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ค ำน ำ 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตราที่ 16 
ก าหนดให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีในแต่ละปีงบประมาณ โดยให้ระบุสาระส าคัญเกี่ยวกับ
นโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ เป้หมาย และผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งประมาณการรายได้และ
รายจ่าย และทรัพยากรอ่ืนที่จะต้องใช้  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ได้ตระหนักถึงการวางแผน การน าแผนไปสู่การ
ปฏิบัติและการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติราชการปรจ าปี 2563 ของมหาวิทยาลัยให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล แผนปฏิบัติราชการปรจ าปี 2563 ฉบับนี้ จัดท าขึ้นโดยยึดตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 แผนพัฒนา
ภาคเหนือ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ และแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ.2562 แนวทางการจัดสรรงบประมาณยึดตามระเบียบ
ส านักงบประมาณ ประกาศ และระเบียบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับนี้ ถือเป็นแนวทางให้กับหน่วยงานภายในสามารถปฏิบัติงาน 
ตามพันธกิจหลัก เพ่ือให้เกิดวิธีการปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ตอบสนองเป้าประสงค์และทิศทางการพัฒนา
มหาวิทยาลัยตามยุทธศาสตร์ต่างๆ ซึ่งจะน าไปสู่คุณภาพและมาตรฐานในการจัดการศึกษา และเป็นที่ยอมรับ
จากบุคคลและองค์กรภายนอกต่อไป 

 

 
 งำนยุทธศำสตร์และแผน กองบริหำรทรัพยำกร 
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สำรบัญ 
หน้ำ 

บทที่ 1 บทน ำ 
 หลักการและเหตุผล        ๑ 
 วัตถุประสงค์                            ๑ 
 ประวัติและแนวคิดการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย  2 

บทที่ 2 : กำรวิเครำะห์ทำงยุทธศำสตร์ 
 บริบทและการวิเคราะห์สถานการณ์แวดล้อม     5 
 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)     7 
 นโยบายการด าเนินงานของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 8 
 ความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) แผนการศึกษา  12 

แห่งชาติ (พ.ศ.2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 
 ความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)   13 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 กับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ฉบับปรังปรุง พ.ศ.2562 และกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย      

 ความเชื่อมโยงมาตรฐานอุดมศึกษา พ.ศ.2561 กับประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์และ 14 
และตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย 

 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562 16 
บทที่ 3 บริบทและกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์แวดล้อมของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนำ  
            เชียงรำย   

 การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคาม (SWOT Analysis)          25 
 ตารางเป้าหมายหลัก/ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์/วิธีการ มหาวิทยาลัย            28  

เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 
บทที่ 4 กรอบแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563      

 แหล่งที่มาของงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2563    33 
 แผนรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563      34 

บทที่ 5 กำรขับเคลื่อนนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ       38 

ภำคผนวก           39 

 รายงานการประชุม คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ครั้งที่ 20(11/2562) วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 ระเบียบวาระท่ี 6.1 พิจารณาอนุมัติ(ร่าง)
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  

 หนังสือที่ อว 0654.17/71 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง แจ้งกรอบการจัดสรร
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  

 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ครั้งที่ 
8/2562 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 วาระท่ี 5.4 การจดัสรรงบประมาณ ประจ าปีปีงบประมาณ 2563 



แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2563  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านา เชยีงราย  1 
 

  บทที่ 1 

บทน า 

1.1 หลักการและเหตุผล  

ตามบทบัญญัติของพระราชกฤษฏีกาว่าด้ วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ ดี  
พ.ศ.2546 มาตรา 9 ก าหนดให้ (1) ก่อนจะด าเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการไว้ล่วงหน้า (2) การก าหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการตามข้อ (1) ต้องมีรายละเอียดขั้นตอน 
ระยะเวลาและงบประมาณที่จะต้องใช้ในการด าเนินงานของแต่ละขั้นตอนเป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของ
ภารกิจและตัวชี้วัดความสามารถของภารกิจ  

มหาวิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้เสนอพิจารณาอนุมัติ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
พ.ศ.2563 ต่อคณะบุคคลผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิจารณาอนุมัติ 
ครั้งที่ 20(11/2562) เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 และที่ประชุมมีมติอนุมัติ  (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี พ.ศ.2563 มหาวิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เห็นชอบกรอบแผนงบประมาณรายรับและ
รายจ่าย ประจ าปี พ.ศ.2563 ทั้งนี้ในส่วนของงบประมาณแผ่นดิน หากได้รับอนุมัติงบประมาณจาก
คณะกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณ พ.ศ. 2563 
เรียบร้อยแล้ว อาจมีการปรับแผนงบประมาณให้สอดคล้องกับพันธกิจดังกล่าว 

กองนโยบายและแผน เสนอกรอบการจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา เพื่อพิจารณาเห็นชอบ ครั้งที่ ๑๑/2562 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 และที่ประชุมมีมติ
พิจารณาเห็นชอบกรอบการจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และอ้างถึงหนังสือที่ อว 
0654.17/71 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง ขอแจ้งกรอบการจัดสรรงบประมาณประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้แก่  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา เชียงราย ในวงเงินงบประมาณแผ่นดิน จ านวน 70,699,110 ล้านบาท งบประมาณผลประโยชน์ 
จ านวน 25,562,952 ล้านบาท  รวมทั้งสิ้น 96,262,062 ล้านบาท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา เชียงราย จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามที่ได้รับการจัดสรรให้
สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายยุทธศาสตร์และแผนที่มีความเก่ียวข้องต่อไป  

 

1.2  วัตถุประสงค์ของแผน 
 

๑. เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางและเป้าหมายการด าเนินงานภาพรวมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา เชียงราย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และใช้เป็นกรอบทิศทางหรือแนวทางการด าเนินงานใน
การจัดท าแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัด ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันและเกิดเอกภาพเชิงนโยบาย
ของการปฏิบัติงาน 

 

๒. เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดสามารถน าไปเป็นกรอบในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการระดับ  
กอง และพิจารณาก าหนดตัวชี้วัดในระดับโครงการ/กิจกรรมให้มีความสอดคล้องต่อไป 
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๓. เพื่อให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย น าไปใช้เป็นเครื่องมือในการ
บริหารงาน และก ากับ ติดตาม ประเมินผลความก้าวหน้าหรือความส าเร็จของการด าเนินงานและบริหาร
จัดการให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

1.3  ประวัติและแนวคิดการจัดตั้งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 
 

ประวัติ : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตเชียงราย จัดตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติ 50 ปี ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้จัดตั้งขึ้นโดย
ได้รัการสถาปนาและวางศิลาฤกษ์ ในวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2539 เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษาและ
พัฒนาสู่ท้องถิ่นโดยมุ่งนั้นเป้หมายในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน และพื้นที่เชตสี่เหลี่ยมเศรษฐกิ ตั้งอยู่ในขตต าบล
ทรายขาว อ าเกอพาน จังหวัดเชียงราย บนเนื้อที่ 5,000 ไร่ โดยในระยะแรกได้จัดการเรียนการสอนโดยใช้
วิธีการฝากเรียนที่วิทยาเขตภาคพายัพ จังหวัดเชียงใหม่แล้วจึงย้ายมาเปิดท าการเรียน การสอนที่จังหวัด
เชียงรายในปีการศึกษา 2540 ต่อมาได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นผลให้มีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนาเป็น 1 ใน 9 แห่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ซึ่งตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือของประเทศ
ไทย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ตั้งอยู่ในเขตจังหวัด เชียงราย ปัจจุบันจัดการเรียน
การสอนระดับปริญญาตรี 2 คณะ คือคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

 
  แนวคิดการจัดตั้ง : เพื่อเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษาและการพัฒนาไปสู่ท้องถิ่นชนบทและ
เฉลิมฉลองในวโรกาส "กาญจนาภิเษก" พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอตุลยเดชทรงครองราชย์ครบ  
50 ปี ในปีพ.ศ. 2539 

1. เป็นสถานศึกษาสังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลมีพื้นที่เป้าหมายต าเนินงานในเขตภาคเหนือ
ตอนบน และในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 4 ชาติที่เรียกว่า "สี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ"ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 

  2. เป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งผลิตและพัฒนาก าลังคนระดับกลาง จนถึงระดับสูงทางด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และด้านบริการ โดยสอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทรัพยากรธรรมชาติแลสิ่งแวดล้อม
ของภาคเหนือตอนบนและประเทศ 

  3. เป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งคันควัทคสอบ ศึกษาทดลองและวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ เพื่อสนอง
ความต้องการของตลาดแรงานและสังคมภูมิภาค 

  4. เป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่ งบริการทางวิชาการแก่ชุมชน ให้ค าปรึกษาและจัดฝึกอบรม  
ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและด้านบริการเพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่น 

  5. เป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการอนุรักษ์
ทรัพยากรรรมชาติและศิลปวัฒนธรมให้คงอยู่และสืบทอดเป็นมรดกของท้องถิ่นตลอดไป 

  6. เพื่อด าเนินการในกิจกรรม "โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืชและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น" 
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 
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 1.4 ปรัชญาการจัดการศึกษา :  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย มีความเชื่อมั่นว่าเทคโนโลยีในสาขาต่าง ๆ  

เป็นองค์ประกอบส าคัญในขบวนการศึกษาที่จะช่วยเสริมสร้างมาตรฐานและคุณภาพของชีวิต เพื่อเป็นก าลัง
ส าคัญ ส าหรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย  
จัดการศึกษามุ่งพัฒนาบุคคล ให้มีความเจนจัดทางวิชาการมีความเชี่ยวชาญเชิงปฏิบัติและมีคุณสมบัติที่จ าเป็น
ตามลักษณะของงานอาชีพพร้อมที่จะทางานและปรับปรุงตนเอง ให้ก้าวหนทันต่อวิวัฒนาการทางเทคโนโลยี 
รวมทั้งปลูกฝังความเป็นระเบียบวินัยและความประณีต ส านึกในจรรยาอาชีพมีคุณธรรมและความรับผิดชอบ
ต่อหน้าที่และสังคมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นพัฒนาก าลังคน 
ในค ากล่าว"สร้างคนสู้งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี" 

 
1.5 วิสัยทัศน์ : มหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติบนฐาน…สร้างสรรค์…นวัตกรรม วิจัยวิทยาศาสตร์และ 
                     เทคโนโลยี…เพื่อชุมชน…สู่สากล” 
 
1.6 พันธกิจ :  

1. จัดการศึกษาด้านวิชาชีพ ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และ ด้านบริหารธุรกิจ เพื่อผลิตบัณฑิตนัก
ปฎิบัติ (Hands -on) 

2. สร้างงานวิจัยที่ทรงคุณค่าและให้บริการถ่ายทอดองค์ความรู้ ต่อยอดการประยุกต์ใช้ประโยชน์สู่
สังคม ชุมชน ท้องถิ่น 

3. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส่ ตรวจสอบได้  
4. สร้างความตระหนักในคุณค่า ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 

1.7 อัตลักษณ์ :  
การพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการบริหารจัดการธุรกิจ เพื่อรองรับการขยายตัว 

ด้านการค้า และการบริการในพื้นที่แนวชายแดนในกรอบอุนภาคลุ่มน้ าโขง Trade and Service 
 

1.8  เป้าหมาย : 
๑. มหาวิทยาลัยสามารถเพิ่มจ านวนนักศึกษาได้ตามเป้าหมาย 
๒. มหาวิทยาลัยมีระบบกระบวนการและกลไกรองรับการพัฒนาก าลังคนนักปฏิบัติทั้งกลุ่มใน

อุดมศึกษาและนอกอุดมศึกษา  
๓. มหาวิทยาลัยให้บริการถ่ายทอดองค์ความรู้ ต่อยอดการประยุกต์งานวิจัย เพื่อใช้ประโยชน์สู่สังคม 

ชุมชน ท้องถิ่น และน ามาซึ่งรายได้เข้ามหาวิทยาลัย  
๔. มหาวิทยาลัยเตรียมความพร้อมก่อนออกนอกระบบและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง 
๕. มหาวิทยาลัยตอบสนองต่อโครงการเกษตรอุตสาหกรรมส่งออกภาคเหนือ 
๖. มหาวิทยาลัยส่งเสริมศักยภาพสายสนับสนุนให้เติบโตในทิศทางที่ควรเป็น 
๗. มหาวิทยาลัยมีการประเมินความดีความชอบ อย่างโปร่งใส่ ตรวจสอบได้  
๘. มหาวิทยาลัยจัดตั้งศูนย์ส่งเสริม คุณค่า ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
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1.9  สีประจ ามหาวิทยาลัย : สีขาว-แดง 
 

1.10 ดอกไม้ประจ ามหาวิทยาลัย : ดอกลีลาวดี   ชื่อวิทยาศาสตร์: Plumeria ssp. 
 

1.11 ผังแม่บท : ตั้งอยู่ที่บริเวณ นิคมแม่ลาว กิโลเมตรที่  799 ถนนพหลโยธิน เลขที่  99 หมู่  1 
ต าบลทรายขาว อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57120  มีพื้นที่รวมประมาณ 5,000 ไร่ลักษณะ
เป็นพื้นที่ภูเขา 3,500 ไร่ เป็นพื้นที่ราบ 1,500 ไร่ มีพื้นที่ใช้สอย 740 ไร่ 2 งาน 18 ตารางวา โทรศัพท์:  
0-5372-3979 โทรสาร: 0-5372-3977-8 Website: www.chiangraicampus.rmutl.ac.th 

 
 

รูปภาพที่ 1.1  ผังแม่บท 
รูปภาพที่ 1.1  แสดงแผนที่ตามจุดต่าง ๆ ภายในพื้นที่ของ มทร.ล้านนา เชียงราย 
 

1.12 โครงสร้างการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 
 
 

 

รูปภาพที่ 1.2 โครงสร้างการบริหารงาน 
 

แผนผังโครงสร้างการบริหาร ดังรูปภาพที่ 1.2 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ที่ได้
แบ่งส่วนการบริหารงานภายในเป็น กองการศึกษา กองบริหารทรัพยการ ส านักงานบริหารคณะวิศกรรมศาสตร์ 
ส านักงานคณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์ และสาขาวิทยาศาสตร์โดยแยกหน่วยงานย่อยในสังกัดตามล าดับ 

http://www.chiangraicampus.rmutl.ac.th/
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บทที่ 2 

การวิเคราะห์ทางยุทธศาสตร์ 

 

2.1 บริบทและการวิเคราะห์สถานการณ์แวดล้อม 

การเปลี่ยนแปลงที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
เชียงราย การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาในระยะแผนยุทธศาสตร์ปี พ .ศ. 2561-2565 
เป็นระยะเวลาที่คาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลของสังคม ทั้งระดับโลกและในประเทศ รวมทั้งปัจจัยภายใน
มหาวิทยาลัยฯ ที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยซึ่งจ าเป็นต้องมีการวิเคราะห์และประเมิน
สถานการณ์ต่างๆ ทั้งการประเมินศักยภาพของ มหาวิทยาลัย เพื่อเตรียมความพร้อมและจัดท าแผนที่สอด  
รับกับการเปลี่ยนแปลง ต่าง ๆ เช่น 

2.1 .1 การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
การเปลี่ยนแปลงตามบริบทของโลกที่มีลักษณะขยายตัวทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบริการ ประกอบ

กับสภาพแวดล้อมทางการเมืองในระดับโลกได้ลดความตึงเครียด และการเปิดประตูประเทศ  ให้หันมาแข่งขัน
ทางการค้า เศรษฐกิจ และการลงทุน พร้อมกันนั้นได้สร้างสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจของโลกแบบใหม่ใน
ศตวรรษที่ 21 นี้ประชากรถือว่าเป็นทรัพยากรที่ส าคัญที่สุดในการแข่งขั นในโลกธุรกรรมสมัยใหม่  ทั้งนี้เพราะ
โลกสมัยใหม่ได้เปลี่ยนฐานการผลิตจากทรัพยากรทางธรรมชาติไปเป็นประชากรแทน ประชากรในฐานะเป็น
ฐานการผลิตเพราะจะต้องใช้เทคโนโลยีและวิทยาการใหม่ๆบรรดาที่มีอยู่ในปัจจุบันกาล เพื่อจัดการให้เกิดให้
เกิดมูลค่าสูงสุด ดังนั้นสิ่งแรกที่ควรรีบเร่งคือจะต้องพัฒนาคนรุ่นใหม่ให้มีศักยภาพอันเป็นสากล  และเป็นคนดี
ในฐานะเป็นทุนทางสังคมพื่อยกระดับประเทศให้อยู่ในระดับสากล 

 
2.1.2 การเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
การปรับตัวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียที่จะเกิดขึ้นในปี พ .ศ . 2558 จะทวีความส าคัญ

เพิ่มขึ้น ท าให้เกิดการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีของเงินทุน สินค้า บริการ และคนภายในกลุ่มประเทศต่างๆ รวมทั้ง
การรวมกันเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) 10 ประเทศของ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งจะมี
การรวมกลุ่มเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ท าให้เกิดการรวมกันเป็นตลาดเดียว การเคลื่อนย้ายแรงงาน 
ความรู้ การลงทุนและอ่ืนๆ นอกจากนี้การเติบโตทางด้านเศรษฐกิจใหม่ของกลุ่มประเทศ  จีน และอินเดีย  
ที่คาดว่าจะเป็นตัวจักรส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก ตลอดจนการเขาสู่สังคมและเศรษฐกิจฐานความรู้ 
ที่ท าให้ประเทศในกลุ่มอาเซียน อาเซียนบวกสาม และอาเซียนบวกหก ได้ตระหนักถึงความส าคัญของบุคลากร
ระดับสูงและแรงงานมีฝีมือ การลงทุน และความรู้ ได้อย่างเสรี ซึ่งประเทศไทยได้ลงนามข้อตกลงยอมรับร่วม
คุณสมบัตินักวิชาชีพจ านวน 7 สาขา คือ แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล นักบัญชี วิศวกร สถาปนิก ช่างส ารวจ 
ดังนั้น ประเทศไทยจึงต้องเตรียม ความพร้อมในหลายด้าน อาทิ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทั้งทางด้าน
การศึกษา ด้านภาษา ทักษะฝีมือแรงงาน รวมถึง การพัฒนากลไกต่างๆ  การบริหารจัดการการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอย่างยั่งยืนในระดับ ภูมิภาค รวมถึงมาตรการรองรับผลกระทบต่อความ
มั่นคงของประเทศและคนไทย ทั้งในเชิงสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
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2.1.3 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร  

 ประเทศที่พัฒนาแล้วหลายประเทศก าลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ในขณะเดียวกันประเทศก าลังพัฒนา 
อาทิ เกาหลี สิงค์โปร จีน อินโดนีเซีย บรูไน ไทย และเวียดนาม ได้ก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สู งอายุแล้วในช่วง 
5 ปีที่ผ่านมา ซึ่งท าให้เกิดผลกระทบหลายประการ อาทิ การย้ายถิ่นของแรงงานข้ามชาติทั้งแรงงานที่มีฝีมือ 
และไร้ฝีมือ เพื่อทดแทนก าลังแรงงานในประเทศที่เป็นสังคมผู้สูงอายุ การเกิดความหลายหลายทางวัฒนธรรม 
ขณะเดียวกันโครงสร้างการผลิตเปลี่ยนจากการใช้แรงงานมาเป็นการใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยีมากข้ึนท าให้
การพัฒนาคนมุ่งสร้างให้มีความรู้มีศักยภาพ ทักษะและความช านาญ ควบคู่กับการพัฒนาเทคโนโลยีทดแทน
ก าลังแรงงานที่ขาดแคลน ประเทศที่เข้าสู่สังคมผูสูงอายุจะมีรายจ่ายด้านสุขภาพเพิ่มขึ้นท าให้งบประมาณ  
ส า หรับการลงทุนพัฒนาด้าน อ่ืนๆ ลดลง ปัจจัยดังกล่าวจะเป็นทั้งโอกาสและอุปสรรคต่อประเทศไทย โดย
ด้านหนึ่งประเทศไทยจะมีโอกาสในการขยายตลาดสินค้าและบริการด้านการแพทย์และสุขภาพ แต่ใน
ขณะเดียวกันประเทศไทยเองก็ต้องปรับตัวเตรียมความ พร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสวัสดิการสังคม
ในการรองรับการเข้าสู่สังคมผูสูงอายุ รวมทั้งยังต้องเตรียมรับมือ กับปัญหาจ านวนแรงงานที่จะขยายตัวช้าลง
และมีจ านวนลดลงในอนาคต ซึ่งอาจจะเป็นอุปสรรคต่อการขยายตัวทาง เศรษฐกิจในระยะยาว 
 
 2.1.4 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 

 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีวัสดุและนาโน
เทคโนโลยี มีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งตอบสนองการด ารงชีวิต ของประชาชน
มากยิ่งขึ้น  การส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การพัฒนาพลังงานและวัสดุจากพืช การทดแทน แรงงานด้วย
เครื่องจักร การพัฒนาสุขภาพและศักยภาพในการท างานของผู้สูงอายุ  ขณะเดียวกันก็เป็นภัยคุกคาม ต่อความ
มั่นคงของประเทศ เช่น การจารกรรมข้อมูลธุรกิจหรือข้อมูลส่วนบุคคล การใช้สื่อในทางที่ผิด การเกิดช่องว่าง
ในการเข้าถึงเทคโนโลยีที่ไม่เท่าเทียมกันของคนในสังคมท าให้เกิดความเหลื่อมล้ าในการพัฒนา และการ
แลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมอย่างหลากหลายผ่านเทคโนโลยี ดังนั้นประเทศไทยจ าเป็นต้องมีการบริหารจัดการ
องค์ความรู้  (Knowledge Management) อย่างเป็นระบบทั้งการวิจัยและพัฒนาตลอดจนประยุกต์ใช้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์และบริการ  และบริหารจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 2.1.5 ความส าคัญของประชากรในสังคมเศรษฐกิจสมัยใหม่ 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นับว่าเป็นเรื่องที่ส าคัญยิ่งอันเนื่องจากปัญหาก าลังคนโดยเฉพาะการขาด
แคลนก าลังคนที่มีฝีมือระดับกลางและระดับสูงเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ปัจจัย
ทรัพยากรมนุษย์จึงกลายเป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่งในยุคโลกาภิวัตน์แห่งการแข่งขันทั้งนี้เพราะขีด
ความสามารถของมนุษย์ยุคใหม่คือ  ทรัพยากรความรู้  ที่มิใช่เป็นเพียงแต่ความรู้เพื่อความรู้เท่านั้นแต่ยังต้อง
เป็นความรู้ในเชิงประยุกต์ท่ีสามารถสั่งสมเป็นทักษะความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านชั้นสูงในแต่ละสาขา  ซึงสัมพันธ์
สอดคล้องไปกับการพัฒนาอุตสาหกรรมเฉพาะแต่ละด้านของประเทศ  นอกจากทรัพยากรความรู้แล้ว  มนุษย์
ยุคใหม่ควรจะต้องมีความสามารถในเชิงริเริ่มสร้างสรรค์  รวมทั้งการมีมาตรฐานทางจริยธรรมในการท างาน
ด้วยองค์ประกอบเหล่านี้ประกอบกันเป็นปัจจัยที่ก้าวหน้า  ที่แตกต่างไปจากปัจจัยพื้นฐานดั่งเดิม  อันได้แก่  
แรงงานไร้ทักษะ  การพัฒนาที่ส าคัญจากการมุ่งเน้นความเจริญเติบโตและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของ
ประเทศมาเป็น การพัฒนาคนมากข้ึน 
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2.2 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 
การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติจะมุ่งเน้น การสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนา

เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความม่ันคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมี
ความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความม่ันคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และ
มีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี 
และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุก
ระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะ
เกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และ
องค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศทั่วโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  มีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้นการ
ยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติบนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่ (1) “ต่อยอดอดีต” โดย
มองกลับไปที่ รากเหง้ าทางเศรษฐกิจ  อัตลักษณ์  วัฒนธรรม ประเพณี  วิถีชี วิต และจุด เด่นทาง
ทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้านอ่ืนๆ น ามา 
ประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจ และสังคมโลกสมัยใหม่ 
(2) “ปรับปัจจุบัน” เพื่อปูทางสู่อนาคตผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในมิติต่างๆ ทั้งโครงข่าย
ระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อม 
ให้เอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ (3) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพิ่ม
ศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของ
ตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคตบนพื้นฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการ
ส่งเสริม และสนับสนุนจากภาครัฐให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาส
ทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้ และการกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพิ่มขึ้นของ
คนชั้นกลางและลดความเหลื่อมล้ าของคนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการพัฒนาที่
ส าคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย 
ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและ
ผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มี
ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัย
รักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด 
ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืนๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญที่
ให้ความส าคัญการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน 
โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมท าเพื่อส่วนรวม การกระจายอ านาจและความ
รับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการ
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จัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐ กิจ สังคม และ
สภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเอง และท าประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และ
สังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกัน การเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมายการ
พัฒนาที่ส าคัญเพื่อน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนา ที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่าง
บูรณาการ ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งในการก าหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามา มีส่วน
ร่วมในแบบทางตรงให้มากท่ีสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยเป็นการด าเนินการบนพื้นฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะ
เป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง 3 ด้าน อันจะน าไปสู่
ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  มีเป้าหมายการ
พัฒนาที่ส าคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” 
โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐที่ท าหน้าที่ในการก ากับ
หรือในการให้บริการ ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการท างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม 
มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
น านวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการท างานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และ
ปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน
เข้ามามีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว  และโปร่งใส โดยทุกภาค
ส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตส านึกในการปฏิเสธไม่
ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้นกฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่จ าเป็น  
มีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การลดความเหลื่อมล้ าและเอ้ือต่อการพัฒนา โดย
กระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และการอ านวยความยุติธรรม
ตามหลักนิติธรรม 
 
2.3 โยบายการด าเนินงานของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในคราวการประชุมผู้บริหาร
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันพุธที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
 

นโยบายการด าเนินงานของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จะต้องสอดรับ
กับ นโยบายรัฐบาล นโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และการปฏิรูปกระทรวงใหม่ที่จะ
เป็น ต้นแบบของการปฏิรูปใน ๓ เรื่อง ได้แก่ 

(๑) การปฏิรูปการบริหาร (Administrative Reform) ให้มีความเป็น ระบบราชการน้อยที่สุด มีความ
คล่องตัว และมีการไหลเวียนของบุคลากรโดยเฉพาะที่มีสมรรถนะสูง (Talent Circulation and Mobility) 
ระหว่างมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัย 

(๒) การปฏิรูปกฎหมาย (Regulatory Reform) ให้มีการน าเรื่อง Regulatory Sandbox มาใช้อย่าง
เป็นรูปธรรม และ  

(๓) การปฏิรูปงบประมาณ (Budgeting Reform) ให้มีการจัดสรรงบประมาณในลักษณะ Block 
Gantt และMulti-year Budgeting โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
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นวัตกรรม จะต้องร่วมกันขับเคลื่อนให้ กระทรวงเป็น “กระทรวงแห่งปัญญา กระทรวงแห่งโอกาส และ
กระทรวงแห่งอนาคต” อย่างแท้จริง ดังนี้ 

 ๑. ภารกิจของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม คือ การวางรากฐานประเทศ 
สู่อนาคต และเป็นกลไกขับเคลื่อนประเทศสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว โดยต้องตอบโจทย์ภารกิจของกระทรวง ๔ 
แพลตฟอร์ม (Platform) ดังนี้  

๑.๑ การสร้างและพัฒนาคน ให้เป็น Smart Citizen โดยจะต้องเปิดโอกาสที่เท่าเทียมกันในการ
เรียนรู้ ตลอดชีวิต (Life Long Learning) ทุกช่วงวัยเพื่อลดความเหลื่อมล้ า สร้างระบบธนาคารหน่วยกิต 
(Credit Bank) ตามความต้องการของผู้เรียน (Modular System) พัฒนาหลักสูตรและรูปแบบการเรียนการ
สอนแบบใหม่ เช่น ควบรวมหลักสูตร/สาขาที่มีความซ้ าซ้อนกัน เรียนรู้ผ่านออนไลน์ เป็นต้น แพลตฟอร์มการ
สร้างและพัฒนาคน จะแบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่ (๑) การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสู่ศตวรรษที่ ๒๑ มีงานท า
ในสาขาอาชีพใหม่ ๆ หรือ เป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ และสามารถแข่งขันในเวทีโลกได้ (๒) การพัฒนาทักษะ
แห่งอนาคตของคนวัยท างาน (Skill for the future) ทั้ง Upskill และ Reskill และ (๓) การศึกษาส าหรับคน
สูงวัย  

1.2 การสร้างและพัฒนาองค์ความรู้  ไปสู่ ระบบเศรษฐกิจที่ เน้นคุณค่า ( Value Based 
Economy) โดย จะต้องขับเคลื่อนงานวิจัยและพัฒนาที่จะน าไปสู่นวัตกรรมที่เป็น Demand-side และบูรณา
การงานวิจัย ๓ ศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์) ผ่าน ๔ แพลตฟอร์ม (Platform) ได้แก่ 

(๑) สร้างคนและองค์ความรู้ เพื่อตอบโจทย์ประเทศ สร้างระบบนิเวศของการสร้างนักวิจัย
เพื่อดึงดูดคนท่ีมีความสามารถทั้งของไทยและของโลก 

(๒) ลดความเหลื่อมล้ าและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนเป็นส าคัญ เช่น การขจัดความ
ยากจนแบบแม่นย าและ เบ็ดเสร็จ  

(๓) ขับเคลื่อนองค์ความรู้และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
(Competitiveness) เรื่อง 10 S-Curve อุตสาหกรรมเป้าหมาย และ (๔) ตอบโจทย์ที่เป็นประเด็นท้าทายของ
ประเทศและของโลก (Grand Talent) เช่น PM 2.5, Zero waste, AI for All, AI for Everyone, Frontier 
Research, Quantum computing, Space Consortium, Gnomic Thailand และเรื่องใหม่ ๆ ที่จะตอบ
โจทย์ประเทศในอนาคต  

๑.๓ การสร้างและพัฒนานวัตกรรม ไปสู่ประเทศฐานนวัตกรรม ( Innovation Nation) โดย
จะต้อง แปลงนวัตกรรมเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจและคุณค่าทางสังคม ได้แก่ สร้างกองทุนพัฒนาสตาร์ทอัพรุ่น
ใหม่ (Young Startup) และการให้ค าปรึกษาจากผู้รู้จริง (Mentor in Residence) อย่างครบวงจร ส่งเสริม
การพัฒนานวัตกรรม ชุมชน นวัตกรรมสังคม และนวัตกรรมเชิงธุรกิจ สร้างมูลค่าเพิ่ม เปลี่ยน Made in 
Thailand เป็น Innovated in Thailand เพื่อสร้าง value creation  

๑.๔ การยกเครื่องมหาวิทยาลัย (Reinvent) มหาวิทยาลัยจะต้องเป็นหลักในการก าหนดทิศทาง
และ ยุทธศาสตร์ที่เป็นรูปธรรมของประเทศ(Future Setting) มีการปรับเปลี่ยนบทบาทภารกิจและเติมเต็ม
ศักยภาพในการ สร้างการเปลี่ยนแปลงที่สามารถตอบโจทย์ประเทศและประชาชน (Future Changer) รวมทั้ง
ทบทวนกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.) และปรับวิธีการขอต าแหน่งวิชาการให้
เหมาะสม โดยจะแบ่งมหาวิทยาลัย ออกเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่  

(๑ )  มหาวิทยาลั ยที่ ส ร้ า งองค์ความรู้ แ ห่ งอนาคต ( Frontier Research /Frontier 
Knowledge)  

(๒) มหาวิทยาลัยที่เน้นการพัฒนาเทคโนโลยี อุตสาหกรรม และนวัตกรรม และ  
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(๓) มหาวิทยาลัยที่ตอบ โจทย์พื้นที่ ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น ( Area Based 
Development) ใน ๔ ภูมิภาคได้แก่ ภาคเหนือ (ล้านนา ๔.๐) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน ๔.๐) ภาคใต้ 
(ด้ามขวาน ๔.๐) และภาคกลาง (เจ้าพระยา ๔.๐) ทั้งนี้การสร้างและพัฒนาคน องค์ความรู้ และนวัตกรรม 
จะต้องมีเครื่องมือทางนโยบายและ โครงสร้างพื้นฐานส าคัญที่จะเชื่อมโยงกิจกรรมวิจัยและพัฒนาเพื่อขยายผล
ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน อุทยานวิทยาศาสตร์ (Science Park)ต้องแข็งแกร่งเพื่อเป็นศูนย์กลาง 
(Hub) ให้แต่ละภูมิภาคเสมือนหนึ่งเป็นแขนขา ให้กระทรวง รวมทั้ง Food Innopolis, Medicopolis, 
Creative District, Creative Economy Agency เป็นต้น  

๒. โครงการที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จะต้องขับเคลื่อนตาม
นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวง มีดังนี้  

๒.๑ โครงการเรื่องที่ส าคัญและก าหนดเป็นเป้าหมายที่สามารถท าเสร็จได้ในระยะแรก (Quick 
win) ได้แก่ (๑) โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ (๒) โครงการ Reskill และ Upskill ก าลังคน (๓) การพัฒนา
ปัญญาประดิษฐ์ (AI for All) (๔) การขยายผลโครงการ Fab Lab สู่โรงเรียนชุมชน ๖,๐๐๐ แห่ง ใน ๔ ปี (๕) 
การขับเคลื่อน โครงการ Bio-Circular-Green (BCG) Economy (๖) การพัฒนาฐานข้อมูลผู้ใช้บัตรสวัสดิการ
แห่งรัฐ (Big Data) ร่วมกับคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติ 
และการสร้างความ สามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) เพื่อขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จ (๗) โครงการ Genomic 
Thailand (๘) โครงการ พัฒนาย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี (Yothi Medical Innovation District) และ (๘) 
โครงการ Futurium เป็นต้น  

๒.๒ โครงการเรื่องที่ส าคัญและต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องในระยะยาว ได้แก่ โครงการอาสา
ประชารัฐ โครงการ ๑,๐๐๐ นวัตกรรม แก้จน และโครงการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาระบบนิเวศเพื่อ
ออกแบบและ ทดลองนวัตกรรมเชิงสังคม โดยให้บูรณาการทั้ง ๓ โครงการ เป็นเรื่องเดียวกัน เนื่องจากเป็น
โครงการที่มีความ เชื่อมโยงกัน ตอบโจทย์กระทรวงในเรื่อง transformative change และเป็นการ
เปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของ ประเทศที่ส าคัญ รวมทั้ง จะท าให้เกิดความยั่งยืน (Sustainable) และตอบ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals – SDGs) อย่างแท้จริง  

๓. การแปลงนโยบายรัฐบาลเป็นนโยบาย/ยุทธศาสตร์ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และ นวัตกรรม จะต้องตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี อาทิ นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงในข้อ 
๕.๒ พัฒนาภาคอุตสาหกรรม ๕.๒.๑ พัฒนาอุตสาหกรรมภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน 
และ เศรษฐกิจสีเขียว [Bio-Circular-Green (BCG) Economy] ข้อ ๕.๒.๒ พัฒนาอุตสาหกรรมไทยให้สามารถ 
ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีหรือแนวโน้มการค้าโลก โดยมีงานวิจัยใน ๔ แพลตฟอร์ม (Platform) 
ตอบ โจทย์ในระดับเศรษฐกิจฐานรากและระดับประเทศ  

โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ ให้สัญญาประชาคม
เพื่อ วางรากฐานและสร้างระบบนิเวศที่เอ้ือให้ประชาคมกระทรวงสามารถท างานอย่างเต็มความสามารถเพื่อ
ตอบโจทย์ ประเทศและประชาชน ไว้ ๗ ประการ คือ 

1) เน้น “การส่งเสริม สนับสนุน” และ “การก ากับดูแล” ภายใต้การมี “ธรรมาภิบาลที่ดี”  
2) ลดทอนบทบาท “การบังคับสั่งการ”  
3) ยกเลิก แก้ไข กฎระเบียบที่ล้าสมัย ไม่ตอบโจทย์ หรือเป็นอุปสรรคในการขับเคลื่อนภารกิจของ 

สถาบันการศึกษาสู่เป้าหมาย  
4) เน้นการท างานเชิงภารกิจมากกว่าเชิงฟังก์ชัน เน้นการท างานเชิงผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม จับต้อง

ได้ เป็น Performent Based Accountability System  
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5) เน้นการท างานเชิงระบบ การท างานเชิงบูรณาการ เน้น Connect the Dots และ Closing the 
Loops  

6) เน้นการท างานที่คล่องตัว กะทัดรัด มีสมรรถนะสูง มี Talent Circulation and Mobility ระหว่าง
หน่วยงาน  

7) ท างานแข่งกับเวลา โดย Bias for Achievement ปรับจาก NATO (No Action, Talk Only) มา
เป็น MALT (More Action, Talk Less)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2563  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านา เชยีงราย  12 
 

2.4 ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) กบัแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
ปี พ.ศ.2561-2580 

แผนการศึกษาแห่งชาติ  
ปี พ.ศ.2560-2579 

แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12  
ปี พ.ศ.2560-2564 

ยุทธศาสตร์กระทรวง อว. 
แผนยุทธศาสตร์ มทร.ล้านนา 
 ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ.2562 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการ
พัฒนาและเสริมสรา้ง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของสังคมและประเทศชาต ิ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วง
วัย และการสรา้งสังคมแห่งการเรยีนรู ้

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การเสรมิสร้าง
และพัฒนาศักยภาพทนุมนุษย์  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลติก าลังคนด้าน ววน. 
ที่มีคุณภาพสูงเพื่อ ยกระดับขีด
ความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการจดั
การศึกษาให้ทันสมยั มีคุณภาพ และสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู ้
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการศกึษา
เพื่อผลิตก าลังคนนักวิชาชีพท่ีเน้นการ
ปฏิบัติ (Hands On) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการ
สร้างความสามารถในการ
แข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลติและพัฒนาก าลังคน 
การวิจัย และนวัตกรรรม เพื่อสร้าง 
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิ
สติกส ์
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 9  การพัฒนาภาค 
เมือง และพื้นท่ีเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและนวตักรรมที่
ตอบโจทย์ของประเทศ และสร้างระบบนิเวศ
การวิจัย 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพ ชีวิต 
และเศรษฐกิจ ฐานรากด้วย อววน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนา
มหาวิทยาลยัเพื่อการเติมโตร่วมกบั
การพัฒนาประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้าง
นักศึกษาและบุคลากรใหม้ีเอกลักษณ์ 
อัตลักษณ์ ความภาคภูมิใจล้านนา 
ทรัพยากรธรรมชาตสิิ่งแวดล้อมและ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการ
ปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้าง
เสรมิคุณภาพชีวิตที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสทิธิภาพของ
ระบบบรหิารจดัการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การบริหารจัดการ
ในภาครัฐการป้องกันการทจุริตและ
ประพฤติมิชอบและธรรมาภบิาลใน
สังคมไทย 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการจดั
การศึกษาให้ทันสมยั มีคุณภาพ และสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู ้
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการ
บริหารจดัการและการสร้างฐาน
วัฒนธรรมองค์กร 
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2.5 ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) 
      กับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562 และกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี 

แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 
12 

ยุทธศาสตร์กระทรวง อว. ยุทธศาสตร์ มทร.ล้านนา กลยุทธ์ มทร.ล้านนา 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ด้านการสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และระบบโลจิสติกส ์
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การ
พัฒนาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 9 การ
พัฒนาภาค เมือง และ
พื้นที่เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจยั
และนวัตกรรมทีต่อบโจทย์
ของประเทศ และสร้าง
ระบบนิเวศการวิจัย 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
ยกระดับคุณภาพ ชีวิต และ
เศรษฐกิจ ฐานรากด้วย อว
วน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา
มหาวิทยาลยัเพื่อการเติมโต
ร่วมกับการพัฒนาประเทศ 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
เสรมิสร้างนักศึกษาและ
บุคลากรใหม้ีเอกลักษณ์ อัต
ลักษณ์ ความภาคภมูิใจล้านนา 
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ์ที่ 2.1 บรูณาการงานวิจัย บริการวิชาการและนวัตกรรมใหเ้กิดประโยชน์
ส่งผลลัพธ์ต่อผูเ้รียนสรา้งขีดความสามารถในการแข่งขัน 
กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนาระบบบริหารงานวิจัย การบริการวิชาการและนวัตกรรมของ
มหาวิทยาลยั 
กลยุทธ์ที่ 2.3 ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานสรา้งสรรค์ นวัตกรรม และ
ผลงานบริการวิชาการ ในระดับชาติ และนานาชาติ 
กลยุทธ์ที่ 3.1 สร้างการรับรู้ในคุณค่าศลิปวัฒนธรรม ภูมิปญัญาล้านนา และ
ทรัพยากรธรรมชาตสิิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ท่ี 3.2 ส่งเสริมนักศึกษาให้ประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญัญาล้านนา 
และทรัพยากรธรรมชาตสิิ่งแวดล้อมในการพัฒนาตนเองและสังคม 
กลยุทธ์ที่ 3.3 ส่งเสริมการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาตนเองและ
สังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ด้านการพัฒนาและ
เสรมิสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
เสรมิสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลติ
ก าลังคนด้าน ววน. ที่มี
คุณภาพสูงเพื่อ ยกระดับขีด
ความสามารถ ในการแข่งขัน
ของประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลติ
ก าลังคนด้าน ววน. ที่มี
คุณภาพสูงเพื่อ ยกระดับขีด
ความสามารถ ในการแข่งขัน
ของประเทศ 

กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนากระบวนการรับนักศึกษาและผลิตตัวป้อนสายวิชาชีพ 
กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนากระบวนการจัดการศึกษานักปฏิบตัิ Hands-On 
กลยุทธ์ที่ 1.3 พัฒนาอาจารย์ใหส้ามารถจัดการเรียนรู้ทีเ่น้นผลลัพธ์การเรยีนรู้ 
กลยุทธ์ที่ 1.4 สร้างบณัฑิตใหม้ีทักษะที่พึงประสงค์ ท่ีมีลักษณะเหมาะสมในการใช้
ชีวิตและท างานในศตวรรษที่ 21 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การ
บริหารจดัการในภาครัฐ
การป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบและ
ธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
พัฒนาการบริหารจัดการ
และการสรา้งฐานวัฒนธรรม
องค์กร 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
พัฒนาการจัดการศึกษาให้
ทันสมัย มีคณุภาพ และสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู ้

กลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยภายใต้หลัก 
ธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์ที่ 4.2 บริหารจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
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2.6 ความเชื่อมโยงมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2561 กับประเด็นแผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

มาตรฐานการอุดมศกึษา  
พ.ศ.2561 

ประเด็นยุทธศาสตร์ มทร.ล้านนา กลยุทธ ์ จ านวนตัวชี้วัด 

มาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการศกึษาเพื่อผลิตก าลังคนนัก
วิชาชีพท่ีเน้นปฏิบัติการ (Hands-On) 
เป้าประสงค์: เพื่อพัฒนาและผลติก าลังคนนักปฏิบัติในสาขา
วิชาชีพ ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศให้มคีวาม
เข้มแข็ง ยั่งยืน และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 
 

กลยทุธ์ท่ี 1.1 พัฒนากระบวนการรับนักศึกษาและผลิตตัวป้อน
สายวิชาชีพ 

2 

กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนากระบวนการจัดการศึกษานักปฏิบตัิ 
Hands-On 

5 

กลยุทธ์ที่ 1.3 พัฒนาอาจารย์ใหส้ามารถจัดการเรยีนรู้ที่เน้น
ผลลัพธ์การเรียนรู ้

4 

กลยุทธ์ที่ 1.4 สร้างบัณฑติให้มีทกัษะที่พึงประสงค์ ท่ีมีลักษณะ
เหมาะสมในการใช้ชีวิตและท างานในศตวรรษท่ี 21 

3 

มาตรฐานที่ 2 ด้านการวิจัยและ
นวัตกรรม 
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริการ
วิชาการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนามหาวทิยาลัยเพื่อการเติบโต
ร่วมกับการพัฒนาประเทศ 
เป้าประสงค์: พัฒนาผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์  
การบริการวิชาการ นวัตกรรม และก าลังคน เพื่อเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ที่ 2.1 บูรณาการงานวิจยั บริการวิชาการและนวัตกรรม
ให้เกิดประโยชน์ส่งผลลัพธ์ต่อผู้เรยีนสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน 

4 

กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนาระบบบริหารงานวิจัย การบริการวิชาการ
และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย 

2 

กลยุทธ์ที่ 2.3 ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานสรา้งสรรค์ 
นวัตกรรม และผลงานบริการวิชาการ ในระดับชาติ และนานาชาติ 

2 
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มาตรฐานการอุดมศกึษา  
พ.ศ.2561 

ประเด็นยุทธศาสตร์ มทร.ล้านนา กลยุทธ ์ จ านวนตัวชี้วัด 

มาตรฐานที่ 4   ด้านศิลปวัฒนธรรมและ
ความเป็นไทย 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างนกัศึกษาและบุคลากรใหม้ี
เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ความภาคภมูิใจทางศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาลา้นนา ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เป้าประสงค์:  เพื่อปลูกฝังค่านิยมและส่งเสรมิให้นักศึกษา
และบุคลากรใหต้ระหนักในคณุค่า ศิลปวัฒนธรรมความ
ภาคภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่น การท านุบ ารุง ศิลปวัฒนธรรม
ไทย ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอ้ม และปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

กลยุทธ์ที่ 3.1 สร้างการรับรู้ในคณุค่า ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ล้านนา และทรัพยากรธรรมชาติสิง่แวดล้อม 2 

กลยุทธ์ที่ 3.2 ส่งเสรมินักศึกษาให้ประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาล้านนา และทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในการพัฒนา
ตนเองและสังคม 

2 

กลยุทธ์ที่ 3.3 ส่งเสรมิการน าปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงในการ
พัฒนาตนเองและสังคม 

2 

มาตรฐานที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการบริหารจดัการและการสร้าง
ฐานวัฒนธรรมองค์กร 
เป้าประสงค์: เพื่อมหาวิทยาลัยมกีารบริหารจัดการอย่างมี
ธรรมาภิบาล เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสร้าง
ค่านิยมร่วม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 2 

กลยุทธ์ที่ 4.2 บริหารจดัการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

4 

รวม 4 ยุทธศาสตร์ 12  กลยุทธ ์ 34 ตัวชี้วัด 
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2.7 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 าลังคนนักวิชาชีพท่ีเน้นปฏิบัติการ (Hands-On) 

เป้าประสงค์ เพ่ือพัฒนาและผลิตก าลังคนนักปฏิบัติในสาขาวิชาชพี ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศให้มีความเข้มแข็ง ยัง่ยืน และยึดมั่นในจรรยาบรรณวชิาชีพ 

ร้อยละของบณัฑิตที่มีงานท าตรงสาขาวิชาชีพมีงาน
ท าภายใน 1 ปี หลังส าเรจ็การศึกษา 

ร้อยละ 80 70 75 75 80 
รองอธิการบดีฝ่าย

วิชาการ 
และกิจการนักศึกษา 

กพน. 

จ านวนเครือข่ายความร่วมมือด้านการผลิตบณัฑิต
ระหว่างมหาวิทยาลัย องค์กรภาครัฐและเอกชนท้ังใน
และต่างประเทศ ท่ีได้ด าเนินการรว่มกัน 

เครือข่าย 40 10 20 30 40 
รองอธิการบดีฝ่าย

วิชาการ 
และกิจการนักศึกษา 

สวท. 

กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนากระบวนการรับนักศึกษาและผลิตตัวป้อนสายวิชาชีพ 

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ได้จ านวนนักศึกษาท่ีมีคุณลกัษณะที่เหมาะสมตามแผนการรับนักศึกษาของแต่ละหลักสูตร 

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 

(14,00:6,0
00)      

5,000 
(3,500:1,5

00)      

5,000 
(3,500:1,5

00)      

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

5,000 
(3,500:1,5

00) 
 
 
 
      

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 พัฒนากระบวนการจัดการศกึษานักปฏิบัติ Hands-On 

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้กระบวนการจัดการศึกษาของหลักสูตรผลิตบัณฑิตวิชาชีพนักปฏิบัติที่เน้นการมีผลลัพธ์การเรียนรู้และสมรรถนะวิชาชีพ 

3.ร้อยละหลักสตูรวิชาชีพหรือหลกัสูตรปฏิบัติการที่
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.ร้อยละของนักศึกษาทุกช้ันปีไดร้ับการส่งเสริม
สนับสนุนให้มีทักษะและสมรรถนะวิชาชีพ 

ร้อยละ 100 85 90 95 100 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

และกิจการนักศึกษา 
คณะ 

6.ร้อยละของนักศึกษาท่ีผ่านการประเมินสมรรถนะ
วิชาชีพ 

ร้อยละ 100 70 80 90 100 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

และกิจการนักศึกษา 
คณะ 

7.ร้อยละของบัณฑติที่เป็นผู้ประกอบการ 
 
 

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 พัฒนาอาจารย์ให้สามารถจัดการเรียนรู้ที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้อาจารย์ของมหาวิทยาลัยมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ 

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.ร้อยละของหลักสตูรที่นักศึกษามีผลการเรียนรู้
เป็นไปตามที่หลักสูตรก าหนด 

ร้อยละ 95 80 85 90 95 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

และกิจการนักศึกษา 
คณะ 

11.ร้อยละของหลักสตูรบรูณาการ การเรียนรู้กับการ
ท างาน  

ร้อยละ 20 5 10 15 20 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

และกิจการนักศึกษา 
คณะ 

กลยุทธ์ที่ 1.4 สร้างบัณฑิตให้มีทักษะที่พึงประสงค์ ที่มีลักษณะเหมาะสมในการใชช้ีวิตและท างานในศตวรรษที่ 21 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้บัณฑิตที่จบการศึกษามีทักษะที่พึงประสงค์ มีลักษณะเหมาะสมในการใช้ชีวติและท างานในศตวรรษที่ 21 
12.ร้อยละนักศึกษาช้ันปีสดุท้ายทีผ่่านเกณฑ์การ
สอบทักษะด้านภาษา 

ร้อยละ 100 70 80 90 100 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

และกิจการนักศึกษา 
คณะ

บริหารฯ 
13.ร้อยละนักศึกษาช้ันปีสดุท้ายทีผ่่านเกณฑ์การ
สอบทักษะด้านไอที 

ร้อยละ 100 80 85 90 100 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

และกิจการนักศึกษา 
สวส./
คณะ 

14.ร้อยละของนักศึกษาผ่านการส่งเสริมทักษะการ
ด ารงชีวิต การท างานในศตวรรษที ่21 และพัฒนา
นักศึกษาให้เป็นบัณฑติที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 100 80 85 90 100 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

และกิจการนักศึกษา 
กพน. 

 

 



 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2563  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านา เชยีงราย  19 
 

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 เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 

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 บริการวิชาการและนวัตกรรมให้เกิดประโยชน์ส่งผลลัพธ์ต่อผู้เรยีนสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้บุคลากรและนักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพตามหลักสูตรก่อให้เกิดผลงานวิจัย การบริการวิชาการและนวัตกรรมที่สร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน 
15.จ านวนผลงานวิจัย บริการวิชาการและนวัตกรรม
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 านวนผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ หรือ
การไดร้ับการจดอนุสิทธิบตัร หรือสิทธิบัตร หรือเป็น
ผลงานวิชาการรับใช้สังคม หรือผลงานท่ีท าร่วมกับ
ภาคอุตสาหกรรม  

ผลงาน 1,500 300 350 400 450 
รองอธิการบดีฝ่าย

วิจัย 
และบริการวิชาการ 

สวพ. 

17.สัดส่วนมลูค่าเพิ่มของผลตอบแทนต่อการลงทุนจาก
โครงการวิจัยและโครงการบริการวิชาการ 

สัดส่วน 0.8 0.5 0.6 0.7 0.8 
รองอธิการบดีฝ่าย

วิจัย 
และบริการวิชาการ 

สถช. 

18.ร้อยละของอาจารย์ทีไ่ด้รับความรู้จากการพัฒนา
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.ระดบัความส าเร็จของแผนงานวิจัย บริการวิชาการ 
และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 90 60 70 80 90 
รองอธิการบดีฝ่าย

วิจัย 
และบริการวิชาการ 

สวพ. 

20.มูลค่าจากการบริหารจัดการงบประมาณ สินทรัพย์ 
และทรัพยส์ินทางปัญญา ท่ีมาจากงานวิจัยบริการ
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 เพ่ือสร้างผลงานวิจยั นวัตกรรมและการบริการวิชาการ ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ และนานาชาติ 
21.จ านวนผลงานวิจัย ผลงานสรา้งสรรค์ นวัตกรรม 
และผลงานบริการวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติ และนานาชาต ิ

ผลงาน 1,800 300 400 500 600 
รองอธิการบดีฝ่าย

วิจัย 
และบริการวิชาการ 

สวพ. 

22.ร้อยละของบุคลากรทีไ่ดร้ับการส่งเสริมการเผยแพร่
ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ นวตักรรม และผลงาน
บริการวิชาการ ในระดับชาติและนานาชาติ 

ร้อยละ 50 20 30 40 50 
รองอธิการบดีฝ่าย

วิจัย 
และบริการวิชาการ 

สวพ. 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสรมิสร้างนักศึกษาและบุคลากรให้มีเอกลกัษณ์ อัตลักษณ์ ความภาคภูมิใจทางศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญัญาล้านนา ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและปรชัญาเศรษฐกจิ
พอเพียง 
เป้าประสงค์  เพ่ือปลูกฝังค่านิยมและส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรให้ตระหนักในคุณค่า ศิลปวัฒนธรรมความภาคภูมิใจในภูมิปญัญาท้องถิ่น การท านุบ ารุง ศิลปวัฒนธรรมไทย 
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง 
จ านวนรางวัลที่ได้รับด้านศิลปวัฒนธรรม ภมูิปัญญา
ล้านนา ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

รางวัล 24 6 6 6 6 
รองอธิการบดีฝ่าย

กิจการพิเศษ 
ศวธ. 

กลยุทธ์ที่ 3.1 สร้างการรับรู้ในคณุค่า ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา และทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้นักศึกษาและบุคลากรรับรู้ในคุณค่า ศิลปวัฒนธรรม ภมูิปัญญาล้านนา และทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

23.ร้อยละของนักศึกษาและบุคลากรมีความเข้าใจใน
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญัญาล้านนา 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 
ภูมิปัญญาลา้นนาและทรัพยากรธรรมชาตสิิ่งแวดล้อม
ที่บูรณาการกับการเรียนการสอนหรือกิจกรรม
นักศึกษา  

โครงการ/
กิจกรรม 

100 25 25 25 25 
รองอธิการบดีฝ่าย

กิจการพิเศษ 
ศวธ. 

กลยุทธ์ที่ 3.2 ส่งเสริมนักศึกษาให้ประยุกต์ใช้ศลิปวัฒนธรรม ภูมปิัญญาล้านนา และทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในการพัฒนาตนเองและสังคม 

วัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมนักศึกษาประยุกต์ใช้ศลิปวัฒนธรรม ภมูิปัญญาล้านนา และทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในการพัฒนาตนเองและสังคม 

25.จ านวนองค์ความรูด้้านศิลปวฒันธรรม ภมูิปัญญา
ล้านนา และทรัพยากรธรรมชาติสิง่แวดล้อม และมี
การน าไปใช้ประโยชน์โดยนักศึกษามีส่วนร่วม 

องค์
ความรู ้

8 2 2 2 2 
รองอธิการบดีฝ่าย

กิจการพิเศษ 
ศวธ. 

26. ผลงานทางด้านศลิปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ล้านนา และทรัพยากรธรรมชาติสิง่แวดล้อมท่ีเกิด
ประโยชน์กับตนเองและสังคมโดยนักศึกษามีส่วนร่วม 

ผลงาน 40 10 10 10 10 
รองอธิการบดีฝ่าย

กิจการพิเศษ 
ศวธ. 

กลยุทธ์ที่ 3.3 ส่งเสริมการน าปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาตนเองและสังคม 

วัตถุประสงค์ เพ่ือนักศึกษาและบคุลากรมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาตนเองและสังคม 

27.จ านวนชุมชนเข้มแข็งในการที่น าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาโดยนักศึกษา
และบุคลากรมีส่วนร่วม 

ชุมชน 24 6 6 6 6 
รองอธิการบดีฝ่าย

กิจการพิเศษ 
ศวธ. 

28.จ านวนโครงการ/กิจกรรมท่ีนักศึกษาและ
บุคลากรน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้และ
เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและผู้เรียน 
 

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.ระดบัผลการประเมินของมหาวิทยาลัยทางด้าน
หลักธรรมาภิบาล   

ร้อยละ 95 80 85 90 95 
รองอธิการบดีฝ่าย

บริหาร 
และสวสัดิการ 

สอ. 

30.ระดบัความพึงพอใจของบุคลากรด้านภาวะ
ความสุข 

ระดับ ดีมาก ด ี ด ี ดีมาก ดีมาก 
รองอธิการบดีฝ่าย

บริหาร 
และสวสัดิการ 

สอ. 

กลยุทธ์ที่ 4.2 บริหารจัดการทรพัยากรของมหาวิทยาลัย อย่างมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล 

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้การบริหารจดัการทรัพยากรของมหาวิทยาลยั อย่างมีประสิทธภิาพและประสทิธิผล 

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.ร้อยละความพึงพอใจของผู้บรหิารต่อการใช้
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 

ร้อยละ 95 80 85 90 95 
รองอธิการบดีฝ่าย

นโยบาย 
และพัฒนาระบบ 

สวส. 

34.ระดบัผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
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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บทที่ 3 

บริบทและการวิเคราะห์สถานการณ์แวดล้อม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านา เชียงราย 
 

3.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านา เชียงราย 

การขับเคลื่อนวิสัยทัศน์สู่การปฏิบัติ จ าเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงาน ร่วมกันระดม
สมอง ร่วมกันคิด ร่วมกันตัดสินใจ โดยอาศัยความรับรู้เข้าใจและตระหนักถึงภารกิจความรับผิดชอบร่วมกัน
ของทุกภาคส่วน ในการพัฒนามหาวิทยาลัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ SWOT เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 
 

Strengths (จุดแข็ง) Weaknesses (จุดอ่อน) 
S1 หลักสูตรที่เปิดสอนมีความสอดคล้องกับความ 

ต้องการของภาคอุตสาหกรรม และภาคธุรกิจ 
S2 หลักสูตรที่เปิดสอนได้รับการพัฒนา และส่งเสริม

แนวทางวิธีการสอนที่เน้นให้นักศึกษาเกิดองค์
ความรู้ ทักษะ เจตคติ และความคิดสร้างสรรค์ใน
การด าเนินชีวิต 

S3 มีรูปแบบการเรียนการสอน ที่เป็นการฝึกปฏิบัติ 
เพ่ือให้ผู้เรียนเป็นนักปฏิบัติ (Hand On) 

S4 หลั กสู ต รที่ เ ปิ ดสอนด้ านวิ ศ วกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการรับรองจาก
สภาวิชาชีพมาตรฐานด้านวิศวกรรม 

S5 อาจารย์ผู้สอนมีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการ
สอนเฉพาะด้าน 

S6 อาจารย์ผู้สอนมีจ านวนเพียงพอ และมีคุณวุฒิ   
    ตรงกับหลักสูตรที่สอน รวมถึงได้รับการพัฒนาใน    
ด้านต่างๆอย่างต่อเนื่อง เช่น การพัฒนาวิธีการ 
    สอน พัฒนาหลักสูตร พัฒนางานวิจัยและเรียน 
    ต่อในระดับท่ีสูงขึ้น เป็นต้น 
 S7 อาจารย์ผู้สอนมีผลงานวิจัย และผลงานทาง

วชิาการท่ีเผยแพร่ในระดับชาติ และนานาชาติ 
S8 อาจารย์ผู้สอนมีความพร้อมในการพัฒนาการเรียน

การสอนอย่างต่อเนื่อง มีความสามัคคี ท างาน
ร่วมกันเป็นทีมได้ดี 

 
 
 
 

W1 หลักสูตรที่ เปิดสอนมีรายวิชาที่ เน้นภาค
ภาคปฏิบัติทางวิชาชีพมีจ านวนน้อย 

W2 ระบบการส่งเสริมให้นักศึกษาประกอบอาชีพ
อิสระยังไม่ครอบคลุม 

W3 ขาดการสื่อสารหลักสูตรด้านทักษะวิชาชีพแก่
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา 

W4 ขาดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการการ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรที่เปิดสอน 

W5 ขาดการวิจัยปัญหาและผลกระทบด้านการ
เปิด – ปิด หลักสูตร 

W6 ขาดการจัดการระบบการบ ารุงรักษาสิ่ ง
สนับสนุนด้ านการ เรี ยนการสอนที่ เป็น
มาตรฐาน 

W7 งบประมาณสนับสนุนด้านการเรียนการสอน
และการพัฒนาบุคลากรด้านงานบริการ
วิชาการท่ีไม่เพียงพอ 

W8 ระบบการประเมินผลการบริหารจัดการด้าน
การศึกษาไม่มีประสิทธิภาพ 

W9 มีโครงสร้างองค์กรที่ท าให้อ านาจ หน้าที่ 
      ทับซ้อนและไม่ชัดเจน ท าให้มีปัญหาในระบบ     
      การท างาน และการสื่อสารองค์กร 
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Strengths (จุดแข็ง) Weaknesses (จุดอ่อน) 
S9 มีงานวิจัย งานบริการวิชาการท่ีสามารถพัฒนา 
    ศักยภาพของผู้สอน ผู้เรียน และธุรกิจ สังคม     
    ชุมชนได้อย่างแท้จริงและต่อเนื่อง 
S10 มีหน่วยงานบริการบริการวิชาการท่ีบูรณาการ 
      การจัดการความรู้ด้านวิชาการระหว่าง  
      มหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก เช่น ศูนย์       
      ทดสอบ, คลินิกเทคโนโลยี และศูนย์ให้       
      ค าปรึกษาด้านบัญชี เป็นต้น      
S11 มีระบบเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน

ภายนอก 
S12 มีการจัดการเรียนการสอนโครงการพิเศษร่วมกับ

สถานประกอบการ โครงการร่วมบริษัทเซ็นทรัล
กรุ๊ป ดีบีไอ เป็นต้น 

S13 มีสถานที่ศูนย์รวมจิตใจ และจัดกิจกรรมสาน
ความสัมพันธ์ สร้างความสามัคคีของบุคลากรและ
นักศึกษา เช่น ลานธรรมพระเจ้าทันใจ 

S14 มีกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่ชัดเจน 
รวมทั้งการบูรณาการกิจกรรมร่วมกับหน่วยงาน
ภายนอก 

S15 มีหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นให้กับนักศึกษา 
     และบุคคลภายนอก 
S16 พ้ืนที่ตั้งของมหาวิทยาลัยอยู่ในเขตสี่เหลี่ยม   
       เศรษฐกิจและพ้ืนที่การขยายตัวของเขต 
      เศรษฐกิจพิเศษ 
S17 มีสถานที่  อาคารเรี ยน และครุภัณฑ์  ทาง

การศึกษาที่เพียงพอต่อการจัดการศึกษา 
S18 มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาที่สามารถดูแลผู้เรียนได้

อย่างใกล้ชิด 
S19 ค่าใช้จ่ายส าหรับการเรียนและการด ารงชีวิต
ค่อนข้างถูกมากเม่ือเปรียบเทียบกับสถาบันการศึกษา
อ่ืนในระดับเดียวกัน หรือในพ้ืนที่ใกล้เคียง 
 
 
 
 

W10 ท าเลที่ตั้งของมหาวิทยาลัยอยู่ไกลตัวเมือง 
ท าให้ไม่สอดคล้องกับพฤติกรรมและความ
น่านสนใจของผู้เรียนซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมาย 

W11 งบประมาณทุนสนับสนุนภายนอกมีจ านวน
น้อย 

W12 อาจารย์ผู้สอนได้รับภาระงานที่ค่อนข้างมาก 
และหลายด้าน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการ
เรียนการสอน และการสร้างงานวิจัยที่มี
คุณภาพ 

 
W13 ขาดแผนการบูรณาการงานท านุบ ารุ ง

ศิลปวัฒนธรรมในระดับหลักสูตร คณะ และ
พ้ืนที ่

W14 ขาดการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยในการ
ผลิตบัณฑิต 

W15 ภาษาอังกฤษอาจารย์ผู้สอนส่วนใหญ่ยัง
ไม่ได้มาตรฐาน (ผ่านเกณฑ์) 

W16 ขาดแผนการส่งเสริมการตลาดด้านหลักสูตร       
       น้อย 
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Opportunities (โอกาส) Threats (อุปสรรค) 
O1 มีเครือข่ายความร่วมมือ จากทั้งภาครัฐ และ

เอกชน ในการเรียนการสอน การพัฒนาคุณภาพ
นักศึกษา และกิจกรรมอ่ืนๆ ทั้ง สหกิจศึกษา 
งานวิจัย และบริการวิชาการ 

O2 โมเดลเศรษฐกิจของประเทศไทย Thailand 4.0  
     มี ค ว า ม จ า เ ป็ น ต้ อ ง ใ ช้ บุ ค ล า ก ร ท า ง ด้ า น

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และบริหารธุรกิจ และเปิด
โ อก าส ในกา รแข่ ง ขั น  Tech Start Up ด้ า น
เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ในระดับชาติ 

O3 จากนโยบายของรัฐบาลที่เน้นด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีจึงส่งผลให้ทางมหาวิทยาลัยได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณการเรียนการสอนและ
โครงการพัฒนาด้านต่างๆ เช่น STEM, Start Up 

O4 การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ASEAN และ
ความร่วมมือทางการค้าระหว่างประเทศอ่ืนๆ ท า
ให้เกิดการจ้างงานในด้านต่างๆ และเฉพาะทาง
มากขึ้น  

O5 วิวัฒนาการสังคมสื่ออิเล็กทรอนิกส์มีการพัฒนาสู่
การจัดการเรียนการสอนมากขึ้น 

O6 ระดับรายได้/เศรษฐกิจ ครอบครัวของกลุ่มผู้เรียน
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลางหรือต่ า สามารถมี
โอกาสเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยฯ ได้  เนื่องจากทาง
มหาวิทยาลัยฯมีการเก็บค่าลงทะเบียน ในราคาที่
ถูกมากเมื่อเทียบกับสถาบันการศึกษาอ่ืน 

O7 ได้รับโอกาส และความเชื่อมั่น จากองค์กรต่างๆ  
    ให้บุคลากร ได้เข้าไปดูแล ช่วยเหลือ และเป็นที่ 
    ปรึกษา เช่น SME OTOP วิสาหกิจ ชุมชน ท าให้ได้ 
    มีโอกาสเพิ่มองค์ความรู้ให้เกิดข้ึน ทั้งกับ ตัวผู้สอน  
    ผู้เรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
O8 ผู้ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน ธุรกิจและ 
    อุตสาหกรรม ให้การยอมรับและเชื่ อมั่ น ใน

มาตรฐาน การเรียนการสอนของทางมหาวิทยาลัย
ซึ่งส่งผลให้ภาวะการมีงานท าของบัณฑิตอยู่ใน
เกณฑ์ท่ีด ี

 

T1 การเปลี่ยนแปลงระบบ กฎระเบียบทางการ 
    ศึกษา 
T2 รัฐบาลมีนโยบายในการจัดการศึกษาที่ไม่

ชัดเจน ส่งผลให้ สถาบันการศึกษาต่างๆ ต้อง
แข่งขันลูกค้า(ผู้เรียน) และมีพ้ืนที่ในการรับ
ผู้เรียนทับซ้อนกัน 

T3 เนื่องจากประเทศไทยเข้าสู่ภาวะสังคมผู้สูงอายุ   
     และอัตราการเกิดชองประชาชนลดลง จึงอาจ   
     ท าให้มีผู้ที่จะเข้าสู่สถาบันการศึกษาลดลง 
T4 สื่อสังคมออนไลน์ส่งผลกระทบการต่อการใช้

ชีวิตประจ าวันและความสัมพันธ์ของคนใน
สังคม 

T5 ภาวการณ์ตัดสินใจเรียนของกลุ่มนักเรียน
นักศึกษาเกิดตามกระแสนิยม มากกว่าการ
เลือกเรียนตามตลาดแรงงานหรือสถาน
ประกอบการต้องการ 

T6 เกณฑ์หรือเงื่อนไขในการของทุนสนับสนุนการ
วิจัยที่สูงและมีการแข่งขันท่ีสูงขึ้น 
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3.2 ตารางเป้าหมายหลัก/ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์/วิธีการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 
 

เป้าหมายหลัก 

(Goal Strategies) 
ยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค์ 

 
กลยุทธ์ (Strategy) 

 
วิธีการ 

1. ผลิตและพัฒนา
ก าลังคนรองรับ
ยุทธศาสตร์ชาติ และ
เพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของ
ประเทศ 

1. การผลติและ
พัฒนาก าลังคนด้าน
วิชาชีพและ
เทคโนโลยีชั้นสูง
รองรับยุทธศาสตร์
ชาติ 

1.1 บณัฑิตมีความรู้ ทักษะ และ
สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต และความต้องการก าลังคน
ตามยุทธศาสตร ์

1.2 บุคลากรในองค์กรมีทักษะ 
ความรู้ ความสามารถและสมรรถนะ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนา
ชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.3 ผลติบัณฑิตให้เป็น
ผู้ประกอบการรองรับยุทธศาสตร์
ชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. พัฒนาหลักสูตร 

 
1. จัดกลุ่มหลักสูตรเพื่อการพัฒนาใน 4 กลุ่ม ได้แก่       
     - หลักสูตรเรียนร่วมสถานประกอบการ (WIL) 

     - หลักสูตรที่มีความเสี่ยงสูง หรือหลักสูตรที่มีการแข่งขันสูง    
     - หลักสูตรที่เป็นอัตลักษณ์    
     - หลักสูตรที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ  
2. ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัย  
3. พัฒนาหลักสูตรใหม่ให้ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ  
4. ยกระดับหลักสูตรระดับบณัฑิตศึกษาให้เป็นหลักสูตรบูรณาการ
เฉพาะทางเน้นการวิจยัหรือการมสี่วนร่วมของสถานประกอบการณ ์

2.การพัฒนาอาจารย์ 1. พัฒนาด้วยเทคนิคการสอน เช่น Finland, CDIO, STEM, Innovative 

Teaching และ Meister Model  

2. ส่งเสริมประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ  
3. พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ  
4. พัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการด้วยนวัตกรรมการสอน  
5. พัฒนาทักษะวิชาชีพและเทคโนโลยีช้ันสูง รองรับ ความต้องการ
ของกลุ่มอุตสาหกรรม/เทคโนโลยี เป้าหมายของประเทศ 

3.พัฒนากระบวนการเรียน
การสอน 

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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เป้าหมายหลัก 

(Goal Strategies) 
ยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค์ 

 
กลยุทธ์ (Strategy) 

 
วิธีการ 

 2. การพัฒนา
งานวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อ
รองรับอุตสาหกรรม
เป้าหมายของ
ประเทศ 

2.1 คณุภาพงานวิจัย นวตักรรม 
และงานสร้างสรรค์เป็นทีย่อมรับท้ัง
ในระดับชาติและนานาชาต ิ

2.2 มผีลงานวิจัยและนวัตกรรมใน
อุตสาหกรรมเป้าหมายตาม
ยุทธศาสตร์ประเทศและนโยบาย
ของรัฐบาล 

2.3 มีงานวิจยัและนวัตกรรมที่
เหมาะสม สามารถน าไปใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างมลูค่า/
คุณค่าเพิม่ 

2.4 มศีูนย์วิจัยเฉพาะทางเพื่อ
รองรับยุทธศาสตร์ดา้นงานวิจัยของ
ประเทศ 

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

4. พัฒนาความสามารถด้านภาษาตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 

5. พัฒนาบัณฑิตให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ ในศตวรรษท่ี 21  
6. สนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรมาประยุกต์ใช้ให้ เกิดประโยชน์
ต่อสังคม 

5.พัฒนาสภาพแวดล้อม ต่อ
การเรยีน 

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

6.เครือข่ายความร่วมมือใน
การผลิต และพัฒนาก าลังคน 

1. สร้างเครือข่ายประชารัฐกับองค์กรภายในและ ต่างประเทศ  
2. สร้างเครือข่ายกับศิษย์เก่า  
3. พัฒนาก าลังคนเฉพาะทางให้สถานประกอบการ (Corporate 
University)  
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาขั้น พื้นฐานให้มี
คุณภาพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมสนองตอบคน
ไทยในศตวรรษท่ี 21 

7. Life Long Learning 

 
1. จัดตั้ง Life Long Learning Education Academy พัฒนา Work forces, 

Active Aging ด้วยระบบ MOOCs และ Credit Bank  

2. พัฒนาระบบการเทียบโอนประสบการณ์ จากการท างาน  
3. พัฒนาก าลังคนให้สถานประกอบการ ด้วยหลักสูตรระยะสั้น  
4. พัฒนาโครงข่ายการเรียนรู้ด้วยระบบเทคโนโลยี ดิจิทัล  
5. พัฒนาสื่อการเรียนรู้เป็นรายวิชาออนไลน์ 
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เป้าหมายหลัก 

(Goal Strategies) 
ยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์

(Strategy) 

 
วิธกีาร 

2. เป็นที่พึ่งของสังคม 
ชุมชน 

3. การพัฒนางาน
บริ ก าร วิ ช ากา ร
เ พื่ อ ต อ บ ส น อ ง
คุณภาพที่ ยั่ งยื น
ของชุมชน 

3.1 งานบริการวิชาการสามารถ
ขับเคลื่อนและตอบสนองต่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิ ตตาม ความ
ต้องการของชุมชนและสังคมอย่างมี
ส่วนร่วม 

3.2 มหาวิทยาลัย เป็นหน่วยงานที่
สร้างคุณค่าร่วมระว่างชุมชนและ
สังคม 

1.พัฒนาระบบการบริหาร
งานวิจัย  ในมหาวิทยาลัยหรือ
พื้นที่  
 

1. พัฒนาระบบและกลไกกระตุ้นอาจารยผ์ลิต ผลงานวิจยัและ
นวัตกรรม 

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

2.พัฒนาคุณภาพงานวิจัย 
นวัตกรรม ใหส้ามารถไป ใช้
ประโยชน์เพื่อสร้างมลูค่าเพิม่ 
(Value Creation) 

1. พัฒนาผลงานวิจัย/นวัตกรรมใหม่เป็นประโยชน์ เชิงพาณิชย์และ
อุตสาหกรรม  
2. น าผลงานไปสร้างมลูค่าเพิม่/แก้ปัญหาทางสังคม  
3. น าโจทย์จากภาคประกอบการ และ SME s  มาวิจัยพัฒนาต่อยอด  
4. ไดร้ับการตีพิมพ์และอ้างอิงทั้งในวารสารที่เป็นที่ยอมรบัใน
ระดับชาติและ นานาชาติ  
5. ส่งเสริมการน าผลงานไปเผยแพร่/ประกวดใน ระดับประเทศและ
ต่างประเทศ  
6. สรา้งความร่วมมือข้ามสาขาเชิงบูรณาการ  
7. ปรับเปลี่ยนโครงงานของบัณฑติให้เป็น Research Based มากขึ้น 

4. การอนุรักษ์ 
สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม 
และภมูิปัญญา
ท้องถิ่น 

4.1 มหาวิทยาลัยมีบทบาทในการ 
ส่ง เสริมและสืบสาน ท านุบ ารุ ง 
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และสิ่งแวดล้อม 

4 . 2  บุ ค ล า ก ร แ ล ะ นั ก ศึ ก ษ า 
ตระหนักถึงความส าคัญ และเกิด
ความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรม 

3.แสวงหาแหล่งทุนเพื่อ
สนับสนุน การท าวิจัย 
นวัตกรรม และ งาน
สร้างสรรค์  
 

1. สร้างและพัฒนาเครือข่ายวิจัยทั้งภายในและภายนอก  
2. พัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิจัยและรูปแบบ การขอทุนวิจัยท่ี

สอดคล้อง กับยุทธศาสตร์ชาติ และแหล่งทุน  
3. มุ่งเนน้งานวิจัยเชิงพาณิชย์ร่วมกับรัฐ-เอกชน  
4. พัฒนางานวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัย/องค์กร  ในต่างประเทศ เพื่อ

รับบริการงานวิจัยกับบริษัท ข้ามชาติที่มาลงทุนในประเทศ  
4.พัฒนารายไดจ้ากงานวิจัย
และ นวัตกรรม  
 

1. แสวงหารายได้จากลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรของ มหาวิทยาลัย
สามารถน าไปต่อยอด เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ  

2. น าผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยให้เกิดรายได้ เชิงพาณิชย์  
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เป้าหมายหลัก 

(Goal Strategies) 
ยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์

(Strategy) 

 
วิธีการ 

 4. การอนุรักษ์ 
สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม 
และภมูิปัญญา
ท้องถิ่น 

4.1 มหาวิทยาลัยมีบทบาทในการ ส่งเสริม
และสืบสาน ท านุบ ารุง ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม 

4.2 บุคลากรและนักศึกษา ตระหนักถึง
ความส าคัญ และเกิดความภาคภูมิใจใน
ศิลปวัฒนธรรม 

5.การพัฒนาศักยภาพ
นักวิจัย 

1. พัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้สามารถผลิตผลงาน ที่สอดคล้องกับ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์การวิจัยของประเทศ  
2. พัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อเข้าสู่ โครงการ ITAP และ Talent 

Mobility  หรืออ่ืนๆ 

3. บริหารจัดการองค์กร 
เพื่อการพัฒนา 

5.การพัฒนา
ศักยภาพของ
องค์กรเพื่อรองรับ
การเป็น
มหาวิทยาลยั 4.0 

5.1 เป็นองค์กรที่น าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
บริหารจัดการ 

5.2 มีเสถียรภาพด้านการเงินการคลังที่
เพียงพอต่อการด าเนินงานและการพัฒนาใน
อนาคต 

5.3 มีความพร้อมด้านทุนมนุษย์ (Human 

Capital) ที่เหมาะสมต่อการด าเนินงาน ทั้งใน
เชิงปริมาณและคุณภาพ 

1.การบริหารจัดการ
การเงิน 

1. ก าหนดยุทธศาสตร์และเป้าหมายของ การบริหารเงินและ
สินทรัพย์  

2. วางแผนการเงินการลงทุนให้เกิดรายได้ และมูลค่าเพิ่ม  
3.วิเคราะห์ฐานะการเงินในการบริหารองค์กร ปัจจุบันและอนาคต  
4. บริหารสินทรัพย์ให้เกิดมูลค่าเพิ่ม  
5. บริหารความเสี่ยงรายได้ค่าใช้จ่ายและการลงทุน  

2.การบริหารจัดการ
งบประมาณ 

1. พัฒนาระบบการจัดสรรงบประมาณให้เป็นกลไก ขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์เข้าสู่เป้าหมายของ มหาวิทยาลัย  

2. ก าหนดนโยบายและมาตรการให้หน่วยงาน จัดการศึกษาและมี
รายได้บริหารการเงินเป็น รูปแบบ Profit Center  

3. พัฒนาเครื่องมือและกลไกติดตามการใช้ งบประมาณให้เป็นไป
ตามมาตรการและเป้าหมาย  

4. บริหารจัดการอัตรา อัตราเงินเดือนและอัตรา การจ้างงานของ
บุคลากรเพื่อรักษาคุณภาพ ทางวิชาการของมหาวิทยาลัย  
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เป้าหมายหลัก 

(Goal Strategies) 
ยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์

(Strategy) 

 
วิธีการ 

   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  

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 
การบริหารเพื่อการตัดสินใจ  
 

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

6.การบริหารจัดการองค์กร 1. พัฒนาระบบการสื่อสารเชิงรุกเพื่อสร้างคุณค่า และภาพลักษณ์ที่โดดเด่นของ
องค์กร  
2. Right Sizing ปรับขนาดจ านวนนักศึกษาให้เหมาะสม 

7.การพัฒนาเข้าสู่   Green 
University 

1. จัดท าแผนแม่บท Green University และด าเนินงานเข้าสู่เป้าหมายตามแผนแม่บท  
2. บริหารจัดการด้านพลังงาน  
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บทที่ ๔ 

 กรอบแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 

 

 แผนปฏิบัติราชกาประจ าปีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย พ.ศ.2563 
ครอบคลุมทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนาตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) และกรอบ
การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตามกรอบระยะเวลา 15 ปี (พ.ศ.2552–2566) และ
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ.2562 ที่มุ่งผลิตก าลังคน
ทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตลอดจนพัฒนาทักษะ และขีดความสามารถให้กับแรงงาน
ไทย เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ สร้างงานวิจัยที่มีผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม 
ชุมชน วัฒนธรรม และน าไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เพ่ือตอบสนองต่อการพัฒนาพ้ืนที่บนฐาน
ทรัพยากรที่มีอยู่ อันน าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน จึงก าหนดแนวทางการด าเนินงานในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 ดังนี้ 
 

4.1 แหล่งที่มาของงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย มีแหล่งที่มาของงบประมาณในการขับเคลื่อน
มหาวิทยาลัยฯ ในภาพรวมงบประมาณทั้งสิ้น 96,262,062.00 บาท ซึ่งแยกออกเป็น 2 ส่วน คือ 
งบประมาณแผ่นดินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จ านวน 70,699,110.00 บาท ดังรายละเอียด
งบประมาณในตารางที่  1 และงบประมาณเงิ นรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จ านวน 
25,562,952.00 บาท ดังรายละเอียดงบประมาณในตารางที่ 2 และ 3 

 จากแหล่งงบประมาณที่ได้กล่าวในขั้นต้น ทางมหาวิทยาลัยฯได้มีการวางแผนจัดเก็บเงินรายได้เพ่ือ
เป็นการเก็บสะสมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 47,374,599 บาท ดังรายละเอียดในตารางที่ 4 
และแสดงรายละเอียดที่มาการประมาณการรายรับค่าธรรมเนียมการศึกษาในตารางที่ 5 
 
 

ตารางท่ี 1 ประมาณการแผนรายรับงบประมาณแผ่นดินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 

หมวดงบประมาณ จ านวน (บาท) 
1. งบบุคลากร 22,836,200.00  

2. งบด าเนินงาน 161,000.00  

3. งบลงทุน -  

4. งบเงินอุดหนุน 47,701,910.00  

5. งบรายจ่ายอื่น - 

  รวม 70,699,110.00 
*ข้อมูลงบประมาณประจ าปี พ.ศ.2563 ผ่านการพิจารณาจาก ครม. (ร่างพระราชบัญญัติประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563) 
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ตารางท่ี 2 ประมาณการแผนรายรับงบประมาณเงนิรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 

หมวดงบประมาณ จ านวน (บาท) 
1. งบบุคลากร 8,442,000.00  

2. งบด าเนินงาน 2,114,693.00  

3. งบลงทุน -  

4. งบเงินอุดหนุน 76,089.00  

5. งบรายจ่ายอื่น 14,930,720.00 

  รวม 25,562,952.00 
*แผนรายรับ ประมาณการจากแผนการรับนักศึกษาจริง 2563 ภาคเรียนท่ี 2/2562 (ใช้ตัวเลขนักศึกษาภาคเรียนท่ี 1-62 ) 
จ านวน 1,462 คน 
 
 

4.2 แผนรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยฯ ได้ประมาณการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพ่ือ
ตอบสนองแผนงานที่สอดคล้องกับนโยบายตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และยุทธศาสตร์ เทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนาระยะ 5 ปี พ.ศ.2561-2565 (ฉบับปรับปรุง 2562) โดยมีการใช้แหล่งงบประมาณ 2 ส่วน คือ 
งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้  

ตารางท่ี 3 สรุปประมาณการแผนรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 

หมวดรายการจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ รวมทั้งสิ้น 
งบบุคลากร 22,836,200.00 8,442,000.00 31,278,200.00 
งบด าเนินงาน 161,000.00 420,193.00 581,193.00 
งบลงทุน - - - 
งบเงินอุดหนุน 47,701,910.00 1,770,589.00 49,472,499.00 
งบรายจ่ายอื่น - 14,930,170.00 14,930,170.00 

รวม 70,699,110.00 25,562,952.00 96,262,062.00 
*ข้อมูลงบประมาณประจ าปี พ.ศ.2563 ผ่านการพิจารณาจาก ครม. (ร่างพระราชบัญญัติประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ) 
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ตารางท่ี 4 รายละเอียดแผนรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 

1. งบบุคลากร            22,836,200        22,836,200 จัดสรรตามกรอบอนุมัติ
1.1  เงินเดือนและค่าจา้งประจ า            17,681,500        17,681,500 จัดสรรตามกรอบอนุมัติ

1.1.1  เงินเดือน            16,015,900        16,015,900 จัดสรรตามกรอบอนุมัติ
1.1.2  เงินประจ าต าแหน่งทางวิชาการ                 723,600            723,600 จัดสรรตามกรอบอนุมัติ
1.1.5  เงินค่าตอบแทนรายเดือนส าหรับข้าราชการ                 942,000            942,000 จัดสรรตามกรอบอนุมัติ

1.2  ค่าจา้งประจ า                 583,600            583,600
1.2.1  ค่าจ้างประจ า                 583,600            583,600 จัดสรรตามกรอบอนุมัติ

1.3  ค่าจา้งช่ัวคราว              4,571,100          4,571,100
1.3.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ              4,571,100          4,571,100 จัดสรรตามกรอบอนุมัติ

1.3.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ              4,571,100          4,571,100
2. งบด าเนินงาน                 161,000            161,000 จัดสรรตามกรอบอนุมัติ

2.2 ค่าใช้สอย                 161,000            161,000
 2.2.5  เงินสมทบกองทนุประกนัสังคม                 161,000            161,000

3. งบลงทนุ
3.1  ค่าครุภัณฑ์ รอผลการอนุมัติ

3.1.1  ครุภัณฑ์การศึกษา รอผลการอนุมัติ
3.1.1.3  ครุภัณฑ์ผูกพันเดิม รอผลการอนุมัติ

3.2  ค่าทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้าง รอผลการอนุมัติ
4. งบเงินอุดหนุน
5. งบรายจา่ยอ่ืน                     -   

5.1  ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม อยู่ระหว่างเสนอขอ
5.2 ค่าใช้จ่ายพัฒนาการจัดการศึกษา อยู่ระหว่างเสนอขอ

5.3 โครงการสนับสนุนกจิกรรมมูลนิธิโครงการหลวงและโรงงานแปรรูป อยู่ระหว่างเสนอขอ
5.4 โครงการปฏิบติัการซ่อมบ ารุงและการวางแผนการซ่อมบ ารุงเคล่ือนที่ อยู่ระหว่างเสนอขอ
5.5 โครงการตามพระราชด าริ อยู่ระหว่างเสนอขอ
5.6 โครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวง อยู่ระหว่างเสนอขอ
5.7 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อยู่ระหว่างเสนอขอ

5.9 โครงการถ่ายทอดผลงานวิจัยสู่ภาคประชาชนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อยู่ระหว่างเสนอขอ
5.10 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอดุมศึกษาพี่เล้ียง อยู่ระหว่างเสนอขอ
5.11 ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอนัเนือ่งมาจากพระราชด าริ อยู่ระหว่างเสนอขอ
5.12 ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษาด้านซ่อมบ ารุงอากาศยานตมมาตรฐาน EASA อยู่ระหว่างเสนอขอ
5.13 ค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ อยู่ระหว่างเสนอขอ
5.14 ค่าใช้จ่ายงานประกนัคุณภาพการศึกษา อยู่ระหว่างเสนอขอ
5.15 ค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการเงินรายได้ อยู่ระหว่างเสนอขอ
5.16 โครงการพัฒนาศักยภาพบคุลากรด้านการทอ่งเทีย่ว อยู่ระหว่างเสนอขอ
5.17 โครงการเมืองนวัตกรรมเกษตรและอาหารล้านนา อยู่ระหว่างเสนอขอ
5.18 ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษาพัฒนาขนส่งทางราง อยู่ระหว่างเสนอขอ
5.19 โครงการอทุยานเมืองอจัฉริยะ Smart city อยู่ระหว่างเสนอขอ
5.20 โครงการขยายผลการจัดการศึกษาแบบบรูณาการการเรียนรู้กบัการท างาน
(Work-integrated Learning) อยู่ระหว่างเสนอขอ
โครงการพัฒนาทกัษะวิชาชีพฯ อยู่ระหว่างเสนอขอ

5.19 โครงการพัฒนาและผลิตก าลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 อยู่ระหว่างเสนอขอ
5.19.2 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาบคุลากรและการจัดการศึกษาด้านอตุสาหกรรม
การบนิตามมาตฐานสากล อยู่ระหว่างเสนอขอ
5.19.3 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาบคุลากรและศูนย์ทดสอบสมรรถนะตามมาตฐาน
สากรรองรับอตุสาหกรรม 4.0 (Mechatronics & Robotic) อยู่ระหว่างเสนอขอ

5.20 ค่าใช้จ่ายโครงการฟื้นฟูปา่ต้นน้ าแม่ตะมานและส่งเสริมการปลูกเกษตรอนิทรีย์ อยู่ระหว่างเสนอขอ

กรอบจดัสรรงบประมาณแผ่นดินประจ าปี 2563 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา เชียงราย

 รายการหมวดงบ
หมายเหตุกรอบอนุมัติ งปม. กรอบจดัสรร งปม.
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หมายเหต:ุ งบประมาณแผ่นดินหมวดงบลงทุน อุดหนุน และรายจ่ายอื่นอยู่ระหว่างแจ้งการจดัสรรจากมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลลา้นนา  

 4.1 ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน              9,657,210        11,749,110
  4.1.1 ค่าตอบแทน                         -                       -   
  4.1.2 ค่าใช้สอย              6,917,170          6,917,170
    4.1.2.1 ค่าเบีย้เล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ                 972,000            972,000
    4.1.2.2 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง                 100,394            100,394 จัดสรรตามกรอบอนุมัติ
    4.1.2.3 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                 356,355            356,355 จัดสรรตามกรอบอนุมัติ
    4.1.2.4 ค่าจ้างเหมาบริการ              5,488,421          5,488,421 จัดสรรตามกรอบอนุมัติ
  4.1.3 ค่าวัสดุ                 968,953          3,060,853
    4.1.3.1 วัสดุส านักงาน                 509,211            509,211 จัดสรรตามกรอบอนุมัติ
    4.1.3.2 วัสดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน                 262,205            262,205 จัดสรรตามกรอบอนุมัติ
    4.1.3.3 วัสดุกอ่สร้าง                  92,727              92,727 จัดสรรตามกรอบอนุมัติ
    4.1.3.4 วัสดุงานบา้นงานครัว                  34,810              34,810 จัดสรรตามกรอบอนุมัติ
    4.1.3.6 วัสดุการศึกษา          2,091,900 จัดสรรตามคณะกลางจัดสรร

    4.1.3.8 วัสดุการเกษตร                  50,000              50,000 จัดสรรตามกรอบอนุมัติ
    4.1.3.9 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                  20,000              20,000 จัดสรรตามกรอบอนุมัติ
  4.1.4 ค่าสาธารณูปโภค              1,771,087          1,771,087
    4.1.4.1 ค่าไฟฟ้า              1,716,087          1,716,087 จัดสรรตามกรอบอนุมัติ
    4.1.4.3 ค่าโทรศัพท์                  30,000              30,000 จัดสรรตามกรอบอนุมัติ
    4.1.4.4 ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม                  25,000              25,000 จัดสรรตามกรอบอนุมัติ
 4.6 ค่าใช้จ่ายบุคลากร            38,044,700        38,044,700 จดัสรรตามกรอบอนุมัติ

รวม            22,997,200        22,997,200

หมายเหตุ รายการหมวดงบ กรอบอนุมัติ งปม. กรอบจดัสรร งปม.
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กรอบอนุมัติ งปผ. กรอบจดัสรร งปผ.
1. งบบุคลากร           8,442,000          8,442,000 ตามกรอบอนุมัติ (จัดสรร/เบกิจ่ายตามรายรับจริง)

1.1  เงินเดือนและค่าจ้างประจ า                       -                       -   
1.2  ค่าจ้างประจ า                       -                       -   
1.3  ค่าจ้างชัว่คราว           8,442,000          8,442,000 ตามกรอบอนุมัติ (จัดสรร/เบกิจ่ายตามรายรับจริง)

1.3.1  ค่าจ้างลูกจ้างชัว่คราว           8,394,840          8,394,840
ค่าครองชีพ                47,160              47,160 ตามกรอบอนุมัติ (จัดสรร/เบกิจ่ายตามรายรับจริง)

2. งบด าเนินงาน              420,193             420,193 ตามกรอบอนุมัติ (จัดสรร/เบกิจ่ายตามรายรับจริง)
2.1 ค่าตอบแทน                       -                       -   
2.2 ค่าใช้สอย              420,193             420,193 ตามกรอบอนุมัติ (จัดสรร/เบกิจ่ายตามรายรับจริง)

 2.2.5  เงินสมทบกองทนุประกนัสังคม              394,260             394,260
2.2.10  เงินสมทบกองทนุทดแทนประกนัสังคม 0.2%                25,933              25,933

2.3 ค่าวัสดุ
2.4 ค่าสาธารณูปโภค
3. งบลงทนุ
4. งบเงินอุดหนุน
5. งบรายจา่ยอ่ืน          14,930,170        14,930,170 ตามกรอบอนุมัติ (จดัสรร/เบิกจา่ยตามรายรับจริง)

5.2 ค่าใช้จ่ายพัฒนาการจัดการศึกษา              480,000             480,000 พจิารณาตามวตัถุประสงค์ ดังแนบทีป่ระชุมฯ

5.25 แผนงานตามนโยบายพัฒนามหาวิทยาลัย              150,000             150,000 พจิารณาตามวตัถุประสงค์ ดังแนบทีป่ระชุมฯ

ค่าธรรมเนียมกิจกรรมนักศึกษา(1500ต่อภาคเรียน)           4,058,470          4,058,470
ค่าธรรมเนียมสารสนเทศ           1,162,800          1,162,800 ตามกรอบอนุมัติ (จัดสรร/เบกิจ่ายตามรายรับจริง)
ค่าบ ารุงหอ้งสมุด              872,100             872,100 ตามกรอบอนุมัติ (จัดสรร/เบกิจ่ายตามรายรับจริง)
ค่าเบีย้ประกนัอบุติัเหตุ              310,800             310,800 ตามกรอบอนุมัติ (จัดสรร/เบกิจ่ายตามรายรับจริง)
ค่าส่งเสริมสุขภาพ              155,400             155,400 ตามกรอบอนุมัติ (จัดสรร/เบกิจ่ายตามรายรับจริง)
ค่าใบรับรองกจิกรรม (นศ.ปสุีดทา้ย)                  6,360                6,360 ตามกรอบอนุมัติ (จัดสรร/เบกิจ่ายตามรายรับจริง)
ค่าปจัฉิมนิเทศ (นศ.ปสุีดทา้ย)                31,800              31,800 ตามกรอบอนุมัติ (จัดสรร/เบกิจ่ายตามรายรับจริง)
ค่าบ ารุงกฬีา              466,200             466,200 ตามกรอบอนุมัติ (จัดสรร/เบกิจ่ายตามรายรับจริง)
ค่ากจิกรรมนักศึกษา              466,200             466,200 ตามกรอบอนุมัติ (จัดสรร/เบกิจ่ายตามรายรับจริง)
ค่าปฐมนิเทศนักศึกษา                89,250              89,250 ตามกรอบอนุมัติ (จัดสรร/เบกิจ่ายตามรายรับจริง)
ค่าอบรมจริยธรรม              178,500             178,500 ตามกรอบอนุมัติ (จัดสรร/เบกิจ่ายตามรายรับจริง)
ค่าจัดท าเส้ือกจิกรรม              233,100             233,100 ตามกรอบอนุมัติ (จัดสรร/เบกิจ่ายตามรายรับจริง)
ค่าปฏิทนิกจิกรรม                23,800              23,800 ตามกรอบอนุมัติ (จัดสรร/เบกิจ่ายตามรายรับจริง)
ค่าจัดท าสมุดกจิกรรม                62,160              62,160 ตามกรอบอนุมัติ (จัดสรร/เบกิจ่ายตามรายรับจริง)

โครงการพัฒนาทกัษะวิชาชีพฯ           1,047,800          1,047,800 ตามกรอบอนุมัติ (จัดสรร/เบกิจ่ายตามรายรับจริง)
เงินรายได้นอก              773,500             773,500 ตามกรอบอนุมัติ (จัดสรร/เบกิจ่ายตามรายรับจริง)

  ค่าปรับพื้นฐาน              595,000             595,000 ตามกรอบอนุมัติ (จัดสรร/เบกิจ่ายตามรายรับจริง)
 ค่าตรวจโรค              119,000             119,000 ตามกรอบอนุมัติ (จัดสรร/เบกิจ่ายตามรายรับจริง)
 ค่าคู่มือนักศึกษาใหม่                59,500              59,500 ตามกรอบอนุมัติ (จัดสรร/เบกิจ่ายตามรายรับจริง)

 หอพัก              600,000             600,000 ตามกรอบอนุมัติ (จัดสรร/เบกิจ่ายตามรายรับจริง)
โครงการพิเศษ           2,870,400          2,870,400 ตามกรอบอนุมัติ (จัดสรร/เบกิจ่ายตามรายรับจริง)

โครงการต้นแบบการศึกษาวชิาชีพและเทคโนโลยี (ดอยสะเกด็โมเดล)           2,870,400          2,870,400 ตามกรอบอนุมัติ (จัดสรร/เบกิจ่ายตามรายรับจริง)
แผนงานงานวิจยัภายนอก           1,800,000          1,800,000 ตามกรอบอนุมัติ (จัดสรร/เบกิจ่ายตามรายรับจริง)
แผนงานเครือข่ายการบริการวิชาการและการบริการสังคม           3,150,000          3,150,000 ตามกรอบอนุมัติ (จัดสรร/เบกิจ่ายตามรายรับจริง)
4.งบเงินอดุหนุน           1,770,589          1,770,589
 4.1 ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน           1,694,500          1,694,500
  4.1.1 ค่าตอบแทน           1,100,000          1,100,000
     4.1.1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบติังานใหร้าชการ           1,100,000          1,100,000 ตามกรอบอนุมัติ (จัดสรร/เบกิจ่ายตามรายรับจริง)
  4.1.2 ค่าใช้สอย              100,000             100,000
    4.1.2.1 ค่าเบีย้เล้ียง ค่าเช่าทีพ่ักและค่าพาหนะ              100,000             100,000 ตามกรอบอนุมัติ (จัดสรร/เบกิจ่ายตามรายรับจริง)
  4.1.3 ค่าวัสดุ                94,500              94,500
    4.1.3.6 วัสดุการศึกษา                94,500              94,500 ตามกรอบอนุมัติ (จัดสรร/เบกิจ่ายตามรายรับจริง)
  4.1.4 ค่าสาธารณูปโภค              400,000             400,000 ตามกรอบอนุมัติ (จัดสรร/เบกิจ่ายตามรายรับจริง)
    4.1.4.1 ค่าไฟฟ้า              400,000             400,000
 4.6 ค่าใช้จ่ายบคุลากร (สมทบกองทนุทดแทนประกนัสังคม 2%)                76,089              76,089 ตามกรอบอนุมัติ (จัดสรร/เบกิจ่ายตามรายรับจริง)

รวม          25,562,952        25,562,952

จัดสรรงบประมาณผลประโยชน์ประจ าปี 2563 (เงินรายได้)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา เชียงราย

 รายการหมวดงบ
ปีงบประมาณ 2563 

หมายเหตุ งปผ.
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บทที่ ๕ 

การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ 
 

 การขับเคลื่อนวิสัยทัศน์สู่การปฏิบัติจ าเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงาน ร่วมกันระดม
สมองร่วมกันคิดร่วมกันตัดสินใจ โดยอาศัยความรับรู้เข้าใจและตระหนักถึงภารกิจ ความรับผิดชอบร่วมกันของ
ทุกภาคส่วน ในการพัฒนามหาวิทยาลัยจึงมีแนวทางในการด าเนินการดังนี้ 

1. การสร้างกระบวนการ Shared Vision เพ่ือระดมสมองของหน่วยงานและบุคลากรที่มีความ
เกี่ยวข้องต่อการพัฒนาองค์กร โดยน าแนวทางการก าหนดกลยุทธ์โดยใช้ตารางวิเคราะห์ปัจจัย  (SWOT 
MATRIX) เป็นแนวทางการก าหนดกลยุทธ์ทางตรง (Direct approach) มีขั้นตอนการก าหนดกลยุทธ์ คือ มี
การวิเคราะห์/ประเมินปัจจัยภายนอกและภายใน (SWOT Analysis) เช่นเดียวกัน แล้วน าผลการวิเคราะห์/
ประเมินมาด าเนินการ เพ่ือสรุปเป็นกรอบทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ.2562 จนถึงแผนปฏิบัติราชการประจ าปีที่เกิดจาก
ความเห็นร่วมกัน 

2. กระบวนการสร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจให้ทุกหน่วยงานเข้าร่วมในการผลักดันกรอบ
ทิศทางและแผนการพัฒนาในระยะต่างๆของมหาวิทยาลัยด้วยการจัดท าแนวทางการสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ์ให้ทุกหน่วยงานยอมรับและผลักดันให้ทุกหน่วยน าประเด็นการพัฒนาไปผสมผสานในการจัดท า
แผนระยะต่างๆ ของหน่วยงาน 

3. สร้างความเชื่อมโยงระหว่าง กรอบทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย ตามแผนในระยะต่าง  ๆ และ
จัดท าแผนพัฒนาเฉพาะด้าน พร้อมจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกัน 

4. สร้างกลไกการประสานระหว่างหน่วยงานภายในขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการ ให้ มีความก้าวหน้า
อย่างต่อเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลจัดเก็บโดยเผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกันโดยอาศัย
เครื่องมือสารสนเทศมาเป็นเครื่องมือในการสื่อสารพร้อมทั้งจัดท าฐานข้อมูลที่ทุกหน่วยงานสามารถเข้าถึงและ
ใช้ประโยชน์ได้ง่าย ตลอดจนการสร้างช่องทางให้ประชาคมมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและร่วมกิจกรรมการ
พัฒนา 

5. ก าหนดให้คณะผู้บริหารในระดับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานมีหน้าที่รับผิดชอบในประเด็นการ
พัฒนาที่เกี่ยวข้องน ากรอบทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยและแผนระยะต่างๆมาเป็นกรอบการด าเนินงาน
อย่างเป็นรูปธรรมพร้อมก าหนดเป้าหมายในการด า เนินงานที่ชัดเจนและใช้เป็นเงื่อนไขการประเมินผล
ปฏิบัติงาน 

6. เสริมสร้างบทบาทของทุกภาคส่วนให้สามารถขับเคลื่อนโดยปรับทัศนคติทางบวก และวิธีการ
ท างานของบุคลากรให้พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงและกระตือรือร้นต่อการมีส่วนร่วมกันสร้างองค์กรที่มี
ประสิทธิภาพดีขึ้นกลับด้าน และสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานทุกระดับตั้งแต่คณะ สาขา หรือส่วนงานที่มีบทบาท
ในการพัฒนามหาวิทยาลัยด้านการสนับสนุนให้มีบทบาทมากขึ้น 

7. จัดให้มีระบบ และกลไกการติดตามประเมินผลและปรับปรุงแผนงานในระยะต่างๆให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างสม่ าเสมอ พร้อมสร้างตัวชี้วัดการพัฒนาที่สามารถน าไปใช้ก ากับการด าเนินงาน
ตามเป้าหมายหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสนับสนุนให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานหรือ
หน่วยงานภายใต้แผนต่างๆ เพ่ือติดตามความก้าวหน้าและความส าเร็จของโครงการด้วยระบบ และกลไกการ
ประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ 
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ภาคผนวก 
 

1. รายงานการประชุม คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 
20(11/2562) วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 ระเบียบวาระท่ี 6.1 พิจารณาอนุมัติ(ร่าง)แผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  

2. หนังสือที่ อว 0654.17/71 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง แจ้งกรอบการจัดสรร
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  

3. มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ครั้งที่ 8/2562 
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 วาระท่ี 5.4 การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีปีงบประมาณ 2563 
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