
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2566 ภาคปกติ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1.1.1 อัตราการคงอยู่ของผู้เรียน ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 91.78 94.00 โครงการจัดการเรียนการสอนสวนสุนันทา 4.0 (SSRU 4.0)

1.1.2 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาทีท่ างานใน 10 บวก 

2 อุตสาหกรรมเปา้หมาย

ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 0.00 60.00

1.1.4 ร้อยละของผู้จา้งงานทีพ่อใจอย่างย่ิงใน

คุณลักษณะของบัณฑติ

ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 93.18 93.00

1.2 มหาวทิยาลัยมกีารส่งเสริมและสนับสนุน

ใหน้ักศึกษามคีุณลักษณะบัณฑติทีพ่งึประสงค์

เป็นทีย่อมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ

1.2.1 ร้อยละของนักศึกษาทีไ่ด้รับการยกย่องหรือ

ยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

ร้อยละ 0.55 0.98 0.74 0.43 0.60 1.2.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนใหน้ักศึกษาส่งผลงาน

ทางวชิาการ งานวจิัย และงานสร้างสรรคเ์ขา้ประกวด

ในระดับชาติและนานาชาติ

โครงการส่งเสริมผลงานนักศึกษาสูก่ารประกวดใน

ระดับชาติหรือนานาชาติ

                         -    โครงการส่งเสริมผลงาน

นักศึกษาสูก่ารประกวดใน

ระดับชาติหรือนานาชาติ

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา

1.3.1 จ านวนงานวจิัย บทความวชิาการ งานสร้างสรรค์

 นวตักรรมและสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษาไปน าเสนอ/

ประกวดหรือตีพมิพใ์นระดับชาติหรือนานาชาติ

ผลงาน 12.00 5.00 5.00 19.00 5 1.3.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการน าเสนอ ประกวด

ผลงานวจิัยงานสร้างสรรคแ์ละสิ่งประดิษฐ์ของ

นักศึกษาในระดับชาติและนานาชาติ

โครงการส่งเสริมการน าเสนอหรือประกวดผลงานวชิาการ

ของนักศึกษาในระดับชาติหรือนานาชาติ

             100,000.00  โครงการส่งเสริมการ

น าเสนอหรือประกวดผลงาน

วชิาการของนักศึกษาใน

ระดับชาติหรือนานาชาติ

รองคณบดีฝ่ายวจิัยและบริการ

วชิาการ

ฝ่ายวจิัย

1.3.2 จ านวนนักศึกษาร่วมกับอาจารย์ทีม่ผีลงานวจิัย 

บทความวชิาการ งานสร้างสรรคห์รือสิ่งประดิษฐ์

คน 0.00 0.00 0.00 17.00 5 1.3.2.1 ส่งเสริมใหอ้าจารย์และนักศึกษาร่วมสร้าง

ผลงานใหเ้กิดทักษะและความเชี่ยวชาญ

ในศาสตร์ทีศ่ึกษา

โครงการสร้างผลงานด้วยอาจารย์ร่วมกับนักศึกษา                          -   โครงการสร้างผลงานด้วย

อาจารย์ร่วมกับนักศึกษา

รองคณบดีฝ่ายวจิัยและบริการ

วชิาการ

ฝ่ายวจิัย

1.4 มหาวทิยาลัยมนีักศึกษาทีเ่ป็น

ผู้ประกอบการรายใหม ่(Start-Up) เพิม่ขึ้น

1.4.1 จ านวนการขึ้นทะเบยีนการคา้ของผู้ประกอบการ

รายใหม ่(Start-Up)

ราย - - - 1.00 1 1.4.1.1 ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาใหเ้ป็น

ผู้ประกอบการรายใหม ่(Start-Up)

โครงการพัฒนานักศึกษาใหเ้ป็นผู้ประกอบการรายใหม ่

(Start-Up)

                         -    โครงการพัฒนานักศึกษาให้

เป็นผู้ประกอบการรายใหม ่

(Start-Up)

รองคณบดีฝ่ายวจิัยและบริการ

วชิาการ

ฝ่ายวจิัย

1.5 มหาวทิยาลัยทีม่รีะบบบริหารจัดการ และ

การจัดการเรียนการสอนด้วยระบบดิจทิัล

1.5.3 ร้อยละของอาจารย์ทีม่รูีปแบบการจัดการเรียน

การสอนด้วยระบบ Hybrid Classroom

ร้อยละ - - - - 10.00 1.5.3.1 ส่งเสริมใหอ้าจารย์จัดการเรียนการสอนแบบ

 Hybrid

โครงการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนระบบ Hybrid 

Classroom

                         -    โครงการพัฒนารูปแบบการ

เรียนการสอนระบบ Hybrid 

Classroom

รองคณบดีฝ่ายวชิาการ ฝ่ายบริการการศึกษา

1.6.1 จ านวนสาขาวชิาทีม่ผีลการด าเนินงานตามเกณฑ์

สาขาวชิาสูเ่อตทัคคะ 80 คะแนนขึ้นไป

สาขาวชิา - - - 1.00 1 1.6.1.1 ยกระดับคุณภาพของสาขาวชิาเอตทัคคะให้

สามารถแขง่ขนัในระดับชาติหรือนานาชาติ

โครงการพัฒนาสาขาวชิาสูเ่อตทัคคะ                          -    โครงการพัฒนาสาขาวชิาสู่

เอตทัคคะ

รองคณบดีฝ่ายวชิาการ ฝ่ายบริการการศึกษา

1.6.2 จ านวนสาขาวชิาทีต่อบสนอง 10 บวก 2 

อุตสาหกรรมเปา้หมาย

สาขาวชิา - - - - 1 1.6.2.1 ส่งเสริมใหม้กีารบูรณาการจัดการเรียนการ

สอนและผลิตบัณฑติร่วมกับสถานประกอบการ เพือ่

ผลิตก าลังคนใหม้สีมรรถนะตามความต้องการของ

ประเทศ

โครงการจัดการเรียนการสอนร่วมกับเครือขา่ยและ

ผู้ประกอบการ

                         -    โครงการจัดการเรียนการ

สอนร่วมกับเครือขา่ยและ

ผู้ประกอบการ

รองคณบดีฝ่ายวชิาการ ฝ่ายบริการการศึกษา

1.6.3 จ านวนหลักสูตรทางไกล หลักสูตร - - - - - 1.6.3.1 พัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรทางไกลของ

มหาวทิยาลัยใหเ้ป็นสามารถจัดการเรียนการสอน

ด้วยระบบดิจทิัล

โครงการพัฒนาหลักสูตรทางไกล                          -    โครงการพัฒนาหลักสูตร

ทางไกล

รองคณบดีฝ่ายวชิาการ ฝ่ายบริการการศึกษา

1.6.4 จ านวนหลักสูตรนานาชาติหรือหลักสูตร 2 ภาษา 

(3)

หลักสูตร - - - - 1 1.6.4.1 พัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรของ

มหาวทิยาลัยใหเ้ป็นทีย่อมรับในระดับนานาชาติ โดย

มุง่เน้นการพัฒนาทักษะและวชิาชพีของบัญฑติ

โครงการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ                          -    โครงการพัฒนาหลักสูตร

นานาชาติ

รองคณบดีฝ่ายวชิาการ ฝ่ายบริการการศึกษา

1.6.5 ร้อยละรายวชิาทีม่เีอกสารประกอบการสอนหรือ

สื่อการสอนเป็นภาษาอังกฤษ

ร้อยละ - - - - 100 1.6.5.1 ส่งเสริมและสนับสนุนใหอ้าจารย์จัดทา

เอกสารประกอบการสอนหรือสื่อการสอนเป็น

ภาษาอังกฤษ เพือ่สอนใหก้ับนักศึกษา

โครงการจัดท าเอกสารประกอบการสอนหรือสื่อการสอน

เป็นภาษาอังกฤษ

                         -    โครงการจัดท าเอกสาร

ประกอบการสอนหรือสื่อการ

สอนเป็นภาษาอังกฤษ

รองคณบดีฝ่ายวชิาการ ฝ่ายบริการการศึกษา

1.7.1 จ านวนหลักสูตรระยะสัน้หรือหลักสูตร 

Non-Degree

หลักสูตร 0.00 0.00 1 1 1 1.7.1.1 พัฒนาหลักสูตรระยะสัน้ (Non-Degree) ให้

เป็นทีย่อมรับและสามารถบริการวชิาการจัดหารายได้

โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสัน้หรือหลักสูตร 

Non-Degree

                         -    โครงการพัฒนาหลักสูตร

ระยะสัน้หรือหลักสูตร 

Non-Degree

รองคณบดีฝ่ายวชิาการ ฝ่ายบริการการศึกษา

1.7.2 จ านวนหลักสูตรแบบบูรณาการระหวา่งศาสตร์

ของกลุม่สาขาวชิาในรูปแบบคลัสเตอร์ ภายใน

มหาวทิยาลัยหรือขา้มสถาบันอุดมศึกษา

หลักสูตร - - - - 1 1.7.2.1 ส่งเสริมใหม้กีารพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร

แบบบูรณาการระหวา่งศาสตร์ของกลุม่สาขาวชิาใน

รูปแบบคัสเตอร์ ภายในมหาวทิยาลัยหรือขา้ม

สถาบันอุดมศึกษา

โครงการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรแบบบูรณาการ

ระหวา่งศาสตร์

            200,000.00  โครงการพัฒนาหรือปรับปรุง

หลักสูตรแบบบูรณาการ

ระหวา่งศาสตร์

รองคณบดีฝ่ายวชิาการ ฝ่ายบริการการศึกษา

1.8.1 จ านวนหลักสูตรทีอ่อกแบบการเรียนการสอน

ร่วมกับหน่วยงานหรือสถานประกอบการ

หลักสูตร - - - 1 1 1.8.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมอืกับสถาน

ประกอบการหรือเครือขา่ยเพือ่ออกแบบการเรียน

การสอนและจัดการเรียนรู้ผ่านการปฏบิัติงานจริง

โครงการบริหารจัดการหลักสูตรร่วมกับเครือขา่ย                          -    โครงการบริหารจัดการ

หลักสูตรร่วมกับเครือขา่ย 

รองคณบดีฝ่ายวชิาการ ฝ่ายบริการการศึกษา

1.8.2 จ านวนนักศึกษาทีเ่ขา้เรียนรู้และปฏบิัติงานจริง

ร่วมกับหน่วยงานหรือสถานประกอบการทีอ่ยู่ในกลุม่ 10

 บวก 2 อุตสาหกรรมเปา้หมาย (S-Curve)

คน - - - 17 20 1.8.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนใหน้ักศึกษาเขา้เรียนรู้

และปฏบิัติงานจริงร่วมกับหน่วยงานหรือสถาน

ประกอบการทีอ่ยู่ในกลุม่ 10 บวก 2 อุตสาหกรรม

เปา้หมาย (S-curve)

โครงการส่งเสริมการเขา้เรียนรู้และปฏบิัติงานจริงใน

หน่วยงานหรือสถานประกอบการทีอ่ยู่ในกลุม่ 10 

อุตสาหกรรมเปา้หมาย (S-curve)

                         -    โครงการส่งเสริมการเขา้

เรียนรู้และปฏบิัติงานจริงใน

หน่วยงานหรือสถาน

ประกอบการทีอ่ยู่ในกลุม่ 10 

อุตสาหกรรมเปา้หมาย 

(S-curve)

รองคณบดีฝ่ายวชิาการ ฝ่ายบริการการศึกษา

1.8.3 จ านวนอาจารย์ทีจ่ัดการเรียนรู้และปฏบิัติงานใน

หน่วยงานหรือสถานประกอบการทัง้ในประเทศหรือ

ต่างประเทศ

คน - - - 2 2 1.8.3.1 ส่งเสริมใหม้กีารปรับรูปแบบการจัดการเรียน

การสอนร่วมกับสถานประกอบการ

โครงการปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนร่วมกับ

เครือขา่ย

                         -    โครงการปรับรูปแบบการ

จัดการเรียนการสอนร่วมกับ

เครือขา่ย

รองคณบดีฝ่ายวชิาการ ฝ่ายกิจการนักศึกษา

1.1 บัณฑติมคีุณภาพตามอัตลักษณ์ของ

มหาวทิยาลัย มทีักษะและวชิาชพีเฉพาะทาง

เป็นทีย่อมรับของผู้ใชบ้ัณฑติและสังคม รวมทัง้

ได้งานตรงความต้องการของประเทศ

1.1.1.1 ส่งเสริมการบูรณาการการสอนด้วยนวตักรรม

ร่วมสมัยอย่างมปีระสิทธภิาพในการสร้าง

คุณลักษณะและทักษะทีจ่ าเป็นในศตวรรษที ่21 

ใหก้ับนักศึกษา

คณบดี / รองคณบดี / หัวหน้า

สาขาวชิา / หัวหน้าแขนงวชิา1,600,380.00        

คณบดี / รองคณบดี / หัวหน้า

สาขาวชิา / หัวหน้าแขนงวชิากิจกรรมจัดการเรียนการสอนด้านวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

  - โครงการประกันคุณภาพ

การศึกษา 500,000

 - จัดสรรใหส้าขาวชิา 

800,000

 - โครงการส่งเสริมพัฒนา

นักศึกษา 300,000

1.8 มหาวทิยาลัยมหีลักสูตรทีจ่ัดการเรียนการ

สอนร่วมกับสถานประกอบการ ในการผลิต

บัณฑติทีม่ทีักษะและวชิาชพีเฉพาะทาง

96.73 93.81 96.35

1.3 นักศึกษามคีวามรู้และทักษะในการท างาน

วจิัย งานสร้างสรรค ์นวตักรรมและสิ่งประดิษฐ์

1.1.3 ร้อยละของบัณฑติปริญญาตรีทีไ่ด้งานท าหรือ

ประกอบอาชพีอสิระภายใน 1 ปี

ร้อยละ

1.7 มหาวทิยาลัยมหีลักสูตรระยะสัน้ทีส่ามารถ

เรียนรู้ได้ตลอดชวีติ รวมทัง้เกิดทักษะเพือ่

อนาคต

1.6 มหาวทิยาลัยมหีลักสูตรเอตะทัคคะ และ

เป็นทีย่อมรับในระดับประเทศและนานาชาติ

ส่วนท่ี 5 แผนปฏบิติัการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม

หน่วยนับ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้ก ากับดูแลเป้าประสงค์ ตัวชีวั้ด

72.91 95.00

กิจกรรมย่อยผลการด าเนนิงาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พฒันามหาวิทยาลัยให้เปน็เอตทัคคะและผลติบณัฑิตให้เปน็มืออาชพี

ปี 2565

(รอบ 8 เดอืน)

ฝ่ายท่ีรับผิดชอบค่าเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4



ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2566 ภาคปกติ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน่วยนับ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้ก ากับดูแลเป้าประสงค์ ตัวชีวั้ด กิจกรรมย่อยผลการด าเนนิงาน ปี 2565

(รอบ 8 เดอืน)

ฝ่ายท่ีรับผิดชอบค่าเป้าหมาย งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4

1.9 บุคลากรสายวชิาการมคีุณภาพสูง ทัง้

ความรู้ ทักษะในการปฏบิัติงาน ตลอดจนมี

ความก้าวหน้าในสายอาชพี

1.9.1 จ ำนวนหลักสูตรทีพ่ัฒนำหรือปรับปรุงร่วมกับ
องค์กรวชิำชีพ

หลักสูตร - - - 1 1 1.9.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนใหห้น่วยงานพัฒนา

หรือปรับปรุงหลักสูตรร่วมกับองคก์รวชิาชพี

โครงการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรร่วมกับองคก์รวชิาชพี                          -    โครงการพัฒนาหรือปรับปรุง

หลักสูตรร่วมกับองคก์รวชิาชพี

รองคณบดีฝ่ายวชิาการ ฝ่ายบริการการศึกษา

1.10.1 ร้อยละของอาจารย์ทีม่ตี าแหน่งทางวชิาการ ร้อยละ 28.81 39.66 47.46 53.85 41.00 1.10.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนใหบุ้คลากรสาย

วชิาการเขา้สูต่ าแหน่งทางวชิาการ

โครงการเพิม่ต าแหน่งทางวชิาการ                          -    โครงการเพิม่ต าแหน่งทาง

วชิาการ

รองคณบดีฝ่ายบริหาร ฝ่ายบริหาร

1.10.2 ร้อยละของอาจารย์ทีม่คีุณวฒุปิริญาเอก ร้อยละ - - - - 51.00 1.10.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนใหบุ้คลากรสายวชิา

การศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก

โครงการศึกษาต่อปริญญาเอก                          -    โครงการศึกษาต่อปริญญาเอก รองคณบดีฝ่ายบริหาร ฝ่ายบริหาร

1.10.3 จ านวนอาจารย์ทีม่คีวามเชี่ยวชาญวชิาชพีใน

ศาสตร์ของตนเอง

คน - - - - 1 1.10.3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนใหบุ้คลากรสาย

วชิาการเพิม่ทักษะความรู้เกิดความเชี่ยวชาญวชิาชพี

ในศาสตร์ของตนเอง

โครงการสร้างความเชี่ยวชาญในวชิาชพี             480,000.00  โครงการสร้างความเชี่ยวชาญ

ในวชิาชพี

รองคณบดีฝ่ายบริหาร ฝ่ายบริหาร

1.11.1 จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนวชิาการทีเ่ขา้สู่

ต าแหน่งทีสู่งขึ้น

คน 0.00 0.00 0.00 2 1 1.11.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนใหบุ้คลากรสาย

สนับสนุนวชิาการเขา้สูต่ าแหน่งทีสู่งขึ้น

โครงการเขา้สูต่ าแหน่งทีสู่งขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน

วชิาการ

                         -    โครงการเขา้สูต่ าแหน่งที่

สูงขึ้นของบุคลากรสาย

สนับสนุนวชิาการ

รองคณบดีฝ่ายบริหาร ฝ่ายบริหาร

1.11.2 จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนวชิาการทีม่ทีักษะ

และความเชี่ยวชาญในสายงาน

คน 0.00 0.00 0.00 2.00 1 1.11.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนใหบุ้คลากรสาย

สนับสนุนวชิาชพีเพิม่ทักษะความเชี่ยวชาญในสายงาน

โครงการเพิม่ทักษะเชี่ยวชาญในสายงาน               90,000.00  โครงการเพิม่ทักษะเชี่ยวชาญ

ในสายงาน

รองคณบดีฝ่ายบริหาร ฝ่ายบริหาร

1.12 มหาวทิยาลัยมกีารบริหารจัดการด้วย

คุณธรรมและความโปร่งใส

1.12.1 ผลการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสใน

การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA

คะแนน - - - 100 100.00 1.12.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนใหห้น่วยงานมกีาร

ด าเนินการด้วยหลักคุณธรรมและความโปร่งใสใน

การด าเนินงาน

โครงการก ากับองคก์รทีด่ี           1,966,000.00  โครงการบริหารส านักงาน

คณบดี

รองคณบดีฝ่ายบริหาร ฝ่ายบริหาร

รายการบุคลากรภาครัฐ 8,116,920.00         คณบดี / รองคณบดี ฝ่ายบริหาร

รวมท้ังสิน้ 12,553,300.00      

1.11 บุคลากรสายสนับสนุนวชิาการมี

คุณภาพสูงทัง้ความรู้ ทักษะในการปฏบิัติงาน 

ตลอดจนมคีวามก้าวหน้าในสายงาน

1.10 บุคลากรสายวชิาการมคีุณภาพสูง ทัง้

ความรู้ ทักษะในการปฏบิัติงาน ตลอดจนมี

ความก้าวหน้าในสายอาชพี



ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2566 ภาคปกติ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2.1.1 ร้อยละของผลงานวชิาการ วจิัยหรืองาน

สร้างสรรคท์ีต่พีมิพ ์เผยแพร่ในระดบัชาตหิรือ

นานาชาตติอ่อาจารย์ประจ าและนกัวจิัย

ร้อยละ 79.25 88.62 88.14 58.08 60.00 2.1.1.1 สง่เสริมและสนบัสนนุการนา

ผลงานวจิัย หรืองานสร้างสรรคข์อง

อาจารย์ประจาและนกัวจิัยใหไ้ดรั้บ

การตพีมิพเ์ผยแพร่ ในระดบัชาติ

หรือนานาชาติ

โครงการสง่เสริมการนาเสนอหรือตพีมิพ์

เผยแพร่ผลงานวจิัย

                       -   โครงการสง่เสริมการนาเสนอ

หรือตพีมิพเ์ผยแพร่ผลงานวจิัย

2.1.2 บทความทีต่พีมิพล์งวารสารระดบั

นานาชาตใินฐาน Scopus ร่วมกบัหนว่ยงาน

ภาคอุตสาหกรรม

เร่ือง - - - - 7 2.1.2.1 สง่เสริมและสนบัสนนุให้

อาจารย์หรือนกัวจิัยตพีมิพบ์ทความ

ร่วมกบัหนว่ยงานภาคอุตสาหกรรม

โครงการตพีมิพบ์ทความร่วมกบัหนว่ยงาน

ภาคอุตสาหกรรม

                       -   โครงการตพีมิพบ์ทความ

ร่วมกบัหนว่ยงาน

ภาคอุตสาหกรรม

2.1.3 บทความทีต่พีมิพล์งวารสารระดบั

นานาชาตใินฐาน Scopus ร่วมกบัมหาวทิยาลยั

ทีอ่ยู่ในอันดบั 1 - 500 (QS Ranking)

เร่ือง 0.00 0.00 0.00 0 10 2.1.3.1 สง่เสริมและสนบัสนนุให้

อาจารย์หรือนกัวจิัยตพีมิพบ์ทความ

ร่วมกบัมหาวทิยาลยัทีอ่ยู่ในอันดบั 1

 - 500 (QS Ranking)

โครงการตีพมิพ์บทความร่วมกับ

มหาวิทยาลยัท่ีอยู่ในอันดับ 1 - 500 (QS

 Ranking)

                       -   โครงการตพีมิพบ์ทความ

ร่วมกบัมหาวทิยาลยัทีอ่ยู่ใน

อันดบั 1 - 500 (QS Ranking)

2.1.4 จ ำนวนผลงำนวจิัยที่ตีพิมพ์ร่วมกับ
หนว่ยงำนต่ำงประเทศในฐำน Scopus

ผลงาน 0.00 0.00 0.00 0 3 2.1.4.1 สง่เสริมและสนบัสนนุให้

อาจารย์หรือนกัวจิัยตพีมิพ์

ผลงานวจิัยร่วมกบัหนว่ยงาน

ตา่งประเทศ

โครงการตพีมิพผ์ลงานวจิัยร่วมกบั

หนว่ยงานตา่งประเทศ

                       -   โครงการตพีมิพผ์ลงานวจิัย

ร่วมกบัหนว่ยงานตา่งประเทศ

2.3 ผลงานวจิัย งานนวัตกรรม งาน

สร้างสรรคท์ีน่ าไปใช้ประโยชนพ์ัฒนา

ชุมชนใหส้ามารถพึ่งพาตนเองได้

2.3.1 จ านวนงานวจิัย งานนวัตกรรม งาน

สร้างสรรคห์รืองานวชิาการทีน่ าไปใช้ประโยชน์

ในการพัฒนาผลติภัณฑห์รือสร้างรายไดล้ด

รายจา่ย หรือพัฒนาประชาชนและชุมชนให้

เขม้แข็งและย่ังยืน

ผลงาน 0 0 11 8 5 2.3.1.1 สง่เสริมและสนบัสนนุให้

ถา่ยทอดองคค์วามรู้จากงานวจิัย 

งานนวัตกรรม งานสร้างสรรค ์หรือ

งานวชิาการใหเ้กดิประโยชนก์บัชุมชน

โครงการถา่ยทอดองคค์วามรู้ทีไ่ดจ้ากการ

วจิัย นวัตกรรมและงานวชิาการ เพื่อการ

พัฒนาชุมชน

                       -   โครงการถา่ยทอดองคค์วามรู้

ทีไ่ดจ้ากการวจิัย นวัตกรรม

และงานวชิาการ เพื่อการ

พัฒนาชุมชน

รองคณบดฝ่ีายวจิัยและ

บริการวชิาการ

ฝ่ายวจิัย

2.4 ผลงานวจิัย งานนวัตกรรม งาน

สร้างสรรค ์ไดรั้บอนสุทิธบิตัรหรือ

สทิธบิตัร

2.4.1 จ านวนผลงานทีย่ื่นจดอนสุทิธบิตัร หรือ

สทิธบิตัร

ผลงาน - 5.00 32.00 10.00 20 2.4.1.1 สง่เสริมและสนบัสนนุการน า

ผลงานวจิัย งานนวัตกรรมหรืองาน

สร้างสรรคใ์หไ้ดรั้บการจดอนุ

สทิธบิตัร หรือสทิธบิตัร

โครงการสง่เสริมการจดอนสุทิธบิตัรหรือ

สทิธบิตัร

                       -   โครงการสง่เสริมการจดอนุ

สทิธบิตัรหรือสทิธบิตัร

รองคณบดฝ่ีายวจิัยและ

บริการวชิาการ

ฝ่ายวจิัย

2.7 มหาวทิยาลยัสามารถบริหารจัดการ

ทรัพย์สนิ สนิทรัพย์ และการระดมทนุ

เพื่อใช้ในการปฏบิตัติามภารกจิ

2.7.1 จ านวนเงนิภายนอกทีส่นบัสนนุเพื่อจัด

การศกึษา

ลา้นบาท - - -         105,000.00 300,000 2.7.1.1 สร้างเครือขา่ยและช่องทาง

ในการระดมทนุ เพื่อพัฒนาคณุภาพ

การจัดการศกึษา

โครงการระดมทุนเพื่อการศึกษา                        -   โครงการระดมทนุเพื่อ

การศกึษา

รองคณบดฝ่ีายกจิการ

นกัศกึษา

ฝ่ายกจิการนกัศกึษา

2.8 มหาวทิยาลยัมกีารบริการวชิาการที่

สอดรับกบัความตอ้งการของทอ้งถิน่

และสงัคม

2.8.1 จ านวนองคค์วามรู้หรือนวัตกรรมที่

มหาวทิยาลยันาไปใช้ประโยชนใ์นการสง่เสริม

ใหชุ้มชนสามารถพึ่งตนเองและจัดการตนเอง

ไดอ้ย่างย่ังยืน

องคค์วามรู้/

นวัตกรรม

- - - - 1 2.8.1.1 พัฒนาระบบและกลไกการ

บริการวชิาการทีส่อดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการ และเปน็ประโยชนต์อ่

ทอ้งถิน่และสงัคม

โครงการบริการวชิาการแกชุ่มชนและ

ทอ้งถิน่

                       -   โครงการบริการวชิาการแก่

ชุมชนและทอ้งถิน่

รองคณบดฝ่ีายวจิัยและ

บริการวชิาการ

ฝ่ายวจิัย

2.9 อาจารย์มศีกัยภาพดา้นการวจิัยที่

สามารถเพิ่มทกัษะและความเชี่ยวชาญ

ในศาสตร์ทีส่อน

2.9.1 จ านวนบคุลากรทีม่ศีกัยภาพดา้นการวจิัย

เปน็มอือาชีพตามความเชี่ยวชาญ

คน - - - - 1 2.9.2.1 พัฒนาบคุลากรตน้แบบดา้น

การวจิัยใหเ้ปน็มอือาชีพเชื่อมโยงกบั

วชิาชีพเฉพาะหรือ BCG หรือ SDGs

โครงการพัฒนานกัวจิัยตน้แบบ                        -   โครงการพัฒนานกัวจิัยตน้แบบ รองคณบดฝ่ีายวจิัยและ

บริการวชิาการ

ฝ่ายวจิัย

-                   

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

ผลการด าเนนิงาน ค่าเปา้หมาย  งบประมาณ (บาท)

ฝ่ายวจิัย

รวมท้ังสิน้

2.1 ผลงานวชิาการ วจิัยและงาน

สร้างสรรค ์ไดรั้บการตพีมิพ ์เผยแพร่ใน

ระดบัชาต ิหรือนานาชาตทิีต่พีมิพ์

ร่วมกบัหนว่ยงานภาครัฐและเอกชน

รองคณบดฝ่ีายวจิัยและ

บริการวชิาการ

เปา้ประสงค์ ตัวชี้วัด หนว่ยนบั ป ี2565

(รอบ 8 เดอืน)

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้ก ากับดูแล ฝ่ายท่ีรับผิดชอบ

ยุทธศาสตรท่ี์ 2 สรา้งงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพือ่คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมอย่างยัง่ยนื

กิจกรรมย่อย ระยะเวลา



ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2566 ภาคปกติ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
3.1.1 ร้อยละความส าเร็จของแผนการจัดอันดับ

มหาวทิยาลัย

คณบดี คณบดี

(1) ดา้นวชิาการและการเรียนการสอน รองคณบดฝ่ีายบริการการศกึษา ฝ่ายบริการการศกึษา

(2) ดา้นวจิัยและบริการวชิาการ รองคณบดฝ่ีายวจิัยฯ ฝ่ายวจิัยฯ

(3) ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและวทิยบริการ รองคณบดฝ่ีายบริหาร ฝ่ายบริหาร

(4) ดา้นกจิการนักศกึษาและการจัดนทิรรศการ รองคณบดฝ่ีายกจิการนักศกึษา ฝ่ายกจิการนักศกึษา

(5) ก ากับและตดิตามแผนการจัดอันดับ

มหาวทิยาลัย

รองคณบดฝ่ีายแผนงานและ

ประกันคุณภาพ

ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ

3.2 ความมชีื่อเสยีงของมหาวทิยาลัย

โดยมนีักเรียนเลอืกศกึษาตอ่ใน

มหาวทิยาลัย

3.2.1 ร้อยละของนักเรียนที่เขา้มาศกึษาตอ่ใน

มหาวทิยาลัยตอ่แผนรับนักศกึษาประจ าปี

ร้อยละ - - - 93.00 85.00 3.2.1.1 ด าเนนิการประชาสัมพันธท์ี่

หลากหลาย และบริการใหต้รงตาม

กลุม่เปา้หมายทัง้ในระดับชาตแิละ

นานาชาติ

โครงการประชาสัมพันธ์             100,000.00   - โครงการประชาสัมพันธ์

ภายใน เพือ่สร้างความเขา้ใจ

อันดรีะหว างบุคลากรกับ

มหาวทิยาลัย

 - โครงการประชาสัมพันธ์

ภายนอก เพือ่เสริมสร้าง

ภาพลักษณ์สูค่วามเป็นเลศิ

รองคณบดฝ่ีายกจิการนักศกึษา ฝ่ายกจิการนักศกึษา

3.3.2 จ านวนนักศกึษาตา่งชาตเิขา้มา

แลกเปลี่ยนอย่างนอ้ย1 ภาคเรียน

คน - - - - 7

3.3.3 จ านวนนักศกึษาของมหาวทิยาลัยที่สง่ไป

แลกเปลี่ยนอย่างนอ้ย 1 ภาคเรียน

คน - - - - 5

3.4 อาจารย์ชาวตา่งชาตทิี่ปฏบิัตงิาน

หรือมกีารแลกเปลี่ยนในสาขาวชิา

3.4.1 จ านวนอาจารย์ชาวตา่งชาตทิี่มสีัญญาจา้ง

เต็มเวลา 

คน 2.00 2.00 2.00 3 2 3.4.1.1 สง่เสริมและสนับสนุนให้

หนว่ยงานจัดจา้งอาจารย์

ชาวตา่งชาต ิเพือ่การจัดการศกึษา

โครงการจัดจา้งหรือแลกเปลี่ยน

อาจารย์ชาวตา่งชาติ

-                     โครงการจัดจา้งหรือ

แลกเปลี่ยนอาจารย์

ชาวตา่งชาติ

รองคณบดฝ่ีายบริหาร ฝ่ายบริหาร

3.5 มหาวทิยาลัยมกีารด าเนนิการจัด

กจิกรรมความร่วมมอืกับเครือขา่ยใน

ประเทศ

3.5.1 ร้อยละหนังสอืแสดงเจตจ านง (LOI) หรือ

บันทกึความเขา้ใจ (MoU) หรือขอ้ตกลงความ

ร่วมมอื (MoA) ในประเทศที่มกีารจัดกจิกรรม

ร่วมกัน

ร้อยละ - - - - 90.00 3.5.1.1 สง่เสริมใหห้นว่ยงานดาเนนิ

กจิกรรมตามขอ้ตกลงความร่วมมอื

หรือขอ้ตกลงความเขา้ใจกับ

เครือขา่ยในประเทศอย่างตอ่เนื่อง 

เพือ่กอ่ใหเ้กดิประโยชนก์ับ

มหาวทิยาลัย

โครงการจัดกจิกรรมร่วมกับ

เครือขา่ยภายในประเทศ

            30,000.00  - โครงการอบรมอาชพีเพือ่

พัฒนาความรู้ใหก้ับศษิย์เกา่

และศษิย์ปัจจุบัน

 - โครงการสร้างประโยชน์

จากขยะเหลอืใชเ้พือ่สร้าง

รายไดแ้กค่รัวเรือนหรือชุมชน

 - การท าขอ้ตกลงความ

ร่วมมอืทางวชิาการ ระหวา่ง

สาขาวชิาการบริหาร

ทรัพยากรอาคาร  กับ

สมาคมการบริหารทรัพยากร

อาคารแหง่ประเทศไทย

 - การท าขอ้ตกลงความ

ร่วมมอืทางวชิาการ ระหวา่ง

สาขาวชิาการบริหาร

ทรัพยากรอาคารา กับ บริษัท

 พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด

 - Chiba University

รองคณบดฝ่ีายกจิการนักศกึษา ฝ่ายกจิการนักศกึษา

3.6.1 จ านวนกจิกรรมที่ด าเนนิการร่วมกับ

มหาวทิยาลัยตา่งประเทศที่อยู่ในล าดับ 1-500 

QS Rankings

กจิกรรม - - - - 1 3.6.1.1 สง่เสริมใหห้นว่ยงานดาเนนิ

กจิกรรมตามบันทกึความเขา้ใจ 

(MoU) หรือบันทกึขอ้ตกลง (MoA) 

ความร่วมมอืกับเครือขา่ย

ตา่งประเทศ เพือ่กอ่ใหเ้กดิ

ประโยชนก์ับมหาวทิยาลัย

 ภายใตข้อ้ตกลงความ

ร่วมมอืดา้นการศกึษาและ

วจิัยกับเครือขา่ยตา่งประเทศ

 Chiba University

130,000.00          

โครงการแลกเปลี่ยนนักศกึษา

ไตรมาสที ่4

กิจกรรมยอ่ย

 โครงการจัดอันดับ

มหาวทิยาลัย (U-Ranking)

รองคณบดฝ่ีายกจิการนักศกึษา ฝ่ายกจิการนักศกึษา3.3.2.1 สง่เสริมและสนับสนุนให้

หนว่ยงานแลกเปลี่ยนนักศกึษากับ

มหาวทิยาลัยในระดับนานาชาติ

รวมท้ังสิ้น

โครงการ/กิจกรรมปี 2565

(รอบ 8 เดอืน)

3.6  มหาวทิยาลัยมกีารด าเนนิการจัด

กจิกรรมความร่วมมอืกับเครือขา่ย

ตา่งประเทศ

กลยทุธ์

3.3 นักศกึษาชาวตา่งชาตเิขา้ศกึษาตอ่

หรือมกีารแลกเปลี่ยนในสาขาวชิา

โครงการแลกเปลี่ยนนักศกึษา

นานาชาติ

-                     

ผลการด าเนนิงาน ค่าเป้าหมาย

ไตรมาสที ่2

โครงการจัดอันดับมหาวทิยาลัย 

(U-Ranking)

3.1 มหาวทิยาลัยเป็นที่ยอมรับใน

ระดับชาตแิละนานาชาติ

- - 50.00ร้อยละ 80.00 82.00

โครงการจัดกิจกรรมร่วมกับ

เครอืข่ายต่างประเทศ

รองคณบดฝ่ีายกจิการนักศกึษา ฝ่ายกจิการนักศกึษา

3.1.1.1 สนับสนุนการสร้างผลงาน

ตามแนวทางการจัดอันดับ

มหาวทิยาลัยใหเ้ป็นที่ยอมรับใน

ระดับนานาชาติ

                        -   

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ

-                     

ฝ่ายท่ีรับผิดชอบเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ ผู้ก ากับดแูลงบประมาณ (บาท) ระยะเวลา

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่3


