ส่วนที่ 4 แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะและผลิตบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพ
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย

แผนงาน/ กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ (บาท)
ภาคปกติ

ผู้กากับดูแล

ภาคพิเศษ

1.1 บัณฑิตมีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของวิทยาลัย มี
ทักษะและวิชาชีพเฉพาะทางเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้
บัณฑิตและสังคม รวมทั้งได้งานตรงความต้องการของ
ประเทศ

1.1.1 ร้อยละของผู้จ้างงานที่พอใจอย่างยิ่งในคุณลักษณะของบัณฑิต

ร้อยละ

ปี 2565
93.00

1.1.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

ร้อยละ

96.10

1.1.3 อัตราการคงอยู่ของผู้เรียน
1.1.4 จานวนผู้เรียนสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของประเทศ

ร้อยละ
คน

92.50
630

1.2 วิทยาลัยมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษามี
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ มีทักษะที่จาเป็นใน
รูปแบบวิทยาลัยดิจิทัล มีความสามารถเฉพาะทาง
และเป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ

1.2.1 ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการยกย่องหรือยอมรับในระดับชาติและ/หรือ
นานาชาติ

ร้อยละ

0.50

1.2.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาส่ง
โครงการส่งเสริมผลงานนักศึกษาสู่การประกวดใน
ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย และงานสร้างสรรค์ ระดับชาติหรือนานาชาติ
เข้าประกวดในระดับชาติและนานาชาติ

1.2.2 ร้อยละนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาให้มีทักษะทางด้านเทคโนโลยีและ
ภาษาต่างประเทศที่สอดคล้องกับสาขาเฉพาะทางที่จาเป็นในรูปแบบมหาวิทยาดิจิทัล

ร้อยละ

100.00

1.2.2.1 ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้เป็นไป โครงการเพิ่มทักษะนักศึกษาด้านเทคโนโลยีและ
ตามอัตลักษณ์ของวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ภาษาต่างประเทศ
และมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ มีทักษะ
ด้านเทคโนโลยีและภาษาต่างประเทศที่
สอดคล้องกับรูปแบบมหาวิทยาลัยดิจิทัล

50,000.00

1.2.3 ร้อยละนักศึกษาที่มีความสามารถเฉพาะตัวหรือพรสวรรค์ที่ได้รับการพัฒนา
ให้มีทักษะหรือความสามารถเพิ่มขึ้น (1)

ร้อยละ

20.00

1.2.3.1 ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มี
โครงการส่งเสริมนักศึกษาที่มีพรสวรรค์หรือพัฒนา
ความสามารถพิเศษเฉพาะทาง (Talent) และ นักศึกษาให้มีความสามารถพิเศษ (Talent) (A)1
ทักษะอื่นๆ นอกเหนือจากศาสตร์ที่ตนศึกษาอยู่

30,000.00

1.2.4 จานวนงานวิจัย บทความวิชาการ งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ของนักศึกษาของหน่วยงานไปนาเสนอ/ประกวดในระดับชาติหรือนานาชาติ

ผลงาน

5

1.2.4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการนาเสนอ
ประกวดผลงานวิจัยงานสร้างสรรค์ และ
สิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษาในระดับชาติและ
นานาชาติ

โครงการส่งเสริมการนาเสนอหรือประกวดผลงาน
วิชาการของนักศึกษาในระดับชาติหรือนานาชาติ

50,000.00

1.2.6 จานวนอาจารย์ที่สร้างนักศึกษาที่มีผลงานวิจัย บทความวิชาการ งาน
สร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์
1.2.7 จานวนนักศึกษาที่มีผลงานวิจัย บทความวิชาการ งานสร้างสรรค์ หรือ
สิ่งประดิษฐ์
1.2.8 ร้อยละนักศึกษาที่สอบผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษ CEFR ตั้งแต่ระดับ B1 ขึ้น
ไป

คน

5

โครงการสร้างผลงานด้วยอาจารย์ร่วมกับนักศึกษา

30,000.00

คน

5

1.2.6.1 ส่งเสริมให้อาจารย์และนักศึกษาร่วม
สร้างผลงาน ให้เกิดทักษะและความเชี่ยวชาญ
ในศาสตร์ที่ศึกษา

ร้อยละ

25.00

1.2.8.1 พัฒนาความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ
ให้กับนักศึกษา

โครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับ
คุณภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสาหรับ
ศตวรรษ 21

30,000.00

-

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

1.3.1 จานวนหลักสูตรออนไลน์

จานวน

1

1.3.1.1 พัฒนาปรุงหลักสูตรออนไลน์ของ
มหาวิทยาลัยให้เป็นสามารถจัดการเรียนการ
สอนด้วยระบบดิจิทัล

โครงการพัฒนาหลักสูตรออนไลน์

50,000.00

-

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ /หัวหน้า
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
และซัพพลายเชน
(ระบบการศึกษาทางไกล)

1.3.2 ร้อยละของอาจารย์ที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผสมผสานต่อ
อาจารย์ทั้งหมด

ร้อยละ

100.00

1.3.2.1 พัฒนาและปรับระบบกลไกการจัดการ
เรียนการสอนแบบออนไลน์ของอาจารย์ให้มี
ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อนักศึกษา

โครงการพัฒนาการเรียนการสอน SSRU NEXT

-

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

1.3 วิทยาลัยมีหลักสูตรและการจัด
การเรียนการสอนด้วยระบบดิจิทัล

1.1.1.1 ส่งเสริมการบูรณาการการสอนด้วย
โครงการจัดการเรียนการสอนสวนสุนันทา 4.0
นวัตกรรมร่วมสมัยอย่างมีประสิทธิภาพในการ (SSRU 4.0)
กิจกรรมจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
สร้างคุณลักษณะและทักษะที่จาเป็นในศตวรรษ
ที่ 21 ให้กับนักศึกษา

คณบดี / รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
2,291,900.00

-

17,729,380.00

-

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา /
หัวหน้าสาขาวิชา

-

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

-

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ / หัวหน้าสาขาวิชา

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ

24

เป้าประสงค์
1.4 วิทยาลัยมีหลักสูตรเอตะทัคคะ และหลักสูตรที่ได้
มาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
และสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต รวมทั้งเกิดทักษะเพื่อ
อนาคต (Reskill, Upskill)

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)

ผู้กากับดูแล

หน่วยนับ

1.4.1 จานวนหลักสูตร Top 10 Thailand (2)

หลักสูตร

ปี 2565
1

1.4.2 ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการรับรองประสิทธิผลการเรียนรู้ตามมาตรฐาน
ระดับชาติหรือนานาชาติ

ร้อยละ

50.00

1.4.3 จานวนหลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุงตรงตามความต้องการของประเทศ

หลักสูตร

1

1.4.3.1 ปรับปรุงหลักสูตรที่มุ่งเน้นการพัฒนา
ทักษะและสมรรถนะของบัณฑิต ด้าน Soft
Skills และ Critical thinking สอดคล้อง
สถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต

1.4.4 จานวนหลักสูตรที่มีการปรับปรุงรายวิชาบางรายวิชาให้สอดคล้องความ
เชี่ยวชาญเฉพาะ จาก 3(3-0-6) เป็น 3(2-2-5)

หลักสูตร

1

1.4.4.1 ปรับปรุงรายวิชาบางรายวิชาใน
หลักสูตรที่มุ่งเน้นพัฒนาทักษะและสมรรถนะ
ของบัณฑิต ด้าน Soft Skills และ Critical
thinking สอดคล้องสถานการณ์ปัจจุบัน
และอนาคต

1.4.5 จานวนหลักสูตร 2 ภาษาหรือหลักสูตรนานาชาติ

หลักสูตร

1

1.4.5.1 พัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรของ
โครงการพัฒนาหลักสูตร 2 ภาษาหรือหลักสูตร
มหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ นานาชาติ
โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะและสมรรถนะของ
บัณฑิตด้าน Soft Skills และ Critical thinking

30,000.00

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ /
หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิ
สติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)

1.4.7 หลักสูตรระยะสั้นหรือหลักสูตร Non-Degree (3)

หลักสูตร

1

1.4.7.1 พัฒนาหลักสูตรระยะสั้น
(Non-Degree) ให้เป็นที่ยอมรับและสามารถ
บริการวิชาการจัดหารายได้

30,000.00

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

คน

7

1.4.8.1 จัดหลักสูตรเพื่อบริการองค์ความรู้ใน โครงการเพิ่มทักษะหรือวิชาชีพสาหรับศิษย์เก่าและ
การพัฒนาทักษะหรือวิชาชีพกับศิษย์เก่า บุคคล บุคคลทั่วไป
ทั่วไป ให้สามารถนาไปใช้ในการทางานจริงได้

-

-

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

หลักสูตร

1

1.4.9.1 ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือกับ
สถานประกอบการหรือเครือข่ายเพื่อจัดการ
เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติงานจริง

-

-

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ /
หัวหน้าสาขาวิชา

1.4.8 จานวนศิษย์เก่าหรือบุคคลภายนอกที่ได้รับการพัฒนาทักษะที่ตรงกับความ
ต้องการของภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ
1.4.9 จานวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนร่วมกับหน่วยงานหรือสถาน
ประกอบการ
1.4.10 จานวนอาจารย์และนักศึกษาที่จัดการเรียนรู้และปฏิบัติงานในหน่วยงาน
หรือสถานประกอบการ (4)

คน

(1) นักศึกษา

30

(2) อาจารย์

2

แผนงาน/ กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1.4.1.1 ยกระดับคุณภาพของสาขาวิชา
เอตทัคคะให้สามารถแข่งขันในระดับชาติหรือ
นานาชาติ

ภาคปกติ
50,000.00

ภาคพิเศษ
-

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ /
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

30,000.00

-

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

โครงการปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพ

-

-

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

โครงการปรับปรุงรายวิชาบางรายวิชาในหลักสูตรให้
มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

-

-

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

โครงการพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ (A)2

1.4.2.1 พัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรของ
โครงการบริหารหลักสูตรที่มีคุณภาพ
วิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ โดย
มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะและสมรรถนะของ
บัณฑิตด้าน Soft Skills และ Critical thinking

โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น (Non-Degree)
(A)3

โครงการบริหารจัดการหลักสูตรร่วมกับเครือข่าย

1.4.10.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาและ โครงการจัดการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติงานจริง (A)4
อาจารย์ปฏิบัติงานจริงในหน่วยงานหรือสถาน
ประกอบการ ให้มีความเชี่ยวชาญและเป็นมือ
อาชีพ

30,000.00

-

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ /
หัวหน้าสาขาวิชา

25

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย

แผนงาน/ กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ (บาท)
ภาคปกติ
50,000.00

ผู้กากับดูแล

ภาคพิเศษ

ร้อยละ

ปี 2565
35.00

คน

1

1.5.3 ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย

ร้อยละ

72.00

1.6 มหาวิทยาลัยผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความ 1.6.1 ร้อยละการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ผ่านหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน
โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA

ร้อยละ

100.00

1.6.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการดาเนินการ
ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดาเนินงาน

1.7 บุคลากรทุกระดับรับรู้และมีส่วนร่วมในการ
ขับเคลื่อนวิทยาลัยตามทิศทางที่กาหนดไว้

1.7.1 ร้อยละความสาเร็จของการถ่ายทอดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย(6)

ร้อยละ

90.00

1.7.1.1 ปรับปรุงระบบและกลไกการกากับ
องค์กรโดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารจัดการของวิทยาลัยให้มีความยืดหยุ่น
และคล่องตัว

1.8 วิทยาลัยมีการบริหารจัดการอาคารสถานที่ และสิ่ง 1.8.1 ร้อยละความสาเร็จของการจัดการข้อร้องเรียนเกี่ยวกับอาคารสถานที่
อานวยความสะดวกที่รองรับการดาเนินการตามพันธกิจ สิ่งแวดล้อมและสิ่งอานวยความสะดวกตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ได้อย่างครบถ้วนและเกิดความประหยัดงบประมาณ
รวมถึงมีการบริหารจัดการดัวยระบบดิจิทัล

ร้อยละ

90.00

1.8.1.1 พัฒนาและปรับปรุงอาคาร ห้องเรียน โครงการปรับปรุงกายภาพ ภูมิทัศน์และสื่งอานวย
ห้องปฏิบัติการ และภูมิทัศน์ที่เป็นมิตรต่อ
ความสะดวกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อมให้พร้อมสาหรับการจัดการเรียนการ
สอนและภารกิจอื่นๆ

-

ร้อยละ

100.00

1.8.2.1 ส่งเสริมให้หน่วยงานดาเนินการตาม
โครงการประหยัดพลังงาน
มาตรการประหยัดพลังงาน เพื่อให้มีงบประมาณ
สาหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มมากขึ้น

-

-

หัวหน้าสานักงาน

หน่วยงาน

1

1.8.4.1 พัฒนาและปรับปรุงห้องปฏิบัติการหรือ โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติการ
ห้องปฏิบัติการเสมือนจริง หรือการนาโปรแกรม เสมือนจริง
ซอฟแวร์ (Soft ware) มาใช้สาหรับการจัดการ
เรียนการสอน

-

-

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

1.5 บุคลากรมีคุณภาพสูง ทั้งความรู้ ทักษะและทัศนคติ 1.5.1 ร้อยละของผู้สอนที่มีคุณภาพสูง (ตาแหน่งทางวิชาการ) (5)
ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมีความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ
1.5.2 จานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่เข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้น

1.8.2 ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการมาตรการประหยัดพลังงาน

1.8.4 จานวนของคณะ/วิทยาลัยที่จัดตั้งห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติการเสมือน
จริงหรือใช้โปรแกรมซอฟแวร์ (Software)

1.5.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรเข้าสู่
ตาแหน่งทางวิชาการ
1.5.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการเข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้น
1.5.3.1 พัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษให้กับ
บุคลากร

โครงการเพิ่มตาแหน่งทางวิชาการ (A)5
โครงการเข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของ
บุคลากร
โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

20,000.00
-

-

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

-

หัวหน้าสานักงาน

-

หัวหน้าสานักงาน
หัวหน้าสานักงาน

-

โครงการกากับองค์การที่ดี (A)6

-

1,040,000.00

หัวหน้าสานักงาน

หัวหน้าสานักงาน

26

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพื่อคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน
2.1.1 ร้อยละของผลงานวิชาการ วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ใน
ระดับชาติหรือนานาชาติต่ออาจารย์ประจาและนักวิจัย (7)

ร้อยละ

ค่าเป้าหมาย
ปี 2565
55.00

2.1.2 ร้อยละของผลงานนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ที่ได้รับ
การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ

ร้อยละ

50.00

2.1.3 ร้อยละของผลงานนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ที่ได้รับ
การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ

ร้อยละ

100.00

2.2 ผลงานวิจัย งานนวัตกรรม งานสร้างสรรค์ที่ยื่นจดอนุ 2.2.1 จานวนงานวิจัย งานนวัตกรรม งานสร้างสรรค์หรืองานวิชาการที่นาไปใช้
สิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร หรือนาไปใช้ประโยชน์พัฒนา
ประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือสร้างรายได้ลดรายจ่าย หรือพัฒนา
ชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ รวมทั้งนาไปใช้
ประชาชนและชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน
ประโยชน์เชิงพาณิชย์
2.2.2 จานวนผลงานที่ยื่นจดอนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร

ผลงาน

2

2.2.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัย
งานนวัตกรรม งานสร้างสรรค์ หรืองานวิชาการ ให้เกิดประโยชน์กับ
ชุมชน

ผลงาน

3

2.3 วิทยาลัยมีศูนย์การเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม
และมีการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ

2.3.1 จานวนโครงการ/กิจกรรมที่เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นและของชาติ หรือ
ส่งเสริมการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและศาสนา หรือให้บริการวิชาการเพื่อพัฒนา
ชุมชนและสังคม

โครงการ

2.4 วิทยาลัยเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ และบริการ
ทางวิชาการแก่ชุมชน โรงเรียน วิสาหกิจชุมชน กลุ่ม
อาชีพ ผู้ประกอบการใหม่ และท้องถิ่นให้มีความ
เข้มแข็งอย่างยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา

2.4.1 จานวนประชาชนในชุมชนหรือบุคคลทั่วไปเข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู/้ แหล่ง
เรียนรู้

เป้าประสงค์
2.1 ผลงานวิชาการ วิจัยและงานสร้างสรรค์ ได้รับการ
ตีพิมพ์ เผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ

ตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

2.1.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการนาผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์
ของอาจารย์ประจาและนักวิจัยให้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ใน
ประจาและนักวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ (A)7
ระดับชาติหรือนานาชาติ

งบประมาณ (บาท)
ภาคปกติ
ภาคพิเศษ
250,000.00

50,000.00

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ

2.2.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการนาผลงานวิจัย งานนวัตกรรมหรือ โครงการส่งเสริมการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร
งานสร้างสรรค์ให้ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร

-

50,000.00

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ

2

2.3.1.1 ส่งเสริมและเผยแพร่เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้กับ
ประชาคมและบุคลากรทั่วไปได้รับรู้

โครงการบริการแหล่งเรียนรู้และกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม

-

50,000.00

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

คน

150

2.4.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เพื่อการ
ถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการให้กับชุมชนและท้องถิ่น

โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้

-

-

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ

ร้อยละ

60.00

2.4.3.1 ส่งเสริมการให้บริการวิชาการ โดยเน้นการสร้างความ
โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก
เข้มแข็งอย่างยั่งยืนให้กับชุมชน โรงเรียน วิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพ
ผู้ประกอบการใหม่และท้องถิ่น

-

-

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ

ราย

4

2.4.5.1 ส่งเสริมการให้บริการวิชาการ โดยเน้นการสร้างความ
เข้มแข็งอย่างยั่งยืนให้กับนผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดรายย่อย

โครงการถ่ายทอดองค์กรความรู้ให้กับผู้ประกอบการ

-

25,000

2.5.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดหาแหล่งทุนงานวิจัย
นวัตกรรม โดยอาศัยเครือข่ายจากภาค อุตสาหกรรม ภาครัฐ หรือ
ภาคบริการ

โครงการจัดหาแหล่งทุนงานวิจัยโดยอาศัยเครือข่าย

บาท/คน

2.6.1 เงินรายได้จากการบริการวิชาการ เป็นที่ปรึกษาต่ออาจารย์ประจา (8)

บาท/คน

25,000

2.6.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดหารายได้ของหน่วยงานต่างๆ
อย่างเป็นระบบ

โครงการจัดหารายได้ด้วยการบริการวิชาการ (A)8

2.6.3 จานวนเงินบริจาคเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย (9)

ล้านบาท

0.2

2.6.3.1 สร้างเครือข่ายและช่องทางในการระดมทุน เพื่อพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา

โครงการระดมทุนเพื่อการศึกษา (A)9

วารสาร

1

2.7.1.1 ยกระดับวารสารวิชาการให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน

ร้อยละ

95.00

โครงการยกระดับคุณภาพวารสารวิชาการสู่มาตรฐาน
และคุณภาพทั้งระบบ
โครงการพัฒนาระบบการบริการวิชาการ

ร้อยละ
ชุมชน

91.00
1
1

2.7 วารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและ 2.7.1 จานวนวารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติ
นานาชาติ
2.8 วิทยาลัยมีกระบวนการบริการวิชาการ ที่ได้
2.8.1 ร้อยละของการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน
มาตรฐาน สอดรับกับความต้องการของท้องถิ่นและสังคม หรือการวิจัย
2.8.2 ร้อยละอาจารย์ประจาที่ทางานบริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น
2.8.3 จานวนชุมชน/ท้องถิ่นที่ อววน. เข้าไปช่วยพัฒนา
2.9.1 จานวนชุดโครงการวิจัยที่เกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย และสอดคล้องกับ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

ชุดโครงการ

2.8.1.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับ
ความต้องการ และเป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นและสังคม

2.9.1.1 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรหรือนักวิจัยให้มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย นวัตกรรมและ
งานวิชาการ เพื่อการพัฒนาชุมชน

โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย

-

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ

-

2.4.3 ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ พ้นเกณฑ์ความยากจนและ/หรือ
ยกระดับรายได้ครัวเรือน

2.1.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการนาผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษา
ของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาทั้งระดับปริญญาเอก และ
และผู้สาเร็จการศึกษาในระดับชาติและนานาชาติ
ปริญญาโทให้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ในระดับชาติหรือนานาชาติ

ผู้กากับดูแล

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ /
ประธานหลักสูตรปริญญาโท /
ประธานหลักสูตรปริญญาเอก

2.5 วิทยาลัยมีแหล่งทุนในการสนับสนุนการทางานวิจัย 2.5.1 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจาและนักวิจัย
นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์
- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2.9 อาจารย์และนักวิจัยมีศักยภาพในการริเริ่ม
สร้างสรรค์ งานวิจัย นวัตกรรม และการบริการวิชาการ
อย่างมีประสิทธิภาพ

แผนงาน/ กลยุทธ์

100,000.00

2.4.5 จานวนผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
รายย่อยที่ได้รับการพัฒนา

2.6 วิทยาลัยสามารถบริหารจัดการทรัพย์สิน สินทรัพย์
และระดมทุน เพื่อใช้ในการปฏิบัติตามภารกิจ

หน่วยนับ

-

-

50,000.00

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ

50,000.00

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ

-

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ / รองคณบดีฝ่ายกิจการ
พิเศษ / ผู้อานวยการสถาบันวิจัย
และบริการวิชาการด้านโลจิสติกส์
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

-

100,000.00
-

-

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ/หัวหน้าสาขาวิชา

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ
เป้าประสงค์
3.1 วิทยาลัยเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและ
นานาชาติ

ตัวชี้วัด
3.1.1 ร้อยละความสาเร็จของแผนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (10)

หน่วยนับ
ร้อยละ

ค่าเป้าหมาย
ปี 2565
80.00

(1) ด้านวิชาการและการเรียนการสอน

แผนงาน/ กลยุทธ์
3.1.1.1 สนับสนุนการสร้างผลงานตามแนวทางการจัดอันดับ
วิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

โครงการ/กิจกรรม
โครงการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-Ranking) (A)10

งบประมาณ (บาท)
ภาคปกติ

ผู้กากับดูแล

ภาคพิเศษ
-

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

(2) ด้านวิจัยและบริการวิชาการ
(3) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ
(4) ด้านกิจการนักศึกษาและการจัดนิทรรศการ
(5) กากับและติดตามแผนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
หัวหน้าสานักงาน
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ

3.2 เครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิด
ความสัมพันธ์ที่ดีกับวิทยาลัย

3.2.1 ร้อยละของเครือข่ายที่มีผลผลิตร่วมกันและเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

ร้อยละ

90.00

3.2.1.1 สนับสนุนการให้เครือข่ายและท้องถิ่นมีส่วนร่วม
ในการพัฒนามหาวิทยาลัยตามภารกิจ (การผลิตบัณฑิต
การวิจัย บริการวิชาการ และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

โครงการการมีส่วนร่วมของเครือข่ายและท้องถิ่นในการพัฒนามหาวิทยาลัย

3.3 ความมีชื่อเสียงของวิทยาลัยโดยมีนักเรียน
เลือกศึกษาต่อในวิทยาลัย

3.3.1 ร้อยละของนักเรียนที่เข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยต่อแผนรับนักศึกษา
ประจาปี

ร้อยละ

85.00

3.3.1.1 ดาเนินการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย และบริการให้
ตรงตามกลุม่ เป้าหมายทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก

-

600,000.00

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา /
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

3.3.2 จำนวนกำรประชำสัมพันธ์ผลงำนที่สะท้อนอัตลักษณ์ของมหำวิทยำลัย

เรื่อง

2

3.4 นักศึกษาชาวต่างชาติเข้ำศึกษำต่อหรือมี
กำรแลกเปลี่ยนในสำขำวิชำ

3.4.1 จำนวนนักศึกษำชำวต่ำงชำติหรือนักศึกษำแลกเปลี่ยน

คน

55

3.4.1.1 สนับสนุนกำรแลกเปลี่ยนนักศึกษำชำวต่ำงชำติ

โครงกำรแลกเปลี่ยนนักศึกษำนำนำชำติ

-

50,000.00

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

3.5 อำจำรย์ชำวต่ำงชำติที่ปฏิบัติงำนหรือมีกำร
แลกเปลี่ยนในสำขำวิชำ

3.5.1 จำนวนอำจำรย์ชำวต่ำงชำติหรืออำจำรย์แลกเปลี่ยน/วิทยำกร/บรรยำยพิเศษ

คน

2

3.5.1.1 จัดจ้ำงหรือแลกเปลี่ยนอำจำรย์ชำวต่ำงชำติ

โครงกำรจัดจ้ำงหรือแลกเปลี่ยนอำจำรย์ชำวต่ำงชำติ

-

50,000.00

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

3.6 วิทยาลัยมีการดาเนินการจัดกิจกรรมความ
ร่วมมือกับเครือข่ายในประเทศและท้องถิ่น

3.6.1 ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมือในประเทศที่มีการจัดกิจกรรมร่วมกัน

ร้อยละ

100.00

3.6.1.1 พัฒนาหรือเพิ่มความร่วมมือกับเครือข่ายภายในประเทศ โครงการความร่วมมือกับเครือข่ายภายในประเทศ
เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์กับวิทยาลัย

-

50,000.00 รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
/ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา / รอง
คณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ/รอง
คณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ /

3.6.2 ร้อยละข้อตกลงความร่วมมือในประเทศที่มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

ร้อยละ

80.00

3.6.1.2 สนับสนุนการดาเนินกิจกรรมตามข้อตกลง
ความร่วมมือของเครือข่ายและท้องถิ่น

โครงการจัดกิจกรรมตามข้อตกลงความร่วมมือของเครือข่ายและท้องถิ่น

-

50,000.00

3.7.1 ร้อยละข้อตกลงความร่วมมือต่างประเทศที่มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง (11)

ร้อยละ

80.00

3.7.1.1 พัฒนาหรือเพิ่มความร่วมมือกับเครือข่ายต่างประเทศ
เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์กับวิทยาลัยและเครือข่าย

โครงกำรควำมร่วมมือกับเครือข่ำยต่ำงประเทศ (A)11

-

3.7 วิทยาลัยมีการดาเนินการจัดกิจกรรมความ
ร่วมมือกับเครือข่ายต่างประเทศ

-

200,000.00 รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
/ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา / รอง
คณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ/รอง
คณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ /

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ / รองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษา / รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ

100,000.00 รองคณบดีฝ่ายวิจัย /หัวหน้าสาขาวิชาโลจิ
สติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)
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