
                       ยุทธศาสตรที่ 1    พัฒนาคุณภาพงานวิจัย/วิชาการเชื่อมโยงชุมชนกับนานาชาติ

                       เปาประสงค    งานวิจัยมีคุณภาพระดับนานาชาติและใชประโยชนได

                       ตัวชี้วัดยุทธศาสตร    1.จํานวนผลงานตีพิมพในฐานขอมูล Scopus/ ISI

2. ผลงานวิจัยที่อยูใน TRL 4-7, 8-9

แผน ผล รอยละ

1. โครงการแลกเปลี่ยนนักวิชาการนักศึกษา

ระหวางสถาบัน (Mobility Program) physical

 and virtual mode

1. จํานวนนักวิชาการ/นักศึกษาเขารวม 

international mobility (ทั้งแบบ physical

 and virtual/online modes)

15 รองฯ วิจัย

+วิเทศสัมพันธ

2. โครงการจัดกิจกรรมทางวิชาการรวมกับ

สถาบันตางประเทศ (International workshop

 seminar, conference) Physical and 

virtual , CIIE

1. จํานวนโครงการจัดกิจกรรมทางวิชาการ, 

องคกรตางประเทศที่มีการดําเนินโครงการ

รวมกัน (นับทั้ง physical and virtual)

3 รองฯ วิจัย

+วิเทศสัมพันธ

1. โครงการวิจัยบูรณาการขามศาสตร 1. จํานวนโครงการวิจัยบูรณาการขามศาสตร

รวมกับนักวิชาการตางประเทศ

2 รองฯ วิจัย+วิเทศ

สัมพันธ

2. จํานวนผลงานตีพิมพในฐานขอมูล 

Scopus/ISI

20 รองฯ วิจัย + 

รองฯ วิชาการ

3. จํานวนการอางอิงบทความ 40 รองฯ วิจัย +รอง

ฯ วิชาการ

1. โครงการวิจัยเชิงพ้ืนที่ 1. ผลงานวิจัยที่อยูใน TRL 4-7 5 รองฯ วิจัย

2. โครงการจัดทําแผนที่ประวัติศาสตร 

วัฒนธรรม ทรัพยากร ชุมชน และแสดงขอมูล

โดย Web-based application (โปงแยง,ปา

เกี๊ยะ และ เมืองอาง)

1. ผลงานวิจัยที่อยูใน TRL 4-7 1 รองฯ 

บริหารงาน

ทั่วไป/อ.ดร.ศักดา

1. จํานวนชุมชนที่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู 3 รองฯ วิจัย

2. จํานวนสื่อเผยแพร ที่ผลิตรวมกับชุมชน 3 รองฯ วิจัย

1. จํานวนรายงานวิเคราะหความตองการใน

กลุมลูกคาจีน

4 รองฯ วิชาการ + 

รองเทคโนโลยี

S 1 พัฒนากลไก ผลักดันการวิจัยชั้นแนว

หนา และเทคโนโลยีเชิงลึก

S 2 สรางระบบนิเวศนที่เอื้อตอการบูรณา

การองคความรู ในการจัดการศกึษา วิจัย

 และนวัตกรรม ผานการสรางรปูแบบ

การทํางานที่เหมาะสม

S 3  สงเสริมการนําผลงานสรางสรรค

และนวัตกรรมท่ีมีผลกระทบสูง การใช

ประโยชนเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 

สิ่งแวดลอม และการพัฒนาที่ยั่งยืน

1. แผนงานขยายเครือขายวิชาการพัฒนา

งานวิจัยการเรียนการสอนสูระดับนานาชาติ

2. แผนงานพัฒนาและเผยแพร

โครงการวิจัยบูรณาการสูระดับนานาชาติ 

2. โครงการสนับสนุนการตีพิมพเผยแพร

บทความในระดับนานาชาติ

3. แผนงานบูรณาการวิจัยเพื่อชุมชน

3. โครงการแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณ

ระหวางชุมชนกับนานาชาติ

4. การพัฒนาศักยภาพผูประกอบการไทยและ

สินคาไทยในแพลตฟอรม อีคอมเมิซรจีน

ผูกํากับแผนงาน

/โครงการ
กลยุทธ แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ

2566



แผน ผล รอยละ

ผูกํากับแผนงาน

/โครงการ
กลยุทธ แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ

2566

2. จํานวนSME เขารวมอบรม 15
รองฯ วิชาการ + 

รองเทคโนโลยี

รวม



                      ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตและผูเรียน

                      เปาประสงค พัฒนาคุณภาพบัณฑิตและผูเรียน สรางโอกาสการเรียนรูอยางเทาเทียม

                      ตัวชี้วัดยุทธศาสตร 1. จํานวนนศ.ที่มีประสบการณตางวัฒนธรรม

                       2. จํานวนผูเรียนรู inclusive training workshop 

แผน ผล รอยละ

1. โครงการ ASEAN Travelling Project 1. จํานวนนศ.ที่มีประสบการณตางวัฒนธรรม 15

2. โครงการ Soc Edutainment เรียนรูรับใชสังคม

รวมกับเพ่ือนตางวัฒนธรรม

1. จํานวนนักศึกษาที่เขารวมรับใชสังคม

รวมกับเพ่ือนตางวัฒนธรรม

20

3. โครงการอบรมทักษะการเปนผูประกอบการเพ่ือ

สังคม

1. จํานวนนักศึกษาที่เขารวมอบรมทักษะการ

เปนผูประกอบการเพ่ือสังคม

20

4. โครงการเสริมความรูทักษะ/บุคลิกภาพ

เตรียมพรอมสูการประกอบอาชีพยุคใหม (ทัศนคติ

ตอการทํางานรวมกับผูอื่น)

1. จํานวนนักศึกษาเขารวมกิจกรรมทักษะ

พัฒนาบุคลิกภาพความรับผิดชอบตอสังคม

50

1. จํานวนผูเรียนรูใน workshop ใหบริการ

วิชาการ  

40

2. จํานวน workshop ใหบริการวิชาการ  3

รวม

รองฯ วิชาการ

รองฯ พัฒนา

นักศึกษา

1. แผนงานพัฒนาคุณภาพบัณฑิตเสริมทักษะ

การประกอบการเพ่ือสังคม รูรอบตางภาษา

วัฒนธรรม และรับผิดชอบตอสังคม

S 2 สรางระบบนิเวศนที่เอ้ือตอ

การบูรณาการองคความรู ในการ

จัดการศึกษา วิจัย และนวัตกรรม 

ผานการสรางรูปแบบการทํางานที่

เหมาะสม

S 4 พัฒนากลไก ในการผลักดันการ

วิจัยและพัฒนานวัตกรรมดาน

การศึกษาเพ่ือรองรับทักษะแหง

อนาคต

S 5  พัฒนากลไก ในการสราง

โอกาสและความเทาเทียมทาง

การศึกษาใหคนทุกกลุมและทุกชวง

วัยสามารถเขาถึงการเรียนรูระดับ

มหาวิทยาลัยได

กลยุทธ แผนงาน โครงการ ตวัชี้วัดโครงการ
ผูกํากับแผนงาน/

โครงการ

2.แผนงานถายทอดความรูดวย inclusive 

training workshop ผาน platform การเรียนรู

ตลอดชีวิต

1. โครงการสงเสริมศนูยวิจัยฯ และหลักสูตร จัดทํา 

inclusive training workshop เพ่ิมโอกาสใหคน

ทุกกลุมทุกชวงวัยเขาถึงการเรียนรูตลอดชีวิต

รองฯวิชาการ +

 รองฯ วิจัย + 

ศูนยตางๆ

2566

11



                        ยุทธศาสตรที่ 3  ธรรมาภิบาลและการพัฒนาระบบงานสนับสนุน

                        เปาประสงค ระบบงานสนับสนุนมีประสิทธิภาพและโปรงใส บุคลากรมีสมรรถนะ มุงการเปลี่ยนแปลง

                        ตัวชี้วัดยุทธศาสตร 1. ความเส่ียงทางดานการเงินและงบประมาณอยูในระดับต่ํา

2. บุคลากรมีประสิทธภิาพการทํางานเปนทีม

แผน ผล รอยละ

ระบบ SOC MIS ประกอบดวยระบบยอยตาง ๆ คือ

1) ระบบ E-staff

2) ระบบจองรถ

3) ระบบจองหองเรียน

4) ระบบ E-budget

5) ระบบ E-student

6) ระบบ E-research

7) ระบบขายหนังสือ

8) ระบบ student service

9 )ระบบ E-project

1. โครงการศึกษาตนทุน - ผลลัพธการบริหาร

จัดการหลักสูตร

2. โครงการศึกษาตนทุน - ผลลัพธการดําเนินการ

ตามแผนยุทธศาสตร

3. โครงการการควบคุมภายใน 2. ระดับความเสี่ยงทางการเงนิ

ไมมีความเส่ียง

ระดับปานกลาง (สี

เหลือง)

1. โครงการสํารวจทัศนคติและความคาดหวงัตอ

งาน/องคกรของบุคลากรสายสนับสนุน (Staff 

Persona Survey)

ผลการสํารวจทัศนคติและความ

คาดหวังฯ ของบุคลากรสายสนับสนุน 

(รายการ)

1

2. . โครงการพัฒนาการปฏิบัติงานสูความเปนเลศิ

ดวย Kaizen (Work Improvement by Kaizen 

Activity)

จํานวนงานที่พัฒนา/ปรับปรุงโดยใช

กิจกรรม Kaizen / สวนงานของ

สํานักงานคณะ

2

3. โครงการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรตาม

แผนพัฒนารายบุคคล คณะสังคมศาสตร  

(SOC Proactive IDP) 

จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรับ

การพัฒนาสมรรถนะตามแผนพัฒนา

รายบุคคล (IDP) (คน)

รวม

รองฯ บริหาร 

/ เลขานุการคณะ

2566

S 6 สรางรูปแบบการบริหาร

จัดการที่เปนเลิศ เพ่ือเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน

กลยุทธ แผนงาน โครงการ ตวัชี้วัดโครงการ

 1.จํานวนระบบที่เสร็จ 

2. ความพึงพอใจในการใชงานระบบ

ฐานขอมูล (รอยละ) และ ระยะเวลาใน

การทํางานลดลง  (รอยละ)

1. ประสิทธิภาพของการใชงบประมาณ

1. แผนงานการพัฒนาระบบบริหาร

จัดการลดความซ้ําซอนและรองรับสังคม

เทคโนโลยี

2. แผนงานพัฒนาประสิทธิภาพการ

จัดการงบประมาณ

ผูกํากับแผนงาน

/โครงการ

รองฯ เทคโนโลยี 

+ รองฯบริหาร

3. แผนงานพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

สายสนับสนุนเพื่อรองรับการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร

1.จํานวนระบบที่เสร็จ 8

2. ความพึงพอใจในการ

ใชงานระบบฐานขอมูล 

(รอยละ 80)

3. ระยะเวลาในการ

ทํางานลดลง  (รอยละ50)

คณบดี / รองฯ 

บริหาร
2


