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บทท่ี 1 
บทน า 

 
1.1 หลักการและเหตุผล 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ได้ด าเนินการตาม
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562 ซึ่งอยู่ใน ระยะท่ี 2  
ของแผน 15 ปี (พ.ศ.2562-2565) โดยแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2563 ได้ด าเนินการตามนโยบาย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรท่ีได้ร่วมกันระดมความคิด 
ก าหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย โครงการ และดัชนีช้ีวัดความส าเร็จเพื่อใช้เป็นแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 

 
1.2 การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม (SWOT Analysis) 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. มีความพร้อมด้านทรัพยากร 

1.1  บุคลากรของสถาบันวิจัยฯ ถูกก าหนดให้มี
หน้าท่ีในการท างานวิจัยเป็นหลัก จึงท าให้มี
โอกาสในการท างานวิจัยมากกว่าอาจารย์
สายการสอน 

1.2  บุคลากรของสถาบันวิจัยฯ  มีคุณวุฒิ ผลงาน
วิชาการ และงบประมาณการวิจัย ท่ีสามารถ
เป็นท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษ ได้ 

1.3  บุคลากรท่ี เป็นนั กวิ จัยในสถาบันวิ จัยฯ  
ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการท างานวิจัย
มาแล้วมากกว่า 15 ปี ได้รับการยอมรับจาก
หน่วยงานภายนอก ชุมชน และท้องถิ่น  

1.4  สถาบันวิจัยฯ มีอาคารสถานท่ี เครื่องมือและ
อุปกรณ์พื้นฐานท่ีพร้อมในการท างานวิจัย 
และบริการวิชาการส าหรับบุคคลภายนอก 

2. มีข้อมูลพื้นฐานและแนวทางการด าเนินการ
ศึกษาวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องท่ี
สามารถน ามาต่อยอดให้บรรลุเป้าหมายในเชิง
พาณิชย์ได้  

 

1. การบูรณาการงานวิจัยภายในหน่วยงานยังไม่เต็ม
ประสิทธิภาพ 

2. ระบบการจัดการฐานข้อมูลไม่สมบูรณ์ 
3. ระบบการจัดการหน่วยงานเพื่อให้เกิดวัฒนธรรม

หน่วยงานท่ีดียังไม่มีประสิทธิภาพ 
4. ขาดการต่อยอดความเข้มแข็งของเทคโนโลยี ท่ี

ผลิตได้ 
5. ขาดการประชาสัมพันธ์ผลงานของหน่วยงาน 
6. โครงสร้ า งขอ งห น่ ว ย งาน ท่ี ไม่ เอื้ อ อ าน วย 

ต่อการปฏิบัติงาน 
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จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
3. จากการด าเนินงานวิจัยท่ีผ่านมา มีผลงานวิชาการ

เด่นในด้าน พันธุกรรมพืช เทคโนโลยีการผลิตพืช 
ผลิตภัณฑ์การผลิตพืชปลอดภัย และผลิตภัณฑ์
อ าห าร  ท่ี ท า ให้ เกิ ด ก าร ส ร้ า ง เท ค โน โล ยี 
ประสบการณ์  และความช านาญในการผลิต
วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพท่ีสามารถ
น าไปสร้างรายได้ 

4. มีเครือข่ายงานวิจัยท้ังในและต่างประเทศ  
 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1. ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ

ท่ี 12  เน้นให้สร้างนวัตกรรมการผลิตท่ีเป็นมิตร
ต่อส่ิงแวดล้อม ด้วยการ สร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้า
เกษตรมีความปลอดภัย ไม่ ส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพชีวิตของประชาชนและส่ิงแวดล้อมของ
ประเทศจึงเป็นโอกาสท่ีสอดคล้องกับวิสัยทัศน์
ของสถาบันวิจัยฯ   

2. นโยบายรัฐบาลส่งเสริมสนับสนุนเกษตรอินทรีย์ 
ลดใช้สารเคมี  การเพิ่ มมู ลค่าผลผลิต โดยน า
นวัตกรรม งานวิจัย เทคโนโลยีเข้ามาช่วย พัฒนา 
จึงเป็นโอกาสดีท่ีสถาบันวิ จัยฯจะน าเอาองค์
ความรู้และประสบการณ์ท่ีมีอยู่ไปผลิตก าลังคน ท่ี
สอดคล้องกับความต้องการของภาคการผลิตและ
บริการ 

3. ปัจจุบันก าลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ผู้บริโภคใน
ปัจจุบันให้การยอมรับอาหารปลอดภัยและใส่ใจ
ดูแลสุขภาพมากขึ้น จึงท าให้ตลาดท้ังภายในและ
ต่างประเทศมีความต้องการอาหารปลอดภัยและ
อาหารสุขภาพเพิ่มมากขึ้นเป็นล าดับ โอกาสของ
การขยายตัวของสินค้าเกษตรปลอดภัยเพิ่มมาก
ขึ้น  จึงเป็นโอกาสให้สถาบันวิ จัยมีบทบาท ท่ี
สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร และ

1. โครงสร้างของสถาบันวิ จัยฯ ในมหาวิทยาลัย 
ไม่ชัดเจน  

2. บุคคลากรก าลังจะเกษียณอายุราชการเป็นจ านวน
มาก และไม่มีอัตราทดแทน 
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โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
ผู้ผลิตสินค้าเกษตรในเชิงพาณิชย์ได้ใช้ประโยชน์
จากการศึกษาวิจัยอย่างต่อเนื่อง 

4. สถาบันวิจัยฯ มีนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ชีวภาพ 
ท่ีสามารถส่งเสริมให้เกิด นวัตกรรม GREEN และ.
สร้างเครือข่ายการพัฒนา GREEN ลงสู่ชุมชน
เพื่อให้เกิด GREEN Community 

5. ด้วยกฎหมายการออกนอกระบบของมหาวิทยาลัย 
ก าหนดให้มหาวิทยาลัยของรัฐเปล่ียนการบริหาร
จัดการให้อยู่ในรูปแบบมหาวิทยาลัยในก ากับของ
รัฐ จึงเป็นโอกาสให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา มีหน่วยงานน าร่องด้านการวิจัยและ
บริการวิชาการเฉพาะทางท่ีมีการบริหารจัดการ
รายได้ภายในหน่วยงานให้มีความพร้อมท่ีจะเป็น
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ในอนาคต 
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บทท่ี 2 
แผนยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร  

 
วิสัยทัศน์ 

เป็นองค์กรท่ีมีความเป็นเลิศทางการวิจัย นวัตกรรมและพัฒนาบุคลากรด้านการเกษตร ท่ีเป็นมิตร
กับส่ิงแวดล้อม 

 
พันธกิจ 

1) วิจัย พัฒนาองค์ความรู้ และสร้างนวัตกรรม เทคโนโลยีระบบการผลิตพืชปลอดภัย พันธุ์พืช และ
ผลิตภัณฑ์อาหารโดยบูรณาการศาสตร์ต่างๆ  

2) สนับสนุนการผลิตบัณฑิต พัฒนาบุคลากรด้านการเกษตร 
3) บริการวิชาการ ตรวจสอบ ทดสอบ และประเมินมาตรฐานระบบการผลิต ผลผลิต และผลิตภัณฑ์

เกษตรปลอดภัย ท่ีตอบสนอง ความต้องการและช่วยแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรด้วยนวัตกรรม
ให้กับท้องถิ่น ชุมชน และสังคม 

4) สนองงานในโครงการหลวงและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ  
5) ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 
ค่านิยมองค์กร 

A = Activeness  กระตือรือร้น 
T = Teamwork  ร่วมมือท างาน 
R = Responsibility ความรับผิดชอบ 
I  = Independent คิดนอกกรอบ 
 

เป้าหมาย 
เป็นหน่วยงานหลักของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในการวิจัยด้านการเกษตร 

อุตสาหกรรมการเกษตร และในสาขาท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาคนอย่างมีคุณภาพ ท่ีเพิ่มขีดความสามารถเชิง 
การแข่งขันในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม  และส่ิงแวดล้อมด้วยการบริหารจัดการท่ีดี 

 
 
 
 
 
 



6 

ความเชื่อมโยงจากยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทศาสตร์
กระทรวงการอุมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อววน.)  และยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา สู่ ยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 
 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ที่มีความเก่ียวข้องกับ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 

การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติจะมุ่งเน้น การสร้างสมดุลระหว่างการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม โดยประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม และยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  

 

มีเป้าหมายการพัฒนาท่ีมุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ 3 ประการ ได้แก่ 
1. “ต่อยอดอดีต” สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มีผลงานวิจัยมาต่อเนื่องยาวนานเป็น

เอกลักษณ์ของสถาบันท้ังในด้านพันธุ์พืช สารธรรมชาติทดแทนสารเคมีทางด้านการเกษตรและนวัตกรรม
อาหาร จึงจะท าการประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจโลก
สมัยใหม ่

2. “ปรับปัจจุบัน” ด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เอื้ออ านวยต่อการพัฒนาในอนาคต 
3. “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ 

รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ท่ีรองรับอนาคต
บนพื้นฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมท้ังการส่งเสริม และสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยท่ี
สามารถสร้างรายได้ น าร่องการออกนอกระบบ  
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ --> การเกษตรสร้างมูลค่า 

1. เกษตรอัตลักษณ์พื้นถ่ิน ส่งเสริมการน าอัตลักษณ์พื้นถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการผลิต
สินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรท่ีมีมูลค่าเพิ่มเป็นสินค้าเกษตรชนิดใหม่ให้รองรับความต้องการของตลาด
ยุคใหม่ ส่งเสริมการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาและเทคโนโลยีการพัฒนากระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์ พัฒนา
คุณภาพให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน รวมถึงส่งเสริมการขึ้นทะเบียนรับรองส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ ตลอดจน
ส่งเสริมแบรนด์และสร้างเรื่องราวของสินค้าให้เป็นท่ีรู้จักและยอมรับ โดยสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรจะน า
มะเกี๋ยงมาเป็นเกษตรอัตลักษณ์พื้นถ่ิน 
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 แนวทางการพัฒนา 
1) ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์มะเกี๋ยง ด้วยการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญานวัตกรรมและเทคโนโลยี

การพัฒนากระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้มีสินค้าออกสู่ตลาดสม่ าเสมอ ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานท่ีตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคท่ีหลากหลาย 

2) ส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับความสามารถของเกษตรกรและชุมชนในการพัฒนาสินค้า
มะเกี๋ยง เพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร และผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

3) สร้างอัตลักษณ์หรือน าเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับแหล่งก าเนิดให้กับสินค้า รวมท้ังการสร้างความ
แตกต่างและโดดเด่นของสินค้า และสร้างตราสินค้าของมะเกี๋ยง ตลอดจนใช้ประโยชน์จากมะเกี๋ยงในการ
เช่ือมโยงไปสู่ภาคการผลิตอื่น เช่น การท่องเท่ียวและบริการ  

2. เกษตรปลอดภัย สร้างความตระหนักแก่ผู้ผลิตและผู้บริโภคในเรื่องความส าคัญของมาตรฐาน
ระบบการจัดการปลอดภัยของอาหาร จูงใจและวางกรอบให้ท าการผลิตสินค้าท่ีสอดคล้องกับมาตรฐาน รวมถึง
ให้ความรู้แก่เกษตรกร เพื่อมุ่งสู่การเลิกใช้สารเคมี รวมท้ังส่งเสริมและพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ท้ังด้านการผลิต
ระบบการตรวจรับรองคุณภาพและมาตรฐาน ระบบตรวจสอบย้อนกลับ   
 แนวทางการพัฒนา 

1) ผลิตสารธรรมชาติเพื่อมีสารทดแทนสารเคมีทางการเกษตร 
2) สร้างระบบการตรวจรับรองคุณภาพ รวมถึงการพัฒนาคุณค่าทางโภชนาการของสินค้าเกษตร

และอาหาร ตลอดจนพัฒนาระบบการตรวจสอบย้อนกลับให้เป็นที่ยอมรับกับความต้องการของตลาด  
3) ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกร ชุมชน ท้องถิ่น รวมถึงผู้ประกอบการ ให้สามารถผลิตสินค้า

เกษตรและอาหารท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน ท้ังมาตรฐานท่ีเป็นขั้นพื้นฐานตามหลักการปฏิบัติท่ีดีทางการเกษตร 
และพัฒนาต่อยอดไปจนถึงมาตรฐานขั้นสูง เช่น มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น ตลอดจนส่งเสริมการวิจัย
พัฒนาสินค้า พร้อมท้ังดูแลการผลิตอาหารภายใต้มาตรฐานความปลอดภัย และการคุ้มครองผู้บริโภคและ
การค้าระดับสากล 

4) สร้างความตระหนักรู้ของผู้ผลิตและผู้บริโภคถึงความส าคัญของความปลอดภัยเพื่อสุขภาวะ
และโภชนาการท่ีเหมาะสม และการส่งเสริมด้านการขยายตลาดการบริโภคสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 

5) สนับสนุนการท าเกษตรปลอดภัยวิถีชาวบ้าน เพื่อต่อยอดสู่เกษตรปลอดภัยเชิงพาณิชย์  
3. เกษตรชีวภาพ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศในการสร้าง

มูลค่าเพิ่ม น าไปสู่การผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงจากฐานเกษตรกรรมและฐานทรัพยากรชีวภาพ
ด้วยการส่งเสริมการท าเกษตรกรรมแบบยั่งยืน ตลอดจนการส่งเสริมการปลูกสมุนไพรและพัฒนาต่อยอดสู่
อุตสาหกรรม และการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และชุมชน 
 แนวทางการพัฒนา 

1) สนับสนุนการใช้ประโยชน์จากพันธุ์พืช และเช้ือจุลินทรีย์ เพื่อน าไปสู่การผลิตและขยายผลเพื่อ
สร้างมูลค่าเพิ่ม 
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2) ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต การแปรรูป และการพัฒนาสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์จากฐาน
เกษตรกรรม และฐานทรัพยากรชีวภาพ มีการยกระดับให้เกษตรกรเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจการเกษตร
ขนาดกลางและเล็กบนฐานทรัพยากรชีวภาพ ตลอดจนมีการใช้ฐานจากการท าเกษตรกรรมยั่งยืนซึ่งเป็นระบบ
การผลิตท่ีค านึกถึงระบบนิเวศ สภาพแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อใช้ประโยชน์และต่อยอด
ไปสู่สินค้าเกษตรชีวภาพ ตลอดจนสนับสนุนให้มีการน าวัตถุดิบเหลือท้ิงทางการเกษตรมาใช้ในอุตสาหกรรม
และพลังงานท่ีเกี่ยวเนื่องกับชีวภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3) ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรให้เป็นพืชเศรษฐกิจตามความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมในแต่
ละพื้นท่ี มุ่งแปรรูปเพื่อป้อนในตลาดอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สินค้าประเภทโภชนาเภสัชผลิตภัณฑ์
ประเภทเวชส าอาง และผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องส าอาง รวมถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่ม 

4) ส่งเสริมการท าการตลาดผ่านการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากเกษตรชีวภาพ 
ตลอดจนประโยชน์และสรรพคุณของสมุนไพรไทย โดยใช้โอกาสจากความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบันท่ีหัน
มาใส่ใจสุขภาพ และการรักษาส่ิงแวดล้อมท้ังตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ 

4. เกษตรแปรรูป โดยปรับใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีทันสมัย รวมถึงนวัตกรรมจากภูมิปัญญามา
พัฒนาต่อยอดสินค้าเกษตรขั้นต้นให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ีมีมูลค่าสูง ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรขั้นสูงท่ีมี
คุณค่าเฉพาะด้วยการต่อยอดผลงานจากสถาบันวิจัยสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ สร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์อัจฉริยะท่ี
ช่วยเพิ่มมูลค่าทางการตลาด และส่งเสริมการสร้างแบรนด์ ขยายช่องทางการตลาดด้วยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมทั้งให้ความส าคัญในการสร้างเครื่องหมายการค้า  
 แนวทางการพัฒนา 

1) ส่งเสริมการพัฒนาและใช้วัตถุดิบและผลิตผลทางการเกษตรท่ีเช่ือมโยงไปสู่กระบวนการแปรรูป
ในอุตสาหกรรมต่อเนื่องท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ีมีมูลค่าสูงโดยการน า
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทานให้แก่เกษตรกรและสถาบัน
เกษตรกรเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร 

2) ส่งเสริมการแปรรูปโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงองค์ความรู้และภูมิปัญญาท่ี
ทันสมัย มีประสิทธิภาพในการแปรรูป สร้างความแตกต่าง และเพิ่มมูลค่าในผลิตภัณฑ์และสินค้าเกษตร 
รวมท้ังการผลักดันเทคโนโลยีและนวัตกรรมการแปรรูปสินค้าเกษตรขั้นสูงท่ีมีคุณค่าเฉพาะ และผลิตภัณฑ์
คุณภาพสูงท่ีสอดคล้องกับความต้องการของตลาดไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ 

3) สนับสนุนการน าเทคโนโลยี นวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในกระบวนการผลิตหลังการเก็บเกี่ยวและ
การแปรรูป อาทิ บรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ ควบคุมคุณภาพและความปลอดภัย ติดตามผลิตภัณฑ์ระหว่างขนส่งและ
ยืดอายุของอาหารและสินค้าเกษตรในบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้า 

4) ส่งเสริมการสร้างตราสินค้า และขยายช่องทางการตลาดด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรวมทั้ง
ให้ความส าคัญกับการสร้างเครื่องหมายทางการค้าและการปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 
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5. เกษตรอัจฉริยะ น าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเป็นฟาร์มอัจฉริยะเพื่อ
เพิ่มผลผลิตการเกษตรในเชิงมูลค่าและปริมาณต่อพื้นท่ีสูงสุด ด้วยการใช้ระบบบริหารจัดการอย่างชาญฉลาด 
รวมทั้งส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร ตลอดจนส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์
ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
 แนวทางการพัฒนา 

1) ส่งเสริมการพัฒนาพันธุ์พืช ปัจจัยการผลิต เครื่องจักรกลและอุปกรณ์การเกษตร รวมท้ัง
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรแห่งอนาคต อาทิ เกษตรแม่นย า เกษตรในร่ม และเกษตรแนวต้ัง เพื่อ
น ามาใช้ในกระบวนการผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตรท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ ตลอดจน
เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม รองรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และทดแทนแรงงานภาค
เกษตรท่ีลดลงและเข้าสู่สังคมสูงอายุ 

2) พัฒนาศักยภาพเกษตรกรในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง
การเกษตร การจัดการภาคเกษตรท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม รวมถึงองค์ความรู้ด้านการผลิตและการตลาดต่างๆ 
ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เทคโนโลยีดิจิทัล ฐานข้อมูลสารสนเทศทาง
การเกษตรต่างๆ เพื่อการวางแผนการเกษตร และพัฒนาเกษตรกรให้ เป็นเกษตรกรอัจฉริยะท่ีมีขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 

3) สนับสนุนและส่งเสริมการท าระบบฟาร์มอัจฉริยะ โดยการถ่ายทอดและสนับสนุนให้เข้าถึงองค์
ความรู้และเทคโนโลยีแก่เกษตรกรในราคาท่ีสามารถเข้าถึงได้  ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการใช้
ประโยชน์จากข้อมูลในการวางแผนการปรับเปล่ียนกระบวนการผลิตสินค้าท่ีสอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาด เพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิต เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรในเชิงมูลค่าและปริมาณต่อพื้นท่ีสูงสุด และ
ทดแทนการผลิตต้ังเดิม 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  

มีเป้าหมายการพัฒนาท่ีส าคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
โดยคนไทยมีความพร้อมท้ังกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการท่ีดีรอบด้านและมีสุขภาวะท่ีดีในทุกช่วงวัย มีจิต
สาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมือง
ดีของชาติ มีหลักคิดท่ีถูกต้อง มีทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 มีทักษะส่ือสารภาษาอังกฤษและภาษาท่ี 3 
และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทย
ท่ีมีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอื่นๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของ
ตนเอง 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 

1. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 

 กาปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมผ่านการจัดการเรียนการสอน 

 การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรียนการสอน  

 การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 

 การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

มีเป้าหมายการพัฒนาท่ีส าคัญเพื่อน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนา ท่ียั่งยืนในทุกมิติ ท้ังมิติด้าน
สังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันท้ังภายในและ
ภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ ใช้พื้นท่ีเป็นตัวต้ังในการก าหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายท่ี
เกี่ยวข้องได้เข้ามา มีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ โดยเป็นการด าเนินการบนพื้นฐาน
การเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความส าคัญกับการสร้าง
สมดุลท้ัง 3 ด้าน อันจะน าไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 

1. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 

 เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจฐานชีวภาพให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน 

 อนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ  

 รักษาและเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

 ส่งเสริมการบริโภคและผลิตท่ียั่งยืน 
2. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 

 ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

 มีการปรับตัวเพื่อลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบท่ีเกี่ยวข้องกับ
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

3. พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมืองที่เติบโต
อย่างต่อเนื่อง 

 พัฒนาพื้นท่ีเมือง ชนบท เกษตรกรรม และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ท่ีมีการบริหารจัดการตาม
แผนผังภูมินิเวศอย่างยั่งยืน 

 จัดการมลพิษท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรท้ังระบบให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากลและค่ามาตรฐานสากล 

 สงวนรักษา อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทางสถาปัตยกรรมและ
ศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพื้นถิ่นบนฐานธรรมชาติ และฐานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน 
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 พัฒนาเครือข่ายองค์กรพัฒนาเมืองและชุมชน รวมทั้งกลุ่มอาสาสมัครด้วยกลไกการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 

4. พัฒนาความม่ันคงทางน้ า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 พัฒนาการจัดการน้ าเชิงลุ่มน้ าท้ังระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน้ าของประเทศ 

 เพิ่มผลิตภาพของน้ าท้ังระบบในการใช้น้ าอย่างประหยัด รู้คุณค่า และสร้างมูลค่าเพิ่มจากการ
ใช้น้ า ให้ทัดเทียมกับระดับสากล 

 พัฒนาความมั่นคงพลังงานของประเทศ และส่งเสริมการใช้พลังงานท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยลดความเข้มข้นของการใช้พลังงาน 

 พัฒนาความมั่นคงด้านการเกษตรและอาหารของประเทศและชุมชนในมิติปริมาณ คุณภาพ 
ราคา และการเข้าถึงอาหาร 

5. ยกระดับกระบวนทัศน์ เพื่อก าหนดอนาคตประเทศ 

 ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ด้านส่ิงแวดล้อมและคุณภาพชีวิตท่ีดีของ 
เกษตรกร 

 จัดโครงสร้างเชิงสถาบันเพื่อจัดการประเด็นร่วม ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมท่ีส าคัญ 

 
 
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) สู่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560-2564) ที่มีความเก่ียวข้องกับ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564 ได้น้อมน าหลัก “ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญาน าทางในการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 9-11  โดยการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ครั้งนี้ ส านัก
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สคช.) ได้จัดท าบนพื้นฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(พ.ศ.2560-2579) ซึ่งเป็นแผนหลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable 
Development Goals : SDGs) รวมท้ังการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 ตลอดจน
ประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้นได้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน 
เพื่อร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมท้ังร่วมจัดท ารายละเอียดยุทธศาสตร์ของ  
แผนฯ เพื่อมุ่งสู่ “ความมั่งคง มั่งค่ัง และยั่งยืน” 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไว้
ท้ังหมด 10 ยุทธศาสตร์ โดยมียุทธศาสตร์ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และอีก 4 ยุทธศาสตร์ท่ีเป็นปัจจัย
สนับสนุน ดังนี้ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ์

การเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรไทยท่ีจะเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์เมื่อส้ินสุดแผนพัฒนาฯ 
ฉบับท่ี 12 โดยท่ีสัดส่วนผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 19.8 ของจ านวนประชากรท้ังหมด ในขณะท่ีจ านวน 
ประชากรวัยแรงงานได้เริ่มลดลงมาต้ังแต่ปี 2558 เป็นต้นมา ส่งผลให้เกิดการขาดแคลนแรงงานในภาวะท่ีผลิต
ภาพแรงงานไทยก็ยังต่ า เนื่องจากปัญหาคุณภาพแรงงาน ความล่าช้าในการพัฒนาเทคโนโลยี และปัญหา  
การบริหารจัดการจึงเป็นข้อจ ากัดในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและศักยภาพการเจริญเติบโตทาง 
เศรษฐกิจของประเทศ รวมท้ังการสร้างรายได้และการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วย ท้ังนี้  
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เมื่อพิจารณา คุณภาพคนพบว่ายังมีปัญหาในแต่ละช่วงวัยและส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงกันตลอดช่วงชีวิต ต้ังแต่
พัฒนาการ ไม่สมวัยในเด็กปฐมวัย ผลลัพธ์ทางการศึกษาของเด็กวัยเรียนค่อนข้างต่ า การพัฒนาความรู้และ
ทักษะของ แรงงานไม่ตรงกับตลาดงาน ขณะท่ีผู้สูงอายุมีปัญหาสุขภาพและมีแนวโน้มอยู่คนเดียวสูงขึ้น 
ครอบครัว มีรูปแบบท่ีหลากหลายและเปราะบางสูงส่งผลต่อการบ่มเพาะให้เด็กเติบโตอย่างมีคุณภาพ ประกอบ
กับ การเล่ือนไหลของวัฒนธรรมต่างชาติท่ีเข้ามาในประเทศไทยผ่านสังคมยุคดิจิทัล ในขณะท่ีคนไทยจ านวน 
ไม่น้อยยังไม่สามารถคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม ส่งผลต่อวิกฤตค่านิยม ทัศนคติ และ  
พฤติกรรมในการด าเนินชีวิต การพัฒนาในระยะต่อไปจึงต้องให้ความส าคัญกับการวางรากฐานการพัฒนาคน 
ให้มีความสมบูรณ์ เริ่มต้ังแต่กลุ่มเด็กปฐมวัยท่ีต้องพัฒนาให้มีสุขภาพกายและใจท่ีดี มีทักษะทางสมอง ทักษะ 
การเรียนรู้ และทักษะชีวิต เพื่อให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ ควบคู่กับการพัฒนาคนไทยในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี มี
สุขภาวะท่ีดีมีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตส านึกท่ีดีต่อสังคมส่วนรวม มีทักษะความรู้และ 
ความสามารถปรับตัวเท่าทันกับการเปล่ียนแปลงรอบตัวท่ีรวดเร็ว บนพื้นฐานของการมีสถาบันทางสังคม  ท่ี
เข้มแข็งท้ังสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันชุมชน และภาคเอกชนท่ีร่วมกัน พัฒนา
ทุนมนุษย์ให้มีคุณภาพสูง อีกท้ังยังเป็นทุนทางสังคมส าคัญในการขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศ 

แนวทางการพัฒนา 
- ปรับเปล่ียนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรม  

ท่ีพึงประสงค์ ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัย พัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทางสังคมท่ีเหมาะสม 
- พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า 

 ส่งเสริมแรงงานให้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพท่ีเป็นไปตามความต้องการ
ของตลาดงาน 

 พัฒนาศักยภาพของกลุ่มผู้สูงอายุวัยต้นให้สามารถเข้าสู่ตลาดงานเพิ่มขึ้น 
- ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
- ลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ 
- ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 เศรษฐกิจโลกยังอยู่ในช่วงของการฟื้นตัวจากปัญหาวิกฤตต่างๆ  
การแข่งขันในตลาดโลกจะรุนแรงขึ้นโดยท่ีประเทศต่างๆ มุ่งเน้นการน านวัตกรรมมาเพิ่มขีดความสามารถ  
ในการแข่งขัน ในขณะท่ีเศรษฐกิจไทยขยายตัวต่ ากว่าศักยภาพมาต่อเนื่องหลายปีท้ังจากผลกระทบของ 
เศรษฐกิจโลกซบเซาและข้อจ ากัดภายในประเทศเองท่ีเป็นอุปสรรคต่อการเพิ่มผลิตภาพและขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันรวมท้ังฐานเศรษฐกิจภายในประเทศขยายตัวช้า 5 ปีต่อจากนี้ไปจึงเป็นช่วงเวลาของการฟื้นฟู 
เศรษฐกิจไทยให้กลับมาขยายตัวได้สูงขึ้นโดยการเร่งการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ตาม 
แผนท่ีวางไว้และสร้างบรรยากาศการลงทุนท่ีจูงใจให้ภาคเอกชนขยายการลงทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขา  
เป้าหมายส าคัญ และขณะเดียวกัน 5 ปีต่อจากนี้เป็นช่วงของการปฏิรูปเศรษฐกิจในหลายด้านเพื่อวางพื้นฐาน 
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ให้สามารถพัฒนาต่อยอดให้ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงได้ภายในปี 2570 ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี โดยการใช้นวัตกรรม คุณภาพคน และการปรับปรุงด้านกฎระเบียบและการบริหารจัดการท่ีดีเป็นปัจจัย น า
ในการสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่าง  
ยั่งยืนให้ความส าคัญกับการบริหารเศรษฐกิจมหภาคให้มีเสถียรภาพ เพิ่มประสิทธิภาพภาคการเงิน และดูแล 
วินัยทางการเงินการคลัง ควบคู่กับการด าเนินยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจรายสาขา ท้ังภาค
เกษตร อุตสาหกรรม และบริการท่ีเป็นฐานรายได้เดิมและขยายสาขาการผลิตและบริการใหม่ๆ ส าหรับ 
อนาคต  

การขับเคล่ือนให้เศรษฐกิจเจริญเติบโตในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 จะเน้นการพัฒนาและ 
ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นก้าวหน้าท่ีเข้มข้นมากขึ้น การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล การพัฒนา  
และยกระดับคุณภาพของก าลังคน และความคิดสร้างสรรค์ในการขยายฐานเศรษฐกิจและฐานรายได้ใหม่ควบคู่ 
กับการเพิ่มผลิตภาพของฐานการผลิตและบริการเดิมรวมท้ังการต่อยอดการผลิตและบริการเดิมโดยใช้ดิจิทัล 
และเทคโนโลยีอัจฉริยะ นอกจากนั้น จะให้ความส าคัญกับการใช้ศักยภาพของทรัพยากรชีวภาพ การส่งเสริม 
การเช่ือมโยงตลอดห่วงโซ่มูลค่าอย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจใหม่และการพัฒนาตามแนว 
ระเบียงเศรษฐกิจ การผสมผสานภาคบริการเข้ากับการค้าและการเตรียมความพร้อมของภาคบริการ  ให้
สามารถรองรับการแข่งขันท่ีเสรีขึ้น การเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันให้กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด  
ย่อม รวมท้ังการสร้างสังคมผู้ประกอบการท่ีผลิตได้ขายเป็น โดยพิจารณาการเปล่ียนแปลงความต้องการของ 
ผู้บริโภคอย่างรวดเร็วและมาตรฐานสากลของสินค้าและบริการท่ีสูงขึ้นรวมถึงมาตรฐานด้านส่ิงแวดล้อม  
รวมท้ังพัฒนาระบบและกลไก ตลอดจนการพัฒนาเชิงพื้นท่ีเพื่อกระจายโอกาสเศรษฐกิจให้คนในชุมชนและ  
ท้องถิ่นและแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมเพื่อลดความเหล่ือมล้ าทางเศรษฐกิจ 

แนวทางการพัฒนา 
1) การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ  มุ่งเน้น

การสร้างความเช่ือมโยงของห่วงโซ่มูลค่าระหว่างภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการค้าการลงทุน   
เพื่อยกระดับศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ สร้างรายได้และกระจายรายได้สู่คนในชุมชนอย่างท่ัวถึง   
อันจะน ามาซึ่งความเข้มแข็งของท้ังเศรษฐกิจในภาพรวมและเศรษฐกิจฐานรากตามหลักการพัฒนาท่ียั่งยืน   
โดยมีแนวทางการพัฒนา 

 การพัฒนาภาคการเกษตร 
o เสริมสร้างฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
o สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ

นวัตกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรแบบมีส่วนร่วม 
o ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเข้าสู่ระบบมาตรฐานและสอดคล้องกับ

ความต้องการของตลาดและการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาวะ 
o เสริมสร้างขีดความสามารถการผลิตในห่วงโซ่อุตสาหกรรมเกษตร 
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o ส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการท าการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

o พัฒนาปัจจัยสนับสนุนในการบริหารจัดการภาคเกษตรและสนับสนุนเกษตรกร 
รุ่นใหม่ 

 การพัฒนาภาคบริการและการท่องเท่ียว 
o เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการท่ีมีศักยภาพท้ัง

ฐานบริการเดิมและฐานบริการใหม่เพื่อส่งเสริมให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตได้
อย่างเข้มแข็ง 

o พัฒนาอุตสาหกรรมท่องเท่ียวเชิงบูรณาการ 
o พัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาอย่างครบวงจร 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอยา่งยั่งยืน 

ปัจจุบันสภาพทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมก าลังเป็นปัญหาและเป็นจุดอ่อนของการรักษา 
ฐานการผลิตและให้บริการ รวมท้ังการด ารงชีพท่ียั่งยืน ฐานทรัพยากรธรรมชาติถูกน าไปใช้ในการพัฒนา 
จ านวนมากก่อให้เกิดความเส่ือมโทรมอย่างต่อเนื่อง พื้นท่ีป่าไม้ลดลง ทรัพยากรดินเส่ือมโทรม ความ
หลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม ทรัพยากรน้ ายังมีส่วนท่ีไม่สามารถจัดสรรได้ตามความต้องการ และ มีความ
เส่ียงในการขาดแคลนในอนาคต เกิดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น  จาก
การเข้าถึงและการจัดสรรการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่เป็นธรรม รวมท้ังปัญหาส่ิงแวดล้อม เพิ่ม
สูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและ  ต้นทุน
ทางเศรษฐกิจ ในขณะท่ีการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติมีความผันผวนและ รุนแรง
มากขึ้นโดยเฉพาะอุทกภัยและภัยแล้ง ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจและห่วงโซ่การผลิต ภายในประเทศ 
และข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งทวีความเข้มข้น  ท าให้ประเทศไทย
ต้องเตรียมพร้อมรับภาระในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้กระแสการแข่งขัน  ทางการค้า ขณะท่ี
วาระการพัฒนาท่ียั่งยืนของโลกหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ ซึ่งเป็นการก าหนดทิศทางการพัฒนา ท่ียั่งยืนของโลกในอีก 
๑๕ ปี ข้างหน้า (ค.ศ. ๒๐๑๖-๒๐๓๐) จะส่งผลกระทบต่อแนวทางการพัฒนาประเทศ ในอนาคต ดังนั้น 
ประเด็นท้าทายท่ีต้องเร่งด าเนินการในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ได้แก่ การสร้างความมั่นคง ของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและยกระดับคุณภาพส่ิงแวดล้อม เพื่อสนับสนุนการเติบโตท่ีเป็นมิตรกับ ส่ิงแวดล้อมและ
คุณภาพชีวิตของประชาชน เร่งแก้ไขปัญหาวิกฤติส่ิงแวดล้อมเพื่อลดมลพิษท่ีเกิดจากการผลิต และการบริโภค 
พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีโปร่งใสเป็นธรรม ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับ ส่ิงแวดล้อมเป็นวง
กว้างมากขึ้น ต้องเร่งเตรียมความพร้อมในลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและ  เพิ่มขีดความสามารถในการ
ปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งบริหารจัดการเพื่อลดความเส่ียง ด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
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แนวทางการพัฒนา 
1) ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

 ส่งเสริมการผลิตและการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

 สนับสนุนการผลิตภาคการการเกษตรไปสู่เกษตรกรรมท่ียั่งยืน 

 ส่งเสริมการท่องเท่ียวที่ยั่งยืน โดยค านึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ 

 สร้างแรงจูงใจเพื่อให้เกิดการปรับเปล่ียนไปสู่การบริโภคท่ียั่งยืน 
2) สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 จัดท าและปรับปรุงกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศให้สามารถ
รองรับพันธกรณีระหว่างประเทศด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 พัฒนามาตรการและกลไกเพื่อสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจกในทุกภาคส่วน 

 ส่งเสริมภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการจัดเก็บและ
รายงานข้อมูลเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

 เพิ่มขีดความสามารถในการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
เพื่อสนับสนุนการปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 สร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และการมีส่วนร่วมของประชาชน และภาคส่วน
ต่างๆ ในการรับมือกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

3) พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

 ปรับปรุงกลไกและกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพทุก
ขั้นตอน 

 ผลักดันการน าแนวทางการประเมิน ส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์  (Strategi 
Environmental Assessment : SEA) ให้มีผลบังคับใช้ตามกฎหมายเพื่อน าไปสู่การ
ปฏิบัติ 

 สร้างจิตส านึกความตระหนักและปรับปรุงกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 ทบทวนแก้ไขกฎหมาย 

 ส่งเสริมบทบาทภาคเอกชนและชุมชนเพื่อสร้างพลังร่วม 

 การพัฒนาความร่วมมือด้านส่ิงแวดล้อมระหว่างประเทศ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย 
 ระบบการบริหารจัดการในภาครัฐท่ีขาดประสิทธิภาพเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศท่ีส าคัญ
ประการหนึ่งมาอย่างต่อเนื่อง ท้ังในเรื่องการขับเคล่ือนการบริหารจัดการภาครัฐให้บรรลุเป้าประสงค์ท่ีวางไว้
การให้บริการประชาชนยังไม่ได้มาตรฐานสากล การบังคับใช้กฎหมายท่ีขาดประสิทธิภาพ การบริหารจัดการ
และการให้บริการของท้องถิ่นที่ยังขาดประสิทธิภาพและความโปร่งใส กระบวนการท่ีเปิดให้ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจการใช้งบประมาณยังไม่เพียงพอ ระบบและกระบวนการยุติธรรมไม่สามารถอ านวยความ
ยุติธรรมได้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม รวมท้ังการขาดธรรมาภิบาลในสังคมไทยท าให้การทุจริตประพฤติมิ
ชอบยังเป็นปัญหาส าคัญของประเทศ ในช่วง 5 ปี ต่อจากนี้ไปจึงเป็นช่วงเวลาส าคัญท่ีต้องเร่งปฏิรูปการบริหาร
จัดการภาครัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจัง เพื่อให้เป็นปัจจัยสนับสนุนส าคัญท่ีจะช่วยส่งเสริมการพัฒนา
ประเทศในทุกด้านให้ประสบผลส าเร็จบรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ท้ังการบริหาร
จัดการภาครัฐ ให้โปร่งใส มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ ตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรม และประชาชนมีส่วนร่วม  
มีการกระจายอ านาจ และแบ่งภารกิจรับผิดชอบท่ีเหมาะสม ระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่นและวาง
พื้นฐานเพื่อให้บรรลุตามกรอบเป้าหมายอนาคตในปี 2579 

แนวทางการพัฒนา 
1) ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส 

ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดท่ีเหมาะสม เกิดความคุ้มค่า 
2) ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลัง

ภาครัฐ 
3) เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล 
4) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น 
5) ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 ปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง 

 ป้องกันการทุจริต 

 ปราบปรามการทุจริต 
6) ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้ทีความทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับ

ข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 

 ปฏิรูปกฎหมายให้ทันสมัย 

 ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ในช่วงระยะเวลาท่ีผ่านมาการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยอาศัยการเพิ่มประสิทธิภาพจากปัจจัย 

ความได้เปรียบพื้นฐานท่ีมีอยู่ท้ังด้านแรงงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และการน า เข้าเทคโนโลยีส าเร็จรูปจาก 
ต่างประเทศมากกว่าการสะสมองค์ความรู้เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีของตนเอง ท าให้ส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางด้าน 
เทคโนโลยีซึ่งมีมูลค่าเพิ่มสูงตกอยู่กับประเทศผู้เป็นเจ้าของเทคโนโลยี การลงทุนวิจัยและพัฒนาโดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งในขั้นประยุกต์และใช้ประโยชน์ยังไม่เพียงพอท่ีจะขับเคล่ือนประเทศสู่สังคมนวัตกรรม อีกท้ัง 
ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีได้ส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงท้ังเชิงเศรษฐกิจและสังคมไปท่ัวโลก 
โดยประเทศท่ีมีพัฒนาการทางเศรษฐกิจสูง อาทิ เกาหลีใต้ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และสวีเดน ล้วนเป็นต้นแบบ 
ส าคัญท่ีแสดงให้เห็นว่า หากต้องการเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของประเทศจ า เป็นต้อง 
ปรับตัว เรียนรู้ และมุ่งสู่การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้ก้าวทันต่อการเปล่ียนแปลงของโลก   

ในระยะต่อไป การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศไทย จ า เป็น
อย่างยิ่ง ท่ีจะต้องปรับรูปแบบการด าเนินงานให้มุ่งเน้นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการลงทุนเพื่อ
การวิจัย และพัฒนาโดยก าหนดประเด็นวิจัยของชาติท่ีตอบโจทย์การยกระดับศักยภาพการผลิตของภาค
เกษตร อุตสาหกรรม และบริการท่ีเป็นฐานเดิม และการต่อยอดขยายฐานใหม่ด้วยการพัฒนานวัตกรรม รวมถึง
การพัฒนา นวัตกรรมท่ียกระดับคุณภาพสังคมและการด ารงชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่ม
ผู้สูงอายุ และ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม การส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะสูง การพัฒนา
หน่วยงานทดสอบและ รับรองมาตรฐานในระดับสากล การดา เนินมาตรการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมท้ังในด้านโครงสร้างพื้นฐานท่ีทันสมัย ระบบแรงจูงใจและระบบ
สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมต่างๆ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องเพื่ออ านวยความสะดวกการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีและการรับเทคโนโลยีจากต่างประเทศ รวมท้ังมีระบบบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาท่ีมี
ประสิทธิภาพขึ้นมารองรับ เพื่อให้ประเทศไทยไม่อยู่ใน สถานะเป็นเพียงแค่ผู้ซื้อและผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยี
จากต่างประเทศ แต่สามารถพัฒนาเทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง ในอนาคต   

ดังนั้น เพื่อให้ประเทศไทยพัฒนาเข้าสู่สังคมนวัตกรรมและเตรียมการก้าวสู่ประเทศรายได้สูงในอนาคต 
แนวทางการพัฒนาในช่วงระยะเวลา 5 ปี จะต้องให้ความส าคัญกับการใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
ผลงานวิจัยและพัฒนา ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์อย่างเข้มข้นท้ังในภาค 
ธุรกิจ ภาครัฐ และภาคประชาสังคม รวมท้ังให้ความส าคัญกับการพัฒนาสภาวะแวดล้อมหรือปัจจัยพื้นฐาน  
ท่ีเอื้ออ านวยท้ังการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาบุคลากรวิจัย โครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี และการบริหารจัดการ เพื่อช่วยขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่เป้าหมายดังกล่าว 

แนวทางการพัฒนา 
1) เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม 

 ลงทุนวิจัยและพัฒนากลุ่มเทคโนโลยีท่ีประเทศไทยมีศักยภาพพัฒนาได้เอง 

 ลงทุนวิจัยและพัฒนากลุ่มเทคโนโลยีท่ีน าสู่การพัฒนาแบบก้าวกระโดด 
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 ลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสังคมเพื่อลดความเหล่ือมล้ าและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

 เร่งรัดการถ่ายทอดผลงานวิจัยและพัฒนา และเทคโนโลยีสู่เกษตรกรรายย่อยวิสาหกิจ
ชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

 พัฒนาตลาดเทคโนโลยีและนวัตกรรมไทย 

 เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาท่ีมีประสิทธิภาพสอดคล้อง
มาตรฐานสากล 

2) พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี 

 ส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีบทบาทหลักด้านวัตกรรรมเทคโนโลยี และร่วมก าหนดทิศ
ทางการพัฒนานวัตกรรม 

 ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการออกแบบและการจัดการธุรกิจท่ีผสานการใช้
เทคโนโลยีให้แพร่หลายในกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจของไทย 

 สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนส าหรับธุรกิจเกิดใหม่และวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) ท่ีต้องการพัฒนาหรือท าธุรกิจฐานเทคโนโลยี 

 สร้างบรรยากาศและสภาวะท่ีเอื้ออ านวยต่อการเรียนรู้และพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ลง
สู่พื้นท่ีและชุมชน 

 รณรงค์ปลูกฝังวัฒนธรรมการวิจัยและค่านิยมการเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 
 

3) พัฒนาสภาพแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

 ด้านบุคลากรวิจัย 
o เร่งการผลิตบุคลากรสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพและสอดคล้อง

กับความต้องการโดยเฉพาะในสาขา STEM (วิทยาศาสตร์  (Science : S) 
เทค โน โลยี  (Technology : T) วิ ศวกรรมศาสตร์  (Engineering : E) และ
คณิตศาสตร์ (Mathematics : M))  

o เร่งสร้างนักวิจัยมืออาชีพ 
o พัฒนาศักยภาพนักวิจัย 
o ดึงดูดบุคลากรผู้เช่ียวชาญ นักวิจัย และนักวิทยาศาสตร์ในต่างประเทศท่ีมีผลงาน

เป็นท่ียอมรับในสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมายของไทยให้มาท างานในสถาบันวิจัย
ของภาครัฐและภาคเอกชนในประเทศไทย 
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 ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
o ปรับปรุงและพัฒนาระบบการวิจัยเพื่อรองรับเทคโนโลยีส าคัญๆ ให้ เกิด

ประสิทธิภาพ 
o ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ ทันต่อการ

เปล่ียนแปลงเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด 
o ส่งเสริมการพัฒนาระบบคุณภาพและมาตรฐาน และระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ 
o เร่งสร้างความพร้อมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเต็มศักยภาพของภาครัฐ 
o สนับสนุนเครื่องมือทางการเงินใหม่ๆ และหลากหลายเพื่อเป็นกลไกระดมทุน 
o สนับสนุนให้เกิดการร่วมท างานและแบ่งปันทรัพยากรด้านอุปกรณ์ เครื่องมือ 

และห้องปฏิบัติการทดลอง 
o ผลักดันและเร่งรัดให้มีกฎหมายเพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยในเชิง

พาณิชย์ 

 ด้านการบริหารจัดการ 
o ส่งเสริมการปรับโครงสร้างและบทบาทของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนา

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมเพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพในการ
ด าเนินงาน 

o ปรับระบบการบริหารจัดการงบประมาณ 
o จัดให้มีระบบประเมินความสามารถด้านนวัตกรรมของสถาบันวิจัย 
o สนับสนุนการจัดท าแผนท่ีน าทางด้านเทคโนโลยี (Technology Roadmap) 

และแผนปฏิบัติการวิจัยและนวัตกรรมรายสาขา 
o สนับสนุนให้มีการท าวิจัยท่ีสอดคล้องกับศักยภาพและความต้องการของพื้นท่ีเพื่อ

สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
o ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปล่ียนและพัฒนาความรูด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

วิจัย และนวัตกรรมเชิงลึก ผ่านทางกลไกท่ีมีอยู่ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นทีเ่ศรษฐกิจ 

ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 การยกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น 
และการขยายฐานใหม่ท่ีให้ความส าคัญกับการกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมควบคู่ไปด้วยเป็น 
เป้าหมายท่ีส าคัญ ซึ่งการตอบสนองต่อเป้าหมายดังกล่าวประเทศไทยต้องใช้ประโยชน์จากศักยภาพและ  
ภูมิสังคมเฉพาะของพื้นท่ี การด าเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกเพื่อเสริมจุดเด่นในระดับภาคและจังหวัดในการเป็นฐาน 
การผลิตและบริการท่ีส าคัญ ประกอบกับการขยายตัวของประชากรในเขตเมืองเป็นโอกาสในการกระจายความ 
เจริญและยกระดับรายได้ของประชาชนโดยการพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่และมีศักยภาพในการรองรับ 
การค้าการลงทุน ช่วยลดแรงกดดันจากกระจุกตัวของการพัฒนาท่ีอยู่ในกรุงเทพฯ และภาคกลางซึ่งเป็นผลจาก 
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การพัฒนาท่ีผ่านมา และในขณะเดียวกันก็เป็นการช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและท า ให้เกิด 
ผลตอบแทนในเชิงเศรษฐกิจและสังคมของการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ท่ีเป็นโครงข่าย 
ระหว่างเมืองท่ีจะเป็นระบบสมบูรณ์ขึ้น เช่นเดียวกับการยกระดับคุณภาพและการส่งเสริมการพัฒนาพื้นท่ี 
บริเวณชายฝ่ังทะเลตะวันออก ท าให้มี โอกาสเป็นเขตเศรษฐกิจช้ันน าของอาเซียน สามารถเพิ่มขีด
ความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศได้ดี นอกจากนั้น การเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
เป็นโอกาส ในการเปิดพื้นท่ีเศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนเช่ือมโยงการค้าการลงทุนในภูมิภาคของไทยกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน  

ดังนั้น แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 จึงมุ่งเน้นการพัฒนาและเร่งด าเนินการในประเด็นท้าทาย ได้แก่   
การสร้างความเข้มแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ท่ีสร้างรายได้ 
ส าหรับประชาชนในภาค การพัฒนาเมืองให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ การพัฒนาและฟื้นฟูพื้นท่ีบริเวณชายฝ่ัง 
ทะเลตะวันออกให้รองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอย่างมีสมดุล และการบริหารจัดการ 
พื้นท่ีเศรษฐกิจชายแดนให้เจริญเติบโตและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน รวมท้ังการเพิ่มประสิทธิภาพกลไก  
การขับเคล่ือนการพัฒนาภาคและเมืองให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 

แนวทางการพัฒนา 
1) พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร และสร้างมูลค่าเพิ่มภายใต้แนวคิดเกษตร

ปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ ควบคู่กับการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปให้มีความ
หลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของตลาด 

 พัฒนาให้ภาคเหนือตอนบนเป็นฐานการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ และภาคเหนือ
ตอนล่างเป็นฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยในรูปแบบฟาร์มเกษตรอัจฉริยะ 

 ยกระดับอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป 

 พัฒนาพื้นท่ีจังหวัดนครสวรรค์ และก าแพงเพชร ให้เป็นแหล่งผลิตพลังงานทดแทน 
2) ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้คืนความอุดมสมบูรณ์สร้างความสมดุลแก่ระบบ

นิเวศเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 ฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าไม้ซึ่งเป็นป่าต้นน้ าในพื้นท่ี 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 

 พัฒนาการบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบในลุ่มน้ าหลักของภาค ได้แก่ ลุ่มน้ าปิง วัง 
ยม และน่าน 

 แก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบนและจังหวัดตาก 
3) พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุรองรับการเปล่ียนแปลงเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของภาคเหนือท่ีเร็ว

กว่าระดับประเทศ 10 ปี 

 ส่งเสริมการสร้างรายได้และการมีงานท าของผู้สูงอายุ 

 พัฒนานวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว 

 สร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัวและชุมชน 
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นโยบายการด าเนินงานของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในคราวการประชุมผู้บริหารกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เม่ือวันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 

 
 

แพลตฟอร์มที่ 1 การพัฒนาก าลังคนและสถาบันความรู้ 
แพลตฟอร์มนี้ถือเป็นวาระในการพัฒนาก าลังคนในประเทศให้มีความรู้และทักษะท่ีสอดคล้องกับการ

ท างานและการด าเนินชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ซึ่งถือได้ว่าการลงทุนในทรัพยากรบุคคลและสถาบันความรู้นั้น 
เป็นการลงทุนในระยะยาว ท่ีจะสามารถพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย ยกระดับการ
พัฒนาประเทศไทยไปสู่การเป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว เพื่อให้การด าเนินงานของแฟลตฟอร์มนี้บรรลุ
วัตถุประสงค์ จึงมีการวางกรอบการท างานขับเคล่ือนผ่านระบบโปรแกรม (Program) รวมทั้งส้ิน 6 โปรแกรม 
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1) ระบบนิเวศเพื่อการพัฒนาและใช้ก าลังคนคุณภาพ (National Brain Power Ecosystem) 

เป็นการสร้างปัจจัยท่ีเอื้อต่อการส่งเสริมการพัฒนาและการใช้ประโยชน์ศักยภาพก าลังคน
ระดับสูงรักษาบุคลากรท่ีมีศักยภาพสูงให้อยู่ในระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศในระยะยาว เพื่อสามารถ
ตอบสนองการพัฒนาประเทศได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยมี เป้ าหมายและผลสัมฤทธิ์ ท่ีส าคัญ  
(OKR: Objective and Key Result) 

2) การพัฒนาก าลังคนระดับสูงรองรับ EEC และระบบเศรษฐกิจสังคมของประเทศ 
โปรแกรมนี้มีสาระส าคัญเพื่อเป็นการน าเสนอมาตรการและกลไกรองรับการพัฒนาก าลังคน

เพื่อตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมในพื้นท่ี EEC โดยการผลิตก าลังคนเพื่อรองรับ EEC นั้น ยังหมาย
รวมไปถึงกลุ่มเป้าหมายก าลังคนท้ังระดับอาชีวศึกษา ปริญญาตรี โทและเอก โดยมีเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ี
ส าคัญ (OKR: Objective and Key Result) 

3) การเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต (Upskill/reskill) 
โปรแกรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากลไกและมาตรการเพื่อส่งเสริมการศึกษาและเรียนรู้

ตลอดชีวิต เพิ่มพูนทักษะเพื่อรองรับอาชีพท่ีเปล่ียนแปลงไปตามแนวโน้มเทคโนโลยีของโลก ผ่านการศึกษาใน
ระบบปกติ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยมีเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีส าคัญ (OKR: 
Objective and Key Result) 

4) ส่งเสริมปัญญาประดิษฐ์เป็นฐานขับเคลื่อนประเทศไทยในอนาคต (AI for All)  
เป็นการพัฒนาก าลังคนโดยการสร้างความตระหนักด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์  

เพื่อรองรับการเปล่ียนผ่านของระบบเศรษฐกิจและสังคม จากยุคเทคโนโลยีสารสนเทศไปสู่ยุคปัญญาประดิษฐ์ 
เพื่อให้เกิดก าลังคนในการในตลาดแรงงานท่ีสามารถท างานโดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ โดยมีเป้าหมาย
และผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ (OKR: Objective and Key Result) 

5) การวิจัยช้ันแนวหน้า (Frontier Research) และการวิจัยพื้นฐาน (Basic Research)  
การส่งเสริมการวิจัยข้ันแนวหน้า (Frontier Research) มุ่งไปในทิศท่ีน าไปสู่ความเป็นพื้นฐาน

ขั้นสูงท่ีเป็นองค์ความรู้ใหม่ (Fundamental advancement beyond frontier of knowledge) โดยไม่ได้
จ ากัดว่าต้องเป็นงานวิจัยพื้นฐาน งานวิจัยประยุกต์ หรืองานวิจัย อุตสาหกรรม ดังนั้นผลลัพธ์ที่ได้จากการวิจัย
ขั้นแนวหน้าอาจจ าแนกตามวัตถุประสงค์ข้างต้นได้เป็น 3 ลักษณะ คือ 1) การน าไปสู่การค้นพบส่ิงใหม่  
(New discovery) 2) การท าส าเร็จเป็นครั้งแรกในโลก (First in class) 3) การสร้างส่ิงท่ี ดี ท่ี สุดในโลก  
(Best in class) ซึ่งท้ังสามประเภทนี้ล้วนแต่ก้าวข้ามขอบเขตของความรู้ท้ังส้ิน โดยมีเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์
ท่ีส าคัญ (OKR: Objective and Key Result) 

6) โครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่เพื่อการวิจัยและนวัตกรรม 
การสนับสนุนการลงทุนสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการวิจัยในสเกลใหญ่  

(Big Science) ท่ีสามารถ รองรับท้ังการวิจัยขั้นสูงรวมไปถึงโจทย์ความท้าทายในระดับโลก จึงมีความส าคัญ 
เพื่อมุ่งสร้างความเป็นเลิศ เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน สร้างความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน และสร้าง
ความร่วมมือท้ังในและต่างประเทศ โดยต้องอาศัยการออกแบบบริหารจัดการและการบริการท่ีดี มีการ
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ขับเคล่ือนโครงการท่ีเหมาะสมผ่าน คณะท างานท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ มีการวางแผนการส่ือสารโดย
ค านึงถึงผู้ใช้บริการเป็นส าคัญและติดตามพัฒนาการอย่างเท่าทัน อีกท้ังต้องมีการปรับปรุงแผนงานให้
สอดคล้องกับบริบทท่ีเปล่ียนไป โดยมีเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ (OKR: Objective and Key Result) 

 
แพลตฟอร์มที่ 2 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม 
การพัฒนาประเทศให้เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้วจ าเป็นต้องอาศัยองค์ความรู้จากงานวิจัยและการ

สร้างนวัตกรรมท่ีตอบโจทย์ท้าทายสังคม โดยมุ่งเน้นพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมท่ีมีคุณภาพ เป็นธรรม มี
ประชาธิปไตยท่ีเปิดกว้าง เคารพในความแตกต่างและหลากหลาย มีความมั่นคงทางรายได้ ต่ืนตัวทางการเมือง
อย่างสร้างสรรค์ สังคมและเศรษฐกิจเติบโตอย่างสมดุลบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม โดย
แพลตฟอร์มนี้ ประกอบด้วย 3 โปรแกรมดังนี้ 

 

7) โจทย์ท้าทายด้านทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และการเกษตร  
มีเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีส าคัญ (OKR: Objective and Key Result) ใช้ความรู้ การวิจัย

และนวัตกรรม เพื่อจัดการกับปัญหาท้าทายเร่งด่วนส าคัญของประเทศในด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม และบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

8) สังคมสูงวัย 
มีเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีส าคัญ (OKR: Objective and Key Result) พัฒนาคนในทุก 

ช่วงวัยให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี สามารถด ารงชีวิตได้ด้วยตนเองอย่างมีคุณค่า และสร้างกลไกท่ีเอื้อต่อการอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข พร้อมรับสังคมสูงวัย 

9) สังคมคุณภาพและความม่ันคง 
มีเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีส าคัญ (OKR: Objective and Key Result) สร้างสังคมท่ีมีการ

อยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจสังคม และมีการเสริมพลังทางสังคม 
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แพลตฟอร์มที่ 3 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน 
การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขัดความสามารถการแข่งขัน แพลตฟอร์มนี้ เป็นเวทีท่ีเปิด

โอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียได้มีโอกาสเข้ามาร่วมกันคิด วางแผน ก าหนด ลงมือด าเนินการและการวัดผลใน
กิจกรรมเพื่อการพัฒนา มีกลยุทธ์ด้านการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในอุตสาหกรรมเป้าหมายประเทศ 
ประกอบด้วย 3 โปรแกรม ดังนี้ 

 

10) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขันและวางรากฐาน
ทางเศรษฐกิจ (RDI for New Economy) 

 พัฒนาและยกระดับความสามารถการแข่งขันของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม
ยุทธศาสตร์ด้วยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม  

 ต่อยอดอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และวางรากฐานการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้แนวคิด 
BCG 

11) การพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรม (Innovation Ecosystem/เขตเศรษฐกิจนวัตกรรม/
อุทยานวิทยาศาสตร์/EECI/เมืองนวัตกรรมอาหาร) 

 พัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้น (Startups) และวิสาหกิจฐานนวัตกรรม (Innovation-
driven Enterprises: IDEs) ท่ีมีศักยภาพเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด  

 พัฒนาพื้ น ท่ีเศรษฐกิจนวัตกรรม (Economic Zone of Innovation)/อุทยาน
วิทยาศาสตร์ (Science Parks)/ระเบียงนวัตกรรมภาคตะวันออก (EECI)/เมือง
นวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)  
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 ปรับปรุงกฎระเบียบและกฎหมาย พัฒนามาตรการและแรงจูงใจ รวมถึงการบริการ
ภาครัฐ ให้ เอื้ อ ต่อการด าเนิ นธุ รกิ จนวัตกรรม  (Ease of doing Innovation 
business) ของผู้ประกอบการ 

12) โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพและบริการ (National Quality Infrastructure & 
Service : NQIS) 

 ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนา และการบริการโครงสร้างพื้นฐานทาง
คุณภาพของอาเซียน  

 สินค้าส าคัญทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลกด้วยคุณภาพ  
 ตลาดการค้าภายในประเทศเป็นตลาดสินค้าคุณภาพเช่นเดียวกับตลาดประเทศใน

พัฒนาแล้ว 
 

แพลตฟอร์มที่ 4 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ า 
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเป็นการด าเนินการท่ีส าคัญในการพัฒนาและยกระดับประเทศให้  

เป็นประเทศรายได้สูง ท่ีมีการกระจายรายได้อย่างท่ัวถึง เป็นการวางรากฐานท่ีมั่นคงให้กับเศรษฐกิจไทยใน
อนาคต การส่งเสริมเศรษฐกิจระดับชุมชนท้องถิ่นให้สามารถมีความเข้มแข็ง มีศักยภาพในการแข่งขันพึ่งพา
ตนเองได้ จะก่อให้เกิดการยกระดับมาตรฐานการครองชีพและความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชนให้ดีขึ้นและ
น าไปสู่การแก้ไขปัญหาความยากจน ความเหล่ือมล้ าและความไม่เสมอภาค ตามเป้าหมายการพัฒนาของ
ยุทธศาสตร์ชาติ แพลตฟอร์มนี้ประกอบด้วย 3 โปรแกรม ดังนี้ 
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13) นวัตกรรมส าหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรม 
เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนและการจัดการตนเองบน

ฐานเศรษฐกิจพอเพียง 
14) ขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นย า (Personalized Poverty 

Eradication/Accuracy Disparity) 
ประชากรกลุ่มยากจนหลุดพ้นจากความยากจนอย่างยั่งยืน และสามารถเข้าถึงทรัพยากร 

การศึกษา สวัสดิการต่างๆ ท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตได้อย่างเท่าเทียม 
15) เมืองน่าอยู่ (Smart/Livable City) 

ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในเมืองและเช่ือมโยงความเจริญสู่ชนบท 
 
 
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาต้ังขึ้นมาเพื่อตอบสนองผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นท่ี ในการ
พัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับพื้นท่ี จึงได้มีการก าหนดวัตถุประสงค์ ไว้
ในมาตรา 7 ของพระราชบัญ ญั ติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ. 2548 ความว่า  
ใหมหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาดานวิชาชีพและเทคโนโลยี วัตถุประสงค ใหการศึกษา สงเสริม
วิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่เนนการปฏิบัติ ท าการสอน ท าการวิจัย ผลิตครูวิชาชีพ ใหบริการทางวิชาการ
ในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแกสังคม ท านุบ ารุงศิลปะและ วัฒนธรรม และอนุรักษสิ่งแวดลอม โดย
ใหผูส าเร็จอาชีวศึกษามีโอกาสในการศึกษาตอดานวิชาชีพเฉพาะทางระดับปริญญาเปนหลัก มหาวิทยาลัย
จึงได้มีการก าหนด 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการศึกษาเพื่อผลิตก าลังคนนักวิชาชีพท่ีเน้นการปฏิบัติ (Hands On)  
 กลยุทธ์ 1.1 พัฒนากระบวนการรับนักศึกษาและผลิตตัวป้อนสายวิชาชีพ 
 กลยุทธ์ 1.2 พัฒนากระบวนการจัดการศึกษานักปฏิบัติ Hands-On 
 กลยุทธ์ 1.3 พัฒนาอาจารย์ให้สามารถจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ 
 กลยุทธ์ 1.4 สร้างบัณฑิตให้มีทักษะท่ีพึงประสงค์ ท่ีมีลักษณะเหมาะสมในการใช้ชีวิตและ

ท างานในศตวรรษท่ี 21 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนา มหาวิทยาลัยเพื่อการเติบโต ร่วมกับการพัฒนาประเทศ  
 กลยุทธ์ 2.1 บูรณาการงานวิจัย บริการวิชาการและนวัตกรรมให้เกิดประโยชน์ส่งผลลัพธ์ต่อ

ผู้เรียนสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 กลยุทธ์ 2.2 พัฒนาระบบบริหารงานวิจัย การบริการวิชาการและนวัตกรรมของ

มหาวิทยาลัย 
 กลยุทธ์ 2.3 ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ นวัตกรรม และผลงาน

บริการวิชาการ ในระดับชาติ และนานาชาติ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3  การเสริมสร้าง นักศึกษาและบุคลากรให้มี เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ความภาคภูมิใน 
ล้านนา ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อมและ 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 กลยุทธ์ 3.1 สร้างการรับรู้ในคุณค่าศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา และ
ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม 

 กลยุทธ์ 3.2 ส่งเสริมนักศึกษาให้ประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา และ
ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อมในกาพัฒนาตนเองและสังคม 

 กลยุทธ์ 3.3 ส่งเสริมการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาตนเองและสังคม 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการบริหารจัดการและการสร้างฐาน วัฒนธรรมองค์กร 
 กลยุทธ์ 4.1 พัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
 กลยุทธ์ 4.2 บริหารจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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แผนผังความเชื่อมโยงระหว่าง ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ฉบับปรับปรุง 2562  
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แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562 และกลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร ์/ กลยุทธ/์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

ผูก้ ากบั 
ผู้รบัผิด 

ชอบหลกั ระยะ 4 ป ี 2562 2563 2564 2565 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการศกึษาเพือ่ผลิตก าลังคนนกัวิชาชีพที่เน้นปฏิบตักิาร (Hands-On) 
เป้าประสงค์ เพื่อพฒันาและผลิตก าลังคนนกัปฏบิตัใินสาขาวิชาชีพ ที่สอดคลอ้งกบัความต้องการของประเทศให้มีความเข้มแข็ง ยั่งยนื และยึดม่ันในจรรยาบรรณวิชาชีพ 
ร้อยละของบัณฑิตท่ีมีงานท าตรงสาขาวิชาชีพมีงาน
ท าภายใน 1 ปี หลังส าเร็จการศึกษา 

ร้อยละ 80 70 75 75 80 รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและกิจการ
นักศึกษา 

กพน. 

จ านวนเครือข่ายความร่วมมือด้านการผลิตบัณฑิต
ระหว่างมหาวิทยาลัย องค์กรภาครัฐและเอกชนท้ัง
ในและต่างประเทศ ท่ีได้ด าเนินการร่วมกัน 

เครือข่าย 40 10 20 30 40 รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและกิจการ
นักศึกษา 

สวท. 

กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนากระบวนการรบันกัศึกษาและผลติตัวปอ้นสายวิชาชีพ 
วัตถุประสงค ์เพื่อให้ได้จ านวนนกัศกึษาที่มีคณุลกัษณะทีเ่หมาะสมตามแผนการรบันกัศึกษาของแต่ละหลักสตูร 
1.ร้อยละของจ านวนนักศึกษาท่ีเป็นไปตามแผนรับ
นักศึกษา 

ร้อยละ 100 85 90 95 100 รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและกิจการ
นักศึกษา 

สวท. 

2.สัดส่วนการรับนักศึกษาสายวิชาชีพต่อสาย
วิชาการ เป็น 70:30 หรือนักศึกษาจากกลุ่มคนวัย
เรียนต่อวัยท 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
วิชาการและกิจการ
นักศึกษา 

สวท. 
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ยุทธศาสตร ์/ กลยุทธ/์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

ผูก้ ากบั 
ผู้รบัผิด 

ชอบหลกั ระยะ 4 ป ี 2562 2563 2564 2565 

กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนากระบวนการจัดการศึกษานกัปฏิบตัิ Hands-On 
วัตถุประสงค ์เพื่อใหก้ระบวนการจัดการศกึษาของหลักสตูรผลติบณัฑติวิชาชีพนกัปฏิบตัิที่เนน้การมผีลลัพธก์ารเรียนรู้และสมรรถนะวิชาชีพ 
3.ร้อยละหลักสูตรวิชาชีพหรือหลักสูตรปฏิบัติการท่ี
สร้างบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพท่ีใช้เทคโนโลยีเป็น
ฐาน  

ร้อยละ 60 20 30 40 60 รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและกิจการ
นักศึกษา 

คณะ 

4.ร้อยละของหลักสูตรท่ีจัดการเรียนรู้แบบบูรณา
การและประสบความส าเร็จ 

ร้อยละ 100 85 90 95 100 รองอธกิารบดีฝ่าย
วิชาการและกิจการ
นักศึกษา 

คณะ 

5.ร้อยละของนักศึกษาทุกช้ันปีได้รับการส่งเสริม
สนับสนุนให้มีทักษะและสมรรถนะวิชาชีพ 

ร้อยละ 100 85 90 95 100 รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและกิจการ
นักศึกษา 

คณะ 

6.ร้อยละของนักศึกษาท่ีผ่านการประเมินสมรรถนะ
วิชาชีพ 

ร้อยละ 100 70 80 90 100 รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและกิจการ
นักศึกษา 

คณะ 

7.ร้อยละของบัณฑิตท่ีเป็นผู้ประกอบการ ร้อยละ 20 5 10 15 20 รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและกิจการ
นักศึกษา 
 
 
 

คณะ 
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ยุทธศาสตร ์/ กลยุทธ/์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

ผูก้ ากบั 
ผู้รบัผิด 

ชอบหลกั ระยะ 4 ป ี 2562 2563 2564 2565 

กลยุทธ์ที่ 1.3 พัฒนาอาจารย์ให้สามารถจัดการเรียนรู้ที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ 
วัตถุประสงค ์เพื่อใหอ้าจารย์ของมหาวิทยาลัยมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ทีเ่นน้ผลลพัธ์การเรียนรู้ 
8.ร้อยละของอาจารย์ท่ีได้รับความรู้จากการพัฒนา
ทักษะการจัดการเรียนการสอนแบบศตวรรษท่ี 21 
และวิชาชีพท่ีเหมาะสมท่ีสามารถประยุกต์ใช้ได้จริง 

ร้อยละ 100 80 85 90 100 รองอธกิารบดีฝ่าย
วิชาการ 
และกิจการนักศึกษา 

สวท. 

9.ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ีจัดการเรียน
การสอนท่ีเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ 

ร้อยละ 100 100 100 100 100 รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและกิจการ
นักศึกษา 

สวท. 

10.ร้อยละของหลักสูตรท่ีนักศึกษามีผลการเรียนรู้
เป็นไปตามท่ีหลักสูตรก าหนด 

ร้อยละ 95 80 85 90 95 รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและกิจการ
นักศึกษา 

คณะ 

11.ร้อยละของหลักสูตรบูรณาการ การเรียนรู้กับ
การท างาน  

ร้อยละ 20 5 10 15 20 รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและกิจการ
นักศึกษา 

คณะ 

กลยุทธ์ที่ 1.4 สร้างบณัฑิตให้มีทกัษะทีพ่ึงประสงค ์ที่มีลักษณะเหมาะสมในการใช้ชีวิตและท างานในศตวรรษที่ 21 
วัตถุประสงค์ เพื่อใหบ้ัณฑิตที่จบการศกึษามีทกัษะที่พึงประสงค์ มีลักษณะเหมาะสมในการใช้ชีวิตและท างานในศตวรรษที่ 21 
12.ร้อยละนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายท่ีผ่านเกณฑ์การ
สอบทักษะด้านภาษา 

ร้อยละ 100 70 80 90 100 รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและกิจการ
นักศึกษา 

คณะบริหารฯ 
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ยุทธศาสตร ์/ กลยุทธ/์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

ผูก้ ากบั 
ผู้รบัผิด 

ชอบหลกั ระยะ 4 ป ี 2562 2563 2564 2565 

13.ร้อยละนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายท่ีผ่านเกณฑ์การ
สอบทักษะด้านไอที 

ร้อยละ 100 80 85 90 100 รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและกิจการ
นักศึกษา 

สวส./คณะ 

14.ร้อยละของนักศึกษาผ่านการส่งเสริมทักษะการ
ด ารงชีวิต การท างานในศตวรรษท่ี 21 และพัฒนา
นักศึกษาให้เป็นบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ของ
มหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 100 80 85 90 100 รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและกิจการ
นักศึกษา 

กพน. 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนามหาวิทยาลัยเพือ่การเตบิโตร่วมกับการพฒันาประเทศ 
เป้าประสงค์ พฒันาผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค ์การบริการวิชาการ นวัตกรรม และก าลังคน เพื่อเพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขัน 
จ านวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้ประโยชน์จากการใช้
ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ การบริการวิชาการ 
และนวัตกรรม  

หน่วยงาน 200 50 50 50 50 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย 
และบริการวิชาการ 

สถช. 

งบประมาณและมูลค่าทรัพยากรท่ีได้รับการ
สนับสนุนจากเครือข่ายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศเพื่อส่งเสริมพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัยด้านการวิจัย นวัตกรรมและการ
บริการวิชาการ 

ล้านบาท 525 100 125 150 150 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย 
และบริการวิชาการ 

สวพ. 

มูลค่าของความร่วมมือของเครือข่ายและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่เกิดจากการน าผลงานวิจัย ผลงาน
สร้างสรรค์ การบริการวิชาการและนวัตกรรม  

ล้านบาท 825 150 225 225 225 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย 
และบริการวิชาการ 

สวพ. 
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ยุทธศาสตร ์/ กลยุทธ/์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

ผูก้ ากบั 
ผู้รบัผิด 

ชอบหลกั ระยะ 4 ป ี 2562 2563 2564 2565 

กลยุทธ์ที่ 2.1 บูรณาการงานวิจัย บรกิารวิชาการและนวัตกรรมให้เกดิประโยชน์ส่งผลลัพธต์่อผูเ้รียนสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
วัตถุประสงค ์เพื่อใหบุ้คลากรและนักศกึษาสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพตามหลกัสูตรกอ่ให้เกดิผลงานวิจัย การบรกิารวิชาการและนวัตกรรมที่สร้างขดีความสามารถในการแข่งขัน 
15.จ านวนผลงานวิจัย บริการวิชาการและ
นวัตกรรมท่ีนักศึกษามีส่วนร่วมและสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ 

ผลงาน 700 100 150 200 250 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย 
และบริการวิชาการ 

สถช. 

16.จ านวนผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ 
หรือการได้รับการจดอนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร 
หรือเป็นผลงานวิชาการรับใช้สังคม หรือผลงานท่ีท า
ร่วมกับภาคอุตสาหกรรม  

ผลงาน 1,500 300 350 400 450 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย 
และบริการวิชาการ 

สวพ. 

17.สัดส่วนมูลค่าเพิ่มของผลตอบแทนต่อการลงทุน
จากโครงการวิจัยและโครงการบริการวิชาการ 

สัดส่วน 0.8 0.5 0.6 0.7 0.8 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย 
และบริการวิชาการ 

สถช. 

18.ร้อยละของอาจารย์ท่ีได้รับความรู้จากการ
พัฒนาทักษะการวิจัย บริการวิชาการ ท่ีสามารถ
น าไปสู่การได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย บริการ
วิชาการ หรือผลงานตีพิมพ์ หรือน าไปใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอน    

ร้อยละ 100 60 70 80 100 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย 
และบริการวิชาการ 

สวพ. 

16.จ านวนผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ 
หรือการได้รับการจดอนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร 
หรือเป็นผลงานวิชาการรับใช้สังคม หรือผลงานท่ีท า
ร่วมกับภาคอุตสาหกรรม  
 

ผลงาน 1,500 300 350 400 450 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย 
และบริการวิชาการ 

สวพ. 
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ยุทธศาสตร ์/ กลยุทธ/์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

ผูก้ ากบั 
ผู้รบัผิด 

ชอบหลกั ระยะ 4 ป ี 2562 2563 2564 2565 

กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนาระบบบริหารงานวิจัย การบรกิารวิชาการและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย 
วัตถุประสงค ์เพื่อการพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและสร้างรายได้เพิ่มขององค์กรจากทรพัย์สนิทางปัญญา  
19.ระดับความส าเร็จของแผนงานวิจัย บริการ
วิชาการ และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 90 60 70 80 90 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย 
และบริการวิชาการ 

สวพ. 

20.มูลค่าจากการบริหารจัดการงบประมาณ 
สินทรัพย์ และทรัพย์สินทางปัญญา ท่ีมาจาก
งานวิจัยบริการวิชาการและนวัตกรรมของ
มหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ล้านบาท 100 10 20 30 40 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย 
และบริการวิชาการ 

สวพ. 

กลยุทธ์ที่ 2.3 ส่งเสริมการเผยแพรผ่ลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ นวัตกรรม และผลงานบรกิารวิชาการ ในระดบัชาติ และนานาชาติ 
วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างผลงานวิจัย นวัตกรรมและการบรกิารวิชาการ ที่ได้รบัการเผยแพร่ในระดบัชาต ิและนานาชาติ 
21.จ านวนผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ นวัตกรรม 
และผลงานบริการวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติ และนานาชาติ 

ผลงาน 1,800 300 400 500 600 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย 
และบริการวิชาการ 

สวพ. 

22.ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับการส่งเสริมการ
เผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ นวัตกรรม 
และผลงานบริการวิชาการ ในระดับชาติและ
นานาชาติ 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 50 20 30 40 50 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย 
และบริการวิชาการ 

สวพ. 
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ยุทธศาสตร ์/ กลยุทธ/์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

ผูก้ ากบั 
ผู้รบัผิด 

ชอบหลกั ระยะ 4 ป ี 2562 2563 2564 2565 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างนกัศึกษาและบคุลากรให้มีเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ความภาคภูมิใจทางศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญัญาล้านนา ทรพัยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เป้าประสงค ์ เพื่อปลูกฝงัค่านิยมและสง่เสริมใหน้ักศึกษาและบคุลากรใหต้ระหนกัในคณุค่า ศิลปวัฒนธรรมความภาคภูมิใจในภูมิปญัญาท้องถิ่น การท านบุ ารุง ศิลปวัฒนธรรมไทย ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
จ านวนรางวัลท่ีได้รับด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ล้านนา ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

รางวัล 24 6 6 6 6 รองอธิการบดีฝ่าย
กิจการพิเศษ 

ศวธ. 

กลยุทธ์ที่ 3.1 สร้างการรบัรู้ในคณุค่า ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา และทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
วัตถุประสงค์ เพื่อใหน้ักศกึษาและบุคลากรรบัรู้ในคณุค่า ศิลปวัฒนธรรม ภูมปิัญญาล้านนา และทรพัยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
23.ร้อยละของนักศึกษาและบุคลากรมีความเข้าใจ
ในศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา และ
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเพิ่มข้ึน  

ร้อยละ 100 80 90 95 100 รองอธิการบดีฝ่าย
กิจการพิเศษ 

ศวธ. 

24.จ านวนโครงการ/กิจกรรม ด้านศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาล้านนาและทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมท่ีบูรณาการกับการเรียนการสอนหรือ
กิจกรรมนักศึกษา  

โครงการ/
กิจกรรม 

100 25 25 25 25 รองอธิการบดีฝ่าย
กิจการพิเศษ 

ศวธ. 

กลยุทธ์ที่ 3.2 ส่งเสริมนกัศกึษาให้ประยกุต์ใช้ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา และทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในการพัฒนาตนเองและสังคม 
วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมนกัศึกษาประยกุต์ใช้ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา และทรพัยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอ้มในการพฒันาตนเองและสังคม 
25.จ านวนองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาล้านนา และทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
และมีการน าไปใช้ประโยชน์โดยนักศึกษามีส่วนร่วม 

องค์ความรู้ 8 2 2 2 2 รองอธิการบดีฝ่าย
กิจการพิเศษ 

ศวธ. 



39 

ยุทธศาสตร ์/ กลยุทธ/์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

ผูก้ ากบั 
ผู้รบัผิด 

ชอบหลกั ระยะ 4 ป ี 2562 2563 2564 2565 

26. ผลงานทางด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ล้านนา และทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมท่ีเกิด
ประโยชน์กับตนเองและสังคมโดยนักศึกษามีส่วน
ร่วม 

ผลงาน 40 10 10 10 10 รองอธิการบดีฝ่าย
กิจการพิเศษ 

ศวธ. 

กลยุทธ์ที่ 3.3 ส่งเสริมการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพฒันาตนเองและสังคม 
วัตถุประสงค ์เพื่อนักศกึษาและบุคลากรมีส่วนร่วมในการสง่เสริมการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงในการพฒันาตนเองและสังคม 
27.จ านวนชุมชนเข้มแข็งในการท่ีน าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาโดยนักศึกษา
และบุคลากรมีส่วนร่วม 

ชุมชน 24 6 6 6 6 รองอธิการบดีฝ่าย
กิจการพิเศษ 

ศวธ. 

28.จ านวนโครงการ/กิจกรรมท่ีนักศึกษาและ
บุคลากรน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้และ
เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและผู้เรียน 

โครงการ/
กิจกรรม 

40 10 10 10 10 รองอธิการบดีฝ่าย
กิจการพิเศษ 

ศวธ. 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการบริหารจัดการและการสร้างฐานวัฒนธรรมองค์กร 
เป้าประสงค ์ เพื่อมหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธผิล และสร้างค่านยิมร่วม 
ร้อยละผลการประเมินของมหาวิทยาลัยทางด้าน
หลักธรรมาภิบาล  ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  
 
 
 

ร้อยละ 95 80 85 90 95 รองอธิการบดีฝ่าย
บริหารและสวัสดิการ 

สอ. 
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ยุทธศาสตร ์/ กลยุทธ/์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

ผูก้ ากบั 
ผู้รบัผิด 

ชอบหลกั ระยะ 4 ป ี 2562 2563 2564 2565 

กลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
วัตถุประสงค ์เพื่อการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
29.ระดับผลการประเมินของมหาวิทยาลัยทางด้าน
หลักธรรมาภิบาล   

ร้อยละ 95 80 85 90 95 รองอธิการบดีฝ่าย
บริหารและสวัสดิการ 

สอ. 

30.ระดับความพึงพอใจของบุคลากรด้านภาวะ
ความสุข 

ระดับ ดีมาก ดี ดี ดีมาก ดีมาก รองอธิการบดีฝ่าย
บริหารและสวัสดิการ 

สอ. 

กลยุทธ์ที่ 4.2 บริหารจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธผิล 
วัตถุประสงค์ เพื่อใหก้ารบริหารจัดการทรพัยากรของมหาวิทยาลัย อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธผิล 
31.ร้อยละของหน่วยงานหลัก (16 หน่วยงาน) ท่ี
บริหารแผนงาน แผนงบประมาณให้เป็นไปตาม
เป้าหมายของรัฐบาล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ภายใต้
การบริหารงานด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ร้อยละ 80 80 80 80 80 รองอธิการบดีฝ่าย
นโยบายและพัฒนา
ระบบ 

กนผ. 

32.ร้อยละความส าเร็จของตัวชี้วัดของกลยุทธ์ที่เป็นไป
ตามเป้าหมายของแผน (ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80) 

ร้อยละ 80 80 80 80 80 รองอธิการบดีฝ่ายนโยบาย
และพัฒนาระบบ 

กนผ. 

33.ร้อยละความพึงพอใจของผู้บริหารต่อการใช้
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 

ร้อยละ 95 80 85 90 95 รองอธิการบดีฝ่ายนโยบาย 
และพัฒนาระบบ 

สวส. 

34.ระดับผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับมหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์ สกอ.  

คะแนน ดีมาก ดี ดี ดีมาก ดีมาก อธิการบดี สปก. 

 
***ประชุมการจัดท าแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วันท่ี 9-11 ตุลาคม 2561 
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แผนยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ที่สอดคล้องกับ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) 
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา พ.ศ. 2562 – 2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
แผนยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบบัที่ 12 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ แผนยุทธศาสตร์สถาบนัวิจัยฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และระบบโลจสิติกส ์
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นท่ี
เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนา มหาวิทยาลัยเพื่อ
การเติบโต ร่วมกับการพัฒนาประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้าง นักศึกษา 
และบุคลากรให้มี เอกลักษณ์ อัตลักษณ์  
ความภาคภูมิใน ล้านนาทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ด้าน
พืชและผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัยร่วมกับ
หน่วยงานภายในและต่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการศึกษาเพื่อผลิต
ก าลังคนนักวิชาชีพท่ีเน้นการปฏิบัติ (Hands 
On) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาบุคคลากรด้าน
การเกษตร ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริ หารจัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ 
การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการบริหารจัดการ
และการสร้างฐาน วัฒนธรรมองค์กร 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเพิ่มรายได้จากนวัตกรรม
ของสถาบัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้าง นักศึกษา 
และบุคลากรให้มี เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ความ
ภาคภูมิใน ล้านนาทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ขยายการจัดการองค์ความรู้และ
นวัตกรรมสู่ชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างศูนย์กลางความรู้ และ
นวัตกรรมงานวิจัย ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของนักศึกษาคณาจารย์  
ชุมชน  ภาครัฐ เอกชน และนานาชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 สนับสนุนโครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริฯ 
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แผนยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านพืชและผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัยร่วมกับหน่วยงานภายในและ

ต่างประเทศ 
กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมการวิจัย และสร้างนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศด้านการพืชและผลิตภัณฑ์อาหาร

ปลอดภัย 
กลยุทธ์ที่ 2  สนับสนุนการบูรณาการงานวิจัยร่วมกับการเรียนการสอน  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาบุคคลากรด้านการเกษตร ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
กลยุทธ์ท่ี 1  สร้างบุคลากรผ่านงานวิจัย 
กลยุทธ์ท่ี 2  สนับสนุนการผลิตบุคลากรด้านการเกษตรปลอดภัย 
กลยุทธ์ที่ 3  สร้างหลักสูตร 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมสู่ชุมชน 
กลยุทธ์ท่ี 1  ส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้เชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีระดับชุมชนท่ีเป็น

มิตรกับส่ิงแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ 2  สร้างศูนย์เรียนรู้ฟาร์มต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงแบบครบวงจร 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเพิ่มรายได้จากนวัตกรรมของสถาบัน 
กลยุทธ์ที่ 1  เสริมสร้างรายได้จากนวัตกรรม 
กลยุทธ์ที่ 2  เสริมสร้างรายได้จากฐานทรัพยากรของสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรเพื่อการท่องเท่ียว

เชิงนิเวศเกษตร 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  สร้างศูนย์กลางความรู้และนวัตกรรมงานวิจัยท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของนักศึกษา คณาจารย์ ชุมชน ภาครัฐ เอกชน และนานาชาติ 

กลยุทธ์ที่ 1  เสริมสร้างฐานข้อมูล 
กลยุทธ์ที่ 2  เป็นสถานท่ีค้นคว้าวิจัย ฝึกทักษะวิชาชีพให้กับนักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

ท้ังในและต่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
กลยุทธ์ท่ี 1  ให้ความร่วมมือในการด าเนินงานตามโครงการพระราชด าริฯของทุกพระองค์และ

ด าเนินการศึกษาวิจัยเพื่อสนับสนุนกิจกรรมตามโครงการ 
กลยุทธ์ท่ี 2  ด าเนินการโครงการอนุรักษ์พนัธุกรรมพืช มะเกี๋ยง ผักพื้นบ้าน ไม้หอม ไม้มงคล 
กลยุทธ์ท่ี 3  เป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและจัดท าฟาร์มต้นแบบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 
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แผนการพัฒนาและการบริหารงานสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร  
1. พัฒนาคน กระตุ้นให้บุคคลากร กระตือรือร้น ร่วมมือกันท างาน มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีตนเอง 

องค์กร และคิดนอกกรอบท่ีท าให้สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรเป็นท่ียอมรับและสามารถพึ่งพาตนเองได้ และ
น าช่ือเสียงมาสู่มหาวิทยาลัย 

2. พัฒนางาน สร้างองค์ความรู้ใหม่ และนวัตกรรม อย่างเป็นระบบการแสวงหาความรู้เกิดจาก
กระบวนการวิจัย น าวิธีการวิจัยและผลการวิจัยบรรจุไว้ในเนื้อหาส าหรับการเรียนการสอน การวิจัยในเชิง
โครงการนักศึกษา การท าโครงงาน ให้นักศึกษาได้ปฏิบัติจริง งานวิจัยสามารถน าไปใช้ได้จริง เพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตทางการเกษตรท าให้การผลิตทางการเกษตรมีความปลอดภัย ยกระดับความเป็นอยู่ของเกษตรกรและ
ชุมชน เป็นท่ีพึ่งของชุมชนได้ 

3. สร้างรายได้จากนวัตกรรมเพื่อน าร่องการออกนอกระบบเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
 
 

“ต่อยอดอดีต ปรับปัจจุบัน สร้างคุณค่า ใหม่ในอนาคต” 
มุ่งพัฒนาสถาบันบนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่ (1) “ต่อยอดอดีต” สถาบันวิจัยเทคโนโลยี

เกษตร มีรากเหง้า มา 44 ปี มีอัตลักษณ์ และจุดเด่น ท่ีสามารถน ามาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม เพื่อให้สอดรับกับบริบทของโลกสมัยใหม่ (2) “ปรับปัจจุบัน” เพื่อปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน และการปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนา และ (3) “สร้างคุณค่า ใหม่ในอนาคต” 
ด้วยการเพิ่มศักยภาพของบุคลากร พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับโมเดล  เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ 
ของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ท่ีรองรับอนาคต บนพื้นฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน  
พร้อมท้ังการส่งเสริมและสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย จะท าให้สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร สร้างฐานวิชาการ 
ท่ีแข็งแกร่งและขยายโอกาสไปสู่เวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้ท่ีสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร  
จะยืนได้ด้วยตนเอง  
 
แผนการด าเนินงานสถาบนัวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ปี 2562 - 2563 

1. ส่งเสริมการวิจัย และสร้างนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศด้านการพืชและผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย 
1.1 การสร้างองค์ความรู้ใหม่สารก าจัดวัชพืชทดแทนสารเคมี 
1.2 การสร้างนวัตกรรมอาหารโปรตีนทดแทน เพื่ออนาคต 
1.3 พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย เพื่อสังคมผู้สูงอายุ 
1.4 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืชปลอดภัย 

2. พัฒนาบุคลากรด้านการเกษตร ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
2.1 การสร้างหลักสูตรส าหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
2.2 การผลิตบัณฑิตนักวิจัยระดับบัณฑิตนักศึกษา 
2.3 การสร้างมาตรฐานอาชีพเกษตรปลอดภัย 
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3. พัฒนาการบริการวิชาการ ตรวจสอบ ทดสอบ ประเมินมาตรฐานระบบการผลิตเกษตรปลอดภัย 

3.1 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชปลอดภัย 
3.2 การวิเคราะห์ตรวจสอบพืชปลอดภัย 
3.3 สร้างแหล่งให้บริการวิชาการและวิชาชีพท่ีได้รับการยอมรับในระดับชาติ 

4. สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
4.1 พัฒนาการใช้ประโยชน์จากพืชในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริไปสู่เชิงพาณิชย์ 
4.2 การแสวงหาพืชชนิดใหม่ เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ 

5. สร้างรายได้จากงานนวัตกรรมของสถาบัน 
5.1 นวัตกรรมปลอดภัยทางการเกษตร 

 สารชีวภาพทดแทนสารเคมีก าจัดศัตรูพืช 

 พันธุ์พืชปลอดโรคด้วยการใช้เทคนิคการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อ 

 เมล็ดพันธุ์อินทรีย์ 
5.2 การจัดหลักสูตรระยะส้ันเพื่อสร้างรายได้ เช่น การเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อ การแปรรูปอาหาร การ

เล้ียงแมลงเศรษฐกิจ การผลิตพืชอินทรีย์ การผลิตเมล็ดพันธุ์ 
5.3 ผลิตภัณฑ์แปรรูป 
5.4 จากฐานทรัพยากรของสถาบันฯ เพื่อการท่องเท่ียวเชิงนิเวศเกษตร 
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บทท่ี 3 
กรอบแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
 

 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้ าน น า  พ .ศ .2 5 6 3 มี แ น วท างก ารด า เนิ น ก าร ท่ี ส อ ดค ล้ อ งกั บ แ ผน ยุ ท ธ ศ าส ต ร์ ช า ติ  2 0  ปี  
(พ.ศ. 2561 - 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 นโยบายกระทรวงอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 – 2570 และแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ.2562  
 
แผนรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อ
ตอบสนองแผนงานท่ีสอดคล้องกับนโยบายตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง 2562)  

โดยมีการใช้แหล่งงบประมาณ 2 ส่วน คือ งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้  
ดังรายละเอียดตามตารางท่ี 1 และ 2 ตามล าดับ แสดงรายละเอียดครุภัณฑ์งบลงทุน ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
ส่ิงก่อสร้างผูกพันใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในตารางท่ี 3 และแสดงรายละเอียดโครงการงบ
รายจ่ายอื่นงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ ตามตารางท่ี 4 และ 5 ตามล าดับ นอกจากนี้ยังมี
งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในตารางท่ี 6 
 
ตารางที่ 1 สรุปประมาณการแผนรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

หมวดงบประมาณ งบประมาณแผ่น งบประมาณเงินรายได้ รวมทั้งสิ้น 
งบบุคลากร 25,362,100 2,436,000 27,798,100 
งบด าเนินงาน 54,000 610,426 664,426 
งบลงทุน 21,145,000 - 21,145,000 
งบเงินอุดหนุน 44,995,165 7,542 45,002,707 
งบรายจ่ายอื่น 6,014,000 4,919,600 10,933,600 

รวม 97,570,265 7,973,568 105,543,833 
 
 
 
 
 



46 

ตารางที่ 2 รายละเอียดแผนรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
หมวดงบประมาณ เงินแผ่นดิน เงินรายได้ รวม 

1. งบบุคลากร 25,362,100 2,436,000 27,798,100 
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจ า 24,019,300 - 24,019,300 
  1.1.1 เงินเดือน 22,237,600 - 22,237,600 
     1.1.1.1 อัตราเดิม 19,715,200 - 19,715,200 
     1.1.1.2 เงินค่าตอบแทนรายเดือนส าหรับข้าราชการ 1,261,200 - 1,261,200 
     1.1.1.3 เงินประจ าต าแหน่งทางวิชากร 1,261,200 - 1,261,200 
  1.1.2 ค่าจ้างประจ า 1,781,700 - 1,781,700 
     1.1.2.1 อัตราเดิม 1,781,700 - 1,781,700 
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว - 2,436,000 2,436,000 
  1.2.1 ค่าจ้างช่ัวคราว - 2,247,360 2,247,360 
  1.2.1 ค่าครองชีพ - 188,640 188,640 
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 1,342,800 - 1,342,800 
  1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 1,342,800 - 1,342,800 
2. งบด าเนินงาน 54,000 610,426 664,426 
2.1 ค่าตอบแทน - 340,800 340,800 
  2.1.1 เงินประจ าต าแหน่งผู้บริหารท่ีมีวาระ - 340,800 340,800 
     2.1.1.1 เงินประจ าต าแหน่งผู้บริหารท่ีมีวาระ - 340,800 340,800 
  2.1.2 ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการท่ีได้รับเงินเดือนเต็มข้ัน - - - 
2.2 ค่าใช้สอย 54,000 169,626 223,626 
  2.2.1 ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ - 50,000 50,000 
  2.2.2 ค่าจ้างเหมาบริการ - - - 
  2.2.3 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 54,000 112,440 166,440 
  2.2.4 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน (ลูกจ้าง + พนง.ราชการ) - 7,186 7,186 
  2.2.5 ค่าบริหารจัดการพลังงาน - - - 
2.3 ค่าวัสดุ - - - 
  2.3.1 วัสดุส านักงาน - - - 
  2.3.2 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน - - - 
  2.3.3 วัสดุก่อสร้าง - - - 
  2.3.4 วัสดุงานบ้านงานครัว - - - 
  2.3.5 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ - - - 
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หมวดงบประมาณ เงินแผ่นดิน เงินรายได้ รวม 
  2.3.10 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ - - - 
  2.3.6 วัสดุการศึกษา - - - 
  2.3.7 วัสดุหนังสือ วารสาร และต ารา - - - 
  2.3.8 วัสดุการเกษตร - - - 
  2.3.9 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง - - - 
2.4 ค่าสาธารณูปโภค - 100,000 100,000 
  2.4.1 ค่าไฟฟ้า - 100,000 100,000 
  2.4.2 ค่าประปา - - - 
  2.4.3 ค่าโทรศัพท์ - - - 
  2.4.4 ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม - - - 
  2.4.5 ค่าไปรษณีย์ - - - 
3. งบลงทุน 21,145,000 - 21,145,000 
3.1 ค่าครุภัณฑ์ 17,835,000 - 17,835,000 
  3.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา 17,835,000 - 17,835,000 
     3.1.1.1 ค่าครุภัณฑ์สูงกว่า 1 ล้านบาท 17,335,000 - 17,335,000 
     3.1.1.2 ค่าครุภัณฑ์ต่ ากว่า 1 ล้านบาท 500,000 - 500,000 
3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 3,310,000 - 3,310,000 
  3.2.1 ส่ิงก่อสร้างผูกพันเดิม - - - 
  3.2.2 ส่ิงก่อสร้างผูกพันใหม่ - - - 
  3.2.3 ส่ิงก่อสร้างไม่ผูกพัน(1 ปี) 3,310,000 - 3,310,000 
4. งบเงินอุดหนุน 44,995,165 7,542 45,002,707 
4.1 ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 3,424,165 - 3,424,165 
  4.1.1 ค่าตอบแทน - - - 
     4.1.1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานใหร้าชการ - - - 
     4.1.1.2 เงินตอบแทนเหมาจ่ายจัดหารถยนต์ประจ าต าแหน่ง - - - 
  4.1.2 ค่าใช้สอย 929,709 - 929,709 
     4.1.2.1 ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ 366,500 - 366,500 
     4.1.2.2 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 64,459 - 64,459 
     4.1.2.3 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 126,645 - 126,645 
     4.1.2.4 ค่าจ้างเหมาบริการ 372,105 - 372,105 
  4.1.3 ค่าวัสดุ 464,030 - 464,030 
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หมวดงบประมาณ เงินแผ่นดิน เงินรายได้ รวม 
     4.1.3.1 วัสดุส านักงาน 80,100 - 80,100 
     4.1.3.2 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 151,448 - 151,448 
     4.1.3.3 วัสดุก่อสร้าง 78,069 - 78,069 
     4.1.3.4 วัสดุงานบ้านงานครัว 70,379 - 70,379 
     4.1.3.5 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 33,597 - 33,597 
     4.1.3.10 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 10,437 - 10,437 
     4.1.3.6 วัสดุการศึกษา - - - 
     4.1.3.7 วัสดุหนังสือ วารสาร และต ารา - - - 
     4.1.3.8 วัสดุการเกษตร 20,000 - 20,000 
     4.1.3.9 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 20,000 - 20,000 
  4.1.4 ค่าสาธารณูปโภค 2,030,426 - 2,030,426 
     4.1.4.1 ค่าไฟฟ้า 2,005,021 - 2,005,021 
     4.1.4.2 ค่าประปา - - - 
     4.1.4.3 ค่าโทรศัพท์ 13,066 - 13,066 
     4.1.4.4 ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 12,339 - 12,339 
4.2 เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ
สร้างความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจ (กองทุน 15,990,000 บาท) 

- - - 

4.3 เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ
การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (กองทุน 16,590,000 บาท) 

- - - 

4.4 เงินอุดหนุนเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการ
สร้างองค์ความรู้พ้ืนฐานของประเทศ (กองทุน 7,540,000 บาท) 

2,600,000 - 2,600,000 

4.5 เงินอุดหนุนเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
บุคลากร และระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ (ครุภณัฑ์) 

35,200,000 - 35,200,000 

4.6 ค่าใช้จ่ายบุคลากร 3,771,000 - 3,771,000 
ค่าใช้จ่ายบุคลากร (เงินสมทบกองทุนทดแทน พนง.มหาวิทยาลัย) - 7,542 7,542 
งบรายจ่ายอื่น (แผ่นดิน) 6,014,000 - 6,014,000 
4.7 ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม - - - 
4.8 ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิโครงการ
หลวงและโรงงานแปรรูป 

- - - 

4.9 ค่าใช้จ่ายโครงการตามพระราชด าริ 120,000 - 120,000 
4.10 ค่าใช้จ่ายโครงการความร่วมมือทางวิชาการมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

- - - 
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หมวดงบประมาณ เงินแผ่นดิน เงินรายได้ รวม 
4.11 ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พนัธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ 

3,719,000 - 3,719,000 

4.12 ค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ 855,000 - 855,000 
4.13 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย
อุดมศึกษาพี่เล้ียง 

- - - 

4.14 ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 300,000 - 300,000 

4.15 โครงการสวนนวัตกรรมเกษตรและอาหารล้านนา 920,000 - 920,000 
4.16 โครงการอุทยานเมืองอัจฉริยะ Smart city - - - 
4.17 โครงการขยายผลการจัดการศึกษาแบบบูรณาการการ
เรียนรู้กับการท างาน (Work-integrated Learning) 

- - - 

4.18 โครงการพัฒนาและผลิตก าลังคนของประเทศ  
เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 

- - - 

  4.18.1 ค่าครุภัณฑ์ - - - 
4.19 ทุนสนับสนุนการศึกษานักศึกษาและบุคลากร - - - 
4.20 สนับสนุนงานวิจัยและน าเสนอผลงานวิชาการ 100,000 - 100,000 
งบรายจ่ายอื่น (รายได้) - 4,919,600 4,919,600 
5.1 แผนงานตามนโยบายพัฒนามหาวิทยาลัย - - - 
5.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษา - 588,500 588,500 
5.3 ค่าธรรมเนียมกิจกรรมนักศึกษา (1,500 ต่อภาคเรียน) - - - 
5.4 พัฒนาก าลังคนนักวิชาชีพท่ีเน้นปฏิบัติการ (สหกิจ) - - - 
5.5 ปรับพื้นฐานความรู้นักศึกษาใหม่ - - - 
5.6 โครงการจัดการศึกษาและวิจัยร่วมระหว่าง ภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคการศึกษา 

- - - 

5.7 แผนงานงานฟาร์มเพื่อการเรียนรู้ - 311,100 311,100 
5.8 รายจ่ายงานหอพัก - - - 
5.9 แผนงานเครือข่ายการบริการวิชาการและการบริการสังคม - 4,020,000 4,020,000 
5.10 แผนงานงานวิจัยภายนอก - - - 
5.11 สะสมมหาวิทยาลัย - - - 

รวม 97,570,265 7,973,568 105,543,833 
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ตารางที่ 3 ครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้างงบลงทุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
หมวดรายการ จ านวนเงิน 

ครุภัณฑ์ 17,835,000 
1.ครุภัณฑ์เครื่องท าน้ าบริสุทธิ์  500,000 
2.ครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพห้องปฏิบัติการหน่วยวิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพอาหาร  11,770,000 
3.ครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพโรงงานต้นแบบแปรรูปอาหารแห้งและห้องปฏิบัติการด้าน
อุตสาหกรรมอาหาร  

2,915,000 

4.ครุภัณฑ์ด้านสรีรวิทยาของพืชส าหรับการศึกษาวิจัยข้ันสูงและสนับสนุนการเรียนการสอน  2,650,000 
ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 3,310,000 
1.สร้างรั้วคอนกรีตรอบบริเวณสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 1,250,000 
2.สร้างรัวเหล็กตาข่ายแปลงวิจัยไม้ผลสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 1,500,000 
3.สร้างโรงเรือนระบบเกษตรสมัยใหม่ จ านวน 2 โรงเรือน 560,000 

รวม ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 21,145,000 
 
ตารางที่ 4 รายละเอียดโครงการงบเงินอุดหนุนงบประมาณแผ่นดิน 
4.4 เงนิอดุหนนุเพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองคค์วามรูพ้ื้นฐานของ
ประเทศ (กองทุน 7,540,000 บาท) 

2,600,000 

การพัฒนาเทคโนโลยีเสริมส าหรับอุตสาหกรรมแปรรูปแป้งกล้วยหอม 600,000 
- การเพิ่มมูลค่าของเหลือท้ิงจากกระบวนการผลิตแป้งกล้วยหอม 400,000 
- โครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ส าหรับแป้งกล้วยหอม 200,000 

การบรูณาการนวัตกรรมเทคโนโลยพีลาสม่าและไมโคร/นาโนบบัเบิลตอ่การสนบัสนุนระบบการ
ผลติอาหารปลอดภัยรองรบัเกษตรกร ยุค 4.0 

1,500,000 

- การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีพลาสม่าและไมโคร/นาโนบับเบิลต่อการ
กระตุ้นการงอกของเมล็ดและเจริญเติบโตของพีช 

800,000 

- ศักยภาพการลดการปนเป้ือนในผลิตผลทางการเกษตรและการผลิตเซลล์ยีสต์ด้วยการใช้
เทคโนโลยีฟองไมโครนาโน 

700,000 

การพัฒนาเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตและปริมาณกรดจิมเนมิคของผักเชียงดาตาม
มาตรฐานการส่งออก 

500,000 

4.5 เงนิอดุหนนุเพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน บคุลากร และระบบวิจัยและ
นวัตกรรมของประเทศ (ครุภณัฑ์) 

35,200,000 

1.ครุภัณฑ์โครงการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน บุคลากร และระบบวิจัยและนวัตกรรมของ
ประเทศ 

35,200,000 

รวม งบเงินอุดหนุนงบประมาณแผ่นดิน 37,800,000 
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ตารางที่ 5 รายละเอียดโครงการงบรายจ่ายอื่นงบประมาณแผ่นดิน  
หมวดรายการ จ านวนเงิน 

4.9 ค่าใช้จ่ายโครงการตามพระราชด าริ 120,000 
1.โครงการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเมล่อนในระบบการปลูกโดยไม่ใช้ดิน 40,000 
2.โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกและการเพิ่มมูลค่าผักเชียงดาอินทรีย์ 40,000 
3.โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์มะเกี๋ยง(พืชในโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ)เพื่อพัฒนาและต่อยอดกับผลิตผลบนพื้นท่ีสูง 

40,000 

4.11 ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนือ่งมาจากพระราชด าริ 3,719,000 

1.โครงการบริหารจัดการ โครงการอนรุักษ์พันธกุรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

      170,000.00  

2.โครงการหน่วยบริหารจัดการเช้ือพันธุกรรมพืช ปีท่ี 4       250,000.00  

3.โครงการเมล็ดพันธุ์พืช อพ.สธ. ดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ ปีท่ี 1 (ระยะท่ี 2)         91,200.00  

4.โครงการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมะเกี๋ยง ปท่ีี 3       540,000.00  

5.โครงการขึ้นทะเบียนส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์(GI) มะเกี๋ยงและผลิตภัณฑ์       250,000.00  

6.โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์มะเกี๋ยง และขยายผลเชิงพาณิชย์ ปีท่ี 2       250,000.00  

7.โครงการส ารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมมันพืน้บ้านในเขตภาคเหนือเพื่อการอนุรักษ์และใช้

ประโยชน์  

      442,800.00  

8.โครงการผลของแหล่งปลูกมันพื้นบ้านพื้นเมืองท่ีมีต่อคุณค่าทางโภชนาการและคุณภาพทาง

กายภาพและเคมีแป้งมันพื้นบ้านพร้อมใช้ 

      150,000.00  

9.โครงการอนุรักษ์พนัธุกรรมน้อยหน่าเครือ        300,000.00  

10.โครงการส ารวจและศึกษาสารโภชนเภสัชเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากมะกิ้ง

พื้นเมือง (Hodgsonia heteroclita (Roxb)) จังหวัดล าปาง ปีท่ี 2 

      250,000.00  

11.โครงการศึกษาวิธีการขยายพันธุ์มะกิง้เพื่อการอนุรักษ์พันธุ์และใช้ประโยชน์        250,000.00  

12.โครงการศูนย์เรียนรู้ผักเชียงดา        300,000.00  

13.โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและผลิตภัณฑ์อาหารจากผงบุก (Morphophallus 

spp.) คุณภาพสูงเพื่อเพิ่มมูลค่าและใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ปีท่ี 3 

      250,000.00  

14.โครงการส ารวจและรวบรวมจุลินทรีย์ในการส่งเสริมการเจริญเติบโตและเพิ่มผลผลิตของ

ข้าวไร่พันธุ์พืน้เมือง 

 

 

      225,000.00  
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หมวดรายการ จ านวนเงิน 
4.12 ค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ 855,000 
1.โครงการขยายพันธุ์สับปะรดพันธุ์ MD2 โดยการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อ 40,000 
2.โครงการผลิตสับปะรดเนื้อหนึ่งคุณภาพมาตรฐานปลอดภัย 40,000 
3.โครงการผลิตล าไยคุณภาพเกรดพรีเมียม 40,000 
4.โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงและการจัดการดินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในระบบการ
ผลิตพืชอินทรีย์ 

40,000 

5.โครงการเพาะเห็ดนางรมจากฟางข้าวเพื่อลดปัญหาการเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 40,000 
6.โครงการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์น้ าพริกด้วยหลักการการผลิตอาหารท่ีดี 55,000 
7.โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วน กรณีกลุ่มฮักน้ าจาง หมู่บ้าน
นากว้าว(กิ่ว) หมู่ 4 ต าบลบ้านกิ่ว อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง 

300,000 
 

8.โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชนและภาคอุตสาหกรรม : หมู่บ้านสามหลัง
โดยเกษตรนวัตวิถี 

300,000 

4.14 ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 300,000 
1.การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรและแปรรูปอาหาร ในพื้นท่ีโครงการหลวงโครงการ
ตามพระราชด าริ 

300,000 

4.15 โครงการสวนนวัตกรรมเกษตรและอาหารล้านนา 920,000 
1.โครงการผลิตมะเขือพวงคุณภาพมาตรฐานปลอดภัยและการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า 300,000 
2.โครงการยกระดับกระบวนการการผลิตผักเครื่องแคครบวงจร 300,000 
3.โครงการก๋วยเต๋ียวข้าวไรซ์เบอร์รี่เส้นสดค่าดัชนีน้ าตาลต่ าและมีสารต้านอนุมูลอิสระ       100,000.00  
4.โครงการพัฒนาเครื่องต้นแบบชุดไบโอรีแรคเตอร์แบบเติมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ส าหรับ

การขยายพันธุ์พืชด้วยเทคนิคการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อพืช 

      110,000.00  

5.โครงการพัฒนาลูกบอลอาหาร (medium ball) ส าหรับการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อมะพร้าวเพื่อ

การขยายพันธุ์พืช 

      110,000.00  

4.20 สนับสนุนงานวิจัยและน าเสนอผลงานวิชาการ 100,000 
1.โครงการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ 25,000 
2.โครงการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ 25,000 
3.โครงการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(9 มทร.) 50,000 

รวม งบรายจ่ายอื่นงบประมาณแผ่นดิน 6,014,000 
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ตารางที่ 6 รายละเอียดโครงการงบรายจ่ายอื่นงบประมาณเงินรายได้  
หมวดรายการ จ านวนเงิน 

5.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษา 588,500 
1.โครงการความร่วมมือด้านงานวิจัยและบริการวชิาการกับสถาบัน FAVRI ประเทศเวียดนาม 588,500 
5.7 แผนงานงานฟาร์มเพือ่การเรียนรู้ 311,100 
1.โครงการผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 120,000 
2.โครงการผลิตเห็ดจ าหน่ายเป็นรายได้ให้หน่วยงาน 30,000 
3.โครงการผลิตกล้วยหอมทองในระบบเกษตรอินทรีย์เพื่ออุตสาหกรรม 75,000 
4.โครงการบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหาร 35,000 
5.โครงการผลิตไม้ดอกไม้ประดับเพื่อการศึกษาและการค้า 51,100 
5.9 แผนงานเครือข่ายการบริการวิชาการและการบริการสังคม (คลินิกเทคโนโลยี) 4,020,000 
1.บริการให้ค าปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี 300,000 
2.หมู่บ้านมะแขว่น (VCCI 1) 300,000 
3.หมู่บ้านเกษตรอินทรีย์และอาหารสุขภาพสู่การท่องเท่ียววิถีวิทย์ ช้อบ ชิม ชม(VCCI 1) 300,000 
4.หมู่บ้านผักเชียงดาอินทรีย์ วิถีฮักน้ าจาง(VCCI 2) 300,000 
5.หมู่บ้านเกษตรสร้างสรรค์วิถีครัวเรือนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบ้าน 
สันป่าส้าน อ.ภูกามยาว จ.พะเยา(VCCI 3) 

300,000 

6.หมู่บ้านฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศอนุรักษ์ต้นน้ ายมและการพัฒนาวิถีเกษตรปลอดภัยบ้านแม่
จ๊ัวะ อ.ปง จ.พะเยา(VCCI 3) 

300,000 

7.หมู่บ้านสับปะรดบ้านสา (VCCI 3) 400,000 
8.พัฒนาการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์นมแพะเมืองรถม้าล าปาง  (BCE 1) 300,000 
9.ผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพจากเห็ด (BCE 1)  250,000 
10.ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องด่ืมเพื่อสุขภาพจากสับปะรด (BCE 1) 300,000 
11.การผลิตล าไย (BCE 1) 320,000 
12.การพัฒนาระบบมาตรฐานตามแนวทางปฏิบัติท่ีดี (GMP อย.) ในการผลิตก๋วยเต๋ียว 
เส้นสดและการพัฒนาระบบส่งน้ าแป้งสู่รางนีง่ 

150,000 

13.การพัฒนากระบวนการผลิตหมูฝอยให้ได้มาตรฐาน 150,000 
14.การพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ถั่วหมักเพื่อสร้างแบรนด์ 200,000 
15.การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องงอกผสมสมุนไพร 150,000 

รวม งบรายจ่ายอื่นงบประมาณเงินรายได้ 4,919,600 
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ตารางที่ 7 งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
โครงการ งบประมาณ 

1.โครงการสร้างมาตรฐานอาชีพเกษตรปลอดภัย 18,100,000 
2.โครงการสร้างต้นแบบและแหล่งเรียนรู้มหาวิทยาลัยสีเขียว 8,100,000 
3.โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานหรือปัจจัยเอื้อภายในสถาบันอุดมศึกษาท่ีส่งเสริมการ
พัฒนาผู้ประกอบการ 

18,100,000 

4.โครงการส่งเสริมศักยภาพเกษตรกรและการพัฒนาฟาร์มต้นแบบอัจฉริยะด้านฟาร์มการผลิตพืช 18,100,000 
5.โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชและสัตว์น้ าเพื่อความมั่นคงของอาหาร ณ อ.อุ้มผาง 
จ.ตาก (Plant Production and Aquatic Areas Extension Technology for 
Sustanable Food in Umpang, Tak Province) 

2,182,000 

6.โครงการพัฒนาพันธุ์และรักษาพนัธุ์พืชผัก 11 ชนิด : พริก มะเขือเทศ มะเขือเปราะ 
แตงกวา ถั่วฝักยาว ถ่ัวไร้ค้าง คะน้า กวางตุ้ง บวบเหล่ียม ฟักทอง และข้าวโพดเทียนหวาน 

414,500 

7.โครงการผลิตเมล็ดผักประจ าปี 2563 553,500 
8.โครงการบริหารจัดการควบคุมศัตรูพืชอย่างปลอดภัยในศูนย์พัฒนาพันธุพ์ืชจักรพันธ์เพญ็ศิริ 288,900 

รวม งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก 65,838,900 
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บทท่ี 4 
การติดตามและประเมินผล 

 
การติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 เงินงบประมาณแผ่นดิน 

หมวดรายการ แผ่นดิน 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 งบบุคลากร  25,362,100             

 งบด าเนินงาน  54,000             

 งบลงทุน  21,145,000             

 งบเงินอุดหนุน  44,995,165             

 งบรายจ่ายอื่น  6,014,000             

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 97,570,265             

 

 เงินงบประมาณเงินรายได้ 

หมวดรายการ แผ่นดิน 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 งบบุคลากร  2,436,000             

 งบด าเนินงาน  610,426             

 งบลงทุน  -             

 งบเงินอุดหนุน  7,542             

 งบรายจ่ายอื่น  4,919,600             

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 7,973,568             

 
แผนการเบิกจ่ายรายไตรมาสประจ าปี พ.ศ. 2563 

 เงินงบประมาณแผ่นดิน 

หมวดรายการ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม 

งบบุคลากร 6,340,525.00 6,340,525.00 6,340,525.00 6,340,525.00 25,362,100.00 
ร้อยละ 25.00 25.00 25.00 25.00 100.00 
งบด าเนินงาน 8,100.00 24,300.00 18,900.00 2,700.00 54,000.00 
ร้อยละ 15.00 45.00 35.00 5.00 100.00 
งบลงทุน 4,863,350.00 4,863,350.00 5,709,150.00 5,709,150.00 21,145,000.00 
ร้อยละ 23.00 23.00 27.00 27.00 100.00 
งบเงินอุดหนุน 11,248,791.25 11,248,791.25 11,248,791.25 11,248,791.25 44,995,165.00 
ร้อยละ 25.00 25.00 25.00 25.00 100.00 
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หมวดรายการ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม 

งบรายจ่ายอื่น 902,100.00 2,706,300.00 2,104,900.00 300,700.00 6,014,000.00 
ร้อยละ 15.00 45.00 35.00 5.00 100.00 

รวม 23,362,866.25 25,183,266.25 25,422,266.25 23,601,866.25 97,570,265.00 
ร้อยละ 23.94 25.81 26.06 24.19 100.00 

 

 เงินงบประมาณเงินรายได้ 

หมวดรายการ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม 

งบบุคลากร 609,000.00 609,000.00 609,000.00 609,000.00 2,436,000.00 
ร้อยละ 25.00 25.00 25.00 25.00 100.00 
งบด าเนินงาน 91,563.90 274,691.70 213,649.10 30,521.30 610,426.00 
ร้อยละ 15.00 45.00 35.00 5.00 100.00 
งบลงทุน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
ร้อยละ 23.00 23.00 27.00 27.00 100.00 
งบเงินอุดหนุน 1,885.50 1,885.50 1,885.50 1,885.50 7,542.00 
ร้อยละ 25.00 25.00 25.00 25.00 100.00 
งบรายจ่ายอื่น 737,940.00 2,213,820.00 1,721,860.00 245,980.00 4,919,600.00 
ร้อยละ 15.00 45.00 35.00 5.00 100.00 

รวม 1,440,389.40 3,099,397.20 2,546,394.60 887,386.80 7,973,568.00 
ร้อยละ 18.06 38.87 31.94 11.13 100.00 

 
ระยะเวลาการติดตาม 

แบ่งการติดตามเป็น 2 แบบ คือ 
1. ติดตามผลการเบิกจ่ายงบด าเนินงาน ทุกเดือน  
2. ติดตามผลการด าเนินงานโครงการงบรายจ่ายอื่น ทุกไตรมาส  

 
การประเมินผลการด าเนินงาน 

ในส่วนของโครงการงบรายจ่ายอื่น ท่ีตอบสนองยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย หน่วยงานจะประเมินผล
การด าเนินงาน โดยให้ผู้รับผิดชอบโครงการรายงานผลการด าเนินงาน และลงพื้นท่ีติดตามผลการด าเนินงานใน
พื้นท่ีจริงโดยคณะกรรมการตรวจติดตาม และน าข้อมูลท่ีได้มาประมวล สรุป เสนอต่อมหาวิทยาลัยต่อไป 

 
 


