
 

 

1 

แผนยทุธศาสตร์ของวิทยาลยันานาชาตินวตักรรมดจิิทลั ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564 

               

  

 

 

 

 

 

 

วิทยาลัยนานาชาตนิวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

(ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564) 

 
 

 

 

 

 

 

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

 

 

 

 



 

 

2 

แผนยทุธศาสตร์ของวิทยาลยันานาชาตินวตักรรมดจิิทลั ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 

แผนยทุธศาสตร์ของวิทยาลยันานาชาตินวตักรรมดจิิทลั ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564 

 

บทสรุปผู้บริหาร 
 

แผนยุทธศาสตร์วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2561-2564 เป็น

ผลลัพธ์จากการประมวลผลการด าเนินงานในรอบระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์ที่ผ่านมา (พ.ศ. 2558-2560) และ

โครงการปรับขยายพันธกิจของวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลเพื่อปรับโครงสร้างรองรับการบริหารการจัดการศึกษา

และการเงินภายใต้โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่สู่การเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐโดยสมบูรณ์แบบ (CMU-

PEx)  และวางแผนยุทธศาสตร์เพ่ือรองรับการด าเนินการผลักดันมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้มีความเป็นเลิศตามทิศทาง

และเป้าหมาย CMU Excellence Model ของแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่12 (พ.ศ. 2560-

2564)  นอกจากนี้ ยังได้น านโยบายของผู้บริหารมหาวิทยาลัย ข้อเสนอแนะของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ตลอดจน

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอ านวยการประจ าวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล การระดมสมองของผู้บริหาร 

บุคลากรของวิทยาลัยนานาชาติ นักศึกษาในหลักสูตรนานาชาติจ านวนหนึ่ง รวมทั้งการส ารวจความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วน

ได้ส่วนเสียฯลฯ  มาก าหนดเป็นแผนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล และได้ปรับปรุงตามแผนการ

ปฏิบัติงานระยะ 4 ปี พ.ศ.2561-2565 ของคณบดี โดยมีสาระส าคัญดังนี ้
 

1. วิสัยทัศน์ 

   เป็นหน่วยงานที่ผลักดันยุทธศาสตร์ชาติด้าน Digital Economy Cluster และความเป็นนานาชาติของ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2. พันธกิจ (Mission) 

1. จัดการศึกษานานาชาติด้านนวัตกรรมดิจิทัล ระดับปริญญาตรี และ Smart SMEs ระดับปริญญาโท ร่วมกับ
หน่วยงานต่างๆในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยอ่ืน ภาคเอกชนและภาครัฐ ทั้งในประ เทศและ
ต่ างป ระ เท ศ  โดย ใช้ ห ลั ก การ เที ยบ โอน ห น่ วยกิ ตน าน าชาติ  Multiple Entry-Multiple Exit และ 
TransNational Education 

2. วิจัยพัฒนาสร้างองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมดิจิทัลแก่วิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อม ด้านนโยบาย คลัสเตอร์ ห่วง
โซ่อุปทาน เทคโนโลยี ระบบนิเวศทางธุรกิจ โดยการจัดการศึกษาวิจัยระดับปริญญาเอก 

3. บริการวิชาการแก่อุตสาหกรรมดิจิทัล, บริการดิจิทัล, SMEs, หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน ด้านการ
ให้ค าปรึกษา, ฝึกอบรม, บ่มเพาะธุรกิจ และการวิจัยพัฒนา 

4. จัดการศึกษากระบวนวิชาด้านนวัตกรรมดิจิทัลในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แก่นักศึกษาทั่ว ไป ทั้ง Pre-College, 
Advanced Placement (AP), General Education (GE), Liberal Arts and Sciences, Free Electives, 
Minor เพ่ือเป็นพื้นฐานความรู้ทักษะ Digital Literacy and Skills ส าหรับเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต 
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3. ยุทธศาสตร์หลัก 
วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มีความมุ่งมั่นในการเป็นหน่วยงานในการ

พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีมาตรฐานสากล รองรับการเปลี่ยนแปลงฉับพลันด้านดิจิทัล (Disruptive Digital 
Technology) และมีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านนวัตกรรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีทางการเงิน รวมทั้งเป็นหน่วยงาน
ประสานงาน และสนับสนุนการบริหารจัดการหลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาตรี ให้มีคุณภาพ เพ่ือสร้างบัณฑิตสู่การ
เป็นพลเมืองโลก ตลอดจนร่วมผลักดัน ขับเคลื่อน พัฒนาความรู้ทักษะดิจิทัลเตรียมนักศึกษาให้มีทักษะความเข้าใจและ
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy Courses for CMU Students) และด าเนินการจัดท าโครงการวิจัยและบริการ
วิชาการที่สนับสนุนของยุทธศาสตร์เชิงรุกทั้งสามเด้านของมหาวิทยาลัย จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการด าเนินการ 
เพ่ือให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์และพันธกิจดังกล่าว จ านวน 6 ยุทธศาสตร์ ดังต่อไปนี้ 

 

ยุทธศาสตร์ตามพันธกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีมาตรฐานสากล มีหลักสูตรเป็นที่ยอมรับ มีความเป็นเลิศ

ทางวิชาการด้านนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีทางการเงิน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม และการสร้างเครือข่ายวิชาการกับหน่วยงาน 

คณะ และมหาวิทยาลัยพันธมิตรในต่างประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาการบริการวิชาการท่ีเกิดประโยชน์จากการใช้ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัล     
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การส่งเสริมบรรยากาศนานาชาติ และสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพและมีสมรรถนะสากลของ

นักศึกษาและบุคลากร 
ยุทธศาสตร์สนับสนุน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การแสวงหารายได้เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและระบบการท างานของวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
 

4. ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ 

 4.1  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีมาตรฐานสากล มีหลักสูตรเป็นที่
ยอมรับ มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีทางการเงิน 

เป้าประสงค์ :  เพ่ือเป็นหน่วยงานหลักของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มีระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพใน
การจัดการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีดิจิทัล อย่างมีมาตรฐานสากล นักศึกษามีทักษะความเข้าใจและการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล และการเป็นผู้ประกอบการ คิดเป็น ท าเป็น เรียนรู้ด้วยตนเอง 

 

 4.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม และการสร้างเครือข่ายวิชาการ
กับหน่วยงาน คณะ และมหาวิทยาลัยพันธมิตรในต่างประเทศ 

 เป้าประสงค์ : เพ่ือเป็นหน่วยงานส่งเสริม และสนับสนุนการสร้างเครือข่ายงานวิจัย และเครือข่าย
วิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับหน่วยงาน คณะ และมหาวิทยาลัยต่างๆ ในระดับภูมิภาคอาเซียนและ
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นานาชาติ ในด้าน Cross Border Research, E-Commerce Research, Big Data Research, FinTech Research 
และ Law Research 

 

 4.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาการบริการวิชาการที่เกิดประโยชน์จากการใช้ความเชี่ยวชาญด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล 

 เป้าประสงค์ : เพ่ือเป็นหน่วยงานในการบูรณาการและด าเนินโครงการบริการวิชาการที่สนับสนุนการ 
น าเทคโนโลยีดิจิทัล มาขับเคลื่อนการพัฒนาหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดฝึกอบรมขั้นสูง 
เพ่ือพัฒนาทักษะ ความเชี่ยวชาญเทคโนโลยี โดยเฉพาะการบ่มเพาะธุรกิจและนวัตกรรมของนักศึกษา ศิษย์เก่า 
ผู้ประกอบการให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
 

4.4 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 : การส่งเสริมบรรยากาศนานาชาติ และสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพและมี 
สมรรถนะสากลของนักศึกษาและบุคลากร 

   เป้าประสงค์ : เพ่ือพัฒนา นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรให้มีคุณภาพและมีสมรรถนะสากล และ 
สนับสนุน ส่งเสริมความเป็นนานาชาติในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
 4.5  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5 : การแสวงหารายได้เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

  เป้าประสงค์ : เพ่ือเป็นหน่วยงานแสวงหารายได้ จากการจัดการเรียนการสอน งานวิจัยและบริการ
วิชาการนานาชาติ สร้างระบบและกลไกที่มีประสิทธิภาพในการจัดหางบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณโดยจัดสรร
งบประมาณให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยนานาชาติฯ สามารถพ่ึงตนเองได้ 

 

 4.6  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  6 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการและระบบการท างานของวิทยาลัยนานาชาติ
นวัตกรรมดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ 

  เป้าประสงค์ : พัฒนาระบบการบริหารจัดการและระบบการท างานของวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรม
ดิจิทัล ที่มีประสิทธิภาพ ยืดหยุ่น คล่องตัว โปร่งใส  ตรวจสอบได้ตามหลักธรรมภิบาล โดยให้คุณค่ากับการมีส่วนร่วม
ของบุคลากรและการพัฒนาบุคลากรอย่างสม่ าเสมอ 

เพ่ือให้มีการน าแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างชัดเจน วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล จึงได้ก าหนด

กลยุทธ์ ตัวชี้วัดและแผนงานขึ้นมารองรับและเพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารงานอย่างมีระบบ  อันจะน าไปสู่การบริหาร

จัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยอาศัยกระบวนการ การวางแผน การสื่อสารถ่ายทอด  การก ากับติดตามและประเมินผล

ยุทธศาสตร์และตัวชี้วัด เพ่ือช่วยส่งเสริมให้วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล สามารถด าเนินพันธกิจให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ได ้
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บทน า 
 

 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดตั้งขึ้นโดยประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องการจัดตั้งส่วนงาน

ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2551 โดยมีพันธกิจหลักในการประสาน ส่งเสริมการบริหารจัดการ

หลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาตรีของคณะและวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล ตอบสนองยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้มีคุณภาพและ

ด าเนินงานในด้านต่างๆ เช่น การดูแลและอ านวยความสะดวกในด้านต่างๆ ที่จ าเป็นส าหรับนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ

ฯ ตลอดจนรับผิดชอบในการพัฒนาบรรยากาศความเป็นนานาชาติในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยด าเนินงานอย่าง

สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการเป็นศูนย์การศึกษานานาชาติ  

ในปีงบประมาณ 2558-2560 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ก าหนดเป้าหมายและขอบเขตหน้าที่ของวิทยาลัย

นานาชาติ  ให้เป็นองค์กรหลักในการผลักดันและร่วมขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติ ตลอดจนถึง

ความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัยเพ่ือตอบสนองต่อวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ด้านความเป็นนานาชาติ ตามพันธกิจ

ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในทุกมิติ  โดยได้มอบหมายพันธกิจของวิทยาลัยนานาชาติ ดังต่อไปนี้ 

1. บริหารจัดการการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายวิชาการ การวิจัยในระดับนานาชาติ ระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กับมหาวทิยาลัยต่างๆในภูมิภาคอาเซียนและนานาชาติ 

3. สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะของนักศึกษา อาจารย์และบุคลากรสู่ความเป็นนานาชาติ 

4. การสนับสนุน และการสร้างสิ่งแวดล้อม บรรยากาศและการให้บริการสู่ความเป็นนานาชาติ 

และวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล ได้เสนอโครงการปรับขยายพันธกิจของวิทยาลัยฯ เพ่ือปรับโครงสร้าง

รองรับการบริหารการจัดการศึกษาและการเงินรองรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นโยบายThailand 4.0 ด้านผู้ประกอบการ

และนวัตกรรม การบริหารจัดการเทคโนโลยีเป้าหมายของประเทศไทยในระดับนานาชาติ  ภายใต้โครงการพัฒนา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สู่การเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐโดยสมบูรณ์แบบ (CMU-PEx) ในคราวประชุมสภา

มหาวิทยาลัยครั้งที่ 2/2560 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 และครั้งที่ 3/2560 วันที่ 25 มีนาคม 2560 

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล จึงได้มีโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ สาขานวัตกรรมดิจิ ทัล 
ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ที่เน้นการให้นักศึกษาได้ปฏิบัติจริง คิดเป็น ท าเป็น เรียนรู้ด้วยตนเอง (Critical and 
Creative, Thinking, Learning by Doing)  ฝึกปฏิบัติ เป็นผู้ประกอบการนานาชาติ  (3T-Technology, Talent, 
Tolerance) เพ่ือรองรับการผลิตบัณฑิตตามความต้องการของประเทศ ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของ
ประเทศไทยไปสู่ความเป็นนานาชาติ โดยอาศัยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย รัฐ เอกชน สถาบันการเงิน เครือข่าย
ต่างประเทศ (Tech Startup, Business EcoSystem)  ดังนี้ 
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    1. หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขานวัตกรรมดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) 
    2. หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขานวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีการเงิน (หลักสูตรนานาชาติ) 
    3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขานวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีการเงิน (หลักสูตรนานาชาติ) 
 

นอกจากนั้นจะจัดการศึกษากระบวนวิชาด้านนวัตกรรมดิจิทัลในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้แก่นักศึกษาทั่วไปทั้ง
Pre-College, Advanced Placement (AP), General Education (GE), Liberal Arts and Sciences, Free 
Electives, Minor เพ่ือเป็นพื้นฐานความรู้ทักษะ Digital Literacy and Skills เพ่ือเตรียมนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้ประกอบการเทคโนโลยี Tech Startup เข้าสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของโลกในอนาคต 

 
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมโครงการ CMU PEx เพ่ือขยายพันธกิจ พัฒนารูปแบบ

ความเป็นนานาชาติ จากวิทยาลัยนานาชาติรุ่นที่ 1.0 จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ วิทยาลัยนานาชาติรุ่นที่ 

2.0 การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและเทียบโอนหน่วยกิต และวิทยาลัยนานาชาติรุ่นที่ 3.0 หลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัย

ต่างประเทศ เป็นวิทยานานาชาติรุ่นที่ 4.0 การเป็นผู้ประกอบการ และนวัตกรรม ระดับนานาชาติ บนเศรษฐกิจและ

สังคมดิจิทัลหรืออินเทอร์เน็ต โดยปรับเปลี่ยนชื่อเป็น วิทยาลัยนานาชาตินวักรรมดิจิทัล รองรับนโยบายดิจิทัลและ

ผู้ประกอบการใหม่ (Tech Startup) ของรัฐบาลกระทรวงดิจิทัล เพ่ือพัฒนาภาคเหนือ และจังหวัดเชียงใหม่ในการเป็น

เขตเศรษฐกิจพิเศษ Digital Economic Cluster และ Smart City โดยในพันธกิจเดิม มีหน้าที่สนับสนุนการพัฒนา

ความเป็นนาชาติให้กับหลักสูตรนานาชาติและสองภาษาระดับปริญญาตรี โดยมีพันธกิจส าคัญระหว่างปี พ .ศ. 2558-

2560 ตามตัวชี้วัดความเป็นนานาชาติในการจัดล าดับมหาวิทยาลัยโลก QS Ranking โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อัตราส่วน

นักศึกษาต่างชาติ และอัตราส่วนอาจารย์ต่างชาติ ซึ่งนับร่วมทั้งอาจารย์นักศึกษาประจ าและแลกเปลี่ยนเกิน 3 เดือน จึง

มีการแปลงวิสัยทัศน์สู่การปฏิบัติ ด าเนินพัฒนกิจระหว่างปี พ.ศ. 2558 ถึง 2561 ได้แก่  

• แลกเปลี่ยนนักศึกษา และ โอนหน่วยกิต  (Student Exchange and ACTS/ECTS) ในโครงการ AUN-ACTS 

(ASEAN University Network – ASEAN Credit Transfer System) แ ล ะ  AIMS (Asian International 

Mobility Student) 

• แลกเปลี่ยนอาจารย์ (Visiting Professor) โดยให้ทุนในการแลกเปลี่ยน เพ่ือตีพิมพ์ผลงานวิชาการดัชนี 

SCOPUS 

• โครงการวิจัยบริการร่วมระดับนานาชาติ ร่วม ASEAN+3-AUN (Cross Border Co-Research) โดยให้ทุนวิจัย

ร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยที่มี MOU ใน ASEAN+3 เพ่ือตีพิมพ์ผลงานวิชาการดัชนี SCOPUS และเสนอ

โครงการรับทุนสนับสนุนระดับนานาชาติ 
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• สร้างความเข็มแข้ง หลักสูตรนานาชาติและ Bilingual วิชา GE และ Free Electives (CEF and 21st 

Century General Education and Free Electives) โดยจ้างอาจารย์เจ้าของภาษา Expat มาช่วยพัฒนา

ภาษาอังกฤษให้นักศึกษา 

• โครงการผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Leadership Program for ASEAN+3-AUN Internationalization) โครงการ 

Top Gun หรือ SEED โดยการพัฒนานักศึกษาเพ่ือรองรับการแลกเปลียนระดับนานาชาติ  

• โครงสร้างพ้ืนฐาน หอพัก อาคารเรียนรวม ลงทุนร่วม ส านักทรัพย์สิน  UNISERV และสถาบันภาษา 

(Infrastructure for International Students) โดยพัฒ นา CMU Heart เป็ น  Co-work Space บริ เวณ

ส านักหอสมุด และปรับปรุงโรงแรม UNISERV เดิมเป็นพัฒนาเป็น หอพักนักศึกษานานาชาติระดับปริญญาตรี 

มีเป้าหมายส าคัญในการรองรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในหลักสูตรนานาชาติทุกหลักสูตร   

 

สืบเนื่องจากวิทยาลัยนานาชาติ ได้รับงบประมาณบูรณาการกระทรวงดิจิทัล กระทรวงคมนาคม กระทรวง

สาธารณสุขในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ านวน 91 ล้านบาท และงบประมาณบูรณาการภาคเหนือ ในปีงบประมาณ 

2561 จ านวน 77 ล้านบาท ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 12 ด้านการ

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลต่างๆ ในการพัฒนาการท่องเที่ยว เกษตร โลจีสติกส์ การอุดมศึกษา พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการขนาดกลางขนาดย่อม (SMEs) ผู้ประกอบการใหม่ (Startup) ธุรกิจชุมชนและ

เกษตรกร (Smart Farmer)  

จึงได้เสนอขยายพันธกิจในโครงการ CMU PEx เป็น วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิต

ด้านผู้ประกอบการใหม่ดิจิทัล และคนท างานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล บน Platform ต่างๆ บนอินเทอร์เน็ต หรือ เศรษฐกิจ

สังคมดิจิทัลใหม่ รองรับนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลของรัฐบาล ซึ่งมีการใช้ Disruptive Technology ดิจิทัล ได้แก่ 4/5G 

Mobile, Cloud Computing, IoTs, Big Data, Block Chain, FinTech, Artificial Intelligence, Robotics, 

Additive Manufacturing เป็นต้น  

ในการจัดการศึกษาผู้ประกอบการนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีการเงิน เน้นการพัฒนาขีดความสามารถ 

(Capacity Building) ในการผลิตบัณฑิตผู้ประกอบการใหม่ดิจิทัล ทั้งระดับปริญญาตรีโทและเอก เป็นหลักสูตรร่วม 

2+2 ระดับปริญญาตรี หรือ 1+1 ระดับปริญญาโท และร่วมกันเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก กับ

มหาวิทยาลัยชั้นน าระดับนานาชาติ เช่น Strathclyde ประเทศสหราชอาณาจักร Curtin ประเทศออสเตรเลีย 

University of Electronic Science and Technology (UESTC) มหานครเฉิงตู  และ East China University of 

Science and Technology มหานครเซี่ยงไฮ้ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน รวมทั้งจัดการศึกษาด้าน  Digital 

Literacy ทั้งกระบวนวิชาศึกษาทั่วไป วิชาเลือกอิสระ และวิชาโท ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติอ่ืน และหลักสูตร

ภาษาไทย อ่ืนๆในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพ่ือพัฒนาทักษะความรู้พ้ืนฐานดิจิทัล และ ภาษาอังกฤษภาษาจีน รองรับ
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ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี หรือ 10 New S-Curves และนโยบายบัณฑิตพันธุ์ใหม่ของรัฐบาล ในส่วน Non-Degree สะสม

หน่วยกิต (Credit Bank) จัดการศึกษาตลอดชีวิต หรือ หลักสูตรต่อเนื่องเข้าสู่อุตสาหกรรมใหม่เป้าหมาย 10 New S-

Curves 

 พร้อมทั้งสนับสนุนพันธกิจเดิม คือ การแลกเปลี่ยนนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 2-3 การแลกเปลี่ยนฝึกงานในปี

ที่ 4 รวมทั้งสนับสนุนหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรีอื่นๆ ในวิชาศึกษาท่ัวไปด้าน Digital Literacy โดยเน้น การใช้

ภาษาอังกฤษ CEFR (Common European Framework Reference) และทักษะในศตวรรษที่ 21 (21st Century 

Skills) รวมทั้งวิชาเลือกเสรี หรือ วิชาโท ด้านการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัลและนวัตกรรม 
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) 

ของวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

จุดแข็ง (Strength) 

1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 3 ของประเทศไทย 
2. มีอาจารย์จบปริญญาเอกจากต่างประเทศจ านวนมาก 
3. มีศักยภาพในการสอนวิจัยในระดับปริญญาโท-เอก เป็นภาษาอังกฤษ 
4. ความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะต่างๆมีความเป็นนานาชาติ โดยมีความร่วมมือกับ

มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ 
5. เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ 1 ใน 11 แห่งของประเทศไทย 
6. เป็นมหาวิทยาลัยไทย 1 ใน 5 ที่เป็นสมาชิก ASEAN University Network (AUN) 
7. มีศิษย์เก่าระดับปริญญาโท-เอก ชาวจีนและอาเซียน เป็นผู้บริหารมหาวิทยาลัยและหน่วยงานราชการต่างๆ 
8. CMU Center ใน คุนหมิง เฉิงตู และหนานหนิง 
9. จังหวัดเชียงใหม่ มีนโยบายเป็น Education Hub เป็นเมืองท่องเที่ยวและการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็น

แหล่งท่องเที่ยวส าคัญมีชื่อเสียงส าหรับชาวจีน 
10. มีการพัฒนาความเข้มแข็งด้านผู้ประกอบการและนวัตกรรมดิจิทัล เนื่องจากได้รับงบบูรณาการปี 2560 และ 

2561 รับกับหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ จากกระทรวงดิจิทัล และภาคเหนือ สนับสนุนเชียงใหม่เป็น Digital 
Economy Cluster 

11. มีหลักสูตร FinTech เป็นแห่งแรกในประเทศไทยระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 

จุดอ่อน (Weakness) 

1. จ านวนหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรี มีน้อย บริหารแยกส่วน ขาดการสนับสนุน จากวิทยาลัยนานาชาติ 
2. ขาดการสนับสนุนการอ านวยความสะดวกแก่นักศึกษาต่างชาติ 
3. อาจารย์ไทยไม่สามารถสอนวิชาพ้ืนฐานเป็นภาษาอังกฤษได้ดี 
4. ไม่มีอัตราจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ เพ่ือสอนวิชาพ้ืนฐาน  
5. นักศึกษาไทย อาเซียน จีน มีปัญหาทักษะภาษาอังกฤษ 
6. ปัญหาการตลาดในประเทศจีน และ อาเซียน 

โอกาส (Opportunity) 

1. เชียงใหม่ และภาคเหนือเป็นประตูของจีนภาคตะวันตกสู่อาเซียน 
2. จีน รู้จัก เชียงใหม่และประเทศไทยเป็นอย่างด ี
3. อาเซียน ทุนการศึกษา CLMV 
4. นักศึกษาจีน เกาหลี ญี่ปุ่น เวียดนาม บังกลาเทศ 
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5. โรงเรียนมาตรฐานสากลมีการเรียนภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ ในระดับมัธยมปลาย 
6. การศึกษานานาชาติ สองภาษา  และ สามภาษาในจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือ นักศึกษาต้องการเรียนต่อใน

หลักสูตรนานาชาติระดับมหาวิทยาลัย 
7. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ Digital Economy Super Cluster หรือ 

Smart City 
8. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ให้จังหวัดเชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง เชียงราย เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษอุตสาหกรรมกรรม

เกษตรแปรรูป 
9. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ให้จังหวัดเชียงราย และจังหวัดตาก เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
10. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เน้นการสร้างผู้ประกอบการใหม่เทคโนโลยี (Tech 

Startup) ใน 10 New S-Curves โดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นแกนกลาง 

การคุกคาม (Threat) 

1. มหาวิทยาลัยในกรุงเทพฯ วิทยาลัยนานาชาติหรือหลักสูตรนานาชาติของมหาวิทยาลัยต่างๆ 
2. การเป็นเสรีทางการศึกษาในอาเซียน มหาวิทยาลัยอังกฤษ ออสเตรเลีย ขยายฐานจากมาเลเซียและสิงคโปร์ 

Franchisee  
3. การเคลื่อนย้ายแรงงานมีทักษะในอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งฟิลิปปินส์ เมียนมาร์ รวมทั้งอินเดีย 
4. การสอนทางไกลโดยใช้เทคโนโลยีประชุมทางไกลจากประเทศพูดภาษาอังกฤษ 
5. โรงเรียนนานาชาติ สองภาษา พร้อมในการพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติ หรือเปิดหลักสูตรนานาชาติ 
6. ความต้องการภาษาจีน ส าหรับบัณฑิตในอนาคต 
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แผนยุทธศาสตร์วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 

แผนยุทธศาสตร์วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2561-2564 เป็น
ผลลัพธ์จากการประมวลผลการด าเนินงานในรอบระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์ที่ผ่านมา (พ.ศ. 2558-2560) และ
โครงการปรับขยายพันธกิจของวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลเพื่อปรับโครงสร้างรองรับการบริหารการจัดการศึกษา
และการเงินภายใต้โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่สู่การเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐโดยสมบูรณ์แบบ (CMU-
PEx)  และวางแผนยุทธศาสตร์เพ่ือรองรับการด าเนินการผลักดันมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้มีความเป็นเลิศตามทิศทาง
และเป้าหมาย CMU Excellence Model ของแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่12 (พ.ศ. 2560-
2564)  นอกจากนี้ ยังได้น านโยบายของผู้บริหารมหาวิทยาลัย ข้อเสนอแนะของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ตลอดจน
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอ านวยการประจ าวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล การระดมสมองของผู้บริหาร 
บุคลากรของวิทยาลัยนานาชาติ นักศึกษาในหลักสูตรนานาชาติจ านวนหนึ่ง รวมทั้งการส ารวจความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วน
ได้ส่วนเสียฯลฯ  มาก าหนดเป็นแผนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 

 

ปณิธาน และปรัชญา  

 วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดตั้งขึ้นเพ่ือเป็นองค์กรหลักในการผลักดันและ 
ขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติ ตลอดถึงความเป็นนานาชาติของ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
สนับสนุนจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง มีมาตรฐานระดับอาเซียนและ
นานาชาติตามนโยบายของรัฐและเจตนารมณ์ของประชาชนในภาคเหนือในการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 International College of Digital Innovation was established by Chiang Mai University as the 
major mechanism in order to advocate and mobilize her international curriculum academic affairs as 
well as internationalization of the university. It fully supports Chiang Mai to be an educational hub in 
academic and professional development at ASEAN and International standards. This responds to the 
government policy and aspiration of people in northern Thailand.  
 วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล เป็นหน้าต่างของภาคเหนือตอนบนในการรับ ถ่ายทอด และจัดการความรู้ 
แก่ภาคเหนือและประเทศไทย ตามหลักแห่งเสรีภาพทางวิชาการ โดยยึดมั่นในสัจธรรมและ คุณธรรม เพ่ือการพัฒนา
ทางวิชาการ การประยุกต์ เผยแพร่ ในระดับสากล และสร้าง วัฒนธรรมร่วมโดยการท านุบ ารุง รักษาศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น เรียนรู้เข้าใจศิลปวัฒนธรรมอื่น 
 The International College of Digital Innovation acts as an international window for northern 
Thailand in technology transferring and knowledge management. The college has her faith on 
academic freedom, morality and love of truth in academic development, applying and disseminating 
at international level. Cross culture is vitally promoted in conservation of Thai local cultures as well 
as learning other cultures.  
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แผนยทุธศาสตร์ของวิทยาลยันานาชาตินวตักรรมดจิิทลั ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564 

 บัณฑิตหลักสูตรนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล พึงฝักใฝ่ในการฝึกฝนตน เป็นผู้รู้จริง คิดเป็น ปฏิบัติได้ เรียนรู้ตลอด
ชีวิตเพ่ือจัดการการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมในโลกาภิวัฒน์ อย่างมีความคิดสร้างสรรค์ เป็น
ผู้ประกอบการและมืออาชีพ ในระดับนานาชาติ 
 The International of Digital Innovation graduates are self-practice, knowledgeable, thoughtful, 
pragmatic and life-long learning for globally change management in economy, society and 
environment with creative, professional and entrepreneurial characters regarding international 
requirements.   
 

วิสัยทัศน์ 

 “วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานที่ผลักดันยุทธศาสตร์ชาติด้าน Digital 

Economy Cluster และความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่” 

 

พันธกิจ (Mission) 

1. พัฒนาการเรียนการสอน วิจัย และบริการวิชาการ เพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการด้านนวัตกรรมดิจิทัลและ

เทคโนโลยีการเงิน เพ่ือสร้างผู้ประกอบการและนวัตกรรมดิจิทัลระดับนานาชาติ ทั้งในระดับปริญญาตรี โท เอก 

โดยร่วมกับคณะต่างๆ และมหาวิทยาลัยพันธมิตรในต่างประเทศ 

2. ส่งเสริม Digital Literacy, ภาษาอังกฤษ CEFR และทักษะส าหรับศตวรรษที่ 21 แก่นักศึกษาในหลักสูตร

นานาชาติ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ระดับปริญญาตรี ผ่านกระบวนวิชาศึกษาทั่วไปและวิชา

เลือกเสรี 

3. พัฒนาความเป็นนานาชาติ ตั้งแต่การตลาดประชาสัมพันธ์ การรับนักศึกษา กิจกรรมนักศึกษา การแลกเปลี่ยน

นักศึกษาและอาจารย์ การฝึกงาน ตลอดจนการท าวิจัยร่วม (Cross Border Research) หลักสูตรร่วม 

(Joint/Dual Degree)  พร้อมสนับสนุนคณะต่างๆเปิดหลักสูตระดับปริญญาโท (10 New S-Curves) 
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โครงสร้างการแบ่งหน่วยงานของวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล  

 

ค่านิยม(Core Value) 

ค่านิยมของวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล ที่ยึดถือเป็นความคิดและความเชื่อร่วมกันของบุคลากรของ

วิทยาลัยนานาชาติฯ ที่ยึดถือปฏิบัติในการด าเนินงาน คือ  ICDI - Driven by Digitalization, Digital for Everything 

(International mindset, Creative entrepreneurship, Digital literacy, Internet life-style) 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาของวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 

ตามที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มีการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ.2560 

- 2564)  ดังนี้ “มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน า รับผิดชอบต่อสังคมและสร้างการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่

ยั่งยืน” 

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มีความมุ่งมั่นในการเป็นส่วนงานหลักในการ

ผลักดันและขับเคลื่อนความเป็นนานาชาติ   สร้างบรรยากาศความเป็นนานาชาติและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการ

บริหารจัดการหลักสูตรนานาชาติ ให้มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล เพ่ือสร้างบัณฑิตสู่การเป็นพลเมืองโลก 

จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการด าเนินการของวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล ในปี 2561-2564 เพ่ือตอบสนอง

วิสัยทัศน์และพันธกิจเบื้องต้น ดังต่อไปนี้ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีมาตรฐานสากล มีหลักสูตรเป็นที่ยอมรับ  

                    มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีทางการเงิน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย  และการสร้างเครือข่ายวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย 

              เชียงใหม่กับมหาวิทยาลัยต่างๆ ในระดับภูมิภาคอาเซียนและนานาชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพและมีสมรรถนะสากลของนักศึกษา คณาจารย์และบุคลากร 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การสร้างสิ่งแวดล้อม และการให้บริการที่ส่งเสริมความเป็นนานาชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การแสวงหารายได้เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  พัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 

กระบวนการน าแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ 

เพ่ือให้มีการน าแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างชัดเจน จ าเป็นจะต้องแปลงยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ ให้

เป็นแผนงาน/โครงการ ที่สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยสร้างความเชื่อมโยงและบูรณาการการปฏิบัติงาน

ของฝ่ายต่างๆในวิทยาลัยนานาชาติฯ เพ่ือให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ที่ได้วางไว้  ดังนั้น จึงได้ก าหนดกลยุทธ์ ตัวชี้วัดและ

แผนงานมารองรับ เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารงานอย่างมีระบบ  อันจะน าไปสู่การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

โดยเริ่มตั้งแต่การวางแผน  การสื่อสาร  การถ่ายทอด การก ากับติดตาม การประเมินผลยุทธศาสตร์และตัวชี้วัด เพ่ือที่

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล จะสามารถด าเนินการตามพันธกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์ทีว่างไว้ 
 

หลักสูตรนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีการเงินทั้งระดับปริญญาตรี โทและเอก ของวิทยาลัยนานาชาติ

นวัตกรรมดิจิทัล ได้เริ่มรับนักศึกษาในปีการศึกษา พ.ศ. 2561 โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เริ่มปีงบประมาณใน

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 โดยใช้ดุลยดัชนี ในการแปลงวิสัยทัศน์สู่การปฏิบัติ เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ “Northern ASEAN 
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Digital Hub” สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 12 ของรัฐบาล และ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการจัดการเรียนการสอน วิจัยและบริการวิชาการ และผู้ประกอบการเทคโนโลยีใหม่ (Tech 

Startup) ในเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ในจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือ ทั้งยุทธศาสตร์ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์อาหาร สุขภาพ และสังคมผู้สูงอายุ และยุทธศาสตร์ล้านนาสร้างสรรค์ 

ในการพัฒนาความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีดิจิทัลทั้งการศึกษา วิจัย และบริการวิชาการ เพ่ือเป็นศูนย์กลาง

ดิจิทัลของอาเซียนตอนบน ในระยะ พ.ศ. 2562-2565 มียุทธศาสตร์มุ่งสร้างสมดุลทั้งด้าน การเงิน ลูกค้า กระบวนการ

ธุรกิจ และการเรียนรู้และการเติบโตขององค์กร โดยใช้กรอบการบริหารแบบดุลดัชนี (Balanced Scorecard) วัด

ประเมินผลและปรับปรุงกลยุทธ์เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ ได้แก่ 

 

1) มุมมองด้านการเงิน  มุ่งเน้นการหารายได้จากการให้ค าปรึกษาองค์กรขนาดใหญ่ และภาค /กลุ่ม/จังหวัด

ภาคเหนือ 

2) มุมมองด้านลูกค้า มุ่งเน้นองค์กรขนาดใหญ่ได้แก่ กระทรวงคมนาคม การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าภูมิภาค 

ส านักงานอัยการสูงสุด และอ่ืน และกลุ่มผู้ประกอบการ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่และหอการค้าไทย 
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3) มุมมองด้านกระบวนการธุรกิจ เนื่องจากต้องพัฒนาโครงสร้างองค์ใหม่รองรับพันธกิจใหม่ จึงเน้นทั้งพัฒนาการ

ให้บริการวิชาการ พัฒนาการจัดการศึกษาด้านนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีการเงิน พัฒนาระบบวิชาศึกษา

ทั่วไปด้านดิจิทัลทั้งส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนักเรียนในภาคเหนือ และศูนย์บ่มเพาะ

ผู้ประกอบการร่วมกับหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ 

4) มุมมองด้านเรียนรู้และการเติบโตขององค์กร มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากร ระบบสารสนเทศ และการวิจัย 

Platform เศรษฐกิจและสังคมดิจิทลั ด้าน พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์, โลจิสติกส์ และเทคโนโลยีการเงิน 

ดังแสดงในแผนที่ยุทธศาสตร์ ต่อไปนี้ และรายละเอียดใน ภาคผนวก ก  

 

แผนที่ยุทธศาสตร์ Strategic Map 

 
 

กลยุทธ์ด้านการตลาด  

เนื่องจากวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มุ่งเน้นเทคโนโลยีดิจิทัลและเทคโนโลยีการเงิน ซึ่งมีการพัฒนา

อย่างรวดเร็วเป็น Disruptive Technology ที่ส าคัญอย่างยิ่งในอนาคต 3-5 ปีข้างหน้า มีความต้องการสูงทั้งการศึกษา 

วิจัย และบริการวิชาการ ดังนั้นในการท าการตลาดเพ่ือน าผลิตภัณฑ์ของวิทยาลัยฯ ได้แก่ตัวหลักสูตร การวิจัยและ

บริการวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยี เข้าสู่ตลาดได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิผล จ าเป็นอย่างยิ่งต้องมีการวิเคราะห์และ
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วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดที่ดี ทั้งตัวผลิตภัณฑ์ ราคา การส่งเสริมการขาย และการตลาด ดังการวิเคราะห์การตลาด

ต่อไปนี้ โดยมีรายละเอียดการวิเคราะห์ อยู่ใน ภาคผนวก ข 

 

หลักสูตรปริญญาตรี สาขานวัตกรรมดิจิทัล 

ในด้านผลิตภัณฑ์เน้น หลักสูตรร่วมแบบ 2+2 กับมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร ออสเตรเลียและประเทศ

จีน เกาหลี และการเตรียมนักเรียนตั้งแต่มัธยมปลาย ในด้านราคาค่าธรรมเนียมการศึกษาเท่ากับหลักสูตรนานาชาติใน

ประเทศจีน ถูกกว่าอย่างมากเทียบกับปี 3 และ 4 ในสหราชอาณาจักรและออสเตรเลีย ในด้านการส่งเสริมการขายเน้น

หลักสูตรร่วมและการเตรียมการด้านภาษาอังกฤษและภาษาจีน รวมทั้งการทดลองเรียน และในด้านการตลาดเน้น 

ตลาดจีน ตลาดกรุงเทพและ EEC และตลาดในภาคเหนือได้แก่ โรงเรียนจีน โรงเรียนนานาชาติ โรงเรียนสองภาษา 

โรงเรียนมาตรฐานสากลในภาคเหนือ  

 

หลักสูตรปริญญาโท สาขานวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีการเงิน 

ในด้านผลิตภัณฑ์เน้น เนื้อหา ความรู้ข้อมูลข่าวสารในประเทศจีนและอาเซียน ในด้านราคาค่าธรรมเนียม

การศึกษาสูงรวมการไปศึกษาดูงานในต่างประเทศจริง รวมทั้งเป็น Module การศึกษาตลอดชีวิตลักษณะ Non 

Degree สะสมและเทียบโอนหน่วยกิต (Credit Bank) เพ่ือจบการศึกษาในภายหลังได้ ในด้านการส่งเสริมการขายเน้น
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การตั้งธุรกิจจริง Startup โดยใช้ FinTech และการฝึกอบรมเครื่องมือต่างๆให้สามารถปฏิบัติได้จริงหลักสูตรร่วม และ

ในด้านการตลาดเน้น ตลาด FinTech จีน ตลาดอาเซียน และตลาดกรุงเทพ และเชียงใหม่ 

 

หลักสูตรปริญญาเอก สาขานวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีการเงิน 

ในด้านผลิตภัณฑ์เน้น การใช้ Disruptive Technology ในจัดท านโยบายในเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ในด้าน

ราคาค่าธรรมเนียมการศึกษาเทียบเท่าเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจแต่มีดิจิทัลเสริมเป็นมูลค่าเพ่ิม ในด้านการส่งเสริม

การขายเน้นน างานที่นักศึกษาท าอยู่ในองค์กร มาเป็นหัวข้อวิจัยเชิงนโยบายโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการ

ปรับเปลี่ยน (Digital Transformation) ให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันระดับ

นานาชาติ และในด้านการตลาดเน้นองค์กรรัฐเอกชนนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลใน ตลาดกรุงเทพฯ 

  

วิจัยบริการวิชาการ นวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีการเงิน 

ในด้านผลิตภัณฑ์เน้น การจัดการทรัพย์สิน เมืองอัจฉริยะด้านต่างๆ และการบ่มเพาะผู้ประกอบการใหม่ ในด้าน

ราคา โครงการที่ปรึกษามากกว่า 20 ล้านบาท โครงการงบบูรณาการ 10-50 ล้านบาท การบ่มเพาะผู้ประกอบการใหม่

ราว 30,000 บาทต่อราย ในด้านการส่งเสริมการขายเน้น มาตรฐาน ISO55000 ส าหรับการให้ค าปรึกษาด้านการจัดการ

ทรัพย์สิน งบบูรณาการเน้นเทคโนโลยีเป้าหมาย 10 New S-Curves ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และด้านบ่มเพาะ

ผู้ประกอบการเน้นการเข้าถึงแหล่งทุน Pitching, Crowdfunding หรือ FinTech และในด้านการตลาดเน้น การจัดการ

ทรัพย์สินเน้นตลาดองค์กรใหญ่ในกรุงเทพ ตลาดงบบูรณาการเน้น 17 จังหวัดภาคเหนือ Smart City เน้นกรุงเทพ, 9 

จังหวัด Super Cluster และเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 10 จังหวัด และการบ่มเพาะผู้ประกอบการเน้นอุตสาหกรรม

เกษตรแปรรูป จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ล าปาง ล าพูน 
 

เป้าหมาย และ KPI ใน 5 ปี 2560-2564 (ตามเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 25 กุมภาพันธ์ 2560) 

ในก าหนดเป้าหมายในการเพ่ิมขีดความสามารถ (Capacity Building)  ภายในระยะเวลา 5 ปี ดังนี้ 

1. การเรียนการสอน 

- จ านวนหลักสูตร ปริญญาเอก 1 หลักสูตร (Digital Innovation and FinTech ปริญญาโท 2 หลักสูตร 

(Digital Innovation and FinTech แ ล ะ  Energy and Environment Technology for Future Cities) 

และปริญญาตรี 1 หลักสูตร 

- จ านวนการรับนักศึกษาต่อปี ปริญญาเอก 5 คนต่อปี ปริญญาโท 60 คนต่อปี และปริญญาตรี 100 คนต่อปี 

2. วิจัย 

- ทุนโครงการวิจัย 30 ล้านบาทต่อปี 

- ตีพิมพ์ผลงานวิชาการ 90 papers ต่อปี 
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3. บริการวิชาการ 

- โครงการภาครัฐ-เอกชน 50 ล้านบาทต่อปี 

- บ่มเพาะผู้ประกอบการ 10 รายต่อปี 

แผนการด าเนินงาน 

 2561 

ปัจจุบัน 

2562 2563 2564 2565 

หลักสูตรปริญญาเอก 1 1 1 1 1 

หลักสูตรปริญญาโท 1 1 2 2 2 

หลักสูตรปริญญาตรี 1 1 1 1 1 

จ านวนนักศึกษารับเข้า ปริญญาเอก 6 5 5 5 5 

จ านวนนักศึกษารับเข้า ปริญญาโท 15 20 40 40 60 

จ านวนนักศึกษารับเข้า ปริญญาตรี 2 50 50 100 100 

โครงการวิจัย (ล้านบาท) 30 10 20 20 30 

โครงการบริการวิชาการ(ล้านบาท) 77 20 30 40 50 

จ านวนPaper 40 50 50 70 90 

จ านวนผู้ประกอบการ 10 10 10 10 10 

หมายเหตุ แผนการเงินแสดงใน ภาคผนวก ค 

สถานภาพปัจจุบันและปัญหาของวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล 

ปัจจุบันวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล สามารถด าเนินการพันธกิจวิทยาลัยนานาชาติเดิม ได้แก่ พัฒนา

ความเป็นนานาชาติ ตั้งแต่การตลาดประชาสัมพันธ์ การรับนักศึกษา กิจกรรมนักศึกษา การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและ

อาจารย์ การฝึกงาน ตลอดจนการท าวิจัยร่วม (Cross Border Research) หลักสูตรร่วม (Joint/Dual Degree)  ในปี 

2560 และ 2561 ได้ด าเนินโครงการงบประมาณบูรณาการด้านเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ Smart City ในจังหวัดเชียงใหม่

และภาคเหนือ รวมทั้งท าการบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีดิจิตอลด้านพลังงาน ให้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการ

ไฟฟ้านครหลวงด้านการจัดการทรัพย์สิน (Asset Management หรือ Big Data ด้านการเดินเครื่องและบ ารุงรักษา

อุปกรณ์และระบบไฟฟ้า) และกระทรวงคมนาคมด้าน Smart Mobility (Smart City, Location Based Services, 

Mapping, GPS, ITS, 5G, IoTs) 

ในปี 2561 ได้เร่งรัดพัฒนาหลักสูตร เพ่ิงเริ่มด าเนินการหลักสูตรปริญญาตรี ปริญญา โท และปริญญาเอก มี

ปัญหาหลักคือ 
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1) บุคลากรสายวิชาการและสนับสนุนวิชารับเข้าใหม่ ต้องปรับตัวกับการสอนแบบใหม่ เน้นผู้ประกอบการ

นวัตกรรม บนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลใหม่ 

2) รับอาจารย์ที่มีประสบการณ์จากอุตสาหกรรม หรือร่วมมือกับเอกชน เพ่ือเป็นพ่ีเลี้ยงบ่มเพาะธุรกิจให้กับ

นักศึกษา 

3) การพัฒนาภาษาอังกฤษและจีนให้กับนักศึกษาเพ่ือการแลกเปลี่ยนหรือเรียนต่อหลักสูตรร่วม ในประเทศ

เจ้าของภาษาอังกฤษและจีน 

4) การตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โรงเรียนนานาชาติ โรงเรียนสองภาษา โรงเรียนจีน และโรงเรียนรัฐที่มีหลักสูตร

สองภาษา ในจังหวัดเชียงใหม่ ภาคเหนือตอนบน และภาคเหนือ ทั้งหลักสูตรนวัตกรรมดิจิทัล และหลักสูตร

นานาชาติอ่ืนๆ 

5) การใช้ความร่วมมือเพ่ือแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยพันธมิตรในต่างประเทศ และการจัดท าหลักสูตรร่วม 

เพ่ือให้เกิดความเป็นนานาชาติ 

6) การหาโครงการวิจัยบริการวิชาการเพ่ือแสวงหารายได้เพ่ือให้สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

ดิจิทัลได้ทัน 

หลักการบริหารจัดการวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล 

ตามพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 มาตรา 7 มหาวิทยาลัยเป็นสถานศึกษา สมบรูณ์แบบ

ทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง มีวัตถุประสงค์ให้ การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ท าการวิจัยเพ่ือความเป็น

เลิศทางวิชาการ และเกิดประโยชน์แก่สังคม เป็นส่วนรวม บริการทางวิชาการ แก่สังคม ทะนุบ ารุงและส่งเ สริม 

ศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ดังนั้นวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล ต้องมีบทบาทในลักษณะเป็นหลักในการพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ไปสู่ความเป็นนานาชาติ ทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพ วิจัย บริการวิชาการ ทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และ สิ่งแวดล้อมโดย

ผลักดันและร่วม กับคณะต่างๆ ในลักษณะประกบสองร่วมกับคณะต่างๆด้านนานาชาติ Double Team และมีส่วนร่วม

ในความส าเร็จกับคณะต่างๆ Double Prize โดยความส าเร็จของ วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล เป็นลักษณะ 

Triple Double คือท าโครงการต่างๆส าเร็จเอง ช่วยให้คณะอ่ืนส าเร็จ ผลักดันนโยบายระดับมหาวิทยาลัย (Double 

Team+Double Prize+Triple Double) 

และตามมาตรา 8 การด าเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม มาตรา 7 ให้มหาวิทยาลัยให้ความส าคัญ และค านึงถึง 

1) ความเสมอภาคในโอกาสการศึกษา 
2) ความมีเสรีภาพและความเป็นเลิศทางวิชาการ ควบคู่ไปกับความมีคุณธรรม 
3) มาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 
4) ความโปร่งใสและตรวจสอบได้ รวมทั้งความรับผิดชอบต่อรัฐและสังคม 
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5) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารและการจัดการ 
6) การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 

 
ดังนั้นวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล ต้องแสวงหาทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาไทยและอาเซียน ที่ยากจน 

หรือด้อยโอกาส เช่นผู้พิการ ผู้หญิง ชนกลุ่มน้อย หรือจากพ้ืนที่มีปัญหาเช่น 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องจัดตั้ง
คณะกรรมการส่งเสริมจริยธรรมเพ่ือพัฒนาเสรีภาพและคุณภาพทางวิชาการอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม ในมุมมอง
นานาชาติความรับผิดชอบต่อสังคมโลก (Global Citizen ตามหลักการ Identity and Violence)  ต้องพัฒนา
มาตรฐาน ในการเทียบโอนหน่วยกิต มาตรฐานกระบวนการจัดการเรียนการสอน การประกันคุณภาพ ความรู้พ้ืนฐาน
ภาษาอังกฤษและทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระดับนานาชาติ เช่น ECTS, QMS, CEF, ACTS, AQAN เป็นต้น 

ในการบริหารจัดการภายใน นอกจากการด าเนินการตามระบบของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัดแล้ว ต้องจัดตั้ง 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยให้บุคคลภายนอก คณะต่างๆส่งตัวแทน รวมทั้งบุคลากรของ วิทยาลัยนานาชาติ 
นวัตกรรมดิจิทัล ร่วมเป็นกรรมการในการตรวจสอบ และ ให้ข้อเสนอแนะในการด าเนินการ ในลักษณะ GRC 
(Governance, Risk and Compliance) เพ่ือให้เกิดความโปรงใสมีธรรมาภิบาล การจัดการ ความเสี่ยง และถูกต้อง
ตามกฏหมายอยู้ในระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัด ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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กระบวนการควบคุมและประเมินผล 

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีระบบและกลไกในการควบคุม ติดตาม และ

ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนดังนี้ 

1. การติดตามผลการด าเนินงาน 

  วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มีการติดตามผลการด าเนินงานแต่ละฝ่าย โดยมีการประชุมภายในเป็น

ประจ าทุกเดือน และมีการประชุมพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการระหว่างผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติการที่รับผิดชอบในแต่

ละโครงการ/กิจกรรมอย่างสม่ าเสมอ  นอกจากนี้ วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล  ได้มีการรายงานความก้าวหน้าใน

การด าเนินงานผ่านที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการประจ าวิทยาลัย เพ่ือรับทราบความคืบหน้าของผลการด าเนินงาน

เป็นระยะๆ รวมทั้งขอข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ เพ่ือปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 

2. การวัดผลและประเมินผล 

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มีการวัดและประเมินผล โดยก าหนด ตัวชี้วัดและเป้าหมายที่เหมาะสมใน

การปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ เพ่ือใช้เป็นกรอบในการวัดและประเมินผลการด าเนินงานที่ชัดเจน ครอบคลุมทั้งเชิง

ปริมาณและคุณภาพ และความพึงพอใจของผู้รับบริการ ซึ่งก าหนดให้มีการติดตาม รวบรวม วิเคราะห์ วัดและ

ประเมินผลข้อมูล เพ่ือน าผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการวางแผนยุทธศาสตร์ในปีต่อไป   
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ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัด 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีมาตรฐานสากล มีหลักสูตรเป็นที่ยอมรับ มีความ

เป็นเลิศทางวิชาการด้านนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีทางการเงิน 

เป้าประสงค์ :  เพ่ือเป็นหน่วยงานหลักของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มีระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพในการ 

จัดการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีดิจิทัล อย่างมีมาตรฐานสากล นักศึกษามีทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยี

ดิจิทัล และการเป็นผู้ประกอบการ คิดเป็น ท าเป็น เรียนรู้ด้วยตนเอง 

กลยุทธ์  

1. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรร่วมกับต่างประเทศให้ได้มาตรฐานสากล เพ่ือความเป็นเลิศ

ทางวิชาการด้านนวัตกรรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีทางการเงิน 

2. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนวิชาศึกษาทั่วไป (General Education) และวิชาเลือกเสรีด้านเศรษฐกิจและสังคม

ดิจิทัล เพ่ือเพ่ิมทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Digital Literacy 

Courses for CMU Students) 

3. จัดการกระบวนการดึงดูดนักศึกษาต่างชาติให้มาศึกษาที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

4. ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรร่วม ทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับ

มหาวิทยาลัยในอาเซียนและนานาชาติ 
 

ตัวช้ีวัดและเป้าหมาย : 

 

ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 

ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 

1. จ านวนหลักสูตรด้านนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีการเงิน 3 3 4 4 

2. จ านวนหลักสูตรร่วมด้านนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีการเงิน 2 2 3 3 
3. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ TNE  - - 5 5 
4. จ านวนกระบวนวิชาศึกษาทั่วไปและวิชาเลือกเสรีด้านนวัตกรรม
ดิจิทัลและเทคโนโลยีการเงิน 

3 6 8 10 

5. ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบ
อาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี 

- - - 90 

6. จ านวนนักศึกษาที่สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ 250 350 400 400 

7.จ านวนกระบวนวิชากลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป ที่มีการจัดการเรียนการ
สอน ตามมาตรฐาน CEFR และ21St Century Skills 

6 6 8 10 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม และการสร้างเครือข่ายวิชาการกับ
หน่วยงาน คณะ และมหาวิทยาลัยพันธมิตรในต่างประเทศ 

เป้าประสงค์ : เพ่ือเป็นหน่วยงานส่งเสริม และสนับสนุนการสร้างเครือข่ายงานวิจัย และเครือข่าย 
วิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับหน่วยงาน คณะ และมหาวิทยาลัยต่างๆ ในระดับภูมิภาคอาเซียนและ
นานาชาติ ในด้าน Cross Border Research, E-Commerce Research, Big Data Research, FinTech Research 
และ Law Research 

กลยุทธ์ 
1. ผลักดันการสร้างเครือข่ายวิจัยและนวัตกรรม ความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัยร่วมเชิงรุกกับมหาวิทยาลัยชั้นน าใน 

ต่างประเทศ โดยเฉพาะระดับอาเซียนหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง ล้านช้าง-แม่โขง ในสาขาที่สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ 
ชาติ 20 ปี 

2. เสริมสร้างความเข้มแข็ง ผลักดันชื่อเสียงและเครือข่ายความร่วมมือที่มั่นคง ผ่านการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่
โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Startup) โดยร่วมมือกับสมาคมศิษย์เก่า สมาคมเอกชน และเครือข่ายนักศึกษาเก่า
ต่างชาติ  

3. พัฒนาระบบการถ่ายโอนหน่วยกิต กับสถาบันวิชาการต่างประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียน นานาชาติ 
4. สนับสนุนการด าเนินการแนวทาง Research Mobility ทั้งในลักษณะ Inbound และ Outbound 
5. ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นที่รู้จักและมีบทบาทวิชาการในระดับนานาชาติ 

ตัวช้ีวัดและเป้าหมาย : 

 

ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 

ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 

1. จ านวนเครือข่ายวิจัยและความร่วมมือทางวิชาการกับ
มหาวิทยาลัยชั้นน าในต่างประเทศ 

10 10 12 14 

2. จ านวนโครงการวิจัยและนวัตกรรม 5 5 7 7 

3. จ านวนรายรับจากโครงการวิจัย (ล้านบาท) 10 10 20 20 
4. จ านวนหน่วยกิตท่ีมีการถ่ายโอนกับสถาบันวิชาการ
ต่างประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียนและนานาชาติ 

450 450 450 450 

5. จ านวนการแลกเปลี่ยนอาจารย์/ศาสตราจารย์อาคันตุกะ 
(Visiting Professor) 

2 2 2 2 

6.จ านวนผลงานตีพิมพ์ของอาจารย์และนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 

40 50 50 70 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาการบริการวิชาการที่เกิดประโยชน์จากการใช้ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล  
 เป้าประสงค์ : เพ่ือเป็นหน่วยงานในการบูรณาการและด าเนินโครงการบริการวิชาการที่สนับสนุนการน า

เทคโนโลยีดิจิทัล มาขับเคลื่อนการพัฒนาหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดฝึกอบรมขั้นสูงเพ่ือ

พัฒนาทักษะ ความเชี่ยวชาญเทคโนโลยี โดยเฉพาะการบ่มเพาะธุรกิจและนวัตกรรมของนักศึกษา ศิษย์เก่า 

ผู้ประกอบการให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 

  กลยุทธ์ 

1. การใช้ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในการช่วยเหลือหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในกลุ่ม

อุตสาหกรรมเป้าหมาย ให้สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่เพิ่มมากข้ึน 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนการบ่มเพาะธุรกิจและนวัตกรรมของนักศึกษา ศิษย์เก่า ผู้ประกอบการให้

พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล และพัฒนาเป็นเครือข่ายผู้ประกอบการขนาดใหญ่ 

3. สนับสนุนและส่งเสริมการบริการวิชาการแก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพ่ือพัฒนาการบริหาร

จัดการเทคโนโลยีเป้าหมายของประเทศไทยในระดับนานาชาติ 

ตัวช้ีวัดและเป้าหมาย : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 

1. จ านวนงบประมาณโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ 20 20 30 40 

2. จ านวนบุคลากรที่ด าเนินการเกี่ยวข้องกับการบริการ

วิชาการแก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

5 10 15 20 

3. จ านวนธุรกิจเกิดใหม่ (Spin off / Start up) 10 10 10 10 

4. จ านวนผู้ได้รับการบ่มเพาะ (incubatees) 100 300 300 300 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การส่งเสริมบรรยากาศนานาชาติ และสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพและมีสมรรถนะสากลของ

นักศึกษาและบุคลากร 

 เป้าประสงค์ : เพ่ือพัฒนา นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรให้มีคุณภาพและมีสมรรถนะสากล และสนับสนุน  

ส่งเสริมความเป็นนานาชาติในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 กลยุทธ์ 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานักศึกษา ให้มีความพร้อมเป็นพลเมืองโลกและมีทักษะผู้ประกอบการและ

นวัตกรรมดิจิทัลระดับนานาชาติ 

2. ส่งเสริมให้นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัยและบุคลากรได้มีโอกาสท าวิจัย ฝึกงาน และกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวิชาการใน

ระดับชาติและนานาชาติ 

3. สนับสนุนพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง ให้มีทักษะด้าน 

ภาษาและเทคโนโลยีดิจิทัล สามารถเปิดโลกทัศน์ที่เป็นสากล 

4. สนับสนุนการด าเนินการแนวทาง Student Mobility ทั้งในลักษณะ Inbound และ Outbound 

 

ตัวช้ีวัดและเป้าหมาย : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 

1. จ านวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้มี

ความพร้อมในการก้าวสู่ความเป็นนานาชาติ 

15 15 20 20 

2. จ านวนนักศึกษา/อาจารย์ที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วม

กิจกรรมในระดับชาติและนานาชาติ 

1 1 2 2 

3.ร้อยละของอาจารย์ที่ท าวิจัยและกิจกรรมแลกเปลี่ยนทาง

วิชาการกับหน่วยงาน/มหาวิทยาลัยชั้นน าของประเทศและ

นานาชาติ 

60 80 80 100 

4. จ านวนโครงการพัฒนาทักษะทางภาษาให้แก่บุคลากรสาย

วิชาการและสายสนับสนุนในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง 

1 2 2 2 

5. จ านวนโครงการ/กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม

อาเซียน 

5 5 5 5 
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6.ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการของ

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล 

3.51 3.51 3.51 3.51 

7.จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่เสริมสร้างบรรยากาศความเป็น

นานาชาติในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2 2 2 2 

8.จ านวนนักศึกษาที่มีการแลกเปลี่ยนในกลุ่มประเทศอาเซียน
และนานาชาติทั้ง Inbound และ/หรือ Outbound 

50 50 50 - 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การแสวงหารายได้เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

เป้าประสงค์ :  เพ่ือเป็นหน่วยงานแสวงหารายได้ จากการจัดการเรียนการสอน งานวิจัยและบริการวิชาการ 

นานาชาติ สร้างระบบและกลไกที่มีประสิทธิภาพในการจัดหางบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณโดยจัดสรร

งบประมาณให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยนานาชาติฯ สามารถพ่ึงตนเองได ้

กลยุทธ์  

1. เพ่ิมรายได้จากการวิจัย บริการวิชาการและการเรียนการสอน 

2. บริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัดและเป้าหมาย : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 

1. จ านวนรายได้จากโครงการการวิจัยและบริการวิชาการ 
(ล้านบาท) 

30 30 40 50 

2. จ านวนระบบสารสนเทศด้านการเงินและงบประมาณเพ่ือ
การบริหารงบประมาณและใช้ในการตัดสินใจของ
ผู้บริหาร  

1 2 2 3 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการและระบบการท างานของวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

อย่างมีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์ : พัฒนาระบบการบริหารจัดการและระบบการท างานของวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล ที่มี

ประสิทธิภาพ ยืดหยุ่น คล่องตัว โปร่งใส  ตรวจสอบได้ตามหลักธรรมภิบาล โดยให้คุณค่ากับการมีส่วนร่วมของ

บุคลากรและการพัฒนาบุคลากรอย่างสม่ าเสมอ 

กลยุทธ์ 

1. พัฒนาระบบบริหารงานต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ  

2. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมการพัฒนาทักษะความรู้ในการปฏิบัติงานและสร้างค่านิยม 

วัฒนธรรมสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

3. พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ  

4. ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 

ตัวช้ีวัดและเป้าหมาย : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 

1. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน

ประจ าป ี 

80 80 85 85 

2.ร้อยละของบุคลากรที่ได้เข้ารับการพัฒนาศักยภาพและ

สมรรถนะของผู้ปฏิบัติงาน 

80 80 80 80 

3. จ านวนโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและ

การพัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

2 2 3 3 

4. จ านวนการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการ

ตัดสินใจและระบบสารสนเทศเพ่ือการสนับสนุนการ

ปฏิบัติงาน 

2 2 3 3 
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Strategic Plan 
กลยุทธ์ แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ  
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ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีมาตรฐานสากล มีหลักสูตรเป็นที่ยอมรับ มีความ
เป็นเลิศทางวิชาการด้านนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีทางการเงิน 
เป้าประสงค์ :  เพ่ือเป็นหน่วยงานหลักของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มีระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพในการจัดการเรียน
การสอนด้านเทคโนโลยีดิจิทัล อย่างมีมาตรฐานสากล นักศึกษามีทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และการ
เป็นผู้ประกอบการ คิดเป็น ท าเป็น เรียนรู้ด้วยตนเอง 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร

นานาชาติและหลักสูตรร่วมกับ

ต่างประเทศให้ได้มาตรฐานสากล เพื่อ

ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านนวัตกรรม

ดิจิทัลและเทคโนโลยีทางการเงิน 

 

 

 ส่งเสริมและสนับสนุนการท าโครงงานหรือการวิจัยในต่างประเทศ 

 พัฒนาหลักสูตรนานาชาติแบบสหวิทยาการ ระดับปริญญาตรี-โท-
เอก 

 ขยายผลการเทียบโอนหน่วยกิต European Credit Transfer ไป 
ASEAN Credit Transfer รวมทั้ง Common European 
Framework 

 การพัฒนาการเรียนการสอนตามมาตรฐานประกันคุณภาพ
การศึกษา QMS/AQA  

 โครงการสหกิจศึกษาในบริษัทต่างชาติหรือต่างประเทศ 
2. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนวิชาศึกษา

ทั่วไป (General Education) และวิชา

เลือกเสรีด้านเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 

เพื่อเพิ่มทักษะความเข้าใจและใช้

เทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Digital 

Literacy Courses for CMU 

Students) 

 โครงการความร่วมมือพัฒนาวิชาศึกษาทั่วไประหว่างคณะ บน
มาตรฐาน Common European Framework และ 21St 
Century Skills 

 พัฒนากระบวนวิชาศึกษาทั่วไป (General Education) และวิชา
เลือกเสรีด้านเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
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3. จัดการกระบวนการดึงดูดนักศึกษา

ต่างชาติให้มาศึกษาที่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรนานาชาติในเชิงรุก 

 โครงการรับนักศึกษานานาชาติ ไทย-จีน-อาเซียน 

 โครงการทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษา 

 จัดตั้งสโมสรนักศึกษานานาชาติและชมรมต่างๆ 

 เชื่อมโยงกับองค์กรนานาชาติ เพ่ือการประชาสัมพันธ์และการให้
ทุนการศึกษา เช่น เครือข่าย AUN และ Erasmus เพ่ือรับนักศึกษา
จากอาเซียน 

 กระตุ้นให้นักศึกษาจีนเห็นโอกาสในการท าธุรกิจกับอาเซียน 
4. ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรร่วม ทั้ง

ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา

ระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับ

มหาวิทยาลัยในอาเซียนและนานาชาติ 

 พัฒนาหลักสูตรร่วมปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก 

 พัฒนาการบริการข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ 

 การขยายเครือข่ายผ่านทุน Erasmus และ AUN 

 การพัฒนาอาจารย์ในการพัฒนาความร่วมมือการท าหลักสูตร การ
เรียนการสอน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2: การพัฒนาและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม และการสร้างเครือข่ายวิชาการกับหน่วยงาน 
คณะ และมหาวิทยาลัยพันธมิตรในต่างประเทศ 
เป้าประสงค์ :  เพ่ือเป็นหน่วยงานส่งเสริม และสนับสนุนการสร้างเครือข่ายงานวิจัย และเครือข่ายวิชาการระหว่าง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับหน่วยงาน คณะ และมหาวิทยาลัยต่างๆ ในระดับภูมิภาคอาเซียนและนานาชาติ ในด้าน 
Cross Border Research, E-Commerce Research, Big Data Research, FinTech Research และ Law 
Research 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ผลักดันการสร้างเครือข่ายวิจัยและ

นวัตกรรม ความร่วมมือทางวิชาการ 

การวิจัยร่วมเชิงรุกกับมหาวิทยาลัยชั้น

น าในต่างประเทศ โดยเฉพาะระดับ

อาเซียนหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง ล้านช้าง-

แม่โขง ในสาขาที่สอดคล้องกับนโยบาย

และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

 เพ่ิมเครือข่ายวิจัยและความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยชั้น
น าในต่างประเทศ 

 ส่งเสริมและสนับสนุนการเชิญศาสตราจารย์อาคันตุกะของ
มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงมาร่วมสอน พัฒนาการวิจัยและความ
ช่วยเหลือในระดับนานาชาติ 

 สนับสนุนและจัดหาสิ่งอ านวยความสะดวก ครุภัณฑ์ สถานที่ ระบบ
การประชุมทางไกล แก่ Visiting Professor 

 ส่งเสริมพัฒนาการวิจัยและถ่ายทอดความรู้ในสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ 
ได้แก่ พม่า ลาว และจีนตอนใต้และตะวันตก รวมทั้งในระดับ
นานาชาติร่วมกับคณะต่างๆ 

2. เสริมสร้างความเข้มแข็ง ผลักดัน

ชื่อเสียงและเครือข่ายความร่วมมือที่

ม่ันคง ผ่านการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่

โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 

Startup) โดยร่วมมือกับสมาคมศิษย์เก่า 

สมาคมเอกชน และเครือข่ายนักศึกษา

เก่าต่างชาติ 

 สร้างฐานข้อมูลศิษย์เก่าในกลุ่มประเทศอาเซียนและจีน 

 การร่วมมือกับชมรมศิษย์เก่ามุสลิม มช.กับกลุ่มมุสลิมอ่ืนๆ 

 การตั้งชมรมศิษย์เก่าอาเซียนจากความร่วมมือนานาชาติที่ผ่านมา 
เช่น คณะเกษตรศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ สังคมศาสตร์ สัตวแพทย์
ศาสตร์ 

3. พัฒนาระบบการถ่ายโอนหน่วยกิต กับ

สถาบันวิชาการต่างประเทศในกลุ่ม

ประเทศอาเซียน นานาชาติ 

 

 ขยายผลการเทียบโอนหน่วยกิตกับยุโรปและอาเซียน ECTS/ACTS 

 การพัฒนาการเรียนการสอนตามมาตรฐานประกันคุณภาพ 
การศึกษา QMS/AQA  

 การพัฒนาทักษะพ้ืนฐานทางภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
CEF/21stCentury Skills 

 โครงการสหกิจศึกษาในบริษัทนานาชาติหรือต่างประเทศ 
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4. สนับสนุนการด าเนนิการแนวทาง 

Research Mobility ทั้งในลักษณะ 

Inbound และ Outbound 

 การเชิญศาสตราจารย์อาคันตุกะจากอาเซียนและนานาชาติร่วมหา
ทุนและร่วมท าการวิจัย 

 สนับสนุนการท าวิจัยร่วมในอาเซียนและนานาชาติ 

 การส่งเสริมอาจารย์ไปร่วมวิจัยในต่างประเทศ 

 เน้นการพัฒนาหลักสูตรร่วมระดับปริญญาโท - เอก 

 โครงการจัดหาแหล่งทุนและช่วยเหลือการท าวิจัยในระดับ
นานาชาติ 

 การแลกเปลี่ยน Visiting Professor 
5. ส่งเสริมในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็น

ที่รู้จักและมีบทบาทวิชาการในระดับ

นานาชาต ิ

 โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยและบริการวิชาการนานาชาติ 

 โครงการจัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา วิทยาลัยเชียงใหม่ เพ่ือเป็น
ศูนย์กลางในการสร้าง และจัดการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียนให้และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับ
สถาบันนานาชาติ  

 บริการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

 มีหน่วยช่วยเหลือนักศึกษาปริญญาเอก ด้านภาษาอังกฤษในการ
น าเสนอ ตีพิมพ์และเขียนวิทยานิพนธ์ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3:  การพัฒนาการบริการวิชาการที่เกิดประโยชน์จากการใช้ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
เป้าประสงค์ : เพ่ือเป็นหน่วยงานในการบูรณาการและด าเนินโครงการบริการวิชาการที่สนับสนุนการน าเทคโนโลยี
ดิจิทัล มาขับเคลื่อนการพัฒนาหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดฝึกอบรมขั้นสูงเพื่อพัฒนา
ทักษะ ความเชี่ยวชาญเทคโนโลยี โดยเฉพาะการบ่มเพาะธุรกิจและนวัตกรรมของนักศึกษา ศิษย์เก่า ผู้ประกอบการให้
พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. การใช้ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี

ดิจิทัลในการช่วยเหลือหน่วยงานภาครัฐ

และเอกชนในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย 

ให้สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลที่เพิ่มมากขึ้น 

 ด าเนินโครงการและบริหารงบประมาณโครงการ/กิจกรรมด้านการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 10 Tech + S-Curves 

 โครงการบริการวิชาการแก่สังคม เพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัล ที่
เกี่ยวกับ 10 Tech + S-Curves ตามยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี  

2. ส่งเสริมและสนับสนุนการบ่มเพาะ

ธุรกิจและนวัตกรรมของนักศึกษา ศิษย์

เก่า ผู้ประกอบการให้พร้อมเข้าสู่ยุค

เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล และพัฒนา

เป็นเครือข่ายผู้ประกอบการขนาดใหญ่ 

 โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการและนวัตกรรม บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการเน้นการเข้าถึงแหล่งทุน Pitching, Crowdfunding 
หรือ FinTech  

 การจัดโครงการ/กิจกรรมฝึกอบรมบ่มเพาะ ความรู้เท่าทัน
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy) แก่นักศึกษา ศิษย์เก่า และ 
ผู้สนใจ สามารถท าธุรกิจและลงทุนในเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 

 สนับสนุนการพัฒนาผู้ประกอบการให้เกิดการสร้างธุรกิจใหม่ ให้เท่า
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน
ระดับนานาชาติ 

 การเปิดกระบวนวิชาในหมวดวิชาแกน หมวดศึกษาทั่วไป และวิชา
เลือกเสรี ด้านนวัตกรรมดิจิทัล เพ่ือพัฒนาทักษะดิจิทัลแก่นักศึกษา  

3. สนับสนุนและส่งเสริมการบริการ

วิชาการแก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการเทคโนโลยี

เป้าหมายของประเทศไทยในระดับ

นานาชาต ิ

 สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน จังหวัด กลุ่ม
จังหวัดเน้น 17 จังหวัดภาคเหนือ Smart City เน้นกรุงเทพ, 9 
จังหวัด Super Cluster และเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 10 
จังหวัด และการบ่มเพาะผู้ประกอบการเน้นอุตสาหกรรมเกษตร
แปรรุป เชียงใหม่ เชียงราย ล าปาง ล าพูน 

 จัดตั้ง Big data CoE  เพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษา วิจัย และ
บริการวิชาการ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การส่งเสริมบรรยากาศนานาชาติ และสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพและมีสมรรถนะสากล
ของนักศึกษาและบุคลากร 
เป้าประสงค์ : เพ่ือเป็นหน่วยงานในการพัฒนา นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และ 
มหาวิทยาลัยเครือข่าย ให้มีคุณภาพและมีสมรรถนะสากล 
 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา

นักศึกษา ให้มีความพร้อมเป็นพลเมือง

โลกและมีทักษะผู้ประกอบการและ

นวัตกรรมดิจิทัลระดับนานาชาติ 

 การฝึกอบรมเทคโนโลยีดิจิทัล (Training in Cross border e-
commerce, Logistics, Data Analytic, FinTech, etc.) 

 จัดประกวดแข่งขัน สัมมนา ฝึกอบรม และกิจกรรมส่งเสริม
นวัตกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และศิษย์เก่า 

 โครงการเตรียมความพร้อมทักษะด้าน 21st  Century Skills 

 โครงการเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษ Pre - sessional 

 พัฒนาทักษะความสามารถในการน าเสนอและเขียนภาษาอังกฤษ  

 โครงการกิจกรรมอาเซียนส าหรับนักศึกษา 

 โครงการสหกิจศึกษาในบริษัทต่างชาติหรือต่างประเทศ 

 ส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของ
เชียงใหม่ เช่น การเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ลดโลกร้อน หรือการ
อนุรักษ์สัตว์ป่า เป็นต้น 

 สร้างสโมสรนักศึกษานานาชาติ และสร้าง Co-Working Spaces 
แก่นักศึกษา 

 การให้ข้อมลูบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา โอกาสข่าวสาร
ความร่วมมือต่างๆ ในระดับอาเซียนและนานาชาติ  เป็น
ภาษาอังกฤษและภาษาจีน 

2. ส่งเสริมให้นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย

และบุคลากรได้มีโอกาสท าวิจัย ฝึกงาน 

และกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวิชาการใน

ระดับชาติและนานาชาติ 

 สร้างความสัมพันธ์ผ่านศาสตราจารย์อาคันตุกะ 

 การขยายทุนจากนานาชาติในลักษณะ Multiple Disciplinary 
จากคณะต่างๆที่ได้รับทุนนานาชาติและประเทศผู้ให้ทุนต่างๆ  

 โครงการวิจัยร่วมใน ASEAN 

 จัดประชุมสร้างโอกาสในการพัฒนาความร่วมมือระหว่าง Visiting 
Professor กับอาจารย์และนักศึกษาปริญญาเอก 

 ส่งเสริมนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนทาง
วิชาการในระดับชาติและนานาชาติ 
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3. สนับสนุนพัฒนาบุคลากรทั้งสาย

วิชาการและสายสนับสนุนในหลักสูตรที่

เกี่ยวข้อง ให้มีทักษะด้านภาษาและ

เทคโนโลยีดิจิทัล สามารถเปิดโลกทัศน์ที่

เป็นสากล 

 สนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ภาษาจีนและทักษะดิจิทัล
ของอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา 

 ฝึกอบรมตามความต้องการของงาน Criterion Referenced 
Instruction 

 โครงการพัฒนาบุคลากรในการให้บริการนักศึกษาแบบ
ภาษาอังกฤษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5:  การแสวงหารายได้เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
เป้าประสงค์ :  เพ่ือเป็นหน่วยงานแสวงหารายได้ จากการจัดการเรียนการสอน งานวิจัยและบริการวิชาการ 
นานาชาติ สร้างระบบและกลไกท่ีมีประสิทธิภาพในการจัดหางบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณโดยจัดสรร
งบประมาณให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยนานาชาติฯ สามารถพ่ึงตนเองได้ 
  

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
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1. เพิ่มรายได้จากการวิจัย บริการ

วิชาการและการเรียนการสอน 
 แสวงหารายได้ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ด้านนวัตกรรม

ดิจิทัลและเทคโนโลยีการเงิน นอกเหนือจากค่าธรรมเนียม
การศึกษาเพ่ิมเติม 

 การเปิดด าเนินการ Pre-college ทั้ง Advanced Placement, 
Pre-sessional และ Credit Bank ทั้งระดับปริญญาตรี และ
ปริญญาโท เน้นโรงเรียนพ้ืนที่ ล าปาง เมืองเชียงใหม่ อ าเภอฝาง 
และเชียงราย และประเทศจีน เมืองหนานหนิง คุนหมิง เฉินตู ฮง
หัว และวู่ซี   

 การให้ค าปรึกษาแก่หน่วยงานราชการ และองค์กรใหญ่ ด้าน 
Digital Transformation, Big Data, Blockchain และ Artificial 
Intelligence  

  ด าเนินการโครงการงบบูรณาการ ระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัดใน
ภาคเหนือ การค้าชายแดนประเทศเพ่ือนบ้าน อาเซียนและประเทศ
จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ด้านการจัดท าแผนยุทธศาสตร์, Smart Tourism, 
Cross border e-commerce, Smart Logistics, Smart 
Farmer, Industry 4.0, Smart Aging, Smart Education และ
อ่ืนๆ 

2. บริหารจัดการด้านการเงินและ

งบประมาณให้มีประสิทธิภาพ 
 พัฒนาระบบริหารจัดการงบประมาณของวิทยาลัยนานาชาติ

นวัตกรรมดิจิทัล 

 โครงการการพัฒนาหน่วยจัดการศึกษานานาชาติเพ่ือสนับสนุนการ
จัดการศึกษาโดยพึ่งพาตนเองด้านการเงิน  

 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  6 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการและระบบการท างานของวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรม
ดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ : พัฒนาระบบการบริหารจัดการและระบบการท างานของวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล ที่มี
ประสิทธิภาพ ยืดหยุ่น คล่องตัว โปร่งใส  ตรวจสอบได้ตามหลักธรรมภิบาล โดยให้คุณค่ากับการมีส่วนร่วมของบุคลากร
และการพัฒนาบุคลากรอย่างสม่ าเสมอ 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
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1. พัฒนาระบบบริหารงานต่างๆอย่างมี

ประสิทธิภาพ  

 

 โครงการการจัดระบบร้องเรียนและไกล่เกลี่ยข้อพิพาทต่างๆ 
ระหว่างบุคคลและกับส่วนงาน 

 โครงการการพัฒนาบริษัท CNX FinTech เป็นบริษัท Spin-off 
ภายใต้บริษัทอ่างแก้ว เพื่อให้สามารถร่วมมือกับภาคเอกชน ได้แก่ 
สภาหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้มีความเป็นเลิศในการวิจัยและ
บริการวิชาการ ด้านเทคโนโลยีการเงิน 

 โครงการการพัฒนาหน่วยจัดการศึกษานานาชาติเพ่ือสนับสนุนการ
จัดการศึกษาโดยพึ่งพาตนเองด้านการเงิน  

 โครงการสนับสนุนบุคลากรเป็นผู้จัดการด้านการตลาดออนไลน์และ
พัฒนาธุรกิจใหม่ด้านนวัตกรรมดิจิทัล ในการรับนักศึกษา วิจัย และ
บริการวิชาการ 

 โครงการวิจัยพัฒนา City Tree ร่วมกับสภาหอการค้าจังหวัด
เชียงใหม่ พัฒนาภูมิทัศน์รอบอาคาร การพัฒนาปลูกพืชในอาคาร 
ติดตั้งระบบกรองอากาศ เพ่ือประหยัดพลังงานและบรรเทาปัญหา
หมอกควัน 

 ระบบการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร Multiple Disciplinary 
นานาชาติ ระดับปริญญาตรี โท เอก และ Liberal Arts and 
Science 

 ระบบบริหารทุนวิจัยนานาชาติ 
2. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วม

การพัฒนาทักษะความรู้ในการปฏิบัติงาน

และสร้างค่านิยม วัฒนธรรมสู่การเป็น

องค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนา

อย่างยั่งยืน 

 โครงการสร้างอัตลักษณ์ (Branding) ปลูกผังวัฒนธรรมองค์กร 

 โครงการฝึกอบรมความรู้เท่าทันเทคโนโลยีดิจิทัล ภาษาอังกฤษและ
ภาษาจีน  

 ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทหลักสูตรนวัตกรรมดิจิทัลและ
เทคโนโลยีการเงิน 

 โครงการอาหารกลางวันเพ่ือสุขภาพร่วมกันทุกวัน และการออก
ก าลังกายหลังเลิกงาน เพื่อสร้างความรักสามัคคีระหว่าง
ผู้ปฏิบัติงาน ในหน่วยงานต่างๆในวิทยาลัย   

 โครงการพัฒนาบุคลากรโดยการอบรมสัมมนา ดูงาน
ภายในประเทศและต่างประเทศ 

 โครงการ KM Day และจัดท าแผนจัดการความรู้เพ่ือมุ่งสู่องค์กร
การเรียนรู้ 
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3. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ

บริหารและการตัดสินใจ  

 

 จัดท าระบบสารสนเทศทางการเงินเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของ
ผู้บริหาร 

 สร้างและพัฒนาระบบฐานข้อมูลนักศึกษาทั้งศิษย์เก่าและศิษย์
ปัจจุบัน 

 ระบบฐานข้อมูลการบริหารงานโครงการวิจัยและบริการวิชาการที่
ทันสมัย 

 จัดท าฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศต่างๆ เพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานภายในวิทยาลัยนานาชาติให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

4. ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกัน

คุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพมากย่ิงขึ้น 
 จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยน าผลการประกันคุณภาพ

ฯมาปรับปรุงการท างาน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดุลดัชนี Balanced ScoreCard 

ดุลดัชนี Balanced ScoreCard มุมมองด้านการเงิน 
Theme Objective Measurement Target Initiative 

Financial Perspective 
F1 Consultancy F 1.1 Increase no. 

projects 
No. Project 5 per year - ISO55000 Asset Management 

- IAM Body of Knowledge 
- FMECA 
- PEA, MEA, Highways, 
Expressways 

 F 1.2 Find strong No. International 3 per year - Fraser Nash 
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Theme Objective Measurement Target Initiative 
business partners Consultant/University 

partners 
- Strathclyde U 
- Sannio U 
- SKKU (Samsung), Ulsan College 
(Hyundai)  

 F 1.3 Develop 
technical visit 
programs 

No. Visits 5 per year - UK 
- France, Germany 
- China, Korea, Japan, India 
- Malaysia, Philippine, Indonesia  

 F 1.4 International 
Funding 

Amount of Budget 100 MB. per 
year 

- ASEAN 
- China OBOR 
- EU 
- US-Canada 
- Smart/Micro Grid 

F2 North Projects F 2.1 Build stock of 
projects 

No. Ready Proposal 100 proposals - Digital Ministry 
- Chiangmai Chamber of Commerce 
- Smart Farmer/Halal 
- Smart Tourism 
- Smart Aging 
- Smart Technologies 10 New S-
Curves 

 F 2.2 Engage 17 
northern provinces 

No. Provinces 5 provinces - Chiangmai, Nan, Sukhothai, 
Phrae,  
- Alumni Network 
- Chamber of Commerce Network 
- Region projects 

 F 2.3 Cross selling 
from Chinese tourists 

No. Projects related to 
Chinese Tourists 

5 per year - Thai Fruits, Dried Fruits, Tea, 
Coffee, Herb, OTOPS and other 
Thai foods 
-  Magnet Market for Ministry of 
Commerce 

F3 Tuition Fee F 3.1 Create Pre-
college business 

No. Courses 6 Courses - Credit transfer 
-  M4-M6 from 33 WCS in 8 
provinces 
- Chinese High School Students 

 F 3.2 Create Master 
in FinTech  

No. Students 20 per year - Bangkok 
- AUN+3 partners 
- TNE with UK 
- Professional Training and credit 
transfer 

 F 3.3 Create Ph.D in 
Data Analytics 

No. Students 20 per year - Policy Makers from ministries and 
large enterprises 
- On-the-job research in Big Data 
domains 
- Ph.D. Mentor scholarship 
- Partnership with Math, Stat, Comp 

 F 3.3 Create 2+2 
Bachelor in digital 
innovation 

No. Students 20 per year - 2+2 with Curtin, Strathclyde, 
UESTC, ECUST 
- TOIEC 650 or HSK 4 at 2nd year 
- Bilingual, Chinese, Private schools 
and EP programs 
- Chinese students from 
International Schools 

F4 FinTech 

Company 

F 4.1 Utilize 
infrastructure 

No. eq BitCoin per year 10 unit per 
year 

- Benchmark Test mining 
techniques 
- Energy Saving (Heat pipe and 
passive cooling) and Bandwidth 
utilization at night. 

 F 4.2 Train cross 
border e-commerce 
startup  

No. Talents 100 per year - Join 100 Cities and Million Talents 
of Alibaba in Chiangmai and 
Bangkok 
- Partnership with Great Union, 
Chengdu for agriculture and OTOP 
products 
- Propose ministry of commerce 

 F 4.3 Create 
professional training 
and incubation 
program in Big Data, 
IoTs, Block Chain, 
FinTech 

No. Trainees 80  per year - Professional Training Center in 
Bangkok with Innova Foundation 
(ISO29110) 
- Minor Data Analytic Reskill 
Training for Math, Stat, Comp major 
graduated 
- Create IoTs Training 

 F 4.5 
Incubate/Business 
Venture FinTech 
Startup 

No. Startup 2  per year - Property Fund in CNX, EEC 
- FDI Chinese Tourists from Large 
City  
- Smart Contract Project 
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ดุลดัชนี Balanced ScoreCard มุมมองด้านความพึงพอใจของลูกค้า 
Theme Objective Measurement Target Initiative 

Customer Perspective 
C1 Large Enterprises C 1.1 Retain large 

enterprises 
No. Large Enterprises 2 per year - Weekly visit with R&D and Training 

- Develop new project  
- Work with training department 
- Research prject from R&D fund: 
MEA, PEA, EGAT, PTT and Other 
Public Companies 

 C 1.2 Provide 
Technical visits 

No. Technical visit 2 per year - Key influencer visits 

 C 1.3 Provide master 
and Ph.D. programs 

No. Students 4 per year - Master and Ph.D. in Strathclyde U 
- Master module CPD training for 
collecting credits 
- Master and Ph.D. in Data Analytic 

C2 Government C 2.1 Assist to 
develop 20 years 

No. Provinces 4 per year - ROC for 8 upper north provinces 
- Big Data for 8 upper north province 
- Chamber of Commerce Network 

 C 2.2 Research on 
Product Champions 

No. Product Champion 5 per year - Rice, Longan, Organic Farming 
- Tourism, e-commerce, Logistics to 
China 

 C 2.3 Feasibility for 
Big Rock projects 

No. Big Rock Projects 1 per year - Upper North Airport 
- Aging Friendly City 
- Chaiyaburi-Nan University 

C3 Students C 3.1 Provide Pre-
sessional to Chinese 
high school students 

No. Students 50 Students 
per year 

- Advanced Placement 
- TOEIC 600 

 C 3.2 Provide Pre-
College 

No. Students 50 Students 
per year 

- Advanced Placement to M4, M5 in 
EP programs, Bilingual and 
International 
- Prep-School for 2+2 with Curtin 
and ECUST 
- TOEIC 600 Tutoring 

 C 3.3 Provide 2+2 No. Students 50 Students 
per year 

- Tutoring TOEIC 650 and HSK 4 for 
2nd Year Graduation 
- Chinese Students in International 
Schools and Bilingual Schools 
- Chinese Schools and Private 
Schools. 
- EP Programs in Big Schools 

 C 3.4 Internationalize 
CMU Students  

No. Students 10 Students 
per year 

- 4th year students visiting to co-
working space in large cities: 
Chengdu, Shanghai, Berlin, Perth 
- Prof. Faltin, Great Union, UESTC, 
ECUST, Curtin 

C4 Entrepreneur C 4.1 Incubate 
Startup 

No. Startup 10 Startups - Successful ones from Cross-
border e-commerce and other 
government Projects 
- China Market 
- YEC 

 C 4.2 Incubate 
FinTech Startup 

No. Startup 5 Startups - Work with Federal Bank of 
Thailand 
- Partnership with WeChat and 
Alibaba and Bank of China in 
Chiangmai 

C5 Business Venture C 5.1 Organize 
regular pitching 
events 

No. Pitching events 4 per year - Establish CMU Alumni Angel  
- Network with Digital NOMAD in 
Chiangmai 
- Prof. Faltin 
- CCC and FTI Chiangmai   

 C 5.2 Establish co-
working space for 
Startups 

No. Business meeting 120 per year - Organize business matching 
between Business Venture with 
Tech Startup 
- Provide meeting rooms / video 
conference facilities for business 
matching 
- Chinese, Korean and Japanese 
Investors 

     

 C 5.3 Support 
Investors 

No. Projects 10 Projects - Business Angel Training Program 
- Crypto Currency and Block Chain 
FinTech Association for the North 
- Executive Master in Digital 
Innovation and FinTech 
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ดุลดัชนี Balanced ScoreCard มุมมองด้านกระบวนการธุรกิจ 
Theme Objective Measurement Target Initiative 

Internal Process Perspective 
I1 Academic 

Services 

I 1.1 Develop 20 
Years Strategic 
Planning for the North 

No. Project Managers 5 Managers - Team up with CCC and other CCs 
in the North 
- NESDB and Budget Bureau 
Format  
- Smart City, Smart Tourism, Smart 
Farm, Smart Aging, Smart Logistics, 
Smart Technologies 
- e-Commerce, Logistics and 
FinTech to China 
- Tech Startup 

 I 1.2 Develop Asset 
Management 
Consultancy 
Methodology 

No. Project Managers 2 Managers - ISO55000  
- IAM Body of Knowledge 
- Knowledge Management 
- FMECA 
- IOTs 
- Big Data 
- Business Intelligence 

I2 Digital Innovation I 2.1 Develop Minor in 
Data Analytic 

No. Courses 5 Courses - Math, Stat, Comp 
- Industrial Engineering  
- Marketing and Finance 
- Public Health 
- Case Studies and Templates 

 I 2.2 Develop 2+2 
TNE Bachelor 
 

No. 2+2 Programs 4 Programs - Strathclyde, UESTC, ECUST in 
Entrepreneurship 
- Curtin in Data Analytics 
- IELST 6.5, TOEIC 650, HSK4 

 I 2.3 Develop Master 
in FinTech 

No. Courses 10 Courses - CMU Center 
- Commission fee 
- Joint degree 1+3, 2+2, 3+1, 
Master and Ph.D. 

 I 2.4 Develop Doctoral 
in Big Data for Policy 
Research 

No. Domains 5 Domains - CMU Center 
- Commission fee 
- Joint degree 1+3, 2+2, 3+1, 
Master and Ph.D. 

I3 GE & Pre-College I 3.1 Develop GE and 
Free Electives for 
Digital Economy and 
Society  

No. Courses 10 Courses - CEFR 
- Native Speaker Teachers: English 
5 and Chinese 5 
- Entrepreneurship and Innovation 
- UNESCO Youth Competition 

 I 3.2 Develop Pre-
Sessional 

No. Courses 3 Courses - Chinese high school students 
waiting for national admission 
- CEFR 
- TOEIC 600 
- Advanced Placement 

 I 3.3 Develop Pre-
College 

No. Courses 20 Courses - M4-6 in WCS in 8 upper north 
provinces 
- Partnership with Curtin (Pre-
foundation and IELST 5.5) and 
ECUST for 2+2 (HSK and Summer 
School) promotion 

I4 Incubation I 4.1 Develop 
Entrepreneurship 
development process 

No. Facilitators 5 Facilitators - Prof. Faltin’s 7 techniques 
- UNESCO Youth Competition 
- EntrepreneurshipTV 

 I 4.2 Develop 
Business Venture 
Process 

No. Domain 10 Domains - 10 S-Curves 
- Banks 
- CCC, YEC 

ดุลดัชนี Balanced ScoreCard มุมมองด้านการเติบโตและการเรียนรู้ 
Theme Objective Measurement Target Initiative 

Learning and Growth Perspective 
L1 Big Data L 1.1 Advocate Digital 

Economy, CNX Digital 
Super Cluster, CNX 
Smart City 

No. Domains 5 Domains - Smart Tourism 
- Smart Mobility 
- Smart Farmer 
- Smart Aging 
- Smart Education 

 L 1.2 Support ROC 
Upper Norths 

No. Provinces 8 Provinces - BI Chiangmai, Lamphun, Mae 
Hongsorn, Lampang, Payao, 
Chiangrai, Phrae, Nan 
- Big Data for MOI ROC 
- Big Data ASEAN-China (Big Data 
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Theme Objective Measurement Target Initiative 
Valley in Guizhou) 

 L 1.3 Support CMU 
Management 

No. CMU Missions 4 Missions - BI in Teaching 
- BI in Research 
- BI Academic Service 

L2 e-Commerce, 

Logistics, FinTech 

L 2.1 Implement 
Cross-Border e-
Commerce 

No. Thai products/services 300 Products - Min. Commerce for Thai Fruit 
- Northern Region 
- Great Union 
 

 L 2.2 Research on 
logistics to China 

No. Ports 3 Ports - Bor Han 
- Academic Calendar 
- FAQ 

 L 2.3 Research on 
FinTech 

No. International Partners 5 Partners - AliPay, WeChat Pay 
- Bank of China 
- Federal Bank of Thailand 
- Bangkok Bank 
- True and DTAC 

L3 TOEIC and HSK L 3.1 Develop TOEIC 
Training  

No. Intensive Courses 3 Courses - 240 H for TOEIC 500 
- 240 H for TOEIC 600 
- 240 H for TOEIC 650 
- CEFR 
- Curtin IELST 5.5 and 6.5 
- Bilingual, Schools, EP WCSs, 
International Schools 

 L 3.2 Develop HSK 4 No. Intensive Courses 3 Courses - 240 H for HSK2 
- 240 H for TOEIC 600 
- 240 H for TOEIC 650 
- Curtin IELST 5.5 and 6.5 
- Chinese Schools, Private Schools 
- Learn Chinese via English 
Concepts 
- CEFR for Chinese 

L4 Visiting Professor L 4.1 Develop 
Modular Visiting 

No. Modules 5 Modules per 
year 

- 2/4 Weekes Modules or One 
Semester 
- Budget 250,000 Baht/Module for 2 
sections 
- 120,000 Baht (4,000 USD) net to 
lecturer 
- July-August, December-January, 
March-April periods  

 L 4.2 Recruit Visiting 
Professors 

No. Available Visiting 
Professors 

10 Professors 
per year 

- 2+2 Partners 
- International Project Partners 
- France, Germany and UK 
- China, Korea, Japan 

L5 International 

Academic and 

Research Affairs 

L 5.1 To increase 
Exchange Students 

No. Students 10 Students - AUN+3, AIMS, EU Share 
- Universities and Co-working 
spaces in Top 100 Cities (50 Mega 
Cities and 50 SEZ cities) 

 L 5.2 To acquire 
International Funding 

No. Project Proposals 10 Proposal - Existing SKIMA Network  
- Erasmus+. Horizon 2020 
- Seed Fund: DaaD, FransCo-Thai, 
Newton Fund 
- CSC, Reinventing Japan, Korean 
Foundation 

 L 5.3 To acquire TICA 
scholarships  

No. Scholarship 5 Scholarships - Home-Base-Home-Run 
- Professional Training, Master, 
Master by Thesis, Ph.D. 
- CLMV 
- Bhutan, Nepal 
- CSC, Reinventing Japan 
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แผนที่ยุทธศาสตร์ Strategic Map 
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