
ภาคปกติ  ภาคพิเศษ ภาคปกติ  ภาคพิเศษ

โครงการจัดการเรียนการสอนสวนสุนันทา 4.0 

(SSRU 4.0)

 5,005,610.00  640,730.00  2,566,100.00  378,800.00 1.1.1 ร้อยละของผู้จ้างงานท่ีพอใจอย่างย่ิงใน

คุณลักษณะของบัณฑิต

ร้อยละ 93.00 N/A

กิจกรรมจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ 923,800.00    -            -              -            1.1.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานท า

หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

ร้อยละ 96.10 62.50

1.1.3 อัตราการคงอยู่ของผู้เรียน ร้อยละ 92.50 97.07

1.1.4 จ านวนผู้เรียนสาขาวิชาท่ีเป็นความ

ต้องการของประเทศ

คน 440.00

       เกณฑ์การให้คะแนนระดับหน่วยงาน 

(กรณีค่าเป้าหมายไม่เท่ากัน)

       ร้อยละการบรรลุเป้าหมายของจ านวน

ผู้เรียนสาขาวิชาท่ีเป็นความต้องการของประเทศ

ร้อยละ 100 95.68

1.2.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาส่ง

ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย และงาน

สร้างสรรค์เข้าประกวดในระดับชาติและ

นานาชาติ

โครงการส่งเสริมผลงานนักศึกษาสู่การประกวด

ในระดับชาติหรือนานาชาติ

     30,000.00              -   -                -   1.2.1 ร้อยละของนักศึกษาท่ีได้รับการยกย่อง

หรือยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ

ร้อยละ 0.50 0.05

1.2.2.1 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะนักศึกษา

ด้านเทคโนโลยีและภาษาต่างประเทศใน

ศาสตร์ท่ีตนศึกษา

โครงการเพ่ิมทักษะนักศึกษาด้านเทคโนโลยีและ

ภาษาต่างประเทศ

     30,000.00              -   -                -   1.2.2 ร้อยละนักศึกษาท่ีได้รับการพัฒนาให้มี

ทักษะทางด้านเทคโนโลยีและภาษาต่างประเทศ

ท่ีสอดคล้องกับสาขาเฉพาะทางท่ีจ าเป็นใน

รูปแบบมหาวิทยาลัยดิจิทัล

ร้อยละ 100.00 97.67

1.2.3 ร้อยละนักศึกษาท่ีมีความสามารถ

เฉพาะตัวหรือพรสวรรค์ท่ีได้รับการพัฒนาให้มี

ทักษะหรือความสามารถเพ่ิมข้ึน(1)

ร้อยละ 20.00

        (1) จ านวนนักศึกษาท่ีมีพรสวรรค์ท่ีได้รับ

การส่งเสริม

คน 1 0

        (2) ร้อยละนักศึกษาท่ีได้รับการพัฒนาให้มี

ความสามารถพิเศษ

ร้อยละ 20 2.93

1.2.3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการน าเสนอ 

ประกวดผลงานวิจัยงานสร้างสรรค์ 

และส่ิงประดิษฐ์ของนักศึกษาในระดับชาติ

และนานาชาติ

โครงการส่งเสริมการน าเสนอหรือประกวด

ผลงานวิชาการของนักศึกษาในระดับชาติหรือ

นานาชาติ

     30,000.00              -   -                -   1.2.4 จ านวนงานวิจัย บทความวิชาการ งาน

สร้างสรรค์ นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ของ

นักศึกษาของหน่วยงานไปน าเสนอ/ประกวดใน

ระดับชาติหรือนานาชาติ

ผลงาน 5 0 รองคณบดี

ฝ่ายวิจัยและพัฒนา

1.2.6 จ านวนอาจารย์ท่ีสร้างนักศึกษาท่ีมี

ผลงานวิจัยบทความวิชาการงานสร้างสรรค์หรือ

ส่ิงประดิษฐ์

คน 5 0

1.2.7 จ านวนนักศึกษาท่ีมีผลงานวิจัย บทความ

วิชาการ งานสร้างสรรค์ หรือส่ิงประดิษฐ์ (2)

คน 5 0

โครงการส่งเสริมนักศึกษาท่ีมีพรสวรรค์หรือ

พัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถพิเศษ (A)1

     30,000.00              -   -                -   

-              -            -              -            

1.2 วิทยาลัยมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้

นักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 

มีทักษะท่ีจ าเป็นในรูปแบบวิทยาลัยดิจิทัล มี

ความสามารถเฉพาะทาง และเป็นท่ียอมรับ

ในระดับชาติหรือนานาชาติ

รองคณบดีฝ่ายกิจการ

นักศึกษา

1.2.3.1 ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มี

ความสามารถพิเศษเฉพาะทาง

(Talent) และทักษะอ่ืนๆ นอกเหนือจาก

ศาสตร์ท่ีตนศึกษาอยู่

ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงานตัวช้ีวัด หน่วยนับ
 งบประมาณ (บาท)  ผลการด าเนินงาน

1.1.1.1 ส่งเสริมการบูรณาการการสอนด้วย

นวัตกรรมร่วมสมัยอย่างมีประสิทธิภาพในการ

สร้างคุณลักษณะและทักษะท่ีจ าเป็นใน

ศตวรรษท่ี 21 ให้กับนักศึกษา

1.2.6.1 ส่งเสริมให้อาจารย์และนักศึกษาร่วม

สร้างผลงานให้เกิดทักษะและความเช่ียวชาญ

ในศาสตร์ท่ีศึกษา

โครงการสร้างผลงานด้วยอาจารย์ร่วมกับนักศึกษา รองคณบดี

ฝ่ายวิจัยและพัฒนา

1.1 บัณฑิตมีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของ

วิทยาลัย มีทักษะและวิชาชีพเฉพาะทางเป็น

ท่ียอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม รวมท้ังได้

งานตรงความต้องการของประเทศ

รองคณบดี

ฝ่ายวิชาการ

รองคณบดี

ฝ่ายกิจการนักศึกษา

/รองคณบดี

ฝ่ายวิชาการ

ผู้ก ากับดูแล

 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 วิทยาลัยนิเทศศาสตร

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะและผลิตบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพ

เป้าประสงค์ แผนงาน/ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม



1.2.8.1 พัฒนาความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ

ให้กับนักศึกษา

โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะด้านภาษาอังกฤษ

ของนักศึกษา

     30,000.00              -   -                -   1.2.8 ร้อยละนักศึกษาท่ีสอบผ่านมาตรฐาน

ภาษาอังกฤษ CEFR ต้ังแต่ระดับ B1 ข้ึนไป

ร้อยละ 25.00 5.59 รองคณบดี

ฝ่ายวิชาการ

1.3.2.1 พัฒนาและปรับระบบกลไกการจัดการ

เรียนการสอนแบบออนไลน์ของอาจารย์ให้มี

ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อนักศึกษา

โครงการพัฒนาการเรียนการสอน SSRU NEXT      30,000.00              -   -                -   1.3.2 ร้อยละของอาจารย์ท่ีมีการจัดการเรียน

การสอนแบบออนไลน์ผสมผสานต่ออาจารย์

ท้ังหมด

ร้อยละ 100.00 90.48

1.4.1.1 ยกระดับคุณภาพของสาขาวิชา

เอตทัคคะให้สามารถแข่งขันในระดับชาติหรือ

นานาชาติ

โครงการพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ (A)2      30,000.00              -   -                -   1.4.1 จ านวนหลักสูตร Top10 Thailand หลักสูตร 1 N/A  รองคณบดี

ฝ่ายวิชาการ

1.4.2.1 พัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรของ

วิทยาลัยให้เป็นท่ียอมรับ ในระดับชาติ โดย

มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะและสมรรถนะของ

บัณฑิต ด้าน Soft Skills และ Critical 

thinking

โครงการบริหารหลักสูตรท่ีมีคุณภาพ     161,550.00              -          4,860.00              -   1.4.2 ร้อยละของหลักสูตรท่ีได้รับการรับรอง

ประสิทธิผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานระดับชาติ

และนานาชาติ

ร้อยละ 50.00 33.33  รองคณบดีฝ่าย

วิชาการ/

รองคณบดีฝ่าย

แผนงานและประกัน

คุณภาพ

1.4.4.1 ปรับปรุงรายวิชาบางรายวิชาใน

หลักสูตรท่ีมุ่งเน้นพัฒนาทักษะและสมรรถนะ

ของบัณฑิต ด้าน Soft Skills และ Critical 

thinking สอดคล้องสถานการณ์ปัจจุบันและ

อนาคต

โครงการปรับปรุงรายวิชาบางรายวิชาในหลักสูตร

ให้มีความเช่ียวชาญเฉพาะทาง

-                -   -                -   1.4.4 จ านวนหลักสูตรท่ีมีการปรับปรุงรายวิชา

บางรายวิชาในหลักสูตรให้สอดคล้องความ

เช่ียวชาญเฉพาะ 3(3-0-6) เป็น 3(2-2-5) (3)

หลักสูตร 1 1  รองคณบดี

ฝ่ายวิชาการ

1.4.5 จ านวนหลักสูตร 2 ภาษาหรือหลักสูตร

นานาชาติ

หลักสูตร 1

       เกณฑ์การให้คะแนนระดับหน่วยงาน 

(กรณีค่าเป้าหมายไม่เท่ากัน)

       ร้อยละการบรรลุเป้าหมายของจ านวน

หลักสูตร 2 ภาษาหรือหลักสูตรนานาชาติ

ร้อยละ 100 100

1.4.7.1 พัฒนาหลักสูตรระยะส้ัน 

(Non-Degree) ให้เป็นท่ียอมรับและ

สามารถบริการวิชาการจัดหารายได้

โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะส้ัน (Non-Degree)
(A)3

     30,000.00              -   -                -   1.4.7 หลักสูตรระยะส้ันหรือหลักสูตร 

(Non-Degree)  (4)

หลักสูตร 1 0  รองคณบดีฝ่าย

วิชาการ/

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

1.4.8.1 จัดหลักสูตรเพ่ือบริการองค์ความรู้

ในการพัฒนาทักษะหรือวิชาชีพกับศิษย์เก่า

 บุคคลท่ัวไป ให้สามารถน าไปใช้ในการ

ท างานจริงได้

โครงการเพ่ิมทักษะหรือวิชาชีพส าหรับศิษย์เก่า

และบุคคลท่ัวไป

     30,000.00              -          4,800.00              -   1.4.8 จ านวนศิษย์เก่าหรือบุคคลภายนอกท่ีได้รับ

การพัฒนาทักษะท่ีตรงกับความต้องการ

ของภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ

คน 7 9 รองคณบดีฝ่ายกิจการ

นักศึกษา

1.4.9.1 ส่งเสริมและสนับสนุนความ

ร่วมมือกับสถานประกอบการหรือเครือข่าย

เพ่ือจัดการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติงานจริง

โครงการบริหารจัดการหลักสูตรร่วมกับเครือข่าย 30,000.00 -            -              -            1.4.9 จ านวนหลักสูตรท่ีจัดการเรียนการสอน

ร่วมกับหน่วยงานหรือสถานประกอบการ(5)

หลักสูตร 1 1

1.4.10 จ านวนอาจารย์และนักศึกษาท่ีจัดการ

เรียนรู้และปฏิบัติงานในหน่วยงานหรือสถาน

ประกอบการ (6)

คน 30/2

        (1) นักศึกษา คน 30 9

        (2) อาจารย์ คน 2 0

50,000.00     -            -              -            

1.4.5.1 พัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรของ

มหาวิทยาลัยให้เป็นท่ียอมรับในระดับ

นานาชาติ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะ

และสมรรถนะของบัณฑิตด้าน Soft Skills

 และ Critical thinking

โครงการพัฒนาหลักสูตร 2 ภาษาหรือหลักสูตร

นานาชาติ

     30,000.00              -   -                -   

1.4 วิทยาลัยมีหลักสูตรเอตะทัคคะ และ

หลักสูตรท่ีได้มาตรฐานเป็นท่ียอมรับท้ังใน

ระดับชาติและนานาชาติ และสามารถเรียนรู้

ได้ตลอดชีวิต รวมท้ังเกิดทักษะเพ่ืออนาคต 

(Reskill, Upskill)

 รองคณบดี

ฝ่ายวิชาการ/รอง

คณบดี

ฝ่ายรองบริหาร

1.4.10.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษา

และอาจารย์ปฏิบัติงานจริงในหน่วยงานหรือ

สถานประกอบการ ให้มีความเช่ียวชาญและ

เป็นมืออาชีพ

โครงการจัดการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติงานจริง (A)4

 รองคณบดีฝ่าย

วิชาการ

1.3 วิทยาลัยมีหลักสูตรและการจัด

การเรียนการสอนด้วยระบบดิจิทัล

รองคณบดี

ฝ่ายวิชาการ



1.5.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร

เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ
โครงการเพ่ิมต าแหน่งทางวิชาการ (A)5      30,000.00              -   -                -   1.5.1 ร้อยละของผู้สอนท่ีมีคุณภาพสูง (ต าแหน่ง

ทางวิชาการ) (7)

ร้อยละ 35.00 40.91  รองคณบดีฝ่าย

วิชาการ

1.5.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร

สายสนับสนุนวิชาการเข้าสู่ต าแหน่งท่ีสูงข้ึน

โครงการเข้าสู่ต าแหน่งท่ีสูงข้ึนของบุคลากรสาย

สนับสนุนวิชาการ

     30,000.00              -          8,200.00              -   1.5.2 จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการท่ี

เข้าสู่ต าแหน่งท่ีสูงข้ึน

คน 1 0 รองรองคณบดีฝ่าย

บริหาร/

หัวหน้าส านักงาน

1.5.3.1 พัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ

ให้กับบุคลากร

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของ

บุคลากร

     50,000.00              -   -                -   1.5.3 ร้อยละของบุคลากรท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย

ร้อยละ 72.00 43.75 รองคณบดีฝ่ายบริหาร

1.6 วิทยาลัยผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรม

และความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ : ITA

1.6.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการ

ด าเนินการตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรม

และความโปร่งใสในการด าเนินงาน

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส -                -   -                -   1.6.1 ระดับหน่วยงานเป็นร้อยละ ตัวช้ีวัด ร้อย

ละการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ผ่านหน้า

เว็บไซต์ของหน่วยงาน

ร้อยละ 100.00 58.14 กองกลาง/หัวหน้า

ส านักงาน

1.7 บุคลากรทุกระดับรับรู้และมีส่วนร่วมใน

การขับเคล่ือนวิทยาลัยตามทิศทางท่ีก าหนดไว้
1.7.1.1 ปรับปรุงระบบและกลไกการ

ก ากับองค์กรโดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมาภิ

บาลในการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย

ให้มีความยืดหยุ่นและคล่องตัว

โครงการก ากับองค์การท่ีดี(A)6  9,200,000.00              -    1,892,427.06              -   1.7.1 ร้อยละความส าเร็จของการถ่ายทอดทิศ

ทางการพัฒนามหาวิทยาลัย (8)

ร้อยละ 90.00 50.00 คณบดี/หัวหน้า

ส านักงาน

1.8.1.1 พัฒนาและปรับปรุงอาคาร ห้องเรียน

 ห้องปฏิบัติการ และภูมิทัศน์ท่ีเป็นมิตรต่อ

ส่ิงแวดล้อมให้พร้อมส าหรับการจัดการเรียน

การสอนและภารกิจอ่ืนๆ

โครงการปรับปรุงกายภาพ ภูมิทัศน์และส่ืง

อ านวยความสะดวก

ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

    800,000.00              -   -                -   1.8.1 ร้อยละความส าเร็จของการจัดการข้อ

ร้องเรียนเก่ียวกับอาคารสถานท่ี และส่ิงอ านวย

ความสะดวกตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย

ร้อยละ 90.00 87.50

1.8.1.1 พัฒนาและปรับปรุงอาคาร 

ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และภูมิทัศน์

ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมให้พร้อมส าหรับ

การจัดการเรียนการสอนและภารกิจอ่ืนๆ

โครงการประหยัดพลังงาน -                -   -                -   1.8.2 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการ

มาตรการประหยัดพลังงาน

        (ระดับหน่วยงาน) (กรณีหน่วยงานท่ีไม่

มิเตอร์ตัวเอง)

       ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการ

มาตรการประหยัดพลังงาน

ร้อยละ 100.00 66.67

1.8.4.1 พัฒนาและปรับปรุง

ห้องปฏิบัติการจริงหรือห้องปฏิบัติการ

เสมือนจริง หรือการน าโปรแกรมซอฟแวร์ 

(Soft ware) มาใช้ส าหรับการจัดการเรียน

การสอน

โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการหรือ

ห้องปฏิบัติการเสมือนจริง

     50,000.00              -   -                -   1.8.4 จ านวนของคณะ/วิทยาลัยท่ีจัดต้ัง

ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติการเสมือนจริงหรือ

ใช้โปรแกรมซอฟแวร์ (Software)

หน่วยงาน 1 0 รองคณบดีฝ่าย

วิชาการ/

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

1.8 วิทยาลัยมีการบริหารจัดการอาคาร

สถานท่ี และส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีรองรับ

การด าเนินการตามพันธกิจได้อย่างครบถ้วน

และเกิดความประหยัดงบประมาณ รวมถึงมี

การบริหารจัดการดัวยระบบดิจิทัล

คณบดี/หัวหน้า

ส านักงาน

1.5 บุคลากรมีคุณภาพสูง ท้ังความรู้ ทักษะ

และทัศนคติในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมี

ความก้าวหน้าในสายอาชีพ



ภาคปกติ  ภาคพิเศษ ภาคปกติ  ภาคพิเศษ

2.1 ผลงานวิชาการ วิจัยและงานสร้างสรรค์ 

ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ในระดับชาติ หรือ

นานาชาติ

2.1.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการน า

ผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์

ประจ าและนักวิจัยให้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 

ในระดับชาติหรือนานาชาติ

โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย

ของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยในระดับชาติและ

นานาชาติ (A)7

    100,000.00              -   -                -   2.1.1. จ านวนงานวิจัย งานนวัตกรรม งาน

สร้างสรรค์หรืองานวิชาการท่ีน าไปใช้ประโยชน์

ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือสร้างรายได้ลด

รายจ่าย หรือพัฒนาประชาชนและชุมชนให้

เข้มแข็งและย่ังยืน (9)

ผลงาน 55.00 15.45 รองคณบดีฝ่ายวิจัย

และพัฒนา/

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

2.2.1 จ านวนงานวิจัย งานนวัตกรรม งาน

สร้างสรรค์หรืองานวิชาการท่ีน าไปใช้ประโยชน์

ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือสร้างรายได้ลด

รายจ่าย หรือพัฒนาประชาชนและชุมชนให้

เข้มแข็งและย่ังยืน

ผลงาน 1

       เกณฑ์การให้คะแนนระดับหน่วยงาน 

(กรณีค่าเป้าหมายไม่เท่ากัน)

       ร้อยละการบรรลุเป้าหมายของจ านวน

งานวิจัย งานนวัตกรรม งานสร้างสรรค์หรืองาน

วิชาการท่ีน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์หรือสร้างรายได้ลดรายจ่าย หรือ

พัฒนาประชาชนและชุมชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน

ร้อยละ 100 0

2.3 วิทยาลัยมีศูนย์การเรียนรู้ด้านศิลปะ

และวัฒนธรรม และมีการเผยแพร่ใน

ระดับชาติและนานาชาติ

2.3.1.1 ส่งเสริมและเผยแพร่เอกลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัยให้กับประชาคมและบุคลากร

ท่ัวไปได้รับรู้

โครงการบริการแหล่งเรียนรู้และกิจกรรมด้าน

ศิลปวัฒนธรรม

     50,000.00              -        25,000.00              -   2.3.1 จ านวนโครงการ/กิจกรรมท่ีเผยแพร่ภูมิ

ปัญญาท้องถ่ินและของชาติ หรือส่งเสริมการท านุ

บ ารุงศิลปวัฒนธรรมและศาสนา หรือให้บริการ

วิชาการเพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคม

โครงการ 2 1 รองคณบดี

ฝ่ายวิจัยและพัฒนา

2.4.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาแหล่ง

เรียนรู้ เพ่ือการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการ

ให้กับชุมชนและท้องถ่ิน

โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้      30,000.00              -   -                -   2.4.1 จ านวนประชาชนในชุมชนหรือบุคคลท่ัวไป

เข้าเย่ียมศูนย์การเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้

คน 150 0 รองคณบดี

ฝ่ายวิจัยและพัฒนา

2.4.2.1 ส่งเสริมการให้บริการวิชาการ โดย

เน้นการสร้างความเข้มแข็งอย่างย่ังยืนให้กับ

ชุมชน โรงเรียน วิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพ 

ผู้ประกอบการใหม่และท้องถ่ิน

โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับ

เศรษฐกิจฐานราก

     30,000.00              -   -                -   2.4.3 ร้อยละของครัวเรือนท่ีเข้าร่วมโครงการ พ้น

เกณฑ์ความยากจนและ/หรือยกระดับรายได้

ครัวเรือน

ร้อยละ 60.00 N/A รองคณบดี

ฝ่ายวิจัยและพัฒนา

2.4.5.1 ส่งเสริมการให้บริการวิชาการ โดย

เน้นการสร้างความเข้มแข็งอย่างย่ังยืนให้กับน

ผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดรายย่อย

โครงการถ่ายทอดองค์กรความรู้ให้กับ

ผู้ประกอบการ

     30,000.00              -   -                -   2.4.5 จ านวนผู้ประกอบการใหม่และ

ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดราย

ย่อยท่ีได้รับการพัฒนา

ราย 4 0 รองคณบดี

ฝ่ายวิจัยและพัฒนา

2.5.1 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัย

5 5

 - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บาท/คน 25,000 127,778.60

2.6.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดหา

รายได้ของหน่วยงานต่างๆ อย่างเป็นระบบ
โครงการจัดหารายได้ด้วยการบริการวิชาการ (A)8     100,000.00              -   -                -   2.6.1 เงินรายได้จากการบริการวิชาการ เป็นท่ี

ปรึกษาต่ออาจารย์ประจ า(10)

บาท/คน 25,000 0 รองคณบดี

ฝ่ายวิจัยและพัฒนา

2.6.3.1 สร้างเครือข่ายและช่องทางในการ

ระดมทุน เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
โครงการระดมทุนเพ่ือการศึกษา (A)9      200,000.00              -   -                -   (11)2.6.3 จ านวนเงินบริจาคเพื่อการพัฒนามหาวิ

ทยาลัย 

0.5 0.0 รองคณบดีฝ่ายกิจการ

นักศึกษา

             -   -                -   

 งบประมาณแผ่นดิน (บาท)  ผลการด าเนินงาน
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงานแผนงาน/ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม

2.5.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดหาแหล่ง

ทุนงานวิจัย นวัตกรรม โดยอาศัยเครือข่าย

จากภาค อุตสาหกรรม ภาครัฐ หรือภาคบริการ

โครงการจัดหาแหล่งทุนงานวิจัยโดยอาศัย

เครือข่าย

2.2.1.1 สงเสริมและสนับสนุนใหถายทอดองค

ความรูจากงานวิจัย งานนวัตกรรม งานสราง

สรรค หรืองานวิชาการ ใหเกิดประโยชนกับ 

ชุมชน

โครงการถายทอดองคความรูท่ีไดจากการวิจัย 

นวัตกรรมและ งานวิชาการ เพ่ือการพัฒนาชุมชน

รองคณบดี

ฝ่ายวิจัยและพัฒนา

2.6 มหาวิทยาลัยสามารถบริหารจัดการ

ทรัพย์สิน สินทรัพย์ และระดมทุน เพ่ือใช้ใน

การปฏิบัติตามภารกิจ

ผู้ก ากับดูแล

2.2 ผลงานวิจัย งานนวัตกรรม งาน

สร้างสรรค์ท่ีย่ืนจดอนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร

 หรือน าไปใช้ประโยชน์พัฒนาชุมชนให้

สามารถพ่ึงพาตนเองได้ รวมท้ังน าไปใช้

ประโยชน์เชิงพาณิชย์

รองคณบดี

ฝ่ายวิจัยและพัฒนา

     30,000.00              -   

2.4 วิทยาลัยเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ 

และบริการทางวิชาการแก่ชุมชน โรงเรียน 

วิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพ ผู้ประกอบการ

ใหม่ และท้องถ่ินให้มีความเข้มแข็งอย่าง

ย่ังยืนตามศาสตร์พระราชา

2.5 วิทยาลัยมีแหล่งทุนในการสนับสนุนการ

ท างานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์

เป้าประสงค์

-                -   

    200,000.00

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพ่ือคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมอย่างย่ังยืน

ลานบาท



2.7 วารสารวิชาการท่ีได้รับการยอมรับใน

ระดับชาติและนานาชาติ

2.7.1.1 ยกระดับวารสารวิชาการให้ได้

คุณภาพและมาตรฐาน

โครงการยกระดับคุณภาพวารสารวิชาการสู่

มาตรฐานและคุณภาพท้ังระบบ

    100,000.00              -   -                -   2.7.1 จ านวนวารสารวิชาการท่ีได้รับการยอมรับ

ในระดับชาติ

วารสาร 1 0 รองคณบดีฝ่ายวิจัย

และพัฒนา/

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

2.8.1 ร้อยละของการบริการวิชาการท่ีมีการบูร

ณาการกับการจัดการเรียนการสอนหรือการวิจัย

ร้อยละ 95.00 100.00

2.8.2 ร้อยละอาจารย์ประจ าท่ีท างานบริการ

วิชาการแก่ชุมชนและท้องถ่ิน

ร้อยละ 91.00 0.00

2.8.3 จ านวนชุมชน/ท้องถ่ินท่ี อววน. เข้าไปช่วย

พัฒนา

ชุมชน 1

       เกณฑ์การให้คะแนนระดับหน่วยงาน 

(กรณีค่าเป้าหมายไม่เท่ากัน)

       ร้อยละการบรรลุเป้าหมายของจ านวนงาน

ชุมชน/ท้องถ่ินท่ี อววน. เข้าไปช่วยพัฒนา

ร้อยละ 100 0

2.9 อาจารย์และนักวิจัยพัฒนาศักยภาพใน

การริเร่ิมสร้างสรรค์ งานวิจัย นวัตกรรม และ

การบริการวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ

2.9.1.1 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรหรือ

นักวิจัยให้มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์งานวิจัย

และนวัตกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย -                -   -                -   2.9.1 จ านวนชุดโครงการวิจัยท่ีเกิดประโยชน์ต่อ

มหาวิทยาลัย และสอดคล้องกับเป้าหมายการ

พัฒนาท่ีย่ังยืน (SDGs)

ชุด

โครงการ

1 0 รองคณบดี

ฝ่ายวิจัยและพัฒนา

2.8.1.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริการ

วิชาการท่ีสอดคล้องกับความต้องการ และ

เป็นประโยชน์ต่อท้องถ่ินและสังคม

โครงการพัฒนาระบบการบริการวิชาการ2.8 วิทยาลัยมีกระบวนการบริการวิชาการ 

ท่ีได้มาตรฐาน สอดรับกับความต้องการของ

ท้องถ่ินและสังคม

     30,000.00              -   -                -   รองคณบดี

ฝ่ายวิจัยและพัฒนา



ภาคปกติ  ภาคพิเศษ ภาคปกติ  ภาคพิเศษ

3.1.1 ร้อยละความส าเร็จของแผนการจัดอันดับ

มหาวิทยาลัย(12)
(1) ด้านวิชาการและการเรียนการสอน รองคณบดีฝ่ายกิจการ

นักศึกษา(2) ด้านวิจัยและบริการวิชาการ รองคณบดีฝ่ายวิจัย

และพัฒนา(3) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ รองคณบดีฝ่ายบริหาร

(4) ด้านกิจการนักศึกษาและการจัดนิทรรศการ รองคณบดีฝ่ายกิจการ

นักศึกษา(5) ก ากับและติดตามแผนการจัดอันดับ

มหาวิทยาลัย

รองคณบดีฝ่าย

แผนงานและประกัน

คุณภาพ

3.2 เครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาและ

เกิดความสัมพันธ์ท่ีดีกับมหาวิทยาลัย

3.2.1.1 สนับสนุนการให้เครือข่ายและท้องถ่ิน

มีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัยตาม

ภารกิจ (การผลิตบัณฑิต การวิจัย บริการ

วิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

โครงการการมีส่วนร่วมของเครือข่ายและท้องถ่ิน

ในการพัฒนามหาวิทยาลัย

     30,000.00              -        16,000.00              -   3.2.1 ร้อยละของเครือข่ายท่ีมีผลผลิตร่วมกันและ

เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

ร้อยละ 90.00 0.00 รองคณบดี

ฝ่ายกิจการนักศึกษา

3.3 ความมีช่ือเสียงของมหาวิทยาลัยโดยมี

นักเรียนเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย

3.3.1 ร้อยละของนักเรียนท่ีเข้ามาศึกษาต่อใน

มหาวิทยาลัยต่อแผนรับนักศึกษาประจ าปี

ร้อยละ 85.00 44.38

3.3.2 จ านวนการประชาสัมพันธ์ผลงานท่ี

สะท้อนอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

เร่ือง 2 2

3.4.1 จ านวนนักศึกษาชาวต่างชาติหรือนักศึกษา

แลกเปล่ียน

คน 20

       เกณฑ์การให้คะแนนระดับหน่วยงาน 

(กรณีค่าเป้าหมายไม่เท่ากัน)

       ร้อยละการบรรลุเป้าหมายของจ านวนงาน

นักศึกษาชาวต่างชาติหรือนักศึกษาแลกเปล่ียน

ร้อยละ 100 120

3.5 วิทยาลัยมีการด าเนินการจัดกิจกรรม

ความร่วมมือกับเครือข่ายในประเทศและ

ท้องถ่ิน

3.5.1.1 จัดจ้างหรือแลกเปล่ียนอาจารย์

ชาวต่างชาติ

โครงการจัดจ้างหรือแลกเปล่ียนอาจารย์

ชาวต่างชาติ

     30,000.00              -   -                -   3.5.1 จ านวนอาจารย์ชาวต่างชาติหรืออาจารย์

แลกเปล่ียน/วิทยากร/บรรยายพิเศษ

คน 2 0 รองคณบดีฝ่าย

วิชาการ/

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

3.6.1.1 พัฒนาหรือเพ่ิมความร่วมมือกับ

เครือข่ายภายในประเทศเพ่ือก่อให้เกิด

ประโยชน์กับมหาวิทยาลัย

โครงการความร่วมมือกับเครือข่ายภายในประเทศ      30,000.00              -   -                -   3.6.1 ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมือใน

ประเทศท่ีมีการจัดกิจกรรมร่วมกัน

ร้อยละ 100.00 0.00 รองคณบดี

ฝ่ายกิจการนักศึกษา/

รองคณบดีทุกฝ่าย

3.6.1.2 สนับสนุนการด าเนินกิจกรรมตาม

ข้อตกลงความร่วมมือของเครือข่ายและท้องถ่ิน
โครงการจัดกิจกรรมตามข้อตกลงความ

ร่วมมือภายในประเทศ

               -               -                  -               -   3.6.2 ร้อยละข้อตกลงความร่วมมือในประเทศท่ี

มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง

ร้อยละ 80.00 0.00 รองคณบดี

ฝ่ายกิจการนักศึกษา/

รองคณบดีทุกฝ่าย3.7วิทยาลัยมีการด าเนินการจัดกิจกรรม

ความร่วมมือกับเครือข่ายต่างประเทศ

3.7.1.1 พัฒนาหรือเพ่ิมความร่วมมือกับ

เครือข่ายต่างประเทศเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์

กับมหาวิทยาลัยและเครือข่าย

โครงการความร่วมมือกับเครือข่ายต่างประเทศ
(A)11

    100,000.00              -   -                -   3.7.1 ร้อยละข้อตกลงความร่วมมือต่างประเทศ

ท่ีมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง(13)

ร้อยละ 80.00 0.00 รองคณบดีฝ่าย

วิชาการ/รองคณบดี

ทุกฝ่าย

    590,000.00              -        98,322.50              -   

รองคณบดีฝ่าย

วิชาการ/

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

10,000.00     -            5,000.00       -            15.38

3.4 นักศึกษาชาวต่างชาติเข้าศึกษาต่อหรือ

มีการแลกเปล่ียนในสาขาวิชา

3.4.1.1 สนับสนุนการแลกเปล่ียนนักศึกษา

ชาวต่างชาติ

โครงการแลกเปล่ียนนักศึกษานานาชาติ 30,000.00 -            -              -            

3.1.1.1 สนับสนุนการสร้างผลงานตามแนว

ทางการจัดอันดับมหาวิทยาลัยให้เป็นท่ียอมรับ

ในระดับนานาชาติ

โครงการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-Ranking) (A)10

3.3.1.1 ด าเนินการประชาสัมพันธ์ท่ี

หลากหลาย และบริการให้ตรงตาม

กลุ่มเป้าหมายท้ังในระดับชาติและนานาชาติ

โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน

ร้อยละ 80.00

 งบประมาณ (บาท)  ผลการด าเนินงาน

3.6 วิทยาลัยมีการด าเนินการจัดกิจกรรม

ความร่วมมือกับเครือข่ายต่างประเทศ

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ

คณบดี/รองคณบดี

ฝ่ายกิจการนักศึกษา/

รองคณบดีฝ่าย

บริหาร/รองคณบดี

ฝ่ายแผนงานและ

ประกันคุณภาพ

3.1 มหาวิทยาลัยเป็นท่ียอมรับในระดับชาติ

และนานาชาติ

ผู้ก ากับดูแลเป้าประสงค์ แผนงาน/ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม




