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ค าน า 
 

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

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก จึงได้จัดท า แผนปฏิบัติราชการรายปี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับนี้ขึ้น โดยยึดตามกรอบยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 แผนพัฒนาภคเหนือ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 และแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ฉบับปรับปรุง ปี 
พ.ศ.2562 แนวทางการจัดสรรงบประมาณยึดตามระเบียบส านักงบประมาณ ประกาศ และระเบียบของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก คาดหวังให้แผนปฏิบัติราชการฯ ฉบับนี้ เป็นแนวทาง
ให้กับหน่วยงานภายในสามารถปฏิบัติงานด้านต่างๆ ตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย มีแนวทางการปฏิบัติได้
อย่างเป็นรูปธรรม ตอบสนองเป้าประสงค์และทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยตามยุทธศาสตร์ต่างๆ ซึ่งจะน าไปสู่
คุณภาพและมาตรฐานในการจัดการศึกษา และเป็นที่ยอมรับจากบุคคลและองค์กรภายนอกต่อไป 
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แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2564 
ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก 

ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร 

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2562 วันที่ 
30 เมษายน 2562 ระบุให้หน่วยงานของรัฐจัดท าแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพ่ือให้การด าเนินงานขององค์กรบรรลุผล
ตามเป้าหมาย และการบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ โดยจ าแนกแผนออกเป็น 3 ระดับ 
ประกอบด้วย แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศ ใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ 
ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน แผนระดับที่ 2 อาทิ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ ซึ่งเป็น
แผนที่เป็นการเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ  และบริบทประเทศไทย เพ่ือให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้น และแผน
ระดับที่ 3 คือ แผนที่จัดท าขึ้นเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของแผนระดับที่ 1 และแผนระดับที่  2 สู่การปฏิบัติให้
บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ หรือจัดท าขึ้นตามที่กฎหมายก าหนด ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้มี
การศึกษา วิเคราะห์ความเชื่อมโยงสอดคล้องระหว่างแผนระดับที่ 1 และแผนระดับที่ 2 เพ่ือน ามาจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการรายปี (พ.ศ. 2564) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  โดยได้จัดท ารายละเอียดแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม ในการขับเคลื่อนแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติได้  อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีผลลัพธ์เป็น
รูปธรรม เป็นระบบ โดยสามารถเชื่อมโยงฐานข้อมูลที่อยู่ในความรับผิดชอบ รวมทั้งรายงานผลการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ  เข้าสู่ระบบการติดตามและประเมินผลแห่งชาติ ( Electronic 
Monitoring and Evaluation System of National Strategy and country Reform : eMENSCR)  

 

  ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 
 รั ฐ ธ ร รมนูญแห่ ง ร าชอาณาจั ก ร ไทย  มาตรา  65  บัญญั ติ ใ ห้ รั ฐ พึ ง จั ด ให้ มี ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ 
เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ  
ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมาย และก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย
มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมี
เป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนา อย่างต่อเนื่อง สังคม
เป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยมียุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 6 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 1) 
ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสรา้ง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 4) ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ 6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ ซึ่งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเกี่ยวข้องทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ และมหาวิทยาลัย
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เทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเกี่ยวข้อง 2 ยุทธศาสตร์คือ 2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์    
 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนแม่บทเพ่ือบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ มีทั้งสิ้น 
23 แผนแม่บท ซึ่งแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนที่จัดท าไว้เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยจะ
มีผลผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น รวมทั้งการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณจะต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีส่วน
เกี่ยวข้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ คือ 1) ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 2) ประเด็นที่ 12 
การพัฒนาการเรียนรู้  3) ประเด็นที่ 23 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

 

 แผนการปฏิรูปประเทศ  
 แผนการปฏิรูปประเทศ ต้องด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ประกอบด้วย 
ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคี สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพ่ือ
ขจัดความเหลื่อมล้ า มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ การปฏิรูปประเทศต้องสอดคล้อง
และเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งแผนการปฏิรูปประเทศ ประกอบด้วย 11 ด้าน มีประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คือ 1) ด้านการศึกษา 

 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย 
รวมทั้งยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 ยุทธศาสตร์ โดยมี 6 ยุทธศาสตร์ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 และ
อีก 4 ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน คือ 1) การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 2) การสร้างความเป็นธรรม
และลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 3) การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 4) การเติบโตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 5) การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติ เพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง 
และยั่งยืน 6) การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 7) การ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 8) การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 9) การพัฒนา
ภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ และ 10) ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
 

นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) 
 ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) แถลงต่อรัฐสภา วันพฤหัสบดีที่ 
25 กรกฎาคม 2562 โดยรัฐบาลได้ก าหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน ดังนี้ 1) การปกป้องและเชิดชูสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 2) การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศและความสงบสุขของประเทศ 3) การท านุ
บ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 4) การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก 5) การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถใน
การแข่งขันของไทย 6) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสูภูมิภาค 7) การพัฒนาสร้างความ
เข้มแข็งจากฐานราก 8) การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกชวงวัย 9) การพัฒนาระบบ
สาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 10) การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการเติบโต
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อย่างยั่งยืน 11) การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 12) การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
และกระบวนการยุติธรรม 
 “การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติให้เป็นผู้น าด้านเทคโนโลยีและก้าวไปสู่มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพ่ือชุมชน
อย่างแท้จริงและยั่งยืน” โดยให้บัณฑิตสามารถเป็นที่ยอมรับของสังคมทั้งด้านวิชาการ ด้านการปฏิบัติ และ
สามารถพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กร ที่สามารถตอบสนองชุมชน จากการสร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้เหล่านี้ กลับคืนแก่ชุมชนเพ่ือสามารถสร้างอาชีพให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยื น ด้วย
การมีส่วนร่วมทางสังคม (Social Engagement) นี่คือ เป้าหมายสูงสุดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา 
 ด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่มาของการสร้างกรอบนโยบาย ส าหรับการตอบโจทย์การเป็นที่พ่ึงของชุมชน สังคม 
ประเทศชาติ และนานาชาติ จากบัณฑิตและองค์กรของมหาวิทยาลัย เ พ่ือให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดของ
มหาวิทยาลัย โดยใช้แนวคิดการพัฒนา ที่เกิดจากการระเบิดความคิดของบุคลากรภายในร่วมกัน ภายใต้การ
ขับเคลื่อนแบบมี ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน บนพ้ืนฐานของการสร้างกลไกของผู้บริหารที่ดี เพ่ือมุ่งสู่การ
ขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุ ผลสัมฤทธิ์ที่ตั้งไว้ และก่อเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลอย่างสมบูรณ์ 
 

วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือใช้เป็นกรอบทิศทางในการด าเนินภารกิจภาพรวมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 2. เพ่ือให้ทุกหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ใช้เป็นกรอบแนวทางในการ
จัดท าแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินภารกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนาไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีผลลัพธ์เป็นรูปธรรม และเป็นระบบ 
 

         แผนปฏิบัติราชการ 
          1 แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 1 การพัฒนาการศึกษาเพ่ือผลิตก าลังคนนักวิชาชีพที่เน้นปฏิบัติการ (Hands-
On)  
          2 แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 2 การพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อการเติบโตร่วมกับการพัฒนาประเทศ 
          3 แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 3 การเสริมสร้างนักศึกษาและบุคลากรให้มีเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ความ
ภาคภูมิใจทางศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
          4 แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 4 การพัฒนาการบริหารจัดการและการสร้างฐานวัฒนธรรมองค์กร 
          5 ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐและงบบริหารจัดการส านักงาน (ไม่รวมกลุ่มโครงการ)  
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ส่วนที่ 2   ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่                     
4 ธันวาคม 2560 
 
2.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) 

1) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(1) เป้าหมาย  
   -  คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
   -  สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต  
(2) ประเด็นยุทธศาสตร์  
    -  ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิง

คุณภาพในทุกช่วงวัย ตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์ ปฐมวัย วัยเด็ก วัยรุ่น วัยเรียน วัยผู้ใหญ่ วัย
แรงงาน และวัยผู้สูงอายุ เพ่ือสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพ มีทักษะความรู้ เป็นคน
ดี มีวินัย เรียนรู้ได้ด้วยตนเองในทุกช่วงวัย มีความรอบรู้ทางการเงิน มีความสามารถใน
การวางแผนชีวิตและการวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย ความสามารถ 
ในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า รวมถึงการพัฒนาและปรับทัศนคติให้คนทุกช่วงวัยที่เคย
กระท าผิดได้กลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างสงบสุขและเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนา
ประเทศ 

    -  ประเด็นปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ 21  โดยมุ่งเน้นผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา มี
การออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ การเปลี่ยนบทบาทครู การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ
บริหารจัดการศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต การสร้างความตื่นตัวให้
คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการวางต าแหน่งของประเทศไทยใน
ภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก การวางพ้ืนฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้
ดิจิทัลแพลตฟอร์ม และการสร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับ
นานาชาติ 

   -  ประเด็นการตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย อาทิ ภาษา 
ตรรกะและคณิตศาสตร์ ด้านทัศนะและมิติ ดนตรี กีฬาและการเคลื่อนไหวของร่างกาย 
การจัดการตนเอง มนุษยสัมพันธ์ รวมถึงผู้มีความสามารถอันโดดเด่นด้านใดด้านหนึ่ง
หรือหลายด้าน โดยการพัฒนาและรักษากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษของพหุปัญญาแต่ละ
ประเภท การสร้างสภาพแวดล้อมและระบบสนับสนุนประชากรไทยมีอาชีพบนฐานพหุ
ปัญญา การสร้างเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษให้สามารถต่อยอดการประกอบ
อาชีพได้อย่างมั่นคง 

    -  ประเด็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ มุ่งเน้นการสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย การส่งเสริมบทบาท
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ในการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน ครอบครัวและชุมชนในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน และการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

(3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
       เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ของคนไทยดีขึ้น เกิด
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต เกิดการพัฒนาสังคมและ
ครอบครัวไทย 

2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(1) เป้าหมาย  
   - ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและ

ยั่งยืน 
   - ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 
(2) ประเด็นยุทธศาสตร์  
   -  ประเด็นการเกษตรสร้างมูลค่า  ประเทศไทยเป็นหนึ่งในผู้เล่นส าคัญด้านการ

ผลิตและการค้าสินค้าเกษตรในเวทีโลกด้วยพ้ืนฐานทางพืชเกษตรเขตร้อน และมีข้อ
ได้เปรียบด้านความหลากหลายทางชีวภาพที่สามารถพัฒนาต่อยอดโครงสร้างธุรกิจ
การเกษตรด้วยการสร้างมูลค่าเพ่ิม เน้นเกษตรคุณภาพสูงและขับเคลื่อนการเกษตรด้วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่ให้ความส าคัญกับการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตทั้งเชิงปริมาณ
และมูลค่า และความหลากหลายของสินค้าเกษตร เพ่ือรักษาฐานรายได้เดิมและสร้าง
ฐานอนาคตใหม่ที่สร้างรายได้สูง ทั้งเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น เกษตรปลอดภัย เกษตร
ชีวภาพ เกษตรแปรรูป และเกษตรอัจฉริยะ เพ่ือให้เกษตรกรมีรายได้สูงข้ึน 

   -  ประเด็นอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต อุตสาหกรรมและบริการไทยต้อง
พร้อมรับมือและสร้างโอกาสจากความท้าทายที่เกิดขึ้นจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 
4 ที่เป็นผลของการหล่อหลอมเทคโนโลยีดิจิทัล เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีทาง
กายภาพเข้าด้วยกัน ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างรวดเร็วเป็น
วงกว้างและลึกซึ้งทั้งระบบอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน ประเทศไทยจึงจ าเป็นต้อง
เปลี่ยนแปลงพ้ืนฐานโครงสร้างอุตสาหกรรมและบริการ โดยสร้างอุตสาหกรรมและ
บริการแห่งอนาคตที่ขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ประเทศพัฒนาแล้วด้วยนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีแห่งอนาคต เพ่ิมบุคลากรที่มีทักษะและความรู้ตามความต้องการของตลาด 
สร้างระบบนิเวศอุตสาหกรรมและบริการที่ เหมาะสม และสนับสนุนการพัฒนา
อุตสาหกรรมและบริการอย่างยั่งยืน 

   -  ประเด็นสร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว โดยรักษาการเป็นจุดหมาย
ปลายทางที่ส าคัญของการท่องเที่ยวระดับโลกที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทุกระดับและเพ่ิม
สัดส่วนของนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูง มุ่งพัฒนาธุรกิจด้านการท่องเที่ยวให้มีมูลค่าสูง
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เพ่ิมมากยิ่งขึ้น ด้วยอัตลักษณ์และวัฒนธรรมไทย และใช้ประโยชน์จากข้อมูลและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นเพ่ือสร้างสรรค์คุณค่าทางเศรษฐกิจและความหลากหลายของการ
ท่องเที่ยวให้สอดรับกับทิศทางและแนวโน้มของตลาดยุคใหม่ โดยการสร้างและใช้
ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ รวมทั้งเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการส่งเสริมการตลาด 
การดูแลความปลอดภัยและอ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม รวมถึงคนพิการ
และผู้สูงอายุ การใช้ประโยชน์จากการท่องเที่ยวให้เอ้ือต่อผลิตภัณฑ์ชุมชนและเศรษฐกิจ
ต่อเนื่อง พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิมและสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ
โดยค านึงถึงศักยภาพของแต่ละพ้ืนที่ การส่งเสริมการท่องเที่ยวพ านักระยะยาว ตลอดจน
ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบนิเวศ และทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเติบโตของ
การท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ เพ่ือกระจายโอกาสในการสร้างรายได้ไปสู่ชุมชนและเมืองอย่าง
ทั่วถึงและยั่งยืน และพัฒนาการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวไทยกับประเทศอ่ืน ๆ ในภูมิภาค 
เพ่ือการเป็นแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยวอย่างประทับใจตลอดการท่องเที่ยวจนเกิดการ
ท่องเที่ยวซ้ าและแนะน าต่อ 

   -  ประเด็นโครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก โครงสร้างพ้ืนฐานเป็น
สิ่งจ าเป็นส าหรับประเทศไทยในการก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจอาเซียน และเป็น
จุดเชื่อมต่อที่ส าคัญของภูมิภาคเอเชีย ในยุคของการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี
อย่างรวดเร็วและรุนแรง โครงสร้างพ้ืนฐานจะครอบคลุมถึงโครงสร้างพ้ืนฐานทาง
กายภาพในด้านโครงข่ายคมนาคม พ้ืนที่และเมือง รวมถึงเทคโนโลยี ตลอดจนโครงสร้าง
พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ เพ่ืออ านวยความสะดวกและลดต้นทุนในการเคลื่อนย้ายสินค้า 
บริการ เงินทุน บุคลากร และเชื่อมโยงประเทศไทยกับประชาคมโลก 

   -  พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ สร้างและพัฒนา
ผู้ประกอบการยุคใหม่ ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ กลาง เล็ก วิสาหกิจเริ่มต้น 
วิสาหกิจชุมชน หรือวิสาหกิจเพ่ือสังคม รวมทั้งเกษตรกร ให้เป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ที่
มีทักษะและจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการที่มีความสามารถในการแข่งขันและ
มีอัตลักษณ์ชัดเจน โดยมีนวัตกรรมใน 3 ด้าน คือ นวัตกรรมในการสร้างโมเดลธุรกิจ 
นวัตกรรมในเชิงสินค้าและบริการ และนวัตกรรมในเชิงกระบวนการผลิตและบริการ 
พร้อมทั้งเป็นนักการค้าที่เข้มแข็งที่จะน าไปสู่การสนับสนุนการเป็นชาติการค้า มี
ความสามารถในการเข้าถึงตลาดทั้งในและต่างประเทศ เป็นผู้ประกอบการที่ “ผลิตเก่ง 
ขายเก่ง” หรือ “ซื้อเป็น ขายเป็น” บริการเป็นเลิศ สามารถขยายการค้าและการลงทุน
ไปต่างประเทศ รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีธรรมาภิบาล 

(3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
    เกิดการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ และการกระจาย

รายได้  เพ่ิมผลิตภาพการผลิตของประเทศ ทั้งในปัจจัยการผลิตและแรงงาน  เกิดการ
ลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา ความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพ่ิมข้ึน 
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2.2 แผนระดับที่ 2 (เฉพาะท่ีเกี่ยวข้อง)  
2.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
 (1) ประเด็น การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

 (1.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

 เป้าหมายที่ 1. ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างฐาน
ทางเทคโนโลยี และด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ของ
ประเทศเพ่ิมสูงขึ้น 

 เป้าหมายที่ 2. มูลค่าการลงทุนวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพ่ิมข้ึน 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
- การจัดอันดับโดยสภาเศรษฐกิจโลกและ สถาบันการจัดการ

นานาชาติ 1 ใน 30 ภายในปี 2561 – 2565  
- สัดส่วนมูลค่าการลงทุนวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์

มวลรวมในประเทศ(ร้อยละของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ) 
     ร้อยละ 1.5  

 (1.2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้าน
เศรษฐกิจ  มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ 
ยกระดับผลิตภาพการผลิตด้านการเกษตร ศักยภาพของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม
และบริการที่สามารถใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้จริง โดยส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีบทบาท
น า รวมทั้งการสร้างเครือข่ายร่วมกับภาคการศึกษาทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ 
ตลอดจนการพัฒนามาตรฐาน คุณภาพ และการบริการวิเคราะห์ทดสอบที่เป็นที่ยอมรับ
ตามข้อตกลงระหว่างประเทศเพ่ือให้สามารถรองรับความจ าเป็นของอุตสาหกรรมและ
บริการของไทยในการส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและความปลอดภัยตาม
มาตรฐานระหว่างประเทศ 

 แนวทางการพัฒนา  
  1) พัฒนาเกษตรสร้างมูลค่า  โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมในภาคการเกษตรเป้าหมายของประเทศ ได้แก่ เกษตรอัตลักษณ์ 
เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป และเกษตรอัจฉริยะ เ พ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตทั้งในเชิงปริมาณ คุณภาพ และความหลากหลายของผลผลิต 
รวมทั้งเพ่ือยกระดับรายได้ ลดรายจ่ายและลดปัจจัยเสี่ยงในการท าการเกษตรให้กับ
เกษตรกร ตลอดจนรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมี
ประเด็นการวิจัยที่ส าคัญ อาทิ การพัฒนาสายพันธุ์พืชและสัตว์ การลดต้นทุนแรงงาน
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และปัจจัยการผลิต การพยากรณ์อากาศและวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงเพ่ือการเกษตร การ
รักษาและแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เป็นต้น 
 2) พัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคต โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมในภาคอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ได้แก่ อุตสาหกรรม
ชีวภาพ อุตสาหกรรมความมั่นคง อุตสาหกรรมพลังงาน อุตสาหกรรมดิจิทัล ข้อมูล และ
ปัญญาประดิษฐ์ และอุตสาหกรรมอาหาร ยา และเครื่องส าอาง โดยมีประเด็นการวิจัยที่
ส าคัญ อาทิ ชีววัตถุและวัคซีน สมุนไพร วิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ความ
ปลอดภัยไซเบอร์ พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก โครงข่ายพลังงานอัจฉริยะ การ
กักเก็บพลังงาน การบินและอวกาศ การขนส่งระบบราง การเชื่อมต่อของสรรพสิ่ง และ
ข้อมูลขนาดใหญ่  
 3) พัฒนาบริการแห่งอนาคต โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้
นวัตกรรมในภาคบริการเป้าหมายของประเทศ ได้แก่ การบริการทางการแพทย์ การ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืน และการบริการขนส่งและโลจิสติกส์ เพ่ือ
ยกระดับการให้บริการ เพ่ิมทักษะของบุคลากรไทยที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาด โดยมีประเด็นการวิจัยที่ส าคัญ อาทิ ระบบแพทย์ปฐมภูมิ การดูแลผู้สูงอายุ การ
บริการทางการแพทย์แบบแม่นย า การท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ การท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม และการกระจายสินค้า ระบบโลจิสติกส์อัจฉริยะ 

 เป้าหมายของแผนย่อย 
1. ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ สร้างมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้นจาก
การวิจัยและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการขยายตัวเพิ่มข้ึนจากปัจจุบัน 
2. วิสาหกิจในกลุ่มเป้าหมายด้านเศรษฐกิจที่มีนวัตกรรมเพ่ิมขึ้น 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
1. อัตราการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการที่

สร้างมูลค่า เพ่ิมสูงขึ้นจากการวิจัย ร้อยละ 5 ต่อปี 
2. จ านวนวิสาหกิจที่มีนวัตกรรมที่มีสัดส่วนของรายได้จากผลิตภัณฑ์

นวัตกรรมต่อรายได้ทั้งหมดเพ่ิมข้ึน 1 เท่า จากปีฐาน 
 (1.3) แผนย่อยของแผนแม่บทฯการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้าน

สังคม เน้นประเด็นส าคัญทางสังคมของประเทศที่ต้องใช้การวิจัยและนวัตกรรม เป็น
เครื่องมือในการขับเคลื่อนสังคมไทย ได้แก่ การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุก
กลุ่ม ทั้งด้านสุขภาพ การศึกษา และการเข้าถึงบริการและสวัสดิการของรัฐ การเตรียม
ความพร้อมของประชาชนไทยเพ่ือรองรับกระแสโลกาภิวัตน์ของวัฒนธรรมโลกที่รวดเร็ว
ขึ้นในยุคดิจิทัล การเข้าสู่สังคมสูงวัย การพัฒนาแรงงานทักษะสูงและเฉพาะทาง การ
ยกระดับแรงงานทักษะต่ า การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าในสังคม ตลอดจนเพ่ิม
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ประสิทธิภาพการท างานของภาครัฐให้เข้ากับการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม
ในยุคดิจิทัล 

 แนวทางการพัฒนา  
  1) พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยการส่งเสริมการ
วิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ของ
ประเทศตลอดทุกช่วงวัย (ปฐมวัย วัยเด็ก วัยเรียน วัยแรงงาน วัยสูงอายุ) การตระหนัก
ถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย เพ่ือให้ประชาชนไทยมีทักษะความรู้ และเป็นก าลัง
ในการพัฒนาประเทศ โดยมีประเด็นการวิจัยที่ส าคัญ อาทิ โภชนาการและสุขภาวะ
ในช่วงปฐมวัย การปลูกฝังความเป็นคนดี วินัย และจิตสาธารณะในวัยเรียน การพัฒนา
ทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ในวัยเรียนและวัยแรงงาน บุคลากร
ทางการศึกษา ครู หลักสูตรและกระบวนการสอน การส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ ระบบ
บริการสาธารณสุข และวิทยาศาสตร์ทางการกีฬา 
  2) สร้างความเสมอภาคทางสังคม โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าในสังคม เพ่ือลดความแตกต่าง
ทางด้านรายได้ รายจ่าย การเข้าถึงบริการขั้นพ้ืนฐาน และเพ่ิมความเสมอภาคใน
กระบวนการยุติธรรม โดยมีประเด็นการวิจัยที่ส าคัญ อาทิ การจัดการที่ดินท ากิน ระบบ
หลักประกันสุขภาพของรัฐ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและกระจายอ านาจ 
การเข้าถึงบริการสาธารณะและกระบวนการยุติธรรม 
  3) ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยการส่งเสริม
การวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้
มีความทันสมัย ตอบสนองความต้องการและให้บริการประชาชนได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 
และโปร่งใส โดยมีประเด็นการวิจัยที่ส าคัญ อาทิ รัฐบาลดิจิทัล ระบบข้อมูลขนาดใหญ่
ภาครัฐ กลไกการพัฒนาในเชิงพ้ืนที่ 

 เป้าหมายของแผนย่อย 
คุณภาพชีวิต ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และความเสมอภาคทาง
สังคมได้รับการยกระดับเพ่ิมขึ้น จากผลการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมเชิงสังคม 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
ดัชนีนวัตกรรมเชิงสังคม* (ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ในการยกระดับ
คุณภาพทางสังคมจากผลการวิจัยฯ) 

  (1.4) แผนย่อยของแผนแม่บทฯการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้าน 
สิ่งแวดล้อม เน้นประเด็นส าคัญทางทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของประเทศที่
ต้องใช้การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เป็นเครื่องมือในการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ 
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เทคโนโลยีที่สร้างเศรษฐกิจฐานชีวภาพอุบัติใหม่ทั้งระบบอย่างครบวงจร ส่งเสริมงานวิจัย
เพ่ือการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลาย  
ทางชีวภาพของทรัพยากรทางบก ทางน้ าและทางทะเล รวมทั้ง การจัดการมลพิษที่มี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และการจัดการก๊าซเรือนกระจก และด้านพลังงานหมุนเวียน 

 แนวทางการพัฒนา  
  1) ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา 
และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพของ
ทรัพยากรทางบก ทางน้ าและทางทะเล เพ่ือให้รักษาความอุดมสมบูรณ์ทางชีวภาพของ
ประเทศ และน าไปใช้ประโยชน์ต่อยอดในเชิงเศรษฐกิจและสังคม โดยมีประเด็นการวิจัย
ที่ส าคัญ อาทิ พันธุ์พืชและสัตว์ป่าเฉพาะถิ่นหายาก แหล่งก าเนิดของพันธุ์ไม้  
ความหลากหลายชีวภาพและการใช้ประโยชน์ในระบบนิเวศ ธรณีวิทยาทางทะเล การ
บริหารจัดการประมงทะเล สินแร่  
  2) ศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  โดยการส่งเสริมการวิจัย 
พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการเตรียมความพร้อมและรองรับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก โดยมีประเด็นการวิจัยที่ส าคัญ อาทิ ฐานข้อมูล
การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การกักเก็บก๊าซเรือนกระจกในภาคการเกษตรและป่า
ไม้ การประเมินผลกระทบต่อชุมชนเมือง และภาคการผลิตต่าง ๆ การกัดเซาะชายฝั่ง 
การบริหารจัดการพิบัติภัยทั้งระบบ 
  3) พัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อม และการจัดการมลพิษ เพ่ือ
ส่งเสริมภาคการผลิตทางเศรษฐกิจที่เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม และควบคุมมลพิษในรูปแบบต่าง ๆ โดยมีประเด็นการวิจัยที่ส าคัญ อาทิ 
การผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การลดของเสียจากต้นทาง การจัดการ
ขยะมูลฝอย น้ าเสีย และของเสียอันตราย  
การน าของเหลือทิ้งมาใช้ประโยชน์ 
  4) พัฒนาการบริหารจัดการน้ า โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาการบริหารจัดการน้ า เพ่ือให้เพียงพอต่อการอุปโภค 
บริโภค รวมทั้ง ใช้ในภาคการเกษตร อุตสาหกรรม และการรักษาระบบนิเวศ โดยมี
ประเด็นการวิจัยที่ส าคัญ อาทิ อุทกวิทยาเชิงพื้นที่ ระบบน้ าชุมชนและเกษตร 
  5) พัฒนาการจัดการพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  โดยการส่งเสริม
การวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้าน
พลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะระบบการกักเก็บพลังงาน และ
ระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ และการน ามาใช้เพ่ือให้สามารถผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียนได้ในสัดส่วนที่สูงขึ้น และการผลิตไฟฟ้าที่มีการกระจายศูนย์มากขึ้น 
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 เป้าหมายของแผนย่อย 
 การประยุกต์ใช้ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพ่ิมมูลค่า
ของเศรษฐกิจสีเขียวอย่างยั่งยืนเพิ่มขึ้น 

  การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
สัดส่วนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ด้าน
เศรษฐกิจชีวภาพ ต่อสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร สิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ทั้งหมด 

  (1.5) แผนย่อยของแผนแม่บทฯการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้าน  
 องค์ความรู้พื้นฐาน เน้นการวิจัยที่สร้างองค์ความรู้พื้นฐานเพ่ือการสะสมองค์ความรู้ การต่อยอดไปสู่
การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ และการต่อยอดไปสู่นวัตกรรมทางเศรษฐกิจหรือนวัตกรรมทางสังคม 
รวมทั้งการสร้างนวัตกรรมเพ่ือให้ภาคอุตสาหกรรมสามารถน าไปใช้ประโยชน์โดยตรง ผ่านการสร้าง
และพัฒนาเทคโนโลยีฐาน เพื่อให้ประเทศไทยเป็นผู้น าในระดับนานาชาติ ในงานวิจัยที่ประเทศไทยมี
ความเข้มแข็ง 

 แนวทางการพัฒนา 
  1) พัฒนาองค์ความรู้พื้นฐานและเทคโนโลยีฐาน โดยการส่งเสริมการวิจัย 
พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาความรู้ พ้ืนฐานและเทคโนโลยีฐาน เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถการแข่งขันในสาขาที่ประเทศไทยมีความได้เปรียบหรือมีศักยภาพสูง รวมทั้งน าไปใช้
ประโยชน์ต่อยอดในเชิงเศรษฐกิจและสังคม โดยมีประเด็นการวิจัยที่ส าคัญ อาทิ เทคโนโลยีชีวภาพ 
เทคโนโลยีวัสดุ นาโนเทคโนโลยี และเทคโนโลยีดิจิทัล 
  2) พัฒนาองค์ความรู้พื้นฐานทางสังคมและความเป็นมนุษย์ โดยการส่งเสริม
การวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาองค์ความรู้พ้ืนฐานทางสังคมและความเป็น
มนุษย์ เพ่ือสร้างองค์ความรู้ทางด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ของประเทศ รวมทั้งน าไปใช้ประโยชน์
ต่อยอดในเชิงเศรษฐกิจและสังคม โดยมีประเด็นการวิจัยที่ส าคัญ อาทิ ชุมชนของไทย ด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม ภาษา ดนตรี วรรณกรรมของไทย ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และส านึกในการดูแล
รับผิดชอบต่อบ้านเมือง มรดกวัฒนธรรม 
  3) พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการโดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรม เพ่ือสร้างองค์ความรู้และความเป็นเลิศทางวิชาการในด้านที่ประเทศไทยมี
ศักยภาพแต่ละสาขา รวมทั้งเชื่อมโยงให้เกิดเครือข่ายและการน าไปใช้ประโยชน์ต่อยอดในเชิง
เศรษฐกิจและสังคม โดยมีประเด็นการวิจัยที่ส าคัญ อาทิ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ วิศวกรรม 
วิทยาศาสตร์ข้อมูล วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ประสาทวิทยาศาสตร์และพฤติกรรมการรู้คิด เศรษฐศาสตร์
พฤติกรรมและนโยบายสาธารณะส าหรับเศรษฐกิจยุคใหม่ และสังคมศาสตร์และสหสาขาวิชากับ
นโยบายสาธารณะในโลกยุคอุตสาหกรรมยุคท่ี 4 
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  เป้าหมายของแผนย่อย 
ประเทศไทยมีขีดความสามารถของเทคโนโลยีฐานทั้ง 4 ด้าน
ทัดเทียมประเทศท่ีก้าวหน้าในเอเชีย 

  การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
อันดับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีวัสดุ นาโน
เทคโนโลยี และเทคโนโลยีดิจิทัล อันดับ 1 ใน 20 ของประเทศที่
ก้าวหน้าในเอเชีย 

  (1.6) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ด้านปัจจัยสนับสนุนในการวิจัยและพัฒนา 
นวัตกรรม เน้นการพัฒนาปัจจัยสนับสนุน อาทิ โครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม ระบบบริหารจัดการงานวิจัยเพ่ือน าไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม การพัฒนา
มาตรการแรงจูงใจเพ่ือส่งเสริมให้ภาคเอกชนลงทุนวิจัยและนวัตกรรม การเพ่ิมจ านวนบุคลากรวิจัยและ
นวัตกรรมในภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคเอกชน รวมทั้ งการพัฒนามาตรฐาน ระบบคุณภาพ และการ
วิเคราะห์ทดสอบ  

 แนวทางการพัฒนา  
  1) พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย  เพ่ือบูรณาการระบบวิจัยและ 
นวัตกรรมของประเทศ โดยให้มีหน่วยงานเท่าที่จ าเป็น มีบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจน ไม่ซ้ าซ้อน อาทิ ด้านนโยบาย 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม การให้ทุนวิจัยและนวัตกรรม การท าวิจัยและสร้างนวัตกรรม การสนับสนุน 
ตรวจวิเคราะห์และรับรองมาตรฐาน และการจัดการความรู้จากงานวิจัยและนวัตกรรม 
  2) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จ าเป็นต่อการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศที่ส าคัญ ได้แก่  
ห้องปฏิบัติการวิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทาง สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี  ฐานข้อมูลและดัชนีด้าน
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ระบบสารสนเทศกลางเพ่ือเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านการวิจัยและ
นวัตกรรม ในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งแนวทางการพัฒนาฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศกลาง 
ภายใต้กรอบเงื่อนไข กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ความลับทางการค้า สิทธิบัตร ทรัพย์สิน
ทางปัญญาและลิขสิทธิ์ โดยการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ สถาบันการศึกษาและภาคเอกชน โดย
บูรณาการความสามารถของนักวิจัยภายใต้สังกัดต่างๆ เพ่ือท างานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสมัยใหม่ใน
ประเด็นที่มุ่งเน้น ได้แก่ เทคโนโลยีที่ช่วยให้เกิดการรับส่งข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและละเอียดมากข้ึน เทคโนโลยี
ที่ช่วยให้จัดเก็บข้อมูลได้ยาวนานและใช้พ้ืนที่น้อย เทคโนโลยีหุ่นยนต์ขนาดเล็กที่ออกแบบและควบคุมให้
สามารถท าหน้าที่ได้ตามภารกิจ ระบบหรือชิ้นส่วนทางวิศวกรรมที่เลียนแบบสิ่งมีชีวิตเพ่ือท าหน้าที่ แทน เป็น
ต้น ให้มีความเป็นเลิศเฉพาะทาง  
  3) พัฒนามาตรฐาน ระบบคุณภาพ และการวิเคราะห์ทดสอบที่เป็นที่ยอมรับ
ตามข้อตกลงระหว่างประเทศและสอดรับกับความจ าเป็นของอุตสาหกรรมปัจจุบัน เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมที่
ใช้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพ่ือให้สามารถส่งมอบสินค้าและบริการที่ มีคุณภาพและความปลอดภัยตาม
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มาตรฐานระหว่างประเทศ หรือความต้องการเฉพาะที่ผู้ซื้อก าหนด อันจะท าให้สินค้าและบริการนั้นสามารถ
แข่งขันได้ในตลาดโลก 
  4) ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยี การวิจัยพัฒนา  การออกแบบและ
วิศวกรรม รวมทั้งการพัฒนากระบวนการและผลิตภัณฑ์ โดยด าเนินงานในลักษณะของการเป็นหุ้นส่วนกัน
ระหว่างผู้ใช้เทคโนโลยี ผู้ให้บริการเทคโนโลยี ทั้งในภาครัฐและเอกชน  กับกลุ่มนักวิจัย และบูรณาการความ
เชี่ยวชาญกับหน่วยงานอื่นๆ ได้อย่างคล่องตัว รวมทั้งใช้กลไกความร่วมมือกับต่างประเทศ และสร้างมาตรการ
จูงใจผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศและต่างประเทศเพ่ือร่วมกันวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชั้นแนวหน้า ให้มีความ
ทันสมัยสอดรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในอนาคต ตอบสนองความต้องการของประเทศได้อย่างทันท่วงที
และสามารถใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์เพื่อเพ่ิมระดับผลิตภาพ ลดต้นทุน เกิดผลตอบสนองต่อการลงทุนสูง และ
มีผลการวิจัยตามความต้องการของอุตสาหกรรมได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

  5) การเพิ่มจ านวนและคุณภาพบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือผลิต (เชิง
ปริมาณ) และพัฒนาศักยภาพ (เชิงคุณภาพ) ของบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมของประเทศที่สอดคล้องกับ 
ยุทธศาสตร์ชาติให้เพียงพอทั้งภาคการผลิต บริการ สังคมและชุมชน เพ่ือรองรับการเพ่ิมขีดความสามารถใน 
การแข่งขันของประเทศด้วยการวิจัยและนวัตกรรม และเตรียมความพร้อมส าหรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
  6) การพัฒนามาตรฐานและจริยธรรมการวิจัย  โดยมุ่งเน้นการก าหนด 
มาตรการหลักเกณฑ์ในการด าเนินงานวิจัยซึ่งตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการที่เหมาะสม อาทิ 
มาตรฐานการวิจัยในมนุษย์ มาตรฐานการเลี้ยงและใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ มาตรฐานความ ปลอดภัย
ห้องปฏิบัติการ มาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ด้านนาโนเทคโนโลยี มาตรฐานที่
เกี่ยวข้องกับนักวิจัย มาตรฐานผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินข้อเสนอการวิจัย มาตรฐานการเผยแพร่ ผลงานวิจัย
และผลงานทางวิชาการ มาตรฐานการจัดสรรสิทธิประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้จาก การวิจัย จรรยา
วิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ และจริยธรรมส าหรับผู้ประเมินโครงการวิจัย ผลงานวิชาการ และผลงานวิจัย 

 เป้าหมายของแผนย่อย 
-    จ านวนโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่

จ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศเพ่ิมข้ึน 
-     สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐ

เพ่ิมข้ึน 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
-   อัตราจ านวนโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ 

      จ าเป็นต่อการพัฒนาเพ่ิมข้ึนประเทศ ร้อยละ 10 
-   สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐ  

70:30 
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  (2) ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
 (2.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

 เป้าหมายที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น ได้รับการ
พัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรม
จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  

         ดัชนีการพัฒนามนุษย์ (ค่าคะแนน) 0.79 
 (2.2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ 

พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ จ าเป็นต้องมุ่งเน้นการพัฒนา
และยกระดับคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดี เก่ง และมีคุณภาพพร้อมขับเคลื่ อนการ
พัฒนาประเทศไปข้างหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งจ าเป็นต้องมีการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน สังคม และการมี
ระบบและกลไกรองรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ 

  แนวทางการพัฒนา 
                             1) สร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย สร้างครอบครัวที่เหมาะสมกับ
โลกในศตวรรษที่ 21 โดยส่งเสริมความรู้ในการวางแผนชีวิตที่เหมาะสมกับค่านิยมของคนรุ่นใหม่ และการจัด
กิจกรรมที่เหมาะสมบนฐานความรู้ทางวิชาการตั้งแต่ช่วงตั้งครรภ์และถึงช่วงอายุต่าง ๆ พัฒนาทักษะชีวิตและ
การเรียนรู้ การท างานและการด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพของประชากรแต่ละช่วงวัย รวมถึงการให้ทุกภาคส่วนใน
สังคมเข้ามามีส่วนร่วม พร้อมทั้งการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง โดยเน้น
การส่งเสริมการเกื้อกูลกันของคนทุกวัยในครอบครัวในการดูแลสมาชิกในครอบครัว การส่งเสริมนโยบายการ
สร้างความสมดุลระหว่างชีวิตและการท างาน การส่งเสริมสนับสนุนภาคเอกชน สถานประกอบการจัดบริการที่
ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสนับสนุนครอบครัวในการเลี้ยงดูบุตรและการดูแลผู้สูงอายุ  
การสนับสนุนควบคู่กับการปฏิรูปสื่อให้มีบทบาทในเชิงสร้างสรรค์ในการให้ความรู้ต่อการพัฒนาและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งครอบครัว โดยที่จะต้องมีระบบการจัดการที่อยู่อาศัยส าหรับครอบครัวที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิต
ครอบครัว ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก และมีความปลอดภัย มีระบบสนับสนุนในการดูแลเด็กและครอบครัวใน
ชุมชนที่มีคุณภาพมาตรฐาน รวมทั้งมีระบบสนับสนุนในการท างานที่เอ้ือต่อครอบครัวที่ทุกภาคส่วนการพัฒนา
สนับสนุนการจัดสวัสดิการและการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีในการท างานที่สมดุลระหว่างชีวิตการท างานและ
ชีวิตครอบครัว 
                           2) ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ครอบครัว และชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน สร้าง
กระบวนการเรียนรู้และพัฒนาทักษะของประชากรให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต สร้าง
ความตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาตนเองและการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม รวมทั้ง
สนับสนุนด้านวิชาการและสร้างนวัตกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพ่ือให้องค์กร
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เครือข่ายชุมชนมีความเข้มแข็ง และมีกลไกการพัฒนาระดับพ้ืนที่ที่ประชาชน ชุมชน องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน
มีส่วนร่วมในการพัฒนา เฝ้าระวัง และติดตามการด าเนินงานส่งผลให้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลได้อย่างเป็นรูปธรรม การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน โดยเน้นให้พ่อแม่มีวัฒนธรรม
ที่ปลูกฝังให้ลูกเพ่ิมพูนทักษะการเรียนรู้ชีวิต ดนตรี กีฬา ศิลปะ รวมทั้งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเปิดพ้ืนที่แห่งการ
เรียนรู้ และจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายและเหมาะสม เอ้ือแก่ครอบครัวทุกลักษณะ 
                            3) พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีความ
เชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างภาคีการพัฒนาต่าง ๆ โดยการเชื่อมโยง
ข้อมูลที่เก่ียวกับการศึกษา การพัฒนาตนเอง สุขภาพ และการพัฒนาอาชีพในตลอดช่วงชีวิต เพ่ือเสริมและสร้าง
ศักยภาพของการด าเนินงานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามพันธกิจของแต่ละหน่วยงานให้มีความเข้มแข็งและ
ตอบโจทย์ประเทศ เป็นฐานข้อมูลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
สามารถประเมินจุดอ่อน จุดแข็ง และศักยภาพบุคคลของประเทศ น าไปสู่การตัดสินใจระดับนโยบายและปฏิบัติ 
เพ่ือพัฒนาคนไทยอย่างมีทิศทางและสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต รวมถึงข้อมูลที่สนับสนุน
การผลิตก าลังแรงงานที่มีทักษะตรงต่อความต้องการของตลาดงานในอนาคต และใช้ประกอบการตัดสินใจใน
การศึกษาต่อ มีธนาคารคลังสมองเพ่ือรวบรวมผู้สูงอายุที่มีความรู้ ประสบการณ์ และทักษะเพ่ือถ่ายทอดความรู้ 
ประสบการณ์ และทักษะให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ 

 เป้าหมายของแผนย่อย 
ครอบครัวไทยมีความเข้มแข็ง และมีจิตส านึกความเป็นไทย 
ด ารงชีวิตแบบพอเพียงมากขึ้น 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
ดัชนีครอบครัวอบอุ่น ร้อยละ 75 

(2.3) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
 ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น ปลูกฝังความเป็นคนดี มีวินัย พัฒนาทักษะความสามารถที่สอดรับกับทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน มี
ภูมิคุ้มกันต่อปัญหาหรืออาชญากรรมต่าง ๆ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน มี
ความยืดหยุ่นทางความคิด รวมถึงทักษะด้านภาษา ศิลปะ และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และได้รับการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึงการวางพ้ืนฐานการ
เรียนรู้เพ่ือการวางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยและน าไปปฏิบัติได้ ตลอดจน
การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมต่อกับโลกการท างาน รวมถึงทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ประเทศ มีทักษะชีวิต สามารถอยู่ร่วมและท างานกับผู้อ่ืนได้ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม ซึ่งหากมีการ
ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ และมีหลักสูตรการศึกษาที่เอ้ือต่อทักษะชีวิต มีการเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต 
ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพในหลักสูตร และสร้างการมีงานท าของวัยเรียน/วัยรุ่น จะช่วยให้การพัฒนาเด็กและ
เยาวชนบังเกิดผลสัมฤทธิ์ได้ 
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 แนวทางการพัฒนา  
                            1) จัดให้มีการพัฒนาทักษะที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะ
ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ความคิดสร้างสรรค์ การท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืน 
                            2) จัดให้มีการพัฒนาทักษะด้านภาษา ศิลปะ และความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ 
                            3) จัดให้มีการพัฒนาทักษะในการวางแผนชีวิตและวางแผนการเงิน ตลอดจน
ทักษะที่เชื่อมต่อกับโลกการท างาน  
                            4) จัดให้มีพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ การ
บ่มเพาะการเป็นนักคิด นักนวัตกร และการเป็นผู้ประกอบการใหม่ รวมทั้งทักษะชีวิตที่สามารถอยู่ร่วมและ
ท างานภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม 
                            5) ส่งเสริมและสนับสนุนระบบบริการสุขภาพและอนามัยที่เชื่อมต่อกัน
ระหว่างระบบสาธารณสุขกับโรงเรียนหรือสถานศึกษา เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพด้านความฉลาดทางเชาวน์
ปัญญา และความฉลาดทางอารมณ์ ตลอดจนภูมิคุ้มกันด้านต่าง ๆ ในการด าเนินชีวิตของกลุ่มวัยเรียน/วัยรุ่น 

 เป้าหมายของแผนย่อย  
  วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21 ครบถ้วน 
   รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีส านึกพลเมือง มีความกล้า 
  หาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว  
  สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอด 
  ชีวิตดีขึ้น 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
    คะแนนความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาทุนมนุษย์ด้าน 
    ทักษะ (Skill) ของ World Economic Forum (WEF)  
 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20 

(2.4) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัย 
แรงงาน ช่วงวัยแรงงาน เน้นการพัฒนาและยกระดับศักยภาพ ทักษะ และสมรรถนะแรงงานอย่างต่อเนื่อง 
สอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคลและความต้องการของตลาดแรงงาน ทั้งทักษะฝีมือ ทักษะด้าน
เทคโนโลยี ทักษะภาษา มีการท างานตามหลักการท างานที่มีคุณค่าเพ่ือสร้างผลิตภาพเพ่ิมให้กับประเทศ มี
วัฒนธรรมการท างานที่พึงประสงค์ มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะทางการเงินเพ่ือให้สามารถบริหารจัดการ
การเงินของตนเองและครอบครัว มีการวางแผนทางการเงินและมีการออม การรับผิดชอบของพ่อแม่ต่อ
ครอบครัว มีการพัฒนาระบบการพัฒนาทักษะ และการอ านวยความสะดวกในการพัฒนาและยกระดับ
ศักยภาพความรู้ ทักษะฝีมือ ความช านาญพิเศษ การเป็นผู้ประกอบการใหม่ และการพัฒนาต่อยอดความรู้ใน
การสร้างสรรค์งานใหม่ ๆ รวมทั้งมาตรการขยายอายุการท างาน ตลอดจนการดึงดูดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญต่างชาติ
และคนไทยที่มีความสามารถพิเศษในต่างประเทศในด้านต่าง ๆ ให้มาสร้างและพัฒนาประเทศ ทั้งในรูปแบบ
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การท างานชั่วคราวและถาวรตามความเหมาะสมของเป้าหมายการพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาต่าง ๆ 
รวมถึงผู้มีความสามารถที่มีศักยภาพสูงด้านต่าง ๆ ลูกหลานชาวต่างชาติที่ก าเนิดในประเทศไทยที่มี
ความสามารถพิเศษ และการรับเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษจากทั่วโลก และผู้เชี่ยวชาญที่มีศักยภาพ
หรือทักษะสูงในสาขาต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ควบคู่กับการรักษาและส่งเสริมผู้มี
ความสามารถพิเศษทั้งคนไทยหรือคนต่างชาติที่ก าเนิดในประเทศไทยได้แสดงศักยภาพและใช้ความสามารถใน
การท าประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศ นอกจากนี้ ยังต้องค านึงถึงการพัฒนา การปรับเปลี่ยนทัศนคติ 
และสร้างศักยภาพให้ผู้ที่เคยกระท าผิดสามารถประกอบอาชีพ เป็นก าลังในการพัฒนาประเทศ และอยู่ในสังคม
อย่างสงบสุข 

 แนวทางการพัฒนา 
                             1) ยกระดับศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะของคนในช่วงวัยท างานให้มี
คุณภาพมาตรฐานสอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคลและความต้องการของตลาดงาน รวมทั้งเทคโนโลยี
สมัยใหม่ เพื่อสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจและผลิตภาพเพ่ิมข้ึนให้กับประเทศ 
                             2) เสริมสร้างวัฒนธรรมการท างานที่พึงประสงค์ และความรู้ความเข้าใจ
และทักษะทางการเงิน เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงและหลักประกันของตนเองและครอบครัว รวมทั้งสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่ดีให้กับวัยท างานผ่านระบบการคุ้มครองทางสังคมและการส่งเสริมการออม 
                             3) ส่ ง เสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะแรงงานฝี มือ ให้ เป็น
ผู้ประกอบการใหม่ และสามารถพัฒนาต่อยอดความรู้ในการสร้างสรรค์งานใหม่ ๆ และมีโอกาสและทางเลือก
ท างานและสร้างงาน 
                           4) ส่งเสริมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญต่างชาติและคนไทยที่มีความสามารถพิเศษใน
ต่างประเทศ ทั้งในรูปแบบการท างานชั่วคราวและถาวร เพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศ 
รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนผู้มีความสามารถพิเศษทั้งคนไทยหรือคนต่างชาติที่ก าเนิดในประเทศไทย ให้สามารถ
แสดงศักยภาพและใช้ความสามารถในการท าประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศ ตลอดจนอ านวยความ
สะดวกให้ผู้เชี่ยวชาญในสาขาจ าเป็นหรือขาดแคลนจากต่างประเทศเข้ามาท างานในประเทศไทย 
                          5) ส่งเสริมการพัฒนา การปรับเปลี่ยนทัศนคติ และสร้างศักยภาพให้ผู้ที่เคย
กระท าผิดสามารถประกอบอาชีพ เป็นก าลังในการพัฒนาประเทศ และอยู่ในสังคมอย่างสงบสุข 

 เป้าหมายของแผนย่อย 
- แรงงานมีศักยภาพในการเพ่ิมผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง ตระหนัก

ในความส าคัญที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถ
ปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้างอาชีพและ
ความต้องการของตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
 -  ผลิตภาพแรงงาน (ร้อยละต่อปี) ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 2.5 
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2.2.2  แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา 
1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป  
2) ขั้นตอนการด าเนินงาน ...................................... 
3) กิจกรรม ............................................................ 
4) เป้าหมายกิจกรรม ............................................ 

2.2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
1) วัตถุประสงค์ที่ 3.1.1 เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มี

คุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย ค่านิยมที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุข
ภาวะและสุขภาพที่ดี  ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะความรู้
ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต  

2) เป้าหมายรวมที่ 3.2.1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย 
มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มี
ความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ มีความรับผิดชอบและท า
ประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถี
ชีวิตที่พอเพียง และมีความเป็นไทย  

3) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
(3.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์  

คนในสังคมทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมขึ้น วัย
แรงงาน: มีความรู้และทักษะเป็นไปตามความต้องการของตลาดงาน 
และมีทักษะทางการเงินที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ 

(3.2) แนวทางการพัฒนาที่ 3.3.4 ส่งเสริมมาตรการสร้างแรงจูงใจให้
สถานประกอบการขนาดกลางที่มีศักยภาพเข้าร่วมระบบทวิภาคีหรือสหกิจ
ศึกษา สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการ ครูฝึกหรือครูพ่ีเลี้ยงให้
รวมวางแผนการจัดการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติ และการติดตาม
ประเมินผลผู้เรียน  
(3.3) แนวทางการพัฒนาที่ 3.3.5 ขยายความร่วมมือระหว่างสถาบัน
อาชีวศึกษา สถาบันอุดมศึกษา ภาคเอกชน และผู้เชี่ยวชาญทั้งในและ
ต่างประเทศ พัฒนาสาขาวิชาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านสู่ความเป็นเลิศ 
การพัฒนางานวิจัยไปสู่นวัตกรรม รวมทั้งขยายการจัดท าและการใช้
หลักสูตรฐานสมรรถนะให้มากขึ้น  
(3.4) แนวทางการพัฒนาที่ 3.7.3 ส่งเสริมสถาบันการศึกษาให้เป็นแหล่ง
บริการความรู้ทางวิชาการที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ มีการเผยแพร่งานวิจัย
สู่สาธารณะ รวมทั้งสนับสนุนให้มีการท าวิจัยร่วมกับชุมชนในการแก้ปัญหา
และตอบโจทย์การพัฒนาในพื้นที่ 
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4) ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย  
และนวัตกรรม 

(4.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์  
เพ่ิมความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ

นวัตกรรมเพ่ือยกระดับความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตและ
บริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
(4.2) แนวทางการพัฒนาที่ 3.1.1 ลงทุนวิจัยและพัฒนากลุ่มเทคโนโลยี

ที่ประเทศไทยมีศักยภาพพัฒนาได้ เอง อาทิกลุ่มอาหารและเกษตร 
การแพทย์ สิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรมสร้างสรรค์และวัฒนธรรม เพ่ือพัฒนา
เป็นฐานเศรษฐกิจใหม่ โดยจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอและต่อเนื่อง
ส าหรับการต่อยอดงานวิจัยเชิงลึกเพ่ือสร้างนวัตกรรมตลอดห่วงโซ่การวิจัย 
และให้ความส าคัญกับการท าวิจัยในขั้นประยุกต์และทดลองเพ่ิมขึ้น ทั้งการ
จัดท าผลิตภัณฑ์ต้นแบบ การท าวิจัยตลาด การทดสอบผลิตภัณฑ์ และ
โรงงานน าร่อง เพ่ือให้สามารถแปลงงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์และเชิงสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น 
(4.3) แนวทางการพัฒนาที่ 3.1.3 ลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมทางสังคมเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน อาทิ เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เทคโนโลยีเพ่ือผู้พิการ เทคโนโลยีเพ่ือผู้สูงอายุ เทคโนโลยีทางการแพทย์ (ยา
และวัคซีน อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ ) โดยอาศัยกลไกการ
ด าเนินงานอย่างเป็นเครือข่ายระหว่างสถาบันการศึกษา สถาบันการวิจัย 
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนหรือชุมชน 
(4.4)  แนวทางการพัฒนาที่ 3.1.4 เร่งรัดการถ่ายทอดผลงานวิจัยและ

พัฒนา และเทคโนโลยีสู่เกษตรกรรายย่อย วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม  ผ่านกลไกเครือข่ายสถาบันการศึกษา 
สถาบันวิจัย และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  
โดยมีนักถ่ายทอดเทคโนโลยีมืออาชีพเข้ามาช่วยด าเนินการ  
(4.5)  แนวทางการพัฒนาที่ 3.3 พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนา

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม –ด้านบุคลากรวิจัย  ด้าน
โครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการบริหารจัดการ 

หมายเหตุ : สามารถสอดคล้องได้มากกว่า 1 วัตถุประสงค์/เป้าหมายรวม/ยุทธศาสตร์การพัฒนา/
เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 
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2.3 แผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวข้อง (หากมี) 
 แผนระดับท่ี 3 ยุทธศาสตรกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ 
นวัตกรรม (กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม) 
ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ของประเทศ  

และสร้างระบบนิเวศการวิจัย 
เป้าหมายการพัฒนา  

การสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ 
Platforms ยุทธศาสตร์ อววน.  

Platforms ที่ 1 การพัฒนาก าลังคนและสถาบันความรู้ 
Platforms ที่ 2 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์ท้าทาย
ของสังคม 
Platforms ที่  3  การวิ จั ยและสร้ า งนวั ตกรรม เ พ่ือ เ พ่ิ มขี ด
ความสามารถการแข่งขัน 

โปรแกรมยุทธศาสตร์ อววน. 
P1 ระบบนิเวศน์เพ่ือการพัฒนาและใช้ก าลังคนคุณภาพ (National 
Brain Power Ecosystem) 
P5 งานวิจัยขั้นแนวหน้า (Frontier Research) และการวิจัยพื้นฐาน 
(Basic Research) 
P7 โจทย์ท้าทายด้านทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และการเกษตร 
P10 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือยกระดับความสามารถการ
แข่งขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจ (RDI for New Economy) 

ผลผลิต/โครงการ 
- โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน บุคลากร และระบบวิจัยและ

นวัตกรรมของประเทศ 
- โครงการวิจัยและนวัตกรรมเ พ่ือการ พัฒนาสั งคมและ

สิ่งแวดล้อม 
- โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างความม่ังคั่งทางเศรษฐกิจ 
- โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการสร้างองค์ความรู้พ้ืนฐาน

ของประเทศ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจฐานราก  
ด้วยการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 

เป้าหมายการพัฒนา 
การพัฒนาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเ พ่ือเศรษฐกิจสั งคม 
สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต 

Platforms ยุทธศาสตร์ อววน.  
Platforms ที่ 2 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์ท้าทาย
ของสังคม 

โปรแกรมยุทธศาสตร์ อววน. 
P9 สังคมคุณภาพและความม่ันคง 

ผลผลิต/โครงการ 
- ผลงานการให้บริการวิชาการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการจัดการศึกษาให้ทันสมัย มีคุณภาพ และสร้าง 
สังคมแห่งการเรียนรู้ 

 เป้าหมายการพัฒนา 
เป้าที่ 6 การผลิตและพัฒนาสมรรถนะก าลังคนให้เป็น high-skilled 
workforce ตามความต้องการของประเทศ 
เป้าที่ 8 การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา 

Platforms ยุทธศาสตร์ อววน.  
Platforms ที่ 1 การพัฒนาก าลังคนและสถาบันความรู้ 
Platforms ที่ 2 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์ท้าทาย
ของสังคม 

โปรแกรมยุทธศาสตร์ อววน. 
P2 การพัฒนาก าลังคนระดับสูงรองรับ EEC และระบบเศรษฐกิจ
สังคมของประเทศ 
P3 กา ร เ รี ย น รู้ ต ล อด ชี วิ ต แล ะ พัฒ นา ทั ก ษ ะ เ พ่ื อ อน า ค ต 
(Upskill/reskill) 
P9 สังคมคุณภาพและความมั่นคง 

ผลผลิต/โครงการ 
- ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
- ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
- โครงการพัฒนาและผลิตก าลังคนของประเทศเพ่ือรองรับ

นโยบาย Thailand 4.0 
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ส่วนที่ 3 สาระส าคัญแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564)  
            ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

3.1 ภาพรวม 
3.1.1 วิสัยทัศน์ของส่วนราชการ 

“มหาวิทยาลัยชั้นน าด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี ในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ เพ่ือ
ยกระดับคุณภาพชีวิต ของสังคม ชุมชน ท้องถิ่น อย่างยั่งยืน” 

3.1.2 พันธกิจของส่วนราชการ 
1.จัดการศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี และผลิตครูวิชาชีพ ทั้งในระดับชาติและ

นานาชาติ โดยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ที่มีคุณธรรม จริยธรรม พ่ึงพาตนเองได้ และเป็นที่พ่ึง
ทางวิชาการให้กับประเทศ ภูมิภาค และชุมชน ทั้งภาครัฐและเอกชน 

2. ผลิตผลงานวิจัยที่เป็นการสร้าง และประยุกต์ใช้องค์ความรู้ สร้างสรรค์นวัตกรรม หรือ
ทรัพย์สินทางปัญญาที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ความต้องการของสังคม ชุมชน ภาครัฐและ
เอกชน และประเทศ  

3. ให้บริการวิชาการที่มุ่งเน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ที่สอดคล้องกับบริบทมหาวิทยาลัยด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี และตอบสนองความ
ต้องการของท้องถิ่น ชุมชนและสังคม 

4. จัดการเรียนรู้ วิจัยหรือบริการวิชาการซึ่งน าไปสู่การสืบสานศิลปวัฒนธรรม และความ
เป็นไทย หรือสร้างโอกาสและมูลค่าเพ่ิมให้กับผู้เรียน ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 

5. บริหารจัดการพันธกิจ และวิสัยทัศน์ตามหลักธรรมาภิบาล มีการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ยืดหยุ่น คล่องตัวโปร่งใส และตรวจสอบได้ 

3.2 แผนปฏิบัติราชการ 
3.2.1 แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 1 การพัฒนาการศึกษาเพ่ือผลิตก าลังคนนัก

วิชาชีพที่เน้นปฏิบัติการ (Hands-On) 
 1) เป้าหมาย เพ่ือพัฒนาและผลิตก าลังคนนักปฏิบัติในสาขาวิชาชีพ ที่

สอดคล้องกับความต้องการของประเทศให้มีความเข้มแข็ง ยั่งยืน และยึดมั่นในจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

 2) ค่าเป้าหมาย  
               (2.1)  บัณฑิตที่มีงานท าที่สอดคล้อง/เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพมีงานท า

ภายใน 1 ปี หลังส าเร็จการศึกษาร้อยละ 75 
               (2.1)  จ านวนเครือข่ายความร่วมมือด้านการผลิตบัณฑิตระหว่าง

มหาวิทยาลัย องค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ ที่ได้ด าเนินการร่วมกัน จ านวน 
30 เครือข่าย 
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 3) ตัวช้ีวัด  
 กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนากระบวนการรับนักศึกษาและผลิตตัวป้อนสายวิชาชีพ  เพ่ือให้ได้
จ านวนนักศึกษาท่ีมีคุณลักษณะที่เหมาะสมตามแผนการรับนักศึกษาของแต่ละหลักสูตร  

ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป้าหมาย 2564 ผู้รับผิดชอบหลัก 
1.ร้อยละของจ านวนนักศึกษาท่ีเป็นไปตามแผนรับ
นักศึกษา 

ร้อยละ 90 สวท. 

2.สัดส่วนการรับนักศึกษาสายวิชาชีพต่อสาย
วิชาการ เป็น 70:30 หรือนักศึกษาจากกลุ่มคนวัย
เรียนต่อวัยท างาน 

สัดส่วน 70:30 สวท. 

 
กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนากระบวนการจัดการศึกษานักปฏิบัติ Hands-On  เพ่ือให ้

กระบวนการจัดการศึกษาของหลักสูตรผลิตบัณฑิตวิชาชีพนักปฏิบัติที่เน้นการมีผลลัพธ์การเรียนรู้และ
สมรรถนะวิชาชีพ 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป้าหมาย 2564 ผู้รับผิดชอบหลัก 
3.ร้อยละหลักสูตรวิชาชีพหรือหลักสูตรปฏิบัติการ
ที่สร้างบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพที่ใช้เทคโนโลยี
เป็นฐาน 

ร้อยละ 40 คณะ 

4.ร้อยละของหลักสูตรที่จัดการเรียนรู้แบบบูรณา
การและประสบความส าเร็จ 

ร้อยละ 95 คณะ 

5.ร้อยละของนักศึกษาทุกช้ันปีได้รับการส่งเสริม
สนับสนุนให้มีทักษะและสมรรถนะวิชาชีพ 

ร้อยละ 95 คณะ 

6 .ร้ อยละของนักศึ กษาที่ ผ่ านการประ เมิน
สมรรถนะวิชาชีพ 

ร้อยละ 90 คณะ 

7.ร้อยละของบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการ ร้อยละ 15 คณะ 

 
 กลยุทธ์ที่ 1.3 พัฒนาอาจารย์ให้สามารถจัดการเรียนรู้ที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ เพ่ือให้
อาจารย์ของมหาวิทยาลัยมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป้าหมาย 2564 ผู้รับผิดชอบหลัก 
8.ร้อยละของอาจารย์ท่ีได้รับความรู้จากการพัฒนา
ทักษะการจัดการเรียนการสอนแบบศตวรรษท่ี 21 
และวิชาชีพท่ีเหมาะสมท่ีสามารถประยุกต์ใช้ได้จริง 

ร้อยละ 90 สวท. 

9.ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่จัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ 

ร้อยละ 100 สวท. 

10.ร้อยละของหลักสูตรที่นักศึกษามีผลการเรียนรู้
เป็นไปตามที่หลักสูตรก าหนด 

ร้อยละ 90 คณะ 

11.ร้อยละของหลักสูตรบูรณาการ การเรียนรู้กับ
การท างาน 

ร้อยละ 15 คณะ 
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กลยุทธ์ที่ 1.4 สร้างบัณฑิตให้มีทักษะที่พึงประสงค์ ที่มีลักษณะเหมาะสมในการใช้ชีวิตและท างาน
ในศตวรรษที่ 21 เพ่ือให้บัณฑิตที่จบการศึกษามีทักษะที่พึงประสงค์ มีลักษณะเหมาะสมในการใช้ชีวิตและ
ท างานในศตวรรษที่ 21 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป้าหมาย 2564 ผู้รับผิดชอบหลัก 
12.ร้อยละนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายที่ผ่านเกณฑ์การ
สอบทักษะด้านภาษา 

ร้อยละ 90 คณะบริหารฯ 

13.ร้อยละนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายที่ผ่านเกณฑ์การ
สอบทักษะด้านไอที 

ร้อยละ 90 สวส./คณะ 

14.ร้อยละของนักศึกษาผ่านการส่งเสริมทักษะการ
ด ารงชีวิต การท างานในศตวรรษที่ 21 และพัฒนา
นั กศึ กษา ให้ เ ป็ นบัณฑิ ตที่ พึ ง ปร ะสงค์ ของ
มหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 90 กพน. 

 
 4) แนวทางการพัฒนา 
  (4.1) พัฒนากระบวนการรับนักศึกษาและผลิตตัวป้อนสายวิชาชีพ 
  (4.2) พัฒนากระบวนการจัดการศึกษานักปฏิบัติ Hands-On 

                  (4.3) พัฒนาอาจารย์ให้สามารถจัดการเรียนรู้ที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ 
             (4.4) สร้างบัณฑิตให้มีทักษะที่พึงประสงค์ ที่มีลักษณะเหมาะสมในการ 
   ใช้ชีวิตและท างานในศตวรรษท่ี 21              

          5) แผนงาน/โครงการ ส าคัญ  
  (5.1) โครงการพัฒนาศักยภาพการวัดการศึกษาด้านหุ่นยนต์ 
           ขั้นสูง  
  (5.2) โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะ 
           สั้น (Non-Degree) เพ่ือตอบสนองก าลังคนด้านอุตสาหกรรม 4.0  
           (S-curve & New S-curve) 
  (5.3) โครงการพัฒนาบุคลากรด้านยานยนต์ไฟฟ้าตามมาตรฐานสากล 
  (5.4) โครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพด้านจักรกลเกษตรและจักกล 
            อุตสาหกรรม เพือ่รองรับอุตสาหกรรมเกษตรอัจฉริยะ  
  (5.5) โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สมาร์ท แฟคตอรี่  

(5.6) โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่หลักสูตร (non-degree) หลักสูตร
ประกาศนียบัตรเกษตรอุตสาหกรรม (รุ่น3)  

(5.7) โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่   
(5.8) โครงการ Talent Mobility   
(5.9)  โครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวง  

 (5.10) โครงการพฒันาก าลังคนนักวิชาชีพที่เน้นปฏิบัติการ (สหกิจ)     
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    (5.11) โครงการงานฟาร์มเพ่ือการเรียนรู้ 
    (5.12) โครงการจัดการศึกษาและวิจัยร่วมระหว่าง ภาครัฐ ภาคเอกชน  

             และภาคการศึกษา  
 

3.2.2 แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 2  การพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือการเติบโตร่วมกับ
การพัฒนาประเทศ 

 1) เป้าหมาย พัฒนาผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ การบริการวิชาการ 
นวัตกรรม และก าลังคน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 

 2) ค่าเป้าหมาย 
              (2.1)  จ านวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้ประโยชน์จากการใช้ผลงานวิจัย 

ผลงานสร้างสรรค์ การบริการวิชาการ และนวัตกรรม 50 หน่วยงาน 
              (2.2)  งบประมาณและมูลค่าทรัพยากรที่ได้รับการสนับสนุนจากเครือข่าย

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเพ่ือส่งเสริมพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยด้านการวิจัย นวัตกรรมและการบริการวิชาการ จ านวน 150 ล้านบาท 

              (2.3)  มูลค่าของความร่วมมือของเครือข่ายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกิด
จากการน าผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ การบริการวิชาการและนวัตกรรม จ านวน 225 
ล้านบาท 

 3) ตัวช้ีวัด 
  กลยุทธ์ที่ 2.1 บูรณาการงานวิจัย บริการวิชาการและนวัตกรรมให้เกิดประโยชน์ส่ง
ผลลัพธ์ต่อผู้เรียนสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือให้บุคลากรและนักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ความรู้
ทางวิชาการและวิชาชีพตามหลักสูตรก่อให้เกิดผลงานวิจัย การบริการวิชาการและนวัตกรรมที่สร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป้าหมาย 2564 ผู้รับผิดชอบหลัก 
15.จ านวนผลงานวิจัย บริการวิชาการและนวัตกรรมท่ี
นักศึกษามีส่วนร่วมและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ 

ผลงาน 200 สถช. 

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

ผลงาน 400 สวพ. 

17.สัดส่วนมูลค่าเพิ่มของผลตอบแทนต่อการลงทุน
จากโครงการวิจัยและโครงการบริการวิชาการ 

สัดส่วน 0.7 สถช. 

18.ร้อยละของอาจารย์ท่ีได้รับความรู้จากการพัฒนา
ทักษะการวิจัย บริการวิชาการ ท่ีสามารถน าไปสู่การ
ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย บริการวิชาการ หรือ
ผลงานตีพิมพ์ หรือน าไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการ
สอน    

ร้อยละ 80 สวพ. 
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  กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนาระบบบริหารงานวิจัย การบริการวิชาการและนวัตกรรมของ
มหาวิทยาลัย เพ่ือการพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและสร้าง
รายได้เพ่ิมขององค์กรจากทรัพย์สินทางปัญญา 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป้าหมาย 2564 ผู้รับผิดชอบหลัก 
19.ระดับความส าเร็จของแผนงานวิจัย บริการ
วิชาการ และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 80 สวพ. 

20.มูลค่าจากการบริหารจัดการงบประมาณ 
สินทรัพย์ และทรัพย์สินทางปัญญา ที่มาจาก
งานวิจัยบริการวิชาการและนวัตกรรมของ
มหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ล้านบาท 30 สวพ. 

  
 กลยุทธ์ที่ 2.3 ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ นวัตกรรม และ
ผลงานบริการวิชาการ ในระดับชาติ และนานาชาติ  เพ่ือสร้างผลงานวิจัย นวัตกรรมและการบริการวิชาการ 
ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ และนานาชาติ 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป้าหมาย 2564 ผู้รับผิดชอบหลัก 
21 .จ านวนผลงานวิ จัย  ผลงานสร้ างสรรค์  
นวัตกรรม และผลงานบริการวิชาการที่ได้รับการ
เผยแพร่ในระดับชาติ และนานาชาติ 

ผลงาน 500 สวพ. 

22.ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการส่งเสริมการ
เผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ นวัตกรรม 
และผลงานบริการวิชาการ ในระดับชาติและ
นานาชาติ 

ร้อยละ 40 สวพ. 

 
 4) แนวทางการพัฒนา 
  (4.1) บูรณาการงานวิจัย บริการวิชาการและนวัตกรรมให้เกิดประโยชน์ส่ง

ผลลัพธ์ต่อผู้เรียนสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
  (4.2) พัฒนาระบบบริหารงานวิจัย การบริการวิชาการและนวัตกรรมของ

มหาวิทยาลัย 
  (4.3) ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ นวัตกรรม และ

ผลงานบริการวิชาการ ในระดับชาติ และนานาชาติ  
         5) แผนงาน/โครงการ ส าคัญ  

 (5.1) โครงการสนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิโครงการหลวงและโรงงานแปรรูป   
 (5.2) โครงการตามพระราชด าริ   

 (5.3) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ   
        (5.4) กองทุนวิจัย Basic fund  
        (5.5) แผนงานเครือข่ายการบริการวิชาการและการบริการสังคม   
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3.2.3 แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 3  การเสริมสร้างนักศึกษาและบุคลากรให้มี
เ อกลั กษณ์  อัตลั กษณ์  ความภาคภูมิ ใ จทางศิ ลปวัฒนธรรม  ภู มิ ปัญญาล้ านนา 
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 1) เป้าหมาย เพ่ือปลูกฝังค่านิยมและส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรให้
ตระหนักในคุณค่า ศิลปวัฒนธรรมความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่น การท านุบ ารุง 
ศิลปวัฒนธรรมไทย ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 2) ค่าเป้าหมาย  
               (2.1) จ านวนรางวัลที่ ได้รับด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา 

ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 6 รางวัล 
 3) ตัวช้ีวัด  

 กลยุทธ์ที่ 3.1 สร้างการรับรู้ในคุณค่า ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา และ
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้นักศึกษาและบุคลากรรับรู้ในคุณค่า ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา 
และทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป้าหมาย 2564 ผู้รับผิดชอบหลัก 
23.ร้อยละของนักศึกษาและบุคลากรมีความเข้าใจ
ในศิ ลปวัฒนธรรม ภู มิ ปัญญาล้ านนา  และ
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 95 ศวธ. 

24.จ านวนโครงการ/กิจกรรม ด้านศิลปวัฒนธรรม 
ภู มิ ปัญญาล้ านนาและทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมที่บูรณาการกับการเรียนการสอนหรือ
กิจกรรมนักศึกษา 

โครงการ/กิจกรรม 25 ศวธ. 

 
  กลยุทธ์ที่ 3.2 ส่งเสริมนักศึกษาให้ประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา 
และทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในการพัฒนาตนเองและสังคม  เพ่ือส่งเสริมนักศึกษาประยุกต์ใช้
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา และทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในการพัฒนาตนเองและสังคม 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป้าหมาย 2564 ผู้รับผิดชอบหลัก 
25.จ านวนองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปั ญ ญ า ล้ า น นา  แ ล ะ ทรั พ ย า กร ธ ร รมชาติ
สิ่งแวดล้อม และมีการน าไปใช้ประโยชน์โดย
นักศึกษามีส่วนร่วม 

องค์ความรู ้ 2 ศวธ. 

26. ผลงานทางด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ล้านนา และทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่เกิด
ประโยชน์กับตนเองและสังคมโดยนักศึกษามีส่วน
ร่วม 

ผลงาน 10 ศวธ. 
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 กลยุทธ์ที่ 3.3 ส่งเสริมการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาตนเองและสังคม 
เพ่ือนักศึกษาและบุคลากรมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาตนเองและ
สังคม 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป้าหมาย 2564 ผู้รับผิดชอบหลัก 
27.จ านวนชุมชนเข้มแข็งในการที่น าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาโดยนักศึกษา
และบุคลากรมีส่วนร่วม 

ชุมชน 6 ศวธ. 

28.จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่นักศึกษาและ
บุคลากรน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้
และเกิดประโยชน์ต่อชุมชนและผู้เรียน 

โครงการ/กิจกรรม 10 ศวธ. 

 
 4) แนวทางการพัฒนา 
  (4.1) ส่งเสริมการศิลปวัฒนธรรมความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่น การ

ท านุบ ารุง ศิลปวัฒนธรรมไทย น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาตนเองและสังคม 
 5) แผนงาน/โครงการ ส าคัญ  
 5.1 โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 
3.2.4 แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 4 การพัฒนาการบริหารจัดการและการสร้างฐาน

วัฒนธรรมองค์กร 
 1) เป้าหมาย เพ่ือมหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล เพ่ิม

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสร้างค่านิยมร่วม 
 2) ค่าเป้าหมาย 
             (2.1) ร้อยละผลการประเมินของมหาวิทยาลัยทางด้านหลักธรรมาภิบาล  

ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ร้อยละ 90 
 3) ตัวช้ีวัด 

                     กลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
เพ่ือการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป้าหมาย 2564 ผู้รับผิดชอบหลัก 
29. ระดับผลการประเมินของมหาวิทยาลั ย
ทางด้านหลักธรรมาภิบาล   

ร้อยละ 90 สอ. 

30.ระดับความพึงพอใจของบุคลากรด้านภาวะ
ความสุข 

ระดับ ดีมาก สอ. 
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 กลยุทธ์ที่ 4.2 บริหารจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เพ่ือให้การบริหารจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป้าหมาย 2564 ผู้รับผิดชอบหลัก 
31.ร้อยละของหน่วยงานหลัก (16 หน่วยงาน) ที่
บริหารแผนงาน แผนงบประมาณให้เป็นไปตาม
เป้าหมายของรัฐบาล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ภายใต้การบริหารงานด้วยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ร้อยละ 80 กนผ. 

32.ร้อยละความส าเร็จของตัวช้ีวัดของกลยุทธ์ที่
เป็นไปตามเป้าหมายของแผน (ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
80) 

ร้อยละ 80 กนผ. 

33.ร้อยละความพึงพอใจของผู้บริหารต่อการใช้
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 

ร้อยละ 90 สวส. 

34.ระดับผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับมหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์ สกอ. 

คะแนน ดีมาก สปก. 

 
 4) แนวทางการพัฒนา 

  (4.1) พัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยภายใต้ 
  หลักธรรมาภิบาล 
  (4.2)บริหารจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย อย่างมีประสิทธิภาพ 
  และประสิทธิผล   
          5) แผนงาน/โครงการ ส าคัญ  

     (5.1) โครงการตามนโยบายพัฒนามหาวิทยาลัย  
 (5.2) โครงการพัฒนาการจัดการศึกษา  

 
 3.3 ประมาณการวงเงินงบประมาณ พ.ศ. 2564 

3.3.1 ประมาณการรายได้ของส่วนราชการ (กรณีส่วนราชการมีรายได้) 
 

หน่วยงานในสังกัด แหล่งรายได้ (กิจกรรม/ภารกิจ) วงเงิน (ล้านบาท) 
มทร.ล้านนา 1. ค่าธรรมเนียมการศึกษา 325.497 

2. งานฟาร์ม 8.364 
3. งานหอพัก 11.577 

รวมทั้งสิ้น  345.439 
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1. ประมาณการเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
หน่วยงานในสังกัด แหล่งรายได้ (กิจกรรม/ภารกิจ) วงเงิน (ล้านบาท) 

มทร.ล้านนา พิษณุโลก 1. ค่าธรรมเนียมการศึกษา 20,178,500 
2. งานฟาร์ม 2,189,000 
3. งานหอพัก - 

รวมทั้งสิ้น  22,367,500 

หมายเหตุ  ข้อมูลจาก (ร่าง) รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ เงินรายได้ จ าแนกตามหน่วยงาน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 

2. งบประมาณรายจ่าย (เงินรายได้) ตามที่ได้รับจัดสรรจาก มทร.ล้านนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
หน่วยงานในสังกัด หมวดรายการ วงเงิน (ล้านบาท) 

มทร.ล้านนา พิษณุโลก 1. งบบุคลากร 6,024,000 
2. งบด าเนินงาน 4,567,200 
3. งบลงทุน - 
4. งบเงินอุดหนุน - 
5. งบรายจ่ายอื่น 4,757,100 

รวมทั้งสิ้น  15,348,300 

หมายเหตุ  ข้อมูลจาก บันทึกข้อความ ที่ อว 0654.01(17)/ว 3276 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2563 เรื่อง ขอแจ้ง
หน่วยงานด าเนินการตามรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(งบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้) 

3. งบประมาณรายจ่าย (แผ่นดิน) ตามที่ได้รับจัดสรรจาก มทร.ล้านนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
หน่วยงานในสังกัด หมวดรายการ วงเงิน (ล้านบาท) 

มทร.ล้านนา พิษณุโลก 1. งบบุคลากร 25,878,600 
2. งบด าเนินงาน 124,200 
3. งบลงทุน 4,877,000 
4. งบเงินอุดหนุน 39,790,100 
5. งบรายจ่ายอื่น - 

รวมทั้งสิ้น  70,669,900 

หมายเหตุ  ข้อมูลจาก บันทึกข้อความ ที่ อว 0654.01(17)/ว 3276 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2563 เรื่อง ขอแจ้ง
หน่วยงานด าเนินการตามรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(งบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้)
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3.3.2 ประมาณการวงเงินงบประมาณทั้งหมด*1,490.393 ล้านบาท  

ล้านบาท 

แผนปฏิบัติราชการ วงเงินรวม 
งบประมาณ

แผ่นดิน 
รายได้หน่วยงาน 

เงินกู้ 
อ่ืนๆ 

ในประเทศ ต่างประเทศ 
๑. เร่ืองการพัฒนาการศึกษาเพ่ือผลิตก าลังคนนกัวิชาชีพท่ีเนน้

ปฏิบัติการ (Hands-On) 
รวม 204.643 110.687 93.956    

งบอุดหนุน        
1. โครงการพัฒนาศักยภาพการวดัการศึกษาดา้นหุ่นยนต์ขั้นสูง  8.500 8.500     
2. โครงการพัฒนาศักยภาพการจดัการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้น 
(Non-Degree) เพื่อตอบสนองก าลังคนด้านอุตสาหกรรม 4.0 (S-curve & 
New S-curve) 

 7.237 7.237     

3. โครงการพัฒนาบุคลากรดา้นยานยนต์ไฟฟ้าตามมาตรฐานสากล  23.295 23.295     
4. โครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพด้านจักรกลเกษตรและจักกล
อุตสาหกรรม เพื่อรองรบัอุตสาหกรรมเกษตรอัจฉริยะ 

 9.500 9.500     

5. โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สมาร์ท แฟคตอรี ่  42.025 42.025     
 6. โครงการผลิตบณัฑิตพันธุ์ใหมห่ลักสตูร (non-degree) หลักสูตร
ประกาศนียบตัรเกษตรอุตสาหกรรม (รุ่น3)  

 5.000 5.000     

7. โครงการบณัฑิตพันธุ์ใหม่   10.129 10.129     
8. โครงการ Talent Mobility   1.000 1.000     
9. โครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวง  4.000 4.000     
งบรายจ่ายอื่น        
1. แผนงานพระราชทานปรญิญาบัตร  3.000  3.000    
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แผนปฏิบัติราชการ วงเงินรวม 
งบประมาณ

แผ่นดิน 
รายได้หน่วยงาน 

เงินกู้ 
อ่ืนๆ 

ในประเทศ ต่างประเทศ 
2. ค่าธรรมเนยีมกิจกรรมนักศึกษา  35.510  35.510    
3. แผนงานพัฒนาก าลังคนนักวิชาชีพท่ีเน้นปฏิบัติการ (สหกจิ)  14.533  14.533    
4. แผนงานปรับพื้นฐานความรู้นักศึกษาใหม่  4.210  4.210    
5. แผนงานการจัดการศึกษาและวจิัยร่วมระหว่าง ภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคการศึกษา 

 29.333  29.333    

6. แผนงานงานฟาร์มเพื่อการเรียนรู้  3.589  3.589    
7. งานหอพัก  3.779  3.779    
๒. เร่ือง การพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือการเติบโตร่วมกับการพัฒนา

ประเทศ 

รวม 46.325 41.000 5.325    

งบอุดหนุน        
1. โครงการสนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิโครงการหลวงและโรงงานแปรรูป  2.000 2.000     
2. โครงการตามพระราชด าร ิ  2.000 2.000     
3. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ  5.000 5.000     
4. กองทุนวิจัย Basic fund  32.000 32.000     
งบรายจ่ายอื่น        
1. แผนงานเครือข่ายการบริการวชิาการและการบริการสังคม  5.325  5.325    
๓. เร่ือง การเสริมสร้างนักศึกษาและบุคลากรให้มีเอกลกัษณ์ อัตลักษณ์ 

ความภาคภูมิใจทางศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา 
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

รวม       

งบอุดหนุน        
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แผนปฏิบัติราชการ วงเงินรวม 
งบประมาณ

แผ่นดิน 
รายได้หน่วยงาน 

เงินกู้ 
อ่ืนๆ 

ในประเทศ ต่างประเทศ 
โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม        
๔. เร่ือง การพัฒนาการบริหารจัดการและการสร้างฐานวัฒนธรรม
องค์กร 

รวม 30,624,330  30,624,330    

งบรายจ่ายอื่น        
1. แผนงานตามนโยบายพัฒนามหาวิทยาลัย  2.000  2.000    
2. แผนงานการพัฒนาการจดัการศึกษา  8.780  8.780    
3. แผนงานรับสมคัรนักศึกษาใหม ่  4.112  4.112    
4. แผนงานค่าใช้จ่ายขายสินค้า  1.506  1.506    
5. แผนงานค่าใช้จ่ายเช่าอสังหาฯ        
6. แผนงานค่าใช้จ่ายสมัครพนักงาน        
7. แผนงานค่าใช้จ่ายบัตรนักศึกษา  0.038  0.038    
8. แผนงานค่าใช้จ่ายขึ้นทะเบียนบัณฑิต  1.252  1.252    
9. แผนงานหลักสตูร (นานาชาติ, โครงการจดัตั้งคณะ)   12.734  12.734    
 10. แผนงานหลักสูตรปรญิญาตร ี(ภาคพิเศษ)   0.100  0.100    
 11. แผนงานหลักสูตรปรญิญาโท (ภาคพิเศษ)   0.100  0.100    
ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐและงบบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 
(ไม่รวมกลุ่มโครงการ) 

       

        
รวมทั้งสิ้น   281.593 151.687 129.906    
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แผนปฏิบัติราชการ วงเงินรวม งบประมาณ

แผ่นดิน 

รายได้หน่วยงาน เงินกู้ อ่ืนๆ 

ในประเทศ ต่างประเทศ  

ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐและงบบริหารจัดการส านักงาน 

(ไม่รวมกลุ่มโครงการ) 

 1,208.799 997.638 211.161    

1. งบบุคลากร  389.547 309.286 80.260    

  1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจ า        

   1.1.1 เงินเดือน  270.519 270.519     

   1.1.2 ค่าจ้างประจ า  13.854 13.854     

   1.1.3  ค่าจ้างชั่วคราว  84.760 4.500 80.260    

 1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ  20.412 20.412     

2. งบด าเนินงาน  121.085 8.004 113.080    

2.1 ค่าตอบแทน  26.367 6.806 19.561    

2.2 ค่าใช้สอย  82.123 1.197 80.925    

2.3 ค่าวัสดุ  5.410  5.410    

2.4 ค่าสาธารณูปโภค  7.183  7.183    

3.งบลงทุน(พ้ืนฐาน)  136.638 131.738 4.900    

3.1  ค่าครุภัณฑ์  32.621 30.121 2.500    

3.2  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  104.016 101.616 2.400    

4. งบเงินอุดหนุน  561.529 548.609 12.920    



 

แผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พษิณุโลก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | 35  
 

แผนปฏิบัติราชการ วงเงินรวม งบประมาณ

แผ่นดิน 

รายได้หน่วยงาน เงินกู้ อ่ืนๆ 

ในประเทศ ต่างประเทศ  

  4.1 เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย  453.088 453.088     

 4.2 อุดหนุนงบด าเนินงาน  95.520 95.520     

      4.2.1 ทุนสนับสนนุการศึกษานักศึกษาและบุคลากร  11.496  11.496    

     4.2.2 สนับสนนุงานวิจัยและน าเสนอผลงานวชิาการ  1.424  1.424    

     4.2.3 ค่าใช้จ่ายบุคลากร (เงินสมทบกองทุนทดแทน พนง.ม.)        

รวมทั้งสิ้น   1,208.799 997.638 211.161    
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ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

1. งบบคุลากร 25,878,600 2,156,550 2,156,550 2,156,550 2,156,550 2,156,550 2,156,550 2,156,550 2,156,550 2,156,550    2,156,550 2,156,550 2,156,550 

1.1  เงินเดอืนและค่าจา้งประจ า 23,576,600 1,964,717 1,964,717 1,964,717 1,964,717 1,964,717 1,964,717 1,964,717 1,964,717 1,964,717    1,964,717 1,964,717 1,964,717 

1.1.1 เงินเดอืน 22,700,600 1,891,717 1,891,717 1,891,717 1,891,717 1,891,717 1,891,717 1,891,717 1,891,717 1,891,717    1,891,717 1,891,717 1,891,717 

1.1.1.1 อตัราเดิม 20,984,600 1,748,717 1,748,717 1,748,717 1,748,717 1,748,717 1,748,717 1,748,717 1,748,717 1,748,717    1,748,717 1,748,717 1,748,717 

1.1.1.2 เงินค่าตอบแทนรายเดือนส าหรับข้าราชการ 858,000     71,500     71,500     71,500     71,500     71,500     71,500     71,500     71,500     71,500        71,500     71,500     71,500     

1.1.1.3 เงินประจ าต าแหน่งทางวชิาการ 858,000     71,500     71,500     71,500     71,500     71,500     71,500     71,500     71,500     71,500        71,500     71,500     71,500     

1.1.2  ค่าจา้งประจ า 876,000     73,000     73,000     73,000     73,000     73,000     73,000     73,000     73,000     73,000        73,000     73,000     73,000     

1.1.1.1 อตัราเดิม 876,000     73,000     73,000     73,000     73,000     73,000     73,000     73,000     73,000     73,000        73,000     73,000     73,000     

1.1.1.2 เงินเพิม่ค่าจ้างประจ า -           

1.2  ค่าจา้งชั่วคราว -           

1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว -           

1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 2,302,000   191,833   191,833   191,833   191,833   191,833   191,833   191,833   191,833   191,833       191,833   191,833   191,833   

1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 2,302,000   191,833   191,833   191,833   191,833   191,833   191,833   191,833   191,833   191,833       191,833   191,833   191,833   

1.3.2 เงินช่วยเหลือการครองชีพพเิศษพนักงานราชการ -           

2. งบด าเนินงาน 124,200     

2.1 ค่าตอบแทน -           

 2.1.1  เงินประจ าต าแหน่งผู้บริหารทีม่วีาระ -           

 2.1.2  เงินประจ าต าแหน่งผู้บริหารทีไ่มม่วีาระ -           

2.2 ค่าใช้สอย 124,200     10,350     10,350     10,350     10,350     10,350     10,350     10,350     10,350     10,350        10,350     10,350     10,350     

2.2.1  เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม 90,000       7,500      7,500      7,500      7,500      7,500      7,500      7,500      7,500      7,500          7,500      7,500      7,500      

2.2.2  เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 34,200       2,850      2,850      2,850      2,850      2,850      2,850      2,850      2,850      2,850          2,850      2,850      2,850      

ไตรมาส ที ่4 หมวดรายการ

แบบฟอร์มแผนการใช้จา่ยงบประมาณแผ่นดนิ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564

รวม
ไตรมาส ที ่1 ไตรมาส ที ่2 ไตรมาส ที ่3
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ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

3. งบลงทนุ 4,877,000   2,243,420 429,176,000 4,877,000 

3.1  ค่าครุภัณฑ์ 4,877,000   2,243,420 429,176,000 4,877,000 

3.1.1  ครุภัณฑ์การศึกษา 4,877,000   2,243,420 429,176,000 4,877,000 

3.1.1.1  ค่าครุภัณฑ์สูงกวา่ 1 ล้านบาท 1,950,000   897,000   171,600,000 1,950,000 

3.1.1.2  ค่าครุภัณฑ์ต่ ากวา่ 1 ล้านบาท 2,927,000   1,346,420 257,576,000 2,927,000 

   3.1.1.3  ครุภัณฑ์ผูกพนัเดิม -           

3.2  ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสร้าง -           

3.2.1  ส่ิงกอ่สร้างผูกพนัเดิม -           

3.2.2  ส่ิงกอ่สร้างผูกพนัใหม่ -           

3.2.3  ส่ิงกอ่สร้างไมผู่กพนั (1 ป)ี -           

ไตรมาส ที ่4 หมวดรายการ

แบบฟอร์มแผนการใช้จา่ยงบประมาณแผ่นดนิ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564

รวม
ไตรมาส ที ่1 ไตรมาส ที ่2 ไตรมาส ที ่3
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ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

4. งบเงินอุดหนุน 39,790,100 

    4.1 ค่าใช้จา่ยด าเนินงาน 1,575,000   

      4.1.1 ค่าตอบแทน -           

            4.1.1.2  เงินตอบแทนเหมาจ่ายจัดหารถยนต์ประจ า             -   

     4.1.2 ค่าใช้สอย -           

         3.1.2.5  เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม -           

     4.1.3 ค่าวัสดุ 200,000     

          4.1.3.7  วสัดุการศึกษา (และเอกสารส่ิงพมิพ)์ 200,000     50,000     50,000     100,000       

       4.1.4 ค่าสาธารณูปโภค 1,375,000   

         4.1.4.1 ค่าไฟฟา้ 1,200,000   300,000   300,000   300,000   300,000   

         4.1.4.2 ค่าประปา 120,000     20,000     20,000     20,000     20,000     20,000     20,000     

         4.1.4.3 ค่าโทรศัพท์ 30,000       5,000      5,000      5,000      5,000      5,000      5,000      

         4.1.4.4 ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 25,000       5,000      5,000      5,000      5,000      5,000      

4.2 ค่าใช้จ่ายบุคลากร 38,215,100 3,184,592 3,184,592 3,184,592 3,184,592 3,184,592 3,184,592 3,184,592 3,184,592 3,184,592    3,184,592 3,184,592 3,184,592 

4.2.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากร เงินเดือน 37,827,500 3,152,292 3,152,292 3,152,292 3,152,292 3,152,292 3,152,292 3,152,292 3,152,292 3,152,292    3,152,292 3,152,292 3,152,292 

4.2.2 ค่าใช้จ่ายบุคลากร เงินประจ าต าแหน่งทางวชิาการ 387,600     32,300     32,300     32,300     32,300     32,300     32,300     32,300     32,300     32,300        32,300     32,300     32,300     

ไตรมาส ที ่4 หมวดรายการ

แบบฟอร์มแผนการใช้จา่ยงบประมาณแผ่นดนิ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564

รวม
ไตรมาส ที ่1 ไตรมาส ที ่2 ไตรมาส ที ่3
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ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

 4.3  ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนกจิกรรมมลูนิธโิครงการหลวงและ

โรงงานแปรรูป

-           

 4.4  ค่าใช้จ่ายโครงการตามพระราชด าริ -           

 4.5  ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนศูนย์พฒันาโครงการหลวง -           

 4.6 ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษพ์นัธกุรรมพชือนัเนื่องมาจาก -           

 4.7 โครงการพฒันาศักยภาพการวดัการศึกษาด้านหุน่ยนต์ขั้นสูง -           

 4.8 โครงการพฒันาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร

ระยะส้ัน (Non-Degree) เพือ่ตอบสนองก าลังคนด้านอตุสาหกรรม 

4.0 (S-curve & New S-curve)

-           

 4.9 โครงการพฒันาบุคลากรด้านยานยนต์ไฟฟา้ตามมาตรฐานสากล -           

 4.10 โครงการพฒันาสมรรถนะวชิาชีพด้านจักรกลเกษตรและจักกล

อตุสาหกรรม เพือ่รองรับอตุสาหกรรมเกษตรอจัฉริยะ

-           

 4.11 โครงการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ สมาร์ท แฟคตอร่ี -           

 4.12 กองทุนวจิัย Basic fund -           

 4.13 โครงการผลิตบัณฑิตพนัธุ์ใหมห่ลักสูตร (non-degree) 

หลักสูตรประกาศนียบัตรเกษตรอตุสาหกรรม (รุ่น3)

-           

 4.14 โครงการบัณฑิตพนัธุ์ใหม่ -           

 4.15 โครงการ Talent Mobility -           

 รวมทัง้หมด  70,669,900

ไตรมาส ที ่4 หมวดรายการ

แบบฟอร์มแผนการใช้จา่ยงบประมาณแผ่นดนิ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564

รวม
ไตรมาส ที ่1 ไตรมาส ที ่2 ไตรมาส ที ่3
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กรอบการจัดสรรงบประมาณ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

 งบบคุลากร      6,024,000 502,000 502,000 502,000 502,000   502,000   502,000   502,000   502,000   502,000   502,000   502,000   502,000   

 1.2 ค่าจ้างชั่วคราว       6,024,000 502,000 502,000 502,000 502,000   502,000   502,000   502,000   502,000   502,000   502,000   502,000   502,000   

 1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว       5,805,240 483,770 483,770 483,770 483,770   483,770   483,770   483,770   483,770   483,770   483,770   483,770   483,770   

 1.2.1 ค่าครองชีพ         218,760 18,230   18,230   18,230   18,230     18,230     18,230     18,230     18,230     18,230     18,230     18,230     18,230     

 งบด าเนินงาน      4,567,200

 2.1 ค่าตอบแทน         598,000

 2.1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ           60,400 16,308   30,200     45,904     60,400     

 ค่าตอบแทน (ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ)           60,400 16,308   30,200     45,904     60,400     

 ค่าสอนภาคสมทบ/ภาคพเิศษ                -   

 ค่าเบีย้ประชุม                -   

 2.1.2 เงินประจ าต าแหน่งผู้บริหารทีม่วีาระ         403,200 33,600   33,600   33,600   33,600     33,600     33,600     33,600     33,600     33,600     33,600     33,600     33,600     

 2.1.3 เงินประจ าต าแหน่งผู้บริหารทีไ่มม่วีาระ         134,400 11,200   11,200   11,200   11,200     11,200     11,200     11,200     11,200     11,200     11,200     11,200     11,200     

 2.1.4  เงินตอบแทนผู้บริหารมหาวทิยาลัยทีเ่กษยีณอายุราชการ             -   

 2.1.5  เงินตอบแทนเหมาจ่ายจัดหารถยนต์ประจ าต าแหน่ง             -   

 2.2 ค่าใช้สอย       2,588,200

 2.2.1 ค่าเบีย้เล้ียง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ         350,000 94,500   175,000   266,000   350,000   

 ค่าใช้จ่ายในการประชุม                -   

 ค่าเดินทางผู้บริหาร           20,000

 พฒันาบุคลากร         330,000

 2.2.2 ค่าจ้างเหมาบริการ       1,884,990 508,947 942,495   1,432,592 1,884,990 

 2.2.3 เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม         238,610 19,884   19,884   19,884   19,884     19,884     19,884     19,884     19,884     19,884     19,884     19,884     19,884     

 หมวดรายการ

แบบฟอร์มแผนการใช้จา่ยงบประมาณเงินรายได ้ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564

รวม
ไตรมาส ที ่1 ไตรมาส ที ่2 ไตรมาส ที ่3 ไตรมาส ที ่4
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 2.2.4 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน (ลูกจ้าง+พนง.ราชการ)           14,600 14,600   

 2.2.5 ค่าบริหารจัดการพลังงาน                -   

 2.2.6 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์         100,000 27,000   50,000     76,000     100,000   

 2.3 ค่าวสัดุ         568,000

     2.3.1 วสัดุส านักงาน         200,000 54,000   100,000   152,000   200,000   

     2.3.2 วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน         178,000 48,060   89,000     135,280   178,000   

     2.3.3 วสัดุกอ่สร้าง           50,000 13,500   25,000     38,000     50,000     

     2.3.4 วสัดุงานบ้านงานครัว           50,000 13,500   25,000     38,000     50,000     

     2.3.5 วสัดุไฟฟา้และวทิยุ           50,000 13,500   25,000     38,000     50,000     

     2.3.6 วสัดุการศึกษา                -   

     2.3.7 วสัดุหนังสือ วารสาร และต ารา                -   

     2.3.8 วสัดุการเกษตร           20,000 5,400    10,000     15,200     20,000     

     2.3.9 วสัดุยานพาหนะและขนส่ง           20,000 5,400    10,000     15,200     20,000     

     2.3.10 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์                -   

 2.4 ค่าสาธารณูปโภค         813,000

 2.4.1 ค่าไฟฟา้         680,000 300,000   300,000   80,000     

 2.4.2 ค่าประปา         100,000 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 

 2.4.3 ค่าโทรศัพท์           15,000 5,000      5,000      5,000      

 2.4.4 ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม            8,000 631.30   631.30   631.30   631.30     631.30     631.30     631.30     631.30     631.30     631.30     631.30     631.30     

 2.4.5 ค่าไปรษณีย์           10,000 5,000      5,000      

 หมวดรายการ

แบบฟอร์มแผนการใช้จา่ยงบประมาณเงินรายได ้ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564

รวม
ไตรมาส ที ่1 ไตรมาส ที ่2 ไตรมาส ที ่3 ไตรมาส ที ่4
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 งบลงทนุ                -   

   3.1 ค่าครุภัณฑ์              -   

     3.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา             -   

       3.1.1.1 ค่าครุภัณฑ์สูงกวา่ 1 ล้านบาท             -   

       3.1.1.2 ค่าครุภัณฑ์ต่ ากวา่ 1 ล้านบาท             -   

   3.2 ค่าทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้าง              -   

     3.2.1 ส่ิงกอ่สร้างผูกพนัใหม่             -   

     3.2.2 ส่ิงกอ่สร้างไมผู่กพนั (1 ป)ี             -   

 งบเงินอุดหนุน                -   

 4.1 ทุนสนับสนุนการศึกษานักศึกษาและบุคลากร                -   

 4.2 สนับสนุนงานวจิัยและน าเสนอผลงานวชิาการ                -   

 งบรายจา่ยอ่ืน      4,757,100

 5.1 แผนงานตามนโยบายพฒันามหาวทิยาลัย -              

 5.2 ค่าใช้จ่ายในการพฒันาการจัดการศึกษา -              

 5.3 แผนงานค่าใช้จ่ายงานพระราชทานปริญญาบัตร -              

 5.4 ค่าธรรมเนียมกจิกรรมนักศึกษา(1500ต่อภาคเรียน) -              

     5.4.1 ค่าปฐมนิเทศนักศึกษา -              

     5.4.2 ค่าอบรมจริยธรรม -              

     5.4.3 ค่าปฏิทินกจิกรรม -              

     5.4.4 ค่าตรวจโรค -              

     5.4.5 ค่าคู่มอืนักศึกษาใหม่ -              

     5.4.6 ค่าธรรมเนียมสารสนเทศ -              

     5.4.7 ค่าบ ารุงห้องสมดุ -              

     5.4.8 ค่าเบีย้ประกนัอบุัติเหตุ -              

 หมวดรายการ

แบบฟอร์มแผนการใช้จา่ยงบประมาณเงินรายได ้ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564

รวม
ไตรมาส ที ่1 ไตรมาส ที ่2 ไตรมาส ที ่3 ไตรมาส ที ่4
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     5.4.9 ค่าส่งเสริมสุขภาพ -              

     5.4.10 ค่าบ ารุงกฬีา -              

     5.4.11 ค่ากจิกรรมนักศึกษา -              

     5.4.12 ค่าจัดท าเส้ือกจิกรรม -              

     5.4.13 ค่าจัดท าสมดุกจิกรรม -              

     5.4.14 ค่าใบรับรองกจิกรรม (นศ.ปีสุดท้าย) -              

     5.4.15 ค่าปัจฉิมนิเทศ (นศ.ปีสุดท้าย) -              

 5.5 พฒันาก าลังคนนักวชิาชีพทีเ่น้นปฏิบัติการ (สหกจิ) 760,000        356,392 403,608   

 5.6 ปรับพืน้ฐานความรู้นักศึกษาใหม่ 421,000        421,000   

 5.7 แผนงานการจัดการศึกษาและวจิัยร่วมระหวา่ง ภาครัฐ 

ภาคเอกชน และภาคการศึกษา -              
  5.7.1 โครงการบูรณาการเรียนรู้กบัการท างาน -              
  5.7.2 โครงการบัณฑิตพนัธุ์ใหม่ -              
  5.7.3 โครงการ กสศ. -              
  5.7.4 โครงการร่วมสันก าแพง -              

  5.7.5 โครงการจัดการศึกษาและวจิัยร่วมระหวา่ง ภาครัฐ 

ภาคเอกชน และภาคการศึกษา -              

 5.8 แผนงานหลักสูตร (นานาชาติ, โครงการจัดต้ังคณะ)             -   

 5.9 แผนงานหลักสูตรปริญญาตรี (ภาคพเิศษ)             -   

 5.10 แผนงานหลักสูตรปริญญาโท (ภาคพเิศษ)             -   

 5.11 แผนงานรับสมคัรนักศึกษาใหม่             -   

 หมวดรายการ

แบบฟอร์มแผนการใช้จา่ยงบประมาณเงินรายได ้ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564

รวม
ไตรมาส ที ่1 ไตรมาส ที ่2 ไตรมาส ที ่3 ไตรมาส ที ่4
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 5.12 แผนงานงานฟาร์มเพือ่การเรียนรู้   1,576,100

 5.13 รายจ่ายงานหอพกั             -   

 5.14 แผนงานเครือข่ายการบริการวชิาการและการบริการสังคม   2,000,000 1,000,000 1,000,000 

 5.15 แผนงานค่าใช้จ่ายขายสินค้า             -   

 5.16 แผนงานค่าใช้จ่ายเช่าอสังหาฯ             -   

 5.17 แผนงานค่าใช้จ่ายสมคัรพนักงาน             -   

 5.18 แผนงานค่าใช้จ่ายบัตรนักศึกษา             -   

 5.19 แผนงานค่าใช้จ่ายขึน้ทะเบียนบัณฑิต             -   

 รวมจา่ย 15,348,300    

 แผนงานงานวจิัยภายนอก (เบิกจ่ายตามระเบียบงานวจิัย) 912,000        

 หมวดรายการ

แบบฟอร์มแผนการใช้จา่ยงบประมาณเงินรายได ้ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564

รวม
ไตรมาส ที ่1 ไตรมาส ที ่2 ไตรมาส ที ่3 ไตรมาส ที ่4


