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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 าแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพ่ือให้การด าเนินงานขององค์กรบรรลุผลตาม
เป้าหมาย และการบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจ าแนกแผนออกเป็น 3 ระดับ ประกอบด้วย แผน
ระดับท่ี 1 ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศ ใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณา
การกัน แผนระดับที่ 2 อาทิ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการปฏิรูป
ประเทศด้านต่าง ๆ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ ซึ่งเป็นแผนที่เป็นการเชื่อมโยงระหว่าง
ยุทธศาสตร์ชาติ  และบริบทประเทศไทย เพ่ือให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้น และแผนระดับที่ 3 คือ แผนที่จัดท าขึ้นเพ่ือ
สนับสนุนการด าเนินงานของแผนระดับที่ 1 และแผนระดับที่  2 สู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ หรือจัดท าขึ้น
ตามที่กฎหมายก าหนด ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้มีการศึกษา วิเคราะห์ความเชื่อมโยงสอดคล้อง
ระหว่างแผนระดับที่ 1 และแผนระดับที่ 2 เพ่ือน ามาจัดท าแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) ของมหาวิ ทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  โดยได้จัดท ารายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในการขับเคลื่อนแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติ
ได้  อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีผลลัพธ์เป็นรูปธรรม เป็นระบบ โดยสามารถเชื่อมโยงฐานข้อมูลที่อยู่ในความ
รับผิดชอบ รวมทั้งรายงานผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ  เข้าสู่ระบบการติดตามและ
ประเมินผลแห่งชาติ (Electronic Monitoring and Evaluation System of National Strategy and country Reform 
: eMENSCR)  

 

  ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 
 รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ แ ห่ ง ร า ช อ า ณ า จั ก ร ไ ท ย  ม า ต ร า  6 5  บั ญ ญั ติ ใ ห้ รั ฐ พึ ง จั ด ใ ห้ มี ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ช า ติ 
เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ  
ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมาย และก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมี
ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเป้าหมาย
การพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนา อย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยมียุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 6 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 4) 
ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม และ 6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเกี่ยวข้องทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเกี่ยวข้อง 2 
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ยุทธศาสตร์คือ 2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์    
 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนแม่บทเพ่ือบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ มีทั้งสิ้น 23 
แผนแม่บท ซึ่งแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนที่จัดท าไว้เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยจะมีผล
ผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น รวมทั้งการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณจะต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ คือ 1) ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 2) ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการ
เรียนรู้  3) ประเด็นที่ 23 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

 

 แผนการปฏิรูปประเทศ  
 แผนการปฏิรูปประเทศ ต้องด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ประกอบด้วย 
ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคี สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพ่ือขจัด
ความเหลื่อมล้ า มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ การปฏิรูปประเทศต้องสอดคล้องและเป็นไป
ในทิศทางเดียวกันกับยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งแผนการปฏิรูปประเทศ ประกอบด้วย 11 ด้าน มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ 
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 และอีก 4 
ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน คือ 1) การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 2) การสร้างความเป็นธรรมและลดความ
เหลื่อมล้ าในสังคม 3) การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 4) การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 5) การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติ เพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง และยั่งยืน 6) การบริหาร
จัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 7) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ
ระบบโลจิสติกส์ 8) การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 9) การพัฒนาภาค 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 านุบ ารุง
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 4) การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก 5) การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขัน
ของไทย 6) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสูภูมิภาค 7) การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 8) 
การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกชวงวัย 9) การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกัน
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ทางสังคม 10) การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 11) การปฏิรูปการบริหาร
จัดการภาครัฐ 12) การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม 
 “การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติให้เป็นผู้น าด้านเทคโนโลยีและก้าวไปสู่มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพ่ือชุมชนอย่าง
แท้จริงและยั่งยืน” โดยให้บัณฑิตสามารถเป็นที่ยอมรับของสังคมทั้งด้านวิชาการ ด้านการปฏิบัติ และสามารถพัฒนา
มหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กร ที่สามารถตอบสนองชุมชน จากการสร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะทางและสามารถถ่ายทอด
องค์ความรู้เหล่านี้ กลับคืนแก่ชุมชนเพ่ือสามารถสร้างอาชีพให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน ด้วยการมีส่วนร่วมทางสังคม 
(Social Engagement) นี่คือ เป้าหมายสูงสุดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
 ด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่มาของการสร้างกรอบนโยบาย ส าหรับการตอบโจทย์การเป็นที่พ่ึงของชุมชน สังคม 
ประเทศชาติ และนานาชาติ จากบัณฑิตและองค์กรของมหาวิทยาลัย เ พ่ือให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดของมหาวิทยาลัย 
โดยใช้แนวคิดการพัฒนา ที่เกิดจากการระเบิดความคิดของบุคลากรภายในร่วมกัน ภายใต้การขับเคลื่อนแบบมี ส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วน บนพ้ืนฐานของการสร้างกลไกของผู้บริหารที่ดี เพ่ือมุ่งสู่การขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุ 
ผลสัมฤทธิ์ที่ตั้งไว้ และก่อเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลอย่างสมบูรณ์ 
 

วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือใช้เป็นกรอบทิศทางในการด าเนินภารกิจภาพรวมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 2. เพ่ือให้ทุกหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินภารกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีผลลัพธ์เป็นรูปธรรม และเป็นระบบ 
 

         แผนปฏิบัติราชการ 
          1 แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 1 การพัฒนาการศึกษาเพ่ือผลิตก าลังคนนักวิชาชีพที่เน้นปฏิบัติการ (Hands-On)  
          2 แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 2 การพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อการเติบโตร่วมกับการพัฒนาประเทศ 
          3 แผนปฏิบัติราชการ เรื่องท่ี 3 การเสริมสร้างนักศึกษาและบุคลากรให้มีเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ความภาคภูมิใจ
ทางศิลปวัฒนธรรม 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 มุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพใน

ทุกช่วงวัย ตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์ ปฐมวัย วัยเด็ก วัยรุ่น วัยเรียน วัยผู้ใหญ่ วัยแรงงาน และวัย
ผู้สูงอายุ เพ่ือสร้างทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีศักยภาพ มีทักษะความรู้ เป็นคนดี มีวินัย เรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองในทุกช่วงวัย มีความรอบรู้ทางการเงิน มีความสามารถในการวางแผนชีวิตและการ
วางแผนทางการเงินที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย ความสามารถ 
ในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า รวมถึงการพัฒนาและปรับทัศนคติให้คนทุกช่วงวัยที่เคยกระท า
ผิดได้กลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างสงบสุขและเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศ 

    -  ประเด็นปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 
21  โดยมุ่งเน้นผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา มีการออกแบบระบบ
การเรียนรู้ใหม่ การเปลี่ยนบทบาทครู การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา และ
การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต การสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท 
ความรับผิดชอบ และการวางต าแหน่งของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคม
โลก การวางพ้ืนฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม และการสร้างระบบ
การศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 

   -  ประเด็นการตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย อาทิ ภาษา ตรรกะและ
คณิตศาสตร์ ด้านทัศนะและมิติ ดนตรี กีฬาและการเคลื่อนไหวของร่างกาย การจัดการตนเอง 
มนุษยสัมพันธ์ รวมถึงผู้มีความสามารถอันโดดเด่นด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน โดยการ
พัฒนาและรักษากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษของพหุปัญญาแต่ละประเภท การสร้าง
สภาพแวดล้อมและระบบสนับสนุนประชากรไทยมีอาชีพบนฐานพหุปัญญา การสร้างเสริม
ศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษให้สามารถต่อยอดการประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง 

    -  ประเด็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ มุ่งเน้นการสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย การส่งเสริมบทบาทใน
การมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน ครอบครัวและชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน และการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ 



 

แผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พษิณุโลก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | 5  
 

(3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
       เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ของคนไทยดีขึ้น เกิด
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต เกิดการพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย 

2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(1) เป้าหมาย  
   - ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 
   - ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 
(2) ประเด็นยุทธศาสตร์  
   -  ประเด็นการเกษตรสร้างมูลค่า  ประเทศไทยเป็นหนึ่งในผู้เล่นส าคัญด้านการผลิต

และการค้าสินค้าเกษตรในเวทีโลกด้วยพ้ืนฐานทางพืชเกษตรเขตร้อน และมีข้อได้เปรียบด้าน
ความหลากหลายทางชีวภาพที่สามารถพัฒนาต่อยอดโครงสร้างธุรกิจการเกษตรด้วยการสร้าง
มูลค่าเพ่ิม เน้นเกษตรคุณภาพสูงและขับเคลื่อนการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่ให้
ความส าคัญกับการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตทั้งเชิงปริมาณและมูลค่า และความหลากหลายของ
สินค้าเกษตร เพ่ือรักษาฐานรายได้เดิมและสร้างฐานอนาคตใหม่ที่สร้างรายได้สูง ทั้งเกษตรอัต
ลักษณ์พ้ืนถิ่น เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป และเกษตรอัจฉริยะ เ พ่ือให้
เกษตรกรมีรายได้สูงข้ึน 

   -  ประเด็นอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต อุตสาหกรรมและบริการไทยต้อง
พร้อมรับมือและสร้างโอกาสจากความท้าทายที่เกิดขึ้นจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ที่
เป็นผลของการหล่อหลอมเทคโนโลยีดิจิทัล เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีทางกายภาพเข้า
ด้วยกัน ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างรวดเร็วเป็นวงกว้างและลึกซึ้ง
ทั้งระบบอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน ประเทศไทยจึงจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงพ้ืนฐาน
โครงสร้างอุตสาหกรรมและบริการ โดยสร้างอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตที่ขับเคลื่อน
ประเทศไทยไปสู่ประเทศพัฒนาแล้วด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคต เพ่ิมบุคลากรที่
มีทักษะและความรู้ตามความต้องการของตลาด สร้างระบบนิเวศอุตสาหกรรมและบริการที่
เหมาะสม และสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอย่างยั่งยืน 

   -  ประเด็นสร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว โดยรักษาการเป็นจุดหมาย
ปลายทางที่ส าคัญของการท่องเที่ยวระดับโลกที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทุกระดับและเพ่ิมสัดส่วน
ของนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูง มุ่งพัฒนาธุรกิจด้านการท่องเที่ยวให้มีมูลค่าสูงเพ่ิมมากยิ่งขึ้น 
ด้วยอัตลักษณ์และวัฒนธรรมไทย และใช้ประโยชน์จากข้อมูลและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือ
สร้างสรรค์คุณค่าทางเศรษฐกิจและความหลากหลายของการท่องเที่ยวให้สอดรับกับทิศทาง
และแนวโน้มของตลาดยุคใหม่ โดยการสร้างและใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ รวมทั้ง
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการส่งเสริมการตลาด การดูแลความปลอดภัยและอ านวยความ
สะดวกแก่นักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม รวมถึงคนพิการและผู้สูงอายุ การใช้ประโยชน์จากการ
ท่องเที่ยวให้เอ้ือต่อผลิตภัณฑ์ชุมชนและเศรษฐกิจต่อเนื่อง พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิมและ
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สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะโดยค านึงถึงศักยภาพของแต่ละพ้ืนที่ การ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวพ านักระยะยาว ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบ
นิเวศ และทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเติบโตของการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ เพ่ือกระจายโอกาสใน
การสร้างรายได้ไปสู่ชุมชนและเมืองอย่างทั่วถึงและยั่งยืน และพัฒนาการเชื่อมโยงการ
ท่องเที่ยวไทยกับประเทศอ่ืน ๆ ในภูมิภาค เพ่ือการเป็นแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยวอย่าง
ประทับใจตลอดการท่องเที่ยวจนเกิดการท่องเที่ยวซ้ าและแนะน าต่อ 

   -  ประเด็นโครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก โครงสร้างพ้ืนฐานเป็นสิ่งจ าเป็น
ส าหรับประเทศไทยในการก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจอาเซียน และเป็นจุดเชื่อมต่อที่
ส าคัญของภูมิภาคเอเชีย ในยุคของการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วและ
รุนแรง โครงสร้างพ้ืนฐานจะครอบคลุมถึงโครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพในด้านโครงข่าย
คมนาคม พ้ืนที่และเมือง รวมถึงเทคโนโลยี ตลอดจนโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ เพ่ือ
อ านวยความสะดวกและลดต้นทุนในการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ เงินทุน บุคลากร และ
เชื่อมโยงประเทศไทยกับประชาคมโลก 

   -  พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการ
ยุคใหม่ ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ กลาง เล็ก วิสาหกิจเริ่มต้น วิสาหกิจชุมชน หรือ
วิสาหกิจเพ่ือสังคม รวมทั้งเกษตรกร ให้เป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีทักษะและจิตวิญญาณ
ของการเป็นผู้ประกอบการที่มีความสามารถในการแข่งขันและมีอัตลักษณ์ชัดเจน โดยมี
นวัตกรรมใน 3 ด้าน คือ นวัตกรรมในการสร้างโมเดลธุรกิจ นวัตกรรมในเชิงสินค้าและบริการ 
และนวัตกรรมในเชิงกระบวนการผลิตและบริการ พร้อมทั้ง เป็นนักการค้าที่เข้มแข็งที่จะ
น าไปสู่การสนับสนุนการเป็นชาติการค้า มีความสามารถในการเข้าถึงตลาดทั้งในและ
ต่างประเทศ เป็นผู้ประกอบการที่ “ผลิตเก่ง ขายเก่ง” หรือ “ซื้อเป็น ขายเป็น” บริการเป็น
เลิศ สามารถขยายการค้าและการลงทุนไปต่างประเทศ รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีธรร
มาภิบาล 

(3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
    เกิดการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ และการกระจายรายได้  

เพ่ิมผลิตภาพการผลิตของประเทศ ทั้งในปัจจัยการผลิตและแรงงาน  เกิดการลงทุนเพ่ือ
การวิจัยและพัฒนา ความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพ่ิมขึ้น 

 

2.2 แผนระดับที่ 2 (เฉพาะท่ีเกี่ยวข้อง)  
2.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
 (1) ประเด็น การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

 (1.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
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 เป้าหมายที่ 1. ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างฐานทาง
เทคโนโลยี และด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศเพ่ิม
สูงขึ้น 

 เป้าหมายที่ 2. มูลค่าการลงทุนวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพ่ิมข้ึน 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
- การจัดอันดับโดยสภาเศรษฐกิจโลกและ สถาบันการจัดการนานาชาติ 

1 ใน 30 ภายในปี 2561 – 2565  
- สัดส่วนมูลค่าการลงทุนวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวล

รวมในประเทศ(ร้อยละของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ) 
     ร้อยละ 1.5  

 (1.2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านเศรษฐกิจ  
มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ ยกระดับผลิตภาพ
การผลิตด้านการเกษตร ศักยภาพของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมและบริการที่สามารถใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้จริง โดยส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีบทบาทน า รวมทั้งการสร้างเครือข่าย
ร่วมกับภาคการศึกษาทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ ตลอดจนการพัฒนามาตรฐาน 
คุณภาพ และการบริการวิเคราะห์ทดสอบที่เป็นที่ยอมรับตามข้อตกลงระหว่างประเทศเพ่ือให้
สามารถรองรับความจ าเป็นของอุตสาหกรรมและบริการของไทยในการส่งมอบสินค้าและ
บริการที่มีคุณภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐานระหว่างประเทศ 

 แนวทางการพัฒนา  
  1) พัฒนาเกษตรสร้างมูลค่า โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้
นวัตกรรมในภาคการเกษตรเป้าหมายของประเทศ ได้แก่ เกษตรอัตลักษณ์ เกษตรปลอดภัย 
เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป และเกษตรอัจฉริยะ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทั้งในเชิง
ปริมาณ คุณภาพ และความหลากหลายของผลผลิต รวมทั้งเพ่ือยกระดับรายได้ ลดรายจ่าย
และลดปัจจัยเสี่ยงในการท าการเกษตรให้กับเกษตรกร ตลอดจนรักษาความหลากหลายทาง
ชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีประเด็นการวิจัยที่ส าคัญ อาทิ การพัฒนาสายพันธุ์พืช
และสัตว์ การลดต้นทุนแรงงานและปัจจัยการผลิต การพยากรณ์อากาศและวิเคราะห์ปัจจัย
เสี่ยงเพ่ือการเกษตร การรักษาและแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เป็นต้น 
 2) พัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคต โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้
นวัตกรรมในภาคอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ได้แก่ อุตสาหกรรมชีวภาพ อุตสาหกรรม
ความมั่นคง อุตสาหกรรมพลังงาน อุตสาหกรรมดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ และ
อุตสาหกรรมอาหาร ยา และเครื่องส าอาง โดยมีประเด็นการวิจัยที่ส าคัญ อาทิ ชีววัตถุและ
วัคซีน สมุนไพร วิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ความปลอดภัยไซเบอร์ พลังงาน
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ทดแทนและพลังงานทางเลือก โครงข่ายพลังงานอัจฉริยะ การกักเก็บพลังงาน การบินและ
อวกาศ การขนส่งระบบราง การเชื่อมต่อของสรรพสิ่ง และข้อมูลขนาดใหญ่  
 3) พัฒนาบริการแห่งอนาคต โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้
นวัตกรรมในภาคบริการเป้าหมายของประเทศ ได้แก่ การบริการทางการแพทย์ การท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืน และการบริการขนส่งและโลจิสติกส์ เพ่ือยกระดับการ
ให้บริการ เพ่ิมทักษะของบุคลากรไทยที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยมีประเด็น
การวิจัยที่ส าคัญ อาทิ ระบบแพทย์ปฐมภูมิ การดูแลผู้สูงอายุ การบริการทางการแพทย์แบบ
แม่นย า การท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม 
และการกระจายสินค้า ระบบโลจิสติกส์อัจฉริยะ 

 เป้าหมายของแผนย่อย 
1. ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ สร้างมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้นจากการ
วิจัยและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการขยายตัวเพ่ิมข้ึนจากปัจจุบัน 
2. วิสาหกิจในกลุ่มเป้าหมายด้านเศรษฐกิจที่มีนวัตกรรมเพ่ิมขึ้น 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
1. อัตราการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการที่สร้าง

มูลค่า เพิ่มสูงขึ้นจากการวิจัย ร้อยละ 5 ต่อปี 
2. จ านวนวิสาหกิจที่มีนวัตกรรมที่มีสัดส่วนของรายได้จากผลิตภัณฑ์

นวัตกรรมต่อรายได้ทั้งหมดเพ่ิมข้ึน 1 เท่า จากปีฐาน 
 (1.3) แผนย่อยของแผนแม่บทฯการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านสังคม เน้น

ประเด็นส าคัญทางสังคมของประเทศที่ต้องใช้การวิจัยและนวัตกรรม เป็นเครื่องมือในการ
ขับเคลื่อนสังคมไทย ได้แก่ การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่ม ทั้งด้านสุขภาพ 
การศึกษา และการเข้าถึงบริการและสวัสดิการของรัฐ การเตรียมความพร้อมของประชาชน
ไทยเพ่ือรองรับกระแสโลกาภิวัตน์ของวัฒนธรรมโลกที่รวดเร็วขึ้นในยุคดิจิทัล การเข้าสู่สังคม
สูงวัย การพัฒนาแรงงานทักษะสูงและเฉพาะทาง การยกระดับแรงงานทักษะต่ า การ
แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าในสังคม ตลอดจนเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของภาครัฐให้เข้ากับ
การด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในยุคดิจิทัล 

 แนวทางการพัฒนา  
  1) พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยการส่งเสริมการวิจัย 
พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ของประเทศตลอด
ทุกช่วงวัย (ปฐมวัย วัยเด็ก วัยเรียน วัยแรงงาน วัยสูงอายุ) การตระหนักถึงพหุปัญญาของ
มนุษย์ที่หลากหลาย เพ่ือให้ประชาชนไทยมีทักษะความรู้ และเป็นก าลังในการพัฒนาประเทศ 
โดยมีประเด็นการวิจัยที่ส าคัญ อาทิ โภชนาการและสุขภาวะในช่วงปฐมวัย การปลูกฝังความ
เป็นคนดี วินัย และจิตสาธารณะในวัยเรียน การพัฒนาทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็นใน
ศตวรรษที่  21 ในวัยเรียนและวัยแรงงาน บุคลากรทางการศึกษา ครู หลักสูตรและ
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กระบวนการสอน การส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ ระบบบริการสาธารณสุข และวิทยาศาสตร์
ทางการกีฬา 
  2) สร้างความเสมอภาคทางสังคม โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าในสังคม เพ่ือลดความแตกต่างทางด้าน
รายได้ รายจ่าย การเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐาน และเพ่ิมความเสมอภาคในกระบวนการยุติธรรม 
โดยมีประเด็นการวิจัยที่ส าคัญ อาทิ การจัดการที่ดินท ากิน ระบบหลักประกันสุขภาพของรัฐ 
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและกระจายอ านาจ การเข้าถึงบริการสาธารณะและ
กระบวนการยุติธรรม 
  3) ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยการส่งเสริมการ
วิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้มีความ
ทันสมัย ตอบสนองความต้องการและให้บริการประชาชนได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และโปร่งใส 
โดยมีประเด็นการวิจัยที่ส าคัญ อาทิ รัฐบาลดิจิทัล ระบบข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ กลไกการ
พัฒนาในเชิงพ้ืนที่ 

 เป้าหมายของแผนย่อย 
คุณภาพชีวิต ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และความเสมอภาคทางสังคม
ได้รับการยกระดับเพ่ิมขึ้น จากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
ดัชนีนวัตกรรมเชิงสังคม* (ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ในการยกระดับคุณภาพ
ทางสังคมจากผลการวิจัยฯ) 

  (1.4) แผนย่อยของแผนแม่บทฯการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้าน 
สิ่งแวดล้อม เน้นประเด็นส าคัญทางทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของประเทศที่ต้องใช้
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เป็นเครื่องมือในการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีที่
สร้างเศรษฐกิจฐานชีวภาพอุบัติใหม่ทั้งระบบอย่างครบวงจร ส่งเสริมงานวิจัยเพ่ือการอนุรักษ์
และฟ้ืนฟูความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลาย  
ทางชีวภาพของทรัพยากรทางบก ทางน้ าและทางทะเล รวมทั้ง การจัดการมลพิษที่มี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และการจัดการก๊าซเรือนกระจก และด้านพลังงานหมุนเวียน 

 แนวทางการพัฒนา  
  1) ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรทาง
บก ทางน้ าและทางทะเล เพ่ือให้รักษาความอุดมสมบูรณ์ทางชีวภาพของประเทศ และน าไปใช้
ประโยชน์ต่อยอดในเชิงเศรษฐกิจและสังคม โดยมีประเด็นการวิจัยที่ส าคัญ อาทิ พันธุ์พืชและ
สัตว์ป่าเฉพาะถิ่นหายาก แหล่งก าเนิดของพันธุ์ไม้  
ความหลากหลายชีวภาพและการใช้ประโยชน์ในระบบนิเวศ ธรณีวิทยาทางทะเล การบริหาร
จัดการประมงทะเล สินแร่  
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  2) ศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา 
และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการเตรียมความพร้อมและรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศของโลก โดยมีประเด็นการวิจัยที่ส าคัญ อาทิ ฐานข้อมูลการลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก การกักเก็บก๊าซเรือนกระจกในภาคการเกษตรและป่าไม้ การประเมินผลกระทบ
ต่อชุมชนเมือง และภาคการผลิตต่าง ๆ การกัดเซาะชายฝั่ง การบริหารจัดการพิบัติภัยทั้ง
ระบบ 
  3) พัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อม และการจัดการมลพิษ เพ่ือส่งเสริม
ภาคการผลิตทางเศรษฐกิจที่เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม และควบคุมมลพิษในรูปแบบต่าง ๆ โดยมีประเด็นการวิจัยที่ส าคัญ อาทิ การ
ผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การลดของเสียจากต้นทาง การจัดการขยะมูล
ฝอย น้ าเสีย และของเสียอันตราย  
การน าของเหลือทิ้งมาใช้ประโยชน์ 
  4) พัฒนาการบริหารจัดการน้ า  โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาการบริหารจัดการน้ า เพ่ือให้เพียงพอต่อการอุปโภค 
บริโภค รวมทั้ง ใช้ในภาคการเกษตร อุตสาหกรรม และการรักษาระบบนิเวศ โดยมีประเด็น
การวิจัยที่ส าคัญ อาทิ อุทกวิทยาเชิงพื้นที่ ระบบน้ าชุมชนและเกษตร 
  5) พัฒนาการจัดการพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  โดยการส่งเสริมการ
วิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านพลังงาน
หมุนเวียนและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะระบบการกักเก็บพลังงาน และระบบโครงข่าย
ไฟฟ้าอัจฉริยะ และการน ามาใช้เพ่ือให้สามารถผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนได้ในสัดส่วน
ทีสู่งขึ้น และการผลิตไฟฟ้าที่มีการกระจายศูนย์มากข้ึน 

 เป้าหมายของแผนย่อย 
 การประยุกต์ใช้ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพ่ิมมูลค่าของ
เศรษฐกิจสีเขียวอย่างยั่งยืนเพ่ิมข้ึน 

  การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
สัดส่วนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ
ชีวภาพ ต่อสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ทั้งหมด 

  (1.5) แผนย่อยของแผนแม่บทฯการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้าน  
 องค์ความรู้พื้นฐาน เน้นการวิจัยที่สร้างองค์ความรู้พื้นฐานเพ่ือการสะสมองค์ความรู้ การต่อยอดไปสู่การ
ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ และการต่อยอดไปสู่นวัตกรรมทางเศรษฐกิจหรือนวัตกรรมทางสังคม รวมทั้งการ
สร้างนวัตกรรมเพ่ือให้ภาคอุตสาหกรรมสามารถน าไปใช้ประโยชน์โดยตรง ผ่านการสร้างและพัฒนา
เทคโนโลยีฐาน เพื่อให้ประเทศไทยเป็นผู้น าในระดับนานาชาติ ในงานวิจัยที่ประเทศไทยมีความเข้มแข็ง 

 แนวทางการพัฒนา 
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  1) พัฒนาองค์ความรู้พื้นฐานและเทคโนโลยีฐาน โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา 
และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาความรู้พ้ืนฐานและเทคโนโลยีฐาน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการ
แข่งขันในสาขาที่ประเทศไทยมีความได้เปรียบหรือมีศักยภาพสูง รวมทั้งน าไปใช้ประโยชน์ต่อยอดในเชิง
เศรษฐกิจและสังคม โดยมีประเด็นการวิจัยที่ส าคัญ อาทิ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีวัสดุ นาโนเทคโนโลยี 
และเทคโนโลยีดิจิทัล 
  2) พัฒนาองค์ความรู้พื้นฐานทางสังคมและความเป็นมนุษย์ โดยการส่งเสริมการ
วิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาองค์ความรู้พ้ืนฐานทางสังคมและความเป็นมนุษย์ เพ่ือ
สร้างองค์ความรู้ทางด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ของประเทศ รวมทั้งน าไปใช้ประโยชน์ต่อยอดในเชิง
เศรษฐกิจและสังคม โดยมีประเด็นการวิจัยที่ส าคัญ อาทิ ชุมชนของไทย ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ภาษา ดนตรี 
วรรณกรรมของไทย ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และส านึกในการดูแลรับผิดชอบต่อบ้านเมือง มรดก
วัฒนธรรม 
  3) พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการโดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรม เพ่ือสร้างองค์ความรู้และความเป็นเลิศทางวิชาการในด้านที่ประเทศไทยมีศักยภาพ
แต่ละสาขา รวมทั้งเชื่อมโยงให้เกิดเครือข่ายและการน าไปใช้ประโยชน์ต่อยอดในเชิงเศรษฐกิจและสังคม 
โดยมีประเด็นการวิจัยที่ส าคัญ อาทิ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ วิศวกรรม วิทยาศาสตร์ข้อมูล วิทยาศาสตร์
ชีวภาพ ประสาทวิทยาศาสตร์และพฤติกรรมการรู้คิด เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมและนโยบายสาธารณะ
ส าหรับเศรษฐกิจยุคใหม่ และสังคมศาสตร์และสหสาขาวิชากับนโยบายสาธารณะในโลกยุคอุตสาหกรรมยุค
ที่ 4 

  เป้าหมายของแผนย่อย 
ประเทศไทยมีขีดความสามารถของเทคโนโลยีฐานทั้ง 4 ด้านทัดเทียม
ประเทศที่ก้าวหน้าในเอเชีย 

  การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
อันดับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีวัสดุ นาโน
เทคโนโลยี และเทคโนโลยีดิจิทัล อันดับ 1 ใน 20 ของประเทศที่ก้าวหน้า
ในเอเชีย 

  (1.6) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ด้านปัจจัยสนับสนุนในการวิจัยและพัฒนา 
นวัตกรรม เน้นการพัฒนาปัจจัยสนับสนุน อาทิ โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม ระบบบริหารจัดการงานวิจัยเพ่ือน าไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม การพัฒนามาตรการแรงจูงใจ
เพ่ือส่งเสริมให้ภาคเอกชนลงทุนวิจัยและนวัตกรรม การเพ่ิมจ านวนบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมในภาครัฐ ภาค
การศึกษา และภาคเอกชน รวมทั้งการพัฒนามาตรฐาน ระบบคุณภาพ และการวิเคราะห์ทดสอบ  

 แนวทางการพัฒนา  
  1) พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย เพ่ือบูรณาการระบบวิจัยและ นวัตกรรม
ของประเทศ โดยให้มีหน่วยงานเท่าที่จ าเป็น มีบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจน ไม่ซ้ าซ้อน อาทิ ด้านนโยบาย วิทยาศาสตร์ 
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วิจัยและนวัตกรรม การให้ทุนวิจัยและนวัตกรรม การท าวิจัยและสร้างนวัตกรรม การสนับสนุน ตรวจวิเคราะห์และ
รับรองมาตรฐาน และการจัดการความรู้จากงานวิจัยและนวัตกรรม 
  2) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จ าเป็นต่อการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศที่ส าคัญ ได้แก่ ห้องปฏิบัติการ
วิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทาง สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ฐานข้อมูลและดัชนีด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรมของประเทศ ระบบสารสนเทศกลางเพื่อเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านการวิจัยและนวัตกรรม ในระดับชาติ
และนานาชาติ รวมทั้งแนวทางการพัฒนาฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศกลาง ภายใต้กรอบเงื่อนไข กฎหมาย
เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ความลับทางการค้า สิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์ โดยการ
สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ สถาบันการศึกษาและภาคเอกชน โดยบูรณาการความสามารถของนักวิจัย
ภายใต้สังกัดต่างๆ เพ่ือท างานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสมัยใหม่ในประเด็นที่มุ่งเน้น ได้แก่ เทคโนโลยีที่ช่วย
ให้เกิดการรับส่งข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและละเอียดมากขึ้น เทคโนโลยีที่ช่วยให้จัดเก็บข้อมูลได้ยาวนานและใช้พ้ืนที่
น้อย เทคโนโลยีหุ่นยนต์ขนาดเล็กท่ีออกแบบและควบคุมให้สามารถท าหน้าที่ได้ตามภารกิจ ระบบหรือชิ้นส่วนทาง
วิศวกรรมที่เลียนแบบสิ่งมีชีวิตเพ่ือท าหน้าที่แทน เป็นต้น ให้มีความเป็นเลิศเฉพาะทาง  
  3) พัฒนามาตรฐาน ระบบคุณภาพ และการวิเคราะห์ทดสอบที่เป็นที่ยอมรับตาม
ข้อตกลงระหว่างประเทศและสอดรับกับความจ าเป็นของอุตสาหกรรมปัจจุบัน เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมที่ใช้ในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพ่ือให้สามารถส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐานระหว่าง
ประเทศ หรือความต้องการเฉพาะที่ผู้ซื้อก าหนด อันจะท าให้สินค้าและบริการนั้นสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก 
  4) ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยี การวิจัยพัฒนา การออกแบบและวิศวกรรม 
รวมทั้งการพัฒนากระบวนการและผลิตภัณฑ์ โดยด าเนินงานในลักษณะของการเป็นหุ้นส่วนกันระหว่างผู้ใช้
เทคโนโลยี ผู้ให้บริการเทคโนโลยี ทั้งในภาครัฐและเอกชน  กับกลุ่มนักวิจัย และบูรณาการความเชี่ยวชาญกับ
หน่วยงานอ่ืนๆ ได้อย่างคล่องตัว รวมทั้งใช้กลไกความร่วมมือกับต่างประเทศ และสร้างมาตรการจูงใจผู้เชี่ยวชาญ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพ่ือร่วมกันวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชั้นแนวหน้า ให้มีความทันสมัยสอดรับการ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในอนาคต ตอบสนองความต้องการของประเทศได้อย่างทันท่วงทีและสามารถใช้ประโยชน์
เชิงพาณิชย์เพ่ือเพ่ิมระดับผลิตภาพ ลดต้นทุน เกิดผลตอบสนองต่อการลงทุนสูง และมีผลการวิจัยตามความ
ต้องการของอุตสาหกรรมได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

  5) การเพิ่มจ านวนและคุณภาพบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม  เพ่ือผลิต (เชิง
ปริมาณ) และพัฒนาศักยภาพ (เชิงคุณภาพ) ของบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมของประเทศที่สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์
ชาติให้เพียงพอทั้งภาคการผลิต บริการ สังคมและชุมชน เพ่ือรองรับการเพ่ิมขีดความสามารถใน  การแข่งขันของ
ประเทศด้วยการวิจัยและนวัตกรรม และเตรียมความพร้อมส าหรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
  6) การพัฒนามาตรฐานและจริยธรรมการวิจัย โดยมุ่งเน้นการก าหนด มาตรการ
หลักเกณฑ์ในการด าเนินงานวิจัยซึ่งตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการที่เหมาะสม อาทิ มาตรฐานการ
วิจัยในมนุษย์ มาตรฐานการเลี้ยงและใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ มาตรฐานความ ปลอดภัยห้องปฏิบัติการ 
มาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ด้านนาโนเทคโนโลยี มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับนักวิจัย 
มาตรฐานผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินข้อเสนอการวิจัย มาตรฐานการเผยแพร่ ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ 
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มาตรฐานการจัดสรรสิทธิประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้จาก การวิจัย จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ 
และจริยธรรมส าหรับผู้ประเมินโครงการวิจัย ผลงานวิชาการ และผลงานวิจัย 

 เป้าหมายของแผนย่อย 
-    จ านวนโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่

จ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศเพ่ิมข้ึน 
-     สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐเพ่ิมข้ึน 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
-   อัตราจ านวนโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ 

      จ าเป็นต่อการพัฒนาเพ่ิมข้ึนประเทศ ร้อยละ 10 
-   สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐ  

70:30 
  (2) ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

 (2.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

 เป้าหมายที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น ได้รับการพัฒนา
อย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มี
ความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  

         ดัชนีการพัฒนามนุษย์ (ค่าคะแนน) 0.79 
 (2.2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ 

พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ จ าเป็นต้องมุ่งเน้นการพัฒนาและ
ยกระดับคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดี เก่ง และมีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศไปข้างหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งจ าเป็นต้องมีการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน สังคม และการมีระบบและกลไก
รองรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีประสิทธิภาพ 

  แนวทางการพัฒนา 
                             1) สร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย สร้างครอบครัวที่เหมาะสมกับโลกใน
ศตวรรษที่ 21 โดยส่งเสริมความรู้ในการวางแผนชีวิตที่เหมาะสมกับค่านิยมของคนรุ่นใหม่ และการจัดกิจกรรมที่
เหมาะสมบนฐานความรู้ทางวิชาการตั้งแต่ช่วงตั้งครรภ์และถึงช่วงอายุต่าง ๆ พัฒนาทักษะชีวิตและการเรียนรู้ การ
ท างานและการด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพของประชากรแต่ละช่วงวัย รวมถึงการให้ทุกภาคส่วนในสังคมเข้ามามีส่วน
ร่วม พร้อมทั้งการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง โดยเน้นการส่งเสริมการเกื้อกูล
กันของคนทุกวัยในครอบครัวในการดูแลสมาชิกในครอบครัว การส่งเสริมนโยบายการสร้างความสมดุลระหว่างชีวิต
และการท างาน การส่งเสริมสนับสนุนภาคเอกชน สถานประกอบการจัดบริการที่ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และสนับสนุนครอบครัวในการเลี้ยงดูบุตรและการดูแลผู้สูงอายุ  
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การสนับสนุนควบคู่กับการปฏิรูปสื่อให้มีบทบาทในเชิงสร้างสรรค์ในการให้ความรู้ต่อการพัฒนาและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งครอบครัว โดยที่จะต้องมีระบบการจัดการที่อยู่อาศัยส าหรับครอบครัวที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตครอบครัว 
ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก และมีความปลอดภัย มีระบบสนับสนุนในการดูแลเด็กและครอบครัวในชุมชนที่มีคุณภาพ
มาตรฐาน รวมทั้งมีระบบสนับสนุนในการท างานที่เอ้ือต่อครอบครัวที่ทุกภาคส่วนการพัฒนาสนับสนุนการจัด
สวัสดิการและการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีในการท างานที่สมดุลระหว่างชีวิตการท างานและชีวิตครอบครัว 
                           2) ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ครอบครัว และชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน สร้าง
กระบวนการเรียนรู้และพัฒนาทักษะของประชากรให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต สร้างความ
ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาตนเองและการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม รวมทั้งสนับสนุน
ด้านวิชาการและสร้างนวัตกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพ่ือให้องค์กรเครือข่ายชุมชนมี
ความเข้มแข็ง และมีกลไกการพัฒนาระดับพ้ืนที่ที่ประชาชน ชุมชน องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนา เฝ้าระวัง และติดตามการด าเนินงานส่งผลให้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้
อย่างเป็นรูปธรรม การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน โดยเน้นให้พ่อแม่มีวัฒนธรรมที่ปลูกฝังให้ลูกเพ่ิมพูน
ทักษะการเรียนรู้ชีวิต ดนตรี กีฬา ศิลปะ รวมทั้งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเปิดพ้ืนที่แห่งการเรียนรู้ และจัดกระบวนการ
เรียนรู้ที่หลากหลายและเหมาะสม เอ้ือแก่ครอบครัวทุกลักษณะ 
                            3) พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีความเชื่อมโยง
และบูรณาการข้อมูลด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างภาคีการพัฒนาต่าง ๆ โดยการเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวกับ
การศึกษา การพัฒนาตนเอง สุขภาพ และการพัฒนาอาชีพในตลอดช่วงชีวิต เพ่ือเสริมและสร้างศักยภาพของการ
ด าเนินงานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามพันธกิจของแต่ละหน่วยงานให้มีความเข้มแข็งและตอบโจทย์ประเทศ เป็น
ฐานข้อมูลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถประเมินจุดอ่อน จุด
แข็ง และศักยภาพบุคคลของประเทศ น าไปสู่การตัดสินใจระดับนโยบายและปฏิบัติ เพ่ือพัฒนาคนไทยอย่างมีทิศทาง
และสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต รวมถึงข้อมูลที่สนับสนุนการผลิตก าลังแรงงานที่มีทักษะตรงต่อ
ความต้องการของตลาดงานในอนาคต และใช้ประกอบการตัดสินใจในการศึกษาต่อ มีธนาคารคลังสมองเพ่ือรวบรวม
ผู้สูงอายุที่มีความรู้ ประสบการณ์ และทักษะเพ่ือถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และทักษะให้เกิดประโยชน์ต่อ
ประเทศชาติ 

 เป้าหมายของแผนย่อย 
ครอบครัวไทยมีความเข้มแข็ง และมีจิตส านึกความเป็นไทย ด ารงชีวิต
แบบพอเพียงมากขึ้น 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
ดัชนีครอบครัวอบอุ่น ร้อยละ 75 

(2.3) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
 ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น ปลูกฝังความเป็นคนดี มีวินัย พัฒนาทักษะความสามารถที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษ
ที่ 21 โดยเฉพาะทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน มีภูมิคุ้มกันต่อ
ปัญหาหรืออาชญากรรมต่าง ๆ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน มีความยืดหยุ่นทาง
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ความคิด รวมถึงทักษะด้านภาษา ศิลปะ และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และได้รับการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรียนรู้เพ่ือการวางแผน
ชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยและน าไปปฏิบัติได้ ตลอดจนการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่
เชื่อมต่อกับโลกการท างาน รวมถึงทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ มีทักษะชีวิต สามารถอยู่
ร่วมและท างานกับผู้อ่ืนได้ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม ซึ่งหากมีการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ และมีหลักสูตร
การศึกษาที่เอ้ือต่อทักษะชีวิต มีการเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพในหลักสูตร และสร้าง
การมีงานท าของวัยเรียน/วัยรุ่น จะช่วยให้การพัฒนาเด็กและเยาวชนบังเกิดผลสัมฤทธิ์ได้ 

 แนวทางการพัฒนา  
                            1) จัดให้มีการพัฒนาทักษะที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะ
ด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ความคิดสร้างสรรค์ การท างานร่วมกับ
ผู้อื่น 
                            2) จัดให้มีการพัฒนาทักษะด้านภาษา ศิลปะ และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ที่สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ 
                            3) จัดให้มีการพัฒนาทักษะในการวางแผนชีวิตและวางแผนการเงิน ตลอดจนทักษะ
ที่เชื่อมต่อกับโลกการท างาน  
                            4) จัดให้มีพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ การบ่ม
เพาะการเป็นนักคิด นักนวัตกร และการเป็นผู้ประกอบการใหม่ รวมทั้งทักษะชีวิตที่สามารถอยู่ร่วมและท างาน
ภายใต้สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม 
                            5) ส่งเสริมและสนับสนุนระบบบริการสุขภาพและอนามัยที่เชื่อมต่อกันระหว่าง
ระบบสาธารณสุขกับโรงเรียนหรือสถานศึกษา เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพด้านความฉลาดทางเชาวน์ปัญญา และความ
ฉลาดทางอารมณ์ 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 ทักษะด้านเทคโนโลยี 
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ทักษะภาษา มีการท างานตามหลักการท างานที่มีคุณค่าเพ่ือสร้างผลิตภาพเพ่ิมให้กับประเทศ มีวัฒนธรรมการท างาน
ที่พึงประสงค์ มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะทางการเงินเพ่ือให้สามารถบริหารจัดการการเงินของตนเองและ
ครอบครัว มีการวางแผนทางการเงินและมีการออม การรับผิดชอบของพ่อแม่ต่อครอบครัว มีการพัฒนาระบบการ
พัฒนาทักษะ และการอ านวยความสะดวกในการพัฒนาและยกระดับศักยภาพความรู้ ทักษะฝีมือ ความช านาญ
พิเศษ การเป็นผู้ประกอบการใหม่ และการพัฒนาต่อยอดความรู้ในการสร้างสรรค์งานใหม่ ๆ รวมทั้งมาตรการขยาย
อายุการท างาน ตลอดจนการดึงดูดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญต่างชาติและคนไทยที่มีความสามารถพิเศษในต่างประเทศในด้าน
ต่าง ๆ ให้มาสร้างและพัฒนาประเทศ ทั้งในรูปแบบการท างานชั่วคราวและถาวรตามความเหมาะสมของเป้าหมาย
การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาต่าง ๆ รวมถึงผู้มีความสามารถที่มีศักยภาพสูงด้านต่าง ๆ ลูกหลานชาวต่างชาติ
ที่ก าเนิดในประเทศไทยที่มีความสามารถพิเศษ และการรับเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษจากทั่ วโลก และ
ผู้เชี่ยวชาญที่มีศักยภาพหรือทักษะสูงในสาขาต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ควบคู่กับการรักษาและ
ส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทั้งคนไทยหรือคนต่างชาติที่ก าเนิดในประเทศไทยได้แสดงศักยภาพและใช้
ความสามารถในการท าประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศ นอกจากนี้ ยังต้องค านึงถึงการพัฒนา การ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติ และสร้างศักยภาพให้ผู้ที่เคยกระท าผิดสามารถประกอบอาชีพ เป็นก าลังในการพัฒนาประเทศ 
และอยู่ในสังคมอย่างสงบสุข 

 แนวทางการพัฒนา 
                             1) ยกระดับศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะของคนในช่วงวัยท างานให้มีคุณภาพ
มาตรฐานสอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคลและความต้องการของตลาดงาน รวมทั้งเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพ่ือ
สร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจและผลิตภาพเพ่ิมข้ึนให้กับประเทศ 
                             2) เสริมสร้างวัฒนธรรมการท างานที่พึงประสงค์ และความรู้ความเข้าใจและ
ทักษะทางการเงิน เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงและหลักประกันของตนเองและครอบครัว รวมทั้งสร้างเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่ดีให้กับวัยท างานผ่านระบบการคุ้มครองทางสังคมและการส่งเสริมการออม 
                             3) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะแรงงานฝีมือให้เป็นผู้ประกอบการ
ใหม่ และสามารถพัฒนาต่อยอดความรู้ในการสร้างสรรค์งานใหม่ ๆ และมีโอกาสและทางเลือกท างานและสร้างงาน 
                           4) ส่งเสริมกลุ่มผู้ เชี่ยวชาญต่างชาติและคนไทยที่มีความสามารถพิเศษใน
ต่างประเทศ ทั้งในรูปแบบการท างานชั่วคราวและถาวร เพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศ รวมทั้ง
ส่งเสริมสนับสนุนผู้มีความสามารถพิเศษทั้งคนไทยหรือคนต่างชาติที่ก าเนิดในประเทศไทย ให้สามารถแสดงศักยภาพ
และใช้ความสามารถในการท าประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศ ตลอดจนอ านวยความสะดวกให้ผู้เชี่ยวชาญ
ในสาขาจ าเป็นหรือขาดแคลนจากต่างประเทศเข้ามาท างานในประเทศไทย 
                          5) ส่งเสริมการพัฒนา การปรับเปลี่ยนทัศนคติ และสร้างศักยภาพให้ผู้ที่เคย
กระท าผิดสามารถประกอบอาชีพ เป็นก าลังในการพัฒนาประเทศ และอยู่ในสังคมอย่างสงบสุข 

 เป้าหมายของแผนย่อย 
- แรงงานมีศักยภาพในการเพ่ิมผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง ตระหนักใน

ความส าคัญที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและ
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เรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้างอาชีพและความต้องการของ
ตลาดแรงงานเพ่ิมข้ึน 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
 -  ผลิตภาพแรงงาน (ร้อยละต่อปี) ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 2.5 

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 มีคุณธรรม

จริยธรรม มีระเบียบวินัย ค่านิยมท่ีดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพ
ที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้
ต่อเนื่องตลอดชีวิต  

2) เป้าหมายรวมที่ 3.2.1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มี
ทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถ
ในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ มีความรับผิดชอบและท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มี
สุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมีความ
เป็นไทย  

3) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
(3.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์  

คนในสังคมทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมขึ้น วัยแรงงาน: 
มีความรู้และทักษะเป็นไปตามความต้องการของตลาดงาน และมีทักษะทาง
การเงินที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ 

(3.2) แนวทางการพัฒนาที่ 3.3.4 ส่งเสริมมาตรการสร้างแรงจูงใจให้สถาน
ประกอบการขนาดกลางที่มีศักยภาพเข้าร่วมระบบทวิภาคีหรือสหกิจศึกษา 
สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการ ครูฝึกหรือครูพ่ีเลี้ยงให้รวมวาง
แผนการจัดการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติ และการติดตามประเมินผลผู้เรียน  
(3.3) แนวทางการพัฒนาที่  3.3.5 ขยายความร่วมมือระหว่างสถาบัน
อาชีวศึกษา สถาบันอุดมศึกษา ภาคเอกชน และผู้ เชี่ยวชาญทั้งในและ
ต่างประเทศ พัฒนาสาขาวิชาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านสู่ความเป็นเลิศ การ
พัฒนางานวิจัยไปสู่นวัตกรรม รวมทั้งขยายการจัดท าและการใช้หลักสูตรฐาน
สมรรถนะให้มากขึ้น  
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(3.4) แนวทางการพัฒนาที่ 3.7.3 ส่งเสริมสถาบันการศึกษาให้เป็นแหล่ง
บริการความรู้ทางวิชาการที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ มีการเผยแพร่งานวิจัยสู่
สาธารณะ รวมทั้งสนับสนุนให้มีการท าวิจัยร่วมกับชุมชนในการแก้ปัญหาและ
ตอบโจทย์การพัฒนาในพื้นที่ 

4) ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย  
และนวัตกรรม 

(4.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์  
เพ่ิมความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือ

ยกระดับความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 
(4.2) แนวทางการพัฒนาที่ 3.1.1 ลงทุนวิจัยและพัฒนากลุ่มเทคโนโลยีที่

ประเทศไทยมีศักยภาพพัฒนาได้เอง อาทิกลุ่มอาหารและเกษตร การแพทย์ 
สิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรมสร้างสรรค์และวัฒนธรรม เพ่ือพัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจ
ใหม่ โดยจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอและต่อเนื่องส าหรับการต่อยอดงานวิจัย
เชิงลึกเพ่ือสร้างนวัตกรรมตลอดห่วงโซ่การวิจัย และให้ความส าคัญกับการท าวิจัย
ในขั้นประยุกต์และทดลองเพ่ิมขึ้น ทั้งการจัดท าผลิตภัณฑ์ต้นแบบ การท าวิจัย
ตลาด การทดสอบผลิตภัณฑ์ และโรงงานน าร่อง เพ่ือให้สามารถแปลงงานวิจัย
ไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรมมากข้ึน 
(4.3) แนวทางการพัฒนาที่ 3.1.3 ลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมทางสังคมเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน อาทิ เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เทคโนโลยีเพ่ือผู้พิการ เทคโนโลยีเพ่ือผู้สูงอายุ เทคโนโลยีทางการแพทย์ (ยาและ
วัคซีน อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์) โดยอาศัยกลไกการด าเนินงานอย่าง
เป็นเครือข่ายระหว่างสถาบันการศึกษา สถาบันการวิจัย ภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชนหรือชุมชน 
(4.4)  แนวทางการพัฒนาที่ 3.1.4 เร่งรัดการถ่ายทอดผลงานวิจัยและพัฒนา 

และเทคโนโลยีสู่เกษตรกรรายย่อย วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม ผ่านกลไกเครือข่ายสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย และหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน  
โดยมีนักถ่ายทอดเทคโนโลยีมืออาชีพเข้ามาช่วยด าเนินการ  
(4.5)  แนวทางการพัฒนาที่ 3.3 พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนา

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม –ด้านบุคลากรวิจัย  ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการบริหารจัดการ 
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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 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์ท้าทายของ
สังคม 
Platforms ที่ 3 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
การแข่งขัน 

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

ผลผลิต/โครงการ 
- โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน บุคลากร และระบบวิจัยและ

นวัตกรรมของประเทศ 
- โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 
- โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างความม่ังคั่งทางเศรษฐกิจ 
- โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการสร้างองค์ความรู้พ้ืนฐานของ

ประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจฐานราก  

ด้วยการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 
เป้าหมายการพัฒนา 

การพัฒนาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพ่ือเศรษฐกิจสังคม สิ่งแวดล้อม 
และคุณภาพชีวิต 
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Platforms ยุทธศาสตร์ อววน.  
Platforms ที่ 2 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์ท้าทายของ
สังคม 

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 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์ท้าทายของ
สังคม 

โปรแกรมยุทธศาสตร์ อววน. 
P2 การพัฒนาก าลังคนระดับสูงรองรับ EEC และระบบเศรษฐกิจสังคม
ของประเทศ 
P3 การเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพ่ืออนาคต (Upskill/reskill) 
P9 สังคมคุณภาพและความมั่นคง 

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

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 เพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวิต ของสังคม ชุมชน ท้องถิ่น อย่างยั่งยืน” 

3.1.2 พันธกิจของส่วนราชการ 
1.จัดการศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี และผลิตครูวิชาชีพ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

โดยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ที่มีคุณธรรม จริยธรรม พ่ึงพาตนเองได้ และเป็นที่พ่ึงทางวิชาการให้กับ
ประเทศ ภูมิภาค และชุมชน ทั้งภาครัฐและเอกชน 

2. ผลิตผลงานวิจัยที่เป็นการสร้าง และประยุกต์ใช้องค์ความรู้ สร้างสรรค์นวัตกรรม หรือ
ทรัพย์สินทางปัญญาที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ความต้องการของสังคม ชุมชน ภาครัฐและเอกชน 
และประเทศ  

3. ให้บริการวิชาการที่มุ่งเน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ที่สอดคล้องกับบริบทมหาวิทยาลัยด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี และตอบสนองความต้องการ
ของท้องถิ่น ชุมชนและสังคม 

4. จัดการเรียนรู้ วิจัยหรือบริการวิชาการซึ่งน าไปสู่การสืบสานศิลปวัฒนธรรม และความเป็น
ไทย หรือสร้างโอกาสและมูลค่าเพ่ิมให้กับผู้เรียน ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 

5. บริหารจัดการพันธกิจ และวิสัยทัศน์ตามหลักธรรมาภิบาล มีการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ยืดหยุ่น คล่องตัวโปร่งใส และตรวจสอบได้ 

3.2 แผนปฏิบัติราชการ 
3.2.1 แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 1 การพัฒนาการศึกษาเพ่ือผลิตก าลังคนนักวิชาชีพที่

เน้นปฏิบัติการ (Hands-On) 
 1) เป้าหมาย เพ่ือพัฒนาและผลิตก าลังคนนักปฏิบัติในสาขาวิชาชีพ ที่สอดคล้องกับ

ความต้องการของประเทศให้มีความเข้มแข็ง ยั่งยืน และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 2) ค่าเป้าหมาย  
               (2.1)  บัณฑิตที่มีงานท าที่สอดคล้อง/เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพมีงานท าภายใน 

1 ปี หลังส าเร็จการศึกษาร้อยละ 75 
               (2.1)  จ านวนเครือข่ายความร่วมมือด้านการผลิตบัณฑิตระหว่างมหาวิทยาลัย 

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 ้

กระบวนการจัดการศึกษาของหลักสูตรผลิตบัณฑิตวิชาชีพนักปฏิบัติที่เน้นการมีผลลัพธ์การเรียนรู้และสมรรถนะ
วิชาชีพ 

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 างานใน
ศตวรรษที่ 21 เพ่ือให้บัณฑิตที่จบการศึกษามีทักษะที่พึงประสงค์ มีลักษณะเหมาะสมในการใช้ชีวิตและท างานใน
ศตวรรษท่ี 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) หลักสูตรประกาศนียบัตร
เกษตรอุตสาหกรรม (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  การพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือการเติบโตร่วมกับการ
พัฒนาประเทศ 

 1) เป้าหมาย พัฒนาผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ การบริการวิชาการ นวัตกรรม 
และก าลังคน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 

 2) ค่าเป้าหมาย 
              (2.1)  จ านวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้ประโยชน์จากการใช้ผลงานวิจัย ผลงาน

สร้างสรรค์ การบริการวิชาการ และนวัตกรรม 50 หน่วยงาน 
              (2.2)  งบประมาณและมูลค่าทรัพยากรที่ได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายและผู้

มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเพ่ือส่งเสริมพันธกิจของมหาวิทยาลัยด้านการ
วิจัย นวัตกรรมและการบริการวิชาการ จ านวน 150 ล้านบาท 

              (2.3)  มูลค่าของความร่วมมือของเครือข่ายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกิดจากการ
น าผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ การบริการวิชาการและนวัตกรรม จ านวน 225 ล้านบาท 

 3) ตัวช้ีวัด 
  กลยุทธ์ที่ 2.1 บูรณาการงานวิจัย บริการวิชาการและนวัตกรรมให้เกิดประโยชน์ส่งผลลัพธ์ต่อ
ผู้เรียนสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือให้บุคลากรและนักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิชาการและ
วิชาชีพตามหลักสูตรก่อให้เกิดผลงานวิจัย การบริการวิชาการและนวัตกรรมที่สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

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 เพ่ือการพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและสร้างรายได้
เพ่ิมขององค์กรจากทรัพย์สินทางปัญญา 

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 และผลงาน
บริการวิชาการ ในระดับชาติ และนานาชาติ  เพ่ือสร้างผลงานวิจัย นวัตกรรมและการบริการวิชาการ ที่ได้รับการ
เผยแพร่ในระดับชาติ 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 และผลงาน

บริการวิชาการ 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  การเสริมสร้างนักศึกษาและบุคลากรให้มีเอกลักษณ์ 
อัตลักษณ์ ความภาคภูมิใจทางศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 1) เป้าหมาย เพ่ือปลูกฝังค่านิยมและส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรให้ตระหนัก
ในคุณค่า ศิลปวัฒนธรรมความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่น การท านุบ ารุง ศิลปวัฒนธรรมไทย 
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 2) ค่าเป้าหมาย  
               (2 .1 )  จ านวนรางวั ลที่ ได้ รั บด้ านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้ านนา 

ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 6 รางวัล 
 3) ตัวช้ีวัด  

 กลยุทธ์ที่  3.1 สร้างการรับรู้ ในคุณค่า ศิลปวัฒนธรรม ภู มิปัญญาล้านนา และ
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้นักศึกษาและบุคลากรรับรู้ในคุณค่า ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา และ
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

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 และ
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในการพัฒนาตนเองและสังคม เพ่ือส่งเสริมนักศึกษาประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรม 
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 เพ่ือ
นักศึกษาและบุคลากรมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาตนเองและสังคม 

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 การท านุ

บ 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  ตาม

เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ร้อยละ 90 
 3) ตัวช้ีวัด 

                     กลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยภายใต้หลักธรรมาภิบาล เพ่ือ
การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

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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3.3.2 ประมาณการวงเงินงบประมาณทั้งหมด*1,490.393 ล้านบาท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  

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    
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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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ส่วนที่ 4  
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

การวิเคราะห์สภาพการณ์องค์กร (SWOT Analysis) (การประชุมทบทวนและจัดท าแผนฯ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 
2563) 

1.1 ปัจจัยภายใน 

จุดแข็ง (Strengths) 
S1 ช่ือเสียงของ มทร.ล้านนา พิษณโุลก ด้านเกษตรยังสามารถดึงดดูให้คนเข้ามาเรียน/อบรม (เกษตรบ้านกร่าง) 

S2 พื้นที่ในการปฏิบัติงานฟาร์มของมหาวิทยาลัยฯ มีความเหมาะสม และนักศึกษาสามารถปฏิบัตไิด้อยา่งจริงจัง 

S3 บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนมีความพร้อมในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง 
S4 บุคลากรสายวิชาการ มีความสามารถในการท างานทั้งงานวิชาการ และงานสนับสนุน 
S5 มทร.ล้านนา พิษณุโลก ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ กับหน่วยงานภายนอกอย่างต่อเนื่อง เป็น

ช่องทางช่วยประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงของมทร.ล้านนา พิษณุโลก ให้บุคคลภายนอกได้รู้จักมากยิ่งขึ้น 
S6 วัฒนธรรมองค์กรของ มทร.ล้านนา พิษณุโลก มีความช่วยเหลือเกื้อกูล พร้อมที่จะท างานร่วมกัน และ

ท างานอย่างมีความสุข 
จุดอ่อน (Weakness) 

W1 บุคลากรสายวิชาการ ขาดความรู้เรื่องการ บูรณาการหลักสูตร เพื่อให้เกิดหลักสูตรใหม่ที่ตอบสนอง
ความต้องการของตลาดแรงงานภายใต้ข้อจ ากัดด้านจ านวนบุคลากร 

W2 จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ (ท าให้อาจารย์ต้องท า
หน้าที่สายสนับสนุน ส่งผลให้การปฏิบัติพันธกิจของอาจารย์บกพร่อง) 

W3 บุคลากรสายสนับสนุนส่วนใหญ่ยังขาดทักษะในการท างานในหน้าที่ จึงไม่สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

W4 อาจารย์ที่รับผิดชอบหลักสูตรบางหลักสตูรยังไม่ได้รับการบรรจุจึงขาดความมั่นคงในการปฏิบัติงาน จงึเกิดการโยกย้าย
อาจารยส์่งผลให้หลักสตูรมีผูร้ับผดิชอบหลักสตูรไม่ครบตามเกณฑท์ี่ก าหนด ท าให้หลักสตูรไมไ่ด้รบัการรับรอง
มาตรฐาน 

W5 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร ขาดความตระหนักเรื่องของการพัฒนาหลักสูตร
และการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ สกอ.ก าหนด 

W6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในแต่ละหลักสูตร รวมทั้งอุปกรณ์ที่ให้บริการ ขาดการบ ารุงรักษาดูแลให้พร้อม
ต่อการใช้งาน เครื่องมือบางอย่างล้าสมัยเกินกว่าใช้ในการปฏิบัติงานได้ 

W7 จ านวนนักศึกษาลดลงเนื่องจากหลักสูตรขาดกลยุทธ์ที่ท้าทายในการจัดหาผู้เรียน 
W8 สิ่งสนับสนุนพื้นฐานเพ่ือประโยชน์ด้านการเรียนการสอนยังไม่พร้อมใช้งาน และขาดการบ ารุงรักษา เพ่ือ

สร้างบรรยากาศของการเรียนรู้ในสถานศึกษา 
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1.2 ปัจจัยภายนอก 

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

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

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

อาชีพให้กับกลุ่มคนในจังหวัดเพ่ิมข้ึน 
O8 จากการที่ประเทศไทยมุ่งสู่วิสัยทัศน์ไทยแลนด์ 4.0 ส่งผลให้สถานศึกษาต้องมีความตื่นตัวทางด้านภาษา

และไอทีเพ่ือพัฒนาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงระดับนานาชาติอย่างรวดเร็ว 
อุปสรรค (Threats) 

T1 เนื่องจากอัตราการเกิดประชากรลดลงส่งผลให้จ านวนผู้เรียนในสถานศึกษามีจ านวนน้อย ขณะเดียวกัน
มีสถานศึกษาจ านวนมากและหลากหลาย จึงท าให้สถานศึกษาแต่ละแห่งมีจ านวนนักศึกษาลดลง 

T2 สถานศึกษาภาครัฐ และภาคเอกชน มีการจัดการเรียนการสอนโดยเพิ่มมหาวิทยาลัย/หลักสูตรในแต่ละ
พ้ืนที่ ส่งผลให้สถานศึกษาที่รองรับนักศึกษามีจ านวนมากกว่าผู้ประสงค์จะเรียน 

T3 ค่านิยมของผู้ปกครองให้ความส าคัญกับชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย จึงให้ความสนใจกับการส่งบุตรหลาน
เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง 

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

T5 จากการที่เทคโนโลยีได้มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว และทันสมัย มีประสิทธิภาพสูงส่งผลให้สถานศึกษา
บางแห่งไม่สามารถปรับตัวต่อเทคโนโลยีได้ 

T6 รายได้ภาคการเกษตรไม่แน่นอน มีความผันผวนด้านผลผลิตด้านการเกษตร เนื่องจากสภาพแวดล้อม
ทางธรรมชาติ/นโยบายทางการเมือง/กลไกทางการตลาด 

T7 จังหวัดพิษณุโลกเป็นศูนย์รวมสินค้าทางการเกษตร แต่ยังขาดแหล่งกระจายสินค้า 
T8 การแข่งขันทางการศึกษา ในเขตพ้ืนที่มีมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชนหลายแห่ง จึงท าให้บางแห่งที่ไม่มี

การวางแผนยุทธศาสตร์ในการรับนักศึกษาท่ีดีส่งผลให้มีจ านวนนักศึกษาน้อยไม่เกิดความคุ้มค่า 
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วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก 

มทร.ล้านนา พิษณุโลก เป็นผู้น าในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีการบูรณาการระหว่างศาสตร์ โดยใช้

นวัตกรรม เทคโนโลยี และชุมชนเป็นฐานตลอดห่วงโซ่อุปทานด้านเกษตรปลอดภัย ภายใต้ศาสตร์แห่งพระราชา 

ผู้น า    เป็นอันดับ 1 ของภาคเหนือตอนล่าง 

      บัณฑิตนักปฏิบัติ   มีการฝึกปฏิบัติวิชาชีพ 100% อย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา   

บูรณาการระหว่างศาสตร์ การจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการทั้ง 3 คณะ  
ประกอบด้วย คณบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีการเกษตร และคณะวิศวกรรมศาสตร์   

นวัตกรรม เทคโนโลยี   น านวัตกรรมมาใช้พัฒนาการเรียนการสอนทุกหลักสูตร หรือโปรเจค/ 
และชุมชนเป็นฐาน  งานวิจัย        

ห่วงโซ่อุปทาน   บูรณาการระหว่างศาสตร์ตั้งแต่เริ่มต้น/วัตถุดิบ/แหล่งผลิต พัฒนา 
ผลิตภัณฑ์สร้างแบรนด์จนถึงจัดจ าหน่ายถึงมือผู้บริโภค  

เกษตรปลอดภัย   การได้รับการันตีคุณภาพวัตถุดิบ/ผู้ผลิต/แหล่งผลิต  
จนถึงมือผู้บริโภค 

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

พันธกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก 

     1. ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่บูรณาการระหว่างศาสตร์ภายใต้การน าเทคโนโลยีนวัตกรรมและชุมชนเป็นฐาน และ
เชื่อมโยงกับศาสตร์แห่งพระราชาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน       
     2. สร้างงานวิจัยเชิงนวัตกรรมเทคโนโลยีที่มีการบูรณาการระหว่างศาสตร์ น าไปใช้ประโยชน์กับชุมชนหรือสร้าง
องค์ความรู้ใหม่ และเป็นงานวิจัยที่มีการตีพิมพ์ระดับชาติ และนานาชาติ     
     3. บริการวิชาการแก่ชุมชนเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน และสามารถสร้างรายได้ให้กับ มทร.ล้านนา 
พิษณุโลก       
     4. ท านุบ ารุง สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     5. การบริหารจัดการมุ่งสู่องค์กรคุณภาพ      

เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ 
เกษตรปลอดภัย "บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน" 

1. บัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands-On)  2. ใช้ทักษะที่มีเทคโนโลยีเป็นฐาน (Technology-Based 
Learning)  3. สร้างความเชี่ยวชาญวิชาชีพ (Professional Oriented) 
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รายละเอียดงบประมาณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก 

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) ตามท่ีได้รับจัดสรรจาก 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 (งบประมาณ
แผ่นดิน และเงินรายได้)



 

แผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พษิณุโลก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | 38  
 

4. กรอบการจัดสรรงบประมาณ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

(ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2564) 

 
 
 
 

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

1. งบบคุลากร 25,878,600 51,757,200   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 47,153,200   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 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 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     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     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     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     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   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   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     123,200     247,400       

2.1 ค่าตอบแทน -           123,200     123,200       

 2.1.1  เงินประจ าต าแหน่งผู้บริหารทีม่วีาระ -           123,200     123,200       10,266     10,266     10,266      10,266     10,266     10,266      10,266     10,266     10,266        10,266     10,266     10,266     

 2.1.2  เงินประจ าต าแหน่งผู้บริหารทีไ่มม่วีาระ -           -             

2.2 ค่าใช้สอย 124,200     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       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       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

จดัสรร
ไตรมาส ที ่1 ไตรมาส ที ่2 ไตรมาส ที ่3 รับโอน

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

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

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

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

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

3.1.1.2  ค่าครุภัณฑ์ต่ ากวา่ 1 ล้านบาท 2,927,000   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)ี -           -             

4. งบเงินอุดหนุน 39,790,100 3,230,020   43,020,120   

    4.1 ค่าใช้จา่ยด าเนินงาน 1,575,000   2,505,743   4,080,743    

      4.1.1 ค่าตอบแทน -           -             

            4.1.1.2  เงินตอบแทนเหมาจ่ายจัดหารถยนต์ประจ าต าแหน่ง             -                 -   

     4.1.2 ค่าใช้สอย -           -             

         3.1.2.5  เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม -           -             

     4.1.3 ค่าวัสดุ 200,000     1,781,466   1,981,466    

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

          4.1.3.7  วสัดุการศึกษา (คณะบริหารธรุกจิและศิลปศาสตร์) 173,096     173,096       86,547.75   86,547.75    

          4.1.3.7  วสัดุการศึกษา (คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ) 978,375     978,375       489,187.50 489,187.50   

          4.1.3.7  วสัดุการศึกษา (วศิวกรรมศาสตร์) 607,095     607,095       303,547.50 303,547.50   

          4.1.3.7  วสัดุการศึกษา (ศูนย์วฒันธรรม) 22,900       22,900         22,900        

       4.1.4 ค่าสาธารณูปโภค 1,375,000   724,277     2,099,277    

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

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

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

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

ไตรมาส ที ่4 หมวดรายการ

แบบฟอร์มแผนการใช้จา่ยงบประมาณแผ่นดนิ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564

จดัสรร
ไตรมาส ที ่1 ไตรมาส ที ่2 ไตรมาส ที ่3 รับโอน

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

4.2 ค่าใช้จ่ายบุคลากร 38,215,100 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 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     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     

 4.3  ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนกจิกรรมมลูนิธโิครงการหลวงและ

โรงงานแปรรูป

-           

 4.4  ค่าใช้จ่ายโครงการตามพระราชด าริ -           

 4.5  ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนศูนย์พฒันาโครงการหลวง -           

 4.6 ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษพ์นัธกุรรมพชือนัเนื่องมาจาก

พระราชด าริ

-           420,157.00 420,157   

 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) หลักสูตร

ประกาศนียบัตรเกษตรอตุสาหกรรม (รุ่น3)

-           304,120     152,060     152,060       

 4.14 โครงการบัณฑิตพนัธุ์ใหม่ -           

 4.15 โครงการ Talent Mobility -           

 รวมทัง้หมด  70,669,900    3,353,220  144,693,020

ไตรมาส ที ่4 หมวดรายการ

แบบฟอร์มแผนการใช้จา่ยงบประมาณแผ่นดนิ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564

จดัสรร
ไตรมาส ที ่1 ไตรมาส ที ่2 ไตรมาส ที ่3 รับโอน

ภายหลงั
รวม
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5. กรอบการจัดสรรงบประมาณ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

(ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 30 เม.ย. 2564) 

 

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

 งบบคุลากร      6,024,000                -        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                -         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       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         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                -        4,567,200

 2.1 ค่าตอบแทน         598,000                -           598,000

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

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

 ค่าสอนภาคสมทบ/ภาคพเิศษ                -                  -   

 ค่าเบีย้ประชุม                -                  -   

 2.1.2 เงินประจ าต าแหน่งผู้บริหารทีม่วีาระ         403,200         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         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                -         2,588,200

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

 ค่าใช้จ่ายในการประชุม                -                  -   

 ค่าเดินทางผู้บริหาร           20,000           20,000

 พฒันาบุคลากร         330,000         330,000

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

 2.2.3 เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม         238,610         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     

 2.2.4 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน (ลูกจ้าง+พนง.ราชการ)           14,600           14,600 14,600   

 2.2.5 ค่าบริหารจัดการพลังงาน                -                  -   

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

 หมวดรายการ

แบบฟอร์มแผนการใช้จา่ยงบประมาณเงินรายได ้ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564

จดัสรร
ไตรมาส ที ่1 ไตรมาส ที ่2 ไตรมาส ที ่3 ไตรมาส ที ่4

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

 2.3 ค่าวสัดุ         568,000                -           568,000

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

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

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

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

     2.3.5 วสัดุไฟฟา้และวทิยุ           50,000           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           20,000 5,400    10,000     15,200     20,000     

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

     2.3.10 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์                -                  -   

 2.4 ค่าสาธารณูปโภค         813,000                -           813,000

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

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

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

 2.4.4 ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม            8,000            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           10,000 5,000      5,000      

 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                -           105,000         105,000

 4.1 ทุนสนับสนุนการศึกษานักศึกษาและบุคลากร                -           105,000         105,000 105,000   

 4.2 สนับสนุนงานวจิัยและน าเสนอผลงานวชิาการ                -                  -   

 หมวดรายการ

แบบฟอร์มแผนการใช้จา่ยงบประมาณเงินรายได ้ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564

จดัสรร
ไตรมาส ที ่1 ไตรมาส ที ่2 ไตรมาส ที ่3 ไตรมาส ที ่4

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

 งบรายจา่ยอ่ืน      4,757,100      1,155,580      5,912,680

 5.1 แผนงานตามนโยบายพฒันามหาวทิยาลัย -              7,100           7,100           7,100      

 5.2 ค่าใช้จ่ายในการพฒันาการจัดการศึกษา -              477,880        477,880        238,940   238,940   

 5.3 แผนงานค่าใช้จ่ายงานพระราชทานปริญญาบัตร -              4,800           4,800           4,800      

 5.4 ค่าธรรมเนียมกจิกรรมนักศึกษา(1500ต่อภาคเรียน) -              535,800        535,800        

     5.4.1 ค่าปฐมนิเทศนักศึกษา -              57,000          57,000          57,000     

     5.4.2 ค่าอบรมจริยธรรม -              48,000          48,000          

     5.4.3 ค่าปฏิทินกจิกรรม -              -              

     5.4.4 ค่าตรวจโรค -              76,000          76,000          76,000     

     5.4.5 ค่าคู่มอืนักศึกษาใหม่ -              38,000          38,000          38,000     

     5.4.6 ค่าธรรมเนียมสารสนเทศ -              15,000          15,000          15,000     

     5.4.7 ค่าบ ารุงห้องสมดุ -              -              

     5.4.8 ค่าเบีย้ประกนัอบุัติเหตุ -              -              

     5.4.9 ค่าส่งเสริมสุขภาพ -              12,000          12,000          12,000     

     5.4.10 ค่าบ ารุงกฬีา -              117,900        117,900        117,900   

     5.4.11 ค่ากจิกรรมนักศึกษา -              117,900        117,900        117,900   

     5.4.12 ค่าจัดท าเส้ือกจิกรรม -              -              

     5.4.13 ค่าจัดท าสมดุกจิกรรม -              -              

     5.4.14 ค่าใบรับรองกจิกรรม (นศ.ปีสุดท้าย) -              -              

     5.4.15 ค่าปัจฉิมนิเทศ (นศ.ปีสุดท้าย) -              54,000          54,000          

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

 5.6 ปรับพืน้ฐานความรู้นักศึกษาใหม่ 421,000        130,000        551,000        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 -              -              

 หมวดรายการ

แบบฟอร์มแผนการใช้จา่ยงบประมาณเงินรายได ้ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564

จดัสรร
ไตรมาส ที ่1 ไตรมาส ที ่2 ไตรมาส ที ่3 ไตรมาส ที ่4

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

 งบรายจา่ยอ่ืน      4,757,100      1,155,580      5,912,680

 5.8 แผนงานหลักสูตร (นานาชาติ, โครงการจัดต้ังคณะ)             -               -   

 5.9 แผนงานหลักสูตรปริญญาตรี (ภาคพเิศษ)             -               -   

 5.10 แผนงานหลักสูตรปริญญาโท (ภาคพเิศษ)             -               -   

 5.11 แผนงานรับสมคัรนักศึกษาใหม่             -               -   

 5.12 แผนงานงานฟาร์มเพือ่การเรียนรู้   1,576,100   1,576,100

 5.13 รายจ่ายงานหอพกั             -               -   

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

 5.15 แผนงานค่าใช้จ่ายขายสินค้า             -               -   

 5.16 แผนงานค่าใช้จ่ายเช่าอสังหาฯ             -               -   

 5.17 แผนงานค่าใช้จ่ายสมคัรพนักงาน             -               -   

 5.18 แผนงานค่าใช้จ่ายบัตรนักศึกษา             -               -   

 5.19 แผนงานค่าใช้จ่ายขึ้นทะเบียนบัณฑิต             -               -   

 รวมจา่ย 15,348,300    1,260,580     16,608,880    

 แผนงานงานวจิัยภายนอก (เบิกจ่ายตามระเบียบงานวจิัย) 912,000        912,000        

 หมวดรายการ

แบบฟอร์มแผนการใช้จา่ยงบประมาณเงินรายได ้ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564

จดัสรร
ไตรมาส ที ่1 ไตรมาส ที ่2 ไตรมาส ที ่3 ไตรมาส ที ่4

รับโอนภายหลงั รวม
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6. การแปลงแผนยุทธศาสตร์สู่แผนปฏิบัติราชการประจ าปี มทร.ล้านนา พิษณุโลก ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก มีกระบวนการแปลงแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2562 – 2566 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก (ฉบับทบทวน วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563) สู่แผนปฏิบัติราชการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยใช้แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy 
Map) ตามกระบวนการ Balanced Scorecard เป็นเครื่องมือ  

แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) คือ แผนภาพที่แสดงให้เห็นถึงยุทธศาสตร์ขององค์กรในรูปแบบความสัมพันธ์
เชิงเหตุและผล ในมุมมองด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ คุณภาพการให้บริการ ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ และการ
พัฒนาองค์กร อันจะน าไปสู่ผลลัพธ์หรือเป้าหมายที่ต้องการ เพ่ือให้ผู้บริหารและบุคลากรในองค์กรเข้าใจยุทธศาสตร์
ชัดเจนมากยิ่งขึ้น แผนที่ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ดังแสดงในหน้าถัดไป 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีการบูรณาการระหว่างศาสตร์ ภายใต้เทคโนโลยี นวัตกรรม และชุมชนเป็นฐาน เชื่อมโยงกับศาสตร์แห่งพระราชาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

เป้าหมาย 
บัณฑิตนักปฏิบัติที่มีการบูรณาการระหว่างศาสตร์ภายใต้นวัตกรรม เทคโนโลยี และชุมชนเป็นฐาน   

ค่าเป้าหมาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ร้อยละบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีการบูรณาการระหว่างศาสตร์ภายใต้นวัตกรรม เทคโนโลยี และชุมชน เป็นฐาน มีงานท าตรงสาขาวิชาชีพ และประกอบอาชีพอิสระ ร้อยละ 70 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ตัวชี้วัด มทร.ล้านนา 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ค่าเป้าหมายที่ 1, กลยุทธ์ที่ 1.2  ตัวชี้วัดที่ 3-7 

ผู้รับผิดชอบประเด็นยุทธศาสตร์ 
ผู้อ านวยการกองการศึกษา/รองคณบดี 3 คณะ 

กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนากระบวนการรับนักศึกษาเชิงรุก 

ที ่ ตัวช้ีวัด 
ความสอดคล้องกับ 

มทร.ล้านนา 
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย 
2564 

ผู้รับผิดชอบหลัก 

1 ร้อยละของจ านวนนักศึกษาใหม่ที่ช าระค่าลงทะเบียน ย.1/ก.1.1/kpi 1 ร้อยละ 75 งานวิชาการฯ 

 

 

 

 

 

กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาการเรียนการสอน โดยมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
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ที ่ ตัวช้ีวัด 
ความสอดคล้องกับ 

มทร.ล้านนา 
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย 
2564 

ผู้รับผิดชอบหลัก 

2 ร้อยละของหลักสูตรที่มีการบูรณาการ และ/หรือเป็นหลักสูตรใหม่  ย.1/ก.1.2/kpi 4 ร้อยละ 15 3 คณะ 

3 ร้อยละของหลักสูตรที่น านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาพัฒนาการเรียนการสอน ย.1/ก.1.2/kpi 

3,5-6 

ร้อยละ 85 3 คณะ 

4 ร้อยละของหลักสูตรที่มีการบูรณาการการเรียนการสอนกับงานวิจัย/ การบริการวิชาการ/ ศิลปวัฒนธรรม ย.1/ก.1.2/kpi4 ร้อยละ 85 3 คณะ 

กลยุทธ์ที่ 1.3 พัฒนาอาจารย์ให้สามารถจัดการเรียนรู้ที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ 

ที ่ ตัวช้ีวัด 
ความสอดคล้องกับ 

มทร.ล้านนา 
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย 
2564 

ผู้รับผิดชอบหลัก 

5 ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ และ/หรือน ามาประยุกต์ใช้ในรายวิชา ย.1/ก.1.3/kpi 8 ร้อยละ 85 3 คณะ 

กลยุทธ์ที่ 1.4 การพัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

ที ่ ตัวช้ีวัด 
ความสอดคล้องกับ 

มทร.ล้านนา 
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย 
2564 

ผู้รับผิดชอบหลัก 

6 ร้อยละของนักศึกษาที่มีคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ ย.1/ก.1.4/kpi 

12-14 

ร้อยละ 85 3 คณะ 
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รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1

 

แผ่นดนิ รายได้ ภายนอก/อ่ืนๆ รวม

1 พษิณุโลก-ผปย.งานฟาร์มปลาสวยงาม (อ.สุภภณ พลอยอิม่) 15,000.00     15,000.00     คณะวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการเกษตร

2 พษิณุโลก-ผปย.งานฟาร์มเล้ียงสัตวน์้ าเศรษฐกจิ (ผศ.จารว ีเลิกสายเพง็) 18,000.00     18,000.00     คณะวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการเกษตร

3 พษิณุโลก-ผปย.งานฟาร์มเพาะพนัธุ์สัตวน์้ า (อ.ประวติั ปรางสุรางค์) 13,500.00     13,500.00     คณะวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการเกษตร

4 พษิณุโลก-ผปย.งานฟาร์มปลานิลและปลาทับทิม (อ.ประวติั ปรางสุรางค์) 13,500.00     13,500.00     คณะวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการเกษตร

5 พษิณุโลก-ผปย.งานฟาร์มเล้ียงปลาเพือ่การเรียนการสอน (ดร.รุ่งระว ีทองดอนเอ) 13,500.00     13,500.00     คณะวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการเกษตร

6 พษิณุโลก-ผปย.งานฟาร์มไกไ่ข่โรงเรือนปิด(EVAP) (ดร.อษุณีย์ภรณ์ สร้อยเพช็ร์) 108,000.00   108,000.00   คณะวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการเกษตร

7 พษิณุโลก-ผปย.งานฟาร์มไกไ่ข่ปลอดภัยเพือ่การเรียนการสอนตามแนวทางปศุสัตวป์ลอดภัย (ผศ.ณิฐิมา เฉลิมแสน) 37,800.00     37,800.00     คณะวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการเกษตร

8 พษิณุโลก-ผปย.งานฟาร์มสุกร (ดร.อษัฎาวธุ สนั่นนาม) 1,300,000.00 1,300,000.00 คณะวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการเกษตร

9 พษิณุโลก-ผปย.งานฟาร์มโคนมเพือ่การเรียนการสอน งานวจิัย และการบริการวชิาการชุมชน (อ.จันทรา สโมสร) 33,660.00     33,660.00     คณะวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการเกษตร

10 พษิณุโลก-ผปย.งานฟาร์มการผลิตข้าวเพือ่สุขภาพ (ดร.วทิยา พรหมพฤกษ)์ 42,984.00     42,984.00     คณะวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการเกษตร

11 พษิณุโลก-ผปย.งานฟาร์มหลักสูตรเทคโนโลยีการอาหาร (ผศ.ดร.อรรณพ ทัศนอดุม) 39,465.00     39,465.00     คณะวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการเกษตร

12 พษิณุโลก-ผปย.งานฟาร์มพชืไร่ ข้าว ข้าวฟา่ง ข้าวโพด (อ.ณัฐชญา สายค าวงค์) 126,360.00   126,360.00   คณะวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการเกษตร

13 พษิณุโลก-ผปย.งานฟาร์มพชืในโรงเรือน (อ.สุรีย์รัตน์ บัวชื่น) 22,500.00     22,500.00     คณะวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการเกษตร

14 พษิณุโลก-ผปย.งานฟาร์มดินและปุย๋ (อ.สุรีย์รัตน์ บัวชื่น) -             -             คณะวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการเกษตร

งบประมาณ หน่วยงาน
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่
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แผ่นดนิ รายได้ ภายนอก/อ่ืนๆ รวม

15 พษิณุโลก-ผปย.งานฟาร์มพชืไร่ ออ้ย ข้าวอนิทรีย์ และอืน่ๆ (อ.พรวภิา สะนะวงศ์) 28,800.00     28,800.00     คณะวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการเกษตร

16 พษิณุโลก-ผปย.งานฟาร์มไกเ่นื้อปลอดภัย (อ.ณวรรณพร จิรารัตน์) 3,960.00       3,960.00       คณะวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการเกษตร

17 พษิณุโลก-ผปย.งานฟาร์มนกกระทาไข่ปลอดภัยเพือ่การเรียนการสอนตามแนวทางปศุสัตวป์ลอดภัย (อ.ณวรรณพร จิรารัตน์) 2,700.00       2,700.00       คณะวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการเกษตร

18 พษิณุโลก-ผปย.งานฟาร์มไกส่ามสาย (อ.ปิยะศักด์ิ คงวริิยะกลุ) ยกเลิก -             ยกเลิก -             ยกเลิก

19 พษิณุโลก-ผปย.งานฟาร์มพชืสวน (ผศ.ประเทือง สง่าจิตร) ยกเลิก -             ยกเลิก -             ยกเลิก

20 พษิณุโลก-ผปย.งานฟาร์มไมผ้ล (อ.วศิิษฎ์ พงศ์บุรพฒัน์) -             -             คณะวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการเกษตร

21 พษิณุโลก-ผปย.งานฟาร์มเห็ด (อ.สุจริตพรรณ บุญม)ี -             -             คณะวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการเกษตร

22 พษิณุโลก-ผปย.งบรายจ่ายอืน่ โครงการฝึกประสบการณ์วชิาชีพหรือสหกจิศึกษาทางบริหารธรุกจิ สาขาการจัดการธรุกจิ (ดร.ปวี

รัฐ ภักดีณรงค์)

23,390.00     23,390.00     คณะบริหารธรุกจิ

และศิลปศาสตร์

23 พษิณุโลก-ผปย.งบรายจ่ายอืน่ โครงการนิเทศนักศึกษาฝึกงาน สาขาภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสารสากล ประจ าภาคเรียนที ่2 ปี

การศึกษา 2563 (อ.ขวญักมล รักปรางค์)

4,500.00       4,500.00       คณะบริหารธรุกจิ

และศิลปศาสตร์

24 พษิณุโลก-ผปย.ค่าธรรมเนียมกจิกรรมนักศึกษา(1,500) โครงการการสอบทักษะด้านภาษาส าหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ประจ าปี

การศึกษา 2563 (Exit Exam) มทร.ล้านนา พษิณุโลก (อ.อุน่อารี ตลาดเงิน)

15,000.00     15,000.00     คณะบริหารธรุกจิ

และศิลปศาสตร์

25 พษิณุโลก-ผปย.งบรายจ่ายอืน่ โครงการพฒันาศักยภาพด้านภาษาสู่ระดับสากลส าหรับนักศึกษาและบุคลากร กจิกรรมย่อย : 

เตรียมความพร้อมเพือ่การสอบ TOEIC (อ.อุน่อารี ตลาดเงิน)

27,000.00     27,000.00     คณะบริหารธรุกจิ

และศิลปศาสตร์

26 พษิณุโลก-ผปย.งบรายจ่ายอืน่ โครงการพฒันาศักยภาพด้านภาษาสู่ระดับสากลส าหรับนักศึกษาและบุคลากร กจิกรรมย่อย : 

ภาษาและวฒันธรรมจีน (อ.อุน่อารี ตลาดเงิน)

5,000.00       5,000.00       คณะบริหารธรุกจิ

และศิลปศาสตร์

27 พษิณุโลก-ผปย.งบรายจ่ายอืน่ โครงการพฒันาศักยภาพด้านภาษาสู่ระดับสากลส าหรับนักศึกษาและบุคลากร กจิกรรมย่อย : 

ภาษาและวฒันธรรมจีน (อ.อุน่อารี ตลาดเงิน)

5,000.00       5,000.00       คณะบริหารธรุกจิ

และศิลปศาสตร์

งบประมาณ หน่วยงาน
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่
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แผ่นดนิ รายได้ ภายนอก/อ่ืนๆ รวม

28 พษิณุโลก-ผปย.โครงการสหกจิศึกษาและฝึกงานภายนอก สาขาวชิาสัตวศาสตร์ (ดร.อษัฎาวธุ สนั่นนาม) 50,050.00     50,050.00     คณะวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการเกษตร

29 พษิณุโลก-ผปย.โครงการนิเทศนักศึกษาฝึกงานหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ (อ.อมติตา คล้ายทอง) 17,875.00     17,875.00     คณะวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการเกษตร

30 พษิณุโลก-ผปย.โครงการสหกจิศึกษา สาขาพชืศาสตร์ (อ.สุรีย์รัตน์ บัวชื่น) 60,775.00     60,775.00     คณะวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการเกษตร

31 พษิณุโลก-ผปย.โครงการสหกจิศึกษาและฝึกงานภายนอก ระดับปริญญาตรี สาขาวชิาเคร่ืองจักรกลเกษตร ภาคการศึกษา 2/2563

 (อ.วรกฤช ดอนค าเพง็)

17,875.00     17,875.00     คณะวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการเกษตร

32 พษิณุโลก-ผปย.โครงการฝึกงานทางวชิาชีพสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (อ.จักรพนัธุ์ รอดทรัพย)์ 11,375.00     11,375.00     คณะวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการเกษตร

33 พษิณุโลก-ผปย.งบรายจ่ายอืน่ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างการเรียนรู้เกษตรยุคใหม ่Young Smart Farm พษิณุโลก 

(อ.ปัณณวชิ ค ารอด)

50,000.00     50,000.00     คณะวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการเกษตร

34 พษิณุโลก-ผปย.งบรายจ่ายอืน่ โครงการผลิตบัณฑิตพนัธุ์ใหมห่ลักสูตร (Non Degree) หลักสูตรประกาศนียบัตรเกษตร

อตุสาหกรรม (กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพนัธุ์ข้าวและข้าวคุณภาพสูง) รุ่น 2 (ดร.ยรรยง เฉลิมแสน)

245,880.00   245,880.00   คณะวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการเกษตร

35 พษิณุโลก-ผปย.โครงการฝึกงานภายนอกทางพชืศาสตร์ สาขาพชืศาสตร์ ระดับ วท.บ.เทียบโอนชั้นปีที ่3 และ 4 ภาคเรียนที ่

3/2563 (อ.สุรีย์รัตน์ บัวชื่น)

83,151.25     83,151.25     คณะวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการเกษตร

36 พษิณุโลก-ผปย.โครงการฝึกงานภายนอกทางพชืศาสตร์ สาขาพชืศาสตร์ ระดับ ปวส. ภาคเรียนที ่3/2563 (อ.สุรีย์รัตน์ บัวชื่น) 26,520.00     26,520.00     คณะวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการเกษตร

37 พษิณุโลก-ผปย.โครงการสหกจิศึกษาและฝึกงานภายนอก ระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี สาขาวชิา

เคร่ืองจักรกลเกษตร ภาคการศึกษาที ่3/2563 (อ.วรกฤช ดอนค าเพง็)

35,077.00     35,077.00     คณะวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการเกษตร

38 พษิณุโลก-ผปย.งบรายจ่ายอืน่  โครงการฝึกงาน วท.บ.ประมง ภาคเรียนที ่3/2563 (อ.ประวติั ปรางสุรางค์) 19,337.00     19,337.00     คณะวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการเกษตร

39 พษิณุโลก-ผปย.รายจ่ายอืน่ โครงการฝึกงาน ปวส.ประมง ภาคเรียนที ่3/2563 (อ.ประวติั ปรางสุรางค์) 4,972.00       4,972.00       คณะวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการเกษตร

งบประมาณ หน่วยงาน
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่
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40 พษิณุโลก-ผปย.เงินรับฝาก โครงการ Michelin Talent Academy นิคมอตุสาหกรรมเหมราช อ.บ้านค่าย จ.ระยอง ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 เทอม 2/63 (อ.ศักด์ิสิทธิ์ ชื่นชมนาคจาด)

93,925.00     93,925.00     คณะ

วศิวกรรมศาสตร์

41 พษิณุโลก-ผปย.งบรายจ่ายอืน่ โครงการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู ภาคการเรียนที ่2/2563 (อ.นิติกร หลีชัย) 175,052.00   175,052.00   คณะ

วศิวกรรมศาสตร์

42 พษิณุโลก-ผปย.งบรายจ่ายอืน่ โครงการสัมนาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 2/2563 (อ.นิติกร หลีชัย) 38,159.00     38,159.00     คณะ

วศิวกรรมศาสตร์

43 พษิณุโลก-ผปย.งบรายจ่ายอืน่ โครงการปฐมนิเทศนักศึกษากอ่นออกฝึกประสบการณ์วชิาชีพในสถานประกอบการ 3/2563 (อ.

ปรีดา เสมา)

12,137.00     12,137.00     คณะ

วศิวกรรมศาสตร์

44 พษิณุโลก-ผปย.รายจ่ายอืน่ การจัดการเรียนการสอนปรับพืน้ฐาน ประจ าปีการศึกษา 2564 นักศึกษาโครงการโรงเรียนในโรงงาน

สยามมชิลิน สาขาวชิาเทคนิคอตุสาหกรรม (อ.ศักด์ิสิทธิ์ ชื่นชมนาคจาด)

130,000.00   130,000.00   คณะ

วศิวกรรมศาสตร์

45 พษิณุโลก-ผปย.งบรายจ่ายอืน่ โครงการประชาสัมพนัธห์ลักสูตร มทร.ล้านนาพษิณุโลก สัญจร ประจ าปีการศึกษา 2564 (สมชนก) 100,000.00   100,000.00   กองการศึกษา

46 พษิณุโลก-ผปย.ทุนสนับสนุนการศึกษาฯ ทุนการศึกษาทุนเรียนดี ประจ าภาคเรียนที ่1/2563 (จ านวน 15 ราย) 105,000.00   105,000.00   กองการศึกษา

47 พษิณุโลก-ผปย.งบรายจ่ายอืน่ โครงการรณรงค์การบริจาคโลหิต (พริานันท์ นามมลุตรี) 2,000.00       2,000.00       กองการศึกษา

48 พษิณุโลก-ผปย.งบรายจ่ายอืน่ โครงการธรรมรักษก์บัหัวใจสีขาว (พริานันท์ นามมลุตรี) 30,000.00     30,000.00     กองการศึกษา

49 พษิณุโลก-ผปย.งบรายจ่ายอืน่ โครงการเทิดพระเกยีรติ สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกมุารี ประจ าปี 2564 (ศรัญญา งามกระบวน)

10,120.00     10,120.00     กองการศึกษา

50 พษิณุโลก-ผปย.งบรายจ่ายอืน่ โครงการเตรียมความพร้อมเพือ่การศึกษาต่อ การท างานและปัจฉิมออนไลน์ (ศรัญญา งามกระบวน) 5,000.00       5,000.00       กองการศึกษา

งบประมาณ หน่วยงาน
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่
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51 พษิณุโลก-ผปย.งบรายจ่ายอืน่ โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา และพธิมีอบประกาศนียบัตรวชิาชีพชั้นสูง ทีค่าดวา่จะส าเร็จ

การศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 (อ านาจ ชื่นแสงมอญ)

29,850.00     29,850.00     กองการศึกษา

52 พษิณุโลก-ผปย.งบรายจ่ายอืน่ โครงการจัดท าป้ายประชาสัมพนัธ ์: พธิพีระราชทานปริญญาบัตร มทร.ล้านนา คร้ังที ่1 ปี

การศึกษา 2562 (ปภาดา พลอยอิม่)

4,800.00       4,800.00       กองบริหาร

ทรัพยากร

53 ผปย.พษิณุโลก-เงินรายได้นอก รวมทุนการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 265,000.00   265,000.00   กองการศึกษา

54 พษิณุโลก-งปม.เงินอดุหนุน โครงการจัดการเรียนการสอนสาขาวชิาคอมพวิเตอร์ธรุกจิ สาขาบริหารธรุกจิ คณะบริหารธรุกจิและ

ศิลปศาสตร์ ประจ าภาคเรียน 2/2563

5,000.00       5,000.00       คณะบริหารธรุกจิ

และศิลปศาสตร์

55 พษิณุโลก-งปม.เงินอดุหนุน โครงการจัดการเรียนการสอนสาขาบริหารธรุกจิ คณะบริหารธรุกจิและศิลปศาสตร์ ประจ าภาคเรียน 

2/2563

5,500.00       5,500.00       คณะบริหารธรุกจิ

และศิลปศาสตร์

56 พษิณุโลก-งปม.เงินอดุหนุน โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรการจัดการธรุกจิ สาขาบริหารธรุกจิ คณะบริหารธรุกจิและ

ศิลปศาสตร์ ประจ าภาคเรียน  2/2563

53,400.00     53,400.00     คณะบริหารธรุกจิ

และศิลปศาสตร์

57 พษิณุโลก-งปม.เงินอดุหนุน โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสารสากล สาขาศิลปศาสตร์ คณะ

บริหารธรุกจิและศิลปศาสตร์ ประจ าภาคเรียน 2/2563

11,000.00     11,000.00     คณะบริหารธรุกจิ

และศิลปศาสตร์

58 พษิณุโลก-งปม.เงินอดุหนุน โครงการจัดการเรียนการสอนสาขาศิลปศาสตร์ ส าหรับนักศึกษาคณะบริหารธรุกจิและศิลปศาสตร์ 

ประจ าภาคเรียน 2/2563

4,000.00       4,000.00       คณะบริหารธรุกจิ

และศิลปศาสตร์

59 พษิณุโลก-งปม.เงินอดุหนุน โครงการจัดการเรียนการสอนรายวชิาสหกจิศึกษาและการฝึกงานของนักศึกษาหลักสูตรการจัดการ

ธรุกจิ สาขาบริหารธรุกจิ คณะบริหารธรุกจิและศิลปศาสตร์ประจ าภาคเรียนที ่2/2563

3,600.00       3,600.00       คณะบริหารธรุกจิ

และศิลปศาสตร์

60 พษิณุโลก-งปม.เงินอดุหนุน โครงการจัดการเรียนการสอนรายวชิาสหกจิศึกษาและการฝึกงานของนักศึกษา หลักสูตรภาษาองักฤษ

เพือ่การส่ือสารสากล สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธรุกจิและศิลปศาสตร์ ประจ าภาคเรียนที ่ 2/2563

1,500.00       1,500.00       คณะบริหารธรุกจิ

และศิลปศาสตร์

งบประมาณ หน่วยงาน
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่
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61 พษิณุโลก-งปม.เงินอดุหนุน โครงการจัดการเรียนการสอนคณะบริหารธรุกจิและศิลปศาสตร์ ส าหรับนักศึกษาคณะวศิวกรรมศาสตร์

 ประจ าภาคเรียนที ่2/2563 (อ.อุน่อารี ตลาดเงิน)

8,500.00       8,500.00       คณะบริหารธรุกจิ

และศิลปศาสตร์

62 พษิณุโลก-งปม.งบลงทุน ครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการระบบไฮโดรลิกส์ในอตุสาหกรรม 4.0 995,000.00   995,000.00   คณะวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการเกษตร

63 พษิณุโลก-งปม.งบลงทุน ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพืน้ฐานจุลชีววทิยาและเทคโนโลยีชีวภาพ 972,000.00   972,000.00   คณะวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการเกษตร

64 พษิณุโลก-งปม.เงินอดุหนุน โครงการจัดการเรียนการสอนสาขาวทิยาศาสตร์พืน้ฐาน (ปวส.) 4,700.00       4,700.00       คณะวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการเกษตร

65 พษิณุโลก-งปม.เงินอดุหนุน โครงการจัดการเรียนการสอนสาขาวทิยาศาสตร์พืน้ฐาน (ป.ตรี) 30,121.00     30,121.00     คณะวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการเกษตร

66 พษิณุโลก-งปม.เงินอดุหนุน โครงการการเรียนการสอน ระดับ ปวส. สาขาวชิาสัตวศาสตร์ 25,734.00     25,734.00     คณะวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการเกษตร

67 พษิณุโลก-งปม.เงินอดุหนุน โครงการเรียนการสอนสาขาวชิาสัตวศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที ่2/2563 68,624.00     68,624.00     คณะวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการเกษตร

68 พษิณุโลก-งปม.เงินอดุหนุน โครงการจัดการเรียนการสอนสาขาวชิาประมง ระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพชั้นสูง 9,292.00       9,292.00       คณะวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการเกษตร

69 พษิณุโลก-งปม.เงินอดุหนุน โครงการจัดการเรียนการสอนสาขาวชิาประมง ระดับปริญญาตรี 15,726.00     15,726.00     คณะวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการเกษตร

70 พษิณุโลก-งปม.เงินอดุหนุน โครงการจัดการเรียนการสอนสาขาวชิาเคร่ืองจักรกลเกษตร ระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพชั้นสูง ภาค

การศึกษาที ่2/2563

19,976.00     19,976.00     คณะวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการเกษตร

งบประมาณ หน่วยงาน
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่
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71 พษิณุโลก-งปม.เงินอดุหนุน โครงการจัดการเรียนการสอนสาขาวชิาเคร่ืองจักรกลเกษตร ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที ่

2/2563

35,413.00     35,413.00     คณะวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการเกษตร

72 พษิณุโลก-งปม.เงินอดุหนุน โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร วท.บ.สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 42,677.00     42,677.00     คณะวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการเกษตร

73 พษิณุโลก-งปม.เงินอดุหนุน โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ 25,425.00     25,425.00     คณะวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการเกษตร

74 พษิณุโลก-งปม.เงินอดุหนุน โครงการจัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพชั้นสูง สาขาพชืศาสตร์ 24,517.00     24,517.00     คณะวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการเกษตร

75 พษิณุโลก-งปม.เงินอดุหนุน โครงการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี (วท.บ.) สาขาพชืศาสตร์ 100,792.00   100,792.00   คณะวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการเกษตร

76 พษิณุโลก-งปม.เงินอดุหนุน โครงการจัดการเรียนการสอนของคณะบริหารธรุกจิและศิลปศาสตร์ ส าหรับนักศึกษาคณะ

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ประจ าภาคเรียนที ่2/2563

13,893.00     13,893.00     คณะวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการเกษตร

77 พษิณุโลก-งปม.เงินอดุหนุน โครงการจัดการเรียนการสอนของคณะบริหารธรุกจิและศิลปศาสตร์ ส าหรับนักศึกษาคณะ

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ประจ าภาคเรียนที ่1/2564

13,890.00     13,890.00     คณะวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการเกษตร

78 พษิณุโลก-งปม.เงินอดุหนุน โครงการจัดการเรียนการสอนสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (นักศึกษาคณะวศิวกรรมศาสตร์ 

ปวส.) อ.สุกญัญา ทับทิม

7,615.00       7,615.00       คณะวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการเกษตร

79 พษิณุโลก-งปม.เงินอดุหนุน โครงการจัดการเรียนการสอนสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (นักศึกษาคณะวศิวกรรมศาสตร์ 

ปริญญาตรี) อ.สุกญัญา ทับทิม

44,660.00     44,660.00     คณะวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการเกษตร

80 พษิณุโลก-งปม.เงินอดุหนุน โครงการผลิตบัณฑิตพนัธุ์ใหมห่ลักสูตร (Non Degree) หลักสูตรประกาศนียบัตรเกษตรอตุสาหกรรม 

(กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพนัธุ์ข้าวและข้าวคุณภาพสูง) รุ่น 2 (ดร.ยรรยง เฉลิมแสน)

304,120.00   304,120.00   คณะวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการเกษตร

งบประมาณ หน่วยงาน
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่
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แผ่นดนิ รายได้ ภายนอก/อ่ืนๆ รวม

81 พษิณุโลก-งปม.งบลงทุน ครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการขับเคล่ือนเคร่ืองจักรกลไฟฟา้ส าหรับงานเกษตรสมาร์ทฟาร์ม 4.0 1,950,000.00 1,950,000.00 คณะ

วศิวกรรมศาสตร์

82 พษิณุโลก-งปม.งบลงทุน ครุภัณฑ์ชุดสาธติทดลองพืน้ฐานระบบควบคุมรถยนต์ไฟฟา้ 960,000.00   960,000.00   คณะ

วศิวกรรมศาสตร์

83 พษิณุโลก-งปม.เงินอดุหนุน โครงการจัดการเรียนการสอน หลักสูตร ค.อ.บ.วศิวกรรมไฟฟา้ ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2563 (ดร.

เอกรัฐ)

81,500.00     81,500.00     คณะ

วศิวกรรมศาสตร์

84 พษิณุโลก-งปม.เงินอดุหนุน โครงการจัดการเรียนการสอน หลักสูตร ค.อ.บ.วศิวกรรมอตุสาหการ ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2563

 (อ.นิติกร)

51,750.00     51,750.00     คณะ

วศิวกรรมศาสตร์

85 พษิณุโลก-งปม.เงินอดุหนุน โครงการจัดการเรียนการสอน หลักสูตร ปวส.เทคนิคอตุสาหกรรม ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2563 

(อ.ศักด์ิสิทธิ)์

10,720.00     10,720.00     คณะ

วศิวกรรมศาสตร์

86 พษิณุโลก-งปม.เงินอดุหนุน โครงการจัดการเรียนการสอน หลักสูตร ค.อ.บ.วศิวกรรมเคร่ืองกล ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2563 

(ดร.ประเทียบ)

73,484.39     73,484.39     คณะ

วศิวกรรมศาสตร์

87 พษิณุโลก-งปม.เงินอดุหนุน โครงการจัดการเรียนการสอน หลักสูตร ปวส.ช่างยนต์ ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2563 (วา่ที ่รต.

ปรีดา)

21,480.25     21,480.25     คณะ

วศิวกรรมศาสตร์

88 พษิณุโลก-งปม.งบประมาณเบิกแทนกนั เงินทุนการศึกษาเฉลิมราชกุุมารี ประจ าปีการศึกษา 2/2563 (พรียา สอนอน้) 27,500.00     27,500.00     กองการศึกษา

89 พษิณุโลก-ผปย.ค่าบ ารุงกฬีา ภาคเรียนที ่1/2563 (ส่วนค้างจ่าย) และ ภาคเรียนที ่2/2563  (อ านาจ ชื่นแสงมอญ) 117,900.00   117,900.00   กองการศึกษา

90 พษิณุโลก-ผปย.ค่ากจิกรรมนักศึกษา ภาคเรียนที ่1/2563 (ส่วนค้างจ่าย) และ ภาคเรียนที ่2/2563  (อ านาจ ชื่นแสงมอญ) 117,900.00   117,900.00   กองการศึกษา

งบประมาณ หน่วยงาน
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่
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แผ่นดนิ รายได้ ภายนอก/อ่ืนๆ รวม

91 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมความมนี้ าใจเป็นนักกฬีา (ร่วมการแข่งขันกฬีา มทร.ล้านนา) 54,000.00     54,000.00     กองการศึกษา

92 โครงการพฒันาความรู้กา้วสู่ความเป็นผู้น านักศึกษาและจัดเตรียมความพร้อมกจิกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ 20,000.00     20,000.00     กองการศึกษา

93 โครงการบวงสรวงพระพรุิณ และพธิไีหวค้รู 50,600.00     50,600.00     กองการศึกษา

94 โครงการราชมงคลบ้านกร่างร่วมใจ น้อมสักการะส่ิงศักด์ิสิทธิ์เมอืงพษิณุโลก และพธิกีร่างมอบรุ่น 58 54,000.00     54,000.00     กองการศึกษา

95 โครงการถ่ายทอดความรู้และสืบสานวถิีการท านาข้าว 10,000.00     10,000.00     กองการศึกษา

96 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและพฒันาความรู้ภาษาองักฤษแกศิ่ษย์เกา่ในการท างานฯ 50,000.00     50,000.00     กองการศึกษา

97 โครงการเตรียมความพร้อมทางการเงินผ่านการเรียน e-Learning -             -             กองการศึกษา

98 โครงการเทิดพระเกยีรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พชัรสุธาพมิลลักษณ พระบรมราชินี 3,000.00       3,000.00       กองการศึกษา

99 โครงการเทิดพระเกยีรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกต์ิิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง -             -             กองการศึกษา

100 โครงการเทิดพระเกยีรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที ่10 3,000.00       3,000.00       กองการศึกษา

101 โครงการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม ่ปีการศึกษา 2564 41,800.00     41,800.00     กองการศึกษา

102 โครงการจัดซ้ือยาเวชภัณฑ์ 34,200.00     34,200.00     กองการศึกษา

103 โครงการจัดท าคู่มอืนักศึกษาใหม ่ปีการศึกษา 2564 38,000.00     38,000.00     กองการศึกษา

104 โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกฬีา มทร.ล้านนา 88,000.00     88,000.00     กองการศึกษา

105 โครงการรณรงค์บริจาคโลหิต 2,000.00       2,000.00       กองการศึกษา

106 โครงการอบรมให้ความรู้ปฐมพยาบาลเบือ้งต้น 10,000.00     10,000.00     กองการศึกษา

107 โครงการจัดท าเส้ือกจิกรรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 150,000.00   150,000.00   กองการศึกษา

งบประมาณ หน่วยงาน
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
พัฒนางานวิจัยเชิงเทคโนโลยีที่มีการบูรณาการระหว่างศาสตร์ สามารถน าไปใช้ประโยชน์ระดับชาติและนานาชาติ 

เป้าหมาย 
ผลงานวิจัยเชิงเทคโนโลยีและสิทธิบัตร น าไปใช้ประโยชน์ ตีพิมพ์ระดับชาติและนานาชาติ     

ค่าเป้าหมาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
จ านวนผลงานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ์ หรือสิทธิบัตร หรือลิขสิทธิ์ หรือน าไปใช้ประโยชน์ หรือตีพิมพ์ระดับชาติ /หรือ นานาชาติต่ออาจารย์ประจ า 35 ผลงาน 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ตัวชี้วัด มทร.ล้านนา 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 2.1 ตัวชี้วัดที่ 15-16 

ผู้รับผิดชอบประเด็นยุทธศาสตร์ 
ผู้อ านวยการกองการศึกษา/หัวหน้างานวิจัยและบริการวิชาการ/รองคณบดี 3 คณะ 

กลยุทธ์ที่ 2.1 ส่งเสริมศักยภาพนักวิจัย การน างานวิจัยไปใช้ประโยชน์/พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

ที ่ ตัวช้ีวัด 
ความสอดคล้องกับ 

มทร.ล้านนา 
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย 
2564 

ผู้รับผิดชอบหลัก 

7 จ านวนผลงานวิจัยและ/หรือ นวัตกรรมที่นักศึกษามีส่วนร่วม หรือสามารถน าไปใช้ประโยชน์ ย.2/ก.2.1/kpi 15 ผลงาน 25 งานวิจัยฯ 

8 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านงานวิจัย ย.2/ก.2.1/kpi 18 ร้อยละ 75 งานวิจัยฯ 
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กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนาระบบบริหารงานวิจัย สร้างเครือข่ายการวิจัย และแหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัย 

ที ่ ตัวช้ีวัด 
ความสอดคล้องกับ 

มทร.ล้านนา 
หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย 
2564 

ผู้รับผิดชอบ
หลัก 

9 จ านวนเครือข่ายแหล่งทุนที่สนับสนุนท างานวิจัยร่วมกัน   เครือข่าย 1 งานวิจัยฯ 

10 งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร หรือสนับสนุนในการบริหารงานวิจัย ย.2/kpi 

เป้าประสงค์ 

ล้านบาท 1.2 งานวิจัยฯ 

กลยุทธ์ที่ 2.3 ส่งเสริมการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัย 

ที ่ ตัวช้ีวัด 
ความสอดคล้องกับ 

มทร.ล้านนา 
หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย 
2564 

ผู้รับผิดชอบ
หลัก 

11 จ านวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ ย.2/ก.2.3/KPI 21 ผลงาน 35 งานวิจัยฯ 

12 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ งานสร้างสรรค์ 

นวัตกรรม ในระดับชาติและนานาชาติ 

ย.2/ก.2.3/KPI 22 ร้อยละ 75 งานวิจัยฯ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน และสังคม 

เป้าหมาย 
ชุมชนเข้มแข็งจากการให้บริการทางวิชาการที่มีการบูรณาการระหว่างศาสตร์ของสถานศึกษา  

ค่าเป้าหมาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
จ านวนชุมชนที่เข้มแข็งจากการให้บริการทางวิชาการที่มีการบูรณาการระหว่างศาสตร์ของสถานศึกษา 1 ชุมชน 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ตัวชี้วัด มทร.ล้านนา 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 3.3 ตัวชี้วัดที่ 27-28 

ผู้รับผิดชอบประเด็นยุทธศาสตร์ 
ผู้อ านวยการกองการศึกษา/หัวหน้างานวิจัยและบริการวิชาการ/รองคณบดี 3 คณะ 

กลยุทธ์ที่ 3.1 กระบวนการในการคัดเลือกชุมชนที่มีความพร้อมในการพัฒนาตนเอง 

ที ่ ตัวช้ีวัด 
ความสอดคล้องกับ มทร.

ล้านนา 
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย 
2564 

ผู้รับผิดชอบหลัก 

13 ชุมชนที่เข้าไปวิเคราะห์ความต้องการและคัดเลือกเป็นชุมชนพัฒนา   ชุมชน 2 งานวิจัยฯ 

กลยุทธ์ที่ 3.2 ระบบและกลไกในการบริหารชุมชนจนเกิดความเข้มแข็งในชุมชนนั้น 

ที ่ ตัวช้ีวัด 
ความสอดคล้องกับ มทร.

ล้านนา 
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย 
2564 

ผู้รับผิดชอบหลัก 

14 จ านวนชุมชนที่เข้มแข็งจากการด าเนินการของสถานศึกษา ย.3/ก.3.3/kpi 27-28 ชุมชน 1 งานวิจัยฯ 
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กลยุทธ์ที่ 3.3 มีหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการบริการวิชาการที่สร้างรายได้ และจัดหาแหล่งทุนให้กับ มทร.ล้านนา พิษณุโลก 

ที ่ ตัวช้ีวัด 
ความสอดคล้องกับ มทร.

ล้านนา 
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย 
2564 

ผู้รับผิดชอบหลัก 

15 มูลค่า/รายได้ที่เกิดจากการบริการวิชาการแก่หน่วยงานภายนอก ย.2/ก2.2/KPI 20 ล้าน

บาท 

1.2 งานวิจัยฯ 

 

รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 

 
 

 

 

แผ่นดนิ รายได้ ภายนอก/อ่ืนๆ รวม

1 ผปย.พษิณุโลก-เงินรับฝาก โครงการให้ค าปรึกษาและบริการข้อมลูเทคโนโลยี ประจ าปี 2564 242,500.00 242,500.00   กองการศึกษา

2 พษิณุโลก-ผปย.รายได้บริการสังคม V-NET ประจ าปีการศึกษา 2563 479,249.10 479,249.10   กองการศึกษา

3 พษิณุโลก-ผปย.เงินรายได้นอก โครงการการขับเคล่ือนงานบริการวชิาการ ของโครงการจ้างงานประชาชนทีไ่ด้รับผลกระทบจาก

สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) (รัชนีกร แรงขิง)

5,000.00    5,000.00       กองการศึกษา

4 พษิณุโลก-งปม.เงินรายได้นอก งบประมาณเบิกแทนกนั โครงการส่งเสริมสร้างอาชีพชุมชนเพือ่การสร้างรายได้และเสริมสร้างความ

เข้มแข็งด้านการเกษตรของชุมชนสู่การพฒันาอย่างยัง่ยืน อ.พรหมพริาม ต.ท่าช้าง จ.พษิณุโลก (ดร.โสภณา ส าราญ)

3,220,000.00 3,220,000.00 คณะวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการเกษตร

5 พษิณุโลก-งปม.เงินรายได้นอก งบประมาณเบิกแทนกนั โครงการยกระดับเศรษฐกจิและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ ต.บ้านกร่าง อ.

เมอืง จ.พษิณุโลก (ดร.ยรรยง เฉลิมแสน)

3,220,000.00 3,220,000.00 คณะวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการเกษตร

6 พษิณุโลก-งปม.เงินรายได้นอก งบประมาณเบิกแทนกนั โครงการบริหารจัดการโครงการยกระดับเศรษฐกจิและสังคมรายต าบลแบบ

บูรณาการ มหาวทิยาลัยสู่ต าบล สร้างรากแกว้ให้ประเทศ (ผศ.นพดล ตรีรัตน์)

17,200.00     17,200.00     กองการศึกษา

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

หน่วยงาน
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 

ท านุบ ารุง สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เป้าหมาย 

นักศึกษาและบุคลากรมีความเข้าใจในการท านุบ ารุง สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ค่าเป้าหมาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

นักศึกษาและบุคลากรของ มทร.ล้านนา พิษณุโลก มีความเข้าใจในการท านุบ ารุง สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 85 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ตัวชี้วัด มทร.ล้านนา 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 3.1 ตัวชี้วัดที่ 23 

ผู้รับผิดชอบประเด็นยุทธศาสตร์ 

ผู้อ านวยการกองการศึกษา, หัวหน้าศูนย์วัฒนธรรม 

กลยุทธ์ที่ 4.1 เผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ให้กับบุคลากร นักศึกษา ภายในมหาวิทยาลัยฯ 

ที ่ ตัวช้ีวัด 
ความสอดคล้องกับ มทร.

ล้านนา 
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย 
2564 

ผู้รับผิดชอบหลัก 

16 จ านวนกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมไทยภูมิปัญญาท้องถิ่น หรืออนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีมีการประเมินความส าเร็จของกิจกรรมที่เป็นรูปธรรม  

  จ านวน 4 หัวหน้าศูนย์

วัฒนธรรม 

17 จ านวนองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมไทย/ท้องถิ่นที่ได้รับการเผยแพร่และสร้างประโยชน์

ให้กับชุมชน สังคม  

ย.3/ก.3.2/kpi25 องค์

ความรู้ 

1 หัวหน้าศูนย์

วัฒนธรรม 
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รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผ่นดนิ รายได้ ภายนอก/อ่ืนๆ รวม

1 โครงการถ้ายทอดองค์ความรู้ภูมปิัญญาไทยการท าผ้ามดัยอม 8,200.00   1,800.00 10,000.00 ศูนย์วฒันธรรม

2 โครงการสืบสานพชืสมนุไพรพืน้บ้าน เพือ่การเรียนรู้สู่การดูแลสุขภาวะตามวถิีเศรษฐกจิพอเพยีง 14,700.00 5,300.00 20,000.00 คณะวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการเกษตร

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

หน่วยงาน
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 

พัฒนาคุณภาพด้านบริหารจัดการให้สร้างประโยชน์กับสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

เป้าหมาย 

ผลการประเมินการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ที่น าสู่แผนปฏิบัติการประจ าปี 

ค่าเป้าหมาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ร้อยละของผลการประเมินการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ที่น าไปสู่แผนการปฏิบัติราชการประจ าปี ร้อยละ 85 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ตัวชี้วัด มทร.ล้านนา 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 กลยุทธ์ที่ 4.2 ตัวชี้วัดที่ 32 

ผู้รับผิดชอบประเด็นยุทธศาสตร์ 

ผู้อ านวยการกองบริหารทรัพยากร, หัวหน้างานยุทธศาสตร์และบุคลากร 

กลยุทธ์ที่ 5.1 มหาวิทยาลัยฯมีการบริหารงานที่สอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล 

ที ่ ตัวช้ีวัด 
ความสอดคล้องกับ มทร.

ล้านนา 
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย 
2564 

ผู้รับผิดชอบหลัก 

18 ร้อยละผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มีต่อการ

บริหารจัดการ  

kpi เป้าประสงค์ ย.4 ร้อยละ 85 ส านักงาน

บริหารฯ 
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กลยุทธ์ที่ 5.2 บริหารจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ที ่ ตัวช้ีวัด 
ความสอดคล้องกับ มทร.

ล้านนา 
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย 
2564 

ผู้รับผิดชอบหลัก 

19 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทักษะ และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในหน้าที่ที่

รับผิดชอบ 

ย.1/ก.1.3/kpi8, 

ย.2/ก.2.1/kpi18 

ร้อยละ 85 หัวหน้างาน

ยุทธศาสตร์

และบุคลากร 

20 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้งาน (ผู้บริหาร,บุคลากร,นักศึกษา) ระบบสารสนเทศของ

มหาวิทยาลัยฯ 

ย.4/ก.4.2/kpi33 ร้อยละ 85 หัวหน้างาน

วิทยบริการฯ 

21 ร้อยละความส าเร็จของการบริหารงบประมาณ/โครงการ/กิจกรรม ให้บรรลุตามเป้าหมาย

(OKR)/นโยบายของมหาวิทยาลัยฯ (มทร.ล้านนา) 

  ร้อยละ 85 หัวหน้างาน

ยุทธศาสตร์

และบุคลากร 
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รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผ่นดนิ รายได้ ภายนอก/อ่ืนๆ รวม

1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวเิคราะห์ค่างาน และการเขียนคู่มอืปฏิบัติงานหลัก เพือ่การพฒันาศักยภาพของ

พนักงานในสถาบันอดุมศึกษา ต าแหน่งประเภททัว่ไปวชิาชีพเฉพาะ เชีย่วชาญเฉพาะ (นางสุทินา พึง่ทอง)

กองการศึกษา

2 โครงการจัดการองค์ความรู้ ด้านการเรียนการสอน  มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พษิณุโลก เร่ือง แนว

ทางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ทีส่่งผลให้เกดิประสิทธภิาพสูงสุดส าหรับการสร้างบัณฑิต

3 คณะ

3 โครงการการจัดการความรู้ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พษิณุโลก เร่ือง แนวทางการปฏิบัติการเบิก – 

จ่าย เงินของงานคลังและพสัดุ  มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พษิณุโลก

กองบริหาร

ทรัพยากร

4 โครงการจัดการความรู้ด้านงานวจิัย “เทคนิคการเขียนแผนงานวจิัย” กองการศึกษา

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

หน่วยงาน

ไมใ่ช้งบประมาณ

ไมใ่ช้งบประมาณ

ไมใ่ช้งบประมาณ

ไมใ่ช้งบประมาณ



 

 
 

ภาคผนวก 
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\l ~'\.J~'U'\.J ~\l bbe.J'U CJYl51'il16'1 1111 bb~'U'\.J ;hj'~~1't!m~'\.J~~"il1t1 bb~~bL~'U n~CJYl6Yl1\l m~b~'U '\.J~~"il1t1\l'U'\.J~~~1 ru ~.I'il..." ~ .. 

2564 bbvl\9l1CJ"lIru~-d'BCJ"l'U6'lm'Un1~run1~bb~~~~'U1Vl"llB\l11~6'l1f1h1.l1-20 19 ([f11Vl-19) ~\lv111'VI1&J6'I1~l'Hl~Vl 
~ 

'\.J~~'t!~f1 ru~ n1~~ n1~Yl'UYll'U bb~~~VlVl1 bb~'U CJYl51'il16'1 IIlf bb~'U'\.J D'U~~l"l1m~'\.J~~"il1t1 bb~ ~ bb~'Un~CJYl6Yl1 \l m ~ b~'U 
't III d.J .. 

'\.J~~"il1t1\l'U'\.J~~~lru ~ . I'il . 2564 (fhi\l~ 2812564) '\.J~~nB'Un'UYl1\l ~Yl~.~1'U'U1 cJ\l1&J1\9l~Vl?i\lbb~'U'\.Jll\T~ 

~l"l1n1~'\.J~~"il1t1\l'U'\.J~~mru ~.I'il . 2564 u\T'U6'I~'U~ru ~lcJ\l~'U~ b~B\l\llnB~1'U~~'VI11\l~B~~\lln6'lJl1 
~ ~ 

~'VI11YlCJ1~CJi 

1'U n1 ~-d' \l1'U CJYl 51'il 16'1 (;11 bb~ ~ bb~'U "lI Bfll1~ B'U bm1~ ~f1 ru~ m~~ n1~'U~'VI1 ~ (CEO) ~ \l f111~ b~'U, , 

(b~'U"lIB'U 'VI~B1&Jb~'U"lIB'U) 11~:::b~BYl\l1~ru1 b~eH ·lmli.vmJ,ln1":i~hfl":i1~~6ffl1'Wn1":irueJ.:Irlm (SWOT) "lJeJ.:I 
'II 

~ 'VI11'VWl61fH'VIfll 'U161 ~ , b~eJfI ~11'\.J"a~"lJ~Yl'UYl1'U bb61~~Vl 'Vh bbe.J'U"1"a 1 "lJ~.:IfI61"1'U'U1 -w~ru161 n , '\.J "a~~1U 

.:I\J'\.J~~~1ru 'W.fI. 2563 1'U~ 19 m.JJl1oW'U5 2563 ((;11~bBn6'l1~bb'U'U) b~mtJ'UB\lA'\.J~~nB'U1'Um~~Vlvl1bb~'Ui, 

v1B1'\.J 

~\lb~CJ'Umb~B1'\.J~VlYl\l1~ru1 

~ . ~')('U1\l6'l116'l~~~ru f1\lm\9l) ('U1\lI'ilJlfl~1, l'il~l'lmm~~~ru, 

,rnlbfl~l~~'U1CJ'U1 mb~ ~bb~'U ~nYl.errl1'U1CJn1~nB\l'U~'VI1~Yl~~CJ1n~ 
~ 

c~~-OWI~ ~~Jj,.L~ C l==!el lk:U t'2v 
} r \ qW ........,.}J p1:l ~ \ ~o lJoJFlC;<t'~ (Y\I'~ I6\..l)) L{'" 

('U1\lI'ilJl~lmru\l"j' -UBCJfI\l) 5 J-16\ a::;f'£\of ~ L(D~ ~ \~ ~ l,f, " 
~ u < 
'VIl'VI'U1\l1'UCJYl51'il16'1~~bb(l~'UfI(lln~, , ~~ 

l ~v~~~;~;1 ) 
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I 

"'" tf tf tf1. 	n1';j'Jbfl';j1~'Vi(;lJl1'Wn1'HUel.:lfln';j ( SWOT Analysis) 

(n1'jth:::"1llJ'Vl'U'VI1'ULL(;1:::~(1l'vllbb~'Ui l'U~ 19 nlJm~'Ul5 2563). 	 , 

1.1 	\J~\lfJ.n1fJ1 'U 

.d 	 ..
m~tJ\l'1JB\l lJ'Vl'Hrl1.J1.Jl Y;~rub(;1f1 Ii1l1.Jbf1~meJ\l~1:lJ1'jt;l~\l\1l\1l1~f'l1.Jb-n'llJl b~tJ1.J/BU'jlJ (bf1~(Jmj'l1.Jf1~l\l)Sl 	 "1lm~tJ\l'1Ji , ~ 

S2 Yl1.Jffi1.Jf1" 'jtJlJ~\l11.Jvh4lJ'1JB\llJVl1i'Vl tJl ~tJ i ijf'l11lJ b "v1lJl ~~lJ bb!;1~Uf1P1f1~l~llJl 'jt;ltJ lJu1l11i1Beh \l"il~\l~\l 

UfI!;11 m~l tJi'lJl f11'j bb!;1~~l tJ~uu ~1.J1.Jijf'llllJ~~BlJ11.J f11'jb~tJ1.J~bb!;1 ~-W\ill1.Jl\i11.J bB\lS3 , 	 , ~ 

U,f'l!;11 m~l tJi'lJl f11'j ijf'l11lJ~1:lJ1 'jt;l11.Jf11'jvil\l11.JVl\l\l11.Jl'lJl f11'j bb!;1~ \ll1.J~UU~1.J1.JS4 , 

S5 lJ'Vl'j . ~l1.J1.Jl Y;~~b!;1f11~f'l11lJ~llJiJB11.Jn"ilm'jlJ~1\l1 nU"v1,..htJ\ll1.J.f11tJ1.JBf1mh\l~m btJ1.J'liB\l'Vll'1'lhtJ 

tJ'j~'lJl ~lJvr1.J5~m~tJ\l'1Jtl\llJ'Vl'j.~11.J1.J1 Y;~rub!;1f11~Uflf'lMl1tJ1.JBf111i1~~f1lJlf1~\l~1.J
" 	 ~ 

l\ill1.J('j'j'jlJtl\lrlm'1Jtl\l lJ'Vl'j.~l1.J1.Jl Y;~rub!;1f1 ijf'l11lJ'lilm"v1~mfitlf1!;1 ~~tllJ';;"il~vil\ll1.J~llJn1.J bb!;1~vil\ll1.JS6 , ~ 

m.h'lijf'l11lJ~'ll, 

\l~eiB'U (Weakness)• 
Uf'l!;11m~ltJi'll1f11'j '1Jllilf'l11lJ~b~tl\lf11'j U'jrulf11'j"v1~f1~m b 	 \i1tlU~1.J tl\lf'l11lJW1 

, 	 \J '\J '\J 

Ili'tl\lf11'j'1Jtl'll'lmlil bb 'j\l\ll1.J.fl1tJ111i'-n'tl"iil tlIil1i111.J"iil1.Jl1.JUf'l!;11 m, 

W2 I "iil1.Jl1.J'ljf'l!;11m~ltJ~uU~~1.JhkwtJ'I~tl~tlf11'jtJlJUll'll1.J1~bnliltJ'j~~'Vl5.f11~ (vil1~tll"ill'jvlli'tl\lvil"v1 

~ltJ~UU~~1.J ~\l(;J,,1~f11'jtJlJ~-W1.J5n"il'1Jtl\ltll"ill'jVUf1~~tl\l) 

Uf'l!;11m~ltJ~UU~1.J1.J~11.J1Wl IcJ\l'lllIilVlf1~~11.Jf11'jvil\l11.J ~\lhJ~llJl'jt;ltJlJ,j'~\ll1.J11.J"v1UTvhli1tl~1'1W3 , ..~ 

ijtJ'j~~'Vl5.f11~ 

11.J ~\lbnlilf11'jW4 I tll"ill'j "v1~f1~mUl'1"v1~f1~mcJ\l1lJ11i1-ru f11 'jm'j"il~\l'1Jllilf'l
~ ~ , 

btJf1cJltJtll"ill'jV~\l(;J!;11~"v1~f1~mij~-ru ~\1l'lJtlU"v1~f1~mhif'l'ju \i11lJbf1ru,,~ nl"v11.J1il vil1~"v1~f1~mhJ11i1-ru 
'\J 	 '\J" '\J 

f11'j-rmtl \l:lJ1 \Il'j,211.J 

tll"ill 'j v ~-ru ~ \1l 'lJ tl U"v1~f1 ~ I'l 'j/tll "ill 'j v tJ 'j~ "ii1"v1~f1 ~ \i1'j '1Jl Iil f'l11lJ m ~"v1Uf1 b~tl\l '1Jtl \l f11 'j-W\ill 1.J1"v1 ~f1 ~m bb!;1 ~W5 
'U \J \J 	 '\J 

f11'jtJ'j~ tl1.Jf'lru.f11~ f11'jP1f1~11~btJ1.J1tJ \i11lJbf1ru,,~ ~f1tl.nl"v11.J1il, 

W6 ' \l~UU~1.J1.Jf11'jb~tJ1.J-n1.JLL~!;1~"v1~f1~m 'jl '1Jllilf11'jtJl'j\l-rf1~llil Lb!;11~~~tllJ~tlf11'j, ~, ~ ~ 

1-tl\l11.J bf'l~tl\liJtl'U1'1tl~l\l~l~lYmn1.J f1111it1.Jf11'jtJlJ~\ll1.J11i1 

"illf1"v1~f1~\i1'j'1Jllilf1!;1tJ'Vl 1 tJ11.Jf11'j~1il"v11~L~tJ1.JW7 
~ , ~ 

W8 	 ~l1.JL~ tltJ'j~btJ'lJU1i111.Jf11'j L~tJ1.Jf11 'j~tl1.JcJ\l1~~ ~tllJ1-tl\l11.J LL!;1~'lll Iil f11'jtJl'j,.:J-rf1~1 LYltl~ ~1 \l 
~ 

m'jtJl f111'1'1Jtl\l f11 'jb~tJ1.J-n1.J ~ t;l11.J~f1~1 
~ 
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. , 
L~rt:trtLt~~~'ftt~B.tLLN.U~U!bn,tn,L~!J~1~1':Ib'~~~LN.U~U!bn,k~LUn,l}l4l IJL~QlA.rm,t-.I" b'Lt~LU 

11b'Ln,~tL1Ab'~ b'IA1mL~!tlrtR.UB'::.:~"ik~~Lr:llA.~Lb1rt!JlA.rtM.~R.m1LN.U~~LUb'LlA.n,E-b'p.m:,LU RL 

~L~W~LUb'LlA.Ut~U/b'C3!J'~LUb'LlA.~Ln,f)lrt/~LR.rt~~m'Ul, 

rtC3~~t11M.LlJIJUL~b'C3 1 ~~N.U1~LUrtL,ltlW~1':I~l';IrtL,ltlrtUm~rtLt~!J rtC3 rtf!." ftt~l4l.f'1,U'~LU WLlJ,ltltf)L~ 

t~1~t~b'LrB~LR.LrtLn,n,~~~b'~1l.'mf)~111~LUB!fIn,,\(b~t Ln,~~C3~1~Bt::':~11 
n, , 
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2. 161V~A'L1 ~'Vi11'V1V161Vb'VWI1'W1~V';j1Cij~\lfl~6i1'W'W1 cW~ru 
q 
1~n 

lJ'Vl'uhu'U1 'W1jrul!;ln dJ'U~'tIllumd~~l'luru~l'loJmJfhj'~~ilmd'Udrulmdd~'I-1"h:w!lMl~ 1(?lCJ1i
"\J d.J \J 

'Ull'l mdlJ b'Vlfll'Ul!;l~ bb!;l~"1!lJ"1!'UbiJ'U\il'Ul'lm)(;l~l\ll'1ie:)'tJ'Vll'UtKl'Ubn1jm'\JmW1JltJ Jl1tJ1I'lm?ll'l~bb~\l'Y1d~dl"1!l. .'" 

'" 0
~'Ul biJ'UeJ'U~'U 1 "lJe:J\lJl1flbWi}vl'le:J'U~l\l
'U 

uru;;l9l'l1n'\J~u~ ijmd~n'\Ji1ulli"1!l~'Y1 100% e:J~l\lUe:JtJ 1 Jl1flmdPln1jl 
, ~ ~ d dd ~ 

U'Hlnnl'a'a~'Vi11-3fl161191'a md~(;lmdbdtJ'Umd?le:J'U'VllJmd'Udrul md'Vl\l 3 flru~ 
'U " 

'\Jd~ne:J'UtKltJ flru'U~'I-11dLidn~bb!;l~f1!;l'\J~1?l1'l~ flru~i'VltJ1~l?ll'l~• 
bb!;l~b'Vlfll 'Ul!;l~mdbn~d bb!;l~flru~immdlJ~l?ll'l~ 

'Ul191nddlJ b'VIFll'Ul6'l~ bb6'l::"1IlJ"1I'UbtJ'U\i1'U. '" 
'Lil'Ull'l nddlJlJl1i'W<nJ'Ulmdb~tJ'Umd?le:J'U'Vln'l-1;;rn?ll9ld 'I-11e:J1'\Jdb~fll 

• 'U 

\l1'Ui~tJ 
" .

vi1-316lienJ'VI1'U 'Udrulmdd~w;h\lm?ll'l~rK\lbbr;ib~lJl'l'U!1I'lt;)~'U/bm~\l~~1'l 'W<nJ'Ul 
'U •• 
~~l'lnruo/i?l~l\l bb 'Ud'U~~'UCi\l~(;l~lWlh tJCi\lij e:J~'U~lJlfl 

'U 

bm~fl9ld'\J6'lBl9l.ntJ md1tK-r'U m-r'U~fl ruJl1'Y111'lt;) ~'U/~~ ~I'l/bb'I-1~\l ~~ t'l 
• • 'IJ 

~'U Ci\lije:J~'U~lJl fl 
'IJ 

1. '\J!;le:J(;lntJ~lneJ'Ul'ldltJ'Vll\lnltJJll'Y1 

2 . '\J!;le:J(;lntJ~lneJ'UmltJ'Vll\lbflij 

3. '\J!;le:J(;lntJ~lneJ'Ut'ldltJ'Vll\l~lJl1'Y1 

4. '\J!;le:J(;lntJ~lneJ'U mltJ~l n?lldr1e:JJl:DbboW" 
'IJ 

..., """ 
3. 'W'W5n~ 

1. ~~l'luru~l'loJn'\Ji1u~~\ldrulmdd~'I-111\l~1?l1'l~Jl1tJ 11'lmd111 b'Vl fll'Ul!;l ~'Ull'l nddlJ bb!;l~"lIlJ"1!'UdJ'U~l'U bb!;l~ 

b~e:JlJltJ\ln'U~l?ll'l~bb~\l'Y1d~dl"1!lb~e:Jmd'W<nJ'Ul~5\lfj'U 

2. ?l~l\l\ll'Ui~m;a\l'Ull'l nddlJ b 'Vlfll'Ul!;l ~~ijmd'Udrulmdd~'I-111\l~1?l1'l~ 1111tl1i'\Jd~ltJ"1!'I1n'U"1!lJ"1!'U'I-11e:J 
'IJ • 

?l~1\le:J\lAfll1lJ-n'1-1~ bb!;l ~biJ'U \ll'Ui~tJ~ijmd~'WlJ'Vh~~'U"1!l~ bb!;l~'Ul'Ul"1!l~
'IJ 

3. 'U~mdi"1!l mdbbr1"1!lJ"1!'Ub~e:J?l~l\l fl11lJ b -illJ bb~\l1~n'U"1!lJ"1!'U bb!;l~?lllJldt;)?l ~l\ldl tJ1ti1l~n'U lJ'Vld .~l'U'Ul, . 
'W1jrul!;ln

• 
4. 'Vil'UUld\l ~'U?ll'Uf1!;l'\Jl<nJ'ULiddlJ1'VltJ Jl:Duru rul~e:J\l~'U e:J'U-rn~'VI'r'Y1tJ1 mLiddlJ"1!l~bb!;l ~~\l bbl(;l~e:JlJ 

" " \.I " " " 

5. md'U~'I-11d~(;lmd~\lcie:J\lAndflruJl1'Y1
, 'IJ , 



"uru~l'l-Jntlllu~iim:n<aYlvi1ib 'YlflltllG1~btJtl!lkt 

1. (Hands-On) 

2. Hvrn'l3::-;~iib 'YlflltllG1~btJtl~ltl Learning)... 
3. ~h~ml1Jb~m·1:mui'?.n<aYl (Professional

" 



w QJ di iI 
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d cv ClI 
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b~CJ'U er-dlCJB5n1~'U~ Yl~ru1~n 
~ , 

\9l1 CJ \l1'U CJYl 5 I'il 16'1 (;11bb(l~bL~'U ~\l nVl\l1'UCJYl51'il16'1I1lfbL(l~'Ufi ~1 n1 nB\l'U~'VI1~Yl~~CJ1n1 iJ f111~'\.J~~6'I\lA , " 
\l ~'\.J~'U'\.J ~\l bbe.J'U CJYl51'il16'1 1111 bb~'U'\.J ;hj'~~1't!m~'\.J~~"il1t1 bb~~bL~'U n~CJYl6Yl1\l m~b~'U '\.J~~"il1t1\l'U'\.J~~~1 ru ~.I'il..." ~ .. 

2564 bbvl\9l1CJ"lIru~-d'BCJ"l'U6'lm'Un1~run1~bb~~~~'U1Vl"llB\l11~6'l1f1h1.l1-20 19 ([f11Vl-19) ~\lv111'VI1&J6'I1~l'Hl~Vl 
~ 

'\.J~~'t!~f1 ru~ n1~~ n1~Yl'UYll'U bb~~~VlVl1 bb~'U CJYl51'il16'1 IIlf bb~'U'\.J D'U~~l"l1m~'\.J~~"il1t1 bb~ ~ bb~'Un~CJYl6Yl1 \l m ~ b~'U 
't III d.J .. 

'\.J~~"il1t1\l'U'\.J~~~lru ~ . I'il . 2564 (fhi\l~ 2812564) '\.J~~nB'Un'UYl1\l ~Yl~.~1'U'U1 cJ\l1&J1\9l~Vl?i\lbb~'U'\.Jll\T~ 

~l"l1n1~'\.J~~"il1t1\l'U'\.J~~mru ~.I'il . 2564 u\T'U6'I~'U~ru ~lcJ\l~'U~ b~B\l\llnB~1'U~~'VI11\l~B~~\lln6'lJl1 
~ ~ 

~'VI11YlCJ1~CJi 

1'U n1 ~-d' \l1'U CJYl 51'il 16'1 (;11 bb~ ~ bb~'U "lI Bfll1~ B'U bm1~ ~f1 ru~ m~~ n1~'U~'VI1 ~ (CEO) ~ \l f111~ b~'U, , 

(b~'U"lIB'U 'VI~B1&Jb~'U"lIB'U) 11~:::b~BYl\l1~ru1 b~eH ·lmli.vmJ,ln1":i~hfl":i1~~6ffl1'Wn1":irueJ.:Irlm (SWOT) "lJeJ.:I 
'II 

~ 'VI11'VWl61fH'VIfll 'U161 ~ , b~eJfI ~11'\.J"a~"lJ~Yl'UYl1'U bb61~~Vl 'Vh bbe.J'U"1"a 1 "lJ~.:IfI61"1'U'U1 -w~ru161 n , '\.J "a~~1U 

.:I\J'\.J~~~1ru 'W.fI. 2563 1'U~ 19 m.JJl1oW'U5 2563 ((;11~bBn6'l1~bb'U'U) b~mtJ'UB\lA'\.J~~nB'U1'Um~~Vlvl1bb~'Ui, 

v1B1'\.J 

~\lb~CJ'Umb~B1'\.J~VlYl\l1~ru1 

~ . ~')('U1\l6'l116'l~~~ru f1\lm\9l) ('U1\lI'ilJlfl~1, l'il~l'lmm~~~ru, 

,rnlbfl~l~~'U1CJ'U1 mb~ ~bb~'U ~nYl.errl1'U1CJn1~nB\l'U~'VI1~Yl~~CJ1n~ 
~ 

c~~-OWI~ ~~Jj,.L~ C l==!el lk:U t'2v 
} r \ qW ........,.}J p1:l ~ \ ~o lJoJFlC;<t'~ (Y\I'~ I6\..l)) L{'" 
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~ u < 
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I 

"'" tf tf tf1. 	n1';j'Jbfl';j1~'Vi(;lJl1'Wn1'HUel.:lfln';j ( SWOT Analysis) 

(n1'jth:::"1llJ'Vl'U'VI1'ULL(;1:::~(1l'vllbb~'Ui l'U~ 19 nlJm~'Ul5 2563). 	 , 

1.1 	\J~\lfJ.n1fJ1 'U 

.d 	 ..
m~tJ\l'1JB\l lJ'Vl'Hrl1.J1.Jl Y;~rub(;1f1 Ii1l1.Jbf1~meJ\l~1:lJ1'jt;l~\l\1l\1l1~f'l1.Jb-n'llJl b~tJ1.J/BU'jlJ (bf1~(Jmj'l1.Jf1~l\l)Sl 	 "1lm~tJ\l'1Ji , ~ 

S2 Yl1.Jffi1.Jf1" 'jtJlJ~\l11.Jvh4lJ'1JB\llJVl1i'Vl tJl ~tJ i ijf'l11lJ b "v1lJl ~~lJ bb!;1~Uf1P1f1~l~llJl 'jt;ltJ lJu1l11i1Beh \l"il~\l~\l 

UfI!;11 m~l tJi'lJl f11'j bb!;1~~l tJ~uu ~1.J1.Jijf'llllJ~~BlJ11.J f11'jb~tJ1.J~bb!;1 ~-W\ill1.Jl\i11.J bB\lS3 , 	 , ~ 

U,f'l!;11 m~l tJi'lJl f11'j ijf'l11lJ~1:lJ1 'jt;l11.Jf11'jvil\l11.JVl\l\l11.Jl'lJl f11'j bb!;1~ \ll1.J~UU~1.J1.JS4 , 

S5 lJ'Vl'j . ~l1.J1.Jl Y;~~b!;1f11~f'l11lJ~llJiJB11.Jn"ilm'jlJ~1\l1 nU"v1,..htJ\ll1.J.f11tJ1.JBf1mh\l~m btJ1.J'liB\l'Vll'1'lhtJ 

tJ'j~'lJl ~lJvr1.J5~m~tJ\l'1Jtl\llJ'Vl'j.~11.J1.J1 Y;~rub!;1f11~Uflf'lMl1tJ1.JBf111i1~~f1lJlf1~\l~1.J
" 	 ~ 

l\ill1.J('j'j'jlJtl\lrlm'1Jtl\l lJ'Vl'j.~l1.J1.Jl Y;~rub!;1f1 ijf'l11lJ'lilm"v1~mfitlf1!;1 ~~tllJ';;"il~vil\ll1.J~llJn1.J bb!;1~vil\ll1.JS6 , ~ 

m.h'lijf'l11lJ~'ll, 

\l~eiB'U (Weakness)• 
Uf'l!;11m~ltJi'll1f11'j '1Jllilf'l11lJ~b~tl\lf11'j U'jrulf11'j"v1~f1~m b 	 \i1tlU~1.J tl\lf'l11lJW1 

, 	 \J '\J '\J 

Ili'tl\lf11'j'1Jtl'll'lmlil bb 'j\l\ll1.J.fl1tJ111i'-n'tl"iil tlIil1i111.J"iil1.Jl1.JUf'l!;11 m, 

W2 I "iil1.Jl1.J'ljf'l!;11m~ltJ~uU~~1.JhkwtJ'I~tl~tlf11'jtJlJUll'll1.J1~bnliltJ'j~~'Vl5.f11~ (vil1~tll"ill'jvlli'tl\lvil"v1 

~ltJ~UU~~1.J ~\l(;J,,1~f11'jtJlJ~-W1.J5n"il'1Jtl\ltll"ill'jVUf1~~tl\l) 

Uf'l!;11m~ltJ~UU~1.J1.J~11.J1Wl IcJ\l'lllIilVlf1~~11.Jf11'jvil\l11.J ~\lhJ~llJl'jt;ltJlJ,j'~\ll1.J11.J"v1UTvhli1tl~1'1W3 , ..~ 

ijtJ'j~~'Vl5.f11~ 

11.J ~\lbnlilf11'jW4 I tll"ill'j "v1~f1~mUl'1"v1~f1~mcJ\l1lJ11i1-ru f11 'jm'j"il~\l'1Jllilf'l
~ ~ , 

btJf1cJltJtll"ill'jV~\l(;J!;11~"v1~f1~mij~-ru ~\1l'lJtlU"v1~f1~mhif'l'ju \i11lJbf1ru,,~ nl"v11.J1il vil1~"v1~f1~mhJ11i1-ru 
'\J 	 '\J" '\J 

f11'j-rmtl \l:lJ1 \Il'j,211.J 

tll"ill 'j v ~-ru ~ \1l 'lJ tl U"v1~f1 ~ I'l 'j/tll "ill 'j v tJ 'j~ "ii1"v1~f1 ~ \i1'j '1Jl Iil f'l11lJ m ~"v1Uf1 b~tl\l '1Jtl \l f11 'j-W\ill 1.J1"v1 ~f1 ~m bb!;1 ~W5 
'U \J \J 	 '\J 

f11'jtJ'j~ tl1.Jf'lru.f11~ f11'jP1f1~11~btJ1.J1tJ \i11lJbf1ru,,~ ~f1tl.nl"v11.J1il, 

W6 ' \l~UU~1.J1.Jf11'jb~tJ1.J-n1.JLL~!;1~"v1~f1~m 'jl '1Jllilf11'jtJl'j\l-rf1~llil Lb!;11~~~tllJ~tlf11'j, ~, ~ ~ 

1-tl\l11.J bf'l~tl\liJtl'U1'1tl~l\l~l~lYmn1.J f1111it1.Jf11'jtJlJ~\ll1.J11i1 

"illf1"v1~f1~\i1'j'1Jllilf1!;1tJ'Vl 1 tJ11.Jf11'j~1il"v11~L~tJ1.JW7 
~ , ~ 

W8 	 ~l1.JL~ tltJ'j~btJ'lJU1i111.Jf11'j L~tJ1.Jf11 'j~tl1.JcJ\l1~~ ~tllJ1-tl\l11.J LL!;1~'lll Iil f11'jtJl'j,.:J-rf1~1 LYltl~ ~1 \l 
~ 

m'jtJl f111'1'1Jtl\l f11 'jb~tJ1.J-n1.J ~ t;l11.J~f1~1 
~ 

http:lJ'Vl'j.~l1.J1.Jl
http:lJvr1.J5~m~tJ\l'1Jtl\llJ'Vl'j.~11.J1.J1
http:lJ'Vl'Hrl1.J1.Jl


. , 
L~rt:trtLt~~~'ftt~B.tLLN.U~U!bn,tn,L~!J~1~1':Ib'~~~LN.U~U!bn,k~LUn,l}l4l IJL~QlA.rm,t-.I" b'Lt~LU 

11b'Ln,~tL1Ab'~ b'IA1mL~!tlrtR.UB'::.:~"ik~~Lr:llA.~Lb1rt!JlA.rtM.~R.m1LN.U~~LUb'LlA.n,E-b'p.m:,LU RL 

~L~W~LUb'LlA.Ut~U/b'C3!J'~LUb'LlA.~Ln,f)lrt/~LR.rt~~m'Ul, 

rtC3~~t11M.LlJIJUL~b'C3 1 ~~N.U1~LUrtL,ltlW~1':I~l';IrtL,ltlrtUm~rtLt~!J rtC3 rtf!." ftt~l4l.f'1,U'~LU WLlJ,ltltf)L~ 

t~1~t~b'LrB~LR.LrtLn,n,~~~b'~1l.'mf)~111~LUB!fIn,,\(b~t Ln,~~C3~1~Bt::':~11 
n, , 

LtW!Jb'C3~LN.U~n,UjIJ~t~1':Ib'~ 0"11 ~n,~'mlA.l.rt!el,\(b~~~~b'ft~lA.t!ellA.'::':~[1, ~LUUL~ 

• rtE:rt~'~~b1b'~rttrtw rt~Un,,V~tM.~LC3 " ' r\ I\f\, b 

U~~~~l~LU~n,~n,!el-rt~l!)lrt~~~::':~[1rt~'b'ft~[?, 

http:b'LlA.Ut


2. 161V~A'L1 ~'Vi11'V1V161Vb'VWI1'W1~V';j1Cij~\lfl~6i1'W'W1 cW~ru 
q 
1~n 

lJ'Vl'uhu'U1 'W1jrul!;ln dJ'U~'tIllumd~~l'luru~l'loJmJfhj'~~ilmd'Udrulmdd~'I-1"h:w!lMl~ 1(?lCJ1i
"\J d.J \J 

'Ull'l mdlJ b'Vlfll'Ul!;l~ bb!;l~"1!lJ"1!'UbiJ'U\il'Ul'lm)(;l~l\ll'1ie:)'tJ'Vll'UtKl'Ubn1jm'\JmW1JltJ Jl1tJ1I'lm?ll'l~bb~\l'Y1d~dl"1!l. .'" 

'" 0
~'Ul biJ'UeJ'U~'U 1 "lJe:J\lJl1flbWi}vl'le:J'U~l\l
'U 

uru;;l9l'l1n'\J~u~ ijmd~n'\Ji1ulli"1!l~'Y1 100% e:J~l\lUe:JtJ 1 Jl1flmdPln1jl 
, ~ ~ d dd ~ 

U'Hlnnl'a'a~'Vi11-3fl161191'a md~(;lmdbdtJ'Umd?le:J'U'VllJmd'Udrul md'Vl\l 3 flru~ 
'U " 

'\Jd~ne:J'UtKltJ flru'U~'I-11dLidn~bb!;l~f1!;l'\J~1?l1'l~ flru~i'VltJ1~l?ll'l~• 
bb!;l~b'Vlfll 'Ul!;l~mdbn~d bb!;l~flru~immdlJ~l?ll'l~ 

'Ul191nddlJ b'VIFll'Ul6'l~ bb6'l::"1IlJ"1I'UbtJ'U\i1'U. '" 
'Lil'Ull'l nddlJlJl1i'W<nJ'Ulmdb~tJ'Umd?le:J'U'Vln'l-1;;rn?ll9ld 'I-11e:J1'\Jdb~fll 

• 'U 

\l1'Ui~tJ 
" .

vi1-316lienJ'VI1'U 'Udrulmdd~w;h\lm?ll'l~rK\lbbr;ib~lJl'l'U!1I'lt;)~'U/bm~\l~~1'l 'W<nJ'Ul 
'U •• 
~~l'lnruo/i?l~l\l bb 'Ud'U~~'UCi\l~(;l~lWlh tJCi\lij e:J~'U~lJlfl 

'U 

bm~fl9ld'\J6'lBl9l.ntJ md1tK-r'U m-r'U~fl ruJl1'Y111'lt;) ~'U/~~ ~I'l/bb'I-1~\l ~~ t'l 
• • 'IJ 

~'U Ci\lije:J~'U~lJl fl 
'IJ 

1. '\J!;le:J(;lntJ~lneJ'Ul'ldltJ'Vll\lnltJJll'Y1 

2 . '\J!;le:J(;lntJ~lneJ'UmltJ'Vll\lbflij 

3. '\J!;le:J(;lntJ~lneJ'Ut'ldltJ'Vll\l~lJl1'Y1 

4. '\J!;le:J(;lntJ~lneJ'U mltJ~l n?lldr1e:JJl:DbboW" 
'IJ 

..., """ 
3. 'W'W5n~ 

1. ~~l'luru~l'loJn'\Ji1u~~\ldrulmdd~'I-111\l~1?l1'l~Jl1tJ 11'lmd111 b'Vl fll'Ul!;l ~'Ull'l nddlJ bb!;l~"lIlJ"1!'UdJ'U~l'U bb!;l~ 

b~e:JlJltJ\ln'U~l?ll'l~bb~\l'Y1d~dl"1!lb~e:Jmd'W<nJ'Ul~5\lfj'U 

2. ?l~l\l\ll'Ui~m;a\l'Ull'l nddlJ b 'Vlfll'Ul!;l ~~ijmd'Udrulmdd~'I-111\l~1?l1'l~ 1111tl1i'\Jd~ltJ"1!'I1n'U"1!lJ"1!'U'I-11e:J 
'IJ • 

?l~1\le:J\lAfll1lJ-n'1-1~ bb!;l ~biJ'U \ll'Ui~tJ~ijmd~'WlJ'Vh~~'U"1!l~ bb!;l~'Ul'Ul"1!l~
'IJ 

3. 'U~mdi"1!l mdbbr1"1!lJ"1!'Ub~e:J?l~l\l fl11lJ b -illJ bb~\l1~n'U"1!lJ"1!'U bb!;l~?lllJldt;)?l ~l\ldl tJ1ti1l~n'U lJ'Vld .~l'U'Ul, . 
'W1jrul!;ln

• 
4. 'Vil'UUld\l ~'U?ll'Uf1!;l'\Jl<nJ'ULiddlJ1'VltJ Jl:Duru rul~e:J\l~'U e:J'U-rn~'VI'r'Y1tJ1 mLiddlJ"1!l~bb!;l ~~\l bbl(;l~e:JlJ 

" " \.I " " " 

5. md'U~'I-11d~(;lmd~\lcie:J\lAndflruJl1'Y1
, 'IJ , 



"uru~l'l-Jntlllu~iim:n<aYlvi1ib 'YlflltllG1~btJtl!lkt 

1. (Hands-On) 

2. Hvrn'l3::-;~iib 'YlflltllG1~btJtl~ltl Learning)... 
3. ~h~ml1Jb~m·1:mui'?.n<aYl (Professional

" 



!II<V 0 

flru~~:ijfl'VI1
'II 

~ 

(\J1~~1d~~i'H\J f1~~1~'), 

~1 bb'Vf1.l~ Un1bm1~";\Jbm.J1mb;;'l~bb~\J 

~~l'lvi1-um.m bb;;'l~itl b~~ 
" "" 

Q:tV 
(\J1~P1m1n1ru"iltJ UeJtJf1~), ., 

~1 bb 'Vf1.l~ oXd'VfU1~1\JtJVluP11~(e11bb;;'l~Uf1;;'l1m, , 

~(e1id"il~eJU-UeJ~;;'l 
" '\J 

~1 bb 'Vf1.l~ in'VI.~eJ'1\Jd tJn1ineNU~'Vf1iVl-r~ EJ1m 
" 

~-rUieJ~-UeJ~;;'l
" " 

~\e:~ 
(~';dtJP11~(e1i1"i11iV\J~I'l;;'l (e1~-r(e1tJ)
" 
~1bb'Vf1.l~ ~';dtJeJ5n1iU~ Vl~ru 

, 
b;;'ln

'\J 

~rhnUbb;;'l~~1'l(e11~
" 



 


