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ส่วนที่ 5 แผนปฏิบัตกิารประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วดั หน่วยนับ 

ผลการ

ด าเนินการ 

ค่า 

เป้าหมาย แผนงาน/กลยทุธ ์ โครงการ 

งบประมาณ 

ภาคปกติ  

(บาท) 

ผู้ก ากับ 
ส่วนงาน 

ที่เกี่ยวข้อง 
ปี 2563 (9เดอืน) ปี 2564 

1.1 วทิยาลัยเอตทัคคะท่ีมีความย่ังยนื

และได้รับการยอมรับในระดับชาติและ

นานาชาต ิ

1.1.1 ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการยกย่องหรือ

ยอมรับในระดับชาติและ/หรือ นานาชาต ิ(1) 
ร้อยละ 0.23 ≥0.45 1.1.2.1สนับสนุนให้นักศกึษาสง่ผลงาน ทาง

วชิาการ งานวจิัยและงานสร้างสรรค์เข้า

ประกวดในระดับชาติและนานาชาติ 

โครงการสนับสนุนการสง่ผลงานของ

นักศกึษาเข้าประกวดในระดับชาติหรือ

นานาชาต ิ(A) 1 

2,000.00 รองคณบดีฝ่าย

กิจการนักศกึษาฯ 

 สาขาวิชา 

 

1.2 บัณฑิตมคีุณภาพตามอัตลักษณ์ 

ของวิทยาลัยเป็นท่ียอมรับของผู้ใช้

บัณฑิตและสังคม และมีทักษะท่ีจ าเป็น

ในศตวรรษ ท่ี 21 

1.2.1 ระดับคะแนนคุณภาพของบัณฑิต 

ปริญญาตรี โท เอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ(2) 

ระดับ

คะแนน 

4.66 ≥4.39 1.2.1.1 ส่งเสริมการบูรณาการการสอนดว้ย

นวัตกรรมร่วมสมัยอย่างมปีระสิทธิภาพ ใน

การสร้างทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 

โครงการจัดการเรียนการสอน 

สวนสุนันทา 4.0 (SSRU4.0) 

-กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนด้าน

สังคมศาสตร์ 

1,897,300.00 รองคณบดีฝ่าย

วชิาการ 

 ส านกังาน

คณบดี 

 สาขาวิชา 

1.2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานท า

และการประกอบอาชพีอิสระภายใน1ปี (3) 

ร้อยละ 94.05 ≥91.65  

1.2.3 ร้อยละหลักสูตรท่ีมีรายวชิาอยา่งน้อย 1 

รายวชิาจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน

ออนไลน ์

ร้อยละ  ≥70  

1.3 มหาวทิยาลัยมกีารสง่เสริมและ

สนับสนุนในการสร้างคุณลักษณะ

บัณฑิตท่ีพึงประสงค์ ทักษะที่จ าเป็นใน

ศตวรรษท่ี 21 หรือความสามารถพิเศษ 

(talent) ให้กับนักศกึษาสอดคลอ้ง

ตามอัตลักษณ์ของมหาวทิยาลัย 

1.3.1 ร้อยละนักศกึษาท่ีมีจิตอาสาหรือจิต

สาธารณะ 

ร้อยละ 0 ≥20.00 1.3.1.1 ส่งเสริมและพัฒนานักศกึษาให้เป็นไป

ตามอัตลักษณ์ของมหาวทิยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทาและมีคุณลักษณะบัณฑติท่ีพึง

ประสงค์ และมีความสามารถพิเศษ 

โครงการสร้างนักศึกษาเป็นนักจิตอาสา 

หรือจิตสาธารณะ 

3,000.00 รองคณบดีฝ่าย

วชิาการ 

ฝ่ายวิชาการ 

1.3.2 ร้อยละนักศกึษาท่ีได้รับการพัฒนาให้มี

ทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21หรือ talents 

ร้อยละ 0 ≥20.00 โครงการพัฒนานักศกึษาตามคณุลักษณะ  

ท่ีพึงประสงค์และอัตลักษณส์วนสุนันทา 

40,000.00   

1.3.3 จ านวนผลงานวจิัยของนักศกึษาท่ีผ่าน

การคัดเลอืกเป็นตัวแทนของหนว่ยงานไป

ผลงาน 0 2 1.3.3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการน าเสนอ

ผลงานวจิัยของนักศกึษาในระดบันานาชาติ 

โครงการน าเสนองานวจิัย (Mini-

conference) ของนักศกึษา 

10,000.00   
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เป้าประสงค ์ ตัวชี้วดั หน่วยนับ 

ผลการ

ด าเนินการ 

ค่า 

เป้าหมาย แผนงาน/กลยทุธ ์ โครงการ 

งบประมาณ 

ภาคปกติ  

(บาท) 

ผู้ก ากับ 
ส่วนงาน 

ที่เกี่ยวข้อง 
ปี 2563 (9เดอืน) ปี 2564 

น าเสนอในระดับชาติหรือนานาชาต ิ โครงการพัฒนานักศกึษาสูก่ารวจิัยใน

ระดับชาติหรือนานาชาติ 

3,000.00   

 1.3.4 ร้อยละนักศกึษาท่ีสอบผ่านมาตรฐาน

ภาษาอังกฤษ CEFR ระดับ B1 หรือมาตรฐานอ่ืน

ท่ีเทียบเท่า 

ร้อยละ 9.09 ≥20.00 1.3.4.1 พัฒนาความรูแ้ละทักษะภาษาอังกฤษ

ให้กับนักศกึษา 

โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะดา้น

ภาษาอังกฤษในศตวรรษท่ี 21 

2,000.00   

1.4 หลักสูตรมมีาตรฐานเป็นท่ียอมรับ

ท้ังในระดับชาติและนานาชาต ิ

1.4.1 จ านวนสาขาวิชาเอตทัคคะท่ีมีคะแนน

ประเมินตัง้แต ่60 คะแนนขึ้นไป(4) 

สาขาวิชา N/A 1 1.4.1.1 ยกระดับคุณภาพของสาขาวิชา

เอตทัคคะให้สามารถแข่งขันในระดับชาติและ

นานาชาต ิ

โครงการพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ (A) 2  10,000.00 รองคณบดีฝ่าย

วชิาการ 

ฝ่ายวิชาการ 

1.4.2 ร้อยละของหลักสูตรท้ังหมดท่ีผ่านตาม

เกณฑ์ประกันคุณภาพหลักสูตรของ สกอ. โดยได้

คะแนนไม่ต่ ากว่าระดับ 3.01  

ร้อยละ N/A ≥95.00 1.4.2.1 พัฒนาหรอืปรับปรุงหลักสูตรของ

วทิยาลัยให้เป็นท่ียอมรับในระดับชาติหรือ

นานาชาต ิ

 โครงการบริหารหลักสูตรท่ีมีคณุภาพ 2,000.00 รองคณบดีฝ่าย

วชิาการ 

ฝ่ายวิชาการ 

1.4.2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมอื

กับสถานประกอบการหรือเครอืขา่ยในการ

พัฒนาหลักสูตร 

โครงการประกันคุณภาพการศึกษา 50,000   

1.4.3 จ านวนหลักสูตร 2 ภาษาหรือหลักสูตร

นานาชาต ิ

หลักสูตร 4 1 โครงการพัฒนาหลักสูตร 2 ภาษาหรอื

หลักสูตรนานาชาต ิ

  -   

 1.4.4 จ านวนหลักสูตรระยะสั้น (Non-Degree) หลักสูตร - 1 1.4.4.1 พัฒนาหลักสูตรระยะสั้น (Non-

Degree) ให้เป็นท่ียอมรับและสามารถบริการ

วชิาการจัดหารายได ้

โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น (Non-

Degree) 

3,000.00   

1.5 บุคลากรทุกระดับมคีวามรู้ ทักษะ

ทัศนคติในการปฏบัิตงิาน ตลอดจนมี

ความก้าวหนา้ในสายอาชีพ  

1.5.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารง

ต าแหนง่ทางวิชาการ 

ร้อยละ 20.50 ≥29.00 1.5.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร

ศกึษาตอ่และเพ่ิมต าแหนง่ทางวชิาการ 

โครงการเพิ่มต าแหน่งทางวิชาการ 2,000.00 คณบดี  ฝ่ายบุคลากร 

1.5.2 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวชิาการ

ท่ีเข้าสูต่ าแหนง่ท่ีสูงขึ้น 

   1.5.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสาย

สนับสนุนวชิาการเข้าสูต่ าแหนง่ท่ีสูงขึ้น 

โครงการเข้าสูต่ าแหนง่ท่ีสูงขึ้นของบุคลากร

สายสนับสนุนวชิาการ 

2,000.00   
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เป้าประสงค ์ ตัวชี้วดั หน่วยนับ 

ผลการ

ด าเนินการ 

ค่า 

เป้าหมาย แผนงาน/กลยทุธ ์ โครงการ 

งบประมาณ 

ภาคปกติ  

(บาท) 

ผู้ก ากับ 
ส่วนงาน 

ที่เกี่ยวข้อง 
ปี 2563 (9เดอืน) ปี 2564 

 1.5.3 ร้อยละของบุคลากรท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

ภาษาอังกฤษของมหาวทิยาลัย 

ร้อยละ 76.00 ≥70.00 1.5.3.1 พัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ

ให้กับบุคลากร 

โครงการพัฒนาศักยภาพดา้นภาษาอังกฤษ

ของบุคลากร 

2,000.00 คณบดี  ฝ่ายบุคลากร 

1.6 มหาวทิยาลัยผ่านเกณฑ์การ

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน

การด าเนนิงานของหนว่ยงานภาครัฐ : 

ITA 

1.6.1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการด าเนินงานของหนว่ยงานภาครัฐ : ITA(5) 

คะแนน 0 ≥85.00 1.6.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการ

ด าเนนิการตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรม

และความโปร่งใสในการด าเนนิงาน 

 

โครงการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใส 

- รองคณบดีฝ่าย

วางแผน 

 

ฝ่ายบุคลากร 

1.7 บุคลากรทุกระดับรับรู้และมีส่วน

ร่วมในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย

ตามทิศทางที่ก าหนดไว ้

1.7.1 ร้อยละบุคลากรทุกระดับท่ีรับรู้และมีสว่น

ร่วมในการขับเคลื่อนภารกิจใหส้ าเร็จ 

ร้อยละ 0 ≥90.00  1.7.1.1ปรับปรุงระบบกลไกการก ากับองคก์ร

โดยประยุกตใ์ชห้ลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง

และหลักธรรมาภบิาลในการบริหารจัดการ

ของมหาวิทยาลัยให้มีความยืดหยุน่และ

คล่องตัว 

โครงการก ากับองค์กรท่ีดี 2,785,140.00 รองคณบดีฝ่าย

วางแผน 

ฝ่ายแผน 

    รายการบุคลากรภาครัฐ 26,896,160.0

0 

1.8 มหาวทิยาลัยมกีารบริหารจัดการ

อาคารสถานท่ี และสิ่งอ านวยความ

สะดวกท่ีรองรับการด าเนนิการตาม

พันธกิจได้อยา่งครบถ้วนและเกดิ

ความประหยัดงบประมาณ 

1.8.1  จ านวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับอาคาร

สถานท่ี และสิ่งอ านวยความสะดวกตามพันธ

กิจของมหาวทิยาลยั 

ครัง้/ปี 0 ≤15 1.8.1.1 พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ 

อาคาร ห้องเรียน ห้องปฏบัิตกิาร และภูมิ

ทัศน์ท่ีเป็นมิตรตอ่สิ่งแวดลอ้มให้พร้อมส าหรับ

การจัดการเรียนการสอนและภารกิจอื่นๆ 

โครงการปรับปรุงกายภาพ ภูมทัิศน์และสื่ง

อ านวยความสะดวกท่ีเป็นมติรตอ่

สิ่งแวดลอ้ม 

 

5,000.00 รองคณบดีฝ่าย

บริหาร 

ส านักงาน

คณบดี 

1.8.2 ร้อยละของการประหยัดงบประมาณจาก

การใช้ไฟฟา้และน้ าเมื่อเทียบกับปีท่ีผ่านมา 

 ร้อยละ ≤2.5    

1.9 มหาวทิยาลัยสามารถบริหาร

จัดการทรัพย์สนิ สินทรัพย์เพื่อใชใ้น

การปฏบัิตติามภารกิจ 

1.9.1 เงินรายได้จากโครงการจดัหารายได้ด้าน

การบริการวิชาการและวิจัยตอ่อาจารย์ประจ า

(6) 

บาท/คน 0 ≥12,000 1.9.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดหา

รายได้ของหนว่ยงานตา่งๆ อย่างเป็นระบบ 

โครงการจัดหารายได้ด้วยการบริการ

วชิาการ 

2,000.00 คณบดี ส านักงาน

คณบดี 

       31,716,600.0

0 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถ่ินอย่างยั่งยืน 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
หน่วย 

นับ 

ผลการ

ด าเนินการ 

ค่า

เป้าหมาย แผนงาน/กลยทุธ ์ โครงการ 

งบประมาณ 

ภาคปกติ  

(บาท) 

ผู้ก ากับ 

ส่วนงาน 

ที่เกี่ยวข้อง 

ปี 2563 (9เดอืน) ปี 2564  

2.1 ผลงานวชิาการ วจิัยและงาน

สร้างสรรค์ ได้รับการตพีมิพ ์เผยแพร่ใน

ระดับชาติ หรือนานาชาติ 

2.1.1 ร้อยละของผลงานวชิาการ วิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือ

นานาชาติต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัย  

ร้อยละ 97.44 ≥60.00 2.1.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการน าผลงาน 

วจิัย หรอืงานสร้างสรรค์ของอาจารยป์ระจ า

และนักวิจัยใหไ้ด้รับการตพีมิพเ์ผยแพร่ ใน

ระดับชาติหรือนานาชาต ิ

 โครงการส่งเสริมการตพีมิพเ์ผยแพร่

ผลงานวจิัยของอาจารยป์ระจ าและนักวิจัย

ในระดับชาติและนานาชาต ิ

2,000.00 รองคณบดี  

ฝ่ายวิจัยฯ 

ฝา่ยวจิัย 

2.2 ผลงานวจิัย งานนวัตกรรม งาน

สร้างสรรค์หรืองานวชิาการได้รับการ

น าไปใชป้ระโยชนแ์ละให้ชุมชนสามารถ

พึ่งพาตนเองได ้

2.2.1จ านวนงานวจิัย งานนวัตกรรม งานสร้าง 

สรรค์หรืองานวชิาการท่ีน าไปใชป้ระโยชน์ ในการ

พัฒนาผลิตภัณฑห์รือสร้างรายได้ลดรายจ่าย

หรือพัฒนาประชาชนและชุมชนให้เข้มแข็งและ

ยั่งยืน (7) 

ร้อยละ 0.00 ≥60.00 2.2.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ถา่ยทอดองค์

ความรู้จากงานวจิัย ให้เกิดประโยชนก์ับ

ชุมชนรวมท้ังบูรณาการการสอนดว้ย

นวัตกรรมร่วมสมัยตอบสนองThailand 4.0 

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ท่ีได้จาก

การวจิัย และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา

ชุมชน (A) 3 

-    

 

2.3 มหาวทิยาลัยเป็นศูนย์กลางแหง่

การเรียนรู้ และบริการทาง วชิาการแก่

ชุมชน โรงเรียน วิสาหกิจชุมชน กลุ่ม

อาชีพ ผู้ประกอบการใหม ่และท้องถิ่น

ให้มีความให้เข้มแข็งอย่างย่ังยนืตาม

ศาสตร์พระราชา 

2.3.1 จ านวนผู้เข้าเยี่ยมชมแหลง่เรียนรู้ 

 

คน 0 ≥100 2.3.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มองค์

ความรู้ในแหลง่เรียนรู้ และประชาสัมพันธ์ให้

เข้าเยี่ยมชม 

โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 2,000.00   

2.4 มหาวทิยาลัยมงีานวจิัยท่ี

ตอบสนองตอ่ความต้องการของแหลง่

ทุน 

2.4.1 เงินสนับสนุนงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์  

ตอ่อาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

บาท/คน 35,760.00 ≥25,000 2.4.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดหาแหล่ง

ทุนงานวิจัย นวัตกรรม โดยอาศยัเครอืขา่ย

จากภาค อุตสาหกรรม ภาครฐั หรือภาค

บริการ 

โครงการจัดหาแหล่งทุนงานวิจยัโดยอาศัย

เครอืขา่ย 

-   

2.4.2 จ านวนผลงานวจิัย นวัตกรรมหรืองาน

สิทธิบัตรท่ีน าไปใชป้ระโยชนเ์ชงิพาณิชย์ 

ผลงาน  100      
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เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
หน่วย 

นับ 

ผลการ

ด าเนินการ 

ค่า

เป้าหมาย แผนงาน/กลยทุธ ์ โครงการ 

งบประมาณ 

ภาคปกติ  

(บาท) 

ผู้ก ากับ 

ส่วนงาน 

ที่เกี่ยวข้อง 

ปี 2563 (9เดอืน) ปี 2564  

2.5 วารสารวิชาการท่ีได้รับการยอมรับ

ในระดับชาติและนานาชาต ิ

2.5.1 จ านวนวารสารวิชาการท่ีได้รับการ

ยอมรับในระดับชาติ  

วารสาร N/A 1 2.5.1.1 ยกระดับวารสารวชิาการให้ได้

คุณภาพและมาตรฐาน 

 โครงการยกระดับคุณภาพวารสาร 

วชิาการสูม่าตรฐานและคุณภาพท้ังระบบ 

252,000.00   

2.6 มหาวทิยาลัยมกีระบวนการบริการ

วชิาการ ท่ีได้มาตรฐาน สอดรับกับ

ความตอ้งการของท้องถิ่นและสงัคม 

2.6.1 ร้อยละของการบริการวิชาการท่ีมีการบูร

ณาการกับการจัดการเรียนการสอนหรือการ

วจิัย(10) 

ร้อยละ  ≥90.00 2.6.1.1 พัฒนาระบบการบริการวิชาการท่ี

สอดคล้องกับความต้องการ และเป็น

ประโยชนต์อ่ท้องถิ่นและสังคม 

โครงการพัฒนาระบบการบริการวชิาการ 2,000.00   

       258,000.00   

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
หน่วย 

นับ 

ผลการ

ด าเนินการ 

ค่า

เป้าหมาย แผนงาน/กลยทุธ ์ โครงการ 

งบประมาณ 

ภาคปกติ  

(บาท) 

ผู้ก ากับ 

ส่วนงาน 

ที่เกี่ยวข้อง 

 ปี 2563 (9เดอืน) ปี 2564 

3.1 มหาวทิยาลัยเป็นท่ียอมรับใน

ระดับชาติและนานาชาต ิ

3.1.1 ร้อยละความส าเร็จของแผนการจัดอันดับ

มหาวทิยาลัย (11) 

ร้อยละ N/A ≥90.00 3.1.1.1 สนับสนุนการสร้างผลงานตามแนว

ทางการจัดอันดับมหาวทิยาลัยให้เป็นท่ี

ยอมรับในระดับนานาชาต ิ

  โครงการจัดอันดับมหาวทิยาลยั  

   (U-Ranking) (A)5 

2,000.00 รองคณบดี  

ฝ่ายแผนงาน 

ฝ่ายแผนงานฯ 

  

 3.1.2 ร้อยละของงานวิจัย บทความวิชาการ งาน

สร้างสรรค์ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของ

อาจารย์และนักวิจัยท่ีได้รับรางวัลระดับชาติหรือ

นานาชาติต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนกัวิจัย 

 

ร้อยละ 2.63 ≥3.50 3.1.2.1 ส่งเสริมให้มีการแข่งขันทางวิชาการใน

ระดับชาติและนานาชาต ิ

โครงการส่งเสริมการประกวดผลงาน

วชิาการสูเ่วทีระดับชาติและนานาชาติ 

- รองคณบดี 

ฝ่ายวิจัยฯ 

-  

ฝ่ายวิจัย 

และบริการ 
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เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
หน่วย 

นับ 

ผลการ

ด าเนินการ 

ค่า

เป้าหมาย แผนงาน/กลยทุธ ์ โครงการ 

งบประมาณ 

ภาคปกติ  

(บาท) 

ผู้ก ากับ 

ส่วนงาน 

ที่เกี่ยวข้อง 

 ปี 2563 (9เดอืน) ปี 2564 

3.2 เครอืขา่ยมสี่วนร่วมในการพัฒนา

และเกิดความสัมพันธ์ท่ีดกีับ

มหาวทิยาลัย 

3.2.1 ร้อยละของเครอืขา่ยท่ีมีผลผลิตร่วมกัน

และ ท่ีเป็นประโยชนต์อ่มหาวิทยาลัย(12) 

ร้อยละ 0.00 ≥80.00 3.2.1.1 สนับสนุนการให้เครอืขา่ยและทอ้งถิ่น

มสี่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัยตาม

ภารกิจ (การผลิตบัณฑิต การวิจัย บริการ

วชิาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม) 

โครงการการมสี่วนร่วมของเครอืขา่ยและ

ท้องถิ่นในการพัฒนามหาวทิยาลัย 

2,000.00 รองคณบดี 

ฝ่ายกิจการ

นักศกึษา 

ฝ่ายกจิการ

นักศกึษา 

3.3 ความมีช่ือเสียงของมหาวิทยาลัย

โดยมีนักเรียนเลอืกศึกษาต่อใน

มหาวทิยาลัย 

3.3.1 ร้อยละของนักเรียนท่ีเข้ามาศกึษาตอ่ใน

มหาวทิยาลัยตอ่แผนรับนักศกึษาประจ าปี(13) 

ร้อยละ 0 ≥70.00 3.3.1.1 ด าเนนิการประชาสัมพันธ์ท่ีหลาก 

หลายและบริการให้ตรงตามกลุม่เป้าหมายท้ัง

ในระดับชาติและนานาชาต ิ

โครงการประชาสัมพันธ์เชงิรุก 130,000.00 รองคณบดี 

ฝ่ายวิชาการ/

ฝ่ายบริหาร 

ฝ่ายวิชาการ 

 

3.4 นักศกึษาชาวตา่งชาตเิข้าศึกษาตอ่

ในสาขาวิชา 

3.4.1 จ านวนนักศกึษาชาวตา่งชาติ/นักศกึษา

แลกเปลี่ยน (14) 

คน 53 ≥20.00 3.4.1.1 สนบัสนุนการแลกเปลี่ยนนักศกึษา

ชาวต่างชาต ิ

โครงการแลกเปลี่ยนนักศกึษานานาชาต ิ 2,000.00 รองคณบดี  

ฝ่ายวชิาการ 

ฝ่ายวิชาการ 

3.5 มหาวิทยาลัยมกีารด าเนนิการจัด

กิจกรรมความร่วมมอืกับเครอืขา่ยใน

ประเทศและทอ้งถิ่น 

3.5.1 ร้อยละของเครอืขา่ยความร่วมมอืใน

ประเทศท่ีมีการจัดกิจกรรมร่วมกัน 

ร้อยละ 100.00 ≥50.00 3.5.1.1 พัฒนาหรอืเพิ่มความร่วมมอืกับ

เครอืขา่ยภายในประเทศเพื่อก่อให้เกิด

ประโยชนก์ับมหาวิทยาลัย 

โครงการความร่วมมอืกับเครอืขา่ย

ภายในประเทศ 

- รองคณบดี  

ฝ่ายกิจการ

นักศกึษา 

ฝ่ายกจิการ

นักศกึษา 

  

3.5.1.2 สนับสนุนการด าเนนิกิจกรรมตาม

ข้อตกลงความร่วมมอืของเครอืขา่ยและ

ท้องถิ่น 

โครงการจัดกจิกรรมตามขอ้ตกลงความ

ร่วมมอืของเครอืขา่ยและท้องถิ่น 

-   

3.6  มหาวทิยาลัยมกีารด าเนนิ การจัด

กิจกรรมความร่วมมอืกับเครอืขา่ย

ตา่งประเทศ      

3.6.1  ร้อยละของเครอืขา่ยความร่วมมอื

ตา่งประเทศท่ีมีการจัดกิจกรรมร่วมกัน 

ร้อยละ 100.00 ≥50.00 3.6.1.1 พัฒนาหรอืเพิ่มความร่วมมอืกับ

เครอืขา่ยตา่งประเทศเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์

กับมหาวิทยาลัยและเครอืขา่ย 

โครงการความร่วมมอืกับเครอืขา่ย

ตา่งประเทศ 

- รองคณบดีฝ่าย ฝ่าย 

       136,000.00   

 




