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ค ำน ำ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดท าแผนปฏิบัติ

ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขึ้น โดยมีสาระส าคัญประกอบด้วย ประเด็นยุทธศาสตร์เป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรมที่วิทยาลัยฯ จะได้ด าเนินการ เพ่ือให้เกิดผลบรรลุเป้าหมาย ตามนโยบายที่มหาวิทยาลัย

ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้เป็นเครื่องมือประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและ

ภายนอกตลอดจนใช้เป็นเครื่องมือในการก ากับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงาน

ในภาพรวมของวิทยาลัยฯ เพ่ือให้มหาวิทยาลัยรับทราบต่อไป 

วิทยาลัยฯ ได้น าบริบทที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ประกอบด้วย สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญทั้งใน

ภายในประเทศและภายนอก กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับ

การศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งของ กระทรวงอุดมศึกษา วิจัย และนวัตกรรม ตลอดจนได้น า

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มาใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ซึ่งเนื้อหา

ของแผนปฏิบัติราชการ สามารถแบ่งได้เป็น ๔ ส่วน ดังนี้ส่วนที่ ๑ บทสรุปผู้บริหาร ส่วนที่ ๒ ความสอดคล้อง

กับแผน ๓ ระดับ ส่วนที่ ๓ สาระส าคัญแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ.๒๕๖๔) ของวิทยาลัยเทคโนโลยีและ 

สหวิทยาการ ส่วนที่ ๔ การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สู่การปฏิบัติ  

วิทยาลัยฯ มีความเชื่อมั่นว่าแผนปฏิบัติราชการฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมือส าคัญของการท างานและการบริหาร 

ซึ่งหน่วยงานภายในและบุคลากรทุกคนของวิทยาลัยฯ จะมีส่วนร่วมด าเนินการผลักดันและด าเนินการตาม

นโยบายในแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ครบถ้วนสมบูรณ์ จึงขอขอบคุณผู้ที่ เกี่ยวข้อง ที่มีส่วนร่วม

ด าเนินการให้แผนปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ส าเร็จ

ผลในการบริหารให้เกิดประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษายิ่งขึ้น 

 

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 



 
แผนปฏิบัติราชการ วิทยาลัยเทคโนโลยแีละสหวิทยาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แผนปฏิบัติราชการรายปี ประจ าปี พ.ศ. 2564 
ของ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 

ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร 
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 วันที่ 

30 เมษายน 2562 ระบุให้หน่วยงานของรัฐจัดท าแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพ่ือให้การด าเนินงานขององค์กรบรรลุผล
ตามเป้าหมาย และการบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจ าแนกแผนออกเป็น 3 ระดับ 
ประกอบด้วย แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศ ใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ 
ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน แผนระดับที่ 2 อาทิ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ ซึ่งเป็น
แผนที่เป็นการเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ  และบริบทประเทศไทย เพ่ือให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้น และแผน
ระดับที่ 3 คือ แผนที่จัดท าขึ้นเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของแผนระดับที่ 1 และแผนระดับที่ 2 สู่การปฏิบัติให้
บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ หรือจัดท าขึ้นตามที่กฎหมายก าหนด ทั้งนี้ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้มีการศึกษา วิเคราะห์ความเชื่อมโยงสอดคล้องระหว่างแผนระดับที่ 1 
และแผนระดับที่ 2 เพ่ือน ามาจัดท าแผนปฏิบัติราชการรายปีของวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ สาระส าคัญ
ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2564 ประกอบไปด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ ซึ่งในแต่ละ
ประเด็นยุทธศาสตร์จะมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย อันจะเป็นแนวทางในการขับเคลื่อน
การด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามประเด็นยุทธศาสตร์ มีการด าเนินการจัดท าแผนโดยก าหนดแผนงาน โครงการ 
กิจกรรม ตัวชี้วัด ระยะเวลา งบประมาณและการก าหนดผู้รับผิดชอบ โดยยึดถือแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานการอุดมศึกษา เพ่ือการพัฒนาประเทศ ที่ประกอบด้วย ๕ ด้าน ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา ได้แก่ 
มาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน มาตรฐานที่ 2 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ 
มาตรฐานที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และมาตรฐานที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ 
   

ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 
 รั ฐ ธ ร รมนูญแห่ ง ร าชอาณาจั ก ร ไทย  มาตรา  65  บัญญั ติ ใ ห้ รั ฐ พึ ง จั ด ให้ มี ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ  
เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่ าง ๆ 
ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมาย และก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย
มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมี
เป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนา อย่างต่อเนื่อง สังคม
เป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยมียุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 6 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 1) 
ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสรา้ง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 4) ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการ

1



 
แผนปฏิบัติราชการ วิทยาลัยเทคโนโลยแีละสหวิทยาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ 6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ ซึ่งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเกี่ยวข้องทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเกี่ยวข้อง 2 ยุทธศาสตร์คือ 2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์    
 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนแม่บทเพ่ือบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ มีทั้งสิ้น 
23 แผนแม่บท ซึ่งแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนที่จัดท าไว้เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยจะ
มีผลผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น รวมทั้งการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ า
ปีงบประมาณจะต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีส่วน
เกี่ยวข้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ คือ 1) ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 2) ประเด็นที่ 12 
การพัฒนาการเรียนรู้  3) ประเด็นที่ 23 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

 

 แผนการปฏิรูปประเทศ  
 แผนการปฏิรูปประเทศ ต้องด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ประกอบด้วย 
ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคี สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพ่ือ
ขจัดความเหลื่อมล้ า มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ การปฏิรูปประเทศต้องสอดคล้อง
และเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งแผนการปฏิรูปประเทศ ประกอบด้วย 11 ด้าน มีประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คือ 1) ด้านการศึกษา 

 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย 
รวมทั้งยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 ยุทธศาสตร์ โดยมี 6 ยุทธศาสตร์ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 และ
อีก 4 ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน คือ 1) การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 2) การสร้างความเป็นธรรม
และลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 3) การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 4) การเติบโตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 5) การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติ เพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง 
และยั่งยืน 6) การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 7) การ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 8) การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 9) การพัฒนา
ภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ และ 10) ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
 

นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) 
 ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) แถลงต่อรัฐสภา วันพฤหัสบดีที่ 
25 กรกฎาคม 2562 โดยรัฐบาลได้ก าหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน ดังนี้ 1) การปกป้องและเชิดชูสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 2) การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศและความสงบสุขของประเทศ 3) การท านุ
บ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 4) การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก 5) การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถใน
การแข่งขันของไทย 6) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสูภูมิภาค 7) การพัฒนาสร้างความ
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เข้มแข็งจากฐานราก 8) การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกชวงวัย 9) การพัฒนาระบบ
สาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 10) การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการเติบโต
อย่างยั่งยืน 11) การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 12) การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
และกระบวนการยุติธรรม 
 “การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติให้เป็นผู้น าด้านเทคโนโลยีและก้าวไปสู่มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพ่ือชุมชน
อย่างแท้จริงและยั่งยืน” โดยให้บัณฑิตสามารถเป็นที่ยอมรับของสังคมทั้งด้านวิชาการ ด้านการปฏิบัติ และ
สามารถพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กร ที่สามารถตอบสนองชุมชน จากการสร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้เหล่านี้ กลับคืนแก่ชุมชนเพ่ือสามารถสร้างอาชีพให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน ด้วย
การมีส่วนร่วมทางสังคม (Social Engagement) นี่คือ เป้าหมายสูงสุดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา 
 ด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่มาของการสร้างกรอบนโยบาย ส าหรับการตอบโจทย์การเป็นที่พ่ึงของชุมชน สังคม 
ประเทศชาติ และนานาชาติ จากบัณฑิตและองค์กรของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดของ
มหาวิทยาลัย โดยใช้แนวคิดการพัฒนา ที่เกิดจากการระเบิดความคิดของบุคลากรภายในร่วมกัน ภายใต้การ
ขับเคลื่อนแบบมี ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน บนพ้ืนฐานของการสร้างกลไกของผู้บริหารที่ดี เพ่ือมุ่งสู่การ
ขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุ ผลสัมฤทธิ์ที่ตั้งไว้ และก่อเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลอย่างสมบูรณ์ 
 

วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือใช้เป็นกรอบทิศทางในการด าเนินภารกิจภาพรวมของวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และเป็นแนวทางการด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัดให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 2. เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดท าค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ในภาพรวมของวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 
 3. เพ่ือให้ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ทุกระดับ น าไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการในการ
ด าเนินงานบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 แผนปฏิบัติราชการ 

1 แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 1 การพัฒนาการศึกษาเพ่ือผลิตก าลังคนนักวิชาชีพที่เน้นปฏิบัติการ 
(Hands-On) 

          2 แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 2 การพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อการเติบโตร่วมกับการพัฒนาประเทศ 
          3 แผนปฏิบัติราชการ เรื่องท่ี 3 การเสริมสร้างนักศึกษาและบุคลากรให้มีเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ความ
ภาคภูมิใจทางศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
          4 แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 4 การพัฒนาการบริหารจัดการและการสร้างฐานวัฒนธรรมองค์กร 
          5 ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐและงบบริหารจัดการส านักงาน (ไม่รวมกลุ่มโครงการ)  
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ส่วนที่ 2    ความสอดคล้องกั บแผน 3  ระดับ  ตามนัยยะของมติ คณะรั ฐมนตรี   
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

2.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) 

 1) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(1) เป้าหมาย  
   -  คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
   -  สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต  
(2) ประเด็นยุทธศาสตร์  
    -  ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิง

คุณภาพในทุกช่วงวัย ตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์ ปฐมวัย วัยเด็ก วัยรุ่น วัยเรียน วัยผู้ใหญ่ วัย
แรงงาน และวัยผู้สูงอายุ เพ่ือสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพ มีทักษะความรู้ เป็นคน
ดี มีวินัย เรียนรู้ได้ด้วยตนเองในทุกช่วงวัย มีความรอบรู้ทางการเงิน มีความสามารถใน
การวางแผนชีวิตและการวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย ความสามารถ 
ในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า รวมถึงการพัฒนาและปรับทัศนคติให้คนทุกช่วงวัยที่เคย
กระท าผิดได้กลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างสงบสุขและเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนา
ประเทศ 

    -  ประเด็นปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ 21  โดยมุ่งเน้นผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา มี
การออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ การเปลี่ยนบทบาทครู การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ
บริหารจัดการศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต การสร้างความตื่นตัวให้
คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการวางต าแหน่งของประเทศไทยใน
ภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก การวางพ้ืนฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้
ดิจิทัลแพลตฟอร์ม และการสร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับ
นานาชาติ 

   -  ประเด็นการตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย อาทิ ภาษา 
ตรรกะและคณิตศาสตร์ ด้านทัศนะและมิติ ดนตรี กีฬาและการเคลื่อนไหวของร่างกาย 
การจัดการตนเอง มนุษยสัมพันธ์ รวมถึงผู้มีความสามารถอันโดดเด่นด้านใดด้านหนึ่ง
หรือหลายด้าน โดยการพัฒนาและรักษากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษของพหุปัญญาแต่ละ
ประเภท การสร้างสภาพแวดล้อมและระบบสนับสนุนประชากรไทยมีอาชีพบนฐานพหุ
ปัญญา การสร้างเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษให้สามารถต่อยอดการประกอบ
อาชีพได้อย่างมั่นคง 
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    -  ประเด็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ มุ่งเน้นการสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย การส่งเสริมบทบาท
ในการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน ครอบครัวและชุมชนในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน และการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

 
(3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
       เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ของคนไทยดีขึ้น เกิด
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต เกิดการพัฒนาสังคมและ
ครอบครัวไทย 

2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(1) เป้าหมาย  
   - ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและ

ยั่งยืน 
   - ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 
(2) ประเด็นยุทธศาสตร์  
   -  ประเด็นการเกษตรสร้างมูลค่า  ประเทศไทยเป็นหนึ่งในผู้เล่นส าคัญด้านการ

ผลิตและการค้าสินค้าเกษตรในเวทีโลกด้วยพ้ืนฐานทางพืชเกษตรเขตร้อน และมีข้อ
ได้เปรียบด้านความหลากหลายทางชีวภาพที่สามารถพัฒนาต่อยอดโครงสร้างธุรกิจ
การเกษตรด้วยการสร้างมูลค่าเพ่ิม เน้นเกษตรคุณภาพสูงและขับเคลื่อนการเกษตรด้วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่ให้ความส าคัญกับการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตทั้งเชิงปริมาณ
และมูลค่า และความหลากหลายของสินค้าเกษตร เพ่ือรักษาฐานรายได้เดิมและสร้าง
ฐานอนาคตใหม่ที่สร้างรายได้สูง ทั้งเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น เกษตรปลอดภัย เกษตร
ชีวภาพ เกษตรแปรรูป และเกษตรอัจฉริยะ เพ่ือให้เกษตรกรมีรายได้สูงข้ึน 

   -  ประเด็นอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต อุตสาหกรรมและบริการไทยต้อง
พร้อมรับมือและสร้างโอกาสจากความท้าทายที่เกิดขึ้นจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 
4 ที่เป็นผลของการหล่อหลอมเทคโนโลยีดิจิทัล เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีทาง
กายภาพเข้าด้วยกัน ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างรวดเร็วเป็น
วงกว้างและลึกซึ้งทั้งระบบอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน ประเทศไทยจึงจ าเป็นต้อง
เปลี่ยนแปลงพ้ืนฐานโครงสร้างอุตสาหกรรมและบริการ โดยสร้างอุตสาหกรรมและ
บริการแห่งอนาคตที่ขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ประเทศพัฒนาแล้วด้วยนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีแห่งอนาคต เพ่ิมบุคลากรที่มีทักษะและความรู้ตามความต้องการของตลาด 
สร้างระบบนิเวศอุตสาหกรรมและบริการที่ เหมาะสม และสนับสนุนการพัฒนา
อุตสาหกรรมและบริการอย่างยั่งยืน 
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   -  ประเด็นสร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว โดยรักษาการเป็นจุดหมาย
ปลายทางที่ส าคัญของการท่องเที่ยวระดับโลกที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทุกระดับและเพ่ิม
สัดส่วนของนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูง มุ่งพัฒนาธุรกิจด้านการท่องเที่ยวให้มีมูลค่าสูง
เพ่ิมมากยิ่งขึ้น ด้วยอัตลักษณ์และวัฒนธรรมไทย และใช้ประโยชน์จากข้อมูลและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นเพ่ือสร้างสรรค์คุณค่าทางเศรษฐกิจและความหลากหลายของการ
ท่องเที่ยวให้สอดรับกับทิศทางและแนวโน้มของตลาดยุคใหม่ โดยการสร้างและใช้
ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ รวมทั้งเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการส่งเสริมการตลาด 
การดูแลความปลอดภัยและอ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม รวมถึงคนพิการ
และผู้สูงอายุ การใช้ประโยชน์จากการท่องเที่ยวให้เอ้ือต่อผลิตภัณฑ์ชุมชนและเศรษฐกิจ
ต่อเนื่อง พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิมและสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ
โดยค านึงถึงศักยภาพของแต่ละพ้ืนที่ การส่งเสริมการท่องเที่ยวพ านักระยะยาว ตลอดจน
ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบนิเวศ และทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเติบโตของ
การท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ เพ่ือกระจายโอกาสในการสร้างรายได้ไปสู่ชุมชนและเมืองอย่าง
ทั่วถึงและยั่งยืน และพัฒนาการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวไทยกับประเทศอ่ืน ๆ ในภูมิภาค 
เพ่ือการเป็นแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยวอย่างประทับใจตลอดการท่องเที่ยวจนเกิดการ
ท่องเที่ยวซ้ าและแนะน าต่อ 

   -  ประเด็นโครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก โครงสร้างพ้ืนฐานเป็น
สิ่งจ าเป็นส าหรับประเทศไทยในการก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจอาเซียน และเป็น
จุดเชื่อมต่อที่ส าคัญของภูมิภาคเอเชีย ในยุคของการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี
อย่างรวดเร็วและรุนแรง โครงสร้างพ้ืนฐานจะครอบคลุมถึงโครงสร้างพ้ืนฐานทาง
กายภาพในด้านโครงข่ายคมนาคม พ้ืนที่และเมือง รวมถึงเทคโนโลยี ตลอดจนโครงสร้าง
พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ เพ่ืออ านวยความสะดวกและลดต้นทุนในการเคลื่อนย้ายสินค้า 
บริการ เงินทุน บุคลากร และเชื่อมโยงประเทศไทยกับประชาคมโลก 

   -  พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ สร้างและพัฒนา
ผู้ประกอบการยุคใหม่ ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ กลาง เล็ก วิสาหกิจเริ่มต้น 
วิสาหกิจชุมชน หรือวิสาหกิจเพ่ือสังคม รวมทั้งเกษตรกร ให้เป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ที่
มีทักษะและจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการที่มีความสามารถในการแข่งขันและ
มีอัตลักษณ์ชัดเจน โดยมีนวัตกรรมใน 3 ด้าน คือ นวัตกรรมในการสร้างโมเดลธุรกิจ 
นวัตกรรมในเชิงสินค้าและบริการ และนวัตกรรมในเชิงกระบวนการผลิตและบริการ 
พร้อมทั้งเป็นนักการค้าที่เข้มแข็งที่จะน าไปสู่การสนับสนุนการเป็นชาติการค้า มี
ความสามารถในการเข้าถึงตลาดทั้งในและต่างประเทศ เป็นผู้ประกอบการที่ “ผลิตเก่ง 
ขายเก่ง” หรือ “ซื้อเป็น ขายเป็น” บริการเป็นเลิศ สามารถขยายการค้าและการลงทุน
ไปต่างประเทศ รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีธรรมาภิบาล 

(3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
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    เกิดการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ และการกระจาย
รายได้  เพ่ิมผลิตภาพการผลิตของประเทศ ทั้งในปัจจัยการผลิตและแรงงาน  เกิดการ
ลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา ความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพ่ิมข้ึน 

 

2.2 แผนระดับที่ 2 (เฉพาะท่ีเกี่ยวข้อง)  
2.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
 (1) ประเด็น การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

 (1.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

 เป้าหมายที่ 1. ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างฐาน
ทางเทคโนโลยี และด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ของ
ประเทศเพ่ิมสูงขึ้น 

 เป้าหมายที่ 2. มูลค่าการลงทุนวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพ่ิมข้ึน 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
- การจัดอันดับโดยสภาเศรษฐกิจโลกและ สถาบันการจัดการ

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

มวลรวมในประเทศ(ร้อยละของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ) 
     ร้อยละ 1.5  

 (1.2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้าน
เศรษฐกิจ  มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ 
ยกระดับผลิตภาพการผลิตด้านการเกษตร ศักยภาพของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม
และบริการที่สามารถใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้จริง โดยส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีบทบาท
น า รวมทั้งการสร้างเครือข่ายร่วมกับภาคการศึกษาทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ 
ตลอดจนการพัฒนามาตรฐาน คุณภาพ และการบริการวิเคราะห์ทดสอบที่เป็นที่ยอมรับ
ตามข้อตกลงระหว่างประเทศเพ่ือให้สามารถรองรับความจ าเป็นของอุตสาหกรรมและ
บริการของไทยในการส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและความปลอดภัยตาม
มาตรฐานระหว่างประเทศ 

 แนวทางการพัฒนา  
  1) พัฒนาเกษตรสร้างมูลค่า  โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมในภาคการเกษตรเป้าหมายของประเทศ ได้แก่ เกษตรอัตลักษณ์ 
เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป และเกษตรอัจฉริยะ เ พ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตทั้งในเชิงปริมาณ คุณภาพ และความหลากหลายของผลผลิต 
รวมทั้งเพ่ือยกระดับรายได้ ลดรายจ่ายและลดปัจจัยเสี่ยงในการท าการเกษตรให้กับ
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เกษตรกร ตลอดจนรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมี
ประเด็นการวิจัยที่ส าคัญ อาทิ การพัฒนาสายพันธุ์พืชและสัตว์ การลดต้นทุนแรงงาน
และปัจจัยการผลิต การพยากรณ์อากาศและวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงเพ่ือการเกษตร การ
รักษาและแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เป็นต้น 
 2) พัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคต โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมในภาคอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ได้แก่ อุตสาหกรรม
ชีวภาพ อุตสาหกรรมความมั่นคง อุตสาหกรรมพลังงาน อุตสาหกรรมดิจิทัล ข้อมูล และ
ปัญญาประดิษฐ์ และอุตสาหกรรมอาหาร ยา และเครื่องส าอาง โดยมีประเด็นการวิจัยที่
ส าคัญ อาทิ ชีววัตถุและวัคซีน สมุนไพร วิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ความ
ปลอดภัยไซเบอร์ พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก โครงข่ายพลังงานอัจฉริยะ การ
กักเก็บพลังงาน การบินและอวกาศ การขนส่งระบบราง การเชื่อมต่อของสรรพสิ่ง และ
ข้อมูลขนาดใหญ่  
 3) พัฒนาบริการแห่งอนาคต โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้
นวัตกรรมในภาคบริการเป้าหมายของประเทศ ได้แก่ การบริการทางการแพทย์ การ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืน และการบริการขนส่งและโลจิสติกส์ เพ่ือ
ยกระดับการให้บริการ เพ่ิมทักษะของบุคลากรไทยที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาด โดยมีประเด็นการวิจัยที่ส าคัญ อาทิ ระบบแพทย์ปฐมภูมิ การดูแลผู้สูงอายุ การ
บริการทางการแพทย์แบบแม่นย า การท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ การท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม และการกระจายสินค้า ระบบโลจิสติกส์อัจฉริยะ 

 เป้าหมายของแผนย่อย 
๑. ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ สร้างมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้นจาก

การวิจัยและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการขยายตัวเพิ่มข้ึนจาก
ปัจจุบัน 

๒. วิสาหกิจในกลุ่มเป้าหมายด้านเศรษฐกิจที่มีนวัตกรรมเพ่ิมขึ้น 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
1. อัตราการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการที่

สร้างมูลค่า เพ่ิมสูงขึ้นจากการวิจัย ร้อยละ 5 ต่อปี 
2. จ านวนวิสาหกิจที่มีนวัตกรรมที่มีสัดส่วนของรายได้จากผลิตภัณฑ์

นวัตกรรมต่อรายได้ทั้งหมดเพ่ิมข้ึน 1 เท่า จากปีฐาน 
 (1.3) แผนย่อยของแผนแม่บทฯการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้าน

สังคม เน้นประเด็นส าคัญทางสังคมของประเทศที่ต้องใช้การวิจัยและนวัตกรรม เป็น
เครื่องมือในการขับเคลื่อนสังคมไทย ได้แก่ การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุก
กลุ่ม ทั้งด้านสุขภาพ การศึกษา และการเข้าถึงบริการและสวัสดิการของรัฐ การเตรียม
ความพร้อมของประชาชนไทยเพ่ือรองรับกระแสโลกาภิวัตน์ของวัฒนธรรมโลกที่รวดเร็ว
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ขึ้นในยุคดิจิทัล การเข้าสู่สังคมสูงวัย การพัฒนาแรงงานทักษะสูงและเฉพาะทาง การ
ยกระดับแรงงานทักษะต่ า การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าในสังคม ตลอดจนเพ่ิม
ประสิทธิภาพการท างานของภาครัฐให้เข้ากับการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม
ในยุคดิจิทัล 

 แนวทางการพัฒนา  
  1) พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยการส่งเสริมการ
วิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ของ
ประเทศตลอดทุกช่วงวัย (ปฐมวัย วัยเด็ก วัยเรียน วัยแรงงาน วัยสูงอายุ) การตระหนัก
ถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย เพ่ือให้ประชาชนไทยมีทักษะความรู้ และเป็นก าลัง
ในการพัฒนาประเทศ โดยมีประเด็นการวิจัยที่ส าคัญ อาทิ โภชนาการและสุขภาวะ
ในช่วงปฐมวัย การปลูกฝังความเป็นคนดี วินัย และจิตสาธารณะในวัยเรียน การพัฒนา
ทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ในวัยเรียนและวัยแรงงาน บุคลากร
ทางการศึกษา ครู หลักสูตรและกระบวนการสอน การส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ ระบบ
บริการสาธารณสุข และวิทยาศาสตร์ทางการกีฬา 
  2) สร้างความเสมอภาคทางสังคม โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าในสังคม เพ่ือลดความแตกต่าง
ทางด้านรายได้ รายจ่าย การเข้าถึงบริการขั้นพ้ืนฐาน และเพ่ิมความเสมอภาคใน
กระบวนการยุติธรรม โดยมีประเด็นการวิจัยที่ส าคัญ อาทิ การจัดการที่ดินท ากิน ระบบ
หลักประกันสุขภาพของรัฐ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและกระจายอ านาจ 
การเข้าถึงบริการสาธารณะและกระบวนการยุติธรรม 
  3) ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยการส่งเสริม
การวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้
มีความทันสมัย ตอบสนองความต้องการและให้บริการประชาชนได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 
และโปร่งใส โดยมีประเด็นการวิจัยที่ส าคัญ อาทิ รัฐบาลดิจิทัล ระบบข้อมูลขนาดใหญ่
ภาครัฐ กลไกการพัฒนาในเชิงพ้ืนที ่

 เป้าหมายของแผนย่อย 
คุณภาพชีวิต ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และความเสมอภาคทาง
สังคมได้รับการยกระดับเพ่ิมขึ้น จากผลการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมเชิงสังคม 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
ดัชนีนวัตกรรมเชิงสังคม* (ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ในการยกระดับ
คุณภาพทางสังคมจากผลการวิจัยฯ) 

  (1.4) แผนย่อยของแผนแม่บทฯการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้าน 
สิ่งแวดล้อม เน้นประเด็นส าคัญทางทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของประเทศที่
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ต้องใช้การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เป็นเครื่องมือในการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ 
เทคโนโลยีที่สร้างเศรษฐกิจฐานชีวภาพอุบัติใหม่ทั้งระบบอย่างครบวงจร ส่งเสริมงานวิจัย
เพ่ือการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลาย  
ทางชีวภาพของทรัพยากรทางบก ทางน้ าและทางทะเล รวมทั้ง การจัดการมลพิษที่มี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และการจัดการก๊าซเรือนกระจก และด้านพลังงานหมุนเวียน 

 แนวทางการพัฒนา  
  1) ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา 
และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพของ
ทรัพยากรทางบก ทางน้ าและทางทะเล เพ่ือให้รักษาความอุดมสมบูรณ์ทางชีวภาพของ
ประเทศ และน าไปใช้ประโยชน์ต่อยอดในเชิงเศรษฐกิจและสังคม โดยมีประเด็นการวิจัย
ที่ส าคัญ อาทิ พันธุ์พืชและสัตว์ป่าเฉพาะถิ่นหายาก แหล่งก าเนิดของพันธุ์ไม้  
ความหลากหลายชีวภาพและการใช้ประโยชน์ในระบบนิเวศ ธรณีวิทยาทางทะเล การ
บริหารจัดการประมงทะเล สินแร่  
  2) ศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  โดยการส่งเสริมการวิจัย 
พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการเตรียมความพร้อมและรองรับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก โดยมีประเด็นการวิจัยที่ส าคัญ อาทิ ฐานข้อมูล
การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การกักเก็บก๊าซเรือนกระจกในภาคการเกษตรและป่า
ไม้ การประเมินผลกระทบต่อชุมชนเมือง และภาคการผลิตต่าง ๆ การกัดเซาะชายฝั่ง 
การบริหารจัดการพิบัติภัยทั้งระบบ 
  3) พัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อม และการจัดการมลพิษ เพ่ือ
ส่งเสริมภาคการผลิตทางเศรษฐกิจที่เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม และควบคุมมลพิษในรูปแบบต่าง ๆ โดยมีประเด็นการวิจัยที่ส าคัญ อาทิ 
การผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การลดของเสียจากต้นทาง การจัดการ
ขยะมูลฝอย น้ าเสีย และของเสียอันตราย  
การน าของเหลือทิ้งมาใช้ประโยชน์ 
  4) พัฒนาการบริหารจัดการน้ า โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาการบริหารจัดการน้ า เพ่ือให้เพียงพอต่อการอุปโภค 
บริโภค รวมทั้ง ใช้ในภาคการเกษตร อุตสาหกรรม และการรักษาระบบนิเวศ โดยมี
ประเด็นการวิจัยที่ส าคัญ อาทิ อุทกวิทยาเชิงพ้ืนที่ ระบบน้ าชุมชนและเกษตร 
  5) พัฒนาการจัดการพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  โดยการส่งเสริม
การวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้าน
พลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะระบบการกักเก็บพลังงาน และ
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ระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ และการน ามาใช้เพ่ือให้สามารถผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียนได้ในสัดส่วนที่สูงขึ้น และการผลิตไฟฟ้าที่มีการกระจายศูนย์มากขึ้น 

 เป้าหมายของแผนย่อย 
 การประยุกต์ใช้ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพ่ิมมูลค่า
ของเศรษฐกิจสีเขียวอย่างยั่งยืนเพิ่มขึ้น 

  การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
สัดส่วนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ด้าน
เศรษฐกิจชีวภาพ ต่อสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร สิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ทั้งหมด 

  (1.5) แผนย่อยของแผนแม่บทฯการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านองค์
ความรู้พื้นฐาน เน้นการวิจัยที่สร้างองค์ความรู้พ้ืนฐานเพ่ือการสะสมองค์ความรู้ การต่อยอดไปสู่การ
ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ และการต่อยอดไปสู่นวัตกรรมทางเศรษฐกิจหรือนวัตกรรมทางสังคม รวมทั้ง
การสร้างนวัตกรรมเพ่ือให้ภาคอุตสาหกรรมสามารถน าไปใช้ประโยชน์โดยตรง ผ่านการสร้างและ
พัฒนาเทคโนโลยีฐาน เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นผู้น าในระดับนานาชาติ ในงานวิจัยที่ประเทศไทยมีความ
เข้มแข็ง 

 แนวทางการพัฒนา 
  1) พัฒนาองค์ความรู้พื้นฐานและเทคโนโลยีฐาน โดยการส่งเสริมการวิจัย 
พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาความรู้ พ้ืนฐานและเทคโนโลยีฐาน เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถการแข่งขันในสาขาที่ประเทศไทยมีความได้เปรียบหรือมีศักยภาพสูง รวมทั้งน าไปใช้
ประโยชน์ต่อยอดในเชิงเศรษฐกิจและสังคม โดยมีประเด็นการวิจัยที่ส าคัญ อาทิ เทคโนโลยีชีวภาพ 
เทคโนโลยีวัสดุ นาโนเทคโนโลยี และเทคโนโลยีดิจิทัล 
  2) พัฒนาองค์ความรู้พื้นฐานทางสังคมและความเป็นมนุษย์ โดยการส่งเสริม
การวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาองค์ความรู้พ้ืนฐานทางสังคมและความเป็น
มนุษย์ เพ่ือสร้างองค์ความรู้ทางด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ของประเทศ รวมทั้งน าไปใช้ประโยชน์
ต่อยอดในเชิงเศรษฐกิจและสังคม โดยมีประเด็นการวิจัยที่ส าคัญ อาทิ ชุมชนของไทย ด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม ภาษา ดนตรี วรรณกรรมของไทย ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และส านึกในการดูแล
รับผิดชอบต่อบ้านเมือง มรดกวัฒนธรรม 
  3) พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการโดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรม เพ่ือสร้างองค์ความรู้และความเป็นเลิศทางวิชาการในด้านที่ประเทศไทยมี
ศักยภาพแต่ละสาขา รวมทั้งเชื่อมโยงให้เกิดเครือข่ายและการน าไปใช้ประโยชน์ต่อยอดในเชิง
เศรษฐกิจและสังคม โดยมีประเด็นการวิจัยที่ส าคัญ อาทิ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ วิศวกรรม 
วิทยาศาสตร์ข้อมูล วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ประสาทวิทยาศาสตร์และพฤติกรรมการรู้คิด เศรษฐศาสตร์
พฤติกรรมและนโยบายสาธารณะส าหรับเศรษฐกิจยุคใหม่ และสังคมศาสตร์และสหสาขาวิชากับ
นโยบายสาธารณะในโลกยุคอุตสาหกรรมยุคท่ี 4 
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  เป้าหมายของแผนย่อย 
ประเทศไทยมีขีดความสามารถของเทคโนโลยีฐานทั้ง 4 ด้าน
ทัดเทียมประเทศท่ีก้าวหน้าในเอเชีย 

  การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
อันดับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีวัสดุ นาโน
เทคโนโลยี และเทคโนโลยีดิจิทัล อันดับ 1 ใน 20 ของประเทศที่
ก้าวหน้าในเอเชีย 

  (1.6) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ด้านปัจจัยสนับสนุนในการวิจัยและพัฒนา 
นวัตกรรม เน้นการพัฒนาปัจจัยสนับสนุน อาทิ โครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม ระบบบริหารจัดการงานวิจัยเพ่ือน าไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม  การพัฒนา
มาตรการแรงจูงใจเพ่ือส่งเสริมให้ภาคเอกชนลงทุนวิจัยและนวัตกรรม การเพ่ิมจ านวนบุคลากรวิจัยและ
นวัตกรรมในภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคเอกชน รวมทั้งการพัฒนามาตรฐาน ระบบคุณภาพ และการ
วิเคราะห์ทดสอบ  

 แนวทางการพัฒนา  
  1) พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย  เพ่ือบูรณาการระบบวิจัยและ 
นวัตกรรมของประเทศ โดยให้มีหน่วยงานเท่าที่จ าเป็น มีบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจน ไม่ซ้ าซ้อน อาทิ ด้านนโยบาย 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม การให้ทุนวิจัยและนวัตกรรม การท าวิจัยและสร้างนวัตกรรม การสนับสนุน 
ตรวจวิเคราะห์และรับรองมาตรฐาน และการจัดการความรู้จากงานวิจัยและนวัตกรรม 
  2) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จ าเป็นต่อการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศที่ส าคัญ ได้แก่  
ห้องปฏิบัติการวิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทาง สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี  ฐานข้อมูลและดัชนีด้าน
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ระบบสารสนเทศกลางเพ่ือเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านการวิจัยและ
นวัตกรรม ในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งแนวทางการพัฒนาฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศกลาง 
ภายใต้กรอบเงื่อนไข กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ความลับทางการค้า สิทธิบัตร ทรัพย์สิน
ทางปัญญาและลิขสิทธิ์ โดยการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ สถาบันการศึกษาและภาคเอกชน โดย
บูรณาการความสามารถของนักวิจัยภายใต้สังกัดต่าง ๆ เพ่ือท างานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสมัยใหม่
ในประเด็นที่มุ่งเน้น ได้แก่ เทคโนโลยีที่ช่วยให้เกิดการรับส่งข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและละเอียดมากขึ้น 
เทคโนโลยีที่ช่วยให้จัดเก็บข้อมูลได้ยาวนานและใช้พ้ืนที่น้อย เทคโนโลยีหุ่นยนต์ขนาดเล็กที่ออกแบบและ
ควบคุมให้สามารถท าหน้าที่ได้ตามภารกิจ ระบบหรือชิ้นส่วนทางวิศวกรรมที่เลียนแบบสิ่งมีชีวิตเพ่ือท าหน้าที่
แทน เป็นต้น ให้มีความเป็นเลิศเฉพาะทาง  
  3) พัฒนามาตรฐาน ระบบคุณภาพ และการวิเคราะห์ทดสอบที่เป็นที่ยอมรับ
ตามข้อตกลงระหว่างประเทศและสอดรับกับความจ าเป็นของอุตสาหกรรมปัจจุบัน เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมที่
ใช้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพ่ือให้สามารถส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและความปลอดภัยตาม
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มาตรฐานระหว่างประเทศ หรือความต้องการเฉพาะที่ผู้ซื้อก าหนด อันจะท าให้สินค้าและบริการนั้นสามารถ
แข่งขันได้ในตลาดโลก 
  4) ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยี การวิจัยพัฒนา  การออกแบบและ
วิศวกรรม รวมทั้งการพัฒนากระบวนการและผลิตภัณฑ์ โดยด าเนินงานในลักษณะของการเป็นหุ้นส่วนกัน
ระหว่างผู้ใช้เทคโนโลยี ผู้ให้บริการเทคโนโลยี ทั้งในภาครัฐและเอกชน  กับกลุ่มนักวิจัย และบูรณาการความ
เชี่ยวชาญกับหน่วยงานอ่ืน ๆ ได้อย่างคล่องตัว รวมทั้งใช้กลไกความร่วมมือกับต่างประเทศ และสร้าง
มาตรการจูงใจผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศและต่างประเทศเพ่ือร่วมกันวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชั้นแนวหน้า ให้มี
ความทันสมัยสอดรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในอนาคต ตอบสนองความต้องการของประเทศได้อย่าง
ทันท่วงทีและสามารถใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์เพ่ือเพ่ิมระดับผลิตภาพ ลดต้นทุน เกิดผลตอบสนองต่อการ
ลงทุนสูง และมีผลการวิจัยตามความต้องการของอุตสาหกรรมได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

  5) การเพิ่มจ านวนและคุณภาพบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือผลิต (เชิง
ปริมาณ) และพัฒนาศักยภาพ (เชิงคุณภาพ) ของบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมของประเทศที่สอดคล้องกับ 
ยุทธศาสตร์ชาติให้เพียงพอทั้งภาคการผลิต บริการ สังคมและชุมชน เพ่ือรองรับการเพ่ิมขีดความสามารถใน 
การแข่งขันของประเทศด้วยการวิจัยและนวัตกรรม และเตรียมความพร้อมส าหรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
  6) การพัฒนามาตรฐานและจริยธรรมการวิจัย  โดยมุ่งเน้นการก าหนด 
มาตรการหลักเกณฑ์ในการด าเนินงานวิจัยซึ่งตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการที่เหมาะสม อาทิ 
มาตรฐานการวิจัยในมนุษย์ มาตรฐานการเลี้ยงและใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ มาตรฐานความ ปลอดภัย
ห้องปฏิบัติการ มาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ด้านนาโนเทคโนโลยี มาตรฐานที่
เกี่ยวข้องกับนักวิจัย มาตรฐานผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินข้อเสนอการวิจัย มาตรฐานการเผยแพร่ ผลงานวิจัย
และผลงานทางวิชาการ มาตรฐานการจัดสรรสิทธิประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้จาก การวิจัย จรรยา
วิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ และจริยธรรมส าหรับผู้ประเมินโครงการวิจัย ผลงานวิชาการ และผลงานวิจัย 

 เป้าหมายของแผนย่อย 
-    จ านวนโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่

จ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศเพ่ิมข้ึน 
-     สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐ

เพ่ิมข้ึน 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
-   อัตราจ านวนโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ 

      จ าเป็นต่อการพัฒนาเพ่ิมข้ึนประเทศ ร้อยละ 10 
-   สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐ  
   70:30 

  (2) ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
 (2.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

13



 
แผนปฏิบัติราชการ วิทยาลัยเทคโนโลยแีละสหวิทยาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 เป้าหมายที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น ได้รับการ
พัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรม
จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  

         ดัชนีการพัฒนามนุษย์ (ค่าคะแนน) 0.79 
 (2.2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ 

พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ จ าเป็นต้องมุ่งเน้นการพัฒนา
และยกระดับคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดี เก่ง และมีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศไปข้างหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งจ าเป็นต้องมีการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน สังคม และการมี
ระบบและกลไกรองรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ 

  แนวทางการพัฒนา 
                             1) สร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย สร้างครอบครัวที่เหมาะสมกับ
โลกในศตวรรษที่ 21 โดยส่งเสริมความรู้ในการวางแผนชีวิตที่เหมาะสมกับค่านิยมของคนรุ่นใหม่ และการจั ด
กิจกรรมที่เหมาะสมบนฐานความรู้ทางวิชาการตั้งแต่ช่วงตั้งครรภ์และถึงช่วงอายุต่าง ๆ พัฒนาทักษะชีวิตและ
การเรียนรู้ การท างานและการด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพของประชากรแต่ละช่วงวัย รวมถึงการให้ทุกภาคส่วนใน
สังคมเข้ามามีส่วนร่วม พร้อมทั้งการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง โดยเน้น
การส่งเสริมการเกื้อกูลกันของคนทุกวัยในครอบครัวในการดูแลสมาชิกในครอบครัว การส่งเสริมนโยบายการ
สร้างความสมดุลระหว่างชีวิตและการท างาน การส่งเสริมสนับสนุนภาคเอกชน สถานประกอบการจัดบริการที่
ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสนับสนุนครอบครัวในการเลี้ยงดูบุตรและการดูแลผู้สูงอายุ  
การสนับสนุนควบคู่กับการปฏิรูปสื่อให้มีบทบาทในเชิงสร้างสรรค์ในการให้ความรู้ต่อการพัฒนาและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งครอบครัว โดยที่จะต้องมีระบบการจัดการที่อยู่อาศัยส าหรับครอบครัวที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิต
ครอบครัว ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก และมีความปลอดภัย มีระบบสนับสนุนในการดูแลเด็กและครอบครัวใน
ชุมชนที่มีคุณภาพมาตรฐาน รวมทั้งมีระบบสนับสนุนในการท างานที่เอ้ือต่อครอบครัวที่ทุกภาคส่วนการพัฒนา
สนับสนุนการจัดสวัสดิการและการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีในการท างานที่สมดุลระหว่างชีวิ ตการท างานและ
ชีวิตครอบครัว 
                           2) ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ครอบครัว และชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน สร้าง
กระบวนการเรียนรู้และพัฒนาทักษะของประชากรให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต สร้าง
ความตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาตนเองและการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม รวมทั้ง
สนับสนุนด้านวิชาการและสร้างนวัตกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพ่ือให้องค์กร
เครือข่ายชุมชนมีความเข้มแข็ง และมีกลไกการพัฒนาระดับพ้ืนที่ที่ประชาชน ชุมชน องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน
มีส่วนร่วมในการพัฒนา เฝ้าระวัง และติดตามการด าเนินงานส่งผลให้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีประสิทธิภาพ
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และประสิทธิผลได้อย่างเป็นรูปธรรม การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน โดยเน้นให้พ่อแม่มีวัฒนธรรม
ที่ปลูกฝังให้ลูกเพ่ิมพูนทักษะการเรียนรู้ชีวิต ดนตรี กีฬา ศิลปะ รวมทั้งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเปิดพ้ืนที่แห่งการ
เรียนรู้ และจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายและเหมาะสม เอ้ือแก่ครอบครัวทุกลักษณะ 
                            3) พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีความ
เชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างภาคีการพัฒนาต่าง ๆ โดยการเชื่อมโยง
ข้อมูลที่เก่ียวกับการศึกษา การพัฒนาตนเอง สุขภาพ และการพัฒนาอาชีพในตลอดช่วงชีวิต เพ่ือเสริมและสร้าง
ศักยภาพของการด าเนินงานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามพันธกิจของแต่ละหน่วยงานให้มีความเข้มแข็งและ
ตอบโจทย์ประเทศ เป็นฐานข้อมูลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
สามารถประเมินจุดอ่อน จุดแข็ง และศักยภาพบุคคลของประเทศ น าไปสู่การตัดสินใจระดับนโยบายและปฏิบัติ 
เพ่ือพัฒนาคนไทยอย่างมีทิศทางและสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต รวมถึงข้อมูลที่สนับสนุน
การผลิตก าลังแรงงานที่มีทักษะตรงต่อความต้องการของตลาดงานในอนาคต และใช้ประกอบการตัดสินใจใน
การศึกษาต่อ มีธนาคารคลังสมองเพ่ือรวบรวมผู้สูงอายุที่มีความรู้ ประสบการณ์ และทักษะเพ่ือถ่ายทอดความรู้ 
ประสบการณ์ และทักษะให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ 

 เป้าหมายของแผนย่อย 
ครอบครัวไทยมีความเข้มแข็ง และมีจิตส านึกความเป็นไทย 
ด ารงชีวิตแบบพอเพียงมากขึ้น 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
ดัชนีครอบครัวอบอุ่น ร้อยละ 75 

(2.3) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
 ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น ปลูกฝังความเป็นคนดี มีวินัย พัฒนาทักษะความสามารถที่สอดรับกับทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ ซับซ้อน มี
ภูมิคุ้มกันต่อปัญหาหรืออาชญากรรมต่าง ๆ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน มี
ความยืดหยุ่นทางความคิด รวมถึงทักษะด้านภาษา ศิลปะ และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และได้รับการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึงการวางพ้ืนฐานการ
เรียนรู้เพ่ือการวางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยและน าไปปฏิบัติได้ ตลอดจน
การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมต่อกับโลกการท างาน รวมถึงทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ประเทศ มีทักษะชีวิต สามารถอยู่ร่วมและท างานกับผู้อ่ืนได้ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม ซึ่งหากมีการ
ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ และมีหลักสูตรการศึกษาที่เอ้ือต่อทักษะชีวิต มีการเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต 
ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพในหลักสูตร และสร้างการมีงานท าของวัยเรียน/วัยรุ่น จะช่วยให้การพัฒนาเด็กและ
เยาวชนบังเกิดผลสัมฤทธิ์ได้ 

 แนวทางการพัฒนา  
                            1) จัดให้มีการพัฒนาทักษะที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะ
ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ความคิดสร้างสรรค์ การท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืน 
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                            2) จัดให้มีการพัฒนาทักษะด้านภาษา ศิลปะ และความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ 
                            3) จัดให้มีการพัฒนาทักษะในการวางแผนชีวิตและวางแผนการเงิน ตลอดจน
ทักษะที่เชื่อมต่อกับโลกการท างาน  
                            4) จัดให้มีพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ การ
บ่มเพาะการเป็นนักคิด นักนวัตกร และการเป็นผู้ประกอบการใหม่ รวมทั้งทักษะชีวิตที่สามารถอยู่ร่วมและ
ท างานภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม 
                            5) ส่งเสริมและสนับสนุนระบบบริการสุขภาพและอนามัยที่เชื่อมต่อกัน
ระหว่างระบบสาธารณสุขกับโรงเรียนหรือสถานศึกษา เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพด้านความฉลาดทางเชาวน์
ปัญญา และความฉลาดทางอารมณ์ ตลอดจนภูมิคุ้มกันด้านต่าง ๆ ในการด าเนินชีวิตของกลุ่มวัยเรียน/วัยรุ่น 

 เป้าหมายของแผนย่อย  
  วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21 ครบถ้วน 
  รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีส านึกพลเมือง มีความกล้า 
  หาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว  
  สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอด 
  ชีวิตดีขึ้น 

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

(2.4) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัย 
แรงงาน ช่วงวัยแรงงาน เน้นการพัฒนาและยกระดับศักยภาพ ทักษะ และสมรรถนะแรงงานอย่างต่อเนื่อง 
สอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคลและความต้องการของตลาดแรงงาน ทั้งทักษะฝีมือ ทักษะด้าน
เทคโนโลยี ทักษะภาษา มีการท างานตามหลักการท างานที่มีคุณค่าเพ่ือสร้างผลิตภาพเพ่ิมให้กับประเทศ มี
วัฒนธรรมการท างานที่พึงประสงค์ มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะทางการเงินเพ่ือให้สามารถบริหารจัดการ
การเงินของตนเองและครอบครัว มีการวางแผนทางการเงินและมีการออม การรับผิดชอบของพ่อแม่ต่อ
ครอบครัว มีการพัฒนาระบบการพัฒนาทักษะ และการอ านวยความสะดวกในการพัฒนาและยกระดับ
ศักยภาพความรู้ ทักษะฝีมือ ความช านาญพิเศษ การเป็นผู้ประกอบการใหม่ และการพัฒนาต่อยอดความรู้ใน
การสร้างสรรค์งานใหม่ ๆ รวมทั้งมาตรการขยายอายุการท างาน ตลอดจนการดึงดูดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญต่างชาติ
และคนไทยที่มีความสามารถพิเศษในต่างประเทศในด้านต่าง ๆ ให้มาสร้างและพัฒนาประเทศ ทั้งในรูปแบบ
การท างานชั่วคราวและถาวรตามความเหมาะสมของเป้าหมายการพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาต่าง ๆ 
รวมถึงผู้มีความสามารถที่มีศักยภาพสูงด้านต่าง ๆ ลูกหลานชาวต่างชาติที่ก าเนิดในประเทศไทยที่มี
ความสามารถพิเศษ และการรับเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษจากทั่วโลก และผู้เชี่ยวชาญที่มีศักยภาพ
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หรือทักษะสูงในสาขาต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ควบคู่กับการรักษาและส่งเสริมผู้มี
ความสามารถพิเศษทั้งคนไทยหรือคนต่างชาติที่ก าเนิดในประเทศไทยได้แสดงศักยภาพและใช้ความสามารถใน
การท าประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศ นอกจากนี้ ยังต้องค านึงถึงการพัฒนา การปรับเปลี่ยนทัศนคติ 
และสร้างศักยภาพให้ผู้ที่เคยกระท าผิดสามารถประกอบอาชีพ เป็นก าลังในการพัฒนาประเทศ และอยู่ในสังคม
อย่างสงบสุข 

 แนวทางการพัฒนา 
            1) ยกระดับศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะของคนในช่วงวัยท างาน
ให้มีคุณภาพมาตรฐานสอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคลและความต้องการของตลาดงาน รวมทั้ง
เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจและผลิตภาพเพ่ิมขึ้นให้กับประเทศ 
            2) เสริมสร้างวัฒนธรรมการท างานที่พึงประสงค์ และความรู้ความ
เข้าใจและทักษะทางการเงิน เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงและหลักประกันของตนเองและครอบครัว รวมทั้งสร้าง
เสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับวัยท างานผ่านระบบการคุ้มครองทางสังคมและการส่งเสริมการออม 
            3) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะแรงงานฝีมือ ให้เป็น
ผู้ประกอบการใหม่ และสามารถพัฒนาต่อยอดความรู้ในการสร้างสรรค์งานใหม่ ๆ และมีโอกาสและทางเลือก
ท างานและสร้างงาน 
            4) ส่งเสริมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญต่างชาติและคนไทยที่มีความสามารถ
พิเศษในต่างประเทศ ทั้งในรูปแบบการท างานชั่วคราวและถาวร เพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับ
ประเทศ รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนผู้มีความสามารถพิเศษทั้งคนไทยหรือคนต่างชาติที่ก าเนิดในประเทศไทย ให้
สามารถแสดงศักยภาพและใช้ความสามารถในการท าประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศ ตลอดจน
อ านวยความสะดวกให้ผู้เชี่ยวชาญในสาขาจ าเป็นหรือขาดแคลนจากต่างประเทศเข้ามาท างานในประเทศไทย 
             5) ส่งเสริมการพัฒนา การปรับเปลี่ยนทัศนคติ และสร้างศักยภาพ
ให้ผู้ที่เคยกระท าผิดสามารถประกอบอาชีพ เป็นก าลังในการพัฒนาประเทศ และอยู่ในสังคมอย่างสงบสุข 

 เป้าหมายของแผนย่อย 
- แรงงานมีศักยภาพในการเพ่ิมผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง ตระหนัก

ในความส าคัญที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถ
ปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้างอาชีพและ
ความต้องการของตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
 -  ผลิตภาพแรงงาน (ร้อยละต่อปี) ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 2.5 

2.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
1) วัตถุประสงค์ที่ 3.1.1 เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มี

คุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย ค่านิยมที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุข
ภาวะและสุขภาพที่ดี  ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะความรู้
ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต  
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2) เป้าหมายรวมที่ 3.2.1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย 
มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มี
ความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ มีความรับผิดชอบและท า
ประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถี
ชีวิตที่พอเพียง และมีความเป็นไทย  

3) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
(3.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์  
คนในสังคมทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมขึ้น วัย
แรงงาน: มีความรู้และทักษะเป็นไปตามความต้องการของตลาดงาน 
และมีทักษะทางการเงินที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ 
(3.2) แนวทางการพัฒนาที่ 3.3.4 ส่งเสริมมาตรการสร้างแรงจูงใจให้
สถานประกอบการขนาดกลางที่มีศักยภาพเข้าร่วมระบบทวิภาคีหรือสห
กิจศึกษา สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการ ครูฝึกหรือครูพ่ี
เลี้ยงให้รวมวางแผนการจัดการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติ และการ
ติดตามประเมินผลผู้เรียน  

  (3.3) แนวทางการพัฒนาที่ 3.3.5 ขยายความร่วมมือระหว่างสถาบัน
อาชีวศึกษา สถาบันอุดมศึกษา ภาคเอกชน และผู้เชี่ยวชาญทั้งในและ
ต่างประเทศ พัฒนาสาขาวิชาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านสู่ความเป็นเลิศ 
การพัฒนางานวิจัยไปสู่นวัตกรรม รวมทั้งขยายการจัดท าและการใช้
หลักสูตรฐานสมรรถนะให้มากขึ้น  
  (3.4) แนวทางการพัฒนาที่ 3.7.3 ส่งเสริมสถาบันการศึกษาให้เป็น
แหล่งบริการความรู้ทางวิชาการที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ มีการเผยแพร่
งานวิจัยสู่สาธารณะ รวมทั้งสนับสนุนให้มีการท าวิจัยร่วมกับชุมชนในการ
แก้ปัญหาและตอบโจทย์การพัฒนาในพื้นที่ 
 

4) ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย  
และนวัตกรรม 

(4.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์  
เพ่ิมความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ

นวัตกรรมเพ่ือยกระดับความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตและ
บริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
(4.2) แนวทางการพัฒนาที่ 3.1.1 ลงทุนวิจัยและพัฒนากลุ่มเทคโนโลยี

ที่ประเทศไทยมีศักยภาพพัฒนาได้ เอง อาทิกลุ่มอาหารและเกษตร 
การแพทย์ สิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรมสร้างสรรค์และวัฒนธรรม เพ่ือพัฒนา
เป็นฐานเศรษฐกิจใหม่ โดยจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอและต่อเนื่อง
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ส าหรับการต่อยอดงานวิจัยเชิงลึกเพ่ือสร้างนวัตกรรมตลอดห่วงโซ่การวิจัย 
และให้ความส าคัญกับการท าวิจัยในขั้นประยุกต์และทดลองเพ่ิมขึ้น ทั้งการ
จัดท าผลิตภัณฑ์ต้นแบบ การท าวิจัยตลาด การทดสอบผลิตภัณฑ์ และ
โรงงานน าร่อง เพ่ือให้สามารถแปลงงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์และเชิงสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น 
(4.3) แนวทางการพัฒนาที่ 3.1.3 ลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมทางสังคมเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน อาทิ เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เทคโนโลยีเพ่ือผู้พิการ เทคโนโลยีเพ่ือผู้สูงอายุ เทคโนโลยีทางการแพทย์ (ยา
และวัคซีน อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์) โดยอาศัยกลไกการ
ด าเนินงานอย่างเป็นเครือข่ายระหว่างสถาบันการศึกษา สถาบันการวิจัย 
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนหรือชุมชน 
(4.4)  แนวทางการพัฒนาที่ 3.1.4 เร่งรัดการถ่ายทอดผลงานวิจัยและ

พัฒนา และเทคโนโลยีสู่เกษตรกรรายย่อย วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม  ผ่านกลไกเครือข่ายสถาบันการศึกษา 
สถาบันวิจัย และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  
โดยมีนักถ่ายทอดเทคโนโลยีมืออาชีพเข้ามาช่วยด าเนินการ  
(4.5)  แนวทางการพัฒนาที่ 3.3 พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนา

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม –ด้านบุคลากรวิจัย  ด้าน
โครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการบริหารจัดการ 

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

 

2.3 แผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวข้อง (หากมี) 
 แผนระดับท่ี 3 ยุทธศาสตรกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ 
นวัตกรรม (กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม) 
ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ของประเทศ  

และสร้างระบบนิเวศการวิจัย 
เป้าหมายการพัฒนา  

การสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ 
Platforms ยุทธศาสตร์ อววน.  

Platforms ที่ 1 การพัฒนาก าลังคนและสถาบันความรู้ 
Platforms ที่ 2 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์ท้าทาย
ของสังคม 
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Platforms ที่  3  การวิ จั ยและสร้ า งนวั ตกรรม เ พ่ือ เ พ่ิ มขี ด
ความสามารถการแข่งขัน 

โปรแกรมยุทธศาสตร์ อววน. 
P1 ระบบนิเวศน์เพ่ือการพัฒนาและใช้ก าลังคนคุณภาพ (National 
Brain Power Ecosystem) 
P5 งานวิจัยขั้นแนวหน้า (Frontier Research) และการวิจัยพื้นฐาน 
(Basic Research) 
P7 โจทย์ท้าทายด้านทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และการเกษตร 
P10 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือยกระดับความสามารถการ
แข่งขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจ (RDI for New Economy) 

ผลผลิต/โครงการ 
- โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน บุคลากร และระบบวิจัยและ

นวัตกรรมของประเทศ 
- โครงการวิจัยและนวัตกรรมเ พ่ือ การ พัฒนาสั งคมและ

สิ่งแวดล้อม 
- โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างความม่ังคั่งทางเศรษฐกิจ 
- โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการสร้างองค์ความรู้พ้ืนฐาน

ของประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจฐานราก  

ด้วยการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 
เป้าหมายการพัฒนา 

การพัฒนาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเ พ่ือเศรษฐกิจสั งคม 
สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต 

Platforms ยุทธศาสตร์ อววน.  
Platforms ที่ 2 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์ท้าทาย
ของสังคม 

โปรแกรมยุทธศาสตร์ อววน. 
P9 สังคมคุณภาพและความม่ันคง 

ผลผลิต/โครงการ 
- ผลงานการให้บริการวิชาการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการจัดการศึกษาให้ทันสมัย มีคุณภาพ และสร้าง 
สังคมแห่งการเรียนรู้ 

 เป้าหมายการพัฒนา 
เป้าที่ 6 การผลิตและพัฒนาสมรรถนะก าลังคนให้เป็น high-skilled 
workforce ตามความต้องการของประเทศ 
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เป้าที่ 8 การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา 

Platforms ยุทธศาสตร์ อววน.  
Platforms ที่ 1 การพัฒนาก าลังคนและสถาบันความรู้ 
Platforms ที่ 2 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์ท้าทาย
ของสังคม 

โปรแกรมยุทธศาสตร์ อววน. 
P2 การพัฒนาก าลังคนระดับสูงรองรับ EEC และระบบเศรษฐกิจ
สังคมของประเทศ 
P3 กา ร เ รี ย น รู้ ต ล อด ชี วิ ต แล ะ พัฒ นา ทั ก ษ ะ เ พ่ื อ อน า ค ต 
(Upskill/reskill) 
P9 สังคมคุณภาพและความมั่นคง 

ผลผลิต/โครงการ 
- ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
- ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
- โครงการพัฒนาและผลิตก าลังคนของประเทศเพ่ือรองรับ

นโยบาย Thailand 4.0 
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ส่วนที่ 3 สาระส าคัญแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) 

ของวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 

3.1 ภาพรวม 

3.1.1 วิสัยทัศน์ของส่วนราชการ 

“ต้นแบบการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา การฝึกอบรมและผลิตบัณฑิตบูรณาการศาสตร์
ตามมาตรฐานสากล” 

3.1.2 พันธกิจของส่วนราชการ 
1. จัดการศึกษาในสาขาวิชาที่ใช้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเป็นฐานความรู้

ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และอุดมศึกษาที่มีคุณภาพ 

2. สร้างสรรค์งานวิจัยเชิงประยุกต์ผสานเข้ากับการเรียนการสอน พัฒนาผลงานนวัตกรรม

ที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคม 

3. แหล่งบ่มเพาะคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่บัณฑิตและให้มีความรู้ความเข้าใจ

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  

4. การบริหารจัดการตอบสนองกับความต้องการของสังคมอย่างโปร่งใสตามหลัก 

ธรรมาภิบาล 

3.2 แผนปฏิบัติราชการ 

3.2.1 แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 1 การพัฒนาการศึกษาเพื่อผลิตก าลังคนนัก
วิชาชีพท่ีเน้นปฏิบัติการ (Hands-On) 

1) เป้าหมาย เพ่ือพัฒนาและผลิตก าลังคนนักปฏิบัติในสาขาวิชาชีพ ที่
สอดคล้องกับความต้องการของประเทศให้มีความเข้มแข็ง ยั่งยืน และยึดมั่นใน
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

2) ค่าเป้าหมาย  

 2.1 บัณฑิตที่มีงานท าตรงสาขาวิชาชีพมีงานท าภายใน 1 ปี หลังส าเร็จ
การศึกษา ร้อยละ 80 

 2.2 มีความร่วมมือด้านการผลิตบัณฑิตระหว่างมหาวิทยาลัย องค์กร
ภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ ที่ได้ด าเนินการร่วมกัน จ านวน 8 เครือข่าย 

3) ตัวช้ีวัด 

กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนากระบวนการรับนักศึกษาและผลิตตัวป้อนสายวิชาชีพ 
เพ่ือให้ได้จ านวนนักศึกษาที่มีคุณลักษณะที่เหมาะสมตามแผนการรับนักศึกษาของแต่ละ
หลักสูตร 

22



 
แผนปฏิบัติราชการ วิทยาลัยเทคโนโลยแีละสหวิทยาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย 
2564 

ผู้รับผิดชอบหลัก 

1.ร้อยละของจ านวนนักศึกษาที่เป็นไปตาม
แผนรับนักศึกษา 

ร้อยละ 90 ผู้อ านวยการฯ 

2.สัดส่วนการรับนักศึกษาสายวิชาชีพต่อ
สายวิชาการ เป็น 70:30 หรือนักศึกษาจาก
กลุ่มคนวัยเรียนต่อวัยท างาน 

คน 70 : 30 ผู้อ านวยการฯ 

กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนากระบวนการจัดการศึกษานักปฏิบัติ Hands-On 
เพ่ือให้กระบวนการจัดการศึกษาของหลักสูตรผลิตบัณฑิตวิชาชีพนักปฏิบัติที่เน้นการมี
ผลลัพธ์การเรียนรู้และสมรรถนะวิชาชีพ 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย 
2564 

ผู้รับผิดชอบหลัก 

3.ร้อยละหลักสูตรวิชาชีพหรือหลักสูตร
ปฏิบัติการที่สร้างบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ
ที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน 

ร้อยละ 50 ผู้อ านวยการฯ/
หัวหน้าสาขา/
หัวหนา้หลักสูตร 

4.ร้อยละของหลักสูตรที่จัดการเรียนรู้แบบ
บูรณาการและประสบความส าเร็จ 

ร้อยละ 50 ผู้อ านวยการฯ/

หัวหน้าสาขา/หัวหนา้

หลักสตูร 

5.ร้อยละของนักศึกษาทุกชั้นปีได้รับการ
ส่งเสริมสนับสนุนให้มีทักษะและสมรรถนะ
วิชาชีพ 

ร้อยละ 90 ผู้อ านวยการฯ/

หัวหน้าสาขา/หัวหนา้

หลักสตูร 

6.ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านการประเมิน
สมรรถนะวิชาชีพ 

ร้อยละ 80 ผู้อ านวยการฯ/

หัวหน้าสาขา/หัวหนา้

หลักสตูร 

7.ร้อยละของบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการ ร้อยละ 10 ผู้อ านวยการฯ/

หัวหน้าสาขา/หัวหนา้

หลักสตูร 
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กลยุทธ์ที่ 1.3 พัฒนาอาจารย์ให้สามารถจัดการเรียนรู้ที่เน้นผลลัพธ์การ
เรียนรู้  เพ่ือให้อาจารย์ของมหาวิทยาลัยมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย 
2564 

ผู้รับผิดชอบหลัก 

8.ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับความรู้จากการ
พัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนแบบ
ศตวรรษที่ 21 และวิชาชีพที่เหมาะสมที่
สามารถประยุกต์ใช้ได้จริง 

ร้อยละ 85 ผู้อ านวยการฯ/

หัวหน้าสาขา/

หัวหน้าหลักสูตร 

9.ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่
จัดการเรียนการสอนที่ เน้นผลลัพธ์การ
เรียนรู้ 

ร้อยละ 100 ผู้อ านวยการฯ/

หัวหน้าสาขา/

หัวหน้าหลักสูตร 

10.ร้อยละของหลักสูตรที่นักศึกษามีผลการ
เรียนรู้เป็นไปตามท่ีหลักสูตรก าหนด 

ร้อยละ 85 ผู้อ านวยการฯ/

หัวหน้าสาขา/

หัวหน้าหลักสูตร 

11. ร้ อ ย ล ะ ข อ ง ห ลั ก สู ต ร บู ร ณ า ก า ร  
การเรียนรู้กับการท างาน 

ร้อยละ 10 ผู้อ านวยการฯ/

หัวหน้าสาขา/

หัวหน้าหลักสูตร 

กลยุทธ์ที่ 1.4 สร้างบัณฑิตให้มีทักษะท่ีพึงประสงค์ ที่มีลักษณะเหมาะสมใน
การใช้ชีวิตและท างานในศตวรรษที่ 21 เพ่ือให้บัณฑิตที่จบการศึกษามีทักษะที่พึง
ประสงค์ มีลักษณะเหมาะสมในการใช้ชีวิตและท างานในศตวรรษที่ 21 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย 
2564 

ผู้รับผิดชอบหลัก 

12.ร้อยละนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ผ่าน
เกณฑ์การสอบทักษะด้านภาษา 

ร้อยละ 80 ผู้อ านวยการฯ/

หัวหน้าสาขา/

หัวหน้าหลักสูตร 

13.ร้อยละนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ผ่าน
เกณฑ์การสอบทักษะด้านไอที 

ร้อยละ 85 ผู้อ านวยการฯ/

หัวหน้าสาขา/

หัวหน้าหลักสูตร 
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4) แนวทางการพัฒนา 

  (4.1) พัฒนากระบวนการรับนักศึกษาและผลิตตัวป้อนสายวิชาชีพ 
  (4.2) พัฒนากระบวนการจัดการศึกษานักปฏิบัติ Hands-On 

                  (4.3) พัฒนาอาจารย์ให้สามารถจัดการเรียนรู้ที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ 
  (4.4) สร้างบัณฑิตให้มีทักษะที่พึงประสงค์ ที่มีลักษณะเหมาะสมในการ 
         ใช้ชีวิตและท างานในศตวรรษท่ี 21             

 5) แผนงาน/โครงการ ส าคัญ  

  5.1 โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร  

    5.1.1 โครงการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

   5.1.2 โครงการปรับปรุงหลักสูตรการผลิตและนวัตกรรมอาหาร 

   5.1.3 โครงการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 

  5.2 การแข่งขันทักษะของนักศึกษา 

   5.2.1 โครงการเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ 
ประเทศไทย ประจ าปี 2564 

   5.2.2 โครงการ “แข่งขันทักษะทางวิชาการด้านนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์อาหาร (Food Innovation Contest และ FoSTAT – Nestle Quiz Bowl 2021)” 

   5.2.3 โครงการ “ประกวดแข่งขันทักษะทางสถาปัตยกรรม” 

   5.2.4 โครงการ “เข้าร่วมแข่งขันตอบค าถามทางบัญชี “สัมมาอา
ชีวบัญชี มหาจักรีสิรินธร” ครั้งที่ 8 ประจ าปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและ
การบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต) 

   5.2.5 โครงการ “สนับสนุนการเดินทางเข้าร่วมการประกวด
ออกแบบทางสถาปัตยกรรมงานสถาปนิกทักษิณ รอบชิงชนะเลิศ” 

  5.3 การพัฒนานักศึกษา 

   5.3.1 โครงการ “พัฒนาส่งเสริมสมรรถนะทางด้านวิชาชีพ ของ
อาจารย์และนักศึกษา เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ สู่โรงเรียนเครือข่ายกลุ่มเป้าหมาย” 

   5.3 .2 โครงการ “ศึกษาส ารวจเ พ่ือหาแนวทางออกแบบ
องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมเมืองเ พ่ือพัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชนต้นแบบภายใน  
ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 

   5.3.3 โครงการพัฒนาทักษะสู่การเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติทางด้าน
เมคคาทรอนิกส์  

   5.3.4 โครงการ “ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดท าระบบ
เอกสารและระบบประกันคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร (GMP and HACCP)” 
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   5.3.5 โครงการ “การพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติร่วมกับสถาน
ประกอบการอาหาร” 

   5.3.6 โครงการ Student Innovation Projects Exhibition 2021 

   5.3.7 โครงการ “สัมมนาเตรียมความพร้อมและเพ่ิมศักยภาพด้าน
ความรู้และเทคนิคทางภาษีอากร” 

   5.3.8 โครงการ “พัฒนาทักษะการผลิตต้นแบบด้วยเทคโนโลยี” 

   5.3.9 โครงการ “เปิดประสบการณ์สร้างแรงบันดาลใจในวิชาชีพ
สถาปัตยกรรม” 

   5.3.10 โครงการศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนและเปิดโลก
ทัศน์ให้กับนักศึกษาทางด้านเมคคาทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ 

   5.3.11 โครงการ “เปิดโลกการเรียนรู้เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
ปีการศึกษา 2564” 

   5.3.12 โครงการ “ทัศนศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ” 

   5.3.13 โครงการ “ทัศนศึกษาดูงานด้านการบริหารสินค้าและการ
บัญชีคอมพิวเตอร์ในเขตภาคเหนือ” 

 5.4 โครงการ “โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาวิทยากรในการ
จัดการเรียนการสอนด้วยระบบ myCourseVille (Train the trainer)” 

 5.5 โครงการประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาและอาชีพเชิงรุก ประจ าปี
การศึกษา 2564  

3.2.2 แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 2  การส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัย
และนวัตกรรมที่เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

1) เป้าหมาย เพ่ือพัฒนาและยกระดับการบูรณาการองค์ความรู้ระหว่าง
ศาสตร์สู่งานวิจัย นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน สังคม 
ชุมชน และเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของบุคลากรในอนาคต 

2) ค่าเป้าหมาย  

2.1 จ านวนผลงานวิจัย นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน

ระดับชาติ และนานาชาติ จ านวน 30 ผลงาน 

2.2 ร้อยละของจ านวนงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ในการพัฒนากระบวนการ

เรียนการสอน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

3) ตัวช้ีวัด 
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กลยุทธ์ที่ 2.1 การน าเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศมาใช้ส าหรับการ
บริหารจัดการด้านการวิจัยและพัฒนา เพ่ือเป็นการใช้ระบบสารสนเทศในการเก็บ
รวบรวม สืบค้น และเผยแพร่ ความเชี่ยวชาญ ผลงานวิจัยของนักวิจัยสังกัดวิทยาลัยฯ 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย 
2564 

ผู้รับผิดชอบหลัก 

1.จ านวนฐานข้อมูลเพ่ือการวิจัย (ท าเนียบ
นักวิจัย / ข้อมูลความเชี่ยวชาญ / กลุ่มวิจัย) 

ฐานข้อมูล

นักวิจัย 
1 รองผู้อ านวยการ

ด้านวิจัย/เจ้าหน้าที่

ฝ่ายงานวิจัย 

2.จ านวนฐานข้อมูลสารสนเทศเชิงพ้ืนที่เพ่ือ
การวิจัย--> โจทย์ชุมชน : สารสนเทศข้อมูล
ชุมชนดอยสะเก็ดและชุมชนอื่น ๆ 

ฐานข้อมูลเชิง

พ้ืนที่วิจัย 
1 รองผู้อ านวยการ

ด้านวิจัย/เจ้าหน้าที่

ฝ่ายงานวิจัย 

 

กลยุทธ์ที่ 2.2 ส่งเสริมการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมสู่การพัฒนาชุมชน

อย่างยั่งยืน โดยการบูรณาการศาสตร์ และการวิจัยการเรียนรู้ เพ่ือให้คณาจารย์สังกัดวิทยาลัยฯ

ได้มีการบูรณาการระหว่างศาสตร์ให้เกิดเป็นผลงานวิจัย นวัตกรรม หรือผลงานสร้างสรรค์ ที่เกิด

ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย 
2564 

ผู้รับผิดชอบหลัก 

3. จ านวนประเด็นงานวิ จั ยด้ านความ
เชี่ยวชาญ ด้านการเรียนรู้ ที่ตอบสนองต่อ
ชุมชน สังคม ระดับหลักสูตร 

ผลงาน 5 รองผู้อ านวยการ

ด้านวิจัย/หัวหน้า

สาขา/หัวหน้า

หลักสูตร 

4.ร้อยละของผู้ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย 
ที่ตอบสนองต่อชุมชน สังคม ระดับหลักสูตร 

ร้อยละ 70 รองผู้อ านวยการ

ด้านวิจัย/หัวหน้า

สาขา/หัวหน้า

หลักสูตร 

กลยุทธ์ที่ 2.3 การพัฒนาอาจารย์ด้านทักษะการท าวิจัย การเขียนข้อเสนอ
โครงการ เพื่อน าไปสู่การขอทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนทั้งภาครัฐและเอกชนหรือ
น าไปใช้ประโยชน์ต่อการเรียนการสอน เพ่ือให้คณาจารย์สังกัดวิทยาลัยฯได้มีความรู้ด้าน
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การท าวิจัย การเขียนข้อเสนอโครงการที่ดี เพ่ือขอทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนต่าง ๆ พร้อม
ทั้งเป็นการยกระดับความสามารถของบุคลากรด้านงานวิจัยและพัฒนา 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย 
2564 

ผู้รับผิดชอบหลัก 

5.ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนา
ทักษะในการท าวิจัยที่สามารถน าไปสู่การ
รับทุนสนับสนุนการท าวิจัยจากหน่วยงาน
ภายนอก 

ร้อยละ 70 รองผู้อ านวยการ

ด้านวิจัย/หัวหน้า

สาขา 

6.ร้อยละของจ านวนงานวิจัยที่สามารถ
น าไปใช้ในการพัฒนากระบวนการเรียนการ
สอน 

ร้อยละ 70 หัวหน้าสาขา/

หัวหน้าหลักสูตร 

 

กลยุทธ์ที่ 2.4 การส่งเสริมการท าวิจัย และการเผยแพร่ผลงานวิจัย ในระดับชาติ และ

ระดับนานาชาติ เพ่ือส่งเสริมให้นักวิจัยมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย 
2564 

ผู้รับผิดชอบหลัก 

7.จ านวนผลงานวิจัย และนวัตกรรมที่ได้รับ
การเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ 
อย่างน้อย 36 ผลงาน 

ผลงาน 12 รองผู้อ านวยการ

ด้านวิจัย 

8. มีกลุ่มวิจัย/หน่วยวิจัยที่สะท้อนความ
เชี่ยวชาญของบุคลากร อย่างน้อย 3 หน่วย
วิจัย 

หน่วย 1 รองผู้อ านวยการ

ด้านวิจัย/หัวหน้า

สาขา 

9. จ านวนความร่วมมือทางการวิจัยของ
วิทยาลัยฯ กับหน่วยงานภายนอก ทั้งใน
และต่างประเทศ อย่างน้อย 3 หน่วยงาน 

หน่วยงาน 1 รองผู้อ านวยการ

ด้านวิจัย 

10. งบประมาณสนับสนุนด้านการวิจัยจาก
หน่วยงานภายนอก (In kind/ In Cash) ไม่
น้อยกว่าปีละ 1 ล้านบาท 

ล้านบาท 1 รองผู้อ านวยการ

ด้านวิจัย 

 

4) แนวทางการพัฒนา 

28



 
แผนปฏิบัติราชการ วิทยาลัยเทคโนโลยแีละสหวิทยาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

(4.1) บูรณาการงานวิจัย บริการวิชาการและนวัตกรรมให้เกิดประโยชน์ส่ง 
ผลลัพธ์ต่อผู้เรียนสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
(4.2) พัฒนาระบบบริหารงานวิจัย การบริการวิชาการและนวัตกรรมของ  
มหาวิทยาลัย 
(4.3) ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ นวัตกรรมและ  
ผลงานบริการวิชาการ ในระดับชาติและนานาชาติ  

 5)  แผนงาน/โครงการ ส าคัญ  

  5.1 กิจกรรมสนับสนุนผลงานเด่นภายใต้ โครงการ NSTDA Investors’ 
Day 2020 - 2021 

  5.2 การพัฒนาการสกัดสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากสมุนไพรโดย
กระบวนการใช้สนามไฟฟ้าพัลส์และการศึกษาการออกฤทธิ์ทางชีวภาพ 

  5.3 นวัตกรรมอาหารแปรรูปสุขภาพ : ผลิตภัณฑ์แปรรูปเชิงอัตลักษณ์
อาหารเครื่องดื่มที่มีคุณค่าและมูลค่าสูงจากข้าวก่ าดอยสะเก็ด 

  5.4 การวิจัยและพัฒนากระบวนการสกัดสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจาก
ข้าวก่ าด้วยเทคนิคสนามไฟฟ้าพัลส์ระดับ SME 

  5.5 การศึกษาและพัฒนาระบบตรวจวัดพารามิเตอร์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก 
(PM10, PM2.5 และ PM1.0) ที่มีผลต่อประสิทธิภาพแผ่นกรองและสภาพอากาศสิ่งแวดล้อมของ
โรงไฟฟ้าพระนครใต้ 

  5.6 การทดสอบประสิทธิภาพการกรองและค่า Fit Test หน้ากากอนามัย
นาโนป้องกันการติดเชื้อโคโรนาไวรัสแบบซักได้ 

3.2.3 แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่  3 การพัฒนาวิทยาลัยเทคโนโลยีและ 
สหวิทยาการให้มีศักยภาพด้านบริการวิชาการในการสร้างประโยชน์ต่อ
ชุมชนและสังคม ตามศาสตร์พระราชา 

1) เป้าหมาย เพ่ือให้วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เป็นศูนย์กลางการ
เรียนรู้ และบริการวิชาการ เพ่ิมขีดความสามารถแก่สังคม ชุมชน และท้องถิ่น เพ่ือการ
พัฒนารากฐานของประเทศ 

2) ค่าเป้าหมาย  

 2.1 จ านวนงานบริการวิชาการที่สามารถน าไปพัฒนาการเรียนการสอน 
ไม่ต่ ากว่า 3 ผลงาน 

3) ตัวช้ีวัด  

กลยุทธ์ที่ 3.1 การน าเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศมาใช้ส าหรับการ
บริหารจัดการด้านการบริการวิชาการ เพ่ือเป็นการใช้ระบบสารสนเทศในการเก็บ
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รวบรวม สืบค้น และเผยแพร่ ผลงาน/กิจกรรม ของอาจารย์และนักศึกษาที่ท างานร่วมกับ
ชุมชน สังคม 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย 
2564 

ผู้รับผิดชอบหลัก 

1.จ านวนช่องทางออนไลน์ในการเผยแพร่
องค์ความรู้และประชาสัมพันธ์ /ติดต่อ 
นักวิจัย 

ช่องทาง 1 เจ้าหน้าที่ฝ่าย

งานวิจัย 

กลยุทธ์ที่ 3.2 สนับสนุนให้มีพื้นที่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างนักวิจัย
และหน่วยงาน บุคคล ที่มาจากหน่วยงานภายนอก ภายในวิทยาลัยฯ เพ่ือสร้างพ้ืนที่ที่
เหมาะสมในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างนักวิจัยและหน่วยงานภายนอกที่มารับ
บริการ ภายในวิทยาลัยฯ 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย 
2564 

ผู้รับผิดชอบหลัก 

2.จ านวนสถานที่/ห้อง ที่เหมาะสมกับการ
ติดต่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ส าหรับการ
บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร ร ะห ว่ า ง นั ก วิ จั ย กั บ
บุคคลภายนอก 

สถานที่/ห้อง 1 รองผู้อ านวยการ

ด้านวิจัย 

 

กลยุทธ์ที่ 3.3 การพัฒนาอาจารย์และส่งเสริมการบริการวิชาการให้กับชุมชน

ที่สอดคล้องกับเป้าหมายของ SDGs เพ่ือให้คณาจารย์สังกัดวิทยาลัยฯได้มีการถ่ายทอด

องค์ความรู้จากงานวิจัย จากประสบการณ์ด้านการบริการวิชาการ และความเชี่ยวชาญ 

ให้กับชุมชน สังคม ผ่านการบริการวิชาการ พร้อมทั้งสามารถน าไปต่อยอดในการ

พัฒนาการเรียนการสอนระดับหลักสูตร 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย 
2564 

ผู้รับผิดชอบหลัก 

3.จ านวนงานบริการวิชาการที่สามารถน าไป
พัฒนาการเรียนการสอน 

ผลงาน 5 หัวหน้าหลักสูตร/

นักวิจัย 

4.จ านวนผู้รับการบริการวิชาการ ที่ได้รับ
การบริการที่มีมูลค่าไม่ต่ ากว่า 60,000 บาท/
ปี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยงาน 

หน่วยงาน 1 หัวหน้าสาขา 
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5.จ านวนผู้เข้าร่วมการจัดอบรมระยะสั้น ซึ่ง
เป็นหลักสูตรที่สอดคล้องกับเป้าหมายของ 
SDGs เพ่ือให้เกิดการพัฒนาหลักสูตรอบรม
ระยะสั้นให้กับชุมชน 

ร้อยละ 80 หัวหน้าสาขา/

นักวิจัย 

 

4) แนวทางการพัฒนา 

(4.1) บูรณาการงานวิจัย บริการวิชาการและนวัตกรรมให้เกิดประโยชน์ส่ง
ผลลัพธ์ต่อผู้เรียนสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
(4.2) พัฒนาระบบบริหารงานวิจัย การบริการวิชาการและนวัตกรรมของ  
มหาวิทยาลัย 

 (4.3) ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ นวัตกรรมและ 
ผลงานบริการวิชาการ ในระดับชาติและนานาชาติ 

 5) แผนงาน/โครงการ ส าคัญ  

 5.1 การพัฒนาต้นแบบเยาวชนอัจฉริยะในพ้ืนที่สงวนชีวมณฑลแม่สา-
คอกม้า 

 5.2 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอไทลื้อสร้างมูลค่าเพ่ิมเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ กรณีศึกษา กลุ่มผ้าทอไทลื้อลวงใต้ ต าบลเชิงดอย อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 
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3.2.4 แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 4 การเสริมสร้างนักศึกษาและบุคลากรให้
มีเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ความภาคภูมิใจทางศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา 
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 1) เป้าหมาย  เพ่ือให้คณาจารย์และนักศึกษามีความภาคภูมิใจและเห็นใน

คุณค่าของศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาล้านนา/ท้องถิ่น การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และการด ารงตนให้อยู่ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 2) ค่าเป้าหมาย 
  2.1 จ านวนหน่วยงานที่มีความร่วมมือในการส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรม 

หรือ ภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมกับวิทยาลัยฯ อย่างน้อย 1 ความร่วมมือ 
 3) ตัวช้ีวัด 

กลยุทธ์ที่ 4.1 สร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรและผู้เรียนรับรู้ในคุณค่าของ
ศิลปวัฒนธรรม หรือ ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือ
ส่งเสริมให้บุคลากรและผู้เรียนรับรู้ในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย 
2564 

ผู้รับผิดชอบหลัก 

1. จ านวนหลักสูตรที่มีรายวิชาบูรณาการ
การ เ รี ยนการสอนร่ ว มกั บ ร ายวิ ช าที่
เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรม หรือ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น หรือทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

หลักสูตร 5 หัวหน้าหลักสูตร 

2. จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมให้
นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร รับรู้ใน
คุณค่า ศิลปวัฒนธรรม หรือ ภูมิปัญญา
ท้ อ ง ถิ่ น  ห รื อ ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ 
สิ่งแวดล้อม 

โครงการ/
กิจกรรม 

5 งานกิจการ

นักศึกษา 
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กลยุทธ์ที่ 4.2 ส่งเสริมนักศึกษาให้ประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรม หรือ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น หรือ ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในการพัฒนาตนเองและสังคม เพ่ือส่งเสริม
นักศึกษาประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรม หรือ ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือ ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมในการพัฒนาตนเองและสังคม 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย 
2564 

ผู้รับผิดชอบหลัก 

3. จ านวนองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาล้านนา และทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม และมีการน าไปใช้ประโยชน์โดย
นักศึกษามีส่วนร่วม 

องค์ความรู้ 1 งานกิจการ

นักศึกษา 

4. จ านวนหน่วยงานที่มีความร่วมมือในการ
ส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรม หรือ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นร่วมกับวิทยาลัยฯ 

เครือข่าย 2 งานกิจการ

นักศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 4.3 ส่งเสริมการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาตนเองและ
สังคม เพ่ือให้นักศึกษาและบุคลากรมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการน าปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในการพัฒนาตนเองและสังคม 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย 
2564 

ผู้รับผิดชอบหลัก 

5. จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่นักศึกษาและ
บุคลากรได้เรียนรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

โครงการ/
กิจกรรม 

1 หลักสูตร 

 

 4) แนวทางการพัฒนา 

 (4.1) ส่งเสริมการศิลปวัฒนธรรมความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่น การท านุ
บ ารุง ศิลปวัฒนธรรมไทย น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาตนเองและ
สังคม 

 5)  แผนงาน/โครงการ ส าคัญ  

       5.1 ฝึกอบรมเชิงวิชาการเรื่อง “พลังคนรุ่นใหม่กับการจัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ือ

ป้องกันฝุ่น PM 2.5 ใน จ.เชียงใหม่” 

       5.2 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “รับรู้หัตถกรรมท้องถิ่น โคมล้านนา สร้าง

คุณค่า วิถีล้านนา” 
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แผนปฏิบัติราชการ วิทยาลัยเทคโนโลยแีละสหวิทยาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

3.2.5 แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 5  การบริหารจัดการวิทยาลัยฯ ด้วย
นวัตกรรม ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

1) เป้าหมาย  เพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสห
วิทยาการโดยใช้นวัตกรรม ปรับตัวได้เร็วต่อความเปลี่ยนแปลง และมีการจัดการภายใต้
หลักธรรมาภิบาล 

2) ค่าเป้าหมาย 
2.1 ร้อยละความส าเร็จของตัวชี้วัดของกลยุทธ์ที่เป็นไปตามเป้าหมายของแผน 

ร้อยละ 80 
 3) ตัวช้ีวัด 

 กลยุทธ์ที่ 5.1 ส่งเสริมการบริหารงานอย่างโปร่งใสภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารงานอย่างโปร่งใสภายใต้หลักธรรมาภิบาล  

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย 
2564 

ผู้รับผิดชอบหลัก 

1.ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ด้านธรรมาภิบาล 

ผล ผ่าน รองผู้อ านวยการ

ด้านงานบริหาร 

2.ระดับความพึงพอใจของบุคลากรด้าน
ภาวะความสุขในการท างาน 

ระดับ ดี รองผู้อ านวยการ

ด้านงานบริหาร 

กลยุทธ์ที่ 5.2 ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมในการจัดการงานธุรการของวิทยาลัยฯ เพ่ือ
พัฒนาและส่งเสริมการใช้นวัตกรรมในการจัดการงานธุรการของวิทยาลัยฯ ภายใต้หลักการ 
Digital organization และ Paperless organization 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย 
2564 

ผู้รับผิดชอบหลัก 

3. จ านวนหน่วยงานภายในที่ใช้นวัตกรรม
ในการจัดการธุรการของวิทยาลัยฯ 

หน่วยงาน 1 รองผู้อ านวยการ

ด้านงานบริหาร 
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กลยุทธ์ที่ 5.3 ส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย 
2564 

ผู้รับผิดชอบหลัก 

4.ระดับผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร และคณะตามเกณฑ์ 
สกอ. 

ระดับ ดี ผู้อ านวยการ 

/รองผู้อ านวยการ/

หัวหน้าสาขา/

หัวหน้าหลักสูตร 

5.ร้อยละความส าเร็จของตัวชี้วัดของกล
ยุทธ์ที่เป็นไปตามเป้าหมายของแผน 

ร้อยละ 80 ผู้อ านวยการ 

/รองผู้อ านวยการ/

หัวหน้าสาขา/

หัวหน้าหลักสูตร 

ก ล ยุ ท ธ์ ที่  5 . 4  ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ  Strategic Human Resource 

Management เพ่ือพัฒนาระบบ Strategic Human Resource Management 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย 
2564 

ผู้รับผิดชอบหลัก 

6 . จ า น ว น ร ะ บ บ  Strategic human 
resource management 

ระบบ -  

7.จ านวนของบุคลากรที่มีต าแหน่งทาง
วิชาการ ผศ. รศ. ศ. 

คน 6 ผู้อ านวยการ 

/รองผู้อ านวยการ/

หัวหน้าสาขา/

หัวหน้าหลักสูตร 

 

 4) แนวทางการพัฒนา 

  (4.1) พัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยภายใต้หลัก 
ธรรมาภิบาล 

  (4.2) บริหารจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
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 5) แผนงาน/โครงการ ส าคัญ  

 5.1 โครงการ “ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
ประจ าปีการศึกษา 2563” 

 5.2 โครงการ “ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 
ประจ าปีการศึกษา 2563” 

 5.3 โครงการ “เตรียมความพร้อม เพ่ือตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา” 
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3.3 ประมาณการวงเงินงบประมาณ พ.ศ. 2564 

3.3.1 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจ าปี พ.ศ. 2564  

งบรายจ่าย/หมวดรายการ 
จัดสรร 

แผ่นดิน ผลประโยชน์ รวม 
1. งบบุคลากร 
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 646,100 - 646,100 
ค่าจ้างชั่วคราว ค่าจ้างชั่วคราว - 2,177,190 2,177,190 
 ค่าครองชีพ - 12,580 12,580 
2. งบด าเนินงาน 
ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ค่าสอนภาคสมทบ/ภาค

พิเศษ 
- 32,000 32,000 

 ค่าเบี้ยประชุม - 35,000 35,000 
ค่าใช้สอย เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 27,000 131,220 158,220 
 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 9,900 6,610 16,510 
 ค่าเบี้ยเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ - 168,550 168,550 
 ค่าจ้างเหมาบริการ - 97,500 97,500 
 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ - 100,000 100,000 
3. งบลงทุน 
  - - - 
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งบรายจ่าย/หมวดรายการ 
จัดสรร 

แผ่นดิน ผลประโยชน์ รวม 
4. งบเงินอุดหนุน 
ค่าวัสดุ ค่าวัสดุการศึกษา 1,095,450 - 1,095,450 
ค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าใช้จ่ายบุคลากร เงินเดือน 25,540,700 - 25,540,700 
 ค่าใช้จ่ายบุคลากร เงินประจ าต าแหน่งทางวิชาการ 320,400 - 320,400 
5. งบรายจ่ายอื่น 
พัฒนาก าลังคนนักวิชาชีพท่ีเน้นปฏิบัติการ (สหกิจ) - 119,592 119,592 
ปรับพื้นฐานความรู้นักศึกษาใหม่ - 195,000 195,000 
แผนงานการจั ด
การศึกษาและวิจัย
ร่วมระหว่างภาครัฐ 
ภาค เอกชนและ
ภาคการศึกษา 

โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ - 1,270,500 1,270,500 

โครงการ กสศ. - 3,187,200 3,187,200 

โครงการร่วมสันก าแพง - 456,300 456,300 

รายจ่ายงานหอพัก - 1,504,050 1,504,050 
แผนงานวิจัยภายนอก (เบิกจ่ายตามระเบียบงานวิจัย) - 512,000 512,000 

รวม  27,639,550 10,005,292 37,644,842 
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50,000

1. มีจ ำนวนผู้สนใจสมัครเข้ำศึกษำต่อในทกุ

หลักสูตรของวทิยำลัยฯ

2. วทิยำลัยฯ เปน็ท่ีรู้จกัแพร่หลำยมำกยิง่ขึน้

3. มีเครือข่ำยควำมร่วมมือกับโรงเรียนที่เข้ำ

แนะแนวกำรศึกษำต่อ

2.สัดส่วนกำรรับนักศึกษำ

สำยวชิำชีพต่อสำยวชิำกำร 

เปน็ 70:30 หรือนักศึกษำ

จำกกลุ่มคนวยัเรียนต่อวยั

ท ำงำน

3.ร้อยละหลักสูตรวชิำชีพ

หรือหลักสูตรปฏบิติักำรที่

สร้ำงบณัฑิตนักปฏบิติัมือ

อำชีพที่ใช้เทคโนโลยีเปน็

ฐำน

1. โครงกำรพฒันำหลักสูตรประกำศนียบตัร

วชิำชีพ

60,000 1. ได้เล่มหลักสูตรระดับประกำศนียบตัร

วชิำชีพ(ฉบบัปรับปรุง)ส ำหรับใช้ในกำรเรียน

กำรสอนปกีำรศึกษำถัดไป

หวัหน้ำสำขำโรงเรียน

เตรียมอุดมศึกษำ

4.ร้อยละของหลักสูตรที่

จดักำรเรียนรู้แบบบรูณำ

กำรและประสบควำมส ำเร็จ

2. โครงกำรปรับปรุงหลักสูตรกำรผลิตและ

นวตักรรมอำหำร

20,000 1. ได้เล่มหลักสูตรกำรผลิตและนวตักรรม

อำหำร (ฉบบัปรับปรุง) ที่เหมำะสม

สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ

หวัหน้ำหลักสูตรวศิวกรรม

กำรผลิตและนวตักรรม

อำหำร

5.ร้อยละของนักศึกษำทกุ

ชัน้ปไีด้รับกำรส่งเสริม

สนับสนุนใหมี้ทกัษะและ

สมรรถนะวชิำชีพ

3. โครงกำรปรับปรุงหลักสูตรวศิวกรรมเมคคำ

ทรอนิกส์

20,000 1. ได้เล่มหลักสูตรวศิวกรรมศำสตรบณัฑิต 

สำขำวชิำวศิวกรรมเมคคำทรอนิกส์ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)

หวัหน้ำหลักสูตรวศิวกรรม

เมคคำทรอนิกส์

6.ร้อยละของนักศึกษำที่

ผ่ำนกำรประเมินสมรรถนะ

วชิำชีพ

7.ร้อยละของบณัฑิตที่เปน็

ผู้ประกอบกำร

3.3.2 รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็น

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 

กำรพฒันำ

กำรศึกษำเพื่อผลิต

ก ำลังคนนักวชิำชีพ

ท่ีเน้นปฏบิติักำร 

(Hands-on)

ประเด็นยุทธศาสตร์

1.ร้อยละของจ ำนวน

นักศึกษำท่ีเปน็ไปตำมแผน

รับนักศึกษำ

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

1. โครงกำรประชำสัมพนัธแ์นะแนวกำรศึกษำ

และอำชีพเชิงรุก ประจ ำปกีำรศึกษำ 2564

กลยุทธท์ี่ 1.1 พฒันำ

กระบวนกำรรับ

นักศึกษำและผลิตตัว

ปอ้นสำยวชิำชีพ เพื่อให้

ได้จ ำนวนนักศึกษำที่มี

คุณลักษณะที่เหมำะสม

ตำมแผนกำรรับ

นักศึกษำของแต่ละ

หลักสูตร

กลยุทธท์ี่ 1.2 พฒันำ

กระบวนกำรจดักำร

ศึกษำนักปฏบิติั 

Hands-On เพื่อให้

กระบวนกำรจดักำร

ศึกษำของหลักสูตรผลิต

บณัฑิตวชิำชีพนัก

ปฏบิติัที่เน้นกำรมี

ผลลัพธก์ำรเรียนรู้และ

สมรรถนะวชิำชีพ

กลยุทธ์

คณะกรรมกำรงำนแนะ

แนวและกำรศึกษำต่อ

หมายเหตุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตัวชีว้ัดกลยุทธ์ พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ระยะเวลาในการด าเนินงาน งบประมาณ

แผ่นดิน ผลประโยชน์
ผู้รบัผิดชอบ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ผลที่คาดว่าจะได้รบักลยุทธ์ หมายเหตุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตัวชีว้ัดกลยุทธ์ พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ระยะเวลาในการด าเนินงาน งบประมาณ

แผ่นดิน ผลประโยชน์
ผู้รบัผิดชอบ

8.ร้อยละของอำจำรย์ที่

ได้รับควำมรู้จำกกำร

พฒันำทกัษะกำรจดักำร

เรียนกำรสอนแบบ

ศตวรรษที่ 21 และวชิำชีพ

ที่เหมำะสมที่สำมำรถ

ประยุกต์ใช้ได้จริง

1. โครงกำรเข้ำร่วมกำรแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. 

ชิงแชมป ์ประเทศไทย ประจ ำป ี2564

150,000 1. นักศึกษำสำมำรถน ำควำมรู้และทกัษะที่

เรียนมำ มำใช้ใหเ้กิดประโยชน์ สำมำรถเปน็

ผู้ใฝ่รู้ สำมำรถคิดวเิครำะหแ์ละเรียนรู้ได้

ด้วยตัวเอง มีกำรท ำงำนเปน็ทมี มีทักษะ

ด้ำนกำรสร้ำงนวตักรรม

หวัหน้ำหลักสูตรวศิวกรรม

เมคคำทรอนิกส์

9.ร้อยละของอำจำรย์

ประจ ำหลักสูตรที่จดักำร

เรียนกำรสอนที่เน้นผลลัพธ์

กำรเรียนรู้

2. โครงกำร “แข่งขันทกัษะทำงวชิำกำรด้ำน

นวตักรรมผลิตภณัฑ์อำหำร (Food Innovation

 Contest และ FoSTAT – Nestle Quiz Bowl

 2021)”

40,000 1.นักศึกษำได้พฒันำควำมรู้ควำมสำมำรถ

ของตนเอง ได้แสดงออกทั้งทำงด้ำนวชิำกำร

และวชิำชีพ  ได้เสริมสร้ำงประสบกำรณ์

ทกัษะทำงด้ำนวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี

ทำงอำหำร และได้เปดิโลกทศัน์ที่เกี่ยวข้อง

กับนวตักรรมกำรผลิตอำหำร

หวัหน้ำหลักสูตรวศิวกรรม

กำรผลิตและนวตักรรม

อำหำร

10.ร้อยละของหลักสูตรที่

นักศึกษำมีผลกำรเรียนรู้

เปน็ไปตำมที่หลักสูตร

ก ำหนด

3.โครงกำร “ประกวดแข่งขันทกัษะทำง

สถำปตัยกรรม”

50,000 1. นักศึกษำได้น ำควำมรู้จำกกำรเรียนมำ

ปฏบิติัในกำรออกแบบสถำปตัยกรรม ได้

เกิดกำรแลกเปล่ียนมุมมอง ประสบกำรณ์ 

กับนักศึกษำระหวำ่งสถำบนั และได้

ประชำสัมพนัธห์ลักสูตรใหเ้ปน็ที่รู้จกักับ

บคุคลภำยนอก

หวัหน้ำหลักสูตรเตรียม

สถำปตัยกรรมศำสตร์

4.โครงกำร “เข้ำร่วมแข่งขันตอบค ำถำมทำง

บญัชี “สัมมำอำชีวบญัชี มหำจกัรีสิรินธร” คร้ัง

ที่ 8 ประจ ำปกีำรศึกษำ 2563 วทิยำลัย

บริหำรธรุกิจนวตักรรมและกำรบญัชี 

มหำวทิยำลัยธรุกิจบณัฑิต)

25,440 อำจำรย์และนักศึกษำที่เข้ำร่วมโครงกำร ได้

เพิ่มพนูประสบกำรณ์ทกัษะวชิำชีพทำงด้ำน

บญัชีและเกิดแรงกระตุ้นใหนั้กศึกษำพฒันำ

ตัวเองอยูต่ลอด

หวัหน้ำหลักสูตรเตรียม

บริหำรธรุกิจ

5. โครงกำร “สนับสนุนกำรเดินทำงเข้ำร่วม

กำรประกวดออกแบบทำงสถำปตัยกรรมงำน

สถำปนิกทกัษิณ รอบชิงชนะเลิศ”

25,000 1. นักศึกษำสำมำรถออกแบบทำง

สถำปตัยกรรมโดยค ำนึงถึงวทิยำศำสตร์

เทคโนโลยี และสังคม ที่มีประโยชน์ต่อ

ประเทศในอนำคต และได้รับกำรยอมรับ 

เปน็ที่รู้จกัแพร่หลำยมำกยิง่ขึน้

หวัหน้ำหลักสูตรเตรียม

สถำปตัยกรรมศำสตร์

ประเด็น

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 

กำรพฒันำ

กำรศึกษำเพื่อผลิต

ก ำลังคนนักวชิำชีพ

ท่ีเน้นปฏบิติักำร 

(Hands-on)

11.ร้อยละของหลักสูตร

บรูณำกำรกำรเรียนรู้กับ

กำรท ำงำน

กลยุทธท์ี่ 1.3 พฒันำ

อำจำรย์ใหส้ำมำรถ

จดักำรเรียนรู้ท่ีเน้น

ผลลัพธก์ำรเรียนรู้  

เพื่อใหอ้ำจำรย์ของ

มหำวทิยำลัยมีควำมรู้

ควำมสำมำรถในกำร

จดักำรเรียนรู้ท่ีเน้น

ผลลัพธก์ำรเรียนรู้
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ระยะเวลาในการด าเนินงาน งบประมาณ

แผ่นดิน ผลประโยชน์
ผู้รบัผิดชอบ

12.ร้อยละนักศึกษำชัน้ปี

สุดทำ้ยที่ผ่ำนเกณฑ์กำร

สอบทกัษะด้ำนภำษำ

6.โครงกำร “พฒันำส่งเสริมสมรรถนะทำงด้ำน

วชิำชีพ ของอำจำรย์และนักศึกษำ เตรียม

วศิวกรรมศำสตร์ สู่โรงเรียนเครือข่ำย

กลุ่มเปำ้หมำย”

60,460 1.เกิดควำมร่วมมือทำงด้ำนวชิำกำรระหวำ่ง

มหำวทิยำลัยกับหน่วยงำนกำรศึกษำภำครัฐ/

เอกชน 2.หลักสูตรและมหำวทิยำลัยมี

คุณภำพเผ็นที่ยอมรับของสังคม

หวัหน้ำหลักสูตรเตรียม

วศิวกรรมศำสตร์

13.ร้อยละนักศึกษำชัน้ปี

สุดทำ้ยที่ผ่ำนเกณฑ์กำร

สอบทกัษะด้ำนไอที

7.โครงกำร “ศึกษำส ำรวจเพื่อหำแนวทำง

ออกแบบองค์ประกอบทำงสถำปตัยกรรมเมือง

เพื่อพฒันำสภำพแวดล้อมชุมชนต้นแบบภำยใน

 ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทรำย จ.เชียงใหม่

- - นักศึกษำสำมำรถน ำแนวคิดกำรจดักำร

ชุมชนเพื่อปรับปรุงสภำพแวดล้อมให้

เหมำะสมแก่กำรอยูอ่ำศัยในอนำคต 

สำมำรถน ำควำมรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ในกำร

เรียนต่อไป

หวัหน้ำหลักสูตรเตรียม

สถำปตัยกรรมศำสตร์

ด ำเนินกำรร่วมกับโครงกำร

 1 ต ำบล 1 มหำวทิยำลัย 

ต ำบลแม่แฝกใหม่

8.โครงกำรพฒันำทกัษะสู่กำรเปน็บณัฑิตนัก

ปฏบิติัทำงด้ำนเมคคำทรอนิกส์

- - มีเครือข่ำยควำมร่วมมือกำรจดักำรศึกษำ

หรือแลกเปล่ียนด้ำนกำรศึกษำระหวำ่ง

มหำวทิยำลัยและกรมพฒันำฝีมือแรงงำน

หวัหน้ำหลักสูตรวศิวกรรม

เมคคำทรอนิกส์

ด ำเนินกำรในรำยวชิำ

9.โครงกำร “กำรพฒันำบณัฑิตนักปฏบิติั

ร่วมกับสถำนประกอบกำรอำหำร”

27,690 1. นักศึกษำท่ีส ำเร็จกำรศึกษำมีทกัษะที่

จ ำเปน็ต่อกำรท ำงำนในอนำคต

หวัหน้ำหลักสูตรวศิวกรรม

กำรผลิตและนวตักรรม

อำหำร

10.โครงกำร “ฝึกอบรมเชิงปฏบิติักำรเร่ืองกำร

จดัท ำระบบเอกสำรและระบบประกันคุณภำพ

ในอุตสำหกรรมอำหำร (GMP and HACCP)”

- - 1.นักศึกษำท่ีส ำเร็จกำรศึกษำมีทกัษะที่

จ ำเปน็ต่อกำรท ำงำนในอนำคต 2.บคุลำกร

ได้พฒันำควำมเชีย่วชำญด้ำนกำรปฏบิติังำน

และกำรจดักำรอบรม

หวัหน้ำหลักสูตรวศิวกรรม

กำรผลิตและนวตักรรม

อำหำร

ด ำเนินกำรในรำยวชิำ

11.โครงกำร “ทศันศึกษำดูงำนด้ำนกำรบริหำร

สินค้ำและกำรบญัชีคอมพวิเตอร์ในเขต

ภำคเหนือ”

- -

อำจำรย์และนักศึกษำที่เข้ำร่วมโครงกำร ได้

เพิ่มพนูประสบกำรณ์กำรเรียนรู้นอก

หอ้งเรียนจำกสถำนประกอบกำรจริง

หวัหน้ำหลักสูตรเตรียม

บริหำรธรุกิจ

ด ำเนินกำรในรำยวชิำ

ประเด็น

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 

กำรพฒันำ

กำรศึกษำเพื่อผลิต

ก ำลังคนนักวชิำชีพ

ท่ีเน้นปฏบิติักำร 

(Hands-on)

กลยุทธท์ี่ 1.4 สร้ำง

บณัฑิตใหม้ีทกัษะท่ีพงึ

ประสงค์ ที่มีลักษณะ

เหมำะสมในกำรใช้ชีวติ

และท ำงำนในศตวรรษที่

 21 เพื่อใหบ้ณัฑิตที่จบ

กำรศึกษำมีทกัษะที่พงึ

ประสงค์ มีลักษณะ

เหมำะสมในกำรใช้ชีวติ

และท ำงำนในศตวรรษที่

 21
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ระยะเวลาในการด าเนินงาน งบประมาณ
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ประเด็น

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 

กำรพฒันำ

กำรศึกษำเพื่อผลิต

ก ำลังคนนักวชิำชีพ

ท่ีเน้นปฏบิติักำร 

(Hands-on)

12.โครงกำร Student Innovation Projects 

Exhibition 2021

64,500

1. สังคม ชุมชน รวมถึงโรงเรียนเครือข่ำย 

ได้รับทรำบถึงรูปแบบกำรจดักำรเรียนกำร

สอนทำงวชิำชีพเตรียมวศิวกรรมศำสตร์ 

หลักสูตรเตรียมบริหำรธรุกิจ และหลักสูตร

เตรียมสถำปตัยกรรมศำสตร์ ของวทิยำลัย 2.

 นักศึกษำเกิดทกัษะและได้รับประสบกำรณ์

ด้ำนกำรพฒันำทกัษะกำรน ำเสนอผลงำน 

กำรแลกเปล่ียนเรียนรู้ทำงวชิำกำร วชิำชีพ 

3. เกิดกำรวดัผลกำรจดักำรเรียนกำรสอน

ของหลักสูตร และมีกำรพฒันำกำรเรียนรู้

ของนักศึกษำในหลักสูตร

หวัหน้ำสำขำโรงเรียน

เตรียมอุดมศึกษำและ

หวัหน้ำหลักสูตร 3 เตรียม

13.โครงกำร “พฒันำทกัษะกำรผลิตต้นแบบ

ด้วยเทคโนโลย”ี

- - 1.นักศึกษำท่ีส ำเร็จกำรศึกษำมีทกัษะที่

จ ำเปน็ต่อกำรท ำงำนในอนำคต 2.บคุลำกร

ได้พฒันำควำมเชีย่วชำญด้ำนกำรปฏบิติังำน

และกำรจดักำรอบรม

หวัหน้ำหลักสูตรวศิวกรรม

กำรผลิตและนวตักรรม

อำหำร

ด ำเนินกำรในรำยวชิำ

14.โครงกำร “เปดิประสบกำรณ์สร้ำงแรง

บนัดำลใจในวชิำชีพสถำปตัยกรรม”

- - นักศึกษำได้เหน็และแลกเปล่ียน

ประสบกำรณ์ระหวำ่งวทิยำกร จงึเกิดแรง

บนัดำลใจ ในกำรพฒันำทกัษะ ควำมรู้ ควำม

เข้ำใจ ในงำนออกแบบสถำปตัยกรรมใน

วชิำชีพของตน

หวัหน้ำหลักสูตรเตรียม

สถำปตัยกรรมศำสตร์

ด ำเนินกำรในรำยวชิำ

15.โครงกำรศึกษำดูงำนกำรจดักำรเรียนกำร

สอนและเปดิโลกทศัน์ใหก้ับนักศึกษำทำงด้ำน

เมคคำทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ

- -

มีเครือข่ำยควำมร่วมมือกำรจดักำรศึกษำ

หรือแลกเปล่ียนด้ำนกำรศึกษำระหวำ่ง

สถำบนักำรศึกษำ สถำนประกอบกำรและ

หน่วยงำนที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภำครัฐและ

ภำคเอกชนในอนำคตของมหำวทิยำลัย

หวัหน้ำหลักสูตรวศิวกรรม

เมคคำทรอนิกส์

ด ำเนินกำรในรำยวชิำ

16.โครงกำร “เปดิโลกกำรเรียนรู้เตรียม

สถำปตัยกรรมศำสตร์ ปกีำรศึกษำ 2564”

- - นักศึกษำสำมำรถออกแบบทำง

สถำปตัยกรรมโดยค ำนึงถึง วทิยำศำสตร์

เทคโนโลยีและสังคม ที่มีประโยชน์ต่อ

ประเทศในอนำคต

หวัหน้ำหลักสูตรเตรียม

สถำปตัยกรรมศำสตร์

ด ำเนินกำรในรำยวชิำ
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17.โครงกำร “ทศันศึกษำดูงำนด้ำนกำรบริหำร

จดักำร”

- -

อำจำรย์และนักศึกษำที่เข้ำร่วมโครงกำร ได้

เพิ่มพนูประสบกำรณ์กำรเรียนรู้นอก

หอ้งเรียนจำกสถำนประกอบกำรจริง

หวัหน้ำหลักสูตรเตรียม

บริหำรธรุกิจ

ด ำเนินกำรในรำยวชิำ

18.โครงกำร “สัมมนำเตรียมควำมพร้อมและ

เพิ่มศักยภำพด้ำนควำมรู้และเทคนิคทำงภำษี

อำกร”

12,000 นักศึกษำได้รับควำมรู้เกี่ยวกับเทคนิคภำษี

อำกร จำกผู้เชีย่วชำญที่มีประสบกำรณ์ใน

ด้ำนวชิำชีพ และทรำบถึงกำรปรับตัวเพื่อ

เข้ำสู่กำรประกอบวชิำชีพ จำกผู้มี

ประสบกำรณ์โดยตรง

1. หน่วยวจิยัสนำมไฟฟำ้ประยุกตืในงำน

วศิวกรรม

รศ.ดร.พำนิช  อินต๊ะ

2. กลุ่มวจิยัพลังงำนสะอำด ดร.ธรีะศักด์ิ สมศักด์ิ

1. กำรพฒันำต้นแบบเยำวชนอัจฉริยะในพื้นที่

สงวนชีวมณฑลแม่สำ-คอกม้ำ ต ำบลแม่สำ 

อ ำเภอแม่ริม

250,000      1. บทควำมวจิยั 2. เครือข่ำยควำมร่วมมือ

ทำงวชิำกำร

อ.สิทธศัิกด์ิ ยีย่วน

2. กำรวจิยัและพฒันำผลิตภณัฑ์ผ้ำทอไทล้ือ

สร้ำงมูลค่ำเพิ่มเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ กรณีศึกษำ

 กลุ่มผ้ำทอไทล้ือลวงใต้ ต ำบลเชิงดอย อ ำเภอ

ดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่

3. โครงกำรพฒันำระบบกำรบริหำรจดักำรขยะ

และกำรยกระดับสัมมำชีพของประชำกร ต.แม่

แฝกใหม่ อ.สันทรำย จ.เชียงใหม่

4. โครงกำรกำรศึกษำรูปแบบกำรพฒันำด้ำน

พลังงำนเพื่อชุมชนบำ้นคลองเรือแบบมีส่วนร่วม

อย่ำงยัง่ยืน ต ำบลปำกทรง อ ำเภอพะโต๊ะ 

จงัหวดัชุมพร

ประเด็น

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 

กำรพฒันำ

กำรศึกษำเพื่อผลิต

ก ำลังคนนักวชิำชีพ

ท่ีเน้นปฏบิติักำร 

(Hands-on)

ประเด็น

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 

กำรส่งเสริมและ

สร้ำงควำมเข้มแข็ง

ด้ำนกำรวจิยัและ

นวตักรรมท่ีเกิด

ประโยชน์ต่อสังคม

กลยุทธท์ี่ 2.1 กำรน ำ

เทคโนโลยีดิจทิลัและ

สำรสนเทศมำใช้ส ำหรับ

กำรบริหำรจดักำรด้ำน

กำรวจิยัและพฒันำ เพื่อ

เปน็กำรใช้ระบบ

สำรสนเทศในกำรเก็บ

รวบรวม สืบค้น และ

เผยแพร่ ควำมเชีย่วชำญ

 ผลงำนวจิยัของนักวจิยั

สังกัดวทิยำลัยฯ

2.จ ำนวนฐำนข้อมูล

สำรสนเทศเชิงพื้นที่เพื่อ

กำรวจิยั--> โจทย์ชุมชน : 

สำรสนเทศข้อมูลชุมชน

ดอยสะเก็ดและชุมชนอื่น ๆ

1.จ ำนวนฐำนข้อมูลเพื่อ

กำรวจิยั (ท ำเนียบนักวจิยั /

 ข้อมูลควำมเช่ียวชำญ / 

กลุ่มวจิยั)
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5. โครงกำรสร้ำงพื้นที่เรียนรู้เพื่อยกระดับ

รำกฐำนด้ำนเศษฐกิจ สังคม กำรประโยชน์จำก

ต้นทนุส่ิงแวดล้อม และกำรพฒันำทกัษะอำชีพ

สู่กำรปรับตัวและด ำเนินชีวติใหม่ ต.บำ้นปง อ.

หำงดง จ.เชียงใหม่

3.จ ำนวนประเด็นงำนวจิยั

ด้ำนควำมเชีย่วชำญ ด้ำน

กำรเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อ

ชุมชน สังคม ระดับหลักสูตร

1. นวตักรรมอำหำรแปรรูปสุขภำพ : ผลิตภณัฑ์

แปรรูปเชิงอัตลักษณ์อำหำรเคร่ืองด่ืมที่มีคุณค่ำ

และมูลค่ำสูงจำกข้ำวก่ ำดอยสะเก็ดกิจกรรม

สนับสนุนผลงำนเด่นภำยใต้

รศ.ดร.พำนิช  อินต๊ะ

1. โครงกำรกำรออกแบบและพฒันำเคร่ือง

ทอดน้ ำมันทว่มชนิดสำยพำน ร่วมกับ

ผู้ประกอบกำร บริษัท พรมนัส สำหร่ำยทอด

กรอบ จ ำกัด

นำยชัชวำลย์  กันทะลำ

2. โครงกำรกำรปรับปรุงกระบวนกำรผลิตและ

กำรเก็บรักษำผลิตภณัฑ์น้ ำพริกหนุ่ม ร่วมกับ 

บริษัท ด ำรง ฟดูส์ 1971 จ ำกัด

รศ.ดร.พำนิช  อินต๊ะ

6.ร้อยละของจ ำนวน

งำนวจิยัท่ีสำมำรถน ำไปใช้

ในกำรพฒันำกระบวนกำร

เรียนกำรสอน

ประเด็น

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 

กำรส่งเสริมและ

สร้ำงควำมเข้มแข็ง

ด้ำนกำรวจิยัและ

นวตักรรมท่ีเกิด

ประโยชน์ต่อสังคม

กลยุทธท์ี่ 2.3 กำร

พฒันำอำจำรย์ด้ำน

ทักษะกำรท ำวจิยั กำร

เขียนข้อเสนอโครงกำร 

เพื่อน ำไปสู่กำรขอทนุ

สนับสนุนจำกแหล่งทนุ

ท้ังภำครัฐและเอกชน

หรือน ำไปใช้ประโยชน์

ต่อกำรเรียนกำรสอน 

เพื่อใหค้ณำจำรย์สังกัด

วทิยำลัยฯได้มีควำมรู้

4.ร้อยละของผู้ใช้ประโยชน์

จำกผลงำนวจิยั ที่

ตอบสนองต่อชุมชน สังคม 

ระดับหลักสูตร

กลยุทธท์ี่ 2.2 ส่งเสริม

กำรวจิยัเพื่อสร้ำงองค์

ควำมรู้และนวตักรรมสู่

กำรพฒันำชุมชนอย่ำง

ยัง่ยืน โดยกำรบรูณำ

กำรศำสตร์ และกำร

วจิยักำรเรียนรู้ เพื่อให้

คณำจำรย์สังกัด

วทิยำลัยฯได้มีกำรบรู

ณำกำรระหวำ่งศำสตร์

ใหเ้กิดเปน็ผลงำนวจิยั 

นวตักรรม หรือผลงำน

สร้ำงสรรค์ ที่เกิด

ประโยชน์ต่อชุมชน 

สังคม

5.ร้อยละของอำจำรย์ที่

ได้รับกำรพฒันำทกัษะใน

กำรท ำวจิยัที่สำมำรถ

น ำไปสู่กำรรับทนุสนับสนุน

กำรท ำวจิยัจำกหน่วยงำน

ภำยนอก

1. กำรพฒันำชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้แบบสะเต็ม

ศึกษำ ในรำยวชิำวชิำคณิตศำสตร์ เพื่อเพิ่ม

ประสิทธภิำพกำรเรียนของนักศึกษำเตรียม

วศิวกรรมศำสตร์
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1. หน่วยวจิยัสนำมไฟฟำ้ประยุกตืในงำน

วศิวกรรม2. กลุ่มวจิยัพลังงำนสะอำด

1. กำรไฟฟำ้พระนครใต้

2. ส ำนักงำนพฒันำวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี

แหง่ชำติ (สวทช.)

3. กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วทิยำศำสตร์ วจิยั

และนวตักรรม (อว.)

4. ศูนย์ควำมเปน็เลิศด้ำนชีววทิยำศำสตร์

5. กำรไฟฟำ้แหง่ประเทศไทย

6. ผู้ประกอบกำร บริษัท พรมนัส สำหร่ำยทอด

กรอบ จ ำกัด

ด้ำนกำรท ำวจิยั กำร

เขียนข้อเสนอโครงกำร

ท่ีดี เพื่อขอทนุสนับสนุน

จำกแหล่งทนุต่ำง ๆ 

พร้อมทั้งเปน็กำร

ยกระดับควำมสำมำรถ

ของบคุลำกรด้ำน

งำนวจิยัและพฒันำ

กลยุทธท์ี่ 2.4 กำร

ส่งเสริมกำรท ำวจิยั 

และกำรเผยแพร่

ผลงำนวจิยั ใน

ระดับชำติ และระดับ

นำนำชำติ เพื่อส่งเสริม

ใหน้ักวจิยัมีกำรเผยแพร่

ผลงำนวจิยัในระดับชำติ

และนำนำชำติ

8. มีกลุ่มวจิยั/หน่วยวจิยัที่

สะท้อนควำมเชีย่วชำญ

ของบคุลำกร อย่ำงน้อย 3 

หน่วยวจิยั

10. งบประมำณสนับสนุน

ด้ำนกำรวจิยัจำกหน่วยงำน

ภำยนอก (In kind/ In 

Cash) ไม่น้อยกวำ่ปลีะ 1 

ล้ำนบำท

9. จ ำนวนควำมร่วมมือ

ทำงกำรวจิยัของวทิยำลัยฯ

 กับหน่วยงำนภำยนอก ทั้ง

ในและต่ำงประเทศ อย่ำง

น้อย 3 หน่วยงำน

2. กำรใช้กิจกรรมกำรอภปิรำยกลุ่มแบบระดม

ควำมคิดเหน็เชิงออกแบบในกำรพฒันำทกัษะ

กำรพดูภำษำอังกฤษและควำมคิดเชิงวเิครำะห์

ส ำหรับนักศึกษำท่ีเรียนภำษำอังกฤษในฐำนะ

ภำษำต่ำงประเทศ

1.ส่งเสริมบคุลำกรสำยวชิำกำรใหเ้ข้ำร่วม

โครงกำรสนับสนุน/แนวทำงกำรเขียนผลงำน

ทำงวชิำกำร

7.จ ำนวนผลงำนวจิยั และ

นวตักรรมที่ได้รับกำร

เผยแพร่ในระดับชำติและ

นำนำชำติ อย่ำงน้อย 36 

ผลงำน
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1. หอ้ง Co - Working Space

2. หอ้งประชุมเล็ก อำคำร S1-204

ประเด็น

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 

กำรพฒันำวทิยำลัย

เทคโนโลยีและ

สหวทิยำกำรใหม้ี

ศักยภำพด้ำน

บริกำรวชิำกำรใน

กำรสร้ำงประโยชน์

ต่อชุมชนและสังคม

 ตำมศำสตร์

พระรำชำ

กลยุทธท์ี่ 3.1 กำรน ำ

เทคโนโลยีดิจทิลัและ

สำรสนเทศมำใช้ส ำหรับ

กำรบริหำรจดักำรด้ำน

กำรบริกำรวชิำกำร เพื่อ

เปน็กำรใช้ระบบ

สำรสนเทศในกำรเก็บ

รวบรวม สืบค้น และ

เผยแพร่ ผลงำน/

กิจกรรม ของอำจำรย์

และนักศึกษำที่ท ำงำน

ร่วมกับชุมชน สังคม

1.จ ำนวนช่องทำงออนไลน์

ในกำรเผยแพร่องค์ควำมรู้

และประชำสัมพนัธ/์ติดต่อ

 นักวจิยั

กลยุทธท์ี่ 3.2 สนับสนุน

ใหมี้พื้นที่แลกเปล่ียน

องค์ควำมรู้ระหวำ่ง

นักวจิยัและหน่วยงำน 

บคุคล ที่มำจำก

หน่วยงำนภำยนอก 

ภำยในวยิำลัยฯ เพื่อ

สร้ำงพื้นท่ีที่เหมำะสม

ในกำรแลกเปล่ียนองค์

ควำมรู้ระหวำ่งนักวจิยั

และหน่วยงำนภำยนอก

ท่ีมำรับบริกำร ภำยใน

วทิยำลัยฯ

2.จ ำนวนสถำนที/่หอ้ง ที่

เหมำะสมกับกำรติดต่อ

แลกเปล่ียนองค์ควำมรู้

ส ำหรับกำรบริกำรวชิำกำร

ระหวำ่งนักวจิยักับ

บคุคลภำยนอก

1. หน้ำเวบ็ไซต์วทิยำลัยฯ

2. เพจเฟสบุ๊คบคุลำกรวทิยำลัยฯ

3. ไลน์กลุ่มบคุลำกร

4. อีเมลงำนวจิยัและบริกำรวชิำกำร
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ระยะเวลาในการด าเนินงาน งบประมาณ

แผ่นดิน ผลประโยชน์
ผู้รบัผิดชอบ

1. กำรพฒันำต้นแบบเยำวชนอัจฉริยะในพื้นที่

สงวนชีวมณฑลแม่สำ-คอกม้ำ ต ำบลแม่สำ 

อ ำเภอแม่ริม

50,000        1. บทควำมวจิยั 2. เครือข่ำยควำมร่วมมือ

ทำงวชิำกำร

อ.สิทธศัิกด์ิ ยีย่วน

2. กำรวจิยัและพฒันำผลิตภณัฑ์ผ้ำทอไทล้ือ

สร้ำงมูลค่ำเพิ่มเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ กรณีศึกษำ

 กลุ่มผ้ำทอไทล้ือลวงใต้ ต ำบลเชิงดอย อ ำเภอ

ดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่

42,000        

3. โครงกำรพฒันำระบบกำรบริหำรจดักำรขยะ

และกำรยกระดับสัมมำชีพของประชำกร ต.แม่

แฝกใหม่ อ.สันทรำย จ.เชียงใหม่

80,000        

4. โครงกำรกำรศึกษำรูปแบบกำรพฒันำด้ำน

พลังงำนเพื่อชุมชนบำ้นคลองเรือแบบมีส่วนร่วม

อย่ำงยัง่ยืน ต ำบลปำกทรง อ ำเภอพะโต๊ะ 

จงัหวดัชุมพร

2,495,684    

5. โครงกำรสร้ำงพื้นที่เรียนรู้เพื่อยกระดับ

รำกฐำนด้ำนเศษฐกิจ สังคม กำรประโยชน์จำก

ต้นทนุส่ิงแวดล้อม และกำรพฒันำทกัษะอำชีพ

สู่กำรปรับตัวและด ำเนินชีวติใหม่

80,000        

1. อบรมเชิงปฏบิติักำรด้ำนกำรจดักำรขยะเพื่อ

ใช้ในกำรผลิตปุ๋ยชีวภำพจำกเศษอำหำร หรือ

รูปแบบอื่นๆ จ ำนวน 40 คน

2. อบรมเชิงปฏบิติักำรด้ำนกำรเพำะเหด็โคน

น้อย ใหก้ับกลุ่มเกษตรกร สมำชิกด้อยโอกำส 

เปรำะบำง กลุ่มคนยำกไร้ และผู้ที่สนใจในชุมชน

 ภำยในต ำบลแม่แฝกใหม่ จ ำนวน 40 คน

ประเด็น

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 

กำรพฒันำวทิยำลัย

เทคโนโลยีและ

สหวทิยำกำรใหม้ี

ศักยภำพด้ำน

บริกำรวชิำกำรใน

กำรสร้ำงประโยชน์

ต่อชุมชนและสังคม

 ตำมศำสตร์

พระรำชำ

กลยุทธท์ี่ 3.3 กำร

พฒันำอำจำรย์และ

ส่งเสริมกำรบริกำร

วชิำกำรใหก้ับชุมชนที่

สอดคล้องกับเปำ้หมำย

ของ SDGs เพื่อให้

คณำจำรย์สังกัด

วทิยำลัยฯได้มีกำร

ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้จำก

งำนวจิยั จำก

ประสบกำรณ์ด้ำนกำร

บริกำรวชิำกำร และ

ควำมเชีย่วชำญ ใหก้ับ

ชุมชน สังคม ผ่ำนกำร

บริกำรวชิำกำร พร้อม

ท้ังสำมำรถน ำไปต่อยอด

ในกำรพฒันำกำรเรียน

กำรสอนระดับหลักสูตร

3.จ ำนวนงำนบริกำร

วชิำกำรที่สำมำรถน ำไป

พฒันำกำรเรียนกำรสอน

4.จ ำนวนผู้รับกำรบริกำร

วชิำกำร ที่ได้รับกำรบริกำร

ที่มีมูลค่ำไม่ต่ ำกวำ่ 60,000

 บำท/ป ีไม่น้อยกวำ่ 6 

หน่วยงำน

5.จ ำนวนผู้เข้ำร่วมกำรจดั

อบรมระยะส้ัน ซ่ึงเปน็

หลักสูตรที่สอดคล้องกับ

เปำ้หมำยของ SDGs เพื่อให้

เกิดกำรพฒันำหลักสูตร

อบรมระยะส้ันใหก้ับชุมชน
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ระยะเวลาในการด าเนินงาน งบประมาณ

แผ่นดิน ผลประโยชน์
ผู้รบัผิดชอบ

24,500
ส่งเสริมใหบ้คุลำกรและนักศึกษำได้น ำองค์

ควำมรู้ไปปฏบิติัใหเ้กิดผลต่อตนเอง สังคม 

และส่ิงแวดล้อม

คณะกรรมกำรท ำนุบ ำรุง

ศิลปวฒันธรรม

2. ฝึกอบรมเชิงปฏบิติักำรเร่ือง “รับรู้

หตัถกรรมทอ้งถิน่ โคมล้ำนนำ สร้ำงคุณค่ำ วถิี

ล้ำนนำ”

34,350 ส่งเสริมใหบ้คุลำกรและนักศึกษำได้ร่วมกัน

สืบทอดภมิูปญัญำทอ้งถิน่ในกำรท ำโคม

ล้ำนนำ

คณะกรรมกำรท ำนุบ ำรุง

ศิลปวฒันธรรม

1. ฝึกอบรมเชิงวชิำกำรเร่ือง “พลังคนรุ่นใหม่

กับกำรจดักำรส่ิงแวดล้อมเพื่อปอ้งกันฝุ่น PM 

2.5 ใน จ.เชียงใหม”่

ประเด็น

ยุทธศำสตร์ท่ี 4 กำร

เสริมสร้ำงนักศึกษำ

และบคุลำกรใหม้ี

เอกลักษณ์ อัต

ลักษณ์ ควำม

ภำคภมูิใจทำง

ศิลปวฒันธรรม ภมูิ

ปญัญำล้ำนนำ 

ทรัพยำกรธรรมชำติ

ส่ิงแวดล้อมและ

ปรัชญำเศรษฐกิจ

พอเพยีง

กลยุทธท์ี่ 4.1 สร้ำง

ควำมเข้ำใจใหก้ับ

บคุลำกรและผู้เรียนรับรู้

ในคุณค่ำของ

ศิลปวฒันธรรม หรือ 

ภมิูปญัญำทอ้งถิน่ หรือ

 ทรัพยำกรธรรมชำติ

และส่ิงแวดล้อม เพื่อ

ส่งเสริมใหบ้คุลำกรและ

ผู้เรียนรับรู้ในคุณค่ำ

ของศิลปวฒันธรรม ภมูิ

ปญัญำทอ้งถิน่ และ

ทรัพยำกรธรรมชำติ

ส่ิงแวดล้อม

2. จ ำนวนโครงกำร/

กิจกรรมที่ส่งเสริมให้

นักศึกษำ อำจำรย์ และ

บคุลำกร รับรู้ในคุณค่ำ 

ศิลปวฒันธรรม หรือ ภมิู

ปญัญำทอ้งถิน่ หรือ

ทรัพยำกรธรรมชำติ

ส่ิงแวดล้อม

กลยุทธท์ี่ 4.2 ส่งเสริม

นักศึกษำใหป้ระยุกต์ใช้

ศิลปวฒันธรรม หรือ 

ภมิูปญัญำทอ้งถิน่ หรือ

 ทรัพยำกรธรรมชำติ

ส่ิงแวดล้อมในกำร

พฒันำตนเองและสังคม 

เพื่อส่งเสริมนักศึกษำ

ประยุกต์ใช้

ศิลปวฒันธรรม หรือ 

ภมิูปญัญำทอ้งถิน่ หรือ

 ทรัพยำกรธรรมชำติ

ส่ิงแวดล้อมในกำร

พฒันำตนเองและสังคม

3. จ ำนวนองค์ควำมรู้ด้ำน

ศิลปวฒันธรรม ภมิูปญัญำ

ล้ำนนำ และ

ทรัพยำกรธรรมชำติ

ส่ิงแวดล้อม และมีกำร

น ำไปใช้ประโยชน์โดย

นักศึกษำมีส่วนร่วม

4. จ ำนวนหน่วยงำนที่มี

ควำมร่วมมือในกำรส่งเสริม

ด้ำนศิลปวฒันธรรม หรือ 

ภมูิปญัญำทอ้งถิน่ร่วมกับ

วทิยำลัยฯ

1. จ ำนวนหลักสูตรที่มี

รำยวชิำบรูณำกำรกำร

เรียนกำรสอนร่วมกับ

รำยวชิำที่เกี่ยวข้องกับ

ศิลปวฒันธรรม หรือ ภมิู

ปญัญำทอ้งถิน่ หรือ

ทรัพยำกรธรรมชำติและ

ส่ิงแวดล้อม
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ระยะเวลาในการด าเนินงาน งบประมาณ

แผ่นดิน ผลประโยชน์
ผู้รบัผิดชอบ

- -

ประเด็น

ยุทธศำสตร์ท่ี 4 กำร

เสริมสร้ำงนักศึกษำ

และบคุลำกรใหม้ี

เอกลักษณ์ อัต

ลักษณ์ ควำม

ภำคภมูิใจทำง

ศิลปวฒันธรรม ภมูิ

ปญัญำล้ำนนำ 

ทรัพยำกรธรรมชำติ

ส่ิงแวดล้อมและ

ปรัชญำเศรษฐกิจ

พอเพยีง

รองผู้อ ำนวยกำรด้ำนงำน

บริหำร/งำนบคุลำกร

ได้ทรำบควำมพงึพอใจ สภำวะควำมสุข 

สภำวะทำงอำรมณ์ของบคุลำกรในหน่วยงำน

 และสำมำรถน ำมำวำงแผนในกำร

ปฏบิติังำนของผู้บริหำรในรอบ

ปงีบประมำณถัดไปได้

1. จดัท ำแบบประเมินออนไลน์ ประเมินควำม

พงึพอใจและควำมสุขในกำรท ำงำนของบคุลำกร

ในองค์กร

5. จ ำนวนโครงกำร/

กิจกรรมที่นักศึกษำและ

บคุลำกรได้เรียนรู้เกี่ยวกับ

ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพยีง

ประเด็น

ยุทธศำสตร์ท่ี 5 

กำรบริหำรจดักำร

วทิยำลัยฯ ด้วย

นวตักรรม ภำยใต้

หลักธรรมำภบิำล

กลยุทธท์ี่ 5.1 ส่งเสริม

กำรบริหำรงำนอย่ำง

โปร่งใสภำยใต้หลักธรร

มำภบิำล เพื่อพฒันำ

ระบบกำรบริหำรงำน

อย่ำงโปร่งใสภำยใต้

หลักธรรมำภบิำล

1.ผลกำรตรวจประเมิน

คุณภำพกำรศึกษำด้ำนธรร

มำภบิำล

กลยุทธท์ี่ 5.2 ส่งเสริม

กำรใช้นวตักรรมในกำร

จดักำรงำนธรุกำรของ

วทิยำลัยฯ เพื่อพฒันำ

และส่งเสริมกำรใช้

นวตักรรมในกำรจดักำร

งำนธรุกำรของวทิยำลัย

ฯ ภำยใต้หลักกำร 

Digital organization 

และ Paperless 

organization

2.ระดับควำมพงึพอใจของ

บคุลำกรด้ำนภำวะควำมสุข

ในกำรท ำงำน

3. จ ำนวนหน่วยงำน

ภำยในที่ใช้นวตักรรมใน

กำรจดักำรธรุกำรของ

วทิยำลัยฯ

กลยุทธท์ี่ 4.3 ส่งเสริม

กำรน ำปรัชญำ

เศรษฐกิจพอเพยีงใน

กำรพฒันำตนเองและ

สังคม เพื่อใหน้ักศึกษำ

และบคุลำกรมีส่วนร่วม

ในกำรส่งเสริมกำรน ำ

ปรัชญำเศรษฐกิจ

พอเพยีงในกำรพฒันำ
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ระยะเวลาในการด าเนินงาน งบประมาณ

แผ่นดิน ผลประโยชน์
ผู้รบัผิดชอบ

45,000
รองผู้อ ำนวยกำรด้ำนงำน

ประกันคุณภำพกำรศึกษำ/

เจำ้หน้ำที่งำนประกัน

48,700
รองผู้อ ำนวยกำรด้ำนงำน

ประกันคุณภำพกำรศึกษำ/

เจำ้หน้ำที่งำนประกัน

3. โครงกำร “เตรียมควำมพร้อม เพื่อตรวจ

ประเมินคุณภำพกำรศึกษำ”

- - 1. บคุลำกรคณะมีควำมเข้ำใจในกำร

ด ำเนินงำนประกันคุณภำพ และเปดิโอกำส

ใหบ้คุลำกรได้มีส่วนร่วมในกำระดควำมคิด 

เพื่อหำแนวทำงในกำรด ำเนินงำนด้ำนต่ำง ๆ

 อย่ำงมีประสิทธภิำพต่อไป

รองผู้อ ำนวยกำรด้ำนงำน

ประกันคุณภำพกำรศึกษำ/

เจำ้หน้ำที่งำนประกัน

คุณภำพกำรศึกษำ

- - รองผู้อ ำนวยกำรด้ำนงำน

บริหำร/งำนบคุลำกร

ประเด็น

ยุทธศำสตร์ท่ี 5 

กำรบริหำรจดักำร

วทิยำลัยฯ ด้วย

นวตักรรม ภำยใต้

หลักธรรมำภบิำล

1. โครงกำร “ตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำ

ภำยใน ระดับหลักสูตร ประจ ำปกีำรศึกษำ 

2563”

2. โครงกำร “ตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำ

ภำยใน ระดับคณะ ประจ ำปกีำรศึกษำ 2563”

1. ส่งเสริมใหบ้คุลำกรสำยวชิำกำร เข้ำร่วมกำร

อบรมกำรเขียนงำนวจิยัเพื่อขอต ำแหน่งทำง

วชิำกำร

1. อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีควำม

เข้ำใจในกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพของ

หลักสูตร และน ำผลกำรตรวจประเมินและ

ข้อเสนอแนะในกำรตรวจประเมินไป

ปรับปรุง/พฒันำกำรด ำเนินงำนของ

หลักสูตรอย่ำงมีประสิทธภิำพต่อไป

1. บคุลำกรคณะมีควำมเข้ำใจในกำร

ด ำเนินงำนประกันคุณภำพ และน ำผลกำร

ตรวจประเมินและข้อเสนอแนะในกำรตรวจ

ประเมินไปปรับปรุง/พฒันำกำรด ำเนินของ

คณะอย่ำงมีประสิทธภิำพต่อไป

1. มีบคุลำกรสำยวชิำกำรได้รับต ำแหน่งทำง

วชิำกำรเพิ่มขึน้

7.จ ำนวนของบคุลำกรที่มี

ต ำแหน่งทำงวชิำกำร ผศ. 

รศ. ศ.

กลยุทธท์ี่ 5.4 ส่งเสริม

กำรพฒันำระบบ 

Strategic Human 

Resource 

Management เพื่อ

พฒันำระบบ 

Strategic Human 

Resource 

Management

กลยุทธท์ี่ 5.3 ส่งเสริม

กำรประกันคุณภำพ

กำรศึกษำ เพื่อพฒันำ

ระบบประกันคุณภำพ

กำรศึกษำใหมี้

ประสิทธภิำพ

4.ระดับผลกำรประเมิน

คุณภำพกำรศึกษำภำยใน

ระดับหลักสูตร และคณะ

ตำมเกณฑ์ สกอ.

5.ร้อยละควำมส ำเร็จของ

ตัวชีว้ดัของกลยุทธท์ี่เปน็ไป

ตำมเปำ้หมำยของแผน

6.จ ำนวนระบบ 

Strategic human 

resource 

management
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แผนปฏิบัติราชการ วิทยาลัยเทคโนโลยแีละสหวิทยาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ส่วนที่ 4 การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ สู่การปฏิบัติ 

 วิทยาลัยฯ ได้ก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการประจ าปี เพ่ือให้โครงการ/กิจกรรมที่จะได้

ด าเนินการ ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ประกอบด้วย 

1. ก าหนดเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรมที่จะได้ด าเนินการให้ชัดเจนและเป็นรูปธรรม 

2. ผู้บริหารทุกระดับในสังกัด ต้องตระหนักถึงความส าคัญของการใช้แผนปฏิบัติราชการประจ าปี มาเป็น

กรอบในการบริหารจัดการ 

3. จัดการชี้แจ้ง สร้างความเข้าใจในสาระส าของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีให้แก่บุคลากรระดับปฏิบัติ 

เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วม สามารถบูรณาการนโยบายในแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. กรณีมีความจ าเป็นและเร่งด่วน ส านักงานผู้อ านวยการอาจสนับสนุนทรัพยากรในการเคลื่อน

แผนปฏิบัติราชการไปก่อน เพ่ือให้เพียงพอต่อความต้องการ 

5. ก าหนดทิศทางและแนวทางในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผน ดังนี้ 

5.1 ให้ความส าคัญกับการติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินงานในแต่ละประเด็น ยุทธศาสตร์ โดย

ประเมินผลส าเร็จและผลกระทบของการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง รายไตรมาส 

5.2 พัฒนาตัวบ่งชี้ความส าเร็จของการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยแสวงหาวิธีการ

ประเมินที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ 

5.3 สร้างระบบติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงาน เพ่ือให้ได้สารสนเทศท่ี

ถูกต้อง สามารถปรับปรุงแผนการด าเนินงานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม  

5.4 สร้างการเชื่อมโยงสารสนเทศระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัด ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน มี

ความถูกต้อง สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 
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แผนปฏิบัติราชการ วิทยาลัยเทคโนโลยแีละสหวิทยาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

4.1 การก ากับติดตามประเมินผล 

 จุดมุ่งหมายส าคัญของการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ คือ การประเมินการน าแผนปฏิบัติราชการไปปฏิบัติ
อย่างแท้จริงเพียงใด และได้ผลเป็นอย่างไร เพ่ือที่จะสามารถวัดความสัมฤทธิ์ผลของแผนปฏิบัติราชการได้ ซึ่งจะแสดงให้
เห็นถึงการพัฒนาบรรลุวัตถุประสงค์และตอบสนองต่อนโยบาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ อันจะน ามาสู่บทสรุปจากผลการ
ปฏิบัติจริงที่เกิดขึ้น 

 1. การติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี และการใช้งบประมาณประจ าปี 

  1.1 หน่วยงานภายในสังกัดของวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จะต้องด าเนินการรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี และรายงานการใช้งบประมาณประจ าปี แต่ละไตรมาส ดังนี้ 

   ครั้งที่ 1 (ไตรมาสที่ 1) ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 

   ครั้งที่ 2 (ไตรมาสที่ 2) ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 

   ครั้งที่ 3 (ไตรมาสที่ 3) ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 

   ครั้งที่ 4 (ไตรมาสที่ 4) ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 

 2. การประเมินผลของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2564 ระยะเวลาในการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี เพ่ือน าข้อมูลมาเปรียบเทียบผลการด าเนินงานจริงกับค่าเป้าหมายที่ก าหนด
ไว้ในแต่ละปี 

  การประเมินผลการด าเนินงาน ได้ก าหนดวิธีการและเกณฑ์การวัดประเมินผล ดังนี้ 

   ขั้นที่ 1 ด าเนินการประเมินผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมายตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในแต่ละ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ได้ก าหนดไว้ ระบุผลการด าเนินงานแต่ละตัวชี้วัดว่าสามารถด าเนินการได้บรรลุหรือไม่บรรลุตามค่า
เป้าหมายหรือไม ่

   ขั้นที่ 2 น าผลการประเมินขั้นตอนที่ 1 มาด าเนินการค านวณผลการด าเนินงานเป็นค่าร้อยละ
ของความส าเร็จ โดยวิธีการดังนี้ 

   ร้อยละของความส าเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

   = ผลการด าเนินงานที่บรรลุตามเป้าหมาย x 100 
            จ านวนตัวชี้วัดทั้งหมด 
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ขั้นที่ 3 น าผลการประเมินร้อยละของความส าเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีมาเปรียบเทียบหาระดับความส าเร็จ ตามเกณฑ์การเปรียบเทียบคะแนนและความส าเร็จ ดังนี้ 

 
ร้อยละของความส าเร็จ ระดับความส าเร็จ ระดับผลการด าเนินงาน 

80.01 – 100.00 5 ดีมาก 
60.01 – 80.00 4 ดี 
40.01 – 60.00 3 พอใช้ 
20.01 – 40.00 2 ต้องปรับปรุง 
0.00 – 20.00 1 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 
 ทั้งนี้การรายงานผลการประเมินแผนปฏิบัติราชการประจ าปี สามารถแบ่งออกเป็น 2 ช่วงเวลา ดังนี้ 
  ครั้งที่ 1 รายงานการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม – 31 มีนาคม) 
  ครั้งที่ 2 รายงานการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม – 30 กันยายน) 
 โดยรายงานต่อคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีและสห
วิทยาการ และน าผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงแผนการด าเนินงานของวิทยาลัยฯ ในปีต่อไป 
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