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ค ำน ำ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดท าแผนปฏิบัติ

ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขึ้น โดยมีสาระส าคัญประกอบด้วย ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรมที่วิทยาลัยฯ จะได้ด าเนินการ เพ่ือให้เกิดผลบรรลุเป้าหมาย ตามนโยบายที่มหาวิทยาลัย

ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้เป็นเครื่องมือประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและ

ภายนอกตลอดจนใช้เป็นเครื่องมือในการก ากับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงาน

ในภาพรวมของวิทยาลัยฯ เพ่ือให้มหาวิทยาลัยรับทราบต่อไป 

วิทยาลัยฯ ได้น าบริบทที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ประกอบด้วย สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญทั้งใน

ภายในประเทศและภายนอก กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับ

การศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งของ กระทรวงอุดมศึกษา วิจัย และนวัตกรรม ตลอดจนได้น า

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มาใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ซึ่งเนื้อหา

ของแผนปฏิบัติราชการ สามารถแบ่งได้เป็น ๓ ส่วน ดังนี้ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานของวิทยาลัยเทคโนโลยีและสห

วิทยาการ ส่วนที่ ๒ บริบทที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผน ส่วนที่ ๓ แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๓ วิทยาลัยฯ มีความเชื่อมั่นว่าแผนปฏิบัติราชการฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมือส าคัญของการท างานและ

การบริหาร ซึ่งหน่วยงานภายในและบุคลากรทุกคนของวิทยาลัยฯ จะมีส่วนร่วมด าเนินการผลักดันและ

ด าเนินการตามนโยบายในแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ครบถ้วนสมบูรณ์ จึงขอขอบคุณผู้ที่

เกี่ยวข้อง ที่มีส่วนร่วมด าเนินการให้แผนปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์

และเป้าหมาย ส าเร็จผลในการบริหารให้เกิดประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษายิ่งขึ้น 

 

 

  วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวทิยาการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
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ควำมเป็นมำของวิทยำลัยเทคโนโลยีและสหวิทยำกำร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเป็นผู้น าในการจัดการศึกษา บนฐานความรู้ทางด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology-Based) บูรณาการ การเรียนการสอน กับการ

ปฏิบัติงานจริง (Work Integrated Learning; WIL) เสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตให้เป็นผู้มีคุณธรรม 

จริยธรรมและจิตสาธารณะได้รับการสถาปนาขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เมื่อ

วันที่ 18 มกราคม 2548 ประกอบด้วย 6 พ้ืนที่ กับ 1 สถาบัน คือ พ้ืนที่เชียงราย พ้ืนที่ตาก พ้ืนที่น่าน พ้ืนที่

พิษณุโลก พื้นที่ภาคพายัพ เชียงใหม่ พ้ืนที่ล าปาง และสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเป็นผู้น ามี

ความเลิศในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands-on) ที่มุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพ (Professional) สู่การเป็น

มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพ่ือชุมชน 

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการจึงได้จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2550 ตามกฎกระทรวงให้เป็นหน่วยงาน

ที่มีระดับเทียบเท่าคณะ เพ่ือตอบสนองปณิธานหลักของมหาวิทยาลัยที่ต้องการสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติที่ถึง

พร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ ความเชี่ยวชาญที่จะไปพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้มีความ

เจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืนและด าเนินชีวิตอย่างเป็นสุขพ่ึงพาตนเองได้ โดยมีภาระกิจการจัดการเรียนการสอนใน

ระดับต่ ากว่าปริญญาและระดับปริญญาในหลักสูตรมีการบูรณาการศาสตร์บนพ้ืนฐานของวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี จัดระบบการเรียนการสอน การเรียนรู้ด้วยปัญหาและการเรียนรู้ด้วยโครงการ (Problem-Project 

Based Learning) บนฐานความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ ส่งเสริมการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลล้านนา ให้เชื่อมโยงกับการพัฒนาท้องถิ่น และภาคอุตสาหกรรมในภูมิภาค เกิดการพัฒนาอาชีพและ

พัฒนาการศึกษาต่อเนื่องและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยแบ่งออกเป็น 2 สาขา 5 หลักสูตร คือ สาขาเตรียม

อุดมศึกษาเทคโนโลยี ประกอบด้วย หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรเตรียมบริหารธุรกิจ หลักสูตร

เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ สาขาสหวิทยาการ ประกอบด้วย หลักสูตรวิศวกรรมการผลิตและนวัตกรรม

อาหาร หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 

ที่ตั้ง 
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด) ตั้งอยู่ที่

เลขที่ 98 หมู่ 8 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 
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ตรำสัญลักษณ์ประจ ำวิทยำลัยเทคโนโลยีและสหวิทยำกำร 

                             

ปรัชญำ 

 บูรณาการสรรพวิชาและเทคโนโลยีเพ่ือสร้างสรรค์นวัตกรรม 

วิสัยทัศน์ 

 ต้นแบบการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา การฝึกอบรมและผลิตบัณฑิตบูรณาการศาสตร์ตาม

มาตรฐานสากล 

พันธกิจ 

 1. จัดการศึกษาในสาขาวิชาที่ใช้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเป็นฐานความรู้ในระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และอุดมศึกษาที่มีคุณภาพ 

2. สร้างสรรค์งานวิจัยเชิงประยุกต์ผสานเข้ากับการเรียนการสอน พัฒนาผลงานนวัตกรรมที่ก่อให้เกิด

ประโยชน์แก่สังคม 

3. แหล่งบ่มเพาะคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่บัณฑิตและให้มีความรู้ความเข้าใจศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

ด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  

4. การบริหารจัดการตอบสนองกับความต้องการของสังคมอย่างโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 

 

เอกลักษณ์  

ต้นแบบการศึกษาวิชาชีพเทคโนโลยีและบูรณาการศาสตร์ 
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อัตลักษณ์ 

บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน 

- บัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands - on) 

- ใช้ทักษะที่มีเทคโนโลยีเป็นฐาน (Technology - Based Learning) 

- สร้างความเชี่ยวชาญวิชาชีพ (Professional Oriented) 

ค่ำนิยม    

C- Creative   คิดสร้างสรรค์  

I – Industrious   อดทน สู้งาน 

S – Smart and Sociable ฉลาดคิดการณ์ ผสานไมตรี 

A – Active   วิถีงานเชิงรุก 

T – Trustworthy  ทุกคนวางใจได้ 
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โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน  
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รำยช่ือคณะกรรมกำรบริหำรวิทยำลัยเทคโนโลยีและสหวิทยำกำร ประกอบไปด้วย 

1. ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ  ประธานกรรมการ 
2. รองผู้อ านวยการด้านบริหาร กิจการนักศึกษาและหอพัก   กรรมการ 
3. รองผู้อ านวยการด้านวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี  กรรมการ 
4. รองผู้อ านวยการด้านประกันคุณภาพการศึกษา    กรรมการ 

การจัดการความรู้และการบริหารความเสี่ยง   
5. หัวหน้าสาขาสหวิทยาการ     กรรมการ 
6. หัวหน้าสาขาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี  กรรมการ 
7. หัวหน้าหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมการผลิตและนวัตกรรมอาหาร กรรมการ 
8. หัวหน้าหลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์     กรรมการ 
9. หัวหน้าหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์   กรรมการ 
10. หัวหน้าหลักสูตรเตีรยมบริหารธุรกิจ    กรรมการ 
11. หัวหน้าหลักสูตรเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์   กรรมการ 
12. กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (ตัวแทนของวิทยาลัยฯ) กรรมการ 
13. ผู้จัดการหอพักนักศึกษา     กรรมการ 
14. หัวหน้ากลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป     กรรมการและเลขานุการ 
15. นางสาวธมนวรรณ  จิตบาล     ผู้ช่วยเลขานุการ 
16. นางสาวศศิรดี  พานชาตรี   ผู้ช่วยเลขานุการ 

หลักสูตรและสำขำวิชำที่เปิดสอนปัจจุบัน  
สำขำโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำเทคโนโลยี 

1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

1.1 สาขาวิชาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 

1.2 สาขาวิชาเตรียมบริหารธุรกิจ 

1.3 สาขาวิชาเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

1.4 สาขาวิชาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ โครงการร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคสันก าแพง 

สำขำสหวิทยำกำร 

1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

1.1 สาขาวิชาการผลิตและนวัตกรรมอาหาร 

1.2 สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ 

1.3 สาขาวิชาเกษตรและชีวภาพ เอกวิศวกรรมเกษตร โครงการร่วม บริษัท เบทาโกร จ ากัด 

1.4 สาขาวิชาเกษตรและชีวภาพ เอกชีวภาพ โครงการร่วม กลุ่มบริษัทสยามมิชลินจ ากัด (สงขลา) 

1.5 สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ โครงการร่วม บริษัท สตาร์โฮลดิ้งกรุ๊ปและอาทิตย์เวนติเลเตอร์ 
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บริบทที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดท ำแผน 
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ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 
การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติจะมุ่งเน้น การสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนา

เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ ดังนี้  

ยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้ำนควำมม่ันคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมี
ความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และมี
ความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี แล ะ
ระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับ
ความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นใน
อนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ 
รวมถึงประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศท่ัวโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้นการยกระดับ
ศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติบนพ้ืนฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่ (1) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่
รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย 
รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้านอ่ืนๆ น ามา ประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม เพ่ือให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจ และสังคมโลกสมัยใหม่ (2) “ปรับปัจจุบัน” เพ่ือปูทางสู่อนาคต
ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศในมิติต่างๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพ้ืนฐาน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อม ให้เอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการ
อนาคต และ (3) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึง
ปรับรูปแบบธุรกิจ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคตบนพ้ืนฐาน
ของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริม และสนับสนุนจากภาครัฐให้ประเทศไทยสามารถสร้าง
ฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้ 
และการกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพิ่มขึ้นของคนชั้นกลางและลดความเหลื่อมล้ าของคนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญ
เพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ 
สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน 
มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่
จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้
และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ 
เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 
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ยุทธศำสตร์ที่ 4 ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญที่ให้
ความส าคัญการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน โดย
การสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมท าเพ่ือส่วนรวม การกระจายอ านาจและความรับผิดชอบ
ไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และ
การเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มี
คุณภาพ สามารถพ่ึงตนเอง และท าประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกัน 
การเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมายการ
พัฒนาที่ส าคัญเพ่ือน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนา ที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม 
ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ ใช้
พ้ืนที่เป็นตัวตั้งในการก าหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามา มีส่วนร่วมในแบบ
ทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยเป็นการด าเนินการบนพ้ืนฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทาง
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง 3 ด้าน อันจะน าไปสู่ความยั่งยืน
เพ่ือคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 

ยุทธศำสตร์ที่ 6 ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ มีเป้าหมายการพัฒนาที่
ส าคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐ
ต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐที่ท าหน้าที่ในการก ากับหรือในการ
ให้บริการ ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการท างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความ
ทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน า
นวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการท างานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงาน
เทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วน
ร่วมเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้อง
ร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตส านึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริต
ประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้นกฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่จ าเป็น มีความทันสมัย มีความ
เป็นสากล มีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การลดความเหลื่อมล้ าและเอ้ือต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการ
บริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และการอ านวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม
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ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) แผนกำรศึกษำแห่งชำติ (พ.ศ.2560-2579) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับท่ี 12     

(พ.ศ.2560-2564) กับแผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562 

ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี  
ปี พ.ศ.2561-2580 

แผนกำรศึกษำแห่งชำติ  
ปี พ.ศ.2560-2579 

แผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี 12  
ปี พ.ศ.2560-2564 

แผนยุทธศำสตร์ มทร.ล้ำนนำ 
 ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ.2562 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 ด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง
ของสังคมและประเทศชาติ 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย 
และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ยุทธศำสตร์ที่ 1  การเสริมสร้าง
และพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  

ยุทธศำสตร์ที่ 1 การพัฒนาการศึกษา
เพ่ือผลิตก าลังคนนักวิชาชีพที่เน้นการ
ปฏิบัติ (Hands On) 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 ด้านการ
สร้างความสามารถในการ
แข่งขัน 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การ
วิจัย และนวัตกรรรม เพื่อสร้าง 
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

ยุทธศำสตร์ที่ 7  การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิ
สติกส์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรม 
ยุทธศำสตร์ที่ 9  การพัฒนาภาค 
เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 

ยุทธศำสตร์ที่ 2  การพัฒนา
มหาวิทยาลัยเพื่อการเติมโตร่วมกับการ
พัฒนาประเทศ 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 การเสริมสร้าง
นักศึกษาและบุคลากรให้มีเอกลักษณ์ 
อัตลักษณ์ ความภาคภูมิใจล้านนา 
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศำสตร์ที่ 6 ด้านการ
ปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศำสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบ
บริหารจัดการศึกษา 

ยุทธศำสตร์ที่ 6  การบริหาร
จัดการในภาครัฐการป้องกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบและธรร
มาภิบาลในสังคมไทย 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 การพัฒนาการบริหาร
จัดการและการสร้างฐานวัฒนธรรม
องค์กร 
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แผนผังควำมเชื่อมโยงระหว่ำงยุทธศำสตร์ชำติ 20 ป ี(พ.ศ.2561-2580) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) กรอบนโยบำยและยุทธศำสตร์ อววน. เพ่ือกำร

พัฒนำ พ.ศ. 2563 – 2570 กับแผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562 และกลยุทธ์ของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ป ี

ยุทธศำสตร์ที่ 3 ด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

ยุทธศำสตร์ที่ 2 ด้านการ
สร้างความสามารถในการ
แข่งขัน 

ยุทธศำสตร์ที่ 6 ด้านการ
ปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 การ
เสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย ์

ยุทธศำสตร์ท่ี 7 การพัฒนา
โครงสร้างพืน้ฐานและระบบโล
จิสติกส ์
ยุทธศำสตร์ท่ี 8 การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย 
และนวัตกรรม 
ยุทธศำสตร์ท่ี 9 การพัฒนา
ภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกจิ 

ยุทธศำสตร์ที่ 6  การบริหาร
จัดการในภาครัฐการป้องกัน
การทุจริตและประพฤติมิ
ชอบและธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 การพัฒนา

มหาวิทยาลัยเพือ่การเติมโตร่วมกับการ

พัฒนาประเทศ 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 การเสริมสร้าง

นักศึกษาและบุคลากรให้มีเอกลกัษณ์ 

อัตลักษณ์ ความภาคภูมิใจล้านนา 

ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 การพัฒนาการศึกษา

เพื่อผลิตก าลังคนนักวิชาชพีที่เน้นการ

ปฏิบัติ (Hands On) 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 การพัฒนาการ

บริหารจัดการและการสร้างฐาน

วัฒนธรรมองค์กร 

กลยุทธ์ที่ 2.1 บูรณาการงานวิจัย บริการวิชาการและนวัตกรรมให้เกิดประโยชน์

ส่งผลลัพธ์ต่อผู้เรียนสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนาระบบบริหารงานวิจัย การบริการวิชาการและนวัตกรรมของ

มหาวิทยาลัย 

กลยุทธ์ที่ 2.3 ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ นวัตกรรม และ

ผลงานบริการวิชาการ ในระดับชาติ และนานาชาติ 

กลยุทธ์ที่ 3.1 สร้างการรับรู้ในคุณค่าศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา และ

ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ที่ 3.2 ส่งเสริมนักศึกษาให้ประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา 

และทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในการพัฒนาตนเองและสังคม 

กลยุทธ์ที่ 3.3 ส่งเสริมการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาตนเองและ

สังคม 

กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนากระบวนการรับนักศึกษาและผลิตตัวป้อนสายวิชาชีพ 

กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนากระบวนการจัดการศึกษานักปฏิบัติ Hands-On 

กลยุทธ์ที่ 1.3 พัฒนาอาจารย์ให้สามารถจัดการเรียนรู้ที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ 

กลยุทธ์ที่ 1.4 สร้างบัณฑิตให้มีทักษะที่พึงประสงค์ ที่มีลักษณะเหมาะสมในการ

ใช้ชีวิตและท างานในศตวรรษที่ 21 

 
กลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยภายใต้หลัก 

ธรรมาภิบาล 

กลยุทธ์ที่ 4.2 บริหารจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย อย่างมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล 

ยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี

รำชมงคลลำ้นนำ 
นโยบำยและยุทธศำสตร ์

อววน. 

กรอบนโยบำยท่ี 2 การวิจัย
และสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบ
โจทย์ท้าทายของสังคม 
กรอบนโยบำยท่ี 4 การวิจัย
และสร้างนวัตกรรมเพื่อการ
พัฒนาเชิงพืน้ทีแ่ละลดความ
เหลื่อมล้ า 

กรอบนโยบำยท่ี 1 การ
พัฒนาก าลังคนและสถาบนั
ความรู ้

กรอบนโยบำยท่ี 3 การ
วิจัยและสร้างนวัตกรรม
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
การแข่งขัน 
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ควำมเชื่อมโยงมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ พ.ศ.2561 กับประเด็นแผนยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัดของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ 

มำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ  
พ.ศ.2561 

ประเด็นยุทธศำสตร์ มทร.ล้ำนนำ กลยุทธ ์ จ ำนวนตัวชี้วัด 

มำตรฐำนที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน ยุทธศำสตร์ที่ 1 การพัฒนาการศึกษาเพื่อผลิตก าลังคนนัก
วิชาชีพท่ีเน้นปฏิบัติการ (Hands-On) 
เป้ำประสงค์: เพื่อพัฒนาและผลติก าลังคนนักปฏิบัติในสาขา
วิชาชีพ ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศให้มคีวาม
เข้มแข็ง ยั่งยืน และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 
 

กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนากระบวนการรับนักศึกษาและผลิตตัวป้อน
สายวิชาชีพ 

2 

กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนากระบวนการจัดการศึกษานักปฏิบตัิ Hands-
On 

5 

กลยุทธ์ที่ 1.3 พัฒนาอาจารย์ให้สามารถจัดการเรียนรู้ทีเ่น้น
ผลลัพธ์การเรียนรู ้

4 

กลยุทธ์ที่ 1.4 สร้างบัณฑิตให้มีทกัษะที่พึงประสงค์ ท่ีมีลักษณะ
เหมาะสมในการใช้ชีวิตและท างานในศตวรรษท่ี 21 

3 

มำตรฐำนที่ 2 ด้านการวิจัยและ
นวัตกรรม 
มำตรฐำนที่ 3 ด้านการบริการ
วิชาการ 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 การพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อการเติบโต
ร่วมกับการพัฒนาประเทศ 
เป้ำประสงค์: พัฒนาผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์  
การบริการวิชาการ นวัตกรรม และก าลังคน เพื่อเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 

กลยุทธ์ที่ 2.1 บูรณาการงานวิจัย บริการวิชาการและนวัตกรรม
ให้เกิดประโยชน์ส่งผลลัพธ์ต่อผู้เรยีนสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน 

4 

กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนาระบบบริหารงานวิจัย การบริการวิชาการ
และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย 

2 

กลยุทธ์ที่ 2.3 ส่งเสรมิการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานสรา้งสรรค์ 
นวัตกรรม และผลงานบริการวิชาการ ในระดับชาติ และนานาชาติ 

2 
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มำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ  
พ.ศ.2561 

ประเด็นยุทธศำสตร์ มทร.ล้ำนนำ กลยุทธ ์ จ ำนวนตัวชี้วัด 

มำตรฐำนที่ 4   ด้านศิลปวัฒนธรรมและ
ความเป็นไทย 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างนักศึกษาและบุคลากรใหม้ี
เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ความภาคภมูิใจทางศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาลา้นนา ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เป้ำประสงค์:  เพื่อปลูกฝังค่านิยมและส่งเสรมิให้นักศึกษา
และบุคลากรใหต้ระหนักในคณุค่า ศิลปวัฒนธรรมความ
ภาคภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่น การท านุบ ารุง ศิลปวัฒนธรรม
ไทย ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอ้ม และปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

กลยุทธ์ที่ 3.1 สร้างการรับรู้ในคณุค่า ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ล้านนา และทรัพยากรธรรมชาติสิง่แวดล้อม 2 

กลยุทธ์ที่ 3.2 ส่งเสริมนักศึกษาใหป้ระยุกต์ใช้ศลิปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาล้านนา และทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในการพัฒนา
ตนเองและสังคม 

2 

กลยุทธ์ที่ 3.3 ส่งเสริมการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการ
พัฒนาตนเองและสังคม 2 

มำตรฐำนที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ ยุทธศำสตร์ที่ 4 การพัฒนาการบริหารจดัการและการสร้าง
ฐานวัฒนธรรมองค์กร 
เป้ำประสงค์: เพื่อมหาวิทยาลัยมกีารบริหารจัดการอย่างมี
ธรรมาภิบาล เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสร้าง
ค่านิยมร่วม 

กลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 2 

กลยุทธ์ที่ 4.2 บริหารจดัการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 4 

รวม 4 ยุทธศำสตร์ 12  กลยุทธ์ 34 ตัวชี้วัด 
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แผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562 และกลยุทธ์ 
 

ยุทธศำสตร์ / กลยุทธ์/ ตัวชี้วัด  หน่วยนับ 
เป้ำหมำย  

ผู้ก ำกับ 
ผู้รับ 

ผิดชอบ
หลัก ระยะ 4 ปี 2562 2563 2564 2565 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำกำรศึกษำเพ่ือผลิตก ำลังคนนกัวิชำชีพที่เน้นปฏิบัติกำร (Hands-On) 

เป้ำประสงค์ เพ่ือพัฒนำและผลิตก ำลังคนนกัปฏิบัติในสำขำวิชำชพี ที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศให้มีควำมเข้มแข็ง ยัง่ยืน และยึดมั่นในจรรยำบรรณวิชำชีพ 

ร้อยละของบณัฑิตที่มีงานท าตรงสาขาวิชาชีพมีงาน
ท าภายใน 1 ปี หลังส าเร็จการศึกษา 

ร้อยละ 80 70 75 75 80 
รองอธิการบดีฝ่าย

วิชาการ 
และกิจการนักศึกษา 

กพน. 

จ านวนเครือข่ายความร่วมมือด้านการผลิตบณัฑิต
ระหว่างมหาวิทยาลัย องค์กรภาครัฐและเอกชนท้ังใน
และต่างประเทศ ท่ีได้ด าเนินการรว่มกัน 

เครือข่าย 40 10 20 30 40 
รองอธิการบดีฝ่าย

วิชาการ 
และกิจการนักศึกษา 

สวท. 

กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนำกระบวนกำรรับนักศึกษำและผลิตตัวป้อนสำยวิชำชีพ 

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ได้จ ำนวนนกัศึกษำท่ีมีคุณลกัษณะที่เหมำะสมตำมแผนกำรรับนักศึกษำของแต่ละหลักสูตร 

1.ร้อยละของจ านวนนักศึกษาท่ีเปน็ไปตามแผนรับ
นักศึกษา 

ร้อยละ 100 85 90 95 100 
รองอธิการบดีฝ่าย

วิชาการ 
และกิจการนักศึกษา 

สวท. 

2.สัดส่วนการรับนักศึกษาสายวิชาชีพต่อสายวิชาการ 
เป็น 70:30 หรือนักศึกษาจากกลุ่มคนวัยเรยีนต่อวัย
ท างาน  

คน  
20,000 

(14,00:6,000)      
5,000 

(3,500:1,500)      
5,000 

(3,500:1,500)      
5,000 

(3,500:1,500)      
5,000 

(3,500:1,500)      

รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ 

และกิจการนักศึกษา 
สวท. 
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ยุทธศำสตร์ / กลยุทธ์/ ตัวชี้วัด  หน่วยนับ 
เป้ำหมำย  

ผู้ก ำกับ 
ผู้รับ 

ผิดชอบ
หลัก ระยะ 4 ปี 2562 2563 2564 2565 

กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนำกระบวนกำรจัดกำรศึกษำนักปฏิบัติ Hands-On 

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้กระบวนกำรจัดกำรศึกษำของหลักสูตรผลิตบัณฑิตวิชำชีพนกัปฏิบัติที่เน้นกำรมีผลลัพธ์กำรเรียนรู้และสมรรถนะวิชำชีพ 

3.ร้อยละหลักสูตรวิชาชีพหรือหลกัสูตรปฏิบัติการที่
สร้างบณัฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพท่ีใช้เทคโนโลยเีป็น
ฐาน  

ร้อยละ 60 20 30 40 60 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

และกิจการนักศึกษา 
คณะ 

4.ร้อยละของหลักสูตรที่จัดการเรยีนรู้แบบบูรณาการ
และประสบความส าเร็จ 

ร้อยละ 100 85 90 95 100 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

และกิจการนักศึกษา 
คณะ 

5.ร้อยละของนักศึกษาทุกช้ันปีไดร้บัการส่งเสริม
สนับสนุนให้มีทักษะและสมรรถนะวิชาชีพ 

ร้อยละ 100 85 90 95 100 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

และกิจการนักศึกษา 
คณะ 

6.ร้อยละของนักศึกษาท่ีผ่านการประเมินสมรรถนะ
วิชาชีพ 

ร้อยละ 100 70 80 90 100 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

และกิจการนักศึกษา 
คณะ 

7.ร้อยละของบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการ ร้อยละ 20 5 10 15 20 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

และกิจการนักศึกษา 
คณะ 
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ยุทธศำสตร์ / กลยุทธ์/ ตัวชี้วัด  หน่วยนับ 
เป้ำหมำย  

ผู้ก ำกับ 
ผู้รับ 

ผิดชอบ
หลัก ระยะ 4 ปี 2562 2563 2564 2565 

กลยุทธ์ที่ 1.3 พัฒนำอำจำรย์ให้สำมำรถจัดกำรเรียนรู้ท่ีเน้นผลลพัธ์กำรเรียนรู้ 

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้อำจำรย์ของมหำวิทยำลัยมีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียนรู้ท่ีเน้นผลลัพธ์กำรเรียนรู้ 

8.ร้อยละของอาจารย์ที่ไดร้ับความรู้จากการพัฒนา
ทักษะการจัดการเรยีนการสอนแบบศตวรรษท่ี 21 
และวิชาชีพท่ีเหมาะสมทีส่ามารถประยุกต์ใช้ได้จริง 

ร้อยละ 100 80 85 90 100 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

และกิจการนักศึกษา 
สวท. 

9.ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่จดัการเรียน
การสอนที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู ้

ร้อยละ 100 100 100 100 100 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

และกิจการนักศึกษา 
สวท. 

10.ร้อยละของหลักสูตรที่นักศึกษามีผลการเรียนรู้
เป็นไปตามที่หลักสูตรก าหนด 

ร้อยละ 95 80 85 90 95 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

และกิจการนักศึกษา 
คณะ 

11.ร้อยละของหลักสูตรบูรณาการ การเรียนรู้กับการ
ท างาน  

ร้อยละ 20 5 10 15 20 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

และกิจการนักศึกษา 
คณะ 

กลยุทธ์ที่ 1.4 สร้ำงบัณฑิตให้มีทักษะที่พึงประสงค์ ที่มีลกัษณะเหมำะสมในกำรใช้ชีวิตและท ำงำนในศตวรรษที่ 21 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้บัณฑิตที่จบกำรศึกษำมีทักษะที่พึงประสงค์ มีลักษณะเหมำะสมในกำรใช้ชีวติและท ำงำนในศตวรรษที่ 21 
12.ร้อยละนักศึกษาช้ันปีสดุท้ายทีผ่่านเกณฑ์การสอบ
ทักษะด้านภาษา 

ร้อยละ 100 70 80 90 100 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

และกิจการนักศึกษา 
คณะ

บริหารฯ 
13.ร้อยละนักศึกษาช้ันปีสดุท้ายทีผ่่านเกณฑ์การสอบ
ทักษะด้านไอที 

ร้อยละ 100 80 85 90 100 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

และกิจการนักศึกษา 
สวส./
คณะ 

14.ร้อยละของนักศึกษาผ่านการสง่เสริมทักษะการ
ด ารงชีวิต การท างานในศตวรรษที ่21 และพัฒนา
นักศึกษาให้เป็นบัณฑติที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 100 80 85 90 100 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

และกิจการนักศึกษา 
กพน. 
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ยุทธศำสตร์ / กลยุทธ์/ ตัวชี้วัด  หน่วยนับ 
เป้ำหมำย  

ผู้ก ำกับ 
ผู้รับ 

ผิดชอบ
หลัก ระยะ 4 ปี 2562 2563 2564 2565 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำมหำวิทยำลัยเพ่ือกำรเติบโตร่วมกับกำรพัฒนำประเทศ 

เป้ำประสงค์ พัฒนำผลงำนวิจัย ผลงำนสร้ำงสรรค์ กำรบริกำรวิชำกำร นวัตกรรม และก ำลังคน เพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั 

จ านวนผู้มสี่วนไดส้่วนเสียที่ได้ประโยชน์จากการใช้
ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ การบริการวิชาการ 
และนวัตกรรม  

หน่วยงาน 200 50 50 50 50 
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย 
และบริการวิชาการ 

สถช. 

งบประมาณและมลูค่าทรัพยากรที่ได้รับการสนบัสนุน
จากเครือข่ายและผู้มสี่วนไดส้่วนเสียทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศเพื่อส่งเสรมิพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัยดา้นการวิจัย นวัตกรรมและการ
บริการวิชาการ 

ล้านบาท 525 100 125 150 150 
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย 
และบริการวิชาการ 

สวพ. 

มูลค่าของความร่วมมือของเครือข่ายและผู้มสี่วนได้
ส่วนเสยีที่เกิดจากการน าผลงานวจิัย ผลงาน
สร้างสรรค์ การบริการวิชาการและนวัตกรรม  

ล้านบาท 825 150 225 225 225 
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย 
และบริการวิชาการ 

สวพ. 

กลยุทธ์ที่ 2.1 บูรณำกำรงำนวิจัย บริกำรวิชำกำรและนวัตกรรมให้เกิดประโยชน์ส่งผลลัพธ์ต่อผู้เรียนสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้บุคลำกรและนักศกึษำสำมำรถประยุกต์ใช้ควำมรู้ทำงวิชำกำรและวิชำชีพตำมหลักสูตรก่อให้เกิดผลงำนวิจัย กำรบริกำรวิชำกำรและนวัตกรรมที่สร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำร
แข่งขัน 

15.จ านวนผลงานวิจัย บริการวิชาการและนวตักรรม
ที่นักศึกษามีส่วนร่วมและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ 

ผลงาน  700 100 150 200 250 
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย 
และบริการวิชาการ 

สถช. 
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ยุทธศำสตร์ / กลยุทธ์/ ตัวชี้วัด  หน่วยนับ 
เป้ำหมำย  

ผู้ก ำกับ 
ผู้รับ 

ผิดชอบหลัก ระยะ 4 ปี 2562 2563 2564 2565 

16.จ านวนผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ หรือ
การไดร้ับการจดอนุสิทธิบตัร หรือสิทธิบัตร หรือเป็น
ผลงานวิชาการรับใช้สังคม หรือผลงานท่ีท าร่วมกับ
ภาคอุตสาหกรรม  

ผลงาน 1,500 300 350 400 450 
รองอธิการบดีฝ่าย

วิจัย 
และบริการวิชาการ 

สวพ. 

17.สัดส่วนมลูค่าเพิม่ของผลตอบแทนต่อการลงทุนจาก
โครงการวิจัยและโครงการบริการวิชาการ 

สัดส่วน 0.8 0.5 0.6 0.7 0.8 
รองอธิการบดีฝ่าย

วิจัย 
และบริการวิชาการ 

สถช. 

18.ร้อยละของอาจารย์ทีไ่ดร้ับความรู้จากการพัฒนา
ทักษะการวิจัย บริการวิชาการ ท่ีสามารถน าไปสู่การ
ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย บริการวิชาการ หรือผลงาน
ตีพิมพ์ หรือน าไปใช้ในการพัฒนาการเรยีนการสอน    

ร้อยละ 100 60 70 80 100 
รองอธิการบดีฝ่าย

วิจัย 
และบริการวิชาการ 

สวพ. 

กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนำระบบบริหำรงำนวิจัย กำรบริกำรวิชำกำรและนวัตกรรมของมหำวิทยำลัย 

วัตถุประสงค์ เพ่ือกำรพัฒนำระบบบริหำรงำนวิจัยและนวัตกรรมของมหำวิทยำลัยให้มีประสิทธิภำพและสร้ำงรำยได้เพ่ิมขององค์กรจำกทรัพย์สินทำงปัญญำ  

19.ระดับความส าเร็จของแผนงานวิจัย บริการวิชาการ 
และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย 
 

ร้อยละ 90 60 70 80 90 
รองอธิการบดีฝ่าย

วิจัย 
และบริการวิชาการ 

สวพ. 

20.มูลค่าจากการบริหารจัดการงบประมาณ สินทรัพย์ 
และทรัพยส์ินทางปัญญา ท่ีมาจากงานวิจัยบริการ
วิชาการและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยให้เกดิ
ประโยชนส์ูงสุด 

ล้านบาท 100 10 20 30 40 
รองอธิการบดีฝ่าย

วิจัย 
และบริการวิชาการ 

สวพ. 
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ยุทธศำสตร์ / กลยุทธ์/ ตัวชี้วัด  หน่วยนับ 
เป้ำหมำย  

ผู้ก ำกับ 
ผู้รับ 

ผิดชอบหลัก ระยะ 4 ปี 2562 2563 2564 2565 

กลยุทธ์ที่ 2.3 ส่งเสริมกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัย ผลงำนสร้ำงสรรค์ นวัตกรรม และผลงำนบริกำรวิชำกำร ในระดับชำติ และนำนำชำติ 
วัตถุประสงค์ เพ่ือสร้ำงผลงำนวิจัย นวัตกรรมและกำรบริกำรวิชำกำร ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับชำติ และนำนำชำติ 
21.จ านวนผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ นวัตกรรม 
และผลงานบริการวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติ และนานาชาต ิ

ผลงาน 1,800 300 400 500 600 
รองอธิการบดีฝ่าย

วิจัย 
และบริการวิชาการ 

สวพ. 

22.ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการส่งเสริมการเผยแพร่
ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ นวตักรรม และผลงาน
บริการวิชาการ ในระดับชาติและนานาชาติ 

ร้อยละ 50 20 30 40 50 
รองอธิการบดีฝ่าย

วิจัย 
และบริการวิชาการ 

สวพ. 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรเสริมสร้ำงนักศึกษำและบุคลำกรให้มีเอกลกัษณ์ อัตลักษณ์ ควำมภำคภูมิใจทำงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำล้ำนนำ ทรัพยำกรธรรมชำติสิ่งแวดล้อมและปรัชญำเศรษฐกจิ
พอเพียง 
เป้ำประสงค์  เพ่ือปลูกฝังค่ำนิยมและส่งเสริมให้นกัศึกษำและบุคลำกรให้ตระหนักในคุณค่ำ ศิลปวัฒนธรรมควำมภำคภูมิใจในภมูิปญัญำท้องถิ่น กำรท ำนุบ ำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย 
ทรัพยำกรธรรมชำติสิ่งแวดล้อม และปรัชญำเศรษฐกจิพอเพียง 
จ านวนรางวัลที่ได้รับด้านศิลปวัฒนธรรม ภมูิปัญญา
ล้านนา ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

รางวัล 24 6 6 6 6 
รองอธิการบดีฝ่าย

กิจการพิเศษ 
ศวธ. 

กลยุทธ์ที่ 3.1 สร้ำงกำรรับรู้ในคุณค่ำ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำล้ำนนำ และทรัพยำกรธรรมชำติสิ่งแวดล้อม 

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้นักศึกษำและบุคลำกรรับรู้ในคุณค่ำ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำล้ำนนำ และทรัพยำกรธรรมชำติสิ่งแวดล้อม 

23.ร้อยละของนักศึกษาและบุคลากรมีความเข้าใจใน
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญัญาล้านนา และ
ทรัพยากรธรรมชาตสิิ่งแวดล้อมเพิม่ขึ้น  

ร้อยละ 100 80 90 95 100 
รองอธิการบดีฝ่าย

กิจการพิเศษ 
ศวธ. 
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ยุทธศำสตร์ / กลยุทธ์/ ตัวชี้วัด  หน่วยนับ 
เป้ำหมำย  

ผู้ก ำกับ 
ผู้รับ 

ผิดชอบหลัก ระยะ 4 ปี 2562 2563 2564 2565 

24.จ านวนโครงการ/กิจกรรม ด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาล้านนาและทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมท่ี
บูรณาการกับการเรียนการสอนหรอืกิจกรรมนักศึกษา 
  

โครงการ/
กิจกรรม 

100 25 25 25 25 
รองอธิการบดีฝ่าย

กิจการพิเศษ 
ศวธ. 

กลยุทธ์ที่ 3.2 ส่งเสริมนักศกึษำให้ประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรม ภูมปิัญญำล้ำนนำ และทรัพยำกรธรรมชำติสิ่งแวดล้อมในกำรพัฒนำตนเองและสังคม 

วัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมนักศึกษำประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรม ภมูิปัญญำล้ำนนำ และทรัพยำกรธรรมชำติสิ่งแวดล้อมในกำรพัฒนำตนเองและสังคม 

25.จ านวนองค์ความรู้ด้านศลิปวฒันธรรม ภมูิปัญญา
ล้านนา และทรัพยากรธรรมชาติสิง่แวดล้อม และมี
การน าไปใช้ประโยชน์โดยนักศึกษามีส่วนร่วม 

องค์
ความรู ้

8 2 2 2 2 
รองอธิการบดีฝ่าย

กิจการพิเศษ 
ศวธ. 

26. ผลงานทางด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา 
และทรัพยากรธรรมชาตสิิ่งแวดล้อมที่เกิดประโยชน์
กับตนเองและสังคมโดยนักศึกษามีส่วนร่วม 

ผลงาน 40 10 10 10 10 
รองอธิการบดีฝ่าย

กิจการพิเศษ 
ศวธ. 

กลยุทธ์ที่ 3.3 ส่งเสริมกำรน ำปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงในกำรพัฒนำตนเองและสังคม 

วัตถุประสงค์ เพ่ือนักศึกษำและบคุลำกรมีส่วนร่วมในกำรส่งเสริมกำรน ำปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงในกำรพัฒนำตนเองและสังคม 

27.จ านวนชุมชนเข้มแข็งในการที่น าปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการพัฒนาโดยนักศึกษาและบุคลากร
มีส่วนร่วม 

ชุมชน 24 6 6 6 6 
รองอธิการบดีฝ่าย

กิจการพิเศษ 
ศวธ. 

28.จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่นักศึกษาและบุคลากร
น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรบัใช้และเกิด
ประโยชน์ต่อชุมชนและผูเ้รียน 
 

โครงการ/
กิจกรรม  

40 10 10 10 10 
รองอธิการบดีฝ่าย

กิจการพิเศษ 
ศวธ. 
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ยุทธศำสตร์ / กลยุทธ์/ ตัวชี้วัด  หน่วยนับ 
เป้ำหมำย  

ผู้ก ำกับ 
ผู้รับ 

ผิดชอบหลัก ระยะ 4 ปี 2562 2563 2564 2565 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรและกำรสร้ำงฐำนวัฒนธรรมองค์กร 
เป้ำประสงค์  เพ่ือมหำวิทยำลัยมีกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีธรรมำภิบำล เพ่ิมประสิทธิภำพและประสิทธิผล และสร้ำงค่ำนิยมร่วม 
ร้อยละผลการประเมินของมหาวิทยาลัยทางด้านหลัก
ธรรมาภิบาล  ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของหน่วยงานภาครฐั (ITA)  

ร้อยละ 95 80 85 90 95 
รองอธิการบดีฝ่าย

บริหาร 
และสวสัดิการ 

สอ. 

กลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนำระบบกลไกกำรบริหำรจัดกำรมหำวิทยำลัยภำยใต้หลักธรรมำภิบำล 

วัตถุประสงค์ เพ่ือกำรบริหำรจัดกำรมหำวิทยำลัยภำยใต้หลักธรรมำภิบำล 

29.ระดับผลการประเมินของมหาวิทยาลัยทางด้าน
หลักธรรมาภิบาล   

ร้อยละ 95 80 85 90 95 
รองอธิการบดีฝ่าย

บริหาร 
และสวสัดิการ 

สอ. 

30.ระดับความพึงพอใจของบุคลากรด้านภาวะ
ความสุข 

ระดับ ดีมาก ด ี ด ี ดีมาก ดีมาก 
รองอธิการบดีฝ่าย

บริหาร 
และสวสัดิการ 

สอ. 

กลยุทธ์ที่ 4.2 บริหำรจัดกำรทรัพยำกรของมหำวิทยำลัย อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรของมหำวิทยำลัย อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสทิธิผล 

31.ร้อยละของหน่วยงานหลัก (16 หน่วยงาน) ที่
บริหารแผนงาน แผนงบประมาณให้เป็นไปตาม
เป้าหมายของรัฐบาล ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ภายใต้
การบริหารงานด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ร้อยละ 80 80 80 80 80 
รองอธิการบดีฝ่าย

นโยบาย 
และพัฒนาระบบ 

กนผ. 
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ยุทธศำสตร์ / กลยุทธ์/ ตัวชี้วัด  หน่วยนับ 
เป้ำหมำย  

ผู้ก ำกับ 
ผู้รับ 

ผิดชอบหลัก ระยะ 4 ปี 2562 2563 2564 2565 

32.ร้อยละความส าเร็จของตัวช้ีวัดของกลยุทธ์ที่
เป็นไปตามเป้าหมายของแผน (ไมต่่ ากว่าร้อยละ 80) 

ร้อยละ 80 80 80 80 80 
รองอธิการบดีฝ่าย

นโยบาย 
และพัฒนาระบบ 

กนผ. 

33.ร้อยละความพึงพอใจของผู้บริหารต่อการใช้ระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 

ร้อยละ 95 80 85 90 95 
รองอธิการบดีฝ่าย

นโยบาย 
และพัฒนาระบบ 

สวส. 

34.ระดับผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน 
ระดับมหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์ สกอ.  

คะแนน ดีมาก ด ี ด ี ดีมาก ดีมาก อธิการบด ี สปก. 
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ควำมเชื่อมโยงมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ พ.ศ.2561 กับประเด็นแผนยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัดของวิทยำลัยเทคโนโลยีและสหวิทยำกำร 

มำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ  
พ.ศ.2561 

ประเด็นยุทธศำสตร์ วิทยำลัยเทคโนโลยีและสหวิทยำกำร กลยุทธ ์ จ ำนวนตัวชี้วัด 

มำตรฐำนที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำกำรศึกษำเพ่ือผลิตบัณฑิตที่มี
ควำมสำมำรถบูรณำกำรศำสตร์และน ำสู่กำรปฏิบัต ิ

กลยุทธ์ 1.1 น าเทคโนโลยีดิจิทลัและสารสนเทศใช้ส าหรับการ
จัดการเรียนรู ้

3 

กลยุทธ์ 1.2 พัฒนาหลักสตูรและการจัดการเรยีนรู้เพื่อใหผู้้เรยีนมี
ความพร้อมในศตวรรษท่ี 21 

4 

กลยุทธ์ 1.3 พัฒนาและสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอกท้ังในและต่างประเทศ 

4 

กลยุทธ์ 1.4 สร้างวุฒิภาวะและทัศนคติที่ดีต่อสังคม 3 

มำตรฐำนที่ 2 ด้านการวิจัยและ
นวัตกรรม 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำวิทยำลัยฯ เพ่ือสร้ำง
ผลงำนวิจัยหรือนวัตกรรมที่เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

กลยุทธ์ 2.1 น าเทคโนโลยีดจิิทัลและสารสนเทศมาใช้ส าหรับ
พัฒนาการวิจัย 

3 

กลยุทธ์ 2.2 ส่งเสริมการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวตักรรมสู่
การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน โดยการบูรณาการศาสตร์ และการ
วิจัยการเรียนรู ้

4 

กลยุทธ์ 2.3 สร้างเครือข่ายการวิจยักับหน่วยงานภายนอกท้ังใน
และต่างประเทศ 

1 

กลยุทธ์ 2.4 การเผยแพรผ่ลงานวจิัย 1 

มำตรฐำนที่ 3 ด้านการบริการ
วิชาการ 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 การพัฒนาวิทยาลัยฯ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้
และการบริการวิชาการสูส่ังคม 

กลยุทธ์ 3.1 เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนเพื่อสร้างการเรียนรูต้ลอด
ชีวิต 
 

2 

กลยุทธ์ 3.2 ส่งเสริมการบริการวิชาการให้กับชุมชนที่สอดคล้อง
กับเป้าหมายของ SDGs 

1 
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กลยุทธ์ 3.3 น าเทคโนโลยีดจิิทัลและสารสนเทศมาใช้ส าหรับการ
บริการวิชาการ 

1 

มำตรฐำนที่ 4    
ด้านศิลปวัฒนธรรมและความ 
เป็นไทย 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างบณัฑิตใหม้ีความภาคภูมิใจ
ทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญัญาล้านนา และด ารงตนให้อยู่
ตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

กลยุทธ์ 4.1 ส่งเสริมความร่วมมือกับชุมชนในการอนุรักษ์ 
เผยแพรศ่ิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม บนพ้ืนฐานปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

3 

กลยุทธ์ 4.2 น าเทคโนโลยีดจิิทัลและสารสนเทศมาใช้ส าหรับการ
จัดเก็บสบืค้น และถ่ายทอดศิลปวฒันธรรม ภมูิปัญญาท้องถิ่น 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2 

กลยุทธ์ 4.3 สร้างความเข้าใจให้กบับุคลากรและผู้เรียนรับรู้ใน
คุณค่าของศิลปวัฒนธรรม ภมูิปัญญาท้องถิ่น รวมถึง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1 

มำตรฐำนที่ 5 ด้านการบริหาร
จัดการ 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 การพัฒนาการบริหารจดัการวิทยาลัยฯ 
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

กลยุทธ์ 5.1 น าเทคโนโลยีดจิิทัลและสารสนเทศมาใช้ส าหรับการ
บริหารจดัการ 

3 

กลยุทธ์ 5.2 ส่งเสริมการสร้างสภาพแวดล้อมท่ีท าให้เกิดสุขภาวะที่
ดีต่อนักศึกษาและบุคลากร 

3 

กลยุทธ์ 5.3 สร้างเครือข่ายความรว่มมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
และภาคเอกชนท้ังในประเทศและต่างประเทศในดา้นการบริหาร
จัดการ 

3 

กลยุทธ์ 5.4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการภายใต้หลัก 
ธรรมาภิบาล 

5 

รวม 5 ยุทธศำสตร์ 18  กลยุทธ์ 47 ตัวชี้วัด 
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ยุทธศำสตร์วิทยำลัยเทคโนโลยีและสหวิทยำกำร 

 ยุทธศำสตร์ที่ 1 การพัฒนาการศึกษาเพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถบูรณาการศาสตร์และน าสู่การปฏิบัติ 

 ยุทธศำสตร์ที่ 2 การพัฒนาวิทยาลัยฯ เพ่ือสร้างผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

 ยุทธศำสตร์ที่ 3 การพัฒนาวิทยาลัยฯ เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้และการบริการวิชาการสู่สังคม 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างบัณฑิตให้มีความภาคภูมิใจทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาล้านนา และด ารงตนให้อยู่ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 ยุทธศำสตร์ที่ 5 การพัฒนาการบริหารจัดการวิทยาลัยฯ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

 

แผนยุทธศำสตร์ วิทยำลัยเทคโนโลยีและสหวิทยำกำร 2563 – 2565 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำกำรศึกษำเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีควำมสำมำรถบูรณำกำรศำสตร์และน ำสู่กำรปฏิบัติ 
กลยุทธ์ 1.1 น าเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศใช้ส าหรับการจัดการเรียนรู้ 
มำตรกำร 

1. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และความพร้อมส าหรับเทคโนโลยีที่ต้องน าไปใช้ 
2. พัฒนาและจัดหาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศที่เหมาะสม 
3. น าเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศมาประยุกต์กับการเรียนการสอน 

กลยุทธ์ 1.2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนมีความพร้อมในศตวรรษที่ 21 
มำตรกำร 

1. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบแนวคิด CDIO 
2. พัฒนาบุคลากรเพ่ือความเหมาะสมกับหลักสูตร 
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3. จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพ่ือเตรียมผู้เรียนเข้าสู่ศตวรรษท่ี 21 
4. ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมพัฒนาทักษะให้กับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

กลยุทธ์ 1.3 พัฒนาและสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทั้งในและต่างประเทศ 
มำตรกำร 

1. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และความพร้อมในด้านภาษาและการสื่อสาร รวมทั้งทักษะวิชาชีพในอนาคต 
2. เตรียมความพร้อมสถานที่ สิ่งอ านวยความสะดวก สาธารณูปโภค ที่ส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทั้งในและต่างประเทศ 
3. ส่งเสริมให้เกิดการสร้างข้อตกลงและความร่วมมือกับหน่วยงาน 
4. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางวิชาการ ที่สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทั้งในและต่างประเทศ 

กลยุทธ์ 1.4 สร้างวุฒิภาวะและทัศนคติท่ีดีต่อสังคม 
มำตรกำร 

1. ปลูกฝังทัศนคติที่ดีเพ่ือสังคมและส่วนรวม 
2. จัดกิจกรรมเพ่ือสร้างทัศนคติที่ดีต่อสังคมและส่วนรวม 
3. สร้างวุฒิภาวะและทัศนคิติท่ีดีต่อสังคม ผ่านการบูรณาการร่วมกับรายวิชาในหลักสูตร 

 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำวิทยำลัยฯ เพื่อสร้ำงผลงำนวิจัยหรือนวัตกรรมที่เกิดประโยชน์ต่อสังคม 
กลยุทธ์ 2.1 น าเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศมาใช้ส าหรับพัฒนาการวิจัย 
มำตรกำร 

1. จัดท าฐานข้อมูลเพื่อการวิจัย (ท าเนียบนักวิจัย / ข้อมูลความเชี่ยวชาญ / กลุ่มวิจัย) 
2. จัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศเชิงพ้ืนที่เพ่ือการวิจัย--> โจทย์ชมุชน : สารสนเทศข้อมูลชุมชนดอยสะเก็ด (P4) 
3. น าเทคโนโลยี/โปรแกรมส าเร็จรูป มาประยุกต์ในการพัฒนางานวิจัย 
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กลยุทธ์ 2.2 ส่งเสริมการวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน โดยการบูรณาการศาสตร์ และการวิจัยการเรียนรู้ 
มำตรกำร 

1. ก าหนดกรอบประเด็นวิจัยชุมชน วิจัยการเรียนรู้ ร่วมกับทุกหลักสูตร 
2. จัดอบรมการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน พัฒนาการเรียนรู้ ให้บุคลากร 
3. ส่งเสริมความร่วมมือและสนับสนุนงบประมาณในการสร้างงานวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนและวิจัยการเรียนรู้ 
4. น าองค์ความรู้และนวัตกรรมที่เกิดจากงานวิจัย มาจัดท าหลักสูตรอบรมระยะสั้น / ยาว เพื่อสร้างความรู้และความสัมพันธ์กับชุมชน (re-skill/up-skill) 

กลยุทธ์ 2.3 สร้างเครือข่ายการวิจัยกับหน่วยงานภายนอกทั้งในและต่างประเทศ 
มำตรกำร 

1. ท ากิจกรรมร่วมกับชุมชนเพ่ือสร้างความร่วมมือในอนาคต 
 สร้างเครือข่ายวิจัยเพ่ิมเติมโดยแบ่งเป็นระดับ ดังต่อไปนี้ 
o ระดับชุมชนในอ าเภอดอยสะเก็ด --> อปท./ กลุ่มชาวบ้าน / วิสาหกิจชุมชน ฯลฯ 
o ระดับเครือข่ายมหาวิทยาลัยหรือองค์กรภายในประเทศ 
o ระดับเครือข่ายต่างประเทศ ที่มี MOU ร่วมกัน 

กลยุทธ์ 2.4 การเผยแพร่ผลงานวิจัย 
มำตรกำร 

1. สนับสนุนการท าวิจัยของบุคลากรและส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัย 
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ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำวิทยำลัยฯ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และกำรบริกำรวิชำกำรสู่สังคม 
กลยุทธ์ 3.1 เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนเพ่ือสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
มำตรกำร 

1. สร้างพ้ืนที่เพ่ือติดต่อประสานงาน ให้ค าแนะน ากับชุมชน 
2. พัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้ให้ค าปรึกษา ผู้บ่มเพาะ  (Incubator) รวมถึงสร้างกลุ่มผู้ให้ค าปรึกษา ตามความเชี่ยวชาญหรือตามความสนใจ 

กลยุทธ์ 3.2 ส่งเสริมการบริการวิชาการให้กับชุมชนที่สอดคล้องกับเป้าหมายของ SDGs 
มำตรกำร 

1. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) เพ่ือถอดบทเรียนจากการท าวิจัยเพื่อชุมชน ที่สอดคล้องกับเป้าหมายของ SDGs เพ่ือให้เกิดการพัฒนาหลักสูตร
อบรมระยะสั้นให้กับชุมชน 

กลยุทธ์ 3.3 น าเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศมาใช้ส าหรับการบริการวิชาการ 
มำตรกำร 

1. สร้างช่องทางออนไลน์ในการเผยแพร่องค์ความรู้และประชาสัมพันธ์ 
 

 

ยุทธศำสตร์ที่ 4  กำรเสริมสร้ำงบัณฑิตให้มีควำมภำคภูมิใจทำงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำล้ำนนำ และด ำรงตนให้อยู่ตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ 4.1 ส่งเสริมความร่วมมือกับชุมชนในการอนุรักษ์ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
มำตรกำร 

1. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ด้านการอนุรักษ์เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมฯ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. เก็บข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมในชุมชน   
3. สร้างความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยฯกับชุมชน ด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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กลยุทธ์ 4.2 น าเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศมาใช้ส าหรับการจัดเก็บสืบค้น และถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
มำตรกำร 

1. สร้างระบบจัดเก็บข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน 
2. สร้างช่องทางเพ่ือการถ่ายทอดและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผ่านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

และสารสนเทศ 
กลยุทธ์ 4.3 สร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรและผู้เรียนรับรู้ในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
มำตรกำร 

1. บูรณาการการเรียนการสอนร่วมกับรายวิชาที่เก่ียวข้องกับศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรวิทยำลัยฯ ภำยใต้หลักธรรมำภิบำล 
กลยุทธ์ 5.1 น าเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศมาใช้ส าหรับการบริหารจัดการ 
มำตรกำร 

1. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมและสามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงาน 
2. จัดหาเครื่องมือด้านเทคโนโลยีที่มีความทันสมัย 
3. น าระบบ E-office เข้ามาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน 

กลยุทธ์ 5.2 ส่งเสริมการสร้างสภาพแวดล้อมที่ท าให้เกิดสุขภาวะที่ดีต่อนักศึกษาและบุคลากร 
มำตรกำร 

1. สร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม สะอาด และถูกสุขลักษณะ เพื่อให้เหมาะสมต่อการท างานของบุคลากรและการเรียนรู้ของนักศึกษา 
2. ส่งเสริมรูปแบบการท างานเป็นทีม เพ่ือให้เกิดการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กรในทุกระดับ 
3. จัดหาสวัสดิการที่เหมาะสมให้แก่บุคลากร 
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กลยุทธ์ 5.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศในด้านการบริหารจัดการ 
มำตรกำร 

1. พัฒนาทักษะด้านภาษาให้แก่บุคลากรภายในองค์กร 
2. จัดท าข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศในประเด็นปัญหา ทิศทาง หรือบทบาทการท างาน

ร่วมกัน 
3. จัดเวทีแลกเปลี่ยนระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศในด้านบริหารจัดการ 

กลยุทธ์ 5.4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
มำตรกำร 

1. ก าหนดมาตรฐานในการประเมินผลงานที่ชัดเจน โดยใช้เครื่องมือ OKR 
2. ส่งเสริมมาตรฐานการท างาน เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
3. ส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขององค์กร 
4. ส่งเสริมให้เกิดการตระหนักในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
5. สร้างระบบการตรวจสอบการท างานในทุกด้านขององค์กร 

 

  



34 
 

ยุทธศำสตร์/กลยุทธ์/มำตรกำร/ตัวช้ีวัด/ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 - 2565  วิทยำลัยเทคโนโลยีและสหวิทยำกำร 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำกำรศึกษำเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีควำมสำมำรถบูรณำกำรศำสตร์และน ำสู่กำรปฏิบัติ 
กลยุทธ ์

1.1 น าเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศใช้ส าหรับการจัดการเรียนรู้ 
1.2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีความพร้อมในศตวรรษที่ 21 
1.3 พัฒนาและสร้างเครือข่ายความร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอกทั้งในและต่างประเทศ 
1.4 สร้างวุฒิภาวะและทัศนคติที่ดีต่อสังคม 

มำตรกำร (O) ตัวชี้วัด (KRs) 2563 2564 2565 ผู้รับผิดชอบ 

1.1.1 พัฒนาบุคลากรให้มีความรูแ้ละความพร้อม
ส าหรับเทคโนโลยีที่ต้องน าไปใช้ 

บุคลากรจ านวน 10 คนขึ้นไป ได้รบัความรู้และการ
เตรียมความพร้อมส าหรับเทคโนโลย ี

10 คน 20 คน 30 คน หัวหน้าสาขา/หัวหน้าหลักสตูร 

1.1.2 พัฒนาและจัดหาระบบเทคโนโลยดีิจิทัลและ
สารสนเทศท่ีเหมาะสม (Software Hardware 
Database) 

1 ระบบ - - 1 ระบบ ผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการ
ด้านบริหารฯ 

1.1.3 น าเทคโนโลยดีิจิทัลและสารสนเทศมาประยุกต์
กับการเรยีนการสอน 

หลักสตูรละ 1 รายวิชา 5 รายวิชา 10 รายวิชา 15 รายวิชา ผู้อ านวยการ/หัวหน้าหลักสตูร 

1.2.1 พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบแนวคิด 
CDIO 

วิทยาลัยฯ มหีลักสูตรที่พัฒนาตามกรอบแนวคิด 
CDIO อย่างน้อย 1 หลักสูตร 

1 หลักสูตร 2 หลักสูตร 3 หลักสูตร ผู้อ านวยการ/หัวหน้าหลักสตูร 

1.2.2 พัฒนาบุคลากรเพื่อความเหมาะสมกับหลักสูตร บุคลากรวิทยาลัยฯ อย่างน้อย 5 คน ได้รับการ
ส่งเสริมตามความเชี่ยวชาญของหลักสูตร 

5 คน 10 คน 15 คน หัวหน้าสาขา/หัวหน้าหลักสตูร 

1.2.3 จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อเตรียมผู้เรยีน
เข้าสู่ศตวรรษท่ี 21 

วิทยาลัยฯ มโีครงการสนับสนุน/จดัหา/เตรยีมพร้อม 
เพื่อเตรียมผูเ้รียนเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 มากกว่า 3 
โครงการ / นักศึกษา 50 คน 

1 โครงการ  1 โครงการ 1 โครงการ ผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการ
ด้านบริหารฯ 

1.2.4 ส่งเสริมให้เกดิกิจกรรมพัฒนาทักษะให้กับ
ผู้เรยีนในศตวรรษที่ 21 

นักศึกษาวิทยาลัยฯ มากกว่า 100 คน ได้รับการ
พัฒนาทักษะผ่านกิจกรรมที่จัดขึ้น 

100 คน 200 คน 300 คน ผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการ
ด้านบริหารฯ 
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1.3.1 พัฒนาบุคลากรให้มีความรูแ้ละความพร้อมใน
ด้านภาษาและการสื่อสาร รวมทั้งทักษะวิชาชีพใน
อนาคต 

บุคลากรวิทยาลัยฯ มากกว่า 10 คน ได้รับการพัฒนา
ให้มีความรู้และความพร้อมในด้านภาษาฯ 

6 คน 8 คน 10 คน ผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการ
ด้านบริหารฯ 

1.3.2 เตรียมความพร้อมสถานท่ี สิ่งอ านวยความ
สะดวก สาธารณูปโภค ที่ส่งเสริมความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอกท้ังในและต่างประเทศ 

วิทยาลัยฯ มสีถานท่ี ท่ีส่งเสริมความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอกท้ังในและต่างประเทศ 

- - 1 แห่ง ผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการ
ด้านบริหารฯ 

1.3.3 ส่งเสริมให้เกดิการสร้างข้อตกลงและความ
ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทั้งในและต่างประเทศ 

วิทยาลัยฯ มีการสร้างข้อตกลงและความร่วมมือกับ
หน่วยงาน อย่างน้อย 2-3 หน่วยงานท้ังในและ
ต่างประเทศ ต่อปีงบประมาณ 

3 หน่วยงาน 3 หน่วยงาน 3 หน่วยงาน ผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการ
ด้านบริหารฯ 

1.3.4 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางวิชาการ ท่ีสร้าง
ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกท้ังในและ
ต่างประเทศ 

วิทยาลัยฯ จดักิจกรรมทางวิชาการอย่างน้อย 
3 กิจกรรม กับ หน่วยงานภายนอกท้ังในและ
ต่างประเทศ 

1 กิจกรรม 1 กิจกรรม 1 กิจกรรม ผู้อ านวยการ/หัวหน้าสาขา/
หัวหน้าหลักสูตร 

1.4.1 ปลูกฝังทัศนคติที่ดีเพื่อสังคมและส่วนรวม วิทยาลัยฯ จดักิจกรรมเพื่อสร้างทศันคติที่ดีต่อสังคม
และส่วนร่วม 2 กิจกรรม ต่อปีงบประมาณ 

2 กิจกรรม 2 กิจกรรม 2 กิจกรรม ผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการ
หัวหน้าสาขา/หัวหน้าหลักสตูร 

1.4.2 จัดกิจกรรมเพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อสังคมและ
ส่วนรวม 

วิทยาลัยฯ จดักิจกรรมเพื่อสร้างทศันคติที่ดีต่อสังคม
และส่วนร่วม 2 กิจกรรม ต่อปีงบประมาณ 

2 กิจกรรม 2 กิจกรรม 2 กิจกรรม ผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการ
หัวหน้าสาขา/หัวหน้าหลักสตูร 

1.4.3 สร้างวุฒิภาวะและทัศนคิตทิี่ดีต่อสังคม ผ่าน
การบูรณาการร่วมกับรายวิชาในหลักสูตร 

วิทยาลัยฯ ส่งเสริมการสรา้งวุฒิภาวะและทัศนคติที่ดี
ต่อสังคม ผ่านการบูรณาการร่วม หลักสตูรละ 1 วิชา 

5 รายวิชา 10 รายวิชา 15 รายวิชา ผู้อ านวยการ/หัวหน้าหลักสตูร 
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ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำวิทยำลัยฯ เพื่อสร้ำงผลงำนวิจัยหรือนวัตกรรมที่เกิดประโยชน์ต่อสังคม 
กลยุทธ ์

2.1 น าเทคโนโลยีดิจิทลัและสารสนเทศมาใช้ส าหรับพัฒนาการวิจัย 
2.2 ส่งเสริมการวิจยัเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน โดยการบรูณาการศาสตร์ และการวิจัยการเรยีนรู้ 
2.3 สร้างเครือข่ายการวิจยักับหน่วยงานภายนอกท้ังในและต่างประเทศ 
2.4 การเผยแพร่ผลงานวิจัย 

มำตรกำร (O) ตัวชี้วัด (KRs) 2563 2564 2565 ผู้รับผิดชอบ 

2.1.1 จัดท าฐานข้อมูลเพื่อการวิจยั (ท าเนียบนักวิจัย 
/ ข้อมูลความเชี่ยวชาญ / กลุม่วิจยั) 

1 ฐานข้อมูลนักวิจัย  1 ฐาน  รองผู้อ านวยการด้านวิจัย 

2.1.2 จัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศเชิงพื้นที่เพ่ือการ
วิจัย--> โจทย์ชุมชน : สารสนเทศข้อมูลชุมชนดอย
สะเกด็ (P4) 

1 ฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ /โจทย์ชุมชน  1 ฐาน  
รองผู้อ านวยการด้านวิจัย 

2.1.3 น าเทคโนโลย/ีโปรแกรมส าเร็จรูป มาประยุกต์
ในการพัฒนางานวิจัย 

1 โปรแกรม  1 โปรแกรม  รองผู้อ านวยการด้านวิจัย 

2.2.1 ก าหนดกรอบประเด็นวิจัยชุมชน วิจัยการ
เรียนรู้ ร่วมกับทุกหลักสูตร 

หลักสตูรละ 1 ประเด็นวิจัย ร่วมกบัชุมชน 5  
ประเด็นวิจัย 

10  
ประเด็นวิจัย 

15  
ประเด็นวิจัย 

รองผู้อ านวยการด้านวิจัย/
หัวหน้าหลักสูตร 

2.2.2 จัดอบรมการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน พัฒนาการ
เรียนรู้ ให้บุคลากร 

บุคลากรไดร้ับการอบรม อย่างน้อย 30 คน 15 คน 30 คน 45 คน รองผู้อ านวยการด้านวิจัย 

2.2.3 ส่งเสริมความร่วมมือและสนับสนุนงบประมาณ
ในการสร้างงานวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนและวิจัยการ
เรียนรู ้

1 ชุมชน/ แหล่งสนับสนุนงบประมาณ 2 แหล่ง 1 ชุมชน/
แหล่ง

สนับสนุน
งบประมาณ 1 

แห่ง 

2 ชุมชน/
แหล่ง

สนับสนุน
งบประมาณ 2 

แห่ง 

3 ชุมชน/
แหล่ง

สนับสนุน
งบประมาณ 3 

แห่ง 

รองผู้อ านวยการด้านวิจัย 
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2.2.4 น าองค์ความรู้และนวัตกรรมท่ีเกิดจากงานวิจัย 
มาจัดท าหลักสตูรอบรมระยะสั้น / ยาว เพื่อสร้าง
ความรู้และความสัมพันธ์กับชุมชน  
(re-skill/up-skill) 

หลักสตูรอบรมระยะสั้น 5 หลักสตูร/ หลักสตูร
ปริญญา 2 หลักสตูร 

หลักสตูร

อบรมระยะสั้น 

3 หลักสูตร 

หลักสตูร

อบรมระยะสั้น 

4 หลักสูตร/

หลักสตูร

ปริญญา 1 

หลักสตูร 

หลักสตูร

อบรมระยะสั้น 

5 หลักสูตร/

หลักสตูร

ปริญญา 2 

หลักสตูร 

รองผู้อ านวยการด้านวิจัย 

2.3.1 ท ากิจกรรมร่วมกับชุมชนเพือ่สร้างความร่วมมือ
ในอนาคต 
สร้างเครือข่ายวิจัยเพิม่เตมิโดยแบง่เป็นระดับ 
ดังต่อไปนี ้
o ระดับชุมชนในอ าเภอดอยสะเกด็ --> อปท./ กลุ่ม
ชาวบ้าน / วิสาหกิจชุมชน ฯลฯ 
o ระดับเครือข่ายมหาวิทยาลัยหรอืองค์กร
ภายในประเทศ 
o ระดับเครือข่ายต่างประเทศ ที่ม ีMOU ร่วมกัน 

ระดับละ 1 เครือข่าย ระดับละ 1 
เครือข่าย 

ระดับละ 1 

เครือข่าย 

ระดับละ 1 

เครือข่าย 

รองผู้อ านวยการด้านวิจัย 

2.4.1 สนับสนุนการท าวิจัยของบคุลากรและส่งเสริม
ให้มีการเผยแพรผ่ลงานวิจัย 

วิทยาลัยฯ สนับสนุน อย่างน้อย 10 โครงการวิจัยฯ 
หรือมีการเผยแพร่งานวิจัยฯ 12 งานวิจัยฯ ต่อป ี

งานวิจัยฯ  

7 ผลงาน / 

มีการเผยแพร่

ผลงานวิจัย 7 

ผลงานต่อป ี

งานวิจัยฯ 10 

ผลงาน /มีการ

เผยแพร่

ผลงานวิจัย 

10 ผลงาน 

ต่อป ี

งานวิจัยฯ 12 

ผลงาน /มีการ

เผยแพร่

ผลงานวิจัย 

12 ผลงาน 

ต่อป ี

รองผู้อ านวยการด้านวิจัย 
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ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำวิทยำลัยฯ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และกำรบริกำรวิชำกำรสู่สังคม 
กลยุทธ ์

3.1 เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนเพื่อสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
3.2 ส่งเสริมการบริการวิชาการให้กับชุมชนที่สอดคล้องกับเป้าหมายของ SDGs 
3.3 น าเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศมาใช้ส าหรับการบรกิารวิชาการ 

มำตรกำร (O) ตัวชี้วัด (KRs) 2563 2564 2565 ผู้รับผิดชอบ 

3.1.1 สร้างพื้นที่เพ่ือติดต่อประสานงาน ให้ค าแนะน า
กับชุมชน 

มีห้องส าหรับติดต่อประสานงาน 1 ห้อง   ผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการ
ด้านวิจัย 

3.1.2 พัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้ให้ค าปรึกษา  
ผู้บ่มเพาะ (Incubator) รวมถึงสรา้งกลุ่มผู้ให้
ค าปรึกษา ตามความเชี่ยวชาญหรอืตามความสนใจ 

อย่างน้อย 15 คน 9 คน 12 คน 15 คน ผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการ
ด้านวิจัย 

3.2.1 จัดการอบรมเชิงปฏิบตัิการ (workshop) เพื่อ
ถอดบทเรียนจากการท าวิจัยเพื่อชุมชน ท่ีสอดคล้อง
กับเป้าหมายของ SDGs เพื่อให้เกดิการพัฒนา
หลักสตูรอบรมระยะสั้นให้กับชุมชน 

2 Workshops  1 การอบรม 2 การอบรม ผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการ
ด้านวิจัย 

3.3.1 สร้างช่องทางออนไลน์ในการเผยแพร่องค์
ความรู้และประชาสัมพันธ ์

อย่างน้อย 4 ช่องทาง 2 ช่องทาง 3 ช่องทาง 4 ช่องทาง รองผู้อ านวยการด้านวิจัย 
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ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรเสริมสร้ำงบัณฑิตให้มีควำมภำคภูมิใจทำงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำล้ำนนำ และด ำรงตนให้อยู่ตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ ์

4.1 ส่งเสริมความร่วมมือกับชุมชนในการอนรุักษ์ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
4.2 น าเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศมาใช้ส าหรับการจัดเกบ็สืบค้น และถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4.3 สร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรและผู้เรยีนรับรู้ในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม ภูมปิัญญาท้องถิ่น รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

มำตรกำร (O) ตัวชี้วัด (KRs) 2563 2564 2565 ผู้รับผิดชอบ 

4.1.1 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ด้านการอนุรักษ์
เผยแพรศ่ิลปวัฒนธรรมฯ และปรชัญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

อย่างน้อย 5 คน 5 คน 10 คน 15 คน รองผู้อ านวยการด้านบริหารฯ/
งานกิจการนักศึกษา 

4.1.2 เก็บข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
ในชุมชน   

อย่างน้อย 1 ชุมชน 
 

1 ชุมชน 2 ชุมชน 3 ชุมชน รองผู้อ านวยการด้านบริหารฯ/
งานกิจการนักศึกษา 

4.1.3 สร้างความร่วมมือระหว่างวทิยาลัยฯกับชุมชน 
ด้านศิลปวัฒนธรรม และภมูิปัญญาท้องถิ่น 

อย่างน้อย 1 ความร่วมมือ 1 
ความร่วมมือ  

2 
ความร่วมมือ 

3 
ความร่วมมือ 

รองผู้อ านวยการด้านบริหารฯ/
งานกิจการนักศึกษา 

4.2.1 สร้างระบบจดัเก็บข้อมลูด้านศิลปวัฒนธรรม
และภมูิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมของชุมชน 

1 ฐานข้อมูล 
 

  1 ฐานข้อมูล 
 

รองผู้อ านวยการด้านบริหารฯ/
งานกิจการนักศึกษา 

4.2.2 สร้างช่องทางเพื่อการถ่ายทอดและเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญัญาท้องถิ่น รวมถึง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผ่านการใช้
เทคโนโลยีดิจิทลัและสารสนเทศ 

3 ช่องทาง 
 

1 ช่องทาง 2 ช่องทาง 3 ช่องทาง 
 

รองผู้อ านวยการด้านบริหารฯ/

งานกิจการนักศึกษา 

4.3.1 บูรณาการการเรยีนการสอนร่วมกับรายวิชาที่
เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญัญาท้องถิ่น 
รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

หลักสตูรละ 1 วิชา 5 รายวิชา 10 รายวิชา 15 รายวิชา รองผู้อ านวยการด้านบริหารฯ/
งานกิจการนักศึกษา 
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ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรวิทยำลัยฯ ภำยใต้หลักธรรมำภิบำล 
กลยุทธ ์

5.1 น าเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศมาใช้ส าหรับการบริหารจัดการ 
5.2 ส่งเสริมการสร้างสภาพแวดล้อมที่ท าให้เกิดสุขภาวะที่ดีต่อนกัศึกษาและบุคลากร 
5.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหวา่งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศในด้านการบริหารจดัการ 
5.4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

มำตรกำร (O) ตัวชี้วัด (KRs) 2563 2564 2565 ผู้รับผิดชอบ 

5.1.1 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อม
และสามารถน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้ในการ
บริหารงาน 

3 คน 2 คน 3 คน 4 คน ผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการ
ด้านบริหารฯ 

5.1.2 จัดหาเครื่องมือด้านเทคโนโลยีที่มีความทันสมัย 1 เครื่องมือ 
 

  1 เครื่องมือ 
 

ผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการ
ด้านบริหารฯ 

5.1.3 น าระบบ E-office เข้ามาใช้เป็นเครื่องมือใน
การบริหารงาน 

มีระบบ e-office 1 ระบบ 1 ระบบ 1 ระบบ ผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการ
ด้านบริหารฯ 

5.2.1 สร้างสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม สะอาด และ
ถูกสุขลักษณะ เพื่อให้เหมาะสมตอ่การท างานของ
บุคลากรและการเรยีนรู้ของนักศึกษา 

อย่างน้อย 1 แหล่ง 
 

1 แหล่ง 
 

2 แหล่ง 3 แหล่ง ผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการ
ด้านบริหารฯ 

5.2.2 ส่งเสริมรูปแบบการท างานเป็นทีม เพื่อให้เกิด
การสร้างปฏิสมัพันธ์ที่ดีภายในองค์กรในทุกระดับ 

อย่างน้อย 1 กิจกรรม 
 

1 กิจกรรม 2 กิจกรรม 2 กิจกรรม ผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการ
ด้านบริหารฯ 

5.2.3 จัดหาสวัสดิการที่เหมาะสมให้แก่บุคลากร 1 รูปแบบ  1 รูปแบบ  ผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการ

ด้านบริหารฯ 

5.3.1 พัฒนาทักษะด้านภาษาให้แก่บุคลากรภายใน
องค์กร 

อย่างน้อย 10 คน 
 

5 คน 10 คน 20 คน ผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการ

ด้านบริหารฯ 
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5.3.2 จัดท าข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชนท้ังในประเทศและต่างประเทศ
ในประเด็นปญัหา ทิศทาง หรือบทบาทการท างาน
ร่วมกัน 

1 ข้อตกลง 
 

  1 ข้อตกลง 
 

ผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการ

ด้านบริหารฯ 

5.3.3 จัดเวทีแลกเปลีย่นระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศในด้าน
บริหารจดัการ 

1 กิจกรรม   1 กิจกรรม ผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการ

ด้านบริหารฯ 

5.4.1 ก าหนดมาตรฐานในการประเมินผลงานท่ี
ชัดเจน โดยใช้เครื่องมือ OKR 

1 รูปแบบการประเมินที่ชัดเจน   1 รูปแบบการ
ประเมิน 

ผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการ

ด้านบริหารฯ/รองผู้อ านวยการ

ด้านประกันคณุภาพฯ 

5.4.2 ส่งเสริมมาตรฐานการท างาน เพื่อให้เกิดความ
โปร่งใสในการด าเนินงาน 

1. ผลการประเมิน ITA ผ่านการ
ประเมิน 85% 

ผ่านการ
ประเมิน 90% 

ผ่านการ
ประเมิน 95% 

ผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการ

ด้านบริหารฯ 

5.4.3 ส่งเสริมให้เกดิการมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการขององค์กร 

1. มีการประชุมจากผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียใน
กระบวนการท างานอย่างต่อเนื่อง 

ประชุมอย่าง
น้อยปีละ  
1 ครั้ง 

ประชุมอย่าง

น้อยปีละ  

1 ครั้ง 

ประชุมอย่าง

น้อยปีละ  

1 ครั้ง 

ผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการ

ด้านบริหารฯ 

5.4.4 ส่งเสริมให้เกดิการตระหนักในการใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่า 

1. ประสิทธิภาพของการใช้งบประมาณรายไตรมาส การใช้
งบประมาณ
เป็นไปตาม
แผน ร้อยละ 

90 

การใช้
งบประมาณ
เป็นไปตาม
แผน ร้อยละ 

95 

การใช้
งบประมาณ
เป็นไปตาม
แผน ร้อยละ 

100 

ผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการ

ด้านบริหารฯ 
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5.4.5 สร้างระบบการตรวจสอบการท างานในทุกด้าน
ขององค์กร 

1. มีระบบตรวจสอบการท างาน   1 ระบบ ผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการ

ด้านบริหารฯ/รองผู้อ านวยการ

ด้านประกันคณุภาพฯ 
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ส่วนที่   

แผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ  

พ.ศ.2563 

วิทยำลัยเทคโนโลยีและสหวิทยำกำร 
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3.1 แหล่งท่ีมำของงบประมำณ (รำยรับ) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 

ตารางที่ 1 ประมาณการแผนรายรับงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

หมวดงบประมำณ จ ำนวน (บำท) 
1. งบบุคลำกร 654,000.00 
2. งบด ำเนินงำน 27,000.00 
3. งบลงทุน 57,346,700.00 
4. งบเงินอุดหนุน 23,142,089.00 

รวม 81,169,789.00 
 

ตารางที่ 2 ประมาณการแผนรายรับงบประมาณรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

รำยกำร จ ำนวน (บำท) 
1. ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ 10,946,525.00 
2. รำยรับอ่ืน ๆ  

          2.1 รายได้งานหอพัก 2,040,000.00 
          2.2 รายได้งานบริการสังคม 56,425.00 

3. งบลงทุน 8,000,000.00 (และเป็นไปตามเงื่อนไข) 
รวม 21,042,950.00 

 

3.2 แผนรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563  

ตารางที่ 3 ประมาณการ แผนรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

หมวดรำยกำรจ่ำย งบประมำณแผ่นดิน งบประมำณรำยได้ รวมทั้งสิ้น 
งบบุคลากร 654,000.00 2,737,200.00 3,391,200.00 
งบด าเนินงาน 27,000.00 249,277.00 276,277.00 
งบลงทุน 57,346,700.00 8,000,000.00 65,346,700.00 
งบเงินอุดหนุน 23,142,089.00 43,260.00 23,185,349.00 
งบรายจ่ายอื่น - 8,043,373.00 8,043,373.00 

รวม 100,242,899.00 
 

3.3 แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 วิทยำลัยเทคโนโลยีและสหวิทยำกำร 
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โครงกำร/กิจกรรม 

แผนกำรด ำเนินโครงกำร 
งบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบโครงกำร/
กิจกรรม 

แหล่ง
งบประมำณ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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

ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำกำรศึกษำเพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีควำมสำมำรถบูรณำกำรศำสตร์และน ำสู่กำรปฏิบัติ 
โครงการ Open House and Project Day CISAT ปีที ่2 

             
125,000.00 ธนากร นาเมอืงรกัษ์ 

วรรณนิพา มหาไม้ 
คชจ.พัฒนาการ
จัดการศึกษา 

โครงการแนะแนวการศกึษาและอาชีพ 
             

20,000.00 ธนากร นาเมอืงรกัษ์ 
วรรณนิพา มหาไม้ 

คชจ.พัฒนาการ
จัดการศึกษา 

โครงการปรับปรุงหลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (หลักสูตร
ปรับปรุง) พศ.2563และโครงการพัฒนาหลกัสูตร วศ.บ.
วิศวกรรมเมคคาทรอนกิส์ (หลักสูตรปรับปรงุ) พ.ศ.2564 

             
100,000.00 ผู้อ านวยการ คชจ.พัฒนาการ

จัดการศึกษา 

โครงการสนับสนุนการแข่งขันทักษะนกัศึกษา /สิ่งประดิษฐ์/
นวัตกรรมสร้างสรรค์  

             
300,000.00 งานวิชาการ งบประมาณ

ผลประโยชน ์

โครงการแข่งขนัทกัษะทางสถาปัตยกรรม ประจ าปีการศกึษา
2563 

             
75,000.00 อ.กอปรพร นกุูลคาม คชจ.พัฒนาการ

จัดการศึกษา 

โครงการแข่งขนัทางวิชาการ Food Innovation Contest และ 
FoSTAT-Nestle Quiz Bowl 

             
45,000.00 อ.โบว์  ถิ่นโพธิ์วงศ ์ คชจ.พัฒนาการ

จัดการศึกษา 
โครงการฝกึอบรมเชิงปฏิบัตกิารเรือ่งการจัดท าระบบเอกสาร
และระบบประกนัคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร (GMP and 

HACCP) 
             

30,000.00 อ.สุรวีรรณ  ราชสม งบประมาณ
ผลประโยชน ์

โครงการการออกแบบและสร้างห้องสตูดิโอขนาดเลก็เพื่อจดัท า
สื่อการสอนห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom 

Instruction Aids Mini Studio) 
             

30,000.00 อ.วัชรัตน์ ถมทอง คชจ.พัฒนาการ
จัดการศึกษา 

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่พัฒนารายวิชาที่สอนแบบ Active 
Learning 

             
30,000.00 อ.วัชรัตน์ ถมทอง คชจ.พัฒนาการ

จัดการศึกษา 
การจดัท าข้อสอบวัดผลลัพธก์ารเรียนรูฐ้านสมรรถนะรายปี ของ
หลักสูตรระดับปรญิญาตรี วศ.บ.กระบวนการและนวัตกรรม
อาหาร และ วศ.บ.เมคคาทรอนกิส์ และการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร

             
50,000.00 อ.สิทธิศักดิ ์ย่ียวน คชจ.พัฒนาการ

จัดการศึกษา 
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เพื่อพัฒนาขอ้สอบกลางในหลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพใน
รายวิชาแกนหลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชพี 
การถอดบทเรียนคา่ยการเรียนรู้ Learning Express ร่วมกับ
สิงคโปร์โพลีเทคนิคเพื่อสร้างตน้แบบรายวิชาแบบบูรณาการและ
สร้างต้นแบบรายวิชาแบบบูรณาการเพื่อสรา้งทักษะในการใช้
ชีวิตและการท างานในศตวรรษที่ 21 

             

20,000.00 อ.เพญ็วรัตน์  พนัธ์ภทัรชัย คชจ.พัฒนาการ
จัดการศึกษา 

โครงการปรับพื้นฐานและทกัษะการใช้ชีวิตนักศกึษาระดับปวช.
ประจ าปีการศึกษา2563 

             
140,000.00 นางสาวอรพรรณ  นามพชิัย งบประมาณ

ผลประโยชน ์

โครงการปรับพื้นฐานและทกัษะการใช้ชีวิตนักศกึษาระดับป.ตรี

ประจ าปีการศึกษา2563 
             

60,000.00 อ.พลกฤษณ์ ทุนค า 
อ.เอกรินทร์ อินประมูล 

งบประมาณ
ผลประโยชน ์

โครงการปัจฉมินเิทศนักศกึษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
ประจ าปีการศึกษา 2562 

             
16,500.00 นางสาววรรณนิพา  มหาไม ้ งบประมาณ

ผลประโยชน ์
โครงการปัจฉมินเิทศนักศกึษา ระดับปริญญาตรี ประจ าปี
การศกึษา 2562 

             
10,000.00 หัวหน้าหลักสูตร งบประมาณ

ผลประโยชน ์
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพือ่สร้างนวัตกรรมส าหรับ
กระบวนการผลิตอาหาร 

             
30,000.00 อ.สุบงกช โตไพบูลย์ งบประมาณ

ผลประโยชน ์
โครงการสัมมนาเตรียมความพรอ้มทางด้านวิชาชีพบริหารธุรกิจ  

             
26,250.00 อ.คทาชา ศรีฟ้าเลื่อน งบประมาณ

ผลประโยชน ์
โครงการศึกษาดูงานในรายวิชาหลกัสูตรฯ เตรียมสถาปัตยกรรม
ศาสตร ์

   
          80,000.00 หลักสูตรเตรียมสถาปัตยกรรม

ศาสตร ์
งบประมาณ
ผลประโยชน ์

โครงการส านักงานประสานงานอุตสาหกรรม (Industrial 
Liaison Office) 

            500,000.00  ดร.ธราพงษ์  กาญจนปาริชาต ิ งบประมาณ
โครงการ WiL 

โครงการจัดการศึกษารว่มระหว่าง วทส. มทร.ล้านนา และ  
รร.มธัยมศึกษา จังหวัดแพร ่             

500,000.00 

 

อ.บวรศกัดิ์  สมเคราะห ์ งบประมาณ

โครงการ WiL 

โครงการจัดการศึกษาและวิจัยร่วมระหว่าง มทร.ล้านนา และ 
อุตสาหกรรมวิศวการ หุน่ยนต์ และระบบอตัโนมัติ             

500,000.00 

 

ดร.อ านาจ  ตงติ๊บ งบประมาณ

โครงการ WiL 

โครงการจัดการศึกษาและวิจัยร่วมระหว่าง มทร.ล้านนา และ 
อุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ             

300,000.00 

 

ดร.จรรยวรรธน์  
ตัณฑ์เจรญิรัตน์ วฒุิจ านงค ์

งบประมาณ

โครงการ WiL 
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โครงการจัดการศึกษาและวิจัยร่วมระหว่าง มทร.ล้านนา และ 
อุตสาหกรรมอาหาร             

200,000.00 

 

ดร.วรวลัญช์ ฉิมพะเนาว ์ งบประมาณ

โครงการ WiL 

โครงการศูนย์ประสานงานอาชวีะและเทคนคิศึกษาล้านนาเพือ่
สนับสนุนการจัดการศกึษาและวิจัยร่วมระหว่าง มทร.ล้านนา 
TU Dortmund และ การอาชีวศกึษา 

            
500,000.00 

 

อ.เพญ็วรัตน์ พนัธ์ภทัรชัย งบประมาณ

โครงการ WiL 

โครงการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 
             1,200,000.00 ธมนวรรณ จิตบาล งบประมาณ

ผลประโยชน ์

โครงการ Michelin Talent Academy 
             894,725.00 ดร.ธราพงษ์ กาญจนปาริชาต ิ งบประมาณ

ผลประโยชน ์
โครงการ Betagro WiL - TVET Academy 

             179,400.00 ดร.จรรยวรรธน์  
ตัณฑ์เจรญิรัตน์ วฒุิจ านงค ์

งบประมาณ
ผลประโยชน ์

โครงการโรงเรียนในโรงงานสตาร์โฮลดิ้งกรุป๊และอาทิตย์เวนติ 
เลเตอร ์

             427,505.00 ดร.อ านาจ ตงติ๊บ งบประมาณ
ผลประโยชน ์

โครงการตน้แบบการจัดการศกึษาวิชาชีพเทคโนโลยีด้านอาชีวะ
ศึกษา (โครงการร่วม มทร.ล้านนา และ วิทยาลัยเทคนิคสัน
ก าแพง) 

            
 603,200.00 อ.วัชรัตน์  ถมทอง งบประมาณ

ผลประโยชน ์

โครงการการจดัการศึกษาห้องเรียนสาธิต การเรียนรู้ด้วยการลง

มือปฏิบัติ (Gifted Hands-on) ระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ 

ส าหรับภาคอุตสาหกรรม 

            
 760,500.00 อ.บวรศกัดิ์  สมเคราะห ์ งบประมาณ

ผลประโยชน ์

โครงการนเิทศสหกิจศกึษาเพือ่การพัฒนาหลักสูตรการสอนแบบ
บูรณาการศาสตร ์

            
 26,400.00 อ.เอกรินทร์ อินประมูล งบสหกิจฯ 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำวิทยำลัยฯ เพ่ือสร้ำงผลงำนวิจัยหรือนวัตกรรมที่เกิดประโยชน์ต่อสังคม 
โครงการวจิัยเรือ่ง “การพัฒนาเครื่องแจ้งเตอืนวาตภัยในชุมชน” 

             
200,000.00 รศ.ดร.พานิช  อนิต๊ะ 

งบภายนอก 
สวทช. 

โครงการการศกึษาความเป็นไปได้การแช่อิม่สตอวเ์บอร์รี่ด้วย
กระบวนการสสนามไฟฟ้าพัลส ์

            
 

181,000.00 รศ.ดร.พานิช  อนิต๊ะ 
งบภายนอก 

สวทช. 

สร้างเครอืข่ายวจิัยเชิงปฏิบัติการด้านเครือ่งจักรกลตน้แบบ 
             20,000.00 หลักสูตรเตรียม

วิศวกรรมศาสตร ์
งบประมาณ
ผลประโยชน ์
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โครงการสนับสนุนการน าเสนอผลงานวชิาการในระดับชาติและ
นานาชาต ิ

             100,000.00 อ.เพญ็วรัตน์ พนัธ์ภทัรชัย งบประมาณ
ผลประโยชน ์

ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำวิทยำลัยฯ เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้และกำรบริกำรวิชำกำรสู่สังคม 
โครงการยกระดับคุณภาพชวีิตหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนรว่ม 
กรณีบ้านห้วยบ่อทอง หมูท่ี่ 10 ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.
เชียงใหม่ 

            300,000.00  ดร.ประเสรฐิ ลอืโขง 
คชจ.โครงการ
บริการวิชาการ 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรเสริมสร้ำงบัณฑิตให้มีควำมภำคภูมิใจทำงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญัญำล้ำนนำ และด ำรงตนให้อยู่ตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการสืบฮีตประเพณีล้ าค่า ล้านนาภมูิปญัญาทอ้งถิน่ สาน
ศิลป์งานยี่เป็ง ประจ าปีการศกึษา 2562 

 

           
20,000.00  คณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม 
คชจ.โครงการ
ศิลปวัฒนธรรม

ล้านนา 
โครงการฟ้อนสัมพนัธ์ สานภูมิปัญญา สร้างคุณค่าวิถีชุมชน  

           
50,000.00  คณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม 
คชจ.โครงการ
ศิลปวัฒนธรรม

ล้านนา 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรวิทยำลัยฯ ภำยใต้หลักธรรมำภิบำล 
โครงการตรวจประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับหลักสตูร  
ปีการศึกษา 2562 

            
 45,000.00 วีรินทร์ภทัร สมพมติร คชจ.พัฒนาการ

จัดการศึกษา 

โครงการตรวจประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับคณะ  
ปีการศึกษา 2562 

            
 55,000.00 วีรินทร์ภทัร สมพมติร คชจ.พัฒนาการ

จัดการศึกษา 

โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ท าความเข้าใจการจัดการ
ความรูแ้ละความเสี่ยง ประจ าปีการศึกษา 2562 

            
 40,735.00 งานประกันคุณภาพ วิทยาลัย

เทคโนโลยีและสหวิทยาการ 
งบประมาณ
ผลประโยชน ์

โครงการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 
            

 - นางสาวธมนวรรณ จิตบาล งบประมาณ
ผลประโยชน ์

โครงกำรแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ 2563งำนหอพักนักศึกษำ 
โครงการการบริหารจัดการและพัฒนาหอพกั     

           1,239,100 งานหอพกันกัศึกษา งบประมาณ
ผลประโยชน ์

 




