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คำนำ
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดทาแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขึ้น โดยมีสาระสาคัญประกอบด้วย ประเด็นยุทธศาสตร์เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรมที่วิทยาลัย ฯ จะได้ดาเนินการ เพื่อให้เกิดผลบรรลุเป้าหมาย ตามนโยบายที่มหาวิทยาลัย
กาหนดไว้อย่างมีป ระสิ ทธิภ าพ ใช้เป็นเครื่ องมือประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและ
ภายนอกตลอดจนใช้เป็นเครื่องมือในการกากับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงานผลการดาเนินงาน
ในภาพรวมของวิทยาลัยฯ เพื่อให้มหาวิทยาลัยรับทราบต่อไป
วิทยาลัยฯ ได้นาบริบทที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ประกอบด้ วย สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญทั้งใน
ภายในประเทศและภายนอก กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งของ กระทรวงอุดมศึกษา วิจัย และนวัตกรรม ตลอดจนได้นา
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มาใช้เป็นกรอบในการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ ซึ่งเนื้อหา
ของแผนปฏิบัติราชการ สามารถแบ่งได้เป็น ๔ ส่วน ดังนี้ส่วนที่ ๑ บทสรุปผู้บริหาร ส่วนที่ ๒ ความสอดคล้อง
กับแผน ๓ ระดับ ส่วนที่ ๓ สาระสาคัญแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ.๒๕๖๔) ของวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
สหวิทยาการ ส่วนที่ ๔ การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สู่การปฏิบัติ
วิทยาลัยฯ มีความเชื่อมั่นว่าแผนปฏิ บัติราชการฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมือสาคัญของการทางานและการบริ หาร
ซึ่งหน่วยงานภายในและบุคลากรทุกคนของวิทยาลัยฯ จะมีส่วนร่วมดาเนินการผลักดันและดาเนินการตาม
นโยบายในแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ครบถ้วนสมบูรณ์ จึงขอขอบคุณผู้ที่ เกี่ยวข้อง ที่มีส่วนร่วม
ดาเนินการให้แผนปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สาเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย สาเร็จ
ผลในการบริหารให้เกิดประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ตอ่ การพัฒนาการศึกษายิ่งขึ้น

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

แผนปฏิบตั ริ าชการรายปี ประจาปี พ.ศ. 2564
ของ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ
ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 วันที่
30 เมษายน 2562 ระบุให้หน่วยงานของรัฐจัดทาแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพื่อ ให้การดาเนินงานขององค์กรบรรลุผล
ตามเป้ า หมาย และการบริ ห ารงบประมาณเป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยจ าแนกแผนออกเป็ น 3 ระดั บ
ประกอบด้วย แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศ ใช้เป็นกรอบในการจัดทาแผนต่าง ๆ
ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน แผนระดับที่ 2 อาทิ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ ซึ่งเป็น
แผนที่เป็นการเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ และบริบทประเทศไทย เพื่อให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้น และแผน
ระดับที่ 3 คือ แผนที่จัดทาขึ้นเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของแผนระดับที่ 1 และแผนระดับที่ 2 สู่การปฏิบัติให้
บรรลุ เป้ าหมายที่ กาหนดไว้ หรื อจั ดทาขึ้ น ตามที่ กฎหมายก าหนด ทั้งนี้ วิทยาลั ยเทคโนโลยี และสหวิ ทยาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้มีการศึกษา วิเคราะห์ความเชื่อมโยงสอดคล้องระหว่างแผนระดับที่ 1
และแผนระดับที่ 2 เพื่อนามาจัดทาแผนปฏิบัติราชการรายปี ของวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ สาระสาคัญ
ของแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ.2564 ประกอบไปด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ ซึ่งในแต่ละ
ประเด็นยุทธศาสตร์จะมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย อันจะเป็นแนวทางในการขับเคลื่อน
การดาเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามประเด็นยุทธศาสตร์ มีการดาเนินการจัดทาแผนโดยกาหนดแผนงาน โครงการ
กิจกรรม ตัวชี้วัด ระยะเวลา งบประมาณและการกาหนดผู้รับผิดชอบ โดยยึดถือแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานการอุดมศึกษา เพื่อการพัฒ นาประเทศ ที่ประกอบด้ว ย 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 รรมนู ญ แห่ ง ราช อาณาจั ก รไทย มาตรา 65 บั ญ ญั ติ ใ ห้ รั ฐ พึ ง จั ด ให้ มี ยุ ท ธ ศาสตร์ ช าติ
เป็ น เป้ าหมายการพัฒ นาประเทศอย่ า งยั่ งยื น ตามหลั กธรรมาภิบ าล เพื่อใช้เป็น กรอบในการจัด ทาแผนต่ าง ๆ
ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมาย และกาหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย
มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมี
เป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนา อย่างต่อเนื่อง สังคม
เป็ น ธรรม ฐานทรั พยากรธรรมชาติยั่งยื น ” โดยมียุทธศาสตร์การพัฒ นาประเทศ 6 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 1)
ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 4) ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการ
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เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ 6) ยุทธศาสตร์ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ ซึ่งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเกี่ยวข้องทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเกี่ยวข้อง 2 ยุทธศาสตร์คือ 2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนแม่บทเพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ มีทั้งสิ้น
23 แผนแม่บท ซึ่งแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนที่จัดทาไว้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยจะ
มีผลผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น รวมทั้งการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจา
ปีงบประมาณจะต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีส่วน
เกี่ยวข้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ คือ 1) ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 2) ประเด็นที่ 12
การพัฒนาการเรียนรู้ 3) ประเด็นที่ 23 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
แผนการปฏิรูปประเทศ
แผนการปฏิรูปประเทศ ต้องดาเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ประกอบด้วย
ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคี สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพื่อ
ขจัดความเหลื่อมล้า มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ การปฏิรูปประเทศต้องสอดคล้อง
และเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งแผนการปฏิรูปประเทศ ประกอบด้วย 11 ด้าน มีประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คือ 1) ด้านการศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ได้กาหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย
รวมทั้งยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 ยุทธศาสตร์ โดยมี 6 ยุทธศาสตร์ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 และ
อีก 4 ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน คือ 1) การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 2) การสร้างความเป็นธรรม
และลดความเหลื่อมล้าในสังคม 3) การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 4) การเติบโตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 5) การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ เพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง
และยั่งยืน 6) การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 7) การ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 8) การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 9) การพัฒนา
ภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ และ 10) ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา
นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
คาแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) แถลงต่อรัฐสภา วันพฤหัสบดีที่
25 กรกฎาคม 2562 โดยรัฐบาลได้กาหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน ดังนี้ 1) การปกป้องและเชิดชูสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 2) การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศและความสงบสุข ของประเทศ 3) การทานุ
บารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 4) การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก 5) การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถใน
การแข่งขันของไทย 6) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู ภูมิภาค 7) การพัฒนาสร้างความ
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เข้มแข็งจากฐานราก 8) การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกชวงวัย 9) การพัฒนาระบบ
สาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 10) การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโต
อย่างยั่งยืน 11) การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 12) การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิช อบ
และกระบวนการยุติธรรม
“การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติให้เป็นผู้นาด้านเทคโนโลยีและก้าวไปสู่มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อชุมชน
อย่างแท้จริงและยั่งยืน ” โดยให้บัณฑิตสามารถเป็นที่ยอมรับของสังคมทั้งด้านวิชาการ ด้านการปฏิบัติ และ
สามารถพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กร ที่สามารถตอบสนองชุมชน จากการสร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้เหล่านี้ กลับคืนแก่ชุมชนเพื่อสามารถสร้างอาชีพให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน ด้วย
การมีส่วนร่วมทางสังคม (Social Engagement) นี่คือ เป้าหมายสูงสุดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา
ด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่มาของการสร้างกรอบนโยบาย สาหรับการตอบโจทย์การเป็นที่พึ่งของชุมชน สังคม
ประเทศชาติ และนานาชาติ จากบั ณ ฑิ ต และองค์ ก รของมหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ ให้ บ รรลุ เ ป้ า หมายสู ง สุ ด ของ
มหาวิทยาลัย โดยใช้แนวคิดการพัฒนา ที่เกิดจากการระเบิดความคิดของบุคลากรภายในร่วมกั น ภายใต้การ
ขับ เคลื่ อนแบบมี ส่ ว นร่ ว มของทุกภาคส่ ว น บนพื้นฐานของการสร้ า งกลไกของผู้ บ ริห ารที่ดี เพื่อมุ่ง สู่ ก าร
ขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุ ผลสัมฤทธิ์ที่ตั้งไว้ และก่อเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลอย่างสมบูรณ์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อใช้เป็นกรอบทิศทางในการดาเนินภารกิจภาพรวมของวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และเป็นแนวทางการดาเนินงานของหน่วยงานในสังกัดให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
2. เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทาคาขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ในภาพรวมของวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ
3. เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ทุกระดับ นาไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการในการ
ดาเนินงานบรรลุเป้าหมายที่กาหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แผนปฏิบัติราชการ
1 แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 1 การพัฒนาการศึกษาเพื่อผลิตกาลังคนนักวิชาชีพที่เน้นปฏิบัติการ
(Hands-On)
2 แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 2 การพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อการเติบโตร่วมกับการพัฒนาประเทศ
3 แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 3 การเสริมสร้างนักศึกษาและบุคลากรให้มีเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ความ
ภาคภูมิใจทางศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4 แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 4 การพัฒนาการบริหารจัดการและการสร้างฐานวัฒนธรรมองค์กร
5 ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐและงบบริหารจัดการสานักงาน (ไม่รวมกลุ่มโครงการ)

แผนปฏิบัติราชการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

3

ส่วนที่ 2 ความสอดคล้ อ งกั บ แผน 3 ระดั บ ตามนั ย ยะของมติ ค ณะรั ฐ ม นต รี
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560
2.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1)
1)

ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
(1) เป้าหมาย
- คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสาหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
- สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต
(2) ประเด็นยุทธศาสตร์
- ประเด็ น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่ ว งชี วิ ต มุ่งเน้นการพัฒ นาคนเชิ ง
คุณภาพในทุกช่วงวัย ตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์ ปฐมวัย วัยเด็ก วัยรุ่น วัยเรียน วัยผู้ใหญ่ วัย
แรงงาน และวัยผู้สูงอายุ เพื่อสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพ มีทักษะความรู้ เป็นคน
ดี มีวินัย เรียนรู้ได้ด้วยตนเองในทุกช่วงวัย มีความรอบรู้ทางการเงิน มีความสามารถใน
การวางแผนชีวิตและการวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย ความสามารถ
ในการดารงชีวิตอย่างมีคุณค่า รวมถึงการพัฒนาและปรับทัศนคติให้คนทุกช่วงวัยที่เคย
กระทาผิดได้กลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างสงบสุขและเป็นกาลังสาคัญในการพัฒนา
ประเทศ
- ประเด็ น ปฏิ รู ป กระบวนการเรี ย นรู้ ที่ ต อบสนองต่ อ การเปลี่ ย นแปลงใน
ศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งเน้นผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา มี
การออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ การเปลี่ยนบทบาทครู การเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
บริหารจัดการศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต การสร้างความตื่นตัวให้
คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการวางตาแหน่งของประเทศไทยใน
ภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้
ดิ จิ ทั ล แพลตฟอร์ ม และการสร้ า งระบบการศึ ก ษาเพื่ อ เป็ น เลิ ศ ทางวิ ช าการระดั บ
นานาชาติ
- ประเด็ น การตระหนั ก ถึ ง พหุ ปั ญ ญาของมนุ ษ ย์ ที่ ห ลากหลาย 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
ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการศึ ก ษาและการเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต เกิ ด การพั ฒ นาสั ง คมและ
ครอบครัวไทย
2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
(1) เป้าหมาย
- ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและ
ยั่งยืน
- ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น
(2) ประเด็นยุทธศาสตร์
- ประเด็นการเกษตรสร้างมูลค่า ประเทศไทยเป็นหนึ่งในผู้เล่นสาคัญด้านการ
ผลิตและการค้าสิ นค้าเกษตรในเวทีโลกด้วยพื้นฐานทางพืชเกษตรเขตร้อน และมีข้อ
ได้เปรี ย บด้านความหลากหลายทางชีว ภาพที่ส ามารถพัฒ นาต่อยอดโครงสร้างธุรกิจ
การเกษตรด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่ม เน้นเกษตรคุณภาพสูงและขับเคลื่อนการเกษตรด้วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่ให้ความสาคัญกับการเพิ่มผลิตภาพการผลิตทั้งเชิงปริมาณ
และมูลค่า และความหลากหลายของสินค้าเกษตร เพื่อรักษาฐานรายได้เดิมและสร้าง
ฐานอนาคตใหม่ที่สร้างรายได้สูง ทั้งเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น เกษตรปลอดภัย เกษตร
ชีวภาพ เกษตรแปรรูป และเกษตรอัจฉริยะ เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้สูงขึ้น
- ประเด็นอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต อุตสาหกรรมและบริการไทยต้อง
พร้อมรับมือและสร้างโอกาสจากความท้าทายที่เกิดขึ้นจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่
4 ที่เป็นผลของการหล่อหลอมเทคโนโลยีดิจิทัล เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีทาง
กายภาพเข้าด้วยกัน ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างรวดเร็วเป็น
วงกว้างและลึ กซึ้งทั้งระบบอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน ประเทศไทยจึงจาเป็น ต้ อ ง
เปลี่ ย นแปลงพื้น ฐานโครงสร้างอุตสาหกรรมและบริการ โดยสร้างอุตสาหกรรมและ
บริการแห่งอนาคตที่ขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ประเทศพัฒนาแล้วด้วยนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีแห่งอนาคต เพิ่มบุคลากรที่มีทักษะและความรู้ตามความต้องการของตลาด
สร้ า งระบบนิ เ วศอุ ต สาหกรรมและบริ ก ารที่ เ หมาะสม และสนั บ สนุ น การพั ฒ นา
อุตสาหกรรมและบริการอย่างยั่งยืน
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- ประเด็นสร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว โดยรักษาการเป็นจุดหมาย
ปลายทางที่สาคัญของการท่องเที่ยวระดับโลกที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทุกระดับและเพิ่ ม
สัดส่วนของนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูง มุ่งพัฒนาธุรกิจด้านการท่องเที่ยวให้มีมูลค่าสูง
เพิ่มมากยิ่งขึ้น ด้วยอัตลักษณ์และวัฒนธรรมไทย และใช้ประโยชน์จากข้อมูลและภูมิ
ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น เพื่ อ สร้ า งสรรค์ คุ ณ ค่ า ทางเศรษฐกิ จ และความหลากหลายของการ
ท่องเที่ย วให้ ส อดรั บ กั บ ทิ ศทางและแนวโน้ ม ของตลาดยุ ค ใหม่ โดยการสร้างและใช้
ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ รวมทั้งเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการส่งเสริมการตลาด
การดูแลความปลอดภัยและอานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม รวมถึงคนพิการ
และผู้สูงอายุ การใช้ประโยชน์จากการท่องเที่ยวให้เอื้อต่ อผลิตภัณฑ์ชุมชนและเศรษฐกิจ
ต่อเนื่อง พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิมและสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ
โดยคานึงถึงศักยภาพของแต่ละพื้นที่ การส่งเสริมการท่องเที่ยวพานักระยะยาว ตลอดจน
ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบนิเวศ และทรัพยากรที่เอื้อต่อการเติบโตของ
การท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ เพื่อกระจายโอกาสในการสร้างรายได้ไปสู่ชุมชนและเมืองอย่าง
ทั่วถึงและยั่งยืน และพัฒนาการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวไทยกับประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาค
เพื่อการเป็นแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยวอย่างประทับใจตลอดการท่องเที่ยวจนเกิดการ
ท่องเที่ยวซ้าและแนะนาต่อ
- ประเด็ น โครงสร้ า งพื้ น ฐาน เชื่ อ มไทย เชื่ อ มโลก โครงสร้ า งพื้ น ฐานเป็ น
สิ่งจาเป็นสาหรับประเทศไทยในการก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจอาเซียน และเป็น
จุดเชื่อมต่อที่สาคัญของภูมิภาคเอเชีย ในยุคของการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี
อย่ า งรวดเร็ ว และรุ น แรง โครงสร้ า งพื้ น ฐานจะครอบคลุ ม ถึ ง โครงสร้ า งพื้ น ฐานทาง
กายภาพในด้านโครงข่ายคมนาคม พื้นที่และเมือง รวมถึงเทคโนโลยี ตลอดจนโครงสร้าง
พื้นฐานทางเศรษฐกิจ เพื่ออานวยความสะดวกและลดต้นทุนในการเคลื่อนย้ายสินค้า
บริการ เงินทุน บุคลากร และเชื่อมโยงประเทศไทยกับประชาคมโลก
- พั ฒ นาเศรษฐกิ จ บนพื้ น ฐานผู้ ป ระกอบการยุ ค ใหม่ สร้ า งและพั ฒ นา
ผู้ประกอบการยุคใหม่ ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ กลาง เล็ก วิสาหกิจเริ่มต้น
วิสาหกิจชุมชน หรือวิสาหกิจเพื่อสังคม รวมทั้งเกษตรกร ให้เป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ที่
มีทักษะและจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการที่มีความสามารถในการแข่งขันและ
มีอัตลักษณ์ชัดเจน โดยมีนวัตกรรมใน 3 ด้าน คือ นวัตกรรมในการสร้างโมเดลธุรกิจ
นวัตกรรมในเชิงสินค้าและบริการ และนวัตกรรมในเชิงกระบวนการผลิตและบริการ
พร้ อ มทั้ ง เป็ น นั ก การค้ า ที่ เ ข้ ม แข็ ง ที่ จ ะน าไปสู่ ก ารสนั บ สนุ น การเป็ น ชาติ ก ารค้ า มี
ความสามารถในการเข้าถึงตลาดทั้งในและต่างประเทศ เป็นผู้ประกอบการที่ “ผลิตเก่ง
ขายเก่ง” หรือ “ซื้อเป็น ขายเป็น” บริการเป็นเลิศ สามารถขยายการค้าและการลงทุน
ไปต่างประเทศ รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีธรรมาภิบาล
(3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
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เกิดการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ และการกระจาย
รายได้ เพิ่มผลิตภาพการผลิตของประเทศ ทั้งในปัจจัยการผลิตและแรงงาน เกิดการ
ลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา ความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพิ่มขึ้น

2.2 แผนระดับที่ 2 (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง)
2.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
(1) ประเด็น การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
(1.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
เป้าหมายที่ 1. ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างฐาน
ทางเทคโนโลยี และด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของ
ประเทศเพิ่มสูงขึ้น
เป้าหมายที่ 2. มูลค่าการลงทุนวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพิ่มขึ้น
การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ
- การจัดอันดับโดยสภาเศรษฐกิจโลกและ สถาบันการจัดการ
นานาชาติ 1 ใน 30 ภายในปี 2561 – 2565
- สัดส่วนมูลค่าการลงทุนวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศ(ร้อยละของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ)
ร้อยละ 1.5
(1.2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้า น
เศรษฐกิจ มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ
ยกระดับผลิตภาพการผลิตด้านการเกษตร ศักยภาพของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม
และบริการที่สามารถใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้จริง โดยส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีบทบาท
นา รวมทั้งการสร้างเครือข่ายร่วมกับภาคการศึกษาทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ
ตลอดจนการพัฒนามาตรฐาน คุณภาพ และการบริการวิเคราะห์ทดสอบที่เป็นที่ยอมรับ
ตามข้อตกลงระหว่างประเทศเพื่อให้สามารถรองรับความจาเป็นของอุตสาหกรรมและ
บริ การของไทยในการส่ งมอบสิ น ค้า และบริก ารที่ มีคุ ณภาพและความปลอดภั ย ตาม
มาตรฐานระหว่างประเทศ
แนวทางการพัฒนา
1) พั ฒ นาเกษตรสร้ า งมู ล ค่ า โดยการส่ ง เสริ ม การวิ จั ย พั ฒ นา และ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมในภาคการเกษตรเป้าหมายของประเทศ ได้แก่ เกษตรอัตลักษณ์
เกษตรปลอดภั ย เกษตรชี ว ภาพ เกษตรแปรรู ป และเกษตรอั จ ฉริ ย ะ เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิ ทธิภ าพการผลิ ตทั้งในเชิงปริมาณ คุณภาพ และความหลากหลายของผลผลิต
รวมทั้งเพื่อยกระดับรายได้ ลดรายจ่ายและลดปัจจัยเสี่ยงในการทาการเกษตรให้ กับ
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เกษตรกร ตลอดจนรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมี
ประเด็นการวิจัยที่สาคัญ อาทิ การพัฒนาสายพันธุ์พืชและสัตว์ การลดต้นทุนแรงงาน
และปัจจัยการผลิต การพยากรณ์อากาศและวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงเพื่อการเกษตร การ
รักษาและแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เป็นต้น
2) พั ฒนาอุต สาหกรรมแห่ง อนาคต โดยการส่ งเสริมการวิจัย พัฒ นา และ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมในภาคอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ได้แก่ อุตสาหกรรม
ชีวภาพ อุตสาหกรรมความมั่นคง อุตสาหกรรมพลังงาน อุตสาหกรรมดิจิทัล ข้อมูล และ
ปัญญาประดิษฐ์ และอุตสาหกรรมอาหาร ยา และเครื่องสาอาง โดยมี ประเด็นการวิจัยที่
สาคัญ 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 เพื่อ
ยกระดับการให้บริการ เพิ่มทักษะของบุคลากรไทยที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาด โดยมีประเด็นการวิจัยที่สาคัญ อาทิ ระบบแพทย์ปฐมภูมิ การดูแลผู้สูงอายุ การ
บริการทางการแพทย์แบบแม่นยา การท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ การท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม และการกระจายสินค้า ระบบโลจิสติกส์อัจฉริยะ
เป้าหมายของแผนย่อย
๑. ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ สร้างมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นจาก
การวิจัยและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการขยายตัวเพิ่มขึ้นจาก
ปัจจุบัน
๒. วิสาหกิจในกลุ่มเป้าหมายด้านเศรษฐกิจที่มีนวัตกรรมเพิ่มขึ้น
การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
1. อัตราการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการที่
สร้างมูลค่า เพิ่มสูงขึ้นจากการวิจัย ร้อยละ 5 ต่อปี
2. จานวนวิสาหกิจที่มีนวัตกรรมที่มีสัดส่วนของรายได้จากผลิตภัณฑ์
นวัตกรรมต่อรายได้ทั้งหมดเพิ่มขึ้น 1 เท่า จากปีฐาน
(1.3) แผนย่อยของแผนแม่บ ทฯการวิจั ยและพั ฒนานวัต กรรม ด้า น
สังคม เน้นประเด็นสาคัญทางสังคมของประเทศที่ต้องใช้การวิจัยและนวัตกรรม เป็น
เครื่องมือในการขับเคลื่อนสังคมไทย ได้แก่ การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุก
กลุ่ม ทั้งด้านสุขภาพ การศึกษา และการเข้าถึงบริการและสวัสดิการของรัฐ การเตรียม
ความพร้อมของประชาชนไทยเพื่อรองรับกระแสโลกาภิวัตน์ของวัฒนธรรมโลกที่รวดเร็ว
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ขึ้นในยุคดิจิทัล การเข้าสู่สังคมสูงวัย การพัฒนาแรงงานทักษะสูงและเฉพาะทาง การ
ยกระดั บ แรงงานทั ก ษะต่ า การแก้ ปั ญ หาความเหลื่ อ มล้ าในสั ง คม ตลอดจนเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการทางานของภาครัฐให้เข้ากับการดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม
ในยุคดิจิทัล
แนวทางการพัฒนา
1) พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยการส่งเสริมการ
วิจั ย พัฒ นา และประยุ กต์ใช้นวั ตกรรมในการพัฒ นาศัก ยภาพทรั พยากรมนุ ษ ย์ ข อง
ประเทศตลอดทุกช่วงวัย (ปฐมวัย วัยเด็ก วัยเรียน วัยแรงงาน วัยสูงอายุ) การตระหนัก
ถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย เพื่อให้ประชาชนไทยมีทักษะความรู้ และเป็นกาลัง
ในการพัฒนาประเทศ โดยมีประเด็นการวิจัยที่ส าคัญ อาทิ โภชนาการและสุ ขภาวะ
ในช่วงปฐมวัย การปลูกฝังความเป็นคนดี วินัย และจิตสาธารณะในวัยเรียน การพัฒนา
ทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ในวัยเรียนและวัยแรงงาน บุคลากร
ทางการศึกษา ครู หลักสูตรและกระบวนการสอน การส่งเสริมศักยภาพผู้ สูงอายุ ระบบ
บริการสาธารณสุข และวิทยาศาสตร์ทางการกีฬา
2) สร้างความเสมอภาคทางสังคม โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้าในสังคม เพื่อลดความแตกต่าง
ทางด้ า นรายได้ รายจ่ า ย การเข้ า ถึ ง บริ ก ารขั้ น พื้ น ฐาน และเพิ่ ม ความเสมอภาคใน
กระบวนการยุติธรรม โดยมีประเด็นการวิจัยที่สาคัญ อาทิ การจัดการที่ดินทากิน ระบบ
หลักประกันสุขภาพของรัฐ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและกระจายอานาจ
การเข้าถึงบริการสาธารณะและกระบวนการยุติธรรม
3) ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยการส่งเสริม
การวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้
มีความทันสมัย ตอบสนองความต้องการและให้บริการประชาชนได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
และโปร่งใส โดยมีประเด็นการวิจัยที่สาคัญ อาทิ รัฐบาลดิจิทัล ระบบข้อมูลขนาดใหญ่
ภาครัฐ กลไกการพัฒนาในเชิงพื้นที่
เป้าหมายของแผนย่อย
คุณภาพชีวิต ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และความเสมอภาคทาง
สังคมได้รับการยกระดับเพิ่มขึ้น จากผลการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมเชิงสังคม
การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
ดัชนีนวัตกรรมเชิงสังคม* (ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ในการยกระดับ
คุณภาพทางสังคมจากผลการวิจัยฯ)
(1.4) แผนย่อยของแผนแม่บ ทฯการวิจั ยและพั ฒนานวัต กรรม ด้า น
สิ่งแวดล้อม เน้นประเด็นสาคัญทางทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของประเทศที่
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ต้องใช้การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เป็นเครื่องมือในการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้
เทคโนโลยีที่สร้างเศรษฐกิจฐานชีวภาพอุบัติใหม่ทั้งระบบอย่างครบวงจร ส่งเสริมงานวิจัย
เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลาย
ทางชีวภาพของทรัพยากรทางบก ทางน้าและทางทะเล รวมทั้ง การจัดการมลพิษที่มี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และการจัดการก๊าซเรือนกระจก และด้านพลังงานหมุนเวียน
แนวทางการพัฒนา
1) ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา
และประยุ กต์ใช้นวัตกรรมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพของ
ทรัพยากรทางบก ทางน้าและทางทะเล เพื่อให้รักษาความอุดมสมบูรณ์ท างชีวภาพของ
ประเทศ และนาไปใช้ประโยชน์ต่อยอดในเชิงเศรษฐกิจและสังคม โดยมีประเด็นการวิจัย
ที่สาคัญ อาทิ พันธุ์พืชและสัตว์ป่าเฉพาะถิ่นหายาก แหล่งกาเนิดของพันธุ์ไม้
ความหลากหลายชีวภาพและการใช้ประโยชน์ในระบบนิเวศ ธรณีวิทยาทางทะเล การ
บริหารจัดการประมงทะเล สินแร่
2) ศึ ก ษาการเปลี่ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ โดยการส่ งเสริมการวิจัย
พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการเตรียมความพร้อมและรองรับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก โดยมีประเด็นการวิจัยที่สาคัญ อาทิ ฐานข้อมูล
การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การกักเก็บก๊าซเรือนกระจกในภาคการเกษตรและป่า
ไม้ การประเมินผลกระทบต่อชุมชนเมือง และภาคการผลิตต่าง ๆ การกัดเซาะชายฝั่ง
การบริหารจัดการพิบัติภัยทั้งระบบ
3) พัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อม และการจัดการมลพิษ เพื่อ
ส่งเสริมภาคการผลิตทางเศรษฐกิจที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม และควบคุมมลพิษในรูปแบบต่าง ๆ โดยมีประเด็นการวิจัยที่สาคัญ อาทิ
การผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การลดของเสียจากต้นทาง การจัดการ
ขยะมูลฝอย น้าเสีย และของเสียอันตราย
การนาของเหลือทิ้งมาใช้ประโยชน์
4) พัฒนาการบริ หารจัดการน้า โดยการส่ งเสริมการวิจัย พัฒ นา และ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาการบริหารจัดการน้า เพื่อให้เพียงพอต่อการอุปโภค
บริโภค รวมทั้ง ใช้ในภาคการเกษตร อุตสาหกรรม และการรักษาระบบนิเวศ โดยมี
ประเด็นการวิจัยที่สาคัญ อาทิ อุทกวิทยาเชิงพื้นที่ ระบบน้าชุมชนและเกษตร
5) พัฒนาการจัดการพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการส่งเสริม
การวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้าน
พลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะระบบการกักเก็บพลังงาน และ
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ระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ และการนามาใช้เพื่อให้สามารถผลิตไฟฟ้าจากพลั งงาน
หมุนเวียนได้ในสัดส่วนที่สูงขึ้น และการผลิตไฟฟ้าที่มีการกระจายศูนย์มากขึ้น
เป้าหมายของแผนย่อย
การประยุกต์ใช้ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิ่มมูลค่า
ของเศรษฐกิจสีเขียวอย่างยั่งยืนเพิ่มขึ้น
การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
สัดส่วนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ด้าน
เศรษฐกิจชีวภาพ ต่อสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร สิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ทั้งหมด
(1.5) แผนย่อยของแผนแม่บ ทฯการวิ จัยและพั ฒนานวัตกรรม ด้า นองค์
ความรู้พื้นฐาน เน้นการวิจัยที่สร้างองค์ความรู้พื้นฐานเพื่อการสะสมองค์ความรู้ การต่อยอดไปสู่การ
ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ และการต่อยอดไปสู่นวัตกรรมทางเศรษฐกิจหรือนวัตกรรมทางสังคม รวมทั้ง
การสร้างนวัตกรรมเพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมสามารถนาไปใช้ประโยชน์โดยตรง ผ่านการสร้างและ
พัฒนาเทคโนโลยีฐาน เพื่อให้ประเทศไทยเป็นผู้นาในระดับนานาชาติ ในงานวิจัยที่ประเทศไทยมีความ
เข้มแข็ง
แนวทางการพัฒนา
1) พัฒนาองค์ความรู้พื้นฐานและเทคโนโลยีฐาน โดยการส่งเสริมการวิจัย
พั ฒ นา และประยุ ก ต์ ใ ช้ น วั ต กรรมในการพั ฒ นาความรู้ พื้ น ฐานและเทคโนโลยี ฐ าน เพื่ อ เพิ่ ม ขี ด
ความสามารถการแข่งขันในสาขาที่ประเทศไทยมีความได้เปรียบหรือมีศักยภาพสูง รวมทั้งนาไปใช้
ประโยชน์ต่อยอดในเชิงเศรษฐกิจและสังคม โดยมีประเด็นการวิจัยที่สาคัญ อาทิ เทคโนโลยีชีวภาพ
เทคโนโลยีวัสดุ นาโนเทคโนโลยี และเทคโนโลยีดิจิทัล
2) พัฒนาองค์ความรู้พื้นฐานทางสังคมและความเป็นมนุษย์ โดยการส่งเสริม
การวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาองค์ความรู้พื้นฐานทางสังคมและความเป็น
มนุษย์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ทางด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ของประเทศ รวมทั้งนาไปใช้ประโยชน์
ต่อยอดในเชิงเศรษฐกิจและสังคม โดยมีประเด็นการวิจัยที่สาคัญ อาทิ ชุมชนของไทย ด้านศิลปะ
วัฒนธรรม ภาษา ดนตรี วรรณกรรมของไทย ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และสานึกในการดูแล
รับผิดชอบต่อบ้านเมือง มรดกวัฒนธรรม
3) พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการโดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรม เพื่อสร้างองค์ความรู้และความเป็นเลิศทางวิชาการในด้านที่ประเทศไทยมี
ศั ก ยภาพแต่ ล ะสาขา รวมทั้ ง เชื่ อ มโยงให้ เ กิ ด เครื อ ข่ า ยและการน าไปใช้ ป ระโยชน์ ต่ อ ยอดในเชิง
เศรษฐกิ จ และสั ง คม โดยมี ป ระเด็ น การวิ จั ย ที่ ส าคั ญ อาทิ วิ ท ยาศาสตร์ ธ รรมชาติ วิ ศ วกรรม
วิทยาศาสตร์ข้อมูล วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ประสาทวิทยาศาสตร์และพฤติกรรมการรู้คิด เศรษฐศาสตร์
พฤติกรรมและนโยบายสาธารณะสาหรับเศรษฐกิจยุคใหม่ และสังคมศาสตร์และสหสาขาวิช ากับ
นโยบายสาธารณะในโลกยุคอุตสาหกรรมยุคที่ 4
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เป้าหมายของแผนย่อย
ประเทศไทยมีขีดความสามารถของเทคโนโลยีฐานทั้ง 4 ด้าน
ทัดเทียมประเทศที่ก้าวหน้าในเอเชีย
การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
อันดับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีวัสดุ นาโน
เทคโนโลยี และเทคโนโลยีดิจิทัล อันดับ 1 ใน 20 ของประเทศที่
ก้าวหน้าในเอเชีย
(1.6) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ด้านปัจจัยสนับสนุนในการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม เน้นการพัฒนาปัจจัยสนับสนุน อาทิ โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกด้านการวิจัยและ
พัฒ นานวัตกรรม ระบบบริ ห ารจั ดการงานวิจั ยเพื่อนาไปสู่ การใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม การพัฒ นา
มาตรการแรงจู งใจเพื่อส่ งเสริ มให้ ภ าคเอกชนลงทุนวิจัยและนวัตกรรม การเพิ่มจานวนบุคลากรวิจัยและ
นวัตกรรมในภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคเอกชน รวมทั้งการพัฒนามาตรฐาน ระบบคุณภาพ และการ
วิเคราะห์ทดสอบ
แนวทางการพัฒนา
1) พั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การงานวิ จั ย เพื่ อ บู ร ณาการระบบวิ จั ย และ
นวัตกรรมของประเทศ โดยให้มีหน่วยงานเท่าที่จาเป็น มีบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจน ไม่ซ้าซ้อน อาทิ ด้านนโยบาย
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม การให้ทุนวิจัยและนวัตกรรม การทาวิจัยและสร้างนวัตกรรม การสนับสนุน
ตรวจวิเคราะห์และรับรองมาตรฐาน และการจัดการความรู้จากงานวิจัยและนวัตกรรม
2) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี ส มั ย ใหม่ ที่ จ าเป็ น ต่ อ การสร้ า งความสามารถในการแข่ ง ขั น ของประเทศที่ ส าคั ญ ได้ แ ก่
ห้องปฏิบัติการวิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทาง สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ฐานข้อมูลและดัชนีด้าน
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ระบบสารสนเทศกลางเพื่อเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านการวิจัยและ
นวัตกรรม ในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งแนวทางการพัฒ นาฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศกลาง
ภายใต้กรอบเงื่อนไข กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ความลับทางการค้า สิทธิบัตร ทรัพย์สิน
ทางปัญญาและลิขสิทธิ์ โดยการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ สถาบันการศึกษาและภาคเอกชน โดย
บูรณาการความสามารถของนักวิจัยภายใต้สังกัดต่าง ๆ เพื่อทางานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสมัยใหม่
ในประเด็น ที่มุ่งเน้ น ได้แก่ เทคโนโลยี ที่ ช่ว ยให้ เกิดการรับส่ งข้อมูล ได้ อย่างรวดเร็ว และละเอีย ดมากขึ้ น
เทคโนโลยีที่ช่วยให้จัดเก็บข้อมูลได้ยาวนานและใช้พื้นที่น้อย เทคโนโลยีหุ่นยนต์ขนาดเล็กที่ออกแบบและ
ควบคุมให้สามารถทาหน้าที่ได้ตามภารกิจ ระบบหรือชิ้นส่วนทางวิศวกรรมที่เลียนแบบสิ่งมีชีวิตเพื่อทาหน้าที่
แทน เป็นต้น ให้มีความเป็นเลิศเฉพาะทาง
3) พัฒนามาตรฐาน ระบบคุณภาพ และการวิเคราะห์ทดสอบที่เป็นที่ยอมรับ
ตามข้อตกลงระหว่างประเทศและสอดรับกับความจาเป็นของอุตสาหกรรมปัจจุบัน เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมที่
ใช้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่อให้สามารถส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและความปลอดภัยตาม
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มาตรฐานระหว่างประเทศ หรือความต้องการเฉพาะที่ผู้ซื้อกาหนด อันจะทาให้สินค้าและบริการนั้นสามารถ
แข่งขันได้ในตลาดโลก
4) ส่ ง เสริ ม การถ่ า ยทอดเทคโนโลยี การวิ จั ย พั ฒ นา การออกแบบและ
วิศวกรรม รวมทั้งการพัฒนากระบวนการและผลิตภัณฑ์ โดยดาเนินงานในลักษณะของการเป็นหุ้นส่วนกัน
ระหว่างผู้ใช้เทคโนโลยี ผู้ให้บริการเทคโนโลยี ทั้งในภาครัฐและเอกชน กับกลุ่มนักวิจัย และบูรณาการความ
เชี่ย วชาญกับ หน่ ว ยงานอื่น ๆ ได้อย่ างคล่ องตัว รวมทั้งใช้กลไกความร่ว มมื อกั บต่า งประเทศ และสร้ า ง
มาตรการจูงใจผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อร่วมกันวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชั้นแนวหน้า ให้มี
ความทันสมัยสอดรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในอนาคต ตอบสนองความต้องการของประเทศได้อย่าง
ทันท่วงทีและสามารถใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์เพื่อเพิ่มระดับผลิตภาพ ลดต้นทุน เกิดผลตอบสนองต่อการ
ลงทุนสูง และมีผลการวิ จัยตามความต้องการของอุตสาหกรรมได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน
5) การเพิ่มจานวนและคุณภาพบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม เพื่อผลิต (เชิง
ปริมาณ) และพัฒนาศักยภาพ (เชิงคุณภาพ) ของบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมของประเทศที่ส อดคล้ อ งกับ
ยุทธศาสตร์ชาติให้เพียงพอทั้ งภาคการผลิต บริการ สังคมและชุมชน เพื่อรองรับการเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศด้วยการวิจัยและนวัตกรรม และเตรียมความพร้อมสาหรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
6) การพั ฒ นามาตรฐานและจริ ย ธรรมการวิ จั ย โดยมุ่ ง เน้ น การก าหนด
มาตรการหลักเกณฑ์ในการดาเนินงานวิจัยซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการที่เหมาะสม อาทิ
มาตรฐานการวิจัยในมนุษย์ มาตรฐานการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มาตรฐานความ ปลอดภัย
ห้องปฏิบัติการ มาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ด้านนาโนเทคโนโลยี มาตรฐานที่
เกี่ยวข้องกับนักวิจัย มาตรฐานผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินข้อเสนอการวิจัย มาตรฐานการเผยแพร่ ผลงานวิจัย
และผลงานทางวิชาการ มาตรฐานการจัดสรรสิทธิประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้จาก การวิจัย จรรยา
วิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ และจริยธรรมสาหรับผู้ประเมินโครงการวิจัย ผลงานวิชาการ และผลงานวิจัย
เป้าหมายของแผนย่อย
- จานวนโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่
จาเป็นต่อการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น
- สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐ
เพิ่มขึ้น
การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
- อัตราจานวนโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่
จาเป็นต่อการพัฒนาเพิ่มขึ้นประเทศ ร้อยละ 10
- สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐ
70:30
(2) ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
(2.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
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เป้าหมายที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ได้รับการ
พัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรม
จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ
ดัชนีการพัฒนามนุษย์ (ค่าคะแนน) 0.79
(2.2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ จาเป็นต้องมุ่งเน้นการพัฒนา
และยกระดับคนในทุกมิติและในทุกช่ วงวัยให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดี เก่ง และมีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศไปข้างหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งจาเป็นต้องมีการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน สังคม และการมี
ระบบและกลไกรองรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ
แนวทางการพัฒนา
1) สร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย สร้างครอบครัวที่เหมาะสมกับ
โลกในศตวรรษที่ 21 โดยส่งเสริมความรู้ในการวางแผนชีวิตที่เหมาะสมกับค่านิยมของคนรุ่นใหม่ และการจั ด
กิจกรรมที่เหมาะสมบนฐานความรู้ทางวิชาการตั้งแต่ช่วงตั้งครรภ์และถึงช่วงอายุต่าง ๆ พัฒนาทักษะชีวิตและ
การเรียนรู้ การทางานและการดารงชีวิตอย่างมีคุณภาพของประชากรแต่ละช่วงวัย รวมถึงการให้ทุกภาคส่วนใน
สังคมเข้ามามีส่วนร่วม พร้อมทั้งการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ การสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง โดยเน้น
การส่งเสริมการเกื้อกูลกันของคนทุกวัยในครอบครัวในการดูแลสมาชิกในครอบครัว การส่งเสริมนโยบายการ
สร้างความสมดุลระหว่างชีวิตและการทางาน การส่งเสริมสนับสนุนภาคเอกชน สถานประกอบการจัดบริการที่
ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสนับสนุนครอบครัวในการเลี้ยงดูบุตรและการดูแลผู้สูงอายุ
การสนับสนุนควบคู่กับการปฏิรูปสื่อให้มีบทบาทในเชิงสร้างสรรค์ในการให้ความรู้ต่อการพัฒนาและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งครอบครัว โดยที่จะต้องมีระบบการจัดการที่อยู่อาศัยสาหรับครอบครัวที่เอื้อต่อการดารงชีวิต
ครอบครัว ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก และมีความปลอดภัย มีระบบสนับสนุนในการดูแลเด็กและครอบครัวใน
ชุมชนที่มีคุณภาพมาตรฐาน รวมทั้งมีระบบสนับสนุนในการทางานที่เอื้อต่อครอบครัวที่ทุกภาคส่วนการพัฒนา
สนับสนุนการจัดสวัสดิการและการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีในการทางานที่สมดุลระหว่างชีวิ ตการทางานและ
ชีวิตครอบครัว
2) ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ครอบครัว และชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน สร้าง
กระบวนการเรียนรู้และพัฒนาทักษะของประชากรให้สอดคล้อ งกับความเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต สร้าง
ความตระหนักถึงความสาคัญของการพัฒนาตนเองและการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม รวมทั้ง
สนับสนุนด้านวิชาการและสร้างนวัตกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพื่อให้องค์กร
เครือข่ายชุมชนมีความเข้มแข็ง และมีกลไกการพัฒนาระดับพื้นที่ที่ประชาชน ชุมชน องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน
มีส่วนร่วมในการพัฒนา เฝ้าระวัง และติดตามการดาเนินงานส่งผลให้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีประสิทธิภาพ
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และประสิทธิผลได้อย่างเป็นรูปธรรม การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน โดยเน้นให้พ่อแม่มีวัฒนธรรม
ที่ปลูกฝังให้ลูกเพิ่มพูนทักษะการเรียนรู้ชีวิต ดนตรี กีฬา ศิลปะ รวมทั้งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเปิดพื้นที่แห่งการ
เรียนรู้ และจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายและเหมาะสม เอื้อแก่ครอบครัวทุกลักษณะ
3) พั ฒ นาระบบฐานข้ อ มู ล เพื่ อ การพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ที่ มี ค วาม
เชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างภาคีการพัฒนาต่าง ๆ โดยการเชื่อมโยง
ข้อมูลที่เกี่ยวกับการศึกษา การพัฒนาตนเอง สุขภาพ และการพัฒนาอาชีพในตลอดช่วงชีวิต เพื่อเสริมและสร้าง
ศักยภาพของการดาเนินงานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามพันธกิจของแต่ละหน่วยงานให้มีความเข้มแข็งและ
ตอบโจทย์ประเทศ เป็นฐานข้อมูลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สามารถประเมินจุดอ่อน จุดแข็ง และศักยภาพบุคคลของประเทศ นาไปสู่การตัดสินใจระดับนโยบายและปฏิบัติ
เพื่อพัฒนาคนไทยอย่างมีทิศทางและสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต รวมถึงข้อมูลที่สนับสนุน
การผลิตกาลังแรงงานที่มีทักษะตรงต่อความต้องการของตลาดงานในอนาคต และใช้ประกอบการตัดสินใจใน
การศึกษาต่อ มีธนาคารคลังสมองเพื่อรวบรวมผู้สูงอายุที่มีความรู้ ประสบการณ์ และทักษะเพื่อถ่ายทอดความรู้
ประสบการณ์ และทักษะให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ
เป้าหมายของแผนย่อย
ครอบครัวไทยมีความเข้มแข็ง และมีจิตสานึกความเป็นไทย
ดารงชีวิตแบบพอเพียงมากขึ้น
การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
ดัชนีครอบครัวอบอุ่น ร้อยละ 75
(2.3) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น
ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น ปลูกฝังความเป็นคนดี มีวินัย พัฒนาทักษะความสามารถที่สอดรับกับทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ ซับซ้อน มี
ภูมิคุ้มกันต่อปัญหาหรืออาชญากรรมต่าง ๆ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการทางานร่วมกับผู้อื่น มี
ความยืดหยุ่นทางความคิด รวมถึงทักษะด้านภาษา ศิลปะ และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และได้รับการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึงการวางพื้นฐานการ
เรียนรู้เพื่อการวางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยและนาไปปฏิบัติได้ ตลอดจน
การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมต่อกับโลกการทางาน รวมถึงทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ประเทศ มีทักษะชีวิต สามารถอยู่ร่วมและทางานกับผู้อื่นได้ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม ซึ่งหากมีการ
ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ และมีหลักสูตรการศึกษาที่เอื้อต่อทักษะชีวิต มีการเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต
ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพในหลักสูตร และสร้างการมีงานทาของวัยเรียน/วัยรุ่น จะช่วยให้การพัฒนาเด็กและ
เยาวชนบังเกิดผลสัมฤทธิ์ได้
แนวทางการพัฒนา
1) จัดให้มีการพัฒนาทักษะที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะ
ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ความคิดสร้างสรรค์ การทางาน
ร่วมกับผู้อื่น
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2) จัดให้มีการพัฒ นาทักษะด้านภาษา ศิลปะ และความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ
3) จัดให้มีการพัฒนาทักษะในการวางแผนชีวิตและวางแผนการเงิน ตลอดจน
ทักษะที่เชื่อมต่อกับโลกการทางาน
4) จัดให้มีพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ การ
บ่มเพาะการเป็นนักคิด นักนวัตกร และการเป็นผู้ประกอบการใหม่ รวมทั้งทักษะชีวิตที่สามารถอยู่ร่วมและ
ทางานภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม
5) ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ระบบบริ ก ารสุ ข ภาพและอนามั ย ที่ เ ชื่ อ มต่ อ กั น
ระหว่างระบบสาธารณสุขกับโรงเรียนหรือสถานศึกษา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านความฉลาดทางเชาวน์
ปัญญา และความฉลาดทางอารมณ์ ตลอดจนภูมิคุ้มกันด้านต่าง ๆ ในการดาเนินชีวิตของกลุ่มวัยเรียน/วัยรุ่น
เป้าหมายของแผนย่อย
วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน
รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสานึกพลเมือง มีความกล้า
หาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว
สื่อสาร และทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลตลอด
ชีวิตดีขึ้น
การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
คะแนนความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาทุนมนุษย์ด้าน
ทักษะ (Skill) ของ World Economic Forum (WEF)
เพิ่มขึ้นร้อยละ 20
(2.4) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัย
แรงงาน ช่วงวัยแรงงาน เน้นการพัฒนาและยกระดับศักยภาพ ทักษะ และสมรรถนะแรงงานอย่างต่อเนื่อง
สอดคล้ องกับ ความสามารถเฉพาะบุ คคลและความต้ องการของตลาดแรงงาน ทั้งทักษะฝี มือ ทักษะด้ า น
เทคโนโลยี ทักษะภาษา มีการทางานตามหลักการทางานที่มีคุณค่าเพื่อสร้างผลิตภาพเพิ่มให้กับประเทศ มี
วัฒนธรรมการทางานที่พึงประสงค์ มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะทางการเงินเพื่อให้สามารถบริหารจัดการ
การเงิน ของตนเองและครอบครั ว มีการวางแผนทางการเงินและมีการออม การรับผิ ดชอบของพ่อแม่ต่ อ
ครอบครั ว มีการพัฒ นาระบบการพั ฒ นาทั ก ษะ และการอานวยความสะดวกในการพั ฒ นาและยกระดั บ
ศักยภาพความรู้ ทักษะฝีมือ ความชานาญพิเศษ การเป็นผู้ประกอบการใหม่ และการพัฒนาต่อยอดความรู้ใน
การสร้างสรรค์งานใหม่ ๆ รวมทั้งมาตรการขยายอายุการทางาน ตลอดจนการดึงดูดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญต่างชาติ
และคนไทยที่มีความสามารถพิเศษในต่างประเทศในด้านต่าง ๆ ให้มาสร้างและพัฒนาประเทศ ทั้งในรูปแบบ
การทางานชั่วคราวและถาวรตามความเหมาะสมของเป้าหมายการพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาต่าง ๆ
รวมถึ ง ผู้ มี ค วามสามารถที่ มี ศั ก ยภาพสู ง ด้ า นต่ า ง ๆ ลู ก หลานชาวต่ า งชาติ ที่ ก าเนิ ด ในประเทศไทยที่ มี
ความสามารถพิเศษ และการรับเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษจากทั่วโลก และผู้เชี่ยวชาญที่มีศักยภาพ

แผนปฏิบัติราชการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

16

หรื อ ทั ก ษะสู ง ในสาขาต่ าง ๆ ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต่อ การพั ฒ นาประเทศ ควบคู่ กั บ การรั ก ษาและส่ งเสริ มผู้ มี
ความสามารถพิเศษทั้งคนไทยหรือคนต่างชาติที่กาเนิดในประเทศไทยได้แสดงศักยภาพและใช้ความสามารถใน
การทาประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศ นอกจากนี้ ยังต้องคานึงถึงการพัฒนา การปรับเปลี่ยนทัศนคติ
และสร้างศักยภาพให้ผู้ที่เคยกระทาผิดสามารถประกอบอาชีพ เป็นกาลังในการพัฒนาประเทศ และอยู่ในสังคม
อย่างสงบสุข
แนวทางการพัฒนา
1) ยกระดับศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะของคนในช่วงวัยทางาน
ให้ มีคุณภาพมาตรฐานสอดคล้ องกับ ความสามารถเฉพาะบุ คคลและความต้อ งการของตลาดงาน รวมทั้ง
เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจและผลิตภาพเพิ่มขึ้นให้กับประเทศ
2) เสริมสร้างวัฒนธรรมการทางานที่พึงประสงค์ และความรู้ความ
เข้าใจและทักษะทางการเงิน เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและหลั กประกันของตนเองและครอบครัว รวมทั้งสร้าง
เสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับวัยทางานผ่านระบบการคุ้มครองทางสังคมและการส่งเสริมการออม
3) ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การพั ฒ นาทั ก ษะแรงงานฝี มื อ ให้ เ ป็ น
ผู้ประกอบการใหม่ และสามารถพัฒนาต่อยอดความรู้ในการสร้างสรรค์งานใหม่ ๆ และมีโอกาสและทางเลือก
ทางานและสร้างงาน
4) ส่งเสริมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญต่างชาติและคนไทยที่มีความสามารถ
พิเศษในต่างประเทศ ทั้งในรูปแบบการทางานชั่วคราวและถาวร เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับ
ประเทศ รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนผู้มีความสามารถพิเศษทั้ง คนไทยหรือคนต่างชาติที่กาเนิดในประเทศไทย ให้
สามารถแสดงศักยภาพและใช้ความสามารถในการทาประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศ ตลอดจน
อานวยความสะดวกให้ผู้เชี่ยวชาญในสาขาจาเป็นหรือขาดแคลนจากต่างประเทศเข้ามาทางานในประเทศไทย
5) ส่งเสริมการพัฒนา การปรับเปลี่ยนทัศนคติ และสร้างศักยภาพ
ให้ผู้ที่เคยกระทาผิดสามารถประกอบอาชีพ เป็นกาลังในการพัฒนาประเทศ และอยู่ในสังคมอย่างสงบสุข
เป้าหมายของแผนย่อย
- แรงงานมีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง ตระหนัก
ในความสาคัญที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถ
ปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้างอาชีพและ
ความต้องการของตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น
การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
- ผลิตภาพแรงงาน (ร้อยละต่อปี) ไม่ต่ากว่าร้อยละ 2.5
2.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
1) วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ 3.1.1 เพื่อวางรากฐานให้ คนไทยเป็ น คนที่ส มบู ร ณ์ มี
คุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย ค่านิยมที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุข
ภาวะและสุ ข ภาพที่ ดี ครอบครั ว อบอุ่ น ตลอดจนเป็ น คนเก่ ง ที่ มี ทั ก ษะความรู้
ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต
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2) เป้าหมายรวมที่ 3.2.1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย
มี ทั ศ นคติ แ ละพฤติ ก รรมตามบรรทั ด ฐานที่ ดี ข องสั ง คม มี ค วามเป็ น พลเมื อ งตื่ น รู้ มี
ความสามารถในการปรั บตัว ได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ มีความรับผิ ดชอบและทา
ประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถี
ชีวิตที่พอเพียง และมีความเป็นไทย
3) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
(3.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์
คนในสั งคมทุกช่ว งวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพิ่มขึ้น วัย
แรงงาน: มีความรู้และทักษะเป็นไปตามความต้องการของตลาดงาน
และมีทักษะทางการเงินที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ
(3.2) แนวทางการพัฒนาที่ 3.3.4 ส่งเสริมมาตรการสร้างแรงจูงใจให้
สถานประกอบการขนาดกลางที่มีศักยภาพเข้าร่วมระบบทวิภาคีหรือสห
กิจศึกษา สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการ ครูฝึกหรือครูพี่
เลี้ยงให้รวมวางแผนการจัดการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติ และการ
ติดตามประเมินผลผู้เรียน
(3.3) แนวทางการพัฒนาที่ 3.3.5 ขยายความร่วมมือระหว่างสถาบัน
อาชีว ศึกษา สถาบันอุดมศึกษา ภาคเอกชน และผู้ เชี่ยวชาญทั้งในและ
ต่างประเทศ พัฒนาสาขาวิชาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านสู่ความเป็นเลิศ
การพั ฒ นางานวิ จั ย ไปสู่ น วั ต กรรม รวมทั้ ง ขยายการจั ด ท าและการใช้
หลักสูตรฐานสมรรถนะให้มากขึ้น
(3.4) แนวทางการพัฒนาที่ 3.7.3 ส่งเสริมสถาบันการศึกษาให้ เป็น
แหล่งบริการความรู้ทางวิชาการที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ มีการเผยแพร่
งานวิจัยสู่สาธารณะ รวมทั้งสนับสนุนให้มีการทาวิจัยร่วมกับชุมชนในการ
แก้ปัญหาและตอบโจทย์การพัฒนาในพื้นที่
4) ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย
และนวัตกรรม
(4.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์
เพิ่ ม ความสามารถในการประยุ ก ต์ ใ ช้ วิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมเพื่อยกระดับ ความสามารถการแข่ง ขัน ของภาคการผลิ ต และ
บริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน
(4.2) แนวทางการพัฒนาที่ 3.1.1 ลงทุนวิจัยและพัฒนากลุ่มเทคโนโลยี
ที่ ป ระเทศไทยมี ศั ก ยภาพพั ฒ นาได้ เ อง อาทิ ก ลุ่ ม อาหารและเกษตร
การแพทย์ สิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรมสร้างสรรค์และวัฒนธรรม เพื่อพัฒนา
เป็ น ฐานเศรษฐกิ จ ใหม่ โดยจั ด สรรงบประมาณที่ เ พี ย งพอและต่ อ เนื่ อ ง
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สาหรับการต่อยอดงานวิจัยเชิงลึกเพื่อสร้างนวัตกรรมตลอดห่วงโซ่การวิจัย
และให้ความสาคัญกับการทาวิจัยในขั้นประยุกต์และทดลองเพิ่มขึ้น ทั้งการ
จั ดทาผลิ ตภัณฑ์ต้นแบบ การทาวิจัยตลาด การทดสอบผลิ ตภั ณฑ์ และ
โรงงานนาร่อง เพื่อให้สามารถแปลงงานวิจัยไปสู่ การใช้ประโยชน์ในเชิ ง
พาณิชย์และเชิงสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น
(4.3) แนวทางการพัฒนาที่ 3.1.3 ลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทางสังคมเพื่อลดความเหลื่อมล้าและยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน อาทิ เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เทคโนโลยีเพื่อผู้พิการ เทคโนโลยีเพื่อผู้สูงอายุ เทคโนโลยีทางการแพทย์ (ยา
และวั ค ซี น อุ ป กรณ์ แ ละเครื่ อ งมื อ ทางการแพทย์ ) โดยอาศั ย กลไกการ
ดาเนินงานอย่างเป็นเครือข่ายระหว่างสถาบันการศึกษา สถาบันการวิจัย
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนหรือชุมชน
(4.4) แนวทางการพัฒนาที่ 3.1.4 เร่งรัดการถ่ายทอดผลงานวิจัยและ
พัฒนา และเทคโนโลยีสู่เกษตรกรรายย่อย วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม ผ่ า นกลไกเครื อ ข่ า ยสถาบั น การศึ ก ษา
สถาบันวิจัย และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
โดยมีนักถ่ายทอดเทคโนโลยีมืออาชีพเข้ามาช่วยดาเนินการ
(4.5) แนวทางการพัฒนาที่ 3.3 พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม –ด้านบุคลากรวิจัย ด้าน
โครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการบริหารจัดการ
หมายเหตุ : สามารถสอดคล้องได้มากกว่า 1 วัตถุประสงค์/เป้าหมายรวม/ยุทธศาสตร์การพั ฒนา/
เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา

2.3 แผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวข้อง (หากมี)
แผนระดับที่ 3 ยุทธศาสตรกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม (กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม)
ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ของประเทศ
และสร้างระบบนิเวศการวิจัย
เป้าหมายการพัฒนา
การสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ
Platforms ยุทธศาสตร์ อววน.
Platforms ที่ 1 การพัฒนากาลังคนและสถาบันความรู้
Platforms ที่ 2 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทาย
ของสังคม
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Platforms ที่ 3 การวิ จั ย และสร้ า งนวั ต กรรมเพื่ อ เพิ่ ม ขี ด
ความสามารถการแข่งขัน
โปรแกรมยุทธศาสตร์ อววน.
P1 ระบบนิเวศน์เพื่อการพัฒนาและใช้กาลังคนคุณภาพ (National
Brain Power Ecosystem)
P5 งานวิจัยขั้นแนวหน้า (Frontier Research) และการวิจัยพื้นฐาน
(Basic Research)
P7 โจทย์ท้าทายด้านทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และการเกษตร
P10 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับความสามารถการ
แข่งขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจ (RDI for New Economy)
ผลผลิต/โครงการ
- โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และระบบวิจัยและ
นวัตกรรมของประเทศ
- โครงการวิ จั ย และนวั ต กรรมเพื่ อ การพั ฒ นาสั ง คมและ
สิ่งแวดล้อม
- โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ
- โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐาน
ของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจฐานราก
ด้วยการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
เป้าหมายการพัฒนา
การพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละนวั ต กรรมเพื่ อ เศรษฐกิ จ สั ง คม
สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต
Platforms ยุทธศาสตร์ อววน.
Platforms ที่ 2 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทาย
ของสังคม
โปรแกรมยุทธศาสตร์ อววน.
P9 สังคมคุณภาพและความมั่นคง
ผลผลิต/โครงการ
- ผลงานการให้บริการวิชาการ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการจัดการศึกษาให้ทันสมัย มีคุณภาพ และสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้
เป้าหมายการพัฒนา
เป้าที่ 6 การผลิตและพัฒนาสมรรถนะกาลังคนให้เป็น high-skilled
workforce ตามความต้องการของประเทศ
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เป้าที่ 8 การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาเพื่อ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
Platforms ยุทธศาสตร์ อววน.
Platforms ที่ 1 การพัฒนากาลังคนและสถาบันความรู้
Platforms ที่ 2 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทาย
ของสังคม
โปรแกรมยุทธศาสตร์ อววน.
P2 การพัฒนากาลังคนระดับสูงรองรับ EEC และระบบเศรษฐกิจ
สังคมของประเทศ
P3 ก า ร เ รี ย น รู้ ต ล อ ด ชี วิ ต แ ล ะ พั ฒ น า ทั ก ษ ะ เ พื่ อ อ น า ค ต
(Upskill/reskill)
P9 สังคมคุณภาพและความมั่นคง
ผลผลิต/โครงการ
- ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
- ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- โครงการพัฒนาและผลิตกาลังคนของประเทศเพื่อรองรับ
นโยบาย Thailand 4.0
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ส่วนที่ 3 สาระสาคัญแผนปฏิบัติราชการรายปี (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. แหล่ ง บ่ ม เพาะคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ให้ แ ก่ บั ณ ฑิ ต และให้ มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจ
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ดารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
4. การบริ ห ารจั ด การตอบสนองกั บ ความต้ อ งการของสั ง คมอย่ า งโปร่ ง ใสตามหลั ก
ธรรมาภิบาล

3.2 แผนปฏิบัติราชการ
3.2.1 แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 1 การพัฒนาการศึกษาเพื่อผลิตกาลังคนนัก
วิชาชีพที่เน้นปฏิบัติการ (Hands-On)
1) เป้ า หมาย เพื่ อ พั ฒ นาและผลิ ต ก าลั ง คนนั ก ปฏิ บั ติ ใ นสาขาวิ ช าชี พ ที่
สอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของประเทศให้ มี ค วามเข้ ม แข็ ง ยั่ ง ยื น และยึ ด มั่ น ใน
จรรยาบรรณวิชาชีพ
2) ค่าเป้าหมาย
2.1 บัณฑิตที่มีงานทาตรงสาขาวิชาชีพมีงานทาภายใน 1 ปี หลังสาเร็จ
การศึกษา ร้อยละ 80
2.2 มี ความร่ว มมือด้านการผลิ ต บัณ ฑิตระหว่ างมหาวิ ทยาลั ย องค์ ก ร
ภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ ที่ได้ดาเนินการร่วมกัน จานวน 8 เครือข่าย
3) ตัวชี้วัด
กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนากระบวนการรับนักศึกษาและผลิตตัวป้อนสายวิชาชีพ
เพื่อให้ได้จานวนนักศึกษาที่มีคุณลักษณะที่เหมาะสมตามแผนการรับนักศึกษาของแต่ละ
หลักสูตร
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ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

เป้าหมาย
2564

ผู้รับผิดชอบหลัก

1.ร้อยละของจานวนนักศึกษาที่เป็นไปตาม
แผนรับนักศึกษา

ร้อยละ

90

ผู้อานวยการฯ

2.สั ด ส่ ว นการรั บ นั ก ศึ ก ษาสายวิ ช าชี พ ต่อ
สายวิชาการ เป็น 70:30 หรือนักศึกษาจาก
กลุ่มคนวัยเรียนต่อวัยทางาน

คน

70 : 30

ผู้อานวยการฯ

กลยุ ท ธ์ ที่ 1.2 พั ฒ นากระบวนการจั ด การศึ ก ษานั ก ปฏิ บั ติ Hands-On
เพื่อให้กระบวนการจัดการศึกษาของหลักสูตรผลิตบัณฑิตวิชาชีพนักปฏิบัติที่เน้นการมี
ผลลัพธ์การเรียนรู้และสมรรถนะวิชาชีพ
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

เป้าหมาย
2564

3.ร้ อ ยละหลั ก สู ต รวิ ช าชี พ หรื อ หลั ก สู ต ร
ปฏิบัติการที่สร้างบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ
ที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน

ร้อยละ

50

ผู้ อ านวยการฯ/
หั ว หน้ า สาขา/
หัวหน้าหลักสูตร

4.ร้อยละของหลักสูตรที่จัดการเรียนรู้แบบ
บูรณาการและประสบความสาเร็จ

ร้อยละ

50

ผู้อานวยการฯ/
หัวหน้าสาขา/หัวหน้า
หลักสูตร

5.ร้ อ ยละของนั ก ศึ ก ษาทุ ก ชั้ น ปี ไ ด้ รั บ การ
ส่งเสริมสนับสนุนให้มีทักษะและสมรรถนะ
วิชาชีพ

ร้อยละ

90

ผู้อานวยการฯ/
หัวหน้าสาขา/หัวหน้า
หลักสูตร

6.ร้ อยละของนั กศึกษาที่ผ่ านการประเมิน
สมรรถนะวิชาชีพ

ร้อยละ

80

ผู้อานวยการฯ/
หัวหน้าสาขา/หัวหน้า
หลักสูตร

7.ร้อยละของบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการ

ร้อยละ

10

ผู้อานวยการฯ/
หัวหน้าสาขา/หัวหน้า
หลักสูตร

แผนปฏิบัติราชการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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กลยุทธ์ที่ 1.3 พัฒนาอาจารย์ให้สามารถจัดการเรียนรู้ที่เน้นผลลัพธ์การ
เรียนรู้ เพื่อให้อาจารย์ของมหาวิทยาลัยมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผลลัพธ์การเรียนรู้
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

เป้าหมาย
2564

ผู้รับผิดชอบหลัก

8.ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับความรู้จากการ
พัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนแบบ
ศตวรรษที่ 21 และวิ ช าชี พ ที่ เ หมาะสมที่
สามารถประยุกต์ใช้ได้จริง

ร้อยละ

85

ผู้อานวยการฯ/
หัวหน้าสาขา/
หัวหน้าหลักสูตร

9.ร้ อ ยละของอาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รที่
จั ด การเรี ย นการสอนที่ เ น้ น ผลลั พ ธ์ ก าร
เรียนรู้

ร้อยละ

100

ผู้อานวยการฯ/
หัวหน้าสาขา/
หัวหน้าหลักสูตร

10.ร้อยละของหลักสูตรที่นักศึกษามีผลการ
เรียนรู้เป็นไปตามที่หลักสูตรกาหนด

ร้อยละ

85

ผู้อานวยการฯ/
หัวหน้าสาขา/
หัวหน้าหลักสูตร

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

ร้อยละ

10

ผู้อานวยการฯ/
หัวหน้าสาขา/
หัวหน้าหลักสูตร

กลยุทธ์ที่ 1.4 สร้างบัณฑิตให้มีทักษะที่พึงประสงค์ ที่มีลักษณะเหมาะสมใน
การใช้ ชี วิ ต และท างานในศตวรรษที่ 21 เพื่ อ ให้ บั ณ ฑิ ต ที่ จ บการศึ ก ษามี ทั ก ษะที่พึง
ประสงค์ มีลักษณะเหมาะสมในการใช้ชีวิตและทางานในศตวรรษที่ 21
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

เป้าหมาย
2564

12.ร้ อ ยละนั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี สุ ด ท้ า ยที่ ผ่ า น
เกณฑ์การสอบทักษะด้านภาษา

ร้อยละ

80

ผู้อานวยการฯ/
หัวหน้าสาขา/
หัวหน้าหลักสูตร

13.ร้ อ ยละนั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี สุ ด ท้ า ยที่ ผ่ า น
เกณฑ์การสอบทักษะด้านไอที

ร้อยละ

85

ผู้อานวยการฯ/
หัวหน้าสาขา/
หัวหน้าหลักสูตร
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4) แนวทางการพัฒนา
(4.1) พัฒนากระบวนการรับนักศึกษาและผลิตตัวป้อนสายวิชาชีพ
(4.2) พัฒนากระบวนการจัดการศึกษานักปฏิบัติ Hands-On
(4.3) พัฒนาอาจารย์ให้สามารถจัดการเรียนรู้ที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้
(4.4) สร้างบัณฑิตให้มีทักษะที่พึงประสงค์ ที่มีลักษณะเหมาะสมในการ
ใช้ชีวิตและทางานในศตวรรษที่ 21
5) แผนงาน/โครงการ สาคัญ
5.1 โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
5.1.1 โครงการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
5.1.2 โครงการปรับปรุงหลักสูตรการผลิตและนวัตกรรมอาหาร
5.1.3 โครงการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
5.2 การแข่งขันทักษะของนักศึกษา
5.2.1 โครงการเข้ า ร่ ว มการแข่ ง ขั น หุ่ น ยนต์ ส.ส.ท. ชิ ง แชมป์
ประเทศไทย ประจาปี 2564
5.2.2 โครงการ “แข่ ง ขั น ทั ก ษะทางวิ ช าการด้ า นนวั ต กรรม
ผลิตภัณฑ์อาหาร (Food Innovation Contest และ FoSTAT – Nestle Quiz Bowl 2021)”
5.2.3 โครงการ “ประกวดแข่งขันทักษะทางสถาปัตยกรรม”
5.2.4 โครงการ “เข้าร่วมแข่งขันตอบคาถามทางบัญชี “สัมมาอา
ชีวบัญชี มหาจักรีสิรินธร” ครั้งที่ 8 ประจาปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและ
การบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต)
5.2.5 โครงการ “สนั บ สนุ น การเดิ น ทางเข้ า ร่ ว มการประกวด
ออกแบบทางสถาปัตยกรรมงานสถาปนิกทักษิณ รอบชิงชนะเลิศ”
5.3 การพัฒนานักศึกษา
5.3.1 โครงการ “พัฒนาส่งเสริมสมรรถนะทางด้านวิชาชีพ ของ
อาจารย์และนักศึกษา เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ สู่โรงเรียนเครือข่ายกลุ่มเป้าหมาย”
5.3.2 โครงการ “ศึ ก ษาส ารวจเพื่ อ หาแนวทางออกแบบ
องค์ ป ระกอบทางสถาปั ต ยกรรมเมื อ งเพื่ อ พั ฒ นาสภาพแวดล้ อ มชุ ม ชนต้ น แบบภายใน
ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
5.3.3 โครงการพัฒนาทักษะสู่การเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติทางด้าน
เมคคาทรอนิกส์
5.3.4 โครงการ “ฝึ กอบรมเชิง ปฏิบั ติก ารเรื่ องการจั ดท าระบบ
เอกสารและระบบประกันคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร (GMP and HACCP)”
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5.3.5 โครงการ “การพั ฒ นาบั ณ ฑิ ต นั ก ปฏิ บั ติ ร่ ว มกั บ สถาน
ประกอบการอาหาร”
5.3.6 โครงการ Student Innovation Projects Exhibition 2021
5.3.7 โครงการ “สัมมนาเตรียมความพร้อมและเพิ่มศักยภาพด้าน
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 “ทัศนศึกษาดูงานด้านการบริหารสิ นค้าและการ
บัญชีคอมพิวเตอร์ในเขตภาคเหนือ”
5.4 โครงการ “โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาวิทยากรในการ
จัดการเรียนการสอนด้วยระบบ myCourseVille (Train the trainer)”
5.5 โครงการประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาและอาชีพเชิงรุก ประจาปี
การศึกษา 2564
3.2.2 แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 2 การส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัย
และนวัตกรรมที่เกิดประโยชน์ต่อสังคม
1) เป้า หมาย เพื่อพัฒ นาและยกระดับการบูรณาการองค์ความรู้ระหว่าง
ศาสตร์สู่งานวิจัย นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน สังคม
ชุมชน และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบุคลากรในอนาคต
2) ค่าเป้าหมาย
2.1 จานวนผลงานวิจัย นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติ และนานาชาติ จานวน 30 ผลงาน
2.2 ร้อยละของจานวนงานวิจัยที่สามารถนาไปใช้ในการพัฒนากระบวนการ
เรียนการสอน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
3) ตัวชี้วัด
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กลยุทธ์ที่ 2.1 การนาเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศมาใช้สาหรั บการ
บริ หารจั ด การด้ า นการวิ จั ยและพั ฒนา เพื่อเป็นการใช้ร ะบบสารสนเทศในการเก็ บ
รวบรวม สืบค้น และเผยแพร่ ความเชี่ยวชาญ ผลงานวิจัยของนักวิจัยสังกัดวิทยาลัยฯ
ตัวชี้วัด
1.จานวนฐานข้อมูลเพื่อการวิจัย (ทาเนียบ
นักวิจัย / ข้อมูลความเชี่ยวชาญ / กลุ่มวิจัย)

หน่วยนับ

เป้าหมาย
2564
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ฐานข้อมูล
นักวิจัย

1

รองผู้อานวยการ
ด้านวิจัย/เจ้าหน้าที่
ฝ่ายงานวิจัย

1

รองผู้อานวยการ
ด้านวิจัย/เจ้าหน้าที่
ฝ่ายงานวิจัย

2.จานวนฐานข้อมูลสารสนเทศเชิงพื้นที่เพื่อ ฐานข้อมูลเชิง
การวิจัย--> โจทย์ชุมชน : สารสนเทศข้อมูล พื้นทีว่ ิจัย
ชุมชนดอยสะเก็ดและชุมชนอื่น ๆ

กลยุทธ์ที่ 2.2 ส่งเสริมการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมสู่การพัฒนาชุมชน
อย่างยั่งยืน โดยการบูรณาการศาสตร์ และการวิจัยการเรียนรู้ เพื่อให้คณาจารย์สังกัดวิทยาลัยฯ
ได้มีการบูรณาการระหว่างศาสตร์ให้เกิดเป็นผลงานวิจัย นวัตกรรม หรือผลงานสร้างสรรค์ ที่เกิด
ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

เป้าหมาย
2564

ผู้รับผิดชอบหลัก

3.จ านวนประเด็ น งานวิ จั ย ด้ า นความ
เชี่ยวชาญ ด้านการเรียนรู้ ที่ตอบสนองต่อ
ชุมชน สังคม ระดับหลักสูตร

ผลงาน

5

4.ร้อยละของผู้ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย
ที่ตอบสนองต่อชุมชน สังคม ระดับหลักสูตร

ร้อยละ

70

รองผู้อานวยการ
ด้านวิจัย/หัวหน้า
สาขา/หัวหน้า
หลักสูตร
รองผู้อานวยการ
ด้านวิจัย/หัวหน้า
สาขา/หัวหน้า
หลักสูตร

กลยุทธ์ที่ 2.3 การพัฒนาอาจารย์ด้านทักษะการทาวิจัย การเขียนข้อเสนอ
โครงการ เพื่อน าไปสู่การขอทุน สนั บ สนุน จากแหล่ งทุ น ทั้ งภาครั ฐและเอกชนหรื อ
นาไปใช้ประโยชน์ต่อการเรียนการสอน เพื่อให้คณาจารย์สังกัดวิทยาลัยฯได้มีความรู้ด้าน
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การทาวิจัย การเขียนข้อเสนอโครงการที่ดี เพื่อขอทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนต่าง ๆ พร้อม
ทั้งเป็นการยกระดับความสามารถของบุคลากรด้านงานวิจัยและพัฒนา
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

เป้าหมาย
2564

ผู้รับผิดชอบหลัก

5.ร้ อ ยละของอาจารย์ ที่ ไ ด้ รั บ การพั ฒ นา
ทักษะในการทาวิจัย ที่ส ามารถนาไปสู่ การ
รับทุนสนับสนุนการทาวิจัยจากหน่ว ยงาน
ภายนอก

ร้อยละ

70

รองผู้อานวยการ
ด้านวิจัย/หัวหน้า
สาขา

6.ร้ อ ยละของจ านวนงานวิ จั ย ที่ ส ามารถ
นาไปใช้ในการพัฒนากระบวนการเรียนการ
สอน

ร้อยละ

70

หัวหน้าสาขา/
หัวหน้าหลักสูตร

กลยุทธ์ที่ 2.4 การส่งเสริมการทาวิจัย และการเผยแพร่ผลงานวิจัย ในระดับชาติ และ
ระดับนานาชาติ เพื่อส่งเสริมให้นักวิจัยมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

เป้าหมาย
2564

ผู้รับผิดชอบหลัก

7.จานวนผลงานวิจัย และนวัตกรรมที่ได้รับ
การเผยแพร่ ใ นระดั บ ชาติ แ ละนานาชาติ
อย่างน้อย 36 ผลงาน

ผลงาน

12

รองผู้อานวยการ
ด้านวิจัย

8. มี ก ลุ่ ม วิ จั ย /หน่ ว ยวิ จั ย ที่ ส ะท้ อ นความ
เชี่ยวชาญของบุคลากร อย่างน้อย 3 หน่วย
วิจัย

หน่วย

1

รองผู้อานวยการ
ด้านวิจัย/หัวหน้า
สาขา

9. จ านวนความร่ ว มมื อ ทางการวิ จั ย ของ
วิ ท ยาลั ย ฯ กั บ หน่ ว ยงานภายนอก ทั้ ง ใน
และต่างประเทศ อย่างน้อย 3 หน่วยงาน

หน่วยงาน

1

รองผู้อานวยการ
ด้านวิจัย

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

ล้านบาท

1

รองผู้อานวยการ
ด้านวิจัย

4) แนวทางการพัฒนา
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(4.1) บูรณาการงานวิจัย บริการวิชาการและนวัตกรรมให้เกิดประโยชน์ส่ง
ผลลัพธ์ต่อผู้เรียนสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
(4.2) พัฒนาระบบบริหารงานวิจัย การบริการวิชาการและนวัตกรรมของ
มหาวิทยาลัย
(4.3) ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ นวัตกรรมและ
ผลงานบริการวิชาการ ในระดับชาติและนานาชาติ
5) แผนงาน/โครงการ สาคัญ
5.1 กิจกรรมสนับสนุนผลงานเด่นภายใต้ โครงการ NSTDA Investors’
Day 2020 - 2021
5.2 การพั ฒ นาการสกั ด สารออกฤทธิ์ ท างชี ว ภาพจากสมุ น ไพรโดย
กระบวนการใช้สนามไฟฟ้าพัลส์และการศึกษาการออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
5.3 นวัตกรรมอาหารแปรรูปสุขภาพ : ผลิตภัณฑ์แปรรูปเชิงอัตลักษณ์
อาหารเครื่องดื่มที่มีคุณค่าและมูลค่าสูงจากข้าวก่าดอยสะเก็ด
5.4 การวิจัยและพัฒนากระบวนการสกัดสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจาก
ข้าวก่าด้วยเทคนิคสนามไฟฟ้าพัลส์ระดับ SME
5.5 การศึกษาและพัฒนาระบบตรวจวัดพารามิเตอร์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก
(PM10, PM2.5 และ PM1.0) ที่มีผลต่อประสิทธิภาพแผ่นกรองและสภาพอากาศสิ่งแวดล้อมของ
โรงไฟฟ้าพระนครใต้
5.6 การทดสอบประสิทธิภาพการกรองและค่า Fit Test หน้ากากอนามัย
นาโนป้องกันการติดเชื้อโคโรนาไวรัสแบบซักได้
3.2.3 แผนปฏิ บั ติ ร าชการ เรื่ อ งที่ 3 การพั ฒ นาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี แ ละ
สหวิทยาการให้มีศักยภาพด้านบริการวิชาการในการสร้ างประโยชน์ ต่อ
ชุมชนและสังคม ตามศาสตร์พระราชา
1) เป้าหมาย เพื่อให้วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เป็นศูนย์กลางการ
เรียนรู้ และบริการวิชาการ เพิ่มขีดความสามารถแก่สังคม ชุมชน และท้องถิ่น เพื่อการ
พัฒนารากฐานของประเทศ
2) ค่าเป้าหมาย
2.1 จานวนงานบริการวิชาการที่สามารถนาไปพัฒนาการเรียนการสอน
ไม่ต่ากว่า 3 ผลงาน
3) ตัวชี้วัด
กลยุทธ์ ที่ 3.1 การน าเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศมาใช้สาหรับการ
บริ ห ารจั ด การด้ า นการบริ การวิ ช าการ เพื่อเป็นการใช้ร ะบบสารสนเทศในการเก็ บ
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รวบรวม สืบค้น และเผยแพร่ ผลงาน/กิจกรรม ของอาจารย์และนักศึกษาที่ทางานร่วมกับ
ชุมชน สังคม
ตัวชี้วัด
1.จานวนช่องทางออนไลน์ ในการเผยแพร่
องค์ ค วามรู้ แ ละประชาสั ม พั น ธ์ / ติ ด ต่ อ
นักวิจัย

หน่วยนับ

เป้าหมาย
2564

ช่องทาง

1

ผู้รับผิดชอบหลัก
เจ้าหน้าที่ฝ่าย
งานวิจัย

กลยุทธ์ที่ 3.2 สนับสนุนให้มีพื้นที่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างนักวิจัย
และหน่วยงาน บุคคล ที่มาจากหน่วยงานภายนอก ภายในวิ ทยาลัยฯ เพื่อสร้างพื้นที่ที่
เหมาะสมในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างนักวิจัยและหน่วยงานภายนอกที่มารับ
บริการ ภายในวิทยาลัยฯ
ตัวชี้วัด
2.จานวนสถานที่/ห้อง ที่เหมาะสมกับการ
ติ ด ต่ อ แลกเปลี่ ย นองค์ ค วามรู้ ส าหรั บการ
บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร ร ะ ห ว่ า ง นั ก วิ จั ย กั บ
บุคคลภายนอก

หน่วยนับ

เป้าหมาย
2564

สถานที่/ห้อง

1

ผู้รับผิดชอบหลัก
รองผู้อานวยการ
ด้านวิจัย

กลยุทธ์ที่ 3.3 การพัฒนาอาจารย์และส่งเสริมการบริการวิชาการให้กับชุมชน
ที่สอดคล้องกับเป้าหมายของ SDGs เพื่อให้คณาจารย์สังกัดวิทยาลัยฯได้มีการถ่ายทอด
องค์ความรู้จากงานวิจัย จากประสบการณ์ด้านการบริการวิชาการ และความเชี่ยวชาญ
ให้กับชุมชน สังคม ผ่านการบริการวิชาการ พร้อมทั้งสามารถนาไปต่อยอดในการ
พัฒนาการเรียนการสอนระดับหลักสูตร
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

เป้าหมาย
2564

ผู้รับผิดชอบหลัก

3.จานวนงานบริการวิชาการที่สามารถนาไป
พัฒนาการเรียนการสอน

ผลงาน

5

หัวหน้าหลักสูตร/
นักวิจัย

4.จ านวนผู้ รั บ การบริ การวิช าการ ที่ได้รั บ
การบริการที่มีมูลค่าไม่ต่ากว่า 60,000 บาท/
ปี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยงาน

หน่วยงาน

1

หัวหน้าสาขา
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5.จานวนผู้เข้าร่วมการจัดอบรมระยะสั้น ซึ่ง
เป็นหลักสูตรที่สอดคล้องกับเป้าหมายของ
SDGs เพื่อให้เกิดการพัฒนาหลักสูตรอบรม
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 สาคัญ
5.1 การพัฒนาต้นแบบเยาวชนอัจฉริยะในพื้นที่สงวนชีว มณฑลแม่ ส าคอกม้า
5.2 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอไทลื้อสร้างมูลค่าเพิ่มเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ กรณีศึกษา กลุ่มผ้าทอไทลื้อลวงใต้ ตาบลเชิงดอย อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
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3.2.4 แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 4 การเสริมสร้างนักศึกษาและบุคลากรให้
มี เ อกลั ก ษณ์ อั ต ลั ก ษณ์ ความภาคภู มิ ใ จทางศิ ล ปวั ฒ นธรรม ภู มิ ปั ญ ญาล้ า นนา
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1) เป้าหมาย เพื่อให้คณาจารย์และนักศึกษามีความภาคภูมิใจและเห็นใน
คุณค่าของศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาล้านนา/ท้องถิ่น การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และการดารงตนให้อยู่ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2) ค่าเป้าหมาย
2.1 จานวนหน่วยงานที่มีความร่วมมือในการส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรม
หรือ ภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมกับวิทยาลัยฯ อย่างน้อย 1 ความร่วมมือ
3) ตัวชี้วัด
กลยุทธ์ที่ 4.1 สร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรและผู้เรียนรับรู้ในคุณค่าของ
ศิลปวัฒนธรรม หรือ ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อ
ส่งเสริมให้บุคลากรและผู้เรียนรับรู้ในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

เป้าหมาย
2564

1. จ านวนหลั กสู ตรที่มีร ายวิช าบู ร ณาการ
การเรี ย นการสอนร่ ว มกั บ รายวิ ช าที่
เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรม หรือ ภูมิปัญญา
ท้ อ งถิ่ น หรื อ ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม

หลักสูตร

5

หัวหน้าหลักสูตร

2. จ านวนโครงการ/กิจ กรรมที่ส่ งเสริมให้
นั ก ศึ ก ษา อาจารย์ และบุ ค ลากร รั บ รู้ ใ น
คุ ณ ค่ า ศิ ล ปวั ฒ นธรรม หรื อ ภู มิ ปั ญ ญา
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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กลยุทธ์ ที่ 4.2 ส่งเสริ มนักศึ ก ษาให้ ประยุ กต์ใ ช้ศิ ล ปวั ฒนธรรม หรื อ ภูมิปั ญ ญา
ท้องถิ่น หรือ ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในการพัฒนาตนเองและสังคม เพื่อส่งเสริม
นั กศึกษาประยุ กต์ ใช้ ศิล ปวัฒ นธรรม หรือ ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือ ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมในการพัฒนาตนเองและสังคม
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

เป้าหมาย
2564

ผู้รับผิดชอบหลัก

3. จ านวนองค์ความรู้ ด้านศิล ปวัฒ นธรรม
ภูมิปัญญาล้านนา และทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม และมีการนาไปใช้ประโยชน์โดย
นักศึกษามีส่วนร่วม

องค์ความรู้

1

งานกิจการ
นักศึกษา

4. จานวนหน่วยงานที่มีความร่วมมือในการ
ส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรม หรือ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นร่วมกับวิทยาลัยฯ

เครือข่าย

2

งานกิจการ
นักศึกษา

กลยุทธ์ที่ 4.3 ส่งเสริมการนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาตนเองและ
สั ง คม เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาและบุ ค ลากรมี ส่ ว นร่ว มในการส่ ง เสริ ม การน าปรัช ญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในการพัฒนาตนเองและสังคม
ตัวชี้วัด
5. จานวนโครงการ/กิจกรรมที่นักศึกษาและ
บุคลากรได้เรียนรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

หน่วยนับ

เป้าหมาย
2564

โครงการ/
กิจกรรม

1

ผู้รับผิดชอบหลัก
หลักสูตร

4) แนวทางการพัฒนา
(4.1) ส่งเสริมการศิลปวัฒนธรรมความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่น การทานุ
บารุง ศิลปวัฒนธรรมไทย นาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาตนเองและ
สังคม
5) แผนงาน/โครงการ สาคัญ
5.1 ฝึกอบรมเชิงวิชาการเรื่อง “พลังคนรุ่นใหม่กับการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อ
ป้องกันฝุ่น PM 2.5 ใน จ.เชียงใหม่”
5.2 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “รับรู้หัตถกรรมท้องถิ่น โคมล้านนา สร้าง
คุณค่า วิถีล้านนา”

แผนปฏิบัติราชการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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3.2.5 แผนปฏิ บั ติ ร าชการ เรื่ อ งที่ 5 การบริห ารจัด การวิ ทยาลั ย ฯ ด้ว ย
นวัตกรรม ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
1) เป้ า หมาย เพื่ อ พั ฒ นาการบริ ห ารจั ด การวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี แ ละสห
วิทยาการโดยใช้นวัตกรรม ปรับตัวได้เร็วต่อความเปลี่ยนแปลง และมีการจัดการภายใต้
หลักธรรมาภิบาล
2) ค่าเป้าหมาย
2.1 ร้อยละความสาเร็จของตัวชี้วัดของกลยุทธ์ที่เป็นไปตามเป้าหมายของแผน
ร้อยละ 80
3) ตัวชี้วัด
กลยุทธ์ที่ 5.1 ส่งเสริมการบริหารงานอย่างโปร่งใสภายใต้หลักธรรมาภิบาล
เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานอย่างโปร่งใสภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

เป้าหมาย
2564

ผู้รับผิดชอบหลัก

1.ผลการตรวจประเมิน คุณภาพการศึ กษา
ด้านธรรมาภิบาล

ผล

ผ่าน

รองผู้อานวยการ
ด้านงานบริหาร

2.ระดั บ ความพึ ง พอใจของบุ ค ลากรด้ า น
ภาวะความสุขในการทางาน

ระดับ

ดี

รองผู้อานวยการ
ด้านงานบริหาร

กลยุทธ์ที่ 5.2 ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมในการจัดการงานธุรการของวิทยาลัยฯ เพื่อ
พัฒนาและส่งเสริมการใช้นวัตกรรมในการจัดการงานธุรการของวิทยาลัยฯ ภายใต้หลักการ
Digital organization และ Paperless organization
ตัวชี้วัด
3. จานวนหน่วยงานภายในที่ใช้นวัตกรรม
ในการจัดการธุรการของวิทยาลัยฯ

หน่วยนับ

เป้าหมาย
2564

หน่วยงาน

1

แผนปฏิบัติราชการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผู้รับผิดชอบหลัก
รองผู้อานวยการ
ด้านงานบริหาร
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กลยุ ท ธ์ ที่ 5.3 ส่ ง เสริ ม การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา เพื่ อ พั ฒ นาระบบประกั น
คุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

เป้าหมาย
2564

ผู้รับผิดชอบหลัก

4.ระดับผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร และคณะตามเกณฑ์
สกอ.

ระดับ

ดี

5.ร้ อ ยละความส าเร็ จ ของตั ว ชี้ วั ด ของกล
ยุทธ์ที่เป็นไปตามเป้าหมายของแผน

ร้อยละ

80

ผู้อานวยการ
/รองผู้อานวยการ/
หัวหน้าสาขา/
หัวหน้าหลักสูตร
ผู้อานวยการ
/รองผู้อานวยการ/
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 เพื่อพัฒนาระบบ Strategic Human Resource Management
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

เป้าหมาย
2564

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

ระบบ

-

7.จ านวนของบุ ค ลากรที่ มี ต าแหน่ ง ทาง
วิชาการ ผศ. รศ. ศ.

คน

6

ผู้รับผิดชอบหลัก

ผู้อานวยการ
/รองผู้อานวยการ/
หัวหน้าสาขา/
หัวหน้าหลักสูตร

4) แนวทางการพัฒนา
(4.1) พั ฒ นาระบบกลไกการบริ ห ารจั ด การมหาวิ ท ยาลั ย ภายใต้ ห ลั ก
ธรรมาภิบาล
(4.2) บริหารจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

แผนปฏิบัติราชการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

35

5) แผนงาน/โครงการ สาคัญ
5.1 โครงการ “ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
ประจาปีการศึกษา 2563”
5.2 โครงการ “ตรวจประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ระดั บ คณะ
ประจาปีการศึกษา 2563”
5.3 โครงการ “เตรียมความพร้อม เพื่อตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา”

แผนปฏิบัติราชการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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3.3 ประมาณการวงเงินงบประมาณ พ.ศ. 2564
3.3.1 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจาปี พ.ศ. 2564

งบรายจ่าย/หมวดรายการ

จัดสรร
ผลประโยชน์

แผ่นดิน

1. งบบุคลากร
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
ค่าจ้างชั่วคราว
ค่าจ้างชั่วคราว
ค่าครองชีพ
2. งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ค่าสอนภาคสมทบ/ภาค
พิเศษ
ค่าเบี้ยประชุม
ค่าใช้สอย
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ
ค่าจ้างเหมาบริการ
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
3. งบลงทุน

แผนปฏิบัติราชการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รวม

646,100
-

2,177,190
12,580

646,100
2,177,190
12,580

-

32,000

32,000

27,000
9,900
-

35,000
131,220
6,610
168,550
97,500
100,000

35,000
158,220
16,510
168,550
97,500
100,000

-

-
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งบรายจ่าย/หมวดรายการ

จัดสรร
ผลประโยชน์

แผ่นดิน

4. งบเงินอุดหนุน
ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุการศึกษา
ค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าใช้จ่ายบุคลากร เงินเดือน
ค่าใช้จ่ายบุคลากร เงินประจาตาแหน่งทางวิชาการ
5. งบรายจ่ายอื่น
พัฒนากาลังคนนักวิชาชีพที่เน้นปฏิบัติการ (สหกิจ)
ปรับพื้นฐานความรู้นักศึกษาใหม่
แผนงานการจั ด โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่
การศึกษาและวิจัย
ร่วมระหว่างภาครัฐ โครงการ กสศ.
ภาคเอกชนและ โครงการร่วมสันกาแพง
ภาคการศึกษา
รายจ่ายงานหอพัก
แผนงานวิจัยภายนอก (เบิกจ่ายตามระเบียบงานวิจัย)
รวม

รวม

1,095,450
25,540,700
320,400

-

1,095,450
25,540,700
320,400

-

119,592
195,000
1,270,500

119,592
195,000
1,270,500

-

3,187,200

3,187,200

-

456,300

456,300

27,639,550

1,504,050
512,000
10,005,292

1,504,050
512,000
37,644,842

แผนปฏิบัติราชการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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3.3.2 รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์
ระยะเวลาในการดาเนินงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

ตัวชีว้ ัดกลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

พ.ศ.2563

พ.ศ.2564

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมษ. พค. มิย. กค. สค. กย.
ประเด็น
ยุทธศำสตร์ที่ 1
กำรพัฒนำ
กำรศึกษำเพื่อผลิต
กำลังคนนักวิชำชีพ
ที่เน้นปฏิบตั ิกำร
(Hands-on)

งบประมาณ
แผ่นดิน

ผลประโยชน์

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

ผู้รบั ผิดชอบ

กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนำ
กระบวนกำรรับ
นักศึกษำและผลิตตัว
ป้อนสำยวิชำชีพ เพื่อให้
ได้จำนวนนักศึกษำที่มี
คุณลักษณะที่เหมำะสม
ตำมแผนกำรรับ
นักศึกษำของแต่ละ
หลักสูตร

1.ร้อยละของจำนวน
1. โครงกำรประชำสัมพันธ์แนะแนวกำรศึกษำ
นักศึกษำที่เป็นไปตำมแผน และอำชีพเชิงรุก ประจำปีกำรศึกษำ 2564
รับนักศึกษำ

กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนำ
กระบวนกำรจัดกำร
ศึกษำนักปฏิบตั ิ
Hands-On เพื่อให้
กระบวนกำรจัดกำร
ศึกษำของหลักสูตรผลิต
บัณฑิตวิชำชีพนัก
ปฏิบตั ิที่เน้นกำรมี
ผลลัพธ์กำรเรียนรู้และ
สมรรถนะวิชำชีพ

3.ร้อยละหลักสูตรวิชำชีพ
หรือหลักสูตรปฏิบตั ิกำรที่
สร้ำงบัณฑิตนักปฏิบตั ิมือ
อำชีพที่ใช้เทคโนโลยีเป็น
ฐำน
4.ร้อยละของหลักสูตรที่
จัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำ
กำรและประสบควำมสำเร็จ

1. โครงกำรพัฒนำหลักสูตรประกำศนียบัตร
วิชำชีพ

60,000 1. ได้เล่มหลักสูตรระดับประกำศนียบัตร
หัวหน้ำสำขำโรงเรียน
วิชำชีพ(ฉบับปรับปรุง )สำหรับใช้ในกำรเรียน เตรียมอุดมศึกษำ
กำรสอนปีกำรศึกษำถัดไป

2. โครงกำรปรับปรุงหลักสูตรกำรผลิตและ
นวัตกรรมอำหำร

20,000 1. ได้เล่มหลักสูตรกำรผลิตและนวัตกรรม
อำหำร (ฉบับปรับปรุง ) ที่เหมำะสม
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ

หัวหน้ำหลักสูตรวิศวกรรม
กำรผลิตและนวัตกรรม
อำหำร

5.ร้อยละของนักศึกษำทุก
ชัน้ ปีได้รับกำรส่งเสริม
สนับสนุนให้มีทกั ษะและ
สมรรถนะวิชำชีพ

3. โครงกำรปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมเมคคำ
ทรอนิกส์

20,000 1. ได้เล่มหลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต
สำขำวิชำวิศวกรรมเมคคำทรอนิกส์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)

หัวหน้ำหลักสูตรวิศวกรรม
เมคคำทรอนิกส์

หมายเหตุ

1. มีจำนวนผูส้ นใจสมัครเข้ำศึกษำต่อในทุก คณะกรรมกำรงำนแนะ
แนวและกำรศึกษำต่อ
50,000 หลักสูตรของวิทยำลัยฯ
2. วิทยำลัยฯ เป็นที่รู้จกั แพร่หลำยมำกยิง่ ขึน้
3. มีเครือข่ำยควำมร่วมมือกับโรงเรียนที่เข้ำ
แนะแนวกำรศึกษำต่อ

2.สัดส่วนกำรรับนักศึกษำ
สำยวิชำชีพต่อสำยวิชำกำร
เป็น 70:30 หรือนักศึกษำ
จำกกลุม่ คนวัยเรียนต่อวัย
ทำงำน

6.ร้อยละของนักศึกษำที่
ผ่ำนกำรประเมินสมรรถนะ
วิชำชีพ
7.ร้อยละของบัณฑิตที่เป็น
ผูป้ ระกอบกำร
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ระยะเวลาในการดาเนินงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

ตัวชีว้ ัดกลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

พ.ศ.2563

พ.ศ.2564

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมษ. พค. มิย. กค. สค. กย.
ประเด็น
ยุทธศำสตร์ที่ 1
กำรพัฒนำ
กำรศึกษำเพื่อผลิต
กำลังคนนักวิชำชีพ
ที่เน้นปฏิบตั ิกำร
(Hands-on)

กลยุทธ์ที่ 1.3 พัฒนำ
อำจำรย์ให้สำมำรถ
จัดกำรเรียนรู้ที่เน้น
ผลลัพธ์กำรเรียนรู้
เพื่อให้อำจำรย์ของ
มหำวิทยำลัยมีควำมรู้
ควำมสำมำรถในกำร
จัดกำรเรียนรู้ที่เน้น
ผลลัพธ์กำรเรียนรู้

งบประมาณ
แผ่นดิน

ผลประโยชน์

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

ผู้รบั ผิดชอบ

8.ร้อยละของอำจำรย์ที่
ได้รับควำมรู้จำกกำร
พัฒนำทักษะกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนแบบ
ศตวรรษที่ 21 และวิชำชีพ
ที่เหมำะสมที่สำมำรถ
ประยุ
กต์ใช้ได้จริง
9.ร้
อยละของอำจำรย์
ประจำหลักสูตรที่จดั กำร
เรียนกำรสอนที่เน้นผลลัพธ์
กำรเรียนรู้

1. โครงกำรเข้ำร่วมกำรแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.
ชิงแชมป์ ประเทศไทย ประจำปี 2564

150,000 1. นักศึกษำสำมำรถนำควำมรู้และทักษะที่ หัวหน้ำหลักสูตรวิศวกรรม
เรียนมำ มำใช้ให้เกิดประโยชน์ สำมำรถเป็น เมคคำทรอนิกส์
ผูใ้ ฝ่รู้ สำมำรถคิดวิเครำะห์และเรียนรู้ได้
ด้วยตัวเอง มีกำรทำงำนเป็นทีม มีทกั ษะ
ด้ำนกำรสร้ำงนวัตกรรม

2. โครงกำร “แข่งขันทักษะทำงวิชำกำรด้ำน
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์อำหำร (Food Innovation
Contest และ FoSTAT – Nestle Quiz Bowl
2021)”

40,000 1.นักศึกษำได้พฒ
ั นำควำมรู้ควำมสำมำรถ หัวหน้ำหลักสูตรวิศวกรรม
ของตนเอง ได้แสดงออกทั้งทำงด้ำนวิชำกำร กำรผลิตและนวัตกรรม
และวิชำชีพ ได้เสริมสร้ำงประสบกำรณ์
อำหำร
ทักษะทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ทำงอำหำร และได้เปิดโลกทัศน์ที่เกี่ยวข้อง
กับนวัตกรรมกำรผลิตอำหำร

10.ร้อยละของหลักสูตรที่
นักศึกษำมีผลกำรเรียนรู้
เป็นไปตำมที่หลักสูตร
กำหนด

3.โครงกำร “ประกวดแข่งขันทักษะทำง
สถำปัตยกรรม”

50,000 1. นักศึกษำได้นำควำมรู้จำกกำรเรียนมำ
ปฏิบตั ิในกำรออกแบบสถำปัตยกรรม ได้
เกิดกำรแลกเปลีย่ นมุมมอง ประสบกำรณ์
กับนักศึกษำระหว่ำงสถำบัน และได้
ประชำสัมพันธ์หลักสูตรให้เป็นที่รู้จกั กับ
บุคคลภำยนอก

11.ร้อยละของหลักสูตร
บูรณำกำรกำรเรียนรู้กับ
กำรทำงำน

4.โครงกำร “เข้ำร่วมแข่งขันตอบคำถำมทำง
บัญชี “สัมมำอำชีวบัญชี มหำจักรีสิรินธร” ครั้ง
ที่ 8 ประจำปีกำรศึกษำ 2563 วิทยำลัย
บริหำรธุรกิจนวัตกรรมและกำรบัญชี
มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิต)

25,440 อำจำรย์และนักศึกษำที่เข้ำร่วมโครงกำร ได้ หัวหน้ำหลักสูตรเตรียม
เพิ่มพูนประสบกำรณ์ทกั ษะวิชำชีพทำงด้ำน บริหำรธุรกิจ
บัญชีและเกิดแรงกระตุ้นให้นักศึกษำพัฒนำ
ตัวเองอยูต่ ลอด

5. โครงกำร “สนับสนุนกำรเดินทำงเข้ำร่วม
กำรประกวดออกแบบทำงสถำปัตยกรรมงำน
สถำปนิกทักษิณ รอบชิงชนะเลิศ”

25,000 1. นักศึกษำสำมำรถออกแบบทำง
สถำปัตยกรรมโดยคำนึงถึงวิทยำศำสตร์
เทคโนโลยี และสังคม ที่มีประโยชน์ต่อ
ประเทศในอนำคต และได้รับกำรยอมรับ
เป็นที่รู้จกั แพร่หลำยมำกยิง่ ขึน้

หมายเหตุ

หัวหน้ำหลักสูตรเตรียม
สถำปัตยกรรมศำสตร์

หัวหน้ำหลักสูตรเตรียม
สถำปัตยกรรมศำสตร์
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

พ.ศ.2563

พ.ศ.2564

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมษ. พค. มิย. กค. สค. กย.
ประเด็น
ยุทธศำสตร์ที่ 1
กำรพัฒนำ
กำรศึกษำเพื่อผลิต
กำลังคนนักวิชำชีพ
ที่เน้นปฏิบตั ิกำร
(Hands-on)

กลยุทธ์ที่ 1.4 สร้ำง
บัณฑิตให้มีทกั ษะที่พงึ
ประสงค์ ที่มีลักษณะ
เหมำะสมในกำรใช้ชีวติ
และทำงำนในศตวรรษที่
21 เพื่อให้บณ
ั ฑิตที่จบ
กำรศึกษำมีทกั ษะที่พงึ
ประสงค์ มีลักษณะ
เหมำะสมในกำรใช้ชีวติ
และทำงำนในศตวรรษที่
21

งบประมาณ
แผ่นดิน

ผลประโยชน์

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

ผู้รบั ผิดชอบ

12.ร้อยละนักศึกษำชัน้ ปี
สุดท้ำยที่ผ่ำนเกณฑ์กำร
สอบทักษะด้ำนภำษำ

6.โครงกำร “พัฒนำส่งเสริมสมรรถนะทำงด้ำน
วิชำชีพ ของอำจำรย์และนักศึกษำ เตรียม
วิศวกรรมศำสตร์ สูโ่ รงเรียนเครือข่ำย
กลุม่ เป้ำหมำย”

13.ร้อยละนักศึกษำชัน้ ปี
สุดท้ำยที่ผ่ำนเกณฑ์กำร
สอบทักษะด้ำนไอที

7.โครงกำร “ศึกษำสำรวจเพื่อหำแนวทำง
ออกแบบองค์ประกอบทำงสถำปัตยกรรมเมือง
เพื่อพัฒนำสภำพแวดล้อมชุมชนต้นแบบภำยใน
ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทรำย จ.เชียงใหม่

-

- นักศึกษำสำมำรถนำแนวคิดกำรจัดกำร
หัวหน้ำหลักสูตรเตรียม
ชุมชนเพื่อปรับปรุงสภำพแวดล้อมให้
สถำปัตยกรรมศำสตร์
เหมำะสมแก่กำรอยูอ่ ำศัยในอนำคต
สำมำรถนำควำมรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในกำร
เรียนต่อไป

8.โครงกำรพัฒนำทักษะสูก่ ำรเป็นบัณฑิตนัก
ปฏิบตั ิทำงด้ำนเมคคำทรอนิกส์

-

- มีเครือข่ำยควำมร่วมมือกำรจัดกำรศึกษำ
หรือแลกเปลีย่ นด้ำนกำรศึกษำระหว่ำง
มหำวิทยำลัยและกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน

60,460 1.เกิดควำมร่วมมือทำงด้ำนวิชำกำรระหว่ำง หัวหน้ำหลักสูตรเตรียม
มหำวิทยำลัยกับหน่วยงำนกำรศึกษำภำครัฐ/ วิศวกรรมศำสตร์
เอกชน 2.หลักสูตรและมหำวิทยำลัยมี
คุณภำพเผ็นที่ยอมรับของสังคม

9.โครงกำร “กำรพัฒนำบัณฑิตนักปฏิบตั ิ
ร่วมกับสถำนประกอบกำรอำหำร”

27,690 1. นักศึกษำที่สำเร็จกำรศึกษำมีทกั ษะที่
จำเป็นต่อกำรทำงำนในอนำคต

ดำเนินกำรร่วมกับโครงกำร
1 ตำบล 1 มหำวิทยำลัย
ตำบลแม่แฝกใหม่

หัวหน้ำหลักสูตรวิศวกรรม ดำเนินกำรในรำยวิชำ
เมคคำทรอนิกส์
หัวหน้ำหลักสูตรวิศวกรรม
กำรผลิตและนวัตกรรม
อำหำร

-

- 1.นักศึกษำที่สำเร็จกำรศึกษำมีทกั ษะที่
หัวหน้ำหลักสูตรวิศวกรรม ดำเนินกำรในรำยวิชำ
จำเป็นต่อกำรทำงำนในอนำคต 2.บุคลำกร กำรผลิตและนวัตกรรม
ได้พฒ
ั นำควำมเชีย่ วชำญด้ำนกำรปฏิบตั ิงำน อำหำร
และกำรจัดกำรอบรม

-

-

10.โครงกำร “ฝึกอบรมเชิงปฏิบตั ิกำรเรื่องกำร
จัดทำระบบเอกสำรและระบบประกันคุณภำพ
ในอุตสำหกรรมอำหำร (GMP and HACCP)”
11.โครงกำร “ทัศนศึกษำดูงำนด้ำนกำรบริหำร
สินค้ำและกำรบัญชีคอมพิวเตอร์ในเขต
ภำคเหนือ”

หมายเหตุ

อำจำรย์และนักศึกษำที่เข้ำร่วมโครงกำร ได้
เพิ่มพูนประสบกำรณ์กำรเรียนรู้นอก
ห้องเรียนจำกสถำนประกอบกำรจริง

หัวหน้ำหลักสูตรเตรียม
บริหำรธุรกิจ

ดำเนินกำรในรำยวิชำ
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ประเด็น
ยุทธศำสตร์ที่ 1
กำรพัฒนำ
กำรศึกษำเพื่อผลิต
กำลังคนนักวิชำชีพ
ที่เน้นปฏิบตั ิกำร
(Hands-on)

งบประมาณ
แผ่นดิน

ผลประโยชน์

12.โครงกำร Student Innovation Projects
Exhibition 2021

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

64,500
1. สังคม ชุมชน รวมถึงโรงเรียนเครือข่ำย
ได้รับทรำบถึงรูปแบบกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนทำงวิชำชีพเตรียมวิศวกรรมศำสตร์
หลักสูตรเตรียมบริหำรธุรกิจ และหลักสูตร
เตรียมสถำปัตยกรรมศำสตร์ ของวิทยำลัย 2.
นักศึกษำเกิดทักษะและได้รับประสบกำรณ์
ด้ำนกำรพัฒนำทักษะกำรนำเสนอผลงำน
กำรแลกเปลีย่ นเรียนรู้ทำงวิชำกำร วิชำชีพ
3. เกิดกำรวัดผลกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ของหลักสูตร และมีกำรพัฒนำกำรเรียนรู้
ของนักศึกษำในหลักสูตร

ผู้รบั ผิดชอบ

หมายเหตุ

หัวหน้ำสำขำโรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษำและ
หัวหน้ำหลักสูตร 3 เตรียม

13.โครงกำร “พัฒนำทักษะกำรผลิตต้นแบบ
ด้วยเทคโนโลยี”

-

- 1.นักศึกษำที่สำเร็จกำรศึกษำมีทกั ษะที่
หัวหน้ำหลักสูตรวิศวกรรม ดำเนินกำรในรำยวิชำ
จำเป็นต่อกำรทำงำนในอนำคต 2.บุคลำกร กำรผลิตและนวัตกรรม
ได้พฒ
ั นำควำมเชีย่ วชำญด้ำนกำรปฏิบตั ิงำน อำหำร
และกำรจัดกำรอบรม

14.โครงกำร “เปิดประสบกำรณ์สร้ำงแรง
บันดำลใจในวิชำชีพสถำปัตยกรรม”

-

- นักศึกษำได้เห็นและแลกเปลีย่ น
หัวหน้ำหลักสูตรเตรียม
ประสบกำรณ์ระหว่ำงวิทยำกร จึงเกิดแรง สถำปัตยกรรมศำสตร์
บันดำลใจ ในกำรพัฒนำทักษะ ควำมรู้ ควำม
เข้ำใจ ในงำนออกแบบสถำปัตยกรรมใน
วิชำชีพของตน

15.โครงกำรศึกษำดูงำนกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนและเปิดโลกทัศน์ให้กับนักศึกษำทำงด้ำน
เมคคำทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ

-

-

16.โครงกำร “เปิดโลกกำรเรียนรู้เตรียม
สถำปัตยกรรมศำสตร์ ปีกำรศึกษำ 2564”

-

มีเครือข่ำยควำมร่วมมือกำรจัดกำรศึกษำ
หรือแลกเปลีย่ นด้ำนกำรศึกษำระหว่ำง
สถำบันกำรศึกษำ สถำนประกอบกำรและ
หน่วยงำนที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภำครัฐและ
ภำคเอกชนในอนำคตของมหำวิทยำลัย
- นักศึกษำสำมำรถออกแบบทำง
สถำปัตยกรรมโดยคำนึงถึง วิทยำศำสตร์
เทคโนโลยีและสังคม ที่มีประโยชน์ต่อ
ประเทศในอนำคต

ดำเนินกำรในรำยวิชำ

หัวหน้ำหลักสูตรวิศวกรรม ดำเนินกำรในรำยวิชำ
เมคคำทรอนิกส์

หัวหน้ำหลักสูตรเตรียม
สถำปัตยกรรมศำสตร์

ดำเนินกำรในรำยวิชำ
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ระยะเวลาในการดาเนินงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

ตัวชีว้ ัดกลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

พ.ศ.2563

พ.ศ.2564

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมษ. พค. มิย. กค. สค. กย.
ประเด็น
ยุทธศำสตร์ที่ 1
กำรพัฒนำ
กำรศึกษำเพื่อผลิต
กำลังคนนักวิชำชีพ
ที่เน้นปฏิบตั ิกำร
(Hands-on)

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ที่ 2
กำรส่งเสริมและ
สร้ำงควำมเข้มแข็ง
ด้ำนกำรวิจยั และ
นวัตกรรมที่เกิด
ประโยชน์ต่อสังคม

งบประมาณ
แผ่นดิน

ผลประโยชน์

17.โครงกำร “ทัศนศึกษำดูงำนด้ำนกำรบริหำร
จัดกำร”

กลยุทธ์ที่ 2.1 กำรนำ
เทคโนโลยีดิจทิ ลั และ
สำรสนเทศมำใช้สำหรับ
กำรบริหำรจัดกำรด้ำน
กำรวิจยั และพัฒนำ เพื่อ
เป็นกำรใช้ระบบ
สำรสนเทศในกำรเก็บ
รวบรวม สืบค้น และ
เผยแพร่ ควำมเชีย่ วชำญ
ผลงำนวิจยั ของนักวิจยั
สังกัดวิทยำลัยฯ

1. กำรพัฒนำต้นแบบเยำวชนอัจฉริยะในพื้นที่
สงวนชีวมณฑลแม่สำ-คอกม้ำ ตำบลแม่สำ
อำเภอแม่ริม

หมายเหตุ
ดำเนินกำรในรำยวิชำ

12,000 นักศึกษำได้รับควำมรู้เกี่ยวกับเทคนิคภำษี
อำกร จำกผูเ้ ชีย่ วชำญที่มีประสบกำรณ์ใน
ด้ำนวิชำชีพ และทรำบถึงกำรปรับตัวเพื่อ
เข้ำสูก่ ำรประกอบวิชำชีพ จำกผูม้ ี
ประสบกำรณ์โดยตรง

1.จำนวนฐำนข้อมูลเพื่อ
1. หน่วยวิจยั สนำมไฟฟ้ำประยุกตืในงำน
กำรวิจยั (ทำเนียบนักวิจยั / วิศวกรรม
ข้อมูลควำมเชีย่ วชำญ /
2. กลุม่ วิจยั พลังงำนสะอำด
กลุม่ วิจยั )
2.จำนวนฐำนข้อมูล
สำรสนเทศเชิงพื้นที่เพื่อ
กำรวิจยั --> โจทย์ชุมชน :
สำรสนเทศข้อมูลชุมชน
ดอยสะเก็ดและชุมชนอื่น ๆ

ผู้รบั ผิดชอบ

อำจำรย์และนักศึกษำที่เข้ำร่วมโครงกำร ได้ หัวหน้ำหลักสูตรเตรียม
เพิ่มพูนประสบกำรณ์กำรเรียนรู้นอก
บริหำรธุรกิจ
ห้องเรียนจำกสถำนประกอบกำรจริง
-

18.โครงกำร “สัมมนำเตรียมควำมพร้อมและ
เพิ่มศักยภำพด้ำนควำมรู้และเทคนิคทำงภำษี
อำกร”

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

รศ.ดร.พำนิช อินต๊ะ

ดร.ธีระศักดิ์ สมศักดิ์

250,000 1. บทควำมวิจยั 2. เครือข่ำยควำมร่วมมือ
ทำงวิชำกำร

อ.สิทธิศักดิ์ ยีย่ วน

2. กำรวิจยั และพัฒนำผลิตภัณฑ์ผ้ำทอไทลือ้
สร้ำงมูลค่ำเพิ่มเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ กรณีศึกษำ
กลุม่ ผ้ำทอไทลือ้ ลวงใต้ ตำบลเชิงดอย อำเภอ
ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
3. โครงกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรขยะ
และกำรยกระดับสัมมำชีพของประชำกร ต.แม่
แฝกใหม่ อ.สันทรำย จ.เชียงใหม่
4. โครงกำรกำรศึกษำรูปแบบกำรพัฒนำด้ำน
พลังงำนเพื่อชุมชนบ้ำนคลองเรือแบบมีส่วนร่วม
อย่ำงยัง่ ยืน ตำบลปำกทรง อำเภอพะโต๊ะ
จังหวัดชุมพร
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ระยะเวลาในการดาเนินงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

ตัวชีว้ ัดกลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

พ.ศ.2563

พ.ศ.2564

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมษ. พค. มิย. กค. สค. กย.
ประเด็น
ยุทธศำสตร์ที่ 2
กำรส่งเสริมและ
สร้ำงควำมเข้มแข็ง
ด้ำนกำรวิจยั และ
นวัตกรรมที่เกิด
ประโยชน์ต่อสังคม กลยุทธ์ที่ 2.2 ส่งเสริม
กำรวิจยั เพื่อสร้ำงองค์
ควำมรู้และนวัตกรรมสู่
กำรพัฒนำชุมชนอย่ำง
ยัง่ ยืน โดยกำรบูรณำ
กำรศำสตร์ และกำร
วิจยั กำรเรียนรู้ เพื่อให้
คณำจำรย์สังกัด
วิทยำลัยฯได้มีกำรบูร
ณำกำรระหว่ำงศำสตร์
ให้เกิดเป็นผลงำนวิจยั
นวัตกรรม หรือผลงำน
สร้ำงสรรค์ ที่เกิด
ประโยชน์ต่อชุมชน
สังคม

กลยุทธ์ที่ 2.3 กำร
พัฒนำอำจำรย์ด้ำน
ทักษะกำรทำวิจยั กำร
เขียนข้อเสนอโครงกำร
เพื่อนำไปสูก่ ำรขอทุน
สนับสนุนจำกแหล่งทุน
ทั้งภำครัฐและเอกชน
หรือนำไปใช้ประโยชน์
ต่อกำรเรียนกำรสอน
เพื่อให้คณำจำรย์สังกัด
วิทยำลัยฯได้มีควำมรู้

งบประมาณ
แผ่นดิน

ผลประโยชน์

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

ผู้รบั ผิดชอบ

หมายเหตุ

5. โครงกำรสร้ำงพื้นที่เรียนรู้เพื่อยกระดับ
รำกฐำนด้ำนเศษฐกิจ สังคม กำรประโยชน์จำก
ต้นทุนสิง่ แวดล้อม และกำรพัฒนำทักษะอำชีพ
สูก่ ำรปรับตัวและดำเนินชีวติ ใหม่ ต.บ้ำนปง อ.
หำงดง จ.เชียงใหม่
3.จำนวนประเด็นงำนวิจยั
ด้ำนควำมเชีย่ วชำญ ด้ำน
กำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อ
ชุมชน สังคม ระดับหลักสูตร

1. นวัตกรรมอำหำรแปรรูปสุขภำพ : ผลิตภัณฑ์
แปรรูปเชิงอัตลักษณ์อำหำรเครื่องดื่มที่มีคุณค่ำ
และมูลค่ำสูงจำกข้ำวก่ำดอยสะเก็ดกิจกรรม
สนับสนุนผลงำนเด่นภำยใต้

รศ.ดร.พำนิช อินต๊ะ

4.ร้อยละของผูใ้ ช้ประโยชน์
จำกผลงำนวิจยั ที่
ตอบสนองต่อชุมชน สังคม
ระดับหลักสูตร

1. โครงกำรกำรออกแบบและพัฒนำเครื่อง
ทอดน้ำมันท่วมชนิดสำยพำน ร่วมกับ
ผูป้ ระกอบกำร บริษัท พรมนัส สำหร่ำยทอด
กรอบ จำกัด

นำยชัชวำลย์ กันทะลำ

2. โครงกำรกำรปรับปรุงกระบวนกำรผลิตและ
กำรเก็บรักษำผลิตภัณฑ์น้ำพริกหนุ่ม ร่วมกับ
บริษัท ดำรง ฟูดส์ 1971 จำกัด

รศ.ดร.พำนิช อินต๊ะ

5.ร้อยละของอำจำรย์ที่
ได้รับกำรพัฒนำทักษะใน
กำรทำวิจยั ที่สำมำรถ
นำไปสูก่ ำรรับทุนสนับสนุน
กำรทำวิจยั จำกหน่วยงำน
ภำยนอก
6.ร้อยละของจำนวน
งำนวิจยั ที่สำมำรถนำไปใช้
ในกำรพัฒนำกระบวนกำร
เรียนกำรสอน

1. กำรพัฒนำชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้แบบสะเต็ม
ศึกษำ ในรำยวิชำวิชำคณิตศำสตร์ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรเรียนของนักศึกษำเตรียม
วิศวกรรมศำสตร์
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ระยะเวลาในการดาเนินงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

ตัวชีว้ ัดกลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

พ.ศ.2563

พ.ศ.2564

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมษ. พค. มิย. กค. สค. กย.
ด้ำนกำรทำวิจยั กำร
เขียนข้อเสนอโครงกำร
ที่ดี เพื่อขอทุนสนับสนุน
จำกแหล่งทุนต่ำง ๆ
พร้อมทั้งเป็นกำร
ยกระดับควำมสำมำรถ
ของบุคลำกรด้ำน
งำนวิจยั และพัฒนำ
กลยุทธ์ที่ 2.4 กำร
ส่งเสริมกำรทำวิจยั
และกำรเผยแพร่
ผลงำนวิจยั ใน
ระดับชำติ และระดับ
นำนำชำติ เพื่อส่งเสริม
ให้นักวิจยั มีกำรเผยแพร่
ผลงำนวิจยั ในระดับชำติ
และนำนำชำติ

งบประมาณ
แผ่นดิน

ผลประโยชน์

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

ผู้รบั ผิดชอบ

หมายเหตุ

2. กำรใช้กิจกรรมกำรอภิปรำยกลุม่ แบบระดม
ควำมคิดเห็นเชิงออกแบบในกำรพัฒนำทักษะ
กำรพูดภำษำอังกฤษและควำมคิดเชิงวิเครำะห์
สำหรับนักศึกษำที่เรียนภำษำอังกฤษในฐำนะ
ภำษำต่ำงประเทศ

7.จำนวนผลงำนวิจยั และ
นวัตกรรมที่ได้รับกำร
เผยแพร่ในระดับชำติและ
นำนำชำติ อย่ำงน้อย 36
ผลงำน
8. มีกลุม่ วิจยั /หน่วยวิจยั ที่
สะท้อนควำมเชีย่ วชำญ
ของบุคลำกร อย่ำงน้อย 3
หน่วยวิจยั

9. จำนวนควำมร่วมมือ
ทำงกำรวิจยั ของวิทยำลัยฯ
กับหน่วยงำนภำยนอก ทั้ง
ในและต่ำงประเทศ อย่ำง
น้อย 3 หน่วยงำน

1.ส่งเสริมบุคลำกรสำยวิชำกำรให้เข้ำร่วม
โครงกำรสนับสนุน/แนวทำงกำรเขียนผลงำน
ทำงวิชำกำร

1. หน่วยวิจยั สนำมไฟฟ้ำประยุกตืในงำน
วิศวกรรม
2.
กลุม่ วิจยั พลังงำนสะอำด

1. กำรไฟฟ้ำพระนครใต้
2. สำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชำติ (สวทช.)
3. กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจยั
และนวัตกรรม (อว.)
4. ศูนย์ควำมเป็นเลิศด้ำนชีววิทยำศำสตร์
5. กำรไฟฟ้ำแห่งประเทศไทย
6. ผูป้ ระกอบกำร บริษัท พรมนัส สำหร่ำยทอด
กรอบ จำกัด

10. งบประมำณสนับสนุน
ด้ำนกำรวิจยั จำกหน่วยงำน
ภำยนอก (In kind/ In
Cash) ไม่น้อยกว่ำปีละ 1
ล้ำนบำท
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ระยะเวลาในการดาเนินงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

ตัวชีว้ ัดกลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

พ.ศ.2563

พ.ศ.2564

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมษ. พค. มิย. กค. สค. กย.
ประเด็น
ยุทธศำสตร์ที่ 3
กำรพัฒนำวิทยำลัย
เทคโนโลยีและ
สหวิทยำกำรให้มี
ศักยภำพด้ำน
บริกำรวิชำกำรใน
กำรสร้ำงประโยชน์
ต่อชุมชนและสังคม
ตำมศำสตร์
พระรำชำ

กลยุทธ์ที่ 3.1 กำรนำ
เทคโนโลยีดิจทิ ลั และ
สำรสนเทศมำใช้สำหรับ
กำรบริหำรจัดกำรด้ำน
กำรบริกำรวิชำกำร เพื่อ
เป็นกำรใช้ระบบ
สำรสนเทศในกำรเก็บ
รวบรวม สืบค้น และ
เผยแพร่ ผลงำน/
กิจกรรม ของอำจำรย์
และนักศึกษำที่ทำงำน
ร่วมกับชุมชน สังคม

งบประมาณ
แผ่นดิน

ผลประโยชน์

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

ผู้รบั ผิดชอบ

หมายเหตุ

1.จำนวนช่องทำงออนไลน์ 1. หน้ำเว็บไซต์วทิ ยำลัยฯ
ในกำรเผยแพร่องค์ควำมรู้
และประชำสัมพันธ์/ติดต่อ
นักวิจยั
2. เพจเฟสบุ๊คบุคลำกรวิทยำลัยฯ

3. ไลน์กลุม่ บุคลำกร

4. อีเมลงำนวิจยั และบริกำรวิชำกำร

กลยุทธ์ที่ 3.2 สนับสนุน
ให้มีพื้นที่แลกเปลีย่ น
องค์ควำมรู้ระหว่ำง
นักวิจยั และหน่วยงำน
บุคคล ที่มำจำก
หน่วยงำนภำยนอก
ภำยในวิยำลัยฯ เพื่อ
สร้ำงพื้นที่ที่เหมำะสม
ในกำรแลกเปลีย่ นองค์
ควำมรู้ระหว่ำงนักวิจยั
และหน่วยงำนภำยนอก
ที่มำรับบริกำร ภำยใน
วิทยำลัยฯ

2.จำนวนสถำนที/่ ห้อง ที่ 1. ห้อง Co - Working Space
เหมำะสมกับกำรติดต่อ
2. ห้องประชุมเล็ก อำคำร S1-204
แลกเปลีย่ นองค์ควำมรู้
สำหรับกำรบริกำรวิชำกำร
ระหว่ำงนักวิจยั กับ
บุคคลภำยนอก
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ระยะเวลาในการดาเนินงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

ตัวชีว้ ัดกลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

พ.ศ.2563

พ.ศ.2564

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมษ. พค. มิย. กค. สค. กย.
ประเด็น
ยุทธศำสตร์ที่ 3
กำรพัฒนำวิทยำลัย
เทคโนโลยีและ
สหวิทยำกำรให้มี
ศักยภำพด้ำน
บริกำรวิชำกำรใน
กำรสร้ำงประโยชน์
ต่อชุมชนและสังคม
ตำมศำสตร์
พระรำชำ

กลยุทธ์ที่ 3.3 กำร
พัฒนำอำจำรย์และ
ส่งเสริมกำรบริกำร
วิชำกำรให้กับชุมชนที่
สอดคล้องกับเป้ำหมำย
ของ SDGs เพื่อให้
คณำจำรย์สังกัด
วิทยำลัยฯได้มีกำร
ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้จำก
งำนวิจยั จำก
ประสบกำรณ์ด้ำนกำร
บริกำรวิชำกำร และ
ควำมเชีย่ วชำญ ให้กับ
ชุมชน สังคม ผ่ำนกำร
บริกำรวิชำกำร พร้อม
ทั้งสำมำรถนำไปต่อยอด
ในกำรพัฒนำกำรเรียน
กำรสอนระดับหลักสูตร

งบประมาณ
แผ่นดิน

ผลประโยชน์

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

ผู้รบั ผิดชอบ

หมายเหตุ

3.จำนวนงำนบริกำร
วิชำกำรที่สำมำรถนำไป
พัฒนำกำรเรียนกำรสอน
4.จำนวนผูร้ ับกำรบริกำร
วิชำกำร ที่ได้รับกำรบริกำร
ที่มีมูลค่ำไม่ต่ำกว่ำ 60,000
บำท/ปี ไม่น้อยกว่ำ 6
หน่วยงำน

5.จำนวนผูเ้ ข้ำร่วมกำรจัด
อบรมระยะสัน้ ซึง่ เป็น
หลักสูตรที่สอดคล้องกับ
เป้ำหมำยของ SDGs เพื่อให้
เกิดกำรพัฒนำหลักสูตร
อบรมระยะสัน้ ให้กับชุมชน

1. กำรพัฒนำต้นแบบเยำวชนอัจฉริยะในพื้นที่
สงวนชีวมณฑลแม่สำ-คอกม้ำ ตำบลแม่สำ
อำเภอแม่ริม
2. กำรวิจยั และพัฒนำผลิตภัณฑ์ผ้ำทอไทลือ้
สร้ำงมูลค่ำเพิ่มเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ กรณีศึกษำ
กลุม่ ผ้ำทอไทลือ้ ลวงใต้ ตำบลเชิงดอย อำเภอ
ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

50,000 1. บทควำมวิจยั 2. เครือข่ำยควำมร่วมมือ
ทำงวิชำกำร

อ.สิทธิศักดิ์ ยีย่ วน

42,000

3. โครงกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรขยะ
และกำรยกระดับสัมมำชีพของประชำกร ต.แม่
แฝกใหม่ อ.สันทรำย จ.เชียงใหม่

80,000

4. โครงกำรกำรศึกษำรูปแบบกำรพัฒนำด้ำน
พลังงำนเพื่อชุมชนบ้ำนคลองเรือแบบมีส่วนร่วม
อย่ำงยัง่ ยืน ตำบลปำกทรง อำเภอพะโต๊ะ
จังหวัดชุมพร
5. โครงกำรสร้ำงพื้นที่เรียนรู้เพื่อยกระดับ
รำกฐำนด้ำนเศษฐกิจ สังคม กำรประโยชน์จำก
ต้นทุนสิง่ แวดล้อม และกำรพัฒนำทักษะอำชีพ
สูก่ ำรปรับตัวและดำเนินชีวติ ใหม่

2,495,684

80,000

1. อบรมเชิงปฏิบตั ิกำรด้ำนกำรจัดกำรขยะเพื่อ
ใช้ในกำรผลิตปุ๋ยชีวภำพจำกเศษอำหำร หรือ
รูปแบบอื่นๆ จำนวน 40 คน
2. อบรมเชิงปฏิบตั ิกำรด้ำนกำรเพำะเห็ดโคน
น้อย ให้กับกลุม่ เกษตรกร สมำชิกด้อยโอกำส
เปรำะบำง กลุม่ คนยำกไร้ และผูท้ ี่สนใจในชุมชน
ภำยในตำบลแม่แฝกใหม่ จำนวน 40 คน
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ระยะเวลาในการดาเนินงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

ตัวชีว้ ัดกลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

พ.ศ.2563

พ.ศ.2564

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมษ. พค. มิย. กค. สค. กย.
ประเด็น
ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำร
เสริมสร้ำงนักศึกษำ
และบุคลำกรให้มี
เอกลักษณ์ อัต
ลักษณ์ ควำม
ภำคภูมิใจทำง
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญำล้ำนนำ
ทรัพยำกรธรรมชำติ
สิง่ แวดล้อมและ
ปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง

กลยุทธ์ที่ 4.1 สร้ำง
ควำมเข้ำใจให้กับ
บุคลำกรและผูเ้ รียนรับรู้
ในคุณค่ำของ
ศิลปวัฒนธรรม หรือ
ภูมิปญ
ั ญำท้องถิน่ หรือ
ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิง่ แวดล้อม เพื่อ
ส่งเสริมให้บคุ ลำกรและ
ผูเ้ รียนรับรู้ในคุณค่ำ
ของศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญำท้องถิน่ และ
ทรัพยำกรธรรมชำติ
สิง่ แวดล้อม

1. จำนวนหลักสูตรที่มี
รำยวิชำบูรณำกำรกำร
เรียนกำรสอนร่วมกับ
รำยวิชำที่เกี่ยวข้องกับ
ศิลปวัฒนธรรม หรือ ภูมิ
ปัญญำท้องถิน่ หรือ
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิง่ แวดล้อม

กลยุทธ์ที่ 4.2 ส่งเสริม
นักศึกษำให้ประยุกต์ใช้
ศิลปวัฒนธรรม หรือ
ภูมิปญ
ั ญำท้องถิน่ หรือ
ทรัพยำกรธรรมชำติ
สิง่ แวดล้อมในกำร
พัฒนำตนเองและสังคม
เพื่อส่งเสริมนักศึกษำ
ประยุกต์ใช้
ศิลปวัฒนธรรม หรือ
ภูมิปญ
ั ญำท้องถิน่ หรือ
ทรัพยำกรธรรมชำติ
สิง่ แวดล้อมในกำร
พัฒนำตนเองและสังคม

3. จำนวนองค์ควำมรู้ด้ำน
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญ
ั ญำ
ล้ำนนำ และ
ทรัพยำกรธรรมชำติ
สิง่ แวดล้อม และมีกำร
นำไปใช้ประโยชน์โดย
นักศึกษำมีส่วนร่วม

1. ฝึกอบรมเชิงวิชำกำรเรื่อง “พลังคนรุ่นใหม่
กับกำรจัดกำรสิง่ แวดล้อมเพื่อป้องกันฝุน่ PM
2.5 ใน จ.เชียงใหม่”

2. ฝึกอบรมเชิงปฏิบตั ิกำรเรื่อง “รับรู้
หัตถกรรมท้องถิน่ โคมล้ำนนำ สร้ำงคุณค่ำ วิถี
ล้ำนนำ”

งบประมาณ
แผ่นดิน

ผลประโยชน์

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

ส่งเสริมให้บคุ ลำกรและนักศึกษำได้นำองค์
24,500 ควำมรู้ไปปฏิบตั ิให้เกิดผลต่อตนเอง สังคม
และสิง่ แวดล้อม

34,350 ส่งเสริมให้บคุ ลำกรและนักศึกษำได้ร่วมกัน
สืบทอดภูมิปญ
ั ญำท้องถิน่ ในกำรทำโคม
ล้ำนนำ

ผู้รบั ผิดชอบ

หมายเหตุ

คณะกรรมกำรทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม

คณะกรรมกำรทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม

2. จำนวนโครงกำร/
กิจกรรมที่ส่งเสริมให้
นักศึกษำ อำจำรย์ และ
บุคลำกร รับรู้ในคุณค่ำ
ศิลปวัฒนธรรม หรือ ภูมิ
ปัญญำท้องถิน่ หรือ
ทรัพยำกรธรรมชำติ
สิง่ แวดล้อม

4. จำนวนหน่วยงำนที่มี
ควำมร่วมมือในกำรส่งเสริม
ด้ำนศิลปวัฒนธรรม หรือ
ภูมิปญ
ั ญำท้องถิน่ ร่วมกับ
วิทยำลัยฯ
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ระยะเวลาในการดาเนินงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

ตัวชีว้ ัดกลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

พ.ศ.2563

พ.ศ.2564

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมษ. พค. มิย. กค. สค. กย.
ประเด็น
ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำร
เสริมสร้ำงนักศึกษำ
และบุคลำกรให้มี
เอกลักษณ์ อัต
ลักษณ์ ควำม
ภำคภูมิใจทำง
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญำล้ำนนำ
ทรัพยำกรธรรมชำติ
สิง่ แวดล้อมและ
ปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง

กลยุทธ์ที่ 4.3 ส่งเสริม
กำรนำปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียงใน
กำรพัฒนำตนเองและ
สังคม เพื่อให้นักศึกษำ
และบุคลำกรมีส่วนร่วม
ในกำรส่งเสริมกำรนำ
ปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียงในกำรพัฒนำ

5. จำนวนโครงกำร/
กิจกรรมที่นักศึกษำและ
บุคลำกรได้เรียนรู้เกี่ยวกับ
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ที่ 5
กำรบริหำรจัดกำร
วิทยำลัยฯ ด้วย
นวัตกรรม ภำยใต้
หลักธรรมำภิบำล

กลยุทธ์ที่ 5.1 ส่งเสริม
กำรบริหำรงำนอย่ำง
โปร่งใสภำยใต้หลักธรร
มำภิบำล เพื่อพัฒนำ
ระบบกำรบริหำรงำน
อย่ำงโปร่งใสภำยใต้
หลักธรรมำภิบำล

1.ผลกำรตรวจประเมิน
1. จัดทำแบบประเมินออนไลน์ ประเมินควำม
คุณภำพกำรศึกษำด้ำนธรร พึงพอใจและควำมสุขในกำรทำงำนของบุคลำกร
มำภิบำล
ในองค์กร

กลยุทธ์ที่ 5.2 ส่งเสริม
กำรใช้นวัตกรรมในกำร
จัดกำรงำนธุรกำรของ
วิทยำลัยฯ เพื่อพัฒนำ
และส่งเสริมกำรใช้
นวัตกรรมในกำรจัดกำร
งำนธุรกำรของวิทยำลัย
ฯ ภำยใต้หลักกำร
Digital organization
และ Paperless
organization

3. จำนวนหน่วยงำน
ภำยในที่ใช้นวัตกรรมใน
กำรจัดกำรธุรกำรของ
วิทยำลัยฯ

2.ระดับควำมพึงพอใจของ
บุคลำกรด้ำนภำวะควำมสุข
ในกำรทำงำน

งบประมาณ
แผ่นดิน

ผลประโยชน์

-

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

ผู้รบั ผิดชอบ

หมายเหตุ

- ได้ทรำบควำมพึงพอใจ สภำวะควำมสุข
รองผูอ้ ำนวยกำรด้ำนงำน
สภำวะทำงอำรมณ์ของบุคลำกรในหน่วยงำน บริหำร/งำนบุคลำกร
และสำมำรถนำมำวำงแผนในกำร
ปฏิบตั ิงำนของผูบ้ ริหำรในรอบ
ปีงบประมำณถัดไปได้
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ประเด็นยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

ตัวชีว้ ัดกลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

พ.ศ.2563

พ.ศ.2564

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมษ. พค. มิย. กค. สค. กย.
ประเด็น
ยุทธศำสตร์ที่ 5
กำรบริหำรจัดกำร
วิทยำลัยฯ ด้วย
นวัตกรรม ภำยใต้
หลักธรรมำภิบำล

กลยุทธ์ที่ 5.3 ส่งเสริม
กำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ เพื่อพัฒนำ
ระบบประกันคุณภำพ
กำรศึกษำให้มี
ประสิทธิภำพ

4.ระดับผลกำรประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำภำยใน
ระดับหลักสูตร และคณะ
ตำมเกณฑ์ สกอ.

งบประมาณ
แผ่นดิน

ผลประโยชน์

1. โครงกำร “ตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยใน ระดับหลักสูตร ประจำปีกำรศึกษำ
2563”

5.ร้อยละควำมสำเร็จของ
ตัวชีว้ ดั ของกลยุทธ์ที่เป็นไป
ตำมเป้ำหมำยของแผน

6.จำนวนระบบ

Strategic human
Strategic Human resource
Resource
management
Management เพื่อ

ผู้รบั ผิดชอบ

หมายเหตุ

รองผูอ้ ำนวยกำรด้ำนงำน
45,000 1. อำจำรย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตรมีควำม
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ/
เข้ำใจในกำรดำเนินงำนประกันคุณภำพของ เจ้ำหน้ำที่งำนประกัน
หลักสูตร และนำผลกำรตรวจประเมินและ
ข้อเสนอแนะในกำรตรวจประเมินไป
ปรับปรุง/พัฒนำกำรดำเนินงำนของ
หลักสูตรอย่ำงมีประสิทธิภำพต่อไป
รองผูอ้ ำนวยกำรด้ำนงำน
48,700 1. บุคลำกรคณะมีควำมเข้ำใจในกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ/
ดำเนินงำนประกันคุณภำพ และนำผลกำร เจ้ำหน้ำที่งำนประกัน
ตรวจประเมินและข้อเสนอแนะในกำรตรวจ
ประเมินไปปรับปรุง/พัฒนำกำรดำเนินของ
คณะอย่ำงมีประสิทธิภำพต่อไป

2. โครงกำร “ตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยใน ระดับคณะ ประจำปีกำรศึกษำ 2563”

กลยุทธ์ที่ 5.4 ส่งเสริม
กำรพัฒนำระบบ

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

3. โครงกำร “เตรียมควำมพร้อม เพื่อตรวจ
ประเมินคุณภำพกำรศึกษำ”

-

- 1. บุคลำกรคณะมีควำมเข้ำใจในกำร
ดำเนินงำนประกันคุณภำพ และเปิดโอกำส
ให้บคุ ลำกรได้มีส่วนร่วมในกำระดควำมคิด
เพื่อหำแนวทำงในกำรดำเนินงำนด้ำนต่ำง ๆ
อย่ำงมีประสิทธิภำพต่อไป

1. ส่งเสริมให้บคุ ลำกรสำยวิชำกำร เข้ำร่วมกำร
อบรมกำรเขียนงำนวิจยั เพื่อขอตำแหน่งทำง
วิชำกำร

-

-

รองผูอ้ ำนวยกำรด้ำนงำน
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ/
เจ้ำหน้ำที่งำนประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ

รองผูอ้ ำนวยกำรด้ำนงำน
1. มีบคุ ลำกรสำยวิชำกำรได้รับตำแหน่งทำง บริหำร/งำนบุคลำกร
วิชำกำรเพิ่มขึน้

พัฒนำระบบ

Strategic Human 7.จำนวนของบุคลำกรที่มี
ตำแหน่งทำงวิชำกำร ผศ.
Resource
รศ. ศ.
Management
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ส่วนที่ 4 การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ สู่การปฏิบัติ
วิทยาลัยฯ ได้กาหนดแนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการประจาปี เพื่อให้โครงการ/กิจกรรมที่ จะได้
ดาเนินการ สาเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนดไว้ ประกอบด้วย
1. กาหนดเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรมที่จะได้ดาเนินการให้ชัดเจนและเป็นรูปธรรม
2. ผู้บริหารทุกระดับในสังกัด ต้องตระหนักถึงความสาคัญของการใช้แผนปฏิบัติราชการประจาปี มาเป็น
กรอบในการบริหารจัดการ
3. จัดการชี้แจ้ง สร้างความเข้าใจในสาระสาของแผนปฏิบัติราชการประจาปีให้แก่บุคลากรระดับปฏิบัติ
เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม สามารถบูรณาการนโยบายในแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. กรณี มี ความจ าเป็ นและเร่ งด่ วน ส านั กงานผู้ อ านวยการอาจสนั บสนุ นทรั พยากรในการเคลื่ อน
แผนปฏิบัติราชการไปก่อน เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการ
5. กาหนดทิศทางและแนวทางในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผน ดังนี้
5.1 ให้ความสาคัญกับการติดตามความก้าวหน้าของการดาเนินงานในแต่ละประเด็น ยุทธศาสตร์ โดย
ประเมินผลสาเร็จและผลกระทบของการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง รายไตรมาส
5.2 พัฒนาตัวบ่ งชี้ ความส าเร็จของการขับเคลื่ อนแผนปฏิบัติราชการประจาปี โดยแสวงหาวิธี การ
ประเมินที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้
5.3 สร้างระบบติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงานผลการดาเนินงาน เพื่อให้ได้สารสนเทศที่
ถูกต้อง สามารถปรับปรุงแผนการดาเนินงานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม
5.4 สร้ างการเชื่อมโยงสารสนเทศระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ในสั งกัด ให้ เป็นมาตรฐานเดียวกัน มี
ความถูกต้อง สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
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4.1 การกากับติดตามประเมินผล
จุดมุ่งหมายสาคัญของการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ คือ การประเมินการนาแผนปฏิบัติราชการไปปฏิบัติ
อย่างแท้จริงเพียงใด และได้ผลเป็นอย่างไร เพื่อที่จะสามารถวัดความสัมฤทธิ์ผลของแผนปฏิบัติราชการได้ ซึ่งจะแสดงให้
เห็นถึงการพัฒนาบรรลุวัตถุประสงค์และตอบสนองต่อนโยบาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ อันจะนามาสู่บทสรุปจากผลการ
ปฏิบัติจริงที่เกิดขึ้น
1. การติดตามและรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี และการใช้งบประมาณประจาปี
1.1 หน่วยงานภายในสังกัดของวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จะต้องดาเนินการรายงานผลการ
ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี และรายงานการใช้งบประมาณประจาปี 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. การประเมินผลของแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ 2564 ระยะเวลาในการดาเนินการติดตามและ
ประเมินผลของแผนปฏิบัติราชการประจาปี เพื่อนาข้อมูลมาเปรียบเทียบผลการดาเนินงานจริงกับค่าเป้าหมายที่กาหนด
ไว้ในแต่ละปี
การประเมินผลการดาเนินงาน ได้กาหนดวิธีการและเกณฑ์การวัดประเมินผล ดังนี้
ขั้นที่ 1 ดาเนินการประเมินผลการดาเนินงานตามค่าเป้าหมายตัวชี้วัดที่กาหนดไว้ในแต่ละ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ได้กาหนดไว้ ระบุผลการดาเนินงานแต่ละตัวชี้วัดว่าสามารถดาเนินการได้บรรลุหรือไม่บรรลุตามค่า
เป้าหมายหรือไม่
ขั้นที่ 2 นาผลการประเมินขั้นตอนที่ 1 มาดาเนินการคานวณผลการดาเนินงานเป็นค่าร้อยละ
ของความสาเร็จ โดยวิธีการดังนี้
ร้อยละของความสาเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการประจาปี
= ผลการดาเนินงานที่บรรลุตามเป้าหมาย x 100
จานวนตัวชี้วัดทั้งหมด
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ขั้นที่ 3 นาผลการประเมินร้อยละของความสาเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีมาเปรียบเทียบหาระดับความสาเร็จ ตามเกณฑ์การเปรียบเทียบคะแนนและความสาเร็จ ดังนี้
ร้อยละของความสาเร็จ
80.01 – 100.00
60.01 – 80.00
40.01 – 60.00
20.01 – 40.00
0.00 – 20.00

ระดับความสาเร็จ
5
4
3
2
1

ระดับผลการดาเนินงาน
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ทั้งนี้การรายงานผลการประเมินแผนปฏิบัติราชการประจาปี สามารถแบ่งออกเป็น 2 ช่วงเวลา ดังนี้
ครั้งที่ 1 รายงานการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม – 31 มีนาคม)
ครั้งที่ 2 รายงานการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม – 30 กันยายน)
โดยรายงานต่อคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีและสห
วิทยาการ และนาผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงแผนการดาเนินงานของวิทยาลัยฯ ในปีต่อไป
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วิ ท ย า ลั ย เ ท ค โ น โ ล ยี แ ล ะ ส ห วิ ท ย า ก า ร

