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คำนำ
ตามพระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี (ฉบั บ ที่ 2)
พ.ศ. 2562 วันที่ 30 เมษายน 2562 โดยให้หน่วยงานของรัฐจัดทาแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อให้การ
ดาเนินงานขององค์กรบรรลุผลตามเป้าหมาย และการบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมี
การติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติราชการตามนโยบายได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จึงจัดทาแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2565 ให้สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา แผนยุทธศาสตร์กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นโยบายระดับกระทรวง แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี และแผนพัฒนาความ
เป็นเลิศ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รวมไปถึงแผนปฏิบัติการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาการศึกษา เพื่อให้การบริหารราชการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เกิดผลสัมฤทธิ์ และมี
ประสิทธิภาพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2565
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จะเป็นประโยชน์ต่อการดาเนินงานการ รวมทั้ง เพื่อใช้เป็นกรอบ
แนวทางสาหรับหน่วยงานในสังกัด ในการจัดทาแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2565 ของหน่วยงานต่อไป
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แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2565
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
วัน ที่ 30 เมษายน 2562 ระบุ ให้ ห น่ ว ยงานของรัฐจัดทาแผนปฏิบัติราชการของส่ วนราชการให้ส อดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพื่อให้การดาเนินงานของ
องค์กรบรรลุผลตามเป้าหมาย และการบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจาแนกแผนออกเป็น 3
ระดับ ประกอบด้วย แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศ ใช้เป็นกรอบในการจัดทา
แผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน แผนระดับที่ 2 อาทิ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง
แห่งชาติ ซึ่งเป็นแผนที่เป็นการเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ และบริบทประเทศไทย เพื่อให้เกิดความชัดเจน
มากยิ่งขึ้น และแผนระดับที่ 3 คือ แผนที่จัดทาขึ้นเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของแผนระดับที่ 1 และแผนระดับที่
2 สู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้ หรือจัดทาขึ้นตามที่กฎหมายกาหนด ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา ได้มีการศึกษา วิเคราะห์ความเชื่อมโยงสอดคล้องระหว่างแผนระดับที่ 1 และแผนระดับที่ 2 เพื่อ
นามาจัดทาแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยได้จัดทา
รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในการขับเคลื่อนแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติได้ อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล มีผลลัพธ์เป็นรูปธรรม เป็นระบบ โดยสามารถเชื่อมโยงฐานข้อมูลที่อยู่ในความรับผิดชอบ รวมทั้ง
รายงานผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ เข้าสู่ระบบการติดตามและประเมินผล
แห่ ง ชาติ (Electronic Monitoring and Evaluation System of National Strategy and country Reform :
eMENSCR)
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 บัญญัติให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายการ
พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่ อใช้เป็นกรอบในการจัดทาแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณา
การกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมาย และกาหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเป้าหมายการพัฒนา
ประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนา อย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน ” โดยมียุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 6 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 1) ยุทธศาสตร์ด้าน
ความมั่นคง 2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 4) ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ 6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจั ดการ
ภาครั ฐ ซึ่ง มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยี ราชมงคลล้ านนาเกี่ ยวข้ อง 2 ยุทธศาสตร์ คื อ 2) ยุทธศาสตร์ ด้ านการสร้ าง
ความสามารถในการแข่งขัน 3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนแม่บทเพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ มี
ทั้งสิ้น 23 แผนแม่บท ซึ่งแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนที่จัดทาไว้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์
ชาติ โดยจะมีผลผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น รวมทั้งการจัดทางบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณจะต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา มีส่วนเกี่ยวข้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ คือ 1) ประเด็นที่ 5 การท่องเที่ยว 2) ประเด็นที่ 6 การพัฒนา
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พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 3) ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 4) ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการ
เรียนรู้ 5) ประเด็นที่ 23 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
แผนการปฏิรูปประเทศ
แผนการปฏิรูปประเทศ ต้องดาเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ประกอบด้วย
ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคี สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพื่อ
ขจัดความเหลื่อมล้า มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ การปฏิรูปประเทศต้องสอดคล้อง
และเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งแผนการปฏิรูปประเทศ ประกอบด้วย 13 ด้าน มีประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คือ 1) ด้านการศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ได้กาหนดวัตถุประสงค์ และ
เป้าหมาย รวมทั้งยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 ยุทธศาสตร์ โดยมี 6 ยุทธศาสตร์ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561
– 2580 และอีก 4 ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน คือ 1) การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 2) การสร้าง
ความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม 3) การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 4)
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 5) การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ เพื่อการพัฒนา
ประเทศสู่ความมั่งคั่ง และยั่งยืน 6) การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย 7) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 8) การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและ
นวัตกรรม 9) การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ และ 10) ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อ การพั ฒ นา
ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คือ 1) การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุน
มนุษย์ 8) การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม
(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570)
ในช่วงระยะเวลาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ประเทศไทยจะยังคงเผชิญกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง ต่าง
ๆ ของโลก ทั้งที่เป็นแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงระยะสั้นและระยะยาวที่สามารถคาดการณ์ ผลกระทบได้ และที่ไม่
สามารถคาดการณ์ผ ลที่จ ะเกิด ขึ้น ได้ อย่ างชัดเจน ซึ่งจะสร้างผลกระทบต่ อประเทศไทยในมิติต่ าง ๆ อย่างมี
นัยสาคัญ ด้วยขนาดและลักษณะที่แตกต่างกันออกไป โดยบริบทและเงื่อนไขสภาพแวดล้อม ภายในประเทศจะ
เป็นตัวแปรหลักที่บ่งชี้ว่าบริบทการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกที่เกิดขึ้นจะสร้างโอกาสหรือ เป็นความเสี่ยงต่อการ
พัฒนาประเทศ รวมถึงมีอิทธิพลต่ อการกาหนดทิศทางของไทยในอนาคต การทบทวนบริบทการพัฒนาประเทศ
ภายใต้ส่วนที่ 2 นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ฉายภาพแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงระดับโลก (Megatrends) ที่สาคัญ
และคาดว่าจะมีผลต่อทิศทางการพัฒนาประเทศในอนาคต (2) สรุปสาระสาคัญของผลกระทบจากการแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-19 ซึ่งได้สร้างผลกระทบต่อประเทศไทยใน หลากหลายมิติและเปลี่ยนแปลงฉากทัศน์ของการพัฒนา
ทั่วโลกไปอย่างสิ้นเชิง และ (3) ทบทวนสถานะของการพัฒนาประเทศ ทั้งในด้านความมั่นคง ความสามารถในการ
แข่งขัน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การสร้าง โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม การสร้างการเติบโตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม และการปรับสมดุลและ พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รวมถึงนาเสนอผลที่เกิดขึ้นจากการ
เปลี่ยนแปลงระดับโลกและ ผลกระทบจากวิกฤตโควิด -19 ที่มีต่อประเทศไทย โดยมี องค์ประกอบหลักของการ
ขับเคลื่อนประเทศสู่“เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืน” (Hi-Value and Sustainable Thailand) ดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 มิติภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย
- หมุดหมายที่ 1 ไทยเป็นประเทศชั้นนาด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง
- หมุดหมายที่ 2 ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน
- หมุดหมายที่ 3 ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่สาคัญของโลก
- หมุดหมายที่ 4 ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง
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- หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สาคัญของภูมิภาค
- หมุดหมายที่ 6 ไทยเป็นศูนย์กลางด้านดิจิทัลและอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะของอาเซียน
องค์ประกอบที่ 2 มิติโอกาสและความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคม
- หมุดหมายที่ 7 ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถแข่งขันได้
- หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน
- หมุดหมายที่ 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอ
เหมาะสม
องค์ประกอบที่ 3 มิติความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หมุดหมายที่ 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่า
หมุดหมายที่ 11 ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ
องค์ประกอบที่ 4 มิติปัจจัยผลักดันการพลิกโฉมประเทศ
หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกาลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต
หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน
นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
คาแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) แถลงต่อรัฐสภา วันพฤหัสบดี
ที่ 25 กรกฎาคม 2562 โดยรัฐบาลได้กาหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน ดังนี้ 1) การปกป้องและเชิดชูสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 2) การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศและความสงบสุข ของประเทศ 3) การทานุ
บารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 4) การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก 5) การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถใน
การแข่งขันของไทย 6) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 7) การพัฒนาสร้างความ
เข้มแข็งจากฐานราก 8) การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 9) การพัฒนา
ระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 10) การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการ
เติบโตอย่างยั่งยืน 11) การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 12) การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ และกระบวนการยุติธรรม “การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติให้เป็นผู้นาด้านเทคโนโลยีและก้าวไปสู่มหาวิทยาลัย
นวัตกรรมเพื่อชุมชนอย่างแท้จริงและยั่งยืน ” โดยให้บัณฑิตสามารถเป็นที่ยอมรับของสังคมทั้งด้านวิชาการ ด้าน
การปฏิบั ติ และสามารถพัฒ นามหาวิ ทยาลั ยให้ เ ป็น องค์ก ร ที่ส ามารถตอบสนองชุม ชน จากการสร้า ง ความ
เชี่ยวชาญเฉพาะทางและสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้เหล่านี้ กลับคืนแก่ชุมชนเพื่อสามารถสร้างอาชีพให้แก่ชุมชน
อย่างยั่งยืน ด้วยการมีส่วนร่วมทางสังคม(Social Engagement) นี่คือ เป้าหมายสูงสุดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนาด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่มาของการสร้างกรอบนโยบาย สาหรับการตอบโจทย์การเป็นที่พึ่งของชุมชน
สังคม ประเทศชาติ และนานาชาติ จากบัณฑิตและองค์กรของมหาวิทยาลัย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดของ
มหาวิทยาลัย โดยใช้แนวคิดการพัฒนา ที่เกิดจากการระเบิดความคิดของบุคลากรภายในร่ว มกัน ภายใต้การ
ขับเคลื่อนแบบมี ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน บนพื้นฐานของการสร้างกลไกของผู้บริหารที่ดี เพื่อมุ่งสู่การขับเคลื่อน
องค์กรให้บรรลุ ผลสัมฤทธิ์ที่ตั้งไว้ และก่อเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลอย่างสมบูรณ์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อใช้เป็นกรอบทิศทางในการดาเนินภารกิจภาพรวมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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2. เพื่อให้ทุกหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ใช้เป็นกรอบแนวทางในการ
จัดทาแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินภารกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนาไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีผลลัพธ์เป็นรูปธรรม และเป็นระบบ
แผนปฏิบัติราชการ
แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 1 การจัดการศึกษาสาหรับคนทุกช่วงวัยเพื่อการพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติ สู่
ศตวรรษที่ 21
แผนปฏิบั ติร าชการ เรื่ องที่ 2 การพัฒ นางานวิจัยและนวัตกรรมอย่างมืออาชีพ เพื่อสร้างนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ สาหรับการยกระดับ ชุมชน สังคม ประเทศ
แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 3 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่สู่ความเป็นเลิศ
แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 4 การส่งเสริมสังคมภาคีเครือข่าย ยกระดับศักยภาพสังคม คุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งล้านนาให้สามารถปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลงของ
โลก
แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 5 การสืบสาน รักษา ต่อยอด ปรัชญาและศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน
ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐและงบบริหารจัดการสานักงาน (ไม่รวมกลุ่มโครงการ)
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ส่วนที่ 2 ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560
2.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ
1) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
(1) เป้าหมาย
- คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสาหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
- สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต
(2) ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกช่วงวัย ตั้งแต่ช่วง
การตั้งครรภ์ ปฐมวัย วัยเด็ก วัยรุ่น วัยเรียน วัยผู้ใหญ่ วัยแรงงาน และวัยผู้สูงอายุ เพื่อสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มี
ศั ก ยภาพ มี ทั ก ษะความรู้ เป็ น คนดี มี วิ นั ย เรี ย นรู้ ไ ด้ ด้ ว ยตนเองในทุ ก ช่ ว งวั ย มี ค วามรอบรู้ ท างการเงิ น มี
ความสามารถในการวางแผนชีวิตและการวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย ความสามารถในการ
ดารงชีวิตอย่างมีคุณค่า รวมถึงการพัฒนาและปรับทัศนคติให้คนทุกช่วงวัยที่เคยกระทาผิดได้กลับมาใช้ชีวิตใน
สังคมได้อย่างสงบสุขและเป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาประเทศ
ประเด็นปฏิรูปกระบวนการเรี ยนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งเน้น
ผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ การเปลี่ยนบทบาท
ครู การเพิ่มประสิทธิ ภาพระบบบริหารจัดการศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต การสร้างความ
ตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการวางตาแหน่งของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชีย
อาคเนย์และประชาคมโลก การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม และการสร้างระบบ
การศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ
ประเด็นการตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย อาทิ ภาษา ตรรกะและคณิตศาสตร์ ด้าน
ทั ศ นะและมิ ติ ดนตรี กี ฬ าและการเคลื่ อ นไหวของร่ า งกาย การจั ด การตนเอง มนุ ษ ยสั ม พั น ธ์ รวมถึ ง ผู้ มี
ความสามารถอันโดดเด่นด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน โดยการพัฒนาและรักษากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษของ
พหุปัญญาแต่ละประเภท การสร้างสภาพแวดล้อมและระบบสนับสนุนประชากรไทยมีอาชีพบนฐานพหุปัญญา การ
สร้างเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษให้สามารถต่อยอดการประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง
ประเด็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มุ่งเน้น
การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย การส่งเสริมบทบาทในการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน ครอบครัว
และชุมชนในการพัฒ นาทรั พยากรมนุ ษย์ การปลู กฝั งและพัฒ นาทั กษะนอกห้ องเรียน และการพัฒ นาระบบ
ฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
(3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ของคนไทยดีขึ้น เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต เกิดการพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย
2) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
(1) เป้าหมาย
ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน
ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น
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(2) ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นการเกษตรสร้า งมูลค่า ประเทศไทยเป็นหนึ่งในผู้ เล่นส าคัญด้านการผลิตและการค้าสิ น ค้า
เกษตรในเวทีโลกด้วยพื้นฐานทางพืชเกษตรเขตร้อน และมีข้อได้เปรียบด้านความหลากหลายทางชีวภาพที่สามารถ
พัฒนาต่อยอดโครงสร้างธุรกิจการเกษตรด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่ม เน้นเกษตรคุณภาพสูงและขับเคลื่อนการเกษตร
ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่ให้ความสาคัญกับการเพิ่มผลิตภาพการผลิตทั้งเชิงปริมาณและมูลค่า และความ
หลากหลายของสินค้าเกษตร เพื่อรักษาฐานรายได้เดิมและสร้างฐานอนาคตใหม่ที่สร้างรายได้สูง ทั้งเกษตรอัต
ลักษณ์พื้นถิ่น เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป และเกษตรอัจฉริยะ เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้สูงขึ้น
ประเด็นอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต อุตสาหกรรมและบริการไทยต้องพร้อมรับมือและสร้าง
โอกาสจากความท้าทายที่เกิดขึ้นจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ที่เป็นผลของการหล่อหลอมเทคโนโลยีดิจิทัล
เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีทางกายภาพเข้าด้วยกัน ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมอย่าง
รวดเร็วเป็นวงกว้างและลึกซึ้งทั้งระบบอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน ประเทศไทยจึงจาเป็นต้องเปลี่ยนแปลงพื้นฐาน
โครงสร้างอุตสาหกรรมและบริการ โดยสร้างอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตที่ขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่
ประเทศพัฒนาแล้วด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคต เพิ่มบุคลากรที่มีทักษะและความรู้ตามความต้องการ
ของตลาด สร้างระบบนิเวศอุตสาหกรรมและบริการที่เหมาะสม และสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการ
อย่างยั่งยืน
ประเด็นสร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว โดยรักษาการเป็นจุดหมายปลายทางที่สาคัญของ
การท่องเที่ยวระดับโลกที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทุกระดับและเพิ่มสัดส่วนของนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูง มุ่งพัฒนา
ธุรกิจด้านการท่องเที่ยวให้มีมูลค่าสูงเพิ่มมากยิ่งขึ้น ด้วยอัตลักษณ์และวัฒนธรรมไทย และใช้ประโยชน์จากข้อมูล
และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างสรรค์คุณค่าทางเศรษฐกิจและความหลากหลายของการท่องเที่ยวให้สอดรับกับ
ทิศทางและแนวโน้มของตลาดยุคใหม่ โดยการสร้างและใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ รวมทั้งเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในการส่งเสริมการตลาด การดูแลความปลอดภัยและอานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม รวมถึง
คนพิการและผู้สูงอายุ การใช้ประโยชน์จากการท่องเที่ยวให้เอื้อต่อผลิตภัณฑ์ชุมชนและเศรษฐกิจต่อเนื่อง พัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวเดิมและสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะโดยคานึงถึงศักยภาพของแต่ละพื้นที่ การ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวพานักระยะยาว ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบนิเวศ และทรัพยากรที่
เอื้อต่อการเติบโตของการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ เพื่อกระจายโอกาสในการสร้างรายได้ไปสู่ชุมชนและเมืองอย่าง
ทั่วถึงและยั่งยืน และพัฒนาการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวไทยกับประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาค เพื่อการเป็นแม่เหล็กดึงดูด
นักท่องเที่ยวอย่างประทับใจตลอดการท่องเที่ยวจนเกิดการท่องเที่ยวซ้าและแนะนาต่อ
ประเด็นโครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก โครงสร้างพื้นฐานเป็นสิ่งจาเป็นสาหรับประเทศไทยใน
การก้าวสู่ การเป็น ศูนย์ กลางเศรษฐกิจ อาเซียน และเป็นจุดเชื่อมต่อที่ส าคัญของภูมิภ าคเอเชีย ในยุคของการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วและรุนแรง โครงสร้างพื้นฐานจะครอบคลุมถึงโครงสร้างพื้นฐานทาง
กายภาพในด้านโครงข่ายคมนาคม พื้นที่และเมือง รวมถึงเทคโนโลยี ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ เพื่อ
อานวยความสะดวกและลดต้นทุนในการเคลื่อนย้ายสินค้า บริ การ เงินทุน บุคลากร และเชื่อมโยงประเทศไทยกับ
ประชาคมโลก
พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่ ไม่ว่าจะเป็น
ผู้ประกอบการรายใหญ่ กลาง เล็ก วิสาหกิจเริ่มต้น วิสาหกิจชุมชน หรือวิสาหกิจเพื่อสังคม รวมทั้งเกษตรกร ให้
เป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีทักษะและจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการที่มีความสามารถในการแข่งขันและ
มีอัตลักษณ์ชัดเจน โดยมีนวัตกรรมใน 3 ด้าน คือ นวัตกรรมในการสร้างโมเดลธุรกิจ นวัตกรรมในเชิงสินค้าและ
บริ การ และนวัตกรรมในเชิงกระบวนการผลิ ตและบริการ พร้อมทั้งเป็นนักการค้าที่ เข้มแข็งที่จะนาไปสู่ ก าร
สนับสนุนการเป็นชาติการค้า มีความสามารถในการเข้าถึงตลาดทั้งในและต่างประเทศ เป็นผู้ประกอบการที่ “ผลิต
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เก่ง ขายเก่ง” หรือ “ซื้อเป็น ขายเป็น” บริการเป็นเลิศ สามารถขยายการค้าและการลงทุนไปต่างประเทศ รวมทั้ง
ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีธรรมาภิบาล
(3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
เกิดการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ และการกระจายรายได้ เพิ่มผลิตภาพการผลิต
ของประเทศ ทั้งในปัจจัยการผลิตและแรงงาน เกิดการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา ความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศเพิ่มขึ้น
2.2 แผนระดับที่ 2 (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง)
2.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
(1) ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
(1.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
เป้าหมายที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา
และคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ ดัชนีการพัฒนามนุษย์ (ค่าคะแนน) 0.79
(1.2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
มนุษย์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ จาเป็นต้องมุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติและในทุก
ช่วงวัยให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดี เก่ง และมีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปข้างหน้ าได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ ซึ่งจาเป็นต้องมีการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
อย่างเป็นระบบตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน สังคม และการมีระบบและกลไกรองรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่
มีประสิทธิภาพ
แนวทางการพัฒนา
1) สร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครั วไทย สร้างครอบครัวที่เหมาะสมกับโลกในศตวรรษที่ 21 โดย
ส่ งเสริ มความรู้ ในการวางแผนชีวิตที่เหมาะสมกับค่านิยมของคนรุ่นใหม่ และการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมบน
ฐานความรู้ทางวิชาการตั้งแต่ช่วงตั้งครรภ์และถึงช่วงอายุต่าง ๆ พัฒนาทักษะชีวิตและการเรียนรู้ การทางานและ
การดารงชีวิตอย่างมีคุณภาพของประชากรแต่ละช่วงวัย รวมถึงการให้ทุกภาคส่วนในสังคมเข้ามามีส่วนร่วม พร้อม
ทั้งการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง โดยเน้นการส่งเสริมการเกื้อกูลกันของคน
ทุกวัยในครอบครัวในการดูแลสมาชิกในครอบครัว การส่งเสริมนโยบายการสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตและการ
ทางาน การส่งเสริมสนับสนุนภาคเอกชน สถานประกอบการจัดบริการที่ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ
สนับสนุนครอบครัวในการเลี้ยงดูบุตรและการดูแลผู้สูงอายุ การสนับสนุนควบคู่กับการปฏิรูปสื่อให้มีบทบาทในเชิง
สร้างสรรค์ในการให้ความรู้ต่อการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งครอบครัว โดยที่จะต้องมีระบบการจัดการที่
อยู่อาศัยสาหรับครอบครัวที่เอื้อต่อการดารงชีวิตครอบครัว ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก และมีความปลอดภัย มีระบบ
สนับสนุนในการดูแลเด็กและครอบครัวในชุมชนที่มีคุณภาพมาตรฐาน รวมทั้งมีระบบสนับสนุนในการทางานที่เอื้อ
ต่อครอบครัวที่ทุกภาคส่วนการพัฒนาสนับสนุนการจัดสวัสดิการและการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีในการทางานที่
สมดุลระหว่างชีวิตการทางานและชีวิตครอบครัว
2) ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครอบครัว และ
ชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน สร้างกระบวนการเรียนรู้และพัฒนา
ทักษะของประชากรให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต สร้างความตระหนักถึงความสาคัญของ
การพัฒนาตนเองและการมีส่วนร่ วมในการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม รวมทั้งสนับสนุนด้านวิชาการและสร้าง
นวัตกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพื่อให้องค์กรเครือข่ายชุมชนมีความเข้มแข็ง และมี
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กลไกการพัฒนาระดับพื้นที่ที่ประชาชน ชุมชน องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา เฝ้าระวัง และ
ติดตามการดาเนินงานส่งผลให้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้อย่างเป็นรูปธรรม การ
ปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน โดยเน้นให้พ่อแม่มีวัฒนธรรมที่ปลูกฝังให้ลูกเพิ่มพูนทักษะการเรียนรู้ชีวิต
ดนตรี กีฬา ศิลปะ รวมทั้งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเปิดพื้น ที่แห่งการเรียนรู้ และจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย
และเหมาะสม เอื้อแก่ครอบครัวทุกลักษณะ
3) พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ที่มีความเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลด้าน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างภาคีการพัฒนาต่าง ๆ โดยการเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวกั บการศึกษา การพัฒนา
ตนเอง สุขภาพ และการพัฒนาอาชีพในตลอดช่วงชีวิต เพื่อเสริมและสร้างศักยภาพของการดาเนินงานการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ตามพันธกิจของแต่ละหน่วยงานให้มีความเข้มแข็งและตอบโจทย์ประเทศ เป็นฐานข้อมูลการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถประเมินจุดอ่อน จุดแข็ง และ
ศักยภาพบุคคลของประเทศ นาไปสู่การตัดสินใจระดับนโยบายและปฏิบัติ เพื่อพัฒนาคนไทยอย่างมีทิศทางและ
สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต รวมถึงข้อมูลที่สนับสนุนการผลิตกาลังแรงงานที่มีทักษะตรงต่อ
ความต้องการของตลาดงานในอนาคต และใช้ประกอบการตัดสินใจในการศึกษาต่อ มีธนาคารคลังสมองเพื่อ
รวบรวมผู้ สู งอายุ ที่มี ความรู้ ประสบการณ์ และทักษะเพื่ อ ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และทักษะให้ เ กิ ด
ประโยชน์ต่อประเทศชาติ
เป้าหมายของแผนย่อย
- ครอบครัวไทยมีความเข้มแข็ง และมีจิตสานึกความเป็นไทย ดารงชีวิตแบบพอเพียงมากขึ้น
การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
- ดัชนีครอบครัวอบอุ่น ร้อยละ 75
(1.3) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น
ช่ว งวัย เรี ยน/วัย รุ่น ปลู กฝั งความเป็นคนดี มีวินัย พัฒ นาทักษะความสามารถที่สอดรับกับทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน มี
ภูมิคุ้มกันต่อปัญหาหรืออาชญากรรมต่าง ๆ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการทางานร่วมกับผู้อื่น มี
ความยืดหยุ่นทางความคิด รวมถึงทักษะด้านภาษา ศิลปะ และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และได้รับการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึงการวางพื้นฐานการเรียนรู้
เพื่อการวางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยและนาไปปฏิบัติได้ ตลอดจนการพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมต่อกับโลกการทางาน รวมถึงทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ มี
ทั ก ษะชี วิ ต สามารถอยู่ ร่ ว มและท างานกั บ ผู้ อื่ น ได้ ภ ายใต้ สั ง คมที่ เ ป็ น พหุ วั ฒ นธรรม ซึ่ ง หากมี ก ารออกแบบ
กระบวนการเรียนรู้ และมีหลักสูตรการศึกษาที่เอื้อต่อทักษะชีวิต มีการเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต ทักษะชีวิต
และทักษะอาชีพในหลักสูตร และสร้างการมีงานทาของวัยเรียน/วัยรุ่น จะช่วยให้การพัฒนาเด็กและเยาวชนบังเกิด
ผลสัมฤทธิ์ได้
แนวทางการพัฒนา
1) จัดให้มีการพัฒนาทักษะที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะด้านการคิดวิเคราะห์
สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ความคิดสร้างสรรค์ การทางานร่วมกับผู้อื่น
2) จัดให้มีการพัฒนาทักษะด้านภาษา ศิลปะ และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับ
ความสามารถ ความถนัดและความสนใจ
3) จัดให้มีการพัฒนาทักษะในการวางแผนชีวิตและวางแผนการเงิน ตลอดจนทักษะที่เชื่อมต่อกับโลก
การทางาน
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4) จัดให้มีพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ การบ่มเพาะการเป็นนักคิด
นักนวัตกร และการเป็นผู้ประกอบการใหม่ รวมทั้งทักษะชีวิตที่สามารถอยู่ร่วมและทางานภายใต้สังคมที่เป็นพหุ
วัฒนธรรม
5) ส่งเสริมและสนับสนุนระบบบริการสุขภาพและอนามัยที่เชื่อมต่อกันระหว่างระบบสาธารณสุ ขกับ
โรงเรียนหรือสถานศึกษา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านความฉลาดทางเชาวน์ปัญญา และความฉลาดทางอารมณ์
ตลอดจนภูมิคุ้มกันด้านต่าง ๆ ในการดาเนินชีวิตของกลุ่มวัยเรียน/วัยรุ่น
เป้าหมายของแผนย่อย
วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสานึก
พลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทางานร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น
การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
คะแนนความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาทุนมนุษย์ ด้านทักษะ (Skill) ของ World Economic
Forum (WEF) เพิ่มขึ้นร้อยละ 20
(1.4) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน ช่วงวัยแรงงาน เน้นการ
พัฒนาและยกระดับศักยภาพ ทักษะ และสมรรถนะแรงงานอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคล
และความต้องการของตลาดแรงงาน ทั้งทักษะฝีมือ ทักษะด้านเทคโนโลยี ทักษะภาษา มีการทางานตามหลักการ
ทางานที่มีคุณค่าเพื่อสร้างผลิตภาพเพิ่มให้กับประเทศ มีวัฒนธรรมการทางานที่พึงประสงค์ มีความรู้ความเข้าใจ
และมีทักษะทางการเงินเพื่อให้สามารถบริหารจัดการการเงินของตนเองและครอบครัว มีการวางแผนทางการเงิน
และมีการออม การรับผิดชอบของพ่อแม่ต่อครอบครัว มีการพัฒนาระบบการพัฒนาทักษะ และการอานวยความ
สะดวกในการพัฒนาและยกระดับศักยภาพความรู้ ทักษะฝีมือ ความชานาญพิเศษ การเป็นผู้ประกอบการใหม่ และ
การพัฒนาต่อยอดความรู้ในการสร้างสรรค์งานใหม่ ๆ รวมทั้งมาตรการขยายอายุการทางาน ตลอดจนการดึงดูด
กลุ่มผู้เชี่ยวชาญต่างชาติและคนไทยที่มีความสามารถพิเศษในต่างประเทศในด้านต่าง ๆ ให้มาสร้างและพัฒนา
ประเทศ ทั้งในรูปแบบการทางานชั่วคราวและถาวรตามความเหมาะสมของเป้าหมายการพัฒนาประเทศในช่วง
ระยะเวลาต่าง ๆ รวมถึงผู้มีความสามารถที่มีศักยภาพสูงด้านต่าง ๆ ลูกหลานชาวต่างชาติที่กาเนิดในประเทศไทยที่
มีความสามารถพิเศษ และการรับเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษจากทั่วโลก และผู้เชี่ยวชาญที่มีศักยภาพ
หรื อ ทั ก ษะสู ง ในสาขาต่ า ง ๆ ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ การพั ฒ นาประเทศ ควบคู่ กั บ การรั ก ษาและส่ ง เสริ ม ผู้ มี
ความสามารถพิเศษทั้งคนไทยหรือคนต่างชาติที่กาเนิดในประเทศไทยได้แสดงศักยภาพและใช้ความสามารถในการ
ทาประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศ นอกจากนี้ ยังต้องคานึงถึงการพัฒนา การปรับเปลี่ยนทัศนคติ และ
สร้างศักยภาพให้ผู้ที่เคยกระทาผิดสามารถประกอบอาชีพ เป็นกาลังในการพัฒนาประเทศ และอยู่ในสังคมอย่าง
สงบสุข
แนวทางการพัฒนา
1) ยกระดับศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะของคนในช่วงวัยทางานให้มีคุณภาพมาตรฐานสอดคล้องกับ
ความสามารถเฉพาะบุคคลและความต้องการของตลาดงาน รวมทั้งเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
เศรษฐกิจและผลิตภาพเพิ่มขึ้นให้กับประเทศ
2) เสริมสร้างวัฒนธรรมการทางานที่พึงประสงค์ และความรู้ความเข้าใจและทักษะทางการเงิน เพื่อ
เสริมสร้างความมั่นคงและหลักประกันของตนเองและครอบครัว รวมทั้งสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับวัยทางาน
ผ่านระบบการคุ้มครองทางสังคมและการส่งเสริมการออม
3) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะแรงงานฝีมือให้เป็นผู้ประกอบการใหม่ และสามารถพัฒนาต่อ
ยอดความรู้ในการสร้างสรรค์งานใหม่ ๆ และมีโอกาสและทางเลือกทางานและสร้างงาน
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4) ส่งเสริมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญต่างชาติและคนไทยที่มีความสามารถพิเศษในต่างประเทศ ทั้งในรูปแบบการ
ทางานชั่ว คราวและถาวร เพื่อสร้ างความสามารถในการแข่ง ขั นให้ กั บประเทศ รวมทั้งส่ งเสริมสนับสนุ น ผู้ มี
ความสามารถพิ เ ศษทั้ ง คนไทยหรื อ คนต่ า งชาติ ที่ ก าเนิ ด ในประเทศไทย ให้ ส ามารถแสดงศั ก ยภาพและใช้
ความสามารถในการทาประโยชน์และสร้างชื่อ เสียงให้แก่ประเทศ ตลอดจนอานวยความสะดวกให้ผู้เชี่ยวชาญใน
สาขาจาเป็นหรือขาดแคลนจากต่างประเทศเข้ามาทางานในประเทศไทย
5) ส่งเสริมการพัฒนา การปรับเปลี่ยนทัศนคติ และสร้างศักยภาพให้ผู้ที่เคยกระทาผิดสามารถประกอบ
อาชีพ เป็นกาลังในการพัฒนาประเทศ และอยู่ในสังคมอย่างสงบสุข
เป้าหมายของแผนย่อย
แรงงานมีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง ตระหนักในความสาคัญที่จะพัฒนาตนเองให้เต็ม
ศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้างอาชีพและความต้องการของตลาดแรงงาน
เพิ่มขึ้น
การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
ผลิตภาพแรงงาน (ร้อยละต่อปี) ไม่ต่ากว่าร้อยละ 2.5
(1.5) แผนย่อยการส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุช่วงวัยผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเป็นพลังในการขับเคลื่อน
ประเทศ ส่งเสริมให้มีการทางานหลังเกษียณผ่านการเสริมทักษะการดารงชีวิต ทักษะอาชีพในการหารายได้ มีงาน
ทาที่เหมาะสมกับศักยภาพ มีการสร้างเสริมสุขภาพ ฟื้นฟูสุขภาพ การป้องกันโรคให้แก่ผู้สูงอายุ พร้อมกับจัด
สภาพแวดล้ อมให้ เป็ นมิตรกับผู้ สูงอายุ และหลั กประกันทางสั งคมที่ส อดคล้ องกับความจาเป็นพื้นฐานในการ
ดารงชีวิต การมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในสังคม ซึ่งหากมีการจัดทากลุ่มอาชี พและตลาดงานที่เหมาะสมเพื่อรองรับ
สังคมสูงวัย มีการเตรียมบุคลากรสูงวัยเข้าสู่งาน เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถและส่งเสริมโอกาสการทางานของ
ผู้สูงวัยภายหลังการเกษียณอายุการทางาน การส่งเสริมภูมิปัญญาชุมชน มีมาตรการจูงใจผู้ประกอบการภาคเอกชน
เพื่อส่งเสริมการออมของพนักงานในกองทุนประกันสังคม และการสร้างความตระหนักในการเรื่องการรอบรู้ด้าน
สุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุ รวมทั้งได้รับการดูแลสุ ขภาพและมีพฤติกรรมสุ ขภาพที่ถูกต้อง รวมถึงมีระบบการดู แล
ผู้สูงอายุระยะยาวที่มีความชัดเจนและบูรณาการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถพึ่งตนเองได้
และสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพที่เหมาะสมได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน
แนวทางการพัฒนา
1) ส่งเสริมการมีงานทาของผู้สูงอายุให้พึ่งพาตนเองได้ทางเศรษฐกิจ และร่วมเป็นพลังสาคัญต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจ ชุมชนและประเทศ รวมทั้งสนับสนุนมาตรการจูงใจทางการเงินและการคลังให้ผู้ประกอบการมีการจ้าง
งานที่เหมาะสมสาหรับผู้สูงอายุ ตลอดจนจัดทาหลักสูตรพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับวัย
สมรรถนะทางกาย ลักษณะงาน และส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในการทางานร่วมกันระหว่างกลุ่มวัย
2) ส่งเสริมและพัฒนาระบบการออม เพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงในชีวิตหลังเกษียณและหลักประกัน
ทางสังคมที่สอดคล้องกับความจาเป็นพื้นฐานในการดารงชีวิต
3) ส่งเสริมสนับสนุนระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุ พร้อมทั้งจัดสภาพแวดล้อมให้เป็นมิตรกับ
ผู้สูงอายุ อาทิ สิ่งอานวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจาวันที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ เมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุทั้ง
ระบบขนส่งสาธารณะ อาคารสถานที่ พื้นที่สาธารณะ และที่อยู่อาศัยให้เอื้อต่อการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุและทุกกลุ่ม
ในสังคม
เป้าหมายของแผนย่อย
ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในชีวิต มีทักษะการดารงชีวิต เรียนรู้พัฒนาตลอดชีวิต มีส่วนร่วม
ในกิจกรรมสังคม สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สังคมเพิ่มขึ้น
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การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
ร้อยละผู้สูงอายุที่มีศักยภาพมีงานทา และรายได้เหมาะสม เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ภายในปี 2561 - 2565
(2) ประเด็นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
(2.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
เป้าหมายที่ 1. ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างฐานทางเทคโนโลยี และด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ทางวิทยาศาสตร์ของประเทศเพิ่มสูงขึ้น
เป้าหมายที่ 2. มูลค่าการลงทุนวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพิ่มขึ้น
การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ
- การจัดอันดับโดยสภาเศรษฐกิจโลกและ สถาบันการจัดการนานาชาติ 1 ใน 30 ภายในปี 2561 - 2565
- สั ด ส่ ว นมู ล ค่ า การลงทุ น วิจั ย พั ฒ นา และนวั ต กรรมต่ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ม วลรวมในประเทศ(ร้ อ ยละของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ) ร้อยละ 1.5
(2.2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านเศรษฐกิจ มุ่งเน้นการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ ยกระดับผลิตภาพการผลิตด้านการเกษตร ศักยภาพของ
ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมและบริการที่สามารถใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้จริง โดยส่งเสริมให้ภาคเอกชนมี
บทบาทนา รวมทั้งการสร้างเครือข่ายร่วมกับภาคการศึกษาทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ ตลอดจนการพัฒนา
มาตรฐาน คุณภาพ และการบริการวิเคราะห์ทดสอบที่เป็นที่ยอมรับตามข้อตกลงระหว่างประเทศเพื่อให้สามารถ
รองรับความจาเป็นของอุตสาหกรรมและบริการของไทยในการส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและความ
ปลอดภัยตามมาตรฐานระหว่างประเทศ
แนวทางการพัฒนา
1) พัฒนาเกษตรสร้างมูลค่า โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในภาคการเกษตร
เป้าหมายของประเทศ ได้แก่ เกษตรอัตลักษณ์ เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป และเกษตรอัจฉริยะ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทั้งในเชิงปริมาณ คุณภาพ และความหลากหลายของผลผลิต รวมทั้งเพื่อยกระดับ
รายได้ ลดรายจ่ายและลดปัจจัยเสี่ยงในการทาการเกษตรให้กับเกษตรกร ตลอดจนรักษาความหลากหลายทาง
ชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีประเด็นการวิจัยที่สาคัญ อาทิ การพัฒนาสายพันธุ์พืชและสัตว์ การลดต้นทุน
แรงงานและปัจจัยการผลิต การพยากรณ์อากาศและวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงเพื่อ การเกษตร การรักษาและแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เป็นต้น
2) พัฒนาอุต สาหกรรมแห่งอนาคต โดยการส่ งเสริมการวิจัย พัฒ นา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมใน
ภาคอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ได้แก่ อุตสาหกรรมชีว ภาพ อุตสาหกรรมความมั่นคง อุตสาหกรรม
พลังงาน อุตสาหกรรมดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ และอุตสาหกรรมอาหาร ยา และเครื่องสาอาง โดยมี
ประเด็นการวิจัยที่สาคัญ อาทิ ชีววัตถุและวัคซีน สมุนไพร วิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ความปลอดภัยไซ
เบอร์ พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก โครงข่ายพลังงานอัจฉริยะ การกักเก็บพลังงาน การบินและอวกาศ
การขนส่งระบบราง การเชื่อมต่อของสรรพสิ่ง และข้อมูลขนาดใหญ่
3) พัฒนาบริการแห่งอนาคต โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในภาคบริการ
เป้าหมายของประเทศ ได้แก่ การบริการทางการแพทย์ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืน และการ
บริการขนส่งและโลจิสติกส์ เพื่อยกระดับการให้บริการ เพิ่มทักษะของบุคลากรไทยที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาด โดยมีประเด็นการวิจัยที่สาคัญ อาทิ ระบบแพทย์ปฐมภูมิ การดูแลผู้สูงอายุ การบริการทางการแพทย์
แบบแม่น ย า การท่องเที่ย วเชิงส่ งเสริ มสุขภาพ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อมและวัฒ นธรรม และการ
กระจายสินค้า ระบบโลจิสติกส์อัจฉริยะ

11

เป้าหมายของแผนย่อย
1. ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ สร้างมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นจากการวิจัยและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการ
ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน
2. วิสาหกิจในกลุ่มเป้าหมายด้านเศรษฐกิจที่มีนวัตกรรมเพิ่มขึ้น
การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
1. อัตราการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการที่สร้างมูลค่า เพิ่ มสูงขึ้นจากการวิจัย ร้อย
ละ 5 ต่อปี
2. จานวนวิสาหกิจที่มีนวัตกรรมที่มีสัดส่วนของรายได้จากผลิตภัณฑ์นวัตกรรมต่อรายได้ทั้งหมดเพิ่มขึ้น 1
เท่า จากปีฐาน
(2.3) แผนย่อยของแผนแม่บทฯการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านสังคม เน้นประเด็นสาคัญทางสังคม
ของประเทศที่ต้องใช้การวิ จัยและนวัตกรรม เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนสังคมไทย ได้แก่ การยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนทุกกลุ่ม ทั้งด้านสุขภาพ การศึกษา และการเข้าถึงบริการและสวัสดิการของรัฐ การเตรียมความ
พร้อมของประชาชนไทยเพื่อรองรับกระแสโลกาภิวัตน์ของวัฒนธรรมโลกที่รวดเร็วขึ้นในยุคดิ จิทัล การเข้าสู่สังคม
สูงวัย การพัฒนาแรงงานทักษะสูงและเฉพาะทาง การยกระดับแรงงานทักษะต่า การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้าใน
สังคม ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการทางานของภาครัฐให้เข้ากับการดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในยุค
ดิจิทัล
แนวทางการพัฒนา
1) พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้
นวัตกรรมในการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ของประเทศตลอดทุกช่วงวัย (ปฐมวัย วัยเด็ก วัยเรียน วัยแรงงาน
วัยสูงอายุ) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย เพื่อให้ประชาชนไทยมีทั กษะความรู้ และเป็นกาลัง
ในการพัฒนาประเทศ โดยมีประเด็นการวิจัยที่สาคัญ อาทิ โภชนาการและสุขภาวะในช่วงปฐมวัย การปลูกฝังความ
เป็นคนดี วินัย และจิตสาธารณะในวัยเรียน การพัฒนาทักษะและสมรรถนะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 ในวัยเรียน
และวัยแรงงาน บุคลากรทางการศึกษา ครู หลัก สูตรและกระบวนการสอน การส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ ระบบ
บริการสาธารณสุข และวิทยาศาสตร์ทางการกีฬา
2) สร้างความเสมอภาคทางสังคม โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการ
แก้ปัญหาความเหลื่อมล้าในสังคม เพื่อลดความแตกต่างทางด้านรายได้ รายจ่าย การเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐาน และ
เพิ่มความเสมอภาคในกระบวนการยุติธรรม โดยมีประเด็นการวิจัยที่สาคัญ อาทิ การจัดการที่ดินทากิน ระบบ
หลักประกันสุขภาพของรัฐ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและกระจายอานาจ การเข้าถึงบริการสาธารณะ
และกระบวนการยุติธรรม
3) ปรั บ สมดุ ล และพั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ โดยการส่ ง เสริ ม การวิ จั ย พั ฒ นา และ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้มีความทั นสมัย ตอบสนองความต้องการและ
ให้บริการประชาชนได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และโปร่งใส โดยมีประเด็นการวิจัยที่สาคัญ อาทิ รัฐบาลดิจิทัล ระบบ
ข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ กลไกการพัฒนาในเชิงพื้นที่
เป้าหมายของแผนย่อย
คุณภาพชีวิต ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และความเสมอภาคทางสังคมได้รับ การยกระดับเพิ่มขึ้น จาก
ผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม
การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
ดัชนีนวัตกรรมเชิงสังคม* (ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ในการยกระดับคุณภาพทางสังคมจากผลการวิจัยฯ)
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(2.4) แผนย่อยของแผนแม่บทฯการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้าน สิ่งแวดล้อม เน้นประเด็นสาคัญ
ทางทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของประเทศที่ต้องใช้การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เป็นเครื่องมือในการ
สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีที่สร้างเศรษฐกิจฐานชีวภาพอุบัติใหม่ทั้งระบบอย่างครบวงจร ส่งเสริม
งานวิจัยเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูความอุดมสมบู รณ์และความหลากหลาย ทางชีวภาพของทรัพยากรทางบก ทาง
น้าและทางทะเล รวมทั้ง การจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และการจัดการก๊าซเรือนกระจก และด้าน
พลังงานหมุนเวียน
แนวทางการพัฒนา
1) ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการ
อนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรทางบก ทางน้าและทางทะเล เพื่อให้รักษาความอุดม
สมบูรณ์ทางชีวภาพของประเทศ และนาไปใช้ประโยชน์ต่อยอดในเชิงเศรษฐกิจและสังคม โดยมีประเด็นการวิจัยที่
สาคัญ อาทิ พันธุ์พืชและสัตว์ป่าเฉพาะถิ่ นหายาก แหล่งกาเนิดของพันธุ์ไม้ ความหลากหลายชีวภาพและการใช้
ประโยชน์ในระบบนิเวศ ธรณีวิทยาทางทะเล การบริหารจัดการประมงทะเล สินแร่
2) ศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมใน
การเตรียมความพร้อมและรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก โดยมีประเด็นการวิจัยที่
สาคัญ อาทิ ฐานข้อมูลการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การกักเก็บก๊าซเรือนกระจกในภาคการเกษตรและป่าไม้
การประเมินผลกระทบต่อชุมชนเมือง และภาคการผลิตต่าง ๆ การกัดเซาะชายฝั่ง การบริหารจัดการพิบัติภัยทั้ง
ระบบ
3) พัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการ
พั ฒ นาการจั ด การสิ่ งแวดล้ อ ม และการจั ด การมลพิ ษ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ภาคการผลิ ตทางเศรษฐกิ จ ที่ เ ป็น มิ ตรกับ
สิ่งแวดล้อม และควบคุมมลพิษในรูปแบบต่าง ๆ โดยมีประเด็นการวิจัยที่สาคัญ อาทิ การผลิตและการบริโภคที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม การลดของเสียจากต้นทาง การจัดการขยะมู ลฝอย น้าเสีย และของเสียอันตราย การนาของ
เหลือทิ้งมาใช้ประโยชน์
4) พัฒนาการบริ หารจั ด การน้้า โดยการส่ งเสริมการวิจัย พัฒ นา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการ
พัฒนาการบริหารจัดการน้า เพื่อให้เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค รวมทั้ง ใช้ในภาคการเกษตร อุตสาหกรรม และ
การรักษาระบบนิเวศ โดยมีประเด็นการวิจัยที่สาคัญ อาทิ อุทกวิทยาเชิงพื้นที่ ระบบน้าชุมชนและเกษตร
5) พั ฒ นาการจั ด การพลั ง งานที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม โดยการส่ ง เสริ ม การวิ จั ย พั ฒ นา และ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านพลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
โดยเฉพาะระบบการกักเก็บพลังงาน และระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ และการนามาใช้เพื่อให้สามารถผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานหมุนเวียนได้ในสัดส่วนที่สูงขึ้น และการผลิตไฟฟ้าที่มีการกระจายศูนย์มากขึ้น
เป้าหมายของแผนย่อย
- การประยุกต์ใช้ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจสีเขียวอย่างยั่งยืนเพิ่มขึ้น
การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
สัดส่วนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจชีวภาพ ต่อสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร สิ่ง
บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ทั้งหมด
(2.5) แผนย่อยของแผนแม่บ ทฯการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านองค์ความรู้พื้นฐาน เน้นการวิจัยที่
สร้างองค์ความรู้พื้นฐานเพื่อการสะสมองค์ความรู้ การต่อยอดไปสู่การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ และการต่อยอดไปสู่
นวัตกรรมทางเศรษฐกิจหรือนวัตกรรมทางสังคม รวมทั้งการสร้างนวัตกรรมเพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมสามารถ
นาไปใช้ประโยชน์โดยตรง ผ่านการสร้างและพัฒนาเทคโนโลยีฐาน เพื่อให้ประเทศไทยเป็นผู้นาในระดับนานาชาติ
ในงานวิจัยที่ประเทศไทยมีความเข้มแข็ง
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แนวทางการพัฒนา
1) พัฒนาองค์ค วามรู้ พื้น ฐานและเทคโนโลยีฐาน โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ ใช้
นวัตกรรมในการพัฒนาความรู้พื้นฐานและเทคโนโลยีฐาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในสาขาที่ประเทศ
ไทยมีความได้เปรียบหรือมีศักยภาพสูง รวมทั้งนาไปใช้ประโยชน์ต่อยอดในเชิงเศรษฐกิจและสังคม โดยมีประเด็น
การวิจัยที่สาคัญ อาทิ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีวัสดุ นาโนเทคโนโลยี และเทคโนโลยีดิจิทัล
2) พัฒนาองค์ความรู้พื้น ฐานทางสังคมและความเป็นมนุษย์ โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาองค์ความรู้พื้นฐานทางสังคมและความเป็นมนุษย์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ทางด้าน
สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ของประเทศ รวมทั้งนาไปใช้ประโยชน์ต่อยอดในเชิงเศรษฐกิจและสังคม โดยมีประเด็น
การวิจัยที่สาคัญ อาทิ ชุมชนของไทย ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ภาษา ดนตรี วรรณกรรมของไทย ความภาคภูมิใจใน
ความเป็นไทย และสานึกในการดูแลรับผิดชอบต่อบ้านเมือง มรดกวัฒนธรรม
3) พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการโดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรม เพื่อ
สร้างองค์ความรู้และความเป็นเลิศทางวิชาการในด้านที่ประเทศไทยมีศักยภาพแต่ละสาขา รวมทั้งเชื่อมโยงให้เกิด
เครื อข่ายและการน าไปใช้ป ระโยชน์ ต่ อยอดในเชิงเศรษฐกิจ และสั ง คม โดยมีประเด็นการวิจัย ที่ ส าคัญ อาทิ
วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ วิศวกรรม วิทยาศาสตร์ข้อมูล วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ประสาทวิทยาศาสตร์และพฤติกรรม
การรู้ คิด เศรษฐศาสตร์ พฤติกรรมและนโยบายสาธารณะส าหรับเศรษฐกิจยุคใหม่ และสั งคมศาสตร์และสห
สาขาวิชากับนโยบายสาธารณะในโลกยุคอุตสาหกรรมยุคที่ 4
เป้าหมายของแผนย่อย
- ประเทศไทยมีขีดความสามารถของเทคโนโลยีฐานทั้ง 4 ด้านทัดเทียมประเทศที่ก้าวหน้าในเอเชีย
การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
อันดับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีวัสดุ นาโนเทคโนโลยี และเทคโนโลยีดิจิทัล อันดับ
1 ใน 20 ของประเทศที่ก้าวหน้าในเอเชีย
(2.6) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ด้านปัจจัยสนับสนุนในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เน้นการพัฒนา
ปัจจัยสนับสนุน อาทิ โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ระบบบริหาร
จั ดการงานวิจั ย เพื่ อน าไปสู่ การใช้ป ระโยชน์ อย่า งเป็ นรูปธรรม การพัฒ นามาตรการแรงจูง ใจเพื่ อส่ งเสริ ม ให้
ภาคเอกชนลงทุนวิจัยและนวัตกรรม การเพิ่มจานวนบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมในภาครัฐ ภาคการศึกษา และ
ภาคเอกชน รวมทั้งการพัฒนามาตรฐาน ระบบคุณภาพ และการวิเคราะห์ทดสอบ
แนวทางการพัฒนา
1) พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย เพื่อบูรณาการระบบวิจัยและ นวัตกรรมของประเทศ โดยให้มี
หน่วยงานเท่าที่จาเป็น มีบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจน ไม่ซ้าซ้อน อาทิ ด้านนโยบาย วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
การให้ทุนวิจัยและนวัตกรรม การทาวิจัยและสร้างนวัตกรรม การสนับสนุน ตรวจวิเคราะห์และรับรองมาตรฐาน
และการจัดการความรู้จากงานวิจัยและนวัตกรรม
2) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ้านวยความสะดวกด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่จาเป็น
ต่อการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศที่สาคัญ ได้แก่ ห้องปฏิบัติการวิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะ
ทาง สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ฐานข้อมูลและดัชนีด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ระบบ
สารสนเทศกลางเพื่อเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านการวิจัยและนวัตกรรม ในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งแนวทาง
การพัฒนาฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศกลาง ภายใต้กรอบเงื่อนไข กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล ความลับทางการค้า สิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์ โดยการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ
สถาบันการศึกษาและภาคเอกชน โดยบูรณาการความสามารถของนักวิจัยภายใต้สังกัดต่างๆ เพื่อทางานวิจัยด้าน
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสมัยใหม่ในประเด็นที่มุ่งเน้น ได้แก่ เทคโนโลยีที่ช่ วยให้เกิดการรับส่งข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
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และละเอียดมากขึ้น เทคโนโลยีที่ช่วยให้จัดเก็บข้อมูลได้ยาวนานและใช้พื้นที่น้อย เทคโนโลยีหุ่นยนต์ขนาดเล็กที่
ออกแบบและควบคุมให้สามารถทาหน้าที่ได้ตามภารกิจ ระบบหรือชิ้นส่วนทางวิศวกรรมที่เลียนแบบสิ่งมีชีวิตเพื่อ
ทาหน้าที่แทน เป็นต้น ให้มีความเป็นเลิศเฉพาะทาง
3) พัฒนามาตรฐาน ระบบคุณ ภาพ และการวิเคราะห์ ทดสอบที่เป็นที่ยอมรับตามข้อตกลงระหว่าง
ประเทศและสอดรั บ กับ ความจ าเป็ น ของอุตสาหกรรมปัจจุบัน เพื่อพัฒ นาอุตสาหกรรมที่ใช้ในการขับเคลื่ อน
เศรษฐกิจเพื่อให้สามารถส่งมอบสินค้าและบริการที่มี คุณภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐานระหว่างประเทศ
หรือความต้องการเฉพาะที่ผู้ซื้อกาหนด อันจะทาให้สินค้าและบริการนั้นสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก
4) ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยี การวิจัยพัฒนา การออกแบบและวิศวกรรม รวมทั้งการพัฒ นา
กระบวนการและผลิตภัณฑ์ โดยดาเนินงานในลักษณะของการเป็นหุ้นส่วนกันระหว่างผู้ใช้เทคโนโลยี ผู้ให้บริการ
เทคโนโลยี ทั้งในภาครัฐและเอกชน กับกลุ่มนักวิจัย และบูรณาการความเชี่ยวชาญกับหน่วยงานอื่นๆ ได้อย่าง
คล่องตัว รวมทั้งใช้กลไกความร่ว มมือกับ ต่างประเทศ และสร้างมาตรการจูงใจผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศเพื่อร่วมกันวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชั้นแนวหน้า ให้มีความทันสมัยสอดรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีใน
อนาคต ตอบสนองความต้องการของประเทศได้อย่างทันท่วงทีและสามารถใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์เพื่อเพิ่มระดับ
ผลิตภาพ ลดต้นทุน เกิดผลตอบสนองต่อการลงทุนสูง และมีผลการวิจัยตามความต้องการของอุตสาหกรรมได้
รวดเร็วยิ่งขึ้น ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
5) การเพิ่มจ้านวนและคุณภาพบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม เพื่อผลิต (เชิงปริมาณ) และพัฒนาศักยภาพ
(เชิงคุณภาพ) ของบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมของประเทศที่สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติให้เพียงพอทั้งภาคการ
ผลิต บริการ สังคมและชุมชน เพื่อรองรับการเพิ่มขีดความสามารถใน การแข่งขันของประเทศด้วยการวิจัยและ
นวัตกรรม และเตรียมความพร้อมสาหรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
6) การพัฒนามาตรฐานและจริ ยธรรมการวิจัย โดยมุ่งเน้นการกาหนด มาตรการหลักเกณฑ์ในการ
ดาเนินงานวิจัยซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการที่เหมาะสม อาทิ มาตรฐานการวิจัยในมนุษย์
มาตรฐานการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มาตรฐานความ ปลอดภัยห้องปฏิบัติการ มาตรฐานความ
ปลอดภั ย ทางชีว ภาพ มาตรฐานผลิ ตภั ณ ฑ์ ด้า นนาโนเทคโนโลยี มาตรฐานที่ เ กี่ ยวข้อ งกั บ นัก วิ จัย มาตรฐา น
ผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินข้อเสนอการวิจัย มาตรฐานการเผยแพร่ ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ มาตรฐาน
การจัดสรรสิทธิประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้จาก การวิจัย จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ และ
จริยธรรมสาหรับผู้ประเมินโครงการวิจัย ผลงานวิชาการ และผลงานวิจัย
เป้าหมายของแผนย่อย
1. จานวนโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จาเป็นต่อการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น
2. สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐเพิ่มขึ้น
การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
- อัตราจานวนโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จาเป็นต่อการพัฒนาเพิ่มขึ้นประเทศ
ร้อยละ 10 สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐ 70:30
(3) ประเด็น พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ
(3.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
เป้าหมายที่ 1. ประเทศไทยมีขีด ความสามารถในการแข่งขัน สูงขึ้น เกิดศูนย์กลางความ เจริญ
ทางเศรษฐกิจและสังคม ในทุกภูมิภาคของประเทศ เพื่อกระจายความเจริญ ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
เป้าหมายที่ 2. ประเทศไทยมีพื้นที่มีแผนผัง ภูมินิเวศเพื่อเป็นกรอบในการ พัฒนาเมืองน่าอยู่
ชนบท มั่น คง เกษตรยั่ งยื น และ อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ รวมทั้ง ผั งพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติ แหล่ ง
โบราณคดี
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เป้าหมายที่ 3. ช่องว่างความเหลื่อมล้าระหว่างพื้นที่ลดลง
การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ
1. มูลค่าการลงทุนในเมือง เป้าหมายเพิ่มขึ้นร้อยละ 25 ภายในปี 2561 – 2565
2. แผนผังภูมินิเวศระดับภาค จานวน 1 ภาค ภายในปี 2561 – 2565
3. สัดส่วน GPP per capita ของจังหวัดร้อยละ 20 สุดท้ายที่รวยที่สุด ต่อ GPP per capita ของ
จังหวัดร้อย ละ 20 แรกที่จนที่สุด
(3.2) แผนย่อยการพัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มีการบริหาร
จัดการตามแผนผังภูมินิเวศอย่างยั่งยืน
จัดทาและพัฒนาระบบการเชื่อมโยง จัดการ และวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อการจัดทาแผนผังภูมินิเวศ
ระดับประเทศ รวมถึงสนับสนุนการบริหารจัดการตามศักยภาพของภูมินิเวศ จัดทาแผนผังภูมินิเวศของพื้นที่ตาม
เกณฑ์และมาตรฐานการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การจัดการสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งการจัดทาผังเมืองและชนบท
ตามเกณฑ์มาตรฐานและองค์ประกอบของผังเมืองรวม การจัดทาแผนผังพื้นที่เขตเกษตรเศรษฐกิจ แผนที่เกษตร
เพื่ อ การบริ ห ารจั ด การเชิ ง รุ ก การจั ด ท าผั ง พื้ น ที่ อุ ต สาหกรรมตามเกณฑ์ ม าตรฐาน ตลอดจนตั ว ชี้ วั ดเมื อ ง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการจัดทาผังพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งโบราณคดี ครอบคลุมถึงการสงวน
รักษา อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทางสถาปัตยกรรม และศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และ
วิถีชีวิตพื้นถิ่นบนฐานธรรมชาติ และฐานวัฒนธรรมอย่างยั่งยื นกาหนดให้ภาครัฐเป็นแกนกลางในการให้ความรู้
ประสาน และบูรณาการทุกภาคส่วนในการเพิ่มและรักษาพื้นที่สีเขียว เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ในภาพรวมของประเทศ
การฟื้นฟูระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ พร้อมกับการปรับปรุงกฎหมายและบังคับใช้เรื่องการใช้
ประโยชน์ของชุมชนในพื้ นที่ป่าอย่างสมดุล การพัฒนากลไกค่าตอบแทนการให้บริการของระบบนิเวศ และการ
สงวนรักษาอนุรักษ์ และฟื้นฟู แหล่งโบราณคดี มรดกทางสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิต
พื้นถิ่นอย่างยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา
1. จัดท้าฐานข้อมูลที่ใช้ได้ทุกหน่วยงานร่วมกัน ด้านการพัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และพื้นที่อนุรักษ์ โดยกาหนดให้จังหวัดเป็นฐานในการพัฒนาเชิงพื้นที่ โดยผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียในพื้นที่เป็นผู้เลือกและตัดสินใจในการจัดทาแผนผังต่าง ๆ อาทิ เมืองน่าอยู่ ชนบทมั่นคง เกษตรยั่งยืนและ
ปลอดภั ย อุ ตสาหกรรมเชิ งนิ เวศ พื้ นที่ พิ เศษเพื่ อการอนุ รั กษ์ ทรั พยากรธรรมชาติ แหล่ งโบราณคดี มรดกทาง
สถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์และวิถีชีวิตพื้นถิ่นอย่างยั่งยืน เป็นต้น และจัดทาและพัฒนาระบบ
ข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีการเชื่อมโยง จัดการ และวิเคราะห์ข้อมูล สาหรับเป็นฐานข้ อมูลในการจัดทา และสนับสนุน
การบริหารจัดการแผนผังภูมินิเวศระดับประเทศ จังหวัด และชุมชน
2. จัดท้าแผนผังภูมินิเวศของพื้นที่ ตามเกณฑ์และมาตรฐานการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การ
จัดการสิ่งแวดล้อม การกาหนดเขตพื้นที่แนวกันชน โดยมีสัดส่วนของพื้นที่ป่า พื้นที่เกษตร พื้นที่ ชนบท พื้นที่เมือง
และพื้นที่อุตสาหกรรม ที่เหมาะสม โดยจัดทาแผนผังภูมินิเวศของพื้นที่ตามความเหมาะสมของการใช้พื้นที่ทางภูมิ
นิเวศ เกณฑ์และมาตรฐานการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยกาหนดเขตพื้นที่สาหรับ
เป็ น พื้น ที่ว างแผนผั งภูมินิ เวศ โดยใช้เขตพื้ นที่ลุ่ มน้า 25 ลุ่ มน้า เป็นขอบเขตของภูมินิเวศ พิจารณาและสรุป
ศักยภาพและข้อจากัดในการใช้พื้นที่ โดยกาหนดจากความเหมาะสมของการใช้พื้นที่ทางภูมินิเวศ และจัดทา
แผนผังความเหมาะสมในการใช้พื้นที่ทางภูมินิเวศอย่างยั่งยืนของแต่ล ะจังหวัด โดยเฉพาะสาหรับเมืองน่ าอยู่
ชนบทมั่นคง เกษตรยั่งยืนและปลอดภัย อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และพื้นที่พิเศษเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
แหล่งโบราณคดี มรดกทางสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์และวิถีชีวิตพื้นถิ่น

16

3. ให้ความรู้ ประสาน และบูรณาการทุกภาคส่วนในการเพิ่มและรักษาพื้นที่สีเขียว พื้นทีป่ ่าไม้
ในภาพรวมของประเทศ ฟื้นฟูระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ โดยจัดให้มีหน่วยงาน/องค์กรที่จัดตั้ง
โดยภาครัฐ เพื่อให้ความรู้ ประสาน และบูรณาการภาคส่วนในการติดตามการพัฒนาพื้นที่ทั้งในระดับจังหวัด ระดับ
ลุ่มน้า และระดับประเทศ
4. ปรับปรุงกฎหมายและบังคับใช้เ รื่องการใช้ประโยชน์ของชุมชนในพื้นที่ป่าอย่างสมดุล โดย
ปรับปรุงกฎหมายและบังคับใช้เรื่องการใช้ประโยชน์ของชุมชนในพื้นที่ป่าอย่างสมดุล
5. พัฒนาและส่งเสริมกลไกการให้บริการของระบบนิเวศ และการสงวนรักษา อนุรักษ์และ
ฟื้นฟูแหล่งโบราณคดี มรดกทางสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพื้นถิ่นอย่างยั่งยืน
โดยจัดให้มีมาตรการชดเชยและแรงจูงใจในการดาเนินการ เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ จัดการใช้ประโยชน์ของชุมชนใน
พื้นที่ป่า และส่งเสริมกลไกคาร์บอนเครดิตและกลไกการจ่ายค่าตอบแทนการให้บริการของระบบนิเวศ รวมทั้งจัดให้
มีการสงวนรักษา อนุรักษ์ ฟื้นฟู สภาพแวดล้อมและพื้นที่แหล่งธรรมชาติ แหล่งศิลปกรรม ในทุกมิติ ทั้งด้านกายภาพ
เศรษฐกิจ วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม เพื่ออนุรักษ์มรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน โดย
การศึกษา สารวจ วิจัย จัดทานโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน ผัง สนับสนุนให้มีมาตรการควบคุมและมาตรการส่งเสริม
จูงใจทั้งด้านกฎหมายและด้านเศรษฐศาสตร์ ส่งเสริมกลไกการมีส่วนร่วมในระดับท้องถิ่น พัฒนาระบบการสร้าง
องค์ความรู้ สร้างเครือข่าย ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนเพิ่มและรักษาพื้นที่สีเขียว เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ใน
ภาพรวมของประเทศ ฟื้นฟูระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพ
เป้าหมายของแผนย่อย
เมืองมีระบบจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมและได้มาตรฐาน ความ
ยั่งยืนทางภูมินิเวศ ภูมิสังคม และภูมิวัฒนธรรม
การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
จ านวนเมื อ งคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มภายในเมื อ งอยู่ ใ นเกณฑ์ ม าตรฐาน 5 เมื อ ง (กรุ ง เทพและ
ปริมณฑล เชียงใหม่ ขอนแก่น สงขลา และภูเก็ต) ภายในปี 2561 – 2565 ความยั่งยืนทางภูมินิเวศ ภูมิสังคม และ
ภูมิวัฒ นธรรม พื้น ที่ที่มีการดาเนิ น การสงวนรั ก ษา อนุรักษ์ฟื้นฟู และพัฒ นาทรั พ ยากรธรรมชาติ มรดกทาง
สถาปัตยกรรม และศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพื้นถิ่นบนฐานธรรมชาติและฐานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนใน
พื้นที่ อย่างน้อยใน 3 จังหวัด ของ 1 ภาค ภายในปี 2561 – 2565
(4) ประเด็น การท่องเที่ยว
(4.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
เป้าหมายที่ 1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้านการท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพิ่มขึ้น
เป้าหมายที่ 2. รายได้จากการท่องเที่ยวของเมืองรองเพิ่มขึ้น
เป้าหมายที่ 3. ความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยดีขึ้น
การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท
สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้านการท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ เพิ่มขึ้นร้อยละ
21 และสัดส่วนรายได้จากการท่องเที่ยวของเมืองหลักและเมืองรอง 85:15 รวมทั้งอันดับขีดความสามารถทางการ
แข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย โดย Travel &Tourism Competitiveness Index (TTCI) อยู่ในอันดับ
30 แรกของโลก ในปี 2565
(4.2) แผนย่อยการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม
แนวทางการพัฒนา
1) สร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการบนฐานของทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ได้แก่ แหล่งอุทยานประวัติศาสตร์ เมืองมรดกโลก โบราณสถาน เมืองเก่า ย่าน
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การค้า วิถีชีวิตลุ่มน้า สินค้าชุมชน อาหารไทย และแพทย์แผนไทย เพื่อน ามาสร้างสรรค์คุณค่าและมูลค่าผ่านองค์
ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี และการออกแบบเพื่อสร้างสรรค์เป็นสินค้ารวมถึงการพัฒนากิจกรรมและบริ การ
รูปแบบใหม่ๆ ให้กับนักท่องเที่ยว เช่น การท่องเที่ยวเชิงเกษตร การท่องเที่ยวโดยชุมชน การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
การท่องเที่ยววิถีพุทธ การท่องเที่ยวกลุ่มมุสลิม เป็นต้น
2) พัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อต่อการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์เพื่อนามาพัฒนาต่อยอดสินค้า
และบริการด้านการท่องเที่ยว ได้แก่ การส่งเสริมการวิจัยพัฒนาและการออกแบบ การสร้างนวัตกรรม การส่งเสริม
การลงทุน การสร้างเครือข่ายวิสาหกิจการท่องเที่ยว การสื่อสารและการคมนาคม การพัฒนาระบบฐานข้อมูล การ
ส่งเสริมการตลาดและการสร้างเรื่องราวเพื่อบอกเล่านักท่องเที่ยว เป็นต้น
3) เสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เพื่อให้มีทักษะ
และองค์ความรู้ในธุรกิจตลอดห่วงโซ่อุปทานของการท่องเที่ยว ทั้งด้านการออกแบบ การวิจัยและพัฒนา การสร้าง
นวัตกรรมเทคโนโลยี การบริหารจัดการธุรกิจและการตลาด เพื่อสร้างความแตกต่างและความโดดเด่นของสินค้า
และบริการ ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดท่องเที่ยว
4) ส่งเสริมการจดทะเบียน การคุ้มครอง การใช้ทรัพย์สินทางปัญญาและภูมิปัญญาเพื่อสนับสนุน
การพัฒนาต่อยอดไปสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และการเป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวของภูมิภาค ได้แ ก่
แหล่งประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมไทย มรดกทางวัฒนธรรม กิจกรรมและสินค้าของชุมชน อาหารไทย และ
การแพทย์แผนไทย
5) ส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวโดยการนาเสนอเอกลักษณ์ของประเทศไทยและของแต่ละ
ท้องถิ่น ให้เป็นที่เข้าใจในเวทีโลก ผ่านสื่อสร้างสรรค์และนวัตกรรมทางสื่อต่า งๆ รวมทั้งการส่งเสริมการสื่อสาร
เรื่องราวอันเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละภูมิภาคและจังหวัดต่างๆ ผ่านการพัฒนาแบรนด์และการสื่อสารเรื่องราวอย่าง
สร้างสรรค์ผ่านช่องทางการตลาดที่เป็นที่นิยมในกลุ่มเป้าหมาย
เป้าหมายของแผนย่อย เมืองและชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม
เพิ่มขึ้น
การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
จานวนเมืองและชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม เพิ่มขึ้น 1 เมือง
2.2.2 แผนการปฏิรูปประเทศ (ด้านการศึกษา)
1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป กิจกรรมปฏิรูปที่ 3 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน
1.1) เป้าหมายกิจกรรม
เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป
เป้าหมาย กลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพ มาตรฐาน
1.1.1) กลไกและระบบการผลิต คัดกรองครูและบุ คลากรทางการศึกษาและอาจารย์ ให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ
(1) มีรูปแบบ กระบวนการคัดเลือกนิสิต/นักศึกษาครู ที่มีประสิทธิภาพ เที่ยงตรง และลดความเหลื่อมล้า
(2) มีหลักสูตรการผลิตครูที่เป็นเลิศและมีรูปแบบกระบวนการฝึก ประสบการณ์วิชาชีพครู ตามความ
ต้องการและความจาเป็นตามบริบทของสาขาวิชาและพื้นที่
(3) มีกรอบมาตรฐานและตัวชี้วัดสมรรถนะอาจารย์สถาบันผลิตครู และครูพี่เลี้ยงในโรงเรียนหรือสถานฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพด้านวิชาชีพครู เพื่อนาไปสู่การประเมินมาตรฐาน การปฏิบัติงานและสมรรถนะ และการ
วิเคราะห์และพัฒนาสมรรถนะอาจารย์สถาบันผลิตครูและครูพี่เลี้ยงตามความต้องการจาเป็น
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1.2) ขั้นตอนการด้าเนินงาน
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินการปฏิรูป กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
จะเป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักในการทางานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในการดาเนินการ ดังนี้
1.2.1) ด้านกลไกและระบบการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ
(1) ขั้นตอนที่ 1 การพัฒนารูปแบบกระบวนการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณลักษณะที่ พึงประสงค์เข้าเรียนครู
และการพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินคุณลักษณะความเป็นครู ระยะเวลาดาเนินการ 10 เดือน (มกราคม ตุลาคม 2565)
(2) ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรผลิตครูตามสาขาวิชาและบริบทพื้นที่เพื่อสร้างความเป็นเลิศ
ระยะเวลาดาเนินการ 1 ปี (มกราคม – ธันวาคม 2565)
(3) ขั้นตอนที่ 3 การศึกษาและพัฒนารูปแบบกระบวนการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพครูและระบบการนิเทศ
การศึกษาและการสอนงานของครูพี่เลี้ยงเพื่อเตรียมครูที่มีคุณภาพและ ประสิทธิภาพ ระยะเวลาดาเนินการ 1 ปี 9
เดือน (มกราคม 2564– กันยายน 2565)
(4) ขั้นตอนที่ 4 ศึกษาวิเคราะห์และกาหนดสมรรถนะ และการพัฒนามาตรฐาน และชี้ วัดสมรรถนะ
อาจารย์ประจาหลักสูตรวิชาชีพครูของสถาบันผลิตครู และการพัฒนาอาจารย์ประจา หลักสูตรให้มีสมรรถนะ
ระยะเวลาดาเนินการ 1 ปี 9 เดือน (มกราคม 2564– กันยายน 2565)
(5) ขั้นตอนที่ 5 การพัฒนารูปแบบและหลักเกณฑ์การประเมินสมรรถนะอาจารย์ ประจาหลักสูตรวิชาชีพ
ครูของสถาบันผลิตครู ระยะเวลาดาเนินการ 1 ปี (มกราคม – ธันวาคม 2565)
(6) ขั้นตอนที่ 6 การศึกษาวิเคราะห์และกาหนดสมรรถนะและการพัฒนา มาตรฐานและตัวชี้วัดสมรรถนะ
ครูพี่เลี้ยงในโรงเรียนหรือสถานฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านวิช าชีพครู และการพัฒนาครูพี่เลี้ยงให้มีสมรรถนะ
ระยะเวลาดาเนินการ 1 ปี 9 เดือน (มกราคม 2564– กันยายน 2565)
(7) ขั้นตอนที่ 7 การพัฒนารูปแบบและหลักเกณฑ์ประเมินมาตรฐานสมรรถนะครูพี่เลี้ยงในโรงเรียนหรือ
สถานฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านวิชาชีพครู ระยะเวลาดาเนินการ 1 ปี (มกราคม - ธันวาคม 2565)
2) กิจกรรมปฏิรูปที่ 5 การปฏิรูปบทบาทการวิจัยและระบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อสนับสนุน
การพัฒนาประเทศไทยออกจากกับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน
2.1) เป้าหมายกิจกรรม
เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป
2.1.1) เป้าหมาย
(1) การสนับสนุนการพัฒนากาลังคนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาประเทศไทยออกจากกับดักรายได้ปานกลาง
อย่างยั่งยืนระบบการอุดมศึกษาจาเป็นต้องดาเนินการปรับบทบาทในกระบวนการผลิตและพัฒนากาลังคนที่มี
คุณภาพรองรั บ การพัฒ นาประเทศผ่ านการยกระดั บการพัฒ นาทั ก ษะและการเรียนรู้ตลอดชีวิ ต (Life-Long
Learning) เพื่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งประกอบด้วยกลไกสาคัญ 3 ประการได้แก่
1) การศึกษาแบบ Cooperative and Work Integrated Education 2) การจัดการเรียนรู้แบบ Module-Based
Learning และ 3) การจัดการเรียนรู้ที่เน้น Re-skill Up-skill New-skill โดยทั้งหมดนี้ จะต้องดาเนินการใน 7
เรื่อง โดยดาเนินการในระดับส่วนกลาง และระดับสถาบันอุดมศึกษา
(2) การสนับสนุนงานวิจัยเพื่อส่งเสริมการพัฒนาประเทศไทยออกจากกับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน
ระบบการอุดมศึกษาจาเป็นต้องปฏิรูประบบการวิจัยและนวัตกรรมทั้งระบบตั้งแต่การพัฒนาระบบการจัดสรร
งบประมาณเพื่อสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรมในสาขาที่มีความสาคัญของประเทศ การเชื่อมโยงกระบวนการ
กาหนดยุทธศาสตร์การวิจัยของประเทศจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากกระบวนการวิจัยและนวัตกรรมสู่กระบวนการ
บริหารจัดการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบวิจัยของประเทศในทุกระดับ โดยมีเป้าหมายรวมไปถึงการยกระดับขีด
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ความสามารถด้านนวัตกรรมให้กับผู้ประกอบการและชุมชน เพื่อให้มีความสามารถในการใช้นวัตกรรมในการ
ยกระดับการดาเนินงานและรวมไปถึงความสามารถการทาวิจัยและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการในการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน
(3) การปฏิรูประบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการสร้างความเชื่อมั่นและการสนับส นุน
สถาบันอุดมศึกษาจากทุกภาคส่วนในประเทศไทยระบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษาทั้งในระดับสถาบันและ
ระดับหน่วยงานภายในของสถาบัน อาทิ ระบบการสรรหาอธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย และระบบการ
สรรหาคณบดี จาเป็นต้องได้รับการปรับปรุงให้มีระบบธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย และประชาคมทั้ งในมหาวิทยาลัยและของประชาชนไทย เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาของไทยได้รับการ
สนับสนุนจากทุกภาคส่วนในสังคมไทยในการปฏิบัติภารกิจได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
2.1.2) ตัวชี้วัด
(1) มีแนวทางการพัฒนาระบบการคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้าในโอกาส
การศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของประชากรที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส และส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะ
ของผู้เรียน หรือการเทียบโอนประสบการณ์/ความรู้
(2) เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาร่วมกันวิจัยพัฒนานวัตกรรมระบบการเรี ยนรู้ดิจิทัล (Digital Learning
Platform) ที่สามารถสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตในทุกระดับการศึกษาแก่ประชาชนไทยทุกคนได้โดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย รวมทั้งระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) ที่สามารถให้คุณวุฒิฉบับย่อยกับผู้เรียนและสะสมเพื่อ
เทียบโอนเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการจบการศึกษาจนสาเร็จระดับปริญญาได้
(3) มีแนวทางการพัฒนางานวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาประเทศไทยออก
จากกับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืนภายใน 20 ปี
(4) มี แ นวทางการปรั บ ปรุ ง ระบบธรรมาภิบ าลของสถาบั นอุ ด มศึ ก ษา รวมถึ ง หน่ ว ยงานภายในของ
สถาบันอุดมศึกษา
2.2) ขั้นตอนและวิธีการการด้าเนินการปฏิรูป
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จะเป็น หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักในการ
ทางานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในการดาเนินการ ดังนี้
2.2.1) ขั้ น ตอนที่ 1 ส ารวจและวิ เ คราะห์ ส ภาพสถานการณ์ ปั จ จุ บั น และก าลั ง การผลิ ต ของ
สถาบันอุดมศึกษาโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ Lifelong-Learning ซึ่งประกอบด้วย 1) การศึกษาแบบ Cooperative
and Work Integrated Education 2) การจัดการเรียนรู้แบบ Module-Based Learning และ 3) การจัดการ
เรี ย นรู้ ที่ เ น้ น Re-skill Up-skill New-skill (ร่ ว มกั บ คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา : กกอ.) ตลอดจนการวาง
แผนการดาเนินงานและการกาหนดผู้รับผิดชอบเป็นเจ้าภาพ และการกาหนดเป้าหมายการดาเนินงานดาเนินการ
ทุกส่วน
การด้าเนินการระดับส่วนกลาง
(1) วางแผนการดาเนินงานและกาหนดผู้รับผิดชอบเป็นเจ้าภาพในการดาเนินงานทุกส่วน รวมทั้งการ
กาหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดที่เห็นภาพร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ที่รับผิดชอบ
(2) ปรับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการพัฒนากาลังคน กาหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ
ให้แก่สถาบันอุดมศึกษาโดยอิงตามความต้องการกาลังคน (Demand-side Financing) ทั้งความต้องการจากภาค
การผลิตและบริการ และความต้องการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ทั้งในส่วนของการจัดการศึกษาสาหรับ
ผู้เรียนในวัยเรียนในระบบปกติและการจัดการเรียนรู้/การฝึกอบรมฝีมือ (Reskill/ Upskill/ New Skill) สาหรับ
ผู้เรียนวัยทางาน โดยเฉพาะหลักสูตรที่เป็นแบบ Module-based และ CWIE ทั้งนี้เพื่อให้เกิดระบบการเรียนรู้
ตลอดชีวิตได้อย่างแท้จริง
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(3) ปรับมาตรฐานการศึกษาให้รองรับ ปรับมาตรฐานการศึกษาให้ยืดหยุ่น และรองรับการจัดการศึกษา
เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเฉพาะที่เป็นแบบ Module-Based แบบ CWIE ซึ่งอาจแตกต่างไปจากการศึกษาใน
รูปแบบปกติและอาจใช้กลไก Sandbox ให้เกิดประโยชน์ (มาตรา 69 พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562)
(4) การวิเคราะห์ความต้องการและจัดทาแผนการพัฒนากาลังคน ต้องมีกลไกการกาหนดความต้องการ
กาลังคน (Demand Identification) เพื่อนาไปสู่การจัดทาแผนการผลิตและพัฒนากาลังคนระดับอุดมศึกษาใน
สาขาวิชาหรือสาขาอาชีพ ทั้งการจัดการศึกษาสาหรับผู้เรียนในวัยเรียนในระบบปกติและการจัดการเรียนรู้/การ
ฝึกอบรมฝีมือ (Reskill/ Upskill/ New Skill) สาหรับผู้เรียนวัยทางาน
ระดับสถาบันอุดมศึกษา
(1) สนับสนุนให้เกิด Active Learning/ CWIE ทั้งระบบ สถาบันอุดมศึกษาจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ เช่น Active Learning และ/หรือ Cooperative and Work Integrated Education (CWIE)
(2) สนับสนุนให้เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาร่วมกันวิจัยพัฒนานวัตกรรมระบบการเรียนรู้ดิจิทัล (Digital
Learning Platform) ที่สามารถสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตในทุกระดับการศึกษาแก่ประชาชนไทยทุกคนได้
โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
(3) พั ฒ นาระบบ Module-based และ/หรื อ Micro Credential พร้ อ มกั บ การพั ฒ นาระบบ Credit
Bank ทั้งภายในสถาบันอุดมศึกษาและระหว่างสถาบันอุดมศึกษาที่สามารถให้คุณวุฒิฉบับย่อยกับผู้เรียนและสะสม
เพื่อเทียบโอนเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการจบการศึกษาระดับปริญญาได้
(4) พัฒนาระบบบริหารจัดการ/สนับสนุน สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาระบบสนับสนุน อาทิ ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ โครงสร้างพื้นฐานการเรียนการสอนที่ทันสมัยและตรงกับความต้องการ
(5) พัฒนาอาจารย์ด้วยการส่งเสริมการทางานกับภาคการผลิตและบริการสถาบั นอุดมศึกษาสนับสนุนให้
บุคลากรทางานร่วมกับภาคการผลิตและบริการอย่างเข้มข้นเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของอาจารย์และบุคลากร
ให้ มีป ระสบการณ์ ความรู้ และทัก ษะที่ภ าคการผลิ ต และบริ ก ารต้ อ งการระยะเวลาด าเนิ นการ 1 ปี 9 เดือน
(มกราคม 2564 - กันยายน 2565)
2.2.2) ขั้นตอนที่ 2 ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันพัฒนา
แผนการปฏิรูประบบการคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้าในโอกาสการศึกษาต่อ
ระดับอุดมศึกษาของประชากรที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส และส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน
หรือการเทียบโอนประสบการณ์/ความรู้ระยะเวลาดาเนินการ 1 ปี 9 เดือน (มกราคม 2564 – กันยายน 2565)
2.2.3) ขั้นตอนที่ 3 สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เครือข่าย
สถาบั น อุดมศึกษา และหน่ ว ยงานที่เกี่ย วข้อง ร่ว มกันยกร่างแผนการปฏิรูประบบการวิจัย และนวัตกรรมใน
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาประเทศไทยออกจากกับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืนภ ายใน
20 ปี โดยมีเป้าหมายรวมไปถึงการยกระดับขีดความสามารถด้านนวัตกรรมให้กับผู้ประกอบการและชุมชน เพื่อให้
มีความความสามารถในการใช้นวัตกรรมในการยกระดับการดาเนินงานและรวมไปถึงความสามารถการทาวิจัยและ
นวัตกรรมที่ส อดคล้ องกับ ความต้องการในการพัฒ นาเศรษฐกิจและสั งคมของประเทศอย่างยั่ งยืนระยะเวลา
ดาเนินการ 1 ปี 9 เดือน (มกราคม 2564 – กันยายน 2565)
2.2.4) ขั้นตอนที่ 4 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และหน่ วยงานที่
เกี่ย วข้องร่ ว มกับ จั ดทาแผนการปฏิรู ป ระบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษารวมถึงหน่วยงานภายในของ
สถาบันอุดมศึกษาระยะเวลาดาเนินการ 1 ปี 9 เดือน (มกราคม 2564 – กันยายน 2565)
2.2.5) ขั้นตอนที่ 5 ติดตามและประเมินผล (หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ร่วมกับคณะกรรมการปฏิรู ปประเทศ
ด้านการศึกษา) ระยะเวลาดาเนินการ 1 ปี 9 เดือน (มกราคม 2564 – กันยายน 2565)
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2.2.3 กิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส้าคัญ (Big Rock)
1) กิจกรรมปฏิรูปที่ 3 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุค ลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ
มาตรฐาน
1.1) เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป
เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป
เป้าหมาย กลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพ มาตรฐาน
1.1.1) กลไกและระบบการผลิต คัดกรองครูและบุคลากรทางการศึกษาและอาจารย์ ให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ
(1) มีรูปแบบ กระบวนการคัดเลือกนิสิต/นักศึกษาครู ที่มีประสิทธิภาพ เที่ยงตรง และลดความเหลื่อมล้า
(2) มีห ลั กสู ตรการผลิตครูที่เป็ นเลิศและมีรูปแบบกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ตามความ
ต้องการและความจาเป็นตามบริบทของสาขาวิชาและพื้นที่
(3) มีกรอบมาตรฐานและตัวชี้วัดสมรรถนะอาจารย์สถาบันผลิตครู และครูพี่เลี้ยงในโรงเรียนหรือสถานฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพด้านวิชาชีพครู เพื่อนาไปสู่การประเมินมาตรฐาน การปฏิบัติงานและสมรรถนะ และการ
วิเคราะห์และพัฒนาสมรรถนะอาจารย์สถาบันผลิตครูและครูพี่เลี้ยงตามความต้องการจาเป็น
1.2) โครงการที่สนับสนุน 1. โครงการพัฒนาอาจารย์ประจาหลักสูตร
2) กิจกรรมปฏิรูปที่ 5 การปฏิรูปบทบาทการวิจัยและระบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อสนับสนุน
การพัฒนาประเทศไทยออกจากกับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน
2.1) เป้าหมายกิจกรรม
เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป
2.1.1) เป้าหมาย
(1) การสนับสนุนการพัฒนากาลังคนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาประเทศไทยออกจากกับดักรายได้ปานกลาง
อย่างยั่งยืน ระบบการอุดมศึกษาจาเป็นต้องดาเนินการปรับบทบาทในกระบวนการผลิตและพัฒนากาลังคนที่มี
คุณภาพรองรั บ การพัฒ นาประเทศผ่ านการยกระดั บการพัฒ นาทั ก ษะและการเรียนรู้ตลอดชีวิ ต (Life-Long
Learning) เพื่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งประกอบด้วยกลไกสาคัญ 3 ประการได้แก่
1) การศึกษาแบบ Cooperative and Work Integrated Education 2) การจัดการเรียนรู้แบบ Module-Based
Learning และ 3) การจัดการเรียนรู้ที่เน้น Re-skill Up-skill New-skillโดยทั้งหมดนี้ จะต้องดาเนินการใน 7 เรื่อง
โดยดาเนินการในระดับส่วนกลาง และระดับสถาบันอุดมศึกษา
(2) การสนับสนุนงานวิจัยเพื่อส่งเสริมการพัฒนาประเทศไทยออกจากกับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน
ระบบการอุดมศึกษาจาเป็นต้องปฏิรูประบบการวิจัยและนวัตกรรมทั้งระบบตั้ งแต่การพัฒนาระบบการจัดสรร
งบประมาณเพื่อสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรมในสาขาที่มีความสาคัญของประเทศ การเชื่อมโยงกระบวนการ
กาหนดยุทธศาสตร์การวิจัยของประเทศจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากกระบวนการวิจัยและนวัตกรรมสู่กระบวนการ
บริหารจัดการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบวิจัยของประเทศในทุกระดับ โดยมีเป้าหมายรวมไปถึงการยกระดับขีด
ความสามารถด้านนวัตกรรมให้กับผู้ประกอบการและชุมชน เพื่อให้มีความสามารถในการใช้นวัตกรรมในการ
ยกระดับการดาเนินงานและรวมไปถึงความสามารถการทาวิจัยและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการในการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน
(3) การปฏิรูประบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการสร้างความเชื่อมั่นและการสนับสนุน
สถาบันอุดมศึกษาจากทุกภาคส่วนในประเทศไทยระบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษาทั้งในระดับสถาบันและ
ระดับหน่วยงานภายในของสถาบัน อาทิ ระบบการสรรหาอธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย และระบบการ
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สรรหาคณบดี จาเป็นต้องได้รับการปรับปรุงให้มีระบบธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย และประชาคมทั้ งในมหาวิทยาลัยและของประชาชนไทย เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาของไทยได้รับการ
สนับสนุนจากทุกภาคส่วนในสังคมไทยในการปฏิบัติภารกิจได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
2.1.2) ตัวชี้วัด
(1) มีแนวทางการพัฒนาระบบการคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้าในโอกาส
การศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของประชากรที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส และส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะ
ของผู้เรียน หรือการเทียบโอนประสบการณ์/ความรู้
(2) เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาร่วมกันวิจัยพัฒนานวัตกรรมระบบการเรียนรู้ดิจิทัล (Digital Learning
Platform) ที่สามารถสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตในทุกระดับการศึ กษาแก่ประชาชนไทยทุกคนได้โดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย รวมทั้งระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) ที่สามารถให้คุณวุฒิฉบับย่อยกับผู้เรียนและสะสมเพื่อ
เทียบโอนเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการจบการศึกษาจนสาเร็จระดับปริญญาได้
(3) มีแนวทางการพัฒนางานวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาประเทศไทยออก
จากกับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืนภายใน 20 ปี
(4) มี แ นวทางการปรั บ ปรุ ง ระบบธรรมาภิบ าลของสถาบั นอุ ด มศึ ก ษา รวมถึ ง หน่ ว ยงานภายในของ
สถาบันอุดมศึกษา
2.2) โครงการที่สนับสนุน 1. รูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อการพัฒนาทักษะ และสร้างการเรียนรู้
ตลอดชีวิต กิจกรรม 4 การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทางาน
2. ระบบงบปร ะมาณการผลิ ต และพั ฒ นาก าลั ง คนในลั ก ษณะ demand side financing
กิจ กรรม : 1. หลั กเกณฑ์การจั ดสรรงบประมาณ ให้ แก่ส ถาบันอุดมศึกษา โดยอิงตามความต้องการกาลังคน
(Demand-side Financing) กิจกรรม : 2 ระบบบริหารจัดการงบประมาณแบบบูร ณาการเพื่อมุ่งหวังผลสัมฤทธิ์
ด้านการอุดมศึกษา
2.2.4 ร่าง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13
องค์ประกอบหลักของการขับเคลื่อนประเทศสู่“เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืน” (Hi-Value
and Sustainable Thailand)
องค์ประกอบที่ 1 มิติภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย
- หมุดหมายที่ 1 ไทยเป็นประเทศชั้นนาด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง
- หมุดหมายที่ 2 ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน
- หมุดหมายที่ 3 ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่สาคัญของโลก
- หมุดหมายที่ 4 ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง
- หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สาคัญของภูมิภาค
- หมุดหมายที่ 6 ไทยเป็นศูนย์กลางด้านดิจิทัลและอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะของอาเซียน
องค์ประกอบที่ 2 มิติโอกาสและความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคม
- หมุดหมายที่ 7 ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถแข่งขันได้
- หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน
- หมุดหมายที่ 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอ
เหมาะสม
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องค์ประกอบที่ 3 มิติความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หมุดหมายที่ 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่า
หมุดหมายที่ 11 ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ
องค์ประกอบที่ 4 มิติปัจจัยผลักดันการพลิกโฉมประเทศ
หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกาลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต
หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน
2.3 แผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวข้อง
2.3.1 ชื่อแผนระดับที่ 3 แผนการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาก้าลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564 – 2570
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566 – 2570 ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
1) วัตถุประสงค์ของแผนที่ แผนการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากาลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564 – 2570
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566 – 2570 ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
จากการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของโลกในมิติต่าง ๆ ทั้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและสังคม
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วในยุคโลกาภิวัตน์ สภาพเศรษฐกิจในยุคการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ที่สร้างความท้าทายให้กับตลาดแรงงาน และส่งผลกระทบโดยตรงกับกาลังคน
ของประเทศ การจัดการกับสภาพภูมิอากาศ และความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
ตลอดจนทิศทางการเมือง ปัจจัยข้างต้นนี้ส่งผลต่อสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม ประกอบกับแผนและนโยบาย
ของรัฐบาลที่วางทิศทางการพัฒนาของประเทศเป็น “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนา
แล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยอาศัยศักยภาพของการอุดมศึกษาตามพันธกิจ
ทั้ง 4 ประการ คือ การจัดการศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม การบริการวิชาการแก่สังคม และการทานุ
บารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อนาไปสู่การผลิตบัณฑิตและพัฒ นากาลังคนให้มีทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณที่
พอเพียง การวิจัยเพื่อสร้างสรรค์องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อตอบโจทย์ความท้าทาย ปัญหา
ที่สาคัญและการพัฒนาของประเทศ ผลผลิตที่เกิดจากการอุดมศึกษาดังกล่ าวจาเป็นต้องมีการพัฒ นาระบบ
อุดมศึกษาใหม่ โดยการปรั บระบบการขับเคลื่อนทั้งระบบ อันได้แก่ยุทธศาสตร์และกลไกการผลิตบัณฑิตและ
พัฒนากาลังคนที่มีคุณภาพตอบสนองกับความต้องการของตลาดแรงงาน สมรรถนะและศักยภาพของบุคลากรใน
ระบบอุดมศึกษา ความมั่นคงทางการเงินความพร้อมของเทคโนโลยีดิจิทัล ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
ตลอดจนภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชนและสังคม จึงนาไปสู่การจัดทาแผนด้านการอุดมศึกษาที่มีเป้าหมาย
หลัก เพื่อเป็นกรอบแนวทางดาเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา ในการเป็นรากฐานที่สาคัญของการขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศให้ มีขีดความสามารถในการแข่งขัน และนาประเทศไปสู่การหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลาง
(Escaping the Middle – Income Trap)
2) ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพคน (Capacity Building)
2.1 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 1
1. การจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดช่วงชีวิต (Lifelong Learning) อย่างมีคุณภาพ มาตรฐาน และ
ยืดหยุ่นเหมาะสมกับกาลังคนทุกกลุ่มวัย (Enhancing Curriculums for Desired Learning Outcomes)
2. บัณฑิต/กาลังคนได้รับการพัฒนาและยกระดับทักษะ (Re Skills Up Skills and New Skills) เพื่อ
การทางานและการดารงชีวิต (Soft & Hard Skills & Transversal Skills) ให้มีคุณภาพและปริมาณรองรับการ
พัฒนาประเทศตามการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก
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3. บัณฑิต/กาลังคนมีความตระหนักรู้ ปรับเปลี่ยนวิถีการดารงชีวิตที่เป็นมิตรเป็นสิ่งแวดล้อม รองรับ
และสอดคล้องเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
4. การสร้ างเสริ มบุ คลากรให้ มี ศั กยภาพสู ง และความเชี่ ยวชาญเฉพาะศาสตร์ (Enhancement of
Brainpower & Concentration of Talents
2.2 แนวทางการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ
2.2.1 แนวทางที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดช่วงชีวิต (Lifelong Learning)
2.2.2 แนวทางที่ 2 ยกระดับคุ ณภาพการศึกษาและสมรรถนะของกาลังคน (Quality & Manpower
Competencies Enhancement)
2.2.3 แนวทางที่ 3 การสร้ า งเสริ ม บุ ค ลากรคุ ณ ภาพสู ง ( Enhancement of Brainpower &
Concentration of Talents)
3) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมระบบนิเวศวิจัยอุดมศึกษา (Research Ecosystem Building)
3.1 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 2
1. การวิ จั ย เพื่ อ สร้ า งองค์ ค วามรู้ เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมถ่ า ยทอดและประยุ ก ต์ ใ ช้ ( Research
Innovation and Technology Transfer) เพื่อความยั่งยืนในมิติทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
2. ทรัพยากรด้านการวิจัยและพัฒนาในระบบอุดมศึกษามีประสิทธิภาพสามารถสร้างขีดความสามารถ
ทั้งทางวิชาการและการนาใช้งานจริง
3. นิ เวศสถาบั น อุดมศึ กษาเอื้ อ ต่อ การเพิ่ ม พูน ทั กษะผู้ ประกอบการและพัฒ นาศั กยภาพทางธุ ร กิ จ
Corporate University, Start-up, Spin-off, Incubator และ Accelerator) รวมถึงระบบทรัพย์สินทางปัญญา
และถ่ายทอดเทคโนโลยีมีประสิทธิภาพส่งต่อผลงานสู่สังคมและเศรษฐกิจ (Research Administration and
Support Office)
3.2 แนวทางการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ
3.2.1 แนวทางที่ 1 การวิ จั ย นวั ต กรรมและการถ่ า ยทอดเทคโนโลยี (Research Innovation and
Technology Transfer)
3.2.2 แนวทางที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานหรือปัจจัยเอื้อภายในสถาบันอุดมศึกษาที่ส่งเสริมการพัฒนา
ผู้ประกอบการนวัตกรรม
4) ยุทธศาสตร์ที่ 3 จัดระบบอุดมศึกษาใหม่ (Higher Education Transformation)
4.1 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 3
1. ระบบอุดมศึกษามีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรที่สร้างผลสัมฤทธิ์และคุ้มค่าต่อการ
ลงทุนในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา (Performance - Based) โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
2. สถาบันอุดมศึกษามีความเป็นเลิศตามอัตลักษณ์/จุดแข็งเพื่อให้เกิดคุณภาพในระบบอุดมศึกษา และ
สะท้อนผลลัพธ์ (Outcome - based) สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน/พื้นที่/ประเทศ
3. สถาบันอุดมศึกษาเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและตอบสนอง
ต่อโลกในศตวรรษที่ 21
4.2 แนวทางการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ
4.2.1 แนวทางที่ 1 การบริหารจัดการ และธรรมาภิบาล (Management and Good Governances)
4.2.2 แนวทางที่ 2 การพั ฒ นาสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาตามอั ต ลั ก ษณ์ ที่ ห ลากหลาย ( Reinventing
University)
4.2.3 แนวทางที่ 3 ความมั่นคงทางการเงินในระบบอุดมศึกษา (Financial Security)
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4.2.4 แนวทางที่ 4 อุดมศึกษาดิจิทัล (Digital Higher Education)
5) การขับเคลื่อนส้าคัญ
5.1 นโยบายหลัก (Flagship Policies) ที่ 1 กาลังคนสมรรถนะและศักยภาพสูง ตอบโจทย์การพัฒนา
อุตสาหกรรมตามโมเดล BCG (ด้านการเกษตรและอาหาร การแพทย์และสุขภาพ การท่องเที่ยว และพลังงาน
รวมถึงวัสดุ และเคมีชีวภาพ) เพื่อยกระดับเป็นเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)
5.2 นโยบายหลัก (Flagship Policies) ที่ 2 กาลังคนระดับสูงที่มีทักษะรองรับอุตสาหกรรมและบริการ
ใหม่แห่งอนาคตเพิ่มขึ้น
5.3 นโยบายหลัก (Flagship Policies) ที่ 3 ระบบเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมรวมถึง
SMEs and IDEs มีความเข้มแข็ง
5.4 นโยบายหลัก (Flagship Policies) ที่ 4 การรองรับสังคมสูงวัย และการเข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต
โดยสมบูรณ์
5.5 นโยบายหลั ก (Flagship Policies) ที่ 5 การสร้ า งความเป็ น เลิ ศ และองค์ ค วามรู้ ใ หม่ ด้ า น
สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์
5.6 นโยบายหลัก (Flagship Policies) ที่ 6 ศูนย์กลางความเชี่ยวชาญระดับนานาชาติ (Hub of Talent
& Knowledge)
5.7 นโยบายหลัก (Flagship Policies) ที่ 7 โครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและ
นวัตกรรมในสถาบันอุดมศึกษาที่เข้มแข็ง
2.3.2 ชื่อแผนระดับที่ 3 ร่าง แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566 – 2570 ของกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
1) จุดมุ่งเน้นนโยบาย
ข้อ (2) ประเทศไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวโดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มุ่งเน้นคุณค่าและ
ความยั่งยืน สามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้
ข้อ (3) ประเทศไทยเป็นประเทศชั้นนาด้านสินค้าเกษตร เกษตรแปรรูป และอาหารที่มีคุณค่าและมูลค่า
สูง โดยมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงเป็นอันดับ 1 ใน 10 ของโลก
ข้อ (4) ผู้สูงอายุมีศักยภาพและโอกาสอย่างเต็มที่ในการพึ่งตนเอง มีคุณค่าและสร้างมูลค่าเพิ่มให้ แก่
สังคม เพื่อรองรับสังคมสูงวัย
ข้อ (5) ประเทศไทยสามารถพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ก้าวหน้า ล้ายุคสู่อนาคต และเทคโนโลยี
อวกาศ สาหรับการยกระดับอุตสาหกรรม ธุรกิจ และการบริการที่มีอยู่แล้ว และพัฒนาอุตสาหกรรม/ธุรกิจใหม่
ข้อ (6) ประเทศไทยสามารถสร้างกาลังคนสมรรถนะสูงและเป็นศูนย์กลางกาลังคนระดับสูงของอาเซียน
โดยการพลิกโฉมระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต และสอดรับกับปรัชญาการ
อุดมศึกษาไทยใหม่
2) เป้าประสงค์ของ ร่าง แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566 – 2570 ของกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
1) คนไทยมีสมรรถนะและทักษะสูง เพียงพอในการพลิกโฉมประเทศให้ยกระดับความสามารถในการ
แข่งขันทางเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
2) เศรษฐกิจไทยมีความสามารถในการแข่งขันด้วยเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและเศรษฐกิ จสร้างสรรค์ เพิ่ม
ความมั่นคงของเศรษฐกิจฐานราก และพึ่งพาตนเองได้ ยั่งยืน พร้อมสู่อนาคต
3) สังคมไทย มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนสามารถแก้ปัญหาท้าทายของสังคมและสิ่งแวดล้อม ปรับตัวได้ทัน
ต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก
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3) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจไทยด้วยเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ให้มี
ความสามารถในการแข่งขัน และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน พร้อมสู่อนาคต โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัย
และนวัตกรรม
แผนงานภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 รูปแบบที่ 1 (รูปแบบที่มี แผนงาน BCG 1 แผนงาน) ประกอบด้วย
3.1. แผนงานส้าคัญ (Flagship) ตามจุดมุ่งเน้นนโยบาย ประกอบด้วย
1. พัฒนาและผลิตวัคซีนป้องกันโควิด-19 และการยกระดับเป็นศูนย์กลางด้านวัคซีนในระดับอาเซียน
2. พัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูง (Advanced Therapy Medicinal Products; ATMPs)
รวมถึงชีววัตถุที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นอันดับหนึ่งของอาเซียน
3. ยกระดับการผลิตและการส่งออก Functional Ingredients, Functional Food, Novel Food ให้
เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง และไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตและส่งออกชั้นนาของโลก
4. เร่งพัฒนาการผลิตและการส่งออกอาหารและผลไม้ไทยคุณค่าสูง ให้ไทยเป็นผู้นาของโลก โดยเพิ่ม
มูลค่าทางเศรษฐกิจและประเทศที่สั่งซื้อ
5. พัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวโดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่เน้นคุณค่า สร้างความยั่งยืน
และเพิ่มรายได้ของประเทศ
6. เร่งพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและเทคโนโลยีเกี่ ยวเนื่อง ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการ
ผลิตของอาเซียน
7. พัฒนาและส่งเสริมให้ประเทศเพิ่มธุรกิจฐานนวัตกรรม (IDEs) ขนาดใหญ่
3.1.1 แผนงาน ประกอบด้วย
1. พั ฒ นาระบบเศรษฐกิ จ ชี ว ภาพ-เศรษฐกิ จ หมุ น เวี ย น-เศรษฐกิ จ สี เ ขี ย ว (Bio-Circular-Green
Economy: BCG) ใน 4 ด้าน (ด้านการแพทย์และสุขภาพ เกษตรและอาหาร การท่องเที่ยว และพลังงาน วัสดุ
และเคมีชีวภาพ) ให้เป็นระบบเศรษฐกิจมูลค่าสูง มีความยั่งยืนและเพิ่มรายได้ของประเทศ
2. พัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ รวมทั้งหุ่นยนต์และ
ระบบอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต การบริการและการพึ่งพาตนเอง
3. พัฒ นาระบบโลจิ สติกส์ และระบบรางของประเทศให้ ทันสมัยได้มาตรฐานสากล แข่งขันได้ และ
เชื่อมต่อกับเครือข่ายรองรับระบบเศรษฐกิจนวัตกรรมในภูมิภาคอาเซียน
4. พัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าให้สามารถแข่งขันได้ รองรับการขยายตัวด้านการคมนาคมขนส่ง
ของอาเซียนและพึ่งตนเองได้
5. พัฒนาธุรกิจฐานนวัตกรรมขนาดใหญ่ (IDEs) เพื่อยกระดับรายได้ ความสามารถในการแข่งขัน และ
การพึ่งพาตนเองของประเทศ
แผนงานภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 รูปแบบที่ 2 (รูปแบบที่มี แผนงาน BCG 4 แผนงาน) ประกอบด้วย
3.2 แผนงานสาคัญ (Flagship) ตามจุดมุ่งเน้นนโยบาย ประกอบด้วย
1. พัฒนาและผลิตวัคซีนป้องกันโควิด-19 และการยกระดับเป็นศูนย์กลางด้านวัคซีนในระดับอาเซียน
2. พัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูง (Advanced Therapy Medicinal Products; ATMPs)
รวมถึงชีววัตถุที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นอันดับหนึ่งของอาเซียน
3. ยกระดับการผลิตและการส่งออก Functional Ingredients, Functional Food, Novel Food ให้
เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง และไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตและส่งออกชั้นนาของโลก
4. เร่งพัฒนาการผลิตและการส่งออกอาหารและผลไม้ไทยคุณค่าสูง ให้ไทยเป็นผู้นาของโลก โดยเพิ่ม
มูลค่าทางเศรษฐกิจและประเทศที่สั่งซื้อ
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5. พัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวโดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่เน้นคุณค่า สร้างความยั่งยืน
และเพิ่มรายได้ของประเทศ
6. เร่งพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและเทคโนโลยีเกี่ยวเนื่อง ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการ
ผลิตของอาเซียน
7. พัฒนาและส่งเสริมให้ประเทศเพิ่มธุรกิจฐานนวัตกรรม (IDEs) ขนาดใหญ่
3.2.1 แผนงาน ประกอบด้วย
1. พั ฒ นาระบบเศรษฐกิ จ ชี ว ภาพ-เศรษฐกิ จ หมุ น เวี ย น-เศรษฐกิ จ สี เ ขี ย ว (Bio-Circular-Green
Economy: BCG) ในด้านการแพทย์และสุขภาพ ให้เป็นระบบเศรษฐกิจมูลค่าสูง มีความยั่งยืนและเพิ่มรายได้
ของประเทศ
2. พั ฒ นาระบบเศรษฐกิ จ ชี ว ภาพ-เศรษฐกิ จ หมุ น เวี ย น-เศรษฐกิ จ สี เ ขี ย ว (Bio-Circular-Green
Economy: BCG) ในด้านเกษตรและอาหารให้เป็นระบบเศรษฐกิจมูลค่าสูง มีความยั่ งยืนและเพิ่มรายได้ของ
ประเทศ
3. พั ฒ นาระบบเศรษฐกิ จ ชี ว ภาพ-เศรษฐกิ จ หมุ น เวี ย น-เศรษฐกิ จ สี เ ขี ย ว (Bio-Circular-Green
Economy: BCG) ในด้านการท่องเที่ยวให้เป็นระบบเศรษฐกิจมูลค่าสูง มีความยั่งยืนและเพิ่มรายได้ของประเทศ
4) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดั บสังคมและสิ่งแวดล้อมให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน สามารถแก้ไ ข
ปัญหาท้า ทายและปรั บตั วได้ ทัน ต่ อ พลวั ตการเปลี่ ยนแปลงของโลก โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัย และ
นวัตกรรม
แผนงานภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 ประกอบด้วย
4.1 แผนงานส้าคัญ (Flagship) ตามจุดมุ่งเน้นนโยบาย ประกอบด้วย
1. ผู้สูงอายุมีศักยภาพและโอกาสในการพึ่งตนเอง มีคุณค่าและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สังคม
4.2 แผนงาน ประกอบด้วย
1. พัฒนาสังคมสูงวัยด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
2. ยกระดับความมั่นคงทางสุขภาพของประเทศให้พร้อมรับโรคระบาดระดับชาติและโรคอุบัติใหม่
3. ขจัดความยากจน โดยการลดช่องว่างของการเข้าถึงโอกาสด้านการพัฒนาอาชีพ การศึกษาเรียนรู้
การเข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรม
4. เพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อให้มีศักยภาพในการแข่งขัน สามารถพึ่งพาตนเองได้และ
กระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่น
5. พัฒนาสังคมคุณธรรม แก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน และเสริมสร้างธรรมาภิบาล
6. พัฒนาเมืองน่าอยู่ที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาชุมชน/ท้องถิ่น และกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจและ
สังคมสู่ทุกภูมิภาค โดยใช้วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
7. สังคมไทยไร้ความรุนแรง ประชาชนมีความปลอดภัยและสวัสดิภาพสาธารณะในการดารงชีวิต
8. พัฒนาและเร่งแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการเป็นสังคมคาร์บอนต่า
9. ลดความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
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5) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม ระดับขั้นแนวหน้าที่
ก้าวหน้าล้้ายุค เพื่อสร้างโอกาสใหม่และความพร้อมของประเทศในอนาคต
แผนงานภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 ประกอบด้วย
5.1 แผนงานส้าคัญ (Flagship) ตามจุดมุ่งเน้นนโยบาย ประกอบด้วย
1. พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ก้าวหน้า ล้ายุคสู่อ นาคต และเทคโนโลยีระบบโลกและอวกาศ
(Earth Space Technology) รวมทั้งดาวเทียม เพื่อการประยุกต์ใช้ประโยชน์สาหรับการพัฒนาประเทศด้านภูมิ
สารสนเทศ และต่อยอดสู่อุตสาหกรรมอวกาศในอนาคต
5.2 แผนงาน ประกอบด้วย
1. ขับเคลื่อนการวิจัยขั้นแนวหน้าที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์
ศิลปกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีขั้นแนวหน้า รวมทั้งการนาผลการวิจัยขั้นแนวหน้าประยุกต์ใช้และพัฒนาต่อ
ยอด
2. พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสาหรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและบริการแห่งอนาคต รวมทั้ง
อุตสาหกรรมอวกาศ
3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของ
ประเทศ ที่รองรับการวิจัยขั้นแนวหน้าและการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่อนาคต
6) ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 4 การพั ฒ นาก้ า ลั ง คน สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา และสถาบั น วิ จั ย ให้ เ ป็ น ฐานการ
ขับเคลื่อน การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศแบบก้าวกระโดดและอย่างยั่งยืน โดยใช้วิทยาศาสตร์
การวิจัยและนวัตกรรม
แผนงานภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4 ประกอบด้วย
6.1 แผนงานส้าคัญ (Flagship) ตามจุดมุ่งเน้นนโยบาย ประกอบด้วย
1. พัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา นักวิทยาศาสตร์และนวัตกร ทุกคน ให้มีคุณธรรม จริยธรรม
เป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่จาเป็นควบคู่กับการมีสมรรถนะสูงด้านวิชาชีพและวิชาการ
2. ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา นักวิทยาศาสตร์และนวัตกรทักษะสูงที่ตรงตาม
ความต้องการของประเทศ โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม
3. พัฒนาการเป็นศูนย์กลางกาลังคนระดับสูง (Hub of Talent) และศูนย์กลางการเรียนรู้ (Hub of
Knowledge) ของอาเซียน รวมถึงด้านศาสตร์โลกตะวันออก
6.1 แผนงาน ประกอบด้วย
1. พลิกโฉมระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้ประเทศไทยมีกาลังคนสมรรถนะสูงเพียงพอตามเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์และการพัฒนาแห่งอนาคต รวมถึงสอดรับกับปรัชญาการอุดมศึกษาไทยใหม่
2. ยกระดับการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา รวมถึงนักวิทยาศาสตร์และนวัตกร
ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม
3. พลิ ก โฉมสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ให้ เ ป็ น เลิ ศ ตามบทบาทการสร้า งก าลั งคน องค์ ค วามรู้ เทคโนโลยี
นวัตกรรม และการพัฒนาพื้นที่และประเทศ
4. พลิกโฉมและยกระดับสถาบัน/ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมให้ตอบโจทย์เป้าหมายของประเทศและ
สามารถเทียบเคียงระดับนานาชาติ
5. ยกระดั บ ความร่ ว มมื อ ด้ า นการวิจั ย พั ฒ นาเทคโนโลยี แ ละนวั ตกรรมของสถาบัน /ศู น ย์วิ จัยกับ
เครือข่ายระดับนานาชาติ และการเป็นศูนย์กลางกาลังคนระดับสูงของอาเซียน
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ส่วนที่ 3 สาระส้าคัญแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ.2565)
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
3.1 ภาพรวมของมหาวิทยาลัย
3.1.1 วิสัยทัศน์ของส่วนราชการ
“มหาวิทยาลัยชั้นนาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี ในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน
ท้องถิ่น สังคมอย่างยั่งยืน”
3.1.2 พันธกิจของส่วนราชการ
1.จัดการศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี และผลิตครูวิชาชีพ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ โดยมุ่งเน้นผลิต
บัณฑิตนักปฏิบัติ ที่มีคุณธรรม จริยธรรม พึ่งพาตนเองได้ และเป็นที่ พึ่งทางวิชาการให้กับประเทศ ภูมิภาค และ
ชุมชน ทั้งภาครัฐและเอกชน
2. ผลิตผลงานวิจัยที่เป็นการสร้าง และประยุกต์ใช้องค์ความรู้ สร้างสรรค์นวัตกรรม หรือทรัพย์สินทางปัญญา
ที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ความต้องการของสังคม ชุมชน ภาครัฐและเอกชน และประเทศ
3. ให้บริการวิชาการที่มุ่งเน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่สอดคล้อง
กับบริบทมหาวิทยาลัยด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี และตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น ชุมชนและสังคม
4. จัดการเรียนรู้ วิจัยหรือบริการวิชาการซึ่งนาไปสู่การสืบสานศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทย หรือสร้าง
โอกาสและมูลค่าเพิ่มให้กับผู้เรียน ชุมชน สังคมและประเทศชาติ
5. บริ ห ารจั ดการพัน ธกิจ และวิสั ย ทัศน์ตามหลั กธรรมาภิบาล มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลที่มี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ยืดหยุ่น คล่องตัวโปร่งใส และตรวจสอบได้
3.2 แผนปฏิบัติราชการ
3.2.1 แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 1 การจัดการศึกษาส้าหรับคนทุกช่วงวัยเพื่อการพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติสู่
ศตวรรษที่ 21
1) เป้าหมาย
1) มุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมและสอดคล้องกับความต้องการของ
ประเทศ
2) มุ่งพัฒนาผู้ประกอบการที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมร่วมกับภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรม
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และทรัพยากรท้องถิ่นอย่างเหมาะสม
3) การพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิตของสังคม
2) กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการใหม่ให้แก่นักศึกษา ศิษย์เก่า และประชาชนทั่วไป
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบและหลักสูตรเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติ
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของภาคการบริการ ภาคการเกษตร
ภาคอุตสาหกรรม ชุมชนและท้องถิ่น
กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพของมหาวิทยาลัย
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3) เป้าหมายและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการใหม่ให้แก่นักศึกษา ศิษย์เก่า และประชาชนทั่วไป
เป้าหมายระดับกลยุทธ์
เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการเป็นผู้ประกอบการให้แก่นักศึกษา ศิษย์เก่า และประชาชนในการพัฒนา
ธุรกิจให้มีความเข้มแข็งในระยะเวลาอันสั้น โดยอาศัยองค์ความรู้ด้านวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมของ มทร.
ล้านนา โดยมุ่งเน้นการยกระดับ Entrepreneurship ไปสู่ Smart Entrepreneur ด้วยการสร้างและพัฒนาผู้
ประกอบให้มีทักษะในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสร้างสรรค์
แผนงานของกลยุทธ์
แผนงาน 1 สร้างและพัฒนากลุ่ม Startup เน้นสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อให้เกิด Disruptive วงจร
ธุรกิจเดิม โดยผสมผสานระหว่างนักศึกษาปัจจุบัน (มีรายได้ระหว่างเรียน) ศิษย์เก่า ผู้ประกอบการ และทีม
จากภายนอก
แผนงาน 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาหรับงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Infrastructure) เพื่อพัฒนา
ให้ มทร. ล้านนา เป็นศูนย์กลางของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของล้านนา
แผนงาน 3 สร้างเครือข่ายและส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่ ด้วยการพัฒนาทักษะ
และองค์ความรู้ในการสร้างสรรค์สินค้าและบริการรูปแบบใหม่ให้มีจุดเด่น และสามารถต่อยอดด้วยความคิด
การประดิษฐ์ และนวัตกรรม และภูมิปัญญาไทย ด้วยการสร้างแบรนด์ของตนเอง ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม
และสร้างรายได้แข่งขันได้ในตลาดโลก
ตัวชี้วัดที่ส้าคัญระดับกลยุทธ์
1) จานวนผู้เข้าอบรมเตรียมความพร้อมเป็นผู้ประกอบการ จานวนผู้เข้าอบรม
1,000
2) จานวนผู้เข้ารับการบ่มเพาะเป็นผู้ประกอบการ (Spinจานวนคน
500
off)
3) จานวนโครงสร้างพื้นฐานสาหรับงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จานวนโครงสร้างพื้นฐาน
4
งานเศรษฐกิจสร้างสรรค์
4) รางวัลผู้ประกอบการทั้งในระดับท้องถิ่นถึงระดับ
จานวนรางวัล
5
นานาชาติที่บ่งชี้ถึงความสามารถและความสาเร็จในการ
นาเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการเป็น
ผู้ประกอบการ
5) ผลิตภัณฑ์ที่เป็นงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการพัฒนาจากผู้
จานวนผลิตภัณฑ์ที่เป็นงาน
3
เข้าบ่มเพาะธุรกิจ
สร้างสรรค์
6) กิจกรรมความร่วมมือกับเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญ ปราชญ์
จานวนกิจกรรม
3
ชาวบ้าน และศิลปินในพื้นที่
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบและหลักสูตรเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติ
เป้าหมายระดับกลยุทธ์
เพื่อพัฒนาบุคคลวัยแรงงานที่ต้องการพัฒนาตนเองให้ทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป พร้อมทั้งการ
พัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติ ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ
ตาม BCG Model และพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติให้มีทักษะสูงที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงอยู่
เป้าหมายและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

หน่วยนับ
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ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565
ตลอดเวลาโดยผ่านกระบวนการทางานร่วมระหว่าง มทร.ล้านนา กับภาคอุตสาหกรรม (University Industry
Linkage)
แผนงานของกลยุทธ์
แผนงาน 4 จัดให้มีระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต Lifelong learning (Re-skills/Up-skills/Newskills/Professional Development for Graduates) มีการพัฒนาระบบคลังหน่วยกิต (Credit Bank)
แผนงาน 5 พัฒนาการจัดการศึกษาแบบ New Normal โดยใช้รูปแบบ
Online/Offline/Beeline/Frontline/2PBL/WBL ใน 4 คณะ 6 จังหวัด
แผนงาน 6 Transform มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (Transformative Education System)
เป็นฐานการวิจัยและพัฒนาโมเดลการจัดการศึกษาร่วมสถาบันอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมของชาติ
แผนงาน 7 สนับสนุนให้คณาจารย์และบุคลากรด้านการวิจัย ไปทาวิจัยร่วมกับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม
ซึ่งจะเปิดโอกาสให้อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมมีช่องทางได้รับความช่วยเหลือด้านเทคโนโลยีจาก
มหาวิทยาลัย (Talent Mobility)
ตัวชี้วัดที่ส้าคัญระดับกลยุทธ์
7) ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีทักษะสูงเพื่อยกระดับขีด
จานวนบัณฑิต (นับแบบ
1,500
ความสามารถการแข่งขันของอุตสาหกรรมเป้าหมายของ
สะสม)
ประเทศไทย
8) จานวนผู้ลงทะเบียนเรียนวิชาที่เปิดโอกาสให้บุคคลใน
จานวนคน (นับแบบสะสม)
300
ระบบหรือนอกระบบการศึกษาเข้ามา Re-skill / Up-skill /
New-skill
9) หลักสูตรที่จัดการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติงานจริงร่วมกับ
จานวนหลักสูตร (นับแบบ
6
สถานประกอบการ (CWIE)
สะสม)
10) คณาจารย์และบุคลากรด้านการวิจัยที่เข้าร่วมโครงการ จานวนโครงการ
10
Talent Mobility
11) คณาจารย์และบุคลากรด้านการวิจัยที่เข้าร่วมโครงการ จานวนคน
50
Talent Resource Management
12) คณาจารย์และบุคลากรด้านการวิจัยที่เข้าร่วมโครงการ จานวนคน
100
Pre-Talent Mobility
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาหลักสูตรและผลิตกาลังคนทักษะสูงที่ตอบสนองความต้องการของภาคการผลิต
เป้าหมายระดับกลยุทธ์
การพัฒนาและผลิตกาลังคนทักษะสูงตามนโยบายของชุมชน ภาครัฐ และภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ให้เป็น
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจตาม BCG Model และพัฒนา
บัณฑิตนักปฏิบัติให้มีทักษะสูงที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาโดยผ่านกระบวนการ
ทางานร่วมระหว่าง มทร.ล้านนา กับ ภาคอุตสาหกรรม (University Industry Linkage)
เป้าหมายและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

หน่วยนับ
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เป้าหมายและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

หน่วยนับ

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565

แผนงานของกลยุทธ์
แผนงาน 8 การพัฒนาระบบการจัดการที่ดีภายใต้โปรแกรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง โครงการความ
ร่วมมือกับภาคเอกชน และสถาบันอาชีวศึกษา หรือ Experiential Learning (WiL หรือ WBL Beat Practice
หรือ Higher Education Industry)
แผนงาน 9 การพัฒนาหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่องที่เน้นการรับ ปวส. โมเดล 2+2 เข้ามาเรียนต่อในระบบ
แบบไร้รอยต่อ
แผนงาน 10 การพัฒนาต้นแบบการจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษาแบบ Premium ให้ตรงกับความต้องการ
ให้กับเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Demand Package จาก EEC) สู่การขยายผลการพัฒนา
การศึกษาอาชีวะทั่วประเทศ (Thai KOSEN, Thai Meister) และสร้างต้นแบบของการผลิตและการบริการใน
สถานศึกษาในรูปแบบ Factory in School (FiS), Super Farmer, Super Engineer และ Innovation
Areas
ตัวชี้วัดที่ส้าคัญระดับกลยุทธ์
13) หลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่
จานวนหลักสูตรที่เข้าร่วม
5
โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่
14) โครงการความร่วมมือระหว่าง มทร. ล้านนา กับ
จานวนหลักสูตร
20
อาชีวศึกษา ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม
15) ความพึงพอใจของผู้จ้างงานบัณฑิตต่อสมรรถนะวิชาชีพ ร้อยละความพึงพอใจของ
80
ทักษะ และการทางาน
ผู้ใช้บัณฑิต
กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพของมหาวิทยาลัย
เป้าหมายระดับกลยุทธ์
การพัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพของ มทร. ล้านนา ให้เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ ถึง
คุณภาพของนักศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบที่เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติที่เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม
แผนงานของกลยุทธ์
แผนงาน 11 หลักสูตรที่ยึดโยงกับอาชีพให้มีจานวนมากกว่าการยึดโยงทางวิชาการ ต้องการให้นักศึกษามี
หลักฐานเชิงประจักษ์ถึงความเชี่ยวชาญในทักษะวิชาชีพด้วยการส่งเสริมการขอใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพ
แผนงาน 12 พัฒนาระบบ RMUTL Certificate ที่สามารถออกใบรับรองคุณวุฒิวิชาชีพของ มทร. ล้านนา
ตัวชี้วัดที่ส้าคัญระดับกลยุทธ์
16) จานวนหลักสูตรที่ยึดโยงกับอาชีพ
จานวนหลักสูตร
16
17) จานวนมาตรฐานอาชีพตาม RMUTL Certificate
จานวนมาตรฐานอาชีพ
10
4) แนวทางการพัฒนา
4.1 เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการเป็นผู้ประกอบการให้แก่นักศึกษา ศิษย์เก่า และประชาชนในการ
พัฒนาธุรกิจให้มีความเข้มแข็งในระยะเวลาอันสั้น โดยอาศัยองค์ความรู้ด้านวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมของ
มทร. ล้านนา โดยมุ่งเน้นการยกระดับ Entrepreneurship ไปสู่ Smart Entrepreneur ด้วยการสร้างและพัฒนาผู้
ประกอบให้มีทักษะในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสร้างสรรค์
33

4.2 เพื่อพัฒนาบุคคลวัยแรงงานที่ต้องการพัฒนาตนเองให้ทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป พร้อมทั้ง
การพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติ ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้ านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ
ตาม BCG Model และพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติให้มีทักษะสูงที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
โดยผ่านกระบวนการทางานร่วมระหว่าง มทร.ล้านนา กับภาคอุตสาหกรรม (University Industry Linkage)
4.3 การพัฒนาและผลิตกาลังคนทักษะสูงตามนโยบายของชุมชน ภาครัฐ และภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ให้
เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจตาม BCG Model และพัฒนา
บัณฑิตนักปฏิบัติให้มีทักษะสูงที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาโดยผ่านกระบวนการทางาน
ร่วมระหว่าง มทร.ล้านนา กับ ภาคอุตสาหกรรม (University Industry Linkage)
4.4 การพัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพของ มทร. ล้านนา ให้เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ ถึง
คุณภาพของนั ก ศึ กษาทั้ง ในระบบและนอกระบบที่ เป็น บั ณฑิ ตนั กปฏิ บัติ ที่เชี่ ยวชาญทางด้า นเทคโนโลยี แ ละ
นวัตกรรม
5) แผนงาน/โครงการส้าคัญ
5.1 โครงการครุภัณฑ์การศึกษาเพื่อเสริมทักษะและฝึกปฏิบัติเป็นบัณฑิตนักวิชาชีพ
5.2 โครงการจัดหาวัสดุการศึกษาสาหรับการฝึกนักศึกษาเพื่อเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ
5.3 โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ทักษะวิชาชีพตามมาตรฐานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
5.4 โครงการพัฒนากาลังคนด้านเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (พื้นที่น่าน)
5.5 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการและการผลิตกาลังคนที่มีทักษะวิชาชีพด้านระบบการผลิตอัตโนมัติ
(Intelligent Manufacturing) (พื้นที่ตาก)
5.6 แผนงานการพัฒนา Creative Lanna Economy Hub (CLEH)
- ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีทักษะสูงเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
- สร้างรายได้จากองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืน
- สร้างผู้ประกอบการรายย่อยที่นาเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้เพื่อพัฒนาธุรกิจ
5.7 แผนงานการพัฒนาการจัดการศึกษา
5.8 ทุนสนับสนุนการศึกษานักศึกษาและบุคลากร
5.9 แผนงานพัฒนากาลังคนนักวิชาชีพที่เน้นปฏิบัติการ (สหกิจ)
5.10 แผนงานการจัดการศึกษาและวิจัยร่วมระหว่าง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา
5.11 แผนงานงานฟาร์มเพื่อการเรียนรู้สู่เกษตรอัจฉริยะ
5.12 แผนงานงานพระราชทานปริญญาบัตร
5.13 แผนงานกิจกรรมนักศึกษา
5.14 แผนงานงานหอพัก
5.15 แผนงานปรับพื้นฐานความรู้นักศึกษาใหม่
5.16 แผนงานหลักสูตรนานาชาติ
5.17 แผนงานหลักสูตรโครงการจัดตั้งคณะ
5.18 แผนงานหลักสูตรปริญญาตรี (ภาคพิเศษ)
5.19 แผนงานหลักสูตรปริญญาโท (ภาคพิเศษ)
5.20 แผนงานรับสมัครนักศึกษาใหม่
5.21 แผนงานขึ้นทะเบียนบัณฑิต
5.20 แผนงานจัดทาบัตรนักศึกษา
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5.23 แผนงาน Transform education system
5.24 ปฏิรูปการวิจัยและบริการวิชาการระหว่าง ภาคบริการ ภาคการเกษตร และภาคอุตสาหกรรม
5.25 โครงการ The Doi (สวนนวัตกรรมการผลิตกาลังคน เทคโนโลยี และนวัตกรรม)
5.26 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการให้สามารถสร้างต้นแบบเพื่อการทดสอบในระดับห้องปฏิบัติการ
5.27 โครงการพัฒนาห้องหรือโรงงานต้นแบบเพื่อการพัฒนาต้นแบบระดับภาคสนาม
5.28 โครงการบ่มเพาะวิสาหกิจใหม่ฐานนวัตกรรมและเทคโนโลยี
5.29 โครงการ Up-skill Re-skill และ New skill ทั้ง ผู้ประกอบการ และบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุน
5.30 โครงการพัฒนา input/process/output ของการพัฒนากาลังคนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการ
ของผู้ประกอบการเชิงประเด็น เช่น ใน EEC หรือ นอก EEC
5.31 โครงการพัฒนา input/process/output ของการพัฒนากาลังคนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการ
ของผู้ประกอบการเชิงพื้นที่เป้าหมาย
5.32 โครงการจัดการศึกษาการพัฒนากาลังคนเพื่อตอบโจทย์ประเทศทั้งรูปแบบ Degree และ Nondegree
5.33 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาแบบ New Normal โดยใช้ทรัพยากรร่วมกันใน 4 คณะ 6 จังหวัด
ในรูปแบบ Online/Offline/Beeline/Frontline/2PBL/WBL ใน 4 คณะ 6 จังหวัด
5.34 โครงการสร้างและจัดระบบการเรียนการสอนวิชากลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปร่วมกันทั้ง 6 จังหวัด
5.35 โครงการสร้างและจัดระบบการเรียนการสอนวิชากลุ่มวิชาพื้นฐานของแต่ละศาสตร์ร่วมกันทั้ง 6
จังหวัด
5.36 โครงการจัดระบบการเรียนรู้แบบ module เพื่อรองรับระบบตลาดวิชา
5.37 โครงการการพัฒนาและปรับหลักสูตรให้มีความยืดหยุ่น หลากหลาย (Credit Bank/Life Time
Learning)
5.38 โครงการพัฒนาหลักสูตรที่มีความต้องการจากผู้ประกอบการกากับที่สามารถเชื่อมระบบสะสมหน่วย
กิตและสามารถปรับเข้าระบบการฝึกอบรมระยะสั้น
5.39 โครงการพัฒนากาลังคนร่วมกันระหว่างวิทยาลัยอาชีวศึกษาและวิทยาลัยเทคนิคในพื้นที่สร้าง
หลักสูตรต่อเนื่องแบบไร้รอยต่อ
5.40 โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามมาตรฐาน ABET ได้แบ่งเป็น Engineering Science กับ
Engineering Technology
5.41 โครงการหลักสูตรพัฒนานักเทคโนโลยีฐาน KOSEN
5.42 โครงการหลักสูตรพัฒนาอาชีพฐาน Meister
5.43 โครงการสร้างและพัฒนาบริษัทจาลอง
5.44 โครงการร่วมสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน/ TPQI
5.45 โครงการร่วมหน่วยงานจังหวัด (พัฒนาชุมชน/อบจ/อบต) เพื่อยกระดับ มาตรฐาน ทักษะ ความ
ปลอดภัย ในอาชีพ
5.46 โครงการแนะแนวแบบใหม่ที่ใช้การตลาดนา เช่น Holistic marketing
5.47 โครงการเร่งด่วน ด้านพัฒนาหลักสูตร
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5.48 ระบบผลิตกาลังคนทักษะสูงที่มีความเป็นนักคิด นักสร้างสรรค์และนวัตกร
5.49 ระบบผลิตกาลังคนทักษะสู งที่มีความเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่ ทั้งในภาคอุตสาหกรรม ภาค
เกษตร และภาคการบริการ
5.50 ระบบผลิตกาลังคนทักษะสูงที่มีสมรรถนะสูงเฉพาะด้าน (Tailor Made เช่น SNC Need) สาหรับ
อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ
5.51 โครงการพัฒนารูปแบบและกระบวนการเรียนการสอน (Transform Education System) ให้มี
ความสอดคล้องกับผู้ใช้บัณฑิตและความต้องการของประเทศ ด้วยการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพทักษะสูงที่สามารถ
ดาเนินการได้ในทุกสาขาวิชา ทุกคณะ
5.52 โครงการสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการและความร่วมมือ โดยจัดทาข้อบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ์
แนวปฏิบัติ/ จัดทาแผนกลยุทธ์/ เปิดหลักสูตร การกากับ ติดตาม และการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอน/ การวิเคราะห์หลักสูตรที่มีศักยภาพและแนวโน้มความต้องการสูง / สรุปปัญหาอุปสรรคและดาเนินการแก้ไข
ปัญหา
5.53 โครงการขับเคลื่อนการจัดตั้งหน่วยงานกลางที่ทาการรับรองสมรรถนะในการประกอบวิชาชีพ /
พัฒนาสมรรถนะ (RMUT Certificate) ด้วยรูปแบบ Reskill/ Upskill/New skill และรับรองทักษะและสมรรถนะ
5.54 โครงการจั ดตั้งศูน ย์ กลางการพัฒ นากาลั งคนในระบบโลจิส ต์ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานของ
ประเทศ เช่น กลุ่มงานซ่อมบารุง กลุ่มบริหารจัดการ กลุ่มปฏิบัติการ เป็นต้น
5.55 โครงการพัฒนากาลังคนด้านระบบอัตโนมัติ ปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์
5.56 โครงการพัฒนาระบบบูรณาการอัตโนมัติและหุ่นยนต์ และการใช้ประโยชน์ใหม่จากเทคโนโลยีที่มีอยู่
เดิม (System Integration and Appropriate Technology Retrofit)
5.57 โครงการพัฒนากาลังคนเพื่อทางานรองรับระบบอัตโนมัติ ปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์ รวมถึงงาน
ซ่อมบารุงและปรับปรุงระบบ (Maintenance and Retrofit)
5.58 โครงการพั ฒ นาก าลั ง คนเพื่ อ ออกแบบและสร้ า งระบบอั ต โนมั ติ ปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ แ ละหุ่ น ยนต์
(System Integrator)
5.59 โครงการยกระดับ ความสามารถของภาคประกอบการสู่อุตสาหกรรม 4.0 ด้วยเทคโนโลยีระบบ
อัตโนมัติ ปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์ ที่เหมาะสม
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6) รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
แผนงาน/โครงการ

งบประมาณ (บาท)

รวม
แผ่นดิน
เงินรายได้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาส้าหรับคนทุกช่วงวัยเพื่อการพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติสู่ศตวรรษที่ 21
ผู้ก้ากับติดตาม: รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา
1. โครงการครุภัณฑ์การศึกษาเพื่อเสริมทักษะและฝึกปฏิบัติเป็น 79,119,700 74,469,600 4,650,100
บัณฑิตนักวิชาชีพ
2. โครงการจัดหาวัสดุการศึกษาสาหรับการฝึกนักศึกษาเพื่อเป็น 32,560,000 32,560,000
บัณฑิตนักปฏิบัติ
3. โครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพการเรี ย นรู้ ทั ก ษะวิ ช าชี พ ตาม 28,990,000 28,990,000
มาตรฐานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
4. โครงการพัฒนากาลังคนด้านเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
9,310,000 9,310,000
(พื้นที่น่าน)
5. โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการและการผลิตกาลังคนที่มีทักษะ 30,162,500 30,162,500
วิชาชีพด้านระบบการผลิตอัตโนมัติ (Intelligent
Manufacturing) (พื้นที่ตาก)
6. แผนงานการพัฒนา Creative Lanna Economy Hub
(CLEH)
- ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีทักษะสูงเพื่อยกระดับเศรษฐกิจ
ฐานรากและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
- สร้างรายได้จากองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยเพื่อการ
พัฒนาตนเองอย่างยั่งยืน
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ระยะเวลาด้าเนินงาน
(ไตรมาส)
1 2 3 4

ผู้รับผิดชอบ

มทร.ล้านนา
มทร.ล้านนา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มทร.ล้านนา น่าน
มทร.ล้านนา ตาก
มทร.ล้านนา

แผนงาน/โครงการ
รวม
- สร้างผู้ประกอบการรายย่อยที่นาเอาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมาใช้เพื่อพัฒนาธุรกิจ(อยู่ระหว่างรอทาสัญญา)
กิจกรรมที่ 1 การจัดตั้ง Creative Lanna Economy Hub
(CLEH)
กิจกรรมที่ 2 การพัฒนา Man & Brain Power
กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จาเป็นสาหรับ
Creative Lanna Economy Hub (CLEH)
กิจกรรม 4 การส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่
ที่มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมและเป็นบัณฑิต
นักปฏิบัติที่มีทักษะสูงเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานราก และ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่สาคัญของประเทศ
กิจกรรมที่ 5 การพัฒนา Network Platform สาหรับการ
ยกระดับเศรษฐกิจฐานราก และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ที่สาคัญ
ของประเทศ
กิจกรรมที่ 6 การติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของ
การปฏิรูปมหาวิทยาลัยของ Creative Lanna Economy
Hub (CLEH)
7. แผนงานการพัฒนาการจัดการศึกษา
แนวทางที่ 1 ปรับปรุงหลักสูตร
แนวทางที่ 2 การแข่งขันทักษะของนักศึกษา

ระยะเวลาด้าเนินงาน
(ไตรมาส)
1 2 3 4

งบประมาณ (บาท)
แผ่นดิน

เงินรายได้

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4,180,000
-

4,180,000
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ผู้รับผิดชอบ

มทร.ล้านนา

แผนงาน/โครงการ
รวม
แนวทางที่ 3 การพัฒนานักศึกษา
แผนงานที่ 1 พัฒนากระบวนการรับนักศึกษาและผลิตตัว
ป้อนสายวิชาชีพ
แผนงานที่ 2 พัฒนากระบวนการจัดการศึกษานักปฏิบัติ
Hands-On
แผนงานที่ 3 พัฒนาอาจารย์ให้สามารถจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผลลัพธ์การเรียนรู้
แผนงานที่ 4 สร้างบัณฑิตให้มีทักษะที่พึงประสงค์ ที่มี
ลักษณะเหมาะสมในการใช้ชีวิตและทางานในศตวรรษที่ 21
8. ทุนสนับสนุนการศึกษานักศึกษาและบุคลากร
9. แผนงานพัฒนากาลังคนนักวิชาชีพที่เน้นปฏิบัติการ (สหกิจ)
10. แผนงานการจัดการศึกษาและวิจัยร่วมระหว่าง ภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคการศึกษา
10.1 โครงการบูรณาการเรียนรู้กับการทางาน
10.2 โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่
10.3 โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง
10.4 โครงการต้นแบบการจัดการศึกษาด้านเทคโนโลยีใน
ระดับอาชีวศึกษา (โครงการจัดการศึกษาและวิจัยร่วม
มทร.ล้านนากับวิทยาลัยในสังกัด สอศ.)
10.5 โครงการการจัดการศึกษาและวิจัยแบบมีส่วนร่วม
ระหว่าง มทร.ล้านนา และอุตสาหกรรมวิศวการ

ระยะเวลาด้าเนินงาน
(ไตรมาส)
1 2 3 4

งบประมาณ (บาท)
แผ่นดิน

เงินรายได้

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9,060,000
8,205,460
7,587,560

-

9,060,000
8,205,460
7,587,560

2,755,200
692,160
2,256,700
-

-

2,755,200
692,160
2,256,700
-

1,883,500

-

1,883,500
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ผู้รับผิดชอบ

มทร.ล้านนา
คณะ/วิทยาลัยฯ/พื้นที่
คณะ/วิทยาลัยฯ/พื้นที่

แผนงาน/โครงการ
11. แผนงานงานฟาร์มเพื่อการเรียนรู้สู่เกษตรอัจฉริยะ
12. แผนงานงานพระราชทานปริญญาบัตร
13. แผนงานกิจกรรมนักศึกษา
13.1 ปฐมนิเทศนักศึกษา
13.2 อบรมจริยธรรม
13.3 ปฏิทินกิจกรรม
13.4 ตรวจโรค
13.5 คู่มือนักศึกษาใหม่
13.6 ธรรมเนียมสารสนเทศ
13.7 บารุงห้องสมุด
13.8 เบี้ยประกันอุบัติเหตุ
13.9 ส่งเสริมสุขภาพ
13.10 บารุงกีฬา
13.11 กิจกรรมนักศึกษา
13.12 จัดทาเสื้อกิจกรรม
13.13 จัดทาสมุดกิจกรรม
13.14 ใบรับรองกิจกรรม (นศ.ปีสุดท้าย)
13.15 ปัจฉิมนิเทศ (นศ.ปีสุดท้าย)
14. แผนงานงานหอพัก

งบประมาณ (บาท)
รวม
3,937,580

แผ่นดิน
-

4,000,000
46,419,350
850,060
1,802,450
651,420
1,128,000
562,000
12,780,800
9,574,000
3,589,000
1,620,990
4,980,400
4,980,400
2,549,400
561,320
137,070
652,040
7,774,200

เงินรายได้
3,937,580

- 4,000,000
- 46,419,350
850,060
- 1,802,450
651,420
- 1,128,000
562,000
- 12,780,800
- 9,574,000
- 3,589,000
- 1,620,990
- 4,980,400
- 4,980,400
- 2,549,400
561,320
137,070
652,040
- 7,774,200

40

ระยะเวลาด้าเนินงาน
(ไตรมาส)
1 2 3 4

ผู้รับผิดชอบ
สถาบันวิจัยเทคโนโลยี
เกษตร/พื้นที่
มทร.ล้านนา
คณะ/วิทยาลัยฯ/พื้นที่

สถาบันวิจัยเทคโนโลยี
เกษตร/วิทยาลัยฯ/พื้นที่

แผนงาน/โครงการ

งบประมาณ (บาท)

15. แผนงานปรับพื้นฐานความรู้นักศึกษาใหม่
16. แผนงานหลักสูตรนานาชาติ

รวม
4,579,540
3,424,700

17. แผนงานหลักสูตรโครงการจัดตั้งคณะ

แผ่นดิน

ระยะเวลาด้าเนินงาน
(ไตรมาส)
1 2 3 4

ผู้รับผิดชอบ

-

เงินรายได้
4,579,540
3,424,700

1,200,000

-

1,200,000

18. แผนงานหลักสูตรปริญญาตรี (ภาคพิเศษ)
19. แผนงานหลักสูตรปริญญาโท (ภาคพิเศษ)
20. แผนงานรับสมัครนักศึกษาใหม่

1,816,250
650,000
2,483,500

-

1,816,250
650,000
2,483,500

21. แผนงานขึ้นทะเบียนบัณฑิต

4,000,000

-

4,000,000

22. แผนงานจัดทาบัตรนักศึกษา
23. แผนงาน Transform education system
24. ปฏิรูปการวิจัยและบริการวิชาการระหว่าง ภาคบริการ ภาค
การเกษตร และภาคอุตสาหกรรม
25. โครงการ The Doi (สวนนวัตกรรมการผลิตกาลังคน
เทคโนโลยี และนวัตกรรม)

128,600
-

-

128,600
-

-

-

-

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและ
พัฒนาระบบอย่างยั่งยืน

26. โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการให้สามารถสร้างต้นแบบเพื่อ
การทดสอบในระดับห้องปฏิบัติการ

-

-

-

คณะ/
วิทยาลัยเทคโนโลยีฯ
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มทร.ล้านนา
คณะบริหารธุรกิจและ
ศิลปศาสตร์
คณะศิลปกรรมและ
สถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะ/พื้นที่
คณะ/พื้นที่
สานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน
สานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน
มทร.ล้านนา
มทร.ล้านนา
มทร.ล้านนา

ระยะเวลาด้าเนินงาน
(ไตรมาส)
1 2 3 4

งบประมาณ (บาท)

แผนงาน/โครงการ
รวม

แผ่นดิน

เงินรายได้

ผู้รับผิดชอบ
สถาบันวิจัยเทคโนโลยี
เกษตร
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ฯ
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

27. โครงการพัฒนาห้องหรือโรงงานต้นแบบเพื่อการพัฒนา
ต้นแบบระดับภาคสนาม
28. โครงการบ่มเพาะวิสาหกิจใหม่ฐานนวัตกรรมและเทคโนโลยี

-

-

-

-

-

-

29. โครงการ Up-skill Re-skill และ New skill ทั้ง
ผู้ประกอบการ และบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
30. โครงการพัฒนา input/process/output ของการพัฒนา
กาลังคนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ประกอบการเชิง
ประเด็น เช่น ใน EEC หรือ นอก EEC
31. โครงการพัฒนา input/process/output ของการพัฒนา
กาลังคนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ประกอบการเชิง
พื้นที่เป้าหมาย
32. โครงการจัดการศึกษาการพัฒนากาลังคนเพื่อตอบโจทย์
ประเทศทั้งรูปแบบ Degree และ Non-degree
33. โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาแบบ New Normal โดยใช้
ทรัพยากรร่วมกันใน 4 คณะ 6 จังหวัดในรูปแบบ
Online/Offline/Beeline/Frontline/2PBL/WBL ใน 4 คณะ
6 จังหวัด

-

-

-

-

-

-

-

-

-

พื้นที่

-

-

-

คณะ/วิทยาลัยฯ

-

-

-

คณะ/พื้นที/่ วิทยาลัยฯ
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คณะ/
วิทยาลัยฯ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
/คณะวิทยาศาสตร์ฯ

ระยะเวลาด้าเนินงาน
(ไตรมาส)
1 2 3 4

งบประมาณ (บาท)

แผนงาน/โครงการ
รวม

แผ่นดิน

เงินรายได้

ผู้รับผิดชอบ

34. โครงการสร้างและจัดระบบการเรียนการสอนวิชากลุ่มวิชา
ศึกษาทั่วไปร่วมกันทั้ง 6 จังหวัด
35. โครงการสร้างและจัดระบบการเรียนการสอนวิชากลุ่มวิชา
พื้นฐานของแต่ละศาสตร์ร่วมกันทั้ง 6 จังหวัด
36. โครงการจัดระบบการเรียนรู้แบบ module เพื่อรองรับ
ระบบตลาดวิชา
37. โครงการการพัฒนาและปรับหลักสูตรให้มีความยืดหยุ่น
หลากหลาย (Credit Bank/Life Time Learning)
38. โครงการพัฒนาหลักสูตรที่มีความต้องการจากผู้ประกอบการ
กากับที่สามารถเชื่อมระบบสะสมหน่วยกิตและสามารถปรับเข้า
ระบบการฝึกอบรมระยะสั้น
39. โครงการพัฒนากาลังคนร่วมกันระหว่างวิทยาลัยอาชีวศึกษา
และวิทยาลัยเทคนิคในพื้นที่สร้างหลักสูตรต่อเนื่องแบบไร้รอยต่อ
40.โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามมาตรฐาน ABET
ได้แบ่งเป็น Engineering Science กับ Engineering
Technology
41. โครงการหลักสูตรพัฒนานักเทคโนโลยีฐาน KOSEN
42. โครงการหลักสูตรพัฒนาอาชีพฐาน Meister

-

-

-

พืน้ ที่

-

-

-

พื้นที่

-

-

-

คณะ/วิทยาลัยฯ

-

-

-

คณะ/วิทยาลัยฯ

-

-

-

คณะ/วิทยาลัยฯ

-

-

-

คณะ/วิทยาลัยฯ

-

-

-

คณะวิศวกรรมศาสตร์

-

-

-

คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะ/วิทยาลัยฯ

43. โครงการสร้างและพัฒนาบริษัทจาลอง

-

-

-

คณะบริหารธุรกิจและศิลป
ศาสตร์
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ระยะเวลาด้าเนินงาน
(ไตรมาส)
1 2 3 4

งบประมาณ (บาท)

แผนงาน/โครงการ
รวม

แผ่นดิน

เงินรายได้

ผู้รับผิดชอบ

44. โครงการร่วมสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน/ TPQI
45. โครงการร่วมหน่วยงานจังหวัด (พัฒนาชุมชน/อบจ/อบต)
เพื่อยกระดับ มาตรฐาน ทักษะ ความปลอดภัย ในอาชีพ
46. โครงการแนะแนวแบบใหม่ที่ใช้การตลาดนา เช่น Holistic
marketing
47. โครงการเร่งด่วน ด้านพัฒนาหลักสูตร
48 ระบบผลิตกาลังคนทักษะสูงที่มีความเป็นนักคิด นัก
สร้างสรรค์และนวัตกร

-

-

-

คณะวิศวกรรมศาสตร์
พื้นที่

-

-

-

พื้นที่

-

-

-

คณะ/วิทยาลัยฯ
มทร.ล้านนา
ร่วมกับ 9 ราชมงคล

49 ระบบผลิตกาลังคนทักษะสูงที่มีความเป็นผู้ประกอบการ
สมัยใหม่ ทั้งในภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตร และภาคการ
บริการ

-

-

-

มทร.ล้านนา
ร่วมกับ 9 ราชมงคล

50 ระบบผลิตกาลังคนทักษะสูงที่มีสมรรถนะสูงเฉพาะด้าน
(Tailor Made เช่น SNC Need) สาหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ของประเทศ

-

-

-

51 โครงการพัฒนารูปแบบและกระบวนการเรียนการสอน
(Transform Education System) ให้มีความสอดคล้องกับผู้ใช้
บัณฑิตและความต้องการของประเทศ ด้วยการพัฒนาหลักสูตร
วิชาชีพทักษะสูงที่สามารถดาเนินการได้ในทุกสาขาวิชา ทุกคณะ

-

-

-
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มทร.ล้านนา
ร่วมกับ 9 ราชมงคล
มทร.ล้านนา
ร่วมกับ 9 ราชมงคล

ระยะเวลาด้าเนินงาน
(ไตรมาส)
1 2 3 4

งบประมาณ (บาท)

แผนงาน/โครงการ
รวม

แผ่นดิน

เงินรายได้

ผู้รับผิดชอบ

52 โครงการสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการและความร่วมมือ
โดยจัดทาข้อบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ/ จัดทา
แผนกลยุทธ์/ เปิดหลักสูตร การกากับ ติดตาม และการประเมิน
คุณภาพการจัดการเรียนการสอน/ การวิเคราะห์หลักสูตรที่มี
ศักยภาพและแนวโน้มความต้องการสูง / สรุปปัญหาอุปสรรค
และดาเนินการแก้ไขปัญหา

-

-

-

มทร.ล้านนา
ร่วมกับ 9 ราชมงคล

53 โครงการขับเคลื่อนการจัดตั้งหน่วยงานกลางที่ทาการรับรอง
สมรรถนะในการประกอบวิชาชีพ / พัฒนาสมรรถนะ (RMUT
Certificate) ด้วยรูปแบบ Reskill/ Upskill/New skill และ
รับรองทักษะและสมรรถนะ

-

-

-

มทร.ล้านนา
ร่วมกับ 9 ราชมงคล

54 โครงการจัดตั้งศูนย์กลางการพัฒนากาลังคนในระบบโลจิสต์
ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานของประเทศ เช่น กลุ่มงานซ่อมบารุง
กลุ่มบริหารจัดการ กลุ่มปฏิบัติการ เป็นต้น

-

-

-

มทร.ล้านนา
ร่วมกับ 9 ราชมงคล

55 โครงการพัฒนากาลังคนด้านระบบอัตโนมัติ ปัญญาประดิษฐ์
และหุ่นยนต์

-

-

-

มทร.ล้านนา
ร่วมกับ 9 ราชมงคล

56 โครงการพัฒนาระบบบูรณาการอัตโนมัติและหุ่นยนต์ และ
การใช้ประโยชน์ใหม่จากเทคโนโลยีที่มีอยู่เดิม (System
Integration and Appropriate Technology Retrofit)

-

-

-

มทร.ล้านนา
ร่วมกับ 9 ราชมงคล
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ระยะเวลาด้าเนินงาน
(ไตรมาส)
1 2 3 4

งบประมาณ (บาท)

แผนงาน/โครงการ
รวม

แผ่นดิน

เงินรายได้

ผู้รับผิดชอบ

57 โครงการพัฒนากาลังคนเพื่อทางานรองรับระบบอัตโนมัติ
ปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์ รวมถึงงานซ่อมบารุงและปรับปรุง
ระบบ (Maintenance and Retrofit)

-

-

-

มทร.ล้านนา
ร่วมกับ 9 ราชมงคล

58 โครงการพัฒนากาลังคนเพื่อออกแบบและสร้างระบบ
อัตโนมัติ ปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์ (System Integrator)

-

-

-

มทร.ล้านนา
ร่วมกับ 9 ราชมงคล

59 โครงการยกระดับความสามารถของภาคประกอบการสู่
อุตสาหกรรม 4.0 ด้วยเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ ปัญญาประดิษฐ์
และหุ่นยนต์ ที่เหมาะสม

-

-

-

มทร.ล้านนา
ร่วมกับ 9 ราชมงคล
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3.2.2 แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 2 การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมอย่างมืออาชีพ เพื่อสร้างนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์ส้าหรับการยกระดับ ชุมชน สังคม ประเทศ
1) เป้าหมาย
1) เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์
2) เพื่อเพิ่มศักยภาพศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี
3) เพื่อสร้างเครือข่ายวิจัยและนวัตกรรมในลักษณะจตุรภาคี
4) การยอมรั บ ในระดั บ นานาชาติ ด้ า นวิ ช าการ วิ จั ย และนวั ต กรรม เพื่ อ การพั ฒ นาชุ ม ชนและ
อุตสาหกรรม
2) กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัย เพื่อสนับสนุน
การเป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มที่ 2 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
กลยุทธ์ที่ 2 ความเป็นนานาชาติของ มทร. ล้านนา
3) เป้าหมายและตัวชี้วัดที่ส้าคัญระดับกลยุทธ์
ปีงบประมาณ
เป้าหมายและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
หน่วยนับ
พ.ศ.2565
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัย เพื่อสนับสนุนการ
เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มที่ 2 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เป้าหมายระดับกลยุทธ์
1) มทร. ล้านนา มีระบบสนับสนุนด้านการวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่พร้อมให้การสนับสนุนการ
ดาเนินงานของบุคลากร
1.1) เพื่อยกระดับเศรษฐกิจของประเทศไทยตาม BCG Model
1.2) ส่งเสริมสมรรถนะการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมผ่านระบบ (University Industry Linkage: UIL)
1.3) ส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรัพยากรท้องถิ่นที่ผนวกเข้ากับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากสู่การแข่งขันในระดับสากล (Lannanization)
1.4) ส่งเสริมให้เกิดเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีมูลค่าสู่การสร้างผู้ประกอบการ (Smart Entrepreneur)
2) มทร. ล้านนา เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาในด้านการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมของประเทศ
3) ผลงานด้านการวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม ได้รับการยอมรับในมาตรฐานการวิจัยทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ
แผนงานของกลยุทธ์
แผนงาน 13 การพัฒนากาลังคน สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสาหรับอุตสาหกิจ SME และ
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในภาคเหนือ ด้านศิลปะและวัฒนธรรม
แผนงาน 14 การสร้างและพัฒนากลุ่มวิจัย หน่วยวิจัย ศูนย์วิจัย และ ศูนย์ความเชี่ยวชาญ พร้อมกับการ
พัฒนาสู่ Consortium และสร้างเครือข่ายในระดับชาติและนานาชาติ
แผนงาน 15 ดาเนินการเชิงรุกในการยื่นขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาจากคณาจารย์และนักวิจัย การ
ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ของทรัพย์สินทางปัญญาที่มีการจดทะเบียนคุ้มครอง การจัดสรรผลประโยชน์ และการ
ปกป้องสิทธิของผู้ประดิษฐ์คิดค้น
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ปีงบประมาณ
พ.ศ.2565
แผนงาน 16 สร้างและพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมในมหาวิทยาลัย เช่น โครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยและ
ด้านนวัตกรรมที่มีความพร้อม ทันสมัย และครอบคลุมในทุกศาสตร์ที่เป็นความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย การ
จัดหาและบารุงรักษาเครื่องมือกลางที่ได้มาตรฐานสากล การพัฒนาห้องปฏิบัติการสะอาด การจัดตั้งศูนย์
ทดสอบกลางหรือศูนย์วิเคราะห์ที่ได้มาตรฐานสากล เส้นทางอาชีพของนักวิจัยในมหาวิทยาลัย ระบบบริหาร
จัดการงานวิจัย ระบบ KM งานวิจัย ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและนักวิจัย
แผนงาน 17 แผนงานพัฒนาระบบมาตรฐานด้านงานวิจัย รวมถึงจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และ
จรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลอง (คน วิธีการ มาตรฐานการรับรอง)
แผนงาน 18 พัฒนาโมเดลและขยายผล Talent Mobility, Talent Resource Management (TRM) และ
ITAP
ตัวชี้วัดที่ส้าคัญระดับกลยุทธ์
18) จานวนทรัพย์สินทางปัญญาที่ยื่นขอจดทะเบียน
จานวนทรัพย์สิน
60
ทางปัญญา (นับ
แบบสะสม)
19) ร้อยละของสถานประกอบการที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี ร้อยละ (นับแบบ
5
สะสม)
และนวัตกรรมและนาไปใช้ให้เกิดผล
เป้าหมายและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

หน่วยนับ

20) ร้อยละของสถานประกอบการฯ ที่ได้รับการถ่ายทอด
ร้อยละ
2
เทคโนโลยีฯ มีการยกระดับสมรรถนะในการประกอบการสูงขึ้น
21) ร้อยละของสถานประกอบการฯ พัฒนาและเพิ่มมูลค่า
ร้อยละ
25
ผลิตภัณฑ์และบริการด้วยความคิดสร้างสรรค์ที่ทางานร่วมกับ
มหาวิทยาลัย
22) สถานประกอบการฯ พัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และ
ร้อยละ
5
บริการด้วยความคิดสร้างสรรค์ทาให้ลดต้นทุน/กาไรสูงขึ้น/
รายได้สูงขึ้น
กลยุทธ์ที่ 2 ความเป็นนานาชาติของ มทร. ล้านนา
เป้าหมายระดับกลยุทธ์
มทร. ล้านนา ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติด้านวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาชุมชนและ
อุตสาหกรรม
แผนงานของกลยุทธ์
แผนงาน 19 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในระดับนานาชาติเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย
สู่การเป็นที่รู้จักในสังคมนานาชาติ การเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม และมีระบบการเชิญ Guest speaker และ
Visiting scholar จากทั่วโลกพร้อมกับการพัฒนานิเวศน์การใช้ชีวิตแบบนานาชาติใน มทร. ล้านนา
แผนงาน 20 การเข้าสู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย Times Higher Education World University
Rankings (Sustainable Cities and Community)
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เป้าหมายและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
ตัวชี้วัดที่ส้าคัญระดับกลยุทธ์
23) การจัดอันดับที่ดีขึ้นในด้านนวัตกรรม (Time Higher
Education: THE) ของมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติ
24) การจัดอันดับที่ดีขึ้นในด้านนวัตกรรม (U-Multirank) ของ
มหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติ

หน่วยนับ

ปีงบประมาณ
พ.ศ.2565

อันดับของ
มหาวิทยาลัย
ระดับ

เข้าร่วมการจัด
อันดับ
พอใช้

4) แนวทางการพัฒนา
4.1 มทร. ล้านนา มีระบบสนับสนุนด้านการวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่พร้อมให้การสนับสนุน
การดาเนินงานของบุคลากร
4.1.1 เพื่อยกระดับเศรษฐกิจของประเทศไทยตาม BCG Model
4.1.2 ส่ งเสริ มสมรรถนะการแข่ งขัน ของภาคอุ ตสาหกรรมผ่ านระบบ (University Industry
Linkage: UIL)
4.1.3 ส่ งเสริ มการใช้ภูมิปั ญญาท้ อ งถิ่น และทรั พยากรท้ องถิ่นที่ผ นวกเข้า กับเทคโนโลยี แ ละ
นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากสู่การแข่งขันในระดับสากล (Lannanization)
4.1.4 ส่ ง เสริ ม ให้ เกิ ด เทคโนโลยี และนวั ตกรรมที่ มี มู ล ค่ า สู่ ก ารสร้ างผู้ ป ระกอบการ (Smart
Entrepreneur)
4.2 มทร. ล้านนา เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาในด้านการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมของประเทศ
4.3 ผลงานด้านการวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม ได้รับการยอมรับในมาตรฐานการวิจัยทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ
4.4 มทร. ล้านนา ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติด้านวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนา
ชุมชนและอุตสาหกรรม
5) แผนงาน/โครงการ ส้าคัญ
5.1 แผนงานเครือข่ายการบริการวิชาการและการบริการสังคม
5.2 กองทุนวิจัย Fundamental fund
5.3 แผนงานงานวิจัยภายนอก
5.4 สนับสนุนงานวิจัยและนาเสนอผลงานวิชาการ
5.5 โครงการขยายผลหน่วยงานร่วมดาเนินงานหรือศูนย์อานวยความสะดวกทั้ง 6 จังหวัด เพื่อเชื่อม
หน่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบ Talent Mobility, Talent Resource Management, Innovation and technology
assistance program และงานทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
5.6 โครงการ KM ผลการปฏิบัติงาน Talent Mobility, Talent Resource Management, Innovation
and technology assistance program และงานทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เพื่อเสนอแนะการปรับแผนหรือ
นโยบายการดาเนินงาน
5.7 โครงการจัดทาระบบทะเบียน / ยกระดับนักวิจัยและจัดกลุ่มนักวิจัย รุ่นใหม่ รุ่นกลาง และรุ่นอาวุโส
(เน้นสมรรถนะและศักยภาพ)
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5.8 โครงการจั ดทาตัว ชี้วัดนั กวิจั ย กลุ่ มวิจัย หน่ว ยวิจัย สถาบันวิจัยฯ หรือหน่ว ยงานอื่น ๆ ที่ได้ขึ้น
ทะเบียนไว้ในระบบวิจัยของ สวพ. (ระบบฐานข้อมูลกลาง)
5.9 โครงการสนับสนุนการตีพิมพ์งานวิจัยทั้งระดับชาติและนานาชาติ
5.10 โครงการเชิดชูเกียรตินักวิจัยและนักบริการวิชาการ
5.11 โครงการสร้างเครือข่ายงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ (ทบทวน MOU MOA)
5.12 โครงการจัดประชุมวิชาการ (Conference/exhibition/symposium) ทั้งรูปแบบ Hybrid Online
และ Onsite ให้กับระดับ หลักสูตร สาขา คณะ ของ มทร. ล้านนา (Research Society/Research community)
5.13 โครงการส่งเสริมศักยภาพศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศ ตามความเชี่ยวชาญ มทร.ล้านนา (11หน่วย)
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6) รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ระยะเวลา
งบประมาณ (บาท)
ด้าเนินงาน
แผนงาน/โครงการ
ผู้รับผิดชอบ
(ไตรมาส)
รวม
แผ่นดิน เงินรายได้ 1 2 3 4
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมอย่างมืออาชีพ เพื่อสร้างนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์ส้าหรับการยกระดับ ชุมชน สังคม ประเทศ
ผู้ก้ากับติดตาม : รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบอย่างยั่งยืน
1. แผนงานเครือข่ายการบริการวิชาการและการบริการสังคม 11,524,680
- 11,524,680
สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชมุ ชน/
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร/คณะ/
พื้นที่
2. กองทุ น วิ จั ย Fundamental fund (อยู่ ร ะหว่ า งเสนอขอ
มทร.ล้านนา
งบประมาณ จานวน 24,000,000 บาท)
3. แผนงานงานวิจัยภายนอก (งบประมาณ จานวน
มทร.ล้านนา
38,823,730 บาท)
4. สนับสนุนงานวิจัยและนาเสนอผลงานวิชาการ
2,718,000
- 2,718,000
มทร.ล้านนา
5. โครงการขยายผลหน่วยงานร่วมดาเนินงานหรือศูนย์อานวย
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ความสะดวกทั้ง 6 จังหวัด เพื่อเชื่อมหน่วยงานที่รับผิดชอบ
Talent Mobility, Talent Resource Management ,
Innovation and technology assistance program และ
งานทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
6. โครงการ KM ผลการปฏิบัติงาน Talent Mobility, Talent
สถาบันวิจัยและพัฒนา
Resource Management , Innovation and technology
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งบประมาณ (บาท)

แผนงาน/โครงการ
รวม
assistance program และงานทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
เพื่อเสนอแนะการปรับแผนหรือนโยบายการดาเนินงาน
7. โครงการจัดทาระบบทะเบียน / ยกระดับนักวิจัยและจัดกลุ่ม
นักวิจัย รุ่นใหม่ รุ่นกลาง และรุ่นอาวุโส (เน้นสมรรถนะและ
ศักยภาพ)
8. โครงการจัดทาตัวชี้วัดนักวิจัย กลุ่มวิจัย หน่วยวิจัย
สถาบันวิจัยฯ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ในระบบ
วิจัยของ สวพ. (ระบบฐานข้อมูลกลาง)
9. โครงการสนับสนุนการตีพิมพ์งานวิจัยทั้งระดับชาติและ
นานาชาติ
10. โครงการเชิดชูเกียรตินักวิจัยและนักบริการวิชาการ
11. โครงการสร้างเครือข่ายงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ
(ทบทวน MOU MOA)
12. โครงการจัดประชุมวิชาการ
(Conference/exhibition/symposium) ทั้งรูปแบบ Hybrid
Online และ Onsite ให้กับระดับ หลักสูตร สาขา คณะ ของ
มทร. ล้านนา (Research Society/Research community)
13. โครงการส่งเสริมศักยภาพศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศ ตาม
ความเชี่ยวชาญ มทร.ล้านนา (11หน่วย)

ระยะเวลา
ด้าเนินงาน
(ไตรมาส)
1 2 3 4

แผ่นดิน

เงินรายได้

ผู้รับผิดชอบ

-

-

-

สถาบันวิจัยและพัฒนา

-

-

-

สถาบันวิจัยและพัฒนา

-

-

-

สถาบันวิจัยและพัฒนา

-

-

-

สถาบันวิจัยและพัฒนา

-

-

-

สถาบันวิจัยและพัฒนา

-

-

-

สถาบันวิจัยและพัฒนา

สถาบันวิจัยและพัฒนา
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3.2.3 แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 3 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่สู่ความ
เป็นเลิศ
1) เป้าหมาย
1) เพื่ อ พั ฒ นาการบริ ห ารจั ด การองค์ ก รมี ธ รรมาภิ บ าลมากขึ้ น ภายใต้ แ ผนพั ฒ นาความเป็ น เลิ ศ ของ
มหาวิทยาลัยในการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย
2) บุคลากรมีความพึงพอใจในการสื่อสารองค์กรของมหาวิทยาลัย
3) พัฒนากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่ประชาคมมีส่วนร่วมในการดาเนินการ
4) มีระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ในทุกภารกิจของมหาวิทยาลัยทั้งด้านการบริหารจัดการ การเรียนการสอน การ
วิจัยและบริการวิชาการ และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
2) กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 การปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรให้มีธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
3) เป้าหมายและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ตัวชี้วัด
เป้าหมายและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ปีงบประมาณ
พ.ศ.2565

กลยุทธ์ที่ 1 การปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรให้มีธรรมาภิบาล
เป้าหมายระดับกลยุทธ์
เพื่อการปรับปรุงกลไกการบริหารองค์กรให้มีธรรมาภิบาล เปิดโอกาสให้ประชาคมภายในมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการทุกขั้นตอน
แผนงานของกลยุทธ์
แผนงาน 21 แผนงานสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการบริหารจัดการบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาลผ่านการ
พัฒนาผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับ ตลอดจนการพัฒนาผู้บริหารรุ่นใหม่ รุ่นกลาง และรุ่นอาวุโส เพื่อ
เตรียมการเข้ามาช่วยกันขับเคลื่อน มทร. ล้านนา ได้อย่างต่อเนื่องต่อไปในอนาคต (New Academic Staff)
แผนงาน 22 พัฒนาระบบการสื่อสารองค์กรที่ดีและมีประสิทธิภาพที่จะทาให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน
ระหว่างผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
แผนงาน 23 แผนงานการสร้างนิเวศน์การทางานที่ดี จัดทาข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ และการปรับ
โครงสร้างองค์กรที่เหมาะสม พัฒนากลไกการบริหารองค์กร
แผนงาน 24 สร้างและพัฒนาระบบกองทุนวิจัย บริการวิชาการ พัฒนานักศึกษา และกองทุนคณะ/วิทยาลัย/
สถาบัน/สานัก
แผนงาน 25 สร้างหน่วยงานแบบ One Stop Service เพื่อบริการงานการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ การ
พัฒนากาลังคน งานวิจัยและบริการวิชาการแบบเบ็ดเสร็จสาหรับนักศึกษาและบุคคลภายนอก
แผนงาน 26 Talent Club เป็นโครงการคัดเลือกบุคลากรที่มีศักยภาพจากระบบฐานข้อมูลของบุคลากร มทร.
ล้านนา มาช่วยในการดาเนินการปฏิรูปมหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนาความเป็นเลิศ
แผนงาน 27 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลที่สามารถจูงใจให้อาจารย์ที่มีความรู้ ความสามารถทั้งชาวไทยและ
ต่างประเทศมาทางานที่มหาวิทยาลัย ตลอดจนการรักษาอาจารย์และบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญให้มีกาลังใจที่
จะทางานด้วยความทุ่มเทให้กับมหาวิทยาลัยไปต่อเนื่อง
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ปีงบประมาณ
พ.ศ.2565
แผนงาน 28 พัฒนาระบบการประเมินสมรรถนะของบุคลากรที่สอดคล้องกับบทบาทในหน้าที่ของแต่ละ
ตาแหน่งและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย พร้อมทั้งเชิดชูเกียรติและมอบรางวัลให้แก่
บุคลากรที่มีสมรรถนะดีเด่นในแต่ละด้าน
ตัวชี้วัดที่ส้าคัญระดับกลยุทธ์
25) ความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการของผู้บริหารมหาวิทยาลัย
ร้อยละของ
80
ระดับความพึง
พอใจ
26) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดาเนินงานของ
คะแนนความ
85
หน่วยงานภาครัฐ (ITA)
พึงพอใจ
กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
เป้าหมายระดับกลยุทธ์
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยที่ครอบคลุมทุกภารกิจ
แผนงานของกลยุทธ์
แผนงาน 29 ขับเคลื่อนตามแผนกลยุทธ์ Digital University Transformation (จัดทา Big data)
เป้าหมายและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

แผนงาน 30 พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร การศึกษา วิจัย และบริการวิชาการ เพื่อการศึกษา วิจัย พัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรม มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนด้วย SDGs
แผนงาน 31 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี Digital Infrastructure มาสนับสนุนการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ อาทิ RFID สาหรับระบบการจัดเก็บครุภัณฑ์ เครื่องมือหรืออุปกรณ์การศึกษา การจัดเก็บหนังสือ
เป็นต้น
ตัวชี้วัดที่ส้าคัญระดับกลยุทธ์
27) ระดับความพึงพอใจของบุคลากรในการใช้ระบบฐานข้อมูลหรือการ
ร้อยละของ
80
ปรับเปลี่ยนความเป็นดิจิทัลของมหาวิทยาลัย
ระดับความพึง
พอใจ
4) แนวทางการพัฒนา
4.1 เพื่ อ การปรั บ ปรุ ง กลไกการบริ ห ารองค์ ก รให้ มี ธ รรมาภิ บ าล เปิ ด โอกาสให้ ป ระชาคมภายใน
มหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทุกขั้นตอน
4.2 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยที่ครอบคลุมทุกภารกิจ
5) แผนงาน/โครงการ ส้าคัญ
5.1 แผนงานตามนโยบายพัฒนามหาวิทยาลัย
5.2 แผนงานประกันคุณภาพการศึกษา
5.3 แผนงานงบการดาเนินงาน (ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค)
5.4 แผนงานงบลงุทนที่ดินสิ่งก่อสร้าง
5.5 แผนงานการขายสินค้า
5.6 แผนงานการเช่าอสังหาริมทรัพย์
5.7 โครงการใช้กลไก Club House เพื่อพัฒนาทักษะความรู้นอกเวลา
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5.8 โครงการปรับหรือออกแบบหลักสูตรใหม่ให้มีโครงสร้างที่ยืดหยุ่นมีวิชาเลือกและวิชาโครงงานหรือวิชา
ปัญหาพิเศษหรือวิชาสัมมนา ทุก ๆ เทอม
5.9 โครงการสนับสนุนการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาในทุกระดับและทุกมิติ
5.10 โครงการปรับระบบและโครงสร้างของ CoE RU RG RC ของ มทร. ล้านนา ใหม่
5.11 โครงการพัฒนาระบบแบ่งปันประโยชน์ win-win
5.12 โครงการสร้างและพัฒนาระบบกองทุน เน้นแสวงหาและจัดเก็บ/การบริหารและการจัดการ/การใช้
ประโยชน์ทุกมิติ
5.13 โครงการรวบรวมโมเดลและขั้นตอนการทางานบริการวิช าการ/งานวิจัยเพื่อวิเคราะห์ ขั้นตอน
Timeline เพื่อ Lean ระบบ
5.14 โครงการบูรณาการหน่วยงานระดับพื้นที่ระดับมหาวิทยาลัย
5.15 โครงการพัฒนาระบบปัจจัยแวดล้อมและอาคารเพื่อการใช้ชีวิตให้มีความเป็นนานาชาติ
5.16 โครงการเร่งด่วนด้านปรับปรุงกฎระเบียบ/ข้อบังคับ/การประเมิน (เพื่อให้การทางานคล่องตัว)
5.17 โครงการสร้ างระบบการสื่ อสารองค์ กรแบบเน้นที่ผ ลลั พธ์ที่เ ท่าทัน การเปลี่ ยนแปลงจากปั จ จั ย
ภายนอกและภายใน
5.18 โครงการทบทวนวรรณกรรม ประกาศ กฎ ระเบียบและข้อบังคับ งานการเรียนการสอน วิจั ย และ
บริการวิชาการมิติการเงิน/ค่าตอบแทนมิติการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ ครุภัณฑ์ การซ่อม มิติการเบิกจ่าย ฯลฯ
5.19 โครงการจัดเก็บรายได้จากการร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์/ปรับปรุงกระบวนการผลิต/ปรับปรุงอินพุตเพื่อ
กระบวนการผลิต
5.20 โครงการสร้างระบบและกลไกการใช้หลักธรรมาภิบาลเพื่อการบริหารและปกครอง เช่น เน้นใช้ผู้นา
ที่มีลักษณะเป็น Positive leader
5.21 โครงการกระจายอานาจและความรับผิดชอบ
5.22 โครงการพัฒนาฐานข้อมูลระบบสารสนเทศ RMUTL
5.23 โครงการเร่งด่วน ด้านปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
5.24 โครงการ Quality Evaluation Platform (Potential/ Performance) ประเมินคุณภาพอาจารย์
ผู้สอน ประเมินคุณภาพหลักสูตร ประเมินคุณภาพบัณฑิต
5.25 โครงการกลไกการประเมิน ผลบุคลากรที่เคลื่ อนย้ายไปปฏิบัติงานร่ว มกัน ภายใต้ประเภทการ
ดาเนินงานและเงื่อนไขที่กาหนด
5.26 โครงการกลไกการบ่มเพาะบุคลากรตามประเภทความเชี่ยวชาญ
5.27 โครงการกลไกการส่งเสริมการดาเนินงานด้านการสอน การวิจัย การทางานร่วมกับหน่วยงาน
ภายนอก และการบริการวิชาการ
5.28 โครงการ Potential Mapping/Matching
5.29 โครงการจัดทาฐานข้อมูลร่วมกันบนดิจิทัลแพลตฟอร์ม เพื่อบูรณาการและการเชื่อมโยงฐานข้อมูลใน
มิติต่างๆ โดยจัดลาดับชั้นการเข้าถึงข้อมูล พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศสาหรับผู้บริหาร (BI System)
5.30 โครงการเพื่อสร้างระบบการเงินการคลัง การบริหารพัสดุ ตลอดจนการสร้างรายได้เพื่อความยั่งยืน
มีความคล่องตัวและยืดหยุ่นในการยกระดับสู่ความเป็นเลิศ
5.31 โครงการพั ฒ นา Dashboard - RMUT Collaboration Network Mapping ในระดั บ Local/
Regional แบบ Real time ที่แสดงถึงภารกิจและกิจกรรมต่าง ๆ ที่รับผิดชอบโดยกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล
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5.32 โครงการบ่มเพาะกลุ่มผู้มีศักยภาพตามประสบการณ์ (Grooming) ผ่านกิจกรรมฝึกอบรมการพัฒนา
เทคนิคการจัดการเรียนรู้ การพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ และการพัฒนาทักษะในการทางานร่วมกับ
ภาคอุตสาหกรรม
5.33 โครงการส่งเสริมการดาเนินงานของบุคลากรในด้านต่าง ๆ (Utilization) 4 รูปแบบ ได้แก่ การเรียน
การสอนรูปแบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพ การวิจัยแบบมุ่งเป้าและมีศักยภาพสูง การส่งเสริมการบริการวิชาการที่มี
ประสิทธิภาพ และการส่งเสริมให้ออกไปปฏิบัติงานร่วมกับอุตสาหกรรมและชุมชน โดยการผลักดันการดาเนินงาน
และกากับดูแลโดย RMUT Center ซึ่งเป็นจุดศูนย์รวมในการดาเนินงานแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One-StopService)
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6) รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
งบประมาณ (บาท)

แผนงาน/โครงการ

รวม
แผ่นดิน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่สู่ความเป็นเลิศ
ผู้ก้ากับติดตาม : รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
1. แผนงานตามนโยบายพัฒนามหาวิทยาลัย
1,359,000
แผนงานที่ 1 ส่งเสริมศักยภาพองค์กรร่วมกับเครือข่าย
แผนงานที่ 2 พัฒนาการบริหารจัดการและการสร้างฐานวัฒนธรรม
องค์กร
2. แผนงานประกันคุณภาพการศึกษา
906,000
แผนงานที่ 1 ควบคุมคุณภาพการศึกษา
แผนงานที่ 2 ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
แผนงานที่ 3 ประเมินคุณภาพการศึกษา
3. แผนงานงบการดาเนินงาน (ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค)
42,616,780 25,622,400
4. แผนงานงบลงุทนที่ดินสิ่งก่อสร้าง
63,380,000 63,380,000
5. แผนงานการขายสินค้า
1,893,500
-

6. แผนงานการเช่าอสังหาริมทรัพย์
7. โครงการใช้กลไก Club House เพื่อพัฒนาทักษะความรู้นอกเวลา

40,000
-
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-

เงินรายได้

ระยะเวลาด้าเนินงาน
(ไตรมาส)
1 2 3 4

ผู้รับผิดชอบ

1,359,000
-

มทร.ล้านนา

906,000
16,994,380
1,893,500

มทร.ล้านนา

40,000
-

มทร.ล้านนา
มทร.ล้านนา
สถาบันถ่ายทอด
เทคโนโลยีสู่ชุมชน/
สถาบันวิจัยเทคโนโลยี
เกษตร/คณะ/พื้นที่
มทร.ล้านนา ตาก
คณะ/วิทยาลัยฯ

ระยะเวลาด้าเนินงาน
(ไตรมาส)
1 2 3 4

งบประมาณ (บาท)

แผนงาน/โครงการ
รวม

แผ่นดิน

เงินรายได้

8. โครงการปรับหรือออกแบบหลักสูตรใหม่ให้มีโครงสร้างที่ยืดหยุ่นมีวิชา
เลือกและวิชาโครงงานหรือวิชาปัญหาพิเศษหรือวิชาสัมมนา ทุก ๆ เทอม
9. โครงการสนับสนุนการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาในทุกระดับและทุก
มิติ
10. โครงการปรับระบบและโครงสร้างของ CoE RU RG RC ของ มทร.
ล้านนา ใหม่

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11. โครงการพัฒนาระบบแบ่งปันประโยชน์ win-win

-

-

-

12. โครงการสร้างและพัฒนาระบบกองทุน เน้นแสวงหาและจัดเก็บ/การ
บริหารและการจัดการ/การใช้ประโยชน์ทุกมิติ

-

-

-

13. โครงการรวบรวมโมเดลและขั้ น ตอนการท างานบริ ก ารวิ ช าการ/
งานวิจัยเพื่อวิเคราะห์ขั้นตอน Timeline เพื่อ Lean ระบบ
14. โครงการบูรณาการหน่วยงานระดับพื้นที่ระดับมหาวิทยาลัย
15. โครงการพัฒนาระบบปัจจัยแวดล้อมและอาคารเพื่อการใช้ชีวิตให้มี
ความเป็นนานาชาติ
16. โครงการเร่ งด่ว นด้านปรั บ ปรุงกฎระเบี ย บ/ข้อบังคับ/การประเมิน
(เพื่อให้การทางานคล่องตัว)
17. โครงการสร้างระบบการสื่อสารองค์กรแบบเน้นที่ผลลัพธ์ที่เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายนอกและภายใน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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ผู้รับผิดชอบ
ทุกคณะ
วิทยาลัยเทคโนโลยีฯ
รองอธิการบดีฝ่าย
บริหาร
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
และพัฒนาระบบอย่าง
ยั่งยืน
รองอธิการบดีฝ่าย
บริหาร
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
และพัฒนาระบบอย่าง
ยั่งยืน
รองอธิการบดีฝ่าย
บริหาร
พื้นที่
คณะ/วิทยาลัยฯ
รองอธิการบดีฝ่าย
บริหาร
รองอธิการบดีฝ่าย
บริหาร

ระยะเวลาด้าเนินงาน
(ไตรมาส)
1 2 3 4

งบประมาณ (บาท)

แผนงาน/โครงการ
รวม

แผ่นดิน

เงินรายได้

ผู้รับผิดชอบ

18. โครงการทบทวนวรรณกรรม ประกาศ กฎ ระเบียบและข้อบังคับ งาน
การเรียนการสอน วิจัย และบริการวิชาการมิติการเงิน/ค่าตอบแทนมิติ
การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ ครุภัณฑ์ การซ่อม มิติการเบิกจ่าย ฯลฯ
19. โครงการจั ด เก็ บ รายได้ จ ากการร่ ว มพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ / ปรั บ ปรุ ง
กระบวนการผลิต/ปรับปรุงอินพุตเพื่อกระบวนการผลิต
20. โครงการสร้างระบบและกลไกการใช้หลักธรรมาภิบาลเพื่อการบริหาร
และปกครอง เช่น เน้นใช้ผู้นาที่มีลักษณะเป็น Positive leader
21. โครงการกระจายอานาจและความรับผิดชอบ

-

-

-

รองอธิการบดีฝ่าย
บริหาร

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22. โครงการพัฒนาฐานข้อมูลระบบสารสนเทศ RMUTL
23. โครงการเร่งด่วน ด้านปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

-

-

-

24 โครงการ Quality Evaluation Platform (Potential/
Performance) ประเมินคุณภาพอาจารย์ผู้สอน ประเมินคุณภาพหลักสูตร
ประเมินคุณภาพบัณฑิต

-

-

-

รองอธิการบดีฝ่าย
บริหาร
รองอธิการบดีฝ่าย
บริหาร
รองอธิการบดีฝ่าย
บริหาร
ผู้ช่วยอธิการบดี
รองอธิการบดีฝ่ายแผน
นโยบายและ
ยุทธศาสตร์
มทร.ล้านนา
ร่วมกับ 9 ราชมงคล

25 โครงการกลไกการประเมินผลบุคลากรที่เคลื่อนย้ายไปปฏิบัติงาน
ร่วมกัน ภายใต้ประเภทการดาเนินงานและเงื่อนไขที่กาหนด

-

-

-

มทร.ล้านนา
ร่วมกับ 9 ราชมงคล

26 โครงการกลไกการบ่มเพาะบุคลากรตามประเภทความเชี่ยวชาญ

-

-

-

มทร.ล้านนา
ร่วมกับ 9 ราชมงคล
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ระยะเวลาด้าเนินงาน
(ไตรมาส)
1 2 3 4

งบประมาณ (บาท)

แผนงาน/โครงการ
รวม

แผ่นดิน

เงินรายได้

ผู้รับผิดชอบ

27 โครงการกลไกการส่งเสริมการดาเนินงานด้านการสอน การวิจัย การ
ทางานร่วมกับหน่วยงานภายนอก และการบริการวิชาการ

-

-

-

มทร.ล้านนา
ร่วมกับ 9 ราชมงคล

28 โครงการ Potential Mapping/Matching

-

-

-

29 โครงการจัดทาฐานข้อมูลร่วมกันบนดิจิทัลแพลตฟอร์ม เพื่อบูรณาการ
และการเชื่อมโยงฐานข้อมูลในมิติต่างๆ โดยจัดลาดับชั้นการเข้าถึงข้อมูล
พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศสาหรับผู้บริหาร (BI System)

-

-

-

มทร.ล้านนา
ร่วมกับ 9 ราชมงคล
มทร.ล้านนา
ร่วมกับ 9 ราชมงคล

30 โครงการเพื่อสร้างระบบการเงินการคลัง การบริหารพัสดุ ตลอดจน
การสร้างรายได้เพื่อความยั่งยืน มีความคล่องตัวและยืดหยุ่นในการ
ยกระดับสู่ความเป็นเลิศ

-

-

-

มทร.ล้านนา
ร่วมกับ 9 ราชมงคล

31 โครงการพัฒนา Dashboard - RMUT Collaboration Network
Mapping ในระดับ Local/ Regional แบบ Real time ที่แสดงถึงภารกิจ
และกิจกรรมต่าง ๆ ที่รับผิดชอบโดยกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล

-

-

-

มทร.ล้านนา
ร่วมกับ 9 ราชมงคล

32 โครงการบ่มเพาะกลุ่มผู้มีศักยภาพตามประสบการณ์ (Grooming)
ผ่านกิจกรรมฝึกอบรมการพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนรู้ การพัฒนา
งานวิจัยและบริการวิชาการ และการพัฒนาทักษะในการทางานร่วมกับ
ภาคอุตสาหกรรม

-

-

-

มทร.ล้านนา
ร่วมกับ 9 ราชมงคล
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แผนงาน/โครงการ
รวม
33 โครงการส่งเสริมการดาเนินงานของบุคลากรในด้านต่าง ๆ
(Utilization) 4 รูปแบบ ได้แก่ การเรียนการสอนรูปแบบใหม่ที่มี
ประสิทธิภาพ การวิจัยแบบมุ่งเป้าและมีศักยภาพสูง การส่งเสริมการ
บริการวิชาการที่มีประสิทธิภาพ และการส่งเสริมให้ออกไปปฏิบัติงาน
ร่วมกับอุตสาหกรรมและชุมชน โดยการผลักดันการดาเนินงานและกากับ
ดูแลโดย RMUT Center ซึ่งเป็นจุดศูนย์รวมในการดาเนินงานแบบจุด
เดียวเบ็ดเสร็จ (One-Stop-Service)

ระยะเวลาด้าเนินงาน
(ไตรมาส)
1 2 3 4

งบประมาณ (บาท)
แผ่นดิน
-
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เงินรายได้
-

-

ผู้รับผิดชอบ
มทร.ล้านนา
ร่วมกับ 9 ราชมงคล

3.2.4 แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 4 การส่งเสริมสังคมภาคีเครือข่าย ยกระดับศักยภาพสังคม คุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งล้านนาให้สามารถปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการ
เปลี่ยนแปลงของโลก
1) เป้าหมาย
1) เพื่อพัฒ นาเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของสั งคมในพื้นที่โ ดยใช้ศักยภาพ
โครงสร้างของมหาวิทยาลัยแต่ละพื้นที่
2) เพื่อสร้างเครือข่ายการทางานร่วมในระดับท้องถิ่นเพื่อยกระดับ และลดความเหลื่อมล้าในสังคม
3) ส่งเสริมการนาเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานราก
4) เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม
5) เพื่อเพิ่มศักยภาพศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี
6) เพื่อสร้างเครือข่ายวิจัยและนวัตกรรมในลักษณะจตุรภาคี
2) กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตให้สังคมด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาชุมชนและอุตสาหกรรมด้วยองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ที่ 3 การขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน ธุรกิจ และอุตสาหกรรมร่วมกับเครือข่าย
3) เป้าหมายและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
เป้าหมายและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

หน่วยนับ

ปีงบประมาณ
พ.ศ.2565

กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตให้สังคมด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เป้าหมายระดับกลยุทธ์
1) เพื่อพัฒนาชุมชนและอุตสาหกรรมด้วยองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัย
2) เพื่อสร้างความเป็นเลิศของกลุ่มความเชี่ยวชาญให้ไปสู่เป้าหมาย
แผนงานของกลยุทธ์
แผนงาน 32 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของสังคม จากองค์ความรู้ของ มทร.ล้านนา เช่น อุทยานการเกษตร
Living museum, edutainment พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา เป็นต้น
แผนงาน 33 การรวบรวมองค์ความรู้ ภูมิปัญญา ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับ BCG
Economy หรือ Creative lanna
ตัวชี้วัดที่ส้าคัญระดับกลยุทธ์
28) แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของสังคม
จานวนแหล่ง
6
เรียนรู้ตลอดชีวิต
(นับแบบสะสม)
29) องค์ความรู้ ภูมิปัญญา ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจที่
เกี่ยวข้องกับ BCG Economy หรือ Creative lanna

จานวนองค์
ความรู้

100

30) การใช้ประโยชน์จากระบบฐานข้อมูล

จานวนผู้เข้าใช้
ระบบ

1,000
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เป้าหมายและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

หน่วยนับ

ปีงบประมาณ
พ.ศ.2565

กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาชุมชนและอุตสาหกรรมด้วยองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัย
เป้าหมายระดับกลยุทธ์
เพื่อสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สามารถแก้ไขปัญหาสังคม ชุมชน และอุตสาหกรรม เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
และสังคมของชุมชนและอุตสาหกรรม
แผนงานของกลยุทธ์
แผนงาน 34 การพัฒนาศูนย์บริการฯ บริการสังคมภายนอก RMUTL (Offshore Center) กระจาย 6 จังหวัด
ผสมผสานกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้าไปแก้ปัญหาให้เกิดความยั่งยืน
แผนงาน 35 จัดทาโครงการอุตสาหกรรมต้นแบบในพื้นที่ที่มีพื้นที่การศึกษาของ มทร. ล้านนาตั้งอยู่เพื่อเป็น
ต้นแบบให้กับผู้ประกอบการหรือวิสาหกิจชุมชนนาไปปรับประยุกต์ใช้ในการจัดตั้งธุรกิจต่อไป
แผนงาน 36 พัฒนาให้ มทร. ล้านนา เป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวของล้านนา และ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ให้กับจังหวัดต่างๆ ในภาคเหนือโดยความร่วมมือกับท้องถิ่นและส่วน
ราชการ
ตัวชี้วัดที่ส้าคัญระดับกลยุทธ์
31) ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาจาก มทร. ล้านนา
จานวนชุมชน
6
32) อุตสาหกรรมที่ได้รับการพัฒนาจาก มทร. ล้านนา
จานวน
6
อุตสาหกรรม
33) เส้นทางการท่องเที่ยวที่ได้รับการศึกษาในจังหวัดภาคเหนือ 9
จานวนเส้นทาง
4
จังหวัด เพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน (การท่องเที่ยวที่ใช้เทคโนโลยี
การท่องเที่ยวที่
และนวัตกรรม)
ได้รับการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 3 การขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน ธุรกิจ และอุตสาหกรรมร่วมกับเครือข่าย
เป้าหมายระดับกลยุทธ์
เพื่อสร้าง Platform การดาเนินงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมร่วมกันกับเครือข่ายจตุรภาคี สู่การส่งเสริม
สมรรถนะการแข่งขันของธุรกิจชุมชนและภาคอุตสาหกรรม
แผนงานของกลยุทธ์
แผนงาน 37 สร้างและพัฒนาระบบการจัดการของอุตสาหกิจไทยโดยเน้นให้ทางานเป็นทีม ร่วม Share และ
สร้างระบบ Co-partner ทั้งในและต่างประเทศ
แผนงาน 38 การจัดทาแผนที่งานวิจัย (Research Mapping) และการสร้างแผนที่ความรู้ (Knowledge
Mapping) ของมหาวิทยาลัย เพื่อนาไปกาหนดเป็นนโยบายและทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัยต่อไป
แผนงาน 39 สร้างระบบเชื่อมต่อยุทธศาสตร์การวิจัยและการบริการวิชาการร่วมกับ 9 มทร. เพื่อการขับเคลื่อน
โจทย์สาคัญของประเทศ
แผนงาน 40 สนับสนุนการวิจัยเชิงบูรณาการระหว่างศาสตร์ หรือการรวมกลุ่มวิจัยสาขาต่างๆ ให้เป็นคลัสเตอร์
วิจัย หรือศูนย์วิจัยที่เน้นการวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อพัฒนาชุมชน ธุรกิจ และอุตสาหกรรมที่
สาคัญของประเทศและอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
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ปีงบประมาณ
พ.ศ.2565
แผนงาน 41 พัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้สามารถผลิตผลงานที่มีคุณภาพสนับสนุนการความเป็นเลิศด้านการวิจัย
ของแต่ละบุคคล ผ่านกลไกต่างๆ ของที่มหาวิทยาลัยจัดไว้ เช่น การพัฒนานักวิจัยใหม่ นักวิจัยรุ่นกลาง และ
นักวิจัยอาวุโสอย่างต่อเนื่อง มีระบบพี่เลี้ยงนักวิจัย (Mentor) คอยให้คาแนะนา
เป้าหมายและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

หน่วยนับ

แผนงาน 42 การจัดกิจกรรมให้นักเรียนในล้านนาภายใต้โครงการ “ค่ายวิชาการ” เพื่อปลูกฝัง สร้างจิตสานึก
ในเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสาคัญของชุมชน ประเทศชาติ และสังคมโลก เช่น ประเด็นที่เกี่ยวกับ BCG
การเป็นผู้ประกอบการ โครงการฟื้นฟูล้านนา (Lanna Revitalization) โครงการล้านนาสร้างสรรค์ เป็นต้น
ตัวชี้วัดที่ส้าคัญระดับกลยุทธ์
34) ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมเข้าร่วมโครงการ ยกระดับ
ผู้ประกอบการด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เช่น โครงการ ITAP PreTalent Mobility, Talent Mobility, Talent Resource
Management, Higher Education for Industry
35) งบประมาณจากที่สนับสนุนงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมจาก
แหล่งทุนภายนอก
36) ผลงานทางวิชาการที่เกิดจากงานวิจัยหรือบริการวิชาการหรือรับ
ใช้สังคมที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ

จานวนภาคธุรกิจ
หรืออุตสาหกรรม

12

ค่าเฉลี่ยต่อ
โครงการ (บาท)
จานวนผลงาน
(นับแบบสะสม)

300,000
120

4) แนวทางการพัฒนา
4.1.1 เพื่อพัฒนาชุมชนและอุตสาหกรรมด้วยองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัย
4.1.2 เพื่อสร้างความเป็นเลิศของกลุ่มความเชี่ยวชาญให้ไปสู่เป้าหมาย
4.2 เพื่ อ สร้ า งเทคโนโลยี แ ละนวัต กรรมที่ ส ามารถแก้ ไ ขปั ญ หาสั ง คม ชุ ม ชน และอุ ต สาหกรรม เพื่ อ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนและอุตสาหกรรม
4.3 เพื่อสร้าง Platform การดาเนินงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมร่วมกันกับเครือข่ายจตุรภาคีสู่การ
ส่งเสริมสมรรถนะการแข่งขันของธุรกิจชุมชนและภาคอุตสาหกรรม
5) แผนงาน/โครงการ ส้าคัญ
5.1 แผนงานเครือข่ายการบริการวิชาการและการบริการสังคม
5.2 กองทุนวิจัย Fundamental fund
5.3 แผนงานงานวิจัยภายนอก
5.4 สนับสนุนงานวิจัยและนาเสนอผลงานวิชาการ
5.5 แผนงานการขายสินค้า
5.6 แผนงานการเช่าอสังหาริมทรัพย์
5.7 แผนงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
5.8 แผนงานการพัฒนา Creative Lanna Economy Hub (CLEH)
5.9 โครงการ RMUTL ขยายผล จาก อว. ส่วนหน้า U2T หรือ คลินิกเทคโนโลยี
5.10 โครงการใช้ประโยชน์นักวิจัยและนักบริการวิชาการเพื่อตอบโจทย์สาคัญของประเทศทั้งเชิงประเด็น
และเชิงพื้นที่
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5.11 โครงการพัฒนาองค์กรเอกชนที่เน้นกิจกรรมเพื่อสังคมหรือ CSR (Corporate Social
Responsibility) แปลงไปเป็น Social Business ทั้งระดับชาติและนานาชาติ
5.12 โครงการพัฒนา Resilience Community ทั้ง 6 จังหวัดโดยขยายฐานมาจากโครงการ U2T
5.13 โครงการพัฒนาหลักสูตรเชื่อมโยงกองทุนเสมอภาคทางการศึกษา
5.14 โครงการร่วมทุนเพื่อพัฒนาธุรกิจเดิม/ใหม่โดยใช้พื้นที่ใน มทร. ล้านนา
5.15 โครงการใช้ระบบการบริหารจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างทักษะที่จาเป็นต่อการออกไปทางาน เช่น เป็นที่
ปรึกษาวิศวกรในโรงงาน /นักวิชาการอิสระ /นวัตกรอิสระ เป็นต้น
5.16 โครงการยกระดับมูลค่าทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ให้เข้าสู่มาตรฐานสากล ด้วย
การบูรณาการพลังละมุน (Soft power) โดยการผสมผสานองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของกลุ่ม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เช่น ยกระดับมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัดในพื้นที่บริการ ด้วยการใช้
วัฒนธรรม 5F (Food, Film, Festival, Fashion, Fighting)
5.17 โครงการพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวในเขตบริการของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ร่วมกับภาคีเครือข่าย
ในพื้นที่ โดยใช้การผสมผสานองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เช่น เทคโนโลยีดิจิทัล(AR,VR)ร่วมกับคุณค่า
ทางวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain) ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแบบ
ออนไลน์และออฟไลน์(Onsite)
5.18 โครงการจัดทาฐานข้อมูลการพัฒนาชุมชน ทักษะ ประสบการณ์ ในการพัฒนาชุมชนของอาจารย์ใน
กลุ่ม มทร. รวมถึงพื้นที่ดาเนินการ รายชื่อผู้นาชุมชน/ ผู้ประสานงานชุมชน เพื่อนามาจัดกลุ่ม แบ่งระดับบุคลากร
และทาความเข้าใจกระบวนการพัฒนาชุมชน
5.19 โครงการคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญที่มีความเข้าใจในกระบวนการพัฒนาชุมชนอย่างมีส่วนร่วม เข้าใจ
กระบวนการวางแผนเชิงพื้นที่ การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล โดยเฉพาะเทคนิคการจับประเด็นเพื่อทา Mind
map พร้อมทั้งคัดเลือกชุมชนนาร่อง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ชุมชนตั้งอยู่เพื่อเข้าร่วมโครงการ ทั้งที่เคย
ได้รับการพัฒนาและไม่เคยได้รับการพัฒนาจากองค์กรใดๆ
5.20 โครงการยกระดับมูลค่าทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) วิสาหกิจ
ชุมชน ให้เข้าสู่มาตรฐานสากล ด้วยการบูรณาการพลังละมุน (Soft power) โดยการผสมผสานองค์ความรู้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เช่น ยกระดับมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัด
ในพื้นที่บริการ ด้วยการใช้วัฒนธรรม 5F (Food, Film, Festival, Fashion, Fighting)
5.21 โครงการจัดตั้ง Unisearch RMUTL (เชื่อมหน่วยงานที่มีพันธกิจส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัย การ
บริการวิชาการและการจัดการศึกษาแบบพิเศษ)
5.22 โครงการ RMUTL ใช้ประโยชน์จาก U2T
5.23 โครงการรวบรวมกลุ่มอุตสาหกิจที่มีศักยภาพเพื่อการพัฒนาในมิติต่าง ๆ ของทั้ง 6 จังหวัด
5.24 โครงการพั ฒ นากลุ่ ม อุ ต สาหกิ จ แบบ cluster ท างานเป็ น ที ม ร่ ว ม share และสร้ า งระบบ copartner ทั้งในและต่างประเทศ
5.25 โครงการ Talent Resource Management 9 RMUT เพื่อการดาเนินงานวิจัยและพัฒนาร่วมอุต
สาหกิจและ SME และการพัฒนากาลังคนด้วยหลักสูตร Premium course
5.26 โครงการสร้างกลไกการจัดการศึกษาแบบใหม่ให้ทั้ง 9 มทร. และ ประเทศ
5.27 โครงการร่วมสารวจ Real demand ในพื้นที่ EEC ร่วมกับ EEC HDC เพื่อการออกนโยบายด้านการ
พัฒนากาลังคนและระบุความต้องการกาลังคนในพื้นที่
65

5.28 โครงการเคลื่อนย้ายบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเพื่อการจัดการเรียนการสอน วิจัยและบริการ
วิชาการร่วมในพื้นที่ EEC
5.29 โครงการพัฒนา มทร. ล้านนา ให้เป็นเมืองที่ผู้ประกอบการพร้อมที่จะมาลงทุนในพื้นที่ (นิคม/สวน
พัฒนากาลังคน นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ SME อุตสาหกิจ และอุตสาหกรรม)
5.30 โครงการพัฒนาจังหวัดด้วยบริบท (Cross function) เน้นพหุวิชา สรรพวิชา ใช้ทรัพยากรคนและ
ของที่มีเพื่อตอบอัตลักษณ์ของพื้นที่
5.31 โครงการเร่งด่วนพัฒนาฐานข้อมูลศิษย์เก่าสัมพันธ์หรือภาคีเครือข่าย
5.32 โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มเป็นศูนย์กลางการบริการความร่วมมือแลกเปลี่ยนข้อมูลการผลิต
และพัฒนากาลังคนสมรรถนะสูง ระหว่างองค์กรผลิตบัณฑิตสายปฏิบัติการกับผู้ใช้กาลังคน ที่เชื่อมโยงภาค
เศรษฐกิจและสังคม
5.33 โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มเป็นศูนย์กลางการบริหารและเชื่อมโยงระบบสาคัญ 4 ระบบ คือ
ระบบงานหาคน (ความต้ อ งการบุ ค ลากรของสถานประกอบการ ทั้ ง แบบเต็ ม เวลาและไม่ เ ต็ ม เวลา
(แพลตฟอร์มแสดงความเชี่ยวชาญของบัณฑิตด้วยE-portfolio) ระบบคนหางาน (สถานประกอบการแสดง
Profile Company และข้อมูลความเชี่ยวชาญที่ต้องการ) ระบบติดตามศิษย์เก่า (Tracking)และระบบแนะนา
ทักษะสมรรถนะเพิ่มเติม (Reskill/upskill) โดยเชื่อมโยงระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการรับรองสมรรถนะ
นาไปสู่การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะของลูกจ้างตามความต้องการของสถานประกอบการ
5.34 โครงการแพลตฟอร์มและกลไกการบริหารจัดการออกใบรับรองสมรรถนะร่วม 3 ฝ่าย ได้แก่
สถานประกอบการ สถาบันรับรองสมรรถนะ และมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
5.35 โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
(RMUT Agricultural and Food Innovation Center : RMUT) เป็นหน่วยขับเคลื่ อนการดาเนินงาน เพื่อ
พลิกโฉมธุรกิจภาคเกษตรแบบดั้งเดิมไปสู่ธุรกิจภาคเกษตรสร้างมูลค่าสูง บนฐานเทคโนโลยีและนวัตกรรมตาม
มาตรฐานสากล
5.36 โครงการจัดตั้งศูนย์ กลางการพัฒ นากาลังคนที่มีความเป็นเลิ ศในระบบโลจิสต์ ที่ได้รับการ
รับรองมาตรฐานของประเทศ
5.37 โครงการนาร่องในลักษณะ Pilot Project/ Sand box เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ทดลองปฏิบัติการ
ตามบทบาทที่ควรจะเป็นของแต่ละองค์กรในกระบวนการพัฒนาชุมชน สาหรับผู้นาชุมชนและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
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5) รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ระยะเวลาด้าเนินงาน
(ไตรมาส)
แผนงาน/โครงการ
ผู้รับผิดชอบ
รวม
แผ่นดิน เงินรายได้ 1 2 3 4
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมสังคมภาคีเครือข่าย ยกระดับศักยภาพสังคม คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งล้านนาให้สามารถ
ปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก
ผู้ก้ากับติดตาม : รองอธิการบดีฝ่ายแผน นโยบายและยุทธศาสตร์
1. แผนงานเครือข่ายการบริการวิชาการและการบริการสังคม
งบประมาณร่วมกับยุทธศาสตร์ที่ 2
สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่
ชุมชน/สถาบันวิจัยเทคโนโลยี
เกษตร/คณะ/พื้นที่
2. กองทุนวิจัย Fundamental fund (อยู่ระหว่างเสนอของบประมาณ
งบประมาณร่วมกับยุทธศาสตร์ที่ 2
มทร.ล้านนา
จานวน 24,000,000 บาท)
3. แผนงานงานวิจัยภายนอก (งบประมาณ จานวน 38,823,730 บาท)
งบประมาณร่วมกับยุทธศาสตร์ที่ 2
มทร.ล้านนา
งบประมาณ (บาท)

4. สนับสนุนงานวิจัยและนาเสนอผลงานวิชาการ

งบประมาณร่วมกับยุทธศาสตร์ที่ 2

มทร.ล้านนา

5. แผนงานการขายสินค้า

งบประมาณร่วมกับยุทธศาสตร์ที่ 3

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่
ชุมชน/สถาบันวิจัยเทคโนโลยี
เกษตร/คณะ/พื้นที่
มทร.ล้านนา ตาก
มทร.ล้านนา
มทร.ล้านนา

6. แผนงานการเช่าอสังหาริมทรัพย์
7. แผนงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
8. แผนงานการพัฒนา Creative Lanna Economy Hub (CLEH)
- พัฒนาบุคลากร มทร.ล้านนา ให้มีความรู้และทักษะต่อการผลิต
บัณฑิตนักปฏิบัติและผู้ประกอบการ

งบประมาณร่วมกับยุทธศาสตร์ที่ 3
1,000,000
- 1,000,000
-
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แผนงาน/โครงการ
รวม
- ปรับปรุงกฎระเบียบที่นาไปสู่การปฏิรูปมหาวิทยาลัย (อยู่ระหว่าง
รอทาสัญญา)
กิจกรรมที่ 1 การจัดตั้ง RMUTL Reinventing Team
กิจกรรมที่ 2 การปฏิรูปข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัยเพื่อนาไปใช้ใน
การวางแผนสู่การปฏิรูปมหาวิทยาลัย
กิจกรรมที่ 3 การปฏิรูปด้านกฎระเบียบเพื่อส่งเสริมการปฏิรูป
ปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน
กิจกรรมที่ 4 การดาเนินการเตรียมความพร้อมเพื่อส่งเสริมการปฏิรูป
มหาวิทยาลัย
กิจกรรมที่ 5 การติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของการ
ปฏิรูปมหาวิทยาลัยของ Reinventing Team
9. โครงการ RMUTL ขยายผล จาก อว. ส่วนหน้า U2T หรือ คลินิก
เทคโนโลยี
10. โครงการใช้ประโยชน์นักวิจัยและนักบริการวิชาการเพื่อตอบโจทย์
สาคัญของประเทศทั้งเชิงประเด็นและเชิงพื้นที่
11. โครงการพัฒนาองค์กรเอกชนที่เน้นกิจกรรมเพื่อสังคมหรือ CSR
(Corporate Social Responsibility) แปลงไปเป็น Social Business
ทั้งระดับชาติและนานาชาติ
12. โครงการพัฒนา Resilience Community ทั้ง 6 จังหวัดโดยขยาย
ฐานมาจากโครงการ U2T

ระยะเวลาด้าเนินงาน
(ไตรมาส)
1 2 3 4

งบประมาณ (บาท)
แผ่นดิน

เงินรายได้

ผู้รับผิดชอบ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รองอธิการบดีฝ่ายแผน
นโยบายและยุทธศาสตร์

-

-

-

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่
ชุมชน
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สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่
ชุมชน
สถาบันวิจัยและพัฒนา

แผนงาน/โครงการ
รวม
13. โครงการพัฒนาหลักสูตรเชื่อมโยงกองทุนเสมอภาคทางการศึกษา

ระยะเวลาด้าเนินงาน
(ไตรมาส)
1 2 3 4

งบประมาณ (บาท)
แผ่นดิน
-

เงินรายได้
-

ผู้รับผิดชอบ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ฯ
รองอธิการบดีฝ่ายแผน
นโยบายและยุทธศาสตร์
คณะ/วิทยาลัยฯ

14. โครงการร่วมทุนเพื่อพัฒนาธุรกิจเดิม/ใหม่โดยใช้พื้นที่ใน มทร.
ล้านนา
15. โครงการใช้ระบบการบริหารจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างทักษะที่จาเป็น
ต่อการออกไปทางาน เช่น เป็นที่ปรึกษาวิศวกรในโรงงาน /นักวิชาการ
อิสระ /นวัตกรอิสระ เป็นต้น
16 โครงการยกระดับมูลค่าทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ให้
เข้าสู่มาตรฐานสากล ด้วยการบูรณาการพลังละมุน (Soft power) โดย
การผสมผสานองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของกลุ่ม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เช่น ยกระดับมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ให้กับจังหวัดในพื้นที่บริการ ด้วยการใช้วัฒนธรรม 5F (Food, Film,
Festival, Fashion, Fighting)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

มทร.ล้านนา
ร่วมกับ 9 ราชมงคล

17 โครงการพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวในเขตบริการของกลุ่มมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี ร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ โดยใช้การผสมผสานองค์
ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เช่น เทคโนโลยีดิจิทัล(AR,VR)ร่วมกับ
คุณค่าทางวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับห่วงโซ่อุปทาน
(Value Chain) ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแบบออนไลน์และออฟไลน์
(Onsite)

-

-

-

มทร.ล้านนา
ร่วมกับ 9 ราชมงคล
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แผนงาน/โครงการ
รวม
18 โครงการจัดทาฐานข้อมูลการพัฒนาชุมชน ทักษะ ประสบการณ์ ใน
การพัฒนาชุมชนของอาจารย์ในกลุ่ม มทร. รวมถึงพื้นที่ดาเนินการ
รายชื่อผู้นาชุมชน/ ผู้ประสานงานชุมชน เพื่อนามาจัดกลุ่ม แบ่งระดับ
บุคลากรและทาความเข้าใจกระบวนการพัฒนาชุมชน

ระยะเวลาด้าเนินงาน
(ไตรมาส)
1 2 3 4

งบประมาณ (บาท)
แผ่นดิน
-

เงินรายได้

ผู้รับผิดชอบ

-

มทร.ล้านนา
ร่วมกับ 9 ราชมงคล

19 โครงการคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญที่มีความเข้าใจในกระบวนการพัฒนา
ชุมชนอย่างมีส่วนร่วม เข้าใจกระบวนการวางแผนเชิงพื้นที่ การวิเคราะห์
และสังเคราะห์ข้อมูล โดยเฉพาะเทคนิคการจับประเด็นเพื่อทา Mind
map พร้อมทั้งคัดเลือกชุมชนนาร่อง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ชุมชนตั้งอยู่เพื่อเข้าร่วมโครงการ ทั้งที่เคยได้รับการพัฒนาและไม่เคย
ได้รับการพัฒนาจากองค์กรใดๆ

-

-

-

มทร.ล้านนา
ร่วมกับ 9 ราชมงคล

20 โครงการยกระดับมูลค่าทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SME) วิสาหกิจชุมชน ให้เข้าสู่มาตรฐานสากล ด้วย
การบูรณาการพลังละมุน (Soft power) โดยการผสมผสานองค์ความรู้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เช่น
ยกระดับมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัดในพื้นที่บริการ ด้วยการใช้
วัฒนธรรม 5F (Food, Film, Festival, Fashion, Fighting)

-

-

-

มทร.ล้านนา
ร่วมกับ 9 ราชมงคล

21 โครงการจั ด ตั้ ง Unisearch RMUTL (เชื่ อ มหน่ ว ยงานที่ มี พั น ธกิ จ
ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัย การบริการวิชาการและการจัดการศึกษา
แบบพิเศษ)

-

-

-

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
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งบประมาณ (บาท)

แผนงาน/โครงการ
รวม
22 โครงการ RMUTL ใช้ประโยชน์จาก U2T
23 โครงการรวบรวมกลุ่มอุตสาหกิจที่มีศักยภาพเพื่อการพัฒนาในมิติ
ต่าง ๆ ของทั้ง 6 จังหวัด
24 โครงการพัฒ นากลุ่ มอุตสาหกิจ แบบ cluster ทางานเป็นทีม ร่วม
share และสร้างระบบ co-partner ทั้งในและต่างประเทศ
25 โครงการ Talent Resource Management 9 RMUT เพื่ อ การ
ด าเนิ น งานวิ จั ย และพั ฒ นาร่ ว มอุ ต สาหกิ จ และ SME และการพั ฒ นา
กาลังคนด้วยหลักสูตร Premium course

แผ่นดิน
-

เงินรายได้
-

ระยะเวลาด้าเนินงาน
(ไตรมาส)
1 2 3 4

ผู้รับผิดชอบ
สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
สถาบันวิจัยและพัฒนา

-

-

-

สถาบันวิจัยและพัฒนา

-

-

-

26 โครงการสร้างกลไกการจั ดการศึกษาแบบใหม่ให้ทั้ง 9 มทร. และ
ประเทศ

-

-

-

27 โครงการร่วมสารวจ Real demand ในพื้นที่ EEC ร่วมกับ EEC HDC
เพื่อการออกนโยบายด้านการพัฒ นากาลั งคนและระบุความต้องการ
กาลังคนในพื้นที่

-

-

-

28 โครงการเคลื่อนย้ายบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเพื่อการจัดการ
เรียนการสอน วิจัยและบริการวิชาการร่วมในพื้นที่ EEC

-

-

-

29 โครงการพัฒนา มทร. ล้านนา ให้เป็นเมืองที่ผู้ประกอบการพร้อมที่
จะมาลงทุนในพื้นที่ (นิคม/สวนพัฒนากาลังคน นวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพื่อ SME อุตสาหกิจ และอุตสาหกรรม)

-

-

-

รองอธิการบดีฝ่ายแผน นโยบาย
และยุทธศาสตร์
/รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา
ระบบอย่างยั่งยืน
รองอธิการบดีฝ่ายแผน นโยบาย
และยุทธศาสตร์
/รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา
ระบบอย่างยั่งยืน
รองอธิการบดีฝ่ายแผน นโยบาย
และยุทธศาสตร์
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา
ระบบอย่างยั่งยืน
รองอธิการบดีฝ่ายแผน นโยบาย
และยุทธศาสตร์
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา
ระบบอย่างยั่งยืน
รองอธิการบดีฝ่ายแผน นโยบาย
และยุทธศาสตร์
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งบประมาณ (บาท)

แผนงาน/โครงการ
รวม

แผ่นดิน

เงินรายได้

30 โครงการพัฒ นาจั งหวัดด้ว ยบริ บ ท (Cross function) เน้นพหุ วิชา
สรรพวิชา ใช้ทรัพยากรคนและของที่มีเพื่อตอบอัตลักษณ์ของพื้นที่
31 โครงการเร่งด่วนพัฒนาฐานข้อมูลศิษย์เก่าสัมพันธ์หรือภาคีเครือข่าย

-

-

-

-

-

-

32 โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มเป็นศูนย์กลางการบริการความร่วมมือ
แลกเปลี่ยนข้อมูลการผลิตและพัฒนากาลังคนสมรรถนะสูง ระหว่าง
องค์กรผลิตบัณฑิตสายปฏิบัติการกับผู้ใช้กาลังคน ที่เชื่อมโยงภาค
เศรษฐกิจและสังคม

-

-

-

33 โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มเป็นศูนย์กลางการบริหารและเชื่อมโยง
ระบบสาคัญ 4 ระบบ คือ ระบบงานหาคน (ความต้องการบุคลากรของ
สถานประกอบการ ทั้งแบบเต็มเวลาและไม่เต็มเวลา (แพลตฟอร์มแสดง
ความเชี่ยวชาญของบัณฑิตด้วยE-portfolio) ระบบคนหางาน (สถาน
ประกอบการแสดง Profile Company และข้อมูลความเชี่ยวชาญที่
ต้องการ) ระบบติดตามศิษย์เก่า (Tracking)และระบบแนะนาทักษะ
สมรรถนะเพิ่มเติม (Reskill/upskill) โดยเชื่อมโยงระบบการเรียนรู้
ตลอดชีวิตและการรับรองสมรรถนะ นาไปสู่การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
เพื่อพัฒนาทักษะของลูกจ้างตามความต้องการของสถานประกอบการ

-

-

-
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ระยะเวลาด้าเนินงาน
(ไตรมาส)
1 2 3 4

ผู้รับผิดชอบ
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา
ระบบอย่างยั่งยืน
พื้นที่
รองอธิการบดีฝ่ายแผน นโยบาย
และยุทธศาสตร์
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา
ระบบอย่างยั่งยืน

งบประมาณ (บาท)

แผนงาน/โครงการ
รวม
34 โครงการแพลตฟอร์มและกลไกการบริหารจัดการออกใบรับรอง
สมรรถนะร่วม 3 ฝ่าย ได้แก่ สถานประกอบการ สถาบันรับรอง
สมรรถนะ และมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

แผ่นดิน
-

เงินรายได้
-

35 โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารกลุ่ม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (RMUT Agricultural and Food
Innovation Center : RMUT) เป็นหน่วยขับเคลื่อนการดาเนินงาน เพื่อ
พลิกโฉมธุรกิจภาคเกษตรแบบดั้งเดิมไปสู่ธุรกิจภาคเกษตรสร้างมูลค่าสูง
บนฐานเทคโนโลยีและนวัตกรรมตามมาตรฐานสากล

-

-

-

36 โครงการจัดตั้งศูนย์กลางการพัฒนากาลังคนที่มีความเป็นเลิศใน
ระบบโลจิสต์ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานของประเทศ

-

-

-

37 โครงการนาร่องในลักษณะ Pilot Project/ Sand box เพื่อให้ทุก
ภาคส่วนได้ทดลองปฏิบัติการตามบทบาทที่ควรจะเป็นของแต่ละองค์กร
ในกระบวนการพัฒนาชุมชน สาหรับผู้นาชุมชนและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

-

-

-
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ระยะเวลาด้าเนินงาน
(ไตรมาส)
1 2 3 4

ผู้รับผิดชอบ

3.2.5 แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 5 การสืบสาน รักษา ต่อยอด ปรัชญาและศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน
1) เป้าหมาย
1) เพื่อการสืบสาน รักษา ต่อยอด ปรัชญาและศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
2) กลยุทธ์
กลยุ ท ธ์ ที่ 1 ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาชุ ม ชน สื บ สาน รั ก ษา ต่ อ ยอด ปรั ช ญาและศาสตร์ พ ระราชา ด้ ว ย
เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัย
3) เป้าหมายและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
ปีงบประมาณ
พ.ศ.2565
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาชุมชน สืบสาน รักษา ต่อยอด ปรัชญาและศาสตร์พระราชา ด้วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมจากองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัย
เป้าหมายระดับกลยุทธ์
1) ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพของการประกอบอาชีพในชุมชนพื้นที่
โครงการหลวงและโครงการพระราชดาริ
2) ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่ออนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ
แผนงานของกลยุทธ์
แผนงาน 43 การจัดทาฐานข้อมูลในรูปแบบสื่อองค์ความรู้ของภูมิปัญญา ทุนทางวัฒนธรรม ทรัพยากร และ
ปราชญ์ชุมชนของล้านนา
แผนงาน 44 การพัฒนากาลังคน (ยุวเกษตรกร) สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีโดยใช้ Solution Based
(งานเน้นตอบโจทย์ทางเลือกใหม่ไม่เน้นการแก้ปัญหา) ที่บูรณาการการวิจัย การบริการวิชาการและการเรียน
การสอนร่วมกัน ในพื้นที่ของโครงการหลวงหรือโครงการพระราชดาริฯ ทั้งในและนอกพื้นที่
เป้าหมายและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

หน่วยนับ

แผนงาน 45 จัดทาโครงการ University Outlet & Market Place (Online and Onsite Marketing)
แผนงาน 46 แผนงานจิตอาสาการปลูกจิตสานึกความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
ตัวชี้วัดที่ส้าคัญระดับกลยุทธ์
37) ความพึงพอใจในการใช้ประโยชน์จากระบบฐานข้อมูล
38) จานวนโครงการที่สนับสนุนการผลิตหรือการประกอบอาชีพใน
ชุมชนพื้นที่โครงการหลวงหรือโครงการพระราชดาริฯ
39) ความพึงใจของผู้ใช้บริการของ University Outlet & Market
Place
40) จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา
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ร้อยละของความ
พึงพอใจในระดับ
ดีขึ้นไป
จานวนโครงการ

80

ร้อยละของความ
พึงพอใจในระดับ
ดีขึ้นไป
ร้อยละของ
จานวนนักศึกษา
และบุคลากร
ทั้งหมด

80

50

50

เป้าหมายและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

หน่วยนับ

41) จานวนสื่อองค์ความรู้ของภูมิปัญญา ทุนทางวัฒนธรรม ทรัพยากร จานวนสื่อ/เรื่อง
และปราชญ์ชุมชนของล้านนา

ปีงบประมาณ
พ.ศ.2565
50

4) แนวทางการพัฒนา
4.1 ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพของการประกอบอาชีพในชุมชนพื้นที่
โครงการหลวงและโครงการพระราชดาริ
4.2 ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่ออนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ
5) แผนงาน/โครงการ ส้าคัญ
5.1 โครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวง
5.2 โครงการสนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิโครงการหลวงและโรงงานแปรรูป
5.3 โครงการตามพระราชดาริ
5.4 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
5.5 โครงการจั ดจ าหน่ ายนวัตกรรมและสิ่ งประดิษฐ์ บน platform ต่าง ๆ ของ มทร. ล้ านนา และ 9
RMUT
5.6 โครงการ Smart farmer พื้นที่สูง และพื้นที่ในชุมชน
5.7 โครงการเชื่อมโยงองค์กรเอกชนเพื่อการพัฒนากาลังคนด้วยโมเดลเกษตรสมัยใหม่ในพื้นที่โครงการ
หลวงและโครงการพระราชดาริ
5.8 โครงการเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐเพื่อการแก้ปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จด้วยการใช้การตลาด
แบบ 3 ระดับเป็นตัวนา คือ ตลาดพื้นที่ ตลาดแปรรูป และตลาดส่งออกสาระสาคัญ
5.9 โครงการสร้ างและพัฒ นาระบบสนับสนุนการพัฒ นาเด็กและเยาวชนเพื่อให้ มีการศึ กษาในพื้ น ที่
โครงการหลวงและโครงการพระราชดาริหรือเยาวชนชายขอบเมืองและชายขอบชนบทที่ด้อยโอกาส ทั้งมิติรายได้
และการศึกษา
5.10 โครงการสร้ างผู้ นาการเปลี่ ยนแปลง (Chang Agent) ด้ว ยกลไก New Academic Staff ทั้งสาย
วิชาการ สายสนับสนุน พนักงาน มทร. ล้านนา และข้าราชการโดยใช้พื้นที่โครงการหลวงและโครงการพระราชดาริ
เป็นฐานในการพัฒนา
5.11 โครงการจิตอาสาการปลูกจิตสานึกความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
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6) รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
แผนงาน/โครงการ

ระยะเวลาด้าเนินงาน
(ไตรมาส)
1 2 3 4

งบประมาณ (บาท)

รวม
แผ่นดิน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสืบสาน รักษา ต่อยอด ปรัชญาและศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ผู้ก้ากับติดตาม : รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบอย่างยั่งยืน
1. โครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวง
4,000,000 4,000,000
โครงการที่ 1 โครงการติดตามและประเมินผลการดาเนินโครงการ
1,440,000 1,440,000
สนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวง
โครงการที่ 2 โครงการขับเคลื่อนกลไกกระบวนการผลิตเทคโนโลยีและ 360,000 360,000
นวัตกรรมเพื่อนาไปใช้ประโยชน์สู่สังคม/ชุมชนให้เหมาะสมในพื้นที่
สถานี/ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง
โครงการที่ 3 โครงการขยายผลต้นแบบการอนุรักษ์และลดการใช้
100,000 100,000
พลังงานในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงและชุมชนโดยรอบสถานี/ศูนย์
พัฒนาโครงการหลวง
โครงการที่ 4 โครงการยกระดับการบริหารจัดการกระบวนการผลิต
900,000 900,000
และพัฒนากลุ่มอาชีพให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน
โครงการที่ 5 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้พัฒนาทักษะด้านอาชีพใน
750,000 750,000
ภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตร เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
โครงการที่ 6 โครงการพัฒนาให้ศูนย์และสถานีโครงการหลวงเป็นศูนย์ 300,000 300,000
การเรียนรู้การพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน
โครงการที่ 7 โครงการส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้ งานมูลนิธิโครงการ 150,000 150,000
หลวงเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ
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เงินรายได้
-

ผู้รับผิดชอบ

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่
ชุมชน

แผนงาน/โครงการ

รวม
แผ่นดิน
2,000,000 2,000,000
850,000 850,000

2. โครงการสนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิโครงการหลวงและโรงงานแปรรูป
โครงการที่ 1 โครงการติดตามและประเมินผลการดาเนินโครงการ
สนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิโครงการหลวงและโรงงานแปรรูป
โครงการที่ 2 โครงการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพผลผลิตของ
450,000 450,000
ผลิตภัณฑ์มูลนิธิโครงการหลวงให้ได้มาตรฐาน
โครงการที่ 3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการแปรรูปและการ 600,000 600,000
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตของชุมชนบนพื้นที่สูงหรือชุมชนโดยรอบ
มูลนิธิโครงการหลวง
โครงการที่ 4 โครงการจัดตั้งศูนย์ซ่อมบารุง/วินิจฉัยปัญหาเครื่องจักร
100,000 100,000
เครื่องมือเพื่อสนับสนุนศูนย์/สถานีโครงการหลวง
3. โครงการตามพระราชดาริ
2,000,000 2,000,000
โครงการที่ 1 โครงการรับเสด็จถวายรายงานผลการดาเนินงานต่อ
640,000 640,000
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ณ พื้นที่ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จังหวัด
เชียงราย และ พื้นที่ดาเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริจังหวัด
เชียงใหม่ จังหวัดน่านและจังหวัดตาก
โครงการที่ 2 โครงการสนับสนุนการดาเนินงานศูนย์พัฒนาพันธุ์พืช
จักรพันธ์เพ็ญศิริ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
โครงการที่ 3 โครงการการบริหารจัดการองค์ความรู้ศูนย์พัฒนาพันธุ์
พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ

ระยะเวลาด้าเนินงาน
(ไตรมาส)
1 2 3 4

งบประมาณ (บาท)
เงินรายได้
-

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่
ชุมชน

-

-

460,000

460,000

-

200,000

200,000

-
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ผู้รับผิดชอบ

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่
ชุมชน

แผนงาน/โครงการ

ระยะเวลาด้าเนินงาน
(ไตรมาส)
1 2 3 4

งบประมาณ (บาท)
รวม
150,000

แผ่นดิน
150,000

โครงการที่ 4 โครงการยกระดับแปลงเกษตรพอเพียงสู่ศูนย์สาธิตตาม
แนวพระราชดาริดอยสะเก็ด
โครงการที่ 5 โครงการพัฒนาต่อยอดงานหัตถกรรมบนพื้นที่โครงการ 150,000 150,000
ตามพระราชดาริ
โครงการที่ 6 โครงการสนับสนุนการสร้างหลักสูตรอาชีพเพื่อการ
400,000 400,000
ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ภาคประชาชนภายใต้งานโครงการตาม
พระราชดาริ
4. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
4,500,000 4,500,000
แผนงานที่ 1 การอนุรักษ์ทรัพยากร ได้แก่ พืช สัตว์ และปลาพื้นถิ่น
แผนงานที่ 2 การรวบรวม รักษา และการใช้ประโยชน์ พันธุกรรมพืช
พื้นถิ่น ได้แก่ มะเกี๋ยง มันพื้นบ้าน น้อยหน่าเครือ บุก มะกิ้ง สัตว์ และ
ปลาพื้นถิ่น
แผนงานที่ 3 การจัดตั้งศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืช อันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ เพื่อดาเนินงานขับเคลื่อนสนองงาน
โครงการ อพสธ ประสานงานภาคีเครือข่าย ระหว่างมหาวิทยาลัยกับ
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และฐานทรัพยากรท้องถิ่น (องค์การ
บริหารส่วนท้องถิ่น)
แผนงานที่ 4 กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่สอดคล้องกับกรอบการ
ดาเนินงานตามแผนแม่บท อพ.สธ. – มทร.ล้านนา ระยะ 5 ปีที่เจ็ด
(ตุลาคม พ.ศ. 2564 –กันยายน พ.ศ. 2569)
5. โครงการจัดจาหน่ายนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์บน platform ต่าง ๆ
ของ มทร. ล้านนา และ 9 RMUT
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เงินรายได้

ผู้รับผิดชอบ

-

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

-

-

รองอธิการบดีฝ่ายแผน
นโยบายและยุทธศาสตร์

ระยะเวลาด้าเนินงาน
(ไตรมาส)
1 2 3 4

งบประมาณ (บาท)

แผนงาน/โครงการ
รวม

แผ่นดิน

เงินรายได้

ผู้รับผิดชอบ
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและ
พัฒนาระบบอย่างยั่งยืน

6. โครงการ Smart farmer พื้นที่สูง และพื้นที่ในชุมชน

-

-

-

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่
ชุมชน

7. โครงการเชื่อมโยงองค์กรเอกชนเพื่ อการพัฒ นาก าลั งคนด้ว ยโมเดล
เกษตรสมัยใหม่ในพื้นที่โครงการหลวงและโครงการพระราชดาริ

-

-

-

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่
ชุมชน

8. โครงการเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐเพื่อการแก้ปัญหาความยากจนแบบ
เบ็ ดเสร็ จ ด้ว ยการใช้การตลาดแบบ 3 ระดับเป็นตัว นา คือ ตลาดพื้นที่
ตลาดแปรรูป และตลาดส่งออกสาระสาคัญ
9. โครงการสร้างและพัฒนาระบบสนับสนุนการพัฒนาเด็กและเยาวชน
เพื่อให้มีการศึกษาในพื้นที่โครงการหลวงและโครงการพระราชดาริหรือ
เยาวชนชายขอบเมืองและชายขอบชนบทที่ด้อยโอกาส ทั้งมิติรายได้และ
การศึกษา
10. โครงการสร้างผู้นาการเปลี่ยนแปลง (Chang Agent) ด้วยกลไก New
Academic Staff ทั้งสายวิชาการ สายสนับสนุน พนักงาน มทร. ล้านนา
และข้าราชการโดยใช้พื้นที่โครงการหลวงและโครงการพระราชดาริเป็น
ฐานในการพัฒนา
11. โครงการจิ ต อาสาการปลู ก จิ ต ส านึ ก ความรั ก ชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์

-

-

-

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่
ชุมชน

-

-

-

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่
ชุมชน

-

-

-

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

-

-

-

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่
ชุมชน/พื้นที่
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3.3 ประมาณการวงเงินงบประมาณ พ.ศ. 2565
3.3.1 งบประมาณแผ่นดิน จ้านวน 1,057,972,800 บาท
หมวดงบประมาณ

งบประมาณแผ่นดิน (บาท)
292,532,200
9,218,400
137,849,600
618,372,600
1,057,972,800

1. งบบุคลากร
2. งบดาเนินงาน
3. งบลงทุน
4. งบเงินอุดหนุน
รวม
3.3.2 ประมาณการรายได้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
แหล่งรายได้ (กิจกรรม/ภารกิจ)
1. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
2. งานฟาร์ม
3. งานหอพัก
4. รายรับอื่นๆ
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณเงินรายได้ (บาท)
311,219,500
6,659,000
10,461,000
73,562,000
401,901,500

กรอบวงเงินรายได้ที่นามาจัดสรร ร้อยละ 80 ของงบประมาณรายได้ คิดเป็นจานวน 321,521,200 บาท
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3.3.3 ประมาณการวงเงินงบประมาณทั้งหมด 1,379,494,000 บาท
งบประมาณ (บาท)
แผนปฏิบัติราชการ
1. การจัดการศึกษาส้าหรับคนทุกช่วงวัยเพื่อการพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติสู่
ศตวรรษที่ 21
1. โครงการครุภัณฑ์การศึกษาเพื่อเสริมทักษะและฝึกปฏิบัติเป็นบัณฑิตนัก
วิชาชีพ
2. โครงการจัดหาวัสดุการศึกษาส้าหรับการฝึกนักศึกษาเพื่อเป็นบัณฑิตนัก
ปฏิบัติ
4. โครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพการเรี ย นรู้ ทั ก ษะวิ ช าชี พ ตามมาตรฐานด้ ว ย
เทคโนโลยีดิจิทัล
5. โครงการพัฒนาก้าลังคนด้านเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (พื้นที่น่าน)
6. โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการและการผลิตก้าลังคนที่มีทักษะวิชาชีพด้าน
ระบบการผลิตอัตโนมัติ (Intelligent Manufacturing) (พื้นที่ตาก)
7. แผนงานการพัฒนา Creative Lanna Economy Hub (CLEH)
- ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีทักษะสูงเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์
- สร้างรายได้จากองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาตนเองอย่าง
ยั่งยืน
- สร้างผู้ประกอบการรายย่อยที่นาเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้เพื่อ
พัฒนาธุรกิจ(อยู่ระหว่างรอทาสัญญา)
กิจกรรมที่ 1 การจัดตั้ง Creative Lanna Economy Hub (CLEH)

เงินกู้
งบประมาณ
รายได้
แผ่นดิน
หน่วยงาน ในประเทศ ต่างประเทศ
289,588,940 175,492,100 114,096,840
รวม

79,119,700

74,469,600

4,650,100

32,560,000

32,560,000

-

28,990,000

28,990,000

-

9,310,000
30,162,500

9,310,000
30,162,500

-

-

-

-

-

-

-
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อื่นๆ

งบประมาณ (บาท)
แผนปฏิบัติราชการ

-

งบประมาณ
แผ่นดิน
-

รายได้
หน่วยงาน
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4,180,000
-

-

4,180,000
-

แผนงานที่ 2 พัฒนากระบวนการจัดการศึกษานักปฏิบัติ Hands-On

-

-

-

แผนงานที่ 3 พัฒนาอาจารย์ให้สามารถจัดการเรียนรู้ที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้

-

-

-

รวม

กิจกรรมที่ 2 การพัฒนา Man & Brain Power
กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จาเป็นสาหรับ Creative Lanna
Economy Hub (CLEH)
กิจกรรม 4 การส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่ที่มีทักษะใน
การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมและเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีทักษะสูงเพื่อ
ยกระดับเศรษฐกิจฐานราก และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่สาคัญของประเทศ
กิจกรรมที่ 5 การพัฒนา Network Platform สาหรับการยกระดับเศรษฐกิจ
ฐานราก และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ที่สาคัญของประเทศ
กิจกรรมที่ 6 การติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของการปฏิรูป
มหาวิทยาลัยของ Creative Lanna Economy Hub (CLEH)
8. แผนงานการพัฒนาการจัดการศึกษา
แนวทางที่ 1 ปรับปรุงหลักสูตร
แนวทางที่ 2 การแข่งขันทักษะของนักศึกษา
แนวทางที่ 3 การพัฒนานักศึกษา
แผนงานที่ 1 พัฒนากระบวนการรับนักศึกษาและผลิตตัวป้อนสายวิชาชีพ
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เงินกู้
ในประเทศ ต่างประเทศ

อื่นๆ

งบประมาณ (บาท)
แผนปฏิบัติราชการ

-

งบประมาณ
แผ่นดิน
-

รายได้
หน่วยงาน
-

9,060,000
8,205,460
7,587,560

-

9,060,000
8,205,460
7,587,560

2,755,200
692,160
2,256,700
-

-

2,755,200
692,160
2,256,700
-

1,883,500

-

1,883,500

3,937,580
4,000,000
46,419,350
850,060
1,802,450
651,420
1,128,000

-

3,937,580
4,000,000
46,419,350
850,060
1,802,450
651,420
1,128,000

รวม

แผนงานที่ 4 สร้างบัณฑิตให้มีทักษะที่พึงประสงค์ ที่มีลักษณะเหมาะสมใน
การใช้ชีวิตและทางานในศตวรรษที่ 21
9. ทุนสนับสนุนการศึกษานักศึกษาและบุคลากร
10. แผนงานพัฒนาก้าลังคนนักวิชาชีพที่เน้นปฏิบัติการ (สหกิจ)
11. แผนงานการจัดการศึกษาและวิจัยร่วมระหว่าง ภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคการศึกษา
11.1 โครงการบูรณาการเรียนรู้กับการทางาน
11.2 โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่
11.3 โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง
11.4 โครงการต้นแบบการจัดการศึกษาด้านเทคโนโลยีในระดับ
อาชีวศึกษา (โครงการจัดการศึกษาและวิจัยร่วม มทร.ล้านนากับวิทยาลัย
ในสังกัด สอศ.)
11.5 โครงการการจัดการศึกษาและวิจัยแบบมีส่วนร่วมระหว่าง มทร.
ล้านนา และอุตสาหกรรมวิศวการ
12. แผนงานงานฟาร์มเพื่อการเรียนรู้สู่เกษตรอัจฉริยะ
13. แผนงานงานพระราชทานปริญญาบัตร
14. แผนงานกิจกรรมนักศึกษา
14.1 ปฐมนิเทศนักศึกษา
14.2 อบรมจริยธรรม
14.3 ปฏิทินกิจกรรม
14.4 ตรวจโรค
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เงินกู้
ในประเทศ ต่างประเทศ

อื่นๆ

งบประมาณ (บาท)
แผนปฏิบัติราชการ
14.5 คู่มือนักศึกษาใหม่
14.6 ธรรมเนียมสารสนเทศ
14.7 บารุงห้องสมุด
14.8 เบี้ยประกันอุบัติเหตุ
14.9 ส่งเสริมสุขภาพ
14.10 บารุงกีฬา
14.11 กิจกรรมนักศึกษา
14.12 จัดทาเสื้อกิจกรรม
14.13 จัดทาสมุดกิจกรรม
14.14 ใบรับรองกิจกรรม (นศ.ปีสุดท้าย)
14.15 ปัจฉิมนิเทศ (นศ.ปีสุดท้าย)
15. แผนงานงานหอพัก
16. แผนงานปรับพื้นฐานความรู้นักศึกษาใหม่
17. แผนงานหลักสูตรนานาชาติ
18. แผนงานหลักสูตรโครงการจัดตั้งคณะ
19. แผนงานหลักสูตรปริญญาตรี (ภาคพิเศษ)
20. แผนงานหลักสูตรปริญญาโท (ภาคพิเศษ)
21. แผนงานรับสมัครนักศึกษาใหม่
22. แผนงานขึ้นทะเบียนบัณฑิต
23. แผนงานจัดท้าบัตรนักศึกษา
24. แผนงาน Transform education system

รวม
562,000
12,780,800
9,574,000
3,589,000
1,620,990
4,980,400
4,980,400
2,549,400
561,320
137,070
652,040
7,774,200
4,579,540
3,424,700
1,200,000
1,816,250
650,000
2,483,500
4,000,000
128,600
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งบประมาณ
แผ่นดิน
-

รายได้
หน่วยงาน
562,000
12,780,800
9,574,000
3,589,000
1,620,990
4,980,400
4,980,400
2,549,400
561,320
137,070
652,040
7,774,200
4,579,540
3,424,700
1,200,000
1,816,250
650,000
2,483,500
4,000,000
128,600
-

เงินกู้
ในประเทศ ต่างประเทศ

อื่นๆ

งบประมาณ (บาท)
แผนปฏิบัติราชการ

รวม

งบประมาณ
แผ่นดิน
-

รายได้
หน่วยงาน
-

25. ปฏิรูปการวิจัยและบริการวิชาการระหว่าง ภาคบริการ ภาคการเกษตร
และภาคอุตสาหกรรม
2. เรื่อง การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมอย่างมืออาชีพ เพื่อสร้างนวัตกรรม 14,242,680
14,242,680
สิ่งประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์ส้าหรับการยกระดับ ชุมชน สังคม ประเทศ
1. แผนงานเครือข่ายการบริการวิชาการและการบริการสังคม
11,524,680
- 11,524,680
2. กองทุ น วิ จั ย Fundamental fund (อยู่ ร ะหว่ า งเสนอของบประมาณ
จ้านวน 24,000,000 บาท)
3. แผนงานงานวิจัยภายนอก (งบประมาณ จ้านวน 38,823,730 บาท)
4. สนับสนุนงานวิจัยและน้าเสนอผลงานวิชาการ
2,718,000
- 2,718,000
3. เรื่อง การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่สู่ความ
110,195,280 89,002,400 21,192,880
เป็นเลิศ
1. แผนงานตามนโยบายพัฒนามหาวิทยาลัย
1,359,000
1,359,000
แผนงานที่ 1 ส่งเสริมศักยภาพองค์กรร่วมกับเครือข่าย
แผนงานที่ 2 พัฒนาการบริหารจัดการและการสร้างฐานวัฒนธรรมองค์กร
2. แผนงานประกันคุณภาพการศึกษา
906,000
906,000
แผนงานที่ 1 ควบคุมคุณภาพการศึกษา
แผนงานที่ 2 ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
แผนงานที่ 3 ประเมินคุณภาพการศึกษา
3. แผนงานงบการด้าเนินงาน (ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค)
42,616,780 25,622,400 16,994,380
4. แผนงานงบลงุทนที่ดินสิ่งก่อสร้าง
63,380,000 63,380,000
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เงินกู้
ในประเทศ ต่างประเทศ

อื่นๆ

งบประมาณ (บาท)
แผนปฏิบัติราชการ
5. แผนงานการขายสินค้า
6. แผนงานการเช่าอสังหาริมทรัพย์
7. แผนงานการพัฒนา Creative Lanna Economy Hub (CLEH)
- ผลิตบัณฑิตสู่การเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพสมัยใหม่ที่สามารถ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมต่อทุนทางวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
- สร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าสาหรับต้นทุนทางวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาล้านนา (อยู่ระหว่างรอทาสัญญา)
4. เรื่อง การส่งเสริมสังคมภาคีเครือข่าย ยกระดับศักยภาพสังคม คุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งล้านนาให้
สามารถปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก
1. แผนงานเครือข่ายการบริการวิชาการและการบริการสังคม
2. กองทุนวิจัย Fundamental fund (อยู่ระหว่างเสนอของบประมาณ
จ้านวน 24,000,000 บาท)
3. แผนงานงานวิจัยภายนอก (งบประมาณ จ้านวน 38,823,730 บาท)

1,893,500
40,000
-

งบประมาณ
แผ่นดิน
-

รายได้
หน่วยงาน
1,893,500
40,000
-

1,000,000

-

1,000,000

รวม

งบประมาณร่วมกับยุทธศาสตร์ที่ 2
-

-

4. สนับสนุนงานวิจัยและน้าเสนอผลงานวิชาการ

งบประมาณร่วมกับยุทธศาสตร์ที่ 2

5. แผนงานการขายสินค้า

งบประมาณร่วมกับยุทธศาสตร์ที่ 3

6. แผนงานการเช่าอสังหาริมทรัพย์

งบประมาณร่วมกับยุทธศาสตร์ที่ 3
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-

เงินกู้
ในประเทศ ต่างประเทศ

อื่นๆ

งบประมาณ (บาท)
แผนปฏิบัติราชการ
7. แผนงานท้านุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรม
8. แผนงานการพัฒนา Creative Lanna Economy Hub (CLEH)
- พัฒนาบุคลากร มทร.ล้านนา ให้มีความรู้และทักษะต่อการผลิตบัณฑิตนัก
ปฏิบัติและผู้ประกอบการ
- ปรับปรุงกฎระเบียบที่นาไปสู่การปฏิรูปมหาวิทยาลัย (อยู่ระหว่างรอทา
สัญญา)
กิจกรรมที่ 1 การจัดตั้ง RMUTL Reinventing Team
กิจกรรมที่ 2 การปฏิรูปข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัยเพื่อนาไปใช้ในการ
วางแผนสู่การปฏิรูปมหาวิทยาลัย
กิจกรรมที่ 3 การปฏิรูปด้านกฎระเบียบเพื่อส่งเสริมการปฏิรูปปรับปรุง
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน
กิจกรรมที่ 4 การดาเนินการเตรียมความพร้อมเพื่อส่งเสริมการปฏิรูป
มหาวิทยาลัย
กิจกรรมที่ 5 การติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของการปฏิรูป
มหาวิทยาลัยของ Reinventing Team

1,000,000
-

งบประมาณ
แผ่นดิน
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5. เรื่อง การสืบสาน รักษา ต่อยอด ปรัชญาและศาสตร์พระราชาเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน
1. โครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวง
โครงการที่ 1 โครงการติดตามและประเมินผลการดาเนินโครงการสนับสนุน
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง

12,500,000

12,500,000

4,000,000
1,440,000

4,000,000
1,440,000

รวม
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รายได้
หน่วยงาน
1,000,000
-

เงินกู้
ในประเทศ ต่างประเทศ

-

อื่นๆ

งบประมาณ (บาท)
แผนปฏิบัติราชการ
โครงการที่ 2 โครงการขับเคลื่อนกลไกกระบวนการผลิตเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเพื่อนาไปใช้ประโยชน์สู่สังคม/ชุมชนให้เหมาะสมในพื้นที่สถานี/
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง
โครงการที่ 3 โครงการขยายผลต้นแบบการอนุรักษ์และลดการใช้พลังงาน
ในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงและชุมชนโดยรอบสถานี/ศูนย์พัฒนาโครงการ
หลวง
โครงการที่ 4 โครงการยกระดับการบริหารจัดการกระบวนการผลิตและ
พัฒนากลุ่มอาชีพให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน
โครงการที่ 5 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้พัฒนาทักษะด้านอาชีพในภาค
การเกษตรและนอกภาคการเกษตร เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
โครงการที่ 6 โครงการพัฒนาให้ศูนย์และสถานีโครงการหลวงเป็นศูนย์การ
เรียนรู้การพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน
โครงการที่ 7 โครงการส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้ งานมูลนิธิโครงการหลวง
เพื่อการใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ
2. โครงการสนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิโครงการหลวงและโรงงานแปรรูป
โครงการที่ 1 โครงการติดตามและประเมินผลการดาเนินโครงการสนับสนุน
กิจกรรมมูลนิธิโครงการหลวงและโรงงานแปรรูป
โครงการที่ 2 โครงการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพผลผลิตของผลิตภัณฑ์
มูลนิธิโครงการหลวงให้ได้มาตรฐาน

360,000

งบประมาณ
แผ่นดิน
360,000

รายได้
หน่วยงาน
-

100,000

100,000

-

900,000

900,000

-

750,000

750,000

-

300,000

300,000

-

150,000

150,000

-

2,000,000
850,000

2,000,000
850,000

-

450,000

450,000

-

รวม
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เงินกู้
ในประเทศ ต่างประเทศ

อื่นๆ

งบประมาณ (บาท)
แผนปฏิบัติราชการ
โครงการที่ 3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการแปรรูปและการสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตของชุมชนบนพื้นที่สูงหรือชุมชนโดยรอบมูลนิธิ
โครงการหลวง
โครงการที่ 4 โครงการจัดตั้งศูนย์ซ่อมบารุง/วินิจฉัยปัญหาเครื่องจักร
เครื่องมือเพื่อสนับสนุนศูนย์/สถานีโครงการหลวง
3. โครงการตามพระราชด้าริ
โครงการที่ 1 โครงการรับเสด็จถวายรายงานผลการดาเนินงานต่อสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ
พื้นที่ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จังหวัดเชียงราย และ พื้นที่ดาเนิน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดน่านและจังหวัด
ตาก
โครงการที่ 2 โครงการสนับสนุนการดาเนินงานศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์
เพ็ญศิริ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
โครงการที่ 3 โครงการการบริหารจัดการองค์ความรู้ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักร
พันธ์เพ็ญศิริ
โครงการที่ 4 โครงการยกระดับแปลงเกษตรพอเพียงสู่ศูนย์สาธิตตามแนว
พระราชดาริดอยสะเก็ด
โครงการที่ 5 โครงการพัฒนาต่อยอดงานหัตถกรรมบนพื้นที่โครงการตาม
พระราชดาริ

600,000

งบประมาณ
แผ่นดิน
600,000

รายได้
หน่วยงาน
-

100,000

100,000

-

2,000,000
640,000

2,000,000
640,000

-

460,000

460,000

-

200,000

200,000

-

150,000

150,000

-

150,000

150,000

-

รวม
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เงินกู้
ในประเทศ ต่างประเทศ

อื่นๆ

งบประมาณ (บาท)
แผนปฏิบัติราชการ

รวม

งบประมาณ
แผ่นดิน
400,000

รายได้
หน่วยงาน
-

โครงการที่ 6 โครงการสนับสนุนการสร้างหลักสูตรอาชีพเพื่อการถ่ายทอด
400,000
องค์ความรู้สู่ภาคประชาชนภายใต้งานโครงการตามพระราชดาริ
4. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ
4,500,000
4,500,000
แผนงานที่ 1 การอนุรักษ์ทรัพยากร ได้แก่ พืช สัตว์ และปลาพื้นถิ่น
แผนงานที่ 2 การรวบรวม รักษา และการใช้ประโยชน์ พันธุกรรมพืชพื้นถิ่น
ได้แก่ มะเกี๋ยง มันพื้นบ้าน น้อยหน่าเครือ บุก มะกิ้ง สัตว์ และปลาพื้นถิ่น
แผนงานที่ 3 การจัดตัง้ ศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจากพระราชดาริฯ เพื่อดาเนินงานขับเคลื่อนสนองงานโครงการ
อพสธ ประสานงานภาคีเครือข่าย ระหว่างมหาวิทยาลัยกับสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน และฐานทรัพยากรท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วน
ท้องถิ่น)
แผนงานที่ 4 กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่สอดคล้องกับกรอบการดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท อพ.สธ. – มทร.ล้านนา ระยะ 5 ปีที่เจ็ด (ตุลาคม พ.ศ.
2564 –กันยายน พ.ศ. 2569)
6. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐและงบบริหารจัดการพื้นฐานส้านักงาน (ไม่รวมกลุ่มโครงการ)
1. งบบุคลากร
362,240,880 292,532,200 70,108,680
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจ้า
1.1.1 เงินเดือน
258,931,100 258,931,100
1.1.2 ค่าจ้างประจา
11,822,900 11,822,900
1.1.3 ค่าจ้างชั่วคราว
72,572,080 2,463,400 70,108,680
19,314,800 19,314,800
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
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เงินกู้
ในประเทศ ต่างประเทศ

อื่นๆ

งบประมาณ (บาท)
แผนปฏิบัติราชการ
2. งบด้าเนินงาน
2.1 ค่าตอบแทน
2.2 ค่าใช้สอย
2.3 ค่าวัสดุ
2.4 ค่าสาธารณูปโภค
3.งบลงทุน (พื้นฐาน)
4. งบเงินอุดหนุน
4.1 เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย
4.2 อุดหนุนงบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค

รวม
110,098,520
34,857,980
75,240,540

479,227,700
475,798,100
3,429,600
-
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เงินกู้
งบประมาณ
รายได้
แผ่นดิน
หน่วยงาน ในประเทศ ต่างประเทศ
9,218,400 100,880,120
8,143,900 26,714,080
1,074,500 74,166,040
ขับเคลื่อนในยุทธศาสตร์ที่ 1 และ 3
ขับเคลื่อนในยุทธศาสตร์ที่ 3
ขับเคลื่อนในยุทธศาสตร์ที่ 1
479,227,700
475,798,100
3,429,600
ขับเคลื่อนในยุทธศาสตร์ที่ 1 และ 3
ขับเคลื่อนในยุทธศาสตร์ที่ 3

อื่นๆ

ส่วนที่ 4 รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
4.1 สรุปการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
หมวดงบประมาณ
1. งบบุคลากร
2. งบดาเนินงาน
3. งบลงทุน
4. งบเงินอุดหนุน
5. งบรายจ่ายอื่น
รวม

แผ่นดิน
292,532,200
9,218,400
137,849,600
618,372,600
1,057,972,800

งบประมาณ (บาท)
เงินรายได้
70,108,680
119,327,200
3,197,400
11,778,000
117,109,920
321,521,200

รวม
362,640,880
128,545,600
141,047,000
630,150,600
117,109,920
1,379,494,000

แผ่นดิน 77%

เงินรายได้ 23%
แผ่นดิน
เงินรายได้

แผนภูมิที่ 1 สรุปสัดส่วนการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
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งบบุคลากร 27.65%

1. งบบุคลากร
2. งบดาเนินงาน
3. งบลงทุน
4. งบเงินอุดหนุน

งบเงินอุดหนุน 58.45%
งบด้าเนินงาน 0.87%
งบลงทุน 13.03%

แผนภูมิที่ 2 สัดส่วนการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

งบบุคลากร (21.81%)
งบรายจ่ายอื่น (36.42%)

งบด้าเนินงาน (37.11%)
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น

งบเงินอุดหนุน (3.66%)

งบลงทุน (0.99%)

แผนภูมิที่ 3 สัดส่วนการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
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4.2 รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
4.2.1 รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
หมวดรายการ
รวม (บาท)
1. งบบุคลากร
292,532,200
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจ้า
270,754,000
1.1.1 เงินเดือน
258,931,100
1.1.1.1 อัตราเดิม
229,463,900
1.1.1.2 เงินค่าตอบแทนรายเดือนสาหรับข้าราชการ
13,954,800
1.1.1.3 เงินประจาตาแหน่งทางวิชาการ
15,252,000
1.1.1.4 เงินประจาตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ เชี่ยวชาญเฉพาะ
67,200
1.1.1.5 ค่าตอบแทนรายเดือนตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ เชี่ยวชาญเฉพาะ
67,200
1.1.1.6 เงินเพิ่มสาหรับตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษตาแหน่งนิติกร
126,000
1.1.2 ค่าจ้างประจ้า
11,822,900
1.1.2.1 อัตราเดิม
11,822,900
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว
2,463,400
1.2.1 ค่าจ้างรายเดือน
2,463,400
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
19,314,800
1.3.1 อัตราเดิม
19,314,800
2. งบด้าเนินงาน
9,218,400
2.1 ค่าตอบแทน
8,143,900
2.1.1 เงินประจาตาแหน่งผู้บริหารที่มีวาระสาหรับข้าราชการ
2,709,600
2.1.2 เงินประจาตาแหน่งผู้บริหารที่มีวาระสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
240,000
2.1.3 ค่าตอบแทนรายเดือนตาแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระสาหรับข้าราชการ
2,373,600
2.1.4 ค่าตอบแทนรายเดือนตาแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระสาหรับพนักงาน
240,000
มหาวิทยาลัย
2.1.5 เงินประจาตาแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ
873,600
2.1.6 ค่าตอบแทนรายเดือนตาแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ
806,400
2.1.7 ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น
73,900
2.1.8 ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจาที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น
58,800
2.1.9 ค่าเช่าบ้านสาหรับลูกจ้างชั่วคราว
768,000
2.2 ค่าใช้สอย
1,074,500
2.2.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคมสาหรับพนักงานราชการ
765,000
2.2.2 เงินสมทบกองทุนประกันสังคมสาหรับลูกจ้างชั่วคราว
6,800
2.2.3 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนสาหรับพนักงานราชการ
39,700
2.2.4 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนสาหรับลูกจ้างชั่วคราว
2,600
2.2.5 เงินสารองจ่ายบาเหน็จ
260,400
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หมวดรายการ
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภัณฑ์
3.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา
3.1.1.1 ค่าครุภัณฑ์สูงกว่า 1 ล้านบาท
1. ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา (Smart Interactive Lab)
ตาบลช้างเผือก อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
2. ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการบัญชีดิจิตัล (Accounting Information System
Lab) ตาบลช้างเผือก อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
3. ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการระบบธุรกิจอัจฉริยะเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล (Data
Analytics and Business Innovation Laboratory) ต.ช้างเผือก อ.เมือง
จ.เชียงใหม่
4. ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสารวจเพื่อรองรับการเรียนการสอนระบบราง และ
ปรับปรุงการจัดการศึกษาโดยเน้นผลลัพธ์ของการเรียนให้มีทักษะการปฏิบัติงาน
สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
5. ชุดเครื่องมือปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพการผลิตครูช่างอุตสาหกรรม ต.บ้านกร่าง
อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
6. ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการออกแบบระบบไฟฟ้าและระบบส่องสว่าง เพื่อพัฒนา
อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลาปาง
7. ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีแบบจาลองสารสนเทศเพื่อการออกแบบและ
การผลิต ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
8. ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการผลิตบรรจุภัณฑ์ตามจานวนต้องการ (on demand)
ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
9. ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการผลิตต้นแบบงานปักผลิตภัณฑ์สิ่งทอและแฟชั่น
ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
10. ครุภัณฑ์การผลิตผลิตภัณฑ์ชีวภาพ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ต.พิชัย
อ.เมือง จ.ลาปาง
11. ครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพห้องปฏิบัติการวิจัยและบริการวิชาการศูนย์
นวัตกรรมและศูนย์พันธุกรรมพืช สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ต.พิชัย อ.เมือง
จ.ลาปาง
12. ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหารสัตว์ ต.พิชัย อ.เมืองลาปาง จ.ลาปาง
13. ครุภัณฑ์ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการตรวจสอบคุณภาพปัจจัยการ
ผลิตทางการเกษตรและอาหาร สาหรับศูนย์ปฏิบัติการเกษตรและอาหารปลอดภัย
ต.บ้านกร่าง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
3.1.1.2 ค่าครุภัณฑ์ต่ากว่า 1 ล้านบาท
1. ครุภัณฑ์ปฏิบัติการพัฒนาทักษะการควบคุมเครื่องจักรอุตสาหกรรมการ
ผลิต เครื่องกลึงยันศูนย์เหนือแท่น ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลาปาง
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รวม (บาท)
137,849,600
74,469,600
74,469,600
66,130,700
14,822,700
16,510,000
4,000,000
4,157,500
2,750,000
2,670,000
3,241,000
2,354,000
1,213,000
4,320,000
4,302,500
1,590,000
4,200,000

8,338,900
800,000

หมวดรายการ
2. ครุภัณฑ์ชุดมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
3. ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิชาชีพ หลักสูตรเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
4. ครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์อาคาร S1 – S2 ต.ป่าป้อง อ.ดอย
สะเก็ด จ.เชียงใหม่
5. ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการความเป็นเลิศทางอุตสาหกรรมเมคคาทรอนิกส์
4.0 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด
จ.เชียงใหม่
6. เครื่องสูบน้ามอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้าได้ 1,500 ลิตรต่อนาทีและอุปกรณ์
ประกอบอื่น สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลาปาง
7. ครุภัณฑ์เทคโนโลยีการศึกษาสาหรับการเรียนการสอนและปฏิบัติการ
ต.บ้านกร่าง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
8. ครุภัณฑ์ปรับปรุงระบบปฏิบัติการห้องประชุม 1 ต.บ้านกร่าง อ.เมือง
พิษณุโลก จ.พิษณุโลก
9. ครุภัณฑ์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศอากาศยานไร้คนขับอัตโนมัติขับเคลื่อน
ด้วยระบบสมองกลอัจฉริยะเพื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Drones
Smart Image) ต.ไม้งาม อ.เมือง จ.ตาก
10. ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ต.บ้านกร่าง
อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
11. ครุภัณฑ์ตรวจสอบคุณภาพไข่เพื่อการเรียนการสอน ต.ฝายแก้ว
อ.
ภูเพียง จ.น่าน
12. ชุดปฏิบัติการทดลองเส้นใยแก้วนาแสง (Optical Transmission Link
Laboratory) ต.ไม้งาม อ.เมือง จ.ตาก
3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
3.2.1 สิ่งก่อสร้างผูกพันเดิม
1. ก่อสร้างหอพักวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.
เชียงใหม่ 1 รายการ
3.2.2 สิ่งก่อสร้างไม่ผูกพัน (1 ปี)
1. ปรับปรุงอาคาร 12 สาขาศิลปศาสตร์ ต.บ้านกร่าง อ.เมืองพิษณุโลก
จ.พิษณุโลก 1 รายการ
2. ปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางสถาปัตยกรรม ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่
จ. เชียงใหม่ 1 รายการ
3. ปรับปรุงห้องปฏิบัติอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน อาคาร อท.1 อท.2 ต.ช้างเผือก
อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 1 รายการ
4. ปรับปรุงอาคารศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์และศูนย์ฝึกปฏิบัติการ
อาหาร ต.ไม้งาม อ.เมืองตาก จ.ตาก 1 รายการ
5. ปรับปรุงระบบประปา ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน 1 รายการ
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รวม (บาท)
488,000
790,000
470,000
929,900
64,200
553,900
911,300
691,600
960,000
700,000
980,000
63,380,000
38,680,000
38,680,000
24,700,000
9,108,000
6,000,000
660,000
4,217,000
4,715,000

หมวดรายการ
4. งบเงินอุดหนุน
4.1 ค่าใช้จ่ายด้าเนินงาน
4.1.1 ค่าตอบแทน
4.1.1.2 เงินตอบแทนเหมาจ่ายจัดหารถยนต์ประจาตาแหน่ง
4.1.2 ค่าใช้สอย
4.1.3 ค่าวัสดุ
4.1.3.7 วัสดุการศึกษา (ว. 2,100 ส. 600 ) (และเอกสารสิ่งพิมพ์ 140)
4.1.4 ค่าสาธารณูปโภค
4.1.4.1 ค่าไฟฟ้า
4.1.4.2 ค่าประปา
4.1.4.3 ค่าโทรศัพท์
4.1.4.4 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
4.2 ค่าใช้จ่ายบุคลากร
4.2.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากร เงินเดือน
4.2.2 ค่าใช้จ่ายบุคลากร เงินประจาตาแหน่งทางวิชาการ
4.3 ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิโครงการหลวงและโรงงานแปรรูป
โครงการที่ 1 โครงการติดตามและประเมินผลการดาเนินโครงการสนับสนุน
กิจกรรมมูลนิธิโครงการหลวงและโรงงานแปรรูป
โครงการที่ 2 โครงการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพผลผลิตของผลิตภัณฑ์มูลนิธิ
โครงการหลวงให้ได้มาตรฐาน
โครงการที่ 3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการแปรรูปและการสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตของชุมชนบนพื้นที่สูงหรือชุมชนโดยรอบมูลนิธิโครงการ
หลวง
โครงการที่ 4 โครงการจัดตั้งศูนย์ซ่อมบารุง/วินิจฉัยปัญหาเครื่องจักร เครื่องมือเพื่อ
สนับสนุนศูนย์/สถานีโครงการหลวง
4.4 ค่าใช้จ่ายโครงการตามพระราชด้าริ
โครงการที่ 1 โครงการรับเสด็จถวายรายงานผลการดาเนินงานต่อสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ พื้นที่
ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จังหวัดเชียงราย และ พื้นที่ดาเนินโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดาริจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดน่านและจังหวัดตาก
โครงการที่ 2 โครงการสนับสนุนการดาเนินงานศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญ
ศิริ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
โครงการที่ 3 โครงการการบริหารจัดการองค์ความรู้ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์
เพ็ญศิริ
โครงการที่ 4 โครงการยกระดับแปลงเกษตรพอเพียงสู่ศูนย์สาธิตตามแนว
พระราชดาริดอยสะเก็ด
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รวม (บาท)
618,372,600
61,612,000
3,429,600
3,429,600
32,560,000
32,560,000
25,622,400
19,564,100
634,300
572,500
4,851,500
475,798,100
468,452,900
7,345,200
2,000,000
850,000
450,000
600,000
100,000
2,000,000
640,000

460,000
200,000
150,000

หมวดรายการ
โครงการที่ 5 โครงการพัฒนาต่อยอดงานหัตถกรรมบนพื้นที่โครงการตาม
พระราชดาริ
โครงการที่ 6 โครงการสนับสนุนการสร้างหลักสูตรอาชีพเพื่อการถ่ายทอดองค์
ความรู้สู่ภาคประชาชนภายใต้งานโครงการตามพระราชดาริ
4.5 ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวง
โครงการที่ 1 โครงการติดตามและประเมินผลการดาเนินโครงการสนับสนุนศูนย์
พัฒนาโครงการหลวง
โครงการที่ 2 โครงการขับเคลื่อนกลไกกระบวนการผลิตเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพื่อนาไปใช้ประโยชน์สู่สังคม/ชุมชนให้เหมาะสมในพื้นที่สถานี/ศูนย์พัฒนา
โครงการหลวง
โครงการที่ 3 โครงการขยายผลต้นแบบการอนุรักษ์และลดการใช้พลังงานในศูนย์
พัฒนาโครงการหลวงและชุมชนโดยรอบสถานี/ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง
โครงการที่ 4 โครงการยกระดับการบริหารจัดการกระบวนการผลิตและพัฒนา
กลุ่มอาชีพให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน
โครงการที่ 5 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้พัฒนาทักษะด้านอาชีพในภาค
การเกษตรและนอกภาคการเกษตร เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
โครงการที่ 6 โครงการพัฒนาให้ศูนย์และสถานีโครงการหลวงเป็นศูนย์การเรียนรู้
การพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน
โครงการที่ 7 โครงการส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้ งานมูลนิธิโครงการหลวงเพื่อ
การใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ
4.6 ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ
แผนงานที่ 1 การอนุรักษ์ทรัพยากร ได้แก่ พืช สัตว์ และปลาพื้นถิ่น
แผนงานที่ 2 การรวบรวม รักษา และการใช้ประโยชน์ พันธุกรรมพืชพื้นถิ่น
ได้แก่ มะเกี๋ยง มันพื้นบ้าน น้อยหน่าเครือ บุก มะกิ้ง สัตว์ และปลาพื้นถิ่น
แผนงานที่ 3 การจัดตั้งศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจากพระราชดาริฯ เพื่อดาเนินงานขับเคลื่อนสนองงานโครงการ อพสธ
ประสานงานภาคีเครือข่าย ระหว่างมหาวิทยาลัยกับสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
และ ฐานทรัพยากรท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น)
แผนงานที่ 4 กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่สอดคล้องกับกรอบการดาเนินงานตาม
แผนแม่บท อพ.สธ. – มทร.ล้านนา ระยะ 5 ปีที่เจ็ด (ตุลาคม พ.ศ. 2564 –
กันยายน พ.ศ. 2569)
4.7 โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ทักษะวิชาชีพตามมาตรฐานด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล
1. ระบบห้องปฏิบัติการเรียนรู้และทดสอบสมรรถนะคอมพิวเตอร์ และ
สารสนเทศตามมาตรฐานสากล ตาบลป่าป้อง อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัด
เชียงใหม่
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รวม (บาท)
150,000
400,000
4,000,000
1,440,000
360,000
100,000
900,000
750,000
300,000
150,000
4,500,000
-

28,990,000
28,990,000

หมวดรายการ
4.8 โครงการพัฒนาก้าลังคนด้านเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (พื้นที่น่าน)
1. ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการพื้นฐานการจัดการโรงเรือนเกษตรอัตโนมัติสมัยใหม่
ตาบลฝายแก้ว อาเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
4.9 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการและการผลิตก้าลังคนที่มีทักษะวิชาชีพด้าน
ระบบการผลิตอัตโนมัติ (Intelligent Manufacturing) (พื้นที่ตาก)
1. ครุภัณฑ์ชุดพัฒนาด้านหุ่นยนต์และระบบการผลิตอัตโนมัติ ตาบลไม้งาม
อาเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
4.10 กองทุนวิจัย Fundamental fund (อยู่ระหว่างเสนอของบประมาณ จานวน
24,000,000 บาท)
รวมทั้งหมด
แผนงานการพัฒนา แผนงานการพัฒนา Creative Lanna Economy Hub (CLEH)
(อยู่ระหว่างรอทาสัญญา)

99

รวม (บาท)
9,310,000
9,310,000
30,162,500
30,162,500
1,057,972,800
-

4.2.2 รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
หมวดรายการ
งบบุคลากร
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว
1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว
1.2.2 ค่าครองชีพ
งบด้าเนินงาน
2.1 ค่าตอบแทน
2.1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ
ค่าตอบแทน (ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ)
ค่าสอนภาคสมทบ/ภาคพิเศษ
ค่าเบี้ยประชุม
2.1.2 เงินประจาตาแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ
2.1.3 เงินประจาตาแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ
2.1.4 เงินตอบแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุราชการ
2.1.5 เงินตอบแทนเหมาจ่ายจัดหารถยนต์ประจาตาแหน่ง
2.2 ค่าใช้สอย
2.2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ
ค่าใช้จ่ายในการประชุม
ค่าเดินทางผู้บริหาร
พัฒนาบุคลากร
2.2.2 ค่าจ้างเหมาบริการ
2.2.3 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
2.2.4 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน (ลูกจ้าง)
2.2.5 ค่าบริหารจัดการพลังงาน
2.2.6 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
2.2.7 ค่าใช้สอยอื่น
2.3 ค่าวัสดุ
2.3.1 วัสดุสานักงาน
2.3.2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
2.3.3 วัสดุก่อสร้าง
2.3.4 วัสดุงานบ้านงานครัว
2.3.5 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
2.3.6 วัสดุการศึกษา
2.3.7 วัสดุหนังสือ วารสาร และตารา
2.3.8 วัสดุการเกษตร
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รวม (บาท)
70,108,680
70,108,680
68,319,240
1,789,440
119,327,200
26,714,080
20,902,480
3,669,180
12,805,100
4,428,200
2,214,000
1,612,800
1,680,000
304,800
74,166,040
8,073,280
2,331,670
1,741,970
3,999,640
43,678,470
3,256,200
230,600
4,071,200
4,124,190
10,732,100
6,427,980
2,537,680
860,600
463,100
284,900
265,000
1,452,700
240,000

หมวดรายการ
2.3.9 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
2.3.10 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์
2.4 ค่าสาธารณูปโภค
2.4.1 ค่าไฟฟ้า
2.4.2 ค่าประปา
2.4.3 ค่าโทรศัพท์
2.4.4 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
2.4.5 ค่าไปรษณีย์
3 งบลงทุน
3.1 ค่าครุภัณฑ์
3.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา
3.1.1.1 ค่าครุภัณฑ์สูงกว่า 1 ล้านบาท
3.1.1.2 ค่าครุภัณฑ์ต่ากว่า 1 ล้านบาท
รายการครุภัณฑ์ จานวน 10 รายการ
1. ครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสารประจาสานักงานผู้อานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยี
และสหวิทยาการ ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ จานวน 1 เครื่อง
2. ครุภัณฑ์เพื่องานบริการอาคารสถานที่และพัฒนาภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อมให้
เอื้อต่อการเรียนการสอน ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 1 ชุด
ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้
2.1 เครือ่ งตัดหญ้า 4 จังหวะ จานวน 4 เครื่อง เครื่องละ 11,000 บาท
2.2 เลื่อยยนต์ เครื่องยนต์ 2 จังหวะ 0.6 แรงม้า จานวน 3 ชุด ชุดละ
10,000 บาท
2.3 เครื่องย่อยใบไม้กิ่งไม้ จานวน 1 เครื่อง เครื่องละ 100,000 บาท
2.4 ปั๊มบาดาล 2 นิ้ว 2 แรง 11 ใบ สาหรับบ่อน้าบาดาล 4-6 นิ้ว จานวน
3 ตัว ตัวละ 10,000 บาท
2.5 เครื่องเป่าลม (โบเวอร์) จานวน 2 ชุด ชุดละ 3,000 บาท
3. ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศขนาด 13,000 BTU แบบติดผนัง พร้อมระบบตั้ง
เวลา เปิด-ปิดอัตโนมัติ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ จานวน 1 ชุด
(ห้องส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา)
4. เครื่องสแกนเนอร์ กองกลาง สานักงานฺอธิการบดี ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
5. ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ จานวน 20 เครื่อง เครื่องๆ 30,000 บาท
6. ครุภัณฑ์เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 1kVA ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
จานวน 20 เครื่อง เครื่องละ 5,700 บาท
7. ครุภัณฑ์กล้องบันทึกภาพดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
จานวน 1 ชุด
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รวม (บาท)
194,000
130,000
12,019,100
10,911,000
690,000
238,100
180,000
3,197,400
2,297,400
2,297,400
2,297,400
160,000
210,000

18,500
41,000
600,000
114,000
92,800

หมวดรายการ
8. ครุภัณฑ์เชื่อมโยงการประชุมแบบ Hybrid ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
จานวน 1 ชุด
9. ชุดครุภัณฑ์การเกษตรสนับสนุนการผลิตเมล็ดพันธุ์อินทรีย์ของศูนย์ความเป็น
เลิศนวัตกรรมชีววิถี สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลาปาง
10. เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ชนิดขาว-ดา และสี จานวน 1 เครื่อง
3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
3.2.1 สิ่งก่อสร้างผูกพันใหม่
3.2.2 สิ่งก่อสร้างไม่ผูกพัน (1 ปี)
1. โครงการปรับปรุงอาคารเรียนรวม C3 และ C4 มทร.ล้านนา ต.ป่าป้อง
อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ จานวน 1 ชุด
2. โครงการปรับปรุงตึกอาคารเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต.ช้างเผือก อ.เมือง
จ.เชียงใหม่
4 งบเงินอุดหนุน
4.1 ทุนสนับสนุนการศึกษานักศึกษาและบุคลากร
4.2 สนับสนุนงานวิจัยและนาเสนอผลงานวิชาการ
5 งบรายจ่ายอื่น
5.1 แผนงานตามนโยบายพัฒนามหาวิทยาลัย
แผนงานที่ 1 ส่งเสริมศักยภาพองค์กรร่วมกับเครือข่าย
แผนงานที่ 2 พัฒนาการบริหารจัดการและการสร้างฐานวัฒนธรรมองค์กร
5.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษา
แนวทางที่ 1 ปรับปรุงหลักสูตร
แนวทางที่ 2 การแข่งขันทักษะของนักศึกษา
แนวทางที่ 3 การพัฒนานักศึกษา
แผนงานที่ 1 พัฒนากระบวนการรับนักศึกษาและผลิตตัวป้อนสายวิชาชีพ
แผนงานที่ 2 พัฒนากระบวนการจัดการศึกษานักปฏิบัติ Hands-On
แผนงานที่ 3 พัฒนาอาจารย์ให้สามารถจัดการเรียนรู้ที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้
แผนงานที่ 4 สร้างบัณฑิตให้มีทักษะที่พึงประสงค์ ที่มีลักษณะเหมาะสมในการใช้
ชีวิตและทางานในศตวรรษที่ 21
5.3 แผนงานค่าใช้จ่ายงานพระราชทานปริญญาบัตร
5.4 แผนงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
5.5 แผนงานประกันคุณภาพการศึกษา
แผนงานที่ 1 ควบคุมคุณภาพการศึกษา
แผนงานที่ 2 ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
แผนงานที่ 3 ประเมินคุณภาพการศึกษา
5.6 ค่าธรรมเนียมกิจกรรมนักศึกษา
5.6.1 ค่าปฐมนิเทศนักศึกษา
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รวม (บาท)
316,180
62,000
400,000
900,000
900,000
450,000
450,000
11,778,000
9,060,000
2,718,000
117,109,920
1,359,000
4,180,000
4,000,000
1,000,000
906,000
46,419,350
850,060

หมวดรายการ
5.6.2 ค่าอบรมจริยธรรม
5.6.3 ค่าปฏิทินกิจกรรม
5.6.4 ค่าตรวจโรค
5.6.5 ค่าคู่มือนักศึกษาใหม่
5.6.6 ค่าธรรมเนียมสารสนเทศ
ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
ครุภัณฑ์ จานวน 11 รายการ
รายการครุภัณฑ์
1. ครุภัณฑ์ลงเวลาปฏิบัติราชการสาหรับสนับสนุนงานทรัพยากรบุคคล
ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ จานวน 30 เครื่อง
2. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร ต.บ้านกร่าง อ.เมือง
จ.พิษณุโลก จานวน 1 ชุด
3. โครงการขยายขอบเขตการเรียนรู้นอกห้องเรียนด้วยทักษะดิจิตอล
ต.บ้านกร่าง อ.เมือง จ.พิษณุโลก จานวน 1 ชุด
4. โครงการบารุงรักษาระบบจัดเก็บฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อค้นคว้าและวิจัย
สาหรับนักศึกษาและบุคลากร ต.บ้านกร่าง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
จานวน 1 ชุด
5. ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เพื่อการเรียนการสอนยุคดิจิทัล
ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน จานวน 1 ชุด
6. โครงการขยายขอบเขตการให้บริการเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการเรียนการ
สอนและงานวิจัย มทร.ล้านนา ลาปาง
7. โครงการจัดหาครุภัณฑ์ซ่อมบารุงเครือข่ายใยแก้วนาแสงเพื่อการให้บริการ
อินเทอร์เน็ต มทร.ล้านนา ลาปาง
8. ครุภัณฑ์เสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ต.ทรายขาว อ.พาน
จ.เชียงราย
8.1 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จานวน 20 เครื่อง เครื่องละ
27,000 บาท
8.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล จานวน 2 เครื่อง
เครื่องละ 30,000 บาท
8.3 ไมโครโฟนไร้สาย จานวน 1 อัน อันละ 2,700 บาท
9. ครุภัณฑ์เครื่องสารองไฟฟ้าระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย จานวน 1
เครื่อง มทร.ล้านนา เชียงราย
10. ครุภัณฑ์ขยายขอบเขตการเรียนรู้นอกห้องเรียนด้วยทักษะดิจิตอล ต.ไม้งาม
อ.เมืองตาก จ.ตาก
11. ครุภัณฑ์ระบบสารสนเทศหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ต.ไม้งาม อ.เมืองตาก
จ.ตาก
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รวม (บาท)
1,802,450
651,420
1,128,000
562,000
12,780,800
7,810,000
4,970,800
441,000
26,400
240,000
194,400
350,000
300,000
150,000
602,700

374,300
592,000
1,700,000

หมวดรายการ
5.6.7 ค่าบารุงห้องสมุด
ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
ครุภัณฑ์ จานวน 12 รายการ
รายการครุภัณฑ์
1. ครุภัณฑ์ ระบบการให้บริการห้องสมุดดิจิทัล Smart library เฟส 3
ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
2. โครงการระบบรักษาความปลอดภัยในการใช้บริการห้องสมุด ต.บ้านกร่าง
อ.เมือง จ.พิษณุโลก จานวน 1 ชุด
3. โครงการการผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ต.บ้านกร่าง
อ.เมือง จ.พิษณุโลก จานวน 1 ชุด
4. ครุภัณฑ์พัฒนาจุดให้บริการค้นคว้านอกเวลาเรียนสาหรับนักศึกษา
ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน จานวน 1 ชุด
5. รายการครุภัณฑ์พัฒนาระบบการให้บริการห้องสมุด เพื่อเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย จานวน 1 ชุด
5.1 เครื่องปรับอากาศแบบแขวนเพดาน 30000 BTU จานวน 10 เครื่อง
เครื่องละ 40,200 บาท
5.2 เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับการสืบค้น จานวน 10 เครื่อง เครื่องละ
22,000 บาท
6. ครุภัณฑ์ เคาน์เตอร์สาหรับให้บริการยืมคืนหนังสือ ต.ป่าป้อง อ. ดอยสะเก็ด
จ.เชียงใหม่ จานวน 1 ชุด
7. ครุภัณฑ์ เคาน์เตอร์อเนกประสงค์สาหรับวางคอมพิวเตอร์ ต.ป่าป้อง
อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ จานวน 2 ตัว ตัวละ 40,000 บาท
8. ครุภัณฑ์ เก้าอี้อเนกประสงค์ ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
8.1 เก้าอี้อเนกประสงค์บุผ้า 5 ตัว ตัวละ 4,500 บาท
9. ครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพการบริการเพื่อให้บริหารห้องสมุดแก่นักศึกษาและ
บุคลากร ต.ไม้งาม อ.เมืองตาก จ.ตาก
10. ครุภัณฑ์เครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์สาหรับงานวิจัยและเรียนรู้ฐานข้อมูล
ออนไลน์ ต.ไม้งาม อ.เมืองตาก จ.ตาก
11. ครุภัณฑ์ส่งเสริมการพัฒนาสื่อห้องสมุดออนไลน์ ต.ไม้งาม อ.เมืองตาก จ.ตาก
ประกอบด้วย
11.1 กล้องถ่ายภาพนิ่งแบบ Full Frame จานวน 2 ชุด ชุดละ 45,000 บาท
11.2 เครื่องผลิตสื่อผสม จานวน 1 ชุด ชุดละ 60,000 บาท
12. ครุภัณฑ์โต๊ะและเก้าอี้อ่านหนังสือและงานบริการค้นคว้าในห้องสมุด ต.ไม้งาม
อ.เมืองตาก จ.ตาก
5.6.8 ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุ
5.6.9 ค่าส่งเสริมสุขภาพ
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รวม (บาท)
9,574,000
6,091,900
3,482,100
807,700
178,500
330,000
20,000
622,000

90,000
80,000
22,500
30,000
920,000
150,000

231,400
3,589,000
1,620,990

หมวดรายการ
5.6.10 ค่าบารุงกีฬา
5.6.11 ค่ากิจกรรมนักศึกษา
5.6.12 ค่าจัดทาเสื้อกิจกรรม
5.6.13 ค่าจัดทาสมุดกิจกรรม
5.6.14 ค่าใบรับรองกิจกรรม (นศ.ปีสุดท้าย)
5.6.15 ค่าปัจฉิมนิเทศ (นศ.ปีสุดท้าย)
5.7 พัฒนากาลังคนนักวิชาชีพที่เน้นปฏิบัติการ (สหกิจ)
5.8 ปรับพื้นฐานความรู้นักศึกษาใหม่
5.9 แผนงานการจัดการศึกษาและวิจัยร่วมระหว่าง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
การศึกษา
5.9.1 โครงการบูรณาการเรียนรู้กับการทางาน
ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
ครุภัณฑ์ จานวน 2 รายการ
รายการครุภัณฑ์
1. ครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนและพัฒนาการเรียนรู้สมัยใหม่
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ (วิชาเอกการตลาดโครงการร่วมบริษัท ซีพี
ออลล์ฯ) ต. เผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ประกอบด้วยรายการ ดังต่อไปนี้
1.1 เครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชันสี (1 เครื่อง เครื่องละ 200,000 บาท)
1.2 คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต (3 เครื่อง เครื่องละ 21,900 บาท)
2. ครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนและพัฒนาการเรียนรู้สมัยใหม่ คณะ
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ (โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะ
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ กับ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จากัด และ บริษัท ซีอาร์ซี
ไทยวัสดุ จากัด) ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
5.9.2 โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่
5.9.3 โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง
5.9.4 โครงการจต้นแบบการจัดการศึกษาด้านเทคโนโลยีในระดับอาชีวศึกษา
(โครงการจัดการศึกษาร่วม มทร.ล้านนา - วิทยาลัยเทคนิคสันกาแพง)
5.9.5 โครงการการจัดการศึกษาและวิจัยแบบมีส่วนร่วมระหว่าง มทร.
ล้านนา และอุตสาหกรรมวิศวการ
5.10 แผนงานหลักสูตรนานาชาติ
ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
ครุภัณฑ์ จานวน 2 รายการ
รายการครุภัณฑ์
1. ครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนและสร้างแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ด้านการเรียนการสอน หลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (IBM) ต.ช้างเผือก
อ. เมือง จ.เชียงใหม่
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รวม (บาท)
4,980,400
4,980,400
2,549,400
561,320
137,070
652,040
8,205,460
4,579,540
7,587,560
2,755,200
2,294,500
460,700
265,700

195,000

692,160
2,256,700
1,883,500
3,424,700
1,424,700
2,000,000
981,200

หมวดรายการ
2. โครงการการปรับปรุงห้องเรียนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ คณะบริหารธุรกิจและ
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
จานวน 1 งาน
5.11 แผนงานหลักสูตรโครงการจัดตั้งคณะ
5.12 แผนงานหลักสูตรปริญญาตรี (ภาคพิเศษ)
ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
ครุภัณฑ์ จานวน 1 รายการ
รายการครุภัณฑ์
1. ครุภัณฑ์ปฏิบัติการเครื่องวัดไฟฟ้าสมัยใหม่ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ จานวน 1 ชุด
1.1 ดิจิตตอลสตอเรจออสซิลโลสโคป 2 ช่องสัญญาณ จานวน 5 เครื่อง
เครื่องละ 33,500 บาท รวม 167,500 บาท
1.2 เครื่องวัดค่าความต้านทานดิน แบบ 2 โพล และ 3 โพล จานวน 7 เครื่อง
เครื่องละ 25,000 บาท รวม 175,000 บาท
1.3 เครื่องกาเนิดสัญญาณ (Arbitary Function generator) 7 เครื่อง
เครื่องละ 20,000 บาท รวม 140,000 บาท
1.4 เครื่องวัดสัญญาณไฟฟ้า (Oscilloscope) 4 ช่อง จานวน 2 เครื่อง
เครื่องละ 35,000 บาท รวม 70,000 บาท
1.5 แคลมป์มิเตอร์อุตสาหกรรม 5 ชุด ชุดละ 12,100 บาท รวม 60,500 บาท
1.6 Power supply จานวน 10 ชุด ชุดละ 6,900 บาท รวม 69,000 บาท
1.7 ชุด AC/DC Current Probe Clamp จานวน 3 ชุด ชุดละ 6,000 บาท
รวม 18,000 บาท
5.13 แผนงานหลักสูตรปริญญาโท (ภาคพิเศษ)
5.14 แผนงานรับสมัครนักศึกษาใหม่
5.15 แผนงานงานฟาร์มเพื่อการเรียนรู้สู่เกษตรอัจฉริยะ
5.16 รายจ่ายงานหอพัก
5.17 แผนงานเครือข่ายการบริการวิชาการและการบริการสังคม
5.18 แผนงานค่าใช้จ่ายขายสินค้า
5.19 แผนงานค่าใช้จ่ายเช่าอสังหาฯ
5.20 แผนงานค่าใช้จ่ายสมัครพนักงาน
5.21 แผนงานค่าใช้จ่ายบัตรนักศึกษา
5.22 แผนงานค่าใช้จ่ายขึ้นทะเบียนบัณฑิต
รวมจ่าย
แผนงานงานวิจัยภายนอก (เบิกจ่ายตามระเบียบงานวิจัย)
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รวม (บาท)
1,018,800
1,200,000
1,816,250
1,116,250
700,000
700,000

650,000
2,483,500
3,937,580
7,774,200
11,524,680
1,893,500
40,000
128,600
4,000,000
321,521,200
38,823,730

4.3 การจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
งบประมาณ (บาท)
เงินจากแหล่งทุนภายนอก
รวม
แผ่นดิน
รายได้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาสาหรับคนทุกช่วง 289,588,940
175,492,100 114,096,840
บัณฑิตพันธุ์ใหม่
วัยเพื่อการพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติสู่ศตวรรษที่ 21
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม 14,242,680
14,242,680
62,823,730
อย่างมืออาชีพ เพื่อสร้างนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
(กองทุน ววน.)
สาหรับการยกระดับ ชุมชน สังคม ประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร 110,195,280
89,002,400
21,192,880
จัดการการศึกษาสมัยใหม่สู่ความเป็นเลิศ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมยกระดับศักยภาพ
1,000,000
1,000,000 - U2T = 240 ลบ.
สังคมและคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- Reinventing = 10 ลบ.
ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งล้านนา
- บพท. = 10 ลบ.
- กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
3.85 ลบ.
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสืบสาน รักษา ต่อยอด ปรัชญา 12,500,000
12,500,000
และศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
บุคลากรภาครัฐและงบบริหารจัดการสานักงาน
951,967,100
780,978,300 170,988,800
ยุทธศาสตร์

รวม

1,379,494,000

1,057,972,800

321,521,200

348,673,730

แผนภูมิที่ 3 การจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
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4.4 กลไกและแนวทางการหางบประมาณ
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ภาคผนวก
สรุปรายละเอียดการจัดสรรงบประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามหมวดรายการ
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รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ แผ่นดิน จาแนกตามผลผลิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจาปีงบประมาณ 2565

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ แผ่นดิน จาแนกตามผลผลิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจาปีงบประมาณ 2565

หมวดรายการ

สอ.

1. งบบุคลากร
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจา
1.1.1 เงินเดือน
1.1.1.1 อัตราเดิม
1.1.1.2 เงินค่าตอบแทนรายเดือนสาหรับข้าราชการ
1.1.1.3 เงินประจาตาแหน่งทางวิชาการ
1.1.1.4 เงินประจาตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ เชี่ยวชาญเฉพาะ
1.1.1.5 ค่าตอบแทนรายเดือนตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ เชี่ยวชาญเฉพาะ
1.1.1.6 เงินเพิ่มสาหรับตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษตาแหน่งนิติกร
1.1.2 ค่าจ้างประจา
1.1.2.1 อัตราเดิม
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว
1.2.1 ค่าจ้างรายเดือน
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
1.3.1 อัตราเดิม
2. งบดาเนินงาน
2.1 ค่าตอบแทน
2.1.1 เงินประจาตาแหน่งผู้บริหารที่มีวาระสาหรับข้าราชการ
2.1.2 เงินประจาตาแหน่งผู้บริหารที่มีวาระสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
2.1.3 ค่าตอบแทนรายเดือนตาแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระสาหรับข้าราชการ
2.1.4 ค่าตอบแทนรายเดือนตาแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
2.1.5 เงินประจาตาแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ
2.1.6 ค่าตอบแทนรายเดือนตาแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ
2.1.7 ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น
2.1.8 ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจาที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น
2.1.9 ค่าเช่าบ้านสาหรับลูกจ้างชั่วคราว
2.2 ค่าใช้สอย
2.2.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคมสาหรับพนักงานราชการ
2.2.2 เงินสมทบกองทุนประกันสังคมสาหรับลูกจ้างชั่วคราว
2.2.3 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนสาหรับพนักงานราชการ
2.2.4 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนสาหรับลูกจ้างชั่วคราว
2.2.5 เงินสารองจ่ายบาเหน็จ
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภัณฑ์
3.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา
3.1.1.1 ค่าครุภัณฑ์สูงกว่า 1 ล้านบาท
3.1.1.2 ค่าครุภัณฑ์ต่ากว่า 1 ล้านบาท
3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
3.2.1 สิ่งก่อสร้างผูกพันเดิม
3.2.2 สิ่งก่อสร้างไม่ผูกพัน (1 ปี)
4. งบเงินอุดหนุน
4.1 ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
4.1.1 ค่าตอบแทน
4.1.1.2 เงินตอบแทนเหมาจ่ายจัดหารถยนต์ประจาตาแหน่ง
4.1.2 ค่าใช้สอย
4.1.3 ค่าวัสดุ
4.1.3.7 วัสดุการศึกษา (ว. 2,100 ส. 600 ) (และเอกสารสิ่งพิมพ์ 140)
4.1.4 ค่าสาธารณูปโภค
4.1.4.1 ค่าไฟฟ้า
4.1.4.2 ค่าประปา
4.1.4.3 ค่าโทรศัพท์
4.1.4.4 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
4.2 ค่าใช้จ่ายบุคลากร
4.2.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากร เงินเดือน
4.2.2 ค่าใช้จ่ายบุคลากร เงินประจาตาแหน่งทางวิชาการ
4.3 ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิโครงการหลวงและโรงงานแปรรูป
4.4 ค่าใช้จ่ายโครงการตามพระราชดาริ
4.5 ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวง
4.6 ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
4.7 โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ทักษะวิชาชีพตามมาตรฐานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
4.8 โครงการพัฒนากาลังคนด้านเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (พื้นที่น่าน)
4.9 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการและการผลิตกาลังคนที่มีทักษะวิชาชีพด้านระบบการผลิตอัตโนมัติ
(Intelligent Manufacturing) (พื้นที่ตาก)
4.10 กองทุนวิจัย Basic fund
รวมทั้งหมด
**หมายเหตุ
1. ค่าวัสดุการศึกษา คานวนจาก นักศึกษาภาคปกติทุกชั้นปี วิทย์ 2,100 สังคม 600
2. ค่าเอกสารสิ่งพิมพ์ คานวนจาก นักศึกษาทุกชั้นปีภาคปกติ 140 บาท/คน
3. ค่าสาธารณูปโภค ตานวนจาก ค่าเฉลี่ยใช้จริง 3 ปี

สวพ.

สวส.

สวท.

สถช.

สวก.

บริหารฯ

วิศวะฯ

ศิลปกรรมฯ

วิทย์ฯ

วทส.

เชียงราย

ตาก

น่าน

พิษณุโลก

ลาปาง

รวม

10,502,700
7,858,800
5,222,300
5,096,300
126,000
2,636,500
2,636,500
2,643,900
2,643,900
7,485,100
7,375,900
2,709,600
240,000
2,373,600
240,000
873,600
806,400
73,900
58,800
109,200
99,000
10,200
45,340,000
45,340,000
38,680,000
6,660,000
66,287,860
16,894,160
3,429,600
3,429,600
3,882,760
3,882,760
9,581,800
8,627,900
226,700
427,200
300,000
49,393,700
49,393,700
-

541,400
541,400
541,400
541,400
4,681,700
4,681,700
4,681,700
-

1,123,500
1,123,500
1,123,500
47,000
47,000
45,000
2,000
12,737,900
4,414,700
4,414,700
4,414,700
8,323,200
8,323,200
-

1,151,700
929,100
929,100
929,100
222,600
222,600
9,400
9,400
9,000
400
7,600,500
7,600,500
7,600,500
-

531,400
321,600
321,600
321,600
209,800
209,800
9,400
9,400
9,000
400
15,555,760
1,136,660
1,136,660
1,136,660
6,419,100
6,419,100
2,000,000
2,000,000
4,000,000
-

18,328,500
17,222,500
16,029,600
14,059,700
941,200
1,028,700
1,192,900
1,192,900
1,106,000
1,106,000
47,000
47,000
45,000
2,000
8,686,700
8,686,700
8,686,700
8,622,500
64,200
9,937,800
987,400
987,400
971,200
5,400
10,800
4,450,400
4,450,400
4,500,000
-

22,067,300
19,114,900
19,114,900
16,968,000
1,026,000
1,120,900
2,463,400
2,463,400
489,000
489,000
1,056,600
768,000
768,000
288,600
18,000
6,800
800
2,600
260,400
35,332,700
35,332,700
35,332,700
35,332,700
46,657,200
3,347,100
3,347,100
3,347,100
43,310,100
42,922,500
387,600
-

50,233,400
49,601,000
49,601,000
43,245,000
3,036,800
3,319,200
632,400
632,400
28,200
28,200
27,000
1,200
4,157,500
4,157,500
4,157,500
4,157,500
87,415,000
16,142,700
16,142,700
16,142,700
42,282,300
40,803,900
1,478,400
28,990,000
-

36,401,300
35,989,300
35,989,300
31,324,800
2,228,600
2,435,900
412,000
412,000
18,800
18,800
18,000
800
7,296,000
7,296,000
7,296,000
6,808,000
488,000
31,352,700
3,023,700
3,023,700
3,023,700
28,329,000
27,522,600
806,400
-

2,556,400
2,131,600
2,131,600
1,769,100
173,200
189,300
424,800
424,800
18,800
18,800
18,000
800
20,179,400
2,830,800
2,830,800
2,830,800
17,348,600
17,079,800
268,800
-

391,600
391,600
391,600
18,800
18,800
18,000
800
2,189,900
2,189,900
2,189,900
2,189,900
28,629,000
1,131,300
1,131,300
1,131,300
27,497,700
27,110,100
387,600
-

22,647,200
18,522,600
18,024,300
16,105,600
852,500
931,800
67,200
67,200
498,300
498,300
4,124,600
4,124,600
159,700
159,700
153,000
6,700
53,562,260
1,919,160
205,660
205,660
1,713,500
1,650,600
40,400
22,500
51,643,100
50,516,300
1,126,800
-

46,080,800
43,957,000
42,160,700
37,774,400
2,095,700
2,290,600
1,796,300
1,796,300
2,123,800
2,123,800
84,600
84,600
81,000
3,600
5,888,600
1,671,600
1,671,600
1,671,600
4,217,000
4,217,000
99,620,820
4,695,020
419,020
419,020
4,276,000
3,929,300
267,800
42,900
36,000
64,763,300
63,620,900
1,142,400
30,162,500

28,743,900
26,989,200
23,758,200
20,793,700
1,416,400
1,548,100
3,231,000
3,231,000
1,754,700
1,754,700
75,200
75,200
72,000
3,200
5,415,000
700,000
700,000
700,000
4,715,000
4,715,000
50,233,260
1,460,460
130,060
130,060
1,330,400
1,191,500
101,600
14,800
22,500
39,462,800
38,454,800
1,008,000
9,310,000
-

24,835,700
22,619,800
21,857,600
20,314,900
737,100
805,600
762,200
762,200
2,215,900
2,215,900
94,000
94,000
90,000
4,000
18,483,200
9,375,200
9,375,200
6,950,000
2,425,200
9,108,000
9,108,000
43,522,800
1,548,600
140,700
140,700
1,407,900
1,326,000
38,200
21,200
22,500
41,974,200
41,705,400
268,800
-

26,395,400
24,955,200
23,249,500
20,220,300
1,447,300
1,581,900
1,705,700
1,705,700
1,440,200
1,440,200
65,800
65,800
63,000
2,800
5,060,000
5,060,000
5,060,000
4,260,000
800,000
40,398,640
2,080,240
169,540
169,540
1,910,700
1,867,600
20,600
22,500
38,318,400
37,848,000
470,400
-

292,532,200
270,754,000
258,931,100
229,463,900
13,954,800
15,252,000
67,200
67,200
126,000
11,822,900
11,822,900
2,463,400
2,463,400
19,314,800
19,314,800
9,218,400
8,143,900
2,709,600
240,000
2,373,600
240,000
873,600
806,400
73,900
58,800
768,000
1,074,500
765,000
6,800
39,700
2,600
260,400
137,849,600
74,469,600
74,469,600
66,130,700
8,338,900
63,380,000
38,680,000
24,700,000
618,372,600
61,612,000
3,429,600
3,429,600
32,560,000
32,560,000
25,622,400
19,564,100
634,300
572,500
4,851,500
475,798,100
468,452,900
7,345,200
2,000,000
2,000,000
4,000,000
4,500,000
28,990,000
9,310,000
30,162,500

129,615,660

5,223,100

13,908,400

8,761,600

16,096,560

37,000,000

105,113,800

141,834,100

75,068,800

22,754,600

31,229,300

76,369,160

151,674,820

84,467,360

86,935,700

71,919,840

1,057,972,800

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ เงินรายได้ จาแนกตามหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจาปีงบประมาณ 2565
หมวดรายการ
งบบุคลากร
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว
1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว
1.2.2 ค่าครองชีพ
งบดาเนินงาน
2.1 ค่าตอบแทน
2.1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ
ค่าตอบแทน (ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ)
ค่าสอนภาคสมทบ/ภาคพิเศษ
ค่าเบี้ยประชุม
2.1.2 เงินประจาตาแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ
2.1.3 เงินประจาตาแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ
2.1.4 เงินตอบแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุราชการ
2.1.5 เงินตอบแทนเหมาจ่ายจัดหารถยนต์ประจาตาแหน่ง
2.2 ค่าใช้สอย
2.2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ
ค่าใช้จ่ายในการประชุม
ค่าเดินทางผู้บริหาร
พัฒนาบุคลากร
2.2.2 ค่าจ้างเหมาบริการ
2.2.3 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
2.2.4 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน (ลูกจ้าง)
2.2.5 ค่าบริหารจัดการพลังงาน
2.2.6 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
2.2.7 ค่าใช้สอยอื่น
2.3 ค่าวัสดุ
2.3.1 วัสดุสานักงาน
2.3.2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
2.3.3 วัสดุก่อสร้าง
2.3.4 วัสดุงานบ้านงานครัว
2.3.5 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
2.3.6 วัสดุการศึกษา
2.3.7 วัสดุหนังสือ วารสาร และตารา
2.3.8 วัสดุการเกษตร
2.3.9 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
2.3.10 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์
2.4 ค่าสาธารณูปโภค
2.4.1 ค่าไฟฟ้า
2.4.2 ค่าประปา
2.4.3 ค่าโทรศัพท์
2.4.4 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
2.4.5 ค่าไปรษณีย์
งบลงทุน
3.1 ค่าครุภัณฑ์
3.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา
3.1.1.1 ค่าครุภัณฑ์สูงกว่า 1 ล้านบาท
3.1.1.2 ค่าครุภัณฑ์ต่ากว่า 1 ล้านบาท
3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
3.2.1 สิ่งก่อสร้างผูกพันใหม่
3.2.2 สิ่งก่อสร้างไม่ผูกพัน (1 ปี)
งบเงินอุดหนุน
4.1 ทุนสนับสนุนการศึกษานักศึกษาและบุคลากร
4.2 สนับสนุนงานวิจัยและนาเสนอผลงานวิชาการ
งบรายจ่ายอื่น
5.1 แผนงานตามนโยบายพัฒนามหาวิทยาลัย
5.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษา
5.3 แผนงานค่าใช้จ่ายงานพระราชทานปริญญาบัตร
5.4 แผนงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
5.5 แผนงานประกันคุณภาพการศึกษา
5.6 ค่าธรรมเนียมกิจกรรมนักศึกษา(1500ต่อภาคเรียน)
5.6.1 ค่าปฐมนิเทศนักศึกษา
5.6.2 ค่าอบรมจริยธรรม
5.6.3 ค่าปฏิทินกิจกรรม
5.6.4 ค่าตรวจโรค
5.6.5 ค่าคู่มือนักศึกษาใหม่
5.6.6 ค่าธรรมเนียมสารสนเทศ
5.6.7 ค่าบารุงห้องสมุด
5.6.8 ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุ
5.6.9 ค่าส่งเสริมสุขภาพ
5.6.10 ค่าบารุงกีฬา
5.6.11 ค่ากิจกรรมนักศึกษา
5.6.12 ค่าจัดทาเสื้อกิจกรรม
5.6.13 ค่าจัดทาสมุดกิจกรรม
5.6.14 ค่าใบรับรองกิจกรรม (นศ.ปีสุดท้าย)
5.6.15 ค่าปัจฉิมนิเทศ (นศ.ปีสุดท้าย)

ส่วนกลาง มทร.ล้านนา
14,435,200.00
8,529,600.00
2,718,000.00
2,718,000.00
2,214,000.00
1,612,800.00
1,680,000.00
304,800.00
5,905,600.00
1,834,400.00
1,359,000.00
475,400.00
4,071,200.00
350,000.00
350,000.00
350,000.00
350,000.00
11,778,000.00
9,060,000.00
2,718,000.00
11,445,000.00
1,359,000.00
4,180,000.00
4,000,000.00
1,000,000.00
906,000.00
-

สอ.
8,120,520
8,120,520
7,318,800
801,720
50,618,240
250,000
250,000
250,000
38,958,240
498,000
66,000
432,000
25,727,530
481,320
19,290
1,700,000
10,532,100
1,090,000
730,000
360,000
10,320,000
9,370,000
620,000
230,000
100,000
1,725,400
1,725,400
1,725,400
1,725,400
12,166,580
12,166,580
390,600
781,200
350,880
520,800
260,400
1,754,400
875,000
2,631,600
2,631,600
1,315,800
350,820
50,580
252,900

สวพ.
101,600.00
28,000.00
28,000.00
28,000.00
73,600.00
73,600.00
-

สวส.
1,380,000
1,380,000
1,372,800
7,200
235,470
91,390
20,000
20,000
68,640
2,750
144,080
99,080
25,000
20,000
12,250,800
12,250,800
7,000,800
5,250,000
-

สวท.
1,578,000
1,578,000
1,578,000
206,060
146,060
64,000
64,000
78,900
3,160
60,000
60,000
6,483,500
-
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สถช.
สวก.
บริหารฯ
วิศวะฯ
ศิลปกรรมฯ
วิทย์ฯ
1,038,000
2,556,000
7,380,000
7,152,000
2,490,000
318,000
1,038,000
2,556,000
7,380,000
7,152,000
2,490,000
318,000
1,038,000
2,351,640
7,380,000
7,136,280
2,490,000
318,000
204,360
15,720
126,980
1,285,220
7,071,550
9,132,960
4,130,700
1,820,620
4,948,380
6,303,460
1,887,400
1,204,880
4,948,380
6,303,460
1,887,400
1,204,880
591,700
200,000
1,193,800
16,080
3,953,480
5,579,860
324,000
800,000
403,200
523,600
369,600
388,800
71,980
636,420
1,473,070
2,123,500
1,743,300
515,740
18,000
81,050
810,120
1,289,000
809,020
406,000
450,120
287,430
42,720
120,000
50,000
605,570
100,000
200,000
18,000
81,050
310,000
396,000
666,300
86,000
373,000
72,000
333,000
43,200
51,900
117,660
342,000
320,220
96,900
15,900
2,080
4,710
14,760
14,280
4,380
640
60,000
234,190
500,000
500,000
50,000
55,000
285,000
650,100
706,000
500,000
100,000
40,000
25,000
150,000
400,000
500,000
100,000
100,000
35,000
5,000
50,000
10,000
5,000
500,100
306,000
15,000
25,000
30,000
363,800
360,700
3,100
62,000
900,000
62,000
62,000
62,000
900,000
900,000
4,516,020
1,090,480
8,987,380
5,746,630
1,997,770
-

วทส.
1,677,600
1,677,600
1,677,600
943,200
255,950
255,950
230,950
25,000
387,250
202,890
2,400
10,000
190,490
81,000
3,360
100,000
300,000
100,000
50,000
50,000
50,000
50,000
160,000
160,000
160,000
160,000
4,936,300
-

เชียงราย
6,116,280
6,116,280
6,084,840
31,440
8,288,440
1,402,460
1,402,460
256,600
1,145,860
5,320,980
325,000
20,000
25,000
280,000
4,461,980
274,300
109,700
150,000
880,700
100,000
75,000
27,600
7,500
646,600
15,000
9,000
684,300
684,300
12,304,180
4,174,500
102,750
205,500
50,200
137,000
68,500
1,004,000
753,000
502,000
125,500
376,500
376,500
188,250
50,200
49,860
184,740

ตาก
15,217,440
15,217,440
14,864,400
353,040
9,896,950
1,245,000
1,245,000
1,045,000
200,000
7,789,550
741,000
20,000
100,000
621,000
5,703,000
715,760
29,790
400,000
200,000
802,400
100,000
50,000
200,000
152,400
100,000
100,000
100,000
60,000
60,000
18,719,980
9,261,480
178,950
357,900
142,440
238,600
119,300
2,495,200
1,871,400
712,200
356,100
1,068,300
1,068,300
534,150
47,720
11,820
59,100

น่าน
4,608,000
4,608,000
4,545,120
62,880
4,493,200
3,717,200
367,300
80,000
287,300
3,000,000
144,000
5,900
200,000
330,000
50,000
150,000
100,000
10,000
10,000
10,000
446,000
396,000
50,000
4,703,300
2,332,410
62,410
70,000
23,060
77,800
36,900
576,000
421,000
196,200
59,100
267,700
267,700
193,050
27,740
3,750
50,000

พิษณุโลก
5,018,760
5,018,760
4,800,000
218,760
1,650,560
95,500
95,500
66,000
29,500
1,350,060
155,500
155,500
943,560
216,000
5,000
30,000
70,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
135,000
100,000
20,000
5,000
10,000
5,159,680
2,910,000
55,200
267,550
38,400
73,600
36,800
776,000
582,000
192,000
89,190
288,000
288,000
144,000
38,400
6,810
34,050

ลาปาง
5,458,080
5,458,080
5,363,760
94,320
4,890,250
591,450
591,450
50,000
541,450
3,907,700
424,000
30,000
30,000
364,000
3,021,200
251,700
10,800
200,000
381,100
90,600
40,500
50,000
60,000
50,000
40,000
50,000
10,000
10,000
6,602,320
3,323,580
60,150
120,300
46,440
80,200
40,100
928,800
696,600
232,200
116,100
348,300
348,300
174,150
46,440
14,250
71,250

รวม
70,108,680
70,108,680
68,319,240
1,789,440
119,327,200
26,714,080
20,902,480
3,669,180
12,805,100
4,428,200
2,214,000
1,612,800
1,680,000
304,800
74,166,040
8,073,280
2,331,670
1,741,970
3,999,640
43,678,470
3,256,200
230,600
4,071,200
4,124,190
10,732,100
6,427,980
2,537,680
860,600
463,100
284,900
265,000
1,452,700
240,000
194,000
130,000
12,019,100
10,911,000
690,000
238,100
180,000
3,197,400
2,297,400
2,297,400
2,297,400
900,000
900,000
11,778,000
9,060,000
2,718,000
117,109,920
1,359,000
4,180,000
4,000,000
1,000,000
906,000
46,419,350
850,060
1,802,450
651,420
1,128,000
562,000
12,780,800
9,574,000
3,589,000
1,620,990
4,980,400
4,980,400
2,549,400
561,320
137,070
652,040

หมวดรายการ
5.7 พัฒนากาลังคนนักวิชาชีพที่เน้นปฏิบัติการ (สหกิจ)
5.8 ปรับพื้นฐานความรู้นักศึกษาใหม่
5.9 แผนงานการจัดการศึกษาและวิจัยร่วมระหว่าง ภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคการศึกษา
5.9.1 โครงการบูรณาการเรียนรู้กับการทางาน
5.9.2 โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่
5.9.3 โครงการ กสศ.
5.9.4 โครงการร่วมสันกาแพง
5.9.5 โครงการจัดการศึกษาและวิจัยร่วมระหว่าง ภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคการศึกษา
5.10 แผนงานหลักสูตรนานาชาติ
5.11 แผนงานหลักสูตรโครงการจัดตั้งคณะ
5.12 แผนงานหลักสูตรปริญญาตรี (ภาคพิเศษ)
5.13 แผนงานหลักสูตรปริญญาโท (ภาคพิเศษ)
5.14 แผนงานรับสมัครนักศึกษาใหม่
5.15 แผนงานงานฟาร์มเพื่อการเรียนรู้
5.16 รายจ่ายงานหอพัก
5.17 แผนงานเครือข่ายการบริการวิชาการและการบริการสังคม
5.18 แผนงานค่าใช้จ่ายขายสินค้า
5.19 แผนงานค่าใช้จ่ายเช่าอสังหาฯ
5.20 แผนงานค่าใช้จ่ายสมัครพนักงาน
5.21 แผนงานค่าใช้จ่ายบัตรนักศึกษา
5.22 แผนงานค่าใช้จ่ายขึ้นทะเบียนบัณฑิต
รวมจ่าย (80%)
งบกลาง (10%)
แผนงานงานวิจัยภายนอก (เบิกจ่ายตามระเบียบงานวิจัย)

ส่วนกลาง มทร.ล้านนา
38,008,200.00
6,578,020.00
-

สอ.

สวพ.

สวส.

สวท.

-

-

-

-

-

-

-

-

72,630,740.00
11,472,200
-

101,600.00
-

13,866,270.00
-

2,483,500
4,000,000
8,267,560.00
-
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สถช.
สวก.
บริหารฯ
วิศวะฯ
ศิลปกรรมฯ
วิทย์ฯ
2,273,940
1,763,270
462,970
716,640
995,600
334,800
3,079,000
1,437,020
5,681,000.00
-

882,000
208,480
4,993,700.00
407,130
23,366,520

2,072,100
2,072,100
-

1,292,760
683,100
519,660
-

3,424,700
500,000
23,438,930.00
2,030,490
-

90,000
945,000
300,000
450,000
22,931,590.00
1,969,800
475,000

1,200,000
8,618,470.00
1,080,700
4,750,000

2,138,620.00
174,230
-

วทส.
102,600
256,500

เชียงราย
977,600
469,200

ตาก
1,500,000
810,000

1,079,200
172,500
852,700
-

1,189,000
924,000
-

54,000
1,690,200
1,807,800
7,717,100.00
794,880
38,000

265,000
790,000
4,703,880
26,708,900.00
3,626,820
3,994,130

น่าน
50,190
250,700

พิษณุโลก
603,200
398,700

1,584,500
480,000
-

270,000
-

100,000
-

1,104,500
5,294,000
72,000
68,000
40,000
90,000
43,834,370.00
6,209,560
-

270,000
1,800,000
13,804,500.00
1,919,050
3,350,080

100,000
842,780
305,000
11,829,000.00
1,686,900
1,900,000

ลาปาง
471,690
347,400
371,250
350,000
1,294,800
225,000
180,000
38,600
16,950,650.00
2,240,370
950,000

รวม
8,205,460
4,579,540
7,587,560
2,755,200
692,160
2,256,700
1,883,500
3,424,700
1,200,000
1,816,250
650,000
2,483,500
3,937,580
7,774,200
11,524,680
1,893,500
40,000
128,600
4,000,000
321,521,200.00
40,190,150
38,823,730

กองนโยบายและแผน สานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
โทร 0 5392 1444 ต่อ 1123

