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1.1.1 ร้อยละของผู้จา้งงานทีพ่อใจอย่างย่ิงในคุณลักษณะของบัณฑติ ร้อยละ 93.00 โครงการจัดการเรียนการสอนสวนสุนันทา 4.0 (SSRU 4.0)

1.1.2 ร้อยละของบัณฑติปริญญาตรีทีไ่ด้งานท าหรือประกอบอาชพีอสิระภายใน 1 ปี ร้อยละ 96.10

1.1.3 อัตราการคงอยู่ของผู้เรียน ร้อยละ 92.50

1.1.4 จ านวนผู้เรียนสาขาวชิาทีเ่ป็นความต้องการของประเทศ คน 300

1.2.1 ร้อยละของนักศึกษาทีไ่ด้รับการยกย่องหรือยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ ร้อยละ 0.50 1.2.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนใหน้ักศึกษาส่งผลงานทางวชิาการ 

งานวจิัย และงานสร้างสรรคเ์ขา้ประกวดในระดับชาติและนานาชาติ

โครงการส่งเสริมผลงานนักศึกษาสูก่ารประกวดในระดับชาติหรือนานาชาติ         50,000.00 รองคณบดีฝ่ายกิจการ

นักศึกษา

ฝ่ายกิจการนักศึกษา

1.2.2 ร้อยละนักศึกษาทีไ่ด้รับการพัฒนาใหม้ีทักษะทางด้านเทคโนโลยีและภาษาต่างประเทศทีส่อดคล้องกับสาขา

เฉพาะทางทีจ่ าเป็นในรูปแบบมหาวทิยาลัยดิจทิัล

ร้อยละ 100.00 1.2.2.1 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะนักศึกษาด้านเทคโนโลยีและ

ภาษาต่างประเทศในศาสตร์ทีต่นศึกษา

โครงการเพิม่ทักษะนักศึกษาด้านเทคโนโลยีและภาษาต่างประเทศ                   -   รองคณบดีฝ่ายกิจการ

นักศึกษา

ฝ่ายกิจการนักศึกษา

1.2.3 ร้อยละนักศึกษาทีม่ีความสามารถเฉพาะตัวหรือพรสวรรคท์ีไ่ด้รับการพัฒนาใหม้ีทักษะหรือความสามารถ

พเิศษเฉพาะทางเพิม่ขึ้น (1)
ร้อยละ 20.00 1.2.3.1 ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาใหม้ีความสามารถพเิศษเฉพาะทาง 

(Talent) และทักษะอื่นๆ นอกเหนือจากศาสตร์ทีต่นศึกษาอยู่

โครงการส่งเสริมนักศึกษาทีม่ีพรสวรรคห์รือพัฒนานักศึกษาใหม้ี

ความสามารถพเิศษ(A)1
      200,000.00 รองคณบดีฝ่ายกิจการ

นักศึกษา

ฝ่ายกิจการนักศึกษา

1.2.4 จ านวนงานวจิัย บทความวชิาการ งานสร้างสรรค ์นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษาของหน่วยงานไป

น าเสนอ/ประกวดในระดับชาติหรือนานาชาติ

ผลงาน 5 1.2.4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการน าเสนอ ประกวดผลงานวจิัยงาน

สร้างสรรคแ์ละสิ่งประดิษฐข์องนักศึกษาในระดับชาติและนานาชาติ

โครงการส่งเสริมการน าเสนอหรือประกวดผลงานวชิาการของนักศึกษา

ในระดับชาติหรือนานาชาติ

                  -   

1.2.5 จ านวนการขึ้นทะเบยีนการคา้ (Start-Up) (2) ราย 1 1.2.5.1 ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาใหเ้ป็นผู้ประกอบการรายใหม่ (Start-Up) โครงการพัฒนานักศึกษาใหเ้ป็นผู้ประกอบการรายใหม่ (Start-Up) (A)2                   -   

1.2.6 จ านวนอาจารย์ทีส่ร้างนักศึกษาทีม่ีผลงานวจิัย บทความวชิาการ งานสร้างสรรค ์หรือสิ่งประดิษฐ์ คน 5

1.2.7 จ านวนนักศึกษาทีม่ีผลงานวจิัย บทความวชิาการ งานสร้างสรรค ์หรือสิ่งประดิษฐ์ (3) คน 5

1.2.8 ร้อยละนักศึกษาทีส่อบผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษ CEFR ตัง้แต่ระดับ B1 ขึ้นไป ร้อยละ 25.00 1.2.8.1 พัฒนาความรู้และทักษะภาษาอังกฤษใหก้ับนักศึกษา โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา                   -   รองคณบดีฝ่ายกิจการ

นักศึกษา

ฝ่ายกิจการนักศึกษา

1.3.1 จ านวนหลักสูตรออนไลน์ หลักสูตร 1 1.3.1.1 พัฒนาปรุงหลักสูตรออนไลน์ของมหาวทิยาลัยใหเ้ป็นสามารถจัดการ

เรียนการสอนด้วยระบบดิจทิัล

โครงการพัฒนาหลักสูตรออนไลน์       100,000.00

1.3.2 ร้อยละของอาจารย์ทีม่ีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผสมผสานต่ออาจารย์ทัง้หมด ร้อยละ 100 1.3.2.1 พัฒนาและปรับระบบกลไกการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์

ของอาจารย์ใหม้ีประสิทธภิาพ และเกิดประโยชน์ต่อนักศึกษา

โครงการพัฒนาการเรียนการสอน SSRU NEXT                   -   

1.4.1 จ านวนหลักสูตร Top 10 Thailand (4) หลักสูตร 1 1.4.1.1 ยกระดับคุณภาพของสาขาวชิาเอตทัคคะใหส้ามารถแขง่ขัน

ในระดับชาติหรือนานาชาติ
โครงการพัฒนาสาขาวชิาสูเ่อตทัคคะ (A)4                   -   รองคณบดีฝ่ายวชิาการ

1.4.2 ร้อยละของหลักสูตรทีไ่ด้รับการรับรองประสิทธผิลการเรียนรู้ตามมาตรฐานระดับชาติหรือนานาชาติ ร้อยละ 50.00 1.4.2.1 พัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรของมหาวทิยาลัยใหเ้ป็นทีย่อมรับ

ในระดับชาติ โดยมุง่เน้นการพัฒนาทักษะและสมรรถนะของบัณฑติ

ด้าน Soft Skills และ Critical thinking

โครงการบริหารหลักสูตรทีม่ีคุณภาพ       300,000.00 รองคณบดีฝ่ายวชิาการ

1.4.3 จ านวนหลักสูตรทีไ่ด้รับการปรับปรุงตรงตามความต้องการของประเทศ (5) หลักสูตร 1 1.4.3.1 ปรับปรุงหลักสูตรทีมุ่ง่เน้นการพัฒนาทักษะและสมรรถนะของ

บัณฑติ ด้าน Soft Skills และ Critical thinking สอดคล้องสถานการณ์ปัจจุบัน

และอนาคต

โครงการปรับปรุงหลักสูตรใหม้ีคุณภาพ       200,000.00 รองคณบดีฝ่ายวชิาการ

1.4.4 จ านวนหลักสูตรทีม่ีการปรับปรุงรายวชิาบางรายวชิาในหลักสูตรใหส้อดคล้องความเชี่ยวชาญเฉพาะ 

3(3-0-6) เป็น 3(2-2-5) และน าเทคโนโลยีดิจทิัลเขา้มาเป็นจุดเน้นของหลักสูตร

หลักสูตร 1 1.4.4.1 ปรับปรุงรายวชิาบางรายวชิาในหลักสูตรทีมุ่ง่เน้นพัฒนาทักษะและ

สมรรถนะของบัณฑติ ด้าน Soft Skills และ Critical thinking สอดคล้อง

สถานการณ์ปัจจุบัน

และอนาคต

โครงการปรับปรุงรายวชิาบางรายวชิาในหลักสูตรใหม้ีความเชี่ยวชาญ

เฉพาะทาง (A)5
                  -   รองคณบดีฝ่ายวชิาการ

1.4.7 หลักสูตรระยะสัน้หรือหลักสูตร (Non-Degree) (6) หลักสูตร 1 1.4.7.1 พัฒนาหลักสูตรระยะสัน้ (Non-Degree) ใหเ้ป็นทีย่อมรับและ

สามารถบริการวชิาการจัดหารายได้
โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสัน้ (Non-Degree) (A)6       100,000.00 รองคณบดีฝ่ายวชิาการ ฝ่ายบริการการศึกษา

ผู้ก ากับดูแล

           แผนปฏบิติัการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 (คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม)

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะและผลติบัณฑิตให้เป็นมืออาชพี

เปา้ประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผนงาน/ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ฝ่ายท่ีรับผิดชอบ

1.1 บัณฑติมีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของ

มหาวทิยาลัย มีทักษะและวิชาชีพเฉพาะทาง

เป็นทีย่อมรับของผู้ใชบ้ัณฑติและสังคม รวมทัง้

ได้งานตรงความต้องการของประเทศ

1.3 มหาวทิยาลัยมีหลักสูตรและการจัด

การเรยีนการสอนด้วยระบบดจิิทัล

1.2 มหาวทิยาลัยมีการส่งเสริมและสนับสนุน

ใหน้ักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑติทีพ่งึประสงค์

 มีทักษะทีจ่ าเป็นในรูปแบบมหาวิทยาลัย

ดจิิทัล มีความสามารถเฉพาะทาง และเป็น

ทีย่อมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ

รองคณบดีฝ่ายวชิาการ

รองคณบดีฝ่ายวจิัยฯ

รองคณบดีฝ่ายวชิาการ

รองคณบดีฝ่ายวจิัยฯ                  -   

ฝ่ายบริการการศึกษา

เจา้หน้าทีฝ่่ายวจิัย

ฝ่ายบริการการศึกษา

ฝ่ายบริการการศึกษา

เจา้หน้าทีฝ่่ายวจิัย

กิจกรรมจัดการเรียนการสอนด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

   1,655,080.00

1.4 มหาวทิยาลัยมีหลักสูตรเอตะทัคคะ และ

หลักสูตรทีไ่ด้มาตรฐานเป็นทีย่อมรับทัง้ใน

ระดับชาติและนานาชาติ และสามารถเรียนรู้

ได้ตลอดชวีติ รวมทัง้เกิดทักษะเพือ่อนาคต 

(Reskill, Upskill)

1.1.1.1 ส่งเสริมการบูรณาการการสอนด้วยนวัตกรรมร่วมสมัยอย่างมี

ประสิทธภิาพในการสร้างคุณลักษณะและทักษะทีจ่ าเป็นในศตวรรษที ่21 

ใหก้ับนักศึกษา

1.2.6.1 ส่งเสริมใหอ้าจารย์และนักศึกษาร่วมสร้างผลงาน ใหเ้กิดทักษะ

และความเชี่ยวชาญในศาสตร์ทีศ่ึกษา
โครงการสร้างผลงานด้วยอาจารย์ร่วมกับนักศึกษา (A)3
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ผู้ก ากับดูแลเปา้ประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผนงาน/ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ฝ่ายท่ีรับผิดชอบ

1.4.8 จ านวนศิษย์เก่าหรือบุคคลภายนอกทีไ่ด้รับการพัฒนาทักษะทีต่รงกับความต้องการ

ของภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ

คน 7 1.4.8.1 จัดหลักสูตรเพือ่บริการองคค์วามรู้ในการพัฒนาทักษะหรือวชิาชพี

กับศิษย์เก่า บุคคลทัว่ไป ใหส้ามารถน าไปใชใ้นการท างานจริงได้

โครงการเพิม่ทักษะหรือวชิาชพีส าหรับศิษย์เก่าและบุคคลทัว่ไป         50,000.00 รองคณบดีฝ่ายกิจการ

นักศึกษา

ฝ่ายกิจการนักศึกษา

1.4.9 จ านวนหลักสูตรทีจ่ัดการเรียนการสอนร่วมกับหน่วยงานหรือสถานประกอบการ (7) หลักสูตร 1 1.4.9.1 ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือ

เครือขา่ยเพือ่จัดการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติงานจริง
โครงการบริหารจัดการหลักสูตรร่วมกับเครือขา่ย (A)7       100,000.00 รองคณบดีฝ่ายวชิาการ

1.4.10 จ านวนอาจารย์และนักศึกษาทีจ่ัดการเรียนรู้และปฏิบัติงานในหน่วยงานหรือสถานประกอบการ (8) คน 1 1.4.10.1 ส่งเสริมและสนับสนุนใหน้ักศึกษาและอาจารย์ปฏิบัติงานจริงใน

หน่วยงานหรือสถานประกอบการ ใหม้ีความเชี่ยวชาญและเป็นมืออาชพี
โครงการจัดการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติงานจริง (A)8       100,000.00

1.5.1 ร้อยละของผู้สอนทีม่ีคุณภาพสูง (ต าแหน่งทางวชิาการ) (9) ร้อยละ 35.00 1.5.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนใหบุ้คลากรเขา้สูต่ าแหน่งทางวชิาการ โครงการเพิม่ต าแหน่งทางวชิาการ  (A)9                   -   รองคณบดีฝ่ายบริหาร

1.5.2 จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนวชิาการทีเ่ขา้สูต่ าแหน่งทีสู่งขึ้น คน 1 1.5.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนใหบุ้คลากรสายสนับสนุนวชิาการเขา้สู่

ต าแหน่งทีสู่งขึ้น

โครงการเขา้สูต่ าแหน่งทีสู่งขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุนวชิาการ                   -   รองคณบดีฝ่ายบริหาร

1.5.3 ร้อยละของบุคลากรทีผ่่านเกณฑม์าตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวทิยาลัย ร้อยละ 72.00 1.5.3.1 พัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษใหก้ับบุคลากร โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของบุคลากร                   -   รองคณบดีฝ่ายบริหาร เจา้หน้าฝ่ายบริหาร

1.6 มหาวทิยาลัยผ่านเกณฑก์ารประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน

ของหน่วยงานภาครัฐ : ITA

1.6.1 ร้อยละการเปดิเผยขอ้มูลสาธารณะ (OIT) ผ่านหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน ร้อยละ 100.00 1.6.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนใหม้ีการด าเนินการตามเกณฑก์ารประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส                   -   รองคณบดีฝ่ายบริหาร เจา้หน้าฝ่ายบริหาร

1.7 บุคลากรทุกระดับรับรู้และมีส่วนร่วมใน

การขับเคลื่อนมหาวทิยาลัยตามทศิทางที่

ก าหนดไว้

1.7.1 ร้อยละความส าเร็จของการถ่ายทอดทศิทางการพัฒนามหาวทิยาลัย (10) ร้อยละ 90 1.7.1.1 ปรับปรุงระบบและกลไกการก ากับองคก์รโดยประยุกต์ใชห้ลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงและหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

ของมหาวทิยาลัยใหม้ีความยืดหยุ่นและคล่องตัว

โครงการก ากับองคก์ารทีด่ี (A)10 1,632,700.00    รองคณบดีฝ่ายบริหาร เจา้หน้าฝ่ายบริหาร

1.8.1 ร้อยละความส าเร็จของการจัดการขอ้ร้องเรียนเกี่ยวกับอาคารสถานที ่สิ่งแวดล้อมและสิ่งอ านวยความ

สะดวกตามพันธกิจของมหาวทิยาลัย

ร้อยละ 90 1.8.1.1 พัฒนาและปรับปรุงอาคาร หอ้งเรียน หอ้งปฏิบัติการ และภูมิทัศน์

ทีเ่ป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมใหพ้ร้อมส าหรับการจัดการเรียนการสอน

และภารกิจอื่นๆ

โครงการปรับปรุงกายภาพ ภูมิทัศน์และสิ่งอ านวยความสะดวก

ทีเ่ป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

                  -   รองคณบดีฝ่ายบริหาร

1.8.2 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการมาตราการประหยัดพลังงาน ร้อยละ 100.00 1.8.2.1 ส่งเสริมใหห้น่วยงานด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน 

เพือ่ใหม้ีงบประมาณส าหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิม่มากขึ้น

โครงการประหยัดพลังงาน                   -   

1.8.4 จ านวนของคณะ/วทิยาลัยทีจ่ัดตัง้หอ้งปฏิบัติการจริงหรือหอ้งปฏิบัติการเสมือนจริงหรือใชโ้ปรแกรมซอฟแวร์

 (Software)

ระบบ 1 1.8.4.1 พัฒนาและปรับปรุงหอ้งปฏิบัติการจริงหรือหอ้งปฏิบัติการเสมือน

จริง หรือการน าโปรแกรมซอฟแวร์ (Soft ware) มาใชส้ าหรับการจัดการเรียน

การสอน

โครงการปรับปรุงหอ้งปฏิบัติการจริงหรือหอ้งปฏิบัติการเสมือนจริง       100,000.00 รองคณบดีฝ่ายบริหาร เจา้หน้าฝ่ายบริหาร

หมายเหตุ : (  ) คอื ตัวชี้วัดทีส่ าคัญ

             : (A) คอื โครงการวาระส าคัญประจ าป ี(Agenda)

1.8 มหาวทิยาลัยมีการบริหารจัดการอาคาร

สถานที ่และสิ่งอ านวยความสะดวกทีร่องรับ

การด าเนินการตามพันธกิจได้อย่างครบถ้วน

และเกิดความประหยัดงบประมาณ รวมถึงมี

การบรหิารจัดการดัวยระบบดจิิทัล

1.5 บุคลากรมีคุณภาพสูง ทัง้ความรู้ ทักษะ

และทัศนคติในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมี

ความก้าวหน้าในสายอาชีพ

เจา้หน้าฝ่ายบริหาร

เจา้หน้าฝ่ายบริหาร

ฝ่ายบริการการศึกษา

1.4 มหาวทิยาลัยมีหลักสูตรเอตะทัคคะ และ

หลักสูตรทีไ่ด้มาตรฐานเป็นทีย่อมรับทัง้ใน

ระดับชาติและนานาชาติ และสามารถเรียนรู้

ได้ตลอดชวีติ รวมทัง้เกิดทักษะเพือ่อนาคต 

(Reskill, Upskill)



ค่าเปา้หมาย งบประมาณ

ป ี2565 (บาท)

2.1 ผลงานวชิาการ วิจัยและงานสร้างสรรค์ ไดรั้บการ

ตพีมิพ ์เผยแพร่ในระดับชาต ิหรือนานาชาติ

2.1.1 ร้อยละของผลงานวชิาการ วจิัยหรืองานสร้างสรรคท์ี่ตพีมิพ ์เผยแพร่ใน

ระดับชาตหิรือนานาชาตติอ่อาจารย์ประจ าและนักวจิัย (12)

ร้อยละ 55.00 2.1.1.1 สง่เสริมและสนับสนุนการน าผลงานวจิัย หรืองานสร้างสรรค์

ของอาจารย์ประจ าและนักวจิัยใหไ้ดรั้บการตพีมิพเ์ผยแพร่ ใน

ระดับชาตหิรือนานาชาติ

โครงการสง่เสริมการตพีมิพเ์ผยแพร่ผลงานวจิัยของอาจารย์

ประจ าและนักวจิัยในระดับชาตแิละนานาชาต ิ(A)12
   300,000.00 รองคณบดฝ่ีายวจิัยฯ เจา้หนา้ที่ฝ่ายวจิัย

2.2.1 ร้อยละการบรรลุเปา้หมายของจ านวนงานวจิัย งานนวัตกรรม งาน

สร้างสรรคห์รืองานวชิาการที่น าไปใช้ประโยชนใ์นการพัฒนาผลติภณัฑห์รือ

สร้างรายไดล้ดรายจา่ย หรือพัฒนาประชาชนและชุมชนใหเ้ขม้แข็งและย่ังยืน

ร้อยละ 5 2.2.1.1 สง่เสริมและสนับสนุนใหถ้า่ยทอดองคค์วามรู้จากงานวจิัย 

งานนวัตกรรม งานสร้างสรรค ์หรืองานวชิาการ ใหเ้กดิประโยชนก์ับ

ชุมชน

โครงการถา่ยทอดองคค์วามรู้ที่ไดจ้ากการวจิัย นวัตกรรมและ

งานวชิาการ เพื่อการพัฒนาชุมชน

               -   รองคณบดฝ่ีายวจิัยฯ เจา้หนา้ที่ฝ่ายวจิัย

2.2.2 ร้อยละการบรรลุเปา้หมายของจ านวนผลงานที่ย่ืนจดอนุสทิธบิตัร หรือ

สทิธบิตัร

ร้อยละ 20 2.2.2.1 สง่เสริมและสนับสนุนการน าผลงานวจิัย งานนวัตกรรมหรือ

งานสร้างสรรคใ์หไ้ดรั้บการจดอนุสทิธบิตัร สทิธบิตัร

โครงการสง่เสริมการจดอนุสทิธบิตัรหรือสทิธบิตัร                -   รองคณบดฝ่ีายวจิัยฯ เจา้หนา้ที่ฝ่ายวจิัย

2.3 มหาวทิยาลัยมศูีนยก์ารเรียนรู้ดา้นศิลปะและ

วัฒนธรรม และมกีารเผยแพร่ในระดับชาตแิละนานาชาติ

2.3.1 จ านวนโครงการ/กจิกรรมที่เผยแพร่ภมูปิญัญาทอ้งถิ่นและของชาต ิหรือ

สง่เสริมการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรมและศาสนา หรือใหบ้ริการวชิาการเพื่อ

พัฒนาชุมชนและสังคม

โครงการ 2 2.3.1.1 สง่เสริมและเผยแพร่เอกลักษณ์ของมหาวทิยาลัยใหก้ับ

ประชาคมและบคุลากรทั่วไปไดรั้บรู้

โครงการบริการแหลง่เรียนรู้และกจิกรรมดา้นศลิปวัฒนธรรม                -   รองคณบดฝ่ีายวจิัยฯ เจา้หนา้ที่ฝ่ายวจิัย

2.4.1 จ านวนประชาชนในชุมชนหรือบคุคลทั่วไปเขา้เย่ียมชมศูนย์การเรียนรู้/

แหลง่เรียนรู้

คน 150 2.4.1.1 สง่เสริมและสนับสนุนการพัฒนาแหลง่เรียนรู้ เพื่อการ

ถา่ยทอดความรู้ทางวชิาการใหก้ับชุมชนและทอ้งถิ่น

โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้/แหลง่เรียนรู้                -   รองคณบดฝ่ีายวจิัยฯ เจา้หนา้ที่ฝ่ายวจิัย

2.4.3 ร้อยละของครัวเรือนที่เขา้ร่วมโครงการ พน้เกณฑค์วามยากจนและ/หรือ

ยกระดับรายไดค้รัวเรือน

ร้อยละ 60 2.4.2.1 สง่เสริมการใหบ้ริการวชิาการ โดยเนน้การสร้างความ

เขม้แข็งอย่างย่ังยืนใหก้ับชุมชน โรงเรียน วสิาหกจิชุมชน กลุ่มอาชีพ 

ผู้ประกอบการใหมแ่ละทอ้งถิ่น

โครงการการพัฒนาคณุภาพชีวติและยกระดับเศรษฐกจิฐานราก                -   รองคณบดฝ่ีายวจิัยฯ เจา้หนา้ที่ฝ่ายวจิัย

2.4.5 จ านวนผู้ประกอบการใหมแ่ละผู้ประกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและ

ขนาดรายย่อยที่ไดรั้บการพัฒนา

ราย 4 2.4.5.1 สง่เสริมการใหบ้ริการวชิาการ โดยเนน้การสร้างความ

เขม้แข็งอย่างย่ังยืนใหก้ับนผู้ประกอบการใหมแ่ละผู้ประกอบการ

วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดรายย่อย

โครงการถา่ยทอดองคก์รความรู้ใหก้ับผู้ประกอบการ                -   รองคณบดฝ่ีายวจิัยฯ เจา้หนา้ที่ฝ่ายวจิัย

2.5.1 เงนิสนับสนุนงานวจิัยหรืองานสร้างสรรคต์่ออาจารย์ประจ าและนักวจิัย

 - กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี บาท/คน 60,000

2.6.1 เงนิรายไดจ้ากการบริการวชิาการ เปน็ที่ปรึกษาตอ่อาจารย์ประจ า  (14) บาท/คน        25,000 2.6.1.1 สง่เสริมและสนับสนุนการจัดหารายไดข้องหนว่ยงานตา่งๆ 

อย่างเปน็ระบบ
โครงการจัดหารายไดด้ว้ยการบริการวชิาการ (A)14                -   รองคณบดฝ่ีายวจิัยฯ เจา้หนา้ที่ฝ่ายวจิัย

2.6.3 จ านวนเงนิบริจาคเพื่อการพัฒนามหาวทิยาลัย (15) ลา้นบาท 0.5 2.6.3.1 สร้างเครือขา่ยและช่องทางในการระดมทนุ เพื่อพัฒนา

คณุภาพการจัดการศกึษา
โครงการระดมทนุเพื่อการศกึษา (A)15                -   รองคณบดฝ่ีายวจิัยฯ เจา้หนา้ที่ฝ่ายวจิัย

2.7 วารสารวิชาการที่ไดรั้บการยอมรับในระดับชาตแิละ

นานาชาติ

2.7.1 จ านวนวารสารวชิาการที่ไดรั้บการยอมรับในระดับชาติ วารสาร 1 2.7.1.1 ยกระดับวารสารวชิาการใหไ้ดค้ณุภาพและมาตรฐาน โครงการยกระดับคณุภาพวารสารวชิาการสู่มาตรฐานและ

คณุภาพทัง้ระบบ

    170,000.00 รองคณบดฝ่ีายวจิัยฯ เจา้หนา้ที่ฝ่ายวจิัย

2.8.1 ร้อยละของการบริการวชิาการที่มกีารบรูณาการกับการจัดการเรียนการ

สอนหรือการวจิัย

ร้อยละ 95.00

2.8.2 ร้อยละอาจารย์ประจ าที่ท างานบริการวชิาการแกชุ่มชนและทอ้งถิ่น ร้อยละ 91.00

2.8.3 จ านวนชุมชน/ทอ้งถิ่นที่ อววน. เขา้ไปช่วยพัฒนา ชุมชน 2

2.9 อาจารย์และนักวิจัยมีศักยภาพในการริเร่ิม

สร้างสรรค ์งานวจิัย นวัตกรรม และการบริการวชิาการ

อย่างมปีระสทิธภิาพ

2.9.1 จ านวนชุดโครงการวจิัยที่เกดิประโยชนต์อ่มหาวทิยาลัย และสอดคลอ้งกับ

เปา้หมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (SDGs)

ชุดโครงการ 1 2.9.1.1 พัฒนาศักยภาพของบคุลากรหรือนักวจิัยใหม้คีวามคดิริเร่ิม

สร้างสรรคง์านวจิัยและนวัตกรรมอย่างมปีระสทิธภิาพ

โครงการพัฒนาศักยภาพนักวจิัย                -   รองคณบดฝ่ีายวจิัยฯ เจา้หนา้ที่ฝ่ายวจิัย

หมายเหตุ : (  ) คอื ตัวชี้วัดที่ส าคญั

             : (A) คอื โครงการวาระส าคญัประจ าป ี(Agenda)

2.8 มหาวทิยาลัยมกีระบวนการบริการวิชาการ ที่ได้

มาตรฐาน สอดรับกับความตอ้งการของทอ้งถิ่นและสังคม

2.8.1.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริการวชิาการที่สอดคลอ้งกับ

ความตอ้งการ และเปน็ประโยชนต์อ่ทอ้งถิ่นและสังคม

2.2 ผลงานวจิัย งานนวัตกรรม งานสร้างสรรคท์ี่ย่ืนจดอนุ

สทิธบิตัร หรือสทิธบิตัร หรือน าไปใชป้ระโยชน์พัฒนา

ชมุชนใหส้ามารถพึ่งพาตนเองได ้รวมทัง้น าไปใช้

ประโยชน์เชงิพาณิชย์

2.5.1.1 สง่เสริมและสนับสนุนการจัดหาแหลง่ทนุงานวจิัย 

นวัตกรรม โดยอาศัยเครือขา่ยจากภาค อุตสาหกรรม ภาครัฐ หรือ

ภาคบริการ2.6 มหาวทิยาลัยสามารถบริหารจัดการทรัพยส์นิ 

สนิทรัพย ์และระดมทุน เพื่อใช้ในการปฏบิตัติามภารกจิ

2.5 มหาวทิยาลัยมแีหลง่ทุนในการสนับสนุนการ

ท างานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์

2.4 มหาวทิยาลัยเปน็ศูนย์กลางแหง่การเรียนรู้ และ

บริการทางวชิาการแกช่มุชน โรงเรียน วิสาหกิจชมุชน 

กลุ่มอาชพี ผู้ประกอบการใหม่ และท้องถิ่นให้มีความ

เขม้แขง็อย่างย่ังยืนตามศาสตร์พระราชา

เจา้หนา้ที่ฝ่ายวจิัยโครงการจัดหาแหลง่ทนุงานวจิัยโดยอาศัยเครือขา่ย

โครงการพัฒนาระบบการบริการวชิาการ

               -   รองคณบดฝ่ีายวจิัยฯ

               -   รองคณบดฝ่ีายวจิัยฯ เจา้หนา้ที่ฝ่ายวจิัย

ยทุธศาสตร์ท่ี 2 สร้างงานวิจยัและนวัตกรรมระดบัชาติและนานาชาติเพื่อคุณภาพชวิีต เศรษฐกิจและสงัคมอยา่งยั่งยนื

เปา้ประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผนงาน/ กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม ฝ่ายท่ีรับผิดชอบผู้ก ากับดแูล



ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

ป ี2565 (บาท)

3.1.1 ร้อยละความส าเร็จของแผนการจดัอันดับมหาวทิยาลัย 
(16) คณบดี

(1) ด้านวชิาการและการเรียนการสอน รอคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา ฝ่ายบริการการศึกษา

(2) ด้านวจิยัและบริการวชิาการ รองคณบดีฝ่ายวจิยัฯ ฝ่ายวจิยัฯ

(3) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและวทิยบริการ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ฝ่ายบริหาร

(4) ด้านกจิการนักศึกษาและการจดันิทรรศการ รองคณบดีฝ่ายกจิการฯ ฝ่ายกจิการฯ

(5) ก ากบัและติดตามแผนการจดัอันดับมหาวทิยาลัย รองคณบดีฝ่ายแผนงานฯ ฝ่ายแผนงานฯ

3.2 เครอืข่ายมีส่วนรว่มในการพัฒนาและเกดิ

ความสัมพันธท์ี่ดีกบัมหาวทิยาลัย

3.2.1 ร้อยละของเครือขา่ยที่มผีลผลิตร่วมกนัและเป็นประโยชน์ต่อมหาวทิยาลัย ร้อยละ 90.00 3.2.1.1 สนับสนุนการใหเ้ครือขา่ยและทอ้งถิ่นมสี่วนร่วม

ในการพัฒนามหาวทิยาลัยตามภารกจิ (การผลิตบัณฑติ 

การวจิยั บริการวชิาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

โครงการการมสี่วนร่วมของเครือขา่ยและทอ้งถิ่นใน

การพัฒนามหาวทิยาลัย

                -   รองคณบดีฝ่ายกจิการฯ ฝ่ายกจิการฯ

3.3.1 ร้อยละของนักเรียนที่เขา้มาศึกษาต่อในมหาวทิยาลัยต่อแผนรับนักศึกษา

ประจ าปี

ร้อยละ 85.00 รองคณบดีฝ่ายกจิการฯ ฝ่ายกจิการฯ

3.3.2 จ านวนการประชาสัมพันธผ์ลงานที่สะทอ้นอัตลักษณ์ของมหาวทิยาลัย เร่ือง 2 รองคณบดีฝ่ายกจิการฯ ฝ่ายกจิการฯ

3.5 อาจารย์ชาวต่างชาติที่ปฏบิัติงานหรือมกีาร

แลกเปลี่ยนในสาขาวชิา

3.5.1 จ านวนอาจารย์ชาวต่างชาติหรืออาจารย์แลกเปลี่ยน/วทิยากร/บรรยายพเิศษ คน 2 3.5.1.1 จดัจา้งหรือแลกเปลี่ยนอาจารย์ชาวต่างชาติ โครงการจดัจา้งหรือแลกเปลี่ยนอาจารย์ชาวต่างชาติ 10,000.00    รองคณดบฝ่ีายบริหาร ฝ่ายบริหาร

3.6.1 ร้อยละของเครือขา่ยความร่วมมอืในประเทศที่มกีารจดักจิกรรมร่วมกนั ร้อยละ 100.00 3.6.1.1 พัฒนาหรือเพิ่มความร่วมมอืกบัเครือขา่ยภายในประเทศ

เพื่อกอ่ใหเ้กดิประโยชน์กบัมหาวทิยาลัย

โครงการความร่วมมอืกบัเครือขา่ยภายในประเทศ                 -   รองคณบดีฝ่ายกจิการฯ ฝ่ายกจิการฯ

3.6.2 ร้อยละขอ้ตกลงความร่วมมอืในประเทศที่มกีารจดักจิกรรมอย่างต่อเนื่อง ร้อยละ 80.00 3.6.1.2 ส่งเสริมใหห้น่วยงานด าเนินกจิกรรมตามขอ้ตกลง

ความร่วมมอืในประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อกอ่ใหเ้กดิประโยชน์

กบัหน่วยงานและมหาวทิยาลัย

โครงการจดักจิกรรมตามขอ้ตกลงความร่วมมอื

ภายในประเทศ

                -   รองคณบดีฝ่ายกจิการฯ ฝ่ายกจิการฯ

3.7  มหาวทิยาลัยมกีารด าเนินการจดักจิกรรม

ความร่วมมอืกบัเครอืข่ายต่างประเทศ
3.7.1 ร้อยละขอ้ตกลงความร่วมมอืต่างประเทศที่มกีารจดักจิกรรมอย่างต่อเนื่อง  (17) ร้อยละ 100.00 3.7.1.1 พัฒนาหรือเพิ่มความร่วมมอืกบัเครือขา่ยต่างประเทศ

เพื่อกอ่ใหเ้กดิประโยชน์กบัมหาวทิยาลัยและเครือขา่ย
โครงการความร่วมมอืกบัเครือขา่ยต่างประเทศ (A)17      50,000.00 รองคณบดีฝ่ายกจิการฯ ฝ่ายกจิการฯ

หมายเหตุ : (  ) คอื ตัวชี้วัดที่ส าคัญ

             : (A) คอื โครงการวาระส าคัญประจ าป ี(Agenda)

-             

ยทุธศาสตร์ท่ี 3 สร้างความสัมพนัธ์กับเครอืขา่ยและขยายการยกยอ่งระดับนานาชาติ

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ ฝ่ายท่ีรบัผิดชอบผู้ก ากับดูแลแผนงาน/ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม

3.1 มหาวิทยาลัยเป็นท่ียอมรบัในระดับชาติ

และนานาชาติ

ร้อยละ 80.00 โครงการจดัอันดับมหาวทิยาลัย (U-Ranking) (A)
163.1.1.1 สนับสนุนการสร้างผลงานตามแนวทางการจดัอันดับ

มหาวทิยาลัยใหเ้ป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

3.6 มหาวทิยาลัยมกีารด าเนินการจดักจิกรรม

ความร่วมมอืกบัเครอืข่ายในประเทศและทอ้งถิ่น

3.3.1.1 ด าเนินการประชาสัมพันธท์ี่หลากหลาย และบริการให้

ตรงตามกลุ่มเปา้หมายทัง้ในระดับชาติและนานาชาติ

    180,000.003.3 ความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยโดยมี

นักเรียนเลือกศึกษาต่อในมหาวทิยาลัย

โครงการประชาสัมพันธเ์ชงิรุก


