
คาเปาหมาย งบประมาณ

ป 2565 (บาท)

1.1.1 รอยละของผูจางงานที่พอใจอยางยิ่งในคุณลักษณะของบัณฑิต รอยละ 93.00 โครงการจัดการเรยีนการสอนสวนสุนันทา 4.0 (SSRU 4.0)

1.1.2 รอยละของบัณฑติปรญิญาตรทีี่ไดงานทําหรอืประกอบอาชพีอสิระภายใน 1 ป รอยละ 96.10 กิจกรรมจัดการเรยีนการสอนดานสังคมศาสตร

1.1.3 อัตราการคงอยูของผูเรยีน รอยละ 92.50

1.1.4 จํานวนผูเรยีนสาขาวิชาที่เปนความตองการของประเทศ คน 210

1.2.1 รอยละของนักศกึษาที่ไดรับการยกยองหรอืยอมรับในระดับชาติและ/หรอืนานาชาติ รอยละ 0.50 1.2.1.1 สงเสรมิและสนับสนุนใหนักศกึษาสงผลงานทางวชิาการ 

งานวจิัย และงานสรางสรรคเขาประกวดในระดับชาตแิละนานาชาติ

โครงการสงเสรมิผลงานนักศึกษาสูการประกวดในระดับชาตหิรอืนานาชาติ รองอธิการบดี

ฝายกิจการ

นักศกึษา

กองพัฒนา

นักศกึษา

รองคณบดฝีาย

กิจการนักศกึษา

ฝายกิจการ

นักศกึษา

นางสาวอรกานตจติต 

 สุขอิ่มเจรญิ

1.2.2 รอยละนักศกึษาที่ไดรับการพัฒนาใหมทีักษะทางดานเทคโนโลยแีละภาษาตางประเทศที่

สอดคลองกับสาขาเฉพาะทางที่จําเปนในรูปแบบมหาวทิยาลัยดิจทิัล

รอยละ 100.00 1.2.2.1 สงเสรมิและพัฒนาทักษะนักศกึษาดานเทคโนโลยแีละภาษาตางประเทศ

ในศาสตรที่ตนศกึษา

โครงการเพิ่มทักษะนักศกึษาดานเทคโนโลยแีละภาษาตางประเทศ           10,000 รองอธิการบดี

ฝายวิชาการ

กองบรกิาร

การศึกษา

รองคณบดฝีาย

วชิาการ

ฝายบรกิาร

การศึกษา

นางสาวภาณุมาศ 

หวัดวาป

1.2.3 การสงเสรมินักศกึษาที่มีพรสวรรคหรอืพัฒนานักศกึษาใหมคีวามสามารถพเิศษ (1)

    (1) จํานวนนักศึกษาที่มพีรสวรรคที่ไดรับการสงเสรมิ คน 1

    (2) รอยละนักศกึษาที่ไดรับการพัฒนาใหมคีวามสามารถพเิศษ รอยละ 20.00

1.2.4 จํานวนงานวิจัย บทความวชิาการ งานสรางสรรค นวัตกรรมและสิ่งประดษิฐของนักศกึษาของ

หนวยงานไปนําเสนอ/ประกวดในระดับชาตหิรอืนานาชาติ

ผลงาน 5 1.2.4.1 สงเสรมิและสนับสนุนการนําเสนอ ประกวดผลงานวจิัยงานสรางสรรค

และสิ่งประดิษฐของนักศึกษาในระดับชาตแิละนานาชาติ

โครงการสงเสรมิการนําเสนอหรอืประกวดผลงานวชิาการของนักศกึษาในระดับชาตหิรอื

นานาชาติ

รองอธิการบดี

ฝายวิจัยและ

พัฒนา

สถาบันวิจัยและ

พัฒนา

รองคณบดฝีาย

วจัิยและบรกิาร

วชิาการ

ฝายพัฒนา

งานวจิัยและ

บรกิารวชิาการ

นางสาวพัทธนันท  

กฤษณะกาฬ

1.2.5 จํานวนการข้ึนทะเบยีนการคาของผูประกอบการรายใหม (Start-Up) 
(2) ราย 2 1.2.5.1 สงเสรมิและพัฒนานักศกึษาใหเปนผูประกอบการรายใหม (Start-Up) โครงการพัฒนานักศึกษาใหเปนผูประกอบการรายใหม (Start-Up) (A)

2           10,000 รองอธิการบดี

ฝายวิจัยและ

พัฒนา

สถาบันวิจัยและ

พัฒนา

รองคณบดฝีาย

วจัิยและบรกิาร

วชิาการ

ฝายพัฒนา

งานวจิัยและ

บรกิารวชิาการ

นางสาวพัทธนันท  

กฤษณะกาฬ

1.2.6 จํานวนอาจารยที่สรางนักศกึษาที่มีผลงานวจิัย บทความวชิาการ งานสรางสรรค หรอืสิ่งประดษิฐ คน 5

1.2.7 จํานวนนักศึกษาที่มผีลงานวจิัย บทความวชิาการ งานสรางสรรค หรอืสิ่งประดิษฐ คน 5

1.2.8 รอยละนักศกึษาที่สอบผานมาตรฐานภาษาอังกฤษ CEFR ต้ังแตระดับ B1 ข้ึนไป รอยละ 25.00 1.2.8.1 พัฒนาความรูและทักษะภาษาอังกฤษใหกับนักศกึษา โครงการพัฒนาความรู ทักษะดานภาษาอังกฤษของนักศกึษา           10,000 รองอธิการบดี

ฝายวิชาการ

สสสร. รองคณบดฝีาย

วชิาการ

ฝายบรกิาร

การศึกษา

นางสาวเดอืนเพ็ญ 

ดวงธนู

1.3.1 จํานวนหลักสูตรออนไลน หลักสูตร 1.3.1.1 พัฒนาปรุงหลักสูตรออนไลนของมหาวิทยาลัยใหเปนสามารถจัดการ

เรยีนการสอนดวยระบบดิจทิัล

โครงการพัฒนาหลักสูตรออนไลน           10,000 รองอธิการบดี

ฝายวิชาการ

กองบรกิาร

การศึกษา

รองคณบดฝีาย

วชิาการ

1.3.2 รอยละของอาจารยที่มกีารจัดการเรยีนการสอนแบบออนไลนผสมผสานตออาจารยทัง้หมด รอยละ 100 1.3.2.1 พัฒนาและปรับระบบกลไกการจัดการเรยีนการสอนแบบออนไลน

ของอาจารยใหมปีระสทิธภิาพ และเกิดประโยชนตอนักศกึษา

โครงการพัฒนาการเรยีนการสอน SSRU NEXT รองอธิการบดี

ฝายวิชาการ

กองบรกิาร

การศึกษา

รองคณบดฝีาย

วชิาการ

ฝายบรกิาร

การศึกษา

นางสาวสะดเียาะ บนิ

มะดเียาะ

แผนปฏบิัตกิารประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (คณะศลิปกรรมศาสตร)

ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนามหาวทิยาลัยใหเปนเอตทัคคะและผลติบัณฑติใหเปนมอือาชพี

เปาประสงค ตัวชี้วัด หนวยนับ แผนงาน/ กลยุทธ โครงการ/กจิกรรม

ผูกํากับดูแล
หนวยงานที่

รับผดิชอบ

รองคณบดี

ผูรับผดิชอบ
ฝายที่รับผดิชอบ ผูรับผดิชอบ

1.1 บัณฑิตมคีุณภาพตามอัตลักษณของ

มหาวทิยาลัย มทัีกษะและวชิาชพีเฉพาะทาง

เปนที่ยอมรับของผูใชบัณฑติและสังคม 

รวมทัง้ไดงานตรงความตองการของประเทศ

1.1.1.1 สงเสรมิการบูรณาการการสอนดวยนวัตกรรมรวมสมัยอยางมี

ประสทิธภิาพในการสรางคุณลักษณะและทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 ใหกับ

นักศกึษา

2,454,000 รองอธิการบดี

ฝายวิชาการ

กองบรกิาร

การศึกษา

รองคณบดฝีาย

วชิาการ

สาขาวชิา สาขาวชิา

1.2 มหาวทิยาลัยมีการสงเสรมิและสนับสนุน

ใหนักศกึษาที่มพีรสวรรคและพัฒนานักศกึษา

ใหมคีุณลักษณะบัณฑติที่พงึประสงค มี

ทักษะที่จําเปนในรูปแบบมหาวทิยาลัย

ดิจทิัล มีความสามารถพิเศษ ใหเปนที่

ยอมรับในระดับชาติหรอืนานาชาติ

1.2.3.1 สงเสรมินักศกึษาที่มพีรสวรรคและพัฒนานักศกึษาใหมคีวามสามารถ

พเิศษ รวมทัง้ทักษะอื่นๆ นอกเหนือจากศาสตรที่ตนศึกษาอยู
โครงการสงเสรมินักศกึษาที่มพีรสวรรคหรอืพัฒนานักศกึษาใหมคีวามสามารถพเิศษ (A)

1          30,000 กองพัฒนา

นักศกึษา

รองคณบดฝีาย

กิจการนักศกึษา

ฝายกิจการ

นักศกึษา

นางสาวอรกานตจติต 

 สุขอิ่มเจรญิ

1.2.6.1 สงเสรมิใหอาจารยและนักศกึษารวมสรางผลงาน ใหเกิดทักษะ

และความเชี่ยวชาญในศาสตรที่ศึกษา

โครงการสรางผลงานดวยอาจารยรวมกับนักศกึษา รองอธกิารบดี

ฝายวิจัยและ

พัฒนา

สถาบันวิจัยและ

พัฒนา

รองคณบดฝีาย

วจัิยและบรกิาร

วชิาการ

รองอธิการบดี

ฝายกิจการ

นักศกึษา

(ผูชวยฝายกิจการ

นักศกึษา)

ฝายพัฒนา

งานวจิัยและ

บรกิารวชิาการ

นางสาวพัทธนันท  

กฤษณะกาฬ

1.3 มหาวทิยาลัยมีหลักสูตรและการจัด

การเรยีนการสอนดวยระบบดิจทิัล



คาเปาหมาย งบประมาณ

ป 2565 (บาท)
เปาประสงค ตัวชี้วัด หนวยนับ แผนงาน/ กลยุทธ โครงการ/กจิกรรม

ผูกํากับดูแล
หนวยงานที่

รับผดิชอบ

รองคณบดี

ผูรับผดิชอบ
ฝายที่รับผดิชอบ ผูรับผดิชอบ

1.4.1 จํานวนหลักสูตร Top 10 Thailand 
(3) หลักสูตร 1 1.4.1.1 ยกระดับคุณภาพของสาขาวชิาเอตทัคคะใหสามารถแขงขัน

ในระดับชาติหรอืนานาชาติ
โครงการพัฒนาสาขาวิชาสูเอตทัคคะ (A)

3          20,000 กองบรกิาร

การศึกษา

รองคณบดฝีาย

วชิาการ

ฝายบรกิาร

การศึกษา

นางสาวภาณุมาศ 

หวัดวาป

1.4.2 รอยละของหลักสูตรที่ไดรับการรับรองประสิทธิผลการเรยีนรูตามมาตรฐานระดับชาตหิรอื

นานาชาติ

รอยละ 50.00 1.4.2.1 พัฒนาหรอืปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยใหเปนที่ยอมรับ

ในระดับชาติ โดยมุงเนนการพัฒนาทักษะและสมรรถนะของบัณฑิต

ดาน Soft Skills และ Critical thinking

โครงการบรหิารหลักสูตรที่มคีุณภาพ

- โครงการประกันคุณภาพ

        150,000 กองบรกิาร

การศึกษา

รองคณบดฝีาย

วชิาการ / 

รองคณบดฝีาย

แผนงานฯ

ฝายบรกิาร

การศึกษา/ 

ฝายแผนงานและ

ประกันคุณภาพ

ฝายบรกิารการศกึษา/ 

ฝายแผนงานและ

ประกันคุณภาพ

1.4.3 จํานวนหลักสูตรที่ไดรับการปรับปรุงตรงตามความตองการของประเทศ หลักสูตร 1.4.3.1 ปรับปรุงหลักสูตรที่มุงเนนการพัฒนาทักษะและสมรรถนะของบัณฑิต 

ดาน Soft Skills และ Critical thinking สอดคลองสถานการณปจจุบัน

และอนาคต

โครงการปรับปรุงหลักสูตรใหมคีุณภาพ กองบรกิาร

การศึกษา

1.4.4 จํานวนหลักสูตรที่มกีารปรับปรุงรายวิชาบางรายวชิาใหสอดคลองกับความเชี่ยวชาญเฉพาะ 

3(3-0-6) เปน 3(2-2-5)

หลักสูตร 1 1.4.4.1 ปรับปรุงรายวิชาบางรายวิชาในหลักสูตรที่มุงเนนพัฒนาทักษะและ

สมรรถนะของบัณฑิต ดาน Soft Skills และ Critical thinking สอดคลอง

สถานการณปจจุบัน

และอนาคต

โครงการปรับปรุงรายวิชาบางรายวชิาในหลักสูตรใหมคีวามเชี่ยวชาญเฉพาะทาง           10,000 กองบรกิาร

การศึกษา

รองคณบดฝีาย

วชิาการ

ฝายบรกิาร

การศึกษา

นางสาวสะดเียาะ บนิ

มะดเียาะ

1.4.5 จํานวนหลักสูตร 2 ภาษาหรอืหลักสูตรนานาชาติ หลักสูตร 1.4.5.1 พัฒนาหรอืปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยใหเปนที่ยอมรับในระดับ

นานาชาต ิโดยมุงเนนการพัฒนาทักษะและสมรรถนะของบัณฑติดาน Soft Skills

 และ Critical thinking

โครงการพัฒนาหลักสูตร 2 ภาษาหรอืหลักสูตรนานาชาติ กองบรกิาร

การศึกษา

1.4.6 จํานวนหลักสูตรของความรวมมือที่เปดจัดการเรยีนการสอนดาน ICT หลักสูตร 1.4.6.1 พัฒนาหลักสูตรรวมกับผูประกอบการที่มคีวามเชี่ยวชาญในการผลิต

บัณฑิตที่มีความสามารถเฉพาะทางดาน ICT

โครงการจัดตัง้หรอืจัดการเรยีนการสอนดาน ICT อธกิารบดี

รองอธิการบดี

ฝายวิชาการ

บัณฑิตวทิยาลัย

1.4.7 หลักสูตรระยะสัน้ หรอื หลักสูตร (Non-Degree) 
(4) หลักสูตร 1 1.4.7.1 พัฒนาหลักสูตรระยะสัน้ (Non-Degree) ใหเปนที่ยอมรับและสามารถ

บรกิารวชิาการจัดหารายได
โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะส้ัน หรอืหลักสูตร Non-Degree (A)

4            5,000 รองอธิการบดี

ฝายวิชาการ

กองบรกิาร

การศึกษา

รองคณบดฝีาย

วชิาการ

ฝายบรกิาร

การศึกษา

นางสาวภาณุมาศ 

หวัดวาป

1.4.8 จํานวนศิษยเกาหรอืบุคคลภายนอกที่ไดรับการพัฒนาทักษะที่ตรงกับความตองการ

ของภาคอุตสาหกรรมและภาคบรกิาร

คน 7 1.4.8.1 จัดหลักสูตรเพื่อบรกิารองคความรูในการพัฒนาทักษะหรอืวชิาชพีกับ

ศิษยเกา บุคคลทั่วไป ใหสามารถนําไปใชในการทํางานจรงิได

โครงการเพิ่มทักษะหรอืวิชาชพีสําหรับศษิยเกาและบุคคลทั่วไป           10,000 รองอธิการบดี

ฝายวิชาการ

กองบรกิาร

การศึกษา

รองคณบดฝีาย

วชิาการ

ฝายบรกิาร

การศึกษา

นางสาวอัจฉรา 

สีลาดเลา

1.4.9 จํานวนหลักสูตรที่จัดการเรยีนการสอนรวมกับหนวยงานหรอืสถานประกอบการ หลักสูตร 1 1.4.9.1 สงเสรมิและสนับสนุนความรวมมือกับสถานประกอบการหรอืเครอืขาย

เพื่อจัดการเรยีนรูผานการปฏิบัติงานจรงิ

โครงการบรหิารจัดการหลักสูตรรวมกับเครอืขาย กองการศกึษา

(วทิยาเขต

นครปฐม)

รองคณบดฝีาย

วชิาการ

ฝายบรกิาร

การศึกษา

นางสาวสะดเียาะ บนิ

มะดเียาะ

1.4.10 จํานวนอาจารยและนักศกึษาที่จัดการเรยีนรูและปฏิบัตงิานในหนวยงานหรอืสถานประกอบการ 
(8)        

                                                            
                                      (1) นักศกึษา คน 30

                                      (2) อาจารย คน 2

1.5.1 รอยละของผูสอนที่มคีุณภาพสูง (ตําแหนงทางวชิาการ) 
(6) รอยละ 35.00 1.5.1.1 สงเสรมิและสนับสนุนใหบุคลากรเขาสูตําแหนงทางวชิาการ โครงการเพิ่มตําแหนงทางวชิาการ  (A)

6          30,000 กองบรหิารงาน

บุคคล

รองคณบดฝีาย

บรหิาร

ฝายบรหิารงาน

ทั่วไป

นางสาวก่ิงกาญจน  

จันทรศริิ

1.5.2 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนวชิาการที่เขาสูตําแหนงที่สูงขึ้น คน 1 1.5.2.1 สงเสรมิและสนับสนุนใหบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเขาสูตําแหนงที่

สูงขึ้น

โครงการเขาสูตําแหนงที่สูงข้ึนของบุคลากรสายสนับสนุนวชิาการ         105,000 กองบรหิารงาน

บุคคล

รองคณบดฝีาย

บรหิาร

ฝายบรหิารงาน

ทั่วไป

นางสาวก่ิงกาญจน  

จันทรศริิ

1.5.3 รอยละของบุคลากรที่ผานเกณฑมาตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย รอยละ 72.00 1.5.3.1 พัฒนาศักยภาพดานภาษาอังกฤษใหกับบุคลากร โครงการพัฒนาศักยภาพดานภาษาอังกฤษของบุคลากร          20,000 รองอธิการบดี

ฝายวิชาการ

สสสร. รองคณบดฝีาย

บรหิาร

ฝายบรหิารงาน

ทั่วไป

นางสาวก่ิงกาญจน  

จันทรศริิ

1.4 มหาวทิยาลัยมีหลักสูตรเอตะทัคคะ และ

หลักสูตรที่ไดมาตรฐานเปนที่ยอมรับทัง้ใน

ระดับชาตแิละนานาชาต ิและสามารถเรยีนรู

ไดตลอดชวีติ รวมทัง้เกิดทักษะเพื่ออนาคต 

(Reskill, Upskill)

รองอธิการบดี

ฝายวิชาการ

รองอธิการบดี

วทิยาเขตนครปฐม

1.4.10.1 สงเสรมิและสนับสนุนใหนักศกึษาและอาจารยปฏบิัติงานจรงิใน

หนวยงานหรอืสถานประกอบการ ใหมคีวามเชี่ยวชาญและเปนมอือาชพี
โครงการจัดการเรยีนรูผานการปฏบิัติงานจรงิ (A)

5 กองการศกึษา

(วทิยาเขต

นครปฐม)

รองคณบดฝีาย

วชิาการ

ฝายบรกิาร

การศึกษา

นางสาวภาณุมาศ 

หวัดวาป

1.5 บุคลากรมคีุณภาพสูง ทัง้ความรู ทักษะ

และทัศนคตใินการปฏบิัติงาน ตลอดจนมี

ความกาวหนาในสายอาชพี

อธกิารบดี



คาเปาหมาย งบประมาณ

ป 2565 (บาท)
เปาประสงค ตัวชี้วัด หนวยนับ แผนงาน/ กลยุทธ โครงการ/กจิกรรม

ผูกํากับดูแล
หนวยงานที่

รับผดิชอบ

รองคณบดี

ผูรับผดิชอบ
ฝายที่รับผดิชอบ ผูรับผดิชอบ

1.6.1 ผลการประเมนิคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนนิงานของหนวยงานภาครัฐ : ITA คะแนน

• ระดับหนวยงาน

รอยละการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) ผานหนาเว็บไซตของหนวยงาน

รอยละ 100.00

1.7 บุคลากรทุกระดับรับรูและมสีวนรวมใน

การขับเคลื่อนมหาวทิยาลัยตามทศิทางที่

กําหนดไว

1.7.1 รอยละความสําเร็จของการถายทอดทศิทางการพัฒนามหาวทิยาลัย 
(7) รอยละ 90 1.7.1.1 ปรับปรุงระบบและกลไกการกํากับองคกรโดยประยกุตใชหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพยีงและหลักธรรมาภบิาลในการบรหิารจัดการของ

มหาวทิยาลัยใหมคีวามยดืหยุนและคลองตัว

โครงการกํากับองคการที่ด ี(A)
7

- โครงการสงเสรมิและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพฯ 400,000 บาท

(สาขาละ 30,000 บาท / ผูบรหิาร 30,000 บาท / คณบด ี40,000 บาท)

- โครงการปใหม    50,000 บาท

- โครงการทําบุญคณะ  50,000 บาท

- โครงการมุทติาจติ      30,000 บาท

- โครงการพัฒนาภาพลักษณฯ    500,000  บาท

- โครงการพัฒนาระบบวารสารฯ  400,000 บาท

- คาประชุมคกก.ประจํา/บรหิาร/คณาจารย/เจาหนาที่  300,000 บาท 

- บรหิารสํานักงาน+คาทําของที่ระลกึ    200,000   บาท

- ครุภัณฑ+วัสดุสํานักงาน     372,900  บาท

- บรหิารความเส่ียง 10%   1,675,350

     3,978,250 รองอธิการบดี

ฝายกิจการสภา

มหาวทิยาลัย

กองกลาง 

(ฝายกิจการสภา

มหาวทิยาลัย)

รองคณบดฝีาย

บรหิาร

คณะศิลปกรรม

ศาสตร

หัวหนาสํานักงาน

1.8.1 รอยละความสําเร็จของการจัดการขอรองเรยีนเก่ียวกับอาคารสถานที ่ส่ิงแวดลอมและสิ่ง

อํานวยความสะดวกตามพันธกจิของมหาวิทยาลัย

รอยละ 90 1.8.1.1 พัฒนาและปรับปรุงอาคาร หองเรยีน หองปฏิบัติการ และภูมทิัศน

ที่เปนมติรตอส่ิงแวดลอมใหพรอมสําหรับการจัดการเรยีนการสอน

และภารกิจอื่นๆ

โครงการปรับปรุงกายภาพ ภูมิทัศนและสิ่งอํานวยความสะดวก

ที่เปนมติรตอส่ิงแวดลอม

- คาจางบรษิัททําความสะอาด  1,080,000 บาท

- บํารุงรักษาหองน้ํา (วัสด/ุซอมแซม)   100,000 บาท

- ถุงดําใสขยะ  50,000 บาท

- คากําจัดปลวก   54,000 บาท

- คากําจัดหนู   54,000 บาท 

- คาบํารุงรักษาลิฟท   327,000 บาท

- คาบํารุงรักษาไฟฟาแสงสวาง  50,000 บาท  

- คาบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ  (สาขาละ 10,000 บาท)  80,000 บาท

- คาบํารุงรักษาเครื่องกรอกนํ้า 45,000 บาท

- คาบํารุงรักษารถตูคณะ (นํ้ามัน+บํารุงรักษา)  50,000 บาท

- คาโทรศัพท (คาสาธารณูปโภค)    70,000 บาท

- คาบํารุงรักษาปมน้ํา     50,000 บาท

- ซอมฉุกเฉนิ    200,000 บาท

- โรงละคร/หอศลิป/ศูนยการเรยีนรู    300,000 บาท

     2,510,000 รองอธิการบดี

ฝายบรหิาร

กองกลาง รองคณบดฝีาย

บรหิาร

ฝายคลังและพัสดุ นายธณัฏฐกฤต /

นายรฐัธีย

1.8.2 รอยละของการประหยัดงบประมาณจากการใชไฟฟาและนํ้าเมื่อเทยีบกับปที่ผานมา รอยละ

•ระดับหนวยงาน

รอยละความสําเร็จของการดําเนนิการมาตรการประหยดัพลังงาน

รอยละ 100.00

1.8.3 จํานวนระบบบรหิารจัดการสําหรับมหาวทิยาลัยดจิทิัล  
(8) ระบบ 1.8.3.1 พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ ใหสามารถบรกิารหรอืบรหิาร

ในรูปแบบมหาวทิยาลัยดิจทิัล
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสูมหาวทิยาลัยดิจทิัล (A)

8
รองอธิการบดี

ฝายบรหิาร

สํานักวทิย

บรกิารฯ

1.8.4 จํานวนของคณะ/วทิยาลัยที่จัดต้ังหองปฏิบัติการหรอืหองปฏบิัตกิารเสมอืนจรงิหรอืใชโปรแกรม

ซอฟแวร (Software)

หนวยงาน 1 1.8.4.1 พัฒนาและปรับปรุงหองปฏิบัติการหรอืหองปฏบิัตกิารเสมอืนจรงิ หรอื

การนําโปรแกรมซอฟแวร (Soft ware) มาใชสําหรับการจัดการเรยีนการสอน

โครงการปรับปรุงหองปฏบิัตกิารหรอืหองปฏิบัติการเสมอืนจรงิ รองอธิการบดี

ฝายวิชาการ

กองบรกิาร

การศึกษา

รองคณบดฝีาย

บรหิาร / รอง

คณบดีฝายวิชาการ

ฝายบรหิารงาน

ทั่วไป/ ฝาย

บรกิารการศึกษา

นางสาววราภรณ 

ไชยพร /

นางสาวอัจฉรา 

สีลาดเลา

หมายเหตุ : (  ) คอื ตัวชี้วัดที่สําคัญ 9,362,250

             : (A) คอื โครงการวาระสําคัญประจําป (Agenda)

1.6 มหาวทิยาลัยผานเกณฑการประเมนิ

คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนนิงาน

ของหนวยงานภาครัฐ : ITA

1.6.1.1 สงเสรมิและสนับสนุนใหมกีารดําเนินการตามเกณฑการประเมนิ

คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนนิงาน

โครงการประเมนิคุณธรรมและความโปรงใส (A)10 รองอธิการบดี

ฝายบรหิาร

1.8 มหาวทิยาลัยมีการบรหิารจัดการอาคาร

สถานที่ และสิ่งอํานวยความสะดวกที่รองรับ

การดําเนนิการตามพันธกิจไดอยางครบถวน

และเกิดความประหยดังบประมาณ รวมถงึมี

การบรหิารจัดการดัวยระบบดิจทิัล

1.8.2.1 สงเสรมิใหหนวยงานดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน เพื่อให

มงีบประมาณสําหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มมากข้ึน

โครงการประหยดัพลังงาน รองอธิการบดี

ฝายบรหิาร

รองคณบดฝีาย

บรหิาร

ฝายคลังและพัสดุ นายกิตตพิงศ 

อสิรานุเทพ

กองกลาง รองคณบดฝีาย

บรหิาร

คณะศิลปกรรม

ศาสตร

หัวหนาสํานักงาน

กองกลาง



คาเปาหมาย งบประมาณ

ป 2565 (บาท)

2.1.1 รอยละของผลงานวชิาการ วจิัยหรอืงานสรางสรรคที่ตีพมิพ เผยแพรในระดับชาติหรอืนานาชาตติอ

อาจารยประจําและนักวจิัย 
(9)

รอยละ 55.00 2.1.1.1 สงเสรมิและสนับสนุนการนําผลงานวจิัย หรอืงานสรางสรรคของ

อาจารยประจําและนักวจิัยใหไดรับการตพีมิพเผยแพร ในระดับชาตหิรอื

นานาชาติ

โครงการสงเสรมิการตพีมิพเผยแพรผลงานวจิัยของอาจารย

ประจําและนักวจิัยในระดับชาตแิละนานาชาต ิ(A)
9

       10,000 รอง

อธิการบดี

ฝายวจิัยและ

พัฒนา

สถาบันวจิัยและ

พัฒนา

รองคณบดฝีาย

วจิัยและบรกิาร

วชิาการ

ฝายพัฒนา

งานวจิัยและ

บรกิารวชิาการ

นางสาวพัทธนันท  

กฤษณะกาฬ

2.1.2 รอยละของผลงานนักศกึษาและผูสําเร็จการศกึษาระดับปรญิญาโท ที่ไดรับการตพีมิพหรอืเผยแพร

ในระดับชาติ หรอืนานาชาติ

รอยละ 50.00 บัณฑิตวทิยาลัย

2.1.3 รอยละของผลงานนักศกึษาและผูสําเร็จการศกึษาระดับปรญิญาเอก ที่ไดรับการตพีมิพหรอืเผยแพร

ในระดับชาติ หรอืนานาชาติ

รอยละ 100.00 บัณฑิตวทิยาลัย

2.2.1 จํานวนงานวจิัย งานนวัตกรรม งานสรางสรรคหรอืงานวชิาการที่นําไปใชประโยชนในการพัฒนา

ผลิตภัณฑหรอืสรางรายไดลดรายจาย หรอืพัฒนาประชาชนและชุมชนใหเขมแข็งและยั่งยนื

ผลงาน 5 2.2.1.1 สงเสรมิและสนับสนุนใหถายทอดองคความรูจากงานวจิัย งาน

นวัตกรรม งานสรางสรรค หรอืงานวชิาการ ใหเกดิประโยชนกับชุมชน

โครงการถายทอดองคความรูที่ไดจากการวจิัย นวัตกรรมและ

งานวชิาการ เพื่อการพัฒนาชุมชน

สถาบันวจิัยและ

พัฒนา

รองคณบดฝีาย

วจิัยและบรกิาร

วชิาการ

ฝายพัฒนา

งานวจิัยและ

บรกิารวชิาการ

นางสาวพัทธนันท  

กฤษณะกาฬ

2.2.2 จํานวนผลงานที่ยื่นจดอนุสทิธบิัตร หรอืสทิธิบัตร ผลงาน 75 2.2.2.1 สงเสรมิและสนับสนุนการนําผลงานวจิัย งานนวัตกรรมหรอืงาน

สรางสรรคใหไดรับการจดอนุสทิธิบัตร สิทธิบัตร

โครงการสงเสรมิการจดอนุสทิธิบัตรหรอืสทิธบิัตร สถาบันวจิัยและ

พัฒนา

รองคณบดฝีาย

วจิัยและบรกิาร

วชิาการ

ฝายพัฒนา

งานวจิัยและ

บรกิารวชิาการ

นางสาวพัทธนันท  

กฤษณะกาฬ

2.2.3 จํานวนผลงานวจิัย นวัตกรรมหรอืงานสทิธบิัตรที่นําไปใชประโยชน

เชงิพาณชิย สอดคลองกับแผน SDGs

ผลงาน 3 2.2.3.1 สงเสรมิและสนับสนุนใหนําผลงานวจิัย นวัตกรรมหรอืงานสทิธิบัตรที่

นําไปใชประโยชนเชิงพาณชิย

โครงการนําผลงานวจิัย นวัตกรรม ไปใชประโยชนเชิงพาณชิย        20,000 สถาบันวจิัยและ

พัฒนา

รองคณบดฝีาย

วจิัยและบรกิาร

วชิาการ

ฝายพัฒนา

งานวจิัยและ

บรกิารวชิาการ

นางสาวพัทธนันท  

กฤษณะกาฬ

2.3.1 จํานวนโครงการ/กจิกรรมที่เผยแพรภูมิปญญาทองถิ่นและของชาต ิหรอืสงเสรมิการทํานุบํารุง

ศลิปวัฒนธรรมและศาสนา หรอืใหบรกิารวชิาการเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม

โครงการ 2 2.3.1.1 สงเสรมิและเผยแพรเอกลักษณของมหาวทิยาลัยใหกับประชาคมและ

บุคลากรทั่วไปไดรับรู

โครงการบรกิารแหลงเรยีนรูและกจิกรรมดานศลิปวัฒนธรรม        20,000 สํานักศลิปะและ

วัฒนธรรม

รองคณบดฝีาย

กจิการนักศกึษา

ฝายกจิการ

นักศกึษา

นางสาวอรกานตจติต 

 สุขอ่ิมเจรญิ

2.3.2 จํานวนองคความรูดานศลิปะและวัฒนธรรมที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ องคความรู 2.3.2.1 เผยแพรเอกลักษณของมหาวทิยาลัยและองคความรูดาย

ศลิปะวัฒนธรรมในระดับนานาชาติ

โครงการเผยแพรศลิปะและวัฒนธรรมสูสากล สํานักศลิปะและ

วัฒนธรรม

2.4.1 จํานวนศูนยการเรยีนรูที่เปนแหลงใหคําปรกึษาแกประชาชนในชุมชนหรอืบุคคลท่ัวไป ศูนยการเรยีนรู

●ระดับหนวยงาน 

จํานวนประชาชนในชุมชนหรอืบุคคลทั่วไปเขาเยี่ยมชมศูนยการเรยีนรู/แหลงเรยีนรู

คน 150

2.4.2 ผลิตภัณฑชุมชนในพื้นที่ไดรับการพัฒนาและยกระดับ (สนิคา บรกิาร แหลงทองเที่ยว) ผลิตภัณฑ โครงการยกระดับมาตรฐานผลติภัณฑชุมชนทองถิ่นเพื่อขยาย

ตลาดภูมิปญญา

รองอธกิารบดี

ฝายแผนงาน

และ

ประกัน

คุณภาพ

กองนโยบายและ

แผน

2.4.3 รอยละของครัวเรอืนที่เขารวมโครงการ พนเกณฑความยากจนและ/หรอืยกระดับรายไดครัวเรอืน รอยละ 60.00 โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวติและยกระดับเศรษฐกจิฐานราก        10,000 รอง

อธิการบดี

ฝายวจิัยและ

พัฒนา

สถาบันวจิัยและ

พัฒนา

รองคณบดฝีาย

วจิัยและบรกิาร

วชิาการ

ฝายพัฒนา

งานวจิัยและ

บรกิารวชิาการ

นางสาวพัทธนันท  

กฤษณะกาฬ

2.4.4 จํานวนโรงเรยีนที่เขารวมโครงการมหาวทิยาลัย โรงเรยีน โครงการการยกระดับการจัดการเรยีนรูเพื่อพัฒนาเครอืขาย

โรงเรยีนขนาดเล็ก

คณบดีคณะ

ครุศาสตร

ครุศาสตร

2.4.5 จํานวนผูประกอบการใหมและผูประกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดรายยอยที่ไดรับการ

พัฒนา

ราย 4 2.4.5.1 สงเสรมิการใหบรกิารวชิาการ โดยเนนการสรางความเขมแข็งอยาง

ยั่งยนืใหกับนผูประกอบการใหมและผูประกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและ

ขนาดรายยอย

โครงการถายทอดองคกรความรูใหกับผูประกอบการ รอง

อธิการบดี

ฝายวจิัยและ

พัฒนา

สถาบันวจิัยและ

พัฒนา

รองคณบดฝีาย

วจิัยและบรกิาร

วชิาการ

ฝายพัฒนา

งานวจิัยและ

บรกิารวชิาการ

นางสาวพัทธนันท  

กฤษณะกาฬ

รองคณบดฝีาย

วจิัยและบรกิาร

วชิาการ

ฝายพัฒนา

งานวจิัยและ

บรกิารวชิาการ

นางสาวพัทธนันท  

กฤษณะกาฬ

สถาบันวจิัยและ

พัฒนา

2.2 ผลงานวจิัย งานนวัตกรรม งานสรางสรรคที่ยื่นจดอนุ

สทิธบิัตร หรอืสทิธบิัตร หรอืนําไปใชประโยชนพัฒนา

ชุมชนใหสามารถพึ่งพาตนเองได รวมทัง้นําไปใช

ประโยชนเชงิพาณชิย

รอง

อธิการบดี

ฝายวจิัยและ

พัฒนา

2.3 มหาวทิยาลัยมีศูนยการเรยีนรูดานศลิปะและ

วัฒนธรรม และมกีารเผยแพรในระดับชาติและนานาชาติ รองอธกิารบดี

ฝายบรหิาร

2.4 มหาวทิยาลัยเปนศูนยกลางแหงการเรยีนรู และ

บรกิารทางวชิาการแกชุมชน โรงเรียน วสิาหกจิชุมชน 

กลุมอาชพี ผูประกอบการใหม และทองถิ่นใหมีความ

เขมแข็งอยางยั่งยนืตามศาสตรพระราชา

2.4.1.1 สงเสรมิและสนับสนุนการพัฒนาแหลงเรยีนรู เพื่อการถายทอด

ความรูทางวชิาการใหกับชุมชนและทองถิ่น

โครงการพัฒนาศูนยการเรยีนรู/แหลงเรยีนรู        30,000 รอง

อธิการบดี

ฝายวจิัยและ

พัฒนา

2.4.2.1 สงเสรมิการใหบรกิารวชิาการ โดยเนนการสรางความเขมแข็งอยาง

ยั่งยนืใหกับชุมชน โรงเรยีน วสิาหกจิชุมชน กลุมอาชีพ ผูประกอบการใหมและ

ทองถิ่น

ผูที่รับผดิชอบ

2.1 ผลงานวชิาการ วจิัยและงานสรางสรรค ไดรับการ

ตพีมิพ เผยแพรในระดับชาติ หรอืนานาชาติ

2.1.2.1 สงเสรมิและสนับสนุนการนําผลงานวจิัย หรอืงานสรางสรรคของ

นักศกึษาและผูสําเร็จการศกึษาทัง้ระดับปรญิญาเอก และปรญิญาโทใหไดรับ

การตพีมิพเผยแพร ในระดับชาติหรอืนานาชาติ

โครงการสงเสรมิการตพีมิพเผยแพรผลงานวจิัยของนักศกึษา

และผูสําเร็จการศกึษาในระดับชาติและนานาชาติ

รอง

อธิการบดี

ฝายวชิาการ

รองคณบดฝีาย

วจิัยและบรกิาร

วชิาการ

หลักสูตร

ปรญิญาโท และ

ปรญิญาเอก

หลักสูตรปรญิญาโท

 และปรญิญาเอก

ยุทธศาสตรที่ 2 สรางงานวจิัยและนวัตกรรมระดับชาตแิละนานาชาตเิพื่อคุณภาพชวีติ เศรษฐกจิและสังคมอยางยั่งยืน

เปาประสงค ตัวชี้วัด หนวยนับ แผนงาน/ กลยุทธ โครงการ/กจิกรรม
ผูกํากับดูแล หนวยงานที่

รับผดิชอบ

รองคณบดี

ผูรับผดิชอบ
ฝายที่รับผดิชอบ



คาเปาหมาย งบประมาณ

ป 2565 (บาท)
ผูที่รับผดิชอบเปาประสงค ตัวชี้วัด หนวยนับ แผนงาน/ กลยุทธ โครงการ/กจิกรรม

ผูกํากับดูแล หนวยงานที่

รับผดิชอบ

รองคณบดี

ผูรับผดิชอบ
ฝายที่รับผดิชอบ

2.5.1 เงนิสนับสนุนงานวจัิยหรอืงานสรางสรรคตออาจารยประจําและนักวจิัย

 - กลุมสาขาวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร บาท/คน 25,000

2.6.1 เงินรายไดจากการบรกิารวชิาการ เปนที่ปรกึษาตออาจารยประจํา  
(10) บาท/คน 25,000 2.6.1.1 สงเสรมิและสนับสนุนการจัดหารายไดของหนวยงานตางๆ อยางเปน

ระบบ

โครงการจัดหารายไดดวยการบรกิารวชิาการ (A)
10 ผูชวย

อธิการบดี

ฝายกิจการ

พเิศษ

สํานักทรัพยสนิ

และรายได

รองคณบดฝีาย

วจิัยและบรกิาร

วชิาการ

ฝายคลังและพัสดุ นางสาวอรรถจริา  

สงจันทร

2.6.2 รอยละของผลประกอบการที่สําเร็จตามแผนธุรกิจ รอยละ 2.6.2.1 พัฒนาบรกิารและเพิ่มชองทางการจัดหารายไดที่หลากหลาย โครงการจัดหารายไดจากทรัพยสนิและสนิทรัพย อธกิารบดี สํานักทรัพยสนิ

และรายได

2.6.3 จํานวนเงินบรจิาคเพื่อการพัฒนามหาวทิยาลัย 
(11) ลานบาท 0.5 2.6.3.1 สรางเครอืขายและชองทางในการระดมทุน เพื่อพัฒนาคุณภาพการ

จัดการศึกษา

โครงการระดมทุนเพื่อการศึกษา (A)
11 รองอธกิารบดี

ฝายกิจการ

นักศกึษา

/สํานักงาน

อธิการบดี

กองพัฒนา

นักศกึษา

รองคณบดฝีาย

กจิการนักศกึษา

 /รองคณบดี

ฝายบรหิาร

ฝายกจิการ

นักศกึษา /

ฝายบรหิารงาน

ทั่วไป

นางสาวอรกานตจติต 

 สุขอ่ิมเจรญิ  /

ฝายบรหิารงานท่ัวไป

2.7 วารสารวชิาการที่ไดรับการยอมรับในระดับชาตแิละ

นานาชาติ

2.7.1 จํานวนวารสารวชิาการที่ไดรับการยอมรับในระดับชาติ วารสาร 1 2.7.1.1 ยกระดับวารสารวชิาการใหไดคุณภาพและมาตรฐาน โครงการยกระดับคุณภาพวารสารวชิาการสูมาตรฐาน

และคุณภาพทัง้ระบบ

       20,000 รอง

อธิการบดี

ฝายวจิัยและ

พัฒนา

สถาบันวจิัยและ

พัฒนา

รองคณบดฝีาย

วจิัยและบรกิาร

วชิาการ

ฝายพัฒนา

งานวจิัยและ

บรกิารวชิาการ

นางสาวพัทธนันท  

กฤษณะกาฬ

2.8.1 รอยละของการบรกิารวชิาการที่มกีารบูรณาการกับการจัดการเรยีนการสอนหรอืการวจิัย รอยละ 95.00

2.8.2 รอยละอาจารยประจําที่ทํางานบรกิารวชิาการแกชุมชนและทองถิ่น รอยละ 91.00

2.8.3 จํานวนชุมชน/ทองถิ่นที่ อววน. เขาไปชวยพัฒนา ชุมชน 2

2.9 อาจารยและนักวจิัยมศีักยภาพในการรเิริ่ม

สรางสรรค งานวจิัย นวัตกรรม และการบรกิารวชิาการ

อยางมปีระสทิธิภาพ

2.9.1 จํานวนชุดโครงการวจิัยที่เกิดประโยชนตอมหาวทิยาลัย และสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาที่

ยั่งยนื (SDGs)

ชุดโครงการ 1 2.9.1.1 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรหรอืนักวจิัยใหมคีวามคิดรเิริ่มสรางสรรค

งานวจิัยและนวัตกรรมอยางมปีระสทิธภิาพ

โครงการพัฒนาศักยภาพนักวจิัย        30,000 รอง

อธิการบดี

ฝายวจิัยและ

พัฒนา

สถาบันวจิัยและ

พัฒนา

รองคณบดฝีาย

วจิัยและบรกิาร

วชิาการ

ฝายพัฒนา

งานวจิัยและ

บรกิารวชิาการ

นางสาวพัทธนันท  

กฤษณะกาฬ

หมายเหตุ : (  ) คอื ตัวชี้วัดที่สําคัญ 148,480

             : (A) คอื โครงการวาระสําคัญประจําป (Agenda)

รองคณบดฝีาย

วจิัยและบรกิาร

วชิาการ

ฝายพัฒนา

งานวจิัยและ

บรกิารวชิาการ

นางสาวพัทธนันท  

กฤษณะกาฬ

สถาบันวจิัยและ

พัฒนา

รองคณบดฝีาย

วจิัยและบรกิาร

วชิาการ

ฝายพัฒนา

งานวจิัยและ

บรกิารวชิาการ

นางสาวพัทธนันท  

กฤษณะกาฬ

รอง

อธิการบดี

ฝายวจิัยและ

พัฒนา

2.6 มหาวทิยาลัยสามารถบรหิารจัดการทรัพยสนิ 

สนิทรัพย และระดมทุน เพื่อใชในการปฏบิัตติามภารกจิ

2.8 มหาวทิยาลัยมีกระบวนการบริการวชิาการ ที่ได

มาตรฐาน สอดรับกับความตองการของทองถิ่นและสังคม

2.8.1.1 พัฒนาระบบและกลไกการบรกิารวชิาการที่สอดคลองกับความ

ตองการ และเปนประโยชนตอทองถิ่นและสังคม

โครงการพัฒนาระบบการบรกิารวชิาการ          8,480 สถาบันวจิัยและ

พัฒนา

2.5 มหาวทิยาลัยมีแหลงทุนในการสนับสนุนการ

ทํางานวจิัย นวัตกรรม หรอืงานสรางสรรค

2.5.1.1 สงเสรมิและสนับสนุนการจัดหาแหลงทุนงานวจิัย 

นวัตกรรม โดยอาศัยเครอืขายจากภาค อุตสาหกรรม ภาครัฐ หรอืภาคบรกิาร

โครงการจัดหาแหลงทุนงานวจิัยโดยอาศัยเครอืขาย

รอง

อธิการบดี

ฝายวจิัยและ

พัฒนา



คาเปาหมาย งบประมาณ

ป 2565 (บาท)

3.1.1 รอยละความสําเร็จของแผนการจัดอันดับมหาวทิยาลัย 
(12) 80.00 110,000       รองคณบดฝีาย

แผนงานและ

ประกันคุณภาพ

(1) ดานวชิาการและการเรยีนการสอน ▪ 17,600        รองอธิการบดี

ฝายวิชาการ

กองบรกิารการศึกษา รองคณบดฝีาย

วชิาการ

(2) ดานวจิัยและบรกิารวชิาการ ▪ 17,600        รองอธิการบดฝีาย

วจัิยและพัฒนา

สถาบันวิจัยฯ รองคณบดฝีาย

วจัิยและบรกิาร

วชิาการ(3) ดานเทคโนโลยสีารสนเทศและวิทยบรกิาร ▪ 17,600        ผูอํานวยการสํานัก

วทิยบรกิารฯ

สํานักวทิยบรกิารฯ รองคณบดฝีาย

บรหิาร

(4) ดานกจิการนักศกึษาและการจัดนทิรรศการ ▪ 17,600        รองอธิการบดี

ฝายกิจการ

กองพัฒนา

นักศกึษา

รองคณบดฝีาย

กิจการนักศกึษา

(5) กํากับและตดิตามแผนการจัดอันดับมหาวทิยาลัย 17,600        รองอธิการบดี

ฝายแผนงานฯ

กองนโยบายและแผน รองคณบดฝีาย

แผนงานและ

ประกันคุณภาพ

3.2 เครอืขายมสีวนรวมในการพัฒนาและเกิด

ความสัมพันธที่ดกีับมหาวิทยาลัย

3.2.1 รอยละของเครอืขายที่มผีลผลิตรวมกันและเปนประโยชนตอมหาวทิยาลัย รอยละ 90.00 3.2.1.1 สนับสนุนการใหเครอืขายและทองถ่ินมสีวนรวม

ในการพัฒนามหาวทิยาลัยตามภารกิจ (การผลติบัณฑิต 

การวจัิย บรกิารวชิาการ และการทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม

โครงการการมสีวนรวมของเครอืขายและทองถิ่นในการพัฒนามหาวิทยาลัย รองอธิการบดี

ฝายกิจการ

นักศกึษา

กองพัฒนา

นักศกึษา

รองคณบดฝีาย

กิจการนักศกึษา

ฝายกิจการนักศกึษา นางสาวอรกานตจติต 

 สุขอ่ิมเจรญิ

3.3.1 รอยละของนักเรยีนที่เขามาศึกษาตอในมหาวทิยาลัยตอแผนรับนักศกึษาประจําป รอยละ 85.00 รองอธิการบดฝีาย

วชิาการ

กองบรกิารการศึกษา รองคณบดฝีาย

วชิาการ

ฝายบรกิาร

การศึกษา

นางสาวเดอืนเพ็ญ 

ดวงธนู

3.3.2 จํานวนการประชาสัมพันธผลงานที่สะทอนอัตลักษณของมหาวิทยาลัย เรื่อง 2 รองอธิการบดฝีาย

บรหิาร

กองกลาง รองคณบดฝีาย

บรหิาร

ฝายบรหิารงาน

ทั่วไป

นางสาวภัทราภรณ 

สดแสงจันทร

3.4 นักศกึษาชาวตางชาตเิขาศึกษาตอหรอืมกีาร

แลกเปลี่ยนในสาขาวชิา

3.4.1 จํานวนนักศึกษาชาวตางชาติหรอืนักศกึษาแลกเปลี่ยน คน 90 3.4.1.1 สนับสนุนการแลกเปลี่ยนนักศกึษาชาวตางชาติ โครงการแลกเปลี่ยนนักศกึษานานาชาติ รองอธิการบดฝีาย

วชิาการ

กองบรกิารการศึกษา รองคณบดฝีาย

วชิาการ

ฝายบรกิาร

การศึกษา

นางสาวอัจฉรา 

สีลาดเลา

3.5 อาจารยชาวตางชาตทิี่ปฏิบัตงิานหรอืมกีาร

แลกเปลี่ยนในสาขาวชิา

3.5.1 จํานวนอาจารยชาวตางชาตหิรอือาจารยแลกเปลี่ยน/วทิยากร/บรรยายพเิศษ คน 2 3.5.1.1 จัดจางหรอืแลกเปลี่ยนอาจารยชาวตางชาติ โครงการจัดจางหรอืแลกเปลี่ยนอาจารยชาวตางชาติ รองอธิการบดี

ฝายวิชาการ

กองบรกิารการศึกษา รองคณบดฝีาย

วชิาการ

ฝายบรกิาร

การศึกษา

นางสาวเดอืนเพ็ญ 

ดวงธนู

3.6.1 รอยละของเครอืขายความรวมมือในประเทศที่มกีารจัดกจิกรรมรวมกัน รอยละ 100.00 3.6.1.1 พัฒนาหรอืเพิ่มความรวมมือกับเครอืขายภายในประเทศ

เพื่อกอใหเกิดประโยชนกับมหาวิทยาลัย

โครงการความรวมมือกับเครอืขายภายในประเทศ           10,000 รองอธิการบดี

ฝายกิจการ

นักศกึษา

กองพัฒนานักศกึษา รองคณบดฝีาย

กิจการนักศกึษา

ฝายกิจการนักศกึษา นางสาวอรกานตจติต 

 สุขอ่ิมเจรญิ

3.6.2 รอยละขอตกลงความรวมมอืในประเทศที่มกีารจัดกจิกรรมอยางตอเนื่อง รอยละ 80.00 3.6.1.2 สงเสรมิใหหนวยงานดําเนินกิจกรรมตามขอตกลง

ความรวมมือในประเทศอยางตอเนื่อง เพื่อกอใหเกิดประโยชน

กับหนวยงานและมหาวทิยาลัย

โครงการจัดกจิกรรมตามขอตกลงความรวมมอืภายในประเทศ           10,000 อธกิารบดี กองบรหิารงานบุคคล รองคณบดฝีาย

กิจการนักศกึษา

ฝายกิจการนักศกึษา นางสาวอรกานตจติต 

 สุขอ่ิมเจรญิ

3.7  มหาวทิยาลัยมีการดําเนนิการจัดกจิกรรมความรวมมอื

กับเครอืขายตางประเทศ

3.7.1 รอยละขอตกลงความรวมมอืตางประเทศที่มกีารจัดกจิกรรมอยางตอเน่ือง  
(13) รอยละ 80.00 3.7.1.1 พัฒนาหรอืเพิ่มความรวมมือกับเครอืขายตางประเทศ

เพื่อกอใหเกิดประโยชนกับมหาวิทยาลัยและเครอืขาย
โครงการความรวมมือกับเครอืขายตางประเทศ (A)

13          70,000 รองอธิการบดี

ฝายวิชาการ

(ผูชวยฝายวิเทศ

สัมพันธ)

กองกลาง

(ฝายวิเทศ

สัมพันธ)

รองคณบดฝีาย

กิจการนักศกึษา

ฝายกิจการนักศกึษา นางสาวอรกานตจติต 

 สุขอิ่มเจรญิ

หมายเหตุ : (  ) คอื ตัวช้ีวัดที่สําคัญ 250,000

             : (A) คอื โครงการวาระสําคัญประจําป (Agenda)

3.3 ความมชีื่อเสยีงของมหาวทิยาลัยโดยมีนักเรยีนเลอืก

ศึกษาตอในมหาวทิยาลัย

3.3.1.1 ดําเนินการประชาสัมพันธที่หลากหลาย และบรกิารให

ตรงตามกลุมเปาหมายทัง้ในระดับชาติและนานาชาติ

โครงการประชาสัมพันธเชงิรุก          50,000 

3.6 มหาวทิยาลัยมกีารดําเนนิการจัดกจิกรรมความรวมมือ

กับเครอืขายในประเทศและทองถิ่น

ผูที่รับผดิชอบ

3.1 มหาวทิยาลัยเปนที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ รอยละ 3.1.1.1 สนับสนุนการสรางผลงานตามแนวทางการจัดอันดับ

มหาวทิยาลัยใหเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
โครงการจัดอันดับมหาวทิยาลัย (U-Ranking) (A)

12 ฝายแผนงานและ

ประกันคุณภาพ

นายกมล  หรั่งทอง

ยุทธศาสตรที่ 3 สรางความสัมพันธกับเครอืขายและขยายการยกยองระดับนานาชาติ

เปาประสงค ตัวชี้วัด หนวยนับ แผนงาน/ กลยุทธ โครงการ/กจิกรรม ผูกํากับดูแล ฝายที่รับผดิชอบ
รองคณบดี

ผูรับผดิชอบ
ฝายที่รับผดิชอบ




