.Cockpit 6.8
9.ยกระดับมหาวิทยาลัยสู่สากล  6.03
11.การพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร 5
6.การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 4.64
4.ความร่วมมือ Co Op 3.7

• งานพัฒนา 839.06 (42.91%) 

เงินเดือน 709.08
ค่าตอบแทนอื่นๆ 169.23
ค่าสาธารณูปโภค 65
แผนงานดำเนินการ 49.55
แผนการจัดการศึกษา 30.89
แผนงานด้านกิจการนักศึกษา 33.66
แผนงานด้านสารสนเทศ 23.93
จ้างเหมาทำความสะอาด 18.71
จ้างเหมารักษาความปลอดภัย 14.47
ประกันสังคม 18.48
แผนงานพัฒนาหอพัก 5.37
แผนงานพัฒนางานฟาร์ม 5.23
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 4.03
ค่าซ่อมบำรุง (ครุภัณฑ์และยานพาหนะ) 4.64
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 3.53
ค่าวัสดุสำนักงาน 2.94
แผนงานบริการวิชาการ 1.07
แผนงานวิจัย 1.46
แผนงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 1.5

• งานประจำ 1,162.76 (58.09%) 

• 

หน่วย : ล้านบาท

การจัดสรร งปม. 2558 มิติงานประจำ และงานพัฒนา           1,977.83

System 

Management

System 

Development
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  ตก. 167.23
  ชร. 149.4
  นน. 145.25
  ลป. 136.2
  พล. 111.64
  สวก. 40.53

การจัดสรร งปม. 2558 มิติหน่วยงาน               1,977.83

วศ. 244.23
ศส. 145.98
บศ. 98.71
วทก. 40.26
วทส. 6.27

คณะส่วนกลาง 535.45 (27%) พื้นที่ 750.25 (37%) 

หน่วย : ล้านบาท

สอ. 565.01
สวท. 71.01
สวพ. 47.69
สถช. 17.58 
สสว. 14.84

ภาพรวม ม. 716.12 (36%) 

พื้นที่ 750.25 (37%) 
ส่วนกลาง 716.12 (36%)
คณะส่วนกลาง 535.45 (27%) 

มิติพื้นที่ ภาพรวม ม. และคณะส่วนกลาง
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การจัดสรร งปม. 2558 ตามมิติผลผลิต พื้นที่ตาก          167.23

บุคคลากร 112.74
ลงทุน 21
สาธารณูปโภค/ซ่อมบำรุง/รักษาความปลอดภัย 13.18
ดำเนินงาน 8.03
จัดการศึกษา 6.54
กิจกรรมนักศึกษา 5.23
วิจัย/บริการวิชาการ/โครงการหลวง 0.31
พัฒนาบุคคลากร 0.19

หน่วย : ล้านบาท

มิติผลผลิต
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 1.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 21
 5.การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands On) 1.27
 8.สนองงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 0.3
 2.การพัฒนาบุคลากร  0.19
 4.ความร่วมมือ Co Op  0.1
 6.การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 0.01

• งานพัฒนา 22.87 

 เงินเดือน 99.66
 ค่าตอบแทนอื่นๆ 10.18
 ค่าสาธารณูปโภค 10.15
 แผนงานด้านกิจการนักศึกษา 5.23
 แผนการจัดการศึกษา 5.17
 แผนงานพัฒนาหอพัก 4.24
 ประกันสังคม 2.4
 แผนงานดำเนินการ 1.9
 แผนงานด้านสารสนเทศ 1.59
 จ้างเหมารักษาความปลอดภัย 1.07
 จ้างเหมาทำความสะอาด 0.94
 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 0.5
 ค่าซ่อมบำรุง (ครุภัณฑ์และยานพาหนะ) 0.52
 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 0.51
 ค่าวัสดุสำนักงาน 0.3

• งานประจำ 144.36 

หน่วย : ล้านบาท

System 

Management

System 

Development

การจัดสรร งปม. 2558 มิติงานประจำ และงานพัฒนาพื้นที่ตาก      167.23
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การจัดสรร งปม. 2558 ตามมิติผลผลิต พื้นที่เชียงราย        149.40

บุคคลากร 64.41
ลงทุน 64.3
สาธารณูปโภค/ซ่อมบำรุง/รักษาความปลอดภัย 9.35
จัดการศึกษา 4.15
กิจกรรมนักศึกษา 3.45
ดำเนินงาน 3.26
วิจัย/บริการวิชาการ/โครงการหลวง 0.31
พัฒนาบุคคลากร 0.17

หน่วย : ล้านบาท

มิติผลผลิต
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 1.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 64.3
 5.การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands On) 0.73
 8.สนองงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 0.3
 2.การพัฒนาบุคลากร  0.17
 4.ความร่วมมือ Co Op  0.1
 6.การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 0.01

• งานพัฒนา 65.62 

 เงินเดือน 56.46
 ค่าตอบแทนอื่นๆ 5.52
 ค่าสาธารณูปโภค 4.83
 แผนงานด้านกิจการนักศึกษา 3.45
 แผนการจัดการศึกษา 3.32
 จ้างเหมาทำความสะอาด 2.33
 ประกันสังคม 1.96
 แผนงานดำเนินการ 1.9
 จ้างเหมารักษาความปลอดภัย 1.37
 แผนงานด้านสารสนเทศ 1.06
 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 0.47
 ค่าซ่อมบำรุง (ครุภัณฑ์และยานพาหนะ) 0.47
 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 0.35
 ค่าวัสดุสำนักงาน 0.3

• งานประจำ 83.78 

• 

หน่วย : ล้านบาท

System 

Management

System 

Development

การจัดสรร งปม. 2558 มิติงานประจำ และงานพัฒนาพื้นที่เชียงราย    149.40



แผนปฏิบัติราชการประจ�าปงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาหน้า 54

การจัดสรร งปม. 2558 ตามมิติผลผลิต พื้นที่น่าน          145.25

บุคคลากร 70.76
ลงทุน 53
สาธารณูปโภค/ซ่อมบำรุง/รักษาความปลอดภัย 7.88
วิจัย/บริการวิชาการ/โครงการหลวง 5.31
ดำเนินงาน 2.92
จัดการศึกษา 2.89
กิจกรรมนักศึกษา 2.34
พัฒนาบุคคลากร 0.14

หน่วย : ล้านบาท

มิติผลผลิต



“ปแหงคุณภาพการจัดการศึกษา” หน้า 55

 1.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 53
 8.สนองงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 5.3
 5.การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands On) 0.78
 2.การพัฒนาบุคลากร 0.14
 4.ความร่วมมือ Co Op  0.1
 6.การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 0.01

• งานพัฒนา 59.34 

 เงินเดือน 61.09
 ค่าตอบแทนอื่นๆ 7.95
 ค่าสาธารณูปโภค 4.53
 แผนงานด้านกิจการนักศึกษา 2.34
 แผนการจัดการศึกษา 2.01
 แผนงานดำเนินการ 1.9
 จ้างเหมารักษาความปลอดภัย 1.52
 ประกันสังคม 1.43
 จ้างเหมาทำความสะอาด 0.73
 แผนงานด้านสารสนเทศ 0.72
 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 0.61
 ค่าซ่อมบำรุง (ครุภัณฑ์และยานพาหนะ) 0.49 
 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 0.3
 ค่าวัสดุสำนักงาน 0.3

• งานประจำ 85.91 

• 

หน่วย : ล้านบาท

System 

Management

System 

Development

การจัดสรร งปม. 2558 มิติงานประจำ และงานพัฒนาพื้นที่น่าน     145.25



แผนปฏิบัติราชการประจ�าปงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาหน้า 56

การจัดสรร งปม. 2558 ตามมิติผลผลิต พื้นที่ลำปาง         136.20

บุคคลากร 80.81
ลงทุน 31
สาธารณูปโภค/ซ่อมบำรุง/รักษาความปลอดภัย 10.41
ดำเนินงาน 5.86
จัดการศึกษา 4.27
กิจกรรมนักศึกษา 3.37
วิจัย/บริการวิชาการ/โครงการหลวง 0.31
พัฒนาบุคคลากร 0.17

หน่วย : ล้านบาท

มิติผลผลิต



“ปแหงคุณภาพการจัดการศึกษา” หน้า 57

 1.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 31
 5.การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands On) 1.22
 8.สนองงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 0.3
 2.การพัฒนาบุคลากร  0.17
 4.ความร่วมมือ Co Op  0.1
 6.การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 0.01

• งานพัฒนา 32.79 

 เงินเดือน 69.4
 ค่าตอบแทนอื่นๆ 9.43
 ค่าสาธารณูปโภค 5.26
 แผนงานด้านกิจการนักศึกษา 3.37
 แผนการจัดการศึกษา 2.96
 จ้างเหมาทำความสะอาด 2.92
 แผนพัฒนางานฟาร์ม 2.63
 แผนงานดำเนินการ 1.9
 ประกันสังคม 1.65
 จ้างเหมารักษาความปลอดภัย 1.52
 แผนงานด้านสารสนเทศ 1.04
 ค่าซ่อมบำรุง (ครุภัณฑ์และยานพาหนะ) 0.54
 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 0.32
 ค่าวัสดุสำนักงาน 0.3
 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 0.18

• งานประจำ 103.40

• 

หน่วย : ล้านบาท

System 

Management

System 

Development

การจัดสรร งปม. 2558 มิติงานประจำ และงานพัฒนาพื้นที่ลำปาง    136.20



แผนปฏิบัติราชการประจ�าปงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาหน้า 58

การจัดสรร งปม. 2558 ตามมิติผลผลิต พื้นที่พิษณุโลก        111.64

บุคคลากร 76.52
ลงทุน 14.67
สาธารณูปโภค/ซ่อมบำรุง/รักษาความปลอดภัย 8.43
ดำเนินงาน 5.57
จัดการศึกษา 3.47
กิจกรรมนักศึกษา 2.53
วิจัย/บริการวิชาการ/โครงการหลวง 0.31
พัฒนาบุคคลากร 0.14

หน่วย : ล้านบาท

มิติผลผลิต



“ปแหงคุณภาพการจัดการศึกษา” หน้า 59

 1.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 14.67
 5.การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands On) 0.68
 8.สนองงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 0.3
 2.การพัฒนาบุคลากร  0.14
 4.ความร่วมมือ Co Op  0.1
 6.การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 0.01

• งานพัฒนา 15.89

 เงินเดือน 66.52
 ค่าตอบแทนอื่นๆ 8.17
 ค่าสาธารณูปโภค 4.17
 แผนการจัดการศึกษา 2.7
 แผนงานด้านกิจการนักศึกษา 2.53
 แผนพัฒนางานฟาร์ม 2.61
 แผนงานดำเนินการ 1.9
 จ้างเหมาทำความสะอาด 1.75
 ประกันสังคม 1.43
 จ้างเหมารักษาความปลอดภัย 1.37
 แผนงานด้านสารสนเทศ 0.76
 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 0.64
 ค่าซ่อมบำรุง (ครุภัณฑ์และยานพาหนะ) 0.5
 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 0.4
 ค่าวัสดุสำนักงาน 0.3

• งานประจำ 95.75 

• 

หน่วย : ล้านบาท

System 

Management

System 

Development

การจัดสรร งปม. 2558 มิติงานประจำ และงานพัฒนาพื้นที่พิษณุโลก   111.64



แผนปฏิบัติราชการประจ�าปงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาหน้า 60

การจัดสรร งปม. 2558 ตามมิติผลผลิต สวก.        40.53

บุคคลากร 36.32
จัดการศึกษา 2.08
สาธารณูปโภค/ซ่อมบำรุง/รักษาความปลอดภัย 1.75
ดำเนินงาน 0.18
วิจัย/บริการวิชาการ/โครงการหลวง 0.17
กิจกรรมนักศึกษา 0.02
พัฒนาบุคคลากร 0.01

หน่วย : ล้านบาท

มิติผลผลิต



“ปแหงคุณภาพการจัดการศึกษา” หน้า 61

 2.การพัฒนาบุคลากร  0.17
 6.การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 0.25
 7.สวนนวัตกรรม Innovation Park / COE 1.53
 8.สนองงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 0.3

• งานพัฒนา 2.25 

 เงินเดือน 32.14
 ค่าตอบแทนอื่นๆ 3.91
 ค่าสาธารณูปโภค 1.55
 ประกันสังคม 0.24
 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 0.18
 แผนงานดำเนินการ 0.1
 ค่าวัสดุสำนักงาน 0.08
 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 0.04
 ค่าซ่อมบำรุง (ครุภัณฑ์และยานพาหนะ) 0.03
 แผนการจัดการศึกษา 0.02
 แผนงานด้านกิจการนักศึกษา 0.01

• งานประจำ 38.28 

หน่วย : ล้านบาท

System 

Management

System 

Development

การจัดสรร งปม. 2558 มิติงานประจำ และงานพัฒนา สวก.       40.53



แผนปฏิบัติราชการประจ�าปงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาหน้า 62

การจัดสรร งปม. 2558 ตามมิติผลผลิต  สำนักงานอธิการบดี       564.71

บุคคลากร 223.9
ลงทุน 148
ดำเนินงาน 55.75
สาธารณูปโภค/ซ่อมบำรุง/รักษาความปลอดภัย 53.25
พัฒนาบุคคลากร 47.4
กิจกรรมนักศึกษา 25
จัดการศึกษา 11.42

หน่วย : ล้านบาท

มิติผลผลิต



“ปแหงคุณภาพการจัดการศึกษา” หน้า 63

การจัดสรร งปม. 2558 ตามมิติผลผลิต  สำนักวิทยฯ         71.01

ลงทุน 63
ดำเนินงาน 7.98
สาธารณูปโภค/ซ่อมบำรุง/รักษาความปลอดภัย 0.03

หน่วย : ล้านบาท

มิติผลผลิต



แผนปฏิบัติราชการประจ�าปงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาหน้า 64

การจัดสรร งปม. 2558 ตามมิติผลผลิต  สถาบันวิจัยฯ         46.23

วิจัย/บริการวิชาการ/โครงการหลวง 46.03
ดำเนินงาน 0.18
สาธารณูปโภค/ซ่อมบำรุง/รักษาความปลอดภัย 0.03

หน่วย : ล้านบาท

มิติผลผลิต



“ปแหงคุณภาพการจัดการศึกษา” หน้า 65

การจัดสรร งปม. 2558 ตามมิติผลผลิต  สถาบันถ่ายทอดฯ        16.81

วิจัย/บริการวิชาการ/โครงการหลวง 16.6
ดำเนินงาน 0.18
สาธารณูปโภค/ซ่อมบำรุง/รักษาความปลอดภัย 0.03

หน่วย : ล้านบาท

มิติผลผลิต



แผนปฏิบัติราชการประจ�าปงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาหน้า 66

การจัดสรร งปม. 2558 ตามมิติผลผลิต  สำนักส่งเสริมวิชาการฯ     14.84

จัดการศึกษา 14.63
ดำเนินงาน 0.18
สาธารณูปโภค/ซ่อมบำรุง/รักษาความปลอดภัย 0.03

หน่วย : ล้านบาท

มิติผลผลิต



“ปแหงคุณภาพการจัดการศึกษา” หน้า 67

การจัดสรร งปม. 2558 ตามมิติผลผลิต คณะวิศวะฯ            244.23

บุคคลากร 79.17
ลงทุน 140.73
สาธารณูปโภค/ซ่อมบำรุง/รักษาความปลอดภัย 0.23
ดำเนินงาน 2.83
วิจัย/บริการวิชาการ/โครงการหลวง 3.54
จัดการศึกษา 10.42
กิจกรรมนักศึกษา 6.49
พัฒนาบุคคลากร 0.84

หน่วย : ล้านบาท

มิติผลผลิต



แผนปฏิบัติราชการประจ�าปงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาหน้า 68

 1.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 140.73
 7.สวนนวัตกรรม Innovation Park / COE 2.81
 5.การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands On) 1.07
 2.การพัฒนาบุคลากร  0.84
 4.ความร่วมมือ Co Op  0.14
 6.การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 0.42
 8.สนองงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 0.3

• งานพัฒนา 146.32 

 เงินเดือน 58.79
 ค่าตอบแทนอื่นๆ 19.58
 แผนการจัดการศึกษา 9.21
 แผนงานด้านกิจการนักศึกษา 6.49
 แผนงานด้านสารสนเทศ 2.03
 ประกันสังคม 0.75
 แผนงานดำเนินการ 0.7
 ค่าวัสดุสำนักงาน 0.1
 ค่าซ่อมบำรุง (ครุภัณฑ์และยานพาหนะ) 0.23
 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 0.04

• งานประจำ 97.92 

• 

หน่วย : ล้านบาท

System 

Management System 

Development

การจัดสรร งปม. 2558 มิติงานประจำ และงานพัฒนา  คณะวิศวะฯ          244.23



“ปแหงคุณภาพการจัดการศึกษา” หน้า 69

การจัดสรร งปม. 2558 ตามมิติผลผลิต คณะศิลปกรรมฯ          145.98

ลงทุน 75.67
บุคคลากร 61.37
จัดการศึกษา 2.71
กิจกรรมนักศึกษา 2.42
วิจัย/บริการวิชาการ/โครงการหลวง 1.71
ดำเนินงาน 1.57
พัฒนาบุคคลากร 0.4
สาธารณูปโภค/ซ่อมบำรุง/รักษาความปลอดภัย 0.14

หน่วย : ล้านบาท

มิติผลผลิต



แผนปฏิบัติราชการประจ�าปงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาหน้า 70

 1.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 75.67
 7.สวนนวัตกรรม Innovation Park / COE 1.07
 5.การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands On) 0.53
 6.การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 0.33
 2.การพัฒนาบุคลากร  0.4
 8.สนองงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 0.3
 4.ความร่วมมือ Co Op  0.14

• งานพัฒนา 78.45 

 เงินเดือน 49.99
 ค่าตอบแทนอื่นๆ 10.48
 แผนงานด้านกิจการนักศึกษา 2.42
 แผนการจัดการศึกษา 2.04
 ประกันสังคม 0.72
 แผนงานด้านสารสนเทศ 0.79
 แผนงานดำเนินการ 0.7
 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 0.19
 ค่าซ่อมบำรุง (ครุภัณฑ์และยานพาหนะ) 0.14
 ค่าวัสดุสำนักงาน 0.08

• งานประจำ 67.53 

• 

หน่วย : ล้านบาท

System 

Management

System 

Development

การจัดสรร งปม. 2558 มิติงานประจำ และงานพัฒนา คณะศิลปกรรมฯ      145.98
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การจัดสรร งปม. 2558 ตามมิติผลผลิต คณะบริหารฯ         98.71

บุคคลากร 74.63
ลงทุน 7.7
กิจกรรมนักศึกษา 7.02
จัดการศึกษา 4.27
ดำเนินงาน 2.92
วิจัย/บริการวิชาการ/โครงการหลวง 1.26
พัฒนาบุคคลากร 0.67
สาธารณูปโภค/ซ่อมบำรุง/รักษาความปลอดภัย 0.23

หน่วย : ล้านบาท

มิติผลผลิต
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 1.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 7.7
 5.การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands On) 1.48
 2.การพัฒนาบุคลากร  0.67
 7.สวนนวัตกรรม Innovation Park / COE 0.59
 6.การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 0.38
 8.สนองงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 0.3
 4.ความร่วมมือ Co Op 0.14

• งานพัฒนา 11.25 

 เงินเดือน 55.29
 ค่าตอบแทนอื่นๆ 17.34
 แผนงานด้านกิจการนักศึกษา 7.02
 แผนการจัดการศึกษา 2.65
 แผนงานด้านสารสนเทศ 2.12
 ประกันสังคม 1.58
 แผนงานดำเนินการ 0.7
 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 0.41
 ค่าซ่อมบำรุง (ครุภัณฑ์และยานพาหนะ) 0.23
 ค่าวัสดุสำนักงาน 0.1

• งานประจำ 87.46 

หน่วย : ล้านบาท

System 

Management

System 

Development

การจัดสรร งปม. 2558 มิติงานประจำ และงานพัฒนา  คณะบริหารฯ    98.71
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การจัดสรร งปม. 2558 ตามมิติผลผลิต คณะวิทย์ฯ              40.26

บุคคลากร 19.86
ลงทุน 13
วิจัย/บริการวิชาการ/โครงการหลวง 5.69
ดำเนินงาน 0.78
พัฒนาบุคคลากร 0.49
จัดการศึกษา 0.24
สาธารณูปโภค/ซ่อมบำรุง/รักษาความปลอดภัย 0.2

หน่วย : ล้านบาท

มิติผลผลิต
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 1.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 13
 7.สวนนวัตกรรม Innovation Park / COE 5
 2.การพัฒนาบุคลากร  0.49
 6.การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 0.39
 8.สนองงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 0.3
 4.ความร่วมมือ Co Op  0.14
 5.การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands On) 0.1

• งานพัฒนา 19.42 

 เงินเดือน 17.27
 ค่าตอบแทนอื่นๆ 1.93
 แผนงานดำเนินการ 0.7
 ประกันสังคม 0.53
 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 0.18
 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 0.14
 ค่าซ่อมบำรุง (ครุภัณฑ์และยานพาหนะ) 0.03
 ค่าวัสดุสำนักงาน 0.08

• งานประจำ 20.85 

• 

หน่วย : ล้านบาท

System 

Management
System 

Development

การจัดสรร งปม. 2558 มิติงานประจำ และงานพัฒนาคณะวิทย์ฯ          40.26
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การจัดสรร งปม. 2558 ตามมิติผลผลิต วิทยาลัยฯ          6.27 

ดำเนินงาน 2.14
จัดการศึกษา 1.19
สาธารณูปโภค/ซ่อมบำรุง/รักษาความปลอดภัย 1.18
กิจกรรมนักศึกษา 0.81
วิจัย/บริการวิชาการ/โครงการหลวง 0.51
บุคคลากร 0.33
พัฒนาบุคคลากร 0.11

หน่วย : ล้านบาท

มิติผลผลิต
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 8.สนองงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 0.3
 5.การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands On) 0.24
 6.การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 0.21
 4.ความร่วมมือ Co Op  0.14
 2.การพัฒนาบุคลากร  0.11

• งานพัฒนา 0.99 

 แผนงานพัฒนาหอพัก 1.13
 ค่าสาธารณูปโภค 1.05
 แผนการจัดการศึกษา 0.82
 แผนงานด้านกิจการนักศึกษา 0.81
 แผนงานดำเนินการ 0.7
 ค่าตอบแทนอื่นๆ 0.33
 แผนงานด้านสารสนเทศ 0.23
 ค่าซ่อมบำรุง (ครุภัณฑ์และยานพาหนะ) 0.13
 ค่าวัสดุสำนักงาน 0.08

• งานประจำ 5.27 

• 

หน่วย : ล้านบาท
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Development

การจัดสรร งปม. 2558 มิติงานประจำ และงานพัฒนาวิทยาลัยฯ      6.27 
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การนําแผนฯ ไปสูการปฏิบัติ 
 

 การนําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ไปสูการปฏิบัติ จําเปนจะตองอาศัยปจจัยสนับสนุนและ
แนวทางการดําเนินการที่ชัดเจน การดําเนินงานโครงการตางๆ ภายใตแผนปฏิบัติราชการฯ ใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเปาประสงคที่กําหนดไว จําเปนอยางยิ่งที่ตองมีการระดม
สรรพกําลังทั้งในดานบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ เทคโนโลยีตางๆ ตลอดจนการสรางความตระหนักในการมีสวนรวมเปนเจาของและการสื่อสารระหวางองคกร 
ดังนั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาจึงกําหนดกระบวนการการบริหารงบประมาณที่สําคัญในการนําแผนฯ ไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม ดังนี้ 

1.  แผนงานพัฒนาดานวิชาการ โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลไดกําหนดใหเปนปแหงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จึง
จําเปนตองกําหนดเปาหมายหลักในการพัฒนาดังตอไปนี ้

  1.1 ดานการพัฒนานักศึกษา 
 - พัฒนาตัวปอน โดยการสรางเครือขายรวมมือกับสถานศึกษาทั้งในระดับอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาผลิตตัวปอน โดยจัดหลักสูตรรวมเชน STEM ,  

Science & Technology 
 - พัฒนารูปแบบการคัดกรองนักศึกษาใหม (เนนการสอบภาคปฏิบัติ) 
 - บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาตองมีอัตราการไดงานทําของบัณฑิตเพิ่มขึ้น 
 - ผูสําเร็จการศึกษาตองผานการสอบวัดความรูดานภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 - ผูสําเร็จการศึกษาตองผานการสอบสมรรถนะวิชาชีพหรือใบรับรองคุณวุฒิเฉพาะสาขา 
      1.2  ดานการพัฒนาหลักสูตร ทั้งระดับบัณฑิตและบัณฑิตศึกษา 

  -  ทุกหลักสูตรตองบริหารจัดการใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) และผลักดันใหไดรับการรับรองมาตรฐานระดับ 
นานาชาติ 

  - พัฒนาหลักสูตรเพื่อการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพรวมกับสถานประกอบการในรูปแบบ Modular System, PBL, WIL ตาม
กรอบมาตรฐานสภาวิชาชีพ 

  - พัฒนาหลักสูตรบูรณาการระหวางสาขา คณะ ทั้งระดับชาติ และนานาชาติ 
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1.3  ดานพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา (ครู) 
 - พัฒนาบุคลากรทางวิชาการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารยและศาสตราจารยใหมีสัดสวนตามมาตรฐานอุดมศึกษา 
 - สนับสนุนใหบุคลากรเขารับการฝกประสบการณดานการปฏิบัติ (ฝงตัว) รวมกับสถานประกอบการ ทั้งในและตางประเทศ 
 - สรางเครือขายรวมกับสถาบันการศึกษาทั้งในและตางประเทศใหบุคลากรศึกษาตอในระดับสูง เพื่อเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษา 

1.4  ดานการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน  
 - พัฒนารูปแบบการเรียนปรับพื้นฐานวิชาชีพ และพื้นฐานวิทยาศาสตร นักศึกษาที่ผานการสอบคัดเลือกเขาศึกษาตอ 
 - จัดการเรีนการสอนวิชาพื้นฐานรวมกัน รูปแบบคณะ และสาขา สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 1และ ชั้นปที่ 2  
 - สรางเครือขายการจัดการเรียนการสอนรวมกับสถานประกอบการ ในรูปแบบการบูรณาการรวมกับการทํางาน (Work Integratede Learning: WiL)  
 - พัฒนาคูมือการจัดการเรียนการสอน (มคอ.) ตามมาตรฐาน TQF เนนการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ 

2.  แผนพัฒนาดานงานวิจัย โดยในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เนนการพัฒนาผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  จึงจําเปนตองกําหนดเปาหมายหลักใน
การพัฒนาดังตอไปนี้ 

 2.1 สงเสริมและพัฒนางานปริญญานิพนธเปนงานวิจัยตีพิมพ งานสรางสรรค และงานบริการวิชาการสูชุมชน 
 2.2 พัฒนากลไกการสนับสนุนและสงเสริมงานวิจัย สูการใชประโยชน ทั้งในระดับชุมชน สังคม และระดับประเทศ เพิ่มมากขึ้น  
 2.3 สงเสริมงานวิจัยแบบมุงเปาหมายตามเอกลักษณของพ้ืนที่ Mission of COE to RMUTL Innovation park 
 2.4 สงเสริมผลงานวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มาตรฐานและปรากฏในฐานขอมูล Scopus/ISI  เพิ่มมากขึ้น 

   2.5 สงเสริมใหมผีลงานวิจัยที่ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาเพ่ิมขึน้ 
3.   แผนพัฒนาดานบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 เนนการพัฒนางานบริการวิชาการและทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ที่บูรณาการและเกิดประโยชนตอชุมชน สังคม อยางเปปนรูปธรรม  จึงจําเปนตองกําหนดเปาหมายหลักในการพัฒนาดังตอไปนี้ 
  3.1 พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นที่สามารถเทียบโอนกับการเรียนการสอน รูปแบบ modular system 
  3.2 พัฒนาธนาคารหนวยกิต เพื่อสนับสนุนหลักสูตรระยะสั้นที่สามารถเทียบโอนหนวยกิตระหวางเรียน และการเรียนรูตลอดชีวิต  
  3.3 พัฒนาโครงการหลวง โครงการพระราชดําริ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของหมูบาน ชุมชน  
  3.4 บูรณาการการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
  3.5 สงเสริมสนับสนุนการ อนุรักษ ฟนฟู ปกปอง เผยแพร พัฒนาศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปญญาทองถิน่ 
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3.6 การสรางเครือขายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเฉลิมพระเกียรติ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของหมูบาน ชุมชน แบบมีสวนรวม 
4.  แผนพัฒนาดานบริหารจัดการ โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 เนนการบริหารจัดการสรางสรรแบบมีสวนรวม เนนการสงเสริม ติดตาม กํากับ มุงเนนการ
กระจายอํานาจ จึงจําเปนตองกําหนดเปาหมายหลักในการพัฒนาดังตอไปนี ้

  4.1 สงเสริมการสรางศักยภาพการใชจายงบประมาณ และลดความเหลื่อมล้ํา รวมทั้งพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดและประสิทธิผลการใชจายของ 
หนวยงาน คณะ และพ้ืนที่ 
  4.2 เพิ่มประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณของหนวยงาน คณะ และพื้นที่  ควบคูกับการพิจารณาการใชจายงบประมาณใหครอบคลุมแหลงเงินและ
จัดลําดับความสําคัญของภารกิจของมหาวิทยาลัย 

  4.3 พัฒนาวัฒนธรรมองคกร สงเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากรในมหาวิทยาลัย 
  4.4 สงเสริมใหนิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีชีวิตความเปนอยูและสวัสดิการที่ดีขึน้ 
  4.5 พัฒนาการสื่อสารภายใน และภายนอกองคกรใหมีคุณภาพ และเปนมาตรฐานสากล 
  4.6 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ภายนอกและติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน อยางมีประสิทธิภาพ 
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กรอบการจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2558

งานประจ�า
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สรุปจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2558 งานประจ�า       หน่วย : ล้านบาท

 
 

หนวย : ลานบาท

แผนงาน/กลยุทธ
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 งานประจํา 1,162.76 87.46 97.92 67.53 20.85 5.27 103.40 83.78 85.91 144.36 95.75 327.90 1.21 1.66 1.28 38.28 0.21

 คาสาธารณูปโภค 65.00 1.05 5.26 4.83 4.53 10.15 4.17 33.47 1.55

 เงินเดือน 709.08 55.29 58.79 49.99 17.27 69.40 56.46 61.09 99.66 66.52 142.48 32.14

 ประกันสังคม 18.48 1.58 0.75 0.72 0.53 1.65 1.96 1.43 2.40 1.43 5.79 0.24

 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 4.03 0.41 0.04 0.19 0.14 0.32 0.47 0.30 0.50 0.40 1.22 0.04

 คาตอบแทนอ่ืนๆ 169.23 17.34 19.58 10.48 1.93 0.33 9.43 5.52 7.95 10.18 8.17 74.41 3.91

 คาซอมบํารุง (ครุภัณฑและยานพาหนะ) 4.64 0.23 0.23 0.14 0.03 0.13 0.54 0.47 0.49 0.52 0.50 1.24 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03

 คาน้ํามันเชื้อเพลิง 3.53 0.18 0.18 0.35 0.61 0.51 0.64 0.89 0.18

 คาวัสดุสํานักงาน 2.94 0.10 0.10 0.08 0.08 0.08 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.60 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08

 จางเหมาทําความสะอาด 18.71 2.92 2.33 0.73 0.94 1.75 10.04

 จางเหมารักษาความปลอดภัย 14.47 1.52 1.37 1.52 1.07 1.37 7.61

 แผนงานดําเนินการ 49.55 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 36.05 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10

 แผนการจัดการศึกษา 30.89 2.65 9.21 2.04 0.82 2.96 3.32 2.01 5.17 2.70 0.02

 แผนงานดานกิจการนักศึกษา 33.66 7.02 6.49 2.42 0.81 3.37 3.45 2.34 5.23 2.53 0.01

 แผนงานบริการวิชาการ 1.07 1.07

 แผนงานวิจัย 1.46 1.46

 แผนงานดานสารสนเทศ 23.93 2.12 2.03 0.79 0.23 1.04 1.06 0.72 1.59 0.76 12.60 1.00 0.00

 แผนงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 1.50 1.50

 แผนงานพัฒนาหอพัก 5.37 1.13 4.24

 แผนพัฒนางานฟารม 5.23 2.63 2.61

สรุปรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณในงานประจํา 
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แผนงาน คาใชจาย หมวดงบประมาณ  ผลรวม
              65,000,000

งบดําเนินงาน               26,944,100

เงินรายได               33,055,900

1.2คาสาธารณูปโภคอ่ืน (คาน้ํา , คาโทรศัพท , คาไปรษณีย) เงินรายได                 5,000,000

            709,080,040

2.1ขาราชการ งบบุคลากร             291,594,000

2.2พนักงานราชการ งบบุคลากร               13,042,300

2.3พนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินอุดหนุน             201,477,200

2.4ลูกจางประจํา งบบุคลากร               29,469,500

2.5ลูกจางชั่วคราว เงินรายได             159,037,040

2.6ลูกจางชั่วคราวชาวตางชาติและคาเชาบาน งบบุคลากร                 4,500,000

2.7ผูบริหารท่ีเกษียณอายุราชการ ผูชํานาญการ เงินรายได                 9,960,000

              18,478,560

5.1พนักงานราชการ งบดําเนินงาน                   652,115

5.2พนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินอุดหนุน               10,073,860

5.3ลูกจางชั่วคราว เงินรายได                 7,752,585

1.1คาไฟฟา (60,000)

เงินเดือน

คาสาธารณูปโภค ผลรวม

เงินเดอืน ผลรวม

คาสาธารณูปโภค

ประกันสังคม

ประกันสังคม ผลรวม

รายละเอียดแผนงานประจํา
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แผนงาน คาใชจาย หมวดงบประมาณ  ผลรวม
                4,029,544

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 4.กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ งบเงินอุดหนุน                 4,029,544

            169,231,153

งบดําเนินงาน                 6,521,200

เงินรายได               12,354,000

งบบุคลากร                   150,000

เงินรายได                 2,457,600

3.3เงินประจําตําแหนงวิชาการ งบบุคลากร               83,894,000

งบดําเนินงาน               17,097,600

เงินรายได                 7,488,000

งบเงินอุดหนุน                 9,984,000

งบดําเนินงาน                 1,576,020

เงินรายได                 1,576,020

3.6คาสอนภาคสมทบ เงินรายได               23,554,713

3.7คาตอบแทนพิเศษขาราชการ/ลูกจางประจํา เงินเดือนเต็มขั้น งบดําเนินงาน                   505,600

3.8เงินชวยเหลือการครองชีพพิเศษ (พนักงานราชการ) งบบุคลากร                   243,600

3.9เงินตอบแทนเหมาจายจัดหารถยนตประจําตําแหนง งบดําเนินงาน                 1,828,800

คาตอบแทนอื่นๆ

3.1เงินประจําตําแหนงผูบริหารมีวาระ (18,875,200)

3.2เงินประจําตําแหนงผูบริหารไมมีวาระ (2,607,600)

3.5คาทํางานนอกเวลา (3,152,040)

3.4คาสอนเกินภาระ (34,569,600)

คาตอบแทนอื่นๆ

กองทุนสํารองเล้ียงชีพ ผลรวม

คาตอบแทนอ่ืนๆ ผลรวม
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แผนงาน คาใชจาย หมวดงบประมาณ  ผลรวม
                4,636,000

คาซอมบํารุง (ครุภัณฑ

และยานพาหนะ)

6.คาซอมบํารุง (ครุภัณฑและยานพาหนะ) งบดําเนินงาน                 4,636,000

                3,530,000

คาน้ํามันเชื้อเพลิง 8.คาน้ํามันเชื้อเพลิง งบดําเนินงาน                 3,530,000

                2,940,000

คาวัสดุสํานักงาน 7.คาวัสดุสํานักงาน งบดําเนินงาน                 2,940,000

              18,711,000

จางเหมาทําความสะอาด 10.จางเหมาทําความสะอาด เงินรายได               18,711,000

              14,466,600

งบดําเนินงาน                 5,011,100

เงินรายได                 9,455,500

              49,552,665

11.1คาใชจายการบริหารจัดการทั่วไป12หนวยเบิกจาย งบดําเนินงาน                 5,303,100

งบดําเนินงาน               33,954,465

งบรายจายอื่น               10,295,100

              30,888,100

แผนการจัดการศึกษา 12.1คาวัสดุฝกนักศึกษา คาใชจายสนับสนุนการบริหารจัดการ ติดตาม และ

ประเมินผล รายงานผลจัดประชุมเสนอผลงาน

งบดําเนินงาน               30,888,100

จางเหมาทําความสะอาด ผลรวม

จางเหมารักษาความ

ปลอดภัย

9.จางเหมารักษาความปลอดภัย (14,466,600)

จางเหมารักษาความปลอดภัย ผลรวม

แผนการจัดการศึกษา ผลรวม

คาน้ํามันเชื้อเพลิง ผลรวม

คาวัสดสํุานักงาน ผลรวม

คาซอมบํารุง (ครุภัณฑและยานพาหนะ) ผลรวม

แผนงานดําเนินการ

11.2งบกลาง (44,249,565)

แผนงานดําเนินการ ผลรวม
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แผนงาน คาใชจาย หมวดงบประมาณ  ผลรวม
              33,656,150

แผนงานดานกิจการ

นักศึกษา

13.แผนงานดานกิจการนักศึกษา เงินรายได               33,656,150

                1,071,308

แผนงานบริการวิชาการ 15.แผนงานบริการวิชาการ งบเงินอุดหนุน                 1,071,308

                1,457,300

แผนงานวิจัย 14.แผนงานวิจัย งบเงินอุดหนุน                 1,457,300

              23,931,600

  คา Internet งบดําเนินงาน                 9,600,000

  หองสมุด งบดําเนินงาน               11,331,600

17.1คาใชจายรักษาสภาพ Service เงินรายได                 3,000,000

                1,500,000

แผนงานทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม

16.แผนงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม งบรายจายอื่น                 1,500,000

                5,368,000

แผงานพัฒนาหอพัก งานพัฒนาหอพัก เงินรายได                 5,368,000

                5,234,559

แผนงานพัฒนางานฟารม งานพัฒนางานฟารม เงินรายได                 5,234,559

แผนงานบริการวิชาการ ผลรวม

แผนงานดานกิจการนักศึกษา ผลรวม

แผนงานดานสารสนเทศ

แผนงานดานสารสนเทศ ผลรวม

แผนงานพัฒนาหอพัก ผลรวม

แผนงานพัฒนางานฟารม ผลรวม

แผนงานวิจัย ผลรวม

แผนงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ผลรวม

       1,162,762,579สรุปแผนงานประจํา
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งาน กิจกรรม หมวดงบประมาณ ผลรวม

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 4.กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ งบเงินอุดหนุน              414,914

คาซอมบํารุง (ครุภัณฑและยานพาหนะ) 6.คาซอมบํารุง (ครุภัณฑและยานพาหนะ) งบดําเนินงาน              231,800

คาตอบแทนอ่ืนๆ 3.3เงินประจําตําแหนงวิชาการ งบบุคลากร            3,463,200

3.4คาสอนเกินภาระ งบดําเนินงาน            1,164,800

เงินรายได            1,289,600

งบเงินอุดหนุน            1,331,200

3.6คาสอนภาคสมทบ เงินรายได          10,092,702

คาวัสดุสํานักงาน 7.คาวัสดุสํานักงาน งบดําเนินงาน              100,000

เงินเดือน 2.1ขาราชการ งบบุคลากร          23,610,586

2.3พนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินอุดหนุน          20,745,720

2.5ลูกจางชั่วคราว เงินรายได          10,930,200

ประกันสังคม 5.2พนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินอุดหนุน            1,037,286

5.3ลูกจางชั่วคราว เงินรายได              546,510

แผนการจัดการศึกษา 12.1คาวัสดุฝกนกัศึกษา คาใชจายสนับสนุนการบริหารจัดการ ติดตาม
 และประเมินผล รายงานผลจัดประชุมเสนอผลงาน

งบดําเนินงาน            2,654,500

งานประจํา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร
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แผนงานดานกิจการนักศึกษา 13.แผนงานดานกิจการนักศึกษา เงินรายได            7,021,230

แผนงานดานสารสนเทศ   หองสมุด งบดําเนินงาน            2,123,600

แผนงานดําเนินการ 11.1คาใชจายการบริหารจัดการท่ัวไป12หนวยเบิกจาย งบดําเนินงาน              200,000

11.2งบกลาง งบดําเนินงาน              500,000

ผลรวม         87,457,848
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งาน กิจกรรม หมวดงบประมาณ ผลรวม

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 4.กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ งบเงินอุดหนุน                43,390

คาซอมบํารุง (ครุภัณฑและยานพาหนะ) 6.คาซอมบํารุง (ครุภัณฑและยานพาหนะ) งบดําเนินงาน              231,800

คาตอบแทนอ่ืนๆ 3.3เงินประจําตําแหนงวิชาการ งบบุคลากร            5,210,400

3.4คาสอนเกินภาระ งบดําเนินงาน            3,244,800

เงินรายได            1,289,600

งบเงินอุดหนุน              748,800

3.6คาสอนภาคสมทบ เงินรายได            9,084,630

คาวัสดุสํานักงาน 7.คาวัสดุสํานักงาน งบดําเนินงาน              100,000

เงินเดือน 2.1ขาราชการ งบบุคลากร          43,716,960

2.3พนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินอุดหนุน            2,169,480

2.5ลูกจางชั่วคราว เงินรายได          12,905,160

ประกันสังคม 5.2พนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินอุดหนุน              108,474

5.3ลูกจางชั่วคราว เงินรายได              645,258

งานประจํา คณะวิศวกรรมศาสตร
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แผนการจัดการศึกษา 12.1คาวัสดุฝกนักศึกษา คาใชจายสนับสนุนการบริหารจัดการ ติดตาม
 และประเมินผล รายงานผลจัดประชุมเสนอผลงาน

งบดําเนินงาน            9,205,200

แผนงานดานกิจการนักศึกษา 13.แผนงานดานกิจการนักศึกษา เงินรายได            6,485,080

แผนงานดานสารสนเทศ   หองสมุด งบดําเนินงาน            2,027,600

แผนงานดําเนินการ 11.1คาใชจายการบริหารจัดการท่ัวไป12หนวยเบิกจาย งบดําเนินงาน              200,000

11.2งบกลาง งบดําเนินงาน              500,000

ผลรวม         97,916,632
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งาน กิจกรรม หมวดงบประมาณ ผลรวม

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 4.กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ งบเงินอุดหนุน              187,147

คาซอมบํารุง (ครุภัณฑและยานพาหนะ) 6.คาซอมบํารุง (ครุภัณฑและยานพาหนะ) งบดําเนินงาน              137,200

คาตอบแทนอ่ืนๆ 3.3เงินประจําตําแหนงวิชาการ งบบุคลากร            3,835,200

3.4คาสอนเกินภาระ งบดําเนินงาน            3,328,000

เงินรายได              665,600

งบเงินอุดหนุน            1,248,000

3.6คาสอนภาคสมทบ เงินรายได            1,400,361

คาวัสดุสํานักงาน 7.คาวัสดุสํานักงาน งบดําเนินงาน                80,000

เงินเดือน 2.1ขาราชการ งบบุคลากร          35,673,926

2.3พนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินอุดหนุน            9,357,360

2.5ลูกจางชั่วคราว เงินรายได            4,954,440

งานประจํา คณะศิลปกรรมและสถาปตยกรรมศาสตร
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5.2พนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินอุดหนุน              467,868

5.3ลูกจางชั่วคราว เงินรายได              247,722

แผนการจัดการศึกษา 12.1คาวัสดุฝกนักศึกษา คาใชจายสนับสนุนการบริหารจัดการ ติดตาม
 และประเมินผล รายงานผลจัดประชุมเสนอผลงาน

งบดําเนินงาน            2,042,400

แผนงานดานกิจการนักศึกษา 13.แผนงานดานกิจการนักศึกษา เงินรายได            2,418,470

แผนงานดานสารสนเทศ   หองสมุด งบดําเนินงาน              788,400

แผนงานดําเนินการ 11.1คาใชจายการบริหารจัดการท่ัวไป12หนวยเบิกจาย งบดําเนินงาน              200,000

11.2งบกลาง งบดําเนินงาน              500,000

ผลรวม         67,532,095

ประกันสังคม
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งาน กิจกรรม หมวดงบประมาณ ผลรวม

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 4.กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ งบเงินอุดหนุน              144,312

คาซอมบํารุง (ครุภัณฑและยานพาหนะ) 6.คาซอมบํารุง (ครุภัณฑและยานพาหนะ) งบดําเนินงาน                25,400

คาตอบแทนอ่ืนๆ 3.3เงินประจําตําแหนงวิชาการ งบบุคลากร            1,384,800

3.4คาสอนเกินภาระ งบดําเนินงาน              166,400

เงินรายได              124,800

งบเงินอุดหนุน              249,600

คาน้ํามันเชื้อเพลิง 8.คาน้ํามันเชื้อเพลิง งบดําเนินงาน              177,000

คาวัสดุสํานักงาน 7.คาวัสดุสํานักงาน งบดําเนินงาน                80,000

เงินเดือน 2.1ขาราชการ งบบุคลากร            6,684,384

2.3พนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินอุดหนุน            7,215,600

2.5ลูกจางชั่วคราว เงินรายได            3,365,640

ประกันสังคม 5.2พนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินอุดหนุน              360,780

5.3ลูกจางชั่วคราว เงินรายได              168,282

แผนงานดําเนินการ 11.1คาใชจายการบริหารจัดการท่ัวไป12หนวยเบิกจาย งบดําเนินงาน              200,000

11.2งบกลาง งบดําเนินงาน              500,000

ผลรวม         20,846,998

งานประจํา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
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งาน กิจกรรม หมวดงบประมาณ ผลรวม

คาซอมบํารุง (ครุภัณฑและยานพาหนะ) 6.คาซอมบํารุง (ครุภัณฑและยานพาหนะ) งบดําเนินงาน              128,600

คาตอบแทนอ่ืนๆ 3.4คาสอนเกินภาระ เงินรายได                83,200

งบเงินอุดหนุน              249,600

คาวัสดุสํานักงาน 7.คาวัสดุสํานักงาน งบดําเนินงาน                80,000

คาสาธารณูปโภค 1.1คาไฟฟา งบดําเนินงาน            1,000,000

1.2คาสาธารณูปโภคอ่ืน (คาน้ํา , คาโทรศัพท , คาไปรษณีย) เงินรายได                50,000

แผนการจัดการศึกษา 12.1คาวัสดุฝกนักศึกษา คาใชจายสนับสนุนการบริหารจัดการ ติดตาม
 และประเมินผล รายงานผลจัดประชุมเสนอผลงาน

งบดําเนินงาน              819,700

แผนงานดานกิจการนักศึกษา 13.แผนงานดานกิจการนักศึกษา เงินรายได              807,830

แผนงานดานสารสนเทศ   หองสมุด งบดําเนินงาน              227,600

แผนงานดําเนินการ 11.1คาใชจายการบริหารจัดการท่ัวไป12หนวยเบิกจาย งบดําเนินงาน              200,000

11.2งบกลาง งบดําเนินงาน              500,000

แผนงานพัฒนาหอพัก โครงการ พัฒนาหอพัก เงินรายได            1,128,000

ผลรวม           5,274,530

งานประจํา วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ
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งาน กิจกรรม หมวดงบประมาณ ผลรวม

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 4.กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ งบเงินอุดหนุน              318,538

คาซอมบํารุง (ครุภัณฑและยานพาหนะ) 6.คาซอมบํารุง (ครุภัณฑและยานพาหนะ) งบดําเนินงาน              536,400

คาตอบแทนอ่ืนๆ 3.3เงินประจําตําแหนงวิชาการ งบบุคลากร            4,444,800

3.4คาสอนเกินภาระ งบดําเนินงาน            1,497,600

เงินรายได            1,040,000

งบเงินอุดหนุน            1,164,800

3.6คาสอนภาคสมทบ เงินรายได            1,285,031

คาน้ํามันเชื้อเพลิง 8.คาน้ํามันเชื้อเพลิง งบดําเนินงาน              177,000

คาวัสดุสํานักงาน 7.คาวัสดุสํานักงาน งบดําเนินงาน              300,000

คาสาธารณูปโภค 1.1คาไฟฟา งบดําเนินงาน            2,000,000

เงินรายได            2,922,400

1.2คาสาธารณูปโภคอ่ืน (คาน้ํา , คาโทรศัพท , คาไปรษณีย) เงินรายได              336,400

เงินเดือน 2.1ขาราชการ งบบุคลากร          30,511,700

2.2พนักงานราชการ งบบุคลากร            2,042,600

2.3พนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินอุดหนุน          15,926,900

2.4ลูกจางประจํา งบบุคลากร            3,584,100

2.5ลูกจางชั่วคราว เงินรายได          17,335,940

จางเหมาทําความสะอาด 10.จางเหมาทําความสะอาด เงินรายได            2,916,000

จางเหมารักษาความปลอดภัย 9.จางเหมารักษาความปลอดภัย เงินรายได            1,522,800

ประกันสังคม 5.2พนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินอุดหนุน              796,345

งานประจํา พ้ืนที่ลําปาง
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5.3ลูกจางชั่วคราว เงินรายได              857,050

แผนการจัดการศึกษา 12.1คาวัสดุฝกนักศึกษา คาใชจายสนับสนุนการบริหารจัดการ ติดตาม
 และประเมินผล รายงานผลจัดประชุมเสนอผลงาน

งบดําเนินงาน            2,958,700

แผนงานดานกิจการนักศึกษา 13.แผนงานดานกิจการนักศึกษา เงินรายได            3,366,020

แผนงานดานสารสนเทศ   หองสมุด งบดําเนินงาน            1,036,800

แผนงานดําเนินการ 11.1คาใชจายการบริหารจัดการท่ัวไป12หนวยเบิกจาย งบดําเนินงาน              400,000

11.2งบกลาง งบดําเนินงาน            1,500,000

แผนพัฒนางานฟารม โครงการพัฒนางานฟารม เงินรายได            2,625,670

ผลรวม       103,403,594
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งาน กิจกรรม หมวดงบประมาณ ผลรวม

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 4.กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ งบเงินอุดหนุน              468,184

คาซอมบํารุง (ครุภัณฑและยานพาหนะ) 6.คาซอมบํารุง (ครุภัณฑและยานพาหนะ) งบดําเนินงาน              467,600

คาตอบแทนอ่ืนๆ 3.3เงินประจําตําแหนงวิชาการ งบบุคลากร              982,800

3.4คาสอนเกินภาระ งบดําเนินงาน            1,164,800

เงินรายได            1,081,600

งบเงินอุดหนุน            1,414,400

3.6คาสอนภาคสมทบ เงินรายได              879,347

คาน้ํามันเชื้อเพลิง 8.คาน้ํามันเชื้อเพลิง งบดําเนินงาน              350,000

คาวัสดุสํานักงาน 7.คาวัสดุสํานักงาน งบดําเนินงาน              300,000

คาสาธารณูปโภค 1.1คาไฟฟา งบดําเนินงาน            2,000,000

เงินรายได            2,581,300

1.2คาสาธารณูปโภคอ่ืน (คาน้ํา , คาโทรศัพท , คาไปรษณีย) เงินรายได              250,900

เงินเดือน 2.1ขาราชการ งบบุคลากร          13,516,400

2.2พนักงานราชการ งบบุคลากร            3,355,700

2.3พนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินอุดหนุน          23,409,200

2.4ลูกจางประจํา งบบุคลากร              419,200

2.5ลูกจางชั่วคราว เงินรายได          15,762,880

จางเหมาทําความสะอาด 10.จางเหมาทําความสะอาด เงินรายได            2,332,800

จางเหมารักษาความปลอดภัย 9.จางเหมารักษาความปลอดภัย เงินรายได            1,370,520

ประกันสังคม 5.2พนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินอุดหนุน            1,170,460

งานประจํา พ้ืนที่เชียงราย
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5.3ลูกจางชั่วคราว เงินรายได              785,780

แผนการจัดการศึกษา 12.1คาวัสดุฝกนักศึกษา คาใชจายสนับสนุนการบริหารจัดการ ติดตาม
 และประเมินผล รายงานผลจัดประชุมเสนอผลงาน

งบดําเนินงาน            3,317,300

แผนงานดานกิจการนักศึกษา 13.แผนงานดานกิจการนักศึกษา เงินรายได            3,445,550

แผนงานดานสารสนเทศ   หองสมุด งบดําเนินงาน            1,056,400

แผนงานดําเนินการ 11.1คาใชจายการบริหารจัดการท่ัวไป12หนวยเบิกจาย งบดําเนินงาน              400,000

11.2งบกลาง งบดําเนินงาน            1,500,000

ผลรวม         83,783,121
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งาน กิจกรรม หมวดงบประมาณ ผลรวม

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 4.กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ งบเงินอุดหนุน              295,190

คาซอมบํารุง (ครุภัณฑและยานพาหนะ) 6.คาซอมบํารุง (ครุภัณฑและยานพาหนะ) งบดําเนินงาน              493,400

คาตอบแทนอ่ืนๆ 3.3เงินประจําตําแหนงวิชาการ งบบุคลากร            4,579,200

3.4คาสอนเกินภาระ งบดําเนินงาน            1,747,200

เงินรายได              790,400

งบเงินอุดหนุน              832,000

คาน้ํามันเชื้อเพลิง 8.คาน้ํามันเชื้อเพลิง งบดําเนินงาน              611,000

คาวัสดุสํานักงาน 7.คาวัสดุสํานักงาน งบดําเนินงาน              300,000

คาสาธารณูปโภค 1.1คาไฟฟา งบดําเนินงาน            2,000,000

เงินรายได            2,121,900

1.2คาสาธารณูปโภคอ่ืน (คาน้ํา , คาโทรศัพท , คาไปรษณีย) เงินรายได              405,700

2.1ขาราชการ งบบุคลากร          28,373,700

2.2พนักงานราชการ งบบุคลากร            1,704,200

2.3พนกังานมหาวิทยาลัย งบเงินอุดหนุน          14,759,500

2.4ลูกจางประจํา งบบุคลากร            2,333,100

2.5ลูกจางชั่วคราว เงินรายได          13,922,500

งานประจํา พ้ืนที่นาน

เงินเดือน
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จางเหมาทําความสะอาด 10.จางเหมาทําความสะอาด เงินรายได              729,000

จางเหมารักษาความปลอดภัย 9.จางเหมารักษาความปลอดภัย เงินรายได            1,522,800

ประกันสังคม 5.2พนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินอุดหนุน              737,975

5.3ลูกจางชั่วคราว เงินรายได              688,685

แผนการจัดการศึกษา 12.1คาวัสดุฝกนักศึกษา คาใชจายสนับสนุนการบริหารจัดการ ติดตาม
 และประเมินผล รายงานผลจัดประชุมเสนอผลงาน

งบดําเนินงาน            2,005,200

แผนงานดานกิจการนักศึกษา 13.แผนงานดานกิจการนักศึกษา เงินรายได            2,335,810

แผนงานดานสารสนเทศ   หองสมุด งบดําเนินงาน              721,200

แผนงานดําเนินการ 11.1คาใชจายการบริหารจัดการท่ัวไป12หนวยเบิกจาย งบดําเนินงาน              400,000

11.2งบกลาง งบดําเนินงาน            1,500,000

ผลรวม         85,909,660
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งาน กิจกรรม หมวดงบประมาณ ผลรวม

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 4.กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ งบเงินอุดหนุน              500,556

คาซอมบํารุง (ครุภัณฑและยานพาหนะ) 6.คาซอมบํารุง (ครุภัณฑและยานพาหนะ) งบดําเนินงาน              519,200

คาตอบแทนอ่ืนๆ 3.3เงินประจําตําแหนงวิชาการ งบบุคลากร            3,979,800

3.4คาสอนเกินภาระ งบดําเนินงาน            3,161,600

เงินรายได              832,000

งบเงินอุดหนุน            1,497,600

3.6คาสอนภาคสมทบ เงินรายได              713,772

คาน้ํามันเชื้อเพลิง 8.คาน้ํามันเชื้อเพลิง งบดําเนินงาน              509,000

คาวัสดุสํานักงาน 7.คาวัสดุสํานักงาน งบดําเนินงาน              300,000

คาสาธารณูปโภค 1.1คาไฟฟา งบดําเนินงาน            2,700,000

เงินรายได            6,296,000

1.2คาสาธารณูปโภคอ่ืน (คาน้ํา , คาโทรศัพท , คาไปรษณีย) เงินรายได            1,151,400

2.1ขาราชการ งบบุคลากร          48,052,600

2.2พนักงานราชการ งบบุคลากร              782,100

2.3พนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินอุดหนุน          25,027,800

2.4ลูกจางประจํา งบบุคลากร            2,283,600

2.5ลูกจางชั่วคราว เงินรายได          23,512,600

เงินเดือน

งานประจํา พ้ืนที่ตาก
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จางเหมาทําความสะอาด 10.จางเหมาทําความสะอาด เงินรายได              940,500

จางเหมารักษาความปลอดภัย 9.จางเหมารักษาความปลอดภัย เงินรายได            1,065,960

ประกันสังคม 5.2พนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินอุดหนุน            1,251,390

5.3ลูกจางชั่วคราว เงินรายได            1,149,485

แผนการจัดการศึกษา 12.1คาวัสดุฝกนักศึกษา คาใชจายสนับสนุนการบริหารจัดการ ติดตาม
 และประเมินผล รายงานผลจัดประชุมเสนอผลงาน

งบดําเนินงาน            5,168,500

แผนงานดานกิจการนักศึกษา 13.แผนงานดานกิจการนักศึกษา เงินรายได            5,229,390

แผนงานดานสารสนเทศ   หองสมุด งบดําเนินงาน            1,592,000

แผนงานดําเนินการ 11.1คาใชจายการบริหารจัดการท่ัวไป12หนวยเบิกจาย งบดําเนินงาน              400,000

11.2งบกลาง งบดําเนินงาน            1,500,000

แผนงานพัฒนาหอพัก โครงการ พัฒนาหอพัก เงินรายได            4,240,000

ผลรวม       144,356,853
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งาน กิจกรรม หมวดงบประมาณ ผลรวม

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 4.กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ งบเงินอุดหนุน              401,796

คาซอมบํารุง (ครุภัณฑและยานพาหนะ) 6.คาซอมบํารุง (ครุภัณฑและยานพาหนะ) งบดําเนินงาน              502,000

คาตอบแทนอ่ืนๆ 3.3เงินประจําตําแหนงวิชาการ งบบุคลากร            4,951,200

3.4คาสอนเกินภาระ งบดําเนินงาน            1,622,400

เงินรายได              291,200

งบเงินอุดหนุน            1,248,000

3.6คาสอนภาคสมทบ เงินรายได                57,759

คาน้ํามันเชื้อเพลิง 8.คาน้ํามันเชื้อเพลิง งบดําเนินงาน              640,000

คาวัสดุสํานักงาน 7.คาวัสดุสํานักงาน งบดําเนินงาน              300,000

คาสาธารณูปโภค 1.1คาไฟฟา งบดําเนินงาน            1,700,000

เงินรายได            2,011,200

1.2คาสาธารณูปโภคอ่ืน (คาน้ํา , คาโทรศัพท , คาไปรษณีย) เงินรายได              457,800

2.1ขาราชการ งบบุคลากร          34,360,800

2.2พนักงานราชการ งบบุคลากร            1,333,100

2.3พนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินอุดหนุน          20,089,800

2.4ลูกจางประจํา งบบุคลากร            1,005,400

2.5ลูกจางชั่วคราว เงินรายได            9,734,100

เงินเดือน

งานประจํา พ้ืนที่พิษณุโลก
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จางเหมาทําความสะอาด 10.จางเหมาทําความสะอาด เงินรายได            1,749,600

จางเหมารักษาความปลอดภัย 9.จางเหมารักษาความปลอดภัย เงินรายได            1,370,520

ประกันสังคม 5.2พนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินอุดหนุน            1,004,490

5.3ลูกจางชั่วคราว เงินรายได              422,205

แผนการจัดการศึกษา 12.1คาวัสดุฝกนักศึกษา คาใชจายสนับสนุนการบริหารจัดการ ติดตาม
 และประเมินผล รายงานผลจัดประชุมเสนอผลงาน

งบดําเนินงาน            2,698,600

แผนงานดานกิจการนักศึกษา 13.แผนงานดานกิจการนักศึกษา เงินรายได            2,533,110

แผนงานดานสารสนเทศ   หองสมุด งบดําเนินงาน              758,000

แผนงานดําเนินการ 11.1คาใชจายการบริหารจัดการท่ัวไป12หนวยเบิกจาย งบดําเนินงาน              400,000

11.2งบกลาง งบดําเนินงาน            1,500,000

แผนพัฒนางานฟารม โครงการพัฒนางานฟารม เงินรายได            2,608,889

ผลรวม         95,751,969
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งาน กิจกรรม หมวดงบประมาณ ผลรวม

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 4.กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ งบเงินอุดหนุน            1,219,359

คาซอมบํารุง (ครุภัณฑและยานพาหนะ) 6.คาซอมบํารุง (ครุภัณฑและยานพาหนะ) งบดําเนินงาน            1,235,600

คาตอบแทนอ่ืนๆ 3.1เงินประจําตําแหนงผูบริหารมีวาระ งบดําเนินงาน            6,521,200

เงินรายได          12,354,000

3.2เงินประจําตําแหนงผูบริหารไมมีวาระ งบบุคลากร              150,000

เงินรายได            2,457,600

3.3เงินประจําตําแหนงวิชาการ งบบุคลากร          47,196,200

3.5คาทํางานนอกเวลา งบดําเนินงาน            1,576,020

เงินรายได            1,576,020

3.7คาตอบแทนพิเศษขาราชการ/ลูกจางประจํา เงินเดือนเต็มข้ัน งบดําเนินงาน              505,600

3.8เงินชวยเหลือการครองชีพพิเศษ (พนักงานราชการ) งบบุคลากร              243,600

3.9เงินตอบแทนเหมาจายจัดหารถยนตประจําตําแหนง งบดําเนินงาน            1,828,800

คาน้ํามันเชื้อเพลิง 8.คาน้ํามันเชื้อเพลิง งบดําเนินงาน              889,000

คาวัสดุสํานักงาน 7.คาวัสดุสํานักงาน งบดําเนินงาน              600,000

คาสาธารณูปโภค 1.1คาไฟฟา งบดําเนินงาน          14,044,100

เงินรายได          17,123,100

1.2คาสาธารณูปโภคอ่ืน (คาน้ํา , คาโทรศัพท , คาไปรษณีย) เงินรายได            2,297,800

2.1ขาราชการ งบบุคลากร            2,992,844

2.2พนักงานราชการ งบบุคลากร            2,641,800

2.3พนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินอุดหนุน          60,967,940

งานประจํา สํานักงานอธิการบดี

เงินเดือน
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2.4ลูกจางประจํา งบบุคลากร          18,044,200

2.5ลูกจางชั่วคราว เงินรายได          43,368,380

2.6ลูกจางชั่วคราวชาวตางชาติและคาเชาบาน งบบุคลากร            4,500,000

2.7ผูบริหารท่ีเกษียณอายุราชการ ผูชํานาญการ เงินรายได            9,960,000

จางเหมาทําความสะอาด 10.จางเหมาทําความสะอาด เงินรายได          10,043,100

จางเหมารักษาความปลอดภัย 9.จางเหมารักษาความปลอดภัย งบดําเนินงาน            5,011,100

เงินรายได            2,602,900

ประกันสังคม 5.1พนักงานราชการ งบดําเนินงาน              652,115

5.2พนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินอุดหนุน            3,048,397

5.3ลูกจางชั่วคราว เงินรายได            2,092,848

แผนงานดานสารสนเทศ   คา Internet งบดําเนินงาน            9,600,000

17.1คาใชจายรักษาสภาพ Service เงินรายได            3,000,000

แผนงานดําเนินการ 11.1คาใชจายการบริหารจัดการท่ัวไป12หนวยเบิกจาย งบดําเนินงาน            1,803,100

11.2งบกลาง งบดําเนินงาน          23,954,465

งบรายจายอ่ืน          10,295,100

แผนงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 16.แผนงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม งบรายจายอ่ืน            1,500,000

ผลรวม       327,896,288
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งาน กิจกรรม หมวดงบประมาณ ผลรวม

คาซอมบํารุง (ครุภัณฑและยานพาหนะ) 6.คาซอมบํารุง (ครุภัณฑและยานพาหนะ) งบดําเนินงาน                25,400

คาวัสดุสํานักงาน 7.คาวัสดุสํานักงาน งบดําเนินงาน                80,000

แผนงานดําเนินการ 11.1คาใชจายการบริหารจัดการท่ัวไป12หนวยเบิกจาย งบดําเนินงาน              100,000

แผนงานบริการวิชาการ 15.แผนงานบริการวิชาการ งบเงินอุดหนุน            1,071,308

ผลรวม           1,276,708

งาน กิจกรรม หมวดงบประมาณ ผลรวม

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 4.กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ งบเงินอุดหนุน                36,158

คาซอมบํารุง (ครุภัณฑและยานพาหนะ) 6.คาซอมบํารุง (ครุภัณฑและยานพาหนะ) งบดําเนินงาน                25,400

คาตอบแทนอ่ืนๆ 3.3เงินประจําตําแหนงวิชาการ งบบุคลากร            3,866,400

3.6คาสอนภาคสมทบ เงินรายได                41,112

คาน้ํามันเชื้อเพลิง 8.คาน้ํามันเชื้อเพลิง งบดําเนินงาน              177,000

คาวัสดุสํานักงาน 7.คาวัสดุสํานักงาน งบดําเนินงาน                80,000

1.1คาไฟฟา งบดําเนินงาน            1,500,000

1.2คาสาธารณูปโภคอ่ืน (คาน้ํา , คาโทรศัพท , คาไปรษณีย) เงินรายได                50,000

คาสาธารณูปโภค

งานประจํา สถาบันถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน

งานประจํา สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร
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2.1ขาราชการ งบบุคลากร          24,100,100

2.2พนักงานราชการ งบบุคลากร            1,182,800

2.3พนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินอุดหนุน            1,807,900

2.4ลูกจางประจํา งบบุคลากร            1,799,900

2.5ลูกจางชั่วคราว เงินรายได            3,245,200

ประกันสังคม 5.2พนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินอุดหนุน                90,395

5.3ลูกจางชั่วคราว เงินรายได              148,760

แผนการจัดการศึกษา 12.1คาวัสดุฝกนักศึกษา คาใชจายสนบัสนุนการบริหารจัดการ ติดตาม
 และประเมินผล รายงานผลจัดประชุมเสนอผลงาน

งบดําเนินงาน                18,000

แผนงานดานกิจการนักศึกษา 13.แผนงานดานกิจการนักศึกษา เงินรายได                13,660

แผนงานดําเนินการ 11.1คาใชจายการบริหารจัดการท่ัวไป12หนวยเบิกจาย งบดําเนินงาน              100,000

ผลรวม         38,282,785

งาน กิจกรรม หมวดงบประมาณ ผลรวม

คาซอมบํารุง (ครุภัณฑและยานพาหนะ) 6.คาซอมบํารุง (ครุภัณฑและยานพาหนะ) งบดําเนินงาน                25,400

คาวัสดุสํานักงาน 7.คาวัสดุสํานักงาน งบดําเนินงาน                80,000

แผนงานดําเนินการ 11.1คาใชจายการบริหารจัดการท่ัวไป12หนวยเบิกจาย งบดําเนินงาน              100,000

ผลรวม              205,400

งานประจํา สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

เงินเดือน
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งาน กิจกรรม หมวดงบประมาณ ผลรวม

คาซอมบํารุง (ครุภัณฑและยานพาหนะ) 6.คาซอมบํารุง (ครุภัณฑและยานพาหนะ) งบดําเนินงาน                25,400

คาวัสดุสํานักงาน 7.คาวัสดุสํานักงาน งบดําเนินงาน                80,000

แผนงานดานสารสนเทศ   หองสมุด งบดําเนินงาน            1,000,000

แผนงานดําเนินการ 11.1คาใชจายการบริหารจัดการท่ัวไป12หนวยเบิกจาย งบดําเนินงาน              100,000

ผลรวม           1,205,400

งาน กิจกรรม หมวดงบประมาณ ผลรวม

คาซอมบํารุง (ครุภัณฑและยานพาหนะ) 6.คาซอมบํารุง (ครุภัณฑและยานพาหนะ) งบดําเนินงาน                25,400

คาวัสดุสํานักงาน 7.คาวัสดุสํานักงาน งบดําเนินงาน                80,000

แผนงานดําเนินการ 11.1คาใชจายการบริหารจัดการท่ัวไป12หนวยเบิกจาย งบดําเนินงาน              100,000

แผนงานวิจัย 14.แผนงานวิจัย งบเงินอุดหนุน            1,457,300

ผลรวม           1,662,700

งานประจํา สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานประจํา สถาบันวิจัยและพัฒนา



“ปีแห่งคุณภาพการจัดการศึกษา” หน้า 111

กรอบการจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2558

งานพัฒนาตามแผนกลยุทธ์
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หนวย : ลานบาท

แผนงาน/กลยุทธ งบ
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 งานพัฒนา 815.06 11.25 146.32 78.45 19.42 0.99 32.79 65.62 59.34 22.87 15.89 212.82 69.80 46.03 16.60 2.25 14.63

 1.การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 608.07 7.70 140.73 75.67 13.00 31.00 64.30 53.00 21.00 14.67 124.00 63.00

 2.การพัฒนาบุคลากร 50.90 0.67 0.84 0.40 0.49 0.11 0.17 0.17 0.14 0.19 0.14 47.40 0.17

 3.การพัฒนาคุณภาพชีวิต 25.00 25.00

 4.ความรวมมือ Co Op 3.70 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 2.50

 5.การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands On) 25.60 1.48 1.07 0.53 0.10 0.24 1.22 0.73 0.78 1.27 0.68 2.88 14.63

 6.การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 4.64 0.38 0.42 0.33 0.39 0.21 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 2.61 0.25

 7.สวนนวัตกรรม Innovation Park / 
COE

56.03 0.59 2.81 1.07 5.00 45.03 1.53

 8.สนองงานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริฯ 23.29 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 5.30 0.30 0.30 1.00 13.99 0.30

 9.ยกระดับมหาวิทยาลัยสูสากล 6.03 6.03

 10.Cockpit ; พัฒนาการใชขอมูล
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

6.80 6.80

 11.การพัฒนาวัฒนธรรมองคกร 5.00 5.00

สรุปรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณในงานพัฒนา



แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาหน้า 114

กลยุทธ โครงการ คาเปาหมาย  ผลรวม ผูรับผิดชอบ

     608,072,600

โครงการตามงบลงทุน พัฒนาหองเรียน , Lab , Advance Lab และ
โครงสรางพ้ืนฐานการจัดการศึกษา สอดคลัองกับ
หลักสูตรท่ีเปดสอน COE และนโยบายการเรียนรวม
เหลา รวมหอง

      465,087,700 .-รองฯ บห
.-คณบดี
-รองฯ พ้ืนท่ี
-กพอ.

โครงการตามแผนกระตุน
เศรษฐกิจ

พัฒนาหองเรียน , Lab , Advance Lab สอดคลัอง
กับหลักสูตรท่ีเปดสอน COE และนโยบายการเรียน
รวมเหลา รวมหอง

        25,984,900 .-รองฯ บห
.-คณบดี
-รองฯ พ้ืนท่ี
-กพอ.

โครงการปรับปรุงบานรับรอง
และอาคารโรงแรมกลาง

ปรับปรุงบานรับรองและอาคารโรงแรมกลาง           4,000,000 .-รองฯ บห
.-กพอ.

.-รองฯ บห
-รองฯ พ้ืนท่ี
-กพอ.

สรุปแผนตามกลยุทธ

การพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐาน

        28,000,000ปรับปรุงและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน หองเรียน หอง 
Lab หองพักครู  ถนนไฟฟา ประปา หองน้ํา ปรับปรุง
ภูมิทัศนพ้ืนท่ีสีเขียว และจัดทําผังแมบท สอดคลอง
กับหลักสูตรท่ีเปดสอน COE และนโยบายการเรียน
รวมเหลา รวมหอง และพัฒนากลไกการบริหาร
จัดการระบบพัสดุ

โครงการการพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐาน

1.การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  ผลรวม
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กลยุทธ โครงการ คาเปาหมาย  ผลรวม ผูรับผิดชอบ

โครงการปรับปรุงอาคารเรียน
รวมศิลปศาสตรกลาง

ปรับปรุงอาคารเรียนรวมศิลปศาสตร         22,000,000

โครงการพัฒนาLand scape 
ถนน ประปา กลาง

ปรับปรุงLand scape ถนน ประปา         30,000,000

โครงการพัฒนาสภาพแวดลอม
การทํางานสํานักงานกลาง

ปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติเปนสํานักงาน         30,000,000

โครงการพัฒนาหองเรียน 
International standard

ปรับปรุงอาคาร บธ2           3,000,000

.-รองฯ บห

.-กพอ.
การพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐาน
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กลยุทธ โครงการ คาเปาหมาย  ผลรวม ผูรับผิดชอบ

       50,900,000

โครงการจัดตั้งศูนยพัฒนา
อาจารย

เพ่ือจัดตั้งศูนยอบรม และพัฒนาอาจารยผูสอน 
อาจารยท่ีปรึกษา หัวหนาหลักสูตร หัวหนาสาขา รอง
คณบดีเพ่ือวัดมาตรฐาน ดานเทคโนโลยี ดานภาษา 
และดานจรรยาบรรณวิชาชีพครู โดยตั้งเปาหมาย
-อาจารยท่ีมีอายุราชการ 0-10 ป เขาอบรมรอยละ 
100
-อาจารยท่ีมีอายุราชการ 11-20 ป เขาอบรมรอยละ 
80
-อาจารยท่ีมีอายุราชการ 20 ปข้ึนไป เขาอบรมรอยละ
 50

          1,500,000 .-รองฯ บห
.-รองฯ วิชาการ
-รองฯ พ้ืนท่ี
-คณบดี
-กบบ.

โครงการสรางมาตรฐานวิชาชีพ
 และประสบการณวิชาชีพ
คณาจารย

สรางกลไกและพัฒนามาตรฐานวิชาชีพบุคลากร โดย
มีศูนยมาตรฐานวิชาชีพและแผนพัฒนาบริหาร
ทรัพยากรบุคลากรเปนระบบ (ครบทุกหนวยงาน)
- ฝงตัวในสถานประกอบการ จํานวน 96 คน
- ฝงตัวในชุมชน จํานวน 60 คน
- ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ตนแบบ รอยละ 10 ของ
อาจารยประจํา

          6,400,000 .-รองฯ บห
.-รองฯ วิชาการ
-รองฯ วิจัย
-รองฯ พ้ืนท่ี
-คณบดี

การพัฒนาบุคลากร

2.การพัฒนาบุคลากร  ผลรวม
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กลยุทธ โครงการ คาเปาหมาย  ผลรวม ผูรับผิดชอบ

การพัฒนาบุคลากร ทุนการศึกษาตางประเทศ พัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยใหมีวุฒิการศึกษา
ตามขอกําหนด สกอ. รอยละ 25 ของอาจารยท่ีมี
คุณวุฒิปริญญาเอกตออาจารยประจําท้ังหมด

        41,000,000 .-รองฯ บห
.-รองฯ วิชาการ
-รองฯ พ้ืนท่ี
-คณบดี
-กบบ.
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กลยุทธ โครงการ คาเปาหมาย  ผลรวม ผูรับผิดชอบ

การพัฒนาบุคลากร โครงการเขาสูตําแหนงทาง
วิชาการของสายวิชาการ และ
สายสนับสนุน (ผศ.รศ.และ ศ. 
ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ 
เฃี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ)

รอยละของผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ ไมนอยกวา 
รอยละ 30 
ศ. จํานวน 3 คน
รศ. จํานวน 75 คน
ผศ. จํานวน 128 คน

          2,000,000 .-รองฯ บห
-รองฯ วิชาการ
-รองฯ พ้ืนท่ี
-คณบดี
-กบบ.

       25,000,000

         3,700,000

ความรวมมือ Co Op โครงการความรวมมือดานการ
ผลิตตัวปอนรวมกับ
สถาบันการศึกษา มัธยม อาชีวะ
(co-op)

มีความรวมมือดานการผลิตตัวปอนรวมกับ
สถาบันการศึกษา มัธยม อาชีวะ ไมนอยกวาคณะละ 2
 แหง และพ้ืนท่ีและ 2 แหง โดยมีเปาหมายรับ
นักศึกษาจากสถานบันท่ีมีความรวมมือ ในปการศึกษา
 2561 รอยละ30 ของจํานวนรับนักศึกษาท้ังหมด

          1,000,000 .-รองฯ วิชาการ
.-รองฯ พ้ืนท่ี
-คณบดี

4.ความรวมมือ Co Op  ผลรวม

3.การพัฒนาคุณภาพชีวิต  ผลรวม

.-รองฯ บห

.-รองฯ วิชาการ
-กพน.

        25,000,000ปรับปรุงอาคารโรงยิม และอาคารโยธาโครงการ  Rmutl Sport Club
 และ Student Access 
Center ตนแบบ

การพัฒนาคุณภาพชีวิต
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กลยุทธ โครงการ คาเปาหมาย  ผลรวม ผูรับผิดชอบ

โครงการติดตามผลสัมฤทธิ์ของ
บัณฑิต

มีวิจัยเชิงปฏิบัติการการติดตามภาวะมีงานทําและ
ศักยภาพของบัณฑิตในสถานประกอบการ3ปไมนอย
กวาคณะละ 1 เรื่อง

            200,000 .-รองฯ วิชาการ
-กพน.

ความรวมมือ Co Op .-รองฯ วิชาการ
-รองฯ พ้ืนท่ี
-คณบดี

          2,500,000- มีผูเขารวมการอบรมไมนอยกวา 4 คณะๆละ 10 คน
- มีโครงสรางการบริหารจัดการ WIL Academy และ
แผนการดําเนินงาน
- มีฐานขอมูลบุคลากรและสถานประกอบการ 
ภาคเหนือ 17 จังหวัด และเครือขายตางประเทศท่ีมี
ความรวมมือกับมหาวิทยาลัย
- ทําความรวมมือกับสถานประกอบการ ไมนอยกวา
คณะละ 5 สถานประกอบการ
- มีงานวิจัย/กรณีศึกษา ภายใตความรวมมือกับสถาน
ประกอบการ และ/หรือศิษยเกา จํานวน 12 เรื่อง

โครงการความรวมมือสถาน
ประกอบการ Wil Academy
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       25,604,300

โครงการแขงขันความเปนเลิศ
ทางวิชาการ

มีการพัฒนาความเปนเลิศทางวิชาการโดยการพัฒนา
ทักษะนักศึกษาในการเขารวมการแขงขัน/เวทีการ
ประกวดท้ังในระดับชาติและนานาชาติคณะละ 1 เรื่อง

          1,000,000

โครงการจัดทําคลังขอสอบ จัดทําระบบและทําขอสอบกลาง ไมนอยกวาคณะละ 
5 รายวิชา

            500,000

โครงการพัฒนาการคัดกรอง
นักศึกษาใหม

มีการพัฒนากระบวนการสอบเขาของนักศึกษาใหม 
ใหมีการสอบปฏิบัติ จํานวน 48 หลักสูตร

            200,000

.-รองฯ วิชาการ

.-รองฯ พ้ืนท่ี
-คณบดี
-สสว.

การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ 
(Hands On)

โครงการเตรียมความพรอม
พ้ืนฐานวิชาการ GEN ED และ
วิชาชีพพ้ืนฐาน

          2,413,000- มีแผนการดําเนินงานอยางเปนระบบ
- นักศึกษามีทักษะการใชภาษาไทย อังกฤษ และมี
ความรูพ้ืนฐานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ท่ีมี
ผลสัมฤทธิ์ตอการจัดการศึกษาแบบ Hands-on

โครงการปฏิรูปการเรียน
ภาษาไทย อังกฤษ วิทยาศาสตร
 คณิตศาสตร

          7,587,000นักศึกษาไดรับการปรับพ้ืนฐาน ท่ีมีผลสัมฤทธิ์ตอการ
จัดการศึกษาแบบ Hands-on จํานวน 8,430 คน

5.การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands On) ผลรวม
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โครงการพัฒนาจัดการศึกษา จัดทําคูมือการจัดการศึกษา (มคอ.) ตามมาตรฐาน 
TQF และพัฒนาสื่อการเรียนการสอน เปนตาม
มาตรฐาน ระดับมหาวิทยาลัย ระดับชาติ และ
นานาชาติจํานวน 48 หลักสูตร

          1,920,000 .-รองฯ วิชาการ
-คณบดี
-สสว.
-สํานักประกันคุณภาพ

โครงการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือ
การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ
มาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพ
รวมกับสถานประกอบการใน
รูปแบบ MODULAR System ,
PBL ,WIL ตามกรอบ TQF 
และมาตรฐานสภาวิชาชีพ

วิจัยเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือการผลิต
บัณฑิตนักปฏิบัติมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพโดยมี
สถานประกอบการเขารวม ไมนอยกวา 5 สถาน
ประกอบการ และองคกรวิชาชีพ 1 องคกร ในรูปแบบ
 MODULAR System ใหมีมาตรฐานผลการเรียนรู
ดานคุณธรรม จริยธรรม ดานความรู ดานทักษะทาง
ปญญา ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล ดาน
ทักษะวิเคราะหเชิงตัวเลข โดยจะตองพิจารณา 2 มิติ 
คือ มิติภาพรวมมหาวิยาลัย และมิติความเชี่ยวชาญ 
(เอกลักษณ) เฉพาะพ้ืนท่ี และตองสอดคลองกับ COE
 ของมหาวิทยาลัยจํานวนหลักสูตรท่ีไดรับการพัฒนา 
จํานวน 48 หลักสูตร

          9,600,000 .-รองฯ วิชาการ
-คณบดี
-สสว.

การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ 
(Hands On)
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การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ 
(Hands On)

โครงการสงเสริมกิจกรรม 
ประสบการณพิเศษใหนักศึกษา
ท่ีมีศักยภาพสูง

ไมนอยกวา 200 คนของกลุมนักศึกษาท่ีมีศักยภาพสูง 
ไดรับการสงเสริมประสบการณพิเศษ พรอมนํามา
ขยายผล

          2,384,300 .-รองฯ วิชาการ
-รองฯ พ้ืนท่ี
-คณบดี

         4,636,000

โครงการ RMUTL HR Profile - พัฒนาความเชี่ยวชาญบุคลากร อาจารย และ
บุคลากรสายสนับสนุน 2,300 คน และศิษยเกา 
อาจารยเกษียณ เครือขาย 350 คน 
- ผลงานเดนของนักศึกษา 70 เรื่อง

            550,000 .-รองฯ วิจัย
-รองฯ พ้ืนท่ี
-คณบดี
-สวพ.
-สถช

การจัดการศึกษาตาม
อัธยาศัย

6.การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ผลรวม

          2,586,0009,164 เรื่อง
- งานวิจัยเกาท้ัง 9 ป 800 เรื่อง
- ปริญญานิพนธท้ังหมด 8,000 เรื่อง
- การพัฒนาศักยภาพหมูบาน ชุมชน/กองทุนหมูบาน 
84 เรื่อง
- โครงการยกระดับ 100 เรื่อง 
- องคความรูของงานท่ีสนองโครงการหลวง/โครงการ
พระราชดําริฯ 100 เรือ่ง
- องคความรูศูนยเรียนรู 20 เรื่อง
- องคความรูคลีนิกเทคโนโลยี 60 เรื่อง

โครงการ RMUTL Knowledge
 Tank
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โครงการจัดตั้ง Academic 
credit bank system ลานนา

มีแผนพัฒนาการดําเนินงานอยางเปนระบบและ
ปรับปรุงระเบียบ/ประกาศท่ีเก่ียวของกับ Academic 
credit bank system ลานนา

โครงการพัฒนาหลักสูตรอาชีพ
 modula system

พัฒนาหลักสูตรอาชีพ modula system 10 หลักสูตร

       56,026,200

Mission of COE to RMUTL 
Innovation park

- จัดกลุมนักวิจัยหัวกระทิของแตละคณะ คณะละ 2 
กลุม
- ผลักดันการเกิด Center of Excellence (สถาบัน
อาหาร ศูนยผลิตขาวปลอดภัย ระบบขนสงมวลชน
มหานคร วัสดุ พลังงานสะอาด Heirloom seed 
Robotics Mechatronics ศูนยออกแบบ)

        14,728,200 .-รองฯ วิจัย
.-รองฯ พ้ืนท่ี
-คณบดี
-สวพ.
-สวก.

โครงการพัฒนากลไกการ
สนับสนุนและสงเสริมงานวิจัย

- พัฒนาฐานขอมูลนักวิจัย 
- กิจกรรมยกยองและใหรางวัลนักวิจัยดีเดน 
- จัดทําวารสารวิจัย
- จัดประชุมวิชาการ

          5,500,000 .-รองฯ วิจัย
.-รองฯ พ้ืนท่ี
-คณบดี
-สวพ.
-สวก.

สวนนวัตกรรม 
Innovation Park / COE

การจัดการศึกษาตาม
อัธยาศัย

7.สวนนวัตกรรม Innovation Park / COE ผลรวม

          1,500,000 .-รองฯ วิจัย
-คณบดี
-สถช
-สสว
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สวนนวัตกรรม 
Innovation Park / COE

โครงการยกระดับปริญญา
นิพนธเปนงานวิจัยตีพิมพ
สรางสรรค

- ยกระดับปริญญานิพนธใหเปนงานวิจัยตีพิมพ
สรางสรรคและบริการวิชาการ 810 เรื่อง
- สรางผลงานสูการใชประโยชน 100 เรื่อง
- เพ่ิมจํานวนบทความวิชาการนานาชาติ 10 เรื่อง
- เพ่ิมจํานวนบทความวิชาการระดับชาติ 90 เรื่อง
- เพ่ิมจํานวนอนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตร 10 ชิ้น
- นํางานวิจัยไปสูการตอยอดเชิงพาณิชย 6 เรื่อง
- สรางผลิตภัณฑจากงานวิจัย 486 เรื่อง
- สรางนวัตกรรมจากงานวิจัย 324 เรื่อง
- ผลิตงานวิจัยดานศิลปวัฒนธรรม 4 เรื่อง
- ผลิตงานวิจัยเพ่ือตอบสนอง COE 3 เรื่อง
- สรางงานวิจัยสงเสริมผลิตภัณฑชุมชน 5 เรื่อง

        16,000,000 .-รองฯ วิจัย
-รองฯ พ้ืนท่ี
-คณบดี
-สวพ.
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โครงการวิจัยแบบมุงเปาหมาย
ตามเอกลักษณของพ้ืนท่ี

- สรางผลงานวิจัยตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 
จํานวน 86 โครงการ
- พัฒนาการวิจัยสถาบัน/วิจัยชั้นเรียน จํานวน 37 
โครงการ

        11,000,000

โครงการสงเสริมการผลิตผล
งานวิจัยมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลลานนา

- จํานวนอาจารยทํางานวิจัย 130 คน
- บทความตีพิมพระดับชาติและนานาชาติ 130 
บทความ
- จํานวนโครงการวิจัย 85 โครงการ
- จํานวนผูประกอบการชุมชนรวมทํางานวิจัย 12 แหง

          8,798,000

       23,292,692

สนองงานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริฯ

โครงการซอมบํารุงเชิงปองกัน
และวางแผนการซอมบํารุง
เคลื่อนท่ี

- มีสํานักงาน/แผนการดําเนินงานอยางเปนระบบ
และปรับปรุงระเบียบ/ประกาศท่ีเก่ียวของกับงาน
โครงการหลวง/โครงการพระราชดําริ
- มีผลการดําเนินงานตามเปาท่ีไดรับมอบหมายจาก
สํานักงบประมาณ

          1,500,000 .-รองฯ วิจัย
-รองฯ พ้ืนท่ี
-คณบดี
-สถช. (ศปร.)

.-รองฯ วิจัย
-รองฯ พ้ืนท่ี
-คณบดี
-สวพ.

8.สนองงานอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ผลรวม

สวนนวัตกรรม 
Innovation Park / COE
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โครงการนําผลงาน/งานวิจัยสู
การใชประโยชน

- นําผลงาน/งานวิจัยสูการใชประโยชน 50 เรื่อง
- คาราวานบริการวิชาการ 24 ครั้ง
- โครงการความรวมมือแหลงทุนภายนอก 1 โครงการ

          7,000,000 .-รองฯ วิจัย
-รองฯ พ้ืนท่ี
-สวพ.
-สถช.

โครงการพัฒนากลไกการ
บริการวิชาการ

- พัฒนาฐานขอมูลบริการวิชาการ
- กิจกรรมยกยองและใหรางวัลนักบริการวิชาการ
- จัดทําวารสารบริการวิชาการ
- พัฒนาดานความรวมมือบริการวิชาการ9มทร.

          1,242,692 .-รองฯ วิจัย
-รองฯ พ้ืนท่ี
-คณบดี
-สถช.

โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต
ของหมูบานชุมชนแบบมีสวน
รวม

ดําเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมูบาน
ชุมชนแบบมีสวนรวม และจัดประชุมนําเสนอผลงาน
จํานวน 12 โครงการ

          3,600,000 .-รองฯ วิจัย
-รองฯ พ้ืนท่ี
-คณบดี
-สถช.

โครงการศูนยเรียนรูโรงงาน
ตนแบบ

พัฒนาผลิตภัณฑ พัฒนาการบริหารจัดการ จัดตั้ง ผลิต
 และถายทอด (โรงงาน และศูนยตนแบบ) เพ่ือพัฒนา
ผลิตภัณฑมหาวิทยาลัย

          3,650,000 .-รองฯ วิจัย
-รองฯ พ้ืนท่ี
-คณบดี

สนองงานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริฯ
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โครงการสนับสนุนกิจกรรม
โครงการหลวงและโรงงาน
อาหารสําเร็จรูป

- มีสํานักงาน/แผนการดําเนินงานอยางเปนระบบ
และปรับปรุงระเบียบ/ประกาศท่ีเก่ียวของกับงาน
โครงการหลวง/โครงการพระราชดําริ
- มีผลการดําเนินงานตามเปาท่ีไดรับมอบหมายจาก
สํานักงบประมาณ

          1,500,000

โครงการสนับสนุนงาน
พระราชดําริ

- มีสํานักงาน/แผนการดําเนินงานอยางเปนระบบ
และปรับปรุงระเบียบ/ประกาศท่ีเก่ียวของกับงาน
โครงการหลวง/โครงการพระราชดําริ
- มีผลการดําเนินงานตามเปาท่ีไดรับมอบหมายจาก
สํานักงบประมาณ

          1,800,000

โครงการสนับสนุนงานศูนย
พัฒนาโครงการหลวง

- มีสํานักงาน/แผนการดําเนินงานอยางเปนระบบ
และปรับปรุงระเบียบ/ประกาศท่ีเก่ียวของกับงาน
โครงการหลวง/โครงการพระราชดําริ
- มีผลการดําเนินงานตามเปาท่ีไดรับมอบหมายจาก
สํานักงบประมาณ

          2,400,000

โครงการสรางเครือขาย9ราช
มงคล

- มีระบบการเชื่อมโยง 9 มทร.
- มีกิจกรรมรวม 9 มทร.ดานโครงการหลวง/โครงการ
พระราชดําริ

            600,000

.-รองฯ วิจัย
-รองฯ พ้ืนท่ี
-คณบดี
-สถช. (ศปร.)

สนองงานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ
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กลยุทธ โครงการ คาเปาหมาย  ผลรวม ผูรับผิดชอบ

9.ยกระดับมหาวิทยาลัย
สูสากล  ผลรวม

         6,032,000

โครงการความรวมมือกับ
ตางประเทศ

เกิดกิจกรรมความรวมมือทุกมิติกับมหาวิทยาลัยภาคี
อยางนอย 8 แหง

          5,032,000 .-รองฯ พ้ืนท่ี
-คณบดี
-สํานักงานอธิการบดี
-วิเทศสัมพันธ

โครงการพัฒนามาตรฐาน
มหาวิทยาลัย เพ่ือเทียบเคียง
กับมหาวิทยาลัยระดับชาติ 
และนานาชาติ ในกลุม S & T

- การวิจัยเชิงปฏิบัติการศึกษาระบบมาตรฐาน 
แนวทางในการเทียบเคียง และบรรจุมหาวิทยาลัยเขา
การประเมิน (Ranking)งานวิจัย 1 เรื่อง
- แผนแมบทการพัฒนามหาวิทยาลัยสูสากล ทุกมิติ
การประเมิน

          1,000,000 .-รองฯ บห
-รองฯ วิชาการ
-รองฯ พ้ืนท่ี
-คณบดี

         6,800,000

โครงการพัฒนาเครื่อง
คอมพิวเตอรสําหรับจัด
การศึกษาภาพรวมมหาวิทยาลัย

พัฒนาเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับจัดการศึกษา
ภาพรวมมหาวิทยาลัยท่ีสามารถตอบสนองตอ
อัตราสวนความตองการของหลักสูตร

          3,000,000 .-รองฯ พ้ืนท่ี
-สวท

โครงการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการระบบงานภายใน
มหาวิทยาลัยดวยเทคโนโลยี
สารสนเทศ

พัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศดานการติดตามการ
เบิกจายงบประมาณ ผลการดําเนินงาน การบริหาร
จัดการบุคลากร และภาระงาน และการประกัน
คุณภาพการศึกษา แบบ Real time

          3,800,000 .-รองฯ พ้ืนท่ี
-สวท

ยกระดับมหาวิทยาลัยสู
สากล

10.Cockpit ; พัฒนาการใชขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ ผลรวม

Cockpit ; พัฒนาการใช
ขอมูลสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารจัดการ
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กลยุทธ โครงการ คาเปาหมาย  ผลรวม ผูรับผิดชอบ

         5,000,000

โครงการติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงาน

ติดตามผลการเบิกจายงบประมาณ ผลการดําเนินงาน
ตาง ๆ และประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม 
และรายเดือน รายไตรมาส รายป

            200,000 .-รองฯ บห
-กนผ.

โครงการพัฒนาการบริหาร
จัดการโครงสรางการบริหารงาน
 และกรอบอัตรากําลัง

พัฒนาโครงสรางบริหารงาน การบริหารจัดการ และ
กรอบอัตรากําลังของมหาวิทยาลัย โดยมีแผน
อัตรากําลังมหาวิทยาลัย ระยะเวลา 4 ป (2559 - 
2562)

            500,000 .-รองฯ บห
-รองฯ พ้ืนท่ี
-คณบดี
-กบบ
-สํานักงานอธิการบดี

การพัฒนาวัฒนธรรม
องคกร

.-รองฯ บห
-รองฯ พ้ืนท่ี
-คณบดี
-สํานักงานอธิการบดี

โครงการการพัฒนาวัฒนธรรม
องคกร

จัดกิจกรรมเชิงพัฒนาดานศิลปวัฒนธรรม
- สรางภาพลักษณและวัฒนธรรมองคกรท่ีดี
- สรางบุษบก พระมหาพิชัยมงกุฎ
- ซอม บูรณะวัตถุในวัดลานนา
- งานคลังหรือศูนยวัฒนธรรมสลาลานนา
- งานเครื่องเขิน
- สรางศูนยวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย
- รางวัลคนดีศรีลานนาดานวัฒนธรรม
- วางระบบกลไกดานศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย
- หลักสูตรนักบริหารและผูปฏิบัติงานดานวัฒนธรรม
ลุมน้ําโขง

          1,500,000

11.การพัฒนาวัฒนธรรมองคกร ผลรวม
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กลยุทธ โครงการ คาเปาหมาย  ผลรวม ผูรับผิดชอบ

โครงการพัฒนาการสื่อสาร
ภายใน และภายนอกองคกร

- การสื่อสารภายในองคกร/บานหลังท่ีสอง/
เปลี่ยนแปลง/ทาทาย/สรางโอกาส ยกระดับคุณภาพ
การศึกษา (ปแหงคุณภาพการศึกษา)
- การสื่อสารภายนอกองคกร/ภาพลักษณองคกร 
ศักยภาพองคกรดาน (วิชาการ วิจัย บริการ 
ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม)
- ประชาสัมพันธรวมกับระดับนานาชาติ
- แยกกลุมเปาหมายในการสื่อสารองคกร
- หลักสูตรนักบริหารและผูปฏิบัติงานดานสื่อสาร
องคกร

          1,500,000 .-รองฯ บห
-รองฯ พ้ืนท่ี
-คณบดี
-ปชส.

โครงการสงเสริมการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน

สรางจิตสํานึก การทํางานแบบมีสวนรวม ของ
บุคลากร และ หนวยงาน ใหเล็งเห็นความสําคัญการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพใหเขาสูการทํางานประจํา ตั้งเปาหมาย
คะแนนประเมินมหาวิทยาลัยไมต่ํากวา 4.31 จาก
คะแนนเต็ม 5.00

            300,000 .-รองฯ พ้ืนท่ี
-คณบดี
-สํานักประกันคุณภาพ

โครงการสงเสริมคุณภาพชีวิต
ของบุคลากรในมหาวิทยาลัย

สงเสริมขวัญและกําลังใจใหแกบุคลากร และนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัย

          1,000,000 .-รองฯ บห
-รองฯ พ้ืนท่ี
-คณบดี

สรุปแผนตามกลยุทธ                                 815,063,792
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สรุปงบประมาณ พ.ศ. 2558

ตามแหล่งงบประมาณ
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ประเภทรายจ่าย งบประมาณทีไ่ด้รับจาก
ส านักงบประมาณ

ต้ังจ่าย คงเหลือ

1. งบบุคลากร 425,835,100 422,893,400        2,941,700     
1.1  เงินเดือน 378,564,900 375,881,600          2,683,300         
1.2  ค่าจ้างประจ า 28,203,500 29,469,500            1,266,000 -       
1.3  ค่าจ้างชั่วคราว 19,066,700 17,542,300            1,524,400         
2. งบด าเนินงาน 180,291,600 180,291,600        
2.1 ค่าตอบแทน 38,284,200             38,284,200 -                   
2.2 ค่าใช้สอย 17,579,900             17,579,900 -                   
2.3 ค่าวัสดุ 97,483,400             97,483,400 -                   
  2.4 ค่าสาธารณูปโภค 26,944,100 26,944,100            -                   
3. งบลงทุน 521,071,900             521,072,600        
3.1  ค่าครุภัณฑ์ 260,045,700                         260,045,700 -                   
3.2  ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง 235,042,000                         235,042,000 -                   
3.3. กระตุ้นเศรษฐกิจ 25,984,900                             25,984,900 -                   
4. งบเงินอุดหนุน 348,552,900 331,319,904        17,232,996    
4.1  เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศ
4.2  เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท-เอก ในและต่างประเทศ 26,000,000             26,000,000 -                   

4.3  งบเงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยี 15,755,300             15,755,300 -                   

4.4  งบเงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพือ่สร้างองค์ความรู้ 12,000,000             12,000,000 -                   

สรุปงบประมาณแผ่นดิน ที่ได้รับจดัสรรจากส านักงบประมาณ ประจ าปี 2558

 1
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ประเภทรายจ่าย งบประมาณทีไ่ด้รับจาก
ส านักงบประมาณ

ต้ังจ่าย คงเหลือ

4.5  งบเงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ 12,000,000             12,000,000 -                   

4.6 อัตราพนักงานมหาวิทยาลัยเดิม 282,797,600           265,564,604 17,232,996       
4.7  อัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ตามมติ ครม.
5. งบรายจ่ายอ่ืน 136,843,300 136,843,300        
5.1  ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม 2,500,000 2,500,000             -                   
5.2  ค่าใช้จ่ายพัฒนาการจัดการศึกษา 43,215,100             43,215,100 -                   
5.3  โครงการสนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิโครงการหลวงและโรงงานแปรรูป 2,000,000 2,000,000             -                   
5.4  โครงการปฏิบัติการซ่อมบ ารุงและการวางแผนการซ่อมบ ารุงเคล่ือนทีโ่ครงการหลวง 2,000,000 2,000,000             -                   
5.5  โครงการตามพระราชด าริ 2,000,000 2,000,000             -                   
5.6  โครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 5,000,000              5,000,000 -                   
5.7  โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

73,128,200 73,128,200            -                   

5.8 โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะสัตวแพทย์ศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาวิทยาเขตน่าน   เพือ่พัฒนาการผลิตบัณฑิตสาขาสัตวแพทย์
ศาสตร์และถ่ายทอดเทคโนโลยี การผลิตปศุสัตว์ ณ จังหวัดน่าน

5,000,000 5,000,000             -                   

5.9  โครงการถ่ายทอดผลงานวิจัยสู่ภาคประชาชนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2,000,000 2,000,000             -                   
5.10 ค่าการจัดการพลังงานร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค -
6. โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 8,532,000 8,532,000           -                 

รวมงบประมาณทั้งสิน้ 1,621,126,800 1,600,952,804 20,174,696    
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ประเภทรายได้/งาน  ประมาณการรายได้  ประมาณการรายจ่าย คงเหลือ

1. รวมเงินรายได้ภาคปกติ           373,819,050         293,590,415          80,228,635
ค่าลงทะเบียนภาคปกติ            303,411,040          264,359,645           39,051,395
ค่าไฟฟ้า           33,055,900
ค่าสาธารณูปโภคอื่น (ค่าน ้า , ค่าโทรศัพท์ , ค่าไปรษณีย์)             5,000,000
ค่าใช้จ่ายรักษาสภาพ Service             3,000,000
ลูกจ้างชั่วคราว          159,037,040
ผู้บริหารทีเ่กษียณอายุราชการช้านาญการ             9,960,000
เงินประจ้าต้าแหน่งผู้บริหารมีวาระ           12,354,000
เงินประจ้าต้าแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ             2,457,600
ค่าท้างานนอกเวลา             1,576,020
ลูกจ้างชั่วคราว(ประกันสังคม)             7,752,585
จ้างเหมาท้าความสะอาด           18,711,000
จ้างเหมารักษาความปลอดภัย             9,455,500
โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ             1,000,000
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากรในมหาวิทยาลัย             1,000,000
กิจกรรมปกติ              53,327,010           29,230,770           24,096,240
แผนงานด้านกิจการนักศึกษา           27,323,670
โครงการส่งเสริมกิจกรรม ประสบการณ์พิเศษให้นักศึกษาทีม่ีศักยภาพสูง             1,907,100
2. รวมเงินรายได้ภาคสมทบ            172,916,000          70,852,393         102,063,607
ค่าลงทะเบียนภาคสมทบ            157,031,420           61,042,713           95,988,707
ค่าสอนเกินภาระ             7,488,000
ค่าสอนภาคสมทบ           23,554,713

สรุปประมาณการรายได้/รายจ่าย ปีงบประมาณ 2558
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ประเภทรายได้/งาน  ประมาณการรายได้  ประมาณการรายจ่าย คงเหลือ
โครงการ  Rmutl Sport Club และ Student Access Center ต้นแบบ             1,000,000
โครงการปรับปรุงบ้านรับรองและอาคารโรงแรมกลาง             4,000,000
โครงการปรับปรุงอาคารเรียนรวมศิลปศาสตร์กลาง           22,000,000
โครงการพัฒนาห้องเรียน International standard             3,000,000
กิจกรรมสมทบ              13,334,580             9,809,680             3,524,900
แผนงานด้านกิจการนักศึกษา             6,332,480
โครงการพัฒนาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส้าหรับสอนส่วนกลาง             3,000,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรม ประสบการณ์พิเศษให้นักศึกษาทีม่ีศักยภาพสูง               477,200
3. งานฟาร์ม              10,469,118             5,234,559             5,234,559
4. งานหอพัก              10,736,200             5,368,000             5,368,200
5. รวมเงินปรับพ้ืน              16,860,000            1,828,200           15,031,800
โครงการเตรียมความพร้อมพื นฐานวิชาการ GEN ED และวิชาชีพพื นฐาน             1,828,200
รวมทั้งหมด           584,800,368         376,873,567     207,926,801
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