
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  สำนักงานอธิการบดี 

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

 

แผนปฏิบัติราชการประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2566 



 

 

 

 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติราชการประจำปี 

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

ปีงบประมาณ 2566 

(1 ตุลาคม 2565 ถึง  30 กันยายน 2566) 
 
 

 

 

 

 

 

 



คำนำ 
 

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลล้านนา จัดทำขึ้นเพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย  

ซึ่งคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ได้ร่วมกันวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก 

(SWOT) ของสำนักงานอธิการบดี ว่ามีจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และภัยคุกคามมากน้อยเพียงใด เพื่อร่วมกัน 

หาแนวทางในการพัฒนาระบบงานภายในสำนักงานอธิการบดีให้มีระบบบริหารจัดการงานที่ดีขึ้น และสามารถ

ปฏิบัติได้บรรลุวัตถุประสงค์ตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจหลักในการเป็นหน่วยงานสนับสนุนการบริหาร

ของมหาวิทยาลัยที่ตั ้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด และโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้อง

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด  

 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนามีความคาดหวังว่าแผนปฏิบัติราชการ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมือสำหรับการบูรณาการแปลงแผนสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน

และผลักดันให้การดำเนินการในภารกิจต่าง ๆ ของทุกภาคส่วนภายในมหาวิทยาลัยเกิดผลสัมฤทธิ์ บรรลุ

วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ ตลอดจนปรัชญาของมหาวิทยาลัย สามารถตอบสนองเป้าหมายและแสดงผลสัมฤทธิ์

ตามยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ได้อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน 

        
         
 

   สำนักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมคลล้านนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 1   
บริบทของสำนักงานอธิการบดี  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมคลล้านนา 
 

สำนักงานอธิการบดีเป็นหน่วยงานที่เกิดขึ้นตามกฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2549 ตามความ 
ในมาตรา 6 และมาตรา 9 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.  2548 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงให้จัดตั ้งส่วนราชการ ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมงคลล้านนา และจากประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 24 เมษายน 2550 ตามความในมาตรา 6 และมาตรา 9 วรรคสอง 
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
ออกประกาศให้แบ่งส่วนราชการในสำนักงานอธิการบดี ประกอบด้วย  

1. กองกลาง  
2. กองคลัง  
3. กองนโยบายและแผน  
4. กองบริหารงานบุคคล  
5. กองพัฒนานักศึกษา  

ต่อมามหาวิทยาลัยได้เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอตั้งหน่วยงานภายใน
โดยใช้ประกาศของมหาวิทยาลัยเพิ่มเติม ในส่วนของสำนักงานอธิการบดี คือ  

6. กองพัฒนาอาคารสถานที่  
7. กองประชาสัมพันธ์  
8. ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา  
9. สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  
10. สำนักงานตรวจสอบภายใน  
11. สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา 

ซึ ่งหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการก่อตั ้งขึ ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื ่อประสานนโยบายของ
มหาวิทยาลัยสู่หน่วยงานที่ปฏิบัติโดยผ่านหน่วยงานในสำนักงาน และประสานงานกับพื้นที่ เพื่อให้เกิด 
การบริหารงานภายใต้นโยบายบริหารแบบกระจายอำนาจความรับผิดชอบ การบริหารงานแบบเบ็ดเสร็จ 
มุ่งเน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยเรียบร้อย ถูกต้องตามกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ และมาตรฐาน  
ที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ให้ก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเสมือนบรรลุผลตามที่ตั ้งไว้ นอกจากนี้สำนักงาน
อธิการบดียังมีหน้าที ่ในการดูแลและพัฒนาหน่วยงานในสำนักงานอธิการบดี ให้เพิ ่มพูนศักยภาพและ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสามารถรองรับการบริหารมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดี สำนักงานอธิการบดี  
มีการกำหนดโครงสร้างการบริหารงาน ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์หลัก
หน่วยงานของสำนักงานอธิการบดี ดังนี้  



1.1 โครงสร้างองค์กร 

 
โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหารงาน 

และการแบ่งหน่วยงานภายในของสำนักงานอธิการบดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลล้านนา 

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี 

 

ผู้อำนวยการกอง 

 

การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ. 2550 

ลงวันที่ 24 เมษายน 2550 ตามความ 

ในมาตรา 6 และมาตรา 9 วรรคสอง 

แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคล พ.ศ. 2548 

1. กองกลาง  

2. กองคลัง  

3. กองนโยบายและแผน  

4. กองบริหารงานบุคคล  

5. กองพัฒนานักศึกษา  
 

มหาวิทยาลัยได้เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอตั้งหน่วยงาน

ภายในโดยใช้ประกาศของมหาวิทยาลัยเพิ่มเติม 

1. กองประชาสัมพันธ์  

2. กองพัฒนาอาคารสถานที่  

3. สำนักงานบริหารทรัพย์สินและ 

สิทธิประโยชน์  

4. สำนักงานตรวจสอบภายใน  

5. สำนักงานประกันคุณภาพ  

6. ศูนย์วัฒนธรรมการศึกษา  

 



1.2 ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์หลักหน่วยงาน  
 

1.2.1 ปณิธาน 
"มุ่งมั่นสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยด้วยหลักธรรมาภิบาล" 
 

1.2.2 วิสัยทัศน์ 
“เป็นศูนย์กลางการสนับสนุนการบริหารจัดการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์อย่างมีคุณภาพ” 
 
1.2.3 พันธกิจ 

1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลบนมาตรฐานให้มีสมรรถนะสูง และรองรับ 
ความเป็นสากล 

2. เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ พัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตการทำงานของ
บุคลากร 

3. บริหารงานบุคคลโดยระบบคุณธรรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้มีสมรรถนะสูง 
4. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ให้บริการและสวัสดิการแก่นักศึกษา โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนา

บัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
5. บริหารการเงิน การคลังของมหาวิทยาลัย โดยมุ่งเน้นการมีสารสนเทศทางการเงินที่ทันสมัย ถูกต้อง 

ทันต่อเหตุการณ์ และตรวจสอบได้ 
6. สนับสนุน ประสานงานการสร้างความสัมพันธ์ด้านการต่างประเทศ ความร่วมมือทางวิชาการ รองรับ

การพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็นนานาชาติ 
7. พัฒนาระบบการสาธารณูปโภค และพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย ให้สามารถ

รองรับการจัดการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ 
8. สนับสนุนงานด้านบริหารและธุรการ การติดต่อประสานงาน การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ทั้ง

หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
9. ตรวจสอบ วิเคราะห์ และประเมินผลการบริหาร และการปฏิบัติงานหน่วยงานต่าง ๆ ภายใ น

มหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั ่ง และมติคณะรัฐมนตรี 
ตลอดจนตรวจสอบการดูแลทรัพย์สิน การใช้ทรัพยากรให้เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
ประหยัด 
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1.2.4  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมสำนักงานอธิการบดี (SWOT Analysis) 
การประเมินสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กรของสำนักงานอธิการบดี ดำเนินการโดยได้ประชุมระดมความคิดเห็นทบทวน และประเมินจุดแข็งจุดอ่ อนของ

สำนักงานอธิการบดี โดยใช้หลัก 7S’s MODEL ข้อมูลผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและสถานภาพ ศักยภาพปัจจุบันของสำนักงานอธิการบดี ตลอดจนเกณฑ์และมาตรฐาน 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ. ในการพิจารณาจุดแข็ง จุดอ่อนที่แท้จริงของสำนักงานอธิการบดี เพื่อนำไปประกอบการกำหนดวิสัยทั ศน์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด และ
นโยบายสำคัญในการวางแผนพัฒนาสำนักงานอธิการบดี ดังนี้ 

 

ประเด็นการ
วิเคราะห์ 

S – Strength 
(จุดแข็ง) 

W – Weakness 
(จุดอ่อน) 

O – Opportunities  
(โอกาส) 

T – Threats  
(อุปสรรค) 

ยุทธศาสตร์สำนักงานอธิการบดี 
ระยะ 6 ปี 

พ.ศ. 2565 – 2570 (ปรับปรุง) Internal factors External factors 
1. ด้านแผน

ยุทธศาสตร์
ของ
หน่วยงาน 

1. เป็นหน่วยงานที่
สนับสนุนและ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย 

1. ไม่มีการถ่ายทอดแผน
ยุทธศาสตร์ให้กับบุคลากร
ทุกระดับภายใต้สังกัด
สำนักงานอธิการบดี 

2. กำหนดตัวชี้วัดไม่ตรงตาม
เป้าหมายกับผลลัพธ์ที่
คาดการณ์ไว้  

1. ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณ ทรัพยากร
จากกระทรวง อว. ในการ
ดำเนินการตามแผน
ยุทธศาสตร์ 

2. ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณทรัพยากร
จากมหาวิทยาลัยตาม
ความรับผิดชอบตัวชี้วัด
ของมหาวิทยาลัย  

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสนับสนุน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
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ประเด็นการ
วิเคราะห์ 

S – Strength 
(จุดแข็ง) 

W – Weakness 
(จุดอ่อน) 

O – Opportunities  
(โอกาส) 

T – Threats  
(อุปสรรค) 

ยุทธศาสตร์สำนักงานอธิการบดี 
ระยะ 6 ปี 

พ.ศ. 2565 – 2570 (ปรับปรุง) Internal factors External factors 
2. ด้านนโยบาย 

กฎหมาย 
ระเบียบ 
ข้อบังคับ 

1. มีนโยบายการ
บริหารงานของ
มหาวิทยาลัยที่ชัดเจน 

1.  ระเบียบข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยไม่สอดคล้อง
กับสถานการณ์  

2.  ขาดความรู้ความเข้าใจใน
ระเบียบข้อบังคับ 

3. ความไม่ชัดเจนของการ
จัดทำข้อบังคับ ระเบียบ 
ประกาศ ของ
มหาวิทยาลัย 

1.  มีกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
จากหน่วยงานที่กำกับ
ดูแล มาถือปฏิบัติเพื่อให้
สามารถดำเนินงานได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม   

1.  มีกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ จาก
หน่วยงานที่กำกับดูแล 
ที่ไม่สามารถ
เทียบเคียงใช้ในการ
ดำเนินงานได้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสนับสนุน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 

3. ด้าน
ทรัพยากร 

1. ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณอย่าง
เพียงพอ 

2. มีความพร้อมด้าน
ระบบบริหาร
งบประมาณ (ERP) 

3. มีความพร้อมด้าน
ระบบสารบรรณ

1.  เครื่องมือและอุปกรณ์ไม่
เพียงพอและ
ประสิทธิภาพไม่เหมาะสม 

2.  สถานที่ปฏิบัติงานไม่
เหมาะสม ไม่สวยงาม 
ขาดการพัฒนาปรับปรุง
ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของ
หน่วยงาน 

1. มีเครือข่ายความร่วมมือ
กับหน่วยงานภายนอก
เพ่ือรับการสนับสนุน
ทรัพยากรในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย 

1. ความเสียหายของ
ทรัพยากรจากภัย
ธรรมชาติ และ
บุคคลภายนอก 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ 
การปฏิบัติงานสำนักงานอธิการบดี 
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ประเด็นการ
วิเคราะห์ 

S – Strength 
(จุดแข็ง) 

W – Weakness 
(จุดอ่อน) 

O – Opportunities  
(โอกาส) 

T – Threats  
(อุปสรรค) 

ยุทธศาสตร์สำนักงานอธิการบดี 
ระยะ 6 ปี 

พ.ศ. 2565 – 2570 (ปรับปรุง) Internal factors External factors 
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-office) 

4. มีความพร้อมด้าน
ระบบบริหารงาน
บุคคล (HR) 

3.  ไม่มีแผนในการป้องกัน
ความเสียหายต่อ
ทรัพยากร เช่น เหตุไฟฟ้า
ขัดข้อง เป็นต้น 

4. ด้านการ
ปฏิบัติงาน 

1. มีโครงสร้างการ
บริหารงานที่ชัดเจน 

1.  คู่มือการปฏิบัติงานไม่ครบ
ทุกภาระงานและไม่มีการ
ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน  

2.  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Flow chart) มีหลาย
ขั้นตอน ทำให้การ
ปฏิบัติงานมีความล่าช้า 

    ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ 
การปฏิบัติงานสำนักงานอธิการบดี 

5. ด้านบุคลากร 1. มีจำนวนบุคลากรที่
เพียงพอต่อการปฏิบัติ 

2. ตำแหน่งงานมีความ
หลากหลาย 

1.  การบริหารอัตรากำลังไม่
เหมาะสม 

2.  บุคลากรทำงานไม่ตรงกับ
ตำแหน่งงาน 

3.  บุคลากรขาดทักษะในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ใน

    ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ 
การปฏิบัติงานสำนักงานอธิการบดี 
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ประเด็นการ
วิเคราะห์ 

S – Strength 
(จุดแข็ง) 

W – Weakness 
(จุดอ่อน) 

O – Opportunities  
(โอกาส) 

T – Threats  
(อุปสรรค) 

ยุทธศาสตร์สำนักงานอธิการบดี 
ระยะ 6 ปี 

พ.ศ. 2565 – 2570 (ปรับปรุง) Internal factors External factors 
ระดับชำนาญการและ
ชำนาญการพิเศษ 

4.  ขาดการถ่ายทอดองค์
ความรู้ด้านการปฏิบัติงาน
ภายในหน่วยงานและ
ระหว่างหน่วยงาน 

6. ด้านจาก
เหตุการณ์
ภายนอก 

    1.  มีช่องทางสร้างรายได้จาก
การที่หน่วยงานมีองค์
ความรู้หลากหลาย เช่น 
การอบรม หลักสูตร 
ระยะสั้น เป็นต้น 

1.  ระบบในการบริหาร
จัดการไม่ยืดหยุ่นต่อ
การเปลี่ยนแปลงจาก
เหตุการณ์ภายนอก 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา 
การบริหารจัดการและการสร้าง
ฐานวัฒนธรรมองค์กร 

7. ด้าน 
 ธรรมาภิบาล 

1. มีการบริหารองค์กร
แบบมีส่วนร่วม 

1.  ระบบบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาลภายใน
องค์กรไม่ยืดหยุ่นและทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง 

1.  สามารถที่จะแสดงความ
น่าเชื่อถือ ผ่านการรับรอง
จากองค์กรภายนอก 

1. หลักเกณฑ์การ
ประเมินขององค์กร
ภายนอกไม่สามารถ
ควบคุมได้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา 
การบริหารจัดการและการสร้าง
ฐานวัฒนธรรมองค์กร 
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ประเด็นการ
วิเคราะห์ 

S – Strength 
(จุดแข็ง) 

W – Weakness 
(จุดอ่อน) 

O – Opportunities  
(โอกาส) 

T – Threats  
(อุปสรรค) 

ยุทธศาสตร์สำนักงานอธิการบดี 
ระยะ 6 ปี 

พ.ศ. 2565 – 2570 (ปรับปรุง) Internal factors External factors 
8. ตามบริบท 

สภาพ 
 แวดล้อมและ

คุณค่าที่มี
ร่วมกัน 
(Shared 
value) 

  1.  ขาดบริบทในการสร้าง 
 คุณค่าที่มีร่วมกัน 

    ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา 
การบริหารจัดการและการสร้าง
ฐานวัฒนธรรมองค์กร 
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1.2.5 ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) กับแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ระยะ 6 ปี (พ.ศ. 2565 – 

2570) กับแผนยุทธศาสตร์สำนักงานอธิการบดี ระยะ 6 ปี (พ.ศ. 2565 – 2570) 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
(พ.ศ. 2561 – 2580) 

แผนปฏิบัติราชการระยะ 6 ปี  
(พ.ศ. 2565 – 2570)  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

ยุทธศาสตร์สำนักงานอธิการบดี 
ระยะ 5 ปี  

(พ.ศ. 2565 – 2569) 

ยุทธศาสตร์สำนักงานอธิการบดี 
ระยะ 6 ปี  

พ.ศ. 2565 – 2570 (ปรับปรุง) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

เรื่องท่ี 1 การจัดการศึกษาสำหรับคน 
ทุกช่วงวัยเพ่ือการพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติ 
สู่ศตวรรษที่ 21 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การสนับสนุน 
การพัฒนาการศึกษาเพ่ือผลิต
กำลังคนนักวิชาชีพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสนับสนุน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน 

เรื่องท่ี 2 การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
อย่างมืออาชีพ เพื่อสร้างนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์สำหรับ 
การยกระดับ ชุมชน สังคม ประเทศ 
เรื่องท่ี 4 การส่งเสริมสังคมภาคีเครือข่าย 
ยกระดับศักยภาพสังคม คุณภาพชีวิต 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยี
และนวัตกรรมแห่งล้านนาให้สามารถ
ปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลง
ของโลก 
เรื่องท่ี 5 การสืบสาน รักษา ต่อยอด 
ปรัชญาและศาสตร์พระราชาเพ่ือ 
การพัฒนาที่ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสนับสนุน 
การพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อ 
การเติบโตร่วมกับการพัฒนา
ประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสนับสนุน
เสริมสร้างนักศึกษาและบุคลากร 
ให้มีเอกลักษณ์อัตลักษณ์ความ
ภาคภูมิใจทางศิลปวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ การปฏิบัติงาน
สำนักงานอธิการบดี 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

เรื่องท่ี 3 การพัฒนาประสิทธิภาพ 
การบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่ 
สู่ความเป็นเลิศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนา 
การบริหารจัดการและการสร้างฐาน
วัฒนธรรมองค์กร 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา 
การบริหารจัดการและการสร้างฐาน
วัฒนธรรมองค์กร 



12 
 

1.2.6  แผนยุทธศาสตร์สำนักงานอธิการบดี ระยะ 6 ปี (พ.ศ. 2565 – 2570) 
 

ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์/ ตัวชี้วัด   หน่วยนับ 
เป้าหมาย  

ผู้กำกับ 
ผู้รับ 

ผิดชอบหลัก 2565/2566 2567 2568 2569 2570 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสนับสนุนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  

เป้าประสงค์  :เพ่ือสนับสนุนการขบัเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  

1. ร้อยละของนักศึกษาผ่านการสง่เสริม
ทักษะการดำรงชีวิต การทำงานในศตวรรษ
ที่ 21 การพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่
พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย และเป็น
ผู้ประกอบการที่มีคณุภาพ  

ร้อยละ 80 90 90 100 100 ผู้อำนวยการ
สำนักงานอธิการบด ี

กพน. ศวธ. 

2. มีกิจกรรมร่วมกับเครือข่ายภายนอกใน
การส่งเสริมทักษะนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่
พึงประสงค ์

กิจกรรม 2 2 3 3 4 ผู้อำนวยการ
สำนักงานอธิการบด ี

กพน. ศวธ. 

3. มีกิจกรรมสนับสนุนใหม้ีการจดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญาและ 
การสร้างมูลค่าทรัพย์สินทางปญัญา 

กิจกรรม 4 4 5 5 6 ผู้อำนวยการ
สำนักงานอธิการบด ี

สทส . 

4. ร้อยละนักศึกษาและบุคลากรทีไ่ด้เข้าร่วม
กิจกรรมด้านศลิปวัฒนธรรม ภูมิปญัญา
ล้านนา และทรัพยากรธรรมชาติสิง่แวดล้อม 
 

ร้อยละ 70 75 80 85 90 ผู้อำนวยการ 
สำนักงานอธิการบด ี

ศวธ. 
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ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์/ ตัวชี้วัด   หน่วยนับ 
เป้าหมาย  

ผู้กำกับ 
ผู้รับ 

ผิดชอบหลัก 2565/2566 2567 2568 2569 2570 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสนับสนุนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  

เป้าประสงค์  :เพ่ือสนับสนุนการขบัเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  

5. ร้อยละผลการประเมินของมหาวิทยาลัย
ทางด้านหลักธรรมาภิบาล  ตามเกณฑ์การ
ประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสของหน่วยงานภาครฐั (ITA) 

ร้อยละ 85 85 88 90 90 ผู้อำนวยการ 
สำนักงานอธิการบด ี

กนผ. ตสน. กค. 
ปชส. 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ การปฏิบัติงานของสำนักงานอธิการบดี 

เป้าประสงค์  :เพ่ือพัฒนาและเสริมสร้างระบบการปฏิบัติงาน การพัฒนาบุคลากร บริหารจัดการทรัพยากร   

6. ผลการประเมินความพึงพอใจตอ่ 
การให้บริการภาพรวมของสำนักงาน
อธิการบด ี

คะแนน 4.00 4.25 4.50 4.50 4.75 ผู้อำนวยการ
สำนักงานอธิการบด ี

ปชส. กพอ. 

7. มีการประกาศใช้คู่มือการปฏิบตัิงานของ
หน่วยงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน
ภายใต้การบริหารงานของสำนักงาน
อธิการบดี บนหน้าเว็บไซต์ของหนว่ยงาน   

ร้อยละ 70 70 80 90 100 ผู้อำนวยการ
สำนักงานอธิการบด ี

QA 

8. หน่วยงานภายใต้การบริหารงาน
สำนักงานอธิการบดมีีผลความสำเร็จ 
การพัฒนาและบริหารงานบุคลากร 
ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 90 

หน่วยงาน 8 9 10 11 11 ผู้อำนวยการ
สำนักงานอธิการบด ี

กบบ. 
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ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์/ ตัวชี้วัด   หน่วยนับ 
เป้าหมาย  

ผู้กำกับ 
ผู้รับ 

ผิดชอบหลัก 2565/2566 2567 2568 2569 2570 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการบริหารจัดการและสร้างฐานวัฒนธรรมองค์กร 

เป้าประสงค์ เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล : เพ่ิมประสิทธิภาพและประสทิธิผล 

9. หน่วยงานภายใต้การบริหารงาน
สำนักงานอธิการบดมีีผลความสำเร็จของ
การดำเนินงานตามแผนปฏิบตัิการประจำปี 
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 

หน่วยงาน 11 11 11 11 11 ผู้อำนวยการ 
สำนักงานอธิการบด ี

ทุกหน่วยงาน 

10. ผลการประเมินความสุขและ 
ความพึงพอใจของบุคลากรภายใน 

ร้อยละ 80 80 80 85 90 ผู้อำนวยการ 
สำนักงานอธิการบด ี

กก. กพน. กพอ. 

11. ผลการประเมินคุณภาพภายใน 
สายสนบัสนุน 

คะแนน 3.51 3.75 4.00 4.25 4.51 ผู้อำนวยการ 
สำนักงานอธิการบด ี

กก  .ปชส . QA 
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ส่วนที่ 2   
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลง 

ที่มีผลต่อการพัฒนาสำนักงานอธิการบดี 
 

2.1 บริบทการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก 

2.1.1 การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และนวัตกรรม 
การปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการ

ผลิตและการคา้ที่มีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์กลาย
มาเป็นรูปแบบการค้าที่มีบทบาทมากขึ้น มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสู่การใช้เทคโนโลยีที่
ผสมผสานระหว่าง Information Technology กับ Operational Technology หรือที่เรียกว่า Internet of 
Things (เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที ่เชื ่อมอุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ รถยนต์ ตู้เย็น 
โทรทัศน์ และอื ่นๆ เข้าไว้ด้วยกัน) ผนวกเข้ากับความสามารถในการจัดการกับ Big Data และ Cloud 
Technology ทำให้การผลิตสินค้าและบริการมีความหลากหลาย และตรงตามความต้องการของผู้บริโภค
รายบุคคล มุ่งพัฒนาไปสู่ Smart Products และ Smart Services ส่งผลกระทบต่อวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของ
ผู้บริโภคในสังคมปัจจุบันรวมถึงอนาคตอันใกล้ โดยเฉพาะผลกระทบต่อวัฒนธรรมการเรียนรู้และการหาความรู้
ของมนุษย์ ซึ่งเป็นรากฐานอันสำคัญของการพัฒนาที่สำคัญ 

สำนักงานอธิการบดีเป็นส่วนหนึ่งในหน่วยงานที่จะต้องปรับเปลี ่ยนการทำงานให้สอดคล้องกับ 
การเปลี่ยนแปลงของโลกทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ดังนั้น การเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาสนับสนุน
การปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ จะส่งผลให้การดำเนินงานในความรับผิดชอบเป็นไปด้วยความรวดเร็ว และ
สามารถพัฒนาศักยภาพด้านข้อมูลต่าง ๆ ให้เกิดความก้าวหน้า เพื่อรองรับการดำเนินงานตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยด้วยหลักการบริหารจัดการที่ดีตามปณิธานที่ตั้งไว้ของสำนักงานอธิการบดี 

 

2.1.2 เศรษฐกิจ และสังคมดิจิทัล (Digital Economy)  
ปัจจุบันโลกได้เปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคการแข่งขันทางดิจิทัลอย่างรุนแรง การนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพ่ือ

เพิ่มประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตมวลรวมของประเทศให้ทันกับโลกในยุคปัจจุบันจึงเป็นสิ่งที่
หลีกหนีไม่พ้น เนื่องจาก Digital Economy มีความสำคัญและส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจในการลดต้นทุนใน
การประกอบการด้านการผลิต การขาย โดยการติดต่อสื่อสารผ่านเทคโนโลยี หรือระบบอินเทอร์เน็ต เช่น  
e-mail โทรศัพท์มือถือ Conference Call ซึ่งช่วยลดาค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ราวมทั้ง การขยายตัวอย่าง
กว้างขวางของ E-commerce ท่ามกลางสภาวการณ์ที่ต้นทุนในการดำเนินการลดต่ำลง เช่น การขายสินค้า
ผ่านอินเทอร์เน็ตโดยไม่ต้องมีร้านค้า ความสะดวกของผู้ซื ้อที ่ไม่ต้องเดินทางไปหาซื้อของเกษตรกรเปิด 
Application และรู้ได้ทันทีจากตำแหน่ง GPS ที่ตนอยู่ว่าในพื้นที่นี้ในปีนี้ควรปลูกพืชอะไร ช่วยอำนวยความ
สะดวกในการลงทุนธุรกิจข้ามพรมแดนมากยิ่งขึ้น เช่น การจองโรงแรมและโปรแกรมการท่องเที่ยว การซื้อหุ้น
ต่างประเทศ การค้าขายเงินตราต่างประเทศ นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดการขยายการจ้างงานและสร้างการจ้างงาน
ในลักษณะใหม่ ๆ เช่น นักกลยุทธ์การตลาดทาง Social Media ที่ปรึกษา E–commerce นักโฆษณาสินค้า
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ทาง Social Media และสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น สื่อการเรียนการสอนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (E–Learning) 
แต่ในขณะเดียวกันก็พบว่าคนไทยจำนวนมากใช้เทคโนโลยี Digital เพื่อความบันเทิง ทั้งการเล่น Facebook  
Line  Smartphone และ Tablet มากกว่าการนำไปใช้ในด้านการทำงาน  

ดังนั้น การใช้ประโยชน์ทางด้านเทคโนโลยีเพื่อเข้าสู่สังคมดิจิทัล เพื่อลดต้นทุนทางด้านเวลาและ
ทรัพยากร โดยเฉพาะงานทางด้านบริการที่ต้องอาศัยความแม่นยำ ถูกต้อง รวดเร็ว สำนักงานอธิการบดีจึงต้อง
เร่งพัฒนาความรู้ การสร้างความตระหนักด้านการใช้เทคโนโลยี Digital ให้กับบุคลากรทุกระดับของสำนักงาน
อธิการบดี เพ่ือสามารถปรับตัวทันกับความเปลี่ยนแปลงกับสังคมดิจิทัลในปัจจุบัน 

 

2.1.3 นโยบายการบริหารประเทศ “ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” (ปี พ.ศ. 2561 – 2580) 
การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติจะมุ่งเน้น การสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนา

เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตรช์าติ
ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมี
ความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และ
มีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโน โลยี 
และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุก
ระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะ
เกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และ
องค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศทั่วโลกบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ ่งเน้นการ
ยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติบนพ้ืนฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่  

(1) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต 
และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้าน  
อ่ืน ๆ นำมา ประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจ และสังคม
โลกสมัยใหม่  

(2) “ปรับปัจจุบัน” เพื่อปูทางสู่อนาคตผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในมิติต่าง  ๆ ทั้ง
โครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับ
สภาพแวดล้อม ให้เอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ  

(3) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึง
ปรับรูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคตบน
พื้นฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริม และสนับสนุนจากภาครัฐให้ประเทศไทย
สามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการ
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ยกระดับรายได้ และการกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพิ่มขึ้นของคนชั้นกลางและลดความเหลื่อมล้ำของคนในประเทศ
ได้ในคราวเดียวกัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการพัฒนาที่
สำคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้ง  
กาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคม
และผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง 
มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัย
รักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด 
ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืนๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญที่
ให้ความสำคัญการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน 
โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมทำเพื่อส่วนรวม การกระจายอำนาจและความ
รับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการ
จัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั ้งในมิติส ุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และ
สภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเอง และทำประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และ
สังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกัน การเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและ
ทั่วถึง 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมายการ
พัฒนาที่สำคัญเพื ่อนำไปสู ่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนา ที ่ยั ่งยืนในทุกมิติ  ทั ้งมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่าง
บูรณาการ ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งในการกำหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามา มีส่วน
ร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยเป็นการดำเนินการบนพ้ืนฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะ
เป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง 3 ด้าน อันจะนำไปสู่
ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเป้าหมายการพัฒนา
ที่สำคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” โดย
ภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐที่ทำหน้าที่ในการก่ากับ
หรือในการให้บริการ ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทำงานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม 
มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
นำนวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการทำงานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และ
ปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน
เข้ามามีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาค
ส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตสำนึกในการปฏิเสธไม่
ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้นกฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่จำเป็น มี
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ความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และนำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำและเอื้อต่อการพัฒนา โดย
กระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และการอำนวยความยุติธรรม
ตามหลักนิติธรรม 

2.1.4 นโยบายการบริหารงานของผู้บริหาร  
การดำเนินงานเพื่อให้บรรลุตามพันธกิจของสำนักงานอธิการบดีอย่างมีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องอาศัย

แนวนโยบายการบริหารงานของผู้บริหารที่ต้องมีวิสัยทัศน์และเข้าใจงานด้านการสนับสนุนด้วยใจรักการบริการ
พร้อมทั้งธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กร นอกจากนี้ ต้องมีความสอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนา
ของมหาวิทยาลัย หากแนวนโยบายการบริหารงานของผู้บริหารไม่ชัดเจนและขาดความต่อเนื่อง ย่อมส่งผล
กระทบต่อการดำเนินงานและการพัฒนาองค์กร พร้อมทั้งต้องมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับช่วงเวลาและ
แนวนโยบายตลอดเวลา สำนักงานอธิการบดีในฐานะหน่วยงานสนับสนุนจึงต้องกำหนดแนวปฏิบัติงานในแต่ละ
ด้านให้มีความยืดหยุ่นพร้อมปรับตัวและดำเนินการให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นตลอดเวลา ทั้งนี้ 
สำนักงานอธิการบดีมีว ัฒนธรรมองค์กรในการทำงานเป็นทีม โดยมีการปรึกษาหารือร่วมกันในคณะ
กรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดีอย่างต่อเนื่อง เพ่ือสามารถดำเนินงานได้ตรงกับปณิธานที่วางไว้
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2.3 ความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์สำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2565 – 2570 กับแผนปฏิบัติราชการระยะ 6 ปี (พ.ศ. 2565 – 2570)  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 

 การจัดการศกึษาสำหรับคนทุกชว่งวยั

เพื่อการพัฒนาบัณฑิตนกัปฏิบัติสู่ศตวรรษ

ที่ 21 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 

การพัฒนางานวิจยัและนวัตกรรมอย่างมือ

อาชีพ เพือ่สร้างนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ และงาน

สร้างสรรค์สำหรับการยกระดับ ชมุชน สังคม 

ประเทศ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 

การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร

จัดการองคก์รสมัยใหม่สู่ความเป็นเลิศ 

เร่ืองท่ี 4 การส่งเสริมสังคมภาคี

เครือข่าย ยกระดับศักยภาพสังคม 

คุณภาพชีวิตทีเ่ป็นมติรกับ

สิ่งแวดลอ้มด้วยเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมแห่งล้านนาให้สามารถ

ปรับตัวได้ทันตอ่พลวตัการ

เปลี่ยนแปลงของโลก 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 

การสืบสาน รกัษา ตอ่ยอด 

ปรัชญาและศาสตร์พระราชา

เพื่อการพัฒนาทีย่ั่งยืน 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  9. ทกุหน่วยงานภายใตก้ารบริหารงานสำนกังานอธกิารบดีมีผลความสำเร็จของ

การดำเนนิงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ไม่น้อยกว่า รอ้ยละ 90 

 

10. ผลการประเมนิความสุขและความพงึพอใจของบุคลากรภายใน รอ้ยละ 90 

 

11. ผลการประเมนิคุณภาพภายในสายสนบัสนุน 4.51 คะแนน 

6. ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการภาพรวมของสำนักงานอธิการบดี 

4.75 คะแนน 

7. ร้อยละ 100 มีการประกาศใช้คู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามภารกิจหลัก

ของหน่วยงานภายใต้การบริหารงานของสำนักงานอธิการบดี บนหน้าเว็บไซต์ของ

หน่วยงาน  

8. ทุกหน่วยงานภายใต้การบริหารงานสำนักงานอธิการบดีมีผลความสำเร็จ การ

พัฒนาและบริหารงานบุลากร ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 90 

1. ร้อยละ 100 ของนักศึกษาผ่านการส่งเสริมทักษะการดำรงชีวิต การทำงานในศตวรรษท่ี 21 

การพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย และเป็นผู้ประกอบการท่ีมีคุณภาพ  

2.มีกิจกรรมร่วมกับเครือข่ายภายนอกในการส่งเสริมทักษะนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 4 

กิจกรรม 

3. มีกิจกรรมสนบัสนนุใหม้ีการจดทะเบียนทรพัยสิ์นทางปัญญาและการสรา้งมลูค่าทรพัยสิ์นทาง

ปัญญา 6 กิจกรรม 

4. ร้อยละ 90 นักศึกษาและบุคลากรท่ีได้เข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา และ

ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

5. ร้อยละ 90 ผลการประเมินของมหาวิทยาลัยทางด้านหลักธรรมาภิบาล  ตามเกณฑ์การประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสนับสนุนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ 

การปฏิบัติงานสำนักงานอธิการบดี 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการบริหารจดัการและ 

การสร้างฐานวัฒนธรรมองค์กร 

เป้าประสงค์: เพื่อสนับสนุนการขบัเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย เป้าประสงค์: เพื่อพัฒนาและเสรมิสร้างระบบ 

การปฏิบัติงาน การพัฒนาบุคลากร บริหารจัดการทรัพยากร 

เป้าประสงค์: เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการอย่างม ี

ธรรมาภิบาล เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ประเด็นยุทธศาสตร์สำนักงานอธกิาบดี 

ตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด 

ประเด็น

ยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัย 

ตัวช้ีวัด 
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ส่วนที่ 3 
  แผนปฏิบัติการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

3.1 ประมาณการวงเงินงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานอธิการบดี 

3.1.1  สรุปการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

หมวดงบประมาณ งบประมาณ (บาท) 

แผ่นดิน เงินรายได้ รวม 

1. งบบุคลากร 11,566,200 9,573,700 21,139,900 

2. งบดำเนินงาน 7,416,500 458,200 7,874,700 

3. งบลงทุน 1,000,000 1,500,000 2,500,000 

4. งบเงินอุดหนุน 66,151,200 68,183,020 134,334,220 

5. งบรายจ่ายอื่น  -  13,572,850 13,572,850 

รวม 86,133,900 93,287,770 179,421,670 

งบกลาง  -    4,534,370 
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3.1.2 การตอบสนองยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย/สำนักงานอธิการบดี 
สอ. : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสนับสนุนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย 2565/2566 
1. ร้อยละของนักศึกษาผ่านการส่งเสริมทักษะการดำรงชีวิต 
การทำงานในศตวรรษท่ี 21 การพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิต
ที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย และเป็นผู้ประกอบการที่มี
คุณภาพ 

ร้อยละ 80 

2. มีกิจกรรมร่วมกับเครือข่ายภายนอกในการส่งเสริมทักษะ
นักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

กิจกรรม 2 

3. มีกิจกรรมสนับสนุนให้มีการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
และการสร้างมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา 

กิจกรรม 4 

4. ร้อยละนักศึกษาและบุคลากรที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา และทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม 

ร้อยละ 70 

5. ร้อยละผลการประเมินของมหาวิทยาลัยทางด้านหลัก 
ธรรมาภิบาล  ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

ร้อยละ 85 

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 

RMUTL : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัยเพื่อการพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติสู่ 
ศตวรรษที่ 21 
RMUTL : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมอย่างมืออาชีพ เพื่อสร้างนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์สำหรับการยกระดับ ชุมชน สังคม ประเทศ 
RMUTL : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่สู่ความเป็นเลิศ 

RMUTL :  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมสังคมภาคีเครือข่าย ยกระดับศักยภาพสังคม คุณภาพชีวิตท่ีเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วย เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งล้านนาให้สามารถปรับตัวได้ทันต่อพลวัต 
การเปลี่ยนแปลงของโลก 
แผนงานสำนักงานอธิการบดีที่สอดคล้องยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  

ชื่อแผนงาน KPI RMUTL KPI สอ. 

1. แผนงานพัฒนายุทธศาสตร์ นโยบาย กฎหมาย ข้อบังคับ 
และระเบียบ (สอ.) 

17 5 

2. แผนงานติดตามและประเมินผลบัณฑิต (กพน.) 7 1, 2 
3. แผนงานการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพย์สิน (สทส.) 13 3 
4. แผนงานการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา (สทส.) 13 3 
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ชื่อแผนงาน KPI RMUTL KPI สอ. 

5. แผนงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (ศวธ.)  17, 20 2,4 

6. แผนงานการกำหนดแนวทางการประชุมของคณะกรรมการ

ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

พ.ศ. 2548 (กก.) 

17 5 

7. แผนงานเบิกจ่ายและบริหารเงินทดรองให้ถูกต้องตามกฎ 

ระเบียบ และหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง และทันเวลา (กค.) 

17 5 

8. แผนงานจัดซื้อจัดจ้าง (กค.) 17 5 

9. แผนงานบริหารพัสดุ (กค.) 17 5 

10. แผนงานบริหารและแผนยุทธศาสตร์ (กนผ.) 17 5 

11. แผนงานสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาเพ่ือผลิตกำลังคน

นักวิชาชีพที่เน้นปฏิบัติการ (Hands-On) (กพน.) 

17 1, 2 

12. พัฒนาการบริหารจัดการและการสร้างฐานวัฒนธรรม

องค์กร (ตสน.) 

17 5 

13. โครงการเร่งด่วนด้านปรับปรุงกฎระเบียบ/ข้อบังคับ/การ

ประเมิน (เพ่ือให้การทำงานคล่องตัว) (ตสน.) 

17 5 

14. โครงการกระจายอำนาจและความรับผิดชอบ (ตสน.) 17 5 

สอ. : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ การปฏิบัติงานสำนักงานอธิการบดี    
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย 2565/2566 

6. ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ ภาพรวมของ
สำนักงานอธิการบดี 

คะแนน 4.00 

7. มีการประกาศใช้คู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงานตาม
ภารกิจหลักของหน่วยงานภายใต้การบริหารงานของสำนักงาน
อธิการบดี บนหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

ร้อยละ 70 

8. หน่วยงานภายใต้การบริหารงานสำนักงานอธิการบดีมีผล
ความสำเร็จการพัฒนาและบริหารงานบุคลากรไม่ต่ำกว่า 
ร้อยละ 90 

หน่วยงาน 8 

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 

RMUTL : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่สู่ความเป็นเลิศ 

แผนงานสำนักงานอธิการบดีที่สอดคล้องยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  

ชื่อแผนงาน KPI RMUTL KPI สอ. 

1. แผนงานด้านการบริหารจัดการองค์กร(สอ.) 17 6, 7, 8 
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ชื่อแผนงาน KPI RMUTL KPI สอ. 

2. แผนงานการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสารบรรณ 
(กก.) 

17 6, 7, 8 

3. แผนงานกำหนดแนวทางในการจัดงานรัฐพิธี และงานพิธี
การต่างๆ (กก.) 

17 6 

4. แผนงานการสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงาน
ภายนอกมหาวิทยาลัย (กก.) 

17 6 

5. แผนงานการเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการรถราชการ 
(กก.) 

17 6 

6. แผนงานจัดระบบการรับและจัดเก็บเงินอย่างมีประสิทธิภาพ 
(กค.) 

17 6 

7. แผนงานรายงานทางการเงิน (กค.) 18 6 
8. แผนงานจัดเก็บเอกสารทางการเงิน (กค.) 17 6 
9. แผนงานขับเคลื่อนการสรรหาบุคลากรตามการวางแผน
อัตรากำลัง (กบบ.) 

17 7, 8 

10. แผนงานส่งเสริมบุคลากรสายวิชาการให้เข้าสู่ตำแหน่งทาง
วิชาการและคุณวุฒิทางการศึกษาที่สูงขึ้น (กบบ.) 

17 7, 8 

11. แผนงานการส่งเสริมบุคลากรสายสนับสนุนให้มี
ความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ (กบบ.) 

17 7, 8 

12. แผนงานให้บริการด้านสวัสดิการและสิทธิประโยชน์สำหรับ
บุคลากร (กบบ.) 

17 8 

13. แผนงานการบริหารงานด้วยระบบ 
ธรรมาภิบาล (กบบ.)  

17 8 

14. แผนงานพัฒนาศักยภาพบุคลากร (กพน.) 17 8 

15. แผนงานพัฒนาและบริการงานด้านกายภาพให้มีความ

พร้อมภายใต้นโยบายการพัฒนาของมหาวิทยาลัย (กพอ.) 

17 6 

16. แผนงานบำรุงรักษา และบริการงานด้านกายภาพให้มี

ความพร้อมภายใต้นโยบายการพัฒนาของมหาวิทยาลัย (กพอ.) 

17 6 

17. แผนงานพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีความคล่องตัว มี

ประสิทธิภาพ และเป็นระบบ (กพอ.) 

17 6 

18. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการอบรม 

เพ่ือเพ่ิมทักษะและศักยภาพในการปฏิบัติงาน และนํามาพัฒนา

ระบบการให้บริการที่มี ประสิทธิภาพและรวดเร็ว (กพอ.) 

17 7, 8 
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ชื่อแผนงาน KPI RMUTL KPI สอ. 

19. แผนงานพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีความคล่องตัว มี

ประสิทธิภาพ และเป็นระบบ (กพอ.) 

17 6 

20. แผนงานสื่อสารองค์กร ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์และ

เครือข่ายที่หลากหลาย (ปชส.) 

17 6 

21. แผนงานการบริการและจัดหารายได้จากทรัพย์สินของ

มหาวิทยาลัย (สทส.) 

17 6 

สอ. : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการบริหารจัดการและการสร้างฐานวัฒนธรรมองค์กร 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย 2565/2566 

9. หน่วยงานภายใต้การบริหารงานสำนักงานอธิการบดีมีผล
ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

หน่วยงาน 11 

10. ผลการประเมินความสุขและความพึงพอใจของบุคลากร
ภายใน 

ร้อยละ 80 

11. ผลการประเมินคุณภาพภายในสายสนับสนุน คะแนน 3.51 
ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 

RMUTL : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่สู่ความเป็นเลิศ 

แผนงานสำนักงานอธิการบดีที่สอดคล้องยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  

ชื่อแผนงาน KPI RMUTL KPI สอ. 

1. แผนงานด้านธรรมาภิบาลและการสร้างคุณค่าให้เกิด
วัฒนธรรมองค์กร (สอ.) 

17 5, 9, 10, 11 

2. แผนงานการส่งเสริมอัตลักษณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ดี 
(กก.) 

17 10, 11 

3. แผนงานเบิกจ่ายงบประมาณ (กค.) 17 9, 11 
4. แผนงานแผนการเงินและงบประมาณ (กนผ.) 17 9, 11 
5. แผนงานติดตามและประเมินผล (กนผ.) 17 9, 11 
6. แผนงานขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย (QA) 

17 9, 11 
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3.1.2 การจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์ของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ยุทธศาสตร์ 
งบประมาณ พ.ศ. 2566  (บาท) 

แผ่นดิน รายได้ รวม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสนับสนุนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 33,075,600 48,122,560 81,198,160 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ 

การปฏิบัติงานสำนักงานอธิการบดี 

19,982,700 11,073,700 31,056,400 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการบริหารจัดการและ 

การสร้างฐานวัฒนธรรมองค์กร 

33,075,600 34,091,510 67,167,110 

รวม 86,133,900 93,287,770 179,421,670 

 
3.1.3  สรุปรายละเอียดแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานอธิการบดี เชิงรุก พันธกิจหน่วยงาน และท่ี

ตอบสนองยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

การดำเนินงาน งบประมาณ (บาท) 
1. การดำเนินงานเชิงรุก 
แผนงานด้านยุทธศาสตร์และนโยบาย กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ 
แผนงานด้านการบริหารจัดการองค์กร 
แผนงานด้านธรรมาภิบาลและการสร้างคุณค่าให้เกิดวัฒนธรรมองค์กร 

 
416,000 

2,456,100 
2,020,000 

2. การดำเนินงานตามพันธกิจ จำนวน 11 หน่วยงาน 
1. กองกลาง  
2. กองคลัง  
3. กองนโยบายและแผน  
4. กองบริหารงานบุคคล  
5. กองพัฒนานักศึกษา 
6. กองพัฒนาอาคารสถานที่  
7. กองประชาสัมพันธ์  
8. ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา  
9. สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  
10. สำนักงานตรวจสอบภายใน  
11. สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา 

 
13,493,800 

615,810 
                851,040 
              6,252,803  

            22,442,130  
            68,817,880  
              2,201,430  
              1,425,258  
              6,902,150  
                830,984  
              1,710,400 

3. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ของสำนักงานอธิการบดีที่ตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย 

 

*รายละเอียดตามแนบท้าย 



26 
 

3.1.4 รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

หมวดรายการ รวม )บาท (  

1. งบบุคลากร       11,566,200 

1.1  เงินเดือนและค่าจ้างประจำ          8,453,500 

1.1.1 เงินเดือน          5,509,900 

1.1.1.1 อัตราเดิม          5,257,900 

1.1.1.2 เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ   - 

1.1.1.3 เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ  - 

1.1.1.4 เงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ เชี่ยวชาญเฉพาะ  - 

1.1.1.5 ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ เชี่ยวชาญเฉพาะ  - 

1.1.1.6 เงินเพ่ิมสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร               126,000  

1.1.2  ค่าจ้างประจำ          2,943,600 

1.1.2.1 อัตราเดิม          2,943,600  

1.2  ค่าจ้างชั่วคราว   

1.2.1 ค่าจ้างรายเดือน  - 

1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ  3,112,700 

1.3.1 อัตราเดิม            3,112,700 

2. งบดำเนินงาน            7,416,500  

2.1 ค่าตอบแทน             7,300,800  

2.1.1 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระสำหรับข้าราชการ             2,335,200  

2.1.2 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย               979,200  

2.1.3 ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระสำหรับข้าราชการ             1,797,600  

2.1.4 ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระสำหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย  

             979,200  

2.1.5 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ               604,800  

2.1.6 ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ               604,800  

2.1.7 ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มข้ัน   

2.1.8 ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น   

2.1.9 ค่าเช่าบ้านสำหรับลูกจ้างชั่วคราว  - 

2.2 ค่าใช้สอย             109,200  

2.2.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคมสำหรับพนักงานราชการ  109,800  

2.2.2 เงินสมทบกองทุนประกันสังคมสำหรับลูกจ้างชั่วคราว  
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หมวดรายการ รวม )บาท (  

2.2.3 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนสำหรับพนักงานราชการ  5,900 

2.2.4 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนสำหรับลูกจ้างชั่วคราว  - 

2.2.5 เงินสำรองจ่ายบำเหน็จ  - 

 3. งบลงทุน 1,000,000  

3.1  ค่าครุภัณฑ์  - 

3.1.1  ครุภัณฑ์การศึกษา  - 

 3.2  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง           1,000,000 

3.2.2 สิ่งก่อสร้างไม่ผูกพัน (1 ปี) 1,000,000 

1 .ปรับปรุงผนังทางเดิน อาคารบริหารธุรกิจ (บธ.1)  ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง
เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ 

1,000,000 

 4. งบเงินอุดหนุน 66,151,200          

4.1 ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน  16,483,700  

4.1.1 ค่าตอบแทน             3,429,600  

 4.1.1.2 เงินตอบแทนเหมาจ่ายจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง             3,429,600  

 4.1.2 ค่าใช้สอย                       -    

 4.1.3 ค่าวัสดุ           3,637,000  

4.1.3.7 วัสดุการศึกษา           3,637,000 

4.1.4 ค่าสาธารณูปโภค           9,417,100  

 4.1.4.1 ค่าไฟฟ้า   8,719,200 

 4.1.4.2 ค่าประปา    419,000 

 4.1.4.3 ค่าโทรศัพท์   278,900 

 4.1.4.4 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม   

4.2 ค่าใช้จ่ายบุคลากร  41,667,500 

4.2.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากร เงินเดือน  41,667,500 

4.2.2 ค่าใช้จ่ายบุคลากร เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ  - 

4.3 ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิโครงการหลวงและโรงงานแปรรูป 2,000,000 

4.4 ค่าใช้จ่ายโครงการตามพระราชดำริ 2,000,000 

4.5 ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 4,000,000 

รวมทั้งหมด      86,133,900  
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3.1.5 รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 

หมวดรายการ รวม )บาท (  

 1. งบบุคลากร            9,573,700  

  1.1 ค่าจ้างชั่วคราว              9,573,700  

   1.1.2 ค่าจ้างชั่วคราว              8,819,100  

 1.2.3 ค่าครองชีพ                 754,600  

 2.งบดำเนินงาน               458,200  

 2.1 ค่าตอบแทน                 458,200  

 2.1.2 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ                         -    

 2.1.3 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ                         -    

 2.1.4  เงินตอบแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุราชการ                - 

 2.2.3 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                 440,500  

 2.2.4 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน (ลูกจ้าง)                   17,700  

 3. งบลงทุน            1,500,000  

3.1 ค่าครุภัณฑ์            1,500,000  

      3.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา       1,500,000  

         3.1.1.1 ค่าครุภัณฑ์สูงกว่า 1 ล้านบาท                    -    

        3.1.1.2 ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่า 1 ล้านบาท       1,500,000  

 ครุภัณฑ์สำนักงานอธิการบดี จำนวน 22 รายการ  

1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล จำนวน 19 เครื่อง     418,000  

2. ครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์บันทึกภาพ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด     192,910  

3. ครุภัณฑ์ชุดคอมพิวเตอร์สำหรับการออกแบบ จำนวน 1 ชุด     155,000  

4. ครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลบนเครือข่าย จำนวน 1 ชุด      50,000  

5. ครุภัณฑ์โต๊ะพับ จำนวน 80 ตัว     159,200  

6. ครุภัณฑ์โต๊ะพับกลม จำนวน 20 ตัว      64,000  

7. ครุภัณฑ์นั่งร้าน พร้อมล้อ  จำนวน 6 ชุด      15,900  

8. ครุภัณฑ์ชุดเกจวัดน้ำยา จำนวน 4 ชุด      12,000  

9. ครุภัณฑ์เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง จำนวน 2 เครื่อง      10,000  

10. ครุภัณฑ์สว่านกระแทกไร้สาย พร้อมดอกสว่านครบชุด   จำนวน 3 เครื่อง      20,250  

11. ครุภัณฑ์สว่านกระแทกโรตารี่ จำนวน 1 เครื่อง        8,000  
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หมวดรายการ รวม )บาท (  
12. ครุภัณฑ์ตู้เชื่อม พร้อมหน้ากากเชื่อมออโต้ จำนวน 2 เครื่อง       20,000  

13. ครุภัณฑ์คลิปแอมป์ (Clamp Meter) จำนวน 2 ตัว      15,960  

14. ครุภัณฑ์บันไดอะลูมิเนียมอเนกประสงค์พับได้  จำนวน 4 ตัว      23,520  

15. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับงานเขียนแบบ 3 มิติ  จำนวน 2 เครื่อง     150,000  

16. ครุภัณฑ์ปืนยิงทอตัน จำนวน 2 เครื่อง      17,130  

17. ครุภัณฑ์เครื่องคิดเลขไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง        9,000  

18. ครุภัณฑ์รถเข็นพ้ืนเหล็กล้อเลื่อนพับได้ จำนวน 1 ชุด        1,500  

19. ครุภัณฑ์เครื่องสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 3 

จำนวน 2 ชุด 

     70,000  

20. ครุภัณฑ์เครื่องสแกนเนอร์สำหรับงานสารบรรณ  จำนวน 1 เครื่อง      41,000  

21. ครุภัณฑ์โทรศัพท์ไร้สาย จำนวน 30 เครื่อง      41,700  

22. ครุภัณฑ์เครื่องเคลือบบัตร จำนวน 1 เครื่อง        4,930  

 4. งบเงินอุดหนุน           68,183,020  

 4.1 ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน           68,183,020 

 4.1.1 ค่าตอบแทน                 223,000  

 4.1.1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ                 223,000  

 ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                 223,000  

 ค่าสอนภาคสมทบ/ภาคพิเศษ                         -    

 ค่าเบี้ยประชุม                         -    

 4.1.1.2  เงินตอบแทนเหมาจ่ายจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง                    -    

 4.1.2 ค่าใช้สอย             42,218,000  

 4.1.2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ                 498,000  

 ค่าใช้จ่ายในการประชุม                         -    

 ค่าเดินทางผู้บริหาร                   66,000  

 พัฒนาบุคลากร                  432,000  

 4.1.2.2 ค่าจ้างเหมาบริการ              42,152,000  

 4.1.2.4 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์       2,000,000  

 4.1.2.5 ค่าใช้สอยอ่ืน       9,720,000  

 4.1.3 ค่าวัสดุ              1,490,000  

         4.1.3.1 วสัดุสำนักงาน                730,000  
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หมวดรายการ รวม )บาท (  
      4.1.3.2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                360,000  

    4.1.3.3 วสัดุก่อสร้าง                        -    

 4.1.3.4 วัสดุงานบ้านงานครัว                100,000  

    4.1.3.5 วสัดุไฟฟ้าและวิทยุ                150,000  

    4.1.3.6 วสัดุการศึกษา                        -    

 4.1.3.7 วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา                        -    

    4.1.3.8 วสัดุการเกษตร                  50,000  

 4.1.3.9 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                  50,000  

 4.1.3.10 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์                  50,000  

 4.1.4 ค่าสาธารณูปโภค             12,100,000  

        4.1.4.1 ค่าไฟฟ้า             11,100,000  

    4.1.4.2 ค่าประปา                 500,000  

 4.1.4.3 ค่าโทรศัพท์                     200,000  

 4.1.4.4 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                         -    

 4.1.4.5 ค่าไปรษณีย์                     300,000  

 งบรายจ่ายอ่ืน            13,572,850  

 5.6 แผนงานค่าธรรมเนียมกิจกรรมนักศึกษา (1500ต่อภาคเรียน)                   11,580,100  

     5.6.2 ค่าธรรมเนียมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา (700/ภาคเรียน)                   7,152,020  

     5.6.3 ค่าบริการสุขภาพนักศึกษา (100/ภาคเรียน) 1,654,300 

 5.7 แผนงานค่าปฐมนิเทศ 79,800 

 5.8 แผนงานค่าปัจฉิมนิเทศ 58,650 

 5.21 แผนงานขายสินค้า             200,000  

รวมทั้งหมด   93,287,770 

 งบกลาง              4,534,370  
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3.1.6  สรุปรายละเอียดแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานอธิการบดี เชิงรุกและพันธกิจ
หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 














































