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แผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

บทน า 
1.1 หลักการและเหตุผล 

แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2563 ของสํานักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ที่
แสดงใหเห็นถึงภารกิจของหน่วยงานที่จะดําเนินการในปงบประมาณ 2563 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2562-2565) (ฉบับปรับปรุง 2562) และจัดทําเป็น
แผนประจําปของหน่วยงานที่ละเอียด และชัดเจนขึ้น เพ่ือนําไปเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน และเปนกรอบใน
การจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําป รวมถึงการรายงานผลการปฏิบัติราชการเมื่อสิ้นปงบประมาณ 
และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

1.2 ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน 

สํานักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ได้จัดตั้งขึ้นตามมติของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2550 ที่ได้มีมติอนุมัติจัดตั้งหน่วยทรัพย์สิน
และสิทธิประโยชน์ เป็นหน่วยงานภายในระดับกอง สังกัดสํานักงานอธิการบดี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรองรับ
การดําเนินการจัดหารายได้และสิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัยฯ และดําเนินงานด้านการจัดการทรัพย์สินทาง
ปัญญา ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่องจัดตั้งหน่วยทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์เมื่อวันที่ 
1 พฤษภาคม 2550 หน่วยทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เดิมเป็นหน่วยงานที่ไม่มีการกําหนดไว้ในการแบ่งส่วน
ราชการตามกฎกระทรวง ว่าด้วยการจัดตั้งส่วนราชการของมหาวิทยาลัยฯ  แต่เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน
และแนวโน้มในอนาคต มหาวิทยาลัยฯจะมีภารกิจด้านต่างๆ ที่จําเป็นต้องใช้งบประมาณจํานวนมากข้ึน ซึ่งต้อง
มีการบริหารจัดการที่ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและเป็นเอกภาพ โดยมุ่งเน้นให้สามารถสนับสนุนการเรียนการ
สอน การบริหารงานวิชาการ และด้านงานสนับสนุนอ่ืนๆ ดังนั้น มหาวิทยาลัยฯ จึงจําเป็นต้องจัดตั้งสําหน่วย
ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ขึ้น  เพื่อรับผิดชอบภารกิจที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการสินทรัพย์ต่างๆที่มีอยู่รวมถึง
การแสวงหาช่องทางการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อมหาวิทยาลัย 

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 11 (9/2551) เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2551 ได้อนุมัติให้เปลี่ยน
ชื่อ “หน่วยทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์” เป็น “สํานักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์” โดยมีฐานะ
เทียบเท่ากองดังเดิม เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการประสานงานกับหน่วยงานองค์กรภายนอก 
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1.3 ก าหนดเป้าหมายของหน่วยงาน (Goal) 

1.3.1 วิสัยทศัน์ 

“สร้างสรรค์มูลค่าเพ่ิมเชิงวิชาการและเชิงพาณิชย์ ดูแลรักษาสิทธิประโยชน์ของบุคลากรและ
มหาวิทยาลัยด้วยความเป็นธรรม” 

1.3.2 พันธกิจ 

1. มุ่งม่ันบริหารรายได้และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

2. ส่งเสริมสนับสนุนการให้บริการทางวิชาการด้านต่างๆ ที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความ
ต้องการของบุคลากร ผู้ประกอบการที่สนใจ 

3. บริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยให้มีศักยภาพสูงสุด 

1.3.3 เอกลักษณ์ 

สํานักงานบริหารทรัพย์สิน จะเป็นหน่วยงานสําคัญในการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ การให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม โดยประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน ผู้ประกอบการธุรกิจในด้านต่างๆ 
รวมถึงการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย 

1.3.4 ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การสร้างมูลค่าเพ่ิมในทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัย 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมการสร้างรายได้จากการบริการสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 

1.3.5 กลยุทธ์ของหน่วยงาน 

1. ลดขั้นตอนและความซ้ําซ้อนของการปฏิบัติงานให้กระชับและมีประสิทธิภาพ 
2. แสวงหารายได้จากทรัพย์สินที่มีอยู่ 
3. พัฒนาการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา และนวัตกรรมใหม่ร่วมกับภาคเอกชน 
4. สร้างระบบการให้บริการเข้าสู่รูปแบบ One Stop Service  
5. การประชาสัมพันธ์เชิงรุก แสวงหาช่องทางการตลาดหาลูกค้ารายใหม่ 
6. ใช้ระบบการควบคุมคุณภาพเพ่ือให้เกิดมาตรฐานในการดําเนินงานทุกส่วนงาน 
7. สร้างจิตสํานึกให้บุคลากรของหน่วยงานมีความพร้อมในการให้บริการ 
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1.3.6 ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1   การสร้างมูลค่าเพ่ิมในทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุด  มี
เป้าหมายยุทธศาสตร์คือ 
1) สร้างมูลค่าในเชิงพาณิชย์ได้อย่างต่อเนื่องให้กับทรัพย์สินและสิทธิ

ประโยชน์ของมหาวิทยาลัยฯ 

2) มีแผนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ของ
มหาวิทยาลัยฯ 

3) มีแผนการจัดหารายได้จากทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ของ
มหาวิทยาลัยฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารรายได้ให้กับมหาวิทยาลัยฯ มี
เป้าหมายยุทธศาสตร์ คือ 
1) มหาวิทยาลัยมีแนวทางการจัดหารายได้เพ่ิมข้ึน 

2) มีแนวทางการจัดหารายได้จากอัตลักษณ์ของเขตพ้ืนที่ 
3) มีแผนบริหารการลงทุนของมหาวิทยาลัยฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การเสริมสร้างศักยภาพเชิงพาณิชย์ให้แก่คณะ/หน่วยงาน และบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยฯ มีเป้าหมายยุทธศาสตร์ คือ 
1) การจัดตั้งหน่วยบริการสังคม (Business Unit) ของคณะ หน่วยงาน 

เขตพ้ืนที่ต่างๆ  
2) มีเครือข่ายความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ จากภายนอกทั้งภาครัฐ

และภาคเอกชนเพิ่มข้ึน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มีเป้าหมายยุทธศาสตร์ คือ 

1) มีผลงานสิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย ผลิตภัณฑ์ ที่ได้ รับการจดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ิมข้ึน 

2) การนําทรัพย์สินทางปัญญาออกสู่เชิงพาณิชย์มากข้ึน 
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1.3.7 โครงสร้างองค์กร 
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แผนยุทธศาสตร์ส านักงานอธิการบดี 2562-2565 
ส านักงานอธิการบดี 
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แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (2562-2565) ส านักงานอธิการบดี

โดยการด าเนินงานของส านักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยวัด 2562 2563 2564 2565 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (ย่อย) ตัวช้ีวัด สทส หน่วยวัด 2562 2563 2564 2565 2562 2563 2564 2565 แผ่นดิน ผลประโยชน์ ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การบริหารจัดการ

เพ่ือรองรับนโยบายของมหาวิทยาลัย

1.1) ร้อยละของโครงการ/กิจกรรม ท่ี

ด าเนินการตามนโยบายการพัฒนา
มหาวิทยาลัย

ร้อยละ 80 80 90 90 โครงการติดตามผลการ

ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของ

ส านักงานบริหารทรัพย์สินฯ

1. จัดประชุมติดตามผลการด าเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ
ส านักงานอย่างน้อยไตรมาสละ 1 คร้ัง

2. จัดท ารายงานผลการด าเนินงานและ
เร่งรัดการใช้งบประมาณให้เป็นไปตาม

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี

ร้อยละของโครงการ/กิจกรรม ท่ี

ด าเนินการตามนโยบายการพัฒนาของ
ส านักงานอธิการบดี

ร้อยละ 80 80 90 90 → → → → โครงการ/กิจกรรม ท่ีด าเนินการ

ตามนโยบายการพัฒนาของ
ส านักงานอธิการบดีประสบ

ความส าเร็จตามแผน

สุภาวดี

1.2) ผลการประเมินประกันคุณภาพ

การศึกษาระดับสถาบัน

ระดับ ดี 

(>3.51)

ดี 

(>4.00)

ดีมาก

(>4.51)

ดีมาก

(>4.51)

1.3) ผลการประเมินของมหาวิทยาลัย
ทางด้านหลักธรรมาภิบาล ตามเกณฑ์การ

ประเมินคุณธรรม

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาระบบ

บริหารจัดการส านักงานอธิการบดีมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

กลยุทธ์ 2.1 พัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน

ของหน่วยงานในส านักงานอธิการบดี ให้มี

ความคล่องตัวเพ่ือรองรับทิศทางการ
พัฒนามหาวิทยาลัย

เป้าประสงค์ 2.1 ระบบบริหาร

จัดการมีความคล่องตัวและมี

ประสิทธิภาพ (รวดเร็ว โปร่งใส 
ประหยัด)

1) ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติราชการทุกหน่วยงาน

ภายใต้ส านักงานอธิการบดี

ร้อยละ 80 85 90 95 โครงการติดตามผลการ

ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ

ราชการประจ าปีของ
ส านักงานบริหารทรัพย์สินฯ

1. จัดประชุมติดตามผลการด าเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ

ส านักงานอย่างน้อยไตรมาสละ 1 คร้ัง
2. จัดท ารายงานผลการด าเนินงานและ

เร่งรัดการใช้งบประมาณให้เป็นไปตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี

ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงาน

บริหารทรัพย์สินฯ

ร้อยละ 80 85 90 95 → → → → ร้อยละความส าเร็จของการ

ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ

ราชการของ สทส มากกว่า 90 
ในแต่ละปี

สุภาวดี

2) ระดับความพึงพอใจของ "ผู้ใช้ช่องทาง"

 การส่ือสาร/ประชาสัมพันธ์ ของ

หน่วยงานในส านักงานอธิการบดี

ระดับ ดี ดี ดีมาก ดีมาก โครงการประเมินความพึง

พอใจของผู้ใช้บริการ

ส านักงานบริหารทรัพย์สินฯ

๑. ออกแบบและจัดท ามาตรฐานการ

ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ใน

ทุกงานบริการ และความพึงพอใจใน

ช่องทางการส่ือสาร/ประชาสัมพันธ์ ของ
ส านักงานบริหารทรัพย์สินฯ

2. จัดท าระบบการประเมินท่ีเข้าถึง
ผู้ใช้บริการอย่างแท้จริง

3. รวบรวมข้อมูลและสรุปผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

ระดับความพึงพอใจของ "ผู้ใช้ช่องทาง" 

การส่ือสาร/ประชาสัมพันธ์ ของ

ส านักงานบริหารทรัพย์สินฯ

ระดับ ดี ดี ดีมาก ดีมาก → → → → 10,000 ระดับความพึงพอใจของ "ผู้ใช้

ช่องทาง" การส่ือสาร/

ประชาสัมพันธ์ ของส านักงาน

บริหารทรัพย์สินอยู่ในระดับดีมาก

อารีวัณย์

3) องค์ความรู้หรือแนวปฏิบัติท่ีดี (Best 

Practice)

องค์ความรู้ 1 1 1 1 โครงการการจัดการองค์

ความรู้และหรือแนวปฏิบัติท่ีดี

ในการปฏิบัติงานของ
ส านักงานบริหารทรัพย์สินฯ

1. จัดท าแผนการจัดการองค์ความรู้

ภายในหน่วยงาน

2. ด าเนินการตามแผนงานการจัดการองค์
ความรู้ภายในหน่วยงาน อย่างน้อย 1 องค์
ความรู้ต่อปี

3. จัดท ารายงานและสรุปผลการ

ด าเนินงานปีละ 1 คร้ัง

มีการพัฒนาองค์ความรู้หรือแนวปฏิบัติท่ีดี

 (Best Practice) ในการปฏิบัติงานของ

ส านักงานบริหารทรัพย์สินฯ

องค์ความรู้ 1 1 1 1 → → → → 5,000 บุคลากรในส านักงานได้รับการ

พัฒนาและมีระบบการจัดการ

องค์ความรู้ท่ีดี สามารถน ามา
ปฏิบัติได้จริง

ธนพร

สุภาวดี

กลยุทธ์ 2.2 เพ่ิมประสิทธิภาพของการ
ติดต่อส่ือสารภายในและภายนอกองค์กร

เป้าประสงค์ 2.2 เป็นหน่วยงาน
ท่ีสามารถให้บริการอย่างมี

คุณภาพ

1) ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ต่อการให้บริการของหน่วยงานใน

ส านักงานอธิการบดี

ระดับ ดี ดี ดีมาก ดีมาก โครงการประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ

ส านักงานบริหารทรัพย์สินฯ

๑. ออกแบบและจัดท ามาตรฐานการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ใน

ทุกงานบริการ และความพึงพอใจใน

ช่องทางการส่ือสาร/ประชาสัมพันธ์ ของ
ส านักงานบริหารทรัพย์สินฯ

2. จัดท าระบบการประเมินท่ีเข้าถึง

ผู้ใช้บริการอย่างแท้จริง
3. รวบรวมข้อมูลและสรุปผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อ
การให้บริการของส านักงานบริหาร

ทรัพย์สินฯ

ระดับ ดี ดี ดีมาก ดีมาก → → → → ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อ
การให้บริการของส านักงาน

บริหารทรัพย์สินฯ ในระดับดีมาก

 และน าข้อเสนอแนะท่ีได้รับมา
ปรับปรุงการบริการให้ดีย่ิงข้ึน

อารีวัณย์

ค่าเป้าหมาย ของ สอ. ค่าเป้าหมาย ของ สทส. ระยะเวลาในการด าเนินงาน  งบประมาณต่อปี

กลยุทธ์ 1.1 พัฒนาประสิทธิภาพงาน 

เพ่ือให้การสนับสนุนการขับเคล่ือน
นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย

เป้าประสงค์ 1.1 เป็นหน่วยงาน

สนับสนุนการด าเนินงานตาม
นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย



ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยวัด 2562 2563 2564 2565 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (ย่อย) ตัวช้ีวัด สทส หน่วยวัด 2562 2563 2564 2565 2562 2563 2564 2565 แผ่นดิน ผลประโยชน์ ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

ค่าเป้าหมาย ของ สอ. ค่าเป้าหมาย ของ สทส. ระยะเวลาในการด าเนินงาน  งบประมาณต่อปี

กลยุทธ์ 1.1 มุ่งม่ันพัฒนาและรักษา
คุณภาพงานบริการ

กลยุทธ์ 1.1 สร้างค่านิยมในองค์กร (Core 
Value) เป็นแนวทางในการปฏิบัติตัวของ

บุคลากรให้เป็นวัฒนธรรมองค์กรท่ีดี ด้วย
ความคิดสร้างสรรค์และมีความยืดหยุ่น

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาบุคลากรและ
คุณภาพชีวิตการท างาน

กลยุทธ์ 3.1 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ 
ความเช่ียวชาญ ทักษะ ความสามารถ

เฉพาะต าแหน่งและทัศนคติท่ีเหมาะสม

เป้าประสงค์ 3.1 บุคลากรได้รับ
การพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 

สอดคล้องกับภาระงานท่ี
รับผิดชอบและพันธกิจของ

หน่วยงาน

3.1) ร้อยละของบุคลากรส านักงาน
อธิการบดี ท่ีได้รับการพัฒนาความรู้และ

ทักษะเป็นไปตามพัฒนาสมรรถนะ
รายบุคคล (IDP)

ร้อยละ 80 80 80 80 โครงการพัฒนาบุคลากร
ประจ าปี

1. จัดท า/ทบทวนแผนการพัฒนา
รายบุคคล (IDP) ของส านักงานบริหาร

ทรัพย์สินฯ
2. จัดหาหน่วยงานท่ีให้การบริการ

ฝึกอบรม/ก าหนดวิธีการท่ีเหมาะสม

ส าหรับการพัฒนาความรู้และทักษะของ
บุคลากร

3. จัดส่งบุคลากรเข้ารับการพัฒนาความรู้
และทักษะท่ีสอดคล้องกับภาระงานท่ี

รับผิดชอบและพันธกิจของหน่วยงาน
4. จัดท ารายงานสรุปผลการฝึกอบรมราย

คร้ังท่ีมีการพัฒนา/เข้ารับการฝึกอบรม

ร้อยละของบุคลากรส านักงานบริหาร
ทรัพย์สินฯ ท่ีได้รับการพัฒนาความรู้และ

ทักษะเป็นไปตามพัฒนาสมรรถนะ
รายบุคคล (IDP)

ร้อยละ 80 80 80 80 → → → → 40,000 บุคลากรส านักงานบริหาร
ทรัพย์สินฯ ท่ีได้รับการพัฒนา

ความรู้และทักษะเป็นไปตาม
พัฒนาสมรรถนะรายบุคคล (IDP)

อารีรัตน์

กลยุทธ์ 3.2 พัฒนา "ระบบการพัฒนา

บุคลากร" ของมหาวิทยาลัย ให้สมรรถนะ

ตามสายงานอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง

3.2) ร้อยละของบุคลากรส านักงาน

อธิการบดี ท่ีได้รับการพัฒนาความรู้และ

ทักษะทางด้านบริหารหรือความเช่ียวชาญ
 ช านาญการ

ร้อยละ 10 10 10 10

กลยุทธ์ 3.3 สร้างเสริมกิจกรรมความสุข 8

 ประการในท่ีท างาน Happy Workplace

3.3) ระดับความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรและความผูกพัน

ต่อองค์กรของบุคลากรในสังกัดส านักงาน
อธิการบดี (ภาวะความสุขในการท างาน 8

 ประการ)

ระดับ 4 4.5 5 5

4) ร้อยละของบุคลากรในส านักงาน

อธิการบดีมีสมรรถนะ ผ่านการอบรมและ
ผ่านการทดสอบมาตรฐาน RCDL

ร้อยละ 60 80 90 100 จัดส่งบุคลากรของส านักงานบริหาร

ทรัพย์สินฯ เข้ารับการอบรมและผ่านการ
ทดสอบมาตรฐาน RCDL

ร้อยละ 60 80 90 100 → → → → บุคลากรของส านักงานบริหาร

ทรัพย์สินฯ ได้รับการอบรมและ
ผ่านการทดสอบมาตรฐาน RCDL

บุคลากร 

สนง.บริ
หาร
ทรัพย์สินฯ
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วัตถุประสงค์ โครงการ/กิจกรรม (ง.9) ตัวช้ีวัด (KPI) โครงการ/กิจกรรม(ง.9)
ช่วงเวลา

ด าเนินการ

 รวม

งบประมาณ 

(บาท)

ความสอดคล้อง

ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย/

หน่วยงาน

ความสอดคล้อง 

กลยุทธ์มหาวิทยาลัย/หน่วยงาน
ตัวช้ีวัด (KPI) หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ

1-202-00-01 โครงการพัฒนาระบบการ

บริหารจัดการทรัพย์สินของ

มหาวิทยาลัย

1. เพ่ือจัดท าระเบียบ ประกาศ และก าหนดแนวทางกระบวนการด าเนินงานต่างๆ 

ท่ีอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงานบริหารทรัพย์สินฯ

2. เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิผล 

ประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักการบริหารอย่างมีธรร

มาภิบาล

มีระเบียบหรือประกาศท่ีเก่ียวข้องกับระบบการบริหารจัดการทรัพย์สินฯ 

อย่างน้อย 1 ฉบับ

1 พ.ย.62 - 

31 มี.ค. 63

              -   ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาการ

บริหารจัดการและการสร้าง

ฐานวัฒนธรรมองค์กร

กลยุทธ์ท่ี 4.1 พัฒนาระบบกลไกการ

บริหารจัดการมหาวิทยาลัยภายใต้

หลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การเสริมสร้าง

ประสิทธิภาพการบริหารรายได้

ให้กับมหาวิทยาลัย

อารีวัณย์

2-202-00-02 โครงการจัดท าระบบ

สารสนเทศการจ าหน่าย

สินค้าตราสัญลักษณ์

มหาวิทยาลัย

1. เพ่ือจัดท าระบบสารสนเทศการจ าหน่ายสินค้าตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย

2. เพ่ือน าข้อมูลท่ีได้จากระบบสารสนเทศมาศึกษา วิเคราะห์ และบริหารจัดการ

เพ่ือใช้ในการตัดสินใจของผู้บริหาร

มีระบบสารสนเทศการจ าหน่ายสินค้าตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย 1 ธ.ค.62 - 

30 ก.ย. 63

       35,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาการ

บริหารจัดการและการสร้าง

ฐานวัฒนธรรมองค์กร

กลยุทธ์ท่ี 4.2 บริหารจัดการ

ทรัพยากรของมหาวิทยาลัย อย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การเสริมสร้าง

ประสิทธิภาพการบริหารรายได้

ให้กับมหาวิทยาลัย

สุภาวดี

1-202-00-03 โครงการบริหารจัดการ

ทรัพย์สินทางปัญญา

1. เพ่ือก าหนดนโยบายด้านการบริหารทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยฯ ใน

ระยะส้ัน และระยะยาวให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย (ปี 

2563-2567) 

2.  เพ่ือให้นักวิจัยได้ทราบแนวทางการพัฒนาโจทย์งานวิจัย เพ่ือเตรียมความพร้อม

ในการน าผลงานเข้าสู่กระบวนการจดทรัพย์สินทางปัญญา

3. เพ่ือให้น าผลงานส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ของบุคลากรและ

นักศึกษา เข้าสู่กระบวนการขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

4. เพ่ือจัดท าผลิตภัณฑ์ต้นแบบผลงานทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ือต่อยอดเชิงพาณิชย์

5. เพ่ือน าผลงานทรัพย์สินทางปัญญาเข้าร่วมกิจกรรมต่อยอดเชิงพาณิชย์

1. มีแผนยุทธศาสตร์การด าเนินงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา 1 ฉบับ

2.  มีโจทย์วิจัยท่ีสามารถพัฒนาให้สามารถย่ืนจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

 ไม่น้อยกว่า 5 ผลงาน

3. มีผลงานวิจัยท่ีได้รับย่ืนจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ไม่น้อยกว่า 10 

ผลงาน

4. มีจ านวนผลงานผลิตภัณฑ์ต้นแบบท่ีพร้อมต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์  3  ผลงาน

5. เข้าร่วมการจัดแสดงผลงานนวัตกรรมท่ีพร้อมต่อยอดเชิงพาณิชย์ใน

ระดับประเทศ อย่างน้อย  1 คร้ัง

6. จ านวนผู้ท่ีสนใจในผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 50 ราย

1 ก.พ.63 - 

30 ก.ย. 63

      187,280 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนา

มหาวิทยาลัยเพ่ือการเติบโตร่วมกับ

การพัฒนาประเทศ

กลยุทธ์ท่ี 2.3 ส่งเสริมการเผยแพร่

ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์

นวัตกรรม และผลงานบริการวิชาการ

 ในระดับชาติ และนานาชาติ

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การจัดการ

ทรัพย์สินทางปัญญา

อารีวัณย์

2-202-00-04 โครงการพัฒนาระบบการ

จัดการโรงอาหาร

1. ก ากับและตรวจติดตามผลการด าเนินงานการให้เช่าพ้ืนท่ีโรงอาหาร พ้ืนท่ี

จ าหน่ายสินค้า และพ้ืนท่ีเช่าเพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน

2. เพ่ือรายงานผลการตรวจติดตามผลการด าเนินงานให้เช่าพ้ืนท่ีโรงอาหาร พ้ืนท่ี

จ าหน่ายสินค้าให้กับมหาวิทยาลัย

3. เพ่ือบริหารจัดการเงินรายได้ให้แก่มหาวิทยาลัยและความสอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์

1. มหาวิทยาลัยมีระเบียบ ประกาศ คณะกรรมการการบริหารจัดการพ้ืนท่ี

และมิเตอร์ไฟฟ้าแบบมีมาตรฐาน

2. มีการปรับปรุงพ้ืนท่ีจ าหน่ายอาหารภายในมหาวิทยาลัยจ านวน 1 แห่ง

1 ม.ค.63 - 

30 ก.ย. 63

   1,512,785 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาการ

บริหารจัดการและการสร้าง

ฐานวัฒนธรรมองค์กร

กลยุทธ์ท่ี 4.1 พัฒนาระบบกลไกการ

บริหารจัดการมหาวิทยาลัยภายใต้

หลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การเสริมสร้าง

ประสิทธิภาพการบริหารรายได้

ให้กับมหาวิทยาลัย

ธนพร

2-202-00-05 โครงการบริการจัดจ าหน่าย

ผลิตภัณฑ์ของท่ีระลึก

มหาวิทยาลัย

1. เพ่ือออกแบบและจัดท าผลิตภัณฑ์ของท่ีระลึกตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย

2. เพ่ือสร้างอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยให้เป็นท่ีรู้จัก ใน

เครือข่ายมหาวิทยาลัย องค์กรและหน่วยงานภายนอก

3. เพ่ือสร้างรายได้ให้กับมหาลัยจากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของท่ีระลึกตรา

สัญลักษณ์มหาวิทยาลัย

มีผลิตภัณฑ์ของท่ีระลึกตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยอย่างน้อย 3 ชนิด เพ่ือ

จ าหน่ายและสร้างอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยให้เป็น

ท่ีรู้จัก ในเครือข่ายมหาวิทยาลัย องค์กรและหน่วยงานภายนอก

1 ธ.ค.62 - 

30 ก.ย. 63

       53,550 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาการ

บริหารจัดการและการสร้าง

ฐานวัฒนธรรมองค์กร

กลยุทธ์ท่ี 4.2 บริหารจัดการ

ทรัพยากรของมหาวิทยาลัย อย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การเสริมสร้าง

ประสิทธิภาพการบริหารรายได้

ให้กับมหาวิทยาลัย

สุภาวดี

2-202-00-06 โครงการบริการจัดจ าหน่าย

อุปกรณ์นักศึกษา ปีการศึกษา

 2563

1. เพ่ือจัดหาอุปกรณ์เคร่ืองแต่งกาย และอุปกรณ์ส าหรับการศึกษาให้กับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

2. เพ่ือสร้างอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย

3. เพ่ือสร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัยจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ส าหรับนักศึกษา

รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจัดจ าหน่ายอุปกรณ์การศึกษาคิดเป็นไม่ต่ ากว่า

ร้อยละ 25

1 ก.พ.63 - 

30 ก.ย. 63

   1,210,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาการ

บริหารจัดการและการสร้าง

ฐานวัฒนธรรมองค์กร

กลยุทธ์ท่ี 4.2 บริหารจัดการ

ทรัพยากรของมหาวิทยาลัย อย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การเสริมสร้าง

ประสิทธิภาพการบริหารรายได้

ให้กับมหาวิทยาลัย

ธนพร

2-202-00-07 โครงการบริการจัดจ าหน่าย

เคร่ืองหมายพนักงานใน

สถาบันอุดมศึกษา

1. เพ่ือเป็นการบริการจัดหาเคร่ืองแต่งกายท่ีถูกระเบียบให้แก่พนักงานใน

มหาวิทยาลัย

2. เพ่ือให้พนักงานมหาวิทยาลัยเกิดความพร้อมเพรียงในการแต่งกายในชุด

เคร่ืองแบบปกติขาวของทางราชการ

รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจัดจ าหน่ายอุปกรณ์การศึกษาคิดเป็นไม่ต่ ากว่า

ร้อยละ 15

1 ม.ค.63 - 

30 ก.ย. 63

      231,600 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาการ

บริหารจัดการและการสร้าง

ฐานวัฒนธรรมองค์กร

กลยุทธ์ท่ี 4.2 บริหารจัดการ

ทรัพยากรของมหาวิทยาลัย อย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การเสริมสร้าง

ประสิทธิภาพการบริหารรายได้

ให้กับมหาวิทยาลัย

อารีรัตน์

ความเช่ือมโยงตัวช้ีวัด (KPI)  หน่วยงาน ส านักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โครงการ/กิจกรรม (ง.9)



วัตถุประสงค์ โครงการ/กิจกรรม (ง.9) ตัวช้ีวัด (KPI) โครงการ/กิจกรรม(ง.9)
ช่วงเวลา

ด าเนินการ

 รวม

งบประมาณ 

(บาท)

ความสอดคล้อง

ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย/

หน่วยงาน

ความสอดคล้อง 

กลยุทธ์มหาวิทยาลัย/หน่วยงาน
ตัวช้ีวัด (KPI) หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม (ง.9)

2-202-00-08 โครงการบริการหน้ากาก

อนามัยเพ่ือการป้องกันไวรัส 

COVID-19 และฝุ่น PM 2.5 

(คร้ังท่ี 1)

1. เพ่ือจัดซ้ือหน้ากากอนามัยท่ีใช้ส าหรับป้องกันการติดเช้ือไวรัสสายพันธ์ุใหม่ 

(COVID-19) และฝุ่น PM 2.5 ท่ีมีต้นทุนต่ าและจ าหน่ายให้กับนักศึกษาและ

บุคลากรในราคาถูกกว่าท้องตลาด

2. เพ่ือให้นักศึกษาและบุคลากรมีอุปกรณ์ป้องกันไวรัสและฝุ่นท่ีได้มาตรฐาน

ป้องกันตนเองจากการติดเช้ือไวรัสและสภาวะแวดล้อมท่ีเป็นพิษได้

สามารถจัดจ าหน่ายหน้ากากอนามัยได้ท้ังหมด 2,000 ช้ิน คิดเป็นเงิน 40,000

 บาท

1 ก.พ.63 - 

30 ก.ย. 63

       32,100 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาการ

บริหารจัดการและการสร้าง

ฐานวัฒนธรรมองค์กร

กลยุทธ์ท่ี 4.2 บริหารจัดการ

ทรัพยากรของมหาวิทยาลัย อย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การเสริมสร้าง

ประสิทธิภาพการบริหารรายได้

ให้กับมหาวิทยาลัย

สุภาวดี

2-202-00-09 โครงการบริการจัดท าเข็มท่ี

ระลึกฉลองครบรอบ 15 ปี 

ราชมงคลล้านนา

1. เพ่ือเป็นการแสดงถึงความส าคัญท่ีมหาวิทยาลัยได้รับสนองงานในโครงการอัน

เน่ืองมาจากพระราชด าริฯ และได้ด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอน การวิจัย การ

บริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อมมาเป็นเวลากว่า 

15 ปี

2. เพ่ือเปิดโอกาสให้บุคลากร ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันได้มีส่วนร่วมในการ

สนับสนุนในกิจการของมหาวิทยาลัยฯ และเกิดความภาคภูมิใจในตราสัญลักษณ์

ของสถาบัน

3. เพ่ือหาทุนทรัพย์ในการจัดต้ังกองทุนสนับสนุนงานกิจกรรมทางศาสนาและการ

ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อมของมหาวิทยาลัยฯ

- มีเข็มท่ีระลึกฉลองครบรอบ 15 ปี ราชมงคลล้านนา ส าหรับจ าหน่ายให้กับ

นักศึกษา บุคลากร ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และ

บุคคลท่ัวไป จ านวน 1,000 ช้ิน

- รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจัดจ าหน่ายคิดเป็นไม่ต่ ากว่าร้อยละ 40

1 ม.ค.63 - 

30 ก.ย. 63

       64,150 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาการ

บริหารจัดการและการสร้าง

ฐานวัฒนธรรมองค์กร

กลยุทธ์ท่ี 4.2 บริหารจัดการ

ทรัพยากรของมหาวิทยาลัย อย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การเสริมสร้าง

ประสิทธิภาพการบริหารรายได้

ให้กับมหาวิทยาลัย

สุภาวดี

2-202-00-10 โครงการบริการหน้ากาก

อนามัยเพ่ือการป้องกันไวรัส 

COVID-19 และฝุ่น PM 2.5 

(คร้ังท่ี 2)

1. เพ่ือจัดซ้ือหน้ากากอนามัยท่ีใช้ส าหรับป้องกันการติดเช้ือไวรัสสายพันธ์ุใหม่ 

(COVID-19) และฝุ่น PM 2.5 ท่ีมีต้นทุนต่ าและจ าหน่ายให้กับนักศึกษาและ

บุคลากรในราคาถูกกว่าท้องตลาด

2. เพ่ือให้นักศึกษาและบุคลากรมีอุปกรณ์ป้องกันไวรัสและฝุ่นท่ีได้มาตรฐาน

ป้องกันตนเองจากการติดเช้ือไวรัสและสภาวะแวดล้อมท่ีเป็นพิษได้

สามารถจัดจ าหน่ายหน้ากากอนามัยได้ท้ังหมด 10,000 ช้ิน คิดเป็นเงิน 

200,000 บาท

1 มี.ค.63 - 

30 ก.ย. 63

      160,500 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาการ

บริหารจัดการและการสร้าง

ฐานวัฒนธรรมองค์กร

กลยุทธ์ท่ี 4.2 บริหารจัดการ

ทรัพยากรของมหาวิทยาลัย อย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การเสริมสร้าง

ประสิทธิภาพการบริหารรายได้

ให้กับมหาวิทยาลัย

สุภาวดี

2-202-00-11 โครงการบริการจัดหาชุดครุย

วิทยฐานะและส่วนประกอบ

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลล้านนา ในงานพิธี

พระราชทานปริญญาบัตร

ประจ าปีการศึกษา 2562

1. เพ่ือเป็นการบริการจัดหาเพ่ือบริการจัดหาชุดครุยวิทยฐานะและส่วนประกอบ

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

ประจ าปีการศึกษา 2562 แก่บัณฑิต ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

ในการเข้าร่วมพิธีพระราชปริญญาบัตร

2. เพ่ือให้การจัดหาชุดครุยวิทยฐานะและส่วนประกอบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลล้านนา ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

3. เพ่ือจัดหารายได้ให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สามารถจัดจ าหน่ายชุดครุยวิทยฐานะได้มากกว่าร้อยละ 90 จากยอดจัดหา 1 ก.พ.63 - 

30 ก.ย. 63

   4,125,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาการ

บริหารจัดการและการสร้าง

ฐานวัฒนธรรมองค์กร

กลยุทธ์ท่ี 4.2 บริหารจัดการ

ทรัพยากรของมหาวิทยาลัย อย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การเสริมสร้าง

ประสิทธิภาพการบริหารรายได้

ให้กับมหาวิทยาลัย

อารีรัตน์

1-202-00-12 โครงการพัฒนาบุคลากร

ประจ าปี

บุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง สอดคล้องกับภาระงานท่ีรับผิดชอบและ

พันธกิจของหน่วยงาน

ร้อยละของบุคลากรส านักงานบริหารทรัพย์สินฯ ท่ีได้รับการพัฒนาความรู้

และทักษะเป็นไปตามพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล (IDP)

1 ต.ค.62 - 

30 ก.ย. 63

       12,500 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาการ

บริหารจัดการและการสร้าง

ฐานวัฒนธรรมองค์กร

กลยุทธ์ท่ี 4.2 บริหารจัดการ

ทรัพยากรของมหาวิทยาลัย อย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ผู้อ านวยการ

1-202-00-13 วัสดุส านักงาน 1 ต.ค.62 - 

30 ก.ย. 63

       60,000 อารีรัตน์

1-202-00-14 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 1 ต.ค.62 - 

30 ก.ย. 63

       50,000 อารีรัตน์

ผลรวมงบประมาณ   7,734,465



แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563
ส านักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ส านักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

งบประมาณ

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด  รายกิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1-202-00-01 งบประมาณแผ่นดิน 1)การประชุมเพ่ือวางแผนการด าเนินงาน อารีวัณย์ -         

หมวดงบด าเนินงาน 2)แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน -         

3)จัดท าระเบียบและประกาศท่ีเก่ียวข้องกับระบบการบริหารจัดการ -         

ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย -         

4)น าเสนอระเบียบและประกาศต่อคณะกรรมการบริหารและสภา -         

มหาวิทยาลัย -         

5)ประกาศใช้งานระเบียบ/ประกาศ พร้อมติดตามและประเมินผล -         

2-202-00-02 เงินรายได้             35,000 1)การประชุมร่วมกับ สวส. เพ่ือวางแผนการด าเนินงาน สุภาวดี -         

2)จัดเตรียมข้อมูลเบ้ืองต้นเพ่ือออกแบบระบบสารสนเทศ -         

3)จัดหาอุปกรณ์เพ่ือใช้งานในการจ าหน่ายสินค้าและรองรับกับ 35,000     35,000 

ระบบโปรแกรมท่ีจัดท าข้ึน -         

4)การจัดท าระบบฐานข้อมูลแลระบบสารสนเทศ -         

4)บันทึกข้อมูลเพ่ือทดสอบระบบ -         

5)ปรับปรุงและเร่ิมใช้งานระบบสารสนเทศ -         

งบประมาณแผ่นดิน            187,280 1)การประชุมคณะกรรมการทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิประโยชน์ อารีวัณย์ 67,000     67,000 

หมวดงบด าเนินงาน 2)การพัฒนาโจทย์งานวิจัยเพ่ือพัฒนาสู่การจดทะเบียนทรัพย์สิน 32,540     32,540 
ทางปัญญา -         - 

3)การเผยแพร่ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา 26,600     26,600 
4)จัดท าผลิตภัณฑ์ต้นแบบผลงานทรัพย์สินทางปัญญา 15,000     15,000 
5)จัดแสดงผลงานทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ือต่อยอดเชิงพาณิชย์ 46,140     46,140 

เงินรายได้ 1)แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารจัดการพ้ืนท่ี ธนพร -         

2)การจัดท าระเบียบและประกาศเก่ียวกับการบริหารจัดการพ้ืนท่ี -         

โรงอาหารและซุ้มจ าหน่ายสินค้าในมหาวิทยาลัย -         

3)ตรวจประเมินคุณภาพและสุขอนามัยร้านค้า 1,785      1,785 

4)ตรวจสอบระบบสาธารณูปโภคของผู้ประกอบการร้านค้าภายใน 102,000   102,000 

มหาวิทยาลัยเพ่ือเป็นแนวทางในการจัดการพลังงาน -         

5)ปรับปรุงพ้ืนท่ีจ าหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืมโรงอาหารของ 922,000   922,000 

มหาวิทยาลัย (ดอยสะเก็ด) -         

6)ปรับปรุงพ้ืนท่ีจ าหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืมโรงอาหารของ 487,000   487,000 

มหาวิทยาลัย (เจ็ดลิน) -         
2-202-00-05 เงินรายได้ 53,550            1)วางแผนก าหนดรูปแบบ ออกแบบและจัดหาผลิตภัณฑ์ของท่ีระลึก สุภาวดี -         

2)ส ารวจราคาและจัดหาผู้ผลิต -         
3)ด าเนินการจัดซ้ือจัดหาผู้ผลิต 53,550     53,550 

4)ประชาสัมพันธ์และจัดจ าหน่าย -         

5)จัดจ าหน่ายและสรุปรายได้การจัดจ าหน่ายเป็นรายเดือน -         

2-202-00-06 เงินรายได้ 1,210,000        1)วางแผนก าหนดเวลาการจัดหาผู้ผลิต และการจัดจ าหน่าย ธนพร -         

2)นับจ านวนสินค้าคงคลังและวางแผนการจัดซ้ือ -         

3)ด าเนินการจัดซ้ือจัดหาผู้ผลิต 1,210,000 1,210,000 

4)ประชาสัมพันธ์และจัดจ าหน่าย -         

5)จัดจ าหน่ายและสรุปรายได้การจัดจ าหน่ายเป็นรายเดือน -         
2-202-00-07 เงินรายได้ 231,600           1)ก าหนดแนวทางและขอบเขตการด าเนินการจัดหาผู้ผลิต/จ าหน่าย อารีรัตน์ -         

เคร่ืองหมายพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา -         
2)ส ารวจราคา จัดหาผู้ผลิต และส่ังซ้ือเคร่ืองหมายพนักงานฯ 231,600   231,600 

3)ประชาสัมพันธ์การจัดจ าหน่าย -         
4)จัดจ าหน่ายและสรุปรายได้การจัดจ าหน่าย -         

2-202-00-08 เงินรายได้ 32,100            1) ด าเนินการจัดซ้ือ สุภาวดี 32,100          32,100 

2) ประชาสัมพันธ์การจัดจ าหน่ายให้นักศึกษาและบุคลากร -              
3) จัดจ าหน่ายและสรุปรายได้การจัดจ าหน่าย -              

2-202-00-09 เงินรายได้ 64,150            1) วางแผนก าหนดรูปแบบ ออกแบบและจัดหาผู้ผลิตเข็มท่ีระลึก สุภาวดี -              
2) ด าเนินการจัดซ้ือ 64,150          64,150 

3) ประชาสัมพันธ์และจัดจ าหน่าย -              
4) จัดจ าหน่ายและสรุปรายได้การจัดจ าหน่ายเป็นรายเดือน -              

โครงการบริการหน้ากากอนามัยเพ่ือ

การป้องกันไวรัส COVID-19 และฝุ่น 

PM 2.5 (คร้ังท่ี 1)
โครงการบริการจัดท าเข็มท่ีระลึกฉลอง

ครบรอบ 15 ปี ราชมงคลล้านนา

โครงการบริการจัดจ าหน่าย

เคร่ืองหมายพนักงานใน

สถาบันอุดมศึกษา

โครงการบริการจัดจ าหน่ายอุปกรณ์

นักศึกษา ปีการศึกษา 2563

        1,512,785

โครงการบริการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์

ของท่ีระลึกมหาวิทยาลัย

2-202-00-04 โครงการพัฒนาระบบการจัดการโรง

อาหาร

                   -   

1.2) ผลการประเมินประกันคุณภาพ

การศึกษาระดับสถาบัน

ความสอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์ของส านักงานอธิการบดี
โครงการ หมวดงบประมาณ

งบประมาณ

โครงการ (บาท)

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การบริหารจัดการเพ่ือ

รองรับนโยบายของมหาวิทยาลัย

แผนการด าเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2563

ปี 2562 ปี 2563
รายละเอียดกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ 1.1 พัฒนาประสิทธิภาพงาน เพ่ือให้

การสนับสนุนการขับเคล่ือนนโยบายการ

พัฒนามหาวิทยาลัย

เป้าประสงค์ 1.1 เป็นหน่วยงาน

สนับสนุนการด าเนินงานตามนโยบาย

การพัฒนามหาวิทยาลัย

1.1) ร้อยละของโครงการ/กิจกรรม ท่ี

ด าเนินการตามนโยบายการพัฒนา

มหาวิทยาลัย

โครงการพัฒนาระบบการบริหาร

จัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาระบบบริหาร

จัดการส านักงานอธิการบดีมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

กลยุทธ์ 2.1 พัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน

ของหน่วยงานในส านักงานอธิการบดี ให้มี

ความคล่องตัวเพ่ือรองรับทิศทางการพัฒนา

มหาวิทยาลัย

เป้าประสงค์ 2.1 ระบบบริหารจัดการมี

ความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 

(รวดเร็ว โปร่งใส ประหยัด)

1) ร้อยละความส าเร็จของการ

ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการทุก

หน่วยงานภายใต้ส านักงานอธิการบดี

1.3) ผลการประเมินของมหาวิทยาลัย

ทางด้านหลักธรรมาภิบาล ตามเกณฑ์

การประเมินคุณธรรม

โครงการจัดท าระบบสารสนเทศการ

จ าหน่ายสินค้าตราสัญลักษณ์

มหาวิทยาลัย

1-202-00-03 โครงการบริหารจัดการทรัพย์สินทาง

ปัญญา



งบประมาณ

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด  รายกิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
                   -   

ความสอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์ของส านักงานอธิการบดี
โครงการ หมวดงบประมาณ

งบประมาณ

โครงการ (บาท)

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การบริหารจัดการเพ่ือ

รองรับนโยบายของมหาวิทยาลัย

ปี 2562 ปี 2563
รายละเอียดกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ 1.1 พัฒนาประสิทธิภาพงาน เพ่ือให้

การสนับสนุนการขับเคล่ือนนโยบายการ

พัฒนามหาวิทยาลัย

เป้าประสงค์ 1.1 เป็นหน่วยงาน

สนับสนุนการด าเนินงานตามนโยบาย

การพัฒนามหาวิทยาลัย

1.1) ร้อยละของโครงการ/กิจกรรม ท่ี

ด าเนินการตามนโยบายการพัฒนา

มหาวิทยาลัย

โครงการพัฒนาระบบการบริหาร

จัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
2-202-00-10 เงินรายได้ 160,500           1) ด าเนินการจัดซ้ือ สุภาวดี 160,500        160,500 

2) ประชาสัมพันธ์การจัดจ าหน่ายให้นักศึกษาและบุคลากร -              

3) จัดจ าหน่ายและสรุปรายได้การจัดจ าหน่าย -              

2-202-00-11 เงินรายได้ 4,125,000        1) ก าหนดแนวทางและขอบเขตการด าเนินการจัดหาผู้ผลิต/จ าหน่าย อารีรัตน์ -              

2) ด าเนินการจัดหาตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซ้ือ 4,125,000      4,125,000 

จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 -              

3) ประชาสัมพันธ์ช่องทางการส่ังตัด/การช าระเงิน -              

4) สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการ -              

-              

1-202-00-12 งบประมาณแผ่นดิน 12,500            12,500     2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 

หมวดงบด าเนินงาน -         

-         

1-202-00-13 วัสดุส านักงาน งบประมาณแผ่นดิน 60,000            วัสดุส านักงาน 60,000     

1-202-00-14 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ งบประมาณแผ่นดิน 50,000            ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 50,000     

ผลรวมงบประมาณ 7,734,465        7,734,465    

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาบุคลากรและ

คุณภาพชีวิตการท างาน

กลยุทธ์ 3.1 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความ

เช่ียวชาญ ทักษะ ความสามารถเฉพาะ

เป้าประสงค์ 3.1 บุคลากรได้รับการ

พัฒนาอย่างต่อเน่ือง สอดคล้องกับภาระ

3.1) ร้อยละของบุคลากรส านักงาน

อธิการบดี ท่ีได้รับการพัฒนาความรู้และ

โครงการพัฒนาบุคลากรประจ าปี

โครงการบริการหน้ากากอนามัยเพ่ือ

การป้องกันไวรัส COVID-19 และฝุ่น 

PM 2.5 (คร้ังท่ี 2)

โครงการบริการจัดหาชุดครุยวิทย

ฐานะและส่วนประกอบของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช       

มงคลล้านนา ในงานพิธีพระราชทาน

ปริญญาบัตรประจ าปีการศึกษา 2562
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แบบเสนอโครงการ/กิจกรรม (ง.9) 

 
1 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ส านักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 

 งบประมาณแผ่นดิน ❑ งบประมาณเงินรายได้ ❑ นอกแผน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

รหัสโครงการ  1-202-00-01 
 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการพฒันาระบบการบริหารจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 

2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 

3. สถานทีด่ าเนินงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา 

4. ก าหนดการจัดโครงการ พฤศจิกายน 2562 – กันยายน 2563 

5. หลักการและเหตุผล 
เพื่อเป็นการตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการและการสรา้ง

ฐานวัฒนธรรมองค์กร ให้มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสร้าง
ค่านิยมร่วม พัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยภายใต้หลักธรรมาภิบาล และเพื่อให้สามารถบริหารจัดการ
ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ส านักงานบริหารทรัพย์สินฯ  จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาระบบการจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย เพื่อให้มีการ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมุ่งผลส าเร็จ โดยการจัดท าระเบียบ ประกาศ และก าหนดแนวทาง
กระบวนการด าเนินงานต่างๆ ที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงานบริหารทรัพย์สินฯ เช่น การจัดการเช่าพื้นที่ การพัฒนา
พื้นที่เชิงพาณิชย์อย่างเป็นระบบ ให้มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน สามารถบริหารจัดการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

6. วัตถุประสงค ์
6.1 เพื่อจัดท าระเบียบ ประกาศ และก าหนดแนวทางกระบวนการด าเนินงานต่างๆ ที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ

ส านักงานบริหารทรัพย์สินฯ 
6.2 เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยใหม้ีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ โปร่งใส และ

สามารถตรวจสอบได้ตามหลักการบริหารอย่างมีธรรมาภิบาล 

7. กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ 
บุคลากรส านักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

8. งบประมาณ  - บาท (.......................................................................................................) 
หมวดงบประมาณ จ านวนเงิน 

1. ค่าตอบแทน  
2. ค่าใช้สอย  
3. ค่าวัสดุ  

จ านวนเงิน  
 

หมายเหตุ  งบประมาณ ให้ระบุรายละเอียดการค านวณรายการค่าใช้จ่ายที่ต้องการให้ชัดเจน ตามระเบียบ 
             กระทรวงการคลัง และตามนโยบายมาตรการประหยดัของมหาวิทยาลัยฯ ทั้งนี้ให้ผูร้ับผดิชอบโครงการ 
              ประสานในส่วนนี้กับกองคลัง ก่อนเสนอขออนุมัติโครงการ 
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9. แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (แผนเงิน) และ ตัวชี้วัดเป้าหมายผลผลิต 

รายละเอียดกิจกรรม 
ปี พ.ศ. 2562 ปี พ.ศ. 2563 

งบประมาณ ผลลัพธ์ของกิจกรรม 
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. การประชุม เพื่ อ วางแผนการ
ด าเนินงาน 

 →             

2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน   →           มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการ

ด าเนินงาน 
3. จัดท าระเบียบและประกาศที่

เกี่ยวข้องกับระบบการบริหาร
จัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 

   → →         มีระเบียบหรือประกาศที่
เกี่ยวขอ้งกับระบบการ

บริหารจัดการทรัพย์สินฯ 
4. น าเสนอระเบียบและประกาศต่อ

คณะกรรมการบริหารและสภา
มหาวิทยาลัย 

     →         

5. ประกาศใช้งานระเบียบ/ประกาศ 
พร้อมติดตามและประเมินผล 

     →         

 
10. ตัวชี้วัดของโครงการ 

10.1 เชิงปริมาณ มีระเบียบหรือประกาศที่เกี่ยวข้องกับระบบการบริหารจดัการทรัพยส์ินอย่างน้อย 1 ฉบับ 
10.2 เชิงคุณภาพ  สามารถพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ 

โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักการบริหารอย่างมีธรรมาภิบาล 

11. ผลผลิตท่ีคาดว่าจะได้รับ (Output) (ผลผลิตท่ีได้รับจากการด าเนินงานซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของ
โครงการ/กิจกรรม) 

มีระเบียบหรือประกาศที่เกี่ยวข้องกับระบบการบริหารจัดการทรัพย์สินอย่างน้อย 1 ฉบับ ท าให้เกิดการพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักการ
บริหารอย่างมีธรรมาภิบาล 

12. ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) (ผลประโยชน์ที่ได้จากผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม) 
มีแนวทางกาปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยที่ถูกต้อง ลดกระบวนการท างาน แล ะ

ผู้บริหารสามารถก าหนดนโยบายการจัดหารายได้ได้อย่างชัดเจน และคล่องตัว 

13. ผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Impact) (ผลกระทบท่ีได้รับจากผลลัพธ์ของโครงการ/กิจกรรม) 
มหาวิทยาลยัมีรายได้เพิ่มขึ้นจากกระบวนการบริหารจัดการทรัพยส์นิของมหาวิทยาลัยอย่างเป็นระบบ 

  
         

ลงช่ือ .................................................................................   ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม  
(น.ส.อารีวณัย์ อรณุสิทธ์ิ)   

    ...................../.................../.................. 
                   เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถตดิต่อโดยตรง .................................. 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
หน่วยงาน ส านักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  

 งบประมาณแผ่นดิน ❑ งบประมาณเงินรายได้ ❑ นอกแผน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

รหัสโครงการ  1-202-00-03 

 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม.......บรหิารจัดการทรัพยส์ินทางปัญญาและสทิธิประโยชน์................................................. 
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ......ส านักงานบริหารทรัพยส์ินและสิทธิประโยชน์............................................................................... 

 3. สถานทีด่ าเนินงาน  ........มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา........................................................................................ 
 4. ก าหนดการจัดโครงการ .......มกราคม..-..สิงหาคม...2563...................................................................................................... 

5.  หลักการและเหตุผล 
ตามแนวทางของแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) ในนโยบายที่ 2 

การพัฒนาด้านวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ (Creativity for innovation Solution) ที่มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
ให้มีการน าองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย ได้น าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน การพัฒนาเศรษฐกิจสังคม และใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์หลักที่  2 สร้างความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม 
(Community Research and Innovation) ที่มีเป้าประสงค์เพื่อผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูงที่เป็นที่ยอมรับในระดับ
นานาชาติและมีศักยภาพในการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ชุมชนและวัฒนธรรม ตลอดจนน าผลงานวิจัย
ไปยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมและน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์โดยมีแนวทางเกี่ยวกับการจัดการด้านทรัพย์สินทาง
ปัญญาเป็นส าคัญ 
  ส านักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีภารกิจในด้านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
ของมหาวิทยาลัย มีหน้าท่ีส่งเสริม เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจด้านทรัพย์สินทางปัญญา จัดท าระบบและกลไกเพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนงานทรัพย์สินทางปัญญา ส่งเสริมและสนับสนุนการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาประเภทต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
ตลอดจนการสร้างมูลค่าเพิ่มในทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย เพื่อให้การด าเนินงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา สอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และมีแผนการปฏิบัติงานในระยะยาวที่ตรงกับค่าตัวช้ีวัดของมหาวิทยาลัย จึงได้จัดท า
บริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาขึ้นมา เพื่อส่งเสริมกิจกรรมข้างต้นให้สนับสนุนกลยุทธ์หลักของมหาวิทยาลัยให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
 
6. วัตถุประสงค ์
 6.1  เพื่อก าหนดนโยบายด้านการบริหารทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยฯ ในระยะสั้น และระยะยาวให้
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย (ปี 2563-2567)  
 6.2  เพื่อให้นักวิจัยได้ทราบแนวทางการพัฒนาโจทย์งานวิจัย เพื่อเตรียมความพร้อมในการน าผลงานเข้าสู่
กระบวนการจดทรัพย์สินทางปัญญา 
 6.3 เพื่อให้น าผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ของบุคลากรและนักศึกษา เข้าสู่กระบวนการขอรับ
ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 
 6.4 เพื่อจัดท าผลิตภัณฑ์ต้นแบบผลงานทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย ์
 6.5 เพื่อน าผลงานทรัพย์สินทางปญัญาเข้าร่วมกิจกรรมต่อยอดเชิงพาณิชย์ 
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7.  กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ  
7.1  คณะกรรมการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิประโยชน์  จ านวน    14 คน 
7.2  บุคลากรส านักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  จ านวน      5 คน 
7.3  คณาจารย์ นักศึกษา เขตพื้นที่    จ านวน    70 คน 

     รวม 89 คน 
 
8. งบประมาณ  187,280.- บาท (หนึ่งแสนแปดหมืน่เจ็ดพันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน) 
 

หมวดงบประมาณ จ านวนเงิน 
1.ค่าตอบแทน 48,200.- 
2.ค่าใช้สอย 138,080.- 
3.ค่าวัสด ุ 1,000.- 

จ านวนเงิน 187,280.- 
   **ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ** 

หมายเหตุ  งบประมาณ ให้ระบุรายละเอียดการค านวณรายการค่าใช้จ่ายที่ต้องการให้ชัดเจน ตามระเบียบ 
             กระทรวงการคลัง และตามนโยบายมาตรการประหยดัของมหาวิทยาลัยฯ ทั้งนี้ให้ผูร้ับผดิชอบโครงการ 
              ประสานในส่วนนี้กับกองคลัง ก่อนเสนอขออนุมัติโครงการ 
 

9. แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (แผนเงิน) และ ตัวชี้วัดเป้าหมายผลผลิต 

รายละเอียดกิจกรรม 

 
ปี พ.ศ…2563.... งบประมาณ 

ผลลัพธ์ของ
กิจกรรม 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. จัดการประชุม

คณะกรรมการทรัพย์สินทาง
ปัญญา 

         67,000.- มีแผนยุทธศาสตร์
การด าเนินงานด้าน
ทรัพย์สินทาง
ปัญญา 1 ฉบับ 

2. พัฒนาโจทย์งานวิจยัเพื่อ
พัฒนาสู่กระบวนการจด
ทรพัย์สินทางปัญญา 

         32,540.- มีผลงานวิจัย 

3. เผยแพร่ความรู้ด้านทรัพย์สิน
ทางปัญญา 

         26,600.-  

4. จัดท าผลิตภัณฑ์ต้นแบบ          15,000.-  
5. จัดแสดงผลงานทรัพย์สิน

ทางปัญญาต่อยอดเชิง
พาณิชย ์

         46,140.-  

รวมเป็นเงิน 187,280.-  

 

10. ตัวชี้วัดของโครงการ 
      10.1 เชิงปริมาณ 
 10.1.1  มีแผนยุทธศาสตร์การด าเนินงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย (ปี 2563-2567) จ านวน 1 ฉบับ 

10.1.2  มีโจทย์วิจัยที่สามารถพัฒนาให้สามารถยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ไม่น้อยกว่า 5 ผลงาน 
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10.1.3  มีผลงานวิจัยท่ีไดร้ับยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ไมน่้อยกว่า 10 ผลงาน 
10.1.3  มีจ านวนผลงานผลติภณัฑ์ต้นแบบท่ีพร้อมต่อยอดสูเ่ชิงพาณิชย์  3  ผลงาน 
10.1.4  เข้าร่วมการจัดแสดงผลงานนวัตกรรมที่พร้อมต่อยอดเชิงพาณิชย์ในระดับประเทศ อย่างน้อย  1 ครั้ง 
10.1.5  จ านวนผู้ที่สนใจในผลิตภณัฑ์ของมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 50 ราย 

 

      10.2 เชิงคุณภาพ 
 10.2.1  มีระบบและกลไกการบรหิารจัดการทรัพยส์ินทางปัญญาทีชั่ดเจนมากขึ้น 

10.2.2  นักวิจัย บุคลากร สามารถเตรียมผลงานวิจัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การยื่นขอสิทธิบัตรมากขึ้น 
10.2.3  มีการพัฒนางานวิจัยท่ีตอบโจทย์ความต้องการของสถานประกอบการมากขึ้น  
10.2.4  ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ/ผู้รับบริการ ไมต่่ ากว่าร้อยละ 70 

      10.3 เชิงเวลา 
 10.3.1  สามารถปฏิบัติงานได้ภายในเวลาที่ก าหนดไว้ ไมต่่ ากว่าร้อยละ 75 
 
      10.4 เชิงค่าใช้จ่าย (บาท)        187,280.-  บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นเจด็พันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน) 
 
11. ผลผลิตท่ีคาดว่าจะได้รับ(Output)(ผลผลิตท่ีได้รับจากการด าเนินงานซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของโครงการ/
กิจกรรม) 
 11.1  มีแผนยุทธศาสตร์การด าเนนิงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย (ปี 2563-2567) จ านวน 1 ฉบับ 

11.2  มีผลงานวิจัยท่ีพร้อมเข้าสู่กระบวนการจดทรัพยส์ินทางปัญญาเพิ่มขึ้น 
11.3  บุคลากร คณาจารย์ และนกัวิจัย ของมหาวิทยาลัย และเขตพื้นที่ต่างๆ มีความรูด้้านการจดทะเบียนทรัพยส์ินทาง

ปัญญา (สิทธิบัตร) ในผลงานวิจยั นวัตกรรม มากขึ้น 
11.4  บุคลากร คณาจารย์ และนกัวิจัย ของมหาวิทยาลัย และเขตพื้นที่ต่างๆ รับทราบถึงแนวทางการน าผลงานวิจัยท่ี

ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ต่อยอดในเชิงพาณิชยม์ากข้ึน 
11.5  มีผลงานวิจัยท่ีพร้อมเข้าสู่กระบวนการพัฒนาเพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์มากขึ้น 
11.6  ประชาสัมพันธ์แนวทางการด าเนินงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลยั และส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่ม

ให้แก่งานทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลยัมากข้ึน 
 
12. ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) (ผลประโยชน์ที่ได้จากผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม) 

12.1  มีระบบและกลไกการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ที่ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
12.2  มีแผนการปฏิบัติงานประจ าปีที่เช่ือมโยงสอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงานของคณะ สถาบัน ส านัก ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น 
12.3  บุคลากรมีความเข้าใจในกระบวนการวิจัยเพื่อเช่ือมโยงสู่การจดทะเบียนคุ้มครองในทรัพย์สินทางปัญญา และการ

ไปสู่การต่อยอดเชิงพาณิชย์มากขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 
12.4  มีการยื่นรับความคุ้มครองทางสิทธิบัตร ไม่น้อยกว่า 10 ผลงาน  
12.5  มีแผนงานด้านการส่งเสริมความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย อย่างน้อย 1 แผนงาน 
12.6  มีแผนงานด้านน าผลงานทางทรัพย์สินทางปัญญาสู่กระบวนการผลิตในเชิงอุตสาหกรรมมากข้ึน 
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13. ผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Impact) (ผลกระทบท่ีได้รับจากผลลัพธข์องโครงการ/กิจกรรม) 
13.1  มีคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา เข้าให้ความสนใจในการยื่นจดทะเบียนทรัพยส์ินทางปัญญามากขึ้น  
13.2  มีผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ต าราทางวิชาการ ยื่นขอรับความคุม้ครองในทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มมากขึ้น 
13.3  มีผลงานท่ีได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มขึ้น และส่งเสรมิให้เกิดการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์มากขึ้น  
13.4  บุคลากรมีความเข้าใจในงานทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มมากข้ึน ซึ่งส่งผลให้เกดิการยื่นขอรับความคุ้มครองในงาน

ทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มมากข้ึนในระยะยาว ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 
13.5  มีผลงานท่ีได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มขึ้น และส่งเสรมิให้เกิดการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์มากขึ้น  

 
 

         
ลงช่ือ .................................................................................   ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม  

 (......นางสาวอารีวณัย์......อรุณสิทธิ์....)   
    ............./...ธันวาคม..../....2562.... 

                   เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถตดิต่อโดยตรง 08-1673-7929 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ส านักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 

❑ งบประมาณแผ่นดิน  งบประมาณเงินรายได้ ❑ นอกแผน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

รหัสโครงการ  2-202-00-02 

 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการจดัท าระบบสารสนเทศการจ าหน่ายสินค้าตราสญัลักษณ์มหาวิทยาลัย 

2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 

3. สถานทีด่ าเนินงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา 

4. ก าหนดการจัดโครงการ ธันวาคม 2562 – กันยายน 2563 

5. หลักการและเหตุผล 

เพื่อเป็นการตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการและการสรา้ง
ฐานวัฒนธรรมองค์กร เพื่อใหม้หาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสร้าง
ค่านิยมร่วม เพื่อพัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยภายใต้หลักธรรมาภิบาล เพื่อให้สามารถบริหารจัดการ
ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ส านักงานบริหารทรัพย์สินฯ  จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาระบบการจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย เพื่อให้มีการ
บริหารจัดการแบบสมัยใหม่ที่มีประสิทธิภาพและมุ่งผลส าเร็จ โดยน าเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการวางแผนการบริหาร
จัดการ เพิ่มมูลค่าทรัพย์สินในอนาคตให้มีมาตรฐานในการจัดการ พัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ พัฒนาระบบสารสนเทศให้มีความ
ทันสมัยและมีแผนส าหรับการบริหารสินทรัพย์อย่างเป็นระบบ โดยผลักดันให้มีการแสวงหารายได้ที่เป็นรูปธรรม และให้
บุคลากรได้ตระหนักถึงความส าคัญของการจัดการทรัพย์สินที่สามารถน าไปใช้ในเชิงพาณิชย์ โดยมีระบบในการจัดการที่โปร่งใส 
สามารถตรวจสอบได้ ด้วยการใช้ระบบสารสนเทศในการควบคุมเพื่อการใช้ทรัพยากร และบริหารอ านาจต่อรองร่วมกันอย่าง
เป็นระบบ และสามารถสะท้อนต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตได้แม่นย ามากขึ้น 

6. วัตถุประสงค ์
6.1 เพื่อจัดท าระบบสารสนเทศการจ าหน่ายสินค้าตราสัญลักษณม์หาวิทยาลัย 
6.2 เพื่อน าข้อมูลที่ได้จากระบบสารสนเทศมาศึกษา วิเคราะห์ และบรหิารจัดการเพื่อใช้ในการตัดสินใจของผู้บริหาร 

7. กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ  
บุคลากรส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากรส านักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 

8. งบประมาณ  35,000 บาท (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
หมวดงบประมาณ จ านวนเงิน 

1. ค่าตอบแทน  
2. ค่าใช้สอย  
3. ค่าวัสดุ/ครุภัณฑ์ 

ชุดอุปกรณ์ระบบขายหน้าร้าน ระบบ POS 
- เครื่องอ่านบาร์โค้ด SL2208 พร้อมขาตั้ง 
- ลิ้นชักเก็บเงินขนาด 4 ช่องแบงค์ 8 ช่องเหรียญ สายสัญญาณเช่ือมต่อเข้ากับ

เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ 
- เครื่องพิมพ์ใบเสร็จพิมพ์เสร็จ ใช้งานกระดาษความร้อนขนาด 80x80mm 

 
 

5,000 บาท 
18,000 บาท 

 
12,000 บาท 

จ านวนเงิน 35,000 บาท 
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หมายเหตุ  งบประมาณ ให้ระบุรายละเอียดการค านวณรายการค่าใช้จ่ายที่ต้องการให้ชัดเจน ตามระเบียบ 
             กระทรวงการคลัง และตามนโยบายมาตรการประหยดัของมหาวิทยาลัยฯ ทั้งนี้ให้ผูร้ับผดิชอบโครงการ 
              ประสานในส่วนนี้กับกองคลัง ก่อนเสนอขออนุมัติโครงการ 

9. แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (แผนเงิน) และ ตัวชี้วัดเป้าหมายผลผลิต 

รายละเอียดกิจกรรม 
ปี พ.ศ. 2562 ปี พ.ศ. 2563 

งบประมาณ ผลลัพธ์ของกิจกรรม 
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. การประชุมร่วมกับ สวส. เพื่อวาง
แผนการด าเนินงาน 

  →           มีระบบสารสนเทศการ
จ าหน่ายสินค้าตรา

สัญลักษณ์
มหาวิทยาลัย 

2. จัด เตรียมข้อมูล เบื้ อ งต้น เพื่ อ
ออกแบบระบบสารสนเทศ 

  →           

3. จัดหาอุปกรณ์เพื่อใช้งานในการ
จ าหน่ายสินค้าและรองรับกับ
ระบบโปรแกรมที่จัดท าขึ้น 

     → →      35,000 บาท 

4. การจัดท าระบบฐานข้อมูลแล
ระบบสารสนเทศ 

   → → → →       

5. บันทึกข้อมูลเพื่อทดสอบระบบ        →      
6. ปรับปรุงและเริ่มใช้งานระบบ

สารสนเทศ 
       → → → → →  

10. ตัวชี้วัดของโครงการ 
10.1 เชิงปริมาณ มีระบบสารสนเทศการจ าหน่ายสินค้าตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย 
10.2 เชิงคุณภาพ  สามารถใช้ข้อมูลที่ได้จากระบบสารสนเทศมาศึกษา วิเคราะห์ และบริหารจัดการเพื่อใช้ในการ

ตัดสินใจของผู้บริหาร 

11. ผลผลิตท่ีคาดว่าจะได้รับ (Output) (ผลผลิตท่ีได้รับจากการด าเนินงานซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของ
โครงการ/กิจกรรม) 
11.1 มีระบบสารสนเทศการจ าหน่ายสนิค้าตราสัญลักษณม์หาวิทยาลัย 
11.2 สามารถใช้ข้อมูลที่ได้จากระบบสารสนเทศมาศึกษา วิเคราะห์ และบริหารจดัการเพื่อใช้ในการตัดสินใจของ

ผู้บริหารและวางแผนการด าเนินงานในอนาคตได ้

12. ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) (ผลประโยชน์ที่ได้จากผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม) 
ระบบสารสนเทศท่ีจัดท าขึ้นน้ีสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้กับหน่วยงานอ่ืนๆ หรือเขตพื้นท่ีอื่นๆ ที่มีการจัดจ าหนา่ย

สินค้าของมหาวิทยาลัยได ้

13. ผลกระทบที่คาดวา่จะได้รับ (Impact) (ผลกระทบท่ีได้รับจากผลลัพธ์ของโครงการ/กิจกรรม) 
มีระบบเครือข่ายข้อมูลที่เช่ือมโยงข้อมูลเกี่ยวกับการจัดหารายได้จากการขายสินค้าจากทุกเขตพื้นที่ ทันสมัย 

สามารถน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อสะท้อนต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตได้แม่นย าและรวดเร็วมากขึ้น เป็นประโยชน์ในการ
ก าหนดนโยบายเพื่อจัดหารายได้ของผู้บริหาร 
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ลงช่ือ .................................................................................   ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม  
(น.ส.สภุาวดี เดชธรรมรงค์)   

    ...................../.................../.................. 
                   เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถตดิต่อโดยตรง 1120, 2217 



แบบเสนอโครงการ/กิจกรรม (ง.9) 

 
1 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ส านักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 

❑ งบประมาณแผ่นดิน ❑ งบประมาณเงินรายได้ ❑ นอกแผน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

รหัสโครงการ  2-202-00-04 

 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม    โครงการพัฒนาระบบการจัดการโรงอาหาร 
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ส านักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
3. สถานทีด่ าเนินงาน  พื้นที่โรงอาหารกลางห้วยแก้ว โรงอาหารเจ็ดยอด โรงอาหารดอยสะเก็ด โรงอาหารจอมทอง ร้านถ่าย

เอกสาร รา้นค้าจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม พื้นที่เช่าอื่นๆ ภายในมหาวิทยาลัย 
4. ก าหนดการจัดโครงการ วันท่ี  1 มกราคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563 
5. หลักการและเหตุผล 

เพื่อด าเนินงานตามกรอบภาระงานท่ีส านักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ได้รับมอบหมาย ในด้านการจัดหา
รายได้จากทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ท่ีมีอยู่ ส านักงานบริหารทรัพย์สินฯ จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารพื้นที่โรงอาหารและ
พื้นที่จ าหน่ายสินค้าและการจัดท าระเบียบและประกาศเกี่ยวกับการบริหารจัดการพื้นที่ ทางส านักงานบริหารทรัพย์สินได้มีการ
ประสานงานกับทางกองพัฒนาอาคารสถานที่เพื่อพัฒนาพื้นที่จ าหน่ายอาหารของโรงอาหารกลางห้วยแก้ว โรงอาหารเจ็ดยอด 
โรงอาหารดอยสะเก็ด โรงอาหารจอมทอง ร้านถ่ายเอกสาร ร้านค้าจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม พื้นที่เช่าต่างๆ ภายใน
มหาวิทยาลัย เพื่อให้ได้มาตรฐานและถูกต้องตามหลักโภชนาการและสุขอนามัย เพื่อท าให้ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจใน
ระดับหนึ่ง แต่ก็ยังมีบางส่วนท่ีต้องการให้การจัดการบริหารทางด้านการบริการและสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ให้มีมากกว่าเดิม เพื่อ
จะเป็นข้อมูลส าหรับผู้บริหารน าไปเป็นแนวทางในการวางแผน ก าหนดนโยบาย การพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการของโรง
อาหารให้เหมาะสม มีประสิทธิภาพตามศักยภาพที่มีอยู่โดยค านึงถึงความต้องการของกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ อาจารย์ 
เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และบุคคลภายนอก ผู้มาติดต่อราชการ อันจะส่งผลให้เกิดความพึงพอใจ และการช่วยรักษาและปรับปรุง
สภาพแวดล้อมของพื้นที่จ าหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่มให้ดีขึ้น 
6. วัตถุประสงค ์

    6.1 ก ากับและตรวจติดตามผลการด าเนินงานการให้เช่าพื้นที่โรงอาหาร พื้นที่จ าหน่ายสินค้า และพื้นที่เช่าเพื่อให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน 
   6.2 เพื่อรายงานผลการตรวจติดตามผลการด าเนินงานให้เช่าพ้ืนท่ีโรงอาหาร พื้นทีจ่ าหน่ายสินค้าให้กับมหาวิทยาลัย 
    6.3 เพื่อบริหารจัดการเงินรายได้ให้แก่มหาวิทยาลัยและความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 

7. งบประมาณ    103,785    บาท ( หนึ่งแสนสามพันเจ็ดร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) 
หมวดงบประมาณ จ านวนเงิน 

1. ค่าตอบแทน - 
2. ค่าใช้สอย 

- ประชุมผู้ประกอบการเพ่ือตรวจสอบคุณภาพและ
สุขอนามัย 

            อาหารว่าง (1 มื้อ x 51 คน x มื้อละ 35 บาท)  

 
1,785 

3. ค่าวัสดุ 
- มิเตอร์ไฟฟ้ามี มอก. 5 แอมป์ (51 เครื่องx2,000 บาท) 

102,000 

จ านวนเงิน 103,785 
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หมายเหตุ  งบประมาณ ให้ระบุรายละเอียดการค านวณรายการค่าใช้จ่ายที่ต้องการให้ชัดเจน ตามระเบียบ 
             กระทรวงการคลัง และตามนโยบายมาตรการประหยดัของมหาวิทยาลัยฯ ทั้งนี้ให้ผูร้ับผดิชอบโครงการ 
              ประสานในส่วนนี้กับกองคลัง ก่อนเสนอขออนุมัติโครงการ 

8. แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (แผนเงิน) และ ตัวชี้วัดเป้าหมายผลผลิต 

รายละเอียดกิจกรรม 
ปี พ.ศ.2562 ปี พ.ศ.2563 งบประมาณ ผลลัพธ์ของกิจกรรม 

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. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร

จัดการพื้นที่ 
   →           

2. การจัดท าระเบียบและประกาศ
เกี่ยวกับการบริหารจัดการพื้นที่
โรงอาหารและซุ้มจ าหน่ าย
สินค้าในมหาวิทยาลัย 

   →           

3. ตรวจประเมิน คุณภาพและ
สุขอนามัยร้านค้า 

    →        1,785 บาท  

4. ตรวจสอบระบบสาธารณูปโภค
ของผู้ ป ระกอบ การร้ าน ค้ า
ภายในมหาวิทยาลัยเพื่อเป็น
แนวทางในการจัดการพลังงาน 

     → →      102,000 
บาท 

 

               

 
9. ตัวชี้วัดของโครงการ 

9.1 เชิงปริมาณ  มหาวิทยาลัยมีระเบียบ ประกาศ คณะกรรมการการบริหารจัดการพื้นที่และมิเตอร์ไฟฟ้าแบบมีมาตรฐาน 
9.2 เชิงคุณภาพ  ร้านค้า โรงอาหาร และพื้นที่เช่าอื่นๆ มีการจัดระบบสาธารณูปโภคที่ดีขึ้นและเพื่อเปนแนวทางใน

การจัดการพลังงานให้ได้มาตรฐาน        
9.3 เชิงเวลา โครงการแล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 100  
9.4 เชิงค่าใช้จ่าย (บาท) 103,785 บาท   

10. ผลผลิตท่ีคาดว่าจะได้รับ(Output)(ผลผลิตที่ได้รับจากการด าเนินงานซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของ
โครงการ/กิจกรรม) 

ร้านค้าในโรงอาหารและพื้นท่ีเช่าอ่ืนๆ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ได้รับการปรับปรุง 
พัฒนา ระบบการบริหารจัดการ ระบบสาธารณูปโภค 
11. ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) (ผลประโยชน์ที่ได้จากผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม) 

มีระบบกลไกการบริหารจดัการทรพัย์สินของมหาวิทยาลยัทีชั่ดเจน มีมาตรฐาน และสามารถใช้ประโยชน์จาก
ทรัพย์สินให้เกดิมูลค่าสูงสดุ... 
12. ผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Impact) (ผลกระทบท่ีได้รับจากผลลัพธ์ของโครงการ/กิจกรรม) 

ระบบกลไกท่ีมีประสิทธิภาพในการจัดหารายได้จากทรัพย์สินท่ีมีอยูข่องมหาวิทยาลัย  
         

ลงช่ือ .................................................................................   ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม  
                  (นางสาวธนพร   ดีศิริ)   
         ...................../.................../.................. 

                                  เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อโดยตรง 2217 



แบบเสนอโครงการ/กิจกรรม (ง.9) 

 
1 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ส านักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 

❑ งบประมาณแผ่นดิน  งบประมาณเงินรายได้ ❑ นอกแผน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

รหัสโครงการ  2-202-00-05 

 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการบริการจดัจ าหน่ายผลติภณัฑ์ของที่ระลึกมหาวิทยาลัย 

2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 

3. สถานทีด่ าเนินงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา 

4. ก าหนดการจัดโครงการ ธันวาคม 2562 – กันยายน 2563 

5. หลักการและเหตุผล 

ตามที่ส านักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ไดม้ีพันธกิจในการจัดหารายได้จากทรัพย์สินและสทิธิประโยชน์ท่ี
มีอยู่ ด าเนินการก ากับดูแลด้านการจ าหน่ายผลติภณัฑ์เพื่อก่อให้เกิดรายได้ของมหาวิทยาลยั 

ส านักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ จึงได้จัดท าผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกตราสัญลักษณ์ มหาวิทยาลัย 
(RMUTL) เพื่อสร้างอัตลักษณ์และประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักในเครือข่ายมหาวิทยาลัย องค์กร และหน่วยงาน
ภายนอก โดยเงินรายได้จากการจ าหน่ายทั้งหมดจะน าส่งเป็นเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยต่อไป 

6. วัตถุประสงค ์
6.1 เพื่อออกแบบและจัดท าผลติภณัฑข์องที่ระลึกตราสญัลักษณ์มหาวิทยาลัย 
6.2 เพื่อสร้างอัตลักษณ์มหาวิทยาลยั ประชาสมัพันธ์มหาวิทยาลัยให้เปน็ท่ีรู้จัก ในเครือข่ายมหาวิทยาลยั องค์กรและ

หน่วยงานภายนอก 
6.3 เพื่อสร้างรายได้ให้กับมหาลัยจากการจ าหน่ายผลติภณัฑ์ของที่ระลึกตราสญัลักษณ์มหาวิทยาลยั 

7. กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ  
บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และบุคคลทั่วไป 

8. งบประมาณ  53,550 บาท (ห้าหมื่นสามพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 

หมวดงบประมาณ จ านวนผลิต 
ราคาต่อ
หน่วย 

จ านวนเงิน 

1. ค่าตอบแทน    
2. ค่าใช้สอย    

ค่าจ้างเหมาจดัท าผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก ดังนี ้    

- ค่าจ้างเหมาจดัท ากระเป๋าผ้ากระสอบ พร้อมสกรีน 1 จุด 100 ใบ 150 บาท 15,000 บาท 

- ค่าจ้างเหมาจดัท าชุดกล่องสมุดบนัทึกพร้อมกล่อง พร้อม
สกรีนโลโก้ จ านวน 1 จุด 

100 ชุด 310.50 บาท 31,050 บาท 

- ค่าจ้างเหมาจดัท าปากกาลูกลื่น พร้อมสกรีนตราสัญลักษณ์
จ านวน 1 จุด 

100 ด้าม 75 บาท 7,500 บาท 

3. ค่าวัสดุ    
จ านวนเงิน   53,550 บาท 
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หมายเหตุ  งบประมาณ ให้ระบุรายละเอียดการค านวณรายการค่าใช้จ่ายที่ต้องการให้ชัดเจน ตามระเบียบ 
             กระทรวงการคลัง และตามนโยบายมาตรการประหยดัของมหาวิทยาลัยฯ ทั้งนี้ให้ผูร้ับผดิชอบโครงการ 
              ประสานในส่วนนี้กับกองคลัง ก่อนเสนอขออนุมัติโครงการ 

9. แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (แผนเงิน) และ ตัวชี้วัดเป้าหมายผลผลิต 

รายละเอียดกิจกรรม 
ปี พ.ศ. 2562 ปี พ.ศ. 2563 

งบประมาณ ผลลัพธ์ของกิจกรรม 
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. วางแผนก าหนดรูปแบบ 
อ อ ก แ บ บ แ ล ะ จั ด ห า
ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก 

  →           มีผลติภณัฑ์ของที่
ระลึกตราสัญลักษณ์
มหาวิทยาลยั อย่าง

น้อย 3 ชนิด 2. ส ารวจราคาและจัดหาผู้ผลิต   → →          

3. ด าเนินการจัดซื้อจัดหาผูผ้ลติ     →         

4. ป ระ ช าสั ม พั น ธ์ แ ล ะ จั ด
จ าหน่าย 

     →        

5. จัดจ าหน่ายและสรุปรายได้
การจัดจ าหน่ ายเป็ นราย
เดือน 

      → → → → → →  

10. ตัวชี้วัดของโครงการ 
10.1 เชิงคุณภาพ มีผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย ประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยให้เป็นท่ีรู้จัก ในเครือข่ายมหาวิทยาลัย องค์กรและหน่วยงานภายนอก 
10.2 เชิงปริมาณ มีผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยอย่างน้อย 3 ชนิด 
10.3 เชิงค่าใช้จ่าย (บาท) ประมาณการรายได้ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย 

อุปกรณ์นักศึกษา 
จ านวน
จ าหน่าย 

ราคาต่อ
หน่วย 

จ านวนเงิน 

1. กระเป๋าผ้ากระสอบ 100 ช้ิน 180 บาท 18,000 บาท 

2. ชุดกล่องสมุดบันทึก 100 ช้ิน 350 บาท 35,000 บาท 

3. ปากกาลกูลืน่ 100 ด้าม 90 บาท 9,000 บาท 
จ านวนเงิน   62,000 บาท 

(ก าไร 15.8%) 
 

11. ผลผลิตท่ีคาดว่าจะได้รับ (Output) (ผลผลิตท่ีได้รับจากการด าเนินงานซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของ
โครงการ/กิจกรรม) 
11.1 ออกแบบและจัดท าผลติภณัฑ์ของที่ระลึกตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลยั จ านวน 3 ชนิด 
11.2 มีการสร้างอัตลักษณ์มหาวิทยาลยัออกมาในรูปแบบของผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกมหาวิทยาลัย 
11.3 มีการจัดหารายไดจ้ากการจ าหน่ายผลติภณัฑ์ของที่ระลึกตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลยั 

12. ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) (ผลประโยชน์ที่ได้จากผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม) 
มหาวิทยาลยัมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ของที่ระลึกตราสญัลักษณ์มหาวิทยาลัย 
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13. ผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Impact) (ผลกระทบท่ีได้รับจากผลลัพธ์ของโครงการ/กิจกรรม) 
เป็นการประชาสัมพันธม์หาวิทยาลัยให้เป็นท่ีรูจ้ัก ในเครือข่ายมหาวทิยาลัย องค์กรและหน่วยงานภายนอก และการ

ใช้กระเป๋าผ้าเป็นการร่วมสนบัสนนุนโยบายการลดใช้พลาสติกเพื่อสง่เสริมคณุภาพสิ่งแวดล้อม 
         

ลงช่ือ .................................................................................   ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม  
(น.ส.สภุาวดี เดชธรรมรงค์)   

    ...................../.................../.................. 
                   เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถตดิต่อโดยตรง 1120, 2217 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ส านักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 

❑ งบประมาณแผ่นดิน  งบประมาณเงินรายได้ ❑ นอกแผน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

รหัสโครงการ  2-202-00-06 

 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการบริการจดัจ าหน่ายอุปกรณเ์ครื่องแตง่กายนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 

2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 

3. สถานทีด่ าเนินงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา 

4. ก าหนดการจัดโครงการ กุมภาพันธ ์– กันยายน 2563 

5. หลักการและเหตุผล 

ตามที่ส านักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ไดม้ีพันธกิจในการจัดหารายได้จากทรัพย์สินและสทิธิประโยชน์ท่ี
มีอยู่ ด าเนินการก ากับดูแลด้านการจ าหน่ายผลติภณัฑ์เพื่อก่อให้เกิดรายได้ของมหาวิทยาลยั 

ส านักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ จึงได้จัดท าโครงการบริการจัดจ าหน่ายอุปกรณ์นักศึกษา เพื่อสร้าง     
อัตลักษณ์ให้กับนักศึกษาได้สวมใส่เครื่องแบบตามระเบียบที่ก าหนดของมหาวิทยาลัย และมีอุปกรณ์ที่จ าเป็นส าหรับการศึกษา
จัดหาไว้ใช้งานได้อย่างสะดวก โดยเงินรายได้จากการจ าหน่ายทั้งหมดจะน าส่งเป็นเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยต่อไป 

6. วัตถุประสงค ์
6.1 เพื่อจดัหาอุปกรณ์เครื่องแต่งกายให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
6.2 เพื่อสร้างอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย 
6.3 เพื่อสร้างรายได้ให้กับมหาลัยจากการจ าหน่ายอุปกรณ์เครื่องแต่งกายนักศึกษา 

7. กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ  
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ช้ันปีท่ี 1 รวมทุกเขตพื้นท่ี ประมาณการ 7,000 คน 

8. งบประมาณ  1,210,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

หมวดงบประมาณ จ านวนผลิต 
ราคาต่อ
หน่วย 

จ านวนเงิน 

1. ค่าตอบแทน    
2. ค่าใช้สอย    

2.1 ค่าจ้างเหมาจดัท าอุปกรณ์เครื่องแต่งกายนักศึกษา ดังนี้    

- หัวเข็มขัดชุบโครเมี่ยม ดุนนูน  7,000 ช้ิน 30 บาท 210,000 บาท 

- สายเข็มขดัหนังสดี า เบอร์ 46 7,000 ช้ิน 40 บาท 280,000 บาท 

- กระดมุชุบโครเมี่ยมอยา่งดี 1 ชุด (บรรจุถุง 5 เมด็ต่อชุด) 3,500 ชุด 25 บาท 87,500 บาท 

- เข็มกลัดอกลงยาชุบทองอย่างดี 3,500 ช้ิน 25 บาท 87,500 บาท 

- ตุ้งติ้งลงยา ชุบทองอย่างดี 3,500 ช้ิน 25 บาท 87,500 บาท 

- หูเข็มขัด 7,000 ช้ิน 25 บาท 175,000 บาท 

2.2 ค่าจ้างเหมาจดัท ากระเป๋าเอกสาร 1,000 ใบ 125 บาท 125,000 บาท 

2.3 ค่าจ้างเหมาจดัท าสมุดเรียนขนาด 18.5x26 ซม. 8,000 เล่ม 15 บาท 120,000 บาท 
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2.4 ค่าจ้างเหมาจดัท าสมุดรายงานขนาด A4 2,000 เล่ม 18 บาท 36,000 บาท 
3. ค่าวัสดุ 

3.1 ค่าถุงพลาสติกบรรจุชุดอุปกรณ์นักศึกษา 
 

60 แพ็ค 25 บาท 
 

1,500 บาท 
จ านวนเงิน   1,210,000 บาท 

หมายเหตุ  งบประมาณ ให้ระบุรายละเอียดการค านวณรายการค่าใช้จ่ายที่ต้องการให้ชัดเจน ตามระเบียบ 
             กระทรวงการคลัง และตามนโยบายมาตรการประหยดัของมหาวิทยาลัยฯ ทั้งนี้ให้ผูร้ับผดิชอบโครงการ 
              ประสานในส่วนนี้กับกองคลัง ก่อนเสนอขออนุมัติโครงการ 

9. แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (แผนเงิน) และ ตัวชี้วัดเป้าหมายผลผลิต 

รายละเอียดกิจกรรม 
ปี พ.ศ. 2562 ปี พ.ศ. 2563 

งบประมาณ ผลลัพธ์ของกิจกรรม 
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. วางแผนก าหนดเวลาการจัดหา
ผู้ผลิต และการจัดจ าหน่าย 

    →         นกัศึกษามีอุปกรณ์
ประดับเครื่องแต่งกาย 
และอุปกรณ์ที่จ าเป็น

ส าหรับการศึกษา 
2. นับจ านวนสินค้าคงคลังและวาง

แผนการจัดซ้ือ 
     →        

3. ด าเนินการจัดซ้ือจัดหาผู้ผลิต      →        
4. ประชาสัมพันธ์และจัดจ าหน่าย       → →      
5. จัดจ าหน่ายและสรุปรายได้การ

จัดจ าหน่ายเป็นรายเดือน 
        → → → →  

10. ตัวชี้วัดของโครงการ 
10.1 เชิงคุณภาพ นักศึกษามีอุปกรณ์ประดับเครื่องแต่งกาย และอุปกรณ์ที่จ าเป็นส าหรับการศึกษา 
10.2 เชิงค่าใช้จ่าย (บาท) ประมาณการรายได้จากการจดัจ าหน่ายอุปกรณ์ประดับเครื่องแต่งกาย และอุปกรณ์ที่

จ าเป็นส าหรับการศึกษา จ านวนนกัศกึษาประจ าปีการศึกษา 2563 ประมาณ 7,000 คน คิดเป็นเงิน 

อุปกรณ์นักศึกษา 
จ านวน
จ าหน่าย 

ราคาต่อ
หน่วย 

จ านวนเงิน 

1. หัวเข็มขัดชุบโครเมี่ยม ดุนนูน  7,000 ช้ิน 40 บาท 280,000 บาท 

2. สายเข็มขดัหนังสดี า เบอร์ 46 7,000 ช้ิน 60 บาท 420,000 บาท 

3. กระดมุชุบโครเมี่ยมอยา่งดี 1 ชุด (บรรจุถุง 5 เมด็ต่อชุด) 3,500 ชุด 40 บาท 140,000 บาท 

4. เข็มกลัดอกลงยาชุบทองอย่างดี 3,500 ช้ิน 30 บาท 105,000 บาท 

5. ตุ้งติ้งลงยา ชุบทองอย่างดี 3,500 ช้ิน 30 บาท 105,000 บาท 

6. หูเข็มขัด 7,000 ช้ิน 30 บาท 210,000 บาท 

7. กระเป๋าเอกสาร 1,000 ใบ 140 บาท 140,000 บาท 

8. สมุดเรียนขนาด 18.5x26 ซม. 8,000 เล่ม 20 บาท 160,000 บาท 

9. สมุดรายงานขนาด A4 2,000 เล่ม 25 บาท 50,000 บาท 
จ านวนเงิน   1,610,000 บาท 

(ก าไร 33.1%) 
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11. ผลผลิตท่ีคาดว่าจะได้รับ (Output) (ผลผลิตท่ีได้รับจากการด าเนินงานซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของ
โครงการ/กิจกรรม) 
11.1 นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา สวมใสเ่ครื่องแต่งกายที่ถูกต้องตามระเบยีบของ

มหาวิทยาลยั 
11.2 มีการสร้างอัตลักษณ์มหาวิทยาลยัออกมาในรูปแบบของเครื่องแบบตามระเบียบที่ก าหนด 
11.3 มหาวิทยาลยัมีรายได้จากการจ าหน่ายอุปกรณ์นักศึกษา 

12. ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) (ผลประโยชน์ที่ได้จากผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม) 
มหาวิทยาลยัมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจ าหน่ายอุปกรณ์นักศึกษา 

13. ผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Impact) (ผลกระทบท่ีได้รับจากผลลัพธ์ของโครงการ/กิจกรรม) 
นักศึกษาสามารถจัดหาอุปกรณเ์ครื่องแต่งกาย อุปกรณส์ าหรบัการศกึษาได้อย่างสะดวก  
 

         
ลงช่ือ .................................................................................   ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม  

(น.ส.ธนพร ดีศริิ)   
         ...................../.................../.................. 

                   เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถตดิต่อโดยตรง .................................. 



แบบเสนอโครงการ/กิจกรรม (ง.9) 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ส านักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 

❑ งบประมาณแผ่นดิน  งบประมาณเงินรายได้ ❑ นอกแผน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

รหัสโครงการ 2-202-00-07 

 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการบริการจดัจ าหน่ายเครื่องหมายพนกังานในสถาบันอุดมศึกษา 
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส านักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
3. สถานทีด่ าเนินงาน : มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
4. ก าหนดการจัดโครงการ : มกราคม – กันยายน 2563 
5. หลักการและเหตุผล 

ตามมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้มอบหมายให้ส านักงานบริห ารทรัพย์สิน
และสิทธิประโยชน์ ด าเนินการจัดหน่ายเครื่องหมายพนักงาน ให้แก่พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อเป็นการบริการให้แก่
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
6. วัตถุประสงค ์
 6.1 เพื่อเป็นการบริการจัดหาเครือ่งแต่งกายที่ถูกระเบียบให้แก่พนกังานในมหาวิทยาลัย 
 6.2 เพื่อให้พนักงานมหาวิทยาลัยเกิดความพร้อมเพรียงในการแต่งกายในชุดเครื่องแบบปกติขาวของทางราชการ 
7. กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ  

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาท่ีสนใจซื้อเครื่องหมาย 
8. งบประมาณ 226,500 บาท (สองแสนสองหมืน่หกพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

หมวดงบประมาณ จ านวนเงิน 
1. ค่าตอบแทน 
 

 

2. ค่าใช้สอย 
 

 

3. ค่าวัสดุ 
3.1 อินทรธนูชาย (100 คู่ * 710 บาท) 
3.2 อินทรธนูหญิง (100 คู่ * 710 บาท) 
3.3.กระดุมเสื้อชาย (100 ชุด * 100 บาท) 
3.4 กระดุมเสื้อหญิง (100 ชุด * 100 บาท) 
3.5 กระดุมหมวกหญิง (100 ชุด * 45 บาท) 
3.6 ตราหน้าหมวกชาย (100 ชุด * 220 บาท) 
3.7 ตราหน้าหมวกหญิง (100 ชุด * 220 บาท) 
3.8 เข็มตรามหาวิทยาลัย (200 ช้ิน *80 บาท) 

 

 
71,000.- 
71,000.- 
10,000.- 
10,000.- 
4,500.- 

22,000.- 
22,000.- 
16,000.- 

จ านวนเงิน 226,500.- 
 

หมายเหตุ  งบประมาณ ให้ระบุรายละเอียดการค านวณรายการค่าใช้จ่ายที่ต้องการให้ชัดเจน ตามระเบียบ 
             กระทรวงการคลัง และตามนโยบายมาตรการประหยดัของมหาวิทยาลัยฯ ทั้งนี้ให้ผูร้ับผดิชอบโครงการ 
              ประสานในส่วนนี้กับกองคลัง ก่อนเสนอขออนุมัติโครงกา 
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9. แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (แผนเงิน) และ ตัวชี้วัดเป้าหมายผลผลิต 

รายละเอียดกิจกรรม 
ปี พ.ศ.2562 ปี พ.ศ.2563 งบประมาณ ผลลัพธ์ของกิจกรรม 

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. ก าหนดแนวทางและขอบเขตการ
ด าเนินการจัดหาผู้ผลิต/จ าหน่าย
เ ค รื่ อ ง ห ม า ย พ นั ก ง า น ใ น
สถาบันอุดมศึกษา 

              

2. ส ารวจราคา จัดหาผู้ผลิต และ
สั่งซ้ือเครื่องหมายพนักงานฯ 

            226,500  

3. ประชาสัมพันธ์การจัดจ าหน่าย               
4. จัดจ าหน่ายและสรุปรายได้การจัด
จ าหน่าย 

              

               

 
10. ตัวชี้วัดของโครงการ 

10.1 เชิงปริมาณ : สามารถจัดจ าหน่ายได้เกิน ร้อยละ 50 จากยอดจดัหา 
10.2 เชิงคุณภาพ : พนักงานมหาวิทยาลัยได้รับสินค้าท่ีมีคณุภาพและไดม้าตรฐาน 
10.3 เชิงเวลา :  ระยะเวลาในการจดัท าโครงการการความส าเร็จจากยอดขายที่วางไว ้
10.4 เชิงค่าใช้จ่าย (บาท) : ประมาณการรายไดจ้ากการจดัจ าหน่ายอปุกรณป์ระดับเครื่องแต่งกายพนักงานในสถานบัน

อุดมศึกษา จ านวนพนกังานประมาณ 100 คน คิดเปน็เงิน 

เคร่ืองหมายพนักงาน 
จ านวน
จ าหน่าย 

ราคาต่อ
หน่วย 

จ านวนเงิน 

1. อินทรธนูชาย 100 คู่ 820 บาท 82,000 บาท 

2. อินทรธนูหญิง 100 คู่ 820 บาท 82,000 บาท 

3. กระดุมเสื้อชาย 100 ชุด 140 บาท 14,000 บาท 

4. กระดุมเสื้อหญิง 100 ชุด 140 บาท 14,000 บาท 

5. กระดุมหมวกหญิง 100 ชุด 60 บาท 6,000 บาท 

6. ตราหน้าหมวกชาย 100 ชุด 240 บาท 24,000 บาท 

7. ตราหน้าหมวกหญิง 100 ชุด 240 บาท 24,000 บาท 

8. เข็มตรามหาวิทยาลยั 200 ช้ิน 140 บาท 28,000 บาท 
จ านวนเงิน   274,000 บาท 

(ก าไร 20.97%) 
 

 
11. ผลผลิตท่ีคาดว่าจะได้รับ(Output)(ผลผลิตท่ีได้รับจากการด าเนินงานซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของ

โครงการ/กิจกรรม) 
11.1 พนักงานมหาวิทยาลัยแต่งกายด้วยเครื่องหมายที่ถูกระเบยีบตามแบบราชการ 
11.2 พนักงานมหาวิทยาลัยเกิดความพร้อมเพรียงในการแต่งกายในชุดเครื่องแบบปกติขาวมากขึ้น 
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12. ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) (ผลประโยชน์ที่ได้จากผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม) 
 

13. ผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Impact) (ผลกระทบท่ีได้รับจากผลลัพธ์ของโครงการ/กิจกรรม) 
13.1 พนักงานมหาวิทยาลัยมีความภาคภูมิใจ และมีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติมากขึ้น  

         
ลงช่ือ .......................................................................   ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม  

             (...นางสาวอารีรัตน์....จกัร์วรรณา...)   
         ............6........./...ธันวาคม..../...2562..... 

                   เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถตดิต่อโดยตรง 089-7552826 



แบบเสนอโครงการ/กิจกรรม (ง.9) 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ส านักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 

❑ งบประมาณแผ่นดิน  งบประมาณเงินรายได้ ❑ นอกแผน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

รหัสโครงการ  2-202-00-08 

 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการบริการหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันไวรัส COVID-19 และฝุ่น PM 2.5 

2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 

3. สถานทีด่ าเนินงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา 

4. ก าหนดการจัดโครงการ มีนาคม 2563 – กันยายน 2563 

5. หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการแพรร่ะบาดของโรคตดิเช้ือโคโรน่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่ ที่สร้างความกังวลใจให้กับคน
ทั้งโลก และมีแนวโน้มที่จะมีผู้ติดเช้ือเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ โดยการรักษายังจ ากัดอยู่ในวงแคบ อีกทั้งพื้นที่ภาคเหนือยังประสบ
ปัญหามลพิษทางอากาศ ตรวจพบฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5 ) เกินค่ามาตรฐาน ซึ่งปัญหาดังกล่าวส่งผล
กระทบต่อสุขภาพอนามัยของนักศึกษาและบุคลากรเป็นอย่างมาก 

ส านักงานบริหารทรัพยส์ินและสิทธิประโยชน์ จึงได้จัดท าโครงการบริการเพื่อการป้องกันมลพิษฝุ่นละออง PM 2.5 
โดยจดัท าหน้ากากอนามัยทีม่ีต้นทุนต่ าจ าหน่ายให้กับนักศึกษาและบคุลากรในราคาถูก โดยเงินรายได้จากการจ าหน่ายทั้งหมด
จะน าส่งเป็นเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยต่อไป 

6. วัตถุประสงค ์
6.1 เพื่อจัดซื้อหน้ากากอนามัยที่ใช้ส าหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) และฝุ่น PM 2.5 ที่มี

ต้นทุนต่ าและจ าหน่ายให้กับนักศึกษาและบุคลากรในราคาถูกกว่าท้องตลาด 
6.2 เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรมีอุปกรณ์ป้องกันไวรัสและฝุ่นท่ีได้มาตรฐานป้องกันตนเองจากการติดเช้ือไวรัสและ

สภาวะแวดล้อมท่ีเป็นพิษได้ 

7. กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ  
บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และบุคคลทั่วไป 

8. งบประมาณ  32,100 บาท (สามหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 

หมวดงบประมาณ จ านวนผลิต 
ราคาต่อ
หน่วย 

จ านวนเงิน 

1. ค่าตอบแทน    
2. ค่าใช้สอย    
3. ค่าวัสดุ    

- ค่าหน้ากากอนามัย (วัสดุวิทยาศาสตร์) 2,000 ช้ิน 16.05 บาท 32,100 บาท 
จ านวนเงิน   32,100 บาท 

หมายเหตุ  งบประมาณ ให้ระบุรายละเอียดการค านวณรายการค่าใช้จ่ายที่ต้องการให้ชัดเจน ตามระเบียบ 
             กระทรวงการคลัง และตามนโยบายมาตรการประหยดัของมหาวิทยาลัยฯ ทั้งนี้ให้ผูร้ับผดิชอบโครงการ 
              ประสานในส่วนนี้กับกองคลัง ก่อนเสนอขออนุมัติโครงการ 
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9. แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (แผนเงิน) และ ตัวชี้วัดเป้าหมายผลผลิต 

รายละเอียดกิจกรรม 
ปี พ.ศ. 2562 ปี พ.ศ 2563 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
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. ด าเนินการจัดซื้อ     → →       32,100 บาท สุภาวด ี
2. ประชาสมัพันธ์การจัด

จ าหน่ายให้นักศึกษา
และบุคลากร 

      → 

 
→ 

 
→ 

 
→ 

 
→ 

 
→ 

 
  

10. ตัวชี้วัดของโครงการ 
10.1 เชิงคุณภาพ บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมีหน้ากากอนามัยที่ใช้ส าหรับป้องกันการติดเช้ือไวรัสสาย

พันธุ์ใหม่ (COVID-19) และฝุ่น PM 2.5 ที่มีราคาประหยัด 
10.2 เชิงค่าใช้จ่าย (บาท) ประมาณการรายได้จากการจ าหน่ายหน้ากากอนามัย 

รายการสินค้า 
จ านวน
จ าหน่าย 

ราคาต่อ
หน่วย 

จ านวนเงิน 

1. หน้ากากอนามัย 2,000 ช้ิน 20 บาท 40,000 บาท 

จ านวนเงิน 
  40,000 บาท 

(ก าไร 24.6%) 
 

11. ผลผลิตท่ีคาดว่าจะได้รับ (Output) (ผลผลิตท่ีได้รับจากการด าเนินงานซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของ
โครงการ/กิจกรรม) 

นักศึกษาและบุคลากรสามารถหาซื้อหน้ากากอนามัยที่ใช้ส าหรับป้องกันไวรัสและฝุ่น PM 2.5 ในราคาประหยัด 

12. ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) (ผลประโยชน์ที่ได้จากผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม) 
นักศึกษาและบุคลากรมีอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน หาซื้อได้ง่าย เพื่อการป้องกันสุขภาพจากโรคติดต่อและ

การสูดดมฝุ่นพิษซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

13. ผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Impact) (ผลกระทบท่ีได้รับจากผลลัพธ์ของโครงการ/กิจกรรม) 
13.1 นักศึกษาและบุคลากรมีสุขภาพอนามัยที่ดี สามารถป้องกันตนเองจากโรคติดต่อและสภาวะแวดล้อมที่เป็น

พิษได้ 
13.2 รายได้ที่เกิดขึ้นจากการจัดจ าหน่ายน าส่งเป็นเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย         

 
 

ลงช่ือ .................................................................................   ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม  
(น.ส.สภุาวดี เดชธรรมรงค์)   

    ...................../.................../.................. 
                   เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถตดิต่อโดยตรง 1120, 2217 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ส านักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 

❑ งบประมาณแผ่นดิน   งบประมาณเงินรายได้  นอกแผน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

รหัสโครงการ   
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการบริการจดัท าเข็มและเหรียญที่ระลึก ฉลองครบรอบ 15 ปี ราชมงคลลา้นนา 

2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 

3. สถานทีด่ าเนินงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา 

4. ก าหนดการจัดโครงการ มกราคม 2563 – มกราคม 2564 

5. หลักการและเหตุผล 

เนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี แห่งการก่อตั้งเป็น “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา” ที่พระบาทสมเด็จ    
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานช่ือสถาบัน “ราชมงคล” อันหมายถึง 
มงคลแห่งพระราชา เมื่อวันที่ 15 กันยายน พุทธศักราช 2531 และพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ เชิญพระราชลัญจกร
และพระมหาพิชัยมงกุฏ เป็นเครื่องหมายของสถาบัน เมื่อวันท่ี 18 มกราคม พุทธศักราช 2532 นั้น ต่อมามีการประกาศในราช
กิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 18 มกราคม พุทธศักราช 2548 จัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง หน่ึงในนั้นก็คือ 
“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา” ที่มีพื้นท่ีให้บริการศึกษาครอบคลุมใน 6 จังหวัด คือ เชียงใหม่ เชียงราย ตาก น่าน 
พิษณุโลก และล าปาง ในการนี้ ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา ร่วมกับส านักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จึงได้จัดท าเข็มและเหรียญที่ระลึกขึ้น  โดยเงินรายได้จากการจ าหน่ายทั้งหมดจะน าส่งเป็นเงิน
รายได้ของมหาวิทยาลัยต่อไป 

6. วัตถุประสงค ์
6.1 เพื่อเป็นการแสดงถึงความส าคัญทีม่หาวิทยาลัยของเรา ได้รับสนองงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ

ฯ และได้ด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมมา
เป็นเวลากว่า 15 ป ี

6.2 เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากร ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนในกิจการของมหาวิทยาลัยฯ 
และเกิดความภาคภูมิใจในตราสัญลักษณ์ของสถาบัน 

6.3 เพื่อหาทุนทรัพย์ในการจัดตั้งกองทุนสนับสนุนงานกิจกรรมทางศาสนาและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยฯ 

7. กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ  
บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และบุคคลทั่วไป 
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8. งบประมาณ   401,350 บาท 
หมวดงบประมาณ จ านวนผลิต ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน 

1. ค่าตอบแทน    
2. ค่าใช้สอย    

ค่าจ้างเหมาจดัท าผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก ดังนี ้    
- ค่าจ้างเหมาจดัท าเข็มที่ระลึกฉลองครบรอบ 15 ปี 500 ช้ิน 60 บาท 30,000 บาท 
- ค่าจ้างเหมาจดัท าเหรียญทองที่ระลึกฉลองครบรอบ 15 ปี 200 ช้ิน 750 บาท 150,000 บาท 
- ค่าจ้างเหมาจดัท าเหรียญเงินที่ระลึกฉลองครบรอบ 15 ปี 200 ช้ิน 720 บาท 72,000 บาท 
- ค่าจ้างเหมาจัดท าเหรียญทองแดงที่ระลึกฉลองครบรอบ 15 ปี 200 ช้ิน 36 บาท 7,200 บาท 
- ค่าท าต้นแบบแม่พิมพข์องเหรียญทั้ง 3 ชนิด 1 ช้ิน 6,000 บาท 6,000 บาท 
- ค่ากล่องบรรจุเข็มและเหรียญขนาด 8x8 cm 700 กล่อง 60 บาท 42,000 บาท 
- ค่ากล่องบรรจุเข็มและเหรียญขนาด 20x15 cm 100 กล่อง 180 บาท 18,000 บาท 

3. ค่าวัสดุ    
- ค่าแผ่นพับโฆษณา 1,000 แผ่น 3.5 บาท 3,500 บาท 

- ค่าจัดท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ (X-Stand) 1 ชุด 650 บาท 650 บาท 
จ านวนเงิน   401,350 บาท 

หมายเหตุ  งบประมาณ ให้ระบุรายละเอียดการค านวณรายการค่าใช้จ่ายที่ต้องการให้ชัดเจน ตามระเบียบ 
             กระทรวงการคลัง และตามนโยบายมาตรการประหยดัของมหาวิทยาลัยฯ ทั้งนี้ให้ผูร้ับผดิชอบโครงการ 
              ประสานในส่วนนี้กับกองคลัง ก่อนเสนอขออนุมัติโครงการ 
 

9. แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (แผนเงิน) และ ตัวชี้วัดเป้าหมายผลผลิต 

รายละเอียดกิจกรรม 
ปี พ.ศ. 2562 ปี พ.ศ. 2563 

งบประมาณ ผลลัพธ์ของกิจกรรม 
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. วางแผนก าหนดรูปแบบ 
อ อ ก แ บ บ แ ล ะ จั ด ห า
ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก 

 → →            

2. ส ารวจราคาและจัดหา
ผู้ผลิต 

  → →          

3. ด าเนินการจัดซื้ อจัดหา
ผู้ผลิต 

  → →         401,350 บาท 

4. ประชาสมัพันธ์และจดั
จ าหน่าย 

   →          

5. จั ด จ า ห น่ า ย แ ล ะ ส รุ ป
รายได้การจัดจ าหน่ายเป็น
รายเดือน 

   → → → → → → → → →  
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10. ตัวชี้วัดของโครงการ 
10.1 เชิงปริมาณ มีเข็มและเหรียญที่ระลึกฉลองครบรอบ 15 ปี ราชมงคลล้านนาส าหรับจ าหน่ายให้กับนักศึกษาและ

บุคลากรรวม 700 ช้ิน และชุดรวมเข็มและเหรียญที่ระลึกจ านวน 100 ชุด 
10.2   เชิงค่าใช้จ่าย (บาท)  

หากจ าหน่ายสินค้าได้ทั้งหมดจะได้เป็นเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมูลค่า 179,150 บาท (คิดเป็นร้อยละ 44.64) 
รายการสินค้า จ านวนจ าหน่าย ราคาต่อหน่วย จ านวนเงินรายได้ 

1. เข็มที่ระลึกท่ีระลึก 400 ช้ิน 315 บาท 126,000 บาท 

2. เหรียญทองที่ระลึก 100 เหรียญ 1,015 บาท 101,500 บาท 

3. เหรียญเงินท่ีระลึก 100 เหรียญ 915 บาท 91,500 บาท 

4. เหรียญทองแดงที่ระลึก 100 เหรียญ 215 บาท 21,500 บาท 

5. ชุดรวมเข็มและเหรียญที่ระลึก 100 ชุด 2,400 บาท 240,000 บาท 

จ านวนเงิน 
  580,500 บาท 

(44.64%) 
 

11. ผลผลิตท่ีคาดว่าจะได้รับ (Output) (ผลผลิตท่ีได้รับจากการด าเนินงานซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของ
โครงการ/กิจกรรม) 
11.1 ออกแบบและจัดท า เขม็และเหรยีญที่ระลึก ฉลองครบรอบ 15 ปี ราชมงคลล้านนา 
11.2 มีการสร้างอัตลักษณ์มหาวิทยาลยัออกมาในรูปแบบของผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกมหาวิทยาลัย 
11.3 มีการจัดหารายไดจ้ากการจ าหน่ายเข็มและเหรียญทีร่ะลึก ฉลองครบรอบ 15 ปี ราชมงคลล้านนา 

12. ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) (ผลประโยชน์ที่ได้จากผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม) 
มหาวิทยาลยัมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ของที่ระลึก เข็มและเหรยีญที่ระลึก ฉลองครบรอบ 15 ปี ราช

มงคลล้านนา เพื่อใช้ในการสนับสนุนงานกิจกรรมทางศาสนา 

13. ผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Impact) (ผลกระทบท่ีได้รับจากผลลัพธ์ของโครงการ/กิจกรรม) 
เป็นการประชาสัมพันธม์หาวิทยาลัยให้เป็นท่ีรูจ้ัก ในเครือข่ายมหาวทิยาลัย องค์กรและหน่วยงานภายนอก  

         
ลงช่ือ .................................................................................   ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม  

(นางสาวสุภาวดี เดชธรรมรงค์)   
                              เบอร์โทรศพัท์ที่สามารถตดิต่อโดยตรง 1120, 2217 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ส านักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 

❑ งบประมาณแผ่นดิน  งบประมาณเงินรายได้ ❑ นอกแผน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

รหัสโครงการ 2-202-00-11 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการบริการจัดหาชุดครุยวิทยฐานะและส่วนประกอบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช       
มงคลล้านนา ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจ าปีการศึกษา 2562 

2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส านักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
3. สถานทีด่ าเนินงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
4. ก าหนดการจัดโครงการ : มีนาคม - กันยายน 2563 
5. หลักการและเหตุผล 

ตามมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 
2562 วาระที่ 4.4 พิจารณาการน าร้านตัดชุดครุยและร้านถ่ายภาพหมู่บัณฑิตเข้าระบบตามระเบียบของการจัดซื้อจัดจ้าง          
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการน าร้านตัดชุดครุยและร้านถ่ายภาพหมู่บณัฑิตเข้าระบบตามระเบียบของการจดัซื้อจัดจ้าง โดยมอบให้
ส านักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ด าเนินการตามระเบียบของการจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้อง และมอบหมายให้กอง
พัฒนานักศึกษาด าเนินการประสานงานในส่วนต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่นักศึกษาและมหาวิทยาลัย  

ส านักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ต้องด าเนินการตามมติคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาข้างต้น จึงได้จัดท า โครงการบริการจัดหาชุดครุยวิทยฐานะและส่วนประกอบของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจ าปีการศึกษา 2562 ขึ้น 
6. วัตถุประสงค์ 

  6.1 เพื่อเป็นการบริการจัดหาเพื่อบริการจัดหาชุดครุยวิทยฐานะและส่วนประกอบของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2562 แก่บัณฑิต ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในการเข้าร่วมพิธพีระราชปริญญาบัตร 
   6.2 เพื่อให้การจัดหาชุดครุยวิทยฐานะและส่วนประกอบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
  6.3 เพื่อจดัหารายได้ให้กับมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

7. กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ  
7.1 บณัฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ านวนประมาณ 5,500 คน 

8. งบประมาณ    4,125,000  บาท  (สี่ล้านหน่ึงแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
หมวดงบประมาณ จ านวนเงิน 

ค่าใช้สอย  
 

-จ้างเหมาบริการตดัชุดครุยวิทยฐานะและส่วนประกอบ  (5,500 ชุด x 750 บาท) 
(ส่วนประกอบ : ชุดครยุ เข็มครยุ และถุงคลมุครุย) 

 
 

4,125,000 
 

 
จ านวนเงิน 4,125,000 

 
หมายเหตุ   

1. ราคาชุดละ 750 บาท ประมาณจากราคาตลาดถัวเฉลี่ย จ านวน 3 ร้าน 
2. งบประมาณ ให้ระบุรายละเอียดการค านวณรายการค่าใช้จ่ายทีต่อ้งการให้ชัดเจน ตามระเบยีบ 

             กระทรวงการคลัง และตามนโยบายมาตรการประหยดัของมหาวิทยาลัยฯ ทั้งนี้ให้ผูร้ับผดิชอบโครงการ 
              ประสานในส่วนนี้กับกองคลัง ก่อนเสนอขออนุมัติโครงการ 
 
 



แบบเสนอโครงการ/กิจกรรม (ง.9) 
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8. แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (แผนเงิน) และ ตัวชี้วัดเป้าหมายผลผลิต 

รายละเอียดกิจกรรม 
ปี พ.ศ.2562 ปี พ.ศ.2563 งบประมาณ ผลลัพธ์ของกิจกรรม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. ม.ิย ก.ค. ส.ค. ก.ย.   
1. ขออนุมัติโครงการ              โครงการได้รับอนุมัติให้

ด าเนินการ 
2. ด าเนินการจัดหาตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ
จัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

            4,125,000      กระบวนการจัดหา
ถูกต้องตามระเบียบ และ
มีชุดครุยฯ ส าหรับใช้ใน
งานพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร ประจ าปี
การศึกษา 2562 ของ
มหาวิทยาลัย 

3. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการสั่ง
ตัด/การช าระเงิน 

             บัณฑิตรับทราบช่องการ
สั่งตัด/การช าระเงิน 

4. สรุปและรายงานผลการด าเนิน
โครงการ 

             มีรายงานผลการด าเนิน
โครงการ 

               
 
9. ตัวชี้วัดของโครงการ 

10.1 เชิงปริมาณ : สามารถจัดจ าหน่ายได้เกิน ร้อยละ 90 จากยอดจดัหา 
10.2 เชิงคุณภาพ : บัณฑิตได้รับชุดครยุฯที่มีคณุภาพและได้มาตรฐาน 
10.3 เชิงเวลา :  ระยะเวลาในการจดัท าโครงการการความส าเร็จตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 
10.4 เชิงค่าใช้จ่าย (บาท) :   คา่ใช้จ่ายในการด าเนินการ จ านวน    4,125,000     บาท  ประมาณการรายได้จากการ
ด าเนินการ 

รายการ จ านวนจ าหน่าย (ชุด) ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน 
-ชุดครุยวิทยฐานะและส่วนประกอบ  
(ส่วนประกอบ : ชุดครยุ เข็มครยุ และถุงคลมุครุย) 

5,500 880 4,840,000 

รวมจ านวนเงินที่จ าหน่ายได้   4,840,000 
ก าไร   715,000 

หมายเหตุ : ราคาจ าหน่ายต่อหน่วย ประมาณจากราคาจ าหน่ายชุดครุยของมหาวิทยาลยัในปีที่ผ่านมา 

10. ผลผลิตท่ีคาดว่าจะได้รับ(Output)(ผลผลิตท่ีได้รับจากการด าเนินงานซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของ
โครงการ/กจิกรรม) 
11.1 บัณฑิต ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีชุดครุยวิทยฐานะและส่วนประกอบ ในการเข้าร่วมพิธีพระ

ราชปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2562 ถูกต้องตามระเบียบ 
11. ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) (ผลประโยชน์ที่ได้จากผลผลิตของโครงการ/กจิกรรม) 

12.1 บัณฑิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้รับความสะดวกในการมีชุดครุยวิทยฐานะและ
ส่วนประกอบ ในการเข้าร่วมพิธีพระราชปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2562 
12. ผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Impact) (ผลกระทบที่ได้รับจากผลลัพธ์ของโครงการ/กจิกรรม) 

13.1 บัณฑิตมคีวามภาคภูมิใจในการความเป็นบณัฑติของมหาวิทยาลัย 
 

         
ลงช่ือ .......................................................................   ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม  

             (...นางสาวอารีรัตน์....จกัร์วรรณา...)   
         ............12........./....มีนาคม...../...2563..... 

                         เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อโดยตรง 089-7552826 
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