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                                         ค ำน ำ 

 
  ตามที่ วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์ประจ าปี 

2565 โดยมีความมุ่งมั่นในการเป็นหน่วยงานในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีมาตรฐานสากล รองรับ

การเปลี่ยนแปลงฉับพลันด้านดิจิทัล (Disruptive Digital Technology) และมีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านน

วัตกรรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีทางการเงิน รวมทั้งเป็นหน่วยงานประสานงาน และสนับสนุนการบริหารจัดการ

หลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาตรี ให้มีคุณภาพ เพ่ือสร้างบัณฑิตสู่การเป็นพลเมืองโลก ซึ่งได้ก าหนด

ยุทธศาสตร์ตามพันธกิจ จ านวน 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 1. การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีมาตรฐานสากล 

มีหลักสูตรเป็นที่ยอมรับ มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีทางการเงิน            

2. การพัฒนาและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม และการสร้างเครือข่ายวิชาการกับหน่วยงาน คณะ และ

มหาวิทยาลัยพันธมิตรในต่างประเทศ 3. การพัฒนาการบริการวิชาการที่เกิดประโยชน์จากการใช้ความ

เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัล  4. การส่งเสริมบรรยากาศนานาชาติ และสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพและมี

สมรรถนะสากลของนักศึกษาและบุคลากร และมียุทธศาสตร์สนับสนุนจ านวน 2 ยุทธศาสตร์ ดังนี้              

1. การแสวงหารายได้เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและระบบการท างานของ

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ  

  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุตามเป้าประสงค์ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์  จึงได้จัดท า

แผนปฏิบัติการของวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

(1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) เพ่ือเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดและใช้เป็นกรอบการปฏิบัติงานของ

ทุกฝ่ายอย่างมีระบบและมีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้น   ตลอดจนบุคลากรทุกฝ่ายได้ทราบถึง

รายละเอียดแผนงาน/โครงการและกิจกรรม เพ่ือให้การปฏิบัติงานของวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมจิทัล

บรรลุผลตามเป้าหมายและพันธกิจที่วางไว้    

 

 

      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณพศิษฏ์  จักรพิทักษ์ 

      คณบดีวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมจิทัล



 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่ำนิยมของวิทยำลัยนำนำชำตินวัตกรรมจิทัล 
 

วิสัยทัศน์ : “วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นศูนย์กลางด้านดิจิทัล ในพื้นที่ล้าน
ช้างแม่โขง” (To be lancang Mekong Digital Hub)   
 
 

พันธกิจ 
1. จัดการศึกษานานาชาติด้านนวัตกรรมดิจิทัล ระดับปริญญาตรี และ Smart SMEs ระดับปริญญาโท 

ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยอ่ืน ภาคเอกชน และภาครัฐ ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ โดยใช้หลักการเทียบโอนหน่วยกิตนานาชาติ Multiple Entry-Multiple 
Exit และ TransNational Education 

2. วิจัยพัฒนาสร้างองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมดิจิทัลแก่วิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อม ด้านนโยบายคลัส
เตอร์ ห่วงโซ่อุปทาน เทคโนโลยี ระบบนิเวศทางธุรกิจ โดยการจัดการศึกษาวิจัยระดับปริญญาเอก 

3. บริการวิชาการแก่ อุตสาหกรรมดิจิทัล, บริการดิจิทัล, SMEs, หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ชุมชน ด้านการให้ค าปรึกษา, ฝึกอบรม, บ่มเพาะธุรกิจ และการวิจัยพัฒนา 

4. จัดการศึกษากระบวนวิชาด้านนวัตกรรมดิจิทัล ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แก่นักศึกษาทั่วไป ทั้ง Pre-
College, Advanced Placement (AP), General Education (GE), Liberal Arts and Sciences, 
Free Electives, Minor เพ่ือเป็นพื้นฐานความรู้ทักษะ Digital Literacy and Skills ส าหรับเศรษฐกิจ
และสังคมในอนาคต 
 

  ค่ำนิยม(Core Value) 

  ค่านิยมของวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล ทีย่ึดถือเป็นความคิดและความเชื่อร่วมกันของบุคลากร

ของวิทยาลัยนานาชาติฯ ที่ยึดถือปฏิบัติในการด าเนินงาน คือ  ICDI - Driven by Digitalization, Digital for 

Everything (International mindset, Creative entrepreneurship, Digital literacy, Internet life-

style) 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ และเป้ำประสงค์ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 : กำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้มีมำตรฐำนสำกล มีหลักสูตรเป็นที่ยอมรับ  
มีควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำรด้ำนนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีทำงกำรเงิน 
เป้ำประสงค์ :  เพ่ือเป็นหน่วยงานหลักของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มีระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพในการจัดการเรียน 
การสอนด้านเทคโนโลยีดิจิทัล อย่างมีมาตรฐานสากล นักศึกษามีทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และการ
เป็นผู้ประกอบการ คิดเป็น ท าเป็น เรียนรู้ด้วยตนเอง 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 : กำรพัฒนำและสนับสนุนกำรวิจัยและนวัตกรรม และกำรสร้ำงเครือข่ำยวิชำกำร 
กับหน่วยงำน คณะ และมหำวิทยำลัยพันธมิตรในต่ำงประเทศ 
เป้ำประสงค์ :  เพ่ือเป็นหน่วยงานส่งเสริม และสนับสนุนการสร้างเครือข่ายงานวิจัย และเครือข่ายวิชาการระหว่าง 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับหน่วยงาน คณะ และมหาวิทยาลัยต่างๆ ในระดับภูมิภาคอาเซียนและนานาชาติ ในด้าน 
Cross Border Research, E-Commerce Research, Big Data Research, FinTech Research และ Law 
Research 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 : กำรพัฒนำกำรบริกำรวิชำกำรที่เกิดประโยชน์จำกกำรใช้ควำมเชี่ยวชำญด้ำน 
เทคโนโลยีดิจิทัล  
เป้ำประสงค์ : เพ่ือเป็นหน่วยงานในการบูรณาการและด าเนินโครงการบริการวิชาการที่สนับสนุนการน าเทค โนโลยี
ดิจิทัล มาขับเคลื่อนการพัฒนาหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดฝึกอบรมขั้นสูงเพ่ือพัฒนา
ทักษะ ความเชี่ยวชาญเทคโนโลยี โดยเฉพาะการบ่มเพาะธุรกิจและนวัตกรรมของนักศึกษา ศิษย์เก่า ผู้ประกอบการให้
พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 : กำรส่งเสริมบรรยำกำศนำนำชำติ และสนับสนุนกำรพัฒนำคุณภำพและมี 
สมรรถนะสำกลของนักศึกษำและบุคลำกร 
เป้ำประสงค์ : เพ่ือพัฒนา นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรให้มีคุณภาพและมีสมรรถนะสากล และสนับสนุนส่งเสริม 

 ความเป็นนานาชาติในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 : กำรแสวงหำรำยได้เพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน 
เป้ำประสงค์ :  เพ่ือเป็นหน่วยงานแสวงหารายได้ จากการจัดการเรียนการสอน งานวิจัยและบริการวิชาการนานาชาติ 
สร้างระบบและกลไกที่มีประสิทธิภาพในการจัดหางบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณโดยจัดสรรงบประมาณให้
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยนานาชาติฯ สามารถพ่ึงตนเองได้ 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 6 : พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรและระบบกำรท ำงำนของวิทยำลัยนำนำชำติ 
นวัตกรรมดิจิทัล อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
เป้ำประสงค์ : พัฒนาระบบการบริหารจัดการและระบบการท างานของวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล ที่  
ประสิทธิภาพ ยืดหยุ่น คล่องตัว โปร่งใส  ตรวจสอบได้ตามหลักธรรมภิบาล โดยให้คุณค่ากับการมีส่วนร่วมของ 
บุคลากรและการพัฒนาบุคลากรอย่างสม่ าเสมอ 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ กลยทุธ์ และตัวชี้วัด 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 : กำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้มีมำตรฐำนสำกล มีหลักสูตรเป็นที่ยอมรับ มี
ควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำรด้ำนนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีทำงกำรเงิน 

เป้ำประสงค์ :  เพ่ือเป็นหน่วยงานหลักของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มีระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพในการ 
จัดการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีดิจิทัล อย่างมีมาตรฐานสากล นักศึกษามีทักษะความเข้าใจและการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล และการเป็นผู้ประกอบการ คิดเป็น ท าเป็น เรียนรู้ด้วยตนเอง 

กลยุทธ์  
1. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรร่วมกับต่างประเทศให้ได้มาตรฐานสากล  เพ่ือ

ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านนวัตกรรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีทางการเงิน 
2. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนวิชาศึกษาทั่วไป (General Education) และวิชาเลือกเสรีด้านเศรษฐกิจ

และสังคมดิจิทัล เพื่อเพิ่มทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Digital 
Literacy Courses for CMU Students) 

3. จัดการกระบวนการดึงดูดนักศึกษาต่างชาติให้มาศึกษาที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
4. ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรร่วม ทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กับมหาวิทยาลัยในอาเซียนและนานาชาติ 
 

ตัวช้ีวัดและเป้ำหมำย : 

ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย 

1. จ านวนหลักสูตร ด้านนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีการเงิน 
(หลักสูตร) 

4 

2. จ านวนหลักสูตรร่วมด้านนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีการเงิน 
(หลักสูตร) 

10 

3. จ านวนกระบวนวิชาศึกษาทั่วไปและวิชาเลือกเสรีด้านนวัตกรรม
ดิจิทัลและเทคโนโลยีการเงิน (วิชา) 

15 

4. จ านวนนักศึกษาที่สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ (คน) 500 
5.จ านวนกระบวนวิชากลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป ที่มีการจัดการเรียนการสอน 
ตามมาตรฐาน CEFR และ21St Century Skills (วิชา) 

12 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 : กำรพัฒนำและสนับสนุนกำรวิจัยและนวัตกรรม และกำรสร้ำงเครือข่ำยวิชำกำรกับ
หน่วยงำน คณะ และมหำวิทยำลัยพันธมิตรในต่ำงประเทศ 

เป้ำประสงค์ : 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 การวิจัยร่วมเชิงรุกกับมหาวิทยาลัย 

ชั้นน าในต่างประเทศ โดยเฉพาะระดับอาเซียนหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง ล้านช้าง-แม่โขง ในสาขาที่สอดคล้องกับนโยบายและ 
      ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี

2. เสริมสร้างความเข้มแข็ง ผลักดันชื่อเสียงและเครือข่ายความร่วมมือที่มั่นคง  ผ่านการพัฒนา
ผู้ประกอบการใหม่โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Startup) โดยร่วมมือกับสมาคมศิษย์เก่า สมาคมเอกชน และ
เครือข่ายนักศึกษาเก่าต่างชาติ  

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

ตัวช้ีวัดและเป้ำหมำย : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย 

1. จ านวนเครือข่ายวิจัยและความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงาน 
คณะ มหาวิทยาลัยชั้นน าในต่างประเทศ (เครือข่าย) 

15 

2. จ านวนโครงการวิจัยและนวัตกรรม  (โครงการ) 10 
3. จ านวนรายรับจากโครงการวิจัย (ล้านบาท) 30 
4. จ านวนผลงานตีพิมพ์ของอาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
(ผลงาน) 

90 

5. จ านวนผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล scopus (ผลงาน) 25 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 : กำรพัฒนำกำรบริกำรวิชำกำรที่เกิดประโยชน์จำกกำรใช้ควำมเชี่ยวชำญด้ำน
เทคโนโลยีดิจิทัล  

 เป้ำประสงค์ : เพ่ือเป็นหน่วยงานในการบูรณาการและด าเนินโครงการบริการวิชาการที่สนับสนุนการน า
เทคโนโลยีดิจิทัล มาขับเคลื่อนการพัฒนาหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดฝึกอบรมขั้นสูง
เพ่ือพัฒนาทักษะ ความเชี่ยวชาญเทคโนโลยี โดยเฉพาะการบ่มเพาะธุรกิจและนวัตกรรมของนักศึกษา ศิษย์เก่า 
ผู้ประกอบการให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 

  กลยุทธ์ 
1. การใช้ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในการช่วยเหลือหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในกลุ่ม

อุตสาหกรรมเป้าหมาย ให้สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่เพิ่มมากข้ึน 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการบ่มเพาะธุรกิจและนวัตกรรมของนักศึกษา ศิษย์เก่า ผู้ประกอบการให้

พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล และพัฒนาเป็นเครือข่ายผู้ประกอบการขนาดใหญ่ 
3. สนับสนุนและส่งเสริมการบริการวิชาการแก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพ่ือพัฒนาการบริหาร

จัดการเทคโนโลยีเป้าหมายของประเทศไทยในระดับนานาชาติ 
 

ตัวช้ีวัดและเป้ำหมำย : 

ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย 

1. จ านวนงบประมาณโครงการบริการวิชาการ (ล้านบาท) 50 

2. จ านวนบุคลากรที่ด าเนินการเกี่ยวข้องกับการบริการวิชาการแก่

หน่วยงานภาครัฐและเอกชน (คน) 

25 

3. จ านวนนวัตกรรม/จ านวนผลงานวิจัยที่อยู่ใน CMU-RL 4-7 * 

(ผลงาน) 

30 

4. จ านวนการให้บริการ IP ต่อปี (สิทธิบัตร) หรือ จ านวน Spin 

off/Startup ต่อปี (ธุรกิจ) หรือผลงานที่เทียบเท่า CMU-RL 8-9 

(ผลงาน) * 

15 

5. จ านวนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรที่ยื่นจดในประเทศ (สิทธิบัตร/อนุ

สิทธิบัตร) 

10 

6. จ านวนผู้ประกอบการที่ได้รับการบ่มเพาะ  (คน) 400 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 : กำรส่งเสริมบรรยำกำศนำนำชำติ และสนับสนุนกำรพัฒนำคุณภำพและมีสมรรถนะสำกล
ของนักศึกษำและบุคลำกร 

 เป้ำประสงค์ : เพ่ือพัฒนา นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรให้มีคุณภาพและมีสมรรถนะสากล และสนับสนุน  
ส่งเสริมความเป็นนานาชาติในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 กลยุทธ์ 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานักศึกษา ให้มีความพร้อมเป็นพลเมืองโลกและมีทักษะผู้ประกอบการ
และนวัตกรรมดิจิทัลระดับนานาชาติ 

2. ส่งเสริมให้นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัยและบุคลากรได้มีโอกาสท าวิจัย ฝึกงาน และกิจกรรมแลกเปลี่ยนทาง
วิชาการในระดับชาติและนานาชาติ 

3. สนับสนุนพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง ให้มีทักษะด้าน 
       ภาษาและเทคโนโลยีดิจิทัล สามารถเปิดโลกทัศน์ที่เป็นสากล 

4. สนับสนุนการด าเนินการแนวทาง Student Mobility ทั้งในลักษณะ Inbound และ Outbound 
 

ตัวช้ีวัดและเป้ำหมำย : 

ตัวชี้วัด เป้ำหมำย 

1. จ านวนโครงการ/กิจกรรมพฒันาคุณภาพนักศึกษาให้มีความพร้อม 

เป็นพลเมืองโลกและมีทักษะผู้ประกอบการและนวัตกรรมดิจิทัลระดับ
นานาชาติ 

20 

2. จ านวนนักศึกษา/อาจารย์ท่ีได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมกิจกรรมใน
ระดับชาติและนานาชาติ 

2 

3. ร้อยละของอาจารย์ท่ีท าวิจัยและกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับ
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัยชั้นน าของประเทศและนานาชาติ 

100 

4. จ านวนโครงการพฒันาทักษะทางภาษาและเทคโนโลยีดิจิทัล ให้แก่
บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนในหลักสูตรท่ีเกี่ยวข้อง 

2 

5. จ านวนโครงการ/กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 5 

6.ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการของวทิยาลัย
นานาชาตนิวัตกรรมดิจิทัล 

3.51 

7. จ านวนโครงการ/กิจกรรมท่ีเสริมสร้างบรรยากาศความเป็นนานาชาติ
ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 : กำรแสวงหำรำยได้เพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน 
เป้ำประสงค์ :  เพ่ือเป็นหน่วยงานแสวงหารายได้ จากการจัดการเรียนการสอน งานวิจัยและบริการวิชาการ 

นานาชาติ สร้างระบบและกลไกที่มีประสิทธิภาพในการจัดหางบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณโดยจัดสรร
งบประมาณให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยนานาชาติฯ สามารถพ่ึงตนเองได ้

กลยุทธ์  
1. เพ่ิมรายได้จากการวิจัย บริการวิชาการและการเรียนการสอน 
2. บริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ 
 

ตัวช้ีวัดและเป้ำหมำย : 

 

ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย 

1. จ านวนรายได้จากโครงการการวิจัยและบริการวิชาการ (ล้านบาท) 50 

2. จ านวนการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการเงินและงบประมาณ

เพ่ือการบริหารงบประมาณและใช้ในการตัดสินใจของผู้บริหาร  

3 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 6 : พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรและระบบกำรท ำงำนของวิทยำลัยนำนำชำติ
นวัตกรรมดิจิทัลอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

เป้ำประสงค์ : พัฒนาระบบการบริหารจัดการและระบบการท างานของวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล ที่มี
ประสิทธิภาพ ยืดหยุ่น คล่องตัว โปร่งใส  ตรวจสอบได้ตามหลักธรรมภิบาล โดยให้คุณค่ากับการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรและการพัฒนาบุคลากรอย่างสม่ าเสมอ 

กลยุทธ์ 
1. พัฒนาระบบบริหารงานต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ  
2. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมการพัฒนาทักษะความรู้ในการปฏิบัติงานและสร้างค่านิยม 

วัฒนธรรมสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
3. พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ  
4. ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
 

ตัวช้ีวัดและเป้ำหมำย : 

 

ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย 

1. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี  85 

2.ร้อยละของบุคลากรที่ได้เข้ารับการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะของ

ผู้ปฏิบัติงาน 

80 

3. จ านวนโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการพัฒนาสู่

การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

5 

4. จ านวนการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจและ

ระบบสารสนเทศเพ่ือการสนับสนุนการปฏิบัติงาน 

3 
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รำยละเอียดแผนปฏิบัติกำรของวิทยำลัยนำนำชำติ  มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 : กำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้มีมำตรฐำนสำกล มีหลักสูตรเป็นที่ยอมรับ มีควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำรด้ำนนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีทำงกำรเงิน 
เป้ำประสงค์ :  เพื่อเป็นหน่วยงานหลักของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มีระบบบริหารที่มปีระสทิธิภาพในการ 
จัดการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีดิจิทลั อย่างมีมาตรฐานสากล นักศึกษามีทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดจิิทัล และการเป็นผูป้ระกอบการ คิดเปน็ ท าเปน็ เรียนรู้ด้วยตนเอง   

 

กลยุทธ์ที่ 1. พัฒนำและปรับปรุงหลักสูตรนำนำชำติและหลกัสูตรร่วมกับต่ำงประเทศให้ได้มำตรฐำนสำกล เพ่ือควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำรด้ำนนวัตกรรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีทำงกำรเงิน 
ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ :  จ านวนหลกัสูตรด้านนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีการเงิน 
เป้าหมายระดับกลยุทธ์ : วิทยาลยันานาชาตินวัตกรรมดิจิทลัมีหลักสตูรร่วมด้านนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีการเงิน ไม่น้อยกว่า 4 หลักสูตร 

 
 

ล ำดับ 

 
 

แผนงำน/โครงกำร 

เป้ำหมำยผลผลิต  
งบประมำณ 

 
ผู้ 

รับผิดชอบ 
ตัวชี้วัด หน่วย

นับ 
เป้ำ 

หมำย 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 

2564 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. โครงการพัฒนาหลักสูตร  ระดับ
ปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา 

จ านวนหลักสตูรด้านนวัตกรรม
ดิจิทัลและเทคโนโลยีการเงิน 
 

จ านวน 4             - ผู้บริหาร, 
หน่วยวิเทศ
สัมพันธ์ 

2. โครงการจัดประชุมวิชาการและ
บริหารหลักสูตร 

จ านวนการจัดประชุม ครั้ง 1             109,400 หน่วยบริการ
การศึกษา 

3. กิจกรรมด้านการประกันคุณภาพ
หลักสูตร 

จ านวนการจัดประชุม ครั้ง 1             42,500 

4. โครงการแลกเปลี่ยนกระบวนวิชา จ านวนโครงการ โครงการ 1             1,800,000 
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กลยุทธ์ที่ 2. ส่งเสริมและพัฒนำกระบวนวิชำศึกษำทั่วไป (General Education) และวิชำเลือกเสรีด้ำนเศรษฐกิจและสังคมดจิิทัล เพ่ือเพ่ิมทักษะควำมเข้ำใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลส ำหรับนกัศึกษำ
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ (Digital Literacy Courses for CMU Students) 
ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ :    จ านวนกระบวนวิชาศึกษาทั่วไปและวิชาเลอืกเสรีดา้นนวัตกรรมดจิิทัลและเทคโนโลยีการเงิน 
เป้าหมายระดับกลยุทธ์ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีกระบวนวิชาศึกษาทั่วไปและวิชาเลือกเสรีด้านนวตักรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีการเงิน  ไม่น้อยกว่า 15 วิชา 
                              จ านวนกระบวนวิชากลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป ท่ีมีการจัดการเรียนการสอน ตามมาตรฐาน CEFR และ21St Century Skills  ไม่น้อยกว่า 10 วิชา 

 
 

ล ำดับ 

 
 

แผนงำน/โครงกำร 

เป้ำหมำยผลผลิต  
งบประมำณ 

 
ผู้ 

รับผิดชอบ 
ตัวชี้วัด หน่วย

นับ 
เป้ำ 

หมำย 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 

2564 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. โครงการพัฒนาวิชาศึกษาทั่วไปและ
วิชาเลือกเสรีด้านนวัตกรรมดิจิทลั
และเทคโนโลยีการเงิน   

จ านวนกระบวนวิชาศึกษาทั่วไป
และวิชาเลือกเสรีด้านนวัตกรรม
ดิจิทัลและเทคโนโลยีการเงิน 
 

จ านวน 15             50,000 หน่วยบริการ
การศึกษา 

2. โครงการพัฒนาวิชาศึกษาทั่ วไป
ระหว่างคณะบนมาตรฐาน CEFR 
และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

จ านวนวิชาและรายวิชาที่การ
จัดการเรียนการสอน ตาม
มาตรฐาน CEFR และ21St 
Century Skill  

จ านวน 15             500,000 หน่วยบริการ
การศึกษา 

3. โค รงก ารสั มม น าท างวิ ช าก าร
เกี่ยวกับหลักสูตรนานาชาติและ
หลักสูตรสองภาษา 

จ านวนการจัดประชุม ครั้ง 1             28,000 หน่วยบริการ
การศึกษา 

4. การประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรนานาชาติและหลักสูตร
สองภาษา ระดับปริญญาตรี  

จ านวนการจัดประชุม ครั้ง 6             12,000 ผู้บริหาร, หน่วย
บริการการศึกษา 
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กลยุทธ์ที ่4. ส่งเสริมกำรพัฒนำหลักสูตรร่วม ทั้งระดับปริญญำตรีและบัณฑิตศึกษำระหว่ำงมหำวิทยำลัยเชียงใหม่กับมหำวิทยำลัยในอำเซียนและนำนำชำติ 
ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ :  จ านวนหลกัสูตรร่วมดา้นนวัตกรรมดจิิทัลและเทคโนโลยีการเงิน 
เป้าหมายระดับกลยุทธ์ : วิทยาลยันานาชาตินวัตกรรมดิจิทลัมีหลักสตูรร่วมด้านนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีการเงิน ไม่น้อยกว่า 5 หลักสูตร 
ล ำดับ แผนงำน/โครงกำร เป้ำหมำยผลผลิต งบประมำณ ผู้ 

รับผิดชอบ ตัวชี้วัด หน่วย
นับ 

เป้ำ 
หมำย 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 

2564 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. สนับสนุนการตลาดในประเทศจีนแก่
หลักสูตรต่างๆที่มีศักยภาพ 

จ านวนโครงการเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์หลักสูตร 

โครงการ 1             - หน่วยวิเทศ
สัมพันธ์ 

 

กลยุทธ์ที่ 3. จัดกำรกระบวนกำรดึงดูดนักศึกษำต่ำงชำติให้มำศึกษำที่มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ :  จ านวนนกัศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสตูรนานาชาติ 
เป้าหมายระดับกลยุทธ์ : มีจ านวนนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนานาชาติ ไม่น้อยกว่า 500 คน 
ล ำดับ แผนงำน/โครงกำร เป้ำหมำยผลผลิต งบประมำณ ผู้ 

รับผิดชอบ ตัวชี้วัด 
 

หน่วย
นับ 

เป้ำหมำย ระยะเวลำด ำเนินกำร 

2564 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรนานาชาติ/สอง
ภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

จ านวนการ
สมัคร 

คน 500             150,000 หน่วยวิเทศ
สัมพันธ์ 

2. โครงการจัดท าสื่ อประชาสัมพันธ์หลั กสูต ร
นานาชาติ/สองภาษา 

จ านวนการ
จัดท าสื่อ 

- ม ี             150,000 หน่วยวิเทศ
สัมพันธ์ 

3. โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ICDI ในยุค New 
Normal 

จ านวนการ
สมัคร 

คน 150             168,300 
 

หน่วยบริการ
การศึกษา 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 : กำรพัฒนำและสนับสนุนกำรวิจัยและนวัตกรรม และกำรสร้ำงเครือข่ำยวิชำกำรกับหน่วยงำน คณะ และมหำวิทยำลัยพันธมิตรในต่ำงประเทศ 
เป้ำประสงค์ : เพ่ือเป็นหน่วยงานส่งเสริม และสนับสนุนการสร้างเครือข่ายงานวิจัย และเครือข่ายวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับหน่วยงาน คณะ และมหาวิทยาลัยต่างๆ ในระดับ
ภูมิภาคอาเซียนและนานาชาติ ในด้าน Cross Border Research, E-Commerce Research, Big Data Research, FinTech Research และ Law Research 
 
กลยุทธ์ที่ 1. ผลักดันกำรสร้ำงเครือข่ำยวิจัยและนวัตกรรม ควำมร่วมมือทำงวิชำกำร กำรวิจัยร่วมเชิงรุกกับมหำวิทยำลัยชัน้น ำในต่ำงประเทศ โดยเฉพำะระดับอำเซียนหนึ่งแถบหนึ่งเสน้ทำง ล้ำนช้ำง-แม่โขง ใน
สำขำท่ีสอดคล้องกบันโยบำยและยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี 
ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ : จ านวนเครอืข่ายวิจัยและความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยชั้นน าในต่างประเทศ 
เป้าหมายระดับกลยุทธ์ : มีเครือขา่ยวิจัยและความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยชั้นน าในต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 15  มหาวิทยาลัย 
ล ำดับ แผนงำน/โครงกำร เป้ำหมำยผลผลิต งบประมำณ ผู้ 

รับผิดชอบ ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป้ำ 
หมำย 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 

2564 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. โครงการการสร้างเครือข่ายความรว่มมือ
ด้านวิชาการ วิจัย และการสร้าง
นวัตกรรมในระดับนานาชาต ิ

จ านวนเครือข่ายวิจยั
และความร่วมมือทาง
วิชาการกับมหาวิทยาลัย
ช้ันน าในต่างประเทศ 

มหา 
วิทยาลัย 

15             120,000 หน่วย
วิเทศ
สัมพันธ์ 

2. โครงการวิจัย/โครงการความร่วมมือใน

ระดับนานาชาติทีโดยเฉพาะระดับ
อาเซียนหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง ล้าน
ช้าง-แม่โขง ในสาขาที่สอดคล้อง
กับนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี 

จ านวนโครงการวิจยั/
โครงการความร่วมมือ 

เรื่อง 2             - ผู้บริหาร/
หน่วย
บริหาร
งานวิจัย 
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กลยุทธ์ที่ 2. เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็ง ผลักดันชื่อเสียงและเครือข่ำยควำมร่วมมือที่มั่นคง ผ่ำนกำรพัฒนำผู้ประกอบกำรใหม่โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Startup) โดยร่วมมือกับสมำคมศิษย์เกำ่ สมำคม
เอกชน และเครือข่ำยนักศึกษำเกำ่ต่ำงชำติ 
ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ : จ านวนเครอืข่ายนักศึกษาเก่าต่างชาติในประชาคมอาเซียน 
เป้าหมายระดับกลยุทธ์ : มีการจัดเก็บและจดัท าฐานข้อมลูนักศึกษาเก่าต่างชาติ ในระดับ 5 
ล ำดับ แผนงำน/โครงกำร เป้ำหมำยผลผลิต งบประมำณ ผู้ 

รับผิดชอบ ตัวชี้วัด 
 

หน่วย
นับ 

เป้ำ 
หมำย 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 

2564 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. สร้างฐานข้อมูลศิษย์เก่าในกลุ่ม
ประเทศอาเซียนและจีน 

ระดับความส าเร็จในการ
สร้างฐานข้อมลู 

ระดับ 5             - หน่วย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

กลยุทธ์ที่ 3. พัฒนำระบบกำรถ่ำยโอนหน่วยกิต กับสถำบนัวิชำกำรต่ำงประเทศในกลุ่มประเทศอำเซียน นำนำชำติ 
ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ :  จ านวนหนว่ยกิตที่มีการถ่ายโอนกับสถาบันวชิาการต่างประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียนและนานาชาต ิ
เป้าหมายระดับกลยุทธ์ : มีการถ่ายโอนหน่วยกิตกับสถาบันวิชาการต่างประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียนและนานาชาติ ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 
ล ำดับ แผนงำน/โครงกำร เป้ำหมำยผลผลิต งบประมำณ ผู้ 

รับผิดชอบ ตัวชี้วัด 
 

หน่วย
นับ 

เป้ำ 
หมำย 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 

2564 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ขยายผลการเทียบโอนหน่วยกิตกับ
ยุโรปและอาเซียน ECTS/ACTS 

จ านวนหน่วยกิตท่ี
การถ่ายโอน 

หนว่ย
กิต 

24             - หน่วยบริการการศึกษาและ
หน่วยวิเทศสัมพันธ์ 
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กลยุทธ์ที่ 4. สนับสนุนกำรด ำเนินกำรแนวทำง Research Mobility ทั้งในลักษณะ Inbound และ Outbound 
กลยุทธ์ที่ 5. ส่งเสริมในมหำวิทยำลัยเชียงใหม่เป็นที่รู้จักและมีบทบำทวิชำกำรในระดับนำนำชำติ 
ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ : จ านวนผลงานตีพิมพ์ของอาจารย์และนักศึกษาระดับบณัฑติศึกษา   
เป้าหมายระดับกลยุทธ์ : จ านวนผลงานตีพิมพ์ของอาจารย์และนักศกึษาระดับบณัฑติศึกษา  จ านวน 90 เรื่อง  
ล ำดับ แผนงำน/โครงกำร เป้ำหมำยผลผลิต งบประมำณ ผู้ 

รับผิดชอบ ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป้ำ 
หมำย 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 

2564 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. โครงการสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย
และทุนเสนอผลงานวิชาการของบุคลากร
สายวิชาการ 

จ านวนการตีพิพม ์ เรื่อง 90             200,000 
 

หน่วย
บริหาร
งานวิจัย, 
หน่วย
บริการ
การศึกษา 

2. โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานของ
นักศึกษาระดับบณัฑติศึกษา 

            180,000 
 

3 โครงการอบรมการเขียนผลงานทาง
วิชาการ การขอทุนวิจัยและการยืน่ขอจด
สิทธิบัตร 

จ านวนการจัดกิจกรรม ครั้ง 3             38,400 หน่วย
บริหาร
งานวิจัย 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 :  กำรพัฒนำกำรบริกำรวิชำกำรที่เกิดประโยชน์จำกกำรใช้ควำมเชี่ยวชำญด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล 
เป้ำประสงค์ : เพ่ือเป็นหน่วยงานในการบูรณาการและด าเนินโครงการบริการวิชาการที่สนับสนุนการน าเทคโนโลยีดิจิทัล มาขับเคลื่อนการพัฒนาหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ส่งเสริมและ 
สนับสนุนการจัดฝึกอบรมข้ันสูงเพื่อพัฒนาทักษะ ความเชี่ยวชาญเทคโนโลยี โดยเฉพาะการบ่มเพาะธุรกิจและนวัตกรรมของนักศึกษา ศิษย์เก่า ผู้ประกอบการให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและ 
สังคมดิจิทัล 
 

กลยุทธ์ที่ 1. กำรใช้ควำมเชี่ยวชำญด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลในกำรชว่ยเหลือหน่วยงำนภำครัฐและเอกชนในกลุม่อุตสำหกรรมเป้ำหมำย ให้สำมำรถท ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลที่เพ่ิมมำกขึน้ 
ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ :  มีการบริการวิชาการแก่สังคม เพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัล ท่ีเกี่ยวกับ 10 Tech + S-Curves ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี
เป้าหมายระดับกลยุทธ์ :  จ านวนงบประมาณโครงการ/กจิกรรมบรกิารวิชาการ 50 ล้านบาท 
ล ำดับ แผนงำน/โครงกำร เป้ำหมำยผลผลิต งบประมำณ ผู้ 

รับผิดชอบ ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป้ำ 
หมำย 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 

2564 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. โครงการบริการวิชาการแกส่ังคม เพื่อ
พัฒนาทักษะดิจิทัล ท่ีเกี่ยวกับ 10 Tech 
+ S-Curves ตามยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี 

จ านวนงบประมาณ
โครงการ 

ล้านบาท 50             50ล้านบาท ศูนย์วิจัยฯ 

 
กลยุทธ์ที่ 2. ส่งเสริมและสนับสนนุกำรบ่มเพำะธุรกิจและนวัตกรรมของนกัศึกษำ ศิษย์เก่ำ ผู้ประกอบกำรให้พร้อมเข้ำสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล และพัฒนำเป็นเครือข่ำยผู้ประกอบกำรขนำดใหญ่ 
ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ :  ความส าเรจ็ในการส่งเสริมและสนับสนุนการบ่มเพาะนักศึกษา ศิษยเ์ก่า ผู้ประกอบการให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกจิและสังคมดิจิทลั 
เป้าหมายระดับกลยุทธ์ :  จ านวนผู้ไดร้ับการบ่มเพาะ (incubatees) ด้านดิจิทัล 400 คน 
                               จ านวนธุรกิจเกิดใหม่ (Spin off / Start up) 10 ธุรกิจ 
ล ำดับ แผนงำน/โครงกำร เป้ำหมำยผลผลิต งบประมำณ ผู้ 

รับผิดชอบ ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป้ำ 
หมำย 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 

2564 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
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1. โครงการบณัฑิตพันธุ์ใหมแ่ละก าลงัคนท่ีมี
สมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตาม
นโยบายการปฏิรปูการอุดมศึกษาไทย 
ประเภทประกาศนยีบัตร (Non-Degree) 

จ านวนงบประมาณ
โครงการ 

ล้านบาท 60             60 ล้าน
บาท 

ศูนย์วิจัยฯ 

 
2. 

การเปิดกระบวนวิชาในหมวดวิชาแกน 
หมวดศึกษาท่ัวไป และวิชาเลือกเสรี ด้าน
นวัตกรรมดิจิทัล 

จ านวนกระบวนวิชาศึกษา
ทั่วไป และวิชาเลือกเสร ี

วิชา 15             - หน่วย
บริการ
การศึกษา 

3. โครงการ/กิจกรรมฝึกอบรมบม่เพาะ 
ความรู้เท่าทันเทคโนโลยีดิจิทลั (Digital 
literacy)  

จ านวนครั้งของการจัด
กิจกรรม 

ครั้ง 2             50,000 หน่วย
พัฒนา
คุณภาพ
นักศึกษา 

 
กลยุทธ์ที่ 3. สนับสนุนและส่งเสริมกำรบริกำรวิชำกำรแก่หน่วยงำนภำครัฐและเอกชน เพ่ือพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรเทคโนโลยีเป้ำหมำยของประเทศไทยในระดับนำนำชำติ 
ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ :  จ านวนบุคลากรที่ได้มสี่วนเกี่ยวข้องในการการบริการวิชาการแก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
เป้าหมายระดับกลยุทธ์ :  จ านวนบุคลากรที่ด าเนินการเกี่ยวข้องกับการบริการวิชาการแก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 25 คน 
ล ำดับ แผนงำน/โครงกำร เป้ำหมำยผลผลิต งบประมำณ ผู้ 

รับผิดชอบ ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป้ำ 
หมำย 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 

2564 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. โครงการบริการวิชาการ จ านวนบุคลากร คน 25             - ศูนย์วิจัยฯ 

2. โครงการสร้างความร่วมมือกับหนว่ยงาน
ของรัฐ องค์กรเอกชน จังหวัด กลุ่มจังหวัด 

จ านวนความร่วมมือกับ
หน่วยงานต่างๆ 
 

หน่วยงาน 5             - ศูนย์วิจัยฯ 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 :  กำรส่งเสริมบรรยำกำศนำนำชำติ และสนับสนุนกำรพัฒนำคุณภำพและมีสมรรถนะสำกลของนักศึกษำและบุคลำกร 
เป้ำประสงค์ : เพ่ือเป็นหน่วยงานในการพัฒนา นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยเครือข่าย ให้มีคุณภาพและมีสมรรถนะสากล 
กลยุทธ์ที่ 1. ส่งเสริมและสนับสนนุกำรพัฒนำนักศึกษำ ให้มีควำมพร้อมเป็นพลเมืองโลกและมีทักษะผู้ประกอบกำรและนวัตกรรมดิจิทัลระดับนำนำชำติ 
ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ : จ านวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนาคณุภาพนักศึกษาให้มีความพร้อมในการก้าวสูค่วามเป็นนานาชาต ิ
เป้าหมายระดับกลยุทธ์ :  มีโครงการ/กิจกรรมพัฒนาคณุภาพนักศึกษาให้มีความพร้อมในการก้าวสู่ความเป็นนานาชาติ ไม่น้อยกว่า 20 โครงการ 
                               ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการให้บริการของวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทลั 3.51 
ล ำดับ แผนงำน/โครงกำร เป้ำหมำยผลผลิต งบประมำณ ผู้ 

รับผิดชอบ ตัวชี้วัด หน่วย
นับ 

เป้ำ 
หมำย 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 

2564 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. โครงการจัดกิจกรรมส าหรับนักศึกษาเพื่อพัฒนาความ
เป็นนานาชาติ (SEED Program) 

จ านวนกิจกรรม กิจกรรม 12             652,000 หน่วยพัฒนา
คุณภาพ
นักศึกษา 2. International Street Fair จ านวนผู้เข้าร่วม คน 200             200,000 

3. โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร จ านวนกิจกรรม กิจกรรม 4             85,147 สโมสร
นักศึกษา 4. โครงการกีฬานักศึกษา จ านวนกิจกรรม โครงการ 4             64,555 

5. โครงการสัมมนาอาเซียนออนไลน์ จ านวนการจัด ครั้ง 6             87,000 ศูนย์อาเซียน
ศึกษา 

6. โครงการพัฒนาทางวิชาการของนักศึกษา จ านวนกิจกรรม กิจกรรม 8             976,000 หน่วยพัฒนา
คุณภาพ
นักศึกษา 7. โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา จ านวนกิจกรรม กิจกรรม 5             100,000 

8. โครงการท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จ านวนผู้เข้าร่วม คน 40             56,000 
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กลยุทธ์ที่ 2. ส่งเสริมให้นักศึกษำ อำจำรย์ นักวิจัยและบุคลำกรได้มีโอกำสท ำวิจัย ฝึกงำน และกจิกรรมแลกเปลี่ยนทำงวิชำกำรในระดับชำติและนำนำชำติ 
ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ :  1.จ านวนนักศึกษา/อาจารย์ทีไ่ดร้ับรางวลัจากการเข้าร่วมกิจกรรมในระดับชาติและนานาชาติ   
                            2.ร้อยละของอาจารย์ที่ท าวิจัยและกิจกรรมแลกเปลีย่นทางวิชาการกับหน่วยงาน/มหาวิทยาลัยชั้นน าของประเทศและนานาชาติ 
                            3. มีการจัดโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับอาเซยีนศึกษา 
เป้าหมายระดับกลยุทธ์ : 1.จ านวนนักศึกษา/อาจารย์ที่ไดร้ับรางวลัจากการเข้าร่วมกิจกรรมในระดับชาติและนานาชาติ  2 คน 
                              2.ร้อยละ 100 ของอาจารย์ที่ท าวิจัยและกจิกรรมแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับหน่วยงาน/มหาวิทยาลัยชั้นน าของประเทศและนานาชาต ิ
                              3. จ านวนโครงการ/กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 5 โครงการ 
ล ำดับ แผนงำน/โครงกำร เป้ำหมำยผลผลิต งบประมำณ ผู้ 

รับผิดชอบ ตัวชี้วัด หน่วย
นับ 

เป้ำ 
หมำย 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 

2564 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ทุ น ส นั บ สนุ น ก าร ไป เส น อผ ล งาน วิ ช าก าร  ณ 
ต่างประเทศ 

จ านวนทุน ทุน 10             245,000 หน่วยบริหาร
งานวิจัย 

2. โครงการอบรมการวิจัยอาเซียนศึกษา  จ านวนการจัด ครั้ง 1             400,000 ศูนย์อาเซียน
ศึกษา 

3. โครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-books จ านวน E-book เรื่อง 1             43,000 

4. อุดหนุนทุนการศึกษาและทุนอุดหนุนการวิจัย จ านวนทุน ทุน -             3,632,200 หน่วยบรกิาร
การศึกษา 
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กลยุทธ์ที่ 3. สนับสนุนพัฒนำบุคลำกรท้ังสำยวิชำกำรและสำยสนบัสนุนในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง ให้มีทักษะด้ำนภำษำและเทคโนโลยดิีจิทัลสำมำรถเปิดโลกทัศน์ที่เปน็สำกล 
ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ :  จ านวนโครงการพัฒนาทักษะทางภาษาให้แก่บุคลากรสายวิชาการและสายสนบัสนุนในหลักสูตรทีเ่กี่ยวข้อง 
เป้าหมายระดับกลยุทธ์ :  มีโครงการพัฒนาทักษะทางภาษาให้แก่บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนนุในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 2 โครงการ 
ล ำดับ แผนงำน/โครงกำร เป้ำหมำยผลผลิต งบประมำณ ผู้ 

รับผิดชอบ ตัวชี้วัด หน่วย
นับ 

เป้ำ 
หมำย 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 

2564 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาและ
เทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากร 

จ านวนโครงการ โครงการ 5             22,200 หน่วยบริหารงาน
บุคคล 

2. โค ร งก ารพั ฒ น าบุ ค ล าก รวิ ท ย าลั ย
นานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล 

จ านวนโครงการ/
กิจกรรม 

โครงการ 16             151,400 หน่วยบริหารงาน
บุคคล 

 
กลยุทธ์ที่ 4. สนับสนุนกำรด ำเนินกำรแนวทำง Student Mobility ทั้งในลักษณะ Inbound และ Outbound 

ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ : จ านวนนกัศึกษาท่ีมีการแลกเปลี่ยนในกลุ่มประเทศอาเซียนและนานาชาติทั้ง Inbound และ/หรือ Outbound 

เป้าหมายระดับกลยุทธ์ :  มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน  
ล ำดับ แผนงำน/โครงกำร เป้ำหมำยผลผลิต งบประมำณ ผู้ 

รับผิดชอบ ตัวชี้วัด หน่วย
นับ 

เป้ำ 
หมำย 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 

2564 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. โค รงก ารส นั บ ส นุ น ก าร
แลกเปลี่ยนกระบวนวิชา 

จ านวนนักศึกษา คน 15             - หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา/
หน่วยบริการการศึกษา 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 :  กำรแสวงหำรำยได้เพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน 
เป้ำประสงค์ : เพ่ือเป็นหน่วยงานแสวงหารายได้ จากการจัดการเรียนการสอน งานวิจัยและบริการวิชาการนานาชาติ สร้างระบบและกลไกท่ีมีประสิทธิภาพในการจัดหางบประมาณและการ 
ใช้จ่ายงบประมาณโดยจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยนานาชาติฯ สามารถพ่ึงตนเองได้ 
กลยุทธ์ที่ 1. เพ่ิมรำยได้จำกกำรวิจัย บริกำรวิชำกำรและกำรเรียนกำรสอน 
ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ :  จ านวนรายได้จากโครงการการวิจัยและบริการวิชาการ (ล้านบาท) 
เป้าหมายระดับกลยุทธ์ :  วิทยาลยันานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลมรีายได้จากโครงการการวิจยัและบริการวิชาการ 50 ล้านบาท 
ล ำดับ แผนงำน/โครงกำร เป้ำหมำยผลผลิต งบประมำณ ผู้ 

รับผิดชอบ ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป้ำ 
หมำย 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 

2564 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. โครงการบริการวิชาการแกส่ังคม เพื่อ
พัฒนาทักษะดิจิทัล ท่ีเกี่ยวกับ 10 Tech 
+ S-Curves ตามยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี 

จ านวนงบประมาณ
โครงการ 

ล้านบาท 40             40 ล้าน
บาท 

ศูนย์วิจัยฯ 

2. โครงการ Pre-sessional  AP จ านวนงบประมาณ บาท 500.000             500,000
บาท 

ศูนย์วิจัยฯ 

 

กลยุทธ์ที่ 2. บริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงินและงบประมำณให้มีประสิทธิภำพ 
 ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ :  จ านวนระบบสารสนเทศด้านการเงินและงบประมาณเพื่อการบริหารงบประมาณและใช้ในการตดัสินใจของผู้บริหาร 
เป้าหมายระดับกลยุทธ์ :  ระบบสารสนเทศด้านการเงินและงบประมาณ จ านวน 3 ระบบ 
ล ำดับ แผนงำน/โครงกำร เป้ำหมำยผลผลิต งบประมำณ ผู้ 

รับผิดชอบ ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป้ำ 
หมำย 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 

2564 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. พัฒนาระบบริหารจดัการงบประมาณของ
วิทยาลัยนานาชาตินวตักรรมดิจิทลั 

จ านวนระบบ ระบบ 3             - นโยบายและ
แผน การเงิน 
IT 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 6 : พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรและระบบกำรท ำงำนของวิทยำลัยนำนำชำตินวัตกรรมดิจิทัลอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

เป้ำประสงค์ : พัฒนาระบบการบริหารจัดการและระบบการท างานของวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล ที่มีประสิทธิภาพ ยืดหยุ่น คล่องตัว โปร่งใส  ตรวจสอบได้ตามหลักธรรมภิบาล โดย
ให้คุณค่ากับการมีส่วนร่วมของบุคลากรและการพัฒนาบุคลากรอย่างสม่ าเสมอ 
 

กลยุทธ์ที่ 1. พัฒนำระบบบริหำรงำนต่ำงๆอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ : ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจ าป ี
เป้าหมายระดับกลยุทธ์ :  ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี มากกว่าร้อยละ 85 
 

ล ำดับ แผนงำน/โครงกำร เป้ำหมำยผลผลิต งบประมำณ ผู้ 
รับผิดชอบ ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป้ำ 

หมำย 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 

2564 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. โครงการสัมมนาการวางแผนเชิง 

ยุทธศาสตร์เพื่อการบริหารองค์กรสู่ 

ความเป็นเลิศ 

จ านวนครั้งของการจัด
กิจกรรม 

ครั้ง 1             70,000 หน่วย
นโยบาย
และแผน 

2. โครงการอนุรักษ์พลังงานและกิจกรรม 

ป้องกันความเสี่ยง 

จ านวนครั้งของการจัด
กิจกรรม 

ครั้ง 1             40,000 หน่วย
อาคาร
สถานท่ี 

3. โครงการพัฒนากระบวนการท างาน จ านวนบุคลากรที่เข้า
ร่วมโครงการ 

คน 30             30,000 หน่วย
บริหารงาน
บุคคล 

4. โครงการ Growth Mindset for 

performance working 

จ านวนครั้งของการจัด
กิจกรรม 

ครั้ง 1             69,900 หน่วย
ประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 
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กลยุทธ์ที ่2. ส่งเสริมสนับสนนุให้บุคลำกรเข้ำร่วมกำรพัฒนำทักษะควำมรู้ในกำรปฏิบัติงำนและสร้ำงค่ำนิยม วัฒนธรรมสู่กำรเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ เพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน 
ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ : ร้อยละของบุคลากรทีไ่ด้เข้ารับการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงาน 
เป้าหมายระดับกลยุทธ์ : จ านวนโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการพัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ จ านวน 3 โครงการ 
                                บุคลากรอย่างน้อยร้อยละ 80 ได้รับการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงาน      
 

ล ำดับ แผนงำน/โครงกำร เป้ำหมำยผลผลิต งบประมำณ ผู้ 
รับผิดชอบ ตัวชี้วัด หน่วย

นับ 
เป้ำ 

หมำย 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 

2564 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. โครงการพัฒนาความรู้ตามความสนใจ
เฉพาะราย (DIY Voucher: Develop It 
Yourself) 

จ านวนบุคลากรที่เข้าร่วม
โครงการ 

คน 10             100,000 หน่วย
บริหารงาน
บุคคล 

2. โครงการฝึกอบรมเตรยีมความพรอ้ม

เพื่อเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการส าหรับ

บุคลากรสายวิชาการ 

จ านวนบุคลากรที่เข้าร่วม
โครงการ 

คน 20             8,200 

3. โครงการพัฒนาบุคลากรวิทยาลัย

นานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล สายวิชาการ 

จ านวนบุคลากรที่เข้าร่วม
โครงการ 

คน 18             135,000 

4. โครงการส่งเสริมความรู้และความเข้าใจ 

ในการท าวิจัยสถาบันท่ีถูกต้อง 

จ านวนบุคลากรที่เข้าร่วม
โครงการ 

คน 8             32,200 

5. โครงการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข 

(Happy Workplace) 

จ านวนบุคลากรที่เข้าร่วม
โครงการ 

คน 40             45,100 

6. โครงการกิจกรรมเพื่อสังคม จ านวนบุคลากรที่เข้าร่วม
โครงการ 

คน 40             70,000 ส านักงาน
วิทยาลัย 



23 | หน้า 

 

กลยุทธ์ที ่3. พัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรและกำรตัดสินใจ  
ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ : จ านวนการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจและระบบสารสนเทศเพื่อการสนบัสนุนการปฏิบัติงาน 
เป้าหมายระดับกลยุทธ์ : มรีะบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจและระบบสารสนเทศเพือ่สนับสนุนการปฏิบัติงาน จ านวน 3 ระบบ 
 

ล ำดับ แผนงำน/โครงกำร เป้ำหมำยผลผลิต งบประมำณ ผู้ 
รับผิดชอบ ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป้ำ 

หมำย 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 

2564 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติงาน  

จ านวนระบบ
สารสนเทศ 

ระบบ 3             - หน่วย
เทคโนโลยี
สารสน 
เทศ 

 

กลยุทธ์ที ่4. ส่งเสริมและพัฒนำระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำให้มีคุณภำพมำกยิ่งขึน้ 
ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ :  ผลคะแนนการประเมินตนเองตามเกณฑ์คณุภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) 
เป้าหมายระดับกลยุทธ์ :  ผลคะแนนการประเมินตนเองตามเกณฑค์ุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) 200 คะแนน 
 
ล ำดับ แผนงำน/โครงกำร เป้ำหมำยผลผลิต งบประมำณ ผู้ 

รับผิดชอบ ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป้ำ 
หมำย 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 

2564 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ 

ความเป็นเลิศ 

จ านวนครั้งของการจัด
กิจกรรม 

ครั้ง 1             89,200 หน่วย
ประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 
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