
  ๑ 

 

 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติราชการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

ประจ าปี 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ๒ 

ค าน า  
แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี พ.ศ. 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพื่อใช้เป็นกรอบในการด าเนินการพัฒนาและบริหารจัดการงานตามภารกิจของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัย ให้บรรลุผล โดยได้ยึดกรอบตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนการศึกษาแห่งชาติ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 และแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
(พ.ศ.2562-2565) ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ.2562  นอกจากนั้นยังเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรของคณะ 
ท่ีได้ร่วมกันระดมความคิดก าหนด กลยุทธ์เป้าหมาย โครงการและดัชนีช้ีวัดความส าเร็จเพื่อใช้เป็นแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยและคณะ  

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีความคาดหวังให้แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับนี้ จะ
เป็นเครื่องมือส าหรับการบูรณาการและการแปลงแผนสู่   การปฏิบัติท่ีชัดเจน ผลักดันให้มีการด าเนินงานในภารกิจ
ต่างๆ ของทุกภาคส่วนในคณะ ตอบสนองทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยตามยุทธศาสตร์ต่างๆ ท่ีก าหนดให้เกิดผล
สัมฤทธิ์และบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยและคณะ เพื่อน าไปสู่คุณภาพและมาตรฐานในการจัด
การศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรม และการได้รับการยอมรับต่อไป 

 

               คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
                            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
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แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2564 
ของ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  

ส่วนที่ ๑ บทสรุปผู้บริหาร 
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 

วันท่ี 30 เมษายน 2562 ระบุให้หน่วยงานของรัฐจัดท าแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพื่อ ให้การด าเนินงานของ
องค์กรบรรลุผลตามเป้าหมาย และการบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจ าแนกแผนออกเป็น 3 
ระดับ ประกอบด้วย แผนระดับท่ี 1 ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศ ใช้เป็นกรอบในการจัดท า
แผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน แผนระดับท่ี 2 อาทิ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง
แห่งชาติ ซึ่งเป็นแผนท่ีเป็นการเช่ือมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ  และบริบทประเทศไทย เพื่อให้เกิดความชัดเจน
มากยิ่งขึ้น และแผนระดับท่ี 3 คือ แผนท่ีจัดท าขึ้นเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของแผนระดับท่ี 1 และแผนระดับท่ี 
2 สู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ หรือจัดท าขึ้นตามท่ีกฎหมายก าหนด ท้ังนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้มีการศึกษา วิเคราะห์ความเช่ือมโยงสอดคล้องระหว่างแผนระดับท่ี 1 
และแผนระดับท่ี 2 เพื่อน ามาจัดท าแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) ของคณะวิศวกรรมศาสตร์  โดยได้จัดท า
รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในการขับเคล่ือนแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติได้  อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล มีผลลัพธ์เป็นรูปธรรม เป็นระบบ  

  ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 
 รั ฐ ธ ร รมนูญแห่ ง ร าชอาณา จัก ร ไทย  มาตร า  65  บัญญั ติ ให้ รั ฐพึ ง จั ด ให้ มี ยุ ท ธศาสตร์ ชา ติ 
เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ  
ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมาย และก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย
มีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมี
เป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนา อย่างต่อเนื่อง สังคม
เป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยมียุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 6 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 1) 
ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 4) ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 5) ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม และ 6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเกี่ยวข้องท้ัง 6 ยุทธศาสตร์ และ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเกี่ยวข้อง 2 ยุทธศาสตร์คือ 2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน 3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์    
 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนแม่บทเพื่อบรรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ มีท้ังส้ิน 
23 แผนแม่บท ซึ่งแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนท่ีจัดท าไว้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ โดย
จะมีผลผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐท่ีเกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น รวมทั้งการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณจะต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ คือ 1) ประเด็นท่ี 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 2) ประเด็นท่ี 
12 การพัฒนาการเรียนรู้  3) ประเด็นท่ี 23 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
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 แผนการปฏิรูปประเทศ  
 แผนการปฏิรูปประเทศ ต้องด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ประกอบด้วย 
ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคี สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพื่อ
ขจัดความเหล่ือมล้ า มีคุณภาพชีวิตท่ีดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ ท้ังนี้ การปฏิรูปประเทศต้องสอดคล้อง
และเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งแผนการปฏิรูปประเทศ ประกอบด้วย 11 ด้าน มีประเด็นท่ี
เกี่ยวข้องกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คือ 1) ด้านการศึกษา 
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ และ
เป้าหมาย รวมทั้งยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 ยุทธศาสตร์ โดยมี 6 ยุทธศาสตร์ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 
– 2580 และอีก 4 ยุทธศาสตร์ท่ีเป็นปัจจัยสนับสนุน คือ 1) การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 2) การสร้าง
ความเป็นธรรมและลดความเหล่ือมล้ าในสังคม 3) การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 4) 
การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 5) การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ  เพื่อการพัฒนา
ประเทศสู่ความมั่งค่ัง และยั่งยืน 6) การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย 7) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 8) การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและ
นวัตกรรม 9) การพัฒนาภาค เมือง และพื้นท่ีเศรษฐกิจ และ 10) ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 
 

นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) 
 ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) แถลงต่อรัฐสภา วันพฤหัสบดีท่ี 
25 กรกฎาคม 2562 โดยรัฐบาลได้ก าหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน ดังนี้ 1) การปกป้องและเชิดชูสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 2) การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศและความสงบสุขของประเทศ 3) การท านุ
บ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 4) การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก 5) การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถใน
การแข่งขันของไทย 6) การพัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสูภูมิภาค 7) การพัฒนาสร้างความ
เข้มแข็งจากฐานราก 8) การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกชวงวัย 9) การพัฒนา
ระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 10) การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาส่ิงแวดล้อมเพื่อสร้างการ
เติบโตอย่างยั่งยืน 11) การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 12) การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ และกระบวนการยุติธรรม 
 “การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติให้เป็นผู้น าด้านเทคโนโลยีและก้าวไปสู่มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อชุมชน
อย่างแท้จริงและยั่งยืน” โดยให้บัณฑิตสามารถเป็นท่ียอมรับของสังคมท้ังด้านวิชาการ ด้านการปฏิบัติ และ
สามารถพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กร ท่ีสามารถตอบสนองชุมชน จากการสร้างความเช่ียวชาญเฉพาะทาง
และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้เหล่านี้ กลับคืนแก่ชุมชนเพื่อสามารถสร้างอาชีพให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน ด้วย
การมีส่วนร่วมทางสังคม (Social Engagement) นี่คือ เป้าหมายสูงสุดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา 
 ด้วยเหตุนี้จึงเป็นท่ีมาของการสร้างกรอบนโยบาย ส าหรับการตอบโจทย์การเป็นท่ีพึ่งของชุมชน สังคม 
ประเทศชาติ และนานาชาติ จากบัณฑิตและองค์กรของมหาวิทยาลัย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดของ
มหาวิทยาลัย โดยใช้แนวคิดการพัฒนา ท่ีเกิดจากการระเบิดความคิดของบุคลากรภายในร่วมกัน ภายใต้การ
ขับเคล่ือนแบบมี ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน บนพื้นฐานของการสร้างกลไกของผู้บริหารท่ีดี เพื่อมุ่งสู่การ
ขับเคล่ือนองค์กรให้บรรลุ ผลสัมฤทธิ์ที่ต้ังไว้ และก่อเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลอย่างสมบูรณ์ 
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วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อใช้เป็นกรอบทิศทางในการด าเนินภารกิจภาพรวมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 2. เพื่อให้ทุกหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ใช้เป็นกรอบแนวทางในการ
จัดท าแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ เพื่อขับเคล่ือนการด าเนินภารกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนาไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีผลลัพธ์เป็นรูปธรรม และเป็นระบบ 
 

 แผนปฏิบัติราชการ 
          1 แผนปฏิบัติราชการ เร่ืองที่ 1 พัฒนาและปรับปรุงการศึกษาด้านวิชาชีพวิศวกรรมนักปฏิบัติมือ
อาชีพ ให้รองรับกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ           
          2 แผนปฏิบัติราชการ เร่ืองที่ 2 พัฒนางานวิจัย และบริการวิชาการ เพื่อส่งเสริมส่ิงประดิษฐ์และ
นวัตกรรมบนพื้นฐานวิชาชีพวิศวกรรม 
          3 แผนปฏิบัติราชการ เร่ืองที่ 3 เสริมสร้างนักศึกษาและบุคลากรให้มีเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ความ
ภาคภูมิใจทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาล้านนา 
          4 แผนปฏิบัติราชการ เร่ืองที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและธรรมาภิบาล 
          5 แผนปฏิบัติราชการ เร่ืองที่ 5 พัฒนาเครือข่ายพันธมิตรหุ้นส่วนการจัดการศึกษา 
          6 ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐและงบบริหารจัดการส านักงาน (ไม่รวมกลุ่มโครงการ)  
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ส่วนที่ ๒    ความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ  ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี   
เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

๒.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ ๑) 

1) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(1) เป้าหมาย  
   -  คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
   -  สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต  
(2) ประเด็นยุทธศาสตร์  

    -  ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกช่วงวัย ต้ังแต่
ช่วงการต้ังครรภ์ ปฐมวัย วัยเด็ก วัยรุ่น วัยเรียน วัยผู้ใหญ่ วัยแรงงาน และวัยผู้สูงอายุ เพื่อสร้างทรัพยากร
มนุษย์ท่ีมีศักยภาพ มีทักษะความรู้ เป็นคนดี มีวินัย เรียนรู้ได้ด้วยตนเองในทุกช่วงวัย มีความรอบรู้ทางการเงิน 
มีความสามารถในการวางแผนชีวิตและการวางแผนทางการเงินท่ีเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย ความสามารถใน
การด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า รวมถึงการพัฒนาและปรับทัศนคติให้คนทุกช่วงวัยที่เคยกระท าผิดได้กลับมาใช้ชีวิต
ในสังคมได้อย่างสงบสุขและเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศ 

    -  ประเด็นปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21   โดย
มุ่งเน้นผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ การเปล่ียน
บทบาทครู การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต การ
สร้างความต่ืนตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการวางต าแหน่งของประเทศไทยใน
ภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม และ
การสร้างระบบการศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 

   -  ประเด็นการตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย อาทิ ภาษา ตรรกะและคณิตศาสตร์ ด้าน
ทัศนะและมิติ ดนตรี กีฬาและการเคล่ือนไหวของร่างกาย การจัดการตนเอง มนุษยสัมพันธ์ รวมถึงผู้มี
ความสามารถอันโดดเด่นด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน โดยการพัฒนาและรักษากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ
ของพหุปัญญาแต่ละประเภท การสร้างสภาพแวดล้อมและระบบสนับสนุนประชากรไทยมีอาชีพบนฐานพหุ
ปัญญา การสร้างเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษให้สามารถต่อยอดการประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง 

    -  ประเด็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
มุ่งเน้นการสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย การส่งเสริมบทบาทในการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน 
ครอบครัวและชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน และการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
 

(3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
       เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ของคนไทยดีขึ้น เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต เกิดการพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย 
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2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(1) เป้าหมาย  

   - ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 
   - ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 
(2) ประเด็นยุทธศาสตร์  

   -  ประเด็นการเกษตรสร้างมูลค่า  ประเทศไทยเป็นหนึ่งในผู้เล่นส าคัญด้านการผลิตและการค้าสินค้า
เกษตรในเวทีโลกด้วยพื้นฐานทางพืชเกษตรเขตร้อน และมีข้อได้เปรียบด้านความหลากหลายทางชีวภาพท่ี
สามารถพัฒนาต่อยอดโครงสร้างธุรกิจการเกษตรด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่ม เน้นเกษตรคุณภาพสูงและขับเคล่ือน
การเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ท่ีให้ความส าคัญกับการเพิ่มผลิตภาพการผลิตท้ังเชิงปริมาณและมูลค่า 
และความหลากหลายของสินค้าเกษตร เพื่อรักษาฐานรายได้เดิมและสร้างฐานอนาคตใหม่ท่ีสร้างรายได้สูง ท้ัง
เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป และเกษตรอัจฉริยะ เพื่อให้เกษตรกรมี
รายได้สูงขึ้น 

   -  ประเด็นอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต อุตสาหกรรมและบริการไทยต้องพร้อมรับมือและสร้าง
โอกาสจากความท้าทายท่ีเกิดขึ้นจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งท่ี 4 ท่ีเป็นผลของการหล่อหลอมเทคโนโลยี
ดิจิทัล เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีทางกายภาพเข้าด้วยกัน ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและ
สังคมอย่างรวดเร็วเป็นวงกว้างและลึกซึ้งท้ังระบบอย่างท่ีไม่เคยปรากฏมาก่อน ประเทศไทยจึงจ าเป็นต้อง
เปล่ียนแปลงพื้นฐานโครงสร้างอุตสาหกรรมและบริการ โดยสร้างอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตท่ี
ขับเคล่ือนประเทศไทยไปสู่ประเทศพัฒนาแล้วด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคต เพิ่มบุคลากรท่ีมีทักษะ
และความรู้ตามความต้องการของตลาด สร้างระบบนิเวศอุตสาหกรรมและบริการท่ีเหมาะสม และสนับสนุน
การพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอย่างยั่งยืน 

   -  ประเด็นสร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว โดยรักษาการเป็นจุดหมายปลายทางท่ีส าคัญของ
การท่องเท่ียวระดับโลกท่ีดึงดูดนักท่องเท่ียวทุกระดับและเพิ่มสัดส่วนของนักท่องเท่ียวท่ีมีคุณภาพสูง มุ่งพัฒนา
ธุรกิจด้านการท่องเท่ียวให้มีมูลค่าสูงเพิ่มมากยิ่งขึ้น ด้วยอัตลักษณ์และวัฒนธรรมไทย และใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างสรรค์คุณค่าทางเศรษฐกิจและความหลากหลายของการท่องเท่ียวให้สอด
รับกับทิศทางและแนวโน้มของตลาดยุคใหม่ โดยการสร้างและใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ รวมท้ัง
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการส่งเสริมการตลาด การดูแลความปลอดภัยและอ านวยความสะดวกแก่
นักท่องเท่ียวทุกกลุ่ม รวมถึงคนพิการและผู้สูงอายุ การใช้ประโยชน์จากการท่องเท่ียวให้เอื้อต่อผลิตภัณฑ์ชุมชน
และเศรษฐกิจต่อเนื่อง พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเดิมและสร้างแหล่งท่องเท่ียวใหม่ท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะโดยค านึงถึง
ศักยภาพของแต่ละพื้นท่ี การส่งเสริมการท่องเท่ียวพ านักระยะยาว ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน ระบบนิเวศ และทรัพยากรท่ีเอื้อต่อการเติบโตของการท่องเท่ียวท่ีมีคุณภาพ เพื่อกระจายโอกาสในการ
สร้างรายได้ไปสู่ชุมชนและเมืองอย่างท่ัวถึงและยั่งยืน และพัฒนาการเช่ือมโยงการท่องเท่ียวไทยกับประเทศอื่น 
ๆ ในภูมิภาค เพื่อการเป็นแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเท่ียวอย่างประทับใจตลอดการท่องเท่ียวจนเกิดการท่องเท่ียว
ซ้ าและแนะน าต่อ 

   -  ประเด็นโครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก โครงสร้างพื้นฐานเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับประเทศไทย
ในการก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจอาเซียน และเป็นจุดเช่ือมต่อท่ีส าคัญของภูมิภาคเอเชีย ในยุคของการ
เปล่ียนแปลงทางด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วและรุนแรง โครงสร้างพื้นฐานจะครอบคลุมถึงโครงสร้างพื้นฐาน
ทางกายภาพในด้านโครงข่ายคมนาคม พื้นท่ีและเมือง รวมถึงเทคโนโลยี ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจ เพื่ออ านวยความสะดวกและลดต้นทุนในการเคล่ือนย้ายสินค้า บริการ เงินทุน บุคลากร และ
เช่ือมโยงประเทศไทยกับประชาคมโลก 



  ๖ 

   -  พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่ ไม่ว่าจะ
เป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ กลาง เล็ก วิสาหกิจเริ่มต้น วิสาหกิจชุมชน หรือวิสาหกิจเพื่อสังคม รวมทั้งเกษตรกร 
ให้เป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ท่ีมีทักษะและจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการท่ีมีความสามารถในการ
แข่งขันและมีอัตลักษณ์ชัดเจน โดยมีนวัตกรรมใน 3 ด้าน คือ นวัตกรรมในการสร้างโมเดลธุรกิจ นวัตกรรมใน
เชิงสินค้าและบริการ และนวัตกรรมในเชิงกระบวนการผลิตและบริการ พร้อมท้ังเป็นนักการค้าท่ีเข้มแข็งท่ีจะ
น าไปสู่การสนับสนุนการเป็นชาติการค้า มีความสามารถในการเข้าถึงตลาดท้ังในและต่างประเทศ เป็น
ผู้ประกอบการท่ี “ผลิตเก่ง ขายเก่ง” หรือ “ซื้อเป็น ขายเป็น” บริการเป็นเลิศ สามารถขยายการค้าและการ
ลงทุนไปต่างประเทศ รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีธรรมาภิบาล 

(3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
    เกิดการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ และการกระจายรายได้  เพิ่มผลิตภาพ

การผลิตของประเทศ ท้ังในปัจจัยการผลิตและแรงงาน  เกิดการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา ความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศเพิ่มขึ้น 

 
2.2 แผนระดับที่ 2 (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง)  

2.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
 (1) ประเด็น การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

 (1.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
• เป้าหมายที่ 1. ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างฐาน
ทางเทคโนโลยี และด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของ
ประเทศเพิ่มสูงขึ้น 
• เป้าหมายที่ 2. มูลค่าการลงทุนวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพิ่มขึ้น 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
- การจัดอันดับโดยสภาเศรษฐกิจโลกและ สถาบันการจัดการ

นานาชาติ 1 ใน 30 ภายในปี 2561 – 2565  
- สัดส่วนมูลค่าการลงทุนวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์

มวลรวมในประเทศ(ร้อยละของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ) 
     ร้อยละ 1.5  

 (1.2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้าน
เศรษฐกิจ  มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมท่ีตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ ยกระดับผลิตภาพการ
ผลิตด้านการเกษตร ศักยภาพของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมและบริการท่ีสามารถใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
ได้จริง โดยส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีบทบาทน า รวมท้ังการสร้างเครือข่ายร่วมกับภาคการศึกษาท้ังใน
ระดับประเทศและนานาชาติ ตลอดจนการพัฒนามาตรฐาน คุณภาพ และการบริการวิเคราะห์ทดสอบท่ีเป็นท่ี
ยอมรับตามข้อตกลงระหว่างประเทศเพื่อให้สามารถรองรับความจ าเป็นของอุตสาหกรรมและบริการของไทยใน
การส่งมอบสินค้าและบริการท่ีมีคุณภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐานระหว่างประเทศ 

• แนวทางการพัฒนา  
  1) พัฒนาเกษตรสร้างมูลค่า โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้
นวัตกรรมในภาคการเกษตรเป้าหมายของประเทศ ได้แก่ เกษตรอัตลักษณ์ เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ 
เกษตรแปรรูป และเกษตรอัจฉริยะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตท้ังในเชิงปริมาณ คุณภาพ และความ
หลากหลายของผลผลิต รวมท้ังเพื่อยกระดับรายได้ ลดรายจ่ายและลดปัจจัยเส่ียงในการท าการเกษตรให้กับ
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เกษตรกร ตลอดจนรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีประเด็นการวิจัยท่ีส าคัญ 
อาทิ การพัฒนาสายพันธุ์พืชและสัตว์ การลดต้นทุนแรงงานและปัจจัยการผลิต การพยากรณ์อากาศและ
วิเคราะห์ปัจจัยเส่ียงเพื่อการเกษตร การรักษาและแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เป็นต้น 
 2) พัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคต โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมใน
ภาคอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ได้แก่ อุตสาหกรรมชีวภาพ อุตสาหกรรมความมั่นคง อุตสาหกรรม
พลังงาน อุตสาหกรรมดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ และอุตสาหกรรมอาหาร ยา และเครื่องส าอาง โดยมี
ประเด็นการวิจัยท่ีส าคัญ อาทิ ชีววัตถุและวัคซีน สมุนไพร วิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ความปลอดภัย
ไซเบอร์ พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก โครงข่ายพลังงานอัจฉริยะ การกักเก็บพลังงาน การบินและ
อวกาศ การขนส่งระบบราง การเช่ือมต่อของสรรพส่ิง และข้อมูลขนาดใหญ่  
 3) พัฒนาบริการแห่งอนาคต โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในภาค
บริการเป้าหมายของประเทศ ได้แก่ การบริการทางการแพทย์ การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ท่ีมีคุณภาพอย่างยั่งยืน 
และการบริการขนส่งและโลจิสติกส์ เพื่อยกระดับการให้บริการ เพิ่มทักษะของบุคลากรไทยท่ีสอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาด โดยมีประเด็นการวิจัยท่ีส าคัญ อาทิ ระบบแพทย์ปฐมภูมิ การดูแลผู้สูงอายุ การบริการ
ทางการแพทย์แบบแม่นย า การท่องเท่ียวเชิงส่งเสริมสุขภาพ การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและ
วัฒนธรรม และการกระจายสินค้า ระบบโลจิสติกส์อัจฉริยะ 
 

• เป้าหมายของแผนยอ่ย 
๑. ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ สร้างมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นจาก

การวิจัยและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการขยายตัวเพิ่มข้ึนจาก
ปัจจุบัน 

๒. วิสาหกิจในกลุ่มเป้าหมายด้านเศรษฐกิจท่ีมีนวัตกรรมเพิ่มขึ้น 
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
1. อัตราการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการท่ี

สร้างมูลค่า เพิ่มสูงขึ้นจากการวิจัย ร้อยละ 5 ต่อปี 
2. จ านวนวิสาหกิจท่ีมีนวัตกรรมท่ีมีสัดส่วนของรายได้จากผลิตภัณฑ์

นวัตกรรมต่อรายได้ท้ังหมดเพิ่มขึ้น 1 เท่า จากปีฐาน 
 (1.3) แผนย่อยของแผนแม่บทฯการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านสังคม 

เน้นประเด็นส าคัญทางสังคมของประเทศท่ีต้องใช้การวิจัยและนวัตกรรม เป็นเครื่องมือในการขับเคล่ือน
สังคมไทย ได้แก่ การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่ม ท้ังด้านสุขภาพ การศึกษา และการเข้าถึง
บริการและสวัสดิการของรัฐ การเตรียมความพร้อมของประชาชนไทยเพื่อรองรับกระแสโลกาภิวัตน์ของ
วัฒนธรรมโลกท่ีรวดเร็วขึ้นในยุคดิจิทัล การเข้าสู่สังคมสูงวัย การพัฒนาแรงงานทักษะสูงและเฉพาะทาง การ
ยกระดับแรงงานทักษะต่ า การแก้ปัญหาความเหล่ือมล้ าในสังคม ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของ
ภาครัฐให้เข้ากับการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในยุคดิจิทัล 

• แนวทางการพัฒนา  
  1) พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยการส่งเสริมการวิจัย 
พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ของประเทศตลอดทุกช่วงวัย (ปฐมวัย 
วัยเด็ก วัยเรียน วัยแรงงาน วัยสูงอายุ) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ท่ีหลากหลาย เพื่อให้ประชาชนไทย
มีทักษะความรู้ และเป็นก าลังในการพัฒนาประเทศ โดยมีประเด็นการวิจัยท่ีส าคัญ อาทิ โภชนาการและสุข
ภาวะในช่วงปฐมวัย การปลูกฝังความเป็นคนดี วินัย และจิตสาธารณะในวัยเรียน การพัฒนาทักษะและ
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สมรรถนะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 ในวัยเรียนและวัยแรงงาน บุคลากรทางการศึกษา ครู หลักสูตรและ
กระบวนการสอน การส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ ระบบบริการสาธารณสุข และวิทยาศาสตร์ทางการกีฬา 
  2) สร้างความเสมอภาคทางสังคม โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการแก้ปัญหาความเหล่ือมล้ าในสังคม เพื่อลดความแตกต่างทางด้านรายได้ รายจ่าย 
การเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐาน และเพิ่มความเสมอภาคในกระบวนการยุติธรรม โดยมีประเด็นการวิจัยท่ีส าคัญ 
อาทิ การจัดการท่ีดินท ากิน ระบบหลักประกันสุขภาพของรัฐ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและ
กระจายอ านาจ การเข้าถึงบริการสาธารณะและกระบวนการยุติธรรม 
  3) ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยการส่งเสริมการ
วิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้มีความทันสมัย ตอบสนอง
ความต้องการและให้บริการประชาชนได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และโปร่งใส โดยมีประเด็นการวิจัยท่ีส าคัญ อาทิ 
รัฐบาลดิจิทัล ระบบข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ กลไกการพัฒนาในเชิงพื้นท่ี 

• เป้าหมายของแผนยอ่ย 
คุณภาพชีวิต ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และความเสมอภาคทาง
สังคมได้รับการยกระดับเพิ่มข้ึน จากผลการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมเชิงสังคม 
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
ดัชนีนวัตกรรมเชิงสังคม* (ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ในการยกระดับ
คุณภาพทางสังคมจากผลการวิจัยฯ) 

  (1.4) แผนย่อยของแผนแม่บทฯการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้าน 
สิ่งแวดล้อม เน้นประเด็นส าคัญทางทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อมของประเทศท่ีต้องใช้การวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม เป็นเครื่องมือในการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีท่ีสร้างเศรษฐกิจฐานชีวภาพอุบัติ
ใหม่ท้ังระบบอย่างครบวงจร ส่งเสริมงานวิจัยเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลาย
ทางชีวภาพของทรัพยากรทางบก ทางน้ าและทางทะเล รวมทั้ง การจัดการมลพิษท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
และการจัดการก๊าซเรือนกระจก และด้านพลังงานหมุนเวียน 

• แนวทางการพัฒนา  
  1) ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรทางบก ทางน้ าและ
ทางทะเล เพื่อให้รักษาความอุดมสมบูรณ์ทางชีวภาพของประเทศ และน าไปใช้ประโยชน์ต่อยอดในเชิง
เศรษฐกิจและสังคม โดยมีประเด็นการวิจัยท่ีส าคัญ อาทิ พันธุ์พืชและสัตว์ป่าเฉพาะถิ่นหายาก แหล่งก าเนิดของ
พันธุ์ไม้ ความหลากหลายชีวภาพและการใช้ประโยชน์ในระบบนิเวศ ธรณีวิทยาทางทะเล การบริหารจัดการ
ประมงทะเล สินแร่  
  2) ศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา 
และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการเตรียมความพร้อมและรองรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ของโลก โดยมีประเด็นการวิจัยท่ีส าคัญ อาทิ ฐานข้อมูลการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การกักเก็บก๊าซเรือน
กระจกในภาคการเกษตรและป่าไม้ การประเมินผลกระทบต่อชุมชนเมือง และภาคการผลิตต่าง ๆ การกัดเซาะ
ชายฝ่ัง การบริหารจัดการพิบัติภัยท้ังระบบ 
  3) พัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาการจัดการส่ิงแวดล้อม และการจัดการมลพิษ เพื่อส่งเสริมภาคการผลิตทาง
เศรษฐกิจท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และควบคุมมลพิษในรูปแบบต่าง ๆ โดยมีประเด็นการวิจัยท่ีส าคัญ อาทิ 



  ๙ 

การผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม การลดของเสียจากต้นทาง การจัดการขยะมูลฝอย น้ าเสีย 
และของเสียอันตราย การน าของเหลือท้ิงมาใช้ประโยชน์ 
  4) พัฒนาการบริหารจัดการน้ า  โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาการบริหารจัดการน้ า เพื่อให้เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค รวมท้ัง ใช้ใน
ภาคการเกษตร อุตสาหกรรม และการรักษาระบบนิเวศ โดยมีประเด็นการวิจัยท่ีส าคัญ อาทิ อุทกวิทยาเชิง
พื้นท่ี ระบบน้ าชุมชนและเกษตร 
  5) พัฒนาการจัดการพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  โดยการส่งเสริมการ
วิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านพลังงานหมุนเวียนและ
เทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะระบบการกักเก็บพลังงาน และระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ และการน ามาใช้
เพื่อให้สามารถผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนได้ในสัดส่วนท่ีสูงขึ้น และการผลิตไฟฟ้าท่ีมีการกระจายศูนย์
มากขึ้น 

• เป้าหมายของแผนยอ่ย 
 การประยุกต์ใช้ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจสีเขียวอย่างยั่งยืน
เพิ่มขึ้น 

•  การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
 สัดส่วนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจชีวภาพ ต่อสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร 
ส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ท้ังหมด 

  (1.5) แผนย่อยของแผนแม่บทฯการวิจัยและพฒันานวัตกรรม ด้าน  
 องค์ความรู้พื้นฐาน เน้นการวิจัยท่ีสร้างองค์ความรู้พื้นฐานเพื่อการสะสมองค์ความรู้ การต่อยอดไปสู่การ
ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ และการต่อยอดไปสู่นวัตกรรมทางเศรษฐกิจหรือนวัตกรรมทางสังคม รวมทั้งการสร้าง
นวัตกรรมเพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมสามารถน าไปใช้ประโยชน์โดยตรง ผ่านการสร้างและพัฒนาเทคโนโลยีฐาน 
เพื่อให้ประเทศไทยเป็นผู้น าในระดับนานาชาติ ในงานวิจัยท่ีประเทศไทยมีความเข้มแข็ง 

• แนวทางการพัฒนา 
  1) พัฒนาองค์ความรู้พื้นฐานและเทคโนโลยีฐาน โดยการส่งเสริมการวิจัย 
พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาความรู้พื้นฐานและเทคโนโลยีฐาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการ
แข่งขันในสาขาท่ีประเทศไทยมีความได้เปรียบหรือมีศักยภาพสูง รวมท้ังน าไปใช้ประโยชน์ต่อยอดในเชิง
เศรษฐกิจและสังคม โดยมีประเด็นการวิจัยท่ีส าคัญ อาทิ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีวัสดุ นาโนเทคโนโลยี 
และเทคโนโลยีดิจิทัล 
  2) พัฒนาองค์ความรู้พื้นฐานทางสังคมและความเป็นมนุษย์ โดยการส่งเสริม
การวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาองค์ความรู้พื้นฐานทางสังคมและความเป็นมนุษย์ เพื่อ
สร้างองค์ความรู้ทางด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ของประเทศ รวมท้ังน าไปใช้ประโยชน์ต่อยอดในเชิง
เศรษฐกิจและสังคม โดยมีประเด็นการวิจัยท่ีส าคัญ อาทิ ชุมชนของไทย ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ภาษา ดนตรี 
วรรณกรรมของไทย ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และส านึกในการดูแลรับผิดชอบต่อบ้านเมือง มรดก
วัฒนธรรม 
  3) พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการโดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรม เพื่อสร้างองค์ความรู้และความเป็นเลิศทางวิชาการในด้านท่ีประเทศไทยมีศักยภาพแต่
ละสาขา รวมท้ังเช่ือมโยงให้เกิดเครือข่ายและการน าไปใช้ประโยชน์ต่อยอดในเชิงเศรษฐกิจและสังคม โดยมี
ประเด็นการวิจัยท่ีส าคัญ อาทิ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ วิศวกรรม วิทยาศาสตร์ข้อมูล วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
ประสาทวิทยาศาสตร์และพฤติกรรมการรู้คิด เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมและนโยบายสาธารณะส าหรับเศรษฐกิจ
ยุคใหม่ และสังคมศาสตร์และสหสาขาวิชากับนโยบายสาธารณะในโลกยุคอุตสาหกรรมยุคท่ี 4 



  ๑๐ 

•  เป้าหมายของแผนยอ่ย 
ประเทศไทยมีขีดความสามารถของเทคโนโลยีฐานท้ัง 4 ด้าน
ทัดเทียมประเทศท่ีก้าวหน้าในเอเชีย 
•  การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
อันดับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีวัสดุ นาโน
เทคโนโลยี และเทคโนโลยีดิจิทัล อันดับ 1 ใน 20 ของประเทศท่ี
ก้าวหน้าในเอเชีย 

  (1.6) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ด้านปัจจัยสนบัสนุนในการวิจัยและพัฒนา 
นวัตกรรม เน้นการพัฒนาปัจจัยสนับสนุน อาทิ โครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอ านวยความสะดวกด้านการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม ระบบบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อน าไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม การพัฒนา
มาตรการแรงจูงใจเพื่อส่งเสริมให้ภาคเอกชนลงทุนวิจัยและนวัตกรรม การเพิ่มจ านวนบุคลากรวิ จัยและ
นวัตกรรมในภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคเอกชน รวมท้ังการพัฒนามาตรฐาน ระบบคุณภาพ และการ
วิเคราะห์ทดสอบ  

• แนวทางการพัฒนา  
  1) พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย  เพื่อบูรณาการระบบวิจัยและ 
นวัตกรรมของประเทศ โดยให้มีหน่วยงานเท่าท่ีจ าเป็น มีบทบาทหน้าท่ีท่ีชัดเจน ไม่ซ้ าซ้อน อาทิ ด้านนโยบาย 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม การให้ทุนวิจัยและนวัตกรรม การท าวิจัยและสร้างนวัตกรรม การสนับสนุน 
ตรวจวิเคราะห์และรับรองมาตรฐาน และการจัดการความรู้จากงานวิจัยและนวัตกรรม 
  2) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ท่ีจ าเป็นต่อการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศท่ีส าคัญ ได้แก่ 
ห้องปฏิบัติการวิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทาง สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ฐานข้อมูลและดัชนีด้าน
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ระบบสารสนเทศกลางเพื่อเช่ือมโยงฐานข้อมูลด้านการวิจัยและ
นวัตกรรม ในระดับชาติและนานาชาติ รวมท้ังแนวทางการพัฒนาฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศกลาง 
ภายใต้กรอบเงื่อนไข กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ความลับทางการค้า สิทธิบัตร ทรัพย์สิน
ทางปัญญาและลิขสิทธิ์ โดยการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ สถาบันการศึกษาและภาคเอกชน โดย
บูรณาการความสามารถของนักวิจัยภายใต้สังกัดต่างๆ เพื่อท างานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสมัยใหม่ใน
ประเด็นท่ีมุ่งเน้น ได้แก่ เทคโนโลยีท่ีช่วยให้เกิดการรับส่งข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและละเอียดมากขึ้น เทคโนโลยี
ท่ีช่วยให้จัดเก็บข้อมูลได้ยาวนานและใช้พื้นท่ีน้อย เทคโนโลยีหุ่นยนต์ขนาดเล็กท่ีออกแบบและควบคุมให้
สามารถท าหน้าท่ีได้ตามภารกิจ ระบบหรือช้ินส่วนทางวิศวกรรมท่ีเลียนแบบส่ิงมีชีวิตเพื่อท าหน้าท่ีแทน เป็น
ต้น ให้มีความเป็นเลิศเฉพาะทาง  
  3) พัฒนามาตรฐาน ระบบคุณภาพ และการวิเคราะห์ทดสอบท่ีเป็นท่ียอมรับ
ตามข้อตกลงระหว่างประเทศและสอดรับกับความจ าเป็นของอุตสาหกรรมปัจจุบัน เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมท่ี
ใช้ในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจเพื่อให้สามารถส่งมอบสินค้าและบริการท่ีมีคุณภาพและความปลอดภัยตาม
มาตรฐานระหว่างประเทศ หรือความต้องการเฉพาะท่ีผู้ซื้อก าหนด อันจะท าให้สินค้าและบริการนั้นสามารถ
แข่งขันได้ในตลาดโลก 
  4) ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยี การวิจัยพัฒนา  การออกแบบและ
วิศวกรรม รวมท้ังการพัฒนากระบวนการและผลิตภัณฑ์ โดยด าเนินงานในลักษณะของการเป็นหุ้นส่วนกัน
ระหว่างผู้ใช้เทคโนโลยี ผู้ให้บริการเทคโนโลยี ท้ังในภาครัฐและเอกชน  กับกลุ่มนักวิจัย และบูรณาการความ
เช่ียวชาญกับหน่วยงานอื่นๆ ได้อย่างคล่องตัว รวมทั้งใช้กลไกความร่วมมือกับต่างประเทศ และสร้างมาตรการ
จูงใจผู้เช่ียวชาญท้ังในประเทศและต่างประเทศเพื่อร่วมกันวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีช้ันแนวหน้า ให้มีความ
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ทันสมัยสอดรับการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีในอนาคต ตอบสนองความต้องการของประเทศได้อย่างทันท่วงที
และสามารถใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์เพื่อเพิ่มระดับผลิตภาพ ลดต้นทุน เกิดผลตอบสนองต่อการลงทุนสูง และ
มีผลการวิจัยตามความต้องการของอุตสาหกรรมได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

  5) การเพิ่มจ านวนและคุณภาพบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม เพื่อผลิต (เชิง
ปริมาณ) และพัฒนาศักยภาพ (เชิงคุณภาพ) ของบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมของประเทศท่ีสอดคล้องกับ 
ยุทธศาสตร์ชาติให้เพียงพอท้ังภาคการผลิต บริการ สังคมและชุมชน เพื่อรองรับการเพิ่มขีดความสามารถใน 
การแข่งขันของประเทศด้วยการวิจัยและนวัตกรรม และเตรียมความพร้อมส าหรับการเปล่ียนแปลงในอนาคต 
  6) การพัฒนามาตรฐานและจริยธรรมการวิจัย โดยมุ่งเน้นการก าหนด 
มาตรการหลักเกณฑ์ในการด าเนินงานวิจัยซึ่งต้ังอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการท่ีเหมาะสม อาทิ 
มาตรฐานการวิจัยในมนุษย์ มาตรฐานการเล้ียงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มาตรฐานความ ปลอดภัย
ห้องปฏิบัติการ มาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ด้านนาโนเทคโนโลยี มาตรฐานท่ี
เกี่ยวข้องกับนักวิจัย มาตรฐานผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินข้อเสนอการวิจัย มาตรฐานการเผยแพร่ ผลงานวิจัย
และผลงานทางวิชาการ มาตรฐานการจัดสรรสิทธิประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาท่ีได้จาก การวิจัย จรรยา
วิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ และจริยธรรมส าหรับผู้ประเมินโครงการวิจัย ผลงานวิชาการ และผลงานวิจัย 

• เป้าหมายของแผนยอ่ย 
-    จ านวนโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ท่ี

จ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น 
-     สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐ

เพิ่มขึ้น 
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
-   อัตราจ านวนโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสมัยใหม่ท่ี 

      จ าเป็นต่อการพัฒนาเพิ่มขึ้นประเทศ ร้อยละ 10 
-   สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐ  

70:30 
  (2) ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

 (2.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
• เป้าหมายที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ได้รับการ
พัฒนาอย่างสมดุล ท้ังด้านร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรม
จริยธรรม เป็นผู้ท่ีมีความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21 รักการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
         ดัชนีการพัฒนามนุษย์ (ค่าคะแนน) 0.79 

 (2.2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอือ้ต่อการ 
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ จ าเป็นต้องมุ่งเน้นการพัฒนา
และยกระดับคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ท่ีดี เก่ง และมีคุณภาพพร้อมขับเคล่ือนการ
พัฒนาประเทศไปข้างหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งจ าเป็นต้องมีการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบต้ังแต่ระดับครอบครัว ชุมชน สังคม และการมี
ระบบและกลไกรองรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีประสิทธิภาพ 
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•  แนวทางการพัฒนา 
                             1) สร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย สร้างครอบครัวท่ีเหมาะสมกับ
โลกในศตวรรษท่ี 21 โดยส่งเสริมความรู้ในการวางแผนชีวิตท่ีเหมาะสมกับค่านิยมของคนรุ่นใหม่ และการจัด
กิจกรรมท่ีเหมาะสมบนฐานความรู้ทางวิชาการต้ังแต่ช่วงต้ังครรภ์และถึงช่วงอายุต่าง ๆ พัฒนาทักษะชีวิตและ
การเรียนรู้ การท างานและการด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพของประชากรแต่ละช่วงวัย รวมถึงการให้ทุกภาคส่วนใน
สังคมเข้ามามีส่วนร่วม พร้อมท้ังการพัฒนาสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง โดยเน้น
การส่งเสริมการเกื้อกูลกันของคนทุกวัยในครอบครัวในการดูแลสมาชิกในครอบครัว การส่งเสริมนโยบายการ
สร้างความสมดุลระหว่างชีวิตและการท างาน การส่งเสริมสนับสนุนภาคเอกชน สถานประกอบการจัดบริการท่ี
ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสนับสนุนครอบครัวในการเล้ียงดูบุตรและการดูแลผู้สูงอายุ  
การสนับสนุนควบคู่กับการปฏิรูปส่ือให้มีบทบาทในเชิงสร้างสรรค์ในการให้ความรู้ต่อการพัฒนาและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งครอบครัว โดยท่ีจะต้องมีระบบการจัดการท่ีอยู่อาศัยส าหรับครอบครัวท่ีเอื้อต่อการด ารงชีวิต
ครอบครัว ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก และมีความปลอดภัย มีระบบสนับสนุนในการดูแลเด็กและครอบครัวใน
ชุมชนท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน รวมทั้งมีระบบสนับสนุนในการท างานท่ีเอื้อต่อครอบครัวท่ีทุกภาคส่วนการพัฒนา
สนับสนุนการจัดสวัสดิการและการส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดีในการท างานท่ีสมดุลระหว่างชีวิตการท างานและ
ชีวิตครอบครัว 
                           2) ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ครอบครัว และชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน สร้าง
กระบวนการเรียนรู้และพัฒนาทักษะของประชากรให้สอดคล้องกับความเปล่ียนแปลงของโลกในอนาคต สร้าง
ความตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาตนเองและการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม รวมทั้ง
สนับสนุนด้านวิชาการและสร้างนวัตกรรมท่ีสนับสนุนการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพื่อให้องค์กร
เครือข่ายชุมชนมีความเข้มแข็ง และมีกลไกการพัฒนาระดับพื้นท่ีท่ีประชาชน ชุมชน องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน
มีส่วนร่วมในการพัฒนา เฝ้าระวัง และติดตามการด าเนินงานส่งผลให้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลได้อย่างเป็นรูปธรรม การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน โดยเน้นให้พ่อแม่มีวัฒนธรรม
ท่ีปลูกฝังให้ลูกเพิ่มพูนทักษะการเรียนรู้ชีวิต ดนตรี กีฬา ศิลปะ รวมทั้งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเปิดพื้นท่ีแห่งการ
เรียนรู้ และจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลายและเหมาะสม เอื้อแก่ครอบครัวทุกลักษณะ 
                            3) พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ท่ีมีความ
เช่ือมโยงและบูรณาการข้อมูลด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างภาคีการพัฒนาต่าง ๆ โดยการเช่ือมโยง
ข้อมูลท่ีเกี่ยวกับการศึกษา การพัฒนาตนเอง สุขภาพ และการพัฒนาอาชีพในตลอดช่วงชีวิต เพื่อเสริมและสร้าง
ศักยภาพของการด าเนินงานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามพันธกิจของแต่ละหน่วยงานให้มีความเข้มแข็งและ
ตอบโจทย์ประเทศ เป็นฐานข้อมูลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
สามารถประเมินจุดอ่อน จุดแข็ง และศักยภาพบุคคลของประเทศ น าไปสู่การตัดสินใจระดับนโยบายและปฏิบัติ 
เพื่อพัฒนาคนไทยอย่างมีทิศทางและสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต รวมถึงข้อมูลท่ีสนับสนุน
การผลิตก าลังแรงงานท่ีมีทักษะตรงต่อความต้องการของตลาดงานในอนาคต และใช้ประกอบการตัดสินใจใน
การศึกษาต่อ มีธนาคารคลังสมองเพื่อรวบรวมผู้สูงอายุท่ีมีความรู้ ประสบการณ์ และทักษะเพื่อถ่ายทอดความรู้ 
ประสบการณ์ และทักษะให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ 

• เป้าหมายของแผนยอ่ย 
ครอบครัวไทยมีความเข้มแข็ง และมีจิตส านึกความเป็นไทย 
ด ารงชีวิตแบบพอเพียงมากขึ้น 
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
ดัชนีครอบครัวอบอุ่น ร้อยละ 75 
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(2.3) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
 ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น ปลูกฝังความเป็นคนดี มีวินัย พัฒนาทักษะความสามารถท่ีสอดรับกับทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21 โดยเฉพาะทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหาท่ีซับซ้อน มี
ภูมิคุ้มกันต่อปัญหาหรืออาชญากรรมต่าง ๆ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อื่น มี
ความยืดหยุ่นทางความคิด รวมถึงทักษะด้านภาษา ศิลปะ และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และได้รับการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึงการวางพื้นฐานการ
เรียนรู้เพื่อการวางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินท่ีเหมาะสมในแต่ละช่วงวัยและน าไปปฏิบัติได้ ตลอดจน
การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ท่ีเช่ือมต่อกับโลกการท างาน รวมถึงทักษะอาชีพท่ีสอดคล้องกับความต้องการของ
ประเทศ มีทักษะชีวิต สามารถอยู่ร่วมและท างานกับผู้อื่นได้ภายใต้สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม ซึ่งหากมีการ
ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ และมีหลักสูตรการศึกษาท่ีเอื้อต่อทักษะชีวิต มีการเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต 
ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพในหลักสูตร และสร้างการมีงานท าของวัยเรียน/วัยรุ่น จะช่วยให้การพัฒนาเด็กและ
เยาวชนบังเกิดผลสัมฤทธิ์ได้ 

• แนวทางการพัฒนา  
                            1) จัดให้มีการพัฒนาทักษะท่ีสอดรับกับทักษะในศตวรรษท่ี 21 โดยเฉพาะ
ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหาท่ีซับซ้อน ความคิดสร้างสรรค์ การท างาน
ร่วมกับผู้อื่น 
                            2) จัดให้มีการพัฒนาทักษะด้านภาษา ศิลปะ และความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีท่ีสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ 
                            3) จัดให้มีการพัฒนาทักษะในการวางแผนชีวิตและวางแผนการเงิน ตลอดจน
ทักษะท่ีเช่ือมต่อกับโลกการท างาน  
                            4) จัดให้มีพัฒนาทักษะอาชีพท่ีสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ การ
บ่มเพาะการเป็นนักคิด นักนวัตกร และการเป็นผู้ประกอบการใหม่ รวมท้ังทักษะชีวิตท่ีสามารถอยู่ร่วมและ
ท างานภายใต้สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม 
                            5) ส่งเสริมและสนับสนุนระบบบริการสุขภาพและอนามัยท่ีเช่ือมต่อกัน
ระหว่างระบบสาธารณสุขกับโรงเรียนหรือสถานศึกษา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านความฉลาดทางเชาวน์
ปัญญา และความฉลาดทางอารมณ์ ตลอดจนภูมิคุ้มกันด้านต่าง ๆ ในการด าเนินชีวิตของกลุ่มวัยเรียน/วัยรุ่น 

• เป้าหมายของแผนยอ่ย  
  วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21 ครบถ้วน 
   รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีส านึกพลเมือง มีความกล้า 
  หาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว  
  ส่ือสาร และท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลตลอด 
  ชีวิตดีขึ้น 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
    คะแนนความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาทุนมนุษย์ด้าน 
    ทักษะ (Skill) ของ World Economic Forum (WEF)  
 เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 
 

(2.4) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัย 
แรงงาน ช่วงวัยแรงงาน เน้นการพัฒนาและยกระดับศักยภาพ ทักษะ และสมรรถนะแรงงานอย่างต่อเนื่อง 
สอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคลและความต้องการของตลาดแรงงาน ท้ังทักษะฝีมือ ทักษะด้าน



  ๑๔ 

เทคโนโลยี ทักษะภาษา มีการท างานตามหลักการท างานท่ีมีคุณค่าเพื่อสร้างผลิตภาพเพิ่มให้กับประเทศ มี
วัฒนธรรมการท างานท่ีพึงประสงค์ มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะทางการเงินเพื่อให้สามารถบริหารจัดการ
การเงินของตนเองและครอบครัว มีการวางแผนทางการเงินและมีการออม การรับผิดชอบของพ่อแม่ต่อ
ครอบครัว มีการพัฒนาระบบการพัฒนาทักษะ และการอ านวยความสะดวกในการพัฒนาและยกระดับ
ศักยภาพความรู้ ทักษะฝีมือ ความช านาญพิเศษ การเป็นผู้ประกอบการใหม่ และการพัฒนาต่อยอดความรู้ใน
การสร้างสรรค์งานใหม่ ๆ รวมท้ังมาตรการขยายอายุการท างาน ตลอดจนการดึงดูดกลุ่มผู้เช่ียวชาญต่างชาติ
และคนไทยท่ีมีความสามารถพิเศษในต่างประเทศในด้านต่าง ๆ ให้มาสร้างและพัฒนาประเทศ ท้ังในรูปแบบ
การท างานช่ัวคราวและถาวรตามความเหมาะสมของเป้าหมายการพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาต่าง ๆ 
รวมถึง ผู้มีความสามารถท่ีมีศักยภาพสูงด้านต่าง ๆ ลูกหลานชาวต่างชาติท่ีก าเนิดในประเทศไทยท่ีมี
ความสามารถพิเศษ และการรับเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษจากท่ัวโลก และผู้เช่ียวชาญท่ีมีศักยภาพ
หรือทักษะสูงในสาขาต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ควบคู่กับการรักษาและส่งเสริมผู้มี
ความสามารถพิเศษท้ังคนไทยหรือคนต่างชาติท่ีก าเนิดในประเทศไทยได้แสดงศักยภาพและใช้ความสามารถใน
การท าประโยชน์และสร้างช่ือเสียงให้แก่ประเทศ นอกจากนี้ ยังต้องค านึงถึงการพัฒนา การปรับเปล่ียนทัศนคติ 
และสร้างศักยภาพให้ผู้ท่ีเคยกระท าผิดสามารถประกอบอาชีพ เป็นก าลังในการพัฒนาประเทศ และอยู่ในสังคม
อย่างสงบสุข 

• แนวทางการพัฒนา 
                             1) ยกระดับศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะของคนในช่วงวัยท างานให้มี
คุณภาพมาตรฐานสอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคลและความต้องการของตลาดงาน รวมท้ังเทคโนโลยี
สมัยใหม่ เพื่อสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจและผลิตภาพเพิ่มขึ้นให้กับประเทศ 
                             2) เสริมสร้างวัฒนธรรมการท างานที่พึงประสงค์ และความรู้ความเข้าใจ
และทักษะทางการเงิน เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและหลักประกันของตนเองและครอบครัว รวมท้ังสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตท่ีดีให้กับวัยท างานผ่านระบบการคุ้มครองทางสังคมและการส่งเสริมการออม 
                             3)  ส่ ง เส ริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะแรงงานฝี มือ ให้ เป็น
ผู้ประกอบการใหม่ และสามารถพัฒนาต่อยอดความรู้ในการสร้างสรรค์งานใหม่ ๆ และมีโอกาสและทางเลือก
ท างานและสร้างงาน 
                           4) ส่งเสริมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญต่างชาติและคนไทย ท่ีมีความสามารถพิเศษใน
ต่างประเทศ ท้ังในรูปแบบการท างานช่ัวคราวและถาวร เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศ 
รวมท้ังส่งเสริมสนับสนุนผู้มีความสามารถพิเศษท้ังคนไทยหรือคนต่างชาติท่ีก าเนิดในประเทศไทย ให้สามารถ
แสดงศักยภาพและใช้ความสามารถในการท าประโยชน์และสร้างช่ือเสียงให้แก่ประเทศ ตลอดจนอ านวยความ
สะดวกให้ผู้เช่ียวชาญในสาขาจ าเป็นหรือขาดแคลนจากต่างประเทศเข้ามาท างานในประเทศไทย 
                          5) ส่งเสริมการพัฒนา การปรับเปลี่ยนทัศนคติ และสร้างศักยภาพให้ผู้ท่ีเคย
กระท าผิดสามารถประกอบอาชีพ เป็นก าลังในการพัฒนาประเทศ และอยู่ในสังคมอย่างสงบสุข 

• เป้าหมายของแผนยอ่ย 
- แรงงานมีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง ตระหนัก

ในความส าคัญท่ีจะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถ
ปรับตัวและเรียนรู้ส่ิงใหม่ตามพลวัตของโครงสร้างอาชีพและ
ความต้องการของตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
 -  ผลิตภาพแรงงาน (ร้อยละต่อปี) ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 2.5 
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2.2.2  แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา 
1) เร่ือง/ประเด็นการปฏิรูป  
2) ขั้นตอนการด าเนินงาน ...................................... 
3) กิจกรรม ............................................................ 
4) เป้าหมายกิจกรรม ............................................ 

2.2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
1) วัตถุประสงค์ที่ 3.1.1 เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนท่ีสมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มี

ระเบียบวินัย ค่านิยมท่ีดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพท่ีดี  ครอบครัวอบอุ่น 
ตลอดจนเป็นคนเก่งท่ีมีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต  

2) เป้าหมายรวมที่ 3.2.1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยท่ีสมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและ
พฤติกรรมตามบรรทัดฐานท่ีดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองต่ืนรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทัน
สถานการณ์ มีความรับผิดชอบและท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจท่ีดี มีความเจริญงอกงามทาง
จิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตท่ีพอเพียง และมีความเป็นไทย  

3) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
(๓.๑) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์  

คนในสังคมทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพิ่มขึ้น วัยแรงงาน: มีความรู้และทักษะเป็นไปตาม
ความต้องการของตลาดงาน และมีทักษะทางการเงินท่ีเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ 

(๓.๒) แนวทางการพัฒนาที่ 3.3.4 ส่งเสริมมาตรการสร้างแรงจูงใจให้
สถานประกอบการขนาดกลางท่ีมีศักยภาพเข้าร่วมระบบทวิภาคีหรือสหกิจศึกษา สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับ
ผู้ประกอบการ ครูฝึกหรือครูพี่เล้ียงให้รวมวางแผนการจัดการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติ และการติดตาม
ประเมินผลผู้เรียน  

(๓.๓) แนวทางการพัฒนาที่ 3.3.5 ขยายความร่วมมือระหว่างสถาบัน
อาชีวศึกษา สถาบันอุดมศึกษา ภาคเอกชน และผู้เช่ียวชาญท้ังในและต่างประเทศ พัฒนาสาขาวิชาท่ีมีความ
เช่ียวชาญเฉพาะด้านสู่ความเป็นเลิศ การพัฒนางานวิจัยไปสู่นวัตกรรม รวมท้ังขยายการจัดท าและการใช้
หลักสูตรฐานสมรรถนะให้มากขึ้น  

(3.4)  แนวทางการพัฒนาที่ 3.7.3 ส่งเสริมสถาบันการศึกษาให้เป็น
แหล่งบริการความรู้ทางวิชาการท่ีทุกคนสามารถเข้าถึงได้ มีการเผยแพร่งานวิจัยสู่สาธารณะ รวมท้ังสนับสนุน
ให้มีการท าวิจัยร่วมกับชุมชนในการแก้ปัญหาและตอบโจทย์การพัฒนาในพื้นท่ี 
 

4) ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย  
และนวัตกรรม 

(4.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์  
เพิ่มความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อยกระดับความสามารถการ

แข่งขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
      (4.2) แนวทางการพัฒนาที่ 3.1.1 ลงทุนวิจัยและพัฒนากลุ่มเทคโนโลยี

ท่ีประเทศไทยมีศักยภาพพัฒนาได้เอง อาทิกลุ่มอาหารและเกษตร การแพทย์ ส่ิงแวดล้อม อุตสาหกรรม
สร้างสรรค์และวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจใหม่ โดยจัดสรรงบประมาณท่ีเพียงพอและต่อเนื่อง
ส าหรับการต่อยอดงานวิจัยเชิงลึกเพื่อสร้างนวัตกรรมตลอดห่วงโซ่การวิจัย และให้ความส าคัญกับการท าวิจัยใน
ขั้นประยุกต์และทดลองเพิ่มขึ้น ท้ังการจัดท าผลิตภัณฑ์ต้นแบบ การท าวิจัยตลาด การทดสอบผลิตภัณฑ์ และ



  ๑๖ 

โรงงานน าร่อง เพื่อให้สามารถแปลงงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคมได้อย่างเป็น
รูปธรรมมากขึ้น 
     (4.3) แนวทางการพัฒนาที่ 3.1.3 ลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมทางสังคมเพื่อลดความเหล่ือมล้ าและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน อาทิ เทคโนโลยีการศึกษา 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเทคโนโลยีเพื่อผู้พิการ เทคโนโลยีเพื่อผู้สูงอายุ เทคโนโลยีทางการแพทย์ 
(ยาและวัคซีน อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์) โดยอาศัยกลไกการด าเนินงานอย่างเป็นเครือข่ายระหว่าง
สถาบันการศึกษา สถาบันการวิจัย ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนหรือชุมชน 

     (4.4)  แนวทางการพัฒนาที่ 3.1.4 เร่งรัดการถ่ายทอดผลงานวิจัยและ
พัฒนา และเทคโนโลยีสู่เกษตรกรรายย่อย วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผ่านกลไก
เครือข่ายสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  

โดยมีนักถ่ายทอดเทคโนโลยีมืออาชีพเข้ามาช่วยด าเนินการ  
     (4.5)  แนวทางการพัฒนาที่ 3.3 พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนา

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม –ด้านบุคลากรวิจัย  ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ด้านการบริหารจัดการ 

หมายเหตุ : สามารถสอดคล้องได้มากกว่า 1 วัตถุประสงค์/เป้าหมายรวม/ยุทธศาสตร์การพัฒนา/
เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 

 

2.3 แผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวข้อง (หากมี) 
▪ แผนระดับที่ 3 ยุทธศาสตรกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ 

นวัตกรรม (กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม) 
ยุทธศาสตร์ที่เก่ียวข้อง 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมท่ีตอบโจทย์ของประเทศ  

และสร้างระบบนิเวศการวิจัย 
เป้าหมายการพัฒนา  

การสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมท่ีตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ 
Platforms ยุทธศาสตร์ อววน.  

Platforms ท่ี 1 การพัฒนาก าลังคนและสถาบันความรู้ 
Platforms ท่ี 2 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทาย
ของสังคม 
Platforms ที่  3  การวิ จัยและสร้ า งนวั ตกรรม เพื่ อ เพิ่ มขีด
ความสามารถการแข่งขัน 

โปรแกรมยุทธศาสตร์ อววน. 
P1 ระบบนิเวศน์เพื่อการพัฒนาและใช้ก าลังคนคุณภาพ (National 
Brain Power Ecosystem) 
P5 งานวิ จัยขั้นแนวหน้า (Frontier Research) และการวิ จัย
พื้นฐาน (Basic Research) 
P7 โจทย์ท้าทายด้านทรัพยากร ส่ิงแวดล้อม และการเกษตร 
P10 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับความสามารถการ
แข่งขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจ (RDI for New Economy) 

 
 



  ๑๗ 

ผลผลิต/โครงการ 
- โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และระบบวิจัยและ

นวัตกรรมของประเทศ 
- โครงการวิ จัยและนวัตกรรมเพื่ อการพัฒนาสังคมและ

ส่ิงแวดล้อม 
- โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจ 
- โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐาน

ของประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจฐานราก  

ด้วยการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 
เป้าหมายการพัฒนา 

การพัฒนาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อ เศรษฐกิจ สังคม 
ส่ิงแวดล้อม และคุณภาพชีวิต 

Platforms ยุทธศาสตร์ อววน.  
Platforms ท่ี 2 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทาย
ของสังคม 

โปรแกรมยุทธศาสตร์ อววน. 
P9 สังคมคุณภาพและความมั่นคง 

ผลผลิต/โครงการ 
- ผลงานการให้บริการวิชาการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการจัดการศึกษาให้ทันสมัย มีคุณภาพ และสร้าง 
สังคมแห่งการเรียนรู้ 

 เป้าหมายการพัฒนา 
เป้าท่ี 6 การผลิตและพัฒนาสมรรถนะก าลังคนให้เป็น high-skilled 
workforce ตามความต้องการของประเทศ 
เป้าท่ี 8 การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา
เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา 

Platforms ยุทธศาสตร์ อววน.  
Platforms ท่ี 1 การพัฒนาก าลังคนและสถาบันความรู้ 
Platforms ท่ี 2 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทาย
ของสังคม 

โปรแกรมยุทธศาสตร์ อววน. 
P2 การพัฒนาก าลังคนระดับสูงรองรับ EEC และระบบเศรษฐกิจ
สังคมของประเทศ 
P3 ก า ร เ รี ย น รู้ ต ล อด ชี วิ ต แ ละพัฒน า ทั ก ษะ เ พื่ อ อน าคต 
(Upskill/reskill) 
P9 สังคมคุณภาพและความมั่นคง 

ผลผลิต/โครงการ 
- ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 



  ๑๘ 

- โครงการพัฒนาและผลิตก าลังคนของประเทศเพื่อรองรับ
นโยบาย Thailand 4.0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๑๙ 

ส่วนที่ ๓ สาระส าคัญแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2564 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  

๓.๑ ภาพรวม 

 3.1.1 นโยบายการพัฒนา ประกอบนโยบายหลัก 5 ด้าน ดังนี้  

นโยบายที่ 1 : ด้านการจัดการศึกษา มุ่งเน้นความเป็นเลิศด้านวิชาชีพวิศวกรนักปฏิบัติ (Hands-on) 
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและบุคลากรเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาทักษะอาชีพตามแผนพัฒนาประเทศ 

1. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนในทุกระดับ ท่ีเน้นการ บูรณาการหลักสูตรสาขาวิชา และ
คณะอื่น เพื่อสร้างความเข้มแข็งตามเอกลักษณ์ของพื้นท่ี ในทุกระดับ 

2. พัฒนาหลักสูตรวิชาชีพร่วมกับภาคเอกชน พัฒนาหลักสูตรท่ีบูรณาการเรียนรู้กับการท างาน (Wil) เพื่อ
ตอบสนองความต้องการบุคลากรภาคประกอบการของประเทศ ชุมชน และท้องถิ่น 

3. พัฒนาทักษะความเช่ียวชาญบุคลากรสายวิชาการ ให้มีทักษะและประสบการณ์ด้านวิชาชีพตาม
สมรรถนะวิชาชีพ  

4. พัฒนาคุณภาพบัณฑิต ให้มีสมรรถนะวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ   
5. ใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัยในกระบวนการจัดการเรียนการสอน ให้นักศึกษาเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ท่ีจะ

น าไปสู่การพัฒนาสมรรถภาพการเรียนรู้อย่างแท้จริง 
6. พัฒนาความร่วมมือด้านวิชาการ การแลกเปล่ียนนักศึกษาและคณาจารย์กับมหาวิทยาลัยช้ันน า ใน

ระดับชาติและนานาชาติ 
7. มีความร่วมมือในการผลิตตัวป้อนด้านวิชาชีพ โดยระบบห้องเรียนต้นแบบและครูพี่เล้ียงท้ังระดับ

มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา 
8. สร้างผู้น าการเปล่ียนแปลง (Change Agent) ให้เป็นผู้บริหาร นักวิชาการยุคใหม่ท่ีมีทักษะเป็นมืออาชีพ 

เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงยุกต์โลกาภิวัฒน์ 
9. พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย เพื่อรองรับทักษะผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21  
10. สร้างความร่วมมือกับองค์กร สถานประกอบการ ท้ังภาครัฐและเอกชน ท้ังในและต่างประเทศ เพื่อ

สร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ตามนโยบายของรัฐบาล 
11. พัฒนาก าลังคนท้ังในระบบและนอกระบบ เพื่อรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย กลไกขับเคล่ือน

เศรษฐกิจเพื่ออนาคต อาทิ ด้านการบินและโลจิสติกส์ ขนส่งทางราง หุ่นยนต์ ดิจิทัล อุตสาหกรรมยานยนต์ เกษตร
และชีวภาพ 
 

นโยบายที่ 2 : ด้านการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม มุ่งเน้นการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม 
ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

2.1 พัฒนาขีดความสามารถบุคลากร นักวิจัย ในการวิจัยเฉพาะทางและกลุ่มงานวิจัย เพื่อสร้างผลงานวิจัย
เชิงบูรณาการร่วมกับคณะฯ สถาบันฯ สร้างองค์ความรู้ใหม่ เพิ่มคุณค่าและมูลค่า สร้างนวัตกรรมและการแก้ปัญหา
สังคม 

2.2 พัฒนา ห้องปฏิบัติการ เครื่องมือ อุปกรณ์ การวิจัยและระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพในการท า
วิจยัท่ีมีคุณภาพตามเอกลักษณ์ของพื้นท่ี 



  ๒๐ 

2.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านงานวิจัยแบบบูรณาการ กับสถานประกอบการ สถาบันฯ หน่วย
งานวิจัยภาครัฐ เอกชน ท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ  

2.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการน าองค์ความรู้ท่ีได้จากการท าวิจัยหรืองานท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
น าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน การพัฒนาเศรษฐกิจสังคม และใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 
 

นโยบายที่ 3 : ด้านการบริการวิชาการ 
3.1 มีหน่วยงานท่ีให้บริการวิชาการตามมาตรฐานวิชาชีพ   
3.2 มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี เพื่อสังคม  
3.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านบริการวิชาการ กับสถาบันและหน่วยงาน ท้ังในและต่างประเทศ 

 
นโยบายที่ 4 ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มุ่งเน้นสร้างศักยภาพการให้บริการทางวิชาการและท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรมตามมาตรฐาน ทั้งในและต่างประเทศ  
4.1 สามารถประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนาและทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อมพัฒนาตนเอง

และสังคม 
4.2 มีการปลูกฝังค่านิยมและส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรให้ตระหนักในคุณค่า ศิลปวัฒนธรรมความ

ภาคภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่น การท านุบ ารุง ศิลปวัฒนธรรมไทย ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม และปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

นโยบายที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ มุ่งสร้างหลักธรรมาภิบาล เพื่อเป็นองค์กรที่ด าเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

5.1 ใช้หลักธรรมาภิบาลและระบบประกันคุณภาพการศึกษาในการบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล 

5.2 บูรณาการการใช้ทัรพยากรร่วมกันท้ังในพืน้ท่ี ต่างพื้นท่ี และน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
บริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

5.3 ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการ  
5.5 มีการประชาสัมพันธ์คณะฯ เชิงรุก ท้ังภายในและต่างประเทศ 

 3.1.2 ปรัชญา  

 “การจัดการศึกษา วิจัยด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี เพื่อสังคม”     

 3.1.3 ปณิธาน  

“มุ่งมั่นพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพ วิจัย สร้าง   
 ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรมด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อ   
สังคม” 
๓.๑.4 วิสัยทัศน์ 
 “ผลิตวิศวกรนักปฏิบัติและครูวิชาชีพท่ีมีคุณภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ของ   
สังคม ชุมชน ท้องถิ่น อย่างยั่งยืน” 
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๓.๑.5 พันธกิจ  

1.  จัดการศึกษาวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและผลิตครูวิชาชีพ ท้ังใน
ระดับชาติและนานาชาติ โดยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม พึ่งพาตนเองได้
และเป็นท่ีพึ่งทางวิชาการ ให้กับสังคม และท้องถิ่น  

2. วิจัยและสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ท่ีตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติและความ
ต้องการของสังคมชุมชน ท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 

3. การบริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  มุ่งเน้นการประยุกต์องค์ความรู้ 
ถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ของสังคม ชุมชน ท้องถิ่น อย่าง
ยั่งยืน 

4. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ยืดหยุ่น คล่องตัวโปร่งใส สามารถติตตาม
ประเมินผลและตรวจสอบ 

   3.1.6 เป้าหมาย  
   1 .  Global Engineer&TVET : ผ ลิตวิ ศ วก รและ ครู วิ ช า ชีพ ท่ีมี ค ว า ม รู้
ความสามารถด้านการปฏิบัติและสามารถท างานได้ทันทีท้ังในและต่างประเทศ  โดยการส่งเสริมให้มีการ
เรียนรู้ทักษะมาตรฐานวิชาชีพ ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 (21st Century Skills) การแลกเปล่ียนนักศึกษา
ต่างชาติ เพื่อท่ีจะได้ท าการฝึกทักษะภาษาและเรียนรู้วัฒนธรรมร่วมกัน 

                    2. Real Sector Drive : ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต โดยการท าความร่วมมือกันในการพัฒนาหลักสูตร พัฒนากระบวนการเรียน
การสอน แลกเปล่ียนบุคลากร ผลักดันให้เกิดงานวิจัยร่วมกันเพื่อแก้ปัญหา สังคม ชุมชนและประเทศ 

                             3. Knowledge Entrepreneur : บัณฑิตสามารถใช้ความรู้ทางวิศวกรรมไป
ประกอบวิชาชีพ สร้างมูลค่าของผลผลิต  โดยการจัดให้มีการส่งเสริมให้ความรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
การเป็นผู้ประกอบการ เพื่อให้บัณฑิตสามารถใช้ความรู้ด้านวิศวกรรมไปประกอบกิจการและมุ่งผลิตผลงาน
สู่เชิงพานิชย์ 

                            4. Transportation University : สนับสนุนและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
และการขนส่งของประเทศให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยการส่งเสริมและพัฒนาก าลังคนเพื่อพัฒนา
ประเทศด้านการขนส่งทางบกขนาดใหญ่ การขนส่งทางรางและอากาศยาน  

   3.1.7 อัตลักษณ์ (Identity) 

“บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพท่ีใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน” 

3.1.8 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

“คณะวิศวกรรมศาสตร์ สร้างสรรค์นวัตกรรม และพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อสังคม” 
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3.1.9 การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม (SWOT Analysis) 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้วิเคราะห์ SWOT ท่ีส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของคณะ ท่ีสอดคล้องกับการ
วิเคราะห์ของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อน าไปสู่การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ประเด็นยุทธศาสตร์ โดยมี
เป้าหมาย ดังนี้ 

 
1. จุดแข็ง (Strengths) 

1) ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นในการบริหารคณะ  
2) บุคลากรของหน่วยงานมีความต้ังใจและมุ่งมั่นในการท างานร่วมกัน 
3) บุคลากรมีความเช่ียวชาญและสามารถปฏิบัติงานวิชาชีพ (Hands-on) ท่ีหลากหลาย 
4) บุคลากรมีความร่วมมือกับสถานประกอบการอย่างใกล้ชิดในการพัฒนาก าลังคนเพื่อเพิ่มศักยภาพ

ในการปฏิบัติงานสูงขึ้น 
5) บุคลากรมีความสามารถได้รับการยอมรับจากชุมชน ท้องถิ่น และภาคอุตสาหกรรม ด้านการบริการ

วิชาการ 
6) คณะมีเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เช่น องค์กรเอกชนผู้ประกอบการศิษย์เก่า องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น และสถาบันการศึกษาอื่นๆ 
7) คณะสามารถสร้างความร่วมมือด้านการเรียนการสอนและด้านงานวิจัยกับต่างประเทศน าไปสู่การ

พัฒนาสู่ระดับสากล 
8) มีงานบริการวิชาการท่ีสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 
9) มีระบบการบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Governance) 
10) วัฒนธรรมองค์กรเปิดโอกาสและส่งเสริมให้บุคลากรได้แสดงศักยภาพเชิงวิชาการอย่างเต็มท่ี 
11) เป็นคณะทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีในเขตภาคเหนือตอนบน ท่ีมีบุคลากรคุณวุฒิตรง

ตามสาขาท่ีเปิดสอน และพร้อมท่ีจะพัฒนาในระดับท่ีสูงขึ้น 
12) เป็นหน่วยงานท่ีรองรับนักศึกษาสายอาชีพและให้โอกาส/ สนับสนุนนักศึกษาสายอาชีพได้ศึกษาต่อ 
13) บัณฑิตได้รับการยอมรับจากนายจ้างและมีอัตราการได้งานสูง  
14) อาคารสถานท่ีและสาธารณูปโภค สามารถจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานวิชาชีพ จัดงาน

บริการวิชาการและบริการแก่บุคคลภายนอกได้จ านวนมาก 
15) หลักสูตรท่ีเปิดสอนในคณะมีความหลากหลายด้านวิชาชีพ บัณฑิตสามารถน าไปประกอบอาชีพ

อิสระได้ 
16) มีเครื่องมือและครุภัณฑ์พื้นฐาน เป็นไปตามมาตรฐานสภาวิชาชีพและองค์กรวิชาชีพ  และตอบ

โจทย์อุตสาหกรรมใหม่ 
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2. จุดอ่อน (Weaknesses) 
1) บุคลากรสายสนับสนุนด้านวิชาการไม่เพียงพอกับภาระงานตามโครงสร้างการบริหารงาน

มหาวิทยาลัย 
2) บุคลากรในองค์กรต้องใช้เวลาในการปรับตัวเข้าสู่ระบบการบริหารจัดการแบบใหม่ 
3) บุคลากรมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกันน้อยและไม่เป็นระบบ 
4) อาจารย์บางส่วนขาดความสนใจในการท างานวิจัย  และผลงานทางวิชาการท่ีน าไปสู่การจด

สิทธิบัตรมีจ านวนน้อย 
5) อาจารย์บางสาขาอยู่ในวัยใกล้เกษียณอายุราชการ ขาดบุคลากรทดแทน 
6) อาจารย์มีภาระงานสอนและงานท่ีได้รับมอบหมายมากท าให้ไม่สามารถปฏิบัติตามพันธกิจได้ครบ

ท้ัง 4 ด้าน 
7) การปฏิบัติงานส่วนใหญ่เป็นเชิงรับมากกว่าเชิงรุก 
8) ขาดการระดมความคิดเห็นในการท างานการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมการรับฟังความคิดเห็นและ

การร่วมกันปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่อง 
9) วัฒนธรรมองค์กรขาดการหล่อหลอมการปลูกจิตส านึกความเป็นครู อาจารย์ และการสร้าง

จิตส านึกรักองค์กร 
10) ผู้บริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบบริหารงานหลายด้านท าให้ การบริหารงานและการตัดสินใจของ

ผู้บริหารล่าช้า 
11) การส่ือสารท้ังภายในและภายนอกคณะยังไม่มีประสิทธิภาพท่ีดีพอ 
12) ระบบสารสนเทศไม่มีประสิทธิภาพและไม่มีการจัดฐานข้อมูลสนับสนุนการบริหารงานและ

ให้บริการแก่นักศึกษาและบุคลากร 
13) ขาดความเช่ือมโยงฐานข้อมูลภายในมหาวิทยาลัยท าให้การวิเคราะห์ขอมูลเพื่อการตัดสินใจของ

ผู้บริหารล่าช้าและขาดประสิทธิภาพ 
14) การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการมีข้อจ ากัดเนื่องจากระเบียบและข้อจ ากัดของ

ภาครัฐ 
15) คณะบางพื้นท่ีต้ังอยู่ในพื้นท่ีห่างไกลจากตัวเมือง 
16) การจัดการเรียนการสอนในรายหลักสูตรของแต่ละพื้นท่ียังไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
17) เทคโนโลยีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วท าให้ขาดเครื่องมือและอุปกรณ์การเรียน ท่ีมี

ประสิทธิภาพและทันสมัย อย่างท่ัวถึง 
18) อาคารสถานท่ีมีอายุการใช้งานมานาน อายุเกิน 10 ปี เมื่อเกิดภัยธรรมชาติ ท าให้เกิดการช ารุด 
19) การใช้งบประมาณยังไม่สามารถสร้างผลการด าเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายทุกผลผลิต 
20) ขาดห้องปฏิบัติการกลางท่ีสนับสนุนการเรียนการสอนของแต่ละพื้นท่ี 
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3. โอกาส (Opportunities) 
1)  นโยบายของรัฐสนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนเป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและย่อม (SMEs) มาก

ขึ้น 
2) การเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วจากปัจจัยภายนอก ท าให้เกิดการเร่งรัดให้ระบบการบริหารจัดการ

ภายในมหาวิทยาลัยเกิดการพัฒนา 
3) สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการท่ีเข้มแข็งและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถาน

ประกอบการ 
4) นโยบายการพัฒนาจัดต้ังพื้นท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เช่น โครงการ EEC และการพัฒนาเขต

เศรษฐกิจลุ่มแม่น้ าโขง ส่งผลให้มีการพัฒนาการศึกษาโดยเร่งด่วน 
5) การเติบโตทางด้านอุตสาหกรรมและโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ส่งผลให้ต้อง

พัฒนาคนเพื่อรองรัยการเจริญเติบโต 
6) การเปิดเสรีทางการค้า การบริการ และการศึกษา ของประชาคมอาเซียนส่งผลให้แต่ละประเทศมี

การแข่งขันสูงจึงต้องมีการพัฒนาบุคลากร 
7) ความต้องการก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและแรงงานฝีมือของประเทศเพิ่มขึ้น 
8) ความต้องการของประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อแก้ปัญหาชุมชนและ

สังคมมีมากขึ้น  
9) นโยบายรัฐบาลส่งเสริมการศึกษาด้านอาชีวะความต้องการก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี และแรงงานมีฝีมือของประเทศ 
10) การส่ือสารการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศและต่างประเทศ เรียนรู้

วัฒนธรรม แลกเปล่ียนนักศึกษาต่างชาติ และพัฒนาหลักสูตรระดับนานาชาติ 
11) การสร้างความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนในพื้นท่ีและจังหวัด เพื่อร่วมแก้ปัญหาชุมชนและสังคม 

ประเทศใกล้เคียงมียุทธศาสตร์การบริหารของคณะท่ีชัดเจนและน าไปสู่การปฏิบัติอย่างชัดเจน 
 

4. อุปสรรค (Threats) 
1) การสนับสนุนงบประมาณทางด้านการศึกษาจากภาครัฐมีแนวโน้มลดลง 
2) การแข่งขันท่ีเพิ่มมากขึ้นจากสถาบันการศึกษา  และมีการขยายตัวทางการศึกษาจากหลาย ๆ 

สถาบัน จึงท าให้ผู้เข้าศึกษามีโอกาสเลือกสถานศึกษาได้มากขึ้นและจ านวนสถานศึกษามีมากกว่า
ปริมาณรับ  

3) ค่านิยมของผู้เรียนยังให้ความสนใจต่อการศึกษาสายสังคมมากกว่าด้านอาชีวะ หรือวิทยาศาสตร์ 
ในการเลือกศึกษาต่อมีการเปล่ียนแปลง  

4) โครงสร้างประชากรเข้าสู้สังคมผู้สูงอายุมากยิ่งขึ้นจึงมีผลกระทบต่อผู้เรียนในสถานศึกษา  
5) จ านวนนักเรียนท่ีเป็นตัวป้อนในระบบน้อยลงเนื่องจากโครงสร้างประชากรมีการเปล่ียนแปลงโดยมี

อัตราการเกิดลดลง 
6) จ านวนนักเรียนท่ีเป็นตัวป้อนในระบบน้อยลงเนื่องจากค่านิยมการเรียนต่อในมหาวิทยาลัยท่ีมีส่ิง

อ านวยท่ีทันสมัย มีความสะดวกสบายในทุกด้าน 



  ๒๕ 

7) นักศึกษามีความประสงค์ท่ีจะท างานมากกว่าศึกษาต่อ เพราะคิดว่าสามารถหาความรู้รอบตัวได้ 
8)  นักศึกษาส่วนใหญ่ พื้นฐานด้านครอบครัวมีฐานะยากจนในพื้นท่ีและจังหวัดใกล้เคียง 
9) ปัญหาทางสังคม เช่น ยาเสพติด แหล่งมั่วสุมทางเพศอบายมุข ท าให้ เกิดความเส่ือมถอยด้าน

คุณธรรมและจริยธรรม และส่งผลกระทบต่อการศึกษาของนักศึกษา 
10) ลักษณะงานในศตวรรษท่ี 21 มีความซับซ้อนหลากหลายเป็นอุปสรรคต่อการผลิตบัณฑิตให้ตรงกับ

ลักษณะงานท่ีมีความต้องการทักษะท่ีหลากหลาย 
11)  มีกฏระเบียบ ข้อบังคับทางการเงินจ านวนมากและเข้มงวด  
12)  การจัดสรรงบประมาณล่าช้า ขาดความชัดเจน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๒๖ 

๓.๒ แผนปฏิบัติราชการ 

๓.๒.๑ แผนปฏิบัติราชการ เร่ืองที่ 1 พัฒนาและปรับปรุงการศึกษาด้านวิชาชีพ
วิศวกรรมนักปฏิบัติมืออาชีพ ให้รองรับกับความต้องการของการพัฒนา
ประเทศ 

 ๑) เป้าหมาย เพื่อพัฒนาและผลิตก าลังคนนักปฏิบัติในสาขาวิชาชีพ  ท่ี
สอดคล้องกับความต้องการของประเทศให้มีความเข้มแข็ง ยั่งยืน และยึดมั่น
ในจรรยาบรรณวิชาชีพ 

๒) ค่าเป้าหมาย 

(2.1) บัณฑิตมีงานท าตรงสาขาวิชาชีพ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นผู้ประกอบการ  
ทีส่อดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ ภายใน 1 ปี หลังส าเร็จการศึกษา ร้อยละ 85 

๓) ตัวชี้วัด 

 กลยุทธ์ที่ 1.1 ปรับกระบวนการคัดเลือกและร่วมผลิตตัวป้อนสายวิชาชีพ เพื่อ เพื่อให้ได้
จ านวนนักศึกษาท่ีมีคุณลักษณะท่ีเหมาะสมตามแผนการรับนักศึกษาของแต่ละหลักสูตร 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
2564 

หน่วย
นับ 

ชม ชร ลป ตาก น่าน พล ผู้รับผิดชอบ 

1. จ านวนเครือข่ายที่
ร่วมผลิตตัวป้อน ได้
จ านวนนักศึกษาท่ีมี
คุณสมบัติตามแผนที่
ก าหนดไว้ร่วมกัน  

10 เครือข่าย 3 2 1 2 1 1 รองวิชาการฯ 

2.สัดส่วนการรับ
นักศึกษาสายวิชาชีพ
ต่อสายวิชาการ เป็น 
70:30 หรือ
นักศึกษากลุ่มคนวัย
เรียนต่อวัยท างาน  

2,400  
(1,680:720) 

สัดส่วน  
(70:30) 

870 
(609:261) 

350 
(245:105) 

200 
(140:60) 

710 
(497:213) 

150 
(105:45) 

120 
(84:36) 

รองวิชาการฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๒๗ 

กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ Hands-On และผลิตบัณฑิตตามผลการ
เรียนรู้ เพื่อให้กระบวนการจัดการศึกษาของหลักสูตรผลิตบัณฑิตวิชาชีพนักปฏิบัติท่ีเน้นการมีผลลัพธ์การ
เรียนรู้และสมรรถนะวิชาชีพ 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
2564 

หน่วย
นับ 

ชม ชร ลป ตาก น่าน พล ผู้รับผิดชอบ 

1. หลักสูตรวิชาชีพหรือ
หลักสูตรปฏิบัติการที่สร้าง
บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพที่
ใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน (มทร.
ล้านนา)  

100 ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 รองวิชาการฯ 

2. หลักสูตรที่จัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการและประสบ
ความส าเร็จ (มทร.ล้านนา)  

95 ร้อยละ 95 95 95 95 95 95 รองวิชาการฯ 

3. หลักสูตรที่นักศึกษามีผล
การเรียนรู้เป็นไปตามท่ี
หลักสูตรก าหนด (มทร.
ล้านนา) 

90 ร้อยละ 90 90 90 90 90 90 รองวิชาการฯ 

4. ร้อยละของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรที่จัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผลลัพธ์
การเรียนรู้ (มทร.ล้านนา)  

100 ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 รองวิชาการฯ 

5. หลักสูตรบูรณาการ การ
เรียนรู้กับการท างาน (มทร.
ล้านนา)  

15 ร้อยละ       รองวิชาการฯ 

กลยุทธ์ที่ 1.3 พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ เพื่อพัฒนา
หลักสูตรให้ทันสมัย สามารถสร้างบัณฑิตท่ีมีความสามารถตรงกับความต้องการของประเทศ  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
2564 

หน่วย
นับ 

ชม ชร ลป ตาก น่าน พล ผู้รับผิดชอบ 

1. มีหลักสูตรการจัด
การศึกษาในระบบปกติ และ
หลักสูตรระยะสั้น ที่สอดคล้อง
กับอุตสาหกรรม (New 
Growth Engine) เป้าหมาย 
(S-Curve New S Curve) 
ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0  

10 หลักสูตร       รองวิชาการฯ 

2. พัฒนาทักษะบุคลากรตาม
แผนการพัฒนาอุตสาหกรรม
เป้าหมายพ่ือผลิตวิศวกรนัก
ปฏิบัติมืออาชีพ  

10 ร้อยละ 10 10 10 10 10 10 รองวิชาการฯ 

 



  ๒๘ 

กลยุทธ์ที่ 1.4 หลักสูตรมีส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้าน
ทักษะอาชีพ  เพื่อพัฒนาความสามารถในการท างานให้มีทักษะท่ีได้มาตรฐานตามสมรรถนะวิชาชีพ หรือ
สามารถเป็นผู้ประกอบการได้ 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
2564 

หน่วย
นับ 

ชม ชร ลป ตาก น่าน พล ผู้รับผิดชอบ 

1. ร้อยละของนักศึกษาทุกชั้นปี
ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้มี
ทักษะและสมรรถนะวิชาชีพ  
(มทร.ล้านนา) 

95 ร้อยละ 95 95 95 95 95 95 รองวิชาการฯ 

2. นักศึกษาท่ีผ่านการประเมิน
สมรรถนะวิชาชีพต่อจ านวนผู้
เข้าสอบ (มทร.ล้านนา) 

90 ร้อยละ 90 90 90 90 90 90 รองวิชาการฯ 

3. บัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการ 
(มทร.ล้านนา) 

15 ร้อยละ 15 15 15 15 15 15 รองวิชาการฯ 

 
 กลยุทธ์ที่ 1.5 นักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อให้
บัณฑิตท่ีจบการศึกษามีทักษะท่ีพึงประสงค์ มีลักษณะเหมาะสมในการใช้ชีวิตและท างานในศตวรรษท่ี 21 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
2564 

หน่วยนับ ชม ชร ลป ตาก น่าน พล ผู้รับผิดชอบ 

1. จ านวนของนักศึกษาท่ีสอบผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานด้านภาษาอังกฤษ
ต่อจ านวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 

90 ร้อยละ 90 90 90 90 90 90 ผู้ช่วยฝ่าย
กิจการนักศึกษา 

2. จ านวนของนักศึกษาท่ีสอบผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานด้านไอทีต่อ
จ านวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 

90 ร้อยละ 90 90 90 90 90 90 ผู้ช่วยฝ่าย
กิจการนักศึกษา 

3. จ านวนนักศึกษาท่ีได้รับการ
ส่งเสริมให้มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์  

90 ร้อยละ 90 90 90 90 90 90 ผู้ช่วยฝ่าย
กิจการนักศึกษา 

 

 4) แนวทางการพัฒนา 
  (4.1) พัฒนากระบวนการรับนักศึกษาและผลิตตัวป้อนสายวิชาชีพ 
  (4.2) พัฒนากระบวนการจัดการศึกษานักปฏิบัติ Hands-On 

                  (4.3) พัฒนาอาจารย์ให้สามารถจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ 
             (4.4) สร้างบัณฑิตให้มีทักษะท่ีพึงประสงค์ ท่ีมีลักษณะเหมาะสมในการ 
   ใช้ชีวิตและท างานในศตวรรษท่ี 21             

          5) แผนงาน/โครงการ ส าคัญ  
  (5.1) โครงการพัฒนาศักยภาพการวัดการศึกษาด้านหุ่นยนต์ 
           ขั้นสูง  
  (5.2) โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะ 
           ส้ัน (Non-Degree) เพื่อตอบสนองก าลังคนด้านอุตสาหกรรม 4.0  
           (S-curve & New S-curve) 



  ๒๙ 

  (5.3) โครงการพัฒนาบุคลากรด้านยานยนต์ไฟฟ้าตามมาตรฐานสากล 
  (5.4) โครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพด้านจักรกลเกษตรและจักกล 
            อุตสาหกรรม เพื่อรองรับอุตสาหกรรมเกษตรอัจฉริยะ  
  (5.5) โครงการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ สมาร์ท แฟคตอรี่  

     (5.6) โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่  
    (5.7) โครงการ Talent Mobility 

 (5.8) โครงการพัฒนาก าลังคนนักวิชาชีพท่ีเน้นปฏิบัติการ (สหกิจ)   
    (5.9) โครงการพัฒนาการจัดการศึกษา  

๓.๒.๒ แผนปฏิบัติราชการ เร่ืองที่ 2 พัฒนางานวิจัย และบริการวิชาการ เพื่อ
ส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมบนพื้นฐานวิชาชีพวิศวกรรม 

๑) เป้าหมาย มีผลงานวิจัย นวัตกรรม และส่ิงประดิษฐ์ ท่ีใช้ประโยชน์กับ
ชุมชน อุตสาหกรรม และสังคม 

๒) ค่าเป้าหมาย ผลงานวิจัยท่ีใช้ประโยชน์กับชุมชน อุตสาหกรรม และสังคม 
ร้อยละ 80 

๓) ตัวชี้วัด  

  กลยุทธ์ที่ 2.1 เสริมสร้างความเข้มแข็งงานวิจัยและบริการวิชาการท่ีเป็นจุดแข็งและ
งานวิจัยใหม่ท่ีมีความส าคัญเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทาง
วิชาการและวิชาชีพตามหลักสูตรก่อให้เกิดผลงานวิจัย การบริการวิชาการและนวัตกรรมท่ีสร้างผลงานเชิง
ยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
2564 

หน่วยนับ ชม ชร ลป ตาก น่าน พล ผู้รับผิดชอบ 

1. ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับความรู้
จากการพัฒนาทักษะการวิจัย บริการ
วิชาการ ท่ีสามารถน าไปสู่การได้รับ
ทุนสนับสนุนการวิจัย บริการวิชาการ 
หรือผลงานตีพิมพ์ หรือน าไปใช้ใน
การพัฒนาการเรียนการสอน (มทร.
ล้านนา)  

80 ร้อยละ 80 80 80 80 80 80 รองวิจัยฯ 

2. หาแหล่งทุนวิจัยจากภายนอก  20 ล้านบาท 7 6 3 2 1 1 รองวิจัยฯ 
3. จ านวนเครือข่ายด้านงานวิจัย  14 เครือข่าย             รองวิจัยฯ 
4. จ านวนผลงานวิชาการและ
นวัตกรรม หรือการได้รับการจดอนุ
สิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร หรือเป็น
ผลงานวิชาการรับใช้สังคม หรือ
ผลงานที่ท าร่วมกับภาคอุตสาหกรรม 
(มทร.ล้านนา) 

15 ผลงาน 7 2 2 2 1 1 รองวิจัยฯ 

5. มีการเชิดชูเกีรยตินักวิจัยเพ่ือสร้าง
ขวัญและก าลังใจ 

6 คน       รองวิจัยฯ 

 
 



  ๓๐ 

 กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนาส่ิงแวดล้อมท่ีเกื้อหนุนการวิจัยส่ิงประดิษฐ์และนวัตกรรมให้เกิด
ประโยชน์ต่อผู้เรียนและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อสนับสนุนส่ิงอ านวยความสะดวกท่ี
ก่อให้เกิดผลงานวิจัย การบริการวิชาการและนวัตกรรมท่ีสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
2564 

หน่วยนับ ชม ชร ลป ตาก น่าน พล ผู้รับผิดชอบ 

1. มีห้องปฏิบัติการวิจัยหรือหน่วย
วิจัยเพ่ือการวิจัยสิ่ง ประดิษฐ์และ
นวัตกรรมให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน
และสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน 

8 ห้อง/
หน่วย 

      รองวิจัยฯ 

 

  กลยุทธ์ที่ 2.3 ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ นวัตกรรม และผลงาน
บริการวิชาการในระดับชาติ และนานาชาติ เพื่อสร้างผลงานวิจัย นวัตกรรมและการบริการวิชาการ ท่ีได้รับ
การเผยแพร่ในระดับชาติ และนานาชาติ 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
2564 

หน่วยนับ ชม ชร ลป ตาก น่าน พล ผู้รับผิดชอบ 

1. จ านวนผลงานทางวิชาการที่ได้รับ
การเผยแพร่ ทั้งระดับชาติและ
นานาชาติ 

50 บทความ 30 5 5 10 5 5 รองวิจัยฯ 

2. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการ
ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัย 
ผลงานสร้างสรรค์ นวัตกรรม และ
ผลงานบริการวิชาการ ในระดับชาติ
และนานาชาติ (มทร.ล้านนา) 

40 ร้อยละ 40 40 40 40 40 40 รองวิจัยฯ 

 

  กลยุทธ์ที่ 2.4 ส่งเสริมให้มีการน าองค์ความรู้ท่ีได้จากการวิจัย หรืองานท่ีได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาของคณะฯ การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน เพื่อบูรณา 
การงานวิจัยและการบริการวิชาการเข้าด้วยกัน และสร้างรายได้เพิ่มจากการบริการวิชาการ 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
2564 

หน่วยนับ ชม ชร ลป ตาก น่าน พล ผู้รับผิดชอบ 

1. จ านวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีน า
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาการศึกษาของคณะฯ การ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน  

20 หน่วยงาน 10 2 2 2 2 2 รองวิจัยฯ 

2. จ านวนผลงานวิจัย บริการวิชาการ
และนวัตกรรมที่นักศึกษามีส่วนร่วม
และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ (มทร.
ล้านนา) 

5 ผลงาน             รองวิจัยฯ 

3. ร้อยละของชุมชนที่มีอาชีพ มี
รายได้หริอคุณภาพชีวิตดีข้ึน  

50 ร้อยละ 50 50 50 50 50 50 รองวิจัยฯ 

4. จ านวนเงินรายรับที่ได้จากการ
ให้บริการวิชาการของคณะ   

10 ล้านบาท 3 1 1 3 1 1 รองวิจัยฯ 



  ๓๑ 

 

 4) แนวทางการพัฒนา 
  (4.1) บูรณาการงานวิจัย บริการวิชาการและนวัตกรรมให้เกิดประโยชน์

ส่งผลลัพธ์ต่อผู้เรียนสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
  (4.2) ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ นวัตกรรม และ

ผลงานบริการวิชาการ ในระดับชาติ และนานาชาติ  
 
         5) แผนงาน/โครงการ ส าคัญ  
 (5.1) โครงการจัดประชุมงานวิชาการร่วมกับเครือข่าย   
   (5.2) โครงการน าเสนอผลงานทางวิชาการ 
 (5.3) โครงการพัฒนานักวิจัย   
 (5.2) โครงการ Talent Mobility   

 (5.5) โครงการ Pre Talent Mobility    
           (5.6) โครงการวิจัยร่วมระหว่าง ภาครัฐ และภาคเอกชน  

 
๓.๒.3 แผนปฏิบัติราชการ เร่ืองท่ี 3 เสริมสร้างนักศึกษาและบุคลากรให้มเีอกลักษณ์   

อัตลักษณ์ ความภาคภูมิใจทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาล้านนา 

 ๑) เป้าหมาย นักศึกษาและบุคลากรมีการรับรู้และเห็นคุณค่าในการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนะธรรมไทยและภูมิปัญญาล้านนา 

๒) ค่าเป้าหมาย จ านวนนักศึกษาและบุคลากรมีการรับรู้และเห็นคุณค่าใน
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนะธรรมไทยและภูมิปัญญาล้านนา ร้อยละ 80 

๓) ตัวชี้วัด  

 กลยุทธ์ที่  3 .1  สร้ างการรับรู้ ใน คุณค่า ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา  และ
ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรรับรู้ในคุณค่า ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ล้านนา และทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
2564 

หน่วยนับ ชม ชร ลป ตาก น่าน พล ผู้รับผิดชอบ 

1. จ านวนกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม
ไทย ภูมืปัญญาท้องถ่ิน หรือด้านการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่มีการประเมิน
ความส าเร็จของกิจกรรม  

8 กิจกรรม 3 1 1 1 1 1 ผู้ช่วยฝ่าย
กิจการ

นักศึกษา 

 

 

 

 

 



  ๓๒ 

 กลยุทธ์ที่ 3.2 ส่งเสริมการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาตนเองและสังคม เพื่อ
นักศึกษาและบุคลากรมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาตนเองและ
สังคม 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
2564 

หน่วยนับ ชม ชร ลป ตาก น่าน พล ผู้รับผิดชอบ 

1. จ านวนโครงการ/กจิกรรมที่
นักศึกษาและบุคลากรน า
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
ปรับใช้และเกิดประโยชน์ต่อ
ชุมชนและผู้เรียน 

1 กิจกรรม       ผู้ช่วยฝ่าย
กิจการนักศึกษา 

 
 4) แนวทางการพัฒนา 
  (4.1) ส่งเสริมการศิลปวัฒนธรรมความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่น 

การท านุบ ารุง ศิลปวัฒนธรรมไทย น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาตนเองและ
สังคม 

 5) แผนงาน/โครงการ ส าคัญ  
  (5.1) โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
  (5.2) โครงการด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

๓.๒.4 แผนปฏิบัติราชการ เร่ืองที่ 4  พัฒนาระบบการบริหารจัดการและธรรมาภิบาล 

 ๑) เป้าหมาย เพื่อให้คณะมีการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล  เพิ่ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสร้างค่านิยมร่วม 

๒) ค่าเป้าหมาย ระดับผลการประเมินของคณะทางด้านหลักธรรมาภิบาล ร้อยละ 
90 

๓) ตัวชี้วัด  

 กลยุทธ์ที่ 4.1 มีการวางแผนการและพัฒนาบุคลากรในสายวิชาการและสายสนับสนุน 
อย่างเป็นระบบ เพื่อพัฒนาระบบการพัฒนาบุคลากรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุนให้ได้รับการพัฒนา
เชิงวิชาการ หรือเชิงวิชาชีพ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้องค์กร 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
2564 

หน่วยนับ ชม ชร ลป ตาก น่าน พล ผู้รับผิดชอบ 

1. อาจารย์ที่รับการพัฒนาเชิง
วิชาการ หรือเชิงวิชาชีพ  

80 ร้อยละ 80 80 80 80 80 80 รองวิชาการ
ฯ/รอง

บริหารฯ 
2. ร้อยละอาจารย์ที่มีต าแหน่ง
ทางวิชาการต่ออาจารย์ประจ า
ทั้งหมด  

35 ร้อยละ 35 35 35 35 35 35 รองบริหารฯ  

3. จ านวนบุคลากรสาย
สนับสนุนที่ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพเชิงวิชาชีพที่รับผิดชอบ  

80 ร้อยละ 80 80 80 80 80 80 รองบริหารฯ  



  ๓๓ 

 

 

 กลยุทธ์ที่ 4.2 มีการบริหารแผนปฏิบัติราชการให้ด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อ
สร้างระบบการบริหารจัดการคณะให้บรรลุเป้าหมายตามพันธกิจหลัก และตามยุทธศาสตร์ท่ีได้วางไว้ 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
2564 

หน่วยนับ ชม ชร ลป ตาก น่าน พล ผู้รับผิดชอบ 

1. ร้อยละของการบรรลคุ่า
เป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าป ี

85 ร้อยละ 85 85 85 85 85 85 รองบริหารฯ  

2. ร้อยละของการใช้งบประมาณ 
เป็นไปตามแผนที่คณะก าหนด  

95 ร้อยละ 95 95 95 95 95 95 รองบริหารฯ  

 

 กลยุทธ์ที่ 4.3 บริหารการจัดการโดยสร้างความพึงพอใจของบุคลากร ด้านสภาวะ
ความสุข เพื่อการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
2564 

หน่วยนับ ชม ชร ลป ตาก น่าน พล ผู้รับผิดชอบ 

1. ระดับความพึงพอใจของ
บุคลากรด้านภาวะความสุข 

ดี ระดับ ดี ดี ดี ดี ดี ดี รองบริหารฯ  

 

 กลยุทธ์ที่ 4.4 มีระบบการบริหารจัดการด้านการบริหารหลักสูตร คณะ  และประกัน
คุณภาพท่ีก่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อการจัดการศึกษา เพื่อสร้างระบบการบริหารจัดการหลักสูตร และคณะ 
ให้มีมาตรฐานตามกระบวนการจัดการศึกษา 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
2564 

หน่วยนับ ชม ชร ลป ตาก น่าน พล ผู้รับผิดชอบ 

1. จ านวนหลักสูตรผ่านการประเมิน
ที่มีผลลัพธ์ระดับดีข้ึนไป  

16 หลักสูตร       รองวิชาการฯ  

 

 4) แนวทางการพัฒนา 
  (4.1) พัฒนาระบบการพัฒนาบุคลากรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุน   
       ให้มีความสามารถทางด้านวิชาการและวิชาชีพอย่างท่ัวถึง 

  (4.2) พัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยภายใต้ 
  หลักธรรมาภิบาล 
               (4.3) พัฒนาระบบการบริหารหลักสูตรและคณะให้มีมาตรฐานตาม             
               กระบวนการจัดการศึกษา 

 
          5) แผนงาน/โครงการ ส าคัญ  

     (5.1) โครงการพัฒนาบุคลากรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุน  
 (5.2) โครงการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  

 



  ๓๔ 

๓.๒.4 แผนปฏิบัติราชการ เร่ืองที่ 5 พัฒนาเครือข่ายพันธมิตรหุ้นส่วนการจัด
การศึกษา 

 ๑) เป้าหมาย มีเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ
เรียนการสอน ท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้และก าลังคนของประเทศ 

 ๒) ค่าเป้าหมาย จ านวนเครือข่ายความร่วมมือด้านการจัดการศึกษาระหว่าง
มหาวิทยาลัย องค์กรภาครัฐและเอกชนท้ังในและต่างประเทศ ท่ีได้ด าเนินการ
ร่วมกัน 15 เครือข่าย 

๓) ตัวชี้วัด  

 กลยุทธ์ที่ 5.1 การสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานในประเทศและระหว่างประเทศเพื่อ
สร้างความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอน วิจัย และบริหารจัดการ 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
2564 

หน่วยนับ ชม ชร ลป ตาก น่าน พล ผู้รับผิดชอบ 

1. จ านวนกิจกรรมที่มีการท าสัญญา
ความร่วมมือกับหน่วยงานระหว่าง
ประเทศน าไปสู่การปฏิบัติและมี
ผลลัพธ์ชัดเจน  

4 กิจกรรม       รองฯ ทุกฝ่าย 

2. จ านวนกิจกรรมที่มีการท าสัญญา
ความร่วมมือกับหน่วยงานใน
ประเทศน าไปสู่การปฏิบัติและมี
ผลลัพธ์ชัดเจน 

8 กิจกรรม       รองฯ ทุกฝ่าย 

 

๔) แนวทางการพัฒนา 

 (๔.๑) สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานในประเทศและระหว่างประเทศ เพื่อ  

สร้างความร่วมมือท้ังด้านการเรียนการสอน วิจัย และบริหารจัดการ อย่างต่อเนื่อง 

 (๔.๒) พัฒนากิจกรรมร่วมกับเครือข่ายท่ีสร้างความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง 

๕) แผนงาน/โครงการ ส าคัญ  

 (๕.๑) กิจกรรมสร้างเครือข่ายหน่วยงานท้ังในประเทศและระหว่าง
ประเทศ  

 (๕.๒) โครงการท่ีพัฒนากิจกรรมตามสัญญาความร่วมมือกับหน่วยงานท้ัง
ในและต่างประเทศ 

  

 

 

 



  ๓๕ 

๓.๓ ประมาณการวงเงินงบประมาณ พ.ศ. 2564 

๓.๓.๑ ประมาณการรายได้ของส่วนราชการ (กรณีส่วนราชการมีรายได้) 

หน่วยงานในสังกัด แหล่งรายได้ (กิจกรรม/ภารกิจ) วงเงิน (ล้านบาท) 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ๑. ค่าธรรมเนียมการศึกษา 36.249 

รวมทั้งสิ้น   36.249 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ๓๖ 

๓.๓.๒ ประมาณการวงเงินงบประมาณทั้งหมด* 234.919 ล้านบาท  

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล าดับ หมวดรายการ งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณรายได้ รวม 

1 งบบุคลากร 51,706,600 6,748,810 58,455,410 

2 งบด าเนินงาน 49,700 4,279,490 4,329,190 

3 งบลงทุน 1,930,000 - 1,930,000 

4 งบเงินอุดหนุน 
           

147,408,750 
- 147,408,750 

5 งบรายจ่ายอื่น - 22,976,172 22,976,172 

  รวม 200,915,050 34,004,472 234,919,522 



  ๓๗ 

งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณแผ่นดิน 

1. งบบุคลากร 51,706,600 

  1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจ า 50,850,300  

  1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 856,300 

2. งบด าเนินงาน 49,700 

 2.2 ค่าใช้สอย 49,700 

3.งบลงทุน(พื้นฐาน) 1,930,000 

 3.1  ค่าครุภัณฑ์ 1,930,000 

4. งบเงินอุดหนุน 147,408,750 

 4.1 ค่าวัสดุ 14,917,350 
 4.2 ค่าใช้จ่ายบุคลากร 34,618,400 

  4.19 โครงการพัฒนาศักยภาพการวัดการศึกษาด้านหุ่นยนต์ขั้นสูง 8,500,000 
  4.20 โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะส้ัน (Non-Degree) เพื่อตอบสนองก าลังคนด้านอุตสาหกรรม 4.0  
         (S-curve & New S-curve) 

7,237,000 

  4.21 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านยานยนต์ไฟฟ้าตามมาตรฐานสากล  23,295,500 
  4.22 โครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพด้านจักรกลเกษตรและจักกลอุตสาหกรรม เพื่อรองรับอุตสาหกรรมเกษตรอัจฉริยะ  9,500,000 
  4.24 โครงการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ สมาร์ท แฟคตอรี่  42,025,500 
  โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ 6,135,000 
  โครงการ Talent Mobility 1,000,000 

รวมทั้งสิ้น  200,915,050 

 



  ๓๘ 

งบประมาณรายได้ รายได้หน่วยงาน 
1. งบบุคลากร 6,748,810 
  1.2 ค่าจ้างชั่วคราว  6,736,230 
  1.6 ค่าครองชีพ 12,580 
2. งบด าเนินงาน 4,279,490 
 2.1 ค่าตอบแทน 1,444,300 
 2.2 ค่าใช้สอย 2,131,690 
 2.3 ค่าวัสดุ 703,500 

งบรายจ่ายอื่น 22,976,172 
 5.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษา  2,888,836 
 5.5 พัฒนาก าลังคนนักวิชาชีพที่เน้นปฏิบัติการ (สหกิจ)  3,053,743 

   5.6 ปรับพื้นฐานความรู้นักศึกษาใหม่  790,000 
 5.7 แผนงานการจัดการศึกษาและวิจัยร่วมระหว่าง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา    

 5.7.1 โครงการบูรณาการเรียนรู้กับการท างาน  8,715,243 
 5.7.2 โครงการบัณฑิตพันธ์ุใหม่  6,410,250 
 5.7.3 โครงการ กสศ.  818,100 

  5.10 แผนงานหลักสูตรปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) 100,000 
  5.11 แผนงานหลักสูตรปริญญาโท (ภาคพิเศษ) 100,000 
 5.14 แผนงานเครือข่ายการบริการวิชาการและการบริการสังคม  100,000 

รวมทั้งส้ิน  34,004,472 



  ๓๙ 

งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ 

แผนปฏิบัติราชการ วงเงินรวม งบประมาณแผ่นดิน รายได้หน่วยงาน เงินกู้ อื่นๆ 

ในประเทศ ต่างประเทศ  

๑. เรื่องพัฒนาและปรับปรุงการศึกษาด้านวิชาชีพวิศวกรรมนักปฏิบัติมือ
อาชีพ ให้รองรับกับความต้องการของการพฒันาประเทศ 

รวม 122,395,020          
97,187,000 

25,388,020    

1. โครงการพัฒนาและผลิตก าลังคนของประเทศเพ่ือนโยบาย Thailand 4.0        

1.1 โครงการพัฒนาศักยภาพการวัดการศึกษาด้านหุ่นยนต์ข้ันสูง     8,500,000           8,500,000       

1.2 โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้น (Non-
Degree) เพ่ือตอบสนองก าลังคนด้านอุตสาหกรรม 4.0 (S-curve & New S-
curve) 

    7,237,000           7,237,000       

1.3 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านยานยนต์ไฟฟ้าตามมาตรฐานสากล   23,295,500         23,295,500       

1.4 โครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพด้านจักรกลเกษตรและจักกลอุตสาหกรรม 
เพ่ือรองรับอุตสาหกรรมเกษตรอัจฉริยะ 

     9,500,000           9,500,000       

1.5 โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สมาร์ท แฟคตอรี่   42,025,500         42,025,500       

2. โครงการพัฒนาตัวเลือกและตัวป้อน        110,000            110,000     

3. โครงการพัฒนาหลักสูตร ปรับปรุงหลักสูตร     1,270,220       1,270,220    

4. โครงการพัฒนานักศึกษาทางวิชาชีพ    1,529,587             314,000      1,215,587    

5. โครงการสอบวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท 

 

      139,500          139,500    



  ๔๐ 

แผนปฏิบัติราชการ วงเงินรวม งบประมาณแผ่นดิน รายได้หน่วยงาน เงินกู้ อื่นๆ 

ในประเทศ ต่างประเทศ  

งบรายจ่ายอื่น           

6. แผนงานปรับพ้ืนฐานความรู้นักศึกษาใหม่  1,800,000  1,800,000    

7. แผนงานการจัดการศึกษาและวิจัยร่วมระหว่าง ภาครฐั ภาคเอกชน และภาค
การศึกษา 

       

 7.1 โครงการ WIL  8,715,243  8,715,243    

 7.2 โครงการบัณฑิตพันธ์ุใหม่   12,270,220  12,270,220    

 7.3 โครงการ กสศ.  100,000  100,000    

8. โครงการกจิกรรมนักศึกษา   732,600  732,600    

๒. เรื่องพัฒนางานวิจัย และบริการวิชาการ เพือ่ส่งเสรมิสิ่งประดิษฐ์และ
นวัตกรรมบนพื้นฐานวิชาชีพวิศวกรรม 

รวม 6,898,582 500,000 6,398,582    

1. โครงการจัดประชุมวิชาการร่วมกับเครือข่าย      1,330,000         1,330,000     

2. โครงการน าเสนอผลงานทางวิชาการ       669,502            669,502     

3. โครงการพัฒนานักวิจัย         20,000              20,000     

4. โครงการบริการวิชาการ       759,000              500,000          259,000     

5. โครงการรายได้จากการบริการวิชาการ     4,120,080         4,120,080     

6. โครงการ Talent Mobility        

7. โครงการ Pre Talent Mobility        



  ๔๑ 

แผนปฏิบัติราชการ วงเงินรวม งบประมาณแผ่นดิน รายได้หน่วยงาน เงินกู้ อื่นๆ 

ในประเทศ ต่างประเทศ  

8. โครงการวิจัยร่วมระหว่าง ภาครัฐ และภาคเอกชน            

3. เสริมสร้างนักศึกษาและบุคลากรให้มีเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ความภาคภูมิใจ
ทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาล้านนา 

รวม 487,900  487,900    

1. โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิง่แวดล้อม       457,900            457,900     

2. โครงการศึกษาและเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง         30,000              30,000     

4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและธรรมาภิบาล  รวม    999,576            999,576     

1. โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ     595,840            595,840     

2. โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน    114,400            114,400     

3. โครงการประกันคุณภาพการศึกษา     289,336            289,336     

5. พัฒนาเครือข่ายพันธมิตรหุ้นส่วนการจัดการศึกษา รวม 50,000   50,000    

โครงการพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ  50,000   50,000    

รวมทั้งสิ้น   130,831,078    97,507,000 33,324,078    

 

 

 

 



  ๔๒ 

3.4  รายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี 2564  

ประเด็นยุทธศาสตร์ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ ร้อยละของ 
งบประมาณ แผ่นดิน ผลประโยชน์ รายได้บริการ

วิชาการ 
งบประมาณ

รวม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาและปรับปรุง
การศึกษาด้านวิชาชีพวิศวกรรมนักปฏิบัติมือ
อาชีพ 

127 97,007,000 25,388,020 
 

122,395,020 93.55 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนางานวิจัย และ
บริการวิชาการ เพื่อส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และ
นวัตกรรมบนพื้นฐานวิชาชีพวิศวกรรม  

30 500,000 2,278,502 4,120,080 6,898,582 5.27 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การเสริมสร้าง
นักศึกษาและบุคลากรให้มีเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ 
ความภาคภูมิใจทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาล้านนา 

18 - 487,900 
 

487,900 0.37 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการและธรรมาภิบาล 

39 - 999,576 
 

999,576 0.76 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาเครือข่าย
พันธมิตรหุ้นส่วนการจัดการศึกษา 

3 - 50,000 
 

50,000 0.04 

รวม 217 97,507,000 29,203,998 4,120,080 130,831,078 100 

 



 แผ่นดิน  ผลประโยชน์
โครงการแนะแนวนักศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2564

1. เพ่ือประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่าง ๆ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ท าให้
จ านวนนักเรียน นักศึกษาได้รู้จักและสนใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร
ต่าง ๆ ของคณะคณะวิศวกรรมศาสตร์เพ่ิมมากข้ึน ผ่านโครงการ 
กิจกรรม ผ่านการประชาสัมพันธ์
2.เพ่ือเพ่ิมสัดส่วนในการเข้ารับการศึกษาต่อในหลักสูตรต่าง ๆ ของ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สายวิชาชีพ ต่อ สายสามัญ เป็น 70:30

1. เชิงปริมาณเข้ารับการแนะแนวเชิงรุก จ านวน 2 กลุ่ม โรงเรียน 1. 
โรงเรียนมัธยม 2. โรงเรียนอาชีวศึกษา
2. เชิงคุณภาพ บุคลากรของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ ความ
เข้าใจการจัดการศึกษาและการบริการต่าง ๆ ในหลักสูตร ท่ีได้เปิด
ท าการเรียนการสอนในคณะวิศวกรรมศาสตร์
3. เชิงเวลาร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาท่ีก าหนด ไม่
ต่ ากว่าร้อยละ 75
4. เชิงค่าใช้จ่าย (บาท) 50,000

ฝ่ายวิชาการ 50,000            50,000               

โครงการแนะแนวนักศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2564

1. เพ่ือประชาสัมพันธ์เชิงรุกในการให้ขอมูลการศึกษาตอในคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ตาก แกนักเรียนสถาบันอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษา
ตอนปลายอยางท่ัวถึงมากย่ิงข้ึน อีกท้ังยังเป็นการประชาสัมพันธ์คณะ/
มหาวิทยาลัยฯ ให้เป็นท่ีรู้จักและยอมรับ
2. เพ่ือเสริมสรางความรูความเขาใจในหลักสูตรวิชาชีพและการเรียน
การสอนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตาก 
อยางชัดเจนเพ่ือเปน ประโยชนแกนักเรียนในการเลือกแนวทาง
การศึกษาต่อ

1. เชิงปริมาณ  ด าเนินโครงการงบประมาณละ 1 คร้ัง และมี
ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของนักศึกษาใหม่
2. เชิงคุณภาพ  ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการจาก
แบบสอบถามไม่น้อยกว่า 3.51 รู้จักคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตาก มาก
ข้ึน    
3. เชิงเวลา  ด าเนินโครงการตามระยะเวลาท่ีก าหนดไว้       
4.เชิงค่าใช้จ่าย (บาท) งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินโครงการ 
100,000 บาท 

นายอนุรัตน์  เทวตา/ตาก 30,000            30,000               

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง การ
สร้างตัวแบบด้วยเคร่ือง CNC และ 3D 
Printing

1. เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตร มหาวิทยาลัย ผ่านรู้แบบองค์
ความรู้ในวิชาชีพ
2.เพ่ือสร้างความน่าสนใจในหลักสูตรให้แก่นักศึกษาในกลุ่มเป้าหมายท่ี
เป็นตัวป้อน

1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับประกาศนียบัติ
วิชาชีพในจังหวัดเชียงรายและพะเยาอย่างน้อย 30 คน
 2. กลุ่มผู้เข้าอบรมสนใจกรอกใบสมัครเรียนต่ออย่างน้อยร้อยละ 20 

นายก าพล จินตอมรชัย/
เชียงราย

-                    

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง การ
เขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ Mbot

1. เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตร มหาวิทยาลัย ผ่านรู้แบบองค์
ความรู้ในวิชาชีพ
2.เพ่ือสร้างความน่าสนใจในหลักสูตรให้แก่นักศึกษาในกลุ่มเป้าหมายท่ี
เป็นตัวป้อน

1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับประกาศนียบัติ
วิชาชีพในจังหวัดเชียงรายและพะเยาอย่างน้อย 30 คน
 2. กลุ่มผู้เข้าอบรมสนใจกรอกใบสมัครเรียนต่ออย่างน้อยร้อยละ 20 

นายณรงค์ เมตไตรพันธ์/
เชียงราย

-                    

แนะแนวการศึกษาเชิงรุก คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง

1. เพ่ือพัฒนานักเรียนระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา ให้มีความรู้ด้าน
วิศวกรรมสมัยใหม่
2. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนระดับมัธยมและอาชีวศึกษาให้มี
ทักษะวิชาชีพก่อนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
3. เพ่ือสร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการกับสถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย

1.สร้างความร่วมมือทางวิชาการกับสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 2 
โรงเรียน                     
2.สร้างความร่วมมือทางวิชาการกับสถานศึกษาระดับอาชีวะศึกษา 
10 โรงเรียน
3.จ านวนนักเรียนในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 40 คน  
4.จ านวนนักเรียนในสถานศึกษาระดับอาชีวะศึกษา 200 คน

ผศ.วิษณุ  ช้างเนียม/
ล าปาง

30,000 30,000               

เปิดบ้านวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง

1. เพ่ือประชาสัมพันธ์คณะวิศวกรรมศาตร์ในเชิงวิชาการ
2. เพ่ือแสดงศักยภาพในเชิงวิชาการให้กับนักเรียน นักศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย

อาจารย์ นักศึกษา บุคคลภายนอก ศิษย์เก่า ผู้ท่ีสนใจ  จ านวน  200 
คน

ผศ.วิษณุ  ช้างเนียม/
ล าปาง

-                    

โครงการหลักกลยุทธ์ ตัวบ่งช้ีกลยุทธ์

1. ปรับกระบวนการ
คัดเลือกและร่วมผลิตตัว
ป้อนสายวิชาชีพ

1. จ านวนเครือข่ายท่ีร่วมผลิต
ตัวป้อน ได้จ านวนนักศึกษาท่ีมี
คุณสมบัติตามแผนท่ีก าหนดไว้
ร่วมกัน 10 เครือข่าย

โครงการย่อย วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดวัตถุประสงค์

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 : พัฒนาและปรับปรุงการศึกษาด้านวิชาชีพวิศวกรรมนักปฏิบัติมืออาชีพ

เป้าประสงค์ :  เพ่ือพัฒนาและผลิตก าลังคนนักปฏิบัติในสาขาวิชาชีพ ท่ีสอดคล้องกับความต้องการของประเทศให้มีความเข้มแข็ง ย่ังยืน และยึดม่ันในจรรยาบรรณวิชาชีพ
ตัวช้ีวัด: ร้อยละบัณฑิตมีงานท าตรงสาขาวิชาชีพ หรือสาขาท่ีเก่ียวข้อง ท่ีสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ หรือเป็นผู้ประกอบการภายใน 1 ปี หลังส าเร็จการศึกษา ร้อยละ 85

- โครงการแนะแนวและ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร

แหล่งงบประมาณ รวมผู้รับผิดชอบ
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โครงการพัฒนาตัวป้อนเชิงรุกร่วมกับ
เครือข่ายการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

1. เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
พิษณุโลก ร่วมบูรณาการน าความรู้และความเช่ียวชาญไปพัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาเครือข่ายฝึกสอน
2. เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาเครือข่าย ให้
เป็นพ่ีเล้ียง (Facilitator) โดยการเรียนรู้แบบ MIAP
3. เพ่ือพัฒนานักเรียน/นักศึกษาระดับมัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา
ภายในจังหวัดพิษณุโลก
4. เพ่ือพัฒนาห้องเรียนต้นแบบในระดับมัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา
ภายในจังหวัดพิษณุโลก

1. เชิงปริมาณ 
-  จ านวนเครือข่ายกลุ่มเป้าหมายของโครงการท่ีเข้าร่วมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 (โรงเรียนเครือข่ายใหม่)
-  จ านวนครูและนักเรียนกลุ่มเป้าหมายของโครงการท่ีเข้าร่วมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 (โรงเรียนเครือข่ายใหม่)
2. เชิงคุณภาพ    
- น าผลงานนวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์จากนักเรียนมาแสดงและประกวด
ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
- ผู้เข้าร่วมโครงการในกลุ่มเป้าหมายต่างๆ มีความเข้าใจการเรียนรู้
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
- มีผลสรุปความคิดเห็นของนักเรียนด้านความสนใจศึกษาต่อ
ระดับอุดมศึกษาสายอาชีพมากข้ึนอย่างมีนัยส าคัญ  จากการประเมิน
ความพึงพอใจก่อนและหลังโครงการ
3. เชิงเวลา: ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาท่ีก าหนด 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80
4. เชิงค่าใช้จ่าย: งบประมาณในการจัดท า 35,000 บาท

ดร.ประเทียบ พรมสี
นอง/พิษณุโลก

-                    

- โครงการปรับพ้ืนฐาน
นักศึกษาใหม่

โครงการปรับพ้ืนฐานนักศึกษาใหม่ ปี
การศึกษา 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์

1. เพ่ือปรับพ้ืนฐานให้นักศึกษาได้มีความรู้ท่ีทัดเทียมกัน รวมถึงพ้ืนฐาน
งานช่างด้านต่างๆ เพ่ือเตรียมพร้อมในการเรียนรู้ในช้ันเรียน
2. เพ่ือให้นักศึกษาได้มีโอกาสปรับตัวเองในการเรียนและการใช้ชีวิตใน
มหาวิทยาลัย
3 เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้จริงซ่ึงจะช่วยส่งเสริมทักษะ
 และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ของนักศึกษา
4 เพ่ือฝึกให้นักศึกษามีความรู้เป็นผู้น า มีความรับผิดชอบ และรู้จักการ
ท างานร่วมกันเป็นทีม
5.เพ่ือสามารถต่อยอดการเรียนการสอน ในการบริหารการจัด
การศึกษาจัดอาจารย์ผู้สอนให้เหมาะสมให้นักศึกษาสามารถ

1. เชิงปริมาณ ศึกษาช้ันปีท่ี 1 ได้รับการปรับพ้ืนฐานเพ่ือเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้าศึกษาในพ้ืนฐานวิชาชีพ และพ้ืนฐานภาษาอังกฤษ
 ตามท่ีก าหนดไว้ใน มคอ.2 จ านวน 16 หลักสูตร
2. เชิงคุณภาพ นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 ได้เข้ารับการปรับพ้ืนฐานและเข้า
ร่วมกิจกรรมท่ีจะพัฒนาความรู้ความสามารถของนักเรียน
3. เชิงเวลาร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาท่ีก าหนด ไม่
ต่ ากว่าร้อยละ 75
4. เชิงค่าใช้จ่าย (บาท) 50,000

ฝ่ายวิชาการ 1,800,000        1,800,000           

2.สัดส่วนการรับนักศึกษาสาย
วิชาชีพต่อสายวิชาการ เป็น 
70:30 หรือนักศึกษากลุ่มคนวัย
เรียนต่อวัยท างาน มีค่าเท่ากับ
 2,400 (1,680:720)

-                    

- โครงการสร้างนวัตกรรม
ในช้ันเรียน

โครงการประกวด Engineering 
Competition Inventor 2021

            200,000 200,000             

โครงการสร้างชุดทดลอง Power 
system and Protection

สร้างห้องปฏิบัตการเพ่ือให้ได้มาตราฐานตามวิชาชีพวิศวกรรม สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า -                    

โครงการสร้างชุดทดลอง Digital 
Communication and Fiber Optic 
Lab

สร้างห้องปฏิบัตการเพ่ือลดการพ่ึงพาจากสถานประกอบการณ์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า(ดร.
ระพิน)

-                    

โครงการสร้างชุดทดลอง iot สร้างห้องปฏิบัตการเพ่ือลดการพ่ึงพาจากสถานประกอบการณ์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
(หลักสูตร Computer)

-                    

3. หลักสูตรวิชาชีพหรือ
หลักสูตรปฏิบัติการท่ีสร้าง
บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพท่ีใช้
เทคโนโลยีเป็นฐาน ร้อยละ 
100 (มทร.ล้านนา)

2. พัฒนากระบวนการ
ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ 
Hands-On และผลิต
บัณฑิตตามผลการเรียนรู้
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4. หลักสูตรท่ีจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการและประสบ
ความส าเร็จ ร้อยละ 95 (มทร.
ล้านนา)

โครงการสอบวิทยานิพนธ์หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า ประจ าภาคการศึกษาท่ี 
2/2563 และ 1/2564

1. เพ่ือให้การบริหารจัดการศึกษาของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย
และมีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
3. เพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ให้สอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

1. จ านวนนักศึกษาสอบวิทยานิพนธ์ผ่าน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของ
จ านวนกลุ่มเป้าหมายท้ังหมดท่ีเข้าร่วมโครงการ
2. จ านวนนักศึกษาส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาท่ีก าหนด ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90 ของจ านวนกลุ่มเป้าหมายท้ังหมด

วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 97,500            97,500               

โครงการสอบวิทยานิพนธ์หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเคร่ืองกล ประจ าภาค
การศึกษาท่ี 2/2563 และ 1/2565

42,000            42,000               

5. หลักสูตรท่ีนักศึกษามีผลการ
เรียนรู้เป็นไปตามท่ีหลักสูตร
ก าหนด ร้อยละ 90 (มทร.
ล้านนา)

โครงการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิมาตรฐาน
ผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
 ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

1. เพ่ือให้บุคลากรผู้มีส่วนเก่ียวข้อง เข้าใจและเห็นความส าคัญของการ
ทวนสอบและมีทักษะประสบการณ์ในการทวนสอบ
2. เพ่ือให้การบริหารขัดการหลักสูตรมีประสิทธิภาพเป็นข้อมูลในการ
พัฒนาการเรียนการสอน
3. เพ่ือให้การติดตามประเมินผลและการประกันคุณภาพของหลักสูตร
ด าเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพ

1. เชิงปริมาณ หลักสูตรได้รับการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิ 
จ านวน 16 หลักสูตร
2. เชิงคุณภาพ ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจเพ่ิมข้ึน
3. เชิงเวลาร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาท่ีก าหนด ไม่
ต่ ากว่าร้อยละ 75
4. เชิงค่าใช้จ่าย (บาท) 50,000

งานวิชาการ

6. จ านวนของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรท่ีจัดการเรียนการ
สอนท่ีเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ร้อยละ 100 (มทร.ล้านนา)

-                    

โครงการบัณฑิตพันธ์ใหม่

1. โครงการสร้างนวัตกรรม Industry 
4.0 flexible manufacturing for 
automation system ส าหรับนักศึกษา
ในโครงการสร้างบัณฑิตพันธ์ุใหม่

สาขาวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์และระบบ
ควบคุมอัตโนมัติ เชียงใหม่

2,640,000          2,367,750        5,007,750           

2. โครงการจัดการศึกษาตามแนวทาง
ผลิตบัณฑิตพันธ์ใหม่ หลักสูตรวิศวกรรม
เกษตรและชีวภาพ (เอกวิศวกรรมเกษตร)

สาขาวิศวกรรมเกษตร
และชีวภาพ (เอก
วิศวกรรมเกษตร)

765,000            1,039,500        1,804,500           

3. โครงการจัดการศึกษาตามแนวทาง
ผลิตบัณฑิตพันธ์ใหม่ หลักสูตรวิศวกรรม
เกษตรและชีวภาพ (เอกวิศวกรรม
เกษตรชีวภาพ)

สาขาวิศวกรรมเกษตร
และชีวภาพ (เอก

วิศวกรรมเกษตรชีวภาพ)

990,000            1,097,250        2,087,250           

- โครงการบูรณาการการ
เรียนรู้กับการท างาน 
(Work-integrated 
Learning: WiL)

7. หลักสูตรบูรณาการ การ
เรียนรู้กับการท างาน ร้อยละ 
15  (มทร.ล้านนา)
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โครงการหลักกลยุทธ์ ตัวบ่งช้ีกลยุทธ์ โครงการย่อย วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดวัตถุประสงค์ แหล่งงบประมาณ รวมผู้รับผิดชอบ

4. โครงการจัดการศึกษาตามแนวทาง
ผลิตบัณฑิตพันธ์ใหม่ หลักสูตรวิศวกรรม
เกษตรและชีวภาพ (เอกวิศวกรรม
เกษตรอิเล็กทรอนิกส์)

สาขาวิศวกรรมเกษตร
และชีวภาพ (เอก
วิศวกรรมเกษตร
อิเล็กทรอนิกส์)

720,000            1,905,750        2,625,750           

5. โครงการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ
โรงเรียนในโรงงาน RMUTL-BDI Group
 ภายใต้หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
 สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ เอกการผลิต

สาขาวิศวกรรมอุตสา
หการ เอกวิศวกรรมการ

ผลิต ตาก

1,020,000          1,020,000           

โครงการบูรณาการการเรียนรู้กับการ
ท างาน

8,715,243      8,715,243        

1. โครงการ Michelin Talent 
Academy นักศึกษารหัส 63 นิคม
อุตสาหกรรม แหลมฉบัง ประจ าปี
งบประมาณ 2564

6.1 เพ่ือพัฒนาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม ระดับ ปวส. ให้มีความ
สอดคล้องกับความต้องการในภาคอุตสาหกรรม ผ่านการจัดการศึกษา
ท่ีบูรณาการการเรียนรู้กับการท างานในรูปแบบโรงเรียนในโรงงาน
6.2 เพ่ือพัฒนาวิศวกรวิจัยอุตสาหกรรม และ ครูอุตสาหกรรม ระดับ
ปริญญาโท ให้มีความสอดคล้องกับความต้องการในภาคอุตสาหกรรมท่ี
บูรณาการการเรียนรู้กับการท างานในรูปแบบโรงเรียนในโรงงาน
 6.3 สนับสนุนให้เกิดการวิจัยหรือการพัฒนานวัตกรรมในสถาน
ประกอบการ เพ่ือตอบสนองนโยบายการส่งเสริมบุคลากรด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยและ
สถาบันวิจัยของภาครัฐ ไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันในภาคเอกชน (Talent Mobility)

10.1 เชิงปริมาณ   
1) นักศึกษา ปวส. ส าเร็จการศึกษา ไม่น้อยกว่า 20 คน
2)นักศึกษาปริญญาโทส าเร็จการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2 คน 
3) เผยแพร่บทความวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ ไม่น้อยกว่า 2 
เร่ือง
10.2 เชิงคุณภาพ      
1) นักศึกษา ปวส. ได้ฝึกทักษะและประสบการณ์การท างานจริงใน
สถานประกอบการ      
2) นักศึกษา ป.โท ได้ฝึกทักษะการเป็นครูพ่ีเล้ียง มีประสบการณ์การ
ท างานจริงในสถานประกอบการ และท าวิจัยอุตสาหกรรม 
3) งานวิจัยอุตสาหกรรมสามารถแก้ปัญหาหรือสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้ในสถานประกอบการ
10.3 เชิงเวลา การด าเนินแล้วเสร็จตามกรอบเวลาท่ีก าหนด 85 %

นายนิวัฒน์ชัย ใจค า/
เชียงราย

2. โครงการ Michelin Talent 
Academy(ระยอง)กับมทร.พิษณุโลก

1. เพ่ือพัฒนาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม ระดับ ปวส. ผ่านการจัด
การศึกษาท่ีบูรณาการการเรียนรู้กับการท างานในรูปแบบโรงเรียนใน
โรงงาน
2. เพ่ือสร้างแนวทางการศึกษาใหม่ส าหรับช่างเทคนิคอุตสาหกรรม 
ระดับ ปวส. ให้มีความสอดคล้องกับความต้องการในภาคอุตสาหกรรม
3. เพ่ือผลิตบัณฑิตช่างเทคนิคอุตสาหกรรมให้สอดคล้องกับการพัฒนา
ประเทศ
4. เพ่ือเสริมอัตลักษณ์และจุดแข็งส าหรับมหาวิทยาลัยในสายงาน
วิชาชีพช่างเทคนิคอุตสาหกรรม

1. เชิงปริมาณ: ได้หลักสูตรประกานียบัตรช้ันสูง ระดับ ปวส.  ช่าง
เทคนิคอุตสาหกรรม จ านวน 1 หลักสูตร
2. เชิงคุณภาพ: ได้หลักสูตรท่ีเป็นไปตามอัตลักษณ์เขตพ้ืนท่ี
3. เชิงเวลา: ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาท่ีก าหนด 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80
4. เชิงค่าใช้จ่าย: งบประมาณในการจัดท า 470,000 บาท

อ.ศักด์ิสิทธ์ิ ช่ืนชมนาค
จาด/พิษณุโลก

3. โครงการของ วศ.ม.เคร่ืองกล

โครงการ กสศ. 100,000           100,000          
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โครงการหลักกลยุทธ์ ตัวบ่งช้ีกลยุทธ์ โครงการย่อย วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดวัตถุประสงค์ แหล่งงบประมาณ รวมผู้รับผิดชอบ

โครงการฝึกงานสหกิจ โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพนักศึกษา 
(สหกิจศึกษา) ภาคเรียนท่ี2/2563 และ 
1/2564
1.โครงการปฐมนิเทศ
2.โครงการนิเทศ
3.โครงการปัจฉิมนิเทศและแสดงผลงาน

เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาได้เข้าร่วมพัฒนาทักษะตามแขนงวิชาชีพตาม
สถานประกอบการจริง และเป็นไปตามข้อก าหนดรายวิชาตาม
หลักสูตรฯ

นักศึกษาทุกหลักสูตรต้องผ่านรายวิชา สหกิจศึกษา ซ่ึงเป็นไปตาม
เง่ือนไขแต่ละหลักสูตร

หัวหน้างานสหกิจศึกษา/
เชียงใหม่

          703,695 703,695             

โครงการจัดท าคู่มือบันทึกการฝึกทักษะ
วิชาชีพ ประจ าปีการศึกษา 2564

คู่มือบันทึกการปฏิบัติงานนักศึกษา เพ่ือใช้ในระหว่างการฝึกปฏิบัติงาน
นักศึกษา และฝึกฝนให้นักศึกษาได้บันทึกเหตุการณ์และองค์ความรู้
ส าคัญท่ีเก่ียวข้องในระหว่างการปฏิบัติงาน

นักศึกษาในสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน  15 หลักสูตร ท่ีเข้า
ร่วมโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ปีการศึกษา 2564

หัวหน้างานสหกิจศึกษา/
เชียงใหม่

            56,950 56,950               

โครงการสหกิจศึกษา (ต่างประเทศ) ส่งเสริมและเพ่ิมทักษะวิชาชีพให้นักศึกษาได้เข้าร่วมพัฒนาทักษะด้าน
วิชาชีดตามหน่วยงานท่ีได้รับความร่วมมือ MOU (ต่างประเทศ)

มีหน่วยงานร่วมมือ จ านวน 1 หน่วยงาน หัวหน้างานสหกิจศึกษา/
เชียงใหม่

          300,000 300,000             

โครงการเตรียมความพร้อมทักษะ
วิชาชีพนักศึกษา(สหกิจศึกษา/ฝึกงาน)

เพ่ือให้นักศึกษามีความพร้อมท้ังทางวิชาการ และความสามารถในเขิง
ปฏิบัติงานได้จริงก่อนไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ

เพ่ิมทักษะวิชาชีพส าหรับนักศึกษาก่อนไปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ

หัวหน้างานสหกิจศึกษา/
เชียงใหม่

            41,700 41,700               

โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมสห
กิจศึกษา ส าหรับนักศึกษาหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

1. เพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับนักศึกษาก่อนเข้าร่วมโครงการสหกิจ
ศึกษา
2. เพ่ือการพัฒนาตนเองของนักศึกษาในการท างานให้มีประสิทธิภาพ
และทันกับเทคโนโลยีสมัยใหม่
3. เพ่ือน าความรู้ท่ีได้จากโครงการฝึกอบรมไปใช้ในสถานประกอบการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. เพ่ือปรับเปล่ียนทัศนคติและมีแนวคิดท่ีถูกต้องก่อนเข้าปฏิบัติงานสห
กิจศึกษาในองค์กรและสถานประกอบการและสามารถปฏิบัติงาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้

1.เชิงปริมาณ จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการฯ ไม่น้อยกว่า 222 
คน
2. เชิงคุณภาพ นักศึกษาท่ีออกสหกิจ ได้พัฒนาความรู้พ้ืนฐานท่ีน าไป
ต่อยอดประยุกต์ใช้ในการออกฝึกสหกิจ /สร้างเครือข่ายสถาน
ประกอบการและสร้างช่ือเสียงให้กับมหาวิทยาลัยฯ
3. เชิงเวลา ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาท่ีก าหนดไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 80      
4. เชิงค่าใช้จ่าย (บาท)  ร้อยละของการใช้งบประมาณในการ
ด าเนินงานโครงการตรงตามเวลา ร้อยละ 100

นายขวัญชัย  เทศฉาย/ตาก 132,050           132,050             

โครงการนิเทศงานนักศึกษาปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษา ส าหรับนักศึกษาหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

1. เพ่ือให้อาจารย์นิเทศด าเนินการติดตาม ควบคุมและให้ค าแนะน า 
ค าปรึกษา แก่นักศึกษาท่ีออกสหกิจศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์
บัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในภาคเรียนท่ี 2/2563 และ 1/2564 
2. เพ่ือให้อาจารย์นิเทศก์ด าเนินการสอบถาม แลกเปล่ียนทัศนะในหัว
เร่ืองต่างๆ กับทางพ่ีเล้ียง ผู้บังคับบัญชาของสถานประกอบการท่ี
นักศึกษาออกฝึกสหกิจ 
3. เพ่ือให้เป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันการศึกษากับสถาน
ประกอบการท่ัวประเทศ

1. เชิงปริมาณ  จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการฯ ไม่น้อยกว่า 222
 คน
2. เชิงคุณภาพ  นักศึกษาผ่านการออกสหกิจศึกษา 
3. เชิงเวลา  ภาคเรียนท่ี 2/2563 และ ภาคเรียนท่ี 1/2564
4. เชิงค่าใช้จ่าย (บาท)  777,360 บาท

นายขวัญชัย  เทศฉาย/ตาก 777,360.00      777,360             

โครงการฝึกงานสหกิจศึกษา ผศ.วรรณกร/อ.ณัฐพล วิ
ชาญ/น่าน

308,750 308,750             
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 แผ่นดิน  ผลประโยชน์

โครงการหลักกลยุทธ์ ตัวบ่งช้ีกลยุทธ์ โครงการย่อย วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดวัตถุประสงค์ แหล่งงบประมาณ รวมผู้รับผิดชอบ

- โครงการฝึกงานภาคฤดู
ร้อน

โครงการฝึกงานภาคฤดูร้อน /2563
1.โครงการปฐมนิเทศ
2.โครงการออกนิเทศ
3.โครงการปัจฉิมนิเทศและแสดงผลงาน

เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาได้เข้าร่วมพัฒนาทักษะตามแขนงวิชาชีพตาม
สถานประกอบการจริง และเป็นไปตามข้อก าหนดรายวิชาตาม
หลักสูตรฯ

นักศึกษาทุกหลักสูตรต้องผ่านรายวิชา การฝึกงานทางวิศวกรรม ซ่ึง
เป็นไปตามเง่ือนไขแต่ละหลักสูตร ท้ังหลักสูตร วศ.บ. และหลักสูตร 
ค.อ.บ.

หัวหน้างานสหกิจศึกษา/
เชียงใหม่

          358,215 358,215             

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษา
ก่อนฝึกงาน/ฝึกประสบการณ์ในสถาน
ประกอบการ

1. เพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับนักศึกษาก่อนฝึกงาน/ฝึกประสบการณ์
ในสถานประกอบการ
2. เพ่ือการพัฒนาตนเองของนักศึกษาในการท างานให้มีประสิทธิภาพ
และทันกับเทคโนโลยีสมัยใหม่
3.  เพ่ือน าความรู้ท่ีได้จากโครงการฝึกอบรมไปใช้ในสถานประกอบการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. เพ่ือปรับเปล่ียนทัศนคติและมีแนวคิดท่ีถูกต้องก่อนเข้าปฏิบัติงานใน
องค์กรและสถานประกอบการ และสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนได้

1. เชิงปริมาณ นักศึกษาท่ีจะออกฝึกงาน/ฝึกประสบการณ์ในสถาน
ประกอบการ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563
2. เชิงคุณภาพ แบบประเมิน       
3. เชิงเวลา ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – เดือนมีนาคม 2564      
4. เชิงค่าใช้จ่าย (บาท) 60,000  บาท

นายขวัญชัย  เทศฉาย/ตาก 60,000            60,000               

โครงการนิเทศนักศึกษาฝึกงาน/ฝึก
ประสบการณ์ในสถานประกอบการ

1. เพ่ือเข้านิเทศนักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 และ
น ามาประเมินผลการฝึกงาน
2. เพ่ือรับทราบปัญหาระหว่างการฝึกงานของนักศึกษา
3. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานประกอบการ

1. เชิงปริมาณ จ านวนคร้ังในการออกนิเทศ 1 คร้ัง ต่อ 1 หลักสูตร
2. เชิงคุณภาพ นักศึกษาผ่านการฝึกงานในสถานประกอบการ      
3. เชิงเวลา ภาคดูร้อน ปีการศึกษา 2563
4. เชิงค่าใช้จ่าย (บาท) 167,760 บาท

นายขวัญชัย  เทศฉาย/ตาก 167,760           167,760             

โครงงานฝึกงานภาคฤดูร้อน (วศ.บ.ไฟฟ้า
 ทอ)

ผศ.วรรณกร พรหม
อารีย์/น่าน

87,750            87,750               

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนปฏิบัติ
ประสบการณ์วิชาชีพช่างอุตสาหกรรม

1. นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในหน้าท่ีของตนเอง
ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพช่างอุตสาหกรรม
2. นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการมีความรู้ท่ีได้ไปปรับใช้เพ่ือการแก้ปัญหา
และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีในการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพช่างอุตสาหกรรม
3. นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการสามารถบันทึกรายละเอียดการ
ปฏิบัติงานตามคู่มือได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์

1. เชิงปริมาณ - ร้อยละของจ านวนกลุ่มเป้าหมาย ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
75
2. เชิงคุณภาพ - ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ/
ผู้รับบริการ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 75
เชิงเวลา - ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาท่ีก าหนด ไม่
ต่ ากว่าร้อยละ 90

ว่าท่ีร้อยตรีปรีดา เสมา/
พิษณุโลก

25,000 25,000               

โครงการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพช่างอุตสาหกรรม

1. การปฏิบัติงานในสถานประกอบการท่ีส่งเสริมการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง
2. อาจารย์นิเทศก์ได้รับทราบปัญหาและข้อเสนอแนะจากสถาน
ประกอบการ
3. นักศึกษาได้พัฒนาตนเองด้านวิชาการและวิชาชีพ ตลอดระยะเวลาท่ี
ได้เรียนรู้ในมหาวิทยาลัย

1. เชิงปริมาณ - ร้อยละของจ านวนกลุ่มเป้าหมาย ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
75
2. เชิงคุณภาพ - ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ/
ผู้รับบริการ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 75
3. เชิงเวลา - ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาท่ีก าหนด 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 90

ว่าท่ีร้อยตรีปรีดา เสมา/
พิษณุโลก

100,000 100,000             
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 แผ่นดิน  ผลประโยชน์

โครงการหลักกลยุทธ์ ตัวบ่งช้ีกลยุทธ์ โครงการย่อย วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดวัตถุประสงค์ แหล่งงบประมาณ รวมผู้รับผิดชอบ

- โครงการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู

โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพครู (ค.อ.บ.)
ภาคเรียนท่ี2/2563 และ 1/2564
1.โครงการปฐมนิเทศ                       
2.โครงการออกนิเทศ                        
3.โครงการสัมมนาระหว่างภาค            
4.โครงการปัจฉิมนิเทศ

1.เพ่ือให้นักศึกษาสาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ทุก
หลักสูตรฯ ท่ีลงทะเบียนรายวิชา 30022506 และ 330022507 การ 
ปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู 1 และ 2 ได้รับประสบการณ์วิชาชีพครู 
ในสถานศึกษาตามสภาพจริง 
2. เพ่ือนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาในสาขา ฯ มีคุณภาพและมีคุณสมบัติ
ตามหลักเกณฑ์ของคุรุสภา 
3. เพ่ือนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาครุ
ศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ท้ังกลุ่ม ปวช./ม.6 และเทียบโอน 
ท่ีลงทะเบียนรายวิชา 30022506 การปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู 1
 และ 30022507 การปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู 2 ได้รับ
ประสบการณ์วิชาชีพครู 
4.อาจารย์นิเทศก์ของสาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีได้รับ
ประสบการณ์ในการควบคุมและให้ค าแนะน า ค าปรึกษากับนักศึกษา
 5. มีการแลกเปล่ียนประสบการณ์และสร้างความร่วมมือในการพัฒนา
ด้านการเรียนการสอนกับสถานศึกษาเครือข่ายปฏิบัติประสบการณ์
วิชาชีพครู
 6.นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาในสาขาฯ มีคุณภาพและเป็นท่ียอมรับ
ของวงการการศึกษาและตามเกณฑ์ของสภาวิชาชีพ

นักศึกษา สาขา ค.อ.บ. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่
 ท่ีออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ทุกหลักสูตรฯ

สาขา คอบ/ เชียงใหม่ 621,190 621,190             

โครงการเตรียมความพร้อมและ
ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2564

1. เพ่ือเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศก่อนออกปฏิบัติประสบการณ์
วิชาชีพครู นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาครุ
ศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ท่ีออกปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพ
ครู ประจ าปีการศึกษา 2564  
2. เพ่ือเตรียมความพร้อมทางด้านเอกสารประกอบการสอนต่างๆของ
นักศึกษาฝึกปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู
3. เพ่ือเตรียมความพร้อมทางด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ  การปฏิบัติตน
ตามระเบียบในสถานศึกษา
4. เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของคุรุสภาและคงไว้ซ่ึงมาตรฐานการ
จัดการเรียนการสอนของหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต

1. เชิงปริมาณ จ านวนกลุ่มเป้าหมายของโครงการ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
75
2. เชิงคุณภาพ ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ/
ผู้รับบริการ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 75 
3. เชิงเวลา ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาท่ีก าหนด 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 75       
4. เชิงค่าใช้จ่าย งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินโครงการ 25,000 บาท 
     

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานะ 
 ทะนะอ้น/ตาก

25,000.00        25,000               

โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้การปฏิบัติ
ประสบการณ์วิชาชีพครู

1. เพ่ือสรุปผลการออกปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู ของนักศึกษา
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี ท่ีออกปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู ประจ าภาค
การศึกษาท่ี 1/2563 และภาคเรียนท่ี 2/2563
2. เพ่ือแลกเปล่ียนประสบการณ์ระหว่างคณาจารย์ของแต่ละหลักสูตรท่ี
 ได้ไปนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู
3. เพ่ือให้นักศึกษารุ่นน้องได้รับฟังประสบการณ์จากรุ่นพ่ีนักศึกษาท่ี
ออกปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครูท่ีผ่านมาแล้ว เพ่ือเป็นแนวทาง
ส าหรับการออกปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู ของตนเองต่อไป
4.  เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของคุรุสภาและคงไว้ซ่ึงมาตรฐานการ
จัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต ต่อไป

1. เชิงปริมาณ จ านวนกลุ่มเป้าหมายของโครงการ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
75
2. เชิงคุณภาพ ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ/
ผู้รับบริการ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 75      
3. เชิงเวลา ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาท่ีก าหนด 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 75      
4. เชิงค่าใช้จ่าย (บาท) 57,300 บาท 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานะ 
 ทะนะอ้น/ตาก

57,300            57,300               
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 แผ่นดิน  ผลประโยชน์

โครงการหลักกลยุทธ์ ตัวบ่งช้ีกลยุทธ์ โครงการย่อย วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดวัตถุประสงค์ แหล่งงบประมาณ รวมผู้รับผิดชอบ

โครงการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู

1. เพ่ือให้อาจารย์นิเทศด าเนินการควบคุมและให้ค าแนะน า ค าปรึกษา 
แก่นักศึกษาท่ีออกปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู ในสาขาครุศาสตร์
บัณฑิตและเทคโนโลยี หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า, สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล และสาขาวิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ ในภาคการศึกษาท่ี 2/2562 และ 1/2563
2. เพ่ือให้อาจารย์นิเทศด าเนินการสอบถาม แลกเปล่ียนทัศนะในหัว
เร่ืองต่างๆ กับทางอาจารย์พ่ีเล้ียง ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานท่ี
นักศึกษาท่ีปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู สังกัดอยู่
3. เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของคุรุสภาและคงไว้ซ่ึงมาตรฐานการ
จัดการเรียนการสอนของหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมต่อไป

1. เชิงปริมาณ จ านวนคร้ังในการออกนิเทศ 4 คร้ัง ต่อ 1 หลักสูตร
2. เชิงคุณภาพ นักศึกษาผ่านการออกปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู  
    
3. เชิงเวลา ภาคเรียนท่ี 2/2563 และ ภาคเรียนท่ี 1/2564     
4. เชิงค่าใช้จ่าย (บาท) งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินโครงการ 
449,600 บาท     

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานะ 
 ทะนะอ้น/ตาก

449,600           449,600             

โครงการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู 2/2563

1. เพ่ือนิเทศตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานวิชาชีพ 
และการปฏิบัติตนของนักศึกษา ในสถานประกอบการ
2. เพ่ือให้ค าแนะน า และแก้ไขปัญหาต่างๆ รวมท้ังสร้างขวัญและ
ก าลังใจให้กับนักศึกษา ระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน
ประกอบการ ให้สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข

1. เชิงปริมาณ - ร้อยละของจ านวนกลุ่มเป้าหมาย ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
75
2. เชิงคุณภาพ - ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ/
ผู้รับบริการ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 75
เชิงเวลา - ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาท่ีก าหนด ไม่
ต่ ากว่าร้อยละ 90

อ.นิติกร หลีชัย/พิษณุโลก 165,000 165,000             

โครงการสัมมนานักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู 2/2563

1. เพ่ือรวบรวมปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในการด าเนินการจัดการในการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูท่ีจะน ามาใช้แก้ไขปัญหาให้การด าเนินการ
ให้มีประสิทธิภาพในการจัดส่งนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูใน
คร้ังต่อไป 
2. เป็นการแลกเปล่ียนประสบการณ์ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ระหว่างเพ่ือนนักศึกษาท่ีออกฝึกท่ีออกฝึกสอนแต่ละท่ี

1. เชิงปริมาณ - ร้อยละของจ านวนกลุ่มเป้าหมาย ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
75
2. เชิงคุณภาพ - ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ/
ผู้รับบริการ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 75
เชิงเวลา - ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาท่ีก าหนด ไม่
ต่ ากว่าร้อยละ 90

ดร.ประเทียบ พรมสี
นอง/พิษณุโลก

162,300 162,300             

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนปฏิบัติ
ประสบการณ์วิชาชีพครู 1/2564

1. เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจแก่นักศึกษาครูในการปฏิบัติตนเอง และ
การปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ในขณะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
2. เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจให้กับนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู
3. เพ่ือการรับรองปริญญาทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) ตามประกาศ
ของคณะกรรมการครุสภาว่าด้วยการด าเนินการจัดการเรียนรู้และการ
บริหารจัดการอย่างเป็นระบบ

1. เชิงปริมาณ	- ร้อยละของจ านวนกลุ่มเป้าหมาย ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 75
2. เชิงคุณภาพ	- ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ/
ผู้รับบริการ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 75
  	- อ่ืน ๆ (ระบุ) ความส าเร็จของการด าเนินงาน ร้อยละ 90      
เชิงเวลา	- ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาท่ีก าหนด ไม่
ต่ ากว่าร้อยละ 90

อ.นิติกร หลีชัย/พิษณุโลก 30,000 30,000               

โครงการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู 1/2564

1. เพ่ือนิเทศตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานวิชาชีพ 
และการปฏิบัติตนของนักศึกษา ในสถานประกอบการ
2. เพ่ือให้ค าแนะน า และแก้ไขปัญหาต่างๆ รวมท้ังสร้างขวัญและ
ก าลังใจให้กับนักศึกษา ระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน
ประกอบการ ให้สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข

1 เชิงปริมาณ - ร้อยละของจ านวนกลุ่มเป้าหมาย ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 75
2 เชิงคุณภาพ - ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ/
ผู้รับบริการ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 75
เชิงเวลา - ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาท่ีก าหนด ไม่
ต่ ากว่าร้อยละ 90

อ.นิติกร หลีชัย/พิษณุโลก 210,000 210,000             

50



 แผ่นดิน  ผลประโยชน์

โครงการหลักกลยุทธ์ ตัวบ่งช้ีกลยุทธ์ โครงการย่อย วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดวัตถุประสงค์ แหล่งงบประมาณ รวมผู้รับผิดชอบ

โครงการสัมมนานักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู 1/2564

1. เพ่ือรวบรวมปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในการด าเนินการจัดการในการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูท่ีจะน ามาใช้แก้ไขปัญหาให้การด าเนินการ
ให้มีประสิทธิภาพในการจัดส่งนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูใน
คร้ังต่อไป 
2. เป็นการแลกเปล่ียนประสบการณ์ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ระหว่างเพ่ือนนักศึกษาท่ีออกฝึกท่ีออกฝึกสอนแต่ละท่ี

1. เชิงปริมาณ - ร้อยละของจ านวนกลุ่มเป้าหมาย ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
75
2. เชิงคุณภาพ - ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ/
ผู้รับบริการ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 75
เชิงเวลา - ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาท่ีก าหนด ไม่
ต่ ากว่าร้อยละ 90

ดร.ประเทียบ พรมสี
นอง/พิษณุโลก

55,000 55,000               

3. พัฒนาหลักสูตรการ
เรียนการสอนให้
สอดคล้องกับการพัฒนา
ประเทศ

โครงการปรับปรุง
หลักสูตรปริญญาตรี/
ปริญญาโท ระยะ 5 ปี

โครงการปรับปรุงหลักสูตรปริญญาตรี/
ปริญญาโท ระยะ 5 ปี คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ (จ านวน 16 หลักสูตร)

1. เพ่ือจัดท าหลักสูตร (มคอ.2) ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และ
จัดเตรียมน าเสนอหลักสูตรต่อกรรมการประจ าคณะ สภาวิชาการ และ
 สภามหาวิทยาลัย
2.เพ่ือประชุมวางแผนการบริหารงานหลักสูตร ตลอดจนวางแผนการ
จัดการเรียนการสอนให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกเขตพ้ืนท่ี

1. เชิงปริมาณ ได้เล่ม มคอ.2 จ านวน 16 หลักสูตร
2. เชิงคุณภาพ ได้รับเล่ม มคอ.2 ท่ีได้มาตรฐาน
3. เชิงเวลาร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาท่ีก าหนด ไม่
ต่ ากว่าร้อยละ 75
4. เชิงค่าใช้จ่าย (บาท) 685,220

วิชาการคณะ 685,220           685,220             

โครงการพัฒนาหลักสูตร 
ปวส เพ่ือสร้างฐานบัณฑิต
มืออาชีพ

 โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
คณะวิศวกรรมศาสตร์

1.  เพ่ือจัดท าหลักสูตร (มคอ.2) ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และ
จัดเตรียมน าเสนอหลักสูตรต่อกรรมการประจ าคณะ สภาวิชาการ และ
 สภามหาวิทยาลัย
2. เพ่ือวิพากษ์หลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาแห่งชาติ
3. เพ่ือน าข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ มาพิจารณาปรับปรุงหลักสูตร

1. เชิงปริมาณ ได้เล่มหลักสูตร จ านวน 11 หลักสูตร
2. เชิงคุณภาพ ได้รับเล่มหลักสูตรท่ีได้มาตรฐาน
3. เชิงเวลาร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาท่ีก าหนด ไม่
ต่ ากว่าร้อยละ 75
4. เชิงค่าใช้จ่าย (บาท) 261,980

วิชาการคณะ 261,980           261,980             

โครงการพัฒนาหลักสูตร
ใหม่

โครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่ (จ านวน 
21 หลักสูตร)

1. เพ่ือพัฒนาหลักสูตรใหม่ให้เป็นไปตามความต้องการของสถาน
ประกอบการ และตอบโจท์การการขับเคล่ือนภาคอุตสาหกรรมอนาคต
พลวัตร (New S-Curve) ขับเคล่ือนเศรษฐกิจ (New Growth Engines)
 ของประเทศ
2. ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูงท่ีมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ 
(Hands-on)

1. เชิงปริมาณ ได้เล่มหลักสูตร จ านวน 21 หลักสูตร
2. เชิงคุณภาพ ได้รับเล่มหลักสูตร ท่ีได้มาตรฐาน
3. เชิงเวลาร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาท่ีก าหนด ไม่
ต่ ากว่าร้อยละ 75
4. เชิงค่าใช้จ่าย (บาท) 195,600

วิชาการคณะ 195,600           195,600             

โครงการตรวจรับรอง
หลักสูตรตามเกณฑ์ใบ
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมศาสตร์

เพ่ือขอรับรองปริญญาฯ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
ในการประกอบวิชาชีพ 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าจากสภาวิศวกร 
ให้กับนักศึกษาท่ีใช้หลักสูตรวิศวกรรมศาสตบัณฑิต สาขา
วิศวกรรมไฟฟ้า ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560

1. เชิงปริมาณ หลักสูตรได้รับการรับรองจากสภาวิศวกร จ านวน 1 
หลักสูตร
2. เชิงคุณภาพ นักศึกษาสามารถขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกร ได้
3. เชิงเวลาร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาท่ีก าหนด ไม่
ต่ ากว่าร้อยละ 75
4. เชิงค่าใช้จ่าย (บาท) 82,420

หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า 
(น่าน)

82,420            82,420               

 โครงการสมทบสมาชิก
สภาคณบดี 
วิศวกรรมศาสตร์

เพ่ือเป็นการบ ารุงสมาชิกภาพสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย

1.เชิงคุณภาพ ส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะ
วิศวกรรมศาสตร์
2.. เชิงเวลาร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาท่ีก าหนด ไม่
ต่ ากว่าร้อยละ 75
3. เชิงค่าใช้จ่าย (บาท) 35,000

งานวิชาการ 35,000            35,000               

 โครงการสมทบสมาชิก
สภาคณบดี ครุศาสตร์

เพ่ือเป็นการบ ารุงสมาชิกภาพสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
แห่งประเทศไทย

1.เชิงคุณภาพ ส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะครุ
ศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย
2. เชิงเวลาร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาท่ีก าหนด ไม่
ต่ ากว่าร้อยละ 75
3. เชิงค่าใช้จ่าย (บาท) 10,000

งานวิชาการ 10,000            10,000               

8. มีหลักสูตรการจัดการศึกษา
ในระบบปกติ และหลักสูตร
ระยะส้ัน ท่ีสอดคล้องกับ
อุตสาหกรรม (New Growth 
Engine) เป้าหมาย (S-Curve 
New S Curve) ตามนโยบาย
ไทยแลนด์ 4.0 10 หลักสูตร
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 แผ่นดิน  ผลประโยชน์

โครงการหลักกลยุทธ์ ตัวบ่งช้ีกลยุทธ์ โครงการย่อย วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดวัตถุประสงค์ แหล่งงบประมาณ รวมผู้รับผิดชอบ

โครงการพัฒนาและผลิตก าลังคนของ
ประเทศเพ่ือนโยบาย Thailand 4.0

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 90,558,000        90,558,000         

โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพของ
อาจารย์ thailand 4.0 ด้านหุ่นยนต์

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
(หลักสูตร Automation)

-                    

โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพของ
อาจารย์ thailand 4.0 ด้านระบบ
ควบคุมอัตโนมัติ

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
(หลักสูตร Automation)

โครงการอบรมการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในงานเหมืองแร่

1.เพ่ือให้ศิษย์เก่าได้ทบทวนการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานเหมืองแร่
2.เพ่ือให้ศิษย์เก่าได้เรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในงานเหมืองแร่

ผศ.ว่าท่ีร.ท.สุรพิน 
พรมแดน/

วิศวกรรมเคร่ืองกล

-                    

การศึกษาดูงานในหน่วยงานด้าน
วิศวกรรมเคร่ืองกลส าหรับนักศึกษา
สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล

เพ่ือให้นักศึกษาหลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมเคร่ืองกลได้เปิดโลกทัศน์ 
เพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์จริงจากการศึกษาดูงานใน
สถานประกอบการ

1.นักศึกษาเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 60 คน
2.นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ ผ่านการทดสอบองค์ความรู้ท่ีได้จาก
การศึกษาดูงานไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80

ผศ.ดร.ธวัชชัย อุ่นใจจม/
วศบ.เคร่ืองกล

-                    

อบรมเทคโนโลยีสมัยใหม่ด้าน
วิศวกรรมเคร่ืองกล

เพ่ือให้นักศึกษาหลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมเคร่ืองกลได้รับความรู้และ
ก้าวทันต่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ด้านวิศวกรรมดคร่ืองกล

1.นักศึกษาเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 60 คน
2.นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ ผ่านการทดสอบองค์ความรู้ท่ีได้จาก
การศึกษาดูงานไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80

นายศรีธร อุปค า/วศบ.
เครืองกล

-                    

พ่ีสู่น้องเพ่ือแนะแนวอาชีพและการ
เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่สถาน
ประกอบการ

เพ่ือให้นักศึกษาท่ีจะส าเร็จการศึกษาได้รับการแนวอาชีพและการ
เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่สถานประกอบการจากศิษย์เก่า

นักศึกษาท่ีจะส าเร็จการศึกษาเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 60 คน นายศรีธร อุปค า/วศบ.
เครืองกล

-                    

ทัศนศึกษาและดูงานนอกสถานท่ี 1. เพ่ือให้นักศึกษามีโอกาสเรียนรู้นอกห้องเรียนจากประสบการณ์จริง
2.พัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่ความเป็นบัณฑิตพึงประสงค์ในการเรียนรู้
ร่วมกัน
3.เพ่ือน าประสบการณ์จากการทัศนาศึกษามาปรับใช้ในการเรียนเพ่ือให้
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ีดีท่ีสุด
4.เพ่ือสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยฯ และภาคอุตสาหกรรม
เหมืองแร่

ผศ.ว่าท่ีร.ท.สุรพิน 
พรมแดน/

วิศวกรรมเคร่ืองกล

-                    

โครงการฝึกอบรมทักษะทางวิชาชีพด้าน
คอมพิวเตอร์

เพ่ือเสริมสร้างทักษะด้านโปรแกรมช่วยคอมพิวเตอร์ด้านวิศวกรรมใน
แก่นักศึกษาก่อนออกสู่ผู้ใช้บัณฑิต

นักศึกษาเข้าร่วมอบรมไม่น้อยกว่า 20 คนต่อ 1 หลักสูตร น.ส.นิลวรรณ  ไชยทนุ/
วศบ.เคร่ืองกล

-                    

โครงการฝึกอบรมด้านระบบท าความ
เย็นในอุตสาหกรรม

เพ่ือเสริมสร้างทักษะและวิเคราะห์จากโจทย์จริงด้านระบบท าความเย็น
ขนาดใหญ่จากสถานประกอบการ

นักศึกษาเข้าร่วมอบรมไม่น้อยกว่า 30 คน น.ส.นิลวรรณ  ไชยทนุ/
วศบ.เคร่ืองกล

-                    

โครงการพัฒนาทักษะด้านอินเตอร์เน็ต
ของสรรพส่ิงและปัญญาประดิษฐ์ของ
นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 ผ่านการทดลองใช้งานรถ AI ว่ิงอัตโนมัติ
 K210 AI Donkey Car

อบรมให้นักศึกษาสามารถ โปรแกรมให้รถ “AI ว่ิงอัตโนมัติ K210 AI 
Donkey Car” ขับเคล่ือนอัตโนมัติได้โดยใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์และ
อินเตอร์เน็ตของสรรพส่ิง เพ่ือเพ่ิมทักษะด้านวิชาชีพท่ีจ าเป็นให้กับ
นักศึกษา

นักศึกษาและผู้ท่ีสนใจไม่น้อยกว่า 12 คนได้รับความรู้ในการ
โปรแกรมให้รถสามารถว่ิงในเส้นทางได้โดยใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ 
โดยใช้  “รถ AI ว่ิงอัตโนมัติ K210 AI Donkey Car”

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 
(หลักสูตรวิศวกรรม

คอมพิวเตอร์) ผศ.ขวัญชัย 
เอ้ือวิริยานุกูล

-                    

-โครงการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาเพ่ือผลิตบัณฑิต
นักปฎิบัติสู่ศตวรรษท่ี 21
- โครงการฝึกอบรม

9.พัฒนาทักษะบุคลากรตาม
แผนการพัฒนาอุตสาหกรรม
เป้าหมายพ่ือผลิตวิศวกรนัก
ปฏิบัติมืออาชีพ ร้อยละ 10

4. หลักสูตรมีส่ิง
สนับสนุนการเรียนรู้เพ่ือ
ส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาด้าน
ทักษะอาชีพ

10. จ านวนของนักศึกษาทุก
ช้ันปีได้รับการส่งเสริม
สนับสนุนให้มีทักษะและ
สมรรถนะวิชาชีพ ร้อยละ95  
(มทร.ล้านนา)
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โครงการหลักกลยุทธ์ ตัวบ่งช้ีกลยุทธ์ โครงการย่อย วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดวัตถุประสงค์ แหล่งงบประมาณ รวมผู้รับผิดชอบ

โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญา
โท สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

1. เพ่ือส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษา เพ่ือพัฒนาความรู้และทักษะของนักศึกษาท่ีสามารถ
ตอบสนองความต้องการของสังคม
2. เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาให้เป็นผู้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
ของหลักสูตร
3. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน

1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวน
กลุ่มเป้าหมายท้ังหมด
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า -                    

โครงการอบรม Agile Software 
Development with Scrum

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
(หลักสูตร Computer)

-                    

การศึกษาดูงานเทคโนโลยีการจัดการ
ส่ิงแวดล้อม

1.เพ่ือเพ่ิมประสบการณ์การเรียนรู้เทคโนโลยีการจัดการส่ิงแวดล้อมท่ี
ทันสมัยจากสถานประกอบการ

นักศึกษาเข้าใจเทคโนโลยีการจัดการส่ิงแวดล้อมจากสถาน
ประกอบการมากกว่าร้อยละ 80

ดร.ศิรประภา ชัยเนตร/
วศบ.ส่ิงแวดล้อม

-                    

การศึกษาดูงานการจัดการขยะมูลฝอย 1.เพ่ือทราบถึงข้ันตอนการคัดแยกขยะและการจัดกการขยะท่ีถูกต้อง นักศึกษาทราบถึงข้ันตอนการจัดการขยะท่ีถูกต้อง ดร.นคร สุริยานนท์/วศบ.
ส่ิงแวดล้อม

-                    

โครงการปฏิบัติการส ารวจภาคสนาม
เพ่ือท าแผนท่ีภูมิประเทศ สถาบันวิจัย
เทคโนโลยีเกษตร จังหวัดล าปาง

1.เพ่ือน านักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมโยธา ช้ันปีท่ี 2 จ านวน 2 ห้อง 
เข้าท างานส ารวจพ้ืนท่ีภูมิประเทศจริง เพ่ือให้ได้ประสบการณ์ และ
สามารถใช้วิชาความรู้ปฏิบัติงานจริงได้

ได้ประสบการณ์ และสามารถใช้วิชาความรู้ปฏิบัติงานจริงได้ นายภาณุ  อุทัยศรี/
วศบ.ยธ.

72,377 72,377               

โครงการบรรยายพิเศษและศึกษาดูงาน
วิชา Inspection for Construction 
ประจ าปีการศึกษา 2563

1.เพ่ือเพ่ิมประสบการณ์ให้นักศึกษาได้เรียนรู้เทคโนโลยีการก่อสร้างท่ี
ทันสมัยในสถานประกอบการจริง 2.เพ่ือให้อาจารย์และนักศึกษาได้
แลกเปล่ียนเรียนรู้กับผู้เช่ียวชาญ สถานประกอบการเพ่ือให้ได้โจทย์
ส าหรับงานวิจัย/โครงงานปริญญานิพนธ์ และการท างานในอนาคต

 ้1.นักศึกษาได้เรียนรู้เทคโนโลยีการก่อสร้างท่ีทันสมัยในสถาน
ประกอบการจริง

นายปิยะวัฒน์  วุฒชัยกิจ
เจริญ/วศบ.ยธ.

-                    

โครงการพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21 
ของนักศึกษาครุศาสตร์อุตสาหกรรม

1. เพ่ือพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม เพ่ิมพูน
ความคิดสร้างสรรค์ การแก้ไขปัญหา และการส่ือสาร ร่วมงานกับผู้อ่ืนได้
2. เพ่ือพัฒนานักศึกษาในด้านทักษะชีวิตและการท างาน 

1. นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ ฯ จ านวน 4 หลักสูตร ฯ รวม จ านวน 
120 คน
2. นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ ฯ ผ่านเกณฑ์การปฏิบัติประสบการณ์
วิชาชีพครูตามเกณฑ์ของสภาวิชาชีพ ท้ัง 4 หลักสูตร รวม จ านวน 
120 คน

สาขาครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและ

เทคโนโลยี/เชียงใหม่

-                    

โครงการฝึกปฏิบัติภาคสนาม ตาม
มาตรฐานหลักสูตรวิศวกรรมโยธา

1. เพ่ือให้นักศึกษาปฏิบัติงานจริงตามการท างานอย่างมีระเบียบวินัย
2. เพ่ือสร้างผลงานของนักศึกษาเพ่ือเพ่ิมคุณค่าวิชาการส ารวจและ
บริการวิชาการ
3. เพ่ือสร้างแผนท่ีภูมิประเทศเพ่ือพัฒนาสู่การท าแผนท่ีระบบ
สารสนเทศทางภูมิศาสตร์
4. เพ่ือสร้างความสามัคคี และท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะ
5. เพ่ือให้มีการเรียนการสอนตรงตามหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
และตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

1. เชิงปริมาณ ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 75
2. เชิงคุณภาพ ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาท่ีก าหนด
 ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 75   
3. เชิงเวลา นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 10 วัน (ไม่น้อยกว่า 80 ช่ัวโมง)
    
4. เชิงค่าใช้จ่าย (บาท) 35,540 บาท

นายพีรภพ โพธ์ิพงษ์/ตาก 35,540            35,540               
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 แผ่นดิน  ผลประโยชน์

โครงการหลักกลยุทธ์ ตัวบ่งช้ีกลยุทธ์ โครงการย่อย วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดวัตถุประสงค์ แหล่งงบประมาณ รวมผู้รับผิดชอบ

โครงการอบรม “จรรยาบรรณวิชาชีพ
วิศวกร และส่งเสริมกิจกรรมยุววิศวกร 
เพ่ือสร้างเครือข่าย

1. นักศึกษามีความรู้ด้านจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง
2. ส่งเสริมและพัฒนาทักษะ ความรู้ และความสามารถในการประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
3. นักศึกษาทราบถึงความส าคัญของการขอรับรองใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
4. นักศึกษาทราบวิธีการและข้ันตอนการขอรับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
5. เพ่ือเตรียมความพร้อมนักศึกษาท่ีจะขอรับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
6. เพ่ือสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์ท่ีดีกับสภาวิศวกร

1. เชิงปริมาณ  ด าเนินโครงการงบประมาณละ 1 คร้ัง และมี
ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการ
ท้ังหมด
2.  เชิงคุณภาพ  รู้ข้ันตอนการขอใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม     
3. เชิงเวลา  ด าเนินโครงการตามระยะเวลาท่ีก าหนดไว้       
4. เชิงค่าใช้จ่าย (บาท) งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินโครงการ 
28,830 บาท 

นางสาวสุรัตน์  เด่นส
ท้าน/ตาก

-                    

โครงการฝึกอบรมการจ าลองการ
เคล่ือนท่ีของรถรางไฟฟ้า พ้ืนฐานเร่ิม
จากศูนย์

1. เพ่ือให้คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและ
วิศวกรรมเคร่ืองกล ตลอดจนผู้สนใจได้เข้ารับการฝึกอบรมการจ าลอง
การเคล่ือนท่ีของรถรางไฟฟ้า
2. เพ่ือให้นักศึกษาท่ีก าลังจะเสนอโครงงานหรืองานวิจัยเกิดแนวคิดใน
การพัฒนาโปรแกรมการจ าลองการเคล่ือนท่ีรถรางไฟฟ้า3. เพ่ือให้เกิด
แรงบันดาลใจแก่คณาจารย์และนักศึกษา ท่ีจะศึกษาเทคโนโลยีระบบ
รางต่อไป

1. เชิงปริมาณ  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 30 คน ,  จ านวนการจัดวัน
ฝึกอบรม 2 วัน
2. เชิงคุณภาพ  ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน ร้อยละ 100  
3. เชิงเวลา  โครงการเสร็จทันตามระยะเวลาท่ีก าหนด     
4. เชิงค่าใช้จ่าย (บาท) 14,400 บาท      

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
จักรกฤษณ์ เคลือบวัง/ตาก

-                    

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือ
ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาหลักสูตร
วิศวกรรมโยธา ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๓  หัวข้อ “การศึกษาดูงานการ
ส ารวจด้วยเคร่ืองมือสมัยใหม่”

1. เพ่ือให้นักศึกษาปฏิบัติงานโดยใช้เคร่ืองมือในงานส ารวจได้อย่าง
ถูกต้องและปลอดภัย
2. เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ท่ีไม่ได้มีในหลักสูตรส าหรับให้นักศึกษาคิด
ต่อยอดในการท างาน
3. เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้ทันเทคโนโลยีในงานส ารวจ
4. เพ่ือให้นักศึกศึกเตรียมความพร้อมส าหรับ5. เพ่ือให้นักศึกษาได้
เรียนรู้ข้ันตอนการท างานส ารวจ

1. เชิงปริมาณ ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 75
2. เชิงคุณภาพ ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาท่ีก าหนด
 ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 75   
3. เชิงเวลา นักศึกษาเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 6 ช่ัวโมง
4. เชิงค่าใช้จ่าย (บาท) 34,920 บาท

นายพีรภพ โพธ์ิพงษ์/ตาก -                    

โครงการฝึกอบรมพัฒนาแอพพลิเคชัน
บนสมาร์ทโฟน พ้ืนฐานเร่ิมจากศูนย์

1. เพ่ือให้คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
ตลอดจนผู้สนใจได้เข้ารับการฝึกอบรมรูปแบบการโปรแกรมบนสมาร์ท
โฟนเชิงจินตภาพ
2. เพ่ือให้นักศึกษาท่ีก าลังจะเสนอโครงงานหรืองานวิจัยเกิดแนวคิดใน
การพัฒนาโปรแกรมบนสมาร์ทโฟนเพ่ือส่ังการอุปกรณ์  3. เพ่ือให้เกิด
แรงบันดาลใจแก่คณาจารย์และนักศึกษา ส่งผลงานเข้าประกวดต่อ
สายตาสาธารณะชนในการแข่งขันประกวดผลงานทางวิชาการ

1.  เชิงปริมาณ จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 30  2. เชิงคุณภาพ  ความ
พึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน 3. เชิงเวลา   โครงการเสร็จทันตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนด
4. เชิงค่าใช้จ่าย (บาท)  จ านวน 14,400 บาท 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
เอกลักษณ์  สุมนพันธ์ุ/ตาก

-                    

โครงการอมรมการควบคุมอัตโนมัติ PLC 1. เพ่ือปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ
2. เพ่ือปลูกฝังให้นักศึกษาเป็นนักคิด นักประดิษฐ์
3. เพ่ือนักศึกษาสอดแทรกกิจกรรมในรายวิชา ENGME110 การ
ควบคุมอัตโนมัติ (Automatic Control) และ ENGME131 อุปกรณ์
ขับเคล่ือนและตรวจวัดในหุ่นยนต์ (Robot Actuators and Sensors)

1. เชิงปริมาณ มีนักศึกษาเข้าร่วมร้อยละ 80
2. เชิงคุณภาพ ความพึงพอใจ 3.5 ข้ึนไป
3. เชิงเวลา สามารถด าเนินการได้เสร็จส้ินภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
      
4. เชิงค่าใช้จ่าย (บาท) 34,400 บาท       

นายสังคม สัพโส/ตาก -                    
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 แผ่นดิน  ผลประโยชน์

โครงการหลักกลยุทธ์ ตัวบ่งช้ีกลยุทธ์ โครงการย่อย วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดวัตถุประสงค์ แหล่งงบประมาณ รวมผู้รับผิดชอบ

โครงการอบรมการค านวณและ
ออกแบบพ้ืนคอนกรีตอัดแรงทีหลัง 
(Post-Tensioned Slab  Design)

1. เพ่ือให้นักศึกษาและคณาจารย์มีความรู้เร่ืองการออกแบบและ
ควบคุมงานก่อสร้างพ้ืนระบบพ้ืนโพสเทนช่ัน

1. มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 150 ราย/ เกิดโครงงานทาง
วิศวกรรมโยธาท่ีเก่ียวข้องกับระบบพ้ืนโพสเทนช่ันไม่น้อยกว่า 3 
โครงงาน
2. เชิงคุณภาพ นักศึกษาและอาจารย์ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึง
พอใจต่อโครงการในระดับดีไม่น้อยกว่าร้อยละ 70/ นักศึกษา
ผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 สามารถเข้าใจถึง
ระบบการสร้างพ้ืนโพสเทนช่ัน
3. เชิงเวลา ด าเนินโครงการเสร็จส้ินตามแผนปฏิบัติงาน
4. เชิงค่าใช้จ่าย (บาท)  25,700 บาท

นายมนตรี คงสุข/ตาก -                    

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิม
ทักษะการเขียนแบบด้วยเทคโนโลยี
ระบบแบบจ าลองสารสนเทศอาคาร BIM

1. เพ่ือให้นักศึกษาและคณาจารย์มีความรู้เร่ืองการท างานด้วย
เทคโนโลยีระบบ BIM
2. เพ่ือให้นักศึกษาและคณาจารย์มีทักษะในการเขียนแบบอาคารและ
วิเคราะห์โครงสร้างอาคารพักอาศัย 2 ช้ัน ด้วยเทคโนโลยีระบบ BIM

1. เชิงปริมาณ มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 150 ราย / เกิด
โครงงานทางวิศวกรรมโยธาท่ีเก่ียวข้องกับระบบ BIM ไม่น้อยกว่า 3 
โครงงาน / ได้แบบจ าลองระบบสารสนเทศอาคารท่ีนักศึกษาฝึก
ปฏิบัติไม่น้อยกว่า 75 แบบจ าลอง
2.  เชิงคุณภาพ นักศึกษาและอาจารย์ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึง
พอใจต่อโครงการในระดับดีไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 / นักศึกษา
ผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 สามารถสร้าง
แบบจ าลองสารสนเทศอาคารได้
3. เชิงเวลา ด าเนินโครงการเสร็จส้ินตามแผนปฏิบัติงาน
4. เชิงค่าใช้จ่าย (บาท) 50,500 บาท

นายพร้อมพงศ์ ฉลาด
ธัญญกิจ/ตาก

-                    

เข้าค่ายออกฝึกภาคสนามปฏิบัติการ
ส ารวจ

เพ่ือน านักศึกษาวิศวกรรมโยธา ช้ันปีท่ี 2 เข้าท างานส ารวจพ้ืนท่ีภูมิ
ประเทศจริง เพ่ือให้ได้ประสบการณ์ และสามารถใช้วิชาความรู้
ปฏิบัติงานจริงได้

มีจ านวนนักศึกษาเข้าค่ายออกฝึกภาคสนามฯ ไม่น้อยกว่า 80% ของ
นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนวิชา การส ารวจ

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา/
เชียงราย

68,500 68,500               

โครงการพัฒนานักศึกษาในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือเพ่ิมประสบการณ์ให้นักศึกษาได้เรียนรู้เทคโนโลยีท่ีทันสมัยใหม่ใน
ปัจจุบัน

นักศึกษาได้รับประสบการณ์เพ่ิมเติมจากการเรียนรู้จริง ผศ.ชาญยุทธ กาญจน
พิบูลย์/น่าน

-                    

อบรมเชิงปฏิบัติการส าหรับนักศึกษา
เกษตรและชีวภาพ

 เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทักษะด้านวิชาชีพ และการออกแบบให้แก่นักศึกษา นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 30 คน มีความรู้ความ และ
ทักษะทางด้านวิชาชีพ และการออกแบบในสายงานวิชาชีพของตนเอง

อ.ณัฐพล วิชาญ/น่าน -                    

การพัฒนาทักษะวิชาชีพนักศึกษาด้าน
การใช้โปรแกรมวิเคราะห์ช้ินงานทาง
วิศวกรรมการผลิต

1.เพ่ือจัดการพัฒนาทักษะวิชาชีพนักศึกษาด้านการใช้โปรแกรม
วิเคราะห์ช้ินงานทางวิศวกรรมการผลิต

1. นักศึกษาสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (วิศวกรรมการผลิต) จ านวน 
35 คน
2. อาจารย์ประจ าสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ จ านวน 3 คน

ผศ.พงศกร  สุรินทร์/
ล าปาง

-                    

การพัฒนาทักษะวิชาชีพนักศึกษาด้าน
การสร้างส่ือการเรียนู้ด้านวิศวกรรม
แบบดิจิทอล อินเตอร์แอคทีฟ 3 มิติ

1.เพ่ือจัดการพัฒนาทักษะวิชาชีพนักศึกษาด้านการสร้างส่ือการเรีย
นู้ด้านวิศวกรรมแบบดิจิทอล อินเตอรืแอคทีฟ 3 มิติ

1. นักศึกษาสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (วิศวกรรมการผลิต) จ านวน 
40 คน
2. อาจารย์ประจ าสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ จ านวน 3 คน

ผศ.พงศกร  สุรินทร์/
ล าปาง

-                    

การพัฒนาทักษะวิชาชีพนักศึกษาด้าน
การออกแบบโรงงาน 3 มิติ ด้วย
โปรแกรม ARCHICAD BIM

1.เพ่ือจัดการพัฒนาทักษะวิชาชีพนักศึกษาด้านการออกแบบโรงงาน 3 
มิติ ด้วยโปรแกรม ARCHICAD BIM

1. นักศึกษาสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (วิศวกรรมการผลิต) จ านวน 
40 คน
2. อาจารย์ประจ าสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ จ านวน 3 คน

ผศ.พงศกร  สุรินทร์/
ล าปาง

-                    

การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านทักษะ
ในการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ
 หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า

1.เพ่ือให้นักศึกษา อาจารย์และสถานประกอบการได้แลกเปล่ียน
เรียนรู้นอกห้องเรียนในสถานประกอบการจริง
2.เพ่ือเพ่ิมประสบการณ์ให้กับนักศึกษาและอาจารย์ได้เรียนรู้
เทคโนโลยีท่ีทันสมัยจากผู้เช่ียวชาญและสถานประกอบการจริง

อาจารย์หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า  จ านวน  8 คน นักศึกษา
หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า  จ านวน 150 คน

นายจิรพยธ์  ทาแกง/
ล าปาง

-                    
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 แผ่นดิน  ผลประโยชน์

โครงการหลักกลยุทธ์ ตัวบ่งช้ีกลยุทธ์ โครงการย่อย วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดวัตถุประสงค์ แหล่งงบประมาณ รวมผู้รับผิดชอบ

โครงการพัฒนาทักษะการสอนวิชาชีพ
เฉพาะ

1. นักศึกษาท่ีก าลังจะจบการศึกษาได้เตรียมความพร้อมก่อนการ
ท างานจริง 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาสาขาวิชาต่างๆ ได้มีโอกาส
แลกเปล่ียนความรู้ทางวิชาการ 
3. สร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ในประเด็นการ
สร้างกลไกในการพัฒนานักศึกษาต้ังแต่ก่อนเข้าศึกษา ระหว่างศึกษา
และหลังส าเร็จการศึกษาอย่างเป็นระบบ

1. เชิงปริมาณ ด าเนินโครงการจ านวน 1 คร้ัง โดยมีกลุ่มเป้าหมาย
ของโครงการจ านวน 90 คน
2. เชิงคุณภาพ ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ/
ผู้รับบริการ โดยผลคะแนนประเมินจากการวัดความรู้จากการอบรม
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80
3. เชิงเวลา ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาท่ีก าหนด 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80
4. เชิงค่าใช้จ่าย (บาท) งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินโครงการ 
100,000 บาท

ว่าท่ีร้อยตรี ดร.ณัฐพงษ์ 
แกมทับทิม/พิษณุโลก

-                    

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
CAD/CAE/CAM

1. เพ่ือให้นักศึกษาเข้าร่วมการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจใน
หลักการท างาน CAD/CAM/CAE
2. นักศึกษาท่ีผ่านการอบรมสามารถออกแบบและจ าลองการท างาน
เคร่ืองจักร CNC ได้

1. นักศึกษาเข้าร่วมน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างน้อยร้อยละ 65
2. บุคลากรทางการศึกษาสายออกแบบและผลิตไม่น้อยกว่า 10 คน 
3. ผู้เข้ารับบริการมีความพึงพอใจต่อบริการท่ีได้รับจากการด าเนิน
โครงการร้อยละ 75

ผศ.วีระยุทธ หล้าอมรชัย
กูล/พิษณุโลก

-                    

โครงการแข่งขันราชมงคลวิชาการ
วิศวกรรมระดับชาติ คร้ังท่ี 13

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 78,000              563,880           641,880             

โครงการแข่งขัน Teaching Academy 
Award 2021 คร้ังท่ี 10

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 36,000              291,000           327,000             

การแข่งขัน TSAE Auto Challenge 
2020-2021 Student Formula

 เพ่ือให้นักศึกษาน าความรู้ท่ีได้รับ จากการเรียนไปใช้ในการปฏิบัติงาน
จริงและพัฒนาทักษะในการประกอบวิชาชีพของนักศึกษาในอนาคต

นักศึกษาได้ใช้ความรู้ท่ีได้ศึกษามาน ามาออกแบบและสร้างรถยนต์ นายสวัสด์ิ กีไสย์/เคร่ืองกล -                    

โครงการแข่งขันทักษะฝีมือช่างยนต์ 1. เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาทักษะทางฝีมือช่างยนต์
2.เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ
3.เพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์ให้กับนักศึกษา
4.เพ่ือเผยแพร่ช่ือเสียงของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
5.เพ่ือให้นักศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ร่วมแลกเปล่ียนความ
คิดเห็น และยังเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างคณะ
วิศวกรรมศาสตร์กับสถาบันอ่ืน

ได้รับรางวัล นายเมธัส ภัททิยธนี/
เคร่ืองกล

-                    

โครงการแข่งขัน Cabling Contest ปีท่ี
 8 รอบชิงชนะเลิศ

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 5,212              5,212                 

โครงการเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์
อัตโนมัติ Creation Automation 
Robot Competition 2020 (CARC 

พัฒนาสักยภาพนักศึกษาให้มีความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
(หลักสูตร Automation)

23,460            23,460               

โครงการแข่งขันการควบคุมอัตโนมัติ
แบบชาญฉลาด (Smart automation 
4.0) คร้ังท่ี 3

พัฒนาสักยภาพนักศึกษาให้มีความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
(หลักสูตร Automation)

79,600            79,600               

โครงการแข่งขัน RoboInnovator 
Challenge 2021 by Software park 
Thailand

พัฒนาสักยภาพนักศึกษาให้มีความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
(หลักสูตร Automation)

35,600            35,600               

โครงการแข่งขันประมาณราคาด้วยการ
จ าลองสารสนเทศอาคาร (BIM)

วศ.บ.ยธ. 40,418            40,418               

- โครงการด้านการแข่งขัน
ทักษะวิชาการวิศวกรรม
และครูช่างอุตสาหกรรม 
คณะวิศวกรรมศาสตร์

56



 แผ่นดิน  ผลประโยชน์

โครงการหลักกลยุทธ์ ตัวบ่งช้ีกลยุทธ์ โครงการย่อย วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดวัตถุประสงค์ แหล่งงบประมาณ รวมผู้รับผิดชอบ

โครงการประกวดปริญญานิพนธ์ 
สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย

เพ่ือให้นักศึกษาได้เข้าร่วมการประกวดปริญญานิพนธ์ และน าความรู้ท่ี
ได้ไปต่อยอดทางด้านอาชีพ

นักศึกษาได้เข้าร่วมการประกวดปริญญานิพนธ์ และน าความรู้ท่ีได้ไป
ต่อยอดทางด้านอาชีพ

วศ.บ.ยธ. -                    

โครงการแข่งขันทักษะฝีมือแรงงาน เพ่ือเข้าร่วมแข่งขันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ผศ.วรเชษฐ์ หวานเสียง/
อุตสาหกรรม

-                    

โครงการแข่งขันทักษะแข่งขันโปรแกรม
ประยุกต์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ G - 
Con 2020

1. เพ่ือให้คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้เปิด
โลกทัศน์ด้านเทคโนโลยีและแนวคิดในการท าโครงงานและงานวิจัยให้
ก้าวทันเทคโนโลยีในปัจจุบัน
2. เพ่ือให้นักศึกษาเกิดการสร้างความรู้ความเข้าใจในการสร้าง
แพลตฟอร์มต้นแบบผ่านแอพพลิเคช่ันท่ีสามารถตอบสนองความ
ต้องการของภาครัฐและเอกชนได้ 
3. เพ่ือพัฒนาศักยภาพทางการพัฒนาแอพพลิเคช่ันจากแนวความคิดสู่
นวัตกรรมใหม่ ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อ Startup Thailand 
4. เพ่ือให้เกิดแรงบันดาลใจแก่คณาจารย์และนักศึกษา ส่งผลงานเข้า
ประกวดต่อสายตาสาธารณะชนในการแข่งขันประกวดผลงานทาง
วิชาการ

1. เชิงปริมาณ  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 7 คน
/ จ านวนการจัดวันศึกษาดูงาน 2 วัน 
2. เชิงคุณภาพ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน ร้อยละ 100  
2.  เชิงเวลา โครงการเสร็จทันตามระยะเวลาท่ีก าหนด
3.  เชิงค่าใช้จ่าย (บาท) จ านวน 10,960 บาท 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
เอกลักษณ์  สุมนพันธ์ุ/ตาก

-                    

โครงการแข่งขันคอนกรีตมวลเบา 1. เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ประสบการณ์ในงานคอนกรีตเทคโนโลยี แก่
นักศึกษาสาขาวิศวกรรมโยธา โดยเฉพาะในเร่ืองของเทคโนโลยีการท า
คอนกรีตมวลเบา
2.  เพ่ือสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ แก่นักศึกษาท้ังในสถาบันและต่าง
สถาบัน
3.  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาองค์ความรู้ในวิชาคอนกรีต
เทคโนโลยีอย่างต่อเน่ือง
4.  เพ่ือแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ระหว่างสถาบันการศึกษา
ต่าง ๆ 
5.  เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยฯ ให้เป็นท่ีรู้จักอย่าง
กว้างขวาง

1. เชิงปริมาณ  ได้รับรางวัลอย่างน้อย 1 รางวัล
2. เชิงคุณภาพ  ได้รับรางวัล      
3. เชิงเวลา  ด าเนินการแข่งขันแล้วเสร็จภายใน 5 วันตามระยะเวลา
ท่ีขออนุมัติไว้ 4. เชิงค่าใช้จ่าย (บาท) งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนิน
โครงการ 29,400 บาท

นายพร้อมพงศ์  ฉลาด
ธัญญกิจ/ตาก

-                    

โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
“โครงการแข่งขันการประยุกต์ใช้ทักษะ
ทางวิชาการเพ่ือสร้างสะพานไม้ไผ่”

1. เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนในจังหวัดตากสามารถน าองค์ความรู้
พ้ืนฐานท่ีเรียนมาประยุกต์ใช้แก้ปัญหา สร้างนักเรียนท่ีมีทักษะรอบด้าน
2. เพ่ือถ่ายทอด แลกเปล่ียนองค์ความรู้ ก่อให้เกิดความร่วมมือ 
ความสัมพันธ์ของนักเรียนรวมถึงคณาจารย์ในแต่ละสถาบันของจังหวัด
ตาก
3. เพ่ือประชาสัมพันธ์ความสามารถและศักยภาพทางวิชาการของ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ช่างก่อสร้าง) หลักสูตร
วิศวกรรมโยธา สาขาวิศวกรรมโยธาและส่ิงแวดล้อม คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

1. เชิงปริมาณ  ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 75
2. เชิงคุณภาพ  ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาท่ี
ก าหนด ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 75
3. เชิงเวลา  ผู้เข้าร่วมการแข่งขันอยู่เข้าร่วมกิจกรรมไม่ต่ ากว่า 6 
ช่ัวโมง
4. เชิงค่าใช้จ่าย (บาท) งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินโครงการ 
29,400 บาท       

นายพร้อมพงศ์  ฉลาด
ธัญญกิจ/ตาก

-                    

โครงการแข่งทักษะการสร้างส่ือและ
นวัตกรรมด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรม

1. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการสร้างส่ือและนวัตกรรม
ผลงานทางวิชาการ
2. เพ่ือพัฒนาทักษะของนักศึกษาในการสร้างส่ือและนวัตกรรมต่างๆ 
ส าหรับผลงานทางวิชาการ

1. เชิงปริมาณ จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ (200 คน) นักศึกษาร้อยละ 
90 
2. เชิงคุณภาพ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80      
3. เชิงเวลา โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80   
    
4. เชิงค่าใช้จ่าย (บาท) 26,000 บาท

อ.ศุภชัย ชุมนุมวัฒน์/
พิษณุโลก

-                    
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โครงการหลักกลยุทธ์ ตัวบ่งช้ีกลยุทธ์ โครงการย่อย วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดวัตถุประสงค์ แหล่งงบประมาณ รวมผู้รับผิดชอบ

- โครงการประเมิน
สมรรถนะวิชาชีพนักศึกษา

โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพของ
นักศึกษา thailand 4.0 ด้านหุ่นยนต์

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
(หลักสูตร Automation)

-                    

โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพของ
นักศึกษา thailand 4.0 ด้านระบบ
ควบคุมอัตโนมัติ

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
(หลักสูตร Automation)

-                    

โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพของ
นักศึกษา thailand 4.0 ด้าน Lab View

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
(หลักสูตร Automation)

-                    

โครงการอบรมระบบโครงข่ายส่ือสารใน
ยุคปัจจุบัน

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
(หลักสูตร โทรคมนาคม)

-                    

โครงการยกระดับพัฒนาฝีมือด้านงาน
ช่างอุตสาหกรรม

.1 เพ่ือให้นักศึกษาสาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหการ หลักสูตร 5 ปี และ
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการหลักสูตร 4 ปี ได้รับการอบรมพัฒนาใน
เร่ือง เขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์  และงานกลึงโลหะ เพ่ิมเติม

1. เชิงปริมาณ  นักศึกษาครุศาสตร์อุตสาหการ  และวิศวกรรมอุตสา
หการ จ านวน 40 คน
2. เชิงคุณภาพ  ผู้ผ่านการอบรมสามารถน าหลักการท่ีได้จากการ
อบรมไปปฏิบัติจริงได้ 
3. เชิงเวลา  10  วัน       
4. เชิงค่าใช้จ่าย (บาท)  54,000 บาท

นายกิตติ  วิโรจรัตนาภา
พิศาล/ตาก

-                    

โครงการจัดต้ังศูนย์ทดสอบมาตรฐาน
คลังสินค้าภายใต้มาตรฐานสถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพ(TPQI)และมาตรฐานกรม
พัฒนาฝีมือแรงงาน

 6.1  เพ่ือสร้างศูนย์ให้บริการทดสอบมาตรฐานด้านคลังสินค้าตาม
มาตรฐานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ (ระยะท่ี 1 ก่อนการย่ืน
ขอรับมาตรฐาน)
  6.2  ต้ังศูนย์ให้บริการทดสอบมาตรฐานด้านคลังสินค้าตามมาตรฐาน
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (ระยะท่ี 1 ก่อนการย่ืนขอรับมาตรฐาน)
  6.3  เพ่ือพัฒนาระบบให้บริการทดสอบมาตรฐานด้านคลังสินค้าท่ีได้
มาตรฐานท้ัง 2 ระบบ
  6.4  เพ่ือให้เกิดศูนย์ให้บริการทดสอบมาตรฐานด้านคลังสินค้า 
รองรับการให้บริการทดสอบทางภาคเอกชน ภาคการศึกษา รวมถึง
ภาคส่วนอ่ืนท่ีสนใจในเขตภาคเหนือ ด้านสายงานโลจิสติกส์
  6.5  เพ่ือรองรับ การให้การรองรับมาตรฐานของนักศึกษา
วิศวกรรมโลจิสติกส์ ท่ีไม่ได้มาตรฐาน กว. รับรอง แต่ใช้มาตรฐานการ
ทดสอบเฉพาะด้านในการรับรอง 

10.1 เชิงปริมาณ
- อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี ผู้ร่วมโครงการในระดับผู้ก่อต้ังศูนย์ทดสอบ 
จ านวน 30 คน
 - นักศึกษาจ านวน 40 คน
 - เกิดศูนย์ทดสอบมาตรฐานด้านคลังสินค้าในมหาวิทยาลัยฯ จ านวน
 1 ศูนย์ทดสอบ และมีความพร้อมในการขอรับรอง รับรองมาตรฐาน
 2 มาตรฐาน  คือจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  และจากสถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพ
10.2 เชิงคุณภาพ
- นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมโลจิสติกส์/การจัดการโลจิสติกส์/สาขา
เก่ียวเน่ือง ได้ความรู้เร่ืองการ
10.3 ช่วงเวลา 12 เดือนทดสอบมาตรฐานด้านคลังสินค้าระดับ 1 2
 -  ศูนย์ทดสอบมีความพร้อมการขอรับการรับรองมาตรฐานในระดับ
 1,2  ตามมาตรฐานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 - ศูนย์ทดสอบมีความพร้อมการขอรับการรับรองมาตรฐานในระดับ 
1,2,3,4  ตามมาตรฐานของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
 - ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอต่อการจัดต้ังและการทดสอบใน
ศูนย์ฯ อยู่ในระดับดี

นายสมควร สงวนแพง/
เชียงราย

-                    

ศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงานช่างไฟฟ้าใน
อาคารระดับ 1

อ.ไตรรัตน์ ปะทิ/น่าน -                    

ศูนย์รับรองสมรรถนะวิชาชีพสาขาการ
บริการยานยนต์ระดับ 2

ดร.ก้องเกียรติ ธนะมิตร/
น่าน

-                    

การส่งเสริมและทดสอบสมรรถนะ
วิชาชีพ ด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี

อ.สุรชัย/อ.ไตรรัตน์/อ.
เจมส์/น่าน

-                    
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โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและ
อาจารย์ด้านทักษะวิชาชีพตามมาตรฐาน
ฝีมือแรงงานแห่งชาติ

1. เพ่ือพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 
จ านวน 4 หลักสูตร
2. เพ่ือพัฒนาทักษะวิชาชีพครูช่างตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
3. สร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก 
ร่วมกับ มทร.ล้านนา พิษณุโลก 

1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการนักศึกษาและบุคลกรผ่านการทดสอบ
มาตรฐานร้อยละ 80 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้จากวิทยากร และมีความพึงพอใจ
ในโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 85     
3. โครงการเสร็จตามระยะเวลาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

อ.บุญญทธ์ิ  วังงอน/
พิษณุโลก

-                    

โครงการประเมินสมรรรถนะวิชาชีพ
นักศึกษา

1. เพ่ือสังเคราะห์องค์ประกอบและตัวบ่งช้ีสมรรถนะนักศึกษาครูใน
ศตวรรษท่ี 21 
2. เพ่ือตรวจสอบคุณภาพขององค์ประกอบและตัวบ่งช้ีสมรรถนะ
นักศึกษาครูในศตวรรษท่ี 21 
3. เพ่ือประเมินสมรรถนะนักศึกษาในการเรียนรูในแต่ละช่วงช้ันปี

1.เชิงปริมาณ
- นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ 4 หลักสูตร จ านวนไม่น้อยกว่า  400 คน
2. เชิงคุณภาพ: บัณฑิตตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
3. เชิงเวลา: ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาท่ีก าหนด 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80
4. เชิงค่าใช้จ่าย: งบประมาณในการจัดท า 35,000 บาท

ดร.ประเทียบ พรมสี
นอง/พิษณุโลก

-                    

โครงการความร่วมมือจัดต้ังศูนย์ทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงาน

1 เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้จัดต้ังศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงานแห่งชาติข้ึนใน
องค์กร
2 เพ่ือพัฒนาฝีมือแรงงานของนักศึกษา ให้มีมาตรฐานเทียบเคียง
มาตรฐานสากล และเพ่ิมโอกาสในการแข่งขันประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน
1 เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้จัดต้ังศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงานแห่งชาติข้ึนใน
องค์กร
2 เพ่ือพัฒนาฝีมือแรงงานของนักศึกษา ให้มีมาตรฐานเทียบเคียง
มาตรฐานสากล และเพ่ิมโอกาสในการแข่งขันประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน

1 ได้จัดต้ังศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงานแห่งชาติในสาขาต่างๆ ส าหรับ
นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
2 นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้รับการทดสอบฝีมือแรงงาน
3 สร้างความพึงพอใจกับนักศึกษาด้านทุกด้าน

นาย แมน  ฟักทอง/
พิษณุโลก

-                    

11. นักศึกษาท่ีผ่านการ
ประเมินสมรรถนะวิชาชีพต่อ
จ านวนผู้เข้าสอบ ร้อยละ 90 
(มทร.ล้านนา)

-                    

12.บัณฑิตท่ีเป็นผู้ประกอบการ
 ร้อยละ 15 (มทร.ล้านนา)

โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ บัณฑิต
วิศวกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา ล าปาง

1. เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการให้กับบัณฑิต
วิศวกรรมก่อนจบการศึกษา      
2. เพ่ือฝึกปฏิบัติบัณฑิตให้มีความรู้เก่ียวกับองค์กร และการเป็น
ผู้ประกอบการ               
3. เพ่ือน าเทคโนโลยีเข้าช่วยใช้ในการพัฒนาองค์การเพ่ือให้เป็น
ผู้ประกอบการสมัยใหม่

นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ล าปาง ช้ันปีท่ีสุดท้ายท่ีจะส าเร็จ
การศึกษา จ านวนไม่น้อยก่า 120 คน

ผศ.วิษณุ  ช้างเนียม/
ล าปาง

-                    

13. จ านวนของนักศึกษาท่ี
สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้าน
ภาษาอังกฤษต่อจ านวนผู้เข้า
สอบท้ังหมด ร้อยละ 90

-                    

14. จ านวนของนักศึกษาท่ี
สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้าน
ไอทีต่อจ านวนผู้เข้าสอบ
ท้ังหมด ร้อยละ 90

-                    

5. นักศึกษามี
คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง
ประสงค์ของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์
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- โครงการพัฒนานักศึกษา
ให้มีคุณลักษณะบัณฑิตท่ี
พึงประสงค์ + TQF 5ด้าน

โครงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2563

เพ่ือส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ข้อมูลและข่าวสารกิจกรรมของสโมสร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ และเสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรให้เป็นท่ี
รู้จักและแพร่หลาย

1. จ านวนอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ท่ีเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 80 %
 ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารกิจกรรมสโมสรนักศึกษา
2. จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีปริมาณเพ่ิมมากข้ึน

สโมสรนักศึกษาคณะฯ             85,500 85,500               

โครงการส่งเสริมความรู้ทักษะด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา

เพ่ือให้นักศึกษาได้มีความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และน า
หลักการ PDCA มาพัฒนาคุณภาพการศึกษา

นักศึกษามีความพึงพอใจและน าความรู้มาปรับประยุกต์ใช้ในพัฒนา
คุณภาพการชีวิต  มากกว่าร้อยละ 80

สโมสรนักศึกษาคณะฯ             25,000 25,000               

โครงการส่งเสริมศักยภาพทางด้าน
วิชาการของนักศึกษา

เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เข้าร่วม
แข่งขันทักษะทางด้านวิชาการ และสนับสนุนอุปกรณ์ส่ือการเรียนการ
สอน ฯลฯ

>ร้อยละ 80 นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรม ได้รับประสบการณ์และ
ฝึกทักษะทางด้านวิชาการได้ดีย่ิงข้ึน

สโมสรนักศึกษาคณะฯ           200,000 200,000             

โครงการส่งเสริมสุขภาพ น้ าด่ืมสะอาด
เพ่ือเพ่ือน คณะวิศวกรรมศาสตร์

1. เพ่ือสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์น้ าด่ืมสะอาด แก่นักศึกษาคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ได้ใช้อย่างพอเพียง
2. เพ่ือลดภารค่าใช้จ่ายของครอบครัวนักศึกษา

100% นักศึกษาทุกหลักสูตรในสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับ
การบริโภคน้ าด่ืมผ่านเคร่ืองอุปกรณ์น้ าด่ืมท่ีสะอาดและถูกสุขลักษณะ

สโมสรนักศึกษาคณะฯ             85,000 85,000               

โครงการอบรมส่งเสริมความรู้มุ่งสู่การ
เป็นเจ้าของธุรกิจ (startup)

เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงปัจจัยพ้ืนฐานและองค์ประกอบต่างๆท่ี
ส าคัญและช้ีน ากระตุ้นให้นักศึกษาได้มีแนวคิดท่ีสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ประกอบในการเป็นเจ้าของธุรกิจ

นักศึกษาได้รับแนวคิดและเรียนรู้ถึงการจุดประกายน าความรู้ไปสู่
การประกอบธุรกิจ

สโมสรนักศึกษาคณะฯ             20,000 20,000               

โครงการประกวดแนวคิดและน าเสนอ
โครงงาน (ProjectDay)

เพ่ือให้นักศึกษาได้เข้าร่วมการประกวดแนวคิดและฝึกฝนการน าเสนอ
ผลงานโครงการ แก่สาธารณชน

>ร้อยละ 80 นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการฯ ได้น าเสนอผลงานและ
ฝึกฝนทักษะการน าเสนอได้ดีย่ิงข้ึน

สโมสรนักศึกษาคณะฯ             77,100 77,100               

โครงการเลือกต้ังคณะท างานสโมสร
นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564

เพ่ือให้เกิดกลุ่มนักศึกษาเข้าร่วมเป็นตัวแทนคณะท างานสโมสรนักศึกษา
 ประจ าปีการศึกษา 2564

สามารถจัดต้ังกลุ่มนักศึกษาร่วมเป็นตัวแทนคณะท างานสโมสร
นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564

สโมสรนักศึกษาคณะฯ             25,000 25,000               

โครงการประกวดสุขภาพแข็งแรง เพ่ือส่งเสริมให้ความรู้และความตระหนักถึงสุขภาพท่ีดี >ร้อยละ 80 นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการฯ ได้น าความรู้ท่ีได้รับมา
ปรับใช้การพฤติกรรมชีวิตประจ าวัน และให้ความส าคัญในด้าน
สุขภาพได้มากย่ิงข้ึน

สโมสรนักศึกษาคณะฯ             45,000 45,000               

โครงการกีฬาสัมพันธ์  Engineering 
rmutl

เพ่ือส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างกลุ่มนักศึกษาคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ผ่านกิจกรรมด้านการกีฬาและสันทนาการอย่าง
สร้างสรรค์

นักศึกษาทุกหลักสูตร ร้อยละ 90 ท่ีเข้าร่วมโครงการฯได้มี
ความสัมพันธ์อันดีและได้ท าความรู้จักกับกลุ่มเพ่ือนนักศึกษาต่าง
สาขา ตลอดจนได้รู้จักการ

สโมสรนักศึกษาคณะฯ             55,000 55,000               

โครงการส่งเสริมศักยภาพทางด้านกีฬา
(สนับสนุนการแข่งขันและอุปกรณ์กีฬา)

เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมนักศึกษาคณะวิศวกรรม เข้าร่วมกิจกรรม
ทางด้านกีฬากับหน่วยงานภายนอก เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างชุมชน

นักศึกษาทุกหลักสูตร ร้อยละ 90 ท่ีมีความพึงพอใจท่ีได้เข้ากิจกรรม
และช่วยพัฒนาศักยภาพทางด้านกีฬา

สโมสรนักศึกษาคณะฯ             55,000 55,000               

โครงการกีฬาวิศวกรรมแห่งประเทศไทย
 ประจ าปี 2564

เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เข้าร่วม
แข่งขันกีฬาวิศวกรรมแห่งประเทศไทย

มีจ านวนนักศึกษาได้เข้าร่วมแข่งขัน อย่างน้อย 1 กิจกรรม เป็น
ประจ าทุกปี

สโมสรนักศึกษาคณะฯ             50,000 50,000               

เหมืองแร่อาสาพัฒนาการเรียนรู้สู่สังคม
 ปีท่ี 9

1.เพ่ือเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างหลักสูตรและชุมชน
2.เพ่ือสร้างเสริมทักษะและสติปัญญาให้แก่นักเรียน
3.เพ่ือสร้างความสามัคคีให้แก่นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ

ผศ.ว่าท่ีร.ท.สุรพิน 
พรมแดน/

วิศวกรรมเคร่ืองกล

-                    

โครงการฟุตบอลคัพ เพ่ือเสริมสร้างทักษะทางด้านร่างกายและจิตใจ ให้รักความสามัคคี อส/เชียงใหม่ ไม่ใช้งบ -                    

โครงการกิจกรมสัมพันธ์พ่ีรักน้อง เรารัก
กัน

เพ่ือเสริมสร้างทักษะทางด้านร่างกายและจิตใจ ให้รักความสามัคคี อส/เชียงใหม่ ไม่ใช้งบ -                    

15. จ านวนนักศึกษาท่ีได้รับ
การส่งเสริมให้มีคุณลักษณะท่ี
พึงประสงค์ของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ร้อยละ 90
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 แผ่นดิน  ผลประโยชน์

โครงการหลักกลยุทธ์ ตัวบ่งช้ีกลยุทธ์ โครงการย่อย วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดวัตถุประสงค์ แหล่งงบประมาณ รวมผู้รับผิดชอบ

โครงการออกค่ายอาสาพัฒนา ปันน้ าใจ...
ให้น้อง  ประจ าปีการศึกษา 2563

เพ่ือพัฒนาโรงเรียนในชุมชนท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์ 1 โรงเรียนในชุมชน หัวหน้าหลักสูตร 
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสา

หการ/เชียงใหม่

ไม่ใช้งบ -                    

โครงการสานใจพ่ีสู่อ้อมกอดน้อง ๆ ปี 4 เพ่ือพัฒนาโรงเรียนในชุมชนท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์ 1 โรงเรียนในชุมชน หัวหน้าหลักสูตร 
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์/

เชียงใหม่

ไม่ใช้งบ -                    

โครงการสร้างฝันให้น้อง ปี 63 เพ่ือพัฒนาโรงเรียนในชุมชนท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์ 2 โรงเรียนในชุมชน หัวหน้าหลักสูตร 
วศ.บ.วิศวกรรมการผลิต/

เชียงใหม่

ไม่ใช้งบ -                    

โครงการพุทธสมาธิ และการสร้างพลัง
บวก ส าหรับนักศึกษาคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ น่าน

ผศ.ไพโรจน์ ปิยรังสรรค์/
น่าน

            10,000 10,000               

97,007,000     25,388,020    122,395,020    
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แผ่นดิน  ผลประโยชน์
 รายได้บริการ

วิชาการ

 - โครงการอบรมการเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัย และอบรมระเบียบการ
เบิกจ่ายงานวิจัย

โครงการระดมสมองสร้างงานวิจัยทาง
การศึกษา

1.  เพ่ือสร้างนักวิจัยหน้าใหม่ทางด้านการศึกษา
2.  เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาผลงานทางวิชาการของหลักสูตร
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

1.1  เกิดกลุ่มนักวิจัยทางการศึกษาข้ึนในหลักสูตร
อย่างน้อย 1 กลุ่ม
2.1  มีการท าผลงานวิชาการทางด้านการศึกษาเกิดข้ึน
อย่างน้อย 2 ผลงาน

งานวิจัยและบริการ
วิชาการ

-                   

 โครงการอบรมการเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัย และอบรมระเบียบการ
เบิกจ่ายงานวิจัย

 1เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้พัฒนาข้อเสนอโครงการเพ่ือขอรับ
ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยจากแหล่งทุน
2.เพ่ือให้ผู้อบรมได้ทราบถึงระเบียบการเบิกจ่ายวิจัยท่ีถูกต้อง

 1.ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถพัฒนาข้อเสนอ
โครงการวิจัย เพ่ือขอรับทุนวิจัยจาก
แหล่งทุนวิจัยอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 40 ของผู้เข้าร่วม
การฝึกอบรม
2.ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมข้ึน ร้อย
ละ 40

 ฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ

- -                   

โครงการอบรมการเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัยร่วมกับภาคอุตสาหกรรม
ภายใต้โครงการ Talent  และ ITAP

พัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัยร่วมภายใต้โครงการ Talent  และ ITAP

บุคลากรของสาขาวิศวกรรมเคร่ืองกลเข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

ผศ.ดร.ประชา ยืนยง
กุล/วิศวกรรมเคร่ืองกล

-                   

การพัฒนาบทความวิชาการเข้าสู่ฐาน 
TCI

เพ่ือยกระดับการพัฒนางานวิจัยสู่การตีพิมพ์ในฐานคุณภาพ และใช้ใน
การส่งเสริมการเข้าสู่ต าแหน่งวิชาการ

ได้บทความวิชาการในฐาน TCI เป็นอย่างน้อย 2 
บทความ/ปี

งานวิจัยและบริการ
วิชาการ

-                   

 อบรมเทคนิคการเขียนงานวิจัยเพ่ือ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและ
นานาชาติ

 1.เพ่ือให้ผู้เข้ารับการ
อบรมได้พัฒนาศักยภาพการเขียนบทความวิจัยเพ่ือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
2. เพ่ือผลิตบทความวิจัยในท่ีประชุมวิชาการนานาชาติ
3. เพ่ือเพ่ิมคะแนนการอ้างอิงผลงานวิจัยของอาจารย์ในฐานข้อมูล
ต่างๆ

 1.ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีบทความวิจัยตีพิมพ์บนฐาน
 คิดเป็นร้อยละ 40 ของผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม
2.สามารถเพ่ิมคะแนนการอ้างอิงผลงานวิจัยของ
อาจารย์ในฐานข้อมูล เพ่ิมข้ึนร้อยละ 40 ของจ านวน
อาจารย์ท้ังหมด

 ฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ

ออนไลน์ -                   

17. หาแหล่งทุนวิจัยจากภายนอก 
20 ล้านบาท

-                   

18. จ านวนเครือข่ายด้านงานวิจัย 
14 เครือข่าย

สนับสนุนงานประชุมวิชาการวิศวกรรม
โยธาแห่งชาติ

เพ่ือเป็นเวทีให้นักวิชาการ นักวิจัย วิศวกร และผู้ปฏิบัติการด้าน
วิศวกรรมโยธา ได้มีโอกาสร่วมแลกเปล่ียนความรู้

สนับสนุนงานประชุมฯ วศ.บ.ยธ./เชียงใหม่               10,000 10,000              

 โครงการเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ STISWB2020

 1.บุคลากรและนักศึกษาได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ STISWB 2021
2. บุคลากรและนักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้
ระหว่างสถาบันท้ังในระดับประเทศและ    ต่างประเทศ
3. บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมในกิจกรรมแลกเปล่ียน
ศิลปวัฒนธรรม 

 1.บุคลากรและนักศึกษาได้รับความรู้และ
ประสบการณ์จากกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้
2. บุคลากรและนักศึกษาได้มีโอกาสแสดงออกและ
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

 ผศ.ประชา ยืนยงกุล              400,000 400,000             

งานประชุมวิชาการเครือข่าย
วิศวกรรมไฟฟ้าคร้ังท่ี 13 eenet 2021

ผศ.พิเชษฐ์ ทิพย์
ประเสริฐ

             900,000 900,000             

การประชุมวิชาการครุศาสตร์
อุตสาหกรรมระดับชาติคร้ังท่ี 13 และ
การประชุมวิชาการครุศาสตร์
อุตสาหกรรมระดับนานาชาติ คร้ังท่ี 8

ผศ.ไกรลาศ ดอนชัย               20,000 20,000              

6. เสริมสร้างความเข้มแข็ง
งานวิจัยและบริการวิชาการท่ี
เป็นจุดแข็งและงานวิจัยใหม่
ท่ีมีความส าคัญเชิงยุทธศาสตร์

โครงการย่อย

16. ร้อยละของอาจารย์ท่ีได้รับ
ความรู้จากการพัฒนาทักษะการ
วิจัย บริการวิชาการ ท่ีสามารถ
น าไปสู่การได้รับทุนสนับสนุนการ
วิจัย บริการวิชาการ หรือผลงาน
ตีพิมพ์ หรือน าไปใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอน ร้อยละ 
80 (มทร.ล้านนา)

 - อบรมเทคนิคการเขียนงานวิจัย
เพ่ือตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและ
นานาชาติ

กลยุทธ์ ตัวบ่งช้ีกลยุทธ์ โครงการหลัก

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2  : พัฒนางานวิจัย และบริการวิชาการ เพ่ือส่งเสริมส่ิงประดิษฐ์และนวัตกรรมบนพ้ืนฐานวิชาชีพวิศวกรรม 

เป้าประสงค์ : มีผลงานวิจัย นวัตกรรม และส่ิงประดิษฐ์ ท่ีใช้ประโยชน์กับชุมชน อุตสาหกรรม 
 ตัวช้ีวัด : ผลงานวิจัยท่ีใช้ประโยชน์กับชุมชน อุตสาหกรรม ร้อยละ 85

รวมวัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดวัตถุประสงค์ ผู้รับผิดชอบ แหล่งงบประมาณ
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แผ่นดิน  ผลประโยชน์
 รายได้บริการ

วิชาการ

โครงการย่อยกลยุทธ์ ตัวบ่งช้ีกลยุทธ์ โครงการหลัก รวมวัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดวัตถุประสงค์ ผู้รับผิดชอบ แหล่งงบประมาณ

19. จ านวนผลงานวิชาการและ
นวัตกรรม หรือการได้รับการจดอนุ
สิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร หรือเป็น
ผลงานวิชาการรับใช้สังคม หรือ
ผลงานท่ีท าร่วมกับ
ภาคอุตสาหกรรม 15 ผลงาน 
(มทร.ล้านนา)

-                   

20. มีการเชิดชูเกีรยตินักวิจัยเพ่ือ
สร้างขวัญและก าลังใจ 6 คน

โครงการคัดสรร อาจารย์/นักวิจัยดีเด่น
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจ าปี 2564
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา

1 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนอาจารย์ นักวิจัยและบุคลากร เผยแพร่
ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ
2 เพ่ือเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจตลอดจนยกย่อง อาจารย์ 
นักวิจัยและบุคลากร ท่ีมีผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการและมีช่ือเสียง
เป็นท่ียอมรับท้ังระดับชาติและระดับนานาชาติ

อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 ฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ

10,000              10,000              

โครงการคัดสรรหน่วยวิจัยดีเด่น คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ประจ าปี 2564 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา

2 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนอาจารย์ นักวิจัยและบุคลากร เผยแพร่
ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ภายใต้
หน่วยงานวิจัย
2 เพ่ือเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจตลอดจนยกย่อง อาจารย์ 
นักวิจัยและบุคลากร ท่ีมีผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการและมีช่ือเสียง
เป็นท่ียอมรับท้ังระดับชาติแล

 ฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ

10,000              10,000              

7. พัฒนาส่ิงแวดล้อมท่ี
เก้ือหนุนการวิจัยส่ิงประดิษฐ์
และนวัตกรรมให้เกิด
ประโยชน์ต่อผู้เรียนและสร้าง
ขีดความสามารถในการ
แข่งขัน

21. มีห้องปฏิบัติการวิจัยหรือหน่วย
วิจัยเพ่ือการวิจัยส่ิง ประดิษฐ์และ
นวัตกรรมให้เกิดประโยชน์ต่อ
ผู้เรียนและสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน 6 ห้อง/หน่วย

-                   

 - โครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยท้ังระดับชาติ
และนานาชาติ

 โครงการจัดท าวารสาร
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ บุลคากรและนักศึกษาได้ตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานวิชาการท่ีมีคุณภาพสู่สาธารณชน

 บทความวิชาการของอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เผยแพร่ให้แก่ผู้สนใจ
สามารถน าไปพัฒนาหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่

 ฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ

              69,502 69,502              

-โครงการ/กิจกรรม น าเสนอผลงาน
วิชาการระดับชาติและนานาชาติ

การน าเสนอผลงานวิจัย/วิชาการ 
ระดับชาติ/นานาชาติ

 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ บุลคากรและนักศึกษาได้ตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานวิชาการท่ีมีคุณภาพสู่สาธารณชน

 บทความวิชาการของอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เผยแพร่ให้แก่ผู้สนใจ
สามารถน าไปพัฒนาหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่

 ฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ

600,000             600,000             

23. จ านวนของบุคลากรท่ีได้รับ
การส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัย
 ผลงานสร้างสรรค์ นวัตกรรม และ
ผลงานบริการวิชาการ ใน
ระดับชาติและนานาชาติ ร้อยละ 40
  (มทร.ล้านนา)

-                   

22. จ านวนผลงานทางวิชาการท่ี
ได้รับการเผยแพร่ ท้ังระดับชาติ
และนานาชาติ 50 บทความ

8. ส่งเสริมการเผยแพร่
ผลงานวิจัย ผลงาน
สร้างสรรค์ นวัตกรรม และ
ผลงานบริการวิชาการใน
ระดับชาติ และนานาชาติ
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แผ่นดิน  ผลประโยชน์
 รายได้บริการ

วิชาการ

โครงการย่อยกลยุทธ์ ตัวบ่งช้ีกลยุทธ์ โครงการหลัก รวมวัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดวัตถุประสงค์ ผู้รับผิดชอบ แหล่งงบประมาณ

การถ่ายทอดองค์ความรู้ระบบน้ า
อุปโภคบริโภค เพ่ือการใช้ประโยชน์ใน
พ้ืนท่ี

เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้การปรับปรุงคุณภาพน้ าเพ่ือการอุปโภค
บริโภคโดยการประยุกต์ใช้องค์ความรู้จากงานวิจัย

ผู้ดูแลระบบอุปโภคบริโภคและผู้ท่ีสนใจผ่านการอบรม
มีความรู้ความเข้าใจเน้ือหาหลักสูตรมากกว่า  ร้อยละ 
80

ดร.ศิรประภา ชัย
เนตร/วศบ.ส่ิงแวดล้อม

10,000              10,000              

การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผันน้ า
ส าหรับการเกษตรบนพ้ืนท่ีสูง

เพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีการผันน้ าส าหรับการเกษตรบนพ้ืนท่ีสูงเพ่ือ
ปรับเปล่ียนวิถีการปลูกพืชเชิงเด่ียวซ่ึงเป็นสาเหตุหน่ึงของปัญหาไฟป่า
และหมอกควัน

ต้นแบบการผันน้ าส าหรับการเพาะปลูกบนพ้ืนท่ีสูง
จ านวน 1 แปลง

นายจิรศักด์ิ ปัญญา/
วศบ.เคร่ืองกล

50,000              50,000              

การสร้างเคร่ืองดักยุงให้ชุมชม 1. เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย
 2. เพ่ือช่วยให้ชุมชมสามารถป้องกันการเกิดโรคท่ีมียุงเป็นพาหะ
 3. เพ่ือเป็นการบริการวิชาการร่วมกับชุมชม

1. จ านวนชุมชมท่ีร่วมมือกันอย่างน้อย 1 ต าบล
2. จ านวนเคร่ืองดักยุงอย่างน้อยหมู่บ้านละ 1 เคร่ือง

นายก าพล จินตอมร
ชัย/เชียงราย

54,000              54,000              

โครงพัฒนาและวิจัยระบบบริหารงาน
ทรัพยากรและบุคคล ร่วมกับองค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองพาน จังหวัด
เชียงราย

1. พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนให้เป็นไปตามยุค 4.0
 2. เพ่ือให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมและฝึกประยุกต์ใช้ความรู้ท่ีได้เรียนมา
เพ่ือแก้ปัญหากับโจทย์ปัญหาจริง

1. สร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรส่วนท้องถ่ิน
2. สามารถพัฒนาระบบต้นแบบส าหรับการ
บริหารงานทรัพยากรและบุคคล

นายนุรักษ์ ไชยศรี/
เชียงราย

20,000              20,000              

โครงการฝึกอบรมการตีความใบ
รายงานผลการสอบเทียบเพ่ือลดของ
เสียและเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการ
ผลิต ส าหรับผู้ประกอบการและศิษย์เก่า

1.เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านมาตรวิทยาเก่ียวกับการตีความใบ
รายงานผลการสอบเทียบให้กับผู้ประกอบการและศิษย์เก่า 
2.เพ่ือเพ่ิมองค์ความรู้กับผู้เข้าร่วมฝึกอบรมในการน าใบรายงานผล
การสอบเทียบมาปรับใช้ในกระบวนการผลิตของบริษัทหรือกิจการท่ี
ด าเนินการอยู่ 
3. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมอบรมน าองค์ความรู้จากการตีความใบรายงานผล
การสอบเทียบไปใช้ในการลดของเสียและเพ่ิมประสิทธิภาพใน
กระบวนการผลิต
4.เพ่ือสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและศิษย์
เก่าในการขยายผลสู่การวิจัยร่วมกันของอุตสาหกรรมและ
มหาวิทยาลัยฯในอนาคต

 เชิงปริมาณ 1. มีจ านวนผู้ประกอบการและศิษย์เก่า
เข้าร่วมอบรมไม่น้อยกว่า 60 คน
2. ผลจากการอบรมมีผู้น าองค์ความรู้ไปด าเนินการ
และสามารถลดของเสียเพ่ิมผลผลิตในการผลิตได้จริง
อย่างน้อยร้อยละ 50 ของจ านวนผู้เข้าอบรม
3.เกิดความร่วมมือและมีการสร้างโจทย์วิจัยร่วมกับ
ผู้ประกอบการท่ีเป็นผลมาจากการเข้าร่วมอบรมอย่าง
น้อย 3 เร่ืองวิจัย
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 1. สถานประกอบการรู้จัก
มหาวิทยาลัยมากข้ึน และสนใจในการเข้ามาร่วมรับ
การบริการวิชาการจากมหาวิทยาลัยมากข้ึน
2.เกิดการลดต้นทุนในกระบวนการผลิตและ
กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพมากข้ึนกับบริษัทท่ีส่ง
ตัวแทนเข้าร่วมอบรม
3.ผลจากโครงการส่งผลต่อการยกระดับขีด
ความสามารถของภาคอุตสาหกรรมด้านต้นทุนท่ีลดลง
จากการท่ีน าหลักการมาตรามาปรับใช้มากข้ึน

นายสมควร สงวน
แพง/เชียงราย

50,000              50,000              

โครงการระบบสูบน้ าบาดาลด้วยไฟฟ้า
และแมกนีติกสวิตช์

1. เพ่ืออบรมความรู้พ้ืนฐานด้านระบบไฟฟ้า 220 โวลต์
2.เพ่ืออบรมความรู้ด้านการน าสวิตช์แม่เหล็กมาใช้ในการควบคุมการ
ป๊ัมน้ าบาดาลชนิด 220 โวลต์ 1 เฟส
3. เพ่ือฝึกทักษะการดูแลรักษาระบบควบคุมการป๊ัมน้ าบาดาล ใน
ระบบประปาหมู่บ้าน

เชิงปริมาณ คณะกรรมการประปาหมู่บ้าน เข้าร่วมการ
อบรมไม่น้อยกว่า 2 หมู่บ้าน เชิงคุณภาพ ผู้ผ่านการ
อบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 มีผลคะแนนสูงกว่าร้อยละ
 80   เชิงเวลา ใช้เวลา 1 วันส าหรับความรู้พ้ืนฐาน
ทางด้านไฟฟ้า และ 1 วันส าหรับแมกนีติกสวิตช์และ
การใช้งาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พิเชษฐ  เหมยค า/
เชียงราย

40,000 40,000              

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกทักษะ
งานบริการและการซ่อมบ ารุงระบบ
ไฟฟ้าในชุมชน

1. เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเร่ือง ระบบไฟฟ้า 220 
โวลต์ 1 เฟส
2. เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้พ้ืนฐานในการดูแลระบบไฟฟ้าและการ
ซ่อมบ ารุงระบบไฟฟ้าเบ้ืองต้น

เชิงปริมาณ คณะกรรมการหมู่บ้านหรือชุมชน เข้าร่วม
การอบรมไม่น้อยกว่า 2 หมู่บ้าน
เชิงคุณภาพ ผู้ผ่านการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 มี
ผลคะแนนสูงกว่าร้อยละ 80
เชิงเวลา ใช้เวลา 1 วันส าหรับความรู้พ้ืนฐานทางด้าน
ไฟฟ้า 220 โวลต์ 1 เฟส และ 1 วันส าหรับการฝึก
ทักษะการซ่อมบ ารุงระบบไฟฟ้าท่ัวไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พิเชษฐ  เหมยค า/
เชียงราย

35,000 35,000              

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชนเผ่าม
ลาบลี บ้านห้วยลู่ ตามพระราชด าริ
(สมเด็จพระเทพฯ)

ดร.ก้องเกียรติ  ธนะ
มิตร/น่าน

500,000         500,000             

24. จ านวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีน า
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาการศึกษาของคณะฯ การ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน 20 
หน่วยงาน

9. ส่งเสริมให้มีการน าองค์
ความรู้ท่ีได้จากการวิจัย หรือ
งานท่ีได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ ไปใช้ประโยชน์ใน
การพัฒนาการศึกษาของ
คณะฯ การพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคม ชุมชน
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แผ่นดิน  ผลประโยชน์
 รายได้บริการ

วิชาการ

โครงการย่อยกลยุทธ์ ตัวบ่งช้ีกลยุทธ์ โครงการหลัก รวมวัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดวัตถุประสงค์ ผู้รับผิดชอบ แหล่งงบประมาณ

โครงการพัฒนารูปแบบการเรียนการ
สอนเพ่ือส่งเสริมทักษะพ้ืนฐานท่ี
เช่ือมโยงสู่การสร้างอาชีพ (ม.พ่ีเล้ียง)

1. เพ่ือส่งเสริมทักษะพ้ืนฐานท่ีเช่ือมโยงสู่การสร้างอาชีพตามบริบท
ของโรงเรียน ชุมชน และสภาพแวดล้อมปัจจุบัน
2. เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนท่ีสอดคล้องกับการสร้างอาชีพ
โดยใช้ทักษะพ้ืนฐานท่ีจ าเป็นและสอดคล้องกับแผนการพัฒนา
การศึกษาแห่งชาติ
3. เพ่ือมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพของครู ในด้านการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสู่ทักษะอาชีพ ให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
และบริบทของชุมชน
4. เพ่ือส่งเสริมให้ครูมีการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่นักเรียน ในด้านการ
ส่งเสริมทักษะพ้ืนฐานท่ีเช่ือมโยงสู่อาชีพอย่างเข้มแข็งและย่ังยืน 
5. เพ่ือให้โรงเรียนเกิดความเข้มแข็งและช่วยพัฒนาท้องถ่ินได้ตรงตาม
บริบทของชุมชน โดยผ่านการสนับสนุนของมหาวิทยาลัยในการท า
หน้าท่ีเป็น “พ่ีเล้ียง” โดยการน าความรู้ ความเช่ียวชาญและ
เทคโนโลยีไปช่วยแก้ปัญหา
6. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตส านึกรักถ่ินก าเนิดร่วมกับมีคุณธรรม
จริยธรรมในการด าเนินชีวิตและการเรียนรู้ของนักเรียนท่ีเหมาะสมกับ
บริบทของท้องถ่ิน ก่อให้เกิดรายได้ ส่งเสริมอาชีพ มีการท า
เกษตรกรรม งานหัตถกรรม รักษาวิถีและวัฒนธรรมท้องถ่ิน

สามารถสร้างรูปแบบการจัดการเรียนการสอนใน
โรงเรียนท่ีเช่ือมโยงสู่อาชีพได้อย่างย่ังยืนอย่างน้อยเขต
พ้ืนท่ีละ 1 รูปแบบ

ฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ

500,000            500,000             

25. จ านวนผลงานวิจัย บริการ
วิชาการและนวัตกรรมท่ีนักศึกษามี
ส่วนร่วมและสามารถน าไปใช้
ประโยชน์  5 ผลงาน (มทร.ล้านนา)

โครงการน านักศึกษาลงชุมชนเพ่ือ
บูรณาการโจทย์วิจัย

เพ่ือหาหัวข้อวิทยานิพนธ์ท่ีสามารถแก้ปัญหาได้จริง หัวข้อวิทยานิพนธ์ ผศ.ดร.ประชา ยืนยง
กุล/วศบ.เคร่ืองกล

-                   

26. จ านวนของชุมชนท่ีมีอาชีพ มี
รายได้หริอคุณภาพชีวิตดีข้ึน ร้อย
ละ 50

-                   

27. จ านวนเงินรายรับท่ีได้จากการ
ให้บริการวิชาการของคณะ  10 
ล้านบาท

- ศูนย์บริการทดสอบเพ่ือหารายได้ การพัฒนาระบบการผลิตสับปะรด
อบแห้งส าหรับอุตสาหกรรมขนาดเล็ก

1 การพัฒนากระบวนการผลิตสับปะรดเพ่ือควบคุมคุณภาพของ
สับปะรดอบแห้ง

สามารถแก้ปัญหากระบวนการผลิตอย่างน้อย 1 ระบบ น.ส.อัจฉรา  จันทร์
ผง/วศบ.เคร่ืองกล

700,000            700,000             

ทดสอบรถสามล้อไฟฟ้าเพ่ือจด
ทะเบียนตามแนวทางของกรมการ
ขนส่งทางบก

เพ่ือให้บริการทดสอบสมรรถนะรถสามล้อไฟฟ้าและรับรองการ
ปฏิบัติการทดสอบรถยนต์ท่ีขับเคล่ือนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า

ให้บริการทดสอบสมรรถนะและรับรองการปฏิบัติการ
ทดสอบรถยนต์ท่ีขับเคล่ือนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า

นายเมธัส  ภัททิยธนี/
วศบ.เคร่ืองกล

80,000             80,000              

โครงการทดสอบสมรรถนะบุคคลตา
มาตรฐานอาชีพ TPQI

ผู้เข้าร่วมการทดสอบ 60 คน นายเมธัส  ภัททิยธนี/
วศบ.เคร่ืองกล

120,000            120,000             

โครงการบริการวิชาการของศูนย์วิจัย
วัสดุ และกระบวนการผลิตคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา

เพ่ือให้ค าแนะน าให้ค าปรึกษาแก่หน่วยงานในภาคเอกชน และ
อุตสาหกรรมทางด้านวัสดุและกระบวนการผลิต

1 โครงการ ผศ.ภาคภูมิ จารุภูมิ/
วศบ.อุตสาหการ

600,000            600,000             

โครงการทดสอบวัสดุทางวิศวกรรมโยธา 1. เพ่ือด าเนินการทดสอบ ประเมินผล และรับรองคุณภาพของวัสดุใน
งานก่อสร้าง ท้ังในห้องปฏิบัติการและภาคสนาม
2. เพ่ือให้บริการแก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ท่ีเก่ียวข้องกับงาน
ก่อสร้าง หรืองานท่ีต้องมีการทดสอบวัสดุ

1. เชิงปริมาณ จ านวนผู้เข้ารับการบริการ
2. เชิงคุณภาพ  ผลการทดสอบวัสดุ   
3. เชิงเวลา เดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือนกันยายน 
2563
4. เชิงค่าใช้จ่าย (บาท) ไม่มีค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการ

นายพร้อมพงศ์  ฉลาด
ธัญญกิจ/ตาก

2,000,000         2,000,000          
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แผ่นดิน  ผลประโยชน์
 รายได้บริการ

วิชาการ

โครงการย่อยกลยุทธ์ ตัวบ่งช้ีกลยุทธ์ โครงการหลัก รวมวัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดวัตถุประสงค์ ผู้รับผิดชอบ แหล่งงบประมาณ

- โครงการฝึกอบรมเพ่ือหารายได้ โครงการอบรมแบตเตอร์ร่ีส าหรับยาน
ยนต์ไฟฟ้า

1. เข้าใจพ้ืนฐานความรู้แบตเตอร์ร่ีส าหรับยานยนต์ไฟฟ้า
2. เข้าใจการส่วนประกอบของแบตเตอร์ร่ี
3. การประยุกต์ใช้แบตเตอร์ร่ีส าหรับยานยนต์ไฟฟ้า

1. รู้พ้ืนฐานความรู้แบตเตอร์ร่ีส าหรับยานยนต์ไฟฟ้า
2. รู้ส่วนประกอบของแบตเตอร์ร่ี
3. เลือกใช้แบตเตอร์ร่ีส าหรับยานยนต์ไฟฟ้าได้

นายนาวี นันต๊ะภาพ/
นายสวัสด์ิ กีไสย์/
นายเรวัฒ ค าวัน/
ดร.จีราวิชช์ นาคภักดี

69,400             69,400              

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ 
“การออกแบบบ้านพักอาศัยคอนกรีต
เสริมเหล็กด้วยเทคโนโลยีวิเคราะห์
โครงสร้าง 3 มิติ ข้ันพ้ืนฐาน”

1. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมได้ทราบข้อบังคับกฎหมายท่ี
เก่ียวข้องกับการออกแบบโครงสร้างบ้านพักอาศัย
2. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเข้าใจทฤษฎีพ้ืนฐานของ
การออกแบบโครงสร้างบ้านพักอาศัยคอนกรีตเสริมเหล็ก
3. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมมีทักษะพ้ืนฐานในการ
จ าลอง วิเคราะห์ และออกแบบโครงสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 มิติ
4. เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ศิษย์เก่า รวมท้ัง
บุคลากรของท้ังภาครัฐและเอกชน
5. เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการแลกเปล่ียนประสบการณ์ระหว่างบุคคลากร
ของมหาวิทยาลัยและผู้เข้าร่วมโครงการอบรม

1. เชิงปริมาณ ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 75
2. เชิงคุณภาพ ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนด ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 75   
3. เชิงเวลา ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 14 ช่ัวโมง
4. เชิงค่าใช้จ่าย (บาท) 50,680 บาท      

นายพร้อมพงศ์  ฉลาด
ธัญญกิจ/ตาก

50,680             50,680              

500,000   2,278,502    4,120,080   6,898,582     
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แหล่งงบประมาณ

 ผลประโยชน์
โครงการไหว้ครู คณะวิศวกรรมศาสตร์
 ประจ าปี 2564

เพ่ือให้นักศึกษาได้แสดงถึงความกตัญญกตเวทีและ
น้อมร าลึกพระคุณแก่ต่อครู อาจารย์

>ร้อยละ 90 นักศึกษาท่ีเข้าร่วมฯ ได้แสดงความ
กตัญญกตเวทีและให้ความส าคัญของพระคุณ
อาจารย์ท่ีส่ังสอน

สโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
 เชียงใหม่

10,000                 10,000              

กิจกรรมไหว้ครู สืบสานวัฒนธรรมไทย 1 กิจกรรม หัวหน้าสาขา
วิศวกรรมอุตสาหการ/เชียงใหม่

ไม่ใช้งบ -                  

กิจกรรมบวงสรวงพระวิษณุ สืบสานวัฒนธรรมไทย 1 กิจกรรม หัวหน้าสาขา
วิศวกรรมอุตสาหการ/เชียงใหม่

ไม่ใช้งบ -                  

โครงการแห่เทียนพรรษา ประจ าปี 
2564

เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร มี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์สืบสานบ ารุงพระพุทธศาสนา
 และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท่ีดี

>ร้อยละ 85 นักศึกษาท่ีเข้าร่วมฯ ได้สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมอันดี

สโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
 เชียงใหม่

10,000                 10,000              

โครงการจิตอาสาและสืบสาน
ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา

1) เพ่ือสืบสานขนบประเพณีและท านุบ ารุง
พระพุทธศาสนา 
2) เพ่ือส่งเสริมคุณลักษณะการเสียสละ และจิต
สาธารณะท่ีดีให้แก่นักศึกษา วศบ.สว.

1. เชิงปริมาณ(จ านวนอาจารย์/นักศึกษา) 
2.เชิงคุณภาพ (ผลส าเร็จ/ความพึงพอใจ) 
3. เชิงเวลา (แล้วเสร็จตามแผนท่ีก าหนด)

รศ.ดร.บัญจรัตน์ โจลานันท์/เชียงใหม่  - -                  

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา สืบสานวัฒนธรรมไทย 1 กิจกรรม หัวหน้าสาขา
วิศวกรรมอุตสาหการ/เชียงใหม่

ไม่ใช้งบ -                  

โครงการท าบุญสโมสร และกิจกรรม
รดน  าด าหัว อาจารย์คณะ
วิศวกรรมศาสตร์

เพ่ือสืบสานวัฒนธรรมอันดีและแสดงความเคารพต่อ
อาจารย์

ร้อยละ 85 นักศึกษาได้แสดงความเคารพต่อครูบา
อาจารย์ และสืบสานวัฒนธรรมอันดี

สโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
 เชียงใหม่

10,000                 10,000              

โครงการค่ายคุณธรรมส าหรับ
นักศึกษาวิศวกรรมโยธาและ
ส่ิงแวดล้อม ประจ าปีการศึกษา 2563

1. เพ่ือให้นักศึกษามีจิตใจตั งม่ันในการศึกษาผ่าน
การฝึกสมาธิ
2. เพ่ือเสริมสร้างให้นักศึกามีสติในการประพฤติตน
ในทางท่ีถูดท่ีควร
3. เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะท่ีดีของนักศึกษา

1. นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมโยธา จ านวน 80 คน
2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิศวกรรมโยธา จ านวน
 5 คน

อ.ปิยะวัฒน์  วุฒิชัยกิจเจริญ                  20,000 20,000              

โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการ
แสดงล้านนาของนักศึกษาหลักสูตรครุ
ศาสตร์อุตสาหการ

1. เพ่ือเสริมสร้างกิจกรรมเสริมความเป็นครูให้
นักศึกษาในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
2. เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษาในศตวรรษท่ี
 21 ในด้านการใช้ชีวิต
3. เพ่ือบูรณาการวิชาชีพท่ีได้เรียนมา สู่การบริการ
ทางวิชาการ

1. นักศึกษาหลักสูตร ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ
 จ านวน 25 คน
2. อาจารย์และบุคลากร หลักสูตร ค.อ.บ.
วิศวกรรมอุตสาหการ จ านวน 5 คน

ผศ.ไกรลาศ  ดอนชัย                  10,000 10,000              

รวมวัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดวัตถุประสงค์ ผู้รับผิดชอบโครงการย่อยตัวบ่งช้ีกลยุทธ์

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 : การเสริมสร้างนักศึกษาและบุคลากรให้มีเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ความภาคภูมิใจทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาล้านนา

เป้าประสงค์ :  นักศึกษาและบุคลากรมีการรับรู้และเห็นคุณค่าในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนะธรรมไทยและภูมิปัญญาล้านนา 
ตัวช้ีวัด : จ ารวนนักศึกษาและบุคลากรมีการรับรู้และเห็นคุณค่าในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนะธรรมไทยและภูมิปัญญาล้านนา ร้อยละ 80

28. จ านวนกิจกรรมด้าน
ศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมืปัญญา
ท้องถ่ิน หรือด้านการอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อมท่ีมีการประเมิน
ความส าเร็จของกิจกรรม 8 
กิจกรรม

กลยุทธ์ โครงการหลัก

10. สร้างการรับรู้ในคุณค่า 
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา
 และทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อม
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แหล่งงบประมาณ

 ผลประโยชน์

รวมวัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดวัตถุประสงค์ ผู้รับผิดชอบโครงการย่อยตัวบ่งช้ีกลยุทธ์กลยุทธ์ โครงการหลัก

โครงการบูรณาการเรียนการสอนวิชา
วิศวกรรมการบ ารุงรักษาร่วมกันการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

1. เพ่ือให้นักศึกษาได้ซึมซับศิลปวัฒนธรรมภูมิ
ปัญญาล้านนา โดยบูรณาการรายวิชาการบ ารุงรักษา
2. เพ่ือให้คณะได้มีส่วนผลักดันและส่งเสริมตาม
ยุทธศาสตร์ทางด้านการท านุบ ารุงศาสนา
3. เพ่ือให้มหาวิทยาลัยฯ ได้มีส่วนส่งเสริม สนับสนุน
ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญา

1.นักศึกษาหลักสูตร ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 
จ านวน 10 คน 
2. นักศึกษาได้รับรู้ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาล้านน
นา คิดเป็น 100%

ผศ.สุรพงศ์  บางพาน                  88,900 88,900              

โครงการจิตอาสาเพ่ือพัฒนา
ส่ิงแวดล้อมและสังคม

เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านจิตอาสาเพ่ือ
พัฒนาส่ิงแวดล้อมและสังคม ให้มีสภาพท่ีสวยงาม

>ร้อยละ 80 นักศึกษาท่ีเข้าร่วม ได้ปรับปรุงและ
พัฒนาส่ิงแวดล้อมให้มีความสวยงามและเหมาะสม

สโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
 เชียงใหม่

                 45,000 45,000              

เหมืองแร่บ าเพ็ญประโยชน์ครั งท่ี 9 1.เพ่ือช่วยท าความสะอาดของถนนทางขึ นวัดพระ
ธาตุดอยสุเทพ
2.เพ่ือสืบทอดประเพณีเดินขึ นดอยสุเทพ ของจังหวัด
เชียงใหม่
3.เพ่ือเป็นการสร้างความสมานฉันท์สามัคคีระหว่าง
รุ่นพ่ีกับรุ่นน้อง

ผศ.ว่าท่ีร.ท.สุรพิน พรมแดน/เชียงใหม่  ไม่ใช้งบ -                  

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบแผนก
วิชาอิเล็กทรอนิกส์

1. เพ่ือเป็นการบูรณาการรายวิชา ฝึกปฏิบัติการ
ระหว่างเรียนเข้าสู่การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
2. เพ่ือเป็นการฝึกการท ากิจกรรมและฝึกการเป็น
ผู้น าให้กับนักศึกษา

1.  มีการก าหนดไว้ใน มคอ.3 รายวิชาฝึกปฏิบัติ
ระหว่างเรียน และมีการจัดกิจกรรม 1 กิจกรรม
2. มีโครงการท่ีก าหดนหน้าท่ีของแต่ละคนอย่าง
ชัดเจนและมีการลงมือปฏิบัติตามหน้าท่ีท่ีก าหนด
ไว้ในโครงการอย่างเคร่งครัด

นายอนุสรณ์  เราเท่า
นายมานัส  สุนันท์
รศ.ว่าท่ีร.ต.ดิเรก มณีวรรณ
นายวีรวุฒิ  ขันรัตน์
ผศ.นิพนธ์  เลิศมโนกุล/เชียงใหม่

 ไม่ใช้งบ -                  

กิจกรรม GREEN OFFICE เพ่ือพัฒนาส่ิงแวดล้อมให้น่าอยู่ และสามารถ
ต้อนรับบุคคลภายนอก

1 กิจกรรม หัวหน้าสาขา
วิศวกรรมอุตสาหการ/เชียงใหม่

ไม่ใช้งบ -                  

โครงการกิจกรรมวันส่ิงแวดล้อมไทย 1) เพ่ือเสริมสร้างทักษะและสมรรถนะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพ
วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม
2) เพ่ือเสริมสร้างเจตคติท่ีดีและความสามัคคีของ
หมู่คณะด้านการอนุรักษ์คุณภาพส่ิงแวดล้อมร่วมกัน

1. เชิงปริมาณ(จ านวนอาจารย์/นักศึกษา) 
2.เชิงคุณภาพ (ผลส าเร็จ/ความพึงพอใจ) 
3. เชิงเวลา (แล้วเสร็จตามแผนท่ีก าหนด)

รศ.ดร.บัญจรัตน์ โจลานันท์/เชียงใหม่ ไม่ใช้งบ -                  

โครงการไหว้ครูประจ าสาขาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์

1. เพ่ือเป็นการส่งเสริม และรักษาวัฒนธรรมอันดี
งาม    2.เสริมความเป็นสิริมงคล ของนักศึกษา
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

มีจ านวนอาจารย์ และนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 
ไม่น้อยกว่า 80%

นายปกรณ์ เสรีเผ่าวษ์/เชียงราย 1,000                  1,000                

โครงการท าบุญสาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ และ อาสาพัฒนาวัดใน
ชุมชน

1. เพ่ือเป็นการเสริมก าลังใจและเป็นสิริมงคลของ
บุคลากรสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
2.  เพ่ือฝึกการท างานร่วมกันระหว่างนักศึกษา
ภายในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และการ
เสียสละท างานเพ่ือสังคมส่วนรวม

มีจ านวนอาจารย์ และนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 
ไม่น้อยกว่า 80%

นายปกรณ์ เสรีเผ่าวษ์/เชียงราย 5,000                  5,000                
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 ผลประโยชน์

รวมวัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดวัตถุประสงค์ ผู้รับผิดชอบโครงการย่อยตัวบ่งช้ีกลยุทธ์กลยุทธ์ โครงการหลัก

การท าแนวกันไฟและอนุรักษ์แหล่งน  า
และพันธ์ุปลา

1. เพ่ือเป็นการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมและ
ส่ิงแวดล้อม
 2. เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย

1. ชุมชนท่ีร่วมโครงการอย่างน้อย 1 ชุมชน
 2, แนวกันไฟรอบหมู่บ้านหรือพื นท่ีท่ีชุมชนก าหนด
 3. แหล่งน  าเพาะพันธ์ุปลาอย่างน้อย 1 แหล่ง

นายก าพล จินตอมรชัย/เชียงราย                  30,000 30,000              

โครงการสานสัมพันธ์วิศวกรรมน่าน 
(ท าบุญคณะ+สู่ขวัญ)

อ.ณัฐพล กาบค า/น่าน                  50,000 50,000              

โครงการพาน้องเข้าวัด อ.กฤษนนท์ + อ.ณัฐพล กาบค า/น่าน                  50,000 50,000              

ธนาคารขยะ ลดภาวะโลกร้อน ผศ.ดร.กันยาพร ไชยวงศ์/น่าน                  45,000 45,000              

ท าบุญตักบาตรคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงาม คณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์
จ านวน 200 คน

สโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ -                  

รณรงค์การแต่งกายชุดพื นเมืองและอู้ค าเมืองเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงาม คณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์
จ านวน 200 คน

สโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ -                  

ไฟฟ้าร่วมใจ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ไทยใส่ใจส่ิงแวดล้อม

เพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามและ
พัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชน

 คณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์
จ านวน 150 คน กิจกรรมได้รับการเห็นชอบจาก
ชุมชน

นายอ านาจ ผัดวัง/ล าปาง 30,000 30,000              

โครงการส่งเสริมนักศึกษาและ
อาจารย์ด้านการอนุรักษ์
ศิลปะวัฒนธรรมท้องถ่ิน

1. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนและอนุรักษ์
ศิลปะวัฒนธรรมท้องถ่ินของชุมชน
2. เพ่ือปลูกจิตส านึกให้นักศึกษา อาจารย์ และ
ประชาชนเกิดความตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสืบสานภูมิปัญญาและ
คุณค่าทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชน
3. เพ่ือให้เด็กเยาวชนในท้องถ่ินได้เรียนรู้ความส าคัญ
 รู้จักวิถีชีวิต วัฒนธรรมของท้องถ่ินอันจะสร้างความ
ภูมิใจและส านึกรักบ้านเกิด

1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการนักศึกษาและบุคลกร
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2. ชุมชน วัด และบุคลากรมหาวิทยาลัย มีความ
พึงพอใจในโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 85     
3.โครงการเสร็จตามระยะเวลาไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80

อ.บุญญทธ์ิ วังงอน/พิษณุโลก 53,000 53,000              

11. ส่งเสริมการน าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนา
ตนเองและสังคม

โครงการศึกษาและเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับความรู้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และสามารถน ามาปรับใช้ในการ
ด ารงตน

ร้อยละ 90 นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการฯ ได้รับ
ทราบและน ามาปรับใช้ในการด ารงชีวิต

สโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
 เชียงใหม่

30,000                 30,000              

โครงการ smartfarm ตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง

ดร.อาทิตย์ ยาวุฑวุฒิ/เชียงใหม่ ไม่ใช้งบ -                  

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ 
ประจ าปี 2563

เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

1 กิจกรรม หัวหน้าหลักสูตร 
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ/เชียงใหม่

ไม่ใช้งบ -                  

487,900          487,900        

29. จ านวนโครงการ/กิจกรรมท่ี
นักศึกษาและบุคลากรน าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้และ
เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและผู้เรียน
 1 กิจกรรม
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โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ

1.ศึกษาดูงานในสถานประกอบการส าหรับ
บุคลากรของสาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล

เพ่ือให้บุคลากรของหลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมเคร่ืองกล 
ได้เปิดโลกทัศน์ เพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ได้เปิดโลกทัศน์ 
เพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์จริงจาก
การศึกษาดูงาน ในสถานประกอบการ

บุคลากรของสาขาวิศวกรรมเคร่ืองกลเข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

นายจิรศักด์ิ ปัญญา/
วิศวกรรมเคร่ืองกล

44,000                      44,000                  

2.โครงการอบรมต่ออายุเจ้าหน้าท่ีสอบ TPQI ผู้เข้าร่วมอบรม 56 คน นายเมธัส ภัททิยธนี/
วิศวกรรมเครืองกล

-                       

3.โครงการเขียนแบบอาคาร 3 มิติ ด้วย
โปรแกรม SketchUp

เพ่ือส่งเสริมให้อาจารย์และศึกษาประจ าหลักสูตร
วิศวกรรมโยธาได้มีพ้ืนฐานในการใช้งานโปรแกรม
ส าหรับสร้างแบบอาคาร 3 มิติได้

ได้มีพ้ืนฐานในการใช้งานโปรแกรมส าหรับสร้าง
แบบอาคาร 3 มิติ

หลักสูตรวิศวกรรมโยธา 21,600                      21,600                  

4.โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ
ด้านวิชาชีทางวิศวกรรมไฟฟ้า

1. เพ่ือส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้าน
วิชาชีพอาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า
2. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้ท่ีได้ไป
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน

1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 100
 ของจ านวนกลุ่มเป้าหมายท้ังหมด
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการเข้าร่วม
โครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

นายสาคร  ปันตา/สาขา
วิศวกรรมไฟฟ้า

                      32,000 32,000                  

5.โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ
ด้านวิชาชีทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

1. เพ่ือส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้าน
วิชาชีพอาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
2. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้ท่ีได้ไป
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน

1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 100
 ของจ านวนกลุ่มเป้าหมายท้ังหมด
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการเข้าร่วม
โครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ผศ.ยุพดี  หัตถสิน/สาขา
วิศวกรรมไฟฟ้า

                      22,000 22,000                  

6.โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ
ด้านวิชาชีทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคม

1. เพ่ือส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้าน
วิชาชีพอาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคม
2. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้ท่ีได้ไป
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน

1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 100
 ของจ านวนกลุ่มเป้าหมายท้ังหมด
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการเข้าร่วม
โครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

นายเอกทัศน์  
พฤกษวรรณ / สาขา

วิศวกรรมไฟฟ้า

                      28,000 28,000                  

7.โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ
ด้านวิชาชีทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ
ระบบควบคุมอัตโนมัติ

1. เพ่ือส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้าน
วิชาชีพอาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า
2. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้ท่ีได้ไป
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน

1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 100
 ของจ านวนกลุ่มเป้าหมายท้ังหมด
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการเข้าร่วม
โครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ผศ.พิสิษฐ์  วิมลธนสิทธ์ิ/
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

                      12,000 12,000                  

8.โครงการส่งเสริมศักยภาพของบุคลากร
องค์กรรับรองคุณวุฒิวิชาชีพวิศวกรรม
แม่พิมพ์

เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรองค์กรรับรองคุณวุฒิ
วิชาชีพวิศวกรรมแม่พิมพ์

อาจารย์ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ 
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง

หัวหน้าหลักสูตร 
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์

14,000                      14,000                  

9.โครงการอบรมการเตรียมความพร้อม
ส าหรับการเล่ือนระดับจากภาคีวิศวกรเป็น
สามัญวิศวกร

เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ และน ามาใช้ในการเรียนการสอน อาจารย์ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ 
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง

หัวหน้าหลักสูตร 
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ

10,000                      10,000                  

ผู้รับผิดชอบโครงการหลัก โครงการย่อย

12. มีการวางแผนการ
และพัฒนาบุคลากรใน
สายวิชาการและสาย
สนับสนุน อย่างเป็น
ระบบ

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการและธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์ :  เพ่ือให้คณะมีการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสร้างค่านิยมร่วม
ตัวช้ีวัด : ระดับผลการประเมินของมหาวิทยาลัยทางด้านหลักธรรมาภิบาล  ร้อยละ 90

กลยุทธ์ ตัวบ่งช้ีกลยุทธ์ รวมวัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดวัตถุประสงค์

30. จ านวนอาจารย์ท่ีรับการ
พัฒนาเชิงวิชาการ หรือเชิง
วิชาชีพ ร้อยละ 80
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 แหล่งงบประมาณ

 ผลประโยชน์

ผู้รับผิดชอบโครงการหลัก โครงการย่อยกลยุทธ์ ตัวบ่งช้ีกลยุทธ์ รวมวัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดวัตถุประสงค์

10.โครงการอบรม กฏหมาย พรบ โรงงาน เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ และน ามาใช้ในการเรียนการสอน อาจารย์ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ 
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง

หัวหน้าหลักสูตร 
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ

3,000                       3,000                    

11.โครงการอบรม ผู้ตรวจสอบโรงงานเอกชน เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ และน ามาใช้ในการเรียนการสอน อาจารย์ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ 
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง

หัวหน้าหลักสูตร 
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ

ไม่ใช้งบ -                       

12.โครงการเช่ือมพอกผิวรางรถไฟ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ และน ามาใช้ในการอบรม อาจารย์ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ 
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง

หัวหน้าหลักสูตร 
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ

ไม่ใช้งบ -                       

13.โครงการการเช่ือมใต้น้ าช้ันสูง เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ และน ามาใช้ในการเรียนการสอน อาจารย์ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ 
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง

หัวหน้าหลักสูตร 
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ

ไม่ใช้งบ -                       

14.โครงการการเช่ือมท่อพลาสติก PE เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ และน ามาใช้ในการเรียนการสอน อาจารย์ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ 
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง

หัวหน้าหลักสูตร 
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ

ไม่ใช้งบ -                       

15.โครงการเตรียมความพร้อมการเป็น
วิศวกรอุตสาหการ

เพ่ือให้ความรู้เก่ียวกับการเตรียมความพร้อมส าหรับ
วิศวกร

อาจารย์ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ 
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง

หัวหน้าหลักสูตร 
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ

15,000                      15,000                  

16.โครงการจัดอบรมให้ความรู้ และปฏบัติ 
การใช้เคร่ืงมือวิเคราะห์ทางวัสดุข้ันสูง

เพ่ือเผยแพร่ความรู้ให้แก่ผู้ท่ีสนใจเก่ียวกับการปฏิบัติ
และการใช้เคร่ืองมือวิเคราะห์ทางวัสดุข้ันสูง

อาจารย์ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ 
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง

หัวหน้าหลักสูตร 
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ

ไม่ใช้งบ -                       

17.โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 
ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเซรามิกข้ันสูง และ
วัสดุทางการแพทย์

เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ด้านเซรามิกข้ันสูง และวัสดุ
ทางการแพทย์ให้กับผู้ท่ีสนใจ

อาจารย์ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ 
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง

หัวหน้าหลักสูตร 
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ

ไม่ใช้งบ -                       

18.โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
แห่งชาติ

เพ่ือเข้าร่วมเป็นผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ อาจารย์ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ 
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง

หัวหน้าหลักสูตร 
วศ.บ.วิศวกรรมการผลิต

20,000                      20,000                  

19.โครงการพัฒนาทักษะในการให้
ค าแนะน างานสหกิจศึกษาส าหรับอาจารย์

1. เพ่ือให้คณาจารย์นิเทศ มีความเข้าใจมีทักษะและน า
ความรู้จากการปฏิบัติงานนิเทศสหกิจศึกษามาพัฒนา
วิชาชีพของตนเอง
2. เพ่ือน าผลจากการอบรม สหกิจศึกษามาพัฒนา
หลักสูตรการเรียนการสอนให้ทันสมัยและตรงตาม
มาตรฐานคุณภาพสอดคล้องกับมาตรฐานของ
ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและ สมาคมสหกิจ
ศึกษาไทย

1. เชิงปริมาณ   คณาจารย์นิเทศได้พัฒนา
ความสามารถในการนิเทศสหกิจศึกษาและมีการ
แลกเปล่ียนประสบการณ์  จากการฝึกปฏิบัติ
ระหว่างคณาจารย์ต่างสถาบัน จ านวน  4  คน
2. เชิงคุณภาพ  คณาจารย์นิเทศมีทักษะในการให้
ค าแนะน าแก้ปัญหาในงานสหกิจศึกษาเพ่ิมข้ึน
3. เชิงเวลา  สามารถติดตามประเมินผลตามเวลาท่ี
ก าหนดภายใน 15 วันหลังเสร็จส้ินโครงการ /
สามารถรายงานผลการปฏิบัติงาน ภายในเวลาท่ี
ก าหนด 15 วันหลังเสร็จส้ินโครงการ       
4.  เชิงค่าใช้จ่าย (บาท) งบประมาณท่ีใช้ในการ
ด าเนินโครงการ 50,040 บาท

นายนรุตม์  คล้าย
เคล่ือน/ตาก

50,040                      50,040                  
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ผู้รับผิดชอบโครงการหลัก โครงการย่อยกลยุทธ์ ตัวบ่งช้ีกลยุทธ์ รวมวัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดวัตถุประสงค์

20.โครงการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
บุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์

1. เพ่ือเพ่ิมความรู้ทางด้านวิศวกรรมและพัฒนาด้าน
เทคโนโลยีสมัยใหม่ 
2. เพ่ือให้บุคลากรได้รับพัฒนาสมรรถนะอย่างต่อเน่ือง
ในด้านการสอน 

1. เชิงปริมาณ  คณาจารย์และบุคลากร คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ จ านวน  88  คน
2.  เชิงคุณภาพ    คณาจารย์และบุคลากร คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ได้รับความรู้และประสบการณื
เพ่ือน ามาใช้ประยุกต์ในการเรียนการสอนมากข้ึน
3. เชิงเวลา  สามารถติดตามประเมินผลตามเวลาท่ี
ก าหนดภายใน 15 วันหลังเสร็จส้ินโครงการ 
สามารถรายงานผลการปฏิบัติงาน ภายในเวลาท่ี
ก าหนด 15 วันหลังเสร็จส้ินโครงการ       
4. เชิงค่าใช้จ่าย (บาท) งบประมาณท่ีใช้ในการ
ด าเนินโครงการ 144,080 บาท

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมนึก
  เครือสอน/ตาก

162,080                    162,080                 

21.โครงการสัมมนาปัญหาทางวิศวกรรม 1. เพ่ือเพ่ิมความรู้ทางด้านวิศวกรรมให้แก่คณาจารย์ 
บุคลากร และนักศึกษาใน คณะวิศวกรรมศาสตร์
2. เพ่ือให้คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษามีโอกาสได้
แลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์กับวิศวกรและ
ผู้เช่ียวชาญด้านต่างๆทางวิศวกรรม

1. เชิงปริมาณ    คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน  100  คน
2. เชิงคุณภาพ    คณาจารย์และบุคลากรสาขา
วิศวกรรมอุตสาหการ ได้รับความรู้และประสบ
การณืเพ่ือน ามาใช้ประยุกต์ในการเรียนการสอน
มากข้ึน
3. เชิงเวลา  สามารถติดตามประเมินผลตามเวลาท่ี
ก าหนดภายใน15 วันหลังเสร็จส้ินโครงการ /
สามารถรายงานผลการปฏิบัติงาน ภายในเวลาท่ี
ก าหนด 15 วันหลังเสร็จส้ินโครงการ       
4. เชิงค่าใช้จ่าย (บาท) งบประมาณท่ีใช้ในการ
ด าเนินโครงการ 9,000  บาท

นางสาวปริดา จ๋ิวปัญญา/
ตาก

9,000                        9,000                    

22.โครงการศึกษาดูงานการบริหารจัดการ
และกระวนการผลิตบริษัทแคทเธอร์พิลลาร์ 
จ.ระยอง และ บริษัทโคมัตสุ จ.ชลบุรี

1. เพ่ือเพ่ิมความรู้ในด้านการบริหารจัดการและ
เทคโนโลยีการผลิตในระบบการผลิตแบบสมัยใหม่
ให้แก่คณาจารย์และบุคลากรสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
2. เพ่ือให้คณาจารย์และบุคลากรสาขาวิศวกรรมอุตสา
หการได้รับประสบการจริงในการเย่ียมชมเทคโนโลยี

1. เชิงปริมาณ  คณาจารย์และบุคลากรสาขา
วิศวกรรมอุตสาหการได้เข้าศึกษาดูงานการบริหาร
จัดการและกระวนการผลิตสถานประกอบการ 
ได้รับประสบการณ์จริงและมีการแลกเปล่ียน
ประสบการณ์ระหว่างคณาจารย์และผู้เช่ียวชาญใน

นายอุกฤษฎ์ ธนทรัพย์
ทวี/ตาก

4,920                        4,920                    

23.โครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาชีพ
อาจารย์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

1. เพ่ิมพูนความรู้ด้านวิชาชีพของอาจารย์ผู้สอนให้ทัน
ต่อยุคสมัย
2.ส่งเสริมให้อาจารย์น าความรู้ไปพัฒนาด้านงานวิจัย

อาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรวิศวกรรม
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มทร.ล้านนา เชียงราย

20,000                      20,000                  

24.โครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาชีพ
บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์

เพ่ือพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาชีพบุคลากรคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ น่าน

อาจารย์ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ 
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง

อ.ณัฐพล กาบค า/น่าน 34,000                      34,000                  

25.พัฒนาบุคลากรเชิงวิชาการหรือเชิง
วิชาชีพอาจารย์ในหลักสูตร คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ล าปาง

1. เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับอาจารย์ให้เกิดความรู้ 
ทักษะ ท้ังด้านวิชาการวิชาชีพ และด้านงานวิศวกรรม
2. เพ่ือพัฒนาน าความรู้ท่ีเกิดข้ึน มาพัฒนาองค์ความรู้
ของตนเองให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะ 
ประสบการณ์ด้านวิชาชีพวิศวกรรม และด้านสังคม

อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์  จ านวน  19 คน ผศ.ปณิฐิ  แสนจิตร/ล าปาง 38,000                      38,000                  

26.โครงการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร วิศวกรรมเกษตรและ
ชีวภาพ เอกวิศวกรรมเกษตรอิเล็กทรอนิกส์

1.เพ่ือพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ สาขาวิศวกรรม
เกษตรและชีวภาพ เอกวิศวกรรมเกษตรอิเล็กทรอนิกส์

อาจารย์หลักสูตร วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ เอก
วิศวกรรมเกษตรอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน  3 คน

นายสุวรรณ  จันทร์
อินทร์/ล าปาง

6,000                        6,000                    
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ผู้รับผิดชอบโครงการหลัก โครงการย่อยกลยุทธ์ ตัวบ่งช้ีกลยุทธ์ รวมวัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดวัตถุประสงค์

27.โครงการพัฒนาการสร้างเอกสารต ารา
เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนท่ี
ตอบสนองผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21

เพ่ืออบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติเก่ียวกับการสร้าง
เอกสารต าราให้กับอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์
พิษณุโลก ท่ีตอบสนองผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21

1 จ านวนอาจารย์และเจ้าหน้าท่ีเข้าร่วมฝึกอบรม
จ านวนไม่น้อยกว่า 20 คน
2 จ านวนเอกสารต าราเพ่ือใช้ในการจัดการเรียน
การสอน ท้ัง 4 หลักสูตรๆละ ไม่น้อยกว่า 3 เล่ม

นายประเทียบ   พรมสี
นอง/พิษณุโลก

38,000                      38,000                  

31. จ านวนอาจารย์ท่ีมีต าแหน่ง
ทางวิชาการต่ออาจารย์ประจ า
ท้ังหมด ร้อยละ 35

โครงการอบรมการจัดท าเอกสาร
ประกอบการสอน เอกสารค าสอน และ
เทคนิค แนวทางในการจัดท าผลงานวิชาการ
 เพ่ือก าหนดต าแหน่งทางวิชาการท่ีสูงข้ึน 
(ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Microsoft 
Team

เพ่ือส่งเสริม สร้างความรู้ความเข้าใจ ให้บุคลากร
ผลงานทางวิชาการ เพ่ือเสนอขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการท่ีสูงข้ึน

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการท่ีมี
คุณสมบัติเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการ สังกัดคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 200

อ.ชาคริต ชูวุฒยากร/
คณะวิศวกรรมศาสตร์

7,200                        7,200                    

โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน

1.โครงการยกระดับความปลอดภัยของ
ห้องปฏิบัติการ

1. เพ่ือพัฒนาห้องปฏิบัติการมีความปลอดภัยในการใช้
งานห้องปฏิบัติการให้เป็นไปตามมาตรฐาน
2.เพ่ือให้ห้องปฏิบัติการมีประสิทธิภาพเตรียมพร้อม
รองรับการใช้งาน ท้ังในด้านการเรียนการสอนภายใน
คณะ และการบริการวิชาการภายนอกคณะ รวมถึง
บุคคลภายนอกท่ีต้องการใช้บริการเคร่ืองมือวิจัยใน
ห้องปฏิบัติการ

จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเข้าร่วม
โครงการ จ านวน 13 คน

นายครรชิต เงินค ารง/
เชียงใหม่

26,000                      26,000                  

2.โครงการการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ 
เพ่ือการพัฒนางานประจ า

1. เพ่ือให้บุคลากรสายสนับสนุน ได้รับความรู้และมี
ประสบการณ์เพ่ิมข้ึน
2. เพ่ือให้บุคลากรสายสนับสนุนได้พัฒนาตนเอง และ
น าความรู้ ประสบการณ์ท่ีได้ไปพัฒนางานประจ าให้
เกิดประสิทธิภาพในการท างาน

1. จ านวนหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 2 หลักสูตร
2. จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนา 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

นางณัฏฐนันท์ ศรีวรพจน์/
เชียงใหม่

10,800                      10,800                  

3.โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเพ่ือ
เตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ต าแหน่งท่ี
สูงข้ึน

เพ่ือส่งเสริม สร้างความรู้ความเข้าใจ ให้บุคลากรสาย
สนับสนุน ให้มีความพร้อม เพ่ือเสนอขอก าหนด
ต าแหน่งท่ีสูงข้ึน

จ านวนบุคลากรสายสนับสนุน ประเภทพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา ได้รับการพัฒนา ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

นางณัฏฐนันท์ ศรีวรพจน์/
เชียงใหม่

35,200                      35,200                  

4.โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน

1. เพ่ือให้บุคลากรสายสนับสนุน ได้รับความรู้และมี
ประสบการณ์เพ่ิมข้ึน
2. เพ่ือให้บุคลากรสายสนับสนุนได้พัฒนาตนเอง และ
น าความรู้ ประสบการณ์ท่ีได้ไปใช้ในการปฏิบัติงานของ
ตนเอง ท้ังน้ี เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการท างาน

1. เชิงปริมาณ จ านวนบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ จ านวน 24 คน
2. เชิงคุณภาพ 1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับงานท่ีรับผิดชอบเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 80 , 2. 
บุคลากรได้รับวิสัยทัศน์ใหม่จากการศึกษาดูงาน
และสามารถน ามาพัฒนางานท่ีรับผิดชอบเพ่ิมข้ึน
3. เชิงเวลา  ด าเนินโครงการตามระยะเวลาท่ี
ก าหนดไว้       
4. เชิงค่าใช้จ่าย (บาท) งบประมาณท่ีใช้ในการ
ด าเนินโครงการ 42,400 บาท

นางสาวสุรัตน์  เด่นส
ท้าน/ตาก

42,400                      42,400                  

33. การบรรลุค่าเป้าหมายตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี ร้อย
ละ 85

โครงการจัดท าแผนบูรณาการพัฒนา สาขา
วิศวกรรมไฟฟ้า

1. เพ่ือให้บุคลากรในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้พบปะ
หารือกันในการวางแผนงานพัฒนาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
2. เพ่ือให้บุคลากรในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ท้ังสาย
วิชาการและสนับสนุน ได้ทราบและตระหนักถึงการ
วางแผนงานร่วมกันระหว่างหลักสูตรฯ
3. เพ่ือให้ได้มาซ่ึงแผนแม่บทในการพัฒนาสาขา
วิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา 

1. เชิงปริมาณ  -  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 50 คน
 ประกอบไปด้วยบุคลากรสายวิชาการและ
สนับสนุน ในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า/ จ านวนการจัด
วันฝึกอบรม 2 วัน
2. เชิงคุณภาพ  ความพึงพอใจของ  3. เชิงเวลา  
โครงการเสร็จทันตามระยะเวลาท่ีก าหนด
4. เชิงค่าใช้จ่าย (บาท) จ านวนเงิน 5,000 บาท

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
เอกลักษณ์  สุมนพันธ์ุ/ตาก

5,000                        5,000                    

34. การใช้งบประมาณ เป็นไป
ตามแผนท่ีคณะก าหนด ร้อยละ 
95

-                       

32. จ านวนบุคลากรสาย
สนับสนุนท่ีได้รับการพัฒนา
ศักยภาพเชิงวิชาชีพท่ีรับผิดชอบ 
ร้อยละ 80

13. มีการบริหาร
แผนปฏิบัติราชการให้
ด าเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ
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35. ระดับความพึงพอใจของ
บุคลากรด้านภาวะความสุข 
ระดับดี

การท างานอย่างมีความสุข ผศ.ดร.กันยาพร ไชย
วงศ์/น่าน

-                       

ระบบควบคุมไฟฟ้าอาคารวิศวกรรมศาสตร์
ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

ผศ.ดร.ชาญยุทธ์  กาญ
จนพิบูลย์/น่าน

-                       

โครงการพัฒนาระบบ TOR Online ผศ.ดร.กันยาพร ไชย
วงศ์/น่าน

-                       

36. จ านวนหลักสูตรผ่านการ
ประเมินท่ีมีผลลัพธ์ระดับดีข้ึนไป 
16 หลักสูตร

โครงการพัฒนาผู้ตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษา ระดับหลักสูตร

งานประกันคุณภาพ
การศึกษา คณะ
วิศวกรรมศาสตร์

-                           -                       

โครงการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับ
หลักสูตร

งานประกันคุณภาพ
การศึกษา คณะ
วิศวกรรมศาสตร์

219,280                    219,280                 

โครงการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับ
คณะ

งานประกันคุณภาพ
การศึกษา คณะ
วิศวกรรมศาสตร์

70,056                      70,056                  

999,576              999,576           

15. มีระบบการ
บริหารจัดการด้านการ
บริหารหลักสูตร คณะ
 และประกันคุณภาพ
ท่ีก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพต่อการ
จัดการศึกษา

14. บริหารการจัดการ
โดยสร้างความพึง
พอใจของบุคลากร 
ด้านสภาวะความสุข
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37. จ ำนวนกิจกรรมท่ีมีกำรท ำ
สัญญำควำมร่วมมือกับหน่วยงำน
ระหว่ำงประเทศน ำไปสู่กำรปฏิบัติ
และมีผลลัพธ์ชัดเจน 4 กิจกรรม

โครงกำรพัฒนำกิจกรรม
ร่วมกับเครือข่ำยท้ังในและ
ต่ำงประเทศ

งำนวิชำกำร 50,000                     50,000                 

38. จ ำนวนกิจกรรมท่ีมีกำรท ำ
สัญญำควำมร่วมมือกับหน่วยงำน
ในประเทศน ำไปสู่กำรปฏิบัติและมี
ผลลัพธ์ชัดเจน 8 กิจกรรม

โคงกำรเหมืองแร่สัมพันธ์ 
RMUTL และ CMU คร้ังท่ี 10

1.เพ่ือสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงอำจำรย์ท้ัง 2 สถำบัน
2.เพ่ือสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงนักศึกษำท้ัง 2 สถำบัน
3.เพ่ือสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงรุ่นพ่ีกับรุ่นน้อง

ผศ.ว่ำท่ีร.ท.สุรพิน 
พรมแดน/
วิศวกรรมเคร่ืองกล

-                      

โครงกำร Mining camp 1.เพ่ือสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงอำจำรย์ท้ัง 4 สถำบัน
2.เพ่ือสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงนักศึกษำท้ัง 4 สถำบัน
3.เพ่ือสร้ำงควำมเป็นผุ้น ำให้แก่นักศึกษำท่ีเข้ำร่วมโครงกำร

ผศ.สุทธิเทพ รมย
เวศม์/
วิศวกรรมเคร่ืองกล

-                      

50,000                     50,000                 

โครงการหลัก โครงการย่อย

16. กำรสร้ำงเครือข่ำยกับ
หน่วยงำนในประเทศและ
ระหว่ำงประเทศเพ่ือสร้ำง
ควำมร่วมมือในกำรจัดกำร
เรียนกำรสอน วิจัย และ
บริหำรจัดกำร

กลยุทธ์ ตัวบ่งช้ีกลยุทธ์

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 :  พัฒนาเครือข่ายพันธมิตรหุ้นส่วนการจัดการศึกษา

เป้าประสงค์ : มีเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน ท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้และก าลังคนของประเทศ
ตัวช้ีวัด : จ านวนเครือข่ายความร่วมมือด้านการจัดการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัย องค์กรภาครัฐและเอกชนท้ังในและต่างประเทศ ท่ีได้ด าเนินการร่วมกัน 15 เครือข่าย


แหล่งงบประมาณ รวมวัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดวัตถุประสงค์ ผู้รับผิดชอบ
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