
ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน งบประมาณ คงเหลือ งบประมาณ คงเหลือ งบประมาณ คงเหลือ

270,548,000  264,736,879   97.85% 5,811,121         507,836,400 365,153,039  71.90% 142,683,362  778,384,400    629,889,917    80.92% 148,494,483    

1.1 มหาวิทยาลัยเอตทัคคะท่ีมีความย่ังยืน และได้รับการ

ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

1.1.1 ร้อยละของนักศึกษาท่ีได้รับการยกย่องหรือยอมรับในระดับชาติ

และ/หรือนานาชาติ(1)

ร้อยละ ≥0.45 0.56 1.1.1.1 สนับสนุนให้นักศึกษาส่งผลงานทางวิชาการ 

งานวิจัย และงานสร้างสรรค์เข้าประกวดในระดับชาติ

และนานาชาติ

โครงการส่งเสริมผลงานนักศึกษาสู่การประกวดในระดับชาติหรือ

นานาชาติ (A)1
สาขาวิชาของคณะ/วิทยาลัยต่างๆ สนับสนุนการฝึกซ้อมเพ่ือการ

แข่งขันวิชาการ งานวิจัย การกีฬา และความสามารถพิเศษอื่นๆ 

รอบ 12 เดือน นักศึกษาท่ีได้รับการยกย่องหรือยอมรับใน

ระดับชาติและ/หรือนานาชาติ จ านวน 147 รางวัล จากจ านวน

นักศึกษาท้ังหมด 26,355 คน

                 -                     -   -                          -          2,239,100            975,102 43.55%         1,263,998          2,239,100             975,102 43.55%          1,263,998 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ส านักงานอธิการบดี

(กองพัฒนานักศึกษา)

ระดับคะแนน ≥4.60 4.75 โครงการจัดการเรียนการสอนสวนสุนันทา 4.0 (SSRU 4.0)     266,142,500      260,331,379 97.82%            5,811,121      190,441,254      154,330,097 81.04%        36,111,157       456,583,754        414,661,476 90.82%         41,922,278

โครงการจัดการเรียนการสอนสวนสุนันทา 4.0 (SSRU 4.0)                  -                     -   -                          -        190,441,254      154,330,097 81.04%        36,111,157        190,441,254       154,330,097 81.04%          36,111,157

96.1 กิจกรรมจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ 71,079,136     71,078,757      100.00% 379                 -              -              -     -              71,079,136       71,078,757       100.00% 379                

กิจกรรมจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 90,928,709    90,928,689     100.00% 20                  -              -              -     -              90,928,709      90,928,689      100.00% 20                  

กิจกรรมจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 81,884,155     81,884,151      100.00% 5                    -              -              -     -              81,884,155       81,884,151       100.00% 5                   

กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 9,042,500      7,165,692       79.24% 1,876,808        -              -              -     -              9,042,500       7,165,692        79.24% 1,876,808        อธิการบดี โรงเรียนสาธิต

1.2.3 ร้อยละของอาจารย์ท่ีมีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์

ผสมผสานต่ออาจารย์ท่ีเลือกประเมินด้านการสอน(4)

ร้อยละ ≥90.00 96.93 กิจกรรมเร่งรัดการจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์ 13,208,000    9,274,090       70.22% 3,933,910        -              -              -     -              13,208,000      9,274,090        70.22% 3,933,910        

1.3.1 ร้อยละนักศึกษาท่ีมีจิตอาสาหรือจิตสาธารณะ ร้อยละ ≥20.00 29.49 โครงการสร้างนักศึกษาเป็นนักจิตอาสาหรือจิตสาธารณะ                  -                     -   -                          -          1,673,575          1,440,717 86.09%           232,858          1,673,575           1,440,717 86.09%            232,858

1.3.2 ร้อยละนักศึกษาท่ีได้รับการพัฒนาให้มีทักษะท่ีจ าเป็นใน

ศตวรรษท่ี 21 หรือ talents

ร้อยละ ≥20.00 35.16 โครงการพัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์

และอัตลักษณ์สวนสุนันทา

                 -                     -   -                          -         12,754,570         8,430,166 66.10%         4,324,404         12,754,570          8,430,166 66.10%          4,324,404

โครงการพัฒนานักเรียนตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน                  -                     -   -       -                 15,617,340     6,551,563      41.95% 9,065,777      15,617,340       6,551,563        41.95% 9,065,777        

โครงการน าเสนองานวิจัย (Mini-conference) ของนักศึกษา                  -                     -   -                          -           1,125,000           785,700 69.84%           339,300           1,125,000             785,700 69.84%            339,300

โครงการพัฒนานักศึกษาสู่การวิจัยในระดับชาติหรือนานาชาติ                  -                     -   -                          -            653,000           563,227 86.25%             89,773            653,000             563,227 86.25%              89,773

1.3.4 ร้อยละนักศึกษาท่ีสอบผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษ CEFR 

ระดับ B1 หรือมาตรฐานอื่นท่ีเทียบเท่า

ร้อยละ ≥20.00 24.54 1.3.4.1 พัฒนาความรู้และทักษะภาษาอังกฤษให้กับ

นักศึกษา

โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษท่ี 21 สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (สสสร.) 

ด าเนินการจัดซ้ือข้อสอบ Oxford Placement Test จ านวน 4,000 

รหัสการเข้าใช้งาน จัดการทดสอบภาษาอังกฤษ (Pre-Test) 

ให้กับนักศึกษาด้วยข้อสอบ Oxford Placement Test แต่เน่ืองจาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือโรคไวรัสโคโรน่า หรือ 

COVID-19 ส่งผลให้ต้องจัดสอบให้กับนักศึกษาบางส่วนใน

รูปแบบออนไลน์ และจัดอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับ

นักศึกษาท่ีสอบ (Pre-Test) โดยปรับรูปแบบการอบรมให้เป็น

รูปแบบการเรียนการสอนระบบดิจิตัล โดยมีนักศึกษาช้ันปีท่ี 3-4 

ท่ีผ่านการสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ CEFR ระดับ 1 จ านวน 467

 คน จากจ านวนนักศึกษาเข้าสอบท้ังหมด 2,003 คน

4,405,500              4,405,500 100.00%                    -             178,700             84,075 47.05%             94,625          4,584,200          4,489,575 97.94%              94,625 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ สถาบันสร้างสรรค์

และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

มหาวิทยาลัยสนับสนุน และส่งเสริมให้นักศึกษาท าการค้นคว้า

ผลงานตามระเบียบวิธีวิจัย น าเสนอในรูปแบบของบทความและมี

คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกให้เข้าร่วมการประชุมวิชาการ

เพ่ือน าเสนองานวิจัยในเวทีระดับชาติ และนานาชาติ

103

≥91.65

สาขาวิชาของคณะ/วิทยาลัยต่างๆ ด าเนินการจัดการเรียนการ

สอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 

โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนผสมผสานออนไลน์ โดยอยู่

ระหว่างกองบริการการศึกษาร่วมกับคณะ/วิทยาลัยแต่ละ

หลักสูตรส ารวจคุณภาพบัณฑิต

รวมงบประมาณท้ังส้ิน

กองพัฒนานักศึกษา คณะ วิทยาลัย ได้วางแผนในการพัฒนา

นักศึกษาให้ครบตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์และอัตลักษณ์

มหาวิทยาลัย โดยการปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับสภาะการณ์

ปัจจุบัน และด าเนินการจัดกิจกรรมท่ีวางไว้

1.3.3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการน าเสนอผลงานวิจัย

ของนักศึกษาในระดับนานาชาติ

1.3 มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมและสนับสนุนในการสร้าง

คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ ทักษะท่ีจ าเป็นใน

ศตวรรษท่ี 21 หรือความสามารถพิเศษ (talent) ให้กับ

นักศึกษาสอดคล้องตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

1.2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานท าและประกอบอาชีพ

อสิระภายใน 1 ปี(3)

ร้อยละ

ผลงาน

1.2 บัณฑิตมีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเป็น

ท่ียอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม และมีทักษะท่ีจ าเป็นใน

ศตวรรษท่ี 21

1.2.1 ระดับคะแนนคุณภาพของบัณฑิต ปริญญาตรี โท เอก ตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ(2)

1.3.3 จ านวนผลงานวิจัยของนักศึกษาท่ีผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทน

ของหน่วยงานไปน าเสนอในระดับชาติหรือนานาชาติ

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างย่ังยืน

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ แผนงาน/ กลยุทธ์
โครงการ/กิจกรรม ผู้ก ากับดูแล หน่วยงานท่ีรับผิดชอบปีงบประมาณ ปี พ.ศ.2564

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ส านักงานอธิการบดี

(กองพัฒนานักศึกษา)

งบประมาณแผ่นดิน (บาท) เงนินอกงบประมาณ(เงนิรายได้) (บาท)

1.2.1.1 ส่งเสริมการบูรณาการการสอนด้วยนวัตกรรม

ร่วมสมัยอย่างมีประสิทธิภาพในการสร้างทักษะท่ี

จ าเป็น

ในศตวรรษท่ี 21

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ส านักงานอธิการบดี

(กองบริการการศึกษา)

เบิกจ่าย เบิกจ่าย เบิกจ่าย

รวมท้ังส้ิน (บาท)
ผลการด าเนินงาน

1.3.1.1 ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตาม

อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

และมีคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ และมี

ความสามารถพิเศษ

≥70 รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน

และประกันคุณภาพ

ส านักงานอธิการบดี

(กองนโยบายและแผน)

ยุทธศาสตร์ท่ี 1

มหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน



ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน งบประมาณ คงเหลือ งบประมาณ คงเหลือ งบประมาณ คงเหลือ
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ แผนงาน/ กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม ผู้ก ากับดูแล หน่วยงานท่ีรับผิดชอบปีงบประมาณ ปี พ.ศ.2564 งบประมาณแผ่นดิน (บาท) เงนินอกงบประมาณ(เงนิรายได้) (บาท)

เบิกจ่าย เบิกจ่าย เบิกจ่าย

รวมท้ังส้ิน (บาท)
ผลการด าเนินงาน

1.4.1 จ านวนสาขาวิชาเอตทัคคะท่ีมีคะแนนประเมินต้ังแต่ 60 คะแนน

ข้ึนไป
(5)

สาขาวิชา ≥7 9 1.4.1.1 ยกระดับคุณภาพของสาขาวิชาเอตทัคคะให้

สามารถแข่งขันในระดับชาติหรือนานาชาติ
โครงการพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ (A)

2 มหาวิทยาลัยได้ก าหนดเกณฑ์การพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ ( 

SSRU Guru) ประกอบด้วยกรอบแนวคิด 3 กรอบหลัก 9 หัวข้อ 

ดังน้ี

1) Input จ านวน 4 หัวข้อ มีค่าน้ าหนักคะแนนร้อยละ 20

2) Output จ านวน 2 หัวข้อ มีค่าน้ าหนักคะแนนร้อยละ 40

3) Outcome จ านวน 3 หัวข้อมีค่าน้ าหนักคะแนนร้อยละ 40

   ปัจจุบันอยู่ระห่างการด าเนินการเกณฑ์การพัฒนาสาขาวิชาสู่

เอตทัคคะ ( SSRU Guru) ดังกล่าว

                 -                     -   -                          -             160,000             83,878 52.42%             76,122             160,000              83,878 0.52                  76,122 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ส านักงานอธิการบดี

(กองบริการการศึกษา)

100 โครงการบริหารหลักสูตรท่ีมีคุณภาพ มหาวิทยาลัยก าหนดให้หลักสูตรตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน ประจ าการศึกษา 2563 ระดับหลักสูตร ในช่วงเดือน

มิถุนายน - กรกฎาคม 2564

                 -                     -   -                          -             651,000           513,649 78.90%            137,351             651,000             513,649 78.90%             137,351

โครงการประกันคุณภาพการศึกษา                  -                     -   -                          -          7,047,093         3,407,960 48.36%         3,639,133          7,047,093          3,407,960 48.36%          3,639,133

โครงการประกันคุณภาพสถานศึกษา                  -                     -   -                          -              50,000             49,885 99.77%                  115              50,000              49,885 99.77%                   115

1.4.3 จ านวนหลักสูตร 2 ภาษาหรือหลักสูตรนานาชาติ หลักสูตร 10 11 โครงการพัฒนาหลักสูตร 2 ภาษาหรือหลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยได้พิจารณาจากจ านวนหลักสูตร 2 ภาษาหรือ

หลักสูตรนานาชาติท่ีได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย และ

เปิดการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2563

โดยพิจารณาหลักสูตรสองภาษา ท่ีเป็นหลักสูตรท่ีเปิดสอนใน

มหาวิทยาลัยท่ีเป็นหลักสูตรภาษาไทยแล้วน าไปเปิดเป็นหลักสูตร

ภาษาต่างประเทศและใช้อาจารย์ประจ าหลักสูตรชุดใหม่ ส่วน

หลักสูตรนานาชาติ จะต้องเป็นหลักสูตรท่ีมีการจัดการเรียนการ

สอน เพ่ือส่งเสริมความเป็นนานาชาติ มีการใช้ภาษาต่างประเทศ

ในการเรียนการสอน

                 -                     -   -                          -              35,000                  -   0.00%             35,000              35,000                    -   -                  35,000

1.4.4 จ านวนหลักสูตรระยะส้ัน (Non-Degree) หลักสูตร 14 15 1.4.4.1 พัฒนาหลักสูตรระยะส้ัน (Non-Degree) ให้

เป็นท่ียอมรับและสามารถบริการวิชาการจัดหารายได้

โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะส้ัน (Non-Degree) มหาวิทยาลัยได้พิจารณาจากจ านวนหลักสูตรระยะส้ัน 

(Non-Degree) ของมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ท่ี

ได้รับความเห็นชอบจากอธิการบดี และด าเนินการจัดอบรม 

หลักสูตรระยะส้ันซ่ึงเป็นหลักสูตรท่ีหน่วยงานจัดการศึกษาของ

มหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ทักษะ 

ความสามารถในงาน หรือกิจกรรมเฉพาะอย่าง ท่ีตอบสนอง

ความต้องการเฉพาะ เพ่ือยกระดับความรู้ ทักษะในการประกอบ

อาชีพ การออกใบประกาศ/วุฒิบัตร ส าหรับผู้ผ่านการอบรม

        จากการติดตามผลรอบ 12 เดือน พบว่า มหาวิทยาลัยมี

หลักสูตรระยะส้ัน (Non-Degree) จ านวน 12 หลักสูตร คือ

1) หลักสูตรอบรมระยะส้ัน (Non-Degree) : ผู้ดูแลเด็กปฐมวัย รุ่น

ท่ี 1/2564

2) "โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

3) เพ่ือเตรียมความพร้อมในการสอบ CEFR"

4) การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การส่งเสริมศักยภาพนักวิชาการ

ส่ิงแวดล้อมด้านการตรวจติดตามคุณภาพส่ิงแวดล้อม”

5) หลักสูตร การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดท าแผนท่ีเพ่ือการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม”

6) โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะส้ัน (Non-degree) หลักสูตรกับ

จิตตปัญญา

                 -                     -   -                          -             292,400           175,580 60.05%            116,820             292,400             175,580 60.05%             116,820

1. แต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจ าปีการศึกษา 2563 

3. หน่วยงานด าเนินการจัดกิจกรรมตามเกณฑ์ของตัวบ่งช้ี รวมถึง

พัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ

4. ติดตามและรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผน

แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) และผลการด าเนินงาน

ส านักงานอธิการบดี

(กองบริการการศึกษา)

≥95.00

1.4 หลักสูตรมีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับท้ังในระดับชาติและ

นานาชาติ

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ1.4.2 ร้อยละของหลักสูตรท้ังหมดท่ีผ่านตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ

หลักสูตรของ สกอ. โดยได้คะแนนไม่ต่ ากว่าระดับ 3.01

ร้อยละ 1.4.2.1 พัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัย

ให้เป็นท่ียอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

1.4.2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือกับสถาน

ประกอบการหรือเครือข่ายในการพัฒนาหลักสูตร



ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน งบประมาณ คงเหลือ งบประมาณ คงเหลือ งบประมาณ คงเหลือ
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ แผนงาน/ กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม ผู้ก ากับดูแล หน่วยงานท่ีรับผิดชอบปีงบประมาณ ปี พ.ศ.2564 งบประมาณแผ่นดิน (บาท) เงนินอกงบประมาณ(เงนิรายได้) (บาท)

เบิกจ่าย เบิกจ่าย เบิกจ่าย

รวมท้ังส้ิน (บาท)
ผลการด าเนินงาน

1.5.1  ร้อยละของอาจารย์ประจ าท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ ≥30.00 31.99 1.5.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรเข้าสู่

ต าแหน่งทางวิชาการ

โครงการเพ่ิมต าแหน่งทางวิชาการ คณะ/วิทยาลัยต่างๆ เตรียมความพร้อมและเตรียมผลงานในการ

ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ โดยสร้างความรู้ความเข้าใจและ

ความตระหนักเก่ียวกับการพัฒนาผลงานทางวิชาการ จัดอบรมให้

ความรู้เก่ียวกับหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาต าแหน่งทาง

วิชาการ งความก้าวหน้าในรอบ 9 เดือน มีอาจารย์ท่ีมีต าแหน่ง

ทางวิชาการ มีจ านวน 284 คน จ าแนกเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

228 คน รองศาสตราจารย์ 48 คน ศาสตราจารย์ 8 คน จาก

อาจารย์ประจ าท้ังหมด 909 คน

                 -                     -   -                          -            524,900            414,921 79.05%           109,979             524,900              414,921 79.05%             109,979

โครงการพัฒนาบุคลากรสู่มืออาชีพ ท้ังหน่วยงานสนับสนุน และหน่วยงานจัดการศึกษาจัดโครงการ

พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในสาขาวิชาชีพของตอนเอง และ

สมทบทุนในการพัฒนาให้กับบุคลากรสายวิชาการคนละ 10,000 

บาทต่อปีงบประมาณ สายสนับสนุนวิชาการ คนละ 5,000 บาท

ต่อปีงบประมาณ

                 -                     -   -                          -              53,000             21,500 -                 31,500              53,000               21,500 40.57%              31,500

1.5.2 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการท่ีเข้าสู่ต าแหน่งท่ีสูงข้ึน ร้อยละ 10 12.27 1.5.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสาย

สนับสนุนวิชาการเข้าสู่ต าแหน่งท่ีสูงข้ึน

โครงการเข้าสู่ต าแหน่งท่ีสูงข้ึนของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ กองบริหารงานบุคคลสนับสนุนงบประมาณในการศึกษาต่อใน

ระดับท่ีสูงข้ึนเพ่ือพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน

วิชาการของมหาวิทาลัย โดยบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการท่ีเข้า

สู่ต าแหน่งท่ีสูงข้ึน หมายรวมถึงบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการท่ี

ผ่านการประเมินจากคณะกรรมการของมหาวิทยาลัย เพ่ือเข้าสู่

ต าแหน่งท่ีสูงข้ึน ต าแหน่งทางบริหาร ได้แก่ ผู้อ านวยการกอง 

หัวหน้าส านักงาน หัวหน้าฝ่าย ต าแหน่งวิชาการ ได้แก่ ช านาญการ

 ช านาญการพิเศษ เช่ียวชาญ เช่ียวชาญพิเศษ ให้นับสะสม

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการท่ีเข้าสู่ต าแหน่งท่ีสูงข้ึนรอบ 12 

เดือน พบว่า มีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการท่ีเข้าสู่ต าแหน่งท่ี

สูงข้ึน จ านวน 74 คน จ าแนกเป็น ช านาญการ จ านวน 1 คน 

ช านาญการพิเศษ จ านวน 8 คน หัวหน้าฝ่าย จ านวน 48 คน และ

หัวหน้าส านักงาน/ผอ.กอง จ านวน 17 คน จากจ านวนบุคลากร

สายสนับสนุน (ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย) ท้ังหมด 

603 คน

                 -                     -   -                          -            685,400           163,503 23.86%            521,897            685,400             163,503 23.86%             521,897 ส านักงานอธิการบดี

(กองบริหารงานบุคคล)

1.5.3  ร้อยละของบุคลากรท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษของ

มหาวิทยาลัย

ร้อยละ ≥70.00 78.68 1.5.3.1 พัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษให้กับ

บุคลากร

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของบุคลากร ท้ังหน่วยงานสนับสนุน และหน่วยงานจัดการศึกษาต่างจัด

โครงการอบรมทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมความพร้อมในการ

สอบ SSRU-TEP พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษส าหรับสาย

สนับสนุนวิชาการ ส่งเสริมศักยภาพด้านภาษาอังกฤษเพ่ือน า

ความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

                 -                     -   -                          -            393,257           293,189 74.55%           100,068             393,257             293,189 74.55%             100,068 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ สถาบันสร้างสรรค์

และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

1.6 มหาวิทยาลัยผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA

1.6.1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน

ของหน่วยงานภาครัฐ : ITA(6)

คะแนน ≥95.5 91.46 1.6.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการด าเนินการตาม

เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนินงาน

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้มีการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) โดยใช้

แนวทางและเคร่ืองมือการประเมินท่ีส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด 3 

เคร่ืองมือ

1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal 

Integrity and Transparence Assessment : IIT) เป็นแบบวัดท่ีให้

ผู้ตอบเลือกค าตอบตามการรับรู้ของตนเอง

2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External 

Integrity and Transparence Assessment : EIT) เป็นแบบวัดท่ีให้

ผู้ตอบเลือกตัวเลือกค าตอบตามการรับรู้ของตนเอง

3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity 

and Transparency Assessment : OIT) เป็นแบบวัดท่ีให้ผู้ตอบ

เลือกตอบมีหรือไม่มีการเปิดเผยข้อมูล พร้อมท้ังระบุค าอธิบาย

เพ่ิมเติมประกอบค าตอบ

                 -                     -   -                          -             241,825            162,634 67.25%              79,191             241,825             162,634 67.25%               79,191 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ส านักงานอธิการบดี

(กองกลาง)

1.7 บุคลากรทุกระดับรับรู้และมีส่วนร่วมในการขับเคล่ือน

มหาวิทยาลัยตามทิศทางท่ีก าหนดไว้

1.7.1 ร้อยละบุคลากรทุกระดับท่ีรับรู้และมีส่วนร่วมในการขับเคล่ือน

ภารกิจให้ส าเร็จ

ร้อยละ ≥90.00 97.17 1.7.1.1 ปรับปรุงระบบและกลไกการก ากับองค์กรโดย

ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ

หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการของ

มหาวิทยาลัยให้มีความยืดหยุ่นและคล่องตัว

โครงการก ากับองค์การท่ีดี ท้ังหน่วยงานสนับสนุน และหน่วยงานจัดการศึกษามีการประชุม

ช้ีแจงนโยบายการบริหารงานประจ าปีการศึกษา พัฒนาศักยภาพ

การเรียนการสอน ประชุมบริหารแผนงานและงบประมาณ 

รวมถึงการด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการต่างของหน่วยงาน

                 -                     -   -                          -       201,906,999      123,816,010 61.32%       78,090,989       201,906,999        123,816,010 61.32%        78,090,989 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ส านักงานอธิการบดี

(กองกลาง)

1.8.1  จ านวนข้อร้องเรียนเก่ียวกับอาคารสถานท่ี และส่ิงอ านวยความ

สะดวกตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย

คร้ัง/ปี ≤15 0 พัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และ

ภูมิทัศน์

                 -                     -   -                          -        60,228,287       57,844,696 96.04%        2,383,590        60,228,287        57,844,696 96.04%          2,383,590

1.8.2 ร้อยละของการประหยัดงบประมาณจากการใช้ไฟฟ้าและน้ าเม่ือ

เทียบกับปีท่ีผ่านมา

ร้อยละ ≥5.00 33.87 มหาวิทยาลัยก าหนดมาตรการประหยัดพลังงานให้หน่วยงานต่างๆ

 ได้น าไปปฏิบัติ เพ่ือให้การใช้ไฟฟ้าและน้ าภายในมหาวิทยาลัย

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการประหยัดงบประมาณ

ในรอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พบว่า ค่าน้ าท้ัง

มหาวิทยาลัย 2,686,888.34 บาท ค่าไฟท้ังมหาวิทยาลัย 

29,800,498.78 บาท รวมเป็น 32,487,387.12 บาท เม่ือเทียบ

ค่าน้ าและค่าไฟในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 12 เดือน) 

49,129,791.61 บาท การประหยัดงบประมาณจากการใช้ไฟฟ้า

และน้ า

1.9 มหาวิทยาลัยสามารถบริหารจัดการทรัพย์สิน 

สินทรัพย์เพ่ือใช้ในการปฏิบัติตามภารกิจ

1.9.1 เงินรายได้จากโครงการจัดหารายได้ด้านการบริการวิชาการและ

วิจัยต่ออาจารย์ประจ า(7)

บาท/คน 350,000           494,868.05 1.9.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดหารายได้ของ

หน่วยงานต่างๆ อย่างเป็นระบบ

โครงการจัดหารายได้ด้วยการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมีเงินรายได้จากโครงการจัดหารายได้ด้านการ

บริการวิชาการและวิจัย จ านวน 442,412,035.14 บาท เทียบต่อ

อาจารย์ประจ า จ านวน 894 คน เฉล่ียต่อคนเท่ากับ 494,868.05

 บาท

                 -                     -   -                          -                5,000                  -   -                  5,000                5,000                    -   -                    5,000 อธิการบดี ส านักทรัพย์สินและรายได้

ส านักงานอธิการบดี

(กองกลาง)

ส านักงานอธิการบดี

(กองบริหารงานบุคคล)

(กองบริการการศึกษา)

1.8 มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการอาคารสถานท่ี และ

ส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีรองรับการด าเนินการตามพันธกิจ

ได้อย่างครบถ้วนและเกิดความประหยัดงบประมาณ

โครงการปรับปรุงกายภาพ ภูมิทัศน์และส่ืงอ านวยความสะดวก

ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

1.8.1.1 พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ อาคาร 

ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และภูมิทัศน์ท่ีเป็นมิตรต่อ

ส่ิงแวดล้อมให้พร้อมส าหรับการจัดการเรียนการสอน

และภารกิจอื่นๆ

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

1.5 บุคลากรทุกระดับมีความรู้ ทักษะและทัศนคติในการ

ปฏิบัติงาน ตลอดจนมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ

อธิการบดี



ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน งบประมาณ คงเหลือ งบประมาณ คงเหลือ งบประมาณ คงเหลือ
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ แผนงาน/ กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม ผู้ก ากับดูแล หน่วยงานท่ีรับผิดชอบปีงบประมาณ ปี พ.ศ.2564 งบประมาณแผ่นดิน (บาท) เงนินอกงบประมาณ(เงนิรายได้) (บาท)

เบิกจ่าย เบิกจ่าย เบิกจ่าย

รวมท้ังส้ิน (บาท)
ผลการด าเนินงาน

โครงการขับเคล่ือนวาระส าคัญประจ าปี (Agenda)

1. โครงการส่งเสริมผลงานนักศึกษาสู่การประกวดใน

ระดับชาติหรือนานาชาติ

ผลการด าเนินงานรอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 พบว่า

นักศึกษาท่ีได้รับรางวัลจากการแข่งขัน การประกวด และการ

ส่งผลงานทางด้านวิชาการ งานวิจัย ความสามารถพิเศษ และ

งานสร้างสรรค์ในระดับชาติและนานาชาติ จ านวน 147 รางวัล 

จากจ านวนนักศึกษาท้ังหมด 26,355 คน คิดเป็น ร้อยละ 0.56 

ของจ านวนนักศึกษาท้ังหมด สามารถแสดงจ านวนรางวัลท่ี

นักศึกษาได้รับจ าแนกตามหน่วยงานมีดังน้ี

2. โครงการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผสมผสาน 

(SSRU NEXT)

1. เว็บไซต์ของอาจารย์ท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

2. รายละเอยีดใน มคอ.3 ระบุให้ชัดเจนถึงภาคการศึกษาท่ี 

1/2563 มีการสอนออนไลน์ จ านวน 4 คร้ัง ภาคการศึกษาท่ี 

2/2563 มีการสอนออนไลน์ จ านวน 7 คร้ัง และรูปแบบการสอน

ออนไลน์ กรณีต้องการใช้หลักฐานการเรียนการสอนออนไลน์

ผสมผสานเป็น Cip VDO, Youtube หรือส่ือมัลติมิเดีย ฯลฯ 

ส าหรับภาคการศึกษาท่ี 1/2563 จะต้องมีจ านวน 4 Episode (ep) 

ส่วนในภาคการศึกษาท่ี 2/2563 จ านวน 7 Episode (ep) 

3. ส่ือการสอนในรูปแบบต่างๆ นอกเหนือจาก มคอ. 3 เช่น Clip 

                 -                     -   -                          -   5,900,000     69,155           0.01     5,830,845      5,900,000       69,155            0.01     5,830,845       

โครงการบริหารจัดการตามนโยบายเร่งด่วน ด าเนินโครงการเร่งด่วน อาทิ การเดินทางไปราชการ การจัด

ประชุมสัมมนา เป็นต้น

                 -                     -   -       -                 4,979,700      4,975,831       99.92% 3,869            4,979,700        4,975,831        99.92% 3,869             

ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2564

หมายเหตุ : (  ) คือ ตัวช้ีวัดท่ีส าคัญ

             : (A) คือ โครงการวาระส าคัญประจ าปี (Agenda)

1. กองนโยบายและแผนด าเนินการทบทวนงบประมาณประมาณการรายจ่าย (เงินรายได้) ประงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจ าภาคเรียนท่ี 2/2563 

2. มีการโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณข้ามโครงการ/กิจกรรมระหว่างปี

3. มีการปรับปรุงประมาณการเพ่ือเยียวยานักศึกษาท่ีได้รับผลกระทบจากสถานะการณ์ไวรัวโคโรนา (Covid-19)



ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน งบประมาณ คงเหลือ งบประมาณ คงเหลือ งบประมาณ คงเหลือ

35,645,700  32,033,317  89.87% 3,612,383     20,214,058  16,905,829   83.63% 3,466,409   55,859,758      48,939,145  87.61% 6,920,612     

2.1.1 ร้อยละของผลงานวิชาการ วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์ เผยแพร่

ในระดับชาติหรือนานาชาติต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัย

ร้อยละ ≥55.00 73.21 2.1.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการน าผลงานวิจัย หรืองาน

สร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยให้ได้รับการ

ตีพิมพ์เผยแพร่ ในระดับชาติหรือนานาชาติ

โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์

ประจ าและนักวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ

                 -                   -   -                     -         2,047,200        1,138,385 55.61%         908,815           2,047,200       1,138,385 55.61%          908,815 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา

กิจกรรมวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการสร้างองค์ความรู้พ้ืนฐาน

ของประเทศ

                 -                   -   -                     -             17,600            17,600 100.00%                -                  17,600           17,600 100.00%                  -   

โครงการจัดอันดับโรงเรียนให้เป็นท่ียอมรับในระดับชาติและ

นานาชาติ

                 -                   -   -                     -             10,000                 -   0.00%           10,000                10,000                 -                 -              10,000

2.1.2 ร้อยละของผลงานนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 

ท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ

ร้อยละ ≥50.00 61.48                  -                   -   -                     -           558,000          258,000 46.24%        300,000             558,000         258,000 46.24%          300,000

2.1.3 ร้อยละของผลงานนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

ท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ

ร้อยละ 100 107.9

2.2 ผลงานวิจัย งานนวัตกรรม งานสร้างสรรค์หรืองานวิชาการได้รับการ

น าไปใช้ประโยชน์และให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้

2.2.1 จ านวนงานวิจัย งานนวัตกรรม งานสร้างสรรค์หรืองานวิชาการท่ี

น าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือสร้างรายได้ลดรายจ่าย หรือ

พัฒนาประชาชนและชุมชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน(8)

ผลงาน ≥47.00 60 2.2.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ถ่ายทอดองค์ความรู้จาก

งานวิจัย งานวิชาการ ให้เกิดประโยชน์กับชุมชน

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ท่ีได้จากการวิจัย นวัตกรรม

และงานวิชาการ เพ่ือการพัฒนาชุมชน (A)3
                 -                   -   -                     -           368,900            70,002 18.98%        298,898             368,900           70,002 18.98%          298,898 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา

2.3 ผลงานวิจัย งานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ท่ีย่ืนจด

อนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร

2.3.1 จ านวนผลงานวิจัย งานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์

ท่ีย่ืนจดอนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร

ผลงาน ≥21 364 2.3.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการน าผลงานวิจัย 

งานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ให้ได้รับการจด

อนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร

โครงการส่งเสริมการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร                  -                   -   -                     -             75,000            37,400 49.87%          37,600               75,000           37,400 49.87%            37,600 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา

งบประมาณแผ่นดิน (บาท)

สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการให้บริการคลินิกวิจัยการเขียนบทความเพ่ือการ

ตีพิมพ์ เพ่ือสนับสนุนให้อาจารย์ในคณะ/วิทยาลัยได้เขียนบทความเพ่ือตีพิมพ์

เผยแพร่ลงในวารสารวิชาการของหน่วยงาน รวมท้ังวารสารท่ีอยู่ในฐานข้อมูล

ระดับชาติและระดับนานาชาติ โดยมีจ านวนผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการ

ตีพิมพ์และเผยแพร่รวมกันท้ังส้ิน 1,1164 ผลงาน ในปะงบประมาณ 2564

มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้งานวิจัย งานนวัตกรรม งานสร้างสรรค์หรืองาน

วิชาการท่ีน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือสร้างรายได้ลด

รายจ่ายหรือพัฒนาประชาชนและชุมชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน ในประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ต้องเป็นผลงานท่ีย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี

จากการติดตามผล ในปีงบประมาณ 2664 พบว่า มีงานวิจัย งานนวัตกรรม 

งานสร้างสรรค์หรืองานวิชาการท่ีน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์

หรือสร้างรายได้ลดรายจ่าย หรือพัฒนาประชาชนและชุมชนให้เข้มแข็งและ

ย่ังยืน จ านวน 60 ผลงาน จ าแนกเป็น งานวิจัย จ านวน 49 ผลงาน งาน

นวัตกรรม จ านวน 5 ผลงาน งานสร้างสรรค์ จ านวน 3 ผลงาน และงาน

วิชาการ จ านวน 3 ผลงาน

ผลการด าเนินงาน

รวมงบประมาณท้ังส้ิน

โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของ

นักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับชาติและนานาชาติ

ปีงบประมาณ ปี พ.ศ.2564 รวมท้ังส้ิน (บาท)

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างย่ังยืน

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ แผนงาน/ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้ก ากับดูแล หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
เงนินอกงบประมาณ(เงนิรายได้) (บาท)

เบิกจ่าย เบิกจ่าย

2.1 ผลงานวิชาการ วิจัยและงานสร้างสรรค์ ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ใน

ระดับชาติ หรือนานาชาติ

2.1.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการน าผลงานวิจัย หรืองาน

สร้างสรรค์ของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาท้ังระดับ

ปริญญาเอก และปริญญาโทให้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 

ในระดับชาติหรือนานาชาติ

เบิกจ่าย

บัณฑิตวิทยาลัยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2

สร้างผลงานวิชาการ ตีพิมพ์ เผยแพร่ และสิทธิทางปัญญา



ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน งบประมาณ คงเหลือ งบประมาณ คงเหลือ งบประมาณ คงเหลือ

งบประมาณแผ่นดิน (บาท)
ผลการด าเนินงาน

ปีงบประมาณ ปี พ.ศ.2564 รวมท้ังส้ิน (บาท)
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ แผนงาน/ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้ก ากับดูแล หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

เงนินอกงบประมาณ(เงนิรายได้) (บาท)

เบิกจ่าย เบิกจ่าย เบิกจ่าย

2.4.1 จ านวนผู้เข้าเย่ียมชมแหล่งเรียนรู้ คน 1,000 9,681 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้ผู้เข้าเย่ียมชมแหล่งเรียนรู้บริการวิชาการองค์ความรู้

 เป็นผู้รับบริการท่ีเข้ารับถ่ายทอดความรู้ ท้ังในรูปแบบการเข้าเย่ียมชม ณ 

แหล่งเรียนรู้โดยตรง หรือผ่านส่ือเว็บไซต์หน่วยงานท่ีจ าลองแหล่งเรียนรู้ใน

รูปแบบออนไลน์ จากการติดตามผล ในปีงบประมาณ 2564 พบว่า มีผู้เข้า

เย่ียมชมแหล่งเรียนรู้บริการวิชาการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 

9,681 คน

                 -                   -   -                     -           345,058          266,086 77.11%           78,972             345,058         266,086 77.11%            78,972

โครงการเพ่ิมองค์ความรู้ในแหล่งเรียนรู้ มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้องค์ความรู้ เป็นความรู้ท่ีได้เกิดจากประสบการณ์

การท างาน หรือการวิจัยทดลอง ท่ีผู้รับความรู้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ใน

ลักษณะเป็นรูปธรรม

                 -                   -   -                     -             20,000            18,180 90.90%                -                 20,000           18,180 90.90%              1,820

2.4.2 จ านวนศูนย์การเรียนรู้ท่ีเป็นแหล่งให้ค าปรึกษาแก่ประชาชนในชุมชนหรือ

บุคคลท่ัวไป

ศูนย์การเรียนรู้ 3 3 2.4.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการเพ่ิมศูนย์การเรียนรู้ โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยก าหนดให้ศูนย์ให้ค าปรึกษาการบริการวิชาการแก่ประชาชนใน

ชุมชนหรือบุคคลท่ัวไป เป็น ศูนย์การเรียนรู้ วิจัย และบริการวิชาการแก่สังคม

ท่ีมีอยู่เดิม หรือเพ่ิมข้ึนใหม่ โดยศูนย์ให้ค าปรึกษาน้ีต้องสามารถถ่ายทอด

ความรู้ และให้ค าปรึกษาเก่ียวกับการบริการวิชาการองค์ความรู้ท่ีเป็น

ประโยชน์แก่ส่วนรวม เป็นท่ีพ่ึงของประชาชน จากการติดตามผล รอบ 9 เดือน

 พบว่า มีจ านวนศูนย์การเรียนรู้ท่ีเป็นแหล่งให้ค าปรึกษาแก่ประชาชนในชุมชน

หรือบุคคลท่ัวไป 2 ศูนย์การเรียนรู้ ได้แก่ 1) ศูนย์การเรียนรู้ วิจัย และบริการ

วิชาการแก่สังคม บ้านสารภี ต าบลจอมปลวก อ าเภอบางคนที จังหวัด

สมุทรสงคราม และ 2) ศูนย์การเรียนรู้ วิจัย บริการวิชาการ และถ่ายทอด

นวัตกรรมสู่การพัฒนาชุมชนเมือง เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

-              -             -    -              368,000                120,968 32.87% 247,032       368,000                   120,968 32.87% 247,032        

2.4.3.1 ส่งเสริมและเผยแพร่เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

ให้กับประชาคมและบุคลากรท่ัวไปได้รับรู้

โครงการบริการแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม มีการจัดท าองค์ความรู้เก่ียวกับสวนสุนันทา แหล่งเรียนรู้ส าหรับสตรี และ

บันทึกกาลเวลา ดอกไม้งามในภาพเขียนสีน้ าคุณข้าหลวง

                 -                   -   -                     -           160,000          160,000 100.00% -      338,677              160,000         160,000 100.00%                  -   

2.4.3.2 ส่งเสริม สืบสานและท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมให้ได้มาตรฐานและเป็นท่ียอมรับ รวมถึงความ

เป็นไทย

โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ด าเนินการจัดกิจกรรมสืบสานและท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม                  -                   -   -                     -            498,677          498,677 100.00%         498,677              498,677         498,677 100.00%                  -   

โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนา

ท้องถ่ิน (A)4
                -   

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้

ให้กับคนในชุมชนฐานราก

1. เชิงปริมาณ

    จ านวนครัวเรือนท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเข้ามาให้ความรู้ และร่วมพัฒนา

แก้ไขเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ครัวเรือน (100 ครัวเรือน)

2. เชิงคุณภาพ

    ร้อยละของครัวเรือนท่ีเข้าร่วมโครงการ พ้นเกณฑ์ความยากจนและ/หรือ  

ยกระดับรายได้ครัวเรือน (ร้อยละ 60.47)

10,350,200    10,310,395   100% 39,805          186,000       -             -            186,000      10,536,200       10,310,395   97.86% 225,805       

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถ่ิน การพัฒนาผลิตภัณฑ์เข้าสู่การรับรองมาตรฐาน มผช. จ านวน 6 ผลิตภัณฑ์

1) เห็ดภูฏานกรอบ 2) เคร่ืองด่ืมน้ าเห็ด 3 อย่าง  3) เคร่ืองด่ืมเห็ดสามชนิด 

ผสมถ่ังเช่า 4) เคร่ืองด่ืมเห็ด

3 ชนิด ผสมเน้ือเห็ด  5) เคร่ืองด่ืมเห็ดผงสามชนิด   6) เคร่ืองด่ืมเห็ด 8 ชนิด

ผสมถ่ังเช่า

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ชุมชน จ านวน 7 ผลิตภัณฑ์

1) แครกเกอร์โอชะมะ 2) ครีมกันแดด Pome' Lo 3) ครีมบ ารุงผิว Coco Facial

 Mist 4) น้ ามันเหลืองมะพร้าว 5) ครีมหม่องแก้ปวด 6) น้ ามันเหลืองขม้ิน 7) 

แชมพูแฌอพรรณ

การพัฒนาตราสินค้าใหม่ จ านวน 2 ผลิตภัณฑ์

1) น้ าปลาหวานลาวัลย์ 2) ผักลุงล่ันทม

       8,005,100      6,252,309 78.10%         1,752,791                 -                   -                  -                  -             8,005,100      6,252,309 78.10%        1,752,791

โครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคีความเข้าใจ

ในสิทธิหน้าท่ีของตนเอง และผู้อื่นภายใต้พ้ืนฐานของ

สังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการท่ีเก่ียวกับการน้อมน าพระราโชบายด้านจัด

การศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะคนไทยท่ีพึงประสงค์ท้ัง 4 ประการสู่การ

ปฏิบัติในพ้ืนท่ีบริการของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ จ านวน 4,552 คน

       2,005,100       1,982,200 99%            22,900                 -                   -                  -                  -             2,005,100       1,982,200 98.86%            22,900

โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ ด้านการอา่น 

การเขียนและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับ

การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ด าเนินในโครงการจะเป็นลักษณะการน านวัตกรรมด้านการพัฒนาทักษะการ

อา่นและการเขียนท่ีคณะครุศาสตร์พัฒนาข้ึนไปเผยแพร่ให้กับครูผู้สอนวิชา

ภาษาไทย โดยมีการจัดอบรมให้ครูและมีการสาธิตเพ่ือน านัวตกรรมไปใช้ใน

การจัดการเรียนการสอน เช่น สะกดค าหรรษา อา่นเขียนเปล่ียนสระ และสวน

สัตว์ฝึกเขียน

      2,000,000       1,740,000 87%          260,000                 -                   -                  -                  -             2,000,000       1,740,000 87.00%          260,000

โครงการสนับสนุนส่ือวีดีทัศน์ประกอบการเรียนการ

สอนเพ่ือแก้ไขปัญหาขาดแคลนครูให้กับโรงเรียนขนาด

เล็ก

น าส่งสคริปวีดิทัศน์ จ านวน 5 เร่ือง เร่ืองละ 2 ตอน รวมท้ังส้ินเป็นจ านวน 10 

ตอน ประกอบด้วยบทเรียน 1) ดาราศาสตร์ 2) พันธุศาสตร์ 3) ปฏิกิริยาเคมี  

5) ปฏิกิริยาดูดและคายความร้อน 6) อเิล็กทรอนิกส์ (บทเรียนละ 2 ตอน) 

ให้กับผู้จัดท าและออกแบบส่ือวีดิทัศน์ และท าการตรวจสอบเน้ือหาความ

ถูกต้องโดยคณาจารย์ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป จากน้ันน าส่ือวีดิทัศน์

ต้นแบบจ านวน 10 ตอน ไปทดลองใช้กับโรงเรียนมัธยมขนาดเล็กในเขตพ้ืนท่ี

อ าเภอก าแพงแสน และอ าเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม จ านวน 2 โรงเรียน

       1,403,100         900,000 64%           503,100                 -                   -                  -                  -              1,403,100         900,000 64.14%          503,100

โครงการพัฒนาระบบข้อมูลต าบลในจังหวัด ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลจ านวนต าบลในจังหวัดสมุทรสงครามท่ีได้รับการ

พัฒนาระบบข้อมูลจ านวน 3 ต าบล ได้แก่ ต าบลดอนมะโนรา ต าบลบางจะ

เกร็ง และต าบลคลองโคน

       1,489,200       1,489,200 1.00                    -                   -                   -                  -                  -             1,489,200       1,489,200 100.00%                  -   

โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เพ่ือการพัฒนาทักษะ

อาชีพของชุมชน

หน่วยงานงานภาครัฐ หน่วยงานภาคการศึกษา วิสาหกิจชุมชน ผู้น าชุมชน ใน

พ้ืนท่ีจังหวัดสมุทรสงครามเข้าร่วมประชุมหารือเพ่ือวางแผนการด าเนินงาน

ร่วมกัน ท้ังน้ีมีการด าเนินกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เพ่ือการ

พัฒนาทักษะอาชีพของชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือพัฒนา

ทักษะอาชีพ จ านวน 15 กิจกรรม โดยมีหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

จ านวน 15 หลักสูตร จ านวนผู้เข้าอบรมพัฒนาทักษะอาชีพเพ่ือสร้างรายได้ 

เป้าหมาย 500 คน ผลการด าเนินงาน มีจ านวนผู้เข้าอบรมพัฒนาทักษะอาชีพ

เพ่ือสร้างรายได้ จ านวน 1,834 คน คิดเป็นร้อยละ 100

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ ร้อยละของผู้เข้าอบรมน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการเพ่ิม

รายได้ เป้าหมาย ร้อยละ 50 จากจ านวนผู้เข้าร่วม 1,834 คน ผลการ

ด าเนินงาน ผู้เข้าร่วมอบรมท่ีน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการเพ่ิมรายได้ จ านวน

 1,325 คน จากผู้เข้าร่วมอบรมท้ังหมด 1,834 คน คิดเป็นร้อยละ 72.25

10,393,000   9,359,213    90.05% 1,033,787      -                             -                  -   -            10,393,000       9,359,213    90.05% 1,033,787     

รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน

และประกันคุณภาพ

ส านักงานอธิการบดี

(กองนโยบายและแผน)

2.4.4.1 ส่งเสริมการให้บริการวิชาการ โดยเน้นการสร้าง

ความเข้มแข็งอย่างย่ังยืนให้กับชุมชน โรงเรียน วิสาหกิจ

ชุมชน กลุ่มอาชีพ ผู้ประกอบการใหม่และท้องถ่ิน

≥80.00ร้อยละ

2.4.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการเพ่ิมองค์ความรู้ในแหล่ง

เรียนรู้ และประชาสัมพันธ์ให้เข้าเย่ียมชม

2.4.3 จ านวนองค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมท่ีได้รับการเผยแพร่ ใน

ระดับนานาชาติ(9)

องค์ความรู้ ≥3

2.4.4 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน(10)

2.4 มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ และบริการทางวิชาการ

แก่ชุมชน โรงเรียน วิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพ ผู้ประกอบการใหม่ และ

ท้องถ่ินให้มีความให้เข้มแข็งอย่างย่ังยืนตามศาสตร์พระราชา

94.12

3 อธิการบดี ส านักศิลปะและวัฒนธรรม

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา



ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน งบประมาณ คงเหลือ งบประมาณ คงเหลือ งบประมาณ คงเหลือ

งบประมาณแผ่นดิน (บาท)
ผลการด าเนินงาน

ปีงบประมาณ ปี พ.ศ.2564 รวมท้ังส้ิน (บาท)
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ แผนงาน/ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้ก ากับดูแล หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

เงนินอกงบประมาณ(เงนิรายได้) (บาท)

เบิกจ่าย เบิกจ่าย เบิกจ่าย

2.5.1 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัย                  -                   -   -                     -       12,083,023      11,880,634                -           202,388         12,083,023     11,880,634 98.33%          202,388

 - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บาท/คน ≥25,000            151,085.35                 -   

 - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บาท/คน ≥60,000 195,375.32                          -   

 - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ บาท/คน ≥50,000             151,075.48                 -   

2.5.2 จ านวนผลงานวิจัย นวัตกรรมหรืองานสิทธิบัตรท่ีน าไปใช้

ประโยชน์เชิงพาณิชย์

ผลงาน ≥14 31                 -   

2.6 วารสารวิชาการท่ีได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 2.6.1 จ านวนวารสารวิชาการท่ีได้รับการยอมรับในระดับชาติ วารสาร 11 16 2.6.1.1 ยกระดับวารสารวิชาการให้ได้คุณภาพและ

มาตรฐาน

โครงการยกระดับคุณภาพวารสารวิชาการสู่มาตรฐานและ

คุณภาพท้ังระบบ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการจัดท าวารสารวิชาการให้อยู่ในฐานข้อมูลท่ีเป็นท่ี

ยอมรับในระดับชาติ โดยได้เปิดรับบทความวิชาการจากหน่วยงานภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัย และได้คัดเลือกบทความท่ีมีคุณภาพและผ่านการ

พิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือลงวารสารวิจัยและพัฒนา และวารสารสวน

สุนันทาวิชาการ

                 -                   -   -                     -        2,698,600        1,718,327 63.67%         980,273           2,698,600       1,718,327 63.67%          980,273 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา

2.7 มหาวิทยาลัยมีกระบวนการบริการวิชาการ ท่ีได้มาตรฐาน สอดรับ

กับความต้องการของท้องถ่ินและสังคม

2.7.1 ร้อยละของการบริการวิชาการท่ีมีการบูรณาการกับการจัดการเรียนการ

สอนหรือการวิจัย(11)

ร้อยละ ≥90.00 100 2.7.1.1 พัฒนาระบบการบริการวิชาการท่ีสอดคล้องกับ

ความต้องการ และเป็นประโยชน์ต่อท้องถ่ินและสังคม

โครงการพัฒนาระบบการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมีการให้บริการทางวิชาการแบบให้เปล่า (ไม่คิดค่าบริการ) ซ่ึง

ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ตลอดจนการถ่ายทอดองค์ความรู้ใน

แหล่งเรียนรู้ โดยด าเนินการให้ความรู้แก่ผู้รับบริการท่ีเป็น นักเรียน นักศึกษา 

ประชาชนท่ัวไป ผู้ด้อยโอกาส ชุมชน ท้องถ่ินท่ีมีความต้องการรับบริการจาก

มหาวิทยาลัย มีรายละเอยีดกรอบแนวคิดการด าเนินงานบริการวิชาการแก่

สังคม จากการติดตามผล ในปีงบประมาณ 2564 พบว่า มีโครงการบริการ

วิชาการท่ีมีการบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนหรือการวิจัย จ านวน 

31 โครงการ เทียบกับโครงการบริการวิชาการท้ังหมด 31 โครงการ

                 -                   -   -                     -           478,000          421,569 88.19%           56,431              478,000         421,569                 1            56,431 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา

2.8 อาจารย์และนักวิจัยมีศักยภาพในการริเร่ิมสร้างสรรค์ งานวิจัย 

นวัตกรรม และการบริการวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ

2.8.1 จ านวนชุดโครงการวิจัยท่ีเกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย ชุมชนและสังคม ชุดโครงการ 4 4 2.8.1.1 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรหรือนักวิจัยให้มี

ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมอย่างมี

ประสิทธิภาพ

โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย มหาวิทยาลัยก าหนดให้ชุดโครงการวิจัยท่ีได้รับเงินอุดหนุนจากงบประมาณ

รายได้จากมหาวิทยาลัย หน่ึงชุดโครงการสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้มากกว่า

 1 ด้าน ได้แก่ ด้านนโยบายและสาธารณะ ด้านพาณิชย์ ด้านสังคมและชุมชน 

อกีท้ังผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ สามารถระบุได้ท้ังในเชิงปริมาณและ

คุณภาพ ตลอดจนเป็นโครงการท่ีได้เผยแพร่ความรู้ต่อวงการวิชาการและ

สาธารณะ อาทิ ผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการ ส่ือสาธารณะ

                 -                   -   -                     -           300,000         300,000 100.00%                -               300,000         300,000 100.00%                  -   รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา

ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2564

หมายเหตุ : (  ) คือ ตัวช้ีวัดท่ีส าคัญ

             : (A) คือ โครงการวาระส าคัญประจ าปี (Agenda)

1. กองนโยบายและแผนด าเนินการทบทวนงบประมาณประมาณการรายจ่าย (เงินรายได้) ประงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจ าภาคเรียนท่ี 2/2563 

2. มีการโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณข้ามโครงการ/กิจกรรมระหว่างปี

3. มีการปรับปรุงประมาณการเพ่ือเยียวยานักศึกษาท่ีได้รับผลกระทบจากสถานะการณ์ไวรัวโคโรนา (Covid-19)

โครงการจัดหาแหล่งทุนงานวิจัยโดยอาศัยเครือข่าย สถาบันวิจัยและพัฒนารองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาประจ า ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. โดยสามารถจ าแนกตาม

กลุ่มสาขาวิชา ดังน้ี

1) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน 25,000 บาท/คน

2) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 60,000 บาท/คน

3) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จ านวน 50,000 บาท/คน

ผลการด าเนินงาน พบว่า จ านวนเงินวิจัยท้ังหมด 143,130,011.26  บาท ต่อ

จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมด (นับท่ีปฏิบัติงานจริง) จ านวน 894 คน เฉล่ีย

คนละ  160,100.68 บาท

2.5 มหาวิทยาลัยมีงานวิจัยท่ีตอบสนองต่อความต้องการของแหล่งทุน 2.5.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดหาแหล่งทุนงานวิจัย 

นวัตกรรม โดยอาศัยเครือข่ายจากภาค อุตสาหกรรม 

ภาครัฐ หรือภาคบริการ



ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน งบประมาณ คงเหลือ งบประมาณ คงเหลือ

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 19,134,875   13,538,646          70.75% 5,596,229   19,134,875   13,538,646 70.75% 5,596,229                      

3.1.1 ร้อยละความส าเร็จของแผนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย(12) ร้อยละ ≥80.00 87 3.1.1.1 สนับสนุนการสร้างผลงานตามแนวทางการจัด

อันดับมหาวิทยาลัยให้เป็นท่ียอมรับในระดับนานาชาติ
โครงการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-Ranking) (A)5 มหาวิทยาลัยมีการมอบหมายผู้ก ากับดูแลการ

ด าเนินการนตามแนวทางการจัดอันดับมหาวิทยาลัยให้

เป็นท่ียอมรับในระดับนานาชาติ และมีการถ่ายทอด

ตัวช้ีวัดให้กับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องด าเนินการขับเคล่ือน

การด าเนินงาน

4,953,000    4,450,317.00        89.85% 502,683           4,953,000       4,450,317 89.85%                           502,683 รองอธิการบดี

ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ

ส านักงานอธิการบดี

(กองนโยบายและแผน)

ร้อยละ ≥3.50 3.91 3.1.2.1 ส่งเสริมให้มีการแข่งขันทางวิชาการในระดับชาติ

และนานาชาติ

โครงการส่งเสริมการประกวดผลงานวิชาการสู่เวที

ระดับชาติและนานาชาติ

      1,075,000 952,389.20          88.59% 122,611              1,075,000        952,389 88.59%                             122,611 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา

โครงการส่งเสริมการท าผลงานวิจัย วิจัยในช้ันเรียนหรือ

งานสร้างสรรค์

           10,000 9,450.00              94.50% 550                       10,000            9,450 94.50%                                 550

3.2 เครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธ์

ท่ีดีกับมหาวิทยาลัย

3.2.1 ร้อยละของเครือข่ายท่ีมีผลผลิตร่วมกันและเป็นประโยชน์ต่อ

มหาวิทยาลัย(13)

ร้อยละ ≥80.00 97.22 3.2.1.1 สนับสนุนการให้เครือข่ายและท้องถ่ินมีส่วนร่วม

ในการพัฒนามหาวิทยาลัยตามภารกิจ (การผลิตบัณฑิต 

การวิจัย บริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม)

โครงการการมีส่วนร่วมของเครือข่ายและท้องถ่ินในการ

พัฒนามหาวิทยาลัย

ท าความร่วมมือกับชุมชน ท้องถ่ินในพ้ืนท่ีท่ีมหาวิทยาลัย

รับผิดชอบ โรงเรียน ศิษย์เก่า โรงพยาบาล บริษัท/ห้าง

ร้านท้ังภาครัฐและเอกชนในการผลิตบัณฑิต การวิจัย 

บริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

      5,786,640          5,332,973.52 92.16% 453,666            5,786,640      5,332,974 92.16%                           453,666 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ส านักงานอธิการบดี 

(กองพัฒนานักศึกษา)

3.3 ความมีช่ือเสียงของมหาวิทยาลัยโดยมีนักเรียนเลือก

ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย

3.3.1 ร้อยละของนักเรียนท่ีเข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยต่อแผนรับ

นักศึกษาประจ าปี(14)

ร้อยละ ≥70.00 80 3.3.1.1 ด าเนินการประชาสัมพันธ์ท่ีหลากหลาย และบริการ

ให้ตรงตามกลุ่มเป้าหมายท้ังในระดับชาติและนานาชาติ

โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ส านักงานอธิการบดีได้มีการช้ีแจงแนวทางในการ

ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางการส่ือสารต่างๆ ด าเนินการ

ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร นโยบาย กิจกรรม 

โครงการให้บุคลากรท้ังภายในและภายนอกได้ทราบ 

ผ่านทาง Online เช่น  facebook line เว็ปไซต์หน่วยงาน 

ทางป้ายประชาสัมพันธ์ วารสารแก้วเจ้าจอม ทางเสียง

ตามสาย เป็นต้น

      3,560,235          1,934,656.88 54.34% 1,625,578         3,560,235      1,934,657 54.34%                         1,625,578 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ส านักงานอธิการบดี 

(กองบริการการศึกษา)

(กองกลาง)

3.4 นักศึกษาชาวต่างชาติเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชา 3.4.1 จ านวนนักศึกษาชาวต่างชาติ/นักศึกษาแลกเปล่ียน(15) คน 300 556 3.4.1.1 สนับสนุนการแลกเปล่ียนนักศึกษาชาวต่างชาติ โครงการแลกเปล่ียนนักศึกษานานาชาติ จ้ดท าความร่วมมือกับประเทศต่างๆ ตามศาสตร์

สาขาวิชาท่ีสอดคล้องกันในต่างประเทศ อาทิ จีน กัมพูชา

 เนปาล พม่า อนิเดีย ฟิลิปปินส์ ออสเตรีย เป็นต้น

107,000       -                     -     107,000                107,000                 -                 -                              107,000 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ส านักงานอธิการบดี 

(กองบริการการศึกษา)

3.5.1.1 พัฒนาหรือเพ่ิมความร่วมมือกับเครือข่าย

ภายในประเทศเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์กับมหาวิทยาลัย

โครงการความร่วมมือกับเครือข่ายภายในประเทศ         662,250             320,477.45 48.39% 341,773               662,250         320,477 48.39%                            341,773 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ส านักงานอธิการบดี 

(กองพัฒนานักศึกษา)

3.5.1.2 สนับสนุนการด าเนินกิจกรรมตามข้อตกลง

ความร่วมมือของเครือข่ายและท้องถ่ิน

โครงการจัดกิจกรรมตามข้อตกลงความร่วมมือของ

เครือข่ายและท้องถ่ิน

        652,600             456,254.88 69.91% 196,345               652,600         456,255 69.91%                            196,345 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ส านักงานอธิการบดี

(กองพัฒนานักศึกษา)

3.6  มหาวิทยาลัยมีการด าเนินการจัดกิจกรรมความ

ร่วมมือกับเครือข่ายต่างประเทศ

3.6.1 ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมือต่างประเทศท่ีมีการจัดกิจกรรม

ร่วมกัน

ร้อยละ ≥50.00 76.92 3.6.1.1 พัฒนาหรือเพ่ิมความร่วมมือกับเครือข่าย

ต่างประเทศเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์กับมหาวิทยาลัยและ

เครือข่าย

โครงการความร่วมมือกับเครือข่ายต่างประเทศ       2,328,150                82,127.10 3.53% 2,246,023          2,328,150           82,127 3.53%                         2,246,023 อธิการบดี

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

ส านักงานอธิการบดี 

(กองกลาง)

ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2564

หมายเหตุ : (  ) คือ ตัวช้ีวัดท่ีส าคัญ

             : (A) คือ โครงการวาระส าคัญประจ าปี (Agenda)

1. กองนโยบายและแผนด าเนินการทบทวนงบประมาณประมาณการรายจ่าย (เงินรายได้) ประงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจ าภาคเรียนท่ี 2/2563 

2. มีการโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณข้ามโครงการ/กิจกรรมระหว่างปี

3. มีการปรับปรุงประมาณการเพ่ือเยียวยานักศึกษาท่ีได้รับผลกระทบจากสถานะการณ์ไวรัวโคโรนา (Covid-19)

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ
ค่าเป้าหมาย

แผนงาน/ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้ก ากับดูแล หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
เงนินอกงบประมาณ(เงนิรายได้) (บาท) รวมท้ังส้ิน (บาท)

3.1 มหาวิทยาลัยเป็นท่ียอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

≥80.003.5 มหาวิทยาลัยมีการด าเนินการจัดกิจกรรมความร่วมมือ

กับเครือข่ายในประเทศและท้องถ่ิน

3.5.1 ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมือในประเทศท่ีมีการจัดกิจกรรม

ร่วมกัน

ร้อยละ

เบิกจ่าย เบิกจ่าย

3.1.2 ร้อยละของงานวิจัย บทความวิชาการ งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม

และส่ิงประดิษฐ์ของอาจารย์และนักวิจัยท่ีได้รับรางวัลระดับชาติหรือ

นานาชาติต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย

97.5

ผลการด าเนินงาน

จัดท าข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับCHIA

 NAN UNIVERSITY OF PHARMACY AND SCIENCE, 

REPUBLIC OF CHINA (TAIWAN),  GRADUATE SCHOOL

 OF NATURAL SCIENCE AND TECHNOLOGY,   

FACULTY OF SCIENCE OKAYAMA UNIVERSIT ( Japan ),

 INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG, INDONESIA, Chihlee

 University of Technology, Taiwan มหาวิทยาลัยเฉิงตู 

เป็นต้น

มหาวิทยาลัยมีงานวิจัย บทความวิชาการ งานสร้างสรรค์

 ส่ิงประดิษฐ์ของอาจารย์ท่ีได้รับรางวัลระดับชาติและ

นานาชาติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 35 

ผลงาน ต่อจ านวนอาจารย์ประจ านับรวมลาศึกษาต่อ 

จ านวน 894 คน คิดเป็นร้อยละ 3.91

ยุทธศาสตร์ที่ 3

สร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครือข่าย



รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

งบประมาณ คงเหลือ งบประมาณ คงเหลือ งบประมาณ คงเหลือ

รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับ

คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

       449,699,354         446,244,476 99.23%           3,454,878      413,098,949    343,295,956 83.10%         69,802,994      862,798,304       789,540,432 91.51%        73,257,872

ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2564

หมายเหตุ : 

1. กองนโยบายและแผนดําเนินการทบทวนงบประมาณประมาณการรายจ่าย (เงินรายได้) ประงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจําภาคเรียนท่ี 2/2563 

2. มีการโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณข้ามโครงการ/กิจกรรมระหว่างปี

3. มีการปรับปรุงประมาณการเพ่ือเยียวยานักศึกษาท่ีได้รับผลกระทบจากสถานะการณ์ไวรัวโคโรนา (Covid-19)

เบิกจ่าย เบิกจ่าย เบิกจ่าย

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณแผ่นดิน (บาท) เงินนอกงบประมาณ(เงินรายได้) (บาท) รวมท้ังส้ิน (บาท)

รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 

ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต


