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กองบริหารทรัพยากรเชียงราย 



ข 

ค าน า 

          ตามบทบัญญัติของพระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมือง

ที่ดีพ.ศ.2546 มาตรา 9 ก าหนดให้ (1) ก่อนจะด าเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้อง

จัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้ล่วงหน้า (2) การก าหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ  

ตามข้อ  (1 )  ต้องมีรายละเอียดขั ้นตอน ระยะเวลาและงบประมาณที ่จะต้อง ใช้ในการ

ด า เนินงานของแต่ละขั ้นตอนเป้าหมายของภารกิจ  ผลสัมฤทธิ ์ของภารกิจและ ตัวชี ้ว ัด

ความสามารถของภารกิจ  และพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ .2562  

ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว  เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้แล้ว

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 และได้ระบุการจัดสรร งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ .ศ . 2562 ให้แก่มหาวิยาลัย   

มหาวิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ได้เสนอกรอบแผนงานและงบประมาณ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของมหาวิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ต่ อคณะบุคคล

ปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  และที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ

กรอบแผนงานและงบประมาณเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในการประชุมคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลล้านนาครั้ งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561  โดยงานยุทธศาสตร์

และแผน กองบริหารทรัพยากรเชียงราย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 

ด าเนินการปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2562 ตามที่ได้รับการจัดสรร 

ทั้งนี้ สาระสาคัญของแผนปฏิบัติราชการฯ แบ่งเป็น 4 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 บทน า 

น าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับกรอบแนวคิดเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนปฏิบัติราชการฯ 

ส่วนที่ 2 สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการฯ ได้แก่ ประวัติ แนวคิดการจัดตั้ง ปรัชญาการ

จ ัด ก า ร ศ ึก ษ า  ว ิส ัย ท ัศ น ์ พ ัน ธ ก ิจ  อ ัต ต ล ัก ษ ณ ์ เ ป ้า ห ม า ย  ย ุท ธ ศ า ส ต ร ์  ต ัว ชี ้ว ัด 

ตามเป้าประสงค์และค่าเป้าหมาย ส่วนที่ 3 รายละเอียดของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี

งบประมาณพ .ศ. 2562  และส่วนที ่ 4 การน าแผนปฏิบ ัต ิร าชการประจ า ปีงบประมาณ 

 พ .ศ . 2562 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงรายสู่การปฏิบัติ 

 

 

                                                                 งานยุทธศาสตร์และแผน 
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ส่วนที่ 1  

บทน ำ 
1. ควำมเป็นมำ 

ตามบทบัญญัติของพระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี  

พ.ศ.2546 มาตรา 9 ก าหนดให้ (1) ก่อนจะด าเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดท า

แผนปฏิบัติราชการไว้ล่วงหน้า (2) การก าหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการตามข้อ (1) ต้องมี

รายละเอียดขั้นตอน ระยะเวลาและงบประมาณที่จะต้องใช้ในการด าเนินงานของแต่ละขั้นตอน

เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจและตัวชี้วัดความสามารถของภารกิจ และพระราชบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว  เมื่อวันที่ 17 กันยายน 

2561 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 และได้ระบุการจัดสรร งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ . 2562 ให้แก่มหาวิยาลัย   

มหาวิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้เสนอกรอบแผนงานและงบประมาณประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของมหาวิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ต่อคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทน

สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และที่ประชุมมีมติ  เห็นชอบกรอบแผนงาน  

และงบประมาณเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ล้านนา ในการประชุมคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  

ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 ให้แก่  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 

ในวงเงินงบประมาณแผ่นดิน จ านวน 89,780,102 ล้านบาท งบประมาณผลประโยชน์ จ านวน

20,822,981 ล้านบาท  รวมทั้งสิ้น 110,603,083 ล้านบาท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

เชียงราย จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามที่ได้รับการจัดสรร 

ให้สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายยุทธศาสตร์และแผนที่มีความ

เกี่ยวข้องต่อไป  

 

2. วัตถุประสงค์ของแผน 
2.1 เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางและเป้าหมายการด าเนินงานภาพรวมของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และใช้เป็นกรอบทิศทางหรือ 
แนวทางการด าเนินงานในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัด ซึ่งเป็นไปในทิศทาง
เดียวกันและเกิดเอกภาพเชิงนโยบายของการปฏิบัติงาน 
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2.2 เพ่ือให้หน่วยงานในสังกัดสามารถน าไปเป็นกรอบในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 
ระดับ กอง คณะ และพิจารณาก าหนดตัวชี้วัดในระดับโครงการ/กิจกรรมให้มีความสอดคล้องต่อไป 

2.3 เพ่ือให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย น าไปใช้เป็นเครื่องมือ
ในการบริหารงาน และก ากับ ติดตาม ประเมินผลความก้าวหน้าหรือความส าเร็จของการด าเนินงาน
และบริหารจัดการให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

3. กรอบแนวคิดกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร 
1. นโยบำยรัฐบำลที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล

ล้ำนนำ เชียงรำย 
1.1 นโยบำยรัฐบำลหลักด้ำนกำรศึกษำได้แก่ 

นโยบายที่ 4 การศึกษาและเรียนรู้การทะนุบารุงศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม 
4.1จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ 
4.2 ในระยะเฉพาะหน้าจะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา 
4.3 ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน

ทั่วไปมีโอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและท่ัวถึง 
4.4 พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
4.5 ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน 
4.6 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นคน 
4.7 ท านุบารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืนๆ สนับสนุนให้องค์กรทาง

ศาสนามีบทบาทสาคัญในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างสันติสุข
และความปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน 

4.8 อนุรักษ ์ฟ้ืนฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถ่ินภูมิปัญญา
ท้องถิ่น รวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย 

4.9 สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศวัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้าน 
และวัฒนธรรมสากล 

4.10 ปลูกฝังค่านิยมและจิตสานึกที่ดี 
 

1.2 นโยบำยรัฐบำลที่เกี่ยวข้องด้ำนกำรศึกษำ ได้แก่ 
นโยบายที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
นโยบายที่ 2 การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 
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2.1 การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน  ประเด็น
แรงงานต่างด้าว ยาเสพติด 

2.2 เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
นโยบายที่ 3 การลดความเหลื่อมลาของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 

3.1 ในระยะเฉพาะหน้าจะเร่งสร้างโอกาสอาชีพและการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่เข้าสู่
ตลาดแรงงาน รวมทั้งสตรี ผู้ด้อยโอกาสและแรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพ
แรงงาน 

3.2 ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 
3.6 จัดระเบียบสังคม 

นโยบาย 5 การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข 
5.2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
5.7 พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข 

นโยบายที่ 6 การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
6.6 ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย 
6.8 แก้ปัญหาน้าท่วมในฤดูฝนทั้งที่ท่วมเป็นบริเวณกว้างและท่วมเฉพาะพ้ืนที่และ

ปัญหาขาดแคลนน้าในบางพ้ืนที่และบางฤดูกาล 
6.9 ปฏิรูปโครงสร้างราคาเชื้อเพลิงประเภทต่างๆ ให้สอดคล้องกับต้นทุนและให้มีภาษี

ที่เหมาะสมระหว่างน้ามันต่างชนิดและผู้ใช้ต่างประเภท 
6.17 เพ่ิมขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

ให้เข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
6.18 ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อน

ได้อย่างจริงจัง 
นโยบายที่ 7 การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 

7.4 เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาค 
และภูมิภาคอาเซียน 

7.5 ต่อเชื่อมเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์จากฐานการผลิตในชุมชน 
สู่แหล่งแปรรูปเพื่อเพ่ิมมูลค่าทั้งภายในประเทศและเชื่อมโยงกับอาเซียน 

7.6 พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
นโยบายที่ 8 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการวิจัย 

และพัฒนาและนวัตกรรม 
8.2 เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม 
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8.3 ผลักดันงานวิจัยและพัฒนาไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
นโยบายที่ 9 การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์

กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
9.1 ในระยะเฉพาะหน้าเร่งปกป้องและฟ้ืนฟูพ้ืนที่อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า

โดยให้ความสาคัญในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ 
9.4 บริหารจัดการทรัพยากรน้าของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติทั้งเชิงปริมาณ

และคุณภาพ 
9.5 เร่งรัดการควบคุมมลพิษท้ังทางอากาศ ขยะ และน้าเสีย 

นโยบายที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปราม 
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

10.5 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสานึก
ในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการ 
 

2. ยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) 6 ด้าน ได้แก่ 
2.1 ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
2.2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
2.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
2.4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม 
2.5 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
2.6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 

3. ประเด็นแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  37 ประเด็น ซึ่งเป็นประเด็นตามที่
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติรับทราบและเห็นชอบ ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 
ได้แก่ 

3.1 ด้านความมั่นคงประกอบด้วย 
3.1.1 การรักษาความสงบภายในประเทศ 
3.1.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
3.1.3 การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความ

มั่นคงของชาติ 
3.1.4 การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ  รวมถึง

องค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ 
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3.1.5 การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 
3.2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

3.2.1. การเกษตรสร้างมูลค่า 
3.2.2 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
3.2.3 สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 
3.2.4 โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
3.2.5 พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 

3.3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
3.3.1 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
3.3.2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
3.3.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
3.3.4 การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
3.3.5 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
3.3.6 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร

มนุษย ์
3.3.7 การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ 

3.4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
3.4.1 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก 
3.4.2 การปฏิรูประบบภาษีและการคุ้มครองผู้บริโภค 
3.4.3 การสร้างหลักประกันสังคม (รวมประเด็นแรงงาน การศึกษา และสาธารณสุข) 
3.4.4 เรื่องกระบวนการยุติธรรม 
3.4.5 การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี 
3.4.6 การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
3.4.7 การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาการพ่ึงพาตนและ

จัดการตนเอง 
3.5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

3.5.1 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
3.5.2 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
3.5.3 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมท่ีเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
3.5.4 พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความ

เป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
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3.5.5 พัฒนาความม่ันคงด้านพลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
3.5.6 ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ 

3.6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
3.6.1. การพัฒนาระบบบริการประชาชน 
3.6.2. การปรับสมดุลภาครัฐ 
3.6.3. การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
3.6.4. การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
3.6.5. การต่อต้านทุจริตประพฤติมิชอบ 
3.6.6. การแก้ไขกฎหมาย 
3.6.7. การปรับปรุงกระบวนการยุติธรรม 
 

4. แผนกำรปฏิรูปประเทศ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  หมวด 16 การปฏิรูป
ประเทศ ก าหนดให้ด าเนินการปฏิรูปประเทศอย่างน้อยในด้านต่างๆ  ให้เกิดผลตามที่ก าหนด 
ในกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ  ซึ่งวิธีการจัดท าแผนต้องให้
ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม  ต้องมีการวัดผลการด าเนินการ  และระยะเวลา
ด าเนินการปฏิรูปประเทศทุกด้าน ซึ่งต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด าเนิน 
การปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 มีผลใช้บังคับ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 โดยก าหนดให้มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ เพ่ือรับผิดชอบจัดท าแผนการปฏิรูปประเทศแต่ละด้าน 
เพ่ือก าหนดกลไก วิธีการ และขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศในด้านต่างๆ และเมื่อได้รับความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี และรายงานต่อรัฐสภาเพ่ือทราบแล้ว ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
และใช้บังคับได้ต่อไป 

บัดนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ ได้ด าเนินการจัดท าร่างแผนการปฏิรูป
ประเทศเรียบร้อยและได้ เสนอคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติพิจารณาความสอดคล้องกับ 
ยุทธศาสตร์ชาติ โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 เห็นชอบร่างแผนการปฏิรูป
ประเทศตามที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศเสนอ และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ได้ประชุมรับทราบแผนการปฏิรูปประเทศเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 ทั้งนี ้เพ่ือให้เป็นไปตามท่ีก าหนด
ในมาตรา 6 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 
จึงให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2561 ประกอบด้วย 
11 ด้าน ได้แก่ 

1) ด้านการเมือง 
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2) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
3) ด้านกฎหมาย 
4) ด้านกระบวนการยุติธรรม 
5) ด้านเศรษฐกิจ 
6) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
7) ด้านสาธารณสุข 
8) ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 
9) ด้านสังคม 
10) ด้านพลังงาน 
11) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 
5. บริบทและกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์แวดล้อม 

การเปลี่ยนแปลงที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา เชียงราย การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาในระยะแผนยุทธศาสตร์ 
ปี พ .ศ . 2561-2565 เป็น ระยะเวลาที่คาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลของสังคม ทั้งระดับโลกและ 
ในประเทศ รวมทั้งปัจจัยภายในมหาวิทยาลัยฯ ที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย  
ซึ่งจ าเป็นต้องมีการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ต่างๆ ทั้งการประเมินศักยภาพของ มหาวิทยาลัย 
เพ่ือเตรียมความพร้อมและจัดท าแผนที่สอดรับกับการเปลี่ยนแปลง ต่าง ๆ เช่น 

5.1 กำรเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
การเปลี่ยนแปลงตามบริบทของโลกที่มีลักษณะขยายตัวทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบริการ 

ประกอบกับสภาพแวดล้อมทางการเมืองในระดับโลกได้ลดความตึงเครียด และการเปิดประตูประเทศ  
ให้หันมาแข่งขันทางการค้า เศรษฐกิจ และการลงทุน พร้อมกันนั้นได้สร้างสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ
ของโลกแบบใหม่    ในศตวรรษที่ 21 นี้ประชากรถือว่าเป็นทรัพยากรที่ส าคัญที่สุดในการแข่งขันใน
โลกธุรกรรมสมัยใหม่  ทั้งนี้เพราะโลกสมัยใหม่ได้เปลี่ยนฐานการผลิตจากทรัพยากรทางธรรมชาติไป
เป็นประชากรแทน ประชากรในฐานะเป็นฐานการผลิตเพราะจะต้องใช้เทคโนโลยีและวิทยาการใหม่ๆ
บรรดาที่มีอยู่ในปัจจุบันกาล เพ่ือจัดการให้เกิดให้เกิดมูลค่าสูงสุด ดังนั้นสิ่งแรกที่ควรรีบเร่งคือจะต้อง
พัฒนาคนรุ่นใหม่ให้มีศักยภาพอันเป็นสากล  และเป็นคนดีในฐานะเป็นทุนทางสังคมพ่ือยกระดับ
ประเทศให้อยู่ในระดับสากล 

5.2 กำรเกิดประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน  
การปรับตัวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียที่จะเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2558 จะทวี

ความส าคัญเพ่ิมขึ้น ท าให้เกิดการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีของเงินทุน สินค้า บริการ และคนภายในกลุ่ม
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ประเทศต่างๆ รวมทั้งการรวมกันเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)   10 ประเทศ 
ของ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งจะมีการรวมกลุ่มเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ท าให้เกิดการ
รวมกันเป็นตลาดเดียว การเคลื่อนย้ายแรงงาน ความรู้ การลงทุนและอ่ืนๆ นอกจากนี้การเติบโต
ทางด้านเศรษฐกิจใหม่ของกลุ่มประเทศ  จีน และอินเดีย ที่คาดว่าจะเป็นตัวจักรส าคัญในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก ตลอดจนการเขาสู่สังคมและเศรษฐกิจฐานความรู้ ที่ท าให้ประเทศในกลุ่ม
อาเซียน อาเซียนบวกสาม และอาเซียนบวกหก ได้ตระหนักถึงความส าคัญของบุคลากรระดับสูง  
และแรงงานมีฝีมือ การลงทุน และความรู้ ได้อย่างเสรี ซึ่งประเทศไทยได้ลงนามข้อตกลงยอมรับร่วม
คุณสมบัตินักวิชาชีพจ านวน 7 สาขา คือ แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล นักบัญชี วิศวกร สถาปนิก 
ช่างส ารวจ ดังนั้น ประเทศไทยจึงต้องเตรียม ความพร้อมในหลายด้าน อาทิ การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ ทั้งทางด้านการศึกษา ด้านภาษา ทักษะฝีมือแรงงาน รวมถึง การพัฒนากลไกต่างๆ  การบริหาร
จัดการการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอย่างยั่งยืนในระดับ ภูมิภาค รวมถึง
มาตรการรองรับผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศและคนไทย ทั้ งในเชิงสุขภาพและความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

5.3 กำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงประชำกร  
 ประเทศที่พัฒนาแล้วหลายประเทศก าลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ในขณะเดียวกันประเทศก าลัง
พัฒนา อาทิ เกาหลี สิงค์โปร จีน อินโดนีเซีย บรูไน ไทย และเวียดนาม ได้ก้าวเข้าสู่การเป็นสังคม
ผู้สูงอายุ แล้วในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ซึ่งท าให้เกิดผลกระทบหลายประการ อาทิ การยายถิ่นของแรงงาน
ข้ามชาติทั้งแรงงานที่มีฝีมือ และไร้ฝีมือเพ่ือทดแทนก าลังแรงงานในประเทศที่เป็นสังคมผู้สูงอายุ 
การเกิดความหลากหลายทางวัฒนธรรม ขณะเดียวกันโครงสร้างการผลิตเปลี่ยนจากการใช้แรงงานมา
เป็นการใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยีมากขึ้นท าให้การพัฒนาคนมุ่งสร้างให้มีความรู้มีศักยภาพ ทักษะ
และความช านาญ ควบคู่กับการพัฒนาเทคโนโลยีทดแทนก าลังแรงงานที่ขาดแคลน ประเทศที่เข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุจะมีรายจ่ายด้านสุขภาพเพ่ิมขึ้นท าให้งบประมาณส าหรับการลงทุนพัฒนาด้าน อ่ืนๆ 
ลดลง ปัจจัยดังกล่าวจะเป็นทั้งโอกาสและอุปสรรคต่อประเทศไทย โดยด้านหนึ่งประเทศไทยจะมี
โอกาสในการขยายตลาดสินค้าและบริการด้านการแพทย์และสุขภาพ แต่ในขณะเดียวกันประเทศไทย
เองก็ต้องปรับตัวเตรียมความ พร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสวัสดิการสังคมในการรองรับการ
เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ รวมทั้งยังต้องเตรียมรับมือ กับปัญหาจ านวนแรงงานที่จะขยายตัวช้าลงและมี
จ านวนลดลงในอนาคต ซึ่งอาจจะเป็นอุปสรรคต่อการขยายตัวทาง เศรษฐกิจในระยะยาว 

5.4 ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยี 

 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีวัสดุ
และนาโนเทคโนโลยี มีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งตอบสนอง  
การด ารงชีวิต ของประชาชนมากยิ่งขึ้น  การส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การพัฒนาพลังงานและวัสดุ



 

 

9 | P a g e  
 

จากพืช การทดแทน แรงงานด้วยเครื่องจักร การพัฒนาสุขภาพและศักยภาพในการทางานของ
ผู้สูงอายุ  ขณะเดียวกันก็เป็นภัยคุกคาม ต่อความมั่นคงของประเทศ เช่น การจารกรรมข้อมูลธุรกิจ
หรือข้อมูลส่วนบุคคล การใช้สื่อในทางที่ผิด การเกิดช่องว่างในการเข้าถึงเทคโนโลยีที่ไม่เท่าเทียมกัน
ของคนในสังคมท าให้เกิดความเหลื่อมล้ าในการพัฒนา และการแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมอย่าง
หลากหลายผ่านเทคโนโลยี  ดังนั้นประเทศไทยจ าเป็นต้องมีการบริหารจัดการองค์ความรู้  
(Knowledge Management)  อย่าง เป็นระบบทั้ งการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนประยุกต์ ใช้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เพ่ือสร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์และบริการ และบริหาร
จัดการทรัพย์สินทางปัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ 

5.5 ควำมส ำคัญของประชำกรในสังคมเศรษฐกิจสมัยใหม่ 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นับว่าเป็นเรื่องที่ส าคัญยิ่งอันเนื่องจากปัญหาก าลังคนโดยเฉพาะ

การขาดแคลนก าลังคนที่มีฝีมือระดับกลางและระดับสูงเพ่ือการพัฒนาอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  ปัจจัยทรัพยากรมนุษย์จึงกลายเป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่งในยุคโลกาภิวัตน์แห่งการ
แข่งขันทั้งนี้เพราะขีดความสามารถของมนุษย์ยุคใหม่คือ  ทรัพยากรความรู้  ที่มิใช่เป็นเพียงแต่ความรู้
เพ่ือความรู้เท่านั้นแต่ยังต้องเป็นความรู้ในเชิงประยุกต์ที่สามารถสั่งสมเป็นทักษะความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านชั้นสูงในแต่ละสาขา  ซึงสัมพันธ์สอดคล้องไปกับการพัฒนาอุตสาหกรรมเฉพาะแต่ละด้านของ
ประเทศ  นอกจากทรัพยากรความรู้แล้ว  มนุษย์ยุคใหม่ควรจะต้องมีความสามารถในเชิงริเริ่ม
สร้างสรรค์  รวมทั้งการมีมาตรฐานทางจริยธรรมในการทางานด้วยองค์ประกอบเหล่านี้ประกอบกัน
เป็นปัจจัยที่ก้าวหน้า  ที่แตกต่างไปจากปัจจัยพื้นฐานดั่งเดิม  อันได้แก่  แรงงานไร้ทักษะ  การพัฒนาที่
ส าคัญจากการมุ่งเน้นความเจริญเติบโตและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศมาเป็น การพัฒนา
คนมากขึ้น 

 
6. นโยบำยของผู้บริหำรมหำวิทยำลัยในกำรด ำเนินงำนแผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย

เทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ ฉบับปรุงปรุง ปี พ.ศ. 2562  

การด าเนินนโยบายการบริหารจัดการและแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ.2562 เป็นไปตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ กรอบระยะเวลา 15 
ปี (พ.ศ.2552-2566) ที่ ได้ด าเนินการมาระยะหนึ่งและมีการวิเคราะห์แนวทางไว้อย่างสมบูรณ์ 
ประกอบกับการศึกษาข้อมูลในสภาพ พ้ืนที่การให้บริการการศึกษาทั้ง 6 แห่ง การถอดบทเรียนจาก
การด าเนินงาน การศึกษาปัญหาอุปสรรค ในการ ปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นในบริบทต่างๆ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการ อุดมศึกษา พ.ศ. 2561 ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคน
และสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศในศตวรรษ ที่ 21 เพ่ือพัฒนาอุดมศึกษาไทย 
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พัฒนาบัณฑิตเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของสังคม ชุมชน ท้องถิ่น และ น าพาประเทศไทยไปสู่
ประเทศที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  

การขับเคลื่อนวิสัยทัศน์สู่การปฏิบัติ จ าเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงาน 
ร่วมกันระดม สมอง ร่วมกันคิด ร่วมกันตัดสินใจ โดยอาศัยความรับรู้เข้าใจและตระหนักถึงภารกิจ
ความรับผิดชอบร่วมกัน ของทุกภาคส่วน ในการพัฒนามหาวิทยาลัยจึงมีแนวทางในการด าเนินการ
ดังนี้  

1. การสร้างกระบวนการ Shared Vision เพ่ือระดมสมองของหน่วยงานและบุคลากรที่
มีความ เกี่ยวข้องต่อการพัฒนาองค์กร เพ่ือสรุปเป็นกรอบทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะยาว 
15 ปี และแผน กลยุทธ์ตลอดจนแผนระยะปานกลาง และระยะสั้นจนถึงแผนปฏิบัติราชการที่เกิดจาก
ความเห็นร่วมกันของผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย  

2. กระบวนการสร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจให้ทุกหน่วยงานเข้าร่วมในการ
ผลักดันกรอบ ทิศทางและแผนการพัฒนาในระยะต่างๆ ของมหาวิทยาลัย โดยการจัดท าแนวทาง 
การสื่อสารและ ประชาสัมพันธ์ให้ทุกหน่วยงานยอมรับและผลักดันให้ทุกหน่วยน าประเด็นการพัฒนา
ไปผสมผสานในการจัดท า แผนระยะต่างๆของหน่วยงาน  

3. สร้างความเชื่อมโยงระหว่าง กรอบทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ 15 ปี กับ
แผนในระยะ ต่างๆ และจัดท าแผนพัฒนาเฉพาะด้านพร้อมจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกัน  

4. สร้างกลไกการประสานระหว่างหน่วยงานภายในขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการ ให้มี
ความก้าวหน้า อย่างต่อเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกัน
และกันโดยอาศัย เครื่องมือสารสนเทศมาเป็นเครื่องมือในการสื่อสารพร้อมทั้งจัดท าฐานข้อมูลที่ทุก
หน่วยงานสามารถเข้าถึงและ ใช้ประโยชน์ได้ง่าย ตลอดจนการสร้างช่องทางให้ประชาคมมีโอกาส
แสดงความคิดเห็นและร่วมกิจกรรมการ พัฒนา  

5. ก าหนดให้คณะผู้บริหารในระดับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานมีหน้าที่รับผิดชอบใน
ประเด็นการ พัฒนาที่เกี่ยวข้องน ากรอบทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยและแผนระยะต่างๆมาเป็น
กรอบการด าเนินงาน อย่างเป็นรูปธรรมพร้อมก าหนดเป้าหมายในการด าเนินงานที่ชัดเจนและใช้เป็น
เงื่อนไขการประเมินผล ปฏิบัติงาน  

6. เสริมสร้างบทบาทของทุกภาคส่วนให้สามารถขับเคลื่อนโดยปรับทัศนคติทางบวก 
วิธีการท างาน ของบุคลากรให้พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลง และกระตือรือร้นต่อการมีส่วน
ร่วมกันสร้างองค์กรที่มี ประสิทธิภาพดีขึ้น และสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานทุกระดับตั้งแต่คณะ สาขา 
หรือส่วนงานที่มีบทบาทในการ พัฒนามหาวิทยาลัยด้านการสนับสนุนให้มีบทบาทมากขึ้น  
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7. จัดให้มีระบบ และกลไกการติดตามประเมินผลและปรับปรุงแผนงานในระยะต่างๆให้
สอดคล้องกับ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างสม่ําเสมอ พร้อมสร้างตัวชี้วัดการพัฒนาที่สามารถ
น าไปใช้ก ากับการด าเนินงาน ตามเป้าหมายหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสนับสนุนให้มีการจัดตั้ง
คณะกรรมการหรือคณะท างานหรือ หน่วยงานภายใต้แผนต่างๆ เพ่ือติดตามความก้าวหน้า 
และความส าเร็จของโครงการด้วยระบบกลไกการ ประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ 
 

7 . สำระส ำคัญของแผนปฏิบัติ รำชกำรประจ ำปีงบประมำณ  พ .ศ . 2562 ของ
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ เชียงรำย 
 

วิสัยทัศน์ 
“มหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติบนฐาน…สร้างสรรค์…นวัตกรรม วิจัยวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยี…เพ่ือชุมชน…สู่สากล” 

 

พันธกิจ :  
1. จัดการศึกษาด้านวิชาชีพ ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และ ด้านบริหารธุรกิจ 

เพ่ือผลิตบัณฑิตนักปฎิบัติ (Hands -on) 
2. สร้างงานวิจัยที่ทรงคุณค่าและให้บริการถ่ายทอดองค์ความรู้ ต่อยอดการประยุกต์ใช้

ประโยชน์สู่สังคม ชุมชน ท้องถิ่น 
3. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส่ ตรวจสอบได้  
4. สร้างความตระหนักในคุณค่า ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 

เป้ำหมำยหลัก 
1. ผลิตและพัฒนาก าลังคนรองรับยุทธศาสตร์ชาติ และเพ่ิมขีดความสามารถในการ

แข่งขันของประเทศ 

2. เป็นที่พ่ึงของสังคม ชุมชน 

3. บริหารจัดการองค์กร เพ่ือการพัฒนา 

 

ยุทธศำสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีชั้นสูงรองรับ

ยุทธศาสตร์ชาติ 



 

 

12 | P a g e  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
ของประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานบริการวิชาการเพ่ือตอบสนองคุณภาพที่ยั่งยืนของชุมชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาศักยภาพขององค์กรเพ่ือรองรับการเป็นมหาวิทยาลัย 4.0 

 
8. ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2581) แผนกำรศึกษำ

แห่งชำติ (พ.ศ. 2560-2579) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2562-
2564)แผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562  
กับของแผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ เชียงรำย ดังนี้ 

การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ก าหนดแบบการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการโดยให้หน่วยงานวิเคราะห์ความสอดคล้องกรอบยุทธศาสตร์สาคัญ  ๆ ระดับต่าง ๆ 
ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์แผนการศึกษาแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2562-2579 ยุทธศาสตร์
ต า ม แ ผ น พั ฒ น า เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ สั ง ค ม แ ห่ ง ช า ติ  ฉ บั บ ที่  12 (พ .ศ . 2560-2564)  
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ.  2562  ซึ่งมีความ
สอดคล้องกันในแผนบูรณาการ โครงการ/กิจกรรมหลัก ดังนี้ 

ยุทธศำสตร์ชำติที่ 2 กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน และประเด็นแผนแม่บท 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์แผนการศึกษาแห่งชาติ ที่ 2 การผลิตและพัฒนา
ก าลังคน งานวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบ 
โลจิสติกส์ ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ยุทธศาสตร์ที่ 9 
การพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนที่เศรษกิจ แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ฉบับปรับปรุง ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือการเติมโตร่วมกับพัฒนาประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างนักศึกษาและบุคลากรให้มีเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ความภาคภูมิใจล้านนา
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ร าชมงคลล้ านนา  เชี ย งราย  ที่  2  ยุ ทธศาสตร์ ที่  2 การ พัฒนางานวิ จั ยและนวั ตกรรม 
เพ่ือรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานบริการวิชาการ 
เพ่ือตอบสนองคุณภาพที่ยั่งยืนของชุมชน 

ยุทธศำสตร์ชำติที่ 3 กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์และประเด็นแผน

แม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติสอดคล้องกับยุทธศาสตร์แผนการศึกษาแห่งชาติ ที่ 1 การจัดการศึกษา
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เพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการ

สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ประเทศ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ 

ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ล้านนา ฉบับปรับปรุง ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการศึกษาเพ่ือผลิตก าลังคนนักวิชาขีพที่เน้น 

การปฏิบัติ (Hands-On) และยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ที่ 1  

การผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีชั้นสูงรองรับยุทธศาสตร์ชาติ 

ยุทธศำสตร์ชำติที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐและ
ประเด็นแผน แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติสอดคล้องกับยุทธศาสตร์แผนการศึกษาแห่งชาติ ที่ 5 การ
จัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพ
ของระบบบริหารจัดการศึกษา  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การบริหารจัดการในภาครัฐการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ฉบับปรับปรุง ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
พัฒนาการบริหารจัดการและสร้างฐานวัฒนธรรมองค์กร และยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา เชียงราย ที่ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาศักยภาพขององค์กรเพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัย 4.0 
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ส่วนที่ 2  

สำระส ำคัญภำพรวมของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ 2562 

ของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ เชียงรำย 

2. ประวัติและแนวคิดกำรจัดตั้งของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ เชียงรำย 

2.1 ประวัติ : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตเชียงราย จัดตั้งขึ้นเพ่ือเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติ 50 ปี ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ 
ได้จัดตั้งขึ้นโดยได้รับการสถาปนาและวางศิลาฤกษ์ ในวันที่ 3 มกราคม พ.ศ.2539 เพ่ือกระจายโอกาส 
ทางการศึกษาและพัฒนาสู่ท้องถิ่นโดยมุ่งเน้นเป้าหมายในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน และพ้ืนที่เขต
สี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ ตั้งอยู่ในเขตต าบลทรายขาว  อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย บนเนื้อที่ 5,000 ไร่ 
โดยในระยะแรกได้จัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการฝากเรียนที่วิทยาเขตภาคพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ 
แล้วจึงย้ายมาเปิดท าการเรียน   การสอนที่จังหวัดเชียงรายในปีการศึกษา 2540 ต่อมาได้ประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นผลให้มีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเป็น 1 ใน 9 แห่ง 
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ซึ่งตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือของประเทศไทย และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ตั้งอยู่ในเขตจังหวัด เชียงราย ปัจจุบันจัดการเรียนการสอน 
ระดับปริญญาตรี  2 คณะ คือคณะวิศวกรรมศาสตร์  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  

2.2 แนวคิดกำรจัดตั้ง : เพ่ือเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษาและการพัฒนาไปสู่ท้องถิ่น

ชนบทและเฉลิมฉลองในวโรกาส “กาญจนาภิเษก” พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 

ทรงครองราชย์ครบ 50 ปี ในปีพ.ศ. 2539 

1. เป็นสถานศึกษาสังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลมีพ้ืนที่เป้าหมายด าเนินงาน 

ในเขตภาคเหนือตอนบน และในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 4 ชาติที่ เรียกว่า “สี่ เหลี่ยมเศรษฐกิจ” 

ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 

2. เป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งผลิตและพัฒนาก าลังคนระดับกลาง จนถึงระดับสูง 

ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และด้านบริการ โดยสอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของภาคเหนือตอนบนและประเทศ 

3. เป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งค้นคว้าทดสอบ ศึกษาทดลองและวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ 

ใหม่ ๆ เพ่ือสนองความต้องการของตลาดแรงงานและสังคมภูมิภาค 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A9%E0%B8%81_%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A_%E0%B9%92%E0%B9%95%E0%B9%93%E0%B9%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2
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4. เป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งบริการทางวิชาการแก่ชุมชน  ให้ค าปรึกษาและจัด

ฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและด้านบริการเพ่ือสนับสนุนโครงการพัฒนาต่าง ๆ  

ที่เก่ียวข้องในท้องถิ่น 

5. เป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับ 

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรมให้คงอยู่และสืบทอดเป็นมรดกของท้องถิ่นตลอดไป 
 

6. เพ่ือด าเนินการในกิจกรรม “โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืชและสิ่งแวดล้อม 

ในท้องถิ่น” ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 

 

2.3 ปรัชญำกำรจัดกำรศึกษำ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย มีความ

เชื่อมั่นว่าเทคโนโลยีในสาขาต่าง ๆ เป็นองค์ประกอบส าคัญในขบวนการศึกษาที่จะช่วยเสริมสร้าง

มาตรฐานและคุณภาพของชีวิต เพ่ือเป็นก าลังส าคัญ ส าหรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดการศึกษามุ่งพัฒนาบุคคล ให้มีความเจนจัดทาง

วิชาการมีความเชี่ยวชาญเชิงปฏิบัติ และมีคุณสมบัติที่จ าเป็นตามลักษณะของงานอาชีพพร้อมที่จะทา

งานและปรับปรุงตนเอง ให้ก้าวหน้าทันต่อวิวัฒนาการทางเทคโนโลยี รวมทั้งปลูกฝังความเป็นระเบียบ

วินัยและความประณีต ส านึกในจรรยาอาชีพ มีคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นพัฒนาก าลังคน ในค ากล่าว 

“สร้างคนสู้งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี” 
 

2.4 วิสัยทัศน์ : มหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติบนฐาน…สร้างสรรค์…นวัตกรรม วิจัย

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี…เพ่ือชุมชน…สู่สากล” 

 

2.5 พันธกิจ :  
1. จัดการศึกษาด้านวิชาชีพ ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และ ด้านบริหารธุรกิจ 

เพ่ือผลิตบัณฑิตนักปฎิบัติ (Hands -on) 
2. สร้างงานวิจัยที่ทรงคุณค่าและให้บริการถ่ายทอดองค์ความรู้ ต่อยอดการประยุกต์ใช้

ประโยชน์สู่สังคม ชุมชน ท้องถิ่น 
3. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส่ ตรวจสอบได้  
4. สร้างความตระหนักในคุณค่า ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
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2.6 อัตลักษณ์ : การพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการบริหารจัดการธุรกิจ 
เพ่ือรองรับการขยายตัวด้านการค้า และการบริการในพ้ืนที่แนวชายแดนในกรอบอุนภาคลุ่มน้ าโขง 
Tread and Service 

 2.7 เป้ำหมำย : 

1. มหาวิทยาลัยสามารถเพ่ิมจ านวนนักศึกษาได้ตามเป้าหมาย 
2. มหาวิทยาลัยมีระบบกระบวนการและกลไกรองรับการพัฒนาก าลังคนนักปฏิบัติทั้ง

กลุ่มในอุดมศึกษาและนอกอุดมศึกษา  
3. มหาวิทยาลัยให้บริการถ่ายทอดองค์ความรู้  ต่อยอดการประยุกต์งานวิจัย 

เพ่ือใช้ประโยชน์สู่สังคม ชุมชน ท้องถิ่น และน ามาซึ่งรายได้เข้ามหาวิทยาลัย  
4. มหาวิทยาลั ย เตรี ยมความพร้ อมก่ อนออกนอกระบบและ สถานการณ์ 

การเปลี่ยนแปลง 
5. มหาวิทยาลัยตอบสนองต่อโครงการเกษตรอุตสาหกรรมส่งออกภาคเหนือ 
6. มหาวิทยาลัยส่งเสริมศักยภาพสายสนับสนุนให้เติบโตในทิศทางที่ควรเป็น 
7. มหาวิทยาลัยมีการประเมนิความดีความชอบ อย่างโปร่งใส่ ตรวจสอบได้  
8. มหาวิทยาลัยจัดตั้งศูนย์ส่งเสริม คุณค่า ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา และอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม 
 

2.8 ยุทธศำสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีชั้นสูงรองรับ

ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย 

ของประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานบริการวิชาการเพ่ือตอบสนองคุณภาพที่ยั่งยืนของชุมชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาศักยภาพขององค์กรเพ่ือรองรับการเป็นมหาวิทยาลัย 4.0 
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2.9  แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562 และกลยุทธ์ 
 

ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์/ ตัวชี้วัด  หน่วยนับ 
เป้าหมาย  

ผู้ก ากับ 
ผู้รับ 

ผิดชอบ
หลัก ระยะ 4 ปี 2562 2563 2564 2565 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการศึกษาเพ่ือผลิตก าลังคนนกัวิชาชีพที่เน้นปฏิบัติการ (Hands-On) 

เป้าประสงค์ เพ่ือพัฒนาและผลิตก าลังคนนกัปฏิบัติในสาขาวิชาชพี ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศให้มีความเข้มแข็ง ยัง่ยืน และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ 

ร้อยละของบณัฑิตที่มีงานท าตรงสาขาวิชาชีพมีงาน
ท าภายใน 1 ปี หลังส าเร็จการศึกษา 

ร้อยละ 80 70 75 75 80 
รองอธิการบดีฝ่าย

วิชาการ 
และกิจการนักศึกษา 

กพน. 

จ านวนเครือข่ายความร่วมมือด้านการผลิตบณัฑิต
ระหว่างมหาวิทยาลัย องค์กรภาครัฐและเอกชนท้ังใน
และต่างประเทศ ที่ได้ด าเนินการรว่มกัน 

เครือข่าย 40 10 20 30 40 
รองอธิการบดีฝ่าย

วิชาการ 
และกิจการนักศึกษา 

สวท. 

กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนากระบวนการรับนักศึกษาและผลิตตัวป้อนสายวิชาชีพ 

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ได้จ านวนนกัศึกษาท่ีมีคุณลกัษณะที่เหมาะสมตามแผนการรับนักศึกษาของแต่ละหลักสูตร 

1.ร้อยละของจ านวนนักศึกษาท่ีเปน็ไปตามแผนรับ
นักศึกษา 

ร้อยละ 100 85 90 95 100 
รองอธิการบดีฝ่าย

วิชาการ 
และกิจการนักศึกษา 

สวท. 

2.สัดส่วนการรับนักศึกษาสายวิชาชีพต่อสายวิชาการ 
เป็น 70:30 หรือนักศึกษาจากกลุม่คนวัยเรยีนต่อวัย
ท างาน  

คน  
20,000 

(14,00:6,000)      
5,000 

(3,500:1,500)      
5,000 

(3,500:1,500)      
5,000 

(3,500:1,500)      
5,000 

(3,500:1,500)      

รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ 

และกิจการนักศึกษา 
สวท. 
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ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์/ ตัวชี้วัด  หน่วยนับ 
เป้าหมาย  

ผู้ก ากับ 
ผู้รับ 

ผิดชอบ
หลัก ระยะ 4 ปี 2562 2563 2564 2565 

กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนากระบวนการจัดการศึกษานักปฏิบัติ Hands-On 

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้กระบวนการจัดการศึกษาของหลักสูตรผลิตบัณฑิตวิชาชีพนกัปฏิบัติที่เน้นการมีผลลัพธ์การเรียนรู้และสมรรถนะวิชาชีพ 

3.ร้อยละหลักสูตรวิชาชีพหรือหลกัสูตรปฏิบัติการที่
สร้างบณัฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพท่ีใช้เทคโนโลยเีป็น
ฐาน  

ร้อยละ 60 20 30 40 60 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

และกิจการนักศึกษา 
คณะ 

4.ร้อยละของหลักสูตรที่จัดการเรยีนรู้แบบบูรณาการ
และประสบความส าเร็จ 

ร้อยละ 100 85 90 95 100 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

และกิจการนักศึกษา 
คณะ 

5.ร้อยละของนักศึกษาทุกช้ันปีไดร้บัการส่งเสริม
สนับสนุนให้มีทักษะและสมรรถนะวิชาชีพ 

ร้อยละ 100 85 90 95 100 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

และกิจการนักศึกษา 
คณะ 

6.ร้อยละของนักศึกษาท่ีผ่านการประเมินสมรรถนะ
วิชาชีพ 

ร้อยละ 100 70 80 90 100 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

และกิจการนักศึกษา 
คณะ 

7.ร้อยละของบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการ ร้อยละ 20 5 10 15 20 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

และกิจการนักศึกษา 
คณะ 
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ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์/ ตัวชี้วัด  หน่วยนับ 
เป้าหมาย  

ผู้ก ากับ 
ผู้รับ 

ผิดชอบ
หลัก ระยะ 4 ปี 2562 2563 2564 2565 

กลยุทธ์ที่ 1.3 พัฒนาอาจารย์ให้สามารถจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผลลพัธ์การเรียนรู้ 

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้อาจารย์ของมหาวิทยาลัยมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ 

8.ร้อยละของอาจารย์ที่ไดร้ับความรู้จากการพัฒนา
ทักษะการจัดการเรยีนการสอนแบบศตวรรษท่ี 21 
และวิชาชีพท่ีเหมาะสมทีส่ามารถประยุกต์ใช้ได้จริง 

ร้อยละ 100 80 85 90 100 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

และกิจการนักศึกษา 
สวท. 

9.ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่จดัการเรียน
การสอนที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู ้

ร้อยละ 100 100 100 100 100 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

และกิจการนักศึกษา 
สวท. 

10.ร้อยละของหลักสูตรที่นักศึกษามีผลการเรียนรู้
เป็นไปตามที่หลักสูตรก าหนด 

ร้อยละ 95 80 85 90 95 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

และกิจการนักศึกษา 
คณะ 

11.ร้อยละของหลักสูตรบูรณาการ การเรียนรู้กับการ
ท างาน  

ร้อยละ 20 5 10 15 20 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

และกิจการนักศึกษา 
คณะ 

กลยุทธ์ที่ 1.4 สร้างบัณฑิตให้มีทักษะที่พึงประสงค์ ที่มีลกัษณะเหมาะสมในการใช้ชีวิตและท างานในศตวรรษที่ 21 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้บัณฑิตที่จบการศึกษามีทักษะที่พึงประสงค์ มีลักษณะเหมาะสมในการใช้ชีวติและท างานในศตวรรษที่ 21 
12.ร้อยละนักศึกษาช้ันปีสดุท้ายทีผ่่านเกณฑ์การสอบ
ทักษะด้านภาษา 

ร้อยละ 100 70 80 90 100 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

และกิจการนักศึกษา 
คณะ

บริหารฯ 
13.ร้อยละนักศึกษาช้ันปีสดุท้ายทีผ่่านเกณฑ์การสอบ
ทักษะด้านไอที 

ร้อยละ 100 80 85 90 100 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

และกิจการนักศึกษา 
สวส./
คณะ 

14.ร้อยละของนักศึกษาผ่านการสง่เสริมทักษะการ
ด ารงชีวิต การท างานในศตวรรษที ่21 และพัฒนา
นักศึกษาให้เป็นบัณฑติที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 100 80 85 90 100 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

และกิจการนักศึกษา 
กพน. 
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ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์/ ตัวชี้วัด  หน่วยนับ 
เป้าหมาย  

ผู้ก ากับ 
ผู้รับ 

ผิดชอบ
หลัก ระยะ 4 ปี 2562 2563 2564 2565 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือการเติบโตร่วมกับการพัฒนาประเทศ 

เป้าประสงค์ พัฒนาผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ การบริการวิชาการ นวัตกรรม และก าลังคน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนั 

จ านวนผู้มสี่วนไดส้่วนเสียที่ได้ประโยชน์จากการใช้
ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ การบริการวิชาการ 
และนวัตกรรม  

หน่วยงาน 200 50 50 50 50 
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย 
และบริการวิชาการ 

สถช. 

งบประมาณและมลูค่าทรัพยากรที่ได้รับการสนบัสนุน
จากเครือข่ายและผู้มสี่วนไดส้่วนเสียทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศเพื่อส่งเสรมิพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัยดา้นการวิจัย นวัตกรรมและการ
บริการวิชาการ 

ล้านบาท 525 100 125 150 150 
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย 
และบริการวิชาการ 

สวพ. 

มูลค่าของความร่วมมือของเครือข่ายและผู้มสี่วนได้
ส่วนเสยีที่เกิดจากการน าผลงานวจิัย ผลงาน
สร้างสรรค์ การบริการวิชาการและนวัตกรรม  

ล้านบาท 825 150 225 225 225 
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย 
และบริการวิชาการ 

สวพ. 

กลยุทธ์ที่ 2.1 บูรณาการงานวิจัย บริการวิชาการและนวัตกรรมให้เกิดประโยชน์ส่งผลลัพธ์ต่อผู้เรียนสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้บุคลากรและนักศกึษาสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพตามหลักสูตรก่อให้เกิดผลงานวิจัย การบริการวิชาการและนวัตกรรมที่สร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน 

15.จ านวนผลงานวิจัย บริการวิชาการและนวตักรรม
ที่นักศึกษามีส่วนร่วมและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ 

ผลงาน  700 100 150 200 250 
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย 
และบริการวิชาการ 

สถช. 
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ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์/ ตัวชี้วัด  หน่วยนับ 
เป้าหมาย  

ผู้ก ากับ 
ผู้รับ 

ผิดชอบหลัก ระยะ 4 ปี 2562 2563 2564 2565 

16.จ านวนผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค ์หรือ
การไดร้ับการจดอนุสิทธิบตัร หรือสิทธิบัตร หรือเป็น
ผลงานวิชาการรับใช้สังคม หรือผลงานท่ีท าร่วมกับ
ภาคอุตสาหกรรม  

ผลงาน 1,500 300 350 400 450 
รองอธิการบดีฝ่าย

วิจัย 
และบริการวิชาการ 

สวพ. 

17.สัดส่วนมลูค่าเพิม่ของผลตอบแทนต่อการลงทุนจาก
โครงการวิจัยและโครงการบริการวิชาการ 

สัดส่วน 0.8 0.5 0.6 0.7 0.8 
รองอธิการบดีฝ่าย

วิจัย 
และบริการวิชาการ 

สถช. 

18.ร้อยละของอาจารย์ทีไ่ดร้ับความรู้จากการพัฒนา
ทักษะการวิจัย บริการวิชาการ ท่ีสามารถน าไปสู่การ
ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย บริการวิชาการ หรือผลงาน
ตีพิมพ์ หรือน าไปใช้ในการพัฒนาการเรยีนการสอน    

ร้อยละ 100 60 70 80 100 
รองอธิการบดีฝ่าย

วิจัย 
และบริการวิชาการ 

สวพ. 

กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนาระบบบริหารงานวิจัย การบริการวิชาการและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย 

วัตถุประสงค์ เพ่ือการพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและสร้างรายได้เพ่ิมขององค์กรจากทรัพย์สินทางปัญญา  

19.ระดับความส าเร็จของแผนงานวิจัย บริการวิชาการ 
และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 90 60 70 80 90 
รองอธิการบดีฝ่าย

วิจัย 
และบริการวิชาการ 

สวพ. 

20.มูลค่าจากการบริหารจัดการงบประมาณ สินทรัพย์ 
และทรัพยส์ินทางปัญญา ที่มาจากงานวิจัยบริการ
วิชาการและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยให้เกดิ
ประโยชนส์ูงสุด 
 

ล้านบาท 100 10 20 30 40 
รองอธิการบดีฝ่าย

วิจัย 
และบริการวิชาการ 

สวพ. 
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ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์/ ตัวชี้วัด  หน่วยนับ 
เป้าหมาย  

ผู้ก ากับ 
ผู้รับ 

ผิดชอบหลัก ระยะ 4 ปี 2562 2563 2564 2565 

กลยุทธ์ที่ 2.3 ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ นวัตกรรม และผลงานบริการวิชาการ ในระดับชาติ และนานาชาติ 
วัตถุประสงค์ เพ่ือสร้างผลงานวิจัย นวัตกรรมและการบริการวิชาการ ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ และนานาชาติ 
21.จ านวนผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ นวัตกรรม 
และผลงานบริการวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติ และนานาชาต ิ

ผลงาน 1,800 300 400 500 600 
รองอธิการบดีฝ่าย

วิจัย 
และบริการวิชาการ 

สวพ. 

22.ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการส่งเสริมการเผยแพร่
ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ นวตักรรม และผลงาน
บริการวิชาการ ในระดับชาติและนานาชาติ 

ร้อยละ 50 20 30 40 50 
รองอธิการบดีฝ่าย

วิจัย 
และบริการวิชาการ 

สวพ. 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างนักศึกษาและบุคลากรให้มีเอกลกัษณ์ อัตลักษณ์ ความภาคภูมิใจทางศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียง 
เป้าประสงค์  เพ่ือปลูกฝังค่านิยมและส่งเสริมให้นกัศึกษาและบุคลากรให้ตระหนักในคุณค่า ศิลปวัฒนธรรมความภาคภูมิใจในภมูิปญัญาท้องถิ่น การท านุบ ารุง ศิลปวัฒนธรรมไทย 
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
จ านวนรางวัลที่ได้รับด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ล้านนา ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

รางวัล 24 6 6 6 6 
รองอธิการบดีฝ่าย

กิจการพิเศษ 
ศวธ. 

กลยุทธ์ที่ 3.1 สร้างการรับรู้ในคุณค่า ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา และทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้นักศึกษาและบุคลากรรับรู้ในคุณค่า ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา และทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

23.ร้อยละของนักศึกษาและบุคลากรมีความเข้าใจใน
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา และ
ทรัพยากรธรรมชาตสิิ่งแวดล้อมเพิม่ขึ้น  

ร้อยละ 100 80 90 95 100 
รองอธิการบดีฝ่าย

กิจการพิเศษ 
ศวธ. 
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ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์/ ตัวชี้วัด  หน่วยนับ 
เป้าหมาย  

ผู้ก ากับ 
ผู้รับ 

ผิดชอบหลัก ระยะ 4 ปี 2562 2563 2564 2565 

24.จ านวนโครงการ/กิจกรรม ด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาล้านนาและทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมท่ี
บูรณาการกับการเรียนการสอนหรอืกิจกรรมนักศึกษา  

โครงการ/
กิจกรรม 

100 25 25 25 25 
รองอธิการบดีฝ่าย

กิจการพิเศษ 
ศวธ. 

กลยุทธ์ที่ 3.2 ส่งเสริมนักศกึษาให้ประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรม ภูมปิัญญาล้านนา และทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในการพัฒนาตนเองและสังคม 

วัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมนักศึกษาประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรม ภมูิปัญญาล้านนา และทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในการพัฒนาตนเองและสังคม 

25.จ านวนองค์ความรู้ด้านศลิปวฒันธรรม ภูมิปัญญา
ล้านนา และทรัพยากรธรรมชาติสิง่แวดล้อม และมี
การน าไปใช้ประโยชน์โดยนักศึกษามีส่วนร่วม 

องค์
ความรู ้

8 2 2 2 2 
รองอธิการบดีฝ่าย

กิจการพิเศษ 
ศวธ. 

26. ผลงานทางด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา 
และทรัพยากรธรรมชาตสิิ่งแวดล้อมที่เกิดประโยชน์
กับตนเองและสังคมโดยนักศึกษามีส่วนร่วม 

ผลงาน 40 10 10 10 10 
รองอธิการบดีฝ่าย

กิจการพิเศษ 
ศวธ. 

กลยุทธ์ที่ 3.3 ส่งเสริมการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาตนเองและสังคม 

วัตถุประสงค์ เพ่ือนักศึกษาและบคุลากรมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาตนเองและสังคม 

27.จ านวนชุมชนเข้มแข็งในการที่น าปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการพัฒนาโดยนักศึกษาและบุคลากร
มีส่วนร่วม 

ชุมชน 24 6 6 6 6 
รองอธิการบดีฝ่าย

กิจการพิเศษ 
ศวธ. 

28.จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่นักศึกษาและบุคลากร
น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรบัใช้และเกิด
ประโยชน์ต่อชุมชนและผูเ้รียน 

โครงการ/
กิจกรรม  

40 10 10 10 10 
รองอธิการบดีฝ่าย

กิจการพิเศษ 
ศวธ. 
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ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์/ ตัวชี้วัด  หน่วยนับ 
เป้าหมาย  

ผู้ก ากับ 
ผู้รับ 

ผิดชอบหลัก ระยะ 4 ปี 2562 2563 2564 2565 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการบริหารจัดการและการสร้างฐานวัฒนธรรมองค์กร 
เป้าประสงค์  เพ่ือมหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสร้างค่านิยมร่วม 
ร้อยละผลการประเมินของมหาวิทยาลัยทางด้านหลัก
ธรรมาภิบาล  ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของหน่วยงานภาครฐั (ITA)  

ร้อยละ 95 80 85 90 95 
รองอธิการบดีฝ่าย

บริหาร 
และสวสัดิการ 

สอ. 

กลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

วัตถุประสงค์ เพ่ือการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

29.ระดับผลการประเมินของมหาวิทยาลัยทางด้าน
หลักธรรมาภิบาล   

ร้อยละ 95 80 85 90 95 
รองอธิการบดีฝ่าย

บริหาร 
และสวสัดิการ 

สอ. 

30.ระดับความพึงพอใจของบุคลากรด้านภาวะ
ความสุข 

ระดับ ดีมาก ด ี ด ี ดีมาก ดีมาก 
รองอธิการบดีฝ่าย

บริหาร 
และสวสัดิการ 

สอ. 

กลยุทธ์ที่ 4.2 บริหารจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้การบริหารจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย อย่างมีประสิทธิภาพและประสทิธิผล 

31.ร้อยละของหน่วยงานหลัก (16 หน่วยงาน) ที่
บริหารแผนงาน แผนงบประมาณให้เป็นไปตาม
เป้าหมายของรัฐบาล ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ภายใต้
การบริหารงานด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ร้อยละ 80 80 80 80 80 
รองอธิการบดีฝ่าย

นโยบาย 
และพัฒนาระบบ 

กนผ. 
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ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์/ ตัวชี้วัด  หน่วยนับ 
เป้าหมาย  

ผู้ก ากับ 
ผู้รับ 

ผิดชอบหลัก ระยะ 4 ปี 2562 2563 2564 2565 

32.ร้อยละความส าเร็จของตัวช้ีวัดของกลยุทธ์ที่
เป็นไปตามเป้าหมายของแผน (ไมต่่ ากว่าร้อยละ 80) 

ร้อยละ 80 80 80 80 80 
รองอธิการบดีฝ่าย

นโยบาย 
และพัฒนาระบบ 

กนผ. 

33.ร้อยละความพึงพอใจของผู้บริหารต่อการใช้ระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 

ร้อยละ 95 80 85 90 95 
รองอธิการบดีฝ่าย

นโยบาย 
และพัฒนาระบบ 

สวส. 

34.ระดับผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน 
ระดับมหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์ สกอ.  

คะแนน ดีมาก ด ี ด ี ดีมาก ดีมาก อธิการบด ี สปก. 

 ***ประชุมการจัดท าแผนงานโครงการตามแผนปฏิบตัิราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วันท่ี 9-11 ตุลาคม 2561 
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2.10  เป้าหมายความส าเร็จของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) 

 

2561 2562 2563 2564 2565

สาขา/หลักสูตร

ชร .2 จ านวนเครือข่ายสถานศึกษาทีอ่อกไปจัดกจิกรรมเพือ่แนะน าหลักสูตร
หน่วยงาน 60 60 60 60 60

ชร. 3 ร้อยละของนักศึกษาทีเ่ข้าศึกษาต่อทีม่าจากเครือข่ายสถานศึกษาที่

ออกไปแนะแนวหรือจัดกจิกรรมเพือ่แนะน าหลักสูตร ร้อยละ 10 10 15 15 20

ชร 4 จ านวนโรงเรียนเตรียมด้านวชิาชีพ เพือ่ผลิตตัวป้อน
จ านวน 0 1

ร้อยละ 75 80 80 80 95

ชร.6 ร้อยละของการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในหลักสูตร ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวฒิุระดับอดุมศึกษา ร้อยละ 25 25 50 75 100

ชร.7 ระดับความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตามกรอบ TQF และคุณลักษณะที่

พงึประสงค์ของมหาวทิยาลัย (ระดับดีมาก) ระดับ ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก
คณะ/สาขา/

หลักสุตร

ชร 8 ร้อยละของหลักสูตรทีม่ผีลงาน/โครงการ/กจิกรรมของนักศึกษาทีใ่ช้

ทักษะวชิาชีพ ทีท่ าให้เกดิประโยชน์/มลูค่าเพิม่ ต่อผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย ร้อยละ 80 85 90 95 100 กศ.ช.

ชร. 9 ร้อยละความส าเร็จของแผนกจิกรรมนักศึกษา ร้อยละ 80 85 90 95 100 กศ.ช.

ชร.10 ระดับความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมกจิกรรมตามแผนกจิกรรมนักศึกษา 

ระดับ 1  ความพงึพอใจน้อยทีสุ่ด ค่าเฉล่ียเท่ากบั  1.00 – 1.80  

ระดับ 2  ความพงึพอใจน้อย  ค่าเฉล่ียเท่ากบั  1.81 – 2.61  

ระดับ 3  ความพงึพอใจปานกลาง  ค่าเฉล่ียเท่ากบั  2.62 – 3.42  

ระดับ 4  ความพงึพอใจมาก  ค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.43 – 4.23  

ระดับ 5  ความพงึพอใจมากทีสุ่ด  ค่าเฉล่ียเท่ากบั  4.24 – 5.00

ระดับ 4 4 4 5 5 กศ.ช.

กศ.ช

1000 

(700:300)

ชร.5 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีทีม่งีานท าหรือประกอบอาชีพอสิระ

 ภายใน 1 ปี หลังส าเร็จการศึกษา

835 

(585:250)

835 

(585:250)

1000 

(700:300)

ชร.1 จ านวนการรับนักศึกษาใหมท่ีม่สัีดส่วนการรับนักศึกษา จาก

อาชีวศึกษาต่อสายสามญั เป็น 70:30 คน : ปี

625 

(437:188) 

(360:265)

1. การพฒันาการศึกษา

เพือ่ผลิตก าลังคนนัก

ปฏิบัติ (Hands-On)

1) บัณฑิตมคีวามรู้ มทีักษะ มี

สมรรถนะตามมาตรฐานวชิาชีพ

สอดคล้องกบัความต้องการของ

ผู้บัณฑิต 2) การเพิม่ก าลังคน

นักปฏิบัติได้ตามเป้าหมาย 

3) ระบบกระบวนการและกลไก

รองรับการพฒันาก าลังคนนัก

ปฏิบัติทัง้กลุ่มในอดุมศึกษาและ

นอกอดุมศึกษา 

ชร.1.1 ปรับกระบวนการ

คัดเลือกและร่วมผลิตตัวป้อน

สายวชิาชีพ เชิงรุก

ชร..1.2 การพฒันากระบวนการ

จัดการศึกษาแบบนักปฏิบัติ 

Hands-On

เปา้หมายความส าเร็จของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนาเชียงราย ระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2561-2565)

ยทุธศาสตร์ เปา้ประสงค์ กลยทุธ์ ผลลพัธ ์(KPI) หน่วยนับ
เปา้หมาย ผู้รับผิดชอบ

หลกั
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2561 2562 2563 2564 2565

ชร.2.1 พฒันากลไกความร่วมมอืกบัผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย  

(Stakeholder Retention) ภาครัฐ เอกชน  ประชาสังคม 

ศิษย์เกา่ ผู้ปกครอง ผู้เรียน เครือข่ายสถาบันการศึกษาทัง้ใน

และต่างประเทศ

ชร 11 มลูค่าทีเ่กดิจากผลของการผลิตบัณฑิต วจิัย และการบริการวชิาการ 

ความร่วมมอืกบัเครือข่ายภายนอก ในการพฒันาพืน้ทีเ่ป้าหมายให้มคีวาม

มัน่คง และยั่งยืน
ล้านบาท 4 5 6 7 8 กศ.ช.

ชุมชน 1 2 3 4 5
ส่วนงาน

สนับสนุนมลูนิธิ

ชร 13 จ านวนผลงานวจิัย/ส่ิงประดิษฐ์/งานสร้างสรรค์ ทีไ่ด้รับรางวลั

ระดับชาติ หรือนานาชาติ
ผลงาน 1 1

ชร 14 จ านวนผลงานวจิัย/ส่ิงประดิษฐ์/งานสร้างสรรค์ ทีน่ าไปใช้ประโยชน์ ผลงาน 2 3 4 5 6

ชร 15 จ านวนผลงานวจิัยและผลงานทางวชิาการทีไ่ด้รับการเผยแพร่ เช่น 

เข้าร่วมประชุมวชิาการ การตีพมิพบ์ทความในวารสาร ทัง้ระดับชาติ และ

ระดับนานาชาติ
ผลงาน 10 11 12 13 14

ล้านบาท 1 2 3 4 5

ระดับ 5 5 5 5 5

ชร 18.จ านวนองค์ความรู้ด้านศิลปะวฒันธรรม ภูมปิัญญาท้องถิ่นและการ

รักษาส่ิงแวดล้อม ทีถู่กจัดเกบ็และหรือน าไปใช้ประโยชน์ โดยใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ (6 องค์ความรู้)

องค์

ความรู้
1 1 1 1 1

ยทุธศาสตร์ ผลลพัธ ์(KPI) หน่วยนับ
เปา้หมาย ผู้รับผิดชอบ

หลกั
เปา้ประสงค์ กลยทุธ์

ชร.16 มลูค่าจากความร่วมมอืหน่วยธรุกจิระหวา่งมหาวทิยาลัยร่วมกบัภาครัฐ

 ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สถาบันการศึกษาทัง้ในและต่างประเทศ
กศ.ช.

ชร.2.4 สร้างความตระหนักในคุณค่า ศิลปวฒันธรรม ภูมิ

ปัญญา ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ (สอดคล้องพนัธกจิ)

ชร.17 ระดับความส าเร็จของการส่งเสริมให้มกีารท านุบ ารุงศิลปและ

วฒันธรรม

ระดับ 1 ก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม  

ระดับ 2 จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม และก าหนดตัวบ่งชี้

วดัความส าเร็จตามวตัถุประสงค์ของแผนรวมทัง้จัดสรรงบประมาณเพือ่ให้

สามารถด าเนินการได้ตามแผน

ระดับ 3 ก ากบัติดตามให้มกีารด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและ

วฒันธรรม

ระดับ 4 ประเมนิความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ทีว่ดัความส าเร็จตามวตัถุประสงค์

ของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม

ระดับ 5 น าผลการประเมนิไปปรับปรุงแผนหรือกจิกรรมด้านท านุบ ารุง

ศิลปะและวฒันธรรม และจัดเกบ็องค์ความรู้ทีม่คุีณค่า

ส านักงานรองฯ

2. การพฒันา

มหาวทิยาลัยเพือ่การ

เติบโตร่วมกบัการ

พฒันาประเทศ

1) งานให้บริการถ่ายทอดองค์

ความรู้ ต่อยอดการประยุกต์

งานวจิัยเพือ่ใช้ประโยชน์สู่สังคม

 ชุมชน ท้องถิ่น และน ามาซ่ึง

รายได้เข้ามาหวทิยาลัยฯ 2) 

งานบริการวชิาการตอบสนอง

ต่อโครงการเกษตรอตุสาหกรรม

ส่งออกภาคเหนือ  3) จัดต้ัง

ศูนย์ส่งเสริม คุณค่า ศิลปะ 

วฒันธรรม ภูมปิัญญา และ

อนุรักษส่ิ์งแวดล้อมพร้อม

ชร.2.2 ใช้วทิยาการ วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวตักรรม

ในการขับเคล่ือนพฒันาท้องถิ่น (สอดคล้องพนัธกจิ)

ชร.2.3 สร้างหน่วยธรุกจิความร่วมมอืระหวา่งมหาวทิยาลัย

ร่วมกบั ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม 

สถาบันการศึกษาทัง้ในและต่างประเทศ (Public Private 

Partnership Business Unit)

ชร. 12 จ านวนชุมชนทีไ่ด้รับการพฒันาภายใต้โครงการหลวง/ โครงการอนั

เนื่องมาจากพระราชด าริฯ/ศาสตร์พระราชา

คณะบริหาร

ฯ+คณะ

วศิวกรรมฯ
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ระดับ ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก

ชร.20 ระดับความส าเร็จของการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management

 :KM)

ระดับ 1 มกีารแต่งต้ังคณะกรรมการเพือ่จัดการองค์ความรู้  (Knowledge 

Management :KM)

ระดับ 2 มกีารจัดท าแผนการจัดการความรู้  (Knowledge Management :KM) 

อย่างน้อยครอบคลุมพนัธกจิด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวจิัย

ระดับ 3 มกีารด าเนินงานจามแผนการจัดการองความรู้  (Knowledge 

Management :KM)

ระดับ 4 มกีารสรุปแนวทางทีดี่เพือ่ประยุกต์ใช้กบัหน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรม

ระดับ 5 มกีารเผยแพร่แนวทางปฏิบัติทีดี่

ระดับ 3 3 4 5 5 ส านักงานรองฯ

ชร 21 ระดับความส าเร็จของการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน

ระดับ 1 มกีารแต่งต้ังคณะกรรมการเพือ่ขับเคล่ือนการบริหารความเส่ียงและการ

ควบคุมภายใน

ระดับ 2 มกีารจัดท าแผนการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน

ระดับ 3 มกีารด าเนินงานตามแผนการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน

ระดับ 4 มกีารประเมนิผลความส าเร็จตามแผนการบริหารความเส่ียงและการ

ควบคุมภายใน

ระดับ 5 มกีารวางแผนปรับปรุงการด าเนินงานของการบริหารความเส่ียงและการ

ควบคุมภายใน

ระดับ 3 3 4 5 5 ส านักงานรองฯ

ชร.3.2 การจัดการเพือ่สร้าง

เสถียรภาพการบริหารงาน และ

ความมัน่คงทางการเงิน

ชร 22 ร้อยละของการบริหารแผนงาน แผนงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย 

ภายใต้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ร้อยละ 80 80 80 90 90 กบช.

ชร.3.3 บริการจัดการทรัพยากร

มนุษย์ ของมหาวทิยาลัย อย่างรอบ

ด้าน

ชร. 23 ดัชนีวดัความสุขของบุคลากร 15 ขอ คะแนนเต็ม ม ็45 คะแนน      

คะแนน 33 – 45 คะแนน หมายถึง มคีวามสขมากกวา่คนทัว่ไป (good)

คะแนน 27 – 32 คะแนน หมายถึง มคีวามสุขเท่ากบัคนทัว่ไป (fair)

26 คะแนนหรือน้อยกวา่หมายถึง มคีวามสุขน้อยกวา่คนทัว่ไป (poor)

ระดับ ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ส านักงานรองฯ

ชร3.4. การพฒันาตามเอกลักษณ์

ของของมทร.ล้านนา เชียงราย

ชร.24 ร้อยละของการบริหารงานตามอตัตลักษณ์ของมทร.ล้านนา เชียงราย
คะแนน 4 5 5 5 5 คณะ

เปา้หมาย ผู้รับผิดชอบ

หลกั
ยทุธศาสตร์

3.ยุทธศาสตร์

พฒันาการบริหาร

จัดการ และการสร้าง

ฐานวฒันธรรมองค์กร

1)การเตรียมความพร้อมกอ่น

ออกนอกระบบและ

สถานะการณ์การเปล่ียนแปลง 

2) การประเมณิความดี

ความชอบ อย่างโปร่งใส่ 

ตรวจสอบได้ 

3) ส่งเสริมศักยภาพบุคลากรให้

การเติบโตในสายการ

ปฏิบัติงานและพฒันาคุณภาพ

ชีวติให้มคีวามสุข

ชร.3.1 พฒันากลไกการบริหาร

จัดการมหาวทิยาลัย

ชร.19 ระดับผลการประเมนิของมทร.ล้านนา เชียงรายทางด้านหลัก         ธรร

มาภิบาล
ส านักงานรองฯ

เปา้ประสงค์ กลยทุธ์ ผลลพัธ ์(KPI) หน่วยนับ
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2.11 เป้าหมายหลัก ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และวิธีการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ทบทวน ณ วันที่ 6 มีนาคม 2562  

เป้าหมายหลัก ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ วิธีการ 
1. ผลิตและพัฒนา
ก าลังคนรองรับ
ยุทธศาสตร์ชาติ และ
เพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของ
ประเทศ 

1 .  ก า ร ผ ลิ ต แ ล ะ
พัฒนาก าลังคนด้าน
วิ ช า ชี พ แ ล ะ
เ ท ค โ น โ ล ยี ช้ั น สู ง
รองรับยุทธศาสตร์
ชาติ 

1.1 บัณฑิตมีความรู้ ทักษะ 
และสมรรถนะตามมาตรฐาน
วิชาชีพ สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และ
ความต้องการก าลังคนตาม
ยุทธศาสตร์ 
1.2 บุคลากรในองค์กรมี
ทักษะ ความรู้ ความสามารถ
และสมรรถนะตามมาตรฐาน
วิชาชีพ และพัฒนาชีวิตได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

1 . 3  ผลิ ตบัณฑิ ต ให้ เ ป็ น
ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ร อ ง รั บ
ยุทธศาสตร์ชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. พัฒนาหลักสูตร 

 
1. จัดกลุ่มหลักสูตรเพื่อการพัฒนาใน 4 กลุ่ม ได้แก่       
     - หลักสูตรเรียนร่วมสถานประกอบการ (WIL) 

     - หลักสูตรที่มีความเสี่ยงสูง    หรือหลักสูตรที่มีการแข่งขันสูง    
     - หลักสูตรที่เป็นอัตลักษณ์   - หลักสูตรที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ  
2. ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัย  
3. พัฒนาหลักสูตรใหม่ให้ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ  
4. ยกระดับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็น หลักสูตรบูรณาการเฉพาะทางเน้นการ
วิจัยหรือการมีส่วนร่วมของสถานประกอบการณ์ 

2.การพัฒนาอาจารย์ 1. พัฒนาด้วยเทคนิคการสอน เช่น Finland, CDIO, STEM, Innovative Teaching และ Meister 

Model  

2. ส่งเสริมประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ  
3. พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ  
4. พัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการด้วยนวัตกรรมการสอน  
5. พัฒนาทักษะวิชาชีพและเทคโนโลยี ช้ันสูง รองรับ ความต้องการของกลุ่ม
อุตสาหกรรม/เทคโนโลยี เป้าหมายของประเทศ 

3 .พัฒนากระบวนการ
เรียนการสอน 

1. เน้น Active Learning  

2. เน้น Competency Skills  

3. พัฒนาทักษะความเป็นผู้ประกอบการ  
4. เสริมประสบการณ์วิชาชีพท้ังสหกิจ และ  Work-based learning  

5. วัดและประเมินผลด้วยฐานสมรรถนะ  
6. การพัฒนาสื่อ On-Line ด้วยระบบ Digital Content และอื่น ๆ 
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2. การพัฒนางานวิจัย
และนวัตกรรมเพื่อ
รองรับอุตสาหกรรม
เป้าหมายของ
ประเทศ 

2 . 1  คุ ณ ภ า พ ง า น วิ จั ย 
น วั ต ก ร ร ม  แ ล ะ ง า น
สร้างสรรค์เป็นที่ยอมรับทั้ง
ในระดับชาติและนานาชาติ 
2 . 2  มี ผ ล ง า น วิ จั ย แ ล ะ
นวัตกรรมในอุตสาหกรรม
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์
ประเทศและนโยบายของ
รัฐบาล 

2.3 มีงานวิจัยและนวัตกรรม
ที่เหมาะสม สามารถน าไปใช้
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
สร้างมูลค่า/คุณค่าเพิ่ม 

2.4 มีศูนย์วิจัยเฉพาะทาง
เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ด้าน
งานวิจัยของประเทศ 

4. พัฒนานักศึกษา 1. ส่งเสริมวัฒนธรรมการท างานตามความต้องการภาคอุตสาหกรรม  
2. พัฒนาการเป็นผู้ประกอบการ  
3. พัฒนาความสามารถ ด้าน ICT  ตามเกณฑ์ มาตรฐานท่ีก าหนด 

4. พัฒนาความสามารถด้านภาษาตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 

5. พัฒนาบัณฑิตให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ ในศตวรรษท่ี 21  
6. สนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรมาประยุกต์ใช้ให้ เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

5.พัฒนาสภาพแวดล้อม 
ต่อการเรียน 

1. พัฒนาห้องปฏิบัติการเฉพาะทางช้ันสูงรองรับ อุตสาหกรรมเป้าหมาย  
2. พัฒนาห้องปฏิบัติกิจกรรมนอกห้องเรียน  
3. ใช้ศูนย์ COE เป็นแหล่งปฏิบัติงานจริง  
4. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
5. สร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ เป็นผู้ประกอบการ 

6.เครือข่ายความร่วมมือ
ในการผลิต และพัฒนา
ก าลังคน 

1. สร้างเครือข่ายประชารัฐกับองค์กรภายในและ ต่างประเทศ  
2. สร้างเครือข่ายกับศิษย์เก่า  
3. พัฒนาก าลังคนเฉพาะทางให้สถานประกอบการ (Corporate University)  

4. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาขั้น พื้นฐานให้มีคุณ ภาพด้าน
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมสนองตอบคนไทยในศตวรรษที่ 21 

7. Life Long Learning 

 
1. จัดตั้ง Life Long Learning Education Academy พัฒนา Work forces, Active Aging ด้วย
ระบบ MOOCs และ Credit Bank  

2. พัฒนาระบบการเทียบโอนประสบการณ์ จากการท างาน  
3. พัฒนาก าลังคนให้สถานประกอบการ ด้วยหลักสูตรระยะสั้น  
4. พัฒนาโครงข่ายการเรียนรู้ด้วยระบบเทคโนโลยี ดิจิทัล  
5. พัฒนาสื่อการเรียนรู้เป็นรายวิชาออนไลน์ 
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เป้าหมายหลัก ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ วิธีการ 
2. เป็นที่พึ่งของสังคม 
ชุมชน 

3 .  ก า ร พัฒน า ง า น
บริการวิชาการเพื่ อ
ตอบสนองคุณภาพที่
ยั่งยืนของชุมชน 

3.1  งานบริ การวิชาการ
สามา รถขับ เคลื่ อ นและ
ตอบสนองต่อการพัฒนา
คุณภาพ ชีวิ ตตาม ความ
ต้องการของชุมชนและสังคม
อย่างมีส่วนร่วม 

3 . 2  มหาวิ ทย าลั ย  เ ป็ น
หน่วยงานที่สร้างคุณค่าร่วม
ระว่างชุมชนและสังคม 

1.พัฒนาระบบการบริหาร
งานวิจัย  ในมหาวิทยาลัย
หรือพ้ืนท่ี  
 

1. พัฒนาระบบและกลไกกระตุ้นอาจารยผ์ลติ ผลงานวิจยัและนวัตกรรม 

2. พัฒนาระบบการช่วยเหลือให้ งานวิจัยส าเร็จตามเวลา  
3. พัฒนาศูนย์วิจัยเฉพาะทางเป็นปัจจัยเอื้อสนับสนุน  
4. พัฒนาระบบและกลไกคุ้มครองสิทธิประโยชน์ ของงานวิจัย/นวัตกรรม  

2.พัฒนาคุณภาพงานวิจัย 
นวัตกรรม ให้สามารถไป 
ใ ช้ประโยชน์ เพื่ อสร้ า ง
มูลค่าเพิ่ม (Value Creation) 

1. พัฒนาผลงานวิจัย/นวตักรรมใหม่เป็นประโยชน์ เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม  
2. น าผลงานไปสร้างมลูค่าเพิ่ม/แก้ปัญหาทางสังคม  
3. น าโจทย์จากภาคประกอบการ และ SME s  มาวิจัยพัฒนาต่อยอด  
4. ได้รับการตีพิมพ์และอ้างอิงทั้งในวารสารที่เป็นที่ยอมรบัในระดบัชาติและ นานาชาติ  
5. ส่งเสรมิการน าผลงานไปเผยแพร่/ประกวดใน ระดับประเทศและต่างประเทศ  
6. สร้างความร่วมมือข้ามสาขาเชิงบูรณาการ  
7. ปรับเปลี่ยนโครงงานของบัณฑติให้เป็น Research Based มากขึ้น 

4. การอนุรักษ์ สืบ
สานศิลปวัฒนธรรม 
และภมูิปัญญาท้องถิ่น 

4.1 มหาวิทยาลัยมีบทบาท
ในการ ส่งเสริมและสืบสาน 
ท านุบ ารุง ศิลปวัฒนธรรม 
ภู มิ ปั ญญ าท้ อ งถิ่ น  แล ะ
สิ่งแวดล้อม 

4.2 บุคลากรและนักศึกษา 
ตระหนักถึ งความส าคัญ 
และเกิดความภาคภูมิใจใน
ศิลปวัฒนธรรม 

3.แสวงหาแหล่งทุนเพื่อ
สนั บสนุน  การท า วิ จั ย 
น วั ต ก ร ร ม  แ ล ะ  ง า น
สร้างสรรค์  
 

1. สร้างและพัฒนาเครือข่ายวิจัยทั้งภายในและภายนอก  
2. พัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิจัยและรูปแบบ การขอทุนวิจัยท่ีสอดคลอ้ง กับ

ยุทธศาสตร์ชาติ และแหล่งทุน  
3. มุ่งเน้นงานวิจัยเชิงพาณิชย์ร่วมกับรัฐ-เอกชน  
4. พัฒนางานวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัย/องค์กร  ในต่างประเทศ เพื่อรับบริการงานวิจัย

กับบริษัท ข้ามชาติที่มาลงทุนในประเทศ  
4 . พั ฒ น า ร า ย ไ ด้ จ า ก
งานวิจัยและ นวัตกรรม  
 

1. แสวงหารายได้จากลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรของ มหาวิทยาลัยสามารถน าไปต่อยอด 
เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ  

2. น าผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยให้เกิดรายได้ เชิงพาณิชย์  
5 .การพัฒนาศักยภาพ
นักวิจัย 

1. พัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้สามารถผลิตผลงาน ที่สอดคล้องกับเป้าหมายตาม
ยุทธศาสตร์การวิจัยของประเทศ  
2. พัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อเข้าสู่โครงการ ITAP และ Talent Mobility  หรืออ่ืนๆ 
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เป้าหมายหลัก ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ วิธีการ 
3. บริหารจัดการ
องค์กร เพื่อการพัฒนา 

5.การพัฒนาศักยภาพ
ขององค์กรเพื่อรองรับ
การเป็นมหาวิทยาลัย 
4.0 

5 . 1  เ ป็ น อ ง ค์ ก ร ที่ น า
เทค โน โ ลยี ม า ใ ช้ ในกา ร
บริหารจัดการ 

5 . 2  มี เ ส ถี ย ร ภ า พ ด้ า น
การเงินการคลังที่เพียงพอ
ต่อการด าเนินงานและการ
พัฒนาในอนาคต 

5.3 มีความพร้อมด้านทุน
ม นุ ษ ย์  ( Human Capital)  ที่
เหมาะสมต่อการด าเนินงาน 
ทั้ ง ใ น เ ชิ ง ป ริ ม า ณ แ ล ะ
คุณภาพ 

1 . ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
การเงิน 

1. ก าหนดยุทธศาสตร์และเป้าหมายของ การบริหารเงินและสินทรัพย์  
2. วางแผนการเงินการลงทุนให้เกิดรายได้ และมูลค่าเพิ่ม  
3.วิเคราะห์ฐานะการเงินในการบริหารองค์กร ปัจจุบันและอนาคต  
4. บริหารสินทรัพย์ให้เกิดมูลค่าเพิ่ม  
5. บริหารความเสี่ยงรายได้ค่าใช้จ่ายและการลงทุน  

2 . ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
งบประมาณ   

1. พัฒนาระบบการจัดสรรงบประมาณให้เป็นกลไก ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เข้าสู่
เป้าหมายของ มหาวิทยาลัย  

2. ก าหนดนโยบายและมาตรการให้หน่วยงาน จัดการศึกษาและมีรายได้บริหารการเงิน
เป็น รูปแบบ Profit Center  

3. พัฒนาเครื่องมือและกลไกติดตามการใช้ งบประมาณให้เป็นไปตามมาตรการและ
เป้าหมาย  

4. บริหารจัดการอัตรา อัตราเงินเดือนและอัตรา การจ้างงานของบุคลากรเพื่อรักษา
คุณภาพ ทางวิชาการของมหาวิทยาลัย  

3.การบริหารจัดการรายได้
และ ทรัพยส์ิน  
 

1. การพัฒนาศักยภาพหน่วยงานจัดการทรัพย์สิน ใหม้ีสมรรถนะในการจัดหารายได้  
2. การพัฒนารายได้จากทรัพย์สินคงที่ (Fix Asset)  

3. การพัฒนารายได้เชิงธุรกิจ  
4. การพัฒนารายได้จากทรัพย์สินทางปัญญา (IP)  

5. การพัฒนารายได้จากการจัดการศึกษา  
6. พัฒนารายได้จากศูนย์ COE  

7. เพิ่มช่องทางการหารายได้จากแหล่งอื่นๆ  
 

4 . ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรมนุษย ์

1. พัฒนาแผนแม่บทการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อเป็นทุนมนุษย์ (Human Capital)  

2. พัฒนาระบบการประเมินผลปฏิบัติงานด้วย Performance Based Assessment  
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3. สร้างระบบการหมุนเวียนงาน (Job Rotation) การท างานแบบข้ามสายงาน (Cross 

Function) และการรวมกลุ่มการท างาน (Cluster) เพื่อให้ บุคลากรมีทักษะการท างานที่
หลากหลาย (Multitasking)  

4. พัฒนาแผนอัตราก าลังและจัดระบบบริหารงาน บุคคลให้สอดคล้องกับโครงสร้าง
และภาระหน้าที่ ของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง (ให้เกิดความกระชับ  คล่องตัว  เกลี่ย
อัตราก าลังให้เหมาะสม  สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงองค์กรและระบบใหม่ๆ ที่จะ
เกิดขึ้น) 

5.การบริหารศูนย์ข้อมูลใน 
ก า ร บ ริ ห า ร เ พื่ อ ก า ร
ตัดสินใจ  
 

1. พัฒนาแหล่งข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน  
2. พัฒนาข้อมูลการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน  
3. พัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลให้เป็นข้อมูลกลาง เพื่อน ามาใช้ในการพัฒนา  
4. พัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ (MIS) 

6 . ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
องค์กร 

1. พัฒนาระบบการสื่อสารเชิงรุกเพื่อสรา้งคุณค่า และภาพลักษณ์ที่โดดเด่นขององค์กร  
2. Right Sizing ปรับขนาดจ านวนนักศึกษาให้เหมาะสม 

7.การพัฒนาเข้าสู่  Green 

University 
1. จัดท าแผนแม่บท Green University และด าเนินงานเข้าสู่เป้าหมายตามแผนแม่บท  
2. บริหารจัดการด้านพลังงาน  
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ส่วนที่ 3 

รายละเอียดของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 

 

บคุลากรภาครัฐฯ วิทยาศาสตร์ฯ สงัคมศาสตร์ฯ

 งบบคุลากร      20,913,300               -                 -       20,913,300

   1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจ า       16,511,700               -                 -       16,511,700

     1.1.1 เงินเดือน       15,967,500               -                 -       15,967,500

       1.1.1.1 อตัราเดิม       14,301,900     14,301,900

       1.1.1.2 เงินค่าตอบแทนรายเดือนส าหรับข้าราชการ           942,000         942,000

       1.1.1.3 เงินประจ าต าแหน่งทางวชิาการ           723,600         723,600

     1.1.2 ค่าจ้างประจ า           544,200               -                 -           544,200

       1.1.2.1 อตัราเดิม           544,200         544,200

   1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ        4,401,600               -                 -         4,401,600

     1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ        4,401,600       4,401,600

 งบด าเนินงาน          160,200     8,032,602     2,906,700     11,099,502

   2.1 ค่าตอบแทน                  -          554,400       237,600         792,000

     2.1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ                  -          554,400        237,600         792,000

       2.1.1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ 554,400 237,600         792,000

   2.2 ค่าใช้สอย          160,200     3,990,102     2,669,100       6,819,402

     2.2.1 ค่าเบีย้เล้ียง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ        525,300        425,700         951,000

     2.2.2 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง          61,500         98,500         160,000

     2.2.3 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์        300,000         300,000

     2.2.4 ค่าจ้างเหมาบริการ      3,403,302     1,844,900       5,248,202

     2.2.5 เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม           160,200         160,200

   2.3 ค่าวัสดุ                  -       1,683,300               -         1,683,300

     2.3.1 วสัดุส านักงาน        900,000         900,000

     2.3.2 วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน        200,000         200,000

     2.3.3 วสัดุกอ่สร้าง        100,000         100,000

     2.3.4 วสัดุงานบ้านงานครัว          86,400           86,400

     2.3.5 วสัดุไฟฟา้และวทิยุ          50,000           50,000

 หมวดรายการ
จ าแนกตามผลผลติ

รวม

 รายละเอียดการจดัสรรงบประมาณ แผ่นดนิ จ าแนกตามผลผลติ

 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา เชียงราย ประจ าปงีบประมาณ 2562

 (ตามมติสภามหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา ครั้งที ่9/2561 ณ 19 ธันวาคม 2562)
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บคุลากรภาครัฐฯ วิทยาศาสตร์ฯ สงัคมศาสตร์ฯ

     2.3.8 วสัดุการเกษตร        200,000         200,000

     2.3.9 วสัดุยานพาหนะและขนส่ง          46,900           46,900

     2.3.10 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์        100,000         100,000

   2.4 ค่าสาธารณูปโภค                  -       1,804,800               -         1,804,800

     2.4.1 ค่าไฟฟา้      1,762,100       1,762,100

     2.4.3 ค่าโทรศัพท์          42,700           42,700

 งบลงทนุ                  -      20,011,600     2,860,000     22,871,600

   3.1 ค่าครุภัณฑ์                  -       4,945,600     2,860,000       7,805,600

     3.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา                  -        4,945,600     2,860,000       7,805,600

       3.1.1.1 ค่าครุภัณฑ์สูงกวา่ 1 ล้านบาท      4,500,000       4,500,000

       3.1.1.2 ค่าครุภัณฑ์ต่ ากวา่ 1 ล้านบาท        445,600     2,860,000       3,305,600

   3.2 ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสร้าง                  -      15,066,000               -       15,066,000

     3.2.1 ส่ิงกอ่สร้างผูกพนัเดิม                -   

     3.2.3 ส่ิงกอ่สร้างไมผู่กพนั (1 ป)ี    15,066,000     15,066,000

 งบเงินอุดหนุน      34,895,700               -                 -       34,895,700

4.3 ค่าใช้จ่ายบุคลากร       34,895,700     34,895,700

 รวมทัง้หมด      55,969,200    28,044,202     5,766,700     89,780,102

 หมวดรายการ
จ าแนกตามผลผลติ

รวม

บคุลากรภาครัฐฯ วิทยาศาสตร์ฯ สงัคมศาสตร์ฯ

 งบบคุลากร     6,995,700                  -                   -       6,995,700

 1.2 ค่าจ้างชั่วคราว      6,995,700                  -                   -        6,995,700

 1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว      6,995,700      6,995,700

 งบด าเนินงาน        394,260        1,381,000                 -       1,775,260

 2.1 ค่าตอบแทน               -          1,100,000                 -        1,100,000

 2.1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ               -          1,100,000                 -        1,100,000

 2.1.1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ        1,100,000      1,100,000

 2.1.2 เงินประจ าต าแหน่งผู้บริหารทีม่วีาระ               -   

 2.2 ค่าใช้สอย        394,260          200,000                 -          594,260

 2.2.1 ค่าเบีย้เล้ียง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ          200,000        200,000

 2.2.2 ค่าจ้างเหมาบริการ               -   

 2.2.3 เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม        394,260        394,260

 2.2.4 ค่าบริหารจัดการพลังงาน               -   

 หมวดรายการ
 จ าแนกตามผลผลติ

รวม

 รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ รายได ้จ าแนกตามผลผลิต

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา เชียงราย  ประจ าปงีบประมาณ 2562

 (ตามมติสภามหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา ครั้งที ่9/2561 ณ 19 ธันวาคม 2562)



 

 

36 | P a g e  
 

 
 

 

บคุลากรภาครัฐฯ วิทยาศาสตร์ฯ สงัคมศาสตร์ฯ

 2.3 ค่าวสัดุ               -              81,000                 -            81,000

 2.3.1 วสัดุการศึกษา            81,000          81,000

 2.4 ค่าสาธารณูปโภค               -                    -                   -                 -   

 งบลงทนุ               -                    -                   -                 -   

 งบเงินอุดหนุน               -                    -                   -                 -   

 งบรายจา่ยอ่ืน               -        11,890,021          162,000    12,052,021

5.1 แผนงานตามนโยบายพฒันามหาวทิยาลัย -             

5.2 ค่าธรรมเนียมกจิกรรมนักศึกษา(1500ต่อภาคเรียน) -             4,928,699       -               4,928,699     

    5.2.1 ค่าปฐมนิเทศนักศึกษา 216,900         216,900       

    5.2.2 ค่าอบรมจริยธรรม 433,800         433,800       

    5.2.3 ค่าปฏิทินกจิกรรม 58,128           58,128         

    5.2.4 ค่าตรวจโรค 290,641         290,641       

    5.2.5 ค่าคู่มอืนักศึกษาใหม่ 145,320         145,320       

    5.2.6 ค่าธรรมเนียมสารสนเทศ 1,230,400       1,230,400     

    5.2.7 ค่าบ ารุงห้องสมดุ 922,800         922,800       

    5.2.8 ค่าเบีย้ประกนัอบุัติเหตุ 294,760         294,760       

    5.2.9 ค่าส่งเสริมสุขภาพ 145,320         145,320       

    5.2.10 ค่าบ ารุงกฬีา 443,700         443,700       

    5.2.11 ค่ากจิกรรมนักศึกษา 443,700         443,700       

    5.2.12 ค่าจัดท าเส้ือกจิกรรม 217,980         217,980       

    5.2.13 ค่าจัดท าสมดุกจิกรรม 58,128           58,128         

    5.2.14 ค่าใบรับรองกจิกรรม (นศ.ปีสุดท้าย) 4,715             4,715          

    5.2.15 ค่าปัจฉิมนิเทศ (นศ.ปีสุดท้าย) 22,407           22,407         

5.3 พฒันาก าลังคนนักวชิาชีพทีเ่น้นปฏิบัติการ (สหกจิ) 1,000,000       1,000,000     

5.4 ปรับพืน้ฐานความรู้นักศึกษาใหม่ 329,000         162,000         491,000       

5.5 โครงการพเิศษ (หลักสูตรความร่วมมอืกบัสถานประกอบการ) -             429,000         -               429,000       

5.5.9 โรงเรียนในโรงงานสตาร์โฮลด้ิงกรุ๊ปและอาทิตย์เวนติเลเตอร์ 234,000         234,000       

5.5.10 โครงการต้นแบบการศึกษาวชิาชีพและเทคโนโลยี (ดอย

สะเกด็โมเดล) 195,000         195,000       

5.6 แผนงานงานฟาร์มเพือ่การเรียนรู้ -               -             

5.7 รายจ่ายงานหอพกั 297,000         297,000       

5.8 แผนงานเครือข่ายการบริการวชิาการและการบริการสังคม 3,987,750       3,987,750     

5.9 แผนงานงานวจิัยภายนอก 918,572         918,572       

รวมจา่ย 7,389,960    13,271,021     162,000         20,822,981   

 หมวดรายการ
 จ าแนกตามผลผลติ

รวม
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ปรับปรุงรายเอียดงบประมาณประจ าปี 2562 

(แผ่นดินและรายได้) 
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รวม

จดัสรร จดัสรร จดัสรร

 งบบคุลากร      20,913,300                 -                  -           23,506,270

   1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจ า       16,511,700         18,770,090

     1.1.1 เงินเดือน       15,967,500         18,225,890

       1.1.1.1 อตัราเดิม       14,301,900         14,905,224

       1.1.1.2 เงินค่าตอบแทนรายเดือนส าหรับข้าราชการ           942,000             936,557

       1.1.1.3 เงินประจ าต าแหน่งทางวชิาการ           723,600           2,384,109

     1.1.2 ค่าจ้างประจ า           544,200             544,200

       1.1.2.1 อตัราเดิม           544,200             544,200

   1.2 ค่าจ้างชั่วคราว                  -               334,580

     1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว             334,580

   1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ        4,401,600           4,401,600

     1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ        4,401,600           4,401,600

 งบด าเนินงาน          160,200      11,449,435      3,224,500         14,834,135

   2.1 ค่าตอบแทน                  -            554,400        238,800             793,200

     2.1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ                  -            554,400         238,800             793,200

       2.1.1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ 554,400                 238,800             793,200

     2.1.2 เงินประจ าต าแหน่งผู้บริหารทีม่วีาระ                    -   

     2.1.3 ค่าตอบแทนพเิศษข้าราชการทีไ่ด้รับเงินเดือนเต็มขั้น                    -   

     2.1.4 เงินตอบแทนเหมาจ่ายจัดหารถยนต์ประจ าต าแหน่ง                    -   

   2.2 ค่าใช้สอย          160,200        4,891,360      2,676,900          7,728,460

     2.2.1 ค่าเบีย้เล้ียง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ          310,660         425,700             736,360

     2.2.2 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง            72,400          11,400              83,800

     2.2.3 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์         320,900             320,900

     2.2.4 ค่าจ้างเหมาบริการ        4,508,300      1,918,900           6,427,200

     2.2.5 เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม           160,200             160,200

   2.3 ค่าวัสดุ                  -          3,316,075        295,800           3,611,875

     2.3.1 วสัดุส านักงาน      487,108.08             487,108

     2.3.2 วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน          308,102             308,102

     2.3.3 วสัดุกอ่สร้าง            35,000              35,000

     2.3.4 วสัดุงานบ้านงานครัว            43,400              43,400

     2.3.5 วสัดุไฟฟา้และวทิยุ                    -   

     2.3.6 วสัดุการศึกษา        1,927,445         295,800           2,223,245

     2.3.7 วสัดุหนังสือ วารสาร และต ารา      379,719.92             379,720

     2.3.8 วสัดุการเกษตร          135,300             135,300

     2.3.9 วสัดุยานพาหนะและขนส่ง                    -   

     2.3.10 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์                    -   

 ปรับรายละเอียดงบประมาณแผ่นดนิ มทร.ล้านนา เชียงราย

 ข้อมูล ณ วันที ่11 กรกฎาคม 2562

 หมวดรายการ วิทยาศาสตร์ฯ สงัคมศาสตร์ฯ

บคุลากรภาครัฐฯ
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จดัสรร จดัสรร จดัสรร

   2.4 ค่าสาธารณูปโภค                  -          2,687,600          13,000           2,700,600

     2.4.1 ค่าไฟฟา้        2,480,100          13,000           2,493,100

     2.4.2 ค่าประปา                    -   

     2.4.3 ค่าโทรศัพท์          103,000             103,000

     2.4.4 ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม            37,500              37,500

     2.4.5 ค่าไปรษณีย์            67,000              67,000

 งบลงทนุ                  -        20,006,000      2,847,000         22,424,000

   3.1 ค่าครุภัณฑ์                  -          4,940,000      2,847,000           7,787,000

     3.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา                  -          4,940,000      2,847,000           7,787,000

       3.1.1.1 ค่าครุภัณฑ์สูงกวา่ 1 ล้านบาท                  -          4,495,000                -             4,495,000

 ครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ        4,495,000           4,495,000

       3.1.1.2 ค่าครุภัณฑ์ต่ ากวา่ 1 ล้านบาท                  -            445,000      2,847,000           3,292,000

ครุภัณฑ์ศูนย์ปฏิบัติการเพือ่การวจิัยในตลาดทุนตลาดเงิน                 -           745,000             745,000

ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพวิเตอร์การฟกิและส่ือหลากมติิ                 -           926,000             926,000

ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติจ าลองธรุกจิออนไลน์และการวเิคราะห์ข้อมลู         926,000             926,000

ครุภัณฑ์ห้องสาขาศิลปศาสตร์รายวชิาบูรณาการและการค้นควา้         250,000             250,000

ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัตการเคมี          445,000             445,000

   3.2 ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสร้าง                  -        15,066,000                -           14,637,000

     3.2.1 ส่ิงกอ่สร้างผูกพนัเดิม                    -   

     3.2.3 ส่ิงกอ่สร้างไมผู่กพนั (1 ป)ี      15,066,000         15,066,000

 โครงการปรับปรุงภูมทิัศน์และโครงสร้างพืน้ฐาน      15,066,000         15,066,000

 งบเงินอุดหนุน      34,895,700          415,000        312,810         35,623,510

4.1 ทุนสนับสนุนการศึกษานักศึกษาและบุคลากร                    -   

4.2 สนับสนุนงานวจิัยและน าเสนอผลงานวชิาการ                    -   

4.3 ค่าใช้จ่ายบุคลากร       34,895,700         34,895,700

4.4 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนให้ได้มาตรฐานการวจิัย/อตุสาหกรรม                    -   

4.5 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการวจิัยและนวตักรรมด้านสังคมใน

ประเด็นส าคัญตามยุทธศาสตร์ของประเทศ การจัดการและถ่ายทอด

องค์ความรู้                  -            360,000         178,530             538,530

โครงการการออกแบบและพฒันาระบบเคร่ืองมอืวดัและควบคุม          180,000             180,000

โครงการเคร่ืองอบอจัฉริยะส าหรับการแปรรูปเห็ด          180,000             180,000

ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการวจิัยและนวตักรรมด้านสังคมใน

ประเด็นส าคัญ ตามยุทธศาสตร์ของประเทศ การจัดการและ         178,530             178,530

4.6 ค่าใช้จ่ายในการสนับสุนนการวจิัยและนวตักรรมเพือ่สร้างความ                  -                   -           134,280             134,280ค่าใช้จ่ายในการสนับสุนนการวจิัยและนวตักรรมเพือ่สร้างความเป็น

เลิศทางวชิาการ         134,280             134,280

4.7 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการวจิัยและนวตักรรมเพือ่สร้างความ                    -   

โครงการทุนพระเทพฯ(วเิทศ 58-62)            55,000              55,000

 หมวดรายการ

งบประมาณ แผ่นดนิ ประจ าป ี2562
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 งบรายจา่ยอ่ืน                  -          3,863,736        976,075           4,839,811

   5.1 ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวฒันธรรม                  -            150,000                -               150,000

โครงการข่วงวฒันธรรมราชมงคลล้านนา เชียงราย สืบสานประเพณี            30,000              30,000

โครงการถ่ายทอดความรู้ด้านศิลปวฒันธรรมและภูมปิัญญาท้องถิ่น            40,000              40,000

โครงการ RMUTL CR ร่วมใจสร้างจิตส านึกรักษธ์รรมชาติและ            15,000              15,000

โครงการไหวค้รูช่างและไหวส้าพระวษิณุกรรม            15,000              15,000

โครงการอนุรักษว์ฒันธรรม ประเพณีหล่อเทียนและถวายเทียน            30,000              30,000

โครงการสืบสานประเพณีปีใหมเ่มอืง รดน้ าด าหัวผู้อาวโุส            20,000              20,000

   5.2 ค่าใช้จ่ายพฒันาการจัดการศึกษา                  -            855,356         145,475           1,000,831

โครงการพฒันากจิกรรมนักศึกษาเพือ่ผลิตบัณฑิตทีม่คุีณลักษณะ

บัณฑิตทีพ่งึประสงค์ตามกรอบ TQF ของหลักสูตร คณะบริหารฯ 

(เชียงราย)          25,000              25,000

โครงการพฒันาศักยภาพด้านภาษาสู่ระดับสากลส าหรับนักศึกษา

และบุคลากรพืน้ทีเ่ชียงราย          70,000              70,000

โครงการพฒันาบุคลากรสายวชิาการเพือ่เพิม่ศักยภาพเชิงวชิาการ 

(การฝึกอบรมหลักสูตรการพฒันาวชิาชีพครูด้านภาษาองักฤษ )          50,475              50,475

ค่าจ้างชั่วคราวชาวต่างชาติ 366,140.00             366,140

โครงการพฒันาศักยภาพด้านภาษาสู่ระดับสากลส าหรับนักศึกษา 70,000.00              70,000สาขาวทิยาศาสตร์ โครงการ ส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาพฒันา

นวตักรรมเชิงสร้างสรรค์ตอบโจทย์ความต้องการต่อสังคมและชุมชน

ไทยแลนด์ 4.0 (Young Inventors) 113,600.00             113,600

โครงการส่งเสริมพฒันาทักษะวชิาชีพของบุคลากร (ฝังตัวสถาน

ประกอบการ) 65,616.00              65,616

ส านักงานประกนัคุณภาพการศึกษา ค่าใช้จ่ายพฒันาการจัด

การศึกษา งานประกนัฯ โครงการ ก ากบั ติดตามผลการด าเนินงาน

ตามระบบประกนัคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561 ระดับ

หลักสูตร  คณะ และสถาบัน 72,350.00              72,350

ส านักงานประกนัคุณภาพการศึกษา ค่าใช้จ่ายพฒันาการจัด

การศึกษา งานประกนัฯ โครงการการพฒันาระบบการประกนั

คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน สู่

มาตรฐานสากล 17,650.00              17,650

โครงการเยี่ยมชมสถานศึกษาในกลุ่มเป้าหมาย เชียงราย 75,784.00              75,784

โครงการประกวดหนังส้ัน หัวข้อ หลักสูตรมลัติมเีดีย 7,000.00                7,000

โครงการผลิตส่ือมลัติมเีดีย 67,216.00              67,216

   5.5 ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนศูนย์พฒันาโครงการหลวง                  -            300,000                -               300,000

 ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนศูนย์พฒันาโครงการหลวง          300,000             300,000

 หมวดรายการ

งบประมาณ แผ่นดนิ ประจ าป ี2562
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   5.7 ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษพ์นัธกุรรมพชือนัเนื่องมาจาก                  -                   -           120,000             120,000

โครงการศึกษาการเจริญเติบโตของมะเกีย๋งพนัธุ์คัดเลือกในพืน้ที่

จังหวดัเชียงราย ปีที ่2          50,000              50,000

โครงการอนุรักษแ์ละศึกษาการเจริญเติบโตของทุดรียนในพืน้ที่

จังหวดัเชียงราย ปีที ่1          70,000              70,000

   5.8 ค่าใช้จ่ายโครงการบริการวชิาการ                  -                   -           620,600             620,600

โครงการชุมชน 3R แปลงขยะให้เป็นประโยชน์          40,000              40,000

โครงการส่งเสริมและพฒันาศักยภาพการบริหารจัดการกลุ่ม          90,200              90,200

โครงการสร้างผู้สูงอายุสู่ยูทูปเบอร์ (Baby Boomer to Youyube)          40,000              40,000

โครงการการผลิตกระเบือ้งหลังคาโบราณท ามอืด้วยซีเมนต์          40,000              40,000

โครงการยกระดับคุณภาพชีวติฯ กรณีบ้านปางขอน หัวหน้า         290,400             290,400

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ การยกระดับการเล้ียงปลานิล 4.0          40,000              40,000โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ การถ่ายทอดเทคโนโลยีบ่อหมกักา๊ซ

ชีวภาพและระบบอดักา๊ซชีวภาพลงถังอย่างปลอดภัย หัวหน้า          40,000              40,000

โครงการการพฒันารูปแบบการจัดการขยะภายใต้โมเดลนักจัดการ          40,000              40,000

   5.9 ค่าใช้จ่ายโครงการพฒันาศักยภาพเครือข่ายอดุมศึกษาพีเ่ล้ียง                  -                   -            90,000              90,000

 สาขาวทิยาศาสตร์  ค่าใช้จ่ายโครงการพฒันาศักยภาพเครือข่าย          90,000              90,000

   5.10 โครงการสวนนวตักรรมเกษตรและอาหารล้านนา                  -            175,000                -               175,000

โครงการเมอืงนวตักรรมเกษตรและอาหารล้านนา โครงการ

เสริมสร้างความเข้มแข็งแบบมส่ีวนร่วมของชุมชนดอยสะเกน็ในการ            75,000              75,000

โครงการสวนนวตักรรม โครงการระบบอควาโปนิกส์เพือ่เกษตรไร้          100,000             100,000

   5.11 โครงการอทุยานเมอืงอจัฉริยะ Smart city                    -   

   5.12 โครงการขยายผลการจัดการศึกษาแบบบูรณาการการเรียนรู้

กบัการท างาน (Work-integrated Learning)                  -          2,383,380                -             2,383,380 สาขาการบัญชี  โครงการขยายผลการจัดการศึกษาแบบบูรณา

การการเรียนรู้กบัการท างาน (Work-integrated Learning) 

โครงการการพฒันาบุคลากรเพือ่เตรียมความพร้อมในการจัดต้ัง

ศุนย์ฝึกอบรมด้านการจัดการ และการบริการภาคพืน้การบิน

ร่วมกบัสถานประกอบการ          300,000             300,000

สาขาศิลปศาสตร์ 5.18 โครงการขยายผลการจัดการศึกษาแบบ

บูรณาการการเรียนรู้กบัการท างาน (Work-integrated Learning)          150,280             150,280

 สาขาศิลปศาสตร์ โครงการจัดการศึกษารูปแบบบูรณาการการ

เรียนรู้กบัการท างานรูปแบบโรงเรียนในอตุสาหกรรมการท่องเทีย่ว          400,000             400,000

โครงการ International Conference Session of RMUTL: 

Tri-Education system and Work-integratede Leaning          363,100             363,100

.สาขาวทิยาศาสตร์ โครงการยกระดับสมรรถนะการจัดการศึกษา

ด้านวชิาชีพและเทคโนโลยี โดยการบูรณาการการเรียนรู้กบัการ          300,000             300,000

สาขาอตุสาหการ โครงการจัดการศึกษารูปแบบบูรณาการการ

เรียนรู้กบัการท างาน (โรงเรียนในโรงงานเบญญาแทรคเตอร์)          500,000             500,000

สาขาอตุสาหการ โครงการพฒันาระบบคุณภาพในการจัด

การศึกษาร่วมระหวา่งอดุมศึกษาและอาชีวศึกษาเพือ่อตุสาหกรรม          370,000             370,000

 รวมทัง้หมด  55,969,200.00  35,734,171.00  7,360,385.00   101,227,726.00

 หมวดรายการ

งบประมาณ แผ่นดนิ ประจ าป ี2562

บคุลากรภาครัฐฯ

วิทยาศาสตร์ฯ สงัคมศาสตร์ฯ
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หมวดงบรายจา่ย แผน (ภาคปกต)ิ แผน (ภาคสมทบ)

รวมทัง้สิน้แผน

(ปกต/ิสมทบ)

 ค าขอเสนอปรับแผน

เพ่ิมเตมิ เหตผุลในการเพ่ิม

1.งบบคุลากร 8,394,840.00     -                    8,394,840.00     1,399,140.00       

    1.1.3  เงินเดือนประจ าต าแหน่งผู้บริหารทีไ่มม่วีาระ -                    

    1.3.1  ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว 8,394,840.00     8,394,840.00      1,399,140.00        

ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวประจ าปี 2562 สาย

วชิาการ  จ านวน 19 อตัรา 3,930,000 บาท

ต่อปี สายสนับสนุนจ านวน 28 อตัรา 

4,464,840 บาทต่อปี (ข้อมลูอา้งองิจาก กอง

บริหารงานบุคคล)

2.งบด าเนินงาน 704,260.00        1,650,000.00        2,415,549.68     640,289.68         

     2.1.2  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ 100,000.00        1,000,000.00        1,100,000.00     -                    

     2.1.4  เงินประจ าต าแหน่งผู้บริหารมวีาระ -                    

     2.2.1  ค่าเบีย้เล้ียง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 200,000.00        -                    200,000.00        -                    

     2.2.5  เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม 394,260.00        396,600.00        2,340.00             

ค่าประกนัสังคมลูกจ้างชั่วคราวประจ าปี 2562 

 สายวชิาการ จ านวน 19 อตัรา 171,000 

บาทต่อปี สายสนับสนุนจ านวน 28 อตัรา 

223,242 บาทต่อปี (ข้อมลูอา้งองิจาก กอง

บริหารงานบุคคล) บวกเพิม่  3 อตัราทีไ่ด้รับค่า

ครองชีพเพิม่ จ านวน 2,340 บาท ทัง้ปี

     2.2.6  เงินสมทบกองทุนทดแทนประกนัสังคม 0.2% 16,789.68         16,789.68           

เงินสมทบกองทุนทดแทนประกนัสังคม 0.2% 

ลูกจ้างชั่วคราว

     2.2.7  ค่าครองชีพ 47,160.00         47,160.00           

เงินเพิม่การครองชีพชั่วคราวส าหรับลูกจ้าง

ชั่วคราว จ านวน 3 อตัรา จ านวนเงิน 1,310 

บาทต่อคนต่อเดือน (อา้งถึงหนังสือ กบบ.ศธ.

0583.18/ว0558 ลว 8 มนีาคม 2562 ค าส่ัง

จ่ายเงินเพิม่ค่าครองชีพชั่วคราวส าหรับลูกจ้าง

ชั่วคราว)

     2.2.8  ค่าใช้สอยอืน่ 5,000.00           5,000.00             

1. วนัที่  3  มถิุนายน  วนัคล้ายวนัพระราชสมภพ 

 สมเด็จพระนางเจ้า สุทิดา  พระบรมราชินี  /

พานพุม่ 

2.วนัที่  28  กรกฎาคม วนัพระบรมราชสมภพ  

พระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  /พาน

พุม่

3.วนัที่  12  สิงหาคม วนัพระราชสมภพสมเด็จ     2.2.9 ค่ารับรอง 10,000.00         -                    

    2.3.7  วสัดุการศึกษา 650,000.00          650,000.00        569,000.00          

วสัดุการศึกษาภาคสมทบภาคเรียนที ่2/2562 

จ านวน 299,813 บาท ภาคเรียนที ่1/2561 

ประมาณการ 350,000 บาท

4.งบเงินอุดหนุน 217,500.00        -                    217,500.00        -                        4.1 เงินอดุหนุนทุนผลิตและพฒันาบุคลากรระดับ

ปริญญาโท-เอก 217,500.00        217,500.00        -                    

5.งบรายจา่ยอ่ืน 7,314,406.73     172,500.00          11,556,199.00    -                    

    5.2 ค่าใช้จ่ายพฒันาการจัดการศึกษา -                    

         โครงการแข่งขันราชมงคลวชิาการวศิวกรรมระดับชาติ คร้ังที ่111,000.00           1,000.00           

    5.3 พฒันาก าลังคนนักวชิาชีพทีเ่น้นปฏิบัติการ (สหกจิ) 1,000,000.00     1,000,000.00     -                    

ปรับแผนปฏบิตัริาชการประจ าป ี2562 เงินรายได ้(เสนอขอเพ่ิมงบประมาณระหว่างป)ี

หน่วยงาน  มทร.ลา้นนา เชียงราย
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หมวดงบรายจา่ย แผน (ภาคปกต)ิ แผน (ภาคสมทบ)

รวมทัง้สิน้แผน

(ปกต/ิสมทบ)

 ค าขอเสนอปรับแผน

เพ่ิมเตมิ เหตผุลในการเพ่ิม

ค่ากิจกรรมนักศึกษา(ค่ากิจกรรมนศ./ค่ากีฬา) 770,700.00        172,500.00          4,492,738.00     -                    

    ค่าธรรมเนียมสารสนเทศ 40,000.00            1,230,400.00     -                    

    ค่าบ ารุงห้องสมดุ 30,000.00            922,800.00        -                    

      ค่าเบีย้ประกนัอบุัติเหตุ 13,000.00            294,760.00        -                    

     ค่าส่งเสริมสุขภาพ 9,000.00             145,320.00        -                    

    ค่าใบรับรองกจิกรรม (นศ.ปีสุดท้าย) 2,480.00             4,715.00           -                    

     ค่าปัจฉิมนิเทศ (นศ.ปีสุดท้าย) 15,000.00            22,407.00         -                    

     ค่าบ ารุงกฬีา 385,350.00        17,250.00            443,700.00        -                    

      ค่ากจิกรรมนักศึกษา 385,350.00        17,250.00            443,700.00        -                    

      ค่าปฐมนิเทศนักศึกษา 9,000.00             216,900.00        -                    

      ค่าอบรมจริยธรรม 4,500.00             433,800.00        -                    

      ค่าจัดท าเส้ือกจิกรรม 10,470.00            217,980.00        -                    

      ค่าปฏิทินกจิกรรม 2,600.00             58,128.00         -                    

      ค่าจัดท าสมดุกจิกรรม 1,950.00             58,128.00         -                    

รายไดอ่ื้น ๆ 5,113,706.73     -                    1,223,961.00     -                    

    เงินรายได้นอก 1,829,596.00     1,829,596.00     -                    

      รายได้บริการสังคม 1,473,810.00     1,473,810.00     -                    

      งบประมาณระหวา่งกรมเดียวกนั 195,896.00        195,896.00        -                    

      เงินรับฝาก 357,510.73        357,510.73        -                    

      ค่าปรับพืน้ฐาน 491,000.00        491,000.00        -                    

      ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต 44,273.00         44,273.00         -                    

     ค่าตรวจโรค 290,641.00        290,641.00        -                    

     ค่าคู่มอืนักศึกษาใหม่ 145,320.00        145,320.00        -                    

     ค่าสมคัรสอบ 40,800.00         40,800.00         

     หอพกั 244,860.00        297,000.00        103,000.00          เนื่องจากเกดิรายได้เพิม่ระหวา่งปีงบประมาณ

 โครงการการจดัการศึกษาพิเศษ 429,000.00        -                    2,838,500.00     2,838,500.00       

    โครงการการจัดการศึกษาไตรภาคีเพือ่ผลิตก าลังคน

ด้านวตักรรมสายอาชีพชั้นสูง โดยกองทุนเพือ่ความ

เสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 234,000.00        2,436,500.00      2,436,500.00        

ได้รับอนุมติัให้ด าเนินโครงการฯ ระหวา่ง

ปีงบประมาณ

    แผนงานอาชีวะพนัธุ์ใหม ่และบัณฑิตพนัธุ์ใหม่ 252,000.00        252,000.00          

ได้รับอนุมติัให้ด าเนินโครงการฯ ระหวา่ง

ปีงบประมาณ

    แผนงานบัณฑิตพนัธุ์ใหม่ 195,000.00        150,000.00        150,000.00          

ได้รับอนุมติัให้ด าเนินโครงการฯ ระหวา่ง

ปีงบประมาณ

 แผนงานงานวิจยัภายนอก -                  -                    500,000.00        -                    

    แผนงานงานวจิัยภายนอก 500,000.00        -                    

 แผนงานเครือข่ายการบริการวิชาการและการบริการสงัคม -                  -                    1,000,000.00     -                    

    แผนงานเครือข่ายการบริการวชิาการและการบริการสังคม 1,000,000.00      -                    

เงินรายไดง้บกลาง 500,000.00        500,000.00         

เป็นงบประมาณส ารองจ่ายเพือ่กรณีฉุกเฉิน 

หรือกรณีจ าเป็น

สมทบมทร.ลา้นนา 25% 548,125.00          

สมทบ สาธารณูปโภค 10% 219,250.00          

รวมทัง้สิน้ 16,631,006.73    2,589,875.00        22,584,088.68    2,539,429.68       
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ส่วนที่ 4 

การน าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย สู่การปฏิบัติ 
 

 สรุปการน าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2562 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ล้านนา เชียงรายไปสู่การปฏิบัติ ก าหนดแนวทางที่ส าคัญในการน าแผนปฏัติราชการไปสู่การปฏิบัติ 

ดังนี้  

1. สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานทุกระดับภายใต้สังกัดระดับกอง และคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์  

2. ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ให้ความส าคัญในการใช้

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2562 ของมหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เป็นกรอบใน

การบริหารงาน และร่วมเป็นหน่วยงานรับผิดชอบตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุ

เป้าประสงค์หลัก  

3. ด าเนินการชี้แจงสร้างความรู้ ความเข้าใจในสาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติได้รับทราบอย่างชัดเจน เพ่ือการมีส่วนร่าม

และสนับสนุนให้การด าเนินงานตามแผนฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

4. ให้หน่วยงานส่วนสนับสนุนทรัพยากรอย่างเพียงพอ ส าหรับการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติ

ราชการประจ าปี พ.ศ. 2562 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 

5. ติดตามและประเมินผลตามแผนแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2562 ของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย โดยควร  

5.1 ติดตามความก้าวหน้าและการประเมินแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  2562  
และนโยบายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยได้มีการให้
ความส าคัญ เพ่ือตรวจสอบและติดตามส าเร็จของการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องโดยได้พัฒนาตัวชี้วัดที่
สอดคล้องกับเป้าหมายหลักของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 

5.2 กลไกการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาฯ  (พ.ศ. 2561-2565) 
-  การติดตามประเมินผลการพัฒนาระดับหน่วยงาน โดยการติดตามความก้าวหน้า

ของการด าเนินงาน (Monitoring  )ในหน่วยงานระดับคณะ/กอง/ส านัก ที่ต้องรายงานผล  
การด าเนินงานทุกรอบ 6 เดือน ต่อคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 
ซึ่งมีอ านาจในการตรวจสอบผลการด าเนินงานและประสิทธิภาพของการใช้งบประมาณของหน่วยงาน 
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ตลอดจนการเสนอแนะให้มีการทบทวนการปรับแนวทางการปฏิบัติงานและการจัดสรรงบประมาณ  
ในรอบ 6 เดือนนัดไป  

-  การประเมินผลการด าเนินงาน (Evaluation  )ในภาพรวม ซึ่งเป็นการวัดผลส าเร็จใน
การด าเนินงาน ภายใต้ประเด็นการพัฒนา โดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI )
ที่ก าหนดไว้ พร้อมทั้งประเมินผลผลิต ( Output  )ผลลัพธ์ ( Outcome  )และผลกระทบ ( Impact) 

ที่เกิดขึ้น โดยมีรอบการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2562 แบ่งเป็นรายไตรมาส  4 ไตร
มาส เพ่ือน าผลการประเมินมาปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

-  การ พัฒนาระบบฐานข้ อมู ลสารสน เทศส าหรั บการติดตามประ เมินผล 
ที่มีประสิทธิภาพ โดยพัฒนาระบบฐานข้อมูลส าหรับการติดตามผลการด าเนินงานของหน่วยงาน  
และประเด็นการพัฒนาตามเป้าหมายหลัก เพ่ือให้ทุกหน่วยงาน สามารนรายงานผลการด าเนินงานได้
สะดวก และข้อมูลมีความนูกต้องแม่นย า ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนและ ติดตามประเมินผล  
ในระดับต่างๆ ให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันมากข้ึน 

-  ใช้ระบบโครงข่ายสารสนเทศเชื่อมโยงฐานข้อมูลที่มีอยู่ทั้งข้อมูลด้านนักศึกษา 
ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ด้านบุคลากร และด้านงบประมาณ (MIS  )เพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูล
และประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ อันน าไปสู่การสร้างระบบสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจของผู ้บริหาร    
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แผ่นดิน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ผล

แผน

ผล

ด าเนินการ

เรียบร้อยแล้ว
อ.อ านวย ค าบญุ

 ยงัไม่ได้

ด าเนินการ

อยู่ระหวา่ง

ด าเนินการ
ศูนยภ์าษา

อยู่ระหวา่ง

ด าเนินการ
อ.ปภาวดี เนตรสุวรรณ

ศูนยภ์าษา

ยงัไม่ได้ด าเนินการ
คณะบริหารธรุกจิและ

ศิลปศาสตร์

9
 โครงการพฒันาบคุลากรสายวชิาการเพือ่เพิม่ศักยภาพเชงิวชิาการ (การ

ฝึกอบรมหลักสูตรการพฒันาวชิาชพีครูด้านภาษาองักฤษ)
50,475.00          50,475.00      -               

25,000.00      -               

64,616.00      1,000.00        

11
ค่าใช้จ่ายพฒันาการจัดการศึกษา ค่าจ้างชั่วคราวชาวต่างชาติ

366,140.00        

โครงการส่งเสริมพฒันาทักษะวชิาชีพของบุคลากร (ฝังตัวสถาน

ประกอบการ)
65,616.00          13

            -        366,140

10
โครงการพฒันากจิกรรมนักศึกษาเพือ่ผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณลักษณะบณัฑิต

ท่ีพงึประสงค์ตามกรอบ TQF ของหลักสูตร คณะบริหารฯ (เชยีงราย)
25,000.00          

12
โครงการส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาพฒันานวตักรรมเชงิสร้างสรรค์ตอบ

โจทยไ์ทยแลนด์ 4.0
113,600.00        113,600.00    -               

ด าเนินการ

เรียบร้อยแล้ว
ศูนยว์ฒันธรรม

8
โครงการพฒันาศักยภาพด้านภาษาสู่ระดับสากลส าหรับนักศึกษาและ

บคุลากร
70,000.00          70,000.00      -               

อยู่ระหวา่ง

ด าเนินการ
ศูนยภ์าษา

6 โครงการสืบสานประเพณีปใีหม่เมือง รดน้ าด าหวัผู้อาวโุส 20,000.00          20,000.00      -               

7
โครงการพฒันาศักยภาพด้านภาษาสู่ระดับสากลส าหรับนักศึกษาและ

บคุลากร พืน้ท่ี เชยีงราย
70,000.00          35,000.00      35,000.00      

อยู่ระหวา่ง

ด าเนินการ
ศูนยภ์าษา

ด าเนินการ

เรียบร้อยแล้ว
ศูนยว์ฒันธรรม

5 โครงการอนุรักษว์ฒันธรรม ประเพณีหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา 30,000.00          30,000.00      -               
ด าเนินการ

เรียบร้อยแล้ว
ศูนยว์ฒันธรรม

4 โครงการไหวค้รูชา่งและไหวส้าพระวษิณุกรรม 15,000.00          15,000.00      -               

3
โครงการ RMUTL CR ร่วมใจสร้างจิตส านึกรักษธ์รรมชาติและฟืน้ฟู

ทรัพยากรปา่ไม้ (บวชปา่)
15,000.00          15,000.00      -               

ด าเนินการ

เรียบร้อยแล้ว
ศูนยว์ฒันธรรม

2 โครงการถา่ยทอดความรู้ด้านศิลปวฒันธรรมและภมูิปญัญาท้องถิ่น 40,000.00          -               40,000.00      

1 โครงการขว่งวฒันธรรมราชมงคลล้านนา เชยีงราย สืบสานประเพณี 30,000.00          -               30,000.00      ยงัไม่ได้ด าเนินการ ศูนยว์ฒันธรรม

ยงัไม่ได้ด าเนินการ ศูนยว์ฒันธรรม

รายงานผลการด าเนินงานโครงการประจ าปงีบประมาณ 2562

 ไตรมาสที ่1 (เดอืนตลุาคม 61 - ธนัวาคม 61)  ไตรมาส 2 (เดอืนมกราคม 62 - มีนาคม 62) และ ไตรมาส 3 (เดอืนเมษายน 62 - มิถุนายน 62)

ที่ โครงการ

หมวดงบประมาณ
 การ

ด าเนินงาน

แผนงาน

เบกิจา่ย คงเหลือ
สถานะการ

ด าเนินงาน
ผู้รบัผิดชอบโครงการป ีพ.ศ.2561 ป ีพ.ศ.2562
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แผน

ผล

แผน

ผล

แผน

ผล

แผน

ผล

แผน

ผล

แผน

ผล

แผน

ผล

แผน

ผล

แผน
ผล

แผน

ผล

แผน

ผล

แผน
ผล
แผน
ผล

ที่ โครงการ

หมวดงบประมาณ
 การ

ด าเนินงาน

แผนงาน

เบกิจา่ย คงเหลือ
สถานะการ

ด าเนินงาน
ป ีพ.ศ.2561 ป ีพ.ศ.2562

ยงัไม่ได้ด าเนินการ อ.หริพล ธรรมนารักษ์

อยู่ระหวา่ง

ด าเนินการ
อ.กิง่กาญจน์ ปวนสุรินทร์

อ.สุภทัรจิตต์  มะโนสด  

อยู่ระหวา่ง

ด าเนินการ
อ.ภทัราพร สมเสมอ 

อยู่ระหวา่ง

ด าเนินการ

40,000.00      

-               

-               

40,000.00      

อ.ปกรณ์ เสรีเผ่าวงษ์

อยู่ระหวา่ง

ด าเนินการ
ผศ.วเิชษฐ ทิพยป์ระเสริฐ

อยู่ระหวา่ง

ด าเนินการ
กองการศึกษา

ผู้รบัผิดชอบโครงการ

40,000.00      -               22 โครงการชุมชน 3R แปลงขยะให้เป็นประโยชน์ 40,000.00          

โครงการสร้างผู้สูงอายุสู่ยูทูปเบอร์ (Baby Boomer to 

Youyube)

โครงการการผลิตกระเบือ้งหลังคาโบราณท ามอืด้วยซีเมนต์

24

25

40,000.00          

40,000.00          

อยู่ระหวา่ง

ด าเนินการ

20
โครงการศึกษาการเจริญเติบโตของมะเกีย๋งพนัธุคั์ดเลือกในพืน้ท่ีจังหวดั

เชยีงราย ปท่ีี 2
50,000.00          50,000.00      -               

26 โครงการยกระดับคุณภาพชวีติฯ กรณีบา้นปางขอน 290,400.00        290,400.00    -               

อยู่ระหวา่ง

ด าเนินการ
ผศ.วเิชษฐ ทิพยป์ระเสริฐ

23
โครงการส่งเสริมและพฒันาศักยภาพการบริหารจัดการกลุ่มวสิาหกจิ

ชมุชนฯ
90,200.00          -               90,200.00      ยงัไม่ได้ด าเนินการ อ.ภทัราพร สมเสมอ 

21
โครงการอนุรักษแ์ละศึกษาการเจริญเติบโตของทุเรียนในพืน้ท่ีจังหวดั

เชยีงราย ปท่ีี 1
70,000.00          70,000.00      -               

19
พฒันาศักยภาพโครงการหลวงและโรงงานหลวงในเขตจังหวดัเชยีงราย-

พะเยา
300,000.00        281,724.00    18,276.00      

อยู่ระหวา่ง

ด าเนินการ
งานประกนัฯ

18
โครงการการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ

หลักสูตร คณะ และสถาบนั สู่มาตรฐานสากล
17,650.00          17,650.00      -               

อยู่ระหวา่ง

ด าเนินการ
งานประกนัฯ

17
โครงการ ก ากบั ติดตามผลการด าเนินงานตามระบบประกนัคุณภาพ

การศึกษา ปกีารศึกษา 2561 ระดับหลักสูตร  คณะ และสถาบนั
72,350.00          72,350.00      -               

16 โครงการผลิตส่ือมัลติมีเดีย เชยีงราย 67,216.00          67,216.00      -               
อยู่ระหวา่ง

ด าเนินการ
กองการศึกษา

15 โครงการประกวดหนังส้ัน หวัขอ้ หลักสูตรมัลติมีเดีย 7,000.00            7,000.00        -               

14 โครงการเยี่ยมชมสถานศึกษาในกลุ่มเปา้หมาย 75,784.00          75,784.00      -               
อยู่ระหวา่ง

ด าเนินการ
กองการศึกษา
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แผน
ผล
แผน

ผล

แผน

ผล

แผน

ผล

แผน

ผล

แผน

ผล

แผน

ผล

แผน

ผล

แผน

ผล

แผน

ผล

แผน

ผล

แผน

ผล

แผน

ผล

4,839,811.00     3,779,195.00 1,060,616.00 รวมทัง้หมด

ที่ โครงการ
หมวดงบประมาณ  การ

ด าเนินงาน

แผนงาน
เบกิจา่ย คงเหลือ

สถานะการ

ด าเนินงาน
ป ีพ.ศ.2561 ป ีพ.ศ.2562

อยู่ระหวา่ง

ด าเนินการ
ผศ.รัตนาพร นรรัตน์

สาขาวทิยาศาสตร์
อยู่ระหวา่ง

ด าเนินการ

อยู่ระหวา่ง

ด าเนินการ
ดร.มงคลกร ศรีวชิยั

ผู้รบัผิดชอบโครงการ

370,000.00    -               

อยู่ระหวา่ง

ด าเนินการ
อ.ปภาวดี เนตรสุวรรณ

อยู่ระหวา่ง

ด าเนินการ
อ.นิวฒัน์ชยั ใจค า

อยู่ระหวา่ง

ด าเนินการ
อ.สิริสาสน์  พนัธม์ณี

อยู่ระหวา่ง

ด าเนินการ
อ.สุวชิช ์ธนะศานวรคุณ

100,000.00    -               

363,100.00    -               

300,000.00    -               

-               75,000.00      

40,000.00      

-               

-               

40,000.00      

ยงัไม่ได้ด าเนินการ สาขาวทิยาศาสตร์

 นายกนกพงษ ์ศรีเท่ียงยงัไม่ได้ด าเนินการ

40,000.00      

90,000.00      

-               

-               

100,000.00        

โครงการการพฒันารูปแบบการจัดการขยะภายใต้โมเดลนัก

จัดการขยะ
40,000.00          

โครงการพฒันาระบบคุณภาพในการจัดการศึกษาร่วมระหวา่ง

อดุมศึกษาและอาชีวศึกษาเพือ่อตุสาหกรรม
370,000.00        39

37

36
โครงการ International Conference Session of RMUTL: 

Tri-Education system and Work-integratede Leaning
โครงการยกระดับสมรรถนะการจัดการศึกษาด้านวชิาชีพและ

เทคโนโลยี โดยการบูรณาการการเรียนรู้กบัการท างาน (WiL)

        363,100.00

300,000.00        

โครงการเมอืงนวตักรรมเกษตรและอาหารล้านนา โครงการ

เสริมสร้างความเข้มแข็งแบบมส่ีวนร่วมของชุมชนดอยสะเกน็ใน

โครงการสวนนวตักรรม โครงการระบบอควาโปนิกส์เพือ่เกษตร

ไร้ดินแบบอนิทรีย์ เชียงราย
32

31 75,000.00          

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ การยกระดับการเล้ียงปลานิล 4.0 40,000.00          27

อยู่ระหวา่ง

ด าเนินการ

33
โครงการขยายผลการจัดการศึกษาแบบบรูณาการการเรียนรู้กบัการ

ท างาน (Work-integrated Learning) โครงการการพฒันาบคุลากร
300,000.00        -               300,000.00    ยงัไม่ได้ด าเนินการ

โครงการขยายผลการจัดการศึกษาแบบบรูณาการการเรียนรู้กบัการ

ท างาน (Work-integrated Learning)
150,280.00        150,280.00    -               

โครงการพฒันาศักยภาพเครือข่ายอดุมศึกษาพีเ่ล้ียง30 90,000.00          

28
โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ การถ่ายทอดเทคโนโลยีบ่อหมกั

กา๊ซชีวภาพและระบบอดักา๊ซชีวภาพลงถังอย่างปลอดภัย 
40,000.00          

29

อ.อ านวย ค าบญุ38
โครงการจัดการศึกษารูปแบบบรูณาการการเรียนรู้กบัการท างาน

(โรงเรียนในโรงงานเบญญาแทรคเตอร์)
500,000.00        500,000.00    -               

อยู่ระหวา่ง

ด าเนินการ
อ.สิริสาสน์  พนัธม์ณี

35
โครงการจัดการศึกษารูปแบบบรูณาการการเรียนรู้กบัการท างานรูปแบบ

โรงเรียนในอตุสาหกรรมการท่องเท่ียวและการโรงแรม
400,000.00        400,000.00    -               

อยู่ระหวา่ง

ด าเนินการ
อ.สุภทัรจิตต์ มะโนสด

34

คณะบริหารธรุกจิฯ
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 
ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันจันทร์ ที่ 13 พฤษภาคม 2562 

  

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย  
ครั้งที่ 2/2562  วันที่  13 พฤษภาคม 2562 

ณ  ห้องประชุม(ห้องรองอธิการบดี) ชั้น 2 อาคารอ านวยการ มทร.ล้านนา เชียงราย 
.............................................. 

ผู้มาประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร   มูลปา   ประธานกรรมการ  
2. รองศาสตราจารย์ ดร.เอมอร   ไชยโรจน์  กรรมการ (ประชุมทางไกล) 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย   จีนะวงษ ์        กรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์  ทิพจร     กรรมการ 
5. อาจารย์ ดร.ชไมพร    รัตนเจริญชัย         กรรมการ 
6. นางรัญชนา     น าอิน   กรรมการและเลขานุการ 
7. นางสาวณภัทร    ปัญญาวงค ์  ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. อาจารย์ภีราวิชญ์  ชัยมาลา   หัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์/หัวหน้าศูนย์วัฒนธรรมศึกษา  
2. นางโสมวรรณ   ทิพจร   หัวหน้างานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. นายสุระพงษ์   โด่งดัง   หัวหน้างานกิจการนักศึกษา  
4. นางสาวสายสมร  ติ๊บมา   หัวหน้างานยุทธศาสตร์และแผน 
5. นายสุรเชษฐ   ชมภูมิ่ง   หัวหน้างานบริการ 
6. นางสาวพัชราภรณ์  ค าสร้อย   เจ้าหน้าที่งานจัดหานักศึกษา 

เริ่มประชุม  เวลา 13.00 น. 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร  มูลปา  รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาระบบ ประธาน  
ที่ประชุมกล่าวต้อนรับคณะกรรมการบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย กล่าวเปิดการประชุม และด าเนินการประชุม
ตามวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
1.1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 1.  มหาวิทยาลัยฯ จะมีการแต่งตั้ งผู้ ช่วยอธิการบดี  เ พ่ือปฏิบัติราชการประจ า ณ เขตพ้ืนที่   
โดยจะมีค าสั่งแต่งตั้งภายในเดือนพฤษภาคม 2562 นี้ ในส่วนของรองอธิการบดี จะกลับไปปฏิบัติหน้าที่  
ณ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ทั้งนี้  ผู้ช่วยอธิการบดี จะปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีการแต่งตั้งผู้อ านวยการส านักงาน
บริหารมหาวิทยาลัยฯ ให้ถูกต้องตามกฎกระทรวง จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2549 
 2. จากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ  แจ้งให้พ้ืนที่เชียงราย ติดตามการจัดซื้อจัดจ้าง 
ที่ด าเนินการล่าช้า เช่น โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และโครงสร้างพ้ืนฐานฯ ,โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตทางเข้า
ด้านทิศเหนือ 
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 3.  ประเด็นตัวป้อนวิกฤต ในแต่ละหลั กสู ตร ในสาขาที่ ไม่มีแนวโน้มวิ กฤต  เช่น วิศวกรรม 
อุตสาหการ ซึ่งมีจุดแข็งคือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมในประเทศไทย (กว.)  
 4. การด าเนินงานโครงการการจัดการศึกษาแบบบูรณาการการเรียนรู้กับการท างาน (Work-integrated 
Learning)  , โครงการส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยและ
สถาบันวิจัยของภาครัฐไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถด้านการแข่งขันในภาคเอกชน (Talent  Mobility) 
ซึ่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก  โดยมี รศ.ดร.อุเทน ค าน่าน เป็นผู้ขับเคลื่อนในการ
ด าเนินงานการสนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์ บุคลากร ของมหาวิทยาลัย ไปร่วมคิดค้นวิจัย พัฒนา นวัตกรรม
ต่างๆ รวมทั้งปรับปรุงกระบวนการผลิตของสถานประกอบการ  
 ทั้งนี้  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   มีก าหนดลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภายใต้
โครงการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการไทยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ร่วมกับส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช) ในวันที่ 
16 พฤษภาคม 2562 

 ที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง   รับรองรายงานการประชุม 
เรื่อง   พิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2562  
 ตามหนังสือที่ สบ.ช 1000/11 ลงวันที่ 21 มกราคม 2562 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหาร 
มทร.ล้านนา เชียงราย ครั้งที่ 2/2562 ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ  ได้ด าเนินการจัดส่งหนังสือเชิญ
ประชุม  พร้อมเสนอพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย ครั้งที่ 1/2562  
โดยขอความอนุเคราะห์คณะกรรมการบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย พิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 
1/2562 และส่งแบบรับรองรายงานการประชุม กลับมายังฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ ภายในวันที่ 4 
กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา นั้น 

 ทั้ งนี้   พบว่าไม่มีการแจ้งแก้ ไขรายงานการประชุม  ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ  
จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 

 มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง  สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 

-ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง  เสนอเพื่อทราบ 
4.1 การประกวดศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ปี 2562 

ผู้เสนอข้อมูล 
 นางรัญชนา  น าอิน ผู้อ านวยการกองบริหารทรัพยากรเชียงราย 
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สรุปสาระส าคัญ  
 ตามหนังสือ ที่ ชร 0017.3/ว456 ลงวันที่ 22 เมษายน 2562 เรื่อง การประกวดศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการโดดเด่น ปี 2562 ความว่าส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี แจ้งเรื่องการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการในหน่วยงานภาครัฐทุกแห่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และข้อสั่ง
การของนายกรัฐมนตรี  
 ทั้งนี้ เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐในก ากับดูแลมีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกล่าวสูงกว่ามาตรฐานที่
ก าหนดไว้  จังหวัดเชียงราย จึงขอความอนุเคราะห์และประชาสัมพันธ์ การเข้าร่วมประกวดศูนย์ข้อมูลข่าวสารโดด
เด่น ปี 2562 ตามเกณฑ์การประเมินศูนย์ข้อมูลข่าวสารโดดเด่น ปี 2562 โดยหน่วยงานที่เข้าประกวดจะต้องจัดท า
ข้อมูลและหลักฐานในแต่ละหัวข้อการประเมินที่ไม่สามารถตรวจได้จากเว็บไซต์ให้ครบถ้วนลงแผ่นบันทึกข้อมูล
พร้อมแจ้ง URL ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์ส่งให้ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีโดยตรง พร้อมทั้ง
รายงานให้จังหวัดทราบ 

ประเด็นที่เสนอ 
 จึงเรียนคณะกรรมการบริหารฯ เพ่ือโปรดทราบ 

 มติที่ประชุม รับทราบ  มอบกองบริหารทรัพยากรเชียงราย ศึกษาข้อมูลและรายละเ อียด  
เพ่ือเตรียมการด าเนินงานในปีต่อไป   

4.2 การเรียกคืนเงินค่าตรวจสุขภาพประจ าปีและเงินประกันกลุ่มสวัสดิการพนักงาน 

ผู้เสนอข้อมูล 
 นางรัญชนา  น าอิน ผู้อ านวยการกองบริหารทรัพยากรเชียงราย 

สรุปสาระส าคัญ  
 ตามหนังสือ ที่ ศธ 0583.01(16)/1329  ลงวันที่ 24 เมษายน 2562 เรื่อง ขอแจ้งการเรียกเงินคืนค่าตรวจ
สุขภาพประจ าปีและเงินประกันกลุ่มสวัสดิการพนักงาน  ความอ้างตามหนังสือส านักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด
เชียงใหม่ ที่ ตผ 0058.1 ชม/142 ลงวันที่ 28 กันยายน 2562   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
จึงขอด าเนินการเรียกคืนเงิน กรณีค่าตรวจสุขภาพประจ าปีและเงินประกันกลุ่มสวัสดิการพนักงาน โดยเป็นการ
เบิกจ่ายซ้ าซ้อนกับการใช้สิทธิประกันสังคม ซึ่งสามารถระบุตัวตนได้ชัดเจน เพ่ือหักเงินเดือนพนักงานที่ได้รับสิทธิ
ดังกล่าว  
ประเด็นที่เสนอ 
 1. มหาวิทยาลัยขอให้ทุกพ้ืนที่ ชี้แจงและสร้างความเข้าใจให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยเพ่ือช่วยกันแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้น พร้อมกรอกแบบฟอร์มยินยอมการเรียกคืนเงินค่าตรวจสุขภาพประจ าปีและเงินประกันกลุ่ม
สวัสดิการพนักงาน 
 2. เรียกคืนเงินค่าตรวจสุขภาพประจ าปีจากพนักงานมหาวิทยาลัย จ านวน 46 คน รวมเป็นจ านวนเงิน 
27,790 บาท โดยวิธีการหักเงินเดือนในงวดเดียวในเดือนพฤษภาคม 2562 กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยที่ลาออก 
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ให้ทางเจ้าหน้าที่กองกลังและเจ้าหน้าที่การเงินพ้ืนที่ ด าเนินการติดตามทวงถาม มหาวิทยาลัยโดยกองคลังและงาน
การเงินพ้ืนที ่
 3. เรียกคืนเงินกรณีการจัดซื้อประกันสุขภาพจากพนักงานมหาวิทยาลัยจ านวน 865 คน คนละ 2 ,700 
บาท รวมเป็นจ านวนเงิน 2,335,500 บาท โดยการหักเงินเดือน ซึ่งแบ่งช าระเป็น 5 งวด งวดละ 540 บาทต่อเดือน 
จะเริ่มด าเนินการหักเงินเดือน ในเดือนพฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป จนถึงเดือนกันยายน 2562 

 มติที่ประชุม รับทราบ มอบกองและคณะ ด าเนินการ   

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่อง   เสนอเพื่อพิจารณา 
วาระท่ี 5.1 การจัดงานแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 36 

ผู้เสนอข้อมูล 
 นายสุระพงษ์  โด่งดัง  หัวหน้างานกิจการนักศึกษา  กองการศึกษาเชียงราย 

สรุปสาระส าคัญ 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจั ดงานแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 36 โดยมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ทั้ง 6 พ้ืนที่ 
และ1 วิทยาลัย เข้าร่วมการแข่งขัน ประกอบด้วยพ้ืนที่เชียงใหม่ เชียงราย ล าปาง น่าน ตาก พิษณุโลก และ
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ประมาณเดือนธันวาคม 2562 

ประเด็นที่เสนอ 
  1. เพ่ือทราบการสรุปผลการแข่งขันกีฬา มทร.แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35 รัตนโกสินทร์เกมส์ 

2. พิจารณางบประมาณในการด าเนินการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ครั้งที่ 36   

 มติที่ประชุม รับทราบ และมอบงานกิจการนักศึกษา กองการศึกษาเชียงราย ประมาณการ 
งบประมาณตามระเบียบที่ เกี่ยวข้องส าหรับการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬา เพ่ือจัดท าโครงการเสนอ 
ของบประมาณรายได้ ในแผนงบประมาณประจ าปี 2563  โดยให้คณะได้มีส่วนร่วมในการก าหนดงบประมาณด้วย 

วาระท่ี 5.2  การขออนุญาตเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายโครงการแนะแนวและการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

ผู้เสนอข้อมูล 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย  จีนะวงษ์ ผู้อ านวยการกองการศึกษาเชียงราย 
 นางสาวพัชราภรณ์  ค าสร้อย  เจ้าหน้าที่งานจัดหานักศึกษาใหม ่

สาระส าคัญ 
 ตามที่งานจัดหานักศึกษาใหม่ ได้รับงบประมาณแผ่นดินจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   
ให้ด าเนินงาน โครงการแนะแนวและการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จ านวน  ๑๕๐,๐๐๐ 
บาท(หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เพ่ือแนะแนวและประชาสัมพันธ์โรงเรียนในกลุ่มเป้าหมายที่มีความสนใจ 
ในการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย นั้น 

ประเด็นที่เสนอ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 
ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันจันทร์ ที่ 13 พฤษภาคม 2562 

  

 เนื่องจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย มีนโยบายในการจัดหานักศึกษา  
เชิงรุก จึงต้องมีการโอนงบประมาณข้ามโครงการ  งานจัดหานักศึกษาใหม่ จึงขออนุญาตเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายใน
หัวข้องบประมาณแต่ละโครงการย่อย 

ที่ประชุมให้ข้อเสนอแนะ และแก้ไขรายละเอียดในโครงการ ดังนี้ 
- ให้เพ่ิมกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ กลุ่มวิทยาลัยการอาชีพ  วิทยาลัยเทคนิคการญจนาภิเษก 
- หน้าที่ 46  ข้อ 10.2 จากเดิม ยอดรับสมัครในปี 2561 ให้เปลี่ยนเป็นปี 2562 
- หน้าที่ 46  ข้อ 10.3 จากเดิม ภายในปี 2562 ให้เปลี่ยนเป็นภายในปี 2562 

มติที่ประชุม อนุญาต  มอบกองการศึกษาเชียงราย ด าเนินการระเบียบโดยเน้นโครงการที่จะเกิด
ผลสัมฤทธิ์ 

วาระท่ี 5.3  การจัดหาครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ (เพิ่มเติม) ประจ าห้องประชุม อาคารวิทยบริการ 

ผู้เสนอข้อมูล 
 นางโสมวรรณ  ทิพจร  หัวหน้างานวิทยบริการ กองการศึกษาเชียงราย 

สาระส าคัญ 
 ด้วยห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 2 และห้องนวัตกรรมการเรียนรู้ ชั้น 6 อาคารวิทยบริการ มีความจ าเป็น 

ในการจัดหาครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศเพ่ิมเติม เนื่องจากจ านวนเครื่องปรับอากาศภายในห้องไม่เพียงพอ และไม่
รองรับผู้ใช้งานจ านวนมาก ประกอบกับเป็นช่วงอากาศร้อนจัด (ได้ขอความอนุเคราะห์ช่างไฟฟ้า ประจ างานบริการ 
มาตรวจสอบและให้ความเห็นว่า ควรติดตั้งเครื่องปรับอากาศเพ่ิม ให้เพียงพอกับปริมาตรของห้อง)  โดยมีข้อมูล
ห้องท่ีจะติดตั้งดังนี ้

1. ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ  พื้นที่ 8 x 16 เมตร  คิดเป็น 128 ตร.ม.   
   เดิมติดตั้งเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด 36,000 Btu   จ านวน 3 ตัว 
   ขออนุมัติติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 Btu เพ่ิม   จ านวน 1 ตัว 
2. ห้องนวัตกรรมการเรียนรู้ ชั้น 6 อาคารวิทยบริการ (ชั้นบนเป็นดาดฟ้า)  
   พ้ืนที่ 8 x 16 เมตร       คิดเป็น 128 ตร.ม.   
   เดิมติดตั้งเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด 36,000 Btu   จ านวน 3 ตัว 
   ขออนุมัติติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 Btu เพ่ิม   จ านวน 1 ตัว 
 
ประเด็นที่เสนอ 

 ขออนุมัติงบประมาณเพ่ือจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ขนาด 36,000  Btu จ านวน 2 ตัว ราคา 
ชุดละ 47,000 บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น 94,000 บาท (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2561) 

มติที่ประชุม มอบงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  น าเสนอเข้าแผนงบประมาณรายได้  
ปี 2563 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 
ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันจันทร์ ที่ 13 พฤษภาคม 2562 

  

วาระท่ี 5.4 ขอปรับแผนการใช้งบประมาณหมวดค่าวารสาร หนังสือ และต ารา งบประมาณแผ่นดิน ประจ าปี 
2562 

ผู้เสนอข้อมูล 
 นางโสมวรรณ  ทิพจร  หัวหน้างานวิทยบริการ กองการศึกษาเชียงราย 

สาระส าคัญ 

 ตามที่งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กองการศึกษาเชียงราย  ได้รับแจ้งจากกองบริหาร
ทรัพยากรเชียงราย  สืบเนื่องจากการประชุมงานแผนฯ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัด
เชียงใหม่ โดยในที่ประชุมดังกล่าวได้หารือเรื่องงบค่าวัสดุ วารสาร และต ารา ซึ่งมียอดงบประมาณที่ยังไม่ได้
เบิกจ่ายจ านวนมาก ประกอบกับมีนโยบายให้จัดซื้อหนังสือได้เพียงอย่างเดียว  ที่ประชุมจึงได้เสนอร่วมกันเห็นว่า
ควรปรับแผนให้สามารถน าไปพัฒนาห้องสมุดในด้านอ่ืน ๆ เพ่ือให้บริการแก่นักศึกษามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
จึงเสนอให้ทุกพ้ืนที่ด าเนินการตามบริบทของพื้นท่ี และให้รองอธิการบดีประจ าพ้ืนที่รายงานต่อท่านอธิการบดี นั้น   

ประเด็นที่เสนอ 

        งานวิทยบริการจึงขอเสนอ ร่างการปรับแผนการใช้งบประมาณ หมวดค่าวัสดุ วารสาร และต ารา 
งบประมาณแผ่นดิน ประจ าปี 2562 จ านวนงบประมาณรวมทั้งสิ้น 730,200 บาท  
แผนใช้งบประมาณหมวดค่าวัสดุ วารสาร และต ารา ตามที่แจ้ง ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ค่าวัสดุ   
 - ค่าวารสาร หนังสือ และต ารา      680,200 บาท  (เบิกจ่ายแล้ว 274,604 บาท) 
 - วัสดุส านักงาน      50,000 บาท  (เบิกจ่ายแล้ว   49,332 บาท) 
 รวมทั้งสิ้น    730,200 บาท  (รวมเบิกจ่าย  323,936 บาท) 
ขอปรับแผนใช้งบประมาณหมวดค่าวัสดุ วารสาร และต ารา ดังนี้ 
ค่าใช้สอย  
 - ติดตั้งสติ๊กเกอร์กรองแสง ชั้น 4 และ 6 (ป้องกันแสงเข้าได้ 95%)  
ค่าวัสดุ  
 - ค่าวารสาร หนังสือ และต ารา  
 - ค่าวัสดุอุปกรณ์ปรับภูมิทัศน์ภายในห้องสมุด 
 (ยอดงบประมาณจะแจ้งในที่ประชุมวันจันทร์  13 พ.ค.  2562 เนื่องจากช่างเข้ามาประมาณราคา  
วันศุกร์ที่ 10 พ.ค. 2562 ) 
สิ่งที่ห้องสมุดจ าเป็นต้องปรับปรุงเพื่อให้บริการแก่นักศึกษาและบุคลากร 

1. เครื่องปรับอากาศ ชั้น 3 และชั้น 4 จ านวน 22 เครื่อง งบประมาณ 942,600 บาท 
2. ติดตั้งบานประตูห้องวารสารและค้นคว้ากลุ่ม ชั้น 5 และชั้น 6 งบประมาณ 65,500 
3. บันไดเชื่อมห้องสมุดชั้น 3 และ ชั้น 4  งบประมาณ 385,000 บาท 
4. อุปกรณ์แขนกั้นทางเข้าห้องสมุด 



7 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 
ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันจันทร์ ที่ 13 พฤษภาคม 2562 

  

 มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการ  ทั้งนี้ ให้จัดซื้อวัสดุ(วารสาร หนังสือ และต ารา) ให้กับนักศึกษาทุน
กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) นักศึกษาในโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่  และจัดหาวารสาร หนังสือ 
ต ารา เพ่ือพัฒนาครูพ่ีเลี้ยง หากมีงบประมาณเหลือจากการจัดซื้อวัสดุดังกล่าวข้างต้น ให้โอนงบประมาณ ค่าใช้สอย
เพ่ือด าเนินการดังเสนอ 

วาระท่ี 5.5 ทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2562   
ผู้เสนอข้อมูล 
 นางสาวสายสมร  ติ๊บมา  หัวหน้างานยุทธศาสตร์และแผน 
สาระส าคัญ 
 นางสาวสายสมร ติ๊บมา หัวหน้างานยุทธศาสตร์และแผน น าเสนอที่ประชุมว่าสืบเนื่องจากการเข้าร่วม
ประชุมการทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2562 ระหว่างวันที่ 2 -3 พฤษภาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ นั้น โดยมติที่ประชุมดังกล่าว ได้รับมอบหมายให้ทุกหน่วยงาน
ด าเนินการพิจารณาปรับงบประมาณทุกหมวดงบประมาณจากข้อมูลตามผลการด าเนินงาน 2 ไตรมาสที่ผ่านมา 
โดยปรับ เพ่ิม/ ลด งบประมาณให้เหมาะสมกับระยะเวลา 2 ไตรมาสที่เหลืออยู่ แล้วด าเนินการจัดส่งข้อมูลมายัง
กองนโยบายและแผน  ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ดังเอกสารเอกสารหมายเลข 1 ข้อที่ 4  
 ดังนั้น  จึงเสนอท่ีประชุมทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2562 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา เชียงราย ตามรายละเอียดดังนี้ 

1. งบประมาณแผ่นดิน เสนอปรับแผนเพิ่มเติมตามเอกสารหมายเลข 2 ดังนี้ 
 - รายการ 2.1.2 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติให้ราชการ 
 - รายการ 2.2.4 ค่าจ้างเหมาบริการ 
 - รายการ 2.2.6 เงินสมทบกองทุนทดแทนประกันสังคม 0.2% 
 - รายการ 2.4.2 ค่าไฟฟ้า 
 - รายการ 4.6 อัตราพนักงานมหาวิทยาลัยฯ   

2. งบประมาณผลประโยชน์ เสนอปรับแผนเพิ่มเติมตามเอกสารหมายเลข 4 ดังนี้ 
 - รายการ 1.3.1 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว 
 - รายการ 2.2.5 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 
 - รายการ 2.2.6 เงินสมทบกองทุนทดแทนประกันสังคม 0.2% 
 - รายการ 2.2.7 ค่าครองชีพ 
 - รายการ 2.2.8 ค่าใช้สอยอ่ืน 
 - รายการ รายได้งบกลาง 

ที่ประชุมพิจารณาและร่วมให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. งบประมาณแผ่นดิน 

 - ให้ทบทวนค่าใช้จ่ายรายการจ้างเหมาบริการปีงบประมาณ 2562 เพ่ือปรับแผนค่าใช้จ่าย  
   ในปีงบประมาณ 2563 น าข้อมูลเสนอรายงานครั้งต่อไป 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 
ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันจันทร์ ที่ 13 พฤษภาคม 2562 

  

 - ให้เน้นการท างานเชิงพัฒนาองค์กร ในการน าเสนอของบประมาณงบรายจ่ายอื่น 
 เพ่ิมเติมจากมหาวิทยาลัยให้มากขึ้น 
 2. งบประมาณผลประโยชน์ 

 - ให้แสดงรายงานรายได้จากงานวิจัยภายในและภายนอก เพ่ือแสดงศักยภาพในเชิง   
วิชาการและงบประมาณภายนอกท่ีได้รับ 

 - ให้น าโครงการการจัดการศึกษาพิเศษทุกโครงการ และโครงการระหว่างปีบรรจุไว้ ใน  
                     แผนปฏิบัติ ราชการประจ าปี  2562 เ พ่ือให้การด า เนินงานและการเบิกจ่ ายเป็นไป 
    ตามระเบียบกระทรวงการคลัง 

 - ทบทวนแผนรายรับ และรายจ่าย งบประมาณผลประโยชน์ประจ าปี  2563 น าเสนอ 
  ข้อมูล ครั้งต่อไปในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2563 

 มติที่ประชุม เห็นชอบการปรับแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2562 และมอบงานยุทธศาสตร์และแผน 
ด าเนินการตามข้อเสนอของที่ประชุม 

วาระท่ี 5.6  โครงการจัดสร้างพระเจ้าทันใจจ าลองและเหรียญที่ระลึก เนื่องในโอกาสครบรอบก่อสร้างพระเจ้า
ทันใจ ครบ 5 ปี 

ผู้เสนอข้อมูล 
 อาจารย์ภีราวิชช์  ชัยมาลา หัวหน้าศูนย์วัฒนธรรมศึกษาเชียงราย 

สรุปสาระส าคัญ 
 ตามที่สมาคมศิษย์เก่า มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 
โดยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ได้ร่วมกันจัดสร้างพระเจ้าทันใจ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา 
และได้ปรับปรุงพ้ืนที่บริเวณด้านล่างถังเก็บน้ าให้เป็นแหล่งธรรมะ เพ่ือใช้เป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  
โดยเป็นแหล่งยึดเหนี่ยวจิตใจ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย แต่เนื่องจากสถานที่ดังกล่าวเป็นสถานที่โล่งแจ้ง  
ไม่มีหลังคา ดังนั้น เวลาท ากิจกรรมต่างๆ มักเจอปัญหาแสงแดด และฝน เป็นการล าบากในการขึ้นไปสักการบูชา 
หรือขึ้นไปประกอบท าพิธีกรรมทางศาสนาในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา  กอรปกับ มทร.ล้านนา เชียงราย  
ไดจ้ัดสร้างพระเจ้าทันใจ ครบรอบ 5 ปีแล้วนั้น 

ประเด็นที่เสนอ 
 ศูนย์วัฒนธรรมศึกษาเชียงราย จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบและข้อแนะน าในการจัด
โครงการจัดสร้างพระเจ้าทันใจจ าลอง และจัดท าเหรียญที่ระลึก เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้มีจิตศรัทธาได้เช่าบูชา เพ่ือเป็น
ทุนทรัพย์ในการบูรณะพระเจ้าทันใจ ต่อไป 

มติที่ประชุม  อนุมัติในหลักการ มอบศูนย์วัฒนธรรมด าเนินการตามระเบียบขั้นตอนที่เก่ียวข้อง 

 
วาระท่ี 5.7  การขออนุญาตเข้าใช้งานอาคารหอพัก หมายเลข 3 

ผู้เสนอข้อมูล 
 นางรัญชนา น าอิน  ผู้อ านวยการกองบริหารทรัพยากรเชียงราย 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 
ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันจันทร์ ที่ 13 พฤษภาคม 2562 

  

สรุปสาระส าคัญ 
 ตามท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ได้จัดการเรียนการสอนปรับพ้ืนฐานแก่นักศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรมตามโครงการจัดการศึกษาแบบบูรณา
การการเรียนรู้กับการท างานในรูปแบบโรงเรียนในโรงงานสยามมิชลิน  และได้จัดการศึกษาไตรภาคีเพ่ือผลิต
ก าลังคนด้านนวัตกรรมสายอาชีพอุตสาหกรรมชั้นสูง  โดยกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ซึ่งจะมี
จ านวนนักศึกษาเข้ารับการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2562 จ านวนทั้งสิ้น 181 คน  

ประเด็นที่เสนอ 
 กองบริหารทรัพยากรเชียงราย จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาการขอใช้อาคารหอพัก หมายเลข 3 ตาม
โครงการก่อสร้างอาคารเรียนรวมและศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีเพ่ืออนุรักษ์ภูมิปัญญาล้านนา และอาคารประกอบ  
เพ่ือให้นักศึกษาดังกล่าวข้างต้นเข้าพัก เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่นักศึกษา ทั้งยังให้
ผู้ปกครองได้มีความมั่นใจและไว้วางใจ รวมถึงเพ่ือให้อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถจัดการบริหารและควบคุมได้อย่าง
เป็นระบบ 

 มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการเข้าใช้งานอาคารหอพัก หมายเลข ๓ เพ่ือให้อาคารได้ใช้ประโยชน์
ต่อทางราชการ และมอบกองบริหารทรัพยากรเชียงราย ท าหนังสือแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ เสนอ
ต่ออธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาอนุญาตเข้าใช้งาน
อาคารหอพัก หมายเลข 3 ต่อไป    

วาระที่ 5.8  การจัดเตรียมห้องเรียนและหอพักนักศึกษา โครงการจัดการศึกษาไตรภาคีเพื่อผลิตก าลังคน 
ด้านนวัตกรรมสายอาชีพอุตสาหกรรมชั้นสูงโดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ปีการศึกษา 
2562 

ผู้เสนอข้อมูล 
 นางรัญชนา น าอิน  ผู้อ านวยการกองบริหารทรัพยากรเชียงราย 
 อาจารย์ภีราวิชญ์ ชัยมาลา  หัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์/หัวหน้าศูนย์วัฒนธรรมศึกษา 
 นายสุรเชษฐ์ ชมพูมิ่ง  หัวหน้างานบริการ 

สรุปสาระส าคัญ 

 ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้รับอนุมัติโครงการการจัดการศึกษาไตรภาคีเพ่ือผลิต
ก าลังคนด้านนวัตกรรมสายอาชีพอุตสาหกรรมชั้นสูง โดยกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ)  
ปีการศึกษา 2562 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เรียน 2 ปี และในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) เรียน 5 ปี ต่อเนื่อง ปวส. รวมทั้งสองระดับ 6 สาขา ขณะนี้มียอดของผู้สมัครจ านวน 135 ราย  
โดยแยกออกเป็น ระดับ ปวช 88 ราย ระดับ ปวส. 47 ราย โดยมีการจัดการ เรียนการสอน ณ  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ซึ่ งตามเงื่อนไขของกองทุนฯ ผู้ เรียนจะต้องพักอาศัยในหอพัก  
ของมหาวิทยาลัยฯ นั้น  

ประเด็นที่เสนอ 
เ พ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมของการจัดการศึกษา และการเตรียมห้องพักของผู้ เ รี ยน  

ในการนี้  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาการเตรียมความพร้อม ดังนี้ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 
ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันจันทร์ ที่ 13 พฤษภาคม 2562 

  

1. แนวทางการบริหารจัดการของคณะอนุกรรมการฝ่ายดูแลความเป็นอยู่และสวัสดิการนักศึกษา 
ทุนนวัตกรรม ได้แก่ การจัดตารางกิจวัตรประจ าวันของนักศึกษาทุนนวัตกรรม แนวทางการบริหารจัดการเรื่อง
อาหาร แนวทางการบริหารจัดการเงินของนักศึกษาทุนนวัตกรรมตลอดระยะเวลาการรับทุน แผนการด าเนินงาน
คณะอนุกรรมการฝ่ายดูแลความเป็นอยู่และสวัสดิการ นักศึกษาทุนนวัตกรรม รวมถึงประเด็นที่คาดว่าจะเป็น
ปัญหาพร้อมทั้งแนวทางการแก้ไข รายละเอียดปรากฏดังเอกสารแนบท้ายวาระ 

 2. แนวทางการเตรียมความพร้อมด้านอาคารสถานที่ส าหรับจัดการเรียนการสอนและการเตรียมหอพัก
นักศึกษา – ทุนนวัตกรรม ปีการศึกษา 2562 

ความต้องการอาคารสถานที่ แนวทางการเตรียมความพร้อม 

ห้องเรียน ชั้น 3 (อาคารส านักงานบริหารฯ) 
จ านวน 5 ห้อง 

ห้องเรียนพร้อมด้วยกระดานไวท์บอร์ด/ 
พัดลม/โปรเจคเตอร์ 

(โต๊ะเก้าอ้ีให้ยืมจากครุภัณฑ์ที่มทร.ล.ชร.  
มีอยู่แล้ว) 

1. ด าเนินการซ่อมแซมห้องพัก 

 - รื้อถอนและติดตั้งประตู 

 - รื้อถอนและติดตั้งกระดาน 

2. วางแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ 

 - พัดลม 

 - โปรเจคเตอร์พร้อมจอ 

 - ผ้าม่าน 

(โต๊ะเก้าอ้ีให้ยืมจากครุภัณฑ์ที่มทร.ล.ชร. มีอยู่แล้ว) 

ห้องเรียนบรรยาย ชั้น 1 (อาคารส านักงาน
บริหารฯ) จ านวน 2 ห้อง 

ประสานงานผู้รับผิดชอบห้อง เพ่ือจัดตารางการใช้งาน 

หอพักนักศึกษา (อาคารหอพัก หมายเลข 3)  
ห้องพักพร้อมอุปกรณ์ (เตียง+ฟูก+โต๊ะเก้าอ้ี
อ่านหนังสือ+ตู้เสื้อผ้า) 

***แยกชั้นชาย/หญิง (ชาย 64 คน + หญิง 
43 คน รวม 107 คน) 

1.  ด า เนินการซ่อมแซมหอพักนักศึกษา (อาคารหอพัก 
หมายเลข 3) 

 

2. วางแผนจัดซื้อครุภัณฑ์ประจ าหอพัก 

 2.1 ฟูก  

 2.2 พัดลม  

 2.3 ตู้เสื้อผ้า 

ภายใต้เงื่อนไข มติของคณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 
ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันจันทร์ ที่ 13 พฤษภาคม 2562 

  

- ในภาคการศึกษาแรก หอพักจะยังไม่มี เตีย งให้  
เนื่องจากต้องใช้เวลาในการซ่อมแซมเตียงจากหอพัก
ลีลาวดี 

- ฟูก ต้องจัดซื้อใหม่ เนื่องจากตัวเดิมของหอพักลีลาวดี
ไม่สามารถใช้งานได้แล้ว 

- เตียง/ตู้เสื้อผ้า/โต๊ะเก้าอ้ีอ่านหนังสือ ของหอพักลีลาวดี 
จ านวน 144 ชุด (ปัจจุบันส่วนใหญ่อยู่ที่หอพักลีลาวดี
ส าหรับบริการผู้เช่าหอพักที่น ามาจัดเป็นสวัสดิการแก่
บุคลากรและอีกบางส่วนช ารุดใช้การไม่ได้) 

ขอเสนอต่อคณะกรรมการบริหารฯ ให้คงไว้ส าหรับให้บริการผู้
เช่า ห้องละ 1 ชุด ซึ่งจะใช้อยู่ จ านวน 45 ชุด คงเหลือ จ านวน 
100 ชุด (หากเห็นชอบ จะได้ด าเนินการต่อไป) 

ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องจัดซื้อตู้เสื้อเพ่ิมอีก 10 ตู้ ส าหรับบริการให้
เพียงพอต่อจ านวนนักศึกษา 

 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบในหลักการ มอบผู้รับผิดชอบโครงการทุนนวัตกรรม ร่วมกับงานยุทธศาสตร์ 
และแผน จัดท าแผนด าเนินงาน รายรับ-รายจ่าย ของโครงการทุนนวัตกรรม เสนอที่ประชุมพิจารณาในการประชุม
ครั้งต่อไป 

 

 

ความต้องการอาคารสถานที่ สั่งการ – ด าเนินการ 

โรงอาหาร (พร้อมตู้ท าน้ าเย็นและทางเชื่อม
ระหว่างหอพัก-โรงอาหาร) 

ด าเนินการซ่อมแซมปรับปรุงโรงอาหาร 

- ค่าซ่อมระบบไฟฟ้า 

- ค่าซ่อมระบบน้ า 

- ค่าซ่อมพ้ืน 

- ค่าท าทางเชื่อมระหว่างหอพักนักศึกษา-โรงอาหาร 

ตู้ท าน้ าเย็น ขอความอนุเคราะห์ยืมจากสาขาวิศวกรรมโยธา  
จ านวน 7 ตัว 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 
ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันจันทร์ ที่ 13 พฤษภาคม 2562 

  

วาระท่ี 5.9  การขออนุญาตโอนย้ายการปฏิบัติราชการ 

ผู้เสนอข้อมูล 
 นางรัญชนา  น าอิน  ผู้อ านวยการกองบริหารทรัพยากรเชียงราย 

สาระส าคัญ 
 ตามหนังสือที่ บศ.ช 0230/13 ลงวันที่ 1  มีนาคม  2562 เรื่อง ขออนุญาตโอนย้ายการปฏิบัติราชการ   
โดยอาจารย์ ดร.อุสิธารา  จันตาเวียง  ต าแหน่ง  อาจารย์ประจ ากลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  สาขาศิลปศาสตร์  
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย  อัตราเงินเดือน ๓๗,๘๒๐ 
บาท(สามหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยยี่สิบบาทถ้วน) บรรจุเมื่อ วันที่ 1 เมษายน 2542 จนถึงปัจจุบัน รวมรับราชการเป็น
เวลา 19 ปี 10 เดือน  
 เนื่องจากอาจารย์ ดร.อุสิธารา  จันตาเวียง  ต้องดูแลบิดา อายุ 80 ปี ซึ่งมีโรคประจ าตัวจ าเป็นต้องเข้ารับ
การรักษาอย่างต่อเนื่องและจ าเป็นต้องดูแลใกล้ชิด ประกอบกับต้องดูแลมารดา อายุ 75 ปี ซึ่งพักอาศัยในจังหวัด
ล าพูน  พร้อมทั้งดูแลบุตรแฝด อายุ 1 ขวบ  

ประเด็นที่เสนอ 
 ขออนุญาตโอนย้ายการปฏิบัติราชการไปยังกลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  สาขาศิลปศาสตร์    
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพ่ือกลับไปดูแลบิดามารดา และ
ครอบครัวที่จังหวัดล าพูน 
 รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เสนอข้อมูลเพ่ิมเติมประกอบการพิจารณา สืบเนื่องจากเดิม
มีอัตราว่างสังกัดหลักสูตรการท่องเที่ยวของเชียงราย ซึ่ งได้ปิดหลักสูตรลง ได้น าไปจัดสรรอัตราให้กับกลุ่มวิชา
ภาษาและการสื่อสาร เพ่ือสอบคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งให้ปฏิบัติราชการสังกัดกลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
ดังนั้น หากที่ประชุมเห็นชอบการโอนย้ายครั้งนี้ ขอเสนอให้อัตราที่จะได้รับการจัดสรรมาทดแทนคืนให้กับหลักสูตร
การท่องเที่ยว ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนาหลักสูตรและมีความจ าเป็นต้องมีบุคลากรมาขับเคลื่อนเพ่ือให้สามารถ
จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

มติที่ประชุม ไม่ขัดข้อง หากคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา เชียงราย ได้รับการจัดสรรอัตราข้าราชการฯหรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(สายวิชาการ) มาทดแทน 
เพ่ือบรรจุแต่งตั้งให้ปฏิบัติราชการในสังกัดหลักสูตรการท่องเที่ยว 

วาระท่ี 5.10 การประเมินผลการปฏิบัติราชการบุคลากร มทร.ล้านนา เชียงราย 

ผู้เสนอข้อมูล 
 นางรัญชนา น าอิน  ผู้อ านวยการกองบริหารทรัพยากรเชียงราย 

 

-รายงานการประชุมเสนอแยกต่างหาก- 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 
ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันจันทร์ ที่ 13 พฤษภาคม 2562 

  

ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่อง   อ่ืนๆ 
1. สรุปจ านวนการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย  จนีะวงษ์ ผู้อ านวยการกองการศึกษาเชียงราย รายงานต่อที่ประชุมเพ่ือทราบ
การสรุปผลการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562  รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายวาระ 
 
 มติที่ประชุม รับทราบ 

 

ปิดประชุมเวลา 20.00 น. 

         
 
(นางสาวณภัทร  ปัญญาวงค์)      (นางรัญชนา  น าอิน) 
  ผู้จดรายงานการประชุม             ผู้ตรวจรายงานการประชุม 



TCAS 3 รวม TCAS 4
รวมจ ำนวนนักศึกษำ คิดเป็น % ประมำณกำร

ช ำระเงิน ทปอ T1+T2+T3 ทปอ จ ำนวน สมัคร มีสิทธ์ิ ช ำระเงิน (T1+T2+T3+รอบ5.1) ขำดจำกแผนรบั

จ ำนวน 1-5 พค ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร รับ เข้ำศึกษำต่อ ตำมยอดกำรสมัคร รอบ 5

1 151 วศ.บ วิศวกรรมไฟฟ้ำ 4 ปี 20 6 4 10 ปิดรับ 0 10 50 10

2 153 วศ.บ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 4 ปี 30 3 0 2 5 27 0 5 16.67 25

3 154 วศ.บ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 4 ปี 30 2 0 2 28 0 2 6.67 28

4 155 วศ.บ.วิศวกรรมโยธำ 4ปี 30 3 4 5 12 5 14 26 86.67 4

5 156 วศ.บ วิศวกรรมอุตสำหกำร 4 ปี 30 0 0 1 1 28 0 1 3.33 29

6 157 วศ.บ วิศวกรรมโลจสิติกส์ 4 ปี 30 6 0 6 24 3 9 30 21

7 251 บธ.บ กำรจดักำร 4 ปี 30 6 3 2 11 21 3 14 46.67 16

8 253 บธ.บ.กำรจดักำรโลจสีติกส์ 4ปี 30 1 2 2 5 26 1 6 20 24

9 254 บช.บ กำรบัญชี 4 ปี 30 4 2 6 21 2 8 26.67 22

10 552 วศ.บ.วิศวกรรมคอมพวิเตอร์ เทยีบโอนปกติ 30 2 6 8 22 8 16 53.33 14

11 553 วศ.บ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทียบโอน 30 14 9 23 7 5 28 93.33 2

12 554 วศ.บ.วิศวกรรมโยธำ เทยีบโอนปกติ 25 7 11 18 5 55 73 292 -48

13 555 วศ.บ.วิศวกรรมอุตสำหกำร  เทยีบโอน 30 2 14 16 14 9 25 83.33 5

14 557 วศ.บ วิศวกรรมไฟฟ้ำ เทียบโอน ภำคพิเศษ 20 3 7 10 ปิดรับ 0 10 50 10

15 558 วศ.บ วิศวกรรมไฟฟ้ำ เทียบโอน ภำคปกติ 20 25 15 40 ปิดรับ 0 40 200 -20

16 651 บธ.บ.กำรตลำด เทียบโอน 30 3 4 7 22 4 11 36.67 19

17 653 บช.บ กำรบัญชี เทียบโอน 60 46 19 65 5 1 66 110 -6

18 655 บธ.บ กำรจดักำร เทียบโอน 30 16 5 21 8 6 27 90 3

19 851 ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 30 1 2 3 27 1 4 13.33 26

565 150 107 12 269 290 112 381 67.43 184

สรปุ หมำยเหตุ 
แผนกำรรบั 565 รอบ TCAS 1 ช ำระเงิน 150   คน
จ ำนวนนักศึกษำใหม่ 269 รอบ TCAS 2 ช ำระเงิน 107   คน
ขำดจำกแผนกำรรบั 296 รอบ TCAS 3  ทปอ ด ำเนินกำร

รอบ TCAS 4  ทปอ ด ำเนินกำร เปดิรับสมัครต้ังแต่ 9 - 19 พ.ค. 62
รอบ TCAS 5  มทร.ล้ำนนำ ชร. เปดิรับสมัครต้ังแต่บดันี้ - 9 พ.ค. 62

ปวช. เตรียมวิศวกรรมศำสตร์ (แขนงเคร่ืองกล) 37

เตรียมวิศวกรรมศำสตร์ (แขนงไฟฟ้ำและอิเล็กฯ) 35

ปวส เทคนิคคอมพิวเตอร์ 6

ช่ำงกลเกษตร 12

90

เทคโนโลยีกำรอำหำร  (เรียนทีน่่ำน) 23

 รวมทัง้หมด นักศึกษำทุนนวัตกรรม ปี 62 113

สรุปจ ำนวนกำรรับสมัครนักศึกษำใหม่ ปีกำรศึกษำ 2562

ช ำระเงิน
ล ำดับ รหัส หลักสูตรวิชำ

แผน 

 กำร

รับ

TCAS 1 TCAS 2
ครัง้ที่ 1 (สอบสัมภำษณ์ 13 พค 62)

รอบ 5 Extra Lanna (มี 3 ครั้ง)

สรุป

หลักสูตรวิชำ
แผน 

กำรรบั
รับไว้

สรุปจ ำนวนกำรรับสมัครนักศึกษำใหม่ ปีกำรศึกษำ 2562 โครงกำรพิเศษ ทุนนวัตกรรม 

เอกสารแนบวาระที� 6 เรื�องอื�นๆ








