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ค ำน ำ 

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

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ได้ตระหนักถึงการวางแผน การน าแผนไปสู่การ
ปฏิบัติและการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติราชการปรจ าปี 2564 ของมหาวิทยาลัยให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล แผนปฏิบัติราชการปรจ าปี 2564 ฉบับนี้จัดท าขึ้นโดยยึดตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 แผนพัฒนา
ภาคเหนือ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ และแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ.2562 แนวทางการจัดสรรงบประมาณยึดตามระเบียบ
ส านักงบประมาณ ประกาศ และระเบียบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับนี้ ถือเป็นแนวทางให้กับหน่วยงานภายในสามารถปฏิบัติงาน 
ตามพันธกิจหลัก เพ่ือให้เกิดวิธีการปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ตอบสนองเป้าประสงค์และทิศทางการพัฒนา
มหาวิทยาลัยตามยุทธศาสตร์ต่างๆ ซึ่งจะน าไปสู่คุณภาพและมาตรฐานในการจัดการศึกษา และเป็นที่ยอมรับ
จากบุคคลและองค์กรภายนอกต่อไป 
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ส่วนที ่4 กรอบแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563      
 แหล่งที่มาของงบประมาณ       23 
 รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ และแผนการใช้จ่าย    24 
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินและรายได้      29 

ส่วนที ่5 กำรขับเคลื่อนนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ       32 

ภำคผนวก           33 

 หนังสือทีอ่ว.0654.10/586 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2563 เรื่อง ขออนุมัติกรอบการจัดสรร
งบประมาณผลประโยชน์ประจ าปี 2564 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย  

 หนังสือที่ อว 0654.(17)/ว 3272 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2563 เรื่อง ขอแจ้งหน่วยงาน
ด าเนินการตามรายละเอียดการจัดสรรงบประมารรายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2564 (งบประมาณ
แผ่นดิน และเงินรายได้) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  

 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ครั้งที่ 
10/2563 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 วาระท่ี 3.1 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
2564 
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2564 
ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 

ส่วนที่ 1 บทน า 
1.1 บทสรุปผู้บริหาร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ที่เป็นส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรร ม ตาม
พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ.2562 ณ วันที่ 26 เมษายน 2562 และพระราชบัญญัติ
การบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 ว่าด้วยการบริหาร
ส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา ณ วันที่ ณ วันที่ 26 เมษายน 2562  ภายใต้ประกาศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่องการแบ่งส่วนราชการและส่วนงานงานภายใน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ.2563 โดยให้การแบ่งส่วนในส านักงานบริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่สนับสนุนการจัด
การศึกษา ซึ่งมีการจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ภายใต้การจัดการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยศาสตร์
และเทคโนโลยีการเกษตร และคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 วันที่ 30 เมษายน 2562 ระบุให้หน่วยงานของรัฐจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิร ูปประเทศ และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื ่อให้การด าเนินงานขององค์กรบรรลุผลตาม
เป้าหมาย และการบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจ าแนกแผนออกเป็น 3 
ระดับ ประกอบด้วย แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศใช้เป็น
กรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆให้สอดคล้องและบูรณาการกัน แผนระดับที่ 2 อาทิ แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการปฏิรูปประเทศด้าน
ต่าง ๆ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ ซึ่งเป็นแผนที่เป็นการเชื่อมโยง
ระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ  และบริบทประเทศไทย เพื่อให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้น และแผน
ระดับที่ 3 คือ แผนที่จัดท าขึ้นเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของแผนระดับที่ 1 และแผนระดับ
ที่ 2 สู ่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ หรือจัดท าขึ้นตามที่กฎหมายก าหนด ทั้งนี ้ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้มีการศึกษา วิเคราะห์ความเชื่อมโยงสอดคล้อง
ระหว่างแผนระดับที่ 1 และแผนระดับที่ 2 เพื่อน ามาจัดท าแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 
2564) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  โดยได้จัดท ารายละเอียดแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม ในการขับเคลื ่อนแผนฯ ไปสู ่การปฏิบัติได้  อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล มีผลลัพธ์เป็นรูปธรรม เป็นระบบ โดยสามารถเชื่อมโยงฐานข้อมูลที่อยู่ในความ
รับผิดชอบ รวมทั้งรายงานผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ  
เข้าสู่ระบบการติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (Electronic Monitoring and Evaluation 
System of National Strategy and country Reform : eMENSCR)  
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1.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติราชการ 
1. เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางและเป้าหมายการด าเนินงานภาพรวมของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และใช้เป็นกรอบทิศทางหรือ
แนวทางการด าเนินงานในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัด ซึ่งเป็นไปในทิศทาง
เดียวกันและเกิดเอกภาพเชิงนโยบายของการปฏิบัติงาน 

2. เพ่ือให้หน่วยงานในสังกัดสามารถน าไปเป็นกรอบในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ระดับกอง และพิจารณาก าหนดตัวชี้วัดในระดับโครงการ/กิจกรรมให้มีความสอดคล้องต่อไป 

3. เพ่ือให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย น าไปใช้เป็น
เครื่องมือในการบริหารงาน และก ากับ ติดตาม ประเมินผลความก้าวหน้าหรือความส าเร็จของการ
ด าเนินงานและบริหารจัดการให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

1.3 ประวัติและแนวคิดการจัดตั้งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
เชียงราย  

ประวัติ : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตเชียงราย จัดตั้งขึ้นเพ่ือเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็ จพระเจ้ าอยู่ หั วฯ  ในวโรกาสฉลองสิ ริ ร าชสมบัติ  50 ปี  ซึ่ ง
กระทรวงศึกษาธิการได้จัดตั้งขึ้นโดยได้รัการสถาปนาและวางศิลาฤกษ์ ในวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 
2539 เพ่ือกระจายโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาสู่ท้องถิ่นโดยมุ่งนั้นเป้หมายในพ้ืนที่ภาคเหนือ
ตอนบน และพ้ืนที่เชตสี่เหลี่ยมเศรษฐกิ ตั้งอยู่ในขตต าบลทรายขาว อ าเกอพาน จังหวัดเชียงราย บน
เนื้อที่ 5,000 ไร่ โดยในระยะแรกได้จัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการฝากเรียนที่วิทยาเขตภาค
พายัพ จังหวัดเชียงใหม่แล้วจึงย้ายมาเปิดท าการเรียน การสอนที่จังหวัดเชียงรายในปีการศึกษา 
2540 ต่อมาได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นผลให้มีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
เป็น 1 ใน 9 แห่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ซึ่งตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือของประเทศไทย 
และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ตั้งอยู่ในเขตจังหวัด เชียงราย ปัจจุบันจัดการ
เรียนการสอนระดับปริญญาตรี 2 คณะ คือคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปะ
ศาสตร์ 

แนวคิดการจัดตั้ง : เพ่ือเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษาและการพัฒนาไปสู่
ท้องถิ่นชนบทและเฉลิมฉลองในวโรกาส "กาญจนาภิเษก" พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอตุลย
เดชทรงครองราชย์ครบ50 ปี ในปีพ.ศ. 2539 

1. เป็นสถานศึกษาสังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลมีพ้ืนที่เป้าหมายต าเนินงานในเขต
ภาคเหนือตอนบน และในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 4 ชาติที่เรียกว่า "สี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ"ตามนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ 

2. เป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งผลิตและพัฒนาก าลังคนระดับกลาง จนถึงระดับสูง
ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และด้านบริการ โดยสอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ทรัพยากรธรรมชาติแลสิ่งแวดล้อมของภาคเหนือตอนบนและประเทศ 

3. เป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งคันควัทคสอบ ศึกษาทดลองและวิจัยพัฒนาองค์ความรู้
ใหม่ ๆ เพื่อสนองความต้องการของตลาดแรงานและสังคมภูมิภาค 
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4. เป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งบริการทางวิชาการแก่ชุมชน ให้ค าปรึกษาและจัด
ฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและด้านบริการเพ่ือสนับสนุนโครงการพัฒนาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ในท้องถิ่น 

5. เป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับ
การอนุรักษ์ทรัพยากรรรมชาติและศิลปวัฒนธรมให้คงอยู่และสืบทอดเป็นมรดกของท้องถิ่นตลอดไป 

6. เพ่ือด าเนินการในกิจกรรม "โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืชและสิ่งแวดล้อมใน
ท้องถิ่น"ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 

 

ปรัชญาการจัดการศึกษา :  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย มีความเชื่อมั่นว่าเทคโนโลยีในสาขา

ต่าง ๆ เป็นองค์ประกอบส าคัญในขบวนการศึกษาที่จะช่วยเสริมสร้างมาตรฐานและคุณภาพของชีวิต 
เพ่ือเป็นก าลังส าคัญ ส าหรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา เชียงรายจัดการศึกษามุ่งพัฒนาบุคคล ให้มีความเจนจัดทางวิชาการมีความเชี่ยวชาญเชิง
ปฏิบัติและมีคุณสมบัติที่จ าเป็นตามลักษณะของงานอาชีพพร้อมที่จะทางานและปรับปรุงตนเอง ให้
ก้าวหนทันต่อวิวัฒนาการทางเทคโนโลยี รวมทั้งปลูกฝังความเป็นระเบียบวินัยและความประณีต 
ส านึกในจรรยาอาชีพมีคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา เชียงราย จัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นพัฒนาก าลังคนในค ากล่าว"สร้างคนสู้งาน เชี่ยวชาญ
เทคโนโลยี" 

 
วิสัยทัศน์ : มหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติบนฐาน…สร้างสรรค์…นวัตกรรม วิจัย

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี…เพ่ือชุมชน…สู่สากล” 
 
พันธกิจ :  
1. จัดการศึกษาด้านวิชาชีพ ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และ ด้านบริหารธุรกิจ เพ่ือ

ผลิตบัณฑิตนักปฎิบัติ (Hands -on) 
2. สร้างงานวิจัยที่ทรงคุณค่าและให้บริการถ่ายทอดองค์ความรู้  ต่อยอดการ

ประยุกต์ใช้ประโยชน์สู่สังคม ชุมชน ท้องถิ่น 
3. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส่ ตรวจสอบได้  
4. สร้างความตระหนักในคุณค่า ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
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ส่วนที่ 2  การวิเคราะห์ทางยุทธศาตร์ 
2.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านา เชียงราย 

การขับเคลื่อนวิสัยทัศน์สู่การปฏิบัติ จ าเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงาน 
ร่วมกันระดมสมอง ร่วมกันคิด ร่วมกันตัดสินใจ โดยอาศัยความรับรู้เข้าใจและตระหนักถึงภารกิจ
ความรับผิดชอบร่วมกันของทุกภาคส่วน ในการพัฒนามหาวิทยาลัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ SWOT 
เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

Strengths (จุดแข็ง) Weaknesses (จุดอ่อน) 

S1 หลักสูตรที่ เปิดสอนมีความสอดคล้องกับความ 
ต้องการของภาคอุตสาหกรรม และภาคธุรกิจ 

S2 หลักสูตรที่เปิดสอนได้รับการพัฒนา และส่งเสริม
แนวทางวิธีการสอนที่เน้นให้นักศึกษาเกิดองค์ความรู้ 
ทักษะ เจตคติ และความคิดสร้างสรรค์ในการด าเนิน
ชีวิต 

S3 มีรูปแบบการเรียนการสอน ที่ เป็นการฝึกปฏิบัติ 
เพ่ือให้ผู้เรียนเป็นนักปฏิบัติ (Hand On) 

S4 หลักสูตรที่เปิดสอนด้านวิศวกรรมศาสตร์วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพ
มาตรฐานด้านวิศวกรรม 

S5 อาจารย์ผู้สอนมีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการสอน
เฉพาะด้าน 

S6 อาจารย์ผู้สอนมีจ านวนเพียงพอ และมีคุณวุฒิ  ตรง
กับหลักสูตรที่สอน รวมถึงได้รับการพัฒนาในด้าน
ต่างๆอย่างต่อเนื่อง เช่น การพัฒนาวิธีการสอน 
พัฒนาหลักสูตร พัฒนางานวิจัยและเรียนต่อในระดับ
ที่สูงขึ้น เป็นต้น 

 S7 อาจารย์ผู้สอนมีผลงานวิจัย และผลงานทางวิชาการที่
เผยแพร่ในระดับชาติ และนานาชาติ 

S8 อาจารย์ผู้สอนมีความพร้อมในการพัฒนาการเรียน
การสอนอย่างต่อเนื่อง มีความสามัคคี ท างานร่วมกัน
เป็นทีมได้ดี 

W1 หลักสูตรที่เปิดสอนมีรายวิชาที่เน้นภาค
ภาคปฏิบัติทางวิชาชีพมีจ านวนน้อย 

W2 ระบบการส่งเสริมให้นักศึกษาประกอบ
อาชีพอิสระยังไม่ครอบคลุม 

W3 ขาดการสื่อสารหลักสูตรด้านทักษะ
วิชาชีพแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษา 

W4 ขาดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการ
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรที่
เปิดสอน 

W5 ขาดการวิจัยปัญหาและผลกระทบด้าน
การเปิด – ปิด หลักสูตร 

W6 ขาดการจัดการระบบการบ ารุงรักษาสิ่ง
สนับสนุนด้านการเรียนการสอนที่เป็น
มาตรฐาน 

W7 งบประมาณสนับสนุนด้านการเรียนการ
สอนและการพัฒนาบุคลากรด้านงาน
บริการวิชาการท่ีไม่เพียงพอ 

W8 ระบบการประเมินผลการบริหารจัดการ
ด้านการศึกษาไม่มีประสิทธิภาพ 

W9 มีโครงสร้างองค์กรที่ท าให้อ านาจ หน้าที่
ทับซ้อนและไม่ชัดเจน ท าให้มีปัญหาใน   
ระบบการท างาน และการสื่อสารองค์กร 
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Strengths (จุดแข็ง) Weaknesses (จุดอ่อน) 

S9 มีงานวิจัย งานบริการวิชาการที่สามารถพัฒนา
ศักยภาพของผู้สอน ผู้เรียน และธุรกิจ สังคมชุมชนได้
อย่างแท้จริงและต่อเนื่อง 

S10 มีหน่วยงานบริการบริการวิชาการที่บูรณการการ
จัดการความรู้ด้านวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยและ
หน่วยงานภายนอก เช่น ศูนย์ ทดสอบ , คลินิ ก
เทคโนโลยี และศูนย์ให้      ค าปรึกษาด้านบัญชี เป็น
ต้น 

S11 มีระบบเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 

S12 มีการจัดการเรียนการสอนโครงการพิเศษร่วมกับ
สถานประกอบการ โครงการร่วมบริษัทเซ็นทรัลกรุ๊ป 
ดีบีไอ เป็นต้น 

S13 มีสถานที่ศูนย์รวมจิตใจ และจัดกิจกรรมสาน
ความสัมพันธ์ สร้างความสามัคคีของบุคลากรและ
นักศึกษา เช่น ลานธรรมพระเจ้าทันใจ 

S14 มีกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่ชัดเจน รวมทั้ง
การบูรณาการกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภายนอก 

S15 มีหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นให้กับนักศึกษาและ
บุคคลภายนอก 

S16 พ้ืนที่ ตั้ งของมหาวิทยาลั ยอยู่ ใ น เขตสี่ เหลี่ ยม
เศรษฐกิจและพ้ืนที่การขยายตัวของเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ 

S17 มีสถานที่ อาคารเรียน และครุภัณฑ์ ทางการศึกษาที่
เพียงพอต่อการจัดการศึกษา 

S18 มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาที่สามารถดูแลผู้เรียนได้
อย่างใกล้ชิด 

S19 ค่าใช้จ่ายส าหรับการเรียนและการด ารงชีวิตค่อนข้าง
ถูกมากเมื่อเปรียบเทียบกับสถาบันการศึกษาอ่ืนใน
ระดับเดียวกัน หรือในพ้ืนที่ใกล้เคียง 

W10 ท าเลที่ตั้งของมหาวิทยาลัยอยู่ไกลตัว
เมือง ท าให้ไม่สอดคล้องกับพฤติกรรม
และความน่านสนใจของผู้เรียนซึ่งเป็น
กลุ่มเป้าหมาย 

W11 งบประมาณทุนสนับสนุนภายนอกมี
จ านวนน้อย 

W12 อ าจารย์ ผู้ ส อน ได้ รั บภ าระง านที่
ค่อนข้างมาก และหลายด้าน ซึ่งอาจ
ส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอน และ
การสร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพ 

W13 ขาดแผนการบูรณาการงานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมในระดับหลักสูตร คณะ 
และพ้ืนที่ 

W14 ขาดการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยใน
การผลิตบัณฑิต 

W15 ภาษาอังกฤษอาจารย์ผู้สอนส่วนใหญ่ยัง
ไม่ได้มาตรฐาน (ผ่านเกณฑ์) 

W16 ขาดแผนการส่งเสริมการตลาดด้าน
หลักสูตรน้อย 
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Opportunities (โอกาส) Threats (อุปสรรค) 

O1 มีเครือข่ายความร่วมมือ จากท้ังภาครัฐ และเอกชน ใน
การเรียนการสอน การพัฒนาคุณภาพนักศึกษา และ
กิจกรรมอื่นๆ ท้ัง สหกิจศึกษา งานวิจัย และบริการ
วิชาการ 

O2 โมเดลเศรษฐกิจของประเทศไทย Thailand 4.0 มี
ความจ าเป็นต้องใช้บุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และบริหารธุรกิจ และเปิดโอกาสในการ
แ ข่ ง ขั น  Tech Start Up ด้ า น เ ท ค โ น โ ล ยี แ ล ะ
คอมพิวเตอร์ในระดับชาติ 

O3 จากนโยบายของรัฐบาลท่ีเน้นด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีจึงส่งผลให้ทางมหาวิทยาลัยได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณการเรียนการสอนและโครงการ
พัฒนาด้านต่างๆ เช่น STEM, Start Up 

O4 การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ASEAN และความ
ร่วมมือทางการค้าระหว่างประเทศอื่นๆ ท าให้เกิดการ
จ้างงานในด้านต่างๆ และเฉพาะทางมากขึ้น  

O5 วิวัฒนาการสังคมสื่ออิเล็กทรอนิกส์มีการพัฒนาสู่การ
จัดการเรียนการสอนมากขึ้น 

O6 ระดับรายได้/เศรษฐกิจ ครอบครัวของกลุ่มผู้เรียนส่วน
ใหญ่อยู่ในระดับปานกลางหรือต่ า สามารถมีโอกาสเข้า
เรียนท่ีมหาวิทยาลัยฯ ได้  เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยฯ
มีการเก็บค่าลงทะเบียน ในราคาท่ีถูกมากเมื่อเทียบกับ
สถาบันการศึกษาอื่น 

O7 ได้รับโอกาส และความเชื่อมั่น จากองค์กรต่างๆ ให้
บุคลากร ได้เข้าไปดูแล ช่วยเหลือ และเป็นท่ีปรึกษา 
เช่น SME OTOP วิสาหกิจ ชุมชน ท าให้ได้ มีโอกาส
เพิ่มองค์ความรู้ให้เกิดขึ้น ท้ังกับ ตัวผู้สอน ผู้เรียน และ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

O8 ผู้ประกอบการท้ังภาครัฐและเอกชน ธุรกิ จและ
อุตสาหกรรม ให้การยอมรับและเชื่อมั่นในมาตรฐาน 
การเรียนการสอนของทางมหาวิทยาลัยซึ่งส่งผลให้
ภาวะการมีงานท าของบัณฑิตอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี 

T1 การเปลี่ยนแปลงระบบ กฎระเบียทาง
การศึกษา 

T2 รัฐบาลมีนโยบายในการจัดการศึกษาที่ไม่
ชัดเจน ส่งผลให้ สถาบันการศึกษาต่างๆ 
ต้องแข่งขันลูกค้า(ผู้เรียน) และมีพ้ืนที่ในการ
รับผู้เรียนทับซ้อนกัน 

T3 เนื่องจากประเทศไทยเข้าสู่ภาวะสังคม
ผู้สูงอายุ และอัตราการเกิดชองประชาชน
ลดลง จึงอาจท าให้มีผู้ที่จะเขา้
สถาบันการศึกษาลดลง 

T4 สื่อสังคมออนไลน์ส่งผลกระทบการต่อการ
ใช้ชีวิตประจ าวันและความสัมพันธ์ของคน
ในสังคม 

T5 ภาวการณ์ตัดสินใจเรียนของกลุ่มนักเรียน
นักศึกษาเกิดตามกระแสนิยม มากกว่าการ
เลือกเรียนตามตลาดแรงงานหรือสถาน
ประกอบการต้องการ 

T6 เกณฑ์หรือเงื่อนไขในการของทุนสนับสนุน
การวิจัยที่สูงและมีการแข่งขันที่สูงขึ้น 
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2.2 บริบทและการวิเคราะห์สถานการณ์แวดล้อม 
การเปลี่ยนแปลงที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลล้านนา เชียงราย การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาในระยะแผนยุทธศาสตร์
ปี พ .ศ. 2561-2565 เป็นระยะเวลาที่คาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลของสังคม ทั้งระดับโลกและใน
ประเทศ รวมทั้งปัจจัยภายในมหาวิทยาลัยฯ ที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยซึ่ง
จ าเป็นต้องมีการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ต่างๆ ทั้งการประเมินศักยภาพของ มหาวิทยาลัย 
เพ่ือเตรียมความพร้อมและจัดท าแผนที่สอดรับกับการเปลี่ยนแปลง ต่าง ๆ เช่น 

 
การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
การเปลี่ยนแปลงตามบริบทของโลกที่มีลักษณะขยายตัวทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

บริการ ประกอบกับสภาพแวดล้อมทางการเมืองในระดับโลกได้ลดความตึงเครียด และการเปิดประตู
ประเทศ  ให้หันมาแข่งขันทางการค้า เศรษฐกิจ และการลงทุน พร้อมกันนั้นได้สร้างสภาพแวดล้อม
ทางเศรษฐกิจของโลกแบบใหม่ในศตวรรษที่ 21 นี้ประชากรถือว่าเป็นทรัพยากรที่ส าคัญที่สุดในการ
แข่งขันในโลกธุรกรรมสมัยใหม่  ทั้งนี้เพราะโลกสมัยใหม่ได้เปลี่ยนฐานการผลิตจากทรัพยากรทาง
ธรรมชาติไปเป็นประชากรแทน ประชากรในฐานะเป็นฐานการผลิตเพราะจะต้องใช้เทคโนโลยีและ
วิทยาการใหม่ๆบรรดาที่มีอยู่ในปัจจุบันกาล เพ่ือจัดการให้เกิดให้เกิดมูลค่าสูงสุด ดังนั้นสิ่งแรกที่ควร
รีบเร่งคือจะต้องพัฒนาคนรุ่นใหม่ให้มีศักยภาพอันเป็นสากล  และเป็นคนดีในฐานะเป็นทุนทางสังคม
พ่ือยกระดับประเทศให้อยู่ในระดับสากล 

การเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
การปรับตัวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียที่จะเกิดขึ้นในปี พ .ศ . 2558 จะ

ทวีความส าคัญเพ่ิมขึ้น ท าให้เกิดการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีของเงินทุน สินค้า บริการ และคนภายใน
กลุ่มประเทศต่างๆ รวมทั้งการรวมกันเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) 10 ประเทศ
ของ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งจะมีการรวมกลุ่มเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ท าให้เกิดการ
รวมกันเป็นตลาดเดียว การเคลื่อนย้ายแรงงาน ความรู้ การลงทุนและอ่ืนๆ นอกจากนี้การเติบโต
ทางด้านเศรษฐกิจใหม่ของกลุ่มประเทศ  จีน และอินเดียที่คาดว่าจะเป็นตัวจักรส าคัญในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก ตลอดจนการเขาสู่สังคมและเศรษฐกิจฐานความรู้ ที่ท าให้ประเทศในกลุ่ม
อาเซียน อาเซียนบวกสาม และอาเซียนบวกหก ได้ตระหนักถึงความส าคัญของบุคลากรระดับสูงและ
แรงงานมีฝีมือ การลงทุน และความรู้ ได้อย่างเสรี ซึ่งประเทศไทยได้ลงนามข้อตกลงยอมรับร่วม
คุณสมบัตินักวิชาชีพจ านวน 7 สาขา คือ แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล นักบัญชี วิศวกร สถาปนิก 
ช่างส ารวจ ดังนั้น ประเทศไทยจึงต้องเตรียม ความพร้อมในหลายด้าน อาทิ การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ทั้งทางด้านการศึกษา ด้านภาษา ทักษะฝีมือแรงงาน รวมถึง การพัฒนากลไกต่างๆ  การ
บริหารจัดการการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอย่างยั่งยืนในระดับ ภูมิภาค 
รวมถึงมาตรการรองรับผลกระทบต่อความม่ันคงของประเทศและคนไทย ทั้งในเชิงสุขภาพและความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร  
ประเทศที่พัฒนาแล้วหลายประเทศก าลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ในขณะเดียวกันประเทศ

ก าลังพัฒนา อาทิ เกาหลี สิงค์โปร จีน อินโดนีเซีย บรูไน ไทย และเวียดนาม ได้ก้าวเข้าสู่การเป็น
สังคมผู้สูงอายุแล้วในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ซึ่งท าให้เกิดผลกระทบหลายประการ อาทิ การย้ายถิ่นของ
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แรงงานข้ามชาติทั้งแรงงานที่มีฝีมือ และไร้ฝีมือ เพ่ือทดแทนก าลังแรงงานในประเทศที่เป็นสังคม
ผู้สูงอายุ การเกิดความหลายหลายทางวัฒนธรรม ขณะเดียวกันโครงสร้างการผลิตเปลี่ยนจากการใช้
แรงงานมาเป็นการใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยีมากขึ้นท าให้การพัฒนาคนมุ่งสร้างให้มีความรู้มี
ศักยภาพ ทักษะและความช านาญ ควบคู่กับการพัฒนาเทคโนโลยีทดแทนก าลังแรงงานที่ขาดแคลน 
ประเทศที่เข้าสู่สังคมผูสูงอายุจะมีรายจ่ายด้านสุขภาพเพ่ิมขึ้นท าให้งบประมาณส าหรับการลงทุน
พัฒนาด้าน อ่ืนๆ ลดลง ปัจจัยดังกล่าวจะเป็นทั้งโอกาสและอุปสรรคต่อประเทศไทย โดยด้านหนึ่ง
ประเทศไทยจะมีโอกาสในการขยายตลาดสินค้าและบริการด้านการแพทย์และสุขภาพ แต่ใน
ขณะเดียวกันประเทศไทยเองก็ต้องปรับตัวเตรียมความ พร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบ
สวัสดิการสังคมในการรองรับการเข้าสู่สังคมผูสูงอายุ  รวมทั้งยังต้องเตรียมรับมือ กับปัญหาจ านวน
แรงงานที่จะขยายตัวช้าลงและมีจ านวนลดลงในอนาคต ซึ่งอาจจะเป็นอุปสรรคต่อการขยายตัวทาง 
เศรษฐกิจในระยะยาว 

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยี

วัสดุและนาโนเทคโนโลยี มีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งตอบสนองการ
ด ารงชีวิต ของประชาชนมากยิ่งขึ้น  การส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การพัฒนาพลังงานและวัสดุ
จากพืช การทดแทน แรงงานด้วยเครื่องจักร การพัฒนาสุขภาพและศักยภาพในการท างานของ
ผู้สูงอายุ  ขณะเดียวกันก็เป็นภัยคุกคาม ต่อความมั่นคงของประเทศ เช่น การจารกรรมข้อมูลธุรกิจ
หรือข้อมูลส่วนบุคคล การใช้สื่อในทางที่ผิด การเกิดช่องว่างในการเข้าถึงเทคโนโลยีที่ไม่เท่าเทียมกัน
ของคนในสังคมท าให้เกิดความเหลื่อมล้ าในการพัฒนา และการแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมอย่าง
หลากหลายผ่านเทคโนโลยี ดังนั้ นประเทศไทยจ าเป็นต้องมีการบริหารจัดการองค์ความรู้  
(Knowledge Management)  อย่างเป็นระบบทั้ งการวิจัยและพัฒนาตลอดจนประยุกต์ ใช้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือสร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์และบริการ  และบริหาร
จัดการทรัพย์สินทางปัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ 

ความส าคัญของประชากรในสังคมเศรษฐกิจสมัยใหม่ 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นับว่าเป็นเรื่องที่ส าคัญยิ่งอันเนื่องจากปัญหาก าลังคน

โดยเฉพาะการขาดแคลนก าลังคนที่มีฝีมือระดับกลางและระดับสูงเพ่ือการพัฒนาอุตสาหกรรม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ปัจจัยทรัพยากรมนุษย์จึงกลายเป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่งในยุคโลกา
ภิวัตน์แห่งการแข่งขันทั้งนี้เพราะขีดความสามารถของมนุษย์ยุคใหม่คือ  ทรัพยากรความรู้  ที่มิใช่เป็น
เพียงแต่ความรู้เพ่ือความรู้เท่านั้นแต่ยังต้องเป็นความรู้ในเชิงประยุกต์ที่สามารถสั่งสมเป็นทักษะความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้านชั้นสูงในแต่ละสาขา  ซึงสัมพันธ์สอดคล้องไปกับการพัฒนาอุตสาหกรรมเฉพาะ
แต่ละด้านของประเทศ  นอกจากทรัพยากรความรู้แล้ว  มนุษย์ยุคใหม่ควรจะต้องมีความสามารถใน
เชิงริเริ่มสร้างสรรค์  รวมทั้งการมีมาตรฐานทางจริยธรรมในการท างานด้วยองค์ประกอบเหล่านี้
ประกอบกันเป็นปัจจัยที่ก้าวหน้า  ที่แตกต่างไปจากปัจจัยพื้นฐานดั่งเดิม  อันได้แก่  แรงงานไร้ทักษะ  
การพัฒนาที่ส าคัญจากการมุ่งเน้นความเจริญเติบโตและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศมาเป็น 
การพัฒนาคนมากข้ึน 
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2.3 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 
การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติจะมุ่งเน้น การสร้างสมดุล

ระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความม่ันคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญ คือ ประเทศชาติ
มั่นคง ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง 
ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน 
มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถ
รับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไข
ปัญหาแบบบูรณาการทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึง
ประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศทั่วโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนาที่
มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติบนพ้ืนฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่ (1) 
“ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และ
จุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศใน
ด้านอ่ืนๆ น ามา ประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้สอดรับกับบริบทของ
เศรษฐกิจ และสังคมโลกสมัยใหม่ (2) “ปรับปัจจุบัน” เพ่ือปูทางสู่อนาคตผ่านการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานของประเทศในมิติต่างๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อม ให้เอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการ
อนาคต และ (3) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคน
รุ่นใหม่ รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับ
ยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคตบนพ้ืนฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริม 
และสนับสนุนจากภาครัฐให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาส
ทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้ และการกินดีอยู่ดี รวมถึงการ
เพ่ิมข้ึนของคนชั้นกลางและลดความเหลื่อมล้ าของคนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมาย
การพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคน
ไทยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิต
สาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็น
พลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดท่ีถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ
และภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และ
อ่ืนๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมายการ
พัฒนาที่ส าคัญที่ให้ความส าคัญการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชน
ท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมท าเพ่ือ
ส่วนรวม การกระจายอ านาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น 
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากร
ไทยทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มี คุณภาพ สามารถ
พ่ึงตนเอง และท าประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกัน การ
เข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนา ที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติด้าน
สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายใน
และภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ ใช้พ้ืนที่เป็นตัวตั้งในการก าหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการ
ให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามา มีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยเป็นการ
ด าเนินการบนพ้ืนฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้
ความส าคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง 3 ด้าน อันจะน าไปสู่ความยั่งยืนเพ่ือคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชน
และประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาท
หน่วยงานของรัฐที่ท าหน้าที่ในการก ากับหรือในการให้บริการ ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรม
การท างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน านวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูล
ขนาดใหญ่ ระบบการท างานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับ
มาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วน
ร่วมเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วน
ในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตส านึกในการปฏิเสธ
ไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้นกฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่
จ าเป็นมีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การลดความเหลื่อมล้ าและเอ้ือ
ต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และ
การอ านวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนแม่บทเพ่ือบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ใน

ยุทธศาสตร์ชาติ มีทั้งสิ้น 23 แผนแม่บท ซึ่งแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนที่จัดท าไว้เพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยจะมีผลผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติให้
เป็นไปตามนั้น รวมทั้งการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณจะต้องสอดคล้องกับแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีส่วนเกี่ยวข้องกับแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ คือ 1) ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 2) ประเด็นที่ 12 การ
พัฒนาการเรียนรู้  3) ประเด็นที่ 23 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

แผนการปฏิรูปประเทศ  
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แผนการปฏิรูปประเทศ ต้องด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามที่บัญญัติไว้ใน
รัฐธรรมนูญ ประกอบด้วย ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคี สังคมมีความสงบสุข 
เป็นธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพ่ือขจัดความเหลื่อมล้ า มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาประเทศ ทั้งนี้  การปฏิรูปประเทศต้องสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งแผนการปฏิรูปประเทศ ประกอบด้วย 11 ด้าน มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คือ 1) ด้านการศึกษา 

2.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ได้ก าหนด

วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย รวมทั้งยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 ยุทธศาสตร์ โดยมี 6 ยุทธศาสตร์ตาม
กรอบยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 และอีก 4 ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน คือ 1) การ
เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 2) การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 3) 
การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 4) การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 5) การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ เพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง และ
ยั่งยืน 6) การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย 7) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 8) การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิจัยและนวัตกรรม 9) การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ และ 10) ความร่วมมือระหว่างประเทศ
เพ่ือการพัฒนา 

2.5 นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) 
ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) แถลงต่อ

รัฐสภา วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 โดยรัฐบาลได้ก าหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน 
ดังนี้ 1) การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 2) การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย
ของประเทศและความสงบสุขของประเทศ 3) การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 4) การสร้าง
บทบาทของไทยในเวทีโลก 5) การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย 6) การ
พัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสูภูมิภาค 7) การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐาน
ราก 8) การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกชวงวัย 9) การพัฒนาระบบ
สาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 10) การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือ
สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 11) การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 12) การป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม “การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติให้เป็นผู้น าด้าน
เทคโนโลยีและก้าวไปสู่มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพ่ือชุมชนอย่างแท้จริงและยั่งยืน” โดยให้บัณฑิต
สามารถเป็นที่ยอมรับของสังคมทั้งด้านวิชาการ ด้านการปฏิบัติ และสามารถพัฒนามหาวิทยาลัยให้
เป็นองค์กร ที่สามารถตอบสนองชุมชน จากการสร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะทางและสามารถถ่ายทอด
องค์ความรู้เหล่านี้ กลับคืนแก่ชุมชนเพ่ือสามารถสร้างอาชีพให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน ด้วยการมีส่วน
ร่วมทางสังคม (Social Engagement) นี่คือ เป้าหมายสูงสุดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา 

ด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่มาของการสร้างกรอบนโยบาย ส าหรับการตอบโจทย์การเป็นที่พ่ึง
ของชุมชน สังคม ประเทศชาติ และนานาชาติ จากบัณฑิตและองค์กรของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายสูงสุดของมหาวิทยาลัย โดยใช้แนวคิดการพัฒนา ที่เกิดจากการระเบิดความคิดของ
บุคลากรภายในร่วมกัน ภายใต้การขับเคลื่อนแบบมี ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน บนพ้ืนฐานของการ
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สร้างกลไกของผู้บริหารที่ดี เพ่ือมุ่งสู่การขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุ ผลสัมฤทธิ์ที่ตั้งไว้ และก่อเกิด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลอย่างสมบูรณ์ 

2.6 นโยบายการด าเนินงานของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในคราว
การประชุมผู้บริหารกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เม่ือวันพุธที่ ๓๑ 
กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
 

นโยบายการด าเนินงานของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
จะต้องสอดรับกับ นโยบายรัฐบาล นโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และการ
ปฏิรูปกระทรวงใหม่ท่ีจะเป็น ต้นแบบของการปฏิรูปใน ๓ เรื่อง ได้แก่ 

(๑) การปฏิรูปการบริหาร (Administrative Reform) ให้มีความเป็น ระบบราชการน้อย
ที่สุด มีความคล่องตัว และมีการไหลเวียนของบุคลากรโดยเฉพาะที่มีสมรรถนะสูง ( Talent 
Circulation and Mobility) ระหว่างมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัย 

(๒) การปฏิรูปกฎหมาย (Regulatory Reform) ให้มีการน าเรื่อง Regulatory Sandbox 
มาใช้อย่างเป็นรูปธรรม และ  

(๓) การปฏิรูปงบประมาณ (Budgeting Reform) ให้มีการจัดสรรงบประมาณในลักษณะ 
Block Gantt และMulti-year Budgeting โดยหน่วยงานในสั งกัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จะต้องร่วมกันขับเคลื่อนให้ กระทรวงเป็น “กระทรวงแห่งปัญญา 
กระทรวงแห่งโอกาส และกระทรวงแห่งอนาคต” อย่างแท้จริง ดังนี้ 

 ๑. ภารกิจของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม คือ การ
วางรากฐานประเทศ สู่อนาคต และเป็นกลไกขับเคลื่อนประเทศสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว โดยต้องตอบ
โจทย์ภารกิจของกระทรวง ๔ แพลตฟอร์ม (Platform) ดังนี้  

๑.๑ การสร้างและพัฒนาคน ให้เป็น Smart Citizen โดยจะต้องเปิดโอกาสที่เท่าเทียม
กันในการเรียนรู้ ตลอดชีวิต (Life Long Learning) ทุกช่วงวัยเพ่ือลดความเหลื่อมล้ า สร้างระบบ
ธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) ตามความต้องการของผู้เรียน (Modular System) พัฒนาหลักสูตร
และรูปแบบการเรียนการสอนแบบใหม่ เช่น ควบรวมหลักสูตร/สาขาที่มีความซ้ าซ้อนกัน เรียนรู้ผ่าน
ออนไลน์ เป็นต้น แพลตฟอร์มการสร้างและพัฒนาคน จะแบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่ (๑) การผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพสู่ศตวรรษที่ ๒๑ มีงานท าในสาขาอาชีพใหม่ ๆ หรือ เป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 
และสามารถแข่งขันในเวทีโลกได้ (๒) การพัฒนาทักษะแห่งอนาคตของคนวัยท างาน (Skill for the 
future) ทั้ง Upskill และ Reskill และ (๓) การศึกษาส าหรับคนสูงวัย  

1.2 การสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ ไปสู่ระบบเศรษฐกิจที่เน้นคุณค่า (Value Based 
Economy) โดย จะต้องขับเคลื่อนงานวิจัยและพัฒนาที่จะน าไปสู่นวัตกรรมที่เป็น Demand-side 
และบูรณาการงานวิจัย ๓ ศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์) ผ่าน ๔ 
แพลตฟอร์ม (Platform) ได้แก่ 

(๑) สร้างคนและองค์ความรู้ เพ่ือตอบโจทย์ประเทศ สร้างระบบนิเวศของการสร้าง
นักวิจัยเพื่อดึงดูดคนท่ีมีความสามารถท้ังของไทยและของโลก 

(๒) ลดความเหลื่อมล้ าและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนเป็นส าคัญ เช่น การขจัด
ความยากจนแบบแม่นย าและ เบ็ดเสร็จ  
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(๓) ขับเคลื่อนองค์ความรู้และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
(Competitiveness) เรื่อง 10 S-Curve อุตสาหกรรมเป้าหมาย และ (๔) ตอบโจทย์ที่เป็นประเด็น
ท้าทายของประเทศและของโลก (Grand Talent) เช่น PM 2.5, Zero waste, AI for All, AI for 
Everyone, Frontier Research, Quantum computing, Space Consortium, Gnomic 
Thailand และเรื่องใหม่ ๆ ที่จะตอบโจทย์ประเทศในอนาคต  

๑.๓ การสร้างและพัฒนานวัตกรรม ไปสู่ประเทศฐานนวัตกรรม (Innovation Nation) 
โดยจะต้อง แปลงนวัตกรรมเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจและคุณค่าทางสังคม ได้แก่ สร้างกองทุนพัฒนา
สตาร์ทอัพรุ่นใหม่ (Young Startup) และการให้ค าปรึกษาจากผู้รู้จริง (Mentor in Residence) 
อย่างครบวงจร ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม ชุมชน นวัตกรรมสังคม และนวัตกรรมเชิงธุรกิจ สร้าง
มูลค่าเพ่ิม เปลี่ยน Made in Thailand เป็น Innovated in Thailand เพ่ือสร้าง value creation  

๑.๔ การยกเครื่องมหาวิทยาลัย (Reinvent) มหาวิทยาลัยจะต้องเป็นหลักในการ
ก าหนดทิศทางและ ยุทธศาสตร์ที่เป็นรูปธรรมของประเทศ(Future Setting) มีการปรับเปลี่ยน
บทบาทภารกิจและเติมเต็มศักยภาพในการ สร้างการเปลี่ยนแปลงที่สามารถตอบโจทย์ประเทศและ
ประชาชน (Future Changer) รวมทั้งทบทวนกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(มคอ.) และปรับวิธีการขอต าแหน่งวิชาการให้เหมาะสม โดยจะแบ่งมหาวิทยาลัย ออกเป็น ๓ กลุ่ม 
ได้แก่   (๑) มหาวิทยาลัยที่สร้างองค์ความรู้แห่งอนาคต (Frontier Research /Frontier 
Knowledge)  

(๒) มหาวิทยาลัยที่เน้นการพัฒนาเทคโนโลยี อุตสาหกรรม และนวัตกรรม และ  
(๓) มหาวิทยาลัยที่ตอบ โจทย์พ้ืนที่ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น (Area Based 

Development) ใน ๔ ภูมิภาคได้แก่ ภาคเหนือ (ล้านนา ๔.๐) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน 
๔.๐) ภาคใต้ (ด้ามขวาน ๔.๐) และภาคกลาง (เจ้าพระยา ๔.๐) ทั้งนี้การสร้างและพัฒนาคน องค์
ความรู้ และนวัตกรรม จะต้องมีเครื่องมือทางนโยบายและ โครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญที่จะเชื่อมโยง
กิจกรรมวิจัยและพัฒนาเพ่ือขยายผลที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน อุทยานวิทยาศาสตร์ 
(Science Park)ต้องแข็งแกร่งเพ่ือเป็นศูนย์กลาง (Hub) ให้แต่ละภูมิภาคเสมือนหนึ่งเป็นแขนขา ให้
ก ร ะทร ว ง  ร ว มทั้ ง  Food Innopolis, Medicopolis, Creative District, Creative Economy 
Agency เป็นต้น  

๒. โครงการที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จะต้องขับเคลื่อน
ตามนโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวง มีดังนี้  

๒.๑ โครงการเรื่องที่ส าคัญและก าหนดเป็นเป้าหมายที่สามารถท าเสร็จได้ในระยะแรก 
(Quick win) ได้แก่ (๑) โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ (๒) โครงการ Reskill และ Upskill ก าลังคน (๓) 
การพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ (AI for All) (๔) การขยายผลโครงการ Fab Lab สู่โรงเรียนชุมชน 
๖,๐๐๐ แห่ง ใน ๔ ปี (๕) การขับเคลื่อน โครงการ Bio-Circular-Green (BCG) Economy (๖) การ
พัฒนาฐานข้อมูลผู้ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (Big Data) ร่วมกับคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดิน
ตามกรอบการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความ สามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) เพ่ือ
ขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จ (๗) โครงการ Genomic Thailand (๘) โครงการ พัฒนาย่าน
นวัตกรรมการแพทย์โยธี (Yothi Medical Innovation District) และ (๘) โครงการ Futurium 
เป็นต้น  
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๒.๒ โครงการเรื่องที่ส าคัญและต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องในระยะยาว ได้แก่ 
โครงการอาสาประชารัฐ โครงการ ๑,๐๐๐ นวัตกรรม แก้จน และโครงการส่งเสริม สนับสนุนและ
พัฒนาระบบนิเวศเพ่ือออกแบบและ ทดลองนวัตกรรมเชิงสังคม โดยให้บูรณาการทั้ง ๓ โครงการ 
เป็นเรื่องเดียวกัน เนื่องจากเป็นโครงการที่มีความ เชื่อมโยงกัน ตอบโจทย์กระทรวงในเรื่อง 
transformative change และเป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของ ประเทศที่ส าคัญ รวมทั้ง จะ
ท าให้ เกิดความยั่ งยืน (Sustainable) และตอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืน (Sustainable 
Development Goals – SDGs) อย่างแท้จริง  

๓. การแปลงนโยบายรัฐบาลเป็นนโยบาย/ยุทธศาสตร์ของกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ นวัตกรรม จะต้องตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี อาทิ นโยบายรัฐบาลที่
เกี่ยวข้องกับกระทรวงในข้อ ๕.๒ พัฒนาภาคอุตสาหกรรม ๕.๒.๑ พัฒนาอุตสาหกรรมภายใต้แนวคิด
เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และ เศรษฐกิจสี เขียว [Bio-Circular-Green (BCG) 
Economy] ข้อ ๕.๒.๒ พัฒนาอุตสาหกรรมไทยให้สามารถ ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
หรือแนวโน้มการค้าโลก โดยมีงานวิจัยใน ๔ แพลตฟอร์ม (Platform) ตอบ โจทย์ในระดับเศรษฐกิจ
ฐานรากและระดับประเทศ  

โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ให้สัญญา
ประชาคมเพ่ือ วางรากฐานและสร้างระบบนิเวศที่เอ้ือให้ประชาคมกระทรวงสามารถท างานอย่างเต็ม
ความสามารถเพ่ือตอบโจทย์ ประเทศและประชาชน ไว้ ๗ ประการ คือ 

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

ภารกิจของ สถาบันการศึกษาสู่เป้าหมาย  
4) เน้นการท างานเชิงภารกิจมากกว่าเชิงฟังก์ชัน เน้นการท างานเชิงผลสัมฤทธิ์ที่เป็น

รูปธรรม จับต้องได้ เป็น Preferment Based Accountability System  
5) เน้นการท างานเชิงระบบ การท างานเชิงบูรณาการ เน้น Connect the Dots และ 

Closing the Loops  
6) เน้นการท างานที่คล่องตัว กะทัดรัด มีสมรรถนะสูง มี Talent Circulation and 

Mobility ระหว่างหน่วยงาน  
7) ท างานแข่งกับเวลา โดย Bias for Achievement ปรับจาก NATO (No Action, Talk 

Only) มาเป็น MALT (More Action, Talk Less)  
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ส่วนที่ 3  สาระส าคัญแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2564  
 3.1 พันธกิจของส่วนราชการ 

1. จัดการศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี และผลิตครูวิชาชีพ ทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติ โดยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ที่มีคุณธรรม จริยธรรม พ่ึงพาตนเองได้ และ
เป็นที่พ่ึงทางวิชาการให้กับประเทศ ภูมิภาค และชุมชน ทั้งภาครัฐและเอกชน 

2. ผลิตผลงานวิจัยที่เป็นการสร้าง และประยุกต์ใช้องค์ความรู้ สร้างสรรค์
นวัตกรรม หรือทรัพย์สินทางปัญญาที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ความต้องการของสังคม ชุมชน 
ภาครัฐและเอกชน และประเทศ  

3. ให้บริการวิชาการที่มุ่ง เน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์  
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่สอดคล้องกับบริบทมหาวิทยาลัยด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี และ
ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น ชุมชนและสังคม 

4.  จัดการเรียนรู้ วิจัยหรือบริการวิชาการซึ่งน าไปสู่การสืบสานศิลปวัฒนธรรม 
และความเป็นไทย หรือสร้างโอกาสและมูลค่าเพ่ิมให้กับผู้เรียน ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 

5. บริหารจัดการพันธกิจ และวิสัยทัศน์ตามหลักธรรมาภิบาล มีการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ยืดหยุ่น คล่องตัวโปร่งใส และ
ตรวจสอบได ้
 3.2 แผนปฏิบัติราชการ/ค่าเป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
 แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 1 การพัฒนาการศึกษาเพ่ือผลิตก าลังคนนักวิชาชีพที่
เน้นปฏิบัติการ (Hands-On) 
 1) เป้าหมาย เพ่ือพัฒนาและผลิตก าลังคนนักปฏิบัติในสาขาวิชาชีพ ที่สอดคล้อง
กับความต้องการของประเทศให้มีความเข้มแข็ง 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 

3) ตัวช้ีวัด  
กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนากระบวนการรับนักศึกษาและผลิตตัวป้อนสายวิชาชีพ  

เพ่ือให้ได้จ านวนนักศึกษาที่มีคุณลักษณะที่เหมาะสมตามแผนการรับนักศึกษาของแต่ละ
หลักสูตร 
  

ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป้าหมาย 
2564 

ผู้รับผิดชอบ
หลัก 

1.ร้ อยละของจ านวนนักศึกษาที่
เป็นไปตามแผนรับนักศึกษา 

ร้อยละ 90 สวท. 

2.สัดส่วนการรับนักศึกษาสายวิชาชีพ
ต่อสายวิชาการ เป็น 70:30 หรือ
นักศึกษาจากกลุ่มคนวัยเรียนต่อวัย
ท างาน 

สัดส่วน 70:30 สวท. 
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 กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนากระบวนการจัดการศึกษานักปฏิบัติ Hands-On  เพ่ือให้
กระบวนการจัดการศึกษาของหลักสูตรผลิตบัณฑิตวิชาชีพนักปฏิบัติที่เน้นการมีผลลัพธ์การเรียนรู้
และสมรรถนะวิชาชีพ 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป้าหมาย 
2564 

ผู้รับผิดชอบ
หลัก 

3. ร้ อ ย ละ ห ลั ก สู ต ร วิ ช า ชี พห รื อ
หลักสูตรปฏิบัติการที่สร้างบัณฑิตนัก
ปฏิบัติมืออาชีพที่ใช้เทคโนโลยีเป็น
ฐาน 

ร้อยละ 40 คณะ 

4.ร้อยละของหลักสูตรที่จัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการและประสความส าเร็จ 
 

ร้อยละ 95 คณะ 

5.ร้อยละของนักศึกษาทุกช้ันปีได้รับ
การส่งเสริมสนับสนุนให้มีทักษะและ
สมรรถนะวิชาชีพ 

ร้อยละ 95 คณะ 

6.ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านการ
ประเมินสมรรถนะวิชาชีพ 

ร้อยละ 90 คณะ 

7 . ร้ อ ย ล ะ ข อ ง บั ณ ฑิ ต ที่ เ ป็ น
ผู้ประกอบการ 

ร้อยละ 15 คณะ 

 
 กลยุทธ์ที่ 1.3 พัฒนาอาจารย์ให้สามารถจัดการเรียนรู้ที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้  
เพ่ือให้อาจารย์ของมหาวิทยาลัยมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป้าหมาย 
2564 

ผู้รับผิดชอบ
หลัก 

8.ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับความรู้
จากการพัฒนาทักษะการจัดการเรียน
การสอนแบบศตวรรษที่  21 และ
วิ ช า ชี พ ที่ เ ห ม า ะ ส ม ที่ ส า ม า ร ถ
ประยุกต์ใช้ได้จริง 

ร้อยละ 90 สวท. 

9.ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ที่จัดการเรียนการสอนที่เน้นผลลัพธ์
การเรียนรู้ 

ร้อยละ 100 สวท. 

10.ร้อยละของหลักสูตรที่นักศึกษามี
ผลการเรียนรู้เป็นไปตามที่หลักสูตร
ก าหนด 

ร้อยละ 90 คณะ 

11.ร้อยละของหลักสูตรบูรณาการ 
การเรียนรู้กับการท างาน 
 

ร้อยละ 15 คณะ 
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 กลยุทธ์ที่ 1.4 สร้างบัณฑิตให้มีทักษะที่พึงประสงค์ ที่มีลักษณะเหมาะสมในการใช้
ชีวิตและท างานในศตวรรษที่ 21 เพ่ือให้บัณฑิตที่จบการศึกษามีทักษะที่พึงประสงค์ มีลักษณะ
เหมาะสมในการใช้ชีวิตและท างานในศตวรรษท่ี 21 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป้าหมาย 
2564 

ผู้รับผิดชอบ
หลัก 

12.ร้อยละนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายที่
ผ่านเกณฑ์การสอบทักษะด้านภาษา 

ร้อยละ 90 คณะบริหารฯ 

13.ร้อยละนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายที่
ผ่านเกณฑ์การสอบทักษะด้านไอที 

ร้อยละ 90 สวส./คณะ 

14.ร้อยละของนักศึกษาผ่านการ
ส่งเสริมทักษะการด ารงชีวิต การ
ท างานในศตวรรษที่ 21 และพัฒนา
นักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์
ของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 90 กพน. 

 4) แนวทางการพัฒนา 
 (4.1) พัฒนากระบวนการรับนักศึกษาและผลิตตัวป้อนสายวิชาชีพ 
 (4.2) พัฒนากระบวนการจัดการศึกษานักปฏิบัติ Hands-On                  
 (4.3) พัฒนาอาจารย์ให้สามารถจัดการเรียนรู้ที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ 
 (4.4) สร้างบัณฑิตให้มีทักษะที่พึงประสงค์ ที่มีลักษณะเหมาะสมในการใช้ชีวิตและ
ท างานในศตวรรษที่ 21 
 5) แผนงาน/โครงการ ส าคัญ  
 (5.1) โครงการพัฒนาศักยภาพการวัดการศึกษาด้านหุ่นยนต์ขั้นสูง  
 (5.2) โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้น (Non-
Degree) เพ่ือตอบสนองก าลังคนด้านอุตสาหกรรม 4.0  (S-curve & New S-curve) 
 (5.3) โครงการพัฒนาบุคลากรด้านยานยนต์ไฟฟ้าตามมาตรฐานสากล 
 (5.4) โครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพด้านจักรกลเกษตรและจักกลอุตสาหกรรม เพื่อ
รองรับอุตสาหกรรมเกษตรอัจฉริยะ  
 (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)     
 (5.11) โครงการงานฟาร์มเพ่ือการเรียนรู้ 
 (5.12) โครงการจัดการศึกษาและวิจัยร่วมระหว่าง ภาครัฐ ภาคเอกชน  
 และภาคการศึกษา  
 แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 2  การพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อการเติบโตร่วมกับการ
พัฒนาประเทศ 
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 1) เป้าหมาย พัฒนาผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ การบริการวิชาการ 
นวัตกรรม และก าลังคน เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 2) ค่าเป้าหมาย 
 (2.1)  จ านวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้ประโยชน์จากการใช้ผลงานวิจัย ผลงาน
สร้างสรรค์ การบริการวิชาการ และนวัตกรรม 50 หน่วยงาน 
 (2.2)  งบประมาณและมูลค่าทรัพยากรที่ได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเพ่ือส่งเสริมพันธกิจของมหาวิทยาลัยด้านการ
วิจัย นวัตกรรมและการบริการวิชาการ จ านวน 150 ล้านบาท 
 (2.3)  มูลค่าของความร่วมมือของเครือข่ายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกิดจากการ
น าผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ การบริการวิชาการและนวัตกรรม จ านวน 225 ล้านบาท 
 
 3) ตัวช้ีวัด 
 กลยุทธ์ที่ 2.1 บูรณาการงานวิจัย บริการวิชาการและนวัตกรรมให้เกิด
ประโยชน์ส่งผลลัพธ์ต่อผู้เรียนสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน  เพ่ือให้บุคลากรและ
นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพตามหลักสูตรก่อให้เกิดผลงานวิจัย 
การบริการวิชาการและนวัตกรรมที่สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป้าหมาย 
2564 

ผู้รับผิดชอบ
หลัก 

15.จ านวนผลงานวิจัย บริการวิชาการ
และนวัตกรรมที่นักศึกษามีส่วนร่วม
และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ 

ผลงาน 200 สถช. 

16.จ านวนผลงานวิชาการและผลงาน
สร้างสรรค์ หรือการได้รับการจดอนุ
สิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร หรือเป็น
ผลงานวิชาการรับใช้สังคม หรือผลงาน
ที่ท าร่วมกับภาคอุตสาหกรรม 

ผลงาน 400 สวพ. 

17.สัดส่วนมูลค่าเพิ่มของผลตอบแทน
ต่อการลงทุนจากโครงการวิจัยและ
โครงการบริการวิชาการ 

สัดส่วน 0.7 สถช. 

18.ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับความรู้
จากการพัฒนาทักษะการวิจัย บริการ
วิชาการ ที่สามารถน าไปสู่การได้รับทุน
สนับสนุนการวิจัย บริการวิชาการ 
หรือผลงานตีพิมพ์ หรือน าไปใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอน    
 

ร้อยละ 80 สวพ. 
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 กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนาระบบบริหารงานวิจัย การบริการวิชาการและนวัตกรรมของ
มหาวิทยาลัย  เพ่ือการพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยให้มี
ประสิทธิภาพและสร้างรายได้เพ่ิมขององค์กรจากทรัพย์สินทางปัญญา 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป้าหมาย 
2564 

ผู้รับผิดชอบ
หลัก 

19.ระดับความส า เ ร็ จของแผน
งา นวิ จั ย  บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร  แ ล ะ
นวัตกรรมของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 80 สวพ. 

20.มูลค่ าจากการบริหารจัดการ
งบประมาณ สินทรัพย์ และทรัพย์สิน
ทางปัญญา ที่มาจากงานวิจัยบริการ
วิ ช า ก า ร แ ล ะ น วั ต ก ร ร ม ข อ ง
มหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 

ล้านบาท 30 สวพ. 

  
 กลยุทธ์ที่ 2.3 ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ นวัตกรรม และ
ผลงานบริการวิชาการ ในระดับชาติ และนานาชาติ  เพ่ือสร้างผลงานวิจัย นวัตกรรมและการ
บริการวิชาการ ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ และนานาชาติ 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป้าหมาย 
2564 

ผู้รับผิดชอบ
หลัก 

21.จ านวนผลงานวิ จั ย  ผล งาน
สร้างสรรค์ นวัตกรรม และผลงาน
บริการวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติ และนานาชาติ 

ผลงาน 500 สวพ. 

22.ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการ
ส่ง เสริมการ เผยแพร่ผลงานวิจัย 
ผลงานสร้างสรรค์ นวัตกรรม และ
ผลงานบริการวิชาการ ในระดับชาติ
และนานาชาติ 

ร้อยละ 40 สวพ. 

  
 4) แนวทางการพัฒนา 
 (4.1) บูรณาการงานวิจัย บริการวิชาการและนวัตกรรมให้เกิดประโยชน์ส่ง
ผลลัพธ์ต่อผู้เรียนสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
  (4.2) พัฒนาระบบบริหารงานวิจัย การบริการวิชาการและนวัตกรรมของ
มหาวิทยาลัย 
 (4.3) ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ นวัตกรรม และผลงาน
บริการวิชาการ ในระดับชาติ และนานาชาติ ฃ 
 5) แผนงาน/โครงการ ส าคัญ  
 (5.1) โครงการสนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิโครงการหลวงและโรงงานแปรรูป 
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 (5.2) โครงการตามพระราชด าริ   
 5.3) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ   
 5.4) กองทุนวิจัย Basic fund  
  (5.5) แผนงานเครือข่ายการบริการวิชาการและการบริการสังคม   
 
 แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 3  การเสริมสร้างนักศึกษาและบุคลากรให้มี
เ อ กลั กษณ์  อั ต ลั กษณ์  ค ว ามภ าคภู มิ ใ จทา งศิ ล ป วัฒนธร รม  ภู มิ ปั ญญาล้ านน า 
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 1) เป้าหมาย เพ่ือปลูกฝังค่านิยมและส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรให้
ตระหนักในคุณค่า ศิลปวัฒนธรรมความภาคภูมิใจ ในภูมิปัญญาท้องถิ่น การท านุบ ารุง 
ศิลปวัฒนธรรมไทย ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 2) ค่าเป้าหมาย 
 (2 .1 )  จ านวนรางวั ลที่ ไ ด้ รั บด้ านศิ ลปวัฒนธรรม  ภู มิ ปัญญาล้ านนา 
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 6 รางวัล 
 3) ตัวช้ีวัด  
 กลยุทธ์ที่ 3.1 สร้างการรับรู้ในคุณค่า ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา และ
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้นักศึกษาและบุคลากรรับรู้ในคุณค่า ศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาล้านนา และทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป้าหมาย 
2564 

ผู้รับผิดชอบ
หลัก 

23.ร้อยละของนักศึกษาและบุคลากรมี
ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ล้ านนา  และทรั พยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 95 ศวธ. 

24.จ านวนโครงการ/กิจกรรม ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนาและ
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่บูรณา
การกับการเรียนการสอนหรือกิจกรรม
นักศึกษา 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

25 ศวธ. 

  
 กลยุทธ์ที่ 3.2 ส่งเสริมนักศึกษาให้ประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา 
และทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในการพัฒนาตนเองและสังคม  เพ่ือส่งเสริมนักศึกษา
ประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา และทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในการพัฒนา
ตนเองและสังคม 
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ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป้าหมาย 
2564 

ผู้รับผิดชอบ
หลัก 

25.จ านวนองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาล้านนา และทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม และมีการน าไปใช้ประโยชน์
โดยนักศึกษามีส่วนร่วม 

องค์ความรู ้ 2 ศวธ. 

26. ผลงานทางด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาล้านนา และทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมที่เกิดประโยชน์กับตนเองและ
สังคมโดยนักศึกษามีส่วนร่วม 
 

ผลงาน 10 ศวธ. 

  
 กลยุทธ์ที่ 3.3 ส่งเสริมการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาตนเองและ
สังคม เพ่ือนักศึกษาและบุคลากรมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการ
พัฒนาตนเองและสังคม 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป้าหมาย 
2564 

ผู้รับผิดชอบ
หลัก 

27.จ านวนชุมชนเข้มแข็งในการที่น า
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
พัฒนาโดยนักศึกษาและบุคลากรมี
ส่วนร่วม 

ชุมชน 6 ศวธ. 

28.จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่
นักศึกษาและบุคลากรน าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้และเกิด
ประโยชน์ต่อชุมชนและผู้เรียน 
 

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 
 แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 4 การพัฒนาการบริหารจัดการและการสร้างฐาน
วัฒนธรรมองค์กร 
 1) เป้าหมาย เพ่ือมหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล เพ่ิม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสร้างค่านิยมร่วม 
 2) ค่าเป้าหมาย 
 (2.1) ร้อยละผลการประเมินของมหาวิทยาลัยทางด้านหลักธรรมาภิบาล 
ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ร้อยละ 90 
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 3) ตัวช้ีวัด 
 กลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยภายใต้หลัก
ธรรมาภิบาล เพ่ือการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป้าหมาย 
2564 

ผู้รับผิดชอบ
หลัก 

29.ระดับผลการประเมินของมหาวิทยาลัย
ทางด้านหลักธรรมาภิบาล   

ร้อยละ 90 สอ. 

30.ระดับความพึงพอใจของบุคลากร
ด้านภาวะความสุข 

ระดับ ดีมาก สอ. 

  
 กลยุทธ์ที่ 4.2 บริหารจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เพ่ือให้การบริหารจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป้าหมาย 
2564 

ผู้รับผิดชอบ
หลัก 

31.ร้อยละของหน่วยงานหลัก (16 
หน่วยงาน) ที่บริหารแผนงาน แผน
งบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ของรัฐบาล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ภายใต้การบริหารงานด้วยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ร้อยละ 80 กนผ. 

32.ร้อยละความส าเร็จของตัวช้ีวัด
ของกลยุทธ์ที่เป็นไปตามเป้าหมายของ
แผน (ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80) 

ร้อยละ 80 กนผ. 

33. ร้ อ ย ล ะ ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง
ผู้บริหารต่อการใช้ระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 

ร้อยละ 90 สวส. 

34.ระดับผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 
ตามเกณฑ์ สกอ. 

คะแนน ดีมาก สปก. 

  
 4) แนวทางการพัฒนา 
 (4.1) พัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
 (4.2)บริหารจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผ 
 5) แผนงาน/โครงการ ส าคัญ 
 (5.1) โครงการตามนโยบายพัฒนามหาวิทยาลัย  
 (5.2) โครงการพัฒนาการจัดการศึกษา  
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ส่วนที่ 4  กรอบแผนปฏบิัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2564 
แผนปฏิบัติราชกาประจ าปีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย พ.ศ.

2564 ครอบคลุมทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนาตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-
2580) และกรอบการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตามกรอบระยะเวลา 15 ปี 
(พ.ศ.2552–2566) และแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ฉบับปรับปรุง ปี 
พ.ศ.2562 ที่มุ่งผลิตก าลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตลอดจนพัฒนาทักษะ 
และขีดความสามารถให้กับแรงงานไทย เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ สร้างงานวิจัยที่
มีผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ชุมชน วัฒนธรรม และน าไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์ เพ่ือตอบสนองต่อการพัฒนาพ้ืนที่บนฐานทรัพยากรที่มีอยู่อันน าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
จึงก าหนดแนวทางการด าเนินงานในปีงบประมาณพ.ศ.2564 ดังนี้ 
 

4.1 แหล่งที่มาของงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย มีแหล่งที่มาของงบประมาณในการ
ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยฯ ในภาพรวมงบประมาณท้ังสิ้น 92,879,400.00 บาท ซึ่งแยกออกเป็น 2 
ส่วน คือ งบประมาณแผ่นดินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จ านวน 75,023,900.00 บาท 
และงบประมาณเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จ านวน 17,855,500.00 บาท 
ดังรายละเอียดงบประมาณในตารางที่ 1  

ตารางท่ี 1 สรุปประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 
 
 

เงินรายได้ แผ่นดนิ รวม

 งบบคุลากร       5,915,992      22,626,500           28,542,492
 งบด าเนินงาน       9,211,708           225,700             9,437,408

 ค่าตอบแทน           937,200                  937,200
 ค่าใช้สอย         7,137,410            225,700               7,363,110
 ค่าวัสดุ           457,098                  457,098
 ค่าสาธารณูปโภค           680,000                  680,000

 งบลงทนุ                    -          6,790,000             6,790,000
   ค่าครุภัณฑ์                 -         6,790,000            6,790,000
  ค่าทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้าง                 -                         -   

 งบเงินอุดหนุน                    -        45,381,700            45,381,700

 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน          1,515,000               1,515,000

 ค่าใช้จ่ายบุคลากร        43,866,700             43,866,700

 งบรายจา่ยอ่ืน       2,727,800             2,727,800
 รวมจา่ย 17,855,500    75,023,900     92,879,400          

 หมวดรายการ
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4.2 รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ และแผนการใช้จ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มหาวิทยาลัยฯ ได้ประมาณการจัดสรรงบประมาณและ
จัดท าแผนรายจ่ายเพ่ือตอบสนองแผนงานที่สอดคล้องกับนโยบายตามยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี และ
ยุทธศาสตร์เทคโนโลยีราชมงคลล้านนาระยะ 5 ปี พ.ศ.2561-2565 (ฉบับปรับปรุง 2562) โดยมี
การใช้แหล่งงบประมาณ 2 ส่วน คือ งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ ดังรายละเอียด
ดังตารางที่ 2 รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ และ ตารางที่ 3 แผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน
และรายได้ ต่อไปนี้  
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ตารางท่ี 2 รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

  

เงินรายได้ แผ่นดนิ
บคุลากรภาครัฐฯ วิทยาศาสตร์ฯ สงัคมศาสตร์ฯ บริการวิชาการฯ วิจยัองค์ความรู้ฯ รวม รวม

 งบบคุลากร    5,915,992                 -                 -                  -                    -         5,915,992        22,626,500
   1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจ า          18,239,500
     1.1.1 เงินเดือน        17,665,900
       1.1.1.1 อตัราเดิม          16,176,700
       1.1.1.2 เงินค่าตอบแทนรายเดือนส าหรับข้าราชการ              765,600
       1.1.1.3 เงินประจ าต าแหน่งทางวิชาการ              723,600
     1.1.2 ค่าจ้างประจ า              573,600
       1.1.2.1 อตัราเดิม              573,600

 1.2 ค่าจ้างชั่วคราว      5,915,992                 -                 -                  -                    -           5,915,992
 1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว      5,868,832         5,868,832
 1.2.1 ค่าครองชีพ          47,160             47,160

   1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ            4,387,000
     1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ            4,387,000
 งบด าเนินงาน       665,710     8,545,998               -                  -                    -         9,211,708             225,700

 2.1 ค่าตอบแทน        268,800         668,400               -                  -                    -             937,200
 2.1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ                 -           668,400               -                  -                    -             668,400

 ค่าตอบแทน (ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ)           28,800             28,800

 รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ เงินรายไดแ้ละเงินแผ่นดนิ จ าแนกตามผลผลิต มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา เชยีงราย

 หมวดรายการ
 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา เชียงราย ประจ าปงีบประมาณ 2564
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เงินรายได้ แผ่นดนิ
บคุลากรภาครัฐฯ วิทยาศาสตร์ฯ สงัคมศาสตร์ฯ บริการวิชาการฯ วิจยัองค์ความรู้ฯ รวม รวม

 ค่าสอนภาคสมทบ/ภาคพเิศษ         639,600           639,600
 2.1.2 เงินประจ าต าแหน่งผู้บริหารทีม่วีาระ        201,600           201,600
 2.1.3 เงินประจ าต าแหน่งผู้บริหารทีไ่มม่วีาระ          67,200             67,200

 2.2 ค่าใช้สอย        396,910       6,740,500               -                  -                    -           7,137,410              225,700
 2.2.1 ค่าเบีย้เล้ียง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ                 -           650,000               -                  -                    -             650,000

 ค่าใช้จ่ายในการประชุม           40,000             40,000
 ค่าเดินทางผู้บริหาร           50,000             50,000
 พฒันาบุคลากร         560,000           560,000

 2.2.2 ค่าจ้างเหมาบริการ       5,790,500         5,790,500
 2.2.3 เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม        372,890           372,890              161,400
 2.2.4 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน (ลูกจ้าง+พนง.ราชการ)          24,020             24,020                64,300
 2.2.6 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์         300,000           300,000

 2.3 ค่าวัสดุ                 -           457,098               -                  -                    -             457,098
     2.3.1 วัสดุส านักงาน         188,898           188,898
     2.3.2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน         150,000           150,000
     2.3.3 วัสดุกอ่สร้าง           55,200             55,200
     2.3.4 วัสดุงานบ้านงานครัว           15,000             15,000
     2.3.8 วัสดุการเกษตร           30,000             30,000

 หมวดรายการ
 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา เชียงราย ประจ าปงีบประมาณ 2564
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เงินรายได้ แผ่นดนิ
บคุลากรภาครัฐฯ วิทยาศาสตร์ฯ สงัคมศาสตร์ฯ บริการวิชาการฯ วิจยัองค์ความรู้ฯ รวม รวม

     2.3.9 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง           18,000             18,000
 2.4 ค่าสาธารณูปโภค                 -           680,000               -                  -                    -             680,000

 2.4.1 ค่าไฟฟา้         680,000           680,000

 งบลงทนุ                 -                   -                 -                  -                    -                      -             6,790,000
   3.1 ค่าครุภัณฑ์              -                -              -               -                 -                   -            6,790,000

     3.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา           -             -           -            -              -                -         6,790,000
       3.1.1.1 ค่าครุภัณฑ์สูงกว่า 1 ล้านบาท              -         6,790,000

   3.2 ค่าทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้าง              -                -              -               -                 -                   -   

 งบเงินอุดหนุน                 -                   -                 -                  -                    -                      -           45,381,700

 4.1 ค่าใช้จา่ยในการด าเนินงาน            1,515,000
       4.1.3 ค่าวัสดุ              260,000
              4.1.3.1 ค่าวัสดุการศึกษา(และเอกสารการพพิม)์               260,000
       4.1.4 ค่าสาธารณูปโภค           1,255,000

              4.1.4.1 ค่าไฟฟา้             1,200,000

 หมวดรายการ
 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา เชียงราย ประจ าปงีบประมาณ 2564
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เงินรายได้ แผ่นดนิ
บคุลากรภาครัฐฯ วิทยาศาสตร์ฯ สงัคมศาสตร์ฯ บริการวิชาการฯ วิจยัองค์ความรูฯ้ รวม รวม

              4.1.4.2 ค่าโทรศัพท์                 30,000
              4.1.4.3 ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม                 25,000

 4.2 ค่าใช้จา่ยบคุลากร         43,866,700
       4.2.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากร เงินเดือน           42,874,300

       4.2.2 ค่าใช้จ่ายบุคลากร เงินประจ าต าแหน่งทางวิชาการ               992,400

 งบรายจา่ยอ่ืน                 -       1,916,400      442,000      369,400                  -         2,727,800
 5.5 พฒันาก าลังคนนักวิชาชีพทีเ่น้นปฏิบัติการ (สหกจิ) 1,025,000      400,000      1,425,000        
 5.6 ปรับพืน้ฐานความรู้นักศึกษาใหม่ 196,000        42,000        238,000          
 5.13 รายจ่ายงานหอพกั 695,400            695,400

 5.14 แผนงานเครือข่ายการบริการวิชาการและการบริการสังคม 369,400          369,400
 รวมจา่ย 6,581,702   10,462,398  442,000     369,400     -               17,855,500    75,023,900        

 แผนงานงานวิจัยภายนอก (เบิกจ่ายตามระเบียบงานวิจัย) 79,800          79,800            

 หมวดรายการ
 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา เชียงราย ประจ าปงีบประมาณ 2564
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ตารางท่ี  3 แผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินและรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

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

 งบบคุลากร      5,915,992      22,626,500  28,542,492 2,378,541   2,378,541   2,378,541     2,378,541 2,378,541 2,378,541     2,378,541   2,378,541 2,378,541     2,378,541 2,378,541 2,378,541     

   1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจ า       18,239,500   18,239,500 1,519,958   1,519,958   1,519,958     1,519,958 1,519,958 1,519,958     1,519,958   1,519,958 1,519,958     1,519,958 1,519,958 1,519,958     

     1.1.1 เงินเดือน      17,665,900   17,665,900 1,472,158   1,472,158   1,472,158     1,472,158 1,472,158 1,472,158     1,472,158   1,472,158 1,472,158     1,472,158 1,472,158 1,472,158     

       1.1.1.1 อตัราเดิม       16,176,700   16,176,700 1,348,058   1,348,058   1,348,058     1,348,058 1,348,058 1,348,058     1,348,058   1,348,058 1,348,058     1,348,058 1,348,058 1,348,058     

       1.1.1.2 เงินค่าตอบแทนรายเดือนส าหรับข้าราชการ           765,600      765,600 63,800       63,800       63,800         63,800     63,800     63,800         63,800       63,800     63,800         63,800     63,800     63,800         

       1.1.1.3 เงินประจ าต าแหน่งทางวชิาการ           723,600      723,600 60,300       60,300       60,300         60,300     60,300     60,300         60,300       60,300     60,300         60,300     60,300     60,300         

     1.1.2 ค่าจ้างประจ า           573,600      573,600 47,800       47,800       47,800         47,800     47,800     47,800         47,800       47,800     47,800         47,800     47,800     47,800         

       1.1.2.1 อตัราเดิม           573,600      573,600 47,800       47,800       47,800         47,800     47,800     47,800         47,800       47,800     47,800         47,800     47,800     47,800         

 1.2 ค่าจ้างชั่วคราว      5,915,992    5,915,992 492,999      492,999      492,999       492,999    492,999    492,999       492,999     492,999    492,999       492,999    492,999    492,999       

 1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว      5,868,832    5,868,832 489,069      489,069      489,069       489,069    489,069    489,069       489,069     489,069    489,069       489,069    489,069    489,069       

 1.2.1 ค่าครองชีพ          47,160        47,160 3,930         3,930         3,930           3,930       3,930       3,930           3,930        3,930       3,930          3,930       3,930       3,930           

   1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ        4,387,000    4,387,000 365,583      365,583      365,583       365,583    365,583    365,583       365,583     365,583    365,583       365,583    365,583    365,583       

     1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ        4,387,000    4,387,000 365,583      365,583      365,583       365,583    365,583    365,583       365,583     365,583    365,583       365,583    365,583    365,583       

 งบด าเนินงาน      9,211,708          225,700    9,437,408      786,451      786,451        786,451    786,451    786,451        786,451      786,451    786,451        786,451    786,451    786,451        786,451

 2.1 ค่าตอบแทน        937,200      937,200        78,100        78,100          78,100      78,100      78,100          78,100        78,100      78,100          78,100      78,100      78,100          78,100

 2.1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ        668,400      668,400 55,700       55,700       55,700         55,700     55,700     55,700         55,700       55,700     55,700         55,700     55,700     55,700         

 ค่าตอบแทน (ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ)          28,800        28,800 9,600           9,600           9,600       

 ค่าสอนภาคสมทบ/ภาคพเิศษ        639,600      639,600 319,800       319,800       

 2.1.2 เงินประจ าต าแหน่งผู้บริหารทีม่วีาระ        201,600      201,600 16,800       16,800       16,800         16,800     16,800     16,800         16,800       16,800     16,800         16,800     16,800     16,800         

 2.1.3 เงินประจ าต าแหน่งผู้บริหารทีไ่มม่วีาระ          67,200        67,200 5,600         5,600         5,600           5,600       5,600       5,600           5,600        5,600       5,600          5,600       5,600       5,600           

 2.2 ค่าใช้สอย      7,137,410           225,700    7,363,110 1,104,466.50 1,472,622.00 2,945,244     1,840,777.50 

 2.2.1 ค่าเบีย้เล้ียง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ        650,000      650,000 97,500.00     130,000.00    260,000       162,500.00    

 ค่าใช้จ่ายในการประชุม          40,000        40,000 6,000.00       8,000.00       16,000         10,000.00     

 ค่าเดินทางผู้บริหาร          50,000        50,000 7,500.00       10,000.00     20,000         12,500.00     

 พฒันาบุคลากร        560,000      560,000 84,000.00     112,000.00    224,000       140,000.00    

 2.2.2 ค่าจ้างเหมาบริการ      5,790,500    5,790,500 868,575.00    1,158,100.00 2,316,200     1,447,625.00 

 2.2.3 เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม        372,890           161,400      534,290 80,143.50     106,858.00    213,716       133,572.50    

 2.2.4 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน (ลูกจ้าง+พนง.ราชการ)          24,020            64,300        88,320 13,248.00     17,664.00     35,328         22,080.00     

 2.2.6 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์        300,000      300,000 45,000.00     60,000.00     120,000       75,000.00     

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รวมเงินรายได้ แผ่นดนิ
 หมวดรายการ
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 2.3 ค่าวสัดุ        457,098      457,098 68,564.70     91,419.60     182,839       114,274.50    

     2.3.1 วสัดุส านักงาน        188,898      188,898 28,334.70     37,779.60     75,559         47,224.50     

     2.3.2 วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน        150,000      150,000 22,500.00     30,000.00     60,000         37,500.00     

     2.3.3 วสัดุกอ่สร้าง          55,200        55,200 8,280.00       11,040.00     22,080         13,800.00     

     2.3.4 วสัดุงานบ้านงานครัว          15,000        15,000 2,250.00       3,000.00       6,000          3,750.00       

     2.3.8 วสัดุการเกษตร          30,000        30,000 4,500.00       6,000.00       12,000         7,500.00       

     2.3.9 วสัดุยานพาหนะและขนส่ง          18,000        18,000 5,000           5,000        3,000          5,000       

     2.3.10 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์               -                -   

 2.4 ค่าสาธารณูปโภค        680,000      680,000 400,000      280,000      -             -          -          -             -           -          -             -          -          -             

 2.4.1 ค่าไฟฟา้        680,000      680,000 400,000      280,000      

 งบลงทนุ               -          6,790,000    6,790,000 6,790,000   

   3.1 ค่าครุภัณฑ์            -       6,790,000    6,790,000 6,790,000   

     3.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา         -    6,790,000    6,790,000 6,790,000   

       3.1.1.1 ค่าครุภัณฑ์สูงกวา่ 1 ล้านบาท         -    6,790,000    6,790,000 6,790,000   

 งบเงินอุดหนุน               -        45,381,700  45,381,700    3,660,558    3,860,558      4,120,558  4,060,558  3,940,558      3,660,558    3,720,558  3,660,558      3,720,558  3,660,558  3,660,558      3,655,558

 4.1 ค่าใช้จา่ยในการด าเนินงาน        1,515,000    1,515,000 5,000        205,000     465,000       405,000   285,000   5,000          65,000      5,000      65,000        5,000      5,000      -             

       4.1.3 ค่าวัสดุ          260,000      260,000 60,000        80,000     60,000      60,000        

              4.1.3.1 ค่าวสัดุการศึกษา(และเอกสารการพพิม)์           260,000      260,000 60,000        80,000     60,000      60,000        

       4.1.4 ค่าสาธารณูปโภค        1,255,000    1,255,000 5,000        205,000     405,000       405,000   205,000   5,000          5,000        5,000      5,000          5,000      5,000      -             

              4.1.4.1 ค่าไฟฟา้        1,200,000    1,200,000 200,000      400,000       400,000    200,000    

              4.1.4.2 ค่าโทรศัพท์            30,000        30,000 5,000         5,000         5,000           5,000       5,000       5,000           

              4.1.4.3 ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม            25,000        25,000 5,000        5,000       5,000          5,000       5,000       

 4.2 ค่าใช้จา่ยบคุลากร      43,866,700  43,866,700    3,655,558    3,655,558      3,655,558  3,655,558  3,655,558      3,655,558    3,655,558  3,655,558      3,655,558  3,655,558  3,655,558      3,655,558

       4.2.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากร เงินเดือน       42,874,300   42,874,300 3,572,858   3,572,858   3,572,858     3,572,858 3,572,858 3,572,858     3,572,858   3,572,858 3,572,858     3,572,858 3,572,858 3,572,858     

       4.2.2 ค่าใช้จ่ายบุคลากร เงินประจ าต าแหน่งทางวชิาการ           992,400      992,400 82,700       82,700       82,700         82,700     82,700     82,700         82,700       82,700     82,700         82,700     82,700     82,700         

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รวม

ไตรมาส 1
 หมวดรายการ

เงินรายได้ แผ่นดนิ
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 งบรายจา่ยอ่ืน      2,727,800

 5.5 พฒันาก าลังคนนักวชิาชีพทีเ่น้นปฏิบัติการ (สหกจิ) 1,425,000     1,425,000   200,000      300,000      200,000       150,000    50,000     140,000       100,000     150,000    100,000       25,000     10,000     

 5.6 ปรับพืน้ฐานความรู้นักศึกษาใหม่ 238,000       238,000     238,000       

 5.13 รายจ่ายงานหอพกั  695,400 695,400      10,000  10,000  200,000  100,000  375,400

 5.14 แผนงานเครือข่ายการบริการวชิาการและการบริการสังคม  369,400 369,400        92,350    92,350    92,350    92,350

 รวมจา่ย 17,855,500   75,023,900     90,151,600 6,825,550   7,025,550   7,285,550     7,225,550 7,105,550 6,825,550     13,675,550 6,825,550 6,885,550     6,825,550 6,825,550 6,820,550     

 แผนงานงานวจิัยภายนอก (เบิกจ่ายตามระเบียบงานวจิัย) 79,800         79,800       39,900         39,900     

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
 หมวดรายการ

เงินรายได้ แผ่นดนิ รวม
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ส่วนที่ 5  การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ 
 การขับเคลื่อนวิสัยทัศน์สู่การปฏิบัติจ าเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงาน ร่วมกันระดม
สมองร่วมกันคิดร่วมกันตัดสินใจ โดยอาศัยความรับรู้เข้าใจและตระหนักถึงภารกิจ ความรับผิดชอบร่วมกันของทุก
ภาคส่วน ในการพัฒนามหาวิทยาลัยจึงมีแนวทางในการด าเนินการดังนี้ 
 1. การสร้างกระบวนการ Shared Vision เพ่ือระดมสมองของหน่วยงานและบุคลากรที่มีความ
เกี่ยวข้องต่อการพัฒนาองค์กร โดยน าแนวทางการก าหนดกลยุทธ์โดยใช้ตารางวิเคราะห์ปัจจัย  (SWOT MATRIX) 
เป็นแนวทางการก าหนดกลยุทธ์ทางตรง (Direct approach) มีขั้นตอนการก าหนดกลยุทธ์ คือ มีการวิเคราะห์/
ประเมินปัจจัยภายนอกและภายใน (SWOT Analysis) เช่นเดียวกัน แล้วน าผลการวิเคราะห์/ประเมินมาด าเนินการ 
เพ่ือสรุปเป็นกรอบทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ.2562 จนถึงแผนปฏิบัติราชการประจ าปีที่เกิดจากความเห็นร่วมกัน 
 2. กระบวนการสร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจให้ทุกหน่วยงานเข้าร่วมในการผลักดันกรอบ
ทิศทางและแผนการพัฒนาในระยะต่างๆของมหาวิทยาลัยด้วยการจัดท าแนวทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ให้
ทุกหน่วยงานยอมรับและผลักดันให้ทุกหน่วยน าประเด็นการพัฒนาไปผสมผสานในการจัดท าแผนระยะต่างๆ 
ของหน่วยงาน 
 3. สร้างความเชื่อมโยงระหว่าง กรอบทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย ตามแผนในระยะต่าง  ๆ และ
จัดท าแผนพัฒนาเฉพาะด้าน พร้อมจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกัน 
 4. สร้างกลไกการประสานระหว่างหน่วยงานภายในขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการ ให้มีความก้าวหน้า
อย่างต่อเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลจัดเก็บโดยเผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกันโดยอาศัยเครื่องมือ
สารสนเทศมาเป็นเครื่องมือในการสื่อสารพร้อมทั้งจัดท าฐานข้อมูลที่ทุกหน่วยงานสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้
ง่าย ตลอดจนการสร้างช่องทางให้ประชาคมมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและร่วมกิจกรรมการพัฒนา 
 5. ก าหนดให้คณะผู้บริหารในระดับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานมีหน้าที่รับผิดชอบในประเด็นการ
พัฒนาที่เกี่ยวข้องน ากรอบทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยและแผนระยะต่างๆมาเป็นกรอบการด าเนินงานอย่างเป็น
รูปธรรมพร้อมก าหนดเป้าหมายในการด าเนินงานที่ชัดเจนและใช้เป็นเงื่อนไขการประเมินผลปฏิบัติงาน 
 6. เสริมสร้างบทบาทของทุกภาคส่วนให้สามารถขับเคลื่อนโดยปรับทัศนคติทางบวก และวิธีการ
ท างานของบุคลากรให้พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงและกระตือรือร้นต่อการมีส่วนร่วมกันสร้างองค์ กรที่มี
ประสิทธิภาพดีขึ้นกลับด้าน และสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานทุกระดับตั้งแต่คณะ สาขา หรือส่วนงานที่มีบทบาทในการ
พัฒนามหาวิทยาลัยด้านการสนับสนุนให้มีบทบาทมากขึ้น 
 7. จัดให้มีระบบ และกลไกการติดตามประเมินผลและปรับปรุงแผนงานในระยะต่างๆให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างสม่ าเสมอ พร้อมสร้างตัวชี้วัดการพัฒนาที่สามารถน าไปใช้ก ากับการด าเนินงานตาม
เป้าหมายหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสนับสนุนให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานหรือหน่วยงาน
ภายใต้แผนต่างๆ เพ่ือติดตามความก้าวหน้าและความส าเร็จของโครงการด้วยระบบ และกลไกการประเมินผลที่มี
ประสิทธิภาพ 
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ภาคผนวก 
 

1. หนังสือทีอ่ว.0654.10/586 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2563 เรื่อง ขออนุมัติกรอบการจัดสรร
งบประมาณผลประโยชน์ประจ าปี 2564 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย  

2. หนังสือที่ อว 0654.(17)/ว 3272 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2563 เรื่อง ขอแจ้งหน่วยงาน
ด าเนินการตามรายละเอียดการจัดสรรงบประมารรายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2564 (งบประมาณแผ่นดิน 
และเงินรายได้) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  

3. มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ครั้งที่ 
10/2563 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 วาระท่ี 3.1 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564 
 

























รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 
ครั้งที่ 10/2563 วันพฤหัสบดี ที ่26 พฤศจิกายน 2563 

  

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  เชียงราย 

ครั้งที่ 10/2563 วันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤศจิกายน 2563 
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารส านักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย 

******************* 
ผู้มาประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร   สร้อยสุวรรณ  ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ  กรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฐ  พชรธนนนท์  กรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิชช์  ธนะศานวรคุณ  กรรมการ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย   จีนะวงษ์         กรรมการ 
6. นางรัญชนา     น าอิน   กรรมการ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หริพล  ธรรมนารักษ์  กรรมการ 
8. อาจารย์ภีราวิชญ์  ชัยมาลา   กรรมการ 
9. นางสาวสายสมร  ติ๊บมา   กรรมการ 
10.นางสาวณภัทร    ปัญญาวงค ์  เลขานุการ 
11. นางจันทร์เพ็ญ    สุวรรณ์   ผู้ช่วยเลขานุการ  
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานัส แสวงงาม  หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์ 
 

ผู้เข้าร่วมชี้แจง  
1. อาจารย์นิวัฒน์ชัย   ใจค า หัวหน้าหลักสูตร ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม  
2. นางโสมวรรณ   ทิพจร หัวหน้างานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
3. อาจารย์สุภัทรจิตต์  มะโนสด หัวหน้าหลักสูตรการท่องเที่ยวและบริการ  
4. อาจารย์สุจิตตา   หงษ์ทอง หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์  
 

เริ่มประชุม  เวลา  14:00 น. 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ  ผู้ช่วยอธิการบดี เชียงราย  ประธานที่ประชุมกล่าว
ต้อนรับคณะกรรมการบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย จากนั้ นกล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการ
ประชุม ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุม 



รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 
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1. การเสนอขอจัดตั้งศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ได้มอบหมายหน่วยสิทธิประโยชน์ กองบริหารทรัพยากรเชียงราย ให้ด าเนินการเสนอ 
อธิการบดี เพ่ือพิจารณา 

2. ทบทวนมาตรการ COVID-19  ดังนี้ การคัดกรอง การรณรงค์สมหน้ากาก มาตรการ 
Social Distancing ในห้องเรียน การล้างมือก่อนเข้าอาคาร 

3. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน แจ้งขอเชิญชวน อาจารย์เข้าใช้งานโปรแกรม 
MatLab ซ่ึงเป็นซอฟต์แวร์ในการค านวณและการเขียนโปรแกรม 

4. การจัดเวรยามเพ่ือรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ หากมีบุคลภายนอก เข้ามา
ใช้พ้ืนที่ของทางราชการในช่วงนอกเวลาราชการ  ให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยใช้ดุลพินิจในการ
ด าเนินการตรวจสอบตามกฎหมาย 

5. แจ้งความคืบหน้าเรื่องการเสนอโปรดเกล้าแต่งตั้งอธิการบดี ขณะนี้อยู่ในกระบวนการ
ส่งเอกสารให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอว.) ตรวจสอบ 

6. งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีก าหนดการ
ในระหว่างวันที่ 24 - 26  สิงหาคม 2564  มหาวิทยาลัย ได้มอบหมายส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ดูแลเรื่องเว็บไชต์ส าหรับลงทะเบียนรับปริญญา ทั้งนี้ จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานอีกครั้ง 

7. การเสนอพิจารณาร่างประกาศค่าตอบแทนแก่ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ตรวจสอบผลงานทาง
วิชาการให้แก่อาจารย์ที่ขอต าแหน่งทางวิชาการ ของ มทร.ล้านนา มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้กอง
บริหารงานบุคคล ทบทวนประกาศ ให้ถูกต้องตามระเบียบราชการที่เก่ียวข้อง 

8.  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย  มีข้อเสนอแนะจากกรรมการ 
และท่านอธิการได้แจ้งให้ผู้บริหารทุกท่านทราบดังต่อไปนี้   

 -  ให้คณะช่วยกระตุ้นอาจารย์ให้มีคุณวุฒิในระดับที่สูงขึ้น เพ่ิมต าแหน่งทางวิชาการ 
 - ให้ก าชับอาจารย์ผู้สอนประกาศผลการวัดและประเมินผลการเรียนของนักศึกษา
  เป็นระยะๆ ไม่ควรรอประกาศครั้งเดียวตอนปลายภาค เนื่องจากการประกาศ
  หลายๆ ครั้ง เป็นระยะๆ จะเป็นการช่วยเตือนให้นักศึกษาได้ปรับปรุงตัวเองก่อน
  จะสิ้นภาคการศึกษา 
 - ให้คณะในพ้ืนที่ส่งข้อมูลเพ่ิมเติม เช่น ข้อมูลอาจารย์ที่ได้รับรางวัลการประกวด
  สิ่งประดิษฐ์ นักศึกษาได้รับรางวัล และผลงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
  ที่โดดเด่น 
9. การจ่ายค่าบริการสุขภาพนักศึกษา มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดท าร่างประกาศการช าระเงิน

ค่าบริการสุขภาพและเตรียมเสนอเข้าที่ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ครั้งต่อไป ทั้งนี้ประธาน 
ที่ประชุม ได้มอบหมายให้ผู้อ านวยการกองการศึกษารับข้อมูลเพ่ิมเติมจากประธานที่ประชุมเพ่ือ
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
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10.  แนวทางการจัดกิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติ มทร.ล้านนา ในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป 
อธิการบดีเสนอแนะให้เชิญชุมชนโดยรอบ องค์กรส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอ่ืน และสมาคมศิษย์เก่า 
เข้ามาร่วมกิจกรรม มอบงานกิจการนักศึกษา กองการศึกษาเชียงราย พิจารณาแนวทางการจัดกิจกรรม
ในครั้งต่อไป และขอให้ผู้บริหารเขตพ้ืนที่ พิจารณากรอบยอดเงินที่คาดว่าจะได้รับและแจ้งยอด 
ให้ส่วนกลางทราบ  

11. ข้อร้องเรียนสายตรงอธิการบดี ส่วนหนึ่งมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการรับน้อง , การ
จัดการเรียการสอน, อาจารย์ไม่สอนตาม Course Syllabus , อาจารย์มาสอนไม่ตรงเวลา , อาจารย ์
ย้ายคาบสอน , อาจารย์ขาดสอน  ขอให้คณะก าชับอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา และให้มีมาตรการ
ติดตามคุณภาพการสอนของอาจารย์ โดยผู้บริหารระดับหลักสูตร สาขา รองคณบดี  ส าหรับ
คณะกรรมการบริหารเขตพ้ืนที่ให้ใช้กลไกการบริหารในการก ากับดูแล 
 

ที่ประชุม รับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
2.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที ่9 ตุลาคม 2563  
 ตามท่ีฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 เรียบร้อย
แล้ว ทั้งนี้ ได้เสนอคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณา ผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ อ้างถึงหนังสือ 
สบ.ช 1000/ว78 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 โดยขอความอนุเคราะห์แจ้งกลับมายังฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการบริหารฯ ภายในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 นั้น ปรากฏว่าไม่มีการแจ้งข้อทักท้วง  
หรือแจ้งแก้ไข 
 ดังนั้น จึงขอเสนอที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร มทร.ล้านนา 
เชียงราย เชียงราย ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 โดยไม่มีข้อแก้ไข 
 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
  ล้านนา เชียงราย ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 โดยไม่มีข้อแก้ไข 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่อง  สืบเนื่อง 
3.1 กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ผู้เสนอข้อมูล 
 นางสาวสายสมร ติ๊บมา หัวหน้างานยุทธศาสตร์และบุคลากร 

สรุปสาระส าคัญ 
 สืบเนื่องการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video conference) เรื่อง พิจารณาค าเสนอขอ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563 โดยที่ประชุมดังกล่าว
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ข้างต้นได้มอบหมายให้ มทร.ล้านนา เชียงราย ด าเนินการจัดส่งข้อมูลค าเสนอขอกรอบงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 2564 ไปยังกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นั้น 
 ทั้งนี้  งานยุทธศาสตร์และบุคลากร  ได้น าเสนอกรอบแผนรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  เชียงราย  
ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา โดยมติที่ประชุมครั้งดังกล่าว ได้มอบหมายให้งาน
ยุทธศาสตร์และบุคลากร เสนอกรอบรายจ่ายจ านวนงบประมาณ 20,475,108 บาท (ยี่สิบล้านสี่แสนเจ็ด
หมื่นห้าพันหนึ่งร้อยแปดบาทถ้วน)  
 จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้ านนา เชียงราย  โดยมีรายละเอียดปรากฏ 
ดังเอกสารแนบท้ายวาระ 
ประเด็นที่เสนอ 
 เสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 
 

เอกสารประกอบการพิจารณา 
 กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

 นางสาวสายสมร ติ๊บมา  หัวหน้างานยุทธศาสตร์และบุคลากร รายงานที่ประชุมเพ่ิมเติมว่า
ตามที่งานยุทธศาสตร์และบุคลากร ได้เสนอกรอบรายจ่ายจ านวนงบประมาณ 20,475,108 บาท  
(ยี่สิบล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยแปดบาทถ้วน) ไปยังส่วนกลางนั้น ได้รับแจ้งกลับการอนุมัติ
กรอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 ในหมวดงบประมาณแผ่นดินมาแล้ว  ส าหรับหมวดงบรายได้
นั้น ยังไม่ได้รับแจ้งผลการอนุมัติกลับมา ทั้งนี้ จากการท าหนังสือยืนยันขอรับการจัดสรรงบประมาณ
กรอบรายจ่ายประจ าปี 2564 ไปยังส่วนกลาง ส่วนกลางแจ้งกลับมาให้เขตพ้ืนที่เชียงรายปรับกรอบ
รายจ่ายเงินรายได้ เป็นจ านวน 20,689,900 บาท (ยี่สิบล้านหกแสนแปดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 
ซึ่งงานยุทธศาสตร์ฯ ได้ด าเนินการส่งข้อมูลการปรับแก้ไขไปยังส่วนกลางเรียบร้อยแล้ว และขณะนี้ยังอยู่
ระหว่างรอการแจ้งอนุมัติกรอบรายจ่ายประจ าปี 2564 ในส่วนของเงินรายได้จากส่วนกลาง 
 กรอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 งบประมาณรายได้ หมวดรายการงบบุคลากร 
รายการที่ 1.2 ค่าจ้างชั่วคราว งบประมาณ 5,915,992 บาท(ห้าล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยเก้า
สิบสองบาทถ้วน) ข้อมูลประกอบการพิจารณาดังเอกสาร ชุดที่ 3 ข้อ 3.1 สถิติจ านวนบุคลากรประจ าปี
งบประมาณ 2564 และกรอบอัตราลูกจ้างชั่วคราว ประจ าปีงบประมาณ 2564  
 - กรอบอัตราท้ังหมด  46 ต าแหน่ง  
 - อัตราที่มีคนลงต าแหน่ง  32  ต าแหน่ง  
 - กรอบอัตราว่าง   14  ต าแหน่ง 
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 ค่าใช้จ่ายที่ได้รับอนุมัติตามกรอบงบประมาณรายจ่าย 2564 จ านวนงบประมาณ 5.9 ล้านบาท
(โดยประมาณ) จัดสรรตามกรอบอัตราที่คนลงต าแหน่ง จ านวนงบประมาณ 5.7 ล้านบาท(โดยประมาณ) 
ท าให้เหลืองบประมาณในการบริหารจัดการประมาณ 2 แสนบาท 
 กรอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 งบประมาณรายได้ หมวดรายการงบด าเนินงาน 
หมวดค่าตอบแทน(ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ) เป็นค่าตอบแทนให้กับผู้ปฏิบัติงานประปา 28,800 
บาท (สองหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน)  ค่าสอนสมทบ/ภาคพิเศษ ข้อมูลประกอบการพิจารณาดัง
เอกสาร ชุดที่ 3 ข้อ 3.2 ตารางประมาณการรายได้ จ านวนนักศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2564 (ภาค
สมทบ/ภาคพิเศษ) รายรับที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปีงบประมาณ2564 ประมาณการ 2.64 ล้านบาท  
หักค่าใช้จ่ายตามระเบียบราชการ คงเหลือเพ่ือการด าเนินการ ประมาณ 1.59 ล้านบาท  โดยบริหาร
จัดการตามระเบียบค่าสอนภาคพิเศษฯ  ได้แก่ ค่าตอบแทนการด าเนินงาน ร้อยละ 15 ค่าสอนร้อยละ 
40 ค่าวัสดุ/ครุภัณฑ์ ร้อยละ 45 เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมงานยุทธศาสตร์ ฯ จะแจ้งกรอบงบประมาณ  
ไปยังคณะเพ่ือบริหารจัดการเป็นล าดับต่อไป ส าหรับเงินประจ าต าแหน่งผู้บริหารที่มีวาระและเงินประจ า
ต าแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ ตั้งข้อสังเกตุว่าเดิมใช้จ่ายจากงบประมาณของมหาวิทยาลัย แต่ใน
ปีงบประมาณ 2564 น างบประมาณดังกล่าวมาตั้งในกรอบงบประมาณของพ้ืนที่ ทั้งนี้ งานยุทธศาสตร์ฯ 
อยู่ระหว่างประสานงานขอทราบรายละเอียดกับกองแผนและกองคลัง  
 กรอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 งบประมาณรายได้ หมวดรายการค่าใช้สอย 
ค่าจ้างเหมาบริการ ข้อมูลประกอบการพิจารณาดังเอกสาร ชุดที่ 3 ข้อ 3.3 ค่าจ้างเหมาบริการ ประจ า
งบประมาณ 2564 และ ข้อ 3.4 รายงานการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2563 ซึ่งจะเห็นว่าในงบประมาณ 
2563 จ่ายค่าจ้างเหมา 5.9 ล้านบาท/ในปีงบประมาณ 2564 ได้รับกรอบงบประมาณ 5.7 ล้านบาท 
จ านวน 10 รายการ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับรายงานการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2563 จะเห็นว่ามีความ
แตกต่าง เช่น ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2563 มีการเบิกจ่าย 340,000 บาท/ในปีงบประมาณ 
2564 ได้รับการอนุมัติกรอบงบประมาณ 300,000 บาท, ค่าวัสดุส านักงาน ปีงบประมาณ 2563 มีการ
เบิกจ่าย 488,209 บาท/ในปีงบประมาณ 2564 ได้รับการอนุมัติกรอบงบประมาณ ค่าวัสดุส านักงาน 
(เอกสารการพิมพ์) 188,898 บาท หมวดรายการค่าใช้สอยรายการค่าวัสดุโดยส่วนใหญ่ถูกปรับลด
งบประมาณ ส าหรับค่าไฟฟ้า กรอบงบประมาณรายได้ตั้งกรอบไว้ 680,000 บาท/หมวดงบประมาณ
แผ่นดิน ประมาณ 1.2 ล้านบาท  สถิติการเบิกจ่ายค่าไฟฟ้า ปีงบประมาณ 2563 ข้อมูลประกอบการ
พิจารณาดังเอกสาร ชุดที่ 3 ข้อ 3.6 จ านวน 3.8 ล้านบาท/เฉลี่ยเดือนละ 400,000 บาท  
 กรอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 งบประมาณรายได้ หมวดรายการงบรายจ่ายอ่ืน 
ได้แก่ สหกิจ ปรับพ้ืนฐานความรู้นักศึกษาใหม่ แผนงานการจัดการศึกษาและวิจัยร่วมระหว่างภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคการศึกษา งานหอพัก และแผนงานเครือข่ายการบริการวิชาการและการบริการ
สังคม จะน าเสนอประกอบการพิจารณาในวาะที่ 5.1 และ 5.2  
 กรอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 งบประมาณแผ่นดิน หมวดรายการงบลงทุน 
ที่ได้รับอนุมัติประจ าปี 2564 เป็นรายการครุภัณฑ์ จ านวนงบประมาณ 6.7 ล้านบาท ข้อมูลประกอบการ
พิจารณาดังเอกสาร ชุดที่ 3 ข้อ 3.5  
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 กรอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 งบประมาณแผ่นดิน หมวดรายการงบอุดหนุน 
ที่ได้รับอนุมัติประจ าปี 2564 เป็นรายการค่าวัสดุการศึกษาและเอกสารการพิมพ์ 260 ,000 บาท  
ค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ จ านวน 1.2 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายบุคลากร 43.8 ล้านบาท 
 นางรัญชนา  น าอิน  ผู้อ านวยการกองบริหารทรัพยากรเชียงราย น าเสนอข้อมูลต่อที่ประชุม
เพ่ิมเติมประเด็นกรอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 งบประมาณรายได้  กรอบค่าจ้างชั่วคราว 
ได้รับอนุมัติ 5.9 ล้านบาทได้รวมค่าครองชีพแล้ว ทั้งนี้ ส่วนกลางแจ้งยืนยันจัดสรรงบประมาณให้พ้ืนที่ 
ประมาณ 17 ล้านบาท โดยให้น ามารวมกับงบประมาณของโครงการจัดการศึกษาพิเศษ ประมาณ 2.7 
ล้านบาท รวมเป็น 20 ล้านบาทโดยประมาณ ซึ่งพ้ืนที่เชียงรายได้เคยมีหนังสือถึงส่วนกลางเพ่ือขอ
ทบทวนการจัดสรรงบประมาณไปแล้วแต่ส่วนกลางแจ้งยืนยันจัดสรรให้พ้ืนที่ จ านวน 17 ล้านบาท
โดยประมาณ พร้อมงบประมาณของโครงการจัดการศึกษาพิเศษ(ทุนนวัตกรรม, มิชลิน, เบทาโกร) 
จ านวนงบประมาณ 2.7 ล้านบาทโดยประมาณ  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาตั้งข้อสังเกต ดังนี้  
งบประมาณการจัดการศึกษา 33 ล้านบาทโดยประมาณ ประกอบไปด้วยรายรับค่าธรรมเนียมการศึกษา  
รายรับหอพักนักศึกษา การบริการวิชาการ งานวิจัย และรายรับอ่ืน เช่น ค่าเช่าทรัพย์สิน  ค่าท าบัตร
นักศึกษา ค่าข้ึนทะเบียนบัณฑิต ทั้งนี้ กองนโยบายและแผน น าเสนอข้อมูลต่อสภามหาวิทยาลัย ในเรื่อง
ค่าธรรมเนียมการจัดการศึกษา 30 ล้านบาท รวมรายรับอ่ืนโดยที่ไม่รวมแผนงานวิจัยภายนอก รวมเป็น
จ านวนประมาณการรายรับที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ 33 ล้านห้าแสนบาท เมื่อหักสะสม ร้อยละ 10/ 
หักเข้างบกลาง ร้อยละ 10 คงเหลือกรอบที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 26 ล้านแปดแสนโดยประมาณ   
ซึ่งมหาวิทยาลัยได้หักงบประมาณไปบางส่วนเพื่อเกลี่ยให้กับหน่วยงานที่ไม่มีรายได้ เช่น สวท., สวพ.,  
 ข้อสังเกต 1 ประเด็นค่าธรรมเนียมการจัดการศึกษา จ านวน 30 ล้านบาทโดยประมาณ  
ได้รวมค่าธรรมเนียมการศึกษาของภาคพิเศษและทุนนวัตกรรม และรายรับของหอพักนักศึกษาไปด้วย
แล้ว ทั้งนี้ หากจะพิจารณาจัดท าแผนรายจ่ายโครงการพิเศษ  ขอเสนอที่ประชุมทบทวนว่าควรน ารายได้
จากการจัดการศึกษาโครงการพิเศษ จ านวน 2.7 ล้านบาทโดยประมาณ มาร่วมบริหารจัดการในแผน
รายจ่ายประจ าของเขตพ้ืนที ่
 ข้อสังเกตุ 2 เขตพ้ืนที่ที่มีงานฟาร์ม  ได้น าเงินรายรับของงานฟาร์มบรรจุลงในกรอบรายรับ  
แต่เขตพ้ืนที่เชียงราย ไม่ได้น ารายได้จากการจัดการศึกษาโครงการพิเศษ รวมเข้าไปในกรอบรายรับ 
ของเขตพ้ืนทีเ่ชียงราย 
 ข้อสังเกตุ 3 ประเด็นค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 500 บาท /เขตพ้ืนที่อ่ืน ๆ ได้น ามารวมเป็น
รายรับของเขตพ้ืนที่ เช่น การน ารายรับ ภาคเรียน ที่ 3/2563 มารวมเป็นรายรับของเขตพ้ืนที่ด้วย  
หากต่อไปเขตพ้ืนที่เชียงราย น ารายได้ค่าข้ึนทะเบียนนักศึกษามารวมด้วย จะท าให้กรอบรายรับสูงขึ้น  
 

 ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและเสนอแนะ ดังนี้ 

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ  ทิพย์ประเสริฐ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เห็นด้วย 
กับการน างบประมาณโครงการการจัดการศึกษาพิเศษ(ที่เป็นค่าลงทะเบียน) ของโครงการ
ทุนนวัตกรรม มิชลิน เบทาโกร มาบริหารจัดการในภาพรวมของเขตพ้ืนที่เชียงราย  
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โดยน างบประมาณ 2.7 ล้านบาท มาบริหารจัดการรวมกับงบ 17 ล้านบาท เพ่ือบริหาร
จัดการตามพันธกิจในภาพรวมของเขตพ้ืนที่ 

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิชช์  ธนะศานวรคุณ  เห็นด้วยกับการน างบประมาณโครงการ
การจัดการศึกษาพิเศษ มาบริหารจัดการในภาพรวมในเขตพ้ืนที่ เชียงราย แต่ขอ 
พิจารณารายละเอียดในส่วนการจัดการเรียนการสอน ด้านวัสดุฝึกของนักศึกษา 
ทุนนวัตกรรมระดับ ปวช. เป็นส าคัญล าดับแรก 

- ประธานที่ประชุมเสนอแนะให้งานยุทธศาสตร์และบุคลากร กองบริหารทรัพยากรเชียงราย 
จัดประชุมหารือการจัดท าแผนงบประมาณรายจ่ายร่วมกับผู้รับผิดชอบโครงการพิเศษ 
รวมทั้งแผนรายจ่ายของหอพักนักศึกษาด้วย 

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ  ทิพย์ประเสริฐ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  เสนอแนะให้
พิจารณาพ้ืนฐานการจัดการเรียนการสอน ปวช. เป็นส าคัญ โดยเฉพาะครุภัณฑ์พ้ืนฐาน  
ใน 3 หลักสูตรที่เปิดสอน ควรพิจารณาให้ครอบคลุม 

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฐ  พชรธนนนท์ รองคณบดีคณะบริหารุรกิจและศิลปศาสตร์ 
เสนอแนะการจัดท าแผนงบประมาณ ในปีงบประมาณต่อไป ทุกหน่วยงานควรต้องมีการ
พิจารณา/ด าเนินการ/วางแผน ล่วงหน้าไว้ก่อน 

 
มติที่ประชุม มอบงานยุทธศาสตร์และบุคลากร กองบริหารทรัพยากรเชียงราย ด าเนินการ ดังนี้ 
  1.  จัดประชุมพิจารณากรอบงบประมาณรายจ่าย งบประมาณผลประโยชน์  
                               ประจ าปี 2564 ร่วมกับผู้รับผิดชอบโครงการพิเศษและหอพักนักศึกษา ภายใต ้
                               กรอบงบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร จ านวน 20,689,900 บาท (ยี่สิบล้านหก 
                             แสนแปดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)  
  2.  ในการจัดท าแผนรายรับปีงบประมาณต่อไป ให้น ารายได้จากการจัดการศึกษา
      โครงการพิเศษ และรายได้ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ คิดรวมเป็นกรอบรายรับ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง  เสนอให้ที่ประชุมทราบ 
 -ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่อง   เสนอเพื่อพิจารณา 
5.1 แนวทางการบริหารงบประมาณเงินรายได้ โครงการการจัดการศึกษาระหว่างภาครัฐภาคเอกชน 
และภาคการศึกษา  

ผู้เสนอข้อมูล 
 นางสาวสายสมร ติ๊บมา หัวหน้างานยุทธศาสตร์และบุคลากร 

 



รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 
ครั้งที่ 10/2563 วันพฤหัสบดี ที ่26 พฤศจิกายน 2563 

  

ประเด็นที่เสนอ 
 นางสาวสายสมร ติ๊บมา  หัวหน้างานยุทธศาสตร์และบุคลากร  กองบริหารทรัพยากรเชียงราย 
เสนอที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบแนวทางการบริหารงบประมาณเงินรายได้ โครงการการจัด
การศึกษาระหว่างภาครัฐภาคเอกชน และภาคการศึกษา ดังนี้ 
 1. โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง(กสศ.) 
 2. Betagro Wil TVET Academy  
 3. Michelin Talent Academy   
 

เอกสารประกอบการพิจารณา  
 กรอบรายจ่ายงบปรมาณประจ าปี 2564 มทร.ล้านนา เชียงราย(งบประมาณรายได้/แผ่นดิน) 
  

 นางสาวสายสมร ติ๊บมา  หัวหน้างานยุทธศาสตร์และบุคลากร  เสนอที่ประชุมพิจารณา 
ประมาณการรายได้ จ านวนนักศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2564 รายละเอียดดังเอกสารประกอบการ
ประชุม ชุดที่ 3 ข้อ 3.7 ซึ่งรายได้ที่จะน ามาบริหารจัดการมาจากค่าลงทะเบียนภาคการศึกษา 2/2563 
และ 1/2564 และภาคฤดูร้อน 1/2562(มิชลิน)  โดย ปวส.แยกตามหลักสูตร/ ปวช.เตรียม
วิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งประมาณการรายรับทั้งหมด หักค่าใช้จ่ายตามระเบียบทั้งหมด คงเหลือเพ่ือบริหาร
จัดการทั้งหมด 3,733,450 บาท (สามล้านเจ็ดแสนสามหมื่นสามพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
 จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณากรอบการเบิกจ่าย/แนวทางการบริหารงบประมาณโครงการ 
ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง (กสศ.), Betagro Wil TVET Academy  , Michelin Talent Academy   
 

 
 

 ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและเสนอแนะ ดังนี้ 

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ  ทิพย์ประเสริฐ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอแนะให้น า
งบประมาณโครงการการจัดการศึกษาพิเศษทั้งหมด จ านวน 2,776,450 บาท (สองล้านเจ็ด
แสนเจ็ดหมื่นหกพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) มาพิจารณารวมกับกรอบงบประมาณเงินรายได้ 
ประจ าปีงบประมาณ 2564  ที่ได้รับแจ้งกรอบการจัดสรร จ านวน 17 ล้านบาทโดยประมาณ  
โดยประชุมหารือแนวทางร่วมกันกับหน่วยงานและผู้รับผิดชอบที่เก่ียวข้อง  



รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 
ครั้งที่ 10/2563 วันพฤหัสบดี ที ่26 พฤศจิกายน 2563 

  

- นางรัญชนา  น าอิน ผู้อ านวยการกองบริหารทรัพยากรเชียงราย เสนอให้พิจารณารวมถึงการ
จัดการศึกษาภาคพิเศษ และหอพักนักศึกษา 

 

มติที่ประชุม มอบงานยุทธศาสตร์และบุคลากร   จัดประชุมกรอบการเบิกจ่ายและแนวทางการ 
                         บริหารงบประมาณผลประโยชน์ ประจ าปี 2564 ร่วมกับผู้รับผิดชอบโครงการ 
                         พิเศษ, หอพักนักศึกษา และการจัดการศึกษาภาคพิเศษ ภายใต้กรอบงบประมาณ 
  ที่ได้รับการจัดสรร จ านวน 20,689,900 บาท (ยี่สิบล้านหกแสนแปดหมื่นเก้าพัน
  เก้าร้อยบาทถ้วน)     
 

5.2 การขออนุมัติโครงการและแผนงบประมาณเงินรายได้ในการด าเนินการจัดการศึกษาโรงเรียนใน
โรงงานสยามมิชลิน หลักสูตร ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 

ผู้เสนอข้อมูล 
 อาจารย์นิวัฒน์ชัย  ใจค า หัวหน้าหลักสูตร ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 
สาระส าคัญ 
 ตามท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้มีความร่วมมือในการจัดการศึกษาแบบบูรณา
การการเรียนรู้ร่วมกับการท างาน (Work Integrated Learning WiL.) รูปแบบโรงเรียนในโรงงาน 
ร่วมกับบริษัทสยามมิชลิน จ ากัด ซึ่งจ าเป็นต้องมีรูปแบบการบริหารจัดการด้วยโครงการ โดยมีข้าพเจ้า
นายนิวัฒน์ชัย ใจค า เป็นหัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม และได้ด าเนินงานตามประกาศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง การบริ หารการเงินเ พ่ือจัดการศึกษา ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ พ.ศ.2558 นั้น 
 อนึ่ง ในปีงบประมาณ 2564 ทางหลักสูตรฯ ได้มีนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม (ปวส.ทอ.) รหัส  63 จ านวน 20 คน โดยมีรายรับภาคเรียนที่ 
2/2563 ,3/2563 และ1/2564 รวมทั้งสิ้น 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ในการนี้ เพ่ือให้จัด
การศึกษาการพัฒนาทักษะวิชาชีพของนักศึกษาในโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขออนุมัติ
งบประมาณค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 

ประเด็นที่เสนอ   
 1. เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบประมาณ 2564 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม (ปวส.ทอ.) รหัส 2563 จ านวน 20 คน โดยมีรายรับภาคเรียนที่ 2/2563 
,3/2563 และ1/2564 รวมทั้งสิ้น 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) 
 2. เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบประมาณค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 

เอกสารประกอบการประชุม 



รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 
ครั้งที่ 10/2563 วันพฤหัสบดี ที ่26 พฤศจิกายน 2563 

  

 1. หนังสือคณะวิศวกรรมศาสตร์ (เชียงราย) ที่ วศ.ช 1072/137 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2563
 2. หนังสือโครงการส านักงานประสานงานอุตสาหกรรม ที่ ILO.150/2563 ลงวันที่ 11 กันยายน 
2563 
 3. ประกาศ มทร.ล้านนา เรื่อง การบริหารการเงินเพ่ือจัดการศึกษา ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ พ.ศ. 2558  
 

มติที่ประชุม มอบงานยุทธศาสตร์และบุคลากร   จัดประชุมกรอบการเบิกจ่ายและแนวทางการ 
                         บริหารงบประมาณผลประโยชน์ ประจ าปี 2564 ร่วมกับผู้รับผิดชอบโครงการ 
  พิเศษ , หอพักนักศึกษา และการจัดการศึกษาภาคพิเศษ ภายใต้กรอบงบประมาณ 
  ที่ได้รับการจัดสรร จ านวน 20,689,900 บาท (ยี่สิบล้านหกแสนแปดหมื่นเก้าพัน
  เก้าร้อยบาทถ้วน)     
  

5.3  แผนงบประมาณค่าธรรมเนียมสารสนเทศและค่าบ ารุงห้องสมุด ประจ าปี 2564  

ผู้เสนอข้อมูล 
 นางโสมวรรณ  ทิพจร  หัวหน้างานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

สาระส าคัญ 
 นางโสมวรรณ ทิพจร หัวหน้างานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ น าเสนอกรอบ
งบประมาณแผนกิจกรรมนักศึกษางบประมาณ 2564 (ทบทวน) โครงการ/กิจกรรม งานวิทยบริการ 
มทร.ล้านนา ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เพ่ือปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิด เพ่ิมใหม่ จ านวน 16 จุด , 
ระบบสัญญา Internet , ระบบเครื่องคอมฯ ส านักงานของงานสนับสนุนให้มีความทันสมัย และรองรับ
การท างานที่เร็วขึ้น , เครื่องโทรศัพท์ส ารองใช้ในส านักงาน ขอเสนอที่ประชุมพิจารณาแผนการใช้
จ่ายเงินค่าธรรมเนียม 
 ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

- ผู้อ านวยการกองการศึกษาเชียงราย เสนอแนะประเด็นเอกสารแจ้งงบประมาณ รายการที่ 
5.4.6 ค่าธรรมเนียมสารสนเทศ และรายการท่ี 5.4.7 ค่าบ ารุงห้องสมุด  จ านวนงบประมาณ
ที่ได้รับแจ้งจากส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ(สวท.) ไม่ตรงกับเอกสารของงาน
ยุทธศาสตร์และบุคลากร ที่น าเสนอในประชุม วาระที่ 5.1 ทั้งนี้ ขอให้งานยุทธศาสตร์และ
บุคลากร ตรวจสอบจ านวนงบประมาณให้ชัดเจนอีกครั้ง เพ่ือจะได้น าเสนอในการประชุม 
VDO Conference ร่วมกับ สวท. ในวันพรุ่งนี้ 

- หัวหน้างานยุทธศาสตร์และบุคลากร เสนอแนะเรื่องการอนุมัติกรอบงบประมาณหาก ไ ด้ รั บ
อนุมัติกรอบงบประมาณแล้ว จะต้องกลับมาพิจารณารายรับจริงอีกครั้ง จึงเห็นควรให้มีการ
จัดเรียงความส าคัญในการด าเนินการตามแผนงบประมาณรายจ่ายค่าธรรมเนียมสารสนเทศ
และค่าบ ารุงห้องสมุด ประจ าปี 2564 



รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 
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- รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอว่าเห็นด้วยกับประเด็นที่น างบประมาณมาปรับปรุง
ระบบความปลอดภัย  การปรับปรุงระบบ Internet ส าหรับประเด็นการจัดการเรียนการ
สอนเสนอแนะให้ควรมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยเพ่ือบริการแก่นักศึกษาเพ่ิมขึ้น 
โดยเป็นห้องปฏิบัติการ ที่นักศึกษาทุกคณะสามารถใช้ร่วมกันได้  จึงขอให้เรียงล าดับ
ความส าคัญโดยพิจารณาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ไว้เป็นอันดับต้นๆ ในการเสนอแผน
รายจ่าย 

- ประธานที่ประชุม ขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์ในหลักสูตรทั้งหมด  
เช่น หมายเลขครุภัณฑ์ จ านวน หรือมีข้อมูลควบคุมดูแลในระดับไหน ทั้งนี้ หัวหน้างานวิทย
บริการฯ  แจ้งที่ประชุมทราบว่ายังไม่สามารถรวบรวมข้อมูลให้ตอนนี้ได้ ดังนั้น ประธาน 
ที่ประชุม เสนอแนะให้งานวิทยบริการฯ รวบรวมข้อมูลคอมพิวเตอร์ทั้งหมด ภายใน มทร.
ล้านนา เชียงราย เพ่ือน ามาบริหารจัดการให้บริการแก่นักศึกษาในภาพรวมทั้งหมด 

- รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอแนะให้งานวิทยบริการฯ เข้าไปส ารวจจ านวนเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และข้อมูลความต้องการของอาจารย์ในคณะว่าต้องการคอมพิวเตอร์จ านวน
เท่าไหร่ และให้ประมาณการงบประมาณที่ต้องใช้ วิธีการจะได้มาใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน แล้วน าเสนอในที่ประชุมกรรมการบริหารครั้ งต่อไป เพ่ือจัดสรรงบประมาณ  
ในหมวดที่เสนอพิจารณาอีกครั้ง 

- หัวหน้างานยุทธศาสตร์และบุคลากร ให้ข้อมูลที่ประชุมประกอบการพิจารณาประเด็น
รายการครุภัณฑ์และสิ่งปลูกสร้าง จะต้องน างบประมาณรวมกับส่วนกลางเพราะว่าต้องขอ
อนุมัติในภาพรวมของมหาวิทยาลัย กรอบรายได้จะไม่มีรายการครุภัณฑ์ ทั้งนี้ อธิการบดี
สามารถเสนอขอใช้งบประมาณรายได้กับสภามหาวิทยาลัย จ านวนงบประมาณ 10 ล้าน
บาท/ปี โดยน ารายการไปรวมกับเขตพ้ืนที่อ่ืนด้วยเพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยในภาพรวม 

- ผู้อ านวยการกองบริหารทรัพยากรเชียงราย เสนอตั้งข้อสังเกตจากปีงบประมาณที่ผ่านมาที่
ได้เสนอขอรายการครุภัณฑ์ โดยใช้งบประมาณค่าธรรมเนียมสารสนเทศและค่าบ ารุง
ห้องสมุด ปีงบประมาณ 2563 ถูกตัดรายการที่เป็นครุภัณฑ์ ออกไปหลายรายการจึงเสนอที่
ประชุมเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา 

- ประเด็นการบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ในภาพรวมทั้งหมด ภายใน มทร.ล้านนา 
เชียงราย ในส่วนของการบ ารุงรักษา และผู้รับผิดชอบครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ เบื้องต้น
เห็นควรให้งานวิทยบริการฯ ด าเนินการส ารวจจ านวน และรายละเอียดของคอมพิวเตอร์  
ทุกหน่วยงาน และวิเคราะห์ว่าสามารถใช้เป็นห้องรวมได้หรือไม่ พร้อมระบุเหตุผลประกอบ 
เพ่ือเป็นข้อมูลให้กับคณะกรรมการบริหารฯ ในการพิจารณาบริหารจัดการ 



รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 
ครั้งที่ 10/2563 วันพฤหัสบดี ที ่26 พฤศจิกายน 2563 

  

- ผู้อ านวยการกองการศึกษาเชียงราย ชี้แจงประเด็นการท าบันไดเชื่อมต่อภายในชั้น 3 และ
ชั้น 4 ของห้องสมุด งานวิทยบริการ ได้เคยท าค าขอในงบประมาณแผ่นดินมาหลาย
ปีงบประมาณแล้วแต่ไม่ได้รับอนุมัติ จึงขอเสนอให้คณะกรรมการบริหารเขตพ้ืนที่พิจารณา
การใช้ค่าธรรมเนียมสารสนเทศและค่าบ ารุงห้องสมุดในการด าเนินการ เพ่ือน าผลจากการ
พิจารณาครั้งนี้สู่กระบวนการเสนอไปยังส่วนกลางพิจารณาเป็นขั้นตอนต่อไป หากไม่ผ่าน
การพิจารณาจากส่วนกลาง จึงค่อยน าสู่การพิจารณาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือพิจารณา 
ใช้งบประมาณส่วนนี้เป็นรายการอ่ืนต่อไป  

 

เอกสารประกอบการประชุม  
 แผนงบประมาณค่าธรรมเนียมสารสนเทศและค่าบ ารุงห้องสมุด ประจ าปี 2564 
 

มติที่ประชุม มอบงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กองการศึกษาเชียงราย ดังนี้ 
  1. ทบทวนแผนงบประมาณค่าธรรมเนียมสารสนเทศและค่าบ ารุงห้องสมุด 
     ประจ าปี 2564 โดยให้ค านึงถึงประเด็นการจัดการเรียนการสอนเป็นล าดับแรก 
  2. ส ารวจจ านวน ประสิทธิภาพ ความสามารถในการใช้งานของเครื่ อง 
      คอมพิวเตอร์ทุกหน่วยงานภายใน มทร.ล้านนา เชียงราย และน าเสนอข้อมูล
      เพ่ือประกอบการพิจารณาแผนงบประมาณค่าธรรมเนียมสารสนเทศและ 
      ค่าบ ารุงห้องสมุด ประจ าปี 2564 ในวันพุธ ที่ 2 ธันวาคม 2563  
 

5.4 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เชียงราย ขอรับจัดสรรกรอบอัตราก าลัง ดังนี้ 
5.4 (1)  หลักสูตรการท่องเที่ยวและบริการ สาขาศิลปศาสตร์ ขอรับจัดสรรอัตราก าลัง ต าแหน่ง
ลูกจ้างชั่วคราว(สายวิชาการ) จ านวน 1 อัตรา 

ผู้เสนอข้อมูล 
 1. อาจารย์สุภัทรจิตต์ มะโนสด   หัวหน้าหลักสูตรการท่องเที่ยวและบริการ 
 2. อาจารย์อนิรุทธ์  สงคธ์นาพิทักษ์  หลักสูตรการท่องเที่ยวและบริการ 

สาระส าคัญ 
 เนื่องด้วยหลักสูตรการท่องเที่ยวและบริการ สาขาศิลปศาสตร์ เชียงราย มีบุคลากรที่ท าหน้าที่
สอนตั้งแต่ก่อนปี พ.ศ. 2560 มีบุคลากรทั้งสิ้น 4 อัตรา แบ่งเป็นข้าราชการ จ านวน 1 อัตรา พนักงาน
มหาวิทยาลัย จ านวน 1 อัตรา และลูกจ้างชั่วคราว สายวิชาการ จ านวน 2 อัตรา แต่ภายหลังปี พ.ศ. 
2560 อัตราก าลังบุคลากรของหลักสูตรได้ลดลงตามล าดับปีละ 1 อัตรา จนในปัจจุบัน ปี พ.ศ. 2563
เหลือบุคลากรที่ปฏิบัติราชการท าหน้าที่สอนของหลักสูตรเพียง 2 อัตรา คือ ข้าราชการ จ านวน 1 อัตรา 
และลูกจ้างชั่วคราว สายวิชาการ จ านวน 1 อัตรา ท าให้จ านวนบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
ไม่สอดคล้องกับภาระงานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย อีกทั้งหลักสูตรมีแนวโน้มการพัฒนาเติบโตขึ้น  



รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 
ครั้งที่ 10/2563 วันพฤหัสบดี ที ่26 พฤศจิกายน 2563 

  

  

 จึงขอรายงานที่ประชุมทราบ และในส่วนรายการครุภัณฑ ์งปม.2565 มหาวิทยาลัยฯ ก าหนดให้
ส่งวันที่ 27 ธันวาคม 2563 ส าหรับในส่วนของคณะพ้ืนที่ ให้น าส่งไปยังคณะส่วนกลาง 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
  ประธานกล่าวขอบคุณคณะกรรมการบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย และผู้เข้าร่วมการประชุม
ทุกท่าน  แจ้งนัดหมายการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ วาระสืบเนื่อง พิจารณาแผนงบประมาณ
ค่าธรรมเนียมสารสนเทศและค่าบ ารุงห้องสมุด ประจ าปี 2564 ในวันพุธ ที่ 2 ธันวาคม 2563 
 
เลิกประชุม  เวลา  18.15 น. 
 
 
 
(นางจันทร์เพ็ญ  สุวรรณ์)      (นางสาวณภัทร  ปัญญาวงค์) 
  ผู้จดบันทึกการประชุม        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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