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เป้าประสงค์ 1 บัณฑิตเป็นผู้รอบรู้ มีมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ มีสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการ วิศวกรสังคม เพื่อเป็นผู้นำการเปลี่ ยนแปลงก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคม 
KPI 1.1 จำนวนนักศึกษาคงอยูทุ่กระดับการศึกษา  

- นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา 1,640 คน จำนวนนักศึกษา ระดับปริญญาตรี จันทร์ - ศุกร์ คงอยู่ จำนวน 796 คน  
จำนวนนักศึกษา ระดับปริญญาตรี เสาร์ - อาทิตย์ คงอยู่ จำนวน 581 คน  
รวมนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ คงอยู่ จำนวน 1,377 คน 

- นักศึกษาที่มีการเรียนแบบสะสมหน่วยกิต 10 คน 1 คน นางสาวนันทนา  จันทร์โท หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
KPI 1.2 ร้อยละของรายได้การจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
(Lifelong Learning) ในรูปแบบหลักสูตรระยะสั้น (Short 
Course) สร้างทักษะใหม่ (Reskill) และการยกระดับทักษะ
เดิม (Upskill) ต่อรายได้จากการจัดการศึกษา 

ร้อยละ 12 จำนวน 1 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรสัมมนาเพื่อพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี 
(CPD) มีผู้ เข้าร่วม จำนวน 160 คน รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย จำนวน 73 ,164 บาท  
คิดเป็นร้อยละ 0.61 

KPI 1.3 จำนวนผลงานเชิงประจักษ์ของนักศึกษาที่ได้รับ
รางวัลหรือการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ 

5 ผลงาน จำนวนผลงานเชิงประจักษ์ของนักศึกษาที่ได้รับรางวัลหรือการเผยแพร่ในระดับชาติหรือ
นานาชาติ จำนวน 39 ผลงาน 

KPI 1.4 จำนวนผลงานเชิงประจักษ์ของนักศึกษาที่ได้รับ
อ้างอิง หรือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์   

2 ผลงาน จำนวนผลงานเชิงประจักษ์ของนกัศึกษาที่ได้รับอ้างอิง หรือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ จำนวน 
0 ผลงาน 

KPI 1.5  จำนวนผลงานสร้างสรรค์เชิงประจักษ์ของนักศึกษา
ที่ได้รับรางวัลหรือการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ 

70 ผลงาน จำนวนผลงานสร้างสรรค์เชิงประจักษ์ของนักศึกษาที่ได้รับรางวัลหรือการเผยแพร่ใน
ระดับชาติและนานาชาติ จำนวน 39 ผลงาน 

KPI 1.6 จำนวนกิจกรรมการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่
สากลภายใต้ข้อตกลง (MOU) ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน มหาวิทยาลัยในประเทศ หรือมหาวิทยาลัย
ต่างประเทศ 

3 กิจกรรม จำนวนกิจกรรมการยกระดับคุณภาพการศึกษาสูส่ากลภายใตข้้อตกลง (MOU) ร่วมกับ
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน มหาวิทยาลยัในประเทศ หรือมหาวิทยาลัยตา่งประเทศ 0 
กิจกรรม 

KPI 1.7 จำนวนวิศวกรสังคม ผู้ประกอบการใหม่ฝึกหัด 
(Startup) ที่เกิดจากการบ่มเพาะของมหาวิทยาลัย  
*ผู้ประกอบการใหม่ฝึกหัด (Startup) 

1 ราย จำนวนวิศวกรสังคม ผู้ประกอบการใหม่ฝึกหัด (Startup) ที่เกิดจากการบ่มเพาะของ
มหาวิทยาลัย *ผู้ประกอบการใหม่ฝึกหัด (Startup) ซึ่งคณะได้ดำเนินการร่วมกับ
มหาวิทยาลัย มีนักศึกษาเข้าร่วมจำนวน 229 ราย 
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KPI 1.8 จำนวนชุมชนที่นักศึกษาและบุคลากรประยุกต์ใช้องค์
ความรู้ในการปฏิบัติงานจริงแก้ไขปัญหาและการพัฒนาชุมชน
ในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

1 ชุมชน จำนวน 6 ชุมชน ได้แก ่
1. ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 
2. ตำบลคลองพระอุดม อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 
3. ตำบลบางขะแยง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 
4. ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 
5. ตำบลบึงชำอ้อ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 
6. ตำบลเมืองไผ่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 

KPI 1.9 ร้อยละของหลักสูตรที่ มี ศิษย์ เก่ าจากภายนอก
มหาวิทยาลัยหรือผู้ทรงคุณวุฒิร่วมพัฒนางานกิจกรรมของ
หลักสูตรครบตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย (Alumni & 
Senior Citizen Engagement index) 

ร้อยละ 50 การดำเนินงาน ร้อยละ 62.50 ประกอบไปด้วยสาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี 
สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการทั่วไป และสาขาวิชาการจัดการ 
โลจิสติกส์ลซัพพลายเชน  

KPI 1.10 อัตราการมีงานทำตรงตามสายวิชาชีพ /ประกอบ
อาชีพอิสระ/ศึกษาต่อภายใน 1 ปี  

ร้อยละ 65 อัตราการมีงานทำตรงตามสายวิชาชีพ /ประกอบอาชีพอิสระ/ศึกษาต่อภายใน 1 ปี  
คิดเป็นร้อยละ 77.21 

KPI 1.11 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตามกรอบ
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ค่าเฉลี่ยมากกว่า 4.00 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เท่ากับ 
4.40  

KPI 1.12 ร้อยละของนักศึกษาทีส่อบผ่านทักษะด้านเทคโนโลยีดจิิทัลและทักษะดา้นภาษาอังกฤษ 
-  ทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (IC3) ร้อยละ 90  
-  ทั กษะด้ านภาษาอังกฤษ (CEFR) ระดับ  B1 

(ปริญญาตรี) 
ร้อยละ 80 นักศึกษาทั้งหมด 223 คน ผ่านระดับ B1 จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 2.69  

เป้าประสงค์ 2 วิจัยและนวัตกรรมสามารถส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมฐานรากและมีความร่วมมือกับหุ้นส่วนทางสังคมทั้งภาครัฐและสังคม เมืองและชุมชน ท้องถิ่ นเกิดการ
พัฒนาอย่างสมดุล 
KPI 2.1 จำนวนเงินทุนสนับสนุนการวิจัยที่ตอบโจทย์การ
พัฒนาเชิงพื้นที่และเชิงประเด็นด้านการจัดการเรียนรู้ ด้าน
การบริการและการท่องเที่ยว การเกษตรและอาหาร การสร้าง
เสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

3 ล้าน งบประมาณที่ ได้รับสนับสนุนทุนวิจัย  จำนวน 1,549,000 บาท ประกอบไปด้วย
โครงการวิจัย ดังนี้  
1. การพัฒนาภาวการณ์นำในสถานศึกษาเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการเรียนรู้ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย และคณะ  
งบประมาณที่ได้รับ 649,000 บาท  
2. การพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์คลองลากค้อน โดยการพัฒนาเกษตร
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อินทรีย์แบบครบวงจร เพื่อสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากและลดความเหลื่อมล่ำของ
ชุมชน ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี  
ผู้รับผิดชอบโครงการ ดร.ธันยธร ติณภพ และคณะ  
งบประมาณที่ได้รับ 300,000 บาท 
3. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มแม่บ้านผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และช่องทาง
การตลากของไข่เค็ม เพื่อสร้างเศรษฐกิจรากฐานและลดความเหลื่อมล้ำของชุมชนบ้าน
คลองบางสะแก ตำบลอำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี  
ผู้รับผิดชอบโครงการ ดร.ธนิษฐ์นันท์ จันทร์แย้มและคณะ  
งบประมาณที่ได้รับ 300,000 บาท  
4. การบริหารจัดการต้นแบบเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์  อำเภออู่ทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี  
ผู้รับผิดชอบโครงการ ผศ.ดร.ภิญญาพัชญ์ นาคภิบาล  
งบประมาณที่ได้รับ 300,000 บาท 

KPI 2.2 จำนวนผลงานวิจัยที่ถูกนำใช้ประโยชน์ในชุมชนและ
เชิงพาณิชย์ 

1 ผลงาน จ ำนวนผลงำนวิจยัที่ถกูน ำใชป้ระโยชนใ์นชมุชนและเชิงพำณิชย ์จำนวน 4 ผลงาน  

KPI 2.3 ร้อยละผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ระดับชาติและนานาชาติตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพื้นที่และ
เชิงประเด็นด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการบริการและการ
ท่องเที่ยว การเกษตรและอาหาร การส่งเสริมสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อมต่อผลงานวิจัยทั้งหมด   

ร้อยละ 40 ผลงานวิจัยทั้งหมด 57 ผลงาน เป็นผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ
และนานาชาติ ที่ตอบโจทย์ฯ 47 ผลงาน คิดเป็นร้อยละ 82.46 

KPI 2.4 จำนวนสัญญาหรือโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุน
จากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ในการแก้ไขปัญหา
ความ  เหลื่ อมล้ ำ  เสริ มส ร้ างพลั งทางสั งคม  เพิ่ มขี ด
ความสามารถของชุมชนและท้องถิ่นในการพัฒนาตนเองและ
จัดการตนเอง 

1 สัญญา/ โครงการ จำนวนสัญญาหรือโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน 
ในการแก้ไขปัญหาความ เหลื่อมล้ำ เสริมสร้างพลังทางสังคม เพิ่มขีดความสามารถของ
ชุมชนและท้องถิ่นในการพัฒนาตนเองและจัดการตนเอง จำนวน 4 โครงการ 
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KPI 2.5 จำนวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ องค์ความรู้ใหม่ที่เกิดที่
เกิดจากความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในการ
แก้ไขปัญหาชุมชน 

5 ผลงาน จำนวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ องค์ความรู้ใหม่ที่เกิดที่เกิดจากความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภาครัฐ และเอกชนในการแก้ไขปัญหาชุมชน จำนวน 3 ผลงาน ได้แก่  
1. สิ่งประดิษฐ์กบไสไม้ไผ่  ต.เมืองไผ่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 
2. ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายด้วยเทคนิคการถ่ายโอนสีธรรมชาติจากใบเพกา อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี  
3. ผลิตภัณฑ์หมอนเพื่อสุขภาพ ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.ปทุมธานี 

KPI 2.6 ร้อยละของงานวิจัยและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 
ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ เพื่อ
ยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน/การฝึกหัด
ครูต่อจำนวนผลงานวิจัยที่ ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ของ
อาจารย์ทั้งหมด (นโยบายสภา) 

ร้อยละ 15 ผลงานวิจัยทั้งหมด จำนวน 57 ผลงาน ผลงานวิจัยงานวิจัยและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 
จำนวน 39 ผลงาน คิดเป็นร้อยละ 68.42 

เป้าประสงค์ที่ 3 เกิดความร่วมมือกับหุ้นส่วนทางสังคมในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น สู่การเป็นมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ รวมทั้งสืบสานโคร งการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ และฟื้นฟูมรดกวัฒนธรรม ต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
KPI 3.1 ร้อยละของรายวิชาที่นักศึกษาอาจารย์และผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย ใช้ชุมชนท้องถิ่น สถานประกอบการในการ
ออกแบบพัฒนาเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ 

ร้อยละ 60 รายวิชาทั้งหมด 254 รายวิชา มีรายวิชาที่นักศึกษาอาจารย์และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใช้ชุมชน 
ท้องถิ่นสถานประกอบการในการออกแบบพัฒนาเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ 20 
รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 7.87 

KPI 3.2 จำนวนแนวปฏิบัติ/นวัตกรรมที่นำไปใช้ เพื่อการ
พัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ 

1 เรื่อง จำนวนแนวปฏิบัติ/นวัตกรรมที่นำไปใช้เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัย
เชิงพื้นที่ จำนวน 0 เรื่อง 

KPI 3.3 ร้อยละของจำนวนเงินที่ ได้รับจากการให้บริการ
วิชาการเพื่อจัดหารายได้ต่อจำนวนเงินรายได้ทังหมด 

ร้อยละ 5 จำนวน 73,164 บาท จาก จำนวนเงินรายได้ทั้งหมด 11,001,700 บาท คิดเป็นร้อยละ 
0.66 

เป้าประสงค์ 4 ระบบนิเวศ (Ecological) มหาวิทยาลัยเกื้อกูลการเรียนรู้และการวิจัย มีประสิทธิภาพการทำงาน  มีนวัตกรรมทำให้ชุมชนมหาวิทยาลัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มี
คุณภาพชีวิตที่ดี 
KPI 4.1 ร้อยละของโครงการพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมคณะ/
วิทยาลัยที่มีการดำเนินการสำเร็จตามแผนการจัดตั้งพื้นที่
นวัตกรรม (Innovation Space ) 

ร้อยละ 60 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะวิทยาการจัดการไม่มีการดำเนินโครงการพฒันาพื้นที่
นวัตกรรมคณะ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้รอบรู้ มีมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ มีสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการ วิศวกรทางสังคม 
1 .1  สร้ า งความ ร่ วมมื อทั้ ง

ภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย
ปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรแบบ
บูรณาการรูปแบบใหม่ 

1.1.1 โครงการปรับปรุง พัฒนาหลักสูตร
แบบบูรณาการระหว่างศาสตร์ ด้าน
วิทยาศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์และ
พัฒนาหลักสูตรการเรียนควบ 2 ปริญญา 

1.1.1.1 ระดั บความสำเร็จของการ
ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรที่มีบูรณาการ
ระหว่างศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์และด้าน
สังคมศาสตร ์

ระดับ 3 - 

1.1.1.2 จำนวนหลกัสตูรทีมี่การเรียนควบ 
2 ปริญญา 

1 
หลักสูตร 

- 

1.1.2 โครงการสนับสนุนการเรียนรู้แบบ
สะสมหน่วยกิตและออกแบบหลักสูตรที่
สามารถสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 

1.1.2.1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตรที่มีการเรียนการสอน
แบบสะสมหน่วยกิต (สัมฤทธิบัตร) 

ระดับ 3 - 

1.2 สร้ างความร่ วมมื อกั บ
เครือข่ายเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
(Lifelong Learning) 

1.2.1 โครงการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร
เพื่ อ รองรับ การเป ลี่ ย น แป ล งและ
ตอบสนองการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการ
เรียนรู้ 

1.2.1.1 จำนวนหลักสูตรระยะสั้นที่เปิด
สอนเพื่ อ Upskill/ Reskill/ Life Long 
Learning ที่ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น และหน่วยงาน
ภายนอก 

1 
หลักสูตร 

1 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรสัมมนาเพื่อ
พัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชพีบัญชี 
(CPD) 

1.3 ยกระดับการเรียนรู้ตาม
ปรัชญาการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
(Productive Learning Philosophy) 

1.3.1 โครงการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนตามปรัชญาการจัดการเรียนรู้
เชิงผลิตภาพด้วยกระบวนการจัดการ
เรียนรู้แบบ ABCD 

1.3.1.1 ระดับความสำเร็จการพัฒนาการ
เรียนการสอนตามปรัชญาการจัดการ
เรียนรู้ เชิงผลิตภาพด้วยกระบวนการ
จัดการเรียนรู้แบบ ABCD 

ระดับ 3 ระดับ 1 ร้อยละ 80 ของหลักสูตรที่มี
การจัดการเรียนการสอนแบบ ABCD 
และมีแผนการดำเนินงาน และคู่มือการ
จัดการเรียนการสอนตามปรัชญา การ
จั ด ก า ร เรี ย น รู้ เชิ ง ผ ลิ ต ภ าพ ด้ ว ย
กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ ABCD 

     

แผนงาน / โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ ส่วนที่ 2
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 1.3.2 โครงการจัดหาทรัพยากรเพื่ อ
สนับสนุนการเรียนการสอน 

1 .3 .2 .1  ร้ อ ย ล ะ ข อ ง ก า ร ใช้ จ่ า ย
งบประมาณเพื่อจัดซื้อจัดจ้างทรัพยากร
ในการจัดการเรียนการสอน 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ  
17.45 

1.3.3 พัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
VRU online และ MOOC 

1.3.3.1 จำนวนหลักสูตรฝึกอบรมหรือ
จัดการเรียนการสอนที่แบบออนไลน์ 

8 หลักสูตร - 

1 .3 .4  โค ร ง ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
งบประมาณด้านวิชาการ 

1 .3 .4 .1  ร้ อ ย ล ะ ข อ งก า ร เบิ ก ใช้
งบประมาณด้านวิชาการ 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ  
38.71 

1.4 พัฒนาเครือข่ายพันธมิตร
ร่ วมจั ดการศึ กษ า เพื่ อ ยกระดั บ
คุณภาพการจัดการศึกษาสู่มาตรฐาน
ระดับสากล 

1.4.1 โครงการพัฒนาเครือข่ายพันธมิตร 
ห น่ ว ย ง า น ภ า ค รั ฐ  ภ า ค เอ ก ช น
มหาวิทยาลัยในประเทศเพื่ อร่วมจัด
การศึกษา 

1.4.1.1 ร้อยละของหลักสูตรที่มีความ
ร่วมมือ (MOU) กับเครือข่ายพันธมิตร 
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน มหาวิทยาลัย
ในประเทศเพื่อร่วมจัดการศึกษา 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ  
100 

1.4.1.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนา
เครือข่ายพันธมิตร หน่วยงานภาครัฐ 
เอกชน มหาวิทยาลัยในประเทศเพื่อร่วม
จัดการศึกษา จัดการศึกษาเฉพาะกลุ่ม 
ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา 

ระดับ 
3 

- 

1.4.2 โครงการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศเพื่อ
ร่วมจัดการศึกษา ยกระดับคุณภาพการ
จัดการศึกษาสู่มาตรฐานระดับสากล 

1.4.2.1 ระดับความสำเร็จของการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
ต่ างป ระเทศเพื่ อร่ วมจั ดการศึ กษ า 
ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาสู่
มาตรฐานระดับสากล 

ระดับ 
3 

- 
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1.5 สร้างบัณฑิตสมรรถนะสูง 
บ่มเพาะความเป็นผู้ประกอบการ   จิต
อาสา และสร้างวิศวกรสังคม 

1.5.1 โครงการพัฒนาทักษะและทดสอบ
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาอังกฤษ 

1.5.1.1 ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการ
พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและ
ภาษาอังกฤษ 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ  
100 

1.5.2 โครงการพัฒนาทักษะนักศึกษาสู่
การเรียนรู้ ในศตวรรษที่  21 ทั กษะ
วิชาการและวิชาชีพ 

1.5.2.1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนา
ทักษะนักศึกษาสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 ทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ 

ระดับ 
3 

ระดับ 2 มีผลการดำเนินงานโครงการ
ตามแผน ที่ดำเนนิการไดบ้รรลุเป้าหมาย
ที่กำหนดไว้ในโครงการทั้งหมด ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของโครงการทั้งหมด 

1.5.2.2 จำนวนโครงการที่พัฒนา soft 
skill ให้กับนักศึกษา 

1   โครงการ  

1.5.3 โครงการเสริมสร้างสมรรถนะ 
ความเป็นผู้ประกอบการ 

1.5.3.1 ร้อยละของหลักสูตรที่มีการเปิด
สอนรายวิชาเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะ
การเป็นผู้ประกอบการ 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 100 

1.5.3.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนา
ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 

ระดับ 
3 

- 

1.5.4 โครงการเสริมสร้างทักษะการเป็น
วิศวกรสังคมเพื่อตอบโจทย์การพัฒนา
ของประเทศ 

1 .5 .4 .1  จ ำ น ว น โ ค ร ง ก า ร ข อ ง
มหาวิทยาลัยที่นักศึกษาและบุคลากร
ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน
จริงแก้ไขปัญหาและการพัฒนาชุมชนใน
มิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
จนเกิดผลงานเชิงประจักษ์ 

1  
โครงการ 

1 โครงการ ได้แก่  โครงการพัฒนา 
บรรจุภัณฑ์ตราสินค้าและช่องทางการ
ขายออนไลน์ไข่เค็มบ้านคลองสะแก  
หมู่ที่  5 ตำบลลาดหลุมแก้ว อำเภอ 
ลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 

1.5.4.2 ระดับความสำเร็จของการสร้าง
วิศวกรสังคมเพื่อตอบโจทย์การพัฒนา
ของประเทศ 

ระดับ 
3 

ระดับ 2 มีผลการดำเนินกิจกรรมเป็นไป
ตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
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1.6. พัฒนาชุมชนแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ต่อยอดองค์ความรู้และสืบสาน
ภูมิปัญญา 

1.6.1 โครงการพัฒนาความร่วมมือ
ระหว่างเครือข่ายศิษย์ เก่า เครือข่าย
ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อต่อยอดองค์ความรู้และ
สืบสานสู่ นั กศึ กษา คณ าจารย์ และ
ประชาชน 

1.6.1.1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนา
ความร่วมมือระหว่างเครือข่ายศิษย์เก่า 
เครือข่ายผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อต่อยอดองค์
ความรู้และสืบสานสู่นักศึกษา คณาจารย์
และประชาชนในท้องถิ่น 

ระดับ 
3 

- 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 การวิจัย การสร้างนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ และสังคมฐานราก 
2.1 พัฒนาแผนผลิตผลงานวิจัย

และนวัตกรรมตามโจทย์เชิงพื้นที่และ 
เชิงประเด็น 

2.1.1 โครงการจัดหาทุนสนับสนุนการ
สร้างโจทย์การพัฒนาเชิ งพื้ นที่ และ 
เชิงประเด็น ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้าน
การบริการและการท่องเทียว การเกษตร
และอาหาร ด้านการส่งเสริมสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม 

2.1.1.1 ระดับความสำเร็จในการจัดหา
เงินทุนสนับสนุนการวิจัยที่ตอบโจทย์การ
พัฒนาเชิงพื้นที่และเชิงประเด็นด้านการ
จัดการเรียนรู้ ด้านการบริการและการ
ท่องเที่ยวด้านการเกษตรและอาหารด้าน
การส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อมต่อปี 

ระดับ 
3 

ระดับ 1 มีระบบกลไกสนับสนุนการ
จั ด ห า เงิ น ทุ น ส นั บ ส นุ น ก า รวิ จั ย 
ที่ตอบโจทย์การพัฒนา เชิงพื้นที่และ 
เชิงประเด็นด้านการจัดการเรียนรู้ ด้าน
ก า ร บ ริ ก า ร แ ล ะ ก า ร ท่ อ ง เที ย ว 
การเกษตรและอาหาร การส่งเสริม
สุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

 2.1.2 โครงการพัฒนาโจทย์วิจัยและ
นวัตกรรมที่ ต อบ โจทย์ การพั ฒ น า 
เชิงพื้นที่ 

2.1.2.1 ระดับความสำเร็จของผลงานวิจัย
และนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาเชิง
พื้นที่และ เชิงประเด็นด้านการจัดการ
เรียนรู้ด้านการบริการและการท่องเที่ยว 
การเกษตรและอาหาร การสร้างเสริม
สุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

ระดับ 
3 

ระดับ 1 มีระบบกลไกสนับสนุนการ
ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบ
โจ ท ย์ ก า ร พั ฒ น า เชิ ง พื้ น ที่ แ ล ะ 
เชิงประเด็น ด้านการจัดการเรียนรู้   
ด้านการบริการและการท่ องเที่ ยว  
ด้านการเกษตรและอาหาร ด้านการ
สร้างเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

2.1.3 โครงการส่ งเสริมการตีพิ มพ์
เผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ในระดับชาติและนานาชาติ 

2.1.3.1 ระดับความสำเร็จของผลงานวิจัย
และนวัตกรรมที่ ตี พิ มพ์ เผยแพร่ ใน
ระดับชาติและนานาชาติตอบโจทย์การ
พัฒนาเชิงพื้นที่และเชิงประเด็น 

ระดับ 
3 

ระดับ  3 มี การสนับสนุน เครื่องมื อ  
องค์ความรู้ และบริการที่เป็นประโยชน์
ในการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ที่ ตอบ โจทย์การพัฒนา 
เชิงพื้นที่ในระดับชาติและนานาชาติ 
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 2.1 .4 โครงการจั ดทำวารสารวิจั ย
วารสาร วิชาการ 

2.1.4.1 จำนวนวารสารวิจัย วารสารวิชา
กาเป็ น ไปตาม เกณ ฑ์ มาตรฐานของ
ฐานข้อมูล TCI 

1 เล่ม วารสารวิทยาการจัดการวไลยอลงกรณ์
ปริทัศน์ จำนวน 3 เล่ม  

2.1.5 โครงการพัฒนาผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมในการพัฒนาชุมชนและ 
ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

2.1.5.1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนา
ผลงาน วิจัยที่ถูกนำใช้ประโยชน์ ในชุมชน
และเชิงพาณิชย์ 

ระดับ 
3 

- 

2.1.6 โครงการพัฒนาผลงานวิจัยและ
น วั ต ก ร ร ม ที่ ส่ ง เส ริ ม ใ ห้ เกิ ด ก า ร 
จดทะเบียน 

2.1.6.1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนา
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์
การพัฒนาเชิงพื้นที่ได้รับการจดทะเบียน
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ระดับ 
3 

- 

2.1.7 โครงการพัฒนางานบริการวิชาการ
สู่งานวิจัยและนวัตกรรมเชิงพื้นที่และ 
เชิงประเด็น 

2.1.7.1 จำนวนผลงานวิชาการ วิจัยและ
นวัตกรรมเชิ งพื้ นที่ และเชิ งประเด็ น 
ที่ ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

2 ผลงาน 1 ผลงาน  

2 .2  พั ฒ น าข้ อ เส น อ แ น ะ
นโยบายสาธารณะโดยใช้ฐานข้อมูล
ขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อพัฒนาพื้นที่
แบบบูรณาการ 

2.2.1 โครงการพัฒนาวิจัยสู่การถ่ายทอด
เทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ต่อภาครัฐ 
ภาคเอกชน 

2.2.1.1 ระดั บความสำเร็จของการ
พัฒ นาการถ่ ายทอดเทคโน โลยีหรือ 
องค์ความรู้ต่อภาครัฐ ภาคเอกชน หรือ
ถูกกำหนดเป็นนโยบายสาธารณะ 

ระดับ 
3 

- 

2.3 สร้างเครือข่ายด้านการวิจัย
ในการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ เสริม
พลังทางสังคม 

2.3.1 โครงการเครือข่ายความร่วมมือกับ
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการ
วิจัยที่ เพื่อแก้ไขปัญหาของชุมชนและ
ท้องถิ่น 

2.3.1.1 ระดับความสำเร็จของเครือข่าย
ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชนในการวิจัยที่เพื่อแก้ไขปัญหา
ของชุมชนและท้องถิ่น 

ระดับ 
3 

ระดับ 3 มีการสร้างความร่วมมือกับ
เค รื อ ข่ าย  หน่ วย งาน ภ าครั ฐแล ะ
ภาคเอกชนในการผลิตงานวิจัยและ 
สร้างนวัตกรรมในการแก้ปัญหาชุมชน 

2.3.2 โครงการสร้างนวัตกรรมจาก
งานวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น 

2.3.2.1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนา
นวัตกรรมที่ได้จากผลงานวิจัยเพื่อแก้ไข
ปัญหาชุมชนท้องถิ่น 

ระดับ 
3 

ระดับ 3 มีการบ่มเพาะอาจารย์ ให้
สามารถพัฒนานวัตกรรมที่ ได้ จาก
ผลงานวิจั ย เพื่ อแก้ ไขปัญหาชุมชน
ท้องถิ่น 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
3.1 พัฒนางานบริการวิชาการ 

สู่ ก ารเป็ นมหาวิทยาลั ย เชิ งพื้ นที่
ต้นแบบเพื่อเร่งผลิตผลงานวิชาการรับ
ใช้สังคม 

3.1.1 โครงการพัฒนางานบริการวิชาการ
สู่งานวิจัยและนวัตกรรมเชิงพื้นที่และ 
เชิงประเด็น 

3.1.1.1 ระดับความสำเร็จของการสร้าง
ผลงานของอาจารย์รับใช้สังคม 

ระดับ 
3 

ระดับ 1 มีรายงานผลสภาพการณ์ก่อน
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของพืน้ที่
เป้าหมาย 

3.2 พัฒนาส่งเสริมการสร้าง 
แบรนด์เมืองแห่งอนาคตตามรูปแบบ
การพัฒนาเศรษฐกิจ (BCG) 

3.2.1 โครงการพัฒนาศักยภาพท้องถิ่น
แบบบูรณาการตามรูปแบบการพัฒนา
เศรษฐกิจ (BCG) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ของชุมชนและท้องถิ่นในการจัดการ
ตนเอง 

3.2.1.1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนา
ศักยภาพท้องถิ่นแบบบูรณาการตาม
รูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจ (BCG) 

ระดับ 
4 

ระดับ 1 มีระบบกลไกพัฒนาและการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาสาขายุทธศาสตร์ 
BCG ได้แก่ 1) สาขาเกษตรและอาหาร 
2) สาขาสุขภาพและการแพทย์  3) 
สาขาเคมีชีวภาพ 4) สาขาการท่องเที่ยว
และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

3.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
กับหุ้นส่วนทางสังคม เพื่อพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น 

3.3.1 โครงการประสานงานเครือข่าย      
ความร่วมมือกับหุ้นส่วนทางสังคมเพื่อ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

3.3.1.1 จำนวนผลงานที่ เกิดจากความ
ร่วมมือกับหุ้นส่วนทางสังคมเพื่อพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่น 

1 ผลงาน 17 ผลงาน 

3 .4  พั ฒ น าก ระ บ ว น ก า ร
ห้องปฏิบัติการทางสังคม (Social Lab) 

3.4.1 โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้  
เชิงปฏิบัติการทางสังคม (Social Lab) 
โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 

3.4.1.1 ระดับความสำเร็จของพื้ นที่
ต้นแบบเชิงปฏิบัติการทางสังคม (Social 
Lab) 

ระดับ 
3 

- 

3.5 ทำนุบำรุง สืบสานศิลป 
วัฒนธรรมเพื่ อต่อยอดสู่ เศรษฐกิจ
สร้างสรรค ์

3.5.1 โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
อนุรักษ์ และฟื้นฟูมรดกวัฒนธรรมต่อ
ยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค ์

3.5.1.1 ระดับความสำเร็จทำนุบำรุงศิลป 
วัฒนธรรม อนุ รักษ์  และฟื้ นฟู มรดก
วัฒนธรรมต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

ระดับ 
3 

- 

3.6 พัฒนามหาวิทยาลัยสู่การ
เป็นขั้วความเจริญเศรษฐกิจเชิงพื้นที่ 
(University as a Market place 

3.6.1 โครงการผลักดันมหาวิทยาลัยให้
เป็ น ต ล า ด  (University as Market 
place) เพื่อรองรับสินค้าชุมชน 

3.6.1.1 ระดับความสำเร็จของการเป็น
มหาวิทยาลัยให้เป็นตลาด (University 
as Market place) เพื่ อ รองรับ สิ น ค้ า
ชุมชน 

ระดับ     
 5 

- 

3.7 ส่งเสริมสนับสนุนโครงการ
พระราชดำร ิ

3.7.1 โครงการตามพระบรมราโชบาย
รัชกาลที่ 10 

3.7.1.1 ระดั บความสำเร็จของการ
ดำเนินงานตามพระบรมราโชบายรัชกาล
ที่ 10 

ระดับ 
3 

- 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ 
4 .1  พั ฒ น าม ห าวิ ท ย าลั ย 

เชิงนิเวศ (Green University) 
4.1.1 โครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ 
 

4.1.1.1 ร้อยละความหนาแน่นการใช้
ที่ดินรักษาพื้นที่สีเขียวของพื้นที่ทั้งหมด 

ร้อยละ 
60 

- 

4.1.2 โครงการพัฒนาระบบการสัญจร 4.1.2.1 ระดับความสำเร็จของการ
พัฒนาระบบสัญจร 

ระดับ 
3 

- 

4.1.3 โครงการสาธารณูปโภค 
 

4.1.3.1 ระดับความสำเร็จของการ
พัฒนาระบบสาธารณูปโภค 

ระดับ 
3 

- 

4.1.3.2 ร้อยละการลดลงของการใช้
พลังงาน/ทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัย 

ระดับ 
5 

- 

4.1.4 โครงการพัฒนาควบคุมอาคาร
หรือสิ่งก่อสร้าง  

4.1.4.1 ร้อยละการเพิ่มขึ้นของอาคาร
หรือสิ่งก่อสร้าง 

ร้อยละ 
20 

- 

4.1.5 โครงการพัฒนาการใช้ประโยชน์
ที่ดิน  

4.1.5.1 ระดับความสำเร็จของการใช้
ประโยชน์ที่ดิน 

ระดับ 
3 

- 

4.2. พัฒนามหาวิทยาลัยสู่การ
เป็ น ม ห าวิ ท ย าลั ย ดิ จิ ทั ล  (Digital 
University)  

4.2.1. โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่
การเป็นมหาวิทยาลัยดิจทิัล (Digital 
University) 

4.2.1.1  ระดั บความสำเร็จของการ
ป รั บ ป รุ ง โ ค ร ง ส ร้ า ง  Digital 
Infrastructure 

ระดับ 
4 

ระดับ 3 มีแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital 
Platform) 

4.3 พัฒนามหาวิทยาลัย พื้นที่
นวัตกรรม (Innovative University)  
 

4.3.1 โครงการจัดการความรู้ เพื่อสร้าง
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ โดยการ 
บูรณาการระหว่างศาสตร์  
 

4.3.1.1 จำนวนนวัตกรรมผลิตภัณฑ์/
บริการ/หลักสูตร/กระบวนการทำงาน
ใหม่  หรือเทคโนโลยี  ที่ เกิ ดจากการ 
บูรณาการระหว่างศาสตร์มาช่วยเพิ่ม
ความสามารถในการทำงานให้กับอาจารย์ 
บุคลากร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

5 
ผลงาน 

2 ผลงาน ได้แก่  
1. การเขียนบทความวิชาการเพือ่
ตีพิมพ์วารสาร TCI 1 
2. แนวทางในการจัดทำผลงานเพื่อเข้า
สู่ตำแหน่งทางวชิาการ 

4.3.2 โครงการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน
ในการสร้างนวัตกรรม  

4.3.2.1 จำนวนเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ 
(CoP) 

5 
เครือข่าย 

- 



 
 

ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ โครงการ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ผลการดำเนินงาน 
2565 

4.3.3 โครงการพัฒนาองค์กรสู่องค์กร          
แห่งการเรียนรู้  

4.3.3.1 ระดับความสำเร็จขององค์กร
แห่งการเรียนรู้  

ระดับ 
3 

- 

4.3.4 โครงการพัฒนาพื้นที่นวัตกรรม
ของคณะ/วิทยาลัยที่มีการดำเนินการ
สำเร็จตามแผนการจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรม  

4.3.4.1 ร้อยละของโครงการพัฒนาพื้นที่
นวัตกรรมของคณะ/วิทยาลัยที่มีการ
ดำเนินการสำเร็จตามแผนการจัดตั้งพื้นที่
นวัตกรรม 

ร้อยละ 
80 

- 

4.4 พัฒนามหาวิทยาลัยที่มีการ
บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
(Good Governance University) 

4.4.1 โครงพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและความโปร่งใสในการ
ทำงาน  
 

4.4.1.1 ระดั บความสำเร็จของการ
ดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการบริหารงาน 

ระดับ 
3 

- 

4.4.2 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารสำนักงาน 

4.4.2.1 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ
ตามแผนที่กำหนด 

ร้อยละ 
 80 

ร้อยละ 55.12  

4.4.3 โครงการจัดประชุมเพื่อพัฒนา
ระบบบริหารจัดการโดยมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน 

4 .4 .3 .1  ร้ อ ย ล ะข อ งก าร เบิ ก จ่ า ย
งบประมาณตามแผนการจัดประชุม 

ร้อยละ 
100 
 

ร้อยละ 96.32 

4.5 พัฒนามหาวิทยาลัยสู่การ
เป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศ 
(Excellence University)  

4.5.1 โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่
การเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศ 
(Excellence University)  

4.5.1.1 ระดับความสำเร็จของการ
พั ฒ น า ม ห า วิ ท ย า ลั ย สู่ ก า ร เป็ น
มหาวิทยาลัยที่ เป็นเลิศ (Excellence 
University) 

ระดับ 
4 

ระดับ 2 คณะวิทยาการจัดการมีการ
ดำเนินงานตามแผนที่กำหนด โดยมีการ
ประชุมคณะกรรมการดำเนนิงานด้าน 
EdPEx ของแต่ละหมวด ในการจัดทำ 
Model EdPEx เพื่อเป็นแนวทางในการ
ดำเนินงานของแต่ละหมวด และจัดทำ
ผลลัพธ์หมวด 7 

4.5.2 โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อ
รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสู่สากล  
U - Multi rank  

4.5.2.1 ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย 
สู่สากล 
 

อันดับที ่
50 

- 
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4.6 พัฒนามหาวิทยาลัยแห่ง
ความสุข (Happy University) 

4.6.1 โค รงก ารม ห าวิ ท ย าลั ย แ ห่ ง
ความสุข 

4 .6 .1 .1  ร ะ ดั บ ค ว า ม ส ำ เร็ จ ก า ร
ดำเนินงานมหาวิทยาลัยแห่งความสุข 

ระดับ 
3 

ระดับ 4  มีการติดตามความคืบหน้า
การดำเนินการตามแผนงาน/ โครงการ 
และรายงานสรุปและประเมินผล
ความก้าวหน้าการดำเนนิการ 

4.6.2 โครงการพัฒนาคุณวุฒิอาจารย์  
ที่สูงขึ้น 

4.6.2.1 ระดับความสำเร็จของอาจารย์
คุณวุฒิปริญญาเอก 

ระดับ 
3 

ระดับ 1 มีแผนการจัดทำแผนพฒันา
อาจารย์ให้มีคุณวุฒิปริญญาเอกและมี
การทบทวนอย่างต่อเนื่อง 

4.6.3 โครงการพั ฒ นาอาจารย์ และ
บุคลากรเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น 

4.6.3.1 ระดับความสำเร็จอาจารย์และ
บุคลากรเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น 

ระดับ 
3 

ระดับ 1 มีแผนการจัดทำแผนพฒันา
อาจารย์และบุคลากรเพื่อเข้าสู่ตำแหน่ง
ที่สูงขึ้นและมีการทบทวนอยา่งต่อเนื่อง 

4.6.4 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์
และบุคลากรมืออาชีพ 

4.6.4.1 ระดับความสำเร็จของอาจารย์
และบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาแบบมือ
อาชีพ 

ระดับ 
3 

ระดับ 2 มีแผนการพฒันาอาจารย์และ
บุคลากรมืออาชีพและมีการทบทวน
อย่างต่อเนื่อง และมีการดำเนินงานตาม
แผนที่ไมน่้อยกว่าร้อยละ 80 ของแผน 
ที่กำหนด  

4.6.5 โครงการบริหารงานบุคคล 4 .6 .5 .1  ร้ อ ย ล ะข อ งก าร เบิ ก จ่ า ย
งบประมาณด้านบุคคล 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 30.82 

4.7 ปรับภาพลักษณ์ องค์กร 
(rebranding)  

4.7.1 โครงการปรับภาพลักษณ์องค์กร
และส่งเสริมการตลาด 

4.7.1.1 ระดับความสำเร็จการปรับ
ภาพลักษณ์องค์กร 

ระดับ 
2 

ระดับ 1 มีแผนการการปรบัภาพลักษณ์
องค์กรและส่งเสริมการตลาดและมีการ
ทบทวนอย่างต่อเนื่อง 

4.7.1.2 ค่ าเฉลี่ ยความพึ งพอใจของ 
ผู้มีส่วนได้เสียทุกมิติที่มีต่อมหาวิทยาลัย 

มากกว่า 
4.00 

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 

4.8 บริหารจัดการรายได้จาก
สินทรัพย์ 

4.8.1 โครงการบริหารจัดการรายได้จาก
สินทรัพย์ 

4.8.1.1 ระดับความสำเร็จของแผนการ
บริหารจัดการรายได้ของสินทรัพย์ 

ระดับ  
5 

- 

 
 


