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ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 2565 

3.2 แนวทางการดำเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

 

แผนกลยุทธม์หาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) 
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คำนำ 
 

ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖7 ใน
คราวประชุมครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2562 และมหาวิทยาลัยได้ใช้แผนยุทธศาสตร์ฉบับดังกล่าวใน
การดำเนินงานตามพันธกิจต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยจนถึงปัจจุบัน ซึ่งจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมา พบปัญหา
อุปสรรคการดำเนินงานต่าง ๆ ที่ทำให้ไม่สามารถบรรลุผลตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้  

 

ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงได้จัดให้มีการจัดทำแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ขึ้น เพ่ือให้มีความสอดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที ่ 13 กรอบวิสัยทัศน์ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แผนการพลิกโฉม
สถาบันอุดมศึกษาไทย (Reinventing University) เพื่อการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยในการเป็น
สถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มที่ 2 พัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม (Technology Development and 
Innovation) มุ่งเน้นการสร้าง การพัฒนาบุคลากรตามความต้องการของอุตสาหกรรม สร้างเทคโนโลยี และนวัตกรรม
ตามทิศทาง และจุดเน้นของประเทศ แผนด้านการอุดมศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564 - 
2570 และนโยบายสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2564 - 2565  

 
มหาวิทยาลัยหวังว่าแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยฉบับนี้จะเป็นทิศทาง แนวทาง เป้าหมายให้ทุกหน่วยงานใน

มหาวิทยาลัยนำไปปฏิบัติ เพ่ือบรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนดร่วมกันต่อไป 
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บทสรุปผู้บรหิาร 
แผนกลยุทธ์ฉบับที่ ๑4 (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  

การจัดทำแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยได้มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องนับจากอดีตเป็นต้นมา โดยให้ความสำคัญ
กับกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาคมในมหาวิทยาลัย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ผ่านกลไกการระดม
สมอง และการแสดงความคิดเห็นเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร และ
เงื่อนไขต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปในมิติต่าง ๆ ที่คาดว่าจะส่งผลต่อทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย และสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน รวมทั้งแนวโน้มหรือทิศทางการพัฒนาอุดมศึกษาในอนาคต มหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงการ
วางแผน การพัฒนาแผนไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผลแผนฯ ขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล จึงได้จัดทำแผนกลยุทธ์ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70) ขึ้น ภายใต้กรอบทิศทางของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) และแผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนา
กำลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564 - 2570 รวมทั้งนโยบายของรัฐบาล เพ่ือให้การดำเนินงานเชื่อมโยงสัมพันธ์กันทุก
ระดับ อันนำไปสู ่การบรรลุเป้าหมายเดียวกันคือเพื ่อพัฒนาอุดมศึกษาของประเทศ โดยทิศทางการพัฒนาของ
มหาวิทยาลัยในแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้ มุ่งเน้นการพัฒนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีสู่การเป็น “มหาวิทยาลัยชั้นนำใน
อาเซียนที่มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่สังคม”  โดย มหาวิทยาลัยได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ในการ
พัฒนามหาวิทยาลัย 5 ด้าน ดังนี้ 
 
เสาหลักท่ี 1 : การจัดการศึกษา (Academic) 

ประเด็นกลยุทธ์ที่ ๑       บัณฑิตมีคุณภาพอย่างโดดเด่น และพัฒนาการเรียนรู้สำหรับคนทุกช่วงวัย 

เป้าประสงค์ 1. บัณฑิตมีความโดดเด่น ตรงความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ
หรือเป็นผู้ประกอบการ 

2. การพัฒนาการจัดการศึกษาเข้าสู่ระดับสากลหรือระดับนานาชาติ 
3. จัดการศึกษาสำหรับประชาชนทุกช่วงวัยตามความต้องการ 

เสาหลักท่ี 2 : วิจัยและนวัตกรรม (Research &  Innovation) 

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2 การวิจัยที่มีคุณภาพสูงและสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของ
พ้ืนที ่

เป้าประสงค์                1. เพ่ิมผลงาน วิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจ
ของพ้ืนที่ 
2. เพ่ิมจำนวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในระดับนานาชาติและมีคุณภาพในระดับ Q1-Q2 

เสาหลักท่ี 3 : บริการวิชาการ (Academic Service) 

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3 การบริการวิชาการเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่สังคม 
เป้าประสงค์                1. เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจในชุมชนเป้าหมาย (ชุมชนรอบมหาวิทยาลัย) 

2. พัฒนาผู้ประกอบการเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
3. เพื่อพัฒนาคุณภาพบริการให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสากล และขยายขอบเขตการ
ให้บริการทางการแพทย์ 
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เสาหลักท่ี 4 : ศิลปวัฒนธรรม (Preserve Art & Culture) 

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 4 ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้รับการอนุรักษ์ สืบสานและสร้างมูลค่า 
เป้าประสงค์                1. ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้รับการอนุรักษ์ สืบสานและสร้างมูลค่า 

  
ฐานการขับเคลื่อนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย 

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 5 การบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
เป้าประสงค์                1. Smart University 

2. มหาวิทยาลัยมีความยั่งยืนด้านการเงิน 
3. การบริหารทรัพยากรบุคคลมีประสิทธิภาพ  
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ส่วนที่ ๑ 

แนวคิด ปัจจยัในการจัดทำแผนกลยทุธ ์

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ีระยะ 5 ปี  
(พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
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แนวคิดและกระบวนการจัดทำแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ปี  
(พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  

ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 
ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และมหาวิทยาลัยได้ใช้แผนยุทธศาสตร์ฉบับ
ดังกล่าวในการดำเนินงานตามพันธกิจต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ในเวลาต่อมาได้มีพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2562 ประกาศราชกิจจานุเบกษา จัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 และมี (ร่าง) กรอบวิสัยทัศน์ของกระทรวง เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 
2562 เพื่อใช้ในการดำเนินงานและถือปฏิบัตินั้น ซึ่งมหาวิทยาลัยได้มองถึงการเปลี่ยนแปลงและการดำเนินงานของ
มหาวิทยาลัยในระยะ ๕ ปี ข้างหน้าที่มีผลต่อทิศทางและเป้าหมายการพัฒนาของประเทศและมหาวิทยาลัย  จึงได้
จัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖7) เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยในช่วงในเวลาดังกล่าว ต่อมาในปี 2564 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 
ได้จัดทำ (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13  “พลิกโฉมประเทศไทยสู่สังคมก้าวหน้า 
เศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน” ประกอบกับได้มีการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา เป็นกฎหมายโดยประกาศในราช
กิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 เพื่อให้เกิดการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเพื่อกำหนดมาตรการส่งเสริม 
สนับสนุน และประเมินคุณภาพ กำกับดูแลและจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา
และการผลิตกำลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ ซึ่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดอยู่ใน 
“กลุ่ม 2 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม” โดยมุ่งเน้นการสร้าง การพัฒนาบุคลากรตามความ
ต้องการของอุตสาหกรรม สร้างเทคโนโลยี และนวัตกรรมตามทิศทาง และจุดเน้นของประเทศ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้
เล็งเห็นความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และได้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของสังคมโลกเป็นการ
วิเคราะห์กรอบทิศทางการเปลี่ยนแปลง และแนวโน้มด้านต่าง ๆ ของโลก อาทิ การเพ่ิมข้ึนของประชากรโลกที่มีผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภาวะวิกฤตทางด้านน้ำ อาหาร พลังงาน ซึ่งส่งผลต่อ
ความมั่นคงทางด้านน้ำ อาหาร พลังงานของโลก การเคลื่อนย้ายแรงงาน การค้าเสรี เป็นต้น ซึ่งประเด็นสำคัญเหล่านี้มี
ความสำคัญในการกำหนดทิศทางการศึกษาและการพัฒนากำลังคนของประเทศ สำหรับสภาพแวดล้อมภายในประเทศ
นั้นได้วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561 - 2580, นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 - 2570 โดยในปี 2564 - 2565 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้
กำหนดร่างวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยใหม่ กำหนดเสาหลักทางกลยุทธ์ เพื่อกำหนดเป้าหมายหลัก และความคาดหวังจาก
การดำเนินงานในด้านต่าง ๆ  

ในระยะต่อมา มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีการประชุมร่วมกับตัวแทนคณะ/สำนักต่างในมหาวิทยาลัยเพื่อร่วม      
วิพากย์แผนกลยุทธ์ในประเด็นเป้าประสงค์ ตัวชี้วัดระดับต่าง ๆ เพื่อบรรจุในแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕66 - ๒๕70 และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวครั้งที่ 4/2565 
วาระพิเศษ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 และนำเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 
3/2565 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2565  ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย และในระหว่างวันที่ 
18-19 มิถุนายน 2565 มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย ให้กับคณะ/วิทยาลัย/สำนัก 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงาน เพื่อใช้ในการจัดทำแผนยุทธ์ของหน่วยงานให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยง
กับกลยุทธ์มหาวิทยาลัย และเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาองค์กรในทิศทางเดียวกัน 
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ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย  

การพัฒนามหาวิทยาลัยในช่วงแผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕66 - ๒๕70 เป็นช่วงเวลาที่มหาวิทยาลัย
จะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่สำคัญทั้งในระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ รวมทั้งปัจจัยภายใน
มหาวิทยาลัยที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยจำเป็นต้องวิเคราะห์และประเมิน
ปัจจัยต่าง ๆ พร้อมทั้งประเมินศักยภาพของมหาวิทยาลัย เพ่ือเตรียมความพร้อมและจัดทำแผนที่สอดรับกับปัจจัยและ
การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ดังนี้ 

 

๑. สภาพแวดล้อม และปัจจัยด้านต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย 
1.1. การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญท่ีมีผลกระทบต่อสถานการณ์การแข่งขันของมหาวิทยาลัย (key change) 

KC1 นโยบายภาครัฐ เช่น แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 13 และแผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี 
พ.ศ. 2561-2580 ตลอดจนการพลิกโฉม UBU สู่มหาวิทยาลัยกลุ่ม 2 ที่มุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริม
การสร้างนวัตกรรม ส่งผล 1) การพัฒนาหลักสูตรเพื่อผลิตกำลังคนให้ตอบสนองต่อทิศทางของประเทศ รวมทั้ง
หลักสูตรที่เน้นการสร้างผู้ประกอบการ 2) การกำหนดทิศทางงานวิจัย นวัตกรรม และการบริการวิชาการร่วมกับภาค
ธุรกิจและอุตสาหกรรม 

KC2 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร ภาวการณ์เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในประเทศไทย ในปี 2563 
ประชากรมีอายุเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.8 ซึ่งเข้าใกล้สังคมสูงวัยระดับสูงสุด (ร้อยละ 20) ถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการ
เตรียมความพร้อมในการสร้างเสริมสุขภาพให้แก่ผู ้สูงอายุ และการสร้างนวัตกรรมต่าง ๆ สำหรับผู้สูงอายุ  เช่น 
เทคโนโลยีทางการแพทย์ ยาและอาหารเสริมสุขภาพ รวมถึงการสร้างศูนย์ความเป็นเลิศด้านผู้สูงอายุ ตลอดจนการ
พัฒนาหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ 

KC3 พฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ ที่ให้ความสำคัญกับการสร้างรายได้จากการประกอบธุรกิจมากกว่า
ปริญญา รวมทั้งนโยบายของกระทรวงฯ ที่เอ้ือให้มีการเรียนตามอัธยาศัยที่ไม่กำหนดระยะเวลาสำเร็จการศึกษา ส่งผล
ต่อการพัฒนาหลักสูตรใหม่ ๆ เช่น หลักสูตร Credit Bank หลักสูตร Personalized Curriculum 

KC4 การแข่งขันจากสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงทั้งภายในและต่างประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน 
ส่งผลต่อการจัดทำกลยุทธ์ด้านการตลาด ที่ต้องมุ่งเน้นทั้งการพัฒนาหลักสูตรใหม่ ตลอดจนการกำหนด New target 
customer เช่น หลักสูตร Up-skill Re-Skill 

KC5 Technology disruption ส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนการดำเนินการในทุกพันธกิจตลอดจนการ
บริหารจัดการ รวมทั้งการให้ความสำคัญกับ Big Data Analysis เพ่ือใช้ประโยชน์จากสารสนเทศดังกล่าวทั้งในการจัด
การศึกษา วิจัย บริการวิชาการ รวมถึงการสร้างนวัตกรรม 

KC6 การแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่ เช่น Covid-19 ส่งผลต่อการบริหารจัดการที่ต้องมีความ
คล่องตัวและทันต่อการเปลี่ยนแปลง  

KC7 นโยบายการจัดสรรทุนวิจัย ที่เน้นโครงการวิจัยแบบบูรณาการศาสตร์และการบริการวิชาการที่
เน้นการแก้ปัญหาเชิงพื้นที่ ส่งผลให้ต้องกำหนดทิศทางการวิจัยและบริการวิชาการท่ีตอบสนองนโยบายดังกล่าว 

KC8 การจัดอันดับและการเทียบเคียงสมรรถนะระหว่างสถาบันอุดมศึกษา  เช่น THE Impact 
rankings, Scimago, QS ranking 
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1.2. ปัจจัยภายในด้านต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย 
ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ 

(Strategic Challenges: SC) 
ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ 

(Strategic Advantages: SA) 
โอกาสเชิงกลยุทธ์ 

(Strategic opportunities: SOp) 
SC1 Transformation of Learning  
SC2 เพ ิ ่ มผลงานว ิ จ ัยต ีพ ิมพ ์ ระดับ
นานาชาติในระดับ Q1-Q2  
SC3 เพิ่มจำนวนนวัตกรรม/ทรัพย์สินทาง
ปัญญาที่นำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์  
SC4 เพิ ่มจำนวน spin off ที ่ เก ิดจาก
ผลงานวิจัย  
SC5 เพิ่มการนำผลงานวิจัย/นวัตกรรม/
บริการวิชาการ/ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
มาใช้เพื ่อแก้ไขปัญหาเชิงพื ้นที ่และมี 
impact สูง เช่น เพิ่มรายได้ ยกระดับสุข
ภาวะ และจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชน 
SC6 ม ี ระบบสารสนเทศท ี ่พร ้อมใช้
สำหรับการบริหาร   
SC7 การเพิ ่มรายได้เพื ่อสนับสนุนการ
ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และพันธกิจ  
SC8 การบร ิหารทร ัพยากรบุคคลที ่มี
ประสิทธิภาพ 

SA1 บ ุ ค ล า ก ร ม ี ค ว า ม เ ช ี ่ ย ว ช า ญ
หลากหลายสาขา  
SA2 มีระบบนิเวศรองรับการสร้างและ
พ ัฒนาผ ู ้ประกอบการ เช ่น โรงงาน
ต้นแบบ (Pilot Plant) ด้านผลิตภัณฑ์
เนื้อสัตว์ พืชผักผลไม้, ศูนย์เครื่องมือกลาง 
และบริการวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์  
SA3 เป็นที่ยอมรับของชุมชนและพร้อม
ให้การสนับสนุน  
SA4 ม ี เคร ือข ่ ายความร ่ วมม ือด ้าน
วิชาการที่เข้มแข็งทั้งในและต่างประเทศ 
รวมทั้งผู ้ประกอบการและอุตสาหกรรม
ขนาดใหญ่  
SA5 อยู่ในพื้นที่ที่เป็นประตูสู่อาเซียน มี
ความสำคัญด้านเศรษฐกิจการค้า แหล่ง
วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว 

SOp.1 การพัฒนาหลักสูตรทั้งระยะสั้น/ 
ระยะยาวที ่ตอบสนองต่อทิศทางของ
ประเทศ เช่น หลักสูตรบัณฑิตพันธุ ์ใหม่ 
หลักสูตรที ่เน้นการเป็นผู ้ประกอบการ 
เช่น หลักส ูตร Credit Bank หลักสูตร 
Up-skill/ Re-Skill  
SOp.2 การใช้ Digital technology ใน
ทุกพันธกิจ รวมทั้งการบริหารจัดการ  
SOp.3 การกำหนดทิศทางวิจัย/ บริการ
วิชาการที่สอดคล้องกับนโยบายของแหล่ง
ทุน เช่น การเกษตร, สังคมสูงวัย, สร้าง
และยกระด ั บ  Start Up, ขจ ั ดความ
ยากจน  
SOp.4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ นวัตกรรม
และการบริการสำหรับผู้สูงอายุ 

 

๒. กรอบแผนกลยุทธ์และแนวทางการพัฒนาหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
2.1 นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 - 2570 

นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 - 2570 และ
แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 - 2565 ได้กำหนดเป้าหมายเพ่ือการพัฒนาใน 4 มิติ ได้แก่ 
1) ความสามารถการแข่งขัน 2) การลดความเหลื่อมล้ำ 3) การพัฒนาอย่างยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม และ 4) การสร้าง
คนและองค์ความรู้ โดยมีกลไกขับเคลื่อนผ่าน 4 แพลตฟอร์ม และ 16 โปรแกรม ประกอบด้วย 

1) แพลตฟอร์มที่ 1 การพัฒนากำลังคนและสถาบันความรู้ 
1) สร้างระบบผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพ 
2) ผลิตกำลังคนระดับสูงรองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 
3) ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพ่ืออนาคต 
4) ส่งเสริมปัญญาประดิษฐ์เป็นฐานขับเคลื่อนประเทศในอนาคต (AI FOR ALL) 
5) ส่งเสริมการวิจัยขั้นแนวหน้า และการวิจัยพื้นฐานที่ประเทศไทยมีศักยภาพ 
6) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ที่สำคัญ 

2) แพลตฟอร์มที่ 2 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์ท้าทายของสังคม 
7) โจทย์ท้าทายด้านทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และการเกษตร 
8) สังคมสูงวัย 
9) สังคมคุณภาพและความมั่นคง 
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3) แพลตฟอร์มที่ 3 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขัน 
10) ยกระดับความสามารถการแข่งขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจ 
11) พัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรม และเขตเศรษฐกิจนวัตกรรม 
12) โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพและบริการ 

4) แพลตฟอร์มที่ 4 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่และลดความเหลื่อมล้ำ 
13) นวัตกรรมสำหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรม 
14) ขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ 
15) เมืองน่าอยู่ (SMART/LIVABLE CITY) 

รวมถึงโปรแกรมที่ 16 การปฏิรูประบบการพัฒนาด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (อววน.) ซึ่งเป็นประเด็นคาบเก่ียว (COSS CUTTING) ของทั้ง 4 แพลตฟอร์ม 

ที่มา: สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (๒๕๖๒) 

 
2.2 แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้กำหนดว่า “เพื่อให้การ
พัฒนาดิจิทัลเกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเป็นส่วนรวม ให้คณะรัฐมนตรีจัดให้มีนโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมข้ึนตามข้อเสนอของคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ การประกาศใช้และการแก้ไขปรับปรุงนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม ให้ทำเป็นประกาศพระบรมราชโองการและประกาศในราชกิจจานุเบกษา” 

นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม จะเป็นแผนแม่บทหลักใน
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ที่กำหนดทิศทาง การ
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ดิจิทัลไทยแลนด์ (Digital Thailand) หมายถึง ประเทศไทยที่สามารถสร้างสรรค์ และใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรม ข้อมูล ทุนมนุษย์ และทรัพยากรอื่นใด
เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม จะมีเป้าหมายในภาพรวม 4 ประการ ดังต่อไปนี้ 

1. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศด้วยการใช้นวัตกรรมละ
เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือหลักในการสร้างสรรค์นวัตกรรมการผลต การบริการ 

2. สร้างโอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียมด้วยข้อมูลข่าวสารและบริการต่าง ๆ ผ่านสื่อดิจิทัล
เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

3. เตรียมความพร้อมให้บุคลากรทุกกลุ่มมีความรู้และทักษะที่เหมาะสมต่อการดำเนินชีวิตละ
การประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล 

4. ปฏิรูปกระบวนทัศน์การทำงานและการให้บริการของภาครัฐ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการ
ใช้ประโยชน์จากข้อมูล เพ่ือให้การปฏิบัติงานเกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2560) 
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2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑3 (พ.ศ.๒๕6 - ๒๕70) 
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที่ ๑3 (พ.ศ. ๒๕66 - ๒๕70) เป็นการกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะช่วงปี พ.ศ. 2566 - 
2570) ซึ่งเป็นแผนพัฒนาฯ ฉบับแรกที่เริ่มต้นกระบวนการยกร่างกรอบแผนภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และจะมีผลใน
การใช้เป็นกรอบเพื่อกำหนดแผนระดับปฏิบัติการในช่วง 5 ปีที่สองของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยังคงน้อมนำปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักปรัชญานำทางในการขับเคลื่อนและวางแผนการพัฒนาประเทศ ให้เกิดประสิทธิผล
ในการขับเคลื่อนพลวัตการพัฒนาประเทศในมิติต่าง ๆ ไปสู่เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม  และ
โดยที่ทั่วโลก รวมถึงไทยยังอยู่ในช่วงเวลาที่ต้องเผชิญกับความท้าทายจากภายนอกและภายในประเทศที่มีความผัน
แปรสูงและมีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงมากขึ้นในอนาคต ทั้งท่ีเป็นผลสืบเนื่องมาจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19) และโครงสร้างในประเทศที่ยังคงมีข้อจำกัดภายในที่รอการปรับปรุงแก้ไข
ในหลายมิติการกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะต่อไปจึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการทำความเข้าใจถึง
ปัจจัยภายนอกและภายในตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยทั้งหมดที่ส่งผลต่อและมีอิทธิพลกับโครงสร้างและ
องคาพยพของประเทศในทุกมิติ เพื่อนำมาประมวลผลและกำหนดกรอบทิศทางการพัฒนาประเทศที่ควรมุ่งไปใน
อนาคตให้มีความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ตลอดจน
สามารถนำพาประเทศให้เติบโตต่อไปท่ามกลางความผันแปรที่เกิดขึ้น เพ่ือใหVประเทศไทยสามารถสร้างสรรค์ โอกาส
จากความท้าทายภายนอกและสามารถเสริมสร้างความเข้มแข็งจากภายในประเทศให้สามารถเติบโตต่อไปได้อย่าง
มั่นคง สามารถบรรลุเป้าหมายในระยะ 20 ปี ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติตามกรอบระยะเวลาที่คาดหวังไว้ 

ทั้งนี้ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 มีเป้าหมายหลักของการพัฒนาในระยะ 5 ปี (2566 - 2570) ของ
แผนรวม 5 เป้าหมายหลัก ได้แก่ 

1. การปรับโครงสร้างการผลิตสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม 
2. การพัฒนาคนสำหรับโลกยุคใหม่ 
3. การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม 
4. การเปลี่ยนผ่านไปสู่ความยั่งยืน 
5. การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลง ภายใต้

บริบทโลกใหม่ 
ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (๒๕64) 

 
2.4 แผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564 – 2570 ฉบับ

ปรับปรุง พ.ศ. 2566 - 2570 
แผนด้านการอุดมศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564 - 2570 จัดทำขึ้นตาม

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562 มาตรา 
11 โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการ เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 สำหรับใช้เป็ นกรอบการยกระดับ
คุณภาพของระบบอุดมศึกษาให้เกิดการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ที่เป็นปัจจัยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและ
ความยั่งยืนของสังคมไทย อย่างไรก็ตาม บริบทสำคัญของโลกในมิติต่าง ๆ เกิดการเปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกาภิวัตน์ 
ทั้งการเกิดของประชากรกลุ่มใหญ่ของโลกยุคดิจิทัล ความก้าวกระโดดทางเทคโนโลยี การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ที่ส่งผลโดยตรงต่อพฤติกรรมการใช้ชีวิต ตลอดจนสภาพเศรษฐกิจ ที่บีบคั้น
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กำลังคนของประเทศให้เร่งปรับและเพ่ิมสมรรถนะ ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่เห็นผล
เชิงประจักษ์และรุนแรงมากยิ่งขึ้น ตลอดจนทิศทางการเมืองที่มีผลต่อการวางแผนพัฒนาในหลายด้าน ประกอบกับ
ประเทศไทยกำลังเข้าสู่ช่วงที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) ของการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561  - 
2580) และช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2566 - 2570 และได้มีการทบทวน
และปรับปรุงแผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อการผลิตและพัฒนากาลังคน พ.ศ. 2564 - 2570 ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566 
- 2570 ดำเนินการภายใต้หลักการ แผนต้องเชื่อมโยงบริบทสังคมที่ทันกับสถานการณ์ และกรอบนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566 - 2570 ครอบคลุมการพัฒนาของสถาบัน 
อุดมศึกษาทั้งรัฐและเอกชน อนึ่ง การอุดมศึกษายังคงเน้นยำบทบาทในการเป็นฐานการพัฒนากาลังคนและองค์ความรู้
แบบก้าวกระโดด และยั่งยืนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง โดยมุ่งเน้นการผลิตและพัฒนากาลังคนทั้งในระบบ (Age Group) 
และนอกระบบอุดมศึกษา (Non - Aged Group) ให้มีทั ้งปริมาณและคุณภาพตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ บน
พื้นฐานที่เหมาะสมกับการพัฒนาในแต่ละกลุ่มและช่วงวัยให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดช่วงชีวิต ( Lifelong 
Learning) ทั้งในมิติของสมรรถนะอันเกิดจากความรู้ความเชี่ยวชาญในศาสตร์แขนงต่าง ๆ และในมิติของคุณธรรม
จริยธรรมประกอบกับส่งเสริมความเข้มแข็งทางวิชาการและนิเวศวิจัยอุดมศึกษาที่สร้างบรรยากาศของความเป็นอิสระ 
หลากหลายและเป็นเลิศทางวิชาการ รวมถึงผลักดันกลไกในระบบบริหารจัดการอุดมศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลโดยคงไว้ซึ่งหลักสิทธิและเสรีภาพในด้านการศึกษาเพื่อให้เกิดสังคมอุดมปัญญาอย่างแท้จริง โดยเน้นใน 3 
ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

1. พัฒนาศักยภาพผลเฉพาะ (Capacity Building) 
2. ส่งเสริมระบบนิเวศน์วิจัยอุดมศึกษา (Research Ecosystem Building) 
3. จัดระบบอุดมศึกษาใหม่ (Higher Education Transformation) 
ที่มา: สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (2564) 

 
2.5 แผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2566 - 2570 

ประเด็นพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย  
มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) การสร้างเสริมพลเมืองให้มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี 2) การพัฒนาและ

ยกระดับคุณภาพทางการศึกษาทุกระดับให้มีคุณภาพ 3) ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก  
เพียงพอ ทันสมัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 4) พัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 5) ประชาชน
มีความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยมีแผนงานและแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

1.1) การขับเคลื่อนให้จังหวัดอุบลราชธานีเป็นศูนย์กลางสุขภาพ (Medical Hub) เป็นศูนย์กลาง
การรักษาผู้ป่วยที่เด่นชัดและโดดเด่นเฉพาะด้าน 

1.2) การพัฒนาเป็นเมืองสุขภาวะดี มีความพร้อมในการตอบสนองทุกความต้องการของผู้อยู่อาศัย
ในทุกด้าน และมีสิ่งอำนวยความสะดวก 

1.3) พัฒนาระบบความปลอดภัยและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.4) ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการเข้าถึงบริการทางด้านการศึกษาอย่างเท่าเทียม 
1.5) การรักษาความม่ันคงของชาติและความปลอดภัยของประชาชน 
1.6) การพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด 
1.7) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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ประเด็นพัฒนาที่ ๒ การส่งเสริมเกษตรปลอดภัยมูลค่าสูง 
มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรยกระดับการผลิตให้มี

ประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน รวมทั้ง สร้างมูลค่าสินค้าเกษตร เพื่อตอบสนองความต้องการด้วยระบบตลาดนำการ
ผลิตบนพื้นฐานข้อมูล Big Data ด้านการเกษตร และใช้ประโยชน์จากดิจิทัลแพลตฟอร์ม 2) เพ่ือสร้างความภาคภูมิใจ
ในอาชีพเกษตรกรรม สามารถพึ่งพาตนเองได้ มีการถ่ายทอดความรู้อย่างต่อเนื่อง เกิดการรวมกลุ่มเกษตรกรและ
เชื่อมโยงเครือข่ายกับภายนอกอย่างเข้มแข็งและลดความเหลื่อมล้ าทางรายได้ 3) เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการ
ทรัพยากรการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถปรับตัวและสร้าง ภูมิคุ้มกันรองรับการเกิดภัยพิบัติธรรมชาติและ
โรคระบาด โดยมีแผนงานและแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

2.1) ส่งเสริมการผลิตการแปรรูป และบริหารจัดการสินค้าเกษตร มูลค่าสูงสู่สากล 
2.2) ส่งเสริมพัฒนาเกษตรกร สถาบันเกษตร และวิสาหกิจชุมชน เป็นผู้ประกอบการธุรกิจสมัยใหม่

อย่างครบวงจร 
2.3) สร้างภูมิคุ้มการทางการเกษตรต่อการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติและโรคระบาด 
2.4) ส่งเสริมพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก และอนุรักษ์ฟื ้นฟูทรัพยากรดินและน้ำเพ่ือ

การเกษตรเพ่ือการทำเกษตรมูลค่าสูง 
 
ประเด็นพัฒนาที่ ๓ การส่งเสริมเศรษฐกิจชีวภาพ 
มีวัตถุประสงค์ เพ่ือ 1) ส่งเสริมการนำผลงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เก่ียวข้องกับเศรษฐกิจ

ชีวภาพมาประยุกต์ใช้งาน และยกระดับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางชีวภาพของพ้ืนที่อย่างมีมาตรฐาน 2) สร้าง
มูลค่าเพ่ิม และมูลค่าใหม่จากทรัพยากรทางชีวภาพของพ้ืนที่ โดยมีแผนงานและแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

1) ถ่ายทอดเทคโนโลยี ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ให้แก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการ 
เพ่ือให้สามารถแปรรูปและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางชีวภาพของพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2) สร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ส่งเสริมมาตรฐาน และส่งเสริมการเข้าถึงการตรวจสอบและ
รับรองมาตรฐานการแปรรูปผลิตผลสำคัญจากฐานชีวภาพสู่สากล 

3) สร้างผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์หลักของจังหวัดอุบลราชธานี (Ubon Premium 
Products) ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม  

4) เสริมสร้างการตลาดและการผลิตให้แก่ อุตสาหกรรมบนฐานชีวภาพของเพื ่อผลักดันให้
อุบลราชธานีเป็น Bioeconomy Hub ของพ้ืนที ่

 
ประเด็นพัฒนาที่ ๔ การพัฒนาศูนย์กลางการค้าการลงทุน 
มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาศักยภาพการค้าชายแดนสู่ประเทศเพื่อนบ้านและอนุภูมิภาคลุ่ม

น้ำโขง 2) เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการสู่ตลาดสากล 3) เพื่อยกระดับการผลิตสินค้า
และบริการให้ได้คุณภาพมาตรฐานสู่สากล 4) เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงและขยายช่องทางการตลาดทุกระดับ โดย
มีแผนงานและแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

1) การเสริมสร้างศักยภาพการค้าชายแดน 
2) ส่งเสริมผู้ประกอบการและ SMEs เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารในการแข่งขัน 
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3) พัฒนาผู้ประกอบการและแรงงานด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
4) สร้างโอกาสเข้าถึงตลาดและขยายช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ 
 
ประเด็นพัฒนาที่ ๕ การส่งเสริมเมืองท่องเที่ยวแห่งความสุขหลายมิติสู่สากล 
มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) เพิ่มศักยภาพและสร้างมูลค่าด้านการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ โดยมีแผนงาน

และแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
๑) การพัฒนาโครงสร้างพื ้นฐาน และสิ ่งอำนวยความสะดวก เพื ่อรองรับการขยายตัวของ

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสู่สากล 
๒) การพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการ รูปแบบการท่องเที่ยวที่หลากหลาย ให้เกิด

ความสมดุลและยั่งยืน 
๓) การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนใน

การพัฒนาการท่องเที่ยว 
๔) การประชาสัมพันธ์และการตลาดด้านการท่องเที่ยว การส่งเสริมวิถีและวัฒนธรรมท้องถิ่น และ

การสร้างความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยว 
๕) การส่งเสริมการบูรณาการการบริหารจัดการการท่องเที่ยวและสนับสนุนความร่วมมือระหว่าง

ประเทศ 
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ส่วนที่ ๒ 
ปรัชญา วิสัยทัศน์  

อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ พันธกิจ 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์ 

โครงการหลัก/กิจกรรมย่อย 
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ปรัชญา  : สร้างสติและปัญญาแก่สังคม บนพื้นฐานความพอเพียง  

วิสัยทัศน์  : มหาวิทยาลัยชั้นนำในอาเซียนที่มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่สังคม  

A Leading University in ASEAN Centered on Improving the Quality of Life for Society 

(ตัววัดวิสัยทัศน์: University Impact Rankings ของ THE อยู่ในลำดับ 101-200 ภายในปี พ.ศ. 
2567 และในลำดับ 1-100 ภายในปี พ.ศ. 2570)  

   
อัตลักษณ์  : สร้างสรรค์ สามัคคี สำนึกดีต่อสังคม  

เอกลักษณ์  : ภูมิปัญญาแห่งภูมิภาคลุ่มน้ำโขง  

ค่านิยม :  UBU-IMPACTS 
Prioritizing UBU: รักและทำเพ่ือ UBU  Integrity: สุจริต โปร่งใส มีจรยิธรรม 
Management by Fact: ทำงานด้วยข้อมูล  Proactiveness: ทำงานเชิงรกุ 
Accountability: รับผิดชอบต่อการทำงานและสังคม  Creativity: คิดเป็น ทำงานสร้างสรรค์ 
Team Work: ทำงานเป็นทีม   Stakeholders Focus: มุ่งเนน้ผู้เรียน 
      และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

พันธกิจ   
๑. สร้างบัณฑิตที่มีทักษะสูงของแต่ละวิชาชีพเพ่ือตอบโจทย์อุตสาหกรรม รวมทั้งการมีทักษะเป็นผู้ประกอบการ 
๒. สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สามารถประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับสังคมทั้งระดับท้องถิ่นและ

ระดับประเทศ 
๓. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีผ่านการบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ สังคม

และภาคอุตสาหกรรม 
๔. ส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาอีสานใต้อย่างสร้างสรรค์เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 

 

เสาหลักกลยุทธ์มหาวิทยาลัย   
เสาหลักที่ 1 : การจัดการศึกษา (Academic) 
เสาหลักที่ 2 : วิจัยและนวัตกรรม (Research &  Innovation) 
เสาหลักที่ 3 : บริการวิชาการ (Academic Service) 
เสาหลักที่ 4 : ศิลปวัฒนธรรม (Preserve Art & Culture) 
 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์   
๑. บัณฑิตมีคุณภาพอย่างโดดเด่น และพัฒนาการเรียนรู้สำหรับคนทุกช่วงวัย 
๒. การวิจัยที่มีคุณภาพสูงและสร้างองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของพ้ืนที่ 
๓. การบริการวิชาการเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่สังคม 
๔. อนุรักษ์ สืบสานและสร้างมูลค่าให้แก่ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๕. การบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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ตัวชี้วัดขับเคลื่อนวิสัยทัศน์   
๑. ร้อยละบัณฑิต ป.ตรี ที่ได้งานทำในองค์กรขนาดใหญ่หรือต่างชาติ 
๒. ร้อยละของบัณฑิต ป.ตรี ที่เป็นผู้ประกอบการภายใน 1 ปี หลังสำเร็จการศึกษา 
๓. ร้อยละของบทความวิทยานิพนธ์ที ่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ (Scopus Q1-Q2) ต่อจำนวน

วิทยานิพนธ์ทั้งหมด 
๔. จำนวนนักศึกษาหรือศิษย์เก่า ที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ 
๕. รายได้จากทรัพย์สินทางปัญญา งานวิจัยหรือนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (ล้านบาท) 
๖. จำนวนทรัพย์สินทางปัญญา (สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร) 
๗. ร้อยละจำนวนบทความวิจัยในฐาน SCOPUS ที่เป็น Q1-Q2 ต่อบทความวิจัยในฐาน SCOPUS ทั้งหมด 
๘. ร้อยละของผลงานวิจัยที่สามารถพัฒนาไปสู่ระดับ TRL (6-7) (TRL Technology Readiness Level) 
๙. รายได้ที่เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือนในชุมชนเป้าหมาย (บาท) 
๑๐. ร้อยละของประชากรในชุมชนเป้าหมายที่เป็นกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื ้อรัง (NCDs) ที่มีสภาวะที่ควบคุมได้ 

(โรคเบาหวาน ความดัน และไตเรื้อรัง) 
๑๑. รายได้ที่เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือนในชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการอนุรักษ์หรือต่อยอดศิลปวัฒนธรรม 

และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๑๒. จำนวนผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่ได้รับการสืบสานและสร้างมูลค่า 
๑๓. จำนวนแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีได้รับการพัฒนาร่วมกับเครือข่าย 

 

ตัววัดระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ    
๑. Productivity per head (ได้แก่ รายได้ของมหาวิทยาลัยต่อจำนวนบุคลากร ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในระดับ

นานาชาติต่อจำนวนอาจารย์) 
๒. ระดับความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร 
๓. คะแนน UI Green Metric 
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ตัวชี้วัดขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ 
๑. ร้อยละบัณฑิต ป.ตรี ที่ได้งานทำในองค์กรขนาดใหญ่หรือต่างชาติ 
๒. ร้อยละของบัณฑิต ป.ตรี ที่เป็นผู้ประกอบการภายใน 1 ปี หลังสำเร็จการศึกษา 
๓. ร้อยละของบทความวิทยานิพนธ์ที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ (Scopus 

Q1-Q2) ต่อจำนวนวิทยานิพนธ์ทั้งหมด 
๔. จำนวนนักศึกษาหรือศิษย์เก่า ที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ 
๕. รายได้จากทรัพย์สินทางปัญญา งานวิจัยหรือนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์เชิง

พาณิชย์  
๖. จำนวนทรัพย์สินทางปัญญา (สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร) 
๗. ร้อยละจำนวนบทความวิจัยในฐาน SCOPUS ที่เป็น Q1-Q2 ต่อบทความวิจัยใน

ฐาน SCOPUS ทั้งหมด 
๘. ร้อยละของผลงานวิจัยที่สามารถพัฒนาไปสู่ระดับ TRL (6-7) (TRL Technology 

Readiness Level) 
๙. รายได้ที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือนในชุมชนเป้าหมาย (บาท) 
๑๐. ร้อยละของประชากรในชุมชนเป้าหมายที่เป็นกลุ่มโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง (NCDs) ที่มี

สภาวะที่ควบคุมได้ (โรคเบาหวาน ความดัน และไตเรื้อรัง) 
๑๑. รายได้ที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือนในชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการอนรุักษ์

หรือต่อยอดศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๑๒. จำนวนผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่ได้รับการสืบสานและสร้าง

มูลค่า 
๑๓. จำนวนแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนา

ร่วมกับเครือข่าย 

ตัวชี้วัดขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ 
๑. Productivity per head (ได้แก่ รายได้ของมหาวิทยาลัยต่อจำนวนบุคลากร 

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในระดับนานาชาติต่อจำนวนอาจารย์) 
๒. ระดับความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร 
๓. คะแนน UI Green Metric 

แผนกลยุทธ์มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566-2570 



|  14  | 
 

                  แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ ๕ ปี  พ.ศ. 2566-2570               _ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



|  15  | 
 

                  แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ ๕ ปี  พ.ศ. 2566-2570               _ 

Balanced Scorecard (BSC) 
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สรุปวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ เป้าประสงค์ แผนปฏิบัติการ ตัวชี้วัดและค่าคาดการณ์ 
ที่บรรจุในแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566 - 2570 

กลยุทธ์ที่ 1 บัณฑิตมีคุณภาพอย่างโดดเด่น และพัฒนาการเรียนรู้สำหรับคนทุกช่วงวัย 

เป้าประสงค์ 1.1) บัณฑิตมีความโดดเด่น ตรงความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศหรือเป็นผู้ประกอบการ 
1.2) การพัฒนาการจัดการศึกษาเข้าสู่ระดับสากลหรือระดับนานาชาติ 
1.3) จัดการศึกษาสำหรับประชาชนทุกช่วงวัยตามความต้องการ 

 

เป้าประสงค์ท่ี 1.1) บัณฑิตมีความโดดเด่น ตรงความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศหรือเป็นผู้ประกอบการ 
แผนปฏิบัติการ 1.1.1) แผนพัฒนาหลักสูตรที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรม และตอบสนองความต้องการของประเทศ (L) 
โครงการหลัก 1.1.1.1) โครงการพัฒนาหลักสูตรที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรม ส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ และตอบสนอง

ความต้องการของประเทศ 
1.1.1.2) โครงการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการศาสตร์ (Dual Program/Double Degree) 
1.1.1.3) โครงการส่งเสริมหลักสูตร Sandbox 
 

แผนปฏิบัติการ 1.1.2) แผนพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตร เพื่อเพิ่มสมรรถนะของบัณฑิตให้พร้อมต่อการทำงานใน
องค์กรขนาดใหญ่หรือต่างชาติ (L) 

โครงการหลัก 1.1.2.1 โครงการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตร เพื่อเพิ่มสมรรถนะของบัณฑิตให้พร้อมต่อการทำงานใน
องค์กรขนาดใหญ่หรือต่างชาติ 
 

แผนปฏิบัติการ 1.1.3) แผนส่งเสริมการสร้างระบบนิเวศด้านการจัดการเรียนการสอนที่ใช้ Technology-enhanced 
Learning หรือเทคโนโลยีในอนาคต (L) 

โครงการหลัก 1.1.3.1) โครงการส่งเสริมการสร้างระบบนิเวศด้านการจัดการเรียนการสอนที่ใช้ Technology-enhanced 
Learning หรือเทคโนโลยีในอนาคต 

 
แผนปฏิบัติการ 1.1.4) แผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ (L) 
โครงการหลัก 1.1.4.1) โครงการเชิญหรือแลกเปลี่ยนผู้ประกอบการ ผู้เช่ียวชาญทั้งจากภาครัฐ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชนทั้ง

ในและต่างประเทศ 
1.1.4.2) โครงการพัฒนาการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ 
 

แผนปฏิบัติการ 1.1.5) แผนส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการผ่านกิจกรรมเสริมหลักสูตร (L) 
โครงการหลัก 1.1.5.1) โครงการจัดตั ้งศูนย์ส่งเสริมความเป็นผู ้ประกอบการของนักศึกษา (Student and Graduate 

Entrepreneurship Promotion Center) 
1.1.5.2) โครงการจัดตั้งกองทุนเพื่อการลงทุนในการสร้างและพัฒนานักศึกษาผู้ประกอบการของมหาวิทยาลัย 
(UBU Startup Fund) 
1.1.5.3) โครงการบริษัทจำลอง  
1.1.5.4) โครงการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ Startup 
1.1.5.5) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาและบัณฑิตในการเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันความเป็น
ผู้ประกอบการระดับนานาชาติ 
1.1.5.6) โครงการพัฒนาทักษะการเป็นผู ้ประกอบการในสถานประกอบการทั ้งในและต่างประเทศ 
(นอกเหนือจากการฝึกงานในหลักสูตร) 
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แผนปฏิบัติการ 1.1.6) แผนการเพิ่มจำนวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและเพิ่มผลงานวิทยานิพนธ์ที ่ตีพิมพ์ใน
ฐานข้อมูลนานาชาติ (L) 

โครงการหลัก 1.1.6.1) โครงการคลินิควิชาการสำหรับอาจารย์และบัณฑิตศึกษาเพื่อตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานในระดับ
นานาชาติ (ภาษา การเขียนงานวิจัย รูปภาพ การตีพิมพ์ ช้ินงาน ฯลฯ)  
1.1.6.2) โครงการสนับสนุนทุนการศึกษานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
1.1.6.3) โครงการเชิงรุกในการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เช่น การสร้างความร่วมมือกับภาครัฐและ
เอกชน 
1.1.6.4) โครงการพัฒนาหลักสูตร ป.บัณฑิต ที่มีการทำวิจัยและมีการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ในฐานข้อมูล
นานาชาติ 
 

แผนปฏิบัติการ 1.1.7) แผนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (L) 
โครงการหลัก 1.1.7.1) โครงการการจัดห้องเรียนพิเศษสำหรับนักศึกษาเพื่อส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษท่ีเป็นเลิศ (วัดระดับ

ทางภาษาก่อนเข้าเรียนในโครงการ โดยแบ่งกลุ่มนักศึกษาที่เข้าเรียน 3 กลุ่ม เช่น A0 A1 A2 B1 B2 C1 
(B1 B2 C1 สู่ความเป็นเลิศ) 
1.1.7.2) โครงการจัดหาโปรแกรมเพื่อใช้ในการเรียนการสอนและฝึกทักษะภาษาอังกฤษตามหลัก CEFR (ใช้
งบประมาณของสำนักวิทยบริการ/คณะศิลปศาสตร์)  
1.1.7.3) โครงการเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษนักศึกษาแรกเข้าตามมาตรฐาน CEFR (ห้องขนาดเล็ก)  
1.1.7.4) โครงการกระตุ้นและการสร้างแรงบันดาลใจในการเพิ่มทักษะทางภาษาอังกฤษ เช่น การเชิญศิษย์
เก่าที่ประสบผลสำเร็จในการทำงานในองค์กรต่างประเทศในการใช้ทักษะทางภาษาอังกฤษ 
1.1.7.5) โครงการส่งเสริมให้รายวิชาสอนเป็นภาษาอังกฤษในบางหัวข้อหรือทั้งรายวิชา (ฟัง พูด อ่าน เขียน 
อย่างน้อย 2 ทักษะ) 
1.1.7.6) โครงการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษในระดับคณะ/หลักสูตร/สำนักวิเทศสัมพันธ์/
สำนักพัฒนานักศึกษาโดยจัด International Day of Faculty เป็นต้น (คณะละ 1 เดือน เดือนละ 2 ครั้ง 11 
คณะ มหาวิทยาลัย 1 กิจกรรมของคณะ ให้ใช้งบประมาณคณะ) 
1.1.7.7) โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านภาษาอังกฤษในระดับคณะ/หลักสูตร/สำนักวิทยบริการ/สำนัก
วิเทศสัมพันธ์/สำนักพัฒนานักศึกษา เช่น English minute English camp English table English corner 
และอบรมพัฒนาศักยภาพทักษะทางภาษาอังกฤษนักศึกษา เตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงาน 
1.1.7.8) โครงการแลกเปลี่ยนหรือร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย/หน่วยงานระดับนานาชาติ 
 

แผนปฏิบัติการ 1.1.8) แผนพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาตรีให้มีสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นในอนาคต Future 
skills (L) 

โครงการหลัก 1.1.8.1) โครงการพัฒนาทักษะใหม่เพื่อการทำงานในอนาคตของนักศึกษา เช่น 
1) IT Support Professional Certificate หร ือ 2) Data Analytics Professional Certificate หร ือ 3) 
Digital Marketing & E-commerce Certificate 
 

แผนปฏิบัติการ 1.1.9) แผนส่งเสริมนักศึกษาและศิษย์เก่าให้สามารถเข้าร่วมแข่งขันในระดับชาติและนานาชาติ (L) 
โครงการหลัก 1.1.9.1) โครงการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรม 5 ด้าน 

 
เป้าประสงค์ที่ 1.2) การพัฒนาการจัดการศึกษาเข้าสู่ระดับสากลหรือระดับนานาชาติ 
แผนปฏิบัติการ 1.2.1) แผนพัฒนาหลักสูตรให้ได้ตามมาตรฐานสากล (AUN, AACSB, TABEE, WFME) (S) 
โครงการหลัก 1.2.1.1) โครงการนำร่องและส่งเสริมการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาหลักสูตรตามมาตรฐาน AUN 

1.2.1.2) โครงการพัฒนาหลักสูตรให้ได้ตามมาตรฐานสากล (AACSB, TABEE, WFME) (อาจเพิ่มนักศึกษา
ต่างชาติได้) 
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แผนปฏิบัติการ 1.2.2) แผนสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันต่างประเทศ 
โครงการหลัก 1.2.2.1 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ด้านการจัดการเรียนการสอน 

1.2.2.2 โครงการแลกเปลี่ยนอาคันตุกะ 
1.2.2.3 โครงการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถาบันต่างประเทศ 
 

แผนปฏิบัติการ 1.2.3) แผนการดำเนินการเชิงรุกเพ่ือเพ่ิมนักศึกษาต่างชาติ (L) 
โครงการหลัก 1.2.3.1) โครงการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ เพื่อรองรับนักศึกษาต่างชาติ  (กลุ่มเป้าหมาย คือ เน้นในกลุ่ม

ประเทศอาเชียน) 
1.2.3.2) โครงการพัฒนาหลักสูตรสอนเป็นภาษาอังกฤษ (กลุ่มเป้าหมาย คือ เพิ่มจำนวนนักศึกษาต่างชาติ โดย
เน้นในกลุ่มประเทศอาเชียน) 
1.2.3.3) โครงการจัดหาผู้ช่วยสอนที่สนับสนุนทางด้านภาษา 
1.2.3.4) โครงการดำเนินการเชิงรุกเพื่อรับนักศึกษาต่างชาติ เช่น การใช้ตัวแทนหรือผู้แทนจากมหาวิทยาลัย การ
กำหนดหน่วยงานเพื่อรับนักศึกษาต่างชาติ เป็นต้น 

 
เป้าประสงค์ที่ 1.3) จัดการศึกษาสำหรับประชาชนทุกช่วงวัยตามความต้องการ 
แผนปฏิบัติการ 1.3.1) แผนพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น New skill/Up-skill/Re-skill ที่ตรงต่อความต้องการของตลาด (L) 
โครงการหลัก 1.3.1.1) โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น Newskill (credit/non-credit) 

1.3.1.2) โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น Newskill (credit/non-credit) ร่วมกับภาคเอกชน 
1.3.1.3) โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น Up-skill/Re-skill (credit/non-credit) ร่วมกับภาคเอกชน 
 

แผนปฏิบัติการ 1.3.2) แผนพัฒนาระบบ credit bank เพ่ือเอื้อต่อเรียนรู้และการเรียนข้ามสถาบัน (L) 
โครงการหลัก 1.3.2.1) โครงการพัฒนารายวิชาเพื่อเข้าสู่ระบบ credit bank และประชาสัมพันธ์รูปแบบการจัดการศกึษา 

(Pre-Bachelor Degree, Pre-Master Degree) 
  

ตัวช้ีวัดและค่าคาดการณ์ (KPIs and Targets) พ.ศ. 2566-2570 

ตัววัดวตัถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์
Based line data ค่าคาดการณ ์

2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 
SI 1.1.1 ร้อยละบัณฑิต ป.ตรี ที่ได้งานทำใน

องค์กรขนาดใหญ่หรือต่างชาติ 
   10 12 14 16 20 

SI 1.1.2 ร้อยละของบัณฑิต ป.ตรี ที ่เป็น
ผู ้ประกอบการภายใน 1 ปี หลังสำเร็จ
การศึกษา 

20.81 23.39  25 30 35 40 50 

SI 1.1.3 จำนวนนักศึกษาหรือศิษย์เก่า ที่
ได ้ร ับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ 
(นักศึกษา ศิษย์เก่า) 

 67  74 78 82 86 90 

SI 1.1.4 ร้อยละของบทความวิทยานิพนธ์ที่
ได ้ร ับการต ีพ ิมพ ์ ในระด ับนานาชาติ  
(Scopus Q1-Q2) ต่อจำนวนวิทยานพินธ์
ทั้งหมด 

   10 15 20 25 30 

SI 1.1.5 ร้อยละของบัณฑิตที่มีเงินเดือนเกิน
เกณฑ์อัตรามาตรฐานระดับปริญญาตรี 
โดยแยกตามกลุ่มสาขาวิชา (วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี ว ิทยาศาสตร์สุขภาพ และ
มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์) 

   70 75 80 85 90 

SI 1.2.1 Academic Reputation ของ QS 
Ranking 

 5.9 7 10 15 20 25 35 
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ตัววัดวตัถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์
Based line data ค่าคาดการณ ์

2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 
SI 1.3.1 ร้อยละรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการจัด

การศึกษาทุกช่วงวัย 
 1.19 

 
 5 7 9 11 15 

SI 1.3.2 ร้อยละของผู ้เข้าศึกษาหลักสูตร
ระยะสั้น (credit/non-credit) หรือ Credit 
bank ที่เพิ่มขึ้น (เทียบกับปีที่ผ่านมา)  

   20 20 20 20 20 

 

ตัวช้ีวัดและค่าคาดการณ์แผนปฏิบัติการ (KPIs and Targets) พ.ศ. 2566-2570 
เป้าประสงค์ท่ี 1.1) บัณฑิตมีความโดดเด่น ตรงความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศหรือเป็นผู้ประกอบการ 

ตัววัดแผนปฏิบตัิการ 
Based line data ค่าคาดการณ ์

2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 
PI 1.1.1.1 จำนวนหลักสูตรที ่ตอบโจทย์

อุตสาหกรรม (ไม่นับรวม sandbox) 
   10 15 20 25 30 

PI 1.1.1.2 จ ำ น ว น ห ล ั ก ส ู ต ร  Dual 
Program/Double Degree 

    6 3 3 3 

PI 1.1.1.3 จำนวนหลักสูตร sandbox (นับ
สะสม) 

   1 4 6 8 10 

PI 1.1.2.1 จำนวนหลักสูตรประกาศนียบตัร
สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี (นับสะสม) 

   10 20 30 30 40 

PI 1.1.3.1 ร ้อยละของหลักสูตรที ่ม ีการ
จ ั ด ก า ร เ ร ี ย น ก า ร ส อ น โ ด ย ใ ช้  
Technology-enhanced Learning หรือ
การใช้เทคโนโลยีในอนาคต (ปริญญาตรี) 

   10 20 30 35 40 

PI 1.1.4.1 ร ้ อยละของหล ักส ูตรระดับ
ปริญญาตรีที่มีรายวิชาที่ส่งเสริมการเป็น
ผู้ประกอบการ 

   5 10 15 20 25 

PI 1.1.5.1 ร ้อยละของน ักศ ึกษาระดับ
ปร ิญญาตร ีท ี ่ เข ้ าร ่วมก ิจกรรมเสริม
หลักสูตรเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ  

   5 10 15 20 25 

PI 1.1.6.1 ร ้ อ ย ล ะ ข อ ง น ั ก ศ ึ ก ษ า
บัณฑิตศึกษาที ่ม ีผลงานวิทยานิพนธ์ที่
ตีพิมพ์ในฐานข้อมูลนานาชาติต่อนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในปี
นั้น 

   30 35 40 45 50 

PI 1.1.6.2 ร ้อยละของน ักศ ึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาที ่เพิ่มขึ้นเมื ่อเทียบกับปีที่
ผ่านมา 

  (131 คน )  (147 คน)  10 
(160 คน) 

15 20 25 30 

PI 1.1.7.1 ร้อยละของนักศึกษาระดับ ป.ตรีที่
มีทักษะทางภาษาอังกฤษระดับ B1 ขึ้นไป 

15.19 9.21   35 40 45 50 55 

PI 1.1.8.1 ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่าน
ท ักษะ Future skills ท ี ่มหาว ิทยาลัย
กำหนดเทียบกับนักศึกษาที ่เข้ารับการ
ทดสอบทั้งหมด 

   80 85 90 95 95 

PI 1.1.9.1 จำนวนนักศึกษาที ่ได ้ร ับการ
สนับสนุนการเข้าร่วมแข่งขันระดับชาติ
หรือนานาชาติ 

   75 90 105 120 135 

PI 1.1.9.2 จำนวนศิษย์เก่าที่เข้าร่วมแข่งขัน
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

   30 33 36 42 45 
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เป้าประสงค์ท่ี 1.2) การพัฒนาการจัดการศึกษาเข้าสู่ระดับสากลหรือระดับนานาชาติ 
ตัววัดแผนปฏิบตัิการ 

Based line data ค่าคาดการณ ์
2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

PI 1.2.1.1 จำนวนหลักสูตรที ่ได ้ร ับการ
รับรองตามมาตรฐานสากล (นับสะสม) 

1 1 1 1 2 6 10 21 

PI 1.2.2.1 จำนวนหลักสูตรที่พัฒนาร่วมกัน
กับต่างประเทศ 

    1 1 1 1 

PI 1.2.2.2 จำนวนนักศึกษาแลกเปลี ่ยน 
(inbound/outbound student) 

   10/10 20/20 20/20 25/25 30/30 

PI 1.2.3.1 จำนวนนักศึกษาต่างชาติ (ไม่นับ
สะสม) 

9   15 20 25 30 35 

 

เป้าประสงค์ท่ี 1.3) จัดการศึกษาสำหรับประชาชนทุกช่วงวัยตามความต้องการ 
ตัววัดแผนปฏิบตัิการ 

Based line data ค่าคาดการณ ์
2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

PI 1.3.1.1 จำนวนหลักสูตรระยะสั้น (นับ
สะสม) 

   50 70 80 90 100 

PI 1.3.2.1 จำนวนรายวิชาที ่เป็น Credit 
bank 

   30 40 50 50 50 

PI 1.3.2.2 จำนวนนักศึกษาที ่นำรายวิชา 
Credit bank มาใช้ในการจบหลักสูตร   

     10 15 20 25 
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กลยุทธ์ที่ 1: บัณฑิตมีคุณภาพอย่างโดดเด่น และพัฒนาการเรียนรู้สำหรับคนทุกช่วงวัย 

เป้าประสงค์ 
ตัววัดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์/ 

แผนปฏิบัติการระยะส้ัน (S) ระยะยาว (L) 
ตัววัดแผนปฏิบัติการ หน่วยนับ 

Based line data ค่าคาดการณ์ งบประมาณ (แผ่นดิน/ รายได้) 
แผนบุคลากร 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2566 2567 2568 2569 2570 

แผ่นดิน รายได้ แผ่นดิน รายได้ แผ่นดิน รายได้ แผ่นดิน รายได้ แผ่นดิน รายได้ 
1.1) บัณฑิตมีความ
โดดเด่น ตรงความ
ต ้ อ ง ก า ร ข อ ง
ตลาดแรงงานและ
การพัฒนาประเทศ
หรือเป็นผู้ประกอบการ 
 
ตอบสนองต่อ 
- SC1 
- SA1, SA2, SA4 
- SOp1, SOp2 
- นโยบายสภาฯ ข้อ
1, 2, 4, 5  
- SDG 4 

SI 1.1.1 ร้อยละบัณฑิต ป.ตรี ที่ได้งานทำใน
องค์กรขนาดใหญ่หรือต่างชาติ 

 ร้อยละ    10 12 14 16 20            

SI 1.1.2 ร้อยละของบัณฑิต ป.ตรี ที ่เป็น
ผ ู ้ประกอบการภายใน 1 ป ี  หล ังสำเร็จ
การศึกษา  

 ร้อยละ 20.81 23.39  25 30 35 40 50            

SI 1.1.3 จำนวนนักศึกษาหรือศิษย์เก่า ที่
ได ้ ร ับรางว ัลระด ับชาต ิหร ื อนานาชา ติ  
(นักศึกษา ศิษย์เก่า) 

 คน  67  74 78 82 86 90            

SI 1.1.4 ร้อยละของบทความวิทยานิพนธ์ที่
ได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ (Scopus 
Q1-Q2) ต่อจำนวนวิทยานิพนธ์ทั้งหมด 

 ร้อยละ    10 15 20 25 30            

SI 1.1.5 ร้อยละของบัณฑิตที่มีเงินเดือนเกิน
เกณฑ์อัตรามาตรฐานระดับปริญญาตรี โดย
แยกตามกล ุ ่มสาขาว ิชา (ว ิทยาศาสตร์
เทคโนโลย ี  ว ิทยาศาสตร ์ส ุขภาพ และ
มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์) 

 ร้อยละ    70 75 80 85 90            

 แผนปฏิบัติการ  
1.1.1) แผนพัฒนาหลักสูตรที่ตอบโจทย์
อุตสาหกรรม และตอบสนองความต้องการ
ของประเทศ (L) 

PI 1.1.1.1 จำนวนหลักสูตรที่
ตอบโจทย์อุตสาหกรรม (ไม่นับ
รวม sandbox) 

หลักสูตร    10 15 20 25 30           1 )  แ ผ น พ ั ฒ น า ขี ด
ค ว ามส าม า ร ถอ า จ า ร ย์  
(รวมท ั ้ งอาจารย ์ในสถาน
ประกอบการ) ให้สามารถ
จ ัดการ เร ี ยนการสอนใน
สถานประกอบการ  เช่น 
พัฒนาทักษะพี่เลี้ยงแหลง่ฝึก 
(เช่น การวัดและประเมินผล) 
พัฒนาทักษะอาจารย์ (เช่น 
ทักษะในการปฏิบัติในสถาน
ประกอบการจริง ทักษะใน
การทำงานร ่วมก ับสถาน
ประกอบการ ทักษะในการ
นิเทศงาน) 
2) แผนการให ้ความร ู ้กับ
อาจารย์เกี ่ยวกับแนวคิดใน
การสร้างหลักสูตร sandbox 

 PI 1.1.1.2 จำนวนหลักสูตร 
Dual Program/Double 
Degree 

หลักสูตร     6 3 3 3           

 PI 1.1.1.3 จำนวนหลักสูตร 
sandbox (นับสะสม) 

หลักสูตร    1 4 6 8 10           

 1.1.1.1) โครงการพัฒนาหลักสูตรที ่ตอบ
โจทย ์ อ ุ ตส าหกรรม  ส ่ ง เ ส ร ิ มการ เป็น
ผู้ประกอบการ และตอบสนองความต้องการ
ของประเทศ 

          30.00 2.00 67.50 22.50 68.00 16.00 67.00 17.00 54.00 17.00 

 ปีการศึกษา 2566 
- หลักสูตรโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน (ป.
ตรี-โท) 

     2     - - - - - - - - - - 

 - หลักสูตรเกษตรวิศว์อัจฉริยะ      1     5.00 - 5.00 - 5.00 - 3.00 - 1.00 - 
 ปีการศึกษา 2567 

- หลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจบริการ
สุขภาพ (Reinventing) 

      1    - - 16.00 1.00 18.00 2.00 18.00 3.00 20.00 3.00 
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เป้าประสงค์ 
ตัววัดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์/ 

แผนปฏิบัติการระยะส้ัน (S) ระยะยาว (L) 
ตัววัดแผนปฏิบัติการ หน่วยนับ 

Based line data ค่าคาดการณ์ งบประมาณ (แผ่นดิน/ รายได้) 
แผนบุคลากร 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2566 2567 2568 2569 2570 

แผ่นดิน รายได้ แผ่นดิน รายได้ แผ่นดิน รายได้ แผ่นดิน รายได้ แผ่นดิน รายได้ 
 - หลักสูตรเชิงบูรณาการที ่เน้นการจัดการ

เทคโนโลยีสิ ่งแวดล้อมเพื ่อการท่องเท ี ่ยว 
(ศิลปศาสตร์ วิทยาศาสตร์ บริหารศาสตร์) 
เช ่น  หล ักส ูตรการจ ั ดการ เทคโ น โล ยี
สิ ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวและการเป็น
ผู้ประกอบการเพื่อสังคม  (Reinventing) 

      1    10.00 - 12.00 2.00 16.00 2.00 20.00 2.00 14.00 2.00  

  - หลักสูตรเชิงบูรณาการที่เน้นเทคโนโลยีการ
ผลิตด้านการเกษตรเพื่อผลิตอาหารฟังก์ชัน 
(functional foods) เช่น หลักสูตรเทคโนโลย ี
ด้านการเกษตร อาหารและสุขภาพจากฐาน
ทรัพยากรชีวภาพ  (Reinventing) 

      1    15.00 2.00 17.00 2.00 19.00 2.00 16.00 2.00 9.00 2.00  

  - หลักสูตรกายภาพบำบัด        1    - - 7.50 7.50 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 อาจารย์ด้านกายภาพบำบัด 
จำนวน 10 อัตรา (นักศึกษา 
60 คน) 

  - หลักสูตรรังสีเทคนิค        1    - - 10.00 10.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 อาจารย ์ด ้ านร ั งส ี เทคนิค 
จำนวน 5 อัตรา (นักศึกษา 
40 คน) 

  - หลักสูตรเชิงบูรณาการที ่เน้นผลิตภัณฑ์
โภชนเภสัช (Nutraceutical) เช่น หลักสูตร
ว ิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรม
ผล ิตภ ัณฑ ์ โภชนเภส ัชและโภชนบำบั ด 
(เกษตรศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เภสัชศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์-เคมี) 

          - - - - - - - - - -  

  - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วัสดุศาสตร์ทางการแพทย์ 

          - - - - - - - - - -  

  - หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวการแพทย์ 

          - - - - - - - - - -  

  - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร์การเงินในยุคดิจิทัล 

          - - - - - - - - - -  

 ปีการศึกษา 2568 
- หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์ 

      1   - - - - - 28 - 65 - 100 1 อาจารย์ทันตแพทย์ 7 คน 
ต่อจำนวนนักศึกษา 40 คน 
(สัดส่วน 1:6) 

 1.1.1.2) โครงการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการ
ศาสตร์ (Dual Program/Double Degree) 
 
 
 

          - - - - - - - - - -  
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เป้าประสงค์ 
ตัววัดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์/ 

แผนปฏิบัติการระยะส้ัน (S) ระยะยาว (L) 
ตัววัดแผนปฏิบัติการ หน่วยนับ 

Based line data ค่าคาดการณ์ งบประมาณ (แผ่นดิน/ รายได้) 
แผนบุคลากร 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2566 2567 2568 2569 2570 

แผ่นดิน รายได้ แผ่นดิน รายได้ แผ่นดิน รายได้ แผ่นดิน รายได้ แผ่นดิน รายได้ 
 ปีการศึกษา 2566 

 - หล ักส ูตรศ ึกษาศาสตรบ ัณฑ ิต  และ 
หลักสูตรสาขาวิชาเอกทุกสาขา (คณิตศาสตร์ 
เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ เทคโนโลยี ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา นวัตกรรมการ
พัฒนาสังคม) (หลักสูตร 4+1) (ปีการศึกษา 
2566 คณ ิตศาสตร ์  เคม ี  /ป ีการศ ึกษา 
2567 ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ) 

     2 2    - - - - - - - - - -  

 ปีการศึกษา 2567 
 - หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต และหลักสูตร 
บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตร 6+1 ปี) 

      1    - - - - - - - - - -  

  - หลักสูตรสถาปัตกรรมศาสตรบัณฑิต และ 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
ท่องเที่ยว (หลักสูตร 5+1) 

      1    - - - - - - - - - -  

 หลักสูตร ปริญญาตรีควบโท (โดยใช้วิธีการ
จัดการเรียนการสอนข้ามระดับ) 

          - - - - - - - - - -  

  - หล ักส ูตรแพทยศาสตรบ ัณฑ ิต  และ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล 
(หลักสูตร 6+1) 

      1    - - - - - - - - - -  

 - หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต และ หลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล (หลักสูตร 
6+1) 

      1    - - - - - - - - - -  

 1.1.1 .3)  โครงการส ่ ง เสร ิมหล ักส ูตร 
Sandbox 

          - - - - - - - - - -  

 1.1.2) แผนพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตร 
เพื่อเพิ่มสมรรถนะของบัณฑิตให้พร้อมต่อการ
ทำงานในองค์กรขนาดใหญ่หรือต่างชาติ (L) 
เช่น 

PI 1.1.2.1 จำนวนหล ักส ูตร
ป ร ะ ก า ศ น ี ย บ ั ต ร ส ำ ห รั บ
นักศึกษาปริญญาตรี (นับสะสม) 

จำนวน    10 20 30 30 40 - - - - - - - - - -  

 - หลักสูตรระยะสั ้นด้านภาษาอังกฤษหรือ
ภาษาที่ 3 เช่น ญี่ปุ่น  (ระดับต้น กลาง สูง) 
จีน (ระดับต้น กลาง สูง) เวียดนาม (ระดับต้น 
กลาง สูง) ภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจำวัน /สำหรับธรุกิจ /โทเฟล Toefl 
Toeic IELTS) 

          - - - - - - - - - -  
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เป้าประสงค์ 
ตัววัดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์/ 

แผนปฏิบัติการระยะส้ัน (S) ระยะยาว (L) 
ตัววัดแผนปฏิบัติการ หน่วยนับ 

Based line data ค่าคาดการณ์ งบประมาณ (แผ่นดิน/ รายได้) 
แผนบุคลากร 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2566 2567 2568 2569 2570 

แผ่นดิน รายได้ แผ่นดิน รายได้ แผ่นดิน รายได้ แผ่นดิน รายได้ แผ่นดิน รายได้ 
 - หลักสูตรระยะสั้นด้านกฏหมาย (กฏหมาย

ระหว่างประเทศ/กฏหมายธุรกิจ/ภาษี) 
          - - - - - - - - - -  

 - หลักสูตรระยะสั้นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
( เกมส ์ /แอน ิ เมช ั ่ น /บ ิก เดต ้ า / iot/data 
analytic 

          - - - - - - - - - -  

 - หลักสูตรระยะสั้นการเป็นผู้ประกอบการ /
แผนธุรกิจ/โลจิสติกส์/บัญชี/ภาษี 

          - - - - - - - - - -  

 1.1.3) แผนส่งเสริมการสร้างระบบนิเวศด้าน
การจัดการเรียนการสอนที่ใช้ Technology-
enhanced Learning หร ือ เทคโนโลย ี ใน
อนาคต (L) 

PI 1.1.3.1 ร ้ อ ย ล ะ ข อ ง
หลักสูตรที ่มีการจัดการเรียน
การสอนโดยใช้ Technology-
enhanced Learning หรือการ
ใ ช ้ เ ท ค โ น โ ล ย ี ใ น อ น า ค ต 
(ปริญญาตรี) 

ร้อยละ    10 20 30 35 40 - - - - - - - - - - 1) แผนส่งเสริมทักษะให้กับ
อาจารย์  
- ด้าน Technology - 
enhanced Learning หรือ
เทคโนโลยีในอนาคต 

 1.1.4) แผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
เพื่อส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ (L) 

PI 1.1.4.1 ร ้ อ ย ล ะ ข อ ง
หลักสูตรระดับปริญญาตรีที ่มี
รายว ิชาท ี ่ ส ่ ง เสร ิมการเป็น
ผู้ประกอบการ 

ร้อยละ    5 10 15 20 25 5.00 - 5.00 - 5.00 - 5.00 - 5.00 - 1) แผนพัฒนาอาจารย์ให้มี
ความรู ้และทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการ (แลกเปลี่ยน
กับสถานประกอบการ, KM, 
อบรม) 

 1.1.4.1) โครงการเช ิญหร ือแลกเปล ี ่ ยน
ผู ้ประกอบการ ผู ้เช ี ่ยวชาญทั ้งจากภาครัฐ 
สถาบันการศึกษา ภาคเอกชนทั ้งในและ
ต่างประเทศ 

          5.00 - 5.00 - 5.00 - 5.00 - 5.00 -  

 1.1.4.2) โครงการพัฒนาการเรียนการสอนที่
ส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ 

          - - - - - - - - - -  

 1.1.5) แผนส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ
ผ่านกิจกรรมเสริมหลักสูตร (L) 

PI 1.1.5.1 ร ้ อ ย ล ะ ข อ ง
นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เข้า
ร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อ
การเป็นผู้ประกอบการ  

ร้อยละ       5 10 15 20 25 12.70 6.30 15.20 6.30 17.55 8.65 20.05 11.15 22.70 13.80 1) แผนส่งเสริมทักษะให้กับ
อาจารย ์
- ด้านการเป็นผู้ประกอบการ 
และการเป็นที ่ปร ึกษาทาง
ธุรกิจ 
2) แผนส่งเสริมให้บุคลากร
ไปทำงานแบบฝ ั งต ั ว ใ น
ภาคอุตสาหกรรม 

 1.1.5.1) โครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมความ
เป็นผู้ประกอบการของนักศึกษา (Student 
and Graduate Entrepreneurship 
 Promotion Center) 

          - - - - - - - - - - 

 1.1.5.2) โครงการจัดตั ้งกองทุนเพื ่อการ
ลงท ุนในการสร ้างและพ ัฒนาน ักศ ึกษา
ผ ู ้ประกอบการของมหาว ิทยาล ัย (UBU 
Startup Fund) 
 

          - 2.00 2.50 2.50 2.50 2.50 5.00 5.00 7.50 7.50  
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เป้าประสงค์ 
ตัววัดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์/ 

แผนปฏิบัติการระยะส้ัน (S) ระยะยาว (L) 
ตัววัดแผนปฏิบัติการ หน่วยนับ 

Based line data ค่าคาดการณ์ งบประมาณ (แผ่นดิน/ รายได้) 
แผนบุคลากร 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2566 2567 2568 2569 2570 

แผ่นดิน รายได้ แผ่นดิน รายได้ แผ่นดิน รายได้ แผ่นดิน รายได้ แผ่นดิน รายได้ 
 1.1.5.3) โครงการบริษัทจำลอง            0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50  
 1.1.5.4) โครงการพัฒนาท ักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ Startup 
          0.25 0.25 0.25 0.25 0.35 0.35 0.35 0.35 0.50 0.50  

 1.1.5.5) โครงการส่งเสร ิมและสนับสนุน
นักศึกษาและบัณฑิตในการเข้าร่วมกิจกรรม
การแข่งขันความเป็นผู ้ประกอบการระดับ
นานาชาติ 

          0.25 0.25 0.25 0.25 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50  

 1.1.5.6) โครงการพัฒนาท ักษะการเป็น
ผู ้ประกอบการในสถานประกอบการทั ้งใน
และต่างประเทศ (นอกเหนือจากการฝึกงาน
ในหลักสูตร) 

          11.70 3.30 11.70 2.80 13.70 4.80 13.70 4.80 13.70 4.80  

 1.1.6) แผนการเพิ่มจำนวนนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและเพิ่มผลงานวิทยานิพนธ์ที่
ตีพิมพ์ในฐานข้อมูลนานาชาติ (L) 

PI 1.1.6.1 ร ้ อ ย ล ะ ข อ ง
น ักศ ึกษาบ ัณฑ ิตศ ึกษาท ี ่มี
ผลงานวิทยานิพนธ์ที ่ตีพิมพ์ใน
ฐ า น ข ้ อ ม ู ล น า น า ช า ต ิ ต่ อ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่
สำเร็จการศึกษาในปีนั้น 

ร้อยละ    30 35 40 45 50 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1) แผนการจ้างผู้เชี ่ยวชาญ
ชาวต ่ างประ เทศหร ือใน
ประเทศ จำนวน 2 อัตรา 
เพื่อพัฒนาการเขียนผลงาน
ทางวิชาการ 

 PI 1.1.6.2 ร ้ อ ย ล ะ ข อ ง
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่
เพิ่มข้ึนเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 

ร้อยละ  (131 
คน) 

 (147 
คน) 

 10 
(160 
คน) 

15 20 25 30 - - - - - - - - - -  

 1.1.6.1) โครงการคลิน ิคว ิชาการสำหรับ
อาจารย์และบัณฑิตศึกษาเพื ่อตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ผลงานในระดับนานาชาติ (ภาษา 
การเขียนงานวิจัย รูปภาพ การตีพิมพ์ ชิ้นงาน 
ฯลฯ)  

                    1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 -  

 1.1.6.2) โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

                    - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00  

 1.1.6.3) โครงการเชิงรุกในการรับนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศ ึกษา เช ่น  การสร้างความ
ร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน 

                    - - - - - - - - - -  

 1.1.6.4) โครงการพัฒนาหลักสูตร ป.บัณฑิต 
ที ่ม ีการทำว ิจ ัยและม ีการต ีพ ิมพ ์ผลงาน
วิทยานิพนธ์ในฐานข้อมูลนานาชาติ 
 
 

                    - - - - - - - - - -  
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เป้าประสงค์ 
ตัววัดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์/ 

แผนปฏิบัติการระยะส้ัน (S) ระยะยาว (L) 
ตัววัดแผนปฏิบัติการ หน่วยนับ 

Based line data ค่าคาดการณ์ งบประมาณ (แผ่นดิน/ รายได้) 
แผนบุคลากร 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2566 2567 2568 2569 2570 

แผ่นดิน รายได้ แผ่นดิน รายได้ แผ่นดิน รายได้ แผ่นดิน รายได้ แผ่นดิน รายได้ 
 1.1.7) แผนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี (L) 
PI 1.1.7.1 ร้อยละของนักศึกษา
ระด ับ ป.ตร ีท ี ่ ม ี ท ั กษะทาง
ภาษาอังกฤษระดับ B1 ข้ึนไป 

ร้อยละ 15.19 9.21   35 40 45 50 55 - 5.40 - 5.40 - 5.40 - 5.40 - 5.40 1) แผนส่งเสริมอาจารย์ด้าน
การจัดการเรียนการสอนโดย
ใช้ภาษาอังกฤษ 

 1.1.7.1) โครงการการจัดห้องเร ียนพิเศษ
สำหร ั บน ั กศ ึ กษา เพ ื ่ อ ส ่ ง เ สร ิมท ักษะ
ภาษาอังกฤษที่เป็นเลิศ (วัดระดับทางภาษา
ก ่อนเข ้าเร ียนในโครงการ โดยแบ ่งกลุ่ม
นักศึกษาที่เข้าเรียน 3 กลุ่ม เช่น A0 A1 A2 
B1 B2 C1 (B1 B2 C1 สู่ความเป็นเลิศ) 

                    - - - - - - - - - -  

 1.1.7.2) โครงการจัดหาโปรแกรมเพื่อใช้ใน
การเรียนการสอนและฝึกทักษะภาษาอังกฤษ
ตามหลัก CEFR  

                    - 2.00 - 2.00 - 2.00 - 2.00 - 2.00  

 1.1.7.3) โ ค ร งการ เตร ี ยมความพร ้ อ ม
ภาษาอังกฤษนักศึกษาแรกเข้าตามมาตรฐาน 
CEFR (ห้องขนาดเล็ก)  

                    - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00  

 1.1.7.4) โครงการกระตุ้นและการสร้างแรง
บันดาลใจในการเพิ่มทักษะทางภาษาอังกฤษ 
เช่น การเชิญศิษย์เก่าที่ประสบผลสำเร็จใน
การทำงานในองค์กรต่างประเทศในการใช้
ทักษะทางภาษาอังกฤษ 

                    - 0.10 - 0.10 - 0.10 - 0.10 - 0.10  

 1.1.7.5) โครงการส่งเสริมให้รายวิชาสอน
เป็นภาษาอังกฤษในบางหัวข้อหรือทั้งรายวิชา 
(ฟัง พูด อ่าน เขียน อย่างน้อย 2 ทักษะ) 

                    - - - - - - - - - -  

 1.1.7.6) โครงการสร ้างบรรยากาศการ
เร ียนร ู ้ด ้านภาษาอ ังกฤษในระดับคณะ/
หลักสูตร/สำนักวิเทศสัมพันธ์/สำนักพัฒนา
น ั กศ ึ กษา โดยจ ั ด  International Day of 
Faculty เป็นต้น (คณะละ 1 เดือน เดือนละ 
2 ครั้ง 11 คณะ มหาวิทยาลัย 1 กิจกรรม
ของคณะ ให้ใช้งบประมาณคณะ) 

                    - 0.30 - 0.30 - 0.30 - 0.30 - 0.30  

 1.1.7.7) โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้าน
ภาษาอังกฤษในระดับคณะ/หลักสูตร/สำนัก
วิทยบริการ/สำนักวิเทศสัมพันธ์/สำนักพัฒนา
นักศึกษา เช่น English minute English camp 
English table English corner แล ะ อบ ร ม
พ ัฒนาศ ักยภาพท ักษะทางภาษาอ ั งกฤษ
นักศึกษา เตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงาน 

                    - 0.50 - 0.50 - 0.50 - 0.50 - 0.50  
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เป้าประสงค์ 
ตัววัดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์/ 

แผนปฏิบัติการระยะส้ัน (S) ระยะยาว (L) 
ตัววัดแผนปฏิบัติการ หน่วยนับ 

Based line data ค่าคาดการณ์ งบประมาณ (แผ่นดิน/ รายได้) 
แผนบุคลากร 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2566 2567 2568 2569 2570 

แผ่นดิน รายได้ แผ่นดิน รายได้ แผ่นดิน รายได้ แผ่นดิน รายได้ แผ่นดิน รายได้ 
 1.1.7.8) โครงการแลกเปลี่ยนหรือร่วมมือ

ทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย/หน่วยงานระดับ
นานาชาติ 

                    - 1.50 - 1.50 - 1.50 - 1.50 - 1.50  

 1.1.8) แผนพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาตรี
ให้มีสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นในอนาคต 
Future skills (L) 

PI 1 . 1 . 8 . 1  ร ้ อ ย ล ะ ข อ ง
น ักศ ึกษาท ี ่สอบผ ่านท ักษะ 
Future skills ที ่มหาว ิทยาลัย
กำหนดเทียบกับนักศึกษาที่เข้า
รับการทดสอบทั้งหมด 

ร้อยละ    80 85 90 95 95 - 0.10 - 0.10 - 0.10 - 0.10 - 0.10  

 1.1.8.1) โครงการพัฒนาทักษะใหม่เพื่อการ
ท ำ ง าน ใน อน าค ตขอ งน ั ก ศ ึ กษ า  เ ช่ น 
1) IT Support Professional Certificate 
ห ร ื อ  2) Data Analytics Professional 
Certificate หรือ 3) Digital Marketing & E-
commerce Certificate 

                    - 0.10 - 0.10 - 0.10 - 0.10 - 0.10  

 1.1.9) แผนส่งเสริมนักศึกษาและศิษย์เก่าให้
สามารถเข้าร ่วมแข่งขันในระดับชาติและ
นานาชาติ (L) 

PI 1.1.9.1 จำนวนนักศึกษาที่
ได้รับการสนับสนุนการเข้าร่วม
แข่งขันระดับชาติหรือนานาชาติ 

คน    75 90 105 120 135 75 - - - - - - - - -  

 PI 1.1.9.2 จำนวนศิษย์เก่าที่
เข้าร่วมแข่งขันระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

คน    30 33 36 42 45 30 - - - - - - - - -  

 1.1.9.1)  โครงการส ่ง เสร ิม สน ับสนุน
กิจกรรม 5 ด้าน 

           - - - - - - - - -  

1.2) การพัฒนาการ
จัดการศึกษาเข้าสู่
ร ะ ด ั บ ส ากล หรื อ
ระดับนานาชาติ 
 
ตอบสนองต่อ 
- SC1  
- SA4 
- SOp.1 
- นโยบายสภาฯ ข้อ 
4 
- SDG 4 

SI 1.2.1 Academic Reputation ของ QS 
Ranking 

 คะแนน   5.9 7 10 15 20 25 35            

แผนปฏิบัติการ 
1.2.1) แผนพัฒนาหล ักส ูตรให ้ ได ้ ตาม
มาตรฐานสากล  ( AUN, AACSB, TABEE, 
WFME) (S) 

PI 1.2.1.1 จำนวนหลักสูตรที่
ไ ด ้ ร ั บ ก า ร ร ั บ ร อ ง ต า ม
มาตรฐานสากล (นับสะสม) 

หลักสูตร 1 1 1 1 2 6 10 21 - 0.50         1)  แผนพ ัฒนาอาจารย์
เพื่อให้มีความรู้ และสามารถ
จัดการเรียนการสอนให้ได้
มาตรฐาน AUN QA  
2)  แผนพ ัฒนาอาจารย์
(ผู้รับผิดชอบหลักสูตร) ด้าน
การบริหารหลักส ูตรให้ได้
มาตรฐาน AUN QA  
3) แผนพัฒนาอาจารย์เพื่อ
เตรียมผู ้ตรวจประเมินตาม
มาตรฐาน AUN QA 
 

1.2.1.1) โครงการนำร่องและส่งเสริมการ
เตรียมความพร้อมในการพัฒนาหลักสูตรตาม
มาตรฐาน AUN 

          - 0.50         

1.2.1.2) โครงการพัฒนาหลักสูตรให้ได้ตาม
มาตรฐานสากล (AACSB, TABEE, WFME) 
(อาจเพิ่มนักศึกษาต่างชาติได้) 

          - -         
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เป้าประสงค์ 
ตัววัดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์/ 

แผนปฏิบัติการระยะส้ัน (S) ระยะยาว (L) 
ตัววัดแผนปฏิบัติการ หน่วยนับ 

Based line data ค่าคาดการณ์ งบประมาณ (แผ่นดิน/ รายได้) 
แผนบุคลากร 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2566 2567 2568 2569 2570 

แผ่นดิน รายได้ แผ่นดิน รายได้ แผ่นดิน รายได้ แผ่นดิน รายได้ แผ่นดิน รายได้ 
 1.2.2) แผนสร้างความร่วมมือทางวิชาการ

กับสถาบันต่างประเทศ 
PI 1.2.2.1 จำนวนหลักสูตรที่
พัฒนาร่วมกันกับต่างประเทศ 

หลักสูตร      1 1 1 1 - - - - - - - - - -  

 PI 1.2.2.2 จำนวนน ักศ ึกษา
แลกเปลี่ยน (inbound/outbound 
student) 

คน    10/10 20/20 20/20 25/25 30/30 - - - - - - - - - -  

 1.2.2.1 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ด้าน
การจัดการเรียนการสอน 

          - - - - - - - - - -  

 1.2.2.2 โครงการแลกเปลี่ยนอาคันตุกะ           - - - - - - - - - -  
 1.2.2.3 โครงการพัฒนาหลักส ูตรร ่วมกับ

สถาบันต่างประเทศ 
          - - - - - - - - - -  

 1.2.3) แผนการดำเนินการเชิงรุกเพื ่อเพิ่ม
นักศึกษาต่างชาติ (L) 

PI 1.2.3.1 จำนวนน ักศ ึกษา
ต่างชาติ (ไม่นับสะสม) 

คน 9     15 20 25 30 35            

 1.2.3.1) โครงการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ 
เ พ ื ่ อ ร อ ง ร ั บ น ั ก ศ ึ ก ษ า ต ่ า ง ช า ติ  
กล ุ ่มเป ้าหมายค ือ เน ้นในกล ุ ่มประเทศ
อาเซียน 
ปีการศึกษา 2567 หลักส ูตรด้านว ิศวะ   
ป ี ก า ร ศ ึ ก ษ า  2568 ห ล ั ก ส ู ต ร ด ้ า น
ว ิ ท ย าศ าส ตร ์  ( เ ค ม ี  โ ท - เ อ ก )  / ด ้ า น
เกษตรศาสตร์ 

                     

 1.2.3.2) โครงการพัฒนาหลักสูตรสอนเป็น
ภาษาอังกฤษ (เป ้าหมายคือ  เพิ ่มจำนวน
นักศึกษาต่างชาติ โดยเน้นในกลุ ่มประเทศ
อาเชียน) 

                     

 1.2.3.3) โ ค ร งการจ ั ดหาผ ู ้ ช ่ วยสอนที่
สนับสนุนทางด้านภาษา 

                     

 1.2.3.4) โครงการดำเนินการเชิงรุกเพื่อรับ
นักศึกษาต่างชาติ เช่น การใช้ตัวแทนหรือ
ผ ู ้ แทนจากมหาว ิทยาล ั ย  การกำหนด
หน่วยงานเพื่อรับนักศึกษาต่างชาติ เป็นต้น 
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เป้าประสงค์ 
ตัววัดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์/ 

แผนปฏิบัติการระยะส้ัน (S) ระยะยาว (L) 
ตัววัดแผนปฏิบัติการ หน่วยนับ 

Based line data ค่าคาดการณ์ งบประมาณ (แผ่นดิน/ รายได้) 
แผนบุคลากร 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2566 2567 2568 2569 2570 

แผ่นดิน รายได้ แผ่นดิน รายได้ แผ่นดิน รายได้ แผ่นดิน รายได้ แผ่นดิน รายได้ 
1.3) จัดการศึกษา
สำหรับประชาชน
ทุกช่วงวัยตามความ
ต้องการ 
 
ตอบสนองต่อ  
- SC1, SA1,  SOp1  
- นโยบายสภาฯ ข้อ 
1, 2, 4 
- SDG 4 
 

SI 1.3.1 ร้อยละรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการจัด
การศึกษาทุกช่วงวัย 

 ร้อยละ  1.19  5 7 9 11 15            

SI 1.3.2 ร้อยละของผู ้เข้าศึกษาหลักสูตร
ระยะสั้น (credit/non-credit) หรือ Credit 
bank ที่เพิ่มข้ึน (เทียบกับปีที่ผ่านมา)  

 ร้อยละ    20 20 20 20 20            

แผนปฏิบัติการ 
1.3.1) แผนพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น New 
skill/Up-skill/Re-skill ท ี ่ ต ร ง ต ่ อ ค ว า ม
ต้องการของตลาด (L)  

PI 1.3.1.1 จำนวนหลักสูตร
ระยะสั้น (นับสะสม) 

หลักสูตร    50 70 80 90 100 7.00 - 5.70 1.30 5.20 1.80 5.20 1.80 5.20 1.80  

1.3.1.1) โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น 
Newskill (credit/non-credit) 

          7.00 - 5.70 1.30 5.20 1.80 5.20 1.80 5.20 1.80  

1.3.1.2) โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น 
Newskill (credit/non-credit) ร ่ ว ม กั บ
ภาคเอกชน 

                     

1.3.1.3) โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น 
Up-skill/Re-skill (credit/non-credit)  
ร่วมกับภาคเอกชน 

                     

1.3.2) แผนพัฒนาระบบ credit bank เพื่อ
เอื้อต่อเรียนรู้และการเรียนข้ามสถาบัน (L) 

PI 1.3.2.1 จำนวนรายวิชาที่
เป็น Credit bank 

รายวิชา    30 40 50 50 50            

PI 1.3.2.2 จำนวนนักศึกษาที่
นำรายวิชา Credit bank มาใช้
ในการจบหลักสูตร   

คน      10 15 20 25            

1.3.2.1) โครงการพัฒนารายวิชาเพื่อเข้าสู่
ระบบ credit bank และประชาส ัมพ ันธ์
ร ูปแบบการจัดการศ ึกษา (Pre-Bachelor 
Degree, Pre-Master Degree) 
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สรุปวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ เป้าประสงค์ แผนปฏิบัติการ ตัวชี้วัดและค่าคาดการณ์ 
ที่บรรจุในแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566 - 2570 

กลยุทธ์ที่ 2 การวิจัยที่มีคุณภาพสูงและสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของพ้ืนที่ 

เป้าประสงค์ 2.1) เพ่ิมผลงาน วิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของพ้ืนที่ 
2.2) เพ่ิมจำนวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในระดับนานาชาติและมีคุณภาพในระดับ Q1-Q2 

 

เป้าประสงค์ที่ 2.1) เพ่ิมผลงาน วิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของพ้ืนที่ 
แผนปฏิบัติการ 2.1.1) แผนการส่งเสริมและสนับสนุนโครงการวิจัย เทคโนโลยีเชิงลึกที่มีศักยภาพในเชิงพาณิชย์ (L) 
โครงการหลัก 2.1.1.1) โครงการสนับสนุนการทำแผนที่นำทางเทคโนโลยี และจัดทำ Patant landscape 

2.1.1.2) โครงการสนับสนุนงบประมาณโครงการวิจัยเทคโนโลยีเชิงลึก 
 

แผนปฏิบัติการ 2.1.2) แผนพัฒนาโครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจของพ้ืนที่ (L) 
โครงการหลัก 2.1.2.1) โครงการส่งเสริมการขึ้นโจทย์วิจัยแบบบูรณาการศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของ

พื้นที ่
 

แผนปฏิบัติการ 2.1.3) แผนพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการวิจัยกับภาคเอกชนและอุตสาหกรรม  เพื่อร่วมวิจัยหรือ
พัฒนาเป็นต้นแบบภาคสนาม (TRL 6-7) (L) 

โครงการหลัก 2.1.3.1) โครงการแสวงหาโจทย์วิจัยและสนับสนุนการวิจัยและสร้างนวัตกรรมร่วมกับภาคเอกชนหรือ
อุตสาหกรรม ได้แก่ กิจกรรมภาคเอกชนหรืออุตสาหกรรมพบนักวิจัย 
2.1.3.2) โครงการจัดตั้งกองทุนวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการวิจัยและสร้างนวัตกรรม ร่วมกับภาคธุรกิจ
และอุตสาหกรรม โดยเฉพาะด้านการเกษตร อาหาร และสุขภาพ (Matching Fund) 

 
แผนปฏิบัติการ 2.1.4) แผนเพ่ิมทรัพย์สินทางปัญญา (สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร) (L) 
โครงการหลัก 2.1.4.1) โครงการอบรมการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา  

2.1.4.2) โครงการเฟ้นหาผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่มีศักยภาพเพื่อพัฒนา และจดสิทธิบัตร/จัดทำต้นแบบ 
 

แผนปฏิบัติการ 2.1.5) แผนส่งเสริมการนำผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และพัฒนาคุณภาพชีวิต (L) 
โครงการหลัก 2.1.5.1) โครงการเจรจาจับคู่ธุรกิจ โครงการ pitching  

2.1.5.2) โครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  
แผนปฏิบัติการ 2.1.6) แผนพัฒนาผู้ประกอบการ (Spin Off) จากผลงานวิจัยหรือนวัตกรรม (L) 
โครงการหลัก 2.1.6.1) โครงการนวัตวณิชย์ 

2.1.6.2) โครงการ Innovation Sandbox เพื ่อสร้างผู ้ประกอบการใหม่จากผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมของ
มหาวิทยาลัย 

  
เป้าประสงค์ที่ 2.2) เพ่ิมจำนวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในระดับนานาชาติและมีคุณภาพในระดับ Q1-Q2 
แผนปฏิบัติการ 2.2.1) แผนกระตุ้นและส่งเสริมการตีพิมพ์บทความในระดับนานาชาติ (L) 
โครงการหลัก 2.2.1.1) โครงการสนับสนุนการตีพิมพ์บทความในระดับนานาชาติในฐาน SCOPUS 

2.2.1.2) โครงการสร้างระบบและกลไกการสนับสนุนนักวิจัยพี่เลี้ยงเพื่อการตีพิมพ์ผลงานระดับนานาชาติใน
ฐาน SCOPUS 
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แผนปฏิบัติการ 2.2.2) แผนการจัดต้ังกลุ่มวิจัยเฉพาะทางเพ่ือเพ่ิมศักยภาพงานวิจัยที่สามารถตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ (S) 
โครงการหลัก 2.2.2.1) โครงการส่งเสริมการจัดตั้งและยกระดับกลุ่มวิจัยที่สำคัญ 

2.2.2.2) โครงการส่งเสริมความร่วมมือด้านการวิจัยกับต่างประเทศ 
 

ตัวช้ีวัดและค่าคาดการณ์ (KPIs and Targets) พ.ศ. 2566-2570 

ตัววัดวตัถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์
Based line data ค่าคาดการณ ์

2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 
SI 2.1.1 รายได้จากทรัพย์สินทางปัญญา 

งานว ิ จ ั ยหร ื อนว ั ตกรรมท ี ่ นำ ไปใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

1.75 2.25  4.00 6.00 9.00 11.00 15.00 

SI 2.1.2 ร ้ อยละของผลงานว ิ จ ั ยหรื อ
นวัตกรรมที่นำไปใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและเศรษฐกิจของพื้นที่ 

28 30  40 50 60 70 80 

SI 2.1.3 ร้อยละของผลงานวิจัยที่สามารถ
พ ั ฒน า ไป ส ู ่ ร ะ ด ั บ  TRL (6-7) (TRL 
Technology Readiness Level) 

   5  
(6 ชิ้น) 

5  
(6 ชิ้น) 

5  
(6 ชิ้น) 

5  
(6 ชิ้น) 

5  
(6 ชิ้น) 

SI 2.2.1 ร้อยละจำนวนบทความวิจัยในฐาน 
SCOPUS ที่เป็น Q1-Q2 ต่อบทความวจิยั
ในฐาน SCOPUS ทั้งหมด 

26.88 
(มข.

33.15) 

21.08 
(มข.

38.92) 

 80 82 84 86 90 

 

ตัวช้ีวัดและค่าคาดการณ์แผนปฏิบัติการ (KPIs and Targets) พ.ศ. 2566-2570 
เป้าประสงค์ท่ี 2.1) เพ่ิมผลงาน วิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของพ้ืนที่ 

ตัววัดแผนปฏิบตัิการ 
Based line data ค่าคาดการณ ์

2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 
PI 2.1.1.1 ร้อยละของโครงการวิจัยที่เป็น

ผลงานวิจัยเชิงลึกที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์
ต่อโครงการวิจัยทั้งหมด 

   2 
(4 โครงการ) 

2.5 
(5 โครงการ) 

3 
(6 โครงการ) 

5 
(10 โครงการ) 

7.5 
(15 โครงการ) 

PI 2.1.2.1 ร้อยละโครงการวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจของพื้นที่ต่อ
โครงการวิจัยทั้งหมด 

43.45 53.09   55 60 65 70 75 

PI 2.1.3.1 จำนวนผลงานวิจ ัยจากความ
ร่วมมือของภาคเอกชนหรืออุตสาหกรรม 
( น ั บ ร ว ม โ ค ร งก า รท ี ่ ผ ่ า น อ ุ ท ย า น
วิทยาศาสตร์/ITAP) 

8 20   25 30 35 40 45 

PI 2.1.3.2 จำนวนผลงานวิจัยที่ถูกพัฒนา
เป็นต้นแบบภาคสนาม (Prototype) 

      5 8 10 15 20 

PI 2.1.3.3 งบประมาณสนับสนุนการวิจยัที่
ได้รับจากภาคเอกชนหรืออุตสาหกรรม  

0.44 0.46   2 3 4 5 6 

PI 2.1.4.1 จำนวนทรัพย ์ส ินทางปัญญา 
(สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร) ในแต่ละปี   

7 12   15 20 30 40 50 

PI 2.1.4.2 จำนวนผลงานวิจัยที่ยื่นขอทรัพย์สิน
ทางปัญญา (สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร)  

23 30   40 40 60 80 100 

PI 2.1.5.1 จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่
ต่อยอดเชิงพาณิชย์ 

4 6   10 15 20 25 30 

PI 2.1.5.2 จำนวนผลงานวิจ ัย/นวัตกรรมที่
นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

  29.4   15 20 25 30 35 

PI 2.1.6.1 จำนวน Spin Off 4 8   15 20 25 30 40 
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เป้าประสงค์ท่ี 2.2) เพ่ิมจำนวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในระดับนานาชาติและมีคุณภาพในระดับ Q1-Q2 
ตัววัดแผนปฏิบตัิการ 

Based line data ค่าคาดการณ ์
2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

PI 2.2.1.1 ร้อยละผลงานวิจัยที ่ตีพิมพ์ใน
ฐาน SCOPUS ต่อผลงานวิจ ัยที ่ต ีพิมพ์
ทั้งหมด (รวมระดับชาติและนานาชาติที่
พิมพ์ในฐาน SCOPUS) 

68.49 73.65   40 45 50 55 60 

PI 2.2.2.1 จำนวนกลุ่มวิจัย (นับจำนวนใน
ปีนั้น) 

    5 8 10 12 15 20 

PI 2.2.2.2 ร้อยละของผลงานวิจัยของกลุ่ม
วิจัยเฉพาะทางที่ตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ 
(ต่อผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ทั้งหมดของกลุ่ม
วิจัย) 

      60 70 80 80 80 
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กลยุทธ์ที่ 2: การวิจัยท่ีมีคุณภาพสูงและสร้างองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกจิของพ้ืนที ่

เป้าประสงค์ 
ตัววัดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์/ 

แผนปฏิบัติการระยะส้ัน (S) ระยะยาว (L) 
ตัววัดแผนปฏิบัติการ หน่วยนับ 

Based line data ค่าคาดการณ์ งบประมาณ (แผ่นดิน/ รายได้) 
แผนบุคลากร 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2566 2567 2568 2569 2570 

แผ่นดิน รายได้ แผ่นดิน รายได้ แผ่นดิน รายได้ แผ่นดิน รายได้ แผ่นดิน รายได้ 
2.1) เพิ่มผลงาน 
วิจัย/นวัตกรรมที่
นำไปใช้ประโยชน์
เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและเศรษฐกิจ
ของพื้นที่   
 
ตอบสนองต่อ 
- SC3, SC4, SC5 
- SA1, SA4 
- SOp3 
- นโยบายสภาฯ ข้อ 
1, 3, 5  
- All SDGs 

SI 2.1.1 รายได้จากทรัพย์ส ินทางปัญญา 
งานวิจัยหรือนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์เชิง
พาณิชย์ 

 ล้านบาท 1.75 2.25   4.00 6.00 9.00 11.00 15.00            

SI 2.1.2 ร ้ อยละของผล งานว ิ จ ั ย ห รื อ
นวัตกรรมที่นำไปใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
และเศรษฐกิจของพื้นที่ 

 ร้อยละ 28 30   40 50 60 70 80            

SI 2.1.3 ร้อยละของผลงานวิจัยที ่สามารถ
พ ั ฒ น า ไ ป ส ู ่ ร ะ ด ั บ  TRL (6-7) (TRL 
Technology Readiness Level) 

 ร้อยละ       5  
(6 ชิ้น) 

5  
(6 ชิ้น) 

5  
(6 ชิ้น) 

5  
(6 ชิ้น) 

5  
(6 ชิ้น) 

           

แผนปฏิบัติการ 
2.1.1) แผนการส ่งเสร ิมและสน ับสนุน
โครงการวิจัย เทคโนโลยีเชิงลึกที่มีศักยภาพ
ในเชิงพาณิชย์ (L) 

PI 2 . 1 . 1 . 1  ร ้ อ ย ล ะ ข อ ง
โครงการวิจัยที่เป็นผลงานวิจัย
เชิงลึกที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์
ต่อโครงการวิจัยทั้งหมด 

ร้อยละ    2 
(4 

โครงการ) 

2.5 
(5 

โครงการ) 

3 
(6 

โครงการ) 

5 
(10 

โครงการ) 

7.5 
(15 

โครงการ) 

           

2.1.1.1) โครงการสนับสนุนการทำแผนที่นำ
ทางเทคโนโลยี และจัดทำ patant landscape 

          - - - - - - - - - -  

 2.1.1.2) โครงการสนับสน ุนงบประมาณ
โครงการวิจัยเทคโนโลยีเชิงลึก 

          - - - - - - - - - -  

 2.1.2) แผนพัฒนาโครงการวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจของพื้นที่ (L) 

PI 2.1.2.1 ร ้ อ ย ล ะ
โค ร งการว ิ จ ั ย เพ ื ่ อพ ั ฒน า
คุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจของ
พื้นที่ต่อโครงการวิจัยทั้งหมด 

ร้อยละ 43.45 53.09   55 60 65 70 75 - 0.10 - 0.10 - 0.10 - 0.10 - 0.10 1) แผนพัฒนาอาจารย์ด้าน
ทักษะการวิจ ัยแบบบูรณา
การเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
และเศรษฐกิจของพื้นที่ 

 2.1.2.1) โครงการส่งเสริมการขึ้นโจทย์วิจัย
แบบบูรณาการศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
และเศรษฐกิจของพื้นที่ 

          - 0.10 - 0.10 - 0.10 - 0.10 - 0.10  

 2.1.3) แผนพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการ
วิจัยกับภาคเอกชนและอุตสาหกรรม เพื่อร่วม
วิจัยหรือพัฒนาเป็นต้นแบบภาคสนาม (TRL 
6-7) (L) 

PI 2.1.3.1 จำนวนผลงานวิจัย
จ า ก ค ว า ม ร ่ ว ม ม ื อ ข อ ง
ภาคเอกชนหรืออุตสาหกรรม 
(นับรวมโครงการที่ผ่านอุทยาน
วิทยาศาสตร์/ITAP) 

ผลงาน 8 20   25 30 35 40 45           1) แผนพัฒนาอาจารย์ให้มี
ศ ั กยภาพใน ก ารท ำ ง าน
ร ่ วมก ับภาค เอกช น และ
อุตสาหกรรม 
2) แผนพัฒนาอาจารย์และ
บ ุคลากรสายสน ับสน ุนที่
สามารถพัฒนาผลงานวิจัยให้
เป็นต้นแบบภาคสนาม (TRL 
6-7) 

  PI 2.1.3.2 จำนวนผลงานวิจัย
ท ี ่ ถ ู ก พ ั ฒน า เ ป ็ น ต ้ น แบ บ
ภาคสนาม (Prototype) 

ผลงาน       5 8 10 15 20           

  PI 2.1.3.3 ง บ ป ร ะ ม า ณ
สนับสนุนการวิจัยที่ได้รับจาก
ภาคเอกชนหรืออุตสาหกรรม 
(นับแค่ incash) 

ล้านบาท 0.44 0.46   2 3 4 5 6           
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เป้าประสงค์ 
ตัววัดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์/ 

แผนปฏิบัติการระยะส้ัน (S) ระยะยาว (L) 
ตัววัดแผนปฏิบัติการ หน่วยนับ 

Based line data ค่าคาดการณ์ งบประมาณ (แผ่นดิน/ รายได้) 
แผนบุคลากร 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2566 2567 2568 2569 2570 

แผ่นดิน รายได้ แผ่นดิน รายได้ แผ่นดิน รายได้ แผ่นดิน รายได้ แผ่นดิน รายได้ 
 2.1.3.1) โครงการแสวงหาโจทย์วิจัยและ

สนับสนุนการวิจัยและสร้างนวัตกรรมร่วมกับ
ภาคเอกชนหรืออุตสาหกรรม ได้แก่ กิจกรรม
ภาคเอกชนหรืออุตสาหกรรมพบนักวิจัย 

          - 0.24 - 0.24 - 0.24 - 0.24 - 0.24  

 2.1.3.2) โครงการจัดตั ้งกองทุนว ิจ ัยและ
นวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการวิจัยและสร้าง
นวัตกรรม ร่วมกับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม 
โดยเฉพาะด้านการเกษตร อาหาร และ
สุขภาพ (Matching Fund) 

          2.00 1.00 2.00 1.00 2.00 1.00 2.00 1.00 2.00 1.00  

 2.1.4)  แผนเพ ิ ่มทร ัพย ์ส ินทางป ัญญา 
(สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร) (L)  

PI 2.1.4.1 จำนวนทร ัพย์สิน
ทางป ัญญา (ส ิทธ ิบ ัตร อนุ
สิทธิบัตร) ในแต่ละปี   

ผลงาน 7 12   15 20 30 40 50           1) แผนพัฒนาอาจารย์ให้มี
ศ ั ก ย ภ า พ ใ น ก า ร ส ร ้ า ง
นวัตกรรมและเข้าใจระบบการ
รับรองทรัพย์สินทางปัญญา 
- โครงการอบรม : การข้ึน
ทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 

  PI 2.1.4.2 จำนวนผลงานวิจัย
ที ่ยื ่นขอทรัพย์สินทางปัญญา 
(สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร)  

ผลงาน 23 30   40 40 60 80 100           

 2.1.4.1) โครงการอบรมการขึ ้นทะเบ ียน
ทรัพย์สินทางปัญญา  

          - - - - - - - - - -  

 2.1.4.2) โครงการเฟ้นหาผลงานวิจัยหรือ
นวัตกรรมที ่มีศ ักยภาพเพื่อพัฒนา และจด
สิทธิบัตร/จัดทำต้นแบบ 

          - - - 0.25 - 0.25 - 0.25 - 0.25  

 2.1.5) แผนส่งเสริมการนำผลงานวิจัยหรือ
นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และ
พัฒนาคุณภาพชีวิต (L)  

PI 2.1.5.1 จำนวนผลงานวิจัย/
นวัตกรรมที่ต่อยอดเชิงพาณิชย์ 

ผลงาน 4 6   10 15 20 25 30            

 PI 2.1.5.2 จำนวนผลงานวิจัย/
นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ผลงาน   29.4   15 20 25 30 35            

 2.1.5.1) โครงการเจรจาจับคู่ธุรกิจ โครงการ 
pitching  

          - - - - - - - - - -  

 2.1.5.2) โครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์
งานวิจัยและนวัตกรรมเพื ่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

          18.00 2.00 15.50 4.50 15.50 3.50 15.50 3.50 15.50 3.50  

 2.1.6) แผนพัฒนาผู้ประกอบการ (Spin Off) 
จากผลงานวิจัยหรือนวัตกรรม (L) 

PI 2.1.6.1 จำนวน Spin Off ผลงาน 4 8   15 20 25 30 40            

 2.1.6.1) โครงการนวัตวณิชย์           - - - - - - - - - -  
 2.1.6.2) โครงการ Innovation Sandbox 

เพื่อสร้างผู้ประกอบการใหม่จากผลงานวิจัย
หรือนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย 
 

          - - - - - - - - - -  
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เป้าประสงค์ 
ตัววัดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์/ 

แผนปฏิบัติการระยะส้ัน (S) ระยะยาว (L) 
ตัววัดแผนปฏิบัติการ หน่วยนับ 

Based line data ค่าคาดการณ์ งบประมาณ (แผ่นดิน/ รายได้) 
แผนบุคลากร 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2566 2567 2568 2569 2570 

แผ่นดิน รายได้ แผ่นดิน รายได้ แผ่นดิน รายได้ แผ่นดิน รายได้ แผ่นดิน รายได้ 
2.2) เพ ิ ่มจำนวน
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์
ในระดับนานาชาติ
และม ีค ุณภาพใน
ระดับ Q1-Q2 
 
ตอบสนองต่อ 
- SC2 
- SA1, SA4 
- นโยบายสภาฯ ข้อ 
4, 5  
- All SDGs 

SI 2.2.1 ร้อยละจำนวนบทความวิจัยในฐาน 
SCOPUS ที่เป็น Q1-Q2 ต่อบทความวิจัยใน
ฐาน SCOPUS ทั้งหมด 

 ร้อยละ 26.88 
(มข.

33.15) 

21.08 
(มข.

38.92) 

 80 82 84 86 90            

แผนปฏิบัติการ  
2.2.1) แผนกระตุ้นและส่งเสริมการตีพิมพ์
บทความในระดับนานาชาติ (L) 

PI 2.2.1.1 ร้อยละผลงานวิจัย
ที ่ตีพิมพ์ในฐาน SCOPUS ต่อ
ผลงานวิจ ัยที ่ต ีพ ิมพ์ท ั ้งหมด 
(รวมระดับชาติและนานาชาตทิี่
พิมพ์ในฐาน SCOPUS) 

ร้อยละ 68.49 73.65 40 45 50 55 60 - 1.70 - 1.95 - 2.20 - 2.45 - 2.45 40 1) แผนพัฒนาอาจารย์ให้
สามารถตีพิมพ์บทความใน
ร ะ ด ั บ น า น า ช า ต ิ  เ ช่ น 
หล ักส ูตรหร ือค ่ายพ ัฒนา
อาจารย ์ เพ ื ่ อการต ีพ ิมพ์
ผลงานระดับนานาชาติ 2.2.1.1) โครงการสน ับสน ุนการต ีพ ิมพ์

บทความในระดับนานาชาติในฐาน SCOPUS 
          - 1.50 - 1.75 - 2.00 - 2.25 - 2.25 

2.2.1.2) โครงการสร้างระบบและกลไกการ
สนับสนุนนักวิจัยพี่เลี้ยงเพื่อการตีพิมพ์ผลงาน
ระดับนานาชาติในฐาน SCOPUS 

          - 0.20 - 0.20 - 0.20 - 0.20 - 0.20 

2.2.2) แผนการจัดตั้งกลุ่มวิจัยเฉพาะทาง
เพื่อเพิ่มศักยภาพงานวิจัยที่สามารถตีพิมพ์ใน
ระดับนานาชาติ (S) 

PI 2.2.2.1 จำนวนกล ุ ่มว ิ จัย 
(นับจำนวนในปีนั้น) 

กลุ่ม   5 8 10 12 15 20            

PI 2.2.2.2 ร ้ อ ย ล ะ ข อ ง
ผลงานวิจัยของกลุ่มวิจัยเฉพาะ
ทางที่ตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ 
(ต่อผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ทั้งหมด
ของกลุ่มวิจัย) 

ร้อยละ     60 70 80 80 80            

2.2.2.1) โครงการส่งเสริมการจัดตั ้งและ
ยกระดับกลุ่มวิจัยที่สำคัญ 

          11.00 - 14.00 1.50 6.00 1.50      

2.2.2.2) โครงการส่งเสริมความร่วมมือด้าน
การวิจัยกับต่างประเทศ  

          11.50 1.00 14.50 2.60 13.50 3.60      
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สรุปวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ เป้าประสงค์ แผนปฏิบัติการ ตัวชี้วัดและค่าคาดการณ์ 
ที่บรรจุในแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566 - 2570 

กลยุทธ์ที่ 3 การบริการวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่สังคม 

เป้าประสงค์ 3.1) เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจในชุมชนเป้าหมาย (ชุมชนรอบมหาวิทยาลัย) 
3.2) พัฒนาผู้ประกอบการเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
3.3) เพื่อพัฒนาคุณภาพบริการให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสากล และขยายขอบเขตการให้บริการทาง

การแพทย์ 
 

เป้าประสงค์ที่ 3.1) เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจในชุมชนเป้าหมาย (ชุมชนรอบมหาวิทยาลัย) 
แผนปฏิบัติการ 3.1.1) แผนบริการวิชาการเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต (L) 
โครงการหลัก 3.1.1.1) โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก 

3.1.1.2) โครงการสร้างเสริมสุขภาวะที่ดีเน้นกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCDs) ที่มีสภาวะที่ควบคุมได้ เช่น 
โรคเบาหวาน ความดัน หลอดเลือดสมองและหัวใจ 
3.1.1.3) โครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3.1.1.4) โครงการสนับสนุนการสร้างหรือพัฒนาที่พักอาศัย สำหรับผู้มีรายได้น้อย เช่น การออกแบบบ้าน
ราคาประหยัด สำหรับผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้มีรายได้น้อย การออกแบบบ้านหรือวัสดุประหยัดพลังงานสำหรับท่ี
พักอาศัย 
 

เป้าประสงค์ท่ี 3.2) พัฒนาผู้ประกอบการเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
แผนปฏิบัติการ 3.2.1) แผนสร้างผู้ประกอบการ Start Up ระดับ SMEs Size S (L) 
โครงการหลัก 3.1.2.1) โครงการ Innovation Sandbox เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบและสร้างผู้ประกอบการใหม่  

3.1.2.2) โครงการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนเพื่อสร้างผู้ประกอบการใหม่ 
3.1.2.3) โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 
 

แผนปฏิบัติการ 3.2.2) แผนยกระดับผู้ประกอบการ SMEs 
โครงการหลัก 3.2.2.1) โครงการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนเพื่อยกระดับผู้ประกอบการ 

3.2.2.2) โครงการยกระดับหน่วยบริการวิเคราะห์ทดสอบเพื่อยกระดับมูลค่าผลิตภัณฑ์ 
3.2.2.3) โครงการส่งเสริมการจัดตั้งและยกระดับกลุ่มบริการวิชาการ (เช่น กลุ่มบริการข้อมูลและการบริการ
ธุรกิจและอุตสาหกรรมนานาชาติ กลุ ่มบริการวิชาการด้านกฎหมาย กลุ ่มบริการวิชาการด้านพัฒนา
ผู้ประกอบการ)  
3.2.2.4) โครงการยกระดับการบริการและศักยภาพของโรงงานต้นแบบ (Pilot plant) เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผู้ประกอบการ เช่น การสร้างโรงงานต้นแบบด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ การยกระดับการให้บริการ
โรงงานต้นแบบด้านเนื้อสัตว์และผักผลไม้ให้ตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการ เป็นต้น 
 

เป้าประสงค์ที่ 3.3) เพ่ือพัฒนาคุณภาพบริการให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสากล และขยายขอบเขตการให้บริการทางการแพทย์ 
แผนปฏิบัติการ 3.3.1) แผนขยายการให้บริการผู้ป่วยใน 
โครงการหลัก 3.3.1.1) โครงการขยายการให้บริการผู้ป่วยใน 

 
แผนปฏิบัติการ 3.3.2) แผนสร้างศูนย์ความเป็นเลิศ 
โครงการหลัก 3.3.2.1) โครงการสร้างศูนย์ความเป็นเลิศ 

 ปี 2566  - ศูนย์ความเป็นเลิศด้านรังสีวินิจฉัยขั้นสูง 
 ปี 2567  - ศูนย์ความเป็นเลิศด้านจักษุวิทยา 
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 ปี 2568  - ศูนย์ความเป็นเลิศด้านผู้สูงอายุ 
 ปี 2569  - ศูนย์ความเป็นเลิศด้านผิวหนังและเลเซอร์ 
 ปี 2570  - ศูนย์ความเป็นเลิศด้านศัลยกรรมตกแต่ง 
   - ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวัยรุ่นและวัยทำงาน" 

  
แผนปฏิบัติการ 3.3.3) แผนพัฒนาโรงพยาบาลตามมาตรฐาน HA 
โครงการหลัก 3.3.3.1) โครงการพัฒนาโรงพยาบาลตามมาตรฐาน HA 

 
แผนปฏิบัติการ 3.3.4) แผนพัฒนาระบบสนับสนุน ISO 15189 
โครงการหลัก 3.3.4.1) โครงการพัฒนาระบบสนับสนุน ISO 15189 
  

ตัวช้ีวัดและค่าคาดการณ์ (KPIs and Targets) พ.ศ. 2566-2570 

ตัววัดวตัถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์
Based line data ค่าคาดการณ ์

2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 
SI 3.1.1 รายได้ที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยต่อเดือนของ

ครัวเรือนในชุมชนเป้าหมาย (บาท)  
2,250 3,000   4,000 4,500 5,000 5,500 6,000 

SI 3.1.2 ร ้อยละของประชากรในช ุมชน
เป้าหมายที่เป็นกลุ ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
( NCDs) ท ี ่ ม ี ส ภ า ว ะ ท ี ่ ค ว บ ค ุ ม ไ ด้  
(โรคเบาหวาน ความดัน และไตเรื้อรัง) 

      60 70 80 90 90 

SI 3.1.3 จำนวนชุมชนเป้าหมายที ่ม ีการ
จัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานหรือมีที่
อยู่อาศัยที่ดีขึ้น 

5 2   5 5 5 5 5 

SI 3.2.1 ร้อยละของผู้ประกอบการที่เข้ารับ
บริการมีรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 10% 

39.02 37.73   45 50 55 60 80 

SI 3.3.1 รายได้สุทธิจากการให้บริการทาง
การแพทย์ (รายได้-ค่าใช้จ่ายทั้งหมด-ค่า
เส่ือม) 

11.6 - 5 15 15 16 17 18 19 

SI 3.3.2 ร ้อยละของผ ู ้ ร ับบร ิการทาง
การแพทย์ที ่เพิ่มขึ้น (จำแนกตามผู้ป่วย
นอก ผู้ป่วยใน) 

        

SI 3.3.2.1 ร ้อยละของผ ู ้ร ับบร ิการทาง
การแพทย์ผู้ป่วยนอกที่เพิ่มขึ้น 

20 5 10 30 35 40 45 50 

SI 3.3.2.2 ร ้อยละของผ ู ้ร ับบร ิการทาง
การแพทย์ผู้ป่วยในที่เพิ่มขึ้น 

    20 40 60 80 80 80 

SI 3.3.3 ความพึงพอใจของผู้รับบริการทาง
การแพทย์ (จำแนกตามผู้ป่วยนอก ผู้ป่วย
ใน ผู้รับบริการตรวจสุขภาพ ผู้รับบริการ
สร้างเสริมสุขภาพ) 

        

SI 3.3.3.1 ร ะ ด ั บ ค ว า ม พ ึ ง พ อ ใ จขอ ง
ผู้รับบริการผู้ป่วยนอก 

4.50 4.40 4.55 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 

SI 3.3.3.2 ร ะ ด ั บ ค ว า ม พ ึ ง พ อ ใ จขอ ง
ผู้รับบริการผู้ป่วยใน 

  4.75 4.90 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 

SI 3.3.3.3 ร ะ ด ั บ ค ว า ม พ ึ ง พ อ ใ จขอ ง
ผู้รับบริการตรวจสุขภาพ 

4.45 4.55 4.70 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 
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ตัวช้ีวัดและค่าคาดการณ์แผนปฏิบัติการ (KPIs and Targets) พ.ศ. 2566-2570 
เป้าประสงค์ท่ี 3.1) เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจในชุมชนเป้าหมาย (ชุมชนรอบมหาวิทยาลัย) 

ตัววัดแผนปฏิบตัิการ 
Based line data ค่าคาดการณ ์

2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 
PI 3.1.1.1 จำนวนผู ้เข้าร่วมโครงการที ่มี

รายได้เพิ ่มขึ ้นจากการรับบริการ (ด้าน
เศรษฐกิจ) 

904 605   300 500 700 900 1,500 

PI 3.1.1.2 จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการกลุ่ม
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ที่มีสุขภาวะที่
ควบคุมได ้

      300 400 500 600 1,000 

PI 3.1.1.3 จำนวนชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ
ที่มีการจัดการสิ่งแวดล้อม (ขยะ/น้ำเสีย) 
ที่ดีขึ้นเทียบก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ 

      5 5 5 5 5 

PI 3.1.1.4 จำนวนผลงานด้านการพัฒนาที่
อ ย ู ่ อ า ศ ั ย ส ำหร ั บผ ู ้ ม ี ร า ย ได ้ น ้ อ ย 
ผู้ด้อยโอกาส หรือผู้สูงอายุที่ถูกนำไปขยาย
ผล 

      2 4 6 8 10 

 

เป้าประสงค์ท่ี 3.2) พัฒนาผู้ประกอบการเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ตัววัดแผนปฏิบตัิการ 

Based line data ค่าคาดการณ ์
2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

PI 3.2.1.1 จำนวนผู้ประกอบการ Start Up 
ที่ได้รับการสร้าง 

16 20 25 30 40 50 60 70 

PI 3.2.2.1 จำนวนผู ้ประกอบการที ่ได ้รับ
การยกระดับ 

25 33 34 40 50 60 70 80 

PI 3.2.2.2 จำนวนผลิตภัณฑ์ที ่ได้ร ับการ
ยกระดับ 

25 32 32 40 50 60 70 80 

 

เป้าประสงค์ท่ี 3.3) เพ่ือพัฒนาคุณภาพบริการให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสากล และขยายขอบเขตการให้บริการทางการแพทย์ 
ตัววัดแผนปฏิบตัิการ 

Based line data ค่าคาดการณ ์
2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

PI 3.3.1.1 จำนวนเตียงผู ้ป่วยใน (Active 
Bed) 

24 24 46 60 90 112 150 250 

PI 3.3.2.1 จำนวนศูนย์ความเป็นเลิศการ
ให้บริการทางการแพทย์ (นับสะสม) 

      1 2 3 4 6 

PI 3.3.3.1 ผลการรับรองคุณภาพ HA   (เป้า  
ผ่าน 

ขั้นที่ 2 ) 

ผ่าน 
ขั้นที่ 2 

ผ่านขั้นที่ 
3 

  Re-
Accredi
tation 
ครั้งที่ 1 

  

PI 3.3.4.1 จำนวนห้องปฏิบัติการที่ผ่านการ
ร ั บรองค ุณภาพตามมาตรฐาน  ISO 
15189 (นับสะสม) 

   2 3 4 5 6 
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กลยุทธ์ที่ 3: การบริการวิชาการเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่สังคม 

เป้าประสงค์ 
ตัววัดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์/ 

แผนปฏิบัติการระยะส้ัน (S) ระยะยาว (L) 
ตัววัดแผนปฏิบัติการ หน่วยนับ 

Based line data ค่าคาดการณ์ งบประมาณ (แผ่นดิน/ รายได้) 
แผนบุคลากร 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2566 2567 2568 2569 2570 

แผ่นดิน รายได้ แผ่นดิน รายได้ แผ่นดิน รายได้ แผ่นดิน รายได้ แผ่นดิน รายได้ 
3.1) เพ ื ่ อพ ัฒนา
ค ุณภาพช ีว ิตและ
เศรษฐกิจในช ุมชน
เป ้าหมาย (ช ุมชน
รอบมหาวิทยาลัย) 
 
ตอบสนองต่อ 
- SC5 
- SA1, SA2, SA3, 
SA4 
- SOp3, SOp4 
- นโยบายสภาฯ ข้อ 
1, 3, 5  
- SDG 1, 2, 3, 11 

SI 3.1.1 รายได้ที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยต่อเดือนของ
ครัวเรือนในชุมชนเป้าหมาย (บาท)  

 บาท 2,250 3,000   4,000 4,500 5,000 5,500 6,000            

SI 3.1.2 ร ้อยละของประชากรในช ุมชน
เป้าหมายที ่ เป ็นกลุ ่มโรคไม่ติดต ่อเร ื ้ อรัง 
(NCDs) ที่มีสภาวะที่ควบคุมได้ (โรคเบาหวาน 
ความดัน และไตเรื้อรัง) 

 ร้อยละ       60 70 80 90 90            

SI 3.1.3 จำนวนชุมชนเป้าหมายที ่ม ีการ
จัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานหรือมีที่อยู่
อาศัยที่ดีข้ึน 

 ชุมชน 5 2   5 5 5 5 5            

แผนปฏิบัติการ 
3.1.1) แผนบริการวิชาการเพื ่อยกระดับ
คุณภาพชีวิต (L) 

PI 3.1.1.1 จำนวนผู ้ เข ้าร่วม
โครงการที่มีรายได้เพิ่มขึ ้นจาก
การรับบริการ (ด้านเศรษฐกิจ) 

คน 904 605   300 500 700 900 1,500           1) แผนพัฒนาอาจารย์ด้าน
การบริการวิชาการอย่างมือ
อาชีพ เช่น การประเมินผล
กระทบ (Impact) ที่เกิดจาก
โครงการที่ดำเนินการ การบูร
ณาการกับงานวิจัย หรือการ
เรียนการสอน เป็นต้น 

 PI 3.1.1.2 จำนวนผู ้ เข ้าร่วม
โครงการกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
(NCDs) ที่มีสุขภาวะที่ควบคุมได้ 

คน       300 400 500 600 1,000           

 PI 3.1.1.3 จำนวนชุมชนที่เข้า
ร ่ วมโครงการท ี ่ ม ี การจ ั ดการ
สิ่งแวดล้อม (ขยะ/น้ำเสีย) ที่ดีข้ึน
เทียบก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ 

ชุมชน       5 5 5 5 5           

 PI 3.1.1.4 จำนวนผลงานด้าน
การพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มี
รายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาส หรือ
ผู้สูงอายุที่ถูกนำไปขยายผล 

ผลงาน       2 4 6 8 10           

3.1.1.1) โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
เศรษฐกิจฐานราก 

          30.00 - 35.00 - 40.00 - 45.00 - 50.00 -  

3.1.1.2) โครงการสร้างเสริมสุขภาวะที่ดีเน้น
กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCDs) ที่มีสภาวะที่
ควบคุมได้ เช่น โรคเบาหวาน ความดัน หลอด
เลือดสมองและหัวใจ 

          1.00 - 1.50 - 2.00 - 2.50 - 3.00 -  

3.1.1.3) โ ค ร งก า ร จ ั ด ก า ร ท ร ั พ ย า ก ร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

          - - - - - - - - - -  

3.1.1.4) โครงการสนับสนุนการสร้างหรือพัฒนา
ที ่พักอาศัย สำหรับผู ้มีรายได้น้อย เช่น การ
ออกแบบบ้านราคาประหยัด สำหรับผู้สูงอายุ/ผู้
พิการ/ผู้มีรายได้น้อย การออกแบบบ้านหรือวัสดุ
ประหยัดพลังงานสำหรับที่พักอาศัย  

          - - - - - - - - - -  
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เป้าประสงค์ 
ตัววัดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์/ 

แผนปฏิบัติการระยะส้ัน (S) ระยะยาว (L) 
ตัววัดแผนปฏิบัติการ หน่วยนับ 

Based line data ค่าคาดการณ์ งบประมาณ (แผ่นดิน/ รายได้) 
แผนบุคลากร 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2566 2567 2568 2569 2570 

แผ่นดิน รายได้ แผ่นดิน รายได้ แผ่นดิน รายได้ แผ่นดิน รายได้ แผ่นดิน รายได้ 
3.2) พัฒนาผู้ประกอบ 
การเพื่อเพิ่มขีดความ 
ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร
แข่งขัน 
 
ตอบสนองต่อ 
 

SI 3.2.1 ร้อยละของผู้ประกอบการที่เข้ารับ
บริการมีรายได้เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่า 10% 

 ร้อยละ 39.02 37.73   45 50 55 60 80            

แผนปฏิบัติการ 
3.2.1) แผนสร้างผู้ประกอบการ Start Up 
ระดับ SMEs Size S (L) 

PI 3.2.1.1 จำนวนผู้ประกอบการ 
Start Up ที่ได้รับการสร้าง 

คน 16 20 25 30 40 50 60 70           1) แผนพัฒนาทักษะอาจารย์
ให้สามารถทำงานร ่วมกับ
ผู้ประกอบการ 

3.1.2.1) โครงการ Innovation Sandbox 
เพ ื ่อพ ัฒนาผล ิตภ ัณฑ์ต ้นแบบและสร ้าง
ผู้ประกอบการใหม่  

          3.00 - 3.50 - 4.00 - 4.50 - 5.00 -  

3.1.2.2) โครงการความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภาครัฐหรือเอกชนเพื่อสร้างผู้ประกอบการใหม่ 

          - - - - - - - - - -  

3.1.2.3) โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการรุ่น
ใหม ่

          - - - - - - - - - -  

3.2.2) แผนยกระดับผู้ประกอบการ SMEs (L) PI 3.2.2.1 จำนวนผู้ประกอบการ
ที่ได้รับการยกระดับ 

คน 25 33 34 40 50 60 70 80           1) แผนพัฒนาความรู้ความ
เข ้าใจและท ักษะอาจารย์
ด้านการร ับรองมาตรฐาน
และการตรวจว ิ เคราะ ห์
ผลิตภัณฑ์ 

 PI 3.2.2.2 จำนวนผลิตภัณฑ์ที่
ได้รับการยกระดับ 

ชิ้น 25 32 32 40 50 60 70 80           

 3.2.2.1) โครงการความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภ า ค ร ั ฐ ห ร ื อ เ อ ก ช น เ พ ื ่ อ ย ก ร ะ ดั บ
ผู้ประกอบการ 

          - 0.10 - 0.10 - 0.10 - 0.10 - 0.10 

 3.2.2.2) โครงการยกระดับหน่วยบริการ
ว ิ เคราะห ์ทดสอบเพ ื ่ อยกระด ับม ูลค่ า
ผลิตภัณฑ์ 

          - 0.50 - 0.50 - 0.50 - 0.50 - 0.50  

 3.2.2.3) โครงการส่งเสริมการจัดตั ้งและ
ยกระดับกลุ ่มบร ิการว ิชาการ  (เช ่น กลุ่ม
บร ิการข ้อม ูลและการบร ิการธ ุรก ิจและ
อุตสาหกรรมนานาชาติ กลุ่มบริการวิชาการ
ด้านกฎหมาย กลุ่มบริการวิชาการด้านพัฒนา
ผู้ประกอบการ)  

          - 0.50 - 0.50 - 0.50 - 0.50 - 0.50  

 3.2.2.4) โครงการยกระดับการบริการและ
ศักยภาพของโรงงานต้นแบบ (Pilot plant) 
เ พ ื ่ อ ต อ บ ส น อ ง ค ว า ม ต ้ อ ง ก า ร ข อ ง
ผู้ประกอบการ เช่น การสร้างโรงงานต้นแบบ
ด้านผลิตภัณฑ์ส ุขภาพ  การยกระดับการ
ให้บริการโรงงานต้นแบบด้านเนื้อสัตว์และผัก
ผลไม ้ ให ้ ตอบสนองความต ้องการของ
ผู้ประกอบการ เป็นต้น  
 

          - - 90 - 31.10 - 14.50 - 14.50 -  
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เป้าประสงค์ 
ตัววัดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์/ 

แผนปฏิบัติการระยะส้ัน (S) ระยะยาว (L) 
ตัววัดแผนปฏิบัติการ หน่วยนับ 

Based line data ค่าคาดการณ์ งบประมาณ (แผ่นดิน/ รายได้) 
แผนบุคลากร 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2566 2567 2568 2569 2570 

แผ่นดิน รายได้ แผ่นดิน รายได้ แผ่นดิน รายได้ แผ่นดิน รายได้ แผ่นดิน รายได้ 
3.3) เพ ื ่ อพ ัฒนา
คุณภาพบริการให้
ผ ่ า น เ ก ณ ฑ์
มาตรฐานสากล และ
ขยายขอบเขตการ
ใ ห ้ บ ร ิ ก า ร ท า ง
การแพทย์ 
 
ตอบสนองต่อ 
 

SI 3.3.1 รายได้สุทธิจากการให้บริการทาง
การแพทย์ (รายได้-ค่าใช้จ่ายทั้งหมด-ค่าเสื่อม) 

 ล้านบาท 11.6 -5 15 15 16 17 18 19            

SI 3.3.2 ร ้ อยละของผ ู ้ ร ั บบ ร ิ ก า ร ท า ง
การแพทย์ที่เพิ่มขึ้น (จำแนกตามผู้ป่วยนอก 
ผู้ป่วยใน) 

                              

SI 3.3.2.1 ร ้อยละของผ ู ้ ร ับบร ิการทาง
การแพทย์ผู้ป่วยนอกที่เพิ่มข้ึน 

 ร้อยละ 20 5 10 30 35 40 45 50            

SI 3.3.2.2 ร ้อยละของผ ู ้ ร ับบร ิการทาง
การแพทย์ผู้ป่วยในที่เพิ่มข้ึน 

 ร้อยละ     20 40 60 80 80 80            

SI 3.3.3 ความพึงพอใจของผู้รับบริการทาง
การแพทย์ (จำแนกตามผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน 
ผู้รับบริการตรวจสุขภาพ ผู้รับบริการสร้าง
เสริมสุขภาพ) 

                              

SI 3.3.3.1 ร ะ ด ั บ ค ว ามพ ึ งพ อ ใ จ ข อ ง
ผู้รับบริการผู้ป่วยนอก 

 ระดับ 4.50 4.40 4.55 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50            

SI 3.3.3.2 ร ะ ด ั บ ค ว ามพ ึ งพ อ ใ จ ข อ ง
ผู้รับบริการผู้ป่วยใน 

 ระดับ   4.75 4.90 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50            

SI 3.3.3.3 ร ะ ด ั บ ค ว ามพ ึ งพ อ ใ จ ข อ ง
ผู้รับบริการตรวจสุขภาพ 

 ระดับ 4.45 4.55 4.70 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50            

 แผนปฏิบัติการ 
3.3.1) แผนขยายการให้บริการผู้ป่วยใน 

PI 3.3.1.1 จำนวนเตียงผู้ป่วย
ใน (Active Bed) 

เตียง 24 24 46 60 90 112 150 250            

 3.3.2) แผนสร้างศูนย์ความเป็นเลิศ PI 3.3.2.1 จำนวนศูนย์ความ
เป ็นเล ิศการให ้บร ิการทาง
การแพทย์ (นับสะสม) 

จำนวน    1 2 3 4 6     20.90    21.70  1) แผนพัฒนาบุคลากรด้าน
ความรู้ความเข้าใจมาตรฐาน
คุณภาพโรงพยาบาลระดับ
สากล เช่น HA และ ISO 
2 )  แ ผ น อ ั ต ร า ก ำ ลั ง
โรงพยาบาล ปีงบประมาณ 
2567-2570 (เล ่มแผน
อัตรากำลังโรงพยาบาล) 
3) แผนพัฒนาสมรรถนะด้าน
บ ุคลากรทางการแพท ย์
เฉพาะทางสำหรับ Disease 
specific certification และ 
Excellence centre  
4)  แผนพ ัฒนาศ ักยภาพ
หัวหน ้างานและผู ้บร ิหาร
ระดับต้น (โรงพยาบาล) 

 ปี 2566 
 - ศูนย์ความเป็นเลิศด้านรังสีวินิจฉัยข้ันสูง 
ปี 2567 
 - ศูนย์ความเป็นเลิศด้านจักษุวิทยา 
ปี 2568 
 - ศูนย์ความเป็นเลิศด้านผู้สูงอายุ 
ปี 2569 
 - ศูนย์ความเป็นเลิศด้านผิวหนังและเลเซอร์ 
ปี 2570 
 - ศูนย์ความเป็นเลิศด้านศัลยกรรมตกแต่ง 
 - ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวัยรุ่นและวัยทำงาน 
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เป้าประสงค์ 
ตัววัดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์/ 

แผนปฏิบัติการระยะส้ัน (S) ระยะยาว (L) 
ตัววัดแผนปฏิบัติการ หน่วยนับ 

Based line data ค่าคาดการณ์ งบประมาณ (แผ่นดิน/ รายได้) 
แผนบุคลากร 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2566 2567 2568 2569 2570 

แผ่นดิน รายได้ แผ่นดิน รายได้ แผ่นดิน รายได้ แผ่นดิน รายได้ แผ่นดิน รายได้ 
 3.3.3) แผนพัฒนาโรงพยาบาลตามมาตรฐาน 

HA 
PI 3.3.3.1 ผ ล ก า ร ร ั บ ร อ ง
คุณภาพ HA 

ระดับ   (เป้า  
ผ่าน 

ข้ันที่ 2 ) 

ผ่าน 
ข้ันที่ 2 

ผ่านข้ัน
ที่ 3 

  Re-
Accredi
tation 
ครั้งที่ 1 

            

 3.3.4) แผนพ ัฒนาระบบสน ับสน ุน ISO 
15189 

PI 3.3.4.1 จำนวนห้องปฏิบัติ 
การที่ผ่านการรับรองคุณภาพ
ตามมาตรฐาน ISO 15189 
(นับสะสม) 

ห้อง   (เป้า 
1) 

2 3 4 5 6            
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สรุปวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ เป้าประสงค์ แผนปฏิบัติการ ตัวชี้วัดและค่าคาดการณ์ 
ที่บรรจุในแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566 - 2570 

กลยุทธ์ที่ 4 อนุรักษ์ สืบสานและสร้างมูลค่าให้แก่ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เป้าประสงค์ 4.1) ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้รับการอนุรักษ์ สืบสานและสร้างมูลค่า 
 

เป้าประสงค์ที่ 4.1) ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้รับการอนุรักษ์ สืบสานและสร้างมูลค่า 
แผนปฏิบัติการ 4.1.1) แผนพัฒนาและยกระดับแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น (L) 
โครงการหลัก 4.1.1.1) โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ในรูปแบบชิ้นงานจริง แบบ

เสมือนจริง หอศิลปวัฒนธรรม หรือพิพิธภัณฑ์ 
 ปี 2566 เพิ ่ม 4 แหล่ง ได้แก่ 1) แหล่งเรียนรู ้ข้าวพันธุ ์พื ้นเมือง 2) อาคารแสดงผลงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ณ อุทยานศิลปวัฒนธรรมอีสานและลุ่มน้ำโขง  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 3)  แหล่งเรียนรู้
แมลงกินได้ 4) ใบลาน 
 ปี 2567 เพิ่ม 2 แหล่ง ได้แก่ 1) ประวัติศาสตร์ชุมชนรอบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2) แหล่ง
เรียนรู้พุทธสถาปัตย์และสถาปัตยกรรมอีสาน  
 ปี 2568 เพิ่ม 2 แหล่ง ได้แก่ 1) แหล่งเรียนรู้เรื่้องผ้าพื้นเมือง 2) ศูนย์การเรียนรู้เครื่องทองเหลืือง
บ้านปะอาว 
 ปี 2569 เพิ่ม 3 แหล่ง ได้แก่ 1) แหล่งเรียนรู้งานประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี  
2) ศูนย์การเรียนรู้เทียนพรรษา วัดศรีประดู่ 3) ศูนย์การเรียนรู้เทียนพรรษา วัดหนองบัว  
 ปี 2570 เพิ่ม 5 แหล่ง ได้แก่ 1) แหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตอีสานจากเครื่องมือเครื่องใช้ในตครัวเรือน 2) 
แหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตอีสานจากเครื่องมือประมง เครื่องมือล่าสัตว์ 3) แหล่งเรียนรู้ประเพณีฮีต 12 คอง 14 4) 
แหล่งเรียนรู้การอนุรักษ์ม้าพันธ์ุพื้นบ้านสิรินธร อำเภอสิรินธร 5) แหล่งเรียนรู้การแปรรูปสัตว์น้ำ อ.โขงเจียม 
4.1.1.2) โครงการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศด้านศิลปวัฒนธรรมอีสานและลุ่มน้ำโขง 
 ปี 2566 เพิ่ม 3 ฐาน ได้แก่ 1) เห็ดในพื้นที่ภาคอีสาน 2) หมอยาพ้ืนบ้าน 3) ปลาเสือตอลายเล็ก 
 ปี 2567 เพิ่ม 1. ฐาน ได้แก่ 1) ภูมิปัญญาจากเอกสารใบลาน อ.เมืองอุบล 
 ปี 2568 เพิ่ม 2 ฐาน ได้แก่ 1) ภูมิปัญญาจากเอกสารใบลาน อ.วารินชำราบ 2) ข้อมูลเครื่องมือ
เครื่องใช้ในท้องถิ่นอีสาน 
 ปี 2569 เพิ่ม 2 ฐาน ได้แก่ 1) ลายผ้าท้องถิ่นอีสาน 2) อาหารท้องถิ่นอีสาน 
 ปี 2570 เพิ่ม 2 ฐาน ได้แก่ 1) ..วัดในเมืองอุบล 2) ดอนปู่ตาในจังหวัดอุบลราชธานี 
 

แผนปฏิบัติการ 4.1.2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนฐานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น (L) 
โครงการหลัก 4.1.2.1) โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 ปี 2566 จำนวน 3 ชิ้น ได้แก่ 1) พัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากชุมชนทำเทียน 1) วัดศรีประดู่ 
2) วัดหนองบัว 3) พัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากชุมชนบ้านหนองบ่อ (ฟ้อนกลองตุ้ม) 
 ปี 2567 จำนวน 3 ช้ิน ได้แก่ 1) พัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากเครือ่งทองเหลืองบ้านปะอาว 2)  
พัฒนาผลิตภัณฑ์เทียนหอม บ้านหัวขัว ต.เหล่าเสือโก้ก 3) พัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากหุ่นเชิดหนังบักตื้อ 
 ปี 2568 จำนวน 3 ช้ิน ได้แก่ 1) พัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากการทอเสื่อเตย เสื่อผือ บ้านโนน
จิก ตำบลคูเมือง 2) พัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากผ้าฝ้ายเข็นมือ ย้อมสีธรรมชาติ อำเภอโขงเจียม 3) 
พัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปสัตว์น้ำ (ปลาส้ม)อ.โขงเจียม 
 ปี 2569 จำนวน 3 ชิ้น ได้แก่ 1) พัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากผ้าทอพื้นถิ่นอำเภอพิบูลมังสา
หาร จังหวัดอุบลราชธานี 2) หมวกใบตาล ผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านหนองคู ตำบลโนนโหนน 3) พัฒนาผลิตภัณฑ์
ของที่ระลึกจากหมู่บ้านผลิตฆ้อง อำเภอพิบูลมังสาหาร 
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 ปี 2570 จำนวน 3 ชิ้น ได้แก่ 1) การพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ ต.โพธิ์ใหญ่  2) พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากของใช้ในครัวเรือนของท้องถิ่นอีสาน 3) พัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากเครื่องมือ
ประมง ล่าสัตว์ ของท้องถิ่นอีสาน 

 4.1.2.2) โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
 ปี 2566 จำนวน 2 แหล่ง ได้แก่ ชุมชนทำเทียน 1) วัดศรีประดู่ และ วัดหนองบัว 2) เส้นทาง
การศึกษาวัฒนธรรมใบลาน 
 ปี 2567 จำนวน 2 แหล่ง ได้แก่ 1) แหล่งเรียงนรู้หนังบักตื้อ 2) ประเพณีการแห่ปราสาทผึ้ง บ้าน
โพนทราย อ.เขื่องใน 
 ปี 2568 จำนวน 2 แหล่ง ได้แก่ 1) พิพิธภัณฑ์วัดมณีวณาราม 2) แหล่งโบราณคดีวัดป่าบึงเขา
หลวง  
 ปี 2569 จำนวน 2 แหล่ง ได้แก่ 1) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเมืองเก่าอุบลราชธานี 2) พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวเมืองริมฝั่งน้ำมูลอุบล-วารินชำราบ 
 ปี 2570 จำนวน 2 แหล่ง ได้แก่  แหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวอีสาน 1) เครื่องใช้ในครัว เรือน 2) 
เครื่องมือประมง 

 

ตัวช้ีวัดและค่าคาดการณ์ (KPIs and Targets) พ.ศ. 2566-2570 

ตัววัดวตัถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์
Based line data ค่าคาดการณ ์

2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 
SI 4.1.1 ร้อยละการเพิ่มขึ้นของผู้เข้าเรียนรู้ 

เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น (เทียบกับปีที่ผ่านมา) 

100 - 69.19   10 10 10 10 10 

SI 4.1.2 จำนวนผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาที ่ได้รับการสืบสานและ
สร้างมูลค่า (นับจำนวนผลงานที่เกิดขึ้นต่อปี) 

5 11   10 10 15 15 20 

SI 4.1.3 รายได้ที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยต่อเดือนของ
ครัวเรือนในชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการ
อนุรักษ์หรือต่อยอดศิลปวัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

      4,000 4,500 5,000 5,500 6,000 

 

 

ตัวช้ีวัดและค่าคาดการณ์แผนปฏิบัติการ (KPIs and Targets) พ.ศ. 2566-2570 
เป้าประสงค์ท่ี 4.1) ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้รับการอนุรักษ์ สืบสานและสร้างมูลค่า 

ตัววัดแผนปฏิบตัิการ 
Based line data ค่าคาดการณ ์

2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 
PI 4.1.1.1 จ ำนวนแหล ่ ง เ ร ี ยน ร ู ้ ด ้ าน

ศิลปวัฒนธรรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(นับสะสมทั้งภายในภายนอก) 

4 5   9 10 12 15 20 

PI 4.1.1.2 จำนวนฐานข้อมูลสารสนเทศ
ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(นับสะสม) 

5 6   9 10 12 14 16 

PI 4.1.2.1 จำนวนผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาจาก
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น (นับ
จำนวนผลิตภัณฑ์ต่อปี) 

5 3   3 3 3 3 3 

PI 4.1.2.2 จำนวนแหล ่งท ่องเท ี ่ ยว เชิ ง
วัฒนธรรมที่เก ิดจากการยกระดับ (นับ
สะสม) 

 1   7 9 11 13 15 
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กลยุทธ์ที่ 4: อนุรักษ์ สืบสานและสร้างมูลค่าให้แก่ศิลปวัฒนธรรม และภูมปิัญญาท้องถิ่น 

เป้าประสงค์ 
ตัววัดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์/ 

แผนปฏิบัติการระยะส้ัน (S) ระยะยาว (L) 
ตัววัดแผนปฏิบัติการ หน่วยนับ 

Based line data ค่าคาดการณ์ งบประมาณ (แผ่นดิน/ รายได้) 
แผนบุคลากร 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2566 2567 2568 2569 2570 

แผ่นดิน รายได้ แผ่นดิน รายได้ แผ่นดิน รายได้ แผ่นดิน รายได้ แผ่นดิน รายได้ 
4.1) ศิลปวัฒนธรรม 
แ ล ะ ภ ู ม ิ ป ั ญ ญ า
ท้องถิ ่น ได้ร ับการ
อนุรักษ์ สืบสานและ
สร้างมูลค่า 
 
ตอบสนองต่อ 
- SC5 
- SA1, SA5 
- นโยบายสภาฯ ข้อ 
8 
- SDG 11 

SI 4.1.1 ร้อยละการเพิ่มขึ้นของผู้เข้าเรียนรู้ 
เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน (เทียบกับปีที่ผ่านมา) 

 ร้อยละ 100 -69.19   10 10 10 10 10            

SI 4.1.2 จำนวนผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาที่ได้รับการสืบสานและสร้าง
มูลค่า (นับจำนวนผลงานที่เกิดข้ึนต่อปี) 

 ผลงาน 5 11   10 10 15 15 20            

SI 4.1.3 รายได้ที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยต่อเดือนของ
ครัวเร ือนในชุมชนเป้าหมายที ่ได้ร ับการ
อนุรักษ์หรือต่อยอดศิลปวัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 
(ได้แก่ ชุมชนวัดศรีประดู่ ชุมชนวัดหนองบัว 
ชุมชนบ้านโพธิ์ใหญ่ ชุมชนบ้านปะอาว) 

 บาท       4,000 4,500 5,000 5,500 6,000            

แผนปฏิบัติการ 
4.1.1) แผนพัฒนาและยกระดับแหล่งเรียนรู้
ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน (L) 

PI 4.1.1.1 จำนวนแหล่งเรียนรู้
ด้านศิลปวัฒนธรรรมและภูมิ
ป ัญญาท้องถิ ่น (นับสะสมทั้ง
ภายในภายนอก) 

แหล่ง 4 5   9 10 12 15 20           1) แผนพัฒนาอาจารย์ด้าน
การยกระดับแหล่งเร ียนรู้
ร่วมกับชุมชน 
2) แผนพัฒนาอาจารย์ด้าน
การประ เม ิ นผลกระ ท บ 
(Impact) ของโครงการทำนุ
ศิลปวัฒนธรรมที่ได้ดำเนินการ 

 PI 4.1.1.2 จำนวนฐานข้อมูล
สารสนเทศด้านศิลปวัฒนธรรม
และภูม ิป ัญญาท้องถ ิ ่น (นับ
สะสม) 

ฐาน 
ข้อมูล 

5 6   9 10 12 14 16           

 4.1.1.1) โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ ่น ใน
ร ูปแบบชิ ้นงานจริง แบบเสมือนจริง หอ
ศิลปวัฒนธรรม หรือพิพิธภัณฑ์ 
 
ปี 2566 เพิ ่ม 4 แหล่ง ได้แก่ 1) แหล่ง
เรียนรู้ข้าวพันธุ์พื้นเมือง 2) อาคารแสดงผล
งานด ้ านศ ิ ลป ว ั ฒน ธรร ม  ณ  อ ุ ทย าน
ศ ิ ลปว ัฒนธรรมอ ี ส านและล ุ ่ มน ้ ำ โ ขง  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 3)  แหล่งเรียนรู้
แมลงกินได้ 4) ใบลาน 
ป ี  2567  เพ ิ ่ ม  2  แหล ่ ง  ได ้ แก ่  1 ) 
ประว ัต ิศาสตร ์ช ุมชนรอบมหาว ิทยาลัย
อุบลราชธานี 2) แหล่งเรียนรู้พุทธสถาปัตย์
และสถาปัตยกรรมอีสาน  
 

          - 8.00 - 2.00 - 2.00 - 2.00 - 3.00  
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เป้าประสงค์ 
ตัววัดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์/ 

แผนปฏิบัติการระยะส้ัน (S) ระยะยาว (L) 
ตัววัดแผนปฏิบัติการ หน่วยนับ 

Based line data ค่าคาดการณ์ งบประมาณ (แผ่นดิน/ รายได้) 
แผนบุคลากร 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2566 2567 2568 2569 2570 

แผ่นดิน รายได้ แผ่นดิน รายได้ แผ่นดิน รายได้ แผ่นดิน รายได้ แผ่นดิน รายได้ 
 ปี 2568 เพิ ่ม 2 แหล่ง ได้แก่ 1) แหล่ง

เรียนรู้เรื ่ ้องผ้าพื้นเมือง 2) ศูนย์การเรียนรู้
เครื่องทองเหลืืองบ้านปะอาว 
ปี 2569 เพิ ่ม 3 แหล่ง ได้แก่ 1) แหล่ง
เรียนรู้งานประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัด
อุบลราชธานี  2) ศูนย์การเรียนรู้เทียนพรรษา 
วัดศรีประดู่ 3) ศูนย์การเรียนรู้เทียนพรรษา 
วัดหนองบัว  
ปี 2570 เพิ ่ม 5 แหล่ง ได้แก่ 1) แหล่ง
เรียนรู้วิถีชีวิตอีสานจากเครื่องมือเครื่องใช้
ในตครัวเรือน 2) แหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตอีสาน
จากเครื่องมือประมง เครื่องมือล่าสัตว์ 3) 
แหล่งเรียนรู ้ประเพณีฮีต 12 คอง 14 4) 
แหล่งเรียนรู้การอนุรักษ์ม้าพันธุ์พื้นบ้านสิริน
ธร อำเภอสิรินธร 5) แหล่งเรียนรู้การแปรรูป
สัตว์น้ำ อ.โขงเจียม 

                     

 4.1.1 .2)  โครงการพ ัฒนาฐานข ้ อมู ล
สารสนเทศด้านศิลปวัฒนธรรมอีสานและลุ่ม
น้ำโขง 
ปี 2566 เพิ่ม 3 ฐาน ได้แก่ 1) เห็ดในพื้นที่
ภาคอีสาน 2) หมอยาพื้นบ้าน 3) ปลาเสือตอ
ลายเล็ก 
ปี 2567 เพิ่ม 1 ฐาน ได้แก่ 1) ภูมิปัญญา
จากเอกสารใบลาน อ.เมืองอุบล 
ปี 2568 เพิ่ม 2 ฐาน ได้แก่ 1) ภูมิปัญญา
จากเอกสารใบลาน อ.วารินชำราบ 2) ข้อมูล
เครื่องมือเครื่องใช้ในท้องถ่ินอีสาน 
ปี 2569 เพิ ่ม 2 ฐาน ได้แก่ 1) ลายผ้า
ท้องถ่ินอีสาน 2) อาหารท้องถ่ินอีสาน 
ปี 2570 เพิ่ม 2 ฐาน ได้แก่ 1) วัดในเมือง
อุบล 2) ดอนปู่ตาในจังหวัดอุบลราชธานี 

          - 0.30 - 0.30 - 0.30 - 0.30 - 0.30  

 4.1.2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์บน
ฐานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน (L) 

PI 4.1.2.1 จำนวนผลิตภัณฑ์ที่
พัฒนาจากศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น (นับจำนวน
ผลิตภัณฑ์ต่อปี) 

ชิ้น 5 3   3 3 3 3 3            

  PI 4.1.2.2 จ ำ น ว น แ ห ล่ ง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที ่เกิด
จากการยกระดับ (นับสะสม) 

แหล่ง - 1   7 9 11 13 15            
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เป้าประสงค์ 
ตัววัดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์/ 

แผนปฏิบัติการระยะส้ัน (S) ระยะยาว (L) 
ตัววัดแผนปฏิบัติการ หน่วยนับ 

Based line data ค่าคาดการณ์ งบประมาณ (แผ่นดิน/ รายได้) 
แผนบุคลากร 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2566 2567 2568 2569 2570 

แผ่นดิน รายได้ แผ่นดิน รายได้ แผ่นดิน รายได้ แผ่นดิน รายได้ แผ่นดิน รายได้ 
 4.1.2.1) โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิ

ปัญญาท้องถ่ิน 
ปี 2566 จำนวน .3. ชิ้น ได้แก่ 1) พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากชุมชนทำเทียน 1) 
ว ัดศร ีประดู ่  2) ว ัดหนองบ ัว 3) พ ัฒนา
ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากชุมชนบ้านหนองบ่อ 
(ฟ้อนกลองตุ้ม) 
ปี 2567 จำนวน 3 ชิ้น ได้แก่ 1) พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากเครื่องทองเหลือง
บ้านปะอาว 2)  พัฒนาผลิตภัณฑ์เทียนหอม 
บ ้านหัวข ัว ต.เหล ่าเส ือโก ้ก 3) พ ัฒนา
ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากหุ่นเชิดหนังบักต้ือ 
ปี 2568 จำนวน 3 ชิ้น ได้แก่ 1) พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากการทอเสื่อเตย เสื่อ
ผ ือ บ ้านโนนจิก ตำบลคูเม ือง 2) พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากผ้าฝ้ายเข็นมือ ย้อม
ส ีธรรมชาติ อำเภอโขงเจ ียม 3) พ ัฒนา
ผลิตภัณฑ์แปรรูปสัตว์น้ำ (ปลาส้ม)อ.โขงเจียม 
ปี 2569 จำนวน 3 ชิ้น ได้แก่ 1) พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากผ้าทอพื้นถ่ินอำเภอ
พิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 2) หมวก
ใบตาล ผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านหนองคู ตำบล
โนนโหนน 3) พัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก
จากหมู่บ้านผลิตฆ้อง อำเภอพิบูลมังสาหาร 
ปี 2570 จำนวน 3 ชิ้น ได้แก่ 1) การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ ต.โพธิ์ใหญ่ 2) พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากของใช้ในครัวเรือน
ของท้องถิ่นอีสาน 3) พัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่
ระล ึกจากเคร ื ่องมือประมง ล ่าส ัตว ์ ของ
ท้องถ่ินอีสาน 

          - 0.50 - 0.50 - 0.50 - 0.50 - 0.50  

 4.1.2.2) โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม 
ปี 2566 จำนวน 2 แหล่ง ได้แก่ ชุมชนทำ
เทียน 1) วัดศรีประดู่ และ วัดหนองบัว 2) 
เส้นทางการศึกษาวัฒนธรรมใบลาน 
ปี 2567 จำนวน 2 แหล่ง ได้แก่ 1) แหล่ง
เร ียงนรู ้หนังบ ักตื ้อ 2) ประเพณีการแห่
ปราสาทผึ้ง บ่้านโพนทราย อ.เขื่องใน 

          - 0.50 - 0.50 - 0.50 - 0.50 - 0.50  
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เป้าประสงค์ 
ตัววัดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์/ 

แผนปฏิบัติการระยะส้ัน (S) ระยะยาว (L) 
ตัววัดแผนปฏิบัติการ หน่วยนับ 

Based line data ค่าคาดการณ์ งบประมาณ (แผ่นดิน/ รายได้) 
แผนบุคลากร 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2566 2567 2568 2569 2570 

แผ่นดิน รายได้ แผ่นดิน รายได้ แผ่นดิน รายได้ แผ่นดิน รายได้ แผ่นดิน รายได้ 
 ป ี  2568  จำนวน 2 แหล ่ง ได ้แก ่  1) 

พิพิธภัณฑ์วัดมณีวณาราม 2) แหล่งโบราณคดี
วัดป่าบึงเขาหลวง  
ปี 2569 จำนวน 2 แหล่ง ได้แก่ 1) พัฒนา
แหล่งท่องเที ่ยวเมืองเก่าอุบลราชธานี 2) 
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเมืองริมฝั่งน้ำมูลอุบล-
วารินชำราบ 
ปี 2570 จำนวน 2 แหล่ง ได้แก่  แหล่ง
เรียนรู้วิถีชีวิตของชาวอีสาน 1) เครื่องใช้ใน
ครัวเรือน 2) เครื่องมือประมง 
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สรุปวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ เป้าประสงค์ แผนปฏิบัติการ ตัวชี้วัดและค่าคาดการณ์ 
ที่บรรจุในแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566 - 2570 

กลยุทธ์ที่ 5 การบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

เป้าประสงค์ 5.1) Smart University 
5.2) มหาวิทยาลัยมีความยั่งยืนด้านการเงิน 
5.3) การบริหารทรัพยากรบุคคลมีประสิทธิภาพ 

 

เป้าประสงค์ที่ 5.1) Smart University 
แผนปฏิบัติการ 5.1.1) แผนพัฒนา IT Architecture เพื่อรองรับสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture: 

EA) ของมหาวิทยาลัย (L) 
โครงการหลัก 5.1.1.1) โครงการพัฒนากระบวนการทำงานด้วยระบบ Digital platform 

ปี 2566  
 1) โครงสร้างพื้นฐาน (การเรียนแบบผสมผสาน) 
 2) โครงสร้างพื้นฐาน (การเรียนรู้แบบเสมือนจริง) 
 3) โครงสร้างพื้นฐานด้านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  
 3) ระบบการพัฒนาบุคลากร 
 4) ระบบบริหารจัดการแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ(outsource) 
 5) ระบบ UBU-Test 
 6) ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย/ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยเงินรายได้/ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย

ระดับประเทศ 
 7) ระบบฐานข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม 
 8) ระบบแนะนำทรัพยากรสารสนเทศอัตโนมัติ 
 9) ระบบบริการการศึกษา REG (outsource) 
 10) ระบบรับสมัครนักศึกษา (รองรับนักศึกษาต่างชาติ) 
 11) ระบบวิเคราะห์ข้อมูลภายนอกขนาดใหญ่ (Big Data) ด้วย AI ได้แก่ การวิเคราะห์ข้อมูลจากสือ่

โซเซี่ยลที่กล่าวถึงมหาวิทยาลัย การวิเคราะห์ข้อมูลของคู่แข่ง 
 12) ระบบการให้บริการเอกสาร/คำร้องออนไลน์ 
 13) ระบบฐานข้อมูลบริการวิชาการแก่ชุมชน 
 14) ระบบติดตาม/ฐานข้อมูลการให้บริการตรวจบทคัดย่อ/บทความวิชาการ 
 15) ระบบข้อมูลความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานต่างประเทศ 
 16) ระบบยื่นขอรับรองจริยธรรมการวิจัย 
ปี 2567 
 1) ระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ 
 2) ระบบรักษาความปลอดภัย (Digital CCTV) 
 3) ระบบการตรวจสอบหลักสูตร 
 4) ระบบบริหารจัดการงานซ่อมบำรุง/ปรับปรุงอาคารและสิ่งก่อสร้าง (บูรณาการระบบอาคาร 3 มิติ) 
ปี 2568 
 1) ระบบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
 2) ระบบประเมินความพึงพอใจ  One stop service 
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แผนปฏิบัติการ 5.1.2 แผนพัฒนาธรรมภิบาลข้อมูล Digital governance และความปลอดภัยของข้อมูล (L) 
โครงการหลัก 5.1.2.1) โครงการบริหารจัดการข้อมลูอย่างมีธรรมาภิบาลและมีความมั่นคง ปลอดภัย และได้มาตรฐานสากล 
แผนปฏิบัติการ 5.1.3) แผนการจัดการน้ำเสีย ขยะ และทรัพยากรแบบหมุนเวียน (Circular Living) (S) 
โครงการหลัก 5.1.3.1) โครงการจัดการน้ำเสีย 

5.1.3.2) โครงการบริหารจัดการขยะเพื่อสร้างรายได้ เช่น ปุ๋ยหมักจากเศษอาหาร/ใบไม้ ขวดพลาสติก 
กระดาษ 
 

แผนปฏิบัติการ 5.1.4) แผนการผลิตและการใช้พลังงานทดแทน (S) 
โครงการหลัก 5.1.4.1) โครงการผลิตพลังงานทดแทน เช่น Solar floating/ Rooftop/ Solar farm 
  
แผนปฏิบัติการ 5.1.5) แผนการลดมลพิษจากยานพาหนะ (S) 
โครงการหลัก 5.1.5.1) โครงการส่งเสริมการใช้ พัฒนาระบบเช่ายืม หรือพัฒนานวัตกรรม รถยนต์ไฟฟ้า มอเตอร์ไซด์ไฟฟ้า 

สกูตเตอร์ไฟฟ้า จักรยานไฟฟ้า หรือจักรยาน และจัดตั้งจุดชาร์ตไฟฟ้า (Fast charge) 
5.1.5.2) โครงการส่งเสริมระบบการขนส่งสาธารณะ เช่น รถรางไฟฟ้า 

  
เป้าประสงค์ที่ 5.2) มหาวิทยาลัยมีความยั่งยืนด้านการเงิน 
แผนปฏิบัติการ 5.2.1) แผนการสร้างรายได้เชิงธุรกิจและบริหารสินทรัพย์ (L) 
โครงการหลัก 5.2.1.1) โครงการสร้างรายได้จากทรัพย์สิน เช่น ฟาร์มคณะเกษตร พื้นที่ Outlet หน้ามหาวิทยาลัย ศูนย์

ประชุม โรงแรม หรือจัดอีเว้นท์ (MICE) ศูนย์กีฬา 
5.2.1.2) โครงการจัดตั้งบริษัทโฮลดิ ้งเพื ่อร่วมลงทุนในการพัฒนานวัตกรรมของมหาวิทยาลัยร่วมกับ
ภาคเอกชน (UBU Holding Company)  
5.2.1.3) โครงการเพิ่มและพัฒนาศักยภาพหน่วยวิสาหกิจ เช่น ศูนย์บริการวิชาการ (ภายในปี 66) ศูนย์
บริบาลผู้สูงอายุ (ภายในปี 67)  
5.2.1.4) โครงการสร้างรายได้จากผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย ผ่านร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์และ
นวัตกรรมของมหาวิทยาลัย (UBU Innovation Store) 

 

เป้าประสงค์ที่ 5.3) การบริหารทรัพยากรบุคคลมีประสิทธิภาพ 
แผนปฏิบัติการ 5.3.1) แผนการพัฒนาความก้าวหน้าของบุคลากร (L) 
โครงการหลัก 5.3.1.1) โครงการสนับสนุนทุนพัฒนาบุคลากร (สายวิชาการ) 

5.3.1.2) โครงการเสริมสร้างความก้าวหน้าบุคลากรรายบุคคล (สายวิชาการ) 
 

แผนปฏิบัติการ 5.3.2) แผนพัฒนาทักษะใหม่ของบุคลากรเพ่ือการทำงานในอนาคต (L) 
โครงการหลัก 5.3.2.1) โครงการพัฒนาทักษะใหม่เพื่อการทำงานในอนาคต (Future Skill) ประกอบด้วย (สายสนับสนุน) 

 1) ทักษะการประสานความร่วมมือ (Collaborations at Work) 
 2) ความสามารถในการปรับตัวยุคดิจิทัล (Adaptability Skills) 
 3) ทักษะการโน้มน้าวใจในการทำงาน (Influencing At Work) 
 4) ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking) 
 5) เทคนิคการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน (Complex Problem Solving) 
 6) จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) 
 7) ลับความคิด พัฒนาความคิดเชิงตรรกะ (Logical Thinking) 
 8) การใช้ภาษาอังกฤษระดับ B1 ข้ึนไป 
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ตัวช้ีวัดและค่าคาดการณ์ (KPIs and Targets) พ.ศ. 2566-2570 

ตัววัดวตัถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์
Based line data ค่าคาดการณ ์

2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 
SI 5.1.1 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อ

การใช ้ระบบ Digital platform (เล ือก
ระบบเพื่อประเมินผล) 

      4.00 4.15 4.20 4.25 4.50 

SI 5.1.2 ร้อยละของต้นทุนโดยรวมที่ลดลง
จากการนำระบบ Digital platform ที่
ได้รับการพัฒนามาใช้ (ใช้ฐานต้นทุนของปี 
2565) 

      20 30 40     

SI 5.1.3 คะแนน UI Green Metric 
 (คะแนนเต็ม 10,000 คะแนน) 

5,400 6,150   7,000 8,000       

SI 5.2.1 กำไรสุทธ ิ (ล ้านบาท) (รายได้ -
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด-ค่าเส่ือม) 

114 138  200 300 400 500 600 

SI 5.2.2 จำนวนเงินทุนสำรองสะสม (ล้าน
บาท) 

475 563  600 650 680 720 750 

SI 5.2.3 รายได้ทั้งหมดต่อจำนวนบุคลากร
ทั้งหมด (ล้านบาท) 

0.58 0.59   0.60 0.62 0.64 0.66 0.68 

SI 5.3.1 ร ้อยละของอาจารย ์ท ี ่ม ีผลงาน
ตีพิมพ์หรือสร้างสรรค์เทียบกับอาจารย์
ทั้งหมด 

19.43 16.77   60 70 80 80 80 

SI 5.3.2 ร ้อยละของอาจารย ์ท ี ่ม ีผลงาน
นวัตกรรมเทียบกับอาจารย์ทั้งหมด 

16 ผลงาน 48 ผลงาน 11 ผลงาน 20 25 30 35 40 

SI 5.3.3 ราย ได ้ อ ื ่ นของมหาว ิทยาลัย
นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษา 
(วงเงินรวม) ต่อจำนวนบุคลากร  

2.20 2.67   3.00 3.20 3.40 3.60 3.80 

SI 5.3.4 ระดับความผูกพันของบุคลากร 3.59 4.00   4.30 4.35 4.40 4.45 4.51 
 

 

ตัวช้ีวัดและค่าคาดการณ์แผนปฏิบัติการ (KPIs and Targets) พ.ศ. 2566-2570 
เป้าประสงค์ท่ี 5.1) Smart University 

ตัววัดแผนปฏิบตัิการ 
Based line data ค่าคาดการณ ์

2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 
PI 5.1.1.1 ร้อยละกระบวนการทำงานที่

พัฒนาให้เป็น Digital platform  
   100     

PI 5.1.2.1 ผลการรับรองมาตรฐาน ISO 
38500 

     ผ่าน   

PI 5.1.2.2 ผลการรับรองมาตรฐาน ISO 
27001 

    ผ่าน    

PI 5.1.3.1 ร้อยละของปริมาณน้ำที่ผ่านการ
บำบัดและนำมาใช้ประโยชน์ 

42.27 50.74   60 70    

PI 5.1.3.2 รายได้ท ี ่ เก ิดจากการบริหาร
จัดการขยะ  

   1.00 2.00    

PI 5.1.4.1 ร้อยละของพลังงานทดแทนที่
ผลิตได ้

0.59 0.83   10 15    

PI 5.1.4.2 ร้อยละของค่าไฟฟ้าที่ลดลงจาก
การใช้พลังงานทดแทน 

      0.50 1.50    

PI 5.1.5.1 จ ำ น ว น  zero emission 
vehicles ต่อจำนวนประชากรทั้งหมด 

0.83 1.00   1.20 1.60    
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เป้าประสงค์ท่ี 5.2) มหาวิทยาลัยมีความยั่งยืนด้านการเงิน 
ตัววัดแผนปฏิบตัิการ 

Based line data ค่าคาดการณ ์
2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

PI 5.2.1.1 รายได้สุทธิจากการบริหารธุรกิจ
และสินทรัพย์ 

12.64 9.91   20.00 25.00 30.00 35.00 40.00 

 

เป้าประสงค์ท่ี 5.3) การบริหารทรัพยากรบุคคลมีประสิทธิภาพ 
ตัววัดแผนปฏิบตัิการ 

Based line data ค่าคาดการณ ์
2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

PI 5.3.1.1 ร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

54 60   66 67 68 69 70 

PI 5.3.1.2 ร้อยละของอาจารย์ที่มีตำแหน่ง
ทางวิชาการ 

42 45   50 55 60 65 70 

PI 5.3.2.1 ร้อยละของบุคลากรที่มี Future 
Skill ตามระดับที่คาดหวังและครบตามที่
กำหนด  

   60 70 80 90 100 
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กลยุทธ์ที่ 5: การบริหารจัดการองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพและประสทิธิผล 

เป้าประสงค์ 
ตัววัดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์/ 

แผนปฏิบัติการระยะส้ัน (S) ระยะยาว (L) 
ตัววัดแผนปฏิบัติการ หน่วยนับ 

Based line data ค่าคาดการณ์ งบประมาณ (แผ่นดิน/ รายได้) 
แผนบุคลากร 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2566 2567 2568 2569 2570 

แผ่นดิน รายได้ แผ่นดิน รายได้ แผ่นดิน รายได้ แผ่นดิน รายได้ แผ่นดิน รายได้ 
5.1) Smart 
University 
 
ตอบสนองต่อ 
- SC6, SC7, SC8 
- SOp2  
- นโยบายสภาฯ ข้อ 
4, 7, 9, 10 
- SDG 9, 11 

SI 5.1.1 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อ
การใช้ระบบ Digital platform (เลือกระบบ
เพื่อประเมินผล) 

 ระดับ       4.00 4.15 4.20 4.25 4.50            

SI 5.1.2 ร้อยละของต้นทุนโดยรวมที่ลดลง
จากการนำระบบ Digital platform ที่ได้รับ
การพัฒนามาใช้ (ใช้ฐานต้นทุนของปี 2565) 

 ร้อยละ    20 30 40              

SI 5.1.3 คะแนน UI Green Metric (คะแนน
เต็ม 10,000 คะแนน) 

 คะแนน 5,400 6,150  7,000 8,000               

แผนปฏิบัติการ 
5.1.1) แผนพัฒนา IT Architecture เพื่อ
รองรับสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise 
Architecture: EA) ของมหาวิทยาลัย (L) 

PI 5.1.1.1 ร ้อยละกระบวน 
การทำงานท ี ่พ ัฒนาให ้ เป็น 
Digital platform 

ร้อยละ    100     - 17.75 7.60 5.50 8.50 5.50 8.00 5.50 7.40 6.00 1) แผนพัฒนาบุคลากรเพื่อ
ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม
การทำงานด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ/เทคโนโลยีดิจิทัล 
หร ื อการทำว ิ จ ั ยสถาบั น 
(R2R) 
2) แผนการพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรด้านการรู ้เท่าทัน
และการใช ้งานเทคโนโลยี
ด ิ จ ิ ท ั ล  ( Digital Literacy) 
และความปลอดภัยไซเบอร์
และกฎหมายด้านดิจิทัล 
3) แผนพ ัฒนาการสร ้ า ง
ความรู ้เร ื ่องเครื ่องมือและ
ก า ร ป ร ะ ม ว ล ผ ล ข ้ อ มู ล
เบื้องต้น และการประมวลผล
ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) 

 5.1.1.1) โครงการพัฒนากระบวนการ
ทำงานด้วยระบบ Digital plaltform 

                    

 ปี 2566 
1) โครงสร ้างพ ื ้นฐาน (การเร ียนแบบ
ผสมผสาน) 

           
1.50 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 2) โครงสร้างพื้นฐาน (การเรียนรู้แบบเสมือนจริง)           - 1.50 - - - - - - - - 
 3) โครงสร้างพื้นฐานด้านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต            - 7.70 7.60 5.00 8.50 5.00 8.00 5.00 7.40 5.50 
 3) ระบบการพัฒนาบุคลากร           - - - - - - - - - - 
 4) ระบบบริหารจัดการแผนกลยุทธ ์และ

แผนปฏิบัติการ(outsource) 
          - 0.50 - - - - - - - - 

 5) ระบบ UBU-Test           - - - - - - - - - - 
 6) ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย/ระบบฐานข้อมูล

งานวิจัยเงินรายได้/ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย
ระดับประเทศ 

          - - - - - - - - - - 

 7) ระบบฐานข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม           - 0.05 - - - - - - - -  
 8) ระบบแนะนำทร ัพยากรสารสนเทศ

อัตโนมัติ 
          - - - - - - - - - -  

 9) ระบบบริการการศึกษา REG (outsource)           - 0.50  0.50  0.50  0.50  0.50  
 10) ระบบร ับสม ัครน ักศ ึกษา ( รองรับ

นักศึกษาต่างชาติ) 
          - - - - - - - - - -  

 11) ระบบวิเคราะห์ข้อมูลภายนอกขนาด
ใหญ่ (Big Data) ด้วย AI ได้แก่ การวิเคราะห์
ข้อมูลจากสื่อโซเซี่ยล 

          - 1.00 - - - - - - - -  
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เป้าประสงค์ 
ตัววัดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์/ 

แผนปฏิบัติการระยะส้ัน (S) ระยะยาว (L) 
ตัววัดแผนปฏิบัติการ หน่วยนับ 

Based line data ค่าคาดการณ์ งบประมาณ (แผ่นดิน/ รายได้) 
แผนบุคลากร 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2566 2567 2568 2569 2570 

แผ่นดิน รายได้ แผ่นดิน รายได้ แผ่นดิน รายได้ แผ่นดิน รายได้ แผ่นดิน รายได้ 
 12) ระบบการให้บริการเอกสาร/คำร้อง

ออนไลน์ 
          - - - - - - - - - -  

 13) ระบบฐานข้อมูลบริการวิชาการแก่ชุมชน           - - - - - - - - - -  
 14) ระบบติดตาม/ฐานข้อมูลการให้บริการ

ตรวจบทคัดย่อ/บทความวิชาการ 
          - - - - - - - - - -  

 15) ระบบข้อมูลความร่วมมือทางวิชาการกับ
หน่วยงานต่างประเทศ 

          - - - - - - - - - -  

 16) ระบบยื่นขอรับรองจริยธรรมการวิจัย           - - - - - - - - - -  
 ปี 2567 

1) ระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ 
          - - - - - - - - - -  

 2) ระบบร ักษาความปลอดภ ัย (Digital 
CCTV) 

          - 5.00 - - - - - - - -  

 3) ระบบการตรวจสอบหลักสูตร           - - - - - - - - - -  
 4) ระบบบร ิหารจ ัดการงานซ ่อมบำร ุ ง/

ปรับปรุงอาคารและสิ่งก่อสร้าง (บูรณาการ
ระบบอาคาร  3 มิติ ) 

          - - - - - - - - - -  

 ปี 2568 
1) ระบบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 

          - - - - - - - - - -  

 2) ระบบประเมินความพึงพอใจ  One stop 
service 

          - - - - - - - - - -  

 5.1.2) แผนพัฒนาธรรมภิบาลข้อมูล Digital 
governance และความปลอดภัยของข้อมูล 
(L) 

PI 5.1.2.1 ผ ล ก า ร ร ั บ ร อ ง
มาตรฐาน ISO 38500 

ระดับ      ผ่าน              

 PI 5.1.2.2 ผ ล ก า ร ร ั บ ร อ ง
มาตรฐาน ISO 27001 

ระดับ     ผ่าน               

 5.1.2.1) โครงการบริหารจัดการข้อมูลอย่าง
มีธรรมาภิบาลและมีความมั่นคง ปลอดภัย 
และได้มาตรฐานสากล 

          - 0.10 - 0.10 - 0.10 - 0.10 - 0.10  

 5.1.3) แผนการจัดการน้ำเสีย ขยะ และ
ทรัพยากรแบบหมุนเวียน (Circular Living) 
(S) 

PI 5.1.3.1 ร้อยละของปริมาณ
น้ำที่ผ่านการบำบัดและนำมาใช้
ประโยชน์ 

ร้อยละ 42.27 50.74   60 70                  

  PI 5.1.3.2 รายได้ท ี ่ เก ิดจาก
การบริหารจัดการขยะ 

แสนบาท       1.00 2.00                  

 5.1.3.1) โครงการจัดการน้ำเสีย           5.00 5.00 4.00 4.00        
 5.1.3.2) โครงการบริหารจัดการขยะเพื่อ

สร้างรายได้ เช่น ปุ ๋ยหมักจากเศษอาหาร/
ใบไม้ ขวดพลาสติก กระดาษ 

          0.01 0.01 0.01 0.01        
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เป้าประสงค์ 
ตัววัดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์/ 

แผนปฏิบัติการระยะส้ัน (S) ระยะยาว (L) 
ตัววัดแผนปฏิบัติการ หน่วยนับ 

Based line data ค่าคาดการณ์ งบประมาณ (แผ่นดิน/ รายได้) 
แผนบุคลากร 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2566 2567 2568 2569 2570 

แผ่นดิน รายได้ แผ่นดิน รายได้ แผ่นดิน รายได้ แผ่นดิน รายได้ แผ่นดิน รายได้ 
 5.1.4) แผนการผลิตและการใช ้พลังงาน

ทดแทน (S) 
PI 5.1.4.1 ร ้ อ ย ล ะ ข อ ง
พลังงานทดแทนที่ผลิตได้ 

ร้อยละ 0.59 0.83   10 15               

  PI 5.1.4.2 ร ้ อ ย ล ะ ขอ งค่ า
ไฟฟ ้ า ท ี ่ ล ดล งจ ากก า ร ใช้
พลังงานทดแทน 

ร้อยละ       0.50 1.50               

 5.1.4.1) โครงการผลิตพลังงานทดแทน เช่น 
Solar floating/ Rooftop/ Solar farm 

          5.00 5.00 5.00 5.00        

 5.1.5) แผนการลดมลพิษจากยานพาหนะ 
(S) 

PI 5 .1 .5 .1  จ ำน ว น  zero 
emission vehicles ต่อจำนวน
ประชากรทั้งหมด 

ตัน CO2/ 
คน 

0.83 1.00   1.20 1.60               

 5.1.5.1) โครงการส่งเสริมการใช ้ พัฒนา
ระบบเช่ายืม หรือพัฒนานวัตกรรม รถยนต์
ไฟฟ้า มอเตอร์ไซด์ไฟฟ้า สกูตเตอร์ไฟฟ้า 
จักรยานไฟฟ้า หรือจักรยาน และจัดตั ้งจุด
ชาร์ตไฟฟ้า (Fast charge) 

          5.00 5.00 5.00 5.00        

 5.1.5.2) โครงการส่งเสริมระบบการขนส่ง
สาธารณะ เช่น รถรางไฟฟ้า  

          1.50 1.50 1.50 1.50        

5.2) มหาวิทยาลัยมี
ความย ั ่ งย ื น ด ้ าน
การเงิน 
 
ตอบสนองต่อ 
- SC6, SC7, SC8 
- SOp2  
- นโยบายสภาฯ ข้อ 
4, 7, 9, 10 

SI 5.2.1 กำไรส ุทธ ิ  (ล ้านบาท) (รายได้ -
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด-ค่าเสื่อม) 

 ล้านบาท 114 138   200 300 400 500 600            

SI 5.2.2 จำนวนเงินทุนสำรองสะสม (ล้าน
บาท) 

 ล้านบาท 475 563   600 650 680 720 750            

SI 5.2.3 รายได้ทั ้งหมดต่อจำนวนบุคลากร
ทั้งหมด (ล้านบาท) 

 ล้านบาท 0.58 0.59   0.60 0.62 0.64 0.66 0.68            

แผนปฏิบัติการ 
5.2.1) แผนการสร้างรายได้เชิงธุรกิจและ
บริหารสินทรัพย์ (L) 

PI 5.2.1.1 รายได้สุทธิจากการ
บริหารธุรกิจและสินทรัพย์ 

ล้านบาท 12.64 9.91   20.00 25.00 30.00 35.00 40.00            

 5.2.1.1) โครงการสร้างรายได้จากทรัพย์สิน 
เช่น ฟาร์มคณะเกษตร พื ้นที ่ Outlet หน้า
มหาวิทยาลัย ศูนย์ประชุม โรงแรม หรือจัดอี
เว้นท์ (MICE) ศูนย์กีฬา 

          2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50  

 5.2.1.2) โครงการจัดตั้งบริษัทโฮลดิ้งเพื่อ
ร ่วมลงท ุนในการพ ัฒนานว ัตกรรมของ
มหาว ิทยาล ัยร ่วมก ับภาคเอกชน (UBU 
Holding Company) 

          - 5.00 - 5.00 - 5.00 - 5.00 - 5.00  
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เป้าประสงค์ 
ตัววัดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์/ 

แผนปฏิบัติการระยะส้ัน (S) ระยะยาว (L) 
ตัววัดแผนปฏิบัติการ หน่วยนับ 

Based line data ค่าคาดการณ์ งบประมาณ (แผ่นดิน/ รายได้) 
แผนบุคลากร 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2566 2567 2568 2569 2570 

แผ่นดิน รายได้ แผ่นดิน รายได้ แผ่นดิน รายได้ แผ่นดิน รายได้ แผ่นดิน รายได้ 
 5.2.1.3) โครงการเพิ่มและพัฒนาศักยภาพ

หน่วยวิสาหกิจ เช่น ศูนย์บริการวิชาการ 
(ภายในปี 66) ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ (ภายใน
ปี 67) 

          - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00  

 5.2.1.4) โครงการสร้างรายได้จากผลิตภัณฑ์
และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย ผ่านร้าน
จำหน ่ายผล ิตภ ัณฑ ์และนว ัตกรรมของ
มหาวิทยาลัย (UBU Innovation Store) 

          - 0.20 - 0.20 - 0.20 - 0.20 - 0.20  

5.3) การบร ิหาร
ทรัพยากรบุคคลมี
ประสิทธิภาพ 
 
ตอบสนองต่อ 
- SC8 
- นโยบายสภาฯ ข้อ 
6, 9, 10 

SI 5.3.1 ร ้อยละของอาจารย ์ท ี ่ม ีผลงาน
ตีพิมพ์หร ือสร ้างสรรค์เท ียบกับอาจารย์
ทั้งหมด 

 ร้อยละ 19.43 16.77   60 70 80 80 80            

SI 5.3.2 ร ้อยละของอาจารย ์ท ี ่ม ีผลงาน
นวัตกรรมเทียบกับอาจารย์ทั้งหมด 

 ร้อยละ 16 
ผลงาน 

48 
ผลงาน 

11 
ผลงาน 

20 25 30 35 40            

SI 5.3.3 ร าย ได ้ อ ื ่ น ของมหาว ิ ทย าลั ย
นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษา (วงเงิน
รวม) ต่อจำนวนบุคลากร  

 แสนบาท 2.20 2.67   3.00 3.20 3.40 3.60 3.80            

SI 5.3.4 ระดับความผูกพันของบุคลากร  ระดับ 3.59 4.00   4.30 4.35 4.40 4.45 4.51            
 แผนปฏิบัติการ 

5.3.1) แผนการพัฒนาความก้าวหน้าของ
บุคลากร (L) 

PI 5.3.1.1 ร้อยละของอาจารย์
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ร้อยละ 54 60   66 67 68 69 70           1) แผนพัฒนาความก้าวหน้า
ของบุคลากร (ตำแหน่งทาง
วิชาการ /คุณวุฒิ) 
2) แผนพัฒนาความเป็นมือ
อาชีพด้านการจัดการเรียนรู้
ข อ งอ า จ า ร ย ์ ต า มก ร อบ
มาตรฐานสากล (PSF) 

 PI 5.3.1.2 ร้อยละของอาจารย์
ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละ 42 45   50 55 60 65 70           

 5.3.1.1) โครงการสน ับสน ุนท ุนพ ัฒนา
บุคลากร (สายวิชาการ) 

          2.00 - 2.00 - 2.00 - 2.00 - 2.00 2.00 

 5.3.1.2) โครงการเสริมสร้างความก้าวหน้า
บุคลากรรายบุคคล (สายวิชาการ) 

          1.75 - 1.75 - 1.75 - 1.75 - 1.75 1.75 

 5.3.2) แผนพัฒนาทักษะใหม่ของบุคลากร
เพื่อการทำงานในอนาคต (L) 

PI 5 . 3 . 2 . 1  ร ้ อ ย ล ะ ข อ ง
บุคลากรที่มี Future Skill ตาม
ระดับที่คาดหวังและครบตามที่
กำหนด 

ร้อยละ    60 70 80 90 100           1) แผนพัฒนา Future Skill 
ของบุคลากร 

 5.3.2.1) โครงการพัฒนาทักษะใหม่เพื่อการ
ทำงานในอนาคต (Future Skill) ประกอบด้วย 
(สายสนับสนุน) 
1 )  ท ั กษะ ก า ร ปร ะสาน คว ามร ่ วมมื อ 
(Collaborations at Work) 
2) ความสามารถในการปรับตัวยุคดิจ ิทัล 
(Adaptability Skills) 

          - 1.70 - 0.30 - 0.30 - 0.30 - 0.30  
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เป้าประสงค์ 
ตัววัดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์/ 

แผนปฏิบัติการระยะส้ัน (S) ระยะยาว (L) 
ตัววัดแผนปฏิบัติการ หน่วยนับ 

Based line data ค่าคาดการณ์ งบประมาณ (แผ่นดิน/ รายได้) 
แผนบุคลากร 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2566 2567 2568 2569 2570 

แผ่นดิน รายได้ แผ่นดิน รายได้ แผ่นดิน รายได้ แผ่นดิน รายได้ แผ่นดิน รายได้ 
3) ท ักษะการโน ้มน ้าวใจในการทำงาน 
(Influencing At Work) 
4) ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical 
Thinking) 
5)  เทคน ิคการแก ้ ไขป ัญหาท ี ่ ซ ับซ ้อน 
(Complex Problem Solving) 
6) จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ (Creative 
Thinking) 
7) ลับความคิด พัฒนาความคิดเชิงตรรกะ 
(Logical Thinking) 
8) การใช้ภาษาอังกฤษระดับ B1 ข้ึนไป 
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ภาคผนวก ก 
การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย 
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย  

วิเคราะห์ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ (Strategic Challenges) 
St

ra
te

gic
 C

ha
lle

ng
es

 SC1 Transformation of Learning 
SC2 เพ่ิมผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติในระดับ Q1-Q2 
SC3 เพ่ิมจำนวนนวัตกรรม/ทรัพย์สินทางปัญญาที่นำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
SC4 เพ่ิมจำนวน Spin off ที่เกิดจากผลงานวิจัย 
SC5 เพิ่มการนำผลงานวิจัย/นวัตกรรม/บริการวิชาการ/ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมมาใช้เพื่อแก้ไข

ปัญหาเชิงพื้นที่และมี impact สูง เช่น เพิ่มรายได้ ยกระดับสุขภาวะ และจัดการสิ่งแวดล้อม
ของชุมชน 

SC6 มีระบบสารสนเทศท่ีพร้อมใช้สำหรับการบริหาร 
SC7 การเพ่ิมรายได้เพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และพันธกิจ 
SC8 การบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ 

 
วิเคราะห์ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ (Strategic Advantages) 

St
ra

te
gic

 A
dv

an
ta

ge
s SA1 บุคลากรมีความเชี่ยวชาญหลากหลายสาขา 

SA2 มีระบบนิเวศรองรับการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการ เช่น โรงงานต้นแบบ (Pilot Plant) 
ด้านผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ พืชผักผลไม้ , ศูนย์เครื่องมือกลาง และบริการวิเคราะห์คุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ 

SA3 เป็นที่ยอมรับของชุมชนและพร้อมให้การสนับสนุน 
SA4 มีเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการที่เข้มแข็งทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งผู้ประกอบการ

และอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 
SA5 อยู่ในพื้นท่ีที่เป็นประตูสู่อาเซียน มีความสำคัญด้านเศรษฐกิจการค้า แหล่งวัฒนธรรมและการ

ท่องเที่ยว 
 
วิเคราะห์โอกาสเชิงกลยุทธ์ (Strategic opportunities) 

St
ra

te
gic

 o
pp

or
tu

ni
tie

s SOp.1 การพัฒนาหลักสูตรทั้งระยะสั้น/ระยะยาวที่ตอบสนองต่อทิศทางของประเทศ เช่น หลักสูตร
บัณฑิตพันธุ์ใหม่ หลักสูตรที่เน้นการเป็นผู้ประกอบการ เช่น หลักสูตร Credit Bank หลักสูตร 
Up-skill/Re-Skill 

SOp.2 การใช้ Digital technology ในทุกพันธกิจ รวมทั้งการบริหารจัดการ 
SOp.3 การกำหนดทิศทางวิจัย/บริการวิชาการที่สอดคล้องกับนโยบายของแหล่งทุน เช่น การเกษตร, 

สังคมสูงวัย, สร้างและยกระดับ Start Up, ขจัดความยากจน 
SOp.4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมและการบริการสำหรับผู้สูงอายุ 
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การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อสถานการณ์แข่งขันของมหาวิทยาลัย  

KC1 

KC1 นโยบายภาครัฐ เช่น แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 13 และแผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี 
พ.ศ. 2561-2580 ตลอดจนการพลิกโฉม UBU สู่มหาวิทยาลัยกลุ่ม 2 ที่มุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยี
และส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม ส่งผล 1) การพัฒนาหลักสูตรเพื่อผลิตกำลังคนให้ตอบสนองต่อ
ทิศทางของประเทศ รวมทั้งหลักสูตรที่เน้นการสร้างผู้ประกอบการ 2) การกำหนดทิศทางงานวิจัย 
นวัตกรรม และการบริการวิชาการร่วมกับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม 

KC2 

KC2 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร ภาวการณ์เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในประเทศไทย ในปี 
2563 ประชากรมีอายุเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.8 ซึ่งเข้าใกล้สังคมสูงวัยระดับสูงสุด (ร้อยละ 20) ถือเป็น
สิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการเตรียมความพร้อมในการสร้างเสริมสุขภาพให้แก่ผู ้สูงอายุ และการสร้าง
นวัตกรรมต่าง ๆ สำหรับผู้สูงอายุ เช่น เทคโนโลยีทางการแพทย์ ยาและอาหารเสริมสุขภาพ รวมถึง
การสร้างศูนย์ความเป็นเลิศด้านผู้สูงอายุ ตลอดจนการพัฒนาหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ 

KC3 
KC3 พฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ ที่ให้ความสำคัญกับการสร้างรายได้จากการประกอบธุรกิจมากกว่า
ปริญญา รวมทั้งนโยบายของกระทรวงฯ ที่เอื้อให้มีการเรียนตามอัธยาศัยที่ไม่กำหนดระยะเวลาสำเร็จ
การศึกษา ส่งผลต่อการพัฒนาหลักสูตรใหม่ ๆ เช่น หลักสูตร Credit Bank หลักสูตร Personalized 
Curriculum 

KC4 
KC4 การแข่งขันจากสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงทั้งภายในและต่างประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน 
ส่งผลต่อการจัดทำกลยุทธ์ด้านการตลาด ที่ต้องมุ่งเน้นทั้งการพัฒนาหลักสูตรใหม่ ตลอดจนการกำหนด 
New target customer เช่น หลักสูตร Up-skill Re-Skill 

KC5 
KC5 Technology disruption ส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนการดำเนินการในทุกพันธกิจตลอดจนการ
บริหารจัดการ รวมทั้งการให้ความสำคัญกับ Big Data Analysis เพื่อใช้ประโยชน์จากสารสนเทศ
ดังกล่าวทั้งในการจัดการศึกษา วิจัย บริการวิชาการ รวมถึงการสร้างนวัตกรรม 

KC6 KC6 การแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่ เช่น Covid-19 ส่งผลต่อการบริหารจัดการที่ต้องมีความ
คล่องตัวและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

KC7 
KC7 นโยบายการจัดสรรทุนวิจัย ที่เน้นโครงการวิจัยแบบบูรณาการศาสตร์และการบริการวิชาการที่
เน้นการแก้ปัญหาเชิงพื้นที ่ ส่งผลให้ต้องกำหนดทิศทางการวิจัยและบริการวิชาการที ่ตอบสนอง
นโยบายดังกล่าว 

KC8 KC8 การจัดอันดับและการเทียบเคียงสมรรถนะระหว่างสถาบันอุดมศึกษา เช่น THE Impact 
rankings, Scimago, QS ranking 
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ภาคผนวก ข 
คำอธิบายตัวชี้วดั 
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กลยุทธ์ที ่1 
ด้านการผลิตบัณฑิต 
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กลยุทธ์ที ่1: บัณฑิตมีคุณภาพอย่างโดดเด่น และพัฒนาการเรียนรู้สำหรับคนทุกช่วงวัย 

เป้าประสงค์ 
1.1) บัณฑิตมีความโดดเด่น ตรงความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ/เป็นผู้ประกอบการ 

ตัวช้ีวัดที่ SI 1.1.1 ร้อยละบัณฑิต ป.ตรี ที่ได้งานทำในองค์กรขนาดใหญ่หรือต่างชาติ 
ประเภทตัวชี้วัด ตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ์ 
นิยาม 1. บัณฑิตระดับปริญญาตรี คือ ผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ 

ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลาในสาขา และหลักสูตรนั้นๆ ที่ได้งานทำ 
หรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจำ ภายในระยะเวลา 1 ปี นับ
จากวันที่สำเร็จการศึกษา  
2. องค์กรขนาดใหญ่หรือต่างชาติ หมายถึง องค์กรที่มีจำนวนเงินทุนจด
ทะเบียนตั้งแต่ 200 ล้านบาทขึ้นไป หรือมีจำนวนพนักงานตั้งแต่ 200 
คนข้ึนไปตามเกณฑ์กระทรวงอุตสาหกรรม 

รูปแบบการเก็บข้อมูล 1. ข้อมูลบัณฑิตระดับปริญญาตรี รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย.ปีปัจจุบัน 
ถึง 31 พ.ค.ปีถัดไป) 
2. ข้อมูลผลการสำรวจภาวะการมีงานทำภายใน 1 ปีหลังสำเร็จ
การศึกษา 
3. ข้อมูลสถานประกอบการของบัณฑิตระดับปริญญาตรี ในรอบปี
การศึกษาที่สำเร็จการศึกษา 

ตัวตั้ง จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรี ที่มีงานทำในองค์กรขนาดใหญ่หรือ
ต่างชาติ X 100 

ตัวหาร จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมดในปีการศึกษา (ที่ตอบแบบ
สำรวจ) 

ระยะเวลาการเก็บข้อมูล ทุกไตรมาส 
ผู้รับผิดชอบหลัก กองแผนงาน 
ผู้รับผิดชอบรอง - 
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กลยุทธ์ที ่1: บัณฑิตมีคุณภาพอย่างโดดเด่น และพัฒนาการเรียนรู้สำหรับคนทุกช่วงวัย 

เป้าประสงค์ 
1.1) บัณฑิตมีความโดดเด่น ตรงความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ/เป็นผู้ประกอบการ 

ตัวช้ีวัดที่ SI 1.1.2 ร้อยละของบัณฑิต ป.ตรี ที่เป็นผู้ประกอบการภายใน 1 ปี หลังสำเร็จการศึกษา 
ประเภทตัวชี้วัด ตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ์ 
นิยาม 1. บัณฑิตระดับปริญญาตรี คือ ผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ 

ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลาในสาขา และหลักสูตรนั้นๆ ที่ได้งานทำ 
หรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจำ ภายในระยะเวลา 1 ปี นับ
จากวันที่สำเร็จการศึกษา  
2. ผู้ประกอบการ (Entrepreneurs) หมายถึง ผู้ที่เริ่มก่อตั้งธุรกิจโดยใช้
เงินทุนของตัวเองหรือจากแหล่งเงินทุนอ่ืนๆ และนำความรู้ความสามารถ
ที่ได้ศึกษาเรียนรู้มาใช้ในการบริหารจัดการโดยมุ่งหวังผลกำไร 
3. การประกอบอาชีพอิสระ คือ การประกอบกิจการส่วนตัวต่าง ๆ ใน
การผลิตสินค้าหรือบริการที่ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นธุรกิจของตนเอง
ไม่ว่าธุรกิจนั้นจะเล็กหรือใหญ่ก็ตาม 

รูปแบบการเก็บข้อมูล 1. ข้อมูลบัณฑิตระดับปริญญาตรี รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย.ปีปัจจุบัน 
ถึง 31 พ.ค.ปีถัดไป) 
2. ข้อมูลผลการสำรวจภาวะการมีงานทำภายใน 1 ปีหลังสำเร็จ
การศึกษา 
3. ข้อมูลบัณฑิตระดับปริญญา ที่เป็นผู้ประกอบการ และประกอบ
อาชีพอิสระ ภายใน 1 ปีหลังสำเร็จการศึกษา 

ตัวตั้ง จำนวนบัณฑิตปริญญาตรี ที่เป็นผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพ
อิสระ X 100 

ตัวหาร จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมดในปีการศึกษา (ที่ตอบแบบ
สำรวจ) 

ระยะเวลาการเก็บข้อมูล ทุกไตรมาส 
ผู้รับผิดชอบหลัก กองแผนงาน 
ผู้รับผิดชอบรอง คณะ/วิทยาลัย 
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กลยุทธ์ที ่1: บัณฑิตมีคุณภาพอย่างโดดเด่น และพัฒนาการเรียนรู้สำหรับคนทุกช่วงวัย 

เป้าประสงค์ 
1.1) บัณฑิตมีความโดดเด่น ตรงความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ/เป็นผู้ประกอบการ 

ตัวช้ีวัดที่ SI 1.1.3 จำนวนนักศึกษาหรือศิษย์เก่า ที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ (นักศึกษา 
ศิษย์เก่า) 
ประเภทตัวชี้วัด ตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ์ 
นิยาม 1. นักศึกษา คือ นักศึกษาทุกระดับที่ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตร/

สาขาที่มหาวิทยาลัยเปิดการเรียนการสอน  
2. ศิษย์เก่า คือ ผู้ที่เคยศึกษา/ผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตร สาขาที่
มหาวิทยาลัยเปิด/เคยเปิดการเรียนการสอน 
3. รางวัลระดับชาติ หมายถึง รางวัลจากการแข่งขัน การประกวด การ
ยกย่องเชิดชูเกียรติจาก หน่วยงานภาครัฐในระดับกระทรวง ทบวง 
กรม หรือจังหวัด หน่วยงานของรัฐและเอกชนที่เป็นองค์กรทางวิชาการ
หรือวิชาชีพ ที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติ  
4. รางวัลระดับนานาชาติ หมายถึง รางวัลจากการแข่งขัน การประกวด 
การยกย่องเชิดชูเกียรติจาก หน่วยงานภาครัฐในระดับกระทรวง ทบวง 
กรม หรือหน่วยงานของรัฐและเอกชนที่เป็นองค์กรทางวิชาการหรือ
องค์กรทางวิชาชีพ ที่ดำเนินการเอง หรือดำเนินการร่วมกับสถาบันหรือ
องค์กรต่างประเทศ ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ หรือจัดโดย
สถาบันหรือองค์กรในระดับนานาชาติ 

รูปแบบการเก็บข้อมูล 1. ข้อมูลนักศึกษา รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย.ปีปัจจุบัน ถึง 31 พ.ค.ปีถัดไป) 
2. ข้อมูลศิษย์เก่า ปีการศึกษาปัจจุบัน และย้อนหลัง 
3. ข้อมูลรายงานของนักศึกษาและศิษย์เก่าท่ีได้รับรางวัลระดับชาติและ
นานาชาติ 
(แยกเก็บชาติ นานาชาติ นักศึกษา ศิษย์เก่า) 

ตัวตั้ง จำนวนนักศึกษาหรือศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ ใน
รอบปีงบประมาณ (ไม่นับสะสม) 

ตัวหาร - ไม่มี - 
ระยะเวลาการเก็บข้อมูล ทุกไตรมาส 
ผู้รับผิดชอบหลัก สำนักงานพัฒนานักศึกษา 
ผู้รับผิดชอบรอง คณะ/วิทยาลัย 
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เป้าประสงค์ 
1.1) บัณฑิตมีความโดดเด่น ตรงความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ/เป็นผู้ประกอบการ 

ตัวช้ีวัดที่ SI 1.1.4 ร้อยละของบทความวิทยานิพนธ์ที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ (Scopus Q1-
Q2) ต่อจำนวนวิทยานิพนธ์ทั้งหมด 
ประเภทตัวชี้วัด ตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ์ 
นิยาม 1. วิทยานิพนธ์ (Thesis) หมายถึง การศึกษาวิจัยที่ค้นคว้าวิจัยมาได้ 

โ ด ย เ ข ี ย นอย ่ า ง เ ป ็ น ร ะบบ  ม ี แบบแผน  ขอ งน ั ก ศ ึ กษ า ใ น
สถาบันอุดมศึกษา ซึ่งวิทยานิพนธ์เป็นเอกสารเงื ่อนใขในการสำเร็จ
การศึกษา 
2. วิทยานิพนธ์ที่ได้รับการตีพิมพ์ หมายถึง วิทยานิพนธ์ที่ได้รับการ
นำเสนอในการประชุม/สัมมนาวิชาการระดับชาติ หรือนานาชาติ การ
ตีพิมพ์บทความจากวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา/ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับ
บัณฑิตศึกษา ในฐานข้อมูล Scopus Q1-Q2 โดย 
  >> Scopus Q1 หมายถึง Top position (highest 25% of data) 
เป็นกลุ่มวารสารที่ดีที่สุดในสาขา 
  >> Scopus Q2 หมายถึง Middle-high position (อยู่ระหว่าง top 
50% และ top 25%) 

รูปแบบการเก็บข้อมูล 1. ข้อมูลวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รอบปีการศึกษา 
(1 มิ.ย.ปีปัจจุบัน ถึง 31 พ.ค.ปีถัดไป) (แยกระดับปริญญาโท และ
ปริญญาเอก) 
2. ข้อมูลของบทความระดับบัณฑิตศึกษาจากผลงานวิทยานิพนธ์ที่
ตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ (Scopus Q1-Q2)ทั้งหมด  

ตัวตั้ง จำนวนบทความระดับบัณฑิตศึกษาจากผลงานวิทยานิพนธ์ทั้งหมดที่
ตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ (Scopus Q1-Q2) ในปีการศึกษา X 100 

ตัวหาร จำนวนบทความระดับบัณฑิตศึกษาจากผลงานวิทยานิพนธ์ที่ตีพิมพ์ใน
ระดับนานาชาติ (Scopus Q1-Q2)ทั้งหมด  ในปีการศึกษา (แยกระดับ 
ป.โท / ป.เอก) 

ระยะเวลาการเก็บข้อมูล ทุกไตรมาส 
ผู้รับผิดชอบหลัก กองบริการการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบรอง คณะ/วิทยาลัย 
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เป้าประสงค์ 
1.1) บัณฑิตมีความโดดเด่น ตรงความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ/เป็นผู้ประกอบการ 

ตัวช้ีวัดที่ SI 1.1.5 ร้อยละของบัณฑิตที่มีเงินเดือนเกินเกณฑ์อัตรามาตรฐานระดับปริญญาตรี โดยแยก
ตามกลุ่มสาขาวิชา (วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ และมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์) 
ประเภทตัวชี้วัด ตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ์ 
นิยาม 1. บัณฑิตระดับปริญญาตรี คือ ผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ 

ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลาในสาขา และหลักสูตรนั้นๆ ที่ได้งานทำ 
หรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจำ ภายในระยะเวลา 1 ปี นับ
จากวันที่สำเร็จการศึกษา 
2. รายได้ตามเกณฑ์อัตรามาตรฐานระดับปริญญาตรี อ้างอิงเกณฑ์
อัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองฯ ดังนี้ 
  2.1 หลักสูตร 4 ปี 15,000 บาท  
  2.2 เภสัชศาสตร์บัณฑิต 6 ปี 17,500 บาท  
  2.3 แพทยศาสตร์บัณฑิต 18,020 บาท 
  2.4 สถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต อัตรา...บาท 

รูปแบบการเก็บข้อมูล 1. ข้อมูลบัณฑิตระดับปริญญาตรี รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย.ปีปัจจุบัน 
ถึง 31 พ.ค.ปีถัดไป) 
2. ข้อมูลผลการสำรวจภาวะการมีงานทำภายใน 1 ปีหลังสำเร็จ
การศึกษา 
3. ข้อมูลบัณฑิตระดับปริญญาที่มีรายได้เฉลี่ยเกินเกณฑ์อัตรามาตรฐาน
ระดับปริญญาตรี โดยแยกตามกลุ่มสาขาวิชา 

ตัวตั้ง จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาที่มีรายได้เฉลี่ยเกินเกณฑ์อัตรามาตรฐาน
ระดับปริญญาตรี(แยกตามกลุ่มสาขาวิชา) x 100 

ตัวหาร จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด(แยกตามกลุ่มสาขาวิชา) (ที่
ตอบแบบสำรวจ) 

ระยะเวลาการเก็บข้อมูล หลังวันรับปริญญา 
(6 และ 9 เดือน) 
**เพิ่มระยะเวลาในการเก็บข้อมูล 

ผู้รับผิดชอบหลัก กองแผนงาน 
ผู้รับผิดชอบรอง คณะ/วิทยาลัย 
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เป้าประสงค์ 
1.1) บัณฑิตมีความโดดเด่น ตรงความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ/เป็นผู้ประกอบการ 

ตัวช้ีวัดที่ PI 1.1.1.1 จำนวนหลักสูตรที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรม (ไม่นับรวม sandbox) 
ประเภทตัวชี้วัด ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ 
นิยาม หลักสูตรที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรม หมายถึง หลักสูตรระดับปริญญาตรี 

และระดับบัณฑิตศึกษา ที ่ม ีความสอดคล้องและตอบโจทย์กับ
อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ดังนี้ 
1. First s-curve: นั้นเป็นการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีอยู่แล้วใน
ประเทศ ซึ่งเป็นปัจจัยที่จะเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต โดยจะกำหนด
อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศได้ดังนี้ 
1) อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (Next – Generation Automotive)   
2) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart Electronics)  
3) อุตสาหกรรมการท่องเที ่ยวกลุ ่มรายได้ดีและการท่องเที ่ยวเชิง
สุขภาพ (Affluent, Medical and Wellness Tourism)   
4) การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (Agriculture and Biotechnology)   
5) อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร (Food for the Future) 
2. New S-curve: เป็นรูปแบบการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่ เพ่ือ
พัฒนาหรือเปลี ่ยนแปลงรูปแบบสินค้าและเทคโนโลยี โดยกำหนด
อุตสาหกรรมอนาคต ได้ดังนี้ 
1) อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ (Robotics)  
2) อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (Aviation and Logistics)   
3) อุตสาหกรรมเชื ้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (Biofuels and 
Biochemicals)  
4) อุตสาหกรรมดิจิตอล (Digital)  
5) อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub) 

รูปแบบการเก็บข้อมูล 1. ข้อมูลจำนวนหลักสูตรทั้งหมดที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน แยกระดับ
การศึกษา (ตรี/โท/เอก) ที่เปิดรับนักศึกษา (1 มิ.ย.ปีปัจจุบัน ถึง 31 
พ.ค.ปีถัดไป) 
2. ข้อมูลจำนวนหลักสูตรที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรมของมหาวิทยาลัย 
แยกระดับการศึกษา (ตรี/โท/เอก) ที่เปิดรับนักศึกษา (1 มิ.ย.ปีปัจจุบัน 
ถึง 31 พ.ค.ปีถัดไป) 
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ตัวตั้ง จำนวนหลักสูตรที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรม ของมหาวิทยาลัย แยกระดับ
การศึกษา (ตรี/โท/เอก) ที่เปิดรับนักศึกษา ในรอบปีการศึกษา 

ตัวหาร - ไม่มี - 
ระยะเวลาการเก็บข้อมูล ปลายปีการศึกษาเทอมต้น (ก.ย.) และเทอมปลาย (มี.ค.) 
ผู้รับผิดชอบหลัก กองบริการการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบรอง คณะ/วิทยาลัย 
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เป้าประสงค์ 
1.1) บัณฑิตมีความโดดเด่น ตรงความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ/เป็นผู้ประกอบการ 

ตัวช้ีวัดที่ PI 1.1.1.2 จำนวนหลักสูตร Dual Program/Double Degree 
ประเภทตัวชี้วัด ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ 
นิยาม 1. หลักสูตร Dual Program/Double Degree - เป็นการเรียนควบ 2 

สาขาซึ่งปริญญาได้รับการรับรองร่วมกันจากสองสถาบันร่วมกัน อาจ
ได้รับปริญญาจากสถาบันเดียวกันหรือต่างสถาบัน หรือ 2 ประเทศ  
นอกจากนั้นนักศึกษายังได้วุฒิปริญญาบัตร 2 ใบจากแต่ละสาขาที่เรียน
จากแต่ละสถาบันอีกด้วย 
ตัวอย่าง เช่น หลักสูตรสหวิชาปริญญาควบระหว่างคณะรัฐศาสตร์ 
หลักสูตรนานาชาติ จ ุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับมหาวิทยาลัย 
University of Essex ประเทศอังกฤษ โดยเรียนปี 1-2 ที่ University 
of Essex และปี 3-4 เรียนที่จุฬาฯ เป็นต้น 

รูปแบบการเก็บข้อมูล 1. ข ้อมูลจำนวนหลักสูตร Dual Program/Double Degree แยก
ระดับการศึกษา (ตรี โท เอก) ปีการศึกษา (1 มิ.ย.ปีปัจจุบัน ถึง 31 
พ.ค.ปีถัดไป) 

ตัวตั้ง จ ำนวนหล ั ก ส ู ต ร  Dual Program/Double Degree แยกระดั บ
การศึกษา (ตรี โท เอก) ในรอบปีการศึกษา 

ตัวหาร - ไม่มี - 
ระยะเวลาการเก็บข้อมูล ปลายปีการศึกษาเทอมต้น (ก.ย.) และเทอมปลาย (มี.ค.) 
ผู้รับผิดชอบหลัก กองบริการการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบรอง คณะ/วิทยาลัย 
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กลยุทธ์ที ่1: บัณฑิตมีคุณภาพอย่างโดดเด่น และพัฒนาการเรียนรู้สำหรับคนทุกช่วงวัย 

เป้าประสงค์ 
1.1) บัณฑิตมีความโดดเด่น ตรงความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ/เป็นผู้ประกอบการ 

ตัวช้ีวัดที่ PI 1.1.1.3 จำนวนหลักสูตร sandbox (นับสะสม) 
ประเภทตัวชี้วัด ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ 
นิยาม 1. หลักสูตร Sandbox คือ หลักสูตรนวัตกรรมการจัดการศึกษา

รูปแบบใหม่ ออกแบบหลักสูตรได้โดยไม่มีข้อจำกัด ก้าวข้ามข้อจำกัด
ของมาตรฐานการอุดมศึกษาแบบเดิม ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมการ
อุดมศึกษาและการผลิตกำลังคนให้ “ตอบโจทย์” ความต้องการของ
ภาคอุตสาหกรรมมากยิ่งข้ึน 
ตัวอย่าง เช่น สอวช. มีตัวอย่างแนวทางการจัดทำหลักสูตรที่ขับเคลื่อน
โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เช่น 
หลักสูตรผลิตกำลังคนรองรับการลงทุน : สายงานวิศวกร และ
นักวิทยาศาสตร์ / หลักสูตรผลิตกำลังคนด้าน Cybersecurity : สาย
งานด้านความปลอดภัยไซเบอร ์ / หล ักส ูตรผลิตกำล ังคนกลุ่ ม
อุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม 
 - และแนวทางการจัดทำหลักสูตรที่เสนอโดยสถาบันอุดมศึกษา เช่น 
หลักสูตรผลิตกำลังคนสาขาดิจิทัล : สายงานเทคโนโลยี และโซเชียล
มีเดีย / หลักสูตรผลิตกำลังคน Tech Startup : สายงานธุรกิจสตาร์ท
อัพใหม่ๆ เป็นต้น 

รูปแบบการเก็บข้อมูล 1. ข้อมูลจำนวนหลักสูตร sandbox ของมหาวิทยาลัย โดยนับรวม
หลักสูตรทั้งหมดที่มีการเปิดหลักสูตรตามที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปี
การศึกษา (1 มิ.ย.ปีปัจจุบัน ถึง 31 พ.ค.ปีถัดไป) 

ตัวตั้ง จำนวนหลักสูตร sandbox ของมหาวิทยาลัย  ในรอบปีการศึกษา 
ตัวหาร - ไม่มี - 
ระยะเวลาการเก็บข้อมูล ปลายปีการศึกษาเทอมต้น (ก.ย.) และเทอมปลาย (มี.ค.) 
ผู้รับผิดชอบหลัก กองบริการการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบรอง คณะ/วิทยาลัย 



|  82  | 
 

                  แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ ๕ ปี  พ.ศ. 2566-2570               _ 

กลยุทธ์ที ่1: บัณฑิตมีคุณภาพอย่างโดดเด่น และพัฒนาการเรียนรู้สำหรับคนทุกช่วงวัย 

เป้าประสงค์ 
1.1) บัณฑิตมีความโดดเด่น ตรงความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ/เป็นผู้ประกอบการ 

ตัวช้ีวัดที่ PI 1.1.2.1 จำนวนหลักสูตรประกาศนียบัตรสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี (นับสะสม) 
ประเภทตัวชี้วัด ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ 
นิยาม หลักส ูตรประกาศนียบัตร (Certificate) คือ หลักส ูตรที ่มอบใบ

ประกาศนียบัตรให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลังจากที่เรียนจบ
คอร์สเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เช่น คอร์สภาษาอังกฤษ คอร์สภาษา
ญี่ปุ่น คอร์สการสร้างเกมส์คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

รูปแบบการเก็บข้อมูล 1. ข้อมูลหลักสูตรประกาศนียบัตร (Certificate) สำหรับนักศึกษา
ปริญญาตรี ทั้งหมด 

ตัวตั้ง จำนวนหลักสูตรประกาศนียบัตรสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ทั้งหมด 
(นับสะสม) 

ตัวหาร - ไม่มี - 
ระยะเวลาการเก็บข้อมูล ทุกไตรมาส 
ผู้รับผิดชอบหลัก กองบริการการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบรอง คณะ/วิทยาลัย 
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กลยุทธ์ที ่1: บัณฑิตมีคุณภาพอย่างโดดเด่น และพัฒนาการเรียนรู้สำหรับคนทุกช่วงวัย 

เป้าประสงค์ 
1.1) บัณฑิตมีความโดดเด่น ตรงความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ/เป็นผู้ประกอบการ 

ตัวช้ีวัดที่ PI 1.1.3.1 ร้อยละของหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Technology-
enhanced Learning หรือการใช้เทคโนโลยีในอนาคต (ปริญญาตรี) 
ประเภทตัวชี้วัด ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ 
นิยาม Technology Enhanced Learning หมายถึง การนำเทคโนโลยีมาใช้

ในการเรียนการสอน โดยให้อาจารย์นำความรู ้และประสบการณ์
เกี่ยวกับเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ให้มีประสิทธิภาพ 
ตัวอย่าง: เทคโนโลยีที่ใช้ในการเรียนการสอน เช่น Virtual Reality 
(VR), Augmented Reality (AR), Artificial Intelligence (AI), 
Robot, Virtual laboratory, Metaverse เทคโนโลย ีข ั ้ นส ู ง  หรื อ
เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพ 

รูปแบบการเก็บข้อมูล 1. ข้อมูลจำนวนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ที่เปิดรับนักศึกษาทั้งหมด 
ในรอบปีงบประมาณ (1 มิ.ย.ปีปัจจุบัน ถึง 31 พ.ค.ปีถัดไป) 
2. ข้อมูลหลักสูตรที ่จ ัดการศึกษาแบบ Technology- enhanced 
Learning (แยกระดับการศึกษา) ในรอบปีงบประมาณ (1 มิ.ย.ปี
ปัจจุบัน ถึง 31 พ.ค.ปีถัดไป) 

ตัวตั้ง จำนวนหล ักส ูตรท ี ่จ ัดการศ ึกษาแบบ Technology-enhanced 
Learning (แยกระดับการศึกษา) ในรอบปีการศึกษา X 100 

ตัวหาร จำนวนหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เปิดรับ นักศึกษาทั้งหมด ในรอบปี
การศึกษา 

ระยะเวลาการเก็บข้อมูล ปลายปีการศึกษาเทอมต้น (ก.ย.) และเทอมปลาย (มี.ค.) 
ผู้รับผิดชอบหลัก กองบริการการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบรอง คณะ/วิทยาลัย 
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กลยุทธ์ที ่1: บัณฑิตมีคุณภาพอย่างโดดเด่น และพัฒนาการเรียนรู้สำหรับคนทุกช่วงวัย 

เป้าประสงค์ 
1.1) บัณฑิตมีความโดดเด่น ตรงความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ/เป็นผู้ประกอบการ 

ตัวช้ีวัดที่ PI 1.1.4.1 ร้อยละของหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มีรายวิชาที่ส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ 
ประเภทตัวชี้วัด ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ 
นิยาม การจัดการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมความเป็นผู้ประกอบการ มีดังนี้  

1. การจัดเนื้อหาในรายวิชาให้มีการสอนพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับการทำ
ธุรกิจ ควรเตรียมเนื้อหาพ้ืนฐานเกี่ยวกับการจัดตั้งและดำเนินกิจการให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ 
2. การจัดประสบการณ์การทำธุรกิจจริงให้ผู้เรียน ควรให้ผู้เรียนได้ลง
มือปฏิบัติเขียนแผนธุรกิจ ทำโครงการ หรือธุรกิจขนาดเล็กด้วยตนเอง  
3. การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงความสนใจของตนเอง ร่วมกับ
การให้ผู้เรียนวิเคราะห์และวางแผนในการพัฒนาตนเองและการทำงาน  
4. การสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเป็นผู้ประกอบการ และ  
5. การใช้กรณีศึกษา/สถานการณ์จำลองประกอบการจัดการเรียนการสอน 

รูปแบบการเก็บข้อมูล 1. ข้อมูลจำนวนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ที่เปิดรับนักศึกษาทั้งหมด 
ในรอบปีงบประมาณ (1 มิ.ย.ปีปัจจุบัน ถึง 31 พ.ค.ปีถัดไป) 
2. ข้อมูลรายวิชาที่ส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ ในแต่ละหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี (1 มิ.ย.ปีปัจจุบัน ถึง 31 พ.ค.ปีถัดไป) 

ตัวตั้ง จำนวนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ที ่มีรายวิชาที ่ส ่งเสริมการเป็น
ผู้ประกอบการ ในรอบปีการศึกษา X 100 

ตัวหาร จำนวนหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เปิดรับ นักศึกษาทั้งหมด ในรอบปี
การศึกษา 

ระยะเวลาการเก็บข้อมูล ปลายปีการศึกษาเทอมต้น (ก.ย.) และเทอมปลาย (มี.ค.) 
ผู้รับผิดชอบหลัก กองบริการการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบรอง คณะ/วิทยาลัย 
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กลยุทธ์ที ่1: บัณฑิตมีคุณภาพอย่างโดดเด่น และพัฒนาการเรียนรู้สำหรับคนทุกช่วงวัย 

เป้าประสงค์ 
1.1) บัณฑิตมีความโดดเด่น ตรงความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ/เป็นผู้ประกอบการ 

ตัวช้ีวัดที่ PI 1.1.5.1 ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อการเป็น
ผู้ประกอบการ 
ประเภทตัวชี้วัด ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ 
นิยาม กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ หมายถึง กิจกรรม/

โครงการอบรมที่จ ัดขึ ้นเพื ่อส่งเสริมการเป็นผู ้ประกอบการ โดยมี
วัตถุประสงค์ดังนี้ 
1. เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะที่สำคัญของการเป็นผู้ประกอบการด้วย
แนวคิดนวัตกรรมให้ประสบความสำเร็จ  
2. เพื่อเสริมสร้างทักษะที่สำคัญในการสร้างนวตกรรมในธุรกิจและ
ผลิตภัณฑ์  
3. เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของธุรกิจทั้งด้านการตลาด 
การปฏิบัติการ การเงิน และวางแผนธุรกิจ  
4. เพ่ือให้เข้าใจในลักษณะที่สำคัญของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
เพ่ือจะได้บริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้ดียิ่งขี้น 
ตัวอย่าง เช่น แนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่, การวิเคราะห์ความ
เป็นไปได้และการวางแผนธุรกิจ , การทำ Digital Marketing สำหรับ
ผู้ประกอบการ, การบัญชีที่ควรรู้สำหรับผู้ประกอบการ เป็นต้น 

รูปแบบการเก็บข้อมูล 1. ข้อมูลกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื ่อการเป็นผู ้ประกอบการ หรือ
กิจกรรม/โครงการอบรมท่ีจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ  
2. ข้อมูลนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที ่เข้าร่วมการอบรมที่เข้าร่วม
โครงการอบรมการส่งเสริมการเป็นผู ้ประกอบการ (นับกิจกรรม/
โครงการ ที่เสียค่าลงทะเบียนและไม่เสียค่าลงทะเบียน) 

ตัวตั้ง จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที ่เข้าร่วมการอบรมที ่เข้าร่วม
โครงการอบรมการส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ (ไม่นับซ้ำคน) ใน
รอบปีการศึกษา X 100 

ตัวหาร จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ทั้งหมดในรอบปีการศึกษา 
ระยะเวลาการเก็บข้อมูล ทุกไตรมาส 
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ผู้รับผิดชอบหลัก สำนักงานส่งเสริมและบริหารงานวิจัยฯ (รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย 
นว ัตกรรมและบร ิการว ิชาการ เก ็บข ้อม ูลก ิจกรรมส ่ ง เสริม
ผู้ประกอบการกับคณะ/วิทยาลัยเพิ่มเติม) 

ผู้รับผิดชอบรอง คณะ/วิทยาลัย 
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กลยุทธ์ที ่1: บัณฑิตมีคุณภาพอย่างโดดเด่น และพัฒนาการเรียนรู้สำหรับคนทุกช่วงวัย 

เป้าประสงค์ 
1.1) บัณฑิตมีความโดดเด่น ตรงความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ/เป็นผู้ประกอบการ 

ตัวช้ีวัดที่ PI 1.1.6.1 ร้อยละของนักศึกษาบัณฑิตศึกษาที่มีผลงานวิทยานิพนธ์ที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล
นานาชาติต่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในปีนั้น 
ประเภทตัวชี้วัด ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ 
นิยาม 1. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คือ ผู ้ท ี ่ลงทะเบียนเร ียนหรือมี

สถานภาพการเป็นนักศึกษาในหลักสูตร ในระดับปริญญาโท และ
ปริญญาเอก ที่มหาวิทยาลัยเปิดการเรียนการสอน ที่สำเร็จการศึกษา 
2. ผลงานวิทยานิพน์ที ่ได้ร ับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ ในปี
การศึกษานั้น  การตีพิมพ์ระดับนานาชาติ โดยที่ งานวิจัยที่ได้รับการ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยที่
ได้รับการตีพิมพ์ในวารสวารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูล
สากลได้แก่ ฐานข้อมูล Scopus ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR 
(SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) หรือฐานข้อมูล ISI 
Web of science(Science Citation Index Expand,Social 
Sciences Citation Index,Art and Humanities Citation Index)  
** หมายเหตุ ควรส่งเสริมให้นักศึกษาตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus 

รูปแบบการเก็บข้อมูล 1. ข้อมูลนักศึกษาระดับปริญญาโท ที่มีผลงานวิทยานิพนธ์ที่ตีพิมพ์ใน
ระดับนานาชาติในปีการศึกษา (1 มิ.ย.ปีปัจจุบัน ถึง 31 พ.ค.ปีถัดไป) 
2. ข้อมูลนักศึกษาระดับปริญญาเอก ที่มีผลงานวิทยานิพนธ์ที่ตีพิมพ์ใน
ระดับนานาชาติในปีการศึกษา (1 มิ.ย.ปีปัจจุบัน ถึง 31 พ.ค.ปีถัดไป) 
3.ข้อมูลนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สำเร็จการศึกษา (แยกระดับ) ใน
ปีการศกึษา (1 มิ.ย.ปีนี้ ถึง 31 พ.ค.ปีถัดไป) 

ตัวตั้ง จำนวนนักศ ึกษาระด ับบ ัณฑิตศ ึกษา (แยกระด ับ) ท ี ่ม ีผลงาน
วิทยานิพนธ์ที่ตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ ในรอบปีการศึกษา X 100 

ตัวหาร จำนวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สำเร็จการศึกษา (แยกระดับ) ใน
รอบปีการศึกษา 

ระยะเวลาการเก็บข้อมูล ปลายปีการศึกษาเทอมต้น (ก.ย.) และเทอมปลาย (มี.ค.) 
ผู้รับผิดชอบหลัก กองบริการการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบรอง คณะ/วิทยาลัย 
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กลยุทธ์ที ่1: บัณฑิตมีคุณภาพอย่างโดดเด่น และพัฒนาการเรียนรู้สำหรับคนทุกช่วงวัย 

เป้าประสงค์ 
1.1) บัณฑิตมีความโดดเด่น ตรงความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ/เป็นผู้ประกอบการ 

ตัวช้ีวัดที่ PI 1.1.6.2 ร้อยละของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เพิ่มขึ้นเม่ือเทียบกับปีที่ผ่านมา 
ประเภทตัวชี้วัด ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ 
นิยาม นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คือ ผู้ที่ลงทะเบียนเรียนหรือมีสถานภาพ

การเป็นนักศึกษาในหลักสูตร สาขาในระดับปริญญาโท และปริญญา
เอก ที่มหาวิทยาลัยเปิดการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 

รูปแบบการเก็บข้อมูล 1. ข้อมูลนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (แยกระดับ) ในปีการศึกษา
ปัจจุบัน  
2. ข้อมูลนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (แยกระดับ) ในปีการศึกษาที่ผ่านมา 

ตัวตั้ง (จำนวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (แยกระดับ) ในปีการศึกษา
ปัจจุบัน - จำนวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (แยกระดับ) ในปี
การศึกษาที่ผ่านมา) X 100 

ตัวหาร จำนวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (แยกระดับ) ในปีการศึกษาที่ผ่านมา 
ระยะเวลาการเก็บข้อมูล ปลายปีการศึกษาเทอมต้น (ก.ย.) และเทอมปลาย (มี.ค.) 
ผู้รับผิดชอบหลัก กองบริการการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบรอง คณะ/วิทยาลัย 
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กลยุทธ์ที ่1: บัณฑิตมีคุณภาพอย่างโดดเด่น และพัฒนาการเรียนรู้สำหรับคนทุกช่วงวัย 

เป้าประสงค์ 
1.1) บัณฑิตมีความโดดเด่น ตรงความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ/เป็นผู้ประกอบการ 

ตัวช้ีวัดที่ PI 1.1.7.1 ร้อยละของนักศึกษาระดับ ป.ตรีที่มีทักษะทางภาษาอังกฤษระดับ B1 ข้ึนไป 
ประเภทตัวชี้วัด ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ 
นิยาม ภาษาอังกฤษระดับ B1 คือภาษาอังกฤษระดับที ่ 3 ตาม กรอบ

มาตรฐานการประเมินความสามารถทางภาษาจากประเทศในกลุ่ม
สหภาพย ุ โรป หร ือ CEFR (Common European Framework of 
Reference) โดยทั่วไปเรียกระดับนี้ว่า “ระดับกลาง” 

รูปแบบการเก็บข้อมูล 1. ข้อมูลนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที ่สอบผ่านการทดสอบทักษะ
ทางด้านภาษาต่างประเทศ ในระดับ B1 ขึ้นไปในปีการปัจจุบัน 
2. ข้อมูลนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ที ่เข้าทำการทดสอบทักษะ
ทางด้านภาษาต่างประเทศ (CEFR) ทั้งหมดในปีการปัจจุบัน 

ตัวตั้ง จำนวนน ักศ ึกษาปร ิญญาตร ี  ท ี ่สอบผ่ านการทดสอบท ักษะท
ภาษาต่างประเทศ ในระดับ B1 ขึ้นไป ในปีการศึกษา X 100 

ตัวหาร จำนวนน ั กศ ึ กษาปร ิญญาตร ี  ท ี ่ เ ข ้ าทำการทดสอบท ักษะ
ภาษาต่างประเทศ (CEFR) ทั้งหมด ในปีการศึกษา 

ระยะเวลาการเก็บข้อมูล ปลายปีการศึกษาเทอมต้น (ก.ย.) และเทอมปลาย (มี.ค.) 
ผู้รับผิดชอบหลัก กองบริการการศึกษา/สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 
ผู้รับผิดชอบรอง คณะ/วิทยาลัย 
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กลยุทธ์ที ่1: บัณฑิตมีคุณภาพอย่างโดดเด่น และพัฒนาการเรียนรู้สำหรับคนทุกช่วงวัย 

เป้าประสงค์ 
1.1) บัณฑิตมีความโดดเด่น ตรงความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ/เป็นผู้ประกอบการ 

PI 1.1.8.1 ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านทักษะ Future skills ที่มหาวิทยาลัยกำหนดเทียบกับ
นักศึกษาที่เข้ารับการทดสอบท้ังหมด 
ประเภทตัวชี้วัด ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ 
นิยาม นักศึกษาที่สอบผ่านทักษะ Future skills หมายถึง นักศึกษาที่สอบ

ผ่านหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดความคาดหวังให้นักศึกษาได้มี
ทักษะที ่โดดเด่นก่อนสำเร็จการศึกษา และตรงตามต้องการของ
ตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ ตามสถานการณ์ในปัจจุบัน ทั้งนี้
ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย เรื ่องการกำหนดทักษะ 
Future Skill (ทักษะแห่งอนาคต) ของนักศึกษา 

รูปแบบการเก็บข้อมูล 1. ข้อมูลรายละเอียดนักศึกษาที่เข้าร่วมรับการอบรมในหลักสูตรทักษะ 
Future skills ที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
2. ข้อมูลรายละเอียดของนักศึกษาที่เข้าเรียนและสอบผ่านได้คะแนนไม่
ต่ำกว่า 60% ในแต่ละคอร์สที่เรียน 

ตัวตั้ง จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมรับการอบรมและสอบผ่านได้คะแนนไม่ต่ำ
กว่า 60% ในแต่ละคอร์สที่เรียน X 100 

ตัวหาร จำนวนนักศึกษาที ่เข้าร่วมรับการอบรมในหลักสูตรทักษะทักษะ 
Future skills ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ทั้งหมด 

ระยะเวลาการเก็บข้อมูล ทุกไตรมาส 
ผู้รับผิดชอบหลัก กองบริการการศึกษา/สำนักงานพัฒนานักศึกษา/สำนักคอมพิวเตอร์

และเครือข่าย 
ผู้รับผิดชอบรอง - 
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กลยุทธ์ที ่1: บัณฑิตมีคุณภาพอย่างโดดเด่น และพัฒนาการเรียนรู้สำหรับคนทุกช่วงวัย 

เป้าประสงค์ 
1.1) บัณฑิตมีความโดดเด่น ตรงความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ/เป็นผู้ประกอบการ 

ตัวช้ีวัดที่ PI 1.1.9.1 จำนวนนักศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนการเข้าร่วมแข่งขันระดับชาติหรือนานาชาติ 
ประเภทตัวชี้วัด ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ 
นิยาม 1. นักศึกษา คือ นักศึกษาทุกระดับที่ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตร/

สาขาที่มหาวิทยาลัยเปิดการเรียนการสอน  
2. ระดับชาติ หมายถึง การแข่งขัน การประกวด การยกย่องเชิดชู
เกียรติจาก หน่วยงานภาครัฐในระดับกระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัด 
หน่วยงานของรัฐและเอกชนที่เป็นองค์กรทางวิชาการหรือวิชาชีพ ที่
ได้รับการยอมรับในระดับชาติ  
3. ระดับนานาชาติ หมายถึง การแข่งขัน การประกวด การยกย่องเชิด
ชูเกียรติจาก หน่วยงานภาครัฐในระดับกระทรวง ทบวง กรม หรือ
หน่วยงานของรัฐและเอกชนที่เป็นองค์กรทางวิชาการหรือองค์กรทาง
วิชาชีพ ที่ดำเนินการเอง หรือดำเนินการร่วมกับสถาบันหรือองค์กร
ต่างประเทศ ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ หรือจัดโดยสถาบัน
หรือองค์กรในระดับนานาชาติ 

รูปแบบการเก็บข้อมูล 1. ข้อมูลรายละเอียดกิจกรรม/โครงการที่มีการสนับสนุนการเข้าร่วม
แข่งขันระดับชาติหรือนานาชาติ ในปีการศึกษา (1 มิ.ย.ปีปัจจุบัน ถึ ง 
31 พ.ค.ปีถัดไป) 
2. ข้อมูลนักศึกษาทุกระดับที่ได้รับการสนับสนุนการเข้าร่วมแข่งขัน
ระดับชาติหรือนานาชาติ ในปีการศึกษา (1 มิ.ย.ปีปัจจุบัน ถึง 31 พ.ค.
ปีถัดไป) 

ตัวตั้ง จำนวนนักศึกษา (ทุกระดับ) ที่ได้รับการสนับสนุนการเข้าร่วมแข่งขัน
ระดับชาติหรือนานาชาติ ในปีการศึกษา (1 มิ.ย.ปีปัจจุบัน ถึง 31 พ.ค.
ปีถัดไป) 

ตัวหาร - ไม่มี - 
ระยะเวลาการเก็บข้อมูล ทุกไตรมาส 
ผู้รับผิดชอบหลัก สำนักงานพัฒนานักศึกษา 
ผู้รับผิดชอบรอง คณะ/วิทยาลัย 
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กลยุทธ์ที ่1: บัณฑิตมีคุณภาพอย่างโดดเด่น และพัฒนาการเรียนรู้สำหรับคนทุกช่วงวัย 

เป้าประสงค์ 
1.1) บัณฑิตมีความโดดเด่น ตรงความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ/เป็นผู้ประกอบการ 

ตัวช้ีวัดที่ PI 1.1.9.2 จำนวนศิษย์เก่าที่เข้าร่วมแข่งขันระดับชาติหรือนานาชาติ 
ประเภทตัวชี้วัด ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ 
นิยาม 1. ศิษย์เก่า คือ ผู้ที่เคยศึกษา/ผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตร/สาขาที่

มหาวิทยาลัยเปิด/เคยเปิดการเรียนการสอน  
2. ระดับชาติ หมายถึง การแข่งขัน การประกวด การยกย่องเชิดชู
เกียรติจาก หน่วยงานภาครัฐในระดับกระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัด 
หน่วยงานของรัฐและเอกชนที่เป็นองค์กรทางวิชาการหรือวิชาชีพ ที่
ได้รับการยอมรับในระดับชาติ  
3. ระดับนานาชาติ หมายถึง การแข่งขัน การประกวด การยกย่องเชิด
ชูเกียรติจาก หน่วยงานภาครัฐในระดับกระทรวง ทบวง กรม หรือ
หน่วยงานของรัฐและเอกชนที่เป็นองค์กรทางวิชาการหรือองค์กรทาง
วิชาชีพ ที่ดำเนินการเอง หรือดำเนินการร่วมกับสถาบันหรือองค์กร
ต่างประเทศ ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ หรือจัดโดยสถาบัน
หรือองค์กรในระดับนานาชาติ 

รูปแบบการเก็บข้อมูล 1. ข้อมูลรายละเอียดกิจกรรม/โครงการที่มีการสนับสนุนการเข้าร่วม
แข่งขันระดับชาติหรือนานาชาติ ในปีการศึกษา (1 มิ.ย.ปีปัจจุบัน ถึง 
31 พ.ค.ปีถัดไป) 
2. ข้อมูลศิษย์เก่าที่ได้รับการสนับสนุนการเข้าร่วมแข่งขันระดับชาติ
หรือนานาชาติ ในปีการศึกษา (1 มิ.ย.ปีปัจจุบัน ถึง 31 พ.ค.ปีถัดไป) 

ตัวตั้ง จำนวนศิษย์เก่า (ทุกระดับ) ที ่ได ้เข ้าร ่วมแข่งขันระดับชาติหรือ
นานาชาติ ในปีการศึกษา (1 มิ.ย.ปีปัจจุบัน ถึง 31 พ.ค.ปีถัดไป) 

ตัวหาร - ไม่มี - 
ระยะเวลาการเก็บข้อมูล ทุกไตรมาส 
ผู้รับผิดชอบหลัก สำนักงานพัฒนานักศึกษา 
ผู้รับผิดชอบรอง คณะ/วิทยาลัย 
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กลยุทธ์ที ่1: บัณฑิตมีคุณภาพอย่างโดดเด่น และพัฒนาการเรียนรู้สำหรับคนทุกช่วงวัย 

เป้าประสงค์ 
1.2) การพัฒนาการจัดการศึกษาเข้าสู่ระดับสากลหรือระดับนานาชาติ 

ตัวช้ีวัดที่ SI 1.2.1 Academic Reputation ของ QS Ranking 
ประเภทตัวชี้วัด ตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ์ 
นิยาม Academic reputation: ความมีชื่อเสียงทางวิชาการของมหาวิทยาลัย 

โดยพ ิจารณาจากท ัศนคต ิของน ักว ิชาการ/ stakeholder ของ
มหาวิทยาลัย สำรวจออนไลน์โดย QS Ranking 

รูปแบบการเก็บข้อมูล 1. ข ้อม ูลจากผลการจ ัดอ ันด ับ Academic Reputation ของ QS 
Ranking (1 มิ.ย.ปีปัจจุบัน ถึง 31 พ.ค.ปีถัดไป) 
2. ข้อมูลหลักสูตรทุกระดับที่เปิดรับนักศึกษาทั้งหมด (1 มิ.ย.ปีปัจจุบัน 
ถึง 31 พ.ค.ปีถัดไป) 

ตัวตั้ง ข้อมูลจากผลการจัดอันดับ Academic Reputation ของ QS Ranking 
(1 มิ.ย.ปีปัจจุบัน ถึง 31 พ.ค.ปีถัดไป) 

ตัวหาร - ไม่มี - 
ระยะเวลาการเก็บข้อมูล ทุกไตรมาส 
ผู้รับผิดชอบหลัก กองแผนงาน 
ผู้รับผิดชอบรอง - 
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กลยุทธ์ที ่1: บัณฑิตมีคุณภาพอย่างโดดเด่น และพัฒนาการเรียนรู้สำหรับคนทุกช่วงวัย 

เป้าประสงค์ 
1.2) การพัฒนาการจัดการศึกษาเข้าสู่ระดับสากลหรือระดับนานาชาติ 

ตัวช้ีวัดที่ PI 1.2.1.1 จำนวนหลักสูตรที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล (นับสะสม) 
ประเภทตัวชี้วัด ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ 
นิยาม การรับรองมาตรฐานสากล ที่เป็นที่ยอมรับระดับชาติหรือนานาชาติ 

เช่นเกณฑ์ WFME, ABET, AACSB , AUN-QA (inter)  
** หมายเหตุ ไม่นับ TABEE 

รูปแบบการเก็บข้อมูล 1. ข้อมูลหลักสูตรที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล  นับรวมการ
รับรองต่อเนื่องจากที่มีการรับรองมาตรฐาน (1 มิ.ย.ปีปัจจุบัน ถึง 31 
พ.ค.ปีถัดไป)  
2. ข้อมูลหลักสูตรทุกระดับที่เปิดรับนักศึกษาทั้งหมด (1 มิ.ย.ปีปัจจุบัน 
ถึง 31 พ.ค.ปีถัดไป) 

ตัวตั้ง จำนวนหลักสูตรที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล (นับสะสม) 
ตัวหาร - ไม่มี - 
ระยะเวลาการเก็บข้อมูล ทุกไตรมาส 
ผู้รับผิดชอบหลัก กองแผนงาน 
ผู้รับผิดชอบรอง - 
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กลยุทธ์ที ่1: บัณฑิตมีคุณภาพอย่างโดดเด่น และพัฒนาการเรียนรู้สำหรับคนทุกช่วงวัย 

เป้าประสงค์ 
1.2) การพัฒนาการจัดการศึกษาเข้าสู่ระดับสากลหรือระดับนานาชาติ 

ตัวช้ีวัดที่ PI 1.2.2.1 จำนวนหลักสูตรที่พัฒนาร่วมกันกับต่างประเทศ 
ประเภทตัวชี้วัด ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ 
นิยาม จำนวนหลักสูตรที ่พัฒนาร่วมกันต่างประเทศ หรือหลักสูตร Dual 

Program/ Double Degree (ตรี โท เอก) เป็นการเรียนควบ 2 สาขา
ซึ่งปริญญาได้รับการรับรองร่วมกันจากสองสถาบันร่วมกัน อาจได้รับ
ปริญญาจากสถาบันเดียวกันหรือต่างสถาบัน หรือ 2 ประเทศ 
นอกจากนั้นนักศึกษายังได้วุฒิปริญญาบัตร 2 ใบจากแต่ละสาขาที่เรียน
จากแต่ละสถาบันอีกด้วย 
ตัวอย่าง เช่น หลักสูตรสหวิชาปริญญาควบระหว่างคณะรัฐศาสตร์ 
หลักสูตรนานาชาติ จ ุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับมหาวิทยาลัย 
University of Essex ประเทศอังกฤษ โดยเรียนปี 1,-2 ที่ University 
of Essex และปี 3,-4 เรียนที่จุฬาฯ เป็นต้น 

รูปแบบการเก็บข้อมูล 1. ข้อมูลหลักสูตรที ่พัฒนาร่วมกันต่างประเทศ ซึ ่งนับรวมสะสม
หลักส ูตรทั ้งหมดที ่ม ีความร ่วมมือแบบ Dual Program/Double 
Degree (1 มิ.ย.ปีปัจจุบัน ถึง 31 พ.ค.ปีถัดไป) 

ตัวตั้ง จำนวนหลักสูตรที่พัฒนาร่วมกันต่างประเทศ ในรอบปีการศึกษา 
 

ตัวหาร - ไม่มี - 
ระยะเวลาการเก็บข้อมูล ทุกไตรมาส 
ผู้รับผิดชอบหลัก กองบริการการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบรอง คณะ/วิทยาลัย 
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กลยุทธ์ที ่1: บัณฑิตมีคุณภาพอย่างโดดเด่น และพัฒนาการเรียนรู้สำหรับคนทุกช่วงวัย 

เป้าประสงค์ 
1.2) การพัฒนาการจัดการศึกษาเข้าสู่ระดับสากลหรือระดับนานาชาติ 

ตัวช้ีวัดที่ PI 1.2.2.2 จำนวนนักศึกษาแลกเปลี่ยน (inbound/outbound student) 
ประเภทตัวชี้วัด ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ 
นิยาม นักศึกษาแลกเปลี ่ยน ( inbound /outbound students) หมายถึง 

นักศึกษาทุกระดับจากสถาบัน/องค์กรในต่างประเทศที่มาแลกเปลี่ยน
ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (inbound) หรือนักศึกษามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีที ่ไปแลกเปลี ่ยนกับสถาบัน/องค์กรในต่างประเทศ 
(outbound) เพ่ือทำวิจัย การเรียนการสอน ฝึกงานหรือกิจกรรมอย่าง
อ่ืนใด ที่เป็นข้อตกลงระหว่างสถาบัน ทั้งแบบมีหน่วยกิตและไม่มีหน่วย
กิตในทุกระดับ ระยะเวลาตั้งแต่ 3 เดือนข้ึนไป 

รูปแบบการเก็บข้อมูล 1. ข้อมูลนักศึกษาต่างชาติ (แยกระดับ) ที่มีการแลกเปลี่ยนทั้งหมด ใน
ปีการศึกษานั้น (1 มิ.ย.ปีปัจจุบัน ถึง 31 พ.ค.ปีถัดไป) 

ตัวตั้ง จำนวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนทั้งหมด ในปีการศึกษา (แยกระดับ และ
ประเภท) (1 มิ.ย.ปีปัจจุบัน ถึง 31 พ.ค.ปีถัดไป) 

ตัวหาร - ไม่มี - 
ระยะเวลาการเก็บข้อมูล ทุกไตรมาส 
ผู้รับผิดชอบหลัก สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 
ผู้รับผิดชอบรอง คณะ/วิทยาลัย 
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กลยุทธ์ที ่1: บัณฑิตมีคุณภาพอย่างโดดเด่น และพัฒนาการเรียนรู้สำหรับคนทุกช่วงวัย 

เป้าประสงค์ 
1.2) การพัฒนาการจัดการศึกษาเข้าสู่ระดับสากลหรือระดับนานาชาติ 

ตัวช้ีวัดที่ PI 1.2.3.1 จำนวนนักศึกษาต่างชาติ (ไม่นับสะสม) 
ประเภทตัวชี้วัด ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ 
นิยาม นักศึกษาต่างชาติ หมายถึง บุคคลที่ไม่ได้มีภูมิลำเนาในประเทศไทย 

ไม่ได้มีสัญชาติไทย ไม่ได้เป็นคนไทยหรือเกิดที ่ประเทศไทย แต่มี
สัญชาติและเชื้อชาติต่างประเทศและเดินทางมาศึกษาในมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีในหลักสูตรระยะยาว 1 ปีขึ้นไป 

รูปแบบการเก็บข้อมูล 1. ข้อมูลนักศึกษาต่างชาติ (แยกระดับ) ทั้งหมดที่ลงทะเบียนเรียนในปี
การศึกษานั้น (1 มิ.ย.ปีปัจจุบัน ถึง 31 พ.ค.ปีถัดไป) 
 

ตัวตั้ง จำนวนนักศึกษาต่างชาติ (แยกระดับ) ทั้งหมด ในรอบปีการศึกษา 
 

ตัวหาร - ไม่มี - 
ระยะเวลาการเก็บข้อมูล ทุกไตรมาส 
ผู้รับผิดชอบหลัก สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 
ผู้รับผิดชอบรอง คณะ/วิทยาลัย 
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เป้าประสงค์ 
1.3) จัดการศึกษาสำหรับประชาชนทุกช่วงวัยตามความต้องการ 

ตัวช้ีวัดที่ SI 1.3.1 ร้อยละรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการจัดการศึกษาทุกช่วงวัย 
ประเภทตัวชี้วัด ตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ์ 
นิยาม 1. การศึกษาทุกช่วงวัย คือ การศึกษาที่มุ่งเน้นความเสมอภาค ความ

เท่าเทียมกัน ในด้านของโอกาสทางการศึกษาของบุคคลทุกช่วงชีวิต 
ตั้งแต่เกิดจนตาย เป็นภาพรวมของการศึกษาทั้งหมด หลากหลายทั้ง
รูปแบบและวิธ ีการ เพื ่อให้บุคคลได้พัฒนาคุณภาพชีว ิต สามารถ
พ่ึงตนเองได้อย่างมีคุณภาพ 
2. รายได้จากหลักสูตรระยะสั้น (Up-skill/Re-skill/New-skill) ทั้งที่
เป็น credit และ non-credit รวมทั้ง credit bank 

รูปแบบการเก็บข้อมูล 1. ข้อมูลหลักสูตรระยะสั้น (สำหรับทุกช่วงวัย) ที่เปิดให้บริการใน
ปีงบประมาณปัจจุบัน (แยกเก็บข้อมูล credit และ non-credit) 
2. ข ้อม ูลรายได ้ท ี ่ เก ิดจากการจ ัดอบรมหลักส ูตรต ่างๆ ให ้กับ
บุคคลภายนอก ในปีงบประมาณปัจจุบัน (แยกเก็บข้อมูล credit และ 
non-credit) 
3. ข ้อม ูลรายได ้ท ี ่ เก ิดจากการจ ัดอบรมหลักส ูตรต ่างๆ ให ้กับ
บุคคลภายนอก ในปีงบประมาณก่อน (แยกเก็บข้อมูล credit และ 
non-credit) 

ตัวตั้ง (รายได้ที่เกิดจากการจัดอบรมหลักสูตรต่างๆ ให้กับบุคคลภายนอก ใน
ปีงบประมาณปัจจุบัน - รายได้ที่เกิดจากการจัดอบรมหลักสูตรต่างๆ
ให้กับกลุ่มบุคคลภายนอก ในปีงบประมาณก่อน) X 100 

ตัวหาร รายได้ที่เกิดจากการจัดอบรมหลักสูตรต่างๆให้กับกลุ่มบุคลาภายนอก 
ในปีงบประมาณก่อน 

ระยะเวลาการเก็บข้อมูล ทุกไตรมาส 
ผู้รับผิดชอบหลัก สำนักงานส่งเสริมและบริหารงานวิจัยฯ 
ผู้รับผิดชอบรอง - 
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กลยุทธ์ที ่1: บัณฑิตมีคุณภาพอย่างโดดเด่น และพัฒนาการเรียนรู้สำหรับคนทุกช่วงวัย 

เป้าประสงค์ 
1.3) จัดการศึกษาสำหรับประชาชนทุกช่วงวัยตามความต้องการ 

ตัวช้ีวัดที่ SI 1.3.2 ร้อยละของผู้เข้าศึกษาหลักสูตรระยะสั้น (credit/non-credit) หรือ Credit bank 
ที่เพิ่มขึ้น (เทียบกับปีท่ีผ่านมา) 
ประเภทตัวชี้วัด ตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ์ 
นิยาม 1. ผู้เข้าศึกษา หมายถึง นักศึกษาและบุคคลภายนอกหรือบุคคลทั่วไป

ที่เข้าศึกษา ที่เข้าศึกษาในหลักสูตรระยะสั้น (credit/non-credit) หรือ 
Credit bank 
2. หลักสูตรระยะสั้น หมายถึง หลักสูตรที่ระยะสั ้นที่ทั ้งแบบมีเครดิต 
(credit) และไม่มีเครคิต (non-credit) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มีวัตถุประสงค์การ
เรียนรู้ให้มีความรู้ ทักษะ ความสามารถในงาน หรือกิจกรรมเฉพาะอย่างที่
ตอบสนองความต้องการเฉพาะ มีผลการเรียนรู้ที่ชัดเจน ประเมินผลการ
เรียนรู้ได้ ทันที เป็นหลักสูตรที่มีลักษณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต การ
ทำงาน เสริมสร้างสมรรถภาพของคนวัยทำงานและอาชีพ 
3. Credit bank หมายถึง รายวิชาที ่มีการจัดการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัย ที่ให้ผู้เรียนสามารถนำผลการเรียนที่ได้จากการศึกษาใน
ระบบ และผลการเรียนรู้ที ่ได้จากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตาม
อัธยาศัย มาเก็บสะสมไว้ในธนาคารหน่วยกิต ของสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือ
รับประกาศนียบัตร วุฒิบัตร สัมฤทธิบัตร อนุปริญญา หรือปริญญาตรี 
ตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา โดยไม่จำกัดอายุของผู้เรียน คุณวุฒิ
ผู้เรียน ระยะเวลาในการสะสมหน่วยกิต และระยะเวลาในการเรียน 

รูปแบบการเก็บข้อมูล 1. ข้อมูลหลักสูตรระยะสั ้น หรือ Credit bank ที่เปิดให้บริการใน
ปีงบประมาณปัจจุบัน  
2. ข้อมูลนักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรระยะสั้นหรือ Credit bank 
ในปีงบประมาณปัจจุบัน 
3. ข้อมูลบุคคลภายนอกหรือบุคคลทั่วไป ที่เข้าศึกษาในหลักสูตรระยะ
สั้นหรือ Credit bank  ในปีงบประมาณปัจจุบัน 
4. ข้อมูลนักศึกษาที่เข้าศึกษา ที่เข้าศึกษาในหลักสูตรระยะสั้นหรือ 
Credit bank ในปีงบประมาณก่อน 
5. ข้อมูลบุคคลภายนอกหรือบุคคลทั่วไป  ที่เข้าศึกษา ในหลักสูตร
ระยะสั้นหรือ Credit bank  ในปีงบประมาณก่อน 
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ตัวตั้ง (จำนวนนักศึกษาและบุคคลภายนอกหรือบุคคลทั่วไป เข้าศึกษาใน
หลักสูตรระยะสั้นหรือ Credit bank ในปีงบประมาณปัจจุบัน - จำนวน
นักศึกษาและบุคคลภายนอกหรือบุคคลทั่วไป เข้าศึกษาในหลักสูตร
ระยะสั้นหรือ Credit bank ในปีงบประมาณก่อน) X 100 

ตัวหาร จำนวนนักศึกษาและบุคคลภายนอกหรือบุคคลทั่วไป เข้าศึกษาใน
หลักสูตรระยะสั้นหรือ Credit bank ในปีงบประมาณก่อน 

ระยะเวลาการเก็บข้อมูล ทุกไตรมาส 
ผู้รับผิดชอบหลัก กองบริการการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบรอง คณะ/วิทยาลัย 
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กลยุทธ์ที ่1: บัณฑิตมีคุณภาพอย่างโดดเด่น และพัฒนาการเรียนรู้สำหรับคนทุกช่วงวัย 

เป้าประสงค์ 
1.3) จัดการศึกษาสำหรับประชาชนทุกช่วงวัยตามความต้องการ 

ตัวช้ีวัดที่ PI 1.3.1.1 จำนวนหลักสูตรระยะสั้น (นับสะสม) 
ประเภทตัวชี้วัด ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ 
นิยาม หลักส ูตรระยะสั ้น (Up-skill/Re-skill/New-skill) เป ็นการพัฒนา

ทักษะของผู้เรียน 
1. Upskill คือ การพัฒนาเพ่ือยกระดับทักษะที่เรามีให้ดีกว่าเดิม  
2. Reskill คือ การสร้างทักษะขึ้นมาใหม่ที่จำเป็นต่อการทำงาน 
3. Newskill คือ การเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ต้องนำมาประยุกต์ใช้กับ
การทำงาน เช่น ทักษะทางด้านดิจิทัล หรือทำงานร่วมกับ AI 

รูปแบบการเก็บข้อมูล 1. ข้อมูลหลักสูตรหลักสูตรระยะสั้น Up skill/Re-skilll/ New-skill  
หมายเหตุ: (นับรวมแบบมี credit และ ไม่มี credit ที่มีการเปิด โยนับ
สะสมหลักสูตรทั้งหมดของมหาวิทยาลัย) 

ตัวตั้ง จำนวนหลักสูตรหลักสูตรระยะสั้น Up skill/Re-skilll/New-skill (นับ
สะสม) 

ตัวหาร - ไม่มี - 
ระยะเวลาการเก็บข้อมูล ทุกไตรมาส 
ผู้รับผิดชอบหลัก กองบริการการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบรอง คณะ/วิทยาลัย 
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กลยุทธ์ที ่1: บัณฑิตมีคุณภาพอย่างโดดเด่น และพัฒนาการเรียนรู้สำหรับคนทุกช่วงวัย 

เป้าประสงค์ 
1.3) จัดการศึกษาสำหรับประชาชนทุกช่วงวัยตามความต้องการ 

ตัวช้ีวัดที่ PI 1.3.2.1 จำนวนรายวิชาที่เป็น Credit bank 
ประเภทตัวชี้วัด ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ 
นิยาม รายวิชาที่เป็น Credit bank หมายถึง รายวิชาที่มีการจัดการเรียนการ

สอนของมหาวิทยาลัย ที่ให้ผู ้เรียนสามารถนำผลการเรียนที ่ได้จาก
การศึกษาในระบบ และผลการเรียนรู้ที ่ได้จากการศึกษานอกระบบ 
การศึกษาตามอัธยาศัย มาเก็บสะสมไว้ในธนาคารหน่วยกิต ของ
สถาบันอุดมศึกษา เพื ่อรับประกาศนียบัตร วุฒิบัตร สัมฤทธิบัตร 
อนุปริญญา หรือปริญญาตรี ตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา โดย
ไม่จำกัดอายุของผู้เรียน คุณวุฒิผู้เรียน ระยะเวลาในการสะสมหน่วยกิต 
และระยะเวลาในการเรียน 

รูปแบบการเก็บข้อมูล 1. ข้อมูลรายวิชาที่เป็น Credit bank ในปีการศึกษา (1 มิ.ย.ปีปัจจบุัน 
ถึง 31 พ.ค.ปีถัดไป) 

ตัวตั้ง จำนวนรายวิชาที่เป็น Credit bank 
ตัวหาร - ไม่มี - 
ระยะเวลาการเก็บข้อมูล ทุกไตรมาส 
ผู้รับผิดชอบหลัก กองบริการการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบรอง คณะ/วิทยาลัย 
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กลยุทธ์ที ่1: บัณฑิตมีคุณภาพอย่างโดดเด่น และพัฒนาการเรียนรู้สำหรับคนทุกช่วงวัย 

เป้าประสงค์ 
1.3) จัดการศึกษาสำหรับประชาชนทุกช่วงวัยตามความต้องการ 

ตัวช้ีวัดที่ PI 1.3.2.2 จำนวนนักศึกษาที่นำรายวิชา Credit bank มาใช้ในการจบหลักสูตร 
ประเภทตัวชี้วัด ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ 
นิยาม นักศึกษาที่นำรายวิชา Credit bank มาใช้ในการจบหลักสูตร หมายถึง 

นักศึกษาที ่ได้ลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า ในรายวิชาที ่เป็นรายวิชา 
Credit bank ที ่มหาวิทยาลัยกำหนด และนักศึกษาได้นำรายวิชา 
Credit bank ที่ได้เรียนล่วงหน้า มาประกอบการยื่นขอสำเร็จการศึกษา
ในหลักสูตร 

รูปแบบการเก็บข้อมูล 1. ข้อมูลรายวิชาที่เป็น Credit bank ในปีการศึกษา (1 มิ.ย.ปีปัจจบุัน 
ถึง 31 พ.ค.ปีถัดไป) 
2. ข้อมูลนักศึกษา (ทุกระดับ) ที่นำรายวิชาการ Credit bank มาใช้
ประกอบในการขอสำเร็จการศึกษา 

ตัวตั้ง จำนวนนักศึกษา (ทุกระดับ) ที ่นำรายวิชาการ Credit bank มาใช้
ประกอบในการขอสำเร็จการศึกษา ในรอบปีการศึกษา 

ตัวหาร - ไม่มี - 
ระยะเวลาการเก็บข้อมูล ทุกไตรมาส 
ผู้รับผิดชอบหลัก กองบริการการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบรอง คณะ/วิทยาลัย 
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กลยุทธ์ที ่2: การวิจัยที่มคีุณภาพสูงและสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
เศรษฐกิจของพื้นที่ 

เป้าประสงค์ 
2.1) เพิ่มผลงาน วิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของพื้นที่ 

ตัวช้ีวัดที่ SI 2.1.1 รายได้จากทรัพย์สินทางปัญญา งานวิจัยหรือนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์เชิง
พาณิชย์ 
ประเภทตัวชี้วัด ตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ์ 
นิยาม 1. ทรัพย์สินทางปัญญา หมายถึง ผลงานอันเกิดจากการประดิษฐ์ 

คิดค้น หรือสร้างสรรค์ของมนุษย์ ซึ่งเน้นที่ผลผลิตของสติปัญญาและ
ความชำนาญ โดยไม่คำนึงถึงชนิดของการสร้างสรรค์หรือวิธีในการ
แสดงออก ทรัพย์สินทางปัญญาอาจแสดงออกในรูปแบบของสิ่งที่จับ
ต้องได้ เช่น สินค้าต่างๆ หรือในรูปของสิ่งที่จับต้องไม่ได้ เช่น บริการ 
แนวคิดในการดำเนินธุรกิจ กรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม เป็นต้น 
โดยที ่ได้ร ับการจดลิขสิทธิ ์ หรือสิทธิบัตร เป็นของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีเรียบร้อยแล้ว 
2. ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรม หมายถึง  คือ ผลงานวิจัยที่นำไปสู่การ
พัฒนาสิ่งประดิษฐ์ หรือผลิตภัณฑ์ซึ่งก่อให้เกิดรายได้ หรือนำไปสู่การ
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต เป็นต้น 
3. รายได้จากทรัพย์สินทางปัญญาและงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ 
หมายถึง รายได้ที ่เกิดจาก ข้อ 1 และ 2 ในเชิงพานิชย์ โดยไม่หัก
ค่าใช้จ่าย 

รูปแบบการเก็บข้อมูล 1. ข้อมูลและรายละเอียดการจดลิขสิทธิ์ หรือสิทธิบัตรของทรัพย์สิน
ทางปัญญาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
2. ข้อมูลงานวิจัยหรือนวัตกรรมการนำไปใช้ประโยชน์เชิงพณิชย์ 
3. ข้อมูลรายได้จากทรัพย์สินทางปัญญาและงานวิจัยที ่นำไปใช้
ประโยชน์ 

ตัวตั้ง รายได้จากทรัพย์สินทางปัญญาและงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์เชิง
พาณิชย์ (Industry Income) ในรอบปีงบประมาณ 

ตัวหาร - ไม่มี - 
ระยะเวลาการเก็บข้อมูล ทุกไตรมาส 
ผู้รับผิดชอบหลัก สำนักงานส่งเสริมและบริหารงานวิจัยฯ 
ผู้รับผิดชอบรอง กองแผนงาน : นางนิตยา ศรีใส โทร. 3043 
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กลยุทธ์ที ่2: การวิจัยที่มคีุณภาพสูงและสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
เศรษฐกิจของพื้นที่ 

เป้าประสงค์ 
2.1) เพิ่มผลงาน วิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของพื้นที่ 

ตัวช้ีวัดที่ SI 2.1.2 ร้อยละของผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่นำไปใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
เศรษฐกิจของพ้ืนที่ 
ประเภทตัวชี้วัด ตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ์ 
นิยาม 1. ผลงานวิจัย หมายถึง ผลงานทางวิชาการที ่เป็นงานศึกษาหรือ

งานค้นคว้าอย่างมีระบบด้วยวิธีวิจัยที่เป็น ที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ 
และมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล คำตอบหรือข้อสรุป
รวมที่จะ นำไปสู่ความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือเอื้อต่อการนำวิชาการ
นั้นไปประยุกต ์
2. นวัตกรรม หมายถึง ผลงานที่เกิดจากความคิด การปฏิบัติ หรือ
สิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อน หรือเป็นการพัฒนาดัดแปลง
มาจากของเดิมที ่มีอยู ่แล้ว ให้ทันสมัยและใช้ได้ผลดียิ ่งขึ ้น เมื ่อนำ
นวัตกรรมมาใช้จะช่วยให้การทำงานนั้นได้ผลดีมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงกว่าเดิม ทั้งยังช่วย ประหยัดเวลาและแรงงานได้ด้วย 
3. ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่นำไปใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
เศรษฐกิจ เป็นการผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่นำไปใช้เพื ่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจ หรือไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม มี
หลักฐานการนำผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ เช่น รูปถ่าย 
หนังสือเชิญ หนังสือแสดงความต้องการหรือเอกสารที่แสดงได้ว่ามีการ
นำผลงานวิจัยไปใช้จริงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของพื้นที่ 
จำแนกได้ 4 มิติ ดังนี้ 
1) การใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ หมายถึง พิจารณาจากการอ้างอิง
ผลงานวิจัยที ่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ โดยไม่นับการตีพิมพ์
วารสารวิชาการ ได้รับหนังสือเรียนเชิญเป็นวิทยากรเพื่อให้ความรู้ใน
กรอบของผลงานวิจัยจากหน่วยงานต่างๆ  
2) การใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย หมายถึง พิจารณาจากการมีหลักฐาน
การนำข้อมูลไปประกอบการตัดสินใจในการบริหาร/กำหนดนโยบาย 
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3) การใช้ประโยชน์เชิงชุมชน/สังคม หมายถึง พิจารณาจากการมี
หลักฐานการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ได้จากงานวิจัยในชุมชน/ท้องถิ่น ได้รับ
หนังสือเรียนเชิญให้ความรู้จากชุมชน/องค์กร/ หน่วยงานในพ้ืนที่ต่าง ๆ 
4) การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ หมายถึง พิจารณาจากการมีหลักฐานการ
เจรจาทางธุรกิจ ไม่นับการยื่น/จดทะเบียนคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 
2. พ้ืนที่ หมายถึง พ้ืนที่ในเขตภาคตะวันออกเฉี่ยงเหนือตอนล่าง ชุมชน
ใกล้มหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานหรือองค์กรที่ได้ทำความร่วมมือกัน   

รูปแบบการเก็บข้อมูล 1. ข้อมูลและรายละเอียดโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัย ทั ้งหมด 
จำแนกปีงบประมาณ (ปีงบประมาณ 2562-ปีปัจจุบัน) 
2. ข้อมูลและรายละเอียดโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัย ที่แล้วเสร็จ
ทั้งหมด (ปีงบประมาณ 2562-ปีปัจจุบัน) 
3. ข้อมูลผลงานวิจัยที่นำไปใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจ
ของพ้ืนที่  
4. ข้อมูลนวัตกรรมที่นำไปใช้เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของ
พ้ืนที่ จำแนกปีงบประมาณ 

ตัวตั้ง (จำนวนผลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์ + จำนวนวัตกรรมที่นำไปใช้
ประโยชน์ใน ปีงบประมาณ) X 100 

ตัวหาร จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ 
ระยะเวลาการเก็บข้อมูล ทุกไตรมาส 
ผู้รับผิดชอบหลัก สำนักงานส่งเสริมและบริหารงานวิจัยฯ 
ผู้รับผิดชอบรอง คณะ/วิทยาลัย 
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กลยุทธ์ที ่2: การวิจัยที่มคีุณภาพสูงและสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
เศรษฐกิจของพื้นที่ 

เป้าประสงค์ 
2.1) เพิ่มผลงาน วิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของพื้นที่ 

ตัวช้ีวัดที่ SI 2.1.3 ร้อยละของผลงานวิจัยที่สามารถพัฒนาไปสู่ระดับ TRL (6-7) (TRL Technology 
Readiness Level ) 
ประเภทตัวชี้วัด ตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ์ 
นิยาม TRL คือการบ่งชี้ระดับความพร้อมและเสถียรภาพของเทคโนโลยีตามบริบท

การใช้งาน ตั้งแต่เป็นวัตถุดิบองค์ประกอบสำคัญ อุปกรณ์ และกระบวนการ
ทํางานทั้งระบบ ก่อนที่จะมีการบูรณาการเทคโนโลยีเป็นระบบ   
ระดับ 6 หมายถึง การทดลองโมเดลของระบบหลักและระบบย่อย หรือ
ต้นแบบในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง: โมเดลตัวอย่างหรือต้นแบบที่พัฒนา
ต่อจากข้ันที่ 5 ได้ถูกทดสอบในสถานการณ์ที่เก่ียวข้อง และเป็นตัวแทน
ในการก้าวไปสู่เทคโนโลยีที่มีความพร้อมและผ่านการทดลองด้านต่างๆ 
เรียบร้อยแล้ว เช่น อาจรวมถึงการทดสอบต้นแบบในห้องปฏิบัติการที่มี
ความละเอียดสูง หรือการทดสอบในภาคสนาม  
ระดับ 7 การทดลองต้นแบบในภาคสนาม ต้นแบบที่มีความใกล้เคียง
กับระบบที่จะใช้จริง โดยเป็นการพัฒนาต่อจากขั้นที่ 6 โดยการทดสอบ
ต้นแบบในสถานการณ์การทำงานจริง 
ข้อมูลเพิ่มเติม: 
https://op.mahidol.ac.th/ra/contents/research_fund/GOVER
N-2563/04_Technology%20Readiness%20Level-TRL.pdf 

รูปแบบการเก็บข้อมูล 1. ข้อมูลและรายละเอียดโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัย ทั ้งหมด 
จำแนกปีงบประมาณ (ปีงบประมาณ 2562-ปีปัจจุบัน) 
2. ข้อมูลและรายละเอียดผลงานวิจัยที่สามารถพัฒนาไปสู่ระดับการ
ประเม ินของ TRL (TRL Technology Readiness Level) (จำแนก
ระดับ) 

ตัวตั้ง จำนวนผลงานวิจัย ระดับ RL (6-7) ในรอบปีงบประมาณ X 100 
ตัวหาร จำนวนโครงการวิจัยทั้งหมด ในรอบปีงบประมาณ 
ระยะเวลาการเก็บข้อมูล ทุกไตรมาส 
ผู้รับผิดชอบหลัก สำนักงานส่งเสริมและบริหารงานวิจัยฯ 
ผู้รับผิดชอบรอง - 
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กลยุทธ์ที ่2: การวิจัยที่มคีุณภาพสูงและสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
เศรษฐกิจของพื้นที่ 

เป้าประสงค์ 
2.1) เพิ่มผลงาน วิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของพื้นที่ 

ตัวช้ีวัดที่ PI 2.1.1.1 ร้อยละของโครงการวิจัยท่ีเป็นผลงานวิจัยเชิงลึกที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ต่อ
โครงการวิจัยท้ังหมด 
ประเภทตัวชี้วัด ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ 
นิยาม ผลงานวิจัยเชิงลึก คือ ผลงานวิจัยที่เกิดจากโครงการวิจัยหรือจาก

การศึกษาในเชิงปริมาณ หรือเชิงคุณภาพ หรือทั้งสองแบบร่วมกัน เพ่ือ
จะนำไปรวบรวมประมวลผลเป็นองค์ความรู้ และจะทำการการเผยแพร่
งานการศึกษาดังกล่าว เพื่อประโยชน์ให้แก่ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ทางสถาบันฯ เพื ่อนำความร ู ้จากการศึกษา ไปใช้ต ่อยอดในการ
ดำเนินงานด้านต่าง ๆ เชิงพาณิชย์ ต่อไปในอนาคต 

รูปแบบการเก็บข้อมูล 1. ข้อมูลและรายละเอียดโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัย ทั้งหมด ใน
ปีงบประมาณ  
2. ข้อมูลและรายละเอียดโครงการวิจัยที่เป็นผลงานวิจัยเชิงลึกที ่มี
ศักยภาพเชิงพาณิชย์ ในปีงบประมาณ  

ตัวตั้ง จำนวนโครงการวิจัยที่เป็นผลงานวิจัยเชิงลึกที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์  
ในรอบปีงบประมาณ X 100 

ตัวหาร จำนวนโครงการวิจัยทั้งหมด ในรอบปีงบประมาณ 
ระยะเวลาการเก็บข้อมูล ทุกไตรมาส 
ผู้รับผิดชอบหลัก สำนักงานส่งเสริมและบริหารงานวิจัยฯ 
ผู้รับผิดชอบรอง - 
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กลยุทธ์ที ่2: การวิจัยที่มคีุณภาพสูงและสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
เศรษฐกิจของพื้นที่ 

เป้าประสงค์ 
2.1) เพิ่มผลงาน วิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของพื้นที่ 

ตัวช้ีวัดที่ PI 2.1.2.1 ร้อยละโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจของพื้นที่ต่อ
โครงการวิจัยท้ังหมด 
ประเภทตัวชี้วัด ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ 
นิยาม 1. คุณภาพชีวิต หมายถึง ชีวิตที่มีคุณภาพ มีความสมบูรณ์ทั้ง ด้าน

สุขภาพ ร่างกายและจิตใจ สามารถดำรงชีวิตให้สอดคล้องตามสภาวะ
ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม สภาพแวดล้อมในการดำเนิน
ชีวิตและทรัพยากรที่มีอยู่ 
2. ด้านเศรษฐกิจ คือ กิจกรรม/โครงการที ่เกี ่ยวกับการผลิต การ
จำหน่าย จ่ายจาก และการบริโภคใช้สอย ๆ ของชุมชน ที่สามารถทำให้
มีรายเพิ่มขึ้น 
3. พ้ืนที่ หมายถึง พ้ืนที่ในเขตภาคตะวันออกเฉี่ยงเหนือตอนล่าง ชุมชน
ใกล้มหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานหรือองค์กรที่ได้ทำความร่วมมือกัน 

รูปแบบการเก็บข้อมูล 1. ข้อมูลและรายละเอียดโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัย ทั ้งหมด 
จำแนกปีงบประมาณ  
2. ข้อมูลและรายละเอียดโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต   
3. ข้อมูลและรายละเอียดโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ  

ตัวตั้ง (จำนวนโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต + จำนวนโครงการวิจัย
เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ) ในรอบปีงบประมาณ X 100 

ตัวหาร จำนวนโครงการวิจัยทั้งหมด ในรอบปีงบประมาณ 
ระยะเวลาการเก็บข้อมูล ทุกไตรมาส 
ผู้รับผิดชอบหลัก สำนักงานส่งเสริมและบริหารงานวิจัยฯ :  

นางสาวนาวินี สุตัญตั้งใจ 
ผู้รับผิดชอบรอง - 
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กลยุทธ์ที ่2: การวิจัยที่มคีุณภาพสูงและสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
เศรษฐกิจของพื้นที่ 

เป้าประสงค์ 
2.1) เพิ่มผลงาน วิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของพื้นที่ 

ตัวช้ีวัดที่ PI 2.1.3.1 จำนวนผลงานวิจัยจากความร่วมมือของภาคเอกชนหรืออุตสาหกรรม (นับรวม
โครงการที่ผ่านอุทยานวิทยาศาสตร์/ITAP) 
ประเภทตัวชี้วัด ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ 
นิยาม ผลงานวิจัยที่เกิดจากความร่วมมือของภาคเอกชนและอุตสาหกรรม 

หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่เป็นงานศึกษาหรืองานค้นคว้าอย่างมี
ระบบด้วยวิธีวิจัยที ่เป็นที ่ยอมรับในสาขาวิชานั ้นๆ ซึ ่งผลงานวิจัย
ดังกล่าว เกิดความร่วมมือของภาคเอกชนหรืออุตสาหกรรม เพ่ือ
เสริมสร้างขีดความสามารถเชิงการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม ด้วย
การพัฒนางานวิจัยที่มีมาตรฐานและสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพย์สิน
ทางปัญญา รวมทั้งนำนวัตกรรมองค์ความรู้มาต่อยอด และขยายผลสู่
การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 

รูปแบบการเก็บข้อมูล 1. ข้อมูลและรายละเอียดโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัยที ่มีความ
ร่วมมือของภาคเอกชนหรืออุตสาหกรรม  
2. ข้อมูลและรายละเอียดผลงานวิจัยที ่เกิดจากความร่วมมือของ
ภาคเอกชนและอุตสาหกรรม 

ตัวตั้ง ผลงานวิจัยที่เกิดจากความร่วมมือของภาคเอกชน ในรอบปีงบประมาณ 
ตัวหาร -ไม่มี- 
ระยะเวลาการเก็บข้อมูล ทุกไตรมาส 
ผู้รับผิดชอบหลัก สำนักงานส่งเสริมและบริหารงานวิจัยฯ 
ผู้รับผิดชอบรอง อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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กลยุทธ์ที ่2: การวิจัยที่มคีุณภาพสูงและสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
เศรษฐกิจของพื้นที่ 

เป้าประสงค์ 
2.1) เพิ่มผลงาน วิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของพื้นที่ 

ตัวช้ีวัดที่ PI 2.1.3.2 จำนวนผลงานวิจัยที่ถูกพัฒนาเป็นต้นแบบภาคสนาม (Prototype) 
ประเภทตัวชี้วัด ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ 
นิยาม ผลงานวิจัยที่ถูกพัฒนาเป็นต้นแบบภาคสนาม หมายถึง ผลงานวิจัย

ต้นแบบ (Prototype) ที่มีระดับของเทคโนโลยีที่มีความพร้อมในระดับ
ที่มีการสร้างต้นแบบหรือ Application แล้วเสร็จ มีผลการทดสอบจาก
ต้นแบบในห้องปฏิบัติการ หรือผลทดสอบในสภาพแวดล้อมทั้งที่เป็น
สถานการณ์จำลองของสถานที่ใช้งานเทคโนโลยีจริง ซึ่งอาจไม่มีความ
จำเป็นสำหรับการวิจัยและพัฒนาต่อในด้านองค์ความรู้  
TRL Level 4  :  Key elements demonstrated in laboratory 
environments เป็นการทดสอบในห้องปฏิบัติการ แล้วได้ผลตามที่
คาดหวัง หลักฐาน คือ วิธีทดสอบที่เชื่อถือได้และผลการทดสอบตาม
ห้องปฏิบัติการที่ยอมรับได้ทั้งทางสถิติและทำซ้ำได้ 
TRL Level 5  :  Key elements demonstrated in relevant 
environments เป็นการทดสอบในสภาวะเลียนแบบใกล้เคียงสภาวะ
จริง แล้วได้ผลตามที่คาดหวัง ส่วนใหญ่ที ่ระดับนี ้ยังไม่ใช่ต้นแบบ
ภาคสนาม สิ่งที่ได้ คือ องค์ประกอบสำคัญของต้นแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ที่
ผ่านการทดสอบ หลักฐาน คือ วิธีการทดสอบที่เชื่อถือได้ ทำซ้ำได้ และ
สอดคล้องความต้องการที่จะประยุกต์ใช้งานของกลุ่มเป้าหมาย 

รูปแบบการเก็บข้อมูล 1. ข้อมูลและรายละเอียดโครงการวิจัยวิจัยเกี่ยวกับากรพัฒนาเป็น
ต้นแบบภาคสนาม (Prototype) 
2. ข้อมูลและรายละเอียดผลงานผลงานวิจัยที่ถูกพัฒนาเป็นต้นแบบ
ภาคสนาม (Prototype) 

ตัวตั้ง จำนวนผลงานว ิจ ัยท ี ่ถ ูกพ ัฒนาเป็นต ้นแบบภาคสนาม ในรอบ
ปีงบประมาณ 

ตัวหาร -ไม่มี- 
ระยะเวลาการเก็บข้อมูล ทุกไตรมาส 
ผู้รับผิดชอบหลัก สำนักงานส่งเสริมและบริหารงานวิจัยฯ 
ผู้รับผิดชอบรอง - 
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กลยุทธ์ที ่2: การวิจัยที่มคีุณภาพสูงและสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
เศรษฐกิจของพื้นที่ 

เป้าประสงค์ 
2.1) เพิ่มผลงาน วิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของพื้นที่ 

ตัวช้ีวัดที่ PI 2.1.3.3 งบประมาณสนับสนุนการวิจัยท่ีได้รับจากภาคเอกชนหรืออุตสาหกรรม (นับแค่ 
incash) 
ประเภทตัวชี้วัด ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ 
นิยาม งบประมาณวิจัยที่ได้รับจากภาคเอกชนและอุตสาหกรรม หมายถึง เป็น

งบประมาณด้านการวิจัยที่อาจารย์หรือนักวิจัยได้รับการสนับสนุน
งบประมาณโดยตรงจากแหล่งทุนต่าง ๆ  ที่เป็นหน่วยงานภายนอก
มหาวิทยาลัย (แหล่งทุนภายนอก) 

รูปแบบการเก็บข้อมูล 1. ข้อมูลและรายละเอียดโครงการวิจัยวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนการ
วิจัยที่ได้รับจากภาคเอกชนและอุตสาหกรรม  
2. ข้อมูลจำนวนงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนการวิจัยที่ได้รับจาก
ภาคเอกชนและอุตสาหกรรม 

ตัวตั้ง จำนวนงบประมาณที ่ได ้ร ับการสนับสนุนการว ิจ ัยที ่ ได ้ร ับจาก
ภาคเอกชนและอุตสาหกรรม (งบประมาณวิจัยจากทุนภายนอก)  ใน
รอบปีงบประมาณ 

ตัวหาร -ไม่มี- 
ระยะเวลาการเก็บข้อมูล ทุกไตรมาส 
ผู้รับผิดชอบหลัก สำนักงานส่งเสริมและบริหารงานวิจัยฯ :  

นางสาวนาวินี สุตัญตั้งใจ 
ผู้รับผิดชอบรอง - 
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กลยุทธ์ที ่2: การวิจัยที่มคีุณภาพสูงและสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
เศรษฐกิจของพื้นที่ 

เป้าประสงค์ 
2.1) เพิ่มผลงาน วิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของพื้นที่ 

ตัวช้ีวัดที่ PI 2.1.4.1 จำนวนทรัพย์สินทางปัญญา (สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร) ในแต่ละปี 
ประเภทตัวชี้วัด ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ 
นิยาม ทรัพย์สินทางปัญญา หมายถึง ผลงานอันเกิดจากการประดิษฐ์ คิดค้น 

หรือสร้างสรรค์ของมนุษย์ ซึ ่งเน้นที่ผลผลิตของสติปัญญาและความ
ชำนาญ โดยไม่คำนึงถึงชนิดของการสร้างสรรค์หรือวิธีในการแสดงออก 
ทรัพย์สินทางปัญญาอาจแสดงออกในรูปแบบของสิ่งที่จับต้องได้ เช่น 
สินค้าต่างๆ หรือในรูปของสิ่งที่จับต้องไม่ได้ เช่น บริการ แนวคิดในการ
ดำเนินธุรกิจ กรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม เป็นต้น โดยที่ได้รับ
การจดลิขสิทธิ ์ หรือสิทธิบัตร เป็นของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เรียบร้อยแล้ว 

รูปแบบการเก็บข้อมูล 1. ข้อมูลและรายละเอียดของทรัพย์สินทางปัญญา (สิทธิบัตร อนุ
สิทธิบัตร) ทั้งหมด 

ตัวตั้ง จำนวนทรัพย์สินทางปัญญา (สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร) ที่ได้รับการขึ้นเทะ
เบียนเรียบร้อยแล้ว ในรอบปีงบประมาณ 

ตัวหาร -ไม่มี- 
ระยะเวลาการเก็บข้อมูล ทุกไตรมาส 
ผู้รับผิดชอบหลัก สำนักงานส่งเสริมและบริหารงานวิจัยฯ 
ผู้รับผิดชอบรอง คณะ/วิทยาลัย 
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กลยุทธ์ที ่2: การวิจัยที่มคีุณภาพสูงและสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
เศรษฐกิจของพื้นที่ 

เป้าประสงค์ 
2.1) เพิ่มผลงาน วิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของพื้นที่ 

ตัวช้ีวัดที่ PI 2.1.4.2 จำนวนผลงานวิจัยที่ย่ืนขอทรัพย์สินทางปัญญา (สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร) 
ประเภทตัวชี้วัด ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ 
นิยาม ทรัพย์สินทางปัญญา หมายถึง ผลงานอันเกิดจากการประดิษฐ์ คิดค้น 

หรือสร้างสรรค์ของมนุษย์ ซึ ่งเน้นที่ผลผลิตของสติปัญญาและความ
ชำนาญ โดยไม่คำนึงถึงชนิดของการสร้างสรรค์หรือวิธีในการแสดงออก 
ทรัพย์สินทางปัญญาอาจแสดงออกในรูปแบบของสิ่งที่จับต้องได้ เช่น 
สินค้าต่างๆ หรือในรูปของสิ่งที่จับต้องไม่ได้ เช่น บริการ แนวคิดในการ
ดำเนินธุรกิจ กรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม เป็นต้น โดยที่ได้รับ
การจดลิขสิทธิ ์ หรือสิทธิบัตร เป็นของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เรียบร้อยแล้ว 

รูปแบบการเก็บข้อมูล 1. ข้อมูลและรายละเอียดของทรัพย์สินทางปัญญา (สิทธิบัตร อนุ
สิทธิบัตร) ทั้งหมด 

ตัวตั้ง จำนวนทรัพย์สินทางปัญญา (สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร) ที่ยื่นขอทรัพย์สิน
ทางปัญญาท้ังหมด ในรอบปีงบประมาณ 

ตัวหาร -ไม่มี- 
ระยะเวลาการเก็บข้อมูล ทุกไตรมาส 
ผู้รับผิดชอบหลัก สำนักงานส่งเสริมและบริหารงานวิจัยฯ 
ผู้รับผิดชอบรอง คณะ/วิทยาลัย 
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กลยุทธ์ที ่2: การวิจัยที่มคีุณภาพสูงและสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
เศรษฐกิจของพื้นที่ 

เป้าประสงค์ 
2.1) เพิ่มผลงาน วิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของพื้นที่ 

ตัวช้ีวัดที่ PI 2.1.5.1 จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่ต่อยอดเชิงพาณิชย์ 
ประเภทตัวชี้วัด ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ 
นิยาม ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรม หมายถึง  คือ ผลงานวิจัยที่นำไปสู ่การ

พัฒนาสิ่งประดิษฐ์ หรือผลิตภัณฑ์ซึ่งก่อให้เกิดรายได้ หรือนำไปสู่การ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เป็นต้น ซึ่งได้ที ่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิง
พานิชย์ 

รูปแบบการเก็บข้อมูล 1. ข้อมูลงานวิจัยหรือนวัตกรรมการนำไปใช้ประโยชน์เชิงพณิชย์ 
2. ข้อมูลรายได้จากทรัพย์สินทางปัญญาและงานวิจัยที ่นำไปใช้
ประโยชน์ 

ตัวตั้ง จำนวนผลงานวิจัยที่ต่อยอดเชิงพาณิชย์ + จำนวนนวัตกรรมที่ต่อยอด
เชิงพาณิชย์ ในรอบปีงบประมาณ 

ตัวหาร -ไม่มี- 
ระยะเวลาการเก็บข้อมูล ทุกไตรมาส 
ผู้รับผิดชอบหลัก สำนักงานส่งเสริมและบริหารงานวิจัยฯ :  

นางสาวนาวินี สุตัญตั้งใจ 
ผู้รับผิดชอบรอง - 
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กลยุทธ์ที ่2: การวิจัยที่มคีุณภาพสูงและสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
เศรษฐกิจของพื้นที่ 

เป้าประสงค์ 
2.1) เพิ่มผลงาน วิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของพื้นที่ 

ตัวช้ีวัดที่ PI 2.1.5.2 จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ประเภทตัวชี้วัด ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ 
นิยาม ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที ่นำไปใช้เพื ่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและ

เศรษฐกิจ เป็นการผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่นำไปใช้เพื ่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจ หรือไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม มี
หลักฐานการนำผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ เช่น รูปถ่าย 
หนังสือเชิญ หนังสือแสดงความต้องการหรือเอกสารที่แสดงได้ว่ามีการ
นำผลงานวิจัยไปใช้จริงเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของพื้นที่ 
จำแนกได้ 4 มิติ ดังนี้ 
1) การใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ หมายถึง พิจารณาจากการอ้างอิง
ผลงานวิจัยที ่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ โดยไม่นับการตีพิมพ์
วารสารวิชาการ ได้รับหนังสือเรียนเชิญเป็นวิทยากรเพื่อให้ความรู้ใน
กรอบของผลงานวิจัยจากหน่วยงานต่างๆ  
2) การใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย หมายถึง พิจารณาจากการมีหลักฐานการ
นำข้อมูลไปประกอบการตัดสินใจในการบริหาร/กำหนดนโยบาย 
3) การใช้ประโยชน์เชิงชุมชน/สังคม หมายถึง พิจารณาจากการมี
หลักฐานการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ได้จากงานวิจัยในชุมชน/ท้องถิ่น ได้รับ
หนังสือเรียนเชิญให้ความรู้จากชุมชน/องค์กร/ หน่วยงานในพ้ืนที่ต่าง ๆ 
4) การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ หมายถึง พิจารณาจากการมีหลักฐาน
การเจรจาทางธุรกิจ ไม่นับการยื่น/จดทะเบียนคุ้มครองทรัพย์สินทาง
ปัญญา 

รูปแบบการเก็บข้อมูล 1. ข้อมูลผลงานวิจัยที่นำไปใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจ
ของพ้ืนที่  
2. ข้อมูลนวัตกรรมที่นำไปใช้เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของ
พ้ืนที่ จำแนกปีงบประมาณ 

ตัวตั้ง จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต + 
จำนวนนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ในรอบ
ปีงบประมาณ 
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ตัวหาร -ไม่มี- 
ระยะเวลาการเก็บข้อมูล ทุกไตรมาส 
ผู้รับผิดชอบหลัก สำนักงานส่งเสริมและบริหารงานวิจัยฯ 
ผู้รับผิดชอบรอง น.ส.นาวินี สุตัญตั้งใจ โทร. 3042 
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กลยุทธ์ที ่2: การวิจัยที่มคีุณภาพสูงและสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
เศรษฐกิจของพื้นที่ 

เป้าประสงค์ 
2.1) เพิ่มผลงาน วิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของพื้นที่ 

ตัวช้ีวัดที่ PI 2.1.6.1 จำนวน Spin Off 
ประเภทตัวชี้วัด ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ 
นิยาม Spin Off คือ บริษัทที่เกิดจากมหาวิทยาลัยมหวิทยาลัยอุบลราชธานี  

เป็นการส่งเสริมให้นักวิจัยนำผลงานวิจัยทางด้านเทคโนโลยีที ่มี
ศักยภาพและสามารถของมหาวิทยาลัย ไปผลิตเป็นสินค้าออกสู่ตลาด
ผ่านการจัดตั้งเป็นบริษัท (Start-up company) โดยมีกลไกการลงทุน
ที่เกื ้อหนุน ไม่ว่าจะมาจากกองทุนร่วมทุน (Venture capital fund) 
นักลงทุนสายตาไกล (Angel investor) ให้มหาวิทยาลัยสามารถระดม
ทุนหรือจัดตั้งกองทุนส่งเสริมงานวิจัยให้กลายเป็นธุรกิจเทคโนโลยี (นับ
ท ี ่จดทะเบ ียนน ิต ิบ ุคคลต ่อป ี จำแนกเป ็น นั กศ ึกษา ศ ิษย ์ เก่า 
บุคคลภายนอก) 

รูปแบบการเก็บข้อมูล 1. ข้อมูลและรายละเอียดของ Spin Off ของมหาวิทยาลัย (นับที่จด
ทะเบียนนิติบุคคลต่อปี จำแนกเป็นนักศึกษา ศิษย์เก่า บุคคลภายนอก) 

ตัวตั้ง จำนวน Spin Off จากผลงานวิจัย ในรอบปีงบประมาณ (นับสะสม) 
ตัวหาร -ไม่มี- 
ระยะเวลาการเก็บข้อมูล ทุกไตรมาส 
ผู้รับผิดชอบหลัก สำนักงานส่งเสริมและบริหารงานวิจัยฯ 
ผู้รับผิดชอบรอง - 



|  120  | 
 

                  แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ ๕ ปี  พ.ศ. 2566-2570               _ 

กลยุทธ์ที ่2: การวิจัยที่มคีุณภาพสูงและสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
เศรษฐกิจของพื้นที่ 

เป้าประสงค์ 
2.2) เพิ่มจำนวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในระดับนานาชาติและมีคุณภาพในระดับ Q1-Q2 

ตัวช้ีวัดที่ SI 2.2.1 ร้อยละจำนวนบทความวิจัยในฐาน SCOPUS ที่เป็น Q1-Q2 ต่อบทความวิจัยใน
ฐาน SCOPUS ทั้งหมด 
ประเภทตัวชี้วัด ตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ์ 
นิยาม ผลงานว ิจ ัยท ี ่ต ีพ ิมพ ์ ใน  SCOPUS ท ี ่ เป ็น Q1-Q2 ฐานข ้อมูล 

https://www.scopus.com/ • เป ็นเว ็บไซต์ฐานข้อมูลที ่รวบรวม
วารสารและบทความวิจัย ระดับนานาชาติ • ใช้สืบค้นบทความวิจัย 
ข้อมูลการตีพิมพ์ของนักวิจัย และ ข้อมูลของวารสาร   Quartile 
Score ก็คือรูปแบบการประเมินและจัดอันดับวารสารวิชาการประเภท
หนึ่ง เป็นการแบ่งกลุ่มวารสารในแต่ละสาขาวิชาว่าใครอยู่ในกลุ่มอันดับ
ที่เท่าไหร่ ซึ่ง Quartile Score แบ่งออกเป็นสี่กลุ่มคือ Q1 Q2 Q3 Q4 
ตามลำดับ 

รูปแบบการเก็บข้อมูล 1. ข้อมูลและรายละเอียดผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในฐาน SCOPUS ทั้งหมด  
2. จำนวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ใน  SCOPUS ที่เป็น Q1-Q2 

ตัวตั้ง จำนวนผลงานวิจัยที ่ต ีพิมพ์ใน  SCOPUS ที ่เป ็น Q1-Q2 ในรอบ
ปีงบประมาณ X 100 

ตัวหาร ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในฐาน SCOPUSทั้งหมด ในรอบปีงบประมาณ 
ระยะเวลาการเก็บข้อมูล ปี พ.ศ. (ปีปฏิทิน) 
ผู้รับผิดชอบหลัก สำนักงานส่งเสริมและบริหารงานวิจัยฯ :  

นางสาวนาวินี สุตัญตั้งใจ 
ผู้รับผิดชอบรอง - 
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กลยุทธ์ที ่2: การวิจัยที่มคีุณภาพสูงและสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
เศรษฐกิจของพื้นที่ 

เป้าประสงค์ 
2.2) เพิ่มจำนวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในระดับนานาชาติและมีคุณภาพในระดับ Q1-Q2 

ตัวช้ีวัดที่ PI 2.2.1.1 ร้อยละผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในฐาน SCOPUS ต่อผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ทั้งหมด (รวม
ระดับชาติและนานาชาติที่พิมพ์ในฐาน SCOPUS) 
ประเภทตัวชี้วัด ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ 
นิยาม บทความจากผลงานว ิจ ัยที ่ ได ้ร ับการตีพ ิมพ์ในวารสารว ิชาการ 

(Journal) ที ่ม ีช ื ่อปรากฏอยู ่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation 
Index Centre (TCI) หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของ 
สมศ. 
(รวมระดับชาติและนานาชาติที่พิมพ์ในฐาน SCOPUS) 

รูปแบบการเก็บข้อมูล 1. ข้อมูลและรายละเอียดผลงานวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับชาติทั้งหมด  
2. ข้อมูลและรายละเอียดผลงานวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติทั้งหมด 

ตัวตั้ง จำนวนผลงานวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติทั้งหมด X 100 

ตัวหาร จำนวนผลงานวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติทั้งหมด   
 + จำนวนผลงานวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติทั้งหมด 

ระยะเวลาการเก็บข้อมูล ปี พ.ศ. (ปีปฏิทิน) 
ผู้รับผิดชอบหลัก สำนักงานส่งเสริมและบริหารงานวิจัยฯ :  

นางสาวนาวินี สุตัญตั้งใจ 
ผู้รับผิดชอบรอง - 



|  122  | 
 

                  แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ ๕ ปี  พ.ศ. 2566-2570               _ 

กลยุทธ์ที ่2: การวิจัยที่มคีุณภาพสูงและสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
เศรษฐกิจของพื้นที่ 

เป้าประสงค์ 
2.2) เพิ่มจำนวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในระดับนานาชาติและมีคุณภาพในระดับ Q1-Q2 

ตัวช้ีวัดที่ PI 2.2.2.1 จำนวนกลุ่มวิจัย (นับจำนวนในปีนั้น) 
ประเภทตัวชี้วัด ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ 
นิยาม กลุ่มวิจัยที่ได้รับการรับรองตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
รูปแบบการเก็บข้อมูล 1. ข้อมูลและรายละเอียดขอกลุ่มวิจัยที่ได้รับการรับรองตามประกาศ

ของมหาวิทยาลัย 
ตัวตั้ง จำนวนกลุ่มวิจัยที่ได้รับการรับรองตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
ตัวหาร -ไม่มี- 
ระยะเวลาการเก็บข้อมูล ทุกไตรมาส 
ผู้รับผิดชอบหลัก สำนักงานส่งเสริมและบริหารงานวิจัยฯ 
ผู้รับผิดชอบรอง - 
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กลยุทธ์ที ่2: การวิจัยที่มคีุณภาพสูงและสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
เศรษฐกิจของพื้นที่ 

เป้าประสงค์ 
2.2) เพิ่มจำนวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในระดับนานาชาติและมีคุณภาพในระดับ Q1-Q2 

ตัวช้ีวัดที่ PI 2.2.2.2 ร้อยละของผลงานวิจัยของกลุ่มวิจัยเฉพาะทางท่ีตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ (ต่อ
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ทั้งหมดของกลุ่มวิจัย)  

 
ประเภทตัวชี้วัด ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ 
นิยาม จำนวนผลงานวิจัยของกลุ่มวิจัยเฉพาะทาง (กลุ่มวิจัยที่ได้รับการรับรอง

ตามประกาศของมหาวิทยาลัย) ที่ได้รับตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ 
รูปแบบการเก็บข้อมูล 1. ข้อมูลและรายละเอียดโครงการวิจัยและผลงานวิจัยของกลุ่มวิจัย

เฉพาะทาง (กลุ่มวิจัยที่ได้รับการรับรองตามประกาศของมหาวิทยาลัย) 
ที่ได้รับตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ 

ตัวตั้ง จำนวนผลงานวิจัยของกลุ่มวิจัยเฉพาะทาง (กลุ่มวิจัยที่ได้รับการรับรอง
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย) ที่ได้รับตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ 

ตัวหาร -ไม่มี- 
ระยะเวลาการเก็บข้อมูล ทุกไตรมาส 
ผู้รับผิดชอบหลัก สำนักงานส่งเสริมและบริหารงานวิจัยฯ 
ผู้รับผิดชอบรอง - 
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กลยุทธ์ที ่3 
ด้านการบรกิารวิชาการ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



|  125  | 
 

                  แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ ๕ ปี  พ.ศ. 2566-2570               _ 

กลยุทธ์ที ่3: การบริการวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่สังคม 

เป้าประสงค์ 
3.1) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจในชุมชนเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัดที่ SI 3.1.1 รายได้ที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือนในชุมชนเป้าหมาย (บาท) 
ประเภทตัวชี้วัด ตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ์ 
นิยาม รายได้ของครัวเรือน : จำนวนครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการในชุมชน

เป้าหมาย ที่มหาวิทยาลัยกำหนดและมีรายได้เพิ่มขึ้นภายหลังจากการ
เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมการให้บริการวิชาการที่มุ่งเน้นการเพ่ิมรายได้ 
เช่น โครงการฝึกอบรม โครงการพัฒนาด้านการบริการ โครงการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ โครงการต่อยอดผลิตภัณฑ์ โครงการพัฒนาทักษะเชิงธุรกิจ 
เป็นต้น 

รูปแบบการเก็บข้อมูล 1. ข้อมูลโครงการหรือชุมชนเป้าหมาย ที่ได้รับการบริการวิชาการที่
มุ่งเน้นการเพ่ิมรายได้  ในรอบปีงบประมาณ 
2. จำนวนครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการที่มุ่งเน้นการเพ่ิมรายได้ท้ังหมด 
3. รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการก่อนเข้ารับ
บริการวิชาการท่ีมุ่งเน้นการเพ่ิมรายได้ 
4. รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการหลังเข้ารับ
บริการวิชาการท่ีมุ่งเน้นการเพ่ิมรายได้ 
 

ตัวตั้ง ผลรวมของ (รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการหลัง
เข้ารับบริการ - รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือนที่ร่วมโครงการก่อน
เข้าโครงการ) 

ตัวหาร จำนวนครัวเรือนในชุมชนเป้าหมาย 
ระยะเวลาการเก็บข้อมูล ทุกไตรมาส 
ผู้รับผิดชอบหลัก สำนักงานส่งเสริมและบริหารงานวิจัยฯ 
ผู้รับผิดชอบรอง - 
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กลยุทธ์ที ่3: การบริการวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่สังคม 

เป้าประสงค์ 
3.1) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจในชุมชนเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัดที่ SI 3.1.2 ร้อยละของประชากรในชุมชนเป้าหมายท่ีเป็นกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ที่มี
สภาวะท่ีควบคุมได้ (โรคเบาหวาน ความดัน หลอดเลือดสมองและหัวใจ) 
ประเภทตัวชี้วัด ตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ์ 
นิยาม โรค NCDs หรือ non-communicable diseases เป ็นกล ุ ่มโรคไม่

ติดต่อเรื้อรัง คือ ไม่ได้เกิดจากเชื้อโรคและไม่สามารถแพร่กระจายจาก
คนสู่คนได้ แต่เป็นโรคที่เกิดจากนิสัยหรือพฤติกรรมการดำเนินชีวิต ซึ่ง
จะมีการดำเนินโรคอย่างช้าๆ ค่อยๆ สะสมอาการอย่างต่อเนื่อง และ
เมื่อมีอาการของโรคแล้วมักจะเกิดการเรื้อรังของโรคด้วย จึงอาจจัดว่า
โรค NCDs เป็นกลุ ่มโรคเรื ้อรังได้ (focus: โรคเบาหวาน ความดัน 
หลอดเลือดสมองและหัวใจ) 

รูปแบบการเก็บข้อมูล 1. ข้อมูลโครงการหรือชุมชนเป้าหมายเป็นกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื ้อรัง 
(NCDs) ในรอบปีงบประมาณ 
2. จำนวนประชากรในชุมชนเป้าหมายที่เป็นกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื ้อรัง 
(NCDs) ทั้งหมด 
3. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการที่เป็นกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ที่มี
สุขภาวะที่ดีข้ึน (เช่น ระดับน้ำตาลในเลือด การความคุมความดันโลหิต) 

ตัวตั้ง จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการที่เป็นกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ที่มีสุข
ภาวะที่ดีขึ้น (focus: โรคเบาหวาน ความดัน หลอดเลือดสมองและ
หัวใจ เช่น ระดับน้ำตาลในเลือด การความคุมความดันโลหิต) X 100 

ตัวหาร จำนวนประชากรในชุมชนเป้าหมายที่ เป็นกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื ้อรัง 
(NCDs) 

ระยะเวลาการเก็บข้อมูล ทุกไตรมาส 
ผู้รับผิดชอบหลัก สำนักงานส่งเสริมและบริหารงานวิจัยฯ 
ผู้รับผิดชอบรอง - 
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กลยุทธ์ที ่3: การบริการวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่สังคม 

เป้าประสงค์ 
3.1) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจในชุมชนเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัดที่ SI 3.1.3 จำนวนชุมชนเป้าหมายที่มีการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานหรือมีที่อยู่อาศัยที่ดี
ขึ้น 
ประเภทตัวชี้วัด ตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ์ 
นิยาม 1. การจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน: ชุมชนเป้าหมายได้รับความรู้

และสามารถการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน  เช่น ISO14000 
หรือ ISO14001 ซึ ่งเป็นมาตรฐานสำหรับระบบการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อม หรือมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการอยู่อาศัยที่ดี
ขึ้น เช่น 1) การสุขาภิบาลที่อยู่อาศัย เป็นการจัดการและควบคุมดูแลที่
อยู่อาศัยหรือสถาบันให้สะอาดถูกสุขลักษณะ 2) หลักการสุขาภิบาลที่
อยู่อาศัย ควรจัดให้เป็นไปตามความต้องการขั้นพื้นฐานของบ้านพัก
อาศัย 
2. การจัดการที่อยู่อาศัยที่ดีขึ้น: ชุมชนเป้าหมายได้รับการพัฒนา การ
สร้าง ปรับปรุง หรือออกแบบที ่พักอาศัยสำหรับผู ้ม ีรายได้น้อย 
ผู้ด้อยโอกาส หรือผู้สูงอายุ 

รูปแบบการเก็บข้อมูล 1. ข้อมูลโครงการเพื ่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจในชุมชน
เป้าหมาย (การจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน เกี่ยวกับที่อยู่) ในรอบ
ปีงบประมาณ 
2. จำนวนชุมชนเป้าหมายที่มีการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน 
หรือมีท่ีอยู่อาศัยที่ดีขึ้น  

ตัวตั้ง จำนวนชุมชนเป้าหมายที่มีการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน หรือมี
ที่อยู่อาศัยที่ดีขึ้น ในรอบปีงบประมาณ  

ตัวหาร - ไม่มี - 
ระยะเวลาการเก็บข้อมูล ทุกไตรมาส 
ผู้รับผิดชอบหลัก สำนักงานส่งเสริมและบริหารงานวิจัยฯ 
ผู้รับผิดชอบรอง - 
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กลยุทธ์ที ่3: การบริการวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่สังคม 

เป้าประสงค์ 
3.1) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจในชุมชนเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัดที่ PI 3.1.1.1 จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการที่มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการรับบริการ (ด้านเศรษฐกิจ) 
ประเภทตัวชี้วัด ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ 
นิยาม จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย โดยเน้นด้าน

เศรษฐกิจ เช่น กิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวกับการผลิต การจำหน่าย จ่าย
จาก และการบริโภคใช้สอย ๆ ของชุมชน ที่สามารถทำให้มีรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือนเพิ่มขึ้นหลังเข้าร่วมโครงการ 

รูปแบบการเก็บข้อมูล 1. ข้อมูลโครงการบริการวิชาการที่ให้บริการวิชาการ (ด้านเศรษฐกิจ) 
ในรอบปีงบประมาณ 
2. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย โดยเน้น
ด้านเศรษฐกิจ  
3. รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผู้ร่วมโครงการก่อนเข้ารับบริการวิชาการ 
4. รายได้เฉลี ่ยต่อเดือนของผู ้เข้าร่วมโครงการหลังเข้ารับบริการ
วิชาการ 

ตัวตั้ง จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการที่มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการรับบริการวิชาการ 
(รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผู้เข้าร่วมโครงการหลังเข้ารับบริการ - รายได้
เฉลี่ยต่อเดือนผู้ร่วมโครงการก่อนเข้าโครงการ) ในรอบปีงบประมาณ 

ตัวหาร - ไม่มี - 
ระยะเวลาการเก็บข้อมูล ทุกไตรมาส 
ผู้รับผิดชอบหลัก สำนักงานส่งเสริมและบริหารงานวิจัยฯ 
ผู้รับผิดชอบรอง คณะ/วิทยาลัย 



|  129  | 
 

                  แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ ๕ ปี  พ.ศ. 2566-2570               _ 

กลยุทธ์ที ่3: การบริการวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่สังคม 

เป้าประสงค์ 
3.1) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจในชุมชนเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัดที่ PI 3.1.1.2 จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ที่มีสุขภาวะท่ีดีขึ้น 
(เช่น ระดับน้ำตาลในเลือด การความคุมความดันโลหิต) 
ประเภทตัวชี้วัด ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ 
นิยาม โรค NCDs หรือ non-communicable diseases เป ็นกล ุ ่มโรคไม่

ติดต่อเรื้อรัง คือ ไม่ได้เกิดจากเชื้อโรคและไม่สามารถแพร่กระจายจาก
คนสู่คนได้ แต่เป็นโรคที่เกิดจากนิสัยหรือพฤติกรรมการดำเนินชีวิต ซึ่ง
จะมีการดำเนินโรคอย่างช้าๆ ค่อยๆ สะสมอาการอย่างต่อเนื่อง และ
เมื่อมีอาการของโรคแล้วมักจะเกิดการเรื้อรังของโรคด้วย จึงอาจจัดว่า
โรค NCDs เป็นกลุ ่มโรคเรื ้อรังได้ (focus: โรคเบาหวาน ความดัน 
หลอดเลือดสมองและหัวใจ) 

รูปแบบการเก็บข้อมูล 1. ข้อมูลโครงการหรือชุมชนเป้าหมายเป็นกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื ้อรัง 
(NCDs) (focus: โรคเบาหวาน ความดัน หลอดเลือดสมองและหัวใจ) 
ในรอบปีงบประมาณ 
2. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการในชุมชนเป้าหมาย เป็นกลุ่มโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง (NCDs) ที่ได้รับการบริการวิชาการ หรือการให้ความรู้เกี ่ยวกับ
พฤติกรรมการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของ
ชุมชน ทั้งหมด 
3. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการที่เป็นกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ที่มี
สุขภาวะที่ดีข้ึน (เช่น ระดับน้ำตาลในเลือด การความคุมความดันโลหิต) 

ตัวตั้ง จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการที่เป็นกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ที่มีสุข
ภาวะที่ดีขึ ้น (focus: โรคเบาหวาน ความดัน หลอดเลือดสมองและ
หัวใจ เช่น ระดับน้ำตาลในเลือด การความคุมความดันโลหิต) 

ตัวหาร - ไม่มี - 
ระยะเวลาการเก็บข้อมูล ทุกไตรมาส 
ผู้รับผิดชอบหลัก สำนักงานส่งเสริมและบริหารงานวิจัยฯ 
ผู้รับผิดชอบรอง วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ/คณะพยาบาลศาสตร์/คณะเภสัชศาสตร์ 
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กลยุทธ์ที ่3: การบริการวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่สังคม 

เป้าประสงค์ 
3.1) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจในชุมชนเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัดที่ PI 3.1.1.3 จำนวนชุมชนที่เข้าร่วมโครงการที่มีการจัดการสิ่งแวดล้อม (ขยะ/น้ำเสีย) ที่ดีขึ้น
เทียบก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ 
ประเภทตัวชี้วัด ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ 
นิยาม จำนวนชุมชนที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และสามารถการจัดการ

สิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน เช่น ISO14000 ISO14001 หรือมาตรฐาน
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อมและการจัดการสุขาภิบาล 
(โดยเน้นเรื่อง ขยะ/น้ำเสีย) 

รูปแบบการเก็บข้อมูล 1. ข้อมูลโครงการที่มีการจัดการสิ่งแวดล้อม (ขยะ/น้ำเสีย) ในรอบ
ปีงบประมาณ 
2. จำนวนชุมชนที่เข้าร่วมโครงการที่มีการจัดการสิ่งแวดล้อม (ขยะ/น้ำ
เสีย) ทั้งหมด 
3. จำนวนชุมชนที่เข้าร่วมโครงการที่มีการจัดการสิ่งแวดล้อม (ขยะ/น้ำ
เส ีย) ที ่ด ีข ึ ้นเทียบก่อนและหลังเข ้าร ่วมโครงการ โดยผ่านการ
ประเมินผลประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยและ
ระบบน้ำเสียรวม 

ตัวตั้ง จำนวนชุมชนที่เข้าร่วมโครงการที่มีการจัดการสิ่งแวดล้อม (ขยะ/น้ำ
เส ีย) ที ่ด ีข ึ ้นเทียบก่อนและหลังเข ้าร ่วมโครงการ โดยผ่านการ
ประเมินผลประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยและ
ระบบน้ำเสียรวม 

ตัวหาร - ไม่มี - 
ระยะเวลาการเก็บข้อมูล ทุกไตรมาส 
ผู้รับผิดชอบหลัก สำนักงานส่งเสริมและบริหารงานวิจัยฯ/สำนักงานบริหารกายภาพและ

สิ่งแวดล้อม 
ผู้รับผิดชอบรอง คณะ/วิทยาลัย 
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กลยุทธ์ที ่3: การบริการวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่สังคม 

เป้าประสงค์ 
3.1) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจในชุมชนเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัดที่ PI 3.1.1.4 จำนวนผลงานด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาส หรือ
ผู้สูงอายุท่ีถูกนำไปขยายผล 
ประเภทตัวชี้วัด ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ 
นิยาม ผลงานด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย คือ ผลงานที่เก่ียวกับที่อยู่อาศัย ที่ทำ

ให้เกิดผลเจริญงอกงาม อันเป็นสิ่งยั่งยืนถาวร หรือที่ถูกนำไปขยายผลดี
ขึ ้นจากเดิม สามารถตอบสนองผู้ที ่ได้ใช้ประโยชน์ และได้รับการพึง
พอใจต่อผลงานที่ได้รับการพัฒนา โดยผลงานด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย
น ี ้  สำหร ับผ ู ้ม ีรายได ้น ้อย (รายได ้ไม ่เก ิน 150 ,000 บาทต่อปี ) 
ผู้ด้อยโอกาส หรือผู้สูงอายุ 

รูปแบบการเก็บข้อมูล 1. ข้อมูลโครงการด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย สำหรับผู้มีรายได้น้อย 
ผู้ด้อยโอกาส หรือผู้สูงอายุ ในรอบปีงบประมาณ 
2. ผลงานด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย (รายได้ไม่
เกิน 150,000 บาทต่อปี) ผู้ด้อยโอกาส หรือผู้สูงอายุ จากโครงการฯ ที่
ถูกนำไปขยายผล ในรอบปีงบประมาณ 

ตัวตั้ง จำนวนผลงานด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย (รายได้
ไม่เกิน 150,000 บาทต่อปี) ผู้ด้อยโอกาส หรือผู้สูงอายุ จากโครงการฯ 
ที่ถูกนำไปขยายผล 

ตัวหาร - ไม่มี - 
ระยะเวลาการเก็บข้อมูล ทุกไตรมาส 
ผู้รับผิดชอบหลัก สำนักงานส่งเสริมและบริหารงานวิจัยฯ/สำนักงานบริหารกายภาพและ

สิ่งแวดล้อม 
ผู้รับผิดชอบรอง คณะ/วิทยาลัย 
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กลยุทธ์ที ่3: การบริการวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่สังคม 

เป้าประสงค์ 
3.2) พัฒนาผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 

ตัวช้ีวัดที่ SI 3.2.1 ร้อยละของผู้ประกอบการที่เข้ารับบริการมีรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 10% 
ประเภทตัวชี้วัด ตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ์ 
นิยาม ผู้ประกอบการ คือ บุคคลซึ่งขายสินค้าหรือให้บริการในทางธุรกิจหรือ

วิชาชีพ ที่เข้ารับบริการวิชาการที่มหาวิทยาลัยได้จัดให้บริการ เช่น 
โครงการฝึกอบรม โครงการพัฒนาด้านการบริการ โครงการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ โครงการต่อยอดผลิตภัณฑ์ โครงการเตรียมความพร้อม
ธุรกิจสู่สากล โครงการพัฒนาทักษะผู้ประกอบการด้านต่างๆ การเพ่ิม
ยอดขาย เป็นต้น 

รูปแบบการเก็บข้อมูล 1. ข้อมูลโครงการบริการวิชาการสำหรับผู ้ประกอบการ ในรอบ
ปีงบประมาณ 
1. ข้อมูลผู้ประกอบการที่โครงการบริการวิชาการฯ  
2. ข้อมูลการสำรวจรายได้ของผู ้ประกอบการภายหลังที ่โครงการ
บริการวิชาการฯ (ไม่น้อยกว่า 3 เดือน) 

ตัวตั้ง จำนวนของผู้ประกอบการที่เข้ารับบริการมีรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 
10%  ในรอบปีงบประมาณ 

ตัวหาร จำนวนผู้ประกอบการที่เข้ารับบริการทั้งหมด ในรอบปีงบประมาณ 
ระยะเวลาการเก็บข้อมูล ทุกไตรมาส 
ผู้รับผิดชอบหลัก สำนักงานส่งเสริมและบริหารงานวิจัยฯ 
ผู้รับผิดชอบรอง - 
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กลยุทธ์ที ่3: การบริการวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่สังคม 

เป้าประสงค์ 
3.2) พัฒนาผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 

ตัวช้ีวัดที่ PI 3.2.1.1 จำนวนผู้ประกอบการ Start Up ที่ได้รับการสร้าง 
ประเภทตัวชี้วัด ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ 
นิยาม จำนวนผู้ประกอบการ Startup ที่ได้รับการสร้าง คือ ผู้ประกอบการ 

Startup รายใหม่ หรือเปิดบริษัทข้ึนมาใหม่เพ่ือรองรับธุรกิจต่างๆ และ
รวมถึงการทำธุรกิจให้เติบโต เช่น ธุรกิจเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยี หรือ
นวัตกรรมมาใช้ในการประกอบธุกิจ เพื่อสร้างรายได้ โดยเกิดจากการ
พัฒนาผู้ประกอบการของมหาวิทยาลัย 

รูปแบบการเก็บข้อมูล 1. ข้อมูลโครงการบริการวิชาการสำหรับการพัฒนาผู้ประกอบการ 
Startup ในรอบปีงบประมาณ 
2. ข้อมูลผู้ประกอบการ Startup รายใหม่ ที่เกิดจากการพัฒนาของ
มหาวิทยาลัย ในรอบปีงบประมาณ 

ตัวตั้ง จำนวนผู ้ประกอบการ Startup รายใหม่ ที ่เกิดจากการพัฒนาของ
มหาวิทยาลัย ในรอบปีงบประมาณ 

ตัวหาร - ไม่มี - 
ระยะเวลาการเก็บข้อมูล ทุกไตรมาส 
ผู้รับผิดชอบหลัก สำนักงานส่งเสริมและบริหารงานวิจัยฯ/คณะ/วิทยาลัย/สำนัก 
ผู้รับผิดชอบรอง - 
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กลยุทธ์ที ่3: การบริการวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่สังคม 

เป้าประสงค์ 
3.2) พัฒนาผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 

ตัวช้ีวัดที่ PI 3.2.2.1 จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการยกระดับ 
ประเภทตัวชี้วัด ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ 
นิยาม จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการยกระดับ คือ ผู้ประกอบการที่เข้าร่วม 

หรือได้รับการสนับสนุนให้สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ต้นแบบ หรือได้รับ
การส่งเสริมมาตรฐานสินค้า โดยการให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานสนิค้า 
การตรวจวิเคราะห์มาตรฐาน การตรวจฉลากโภชนาการ เพื่อสร้าง
ความน่าเชื่อถือการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ รวมถึงการตรวจ
ประเมินสถานประกอบการเพื ่อเตรียมความพร้อมในการยื ่นขอ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์หรือบริการ ให้มีศักยภาพสามารถแข่งขันในตลาด
ได้อย่างยั่งยืน 

รูปแบบการเก็บข้อมูล 1. ข้อมูลโครงการบริการวิชาการสำหรับผู้ประกอบการเพื่อยกระดับ 
เช่น การสร้างหรือการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์/สินค้า หรือการ
ยกระดับให้บริการไปสู่มาตรฐานต่างๆ การขยายตลาดสู่ระดับสากล 
เป็นตัน ในรอบปีงบประมาณ 
2. ข้อมูลผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาหรือเข้าร่วมโครงการบริการ
วิชาการเพ่ือยกระดับผลิตภัณฑ์ที่หรือบริการ 

ตัวตั้ง ผู้ประกอบการที ่ได้ร ับการยกระดับผลิตภัณฑ์หรือบริการ ในรอบ
ปีงบประมาณ 

ตัวหาร - ไม่มี - 
ระยะเวลาการเก็บข้อมูล ทุกไตรมาส 
ผู้รับผิดชอบหลัก สำนักงานส่งเสริมและบริหารงานวิจัยฯ/คณะ/วิทยาลัย/สำนัก 
ผู้รับผิดชอบรอง - 
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กลยุทธ์ที ่3: การบริการวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่สังคม 

เป้าประสงค์ 
3.2) พัฒนาผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 

ตัวช้ีวัดที่ PI 3.2.2.2 จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยกระดับ 
ประเภทตัวชี้วัด ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ 
นิยาม จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยกระดับ คือ ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา 

ให้เป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบ หรือได้ร ับการส่งเสริมมาตรฐาน ให้มี
ศักยภาพสามารถแข่งขันในตลาด 

รูปแบบการเก็บข้อมูล 1. ข้อมูลโครงการบริการวิชาการสำหรับผู้ประกอบการเพื่อยกระดับ 
เช่น การสร้างหรือการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์/สินค้า หรือการ
ยกระดับให้บริการไปสู่มาตรฐานต่างๆ การขยายตลาด เป็นตัน ในรอบ
ปีงบประมาณ 
2. ข้อมูผลิตภัณฑ์หรือบริการ ที ่ได้รับการสร้าง/ยกระดับ ในรอบ
ปีงบประมาณ 

ตัวตั้ง จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการสร้าง/ยกระดับ ในรอบปีงบประมาณ 
ตัวหาร - ไม่มี - 
ระยะเวลาการเก็บข้อมูล ทุกไตรมาส 
ผู้รับผิดชอบหลัก สำนักงานส่งเสริมและบริหารงานวิจัยฯ 
ผู้รับผิดชอบรอง คณะ/วิทยาลัย 
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กลยุทธ์ที ่3: การบริการวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่สังคม 

เป้าประสงค์ 
3.3) เพื่อพัฒนาคุณภาพบริการให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสากล และขยายขอบเขตการให้บริการทาง
การแพทย์ 

ตัวช้ีวัดที่ SI 3.3.1 รายได้สุทธิจากการให้บริการทางการแพทย์ (รายได้-ค่าใช้จ่ายทั้งหมด-ค่าเสื่อม) 
ประเภทตัวชี้วัด ตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ์ 
นิยาม รายได้สุทธิจากการให้บริการทางการแพทย์ คือ รายได้ที่เกิดจากการ

ให้บริการทางแพทย์ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
หลังจากหักค่าใช้จ่ายหรือรายได้หลังจากหักค่าภาษี และค่าธรรมเนยีม
ต่างๆ แล้ว ในรอบปีงบประมาณ 
หมายเหตุ: รายได้ท้ังหมด - ค่าใช้จ่ายทั้งหมด - ค่าเสื่อม 

รูปแบบการเก็บข้อมูล 1. ข ้อม ูลรายได ้ทั้ งหมดที ่มาจากการให้บร ิการทางแพทย์ของ
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในปีงบประมาณ 
2. ข้อมูลรายจ่ายทั ้งหมดที ่เกิดจากการให้บริการทางแพทย์ของ
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  (ค่าใช้จ่ายทั ้งหมด รวมค่า
เสื่อม) ในรอบปีงบประมาณ 

ตัวตั้ง รายได้ทั้งหมดที่มาจากการให้บริการทางแพทย์ ในรอบปีงบประมาณ - 
รายจ ่ายท ั ้ งหมดท ี ่ เก ิดจากการให ้บร ิการทางแพทย ์  ในรอบ
ปีงบประมาณ 

ตัวหาร - ไม่มี - 
ระยะเวลาการเก็บข้อมูล ทุกไตรมาส 
ผู้รับผิดชอบหลัก วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ 
ผู้รับผิดชอบรอง - 
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กลยุทธ์ที ่3: การบริการวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่สังคม 

เป้าประสงค์ 
3.3) เพื่อพัฒนาคุณภาพบริการให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสากล และขยายขอบเขตการให้บริการทาง
การแพทย์ 

ตัวช้ีวัดที่ SI 3.3.2.1 ร้อยละของผู้รับบริการทางการแพทย์ผู้ป่วยนอกที่เพิ่มขึ้น 
ประเภทตัวชี้วัด ตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ์ 
นิยาม ผู้ป่วยนอก (Out-Patient-Department: OPD) คือ ผู้ป่วยที่เข้ารับการ

รักษาในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยไม่ต้องนอนพัก
รักษาตัวในโรงพยาบาล สามารถกลับบ้านได้เลยในวันที ่เข้ารับการ
รักษา โดยนับจำนวนที่เพิ่มขึ้นเป็น OPD visit หมายถึง จำนวนครั้ง 
(Visit) การใช้บริการผู ้ป่วยนอกทุกสิทธิการรักษาที ่มารับบริการที่
โรงพยาบาล 

รูปแบบการเก็บข้อมูล 1. ข้อมูลผู ้ป่วยนอก OPD visit (Out-Patient-Department: OPD) 
ในรอบปีงบประมาณปัจจุบัน 
2. ข้อมูลผู ้ป่วยนอก OPD visit (Out-Patient-Department: OPD) 
ในรอบปีงบประมาณก่อน 

ตัวตั้ง (จำนวนผู้ป่วยนอก ในรอบปีงบประมาณปัจจุบัน - จำนวนผู้ป่วยนอก 
ในรอบปีงบประมาณก่อน) X 100 

ตัวหาร จำนวนผู้ป่วยนอก ในรอบปีงบประมาณก่อน 
ระยะเวลาการเก็บข้อมูล ทุกไตรมาส 
ผู้รับผิดชอบหลัก วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ 
ผู้รับผิดชอบรอง - 
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กลยุทธ์ที ่3: การบริการวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่สังคม 

เป้าประสงค์ 
3.3) เพื่อพัฒนาคุณภาพบริการให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสากล และขยายขอบเขตการให้บริการทาง
การแพทย์ 

ตัวช้ีวัดที่ SI 3.3.2.2 ร้อยละของผู้รับบริการทางการแพทย์ผู้ป่วยในที่เพิ่มขึ้น 
ประเภทตัวชี้วัด ตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ์ 
นิยาม ผู้ป่วยใน (Out-Patient-Department: IPD) หมายถึง ผู้ที่ลงทะเบียน

เข้ารักษาตัวในหอผู้ป่วยของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย
คำสั่งจากแพทย์และให้รวมถึงการรับตัวไว้เป็นผู้ป่วยในแต่ทรุดลงส่งต่อ
หรือเสียชีวิตก่อน 6 ชั่วโมงด้วย 

รูปแบบการเก็บข้อมูล 1 .  ข ้ อ ม ู ล ผ ู ้ ป ่ ว ย ใน  ( Out-Patient-Department: IPD) ใ น รอบ
ปีงบประมาณปัจจุบัน 
2 .  ข ้ อ ม ู ล ผ ู ้ ป ่ ว ย ใน  ( Out-Patient-Department: IPD) ใ น รอบ
ปีงบประมาณก่อน 

ตัวตั้ง (จำนวนผู้ป่วยใน ในรอบปีงบประมาณปัจจุบัน - จำนวนผู้ป่วยใน ใน
รอบปีงบประมาณก่อน) X 100 

ตัวหาร จำนวนผู้ป่วยใน ในรอบปีงบประมาณก่อน 
ระยะเวลาการเก็บข้อมูล ทุกไตรมาส 
ผู้รับผิดชอบหลัก วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ 
ผู้รับผิดชอบรอง - 
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กลยุทธ์ที ่3: การบริการวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่สังคม 

เป้าประสงค์ 
3.3) เพื่อพัฒนาคุณภาพบริการให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสากล และขยายขอบเขตการให้บริการทาง
การแพทย์ 

ตัวช้ีวัดที่ SI 3.3.3.1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการผู้ป่วยนอก 
ประเภทตัวชี้วัด ตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ์ 
นิยาม ความรู้สึกและความพึงพอใจของผู้ป่วยนอกต่อบริการทางการแพทย์

ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการ
ติดตามประเมินผลการให้บริการในภาพรวมและปรับปรุงคุณภาพการ
ให้บริการของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (คะแนนความพึง
พอใจ 1-5 คะแนน) 

รูปแบบการเก็บข้อมูล 1. คะแนนความพึงพอใจของผู้ป่วยนอกต่อการรับบริการทางการแพทย์
ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (จำแนกประเด็นการ
ให้บริการ) (ระดับ 1-5 คะแนน) 
2. จำนวนผู้ป่วยนอกทั้งหมด  OPD visit 
3. จำนวนผู้ป่วยภายนอกที่ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ 

ตัวตั้ง ผลรวมคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ป่วยนอกต่อการรับบริการทาง
การแพทย์ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
(จำแนกประเด็นการให้บริการ) ทั้งหมด 

ตัวหาร จำนวนผู้ป่วยภายนอกที่ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ 
ระยะเวลาการเก็บข้อมูล ทุกไตรมาส 
ผู้รับผิดชอบหลัก วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ 
ผู้รับผิดชอบรอง - 
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กลยุทธ์ที ่3: การบริการวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่สังคม 

เป้าประสงค์ 
3.3) เพื่อพัฒนาคุณภาพบริการให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสากล และขยายขอบเขตการให้บริการทาง
การแพทย์ 

ตัวช้ีวัดที่ SI 3.3.3.2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการผู้ป่วยใน 
ประเภทตัวชี้วัด ตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ์ 
นิยาม ความรู้สึกและความพึงพอใจของผู้ป่วยในต่อบริการทางการแพทย์ของ

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการ
ติดตามประเมินผลการให้บริการในภาพรวมและปรับปรุงคุณภาพการ
ให้บริการของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (คะแนนความพึง
พอใจ 1-5 คะแนน) 

รูปแบบการเก็บข้อมูล 1. คะแนนความพึงพอใจของผู้ป่วยในต่อการรับบริการทางการแพทย์
ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (จำแนกประเด็นการ
ให้บริการ) (ระดับ 1-5 คะแนน) 
2. จำนวนผู้ป่วยในทั้งหมด  
3. จำนวนผู้ป่วยภายในที่ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ 

ตัวตั้ง ผลรวมคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ป่วยในต่อการรับบริการทาง
การแพทย์ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
(จำแนกประเด็นการให้บริการ) ทั้งหมด 

ตัวหาร จำนวนผู้ป่วยภายในที่ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ 
ระยะเวลาการเก็บข้อมูล ทุกไตรมาส 
ผู้รับผิดชอบหลัก วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ 
ผู้รับผิดชอบรอง - 
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กลยุทธ์ที ่3: การบริการวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่สังคม 

เป้าประสงค์ 
3.3) เพื่อพัฒนาคุณภาพบริการให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสากล และขยายขอบเขตการให้บริการทาง
การแพทย์ 

ตัวช้ีวัดที่ SI 3.3.3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการตรวจสุขภาพ 
ประเภทตัวชี้วัด ตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ์ 
นิยาม ความรู้สึกและความพึงพอใจขอผู้รับบริการตรวจสุขภาพต่อบริการทาง

การแพทย์ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื ่อใช้เป็น
เครื ่องมือในการติดตามประเมินผลการให้บริการในภาพรวมและ
ปร ับปร ุงค ุณภาพการให ้บร ิการของโรงพยาบาลมหาว ิทยาลัย
อุบลราชธานี (คะแนนความพึงพอใจ 1-5 คะแนน) 

รูปแบบการเก็บข้อมูล 1. คะแนนความพึงพอใจของผู้รับบริการตรวจสุขภาพต่อการรับบริการ
ทางการแพทย์ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (จำแนก
ประเด็นการให้บริการ) (ระดับ 1-5 คะแนน) 
2. จำนวนผู้รับบริการตรวจสุขภาพท้ังหมด  
3. จำนวนผู้รับบริการตรวจสุขภาพท่ีตอบแบบประเมินความพึงพอใจ 

ตัวตั้ง ผลรวมคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจขอผู้รับบริการตรวจสุขภาพต่อการ
รับบริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
(จำแนกประเด็นการให้บริการ) ทั้งหมด 

ตัวหาร จำนวนผู้รับบริการตรวจสุขภาพท่ีตอบแบบประเมินความพึงพอใจ 
ระยะเวลาการเก็บข้อมูล ทุกไตรมาส 
ผู้รับผิดชอบหลัก วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ 
ผู้รับผิดชอบรอง - 
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กลยุทธ์ที ่3: การบริการวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่สังคม 

เป้าประสงค์ 
3.3) เพื่อพัฒนาคุณภาพบริการให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสากล และขยายขอบเขตการให้บริการทาง
การแพทย์ 

ตัวช้ีวัดที่ PI 3.3.1.1 จำนวนเตียงผู้ป่วยใน (Active Bed) 
ประเภทตัวชี้วัด ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ 
นิยาม เตียง (Bed) หมายถึง เตียงสำหรับให้ผู ้ป่วยที่แพทย์สั่งให้นอนรักษา 

(admit) ในตึกผู้ป่วย/แผนกผู้ป่วย (Ward) พักนอน เพ่ือการดูแลรักษา
แบบผู้ป่วยใน (In Patient Care) ไม่รวมเตียงรอคลอด เตียงทารกแรก
เกิดท่ีมีอาการผิดปกติเตียงตรวจโรคและเตียงสังเกตอาการ  

รูปแบบการเก็บข้อมูล 1. ข้อมูลจำนวนเตียงที ่ให้บริการหรือเตียงผู ้ป่วยของโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานสถานพยาบาล
จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 และสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

ตัวตั้ง จำนวนเตียงผู ้ป่วยใน (Active Bed) ของโรงพยบาลมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

ตัวหาร - ไม่มี - 
ระยะเวลาการเก็บข้อมูล รายไตรมาส 
ผู้รับผิดชอบหลัก วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ 
ผู้รับผิดชอบรอง - 
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กลยุทธ์ที ่3: การบริการวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่สังคม 

เป้าประสงค์ 
3.3) เพื่อพัฒนาคุณภาพบริการให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสากล และขยายขอบเขตการให้บริการทาง
การแพทย์ 

ตัวช้ีวัดที่ PI 3.3.2.1 จำนวนศูนย์ความเป็นเลิศการให้บริการทางการแพทย์ (นับสะสม) 
ประเภทตัวชี้วัด ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ 
นิยาม หลักการจัดตั้ง “ศูนย์ความเป็นเลิศการให้บริการทางการแพทย์” 

1. Super-tertiary Care คือ มีการพัฒนาศักยภาพให้มีความสามารถ
บริการตรวจ วินิจฉัย ค้นหา คัดกรอง วางแผนบำบัดรักษาผู้ป่วยโรคใน
ระดับที่ยุ่งยาก ซับซ้อน สูงกว่าระดับตติยภูมิทั่วไป โดยทีมผู้เชี่ยวชาญ 
และเป็นผู ้นำเทคโนโลยีทางการแพทย์ที ่เหมาะสม และสามารถ
ถ่ายทอดให้หน่วยงานอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. Referral Center คือ ม ีการพัฒนาความพร ้อมของบ ุคลากร 
เครื ่องมือ และระบบงานให้สามารถรองรับการส่งต่อผู ้ป่วยจาก
โรงพยาบาลอื่น ที่มีศักยภาพไม่เพียงพอต่อการดูแลรักษา 
3. Research and Development Center มีการวิจัยและพัฒนาเพ่ือ
แก้ไขปัญหา พัฒนารูปแบบการจัดบริการ และเสนอแนะเชิงนโยบายที่
สาคัญในการลดปัญหาสุขภาพของประชาชน 
4. Training Center มีการพัฒนาเพื่อศูนย์การถ่ายทอดความรู้ให้แก่
บุคลากรสุขภาพ สามารถขยายผลให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนต่อไป 
5. Reference Center มีการพัฒนาเพื่อเป็นแหล่งอ้างอิงเฉพาะด้าน 
เช่น ด้านข้อมูล ด้านวิชาการ ด้านมาตรฐาน ด้านบุคลากร เป็นต้น 
6. National Body and Policy Advocacy มีการพัฒนาเป็นหน่วยงาน
ระดับชาติเพ ื ่อให ้เป ็นแหล่งอ ้างอิงโดยขยายการพัฒนาให ้ เกิด
คุณลักษณะตาม ข้อ 1-5 
7. Network มีการพัฒนาศักยภาพตามข้อกาหนดข้างต้น ทั้ง 6 ข้อ จน
เกิดประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์สูงสุด โดยดำเนินการในลักษณะ
เคร ือข ่ าย ต ั ้ งแต ่ ระด ับภ ูม ิภาค ระด ับกรม ระด ับกระทรวง 
ระดับประเทศ และระหว่างประเทศ 
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รูปแบบการเก็บข้อมูล ระดับความเป็นเลิศ 
ระดับ 1 : สามารถจัดการองค์ความรู้ได้อย่างครบวงจร (Knowledge 
Management) และสร้างความรู้ด้วยตนเอง มีผลงานเป็นที่ประจักษ์
ในระดับชาติ (Generate Knowledge) 
ร ะด ั บ  2  :  ส าม า ร ถทำ  Model Development +Technology 
Assessment +Technology Transfer 
ระดับ 3 : สามารถเป็น National (Monitor & Evaluation: M&E) 
หมายเหตุ ศูนย์ความเป็นเลิศการให้บริการทางการแพทย์จะต้อง
ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ทั้ง 7 และการแบ่งความเป็นเลิศนั้น ถ้าหากมี
คุณสมบัติ 1 ใน 3 ของระดับความเป็นเลิศ จะจัดไว้เป็นระดับกระทรวง 
ถ้ามีองค์ประกอบของระดับความเป็นเลิศครบทั้ง 3 ระดับ ถือเป็น
ระดับประเทศ 

ตัวตั้ง จำนวนศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ที่สามารถเปิดให้บริการแก่
ประชาชน ในรอบปีงบประมาณ 

ตัวหาร - ไม่มี - 
ระยะเวลาการเก็บข้อมูล ไตรมาส 3, 4 
ผู้รับผิดชอบหลัก วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ 
ผู้รับผิดชอบรอง - 
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กลยุทธ์ที ่3: การบริการวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่สังคม 

เป้าประสงค์ 
3.3) เพื่อพัฒนาคุณภาพบริการให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสากล และขยายขอบเขตการให้บริการทาง
การแพทย์ 

ตัวช้ีวัดที่ PI 3.3.3.1 ผลการรับรองคุณภาพ HA 
ประเภทตัวชี้วัด ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ 
นิยาม HA (Hospital Accreditation) หมายถึง กระบวนการรับรองระบบ

คุณภาพของ สถานพยาบาล จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล 
(องค์การมหาชน) (สรพ.) โดยมีกระบวนการรับรอง 3 ขั้น ดังนี้ 
HA ขั้น 1 หมายถึง โรงพยาบาลมีคุณภาพการสำรวจและป้องกันความ
เสี ่ยง นำปัญหา มาทบทวนเพื ่อแก้ไขป้องกัน ปฏิบัติตามแนวทาง
ป้องกันปัญหาครอบคลุมปัญหาที่เคยเกิด/ มีโอกาสเกิดสูง 
HA ขั ้น 2 หมายถึง โรงพยาบาลมีการประกันและพัฒนาคุณภาพ 
วิเคราะห์เป้าหมาย/ 
กระบวนการ/พัฒนาคุณภาพที่สอดคล้องกับเป้าหมาย/ครอบคลุม
กระบวนการสำคัญ ทั้งหมด ปฏิบัติตามมาตรฐาน HA ในส่วนที่ไม่ยาก
เกินไป 
HA ขั ้น 3 หมายถึง โรงพยาบาลมีวัฒนธรรมคุณภาพ เริ ่มด้วยการ
ประเมินตนเองตาม มาตรฐาน HA พัฒนาอย่างเชื่อมโยง เป็นองค์กร
เรียนรู้/ผลลัพธ์ที่ดีข้ึน ปฏิบัติตาม มาตรฐาน HA ได้ครบถ้วน 

รูปแบบการเก็บข้อมูล ระดับผลการประเมินมาตรฐาน HA (HA ขั้น 1, HA ขั้น 2, HA ขั้น 3) 
ตัวตั้ง ระดับการประเมินมาตรฐาน HA ในรอบปีงบประมาณ 
ตัวหาร - ไม่มี - 
ระยะเวลาการเก็บข้อมูล ไตรมาส 3, 4 
ผู้รับผิดชอบหลัก วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ 
ผู้รับผิดชอบรอง - 
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กลยุทธ์ที ่3: การบริการวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่สังคม 

เป้าประสงค์ 
3.3) เพื่อพัฒนาคุณภาพบริการให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสากล และขยายขอบเขตการให้บริการทาง
การแพทย์ 

ตัวช้ีวัดที่ PI 3.3.4.1 จำนวนห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 15189 (นับ
สะสม) 
ประเภทตัวชี้วัด ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ 
นิยาม ห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 15189 เป็นมาตรฐาน

การรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์หรือชันสูตร
สาธารณสุข เริ่มนำมาใช้ตั้งแต่ 
พ.ศ. 2548 สำหรับห้องปฏิบัติการที่ให้บริการทางการแพทย์  หรือ
มาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ที ่ดำเนินการรับรองโดย
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ โดย
สภาเทคนิคการแพทย์ (Laboratory Accreditation) หรือมาตรฐาน
ทางวิชาการของห้องปฏิบัติการโดยราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่ง
ประเทศไทย หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเคียงได้ในระดับเดียวกัน 

รูปแบบการเก็บข้อมูล 1. ข้อมูลห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 
15189 

ตัวตั้ง จำนวนห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 
15189 ในรอบปีงบประมาณ (นับสะสม) 

ตัวหาร - ไม่มี - 
ระยะเวลาการเก็บข้อมูล ทุกไตรมาส 
ผู้รับผิดชอบหลัก วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ 
ผู้รับผิดชอบรอง - 
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กลยุทธ์ที ่4: อนุรักษ์ สืบสานและสร้างมูลค่าให้แก่ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญัญาท้องถิ่น 

เป้าประสงค์ 
4.1) ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้รับการอนุรักษ์ สืบสานและสร้างมูลค่า 

ตัวช้ีวัดที่ SI 4.1.1 ร้อยละการเพิ่มข้ึนของผู้เข้าเรียนรู้ เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น (เทียบกับปีที่ผ่านมา) 
ประเภทตัวชี้วัด ตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ์ 
นิยาม 1. ผู ้เข้าเรียนรู ้ เยี ่ยมชม หมายถึง นักเรียน นักศึกษา บุคลากร 

ประชาชนทั่วไป ที่เข้าเยี่ยมชม ศึกษาเรียนรู้ข้อมูลศิลปวัฒนธรรม จาก
แหล่งเรียนรู้ที่มหาวิทยาลัยพัฒนาหรือมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
2. แหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม หมายถึง สถานที่หรือศูนย์รวม
ข้อมูล ข่าวสาร  ความรู้ และกิจกรรมที่มีกระบวนการเรียนรู ้ ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งนี้ แหล่งเรียนรู้ครอบคลุมแหล่ง
เรียนรู้ภายใน มหาวิทยาลัย ภายนอกมหาวิทยาลัย แหล่งเรียนรู้สถานที่
จริง แหล่งเรียนรู้แบบออนไลน์ 

รูปแบบการเก็บข้อมูล 1. ข้อมูลผู้เข้าเรียนรู้เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ในรอบ
ปีงบประมาณก่อน 
2. ข้อมูลผู้เข้าเรียนรู้เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ในรอบ
ปีงบประมาณปัจจุบัน 

ตัวตั้ง (จำนวนผู ้เข้าเยี ่ยมชมแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมปีปัจจุบัน - 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมปีก่อน) x 100 

ตัวหาร จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมปีก่อน 
ระยะเวลาการเก็บข้อมูล ทุกไตรมาส 
ผู้รับผิดชอบหลัก สำนักงานส่งเสริมและบริหารงานวิจัยฯ 
ผู้รับผิดชอบรอง น.ส.ณัชชา อักษรศรี 

E-mail : natcha.a@ubu.ac.th 
โทร. 0-4535-3035 
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กลยุทธ์ที ่4: อนุรักษ์ สืบสานและสร้างมูลค่าให้แก่ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญัญาท้องถิ่น 

เป้าประสงค์ 
4.1) ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้รับการอนุรักษ์ สืบสานและสร้างมูลค่า 

ตัวช้ีวัดที่ SI 4.1.2 จำนวนผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่ได้รับการสืบสานและสร้างมูลค่า 
(นับจำนวนผลงานที่เกิดขึ้นต่อปี) 
ประเภทตัวชี้วัด ตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ์ 
นิยาม ผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการสืบสานและสร้างมูลค่า หมายถึง 

ศิลปวัฒนธรรม/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้รับการจัดกระทำในรูปแบบ 
1) การรวบรวม การพัฒนาและเผยแพร่ การถ่ายทอด ประยุกต์ใช้ใน
กลุ่มเป้าหมายใหม่ ๆ 
2) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อยอดหรือสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่เกิดจาก
ศิลปวัฒนธรรม/ภูมิปัญญาเดิมของชุมชน   

รูปแบบการเก็บข้อมูล 1. ข้อมูลโครงการที่เกี ่ยวกับการพัฒนา/สืบสาน และสร้างมูลค่าให้
ผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา 
2. ข้อมูลรายละเอียดผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม ที่ได้รับการสืบสาน
และสร้างมูลค่า ในรอบปีงบประมาณ 

ตัวตั้ง จำนวนผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม ที่ได้รับการสืบสานและสร้างมูลค่า 
ในรอบปีงบประมาณ 

ตัวหาร - ไม่มี - 
ระยะเวลาการเก็บข้อมูล ทุกไตรมาส 
ผู้รับผิดชอบหลัก สำนักงานส่งเสริมและบริหารงานวิจัยฯ 
ผู้รับผิดชอบรอง น.ส.ณัชชา อักษรศรี 

E-mail : natcha.a@ubu.ac.th 
โทร. 0-4535-3035 
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กลยุทธ์ที ่4: อนุรักษ์ สืบสานและสร้างมูลค่าให้แก่ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญัญาท้องถิ่น 

เป้าประสงค์ 
4.1) ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้รับการอนุรักษ์ สืบสานและสร้างมูลค่า 

ตัวช้ีวัดที่ SI 4.1.3 รายได้ที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือนในชุมชนเป้าหมายท่ีได้รับการอนุรักษ์หรือ
ต่อยอดศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ประเภทตัวชี้วัด ตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ์ 
นิยาม ครัวเรือนในชุมชนเป้าหมาย หมายถึง ครอบครัว หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ 

จังหวัด กลุ่มวิสาหกิจ ผู้ประกอบการ หรือการรวมกลุ่มในลักษณะอ่ืน ๆ 
ที่ได้รับการอนุรักษ์หรือต่อยอดศิลปวัฒนธรรมจากมหาวิทยาลัย 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือนที่เพ่ิมข้ึน หมายถึง เงินหรือมูลค่าของ
รายได้ต่อเดือนของครัวเรือนในชุมชน หลังจากได้รับการอนุรักษ์หรือ
ต่อยอดศิลปวัฒนธรรมจากมหาวิทยาลัย 

รูปแบบการเก็บข้อมูล 1. ข้อมูลโครงการที่เกี ่ยวกับการอนุรักษ์หรือต่อยอดศิลปวัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีชุมชนเป็นกลุ่มเป้าหมาย 
2. ข้อมูลและรายละเอียดครัวเรือนในชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการ
อนุรักษ์หรือต่อยอดศิลปวัฒนธรรม 
3. ข้อมูลรายได้เฉลี ่ยต่อเดือนของครัวเรือนในชุมชนก่อนเข้าร่วม
โครงการกับมหาวิทยาลัย 
4. ข้อมูลรายได้เฉลี ่ยต่อเดือนของครัวเรือนในชุมชนหลังจากเข้า
โครงการกับมหาวิทยาลัย 

ตัวตั้ง ผลรวมของ (รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของชุมชนหลังจากเข้าโครงการกับ
มหาวิทยาลัย - รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของชุมชนก่อนเข้าร่วมโครงการกับ
มหาวิทยาลัย) ในรอบปีงบประมาณ 

ตัวหาร จำนวนครัวเรือนในชุมชนเป้าหมาย 
ระยะเวลาการเก็บข้อมูล ทุกไตรมาส 
ผู้รับผิดชอบหลัก สำนักงานส่งเสริมและบริหารงานวิจัยฯ 
ผู้รับผิดชอบรอง น.ส.ณัชชา อักษรศรี 

E-mail : natcha.a@ubu.ac.th 
โทร. 0-4535-3035 
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กลยุทธ์ที ่4: อนุรักษ์ สืบสานและสร้างมูลค่าให้แก่ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญัญาท้องถิ่น 

เป้าประสงค์ 
4.1) ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้รับการอนุรักษ์ สืบสานและสร้างมูลค่า 

ตัวช้ีวัดที่ PI 4.1.1.1 จำนวนแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น (นับสะสมทั้ง
ภายในภายนอก) 
ประเภทตัวชี้วัด ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ 
นิยาม แหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม หมายถึง สถานที่หรือศูนย์รวมข้อมูล 

ข ่าวสาร ความร ู ้   และก ิจกรรมที ่ม ีกระบวนการเร ียนร ู ้  ด ้าน
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งนี้ แหล่งเรียนรู้ครอบคลุมแหล่ง
เรียนรู้ภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย แหล่งเรียนรู ้สถานที่จริง 
แหล่งเรียนรู้แบบออนไลน์ 

รูปแบบการเก็บข้อมูล 1. ข ้อม ูลและรายละเอ ียดแหล ่งเร ียนร ู ้ /ศ ูนย ์การเร ียน ร ู ้ด ้าน
ศิลปวัฒนธรรม เช่น สถานที่ตั้ง/เว็บไซต์ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
เป็นต้น 
2. ข้อมูลองค์ความรู้/กิจกรรม ด้านศิลปวัฒนธรรมที่เผยแพร่/ให้บริการ  

ตัวตั้ง จำนวนแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม  ในรอบปีงบประมาณ (นับ
สะสมทั้งภายในภายนอกมหาวิทยาลัย) 

ตัวหาร - ไม่มี - 
ระยะเวลาการเก็บข้อมูล ทุกไตรมาส 
ผู้รับผิดชอบหลัก สำนักงานส่งเสริมและบริหารงานวิจัยฯ 
ผู้รับผิดชอบรอง น.ส.ณัชชา อักษรศรี 

E-mail : natcha.a@ubu.ac.th 
โทร. 0-4535-3035 
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กลยุทธ์ที ่4: อนุรักษ์ สืบสานและสร้างมูลค่าให้แก่ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญัญาท้องถิ่น 

เป้าประสงค์ 
4.1) ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้รับการอนุรักษ์ สืบสานและสร้างมูลค่า 

ตัวช้ีวัดที่ PI 4.1.1.2 จำนวนฐานข้อมูลสารสนเทศด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น (นับ
สะสม) 
ประเภทตัวชี้วัด ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ 
นิยาม ฐานข้อมูลสารสนเทศด้านศิลปวัฒนธรรม หมายถึง ชุดของข้อมูลหรือ

องค์ความร ู ้ด ้านศิลปว ัฒนธรรม ที ่นำมารวบรวมจัดเก ็บโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถศึกษา เร ียนรู ้ ค ้นคว้าได้โดยใช้
คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดอื่น ๆ 

รูปแบบการเก็บข้อมูล 1. ข้อมูลและรายละเอียดฐานข้อมูลสารสนเทศด้านศิลปวัฒนธรรม  
2. ข้อมูลองค์ความรู้ที่เผยแพร่/ให้บริการ   

ตัวตั้ง จำนวนฐานข้อมูลสารสนเทศด้านศิลปวัฒนธรรม ในรอบปีงบประมาณ 
(นับสะสม) 

ตัวหาร - ไม่มี - 
ระยะเวลาการเก็บข้อมูล ทุกไตรมาส 
ผู้รับผิดชอบหลัก สำนักงานส่งเสริมและบริหารงานวิจัยฯ 
ผู้รับผิดชอบรอง น.ส.ณัชชา อักษรศรี 

E-mail : natcha.a@ubu.ac.th 
โทร. 0-4535-3035 



|  153  | 
 

                  แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ ๕ ปี  พ.ศ. 2566-2570               _ 

กลยุทธ์ที ่4: อนุรักษ์ สืบสานและสร้างมูลค่าให้แก่ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญัญาท้องถิ่น 

เป้าประสงค์ 
4.1) ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้รับการอนุรักษ์ สืบสานและสร้างมูลค่า 

ตัวช้ีวัดที่ PI 4.1.2.1 จำนวนผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาจากศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น (นับจำนวน
ผลิตภัณฑ์ต่อปี) 
ประเภทตัวชี้วัด ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ 
นิยาม ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาจากศิลปวัฒนธรรม หมายถึง สินค้า หรือบริการ ที่

พัฒนาต่อยอดหรือสร้างข้ึนใหม่ โดยใช้ศิลปวัฒนธรรม/ภูมิปัญญา 
รูปแบบการเก็บข้อมูล 1. ข ้อมูลโครงการ/กิจกรรมเกี ่ยวกับการพัฒนาผลิตภ ัณฑ์จาก

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
2.  ข ้อม ูลและรายละเอ ียดเก ี ่ ยว ก ับผล ิตภ ัณฑ ์ท ี ่พ ัฒนาจาก
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ตัวตั้ง จำนวนผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาจากศิลปวัฒนธรรม  ในรอบปีงบประมาณ 
ตัวหาร - ไม่มี - 
ระยะเวลาการเก็บข้อมูล ทุกไตรมาส 
ผู้รับผิดชอบหลัก สำนักงานส่งเสริมและบริหารงานวิจัยฯ 
ผู้รับผิดชอบรอง น.ส.ณัชชา อักษรศรี 

E-mail : natcha.a@ubu.ac.th 
โทร. 0-4535-3035 
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กลยุทธ์ที ่4: อนุรักษ์ สืบสานและสร้างมูลค่าให้แก่ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญัญาท้องถิ่น 

เป้าประสงค์ 
4.1) ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้รับการอนุรักษ์ สืบสานและสร้างมูลค่า 

ตัวช้ีวัดที่ PI 4.1.2.2 จำนวนแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่เกิดจากการยกระดับ (นับสะสม) 
ประเภทตัวชี้วัด ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ 
นิยาม แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  หมายถึง แหล่งท่องเที่ยวที่แสดงความ

เป็นวัฒนธรรม เช ่น พระราชวัง ปราสาทหิน ว ัด โบราณสถาน 
โบราณวัตถุ ศิลปะ ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวิถีชีวิตที่แสดงถึง
ความรุ ่งเรืองและมีการพัฒนาให้เหมาะสมกับการดำเนินชีวิตและ
สภาพแวดล้อมในแต่ละยุค (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 2553) 
การยกระดับ หมายถึง การสร้างและหรือพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มี
คุณภาพดีขึ ้น ซึ ่งส่งผลให้เกิดการเปลี ่ยนแปลงในทางที ่ดีต่อแหล่ง
ท่องเที่ยว 

รูปแบบการเก็บข้อมูล 1. ข้อมูลโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาหรือเพื่อการยกระดับ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
2. ข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่เกิด
จากการยกระดับ 

ตัวตั้ง จำนวนแหล่งท่องเที ่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ได้รับการยกระดับ ในรอบ
ปีงบประมาณ (นับสะสม) 

ตัวหาร - ไม่มี - 
ระยะเวลาการเก็บข้อมูล ทุกไตรมาส 
ผู้รับผิดชอบหลัก สำนักงานส่งเสริมและบริหารงานวิจัยฯ 
ผู้รับผิดชอบรอง น.ส.ณัชชา อักษรศรี 

E-mail : natcha.a@ubu.ac.th 
โทร. 0-4535-3035 
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กลยุทธ์ที ่5 
ด้านการบริหารองค์กรสุ่ความเป็นเลิศ 
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กลยุทธ์ที ่5: การบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธภิาพและประสิทธิผล 

เป้าประสงค์ 
5.1) Digital University 

ตัวช้ีวัดที่ SI 5.1.1 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการใช้ระบบ Digital plaltform (เลือกระบบเพื่อ
ประเมินผล) 
ประเภทตัวชี้วัด ตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ์ 
นิยาม ความรู้สึกและความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการใช้ระบบ Digital 

plaltform ที่พัฒนาขึ้นตามแผนพัฒนาระบบ Digital plaltform ของ
มหาวิทยาลัยที่ได้กำหนดขึ้นในแต่ละปีงบประมาณ หลังการใช้งานใน
หน่วยงานนั้นๆ หรือผู้ที ่มีส่วนเกี่ยวข้องในการใช้งานระบบ ใช้งาน
ข้อมูลของระบบ ทั้งผู้บริหาร ผู้ใช้งานในแต่ละระดับ (ระดับคะแนน
ความพึงพอใจ 1-5 คะแนน) 

รูปแบบการเก็บข้อมูล 1. ข้อมูลระบบ Digital plaltform ที่ให้บริการในรอบปีงบประมาณ 
2. คะแนนความพึงพอใจขอของผู้รับบริการต่อการใช้ระบบ Digital 
plaltform (1-5 คะแนน) 
3. จำนวนผู้รับบริการต่อการใช้ระบบ Digital plaltform ทั้งหมด  
4. จำนวนผู้รับบริการต่อการใช้ระบบ Digital plaltform ตอบแบบ
ประเมินความพึงพอใจ 

ตัวตั้ง ผลรวมคะแนนเฉลี่ยของผู้รับบริการต่อการใช้ระบบ Digital plaltform 
ทั้งหมด ในรอบปีงบประมาณ 

ตัวหาร จำนวนผู้จำนวนผู้รับบริการต่อการใช้ระบบ Digital plaltform ตอบ
แบบประเมินความพึงพอใจ ในรอบปีงบประมาณ 

ระยะเวลาการเก็บข้อมูล ทุกไตรมาส 
ผู้รับผิดชอบหลัก สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
ผู้รับผิดชอบรอง - 
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กลยุทธ์ที ่5: การบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธภิาพและประสิทธิผล 

เป้าประสงค์ 
5.1) Digital University 

ตัวช้ีวัดที่ SI 5.1.2 ร้อยละของต้นทุนโดยรวมที่ลดลงจากการนำระบบ Digital plaltform ที่ได้รับการ
พัฒนามาใช้ (ใช้ฐานต้นทุนของปี 2565) 
ประเภทตัวชี้วัด ตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ์ 
นิยาม การพัฒนาระบบ Digital platform สามารถเป็นได้ในรูปแบบ online 

และ offline ซ ึ ่ งอาศ ัยเทคโนโลย ีสารสนเทศ ( IT: Information 
Technology) เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดการนำแพลตฟอร์มมาใช้ได้
ง่ายในการบริหารจัดการองค์กรและการฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ให้มี
ประส ิทธ ิภาพเพิ ่มมากขึ ้น โดยเฉพาะเพื ่อการลดต้นทุนในการ
ดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ในการพัฒนาระบบ Digital platform 
ต้องอาศัยการเชื ่อมต่อและการสร้างโครงข่ายของความสัมพันธ์ให้
ดำเนินการได้ง่ายขึ้นทำให้การเข้าถึง แลกเปลี่ยน และวิเคราะห์ข้อมูล 
สามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพกว่าการทำปฏิบัติงานในรูปแบบเดิม
หลายเท่าตัว และสร้างโอกาสเชิงธุรกิจที ่สามารถตอบโจทย์ของ
ผู้รับบริการหรือลูกค้าได้อย่างตรงจุดประสงค์ พร้อมต่อยอดช่อง
ทางการดำเนินงานขององค์กร ซึ ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการเพิ ่มขีด
ความสามารถทางการแข่งขันทางด้านการศึกษาไปพร้อม ๆ กับการ
เพ่ิมรายได้จากแหล่งอื่นๆ ในเชิงธุรกิจ ได้อีกทางหนึ่งเช่นกัน 

รูปแบบการเก็บข้อมูล 1. ข้อมูลระบบ Digital platform ที่ได้รับการพัฒนาและนำมาใช้ใน
รอบปีงบประมาณ 
2. รายงานค่าใข้จ่าย (ต้นทุน) ปีงบประมาณก่อน 
3. รายงานค่าใข้จ่าย (ต้นทุน) ปีงบประมาณปัจจุบัน 

ตัวตั้ง (รายงานค่าใข้จ่าย (ต้นทุน) ปีงบประมาณปัจจุบัน - รายงานค่าใข้จ่าย 
(ต้นทุน) ปีงบประมาณก่อน) X 100 

ตัวหาร รายงานค่าใข้จ่าย (ต้นทุน) ปีงบประมาณก่อน 
ระยะเวลาการเก็บข้อมูล ทุกไตรมาส 
ผู้รับผิดชอบหลัก สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
ผู้รับผิดชอบรอง กองแผนงาน 
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กลยุทธ์ที ่5: การบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธภิาพและประสิทธิผล 

เป้าประสงค์ 
5.1) Digital University 

ตัวช้ีวัดที่ SI 5.1.3 คะแนน UI Green Metric (คะแนนเต็ม 10,000 คะแนน) 
ประเภทตัวชี้วัด ตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ์ 
นิยาม UI GreenMetric World University Rankings เป ็นการว ัดและจัด

อันดับโดย มหาวิทยาลัยอินโดนีเซีย (University of Indonesia: UI) 
เป็นการจัดอันดับสถาบันการศึกษาสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ระดับโลก โดยมีมหาวิทยาลัยหลายประเทศให้ความสนใจ เพราะเป็น
การวัดความสำเร ็จของมหาวิทยาลัยต่างๆ ที ่ได ้พัฒนาปรับปรุง
สภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยให้เขียวสะอาดและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

รูปแบบการเก็บข้อมูล ผลคะแนนจากการประเมินตามเกณฑ์ของ UI Green Metric โดยมี
เกณฑ์การประเมิน 6 ด้าน คือ 
1. Setting And Infrastructure (ที่ตั้งและโครงสร้างพ้ืนฐาน) 15% 
2. Energy and Climate Change (การจ ัดการพล ังงานและการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ) 21% 
3. Waste management (การจัดการของเสีย) 18% 
4. Water usage (การจัดการน้ำ) 10% 
5. Transportation (การขนส่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม) 18% 
6. Education (ความสามารถในการให้การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและ
การพัฒนาที่ยั่งยืน) 18% 

ตัวตั้ง คะแนนประ เม ิ น  UI Green Metric จากการประกาศ ผล โ ดย 
University of Indonesia (UI) 

ตัวหาร - ไม่มี - 
ระยะเวลาการเก็บข้อมูล ปี พ.ศ. (ปีปฏิทิน) 
ผู้รับผิดชอบหลัก สำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม (รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

กายภาพและสิ่งแวดล้อม และหัวหน้าสำนักงานบริหารกายภาพและ
สิ่งแวดล้อม) 

ผู้รับผิดชอบรอง กองแผนงาน : น.ส.ทัศนีย์ สาคะริชานนท์ โทร. 3046 
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กลยุทธ์ที ่5: การบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธภิาพและประสิทธิผล 

เป้าประสงค์ 
5.1) Digital University 

ตัวช้ีวัดที่ PI 5.1.1.1 ร้อยละกระบวนการทำงานที่พัฒนาให้เป็น Digital plaltform 
ประเภทตัวชี้วัด ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ 
นิยาม กระบวนการทำงานที่พัฒนาให้เป็น Digital platform เป็นการสร้าง 

Platform ที่รองรับผู้บริโภคหรือผู้รับบริการ/ลูกค้า และการเข้าถึง
ลูกค้าในยุค Digital ซึ่งสามารถเป็นได้ในรูปแบบ online และ offline 
ซึ่งอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT: Information Technology) เป็น
ส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดการนำแพลตฟอร์มมาใช้ได้ง่ายในกระบวนการ
ทำงานต่าง ๆ เพื่อการลดค่าใช้จ่าย ลดเวลา เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน และสร้างความพึงพอใจต่อการรับบริการดังกล่าว 

รูปแบบการเก็บข้อมูล 1. ข ้อมูลกระบวนการทำงานตามแผนการพัฒนาระบบ Digital 
platform ในรอบปีงบประมาณ 
2. ข ้อมูลกระบวนการทำงานที ่พ ัฒนาให้เป ็น Digital platform 
ดำเนินการแล้วเสร็จ ในรอบปีงบประมาณ 

ตัวตั้ง จำนวนกระบวนการทำงานท ี ่พ ัฒนาให ้ เป ็น Digital platform 
ดำเนินการแล้วเสร็จ ในรอบปีงบประมาณ X 100 

ตัวหาร จำนวนกระบวนการทำงานตามแผนการพ ัฒนาระบบ Digital 
platform ในรอบปีงบประมาณ 

ระยะเวลาการเก็บข้อมูล ทุกไตรมาส 
ผู้รับผิดชอบหลัก สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
ผู้รับผิดชอบรอง - 



|  160  | 
 

                  แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ ๕ ปี  พ.ศ. 2566-2570               _ 

กลยุทธ์ที ่5: การบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธภิาพและประสิทธิผล 

เป้าประสงค์ 
5.1) Digital University 

ตัวช้ีวัดที่ 10. ผลการรับรองมาตรฐาน ISO 38500 
ประเภทตัวชี้วัด ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ 
นิยาม ISO 38500 เป็นมาตรฐานที่เน้นการวางแนวทางด้านอุปสงค์ หรือ

กำหนดความต้องการที่ควรจะเป็นจากด้านของคณะกรรมการบริหาร
และผู้บริหารต่อ IT เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร ซึ่งมาตรฐานนี้
ให้หลักการชี้นำสำหรับกรรมการขององค์กรเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT) อย่างมีประสิทธิผล และเป็นที่ยอมรับภายในองค์กร  
ได้กำหนดหลักการ 6 ประการสำหรับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของไอที 
1) ความรับผิดชอบ  2) กลยุทธ์  3) การเข้าซื้อกิจการ  4) ประสิทธิภาพ 
5) ความสอดคล้อง  6) พฤติกรรมมนุษย์ 
 

รูปแบบการเก็บข้อมูล ผลการรับรองมาตรฐาน ISO 38500 ในรอบปีงบประมาณ 
ตัวตั้ง ผลการรับรองมาตรฐาน ISO 38500  ในรอบปีงบประมาณ 
ตัวหาร - ไม่มี - 
ระยะเวลาการเก็บข้อมูล ไตรมาส 4 
ผู้รับผิดชอบหลัก สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
ผู้รับผิดชอบรอง - 



|  161  | 
 

                  แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ ๕ ปี  พ.ศ. 2566-2570               _ 

กลยุทธ์ที ่5: การบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธภิาพและประสิทธิผล 

เป้าประสงค์ 
5.1) Digital University 

ตัวช้ีวัดที่ PI 5.1.2.2 ผลการรับรองมาตรฐาน ISO 27001 
ประเภทตัวชี้วัด ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ 
นิยาม ISO 27001 คือมาตรฐานหลักในหมวดระบบมาตรฐานความปลอดภัย

สารสนเทศ ซึ่งแนะแนวทางและสนับสนุนให้องค์กรเข้าใจความเสี่ยง
และจุดอ่อนด้านการคุ้มครองข้อมูลอย่างเป็นระบบ การดำเนินการให้
สอดคล้องกับ ISO 27001 ช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับระบบความ
ปลอดภัยของข้อมูล ลดความเสี ่ยง และปกป้องข้อมูลจากการถูก
โจรกรรม โดยมี 4 องค์ประกอบใหญ่คือ 
1. จัดทำระบบ (Establish) การจัดการความมั ่นคงปลอดภัยของ 
สารสนเทศ (Information Security Management System -ISMS) 
คือ การเตรียมการ วางแผนเพื่อปกป้องสารสนเทศ 
2. นำไปปฏิบัติ (Implement) คือ นำแผนจากข้ันตอนการจัดทำระบบ
(Establish) ไปปฏิบัติจริงหน้างาน ทำตามเอกสารคู่มือและลงบันทึกใน
แบบฟอร์ม 
3. รักษาไว้ (Maintain) คือปฏิบัติควบคู่ไปกับการทำงานปกติ (ไม่ใช่ทำ
เฉพาะก่อนจะโดนตรวจAudit) 
4.ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continual Improvement) คือ ทบทวนผล
การทำระบบและหาจุดปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่ทำครั้งเดียวจบ 

รูปแบบการเก็บข้อมูล ผลการรับรองมาตรฐาน ISO 27001  ในรอบปีงบประมาณ 
ตัวตั้ง ผลการรับรองมาตรฐาน ISO 27001  ในรอบปีงบประมาณ 
ตัวหาร - ไม่มี - 
ระยะเวลาการเก็บข้อมูล ไตรมาส 4 
ผู้รับผิดชอบหลัก สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
ผู้รับผิดชอบรอง - 



|  162  | 
 

                  แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ ๕ ปี  พ.ศ. 2566-2570               _ 

กลยุทธ์ที ่5: การบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธภิาพและประสิทธิผล 

เป้าประสงค์ 
5.1) Digital University 

ตัวช้ีวัดที่ PI 5.1.3.1 ร้อยละของปริมาณน้ำที่ผ่านการบำบัดและนำมาใช้ประโยชน์ 
ประเภทตัวชี้วัด ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ 
นิยาม ระบบบำบัดน้ำเสีย (Wastewater Treatment Plant) คือ การกำจัด

สิ ่งปนเปื ้อนในน้ำที ่เกิดจากกิจวัตรประจำวันภายในมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ของบุคลากรและของนักศึกษา ตามแหล่งอาคารเรียน 
ห้องปฏิบัติ หรือสถานที ่แหล่งต่างๆ ให้หมดไป หรือมีปริมาณสิ่ง
ปนเปื้อนในน้ำลดลงจนมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานน้ำทิ้งน้ำเสียที่
เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดต่างๆ  ซึ่งการบำบัดน้ำเสียเพื่อนำกลับมาใช้
ใหม่สามารถช่วยให้มหาวิทยาลัยลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับน้ำให้มีอัตราที่
ลดลงได้ นอกจากนี้ การนำน้ำเสียมาบำบัดและนำกลับมาใช้ใหม่ยังเป็น
การช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและเป็นการลดปริมาณการใช้น้ำจากแหล่ง
น้ำธรรมชาติอีกด้วย 

รูปแบบการเก็บข้อมูล 1. ข้อมูลปริมาณน้ำเสีย ในรอบปีงบประมาณ 
2. ข้อมูลปริมาณน้ำที่ผ่านการบำบัดและนำมาใช้ประโยชน์ ในรอบ
ปีงบประมาณ 

ตัวตั้ง จำนวนปริมาณน้ำที ่ผ่านการบำบัดและนำมาใช้ประโยชน์ ในรอบ
ปีงบประมาณ x 100 

ตัวหาร จำนวนปริมาณน้ำเสีย ทั้งหมด ในรอบปีงบประมาณ 
ระยะเวลาการเก็บข้อมูล ทุกไตรมาส 
ผู้รับผิดชอบหลัก สำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม (รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

กายภาพและสิ่งแวดล้อม และหัวหน้าสำนักงานบริหารกายภาพและ
สิ่งแวดล้อม) 

ผู้รับผิดชอบรอง - 
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กลยุทธ์ที ่5: การบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธภิาพและประสิทธิผล 

เป้าประสงค์ 
5.1) Digital University 

ตัวช้ีวัดที่ PI 5.1.3.2 รายได้ที่เกิดจากการบริหารจัดการขยะ 
ประเภทตัวชี้วัด ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ 
นิยาม ขยะ ที่นำมาใช้ประโยชน์ 2 ประเภท ได้แก่ 

1. ขยะรีไซเคิล คัดแยกและรวบรวมจากแหล่งต่างๆ จากอาคารเรียน 
สำนักงาน และสถานประกอบการต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย เช่น ขวด
พลาสติก กระดาษ วัสดุต่างๆ แล้วขายหรือบริจาค  
2. ขยะอินทรีย์ เช่น เศษอาหาร กิ่งไม้ใบไม้ เศษผักเปลือกผลไม้ คัด
แยกรวบรวม จากสถานประกอบการต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย และ
นำไปใช้ประโยชน์ เช่น ปุ๋ยอินทรีย์, น้ำจุลินทรีย์ชีวภาพ (EM) เป็นต้น 

รูปแบบการเก็บข้อมูล 1. ข้อมูลปริมาณขยะทั้งหมด ในรอบปีงบประมาณ 
2. รายได้ที่เกิดจากการบริหารจัดการขยะ เช่น คัดแยกขาย หรือสร้าง
ผลงานหรือนวัตกรรมเพ่ือการจำหน่าย เป็นต้น ในรอบปีงบประมาณ 

ตัวตั้ง รายได้ที่เกิดจากการบริหารจัดการขยะ ในรอบปีงบประมาณ 
ตัวหาร - ไม่มี - 
ระยะเวลาการเก็บข้อมูล ทุกไตรมาส 
ผู้รับผิดชอบหลัก สำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม (รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

กายภาพและสิ่งแวดล้อม และหัวหน้าสำนักงานบริหารกายภาพและ
สิ่งแวดล้อม) 

ผู้รับผิดชอบรอง - 
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กลยุทธ์ที ่5: การบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธภิาพและประสิทธิผล 

เป้าประสงค์ 
5.1) Digital University 

ตัวช้ีวัดที่ PI 5.1.4.1 ร้อยละของพลังงานทดแทนที่ผลิตได้ 
ประเภทตัวชี้วัด ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ 
นิยาม พลังงานทดแทน หมายถึง พลังงานไฟฟ้าที่ได้จากการผลิตไฟฟ้าจาก

โรงไฟฟ้าย่อยของมหาวิทยาลัยอุบลราชานี ที่สามารถผลิตใช้เอง และช่วย
ลดการใช้ปริมาณกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

รูปแบบการเก็บข้อมูล 1. ข้อมูลปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้าทั ้งหมด ของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ในรอบปีงบประมาณ 
2. ข ้อม ูลปร ิมาณการผล ิตกระแสไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าย ่อยของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชานี และนำไปใช้ในรอบปีงบประมาณ 

ตัวตั้ง จำนวนปร ิมาณการผล ิตกระแสไฟฟ ้าจากโรงไฟฟ ้าย ่อยของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชานี และนำไปใช้ในรอบปีงบประมาณ X 100 

ตัวหาร จำนวนปร ิมาณการใช ้กระแสไฟฟ้าท ั ้ งหมด ของมหาว ิทยาลัย
อุบลราชธานี ในรอบปีงบประมาณ 

ระยะเวลาการเก็บข้อมูล ทุกไตรมาส 
ผู้รับผิดชอบหลัก สำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม (รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

กายภาพและสิ่งแวดล้อม และหัวหน้าสำนักงานบริหารกายภาพและ
สิ่งแวดล้อม) 

ผู้รับผิดชอบรอง - 



|  165  | 
 

                  แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ ๕ ปี  พ.ศ. 2566-2570               _ 

กลยุทธ์ที ่5: การบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธภิาพและประสิทธิผล 

เป้าประสงค์ 
5.1) Digital University 

ตัวช้ีวัดที่ PI 5.1.4.2 ร้อยละของค่าไฟฟ้าที่ลดลงจากการใช้พลังงานทดแทน 
ประเภทตัวชี้วัด ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ 
นิยาม ค่าไฟฟ้าที่ลดลงจากการใช้พลังงานทดแทน หมายถึง ค่ากระแสไฟฟ้า

ทั้งหมด ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในรอบปีงบประมาณ ลดลง
เนื่องจาก มหาวิทยาลัยสามารถผลิตไฟฟ้าเองจากโรงไฟฟ้าย่อยของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชานี และช่วยลดค่าใช้จ่ายจากการซื้อกระแสไฟฟ้า
จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

รูปแบบการเก็บข้อมูล 1. ข้อมูลค่ากระแสไฟฟ้าทั้งหมด ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ใน
รอบปีงบประมาณก่อน 
2. ข้อมูลค่ากระแสไฟฟ้าทั้งหมด ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ใน
รอบปีงบประมาณปัจจุบัน 

ตัวตั้ง (ค่ากระแสไฟฟ้าทั้งหมด ในรอบปีงบประมาณก่อน - ค่ากระแสไฟฟ้า
ทั้งหมด ในรอบปีงบประมาณปัจจุบัน) X 100 

ตัวหาร ค่ากระแสไฟฟ้าทั้งหมด ในรอบปีงบประมาณก่อน 
ระยะเวลาการเก็บข้อมูล ทุกไตรมาส 
ผู้รับผิดชอบหลัก สำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม (รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

กายภาพและสิ่งแวดล้อม และหัวหน้าสำนักงานบริหารกายภาพและ
สิ่งแวดล้อม) 

ผู้รับผิดชอบรอง - 
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เป้าประสงค์ 
5.1) Digital University 

ตัวช้ีวัดที่ PI 5.1.5.1 จำนวน zero emission vehicles ต่อจำนวนประชากรทั้งหมด 
ประเภทตัวชี้วัด ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ 
นิยาม 1. ยานยนต์ไร้มลพิษ (ZEV, Zero Emissions Vehicle) หรือรถยนตท์ี่

ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ หมายถึง ยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์เป็น
ต้นกำลัง โดยไม่มีเครื่องยนต์ทำให้ไม่มีการปล่อยไอเสียในระหว่างการ
ขับขี่ยานยนต์อีกด้วย ได้แก่ ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ BEV และยาน
ยนต์ไฟฟ้าเซลเชื้อเพลิง FCEV จัดอยู่ในกลุ่มนี้ ซึ ่งเป็นนโยบายของ
กระทรวงพลังงาน  
2. ประชากรทั้งหมด หมายถึง นักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัย
ทั้งหมด 

รูปแบบการเก็บข้อมูล 1. ปริมาณคารบ์อนฟุตพริ ้นท์ (การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา เป็น เมตริกตัน) 
2. ข้อมูลจำนวนยานพาหนะท่ีปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ (ZEV) 
3. ข้อมูลจำนวนนักศึกษาท้ังหมด ในรอบปีงบประมาณ 
4. ข้อมูลจำนวนบุคลากรทั้งหมด ในรอบปีงบประมาณ 

ตัวตั้ง ปริมาณคารบ์อนฟุตพริ้นท์ (การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในช่วง 
12 เดือนที่ผ่านมา เป็น เมตริกตัน) 

ตัวหาร ประชากรทั้งหมด (นักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยทั้งหมด) 
ระยะเวลาการเก็บข้อมูล ทุกไตรมาส 
ผู้รับผิดชอบหลัก สำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม (รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

กายภาพและสิ่งแวดล้อม และหัวหน้าสำนักงานบริหารกายภาพและ
สิ่งแวดล้อม) 

ผู้รับผิดชอบรอง - 
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เป้าประสงค์ 
5.2) มหาวิทยาลัยมีความยั่งยืนด้านการเงิน 

ตัวช้ีวัดที่ SI 5.2.1 กำไรสุทธิ (ล้านบาท) (รายได้-ค่าใช้จ่ายท้ังหมด-ค่าเสื่อม) 
ประเภทตัวชี้วัด ตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ์ 
นิยาม 1. รายได้ หมายถึง รายรับรวมทั้งหมดของมหาวิทยาลัย จากแหล่งเงิน

ต่างๆ ได้แก่ เงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้มหาวิทยาลัยทุก
ประเภท รวมทั้งดอกเบี้ยต่างๆ  
2. ค่าใช้จ่าย หมายถึง รายจ่ายรวมทั้งหมดของมหาวิทยาลัย ทุกหมวด
และประเภทรายจ่าย จากแหล่งเงินต่างๆ ได้แก่ เงินงบประมาณ
แผ่นดิน และเงินรายได้มหาวิทยาลัยทุกประเภท รวมถึงค่าปรับอื่น ๆ ที่
จากการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย  
(รายได-้ค่าใช้จ่ายทั้งหมด-ค่าเสื่อม) 

รูปแบบการเก็บข้อมูล 1. ข้อมูลรายได้ จากแหล่งเงินต่างๆ ได้แก่ เงินงบประมาณแผ่นดิน 
และเงินรายได้มหาวิทยาลัย แยกตามหมวดเงิน และประเภทบัญชี ใน
รอบปีงบประมาณ 
2. ข้อมูลค่าใช้จ่าย จากแหล่งเงินต่างๆ ได้แก่ เงินงบประมาณแผ่นดิน 
และเงินรายได้มหาวิทยาลัย แยกตามหมวดเงิน และประเภทบัญชี 
(ค่าใช้จ่ายทั้งหมด-ค่าเสื่อม) ในรอบปีงบประมาณ 

ตัวตั้ง จำนวนเงินรายได้รวมทั้งหมด ในรอบปีงบประมาณ - จำนวนค่าใช้จา่ย
รวมทั้งหมด (ค่าใช้จ่ายทั้งหมด-ค่าเสื่อม) ในรอบปีงบประมาณ 

ตัวหาร - ไม่มี - 
ระยะเวลาการเก็บข้อมูล ไตรมาส 4 
ผู้รับผิดชอบหลัก กองคลัง 
ผู้รับผิดชอบรอง กองคลัง : นางสาวเพ็ญนภา สีดา โทร. 1064 
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เป้าประสงค์ 
5.2) มหาวิทยาลัยมีความยั่งยืนด้านการเงิน 

ตัวช้ีวัดที่ SI 5.2.2 จำนวนเงินทุนสำรองสะสม (ล้านบาท) 
ประเภทตัวชี้วัด ตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ์ 
นิยาม เงินทุนสำรองสะสม "เงินสำรอง หมายถึง เงินส่วนที่สภามหาวิทยาลัย

กำหนดให้จัดสรรไว้ตามระเบียบข้อ 24 ของระเบียบมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2560" 

รูปแบบการเก็บข้อมูล 1. ข้อมูลเง ินทุนสำรองสะสม ตามระเบียบข้อ 24 ของระเบียบ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2560 ใน
รอบปีงบประมาณ 

ตัวตั้ง เงินทุนสำรองมหาวิทยาลัย 
ตัวหาร - ไม่มี - 
ระยะเวลาการเก็บข้อมูล ไตรมาส 4 
ผู้รับผิดชอบหลัก กองคลัง 
ผู้รับผิดชอบรอง กองคลัง : นางสาวเพ็ญนภา สีดา โทร. 1064 
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เป้าประสงค์ 
5.2) มหาวิทยาลัยมีความยั่งยืนด้านการเงิน 

ตัวช้ีวัดที่ SI 5.2.3 รายได้ทั้งหมดต่อจำนวนบุคลากรทั้งหมด (ล้านบาท) 
ประเภทตัวชี้วัด ตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ์ 
นิยาม 1. รายได้ทั้งหมด หมายถึง รายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา และ

รายได้จากแหล่งอื ่นทั ้งหมดของมหาวิทยาลัย ทุกประเภท รวมทั้ง
ดอกเบี้ยรับต่างๆ 
2. บุคลากร หมายถึง อาจารย์ประจำ นักวิจัย และบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ (ข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย) ที่มีหน้าที่
รับผิดชอบ ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา   

รูปแบบการเก็บข้อมูล 1. ข้อมูลค่าธรรมเนียมการศึกษา ในรอบปีงบประมาณ 
2. ข้อมูลรายได้ จากแหล่งเงินต่างๆ ได้แก่ เงินงบประมาณแผ่นดิน 
และเงินรายได้มหาวิทยาลัย แยกตามหมวดเงิน และประเภทบัญชี ใน
รอบปีงบประมาณ 
3. ขอ้มูลจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยทั้งหมด 
4. ข้อมูลจำนวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการท้ังหมด 

ตัวตั้ง ค่าธรรมเน ียมการศ ึกษา +รายได ้จากแหล ่งเง ินต ่างๆ ในรอบ
ปีงบประมาณ 

ตัวหาร จำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยทั ้งหมด + จำนวนบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ 

ระยะเวลาการเก็บข้อมูล ทุกไตรมาส 
ผู้รับผิดชอบหลัก กองแผนงาน 
ผู้รับผิดชอบรอง - 
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เป้าประสงค์ 
5.2) มหาวิทยาลัยมีความยั่งยืนด้านการเงิน 

ตัวช้ีวัดที่ PI 5.2.1.1 รายได้สุทธิจากการบริหารธุรกิจและสินทรัพย์ 
ประเภทตัวชี้วัด ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ 
นิยาม รายได้สุทธิจากการบริหารธุรกิจและสินทรัพย์ หมายถึง รายได้จากการ

บริหารทรัพยากร และการดำเนินงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เช่น
ค่าเช่าต่างๆ  รายรับจริงจากการจำหน่ายผลิตผลทางการเรียนการสอน  
และรายรับจริงจากดอกเบี้ยรับ และจากดอกผลจากการลงทุน โดยหัก
ค่าใช้จ่ายเรียบร้อยแล้ว 

รูปแบบการเก็บข้อมูล 1. ข้อมูลรายได้จากการบริหารทรัพยากรและการดำเนินงานด้านตา่งๆ 
ของมหาวิทยาลัย เช่นค่าเช่าต่างๆ รายรับจริงจากการจำหน่ายผลิตผล
ทางการเรียนการสอน และรายรับจริงจากดอกเบี้ยรับ และจากดอกผล
จากการลงทุน  
2. ข้อมูลรายจ่ายที่เกิดจากการบริหารทรัพยากรและการดำเนินงาน
ด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 

ตัวตั้ง รายได้จากการบริหารทรัพยากรและการดำเนินงานด้านต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัย - 
รายจ่ายที่เกิดจากการบริหารทรัพยากรและการดำเนินงานด้านต่างๆ 
ของมหาวิทยาลัย 

ตัวหาร - ไม่มี - 
ระยะเวลาการเก็บข้อมูล ทุกไตรมาส 
ผู้รับผิดชอบหลัก กองคลัง 
ผู้รับผิดชอบรอง กองคลัง : นางสาวเพ็ญนภา สีดา โทร. 1064 
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เป้าประสงค์ 
5.3) การบริหารทรัพยากรบุคคลมีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัดที่ SI 5.3.1 ร้อยละของอาจารย์ที่มีผลงานตีพิมพ์หรือสร้างสรรค์เทียบกับอาจารย์ท้ังหมด 
ประเภทตัวชี้วัด ตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ์ 
นิยาม 1. ผลงานตีพิมพ์หรือสร้างสรรค์ หมายถึง ผลงานทางวิชาการเป็น

ข้อมูลที ่สำคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจำและนักวิจัยได้
สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการ
พัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นผลงานที่มีคุณค่า สมควรส่งเสริม
ให้มีการเผยแพร่และนำไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและการแข่งขัน
ของประเทศ ผลงานทางวิชาการ อยู ่ในรูปของบทความวิจัยหรือ
บทความทางวิชาการที ่ต ีพิมพ์ในรายงานสืบเนื ่องจากการประชุม
วิชาการ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือ 
Scopus หรือตามประกาศ ก.พ.อ.  
2. อาจารย์ หมายถึง อาจารย์ประจำหรือบุคคลที่ดํารงตําแหน่งอาจารย์ 
ผ ู ้ช ่วยศาสตราจารย ์ รองศาสตราจารย ์ และศาสตราจารย ์ ใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่เปิดสอนหลักสูตรนั้น ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ 
ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา 

รูปแบบการเก็บข้อมูล 1. ข้อมูลผลงานตีพิมพ์หร ือสร ้างสรรค์ของอาจารย ์ ในวารสาร
ระดับชาติ 
2. ข้อมูลผลงานตีพิมพ์หรือสร้างสรรค์ของอาจารย์ ในวารสารระดับ
นานาชาติ 
3. ข้อมูลจำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด 

ตัวตั้ง จำนวนอาจารย์ประจำที่มีผลงานตีพิมพ์ ในรอบปีงบประมาณ X 100 
ตัวหาร จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด ในรอบปีงบประมาณ 
ระยะเวลาการเก็บข้อมูล ทุกไตรมาส 
ผู้รับผิดชอบหลัก กองการเจ้าหน้าที ่
ผู้รับผิดชอบรอง 1) กองการเจ้าหน้าที่ : น.ส.ภาวิตา ก้อนด้วง โทร. 1032 2) สำนักงาน

ส่งเสริมและบริหารงานวิจัยฯ : น.ส.นาวินี สุตัญตั้งใจ โทร. 3042 



|  172  | 
 

                  แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ ๕ ปี  พ.ศ. 2566-2570               _ 
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เป้าประสงค์ 
5.3) การบริหารทรัพยากรบุคคลมีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัดที่ SI 5.3.2 ร้อยละของอาจารย์ที่มีผลงานนวัตกรรมเทียบกับอาจารย์ทั้งหมด 
ประเภทตัวชี้วัด ตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ์ 
นิยาม 1. ผลงานนวัตกรรม หมายถึง ความคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ์

ใหม่ ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อน หรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงมาจาก
ของเดิมที่มีอยู่แล้ว ให้ทันสมัยและใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น เมื่อนำนวัตกรรมมา
ใช้จะช่วยให้การทำงานนั้นได้ผลดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูง
กว่าเดิม ทัง้ยังช่วย ประหยัดเวลาและแรงงานได้ด้วย 
2. อาจารย์ หมายถึง อาจารย์ประจำหรือบุคคลที่ดํารงตําแหน่งอาจารย์ 
ผ ู ้ช ่วยศาสตราจารย ์ รองศาสตราจารย ์ และศาสตราจารย ์ ใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่เปิดสอนหลักสูตรนั้น ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ 
ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา 

รูปแบบการเก็บข้อมูล 1. ข้อมูลผลงานนวัตกรรมของอาจารย์ ในรอบปีงบประมาณ 
2. ข้อมูลจำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด 

ตัวตั้ง ลงานนวัตกรรมของอาจารย์ ในรอบปีงบประมาณ X 100 
ตัวหาร จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด ในรอบปีงบประมาณ 
ระยะเวลาการเก็บข้อมูล ทุกไตรมาส 
ผู้รับผิดชอบหลัก สำนักงานส่งเสริมและบริหารงานวิจัยฯ 
ผู้รับผิดชอบรอง - 
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กลยุทธ์ที ่5: การบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธภิาพและประสิทธิผล 

เป้าประสงค์ 
5.3) การบริหารทรัพยากรบุคคลมีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัดที่ SI 5.3.3 รายได้อ่ืนของมหาวิทยาลัยนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษา (วงเงินรวม) ต่อ
จำนวนบุคลากร 
ประเภทตัวชี้วัด ตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ์ 
นิยาม 1. รายได้อื่น หมายถึง รายได้จากแหล่งอื่นทั้งหมดของมหาวิทยาลัย 

ทุกประเภท รวมทั้งดอกเบี้ยรับต่างๆ นอกเหนือจากค่าธรรมเนียม
การศึกษา  
2. บุคลากร หมายถึง อาจารย์ประจำ นักวิจัย และบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ (ข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย) ที่มีหน้าที่
รับผิดชอบ ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา 

รูปแบบการเก็บข้อมูล 1. ข ้อมูลรายได ้อ ื ่น หมายถึง รายได ้จากแหล่งอ ื ่นทั ้งหมดของ
มหาวิทยาลัย ทุกประเภท รวมทั้งดอกเบี้ยรับต่างๆ  นอกเหนือจาก
ค่าธรรมเนียมการศึกษา  
2. ข้อมูลจำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด 
3. ข้อมูลจำนวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการท้ังหมด 

ตัวตั้ง รายได้อื่นของมหาวิทยาลัยนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษา ใน
รอบปีงบประมาณ 

ตัวหาร จำนวนบุคลากรทั้งหมด (จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด + จำนวน
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการท้ังหมด) ในรอบปีงบประมาณ 

ระยะเวลาการเก็บข้อมูล ทุกไตรมาส 
ผู้รับผิดชอบหลัก กองคลัง 
ผู้รับผิดชอบรอง 1) กองคลัง : นางสาวเพ็ญนภา สีดา โทร. 1064 2) กองแผนงาน : 

นางสาวสายใจ จันเวียง โทร. 3046 



|  174  | 
 

                  แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ ๕ ปี  พ.ศ. 2566-2570               _ 

กลยุทธ์ที ่5: การบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธภิาพและประสิทธิผล 

เป้าประสงค์ 
5.3) การบริหารทรัพยากรบุคคลมีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัดที่ SI 5.3.4 ระดับความผูกพันของบุคลากร 
ประเภทตัวชี้วัด ตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ์ 
นิยาม ความผูกพันของบุคลากร หมายถึง ระดับความมุ่งมั่นของบุคลากรทั้งใน

ด้านความรู้สึกและสติปัญญา เพื่อให้งาน พันธกิจ และวิสัยทัศน์ของส่วน
ราชการบรรลุผล ส่วนราชการที่มีระดับความผูกพันของ บุคลากรสูงแสดง
ให้เห็นเด่นชัดด้วยสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่ดี ซึ่งทำให้บุคลากรมี
แรงจูงใจที่จะ ปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลัง เพื่อผลประโยชน์ของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และความสำเร็จของส่วนราชการ บุคลากรในส่วน
ราชการรู้สึกมีความผูกพัน เมื่อพวกเขาพบว่าได้ทำในสิ่งที่ต้องการ และ
ได้รับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เมื่อเขาได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจาก
เพื ่อนร่วมงาน และจากสถานที่ทำงาน ประโยชน์ของความผูกพันของ
บุคลากรคือทำให้เกิดความไว้ใจซึ ่งกันและกัน ความปลอดภัยและ
สภาพแวดล้อม ที่ร่วมกันปฏิบัติงาน การสื่อสารที่ดี การรับและให้ข้อมูลมี
ความคล่องตัว การเอื้ออำนาจในการตัดสินใจ และความรับผิดชอบต่อผล
การดำเนินการ ปัจจัยแห่งความสำเร็จที่จะนำมาซึ่งความผูกพัน รวมถึงการ
ฝึกอบรมและการพัฒนาความก้าวหน้าในการงาน ระบบการยกย่องชมเชย 
และระบบการให้รางวัลที่มีประสิทธิผลโอกาส และการดูแลที่เท่าเทียมกัน
และการมีมิตรไมตรีกับครอบครัวของบุคลากร 

รูปแบบการเก็บข้อมูล 1. ข้อมูลผลการสำรวจความผูกพันของบุคลากรทุกระดับภายใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผ่านระบบแบบสำรวจออนไลน์  
2. ข้อมูลจำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด 
3. ข้อมูลจำนวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการท้ังหมด 
4. ข้อมูลจำนวนผู้ตอบแบบสำรวจความผูกพันทั้งหมดทุกระดับ 

ตัวตั้ง ผลรวมของระดับความผูกพันเฉลี่ยของบุคลากรทั้งหมดทุกระดับ ใน
รอบปีงบประมาณ 

ตัวหาร จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจความผูกพันทั้งหมดทุกระดับ ในรอบปีงบประมาณ 
ระยะเวลาการเก็บข้อมูล ไตรมาส 4 
ผู้รับผิดชอบหลัก กองการเจ้าหน้าที ่
ผู้รับผิดชอบรอง กองการเจ้าหน้าที่ : นางยุวดี แสนสีดา โทร. 3032 
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เป้าประสงค์ 
5.3) การบริหารทรัพยากรบุคคลมีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัดที่ PI 5.3.1.1 ร้อยละของอาจารย์ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ประเภทตัวชี้วัด ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ 
นิยาม อาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก พิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือ

เทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณวุฒิของกระทรวง อว. กรณีที่
มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการสำเร็จการศึกษาภายในรอบ
งบประมาณนั้น 

รูปแบบการเก็บข้อมูล 1. ข้อมูลอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ในรอบปีงบประมาณ 
2. ข้อมูลจำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด 

ตัวตั้ง จำนวนอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ในรอบปีงบประมาณ X 
100 

ตัวหาร จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด ในรอบปีงบประมาณ 
ระยะเวลาการเก็บข้อมูล ทุกไตรมาส 
ผู้รับผิดชอบหลัก กองการเจ้าหน้าที่ 
ผู้รับผิดชอบรอง กองการเจ้าหน้าที่ : น.ส.ภาวิตา ก้อนด้วง โทร. 1032 
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เป้าประสงค์ 
5.3) การบริหารทรัพยากรบุคคลมีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัดที่ PI 5.3.1.2 ร้อยละของอาจารย์ท่ีมีตำแหน่งทางวิชาการ 
ประเภทตัวชี้วัด ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ 
นิยาม อาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ คือ ตำแหน่งของบุคคลที่มีหน้าที่สอน

และวิจัย หรือทำหน้าที่วิจัยโดยเฉพาะในสถาบันอุดมศึกษา ดังนี้ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ (ผศ.) รองศาสตราจารย์ (รศ.) ศาสตราจารย์ (ศ.) 

รูปแบบการเก็บข้อมูล 1. ข้อมูลอาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ ในรอบปีงบประมาณ 
2. ข้อมูลจำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด 

ตัวตั้ง จำนวนอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ. รศ. ศ.) ใน
รอบปีงบประมาณ X 100 

ตัวหาร จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด ในรอบปีงบประมาณ 
ระยะเวลาการเก็บข้อมูล ทุกไตรมาส 
ผู้รับผิดชอบหลัก กองการเจ้าหน้าที ่
ผู้รับผิดชอบรอง กองการเจ้าหน้าที่ : น.ส.ภาวิตา ก้อนด้วง โทร. 1032 
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เป้าประสงค์ 
5.3) การบริหารทรัพยากรบุคคลมีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัดที่ PI 5.3.2.1 ร้อยละของบุคลากรที่มี Future Skill ตามระดับท่ีคาดหวังและครบตามที่กำหนด 
ประเภทตัวชี้วัด ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ 
นิยาม บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มีทักษะ Future Skill (ทักษะแห่ง

อนาคต) เพื ่อรองรับสถานการณ์การเปลี ่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
(Disruption) ของมหาวิทยาลัย โดยทักษะ Future Skill (ทักษะแห่ง
อนาคต) ประกอบด้วย 8 ด้านคือ 
1) ทักษะการประสานความร่วมมือ (Collaborations at Work) 
2) ความสามารถในการปรับตัวยุคดิจิทัล (Adaptability Skills) 
3) ทักษะการโน้มน้าวใจในการทำงาน (Influencing At Work) 
4) ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking) 
5) เทคนิคการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน (Complex Problem Solving) 
6) จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) 
7) ลับความคิด พัฒนาความคิดเชิงตรรกะ (Logical Thinking) 
8) การใช้ภาษาอังกฤษระดับ B1 ขึ้นไป 
ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย เรื่องการกำหนดทักษะ 
Future Skill (ทักษะแห่งอนาคต) ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

รูปแบบการเก็บข้อมูล 1. ข้อมูลการทดสอบหรือวัดประเมินทักษะ Future Skill ที่กำหนด 
3. ข้อมูลจำนวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการท้ังหมด 

ตัวตั้ง จำนวนบุคลากรที่มี Future Skill ตามกำหนด ในรอบปีงบประมาณ X 
100 

ตัวหาร จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการท้ังหมด  ในรอบปีงบประมาณ 
ระยะเวลาการเก็บข้อมูล ทุกไตรมาส 
ผู้รับผิดชอบหลัก กองการเจ้าหน้าที ่
ผู้รับผิดชอบรอง - 
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ภาคผนวก ค 
รายงานการประชมุสภามหาวทิยาลัย ครั้งที่ 3/2565  

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2565 
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ภาคผนวก ง 
ภาพบรรยากาศการจัดทำแผนฯ  

และการมีส่วนร่วม 
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รายชื่อผู้จัดทำ 

 
ที่ปรึกษา ดร.ฐิติเดช ลือตระกูล รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองคก์ร 

  นายธีระศักด์ิ เชียงแสน ผู้อำนวยการกองแผนงาน 

 

ผู้จัดทำ นางสาววริิญญา ชูราษี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

นายศุภชยัโชติ กองผา้ขาว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
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