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2. งบรายจ่ายอ่ืน งบประมาณ Project Manager วัตถุประสงค์โครงการ
2.1  ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและสร้างมูลค่าศิลปวัฒนธรรมล้านนา 2,500,000 ศูนย์วัฒนธรรม 1. เพ่ือรวบรวมองค์ความรู้ เครือข่าย ศิลปะและวัฒนธรรมในภูมิภาค

2. เพ่ือศึกษา ค้นคว้า รวมถึงพัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม
3. เพ่ือรักษา บูรณะ ถ่ายทอด และสร้างมูลค่าศิลปะและวัฒนธรรมในภูมิภาค
4. เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษา บุคลากร และคณาจารย์ ได้สืบสานประเพณีและวัฒนธรรม
อันดีงามของไทย
5. เพ่ือบูรณาการงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน การวิจัย และ
กิจกรรมนักศึกษา
6. เพ่ือสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน

2.2  ค่าใช้จ่ายพัฒนาการจัดการศึกษา 20,000,000 1. เพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาวิชาชีพ ด้านสังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และผลิตครูวิชาชีพ ท้ังในระดับชาติและนานาชาติ โดยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิต
นักปฏิบัติ ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม พ่ึงพาตนเองได้ และเป็นท่ีพ่ึงทางวิชาการให้กับสังคม
 และท้องถ่ิน
2. เพ่ือพัฒนาการศึกษา วิจัย ท่ีเน้นการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม ในระดับชาติ
และนานาชาติ
3. เพ่ือพัฒนาการบริการวิชาการ มุ่งเน้นถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรม เพ่ือ
ยกระดับคุณภาพชีวิต ของสังคม ชุมชน  ท้องถ่ิน อย่างย่ังยืน
4. เพ่ือพัฒนาท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และส่ิงแวดล้อม เพ่ือธ ารงรักษาไว้ซ่ึง 
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา สร้างสมดุล ของสังคมกับส่ิงแวดล้อม
5. เพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือสร้างความเช่ือม่ันให้กับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียกับมหาวิทยาลัย น าไปสู่การพัฒนาอย่างม่ันคง และย่ังยืน
6. เพ่ือพัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการเพ่ือสร้างความม่ันคง ทางการเงิน และการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างรอบด้าน อย่างบูรณาการ บุคลากรมีภาวะความสุข 
รองรับด้วยระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ
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2. งบรายจ่ายอ่ืน งบประมาณ Project Manager วัตถุประสงค์โครงการ
2.3  ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิโครงการหลวงและ
โรงงานแปรรูป

2,000,000 โครงการหลวง 1. เพ่ือถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมท่ีสามารถขยายผลสูชุมชนใหเกิด
อาชีพ รายได และความย่ังยืน 
2. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพบุคลากรของมหาวิทยาลัยดานความเช่ียวชาญ และทักษะวิชาชีพ 
มีการบูรณาการองคความรูดานการเรียนการสอน งานวิจัยและงานบริการวิชาการ 
3. เพ่ือใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยเปนมืออาชีพท่ีมีความเช่ียวชาญ (Professional) 
และมีฐานความรูดานการท างานในพ้ืนท่ีและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม (Area and 
Technology Based) 
4. เพ่ือการใชงานเคร่ืองมือ อุปกรณ (3E for A) ใหเกิดประสิทธิภาพ 
5. เพ่ือใหเกิดงานวิจัยท่ีตอบโจทยในพ้ืนท่ี

2.4  ค่าใช้จ่ายโครงการตามพระราชด าริ 2,000,000 สถช. 1. เพ่ือสนองงานโครงการใต้ร่มพระบารมี  สนองงานโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริฯ ในศูนย์พัฒนาพันธ์ุพืชจักรพันธ์ุเพ็ญศิริ
2. เพ่ือสนองงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.)
3. เพ่ือสนองงานโครงการพัฒนาในพ้ืนท่ีโครงการพระราชด าริฯของมหาวิทยาลัย
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2. งบรายจ่ายอ่ืน งบประมาณ Project Manager วัตถุประสงค์โครงการ
2.5  ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 5,000,000 โครงการหลวง 1. เพ่ือเกิดงานวิจัย/พัฒนาและเทคโนโลยีตนทุนต่ าท่ีสามารถใชงานและขยายผลสู

เกษตรกรไดจริง
2. เพ่ือสรางกลุมบุคลากรท่ีมีคุณภาพในดานงานเกษตรและเทคโนโลยีบนพ้ืนท่ีสูง ใน
การสนับสนุนการด าเนินงานของ  สถานี/ศูนยพัฒนาโครงการหลวง ในอนาคต 
3. เพ่ือบูรณาการองคความรูดานการเรียนการสอน งานบริการวิชาการ และงานวิจัย 
ระหวางมหาวิทยาลัยฯ สถานี/ศูนยพัฒนาโครงการหลวง ชุมชนบนพ้ืนสูงและหนวย
งานภาคี อยางมีประสิทธิภาพ 
4. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพบุคลากรของมหาวิทยาลัยใหเกิดความเช่ียวชาญในดานทักษะ
วิชาชีพ ความสามารถเฉพาะทาง  และความเปนมืออาชีพ ในการท างานรวมกับชุมชน
และหนวยงานภาคี   
5. เพ่ือมุงสงเสริมและพัฒนาชีวิตความเปนอยูของชุมชนพ้ืนท่ีสูงเปนชุมชนตนแบบ โดย
เนนการประยุกตใชงานและถายทอดองคความรูจากงานวิจัยท่ีเหมาะสมกับสภาพ
สังคมและส่ิงแวดลอม

2.6 ค่าใช้จ่ายโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะสัตว
แพทย์ศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนาวิทยาเขตน่าน   เพ่ือพัฒนาการผลิตบัณฑิตสาขาสัตว
แพทย์ศาสตร์และถ่ายทอดเทคโนโลยี การผลิตปศุสัตว์ ณ จังหวัดน่าน

5,000,000 มทร.ล้านนา น่าน 1. สร้างความร่วมมือด้านการเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการ ทะนุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและงานวิชาการอ่ืน ๆ ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 น่าน และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. เป็นท่ีพ่ึงทางวิชาการ ระบบข้อมูล ความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีให้
ท้องถ่ิน  ตามนโยบายการพัฒนาของมหาวิทยาลัย “ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
และความม่ันคงทางอาหาร”  เพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืนและเศรษฐกิจสีเขียว แก่ชุมชน
 จังหวัด ประเทศ  และสู่เป้าหมายการเป็น  “มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพ่ือชุมชน”

2.7 ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 5,000,000 สวก.ล าปาง เพ่ือสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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2. งบรายจ่ายอ่ืน งบประมาณ Project Manager วัตถุประสงค์โครงการ
2.8 ค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ 9,000,000 สถช. 1. เพ่ือสนับสนุนโครงการบริการวิชาการ แบบมีส่วนร่วมตามความต้องการของสังคม 

ชุมชนโดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ นวัตกรรมใหม่ให้สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์ใน
ท้องถ่ิน                                                                                              
2. เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคม ชุมชน ให้สามารถสร้างอาชีพใหม่ พัฒนาอาชีพ
เดิม ให้เพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจในชุมชนให้มีรายได้เพ่ิม หรือเป็นการลดรายจ่ายและมี
รูปแบบการบริหารจัดการท่ีอย่างย่ังยืนและด าเนินการต่อเน่ือง ตลอดจนการเปิดโอกาส
ให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ของคนชุมชนในท้องถ่ิน                                            
3. เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถให้กับภาคอุตสาหกรรมและสถานประกอบการ ด้วยการ
น าผู้ประกอบการไปสู่ Economic value Impact และการสร้างรายได้เพ่ิมและ
สะท้อนการท างานบริการวิชาการท่ีเป็นเอกลักษณ์ "มหาวิทยาลัยเพ่ือชุมชน"            
4. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชการ ท่ีเน้นผลงานทางวิชาการสู่การใช้
ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงการสนับสนุนการด าเนินงานบริการวิชาการของ
มหาวิทยาลัยฯ กับหน่วยงานภาคีเครือข่ายภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ

2.9 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอุดมศึกษาพ่ีเล้ียง 6,000,000 คณะวิศวกรรมฯ 1. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนระดับมัธยมและอาชีวศึกษาให้มีทักษะวิชาชีพก่อน
เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
2. เพ่ือพัฒนาครูพ่ีเล้ียงในสถานศึกษาให้มีความรู้และสามารถประยุกต์ใช้ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน
3.  เพ่ือพัฒนาโรงเรียนต้นแบบเครือข่ายอุดมศึกษาพ่ีเล้ียงและตอบสนองความต้องการ
ในด้านก าลังคนของประเทศ
4. เพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนสายสามัญมีความสนใจและเข้าสู่การเรียนสายวิชาชีพมากข้ึน
ตอบสนองนโยบายการเพ่ิมสัดส่วนผู้เรียนด้านวิชาชีพ
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2. งบรายจ่ายอ่ืน งบประมาณ Project Manager วัตถุประสงค์โครงการ
2.10 โครงการเมืองนวัตกรรมเกษตรและอาหารล้านนา 9,000,000 คณะวิทยาศาสตร์ฯ 1. เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นนักจัดการนวัตกรรมด้านเกษตรและอาหาร และ

สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย กับหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 
(PPP) 
2. ผลิตผลงานวิจัยท่ีน าไปสู่การใช้ประโยชน์ และผลิตภัณฑ์นวัตกรรม ด้านเกษตรและ
อาหาร ท่ีตอบสนองความต้องการของ เกษตรกร ผู้ประกอบการ ชุมชนและสังคม
3. พัฒนาศักยภาพเกษตรกรและผู้ประกอบการให้เข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้ ด้วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีเหมาะสม ทันสมัย 
4. พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านเกษตรและอาหารเพ่ือรองรับ การให้บริการทาง
วิชาการ และสนับสนุนการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรม
5. พัฒนาระบบสารสนเทศเกษตรและอาหารให้มีความสมบูรณ์ กลุ่มเป้าหมายสามารถ
เข้าถึงได้ง่าย  สะดวก และมีประสิทธิภาพ
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2. งบรายจ่ายอ่ืน งบประมาณ Project Manager วัตถุประสงค์โครงการ
2.11 โครงการอุทยานเมืองอัจฉริยะ Smart city 8,116,900 สวส. 1. เพ่ือยกระดับการพัฒนาเกษตรกรรม 4 ด้าน ได้แก่  

   1.1. การลดต้นทุนในกระบวนการผลิต
   1.2. การเพ่ิมคุณภาพมาตรฐานการผลิตและมาตรฐานสินค้า
   1.3. การลดความเส่ียงในภาคเกษตร ซ่ึงเกิดจากการระบาดของศัตรูพืชและจากภัย
ธรรมชาติ
การจัดการและส่งผ่านความรู้ (Knowledge Management and Transfer) โดยน า
เทคโนโลยีสารสนเทศจากการวิจัยไปประยุกต์สู่การพัฒนาในทางปฏิบัติ และให้
ความส าคัญต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของเกษตรกร(โดยเฉพาะอย่างย่ิง ในด้านท่ี 
4 ด้วยการน าระบบเทคโนโลยีต่าง ๆ ท่ีหน่วยงานรัฐบาลได้พัฒนาข้ึนมาด าเนินการ
ถ่ายทอดให้กับเกษตรกรให้เป็นรูปธรรม เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ )
2. เพ่ือยกระดับการให้บริการประชาชนของหน่วยงานรัฐบาลของจังหวัดเชียงใหม่ 
และหรือ 6 จังหวัดภาคเหนือ
3. เพ่ือพัฒนาโปรเซส (Process Improvement) ในกระบวนการด าเนินการหรือการ
บริการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพดีย่ิงข้ึน  มีความเหมาะสมมากย่ิงข้ึน
4. เพ่ือเตรียมความพร้อมให้บุคลากรทุกกลุ่มมีความรู้และทักษะท่ีถูกต้องและเหมาะสม
ต่อการประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล ท้ังในการสร้างสินค้าการบริการ ด้านการบริหาร
จัดการ และรวมถึงด้านการตลาด
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2. งบรายจ่ายอ่ืน งบประมาณ Project Manager วัตถุประสงค์โครงการ
2.12 โครงการขยายผลการจัดการศึกษาแบบบูรณาการการเรียนรู้กับ
การท างาน (Work-integrated Learning)

9,000,000 วิทยาลัยฯ 1. เพ่ือขยายผลต้นแบบการจัดการศึกษาท่ี มทร.ล้านนา ได้พัฒนาร่วมกับ สวทน. ไปสู่
สถานศึกษาตัวป้อนและสถานประกอบการ ในรูปแบบการเรียนรู้ร่วมการท างาน ซ่ึงจะ
เป็น การสร้างเครือข่าย การพัฒนาหลักสูตร วิธีการเรียนรู้ ส าหรับนักศึกษาและ
บุคลากรทางการศึกษาของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
2. เพ่ือพัฒนารูปแบบ กลไกการบริหารจัดการ ระเบียบข้อบังคับเฉพาะของส านัก
วิชาการเรียนรู้ร่วมการท างาน (Work-integrated Learning Academy: WiLA) เพ่ือ
ความยืดหยุ่น คล่องตัวและตอบสนองความร่วมมือในการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพทุน
มนุษย์ของประเทศด้าน วทน. ระหว่างสถาบันการศึกษาและสถานประกอบการ
3. เพ่ือผลักดันนโยบายให้เกิดประกาศการจัดต้ังส านักวิชาการเรียนรู้ร่วมการท างาน 
(Work-integrated Learning Academy: WiLA) จัดท าข้อบังคับและระเบียบท่ี
เก่ียวข้องเพ่ือให้เป็นหน่วยงานในก ากับของมหาวิทยาลัย โดยมีรูปแบบโครงสร้างองค์กร
 วัฒนธรรม และการบริหารจัดการแบบเอกชน

2.13 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาบุคลากรและการจัดการศึกษาด้าน
อุตสาหกรรมการบินตามมาตรฐานสากล

20,500,000 คณะวิศวกรรมฯ 1. เพ่ือสร้างบัณฑิตพันธ์ุใหม่และก าลังคนท่ีมีสมรรถนะสูงส าหรับท างานใน
อุตสาหกรรมการบิน และเป็นกลไกส าคัญในการขับเคร่ือนเศรษฐกิจของประเทศ
 2. เพ่ือเตรียมความพร้อมในการพัฒนากัลังคนระดับช่างเทคนิคซ่อมบ ารุงอากาศยาน 
วิศวกรด้านอากาศยานและ ผู้ให้บริการและการบริหารสนามบิน แบบครบวงจร ตาม
กรอมสมรรถนะและมาตรฐานสากล
 3. เพ่ือปรับเปรียนรู้แบบการเรียนการสอนโดยการบูรณาการศาสตร์ ท่ีมุ้งเน้น
สมรรถนะการท างานตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตให้มีมาตรฐานสากล
 4. เพ่ือพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ประสบการณ์ร่วมกับสถานประกอบการหรือ
ภาคอุตสาหกรรมในการผลิตก าลังคน
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2.14 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาบุคลากรและศูนย์ทดสอบสมรรถนะ
มาตรฐานสากลรองรับอุตสาหกรรม 4.0 (Mechatronics & Robotic)

56,100,000 คณะวิศวกรรมฯ 1. เพ่ือสนับสนุนการผลิตบุคลากร ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมให้
มีความรู้ความสามารถรองรับอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ สู่ไทนแลนด์ 4.0
 ในอนาคต
 2. เพ่ือเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนท้ังในระดับช่างเทคนิค วิศวกร
นักปฏิบัติการรองรับอุตสาหกรรม 4.0 แบบครบวงจร ตามกรอมสมรรถนะและ
มาตรฐานสากล
3. เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและส่งผลให้เกิดความย่ังยืนของ
ภาคอุตสาหกรรม
4. เพ่ือพัฒนาศูนย์ฝึกอบรมและทดสอบสมรรถนะให้กับบุคลากรภาคอุตสาหกรรมตาม
มาตรฐานสากล
5. เพ่ือรองรับการเจริญการเติบโตของอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาคในอนาคต

2.15 โครงการฟ้ืนฟูป่าต้นน้ าแม่ตะมานและส่งเสริมการปลูกเกษตร
อินทรีย์บนพ้ืนท่ีราบสูง

4,137,000 อ.พิพัฒน์ หม่ืนแปง 1. ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน้ าแม่ตะมาน
2.ส่งเสริมให้ชาวบ้านในเขตพ้ืนท่ีต าบลอินทขิลและต าบลช้างก๊ึดท าการเกษตรอินทรีย์
3. แนะน าการปลูกพืชเกษตรกรท่ีมีมูลค่าสูงกว่าการข้าวโพดส าหรับสัตว์และการปลูก
กะหล่ า เช่น กาแฟ อโวคาโด
4. แนะน าการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพ่ือเป็นการสร้างอาชีพใหม่และเพ่ิมมูลค่า
ของผลิตภัณฑ์


