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พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตราที่ 16
กาหนดให้ส่วนราชการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีในแต่ละปีงบประมาณ โดยให้ระบุสาระสาคัญเกี่ยวกับ
นโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ เป้หมาย และผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งประมาณการรายได้และ
รายจ่าย และทรัพยากรอื่นที่จะต้องใช้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ได้ตระหนักถึงการวางแผน การนาแผนไปสู่การ
ปฏิบัติและการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติราชการปรจาปี 2564 ของมหาวิทยาลัยให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิ ทธิผ ล แผนปฏิบัติร าชการปรจ าปี 2564 ฉบับนี้ จัดทาขึ้น โดยยึดตามกรอบยุทธศาสตร์ช าติ 20 ปี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 แผนพัฒนา
ภาคเหนือ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ และแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ.2562 แนวทางการจัดสรรงบประมาณยึดตามระเบียบ
สานักงบประมาณ ประกาศ และระเบียบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบั บ นี้ ถื อ เป็ น แนวทางให้ กั บ หน่ ว ยงานภายในสามารถปฏิ บั ติ ง าน
ตามพันธกิจหลัก เพื่อให้เกิดวิธีการปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ตอบสนองเป้าประสงค์และทิศทางการพัฒนา
มหาวิทยาลัยตามยุทธศาสตร์ ต่างๆ ซึ่งจะนาไปสู่คุณภาพและมาตรฐานในการจัดการศึกษา และเป็นที่ยอมรับ
จากบุคคลและองค์กรภายนอกต่อไป

งานยุทธศาสตร์และบุคลากร กองบริหารทรัพยากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
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 หนังสือทีอ่ ว.0654.10/586 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2563 เรื่อง ขออนุมัติกรอบการจัดสรร
งบประมาณผลประโยชน์ประจาปี 2564 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
 หนังสือที่ อว 0654.(17)/ว 3272 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2563 เรื่อง ขอแจ้งหน่วยงาน
ดาเนินการตามรายละเอียดการจัดสรรงบประมารรายจ่ายประจาปีงบประมาณพ.ศ.2564 (งบประมาณ
แผ่นดิน และเงินรายได้) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ครั้งที่
10/2563 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 วาระที่ 3.1 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
2564

แผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2564
ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
ส่วนที่ 1 บทนา
1.1 บทสรุ ป ผู้ บ ริ ห าร
มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ที่เ ป็น ส่ว นราชการในสัง กัด กระทรวงการอุด มศึก ษา วิท ยาศาสตร์ วิจัย และนวัต กรร ม ตาม
พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ.2562 ณ วันที่ 26 เมษายน 2562 และพระราชบัญญัติ
การบริห ารส่ว นงานภายในของสถาบัน อุดมศึก ษา (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ.2562 ว่า ด้ว ยการบริห าร
ส่ว นงานภายในของสถาบัน อุดมศึกษา ณ วันที่ ณ วันที่ 26 เมษายน 2562 ภายใต้ประกาศ
มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคลล้า นนา เรื่อ งการแบ่ง ส่ว นราชการและส่ว นงานงานภายใน
มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคลล้านนา พ.ศ.2563 โดยให้การแบ่งส่ว นในสานักงานบริห าร
มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคลล้านนา เชีย งราย เป็นหน่ว ยงานที่ทาหน้าที่ส นับสนุนการจัด
การศึกษา ซึ่งมีก ารจัดการศึกษาในระดับ ปริญญาตรี ระดับประกาศนียบัตรวิช าชีพ ชั้นสูง และ
ระดับ ประกาศนีย บัตรวิชาชีพ ภายใต้การจัดการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยศาสตร์
และเทคโนโลยีการเกษตร และคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
ตามพระราชกฤษฎีก าว่า ด้ว ยหลัก เกณฑ์แ ละวิ ธีก ารบริห ารกิจ การบ้า นเมือ งที่ดี
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2562 วัน ที่ 30 เมษายน 2562 ระบุให้ห น่ว ยงานของรัฐ จัดทาแผนปฏิบัติ
ราชการของส่ว นราชการให้ส อดคล้อ งกับ ยุท ธศาสตร์ช าติ แผนการปฏิร ูป ประเทศ และ
แผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสัง คมแห่ง ชาติ เพื ่อ ให้ก ารด าเนิน งานขององค์ก รบรรลุผ ลตาม
เป้าหมาย และการบริห ารงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภ าพ โดยจาแนกแผนออกเป็น 3
ระดับ ประกอบด้ว ย แผนระดับ ที่ 1 ยุทธศาสตร์ ช าติ เป็นเป้าหมายการพัฒ นาประเทศใช้เป็น
กรอบในการจัดทาแผนต่าง ๆให้ส อดคล้องและบูรณาการกัน แผนระดับที่ 2 อาทิ แผนแม่บ ท
ภายใต้ยุท ธศาสตร์ช าติ แผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสัง คมแห่ง ชาติ แผนการปฏิรูป ประเทศด้า น
ต่าง ๆ นโยบายและแผนระดับ ชาติว่าด้ว ยความมั่นคงแห่งชาติ ซึ่งเป็นแผนที่เป็นการเชื่อมโยง
ระหว่างยุทธศาสตร์ช าติ และบริบ ทประเทศไทย เพื่อ ให้เ กิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้น และแผน
ระดับ ที่ 3 คือ แผนที่จัดทาขึ้น เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของแผนระดับที่ 1 และแผนระดับ
ที่ 2 สู่ก ารปฏิบ ัติใ ห้บ รรลุเ ป้า หมายที่กาหนดไว้ หรือ จัด ทาขึ้น ตามที่ก ฎหมายกาหนด ทั้ง นี้
มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคลล้า นนา ได้มีก ารศึก ษา วิเ คราะห์ค วามเชื่อ มโยงสอดคล้อ ง
ระหว่า งแผนระดับ ที่ 1 และแผนระดับ ที่ 2 เพื่อ นามาจัด ทาแผนปฏิบัติร าชการรายปี (พ.ศ.
2564) ของมหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคลล้า นนา โดยได้จัด ทารายละเอีย ดแผนงาน/
โครงการ/กิจ กรรม ในการขับ เคลื ่อ นแผนฯ ไปสู ่ก ารปฏิบ ัต ิไ ด้ อย่า งมีป ระสิท ธิภ าพและ
ประสิท ธิผ ล มีผ ลลัพ ธ์เ ป็น รูป ธรรม เป็น ระบบ โดยสามารถเชื่อ มโยงฐานข้อ มูล ที่อ ยู่ใ นความ
รับ ผิด ชอบ รวมทั้งรายงานผลการดาเนินงานตามยุท ธศาสตร์ ช าติและแผนการปฏิรูปประเทศ
เข้า สู่ร ะบบการติด ตามและประเมิน ผลแห่ง ชาติ (Electronic Monitoring and Evaluation
System of National Strategy and country Reform : eMENSCR)
แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
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1.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติราชการ
1. เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางและเป้าหมายการดาเนินงานภาพรวมของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และใช้เป็นกรอบทิศทางหรือ
แนวทางการดาเนินงานในการจัดทาแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัด ซึ่งเป็นไปในทิศทาง
เดียวกันและเกิดเอกภาพเชิงนโยบายของการปฏิบัติงาน
2. เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดสามารถนาไปเป็ นกรอบในการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ
ระดับกอง และพิจารณากาหนดตัวชี้วัดในระดับโครงการ/กิจกรรมให้มีความสอดคล้องต่อไป
3. เพื่อให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย นาไปใช้เป็น
เครื่องมือในการบริหารงาน และกากับ ติดตาม ประเมินผลความก้าวหน้าหรือความสาเร็จ ของการ
ดาเนินงานและบริหารจัดการให้การดาเนินงานบรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.3 ประวัติและแนวคิดการจัดตั้งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
เชียงราย
ประวัติ : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตเชียงราย จัดตั้งขึ้นเพื่อเฉลิม
พระเกี ย รติ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ฯ ในวโรกาสฉลองสิ ริ ร าชสมบั ติ 50 ปี ซึ่ ง
กระทรวงศึกษาธิการได้จัดตั้งขึ้นโดยได้รัการสถาปนาและวางศิลาฤกษ์ ในวันที่ 3 มกราคม พ.ศ.
2539 เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาสู่ท้องถิ่นโดยมุ่งนั้นเป้หมายในพื้นที่ภาคเหนือ
ตอนบน และพื้นที่เชตสี่เหลี่ยมเศรษฐกิ ตั้งอยู่ในขตตาบลทรายขาว อาเกอพาน จังหวัดเชียงราย บน
เนื้อที่ 5,000 ไร่ โดยในระยะแรกได้จัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการฝากเรียนที่วิทยาเขตภาค
พายัพ จังหวัดเชียงใหม่แล้วจึงย้ายมาเปิดทาการเรียน การสอนที่จังหวัดเชียงรายในปีการศึกษา
2540 ต่อมาได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นผลให้มีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
เป็น 1 ใน 9 แห่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ซึ่งตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือของประเทศไทย
และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ตั้งอยู่ในเขตจังหวัด เชียงราย ปัจจุบันจัดการ
เรี ย นการสอนระดับ ปริ ญญาตรี 2 คณะ คือคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริห ารธุรกิจและศิล ปะ
ศาสตร์
แนวคิด การจั ด ตั้ง : เพื่อเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษาและการพัฒ นาไปสู่
ท้องถิ่นชนบทและเฉลิมฉลองในวโรกาส "กาญจนาภิเษก" พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอตุลย
เดชทรงครองราชย์ครบ50 ปี ในปีพ.ศ. 2539
1. เป็นสถานศึกษาสังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลมีพื้นที่เป้าหมายตาเนินงานในเขต
ภาคเหนือตอนบน และในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 4 ชาติที่เรียกว่า "สี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ"ตามนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ
2. เป็ น สถาบั น การศึ กษาที่ มุ่ง ผลิ ตและพัฒ นากาลั ง คนระดับ กลาง จนถึ งระดั บสู ง
ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และด้านบริการ โดยสอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ทรัพยากรธรรมชาติแลสิ่งแวดล้อมของภาคเหนือตอนบนและประเทศ
3. เป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งคันควัทคสอบ ศึกษาทดลองและวิจัยพัฒนาองค์ความรู้
ใหม่ ๆ เพื่อสนองความต้องการของตลาดแรงานและสังคมภูมิภาค

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

2|Page

4. เป็ น สถาบั น การศึ ก ษาที่ มุ่ ง บริ ก ารทางวิ ช าการแก่ ชุ ม ชน ให้ ค าปรึ ก ษาและจั ด
ฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและด้านบริการเพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ในท้องถิ่น
5. เป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับ
การอนุรักษ์ทรัพยากรรรมชาติและศิลปวัฒนธรมให้คงอยู่และสืบทอดเป็นมรดกของท้องถิ่นตลอดไป
6. เพื่อดาเนินการในกิจกรรม "โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืชและสิ่งแวดล้อมใน
ท้องถิ่น"ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
ปรัชญาการจัดการศึกษา :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย มีความเชื่อมั่นว่าเทคโนโลยีในสาขา
ต่าง ๆ เป็นองค์ประกอบสาคัญในขบวนการศึกษาที่จะช่วยเสริมสร้างมาตรฐานและคุณภาพของชีวิต
เพื่อเป็นกาลังสาคัญ สาหรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา เชียงรายจัดการศึกษามุ่งพัฒนาบุคคล ให้มีความเจนจัดทางวิชาการมีความเชี่ยวชาญเชิง
ปฏิบัติและมีคุณสมบัติที่จาเป็นตามลักษณะของงานอาชีพพร้อมที่จะทางานและปรับปรุงตนเอง ให้
ก้าวหนทันต่อวิวัฒนาการทางเทคโนโลยี รวมทั้งปลูกฝังความเป็นระเบียบวินัยและความประณีต
สานึกในจรรยาอาชีพมีคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และสังคมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา เชียงราย จัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นพัฒนากาลังคนในคากล่าว"สร้างคนสู้งาน เชี่ยวชาญ
เทคโนโลยี"
วิสัยทัศน์ : มหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติบนฐาน…สร้างสรรค์…นวัตกรรม วิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี…เพื่อชุมชน…สู่สากล”
พันธกิจ :
1. จัดการศึกษาด้านวิชาชีพ ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และ ด้านบริหารธุรกิจ เพื่อ
ผลิตบัณฑิตนักปฎิบัติ (Hands -on)
2. สร้ า งงานวิ จั ย ที่ ท รงคุ ณ ค่ า และให้ บ ริ ก ารถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้ ต่ อ ยอดการ
ประยุกต์ใช้ประโยชน์สู่สังคม ชุมชน ท้องถิ่น
3. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส่ ตรวจสอบได้
4. สร้างความตระหนักในคุณค่า ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
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ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ทางยุทธศาตร์
2.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านา เชียงราย
การขับ เคลื่ อ นวิสั ย ทัศ น์ สู่ ก ารปฏิบัติ จาเป็ นต้อ งอาศัยการมี ส่ ว นร่ว มของทุกหน่ว ยงาน
ร่วมกันระดมสมอง ร่วมกันคิด ร่วมกันตัดสินใจ โดยอาศัยความรับรู้เข้าใจและตระหนักถึงภารกิจ
ความรับผิดชอบร่วมกันของทุกภาคส่วน ในการพัฒนามหาวิทยาลัยได้ดาเนินการวิเคราะห์ SWOT
เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้
Strengths (จุดแข็ง)
Weaknesses (จุดอ่อน)
S1 หลั ก สู ต รที่ เ ปิ ด สอนมี ค วามสอดคล้ อ งกั บ ความ W1 หลักสูตรที่เปิดสอนมีรายวิชาที่เน้นภาค
ต้องการของภาคอุตสาหกรรม และภาคธุรกิจ
ภาคปฏิบัติทางวิชาชีพมีจานวนน้อย
S2 หลั ก สู ต รที่ เ ปิ ด สอนได้ รั บ การพั ฒ นา และส่ ง เสริ ม W2 ระบบการส่งเสริมให้ นักศึกษาประกอบ
แนวทางวิธีการสอนที่เน้นให้นักศึกษาเกิดองค์ความรู้
อาชีพอิสระยังไม่ครอบคลุม
ทักษะ เจตคติ และความคิดสร้างสรรค์ในการดาเนิน W3 ขาดการสื่ อ สารหลั ก สู ต รด้ า นทั ก ษะ
ชีวิต
วิชาชีพแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
S3 มี รู ป แบบการเรี ย นการสอน ที่ เ ป็ น การฝึ ก ปฏิ บั ติ W4 ขาดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการ
เพื่อให้ผู้เรียนเป็นนักปฏิบัติ (Hand On)
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรที่
S4 หลักสูตรที่เปิดสอนด้านวิศวกรรมศาสตร์วิทยาศาสตร์
เปิดสอน
และเทคโนโลยี ได้ รั บ การรั บ รองจากสภาวิ ช าชี พ
W5 ขาดการวิจัยปัญหาและผลกระทบด้าน
มาตรฐานด้านวิศวกรรม
การเปิด – ปิด หลักสูตร
S5 อาจารย์ผู้สอนมีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการสอน W6 ขาดการจัดการระบบการบารุงรักษาสิ่ง
เฉพาะด้าน
สนับ สนุน ด้านการเรี ยนการสอนที่ เป็ น
S6 อาจารย์ผู้สอนมีจานวนเพียงพอ และมีคุณวุฒิ ตรง
มาตรฐาน
กับ หลั ก สู ต รที่ ส อน รวมถึ งได้ รับ การพัฒ นาในด้ า น
W7 งบประมาณสนับสนุนด้านการเรียนการ
ต่ า งๆอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เช่ น การพั ฒ นาวิ ธี ก ารสอน
สอนและการพั ฒ นาบุ ค ลากรด้ า นงาน
พัฒนาหลักสูตร พัฒนางานวิจัยและเรียนต่อในระดับ
บริการวิชาการที่ไม่เพียงพอ
ที่สูงขึ้น เป็นต้น
W8 ระบบการประเมินผลการบริหารจัดการ
S7 อาจารย์ผู้สอนมีผลงานวิจัย และผลงานทางวิชาการที่
ด้านการศึกษาไม่มีประสิทธิภาพ
เผยแพร่ในระดับชาติ และนานาชาติ
W9 มีโครงสร้างองค์กรที่ทาให้อานาจ หน้าที่
S8 อาจารย์ ผู้ ส อนมีความพร้อมในการพัฒ นาการเรียน
ทับซ้อนและไม่ชัดเจน ทาให้มีปัญหาใน
การสอนอย่างต่อเนื่อง มีความสามัคคี ทางานร่วมกัน
ระบบการทางาน และการสื่อสารองค์กร
เป็นทีมได้ดี
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Strengths (จุดแข็ง)

Weaknesses (จุดอ่อน)

S9 มี ง านวิ จั ย งานบริ ก ารวิ ช าการที่ ส ามารถพั ฒ นา W10 ทาเลที่ตั้งของมหาวิทยาลัยอยู่ไกลตัว
ศักยภาพของผู้สอน ผู้เรียน และธุรกิจ สังคมชุมชนได้
เมือง ทาให้ ไม่ส อดคล้ องกั บพฤติ กรรม
อย่างแท้จริงและต่อเนื่อง
และความน่า นสนใจของผู้ เรียนซึ่งเป็ น
กลุ่มเป้าหมาย
S10 มีห น่ ว ยงานบริ การบริ การวิช าการที่บูรณการการ
จัดการความรู้ด้านวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยและ W11 งบประมาณทุ น สนั บ สนุ น ภายนอกมี
หน่ ว ยงานภายนอก เช่ น ศู น ย์ ทดสอบ, คลิ นิ ก
จานวนน้อย
เทคโนโลยี และศูนย์ให้ คาปรึกษาด้านบัญชี เป็น W12 อาจารย์ ผู้ ส อนได้ รั บ ภ าระงานที่
ต้น
ค่ อ นข้ า งมาก และหลายด้ า น ซึ่ ง อาจ
S11 มีระบบเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
ส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอน และ
การสร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพ
S12 มีการจั ดการเรี ย นการสอนโครงการพิเศษร่ว มกับ
สถานประกอบการ โครงการร่วมบริษัทเซ็นทรัลกรุ๊ป W13 ขาดแผนการบูรณาการงานทานุบารุง
ดีบีไอ เป็นต้น
ศิลปวัฒ นธรรมในระดับหลักสูตร คณะ
และพื้นที่
S13 มี ส ถานที่ ศู น ย์ ร วมจิ ต ใจ และจั ด กิ จ กรรมสาน
ความสั มพัน ธ์ สร้ างความสามัคคี ของบุคลากรและ W14 ขาดการวิ เ คราะห์ ต้ น ทุ น ต่ อ หน่ ว ยใน
นักศึกษา เช่น ลานธรรมพระเจ้าทันใจ
การผลิตบัณฑิต
S14 มีกิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมที่ชัดเจน รวมทั้ง W15 ภาษาอังกฤษอาจารย์ผู้สอนส่วนใหญ่ยัง
การบูรณาการกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภายนอก
ไม่ได้มาตรฐาน (ผ่านเกณฑ์)
S15 มี ห ลั ก สู ต รฝึ ก อบรมระยะสั้ น ให้ กั บ นั ก ศึ ก ษาและ W16 ขาดแผนการส่ ง เสริ ม การตลาดด้ า น
บุคคลภายนอก
หลักสูตรน้อย
S16 พื้ น ที่ ตั้ ง ของมหาวิ ท ยาลั ย อยู่ ใ นเขตสี่ เ หลี่ ย ม
เศรษฐกิ จ และพื้ น ที่ก ารขยายตั ว ของเขตเศรษฐกิ จ
พิเศษ
S17 มีสถานที่ อาคารเรียน และครุภัณฑ์ ทางการศึกษาที่
เพียงพอต่อการจัดการศึกษา
S18 มีร ะบบอาจารย์ ที่ป รึ กษาที่ส ามารถดูแลผู้ เรียนได้
อย่างใกล้ชิด
S19 ค่าใช้จ่ายสาหรับการเรียนและการดารงชีวิตค่อนข้าง
ถูกมากเมื่อเปรียบเทียบกับสถาบันการศึกษาอื่นใน
ระดับเดียวกัน หรือในพื้นที่ใกล้เคียง
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Opportunities (โอกาส)

Threats (อุปสรรค)

O1 มีเครือข่ายความร่วมมือ จากทั้งภาครัฐ และเอกชน ใน T1 การเปลี่ยนแปลงระบบ กฎระเบียทาง
การเรียนการสอน การพัฒนาคุณภาพนักศึกษา และ การศึกษา
กิจกรรมอื่ นๆ ทั้ง สหกิจศึ ก ษา งานวิจัย และบริ ก าร
T2 รัฐบาลมีนโยบายในการจัดการศึกษาที่ไม่
วิชาการ
ชัดเจน ส่งผลให้ สถาบันการศึกษาต่างๆ
O2 โมเดลเศรษฐกิ จ ของประเทศไทย Thailand 4.0 มี ต้องแข่งขันลูกค้า(ผู้เรียน) และมีพื้นที่ในการ
ความจ าเป็ น ต้ อ งใช้ บุ ค ลากรทางด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ รับผู้เรียนทับซ้อนกัน
เทคโนโลยี และบริ หารธุร กิ จ และเปิดโอกาสในการ
แ ข่ ง ขั น Tech Start Up ด้ า น เ ท ค โ น โ ล ยี แ ล ะ T3 เนื่องจากประเทศไทยเข้าสู่ภาวะสังคม
ผู้สูงอายุ และอัตราการเกิดชองประชาชน
คอมพิวเตอร์ในระดับชาติ
ลดลง จึงอาจทาให้มีผู้ที่จะเข้า
O3 จากนโยบายของรั ฐบาลที่ เน้นด้ า นวิทยาศาสตร์ แ ละ สถาบันการศึกษาลดลง
เทคโนโลยี จึ ง ส่ ง ผลให้ ท างมหาวิ ท ยาลั ย ได้ รั บ การ
สนับสนุนงบประมาณการเรียนการสอนและโครงการ T4 สื่อสังคมออนไลน์ส่งผลกระทบการต่อการ
ใช้ชีวิตประจาวันและความสัมพันธ์ของคน
พัฒนาด้านต่างๆ เช่น STEM, Start Up
ในสังคม
O4 การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ASEAN และความ
ร่วมมือทางการค้าระหว่างประเทศอื่นๆ ทาให้เกิดการ T5 ภาวการณ์ตัดสินใจเรียนของกลุ่มนักเรียน
นักศึกษาเกิดตามกระแสนิยม มากกว่าการ
จ้างงานในด้านต่างๆ และเฉพาะทางมากขึ้น
เลือกเรียนตามตลาดแรงงานหรือสถาน
O5 วิวัฒนาการสังคมสื่ออิเล็กทรอนิกส์มีการพัฒนาสู่การ
ประกอบการต้องการ
จัดการเรียนการสอนมากขึ้น
T6 เกณฑ์หรือเงื่อนไขในการของทุนสนับสนุน
O6 ระดับรายได้/เศรษฐกิจ ครอบครัวของกลุ่มผู้เรียนส่วน
ใหญ่อยู่ในระดับปานกลางหรือต่า สามารถมีโอกาสเข้า การวิจัยที่สูงและมีการแข่งขันที่สูงขึ้น
เรียนที่มหาวิทยาลัยฯ ได้ เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยฯ
มีการเก็บค่าลงทะเบียน ในราคาที่ถูกมากเมื่อเทียบกับ
สถาบันการศึกษาอื่น
O7 ได้ รั บโอกาส และความเชื่ อ มั่ น จากองค์ ก รต่ า งๆ ให้
บุคลากร ได้เข้าไปดูแ ล ช่ วยเหลือ และเป็นที่ ปรึกษา
เช่ น SME OTOP วิ สาหกิ จ ชุ ม ชน ทาให้ได้ มี โ อกาส
เพิ่มองค์ความรู้ให้เกิดขึ้น ทั้งกับ ตัวผู้สอน ผู้เรียน และ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
O8 ผู้ ป ระกอบการทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชน ธุ ร กิ จและ
อุตสาหกรรม ให้การยอมรับและเชื่อมั่ นในมาตรฐาน
การเรี ย นการสอนของทางมหาวิ ท ยาลั ย ซึ่ ง ส่ ง ผลให้
ภาวะการมีงานทาของบัณฑิตอยู่ในเกณฑ์ที่ดี
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2.2 บริบทและการวิเคราะห์สถานการณ์แวดล้อม
การเปลี่ยนแปลงที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา เชียงราย การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาในระยะแผนยุทธศาสตร์
ปี พ.ศ.2561-2565 เป็นระยะเวลาที่คาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลของสังคม ทั้งระดับโลกและใน
ประเทศ รวมทั้งปัจจัยภายในมหาวิทยาลัยฯ ที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยซึ่ง
จาเป็นต้องมีการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ต่างๆ ทั้งการประเมินศักยภาพของ มหาวิทยาลัย
เพื่อเตรียมความพร้อมและจัดทาแผนที่สอดรับกับการเปลี่ยนแปลง ต่าง ๆ เช่น
การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
การเปลี่ยนแปลงตามบริบทของโลกที่มีลักษณะขยายตัวทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
บริการ ประกอบกับสภาพแวดล้อมทางการเมืองในระดับโลกได้ลดความตึงเครียด และการเปิดประตู
ประเทศ ให้หันมาแข่งขันทางการค้า เศรษฐกิจ และการลงทุน พร้อมกันนั้นได้สร้างสภาพแวดล้อม
ทางเศรษฐกิจของโลกแบบใหม่ในศตวรรษที่ นี้ประชากรถือว่าเป็นทรัพยากรที่สาคัญที่สุดในการ 21
แข่งขันในโลกธุรกรรมสมัยใหม่ ทั้งนี้เพราะโลกสมัยใหม่ได้เปลี่ยนฐานการผลิตจากทรัพยากรทาง
ธรรมชาติไปเป็นประชากรแทน ประชากรในฐานะเป็นฐานการผลิตเพราะจะต้องใช้เทคโนโลยีและ
วิทยาการใหม่ๆบรรดาที่มีอยู่ในปัจจุบันกาล เพื่อจัดการให้เกิดให้เกิดมูลค่าสูงสุด ดังนั้นสิ่งแรกที่ควร
รีบเร่งคือจะต้องพัฒนาคนรุ่นใหม่ให้มีศักยภาพอันเป็นสากล และเป็นคนดีในฐานะเป็นทุนทางสังคม
พื่อยกระดับประเทศให้อยู่ในระดับสากล
การเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
การปรับตัวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียที่จะเกิดขึ้นในปี พ .ศ.2558 จะ
ทวีความสาคัญเพิ่มขึ้น ทาให้เกิดการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีของเงินทุน สินค้า บริการ และคนภายใน
กลุ่มประเทศต่างๆ รวมทั้งการรวมกันเป็นประชาคมอาเซีย น (ASEAN Community) 10 ประเทศ
ของ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งจะมีการรวมกลุ่มเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทาให้เกิดการ
รวมกันเป็นตลาดเดียว การเคลื่อนย้ายแรงงาน ความรู้ การลงทุนและอื่นๆ นอกจากนี้การเติบโต
ทางด้ านเศรษฐกิ จ ใหม่ ข องกลุ่ ม ประเทศ จี น และอิ นเดี ย ที่ค าดว่ าจะเป็ นตั ว จั กรส าคั ญในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก ตลอดจนการเขาสู่สังคมและเศรษฐกิจฐานความรู้ ที่ทาให้ประเทศในกลุ่ม
อาเซียน อาเซียนบวกสาม และอาเซียนบวกหก ได้ตระหนักถึงความสาคัญของบุ คลากรระดับสูงและ
แรงงานมีฝีมือ การลงทุน และความรู้ ได้อย่างเสรี ซึ่งประเทศไทยได้ลงนามข้อตกลงยอมรับร่วม
คุณสมบัตินักวิชาชีพจานวน 7 สาขา คือ แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล นักบัญชี วิศวกร สถาปนิก
ช่างสารวจ ดังนั้น ประเทศไทยจึงต้องเตรียม ความพร้อมในหลายด้าน อาทิ การพัฒ นาทรัพยากร
มนุษย์ทั้งทางด้านการศึกษา ด้านภาษา ทักษะฝี มือแรงงาน รวมถึง การพัฒ นากลไกต่างๆ การ
บริห ารจั ดการการใช้ป ระโยชน์ ทรั พยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอมอย่างยั่งยืนในระดับ ภูมิภาค
รวมถึงมาตรการรองรับผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศและคนไทย ทั้งในเชิงสุขภาพและความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร
ประเทศที่พัฒนาแล้วหลายประเทศกาลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ในขณะเดียวกันประเทศ
กาลังพัฒนา อาทิ เกาหลี สิงค์โปร จีน อินโดนีเซีย บรูไน ไทย และเวียดนาม ได้ก้าวเข้าสู่การเป็น
สังคมผู้สูงอายุแล้วในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ซึ่งทาให้เกิดผลกระทบหลายประการ อาทิ การย้ายถิ่นของ
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แรงงานข้ามชาติทั้งแรงงานที่มีฝีมือ และไร้ฝีมือ เพื่อทดแทนกาลังแรงงานในประเทศที่เป็นสังคม
ผู้สูงอายุ การเกิดความหลายหลายทางวัฒนธรรม ขณะเดียวกันโครงสร้างการผลิตเปลี่ยนจากการใช้
แรงงานมาเป็นการใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยีมากขึ้นทาให้การพัฒนาคนมุ่งสร้างให้ มีความรู้มี
ศักยภาพ ทักษะและความชานาญ ควบคู่กับการพัฒนาเทคโนโลยีทดแทนกาลังแรงงานที่ขาดแคลน
ประเทศที่เข้าสู่สังคมผูสูงอายุจะมีรายจ่ายด้านสุขภาพเพิ่มขึ้นทาให้งบประมาณสาหรับการลงทุน
พัฒนาด้าน อื่นๆ ลดลง ปัจจัยดัง กล่าวจะเป็นทั้งโอกาสและอุปสรรคต่อประเทศไทย โดยด้านหนึ่ง
ประเทศไทยจะมี โ อกาสในการขยายตลาดสิ น ค้ าและบริ ก ารด้ านการแพทย์ แ ละสุ ข ภาพ แต่ ใ น
ขณะเดีย วกัน ประเทศไทยเองก็ต้องปรับตัวเตรียมความ พร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบ
สวัสดิการสังคมในการรองรับการเข้าสู่สังคมผูสูงอายุ รวมทั้งยังต้องเตรียมรับมือ กับปัญหาจานวน
แรงงานที่จะขยายตัวช้าลงและมีจานวนลดลงในอนาคต ซึ่งอาจจะเป็นอุปสรรคต่อการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจในระยะยาว
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยี
วัสดุและนาโนเทคโนโลยี มีบทบาทสาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งตอบสนองการ
ดารงชีวิต ของประชาชนมากยิ่งขึ้น การส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การพัฒนาพลังงานและวัสดุ
จากพืช การทดแทน แรงงานด้วยเครื่องจักร การพัฒนาสุขภาพและศักยภาพในการทางานของ
ผู้สูงอายุ ขณะเดียวกันก็เป็นภัยคุก คาม ต่อความมั่นคงของประเทศ เช่น การจารกรรมข้อมูลธุรกิจ
หรือข้อมูลส่วนบุคคล การใช้สื่อในทางที่ผิด การเกิดช่องว่างในการเข้าถึงเทคโนโลยีที่ไม่เท่าเทียมกัน
ของคนในสังคมทาให้เกิดความเหลื่ อมล้าในการพัฒนา และการแลกเปลี่ยนด้านวัฒ นธรรมอย่าง
หลากหลายผ่ า นเทคโนโลยี ดั ง นั้ น ประเทศไทยจ าเป็ น ต้ อ งมี ก ารบริ ห ารจั ด การองค์ ค วามรู้
(Knowledge Management) อย่ า งเป็ น ระบบทั้ ง การวิ จั ย และพั ฒ นาตลอดจนประยุ ก ต์ ใ ช้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์และบริการ และบริหาร
จัดการทรัพย์สินทางปัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ
ความสาคัญของประชากรในสังคมเศรษฐกิจสมัยใหม่
การพัฒ นาทรั พยากรมนุษ ย์นับว่ าเป็น เรื่องที่ ส าคัญ ยิ่งอัน เนื่องจากปั ญหาก าลั งคน
โดยเฉพาะการขาดแคลนกาลั งคนที่มีฝี มือระดั บกลางและระดับสู งเพื่อการพัฒ นาอุตสาหกรรม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปัจจัยทรัพยากรมนุษย์จึงกลายเป็นปัจจัยสาคัญประการหนึ่งในยุคโลกา
ภิวัตน์แห่งการแข่งขันทั้งนี้เพราะขีดความสามารถของมนุษย์ยุคใหม่คือ ทรัพยากรความรู้ ที่มิใช่เป็น
เพียงแต่ความรู้เพื่อความรู้เท่านั้นแต่ยังต้องเป็นความรู้ในเชิงประยุกต์ที่สามารถสั่งสมเป็นทักษะความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้านชั้นสูงในแต่ละสาขา ซึ งสัมพันธ์สอดคล้องไปกับการพัฒนาอุตสาหกรรมเฉพาะ
แต่ละด้านของประเทศ นอกจากทรัพยากรความรู้แล้ว มนุษย์ยุคใหม่ควรจะต้องมีความสามารถใน
เชิงริเริ่มสร้างสรรค์ รวมทั้งการมีมาตรฐานทางจริยธรรมในการทางานด้วยองค์ประกอบเหล่านี้
ประกอบกันเป็นปัจจัยที่ก้าวหน้า ที่แตกต่างไปจากปัจจัยพื้นฐานดั่งเดิม อันได้แก่ แรงงานไร้ทักษะ
การพัฒนาที่สาคัญจากการมุ่งเน้นความเจริญเติบโตและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศมาเป็น
การพัฒนาคนมากขึ้น
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2.3 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)
การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติจะมุ่งเน้น การสร้างสมดุล
ระหว่ า งการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ สั ง คม และสิ่ ง แวดล้ อ ม โดยประกอบด้ ว ย 6 ยุ ท ธศาสตร์ ได้ แ ก่
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ด้ า นความมั่ น คง ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ด้ า นการสร้ า งความสามารถในการแข่ ง ขั น
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่น คง มีเป้าหมายการพัฒนาที่สาคัญ คือ ประเทศชาติ
มั่นคง ประชาชนมีความสุข เน้ นการบริห ารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง
ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน
มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถ
รับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไข
ปัญหาแบบบูรณาการทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึง
ประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศทั่วโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนาที่
มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติบนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่ (1)
“ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และ
จุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศใน
ด้านอื่น ๆ น ามา ประยุ กต์ ผ สมผสานกับเทคโนโลยี และนวั ตกรรม เพื่อให้ ส อดรั บกั บบริ บทของ
เศรษฐกิจ และสังคมโลกสมัยใหม่ (2) “ปรับปัจจุบัน” เพื่อปูทางสู่อนาคตผ่านการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานของประเทศในมิติต่างๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อม ให้เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการ
อนาคต และ (3) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคน
รุ่ น ใหม่ รวมถึ ง ปรั บ รู ป แบบธุ ร กิ จ เพื่ อ ตอบสนองต่ อ ความต้ อ งการของตลาด ผสมผสานกั บ
ยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคตบนพื้นฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริม
และสนับสนุนจากภาครัฐให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาส
ทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้ และการกินดีอยู่ดี รวมถึงการ
เพิ่มขึ้นของคนชั้นกลางและลดความเหลื่อมล้าของคนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมาย
การพัฒนาที่สาคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคน
ไทยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิต
สาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็น
พลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ
และภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และ
อื่นๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง
แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมายการ
พัฒนาที่สาคัญที่ให้ความสาคัญการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชน
ท้องถิ่น มาร่ วมขับ เคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่ว มคิดร่วมทาเพื่อ
ส่วนรวม การกระจายอานาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากร
ไทยทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มี คุณภาพ สามารถ
พึ่งตนเอง และทาประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกัน การ
เข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
มีเป้าหมายการพัฒนาที่สาคัญเพื่อนาไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนา ที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติด้าน
สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายใน
และภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งในการกาหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการ
ให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามา มีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยเป็นการ
ดาเนินการบนพื้นฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้
ความสาคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง 3 ด้าน อันจะนาไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง
ยุทธศาสตร์ ที่ 6 ด้ า นการปรั บสมดุลและพัฒนาระบบการบริ หารจัดการภาครั ฐ
มีเป้าหมายการพัฒนาที่สาคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชน
และประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาท
หน่วยงานของรัฐที่ทาหน้าที่ในการกากับหรือในการให้บริการ ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรม
การทางานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนานวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูล
ขนาดใหญ่ ระบบการทางานที่ เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับ
มาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วน
ร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วน
ในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตสานึกในการปฏิเสธ
ไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้นกฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่
จาเป็นมีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และนาไปสู่การลดความเหลื่อมล้าและเอื้อ
ต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และ
การอานวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนแม่บทเพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ใน
ยุทธศาสตร์ชาติ มีทั้งสิ้น 23 แผนแม่บท ซึ่งแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนที่จัดทาไว้เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยจะมีผลผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติให้
เป็นไปตามนั้น รวมทั้งการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณจะต้องสอดคล้องกับแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีส่วนเกี่ยวข้องกับแผนแม่บทภายใต้
ยุ ทธศาสตร์ คื อ 1) ประเด็ นที่ 11 การพั ฒนาศั กยภาพคนตลอดช่ วงชี วิ ต 2) ประเด็ นที่ 12 การ
พัฒนาการเรียนรู้ 3) ประเด็นที่ 23 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
แผนการปฏิรูปประเทศ
แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
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แผนการปฏิ รู ป ประเทศ ต้อ งดาเนิ นการเพื่ อให้ บ รรลุ เป้ า หมายตามที่ บัญ ญั ติไ ว้ ใ น
รัฐธรรมนูญ ประกอบด้วย ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคี สังคมมีความสงบสุข
เป็นธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพื่อขจัดความเหลื่อมล้า มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมใน
การพั ฒ นาประเทศ ทั้ ง นี้ การปฏิ รู ป ประเทศต้ อ งสอดคล้ อ งและเป็ น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น กั บ
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ซึ่ ง แผนการปฏิ รู ป ประเทศ ประกอบด้ ว ย 11 ด้ า น มี ป ระเด็ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คือ 1) ด้านการศึกษา
2.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ได้กาหนด
วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย รวมทั้งยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 ยุทธศาสตร์ โดยมี 6 ยุทธศาสตร์ตาม
กรอบยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 และอีก 4 ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน คือ 1) การ
เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 2) การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม 3)
การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขัน ได้อย่างยั่งยืน 4) การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 5) การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ เพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง และ
ยั่ งยื น 6) การบริ หารจั ดการในภาครั ฐ การป้ องกั นการทุ จริ ตประพฤติ มิ ชอบและธรรมาภิ บ าลใน
สังคมไทย 7) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 8) การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
วิจัยและนวัตกรรม 9) การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ และ 10) ความร่วมมือระหว่างประเทศ
เพื่อการพัฒนา
2.5 นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
คาแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) แถลงต่อ
รัฐสภา วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 โดยรัฐบาลได้กาหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน
ดังนี้ 1) การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 2) การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย
ของประเทศและความสงบสุขของประเทศ 3) การทานุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 4) การสร้าง
บทบาทของไทยในเวทีโลก 5) การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย 6) การ
พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสูภูมิภาค 7) การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐาน
ราก 8) การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกชวงวัย 9) การพัฒนาระบบ
สาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 10) การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อ
สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 11) การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 12) การป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม “การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติให้เป็นผู้นาด้าน
เทคโนโลยีและก้าวไปสู่มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อชุมชนอย่างแท้จริงและยั่งยืน ” โดยให้บัณฑิต
สามารถเป็นที่ยอมรับของสังคมทั้งด้า นวิชาการ ด้านการปฏิบัติ และสามารถพัฒนามหาวิทยาลัยให้
เป็นองค์กร ที่สามารถตอบสนองชุมชน จากการสร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะทางและสามารถถ่ายทอด
องค์ความรู้เหล่านี้ กลับคืนแก่ชุมชนเพื่อสามารถสร้างอาชีพให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน ด้วยการมีส่วน
ร่วมทางสังคม (Social Engagement) นี่คือ เป้าหมายสูงสุดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา
ด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่มาของการสร้างกรอบนโยบาย สาหรับการตอบโจทย์การเป็นที่พึ่ง
ของชุมชน สังคม ประเทศชาติ และนานาชาติ จากบัณฑิตและองค์กรของมหาวิทยาลัย เพื่อให้บรรลุ
เป้ าหมายสู งสุ ด ของมหาวิท ยาลั ย โดยใช้ แนวคิ ดการพั ฒ นา ที่เ กิด จากการระเบิ ดความคิ ดของ
บุคลากรภายในร่วมกัน ภายใต้การขับเคลื่อนแบบมี ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน บนพื้นฐานของการ
แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
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สร้างกลไกของผู้บริหารที่ดี เพื่อมุ่งสู่การขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุ ผลสัมฤทธิ์ที่ตั้งไว้ และก่อเกิด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลอย่างสมบูรณ์
2.6 นโยบายการดาเนินงานของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในคราว
การประชุมผู้บริหารกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันพุธที่ ๓๑
กรกฎาคม ๒๕๖๒
นโยบายการดาเนิ น งานของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
จะต้องสอดรับกับ นโยบายรัฐบาล นโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และการ
ปฏิรูปกระทรวงใหม่ที่จะเป็น ต้นแบบของการปฏิรูปใน ๓ เรื่อง ได้แก่
(๑) การปฏิรูปการบริหาร (Administrative Reform) ให้มีความเป็น ระบบราชการน้อย
ที่ สุ ด มี ค วามคล่ อ งตั ว และมี ก ารไหลเวี ย นของบุ ค ลากรโดยเฉพาะที่ มี ส มรรถนะสู ง ( Talent
Circulation and Mobility) ระหว่างมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัย
(๒) การปฏิรูปกฎหมาย (Regulatory Reform) ให้มีการนาเรื่อง Regulatory Sandbox
มาใช้อย่างเป็นรูปธรรม และ
(๓) การปฏิรูปงบประมาณ (Budgeting Reform) ให้มีการจัดสรรงบประมาณในลักษณะ
Block Gantt และMulti-year Budgeting โดยหน่ ว ยงานในสั ง กั ด กระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จะต้องร่วมกันขับเคลื่อนให้ กระทรวงเป็น “กระทรวงแห่งปัญญา
กระทรวงแห่งโอกาส และกระทรวงแห่งอนาคต” อย่างแท้จริง ดังนี้
๑. ภารกิ จ ของกระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และนวั ต กรรม คื อ การ
วางรากฐานประเทศ สู่อนาคต และเป็นกลไกขับเคลื่อนประเทศสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว โดยต้องตอบ
โจทย์ภารกิจของกระทรวง ๔ แพลตฟอร์ม (Platform) ดังนี้
๑.๑ การสร้างและพัฒนาคน ให้เป็น Smart Citizen โดยจะต้องเปิดโอกาสที่เท่าเทียม
กันในการเรียนรู้ ตลอดชีวิต (Life Long Learning) ทุกช่วงวัยเพื่อลดความเหลื่อมล้า สร้างระบบ
ธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) ตามความต้องการของผู้เรียน (Modular System) พัฒนาหลักสูตร
และรูปแบบการเรียนการสอนแบบใหม่ เช่น ควบรวมหลักสูตร/สาขาที่มีความซ้าซ้อนกัน เรียนรู้ผ่าน
ออนไลน์ เป็นต้น แพลตฟอร์มการสร้างและพัฒนาคน จะแบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่ (๑) การผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพสู่ศตวรรษที่ ๒๑ มีงานทาในสาขาอาชีพใหม่ ๆ หรือ เป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่
และสามารถแข่งขันในเวทีโลกได้ (๒) การพัฒนาทักษะแห่งอนาคตของคนวัยทางาน (Skill for the
future) ทั้ง Upskill และ Reskill และ (๓) การศึกษาสาหรับคนสูงวัย
1.2 การสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ ไปสู่ระบบเศรษฐกิจที่เน้นคุณค่า (Value Based
Economy) โดย จะต้องขับเคลื่อนงานวิจั ยและพัฒนาที่จะนาไปสู่นวัตกรรมที่เป็น Demand-side
และบู ร ณาการงานวิ จั ย ๓ ศาสตร์ (วิ ท ยาศาสตร์ สั ง คมศาสตร์ และมนุ ษ ยศาสตร์ ) ผ่ า น ๔
แพลตฟอร์ม (Platform) ได้แก่
(๑) สร้างคนและองค์ความรู้ เพื่อตอบโจทย์ประเทศ สร้างระบบนิเวศของการสร้าง
นักวิจัยเพื่อดึงดูดคนที่มีความสามารถทั้งของไทยและของโลก
(๒) ลดความเหลื่อมล้าและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนเป็นสาคัญ เช่น การขจัด
ความยากจนแบบแม่นยาและ เบ็ดเสร็จ
แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
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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
สตาร์ ทอัพรุ่ น ใหม่ (Young Startup) และการให้ คาปรึกษาจากผู้ รู้จริง (Mentor in Residence)
อย่างครบวงจร ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม ชุมชน นวัตกรรมสังคม และนวัตกรรมเชิงธุรกิจ สร้าง
มูลค่าเพิ่ม เปลี่ยน Made in Thailand เป็น Innovated in Thailand เพื่อสร้าง value creation
๑.๔ การยกเครื่ อ งมหาวิทยาลั ย (Reinvent) มหาวิท ยาลั ย จะต้ องเป็นหลั กในการ
กาหนดทิศทางและ ยุ ทธศาสตร์ ที่เป็นรูปธรรมของประเทศ(Future Setting) มีการปรับเปลี่ ยน
บทบาทภารกิจและเติมเต็มศักยภาพในการ สร้างการเปลี่ยนแปลงที่สามารถตอบโจทย์ประเทศและ
ประชาชน (Future Changer) รวมทั้งทบทวนกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ง ชาติ
(มคอ.) และปรับวิธีการขอตาแหน่งวิชาการให้เหมาะสม โดยจะแบ่งมหาวิทยาลัย ออกเป็น ๓ กลุ่ม
ได้แก่
(๑) มหาวิทยาลัยที่สร้างองค์ความรู้แห่งอนาคต (Frontier Research /Frontier
Knowledge)
(๒) มหาวิทยาลัยที่เน้นการพัฒนาเทคโนโลยี อุตสาหกรรม และนวัตกรรม และ
(๓) มหาวิทยาลัยที่ตอบ โจทย์พื้นที่ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น (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 โครงสร้างพื้นฐานสาคัญที่จะเชื่อมโยง
กิจ กรรมวิ จั ย และพัฒ นาเพื่อขยายผลที่เ ป็นประโยชน์ต่อ สั งคมและชุมชน อุ ทยานวิทยาศาสตร์
(Science Park)ต้องแข็งแกร่งเพื่อเป็นศูนย์กลาง (Hub) ให้แต่ละภูมิภาคเสมือนหนึ่งเป็นแขนขา ให้
ก ร ะ ท ร ว ง ร ว ม ทั้ ง Food Innopolis, Medicopolis, Creative District, Creative Economy
Agency เป็นต้น
๒. โครงการที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จะต้องขับเคลื่อน
ตามนโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวง มีดังนี้
๒.๑ โครงการเรื่องที่สาคัญและกาหนดเป็นเป้าหมายที่สามารถทาเสร็จได้ในระยะแรก
(Quick win) ได้แก่ (๑) โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ (๒) โครงการ Reskill และ Upskill กาลังคน (๓)
การพั ฒ นาปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ (AI for All) (๔) การขยายผลโครงการ Fab Lab สู่ โ รงเรี ย นชุ ม ชน
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.) เพื่อ
ขจั ด ความยากจนแบบเบ็ ด เสร็ จ (๗) โครงการ Genomic Thailand (๘) โครงการ พั ฒ นาย่ า น
นวั ต กรรมการแพทย์ โ ยธี (Yothi Medical Innovation District) และ (๘) โครงการ Futurium
เป็นต้น
แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
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๒.๒ โครงการเรื่ อ งที่ ส าคั ญ และต้ อ งด าเนิ น การอย่ า งต่ อ เนื่ อ งในระยะยาว ได้ แ ก่
โครงการอาสาประชารัฐ โครงการ ๑,๐๐๐ นวัตกรรม แก้จน และโครงการส่งเสริม สนับสนุนและ
พัฒนาระบบนิเวศเพื่อออกแบบและ ทดลองนวัตกรรมเชิงสังคม โดยให้บูรณาการทั้ง ๓ โครงการ
เป็ น เรื่ อ งเดี ย วกั น เนื่ อ งจากเป็ น โครงการที่ มี ค วาม เชื่ อ มโยงกั น ตอบโจทย์ ก ระทรวงในเรื่ อ ง
transformative change และเป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของ ประเทศที่สาคัญ รวมทั้ง จะ
ท าให้ เ กิ ด ความยั่ ง ยื น (Sustainable) และตอบเป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น (Sustainable
Development Goals – SDGs) อย่างแท้จริง
๓. การแปลงนโยบายรั ฐ บาลเป็ น นโยบาย/ยุ ท ธศาสตร์ ข องกระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ นวัตกรรม จะต้องตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี อาทิ นโยบายรัฐบาลที่
เกี่ยวข้องกับกระทรวงในข้อ ๕.๒ พัฒนาภาคอุตสาหกรรม ๕.๒.๑ พัฒนาอุตสาหกรรมภายใต้แนวคิด
เศรษฐกิ จ ชี ว ภาพ เศรษฐกิ จ หมุ น เวี ย น และ เศรษฐกิ จ สี เ ขี ย ว [ Bio-Circular-Green (BCG)
Economy] ข้อ ๕.๒.๒ พัฒนาอุตสาหกรรมไทยให้สามารถ ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
หรือแนวโน้มการค้าโลก โดยมีงานวิจัยใน ๔ แพลตฟอร์ม (Platform) ตอบ โจทย์ในระดับเศรษฐกิจ
ฐานรากและระดับประเทศ
โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ให้สัญญา
ประชาคมเพื่อ วางรากฐานและสร้างระบบนิเวศที่เอื้อให้ประชาคมกระทรวงสามารถทางานอย่างเต็ม
ความสามารถเพื่อตอบโจทย์ ประเทศและประชาชน ไว้ ๗ ประการ คือ
1) เน้น “การส่งเสริม สนับสนุน” และ “การกากับดูแล” ภายใต้การมี “ธรรมาภิบาลที่ดี”
2) ลดทอนบทบาท “การบังคับสั่งการ”
3) ยกเลิก แก้ไข กฎระเบียบที่ล้าสมัย ไม่ตอบโจทย์ หรือเป็นอุปสรรคในการขับเคลื่อน
ภารกิจของ สถาบันการศึกษาสู่เป้าหมาย
4) เน้ น การทางานเชิ งภารกิจ มากกว่า เชิ ง ฟัง ก์ชั น เน้ นการทางานเชิ งผลสั มฤทธิ์ ที่เ ป็ น
รูปธรรม จับต้องได้ เป็น Preferment Based Accountability System
5) เน้ น การท างานเชิ ง ระบบ การท างานเชิ ง บู ร ณาการ เน้ น Connect the Dots และ
Closing the Loops
6) เน้ น การท างานที่ ค ล่ อ งตั ว กะทั ด รั ด มี ส มรรถนะสู ง มี Talent Circulation and
Mobility ระหว่างหน่วยงาน
7) ทางานแข่งกับเวลา โดย Bias for Achievement ปรับจาก NATO (No Action, Talk
Only) มาเป็น MALT (More Action, Talk Less)
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ส่วนที่ 3 สาระสาคัญแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2564
3.1 พันธกิจของส่วนราชการ
1. จัดการศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี และผลิตครูวิชาชีพ ทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติ โดยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ที่มีคุณธรรม จริยธรรม พึ่งพาตนเองได้ และ
เป็นที่พึ่งทางวิชาการให้กับประเทศ ภูมิภาค และชุมชน ทั้งภาครัฐและเอกชน
2. ผลิ ต ผลงานวิ จั ย ที่ เ ป็ น การสร้ า ง และประยุ ก ต์ ใ ช้ อ งค์ ค วามรู้ สร้ า งสรรค์
นวัตกรรม หรือทรัพย์สินทางปัญญาที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ความต้องการของสังคม ชุมชน
ภาครัฐและเอกชน และประเทศ
3. ให้ บ ริ ก ารวิ ช าการที่ มุ่ ง เน้ น การถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้ ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่สอดคล้องกับบริบทมหาวิทยาลัยด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี และ
ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น ชุมชนและสังคม
4. จัดการเรียนรู้ วิจัยหรือบริการวิชาการซึ่งนาไปสู่การสืบสานศิลปวัฒนธรรม
และความเป็นไทย หรือสร้างโอกาสและมูลค่าเพิ่มให้กับผู้เรียน ชุมชน สังคมและประเทศชาติ
5. บริ ห ารจั ดการพัน ธกิ จ และวิสั ยทั ศน์ ตามหลั ก ธรรมาภิบ าล มี การติ ดตาม
ตรวจสอบ ประเมิน ผลที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และประสิ ท ธิผ ล ยื ด หยุ่ น คล่ องตั ว โปร่ง ใส และ
ตรวจสอบได้
3.2 แผนปฏิบัติราชการ/ค่าเป้าหมาย/ตัวชี้วัด
แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 1 การพัฒนาการศึกษาเพื่อผลิตกาลังคนนักวิชาชีพที่
เน้นปฏิบัติการ (Hands-On)
1) เป้าหมาย เพื่อพัฒนาและผลิตกาลังคนนักปฏิบัติในสาขาวิชาชีพ ที่สอดคล้อง
กับความต้องการของประเทศให้มีความเข้มแข็ง ยั่งยืน และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ
2) ค่าเป้าหมาย
(2.1) บัณฑิตที่มีงานทาที่สอดคล้อง/เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพมีงานทาภายใน 1
ปี หลังสาเร็จการศึกษาร้อยละ 75
(2.1) จานวนเครือข่ายความร่วมมือด้านการผลิตบัณฑิตระหว่างมหาวิทยาลัย
องค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ ที่ได้ดาเนินการร่วมกัน จานวน 30 เครือข่าย
3) ตัวชี้วัด
กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนากระบวนการรับนักศึกษาและผลิตตัวป้อนสายวิชาชีพ
เพื่ อ ให้ ไ ด้ จ านวนนั ก ศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ลั ก ษณะที่ เ หมาะสมตามแผนการรั บ นั ก ศึ ก ษาของแต่ ล ะ
หลักสูตร
ตัวชี้วัด
1.ร้ อ ยละของจ านวนนั ก ศึ ก ษาที่
เป็นไปตามแผนรับนักศึกษา
2.สัดส่วนการรับนักศึกษาสายวิชาชีพ
ต่ อ สายวิ ชาการ เป็ น 70:30 หรื อ
นัก ศึ กษาจากกลุ่ ม คนวั ย เรี ย นต่ อ วั ย
ทางาน

หน่วยนับ
ร้อยละ
สัดส่วน

เป้าหมาย
2564
90

ผู้รับผิดชอบ
หลัก
สวท.

70:30
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กลยุท ธ์ ที่ 1.2 พั ฒนากระบวนการจัด การศึ กษานั กปฏิบั ติ Hands-On เพื่อให้
กระบวนการจัดการศึกษาของหลักสูตรผลิตบัณฑิตวิชาชีพนักปฏิบัติที่เน้นการมีผลลัพธ์การเรียนรู้
และสมรรถนะวิชาชีพ
ตัวชี้วัด
3. ร้ อย ล ะ ห ลั ก สู ต ร วิ ช า ชี พห รื อ
หลักสูตรปฏิบัติการที่สร้างบัณฑิตนัก
ปฏิ บั ติ มื อ อาชี พ ที่ ใ ช้ เ ทคโนโลยี เ ป็ น
ฐาน
4.ร้อยละของหลักสูตรที่จัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการและประสความสาเร็จ
5.ร้อยละของนักศึกษาทุกชั้นปีได้รับ
การส่งเสริมสนับสนุนให้มีทักษะและ
สมรรถนะวิชาชีพ
6.ร้ อ ยละของนั ก ศึ ก ษาที่ ผ่ า นการ
ประเมินสมรรถนะวิชาชีพ
7 . ร้ อ ย ล ะ ข อ ง บั ณ ฑิ ต ที่ เ ป็ น
ผู้ประกอบการ

หน่วยนับ

เป้าหมาย
2564

ผู้รับผิดชอบ
หลัก

ร้อยละ

40

คณะ

ร้อยละ

95

คณะ

ร้อยละ

95

คณะ

ร้อยละ

90

คณะ

ร้อยละ

15

คณะ

กลยุทธ์ที่ 1.3 พัฒนาอาจารย์ใ ห้สามารถจัดการเรี ยนรู้ที่เ น้นผลลัพธ์การเรี ยนรู้
เพื่อให้อาจารย์ของมหาวิทยาลัยมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้
ตัวชี้วัด
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
9.ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ที่จัดการเรียนการสอนที่เน้นผลลัพธ์
การเรียนรู้
10.ร้อยละของหลักสูตรที่นักศึกษามี
ผลการเรีย นรู้เป็ นไปตามที่ ห ลักสูต ร
กาหนด
11.ร้ อ ยละของหลั ก สู ต รบู ร ณาการ
การเรียนรู้กับการทางาน

หน่วยนับ
ร้อยละ

เป้าหมาย
2564
90

ผู้รับผิดชอบ
หลัก
สวท.

ร้อยละ

100

สวท.

ร้อยละ

90

คณะ

ร้อยละ

15

คณะ
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กลยุทธ์ที่ 1.4 สร้างบัณฑิตให้มีทักษะที่พึงประสงค์ ที่มีลักษณะเหมาะสมในการใช้
ชีวิตและทางานในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้บัณฑิตที่จบการศึกษามีทักษะที่พึงประสงค์ มี ลักษณะ
เหมาะสมในการใช้ชีวิตและทางานในศตวรรษที่ 21
ตัวชี้วัด
12.ร้ อ ยละนั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี สุ ด ท้ า ยที่
ผ่านเกณฑ์การสอบทักษะด้านภาษา
13.ร้ อ ยละนั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี สุ ด ท้ า ยที่
ผ่านเกณฑ์การสอบทักษะด้านไอที
14.ร้ อ ยละของนั ก ศึ ก ษาผ่ า นการ
ส่ ง เสริ ม ทั ก ษะการด ารงชี วิ ต การ
ทางานในศตวรรษที่ 21 และพัฒนา
นักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์
ของมหาวิทยาลัย

หน่วยนับ
ร้อยละ

เป้าหมาย
2564
90

ผู้รับผิดชอบ
หลัก
คณะบริหารฯ

ร้อยละ

90

สวส./คณะ

ร้อยละ

90

กพน.

4) แนวทางการพัฒนา
(4.1) พัฒนากระบวนการรับนักศึกษาและผลิตตัวป้อนสายวิชาชีพ
(4.2) พัฒนากระบวนการจัดการศึกษานักปฏิบัติ Hands-On
(4.3) พัฒนาอาจารย์ให้สามารถจัดการเรียนรู้ที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้
(4.4) สร้างบัณฑิตให้มีทักษะที่พึงประสงค์ ที่มีลักษณะเหมาะสมในการใช้ชีวิตและ
ทางานในศตวรรษที่ 21
5) แผนงาน/โครงการ สาคัญ
(5.1) โครงการพัฒนาศักยภาพการวัดการศึกษาด้านหุ่นยนต์ขั้นสูง
(5.2) โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้น (NonDegree) เพื่อตอบสนองกาลังคนด้านอุตสาหกรรม 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) โครงการพัฒนากาลังคนนักวิชาชีพที่เน้นปฏิบัติการ (สหกิจ)
(5.11) โครงการงานฟาร์มเพื่อการเรียนรู้
(5.12) โครงการจัดการศึกษาและวิจัยร่วมระหว่าง ภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคการศึกษา
แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 2 การพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อการเติบโตร่วมกับการ
พัฒนาประเทศ
แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
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1) เป้าหมาย พัฒนาผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ การบริการวิชาการ
นวัตกรรม และกาลังคน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
2) ค่าเป้าหมาย
(2.1) จานวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้ประโยชน์จากการใช้ผลงานวิจัย ผลงาน
สร้างสรรค์ การบริการวิชาการ และนวัตกรรม 50 หน่วยงาน
(2.2) งบประมาณและมูลค่าทรัพยากรที่ได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเพื่อส่งเสริมพันธกิจของมหาวิทยาลัยด้านการ
วิจัย นวัตกรรมและการบริการวิชาการ จานวน 150 ล้านบาท
(2.3) มูลค่าของความร่วมมือของเครือข่ายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกิดจากการ
นาผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ การบริการวิชาการและนวัตกรรม จานวน 225 ล้านบาท
3) ตัวชี้วัด
กลยุ ท ธ์ ที่ 2.1 บู ร ณาการงานวิ จั ย บริ ก ารวิ ช าการและนวั ต กรรมให้ เ กิ ด
ประโยชน์ส่งผลลัพธ์ต่ อผู้เรียนสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้บุคลากรและ
นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพตามหลักสูตรก่อให้เกิดผลงานวิจัย
การบริการวิชาการและนวัตกรรมที่สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ตัวชี้วัด
15.จานวนผลงานวิจัย บริการวิชาการ
และนวั ต กรรมที่ นั ก ศึ ก ษามี ส่ ว นร่ ว ม
และสามารถนาไปใช้ประโยชน์
16.จานวนผลงานวิชาการและผลงาน
สร้ างสรรค์ หรือ การได้รั บการจดอนุ
สิ ท ธิ บั ต ร หรื อ สิ ท ธิ บั ต ร หรื อ เป็ น
ผลงานวิชาการรับใช้สังคม หรือผลงาน
ที่ทาร่วมกับภาคอุตสาหกรรม
17.สัดส่วนมูลค่าเพิ่มของผลตอบแทน
ต่ อ การลงทุ น จากโครงการวิ จั ย และ
โครงการบริการวิชาการ
18.ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับความรู้
จากการพัฒนาทักษะการวิจัย บริการ
วิชาการ ที่สามารถนาไปสู่การได้รับทุน
สนั บ สนุ น การวิ จั ย บริ ก ารวิ ช าการ
หรือผลงานตีพิมพ์ หรือนาไปใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอน

หน่วยนับ
ผลงาน

เป้าหมาย
2564
200

ผู้รับผิดชอบ
หลัก
สถช.

ผลงาน

400

สวพ.

สัดส่วน

0.7

สถช.

ร้อยละ

80

สวพ.

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
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กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนาระบบบริหารงานวิจัย การบริการวิชาการและนวัตกรรมของ
มหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ การพั ฒ นาระบบบริ ห ารงานวิ จั ย และนวั ต กรรมของมหาวิ ท ยาลั ย ให้ มี
ประสิทธิภาพและสร้างรายได้เพิ่มขององค์กรจากทรัพย์สินทางปัญญา
ตัวชี้วัด
19.ระดั บ ความส าเร็ จ ของแผน
งา นวิ จั ย บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร แ ล ะ
นวัตกรรมของมหาวิทยาลัย
20.มู ล ค่ า จากการบริ ห ารจั ด การ
งบประมาณ สิ นทรัพย์ และทรัพย์สิน
ทางปัญญา ที่มาจากงานวิจัยบริการ
วิ ช า ก า ร แ ล ะ น วั ต ก ร ร ม ข อ ง
มหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุด

หน่วยนับ
ร้อยละ

เป้าหมาย
2564
80

ผู้รับผิดชอบ
หลัก
สวพ.

ล้านบาท

30

สวพ.

กลยุทธ์ที่ 2.3 ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ นวัตกรรม และ
ผลงานบริการวิชาการ ในระดับชาติ และนานาชาติ เพื่อสร้างผลงานวิจัย นวัตกรรมและการ
บริการวิชาการ ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ และนานาชาติ
ตัวชี้วัด
21.จ านวนผลงานวิ จั ย ผลงาน
สร้ า งสรรค์ นวั ต กรรม และผลงาน
บริการวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติ และนานาชาติ
22.ร้อ ยละของบุค ลากรที่ ได้ รับ การ
ส่ ง เสริ ม การเผยแพร่ ผ ลงานวิ จั ย
ผลงานสร้ า งสรรค์ นวั ต กรรม และ
ผลงานบริการวิชาการ ในระดับชาติ
และนานาชาติ

หน่วยนับ
ผลงาน

เป้าหมาย
2564
500

ผู้รับผิดชอบ
หลัก
สวพ.

ร้อยละ

40

สวพ.

4) แนวทางการพัฒนา
(4.1) บู ร ณาการงานวิ จั ย บริ ก ารวิช าการและนวั ตกรรมให้ เกิ ด ประโยชน์ ส่ ง
ผลลัพธ์ต่อผู้เรียนสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
(4.2) พั ฒ นาระบบบริ ห ารงานวิ จั ย การบริ ก ารวิ ช าการและนวั ต กรรมของ
มหาวิทยาลัย
(4.3) ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ นวัตกรรม และผลงาน
บริการวิชาการ ในระดับชาติ และนานาชาติ ฃ
5) แผนงาน/โครงการ สาคัญ
(5.1) โครงการสนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิโครงการหลวงและโรงงานแปรรูป
แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
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(5.2) โครงการตามพระราชดาริ
5.3) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
5.4) กองทุนวิจัย Basic fund
(5.5) แผนงานเครือข่ายการบริการวิชาการและการบริการสังคม
แผนปฏิ บั ติ ร าชการ เรื่ อ งที่ 3 การเสริ ม สร้ า งนั ก ศึ ก ษาและบุ ค ลากรให้ มี
เอ กลั ก ษณ์ อั ต ลั กษ ณ์ ค ว าม ภ าค ภู มิ ใ จ ทา ง ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม ภู มิ ปั ญ ญา ล้ าน น า
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1) เป้ า หมาย เพื่ อ ปลู ก ฝั ง ค่ า นิ ย มและส่ ง เสริ ม ให้ นั ก ศึ ก ษาและบุ ค ลากรให้
ตระหนั ก ในคุ ณ ค่ า ศิ ล ปวั ฒ นธรรมความภาคภู มิ ใ จในภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น การท านุ บ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรมไทย ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2) ค่าเป้าหมาย
(2. 1) จ านวนรางวั ล ที่ ไ ด้ รั บ ด้ า นศิ ล ปวั ฒ นธรรม ภู มิ ปั ญ ญาล้ า นนา
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 6 รางวัล
3) ตัวชี้วัด
กลยุทธ์ที่ 3.1 สร้างการรับรู้ในคุณค่า ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา และ
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรรับรู้ในคุณค่า ศิลปวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาล้านนา และทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัด
23.ร้อยละของนักศึกษาและบุคลากรมี
ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ล้ า นนา และทรั พ ยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น
24.จ านวนโครงการ/กิ จ กรรม ด้ า น
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนาและ
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่บูรณา
การกับการเรียนการสอนหรือกิจกรรม
นักศึกษา

หน่วยนับ
ร้อยละ

โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
2564
95

ผู้รับผิดชอบ
หลัก
ศวธ.

25

ศวธ.

กลยุทธ์ที่ 3.2 ส่งเสริมนักศึกษาให้ประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา
และทรั พ ยากรธรรมชาติ สิ่ ง แวดล้ อ มในการพั ฒ นาตนเองและสั ง คม เพื่ อ ส่ ง เสริ ม นั ก ศึ ก ษา
ประยุ กต์ใช้ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา และทรัพยากรธรรมชาติสิ่ งแวดล้อมในการพั ฒนา
ตนเองและสังคม

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
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ตัวชี้วัด
25.จานวนองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาล้านนา และทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม และมีการนาไปใช้ประโยชน์
โดยนักศึกษามีส่วนร่วม
26. ผลงานทางด้านศิลปวัฒนธรรม ภู มิ
ปัญ ญาล้ า นนา และทรั พยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมที่เกิดประโยชน์กับตนเองและ
สังคมโดยนักศึกษามีส่วนร่วม

หน่วยนับ
องค์ความรู้

ผลงาน

เป้าหมาย
2564
2

ผู้รับผิดชอบ
หลัก
ศวธ.

10

ศวธ.

กลยุทธ์ที่ 3.3 ส่งเสริมการนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาตนเองและ
สังคม เพื่อนักศึกษาและบุคลากรมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการ
พัฒนาตนเองและสังคม
ตัวชี้วัด
27.จานวนชุมชนเข้มแข็งในการที่นา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
พั ฒ นาโดยนั ก ศึ ก ษาและบุ ค ลากรมี
ส่วนร่วม
28.จ านวนโครงการ/กิ จ กรรมที่
นั ก ศึ ก ษาและบุ ค ลากรน าปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้และเกิด
ประโยชน์ต่อชุมชนและผู้เรียน

หน่วยนับ
ชุมชน

โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
2564
6

ผู้รับผิดชอบ
หลัก
ศวธ.

10

ศวธ.

4) แนวทางการพัฒนา
(4.1) ส่งเสริมการศิลปวัฒนธรรมความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่น การทานุ
บารุง ศิลปวัฒนธรรมไทย นาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาตนเองและสังคม
5) แผนงาน/โครงการ สาคัญ
5.1 โครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 4 การพัฒนาการบริหารจัดการและการสร้างฐาน
วัฒนธรรมองค์กร
1) เป้าหมาย เพื่อมหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล เพิ่ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสร้างค่านิยมร่วม
2) ค่าเป้าหมาย
(2.1) ร้ อ ยละผลการประเมิ น ของมหาวิ ท ยาลั ย ทางด้ า นหลั ก ธรรมาภิ บ าล
ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ร้อยละ 90
แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
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3) ตัวชี้วัด
กลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยภายใต้หลัก
ธรรมาภิบาล เพื่อการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัด
29.ระดับผลการประเมินของมหาวิทยาลัย
ทางด้านหลักธรรมาภิบาล
30.ระดับความพึงพอใจของบุคลากร
ด้านภาวะความสุข

หน่วยนับ
ร้อยละ

เป้าหมาย
2564
90

ระดับ

ดีมาก

ผู้รับผิดชอบ
หลัก
สอ.
สอ.

กลยุทธ์ที่ 4.2 บริหารจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิ ท ธิ ผ ล เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรของมหาวิ ท ยาลั ย อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล
ตัวชี้วัด
31.ร้ อ ยละของหน่ ว ยงานหลั ก (16
หน่ ว ยงาน) ที่ บ ริ ห ารแผนงาน แผน
งบประมาณให้ เป็นไปตามเป้ าหมาย
ของรั ฐ บาล ไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 80
ภายใต้ ก ารบริ ห ารงานด้ ว ยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
32.ร้ อ ยละความส าเร็ จ ของตั ว ชี้ วั ด
ของกลยุทธ์ที่เป็นไปตามเป้าหมายของ
แผน (ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80)
33. ร้ อ ย ล ะ ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง
ผู้บริ หารต่ อการใช้ร ะบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
34.ระดั บ ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพ
การศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย
ตามเกณฑ์ สกอ.

หน่วยนับ
ร้อยละ

เป้าหมาย
2564
80

ผู้รับผิดชอบ
หลัก
กนผ.

ร้อยละ

80

กนผ.

ร้อยละ

90

สวส.

คะแนน

ดีมาก

สปก.

4) แนวทางการพัฒนา
(4.1) พัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยภายใต้หลักธรรมาภิบาล
(4.2)บริหารจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผ
5) แผนงาน/โครงการ สาคัญ
(5.1) โครงการตามนโยบายพัฒนามหาวิทยาลัย
(5.2) โครงการพัฒนาการจัดการศึกษา

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
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ส่วนที่ 4 กรอบแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ 2564
แผนปฏิบัติราชกาประจาปีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย พ.ศ.
2564 ครอบคลุมทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนาตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 25612580) และกรอบการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตามกรอบระยะเวลา 15 ปี
(พ.ศ.2552–2566) และแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ฉบับปรับปรุง ปี
พ.ศ.2562 ที่มุ่งผลิตกาลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตลอดจนพัฒนาทักษะ
และขีดความสามารถให้กับแรงงานไทย เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ สร้างงานวิจัยที่
มีผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ชุมชน วัฒนธรรม และนาไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์ เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาพื้นที่ บนฐานทรัพยากรที่มีอยู่อันนาไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
จึงกาหนดแนวทางการดาเนินงานในปีงบประมาณพ.ศ.2564 ดังนี้
4.1 แหล่งที่มาของงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย มีแหล่งที่มาของงบประมาณในการ
ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยฯ ในภาพรวมงบประมาณทั้งสิ้น 92,879,400.00 บาท ซึ่งแยกออกเป็น 2
ส่วน คือ งบประมาณแผ่นดินประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จานวน 75,023,900.00 บาท
และงบประมาณเงินรายได้ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จานวน 17,855,500.00 บาท
ดังรายละเอียดงบประมาณในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 สรุปประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
หมวดรายการ
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค

เงินรายได้
5,915,992
9,211,708
937,200
7,137,410
457,098
680,000

แผ่นดิน
22,626,500
225,700
225,700

รวม
28,542,492
9,437,408
937,200
7,363,110
457,098
680,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าทีด่ นิ และสิ่งก่อสร้าง

-

6,790,000
6,790,000

6,790,000
6,790,000
-

งบเงินอุดหนุน

-

45,381,700

45,381,700

1,515,000

1,515,000

43,866,700

43,866,700
2,727,800
92,879,400

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายบุคลากร
งบรายจ่ายอืน่
รวมจ่าย

2,727,800
17,855,500

75,023,900

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
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4.2 รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ และแผนการใช้จ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2564 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มหาวิทยาลัยฯ ได้ประมาณการจัดสรรงบประมาณและ
จัดทาแผนรายจ่ายเพื่อตอบสนองแผนงานที่สอดคล้องกับนโยบายตามยุทธศาสตร์ชาติ 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

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
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ตารางที่ 2 รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ เงินรายได้และเงินแผ่นดิน จาแนกตามผลผลิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
หมวดรายการ
งบบุคลากร
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจา
1.1.1 เงินเดือน
1.1.1.1 อัตราเดิม
1.1.1.2 เงินค่าตอบแทนรายเดือนสาหรับข้าราชการ
1.1.1.3 เงินประจาตาแหน่งทางวิชาการ
1.1.2 ค่าจ้างประจา
1.1.2.1 อัตราเดิม
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว
1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว
1.2.1 ค่าครองชีพ
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
งบดาเนินงาน
2.1 ค่าตอบแทน
2.1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัตงิ านให้ราชการ
ค่าตอบแทน (ค่าปฏิบัตงิ านนอกเวลาราชการ)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ประจาปีงบประมาณ 2564
บุคลากรภาครัฐฯ วิทยาศาสตร์ฯ สังคมศาสตร์ฯ บริการวิชาการฯ วิจยั องค์ความรู้ฯ
5,915,992
-

5,915,992
5,868,832
47,160

665,710
268,800
-

-

8,545,998
668,400
668,400
28,800

-

-

-

-

-

-

เงินรายได้
รวม
5,915,992

แผ่นดิน
รวม
22,626,500
18,239,500
17,665,900
16,176,700
765,600
723,600
573,600
573,600

5,915,992
5,868,832
47,160

9,211,708
937,200
668,400
28,800

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

4,387,000
4,387,000
225,700
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ประจาปีงบประมาณ 2564
บุคลากรภาครัฐฯ วิทยาศาสตร์ฯ สังคมศาสตร์ฯ บริการวิชาการฯ วิจยั องค์ความรู้ฯ
ค่าสอนภาคสมทบ/ภาคพิเศษ
639,600
2.1.2 เงินประจาตาแหน่งผู้บริหารทีม่ วี าระ
201,600
2.1.3 เงินประจาตาแหน่งผู้บริหารทีไ่ ม่มวี าระ
67,200
2.2 ค่าใช้สอย
396,910
6,740,500
2.2.1 ค่าเบีย้ เลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
650,000
ค่าใช้จ่ายในการประชุม
40,000
ค่าเดินทางผู้บริหาร
50,000
พัฒนาบุคลากร
560,000
2.2.2 ค่าจ้างเหมาบริการ
5,790,500
2.2.3 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
372,890
2.2.4 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน (ลูกจ้าง+พนง.ราชการ)
24,020
2.2.6 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
300,000
2.3 ค่าวัสดุ
457,098
2.3.1 วัสดุสานักงาน
188,898
2.3.2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
150,000
2.3.3 วัสดุกอ่ สร้าง
55,200
2.3.4 วัสดุงานบ้านงานครัว
15,000
2.3.8 วัสดุการเกษตร
30,000
หมวดรายการ

เงินรายได้
รวม
639,600
201,600
67,200
7,137,410
650,000
40,000
50,000
560,000
5,790,500
372,890
24,020
300,000
457,098
188,898
150,000
55,200
15,000
30,000

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

แผ่นดิน
รวม

225,700

161,400
64,300
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หมวดรายการ
2.3.9 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
2.4 ค่าสาธารณูปโภค
2.4.1 ค่าไฟฟ้า

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ประจาปีงบประมาณ 2564
บุคลากรภาครัฐฯ วิทยาศาสตร์ฯ สังคมศาสตร์ฯ บริการวิชาการฯ วิจยั องค์ความรู้ฯ
18,000
680,000
680,000

งบลงทุน
3.1 ค่าครุภัณฑ์
3.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา
3.1.1.1 ค่าครุภัณฑ์สูงกว่า 1 ล้านบาท
3.2 ค่าทีด่ นิ และสิ่งก่อสร้าง

-

-

-

-

-

-

-

-

-

งบเงินอุดหนุน

-

-

-

-

เงินรายได้
รวม
18,000
680,000
680,000

แผ่นดิน
รวม

6,790,000
6,790,000
6,790,000
6,790,000

-

-

-

-

45,381,700

4.1 ค่าใช้จา่ ยในการดาเนินงาน
4.1.3 ค่าวัสดุ
4.1.3.1 ค่าวัสดุการศึกษา(และเอกสารการพิพม์)
4.1.4 ค่าสาธารณูปโภค
4.1.4.1 ค่าไฟฟ้า

1,515,000
260,000
260,000
1,255,000
1,200,000

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
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หมวดรายการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ประจาปีงบประมาณ 2564
บุคลากรภาครัฐฯ วิทยาศาสตร์ฯ สังคมศาสตร์ฯ บริการวิชาการฯ วิจยั องค์ความรูฯ้

เงินรายได้
รวม

4.1.4.2 ค่าโทรศัพท์
4.1.4.3 ค่าบริการสือ่ สารและโทรคมนาคม
4.2 ค่าใช้จา่ ยบุคลากร
4.2.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากร เงินเดือน

43,866,700
42,874,300

4.2.2 ค่าใช้จ่ายบุคลากร เงินประจาตาแหน่งทางวิชาการ
งบรายจ่ายอืน่
5.5 พัฒนากาลังคนนักวิชาชีพทีเ่ น้นปฏิบัตกิ าร (สหกิจ)
5.6 ปรับพืน้ ฐานความรู้นักศึกษาใหม่
5.13 รายจ่ายงานหอพัก

แผ่นดิน
รวม
30,000
25,000

992,400
-

1,916,400
1,025,000
196,000
695,400

5.14 แผนงานเครือข่ายการบริการวิชาการและการบริการสังคม
รวมจ่าย
6,581,702 10,462,398
แผนงานงานวิจัยภายนอก (เบิกจ่ายตามระเบียบงานวิจัย)

442,000
400,000
42,000

442,000

369,400

369,400
369,400

-

79,800

2,727,800
1,425,000
238,000
695,400
369,400
17,855,500
79,800

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

75,023,900
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ตารางที่ 3 แผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินและรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หมวดรายการ
งบบุคลากร

ไตรมาส 1
เงินรายได้
5,915,992

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจา
1.1.1 เงินเดือน
1.1.1.1 อัตราเดิม

แผ่นดิน

รวม

ต.ค.

พ.ย.

ไตรมาส 2
ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

ไตรมาส 3
มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

ไตรมาส 4
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

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

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

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

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 เงินค่าตอบแทนรายเดือนสาหรับข้าราชการ

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 เงินประจาตาแหน่งทางวิชาการ

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

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 ค่าจ้างประจา
1.1.2.1 อัตราเดิม
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว
1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว
1.2.1 ค่าครองชีพ

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

5,915,992

573,600

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

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

47,160

1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
งบดาเนินงาน
2.1 ค่าตอบแทน
2.1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัตงิ านให้ราชการ
ค่าตอบแทน (ค่าปฏิบัตงิ านนอกเวลาราชการ)

9,211,708

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

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

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

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

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

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

28,800

28,800

ค่าสอนภาคสมทบ/ภาคพิเศษ

639,600

639,600

2.1.2 เงินประจาตาแหน่งผู้บริหารทีม่ วี าระ

201,600

201,600

16,800

16,800

67,200

5,600

5,600

2.1.3 เงินประจาตาแหน่งผู้บริหารทีไ่ ม่มวี าระ
2.2 ค่าใช้สอย
2.2.1 ค่าเบีย้ เลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ

67,200
7,137,410

225,700

9,600

9,600

9,600

319,800
16,800

16,800

16,800

5,600

5,600

5,600

319,800

16,800

16,800

16,800

5,600

5,600

5,600

16,800

16,800

16,800

5,600

5,600

5,600

16,800
5,600

7,363,110

1,104,466.50

1,472,622.00

2,945,244

1,840,777.50

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

พัฒนาบุคลากร

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

534,290

80,143.50

106,858.00

213,716

133,572.50

88,320

13,248.00

17,664.00

35,328

22,080.00

300,000

45,000.00

60,000.00

120,000

75,000.00

2.2.3 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
2.2.4 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน (ลูกจ้าง+พนง.ราชการ)
2.2.6 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

372,890

161,400

24,020

64,300

300,000
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ไตรมาส 1
เงินรายได้

แผ่นดิน

รวม

ต.ค.

พ.ย.

ไตรมาส 2
ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

ไตรมาส 3
มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

ไตรมาส 4
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

2.3 ค่าวัสดุ

457,098

457,098

68,564.70

91,419.60

182,839

114,274.50

2.3.1 วัสดุสานักงาน

188,898

188,898

28,334.70

37,779.60

75,559

47,224.50

2.3.2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

150,000

150,000

22,500.00

30,000.00

60,000

37,500.00

2.3.3 วัสดุกอ่ สร้าง

55,200

55,200

8,280.00

11,040.00

22,080

13,800.00

2.3.4 วัสดุงานบ้านงานครัว

15,000

15,000

2,250.00

3,000.00

6,000

3,750.00

2.3.8 วัสดุการเกษตร

30,000

30,000

4,500.00

6,000.00

12,000

7,500.00

2.3.9 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

18,000

18,000

5,000

2.3.10 วัสดุวทิ ยาศาสตร์และการแพทย์

680,000

680,000

400,000

280,000

2.4.1 ค่าไฟฟ้า

680,000

680,000

400,000

280,000

-

-

-

-

-

-

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

-

6,790,000

6,790,000

6,790,000

3.1.1.1 ค่าครุภัณฑ์สูงกว่า 1 ล้านบาท
งบเงินอุดหนุน

-

4.1 ค่าใช้จา่ ยในการดาเนินงาน

3,000

45,381,700 45,381,700

3,660,558

3,860,558

5,000

205,000

4,120,558 4,060,558 3,940,558

3,660,558

-

3,720,558 3,660,558

-

1,515,000

260,000

260,000

60,000

80,000

60,000

60,000

260,000

260,000

60,000

80,000

60,000

60,000

4.1.4 ค่าสาธารณูปโภค

1,255,000

1,255,000

4.1.4.1 ค่าไฟฟ้า

1,200,000

1,200,000

4.1.4.2 ค่าโทรศัพท์

30,000

30,000

4.1.4.3 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

25,000

25,000

4.1.3.1 ค่าวัสดุการศึกษา(และเอกสารการพิพม์)

4.2 ค่าใช้จา่ ยบุคลากร
4.2.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากร เงินเดือน
4.2.2 ค่าใช้จ่ายบุคลากร เงินประจาตาแหน่งทางวิชาการ

5,000
5,000

465,000

405,000

285,000

205,000

405,000

405,000

205,000

200,000

400,000

400,000

200,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

65,000

5,000

-

-

3,720,558 3,660,558 3,660,558

1,515,000

4.1.3 ค่าวัสดุ

5,000

-

2.4 ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน

5,000

65,000

-

3,655,558

5,000

5,000

-

-

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

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

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

82,700

82,700

992,400

992,400

82,700

82,700

82,700

82,700

82,700

82,700

82,700

82,700
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งบรายจ่ายอืน่
5.5 พัฒนากาลังคนนักวิชาชีพทีเ่ น้นปฏิบัตกิ าร (สหกิจ)

ไตรมาส 1
เงินรายได้
2,727,800

แผ่นดิน

รวม

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

200,000

300,000

200,000

150,000

50,000

140,000

100,000

150,000

100,000

25,000

10,000

1,425,000

1,425,000

5.6 ปรับพืน้ ฐานความรู้นักศึกษาใหม่

238,000

238,000

5.13 รายจ่ายงานหอพัก
5.14 แผนงานเครือข่ายการบริการวิชาการและการบริการสังคม

695,400
369,400

695,400
369,400

10,000

รวมจ่าย

17,855,500

75,023,900 90,151,600

6,825,550

79,800

79,800

แผนงานงานวิจัยภายนอก (เบิกจ่ายตามระเบียบงานวิจัย)

ไตรมาส 2

ก.ย.

238,000
10,000
7,025,550

200,000
92,350
7,285,550 7,225,550 7,105,550

100,000
92,350
6,825,550 13,675,550 6,825,550

375,400
92,350

92,350

6,885,550 6,825,550 6,825,550

39,900
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ส่วนที่ 5 การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ
การขับเคลื่อนวิสัยทัศน์สู่การปฏิบัติจาเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงาน ร่วมกันระดม
สมองร่วมกันคิดร่วมกันตัดสินใจ โดยอาศัยความรับรู้เข้าใจและตระหนักถึงภารกิจ ความรับผิดชอบร่วมกันของทุก
ภาคส่วน ในการพัฒนามหาวิทยาลัยจึงมีแนวทางในการดาเนินการดังนี้
1. การสร้ า งกระบวนการ Shared Vision เพื่ อ ระดมสมองของหน่ ว ยงานและบุ ค ลากรที่ มี ค วาม
เกี่ยวข้องต่อการพัฒนาองค์กร โดยนาแนวทางการกาหนดกลยุทธ์โดยใช้ตารางวิเคราะห์ปัจจัย (SWOT MATRIX)
เป็นแนวทางการกาหนดกลยุทธ์ทางตรง (Direct approach) มีขั้นตอนการกาหนดกลยุทธ์ คือ มีการวิเคราะห์ /
ประเมินปัจจัยภายนอกและภายใน (SWOT Analysis) เช่นเดียวกัน แล้วนาผลการวิเคราะห์/ประเมินมาดาเนินการ
เพื่อสรุปเป็นกรอบทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ.2562 จนถึงแผนปฏิบัติราชการประจาปีที่เกิดจากความเห็นร่วมกัน
2. กระบวนการสร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจให้ทุกหน่วยงานเข้าร่วมในการผลักดันกรอบ
ทิศทางและแผนการพัฒนาในระยะต่างๆของมหาวิทยาลัยด้วยการจัดทาแนวทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ให้
ทุกหน่ ว ยงานยอมรั บ และผลั กดัน ให้ ทุกหน่ ว ยนาประเด็ นการพัฒ นาไปผสมผสานในการจัดทาแผนระยะต่างๆ
ของหน่วยงาน
3. สร้างความเชื่อมโยงระหว่าง กรอบทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย ตามแผนในระยะต่าง ๆ และ
จัดทาแผนพัฒนาเฉพาะด้าน พร้อมจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกัน
4. สร้างกลไกการประสานระหว่างหน่วยงานภายในขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการ ให้มีความก้าวหน้า
อย่างต่อเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลจัดเก็บโดยเผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกันโดยอาศัยเครื่องมือ
สารสนเทศมาเป็นเครื่องมือในการสื่อสารพร้อมทั้งจัดทาฐานข้อมูลที่ทุกหน่วยงานสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้
ง่าย ตลอดจนการสร้างช่องทางให้ประชาคมมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและร่วมกิจกรรมการพัฒนา
5. กาหนดให้คณะผู้ บริหารในระดับมหาวิทยาลัยและหน่ว ยงานมีหน้าที่รับผิดชอบในประเด็นการ
พัฒนาที่เกี่ยวข้องนากรอบทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยและแผนระยะต่างๆมาเป็นกรอบการดาเนินงานอย่างเป็น
รูปธรรมพร้อมกาหนดเป้าหมายในการดาเนินงานที่ชัดเจนและใช้เป็นเงื่อนไขการประเมินผลปฏิบัติงาน
6. เสริ มสร้างบทบาทของทุกภาคส่ วนให้ สามารถขับเคลื่อนโดยปรับทัศนคติทางบวก และวิธีการ
ทางานของบุ คลากรให้พร้ อมรั บมือกับความเปลี่ ยนแปลงและกระตือรือร้นต่อการมีส่วนร่วมกันสร้างองค์ กรที่มี
ประสิทธิภาพดีขึ้นกลับด้าน และสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานทุกระดับตั้งแต่คณะ สาขา หรือส่วนงานที่มีบทบาทในการ
พัฒนามหาวิทยาลัยด้านการสนับสนุนให้มีบทบาทมากขึ้น
7. จัดให้มีระบบ และกลไกการติดตามประเมินผลและปรับปรุงแผนงานในระยะต่างๆให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างสม่าเสมอ พร้อมสร้างตัวชี้วัดการพัฒนาที่สามารถนาไปใช้กากับการดาเนินงานตาม
เป้าหมายหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสนับสนุนให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการหรือคณะทางานหรือหน่วยงาน
ภายใต้แผนต่างๆ เพื่อติดตามความก้าวหน้าและความสาเร็จของโครงการด้วยระบบ และกลไกการประเมินผลที่มี
ประสิทธิภาพ

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
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ภาคผนวก
1. หนังสือทีอ่ ว.0654.10/586 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2563 เรื่อง ขออนุมัติกรอบการจัดสรร
งบประมาณผลประโยชน์ประจาปี 2564 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
2. หนังสือที่ อว 0654.(17)/ว 3272 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2563 เรื่อง ขอแจ้งหน่วยงาน
ดาเนินการตามรายละเอียดการจัดสรรงบประมารรายจ่ายประจาปีงบประมาณพ.ศ.2564 (งบประมาณแผ่นดิน
และเงินรายได้) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
3. มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ครั้งที่
10/2563 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 วาระที่ 3.1 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2564

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
ครั้งที่ 10/2563 วันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤศจิกายน 2563
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารสานักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย
*******************
ผู้มาประชุม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฐ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิชช์
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย
6. นางรัญชนา
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หริพล
8. อาจารย์ภีราวิชญ์
9. นางสาวสายสมร
10.นางสาวณภัทร
11. นางจันทร์เพ็ญ

สร้อยสุวรรณ
ทิพย์ประเสริฐ
พชรธนนนท์
ธนะศานวรคุณ
จีนะวงษ์
นาอิน
ธรรมนารักษ์
ชัยมาลา
ติ๊บมา
ปัญญาวงค์
สุวรรณ์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานัส

แสวงงาม

หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์

ผู้เข้าร่วมชี้แจง
1. อาจารย์นิวัฒน์ชัย
2. นางโสมวรรณ
3. อาจารย์สุภัทรจิตต์
4. อาจารย์สุจิตตา

ใจคา
ทิพจร
มะโนสด
หงษ์ทอง

หัวหน้าหลักสูตร ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม
หัวหน้างานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
หัวหน้าหลักสูตรการท่องเที่ยวและบริการ
หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์

เริ่มประชุม เวลา 14:00 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี เชียงราย ประธานที่ประชุมกล่าว
ต้อนรั บ คณะกรรมการบริ หาร มทร.ล้ านนา เชียงราย จากนั้ นกล่ าวเปิดการประชุมและดาเนินการ
ประชุม ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุม

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

1. การเสนอขอจัดตั้งศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ได้มอบหมายหน่วยสิทธิประโยชน์ กองบริหารทรัพยากรเชียงราย ให้ดาเนินการเสนอ
อธิการบดี เพื่อพิจารณา
2. ทบทวนมาตรการ COVID-19 ดังนี้ การคัดกรอง การรณรงค์สมหน้ากาก มาตรการ
Social Distancing ในห้องเรียน การล้างมือก่อนเข้าอาคาร
3. สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน แจ้งขอเชิญชวน อาจารย์เข้าใช้งานโปรแกรม
MatLab ซึง่ เป็นซอฟต์แวร์ในการคานวณและการเขียนโปรแกรม
4. การจัดเวรยามเพื่อรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ หากมีบุคลภายนอก เข้ามา
ใช้พื้นที่ของทางราชการในช่วงนอกเวลาราชการ ให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยใช้ดุลพินิจในการ
ดาเนินการตรวจสอบตามกฎหมาย
5. แจ้งความคืบหน้าเรื่องการเสนอโปรดเกล้าแต่งตั้งอธิการบดี ขณะนี้อยู่ในกระบวนการ
ส่งเอกสารให้สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอว.) ตรวจสอบ
6. งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีกาหนดการ
ในระหว่างวันที่ 24 - 26 สิงหาคม 2564 มหาวิทยาลัย ได้มอบหมายสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ดู แ ลเรื่ อ งเว็ บ ไชต์ ส าหรั บลงทะเบี ยนรั บปริ ญ ญา ทั้ ง นี้ จะมี ก ารแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการ
ดาเนินงานอีกครั้ง
7. การเสนอพิจารณาร่างประกาศค่าตอบแทนแก่ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ตรวจสอบผลงานทาง
วิชาการให้แก่อาจารย์ที่ขอตาแหน่งทางวิชาการ ของ มทร.ล้านนา มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้กอง
บริหารงานบุคคล ทบทวนประกาศ ให้ถูกต้องตามระเบียบราชการที่เกี่ยวข้อง
8. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย มีข้อเสนอแนะจากกรรมการ
และท่านอธิการได้แจ้งให้ผู้บริหารทุกท่านทราบดังต่อไปนี้
- ให้คณะช่วยกระตุ้นอาจารย์ให้มีคุณวุฒิในระดับที่สูงขึ้น เพิ่มตาแหน่งทางวิชาการ
- ให้กาชับอาจารย์ผู้สอนประกาศผลการวัดและประเมินผลการเรียนของนักศึกษา
เป็นระยะๆ ไม่ควรรอประกาศครั้งเดียวตอนปลายภาค เนื่องจากการประกาศ
หลายๆ ครั้ง เป็นระยะๆ จะเป็นการช่วยเตื อนให้นักศึกษาได้ปรับปรุงตัวเองก่อน
จะสิ้นภาคการศึกษา
- ให้คณะในพื้นที่ส่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น ข้อมูลอาจารย์ที่ได้รับรางวัลการประกวด
สิ่ งประดิษฐ์ นักศึกษาได้รับรางวัล และผลงานด้านทานุบารุงศิล ปวัฒ นธรรม
ที่โดดเด่น
9. การจ่ายค่าบริการสุขภาพนักศึกษา มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดทาร่างประกาศการชาระเงิน
ค่าบริการสุขภาพและเตรียมเสนอเข้าที่ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ครั้งต่อไป ทั้งนี้ ประธาน
ที่ป ระชุม ได้ มอบหมายให้ ผู้ อานวยการกองการศึ กษารั บ ข้ อ มูล เพิ่ ม เติ ม จากประธานที่ ประชุ ม เพื่ อ
ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
ครั้งที่ 10/2563 วันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤศจิกายน 2563

10. แนวทางการจัดกิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติ มทร.ล้านนา ในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป
อธิการบดีเสนอแนะให้ เชิญ ชุมชนโดยรอบ องค์กรส่ ว นท้องถิ่น หน่ว ยงานอื่น และสมาคมศิษย์เ ก่ า
เข้ามาร่วมกิจกรรม มอบงานกิจการนักศึกษา กองการศึกษาเชียงราย พิจารณาแนวทางการจัดกิจกรรม
ในครั้ ง ต่ อ ไป และขอให้ ผู้ บ ริ ห ารเขตพื้ น ที่ พิ จ ารณากรอบยอดเงิ น ที่ ค าดว่ า จะได้ รั บ และแจ้ ง ยอด
ให้ส่วนกลางทราบ
11. ข้อร้ องเรี ย นสายตรงอธิ ก ารบดี ส่ ว นหนึ่งมีข้อร้อ งเรียนเกี่ยวกับ การรั บน้ อ ง , การ
จัดการเรียการสอน, อาจารย์ไม่สอนตาม Course Syllabus , อาจารย์มาสอนไม่ตรงเวลา , อาจารย์
ย้ายคาบสอน , อาจารย์ขาดสอน ขอให้คณะกาชับอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา และให้มีมาตรการ
ติ ด ตามคุ ณ ภาพการสอนของอาจารย์ โ ดยผู้ บ ริ ห ารระดั บ หลั ก สู ต ร สาขา รองคณบดี ส าหรั บ
คณะกรรมการบริหารเขตพื้นที่ให้ใช้กลไกการบริหารในการกากับดูแล
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม
2.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563
ตามที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ ได้จัดทารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
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
คณะกรรมการบริ ห ารฯ ภายในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 นั้น ปรากฏว่าไม่ มีการแจ้ง ข้อทักท้ว ง
หรือแจ้งแก้ไข
ดังนั้ น จึ ง ขอเสนอที่ป ระชุม รับรองรายงานการประชุม คณะกรรมการบริห าร มทร.ล้ านนา
เชียงราย เชียงราย ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 โดยไม่มีข้อแก้ไข
มติที่ประชุม

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

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง สืบเนื่อง
3.1 กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ผู้เสนอข้อมูล
นางสาวสายสมร

ติ๊บมา

หัวหน้างานยุทธศาสตร์และบุคลากร

สรุปสาระสาคัญ
สื บ เนื่ องการประชุมทางไกลผ่ านจอภาพ (Video conference) เรื่อง พิจารณาคาเสนอขอ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563 โดยที่ประชุมดังกล่าว
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
ครั้งที่ 10/2563 วันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤศจิกายน 2563

ข้างต้นได้มอบหมายให้ มทร.ล้านนา เชียงราย ดาเนินการจัดส่งข้อมูลคาเสนอขอกรอบงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี 2564 ไปยังกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นั้น
ทั้งนี้ งานยุทธศาสตร์และบุคลากร ได้นาเสนอกรอบแผนรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ.
2564 ในการประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลล้ า นนา เชี ย งราย
ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา โดยมติที่ประชุมครั้งดังกล่าว ได้มอบหมายให้งาน
ยุทธศาสตร์และบุคลากร เสนอกรอบรายจ่ายจานวนงบประมาณ 20,475,108 บาท (ยี่สิบล้านสี่แสนเจ็ด
หมื่นห้าพันหนึ่งร้อยแปดบาทถ้วน)
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 ของมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลล้ า นนา เชี ย งราย โดยมี ร ายละเอี ย ดปรากฏ
ดังเอกสารแนบท้ายวาระ
ประเด็นที่เสนอ
เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
เอกสารประกอบการพิจารณา
กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
นางสาวสายสมร ติ๊บมา หัวหน้างานยุทธศาสตร์และบุคลากร รายงานที่ประชุมเพิ่มเติมว่า
ตามที่ ง านยุ ท ธศาสตร์ แ ละบุ ค ลากร ได้ เ สนอกรอบรายจ่ า ยจ านวนงบประมาณ 20,475,108 บาท
(ยี่สิบล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยแปดบาทถ้วน) ไปยังส่วนกลางนั้น ได้รับ แจ้งกลับการอนุมัติ
กรอบงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2564 ในหมวดงบประมาณแผ่นดิน มาแล้ว สาหรับหมวดงบรายได้
นั้น ยังไม่ได้รับแจ้งผลการอนุมัติ กลับมา ทั้งนี้ จากการทาหนังสือยืนยันขอรับการจัดสรรงบประมาณ
กรอบรายจ่ายประจาปี 2564 ไปยังส่วนกลาง ส่วนกลางแจ้ง กลับมาให้เขตพื้นที่เชียงรายปรับกรอบ
รายจ่ายเงินรายได้ เป็นจานวน 20,689,900 บาท (ยี่สิบล้านหกแสนแปดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
ซึ่งงานยุทธศาสตร์ฯ ได้ดาเนินการส่งข้อมูลการปรับแก้ไขไปยังส่วนกลางเรียบร้อยแล้ว และขณะนี้ยังอยู่
ระหว่างรอการแจ้งอนุมัติกรอบรายจ่ายประจาปี 2564 ในส่วนของเงินรายได้จากส่วนกลาง
กรอบงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2564 งบประมาณรายได้ หมวดรายการงบบุคลากร
รายการที่ 1.2 ค่าจ้างชั่วคราว งบประมาณ 5,915,992 บาท(ห้าล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยเก้า
สิบสองบาทถ้วน) ข้อมูลประกอบการพิจารณาดังเอกสาร ชุดที่ 3 ข้อ 3.1 สถิติจานวนบุคลากรประจาปี
งบประมาณ 2564 และกรอบอัตราลูกจ้างชั่วคราว ประจาปีงบประมาณ 2564
- กรอบอัตราทั้งหมด 46
ตาแหน่ง
- อัตราที่มีคนลงตาแหน่ง 32
ตาแหน่ง
- กรอบอัตราว่าง
14
ตาแหน่ง
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ค่าใช้จ่ายที่ได้รับอนุมัติตามกรอบงบประมาณรายจ่าย 2564 จานวนงบประมาณ 5.9 ล้านบาท
(โดยประมาณ) จัดสรรตามกรอบอัตราที่คนลงตาแหน่ง จานวนงบประมาณ 5.7 ล้านบาท(โดยประมาณ)
ทาให้เหลืองบประมาณในการบริหารจัดการประมาณ 2 แสนบาท
กรอบงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2564 งบประมาณรายได้ หมวดรายการงบดาเนินงาน
หมวดค่าตอบแทน(ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ) เป็นค่าตอบแทนให้กับผู้ปฏิบัติงานประปา 28,800
บาท (สองหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) ค่าสอนสมทบ/ภาคพิเศษ ข้อมูลประกอบการพิจารณาดัง
เอกสาร ชุดที่ 3 ข้อ 3.2 ตารางประมาณการรายได้ จานวนนักศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2564 (ภาค
สมทบ/ภาคพิ เศษ) รายรั บ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปีงบประมาณ2564 ประมาณการ 2.64 ล้ านบาท
หักค่าใช้จ่ายตามระเบียบราชการ คงเหลือเพื่อการดาเนินการ ประมาณ 1.59 ล้านบาท โดยบริหาร
จัดการตามระเบียบค่าสอนภาคพิเศษฯ ได้แก่ ค่าตอบแทนการดาเนินงาน ร้อยละ 15 ค่าสอนร้อยละ
40 ค่าวัสดุ/ครุภัณฑ์ ร้อยละ 45 เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมงานยุทธศาสตร์ ฯ จะแจ้งกรอบงบประมาณ
ไปยังคณะเพื่อบริหารจัดการเป็นลาดับต่อไป สาหรับเงินประจาตาแหน่งผู้บริหารที่มีวาระและเงินประจา
ต าแหน่ ง ผู้ บ ริ ห ารที่ ไ ม่ มี ว าระ ตั้ ง ข้ อ สั ง เกตุ ว่ า เดิ ม ใช้ จ่ า ยจากงบประมาณของมหาวิ ท ยาลั ย แต่ ใ น
ปีงบประมาณ 2564 นางบประมาณดังกล่าวมาตั้งในกรอบงบประมาณของพื้นที่ ทั้งนี้ งานยุทธศาสตร์ฯ
อยู่ระหว่างประสานงานขอทราบรายละเอียดกับกองแผนและกองคลัง
กรอบงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2564 งบประมาณรายได้ หมวดรายการค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมาบริการ ข้อมูลประกอบการพิจารณาดังเอกสาร ชุดที่ 3 ข้อ 3.3 ค่าจ้างเหมาบริการ ประจา
งบประมาณ 2564 และ ข้อ 3.4 รายงานการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2563 ซึ่งจะเห็นว่าในงบประมาณ
2563 จ่ายค่าจ้างเหมา 5.9 ล้านบาท/ในปีงบประมาณ 2564 ได้รับกรอบงบประมาณ 5.7 ล้านบาท
จานวน 10 รายการ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับรายงานการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2563 จะเห็นว่ามีความ
แตกต่าง เช่น ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2563 มีการเบิกจ่าย 340,000 บาท/ในปีงบประมาณ
2564 ได้รับการอนุมัติกรอบงบประมาณ 300,000 บาท, ค่าวัสดุสานักงาน ปีงบประมาณ 2563 มีการ
เบิกจ่าย 488,209 บาท/ในปีงบประมาณ 2564 ได้รับการอนุมัติกรอบงบประมาณ ค่าวัสดุสานักงาน
(เอกสารการพิมพ์) 188,898 บาท หมวดรายการค่าใช้ส อยรายการค่าวัสดุ โ ดยส่วนใหญ่ ถูกปรั บลด
งบประมาณ สาหรับ ค่าไฟฟ้า กรอบงบประมาณรายได้ตั้งกรอบไว้ 680,000 บาท/หมวดงบประมาณ
แผ่นดิน ประมาณ 1.2 ล้านบาท สถิติการเบิกจ่ายค่าไฟฟ้า ปีงบประมาณ 2563 ข้อมูลประกอบการ
พิจารณาดังเอกสาร ชุดที่ 3 ข้อ 3.6 จานวน 3.8 ล้านบาท/เฉลี่ยเดือนละ 400,000 บาท
กรอบงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2564 งบประมาณรายได้ หมวดรายการงบรายจ่ายอื่น
ได้แก่ สหกิจ ปรับพื้นฐานความรู้นักศึกษาใหม่ แผนงานการจัดการศึกษาและวิจัยร่วมระหว่างภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคการศึกษา งานหอพัก และแผนงานเครือข่ายการบริการวิชาการและการบริการ
สังคม จะนาเสนอประกอบการพิจารณาในวาะที่ 5.1 และ 5.2
กรอบงบประมาณรายจ่ า ยประจาปี 2564 งบประมาณแผ่ นดิน หมวดรายการงบลงทุน
ที่ได้รับอนุมัติประจาปี 2564 เป็นรายการครุภัณฑ์ จานวนงบประมาณ 6.7 ล้านบาท ข้อมูลประกอบการ
พิจารณาดังเอกสาร ชุดที่ 3 ข้อ 3.5
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กรอบงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2564 งบประมาณแผ่นดิน หมวดรายการงบอุดหนุน
ที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ ป ระจ าปี 2564 เป็ น รายการค่ า วั ส ดุ ก ารศึ ก ษาและเอกสารการพิ ม พ์ 260,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ จานวน 1.2 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายบุคลากร 43.8 ล้านบาท
นางรัญชนา นาอิน ผู้อานวยการกองบริหารทรัพยากรเชียงราย นาเสนอข้อมูล ต่อที่ประชุม
เพิ่มเติมประเด็นกรอบงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2564 งบประมาณรายได้ กรอบค่าจ้างชั่วคราว
ได้รับอนุมัติ 5.9 ล้านบาทได้รวมค่าครองชีพแล้ว ทั้งนี้ ส่วนกลางแจ้งยืนยันจัดสรรงบประมาณให้พื้นที่
ประมาณ 17 ล้านบาท โดยให้นามารวมกับงบประมาณของโครงการจัดการศึกษาพิเศษ ประมาณ 2.7
ล้านบาท รวมเป็น 20 ล้านบาทโดยประมาณ ซึ่งพื้นที่เชียงรายได้เคยมีหนังสื อถึงส่ว นกลางเพื่ อ ขอ
ทบทวนการจัดสรรงบประมาณไปแล้วแต่ส่วนกลางแจ้งยืนยันจัดสรรให้ พื้นที่ จานวน 17 ล้านบาท
โดยประมาณ พร้อมงบประมาณของโครงการจัดการศึกษาพิเศษ(ทุนนวัตกรรม, มิชลิน, เบทาโกร)
จ านวนงบประมาณ 2.7 ล้ า นบาทโดยประมาณ จึ ง เสนอที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาตั้ ง ข้ อ สั ง เกต ดั ง นี้
งบประมาณการจัดการศึกษา 33 ล้านบาทโดยประมาณ ประกอบไปด้วยรายรับค่าธรรมเนียมการศึกษา
รายรับหอพักนักศึกษา การบริการวิชาการ งานวิจัย และรายรับอื่น เช่น ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าทาบัตร
นักศึกษา ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต ทั้งนี้ กองนโยบายและแผน นาเสนอข้อมูลต่อสภามหาวิทยาลัย ในเรื่อง
ค่าธรรมเนียมการจัดการศึกษา 30 ล้า นบาท รวมรายรับอื่นโดยที่ไม่รวมแผนงานวิจัยภายนอก รวมเป็น
จานวนประมาณการรายรับที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ 33 ล้านห้าแสนบาท เมื่อหักสะสม ร้อยละ 10/
หักเข้างบกลาง ร้อยละ 10 คงเหลือกรอบที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 26 ล้านแปดแสนโดยประมาณ
ซึ่งมหาวิทยาลัยได้หักงบประมาณไปบางส่วนเพื่อเกลี่ยให้กับหน่วยงานที่ไม่มีรายได้ เช่น สวท., สวพ.,
ข้ อ สั ง เกต 1 ประเด็ น ค่ า ธรรมเนี ย มการจั ด การศึ ก ษา จ านวน 30 ล้ า นบาทโดยประมาณ
ได้รวมค่าธรรมเนียมการศึกษาของภาคพิเศษและทุนนวัตกรรม และรายรับของหอพักนักศึกษาไปด้วย
แล้ว ทั้งนี้ หากจะพิจารณาจัดทาแผนรายจ่ายโครงการพิเศษ ขอเสนอที่ประชุมทบทวนว่าควรนารายได้
จากการจัดการศึกษาโครงการพิเศษ จานวน 2.7 ล้านบาทโดยประมาณ มาร่วมบริหารจัดการในแผน
รายจ่ายประจาของเขตพื้นที่
ข้อสังเกตุ 2 เขตพื้นที่ที่มีงานฟาร์ม ได้นาเงินรายรับของงานฟาร์ม บรรจุลงในกรอบรายรับ
แต่เขตพื้นที่เชียงราย ไม่ได้นารายได้จากการจัดการศึกษาโครงการพิเศษ รวมเข้าไปในกรอบรายรับ
ของเขตพื้นทีเ่ ชียงราย
ข้อสังเกตุ 3 ประเด็นค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 500 บาท /เขตพื้นที่อื่น ๆ ได้นามารวมเป็น
รายรับของเขตพื้นที่ เช่น การนารายรับ ภาคเรียน ที่ 3/2563 มารวมเป็นรายรับของเขตพื้นที่ด้ว ย
หากต่อไปเขตพื้นที่เชียงราย นารายได้ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษามารวมด้วย จะทาให้กรอบรายรับสูงขึ้น
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและเสนอแนะ ดังนี้
-

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เห็นด้วย
กับการนางบประมาณโครงการการจัดการศึกษาพิเศษ(ที่เป็นค่าลงทะเบียน) ของโครงการ
ทุ น นวั ต กรรม มิ ช ลิ น เบทาโกร มาบริ ห ารจั ด การในภาพรวมของเขตพื้ น ที่ เ ชี ย งราย
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ครั้งที่ 10/2563 วันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤศจิกายน 2563

โดยนางบประมาณ 2.7 ล้านบาท มาบริหารจัดการรวมกับงบ 17 ล้านบาท เพื่อบริหาร
จัดการตามพันธกิจในภาพรวมของเขตพื้นที่
-

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิชช์ ธนะศานวรคุณ เห็นด้วยกับการนางบประมาณโครงการ
การจั ด การศึ ก ษาพิ เ ศษ มาบริ ห ารจั ด การในภาพรวมในเขตพื้ น ที่ เ ชี ย งราย แต่ ข อ
พิ จ ารณารายละเอี ย ดในส่ ว นการจั ด การเรี ย นการสอน ด้ า นวั ส ดุ ฝึ ก ของนั ก ศึ ก ษา
ทุนนวัตกรรมระดับ ปวช. เป็นสาคัญลาดับแรก

-

ประธานที่ประชุมเสนอแนะให้งานยุทธศาสตร์และบุคลากร กองบริหารทรัพยากรเชียงราย
จัดประชุมหารือการจัดทาแผนงบประมาณรายจ่ายร่ว มกับผู้รับผิดชอบโครงการพิเศษ
รวมทั้งแผนรายจ่ายของหอพักนักศึกษาด้วย

-

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอแนะให้
พิจารณาพื้นฐานการจัดการเรียนการสอน ปวช. เป็นสาคัญ โดยเฉพาะครุภัณฑ์พื้นฐาน
ใน 3 หลักสูตรที่เปิดสอน ควรพิจารณาให้ครอบคลุม

-

ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ น ฐ พชรธนนนท์ รองคณบดี ค ณะบริ ห ารุ ร กิ จ และศิ ล ปศาสตร์
เสนอแนะการจัดทาแผนงบประมาณ ในปีงบประมาณต่อไป ทุกหน่วยงานควรต้องมีการ
พิจารณา/ดาเนินการ/วางแผน ล่วงหน้าไว้ก่อน

มติที่ประชุม

มอบงานยุทธศาสตร์และบุคลากร กองบริหารทรัพยากรเชียงราย ดาเนินการ ดังนี้
1. จั ด ประชุ ม พิ จ ารณากรอบงบประมาณรายจ่ า ย งบประมาณผลประโยชน์
ประจาปี 2564 ร่วมกับผู้รับผิดชอบโครงการพิเศษและหอพักนักศึกษา ภายใต้
กรอบงบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร จานวน 20,689,900 บาท (ยี่สิบล้านหก
แสนแปดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
2. ในการจัดทาแผนรายรับปีงบประมาณต่อไป ให้นารายได้จากการจัดการศึกษา
โครงการพิเศษ และรายได้ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ คิดรวมเป็นกรอบรายรับ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอให้ที่ประชุมทราบ
-ไม่ม-ี
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา
5.1 แนวทางการบริหารงบประมาณเงินรายได้ โครงการการจัดการศึกษาระหว่างภาครัฐภาคเอกชน
และภาคการศึกษา
ผู้เสนอข้อมูล
นางสาวสายสมร

ติ๊บมา

หัวหน้างานยุทธศาสตร์และบุคลากร

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
ครั้งที่ 10/2563 วันพฤหัสบดี ที่ 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
กรอบรายจ่ายงบปรมาณประจาปี 2564 มทร.ล้านนา เชียงราย(งบประมาณรายได้/แผ่นดิน)
นางสาวสายสมร ติ๊ บ มา หั ว หน้ า งานยุท ธศาสตร์แ ละบุ ค ลากร เสนอที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณา
ประมาณการรายได้ จานวนนักศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2564 รายละเอียดดังเอกสารประกอบการ
ประชุม ชุดที่ 3 ข้อ 3.7 ซึ่งรายได้ที่จะนามาบริหารจัดการมาจากค่าลงทะเบียนภาคการศึกษา 2/2563
และ 1/2564 และภาคฤดู ร้ อ น 1/2562(มิ ช ลิ น ) โดย ปวส.แยกตามหลั ก สู ต ร/ ปวช.เตรี ย ม
วิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งประมาณการรายรับทั้งหมด หักค่าใช้จ่ายตามระเบียบทั้งหมด คงเหลือเพื่อ บริหาร
จัดการทั้งหมด 3,733,450 บาท (สามล้านเจ็ดแสนสามหมื่นสามพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
จึ งขอเสนอที่ป ระชุมพิจารณากรอบการเบิกจ่าย/แนวทางการบริหารงบประมาณโครงการ
ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง (กสศ.), Betagro Wil TVET Academy , Michelin Talent Academy

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและเสนอแนะ ดังนี้
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอแนะให้นา
งบประมาณโครงการการจัดการศึกษาพิเศษทั้งหมด จานวน 2,776,450 บาท (สองล้านเจ็ด
แสนเจ็ดหมื่นหกพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) มาพิจารณารวมกับกรอบงบประมาณเงินรายได้
ประจาปีงบประมาณ 2564 ที่ได้รับแจ้งกรอบการจัดสรร จานวน 17 ล้านบาทโดยประมาณ
โดยประชุมหารือแนวทางร่วมกันกับหน่วยงานและผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
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- นางรัญชนา นาอิน ผู้อานวยการกองบริหารทรัพยากรเชียงราย เสนอให้พิจารณารวมถึงการ
จัดการศึกษาภาคพิเศษ และหอพักนักศึกษา
มติที่ประชุม

มอบงานยุทธศาสตร์และบุคลากร จัดประชุมกรอบการเบิกจ่ายและแนวทางการ
บริ ห ารงบประมาณผลประโยชน์ ประจาปี 2564 ร่ว มกับผู้ รับผิดชอบโครงการ
พิเศษ, หอพักนักศึกษา และการจัดการศึกษาภาคพิเศษ ภายใต้กรอบงบประมาณ
ที่ได้รับการจัดสรร จานวน 20,689,900 บาท (ยี่สิบล้านหกแสนแปดหมื่นเก้าพัน
เก้าร้อยบาทถ้วน)

5.2 การขออนุมัติโครงการและแผนงบประมาณเงิน รายได้ในการดาเนินการจัดการศึกษาโรงเรียนใน
โรงงานสยามมิชลิน หลักสูตร ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม
ผู้เสนอข้อมูล
อาจารย์นิวัฒน์ชัย
ใจคา หัวหน้าหลักสูตร ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม
สาระสาคัญ
ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้มีความร่วมมือในการจัดการศึกษาแบบบูรณา
การการเรี ย นรู้ ร่ ว มกั บ การท างาน (Work Integrated Learning WiL.) รู ป แบบโรงเรี ย นในโรงงาน
ร่วมกับบริษัทสยามมิชลิน จากัด ซึ่งจาเป็นต้องมีรูปแบบการบริหารจัดการด้วยโครงการ โดยมีข้าพเจ้า
นายนิวัฒน์ชัย ใจคา เป็นหัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม และได้ดาเนินงานตามประกาศ
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลล้ า นนา เรื่ อ ง การบริ หารการเงิ น เพื่ อ จั ด การศึ ก ษา ระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ พ.ศ.2558 นั้น
อนึ่ง ในปีงบประมาณ 2564 ทางหลักสูตรฯ ได้ มีนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิช าชีพ
ชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม (ปวส.ทอ.) รหัส 63 จานวน 20 คน โดยมีรายรับภาคเรียนที่
2/2563 ,3/2563 และ1/2564 รวมทั้ ง สิ้ น 500,000 บาท (ห้ า แสนบาทถ้ ว น) ในการนี้ เพื่ อ ให้ จั ด
การศึกษาการพัฒนาทักษะวิชาชีพของนักศึกษาในโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขออนุมัติ
งบประมาณค่าธรรมเนียมการศึกษา
ประเด็นที่เสนอ
1. เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบประมาณ 2564 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม (ปวส.ทอ.) รหัส 2563 จานวน 20 คน โดยมีรายรับภาคเรียนที่ 2/2563
,3/2563 และ1/2564 รวมทั้งสิ้น 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
2. เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบประมาณค่าธรรมเนียมการศึกษา
เอกสารประกอบการประชุม

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

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

มอบงานยุทธศาสตร์และบุคลากร จัดประชุมกรอบการเบิกจ่ายและแนวทางการ
บริ ห ารงบประมาณผลประโยชน์ ประจาปี 2564 ร่ว มกับผู้ รับผิดชอบโครงการ
พิเศษ , หอพักนักศึกษา และการจัดการศึกษาภาคพิเศษ ภายใต้กรอบงบประมาณ
ที่ได้รับการจัดสรร จานวน 20,689,900 บาท (ยี่สิบล้านหกแสนแปดหมื่นเก้าพัน
เก้าร้อยบาทถ้วน)

5.3 แผนงบประมาณค่าธรรมเนียมสารสนเทศและค่าบารุงห้องสมุด ประจาปี 2564
ผู้เสนอข้อมูล
นางโสมวรรณ

ทิพจร

หัวหน้างานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาระสาคัญ
นางโสมวรรณ ทิ พ จร หั ว หน้ า งานวิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ น าเสนอกรอบ
งบประมาณแผนกิจกรรมนักศึกษางบประมาณ 2564 (ทบทวน) โครงการ/กิจกรรม งานวิทยบริการ
มทร.ล้านนา ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เพื่อปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิด เพิ่มใหม่ จานวน 16 จุด ,
ระบบสัญญา Internet , ระบบเครื่องคอมฯ สานักงานของงานสนับสนุนให้มีความทันสมัย และรองรับ
การทางานที่เร็ ว ขึ้น , เครื่ องโทรศัพท์ส ารองใช้ในส านักงาน ขอเสนอที่ประชุมพิจารณาแผนการใช้
จ่ายเงินค่าธรรมเนียม
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้
- ผู้อานวยการกองการศึกษาเชียงราย เสนอแนะประเด็นเอกสารแจ้งงบประมาณ รายการที่
5.4.6 ค่าธรรมเนียมสารสนเทศ และรายการที่ 5.4.7 ค่าบารุงห้องสมุด จานวนงบประมาณ
ที่ได้รับแจ้งจากสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ(สวท.) ไม่ตรงกับเอกสารของงาน
ยุทธศาสตร์และบุคลากร ที่นาเสนอในประชุม วาระที่ 5.1 ทั้งนี้ ขอให้งานยุทธศาสตร์และ
บุคลากร ตรวจสอบจานวนงบประมาณให้ชัดเจนอีกครั้ง เพื่อ จะได้นาเสนอในการประชุม
VDO Conference ร่วมกับ สวท. ในวันพรุ่งนี้
- หัวหน้างานยุทธศาสตร์และบุคลากร เสนอแนะเรื่องการอนุมัติกรอบงบประมาณหาก ไ ด้ รั บ
อนุมัติกรอบงบประมาณแล้ว จะต้องกลับมาพิจารณารายรับจริงอีกครั้ง จึงเห็นควรให้มีการ
จัดเรียงความสาคัญในการดาเนินการตามแผนงบประมาณรายจ่ายค่าธรรมเนียมสารสนเทศ
และค่าบารุงห้องสมุด ประจาปี 2564
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
ครั้งที่ 10/2563 วันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤศจิกายน 2563

- รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอว่าเห็นด้วยกับประเด็นที่นางบประมาณมาปรับปรุง
ระบบความปลอดภัย การปรับปรุงระบบ Internet สาหรับประเด็นการจัดการเรียนการ
สอนเสนอแนะให้ควรมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยเพื่อบริการแก่นักศึกษาเพิ่มขึ้น
โดยเป็ น ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร ที่ นั ก ศึ ก ษาทุ ก คณะสามารถใช้ ร่ ว มกั น ได้ จึ ง ขอให้ เ รี ย งล าดั บ
ความสาคัญโดยพิจารณาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ไว้เป็นอันดับต้นๆ ในการเสนอแผน
รายจ่าย
- ประธานที่ประชุม ขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ในหลั กสู ตรทั้ง หมด
เช่น หมายเลขครุภัณฑ์ จานวน หรือมีข้อมูลควบคุมดูแลในระดับไหน ทั้งนี้ หัวหน้างานวิทย
บริการฯ แจ้งที่ประชุมทราบว่ายังไม่สามารถรวบรวมข้อมูลให้ตอนนี้ได้ ดังนั้น ประธาน
ที่ประชุม เสนอแนะให้ งานวิทยบริการฯ รวบรวมข้อมูลคอมพิวเตอร์ทั้งหมด ภายใน มทร.
ล้านนา เชียงราย เพื่อนามาบริหารจัดการให้บริการแก่นักศึกษาในภาพรวมทั้งหมด
- รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอแนะให้งานวิทยบริการฯ เข้าไปสารวจจานวนเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และข้อมูลความต้องการของอาจารย์ ในคณะว่าต้องการคอมพิวเตอร์จานวน
เท่าไหร่ และให้ประมาณการงบประมาณที่ต้องใช้ วิธีการจะได้มาใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน แล้ ว น าเสนอในที่ ป ระชุ ม กรรมการบริ ห ารครั้ ง ต่ อ ไป เพื่ อ จั ด สรรงบประมาณ
ในหมวดที่เสนอพิจารณาอีกครั้ง
- หั ว หน้ างานยุ ทธศาสตร์และบุคลากร ให้ ข้อมูล ที่ประชุม ประกอบการพิจารณาประเด็ น
รายการครุภัณฑ์และสิ่งปลูกสร้าง จะต้องนางบประมาณรวมกับส่วนกลางเพราะว่าต้องขอ
อนุมัติในภาพรวมของมหาวิทยาลัย กรอบรายได้จะไม่มีรายการครุภัณฑ์ ทั้งนี้ อธิการบดี
สามารถเสนอขอใช้งบประมาณรายได้กับสภามหาวิทยาลัย จานวนงบประมาณ 10 ล้าน
บาท/ปี โดยนารายการไปรวมกับเขตพื้นที่อื่นด้วยเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยในภาพรวม
- ผู้อานวยการกองบริหารทรัพยากรเชียงราย เสนอตั้งข้อสังเกตจากปีงบประมาณที่ผ่านมาที่
ได้ เ สนอขอรายการครุ ภั ณ ฑ์ โดยใช้ ง บประมาณค่ า ธรรมเนีย มสารสนเทศและค่ า บารุง
ห้องสมุด ปีงบประมาณ 2563 ถูกตัดรายการที่เป็นครุภัณฑ์ ออกไปหลายรายการจึงเสนอที่
ประชุมเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
- ประเด็น การบริ หารจัดการเครื่องคอมพิว เตอร์ในภาพรวมทั้งหมด ภายใน มทร.ล้ านนา
เชียงราย ในส่วนของการบารุงรักษา และผู้รับผิดชอบครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ เบื้องต้น
เห็นควรให้งานวิทยบริการฯ ดาเนินการสารวจจานวน และรายละเอียดของคอมพิวเตอร์
ทุกหน่วยงาน และวิเคราะห์ว่าสามารถใช้เป็นห้องรวมได้หรือไม่ พร้อมระบุเหตุผลประกอบ
เพื่อเป็นข้อมูลให้กับคณะกรรมการบริหารฯ ในการพิจารณาบริหารจัดการ
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- ผู้อานวยการกองการศึกษาเชียงราย ชี้แจงประเด็นการทาบันไดเชื่อมต่อภายในชั้น 3 และ
ชั้ น 4 ของห้ อ งสมุ ด งานวิ ท ยบริ ก าร ได้ เ คยท าค าขอในงบประมาณแผ่ น ดิ น มาหลาย
ปีงบประมาณแล้วแต่ไม่ได้รับอนุมัติ จึงขอเสนอให้คณะกรรมการบริหารเขตพื้นที่พิจารณา
การใช้ค่าธรรมเนียมสารสนเทศและค่าบารุงห้องสมุด ในการดาเนินการ เพื่อนาผลจากการ
พิจารณาครั้งนี้สู่กระบวนการเสนอไปยังส่วนกลางพิจารณาเป็นขั้นตอนต่อไป หากไม่ผ่าน
การพิจารณาจากส่วนกลาง จึงค่อยนาสู่การพิจารณาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ พิจารณา
ใช้งบประมาณส่วนนี้เป็นรายการอื่นต่อไป
เอกสารประกอบการประชุม
แผนงบประมาณค่าธรรมเนียมสารสนเทศและค่าบารุงห้องสมุด ประจาปี 2564
มติที่ประชุม

มอบงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กองการศึกษาเชียงราย ดังนี้
1. ทบทวนแผนงบประมาณค่ า ธรรมเนี ย มสารสนเทศและค่ า บ ารุ ง ห้ อ งสมุ ด
ประจาปี 2564 โดยให้คานึงถึงประเด็นการจัดการเรียนการสอนเป็นลาดับแรก
2. ส ารวจจ านวน ประสิ ท ธิ ภ าพ ความสามารถในการใช้ ง านของเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ทุกหน่วยงานภายใน มทร.ล้านนา เชียงราย และนาเสนอข้อมูล
เพื่ อ ประกอบการพิ จ ารณาแผนงบประมาณค่ า ธรรมเนี ย มสารสนเทศและ
ค่าบารุงห้องสมุด ประจาปี 2564 ในวันพุธ ที่ 2 ธันวาคม 2563

5.4 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เชียงราย ขอรับจัดสรรกรอบอัตรากาลัง ดังนี้
5.4 (1) หลักสูตรการท่องเที่ยวและบริการ สาขาศิลปศาสตร์ ขอรับจัดสรรอัตรากาลัง ตาแหน่ง
ลูกจ้างชั่วคราว(สายวิชาการ) จานวน 1 อัตรา
ผู้เสนอข้อมูล
1. อาจารย์สุภัทรจิตต์
2. อาจารย์อนิรุทธ์

มะโนสด
สงค์ธนาพิทักษ์

หัวหน้าหลักสูตรการท่องเที่ยวและบริการ
หลักสูตรการท่องเที่ยวและบริการ

สาระสาคัญ
เนื่องด้วยหลักสูตรการท่องเที่ยวและบริการ สาขาศิลปศาสตร์ เชียงราย มีบุคลากรที่ทาหน้าที่
สอนตั้งแต่ก่อนปี พ.ศ. 2560 มีบุคลากรทั้งสิ้น 4 อัตรา แบ่งเป็นข้าราชการ จานวน 1 อัตรา พนักงาน
มหาวิทยาลัย จานวน 1 อัตรา และลูกจ้างชั่วคราว สายวิชาการ จานวน 2 อัตรา แต่ภายหลังปี พ.ศ.
2560 อัตรากาลังบุคลากรของหลักสูตรได้ลดลงตามลาดับปีละ 1 อัตรา จนในปัจจุบัน ปี พ.ศ. 2563
เหลือบุคลากรที่ปฏิบัติราชการทาหน้าที่สอนของหลักสูตรเพียง 2 อัตรา คือ ข้าราชการ จานวน 1 อัตรา
และลู ก จ้ า งชั่ ว คราว สายวิ ช าการ จ านวน 1 อั ต รา ท าให้ จ านวนบุ ค ลากรที่ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ร าชการ
ไม่ส อดคล้ องกับ ภาระงานต่า งๆ ที่ได้รับมอบหมาย อีกทั้งหลั กสู ตรมี แนวโน้ ม การพัฒ นาเติบ โตขึ้ น

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
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จึงขอรายงานที่ประชุมทราบ และในส่วนรายการครุภัณฑ์ งปม.2565 มหาวิทยาลัยฯ กาหนดให้
ส่งวันที่ 27 ธันวาคม 2563 สาหรับในส่วนของคณะพื้นที่ ให้นาส่งไปยังคณะส่วนกลาง
มติที่ประชุม

รับทราบ

ประธานกล่าวขอบคุณคณะกรรมการบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย และผู้เข้าร่วมการประชุม
ทุกท่าน แจ้งนัดหมายการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ วาระสืบเนื่อง พิจารณาแผนงบประมาณ
ค่าธรรมเนียมสารสนเทศและค่าบารุงห้องสมุด ประจาปี 2564 ในวันพุธ ที่ 2 ธันวาคม 2563
เลิกประชุม

เวลา 18.15 น.

(นางจันทร์เพ็ญ สุวรรณ์)
ผู้จดบันทึกการประชุม

(นางสาวณภัทร ปัญญาวงค์)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

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

