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1.1.1 อัตราการคงอยู่ของผู้เรียน ร้อยละ โครงการจัดการเรียนการสอนสวนสุนันทา 4.0 (SSRU 4.0) 167,598,460.00  

โครงการจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ 96,275,500.00   

1.1.2 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีท างานใน 10 บวก 2 อุตสาหกรรม

เป้าหมาย

ร้อยละ 60.00 โครงการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 74,947,100.00    

โครงการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 78,110,100.00     

โครงการผลิตพยาบาลเพ่ิม 10,264,000.00    

1.1.4 ร้อยละของผู้จ้างงานท่ีพอใจอย่างย่ิงในคุณลักษณะของบัณฑิต ร้อยละ 93.00 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 9,387,300.00     

โครงการส่งเสริมผลงานนักศึกษาสู่การประกวดในระดับชาติหรือนานาชาติ 6,995,980.00     

 -  โครงการสวนสุนันทามวยไทย ยิม (Suan Sunandha Muay Thai Gym) 2,000,000.00     

1.3.1 จ านวนงานวิจัย บทความวิชาการ งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมและ

ส่ิงประดิษฐ์ของนักศึกษาไปน าเสนอ/ประกวดหรือตีพิมพ์ในระดับชาติหรือ

นานาชาติ

ผลงาน 80 1.3.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการน าเสนอ ประกวดผลงานวิจัยงานสร้างสรรค์และ

ส่ิงประดิษฐ์ของนักศึกษาในระดับชาติและนานาชาติ

โครงการส่งเสริมการน าเสนอหรือประกวดผลงานวิชาการของนักศึกษาใน

ระดับชาติหรือนานาชาติ

977,000.00        รองอธิการบดี

ฝ่ายวิจัยและพัฒนา

1.3.2 จ านวนนักศึกษาร่วมกับอาจารย์ท่ีมีผลงานวิจัย บทความวิชาการ งาน

สร้างสรรค์หรือส่ิงประดิษฐ์

คน 80 1.3.2.1 ส่งเสริมให้อาจารย์และนักศึกษาร่วมสร้างผลงานให้เกิดทักษะและความ

เช่ียวชาญในศาสตร์ท่ีศึกษา

โครงการสร้างผลงานด้วยอาจารย์ร่วมกับนักศึกษา 317,000.00        รองอธิการบดี

ฝ่ายวิจัยและพัฒนา

1.4 มหาวิทยาลัยมีนักศึกษาท่ีเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ (Start-Up)

 เพ่ิมข้ึน

1.4.1 จ านวนการข้ึนทะเบียนการค้าของผู้ประกอบการรายใหม่ (Start-Up) ราย 5 1.4.1.1 ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการรายใหม่ (Start-Up) โครงการพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการรายใหม่ (Start-Up) 573,560.00        รองอธิการบดี

ฝ่ายวิจัยและพัฒนา

1.5.1 จ านวนระบบบริหารจัดการส าหรับมหาวิทยาลัยดิจิทัล (A)1 ระบบ 3 1.5.1.1 พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ ให้สามารถบริการหรือบริหารในรูปแบบ

มหาวิทยาลัยดิจิทัล 

1. ระบบการช าระเงินแบบออนไลน์ (Online Payment)

2. ระบบ ERP Web Application

3. ระบบ Recruitment Online (รับสมัครงานออนไลน์)

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านบริหารจัดการ (A)1 12,471,700.00     

1.5.2 ร้อยละความส าเร็จการด าเนินการตามแผนพัฒนาระบบจัดการเรียน

การสอน

ร้อยละ 80.00 1.5.2.1 พัฒนาระบบสารสนเทศให้สามารถรองรับการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ

มหาวิทยาลัยดิจิทัล

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการจัดการเรียนการสอน -                  

1.5.3 ร้อยละของอาจารย์ท่ีมีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบ 

Hybrid Classroom

ร้อยละ 10.00 1.5.3.1 ส่งเสริมให้อาจารย์จัดการเรียนการสอนแบบ Hybrid โครงการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนด้วยระบบ Hybrid Classroom 392,000.00        รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

1.6.1 จ านวนสาขาวิชาท่ีมีผลการด าเนินงานตามเกณฑ์สาขาวิชา

สู่เอตทัคคะ 80 คะแนนข้ึนไป

สาขาวิชา 13 1.6.1.1 ยกระดับคุณภาพของสาขาวิชาเอตทัคคะให้สามารถแข่งขันในระดับชาติหรือ

นานาชาติ

โครงการพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ 15,551,220.00    รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

1.6.2 จ านวนสาขาวิชาท่ีตอบสนอง 10 บวก 2 อุตสาหกรรมเป้าหมาย (A)2 สาขาวิชา 3 1.6.2.1 ส่งเสริมให้มีการบูรณาการจัดการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิตร่วมกับ

สถานประกอบการ เพ่ือผลิตก าลังคนให้มีสมรรถนะตามความต้องการของประเทศ
โครงการจัดการเรียนการสอนร่วมกับเครือข่าย

และผู้ประกอบการ (A)2

262,000.00        รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

1.6.3 จ านวนหลักสูตรทางไกล หลักสูตร 4 1.6.3.1 พัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรทางไกลของมหาวิทยาลัยให้เป็นสามารถจัดการ

เรียนการสอนด้วยระบบดิจิทัล

โครงการพัฒนาหลักสูตรทางไกล 400,000.00        รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

1.6.4 จ านวนหลักสูตรนานาชาติหรือหลักสูตร 2 ภาษา (A)3 หลักสูตร 12 1.6.4.1 พัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยให้เป็นท่ียอมรับในระดับ

นานาชาติ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะและวิชาชีพของบัณฑิต
โครงการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ (A)3 280,000.00        รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

1.6.5 ร้อยละอาจารย์ท่ีมีเอกสารประกอบการสอนหรือส่ือการสอนเป็น

ภาษาอังกฤษ

ร้อยละ 100.00 1.6.5.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์จัดท าเอกสารประกอบการสอนหรือส่ือการ

สอนเป็นภาษาอังกฤษ เพ่ือสอนให้กับนักศึกษา

โครงการจัดท าเอกสารประกอบการสอนหรือส่ือการสอนเป็นภาษาอังกฤษ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

หน่วยนับ
ค่าเป้าหมาย

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะและผลิตบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพ

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด
 งบประมาณ

(บาท)
ผู้ก ากับดูแลกลยุทธ์ โครงการ

1.1 บัณฑิตมีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย มีทักษะและ

วิชาชีพเฉพาะทางเป็นท่ียอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม รวมท้ังได้

งานตรงความต้องการของประเทศ

94.00

1.1.3 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานท าหรือประกอบอาชีพอสิระ

ภายใน 1 ปี

ร้อยละ 95.00

1.2 มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษามี

คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์เป็นท่ียอมรับในระดับชาติหรือ

นานาชาติ

1.2.1 ร้อยละของนักศึกษาท่ีได้รับการยกย่องหรือยอมรับในระดับชาติและ/

หรือนานาชาติ 

ร้อยละ 0.60

1.1.1.1 ส่งเสริมการบูรณาการการสอนด้วยนวัตกรรมร่วมสมัยอย่างมีประสิทธิภาพใน

การสร้างคุณลักษณะและทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 ให้กับนักศึกษา

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

1.2.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาส่งผลงานทางวิชาการ งานวิจัย 

และงานสร้างสรรค์เข้าประกวดในระดับชาติและนานาชาติ

รองอธิการบดี

ฝ่ายกิจการนักศึกษา

1.3 นักศึกษามีความรู้และทักษะในการท างานวิจัย งานสร้างสรรค์ 

นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์

1.5 มหาวิทยาลัยท่ีมีระบบบริหารจัดการ และการจัดการเรียนการ

สอนด้วยระบบดิจิทัล

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

1.6 มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรเอตทัคคะ และเป็นท่ียอมรับใน

ระดับประเทศและนานาชาติ
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หน่วยนับ
ค่าเป้าหมาย

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด
 งบประมาณ

(บาท)
ผู้ก ากับดูแลกลยุทธ์ โครงการ

1.7.1 จ านวนหลักสูตรระยะส้ันหรือหลักสูตร Non-Degree หลักสูตร 16 1.7.1.1 พัฒนาหลักสูตรระยะส้ัน (Non-Degree) ให้เป็นท่ียอมรับและสามารถบริการ

วิชาการจัดหารายได้

โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะส้ันหรือหลักสูตร Non-Degree 357,000.00        รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

(ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ)

1.7.2 จ านวนหลักสูตรแบบบูรณาการระหว่างศาสตร์ของกลุ่มสาขาวิชาใน

รูปแบบคลัสเตอร์ ภายในมหาวิทยาลัยหรือข้ามสถาบันอุดมศึกษา (A)4
หลักสูตร 1 1.7.2.1 ส่งเสริมให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรแบบบูรณาการระหว่างศาสตร์

ของกลุ่มสาขาวิชาในรูปแบบคัสเตอร์ ภายในมหาวิทยาลัยหรือข้ามสถาบันอุดมศึกษา
โครงการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรแบบบูรณาการ

ระหว่างศาสตร์ (A)4

712,000.00         รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

1.8.1 จ านวนหลักสูตรท่ีจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ (A)5 หลักสูตร 10 1.8.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือเครือข่าย

เพ่ือออกแบบการเรียนการสอนและจัดการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติงานจริง
โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการหลักสูตรร่วมกับ

เครือข่าย (A)5

910,000.00        

1.8.2 จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าเรียนรู้และปฏิบัติงานจริงร่วมกับหน่วยงานหรือ

สถานประกอบการท่ีอยู่ในกลุ่ม 10 บวก 2 อุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve)

คน 250 1.8.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าเรียนรู้และปฏิบัติงานจริงร่วมกับ

หน่วยงานหรือสถานประกอบการท่ีอยู่ในกลุ่ม 10 บวก 2 อุตสาหกรรมเป้าหมาย 

(S-curve)

โครงการส่งเสริมการเข้าเรียนรู้และปฏิบัติงานจริงในหน่วยงานหรือสถาน

ประกอบการท่ีอยู่ในกลุ่ม 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-curve)

290,000.00        

1.8.3 จ านวนอาจารย์ท่ีจัดการเรียนรู้และปฏิบัติงานในหน่วยงานหรือสถาน

ประกอบการท้ังในประเทศหรือต่างประเทศ

คน 22 1.8.3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์เข้าเรียนรู้และปฏิบัติงานในหน่วยงานหรือ

สถานประกอบการท้ังในประเทศหรือต่างประเทศ

โครงการเรียนรู้ทักษะเช่ียวชาญวิชาชีพในสถานประกอบการ 270,000.00        

1.9 มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรท่ีตอบสนองความต้องการขององค์กร

วิชาชีพ

1.9.1 จ านวนหลักสูตรท่ีพัฒนาหรือปรับปรุงร่วมกับองค์กรวิชาชีพ หลักสูตร 1 1.9.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรร่วมกับองค์กร

วิชาชีพ

โครงการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรร่วมกับองค์กรวิชาชีพ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

1.10.1 ร้อยละของอาจารย์ท่ีมีต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 41.00 1.10.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการเข้าสู่ต าแหน่ง ทางวิชาการ โครงการเพ่ิมต าแหน่งทางวิชาการ 842,000.00        อธิการบดี

1.10.2 ร้อยละของอาจารย์ท่ีมีคุณวุฒิปริญาเอก ร้อยละ 51.00 1.10.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก โครงการศึกษาต่อปริญญาเอก 62,000.00          อธิการบดี

1.10.3 จ านวนอาจารย์ท่ีมีความเช่ียวชาญวิชาชีพในศาสตร์ของตนเอง คน 15 1.10.3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการเพ่ิมทักษะความรู้เกิดความ

เช่ียวชาญวิชาชีพในศาสตร์ของตนเอง

โครงการสร้างความเช่ียวชาญในวิชาชีพ 8,101,500.00      อธิการบดี

1.11.1 จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการท่ีเข้าสู่ต าแหน่งท่ีสูงข้ึน คน 29 1.11.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเข้าสู่ต าแหน่งท่ีสูงข้ึน โครงการเข้าสู่ต าแหน่งท่ีสูงข้ึนของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 913,000.00        อธิการบดี

1.11.2 จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการท่ีมีทักษะและความเช่ียวชาญใน

สายงาน

คน 29 1.11.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาชีพเพ่ิมทักษะความ

เช่ียวชาญในสายงาน

โครงการเพ่ิมทักษะเช่ียวชาญในสายงาน 3,567,340.00     อธิการบดี

1.12 มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการด้วยคุณธรรม

และความโปร่งใส

1.12.1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ : ITA

คะแนน 95.00 1.12.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานมีการด าเนินการด้วยหลักคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในการด าเนินงาน

โครงการก ากับองค์กรท่ีดี 225,655,680.00  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

หมายเหตุ : (  ) คือ ตัวช้ีวัดท่ีส าคัญ

             : (A) คือ โครงการวาระส าคัญประจ าปี (Agenda)

1.10 บุคลากรสายวิชาการมีคุณภาพสูง ท้ังความรู้ ทักษะในการ

ปฏิบัติงาน ตลอดจนมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ

1.11 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมีคุณภาพสูงท้ังความรู้ ทักษะใน

การปฏิบัติงาน ตลอดจนมีความก้าวหน้าในสายงาน

1.7 มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรระยะส้ันท่ีสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต 

รวมท้ังเกิดทักษะเพ่ืออนาคต

1.8 มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรท่ีจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถาน

ประกอบการ ในการผลิตบัณฑิตท่ีมีทักษะและวิชาชีพเฉพาะทาง

รองอธิการบดี

วิทยาเขตนครปฐม
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2.1.1 ร้อยละของผลงานวิชาการ วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ี

ตีพิมพ์ เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติต่ออาจารย์ประจ า

และนักวิจัย

ร้อยละ 60.00 2.1.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการน าผลงานวิจัย หรืองาน

สร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยให้ได้รับการตีพิมพ์

เผยแพร่ ในระดับชาติหรือนานาชาติ

โครงการส่งเสริมการน าเสนอหรือตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย

2.1.2 บทความท่ีตีพิมพ์ลงวารสารระดับนานาชาติ

ในฐาน Scopus ร่วมกับหน่วยงานภาคอุตสาหกรรม

เร่ือง 75 2.1.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์หรือนักวิจัยตีพิมพ์

บทความร่วมกับหน่วยงานภาคอุตสาหกรรม

โครงการตีพิมพ์บทความร่วมกับหน่วยงานภาคอุตสาหกรรม

2.1.3 บทความท่ีตีพิมพ์ลงวารสารระดับนานาชาติในฐาน 

Scopus ร่วมกับมหาวิทยาลัยท่ีอยู่ในอันดับ 1 - 500 

(QS Ranking) (A)6

เร่ือง 100 2.1.3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์หรือนักวิจัยตีพิมพ์

บทความร่วมกับมหาวิทยาลัยท่ีอยู่ในอันดับ 1 - 500 

(QS Ranking)

โครงการตีพิมพ์บทความร่วมกับมหาวิทยาลัยท่ีอยู่

ในอันดับ 1 - 500 (QS Ranking) (A)6

2.1.4  จ านวนผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ร่วมกับหน่วยงานต่างประเทศ

ในฐาน Scopus (1 หน่วยงานต่อ 3 เร่ือง)

เร่ือง 45 2.1.4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์หรือนักวิจัยตีพิมพ์

ผลงานวิจัยร่วมกับหน่วยงานต่างประเทศ

โครงการตีพิมพ์ผลงานวิจัยร่วมกับหน่วยงานต่างประเทศ

2.2 มหาวิทยาลัยมีวารสารวิชาการท่ีเข้าสู่ระดับนานาชาติ 2.2.1 จ านวนวารสารวิชาการ ฉบับภาษาอังกฤษ วารสาร 3 2.2.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดท าวารสารวิชาการ

เป็นฉบับภาษาอังกฤษ

โครงการจัดท าวารสารวิชาการฉบับภาษาอังกฤษ รองอธิการบดี

ฝ่ายวิจัยและพัฒนา

2.3 ผลงานวิจัย งานนวัตกรรม งานสร้างสรรค์

ท่ีน าไปใช้ประโยชน์พัฒนาชุมชนให้สามารถพ่ึงพา

ตนเองได้

2.3.1 จ านวนงานวิจัย งานนวัตกรรม งานสร้างสรรค์หรืองาน

วิชาการท่ีน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือสร้าง

รายได้ลดรายจ่าย หรือพัฒนาประชาชนและชุมชนให้เข้มแข็ง

และย่ังยืน

ผลงาน 50 2.3.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ถ่ายทอดองค์ความรู้จาก

งานวิจัย งานนวัตกรรม งานสร้างสรรค์ หรืองานวิชาการ

ให้เกิดประโยชน์กับชุมชน

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ท่ีได้จากการวิจัย นวัตกรรม

และงานวิชาการ เพ่ือการพัฒนาชุมชน

635,000.00     รองอธิการบดี

ฝ่ายวิจัยและพัฒนา

2.4 ผลงานวิจัย งานนวัตกรรม งานสร้างสรรค์ 

ได้รับอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร

2.4.1 จ านวนผลงานท่ีย่ืนจดอนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร ผลงาน 140 2.4.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการน าผลงานวิจัย งาน

นวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ให้ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

หรือสิทธิบัตร

โครงการส่งเสริมการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร 293,000.00      รองอธิการบดี

ฝ่ายวิจัยและพัฒนา

2.5 ผลงานวิจัย นวัตกรรมหรืองานสิทธิบัตรท่ีน ามา

ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

2.5.1 จ านวนผลงานวิจัย นวัตกรรมหรืองานสิทธิบัตรท่ีน าไปใช้

ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (A)7
ผลงาน 15 2.5.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้น าผลงานวิจัย นวัตกรรมหรือ

งานสิทธิบัตรท่ีน าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
โครงการน าผลงานวิจัย นวัตกรรม ไปใช้ประโยชน์

เชิงพาณิชย์ (A)7

450,000.00      รองอธิการบดี

ฝ่ายวิจัยและพัฒนา

2.6 มหาวิทยาลัยมีองค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมท่ี

มีการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ

2.6.1 จ านวนองค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมท่ีได้รับการ

เผยแพร่ในระดับนานาชาติ

องค์ความรู้ 3 2.6.1.1 เผยแพร่เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและองค์ความรู้

ด้วยศิลปะและวัฒนธรรมสู่นานาชาติ

โครงการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมสู่สากล 1,020,000.00   รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

โครงการระดมทุนเพ่ือการศึกษา (A)8 683,000.00     

 -  โครงการเดิน-ว่ิงการกุศลสมทบทุนการศึกษา 85 ปี

สวนสุนันทาฮาล์ฟมาราธอน

-

 -  กิจกรรมครบรอบ 85 ปี สวนสุนันทา 350,000.00    

2.8 มหาวิทยาลัยมีการบริการวิชาการท่ีสอดรับ

กับความต้องการของท้องถ่ินและสังคม

2.8.1 จ านวนองค์ความรู้หรือนวัตกรรมท่ีมหาวิทยาลัยน าไปใช้

ประโยชน์ในการส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพ่ึงตนเองและจัดการ

ตนเองได้อย่างย่ังยืน

องค์ความรู้/

นวัตกรรม

16 2.8.1.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริการวิชาการท่ีสอดคล้อง

กับความต้องการ และเป็นประโยชน์ต่อท้องถ่ินและสังคม

โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถ่ิน 42,884,100.00  รองอธิการบดี

ฝ่ายวิจัยและพัฒนา

2.9 อาจารย์มีศักยภาพด้านการวิจัยท่ีสามารถ

เพ่ิมทักษะและความเช่ียวชาญในศาสตร์ท่ีสอน

2.9.1 จ านวนบุคลากรท่ีมีศักยภาพด้านการวิจัยเป็นมืออาชีพ

ตามความเช่ียวชาญ

คน 4 2.9.1.1 พัฒนาบุคลากรต้นแบบด้านการวิจัยให้เป็นมืออาชีพ

เช่ือมโยงกับวิชาชีพเฉพาะหรือ BCG หรือ SDGs

โครงการพัฒนานักวิจัยต้นแบบ 5,230,000.00   รองอธิการบดี

ฝ่ายวิจัยและพัฒนา

หมายเหตุ : (  ) คือ ตัวช้ีวัดท่ีส าคัญ

              : (A) คือ โครงการวาระส าคัญประจ าปี (Agenda)

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพ่ือคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมอย่างย่ังยืน

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ
ค่าเป้าหมาย

กลยุทธ์ โครงการ
 งบประมาณ

(บาท)
ผู้ก ากับดูแล

2.1 ผลงานวิชาการ วิจัยและงานสร้างสรรค์ ได้รับ

การตีพิมพ์ เผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ

ท่ีตีพิมพ์ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

6,105,000.00   รองอธิการบดี

ฝ่ายวิจัยและพัฒนา

2.7 มหาวิทยาลัยสามารถบริหารจัดการทรัพย์สิน 

สินทรัพย์ และการระดมทุนเพ่ือใช้ในการปฏิบัติตามภารกิจ
2.7.1 จ านวนเงินภายนอกท่ีสนับสนุนเพ่ือจัดการศึกษา (A)8 ล้านบาท 12 รองอธิการบดี

ฝ่ายกิจการนักศึกษา

2.7.1.1 สร้างเครือข่ายและช่องทางในการระดมทุน เพ่ือพัฒนา

คุณภาพการจัดการศึกษา
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3.1.1 ร้อยละความส าเร็จของแผนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (A)
9

(1) ด้านวิชาการและการเรียนการสอน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

(2) ด้านวิจัยและบริการวิชาการ รองอธิการบดี

ฝ่ายวิจัยและพัฒนา

(3) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ รองอธิการบดี

ฝ่ายบริหาร

(4) ด้านกิจการนักศึกษาและการจัดนิทรรศการ รองอธิการบดี

ฝ่ายกิจการนักศึกษา

(5) ก ากับและติดตามแผนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย

3.2 ความมีช่ือเสียงของมหาวิทยาลัยโดยมี

นักเรียนเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย

3.2.1 ร้อยละของนักเรียนท่ีเข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยต่อแผนรับ

นักศึกษาประจ าปี

ร้อยละ 85.00 3.2.1.1 ด าเนินการประชาสัมพันธ์ท่ีหลากหลาย และบริการ

ให้ตรงตามกลุ่มเป้าหมายท้ังในระดับชาติและนานาชาติ

โครงการประชาสัมพันธ์ 2,835,000.00        รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

3.3.1 จ านวนนักศึกษาต่างชาติท่ีลงทะเบียนเต็มเวลา (A)10 คน 870 3.3.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานจัดการศึกษา

ให้กับชาวต่างชาติ
โครงการจัดการศึกษาส าหรับนักศึกษา

ชาวต่างชาติ (A)10

3.3.2 จ านวนนักศึกษาต่างชาติเข้ามาแลกเปล่ียนอย่างน้อย

1 ภาคเรียน

คน 164

3.3.3 จ านวนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยท่ีส่งไปแลกเปล่ียนอย่างน้อย 

1 ภาคเรียน

คน 116

3.4 อาจารย์ชาวต่างชาติท่ีปฏิบัติงานหรือมีการ

แลกเปล่ียนในสาขาวิชา

3.4.1 จ านวนอาจารย์ชาวต่างชาติท่ีมีสัญญาจ้างเต็มเวลา คน 24 3.4.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานจัดจ้างอาจารย์

ชาวต่างชาติ เพ่ือการจัดการศึกษาสู่นานาชาติ

โครงการจัดจ้างหรือแลกเปล่ียนอาจารย์ชาวต่างชาติ 422,000.00           รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

3.5 มหาวิทยาลัยมีการด าเนินการจัดกิจกรรม

ความร่วมมือกับเครือข่ายในประเทศ

3.5.1 ร้อยละหนังสือแสดงเจตจ านง (LOI) หรือบันทึกความเข้าใจ 

(MoU) หรือข้อตกลงความร่วมมือ (MoA) ในประเทศท่ีมีการจัด

กิจกรรมร่วมกัน

ร้อยละ 90.00 3.5.1.1 ส่งเสริมให้หน่วยงานด าเนินกิจกรรมตามข้อตกลง

ความร่วมมือหรือข้อตกลงความเข้าใจกับเครือข่ายใน

ประเทศอย่างต่อเน่ือง เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์กับ

มหาวิทยาลัย

โครงการจัดกิจกรรมร่วมกับเครือข่ายภายในประเทศ 9,941,090.00      รองอธิการบดี

ฝ่ายกิจการนักศึกษา

3.6  มหาวิทยาลัยมีการด าเนินการจัดกิจกรรม

ความร่วมมือกับเครือข่ายต่างประเทศ

3.6.1 จ านวนกิจกรรมท่ีด าเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ

ท่ีอยู่ในล าดับ 1-500 QS Rankings (A)
11

กิจกรรม 15 3.6.1.1 ส่งเสริมให้หน่วยงานด าเนินกิจกรรมตาม

บันทึกความเข้าใจ (MoU) หรือบันทึกข้อตกลง (MoA) 

ความร่วมมือกับเครือข่ายต่างประเทศ เพ่ือก่อให้เกิด

ประโยชน์กับมหาวิทยาลัย

โครงการจัดกิจกรรมร่วมกับเครือข่าย

ต่างประเทศ  (A)11

4,134,000.00         รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

(ผู้ช่วยฝ่ายวิเทศสัมพันธ์)

หมายเหตุ : (  ) คือ ตัวช้ีวัดท่ีส าคัญ

              : (A) คือ โครงการวาระส าคัญประจ าปี (Agenda)

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด
หน่วย

นับ

 งบประมาณ

(บาท)
ผู้ก ากับดูแลกลยุทธ์ โครงการ

ค่าเป้าหมาย

3.1 มหาวิทยาลัยเป็นท่ียอมรับในระดับชาติและ

นานาชาติ

ร้อยละ 82.00 3.1.1.1 สนับสนุนการสร้างผลงานตามแนวทางการจัด

อันดับมหาวิทยาลัยให้เป็นท่ียอมรับในระดับนานาชาติ
โครงการจัดอันดับมหาวิทยาลัย 

(U-Ranking) (A)9

9,232,130.00        

รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน

และประกันคุณภาพ

3.3 นักศึกษาชาวต่างชาติเข้าศึกษาต่อหรือมีการ

แลกเปล่ียนในสาขาวิชา

1,240,000.00         รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

3.3.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานแลกเปล่ียน

นักศึกษากับมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติ

โครงการแลกเปล่ียนนักศึกษา


