แผนปฏิบตั ิการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะและผลิตบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพ
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

แผนงาน/ กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ปี 2565
1.1 บัณฑิตมีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของ
1.1.1 ร้อยละของผู้จ้างงานทีพ่ อใจอย่างยิ่งในคุณลักษณะของบัณฑิต
มหาวิทยาลัย มีทักษะและวิชาชีพเฉพาะทาง 1.1.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีทไี่ ด้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
เป็นทีย่ อมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม รวมทัง้
1.1.3 อัตราการคงอยู่ของผู้เรียน
ได้งานตรงความต้องการของประเทศ
1.1.4 จานวนผู้เรียนสาขาวิชาทีเ่ ป็นความต้องการของประเทศ

ร้อยละ

93.00

ร้อยละ

96.10

ร้อยละ
คน

92.50
300

ร้อยละ

0.50

ร้อยละ

1.2.3 ร้อยละนักศึกษาทีม่ ีความสามารถเฉพาะตัวหรือพรสวรรค์ทไี่ ด้รับการพัฒนาให้มีทักษะหรือความสามารถ
พิเศษเฉพาะทางเพิม่ ขึ้น (1)

ร้อยละ

1.2.4 จานวนงานวิจัย บทความวิชาการ งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษาของหน่วยงานไป
นาเสนอ/ประกวดในระดับชาติหรือนานาชาติ

ผลงาน

1.2.5 จานวนการขึ้นทะเบียนการค้า (Start-Up) (2)
1.2.6 จานวนอาจารย์ทสี่ ร้างนักศึกษาทีม่ ีผลงานวิจัย บทความวิชาการ งานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์

ผู้กากับดูแล

ฝ่ายทีร่ ับผิดชอบ

1,655,080.00

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายบริการการศึกษา

50,000.00

รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา

ฝ่ายกิจการนักศึกษา

รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา

ฝ่ายกิจการนักศึกษา

รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา

ฝ่ายกิจการนักศึกษา

รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ

เจ้าหน้าทีฝ่ ่ายวิจัย

รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ

เจ้าหน้าทีฝ่ ่ายวิจัย

รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา

ฝ่ายกิจการนักศึกษา

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายบริการการศึกษา

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายบริการการศึกษา

(บาท)
1.1.1.1 ส่งเสริมการบูรณาการการสอนด้วยนวัตกรรมร่วมสมัยอย่างมี
ประสิทธิภาพในการสร้างคุณลักษณะและทักษะทีจ่ าเป็นในศตวรรษที่ 21
ให้กับนักศึกษา

โครงการจัดการเรียนการสอนสวนสุนันทา 4.0 (SSRU 4.0)

1.2.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาส่งผลงานทางวิชาการ
งานวิจัย และงานสร้างสรรค์เข้าประกวดในระดับชาติและนานาชาติ

โครงการส่งเสริมผลงานนักศึกษาสู่การประกวดในระดับชาติหรือนานาชาติ

100.00

1.2.2.1 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะนักศึกษาด้านเทคโนโลยีและ
ภาษาต่างประเทศในศาสตร์ทตี่ นศึกษา

โครงการเพิม่ ทักษะนักศึกษาด้านเทคโนโลยีและภาษาต่างประเทศ

20.00

1.2.3.1 ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถพิเศษเฉพาะทาง
(Talent) และทักษะอื่นๆ นอกเหนือจากศาสตร์ทตี่ นศึกษาอยู่

โครงการส่งเสริมนักศึกษาทีม่ ีพรสวรรค์หรือพัฒนานักศึกษาให้มี

5

1.2.4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการนาเสนอ ประกวดผลงานวิจัยงาน
สร้างสรรค์และสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษาในระดับชาติและนานาชาติ

โครงการส่งเสริมการนาเสนอหรือประกวดผลงานวิชาการของนักศึกษา
ในระดับชาติหรือนานาชาติ

-

ราย

1

1.2.5.1 ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการรายใหม่ (Start-Up) โครงการพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการรายใหม่ (Start-Up) (A)2

-

คน

5

โครงการสร้างผลงานด้วยอาจารย์ร่วมกับนักศึกษา (A)3

คน

5

1.2.6.1 ส่งเสริมให้อาจารย์และนักศึกษาร่วมสร้างผลงาน ให้เกิดทักษะ
และความเชี่ยวชาญในศาสตร์ทศี่ ึกษา

1.2.8 ร้อยละนักศึกษาทีส่ อบผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษ CEFR ตั้งแต่ระดับ B1 ขึ้นไป

ร้อยละ

25.00

1.2.8.1 พัฒนาความรู้และทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา

โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา

1.3.1 จานวนหลักสูตรออนไลน์

หลักสูตร

1

1.3.2 ร้อยละของอาจารย์ทมี่ ีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผสมผสานต่ออาจารย์ทงั้ หมด

ร้อยละ

100

หลักสูตร

1

ร้อยละ

50.00

1.4.3 จานวนหลักสูตรทีไ่ ด้รับการปรับปรุงตรงตามความต้องการของประเทศ (5)

หลักสูตร

1

1.4.3.1 ปรับปรุงหลักสูตรทีม่ ุ่งเน้นการพัฒนาทักษะและสมรรถนะของ
โครงการปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพ
บัณฑิต ด้าน Soft Skills และ Critical thinking สอดคล้องสถานการณ์ปัจจุบัน
และอนาคต

1.4.4 จานวนหลักสูตรทีม่ ีการปรับปรุงรายวิชาบางรายวิชาในหลักสูตรให้สอดคล้องความเชี่ยวชาญเฉพาะ
3(3-0-6) เป็น 3(2-2-5) และนาเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเป็นจุดเน้นของหลักสูตร

หลักสูตร

1

1.4.7 หลักสูตรระยะสั้นหรือหลักสูตร (Non-Degree) (6)

หลักสูตร

1.4.4.1 ปรับปรุงรายวิชาบางรายวิชาในหลักสูตรทีม่ ุ่งเน้นพัฒนาทักษะและ
สมรรถนะของบัณฑิต ด้าน Soft Skills และ Critical thinking สอดคล้อง
สถานการณ์ปัจจุบัน
และอนาคต
1.4.7.1 พัฒนาหลักสูตรระยะสั้น (Non-Degree) ให้เป็นทีย่ อมรับและ
สามารถบริการวิชาการจัดหารายได้

1.2 มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมและสนับสนุน 1.2.1 ร้อยละของนักศึกษาทีไ่ ด้รับการยกย่องหรือยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ
ให้นักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ ึงประสงค์
มีทักษะทีจ่ าเป็นในรูปแบบมหาวิทยาลัย
1.2.2 ร้อยละนักศึกษาทีไ่ ด้รับการพัฒนาให้มีทักษะทางด้านเทคโนโลยีและภาษาต่างประเทศทีส่ อดคล้องกับสาขา
ดิจิทัล มีความสามารถเฉพาะทาง และเป็น
เฉพาะทางทีจ่ าเป็นในรูปแบบมหาวิทยาลัยดิจิทัล
ทีย่ อมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ

1.2.7 จานวนนักศึกษาทีม่ ีผลงานวิจัย บทความวิชาการ งานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์

1.3 มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรและการจัด
การเรียนการสอนด้วยระบบดิจิทัล

งบประมาณ

(3)

1.4 มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรเอตะทัคคะ และ 1.4.1 จานวนหลักสูตร Top 10 Thailand (4)
หลักสูตรทีไ่ ด้มาตรฐานเป็นทีย่ อมรับทัง้ ใน
ระดับชาติและนานาชาติ และสามารถเรียนรู้
1.4.2 ร้อยละของหลักสูตรทีไ่ ด้รับการรับรองประสิทธิผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานระดับชาติหรือนานาชาติ
ได้ตลอดชีวิต รวมทัง้ เกิดทักษะเพือ่ อนาคต
(Reskill, Upskill)

1

กิจกรรมจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ความสามารถพิเศษ(A)

-

200,000.00

1

1.3.1.1 พัฒนาปรุงหลักสูตรออนไลน์ของมหาวิทยาลัยให้เป็นสามารถจัดการ โครงการพัฒนาหลักสูตรออนไลน์
เรียนการสอนด้วยระบบดิจิทัล

-

100,000.00

1.3.2.1 พัฒนาและปรับระบบกลไกการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์
ของอาจารย์ให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อนักศึกษา

โครงการพัฒนาการเรียนการสอน SSRU NEXT

-

1.4.1.1 ยกระดับคุณภาพของสาขาวิชาเอตทัคคะให้สามารถแข่งขัน
ในระดับชาติหรือนานาชาติ

โครงการพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ (A)4

-

1.4.2.1 พัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยให้เป็นทีย่ อมรับ
ในระดับชาติ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะและสมรรถนะของบัณฑิต
ด้าน Soft Skills และ Critical thinking

โครงการบริหารหลักสูตรทีม่ ีคุณภาพ

โครงการปรับปรุงรายวิชาบางรายวิชาในหลักสูตรให้มีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะทาง (A)

300,000.00

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

200,000.00

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

-

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

5

โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น (Non-Degree) (A)6

100,000.00

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายบริการการศึกษา

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

แผนงาน/ กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ปี 2565
1.4 มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรเอตะทัคคะ และ 1.4.8 จานวนศิษย์เก่าหรือบุคคลภายนอกทีไ่ ด้รับการพัฒนาทักษะทีต่ รงกับความต้องการ
ของภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ
หลักสูตรทีไ่ ด้มาตรฐานเป็นทีย่ อมรับทัง้ ใน
ระดับชาติและนานาชาติ และสามารถเรียนรู้
1.4.9 จานวนหลักสูตรทีจ่ ัดการเรียนการสอนร่วมกับหน่วยงานหรือสถานประกอบการ (7)
ได้ตลอดชีวิต รวมทัง้ เกิดทักษะเพือ่ อนาคต
(Reskill, Upskill)

งบประมาณ

ผู้กากับดูแล

ฝ่ายทีร่ ับผิดชอบ

50,000.00

รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา

ฝ่ายกิจการนักศึกษา

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายบริการการศึกษา

เจ้าหน้าฝ่ายบริหาร

(บาท)

คน

7

1.4.8.1 จัดหลักสูตรเพือ่ บริการองค์ความรู้ในการพัฒนาทักษะหรือวิชาชีพ
กับศิษย์เก่า บุคคลทัว่ ไป ให้สามารถนาไปใช้ในการทางานจริงได้

โครงการเพิม่ ทักษะหรือวิชาชีพสาหรับศิษย์เก่าและบุคคลทัว่ ไป

หลักสูตร

1

1.4.9.1 ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือ
เครือข่ายเพือ่ จัดการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติงานจริง

โครงการบริหารจัดการหลักสูตรร่วมกับเครือข่าย (A)7

100,000.00

คน

1

1.4.10.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาและอาจารย์ปฏิบัติงานจริงใน
หน่วยงานหรือสถานประกอบการ ให้มีความเชี่ยวชาญและเป็นมืออาชีพ

โครงการจัดการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติงานจริง (A)8

100,000.00

ร้อยละ

35.00

1.5.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ

โครงการเพิม่ ตาแหน่งทางวิชาการ (A)9

-

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

คน

1

1.5.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเข้าสู่
ตาแหน่งทีส่ ูงขึ้น

โครงการเข้าสู่ตาแหน่งทีส่ ูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

-

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

1.5.3 ร้อยละของบุคลากรทีผ่ ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย

ร้อยละ

72.00

1.5.3.1 พัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษให้กับบุคลากร

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของบุคลากร

-

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

เจ้าหน้าฝ่ายบริหาร

1.6 มหาวิทยาลัยผ่านเกณฑ์การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ : ITA

1.6.1 ร้อยละการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ผ่านหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ร้อยละ

100.00

1.6.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการดาเนินการตามเกณฑ์การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

-

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

เจ้าหน้าฝ่ายบริหาร

1.7 บุคลากรทุกระดับรับรู้และมีส่วนร่วมใน
การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยตามทิศทางที่
กาหนดไว้

1.7.1 ร้อยละความสาเร็จของการถ่ายทอดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย (10)

ร้อยละ

90

1.7.1.1 ปรับปรุงระบบและกลไกการกากับองค์กรโดยประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
ของมหาวิทยาลัยให้มีความยืดหยุ่นและคล่องตัว

โครงการกากับองค์การทีด่ ี (A)10

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

เจ้าหน้าฝ่ายบริหาร

1.8 มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการอาคาร
สถานที่ และสิ่งอานวยความสะดวกทีร่ องรับ
การดาเนินการตามพันธกิจได้อย่างครบถ้วน
และเกิดความประหยัดงบประมาณ รวมถึงมี
การบริหารจัดการดัวยระบบดิจิทัล

1.8.1 ร้อยละความสาเร็จของการจัดการข้อร้องเรียนเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและสิ่งอานวยความ
สะดวกตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย

ร้อยละ

90

1.8.1.1 พัฒนาและปรับปรุงอาคาร ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และภูมิทัศน์
ทีเ่ ป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้พร้อมสาหรับการจัดการเรียนการสอน
และภารกิจอื่นๆ

โครงการปรับปรุงกายภาพ ภูมิทัศน์และสิ่งอานวยความสะดวก
ทีเ่ ป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

-

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

เจ้าหน้าฝ่ายบริหาร

1.8.2 ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการมาตราการประหยัดพลังงาน

ร้อยละ

100.00

1.8.2.1 ส่งเสริมให้หน่วยงานดาเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน
เพือ่ ให้มีงบประมาณสาหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิม่ มากขึ้น

โครงการประหยัดพลังงาน

-

1.8.4 จานวนของคณะ/วิทยาลัยทีจ่ ัดตั้งห้องปฏิบัติการจริงหรือห้องปฏิบัติการเสมือนจริงหรือใช้โปรแกรมซอฟแวร์
(Software)

ระบบ

1

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

เจ้าหน้าฝ่ายบริหาร

1.4.10 จานวนอาจารย์และนักศึกษาทีจ่ ัดการเรียนรู้และปฏิบัติงานในหน่วยงานหรือสถานประกอบการ (8)
1.5 บุคลากรมีคุณภาพสูง ทัง้ ความรู้ ทักษะ
และทัศนคติในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมี
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ

1.5.1 ร้อยละของผู้สอนทีม่ ีคุณภาพสูง (ตาแหน่งทางวิชาการ) (9)
1.5.2 จานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการทีเ่ ข้าสู่ตาแหน่งทีส่ ูงขึ้น

หมายเหตุ : ( ) คือ ตัวชี้วัดทีส่ าคัญ
: (A) คือ โครงการวาระสาคัญประจาปี (Agenda)

1.8.4.1 พัฒนาและปรับปรุงห้องปฏิบัติการจริงหรือห้องปฏิบัติการเสมือน โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการจริงหรือห้องปฏิบัติการเสมือนจริง
จริง หรือการนาโปรแกรมซอฟแวร์ (Soft ware) มาใช้สาหรับการจัดการเรียน
การสอน

1,632,700.00

100,000.00

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจยั และนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพื่อคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน
เป้าประสงค์
2.1 ผลงานวิชาการ วิจัยและงานสร้างสรรค์ ได้รับการ
ตีพิมพ์ เผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

2.1.1 ร้อยละของผลงานวิชาการ วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ใน
ระดับชาติหรือนานาชาติต่ออาจารย์ประจาและนักวิจัย

ร้อยละ

(12)

ค่าเป้าหมาย
แผนงาน/ กลยุทธ์
โครงการ/กิจกรรม
ปี 2565
55.00 2.1.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการนาผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์
ของอาจารย์ประจาและนักวิจัยให้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ใน
ประจาและนักวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ (A)12
ระดับชาติหรือนานาชาติ

งบประมาณ
(บาท)
300,000.00

ผู้กากับดูแล

ฝ่ายที่รับผิดชอบ

รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัย

2.2 ผลงานวิจัย งานนวัตกรรม งานสร้างสรรค์ที่ยื่นจดอนุ 2.2.1 ร้อยละการบรรลุเป้าหมายของจานวนงานวิจัย งานนวัตกรรม งาน
สิทธิบตั ร หรือสิทธิบตั ร หรือนาไปใช้ประโยชน์พัฒนา สร้างสรรค์หรืองานวิชาการที่นาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือ
สร้างรายได้ลดรายจ่าย หรือพัฒนาประชาชนและชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน
ชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ รวมทั้งนาไปใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์
2.2.2 ร้อยละการบรรลุเป้าหมายของจานวนผลงานที่ยื่นจดอนุสิทธิบตั ร หรือ
สิทธิบตั ร

ร้อยละ

5

2.2.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัย
งานนวัตกรรม งานสร้างสรรค์ หรืองานวิชาการ ให้เกิดประโยชน์กับ
ชุมชน

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย นวัตกรรมและ
งานวิชาการ เพื่อการพัฒนาชุมชน

-

รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัย

ร้อยละ

20

2.2.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการนาผลงานวิจัย งานนวัตกรรมหรือ
งานสร้างสรรค์ให้ได้รับการจดอนุสิทธิบตั ร สิทธิบตั ร

โครงการส่งเสริมการจดอนุสิทธิบตั รหรือสิทธิบตั ร

-

รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัย

2.3.1 จานวนโครงการ/กิจกรรมที่เผยแพร่ภมู ปิ ญ
ั ญาท้องถิ่นและของชาติ หรือ
2.3 มหาวิทยาลัยมีศนู ย์การเรียนรู้ดา้ นศิลปะและ
ส่
ง
เสริ
ม
การท
านุ
บ
ารุ
ง
ศิ
ล
ปวั
ฒ
นธรรมและศาสนา
หรือให้บริการวิชาการเพื่อ
วัฒนธรรม และมีการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ
พัฒนาชุมชนและสังคม

โครงการ

2

2.3.1.1 ส่งเสริมและเผยแพร่เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้กับ
ประชาคมและบุคลากรทั่วไปได้รับรู้

โครงการบริการแหล่งเรียนรู้และกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม

-

รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัย

คน

150

2.4.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เพื่อการ
ถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการให้กับชุมชนและท้องถิ่น

โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู/้ แหล่งเรียนรู้

-

รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัย

ร้อยละ

60

โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก

-

รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัย

ราย

4

2.4.2.1 ส่งเสริมการให้บริการวิชาการ โดยเน้นการสร้างความ
เข้มแข็งอย่างยั่งยืนให้กับชุมชน โรงเรียน วิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพ
ผู2.4.5.1
้ประกอบการใหม่
และท้
่น ชาการ โดยเน้นการสร้างความ
ส่งเสริมการให้
บริอกงถิารวิ

โครงการถ่ายทอดองค์กรความรู้ให้กับผู้ประกอบการ

-

รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัย

รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัย

2.4 มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ และ
บริการทางวิชาการแก่ชมุ ชน โรงเรียน วิสาหกิจชุมชน
กลุ่มอาชีพ ผู้ประกอบการใหม่ และท้องถิ่นให้มคี วาม
เข้มแข็งอย่างยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา

2.4.1 จานวนประชาชนในชุมชนหรือบุคคลทั่วไปเข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู/้
แหล่งเรียนรู้
2.4.3 ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ พ้นเกณฑ์ความยากจนและ/หรือ
ยกระดับรายได้ครัวเรือน
2.4.5 จานวนผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดรายย่อยที่ได้รับการพัฒนา

2.5 มหาวิทยาลัยมีแหล่งทุนในการสนับสนุนการ
ทางานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์

เข้มแข็งอย่างยั่งยืนให้กับนผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดรายย่อย

2.5.1 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจาและนักวิจัย

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2.6 มหาวิทยาลัยสามารถบริหารจัดการทรัพย์สนิ
2.6.1 เงินรายได้จากการบริการวิชาการ เป็นที่ปรึกษาต่ออาจารย์ประจา
สินทรัพย์ และระดมทุน เพื่อใช้ในการปฏิบตั ิตามภารกิจ

บาท/คน
(14)

2.6.3 จานวนเงินบริจาคเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย (15)

บาท/คน

2.5.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดหาแหล่งทุนงานวิจัย
60,000 นวัตกรรม โดยอาศัยเครือข่ายจากภาค อุตสาหกรรม ภาครัฐ หรือ
25,000 ภาคบริ
2.6.1.1 กส่าร
งเสริมและสนับสนุนการจัดหารายได้ของหน่วยงานต่างๆ
อย่างเป็นระบบ

ล้านบาท

0.5

2.7 วารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและ 2.7.1 จานวนวารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติ
นานาชาติ

วารสาร

1

2.8.1 ร้อยละของการบริการวิชาการที่มกี ารบูรณาการกับการจัดการเรียนการ
2.8 มหาวิทยาลัยมีกระบวนการบริการวิชาการ ที่ได้
มาตรฐาน สอดรับกับความต้องการของท้องถิ่นและสังคม สอนหรือการวิจัย

ร้อยละ

95.00

2.8.2 ร้อยละอาจารย์ประจาที่ทางานบริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น

ร้อยละ

91.00

2.8.3 จานวนชุมชน/ท้องถิ่นที่ อววน. เข้าไปช่วยพัฒนา

ชุมชน

2

ชุดโครงการ

1

2.9 อาจารย์และนักวิจัยมีศกั ยภาพในการริเริ่ม
สร้างสรรค์ งานวิจัย นวัตกรรม และการบริการวิชาการ
อย่างมีประสิทธิภาพ
หมายเหตุ : ( ) คือ ตัวชี้วัดที่สาคัญ
: (A) คือ โครงการวาระสาคัญประจาปี (Agenda)

2.9.1 จานวนชุดโครงการวิจัยที่เกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย และสอดคล้องกับ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

โครงการจัดหาแหล่งทุนงานวิจัยโดยอาศัยเครือข่าย

-

โครงการจัดหารายได้ด้วยการบริการวิชาการ (A)14

-

รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัย

2.6.3.1 สร้างเครือข่ายและช่องทางในการระดมทุน เพื่อพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา

โครงการระดมทุนเพื่อการศึกษา (A)15

-

รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัย

2.7.1.1 ยกระดับวารสารวิชาการให้ได้คณ
ุ ภาพและมาตรฐาน

โครงการยกระดับคุณภาพวารสารวิชาการสู่มาตรฐานและ
คุณภาพทั้งระบบ

170,000.00

รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัย

2.8.1.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับ
ความต้องการ และเป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นและสังคม

โครงการพัฒนาระบบการบริการวิชาการ

-

รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัย

2.9.1.1 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรหรือนักวิจัยให้มคี วามคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย

รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัย

-

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ
เป้าประสงค์
3.1 มหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
และนานาชาติ

ตัวชี้วัด
3.1.1 ร้อยละความสาเร็จของแผนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
(16)

ร้อยละ

ปี 2565
80.00

(1) ด้านวิชาการและการเรียนการสอน

แผนงาน/ กลยุทธ์
3.1.1.1 สนับสนุนการสร้างผลงานตามแนวทางการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

โครงการ/กิจกรรม
โครงการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-Ranking) (A)

งบประมาณ
16

(บาท)
-

ผู้กากับดูแล

ฝ่ายที่รบั ผิดชอบ

คณบดี
รอคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา

ฝ่ายบริการการศึกษา

(2) ด้านวิจยั และบริการวิชาการ

รองคณบดีฝ่ายวิจยั ฯ

ฝ่ายวิจยั ฯ

(3) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ฝ่ายบริหาร

(4) ด้านกิจการนักศึกษาและการจัดนิทรรศการ

รองคณบดีฝ่ายกิจการฯ

ฝ่ายกิจการฯ

(5) กากับและติดตามแผนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย

รองคณบดีฝ่ายแผนงานฯ

ฝ่ายแผนงานฯ

3.2 เครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิด
ความสัมพันธ์ที่ดีกบั มหาวิทยาลัย

3.2.1 ร้อยละของเครือข่ายที่มีผลผลิตร่วมกันและเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

ร้อยละ

90.00

3.2.1.1 สนับสนุนการให้เครือข่ายและท้องถิ่นมีส่วนร่วม
ในการพัฒนามหาวิทยาลัยตามภารกิจ (การผลิตบัณฑิต
การวิจยั บริการวิชาการ และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

โครงการการมีส่วนร่วมของเครือข่ายและท้องถิ่นใน
การพัฒนามหาวิทยาลัย

3.3 ความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยโดยมี
นักเรียนเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย

3.3.1 ร้อยละของนักเรียนที่เข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยต่อแผนรับนักศึกษา
ประจาปี

ร้อยละ

85.00

3.3.1.1 ดาเนินการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย และบริการให้
ตรงตามกลุ่มเป้าหมายทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก

3.3.2 จานวนการประชาสัมพันธ์ผลงานที่สะท้อนอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

เรื่อง

2

3.5.1 จานวนอาจารย์ชาวต่างชาติหรืออาจารย์แลกเปลี่ยน/วิทยากร/บรรยายพิเศษ

คน

2

ร้อยละ

100.00

3.6.1.1 พัฒนาหรือเพิ่มความร่วมมือกับเครือข่ายภายในประเทศ โครงการความร่วมมือกับเครือข่ายภายในประเทศ
เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์กบั มหาวิทยาลัย

- รองคณบดีฝ่ายกิจการฯ

ฝ่ายกิจการฯ

ร้อยละ

80.00

3.6.1.2 ส่งเสริมให้หน่วยงานดาเนินกิจกรรมตามข้อตกลง
ความร่วมมือในประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์
กับหน่วยงานและมหาวิทยาลัย

โครงการจัดกิจกรรมตามข้อตกลงความร่วมมือ
ภายในประเทศ

- รองคณบดีฝ่ายกิจการฯ

ฝ่ายกิจการฯ

ร้อยละ

100.00

3.7.1.1 พัฒนาหรือเพิ่มความร่วมมือกับเครือข่ายต่างประเทศ
เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์กบั มหาวิทยาลัยและเครือข่าย

โครงการความร่วมมือกับเครือข่ายต่างประเทศ (A)17

50,000.00 รองคณบดีฝ่ายกิจการฯ

ฝ่ายกิจการฯ

3.5 อาจารย์ชาวต่างชาติที่ปฏิบัติงานหรือมีการ
แลกเปลี่ยนในสาขาวิชา

3.6 มหาวิทยาลัยมีการดาเนินการจัดกิจกรรม
3.6.1 ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมือในประเทศที่มีการจัดกิจกรรมร่วมกัน
ความร่วมมือกับเครือข่ายในประเทศและท้องถิ่น
3.6.2 ร้อยละข้อตกลงความร่วมมือในประเทศที่มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

3.7 มหาวิทยาลัยมีการดาเนินการจัดกิจกรรม
ความร่วมมือกับเครือข่ายต่างประเทศ

3.7.1 ร้อยละข้อตกลงความร่วมมือต่างประเทศที่มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

หมายเหตุ : ( ) คือ ตัวชี้วัดที่สาคัญ
: (A) คือ โครงการวาระสาคัญประจาปี (Agenda)

(17)

3.5.1.1 จัดจ้างหรือแลกเปลี่ยนอาจารย์ชาวต่างชาติ

โครงการจัดจ้างหรือแลกเปลี่ยนอาจารย์ชาวต่างชาติ

- รองคณบดีฝ่ายกิจการฯ

ฝ่ายกิจการฯ

180,000.00 รองคณบดีฝ่ายกิจการฯ

ฝ่ายกิจการฯ

รองคณบดีฝ่ายกิจการฯ

ฝ่ายกิจการฯ

10,000.00 รองคณดบีฝ่ายบริหาร

ฝ่ายบริหาร

