
แผ่นดิน เงินรายได้ รวมงบประมาณ แผ่นดิน เงินรายได้ รวมงบประมาณ

1.1 มหาวิทยาลัยเอตทัคคะท่ีมีความย่ังยืน และได้รับการ

ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

1.1.2.1 สนับสนุนให้นักศึกษาส่งผลงานทางวิชาการ งานวิจัย

 และงานสร้างสรรค์เข้าประกวดในระดับชาติและนานาชาติ

โครงการส่งเสริมผลงานนักศึกษาสู่การประกวดในระดับชาติหรือนานาชาติ 

(A)1
                       -              200,000.00            200,000.00                        -                          -                          -   1.1.1 ร้อยละของนักศึกษาท่ีได้รับการยกย่องหรือยอมรับในระดับชาติ

และ/หรือนานาชาติ(1)

ร้อยละ ≥0.45 1.33 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา/สาขาวิชา

โครงการจัดการเรียนการสอนสวนสุนันทา 4.0 

(SSRU 4.0)

                       -           21,233,415.00         21,233,415.00                        -           18,150,852.96         18,150,852.96 1.2.1 ระดับคะแนนคุณภาพของบัณฑิต ปริญญาตรี โท เอก ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ(2)

ระดับคะแนน ≥4.60 4.63

กิจกรรมจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ 3,274,200.00                 3,274,200.00          3,274,200.00 -                             3,274,200.00 1.2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานท าและประกอบอาชีพ

อสิระภายใน 1 ปี(3)

ร้อยละ ≥91.65 97.17

1.2.3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้หลักสูตรดาเนินการจัดการ

เรียนการสอนแบบผสมผสานออนไลน์ (SSRU NEXT)
โครงการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานออนไลน์ (SSRU NEXT) (A)2 -                                           -                          -                          -                          -                          -   1.2.3 ร้อยละของอาจารย์ท่ีมีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์

ผสมผสานต่ออาจารย์ท่ีเลือกประเมินด้านการสอน

ร้อยละ ≥90.00 97.06 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ

โครงการสร้างนักศึกษาเป็นนักจิตอาสาหรือจิตสาธารณะ                        -                          -                          -                          -                          -                          -   1.3.1 ร้อยละนักศึกษาท่ีมีจิตอาสาหรือจิตสาธารณะ ร้อยละ ≥20.00 84.82

โครงการพัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์และอัต

ลักษณ์สวนสุนันทา

                       -            1,400,000.00          1,400,000.00                        -             1,380,281.00           1,380,281.00 1.3.2 ร้อยละนักศึกษาท่ีได้รับการพัฒนาให้มีทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษ

ท่ี 21 หรือ talents

ร้อยละ ≥20.00 51.73

โครงการน าเสนองานวิจัย (Mini-conference) ของนักศึกษา                        -               100,000.00             100,000.00                        -                          -                          -   

โครงการพัฒนานักศึกษาสู่การวิจัยในระดับชาติหรือนานาชาติ                        -                          -                          -                          -                          -                          -   

1.3.4.1 พัฒนาความรู้และทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษท่ี 21                        -                          -                          -                          -                          -                          -   1.3.4 ร้อยละนักศึกษาท่ีสอบผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษ CEFR 

ระดับ B1 หรือมาตรฐานอื่นท่ีเทียบเท่า

ร้อยละ ≥20.00 31.08  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ/สาขาวิชา

1.4.1.1 ยกระดับคุณภาพของสาขาวิชาเอตทัคคะให้สามารถ

แข่งขันในระดับชาติหรือนานาชาติ
โครงการพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ (A)3                        -                          -                          -                          -                          -                          -   1.4.1 จ านวนสาขาวิชาเอตทัคคะท่ีมีคะแนนประเมินต้ังแต่ 80 คะแนน

ข้ึนไป(4)

สาขาวิชา 1 1 คณบดี สาขาวิชาการจัดการ

โลจิสติกส์

โครงการบริหารหลักสูตรท่ีมีคุณภาพ                        -                          -                          -                          -                          -                          -   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ / 

รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกัน

คุณภาพ

ฝ่ายวิชาการ / 

ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ

 / ทุกสาขาวิชา

โครงการประกันคุณภาพการศึกษา                        -               160,000.00             160,000.00                        -               129,700.00             129,700.00 รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกัน

คุณภาพ

ฝ่านแผนงานและประกันคุณภาพ

โครงการพัฒนาหลักสูตร 2 ภาษาหรือหลักสูตรนานาชาติ                        -                          -                          -                          -                          -                          -   1.4.3 จ านวนหลักสูตร 2 ภาษาหรือหลักสูตรนานาชาติ หลักสูตร 1 1 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ

1.4.4.1 พัฒนาหลักสูตรระยะส้ัน (Non-Degree) ให้เป็นท่ี

ยอมรับและสามารถบริการวิชาการจัดหารายได้

โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะส้ัน (Non-Degree)                        -                23,800.00              23,800.00                        -                23,800.00              23,800.00 1.4.4 จ านวนหลักสูตรระยะส้ัน (Non-Degree) หลักสูตร 1 1 ผู้อ านวยการสถานบันวิจัยและ

บริการวิชาการด้านโลจิสติกส์

และซัพพลายเชน

ฝ่ายสถานบันวิจัยและบริการ

วิชาการด้านโลจิสติกส์และซัพ

พลายเชน

1.5.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรเข้าสู่ต าแหน่งทาง

วิชาการ

โครงการเพ่ิมต าแหน่งทางวิชาการ                        -                48,000.00              48,000.00                        -                48,000.00              48,000.00 1.5.1  ร้อยละของอาจารย์ประจ าท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ ≥30.00 10.71 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/หัวหน้า

ส านักงาน

ฝ่ายวิชาการ/ฝ่ายบุคคล

1.5.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุน

วิชาการเข้าสู่ต าแหน่งท่ีสูงข้ึน

โครงการเข้าสู่ต าแหน่งท่ีสูงข้ึนของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ                        -                          -                          -                          -                          -                          -   1.5.2 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการท่ีเข้าสู่ต าแหน่งท่ีสูงข้ึน ร้อยละ 5.00 12.90 หัวหน้าส านักงาน ฝ่ายบุคคล

1.5.3.1 พัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษให้กับบุคลากร โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของบุคลากร                        -                          -                          -                          -                          -                          -   1.5.3  ร้อยละของบุคลากรท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษของ

มหาวิทยาลัย

ร้อยละ ≥70.00 82.05 หัวหน้าส านักงาน ฝ่ายบุคคล

1.6 มหาวิทยาลัยผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA

1.6.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการด าเนินการตามเกณฑ์

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส                        -                          -                          -                          -                          -                          -   1.6.1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ : ITA
(5)

คะแนน ≥85.00 91.46 คณบดี/

หัวหน้าส านักงาน

ส านักงาน

1.7 บุคลากรทุกระดับรับรู้และมีส่วนร่วมในการขับเคล่ือน

มหาวิทยาลัยตามทิศทางท่ีก าหนดไว้

1.7.1.1 ปรับปรุงระบบและกลไกการก ากับองค์กรโดย

ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรร

มาภิบาลในการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให้มีความ

ยืดหยุ่นและคล่องตัว

โครงการก ากับองค์การท่ีดี                        -                30,000.00              30,000.00                        -                30,000.00              30,000.00 1.7.1 ร้อยละบุคลากรทุกระดับท่ีรับรู้และมีส่วนร่วมในการขับเคล่ือน

ภารกิจให้ส าเร็จ

ร้อยละ ≥90.00 99.71 คณบดี/

หัวหน้าส านักงาน

ส านักงาน

                       -            2,177,500.00          2,177,500.00                        -             2,172,374.61           2,172,374.61 1.8.1  จ านวนข้อร้องเรียนเก่ียวกับอาคารสถานท่ี และส่ิงอ านวยความ

สะดวกตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย

คร้ัง/ปี ≥15.00 0 คณบดี/

หัวหน้าส านักงาน

ส านักงาน

1.8.2 ร้อยละของการประหยัดงบประมาณจากการใช้ไฟฟ้าและน้ าเม่ือ

เทียบกับปีท่ีผ่านมา

ร้อยละ ≥5.00 21.98

1.9 มหาวิทยาลัยสามารถบริหารจัดการทรัพย์สิน สินทรัพย์

เพ่ือใช้ในการปฏิบัติตามภารกิจ

1.9.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดหารายได้ของหน่วยงาน

ต่างๆ อย่างเป็นระบบ

โครงการจัดหารายได้ด้วยการบริการวิชาการ                        -                          -                          -                          -                          -                          -   1.9.1 เงินรายได้จากโครงการจัดหารายได้ด้านการบริการวิชาการและ

วิจัยต่ออาจารย์ประจ า(6)

บาท/คน 20,000 341511.87 ผู้อ านวยการสถานบันวิจัยและ

บริการวิชาการด้านโลจิสติกส์

และซัพพลายเชน

ฝ่ายสถานบันวิจัยและบริการ

วิชาการด้านโลจิสติกส์และซัพ

พลายเชน

หมายเหตุ : (  ) คือ ตัวช้ีวัดท่ีส าคัญ

             : (A) คือ โครงการวาระส าคัญประจ าปี (Agenda)

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

51.3.3 จ านวนผลงานวิจัยของนักศึกษาท่ีผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทน

ของหน่วยงานไปน าเสนอในระดับชาติหรือนานาชาติ

1.4.2.1 พัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยให้

เป็นท่ียอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

1.4.2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือกับสถาน

ประกอบการหรือเครือข่ายในการพัฒนาหลักสูตร

100

รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ แผนปฏิบัติกาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  (รอบ 12 เดือน) 1 ตุลาคม 2563-30 กันยายน 2564

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างย่ังยืน

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมายแผนงาน/ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้ก ากับดูแล หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

1.8 มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการอาคารสถานท่ี และส่ิง

อ านวยความสะดวกท่ีรองรับการด าเนินการตามพันธกิจได้

อย่างครบถ้วนและเกิดความประหยัดงบประมาณ

1.4.2 ร้อยละของหลักสูตรท้ังหมดท่ีผ่านตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ

หลักสูตรของ สกอ. โดยได้คะแนนไม่ต่ ากว่าระดับ 3.01

ร้อยละ ≥95.00

1.4 หลักสูตรมีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับท้ังในระดับชาติและ

นานาชาติ

1.5 บุคลากรทุกระดับมีความรู้ ทักษะและทัศนคติในการ

ปฏิบัติงาน ตลอดจนมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ

โครงการปรับปรุงกายภาพ ภูมิทัศน์และส่ืงอ านวยความสะดวก

ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

1.8.1.1 พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ อาคาร 

ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และภูมิทัศน์ท่ีเป็นมิตรต่อ

ส่ิงแวดล้อมให้พร้อมส าหรับการจัดการเรียนการสอนและ

ภารกิจอื่นๆ

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

การเบิกจ่าย (บาท)งบประมาณ (บาท)
ผลการด าเนินงาน
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1.3 มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมและสนับสนุนในการสร้าง

คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ ทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษ

ท่ี 21 หรือความสามารถพิเศษ (talent) ให้กับนักศึกษา

สอดคล้องตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

1.2 บัณฑิตมีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเป็นท่ี

ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม และมีทักษะท่ีจ าเป็นใน

ศตวรรษท่ี 21

ผลงาน

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ / 

รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกัน

คุณภาพ

ฝ่ายวิชาการ / 

ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ

 / ทุกสาขาวิชา

1.3.1.1 ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตาม

อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

และมีคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ และมีความสามารถ

พิเศษ

1.3.3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการน าเสนอผลงานวิจัยของ

นักศึกษาในระดับนานาชาติ

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ

วิชาการ

ฝ่ายวิจัย

1.2.1.1 ส่งเสริมการบูรณาการการสอนด้วยนวัตกรรม

ร่วมสมัยอย่างมีประสิทธิภาพในการสร้างทักษะท่ีจ าเป็น

ในศตวรรษท่ี 21

ฝ่ายกิจการนักศึกษา/สาขาวิชา



แผ่นดิน เงนิรายได้ รวมงบประมาณ แผ่นดิน เงนิรายได้ รวมงบประมาณ

2.1.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการน าผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์

ของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยให้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ในระดับชาติ

หรือนานาชาติ

โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่

ผลงานวิจัยของอาจารย์ประจ าและ

นักวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ

               -      45,700.00          45,700.00                -        45,700.00          45,700.00 2.1.1 ร้อยละของผลงานวิชาการ วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์ เผยแพร่ใน

ระดับชาติหรือนานาชาติต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัย

ร้อยละ เดิม ≥55.00 93.93 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

               -                  -   2.1.2 ร้อยละของผลงานนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 

ท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ

ร้อยละ เดิม ≥50.00 211.43 ประธานหลักสูตรปริญญาโท

2.1.3 ร้อยละของผลงานผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีได้รับการ

ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ

ร้อยละ เดิม ≥100.00 560 ประธานหลักสูตรปริญญาเอก

2.2 ผลงานวิจัย งานนวัตกรรม งานสร้างสรรค์หรืองานวิชาการได้รับ

การน าไปใช้ประโยชน์และให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้

2.2.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัย งาน

วิชาการ ให้เกิดประโยชน์กับชุมชน

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ท่ีได้

จากการวิจัย นวัตกรรมและงาน

วิชาการ เพ่ือการพัฒนาชุมชน (A)4

               -                -                       -                  -                  -                       -   2.2.1 จ านวนงานวิจัย งานนวัตกรรม งานสร้างสรรค์หรืองานวิชาการท่ี

น าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือสร้างรายได้ลดรายจ่าย หรือ

พัฒนาประชาชนและชุมชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน(7)

ผลงาน ใหม่ 3 3 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

2.3.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการเพ่ิมองค์ความรู้ในแหล่งเรียนรู้ และ

ประชาสัมพันธ์ให้เข้าเย่ียมชม

โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้                -       9,600.00            9,600.00                -         9,600.00            9,600.00 2.4.1 จ านวนผู้เข้าเย่ียมชมแหล่งเรียนรู้ คน ใหม่ 100 335 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

2.3.1.2 ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงานโครงการยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน(9)

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ

ยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชน

   560,000.00              -                       -                  -      560,000.00        560,000.00 2.4.2 ร้อยละของครัวเรือนท่ีเข้าร่วมโครงการ พ้นเกณฑ์ความยากจนและ/หรือ

ยกระดับรายได้ครัวเรือน

ร้อยละ เก่า 60 64.49 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

2.4 มหาวิทยาลัยมีงานวิจัยท่ีตอบสนองต่อความต้องการของแหล่งทุน โครงการจัดหาแหล่งทุนงานวิจัยโดย

อาศัยเครือข่าย

               -                -                       -                  -                  -                       -   2.5.1 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัย

 - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บาท/คน เดิม ≥25,000 83710.65

2.5.2 จ านวนผลงานวิจัย นวัตกรรมหรืองานสิทธิบัตรท่ีน าไปใช้ประโยชน์เชิง

พาณิชย์

ผลงาน 1 1

2.5 วารสารวิชาการท่ีได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 2.5.1.1 ยกระดับวารสารวิชาการให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน โครงการยกระดับคุณภาพ

วารสารวิชาการสู่มาตรฐาน

และคุณภาพท้ังระบบ

               -     82,800.00          82,800.00                -        82,800.00          82,800.00 2.6.1 จ านวนวารสารวิชาการท่ีได้รับการยอมรับในระดับชาติ วารสาร เดิม 1 1 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

2.6 มหาวิทยาลัยมีกระบวนการบริการวิชาการ ท่ีได้มาตรฐาน สอด

รับกับความต้องการของท้องถ่ินและสังคม

2.6.1.1 พัฒนาระบบการบริการวิชาการท่ีสอดคล้องกับความต้องการ 

และเป็นประโยชน์ต่อท้องถ่ินและสังคม

โครงการพัฒนาระบบการบริการ

วิชาการ

               -     30,000.00          30,000.00                -        28,569.00          28,569.00 2.7.1 ร้อยละของการบริการวิชาการท่ีมีการบูรณาการกับการจัดการเรียนการ

สอนหรือการวิจัย(10)

ร้อยละ ใหม่ ≥90.00 100 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

หมายเหตุ : (  ) คือ ตัวช้ีวัดท่ีส าคัญ

             : (A) คือ โครงการวาระส าคัญประจ าปี (Agenda)

2.1 ผลงานวิชาการ วิจัยและงานสร้างสรรค์ ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่

ในระดับชาติ หรือนานาชาติ

2.1.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการน าผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์

ของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาท้ังระดับปริญญาเอก และปริญญา

โทให้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ในระดับชาติหรือนานาชาติ

โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่

ผลงานวิจัยของนักศึกษาและผู้ส าเร็จ

การศึกษาในระดับชาติและนานาชาติ

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

2.4.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดหาแหล่งทุนงานวิจัย 

นวัตกรรม โดยอาศัยเครือข่ายจากภาค อุตสาหกรรม ภาครัฐ หรือภาค

บริการ

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

2.3 มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ และบริการทาง

วิชาการแก่ชุมชน โรงเรียน วิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพ ผู้ประกอบการ

ใหม่ และท้องถ่ินให้มีความให้เข้มแข็งอย่างย่ังยืนตามศาสตร์พระราชา

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างย่ังยืน

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ประเภทตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงานแผนงาน/ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้ก ากับดูแล หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
งบประมาณ (บาท) การเบิกจ่าย (บาท)

  28,000.00

ค่าเป้าหมาย

         28,000.00      28,000.00          28,000.00



แผ่นดิน เงนิรายได้ รวมงบประมาณ แผ่นดิน เงนิรายได้ รวมงบประมาณ

3.1.1.1 สนับสนุนการสร้างผลงานตามแนวทางการจัด

อันดับมหาวิทยาลัยให้เป็นท่ียอมรับในระดับนานาชาติ

โครงการจัดอันดับมหาวิทยาลัย 

(U-Ranking) (A)5
 -  -  -  -  -                     -   3.1.1 ร้อยละความส าเร็จของแผนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย

(11) ร้อยละ ≥80.00 70.00 รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกัน

คุณภาพ / รองคณบดีฝ่ายวิชาการ / 

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา / 

ฝ่านแผนงานและประกัน

คุณภาพ / ฝ่ายวิชาการ / ฝ่าย

กิจการนักศึกษา / ฝ่ายวิจัยฯ / 3.1.2.1 ส่งเสริมให้มีการแข่งขันทางวิชาการในระดับชาติ

และนานาชาติ

โครงการส่งเสริมการประกวดผลงาน

วิชาการสู่เวทีระดับชาติและนานาชาติ

 -                     -                       -    -                     -   3.1.2 ร้อยละของงานวิจัย บทความวิชาการ งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม

และส่ิงประดิษฐ์ของอาจารย์และนักวิจัยท่ีได้รับรางวัลระดับชาติหรือ

นานาชาติต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย

ร้อยละ ≥3.50 1.82 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ

วิชาการ

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

3.2 เครือข่ายมีส่วนร่วมในการ

พัฒนาและเกิดความสัมพันธ์ท่ีดี

กับมหาวิทยาลัย

3.2.1.1 สนับสนุนการให้เครือข่ายและท้องถ่ินมีส่วนร่วม

ในการพัฒนามหาวิทยาลัยตามภารกิจ (การผลิตบัณฑิต 

การวิจัย บริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

โครงการการมีส่วนร่วมของเครือข่ายและ

ท้องถ่ินในการพัฒนามหาวิทยาลัย

 -                     -                       -    -                     -   3.2.1 ร้อยละของเครือข่ายท่ีมีผลผลิตร่วมกันและเป็นประโยชน์ต่อ

มหาวิทยาลัย(12)

ร้อยละ ≥80.00 100.00 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ฝ่ายทดสอบมาตราฐานฝีมือ

แรงงานแห่งชาติ หรือสถาบัน

คุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน

 TPQI)

3.3 ความมีช่ือเสียงของ

มหาวิทยาลัยโดยมีนักเรียนเลือก

ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย

3.3.1.1 ด าเนินการประชาสัมพันธ์ท่ีหลากหลาย และ

บริการให้ตรงตามกลุ่มเป้าหมายท้ังในระดับชาติและ

นานาชาติ

โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก  -          616,235.00          616,235.00  -          442,764.60          442,764.60 3.3.1 ร้อยละของนักเรียนท่ีเข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยต่อแผนรับ

นักศึกษาประจ าปี(13)

ร้อยละ ≥70.00 66.67 คณบดี / รองคณบดีฝ่ายวิชการ ฝ่ายวิชการ

3.4.1.1 พัฒนาหรือเพ่ิมความร่วมมือกับเครือข่าย

ภายในประเทศเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์กับมหาวิทยาลัย

โครงการความร่วมมือกับเครือข่าย

ภายในประเทศ

 -                     -                       -    -                     -                       -   ≥80.00

3.4.1.2 สนับสนุนการด าเนินกิจกรรมตามข้อตกลง

ความร่วมมือของเครือข่ายและท้องถ่ิน

โครงการจัดกิจกรรมตามข้อตกลงความ

ร่วมมือของเครือข่ายและท้องถ่ิน

 -                     -                       -    -                     -                       -   

3.5  มหาวิทยาลัยมีการ

ด าเนินการจัดกิจกรรมความ

ร่วมมือกับเครือข่ายต่างประเทศ

3.5.1.1 พัฒนาหรือเพ่ิมความร่วมมือกับเครือข่าย

ต่างประเทศเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์กับมหาวิทยาลัยและ

เครือข่าย

โครงการความร่วมมือกับเครือข่าย

ต่างประเทศ

 -                     -                       -    -                     -                       -   3.5.1 ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมือต่างประเทศท่ีมีการจัดกิจกรรม

ร่วมกัน

ร้อยละ ≥50.00 100.00 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ

วิชาการ

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 

(หลักสูตรนานาชาติ)

หมายเหตุ : (  ) คือ ตัวช้ีวัดท่ีส าคัญ

              : (A) คือ โครงการวาระส าคัญประจ าปี (Agenda)

3.1 มหาวิทยาลัยเป็นท่ียอมรับใน

ระดับชาติและนานาชาติ

3.4 มหาวิทยาลัยมีการ

ด าเนินการจัดกิจกรรมความ

ร่วมมือกับเครือข่ายในประเทศ

และท้องถ่ิน

3.4.1 ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมือในประเทศท่ีมีการจัดกิจกรรม

ร่วมกัน

ร้อยละ

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ผลการด าเนินงานแผนงาน/ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้ก ากับดูแล หน่วยงานท่ีรับผิดชอบค่าเป้าหมาย
งบประมาณ (บาท) การเบิกจ่าย (บาท)

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ / รองคณบดี

ฝ่ายกิจการนักศึกษา / รองคณบดี

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

ฝ่ายทดสอบมาตราฐานฯ / 

ฝ่ายกิจการนักศึกษา / ฝ่าย

วิจัยและบริการวิชาการ

100.00


