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OVERVIEW ASSET ADMINISTRATION OFFICE 
RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY LANNA 
ภาพรวมสํานักงานบริหารทรัพยสิ์นและสิทธิประโยชน ์ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา 

ปี 2550 สาํนกังานบรหิารทรพัยส์นิไดถ้กูจดัตัง้ขึน้ตามมติของสภามหาวิทยาลยั ท่ีไดอ้นมุติัใหจ้ดัตัง้

ขึน้เป็นหนว่ยงานภายในระดบักอง สงักดัสาํนกังานอธิการบดี โดยมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือรองรบัการดาํเนินการ

จดัหารายไดแ้ละสทิธิประโยชนข์องมหาวิทยาลยัฯ และดาํเนินงานดา้นการจดัการทรพัยส์นิทางปัญญา จาก

ภาระงานท่ีตอ้งติดตอ่ประสานงานกบัหนว่ยงานภายนอกมากขึน้ จึงทาํใหใ้นการประชุมสภามหาวิทยาลยัฯ 

ครัง้ท่ี 11 (9/2551) วนัท่ี 26 กนัยายน 2551 ไดอ้นมุติัใหเ้ปลี่ยนช่ือ “หนว่ยทรพัยส์นิและสทิธิประโยชน”์ เป็น 

“สาํนกังานบริหารทรพัยส์ินและสิทธิประโยชน ์(สทส.)” โดยมีฐานะเทียบเท่ากองดงัเดิม เพ่ือใหเ้กิดความ

คลอ่งตวัในการประสานงานกบัหนว่ยงานองคก์รภายนอก มาจนถึงปัจจุบนันี ้

 

วิสัยทัศน ์(Visions) 

“สรา้งสรรคม์ลูคา่เพ่ิมเชิงวิชาการและเชิงพาณิชย ์

ดูแลรักษาสิทธิประโยชน์ของบุคลากรและ

มหาวิทยาลยัดว้ยความเป็นธรรม” 

 
พันธกิจ  (Missions) 

1. มุ่งมั่นบริหารรายได้และทรัพยส์ินของ

มหาวิทยาลยัใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุ 

2. ส่งเสริมสนับสนุนการให้บริการทาง

วิ ช า ก า ร ด้ า น ต่ า ง ๆ  ท่ี มี คุ ณ ภ า พ

ส อ ด ค ล้อ ง กั บ ค ว า ม ต้อ ง ก า ร ข อ ง

บุคลากร ผูป้ระกอบการท่ีสนใจ 

ยุทธศาสตรห์น่วยงาน (Strategies) 

ยทุธศาสตรท่ี์ 1  การสรา้งมลูคา่เพ่ิมในทรพัยส์นิและสทิธิประโยชนข์องมหาวิทยาลยั  

ยทุธศาสตรท่ี์ 2  การเสรมิสรา้งประสทิธิภาพการบรหิารรายไดใ้หก้บัมหาวิทยาลยั  

ยทุธศาสตรท่ี์ 3 การเสริมสร ้างศักยภาพเชิงพาณิชย์ให้แก่คณะ/หน่วยงาน และบุคลากรของ

มหาวิทยาลยั 

ยทุธศาสตรท่ี์ 4 การจดัการทรพัยส์นิทางปัญญา 
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วัตถุประสงคข์องหน่วยงาน 

1. เสรมิสรา้งประสทิธิภาพในการบรหิารจดัการทรพัยส์ินและสทิธิประโยชนต์า่งๆ ของมหาวิทยาลยัให้

เกิดประโยชนใ์นเชิงพาณิชย ์

2. ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม โดยประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน 

ผูป้ระกอบการธุรกิจในดา้นต่างๆ อาทิเช่น การเป็นท่ีปรกึษาตามสาขาอาชีพแก่องคก์รและบุคคล 

การวิจัย การบริหารโครงการ การพฒันาศกัยภาพขององคก์รและทรพัยากรบุคคล การฝึกอบรม

เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถขององคก์ร 

3. การจัดการทรพัยส์ินทางปัญญาของมหาวิทยาลยัและใหบ้ริการแก่องคก์รหรือบุคคลภายนอกท่ี

สนใจ 

เอกลักษณห์รือค่านิยมองคก์ร 

 สาํนกังานบริหารทรพัยส์ิน จะเป็นหน่วยงานสาํคญัในการเสริมสรา้งประสิทธิภาพในการบริหาร

จดัการทรพัยส์นิและสทิธิประโยชนต์า่งๆ ของมหาวิทยาลยัใหเ้กิดประโยชนใ์นเชิงพาณิชย ์การใหบ้รกิารทาง

วิชาการแก่สงัคม โดยประสานงานกบัหนว่ยงานภาครฐั องคก์รภาคเอกชน ผูป้ระกอบการธุรกิจในดา้นตา่งๆ 

รวมถึงการจดัการทรพัยส์นิทางปัญญาของมหาวิทยาลยั 
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ORGANIZATION CHART 
โครงสร้างองคก์ร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานบริหารทั่วไป 
นางสาวอารรีตัน ์จกัรว์รรณา 

งานทรัพยสิ์นและจัดหารายได ้
นางสาวธนพร ดีศิร ิ
นายเสกสรร เชือ้ปยุ 

งานวางแผนและพัฒนาทรัพยสิ์น 
นางสาวสภุาวดี  เดชธรรมรงค ์

อธิการบดี 

รองอธิการบดีด้านบริหาร 

สํานักงานอธิการบด ี
ผูอ้าํนวยการสาํนกังานอธิการบดี 

สํานักงานบริหารทรัพยสิ์นฯ 
ผูอ้าํนวยการสาํนกังานบรหิารทรพัยส์นิฯ 

นางสาวพรพิพฒัน ์ทองปรอน 

 

งานทรัพยสิ์นทางปัญญา 
นางสาวอารวีณัย ์ อรุณสทิธ์ิ 
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JOB  DESCRIPTION 
กรอบภาระงาน 
 

กลุม่งาน กรอบภาระงาน 

งานบรหิารทั่วไป 1. การบรกิารและธุรการ 
2. การเงินและพสัดุ 
3. การประกนัคณุภาพ 
4. การบรหิารความเสี่ยง 
5. การจดัการความรู ้
6. งานประชาสมัพนัธ ์
7. สวสัดิการภายในกอง 
8. ดแูลเวปไซตข์องสาํนกังาน 
9. อ่ืนๆ ตามท่ีไดร้บัมอบหมาย 

งานทรพัยส์นิและจดัหารายได ้ 1. การวิเคราะหแ์ละวางแผนการจัดหารายไดจ้ากทรพัยส์ินและ
สทิธิประโยชน ์

2. การบรหิารพืน้ท่ีมหาวิทยาลยัเชิงพาณิชย ์
- การเช่าอาคารสถานท่ี 
- ดาํเนินการเก่ียวกบัอาคาร ท่ีดิน และสิ่งก่อสรา้งบนท่ีราชพสัด ุ

3. การเจรจาตอ่รองผลประโยชนข์องมหาวิทยาลยั 
4. การกาํกับดูแลการใชอ้ัตลกัษณ ์สญัลกัษณข์องมหาวิทยาลยั

เพ่ือนาํไปใชป้ระโยชนห์รอืการนาํไปใชเ้พ่ือจดัหารายได ้
5. การบรหิารศนูยจ์าํหนา่ยผลติภณัฑข์องมหาวิทยาลยั 
6. การสาํรวจและศกึษาขอ้มลูทรพัยส์นิของมหาวิทยาลยั 
7. การประกนัคณุภาพของฝ่ายงาน 
8. อ่ืนๆ ตามท่ีไดร้บัมอบหมาย 

งานทรพัยส์นิทางปัญญา 1. การวิเคราะหแ์ละวางแผนการทาํงานดา้นทรพัยส์นิทางปัญญา 
2. ส่งเสริม เผยแพร่ ประชาสมัพันธ์ขอ้มูลดา้นการจดสิทธิบตัร/

อนสุทิธิบตัร และทรพัยส์นิทางปัญญาอ่ืนๆ 
3. ใหค้าํปรกึษาดา้นสทิธิประโยชนแ์ละทรพัยส์นิทางปัญญา 
4. การใหบ้ริการงานทางดา้นการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบตัร และ

การจดทะเบียนทรพัยส์นิทางปัญญา 
5. การจดัทาํฐานขอ้มลูทรพัยส์นิทางปัญญาของมหาวทิยาลยั 
6. การจัดทําระบบและกลไกเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนงาน

ทรพัยส์นิทางปัญญา 
7. การประเมินมลูคา่ทรพัยส์นิทางปัญญา 
8. การนาํสิ่งประดิษฐ์ ผลงาน นวตักรรมออกสูเ่ชิงพาณิชย ์
9. การพฒันาและตอ่ยอดในทรพัยส์นิทางปัญญา 
10. การประกนัคณุภาพของฝ่ายงาน 
11. อ่ืนๆ ตามท่ีไดร้บัมอบหมาย 
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กลุม่งาน กรอบภาระงาน 

งานวางแผนและพฒันาทรพัยส์นิ 1. การวิเคราะห ์วางนโยบาย จดัทาแผน กาํกบัและติดตามผลการ
ปฏิบติัราชการของหนว่ยงาน 

2. การวิ เคราะห์และวางแผนการพัฒนาทรัพย์สินและสิทธิ
ประโยชนท์ัง้หมดของมหาวิทยาลยั 

3. เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพในการจัดหารายไดก้ารกาํกับดูแล การจัดทาํ 
และจาํหนา่ยผลติภณัฑใ์นเครอืของมหาวิทยาลยั 

4. การพฒันาระบบฐานขอ้มลูทรพัยส์ินเพ่ือใชใ้นการบริหารจัดการ
ในการหารายได ้

5. จัดทาํระบบ กลไกเพ่ือสง่เสริมและสนบัสนุนการบรกิารวิชาการ
และการบรกิารสงัคม 

6. สง่เสริม เผยแพร ่ประชาสมัพนัธ์ขอ้มูลดา้นการบริการวิชาการ
และบรกิารสงัคม 

7. ประสานงาน กากับติดตามผลการจัดหารายไดจ้ากโครงการ
บริการวิชาการและบริการสงัคมรวมถึงของศูนยบ์ริการวิชาการ
ตา่งๆ ของมหาวิทยาลยั 

8. การจดัทาํขอ้เสนอและวางแผนการรบังานโครงการบรกิารสงัคม
จากหนว่ยงานภาครฐั/เอกชน 

9. การประกนัคณุภาพของฝ่ายงาน 
10. อ่ืนๆ ตามท่ีไดร้บัมอบหมาย 
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2018 ANNUAL  REPORT 

ผลการดาํเนินงานประจาํปีงบประมาณ 2561 
 

งานนโยบายและแผน 

ในปีงบประมาณ 2561 สาํนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ (สทส.) ได้ขออนุมัติ

งบประมาณและงบประมาณท่ีใชจ้รงิ ดงันี ้

หมวดงบประมาณ 
งบประมาณ (บาท) 

ท่ีไดร้บัอนมุติั ท่ีใชจ้รงิ ผลตา่ง 

งบดาํเนินงาน    

 คา่วสัดสุาํนกังาน 50,000 50,000 0 

 คา่เดินทางไปราชการ 38,976 38,976 0 

รวมงบประมาณทั้งสิน้    

การปฏิบติังานในปีงบประมาณ 2561 ท่ีผ่านมา สาํนกังานบริหารทรพัยส์ินและสิทธิประโยชน ์ได้

ดาํเนินงานตามพนัธกิจและแผนปฏิบติังานของหนว่ยงาน และภาระงานตามท่ีไดร้บัมอบหมาย ซึ่งไดจ้ดัทาํ

รายงานผลการดาํเนินงานดงันี ้



 
 
 
 
 
 

   
 
 
 

 

แผนปฏิบติัราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 

ส ำนักงำนบริหำรทรัพย์สินและสทิธปิระโยชน ์ 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลลำ้นนำ  

 



ผู้รับ ความสอดคล้องตัวช้ีวัด ความสอดคล้องตัวช้ีวัด ความสอดคล้องตัวช้ีวัด

ต้นทุน อ่ืน ๆ ผิดชอบ แผนยุทธศาสตร์ มทร.ล้านนา แผนยุทธศาสตร์ ส านักงานอธิการบดี พันธกิจหน่วยงาน

แผ่นดิน เงินรายได้ (ระบุ) ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ปี พ.ศ. 2561-2565 ปี พ.ศ. 2561-2565

1 โครงการพัฒนาระบบการจัดการทรัพย์สิน P 208,590            ผู้อ ำนวยกำร

การพัฒนาระบบกลไกและแผนการบริหารจัดการทรัพย์สิน

1.1 ประชุมก ำหนดแผนกำรด ำเนินงำนโครงกำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรทรัพย์สิน 3,400 3,400 

1.2 แต่งต้ังคณะกรรมกำรบริหำรทรัพย์สินและจัดหำรำยได้ของมหำวิทยำลัย 

1.3 ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรทรัพย์สินฯ  3,400 

1.4 จัดท ำระเบียบและออกประกำศต่ำงๆ ท่ีเก่ียวข้อง

1.5 วำงแผนกิจกรรมกำรลงพ้ืนท่ีท้ังหมด 6 เขตพ้ืนท่ี

1.6 ลงพ้ืนท่ีเพ่ือส ำรวจพ้ืนท่ีเขตพ้ืนท่ี เชียงรำย น่ำน  28,140 41,370 

1.7 ลงพ้ืนท่ีเพ่ือส ำรวจพ้ืนท่ี เขตพ้ืนท่ีพิษณุโลก ตำก ล ำปำง 

1.8 รวบรวมและวิเครำะห์ข้อมูล 

1.9 จัดท ำแผนกำรตลำดเชิงรุกเพ่ือกำรจัดหำรำยได้ 18,880 

จัดท าระบบฐานข้อมูลและแผนผังพ้ืนท่ีเช่า

1.10 จ้ำงเหมำจัดท ำระบบฐำนข้อมูลและแผนผังพ้ืนท่ีเช่ำทรัพย์สินในควำมปกครองดูแลของมหำวิทยำลัย 60,000 

พัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพย์สิน

1.11  จัดส่งบุคลำกรของส ำนักงำนฯ เข้ำฝึกอบรมควำมรู้ด้ำนกำรจัดกำรทรัพย์สินและกำรท ำแผนธุรกิจ 50,000 

อยู่ระหว่ำงท ำค ำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมกำรบริหำรทรัพย์สินและจัดหำรำยได้ของมหำวิทยำลัย  A

2 โครงการตรวจติดตามผลการด าเนินงานให้เช่าอาคารปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเท่ียว P 7,875                เสกสรร เช้ือปุย

2.1 ประชุมคณะกรรมกำร จ ำนวน 3 คร้ัง/ปี 2,625 2,625 2,625 

2.2 ลงพ้ืนท่ีตรวจติดตำมผลกำรด ำเนินงำน

2.3 สรุปผลกำรด ำเนินงำน

A

3 การประชุมคณะกรรมการบริหารพ้ืนท่ีโรงอาหารและพ้ืนท่ีจ าหน่ายสินค้า P 25,500              ธนพร ดีศิริ

3.1 ประชุมคณะกรรมกำร บริหำรทรัพย์สินและจัดหำรำยได้ 6 คร้ัง/ปี 4,250 4,250 4,250 4,250 4,250 4,250 

3.2 ลงพ้ืนท่ีตรวจติดตำม/ส ำรวจพ้ืนท่ีตำมมติคณะกรรมกำรในท่ีประชุม

3.3 สรุปรำยงำนกำรประชุมและสรุปผลกำรด ำเนินงำน

A

4 โครงการพัฒนาระบบและกลไกการให้บริการวิชาการและบริการสังคม P 102,600 สุภำวดี เดชธรรมรงค์

ปรับปรุง (ร่าง) ระเบียบบริการวิชาการและบริการสังคมพ.ศ. 2555

4.1 ศึกษำและรวบรวมข้อมูลกำรบริกำรวิชำกำรจำกหน่วยงำนอ่ืนๆ ท่ีมีศักยภำพ

4.2 ทบทวนระเบียบบริกำรวิชำกำรและบริกำรสังคม พ.ศ. 2555 และจัดท ำ (ร่ำง) ระเบียบฯ ว่ำด้วยกำร
รับงำนบริกำรวิชำกำร พ.ศ. 2561

4.3 จัดประชุมร่วมกับหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือทบทวนระเบียบฯ กำรรับงำนบริกำรวิชำกำรและบริกำร
สังคม พ.ศ. 2555 และจัดท ำ (ร่ำง) ระเบียบฯ ว่ำด้วยกำรรับงำนบริกำรวิชำกำร พ.ศ.2561

5,100 

4.4 จัดประชุมเพ่ือระดมควำมคิดเห็น ตำม (ร่ำง) ระเบียบฯ ว่ำด้วยกำรรับงำนบริกำรวิชำกำร พ.ศ.2561 
ร่วมกับผู้บริหำร คณะ หน่วยงำน และบุคลำกรท่ีเก่ียวข้อง

97,500 

4.5 น ำเสนอระเบียบท่ีปรับปรุงแล้วให้ผู้บริหำร/สภำเพ่ือพิจำรณำอนุมัติ

4.6 แจ้งเวียนและช้ีแจงให้กับส่วนงำนต่ำงๆ ท่ีเก่ียวข้อง

4.7 ประเมินผลและสรุปปัญหำท่ีเกิดจำกกำรใช้งำนระเบียบท่ีปรับปรุง พร้อมก ำหนดแนวทำงแก้ไข

A

ปรับปรุงระเบียบกำรรับ
งำนบริกำรวิชำกำรและ
บริกำรสังคม จ ำนวน 1 
ฉบับ

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 
ยุทธศำสตร์พัฒนำกำร
บริหำรจัดกำร และกำร
สร้ำงฐำนวัฒนธรรมองค์กร

สอ.3.1 ระดับควำมส ำเร็จของ
กำรสนับสนุนกำรบริกำรวิชำกำร
และควำมร่วมมือกับเครือข่ำย
ภำยนอก ในกำรพัฒนำพ้ืนท่ี
เป้ำหมำยให้มีควำมม่ันคง และ
ย่ังยืน

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 กำรเสริมสร้ำงศักยภำพ
เชิงพำณิชย์ให้แก่คณะ/หน่วยงำน และ
บุคลำกรของมหำวิทยำลัยฯ

รำยได้ค่ำเช่ำจำก
ผู้ประกอบกำรพ้ืนท่ี
โรงอำหำรและพ้ืนท่ี
จ ำหน่ำยสินค้ำ

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 
ยุทธศำสตร์พัฒนำกำร
บริหำรจัดกำร และกำร
สร้ำงฐำนวัฒนธรรมองค์กร

สอ.5 สนับสนุนกำรสร้ำงหน่วย
ธุรกิจระหว่ำงมหำวิทยำลัย
ร่วมกับภำครัฐ ภำคเอกชน 
ภำคประชำสังคม 
สถำบันกำรศึกษำท้ังในและ
ต่ำงประเทศ

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 กำรเสริมสร้ำงศักยภำพ
เชิงพำณิชย์ให้แก่คณะ/หน่วยงำน และ
บุคลำกรของมหำวิทยำลัยฯ

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  กำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพ
กำรบริหำรรำยได้ให้กับมหำวิทยำลัย

ก ำกับและตรวจติดตำม
ผลกำรด ำเนินงำนกำรให้
เช่ำอำคำรปฏิบัติกำร
โรงแรมให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของกำร
ด ำเนินงำน

น ำส่งรำยได้ให้แก่
มหำวิทยำลัยปีละ 
1,440,000 บำท

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 
ยุทธศำสตร์พัฒนำกำร
บริหำรจัดกำร และกำร
สร้ำงฐำนวัฒนธรรมองค์กร

สอ.5 สนับสนุนกำรสร้ำงหน่วย
ธุรกิจระหว่ำงมหำวิทยำลัย
ร่วมกับภำครัฐ ภำคเอกชน 
ภำคประชำสังคม 
สถำบันกำรศึกษำท้ังในและ
ต่ำงประเทศ

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  กำรเสริมสร้ำง
ประสิทธิภำพกำรบริหำรรำยได้ให้กับ
มหำวิทยำลัย

กำรด ำเนินงำน
โครงกำร/กิจกรรมท่ี
พัฒนำ ระบบกำร
จัดกำรทรัพย์สินท้ังหมด
 2 โครงกำรย่อย

มีระบบกลไกกำรบริหำร
จัดกำรทรัพย์สินของ
มหำวิทยำลัยท่ีชัดเจน มี
มำตรฐำน และสำมำรถ
ใช้ประโยชน์จำก
ทรัพย์สินให้เกิดมูลค่ำ
สูงสุด

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 
ยุทธศำสตร์พัฒนำกำร
บริหำรจัดกำร และกำร
สร้ำงฐำนวัฒนธรรมองค์กร

สอ.5 สนับสนุนกำรสร้ำงหน่วย
ธุรกิจระหว่ำงมหำวิทยำลัย
ร่วมกับภำครัฐ ภำคเอกชน 
ภำคประชำสังคม 
สถำบันกำรศึกษำท้ังในและ
ต่ำงประเทศ

แผนปฏิบัติและแผนการติดตามผลการด าเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ปรังปรุง)

หน่วยงาน ส านักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

ปริมาณ คุณภาพ เวลา แผ่นดิน เงินรายได้
ปี  2560 ปี  2561
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ผู้รับ ความสอดคล้องตัวช้ีวัด ความสอดคล้องตัวช้ีวัด ความสอดคล้องตัวช้ีวัด

ต้นทุน อ่ืน ๆ ผิดชอบ แผนยุทธศาสตร์ มทร.ล้านนา แผนยุทธศาสตร์ ส านักงานอธิการบดี พันธกิจหน่วยงาน

แผ่นดิน เงินรายได้ (ระบุ) ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ปี พ.ศ. 2561-2565 ปี พ.ศ. 2561-2565
ยุทธศาสตร์ท่ี 2  กำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพ
กำรบริหำรรำยได้ให้กับมหำวิทยำลัย

กำรด ำเนินงำน
โครงกำร/กิจกรรมท่ี
พัฒนำ ระบบกำร
จัดกำรทรัพย์สินท้ังหมด
 2 โครงกำรย่อย

มีระบบกลไกกำรบริหำร
จัดกำรทรัพย์สินของ
มหำวิทยำลัยท่ีชัดเจน มี
มำตรฐำน และสำมำรถ
ใช้ประโยชน์จำก
ทรัพย์สินให้เกิดมูลค่ำ
สูงสุด

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 
ยุทธศำสตร์พัฒนำกำร
บริหำรจัดกำร และกำร
สร้ำงฐำนวัฒนธรรมองค์กร

สอ.5 สนับสนุนกำรสร้ำงหน่วย
ธุรกิจระหว่ำงมหำวิทยำลัย
ร่วมกับภำครัฐ ภำคเอกชน 
ภำคประชำสังคม 
สถำบันกำรศึกษำท้ังในและ
ต่ำงประเทศ

โครงการ/กิจกรรม
เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

ปริมาณ คุณภาพ เวลา แผ่นดิน เงินรายได้
ปี  2560 ปี  2561

5 โครงการเผยแพร่ความรู้และส่งเสริมการจดทะเบียนสิทธิบัตรของมหาวิทยาลัย P 25,880 อำรีวัณย์ อรุณสิทธ์ิ

5.1 จัดประชุมเพ่ือวำงแผนเตรียมงำน 1,700 

5.2 ประชำสัมพันธ์กิจกรรมและกำรจัดงำนประชุมสัมมนำ 3,780 

5.3 จัดประชุมเผยแพร่ควำมรู้และส่งเสริมกำรจดสิทธิบัตร 20,400 

A

6 โครงการฟ้ืนฟูและพัฒนาโรงงานน้ าด่ืมต้นแบบเพ่ือการศึกษาแบบย่ังยืน P 216,768

6.1 ประชุมก ำหนดแผนกำรด ำเนินงำนโครงกำรเพ่ือฟ้ืนฟูและพัฒนำโรงงำนน้ ำด่ืมต้นแบบเพ่ือกำรศึกษำ
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำร

6.2 วำงแผนกิจกรรมและจัดกิจกรรมพัฒนำองค์ควำมรู้ ทักษะ ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรโรงงำนน้ ำฯ

6.3 ด ำเนินงำนโครงกำรเพ่ือฟ้ืนฟูและพัฒนำโรงงำนน้ ำด่ืมต้นแบบเพ่ือกำรศึกษำแบบย่ังยืนเพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำร

161,768 

6.4 จัดท ำแผนพัฒนำระบบฐำนข้อมูลกำรบริหำรจัดกำรโรงน้ ำ ฯ และระบบสำรสนเทศ 55,000 

6.5 ติดตำมผลกำรด ำเนินกิจกรรมตำมแผนโครงกำรทุกๆ 3 เดือน

A

7 โครงการจัดท าของท่ีระลึกและผลิตภัณฑ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 75,940

7.1 ศึกษำข้อมูลเร่ืองผลิตภัณฑ์และจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ

7.2 ออกแบบผลิตภัณฑ์ของท่ีระลึกมหำวิทยำลัย เพ่ือพิจำรณำในกำรผลิต

7.3 ด ำเนินกำรจัดท ำ ผลิตภัณฑ์ของท่ีระลึกมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ 75,940 

7.4 ประชำสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของท่ีระลึกในเว็บไซต์ และส่ือออนไลน์ ทุกช่องทำง

7.5 ติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำน

7.6 สรุปผลกำรด ำเนินงำนรำยงำนต่อผู้บริหำร

8 ค่าธรรมเนียมในการข้ึนทะเบียนท่ีปรึกษา พ.ศ.2560 P ทะเบียนท่ีปรึกษำไทย 10,000 สุภำวดี เดชธรรมรงค์

8.1 รวบรวมข้อมูลบุคลำกรท่ีปรึกษำของมหำวิทยำลัย

8.2 จัดเตรียมเอกสำรของมหำวิทยำลัยเพ่ือย่ืนเอกสำรในระบบออนไลน์

8.3 ย่ืนเอกสำรในระบบออนไลน์เพ่ือขอข้ึนทะเบียนท่ีปรึกษำ

8.4 รอกำรตรวจสอบเอกสำรจำกส ำนักงำนบริหำรหน้ีสำธำรณะ

8.5 ช ำระค่ำธรรมเนียมกำรขอข้ึนทะเบียนท่ีปรึกษำ 10,000 

8.6 ได้รับหนังสือรับรองกำรข้ึนทะเบียนท่ีปรึกษำ

A

9 ค่าใช้สอยในการเดินทางไปราชการ P

A

10 งบวัสดุส านักงาน P 50,000

A

723,153

สัญญลักษณ์
แผนกำรด ำเนินงำน แผนติดตามผลการด าเนินงานและการใชง้บประมาณ

x,xxx แผนกำรใช้งบประมำณ

ผลรวมงบประมาณตามโครงการ

สอ.5 สนับสนุนกำรสร้ำงหน่วย
ธุรกิจระหว่ำงมหำวิทยำลัย
ร่วมกับภำครัฐ ภำคเอกชน 
ภำคประชำสังคม 
สถำบันกำรศึกษำท้ังในและ
ต่ำงประเทศ

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  กำรเสริมสร้ำง
ประสิทธิภำพกำรบริหำรรำยได้ให้กับ
มหำวิทยำลัย

มีกำรสร้ำงรำยได้
จำกกำรรับงำน
บริกำรวิชำกำร 
และบริกำรสังคม

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 
ยุทธศำสตร์พัฒนำกำร
บริหำรจัดกำร และกำร
สร้ำงฐำนวัฒนธรรมองค์กร

สอ.3.1 ระดับควำมส ำเร็จของ
กำรสนับสนุนกำรบริกำรวิชำกำร
และควำมร่วมมือกับเครือข่ำย
ภำยนอก ในกำรพัฒนำพ้ืนท่ี
เป้ำหมำยให้มีควำมม่ันคง และ
ย่ังยืน

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 กำรเสริมสร้ำงศักยภำพ
เชิงพำณิชย์ให้แก่คณะ/หน่วยงำน และ
บุคลำกรของมหำวิทยำลัยฯ

มีกำรสร้ำงรำยได้
จำกกำรผลิตและจัด
จ ำหน่ำย
ผลิตตภัณฑ์ตรำ
สัญลักษณ์และน ำส่ง
รำยได้ให้กับ
มหำวิทยำลัย

เสกสรร เช้ือปุย ยุทธศำสตร์ท่ี 3 
ยุทธศำสตร์พัฒนำกำร
บริหำรจัดกำร และกำร
สร้ำงฐำนวัฒนธรรมองค์กร

โรงน้ ำได้รับฟ้ืนฟูและ
พัฒนำโรงงำนน้ ำด่ืม
ต้นแบบเพ่ือกำรศึกษำ
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภำพ
สูงสุด

มีกำรสร้ำงรำยได้
จำกกำรผลิตและจัด
จ ำหน่ำยน้ ำด่ืมและ
น ำส่งรำยได้ให้กับ
มหำวิทยำลัย

เสกสรร เช้ือปุย ยุทธศำสตร์ท่ี 3 
ยุทธศำสตร์พัฒนำกำร
บริหำรจัดกำร และกำร
สร้ำงฐำนวัฒนธรรมองค์กร

สอ.5 สนับสนุนกำรสร้ำงหน่วย
ธุรกิจระหว่ำงมหำวิทยำลัย
ร่วมกับภำครัฐ ภำคเอกชน 
ภำคประชำสังคม 
สถำบันกำรศึกษำท้ังในและ
ต่ำงประเทศ

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  กำรเสริมสร้ำง
ประสิทธิภำพกำรบริหำรรำยได้ให้กับ
มหำวิทยำลัย

 - จ ำนวนคร้ังท่ีด ำเนิน
โครงกำรแล้วเสร็จ 1 คร้ัง
 - จ ำนวนกลุ่มเป้ำหมำย
ของผู้เข้ำร่วมโครงกำร 
ไม่น้อยกว่ำ 60 รำย
 - ผลงำนท่ีย่ืนขอรับ
สิทธิบัตร ไม่น้อยกว่ำ 8 
ผลงำน

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 
ยุทธศำสตร์พัฒนำกำร
บริหำรจัดกำร และกำร
สร้ำงฐำนวัฒนธรรมองค์กร

สอ.5 สนับสนุนกำรสร้ำงหน่วย
ธุรกิจระหว่ำงมหำวิทยำลัย
ร่วมกับภำครัฐ ภำคเอกชน 
ภำคประชำสังคม 
สถำบันกำรศึกษำท้ังในและ
ต่ำงประเทศ

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 กำรจัดกำรทรัพย์สิน
ทำงปัญญำ

หนา้ที ่2 จาก 2



หนว่ยนบั 5 ปี 2561 2562 2563 2564 2565

สอ.3.1 ระดับความส าเร็จของการสนับสนุนการบริการวิชาการและความร่วมมือกับ
เครือข่ายภายนอก ในการพัฒนาพืน้ที่เป้าหมายให้มีความม่ันคง และยั่งยนื

สทส 1. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบและกลไกการ
ให้บริการวิชาการและบริการสังคม

ขอ้ 5 2 3 4 4 5 งานวางแผนและ
พฒันาทรพัยส์นิ

ขอ้ 1 มีการแตง่ตัง้คณะกรรมการทบทวนระเบยีบ ขอ้บงัคบั เพ่ือสนบัสนนุการบรกิาร
วชิาการและความรว่มมือกบัเครอืข่ายภายนอก

ขอ้ 1 มีการแตง่ตัง้คณะกรรมการทบทวนระเบยีบ ขอ้บงัคบั ประกาศ 
เพ่ือสนบัสนนุการบรกิารวชิาการ

ขอ้ 2 มีการจดัท ารา่งระเบยีบ ขอ้บงัคบั เพ่ือสนบัสนนุการบรกิารวชิาการและความรว่มมือ
กบัเครอืข่ายภายนอกเสนอตอ่คณะกรรมการบรหิารมหาวทิยาลยัและสภามหาวทิยาลยั

ขอ้ 2 มีการจดัท ารา่งระเบยีบ ขอ้บงัคบั เพ่ือสนบัสนนุการบรกิาร
วชิาการและความรว่มมือกบัเครอืข่ายภายนอกเสนอตอ่คณะ
กรรมการบรหิารมหาวทิยาลยัและสภามหาวทิยาลยั

ขอ้ 3 มีการสรา้งระบบและกลไกสนบัสนนุการบรกิารวชิาการและความรว่มมือกบัเครอืข่าย
ภายนอก

ขอ้ 3 มีการสรา้งระบบและกลไกสนบัสนนุการบรกิารวชิาการและความ
รว่มมือกบัเครอืข่ายภายนอก

ขอ้ 4 จดัท าแผนและมีการด าเนินงานสนบัสนนุการบรกิารวชิาการและความรว่มมือกบั
เครอืข่ายภายนอก

ขอ้ 4 จดัท าแผนและมีการด าเนินงานสนบัสนนุการบรกิารวชิาการและ
ความรว่มมือกบัเครอืข่ายภายนอก

ขอ้ 5 มีการสรุปผลการด าเนินงานและรายงานผลการด าเนินงานตอ่คณะกรรมการบรหิาร
มหาวทิยาลยั

ขอ้ 5 มีการสรุปผลการด าเนินงานและรายงานผลการด าเนินงานตอ่
คณะกรรมการบรหิารมหาวทิยาลยั

สอ.5.1 ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรและทรัพยสิ์นอยา่งมี
ประสิทธิภาพคุ้มค่า

สทส 2 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบกลไกและ
แผนการบริหารจัดการทรัพยสิ์น

ขอ้ 5 2 3 4 4 5 งานทรพัยส์นิและ
จดัหารายได้

ขอ้ 1 มีการแตง่ตัง้คณะกรรมการเพ่ือบรหิารจดัการทรพัยากรและทรพัยส์นิของ
มหาวทิยาลยัอยา่งมีประสทิธิภาพคุม้คา่

ขอ้ 1 มีการแตง่ตัง้คณะกรรมการบรหิารทรพัยส์นิและจดัหารายไดข้อง
มหาวทิยาลยั 

งานทรพัยส์นิทาง
ปัญญา

ขอ้ 2 มีการจดัท าแผนการบรหิารจดัการทรพัยากรและทรพัยส์นิของมหาวทิยาลยัและเสนอ
ความเหน็ชอบตอ่คณะกรรมการบรหิารมหาวทิยาลยั

ขอ้ 2 มีการจดัท าแผนการบรหิารจดัการทรพัยส์นิของมหาวทิยาลยัและ
เสนอความเหน็ชอบตอ่คณะกรรมการบรหิารมหาวทิยาลยั

ขอ้ 3 มีการด าเนินงานตามแผนการบรหิารจดัการทรพัยากรและทรพัยส์นิของมหาวทิยาลยั
และรายงานผลการด าเนินงานตอ่คณะกรรมการบรหิารมหาวทิยาลยั

ขอ้ 3 มีการด าเนินงานตามแผนการบรหิารจดัการทรพัยส์นิของ
มหาวทิยาลยัและเสนอความเหน็ชอบตอ่คณะกรรมการบรหิาร
มหาวทิยาลยั

ขอ้ 4 มีการจดัหารายไดจ้ากทรพัยส์นิทางปัญญาหรอืพฒันาบคุลากรเพ่ือหารายไดเ้พ่ือ
พฒันามหาวทิยาลยั

ขอ้ 4 มีการจดัหารายไดจ้ากทรพัยส์นิที่มีอยู่ของมหาวทิยาลยั

ขอ้ 5 พฒันาระบบกลไก การบรหิารจดัการทรพัยส์นิและทรพัยส์นิทางปัญญา โดยมุง่เนน้
การใชท้รพัยากรรว่มกนัทัง้ภายในภายนอกองคก์ร

ขอ้ 5 พฒันาระบบกลไก การบรหิารจดัการทรพัยส์นิและทรพัยส์นิทาง
ปัญญา โดยมุง่เนน้การใชท้รพัยากรรว่มกนัทัง้ภายในภายนอกองคก์ร

สอ.7 พฒันาระบบกลไกการบรหิารจดัการ
มหาวทิยาลยั

สอ.7.1 ระดับผลการประเมินผลของส านักงานอธิการบดีทางด้านหลักธรรมาภิบาล สทส 3 ระดับผลการประเมินผลของส านักงานบริหารทรัพยสิ์น
ทางด้านหลักธรรมาภิบาล

ระดบั ดีมาก ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก งานบรหิารทั่วไป

สอ.8 พฒันาระบบกลไกการบรหิารงานและความ
มั่นคงทางการเงิน

สอ.8.2 ร้อยละของหน่วยงานภายใต้สังกัดส านักงานอธิการบดีที่บริหารแผนงาน 
แผนงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

สทส 4  ร้อยละของส านักงานบริหารทรัพยสิ์น บริหารแผนงาน 
แผนงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

รอ้ยละ 95 85 90 90 95 95 งานวางแผนและ
พฒันาทรพัยส์นิ

คา่เปา้หมาย

สอ.3 สนบัสนนุการบรกิารวชิาการ ความรว่มมือกบั
เครอืข่ายภายนอก ในการพฒันาพืน้ที่เปา้หมายใหมี้
ความมั่นคง และยั่งยืน

สอ.5 สนบัสนนุการสรา้งหนว่ยธุรกิจระหวา่ง
มหาวทิยาลยัรว่มกบัภาครฐั ภาคเอกชน ภาคประชา
สงัคม สถาบนัการศกึษาทัง้ในและตา่งประเทศ

เป้าหมายความส าเร็จตามตัวชีวั้ด ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561-2565

ส านักงานบริหารทรัพยสิ์นและสิทธิประโยชน ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา

กลยทุธส์  านกังานอธิการบดี ตวัชีว้ดั (KPI) ส านกังานอธิการบดี ตวัชีว้ดั (KPI) ส านกังานบรหิารทรพัยส์นิ ผูร้บัผิดชอบ



 
 
 
 
 
 

   
 
 
 

 

รายงานผลการด าเนินงาน 
ตามแผนปฏิบติัราชการประจ าปีงบประมาณ 2561 

ส ำนักงำนบริหำรทรัพย์สินและสทิธปิระโยชน ์ 
มหำวทิยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลลำ้นนำ  

 



 แผน  ขออนุมัติ  ใช้ไปแล้ว  คงเหลือ  ต.ค. 60  พ.ย. 60  ธ.ค. 60  ม.ค. 61  ก.พ. 61  มี.ค. 61  เม.ย. 61  พ.ค. 61  มิ.ย. 61  ก.ค. 61  ส.ค. 61  ก.ย. 61 งานประจ า

งาน
พัฒนา 

(งานใหม่) กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด (KPI)

1 โครงการพัฒนาระบบการจัดการทรัพย์สิน งบประมาณแผ่นดิน 208,590 O -        3,400 34,940 110,250 60,000 208,590 จ านวนโครงการ/กิจกรรมท่ีพัฒนา ระบบ
การจัดการทรัพย์สินท่ีด าเนินการแล้วเสร็จ
ท้ังหมด 2 โครงการย่อย

อยู่ระหว่างการด าเนินงาน P สอ.5 สอ.5.1 สทส 2

2 โครงการตรวจติดตามผลการด าเนินงานให้เช่า
อาคารปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเท่ียว

เงินรายได้ 7,875     7,875     -        7,875    2,625 2,625 2,625 7,875 จ านวนคร้ังท่ีด าเนินการจัดประชุม
คณะกรรมการตรวจติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานการให้เช่า
อาคารปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเท่ียว
 3 คร้ัง/ปี

อยู่ระหว่างการด าเนินงาน P สอ.5 สอ.5.1 สทส 2

3 การประชุมคณะกรรมการบริหารพ้ืนท่ีโรง
อาหารและพ้ืนท่ีจ าหน่ายสินค้า

เงินรายได้ 25,300   4,050     4,050     -       4,050 4,250 4,250 4,250 4,250 4,250 25,300 จ านวนคร้ังท่ีด าเนินการจัดประชุม
คณะกรรมการบริหารพ้ืนท่ีโรงอาหารและ
พ้ืนท่ีจ าหน่ายสินค้า 6 คร้ัง/ปี

มีการปรับปรุงเง่ือนไขและระเบียบการจัดเก็บค่า
เช่าส าหรับร้านขายอาหารและซุ้ม เขตพ้ืนท่ีห้วย
แก้ว

P สอ.5 สอ.5.1 สทส 2

4 โครงการพัฒนาระบบและกลไกการให้บริการ
วิชาการและบริการสังคม

งบประมาณแผ่นดิน+เงินรายได้ 102,600 107,700 5,100     102,600 5,100 102,600 107,700 จ านวนระเบียบ/ประกาศท่ีได้รับการ
ปรับปรุง หรือออกฉบับใหม่จ านวนไม่น้อย
กว่า 1 ฉบับ

มีการจัดท าร่างระเบียบงานบริการวิชาการฯ โดย
การประชุมร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องท้ังหมด 3
 คร้ัง คือ วันท่ี 7, 9 และวันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 
2561 และมีการน าร่างระเบียบเข้าพิจารณาในท่ี
ประชุม CEO ในคราวประชุมคร้ังท่ี 4/2561 วันท่ี
 19 เมษายน 2561

P สอ.3 สอ.3.1 สทส 1

5 โครงการเผยแพร่ความรู้และส่งเสริมการจด
ทะเบียนสิทธิบัตรของมหาวิทยาลัย

งบประมาณแผ่นดิน 25,880   O -        1,700 3,780 20,400 25,880  - จ านวนคร้ังท่ีด าเนินโครงการแล้วเสร็จ 1
 คร้ัง
 - จ านวนกลุ่มเป้าหมายของผู้เข้าร่วม
โครงการ ไม่น้อยกว่า 60 ราย
 - ผลงานท่ีย่ืนขอรับสิทธิบัตร ไม่น้อยกว่า 
8 ผลงาน

ผลงานท่ีย่ืนขอรับสิทธิบัตรในปีงบประมาณ 2561
 จ านวน 1 ผลงาน ช่ือผลงาน : อุปกรณ์ วิธีการ 
และระบบส าหรับตรวจสอบ PM10 PM2.5 และ 
PM1.0

P สอ.5 สอ.5.1 สทส 2

6 โครงการฟ้ืนฟูและพัฒนาโรงงานน้ าด่ืมต้นแบบ
เพ่ือการศึกษาแบบย่ังยืน

งบประมาณแผ่นดิน 143,768 143,768 142,643 1,125    143,768 143,768 ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินกิจกรรม
ตามแผนงาน

 - ตรวจสอบคุณภาพน้ าด่ืมตามประกาศของ
กระทรวงสาธารณสุข
 - ซ่อมแซมเคร่ืองบรรจุน้ าด่ืมอัตโนมัติ
 - จัดหาอุปกรณ์ส าหรับการผลิต

P สอ.5 สอ.5.1 สทส 2

7 โครงการจัดท าของท่ีระลึกและผลิตภัณฑ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เงินรายได้ 75,940   75,940   75,940   -       75,940 75,940 จ านวนผลิตภัณฑ์ท่ีได้จัดท าเพ่ือ
ประชาสัมพันธ์ ของท่ีระลึก 2 ชนิด

 - จัดท าพวงกุญแจ และหมวกเป็นผลิตภัณฑ์ท่ี
ระลึกในงานกีฬาล้านนาเกมส์ วันท่ี 3-10 
กุมภาพันธ์ 2561
 - จัดท าแก้วตราสัญลักษณ์ RL จ านวนท้ังหมด 78
 โหล

P สอ.5 สอ.5.1 สทส 2

8 ค่าธรรมเนียมในการข้ึนทะเบียนท่ีปรึกษา 
พ.ศ.2560

งบประมาณแผ่นดิน 10,000   10,000   10,000   -       10,000 10,000 จ านวนโครงการท่ีรับงานในนาม
มหาวิทยาลัย โดยใช้เอกสารการข้ึน
ทะเบียนท่ีปรึกษาประกอบการรับงาน

ด าเนินการข้ึนทะเบียนท่ีปรึกษา กับศูนย์ข้อมูลท่ี
ปรึกษา ส านักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 
กระทรวงการคลัง ประเภทนิติบุคคล หมายเลข 
2418 ระดับ 2 สาขาอุตสาหกรรม และสาขา
พลังงาน

P สอ.3 สอ.3.1 สทส 1

9 ค่าใช้สอยในการเดินทางไปราชการ งบประมาณแผ่นดิน 29,826   29,826   29,826   -       5,284 1,960 17,130 2,380 3,072 29,826 การเดินทางไปปฏิบัติราชการของผู้บริหารและ
บุคลากร

P สอ.7 สอ.7.1 สทส 3 

10 งบวัสดุส านักงาน งบประมาณแผ่นดิน 50,000   50,000   50,000   -       25,000 25,000 50,000 เบิกจ่ายงบประมาณตามแผนท่ีวางไว้ วัสดุอุปกรณ์ส านักงานเพ่ือใช้ในการสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน

P สอ.8 สอ.8.2 สทส 4 

ตัวช้ีวัด
(KPI) 

หน่วยงาน

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ส านักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ล าดับ ช่ือโครงการ/กิจกรรม หมวดงบประมาณ
งบประมาณไตรมาส 1 งบประมาณไตรมาส 2 งบประมาณไตรมาส 3 งบประมาณไตรมาส 4

รวม
งบประมาณ

ตัวช้ีวัดของโครงการ/กิจกรรม/เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน
ประเภทงาน กลยุทธ์/ตัวช้ีวัด(KPI)สอ.การขออนุมัติงบประมาณ



 แผน  ขออนุมัติ  ใช้ไปแล้ว  คงเหลือ  ต.ค. 60  พ.ย. 60  ธ.ค. 60  ม.ค. 61  ก.พ. 61  มี.ค. 61  เม.ย. 61  พ.ค. 61  มิ.ย. 61  ก.ค. 61  ส.ค. 61  ก.ย. 61 งานประจ า

งาน
พัฒนา 

(งานใหม่) กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด (KPI)

ตัวช้ีวัด
(KPI) 

หน่วยงาน

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ส านักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ล าดับ ช่ือโครงการ/กิจกรรม หมวดงบประมาณ
งบประมาณไตรมาส 1 งบประมาณไตรมาส 2 งบประมาณไตรมาส 3 งบประมาณไตรมาส 4

รวม
งบประมาณ

ตัวช้ีวัดของโครงการ/กิจกรรม/เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน
ประเภทงาน กลยุทธ์/ตัวช้ีวัด(KPI)สอ.การขออนุมัติงบประมาณ

11 โครงการจัดแสดงผลงานทรัพย์สินทางปัญญา
เพ่ือต่อยอดเชิงพาณิชย์

เงินรายได้ 97,760   97,760   72,021   25,739  72,021 72,021  - น าผลงานท่ีได้รับจดทะเบียทรัพย์สินทาง
ปัญญาไปจัดแสดงในงาน ไม่น้อยกว่า 4 
ผลงาน
 - มีแผนส่งเสริมด้านทรัพย์สินทางปัญญาท่ี
สอดคล้องกับตลาดเป้าหมาย อย่างน้อย 1 
แผนงาน

น าผลงานท่ีได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทาง
ปัญญาไปจัดแสดงในงาน Thailand Tech Show
 2018 ณ ไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร ใน
ระหว่างวันท่ี 3-9 กรกฎาคม 2651 จ านวน
ท้ังหมด 4 ผลงาน ได้แก่ 
1. D-Drink Rice Extract น้ าข้าวกล้อง
2. ซุปก้อนรสมะแขว่น
3. วิธีการ ระบบและอุปกรณ์สกัดสารเคมีจากพืช
ด้วยสนามไฟฟ้าแบบพัลส์
4. อุปกรณ์ วิธีการ และระบบส าหรับตรวจสอบ 
PM10 และ PM2.5  Dust Box

P สอ.5 สอ.5.1 สทส 2

12 ค่าจ้างเหมาพนักงานโรงงานน้ าด่ืมราชมงคล งบประมาณแผ่นดิน 282,600 282,600 239,056 43,544  40,450 41,115 41,111 34,960 40,710 40,710 239,056 สามารถผลิตน้ าด่ืมตราราชมงคลเพ่ือจัดจ าหน่าย
ตามความต้องการของลูกค้า

P สอ.5 สอ.5.1 สทส 2

13 ค่าซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ งบประมาณแผ่นดิน 21,480   21,480   21,480   -       21,480 21,480 ซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศในส านักงาน

รวมท้ังส้ิน 1,081,619 830,999.0 650,116 180,883 5,284 - 4,585 27,130 111,790 9,805 102,420 73,437 158,236 272,229 207,560 44,960 1,017,436 
รวมรายไตรมาส 9,869 148,725 334,093 524,749 



 
 
 
 
 
 

   
 
 
 

 

เอกสารอนุมติัโครงการ 
ตามแผนปฏิบติัราชการประจ าปีงบประมาณ 2561 

ส ำนักงำนบริหำรทรัพย์สินและสทิธปิระโยชน ์ 
มหำวทิยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลลำ้นนำ  
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