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พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตราที่ 16 

ก าหนดให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีในแต่ละปีงบประมาณ โดยให้ระบุสาระส าคัญเก่ียวกับ
นโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ เป้หมาย และผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งประมาณการรายได้และ
รายจ่าย และทรัพยากรอ่ืนที่จะต้องใช้  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก จึงได้จัดท า  แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ฉบับนี้ขึ้น โดยยึดตามกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 แผนพัฒนาภคเหนือ แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 และแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ.2562 แนวทางการจัดสรรงบประมาณยึดตามระเบียบส านักงบประมาณ ประกาศ 
และระเบียบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก คาดหวังให้แผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับนี้ เป็นแนวทางให้กับหน่วยงานภายในสามารถปฏิบัติงานด้านต่างๆ ตามพันธกิจ
หลักของมหาวิทยาลัย มีแนวทางการปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ตอบสนองเป้าประสงค์และทิศทางการพัฒนา
มหาวิทยาลัยตามยุทธศาสตร์ต่างๆ ซึ่งจะน าไปสู่คุณภาพและมาตรฐานในการจัดการศึกษา และเป็นที่ยอมรับ
จากบุคคลและองค์กรภายนอกต่อไป 

 

 
(นางสาวสุพรรณี  คงดีได้) 

ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
รกท.หัวหน้างานยุทธศาสตร์และแผน 

ผู้จัดท า 

 
 
 

(ผศ.นพดล  ตรีรัตน์) 
ต าแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดี พิษณุโลก 

ผู้ก ากับและติดตาม 
 
 

(นางศุภัคษา  ศรีวิชัยล าพรรณ์) 
ต าแหน่ง รกท.ผู้อ านวยการกองบริหารทรัพยากร 

ผู้ตรวจสอบและรับรองข้อมูล 
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1. ประวัติความเป็นมา 

ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ท ค โน โ ลยี ร า ชม งคล  

( อั ง ก ฤ ษ :  RAJAMANGALA UNIVERSITY OF 

TECHNOLOGY) เป็นระบบมหาวิทยาลัยของรัฐใน

ประเทศไทย สังกัด ส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา ปัจจุบันมีอยู่ 9 แห่งทั่วประเทศ ก่อตั้งใน

ปี พ.ศ. 2518 ในชื่อ วิทยาลัยเทคโนโลยีและ

อาชีวศึกษา ต่อมาในปี พ.ศ. 2531 พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณา

โปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อใหม่ ว่ า  สถาบัน

เทคโนโลยี ราชมงคล และได้ยกสถานะ เป็ น

มหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548 ตาม

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

พ.ศ. 2548 

เ มื่ อ วั นที่  8  มกร าคม  ปี พ . ศ .  2548 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศจัดตั้ง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลขึ้น 9 แห่ง แทน

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลเดิม โดยให้มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลแต่ละแห่งเป็นนิติบุคคล และ

เป็นส่ วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ

งบประมาณ ในสังกัดของส านักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และใน

กฎกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน  

พ.ศ. 2549 กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดตั้งส่วน

ราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

โดยประกอบด้วยมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนห้วย

แก้ว อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และเขตพ้ืนที่ใน

จังหวัดต่างๆ อีก 5 พ้ืนที่ ได้แก่ พ้ืนที่เชียงราย พ้ืนที่

ล าปาง พ้ืนที่ตาก พ้ืนที่น่าน และพ้ืนที่พิษณุโลก โดย

แต่ละพ้ืนที่จะมีลักษณะเป็นส านักงานบริหารเขต

พ้ืนที่ ซึ่งประกอบด้วยส่วนสนับสนุน 2 กอง คือ กอง

การศึกษา และกองบริหารทรัพยากร ส่วนในด้าน

งานวิชาการ มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดตั้งคณะขึ้น 4 

คณะ คือ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ คณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร คณะ

วิ ศวกรรมศาสตร์  และคณะศิลปกรรมและ

สถาปัตยกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

พิษณุโลก  เดิมชื่อว่า " โรงเรียนเกษตรกรรม

พิษณุโลก" สังกัดกองโรงเรียนเกษตรกรรม กรม

อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ บริเวณโรงเรียน

ตั้งอยู่ในดงครอบ ท้องที่ต าบลบ้านกร่าง อ าเภอเมือง 

จังหวัดพิษณุโลก เป็นที่ดินกว้างว่างเปล่า ทางการ

ไม่ ได้ประกาศหวงห้ ามไว้แต่อย่ างใด มีคลอง

ล้อมรอบอยู่ถึงสามด้าน จึงเรียกว่า “คลองครอบ” 

มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 100 ไร่เศษ เวลานี้อยู่ใน

ระหว่างถือกรรมสิทธิ์ 
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บริเวณโรงเรียนตั้งอยู่ในดงครอบ ท้องที่

ต าบลบ้านกร่าง อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เป็น

ที่ดินกว้างว่างเปล่า ทางการไม่ได้ประกาศหวงห้าม

ไว้แต่อย่างใด มีคลองล้อมรอบอยู่ถึงสามด้าน จึง

เรียกว่า “คลองครอบ” มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 

100 ไร่เศษ เวลานี้อยู่ในระหว่างถือกรรมสิทธิ์ 

แรกเริ่มวันที่เท่าใดไม่ปรากฏ พณ พล.ท.

มั ง ก ร   พ ร ห ม โ ย ธี   รั ฐ ม น ต รี ว่ า ก า ร

กระทรวงศึกษาธิการในสมัยนั้นได้ให้ ร.ท. จงกล  

ไกรฤกษ์  ซึ่งเป็น ส.ส. อยู่ ปรึกษาคณะกรรมการ

จั ง ห วั ด พิ ษ ณุ โ ล ก  เ ลื อ ก ส ถ า น ที่ เ พ่ื อ ส ร้ า ง

มหาวิทยาลัยขึ้นที่จังหวัดพิษณุโลกสักแห่งหนึ่ง ร.ท. 

จงกล  ไกรฤกษ์  จึงได้บันทึกความเห็นเสนอ

ข้าหลวงประจ าจังหวัด ในสมัยนั้นเป็นเชิงปรึกษา 

โดยในที่สุดเห็นพ้องกับคณะกรรมการจังหวัด เลือก

เอาที่สนามบินเก่าเป็นที่ตั้งมหาวิทยาลัย ขอให้

ข้าหลวงประจ าจั งหวัด ท ารายงานแจ้ง ไปยั ง

กระทรวงศึกษาธิการด้วย เมื่อวันที่  28  มีนาคม  

พ.ศ. 2492  ข้าหลวงประจ าจังหวัดได้รายงานไปยัง

กระทรวงศึกษาธิการตามความเห็นของ ร.ท. จงกล  

ไกรฤกษ์ แสดงเนื้อที่ไปด้วย กระทรวงศึกษาธิการ

ตอบมาว่าสถานที่ ยั ง ไม่ เหมาะที่จะจัดตั้ ง เป็น

มหาวิทยาลัยต่อมาจังหวัดเห็นว่าที่ดินแปลงที่กล่าว

นี้ แม้ไม่เหมาะที่จะจัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยก็จริง แต่

ที่ดินแห่งนี้ยังเหมาะสมที่จัดตั้งโรงเรียนเกษตรกรรม

ได้ แม้จะมีเนื้อที่ เพียง 112 ไร่ก็ตาม อาจขยาย

ออกไปทางด้านหลังได้อีกมิใช่น้อย จึงได้รายงานไป

ยังกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือพิจารณาด่วนเมื่อวันที่ 

10 พฤษภาคม พ.ศ. 2492 

วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2492 นั้นเอง 

จังหวัดได้รับหนังสือของอธิบดีกรมอาชีวศึกษาความ

ว่า ตามบันทึกตรวจราชการจังหวัดภาคเหนือของ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเมื่อเดือน

เมษายน พ.ศ. 2492 มีความเห็นว่า บริเวณสนามบิน

เก่าของจังหวัดพิษณุโลกซึ่งจังหวัดได้จัดหาเตรียมไว้

ส าหรับเป็นสถานที่ตั้งมหาวิทยาลัยนั้น หากจัดเป็น

โรงเรียนเกษตรกรรมจะเหมาะสมกว่า จึงสั่งให้กรม

อาชีวศึกษาด าเนินการติดต่อกับจังหวัดเกี่ยวกับเรื่อง

นี้ต่อไป กรมอาชีวศึกษาจึงขอทราบว่าบริ เวณ

สนามบินดังกล่าวซึ่งมีเนื้อที่เพียง 112 ไร่นั้น จะ

สามารถขยายเนื้อที่ เป็น 500-600 ไร่ได้หรือไม่ 

เพราะโดยปกติโรงเรียนเกษตรฯ ควรมีเนื้อที่เตรียม

ไว้ส าหรับเด็กฝึกภาคปฏิบัติอันเป็นหลักส าคัญอย่าง

ยิ่งในทางวิชาการเกษตรกรรมให้ทางจังหวัดชี้แจงไป

โดยด่วน 

ทางจังหวัดได้ชี้แจงไปว่าที่ดินดังกล่าวเป็น

ที่ของทางราชการได้สงวนไว้เป็นเขตยุทธศาสตร์ ซึ่ง

อาจขยายได้อีกไม่น้อยกว่า 1000 ไร่ และได้ส่ง

แผนผังแสดงบริเวณและเขตติดต่อไปด้วยเมื่อวันที่ 

7 มิถุนายน พ.ศ. 2492 ในวันที่ 27 เมษายน 2493 

กระทรวงศึกษาธิการมีหนังสือถึงคณะกรรมการ

จังหวัดความว่า “ที่ ร.ท. จงกล  ไกรฤกษ์ ส.ส.

พิษณุโลก ได้เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงศึกษาธิการ ขอให้กระทรวงศึกษาธิการฯ 
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จัดตั้งโรงเรียนเกษตรฯ ขึ้นที่จังหวัดนี้เพ่ือความ

เหมาะสมแก่ท้องถิ่น และได้เสนอที่ส าหรับจัดตั้งไป

ยังกระทรวงศึกษาด้วย 2 แห่ง คือ 

1. บริเวณสถานที่ทดลองเดิม หน้าสถานีรถไฟพรหม

พิราม จังหวัดพิษณุโลก 

2. บริเวณน้ าตกวังนกแอ่น อ าเภอวังทอง จังหวัด

พิษณุโลก 

กระทรวงศึกษาธิการใคร่จะทราบโดยละเอียดพร้อม

ด้วยแผนผัง”  

จังหวัดจึงได้แสดงเนื้อที่โดยละเอียดพร้อม

ด้วยส าเนาหนังสือของนายอ าเภอทั้ง 2 อ าเภอ

ประกอบ ไปยังกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่ 19 

พฤษภาคม พ.ศ. 2493 ได้ติดต่อกันไปมาหลายครั้ง 

จนถึงวันที่  23 สิงหาคม ปี เดียวกัน จังหวัดได้

รายงานไปยังกระทรวงศึกษาว่า นอกจากสถานที่

สนามบินเก่ าดั งกล่ าวแล้ว  ไม่มีที่ แห่ ง ใดที่ จะ

เ หม าะสม เท่ า  แ ล ะยั ง ไ ด้ ส่ ง แ ผนผั ง ไ ป เ พ่ื อ

ประกอบการพิจารณาอีกด้วย 

วันที่ 8 กันยายน 2493 กระทรวงศึกษา

แจ้งมายังจังหวัดว่าได้รับข้อเสนอเพ่ิมเติมจาก ร.ท. 

จงกล  ไกรฤกษ์ อีกว่า ยังมีที่ว่างอีก 3 แห่ง คือ 

   1. สนามบินเก่าเนื้อที่ประมาณ 120 ไร่ 

   2. ที่ดินสงวนไว้เพ่ือจัดสร้างโรงงานท ากระดาษ 

แต่โครงการได้เลิกล้มไปแล้ว 

   3. ที่ดงภูเกิดมีเนื้อที่หลายพันไร่ ซึ่งทางราชการ

สงวนไว้แต่  พ.ศ. 2457 เ พ่ือประโยชน์ในทาง

ยุทธศาสตร์ 

   ทางจังหวัดจึงขอทราบรายละเอียดของสถานที่ตั้ง 

3 แห่งนี้ ทางจังหวัดได้รับแจ้งโดยละเอียดพร้อม

ด้วยแผนผังและในเวลาเดียวกันนั้น ร.ท. จงกล  ไกร

ฤกษ์ ได้แจ้งเพ่ิมเติมไปอีกแห่งหนึ่งเป็นแห่งที่ 4 คือ 

ต าบลบ้านป่า แต่นั้นมาเรื่องก็เงียบหายไปจนกระทั่ง 

วันที่ 9 กรกฎาคม 2495 กรมอาชีวศึกษา

จึงได้มีหนังสือมายังจังหวัดความว่ากระทรวงศึกษา

ด าริจะจัดตั้งโรงเรียนเกษตรกรรมขึ้นที่จั งหวัด

พิษณุโลก จึงขอให้ทางจังหวัดได้พิจารณาหาที่ดินซึ่ง

มีเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 500 ไร่ เพ่ือท าการจัดตั้งต่อไป 

จังหวัด จึงได้พยายามเลือกที่ดินที่เห็นว่า

เหมาะสมอีกครั้งหนึ่งคือที่ดินในท้องที่อ าเภอพรหม

พิราม จังหวัดพิษณุโลก โดยได้สั่งให้ศึกษาธิการ

อ าเภอพรหมพิรามด าเนินงานต่อไปโต้ตอบกันไปมา

จนในที่สุดเห็นว่าได้ที่เหมาะสมที่สุด จึงได้จัดท าแผน

ที่สังเขป และท ารายงานส่งไปกรมอาชีวศึกษาอีก

ครั้ง เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2495 กรมอาชีวศึกษาได้

ให้ นายพนม สมิตานนท์ และ ดร.แฟรงค์  คิกกินสัน 

มาตรวจสถานที่เพ่ือจัดตั้งโรงเรียนเกษตร และต่อมา

จังหวัดได้รับหนังสือของกรมอาชีวศึกษา ลงวันที่ 1 

พ.ย. 2495 ความว่าที่จังหวัดเสนอที่ดิน 1 รายพร้อม

ด้ ว ยแผนที่ สั ง เ ขปนั้ น  กรม ได้ พิ จ า รณาแล้ ว

เห็นสมควรให้ผู้ ช านาญด้ า นนี้ โ ดย เฉพาะมา

ตรวจสอบสถานที่ตั้งและความเหมาะสม โดยทั่วไป

เพ่ือมิให้เกิดปัญหาในภายหลังได้ 

คณะผู้ตรวจสอบได้ท าการตรวจสอบที่ดิน

รวม 8 แห่งด้วยกัน โดย 7 แห่งแรกลงมติเป็นเอก

ฉันท์ว่าไม่เหมาะสมที่จะจัดตั้งโรงเรียนเกษตรฯ ด้วย

สาเหตุนานาประการ คงเหลือแห่งสุดท้ายคือที่ “ดง

ครอบหรือคลองครอบ” ซ่ึงต้ังอยู่ใน ต าบลบ้านกร่าง 

อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ทางไปตามถนน
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สิงหวัฒน์ มีระยะทางจากตัวเมือง หรือเริ่มต้นจาก

สะพานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชไปทางสุโขทัย 

ระยะทาง 8 ก.ม. 400 เมตร ก็จะถึงสี่แยกบ้านกร่าง 

เลี้ยวซ้ายไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ อีก 3 ก.ม. ก็จะ

ถึงที่ “คลองครอบ” ซึ่งได้จัดสร้างเป็นโรงเรียน

เกษตรกรรมในโอกาสต่อมา 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2497 ได้เปิดรับนักเรียนที่

จบชั้นประถมปีที่ 4 เข้าศึกษาต่อหลักสูตรมัธยม

อาชีวศึกษาตอนต้นเป็นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

หลักสูตร 3 ปี  

ในปี  พ.ศ.  2507 ได้ขยายจากมั ธยม

อาชีวศึกษาตอนต้น เป็นมัธยมอาชีวศึกษาตอน

ปลายเกษตรกรรม  (3 ปี)  

และในปี พ.ศ. 2518 จึงได้ย้ายมาสังกัด

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา เป็น วิทยาเขต

เ ก ษ ต ร พิ ษ ณุ โ ล ก  แ ล ะ เ ปิ ด ส อ น ใ น ร ะ ดั บ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  

ปี พ.ศ. 2535 จึงได้เปิดท าการสอนใน

ระดับปริญญาตรีเป็นครั้ งแรก กระทั่งในปี พ.ศ. 

2548 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ได้ยกฐานะเป็น 

“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา” จึงได้

ปรับเปลี่ยนสถานะดังเช่นปัจจุบัน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

พิษณุโลก ตั้งอยู่เลขที่ 52 หมู่ 7 ต าบลบ้านกร่าง 

อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก มีเนื้อที่

ทั้งหมด 572 ไร่ 3 งาน 15 ตารางวา ก่อตั้งเมื่อวันที่ 

23 กันยายน พ.ศ. 2496 

 ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ล้านนา พิษณุโลก ให้บริการจัดการศึกษาในระดับ

ปริญญาตรี และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ใ น  3  คณะ  ไ ด้ แ ก่  คณะวิ ท ย า ศ าส ต ร์ แ ล ะ

เทคโนโลยีการเกษตร เปิดการเรียนการสอน ใน 4 

สาขาหลัก คือ สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาพืชศาสตร์ 

สาขาสัตวศาสตร์และประมง และสาขาอุตสาหกรรม

เกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดการเรียนการ

สอน 1 สาขาหลัก คือ สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม

และเทคโนโลยี และคณะบริหารธุรกิจและศิลป

ศาสตร์ เปิดการเรียนการสอน 2 สาขา ได้แก่ สาขา

บริหารธุรกิจ และสาขาศิลปศาสตร์  นอกจากนี้ยังมี

สายงานสนับสนุนบริหาร 2 กอง คือ กองบริหาร

ทรัพยากร และกองการศึกษา ซึ่ งกองบริหาร

ทรัพยากร ประกอบด้วย งานคลังและพัสดุ งาน

ยุทธศาสตร์และแผน งานบริหารทั่วไป และงาน

บริการ ในส่วนของกองการศึกษา ประกอบด้วย งาน

ส่งเสริมวิชาการ งานส่งเสริมวิจัยและบริการวิชาการ 

งานส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา และงานส่งเสริมวิทย

บริการและสารสนเทศ   
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2. ตราสัญลักษณ์ / ส ี/ ดอกไม้ประจ ามหาวทิยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 อัตลักษณ์ / เอกลกัษณ ์

   3.1 อัตลักษณ ์

บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน (Hands – on) 

   3.2 เอกลักษณ ์

“เกษตรปลอดภัย” 

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ใช้ตรา

สัญลักษณ์เดียวกันกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ซึ่ง

เดิมมีฐานะเป็นส่ วนหนึ่ งของ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

หมายความถึง สถาบันอันเป็นมงคลแห่งพระราชา   

สีเขียว หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์การเจริญเติบโตงอกงาม ของ

พืชพันธุ์ และสติปัญญา 

สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ ความซื่อสัตย์จริงใจ 

สีเหลือง หมายถึง รวงข้าว ที่มีความอ่อนน้อม และเป็นผลิตผล

หลักของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  

 

“ดอกหิรัญญิการ์”  

...ราชินีแห่งพันธุ์ไม้เลื้อย... ดอกหิรัญญิการ์มีขนาดใหญ่ สี

ขาว ดอกมีกลิ่นหอมอ่อน ๆ ออกดอกเป็นช่อตามซอกใบและ

ปลายกิ่ง ดอกมีลักษณะคล้ายถ้วย  
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2.1 ปรัชญา 
“นวัตกรรมเพ่ือชุมชน” 

 

2.2 วิสัยทัศน์ 
“มหาวิทยาลัยชั้นน าด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี ในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต ของ

สังคม ชุมชน ท้องถิ่น อย่างยั่งยืน” 
 

2.3 พันธกิจ 
1.จัดการศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี และผลิตครูวิชาชีพ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ โดย

มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ที่มีคุณธรรม จริยธรรม พ่ึงพาตนเองได้ และเป็นที่พ่ึงทางวิชาการให้กับประเทศ 
ภูมิภาค และชุมชน ทั้งภาครัฐและเอกชน 

2. ผลิตผลงานวิจัยที่เป็นการสร้าง และประยุกต์ใช้องค์ความรู้ สร้างสรรค์นวัตกรรม หรือทรัพย์สิน
ทางปัญญาท่ีตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ความต้องการของสังคม ชุมชน ภาครัฐและเอกชน และประเทศ  

3. ให้บริการวิชาการที่มุ่งเน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ที่สอดคล้องกับบริบทมหาวิทยาลัยด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี และตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน
และสังคม 

4. จัดการเรียนรู้ วิจัยหรือบริการวิชาการซึ่งน าไปสู่การสืบสานศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทย 
หรือสร้างโอกาสและมูลค่าเพ่ิมให้กับผู้เรียน ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 

5. บริหารจัดการพันธกิจ และวิสัยทัศน์ตามหลักธรรมาภิบาล มีการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ยืดหยุ่น คล่องตัวโปร่งใส และตรวจสอบได้ 

 

2.4 อัตลกัษณ์  
“บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน” 

 

2.5 เอกลักษณ์ 
 ภาพลักษณ์ที่ดีเป็นสิ่งส าคัญของทุกองค์กร การก าหนดเอกลักษณ์ที่ชัดเจน สามารถใช้เป็นกรอบ
ส าหรับการพัฒนามหาวิทยาลัย เอกลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประกอบด้วย เกษตร
อุตสาหกรรม เกษตรปลอดภัย ความหลากหลายทางชีวภาพ ความมั่นคงทางนวัตกรรมเกษตร อาหารล้านนา 
เทคโนโลยีและการจัดการเพ่ือชุมชน โครงข่ายคมนาคมขนส่ง และระบบโลจิสติกส์ การค้าชายแดนและบริการ
จัดการเทคโนโลยี วัฒนธรรมท้องถิ่นและนวัตกรรม อาหารสุขภาพและพันธุกรรมพืช เป็นกลไกส าคัญในการ
ขับเคลื่อนและสร้างความเข้าใจ ให้มีเป้าหมายเดียวกัน สู่การเป็น “มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพ่ือชุมชน”
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2.6 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 เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และ
มีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่อ งมือ เทคโนโลยี 
และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุก
ระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะ
เกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และ
องค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศทั่วโลกบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  มีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้นการ
ยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติบนพ้ืนฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่ (1) “ต่อยอดอดีต” โดย
มองกลับไปที่ รากเหง้ าทางเศรษฐกิจ  อัตลักษณ์  วัฒนธรรม ประเพณี  วิถีชี วิต  และจุด เด่นทาง
ทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้านอ่ืนๆ น ามา 
ประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจ และสังคมโลกสมัยใหม่ 
(2) “ปรับปัจจุบัน” เพ่ือปูทางสู่อนาคตผ่านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศในมิติต่างๆ ทั้งโครงข่าย
ระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อม 
ให้เอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ (3) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพ่ิม
ศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของ
ตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคตบนพ้ืนฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการ
ส่งเสริม และสนับสนุนจากภาครัฐให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาส
ทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้ และการกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพ่ิมขึ้นของ
คนชั้นกลางและลดความเหลื่อมล้ าของคนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการพัฒนาที่
ส าคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย 
ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสั งคมและ
ผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มี
ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรัก



 

11 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก 

 

 

การเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด 
ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืนๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญที่
ให้ความส าคัญการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน 
โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมท าเพ่ือส่วนรวม การกระจายอ านาจและความ
รับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการ
จัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และ
สภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพ่ึงตนเอง และท าประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และ
สังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกัน การเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมายการ
พัฒนาที่ส าคัญเพ่ือน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนา ที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่าง
บูรณาการ ใช้พ้ืนที่เป็นตัวตั้งในการก าหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามา มีส่วน
ร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยเป็นการด าเนินการบนพ้ืนฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะ
เป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง 3 ด้าน อันจะน าไปสู่
ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  มีเป้าหมายการ
พัฒนาที่ส าคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” 
โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐที่ท าหน้าที่ในการก ากับ
หรือในการให้บริการ ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการท างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม 
มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
น านวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการท างานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และ
ปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน
เข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาค
ส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตส านึกในการปฏิเสธไม่
ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้นกฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่จ าเป็น มี
ความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การลดความเหลื่อมล้ าและเอ้ือต่อการพัฒนา โดย
กระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และการอ านวยความยุติธรรม
ตามหลักนิติธรรม 
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2.7 นโยบายการด าเนินงานของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในคราวการประชุมผู้บริหาร
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 
 

นโยบายการด าเนินงานของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จะต้องสอดรับ
กับ นโยบายรัฐบาล นโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และการปฏิรูปกระทรวงใหม่ที่จะ
เป็น ต้นแบบของการปฏิรูปใน 3 เรื่อง ได้แก่ 

 (1) การปฏิรูปการบริหาร (Administrative Reform) ให้มีความเป็น ระบบราชการน้อยที่สุด มี
ความคล่องตัว และมีการไหลเวียนของบุคลากรโดยเฉพาะที่มีสมรรถนะสูง (Talent Circulation and 
Mobility) ระหว่างมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัย 

 (2) การปฏิรูปกฎหมาย (Regulatory Reform) ให้มีการน าเรื่อง Regulatory Sandbox มาใช้
อย่างเป็นรูปธรรม และ  

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

 1. ภารกิจของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม คือ การวางรากฐานประเทศ 
สู่อนาคต และเป็นกลไกขับเคลื่อนประเทศสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว โดยต้องตอบโจทย์ภารกิจของกระทรวง       
4 แพลตฟอร์ม (Platform) ดังนี้  

1.1 การสร้างและพัฒนาคน ให้เป็น Smart Citizen โดยจะต้องเปิดโอกาสที่เท่าเทียมกันใน
การเรียนรู้ ตลอดชีวิต (Life Long Learning) ทุกช่วงวัยเพ่ือลดความเหลื่อมล้ า สร้างระบบธนาคารหน่วยกิต 
(Credit Bank) ตามความต้องการของผู้เรียน (Modular System) พัฒนาหลักสูตรและรูปแบบการเรียนการ
สอนแบบใหม่ เช่น ควบรวมหลักสูตร/สาขาที่มีความซ้ าซ้อนกัน เรียนรู้ผ่านออนไลน์ เป็นต้น แพลตฟอร์มการ
สร้างและพัฒนาคน จะแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ (1) การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสู่ศตวรรษที่ 21 มีงานท าใน
สาขาอาชีพใหม่ ๆ หรือ เป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ และสามารถแข่งขันในเวทีโลกได้ (2) การพัฒนาทักษะแห่ง
อนาคตของคนวัยท างาน (Skill for the future) ทั้ง Upskill และ Reskill และ (3) การศึกษาส าหรับคนสูงวัย  

1.2 การสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ ไปสู่ระบบเศรษฐกิจที่เน้นคุณค่า (Value Based 
Economy) โดย จะต้องขับเคลื่อนงานวิจัยและพัฒนาที่จะน าไปสู่นวัตกรรมที่เป็น Demand-side และบูรณา
การงานวิจัย 3 ศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์) ผ่าน 4 แพลตฟอร์ม (Platform) ได้แก่ 

(1) สร้างคนและองค์ความรู้ เพ่ือตอบโจทย์ประเทศ สร้างระบบนิเวศของการสร้างนักวิจัย
เพ่ือดึงดูดคนท่ีมีความสามารถท้ังของไทยและของโลก 

(2) ลดความเหลื่อมล้ าและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนเป็นส าคัญ เช่น การขจัดความยากจน
แบบแม่นย าและ เบ็ดเสร็จ  
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(3) ขับเคลื่อนองค์ความรู้และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
(Competitiveness) เรื่อง 10 S-Curve อุตสาหกรรมเป้าหมาย และ (4) 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  

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

1.4 การยกเครื่องมหาวิทยาลัย (Reinvent) มหาวิทยาลัยจะต้องเป็นหลักในการก าหนด
ทิศทางและ ยุทธศาสตร์ที่เป็นรูปธรรมของประเทศ(Future Setting) มีการปรับเปลี่ยนบทบาทภารกิจและเติม
เต็มศักยภาพในการ สร้างการเปลี่ยนแปลงที่สามารถตอบโจทย์ประเทศและประชาชน (Future Changer) 
รวมทั้งทบทวนกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.) และปรับวิธีการขอต าแหน่งวิชาการให้
เหมาะสม โดยจะแบ่งมหาวิทยาลัย ออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่  

( 1 )  มหาวิทยาลั ยที่ ส ร้ า งองค์ ความรู้ แห่ งอนาคต ( Frontier Research /Frontier 
Knowledge)  

(2) มหาวิทยาลัยที่เน้นการพัฒนาเทคโนโลยี อุตสาหกรรม และนวัตกรรม และ  
(3) มหาวิทยาลัยที่ตอบ โจทย์ พ้ืนที่ ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น ( Area Based 

Development) ใน 4 ภูมิภาคได้แก่ ภาคเหนือ (ล้านนา 4.0) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน 4.0) ภาคใต้ 
(ด้ามขวาน 4.0) และภาคกลาง (เจ้าพระยา 4.0) ทั้งนี้การสร้างและพัฒนาคน องค์ความรู้ และนวัตกรรม 
จะต้องมีเครื่องมือทางนโยบายและ โครงสร้างพื้นฐานส าคัญที่จะเชื่อมโยงกิจกรรมวิจัยและพัฒนาเพ่ือขยายผล
ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน อุทยานวิทยาศาสตร์ (Science Park)ต้องแข็งแกร่งเพ่ือเป็นศูนย์กลาง 
(Hub) ให้แต่ละภูมิภาคเสมือนหนึ่งเป็นแขนขา ให้กระทรวง รวมทั้ง Food Innopolis, Medicopolis, 
Creative District, Creative Economy Agency เป็นต้น  

2. โครงการที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จะต้องขับเคลื่อนตามนโยบาย
รัฐบาล และนโยบายกระทรวง มีดังนี้  

2.1 โครงการเรื่องท่ีส าคัญและก าหนดเป็นเป้าหมายที่สามารถท าเสร็จได้ในระยะแรก (Quick 
win) ได้แก่ (1) โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ (2) โครงการ Reskill และ Upskill ก าลังคน (3) การพัฒนา
ปัญญาประดิษฐ์ (AI for All) (4) การขยายผลโครงการ Fab Lab สู่โรงเรียนชุมชน 6,000 แห่ง ใน 4 ปี (5) 
การขับเคลื่อน โครงการ Bio-Circular-Green (BCG) Economy (6) การพัฒนาฐานข้อมูลผู้ใช้บัตรสวัสดิการ
แห่งรัฐ (Big Data) ร่วมกับคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติ 
และการสร้างความ สามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) เพ่ือขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จ (7) โครงการ Genomic 
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Thailand (8) โครงการ พัฒนาย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี (Yothi Medical Innovation District) และ (9) 
โครงการ Futurium เป็นต้น  

2.2 โครงการเรื่องท่ีส าคัญและต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องในระยะยาว ได้แก่ โครงการอาสา
ประชารัฐ โครงการ 1,000 นวัตกรรม แก้จน และโครงการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาระบบนิเวศเพ่ือ
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  

3. การแปลงนโยบายรัฐบาลเป็นนโยบาย/ยุทธศาสตร์ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และ นวัตกรรม จะต้องตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี อาทิ นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงในข้อ 
5.2 พัฒนาภาคอุตสาหกรรม 5.2.1 พัฒนาอุตสาหกรรมภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน 
และ เศรษฐกิจสีเขียว [Bio-Circular-Green (BCG) Economy] ข้อ 5.2.2 พัฒนาอุตสาหกรรมไทยให้สามารถ 
ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีหรือแนวโน้มการค้าโลก โดยมีงานวิจัยใน 4 แพลตฟอร์ม (Platform) 
ตอบ โจทย์ในระดับเศรษฐกิจฐานรากและระดับประเทศ  

โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ให้สัญญาประชาคม
เพ่ือ วางรากฐานและสร้างระบบนิเวศที่เอ้ือให้ประชาคมกระทรวงสามารถท างานอย่างเต็มความสามารถเพ่ือ
ตอบโจทย์ ประเทศและประชาชน ไว้ ๗ ประการ คือ  

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

สถาบันการศึกษาสู่เป้าหมาย  
4) เน้นการท างานเชิงภารกิจมากกว่าเชิงฟังก์ชัน เน้นการท างานเชิงผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม จับต้อง

ได้ เป็น Performent Based Accountability System  
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) มาเป็น 

MALT (More Action, Talk Less) 

 

  



 

15 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก 

 

 

2.8 ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12    

(พ.ศ.2560-2564) กับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 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  การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตก าลังคนด้าน 
ววน. ที่มีคุณภาพสูงเพื่อ ยกระดบัขีด
ความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการจัด
การศึกษาให้ทันสมยั มีคุณภาพ และสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู ้

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการศึกษา
เพือ่ผลิตก าลังคนนักวิชาชีพท่ีเน้นการ
ปฏิบัติ (Hands On) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการ
สร้างความสามารถในการ
แข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน 
การวิจัย และนวัตกรรรม เพื่อสร้าง 
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบโลจิสติกส ์
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 9  การพัฒนาภาค เมือง 
และพื้นที่เศรษฐกจิ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมที่
ตอบโจทย์ของประเทศ และสร้างระบบ
นิเวศการวิจัย 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพ 
ชีวิต และเศรษฐกิจ ฐานรากด้วย อววน 

 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการ
ปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสทิธิภาพของ
ระบบบรหิารจดัการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การบริหารจัดการใน
ภาครัฐการป้องกันการทุจรติและประพฤติ
มิชอบและธรรมาภบิาลในสังคมไทย 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการจัด
การศึกษาให้ทันสมยั มีคุณภาพ และสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู ้

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการบริหาร
จัดการและการสร้างฐานวัฒนธรรม
องค์กร 
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2.9 แผนผังความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) กับแผน

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562 และกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตร์กระทรวง อว. ยุทธศาสตร์ มทร.ล้านนา กลยุทธ์ มทร.ล้านนา 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ดา้นการ
สร้างความสามารถในการ
แข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและระบบโล
จิสติกส ์
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจยั 
และนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนา
ภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวจิัยและ
นวัตกรรมที่ตอบโจทย์ของ
ประเทศ และสร้างระบบนิเวศ
การวิจยั 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับ
คุณภาพ ชีวิต และเศรษฐกิจ ฐาน
รากด้วย อววน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนามหาวิทยาลยั
เพื่อการเติมโตร่วมกบัการพัฒนา
ประเทศ 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างนักศึกษา
และบุคลากรให้มีเอกลกัษณ์ อัตลักษณ์ 
ความภาคภูมิใจล้านนา 
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ์ที ่2.1 บูรณาการงานวิจัย บริการวิชาการและนวัตกรรมให้เกิดประโยชน์ส่งผลลัพธ์ต่อผู้เรียน
สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
กลยุทธ์ที ่2.2 พัฒนาระบบบริหารงานวจิัย การบริการวิชาการและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย 
กลยุทธ์ที ่2.3 ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ นวัตกรรม และผลงานบริการวิชาการ 
ในระดับชาติ และนานาชาต ิ
กลยุทธ์ที ่3.1 สร้างการรับรู้ในคุณค่าศิลปวัฒนธรรม ภูมปิัญญาลา้นนา และทรพัยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ที ่3.2 ส่งเสริมนักศึกษาให้ประยกุต์ใช้ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา และ
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในการพฒันาตนเองและสังคม 
กลยุทธ์ที ่3.3 ส่งเสริมการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาตนเองและสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ดา้นการ
พัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้าง
และพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตก าลังคน
ด้าน ววน. ที่มีคุณภาพสูงเพื่อ 
ยกระดับขีดความสามารถ ในการ
แข่งขันของประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตก าลังคนด้าน 
ววน. ที่มีคุณภาพสูงเพื่อ ยกระดับขีด
ความสามารถ ในการแข่งขันของ
ประเทศ 

กลยุทธ์ที ่1.1 พัฒนากระบวนการรับนักศึกษาและผลิตตัวปอ้นสายวิชาชพี 
กลยุทธ์ที ่1.2 พัฒนากระบวนการจัดการศึกษานักปฏิบัติ Hands-On 
กลยุทธ์ที ่1.3 พัฒนาอาจารย์ให้สามารถจัดการเรียนรู้ที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ 
กลยุทธ์ที ่1.4 สร้างบัณฑิตให้มีทักษะทีพ่ึงประสงค์ ที่มีลักษณะเหมาะสมในการใช้ชีวิตและท างานใน
ศตวรรษที่ 21 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ดา้นการ
ปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การบรหิาร
จัดการในภาครัฐการปอ้งกัน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
และธรรมาภบิาลในสังคมไทย 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการ
บริหารจัดการและการสร้างฐาน
วัฒนธรรมองค์กร 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการจัด
การศึกษาให้ทันสมยั มีคุณภาพ และ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

กลยุทธ์ที ่4.1 พัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการมหาวิทยาลยัภายใต้หลัก 
ธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์ที ่4.2 บริหารจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย อย่างมีประสิทธภิาพและประสิทธิผล 
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2.10 ความเชื่อมโยงมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2561 กับประเด็นแผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

มาตรฐานการอุดมศึกษา  
พ.ศ.2561 

ประเด็นยุทธศาสตร์ มทร.ล้านนา กลยุทธ ์ จ านวนตัวชี้วัด 

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

กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนากระบวนการรับนักศึกษาและผลิตตัวป้อน
สายวิชาชีพ 

2 

กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนากระบวนการจัดการศึกษานักปฏิบตัิ Hands-
On 

5 

กลยุทธ์ที่ 1.3 พัฒนาอาจารย์ให้สามารถจัดการเรียนรู้ทีเ่น้น
ผลลัพธ์การเรียนรู ้

4 

กลยุทธ์ที่ 1.4 สร้างบัณฑิตให้มีทกัษะที่พึงประสงค์ ท่ีมีลักษณะ
เหมาะสมในการใช้ชีวิตและท างานในศตวรรษท่ี 21 

3 

มาตรฐานที่ 2 ด้านการวิจัยและ
นวัตกรรม 
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริการ
วิชาการ 

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

กลยุทธ์ที่ 2.1 บูรณาการงานวิจัย บริการวิชาการและนวัตกรรม
ให้เกิดประโยชน์ส่งผลลัพธ์ต่อผู้เรยีนสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน 

4 

กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนาระบบบริหารงานวิจัย การบริการวิชาการ
และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย 

2 

กลยุทธ์ที่ 2.3 ส่งเสรมิการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานสรา้งสรรค์ 
นวัตกรรม และผลงานบริการวิชาการ ในระดับชาติ และนานาชาติ 

2 
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มาตรฐานการอุดมศึกษา  
พ.ศ.2561 

ประเด็นยุทธศาสตร์ มทร.ล้านนา กลยุทธ ์ จ านวนตัวชี้วัด 

มาตรฐานที่ 4   ด้านศิลปวัฒนธรรมและ
ความเป็นไทย 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างนักศึกษาและบุคลากรใหม้ี
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 ส่งเสริมนักศึกษาใหป้ระยุกต์ใช้ศลิปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาล้านนา และทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในการพัฒนา
ตนเองและสังคม 

2 

กลยุทธ์ที่ 3.3 ส่งเสริมการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการ
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  กลยุทธ์ 34 ตัวชี้วัด 
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2.11 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562 และกลยุทธ์ 
 

ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์/ ตัวชี้วัด  หน่วยนับ 
เป้าหมาย  

ผู้ก ากับ 
ผู้รับ 

ผิดชอบ
หลัก ระยะ 4 ปี 2562 2563 2564 2565 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการศึกษาเพ่ือผลิตก าลังคนนกัวิชาชีพที่เน้นปฏิบัติการ (Hands-On) 

เป้าประสงค์ เพ่ือพัฒนาและผลิตก าลังคนนกัปฏิบัติในสาขาวิชาชพี ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศให้มีความเข้มแข็ง ยัง่ยืน และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ 

ร้อยละของบณัฑิตที่มีงานท าตรงสาขาวิชาชีพมีงาน
ท าภายใน 1 ปี หลังส าเร็จการศึกษา 

ร้อยละ 80 70 75 75 80 
รองอธิการบดีฝ่าย

วิชาการ 
และกิจการนักศึกษา 

กพน. 

จ านวนเครือข่ายความร่วมมือด้านการผลิตบณัฑิต
ระหว่างมหาวิทยาลัย องค์กรภาครัฐและเอกชนท้ังใน
และต่างประเทศ ท่ีได้ด าเนินการรว่มกัน 

เครือข่าย 40 10 20 30 40 
รองอธิการบดีฝ่าย

วิชาการ 
และกิจการนักศึกษา 

สวท. 

กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนากระบวนการรับนักศึกษาและผลิตตัวป้อนสายวิชาชีพ 

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ได้จ านวนนกัศึกษาท่ีมีคุณลกัษณะที่เหมาะสมตามแผนการรับนักศึกษาของแต่ละหลักสูตร 

1.ร้อยละของจ านวนนักศึกษาท่ีเปน็ไปตามแผนรับ
นักศึกษา 

ร้อยละ 100 85 90 95 100 
รองอธิการบดีฝ่าย

วิชาการ 
และกิจการนักศึกษา 

สวท. 

2.สัดส่วนการรับนักศึกษาสายวิชาชีพต่อสายวิชาการ 
เป็น 70:30 หรือนักศึกษาจากกลุ่มคนวัยเรยีนต่อวัย
ท างาน  

คน  
20,000 

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

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

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

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

(3,500:1,500)      

รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ 

และกิจการนักศึกษา 
สวท. 
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ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์/ ตัวชี้วัด  หน่วยนับ 
เป้าหมาย  

ผู้ก ากับ 
ผู้รับ 

ผิดชอบ
หลัก ระยะ 4 ปี 2562 2563 2564 2565 

กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนากระบวนการจัดการศึกษานักปฏิบัติ Hands-On 

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้กระบวนการจัดการศึกษาของหลักสูตรผลิตบัณฑิตวิชาชีพนกัปฏิบัติที่เน้นการมีผลลัพธ์การเรียนรู้และสมรรถนะวิชาชีพ 

3.ร้อยละหลักสูตรวิชาชีพหรือหลกัสูตรปฏิบัติการที่
สร้างบณัฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพท่ีใช้เทคโนโลยเีป็น
ฐาน  

ร้อยละ 60 20 30 40 60 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

และกิจการนักศึกษา 
คณะ 

4.ร้อยละของหลักสูตรที่จัดการเรยีนรู้แบบบูรณาการ
และประสบความส าเร็จ 

ร้อยละ 100 85 90 95 100 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

และกิจการนักศึกษา 
คณะ 

5.ร้อยละของนักศึกษาทุกช้ันปีไดร้บัการส่งเสริม
สนับสนุนให้มีทักษะและสมรรถนะวิชาชีพ 

ร้อยละ 100 85 90 95 100 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

และกิจการนักศึกษา 
คณะ 

6.ร้อยละของนักศึกษาท่ีผ่านการประเมินสมรรถนะ
วิชาชีพ 

ร้อยละ 100 70 80 90 100 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

และกิจการนักศึกษา 
คณะ 

7.ร้อยละของบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการ ร้อยละ 20 5 10 15 20 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

และกิจการนักศึกษา 
คณะ 
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ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์/ ตัวชี้วัด  หน่วยนับ 
เป้าหมาย  

ผู้ก ากับ 
ผู้รับ 

ผิดชอบ
หลัก ระยะ 4 ปี 2562 2563 2564 2565 

กลยุทธ์ที่ 1.3 พัฒนาอาจารย์ให้สามารถจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผลลพัธ์การเรียนรู้ 

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้อาจารย์ของมหาวิทยาลัยมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ 

8.ร้อยละของอาจารย์ที่ไดร้ับความรู้จากการพัฒนา
ทักษะการจัดการเรยีนการสอนแบบศตวรรษท่ี 21 
และวิชาชีพท่ีเหมาะสมทีส่ามารถประยุกต์ใช้ได้จริง 

ร้อยละ 100 80 85 90 100 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

และกิจการนักศึกษา 
สวท. 

9.ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่จดัการเรียน
การสอนที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู ้

ร้อยละ 100 100 100 100 100 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

และกิจการนักศึกษา 
สวท. 

10.ร้อยละของหลักสูตรที่นักศึกษามีผลการเรียนรู้
เป็นไปตามที่หลักสูตรก าหนด 

ร้อยละ 95 80 85 90 95 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

และกิจการนักศึกษา 
คณะ 

11.ร้อยละของหลักสูตรบูรณาการ การเรียนรู้กับการ
ท างาน  

ร้อยละ 20 5 10 15 20 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

และกิจการนักศึกษา 
คณะ 

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

ร้อยละ 100 70 80 90 100 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

และกิจการนักศึกษา 
คณะ

บริหารฯ 
13.ร้อยละนักศึกษาช้ันปีสดุท้ายทีผ่่านเกณฑ์การสอบ
ทักษะด้านไอที 

ร้อยละ 100 80 85 90 100 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

และกิจการนักศึกษา 
สวส./
คณะ 

14.ร้อยละของนักศึกษาผ่านการสง่เสริมทักษะการ
ด ารงชีวิต การท างานในศตวรรษที ่21 และพัฒนา
นักศึกษาให้เป็นบัณฑติที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 100 80 85 90 100 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

และกิจการนักศึกษา 
กพน. 
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ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์/ ตัวชี้วัด  หน่วยนับ 
เป้าหมาย  

ผู้ก ากับ 
ผู้รับ 

ผิดชอบ
หลัก ระยะ 4 ปี 2562 2563 2564 2565 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือการเติบโตร่วมกับการพัฒนาประเทศ 

เป้าประสงค์ พัฒนาผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ การบริการวิชาการ นวัตกรรม และก าลังคน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนั 

จ านวนผู้มสี่วนไดส้่วนเสียที่ได้ประโยชน์จากการใช้
ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ การบริการวิชาการ 
และนวัตกรรม  

หน่วยงาน 200 50 50 50 50 
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย 
และบริการวิชาการ 

สถช. 

งบประมาณและมลูค่าทรัพยากรที่ได้รับการสนบัสนุน
จากเครือข่ายและผู้มสี่วนไดส้่วนเสียทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศเพื่อส่งเสรมิพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัยดา้นการวิจัย นวัตกรรมและการ
บริการวิชาการ 

ล้านบาท 525 100 125 150 150 
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย 
และบริการวิชาการ 

สวพ. 

มูลค่าของความร่วมมือของเครือข่ายและผู้มสี่วนได้
ส่วนเสยีที่เกิดจากการน าผลงานวจิัย ผลงาน
สร้างสรรค์ การบริการวิชาการและนวัตกรรม  

ล้านบาท 825 150 225 225 225 
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย 
และบริการวิชาการ 

สวพ. 

กลยุทธ์ที่ 2.1 บูรณาการงานวิจัย บริการวิชาการและนวัตกรรมให้เกิดประโยชน์ส่งผลลัพธ์ต่อผู้เรียนสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้บุคลากรและนักศกึษาสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพตามหลักสูตรก่อให้เกิดผลงานวิจัย การบริการวิชาการและนวัตกรรมที่สร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน 

15.จ านวนผลงานวิจัย บริการวิชาการและนวตักรรม
ที่นักศึกษามีส่วนร่วมและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ 

ผลงาน  700 100 150 200 250 
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย 
และบริการวิชาการ 

สถช. 
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ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์/ ตัวชี้วัด  หน่วยนับ 
เป้าหมาย  

ผู้ก ากับ 
ผู้รับ 

ผิดชอบหลัก ระยะ 4 ปี 2562 2563 2564 2565 

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

ผลงาน 1,500 300 350 400 450 
รองอธิการบดีฝ่าย

วิจัย 
และบริการวิชาการ 

สวพ. 

17.สัดส่วนมลูค่าเพิม่ของผลตอบแทนต่อการลงทุนจาก
โครงการวิจัยและโครงการบริการวิชาการ 

สัดส่วน 0.8 0.5 0.6 0.7 0.8 
รองอธิการบดีฝ่าย

วิจัย 
และบริการวิชาการ 

สถช. 

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

ร้อยละ 100 60 70 80 100 
รองอธิการบดีฝ่าย

วิจัย 
และบริการวิชาการ 

สวพ. 

กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนาระบบบริหารงานวิจัย การบริการวิชาการและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย 

วัตถุประสงค์ เพ่ือการพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและสร้างรายได้เพ่ิมขององค์กรจากทรัพย์สินทางปัญญา  

19.ระดับความส าเร็จของแผนงานวิจัย บริการวิชาการ 
และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 90 60 70 80 90 
รองอธิการบดีฝ่าย

วิจัย 
และบริการวิชาการ 

สวพ. 

20.มูลค่าจากการบริหารจัดการงบประมาณ สินทรัพย์ 
และทรัพยส์ินทางปัญญา 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 เพ่ือสร้างผลงานวิจัย นวัตกรรมและการบริการวิชาการ ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ และนานาชาติ 
21.จ านวนผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ นวัตกรรม 
และผลงานบริการวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติ และนานาชาต ิ

ผลงาน 1,800 300 400 500 600 
รองอธิการบดีฝ่าย

วิจัย 
และบริการวิชาการ 

สวพ. 

22.ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการส่งเสริมการเผยแพร่
ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ นวตักรรม และผลงาน
บริการวิชาการ ในระดับชาติและนานาชาติ 

ร้อยละ 50 20 30 40 50 
รองอธิการบดีฝ่าย

วิจัย 
และบริการวิชาการ 

สวพ. 

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

รางวัล 24 6 6 6 6 
รองอธิการบดีฝ่าย

กิจการพิเศษ 
ศวธ. 

กลยุทธ์ที่ 3.1 สร้างการรับรู้ในคุณค่า ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา และทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้นักศึกษาและบุคลากรรับรู้ในคุณค่า ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา และทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

23.ร้อยละของนักศึกษาและบุคลากรมีความเข้าใจใน
ศิลปวัฒนธรรม 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 ภูมิ
ปัญญาล้านนาและทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมท่ี
บูรณาการกับการเรียนการสอนหรอืกิจกรรมนักศึกษา  

โครงการ/
กิจกรรม 

100 25 25 25 25 
รองอธิการบดีฝ่าย

กิจการพิเศษ 
ศวธ. 

กลยุทธ์ที่ 3.2 ส่งเสริมนักศกึษาให้ประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรม ภูมปิัญญาล้านนา และทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในการพัฒนาตนเองและสังคม 

วัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมนักศึกษาประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรม ภมูิปัญญาล้านนา และทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในการพัฒนาตนเองและสังคม 

25.จ านวนองค์ความรู้ด้านศลิปวฒันธรรม ภมูิปัญญา
ล้านนา และทรัพยากรธรรมชาติสิง่แวดล้อม และมี
การน าไปใช้ประโยชน์โดยนักศึกษามีส่วนร่วม 

องค์
ความรู ้

8 2 2 2 2 
รองอธิการบดีฝ่าย

กิจการพิเศษ 
ศวธ. 

26. ผลงานทางด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา 
และทรัพยากรธรรมชาตสิิ่งแวดล้อมที่เกิดประโยชน์
กับตนเองและสังคมโดยนักศึกษามีส่วนร่วม 

ผลงาน 40 10 10 10 10 
รองอธิการบดีฝ่าย

กิจการพิเศษ 
ศวธ. 

กลยุทธ์ที่ 3.3 ส่งเสริมการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาตนเองและสังคม 

วัตถุประสงค์ เพ่ือนักศึกษาและบคุลากรมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาตนเองและสังคม 

27.จ านวนชุมชนเข้มแข็งในการที่น าปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการพัฒนาโดยนักศึกษาและบุคลากร
มีส่วนร่วม 

ชุมชน 24 6 6 6 6 
รองอธิการบดีฝ่าย

กิจการพิเศษ 
ศวธ. 

28.จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่นักศึกษาและบุคลากร
น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรบัใช้และเกิด
ประโยชน์ต่อชุมชนและผูเ้รียน 

โครงการ/
กิจกรรม  

40 10 10 10 10 
รองอธิการบดีฝ่าย

กิจการพิเศษ 
ศวธ. 
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ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์/ ตัวชี้วัด  หน่วยนับ 
เป้าหมาย  

ผู้ก ากับ 
ผู้รับ 

ผิดชอบหลัก ระยะ 4 ปี 2562 2563 2564 2565 

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

ร้อยละ 95 80 85 90 95 
รองอธิการบดีฝ่าย

บริหาร 
และสวสัดิการ 

สอ. 

กลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

วัตถุประสงค์ เพ่ือการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

29.ระดับผลการประเมินของมหาวิทยาลัยทางด้าน
หลักธรรมาภิบาล   

ร้อยละ 95 80 85 90 95 
รองอธิการบดีฝ่าย

บริหาร 
และสวสัดิการ 

สอ. 

30.ระดับความพึงพอใจของบุคลากรด้านภาวะ
ความสุข 

ระดับ ดีมาก ด ี ด ี ดีมาก ดีมาก 
รองอธิการบดีฝ่าย

บริหาร 
และสวสัดิการ 

สอ. 

กลยุทธ์ที่ 4.2 บริหารจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้การบริหารจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย อย่างมีประสิทธิภาพและประสทิธิผล 

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

ร้อยละ 80 80 80 80 80 
รองอธิการบดีฝ่าย

นโยบาย 
และพัฒนาระบบ 

กนผ. 
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ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์/ ตัวชี้วัด  หน่วยนับ 
เป้าหมาย  

ผู้ก ากับ 
ผู้รับ 

ผิดชอบหลัก ระยะ 4 ปี 2562 2563 2564 2565 

32.ร้อยละความส าเร็จของตัวช้ีวัดของกลยุทธ์ที่
เป็นไปตามเป้าหมายของแผน (ไมต่่ ากว่าร้อยละ 80) 

ร้อยละ 80 80 80 80 80 
รองอธิการบดีฝ่าย

นโยบาย 
และพัฒนาระบบ 

กนผ. 

33.ร้อยละความพึงพอใจของผู้บริหารต่อการใช้ระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 

ร้อยละ 95 80 85 90 95 
รองอธิการบดีฝ่าย

นโยบาย 
และพัฒนาระบบ 

สวส. 

34.ระดับผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน 
ระดับมหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์ สกอ.  

คะแนน ดีมาก ด ี ด ี ดีมาก ดีมาก อธิการบด ี สปก. 

 ***ประชุมการจัดท าแผนงานโครงการตามแผนปฏิบตัิราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วันท่ี 9-11 ตุลาคม 2561 

 

 

 



 

28 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก 

 

 

 

 

 

1. การวิเคราะหส์ภาพการณ์องค์กร ( SWOT Analysis ) 

   2.1 ปัจจัยภายใน 

จุดแข็ง (Strengths) 
S1 ชื่อเสียงของ มทร.ล้านนา พษิณโุลก ด้านเกษตรยังสามารถดึงดดูให้คนเข้ามาเรียน/อบรม (เกษตรบ้านกร่าง) 

S2 พื้นที่ในการปฏิบัติงานฟาร์มของมหาวิทยาลัยฯ มีความเหมาะสม และนักศึกษาสามารถปฏิบัตไิด้อย่างจริงจัง 

S3 บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนมีความพร้อมในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง 

S4 บุคลากรสายวิชาการ มีความสามารถในการท างานทัง้งานวชิาการ และงานสนับสนนุ 

S5 มทร.ล้านนา พิษณุโลก ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ กับหน่วยงานภายนอกอย่างต่อเนื่อง เป็นช่องทางช่วย
ประชาสัมพนัธ์ชื่อเสียงของมทร.ล้านนา พษิณุโลก ให้บุคคลภายนอกได้รู้จักมากยิ่งขึ้น 

S6 วัฒนธรรมองค์กรของ มทร.ล้านนา พิษณโุลก มีความช่วยเหลือเกื้อกูล พร้อมที่จะท างานร่วมกัน และท างาน
อย่างมีความสุข 

จุดอ่อน (Weakness) 
W1 บุคลากรสายวิชาการ ขาดความรู้เรื่องการ บูรณาการหลักสูตร เพื่อให้เกิดหลักสูตรใหม่ที่ตอบสนองความ

ต้องการของตลาดแรงงานภายใต้ข้อจ ากัดด้านจ านวนบุคลากร 

W2 จ านวนบุคลากรสายสนบัสนุนไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ (ท าให้อาจารยต์้องท าหน้าที่
สายสนับสนนุ ส่งผลให้การปฏิบตัิพันธกิจของอาจารย์บกพร่อง) 

W3 บุคลากรสายสนับสนุนส่วนใหญย่ังขาดทักษะในการท างานในหน้าที่ จงึไม่สามารถปฏบิัติงานในหน้าที่ได้อยา่ง
มีประสิทธิภาพ 

W4 อาจารย์ที่รับผดิชอบหลักสูตรบางหลักสูตรยังไม่ได้รับการบรรจจุึงขาดความมัน่คงในการปฏิบัตงิาน จงึเกิดการ
โยกย้ายอาจารย์ส่งผลให้หลักสูตรมีผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่ครบตามเกณฑ์ที่ก าหนด ท าให้หลกัสูตรไม่ได้รับ
การรับรองมาตรฐาน 

W5 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร ขาดความตระหนักเร่ืองของการพัฒนาหลักสูตรและ
การประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ สกอ.ก าหนด 

W6 สิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้ในแต่ละหลักสูตร รวมทั้งอุปกรณ์ที่ให้บริการ ขาดการบ ารุงรักษาดูแลให้พร้อมต่อการ
ใช้งาน เครื่องมือบางอยา่งลา้สมยัเกินกว่าใช้ในการปฏบิัติงานได้ 

W7 จ านวนนักศึกษาลดลงเนื่องจากหลักสูตรขาดกลยุทธ์ที่ทา้ทายในการจัดหาผู้เรียน 

W8 สิ่งสนบัสนุนพืน้ฐานเพื่อประโยชน์ดา้นการเรียนการสอนยังไมพ่ร้อมใช้งาน และขาดการบ ารุงรักษา เพื่อสร้าง
บรรยากาศของการเรียนรู้ในสถานศึกษา 
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   2.2 ปัจจัยภายนอก 

โอกาส (Opportunities) 
O1 รัฐบาลส่งเสริม สนับสนุน ด้านเกษตรปลอดภัย สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ มทร.ล้านนา พิษณุโลก   
O2 เทคโนโลยีในปัจจุบันมีความก้าวหน้า และทันสมัย การเข้าถึงข้อมูลท าได้ง่าย และสะดวก เอ้ือต่อการ

จัดการศึกษา/ การท างานวิจัย 
O3 การเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐบาล ท าให้ยังได้งบประมาณสนับสนุนอยู่ 
O4 ประชากรผู้สูงอายุของประเทศเพ่ิมขึ้น ส่งผลให้บุคลากรเหล่านี้มีความต้องการที่จะหางานท าเพ่ือ

ต้องการสร้างอาชีพ และท าให้มีความสุขต่อการด ารงชีวิต 
O5 เทคโนโลยีมีส่วนในการพัฒนาวิถีชีวิตส่งผลให้การแลกเปลี่ยนบริการต่างๆ ท าได้อย่างรวดเร็ว 
O6 เศรษฐกิจ/รายได้ประชาชาติ/เกษตรท้องถิ่น 
O7 นโยบายจังหวัดพิษณุโลก ที่จะมุ่งเป็นประตูสู่อินโดจีน-ศูนย์บริการโลจิสติก จะสามารถสร้างรายได้/

อาชีพให้กับกลุ่มคนในจังหวัดเพ่ิมข้ึน 
O8 จากการที่ประเทศไทยมุ่งสู่วิสัยทัศน์ไทยแลนด์ 4.0 ส่งผลให้สถานศึกษาต้องมีความตื่นตัวทางด้านภาษา

และไอทีเพ่ือพัฒนาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงระดับนานาชาติอย่างรวดเร็ว 
อุปสรรค (Threats) 

T1 เนื่องจากอัตราการเกิดประชากรลดลงส่งผลให้จ านวนผู้เรียนในสถานศึกษามีจ านวนน้อย ขณะเดียวกัน
มีสถานศึกษาจ านวนมากและหลากหลาย จึงท าให้สถานศึกษาแต่ละแห่งมีจ านวนนักศึกษาลดลง 

T2 สถานศึกษาภาครัฐ และภาคเอกชน มีการจัดการเรียนการสอนโดยเพิ่มมหาวิทยาลัย/หลักสูตรในแต่ละ
พ้ืนที่ ส่งผลให้สถานศึกษาที่รองรับนักศึกษามีจ านวนมากกว่าผู้ประสงค์จะเรียน 

T3 ค่านิยมของผู้ปกครองให้ความส าคัญกับชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย จึงให้ความสนใจกับการส่งบุตรหลาน
เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง 

T4 โครงสร้างองค์กรไม่เป็นไปตามพรบ.และระบบสากลเหมือนมหาวิทยาลัยอื่นทั่วไป ท าให้เกิดระบบการ
บริหารจัดการที่ล่าช้า ท าให้เขตพ้ืนที่ไม่สามารถปรับตัวให้เหมาะสม/สอดคล้อง และทันต่อสถานการณ์
ที่แต่ละเขตพ้ืนที่เผชิญอยู่ 

T5 จากการที่เทคโนโลยีได้มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว และทันสมัย มีประสิทธิภาพสูงส่งผลให้สถานศึกษา
บางแห่งไม่สามารถปรับตัวต่อเทคโนโลยีได้ 

T6 รายได้ภาคการเกษตรไม่แน่นอน มีความผันผวนด้านผลผลิตด้านการเกษตร เนื่องจากสภาพแวดล้อม
ทางธรรมชาติ/นโยบายทางการเมือง/กลไกทางการตลาด 

T7 จังหวัดพิษณุโลกเป็นศูนย์รวมสินค้าทางการเกษตร แต่ยังขาดแหล่งกระจายสินค้า 
T8 การแข่งขันทางการศึกษา ในเขตพ้ืนที่มีมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชนหลายแห่ง จึงท าให้บางแห่งที่ไม่มี

การวางแผนยุทธศาสตร์ในการรับนักศึกษาท่ีดีส่งผลให้มีจ านวนนักศึกษาน้อยไม่เกิดความคุ้มค่า 
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2. วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก 

มทร.ล้านนา พิษณุโลก เป็นผู้น าในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีการบูรณาการระหว่างศาสตร์ โดยใช้

นวัตกรรม เทคโนโลยี และชุมชนเป็นฐานตลอดห่วงโซ่อุปทานด้านเกษตรปลอดภัย ภายใต้ศาสตร์แห่ง

พระราชา 

ผู้น า    เป็นอันดับ 1 ของภาคเหนือตอนล่าง 
      บัณฑิตนักปฏิบัติ   มีการฝึกปฏิบัติวิชาชีพ 100% อย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา   

บูรณาการระหว่างศาสตร์ การจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการทั้ง 3 คณะ  
ประกอบด้วย คณบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีการเกษตร และคณะวิศวกรรมศาสตร์   

นวัตกรรม เทคโนโลยี และชุมชนเป็นฐาน     
น านวัตกรรมมาใช้พัฒนาการเรียนการสอนทุกหลักสูตร          
หรือโปรเจค/งานวิจัย      

ห่วงโซ่อุปทาน   บูรณาการระหว่างศาสตร์ตั้งแต่เริ่มต้น/วัตถุดิบ/แหล่งผลิต พัฒนา 
ผลิตภัณฑ์สร้างแบรนด์จนถึงจัดจ าหน่ายถึงมือผู้บริโภค  

เกษตรปลอดภัย   การได้รับการันตีคุณภาพวัตถุดิบ/ผู้ผลิต/แหล่งผลิต  
จนถึงมือผู้บริโภค 

        1. ปลอดภัยจากอันตรายทางกายภาพ 
        2. ปลอดภัยจากอันตรายทางเคมี 
        3. ปลอดภัยจากอันตรายทางชีวภาพ 
        4. ปลอดภัยจากอันตรายจากสารก่อภูมิแพ้" 

   
3. พันธกิจ         

     1. ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่บูรณาการระหว่างศาสตร์ภายใต้การน าเทคโนโลยีนวัตกรรมและชุมชนเป็นฐาน 
และเชื่อมโยงกับศาสตร์แห่งพระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน       
     2. สร้างงานวิจัยเชิงนวัตกรรมเทคโนโลยีที่มีการบูรณาการระหว่างศาสตร์ น าไปใช้ประโยชน์กับชุมชนหรือ
สร้างองค์ความรู้ใหม่ และเป็นงานวิจัยที่มีการตีพิมพ์ระดับชาติ และนานาชาติ     
     3. บริการวิชาการแก่ชุมชนเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน และสามารถสร้างรายได้ให้กับ มทร.ล้านนา 
พิษณุโลก       
     4. ท านุบ ารุง สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     5. การบริหารจัดการมุ่งสู่องค์กรคุณภาพ       
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4. เอกลักษณ์ 
  "เกษตรปลอดภัย" 
        

5. อัตลักษณ์ 
  "บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน"     
       1. บัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands-On)       
       2. ใช้ทักษะที่มีเทคโนโลยีเป็นฐาน (Technology-Based Learning)   
       3. สร้างความเชี่ยวชาญวชิาชีพ (Professional Oriented)    
 

6. คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
(ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ. 2559)       
 คุณลักษณะท่ี 1 ทักษะการท างาน (Skill)        
      1.1 มีทักษะทางวิชาชีพ         
      1.2 มีทักษะการสื่อสาร         
      1.3 มีทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ        
      1.4 สามารถคิดวิเคราะห์งานอย่างเป็นระบบ       
      1.5 สามารถคิดริเริ่มสร้างสรรค์        
      1.6 ใฝ่รู้และรู้จักวิธีการเรียนรู้        
 คุณลักษณะท่ี 2 ความรู้ (Knowledge)        
      2.1 มีความรู้ในสาขาวิชาชีพ       
      2.2 มีความรอบรู้         
 คุณลักษณะท่ี 3 ทักษะทางสังคม (Social Skill)       
      3.1 ภาวะผู้น า        
      3.2 มีจิตอาสาและส านึกสาธารณะ        
 คุณลักษณะท่ี 4 คุณธรรม และจริยธรรม (Ethics)       
      4.1 มีคุณธรรม และจริยธรรม        
      4.2 มีจรรยาบรรณ         
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7. ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  (ฉบับทบทวน ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1   พัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีการบูรณาการระหว่างศาสตร์ ภายใต้เทคโนโลยี นวัตกรรม และชุมชนเป็นฐาน เชื่อมโยงกับศาสตร์แห่งพระราชาเพื่ อการพัฒนาที่
ยั่งยืน 
เป้าประสงค์    บัณฑิตนักปฏิบัติที่มีการบูรณาการระหว่างศาสตร์ภายใต้นวัตกรรม เทคโนโลยี และชุมชนเป็นฐาน   

 
 

 

ผลลพัธ์

ระยะ 4 ปี 2563 2564 2565 2566

ร้อยละบัณฑิตนักปฏิบัติทีม่กีารบูรณาการระหวา่ง

ศาสตร์ภายใต้นวตักรรม เทคโนโลยี และชุมชน เป็น

ฐาน มงีานท าตรงสาขาวชิาชีพ และประกอบอาชีพ

อสิระ

ร้อยละ ย.1/kpiเป้า

ประสงค์,ก.

1.2/KPI 3-7

80 70 70 75 80 - แผนงานพัฒนาการจดั

การศึกษา

- แผนงานเมืองนวัตกรรม

เกษตรและอาหารลา้นนา

รองคณบดี/

ผอ.กอง

การศึกษา

รองคณบดี/ผอ.

กองการศึกษา

กลยทุธท์ี ่1.1 พัฒนากระบวนการรับนักศึกษาเชิงรุก

1. ร้อยละของจ านวนนักศึกษาใหมท่ีช่ าระ

ค่าลงทะเบียน

ร้อยละ ย.1/ก.

1.1/kpi 1

85 70 75 80 85 - แผนงานขับเคลือ่นและ

ร่วมผลติตัวป้อนสายวิชาชีพ

1) โครงการแนะแนวรับ

นักศึกษาเชิงรุก

รองคณบดี/

ผอ.กอง

การศึกษา

หัวหน้างาน

ส่งเสริมวชิาการ

ผู้รับผิดชอบ
ค่าเป้าหมาย

หน่วยนับตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ / กลยทุธ ์/ ตัวช้ีวัดกลยทุธ์
ความสอดคลอ้ง

กับ มทร.ลา้นนา
ผู้ก ากับแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
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ผลลพัธ์

ระยะ 4 ปี 2563 2564 2565 2566

- แผนงานรับสมัครนักศึกษา

ใหม่และการวัดผล

ประเมินผลทางการศึกษา

1) โครงการรับสมคัร

นักศึกษาใหม ่(TCAS)

กลยทุธท์ี ่1.2 พัฒนาการเรียนการสอน โดยมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยี

2. ร้อยละของหลักสูตรทีม่กีารบูรณาการ และ/หรือ

เป็นหลักสูตรใหม่

ร้อยละ ย.1/ก.

1.2/kpi 4

25 10 15 20 25 แผนงานพัฒนาหลกัสตูร 

ผลติก าลงัคนนักวิชาชีพ

1) โครงการพฒันาและ

ปรับปรุงหลักสูตร ระดับ

ปริญญาตรีและระดับ

ประกาศนียบัตรวชิาชีพชั้นสูง

รองคณบดี/

ห้วหน้าสาขา

หัวหน้าหลักสูตร

,หัวหน้ากลุ่ม

วชิาภาษาและ

การส่ือสาร,

หัวหน้ากลุ่ม

วทิยาศาสตร์

พืน้ฐาน

ผู้รับผิดชอบ
ค่าเป้าหมาย

หน่วยนับตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ / กลยทุธ ์/ ตัวช้ีวัดกลยทุธ์
ความสอดคลอ้ง

กับ มทร.ลา้นนา
ผู้ก ากับแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
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ผลลพัธ์

ระยะ 4 ปี 2563 2564 2565 2566

3. ร้อยละของหลักสูตรทีน่ านวตักรรมและเทคโนโลยี

มาพฒันาการเรียนการสอน

ร้อยละ ย.1/ก.

1.2/kpi 3,5-

6

95 80 85 90 95 แผนงานพัฒนาหลกัสตูร 

ผลติก าลงัคนนักวิชาชีพ

1) โครงการพฒันาและ

ปรับปรุงหลักสูตร ระดับ

ปริญญาตรีและระดับ

ประกาศนียบัตรวชิาชีพชั้นสูง

รองคณบดี/

ห้วหน้าสาขา

หัวหน้าหลักสูตร

,หัวหน้ากลุ่ม

วชิาภาษาและ

การส่ือสาร,

หัวหน้ากลุ่ม

วทิยาศาสตร์

พืน้ฐาน

4. ร้อยละของหลักสูตรทีม่กีารบูรณาการการเรียน

การสอนกบังานวจิัย/ การบริการวชิาการ/ 

ศิลปวฒันธรรม

ร้อยละ ย.1/ก.

1.2/kpi4

95 80 85 90 95 แผนงานพัฒนาหลกัสตูร 

ผลติก าลงัคนนักวิชาชีพ

1) โครงการพฒันาและ

ปรับปรุงหลักสูตร ระดับ

ปริญญาตรีและระดับ

ประกาศนียบัตรวชิาชีพชั้นสูง

รองคณบดี/

ห้วหน้าสาขา

หัวหน้าหลักสูตร

,หัวหน้ากลุ่ม

วชิาภาษาและ

การส่ือสาร,

หัวหน้ากลุ่ม

วทิยาศาสตร์

พืน้ฐาน

ผู้รับผิดชอบ
ค่าเป้าหมาย

หน่วยนับตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ / กลยทุธ ์/ ตัวช้ีวัดกลยทุธ์
ความสอดคลอ้ง

กับ มทร.ลา้นนา
ผู้ก ากับแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
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ระยะ 4 ปี 2563 2564 2565 2566

กลยทุธท์ี ่1.3 พัฒนาอาจารยใ์หส้ามารถจดัการเรียนรูท้ีเ่น้นผลลพัธก์ารเรียนรู้

5. ร้อยละของอาจารย์ทีไ่ด้รับการพฒันาศักยภาพ 

และ/หรือน ามาประยุกต์ใช้ในรายวชิา

ร้อยละ ย.1/ก.

1.3/kpi 8

95 80 85 90 95 - แผนงานพัฒนาสง่เสริม

ศักยภาพผู้สอน

1) โครงการพฒันาศักยภาพ

บุคลากรสายวชิาการ

รองคณบดี/

ห้วหน้าสาขา

- แผนงานเมืองนวัตกรรม

เกษตรและอาหารลา้นนา

ผู้รับผิดชอบ
ค่าเป้าหมาย

หน่วยนับตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ / กลยทุธ ์/ ตัวช้ีวัดกลยทุธ์
ความสอดคลอ้ง

กับ มทร.ลา้นนา
ผู้ก ากับแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

หัวหน้าหลักสูตร

,หัวหน้ากลุ่ม

วชิาภาษาและ

การส่ือสาร,

หัวหน้ากลุ่ม

วทิยาศาสตร์

พืน้ฐาน
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ผลลพัธ์

ระยะ 4 ปี 2563 2564 2565 2566

กลยทุธท์ี ่1.4 การพัฒนานักศึกษาตามคุณลกัษณะบัณฑิตทีพึ่งประสงค์

6. ร้อยละของนักศึกษาทีม่คุีณลักษณะบัณฑิตทีพ่งึ

ประสงค์

ร้อยละ ย.1/ก.

1.4/kpi 12-

14

95 80 85 90 95 - แผนงานกิจกรรมนักศึกษา

1) โครงการงานส่งเสริม

กจิกรรมนักศึกษา

รองคณบดี/

ผอ.กอง

การศึกษา

- ทนุสนับสนุนการศึกษา

นักศึกษาและบุคลากร

1) ทุนการศึกษานักศึกษา

เรียนดี

2) กองทุนกูยื้มเงินเพือ่

การศึกษา

- แผนงานพัฒนาสง่เสริม

ศักยภาพผู้เรียน

1) โครงการส่งเสริมและ

พฒันาศักยภาพผู้เรียน 

(ระดับคณะ)

ผู้รับผิดชอบ
ค่าเป้าหมาย

หน่วยนับตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ / กลยทุธ ์/ ตัวช้ีวัดกลยทุธ์
ความสอดคลอ้ง

กับ มทร.ลา้นนา
ผู้ก ากับแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

หวัหน้าหลักสูตร,

หวัหน้างาน

ส่งเสริมกจิกรรม

นักศึกษา,หวัหน้า

กลุ่มวชิาภาษา

และการส่ือสาร,

หวัหน้ากลุ่ม

วทิยาศาสตร์

พืน้ฐาน
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ผลลพัธ์

ระยะ 4 ปี 2563 2564 2565 2566

- แผนงานปรับพ้ืน

ฐานความรู้นักศึกษาใหม่

1) โครงการปรับพืน้

ฐานความรู้นักศึกษาใหม ่

(คณะวทิยาศาสตร์ฯ)

2) โครงการปรับพืน้

ฐานความรู้นักศึกษาใหม ่

(คณะวศิวกรรมศาสตร์ฯ)

3) โครงการปรับพืน้

ฐานความรู้นักศึกษาใหม ่

(คณะบริหารธรุกจิฯ)

- แผนงานพัฒนาก าลงัคน

นักวิชาชีพทีเ่น้นปฏิบัติการ 

(สหกิจ/ฝึกประสบการณ์)

1) โครงการพฒันาทักษะ

วชิาชีพฯ

ผู้รับผิดชอบ
ค่าเป้าหมาย

หน่วยนับตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ / กลยทุธ ์/ ตัวช้ีวัดกลยทุธ์
ความสอดคลอ้ง

กับ มทร.ลา้นนา
ผู้ก ากับแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
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ผลลพัธ์

ระยะ 4 ปี 2563 2564 2565 2566

- แผนงานโครงการพิเศษ 

(หลกัสตูรความร่วมมือกับ

สถานประกอบการ)

1) โครงการ BDI

2) โครงการ Michelin 

Talent Academy

- แผนงานโครงการขยาย

ผลการจดัการศึกษาแบบ

บูรณาการการเรียนรู้กับ

การท างาน 

(Work-integrated 

Learning)- แผนงานงานฟาร์มเพ่ือ

การเรียนรู้

ผู้รับผิดชอบ

งานฟาร์ม

ผู้รับผิดชอบ
ค่าเป้าหมาย

หน่วยนับตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ / กลยทุธ ์/ ตัวช้ีวัดกลยทุธ์
ความสอดคลอ้ง

กับ มทร.ลา้นนา
ผู้ก ากับแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2    พัฒนางานวิจัยเชิงเทคโนโลยีที่มีการบูรณาการระหว่างศาสตร์ สามารถน าไปใช้ประโยชน์ระดับชาติและนานาชาติ 
เป้าประสงค์    ผลงานวิจัยเชิงเทคโนโลยีและสิทธิบัตร น าไปใช้ประโยชน์ ตีพิมพ์ระดับชาติและนานาชาติ   

 

 

 

 

ผลลพัธ์

ระยะ 4 ปี 2563 2564 2565 2566

จ านวนผลงานวจิัย หรือส่ิงประดิษฐ์ หรือสิทธบิัตร 

หรือลิขสิทธิ ์หรือน าไปใช้ประโยชน์ หรือตีพมิพ์

ระดับชาติ /หรือ นานาชาติต่ออาจารย์ประจ า

ผลงาน ย.2/ก.

2.1/kpi 15-

16

150 30 35 40 45 - แผนงานวิจยัภายนอก

- แผนงานสนับสนุน

งานวิจยัและน าเสนอ

ผลงานวิชาการ

- แผนงานโครงการสนอง

งานอันเน่ืองมาจาก

พระราชด าริ

- แผนงานอนุรักษ์

พันธกุรรมพืชอัน

เน่ืองมาจากพระราชด าริ

รองคณบดี, 

ผอ.กอง

การศึกษา 

หัวหน้าสาขา

หัวหน้างาน

ส่งเสริมวจิัยฯ,

หัวหน้าหลักสูตร

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ / กลยทุธ ์/ ตัวช้ีวัดกลยทุธ์ หน่วยนับ
ความสอดคลอ้ง

กับ มทร.ลา้นนา

ค่าเป้าหมาย
ผู้ก ากับ ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
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ผลลพัธ์

ระยะ 4 ปี 2563 2564 2565 2566

กลยทุธท์ี ่2.1 สง่เสริมศักยภาพนักวิจยั การน างานวิจยัไปใช้ประโยชน์/พัฒนาองค์ความรูใ้หม่ และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

7. จ านวนผลงานวจิัยและ/หรือ นวตักรรมที่

นักศึกษามส่ีวนร่วม หรือสามารถน าไปใช้ประโยชน์

ผลงาน ย.2/ก.

2.1/kpi 15

110 20 25 30 35 แผนงานสนับสนุนงานวิจยั

และน าเสนอผลงานวิชาการ

รองคณบดี, 

ผอ.กอง

การศึกษา 

หัวหน้าสาขา

หัวหน้างาน

ส่งเสริมวจิัยฯ,

หัวหน้าหลักสูตร

8. ร้อยละของบุคลากรสายวชิาการ และสาย

สนับสนุนทีไ่ด้รับการพฒันาศักยภาพด้านงานวจิัย

ร้อยละ ย.2/ก.

2.1/kpi 18

80 70 75 75 80 แผนงานสนับสนุนงานวิจยั

และน าเสนอผลงานวิชาการ

รองคณบดี, 

ผอ.กอง

การศึกษา 

หัวหน้าสาขา

หัวหน้างาน

ส่งเสริมวจิัยฯ,

หัวหน้าหลักสูตร

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ / กลยทุธ ์/ ตัวช้ีวัดกลยทุธ์ หน่วยนับ
ความสอดคลอ้ง

กับ มทร.ลา้นนา

ค่าเป้าหมาย
ผู้ก ากับ ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม



 

41 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลลพัธ์

ระยะ 4 ปี 2563 2564 2565 2566

กลยทุธท์ี ่2.2 พัฒนาระบบบริหารงานวิจยั สร้างเครือข่ายการวิจยั และแหลง่ทนุสนับสนุนงานวิจยั

9. จ านวนเครือข่ายแหล่งทุนทีส่นับสนุนท างานวจิัย

ร่วมกนั

เครือข่าย 4 1 1 1 1 แผนงานการสร้างเครือข่าย

การวิจยัและแหลง่ทนุ

สนับสนุนงานวิจยั

รองคณบดี, 

ผอ.กอง

การศึกษา 

หัวหน้าสาขา

หัวหน้างาน

ส่งเสริมวจิัยฯ,

หัวหน้าหลักสูตร

10. งบประมาณทีไ่ด้รับการจัดสรร หรือสนับสนุนใน

การบริหารงานวจิัย

ล้านบาท ย.2/kpi 

เป้าประสงค์

5.0 1.0 1.2 1.3 1.5 แผนงานสนับสนุนงานวิจยั

และน าเสนอผลงานวิชาการ

รองคณบดี, 

ผอ.กอง

การศึกษา 

หัวหน้าสาขา

หัวหน้างาน

ส่งเสริมวจิัยฯ,

หัวหน้าหลักสูตร

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ / กลยทุธ ์/ ตัวช้ีวัดกลยทุธ์ หน่วยนับ
ความสอดคลอ้ง

กับ มทร.ลา้นนา

ค่าเป้าหมาย
ผู้ก ากับ ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
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ผลลพัธ์

ระยะ 4 ปี 2563 2564 2565 2566

กลยทุธท์ี ่2.3 สง่เสริมการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจยั

11. จ านวนผลงานวจิัยทีไ่ด้รับการตีพมิพแ์ละเผยแพร่ ผลงาน ย.2/ก.

2.3/KPI 21

150 30 35 40 45 แผนงานสนับสนุนงานวิจยั

และน าเสนอผลงานวิชาการ

รองคณบดี, 

ผอ.กอง

การศึกษา 

หัวหน้าสาขา

หัวหน้างาน

ส่งเสริมวจิัยฯ,

หัวหน้าหลักสูตร

12. ร้อยละของบุคลากรทีไ่ด้รับการส่งเสริมการ

เผยแพร่ผลงานวจิัย ผลงานวชิาการ งานสร้างสรรค์ 

นวตักรรม ในระดับชาติและนานาชาติ

ร้อยละ ย.2/ก.

2.3/KPI 22

80 70 75 75 80 แผนงานสนับสนุนงานวิจยั

และน าเสนอผลงานวิชาการ

รองคณบดี, 

ผอ.กอง

การศึกษา 

หัวหน้าสาขา

หัวหน้างาน

ส่งเสริมวจิัยฯ,

หัวหน้าหลักสูตร

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ / กลยทุธ ์/ ตัวช้ีวัดกลยทุธ์ หน่วยนับ
ความสอดคลอ้ง

กับ มทร.ลา้นนา

ค่าเป้าหมาย
ผู้ก ากับ ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3    ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน และสังคม 
เป้าประสงค์    ชุมชนเข้มแข็งจากการให้บริการทางวิชาการที่มีการบูรณาการระหว่างศาสตร์ของสถานศึกษา 

 

 

 

ผลลพัธ์

ระยะ 4 ปี 2563 2564 2565 2566

จ านวนชุมชนทีเ่ข้มแข็งจากการให้บริการทาง

วชิาการทีม่กีารบูรณาการระหวา่งศาสตร์ของ

สถานศึกษา

ชุมชน ย.3/ก.

3.3/kpi 27-

28

4 1 1 1 1 แผนงานโครงการบริการ

วิชาการ

รองคณบดี, 

ผอ.กอง

การศึกษา 

หัวหน้าสาขา

หัวหน้างาน

ส่งเสริมวจิัยฯ,

หัวหน้าหลักสูตร

กลยทุธท์ี ่3.1 กระบวนการในการคัดเลอืกชุมชนทีม่ีความพร้อมในการพัฒนาตนเอง

13. ชุมชนทีเ่ข้าไปวเิคราะห์ความต้องการและ

คัดเลือกเป็นชุมชนพฒันา

ชุมชน 8 2 2 2 2 แผนงานยกระดับคุณภาพ

ชีวิตของชุมชน 

ภาคอุตสาหกรรมและสถาน

ประกอบการ

1) โครงการวเิคราะห์ความ

ต้องการและประเมนิ

ศักยภาพของชุมชน

รองคณบดี, 

ผอ.กอง

การศึกษา 

หัวหน้าสาขา

หัวหน้างาน

ส่งเสริมวจิัยฯ,

หัวหน้าหลักสูตร

ความสอดคลอ้ง

กับ มทร.ลา้นนา

ค่าเป้าหมาย
ผู้ก ากับ ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ / กลยทุธ ์/ ตัวช้ีวัดกลยทุธ์ หน่วยนับ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
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ผลลพัธ์

ระยะ 4 ปี 2563 2564 2565 2566

กลยทุธท์ี ่3.2 ระบบและกลไกในการบริหารชุมชนจนเกิดความเข้มแข็งในชุมชนน้ัน

14. จ านวนชุมชนทีเ่ข้มแข็งจากการด าเนินการของ

สถานศึกษา

ชุมชน ย.3/ก.

3.3/kpi 27-

28

4 1 1 1 1 แผนงานยกระดับคุณภาพ

ชีวิตของชุมชน 

ภาคอุตสาหกรรมและสถาน

ประกอบการ

1) โครงการยกระดับ

คุณภาพชีวติหมูบ่้าน ชุมชน

แบบมส่ีวนร่วม

รองคณบดี, 

ผอ.กอง

การศึกษา 

หัวหน้าสาขา

หัวหน้างาน

ส่งเสริมวจิัยฯ,

หัวหน้าหลักสูตร

กลยทุธท์ี ่3.3 มีหน่วยงานทีร่ับผิดชอบโครงการบริการวิชาการทีส่ร้างรายได้ และจดัหาแหลง่ทนุใหกั้บ มทร .ลา้นนา พิษณุโลก

15. มลูค่า/รายได้ทีเ่กดิจากการบริการวชิาการแก่

หน่วยงานภายนอก

ล้านบาท ย.2/ก

2.2/KPI 20

5.0 1.1 1.2 1.3 1.4 แผนงานรับสมัครนักศึกษา

ใหม่และการวัดผล

ประเมินผลทางการศึกษา

1) โครงการด าเนินการ

ทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา 

V-Net

รองคณบดี, 

ผอ.กอง

การศึกษา 

หัวหน้าสาขา

หัวหน้างาน

ส่งเสริมวจิัยฯ,

หัวหน้าหลักสูตร

ความสอดคลอ้ง

กับ มทร.ลา้นนา

ค่าเป้าหมาย
ผู้ก ากับ ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ / กลยทุธ ์/ ตัวช้ีวัดกลยทุธ์ หน่วยนับ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
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ผลลพัธ์

ระยะ 4 ปี 2563 2564 2565 2566

แผนงานพัฒนาศักยภาพ

เครือข่ายอุดมศึกษาพ่ีเลีย้ง

1) โครงการพฒันาศักยภาพ

เครือข่ายอดุมศึกษาพีเ่ล้ียง

แผนงานเครือข่ายการ

บริการวิชาการและบริการ

สงัคม

1) โครงการจ้างเหมาแบบ

ประเมนิความพงึพอใจ (อบต.)

2) โครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการหลักสูตรระยะส้ัน

3) โครงการรายได้บริการ

สังคม

4) โครงการให้ค าปรึกษา

และบริการข้อมลู (เงินรับ

ฝาก)

ความสอดคลอ้ง

กับ มทร.ลา้นนา

ค่าเป้าหมาย
ผู้ก ากับ ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ / กลยทุธ ์/ ตัวช้ีวัดกลยทุธ์ หน่วยนับ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  ท านุบ ารุง สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงค์    นักศึกษาและบุคลากรมีความเข้าใจในการท านุบ ารุง สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

 

 

 

ผลลพัธ์

ระยะ 4 ปี 2563 2564 2565 2566

นักศึกษาและบุคลากรของ มทร.ล้านนา พษิณุโลก มี

ความเข้าใจในการท านุบ ารุง สืบสานศิลปวฒันธรรม

ไทย ภูมปิัญญาท้องถิน่ อนุรักษ ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม

ร้อยละ ย.3/ก.

3.1/kpi23

95 80 85 90 95 แผนงานโครงการ

ศิลปวัฒนธรรม

ผอ.กอง

การศึกษา 

รองคณบดี

หัวหน้าศูนย์

วฒันธรรม 

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ(คณะ)

กลยทุธท์ี ่4.1 เผยแพร่องค์ความรูด้้านศิลปวัฒนธรรมทอ้งถ่ิน ใหกั้บบุคลากร นักศึกษา ภายในมหาวิทยาลยัฯ

16. จ านวนกจิกรรมด้านศิลปะและวฒันธรรมไทย

ภูมปิัญญาท้องถิน่ หรืออนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อมทีม่กีารประเมนิความส าเร็จของ

กจิกรรมทีเ่ป็นรูปธรรม

จ านวน 18 3 4 5 6 - แผนงานการสร้างการรับรู้

ในคุณค่า ศิลปวัฒนธรรม 

ภูมิปัญญาลา้นนา และ

ทรัพยากรธรรมชาติ

สิง่แวดลอ้ม

ผอ.กอง

การศึกษา 

รองคณบดี

หัวหน้าศูนย์

วฒันธรรม 

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ(คณะ)

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ / กลยทุธ ์/ ตัวช้ีวัดกลยทุธ์ หน่วยนับ
ความสอดคลอ้ง

กับ มทร.ลา้นนา

ค่าเป้าหมาย
ผู้ก ากับ ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
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ผลลพัธ์

ระยะ 4 ปี 2563 2564 2565 2566

- แผนงานการสง่เสริม

นักศึกษาใหป้ระยกุต์ใช้ 

ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา

ลา้นนาและ

ทรัพยากรธรรมชาติ

สิง่แวดลอ้มในการพัฒนา

ตนเองและสงัคม

17. จ านวนองค์ความรู้ด้านศิลปวฒันธรรมไทย/

ท้องถิ่นทีไ่ด้รับการเผยแพร่และสร้างประโยชน์ให้กบั

ชุมชน สังคม

องค์

ความรู้

ย.3/ก.

3.2/kpi25

4 1 1 1 1 แผนงานการสร้างการรับรู้

ในคุณค่า ศิลปวัฒนธรรม 

ภูมิปัญญาลา้นนา และ

ทรัพยากรธรรมชาติ

สิง่แวดลอ้ม

ผอ.กอง

การศึกษา 

รองคณบดี

หัวหน้าศูนย์

วฒันธรรม 

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ(คณะ)

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ / กลยทุธ ์/ ตัวช้ีวัดกลยทุธ์ หน่วยนับ
ความสอดคลอ้ง

กับ มทร.ลา้นนา

ค่าเป้าหมาย
ผู้ก ากับ ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาคุณภาพด้านบริหารจัดการให้สร้างประโยชน์กับสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์    ผลการประเมินการด าเนินการตามแผนยทุธศาสตร์ที่น าสู่แผนปฏิบัติการประจ าปี 

 

 

ผลลพัธ์

ระยะ 4 ปี 2563 2564 2565 2566

ร้อยละของผลการประเมนิการด าเนินการตามแผน

ยุทธศาสตร์ทีน่ าไปสู่แผนการปฏิบัติราชการประจ าปี

ร้อยละ ย.4/ก.

4.2/kpi32

95 80 85 90 95 แผนงานตามนโยบาย

พัฒนามหาวิทยาลยั

ผช.อธกิารบดี

 พล., ผอ.

กองบริหาร

ทรัพยากร

หัวหน้างาน

ยุทธศาสตร์

และแผน

กลยทุธท์ี ่5.1 มหาวิทยาลยัฯมีการบริหารงานทีส่อดคลอ้งตามหลกัธรรมาภิบาล

18. ร้อยละผลการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใส

 (ITA) ของผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย ทีม่ต่ีอการบริหาร

จัดการ

ร้อยละ kpi 

เป้าประสงค์

 ย.4

95 80 85 90 95 - แผนงานพัฒนาการ

บริหารจดัการและการสร้าง

ฐานวัฒนธรรมองค์กร

1) โครงการประชุมทบทวน

และพฒันาการบริหาร

จัดการมุง่สู่การเป็น

มหาวทิยาลัยเกษตรนวตักรรม

ผช.อธกิารบดี

 พล.

ส านักงาน

บริหารฯ

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ / กลยทุธ ์/ ตัวช้ีวัดกลยทุธ์ หน่วยนับ
ความสอดคลอ้ง

กับ มทร.ลา้นนา

ค่าเป้าหมาย
ผู้ก ากับ ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
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ผลลพัธ์

ระยะ 4 ปี 2563 2564 2565 2566

- แผนงานงานประกัน

คุณภาพการศึกษา

1) โครงการด าเนินงาน

ประกนัคุณภาพการศึกษา

ส านักงาน

ประกนัคุณภาพ

การศึกษา

กลยทุธท์ี ่5.2 บริหารจดัการทรัพยากรของมหาวิทยาลยั อยา่งมีประสทิธภิาพและประสทิธผิล

19. ร้อยละของบุคลากรทีไ่ด้รับการพฒันาทักษะ 

และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในหน้าทีท่ีรั่บผิดชอบ

ร้อยละ ย.1/ก.

1.3/kpi8,

ย.2/ก.

2.1/kpi18

95 80 85 90 95 แผนงานพัฒนาการบริหาร

จดัการและการสร้างฐาน

วัฒนธรรมองค์กร

1) โครงการพฒันาศักยภาพ

บุคลากร

2) โครงการจัดการองค์

ความรู้ (KM)

รองคณบดี

,ผอ. 2 กอง

หัวหน้างาน

บริหาร

ทรัพยากรบุคคล

, หัวหน้า

หลักสูตร

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ / กลยทุธ ์/ ตัวช้ีวัดกลยทุธ์ หน่วยนับ
ความสอดคลอ้ง

กับ มทร.ลา้นนา

ค่าเป้าหมาย
ผู้ก ากับ ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
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ผลลพัธ์

ระยะ 4 ปี 2563 2564 2565 2566

20. ร้อยละความพงึพอใจของผู้ใช้งาน (ผู้บริหาร,

บุคลากร,นักศึกษา) ระบบสารสนเทศของ

มหาวทิยาลัยฯ

ร้อยละ ย.4/ก.

4.2/kpi33

95 80 85 90 95 แผนงานพัฒนาการบริหาร

จดัการและการสร้างฐาน

วัฒนธรรมองค์กร

1) การประเมนิความพงึ

พอใจของผู้ใช้งานระบบ

สารสนเทศของมหาวทิยาลัยฯ

ผอ.กอง

การศึกษา

หัวหน้างาน

ส่งเสริมวทิย

บริการฯ

21. ร้อยละความส าเร็จของการบริหารงบประมาณ/

โครงการ/กจิกรรม ให้บรรลุตามเป้าหมาย

(OKR)/นโยบายของมหาวทิยาลัยฯ (มทร.ล้านนา)

ร้อยละ 95 80 85 90 95 - แผนงานพัฒนาการ

บริหารจดัการและการสร้าง

ฐานวัฒนธรรมองค์กร

1) การควบคุมภายใน และ

การบริหารความเส่ียง

2) การติดตามผลการ

ด าเนินงานโครงการ/กจิกรรม

คณะกรรมการ

บริหาร มทร.

ล้านนา 

พษิณุโลก

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/

กจิกรรม , งาน

ยุทธศาสตร์

และแผน

- งบประมาณตามกรอบ

จดัสรร(งบประจ า)

งานยุทธศาสตร์

และแผน

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ / กลยทุธ ์/ ตัวช้ีวัดกลยทุธ์ หน่วยนับ
ความสอดคลอ้ง

กับ มทร.ลา้นนา

ค่าเป้าหมาย
ผู้ก ากับ ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
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1. กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี และบรรลุตามเป้าประสงค์ของแผน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก จึงได้จัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน                    
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก พ.ศ. 2562-2566 โดยมีกรอบแนวคิดดังนี้ 

1. หลักผลสัมฤทธิ์ของการบริหารงานตามภารกิจของรัฐ ตามที่ก าหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 6 (2) เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 

2. หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบ
บริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ.2542 มี 6 องค์ประกอบคือ 

1) หลักนิติธรรม (The Rule of Law) 
2) หลักคุณธรรม (Morality) 
3) หลักความโปร่งใส (Accountability) 
4) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) 
5) หลักความรับผิดชอบ (Responsibility) 
6) หลักความคุ้มค่า (Cost – effectiveness or Economy) 

 

2. วัตถปุระสงค์ในการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงนิ 
1. เพ่ือพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณให้มีความชัดเจนและมี

ประสิทธิภาพทั้งในด้านเป้าหมายทางด้านการเงิน เป้าหมายขององค์กร มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ คุ้มค่า    
คุ้มทุนและเกิดความยั่งยืนกับองค์กร 

2. เพ่ือสร้างระบบและกลไกในการจัดหา จัดสรรงบประมาณทั้งงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงิน
รายได้ การใช้จ่ายงบประมาณให้มีความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และเอ้ือต่อการขับเคลื่อนองค์กรได้อย่าง
รวดเร็ว 

3. เพ่ือพัฒนาข้อมูลทางการเงินและข้อมูลงบประมาณให้เป็นปัจจุบัน สะดวกและง่ายต่อการน าไปใช้
ประกอบการพิจารณาตัดสินใจส าหรับผู้บริหารขององค์กร 

4. เพื่อให้มีการติดตาม การประเมินผล เฝ้าระวังข้อมูลทางการเงินและงบประมาณและน าผลที่ได้ไป

ปรับปรุงและพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง 
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3. แนวทางการจัดหาทรัพยากรด้านการเงิน 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก มีแหล่งจัดหาทรัพยากรด้านการเงิน แบ่งออกเป็น 

2 แหล่งใหญ่ คือ งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ โดยมีแหล่งเงินงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับ

จัดสรรจากส านักงบประมาณ เพ่ือการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม ส่วนงบประมาณเงินรายได้พิจารณาจากการประมาณการรายได้จากการจัดการศึกษา รายได้

จากการบริการวิชาการ เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอ่ืน เงินสนับสนุน จากแหล่งเงินทุนภายนอก และรายได้จาก

การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของหน่วยงานพิษณุโลก โดยแยกเป็นรายละเอียด  ดังนี้ 

ด้านรายรับ 

1.1 รายได้จากงบประมาณแผ่นดิน โดยจัดท าแผนประมาณการรายจ่ายขั้นต่ า/รายจ่ายประจ า และ
แผนการเสนอของบลงทุน ประกอบด้วย สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ ส่งไปยังกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพ่ือรวบรวมเสนอต่อส านักงบประมาณ แบ่งตามหมวดงบประมาณรายจ่าย ดังนี้ 
  1) งบบุคลากร 
  2) งบด าเนินงาน 
  3) งบลงทุน 

4) งบเงินอุดหนุน (งานวิจัย และค่าใช้จ่ายบุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัย) 
  5) งบรายจ่ายอื่น 

1.2 รายได้จากกค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยยึดตามประกาศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา 

1.3 รายได้จากการขายสินค้า-บุคคลภายนอก 
1.4 รายได้จากการบริการวิชาการ-บุคคลภายนอก 
1.5 รายได้จากค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์-บุคคลภายนอก 
1.6 รายได้อ่ืนๆ เช่น ค่าสาธารณูปโภคท่ีเกิดจากการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 

 1.7 เงินสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก (ในรูปแบบเงินรับฝาก หรือเงินเบิกจ่ายแทน) 
  1) กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
   2) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
  3) กลุ่มเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง 
  4) สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
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ด้านรายจ่าย 
 ในการจัดท างบประมาณรายจ่าย ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนจะประมาณการจากรอบปีที่ผ่านมาเป็น
ฐาน ทั้งงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้  
 งบบุคลากร : จัดท ากรอบงบประมาณตามอัตรกาก าลังของบุคลากรประเภทข้าราชการ พนักงาน
ราชการ และลูกจ้างประจ าในปัจจุบัน 
 งบด าเนินงาน : ประมาณการจากรอบปีที่ผ่านมาเป็นฐาน 
 งบลงทุน  : ให้หน่วยงานจัดท าค าเสนอของบประมาณงบลงทุนประเภทสิ่งก่อสร้าง หรือ
ครุภัณฑ์ แล้วน ามารวบรวมจัดเรียงตามล าดับความส าคัญ ส่งไปยังกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
 งบเงินอุดหนุน : แบ่งออกเป็นงานวิจัย และค่าใช้จ่ายบุคลากรประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย ใน
ส่วนของงานวิจัย ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการรวบรวมข้อเสนอโครงการส่งไปยังสถาบัน วิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพ่ือจัดท ากรอบงบประมาณ ค่าใช้จ่ายบุคลากรประเภทพนักงาน
มหาวิทยาลัยจัดท ากรอบงบประมาณตามอัตราก าลังของบุคลากรประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยปัจจุบัน 
 งบรายจ่ายอื่น : ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผน รวบรวมข้อเสนอโครงการจากหน่วยงานภายใน คัดแยก
ตามหมวดงบรายจ่ายย่อย เพ่ือท ากรอบงบประมาณ เสนอไปยังกองนโยบายและแผน หรือผู้ดูแลงบประมาณ
งบรายจ่ายอื่นในแต่ละหมวดย่อย 
 จากนั้น เมื่อรับทราบกรอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีและได้รับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนาแล้ว จึงน ามาบริหารจัดการตามรายการ ดังนี้ 

2.1 รายจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนบุคลากร (งบบุคลากร และงบเงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่าย
บุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัย) 

2.2 รายจ่ายงบด าเนินงาน (รายจ่ายประจ า+งบกลางส าหรับบริหารจัดการภายใน) 
2.3 รายจ่ายตามยุทธศาสตร์ (งบรายจ่ายอ่ืนจากงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ ค่า

วัสดุการศึกษาจากงบด าเนินงาน และงบกลาง) 
2.4 รายจ่ายงบลงทุน (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ได้รับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ล้านนา) 
2.5 รายจ่ายหมุนเวียนงานฟาร์ม 
2.6 รายจ่ายงบกลาง 
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ตารางท่ี 1 แสดงงบประมาณรายรับ – รายจ่ายตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา พิษณุโลก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

2563

1 รายได้จากงบประมาณแผ่นดิน 75,421,310   ประมาณการลดลงปีละ 6%

2 รายได้จากกค่าธรรมเนียมการศึกษา 18,213,780   ประมาณการลดลงปีละ 6%

3 รายได้จากการบริการวิชาการ 1,291,219     ประมาณการเพ่ิมข้ึนปีละ 5%

4 รายได้จากงานวิจัย 1,683,454     ประมาณการเพ่ิมข้ึนปีละ 5%

5 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 2,055,100     ประมาณการเพ่ิมข้ึนปีละ 5%

6 รายได้ค่าสาธารณปูโภค 76,618         ประมาณการเพ่ิมข้ึนปีละ 5%

98,741,481   

1 รายจ่ายปกติ 74,827,520   

2 รายจ่ายเพ่ือการลงทนุ 5,213,800     ประมาณการลดลงปีละ 5%

3 รายจ่ายตามยทุธศาสตร์ 18,700,161   

4 เงินส ารองของหน่วยงาน -              

98,741,481   

เงินรายได้

รวมรายรับ

เงินรายจ่าย

รวมรายจ่าย

ล าดับที่ รายการ
ปีงบประมาณ

หมายเหตุ
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ตารางที่ 2 แสดงการจัดสรรงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์ในส่วนของการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

 

100

1 ประเด็นยทุธศาสตร์ที ่1   พัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติทีม่ีการบูรณาการระหว่างศาสตร์ ภายใต้เทคโนโลย ีนวัตกรรม และชุมชน

เป็นฐาน เช่ือมโยงกับศาสตร์แหง่พระราชาเพ่ือการพัฒนาทีย่ัง่ยนื

45% 8,415,072.49   

กลยุทธ์ท่ี 1.1 พัฒนากระบวนการรับนักศึกษาเชิงรุก

กลยุทธ์ท่ี 1.2 พัฒนาการเรียนการสอน โดยมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยี

กลยุทธ์ท่ี 1.3 พัฒนาอาจารย์ใหส้ามารถจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้

กลยุทธ์ท่ี 1.4 การพัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค์

2 ประเด็นยทุธศาสตร์ที ่2    พัฒนางานวิจัยเชิงเทคโนโลยทีีม่ีการบูรณาการระหว่างศาสตร์ สามารถน าไปใช้ประโยชน์

ระดับชาติและนานาชาติ

15% 2,805,024.16   

กลยุทธ์ท่ี 2.1 ส่งเสริมศักยภาพนักวิจัย การน างานวิจัยไปใช้ประโยชน์/พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ และสร้างขีดความสามารถใน

การแข่งขัน

กลยุทธ์ท่ี 2.2 พัฒนาระบบบริหารงานวิจัย สร้างเครือข่ายการวิจัย และแหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัย

กลยุทธ์ท่ี 2.3 ส่งเสริมการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัย

ปีงบประมาณ
ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ หมายเหตุ

จ านวนเงินทีน่ ามาพัฒนาแผนกลยทุธ์

2563
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100

3 ประเด็นยทุธศาสตร์ที ่3    ใหบ้ริการวิชาการแก่ชุมชน เพ่ือสร้างความเข้มแข็งใหกั้บชุมชน และสังคม 20% 3,740,032.22   

กลยุทธ์ท่ี 3.1 กระบวนการในการคัดเลือกชุมชนท่ีมีความพร้อมในการพัฒนาตนเอง

กลยุทธ์ท่ี 3.2 ระบบและกลไกในการบริหารชุมชนจนเกดิความเข้มแข็งในชุมชนนัน้

กลยุทธ์ท่ี 3.3 มีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบโครงการบริการวิชาการท่ีสร้างรายได้ และจัดหาแหล่งทุนใหก้บั มทร.ล้านนา พิษณุโลก

4 ประเด็นยทุธศาสตร์ที ่4  ท านุบ ารุง สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม

10% 1,870,016.11   

กลยุทธ์ท่ี 4.1 เผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิน่ ใหก้บับคุลากร นักศึกษา ภายในมหาวิทยาลัยฯ

5 ประเด็นยทุธศาสตร์ที ่5 พัฒนาคุณภาพด้านบริหารจัดการใหส้ร้างประโยชน์กับสถานศึกษาอยา่งมีประสิทธภิาพ 10% 1,870,016.11   

กลยุทธ์ท่ี 5.1 มหาวิทยาลัยฯมีการบริหารงานท่ีสอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ท่ี 5.2 บริหารจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

100% 18,700,161.08 รวม

ปีงบประมาณ
ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ หมายเหตุ

จ านวนเงินทีน่ ามาพัฒนาแผนกลยทุธ์

2563
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36% 21% 23% 20%

บรรล/ุ

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล ไม่บรรลุ

- แผนงานขับเคลือ่นและร่วมผลติ

ตัวป้อนสายวิชาชีพ

-          -          -          -          -            

1. โครงการแนะแนวรับนักศึกษา

เชิงรุก

-          -          -          -          -            

- แผนงานรับสมัครนักศึกษาใหม่

และการวัดผลประเมินผลทางการ

ศึกษา

1. โครงการรับสมคัรนักศึกษาใหม ่

(TCAS)

-          -          -          -          -           

- แผนงานพัฒนาหลกัสตูร ผลติ

ก าลงัคนนักวิชาชีพ

-          -          -          -          -           

1. โครงการพฒันาและปรับปรุง

หลักสูตร ระดับปริญญาตรีและ

ระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพชั้นสูง

1. พัฒนาบัณฑิต

นักปฏิบัติทีม่ี

การบูรณาการ

ระหว่างศาสตร์ 

ภายใต้เทคโนโลย ี

นวัตกรรม และ

ชุมชนเป็นฐาน 

เช่ือมโยงกับศาสตร์

แหง่พระราชาเพ่ือ

การพัฒนาทีย่ัง่ยนื

ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4
กลยทุธ์ รวม

เงินเหลอื

จา่ย
หมายเหตุงบประมาณ

กลยุทธท์ี ่1.2 พฒันาการเรียน

การสอน โดยมุง่เน้นการสร้าง

นวตักรรมและเทคโนโลยี

ประเด็นยทุธศาสตร์ แผนงาน / โครงการ

ตารางที่ 3 แผนกลยทุธ์ทางการเงิน 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา พิษณุโลก ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2563

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2

กลยุทธท์ี ่1.1 พฒันา

กระบวนการรับนักศึกษาเชิงรุก
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36% 21% 23% 20%

บรรล/ุ

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล ไม่บรรลุ

2. โครงการจัดการเรียนการสอน 

วสัดุวารสาร และต ารา

- แผนงานพัฒนาหลกัสตูร ผลติ

ก าลงัคนนักวิชาชีพ

1. โครงการพฒันาและปรับปรุง

หลักสูตร ระดับปริญญาตรีและ

ระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพชั้นสูง

- แผนงานเมืองนวัตกรรมเกษตร

และอาหารลา้นนา

- แผนงานพัฒนาสง่เสริม

ศักยภาพผู้สอน

-          -          -          -          -           

1. โครงการพฒันาศักยภาพ

บุคลากรสายวชิาการ

- แผนงานเมืองนวัตกรรมเกษตร

และอาหารลา้นนา

ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4
กลยทุธ์ รวม

เงินเหลอื

จา่ย
หมายเหตุงบประมาณประเด็นยทุธศาสตร์ แผนงาน / โครงการ

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2

กลยุทธท์ี ่1.3 พฒันาอาจารย์

ให้สามารถจัดการเรียนรู้ทีเ่น้น

ผลลัพธก์ารเรียนรู้



 

59 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก 

 

 

 
 

36% 21% 23% 20%

บรรล/ุ

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล ไม่บรรลุ

- แผนงานกิจกรรมนักศึกษา -          -          -          -          -           

1. โครงการงานส่งเสริมกจิกรรม

นักศึกษา

- แผนงานวิทยบริการและ

สารสนเทศหอ้งสมุด

- ทนุสนับสนุนการศึกษานักศึกษา

และบุคลากร

1. ทุนการศึกษานักศึกษาเรียนดี

2. กองทุนกูยื้มเงินเพือ่การศึกษา

- แผนงานพัฒนาสง่เสริม

ศักยภาพผู้เรียน

1. โครงการส่งเสริมและพฒันา

ศักยภาพผู้เรียน (ระดับคณะ)

- แผนงานปรับพ้ืนฐานความรู้

นักศึกษาใหม่

กลยุทธท์ี ่1.4 การพฒันา

นักศึกษาตามคุณลักษณะ

บัณฑิตทีพ่งึประสงค์

ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4
กลยทุธ์ รวม

เงินเหลอื

จา่ย
หมายเหตุงบประมาณประเด็นยทุธศาสตร์ แผนงาน / โครงการ

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2
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36% 21% 23% 20%

บรรล/ุ

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล ไม่บรรลุ

- แผนงานพัฒนาก าลงัคนนัก

วิชาชีพทีเ่น้นปฏิบัติการ (สหกิจ/

ฝึกประสบการณ์)

1. โครงการพฒันาทักษะวชิาชีพฯ

- แผนงานโครงการพิเศษ 

(หลกัสตูรความร่วมมือกับสถาน

ประกอบการ)

1. โครงการ BDI

2. โครงการ Michelin Talent 

Academy

- แผนงานโครงการขยายผลการ

จดัการศึกษาแบบบูรณาการการ

เรียนรู้กับการท างาน 

(Work-integrated Learning)

- แผนงานงานฟาร์มเพ่ือการเรียนรู้

8,415,072   3,029,426 1,767,165 1,935,467 1,683,014 8,415,072   0

ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4
กลยทุธ์ รวม

เงินเหลอื

จา่ย
หมายเหตุงบประมาณประเด็นยทุธศาสตร์ แผนงาน / โครงการ

รวมการจดัสรรงบประมาณตามยทุธศาสตร์ที ่1

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2
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36% 21% 23% 20%

บรรล/ุ

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล ไม่บรรลุ

- แผนงานสนับสนุนงานวิจยัและ

น าเสนอผลงานวิชาการ

-          -          -          -          -           

- แผนงานสนับสนุนงานวิจยัและ

น าเสนอผลงานวิชาการ

- แผนงานการสร้างเครือข่ายการ

วิจยัและแหลง่ทนุสนับสนุน

งานวิจยั

-          -          -          -          -           

- แผนงานอนุรักษ์พันธกุรรมพืช

อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ

- แผนงานสนับสนุนงานวิจยัและ

น าเสนอผลงานวิชาการ

- แผนงานสนับสนุนงานวิจยัและ

น าเสนอผลงานวิชาการ

-          -          -          -          -           

2,805,024   1,009,809 589,055   645,156   561,005   2,805,024   0

ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4
กลยทุธ์ รวม

เงินเหลอื

จา่ย
หมายเหตุงบประมาณประเด็นยทุธศาสตร์ แผนงาน / โครงการ

รวมการจดัสรรงบประมาณตามยทุธศาสตร์ที ่2

กลยุทธท์ี ่2.2 พฒันาระบบ

บริหารงานวจิัย สร้างเครือข่าย

การวจิัย และแหล่งทุน

สนับสนุนงานวจิัย

2. พัฒนางานวิจยั

เชิงเทคโนโลยทีีม่ี

การบูรณาการ

ระหว่างศาสตร์ 

สามารถน าไปใช้

ประโยชน์

ระดับชาติและ

นานาชาติ

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2

กลยุทธท์ี ่2.3 ส่งเสริมการ

ตีพมิพแ์ละเผยแพร่ผลงานวจิัย

กลยุทธท์ี ่2.1 ส่งเสริมศักยภาพ

นักวจิัย การน างานวจิัยไปใช้

ประโยชน์/พฒันาองค์ความรู้

ใหม ่และสร้างขีดความสามารถ

ในการแข่งขัน
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36% 21% 23% 20%

บรรล/ุ

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล ไม่บรรลุ

- แผนงานยกระดับคุณภาพชีวิต

ของชุมชน ภาคอุตสาหกรรมและ

สถานประกอบการ

-          -          -          -          -           

1. โครงการวเิคราะห์ความ

ต้องการและประเมนิศักยภาพของ

ชุมชน

กลยุทธท์ี ่3.2 ระบบและกลไก

ในการบริหารชุมชนจนเกดิ

ความเข้มแข็งในชุมชนนั้น

- แผนงานยกระดับคุณภาพชีวิต

ของชุมชน ภาคอุตสาหกรรมและ

สถานประกอบการ

-          -          -          -          -           

- แผนงานรับสมัครนักศึกษาใหม่

และการวัดผลประเมินผลทางการ

ศึกษา

-          -          -          -          -           

1. โครงการด าเนินการทดสอบ

ทางการศึกษาระดับชาติด้าน

อาชีวศึกษา V-Net

- แผนงานพัฒนาศักยภาพ

เครือข่ายอุดมศึกษาพ่ีเลีย้ง

- แผนงานเครือข่ายการบริการ

วิชาการและบริการสงัคม

3,740,032   1,346,412 785,407   860,207   748,006   3,740,032   -     -       

ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4
กลยทุธ์ รวม

เงินเหลอื

จา่ย
หมายเหตุงบประมาณ

รวมการจดัสรรงบประมาณตามยทุธศาสตร์ที ่3

ประเด็นยทุธศาสตร์ แผนงาน / โครงการ

กลยุทธท์ี ่3.1 กระบวนการใน

การคัดเลือกชุมชนทีม่คีวาม

พร้อมในการพฒันาตนเอง

3. ใหบ้ริการ

วิชาการแก่ชุมชน 

เพ่ือสร้างความ

เข้มแข็งใหกั้บ

ชุมชน และสงัคม

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2

กลยุทธท์ี ่3.3 มหีน่วยงานที่

รับผิดชอบโครงการบริการ

วชิาการทีส่ร้างรายได้ และ

จัดหาแหล่งทุนให้กบั มทร.

ล้านนา พษิณุโลก
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36% 21% 23% 20%

บรรล/ุ

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล ไม่บรรลุ

- แผนงานการสร้างการรับรู้ใน

คุณค่า ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา

ลา้นนา และทรัพยากรธรรมชาติ

สิง่แวดลอ้ม

-          -          -          -          -           

- แผนงานศิลปวัฒนธรรม -          -          -          -          -           

1,870,016   673,206   392,703   430,104   374,003   1,870,016   -       

- แผนงานพัฒนาการบริหาร

จดัการและการสร้างฐาน

วัฒนธรรมองค์กร

-          -          -          -          -           

1. โครงการประชุมทบทวนและ

พฒันาการบริหารจัดการมุง่สู่การ

เป็นมหาวทิยาลัยเกษตรนวตักรรม

- แผนงานงานประกันคุณภาพ

การศึกษา

1. โครงการด าเนินงานประกนั

คุณภาพการศึกษา

ยทุธศาสตร์ที ่5 

พัฒนาคุณภาพด้าน

บริหารจดัการให้

สร้างประโยชน์กับ

สถานศึกษาอยา่งมี

ประสทิธภิาพ

ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4
กลยทุธ์ รวม

เงินเหลอื

จา่ย
หมายเหตุงบประมาณ

รวมการจดัสรรงบประมาณตามยทุธศาสตร์ที ่4

ประเด็นยทุธศาสตร์ แผนงาน / โครงการ

ยทุธศาสตร์ที ่4 

ท านุบ ารุง สบืสาน

ศิลปวัฒนธรรมไทย

 ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

อนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2

กลยุทธท์ี ่5.1 มหาวทิยาลัยฯมี

การบริหารงานทีส่อดคล้องตาม

หลักธรรมาภิบาล

4.1 เผยแพร่องค์ความรู้ด้าน

ศิลปวฒันธรรมท้องถิ่น ให้กบั

บุคลากร  นักศึกษา ภายใน

มหาวทิยาลัยฯ
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36% 21% 23% 20%

บรรล/ุ

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล ไม่บรรลุ

- แผนงานพัฒนาการบริหาร

จดัการและการสร้างฐาน

วัฒนธรรมองค์กร

-          -          -          -          -           

1) โครงการพฒันาศักยภาพ

บุคลากร

2) โครงการจัดการองค์ความรู้ 

(KM)

- แผนงานพัฒนาการบริหาร

จดัการและการสร้างฐาน

วัฒนธรรมองค์กร

1) การประเมนิความพงึพอใจของ

ผู้ใช้งานระบบสารสนเทศของ

มหาวทิยาลัยฯ

- แผนงานพัฒนาการบริหาร

จดัการและการสร้างฐาน

วัฒนธรรมองค์กร

1) การควบคุมภายใน และการ

บริหารความเส่ียง

2) การติดตามผลการด าเนินงาน

โครงการ/กจิกรรม

-          -          -          -          -           

1,870,016   673,206   392,703   430,104   374,003   1,870,016   -       

ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4
กลยทุธ์ รวม

เงินเหลอื

จา่ย
หมายเหตุงบประมาณประเด็นยทุธศาสตร์ แผนงาน / โครงการ

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2

กลยุทธท์ี ่5.2 บริหารจัดการ

ทรัพยากรของมหาวทิยาลัย 

อย่างมปีระสิทธภิาพและ

ประสิทธผิล

รวมการจดัสรรงบประมาณตามยทุธศาสตร์ที ่5
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1. รายละเอียดการจัดสรรและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ – แผ่นดิน - ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ทั้งสิ้น 68,848,710 บาท ตามมติที่

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 6 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 โดยคณะกรรมการฯ มีมติพิจารณาเห็นชอบกรอบการจัดสรรงบประมาณดังกล่าว โดย

มีรายละเอียดจ าแนกตามหมวดงบประมาณรายจ่าย ดังนี้ 

หมวดรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
1. งบบุคลากร 31,658,900 
2. งบด าเนินงาน 90,000 
3. งบลงทุน 5,213,800 
4. งบเงินอุดหนุน (ค่าใช้จ่ายบุคลากร + ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน) 37,099,810 
5. งบเงินอุดหนุน (ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ฯ) 1,358,800 

รวมทั้งสิ้น 75,421,310 

หมายเหตุ ข้อมูลงบประมาณ ณ วันที่ 23 มีนาคม 2563 
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1.1 งบประมาณแผ่นดิน – งบบุคลากร – 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

36% 57% 80% 100%

งบบุคลากร 31,658,900.00 45.98 7,914,725.00  15,829,450.00 23,744,175.00 31,658,900.00 

  1.1 เงินเดือนและค่าจา้งประจ า 29,173,700.00 42.37 7,293,425.00  14,586,850.00 21,880,275.00 29,173,700.00 

    1.1.1 เงินเดือน 28,019,200.00 7,004,800.00   14,009,600.00  21,014,400.00  28,019,200.00  

      1.1.1.1 อตัราเดิม 25,290,400.00  6,322,600.00   12,645,200.00  18,967,800.00  25,290,400.00  

      1.1.1.2 เงินค่าตอบแทนรายเดือนส าหรับข้าราชการ (40 ราย) 1,364,400.00    341,100.00     682,200.00      1,023,300.00   1,364,400.00   

      1.1.1.3 เงินประจ าต าแหน่งทางวชิาการ 1,364,400.00    341,100.00     682,200.00      1,023,300.00   1,364,400.00   

    1.1.2 ค่าจา้งประจ า 1,154,500.00   288,625.00     577,250.00      865,875.00      1,154,500.00   

      1.1.2.1 อตัราเดิม 1,154,500.00    288,625.00     577,250.00      865,875.00      1,154,500.00   

  1.2 ค่าจา้งช่ัวคราว -                0 -               -               -               -               

    1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว (ชาวต่างชาติ 1 อตัรา) -                -               -               -               -               

  1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 2,485,200.00   3.61 621,300.00     1,242,600.00   1,863,900.00   2,485,200.00   

    1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (9 ราย) 2,485,200.00    621,300.00     1,242,600.00   1,863,900.00   2,485,200.00   

หมวดรายการ
 จดัสรร 2563

6 พ.ย. 62
ร้อยละ

แผนการเบิกจา่ย (สะสม)
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1.2 งบประมาณแผ่นดิน – งบด าเนินงาน – 

 

 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

36% 57% 80% 100%

งบด าเนินงาน 90,000.00       0.131 32,400.00      51,300.00       72,000.00       90,000.00       

  2.1 ค่าตอบแทน -                0 -               -               -               -               

    2.1.1 เงินประจ าต าแหน่งผู้บริหารทีม่วีาระ -                -               -               -               -               

         2.1.1.1 เงินประจ าต าแหน่งผู้บริหารทีม่วีาระ

    2.1.2 ค่าตอบแทนพเิศษข้าราชการทีไ่ด้รับเงินเดือนเต็มขัน้ -                -               -               -               -               

  2.2 ค่าใช้สอย 90,000.00       0.131 32,400.00      51,300.00       72,000.00       90,000.00       

    2.2.1 เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม 90,000.00       22,500.00       45,000.00       67,500.00       90,000.00       

หมวดรายการ
 จดัสรร 2563

6 พ.ย. 62
ร้อยละ

แผนการเบิกจา่ย (สะสม)
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1.3 งบประมาณแผ่นดิน – งบลงทุน – 

 

หมายเหตุ  ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 23 มีนาคม 2563 ได้รับจัดสรรงบประมาณหมาวดรายจ่ายงบลงทุนเพ่ิมเติม 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

36% 57% 80% 100%

งบลงทนุ 5,213,800.00   6.854 1,042,760.00  2,346,210.00   3,388,970.00   5,213,800.00   

  3.1 ค่าครุภัณฑ์ 5,213,800.00   1,042,760.00   2,346,210.00   3,388,970.00   5,213,800.00   

    3.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา 5,213,800.00    1,042,760.00   2,346,210.00   3,388,970.00   5,213,800.00   

      3.1.1.1 ค่าครุภัณฑ์สูงกวา่ 1 ล้านบาท 2,750,000.00    1,787,500.00   2,750,000.00   

        1) ครุภัณฑ์ชุดเคร่ืองมอืปฏิบัติการเพิม่ศักยภาพการผลิตครูช่าง

อตุสาหกรรม ต าบลบ้านกร่าง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จังหวดัพษิณุโลก

2,750,000.00    1,787,500.00   2,750,000.00   

      3.1.1.2 ค่าครุภัณฑ์ต่ ากวา่ 1 ล้านบาท 2,463,800.00    1,601,470.00   2,463,800.00   

        1) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการมลัติมเีดียสาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ต าบลบ้านกร่าง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จังหวดัพษิณุโลก

923,800.00      600,470.00      923,800.00      

        2) ครุภัณฑ์เคร่ืองวดัค่าการดูดกลืนแสง (Spectrophotometer) 

ต าบลบ้านกร่าง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จังหวดัพษิณุโลก

730,000.00      474,500.00      730,000.00      

        3) ครุภัณฑ์รถบรรทุก (ดีเซล)  ต าบลบ้านกร่าง อ าเภอเมอืงพษิณุโลก

 จังหวดัพษิณุโลก

810,000.00      526,500.00      810,000.00      

หมวดรายการ
 จดัสรร 2563

6 พ.ย. 62
ร้อยละ

แผนการเบิกจา่ย (สะสม)
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1.4 งบประมาณแผ่นดิน – งบเงินอุดหนุน –  

 

หมายเหตุ  ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 23 มีนาคม 2563 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

36% 57% 80% 100%

งบเงินอุดหนุน 39,109,158.00 51.41 9,777,289.50  19,554,579.00 29,331,868.50 39,109,158.00 

4.1 ค่าใช้จา่ยด าเนินงาน 8,315,458.00   2,078,864.50  4,157,729.00   6,236,593.50   8,315,458.00   

  4.1.1 ค่าตอบแทน -                -               -               -               -               

     4.1.1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ -               -               -               -               

     4.1.1.2 เงินตอบแทนเหมาจ่ายจัดหารถยนต์ประจ าต าแหน่ง -               -               -               -               

  4.1.2 ค่าใช้สอย 3,224,557.00   806,139.25     1,612,278.50   2,418,417.75   3,224,557.00   

    4.1.2.1 ค่าเบีย้เล้ียง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 990,500.00      247,625.00     495,250.00      742,875.00      990,500.00      

    4.1.2.2 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 56,693.00       14,173.25       28,346.50       42,519.75       56,693.00       

    4.1.2.3 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 173,421.00      43,355.25       86,710.50       130,065.75      173,421.00      

    4.1.2.4 ค่าจ้างเหมาบริการ 2,003,943.00    500,985.75     1,001,971.50   1,502,957.25   2,003,943.00   

หมวดรายการ
 จดัสรร 2563

6 พ.ย. 62
ร้อยละ

แผนการเบิกจา่ย (สะสม)
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1.5 งบประมาณแผ่นดิน – งบเงินอุดหนุน – (ต่อ) 

 

หมายเหตุ  ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 23 มีนาคม 2563 ได้รับจัดสรร งบประมาณค่าวัสดุการศึกษา และค่าวัสดุหนังสือ วารสาร และต ารา เพิ่มเติม 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

36% 57% 80% 100%

งบเงินอุดหนุน 39,109,158.00 51.41 9,777,289.50  19,554,579.00 29,331,868.50 39,109,158.00 

4.1 ค่าใช้จา่ยด าเนินงาน 8,315,458.00   2,078,864.50  4,157,729.00   6,236,593.50   8,315,458.00   

  4.1.3 ค่าวัสดุ 2,979,567.00   744,891.75     1,489,783.50   2,234,675.25   2,979,567.00   

    4.1.3.1 วสัดุส านักงาน 550,000.00      137,500.00     275,000.00      412,500.00      550,000.00      

    4.1.3.2 วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 210,000.00      52,500.00       105,000.00      157,500.00      210,000.00      

    4.1.3.3 วสัดุกอ่สร้าง 40,000.00       10,000.00       20,000.00       30,000.00       40,000.00       

    4.1.3.4 วสัดุงานบ้านงานครัว 54,952.00       13,738.00       27,476.00       41,214.00       54,952.00       

    4.1.3.5 วสัดุไฟฟา้และวทิยุ 20,267.00       5,066.75        10,133.50       15,200.25       20,267.00       

    4.1.3.10 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์ -                -               -               -               -               

    4.1.3.6 วสัดุการศึกษา 1,551,648.00    387,912.00     775,824.00      1,163,736.00   1,551,648.00   

    4.1.3.7 วสัดุหนังสือ วารสาร และต ารา 457,700.00      114,425.00     228,850.00      343,275.00      457,700.00      

    4.1.3.8 วสัดุการเกษตร 50,000.00       12,500.00       25,000.00       37,500.00       50,000.00       

    4.1.3.9 วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 45,000.00       11,250.00       22,500.00       33,750.00       45,000.00       

หมวดรายการ
 จดัสรร 2563

6 พ.ย. 62
ร้อยละ

แผนการเบิกจา่ย (สะสม)
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1.6 งบประมาณแผ่นดิน – งบเงินอุดหนุน – (ต่อ) 

 

 

1.7 งบประมาณแผ่นดิน – งบเงินอุดหนุน – ค่าใช้จ่ายบุคลากร (พนักงานมหาวิทยาลัย) 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

36% 57% 80% 100%

งบเงินอุดหนุน 39,109,158.00 51.41 9,777,289.50  19,554,579.00 29,331,868.50 39,109,158.00 

4.1 ค่าใช้จา่ยด าเนินงาน 8,315,458.00   2,078,864.50  4,157,729.00   6,236,593.50   8,315,458.00   

  4.1.4 ค่าสาธารณปูโภค 2,111,334.00   527,833.50     1,055,667.00   1,583,500.50   2,111,334.00   

    4.1.4.1 ค่าไฟฟา้ 1,923,792.00    480,948.00     961,896.00      1,442,844.00   1,923,792.00   

    4.1.4.2 ค่าประปา 132,542.00      33,135.50       66,271.00       99,406.50       132,542.00      

    4.1.4.3 ค่าโทรศัพท์ 30,000.00       7,500.00        15,000.00       22,500.00       30,000.00       

    4.1.4.4 ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 25,000.00       6,250.00        12,500.00       18,750.00       25,000.00       

หมวดรายการ
 จดัสรร 2563

6 พ.ย. 62
ร้อยละ

แผนการเบิกจา่ย (สะสม)

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

36% 57% 80% 100%

งบเงินอุดหนุน 39,109,158.00 51.41 9,777,289.50  19,554,579.00 29,331,868.50 39,109,158.00 

4.6 ค่าใช้จา่ยบุคลากร (88 ราย สายวิชาการ 63 สนับสนุน 25) 30,793,700.00 7,698,425.00  15,396,850.00 23,095,275.00 30,793,700.00 

หมวดรายการ
 จดัสรร 2563

6 พ.ย. 62
ร้อยละ

แผนการเบิกจา่ย (สะสม)
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1.8 งบประมาณแผ่นดิน – งบเงินอุดหนุน – ส าหรับด าเนินโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ล้านนา พิษณุโลก

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

36% 57% 80% 100%

4.7 ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวฒันธรรม 10,000.00       10,000.00       

4.8 ค่าใช้จ่ายพฒันาการจัดการศึกษา

4.9 ค่าใช้จ่ายโครงการตามพระราชด าริ

4.11 ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษพ์นัธกุรรมพชือนัเนื่องมาจากพระราชด าริ 204,000.00      153,000.00      204,000.00      

4.12 ค่าใช้จ่ายโครงการบริการวชิาการ 220,000.00      165,000.00      220,000.00      

4.13 ค่าใช้จ่ายโครงการพฒันาศักยภาพเครือข่ายอดุมศึกษาพีเ่ล้ียง 194,800.00      146,100.00      194,800.00      

4.15 โครงการสวนนวตักรรมเกษตรและอาหารล้านนา 430,000.00      322,500.00      430,000.00      

4.16 โครงการอทุยานเมอืงอจัฉริยะ Smart city

4.17 โครงการขยายผลการจัดการศึกษาแบบบูรณาการการเรียนรู้กบัการ

ท างาน (Work-integrated Learning)

300,000.00      225,000.00      300,000.00      

รวมทัง้หมด 76,071,858.00 100 27,385,868.88 43,360,959.06 60,857,486.40 76,071,858.00 

หมวดรายการ
 จดัสรร 2563

6 พ.ย. 62
ร้อยละ

แผนการเบิกจา่ย (สะสม)
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2. รายละเอียดการจัดสรรและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ – รายได้ – ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ได้รับจัดสรรงบประมาณรายได้ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ทั้งสิ้น 17,999,320 บาท  ตามมติที่

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 6 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 โดยคณะกรรมการฯ มีมติพิจารณาเห็นชอบกรอบการจัดสรรงบประมาณดังกล่าว โดย

มีรายละเอียดจ าแนกตามหมวดงบประมาณรายจ่าย ดังนี้ 

หมวดรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
1. งบบุคลากร 7,254,000 
2. งบด าเนินงาน 1,182,203 
3. งบลงทุน - 
4. งบเงินอุดหนุน 61,587 
5. งบเงินอุดหนุน (ที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติม จาก มทร.ล้านนา) 117,560 
6. งบรายจ่ายอ่ืน 9,501,530 
7. งบรายจ่ายอ่ืน (ที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติม จาก มทร.ล้านนา) 96,900 
8. งบรายจ่ายอ่ืน : งานฟาร์ม (จัดสรรเพิ่มเติมในระบบ ERP) 1,027,550 

รวมทั้งสิ้น 18,213,780 

หมายเหตุ ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 23 มีนาคม 2563 

2.1 ประมาณการรายรับเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

รายการ  ยอดรายรับ (บาท) 
1. ค่าธรรมเนียมการศึกษา 18,375,500 
   - หักสะสมเขตพ้ืนที่ 10% 1,837,550 
   - หักสมทบมหาวิทยาลัย 25% 4,593,875 
2. รายรับอ่ืนๆ 109,638,072 
   2.1 รายได้งานฟาร์ม 2,055,100 
   2.2 รายได้งานหอพัก - 
   2.3 รายได้งานบริการสังคม 1,800,000 
   2.4 รายได้งานวิจัยนอก 1,425,000 

หมายเหตุ  ข้อมูลจ านวนนักศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษา อ้างอิงจากกองนโยบายและแผน มทร.ล้านนา 
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2.2 งบประมาณรายได้ – งบบุคลากร – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

36% 57% 80% 100%

1. งบบุคลากร 7,254,000 40.30 1,813,500      3,627,000        5,440,500        7,254,000        

  1.2 ค่าจา้งช่ัวคราว 7,254,000 1,813,500      3,627,000        5,440,500        7,254,000        

    1.2.1 ค่าจ้างชัว่คราว (35 ราย) 7,035,240 1,758,810      3,517,620        5,276,430        7,035,240        

    1.2.2 ค่าครองชีพ 218,760 54,690          109,380           164,070           218,760           

หมวดงบประมาณรายจา่ย
จดัสรร 2563

6 พ.ย. 62
ร้อยละ

แผนการเบิกจา่ย (สะสม)
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2.3 งบประมาณรายได้ – งบด าเนินงาน – 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

36% 57% 80% 100%

2. งบด าเนินงาน 1,182,203 6.57 425,593 673,856 945,762 1,182,203

  2.1 ค่าตอบแทน 405,000 145,800        230,850          324,000          405,000          

    2.1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ 405,000 145,800         230,850           324,000           405,000           

    2.1.2 เงินประจ าต าแหน่งผู้บริหารทีม่วีาระ

    2.1.3 เงินประจ าต าแหน่งผู้บริหารทีไ่มม่วีาระ

  2.2 ค่าใช้สอย 377,203 135,793        215,006          301,762          377,203          

    2.2.1 ค่าเบีย้เล้ียง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 100,000 36,000          57,000            80,000            100,000           

    2.2.3 เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม (5%) 259,740 93,506          148,052           207,792           259,740           

    2.2.4 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 17,463 6,287            9,954              13,970            17,463            

  2.3 ค่าวัสดุ 0 -               -                 -                 -                 

    2.3.1 วสัดุส านักงาน 0 -               -                 -                 -                 

  2.4 ค่าสาธารณูปโภค 400,000 144,000        228,000          320,000          400,000          

    2.4.1 ค่าไฟฟา้ 400,000 144,000         228,000           320,000           400,000           

    2.4.2 ค่าประปา -               -                 -                 -                 

    2.4.3 ค่าโทรศัพท์ -               -                 -                 -                 

    2.4.5 ค่าไปรษณีย์ -               -                 -                 -                 

หมวดงบประมาณรายจา่ย
จดัสรร 2563

6 พ.ย. 62
ร้อยละ

แผนการเบิกจา่ย (สะสม)
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2.4 งบประมาณรายได้ – งบลงทุน – 

 

 

2.5 งบประมาณรายได้ – งบเงินอุดหนุน – 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

36% 57% 80% 100%

3. งบลงทนุ 0 0.00 -               -                 -                 -                 

  3.1 ค่าครุภัณฑ์ 0 -               0 -                 -                 

-               0 -                 -                 

  3.2 ค่าทีดิ่นและสิง่ก่อสร้าง -                -               -                 -                 -                 

-               -                 -                 -                 

หมวดงบประมาณรายจา่ย
จดัสรร 2563

6 พ.ย. 62
ร้อยละ

แผนการเบิกจา่ย (สะสม)

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

36% 57% 80% 100%

4. งบเงินอุดหนุน 179,147.00     0.92   64,492.92      102,113.79       143,317.60      179,147.00       

  4.1 ทุนสนับสนุนกรศึกษานักศึกษาและบุคลากร 80,000.00       80,000.00        

  4.2 สนับสนุนงานวจิัยและน าเสนอผลงานวชิาการ 37,560.00       37,560.00        

  4.3 ค่าใช้จ่ายบุคลากร (เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน พนง.ม.) 61,587.00       22,171.32      35,104.59        49,269.60        61,587.00        

หมวดงบประมาณรายจา่ย
จดัสรร 2563

6 พ.ย. 62
ร้อยละ

แผนการเบิกจา่ย (สะสม)
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2.6 งบประมาณรายได้ – งบรายจ่ายอ่ืน –

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

36% 57% 80% 100%

5. งบรายจา่ยอ่ืน 10,891,180 55.83 3,920,824.80   6,207,972.60     8,712,944.00     10,891,180.00   

  5.1 แผนงานตามนโยบายพฒันามหาวทิยาลัย 150,000 54,000 85,500 120,000 150,000

  5.2 ค่าใช้จ่ายในการพฒันาการจัดการศึกษา 346,000 124,560.00     197,220.00       276,800.00       346,000.00       

  5.2 ค่าใช้จ่ายในการพฒันาการจัดการศึกษา (ได้รับจัดสรรเพิม่) 96,900

  5.3 ค่าธรรมเนียมกิจกรรมนักศึกษา(1500ต่อภาคเรียน) 3,666,080 18.79 1,319,788.80   2,089,665.60     2,932,864.00     3,666,080.00     

    5.3.1 ค่าปฐมนิเทศนักศึกษา 96,000 34,560.00      54,720.00        76,800            96,000.00        

    5.3.2 ค่าอบรมจริยธรรม 192,000 69,120.00      109,440.00       153,600           192,000.00       

    5.3.3 ค่าปฏิทินกจิกรรม 25,600 9,216.00        14,592.00        20,480            25,600.00        

    5.3.4 ค่าตรวจโรค 128,000 46,080.00      72,960.00        102,400           128,000.00       

    5.3.5 ค่าคู่มอืนักศึกษาใหม่ 64,000 23,040.00      36,480.00        51,200            64,000.00        

    5.3.6 ค่าธรรมเนียมสารสนเทศ 942,000 339,120         536,940           753,600           942,000           

    5.3.7 ค่าบ ารุงห้องสมดุ 706,500 254,340         402,705           565,200           706,500           

    5.3.8 ค่าเบีย้ประกนัอบุัติเหตุ* 269,600 97,056.00      153,672.00       215,680.00       269,600.00       

    5.3.9 ค่าส่งเสริมสุขภาพ 134,800 48,528          76,836            107,840           134,800           

    5.3.10 ค่าบ ารุงกฬีา 404,400 145,584         230,508           323,520           404,400           

    5.3.11 ค่ากจิกรรมนักศึกษา 404,400 145,584         230,508           323,520           404,400           

หมวดงบประมาณรายจา่ย
จดัสรร 2563

6 พ.ย. 62
ร้อยละ

แผนการเบิกจา่ย (สะสม)
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2.7 งบประมาณรายได้ – งบรายจ่ายอ่ืน – (ต่อ) 

 
 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

36% 57% 80% 100%

5. งบรายจา่ยอ่ืน 10,891,180 55.83 3,920,824.80   6,207,972.60     8,712,944.00     10,891,180.00   

    5.3.12 ค่าจัดท าเส้ือกจิกรรม 202,200 72,792          115,254           161,760           202,200           

    5.3.13 ค่าจัดท าสมดุกจิกรรม* 53,920 19,411.20      30,734.40        43,136.00        53,920.00        

    5.3.14 ค่าใบรับรองกจิกรรม (นศ.ปีสุดท้าย)* 7,110 2,559.60        4,052.70          5,688.00          7,110.00          

    5.3.15 ค่าปัจฉิมนิเทศ (นศ.ปีสุดท้าย) 35,550 12,798.00      20,264            28,440.00        35,550.00        

  5.4 พฒันาก าลังคนนักวชิาชีพทีเ่น้นปฏิบัติการ (สหกจิ) 446,900 160,884         254,733           357,520           446,900           

  5.5 ปรับพืน้ฐานความรู้นักศึกษาใหม่ 640,000 230,400         364,800           512,000           640,000           

  5.6 แผนงานการจัดการศึกษาและวจิัยร่วมระหวา่ง ภาครัฐ 

ภาคเอกชน และภาคการศึกษา

265,200

    5.6.5 BDI

    5.6.6 Michelin Talent Academy 265,200

     1) ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2562 110,500

     2) ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2562 99,450

     3) ภาคเรียนที ่3 ปีการศึกษา 2562 55,250

หมวดงบประมาณรายจา่ย
จดัสรร 2563

6 พ.ย. 62
ร้อยละ

แผนการเบิกจา่ย (สะสม)
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2.8 งบประมาณรายได้ – งบรายจ่ายอ่ืน – (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

36% 57% 80% 100%

5. งบรายจา่ยอ่ืน 10,891,180 55.83 3,920,824.80   6,207,972.60     8,712,944.00     10,891,180.00   

  5.7 แผนงานฟาร์มเพือ่การเรียนรู้ 2,055,100 739,836         1,171,407        1,644,080        2,055,100        

  5.9 แผนงานเครือข่ายการบริการวชิาการและการบริการสังคม 1,800,000 648,000         1,026,000        1,440,000        1,800,000        

  5.10 แผนงานวจิัยภายนอก 1,425,000 513,000         812,250           1,140,000        1,425,000        

สมทบมหาวิทยาลยั (25%) 1,837,550 9.42 661,518.00     1,047,403.50     1,470,040.00     1,837,550.00     

สะสมเขตพ้ืนที ่(10%) 4,593,875 23.55 1,653,795.00   2,618,508.75     3,675,100.00     4,593,875.00     

รวมทัง้หมด 19,506,530 100.00 7,022,350.80   11,118,722.10   15,605,224.00   19,506,530.00   

หมวดงบประมาณรายจา่ย
จดัสรร 2563

6 พ.ย. 62
ร้อยละ

แผนการเบิกจา่ย (สะสม)
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3. การด าเนินงานแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อตอบสนองตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ มทร.ล้านนา และ มทร.ล้านนา พิษณุโ ลก 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

 

 

 

 

ประเด็นยทุธศาสตร์ที ่1   พัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติทีม่ีการบูรณาการระหว่างศาสตร์ ภายใต้เทคโนโลย ีนวัตกรรม และชุมชนเป็นฐาน เช่ือมโยงกับศาสตร์แหง่พระราชาเพ่ือการพัฒนาทีย่ัง่ยนื

เป้าประสงค์    บัณฑิตนักปฏิบัติทีม่ีการบูรณาการระหว่างศาสตร์ภายใต้นวัตกรรม เทคโนโลย ีและชุมชนเป็นฐาน

ค่าเป้าหมาย

2563 แผ่นดิน รายได้ ภายนอก

ร้อยละบัณฑิตนักปฏิบัติทีม่กีารบูรณาการระหวา่ง

ศาสตร์ภายใต้นวตักรรม เทคโนโลยี และชุมชน เป็น

ฐาน มงีานท าตรงสาขาวชิาชีพ และประกอบอาชีพ

อสิระ

ร้อยละ ย.1/kpiเป้า

ประสงค์,ก.

1.2/KPI 3-7

70 - แผนงานพัฒนาการจดั

การศึกษา

- แผนงานเมืองนวัตกรรม

เกษตรและอาหารลา้นนา

รองคณบดี/ผอ.

กองการศึกษา

กลยทุธท์ี ่1.1 พัฒนากระบวนการรับนักศึกษาเชิงรุก

1. ร้อยละของจ านวนนักศึกษาใหมท่ีช่ าระ

ค่าลงทะเบียน

ร้อยละ ย.1/ก.

1.1/kpi 1

70 - แผนงานขับเคลือ่นและ

ร่วมผลติตัวป้อนสายวิชาชีพ

1. โครงการแนะแนวรับ

นักศึกษาเชิงรุก

หัวหน้างาน

ส่งเสริมวชิาการ

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ / กลยทุธ ์/ ตัวช้ีวัดกลยทุธ์ หน่วยนับ
ความสอดคลอ้ง

กับ มทร.ลา้นนา
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
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ค่าเป้าหมาย

2563 แผ่นดิน รายได้ ภายนอก

- แผนงานรับสมัครนักศึกษา

ใหม่และการวัดผล

ประเมินผลทางการศึกษา

1. โครงการรับสมคัร

นักศึกษาใหม ่(TCAS)

1) TCAS รอบที ่1       48,500.00

กลยทุธท์ี ่1.2 พัฒนาการเรียนการสอน โดยมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยี

2. ร้อยละของหลักสูตรทีม่กีารบูรณาการ และ/หรือ

เป็นหลักสูตรใหม่

ร้อยละ ย.1/ก.

1.2/kpi 4

10 แผนงานพัฒนาหลกัสตูร 

ผลติก าลงัคนนักวิชาชีพ

1. โครงการพฒันาและ

ปรับปรุงหลักสูตร ระดับ

ปริญญาตรีและระดับ

ประกาศนียบัตรวชิาชีพชั้นสูง

3 คณะ

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ / กลยทุธ ์/ ตัวช้ีวัดกลยทุธ์ หน่วยนับ
ความสอดคลอ้ง

กับ มทร.ลา้นนา
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
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ค่าเป้าหมาย

2563 แผ่นดิน รายได้ ภายนอก

กลยทุธท์ี ่1.2 พัฒนาการเรียนการสอน โดยมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยี

3. ร้อยละของหลักสูตรทีน่ านวตักรรมและเทคโนโลยี

มาพฒันาการเรียนการสอน

ร้อยละ ย.1/ก.

1.2/kpi 3,5-

6

80 แผนงานพัฒนาหลกัสตูร 

ผลติก าลงัคนนักวิชาชีพ

1. โครงการพฒันาและ

ปรับปรุงหลักสูตร ระดับ

ปริญญาตรีและระดับ

ประกาศนียบัตรวชิาชีพชั้นสูง

3 คณะ

2. โครงการจัดการเรียนการ

สอน วสัดุวารสาร และต ารา

 2,673,896.00

1) วสัดุการศึกษาคณะ

วทิยาศาสตร์ฯ

  1,329,096.00 คณะ

วทิยาศาสตร์ฯ

2) วสัดุการศึกษาคณะ

วศิวกรรมศาสตร์

    724,500.00 คณะ

วศิวกรรมศาสตร์

3) วสัดุการศึกษาคณะ

บริหารธรุกจิฯ (วทิย์)

      63,000.00 คณะบริหารธร

กจิฯ

4) วสัดุการศึกษาคณะ

บริหารธรุกจิฯ (สังคม)

      99,600.00 คณะบริหารธร

กจิฯ

5) วสัดุหนังสือ วารสาร 

และต ารา (วทิย์)

    375,900.00 งานส่งเสริม

วทิยบริการฯ

6) วสัดุหนังสือ วารสาร 

และต ารา (สังคม)

      81,800.00 งานส่งเสริม

วทิยบริการฯ

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ / กลยทุธ ์/ ตัวช้ีวัดกลยทุธ์ หน่วยนับ
ความสอดคลอ้ง

กับ มทร.ลา้นนา
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
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ค่าเป้าหมาย

2563 แผ่นดิน รายได้ ภายนอก

กลยทุธท์ี ่1.2 พัฒนาการเรียนการสอน โดยมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยี

4. ร้อยละของหลักสูตรทีม่กีารบูรณาการการเรียน

การสอนกบังานวจิัย/ การบริการวชิาการ/ 

ศิลปวฒันธรรม

ร้อยละ ย.1/ก.

1.2/kpi4

80 แผนงานพัฒนาหลกัสตูร 

ผลติก าลงัคนนักวิชาชีพ

1) โครงการพฒันาและ

ปรับปรุงหลักสูตร ระดับ

ปริญญาตรีและระดับ

ประกาศนียบัตรวชิาชีพชั้นสูง

- แผนงานเมืองนวัตกรรม

เกษตรและอาหารลา้นนา

1) โครงการพฒันาปุย๋

ควบคุมการปลดปล่อยจาก

วสัดุเหลือทิง้ทางการเกษตร

    130,000.00 ดร.นันทยา เกง่

เขตร์กจิ

2) โครงการบริษทัจ าลอง 

รม. (ฤดี) มทร.ล้านนา 

พษิณุโลก

    300,000.00 ดร.โสภณา 

ส าราญ

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ / กลยทุธ ์/ ตัวช้ีวัดกลยทุธ์ หน่วยนับ
ความสอดคลอ้ง

กับ มทร.ลา้นนา
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
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ค่าเป้าหมาย

2563 แผ่นดิน รายได้ ภายนอก

กลยทุธท์ี ่1.3 พัฒนาอาจารยใ์หส้ามารถจดัการเรียนรูท้ีเ่น้นผลลพัธก์ารเรียนรู้

5. ร้อยละของอาจารย์ทีไ่ด้รับการพฒันาศักยภาพ 

และ/หรือน ามาประยุกต์ใช้ในรายวชิา

ร้อยละ ย.1/ก.

1.3/kpi 8

80 - แผนงานพัฒนาสง่เสริม

ศักยภาพผู้สอน

1) โครงการพฒันาศักยภาพ

บุคลากรสายวชิาการ

- แผนงานเมืองนวัตกรรม

เกษตรและอาหารลา้นนา

หัวหน้าหลักสูตร

,หัวหน้ากลุ่ม

วชิาภาษาและ

การส่ือสาร,

หัวหน้ากลุ่ม

วทิยาศาสตร์

พืน้ฐาน

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ / กลยทุธ ์/ ตัวช้ีวัดกลยทุธ์ หน่วยนับ
ความสอดคลอ้ง

กับ มทร.ลา้นนา
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
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ค่าเป้าหมาย

2563 แผ่นดิน รายได้ ภายนอก

กลยทุธท์ี ่1.4 การพัฒนานักศึกษาตามคุณลกัษณะบัณฑิตทีพึ่งประสงค์

6. ร้อยละของนักศึกษาทีม่คุีณลักษณะบัณฑิตทีพ่งึ

ประสงค์

ร้อยละ ย.1/ก.

1.4/kpi 12-

14

80 - แผนงานกิจกรรมนักศึกษา

1. โครงการงานส่งเสริม

กจิกรรมนักศึกษา

งานส่งเสริม

กจิกรรมนักศึกษา

1) ค่าส่งเสริมสุขภาพ

2) ค่าปัจฉิมนิเทศ (นศ.ปี

สุดท้าย)

3) ค่าบ ารุงกฬีา (สโม)

4) ค่ากจิกรรมนักศึกษา (สโม)

5) ค่าปฐมนิเทศนักศึกษา

6) ค่าอบรมจริยธรรม

7) ค่าจัดท าเส้ือกจิกรรม

- แผนงานวิทยบริการและ

สารสนเทศหอ้งสมุด

1) ค่าธรรมเนียมสารสนเทศ

2) ค่าบ ารุงห้องสมดุ

งานส่งเสริมวทิย

บริการและ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ / กลยทุธ ์/ ตัวช้ีวัดกลยทุธ์ หน่วยนับ
ความสอดคลอ้ง

กับ มทร.ลา้นนา
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
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ค่าเป้าหมาย

2563 แผ่นดิน รายได้ ภายนอก

กลยทุธท์ี ่1.4 การพัฒนานักศึกษาตามคุณลกัษณะบัณฑิตทีพึ่งประสงค์

- ทนุสนับสนุนการศึกษา

นักศึกษาและบุคลากร

1) ทุนการศึกษานักศึกษา

เรียนดี

      80,000.00

2) กองทุนกูยื้มเงินเพือ่

การศึกษา

- แผนงานพัฒนาสง่เสริม

ศักยภาพผู้เรียน 

1. โครงการส่งเสริมและ

พฒันาศักยภาพผู้เรียน 

(ระดับคณะ)

1) โครงการแข่งขันวชิาการ 

Teaching Academy 2020

 (ค่าจ้างเหมารถตู้)

       7,200.00 คณะ

วศิวกรรมศาสตร์

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ / กลยทุธ ์/ ตัวช้ีวัดกลยทุธ์ หน่วยนับ
ความสอดคลอ้ง

กับ มทร.ลา้นนา
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
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ค่าเป้าหมาย

2563 แผ่นดิน รายได้ ภายนอก

กลยทุธท์ี ่1.4 การพัฒนานักศึกษาตามคุณลกัษณะบัณฑิตทีพึ่งประสงค์

2) โครงการแข่งขันราช

มงคลวชิาการวศิวกรรม

ระดับชาติ คร้ังที ่12 (ค่าจ้าง

เหมารถตู้)

      14,000.00 คณะ

วศิวกรรมศาสตร์

3) โครงการพฒันาสมทิธิ

ภาพทางภาษาองักฤษของ

นักศึกษา มทร.ล้านนา 

พษิณุโลก

      75,700.00 ศูนย์ภาษา

- แผนงานปรับพ้ืน

ฐานความรู้นักศึกษาใหม่

1) โครงการปรับพืน้

ฐานความรู้นักศึกษาใหม ่

(คณะวทิยาศาสตร์ฯ)

2) โครงการปรับพืน้

ฐานความรู้นักศึกษาใหม ่

(คณะวศิวกรรมศาสตร์ฯ)

3) โครงการปรับพืน้

ฐานความรู้นักศึกษาใหม ่

(คณะบริหารธรุกจิฯ)

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ / กลยทุธ ์/ ตัวช้ีวัดกลยทุธ์ หน่วยนับ
ความสอดคลอ้ง

กับ มทร.ลา้นนา
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
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ค่าเป้าหมาย

2563 แผ่นดิน รายได้ ภายนอก

กลยทุธท์ี ่1.4 การพัฒนานักศึกษาตามคุณลกัษณะบัณฑิตทีพึ่งประสงค์

- แผนงานพัฒนาก าลงัคน

นักวิชาชีพทีเ่น้นปฏิบัติการ 

(สหกิจ/ฝึกประสบการณ์)

1. โครงการพฒันาทักษะ

วชิาชีพฯ

1) โครงการสหกจิศึกษา 

สาขาพชืศาสตร์ 2/2562

      61,000.00 สาขาพชืศาสตร์

2) โครงการนิเทศและสัมนา

นักศึกษาฝึกสหกจิศึกษา 

ระดับ วท.บ. เกษตรศาสตร์ 

วชิาเอกสัตวศาสตร์ ภาค

เรียนที ่2/2562

       7,150.00   สาขาวชิา  

วท.บ.สัตวศาสตร์

3) โครงการนิเทศนักศึกษา

ฝึกประสบการณ์วชิาครู ภาค

เรียนที ่2/2562

    169,416.00 คณะ

วศิวกรรมศาสตร์

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ / กลยทุธ ์/ ตัวช้ีวัดกลยทุธ์ หน่วยนับ
ความสอดคลอ้ง

กับ มทร.ลา้นนา
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
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ค่าเป้าหมาย

2563 แผ่นดิน รายได้ ภายนอก

กลยทุธท์ี ่1.4 การพัฒนานักศึกษาตามคุณลกัษณะบัณฑิตทีพึ่งประสงค์

4) โครงการนิเทศนักศึกษา

ฝึกประสบการณ์สถาน

ประกอบการและสัมนาฝึก

ประสบการณ์สถาน

ประกอบการ สาขาวชิา

เทคโนโลยีเคร่ืองจักรกล

เกษตร

      89,375.00   สาขาวชิา 

วท.บ.

เคร่ืองจักรกล

เกษตร

5) โครงการนิเทศนักศึกษา

ฝึกงานสาขาวชิา

ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร

สากล ประจ าภาคเรียนที ่2

 ปีการศึกษา 2562

       6,868.00   สาขาวชิา 

ศศ.บ.

ภาษาองักฤษ

เพือ่การส่ือสาร

สากล

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ / กลยทุธ ์/ ตัวช้ีวัดกลยทุธ์ หน่วยนับ
ความสอดคลอ้ง

กับ มทร.ลา้นนา
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
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ค่าเป้าหมาย

2563 แผ่นดิน รายได้ ภายนอก

กลยทุธท์ี ่1.4 การพัฒนานักศึกษาตามคุณลกัษณะบัณฑิตทีพึ่งประสงค์

6) โครงการนิเทศนักศึกษา

ฝึกประสบการณ์วชิาชีพ

หรือสหกจิศึกษาทาง

บริหารธรุกจิ ภาคเรียนที ่2

 ปีการศึกษา 2562

      46,904.00   สาขาวชิา 

บธ.บ. การ

จัดการ

7) โครงการปฐมนิเทศ

นักศึกษากอ่นออกฝึก

ประสบการณ์วชิาชีพใน

สถานประกอบการ (ค.อ.บ.)

       6,013.00 คณะ

วศิวกรรมศาสตร์

8) โครงการปฐมนิเทศ

นักศึกษากอ่นออกฝึก

ประสบการณ์วชิาชีพใน

สถานประกอบการ (ปวส.)

       6,203.00   สาขาวชิา 

ปวส.ช่างยนต์

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ / กลยทุธ ์/ ตัวช้ีวัดกลยทุธ์ หน่วยนับ
ความสอดคลอ้ง

กับ มทร.ลา้นนา
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
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ค่าเป้าหมาย

2563 แผ่นดิน รายได้ ภายนอก

กลยทุธท์ี ่1.4 การพัฒนานักศึกษาตามคุณลกัษณะบัณฑิตทีพึ่งประสงค์

- แผนงานโครงการพิเศษ 

(หลกัสตูรความร่วมมือกับ

สถานประกอบการ)

1) โครงการ BDI

2) โครงการ Michelin 

Talent Academy

    259,675.00 คณะ

วศิวกรรมศาสตร์

ภาคเรียนที ่1/2562     110,500.00

ภาคเรียนที ่2/2562       93,925.00

ภาคเรียนที ่3/2562       55,250.00

- แผนงานโครงการขยาย

ผลการจดัการศึกษาแบบ

บูรณาการการเรียนรู้กับ

การท างาน 

(Work-integrated 

Learning)

1) โครงการขยายผลการจัด

การศึกษาและวจิัยร่วม

ระหวา่ง มทร.ล้านนา 

พษิณุโลก และวทิยาลัย

เทคโนโลยีไทย-ไต้หวนั

(8H00)

    300,000.00 คณะ

วศิวกรรมศาสตร์

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ / กลยทุธ ์/ ตัวช้ีวัดกลยทุธ์ หน่วยนับ
ความสอดคลอ้ง

กับ มทร.ลา้นนา
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
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ค่าเป้าหมาย

2563 แผ่นดิน รายได้ ภายนอก

กลยทุธท์ี ่1.4 การพัฒนานักศึกษาตามคุณลกัษณะบัณฑิตทีพึ่งประสงค์

- แผนงานงานฟาร์มเพ่ือ

การเรียนรู้

 2,055,096.00 ผู้รับผิดชอบ

งานฟาร์ม

1) โครงการงานฟาร์มปลา

สวยงาม

       4,500.00

2) โครงการงานฟาร์มเล้ียง

สัตวน์้ าเศรษฐกจิ

      18,000.00

3) โครงการงานฟาร์ม

เพาะพนัธุ์สัตวน์้ า

      18,000.00

4) โครงการงานฟาร์มปลานิล       13,500.00

5) โครงการงานฟาร์มเล้ียง

ปลาเพือ่การเรียนการสอน

       9,000.00

6) โครงการงานฟาร์มไกไ่ข่

โรงเรือนปิด

      90,000.00

7) โครงการงานฟาร์มไกไ่ข่

ปลอดภัย

      54,000.00

8) โครงการงานฟาร์มไก่

สามสาย

    162,000.00

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ / กลยทุธ ์/ ตัวช้ีวัดกลยทุธ์ หน่วยนับ
ความสอดคลอ้ง

กับ มทร.ลา้นนา
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
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ค่าเป้าหมาย

2563 แผ่นดิน รายได้ ภายนอก

กลยทุธท์ี ่1.4 การพัฒนานักศึกษาตามคุณลกัษณะบัณฑิตทีพึ่งประสงค์

9) โครงการงานฟาร์มไกเ่นื้อ

ปลอดภัย

      13,500.00

10) โครงการงานฟาร์มสุกร     810,000.00

11) โครงการงานฟาร์มโคนม     144,000.00

12) โครงการงานฟาร์มการ

ผลิตข้าวเพือ่สุขภาพ

    115,596.00

13) โครงการงานฟาร์ม

สาขาวชิาเทคโนโลยีการ

อาหาร

    135,000.00

14) โครงการงานฟาร์มพชื

สวน

      45,000.00

15) โครงการงานฟาร์มพชืไร่

 ข้าว ข้าวฟา่ง ข้าวโพด

    270,000.00

16) โครงการงานฟาร์มพชื

ในโรงเรือน

      45,000.00

17) โครงการงานฟาร์มการ

ดินและปุย๋

      18,000.00

18) โครงการงานฟาร์ม ออ้ย

 ข้าวอนิทรีย์ อืน่ๆ

      90,000.00

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ / กลยทุธ ์/ ตัวช้ีวัดกลยทุธ์ หน่วยนับ
ความสอดคลอ้ง

กับ มทร.ลา้นนา
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
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ประเด็นยทุธศาสตร์ที ่2    พัฒนางานวิจยัเชิงเทคโนโลยทีีม่ีการบูรณาการระหว่างศาสตร์ สามารถน าไปใช้ประโยชน์ระดับชาติและนานาชาติ

เป้าประสงค์    ผลงานวิจยัเชิงเทคโนโลยแีละสทิธบัิตร น าไปใช้ประโยชน์ ตีพิมพ์ระดับชาติและนานาชาติ

ค่าเป้าหมาย

2563 แผ่นดิน รายได้ ภายนอก

จ านวนผลงานวจิัย หรือส่ิงประดิษฐ์ หรือสิทธบิัตร 

หรือลิขสิทธิ์ หรือน าไปใช้ประโยชน์ หรือตีพมิพ์

ระดับชาติ /หรือ นานาชาติต่ออาจารย์ประจ า

ผลงาน ย.2/ก.

2.1/kpi 15-

16

30 - แผนงานวิจยัภายนอก

- แผนงานสนับสนุน

งานวิจยัและน าเสนอ

ผลงานวิชาการ

- แผนงานโครงการสนอง

งานอันเน่ืองมาจาก

พระราชด าริ

- แผนงานอนุรักษ์

พันธกุรรมพืชอัน

เน่ืองมาจากพระราชด าริ

หัวหน้างาน

ส่งเสริมวจิัยฯ,

หัวหน้าหลักสูตร

กลยทุธท์ี ่2.1 สง่เสริมศักยภาพนักวิจยั การน างานวิจยัไปใช้ประโยชน์/พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

7. จ านวนผลงานวจิัยและ/หรือ นวตักรรมที่

นักศึกษามส่ีวนร่วม หรือสามารถน าไปใช้ประโยชน์

ผลงาน ย.2/ก.

2.1/kpi 15

20 แผนงานสนับสนุนงานวิจยั

และน าเสนอผลงานวิชาการ

หัวหน้างาน

ส่งเสริมวจิัยฯ,

หัวหน้าหลักสูตร

8. ร้อยละของบุคลากรสายวชิาการ และสาย

สนับสนุนทีไ่ด้รับการพฒันาศักยภาพด้านงานวจิัย

ร้อยละ ย.2/ก.

2.1/kpi 18

70 แผนงานสนับสนุนงานวิจยั

และน าเสนอผลงานวิชาการ

หัวหน้างาน

ส่งเสริมวจิัยฯ,

หัวหน้าหลักสูตร

ผู้รับผิดชอบ
งบประมาณ

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ / กลยทุธ ์/ ตัวช้ีวัดกลยทุธ์ หน่วยนับ
ความสอดคลอ้ง

กับ มทร.ลา้นนา
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
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ค่าเป้าหมาย

2563 แผ่นดิน รายได้ ภายนอก

กลยทุธท์ี ่2.2 พัฒนาระบบบริหารงานวิจยั สร้างเครือข่ายการวิจยั และแหลง่ทนุสนับสนุนงานวิจยั

9. จ านวนเครือข่ายแหล่งทุนทีส่นับสนุนท างานวจิัย

ร่วมกนั

เครือข่าย 1 แผนงานการสร้างเครือข่าย

การวิจยัและแหลง่ทนุ

สนับสนุนงานวิจยั

หัวหน้างาน

ส่งเสริมวจิัยฯ,

หัวหน้าหลักสูตร

10. งบประมาณทีไ่ด้รับการจัดสรร หรือสนับสนุนใน

การบริหารงานวจิัย

ล้านบาท ย.2/kpi 

เป้าประสงค์

1.0 แผนงานอนุรักษ์พันธกุรรม

พืชอันเน่ืองมาจาก

พระราชด าริ

    204,000.00 หัวหน้างาน

ส่งเสริมวจิัยฯ,

หัวหน้าหลักสูตร

1) โครงการอนุรักษแ์ละใช้

ประโยชน์จากพชือนุรักษ์

มะเกีย๋ง

      54,000.00

2) โครงการส ารวจเกบ็

รวบรวมพนัธกุรรมมนั

พืน้บ้านในเขตภาคเหนือเพือ่

การอนุรักษแ์ละใช้ประโยชน์

    150,000.00

ผู้รับผิดชอบ
งบประมาณ

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ / กลยทุธ ์/ ตัวช้ีวัดกลยทุธ์ หน่วยนับ
ความสอดคลอ้ง

กับ มทร.ลา้นนา
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
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ค่าเป้าหมาย

2563 แผ่นดิน รายได้ ภายนอก

กลยทุธท์ี ่2.3 สง่เสริมการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจยั

11. จ านวนผลงานวจิัยทีไ่ด้รับการตีพมิพแ์ละเผยแพร่ ผลงาน ย.2/ก.

2.3/KPI 21

30 แผนงานสนับสนุนงานวิจยั

และน าเสนอผลงานวิชาการ

หัวหน้างาน

ส่งเสริมวจิัยฯ,

หัวหน้าหลักสูตร

12. ร้อยละของบุคลากรทีไ่ด้รับการส่งเสริมการ

เผยแพร่ผลงานวจิัย ผลงานวชิาการ งานสร้างสรรค์ 

นวตักรรม ในระดับชาติและนานาชาติ

ร้อยละ ย.2/ก.

2.3/KPI 22

70 แผนงานสนับสนุนงานวิจยั

และน าเสนอผลงานวิชาการ

หัวหน้างาน

ส่งเสริมวจิัยฯ,

หัวหน้าหลักสูตร

1) I-SEEC 2019  มทร.

อสีาน วทิยาเขตสกลนคร จ.

สกลนคร

       5,696.00        8,400.00 อ.บุญฤทธิ์ วงั

งอน

2) การประชุมวชิาการ

ระดับชาติ ม.ราชภัฏ 

ก าแพงเพชร คร้ังที ่6

      11,160.00 อ.อมติตา,อ.คัช

รินทร์,ดร.ณัฐ

ริกา,วไิรวรรณ

3) การประชุมวชิาการ

ระดับชาติพบิูลสงครามวจิัย 

คร้ังที ่6

      18,000.00 ดร.สุจิตรา,อ.

บุญฤทธิ,์ดร.

เดือนแรม,อ.

กติติศักด์ิ,ดร.

เอกรัฐ,

ผู้รับผิดชอบ
งบประมาณ

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ / กลยทุธ ์/ ตัวช้ีวัดกลยทุธ์ หน่วยนับ
ความสอดคลอ้ง

กับ มทร.ลา้นนา
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
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ประเด็นยทุธศาสตร์ที ่3    ใหบ้ริการวิชาการแก่ชุมชน เพ่ือสร้างความเข้มแข็งใหกั้บชุมชน และสงัคม

เป้าประสงค์    ชุมชนเข้มแข็งจากการใหบ้ริการทางวิชาการทีม่ีการบูรณาการระหว่างศาสตร์ของสถานศึกษา

ค่าเป้าหมาย

2563 แผ่นดิน รายได้ ภายนอก

จ านวนชุมชนทีเ่ข้มแข็งจากการให้บริการทาง

วชิาการทีม่กีารบูรณาการระหวา่งศาสตร์ของ

สถานศึกษา

ชุมชน ย.3/ก.

3.3/kpi 27-

28

1 แผนงานโครงการบริการ

วิชาการ

หัวหน้างาน

ส่งเสริมวจิัยฯ,

หัวหน้าหลักสูตร

กลยทุธท์ี ่3.1 กระบวนการในการคัดเลอืกชุมชนทีม่ีความพร้อมในการพัฒนาตนเอง

13. ชุมชนทีเ่ข้าไปวเิคราะห์ความต้องการและ

คัดเลือกเป็นชุมชนพฒันา

ชุมชน 2 แผนงานยกระดับคุณภาพ

ชีวิตของชุมชน 

ภาคอุตสาหกรรมและสถาน

ประกอบการ

1) โครงการวเิคราะห์ความ

ต้องการและประเมนิ

ศักยภาพของชุมชน

หัวหน้างาน

ส่งเสริมวจิัยฯ,

หัวหน้าหลักสูตร

ผู้รับผิดชอบ
งบประมาณ

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ / กลยทุธ ์/ ตัวช้ีวัดกลยทุธ์ หน่วยนับ
ความสอดคลอ้ง

กับ มทร.ลา้นนา
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม



 

98 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก 

 

 

 

 

 

 

ค่าเป้าหมาย

2563 แผ่นดิน รายได้ ภายนอก

กลยทุธท์ี ่3.2 ระบบและกลไกในการบริหารชุมชนจนเกิดความเข้มแข็งในชุมชนน้ัน

14. จ านวนชุมชนทีเ่ข้มแข็งจากการด าเนินการของ

สถานศึกษา

ชุมชน ย.3/ก.

3.3/kpi 27-

28

1 แผนงานยกระดับคุณภาพ

ชีวิตของชุมชน 

ภาคอุตสาหกรรมและสถาน

ประกอบการ

หัวหน้างาน

ส่งเสริมวจิัยฯ,

หัวหน้าหลักสูตร

1) โครงการยกระดับ

คุณภาพชีวติของหมูบ่้าน 

ชุมชนแบบมส่ีวนร่วม กรณี

บ้านรักไทย หมูท่ี ่7 ต.ชมพ ู

อ.เนินมะปราง จ.พษิณุโลก

  220,000.00 ดร.ยรรยง 

เฉลิมแสน

ผู้รับผิดชอบ
งบประมาณ

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ / กลยทุธ ์/ ตัวช้ีวัดกลยทุธ์ หน่วยนับ
ความสอดคลอ้ง

กับ มทร.ลา้นนา
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
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ค่าเป้าหมาย

2563 แผ่นดิน รายได้ ภายนอก

กลยทุธท์ี ่3.3 มีหน่วยงานทีร่ับผิดชอบโครงการบริการวิชาการทีส่ร้างรายได้ และจดัหาแหลง่ทนุใหกั้บ มทร .ลา้นนา พิษณุโลก

15. มลูค่า/รายได้ทีเ่กดิจากการบริการวชิาการแก่

หน่วยงานภายนอก

ล้านบาท ย.2/ก

2.2/KPI 20

1.1 แผนงานรับสมัครนักศึกษา

ใหม่และการวัดผล

ประเมินผลทางการศึกษา

หัวหน้างาน

ส่งเสริมวจิัยฯ,

หัวหน้าหลักสูตร

1) โครงการด าเนินการ

ทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา 

V-Net

 1,238,544.45 งานส่งเสริม

วชิาการฯ

แผนงานพัฒนาศักยภาพ

เครือข่ายอุดมศึกษาพ่ีเลีย้ง

 194,800.00

1) โครงการพฒันาศักยภาพ

เครือข่ายอดุมศึกษาพีเ่ล้ียง 

แผนงานที ่1 การพฒันา

หลักสูตรแบบบูรณาการ

ร่วมกบัสถาบันอดุมศึกษา

(8D00)

  120,300.00 คณะ

วศิวกรรมศาสตร์

2) โครงการพฒันาศักยภาพ

เครือข่ายอดุมศึกษาพีเ่ล้ียง 

ของหลักสูตรเทคโนโลยี

สารสนเทศ

   74,500.00 คณะ

วทิยาศาสตร์ฯ

ผู้รับผิดชอบ
งบประมาณ

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ / กลยทุธ ์/ ตัวช้ีวัดกลยทุธ์ หน่วยนับ
ความสอดคลอ้ง

กับ มทร.ลา้นนา
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
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ค่าเป้าหมาย

2563 แผ่นดิน รายได้ ภายนอก

กลยทุธท์ี ่3.3 มีหน่วยงานทีร่ับผิดชอบโครงการบริการวิชาการทีส่ร้างรายได้ และจดัหาแหลง่ทนุใหกั้บ มทร .ลา้นนา พิษณุโลก

แผนงานเครือข่ายการ

บริการวิชาการและบริการ

สงัคม

   65,000.00    321,425.00

1) โครงการจ้างเหมาแบบ

ประเมนิความพงึพอใจ (อบต.)

     12,825.00 ผู้รับผิดชอบ

โครงการ

2) โครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการหลักสูตรระยะส้ัน

     34,000.00 คณะ

วทิยาศาสตร์ฯ

3) โครงการรายได้บริการ

สังคม

       5,850.00 ผู้รับผิดชอบ

โครงการ

4) โครงการให้ค าปรึกษา

และบริการข้อมลู (เงินรับ

ฝาก)

   268,750.00 คลินิคเทคโนโลยี

ผู้รับผิดชอบ
งบประมาณ

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ / กลยทุธ ์/ ตัวช้ีวัดกลยทุธ์ หน่วยนับ
ความสอดคลอ้ง

กับ มทร.ลา้นนา
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
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ค่าเป้าหมาย

2563 แผ่นดิน รายได้ ภายนอก

กลยทุธท์ี ่3.3 มีหน่วยงานทีร่ับผิดชอบโครงการบริการวิชาการทีส่ร้างรายได้ และจดัหาแหลง่ทนุใหกั้บ มทร .ลา้นนา พิษณุโลก

5) โครงการถ่ายทอด

เทคโนโลยีเคร่ืองบรรจุกา๊ซีว

ภาพส าหรับครัวเรือน เพือ่

แกป้ัญหาแรงดันกา๊ซชีวภาพ

 ถุงหมกักา๊ซชีวภาพขนาด 8

 ลูกบาศกเ์มตร (8C00)

   35,000.00 อ.วรกฤช ดอน

ค าเพง็

6) โครงการถ่ายทอดการ

ผลิตแท่งเชื้อเพลิงจาก

ส่วนผสมของถ่าน

กะลามะพร้าวและกอ้นเห็ด

หลังการเกบ็ผลผลิตให้กบั

ชุมชน (8C00)

   30,000.00 อ.สุกญัญา 

ทับทิม

ผู้รับผิดชอบ
งบประมาณ

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ / กลยทุธ ์/ ตัวช้ีวัดกลยทุธ์ หน่วยนับ
ความสอดคลอ้ง

กับ มทร.ลา้นนา
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม



 

102 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก 

 

 

 

 

ประเด็นยทุธศาสตร์ที ่4  ท านุบ ารุง สบืสานศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม

เป้าประสงค์    นักศึกษาและบุคลากรมีความเข้าใจในการท านุบ ารุง สบืสานศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม

ค่าเป้าหมาย

2563 แผ่นดิน รายได้ ภายนอก

นักศึกษาและบุคลากรของ มทร.ล้านนา พษิณุโลก มี

ความเข้าใจในการท านุบ ารุง สืบสานศิลปวฒันธรรม

ไทย ภูมปิัญญาท้องถิ่น อนุรักษ ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม

ร้อยละ ย.3/ก.

3.1/kpi23

80 แผนงานโครงการ

ศิลปวัฒนธรรม

หัวหน้าศูนย์

วฒันธรรม 

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ(คณะ)

กลยทุธท์ี ่4.1 เผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมทอ้งถ่ิน ใหกั้บบุคลากร นักศึกษา ภายในมหาวิทยาลยัฯ

16. จ านวนกจิกรรมด้านศิลปะและวฒันธรรมไทย

ภูมปิัญญาท้องถิ่น หรืออนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อมทีม่กีารประเมนิความส าเร็จของ

กจิกรรมทีเ่ป็นรูปธรรม

จ านวน 3 - แผนงานการสร้างการรับรู้

ในคุณค่า ศิลปวัฒนธรรม 

ภูมิปัญญาลา้นนา และ

ทรัพยากรธรรมชาติ

สิง่แวดลอ้ม

หัวหน้าศูนย์

วฒันธรรม 

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ(คณะ)

- แผนงานศิลปวัฒนธรรม

1) โครงการถ่ายทอดความรู้

และการแสดงทางวฒันธรรม

ในเทศกาลงานประเพณี

      20,000.00 ศูนวฒันธรรม

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ / กลยทุธ ์/ ตัวช้ีวัดกลยทุธ์ หน่วยนับ
ความสอดคลอ้ง

กับ มทร.ลา้นนา
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ



 

103 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าเป้าหมาย

2563 แผ่นดิน รายได้ ภายนอก

กลยทุธท์ี ่4.1 เผยแพร่องค์ความรูด้้านศิลปวัฒนธรรมทอ้งถ่ิน ใหกั้บบุคลากร นักศึกษา ภายในมหาวิทยาลยัฯ

2) โครงการอนุรักษแ์ละใช้

ประโยชน์จากพชืสมนุไพร

ไทยพืน้ถิน่ มทร.ล้านนา 

พษิณุโลก

       7,500.00

3) โครงการตลาดย้อนยุค

สืบสานวฒันธรรม ประจ าปี

 2563

       5,000.00

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ / กลยทุธ ์/ ตัวช้ีวัดกลยทุธ์ หน่วยนับ
ความสอดคลอ้ง

กับ มทร.ลา้นนา
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ



 

104 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก 

 

 

 

ค่าเป้าหมาย

2563 แผ่นดิน รายได้ ภายนอก

กลยทุธท์ี ่4.1 เผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมทอ้งถ่ิน ใหกั้บบุคลากร นักศึกษา ภายในมหาวิทยาลยัฯ

17. จ านวนองค์ความรู้ด้านศิลปวฒันธรรมไทย/

ท้องถิ่นทีไ่ด้รับการเผยแพร่และสร้างประโยชน์ให้กบั

ชุมชน สังคม

องค์

ความรู้

ย.3/ก.

3.2/kpi25

1 แผนงานการสร้างการรับรู้

ในคุณค่า ศิลปวัฒนธรรม 

ภูมิปัญญาลา้นนา และ

ทรัพยากรธรรมชาติ

สิง่แวดลอ้ม

หัวหน้าศูนย์

วฒันธรรม 

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ(คณะ)

1) โครงการสืบทอดองค์

ความรู้ภูมปิัญญาไทย 

ประจ าปี 2563

       5,000.00

2) โครงการถ่ายทอดความรู้

และการแสดงทางวฒันธรรม

ในเทศกาลงานประเพณีสืบ

สานวถิีการท านาข้าว

       5,000.00

3) โครงการอนุรักษแ์ละ

ถ่ายทอดภูมปิัญญาท้องถิ่น 

คณะวศิวกรรมศาสตร์ มทร.

ล้านนา พษิณุโลก

       7,500.00 คณะ

วศิวกรรมศาสตร์

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ / กลยทุธ ์/ ตัวช้ีวัดกลยทุธ์ หน่วยนับ
ความสอดคลอ้ง

กับ มทร.ลา้นนา
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ
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ประเด็นยทุธศาสตร์ที ่5 พัฒนาคุณภาพด้านบริหารจดัการใหส้ร้างประโยชน์กับสถานศึกษาอยา่งมีประสทิธภิาพ

เป้าประสงค์    ผลการประเมินการด าเนินการตามแผนยทุธศาสตร์ทีน่ าสูแ่ผนปฏิบัติการประจ าปี

ค่าเป้าหมาย

2563 แผ่นดิน รายได้ ภายนอก

ร้อยละของผลการประเมนิการด าเนินการตามแผน

ยุทธศาสตร์ทีน่ าไปสู่แผนการปฏิบัติราชการประจ าปี

ร้อยละ ย.4/ก.

4.2/kpi32

80 แผนงานตามนโยบาย

พัฒนามหาวิทยาลยั

หัวหน้างาน

ยุทธศาสตร์

และแผน

กลยทุธท์ี ่5.1 มหาวิทยาลยัฯมีการบริหารงานทีส่อดคลอ้งตามหลกัธรรมาภิบาล

18. ร้อยละผลการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใส

 (ITA) ของผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย ทีม่ต่ีอการบริหาร

จัดการ

ร้อยละ kpi 

เป้าประสงค์

 ย.4

80 - แผนงานพัฒนาการ

บริหารจดัการและการสร้าง

ฐานวัฒนธรรมองค์กร

1) โครงการประชุมทบทวน

และพฒันาการบริหาร

จัดการมุง่สู่การเป็น

มหาวทิยาลัยเกษตรนวตักรรม

 

ไมใ่ช้งบประมาณ




งานยุทธศาสตร์

และแผน

- แผนงานงานประกัน

คุณภาพการศึกษา

1) โครงการด าเนินงาน

ประกนัคุณภาพการศึกษา

ส านักงาน

ประกนัคุณภาพ

การศึกษา

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ / กลยทุธ ์/ ตัวช้ีวัดกลยทุธ์ หน่วยนับ
ความสอดคลอ้ง

กับ มทร.ลา้นนา
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ



 

106 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก 

 

 

 

 

 

ค่าเป้าหมาย

2563 แผ่นดิน รายได้ ภายนอก

กลยทุธท์ี ่5.2 บริหารจดัการทรัพยากรของมหาวิทยาลยั อยา่งมีประสทิธภิาพและประสทิธผิล

19. ร้อยละของบุคลากรทีไ่ด้รับการพฒันาทักษะ 

และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในหน้าทีท่ีรั่บผิดชอบ

ร้อยละ ย.1/ก.

1.3/kpi8,

ย.2/ก.

2.1/kpi18

80 แผนงานพัฒนาการบริหาร

จดัการและการสร้างฐาน

วัฒนธรรมองค์กร

1) โครงการพฒันาศักยภาพ

บุคลากร

2) โครงการจัดการองค์

ความรู้ (KM)

หัวหน้างาน

บริหาร

ทรัพยากรบุคคล

, หัวหน้า

หลักสูตร

20. ร้อยละความพงึพอใจของผู้ใช้งาน (ผู้บริหาร,

บุคลากร,นักศึกษา) ระบบสารสนเทศของ

มหาวทิยาลัยฯ

ร้อยละ ย.4/ก.

4.2/kpi33

80 แผนงานพัฒนาการบริหาร

จดัการและการสร้างฐาน

วัฒนธรรมองค์กร

1) การประเมนิความพงึ

พอใจของผู้ใช้งานระบบ

สารสนเทศของมหาวทิยาลัยฯ

หัวหน้างาน

ส่งเสริมวทิย

บริการฯ

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ / กลยทุธ ์/ ตัวช้ีวัดกลยทุธ์ หน่วยนับ
ความสอดคลอ้ง

กับ มทร.ลา้นนา
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ
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ค่าเป้าหมาย

2563 แผ่นดิน รายได้ ภายนอก

กลยทุธท์ี ่5.2 บริหารจดัการทรัพยากรของมหาวิทยาลยั อยา่งมีประสทิธภิาพและประสทิธผิล

21. ร้อยละความส าเร็จของการบริหารงบประมาณ/

โครงการ/กจิกรรม ให้บรรลุตามเป้าหมาย

(OKR)/นโยบายของมหาวทิยาลัยฯ (มทร.ล้านนา)

ร้อยละ 80 - แผนงานพัฒนาการ

บริหารจดัการและการสร้าง

ฐานวัฒนธรรมองค์กร

1) การควบคุมภายใน และ

การบริหารความเส่ียง

2) การติดตามผลการ

ด าเนินงานโครงการ/กจิกรรม

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/

กจิกรรม , งาน

ยุทธศาสตร์

และแผน

- งบประมาณตามกรอบ

จดัสรร(งบประจ า)

 6,306,110.00 งานยุทธศาสตร์

และแผน

เงินอดุหนุน - ค่าตอบแทน                -   

เงินอดุหนุน - ค่าใช้สอย   3,224,557.00

เงินอดุหนุน - ค่าวสัดุ     970,219.00

เงินอดุหนุน - ค่า

สาธารณูปโภค

  2,111,334.00

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ / กลยทุธ ์/ ตัวช้ีวัดกลยทุธ์ หน่วยนับ
ความสอดคลอ้ง

กับ มทร.ลา้นนา
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ
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ค่าเป้าหมาย

2563 แผ่นดิน รายได้ ภายนอก

กลยทุธท์ี ่5.2 บริหารจดัการทรัพยากรของมหาวิทยาลยั อยา่งมีประสทิธภิาพและประสทิธผิล

- งบลงทนุประจ าปี  5,213,800.00

1) ครุภัณฑ์ชุดเคร่ืองมอื

ปฏิบัติการเพิม่ศักยภาพการ

ผลิตครูช่างอตุสาหกรรม 

ต าบลบ้านกร่าง อ าเภอเมอืง

พษิณุโลก จังหวดัพษิณุโลก

  2,750,000.00 คณะ

วศิวกรรมศาสตร์

2) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ

มลัติมเีดียสาขาวชิา

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ต าบลบ้านกร่าง อ าเภอเมอืง

พษิณุโลก จังหวดัพษิณุโลก

    923,800.00 คณะ

วทิยาศาสตร์ฯ

3) ครุภัณฑ์เคร่ืองวดัค่าการ

ดูดกลืนแสง 

(Spectrophotometer) 

ต าบลบ้านกร่าง อ าเภอเมอืง

พษิณุโลก จังหวดัพษิณุโลก

    730,000.00 คณะ

วทิยาศาสตร์ฯ

4) ครุภัณฑ์รถบรรทุก 

(ดีเซล)  ต าบลบ้านกร่าง 

อ าเภอเมอืงพษิณุโลก 

จังหวดัพษิณุโลก

    810,000.00 กองบริหาร

ทรัพยากร

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ / กลยทุธ ์/ ตัวช้ีวัดกลยทุธ์ หน่วยนับ
ความสอดคลอ้ง

กับ มทร.ลา้นนา
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ
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 1. เพ่ือเป็นแนวทางให้กับผู้บริหาร หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการติดตามและประเมินผลใช้เป็นแนวทาง
ติดตามผลการด าเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย 
 2. เพ่ือให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน และสามารถเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาได้ 
 3. เพ่ือน าผลจากการประเมินมาใช้ในการวิเคราะห์ และพัฒนากรอบการด าเนินงานในปีต่อไป  
 
 

 

  

 การติดตาม หมายถึง กระบวนการวัด หรือตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กรในช่วงปีงบประมาณ
นั้น (ตุลาคม-กันยายน) อาจก าหนดเป็นการติดตามทุกเดือน รายไตรมาส (ทุก 3 เดือน) รอบ 6 เดือน และรอบ 
12 เดือน โดยใช้เครื่องมือตามท่ีองค์กรก าหนด 

 การประเมินผล หมายถึง กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน และน าผลที่
ได้มาใช้ในการประเมินประสิทธิภาพการด าเนินงานของหน่วยงานเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนางาน 

 การปรับแผน หมายถึง กระบวนการที่เกิดขึ้นหลังจากทราบผลการประเมิน เมื่อพบปัญหา อุปสรรค
อันเป็นข้อจ ากัดให้การด าเนินงานไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของแผน/โครงการ/กิจกรรม ซึ่งจะกระท าก่อนสิ้น
ปีงบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัตถุประสงค์ 

กรอบการด าเนินงานติดตามและประเมินผล 
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แผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ได้ตั้งค่าเป้าหมายในการเบิกจ่ายงบประมาณ ดัง
ตารางต่อไปนี้ 

หมวดงบประมาณ 
ค่าเป้าหมายการเบิกจ่าย 

หมายเหตุ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

1. งบบุคลากร 25% 25% 25% 25%  
2. งบด าเนินงาน 36% 57% 80% 100% ค่าเป้าหมายสะสม 
3. งบลงทุน 20% 45% 65% 100% เ บิ ก ต าม ง วด ง าน / ก ร ณี

ครุภัณฑ์ เบิกภายในไตรมาส 
1 ไม่เกิน ไตรมาส 2 

4. งบเงินอุดหนุน 36% 57% 80% 100% -  กรณี ง านวิ จั ย เบิกตาม
สัญญา 
- กรณี ค่าใช้จ่ายบคุลากร
เบิกตามค่าใช้จ่ายจริง 

5. งบรายจ่ายอ่ืน 36% 57% 80% 100%  

 

ระยะเวลาการติดตาม 

การติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก                     
จะด าเนินการใน 4 ส่วน ดังนี้ 

1. การติดตามและประเมินผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (แผ่นดิน-รายได้)  

2. การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ 

3. การติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

4. การรายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
พิษณุโลก 

 ซึ่งผู้ที่ท าหน้าที่ในการติดตามและประเมินผล มีหน้าที่ในการติดตามสถานการณ์ด าเนินงาน (การ
เบิกจ่าย ขั้นตอนในการด าเนินงานโครงการกิจกรรม) ของหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้เป็นไปตามแผน หรือ
เป้าหมายตามที่ได้ตั้งไว้ และประเมินผลการด าเนินงานในหน่วยงานของตนเพ่ือพัฒนาแนวทางการด าเนินงาน
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดย งานติดตามและประเมินผล ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผน มทร.ล้านนา พิษณุโลก 
เป็นผู้ด าเนินการดังกล่าว 
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แผนการติดตามผลการด าเนนิงาน 

 

การติดตาม 
ช่วงเวลาด าเนินการ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. การติดตามและ
ประเมินผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณ 

            

2. การติดตามและ
ประเมินผลการ
ด าเนินโครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี 

            

3. การติดตามและ
ประเมินผลการ
ด าเนินงานตัวชี้วัด
ตามแผนยุทธศาสตร์ 

            

4. การรายงานผล
การด าเนินงาน ต่อ
คณะกรรมการ
บริหาร 
4.1 ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
4.2 ผลการ
ด าเนินงานโครงการ 
4.3 ผลการ
ด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ 
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ภำคผนวก 



หลักธรรมาภิบาล 10 ข้อ 
(Good Governance) 

คือ  การปกครอง  การบริหาร  การจัดการ การควบคุม  ดูแลกิจการต่าง ๆ ให้เป็นไปใน
ครรลองธรรม และการบริหารจัดการที่ด ี

 

1. หลักประสิทธิผล  (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการท่ีบรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามท่ีได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถ
เทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานท่ีมีภารกิจคล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานใน
ระดับชั้นน าของประเทศเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนโดยการปฏิบัติราชการ
จะต้องมีทิศทางยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ท่ีชัดเจนมีกระบวนการปฏิบัติงานและ
ระบบงานท่ีเป็นมาตรฐานรวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
และเป็นระบบ 

2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการก ากับดูแลที่ดีที่มี
การออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการท่ี
เหมาะสมให้องค์การสามารถใช้ทรัพยากรท้ังด้านต้นทุน  แรงงานและระยะเวลาให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

3. หลักการตอบสนอง  (Responsiveness) คือ การให้บริการท่ีสามารถด าเนินการได้ภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด และสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวัง
หรือความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีมีความหลากหลาย
และมีความแตกต่าง 

4. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าท่ี
และผลงานต่อเป้าหมายท่ีก าหนดไว้  โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับท่ีสนองต่อ
ความคาดหวังของสาธารณะ  รวมท้ังการแสดงถึงความส านึกในการรับผิดชอบต่อปัญหา
สาธารณะ 

5. หลักความโปร่งใส  (Transparency) คือ กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมาชี้แจงได้
เมื่อมีข้อสงสัยและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี  
โดยประชาชนสามารถรู้ทุกขั้นตอนในการด าเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ  และ
สามารถตรวจสอบได้ 



6. หลักการมีส่วนร่วม  (Participation) คือ กระบวนการท่ีข้าราชการ  ประชาชนและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้  เรียนรู้ ท าความเข้าใจ  ร่วมแสดงทัศนะ  
ร่วมเสนอปัญหาหรือ  ประเด็นที่ส าคัญที่เกี่ยวข้อง  ร่วมคิดแนวทาง  ร่วมการแก้ไขปัญหา  
ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา 

7. หลักการกระจายอ านาจ  (Decentralization) คือ การถ่ายโอนอ านาจการตัดสินใจ
ทรัพยากร และภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอื่นๆ  (ราชการ
บริหารส่วนท้องถิ่น ) และภาคประชาชนด าเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควรรวมถึงการ
มอบอ านาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการด าเนินการให้แก่บุคลากร  โดย
มุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียการ
ปรับปรุงกระบวนการ และเพิ่มผลิตภาพเพื่อผลการด าเนินงานท่ีดีของส่วนราชการ 

8. หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใช้อ านาจของกฎหมาย  กฎระเบียบข้อบังคับในการ
บริหารราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

9. หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกัน
โดยไม่มีการแบ่งแยกด้าน  ชายหรือหญิง ถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ
สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม  ความเชื่อทาง
ศาสนาการศึกษา การฝึกอบรม และอื่นๆ 

10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ  (Consensus Oriented) คือ การหาข้อตกลงท่ัวไปภายในกลุ่มผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียท่ีเกี่ยวข้อง  ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพื่อหาข้อคิดเห็น
จากกลุ่มบุคคลท่ีได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์  โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบ
โดยตรงซึ่งต้องไม่มีข้อคัดค้านท่ียุติไม่ได้ในประเด็นท่ีส าคัญ  โดยฉันทามติไม่จ าเป็นต้อง
หมายความว่าเป็นความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์ 
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