แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาการ
พ.ศ. 2562-2563

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร
พ.ศ. 2556-2563

ผังแสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาการจัดการ และแผนปฏิบัติราชการคณะวิทยาการจัดการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนาหลักสูตรและ
จัดการเรียนการสอนโดย
เน้นให้ผู้เรียนมีความคิด
สร้างสรรค์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนานักศึกษา
ให้สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่น ใน
ระดับนานาชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างกลไกใน
การยกระดับผลงานวิจยั ให้มี
คุณภาพเป็นทีย่ อมรับทั้งใน
ระดับชาติ และ ระดับนานาชาติ

งบประมาณทั้งสิ้น 24,911,000 บาท
งปม.งินรายได้

24,911,000 บาท

งปม.เงินกองทุนวิจัย

กลยุทธ์คณะารจัดการ ประจําปีงบประมาณ 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 4
พัฒนาการวิจัยและการ
สร้างสรรค์ เพื่อก้าวสู่การ
เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับ
การยอมรับระดับชาติและ
นานาชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา
นักศึกษาเพื่อเสริมสร้าง
ความคิดสร้างสรรค์ ปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรมและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม

-

บาท

กลยุทธ์ 1.1
งบประมาณทั้งสิ้น 2,644,000 บาท
งปม.เงินรายได้
2,644,000 บาท
งปม.เงินกองทุนวิจัย
บาท

กลยุทธ์ 1.2
งบประมาณทั้งสิ้น 15,185,800 บาท
งปม.เงินรายได้ 15,185,800 บาท
งปม.เงินกองทุนวิจัย
บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 21,950,000 บาท
งปม.งินรายได้

300,000 บาท

งปม.เงินกองทุนวิจัย 21,650,000 บาท

กลยุทธ์ 2.1
งบประมาณทั้งสิ้น 400,000 บาท
งปม.เงินรายได้
200,000 บาท
งปม.เงินกองทุนวิจัย 200,000 บาท

กลยุทธ์ 2.2
งบประมาณทั้งสิ้น 350,000 บาท
งปม.เงินรายได้
บาท
งปม.เงินกองทุนวิจัย 350,000 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การอนุรักษ์
และส่งเสริมเอกลักษณ์ ศิลปะ
และวัฒนธรรมของชาติ
รวมทั้งการประยุกต์ใช้เพื่อ
รักษาคุณค่าและเพิ่มมูลค่าใน
ระดับชาติและนานาชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้าง
ความเข้มแข็งให้ชุมชน
และสังคม โดยการ
ให้บริการทางวิชาการ
อย่างเป็นระบบ

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การ
บริหารจัดการองค์กร
อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อ
การเป็นมหาวิทยาลัย
แห่งการสร้างสรรค์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริม
การบริการวิชาการเพื่อ
ตอบสนองความต้องการและ
สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์และ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ทรัพยากรธรรมชาติ ให้เกิด
คุณค่า มูลค่าด้วยองค์ความรู้ด้านการ

งบประมาณทั้งสิ้น 2,959,500 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 1,420,000 บาท

งปม.งินรายได้

2,959,500 บาท

งปม.เงินกองทุนวิจัย

-

บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 9 ปรับปรุง
ระบบการเงินและ
งบประมาณอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาลเพือ่ ก้าวสู่ความเป็น
องค์กรสากล

งบประมาณทั้งสิ้น 6,835,000 บาท
งปม.งินรายได้

6,835,000 บาท

บาท

งปม.เงินกองทุนวิจัย

งบประมาณทั้งสิ้น 1,420,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น
งปม.เงินรายได้
งปม.เงินกองทุนวิจัย

งปม.เงินกองทุนวิจัย

-

กลยุทธ์ 4.1

กลยุทธ์ 3.1
งบประมาณทั้งสิ้น 650,000 บาท
งปม.เงินรายได้
650,000 บาท
งปม.เงินกองทุนวิจัย
บาท

งปม.เงินรายได้

-

บาท

กลยุทธ์ 5.1

1,420,000 บาท

งปม.เงินกองทุนวิจัย

-

บาท

บาท
บาท
บาท

งบประมาณทั้งสิ้น
งปม.เงินรายได้
งปม.เงินกองทุนวิจัย

-

ยุทธศาสตร์ที่ 10 การ
พัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อ
พัฒนาสู่ความเป็น
นานาชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
พัฒนาสภาพแวดล้อม
ทางการศึกษาที่เอื้อให้
เกิดการเรียนรู้ และ
ความคิดสร้างสรรค์

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนา
คณะวิทยาการจัดการไปสู่
ความเป็นสากล

งบประมาณทั้งสิ้น 1,630,000 บาท
1,630,000 บาท

งปม.งินรายได้

งปม.เงินกองทุนวิจัย

2

3

4

บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 863,500 บาท
งปม.เงินรายได้
863,500 บาท
งปม.เงินกองทุนวิจัย
บาท

กลยุทธ์ 6.2
บาท
บาท
บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 766,500 บาท
งปม.เงินรายได้
งปม.เงินกองทุนวิจัย

11

-

กลยุทธ์ 6.1

- บาท
– บาท
- บาท

กลยุทธ์ 5.2

กลยุทธ์ 3.2
งบประมาณทั้งสิ้น 400,000
งปม.เงินรายได้
400,000
งปม.เงินกองทุนวิจัย
-

1,420,000 บาท

งปม.งินรายได้

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การ
พัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อรองรับ Digital
education

766,500 บาท
-

บาท

1

2

3

กลยุทธ์ 1.3

กลยุทธ์ 2.3

กลยุทธ์ 3.3

งบประมาณทั้งสิ้น งปม.เงินรายได้
งปม.เงินกองทุนวิจัย

บาท
บาท
- บาท

กลยุทธ์ 1.4

กลยุทธ์คณะารจัดการ ประจําปีงบประมาณ 2562

งบประมาณทั้งสิ้น 5,630,600 บาท
งปม.เงินรายได้ 5,630,600 บาท
งปม.เงินกองทุนวิจัย - บาท

กลยุทธ์ 1.5
งบประมาณทั้งสิ้น 1,370,600 บาท
งปม.เงินรายได้
1,370,600 บาท
งปม.เงินกองทุนวิจัย
บาท

กลยุทธ์ 1.6
งบประมาณทั้งสิ้น 80,000 บาท
งปม.เงินรายได้
80,000 บาท
งปม.เงินกองทุนวิจัย
- บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 20,400,000 บาท
งปม.เงินรายได้
บาท
งปม.เงินกองทุนวิจัย 20,400,000 บาท

กลยุทธ์ 2.4
งบประมาณทั้งสิ้น 600,000 บาท
งปม.เงินรายได้
บาท
งปม.เงินกองทุนวิจัย 600,000 บาท

กลยุทธ์ 2.5
งบประมาณทั้งสิ้น 100,000 บาท
งปม.เงินรายได้
บาท
งปม.เงินกองทุนวิจัย 100,000 บาท

กลยุทธ์ 2.6
งบประมาณทั้งสิ้น 100,000 บาท
งปม.เงินรายได้
100,000 บาท
งปม.เงินกองทุนวิจัย
- บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 1,909,500 บาท
งปม.เงินรายได้ 1,909,500 บาท
งปม.เงินกองทุนวิจัย บาท

4
กลยุทธ์ 5.3
งบประมาณทั้งสิ้น 15,000 บาท
งปม.เงินรายได้
15,000 บาท
งปม.เงินกองทุนวิจัย บาท

กลยุทธ์ 5.4
งบประมาณทั้งสิ้น 3,300,000 บาท
งปม.เงินรายได้ 3,300,000 บาท
งปม.เงินกองทุนวิจัย
บาท

กลยุทธ์ 5.5
งบประมาณทั้งสิ้น 100,000 บาท
งปม.เงินรายได้
100,000 บาท
งปม.เงินกองทุนวิจัย บาท

กลยุทธ์ 5.6
งบประมาณทั้งสิ้น 220,000 บาท
งปม.เงินรายได้
220,000 บาท
งปม.เงินกองทุนวิจัย บาท

กลยุทธ์ 5.7
งบประมาณทั้งสิ้น - บาท
งปม.เงินรายได้
บาท
งปม.เงินกองทุนวิจัย - บาท

กลยุทธ์ 5.8
งบประมาณทั้งสิ้น 1,700,000 บาท
งปม.เงินรายได้ 1,700,000 บาท
งปม.เงินกองทุนวิจัย บาท

กลยุทธ์ 5.9
งบประมาณทั้งสิ้น 500,000 บาท
งปม.เงินรายได้
500,000 บาท
งปม.เงินกองทุนวิจัย บาท

กลยุทธ์ 5.10
งบประมาณทั้งสิ้น 1,000,000 บาท
งปม.เงินรายได้ 1,000,000 บาท
งปม.เงินกองทุนวิจัย บาท

กลยุทธ์ 5.11
งบประมาณทั้งสิ้น - บาท
งปม.เงินรายได้
บาท
งปม.เงินกองทุนวิจัย - บาท

กลยุทธ์ 5.12
งบประมาณทั้งสิ้น - บาท
งปม.เงินรายได้
บาท
งปม.เงินกองทุนวิจัย - บาท

ตารางที่ 1 จํานวนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

กลยุทธ์

มาตรการ

โครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ พ.ศ. 2562
เงินรายได้
กองทุนวิจัยฯ

รวม

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนานักศึกษาให้สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่น ในระดับนานาชาติ
เป้าประสงค์ นักศึกษามีความรู้
179
24,911,000.00
24,911,000.00
5
6
13
ความสามารถทางการจัดการ มีทักษะ
ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีการสื่อสาร
สารสนเทศ สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นใน
ระดับนานาชาติ โดยเฉพาะในประเทศ
สมาชิกอาเซียน
รวม
5
6
13
179
24,911,000.00
24,911,000.00
ยุทศาสตร์ที่ 2 การสร้างกลไกในการยกระดับผลงานวิจัยให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติ
14
6
2
เป้าประสงค์ คณะวิทยาการจัดการผลิต
36
300,000.00
21,650,000.00 21,950,000.00
ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูง เป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติและนานาชาติ และมีศักยภาพใน
การพัฒนาชุมชน และภูมิภาค
รวม
14
6
2
36
300,000.00 21,650,000.00 21,950,000.00
ยุทศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมการบริการวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
เป้าประสงค์ คณะวิทยาการจัดการ เป็น
3
3
3
10
2,959,500.00
2,959,500.00
องค์กรถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน สังคม
รวม
3
3
3
10
2,959,500.00
2,959,500.00
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทรัพยากรธรรมชาติ ให้เกิดคุณค่ามูลค่าด้วยองค์ความรู้ด้านการจัดการ
1
1
2
เป้าประสงค์ การบรูณาการศิลปวัฒนธรรม
10
1,420,000.00
1,420,000.00
ภูมิปัญญาท้องถิ่นสูก่ ารจัดการเรียนการ
สอน เสริมสร้างขีดความสามารถของ
นักศึกษาและชุมชนในการสร้างมูลค่า และ
คุณค่าจากศิลปวัฒนธรรม
รวม
1
1
2
10
1,420,000.00
1,420,000.00
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาลเพื่อก้าวสู่ความเป็นองค์กรสากล
เป้าประสงค์ มีระบบบริหารจัดการองค์กร
15
6,835,000.00
6,835,000.00
16
12
20
ที่มีประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาลเพื่อก้าวสู่
ความเป็นองค์กรสากล
รวม
16
12
20
15
6,835,000.00
6,835,000.00
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาคณะวิทยาการจัดการไปสู่ความเป็นสากล
เป้าประสงค์ คณะวิทยาการจัดการเป็นที่
2
2
6
10
1,630,000.00
1,630,000.00
รู้จักและได้รับการยอมรับด้านวิชาการและ
การวิจัย ตลอดจนบุคลากรและนักศึกษามี
ชื่อเสียงในระดับนานาชาติ
รวม
2
2
6
10
1,630,000.00
1,630,000.00
รวมทั้งสิ้น
41
30
46
260
38,055,500.00 21,650,000.00 59,705,500.00

แผนปฏิบัติราชการคณะวิทยาการจัดการ แยกตามส่วนงานผู้รับผิดชอบ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ตารางที่ 2 จํานวนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการ ผู้รับผิดชอบโครงการ ฝ่ายวิชาการ
ลําดับที่

1

2

3

4

โครงการ

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา
ระดับปริญญาบัณฑิต ประจําปี
การศึกษา 2562

โครงการประชาสัมพันธ์
หลักสูตรและรับสมัครนักศึกษา
ระดับปริญญาบัณฑิต ประจําปี
การศึกษา 2561 (สําหรับ
เปิดรับสมัครนักศึกษาปี 2562)

โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพอาจารย์ระดับปริญญา
บัณฑิตและบัณฑิตศึกษา
(เทคนิคการสอน การเรียนการ
สอนในศตวรรษที่ 21 การขอ
ตําแหน่งทางวิชาการ)
โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพบุคคลากรสาย
สนับสนุน (การพัฒนางาน
ประจํา การจัดการและการ
วิเคราะห์ฐานข้อมูล ฯลฯ)

งบประมาณ

แหล่งเงิน รหัสงบ งาน และชือ่ งบ
งาน

ชื่องบ

121001 :
พัฒนา
นวัตกรรม
เพื่อการศึกษา

โครงการส่งเสริม
ประสบการณ์
ระดับปริญญาตรี

121003 :
พัฒนาวัต
กรรมด้าน
หลักสูตร

ปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา

200,000

102001 :
งานพัฒนา
บุคลากร

100,000

102001 :
งานพัฒนา
บุคลากร

400,000

300,000

ยุทธศาสตร์ที่

กลยุทธ์ที่

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนานักศึกษาให้
สามารถทํางาน
ร่วมกับผู้อื่น ในระดับ
นานาชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนานักศึกษาให้
สามารถทํางาน
ร่วมกับผู้อื่น ในระดับ
นานาชาติ

กลยุทธ์ 1.2 พัฒนานักศึกษา
ให้มีความคิดสร้างสรรค์
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
และมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม
กลยุทธ์ 1.1 ปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรให้มี
มาตรฐานตามระบบการ
ประกันคุณภาพ และมี
ความเป็นสากล สามารถต่อ
ยอดให้ได้รับการรับรองจาก
หน่วยงานที่เกีย่ วข้องใน

เงินอุดหนุนเพือ่
พัฒนาบุคลากร

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การ
บริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีธรร
มาภิบาลเพือ่ ก้าวสู่
ความเป็นองค์กร
สากล

กลยุทธ์ 5.8 ปรับปรุงสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ของ
นักศึกษาและบุคลากร ที่
เพียงพอและเหมาะสม

เงินอุดหนุนเพือ่
พัฒนาบุคลากร

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การ
พัฒนาคณะวิทยาการ
จัดการไปสู่ความเป็น
สากล

กลยุทธ์ 6.2 เตรียมความ
พร้อมของนักศึกษา บุคลากร
และคณาจารย์เพือ่ เข้าสู่
อาเซียนและสากล

มาตรการที่

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

เป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด

ระยะเวลาดําเนินการ
เริ่มต้น

สิ้นสุด

มาตรการที1่ .2.3
เตรียมความพร้อม
และเสริมศักยภาพแก่
นักศึกษา

จํานวน
หลักสูตร

หลักสูตร

นักศึกษามี
ความรู้ความ
เข้าใจใน
หลักสูตร

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ /ผช.
คณบดีฝ่าย
วิชาการคนที่ 1,2

ก.ค.-62

ส.ค.-62

มาตรการที1่ .1.1
พัฒนาหลักสูตรให้มี
มาตรฐานตามระบบ
การประกันคุณภาพ
และมีความเป็นสากล
สามารถต่อยอดให้
ได้รับการรับรองจาก
หน่วยงานที่เกีย่ วข้อง
ในประเทศหรือ
ต่างประเทศ
มาตรการที5่ .8.1
สนับสนุนการเรียนรู้
ของนักศึกษาและ
บุคลากร

จํานวน
หลักสูตร

หลักสูตร

หลักสูตรได้รับ
การเผยแพร่สู่
สาธารณะ

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ /ผช.
คณบดีฝ่าย
วิชาการคนที่ 1,2

ต.ค.-61

ก.ย.-62

% คะแนน

% คะแนน

ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความรู้ความ
เข้าใจมากขึ้น
หลังเข้าร่วม
โครงการ

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ /ผช.
คณบดีฝ่าย
วิชาการคนที่ 1-2

ต.ค.-61

ก.ย.-62

% คะแนน

% คะแนน

ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความรู้ความ
เข้าใจมากขึ้น
หลังเข้าร่วม
โครงการ

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ /ผช.
คณบดีฝ่าย
วิชาการคนที่ 1-2

ต.ค.-61

ก.ย.-62

มาตรการที6่ .2.1
พัฒนากระบวนการ
เรียนรูท้ างด้าน
ภาษาอังกฤษให้กับ
นักศึกษา บุคลากร ทั้ง
การเรียนรู้ในและนอก
คณะ

ลําดับที่

โครงการ

งบประมาณ

แหล่งเงิน รหัสงบ งาน และชือ่ งบ
งาน

5

6

7

8

โครงการอบรมพัฒนา
บุคคลากรใหม่ (สายสนับสนุน
และสายวิชาการ ประจําปี
การศึกษา 2561)

โครงการอบรมสัมมนา
บุคคลากรฝ่ายสนับสนุน (งาน
วิชาการ) ประจําปีการศึกษา
2561

โครงการอบรมการจัดทําสื่อ
การเรียนการสอนออนไลน์ elearning

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การเขียน OBE ของหลักสูตร
ระดับปริญญาบัณฑิตและ
บัณฑิตศึกษา (จํานวน 2 ครั้ง)

กลยุทธ์ที่

มาตรการที่

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

เป้าหมาย

ชื่องบ

50,000

102001 :
งานพัฒนา
บุคลากร

เงินอุดหนุนเพือ่
พัฒนาบุคลากร

300,000

102001 :
งานพัฒนา
บุคลากร

เงินอุดหนุนเพือ่
พัฒนาบุคลากร

150,000

102001 :
งานพัฒนา
บุคลากร

เงินอุดหนุนเพือ่
พัฒนาบุคลากร

122002 :
ระบบการ
ประกัน
คุณภาพ
การศึกษาเพื่อ
การพัฒนา

สนับสนุนการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาเพื่อการ
พัฒนาที่เป็นสากล
สากล

150,000

ยุทธศาสตร์ที่

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การ
บริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีธรร
มาภิบาลเพือ่ ก้าวสู่
ความเป็นองค์กร
สากล
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การ
บริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีธรร
มาภิบาลเพือ่ ก้าวสู่
ความเป็นองค์กร
สากล
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การ
บริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีธรร
มาภิบาลเพือ่ ก้าวสู่
ความเป็นองค์กร
สากล
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนานักศึกษาให้
สามารถทํางาน
ร่วมกับผู้อื่น ในระดับ
นานาชาติ

กลยุทธ์ 5.8 ปรับปรุงสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ของ
นักศึกษาและบุคลากร ที่
เพียงพอและเหมาะสม

มาตรการที5่ .8.1
สนับสนุนการเรียนรู้
ของนักศึกษาและ
บุคลากร

% คะแนน

% คะแนน

กลยุทธ์ 5.8 ปรับปรุงสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ของ
นักศึกษาและบุคลากร ที่
เพียงพอและเหมาะสม

มาตรการที5่ .8.1
สนับสนุนการเรียนรู้
ของนักศึกษาและ
บุคลากร

% คะแนน

% คะแนน

กลยุทธ์ 5.8 ปรับปรุงสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ของ
นักศึกษาและบุคลากร ที่
เพียงพอและเหมาะสม

มาตรการที5่ .8.1
สนับสนุนการเรียนรู้
ของนักศึกษาและ
บุคลากร

จํานวนวิชา

วิชา

กลยุทธ์ 1.1 ปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรให้มี
มาตรฐานตามระบบการ
ประกันคุณภาพ และมี
ความเป็นสากล สามารถต่อ
ยอดให้ได้รับการรับรองจาก
หน่วยงานที่เกีย่ วข้องใน

มาตรการที1่ .1.1
พัฒนาหลักสูตรให้มี
มาตรฐานตามระบบ
การประกันคุณภาพ
และมีความเป็นสากล
สามารถต่อยอดให้
ได้รับการรับรองจาก
หน่วยงานที่เกีย่ วข้อง
ในประเทศหรือ
ต่างประเทศ

จํานวนครั้งที่
จัด

ครั้ง

ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด

ระยะเวลาดําเนินการ
เริ่มต้น

สิ้นสุด

ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความรู้ความ
เข้าใจมากขึ้น
หลังเข้าร่วม
โครงการ
ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความรู้ความ
เข้าใจมากขึ้น
หลังเข้าร่วม
โครงการ
รายวิชาที่เข้า
ร่วมโครงการ
e-learning
จํานวน 2
รายวิชา

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ /ผช.
คณบดีฝ่าย
วิชาการคนที่ 1-2

ต.ค.-61

ก.ย.-62

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ /ผช.
คณบดีฝ่าย
วิชาการคนที่ 1-2

ต.ค.-61

ก.ย.-62

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ /ผช.
คณบดีฝ่าย
วิชาการคนที่ 1-2

ต.ค.-61

ก.ย.-62

มีการจัด
โครงการ 2
ครั้ง/ปี
การศึกษา และ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ
สามารถเขียน
OBE ของ
หลักสูตรได้

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ /ผช.
คณบดีฝ่าย
วิชาการคนที่ 1-2

ต.ค.-61

ก.ย.-62

ลําดับที่

9

โครงการ

โครงการสํารวจภาวะการมีงาน
ทํา/ความพึงพอใจของนายจ้าง

10

11

โครงการประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
ประจําปีการศึกษา 2561
จํานวน 6 หลักสูตร ( MPPM/
MBA/Innov./ Ph.D./DBA./
DPA)

โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ฯ
ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปี
การศึกษา 2561 จํานวน 6
หลักสูตร ( MPPM/
MBA/Innov./
Ph.D./DBA./DPA)

งบประมาณ

50,000

200,000

50,000

แหล่งเงิน รหัสงบ งาน และชือ่ งบ

ยุทธศาสตร์ที่

กลยุทธ์ที่

งาน

ชื่องบ

122002 :
ระบบการ
ประกัน
คุณภาพ
การศึกษาเพื่อ
การพัฒนา

สนับสนุนการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาเพื่อการ
พัฒนาที่เป็นสากล
สากล

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนานักศึกษาให้
สามารถทํางาน
ร่วมกับผู้อื่น ในระดับ
นานาชาติ

กลยุทธ์ 1.1 ปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรให้มี
มาตรฐานตามระบบการ
ประกันคุณภาพ และมี
ความเป็นสากล สามารถต่อ
ยอดให้ได้รับการรับรองจาก
หน่วยงานที่เกีย่ วข้องใน

122002 :
ระบบการ
ประกัน
คุณภาพ
การศึกษาเพื่อ
การพัฒนา

สนับสนุนการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาเพื่อการ
พัฒนาที่เป็นสากล
สากล

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนานักศึกษาให้
สามารถทํางาน
ร่วมกับผู้อื่น ในระดับ
นานาชาติ

กลยุทธ์ 1.1 ปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรให้มี
มาตรฐานตามระบบการ
ประกันคุณภาพ และมี
ความเป็นสากล สามารถต่อ
ยอดให้ได้รับการรับรองจาก
หน่วยงานที่เกีย่ วข้องใน

122002 :
ระบบการ
ประกัน
คุณภาพ
การศึกษาเพื่อ
การพัฒนา

สนับสนุนการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาเพื่อการ
พัฒนาที่เป็นสากล
สากล

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนานักศึกษาให้
สามารถทํางาน
ร่วมกับผู้อื่น ในระดับ
นานาชาติ

กลยุทธ์ 1.1 ปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรให้มี
มาตรฐานตามระบบการ
ประกันคุณภาพ และมี
ความเป็นสากล สามารถต่อ
ยอดให้ได้รับการรับรองจาก
หน่วยงานที่เกีย่ วข้องใน

มาตรการที่

มาตรการที1่ .1.1
พัฒนาหลักสูตรให้มี
มาตรฐานตามระบบ
การประกันคุณภาพ
และมีความเป็นสากล
สามารถต่อยอดให้
ได้รับการรับรองจาก
หน่วยงานที่เกีย่ วข้อง
ในประเทศหรือ
ต่างประเทศ
มาตรการที1่ .1.1
พัฒนาหลักสูตรให้มี
มาตรฐานตามระบบ
การประกันคุณภาพ
และมีความเป็นสากล
สามารถต่อยอดให้
ได้รับการรับรองจาก
หน่วยงานที่เกีย่ วข้อง
ในประเทศหรือ
ต่างประเทศ
มาตรการที1่ .1.1
พัฒนาหลักสูตรให้มี
มาตรฐานตามระบบ
การประกันคุณภาพ
และมีความเป็นสากล
สามารถต่อยอดให้
ได้รับการรับรองจาก
หน่วยงานที่เกีย่ วข้อง
ในประเทศหรือ
ต่างประเทศ

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

เป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด

ระยะเวลาดําเนินการ
เริ่มต้น
ต.ค.-61

สิ้นสุด

จํานวน
หลักสูตร

หลักสูตร

หลักสูตรที่ได้รับ
การประเมิน

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ /ผช.
คณบดีฝ่าย
วิชาการคนที่ 1-2

ก.ย.-62

จํานวน
หลักสูตร

หลักสูตร

หลักสูตรผ่าน
การประเมิน
คุณภาพ
การศึกษา
ทั้งหมด 100%

รองคณบดีฝ่าย
แผนงานและ
ประกันคุณภาพ

ต.ค.-61

ก.ย.-62

จํานวน
หลักสูตร

หลักสูตร

จํานวน
หลักสูตรที่ได้รับ
การทวนสอบ
ทั้งหมด 100%

รองคณบดีฝ่าย
แผนงานและ
ประกันคุณภาพ

ต.ค.-61

ก.ย.-62

ลําดับที่

12

13

14

โครงการ

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปี
การศึกษา 2562 จํานวน 7
หลักสูตร ( MPPM/
MBA/Innov./ Ph.D./DBA./
DPA/M.Acc) และภาคปลาย
61

โครงการประชาสัมพันธ์
หลักสูตรและรับสมัครนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปี
การศึกษา 2561 (สําหรับ
เปิดรับสมัครนักศึกษาปี 2562)

โครงการประชาสัมพันธ์
หลักสูตรและรับสมัครนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปี
การศึกษา 2561 เมื่อเดือน
ตุลาคม

งบประมาณ

500,000

300,000

200,000

แหล่งเงิน รหัสงบ งาน และชือ่ งบ

ยุทธศาสตร์ที่

กลยุทธ์ที่

งาน

ชื่องบ

121001 :
พัฒนา
นวัตกรรม
เพื่อการศึกษา

โครงการส่งเสริม
ประสบการณ์
ระดับบัณฑิตศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนานักศึกษาให้
สามารถทํางาน
ร่วมกับผู้อื่น ในระดับ
นานาชาติ

กลยุทธ์ 1.1 ปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรให้มี
มาตรฐานตามระบบการ
ประกันคุณภาพ และมี
ความเป็นสากล สามารถต่อ
ยอดให้ได้รับการรับรองจาก
หน่วยงานที่เกีย่ วข้องใน

121003 :
พัฒนาวัต
กรรมด้าน
หลักสูตร

ปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนานักศึกษาให้
สามารถทํางาน
ร่วมกับผู้อื่น ในระดับ
นานาชาติ

กลยุทธ์ 1.1 ปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรให้มี
มาตรฐานตามระบบการ
ประกันคุณภาพ และมี
ความเป็นสากล สามารถต่อ
ยอดให้ได้รับการรับรองจาก
หน่วยงานที่เกีย่ วข้องใน

121001 :
พัฒนา
นวัตกรรม
เพื่อการศึกษา

โครงการส่งเสริม
ประสบการณ์
ระดับบัณฑิตศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนานักศึกษาให้
สามารถทํางาน
ร่วมกับผู้อื่น ในระดับ
นานาชาติ

กลยุทธ์ 1.1 ปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรให้มี
มาตรฐานตามระบบการ
ประกันคุณภาพ และมี
ความเป็นสากล สามารถต่อ
ยอดให้ได้รับการรับรองจาก
หน่วยงานที่เกีย่ วข้องใน

มาตรการที่

มาตรการที1่ .1.1
พัฒนาหลักสูตรให้มี
มาตรฐานตามระบบ
การประกันคุณภาพ
และมีความเป็นสากล
สามารถต่อยอดให้
ได้รับการรับรองจาก
หน่วยงานที่เกีย่ วข้อง
ในประเทศหรือ
ต่างประเทศ
มาตรการที1่ .1.1
พัฒนาหลักสูตรให้มี
มาตรฐานตามระบบ
การประกันคุณภาพ
และมีความเป็นสากล
สามารถต่อยอดให้
ได้รับการรับรองจาก
หน่วยงานที่เกีย่ วข้อง
ในประเทศหรือ
ต่างประเทศ
มาตรการที1่ .1.1
พัฒนาหลักสูตรให้มี
มาตรฐานตามระบบ
การประกันคุณภาพ
และมีความเป็นสากล
สามารถต่อยอดให้
ได้รับการรับรองจาก
หน่วยงานที่เกีย่ วข้อง
ในประเทศหรือ
ต่างประเทศ

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

เป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด

ระยะเวลาดําเนินการ
เริ่มต้น

สิ้นสุด

จํานวน
หลักสูตร

หลักสูตร

นักศึกษามี
ความรู้ความ
เข้าใจใน
หลักสูตร

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ /ผช.
คณบดีฝ่าย
วิชาการคนที่ 1

ก.ค.-62

ส.ค.-62

จํานวน
หลักสูตร

หลักสูตร

หลักสูตรได้รับ
การเผยแพร่สู่
สาธารณะ

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ /ผช.
คณบดีฝ่าย
วิชาการคนที่ 1

ต.ค.-61

ก.ย.-62

จํานวน
หลักสูตร

หลักสูตร

หลักสูตรได้รับ
การเผยแพร่สู่
สาธารณะ

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ /ผช.
คณบดีฝ่าย
วิชาการคนที่ 1

ต.ค.-61

ก.ย.-62

ลําดับที่

15

16

17

18

โครงการ

โครงการส่งเสริมประสบการณ์
เรียนรูร้ ะดับบัณฑิตศึกษาใน
และนอกรายวิชา ประจําปี
การศึกษา 2561 จํานวน 6
หลักสูตร ( MPPM/
MBA/Innov./ Ph.D./DBA./
DPA)
โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษา ระดับ
บัณฑิตศึกษา จํานวน 6
หลักสูตร ( MPPM/
MBA/Innov./ Ph.D./DBA./
DPA)
โครงการศึกษาดูงานและอบรม
ความรู้ด้านการจัดการ ใน
ต่างประเทศ สําหรับนักศึกษา
ปริญญาเอกและโท จํานวน 3
หลักสูตร (Ph.D/
MBA/MPPM/Innov))

โครงการแลกเปลีย่ นความรู้เชิง
วิชาการหลักสูตรบริหารธุรกิจ
ดุษฎีบัณฑิต

งบประมาณ

600,000

400,000

1,800,000

600,000

แหล่งเงิน รหัสงบ งาน และชือ่ งบ

ยุทธศาสตร์ที่

กลยุทธ์ที่

มาตรการที่

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

เป้าหมาย

งาน

ชื่องบ

121001 :
พัฒนา
นวัตกรรม
เพื่อการศึกษา

โครงการส่งเสริม
ประสบการณ์
ระดับบัณฑิตศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนานักศึกษาให้
สามารถทํางาน
ร่วมกับผู้อื่น ในระดับ
นานาชาติ

กลยุทธ์ 1.2 พัฒนานักศึกษา
ให้มีความคิดสร้างสรรค์
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
และมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม

มาตรการที1่ .2.2
ส่งเสริมศักยภาพของ
นักศึกษาให้เหมาะสม
ตามทักษะในศตวรรษ
ที่ 21

คะแนน

คะแนน

หลังเข้าร่วม
โครงการ
นักศึกษามี
ความรู้ความ
เข้าใจมากขึ้น

121001 :
พัฒนา
นวัตกรรม
เพื่อการศึกษา

โครงการส่งเสริม
ประสบการณ์
ระดับบัณฑิตศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
สร้างกลไกในการ
ยกระดับผลงานวิจัย
ให้มีคุณภาพเป็นที่
ยอมรับทั้งใน
ระดับชาติ และ
ระดับนานาชาติ

กลยุทธ์ 2.3 พัฒนาศักยภาพ
นักวิจัยให้สามารถผลิตผล
งานที่มคี ุณภาพ และ
ยกระดับคุณภาพผลงานวิจัย
ให้รับการยอมรับระดับชาติ
และนานาชาติ

มาตรการที2่ .3.1
สนับสนุนและส่งเสริม
ศักยภาพนักวิจัยเพื่อ
ยกระดับผลงานวิจัย

คะแนน

คะแนน

121001 :
พัฒนา
นวัตกรรม
เพื่อการศึกษา

โครงการส่งเสริม
ประสบการณ์
ระดับบัณฑิตศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนานักศึกษาให้
สามารถทํางาน
ร่วมกับผู้อื่น ในระดับ
นานาชาติ

กลยุทธ์ 1.4 สนับสนุนการ
จัดกิจกรรมนักศึกษาที่รองรับ
การเป็นประชาคมอาเซียน
และส่งเสริมประสบการณ์ใน
ต่างประเทศ

คะแนน

121001 :
พัฒนา
นวัตกรรม
เพื่อการศึกษา

โครงการส่งเสริม
ประสบการณ์
ระดับบัณฑิตศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนานักศึกษาให้
สามารถทํางาน
ร่วมกับผู้อื่น ในระดับ
นานาชาติ

กลยุทธ์ 1.4 สนับสนุนการ
จัดกิจกรรมนักศึกษาที่รองรับ
การเป็นประชาคมอาเซียน
และส่งเสริมประสบการณ์ใน
ต่างประเทศ

มาตรการที1่ .4.3 จัด
โครงการเสริม
ประสบการณ์ใน
ต่างประเทศให้กับ
นักศึกษาและส่งเสริม
ให้นักศึกษาได้มีโอกาส
ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพในต่างประเทศ
มาตรการที1่ .4.3 จัด
โครงการเสริม
ประสบการณ์ใน
ต่างประเทศให้กับ
นักศึกษาและส่งเสริม
ให้นักศึกษาได้มีโอกาส
ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพในต่างประเทศ

คะแนน

ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด

ระยะเวลาดําเนินการ
เริ่มต้น

สิ้นสุด

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ /ผช.
คณบดีฝ่าย
วิชาการคนที่ 1/
ประธานหลักสูตร

ต.ค.-61

ก.ย.-62

หลังเข้าร่วม
โครงการ
นักศึกษามี
ความรู้ความ
เข้าใจมากขึ้น

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ /ผช.
คณบดีฝ่าย
วิชาการคนที่ 1/
ประธานหลักสูตร

ต.ค.-61

ก.ย.-62

คะแนน

หลังเข้าร่วม
โครงการ
นักศึกษามี
ความรู้ความ
เข้าใจมากขึ้น

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ /ผช.
คณบดีฝ่าย
วิชาการคนที่ 1/
ประธานหลักสูตร

ต.ค.-61

ก.ย.-62

คะแนน

หลังเข้าร่วม
โครงการ
นักศึกษามี
ความรู้ความ
เข้าใจมากขึ้น

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ /ผช.
คณบดีฝ่าย
วิชาการคนที่ 1/
ประธานหลักสูตร

ต.ค.-61

ก.ย.-62

ตารางที่ 3 จํานวนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการ ผู้รับผิดชอบโครงการ ฝ่ายกิจการนักศึกษา ด้านนักศึกษา
แหล่งเงิน รหัสงบ งาน และชือ่ งบ
ลําดับที่

โครงการ

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่

งาน

ชื่องบ

200,000

105002 : งาน
กิจกรรมนักศึกษา

อุดหนุนกิจ
กรมนักศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนานักศึกษาให้สามารถ
ทํางานร่วมกับผู้อื่น ใน
ระดับนานาชาติ

50,000

105002 : งาน
กิจกรรมนักศึกษา

อุดหนุนกิจ
กรมนักศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนานักศึกษาให้สามารถ
ทํางานร่วมกับผู้อื่น ใน
ระดับนานาชาติ

105002 : งาน
กิจกรรมนักศึกษา

อุดหนุนกิจ
กรมนักศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนานักศึกษาให้สามารถ
ทํางานร่วมกับผู้อื่น ใน
ระดับนานาชาติ

1

โครงการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษา (เขียนแผน)

2

โครงการเตรียมความ
พร้อมบัณฑิต

3

โครงการรับขวัญบัณฑิต
และเตรียมความพร้อมพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร

400,000

4

โครงการทุนการศึกษาเพื่อ
ส่งเสริมประสบการณ์ดา้ น
การจัดการในการศึกษาดู
งานต่างประเทศ

2,950,000

122004 : งาน
ทุนการศึกษา

อุดหนุน
ทุนการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนานักศึกษาให้สามารถ
ทํางานร่วมกับผู้อื่น ใน
ระดับนานาชาติ

5

โครงการนักศึกษาช่วยงาน

320,000

122004 : งาน
ทุนการศึกษา

อุดหนุน
ทุนการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนานักศึกษาให้สามารถ
ทํางานร่วมกับผู้อื่น ใน
ระดับนานาชาติ

กลยุทธ์ที่
กลยุทธ์ 1.2 พัฒนา
นักศึกษาให้มีความคิด
สร้างสรรค์ ปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรมและ
มีความรับผิดชอบต่อ
สังคม
กลยุทธ์ 1.2 พัฒนา
นักศึกษาให้มีความคิด
สร้างสรรค์ ปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรมและ
มีความรับผิดชอบต่อ
สังคม
กลยุทธ์ 1.2 พัฒนา
นักศึกษาให้มีความคิด
สร้างสรรค์ ปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรมและ
มีความรับผิดชอบต่อ
สังคม
กลยุทธ์ 1.4 สนับสนุน
การจัดกิจกรรมนักศึกษา
ที่รองรับการเป็น
ประชาคมอาเซียนและ
ส่งเสริมประสบการณ์ใน
ต่างประเทศ

กลยุทธ์ 1.2 พัฒนา
นักศึกษาให้มีความคิด
สร้างสรรค์ ปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรมและ
มีความรับผิดชอบต่อ
สังคม

มาตรการที่

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

เป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด

ระยะเวลาดําเนินการ
เริ่มต้น

สิ้นสุด

มาตรการที1่ .2.3
เตรียมความพร้อม
และเสริมศักยภาพแก่
นักศึกษา

จํานวนปฏิทิน
กิจกรรม

ปฏิทิน
กิจกรรม

มีปฏิทิน
กิจกรรม
ประจําปี
การศึกษา อย่าง
น้อย 1 ฉบับ

รองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษา

1 พ.ค.62

31 ก.ค.
62

มาตรการที1่ .2.5 การ
เตรียมความพร้อมและ
พัฒนานักศึกษาเพือ่ เข้า
สู่ตลาดแรงงานใน
อนาคต

จํานวนนักศึกษา
ชั้นปีที่ 4

จํานวนคน

นักศึกษาชั้นปีที่
4 เข้าร่วมร้อย
ละ 80

รองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษา

1 ต.ค.61

31 ก.ย.
62

มาตรการที1่ .2.3
เตรียมความพร้อม
และเสริมศักยภาพแก่
นักศึกษา

จํานวนบัณฑิตที่
สําเร็จการศึกษา

จํานวนคน

บัณฑิตที่สําเร็จ
การศึกษาเข้า
ร่วมร้อยละ 95

รองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษา

1 พ.ย.61

28 ก.พ.
62

มาตรการที1่ .4.3 จัด
โครงการเสริม
ประสบการณ์ใน
ต่างประเทศให้กับ
นักศึกษาและส่งเสริม
ให้นักศึกษาได้มีโอกาส
ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพในต่างประเทศ
มาตรการที1่ .2.3
เตรียมความพร้อม
และเสริมศักยภาพแก่
นักศึกษา

จํานวนทุนที่จัดสรร

จํานวนทุน

นักศึกษาชั้นปีที่
3-4 ผ่านการ
คัดเลือกจํานวน
80 ทุน

รองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษา

1 ต.ค.61

31 ก.ย.
62

นักศึกษาชั้นปีที่ 24

จํานวนคน

นักศึกษาชั้นปีที่
2-4 เข้าร่วม
โครงการ
จํานวน 100 คน

รองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษา

1 ต.ค.61

31 ก.ย.
62

แหล่งเงิน รหัสงบ งาน และชือ่ งบ
ลําดับที่

โครงการ

งบประมาณ

6

โครงการทุนการศึกษาจาก
เงินรายได้/รายรับ คณะ
วิทยาการจัดการ

1,500,000

7

โครงการส่งเสริมการศึกษา
ต่อและอาชีพ (JOB FAIR)

8

จัดทําเกียรติบัตรสําหรับ
นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียง
ให้กับคณะ/มหาวิทยาลัย

9

10

งาน

ชื่องบ

ยุทธศาสตร์ที่

122004 : งาน
ทุนการศึกษา

อุดหนุน
ทุนการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนานักศึกษาให้สามารถ
ทํางานร่วมกับผู้อื่น ใน
ระดับนานาชาติ

100,000

105002 : งาน
กิจกรรมนักศึกษา

อุดหนุนกิจ
กรมนักศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนานักศึกษาให้สามารถ
ทํางานร่วมกับผู้อื่น ใน
ระดับนานาชาติ

5,000

105002 : งาน
กิจกรรมนักศึกษา

อุดหนุนกิจ
กรมนักศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนานักศึกษาให้สามารถ
ทํางานร่วมกับผู้อื่น ใน
ระดับนานาชาติ

โครงการประเภทวิชาการที่
ส่งเสริมคุณคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึ่งประสงค์

250,000

105002 : งาน
กิจกรรมนักศึกษา

อุดหนุนกิจ
กรมนักศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนานักศึกษาให้สามารถ
ทํางานร่วมกับผู้อื่น ใน
ระดับนานาชาติ

โครงการประเภทกีฬา
ส่งเสริมสุขภาพ

250,000

105002 : งาน
กิจกรรมนักศึกษา

อุดหนุนกิจ
กรมนักศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนานักศึกษาให้สามารถ
ทํางานร่วมกับผู้อื่น ใน
ระดับนานาชาติ

กลยุทธ์ที่
กลยุทธ์ 1.2 พัฒนา
นักศึกษาให้มีความคิด
สร้างสรรค์ ปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรมและ
มีความรับผิดชอบต่อ
สังคม
กลยุทธ์ 1.2 พัฒนา
นักศึกษาให้มีความคิด
สร้างสรรค์ ปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรมและ
มีความรับผิดชอบต่อ
สังคม
กลยุทธ์ 1.2 พัฒนา
นักศึกษาให้มีความคิด
สร้างสรรค์ ปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรมและ
มีความรับผิดชอบต่อ
สังคม
กลยุทธ์ 1.2 พัฒนา
นักศึกษาให้มีความคิด
สร้างสรรค์ ปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรมและ
มีความรับผิดชอบต่อ
สังคม
กลยุทธ์ 1.2 พัฒนา
นักศึกษาให้มีความคิด
สร้างสรรค์ ปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรมและ
มีความรับผิดชอบต่อ
สังคม

มาตรการที่

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

เป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด

ระยะเวลาดําเนินการ
เริ่มต้น

สิ้นสุด

มาตรการที1่ .2.6
จัดสรรงบประมาณแก่
นักศึกษาที่ขาดแคลน
ทุนทรัพย์

จํานวนทุนที่จัดสรร

จํานวนทุน

นักศึกษาชั้นปีที่
2-4 ผ่านการ
คัดเลือก จํานวน
100 ทุน

รองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษา

1 ต.ค.61

31 ก.ย.
62

มาตรการที1่ .2.5 การ
เตรียมความพร้อมและ
พัฒนานักศึกษาเพือ่ เข้า
สู่ตลาดแรงงานใน
อนาคต

สถาบันการศึกษา
และหน่วยงานต่าง
ๆ

จํานวนบูธ

สถาบัน/
หน่วยงานทีม่ า
เปิดบูธ จํานวน
35 บูธ

รองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษา

1 ต.ค.61

31 ก.ย.
62

มาตรการที1่ .2.4
พัฒนานักศึกษาและ
การจัดการเรียนการ
สอนทีม่ ุ่งเน้นความคิด
สร้างสรรค์ คุณธรรม
จริยธรรมและความ
รับผิดชอบต่อสังคม
มาตรการที1่ .2.3
เตรียมความพร้อม
และเสริมศักยภาพแก่
นักศึกษา

เกียรติบัตร

จํานวน
เกียรติบัตร

เกียรติบัตรที่
ออกให้นักศึกษา
ที่สร้างชื่อเสียง
ให้แก่คณะ จํา
วน 100 ใบ

รองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษา

1 ต.ค.61

31 ก.ย.
62

โครงการประเภท
วิชาการ

จํานวน
โครงการ

โครงการ
ประเภทวิชาการ
จํานวน 5
โครงการ

รองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษา

1 ต.ค.61

31 ก.ย.
62

โครงการประเภท
กีฬา

จํานวน
โครงการ

โครงการ
ประเภทกีฬา
จํานวน 10
โครงการ

รองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษา

1 ต.ค.61

31 ก.ย.
62

มาตรการที1่ .2.3
เตรียมความพร้อม
และเสริมศักยภาพแก่
นักศึกษา

แหล่งเงิน รหัสงบ งาน และชือ่ งบ
ลําดับที่

โครงการ

งบประมาณ

งาน

ชื่องบ

ยุทธศาสตร์ที่

11

โครงการประเภทบําเพ็ญ
ประโยชน์หรือรักษา
สิ่งแวดล้อม

250,000

105002 : งาน
กิจกรรมนักศึกษา

อุดหนุนกิจ
กรมนักศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนานักศึกษาให้สามารถ
ทํางานร่วมกับผู้อื่น ใน
ระดับนานาชาติ

12

โครงการประเภท
นันทนาการ

250,000

105002 : งาน
กิจกรรมนักศึกษา

อุดหนุนกิจ
กรมนักศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนานักศึกษาให้สามารถ
ทํางานร่วมกับผู้อื่น ใน
ระดับนานาชาติ

13

โครงการประเภทส่งเสริม
ศิลปะและวัฒนธรรม

250,000

105002 : งาน
กิจกรรมนักศึกษา

อุดหนุนกิจ
กรมนักศึกษา

14

โครงการประเภท
เสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรม

250,000

105002 : งาน
กิจกรรมนักศึกษา

อุดหนุนกิจ
กรมนักศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
อนุรักษ์และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
ทรัพยากรธรรมชาติ ให้
เกิดคุณค่า มูลค่าด้วยองค์
ความรู้ด้านการจัดการ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนานักศึกษาให้สามารถ
ทํางานร่วมกับผู้อื่น ใน
ระดับนานาชาติ

กลยุทธ์ที่
กลยุทธ์ 1.2 พัฒนา
นักศึกษาให้มีความคิด
สร้างสรรค์ ปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรมและ
มีความรับผิดชอบต่อ
สังคม
กลยุทธ์ 1.2 พัฒนา
นักศึกษาให้มีความคิด
สร้างสรรค์ ปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรมและ
มีความรับผิดชอบต่อ
สังคม
กลยุทธ์ 4.1 พัฒนา
และสนับสนุนงาน
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
และเผยแพร่ภูมิปัญญา
ของท้องถิ่น โดย
นักศึกษาและชุมชนมี
ส่วนร่วม
กลยุทธ์ 1.2 พัฒนา
นักศึกษาให้มีความคิด
สร้างสรรค์ ปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรมและ
มีความรับผิดชอบต่อ
สังคม

มาตรการที่

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

เป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด

ระยะเวลาดําเนินการ
เริ่มต้น

สิ้นสุด

มาตรการที1่ .2.1
ส่งเสริมงานจิตอาสา
เพื่อแก้ปัญหาและ
พัฒนาท้องถิ่น

โครงการประเภท
บําเพ็ญประโยชน์

จํานวน
โครงการ

โครงการ
ประเภทบําเพ็ญ
ประโยชน์
จํานวน 30
โครงการ

รองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษา

1 ต.ค.61

31 ก.ย.
62

มาตรการที1่ .2.3
เตรียมความพร้อม
และเสริมศักยภาพแก่
นักศึกษา

โครงการประเภท
นันทนาการ

จํานวน
โครงการ

โครงการ
ประเภท
นันทนาการ
จํานวน 10
โครงการ

รองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษา

1 ต.ค.61

31 ก.ย.
62

มาตรการที4่ .1.2
ส่งเสริมการจัดกิจกรรม
การอนุรักษ์ และสืบ
ทอดศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรมบนพื้นฐาน
ความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม
มาตรการที1่ .2.4
พัฒนานักศึกษาและ
การจัดการเรียนการ
สอนทีม่ ุ่งเน้นความคิด
สร้างสรรค์ คุณธรรม
จริยธรรมและความ
รับผิดชอบต่อสังคม

โครงการประเภท
ศิลปะและ
วัฒนธรรม

จํานวน
โครงการ

โครงการ
ประเภทศิลปะ
และวัฒนธรรม
จํานวน 5
โครงการ

รองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษา

1 ต.ค.61

31 ก.ย.
62

โครงการประเภท
คุณธรรมและ
จริยธรรม

จํานวน
โครงการ

โครงการ
ประเภท
คุณธรรมและ
จริยธรรม
จํานวน 5
โครงการ

รองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษา

1 ต.ค.61

31 ก.ย.
62

แหล่งเงิน รหัสงบ งาน และชือ่ งบ
ลําดับที่

โครงการ

งบประมาณ

งาน

ชื่องบ

ยุทธศาสตร์ที่

กลยุทธ์ที่

มาตรการที่

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

เป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด

ระยะเวลาดําเนินการ
เริ่มต้น

สิ้นสุด

15

การจัดทําฐานข้อมูลศิษย์
เก่า

20,000

123003 : พัฒนา
ระบบให้บริการ
นักศึกษาและศิษย์
เก่า และกิจกรรม
นักศึกษา

อุดหนุนระบบ
การให้บริการ
นักศึกษาและ
ศิษย์เก่า

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนานักศึกษาให้สามารถ
ทํางานร่วมกับผู้อื่น ใน
ระดับนานาชาติ

กลยุทธ์ 1.6 พัฒนา
ระบบบริหารจัดการศิษย์
เก่าสัมพันธ์และส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของศิษย์
เก่าในการพัฒนา
คุณภาพบัณฑิต

มาตรการที1่ .6.1
พัฒนาระบบบริหาร
จัดการศิษย์เก่าสัมพันธ์
และส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของศิษย์เก่าในการ
พัฒนาคุณภาพบัณฑิต

ระบบฐานข้อมูล
ศิษย์

ระบบ
ฐานข้อมูล

มีระบบ
ฐานข้อมูลศิษย์
เก่า

รองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษา

1 ต.ค.61

31 ก.ย.
62

16

โครงการอบรมเพิม่
ศักยภาพทางวิชาการให้กับ
ศิษย์เก่า

50,000

123003 : พัฒนา
ระบบให้บริการ
นักศึกษาและศิษย์
เก่า และกิจกรรม
นักศึกษา

อุดหนุนระบบ
การให้บริการ
นักศึกษาและ
ศิษย์เก่า

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนานักศึกษาให้สามารถ
ทํางานร่วมกับผู้อื่น ใน
ระดับนานาชาติ

กลยุทธ์ 1.6 พัฒนา
ระบบบริหารจัดการศิษย์
เก่าสัมพันธ์และส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของศิษย์
เก่าในการพัฒนา
คุณภาพบัณฑิต

มาตรการที1่ .6.1
พัฒนาระบบบริหาร
จัดการศิษย์เก่าสัมพันธ์
และส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของศิษย์เก่าในการ
พัฒนาคุณภาพบัณฑิต

โครงการอบรมทาง
วิชาการให้แก่ศิษย์
เก่า

จํานวน
โครงการ

มีการจัด
โครงการอบรม
เพิ่มศักยภาพ
ทางวิชาการ
ให้แก่ศิษย์เก่า
คณะวิทยาการ
จัดการ อย่าง
น้อย 1
โครงการ

รองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษา

1 ต.ค.61

31 ก.ย.
62

17

จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา/
นันทนาการหรือจัดทําสือ่
สิ่งพิมพ์

100,000

105002 : งาน
กิจกรรมนักศึกษา

อุดหนุนกิจ
กรมนักศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนานักศึกษาให้สามารถ
ทํางานร่วมกับผู้อื่น ใน
ระดับนานาชาติ

กลยุทธ์ 1.2 พัฒนา
นักศึกษาให้มีความคิด
สร้างสรรค์ ปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรมและ
มีความรับผิดชอบต่อ
สังคม

มาตรการที1่ .2.3
เตรียมความพร้อม
และเสริมศักยภาพแก่
นักศึกษา

จัดสรรงบประมาณ
เพื่อซือ้ อุปกรณ์
และสื่อสิ่งพิมพ์

จํานวนเงิน

มีการจัดซื้อ
อุปกรณ์กีฬา/
นันทนาการหรือ
สื่อสิ่งพิมพ์ให้แก่
นักศึกษา อย่าง
น้อย 50,000
บาท

รองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษา

1 ต.ค.61

31 ก.ย.
62

ตารางที่ 4 จํานวนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการ ผู้รับผิดชอบโครงการ ฝ่ายกิจการนักศึกษา ด้านศิลปวัฒนธรรม
ลําดับที่

โครงการ

งบประมาณ

แหล่งเงิน รหัสงบ งาน และชือ่ งบ
งาน

ชื่องบ

ยุทธศาสตร์ที่

1

โครงการร่วมใจแต่งกาย
ผ้าไทย (วันพฤหัสบดี)

5,000

301001 : งาน
ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม

เงินอุดหนุนทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์
และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ทรัพยากรธรรมชาติ ให้เกิด
คุณค่า มูลค่าด้วยองค์ความรู้
ด้านการจัดการ

3

โรงการสืบสาน
วัฒนธรรม "เขาวังพระ
นครคีร"ี

30,000

301001 : งาน
ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม

เงินอุดหนุนทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์
และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ทรัพยากรธรรมชาติ ให้เกิด
คุณค่า มูลค่าด้วยองค์ความรู้
ด้านการจัดการ

4

โครงการสืบสาน
วัฒนธรรม "ทําบุญเลี้ยง
พระ ปีใหม่ไทย"

25,000

301001 : งาน
ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม

เงินอุดหนุนทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์
และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ทรัพยากรธรรมชาติ ให้เกิด
คุณค่า มูลค่าด้วยองค์ความรู้
ด้านการจัดการ

5

โครงการวันสถาปนา
มหาวิทยาลัยศิลปากร

120,000

301001 : งาน
ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม

เงินอุดหนุนทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์
และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ทรัพยากรธรรมชาติ ให้เกิด
คุณค่า มูลค่าด้วยองค์ความรู้
ด้านการจัดการ

กลยุทธ์ที่

กลยุทธ์ 4.1 พัฒนา
และสนับสนุนงาน
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
และเผยแพร่ภูมิปัญญา
ของท้องถิ่น โดย
นักศึกษาและชุมชนมี
ส่วนร่วม
กลยุทธ์ 4.1 พัฒนา
และสนับสนุนงาน
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
และเผยแพร่ภูมิปัญญา
ของท้องถิ่น โดย
นักศึกษาและชุมชนมี
ส่วนร่วม
กลยุทธ์ 4.1 พัฒนา
และสนับสนุนงาน
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
และเผยแพร่ภูมิปัญญา
ของท้องถิ่น โดย
นักศึกษาและชุมชนมี
ส่วนร่วม
กลยุทธ์ 4.1 พัฒนา
และสนับสนุนงาน
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
และเผยแพร่ภูมิปัญญา
ของท้องถิ่น โดย
นักศึกษาและชุมชนมี
ส่วนร่วม

มาตรการที่

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

เป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด

ระยะเวลาดําเนินการ
เริ่มต้น

สิ้นสุด

มาตรการที4่ .1.2 ส่งเสริม
การจัดกิจกรรมการ
อนุรักษ์ และสืบทอด
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
บนพื้นฐานความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม

จํานวน
คณาจารย์และ
บุคลากรแต่ง
กายชุดไทย

จํานวนคน

คณาจารย์และ
บุคลากรแต่งกายชุด
ไทย อย่างน้อย 20
คน

รองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษา

ต.ค.-61

ก.ย.-62

มาตรการที4่ .1.1 พัฒนา
และสนับสนุนงานส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและ
เผยแพร่ภมู ิปัญญาของ
ท้องถิ่น โดยนักศึกษาและ
ชุมชนมีส่วนร่วม

จํานวน
นักศึกษาที่เข้า
ร่วมงานพระ
นครคีรี

จํานวนคน

นักศึกษาได้เข้าร่วม
สืบสานวัฒนธรรม
ไทยในงานพระนคร
คีรี อย่างน้อย 100
คน

รองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษา

ม.ค.-62

มี.ค.-62

มาตรการที4่ .1.2 ส่งเสริม
การจัดกิจกรรมการ
อนุรักษ์ และสืบทอด
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
บนพื้นฐานความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม

จํานวน
นักศึกษาที่เข้า
ร่วมพิธีสงฆ์

จํานวนคน

นักศึกษาได้เข้าร่วม
สืบสานวัฒนธรรม
ไทย ในพิธี อย่าง
น้อย 200 คน และ
คณาจารย์แต่งกาย
ชุดไทยเข้าร่วมพิธี

รองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษา

ม.ค.-62

ก.พ.-62

มาตรการที4่ .1.1 พัฒนา
และสนับสนุนงานส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและ
เผยแพร่ภมู ิปัญญาของ
ท้องถิ่น โดยนักศึกษาและ
ชุมชนมีส่วนร่วม

จํานวน
กิจกรรมที่จัด
เผยแพร่อัต
ลักษณ์ของ
คณะ

กิจกรรม

จัดกิจกรรม
เผยแพร่อัตลักษณ์
ของคณะ อย่างน้อย
1 กิจกรรม และ
ประชาสัมพันธ์
หลักสูตรของคณะ

รองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษา

ต.ค.-61

พ.ย.-61

ลําดับที่

6

โครงการ

โครงการวันศิลป์พีระศรี

งบประมาณ

10,000

แหล่งเงิน รหัสงบ งาน และชือ่ งบ
งาน

ชื่องบ

301001 : งาน
ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม

เงินอุดหนุนทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์
และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ทรัพยากรธรรมชาติ ให้เกิด
คุณค่า มูลค่าด้วยองค์ความรู้
ด้านการจัดการ

กลยุทธ์ที่

กลยุทธ์ 4.1 พัฒนา
และสนับสนุนงาน
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
และเผยแพร่ภูมิปัญญา
ของท้องถิ่น โดย
นักศึกษาและชุมชนมี
ส่วนร่วม

มาตรการที่

มาตรการที4่ .1.2 ส่งเสริม
การจัดกิจกรรมการ
อนุรักษ์ และสืบทอด
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
บนพื้นฐานความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม

ตัวชี้วัด

จํานวน
นักศึกษาที่เข้า
ร่วมงาน

หน่วยนับ

จํานวนคน

เป้าหมาย

นักศึกษาได้เข้าร่วม
สืบสานวัฒนธรรม
ภายในองค์กร อย่าง
น้อย 100 คน

ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด
รองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษา

ระยะเวลาดําเนินการ
เริ่มต้น

สิ้นสุด

ก.ย.-62

ต.ค.-62

ตารางที่ 5 จํานวนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการ ผู้รับผิดชอบโครงการ ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
ลําดับที่

โครงการ

งบประมาณ

แหล่งเงิน รหัสงบ งาน และชือ่ งบ
งาน

ยุทธศาสตร์ที่

กลยุทธ์ที่

มาตรการที่

ตัวชี้วัด

ชื่องบ

1

ค่าสมาชิก
AACSB

120,000

122002 :
ระบบการ
ประกัน
คุณภาพ
การศึกษา
เพื่อการ
พัฒนา

สนับสนุนการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาเพื่อ
การพัฒนาที่เป็น
สากล
สากล

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
นักศึกษาให้สามารถทํางาน
ร่วมกับผู้อื่น ในระดับนานาชาติ

กลยุทธ์ 1.1 ปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรให้มีมาตรฐาน
ตามระบบการประกันคุณภาพ
และมีความเป็นสากล สามารถ
ต่อยอดให้ได้รับการรับรองจาก
หน่วยงานที่เกีย่ วข้องใน

2

ประกัน
คุณภาพ
ระดับคณะ

200,000

122002 :
ระบบการ
ประกัน
คุณภาพ
การศึกษา
เพื่อการ
พัฒนา

สนับสนุนการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาเพื่อ
การพัฒนาที่เป็น
สากล
สากล

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
นักศึกษาให้สามารถทํางาน
ร่วมกับผู้อื่น ในระดับนานาชาติ

กลยุทธ์ 1.1 ปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรให้มีมาตรฐาน
ตามระบบการประกันคุณภาพ
และมีความเป็นสากล สามารถ
ต่อยอดให้ได้รับการรับรองจาก
หน่วยงานที่เกีย่ วข้องใน

3

สนับสนุน
งบประมาณ
อบรม AUN
QA และ
Edpex

40,000

122002 :
ระบบการ
ประกัน
คุณภาพ
การศึกษา
เพื่อการ
พัฒนา

สนับสนุนการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาเพื่อ
การพัฒนาที่เป็น
สากล
สากล

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
นักศึกษาให้สามารถทํางาน
ร่วมกับผู้อื่น ในระดับนานาชาติ

กลยุทธ์ 1.1 ปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรให้มีมาตรฐาน
ตามระบบการประกันคุณภาพ
และมีความเป็นสากล สามารถ
ต่อยอดให้ได้รับการรับรองจาก
หน่วยงานที่เกีย่ วข้องใน

มาตรการที1่ .1.1 พัฒนา
หลักสูตรให้มีมาตรฐานตาม
ระบบการประกันคุณภาพ
และมีความเป็นสากล
สามารถต่อยอดให้ได้รับการ
รับรองจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในประเทศหรือ
ต่างประเทศ
มาตรการที1่ .1.1 พัฒนา
หลักสูตรให้มีมาตรฐานตาม
ระบบการประกันคุณภาพ
และมีความเป็นสากล
สามารถต่อยอดให้ได้รับการ
รับรองจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในประเทศหรือ
ต่างประเทศ
มาตรการที1่ .1.1 พัฒนา
หลักสูตรให้มีมาตรฐานตาม
ระบบการประกันคุณภาพ
และมีความเป็นสากล
สามารถต่อยอดให้ได้รับการ
รับรองจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในประเทศหรือ
ต่างประเทศ

หน่วย
นับ

เป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด

ระยะเวลาดําเนินการ
เริ่มต้น

สภานภาพ
สมาชิก

1

คงสภานภาพ
สมาชิก

รองคณบดี
ฝ่ายแผน

กรกฎาคม

ระดับ
คะแนน

1

ระดับคะแนน
ไม่ต่ํากว่า 80

รองคณบดี
ฝ่ายแผน

มิถุนายน

1
จํานวน
อาจารย์ที่
ผ่านการ
อบรมเป็นผู้
ประเมิน

จํานวน
อาจารย์ที่
ผ่านการ
อบรมเป็นผู้
ประเมิน 3
คน

รองคณบดี
ฝ่ายแผน

ธันวาคม

สิ้นสุด
มิถุนายน

สิงหาคม

กรกฎาคม

ลําดับที่

โครงการ

งบประมาณ

แหล่งเงิน รหัสงบ งาน และชือ่ งบ
งาน

4

5

รายงาน
ประจําปี

ค่า license
ERP

15,000

220,000

ยุทธศาสตร์ที่

กลยุทธ์ที่

มาตรการที่

ตัวชี้วัด

ชื่องบ

122002 :
ระบบการ
ประกัน
คุณภาพ
การศึกษา
เพื่อการ
พัฒนา

สนับสนุนการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาเพื่อ
การพัฒนาที่เป็น
สากล
สากล

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหาร
จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ มี
ธรรมาภิบาลเพื่อก้าวสูค่ วาม
เป็นองค์กรสากล

กลยุทธ์ 5.3 พัฒนาการประเมิน
ศักยภาพและผลปฏิบัติงานของ
คณะผู้บริหาร

มาตรการที5่ .3.1 การ
ประเมินผลปฏิบัติงานของ
คณะผู้บริหาร

เล่มรายงาน

122002 :
ระบบการ
ประกัน
คุณภาพ
การศึกษา
เพื่อการ
พัฒนา

สนับสนุนการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาเพื่อ
การพัฒนาที่เป็น
สากล
สากล

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหาร
จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ มี
ธรรมาภิบาลเพื่อก้าวสูค่ วาม
เป็นองค์กรสากล

กลยุทธ์ 5.6 พัฒนาการบริหาร
จัดการด้านการเงินและ
งบประมาณ บนความโปร่งใส
ถูกต้อง คุ้มค่า มีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์สูงสุด

มาตรการที5่ .6.2 ติดตาม
และปรับปรุงระบบการ
บริหารต้นทุนต่อหลักสูตรให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

จํานวน
license
ERP

หน่วย
นับ

1

2

เป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด

ระยะเวลาดําเนินการ
เริ่มต้น

สิ้นสุด

เล่มรายงาน
ได้รับการ
เผยแพร่

รองคณบดี
ฝ่ายแผน

ธันวาคม

กุมภาพันธ์

จํานวน
license 2

รองคณบดี
ฝ่ายแผน

ธันวาคม

ธันวาคม

ตารางที่ 6 จํานวนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการ ผู้รับผิดชอบโครงการ ฝ่ายสารสนเทศ และกายภาพ
ลําดับ
ที่

1

โครงการ

งบประมาณ

โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพือ่
สนับสนุนการ
ดําเนินงานของ
องค์กร

500,000

โครงการพัฒนา
เว็บไซต์เพื่อรองรับ
ภาษาต่างประเทศ

500,000

แหล่งเงิน รหัสงบ งาน และชือ่ งบ

3

4

5

500,000

พัฒนาระบบ
สารสนเทศเพือ่ การ
สื่อสารระหว่างวิทยา
เขตเพชรบุรีและเมือง
ทองธานี
ซ่อมบํารุงและพัฒนา
ประสิทธิภาพอุปกรณ์
สารสนเทศและ
ซอฟต์แวร์สําเร็จรูป

500,000

1,200,000

กลยุทธ์ที่

มาตรการที่

ตัวชี้วัด

งาน

ชื่องบ

124002 : พัฒนา
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ปรับปรุงพัฒนาระบบ
และอุปกรณ์
สารสนเทศภายในคณะ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหาร
จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ มีธรร
มาภิบาลเพือ่ ก้าวสูค่ วามเป็น
องค์กรสากล

กลยุทธ์ 5.4 พัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
กายภาพให้เกิดประโยชน์
สูงสุด

มาตรการที5่ .4.1
ปรับปรุงโครงสร้าง
พื้นฐาน และ
เครือข่ายสารสนเทศ
ที่เชื่อมโยงอย่างมี
ประสิทธิภาพ

4

124002 : พัฒนา
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ปรับปรุงพัฒนาระบบ
และอุปกรณ์
สารสนเทศภายในคณะ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหาร
จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ มีธรร
มาภิบาลเพือ่ ก้าวสูค่ วามเป็น
องค์กรสากล

กลยุทธ์ 5.4 พัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
กายภาพให้เกิดประโยชน์
สูงสุด

1

124002 : พัฒนา
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ปรับปรุงพัฒนาระบบ
และอุปกรณ์
สารสนเทศภายในคณะ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหาร
จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ มีธรร
มาภิบาลเพือ่ ก้าวสูค่ วามเป็น
องค์กรสากล

กลยุทธ์ 5.10 พัฒนา
ระบบการสือ่ สารภายใน
และภายนอก
มหาวิทยาลัย

มาตรการที่
5.4.2 ปรับปรุง
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพือ่
สนับสนุนพันธกิจ
หลักในทุกด้านให้มี
ประสิทธิภาพ
มาตรการที5่ .10.1
ปรับปรุงระบบการ
สื่อสารองค์กรเชิงรุก
และหลากหลาย

124002 : พัฒนา
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ปรับปรุงพัฒนาระบบ
และอุปกรณ์
สารสนเทศภายในคณะ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหาร
จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ มีธรร
มาภิบาลเพือ่ ก้าวสูค่ วามเป็น
องค์กรสากล

กลยุทธ์ 5.10 พัฒนา
ระบบการสือ่ สารภายใน
และภายนอก
มหาวิทยาลัย

มาตรการที5่ .10.2
ส่งเสริม
ความสัมพันธ์และ
ทัศนคติที่ดีต่อคณะ

124002 : พัฒนา
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ

บํารุงรักษาอุปกรณ์
สารสนเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหาร
จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ มีธรร
มาภิบาลเพือ่ ก้าวสูค่ วามเป็น
องค์กรสากล

กลยุทธ์ 5.4 พัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
กายภาพให้เกิดประโยชน์
สูงสุด

มาตรการที5่ .4.1
ปรับปรุงโครงสร้าง
พื้นฐาน และ
เครือข่ายสารสนเทศ
ที่เชื่อมโยงอย่างมี
ประสิทธิภาพ

2

โครงการพัฒนาและ
เพิ่มช่องทาง
อินเทอร์เน็ต

ยุทธศาสตร์ที่

หน่วยนับ

ระยะเวลาดําเนินการ
เริ่มต้น

สิ้นสุด

รองคณบดี
ฝ่ายสารเทศ

ต.ค.-61

ก.ย.-62

รองคณบดี
ฝ่ายสารเทศ

ต.ค.-61

ก.ย 62

มีช่องทาง
อินเทอร์เน็ตทีม่ ี
ประสิทธิภาพ

รองคณบดี
ฝ่ายสารเทศ

ต.ค.-61

ก.ย 62

ระบบ

ระบบการสือ่ สาร
ระหว่างวิทยาเขต
ที่มีประสิทธิภาพ

รองคณบดี
ฝ่ายสารเทศ

ต.ค.-61

ก.ย 62

ระบบ

ปรับปรุงอุปกรณ์
ทั้งฮาร์ดแวร์
ซอฟต์แวร์

รองคณบดี
ฝ่ายสารเทศ

ต.ค.-61

ก.ย 62

ระบบ

ระบบงาน

1

1 ระบบ

ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด

ระบบสารสนเทศ
กิจการนักศึกษา
ระบบพัฒนา
บุคลากร ระบบ
โครงการรายวิชา
ปรับปรุง
ระบบงานวิจัย
และโครงการ
ประชุมวิชาการ
มีระบบที่รองรับ
ภาษาต่างประเทศ
อย่างน้อย 1
ภาษา

ระบบงาน

1

เป้าหมาย

ลําดับ
ที่

6

7

8

9

โครงการ

งบประมาณ

แหล่งเงิน รหัสงบ งาน และชือ่ งบ
งาน

ปรับปรุง
ประสิทธิภาพระบบ
เมล์บน Office 365
ด้วยระบบัญชีในการ
เข้าถึงเมลล์

300,000

พัฒนาพื้นทีส่ ําหรับ
แหล่งการเรียนรู้ (CoLearning Space)

500,000

จัดซื้อครุภณ
ั ฑ์โต๊ะ
เก้าอี้ ที่เหมาะสม
สําหรับการเรียนรู้ ใน
พื้นที่คณะวิทยาการ
จัดการ เมืองทองธานี
เพื่อรองรับการเรียน
ในระดับนานาชาติ
พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในพื้นที่คณะ
วิทยาการจัดการ
เมืองทองธานี

500,000

500,000

ยุทธศาสตร์ที่

กลยุทธ์ที่

มาตรการที่

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

เป้าหมาย

ชื่องบ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหาร
จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ มีธรร
มาภิบาลเพือ่ ก้าวสูค่ วามเป็น
องค์กรสากล

กลยุทธ์ 5.4 พัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
กายภาพให้เกิดประโยชน์
สูงสุด

123001 :
ปรับปรุงกายภาพ
ภูมิทัศน์
สิ่งแวดล้อม และ
ความปลอดภัย
ของวิทยาเขต
123001 :
ปรับปรุงกายภาพ
ภูมิทัศน์
สิ่งแวดล้อม และ
ความปลอดภัย
ของวิทยาเขต

ปรับปรุง
สภาพแวดล้อมทางการ
ศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหาร
จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ มีธรร
มาภิบาลเพือ่ ก้าวสูค่ วามเป็น
องค์กรสากล

กลยุทธ์ 5.9 พัฒนาสิ่ง
ปลูกสร้างภายใน และ
ภายนอกวิทยาเขตฯ

ปรับปรุง
สภาพแวดล้อมทางการ
ศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหาร
จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ มีธรร
มาภิบาลเพือ่ ก้าวสูค่ วามเป็น
องค์กรสากล

กลยุทธ์ 5.8 ปรับปรุงสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ของ
นักศึกษาและบุคลากร ที่
เพียงพอและเหมาะสม

มาตรการที5่ .4.1
ปรับปรุงโครงสร้าง
พื้นฐาน และ
เครือข่ายสารสนเทศ
ที่เชื่อมโยงอย่างมี
ประสิทธิภาพ
มาตรการที5่ .9.1
ปรับปรุงอาคาร
สถานที่ เพื่อให้
เหมาะสมต่อการ
ปฏิบัติงานและ
การศึกษาเรียนรู้
มาตรการที5่ .8.1
สนับสนุนการเรียนรู้
ของนักศึกษาและ
บุคลากร

124002 : พัฒนา
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ปรับปรุงพัฒนาระบบ
และอุปกรณ์
สารสนเทศภายในคณะ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหาร
จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ มีธรร
มาภิบาลเพือ่ ก้าวสูค่ วามเป็น
องค์กรสากล

กลยุทธ์ 5.8 ปรับปรุงสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ของ
นักศึกษาและบุคลากร ที่
เพียงพอและเหมาะสม

มาตรการที5่ .8.1
สนับสนุนการเรียนรู้
ของนักศึกษาและ
บุคลากร

1 ระบบ

1 งาน

1 งาน

ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด

ระยะเวลาดําเนินการ
เริ่มต้น

สิ้นสุด

ระบบเมลล์ทผี่ ู้ใช้
สามารถ
ปรับเปลี่ยน
password ได้เอง

รองคณบดี
ฝ่ายสารเทศ

ต.ค.-61

ก.ย 62

พื้นที่เรียนรู้นอก
ห้องเรียน บริเวณ
โถงอาคารเรียน
รวม 1

รองคณบดี
ฝ่ายสารเทศ

ต.ค.-61

ก.ย 62

งาน

มีสิ่งอํานวยความ
สะดวกที่เอื้อต่อ
การเรียนการสอน
ที่มู่งเน้นสูร่ ะดับ
สากล

รองคณบดี
ฝ่ายสารเทศ

ต.ค.-61

ก.ย 62

งาน

พัฒนาอุปกรณ์
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
สิ่งอํานวยความ
สะดวก สําหรับ
นักศึกษา ป.ตรี
และป.โท-เอก

รองคณบดี
ฝ่ายสารเทศ

ต.ค.-61

ก.ย 62

ระบบ

1 งาน
งาน

ตารางที่ 7 จํานวนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการ ผู้รับผิดชอบโครงการ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
ลําดับ
ที่

1

โครงการ

ชุดพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับ
สถาบันต่างประเทศ (การต้อนรับตัวแทน
จากสถาบันต่างประเทศ การเดินทางไป
เยือนสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ
และนักศึกษาต่างชาติ ณ คณะวิทยาการ
จัดการ) (ภาคต้นและภาคปลาย)

งบประมาณ

863,500

186,500
2

3

โครงการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างคณะวิทยาการจัดการ และ
Japan Women's University ประเทศ
ญี่ปุ่น

โครงการบรรยายพิเศษให้กับนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา จาก National
Taiwan Normal University
สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ณ คณะ
วิทยาการจัดการ

70,000

ไม่เบิกจ่าย

4

โครงการ แลกเปลี่ยนนักศึกษาชาว
ต่างประเทศ ภาคต้น ปีการศึกษา 2561

แหล่งเงิน รหัสงบ งาน และ
ชื่องบ
งาน
ชื่องบ

ยุทธศาสตร์ที่

กลยุทธ์ที่

มาตรการที่

ตัวชี้วัด

122001 :
เข้ารับ
ประเมิน
QS Star
Rating

สนับสนุน
ความร่วมมือ
ทางวิชาการ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การ
พัฒนาคณะวิทยาการ
จัดการไปสู่ความเป็นสากล

กลยุทธ์ 6.1 แสวงหาและ
พัฒนาความร่วมมือทาง
วิชาการกับสถาบันการศึกษา
ในต่างประเทศ

มาตรการที6่ .1.1.แสวงหาและพัฒนา
ความร่วมมือทางวิชาการกับ
สถาบันการศึกษาในต่างประเทศโดย
เน้นสถาบันการศึกษาในภาคพื้นเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้

จํานวน
ครั้งที่
ต้อนรับ

122001 :
เข้ารับ
ประเมิน
QS Star
Rating

สนับสนุน
ความร่วมมือ
ทางวิชาการ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การ
พัฒนาคณะวิทยาการ
จัดการไปสู่ความเป็นสากล

กลยุทธ์ 6.2 เตรียมความ
พร้อมของนักศึกษา บุคลากร
และคณาจารย์เพื่อเข้าสู่
อาเซียนและสากล

ข้อสรุป
ความ
ร่วมมือ
ทาง
วิชาการ

122001 :
เข้ารับ
ประเมิน
QS Star
Rating

สนับสนุน
ความร่วมมือ
ทางวิชาการ

122001 :
เข้ารับ
ประเมิน
QS Star
Rating

สนับสนุน
ความร่วมมือ
ทางวิชาการ

มาตรการที6่ .2.3 โครงการแลกเปลี่ยน
อาจารย์ชาวต่างชาติและนักศึกษา
ต่างชาติโดยรับอาจารย์ชาวต่างชาติ
จากสถานศึกษาที่คณะมีความร่วมมือ
ทางวิชาการมาสอนนักศึกษาไทย และ
รับนักศึกษาต่างชาติเข้ามาเรียนรู้
ร่วมกับนักศึกษาไทย รวมทั้งเรียน
ภาษาและวัฒนธรรมไทย
มาตรการที6่ .2.3 โครงการแลกเปลี่ยน
อาจารย์ชาวต่างชาติและนักศึกษา
ต่างชาติโดยรับอาจารย์ชาวต่างชาติ
จากสถานศึกษาที่คณะมีความร่วมมือ
ทางวิชาการมาสอนนักศึกษาไทย และ
รับนักศึกษาต่างชาติเข้ามาเรียนรู้
ร่วมกับนักศึกษาไทย รวมทั้งเรียน
ภาษาและวัฒนธรรมไทย
มาตรการที6่ .2.3 โครงการแลกเปลี่ยน
อาจารย์ชาวต่างชาติและนักศึกษา
ต่างชาติโดยรับอาจารย์ชาวต่างชาติ
จากสถานศึกษาที่คณะมีความร่วมมือ
ทางวิชาการมาสอนนักศึกษาไทย และ
รับนักศึกษาต่างชาติเข้ามาเรียนรู้
ร่วมกับนักศึกษาไทย รวมทั้งเรียน
ภาษาและวัฒนธรรมไทย

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การ
พัฒนาคณะวิทยาการ
จัดการไปสู่ความเป็นสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การ
พัฒนาคณะวิทยาการ
จัดการไปสู่ความเป็นสากล

กลยุทธ์ 6.2 เตรียมความ
พร้อมของนักศึกษา บุคลากร
และคณาจารย์เพื่อเข้าสู่
อาเซียนและสากล

กลยุทธ์ 6.2 เตรียมความ
พร้อมของนักศึกษา บุคลากร
และคณาจารย์เพื่อเข้าสู่
อาเซียนและสากล

หน่วย
นับ

เป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด

ระยะเวลา
ดําเนินการ
เริ่มต้น สิ้นสุด

ครั้ง

2

รองฝ่าย
วิเทศฯ

ต.ค.61

ก.ย.62

1

รองฝ่าย
วิเทศฯ

ก.ค.61

ธ.ค.61

12

รองฝ่าย
วิเทศฯ

พ.ย.61

มี.ค.62

15

รองฝ่าย
วิเทศฯ

ต.ค.61

ก.พ.62

ฉบับ

จํานวน
นักศึกษา
ต่างชาติ
คน

จํานวน
นักศึกษา
ต่างชาติ
คน

ลําดับ
ที่

5

โครงการ

งบประมาณ

แหล่งเงิน รหัสงบ งาน และ
ชื่องบ
งาน
ชื่องบ

ไม่เบิกจ่าย

122001 :
เข้ารับ
ประเมิน
QS Star
Rating

โครงการ แลกเปลี่ยนนักศึกษาชาว
ต่างประเทศ ภาคปลาย ปีการศึกษา
2561

100,000
6

โครงการบริการวิชาการแลกเปลี่ยน
นักศึกษาชาวจีน "International
Youth Camp (GXAU) 2018"

7

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาต่างชาติ
เพื่อการเรียนรู้ภาษาและศิลปวัฒนธรรม
(International Students Camp) ณ
คณะวิทยาการจัดการ ประจําปีการศึกษา
2561

750,000

70,000
8

โครงการนักศึกษาฝึกงานจาก Japan
Women's University ประเทศญี่ปุ่น ณ
คณะวิทยาการจัดการ

ยุทธศาสตร์ที่

กลยุทธ์ที่

มาตรการที่

สนับสนุน
ความร่วมมือ
ทางวิชาการ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การ
พัฒนาคณะวิทยาการ
จัดการไปสู่ความเป็นสากล

กลยุทธ์ 6.2 เตรียมความ
พร้อมของนักศึกษา บุคลากร
และคณาจารย์เพื่อเข้าสู่
อาเซียนและสากล

122001 :
เข้ารับ
ประเมิน
QS Star
Rating

สนับสนุน
ความร่วมมือ
ทางวิชาการ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การ
พัฒนาคณะวิทยาการ
จัดการไปสู่ความเป็นสากล

กลยุทธ์ 6.2 เตรียมความ
พร้อมของนักศึกษา บุคลากร
และคณาจารย์เพื่อเข้าสู่
อาเซียนและสากล

122001 :
เข้ารับ
ประเมิน
QS Star
Rating

สนับสนุน
ความร่วมมือ
ทางวิชาการ

กลยุทธ์ 4.1 พัฒนาและ
สนับสนุนงานส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและเผยแพร่
ภูมิปัญญาของท้องถิ่น โดย
นักศึกษาและชุมชนมีสว่ นร่วม

122001 :
เข้ารับ
ประเมิน
QS Star
Rating

สนับสนุน
ความร่วมมือ
ทางวิชาการ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
อนุรักษ์และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
ทรัพยากรธรรมชาติ ให้
เกิดคุณค่า มูลค่าด้วยองค์
ความรู้ด้านการจัดการ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การ
พัฒนาคณะวิทยาการ
จัดการไปสู่ความเป็นสากล

มาตรการที6่ .2.3 โครงการแลกเปลี่ยน
อาจารย์ชาวต่างชาติและนักศึกษา
ต่างชาติโดยรับอาจารย์ชาวต่างชาติ
จากสถานศึกษาที่คณะมีความร่วมมือ
ทางวิชาการมาสอนนักศึกษาไทย และ
รับนักศึกษาต่างชาติเข้ามาเรียนรู้
ร่วมกับนักศึกษาไทย รวมทั้งเรียน
ภาษาและวัฒนธรรมไทย
มาตรการที6่ .2.3 โครงการแลกเปลี่ยน
อาจารย์ชาวต่างชาติและนักศึกษา
ต่างชาติโดยรับอาจารย์ชาวต่างชาติ
จากสถานศึกษาที่คณะมีความร่วมมือ
ทางวิชาการมาสอนนักศึกษาไทย และ
รับนักศึกษาต่างชาติเข้ามาเรียนรู้
ร่วมกับนักศึกษาไทย รวมทั้งเรียน
ภาษาและวัฒนธรรมไทย
มาตรการที4่ .1.1 พัฒนาและสนับสนุน
งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและ
เผยแพร่ภูมิปัญญาของท้องถิ่น โดย
นักศึกษาและชุมชนมีสว่ นร่วม

กลยุทธ์ 6.2 เตรียมความ
พร้อมของนักศึกษา บุคลากร
และคณาจารย์เพื่อเข้าสู่
อาเซียนและสากล

มาตรการที6่ .2.3 โครงการแลกเปลี่ยน
อาจารย์ชาวต่างชาติและนักศึกษา
ต่างชาติโดยรับอาจารย์ชาวต่างชาติ
จากสถานศึกษาที่คณะมีความร่วมมือ
ทางวิชาการมาสอนนักศึกษาไทย และ
รับนักศึกษาต่างชาติเข้ามาเรียนรู้
ร่วมกับนักศึกษาไทย รวมทั้งเรียน
ภาษาและวัฒนธรรมไทย

ตัวชี้วัด

หน่วย
นับ

เป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด

ระยะเวลา
ดําเนินการ
เริ่มต้น สิ้นสุด

คน

20-30

รองฝ่าย
วิเทศฯ

พ.ย.61

พ.ค.62

คน

30-35

รองฝ่าย
วิเทศฯ

พ.ย.61

พ.ค.62

คน

70-80

รองฝ่าย
วิเทศฯ

ม.ค.62

มี.ค.62

คน

2

รองฝ่าย
วิเทศฯ

ม.ค.62

เม.ย.62

จํานวน
นักศึกษา
ต่างชาติ

จํานวน
นักศึกษา
ต่างชาติ

จํานวน
นักศึกษา
ต่างชาติ
และ
นักศึกษา
ไทย

จํานวน
ผู้เข้าร่วม
ต่างชาติ

ลําดับ
ที่

9

10

11

12

13

14

โครงการ

โครงการส่งเสริมประสบการณ์และการ
เรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น ณ ประเทศญี่ปุ่น

โครงการส่งเสริมประสบการณ์และการ
เรียนรู้ภาษาจีน ณ มหาวิทยาลัยหมิงฉวน
สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
โครงการส่งเสริมประสบการณ์และการ
เรียนรู้ในต่างประเทศ (CNU
International Students Camp) ณ
Chungnam National University
สาธารณรัฐเกาหลี ประจําปีการศึกษา
2561
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาคณะ
วิทยาการจัดการ ณ National
Kaohsiung University of
Hospitality and Tourism สาธารณรัฐ
จีน (ไต้หวัน)
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาวิทยาการ
จัดการ ณ Sejong University
สาธารณรัฐเกาหลื ภาคปลาย ปีการศึกษา
2561
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาวิทยาการ
จัดการ ณ Sejong University
สาธารณรัฐเกาหลื ภาคต้น ปีการศึกษา
2562

งบประมาณ

250,000

200,000

500,000

240,000

60,000

60,000

แหล่งเงิน รหัสงบ งาน และ
ชื่องบ
งาน
ชื่องบ

ยุทธศาสตร์ที่

122001 :
เข้ารับ
ประเมิน
QS Star
Rating
122001 :
เข้ารับ
ประเมิน
QS Star
Rating
122001 :
เข้ารับ
ประเมิน
QS Star
Rating

สนับสนุน
ความร่วมมือ
ทางวิชาการ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนานักศึกษาให้
สามารถทํางานร่วมกับ
ผู้อื่น ในระดับนานาชาติ

สนับสนุน
ความร่วมมือ
ทางวิชาการ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนานักศึกษาให้
สามารถทํางานร่วมกับ
ผู้อื่น ในระดับนานาชาติ

สนับสนุน
ความร่วมมือ
ทางวิชาการ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนานักศึกษาให้
สามารถทํางานร่วมกับ
ผู้อื่น ในระดับนานาชาติ

122001 :
เข้ารับ
ประเมิน
QS Star
Rating
122001 :
เข้ารับ
ประเมิน
QS Star
Rating
122001 :
เข้ารับ
ประเมิน
QS Star
Rating

สนับสนุน
ความร่วมมือ
ทางวิชาการ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนานักศึกษาให้
สามารถทํางานร่วมกับ
ผู้อื่น ในระดับนานาชาติ

สนับสนุน
ความร่วมมือ
ทางวิชาการ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนานักศึกษาให้
สามารถทํางานร่วมกับ
ผู้อื่น ในระดับนานาชาติ

สนับสนุน
ความร่วมมือ
ทางวิชาการ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนานักศึกษาให้
สามารถทํางานร่วมกับ
ผู้อื่น ในระดับนานาชาติ

กลยุทธ์ที่

มาตรการที่

กลยุทธ์ 1.4 สนับสนุนการจัด
กิจกรรมนักศึกษาที่รองรับการ
เป็นประชาคมอาเซียนและ
ส่งเสริมประสบการณ์ใน
ต่างประเทศ
กลยุทธ์ 1.4 สนับสนุนการจัด
กิจกรรมนักศึกษาที่รองรับการ
เป็นประชาคมอาเซียนและ
ส่งเสริมประสบการณ์ใน
ต่างประเทศ
กลยุทธ์ 1.4 สนับสนุนการจัด
กิจกรรมนักศึกษาที่รองรับการ
เป็นประชาคมอาเซียนและ
ส่งเสริมประสบการณ์ใน
ต่างประเทศ

มาตรการที1่ .4.1 การส่งเสริมการฝึก
ประสบการณ์ในต่างประเทศ

กลยุทธ์ 1.4 สนับสนุนการจัด
กิจกรรมนักศึกษาที่รองรับการ
เป็นประชาคมอาเซียนและ
ส่งเสริมประสบการณ์ใน
ต่างประเทศ
กลยุทธ์ 1.4 สนับสนุนการจัด
กิจกรรมนักศึกษาที่รองรับการ
เป็นประชาคมอาเซียนและ
ส่งเสริมประสบการณ์ใน
ต่างประเทศ
กลยุทธ์ 1.4 สนับสนุนการจัด
กิจกรรมนักศึกษาที่รองรับการ
เป็นประชาคมอาเซียนและ
ส่งเสริมประสบการณ์ใน
ต่างประเทศ

ตัวชี้วัด

หน่วย
นับ

เป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด

ระยะเวลา
ดําเนินการ
เริ่มต้น สิ้นสุด

คน

4

รองฝ่าย
วิเทศฯ

มี.ค.62

ก.ย.62

คน

2

รองฝ่าย
วิเทศฯ

ต.ค.61

ก.ค.62

คน

12

รองฝ่าย
วิเทศฯ

ม.ค.62

ก.ย.62

คน

4

รองฝ่าย
วิเทศฯ

ต.ค.61

ก.ย.62

คน

2

รองฝ่าย
วิเทศฯ

ต.ค.61

ส.ค.62

รองฝ่าย
วิเทศฯ

เม.ย.62

ก.ย.62

จํานวนทุน

มาตรการที1่ .4.3 จัดโครงการเสริม
ประสบการณ์ในต่างประเทศให้กับ
นักศึกษาและส่งเสริมให้นักศึกษาได้มี
โอกาสฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน
ต่างประเทศ
มาตรการที1่ .4.1 การส่งเสริมการฝึก
ประสบการณ์ในต่างประเทศ

จํานวนทุน

จํานวน
นักศึกษา

มาตรการที1่ .4.3 จัดโครงการเสริม
ประสบการณ์ในต่างประเทศให้กับ
นักศึกษาและส่งเสริมให้นักศึกษาได้มี
โอกาสฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน
ต่างประเทศ
มาตรการที1่ .4.1 การส่งเสริมการฝึก
ประสบการณ์ในต่างประเทศ

มาตรการที1่ .4.1 การส่งเสริมการฝึก
ประสบการณ์ในต่างประเทศ

จํานวนทุน

จํานวนทุน

2

จํานวนทุน
คน

ลําดับ
ที่

15

16

17

โครงการ

โครงการส่งเสริมประสบการณ์และการ
เรียนรู้ในต่างประเทศ (HCMUC
International Students Camp) ณ
Ho Chi Minh City University of
Culture สาธารณรัฐสังคมเวียดนาม
ประจําปีการศึกษา 2561
โครงการเสริมประสบการณ์
ศิลปวัฒนธรรม ความเป็นอยู่แบบไทย
สําหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ ภาคต้น ปี
การศึกษา 2561

โครงการเสริมประสบการณ์
ศิลปวัฒนธรรม ความเป็นอยู่แบบไทย
สําหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ ภาคปลาย
ปีการศึกษา 2561

งบประมาณ

300,000

150,000

200,000

แหล่งเงิน รหัสงบ งาน และ
ชื่องบ
งาน
ชื่องบ

ยุทธศาสตร์ที่

กลยุทธ์ที่

มาตรการที่

ตัวชี้วัด

จํานวน
นักศึกษา

122001 :
เข้ารับ
ประเมิน
QS Star
Rating

สนับสนุน
ความร่วมมือ
ทางวิชาการ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนานักศึกษาให้
สามารถทํางานร่วมกับ
ผู้อื่น ในระดับนานาชาติ

กลยุทธ์ 1.4 สนับสนุนการจัด
กิจกรรมนักศึกษาที่รองรับการ
เป็นประชาคมอาเซียนและ
ส่งเสริมประสบการณ์ใน
ต่างประเทศ

มาตรการที1่ .4.1 การส่งเสริมการฝึก
ประสบการณ์ในต่างประเทศ

122001 :
เข้ารับ
ประเมิน
QS Star
Rating

สนับสนุน
ความร่วมมือ
ทางวิชาการ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การ
พัฒนาคณะวิทยาการ
จัดการไปสู่ความเป็นสากล

กลยุทธ์ 6.2 เตรียมความ
พร้อมของนักศึกษา บุคลากร
และคณาจารย์เพื่อเข้าสู่
อาเซียนและสากล

122001 :
เข้ารับ
ประเมิน
QS Star
Rating

สนับสนุน
ความร่วมมือ
ทางวิชาการ

มาตรการที6่ .2.3 โครงการแลกเปลี่ยน
อาจารย์ชาวต่างชาติและนักศึกษา
ต่างชาติโดยรับอาจารย์ชาวต่างชาติ
จากสถานศึกษาที่คณะมีความร่วมมือ
ทางวิชาการมาสอนนักศึกษาไทย และ
รับนักศึกษาต่างชาติเข้ามาเรียนรู้
ร่วมกับนักศึกษาไทย รวมทั้งเรียน
ภาษาและวัฒนธรรมไทย
มาตรการที6่ .2.3 โครงการแลกเปลี่ยน
อาจารย์ชาวต่างชาติและนักศึกษา
ต่างชาติโดยรับอาจารย์ชาวต่างชาติ
จากสถานศึกษาที่คณะมีความร่วมมือ
ทางวิชาการมาสอนนักศึกษาไทย และ
รับนักศึกษาต่างชาติเข้ามาเรียนรู้
ร่วมกับนักศึกษาไทย รวมทั้งเรียน
ภาษาและวัฒนธรรมไทย

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การ
พัฒนาคณะวิทยาการ
จัดการไปสู่ความเป็นสากล

กลยุทธ์ 6.2 เตรียมความ
พร้อมของนักศึกษา บุคลากร
และคณาจารย์เพื่อเข้าสู่
อาเซียนและสากล

หน่วย
นับ

เป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด

ระยะเวลา
ดําเนินการ
เริ่มต้น สิ้นสุด

14

รองฝ่าย
วิเทศฯ

ม.ค.62

ก.ย.62

30-40

รองฝ่าย
วิเทศฯ

ต.ค.61

ม.ค.62

รองฝ่าย
วิเทศฯ

ม.ค.62

พ.ค.62

คน

จํานวน
นักศึกษา
ต่างชาติ
และ
นักศึกษา
ไทย

จํานวน
นักศึกษา
ต่างชาติ
และ
นักศึกษา
ไทย

คน

คน

40-50

ตารางที่ 8 จํานวนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการ ผู้รับผิดชอบโครงการ ฝ่ายกลุ่มภาษาต่างประเทศ
ลําดับที่

1

3

4

โครงการ

โครงการทุนสอบวัด
ระดับภาษาญี่ปุ่น
โครงการเรียนรู้ภาษา
และวัฒนธรรมญี่ปุ่น
นอกเหนือจากชั้น
เรียน (Japanese
Clinic) 1-2561
โครงการเรียนรู้ภาษา
และวัฒนธรรมญี่ปุ่น
นอกเหนือจากชั้น
เรียน (Japanese
Clinic) 2-2561

งบประมา
ณ

40,000

20,000

20,000

20,000

5

โครงการติวและให้
ทุน HSK ภาคต้นและ
ปลาย ( นักศึกษา
ภาษาจีน ปี 1- 4 ทุก
สาขา)

20,000

โครงการมุมจียน ภาค
ต้นและปลาย

แหล่งเงิน รหัสงบ งาน และชื่องบ

ยุทธศาสตร์ที่

กลยุทธ์ที่

มาตรการที่

ตัวชี้วัด

งาน

ชื่องบ

121002 : พัฒนาระบบ
และกลไกเพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ และทักษะ
ภาษาอังกฤษ

ส่งเสริมการ
เรียนรู้และทักษะ
ภาษาที่สาม

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนานักศึกษาให้
สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่น ในระดับ
นานาชาติ

กลยุทธ์ 1.2 พัฒนานักศึกษาให้มีความคิด
สร้างสรรค์ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและ
มีความรับผิดชอบต่อสังคม

มาตรการที่1.2.2 ส่งเสริมศักยภาพของ
นักศึกษาให้เหมาะสมตามทักษะใน
ศตวรรษที่ 21

จํานวนนักศึกษาที่ได้ทุน

121002 : พัฒนาระบบ
และกลไกเพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ และทักษะ
ภาษาอังกฤษ

ส่งเสริมการ
เรียนรู้และทักษะ
ภาษาที่สาม

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนานักศึกษาให้
สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่น ในระดับ
นานาชาติ

กลยุทธ์ 1.2 พัฒนานักศึกษาให้มีความคิด
สร้างสรรค์ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและ
มีความรับผิดชอบต่อสังคม

มาตรการที่1.2.3 เตรียมความพร้อม
และเสริมศักยภาพแก่นักศึกษา

คะแนนสอบ Pre-test /
Post-test

121002 : พัฒนาระบบ
และกลไกเพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ และทักษะ
ภาษาอังกฤษ

ส่งเสริมการ
เรียนรู้และทักษะ
ภาษาที่สาม

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนานักศึกษาให้
สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่น ในระดับ
นานาชาติ

กลยุทธ์ 1.2 พัฒนานักศึกษาให้มีความคิด
สร้างสรรค์ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและ
มีความรับผิดชอบต่อสังคม

มาตรการที่1.2.3 เตรียมความพร้อม
และเสริมศักยภาพแก่นักศึกษา

121002 : พัฒนาระบบ
และกลไกเพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ และทักษะ
ภาษาอังกฤษ

ส่งเสริมการ
เรียนรู้และทักษะ
ภาษาที่สาม

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนานักศึกษาให้
สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่น ในระดับ
นานาชาติ

กลยุทธ์ 1.2 พัฒนานักศึกษาให้มีความคิด
สร้างสรรค์ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและ
มีความรับผิดชอบต่อสังคม

มาตรการที่1.2.5 การเตรียมความ
พร้อมและพัฒนานักศึกษาเพื่อเข้าสู่
ตลาดแรงงานในอนาคต

121002 : พัฒนาระบบ
และกลไกเพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ และทักษะ
ภาษาอังกฤษ

ส่งเสริมการ
เรียนรู้และทักษะ
ภาษาที่สาม

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนานักศึกษาให้
สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่น ในระดับ
นานาชาติ

กลยุทธ์ 1.2 พัฒนานักศึกษาให้มีความคิด
สร้างสรรค์ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและ
มีความรับผิดชอบต่อสังคม

มาตรการที่1.2.3 เตรียมความพร้อม
และเสริมศักยภาพแก่นักศึกษา

หน่วยนับ

ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด

ระยะเวลาดําเนินการ
เริ่มต้น

สิ้นสุด

จํานวนทุน

จํานวน 20 ทุน

ผู้ประสานงาน
ภาษาต่างประเทศ

1 ตค.61

7 ธค.61

ผู้ประสานงาน
ภาษาต่างประเทศ

1 ตค.61

30 พย.61

คะแนน

คะแนน Pretest สูงกว่า
Post-test

ผู้ประสานงาน
ภาษาต่างประเทศ

14 มค.62

26 เมย.62

คะแนน

คะแนน Pretest สูงกว่า
Post-test

1.จํานวน
นักศึกษาที่
เข้าร่วม 80
คนขึ้นไป
2. คะแนน
รายงาน
70 คะแนน
จาก100
คะแนน

1.จํานวน
นักศึกษาที่เข้า
ร่วม80คนขึ้น
ไป
2.คะแนน
รายงานสูงกว่า
70คะแนนขึ้น
ไป

ผู้ประสานงาน
ภาษาต่างประเทศ

1 ตค.61

15 ธค.61

1.จํานวน
นักศึกษาที่
เข้าร่วม 80
คนขึ้นไป
2. คะแนน
รายงาน
70 คะแนน
จาก100
คะแนน

1.จํานวน
นักศึกษาที่เข้า
ร่วม80คนขึ้น
ไป
2.คะแนน
รายงานสูงกว่า
70คะแนนขึ้น
ไป

ผู้ประสานงาน
ภาษาต่างประเทศ

25 กย.61

31 ธค.61

คะแนนสอบ Pre-test /
Post-test

เชิงปริมาณ
1.จํานวนนักศึกษาผู้เข้าร่วม
โครงการไม่ต่ํากว่า 50%ของ
จํานวนนักศึกษาที่เลือกเรียน
ภาษาจีนทั้งหมดทุกชั้นปี ทุก
สาขา
เชิงคุณภาพ
1.นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถเขียนสรุปโครงการ
เป็นภาษาจีน โดยผ่านการ
ประเมิน70คะแนนขึ้นไป
เชิงปริมาณ
1.จํานวนนักศึกษาผู้เข้าร่วม
โครงการไม่ต่ํากว่า 50%ของ
จํานวนนักศึกษาที่เลือกเรียน
ภาษาจีนทั้งหมดทุกชั้นปี ทุก
สาขา
เชิงคุณภาพ
1.นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถเขียนสรุปโครงการ
เป็นภาษาจีน โดยผ่านการ
ประเมิน70คะแนนขึ้นไป

เป้าหมาย

ลําดับที่

โครงการ

งบประมา
ณ

20,000

7

โครงการเรียนรู้
ภาษาและวัฒนธรรม
จีน นอกจากชั้นเรียน
ภาคต้นและปลาย

ทุนสอบวัดระดับ
ภาษาฝรั่งเศส

10,000

9

10

โครงการเสริมทักษะ
ฟังพูดภาษาฝรั่งเศส
1-2561

20,000

11

โครงการเสริมทักษะ
ฟังพูดภาษาฝรั่งเศส
2-2561

20,000

12

โครงการส่งเสริม
ทักษะภาษาเกาหลี
นอกชั้นเรียน

20,000

13

14

โครงการอบรมเตรียม
ความพร้อมก่อนการ
สอบ
TOEIC (ชั้นปี 3)
ภาคต้น
โครงการอบรมเตรียม
ความพร้อมก่อนการ
สอบ
TOEIC (ชั้นปี 3)
ภาคปลาย

25,000

25,000

แหล่งเงิน รหัสงบ งาน และชื่องบ

ยุทธศาสตร์ที่

กลยุทธ์ที่

มาตรการที่

ตัวชี้วัด

งาน

ชื่องบ

121002 : พัฒนาระบบ
และกลไกเพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ และทักษะ
ภาษาอังกฤษ

ส่งเสริมการ
เรียนรู้และทักษะ
ภาษาที่สาม

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนานักศึกษาให้
สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่น ในระดับ
นานาชาติ

กลยุทธ์ 1.2 พัฒนานักศึกษาให้มีความคิด
สร้างสรรค์ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและ
มีความรับผิดชอบต่อสังคม

มาตรการที่1.2.3 เตรียมความพร้อม
และเสริมศักยภาพแก่นักศึกษา

121002 : พัฒนาระบบ
และกลไกเพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ และทักษะ
ภาษาอังกฤษ

ส่งเสริมการ
เรียนรู้และทักษะ
ภาษาที่สาม

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนานักศึกษาให้
สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่น ในระดับ
นานาชาติ

กลยุทธ์ 1.2 พัฒนานักศึกษาให้มีความคิด
สร้างสรรค์ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและ
มีความรับผิดชอบต่อสังคม

มาตรการที่1.2.2 ส่งเสริมศักยภาพของ
นักศึกษาให้เหมาะสมตามทักษะใน
ศตวรรษที่ 21

121002 : พัฒนาระบบ
และกลไกเพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ และทักษะ
ภาษาอังกฤษ

ส่งเสริมการ
เรียนรู้และทักษะ
ภาษาที่สาม

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนานักศึกษาให้
สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่น ในระดับ
นานาชาติ

กลยุทธ์ 1.2 พัฒนานักศึกษาให้มีความคิด
สร้างสรรค์ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและ
มีความรับผิดชอบต่อสังคม

มาตรการที่1.2.3 เตรียมความพร้อม
และเสริมศักยภาพแก่นักศึกษา

คะแนนสอบ

121002 : พัฒนาระบบ
และกลไกเพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ และทักษะ
ภาษาอังกฤษ

ส่งเสริมการ
เรียนรู้และทักษะ
ภาษาที่สาม

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนานักศึกษาให้
สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่น ในระดับ
นานาชาติ

กลยุทธ์ 1.2 พัฒนานักศึกษาให้มีความคิด
สร้างสรรค์ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและ
มีความรับผิดชอบต่อสังคม

มาตรการที่1.2.3 เตรียมความพร้อม
และเสริมศักยภาพแก่นักศึกษา

คะแนนสอบ

121002 : พัฒนาระบบ
และกลไกเพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ และทักษะ
ภาษาอังกฤษ

ส่งเสริมการ
เรียนรู้และทักษะ
ภาษาที่สาม

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนานักศึกษาให้
สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่น ในระดับ
นานาชาติ

กลยุทธ์ 1.2 พัฒนานักศึกษาให้มีความคิด
สร้างสรรค์ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและ
มีความรับผิดชอบต่อสังคม

มาตรการที่1.2.3 เตรียมความพร้อม
และเสริมศักยภาพแก่นักศึกษา

คะแนนสอบ Pre-test /
Post-test

121002 : พัฒนาระบบ
และกลไกเพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ และทักษะ
ภาษาอังกฤษ

ส่งเสริมการ
เรียนรู้และทักษะ
ภาษาอังกฤษ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนานักศึกษาให้
สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่น ในระดับ
นานาชาติ

กลยุทธ์ 1.2 พัฒนานักศึกษาให้มีความคิด
สร้างสรรค์ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและ
มีความรับผิดชอบต่อสังคม

มาตรการที่1.2.2 ส่งเสริมศักยภาพของ
นักศึกษาให้เหมาะสมตามทักษะใน
ศตวรรษที่ 21

คะแนนสอบ Pre-test /
Post-test

121002 : พัฒนาระบบ
และกลไกเพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ และทักษะ
ภาษาอังกฤษ

ส่งเสริมการ
เรียนรู้และทักษะ
ภาษาอังกฤษ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนานักศึกษาให้
สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่น ในระดับ
นานาชาติ

กลยุทธ์ 1.2 พัฒนานักศึกษาให้มีความคิด
สร้างสรรค์ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและ
มีความรับผิดชอบต่อสังคม

มาตรการที่1.2.3 เตรียมความพร้อม
และเสริมศักยภาพแก่นักศึกษา

คะแนนสอบ Pre-test /
Post-test

เชิงปริมาณ
1.จํานวนนักศึกษาผู้เข้าร่วม
โครงการไม่ต่ํากว่า 50%ของ
จํานวนนักศึกษาที่เลือกเรียน
ภาษาจีนทั้งหมดทุกชั้นปี ทุก
สาขา
เชิงคุณภาพ
1.นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถเขียนสรุปโครงการ
เป็นภาษาจีน โดยผ่านการ
ประเมิน70คะแนนขึ้นไป
จํานวนนักศึกษาผ่านการ
ทดสอบจําลองและได้รับทุน
4 คนขึ้นไปจากผู้เข้าสอบ
ทั้งหมด

หน่วยนับ

เป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด

ระยะเวลาดําเนินการ
เริ่มต้น

สิ้นสุด

1.จํานวน
นักศึกษาที่
เข้าร่วม 80
คนขึ้นไป
2. คะแนน
รายงาน
70 คะแนน
จาก100
คะแนน

1.จํานวน
นักศึกษาที่เข้า
ร่วม80คนขึ้น
ไป
2.คะแนน
รายงานสูงกว่า
70คะแนนขึ้น
ไป

ผู้ประสานงาน
ภาษาต่างประเทศ

25 กย.61

31 ธค.61

1.จํานวน
นักศึกษาที่
เข้าร่วม 2.
ระดับ
ความพึง
พอใจของ
นักศึกษา

ระดับความพึง
พอใจไม่น้อย
กว่า 80%

ผู้ประสานงาน
ภาษาต่างประเทศ

ตุลาคม

พฤศจิกายน

ผู้ประสานงาน
ภาษาต่างประเทศ

กันยายน

คะแนน

คะแนนสอบวัด
ความรู้ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50

คะแนน

คะแนนสอบวัด
ความรู้ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50

ผู้ประสานงาน
ภาษาต่างประเทศ

คะแนน

คะแนน Pretest สูงกว่า
Post-test

ผู้ประสานงาน
ภาษาต่างประเทศ

คะแนน

คะแนน Pretest สูงกว่า
Post-test

คะแนน

คะแนน Pretest สูงกว่า
Post-test

กันยายน

มกราคม

พฤษภาคม

ผู้ประสานงาน
ภาษาต่างประเทศ

1 ตค.61

7 ธค.61

ผู้ประสานงาน
ภาษาต่างประเทศ

1 ตค.61

30 พย.61

ลําดับที่

15

16

17

18

19

โครงการ

งบประมา
ณ

ยุทธศาสตร์ที่

กลยุทธ์ที่

มาตรการที่

ตัวชี้วัด

งาน

ชื่องบ

121002 : พัฒนาระบบ
และกลไกเพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ และทักษะ
ภาษาอังกฤษ

ส่งเสริมการ
เรียนรู้และทักษะ
ภาษาอังกฤษ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนานักศึกษาให้
สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่น ในระดับ
นานาชาติ

กลยุทธ์ 1.2 พัฒนานักศึกษาให้มีความคิด
สร้างสรรค์ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและ
มีความรับผิดชอบต่อสังคม

มาตรการที่1.2.3 เตรียมความพร้อม
และเสริมศักยภาพแก่นักศึกษา

คะแนนสอบ Pre-test /
Post-test

121002 : พัฒนาระบบ
และกลไกเพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ และทักษะ
ภาษาอังกฤษ

ส่งเสริมการ
เรียนรู้และทักษะ
ภาษาอังกฤษ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนานักศึกษาให้
สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่น ในระดับ
นานาชาติ

กลยุทธ์ 1.2 พัฒนานักศึกษาให้มีความคิด
สร้างสรรค์ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและ
มีความรับผิดชอบต่อสังคม

มาตรการที่1.2.5 การเตรียมความ
พร้อมและพัฒนานักศึกษาเพื่อเข้าสู่
ตลาดแรงงานในอนาคต

คะแนนสอบ Pre-test /
Post-test

102001 : งานพัฒนา
บุคลากร

เงินอุดหนุนเพื่อ
พัฒนาบุคลากร

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนานักศึกษาให้
สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่น ในระดับ
นานาชาติ

กลยุทธ์ 1.2 พัฒนานักศึกษาให้มีความคิด
สร้างสรรค์ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและ
มีความรับผิดชอบต่อสังคม

มาตรการที่1.2.3 เตรียมความพร้อม
และเสริมศักยภาพแก่นักศึกษา

คะแนนสอบ Pre-test /
Post-test

102001 : งานพัฒนา
บุคลากร

เงินอุดหนุนเพื่อ
พัฒนาบุคลากร

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนานักศึกษาให้
สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่น ในระดับ
นานาชาติ

กลยุทธ์ 1.2 พัฒนานักศึกษาให้มีความคิด
สร้างสรรค์ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและ
มีความรับผิดชอบต่อสังคม

มาตรการที่1.2.3 เตรียมความพร้อม
และเสริมศักยภาพแก่นักศึกษา

คะแนนสอบ Pre-test /
Post-test

121002 : พัฒนาระบบ
และกลไกเพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ และทักษะ
ภาษาอังกฤษ

ส่งเสริมการ
เรียนรู้และทักษะ
ภาษาอังกฤษ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนานักศึกษาให้
สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่น ในระดับ
นานาชาติ

กลยุทธ์ 1.2 พัฒนานักศึกษาให้มีความคิด
สร้างสรรค์ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและ
มีความรับผิดชอบต่อสังคม

มาตรการที่1.2.2 ส่งเสริมศักยภาพของ
นักศึกษาให้เหมาะสมตามทักษะใน
ศตวรรษที่ 21

คะแนนสอบ Pre-test /
Post-test

โครงการสอบ TOEIC
(ชั้นปี 4) ภาคต้น

200,000

โครงการสอบ TOEIC
(ชั้นปี 4) ภาคปลาย

400,000

โครงการสอบ TOEIC
สําหรับคณาจารย์และ
บุคคลากร (ภาคต้น)

20,000

โครงการสอบ TOEIC
สําหรับคณาจารย์และ
บุคคลากร (ภาค
ปลาย)

20,000

โครงการ English
Clinic (ภาคต้น)

40,000

โครงการประกวดคลิป
ภาษาอังกฤษ

30,000

121002 : พัฒนาระบบ
และกลไกเพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ และทักษะ
ภาษาอังกฤษ

ส่งเสริมการ
เรียนรู้และทักษะ
ภาษาอังกฤษ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนานักศึกษาให้
สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่น ในระดับ
นานาชาติ

กลยุทธ์ 1.2 พัฒนานักศึกษาให้มีความคิด
สร้างสรรค์ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและ
มีความรับผิดชอบต่อสังคม

มาตรการที่1.2.3 เตรียมความพร้อม
และเสริมศักยภาพแก่นักศึกษา

จํานวนนักศึกษาผ่านเข้ารอบ
การแข่งขัน

โครงการประกวดการ
พูดสุนทรพจน์
ภาษาอังกฤษ ระดับ
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย (ภาคปลาย)

100,000

121002 : พัฒนาระบบ
และกลไกเพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ และทักษะ
ภาษาอังกฤษ

ส่งเสริมการ
เรียนรู้และทักษะ
ภาษาอังกฤษ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนานักศึกษาให้
สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่น ในระดับ
นานาชาติ

กลยุทธ์ 1.2 พัฒนานักศึกษาให้มีความคิด
สร้างสรรค์ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและ
มีความรับผิดชอบต่อสังคม

มาตรการที่1.2.3 เตรียมความพร้อม
และเสริมศักยภาพแก่นักศึกษา

จํานวนนักศึกษาผ่านเข้ารอบ
การแข่งขัน

20

21

แหล่งเงิน รหัสงบ งาน และชื่องบ

หน่วยนับ

เป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด

ระยะเวลาดําเนินการ
เริ่มต้น

สิ้นสุด

ผู้ประสานงาน
ภาษาต่างประเทศ

14 มค.62

26 เมย.62

คะแนน

คะแนน Pretest สูงกว่า
Post-test

ผู้ประสานงาน
ภาษาต่างประเทศ

1 ตค.61

15 เมย.62

คะแนน

คะแนน Pretest สูงกว่า
Post-test

ผู้ประสานงาน
ภาษาต่างประเทศ

25 กย.61

31 ธค.61

คะแนน

คะแนน Pretest สูงกว่า
Post-test

ผู้ประสานงาน
ภาษาต่างประเทศ

26 กย.61

15 เมย.62

คะแนน

คะแนน Pretest สูงกว่า
Post-test

ผู้ประสานงาน
ภาษาต่างประเทศ

27 กย.61

13 ธค.61

คะแนน

คะแนน Pretest สูงกว่า
Post-test

1.จํานวน
นักศึกษาที่
เข้าร่วม 2.
ระดับ
ความพึง
พอใจของ
นักศึกษา

ระดับความพึง
พอใจไม่น้อย
กว่า 80%

ผู้ประสานงาน
ภาษาต่างประเทศ

28 กย.61

15 ธค.61

1.จํานวน
นักศึกษาที่
เข้าร่วม 2.
ระดับ
ความพึง
พอใจของ
นักศึกษา

ระดับความพึง
พอใจไม่น้อย
กว่า 80%

ผู้ประสานงาน
ภาษาต่างประเทศ

29 ก.พ..61

15 มิย.62

ตารางที่ 9 จํานวนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการ ผู้รับผิดชอบโครงการ ฝ่ายวิจัย
ลําดับ
ที่

โครงการ

งบประมาณ

แหล่งงบประมาณ
เงินรายได้

1

2

3

4

5

จัดทําระบบและกลไกการ
ดําเนินงานวิจัยระดับคณะ
วิชาเพื่อกําหนดแผนการ
ส่งเสริมและแนวทางการ
พัฒนางานวิจัย
จัดสรรทุนเพื่อสนับสนุน
การวิจัยร่วมกับชุมชนและ
ท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน
โครงการวิจัยการบูรณา
การความรู้ระหว่างคณะ
วิชาเพื่อสร้างองค์ความรู้

สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือในระดับภูมิภาค
ผู้ประกอบการ เพื่อ
เผยแพร่งานวิจัยให้นําองค์
ความรู้ไปสู่การแก้ปัญหา
ให้กับชุมชนและสังคม
โครงการอบรมเพิม่ พูน
ความรู้ให้บุคลากรมีความ
พร้อมทํางานวิจัยและการ
ตีพิมพ์งานในประเทศและ
ต่างประเทศ

200,000

200,000

100,000

150,000

200,000

ยุทธศาสตร์ที่

กลยุทธ์ที่

มาตรการที่

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

เป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด

เงินกองทุน
วิจัยฯ

200,000

200,000

100,000

150,000

200,000

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างกลไกใน
การยกระดับผลงานวิจยั ให้มีคุณภาพ
เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติ และ
ระดับนานาชาติ

กลยุทธ์ 2.1 ส่งเสริมงานวิจัยเชิงบ
รูณาการที่นําไปสู่การพัฒนาชุมชน
และท้องถิ่นในภูมิภาคตะวันตกอย่าง
ยั่งยืน

มาตรการที2่ .1.1 ส่งเสริมให้
เกิดระบบและกลไกในการ
ดําเนินงานวิจัยที่ชัดเจน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างกลไกใน
การยกระดับผลงานวิจยั ให้มีคุณภาพ
เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติ และ
ระดับนานาชาติ

กลยุทธ์ 2.1 ส่งเสริมงานวิจัยเชิงบ
รูณาการที่นําไปสู่การพัฒนาชุมชน
และท้องถิ่นในภูมิภาคตะวันตกอย่าง
ยั่งยืน

มาตรการที2่ .1.1 ส่งเสริมให้
เกิดระบบและกลไกในการ
ดําเนินงานวิจัยที่ชัดเจน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างกลไกใน
การยกระดับผลงานวิจยั ให้มีคุณภาพ
เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติ และ
ระดับนานาชาติ

กลยุทธ์ 2.2 ส่งเสริมงานวิจัยเชิงบ
รูณาการข้ามศาสตร์ที่เป็นความ
ร่วมมือระหว่างคณะวิชาเพือ่ สร้าง
องค์ความรู้ และแก้ปัญหาให้กับ
ชุมชนและสังคม

มาตรการที2่ .2.1 ส่งเสริม
งานวิจัยเชิงบูรณาการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างกลไกใน
การยกระดับผลงานวิจยั ให้มีคุณภาพ
เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติ และ
ระดับนานาชาติ

กลยุทธ์ 2.2 ส่งเสริมงานวิจัยเชิงบ
รูณาการข้ามศาสตร์ที่เป็นความ
ร่วมมือระหว่างคณะวิชาเพือ่ สร้าง
องค์ความรู้ และแก้ปัญหาให้กับ
ชุมชนและสังคม

มาตรการที2่ .2.1 ส่งเสริม
งานวิจัยเชิงบูรณาการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างกลไกใน
การยกระดับผลงานวิจยั ให้มีคุณภาพ
เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติ และ
ระดับนานาชาติ

กลยุทธ์ 2.3 พัฒนาศักยภาพนักวิจัย
ให้สามารถผลิตผลงานที่มีคณ
ุ ภาพ
และยกระดับคุณภาพผลงานวิจัยให้
รับการยอมรับระดับชาติและ
นานาชาติ

มาตรการที2่ .3.1 สนับสนุน
และส่งเสริมศักยภาพ
นักวิจัยเพื่อยกระดับ
ผลงานวิจัย

จํานวน
ระบบ

จํานวนทุน

จํานวน
โครงการ

จํานวน
โครงการ

จํานวน
โครงการ

ระบบ

ทุน

โครงการ

โครงการ

โครงการ

ระยะเวลาดําเนินการ
เริ่มต้น

สิ้นสุด

1-ต.ค.-61

30-ก.ย.-62

1

งานวิจัยและ
บริการ
วิชาการ

1-ต.ค.-61

30-ก.ย.-62

1

งานวิจัยและ
บริการ
วิชาการ

1-ต.ค.-61

30-ก.ย.-62

1

งานวิจัยและ
บริการ
วิชาการ

งานวิจัยและ
บริการ
วิชาการ

1-ต.ค.-61

30-ก.ย.-62

งานวิจัยและ
บริการ
วิชาการ

1-ต.ค.-61

30-ก.ย.-62

1

1

ลําดับ
ที่

โครงการ

งบประมาณ

แหล่งงบประมาณ
เงินรายได้

6

7

8

9

10

โครงการอบรมเพิม่ พูน
ความรู้โดย Visiting
Professor

1,000,000

โครงการจัดประชุม
วิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ

2,000,000

จัดทําแผนพัฒนางานวิจยั
และการอบรมเป็น
รายบุคคลที่สอดคล้องกับ
การประเมิน KPI
โครงการอบรม
จรรยาบรรณในการทํา
วิจัย และจริยธรรมการ
วิจัยในคน สําหรับการ
วิจัยทางสังคมศาสตร์
โครงการจัดการความรู้
เพื่อการขอทุนวิจัย
ภายนอก

20,000

50,000

100,000

ยุทธศาสตร์ที่

กลยุทธ์ที่

มาตรการที่

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

เป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด

เงินกองทุน
วิจัยฯ
1,000,000

2,000,000

20,000

50,000

100,000

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างกลไกใน
การยกระดับผลงานวิจยั ให้มีคุณภาพ
เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติ และ
ระดับนานาชาติ

กลยุทธ์ 2.3 พัฒนาศักยภาพนักวิจัย
ให้สามารถผลิตผลงานที่มีคณ
ุ ภาพ
และยกระดับคุณภาพผลงานวิจัยให้
รับการยอมรับระดับชาติและ
นานาชาติ

มาตรการที2่ .3.1 สนับสนุน
และส่งเสริมศักยภาพ
นักวิจัยเพื่อยกระดับ
ผลงานวิจัย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างกลไกใน
การยกระดับผลงานวิจยั ให้มีคุณภาพ
เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติ และ
ระดับนานาชาติ

กลยุทธ์ 2.3 พัฒนาศักยภาพนักวิจัย
ให้สามารถผลิตผลงานที่มีคณ
ุ ภาพ
และยกระดับคุณภาพผลงานวิจัยให้
รับการยอมรับระดับชาติและ
นานาชาติ

มาตรการที2่ .3.1 สนับสนุน
และส่งเสริมศักยภาพ
นักวิจัยเพื่อยกระดับ
ผลงานวิจัย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างกลไกใน
การยกระดับผลงานวิจยั ให้มีคุณภาพ
เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติ และ
ระดับนานาชาติ

กลยุทธ์ 2.3 พัฒนาศักยภาพนักวิจัย
ให้สามารถผลิตผลงานที่มีคณ
ุ ภาพ
และยกระดับคุณภาพผลงานวิจัยให้
รับการยอมรับระดับชาติและ
นานาชาติ

มาตรการที2่ .3.1 สนับสนุน
และส่งเสริมศักยภาพ
นักวิจัยเพื่อยกระดับ
ผลงานวิจัย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างกลไกใน
การยกระดับผลงานวิจยั ให้มีคุณภาพ
เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติ และ
ระดับนานาชาติ

กลยุทธ์ 2.3 พัฒนาศักยภาพนักวิจัย
ให้สามารถผลิตผลงานที่มีคณ
ุ ภาพ
และยกระดับคุณภาพผลงานวิจัยให้
รับการยอมรับระดับชาติและ
นานาชาติ

มาตรการที2่ .3.1 สนับสนุน
และส่งเสริมศักยภาพ
นักวิจัยเพื่อยกระดับ
ผลงานวิจัย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างกลไกใน
การยกระดับผลงานวิจยั ให้มีคุณภาพ
เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติ และ
ระดับนานาชาติ

กลยุทธ์ 2.3 พัฒนาศักยภาพนักวิจัย
ให้สามารถผลิตผลงานที่มีคณ
ุ ภาพ
และยกระดับคุณภาพผลงานวิจัยให้
รับการยอมรับระดับชาติและ
นานาชาติ

มาตรการที2่ .3.1 สนับสนุน
และส่งเสริมศักยภาพ
นักวิจัยเพื่อยกระดับ
ผลงานวิจัย

จํานวนครั้ง

จํานวน
โครงการ

จํานวนแผน

จํานวน
โครงการ

จํานวน
โครงการ

ครั้ง

โครงการ

แผน

โครงการ

โครงการ

ระยะเวลาดําเนินการ
เริ่มต้น

สิ้นสุด

1-ต.ค.-61

30-ก.ย.-62

2

งานวิจัยและ
บริการ
วิชาการ

1-ต.ค.-61

30-ก.ย.-62

5

งานวิจัยและ
บริการ
วิชาการ

1-ต.ค.-61

30-ก.ย.-62

1

งานวิจัยและ
บริการ
วิชาการ

1-ต.ค.-61

30-ก.ย.-62

1

งานวิจัยและ
บริการ
วิชาการ

1-ต.ค.-61

30-ก.ย.-62

1

งานวิจัยและ
บริการ
วิชาการ

ลําดับ
ที่

โครงการ

งบประมาณ

แหล่งงบประมาณ
เงินรายได้

11

12

13

14

15

โครงการพัฒนาศักยภาพ
เพื่อการจัดทําผลงานทาง
วิชาการของบุคลาการ
สายวิชาการและสาย
สนับสนุนวิชาการ
โครงการพัฒนาการ
ผลิตผลงาน Academic
research ที่นําไปสู่การ
ตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติ ISI, SCOPUS
ทุนอุดหนุนการวิจัย
นวัตกรรมและการ
สร้างสรรค์เชิงวิชาการ

ทุนอุดหนุนการวิจัย
นวัตกรรมและการ
สร้างสรรค์ทมี่ ี
ลักษณะร่วมทุนระหว่าง
แหล่งทุนภายนอก
มหาวิทยาลัย (Matching
Fund)
ทุนอุดหนุนการวิจัย
นวัตกรรมและการ
สร้างสรรค์เพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอน

200,000

200,000

3,000,000

500,000

200,000

ยุทธศาสตร์ที่

กลยุทธ์ที่

มาตรการที่

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

เป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด

เงินกองทุน
วิจัยฯ
200,000

200,000

3,000,000

500,000

200,000

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างกลไกใน
การยกระดับผลงานวิจยั ให้มีคุณภาพ
เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติ และ
ระดับนานาชาติ

กลยุทธ์ 2.3 พัฒนาศักยภาพนักวิจัย
ให้สามารถผลิตผลงานที่มีคณ
ุ ภาพ
และยกระดับคุณภาพผลงานวิจัยให้
รับการยอมรับระดับชาติและ
นานาชาติ

มาตรการที2่ .3.1 สนับสนุน
และส่งเสริมศักยภาพ
นักวิจัยเพื่อยกระดับ
ผลงานวิจัย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างกลไกใน
การยกระดับผลงานวิจยั ให้มีคุณภาพ
เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติ และ
ระดับนานาชาติ

กลยุทธ์ 2.3 พัฒนาศักยภาพนักวิจัย
ให้สามารถผลิตผลงานที่มีคณ
ุ ภาพ
และยกระดับคุณภาพผลงานวิจัยให้
รับการยอมรับระดับชาติและ
นานาชาติ

มาตรการที2่ .3.1 สนับสนุน
และส่งเสริมศักยภาพ
นักวิจัยเพื่อยกระดับ
ผลงานวิจัย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างกลไกใน
การยกระดับผลงานวิจยั ให้มีคุณภาพ
เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติ และ
ระดับนานาชาติ

กลยุทธ์ 2.3 พัฒนาศักยภาพนักวิจัย
ให้สามารถผลิตผลงานที่มีคณ
ุ ภาพ
และยกระดับคุณภาพผลงานวิจัยให้
รับการยอมรับระดับชาติและ
นานาชาติ

มาตรการที2่ .3.1 สนับสนุน
และส่งเสริมศักยภาพ
นักวิจัยเพื่อยกระดับ
ผลงานวิจัย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างกลไกใน
การยกระดับผลงานวิจยั ให้มีคุณภาพ
เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติ และ
ระดับนานาชาติ

กลยุทธ์ 2.3 พัฒนาศักยภาพนักวิจัย
ให้สามารถผลิตผลงานที่มีคณ
ุ ภาพ
และยกระดับคุณภาพผลงานวิจัยให้
รับการยอมรับระดับชาติและ
นานาชาติ

มาตรการที2่ .3.1 สนับสนุน
และส่งเสริมศักยภาพ
นักวิจัยเพื่อยกระดับ
ผลงานวิจัย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างกลไกใน
การยกระดับผลงานวิจยั ให้มีคุณภาพ
เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติ และ
ระดับนานาชาติ

กลยุทธ์ 2.3 พัฒนาศักยภาพนักวิจัย
ให้สามารถผลิตผลงานที่มีคณ
ุ ภาพ
และยกระดับคุณภาพผลงานวิจัยให้
รับการยอมรับระดับชาติและ
นานาชาติ

มาตรการที2่ .3.1 สนับสนุน
และส่งเสริมศักยภาพ
นักวิจัยเพื่อยกระดับ
ผลงานวิจัย

จํานวน
โครงการ

จํานวน
ผลงาน

จํานวนทุน

จํานวนทุน

จํานวนทุน

ระยะเวลาดําเนินการ
เริ่มต้น

สิ้นสุด

1-ต.ค.-61

30-ก.ย.-62

โครงการ

งานวิจัยและ
บริการ
วิชาการ

1-ต.ค.-61

30-ก.ย.-62

ผลงาน

2

งานวิจัยและ
บริการ
วิชาการ

1-ต.ค.-61

30-ก.ย.-62

25

งานวิจัยและ
บริการ
วิชาการ

งานวิจัย
และบริการ
วิชาการ

1-ต.ค.-61

30-ก.ย.-62

งานวิจัย
และบริการ
วิชาการ

1-ต.ค.-61

30-ก.ย.-62

ทุน

ทุน

ทุน

1

4

ลําดับ
ที่

โครงการ

งบประมาณ

แหล่งงบประมาณ
เงินรายได้

16

17

18

19

20

21

ทุนอุดหนุนการวิจัย
นวัตกรรมและการ
สร้างสรรค์เพื่อพัฒนา
นักศึกษาระดับปริญญา
บัณฑิต และบัณฑิตศึกษา
ทุนอุดหนุนการวิจัย
นวัตกรรมและการ
สร้างสรรค์เพื่อพัฒนา
งานวิจัยสถาบัน
ทุนเพือ่ การเผยแพร่
นําเสนอ และแสดงผลงาน
สําหรับบุคลากรสาย
วิชาการ และสาย
สนับสนุน
ทุนเพือ่ เผยแพร่ นําเสนอ
และแสดงผลงานสําหรับ
นักศึกษา

ทุนสนับสนุนการเขียน
หรือแปล ตํารา หนังสือ
หรือผลงานวิชาการอื่นที่
เทียบเท่าผลงานวิจัย ตาม
เกณฑ์ของ ก.พ.อ.
ทุนสนับสนุนรางวัลการ
เผยแพร่ผลงาน

200,000

200,000

3,700,000

1,500,000

600,000

2,000,000

ยุทธศาสตร์ที่

กลยุทธ์ที่

มาตรการที่

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

เป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด

เงินกองทุน
วิจัยฯ
200,000

200,000

3,700,000

1,500,000

600,000

2,000,000

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างกลไกใน
การยกระดับผลงานวิจยั ให้มีคุณภาพ
เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติ และ
ระดับนานาชาติ

กลยุทธ์ 2.3 พัฒนาศักยภาพนักวิจัย
ให้สามารถผลิตผลงานที่มีคณ
ุ ภาพ
และยกระดับคุณภาพผลงานวิจัยให้
รับการยอมรับระดับชาติและ
นานาชาติ

มาตรการที2่ .3.1 สนับสนุน
และส่งเสริมศักยภาพ
นักวิจัยเพื่อยกระดับ
ผลงานวิจัย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างกลไกใน
การยกระดับผลงานวิจยั ให้มีคุณภาพ
เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติ และ
ระดับนานาชาติ

กลยุทธ์ 2.3 พัฒนาศักยภาพนักวิจัย
ให้สามารถผลิตผลงานที่มีคณ
ุ ภาพ
และยกระดับคุณภาพผลงานวิจัยให้
รับการยอมรับระดับชาติและ
นานาชาติ

มาตรการที2่ .3.1 สนับสนุน
และส่งเสริมศักยภาพ
นักวิจัยเพื่อยกระดับ
ผลงานวิจัย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างกลไกใน
การยกระดับผลงานวิจยั ให้มีคุณภาพ
เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติ และ
ระดับนานาชาติ

กลยุทธ์ 2.3 พัฒนาศักยภาพนักวิจัย
ให้สามารถผลิตผลงานที่มีคณ
ุ ภาพ
และยกระดับคุณภาพผลงานวิจัยให้
รับการยอมรับระดับชาติและ
นานาชาติ
กลยุทธ์ 2.3 พัฒนาศักยภาพนักวิจัย
ให้สามารถผลิตผลงานที่มีคณ
ุ ภาพ
และยกระดับคุณภาพผลงานวิจัยให้
รับการยอมรับระดับชาติและ
นานาชาติ
กลยุทธ์ 2.3 พัฒนาศักยภาพนักวิจัย
ให้สามารถผลิตผลงานที่มีคณ
ุ ภาพ
และยกระดับคุณภาพผลงานวิจัยให้
รับการยอมรับระดับชาติและ
นานาชาติ

มาตรการที2่ .3.1 สนับสนุน
และส่งเสริมศักยภาพ
นักวิจัยเพื่อยกระดับ
ผลงานวิจัย

กลยุทธ์ 2.3 พัฒนาศักยภาพนักวิจัย
ให้สามารถผลิตผลงานที่มีคณ
ุ ภาพ
และยกระดับคุณภาพผลงานวิจัยให้
รับการยอมรับระดับชาติและ
นานาชาติ

มาตรการที2่ .3.1 สนับสนุน
และส่งเสริมศักยภาพ
นักวิจัยเพื่อยกระดับ
ผลงานวิจัย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างกลไกใน
การยกระดับผลงานวิจยั ให้มีคุณภาพ
เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติ และ
ระดับนานาชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างกลไกใน
การยกระดับผลงานวิจยั ให้มีคุณภาพ
เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติ และ
ระดับนานาชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างกลไกใน
การยกระดับผลงานวิจยั ให้มีคุณภาพ
เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติ และ
ระดับนานาชาติ

มาตรการที2่ .3.1 สนับสนุน
และส่งเสริมศักยภาพ
นักวิจัยเพื่อยกระดับ
ผลงานวิจัย
มาตรการที2่ .3.1 สนับสนุน
และส่งเสริมศักยภาพ
นักวิจัยเพื่อยกระดับ
ผลงานวิจัย

จํานวนทุน

จํานวนทุน

จํานวนทุน

จํานวนทุน

จํานวน
หนังสือ/
ตํารา

จํานวน
รางวัล

ทุน

ทุน

ทุน

ทุน

เล่ม

รางวัล

ระยะเวลาดําเนินการ
เริ่มต้น

สิ้นสุด

1-ต.ค.-61

30-ก.ย.-62

20

งานวิจัย
และบริการ
วิชาการ

1-ต.ค.-61

30-ก.ย.-62

4

งานวิจัย
และบริการ
วิชาการ

1-ต.ค.-61

30-ก.ย.-62

50

งานวิจัย
และบริการ
วิชาการ

1-ต.ค.-61

30-ก.ย.-62

120

งานวิจัย
และบริการ
วิชาการ

งานวิจัย
และบริการ
วิชาการ/
สาขาวิชา

1-ต.ค.-61

30-ก.ย.-62

งานวิจัย
และบริการ
วิชาการ

1-ต.ค.-61

30-ก.ย.-62

10

150

ลําดับ
ที่

โครงการ

งบประมาณ

แหล่งงบประมาณ
เงินรายได้

22

23

24

25

26

รางวัลสําหรับบุคลากรที่
ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุน
ภายนอก

รางวัลสนับสนุนบุคลากร
สายวิชาการทีไ่ ด้รับการ
แต่งตั้งดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการ
รางวัลผลงานนวัตกรรม
เพื่อการเรียนการสอน ใน
รูปแบบออนไลน์ ELearning
การสนับสนุนเงินทุนเป็น
ค่าใช้จ่ายให้แก่บุคลากร
สายวิชาการไปปฏิบัติการ
วิจัย นวัตกรรมและการ
สร้างสรรค์ใน
มหาวิทยาลัย/องค์กร
ต่างประเทศ
การสนับสนุนเงินทุนเป็น
ค่าใช้จ่ายให้แก่นักศึกษา
ในโครงการแลกเปลีย่ น
นักศึกษากับมหาวิทยาลัย
ต่างประเทศเพือ่
ปฏิบัติการวิจัย นวัตกรรม
และการสร้างสรรค์

40,000

700,000

100,000

1,500,000

500,000

ยุทธศาสตร์ที่

กลยุทธ์ที่

มาตรการที่

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

เป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด

เงินกองทุน
วิจัยฯ
40,000

700,000

100,000

1,500,000

500,000

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างกลไกใน
การยกระดับผลงานวิจยั ให้มีคุณภาพ
เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติ และ
ระดับนานาชาติ

กลยุทธ์ 2.3 พัฒนาศักยภาพนักวิจัย
ให้สามารถผลิตผลงานที่มีคณ
ุ ภาพ
และยกระดับคุณภาพผลงานวิจัยให้
รับการยอมรับระดับชาติและ
นานาชาติ

มาตรการที2่ .3.1 สนับสนุน
และส่งเสริมศักยภาพ
นักวิจัยเพื่อยกระดับ
ผลงานวิจัย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างกลไกใน
การยกระดับผลงานวิจยั ให้มีคุณภาพ
เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติ และ
ระดับนานาชาติ

กลยุทธ์ 2.3 พัฒนาศักยภาพนักวิจัย
ให้สามารถผลิตผลงานที่มีคณ
ุ ภาพ
และยกระดับคุณภาพผลงานวิจัยให้
รับการยอมรับระดับชาติและ
นานาชาติ

มาตรการที2่ .3.1 สนับสนุน
และส่งเสริมศักยภาพ
นักวิจัยเพื่อยกระดับ
ผลงานวิจัย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างกลไกใน
การยกระดับผลงานวิจยั ให้มีคุณภาพ
เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติ และ
ระดับนานาชาติ

กลยุทธ์ 2.3 พัฒนาศักยภาพนักวิจัย
ให้สามารถผลิตผลงานที่มีคณ
ุ ภาพ
และยกระดับคุณภาพผลงานวิจัยให้
รับการยอมรับระดับชาติและ
นานาชาติ

มาตรการที2่ .3.1 สนับสนุน
และส่งเสริมศักยภาพ
นักวิจัยเพื่อยกระดับ
ผลงานวิจัย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างกลไกใน
การยกระดับผลงานวิจยั ให้มีคุณภาพ
เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติ และ
ระดับนานาชาติ

กลยุทธ์ 2.3 พัฒนาศักยภาพนักวิจัย
ให้สามารถผลิตผลงานที่มีคณ
ุ ภาพ
และยกระดับคุณภาพผลงานวิจัยให้
รับการยอมรับระดับชาติและ
นานาชาติ

มาตรการที2่ .3.1 สนับสนุน
และส่งเสริมศักยภาพ
นักวิจัยเพื่อยกระดับ
ผลงานวิจัย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างกลไกใน
การยกระดับผลงานวิจยั ให้มีคุณภาพ
เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติ และ
ระดับนานาชาติ

กลยุทธ์ 2.3 พัฒนาศักยภาพนักวิจัย
ให้สามารถผลิตผลงานที่มีคณ
ุ ภาพ
และยกระดับคุณภาพผลงานวิจัยให้
รับการยอมรับระดับชาติและ
นานาชาติ

มาตรการที2่ .3.1 สนับสนุน
และส่งเสริมศักยภาพ
นักวิจัยเพื่อยกระดับ
ผลงานวิจัย

จํานวน
รางวัล

จํานวน
รางวัล

จํานวน
รางวัล

จํานวนทุน

จํานวนทุน

รางวัล

รางวัล

รางวัล

ทุน

ทุน

ระยะเวลาดําเนินการ
เริ่มต้น

สิ้นสุด

1-ต.ค.-61

30-ก.ย.-62

2

งานวิจัย
และบริการ
วิชาการ

1-ต.ค.-61

30-ก.ย.-62

20

งานวิจัย
และบริการ
วิชาการ

1-ต.ค.-61

30-ก.ย.-62

2

งานวิจัย
และบริการ
วิชาการ

งานวิจัย
และบริการ
วิชาการ

1-ต.ค.-61

30-ก.ย.-62

งานวิจัย
และบริการ
วิชาการ

1-ต.ค.-61

30-ก.ย.-62

3

5

ลําดับ
ที่

โครงการ

งบประมาณ

แหล่งงบประมาณ
เงินรายได้

27

28

29

30

31

เงินสนับสนุนผูท้ รงคุณวุฒิ
ในการอ่านพิจารณา
งานวิจัย

เงินสนับสนุนผูท้ รงคุณวุฒิ
ในการอ่านพิจารณาตํารา

โครงการสร้างความ
ร่วมมือทางวิชาการและ
การพัฒนาเครือข่ายการ
วิจัยในประเทศและ
ต่างประเทศ
โครงการวิจัยเพื่อการ
พัฒนาคุณภาพและเพิ่ม
มูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน

โครงการเตรียมความ
พร้อมจัดตั้งศูนย์ความเป็น
เลิศการวิจัยด้านการ
จัดการท่องเทีย่ วภูมิภาค
อาเซียน

240,000

60,000

600,000

600,000

100,000

100,000

100,000

100,000

กลยุทธ์ที่

มาตรการที่

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

เป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด

เงินกองทุน
วิจัยฯ
240,000

60,000

ยุทธศาสตร์ที่

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างกลไกใน
การยกระดับผลงานวิจยั ให้มีคุณภาพ
เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติ และ
ระดับนานาชาติ

กลยุทธ์ 2.3 พัฒนาศักยภาพนักวิจัย
ให้สามารถผลิตผลงานที่มีคณ
ุ ภาพ
และยกระดับคุณภาพผลงานวิจัยให้
รับการยอมรับระดับชาติและ
นานาชาติ

มาตรการที2่ .3.1 สนับสนุน
และส่งเสริมศักยภาพ
นักวิจัยเพื่อยกระดับ
ผลงานวิจัย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างกลไกใน
การยกระดับผลงานวิจยั ให้มีคุณภาพ
เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติ และ
ระดับนานาชาติ

กลยุทธ์ 2.3 พัฒนาศักยภาพนักวิจัย
ให้สามารถผลิตผลงานที่มีคณ
ุ ภาพ
และยกระดับคุณภาพผลงานวิจัยให้
รับการยอมรับระดับชาติและ
นานาชาติ

มาตรการที2่ .3.1 สนับสนุน
และส่งเสริมศักยภาพ
นักวิจัยเพื่อยกระดับ
ผลงานวิจัย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างกลไกใน
การยกระดับผลงานวิจยั ให้มีคุณภาพ
เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติ และ
ระดับนานาชาติ

กลยุทธ์ 2.4 สร้างบรรยากาศการวิจยั
ที่เอือ้ ต่อการผลิตผลงานที่มีคณ
ุ ภาพ
และสร้างเครือข่ายการวิจัยระหว่าง
นักวิจัยในประเทศและต่างประเทศ

มาตรการที2่ .4.1 ปรับปรุง
และสร้างบรรยากาศการ
วิจัยที่เอื้อต่อการผลิตผลงาน
ที่มีคณ
ุ ภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างกลไกใน
การยกระดับผลงานวิจยั ให้มีคุณภาพ
เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติ และ
ระดับนานาชาติ

กลยุทธ์ 2.5 ต่อยอดและพัฒนาองค์
ความรู้ให้เป็นนวัตกรรมเชิง
สร้างสรรค์ เพื่อเพิ่ม คุณค่าองค์
ความรู้ ขับเคลื่อนชุมชนและการ
แข่งขันของประเทศในระดับ
นานาชาติ
กลยุทธ์ 2.6 จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศ
การวิจัยด้านการจัดการท่องเทีย่ ว
ภูมิภาคอาเซียน

มาตรการที2่ .5.1 พัฒนาองค์
ความรู้ให้เป็นนวัตกรรมเชิง
สร้างสรรค์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างกลไกใน
การยกระดับผลงานวิจยั ให้มีคุณภาพ
เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติ และ
ระดับนานาชาติ

จํานวน
เงินทุน

จํานวน
เงินทุน

จํานวน
โครงการ

จํานวน
โครงการ

จํานวน
เงินทุน

จํานวน
เงินทุน

โครงการ

โครงการ

เริ่มต้น

สิ้นสุด

1-ต.ค.-61

30-ก.ย.-62

40

งานวิจัย
และบริการ
วิชาการ

1-ต.ค.-61

30-ก.ย.-62

10

งานวิจัย
และบริการ
วิชาการ

1-ต.ค.-61

30-ก.ย.-62

2

งานวิจัย
และบริการ
วิชาการ

งานวิจัย
และบริการ
วิชาการ

1-ต.ค.-61

30-ก.ย.-62

งานวิจัย
และบริการ
วิชาการ

1-ต.ค.-61

30-ก.ย.-62

1

มาตรการที2่ .6.1 จัดตั้งศูนย์
ความเป็นเลิศการวิจัย
จํานวน
โครงการ

โครงการ

ระยะเวลาดําเนินการ

1

ตารางที่ 10 จํานวนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการ ผู้รับผิดชอบโครงการ ฝ่ายบริการวิชาการ
ลําดับ
ที่

โครงการ

1

สร้างระบบและกลไกการ
บริการวิชาการระดับคณะ
วิชาเพื่อกําหนดแผนการ
ส่งเสริมและแนวทางการ
บริการวิชาการ
โครงการบริการวิชาการที่
เป็นความร่วมมือระหว่าง
คณะกับหน่วยงานภายนอก
มหาวิทยาลัย
โครงการจัดทําหนังสือเพื่อ
บริการวิชาการ คณะ
วิทยาการจัดการ

2

3

4

5

6

7

โครงการบริการวิชาการร่วม
ระหว่างสาขาวิชาภายใน
คณะวิทยาการจัดการ
โครงการบริการวิชาการร่วม
ระหว่างคณะวิทยาการ
จัดการและคณะวิชาอื่น ๆ
ในมหาวิทยาลัยศิลปากร
แผนการจัดตั้งและแผนการ
ดําเนินการศูนย์ความเป็น
เลิศด้านการจัดการ

โครงการสํารวจความ
ต้องการในการบริการ

งบประมาณ

50,000

400,000

200,000

200,000

200,000

200,000

50,000

แหล่งเงิน รหัสงบ งาน และ
ชื่องบ
งาน
ชื่องบ
201001 :
อุดหนุน
งานบริการ บริการ
วิชาการแก่ วิชาการแก่
ชุมชน
ชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่

กลยุทธ์ที่

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมการ
บริการวิชาการเพื่อตอบสนองความ
ต้องการและสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ชุมชน

กลยุทธ์ 3.1 พัฒนาระบบบริการ
วิชาการ รองรับการบริการ
ความต้องการของท้องถิน่

มาตรการที3่ .1.1 ส่งเสริมให้เกิด
ระบบการบริการเพื่อท้องถิ่น

201001 :
งานบริการ
วิชาการแก่
ชุมชน
201001 :
งานบริการ
วิชาการแก่
ชุมชน
201001 :
งานบริการ
วิชาการแก่
ชุมชน
201001 :
งานบริการ
วิชาการแก่
ชุมชน
201001 :
งานบริการ
วิชาการแก่
ชุมชน

อุดหนุน
บริการ
วิชาการแก่
ชุมชน
อุดหนุน
บริการ
วิชาการแก่
ชุมชน
อุดหนุน
บริการ
วิชาการแก่
ชุมชน
อุดหนุน
บริการ
วิชาการแก่
ชุมชน
อุดหนุน
บริการ
วิชาการแก่
ชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมการ
บริการวิชาการเพื่อตอบสนองความ
ต้องการและสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมการ
บริการวิชาการเพื่อตอบสนองความ
ต้องการและสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมการ
บริการวิชาการเพื่อตอบสนองความ
ต้องการและสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมการ
บริการวิชาการเพื่อตอบสนองความ
ต้องการและสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมการ
บริการวิชาการเพื่อตอบสนองความ
ต้องการและสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ชุมชน

กลยุทธ์ 3.1 พัฒนาระบบบริการ
วิชาการ รองรับการบริการ
ความต้องการของท้องถิน่

มาตรการที3่ .1.1 ส่งเสริมให้เกิด
ระบบการบริการเพื่อท้องถิ่น

กลยุทธ์ 3.1 พัฒนาระบบบริการ
วิชาการ รองรับการบริการ
ความต้องการของท้องถิน่

มาตรการที3่ .1.1 ส่งเสริมให้เกิด
ระบบการบริการเพื่อท้องถิ่น

กลยุทธ์ 3.2 บรูณาการข้ามศาสตร์
ในกิจกรรมบริการวิชาการ

มาตรการที3่ .2.1 บูรณาการงาน
บริการวิชาการ

201001 :
งานบริการ
วิชาการแก่
ชุมชน

อุดหนุน
บริการ
วิชาการแก่
ชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมการ
บริการวิชาการเพื่อตอบสนองความ
ต้องการและสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ชุมชน

กลยุทธ์ 3.2 บรูณาการข้ามศาสตร์
ในกิจกรรมบริการวิชาการ

กลยุทธ์ 3.3 พัฒนาความสัมพันธ์
ระหว่างชุมชนท้องถิ่น องค์กร
ธุรกิจในท้องถิ่น เพือ่ ศึกษาปัญหา
และความต้องการในการบริการ
วิชาการของสังคม
กลยุทธ์ 3.3 พัฒนาความสัมพันธ์
ระหว่างชุมชนท้องถิ่น องค์กร
ธุรกิจในท้องถิ่น เพือ่ ศึกษาปัญหา
และความต้องการในการบริการ
วิชาการของสังคม

มาตรการที่

มาตรการที3่ .2.1 บูรณาการงาน
บริการวิชาการ

มาตรการที3่ .3.1 ส่งเสริม
ความสัมพันธ์กับชุมชนด้วยการ
บริการวิชาการ

มาตรการที3่ .3.1 ส่งเสริม
ความสัมพันธ์กับชุมชนด้วยการ
บริการวิชาการ

ตัวชี้วัด

จํานวน
ระบบ

จํานวน
โครงการ

จํานวน
โครงการ

จํานวน
โครงการ

จํานวน
โครงการ

จํานวนแผน

จํานวนโคง
การ

หน่วย
นับ

ระบบ

โครงการ

โครงการ

โครงการ

โครงการ

แผน

โครงการ

เป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด

ระยะเวลาดําเนินการ
เริ่มต้น
1-ต.ค.61

สิ้นสุด
30-ก.ย.62

งานวิจัยและ
บริการ
วิชาการ

1-ต.ค.61

30-ก.ย.62

งานวิจัยและ
บริการ
วิชาการ

1-ต.ค.61

30-ก.ย.62

1-ต.ค.61

30-ก.ย.62

1-ต.ค.61

30-ก.ย.62

1-ต.ค.61

30-ก.ย.62

1

งานวิจัย
และบริการ
วิชาการ/
สาขาวิชา
งานวิจัย
และบริการ
วิชาการ/
สาขาวิชา
งานวิจัย
และบริการ
วิชาการ

1-ต.ค.61

30-ก.ย.62

1

งานวิจัย
และบริการ
วิชาการ

1

1

1

1

1

งานวิจัยและ
บริการ
วิชาการ

ลําดับ
ที่
8

9

10

โครงการ

โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการร่วมกับองค์กร
ธุรกิจ

โครงการยุวมัคคุเทศก์
จังหวัดเพชรบุรี

โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการ SME

งบประมาณ

50,000

300,000

500,000

แหล่งเงิน รหัสงบ งาน และ
ชื่องบ
งาน
ชื่องบ
201001 :
อุดหนุน
งานบริการ บริการ
วิชาการแก่ วิชาการแก่
ชุมชน
ชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่

กลยุทธ์ที่

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมการ
บริการวิชาการเพื่อตอบสนองความ
ต้องการและสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ชุมชน

201001 :
งานบริการ
วิชาการแก่
ชุมชน

อุดหนุน
บริการ
วิชาการแก่
ชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมการ
บริการวิชาการเพื่อตอบสนองความ
ต้องการและสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ชุมชน

201001 :
งานบริการ
วิชาการแก่
ชุมชน

อุดหนุน
บริการ
วิชาการแก่
ชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมการ
บริการวิชาการเพื่อตอบสนองความ
ต้องการและสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ชุมชน

กลยุทธ์ 3.3 พัฒนาความสัมพันธ์
ระหว่างชุมชนท้องถิ่น องค์กร
ธุรกิจในท้องถิ่น เพือ่ ศึกษาปัญหา
และความต้องการในการบริการ
วิชาการของสังคม
กลยุทธ์ 3.3 พัฒนาความสัมพันธ์
ระหว่างชุมชนท้องถิ่น องค์กร
ธุรกิจในท้องถิ่น เพือ่ ศึกษาปัญหา
และความต้องการในการบริการ
วิชาการของสังคม
กลยุทธ์ 3.3 พัฒนาความสัมพันธ์
ระหว่างชุมชนท้องถิ่น องค์กร
ธุรกิจในท้องถิ่น เพือ่ ศึกษาปัญหา
และความต้องการในการบริการ
วิชาการของสังคม

มาตรการที่

มาตรการที3่ .3.1 ส่งเสริม
ความสัมพันธ์กับชุมชนด้วยการ
บริการวิชาการ

มาตรการที3่ .3.1 ส่งเสริม
ความสัมพันธ์กับชุมชนด้วยการ
บริการวิชาการ

มาตรการที3่ .3.1 ส่งเสริม
ความสัมพันธ์กับชุมชนด้วยการ
บริการวิชาการ

ตัวชี้วัด

จํานวนโคง
การ

จํานวน
โครงการ

จํานวนโคง
การ

หน่วย
นับ

โครงการ

โครงการ

โครงการ

เป้าหมาย

1

1

1

ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด

ระยะเวลาดําเนินการ
เริ่มต้น
1-ต.ค.61

สิ้นสุด
30-ก.ย.62

สาขาวิชา
การจัดการ
การ
ท่องเทีย่ ว

1-ต.ค.61

30-ก.ย.62

งานวิจัย
และบริการ
วิชาการ

1-ต.ค.61

30-ก.ย.62

งานวิจัย
และบริการ
วิชาการ

ตารางที่ 11 จํานวนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการ ผู้รับผิดชอบโครงการ หลักสูตรการจัดการธุรกิจและนวัตกรรม
ลําดับที่

โครงการ

งบประมาณ

1

โครงการประกันคุณภาพหลักสูตร (รวมค่าใช้จ่ายโครงการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์การศึกษา)

50,000

293913

122002 : ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการ
พัฒนา

2

โครงการเสริมประสบการณ์ในและนอกรายวิชา

604,000

293920

121001 : พัฒนานวัตกรรมเพื่อการศึกษา

สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาเพือ่ การพัฒนา
ที่เป็นสากล
สากล
โครงการส่งเสริมประสบการณ์ ระดับปริญญาตรี

3

เตรียมความพร้อมเพื่อการทํางาน(รวมค่าใช้จ่ายการทําคู่มือฯ,
นิเทศนักศึกษาฝึกงานและอบรม)*

110,000

293920

121001 : พัฒนานวัตกรรมเพื่อการศึกษา

โครงการส่งเสริมประสบการณ์ ระดับปริญญาตรี

4

โครงการปรับปรุงหลักสูตร (ถ้ามี)

5

โครงการอื่นๆ (ภายใต้งบที่ได้รับจัดสรร)

100,000

รวม งบประมาณที่ได้รบั จัดสรรภายในสาขา

864,000

-

6

โครงการบริการวิชาการ (งบประมาณส่วนกลาง)

-

7

โครงการศิลปวัฒนธรรม (งบประมาณส่วนกลาง)

-

8

โครงการวิจัยฯ (งบประมาณส่วนกลาง)

-

รวม งบประมาณส่วนกลาง

-

รวม งบประมาณจัดสรร สุทธิ

864,000

รหัสงบ

งาน

ชื่องบ

รายละเอียดโครงการตามงบประมาณที่จัดสรร
ลําดับ
ที่

โครงการ

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่

กลยุทธ์ที่

มาตรการที่

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด

ระยะเวลาดําเนินการ
เริ่มต้น

สิ้นสุด

หมวดที่ 1 โครงการประกันคุณภาพหลักสูตร (รวมค่าใช้จ่ายโครงการทวนสอบผลสัมฤทธิก์ ารศึกษา)
1

การดําเนินการประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร
ปีการศึกษา 2561

50,000

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนานักศึกษาให้
สามารถทํางานร่วมกับผูอ้ ื่น ในระดับนานาชาติ

กลยุทธ์ 1.1 ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้
มีมาตรฐานตามระบบการประกันคุณภาพ
และมีความเป็นสากล สามารถต่อยอดให้
ได้รับการรับรองจากหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องใน

มาตรการที1่ .1.1 พัฒนาหลักสูตรให้มีมาตรฐานตามระบบการ
ประกันคุณภาพ และมีความเป็นสากล สามารถต่อยอดให้ได้รับ
การรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศหรือต่างประเทศ

คณาจารย์ในสาขา

ธค2561

มีค.2562

หมวดที่ 2 โครงการเสริมประสบการณ์ในและนอกรายวิชา
1

2

3

4

5

โครงการการส่งเสริม
ธุรกิจประมงพื้นบ้าน
(ปี 4)
โครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพนักศึกษาชั้นปี
ที่ 4
โครงการส่งเสริม
ศักยภาพการ
ประกอบการใน
ศตวรรษที่ 21 (ปี 2)
การพัฒนาความรู้และ
ทักษะด้านธุรกิจดิจิทัล
และนวัตกรรม (ปี 1)
โครงการศึกษากิจกรรม
ธุรกิจในท้องถิ่น (ปี 3)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนานักศึกษาให้
สามารถทํางานร่วมกับผูอ้ ื่น ในระดับนานาชาติ

กลยุทธ์ 1.2 พัฒนานักศึกษาให้มีความคิด
สร้างสรรค์ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม

มาตรการที1่ .2.1 ส่งเสริมงานจิตอาสาเพื่อแก้ปญ
ั หาและพัฒนา
ท้องถิ่น

อ.อมรินทร์

ตค 2561

พย 2561

30,000

กลยุทธ์ 1.2 พัฒนานักศึกษาให้มีความคิด
สร้างสรรค์ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม

มาตรการที1่ .2.3 เตรียมความพร้อม และเสริมศักยภาพแก่
นักศึกษา

อ.ประพล อ.
อริสสา

ธค2561

มีค.2562

154,000

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนานักศึกษาให้
สามารถทํางานร่วมกับผูอ้ ื่น ในระดับนานาชาติ

กลยุทธ์ 1.2 พัฒนานักศึกษาให้มีความคิด
สร้างสรรค์ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม

มาตรการที1่ .2.2 ส่งเสริมศักยภาพของนักศึกษาให้เหมาะสมตาม
ทักษะในศตวรรษที่ 21

อ.วิโรจน์ อ.พนัช
กร อ.กฤษฎา อ.
ศศิภา

มค 2562

มีค 2562

80,000

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนานักศึกษาให้
สามารถทํางานร่วมกับผูอ้ ื่น ในระดับนานาชาติ

กลยุทธ์ 1.2 พัฒนานักศึกษาให้มีความคิด
สร้างสรรค์ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม

มาตรการที1่ .2.2 ส่งเสริมศักยภาพของนักศึกษาให้เหมาะสมตาม
ทักษะในศตวรรษที่ 21

อ.สิรชิ ยั

กพ 2562

มีค 2562

40,000

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนานักศึกษาให้
สามารถทํางานร่วมกับผูอ้ ื่น ในระดับนานาชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนานักศึกษาให้
สามารถทํางานร่วมกับผูอ้ ื่น ในระดับนานาชาติ

กลยุทธ์ 1.2 พัฒนานักศึกษาให้มีความคิด
สร้างสรรค์ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม

มาตรการที1่ .2.4 พัฒนานักศึกษาและการจัดการเรียนการสอนที่
มุ่งเน้นความคิดสร้างสรรค์ คุณธรรมจริยธรรมและความ
รับผิดชอบต่อสังคม

อ.อมรินทร์ อ.ธิดา
ทิพย์ อ.ธนินท์รฐั

มค 2562

กพ 2562

80,000

ลําดับ
ที่
6

7

โครงการ

เสริมสร้างทักษะการ
เป็นผู้ประกอบการใน
ยุคดิจิทลั
โครงการเสริม
ประสบการณ์ใน
รายวิชา(วิชาทีส่ อน
นักศึกษาทั้งสาขา ใช้งบ
ไม่เกินวิชาละ 30,000
บาท, นอกจากนั้น ใช้
งบไม่เกินวิชาละ
10,000 บาท)
รวม

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่

กลยุทธ์ที่

มาตรการที่

120,000

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนานักศึกษาให้
สามารถทํางานร่วมกับผูอ้ ื่น ในระดับนานาชาติ

กลยุทธ์ 1.5 การพัฒนาการเป็น
ผู้ประกอบการใหม่ให้แก่นักศึกษา

มาตรการที1่ .5.1 การพัฒนาและส่งเสริมความรูด้ ้านการ
ประกอบการในศตวรรษที่ 21

100,000

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนานักศึกษาให้
สามารถทํางานร่วมกับผูอ้ ื่น ในระดับนานาชาติ

กลยุทธ์ 1.2 พัฒนานักศึกษาให้มีความคิด
สร้างสรรค์ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม

มาตรการที1่ .2.5 การเตรียมความพร้อมและพัฒนานักศึกษาเพื่อ
เข้าสู่ตลาดแรงงานในอนาคต

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด

อ.ประพล อ.
อริสสา อ.สิรชิ ยั

604,000
หมวดที่ 3 เตรียมความพร้อมเพื่อการทํางาน(รวมค่าใช้จ่ายการทําคู่มือฯ,นิเทศนักศึกษาฝึกงานและอบรม)*
1

โครงการเตรียมความ
พร้อมบัณฑิต (ปี 3)

110,000

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนานักศึกษาให้
สามารถทํางานร่วมกับผูอ้ ื่น ในระดับนานาชาติ

กลยุทธ์ 1.5 การพัฒนาการเป็น
ผู้ประกอบการใหม่ให้แก่นักศึกษา

มาตรการที1่ .5.1 การพัฒนาและส่งเสริมความรูด้ ้านการ
ประกอบการในศตวรรษที่ 21

ไม่มีขอ้ มูล

ไม่มีขอ้ มูล

ไม่มีขอ้ มูล

รวม
110,000
หมวดที่ 5 โครงการอื่นๆ (ภายใต้งบที่ได้รับจัดสรร)
1

โครงการอื่นๆ (สํารอง)
100,000
รวม
100,000

อ.พนัชกร

ระยะเวลาดําเนินการ
เริ่มต้น

สิ้นสุด

มีค 2562

มิย 2562

ตารางที่ 12 จํานวนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการ ผู้รับผิดชอบโครงการ หลักสูตรการจัดการท่องเที่ยว
ลําดับที่

โครงการ

งบประมาณ

รหัสงบ

งาน

ชื่องบ

1

โครงการประกันคุณภาพหลักสูตร (รวมค่าใช้จ่าย
โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การศึกษา)

30,000

293913

122002 : ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
เพื่อการพัฒนา

สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาเพือ่ การพัฒนาที่เป็นสากล
สากล

2

โครงการเสริมประสบการณ์ในและนอกรายวิชา

989,690

293920

121001 : พัฒนานวัตกรรมเพื่อการศึกษา

โครงการส่งเสริมประสบการณ์ ระดับปริญญาตรี

3

เตรียมความพร้อมเพื่อการทํางาน(รวมค่าใช้จ่ายการ
ทําคูม่ ือฯ,นิเทศนักศึกษาฝึกงานและอบรม)*

200,000

293920

121001 : พัฒนานวัตกรรมเพื่อการศึกษา

โครงการส่งเสริมประสบการณ์ ระดับปริญญาตรี

4

โครงการปรับปรุงหลักสูตร (ถ้ามี)

5

โครงการอื่นๆ (ภายใต้งบที่ได้รับจัดสรร)
รวม งบประมาณที่ได้รบั จัดสรรภายในสาขา

22,310
1,242,000

6

โครงการบริการวิชาการ (งบประมาณส่วนกลาง)

7

โครงการศิลปวัฒนธรรม (งบประมาณส่วนกลาง)

-

8

โครงการวิจัยฯ (งบประมาณส่วนกลาง)

-

รวม งบประมาณส่วนกลาง
รวม งบประมาณจัดสรร สุทธิ

240,000

240,000
1,482,000

รายละเอียดโครงการตามงบประมาณที่จัดสรร
ลําดับที่

โครงการ

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่

กลยุทธ์ที่

มาตรการที่

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด

ระยะเวลาดําเนินการ
เริ่มต้น

สิ้นสุด

1 ส.ค. 61

31 ก.ค. 62

หมวดที่ 1 โครงการประกันคุณภาพหลักสูตร (รวมค่าใช้จ่ายโครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การศึกษา)
1

การดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
นักศึกษาให้สามารถทํางาน
ร่วมกับผู้อื่น ในระดับนานาชาติ

กลยุทธ์ 1.1 ปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรให้มีมาตรฐานตามระบบการ
ประกันคุณภาพ และมีความเป็น
สากล สามารถต่อยอดให้ได้รับการ
รับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน

มาตรการที1่ .1.1 พัฒนาหลักสูตรให้มี
มาตรฐานตามระบบการประกันคุณภาพ
และมีความเป็นสากล สามารถต่อยอดให้
ได้รับการรับรองจากหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง
ในประเทศหรือต่างประเทศ

คณาจารย์ในสาขา

30,000

กลยุทธ์ 1.2 พัฒนานักศึกษาให้มี
ความคิดสร้างสรรค์ ปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมและมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม

มาตรการที1่ .2.1 ส่งเสริมงานจิตอาสาเพื่อ
แก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น

อ.ดร.ดวงกมล, อ.กัญจ
นาภรณ์

13 ต.ค. 61

14 ต.ค. 61

88,620

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
นักศึกษาให้สามารถทํางาน
ร่วมกับผู้อื่น ในระดับนานาชาติ

กลยุทธ์ 1.2 พัฒนานักศึกษาให้มี
ความคิดสร้างสรรค์ ปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมและมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม

มาตรการที1่ .2.3 เตรียมความพร้อม และ
เสริมศักยภาพแก่นักศึกษา

ผศ.ดร.จิตศักดิ,์ อ.รส
มารินทร์
อ.ดร.วงศ์ลัดดา, อ.เชาว
ลิต

8 พ.ย. 61

11 พ.ย. 61

77,180

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
นักศึกษาให้สามารถทํางาน
ร่วมกับผู้อื่น ในระดับนานาชาติ

กลยุทธ์ 1.2 พัฒนานักศึกษาให้มี
ความคิดสร้างสรรค์ ปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมและมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม

มาตรการที1่ .2.2 ส่งเสริมศักยภาพของ
นักศึกษาให้เหมาะสมตามทักษะใน
ศตวรรษที่ 21

ผศ.ดร.มนัสสิน,ี อ.ดร.
นิธิกร
อ.ดร.อัฏฐมา, อ.ดร.รัก
ชนก

21 มี.ค. 62

24 มี.ค. 62

248,180

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
นักศึกษาให้สามารถทํางาน
ร่วมกับผู้อื่น ในระดับนานาชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
นักศึกษาให้สามารถทํางาน
ร่วมกับผู้อื่น ในระดับนานาชาติ

กลยุทธ์ 1.2 พัฒนานักศึกษาให้มี
ความคิดสร้างสรรค์ ปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมและมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม

มาตรการที1่ .2.2 ส่งเสริมศักยภาพของ
นักศึกษาให้เหมาะสมตามทักษะใน
ศตวรรษที่ 21

ผศ.ดร.จิตศักดิ์

24 พ.ย. 61

26 พ.ย. 61

274,740

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
นักศึกษาให้สามารถทํางาน
ร่วมกับผู้อื่น ในระดับนานาชาติ

กลยุทธ์ 1.2 พัฒนานักศึกษาให้มี
ความคิดสร้างสรรค์ ปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมและมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม

มาตรการที1่ .2.4 พัฒนานักศึกษาและการ
จัดการเรียนการสอนทีม่ ุ่งเน้นความคิด
สร้างสรรค์ คุณธรรมจริยธรรมและความ
รับผิดชอบต่อสังคม

ผศ.ดร.จิตศักดิ์

4 ต.ค. 61

7 ต.ค. 61

12,000

หมวดที่ 2 โครงการเสริมประสบการณ์ในและนอกรายวิชา
1

2

3

4

5

โครงการศึกษาดูงานสถานที่ทอ่ งเทีย่ วใน
ภาคตะวันตก รายวิชา 765 211 หลักการ
มัคุเทศก์
โครงการศึกษาดูงานเส้นทางฝึกปฏิบัติ
วิชาชีพมัคคุเทศก์ เส้นทางที่ 1
(กรุงเทพฯ-อยุธยา)
ศึกษาดูงานเส้นทางฝึกปฏิบัติวิชาชีพ
มัคคุเทศก์ (เส้นทางภาคใต้)

โครงการศึกษาดูงานด้านวางแผนการ
ดําเนินงานธุรกิจนําเที่ยว และฝึก
ปฏิบัติการมัคคุเทศก์ เส้นทางที่ 4
ศึกษาดูงานในรายวิชาการท่องเทีย่ วเชิง
นิเวศ

ลําดับที่

6

โครงการ

ศึกษาดูงานในรายวิชาการท่องเทีย่ วเชิง
ผจญภัยและการท่องเทีย่ วโดยชุมชน

7

ศึกษาดูงานเมืองมรดกโลก รัฐปีนัง
สหพันธรัฐมาเลเซีย

8

ศึกษาดูงานการจัดการแหล่งนันทนาการ
ประเภทธีมปาร์ค (ค่ารถเช่า2แถว 4คัน
และค่าตั๋วครึ่งหนึ่ง 300)

9

10

11

12

การทดลองกิจกรรมในเส้นทางท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมวันเดียว (โครงงานรายวิชา
765 420
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม) (รอปรับลด
งบจากผู้รับผิดชอบ)
ทุนสอบประกาศนียบัตรโปรแกรมสํารอง
ที่นั่งของสายการบินระบบ Amadeus
(เทอม 1, 30 ทุน + เทอม 2,
15 ทุน)
ศึกษาดูงานบริษัททัวร์จกั รยานและฝึก
ปฏิบัติการท่องเทีย่ วด้วยจักรยาน

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่

กลยุทธ์ที่

มาตรการที่

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด

ระยะเวลาดําเนินการ
เริ่มต้น

สิ้นสุด

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
นักศึกษาให้สามารถทํางาน
ร่วมกับผู้อื่น ในระดับนานาชาติ

กลยุทธ์ 1.5 การพัฒนาการเป็น
ผู้ประกอบการใหม่ให้แก่นักศึกษา

มาตรการที1่ .5.1 การพัฒนาและส่งเสริม
ความรู้ด้านการประกอบการในศตวรรษที่
21

ผศ.ธนกฤต, อ.ศุภ
ลักษณ์
อ.ดร.วงศ์ลัดดา

9 พ.ย. 61

12 พ.ย. 61

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
นักศึกษาให้สามารถทํางาน
ร่วมกับผู้อื่น ในระดับนานาชาติ

กลยุทธ์ 1.2 พัฒนานักศึกษาให้มี
ความคิดสร้างสรรค์ ปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมและมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม

มาตรการที1่ .2.5 การเตรียมความพร้อม
และพัฒนานักศึกษาเพือ่ เข้าสู่
ตลาดแรงงานในอนาคต

ผศ.ธนกฤต, อ.ดร.วงศ์
ลัดดา

3 พ.ย. 61

3 พ.ย. 61

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
นักศึกษาให้สามารถทํางาน
ร่วมกับผู้อื่น ในระดับนานาชาติ

กลยุทธ์ 1.2 พัฒนานักศึกษาให้มี
ความคิดสร้างสรรค์ ปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมและมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม

มาตรการที1่ .2.1 ส่งเสริมงานจิตอาสาเพื่อ
แก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น

อ.ดร.ดวงกมล, อ.กัญจ
นาภรณ์

27 ต.ค. 61

2 พ.ย. 61

14,100

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
นักศึกษาให้สามารถทํางาน
ร่วมกับผู้อื่น ในระดับนานาชาติ

กลยุทธ์ 1.2 พัฒนานักศึกษาให้มี
ความคิดสร้างสรรค์ ปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมและมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม

มาตรการที1่ .2.3 เตรียมความพร้อม และ
เสริมศักยภาพแก่นักศึกษา

อ.รสมารินทร์

23 พ.ย. 61

33,940

กลยุทธ์ 1.2 พัฒนานักศึกษาให้มี
ความคิดสร้างสรรค์ ปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมและมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม

มาตรการที1่ .2.2 ส่งเสริมศักยภาพของ
นักศึกษาให้เหมาะสมตามทักษะใน
ศตวรรษที่ 21

อ.รสมารินทร์, อ.เชาว
ลิต

19 ต.ค. 61

21 ต.ค. 61

45,000

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
นักศึกษาให้สามารถทํางาน
ร่วมกับผู้อื่น ในระดับนานาชาติ

กลยุทธ์ 1.2 พัฒนานักศึกษาให้มี
ความคิดสร้างสรรค์ ปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมและมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม

มาตรการที1่ .2.2 ส่งเสริมศักยภาพของ
นักศึกษาให้เหมาะสมตามทักษะใน
ศตวรรษที่ 21

13 พ.ย. 61

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
นักศึกษาให้สามารถทํางาน
ร่วมกับผู้อื่น ในระดับนานาชาติ

กลยุทธ์ 1.2 พัฒนานักศึกษาให้มี
ความคิดสร้างสรรค์ ปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมและมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม

มาตรการที1่ .2.4 พัฒนานักศึกษาและการ
จัดการเรียนการสอนทีม่ ุ่งเน้นความคิด
สร้างสรรค์ คุณธรรมจริยธรรมและความ
รับผิดชอบต่อสังคม

9 ก.พ. 62

9 ก.พ. 62

59,500

อ.ดร.อัฏฐมา, อ.รสมาริ
นทร์
อ.ดร.วงศ์ลัดดา, อ.ดร.
นิธิกร
ผศ.ดร.เกริกฤทธิ์
อ.ดร.วงศ์ลัดดา, อ.ดร.
ทิพย์วรรณ

13 พ.ย. 61

13,450

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
นักศึกษาให้สามารถทํางาน
ร่วมกับผู้อื่น ในระดับนานาชาติ

16,000

-

การบริการห้องพักและอาหารของโรงแรม

ลําดับที่

13

โครงการ

ศึกษาดูงานการท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพ ณ
บ่อน้ําพุรอ้ นหนองหญ้าปล้องและสปา
เกลือกังหันทอง

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่

18,980

กลยุทธ์ที่

มาตรการที่

ระยะเวลาดําเนินการ

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด

เริ่มต้น

สิ้นสุด

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
นักศึกษาให้สามารถทํางาน
ร่วมกับผู้อื่น ในระดับนานาชาติ

กลยุทธ์ 1.5 การพัฒนาการเป็น
ผู้ประกอบการใหม่ให้แก่นักศึกษา

มาตรการที1่ .5.1 การพัฒนาและส่งเสริม
ความรู้ด้านการประกอบการในศตวรรษที่
21

อ.เชาวลิต

29 ต.ค. 61

29 ต.ค. 61

14

เรียนรู้ประสบการณ์วัฒนธรรมและภาษา
เกาหลี

-

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
นักศึกษาให้สามารถทํางาน
ร่วมกับผู้อื่น ในระดับนานาชาติ

กลยุทธ์ 1.2 พัฒนานักศึกษาให้มี
ความคิดสร้างสรรค์ ปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมและมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม

มาตรการที1่ .2.5 การเตรียมความพร้อม
และพัฒนานักศึกษาเพือ่ เข้าสู่
ตลาดแรงงานในอนาคต

ผศ.ดร.มนัสสิน,ี อ.จิ
รัชญา

มี.ค. 62

มี.ค. 62

15

ศึกษาดูงานธุรกิจโรงแรมและที่พัก และ
มารยาทในการรับประทานอาหารแบบ
ตะวันตก

-

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
นักศึกษาให้สามารถทํางาน
ร่วมกับผู้อื่น ในระดับนานาชาติ

กลยุทธ์ 1.2 พัฒนานักศึกษาให้มี
ความคิดสร้างสรรค์ ปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมและมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม

มาตรการที1่ .2.1 ส่งเสริมงานจิตอาสาเพื่อ
แก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น

อ.จิรัชญา, ผศ.ดร.จิต
ศักดิ์

มี.ค. 62

มี.ค. 62
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Accident and Disaster Survival
Skills

-

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
นักศึกษาให้สามารถทํางาน
ร่วมกับผู้อื่น ในระดับนานาชาติ

กลยุทธ์ 1.2 พัฒนานักศึกษาให้มี
ความคิดสร้างสรรค์ ปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมและมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม

มาตรการที1่ .2.3 เตรียมความพร้อม และ
เสริมศักยภาพแก่นักศึกษา

อ.จิรัชญา

ก.ค. 62

ก.ค. 62

17

โครงการเตรียมความพร้อมสําหรับการ
เริ่มต้นศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย

-

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
นักศึกษาให้สามารถทํางาน
ร่วมกับผู้อื่น ในระดับนานาชาติ

กลยุทธ์ 1.2 พัฒนานักศึกษาให้มี
ความคิดสร้างสรรค์ ปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมและมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม

มาตรการที1่ .2.2 ส่งเสริมศักยภาพของ
นักศึกษาให้เหมาะสมตามทักษะใน
ศตวรรษที่ 21

อ.จิรัชญา, ผศ.ดร.จิต
ศักดิ์
อ.ดร.ดวงกมล, อ.กัญจ
นาภรณ์

ก.ค. 62

ก.ค. 62

18

Make it happen : Inspired by
alumni

กลยุทธ์ 1.2 พัฒนานักศึกษาให้มี
ความคิดสร้างสรรค์ ปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมและมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม

มาตรการที1่ .2.2 ส่งเสริมศักยภาพของ
นักศึกษาให้เหมาะสมตามทักษะใน
ศตวรรษที่ 21

ผศ.ธนกฤต สังข์เฉย

11,500

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
นักศึกษาให้สามารถทํางาน
ร่วมกับผู้อื่น ในระดับนานาชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
นักศึกษาให้สามารถทํางาน
ร่วมกับผู้อื่น ในระดับนานาชาติ

กลยุทธ์ 1.2 พัฒนานักศึกษาให้มี
ความคิดสร้างสรรค์ ปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมและมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม

มาตรการที1่ .2.4 พัฒนานักศึกษาและการ
จัดการเรียนการสอนทีม่ ุ่งเน้นความคิด
สร้างสรรค์ คุณธรรมจริยธรรมและความ
รับผิดชอบต่อสังคม

ผศ.ธนกฤต สังข์เฉย

9 ก.พ. 62

10 ก.พ. 62

15,000

19

การศึกษาดูงานนวัตกรรมบันเทิงศึกษากับ
การจัดการสื่อความหมายแหล่งท่องเที่ยว
เพื่อการเรียนรู้

ลําดับที่

โครงการ

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่

กลยุทธ์ที่

มาตรการที่

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด

ระยะเวลาดําเนินการ
เริ่มต้น

20

21

22

23

การศึกษาดูงาน การจัดการทรัพยากรการ
ท่องเทีย่ วโดยชุมชน
การศึกษาดูงานการสื่อความหมายแหล่ง
ท่องเทีย่ วทางธรรมชาติ

การศึกษาดูงานการจัดการแหล่ง
นันทนาการประเภทสวนสนุกและสวนน้ํา
(ให้แค่ค่าเช่าเหมารถ และค่าตั๋ว
300)
ฝึกประสบการณ์มคั คุเทศก์ภาษาอังกฤษ
รายวิชา 765 216

สิ้นสุด

กลยุทธ์ 1.5 การพัฒนาการเป็น
ผู้ประกอบการใหม่ให้แก่นักศึกษา

มาตรการที1่ .5.1 การพัฒนาและส่งเสริม
ความรู้ด้านการประกอบการในศตวรรษที่
21

ผศ.ธนกฤต สังข์เฉย

20,000

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
นักศึกษาให้สามารถทํางาน
ร่วมกับผู้อื่น ในระดับนานาชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
นักศึกษาให้สามารถทํางาน
ร่วมกับผู้อื่น ในระดับนานาชาติ

กลยุทธ์ 1.2 พัฒนานักศึกษาให้มี
ความคิดสร้างสรรค์ ปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมและมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม

มาตรการที1่ .2.5 การเตรียมความพร้อม
และพัฒนานักศึกษาเพือ่ เข้าสู่
ตลาดแรงงานในอนาคต

ผศ.ธนกฤต สังข์เฉย

13,000

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
นักศึกษาให้สามารถทํางาน
ร่วมกับผู้อื่น ในระดับนานาชาติ

มาตรการที1่ .2.1 ส่งเสริมงานจิตอาสาเพื่อ
แก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น

ม.ค. 62

พ.ค. 62

มาตรการที1่ .2.3 เตรียมความพร้อม และ
เสริมศักยภาพแก่นักศึกษา

อ.ศุภลักษณ์

ม.ค. 62

พ.ค. 62

15,000

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
นักศึกษาให้สามารถทํางาน
ร่วมกับผู้อื่น ในระดับนานาชาติ

กลยุทธ์ 1.2 พัฒนานักศึกษาให้มี
ความคิดสร้างสรรค์ ปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมและมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม
กลยุทธ์ 1.2 พัฒนานักศึกษาให้มี
ความคิดสร้างสรรค์ ปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมและมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม

อ.ศุภลักษณ์

13,500

กลยุทธ์ 1.5 การพัฒนาการเป็น
ผู้ประกอบการใหม่ให้แก่นักศึกษา

มาตรการที1่ .5.1 การพัฒนาและส่งเสริม
ความรู้ด้านการประกอบการในศตวรรษที่
21

คณาจารย์ในสาขา

ม.ค. 62

พ.ค. 62

3 มี.ค. 62

3 มี.ค. 62

รวม
989,690
หมวดที่ 3 เตรียมความพร้อมเพือ่ การทํางาน(รวมค่าใช้จ่ายการทําคู่มอื ฯ,นิเทศนักศึกษาฝึกงานและอบรม)*
1

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนฝึกงาน +
งบนิเทศ + คู่มอื ฯ (ฝึกงาน)

200,000

รวม
200,000
หมวดที่ 5 โครงการอื่นๆ (ภายใต้งบที่ได้รับจัดสรร)
1

โครงการอื่นๆ (ภายใต้งบที่ได้รับจัดสรร)
(กันเงิน)

23,080

รวม
23,080

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
นักศึกษาให้สามารถทํางาน
ร่วมกับผู้อื่น ในระดับนานาชาติ

ลําดับที่

โครงการ

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่

กลยุทธ์ที่

มาตรการที่

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด

ระยะเวลาดําเนินการ
เริ่มต้น

สิ้นสุด

พค. 62

พ.ค. 62

หมวดที่ 6 โครงการบริการวิชาการ (งบประมาณส่วนกลาง)
1

โครงการอบรมยุวมัคคุเทศก์ จังหวัด
เพชรบุรี

240,000

รวม
240,000

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมการ
บริการวิชาการเพื่อตอบสนอง
ความต้องการและสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชน

กลยุทธ์ 3.1 พัฒนาระบบบริการ
วิชาการ รองรับการบริการ ความ
ต้องการของท้องถิ่น

มาตรการที3่ .1.1 ส่งเสริมให้เกิดระบบการ
บริการเพือ่ ท้องถิ่น

คณาจารย์ในสาขา

ตารางที่ 13 จํานวนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการ ผู้รับผิดชอบโครงการ หลักสูตรการจัดการธุรกิจและภาษา
ลําดับที่

โครงการ

1

โครงการประกันคุณภาพหลักสูตร (รวมค่าใช้จ่ายโครงการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์การศึกษา)

2

โครงการเสริมประสบการณ์ในและนอกรายวิชา

3
4

เตรียมความพร้อมเพื่อการทํางาน(รวมค่าใช้จ่ายการทําคู่มือฯ,นิเทศนักศึกษา
ฝึกงานและอบรม)*
โครงการปรับปรุงหลักสูตร (ถ้ามี)

5

โครงการอื่นๆ (ภายใต้งบที่ได้รับจัดสรร)
รวม งบประมาณที่ได้รบั จัดสรรภายในสาขา

งบประมาณ

ชื่องบ

293913

122002 : ระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาเพื่อการพัฒนา

1,198,000

293920

121001 : พัฒนานวัตกรรมเพื่อการศึกษา

สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาเพือ่ การพัฒนาที่
เป็นสากล
สากล
โครงการส่งเสริมประสบการณ์ ระดับปริญญาตรี

169,000

293920

121001 : พัฒนานวัตกรรมเพื่อการศึกษา

โครงการส่งเสริมประสบการณ์ ระดับปริญญาตรี

50,000

293581

121003 : พัฒนาวัตกรรมด้านหลักสูตร

ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี

293919

201001 : งานบริการวิชาการแก่ชุมชน

อุดหนุนบริการวิชาการแก่ชุมชน

1,467,000

โครงการบริการวิชาการ (งบประมาณส่วนกลาง)

7

โครงการศิลปวัฒนธรรม (งบประมาณส่วนกลาง)

-

8

โครงการวิจัยฯ (งบประมาณส่วนกลาง)

-

รวม งบประมาณจัดสรร สุทธิ

งาน

50,000

6

รวม งบประมาณส่วนกลาง

รหัสงบ

60,000

60,000
1,527,000

รายละเอียดโครงการตามงบประมาณที่จัดสรร
ลําดับ
ที่

โครงการ

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่

กลยุทธ์ที่

มาตรการที่

ตัวชี้วัด

หน่วย
นับ

เป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด

คะแนนมากกว่า
3.01

หัวหน้าสาขา

ระยะเวลาดําเนินการ
เริ่มต้น

สิ้นสุด

หมวดที่ 1 โครงการประกันคุณภาพหลักสูตร (รวมค่าใช้จ่ายโครงการทวนสอบผลสัมฤทธิก์ ารศึกษา)
1

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
นักศึกษาให้สามารถทํางาน
ร่วมกับผู้อื่น ในระดับนานาชาติ

กลยุทธ์ 1.1 ปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรให้มีมาตรฐานตามระบบการ
ประกันคุณภาพ และมีความเป็น
สากล สามารถต่อยอดให้ได้รับการ
รับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน

มาตรการที1่ .1.1 พัฒนาหลักสูตรให้มีมาตรฐานตาม
ระบบการประกันคุณภาพ และมีความเป็นสากล
สามารถต่อยอดให้ได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในประเทศหรือต่างประเทศ

3.01

คะแนน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
นักศึกษาให้สามารถทํางาน
ร่วมกับผู้อื่น ในระดับนานาชาติ

กลยุทธ์ 1.2 พัฒนานักศึกษาให้มี
ความคิดสร้างสรรค์ ปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมและมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม

มาตรการที1่ .2.3 เตรียมความพร้อม และเสริมศักยภาพ
แก่นักศึกษา

80%

คน

80%

หัวหน้าสาขา

ก.ค.-62

ส.ค.-62

5,000

โครงการเตรียมความพร้อมปี 1:
เสริมความรู้วิชาการ

กลยุทธ์ 1.2 พัฒนานักศึกษาให้มี
ความคิดสร้างสรรค์ ปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมและมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม

มาตรการที1่ .2.3 เตรียมความพร้อม และเสริมศักยภาพ
แก่นักศึกษา

80%

คน

80%

หัวหน้าสาขา

ก.ค.-62

ส.ค.-62

21,600

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
นักศึกษาให้สามารถทํางาน
ร่วมกับผู้อื่น ในระดับนานาชาติ

โครงการพัฒนาเทคนิคการ
นําเสนอด้วย ICT อย่างมีศิลปะ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
นักศึกษาให้สามารถทํางาน
ร่วมกับผู้อื่น ในระดับนานาชาติ

กลยุทธ์ 1.2 พัฒนานักศึกษาให้มี
ความคิดสร้างสรรค์ ปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมและมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม

มาตรการที1่ .2.2 ส่งเสริมศักยภาพของนักศึกษาให้
เหมาะสมตามทักษะในศตวรรษที่ 21

80%

คน

80%

หัวหน้าสาขา

ต.ค.-61

พ.ย.-61

12,960

โครงการเสริมสร้างความคิด
สร้างสรรค์ทางธุรกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
นักศึกษาให้สามารถทํางาน
ร่วมกับผู้อื่น ในระดับนานาชาติ

กลยุทธ์ 1.5 การพัฒนาการเป็น
ผู้ประกอบการใหม่ให้แก่นักศึกษา

มาตรการที1่ .5.1 การพัฒนาและส่งเสริมความรูด้ ้านการ
ประกอบการในศตวรรษที่ 21

80%

คน

80%

หัวหน้าสาขา

ต.ค.-61

พ.ย.-61

25,200

การดําเนินการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปี
การศึกษา 2561

50,000

มิ.ย.-62

ก.ค.-62

หมวดที่ 2 โครงการเสริมประสบการณ์ในและนอกรายวิชา
1

2

3

4

โครงการเตรียมความพร้อมปี 1: พี่
ต้อนรับน้อง

ลําดับ
ที่
5

6

7

8

9

10

11

โครงการ

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่

กลยุทธ์ที่

มาตรการที่

ตัวชี้วัด

หน่วย
นับ

เป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด

ระยะเวลาดําเนินการ
เริ่มต้น

สิ้นสุด

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
นักศึกษาให้สามารถทํางาน
ร่วมกับผู้อื่น ในระดับนานาชาติ

กลยุทธ์ 1.5 การพัฒนาการเป็น
ผู้ประกอบการใหม่ให้แก่นักศึกษา

มาตรการที1่ .5.1 การพัฒนาและส่งเสริมความรูด้ ้านการ
ประกอบการในศตวรรษที่ 21

80%

คน

80%

หัวหน้าสาขา

ต.ค.-61

พ.ย.-61

3,000

โครงการศึกษาดูงานปี 1: ธุรกิจ
การผลิต/การบริการ

กลยุทธ์ 1.5 การพัฒนาการเป็น
ผู้ประกอบการใหม่ให้แก่นักศึกษา

มาตรการที1่ .5.1 การพัฒนาและส่งเสริมความรูด้ ้านการ
ประกอบการในศตวรรษที่ 21

80%

คน

80%

หัวหน้าสาขา

ม.ค.-62

เม.ย.-62

88,000

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
นักศึกษาให้สามารถทํางาน
ร่วมกับผู้อื่น ในระดับนานาชาติ

โครงการศึกษาดูงานปี 2: ธุรกิจเชิง
สร้างสรรค์และนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
นักศึกษาให้สามารถทํางาน
ร่วมกับผู้อื่น ในระดับนานาชาติ

กลยุทธ์ 1.5 การพัฒนาการเป็น
ผู้ประกอบการใหม่ให้แก่นักศึกษา

มาตรการที1่ .5.1 การพัฒนาและส่งเสริมความรูด้ ้านการ
ประกอบการในศตวรรษที่ 21

80%

คน

80%

หัวหน้าสาขา

ม.ค.-62

เม.ย.-62

114,000

โครงการศึกษาดูงานปี 3: ธุรกิจที่
รับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
นักศึกษาให้สามารถทํางาน
ร่วมกับผู้อื่น ในระดับนานาชาติ

กลยุทธ์ 1.5 การพัฒนาการเป็น
ผู้ประกอบการใหม่ให้แก่นักศึกษา

มาตรการที1่ .5.1 การพัฒนาและส่งเสริมความรูด้ ้านการ
ประกอบการในศตวรรษที่ 21

80%

คน

80%

หัวหน้าสาขา

ม.ค.-62

เม.ย.-62

182,400

โครงการศึกษาดูงานปี 4:
วัฒนธรรมและธุรกิจอาเซียน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
นักศึกษาให้สามารถทํางาน
ร่วมกับผู้อื่น ในระดับนานาชาติ

กลยุทธ์ 1.4 สนับสนุนการจัด
กิจกรรมนักศึกษาที่รองรับการเป็น
ประชาคมอาเซียนและส่งเสริม
ประสบการณ์ในต่างประเทศ

มาตรการที1่ .4.3 จัดโครงการเสริมประสบการณ์ใน
ต่างประเทศให้กับนักศึกษาและส่งเสริมให้นักศึกษาได้มี
โอกาสฝึกประสบการณ์วิชาชีพในต่างประเทศ

80%

คน

80%

หัวหน้าสาขา

ม.ค.-62

เม.ย.-62

248,600

โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมทางธุรกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
นักศึกษาให้สามารถทํางาน
ร่วมกับผู้อื่น ในระดับนานาชาติ

กลยุทธ์ 1.2 พัฒนานักศึกษาให้มี
ความคิดสร้างสรรค์ ปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมและมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม

มาตรการที1่ .2.4 พัฒนานักศึกษาและการจัดการเรียน
การสอนที่มุ่งเน้นความคิดสร้างสรรค์ คุณธรรม
จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม

80%

คน

80%

หัวหน้าสาขา

ต.ค.-61

พ.ย.-61

10,560

โครงการจิตอาสาและกิจกรรมเพือ่
สาธารณะ 1/61 (3 โครงการ)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์
และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ทรัพยากรธรรมชาติ ให้เกิด
คุณค่า มูลค่าด้วยองค์ความรู้
ด้านการจัดการ

กลยุทธ์ 4.1 พัฒนาและสนับสนุน
งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและ
เผยแพร่ภมู ิปัญญาของท้องถิ่น โดย
นักศึกษาและชุมชนมีสว่ นร่วม

มาตรการที4่ .1.2 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการอนุรักษ์
และสืบทอดศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมบนพื้นฐานความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม

80%

คน

80%

หัวหน้าสาขา

ต.ค.-61

พ.ย.-61

19,000

โครงการเรียนรู้มารยาทการ
รับประทานอาหารแบบสากล

ลําดับ
ที่

โครงการ

12

โครงการจิตอาสาและกิจกรรมเพือ่
สาธารณะ 2/61

28,780

โครงการเสริมสร้างประสบการณ์
ในรายวิชา (7 โครงการ)

145,500

13

14

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่

กลยุทธ์ที่

มาตรการที่

ตัวชี้วัด

หน่วย
นับ

เป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด

ระยะเวลาดําเนินการ
เริ่มต้น

สิ้นสุด

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์
และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ทรัพยากรธรรมชาติ ให้เกิด
คุณค่า มูลค่าด้วยองค์ความรู้
ด้านการจัดการ

กลยุทธ์ 4.1 พัฒนาและสนับสนุน
งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและ
เผยแพร่ภมู ิปัญญาของท้องถิ่น โดย
นักศึกษาและชุมชนมีสว่ นร่วม

มาตรการที4่ .1.2 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการอนุรักษ์
และสืบทอดศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมบนพื้นฐานความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม

80%

คน

80%

หัวหน้าสาขา

ม.ค.-62

พ.ค.-62

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
นักศึกษาให้สามารถทํางาน
ร่วมกับผู้อื่น ในระดับนานาชาติ

กลยุทธ์ 1.2 พัฒนานักศึกษาให้มี
ความคิดสร้างสรรค์ ปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมและมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม

มาตรการที1่ .2.4 พัฒนานักศึกษาและการจัดการเรียน
การสอนที่มุ่งเน้นความคิดสร้างสรรค์ คุณธรรม
จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม

80%

คน

80%

หัวหน้าสาขา

ต.ค.-61

พ.ค.-62

หัวหน้าสาขา

มิ.ย.-62

ก.ค.-62

หัวหน้าสาขา

มี.ค.-62

เม.ย.-62

ก.พ.-62

พ.ค.-62

เงินสํารอง
293,400
รวม

1,198,000
หมวดที่ 3 เตรียมความพร้อมเพื่อการทํางาน(รวมค่าใช้จ่ายการทําคู่มือฯ,นิเทศนักศึกษาฝึกงานและอบรม)*
1

2

3

4

130,000

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
นักศึกษาให้สามารถทํางาน
ร่วมกับผู้อื่น ในระดับนานาชาติ

กลยุทธ์ 1.5 การพัฒนาการเป็น
ผู้ประกอบการใหม่ให้แก่นักศึกษา

มาตรการที1่ .5.1 การพัฒนาและส่งเสริมความรูด้ ้านการ
ประกอบการในศตวรรษที่ 21

10,400

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
นักศึกษาให้สามารถทํางาน
ร่วมกับผู้อื่น ในระดับนานาชาติ

กลยุทธ์ 1.5 การพัฒนาการเป็น
ผู้ประกอบการใหม่ให้แก่นักศึกษา

มาตรการที1่ .5.1 การพัฒนาและส่งเสริมความรูด้ ้านการ
ประกอบการในศตวรรษที่ 21

มีการ
ปรับปรุง
คู่มือ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
นักศึกษาให้สามารถทํางาน
ร่วมกับผู้อื่น ในระดับนานาชาติ

กลยุทธ์ 1.5 การพัฒนาการเป็น
ผู้ประกอบการใหม่ให้แก่นักศึกษา

มาตรการที1่ .5.1 การพัฒนาและส่งเสริมความรูด้ ้านการ
ประกอบการในศตวรรษที่ 21

80%

คน

80%

หัวหน้าสาขา

23,400

กลยุทธ์ 1.5 การพัฒนาการเป็น
ผู้ประกอบการใหม่ให้แก่นักศึกษา

มาตรการที1่ .5.1 การพัฒนาและส่งเสริมความรูด้ ้านการ
ประกอบการในศตวรรษที่ 21

80%

คน

80%

หัวหน้าสาขา

5,200

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
นักศึกษาให้สามารถทํางาน
ร่วมกับผู้อื่น ในระดับนานาชาติ

ค่าใช้จ่ายการนิเทศ

ค่าจัดทําคู่มอื

โครงการเตรียมความพร้อมก่อน
ฝึกงาน
โครงการสัมมนาหลังฝึกงาน

รวม
169,000

มีการปรับปรุง
คู่มือ

ส.ค.-62

ส.ค.-62

ลําดับ
ที่

โครงการ

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่

กลยุทธ์ที่

มาตรการที่

ตัวชี้วัด

หน่วย
นับ

เป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด

ระยะเวลาดําเนินการ
เริ่มต้น

สิ้นสุด

หมวดที่ 4 โครงการปรับปรุงหลักสูตร (ถ้ามี)
1

โครงการพัฒนาและประปรุง
หลักสูตร

50,000

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
นักศึกษาให้สามารถทํางาน
ร่วมกับผู้อื่น ในระดับนานาชาติ

กลยุทธ์ 1.1 ปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรให้มีมาตรฐานตามระบบการ
ประกันคุณภาพ และมีความเป็น
สากล สามารถต่อยอดให้ได้รับการ
รับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน

มาตรการที1่ .1.1 พัฒนาหลักสูตรให้มีมาตรฐานตาม
ระบบการประกันคุณภาพ และมีความเป็นสากล
สามารถต่อยอดให้ได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในประเทศหรือต่างประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริม
การบริการวิชาการเพื่อ
ตอบสนองความต้องการและ
สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

กลยุทธ์ 3.2 บรูณาการข้ามศาสตร์ใน
กิจกรรมบริการวิชาการ

มาตรการที3่ .2.1 บูรณาการงานบริการวิชาการ

หัวหน้าสาขา

ส.ค.-62

ส.ค.-62

รวม
50,000
หมวดที่ 6 โครงการบริการวิชาการ (งบประมาณส่วนกลาง)
1

โครงการ ธภ บริการวิชาการ
60,000

รวม
60,000

80%

คน

80%

หัวหน้าสาขา

พ.ย 61

ธ.ค.-61

ตารางที่ 14 จํานวนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการ ผู้รับผิดชอบโครงการ หลักสูตรการจัดการรัฐประศาสนศาสตร์
ลําดับที่
1

2

โครงการ
โครงการประกันคุณภาพหลักสูตร (รวมค่าใช้จ่าย
โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การศึกษา)

งบประมาณ

รหัสงบ

งาน

ชื่องบ

293913

122002 : ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการ
พัฒนา

สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาเพือ่ การพัฒนาที่
เป็นสากล
สากล

293920

121001 : พัฒนานวัตกรรมเพื่อการศึกษา

โครงการส่งเสริมประสบการณ์ ระดับปริญญาตรี

293920

121001 : พัฒนานวัตกรรมเพื่อการศึกษา

โครงการส่งเสริมประสบการณ์ ระดับปริญญาตรี

293581

121003 : พัฒนาวัตกรรมด้านหลักสูตร

ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี

293919

201001 : งานบริการวิชาการแก่ชุมชน

อุดหนุนบริการวิชาการแก่ชุมชน

50,000

โครงการเสริ มประสบการณ์ในและนอกรายวิชา
1,012,000

3

เตรี ยมความพร้อมเพื่อการทํางาน(รวมค่าใช้จ่ายการทํา
คู่มือฯ,นิเทศนักศึกษาฝึ กงานและอบรม)*

4

โครงการปรับปรุ งหลักสูตร (ถ้ามี)

5

โครงการอื่นๆ (ภายใต้งบที่ได้รับจัดสรร)

30,000
50,000
100,000

รวม งบประมาณที่ได้ รับจัดสรรภายในสาขา
1,242,000
6

โครงการบริ การวิชาการ (งบประมาณส่วนกลาง)

7

โครงการศิลปวัฒนธรรม (งบประมาณส่วนกลาง)

8

โครงการวิจยั ฯ (งบประมาณส่วนกลาง)

100,000
50,000
100,000
9

โครงการวิจยั ฯ (รปศ วิชาการ)
300,000
รวม งบประมาณส่ วนกลาง
550,000
รวม งบประมาณจัดสรร สุ ทธิ
1,792,000

รายละเอียดโครงการตามงบประมาณที่จดั สรร
ลําดับ
ที่
1

1

2

3

โครงการ

การดําเนินการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปี
การศึกษา 2561 (ภาคการเรี ยนที่ 2)

โครงการพัฒนาทักษะการเรี ยนรู้กลุ่ม
รายวิชาด้านองค์การและการจัดการ
(โครงการสัมมนาความรู้การบริ หาร
องค์การภาครัฐและการพัฒนาระบบ
ราชการ) (ภาคการเรี ยนที่ 1)
โครงการพัฒนาทักษะการเรี ยนรู้กลุ่ม
รายวิชาด้านการบริ หารทรัพยากร
บุคคล (โครงการสัมมนาความรู้ดา้ น
แรงงานสัมพันธ์และการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐ) (ภาคการ
เรี ยนที่ 2)
โครงการพัฒนาทักษะการเรี ยนรู้กลุ่ม
รายวิชาด้านนโยบายสาธารณะ
(โครงการเสริ มประสบการณ์การ
เรี ยนรู้ดา้ นนโยบายสาธารณะ) (ภาค
การเรี ยนที่ 2)

งบประมาณ

50,000

15,000

45,000

30,000

ยุทธศาสตร์ ที่

กลยุทธ์ ที่

มาตรการที่

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนานักศึกษาให้
สามารถทํางานร่ วมกับ
ผูอ้ ื่น ในระดับนานาชาติ

กลยุทธ์ 1.1 ปรับปรุ งและ
พัฒนาหลักสูตรให้มีมาตรฐาน
ตามระบบการประกันคุณภาพ
และมีความเป็ นสากล สามารถ
ต่อยอดให้ได้รับการรับรอง
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน

มาตรการที่1.1.1 พัฒนาหลักสูตร
ให้มีมาตรฐานตามระบบการ
ประกันคุณภาพ และมีความเป็ น
สากล สามารถต่อยอดให้ได้รับ
การรับรองจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในประเทศหรื อ
ต่างประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนานักศึกษาให้
สามารถทํางานร่ วมกับ
ผูอ้ ื่น ในระดับนานาชาติ

กลยุทธ์ 1.2 พัฒนานักศึกษา
ให้มีความคิดสร้างสรรค์
ปลูกฝังคุณธรรม จริ ยธรรม
และมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม

มาตรการที่1.2.5 การเตรี ยมความ
พร้อมและพัฒนานักศึกษาเพื่อเข้า
สู่ตลาดแรงงานในอนาคต

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนานักศึกษาให้
สามารถทํางานร่ วมกับ
ผูอ้ ื่น ในระดับนานาชาติ

กลยุทธ์ 1.2 พัฒนานักศึกษา
ให้มีความคิดสร้างสรรค์
ปลูกฝังคุณธรรม จริ ยธรรม
และมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม

มาตรการที่1.2.5 การเตรี ยมความ
พร้อมและพัฒนานักศึกษาเพื่อเข้า
สู่ตลาดแรงงานในอนาคต

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนานักศึกษาให้
สามารถทํางานร่ วมกับ
ผูอ้ ื่น ในระดับนานาชาติ

กลยุทธ์ 1.2 พัฒนานักศึกษา
ให้มีความคิดสร้างสรรค์
ปลูกฝังคุณธรรม จริ ยธรรม
และมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม

มาตรการที่1.2.5 การเตรี ยมความ
พร้อมและพัฒนานักศึกษาเพื่อเข้า
สู่ตลาดแรงงานในอนาคต

ตัวชี้วดั

การดําเนิน การตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพการศึกษา

จํานวนผูเ้ ข้าร่ วม/ความ
พึงพอใจของผูเ้ ข้าร่ วม/
รายงาน

จํานวนผูเ้ ข้าร่ วม/ความ
พึงพอใจของผูเ้ ข้าร่ วม/
รายงาน

จํานวนผูเ้ ข้าร่ วม/ความ
พึงพอใจของผูเ้ ข้าร่ วม/
รายงาน

หน่ วยนับ

กระบวนการ

ร้อยละ/
ค่าเฉลี่ย/ครั้ง

ร้อยละ/
ค่าเฉลี่ย/ครั้ง

ร้อยละ/
ค่าเฉลี่ย/ครั้ง

เป้ าหมาย

เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
การประกันคุณภาพ
การศึกษาครบทุก
กระบวนการ

ผูเ้ ข้าร่ วมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ
70/ค่าเฉลี่ยระดับความพึง
พอใจไม่นอ้ ยกว่า 3.51/
นักศึกษามีรายงานวิชาการ
จากการเข้าร่ วมกิจกรรมส่ง
ทุกครั้ง
ผูเ้ ข้าร่ วมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ
70/ค่าเฉลี่ยระดับความพึง
พอใจไม่นอ้ ยกว่า 3.51/
นักศึกษามีรายงานวิชาการ
จากการเข้าร่ วมกิจกรรมส่ง
ทุกครั้ง
ผูเ้ ข้าร่ วมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ
70/ค่าเฉลี่ยระดับความพึง
พอใจไม่นอ้ ยกว่า 3.51/
นักศึกษามีรายงานวิชาการ
จากการเข้าร่ วมกิจกรรมส่ง
ทุกครั้ง

ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วดั

ระยะเวลาดําเนินการ
เริ่มต้ น

สิ้นสุ ด

ก.ค.-62

ส.ค.-62

ต.ค.-61

พ.ย.-61

มี.ค.-62

เม.ย.-62

มี.ค.-62

เม.ย.-62

หัวหน้า
สาขาวิชา

หัวหน้า
สาขาวิชา

หัวหน้า
สาขาวิชา

หัวหน้า
สาขาวิชา

ลําดับ
ที่

โครงการ

4

โครงการพัฒนาทักษะการเรี ยนรู้กลุ่ม
รายวิชาด้านทฤษฎีทางรัฐประศาสน
ศาสตร์
(โครงการในรายวิชาจริ ยธรรมและ
ธรรมภิบาล
(รปศ. ขอทํา
ดี)) (ภาคการเรี ยนที่ 2)
โครงการพัฒนาทักษะการเรี ยนรู้กลุ่ม
รายวิชาด้านคลัง งบประมาณและการ
บริ หารท้องถิ่น (โครงการศึกษาดูงาน
ระบบการบริ หารองค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น) (ภาคการเรี ยนที่ 2)

5

6

7

8

โครงการส่งเสริ มประสบการณ์นอก
รายวิชา: การพัฒนาทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 ด้านการสื่ อสาร
(โครงการพัฒนาทักษะการนําเสนอ
วิสยั ทัศน์และสุนทรพจน์ทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์) (ภาคการเรี ยนที่ 2)
โครงการส่งเสริ มประสบการณ์นอก
รายวิชา: การพัฒนาทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 ด้านการเขียน
(โครงการพัฒนาทักษะการเขียน
หนังสื อราชการสําหรับองค์การ
ภาครัฐ) (ภาคการเรี ยนที่ 2)
โครงการส่งเสริ มประสบการณ์นอก
รายวิชา: การพัฒนาทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะการทํางาน
และภาวะผูน้ าํ (โครงการเตรี ยมความ
พร้อมสําหรับการสอบเข้ารับราชการ
ภาคทัว่ ไป (ติว ก.พ.)) (ภาคการเรี ยน
ที่ 2)

งบประมาณ

40,000

30,000

30,000

30,000

50,000

ยุทธศาสตร์ ที่

กลยุทธ์ ที่

มาตรการที่

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนานักศึกษาให้
สามารถทํางานร่ วมกับ
ผูอ้ ื่น ในระดับนานาชาติ

กลยุทธ์ 1.2 พัฒนานักศึกษา
ให้มีความคิดสร้างสรรค์
ปลูกฝังคุณธรรม จริ ยธรรม
และมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม

มาตรการที่1.2.5 การเตรี ยมความ
พร้อมและพัฒนานักศึกษาเพื่อเข้า
สู่ตลาดแรงงานในอนาคต

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนานักศึกษาให้
สามารถทํางานร่ วมกับ
ผูอ้ ื่น ในระดับนานาชาติ

กลยุทธ์ 1.2 พัฒนานักศึกษา
ให้มีความคิดสร้างสรรค์
ปลูกฝังคุณธรรม จริ ยธรรม
และมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม

มาตรการที่1.2.5 การเตรี ยมความ
พร้อมและพัฒนานักศึกษาเพื่อเข้า
สู่ตลาดแรงงานในอนาคต

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนานักศึกษาให้
สามารถทํางานร่ วมกับ
ผูอ้ ื่น ในระดับนานาชาติ

กลยุทธ์ 1.5 การพัฒนาการ
เป็ นผูป้ ระกอบการใหม่ให้แก่
นักศึกษา

มาตรการที่1.5.1 การพัฒนาและ
ส่งเสริ มความรู้ดา้ นการ
ประกอบการในศตวรรษที่ 21

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนานักศึกษาให้
สามารถทํางานร่ วมกับ
ผูอ้ ื่น ในระดับนานาชาติ

กลยุทธ์ 1.5 การพัฒนาการ
เป็ นผูป้ ระกอบการใหม่ให้แก่
นักศึกษา

มาตรการที่1.5.1 การพัฒนาและ
ส่งเสริ มความรู้ดา้ นการ
ประกอบการในศตวรรษที่ 21

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนานักศึกษาให้
สามารถทํางานร่ วมกับ
ผูอ้ ื่น ในระดับนานาชาติ

กลยุทธ์ 1.5 การพัฒนาการ
เป็ นผูป้ ระกอบการใหม่ให้แก่
นักศึกษา

มาตรการที่1.5.1 การพัฒนาและ
ส่งเสริ มความรู้ดา้ นการ
ประกอบการในศตวรรษที่ 21

ตัวชี้วดั

จํานวนผูเ้ ข้าร่ วม/ความ
พึงพอใจของผูเ้ ข้าร่ วม/
รายงาน

จํานวนผูเ้ ข้าร่ วม/ความ
พึงพอใจของผูเ้ ข้าร่ วม/
รายงาน

จํานวนผูเ้ ข้าร่ วม/ความ
พึงพอใจของผูเ้ ข้าร่ วม/
รายงาน

จํานวนผูเ้ ข้าร่ วม/ความ
พึงพอใจของผูเ้ ข้าร่ วม/
รายงาน

จํานวนผูเ้ ข้าร่ วม/ความ
พึงพอใจของผูเ้ ข้าร่ วม/
รายงาน

หน่ วยนับ

ร้อยละ/
ค่าเฉลี่ย/ครั้ง

ร้อยละ/
ค่าเฉลี่ย/ครั้ง

ร้อยละ/
ค่าเฉลี่ย/ครั้ง

ร้อยละ/
ค่าเฉลี่ย/ครั้ง

ร้อยละ/
ค่าเฉลี่ย/ครั้ง

เป้ าหมาย

ผูเ้ ข้าร่ วมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ
70/ค่าเฉลี่ยระดับความพึง
พอใจไม่นอ้ ยกว่า 3.51/
นักศึกษามีรายงานวิชาการ
จากการเข้าร่ วมกิจกรรมส่ง
ทุกครั้ง
ผูเ้ ข้าร่ วมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ
70/ค่าเฉลี่ยระดับความพึง
พอใจไม่นอ้ ยกว่า 3.51/
นักศึกษามีรายงานวิชาการ
จากการเข้าร่ วมกิจกรรมส่ง
ทุกครั้ง
ผูเ้ ข้าร่ วมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ
70/ค่าเฉลี่ยระดับความพึง
พอใจไม่นอ้ ยกว่า 3.51/
นักศึกษามีรายงานวิชาการ
จากการเข้าร่ วมกิจกรรมส่ง
ทุกครั้ง
ผูเ้ ข้าร่ วมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ
70/ค่าเฉลี่ยระดับความพึง
พอใจไม่นอ้ ยกว่า 3.51/
นักศึกษามีรายงานวิชาการ
จากการเข้าร่ วมกิจกรรมส่ง
ทุกครั้ง
ผูเ้ ข้าร่ วมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ
70/ค่าเฉลี่ยระดับความพึง
พอใจไม่นอ้ ยกว่า 3.51/
นักศึกษามีรายงานวิชาการ
จากการเข้าร่ วมกิจกรรมส่ง
ทุกครั้ง

ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วดั

ระยะเวลาดําเนินการ
เริ่มต้ น

สิ้นสุ ด

เม.ย.-62

เม.ย.-62

เม.ย.-62

เม.ย.-62

ธ.ค.-62

ก.พ.-62

มี.ค.-62

เม.ย.-62

มี.ย.-62

เม.ย.-62

หัวหน้า
สาขาวิชา

หัวหน้า
สาขาวิชา

หัวหน้า
สาขาวิชา

หัวหน้า
สาขาวิชา

หัวหน้า
สาขาวิชา

ลําดับ
ที่

โครงการ

9

โครงการส่งเสริ มประสบการณ์นอก
รายวิชา: การพัฒนาทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 ด้านสังคมพหุ
วัฒนธรรม
(โครงการสาน
เสวนา: ความหลากหลายของศาสนา
ความเชื่อบนพื้นที่เชิงพหุวฒั นธรรม)
(ภาคการเรี ยนที่ 1)
โครงการส่งเสริ มประสบการณ์นอก
รายวิชาตามอัตลักษณ์ของสาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ ด้านการทํางงาน
ร่ วมกับชุมชนและสังคม
(โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชนสู่การ
พัฒนาทักษะชีวิต)
(ภาคการ
เรี ยนที่ 2)
โครงการส่งเสริ มประสบการณ์นอก
รายวิชาตามอัตลักษณ์ของสาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ ด้านทักษะการ
ทํางานในระบบราชการ
(โครงการศึกษาดูงานกระบวนการ
บริ หารราชการและการพัฒนาระบบ
ราชการ) (ภาคการเรี ยนที่ 1)
โครงการส่งเสริ มประสบการณ์นอก
รายวิชาตามอัตลักษณ์ของสาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ ด้านเครื อข่าย
วิชาการด้านรัฐประศาสนศาสตร์
(โครงการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้และสาน
สัมพันธ์ของเครื อข่ายรัฐประศาสน
ศาสตร์) (ภาคการเรี ยนที่ 2)

10

11

12

งบประมาณ

32,000

150,000

200,000

200,000

ยุทธศาสตร์ ที่

กลยุทธ์ ที่

มาตรการที่

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนานักศึกษาให้
สามารถทํางานร่ วมกับ
ผูอ้ ื่น ในระดับนานาชาติ

กลยุทธ์ 1.4 สนับสนุนการจัด
กิจกรรมนักศึกษาที่รองรับการ
เป็ นประชาคมอาเซียนและ
ส่งเสริ มประสบการณ์ใน
ต่างประเทศ

มาตรการที่1.4.2 ปฏิรูปการเรี ยน
การสอนวิชาศึกษาทัว่ ไปเพื่อ
สร้างความตระหนักรู้เรื่ อง
ประชาคมอาเซียนและสังคมพหุ
วัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนานักศึกษาให้
สามารถทํางานร่ วมกับ
ผูอ้ ื่น ในระดับนานาชาติ

กลยุทธ์ 1.2 พัฒนานักศึกษา
ให้มีความคิดสร้างสรรค์
ปลูกฝังคุณธรรม จริ ยธรรม
และมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม

มาตรการที่1.2.5 การเตรี ยมความ
พร้อมและพัฒนานักศึกษาเพื่อเข้า
สู่ตลาดแรงงานในอนาคต

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนานักศึกษาให้
สามารถทํางานร่ วมกับ
ผูอ้ ื่น ในระดับนานาชาติ

กลยุทธ์ 1.2 พัฒนานักศึกษา
ให้มีความคิดสร้างสรรค์
ปลูกฝังคุณธรรม จริ ยธรรม
และมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม

มาตรการที่1.2.5 การเตรี ยมความ
พร้อมและพัฒนานักศึกษาเพื่อเข้า
สู่ตลาดแรงงานในอนาคต

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนานักศึกษาให้
สามารถทํางานร่ วมกับ
ผูอ้ ื่น ในระดับนานาชาติ

กลยุทธ์ 1.2 พัฒนานักศึกษา
ให้มีความคิดสร้างสรรค์
ปลูกฝังคุณธรรม จริ ยธรรม
และมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม

มาตรการที่1.2.5 การเตรี ยมความ
พร้อมและพัฒนานักศึกษาเพื่อเข้า
สู่ตลาดแรงงานในอนาคต

ตัวชี้วดั

จํานวนผูเ้ ข้าร่ วม/ความ
พึงพอใจของผูเ้ ข้าร่ วม/
รายงาน

จํานวนผูเ้ ข้าร่ วม/ความ
พึงพอใจของผูเ้ ข้าร่ วม/
รายงาน

จํานวนผูเ้ ข้าร่ วม/ความ
พึงพอใจของผูเ้ ข้าร่ วม/
รายงาน

จํานวนผูเ้ ข้าร่ วม/ความ
พึงพอใจของผูเ้ ข้าร่ วม/
รายงาน

หน่ วยนับ

เป้ าหมาย

ร้อยละ/
ค่าเฉลี่ย/ครั้ง

ผูเ้ ข้าร่ วมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ
70/ค่าเฉลี่ยระดับความพึง
พอใจไม่นอ้ ยกว่า 3.51/
นักศึกษามีรายงานวิชาการ
จากการเข้าร่ วมกิจกรรมส่ง
ทุกครั้ง

ร้อยละ/
ค่าเฉลี่ย/ครั้ง

ผูเ้ ข้าร่ วมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ
70/ค่าเฉลี่ยระดับความพึง
พอใจไม่นอ้ ยกว่า 3.51/
นักศึกษามีรายงานวิชาการ
จากการเข้าร่ วมกิจกรรมส่ง
ทุกครั้ง

ร้อยละ/
ค่าเฉลี่ย/ครั้ง

ผูเ้ ข้าร่ วมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ
70/ค่าเฉลี่ยระดับความพึง
พอใจไม่นอ้ ยกว่า 3.51/
นักศึกษามีรายงานวิชาการ
จากการเข้าร่ วมกิจกรรมส่ง
ทุกครั้ง

ร้อยละ/
ค่าเฉลี่ย/ครั้ง

ผูเ้ ข้าร่ วมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ
70/ค่าเฉลี่ยระดับความพึง
พอใจไม่นอ้ ยกว่า 3.51/
นักศึกษามีรายงานวิชาการ
จากการเข้าร่ วมกิจกรรมส่ง
ทุกครั้ง

ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วดั

ระยะเวลาดําเนินการ
เริ่มต้ น

สิ้นสุ ด

ต.ค.-61

ต.ค.-61

มี.ค.-62

เม.ย.-62

พ.ย.-62

พ.ย.-62

ก.พ.-62

ก.พ.-62

หัวหน้า
สาขาวิชา

หัวหน้า
สาขาวิชา

หัวหน้า
สาขาวิชา

หัวหน้า
สาขาวิชา

ลําดับ
ที่

โครงการ

13

โครงการส่งเสริ มประสบการณ์นอก
รายวิชาตามอัตลักษณ์ของสาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ ด้านการจัดการ
ความรู้ (โครงการการเรี ยนรู้ปัญหา
สังคมสู่การเตรี ยมความพร้อมในการ
พัฒนาหัวข้องานวิจยั ) (ภาคการเรี ยน
ที่ 2)
โครงการ รปศ. ก่อสํานึก : Ice
Breaking Program
(ภาค
การเรี ยนที่ 1)

14

งบประมาณ

110,000

50,000

ยุทธศาสตร์ ที่

กลยุทธ์ ที่

มาตรการที่

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนานักศึกษาให้
สามารถทํางานร่ วมกับ
ผูอ้ ื่น ในระดับนานาชาติ

กลยุทธ์ 1.2 พัฒนานักศึกษา
ให้มีความคิดสร้างสรรค์
ปลูกฝังคุณธรรม จริ ยธรรม
และมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม

มาตรการที่1.2.5 การเตรี ยมความ
พร้อมและพัฒนานักศึกษาเพื่อเข้า
สู่ตลาดแรงงานในอนาคต

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนานักศึกษาให้
สามารถทํางานร่ วมกับ
ผูอ้ ื่น ในระดับนานาชาติ

กลยุทธ์ 1.2 พัฒนานักศึกษา
ให้มีความคิดสร้างสรรค์
ปลูกฝังคุณธรรม จริ ยธรรม
และมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม

มาตรการที่1.2.5 การเตรี ยมความ
พร้อมและพัฒนานักศึกษาเพื่อเข้า
สู่ตลาดแรงงานในอนาคต

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนานักศึกษาให้
สามารถทํางานร่ วมกับ
ผูอ้ ื่น ในระดับนานาชาติ

กลยุทธ์ 1.5 การพัฒนาการ
เป็ นผูป้ ระกอบการใหม่ให้แก่
นักศึกษา

มาตรการที่1.5.1 การพัฒนาและ
ส่งเสริ มความรู้ดา้ นการ
ประกอบการในศตวรรษที่ 21

ตัวชี้วดั

จํานวนผูเ้ ข้าร่ วม/ความ
พึงพอใจของผูเ้ ข้าร่ วม/
รายงาน

จํานวนผูเ้ ข้าร่ วม/ความ
พึงพอใจของผูเ้ ข้าร่ วม/
รายงาน

หน่ วยนับ

เป้ าหมาย

ร้อยละ/
ค่าเฉลี่ย/ครั้ง

ผูเ้ ข้าร่ วมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ
70/ค่าเฉลี่ยระดับความพึง
พอใจไม่นอ้ ยกว่า 3.51/
นักศึกษามีรายงานวิชาการ
จากการเข้าร่ วมกิจกรรมส่ง
ทุกครั้ง

ร้อยละ/
ค่าเฉลี่ย/ครั้ง

ผูเ้ ข้าร่ วมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ
70/ค่าเฉลี่ยระดับความพึง
พอใจไม่นอ้ ยกว่า 3.51/
นักศึกษามีรายงานวิชาการ
จากการเข้าร่ วมกิจกรรมส่ง
ทุกครั้ง

ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วดั

ระยะเวลาดําเนินการ
เริ่มต้ น

สิ้นสุ ด

ม.ค.-62

ม.ค.-62

ต.ค.-62

ต.ค.-62

พ.ค.-62

พ.ค.-62

หัวหน้า
สาขาวิชา

หัวหน้า
สาขาวิชา

รวม
1,012,000
1

เตรี ยมความพร้อมเพื่อการทํางาน
(รวมค่าใช้จ่ายการทําคูม่ ือฯ,นิเทศ
นักศึกษาฝึ กงานและอบรม)*
(โครงการในรายวิชาสัมมนาเส้นทาง
วิชาชีพ (ทุกวิชาเลือกเอก) / ปัจจิม
นิเทศก์)
(สาขาวิชาฯ เปลี่ยนการฝึ กงานเป็ น
ช่วงชั้นปี 4 ภาคเรี ยนที่ 2 จึงเริ่ มอีก
ครั้งในปี 2563) (ภาคการเรี ยนที่ 2)
รวม

30,000

30,000

จํานวนผูเ้ ข้าร่ วม/ความ
พึงพอใจของผูเ้ ข้าร่ วม/
รายงาน

ร้อยละ/
ค่าเฉลี่ย/ครั้ง

ผูเ้ ข้าร่ วมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ
70/ค่าเฉลี่ยระดับความพึง
พอใจไม่นอ้ ยกว่า 3.51/
นักศึกษามีรายงานวิชาการ
จากการเข้าร่ วมกิจกรรมส่ง
ทุกครั้ง

หัวหน้า
สาขาวิชา

ลําดับ
ที่
1

โครงการ

โครงการปรับปรุ งหลักสูตร (ภาค
การเรี ยนที่ 1 - 2)

งบประมาณ

50,000

ยุทธศาสตร์ ที่

กลยุทธ์ ที่

มาตรการที่

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนานักศึกษาให้
สามารถทํางานร่ วมกับ
ผูอ้ ื่น ในระดับนานาชาติ

กลยุทธ์ 1.1 ปรับปรุ งและ
พัฒนาหลักสูตรให้มีมาตรฐาน
ตามระบบการประกันคุณภาพ
และมีความเป็ นสากล สามารถ
ต่อยอดให้ได้รับการรับรอง
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน

มาตรการที่1.1.1 พัฒนาหลักสูตร
ให้มีมาตรฐานตามระบบการ
ประกันคุณภาพ และมีความเป็ น
สากล สามารถต่อยอดให้ได้รับ
การรับรองจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในประเทศหรื อ
ต่างประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การ
บริ หารจัดการอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ มีธรรมาภิ
บาลเพื่อก้าวสู่ความเป็ น
องค์กรสากล

กลยุทธ์ 5.5 ปรับปรุ งแผนการ
บริ หารจัดการทรัพยากรบุคคล
ส่งเสริ มการดําเนินการด้านการ
พัฒนาศักยภาพคณาจารย์และ
บุคคลากร

มาตรการที่5.5.2 สนับสนุน
บุคลากรให้มีการพัฒนาทักษะ
ความรู้ ประสบการณ์ ในการ
ปฏิบตั ิงานตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบในทุกระดับ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
ส่งเสริ มการบริ การ
วิชาการเพื่อตอบสนอง
ความต้องการและสร้าง
ความเข้มแข็งให้กบั
ชุมชน

กลยุทธ์ 3.3 พัฒนา
ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน
ท้องถิ่น องค์กรธุรกิจใน
ท้องถิ่น เพื่อศึกษาปัญหา และ
ความต้องการในการบริ การ
วิชาการของสังคม

มาตรการที่3.3.1 ส่งเสริ ม
ความสัมพันธ์กบั ชุมชนด้วยการ
บริ การวิชาการ

ตัวชี้วดั

การดําเนิน การตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพการศึกษา/
เกณฑ์มาตรฐานตาม
มอค.1 สาขาวิชา รัฐ
ประศาสนศาสตร์//
AUN Qa

หน่ วยนับ

เป้ าหมาย

กระบวนการ

เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
การประกันคุณภาพ
การศึกษาครบทุก
กระบวนการ/เกณฑ์
มาตรฐานตาม มอค.1
สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์/AUN Qa

ร้อยละ/
ค่าเฉลี่ย/ครั้ง

ผูเ้ ข้าร่ วมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ
70/ค่าเฉลี่ยระดับความพึง
พอใจไม่นอ้ ยกว่า 3.51/จัด
กิจกรรมพัฒนาอย่างน้อย 1
ครั้ง

ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วดั

ระยะเวลาดําเนินการ
เริ่มต้ น

สิ้นสุ ด

ต.ค.-61

ก.ย.-62

มิ.ย.-62

ก.ค.-62

พ.ค.-62

ก.ค.-62

หัวหน้า
สาขาวิชา

รวม
50,000
1

โครงการอื่นๆ
(โครงการพัฒนาคณาจารย์) (ภาคการ
เรี ยนที่ 2)

100,000

จํานวนผูเ้ ข้าร่ วม/ความ
พึงพอใจของผูเ้ ข้าร่ วม/
จํานวนครั้งในการจัด
กิจกรรมพัฒนา

หัวหน้า
สาขาวิชา

รวม
100,000
1

โครงการบริ การวิชาการ
(งบประมาณส่วนกลาง) (ภาคการ
เรี ยนที่ 2)

100,000

รวม
100,000

จํานวนผูเ้ ข้าร่ วม/ความ
พึงพอใจของผูเ้ ข้าร่ วม/
จํานวนครั้งในการ
จัดการบริ การวิชาการ

ร้อยละ/
ค่าเฉลี่ย/ครั้ง

ผูเ้ ข้าร่ วมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ
70/ค่าเฉลี่ยระดับความพึง
พอใจไม่นอ้ ยกว่า 3.51/จัด
กิจกรรมบริ การวิชาการ
อย่างน้อย 1 ครั้ง

หัวหน้า
สาขาวิชา

ลําดับ
ที่
1

โครงการ

โครงการศิลปวัฒนธรรม
(งบประมาณส่วนกลาง)
(ภาคการเรี ยนที่ 2)

งบประมาณ

50,000

ยุทธศาสตร์ ที่

กลยุทธ์ ที่

มาตรการที่

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
อนุรักษ์และส่งเสริ ม
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
ทรัพยากรธรรมชาติ ให้
เกิดคุณค่า มูลค่าด้วยองค์
ความรู้ดา้ นการจัดการ

กลยุทธ์ 4.1 พัฒนาและ
สนับสนุนงานส่ งเสริ ม
ศิลปวัฒนธรรมและเผยแพร่ ภูมิ
ปัญญาของท้องถิ่น โดย
นักศึกษาและชุมชนมีส่วนร่ วม

มาตรการที่4.1.2 ส่งเสริ มการจัด
กิจกรรมการอนุรักษ์ และสื บทอด
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมบน
พื้นฐานความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
สร้างกลไกในการ
ยกระดับผลงานวิจยั ให้มี
คุณภาพเป็ นที่ยอมรับทั้ง
ในระดับชาติ และ ระดับ
นานาชาติ

กลยุทธ์ 2.2 ส่งเสริ มงานวิจยั
เชิงบรู ณาการข้ามศาสตร์ที่เป็ น
ความร่ วมมือระหว่างคณะวิชา
เพื่อสร้างองค์ความรู้ และ
แก้ปัญหาให้กบั ชุมชนและ
สังคม

มาตรการที่2.1.1 ส่งเสริ มให้เกิด
ระบบและกลไกในการ
ดําเนินงานวิจยั ที่ชดั เจน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
ส่งเสริ มการบริ การ
วิชาการเพื่อตอบสนอง
ความต้องการและสร้าง
ความเข้มแข็งให้กบั
ชุมชน

กลยุทธ์ 3.3 พัฒนา
ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน
ท้องถิ่น องค์กรธุรกิจใน
ท้องถิ่น เพื่อศึกษาปัญหา และ
ความต้องการในการบริ การ
วิชาการของสังคม

มาตรการที่3.3.1 ส่งเสริ ม
ความสัมพันธ์กบั ชุมชนด้วยการ
บริ การวิชาการ

ตัวชี้วดั

จํานวนผูเ้ ข้าร่ วม/ความ
พึงพอใจของผูเ้ ข้าร่ วม/
จํานวนครั้งในการจัด
กิจกรรมทํานุบาํ รุ ง
ศิลปวัฒน ธรรม

หน่ วยนับ

ร้อยละ/
ค่าเฉลี่ย/ครั้ง

เป้ าหมาย

ผูเ้ ข้าร่ วมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ
70/ค่าเฉลี่ยระดับความพึง
พอใจไม่นอ้ ยกว่า 3.51/จัด
กิจกรรมทํานุบาํ รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม อย่าง
น้อย 1 ครั้ง

ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วดั

ระยะเวลาดําเนินการ
เริ่มต้ น

สิ้นสุ ด

ก.พ.-62

ก.พ.-62

ต.ค.-61

ก.ย.-62

เม.ย.-62

เม.ย.-62

หัวหน้า
สาขาวิชา

รวม
50,000
1

โครงการวิจยั ฯ (งบประมาณ
ส่วนกลาง) (ภาคการเรี ยนที่ 1 - 2)

100,000

จํานวนโครงการวิจยั ที่
ขอรับการสนับสนุน
ทุนวิจยั

โครงการ

มีผยู้ นื่ เสนอขอรับทุน
สนับสนุนการวิจยั อย่าง
น้อย 1 เรื่ อง

หัวหน้า
สาขาวิชา

รวม
100,000
1

โครงการวิจยั ฯ (รปศ วิชาการ) (ภาค
การเรี ยนที่ 2)

300,000

รวม
300,000

จํานวนผูเ้ ข้าร่ วม/ความ
พึงพอใจของผูเ้ ข้าร่ วม

ร้อยละ/
ค่าเฉลี่ย

ผูเ้ ข้าร่ วมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ
70/ค่าเฉลี่ยระดับความพึง
พอใจไม่นอ้ ยกว่า 3.51

หัวหน้า
สาขาวิชา

ตารางที่ 15 จํานวนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการ ผู้รับผิดชอบโครงการ หลักสูตรการจัดการโรงแรม
ลําดับที่

โครงการ

งบประมาณ

1

โครงการประกันคุณภาพหลักสูตร (รวมค่าใช้จ่ายโครงการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์การศึกษา)

50,000

293913

122002 : ระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาเพื่อการพัฒนา

สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาเพือ่ การพัฒนาที่เป็น
สากล

2

โครงการเสริมประสบการณ์ในและนอกรายวิชา

1,196,060

293920

121001 : พัฒนานวัตกรรมเพื่อการศึกษา

โครงการส่งเสริมประสบการณ์ ระดับปริญญาตรี

3

เตรียมความพร้อมเพื่อการทํางาน(รวมค่าใช้จ่ายการทําคู่มือฯ,
นิเทศนักศึกษาฝึกงานและอบรม)*

170,000

293920

121001 : พัฒนานวัตกรรมเพื่อการศึกษา

โครงการส่งเสริมประสบการณ์ ระดับปริญญาตรี

4

โครงการปรับปรุงหลักสูตร (ถ้ามี)

5

โครงการอื่นๆ (ภายใต้งบที่ได้รับจัดสรร)

293919

201001 : งานบริการวิชาการแก่ชุมชน

อุดหนุนบริการวิชาการแก่ชุมชน

รวม งบประมาณที่ได้รบั จัดสรรภายในสาขา

ชื่องบ

8,940
1,425,000

โครงการบริการวิชาการ (งบประมาณส่วนกลาง)

7

โครงการศิลปวัฒนธรรม (งบประมาณส่วนกลาง)

-

8

โครงการวิจัยฯ (งบประมาณส่วนกลาง)

-

รวม งบประมาณจัดสรร สุทธิ

งาน

-

6

รวม งบประมาณส่วนกลาง

รหัสงบ

209,500

209,500
1,634,500

ตารางที่ 16 จํานวนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการ ผู้รับผิดชอบโครงการ หลักสูตรการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเว้นท์
ลําดับที่

โครงการ

1

โครงการประกันคุณภาพหลักสูตร (รวมค่าใช้จ่ายโครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
การศึกษา)

2
3

งบประมาณ

รหัสงบ

งาน

ชื่องบ

50,000

293913

122002 : ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการ
พัฒนา

สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาเพือ่ การพัฒนาที่
เป็นสากล

โครงการเสริมประสบการณ์ในและนอกรายวิชา

440,000

293920

121001 : พัฒนานวัตกรรมเพื่อการศึกษา

โครงการส่งเสริมประสบการณ์ ระดับปริญญาตรี

115,000

293920

121001 : พัฒนานวัตกรรมเพื่อการศึกษา

โครงการส่งเสริมประสบการณ์ ระดับปริญญาตรี

4

เตรียมความพร้อมเพื่อการทํางาน(รวมค่าใช้จ่ายการทําคู่มือฯ,นิเทศนักศึกษาฝึกงาน
และอบรม)*
โครงการปรับปรุงหลักสูตร (ถ้ามี)

5

โครงการอื่นๆ (ภายใต้งบที่ได้รับจัดสรร)

220,000

รวม งบประมาณที่ได้รบั จัดสรรภายในสาขา

825,000

6

โครงการบริการวิชาการ (งบประมาณส่วนกลาง)

7

โครงการศิลปวัฒนธรรม (งบประมาณส่วนกลาง)

8

โครงการวิจัยฯ (งบประมาณส่วนกลาง)
รวม งบประมาณส่วนกลาง
รวม งบประมาณจัดสรร สุทธิ

-

50,000

50,000
875,000

รายละเอียดโครงการตามงบประมาณที่จดั สรร
ลําดับ
โครงการ
ที่

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่

กลยุทธ์ที่

มาตรการที่

หมวดที่ 1 โครงการประกันคุณภาพหลักสูตร (รวมค่าใช้จ่ายโครงการทวนสอบผลสัมฤทธิก์ ารศึกษา)
1

การดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561

50,000

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
นักศึกษาให้สามารถทํางาน
ร่วมกับผู้อื่น ในระดับ
นานาชาติ

กลยุทธ์ 1.1 ปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรให้มีมาตรฐาน
ตามระบบการประกันคุณภาพ
และมีความเป็นสากล สามารถ
ต่อยอดให้ได้รับการรับรองจาก
หน่วยงานที่เกีย่ วข้องใน

มาตรการที1่ .1.1 พัฒนาหลักสูตร
ให้มีมาตรฐานตามระบบการ
ประกันคุณภาพ และมีความเป็น
สากล สามารถต่อยอดให้ได้รับ
การรับรองจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในประเทศหรือ
ต่างประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
นักศึกษาให้สามารถทํางาน
ร่วมกับผู้อื่น ในระดับ
นานาชาติ

กลยุทธ์ 1.2 พัฒนานักศึกษา
ให้มีความคิดสร้างสรรค์
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

มาตรการที1่ .2.3 เตรียมความ
พร้อม และเสริมศักยภาพแก่
นักศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
นักศึกษาให้สามารถทํางาน
ร่วมกับผู้อื่น ในระดับ
นานาชาติ

กลยุทธ์ 1.2 พัฒนานักศึกษา
ให้มีความคิดสร้างสรรค์
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

มาตรการที1่ .2.1 ส่งเสริมงานจิต
อาสาเพือ่ แก้ปัญหาและพัฒนา
ท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
นักศึกษาให้สามารถทํางาน
ร่วมกับผู้อื่น ในระดับ
นานาชาติ

กลยุทธ์ 1.5 การพัฒนาการ
เป็นผู้ประกอบการใหม่ให้แก่
นักศึกษา

มาตรการที1่ .5.1 การพัฒนาและ
ส่งเสริมความรู้ด้านการ
ประกอบการในศตวรรษที่ 21

หมวดที่ 2 โครงการเสริมประสบการณ์ในและนอกรายวิชา
1

2

3

โครงการเสริมสร้างประสบการณ์นักศึกษาชั้น
ปีที่ 1

50,000

โครงการจิตอาสาเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์
สําหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1

20,000

โครงการเสริมสร้างความรู้จากนักจัดการอี
เว้นท์มอื อาชีพสําหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1

10,000

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

เป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด

ระยะเวลาดําเนินการ
เริ่มต้น

สิ้นสุด

ลําดับ
ที่
4

โครงการ

งบประมาณ

โครงการในรายวิชาท้องถิ่นศึกษา
30,000

5

6

7

8

โครงการในรายวิชาภาษาอังกฤษในธุรกิจงาน
นิทรรศการและงานอีเว้นท์

15,000

โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ใน
ธุรกิจบริการ การโรงแรม และอีเว้นท์

8,000

โครงการในรายวิชาการจัดการสิ่งอํานวย
ความสะดวกและสถานที่

42,000

โครงการจิตอาสาเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์
สําหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2

20,000

ยุทธศาสตร์ที่

กลยุทธ์ที่

มาตรการที่

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์
และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ทรัพยากรธรรมชาติ ให้เกิด
คุณค่า มูลค่าด้วยองค์
ความรู้ด้านการจัดการ

กลยุทธ์ 4.1 พัฒนาและ
สนับสนุนงานส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและเผยแพร่ภมู ิ
ปัญญาของท้องถิ่น โดย
นักศึกษาและชุมชนมีสว่ นร่วม

มาตรการที4่ .1.1 พัฒนาและ
สนับสนุนงานส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและเผยแพร่ภมู ิ
ปัญญาของท้องถิ่น โดยนักศึกษา
และชุมชนมีส่วนร่วม

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนา
คณะวิทยาการจัดการไปสู่
ความเป็นสากล

กลยุทธ์ 6.2 เตรียมความพร้อม
ของนักศึกษา บุคลากร และ
คณาจารย์เพือ่ เข้าสู่อาเซียน
และสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
นักศึกษาให้สามารถทํางาน
ร่วมกับผู้อื่น ในระดับ
นานาชาติ

กลยุทธ์ 1.5 การพัฒนาการ
เป็นผู้ประกอบการใหม่ให้แก่
นักศึกษา

มาตรการที6่ .2.1 พัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ทางด้าน
ภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาตาม
ศักยภาพของแต่ละคนทั้งการ
เรียนรู้ในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน พร้อมทั้ง สนับสนุนให้
นักศึกษาเข้าทดสอบสมรรถนะ
ศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษ
มาตรการที1่ .5.1 การพัฒนาและ
ส่งเสริมความรู้ด้านการ
ประกอบการในศตวรรษที่ 21

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
นักศึกษาให้สามารถทํางาน
ร่วมกับผู้อื่น ในระดับ
นานาชาติ

กลยุทธ์ 1.2 พัฒนานักศึกษา
ให้มีความคิดสร้างสรรค์
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

มาตรการที1่ .2.5 การเตรียมความ
พร้อมและพัฒนานักศึกษาเพือ่ เข้า
สู่ตลาดแรงงานในอนาคต

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
นักศึกษาให้สามารถทํางาน
ร่วมกับผู้อื่น ในระดับ
นานาชาติ

กลยุทธ์ 1.2 พัฒนานักศึกษา
ให้มีความคิดสร้างสรรค์
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

มาตรการที1่ .2.1 ส่งเสริมงานจิต
อาสาเพือ่ แก้ปัญหาและพัฒนา
ท้องถิ่น

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

เป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด

ระยะเวลาดําเนินการ
เริ่มต้น

สิ้นสุด

ลําดับ
ที่

โครงการ

9

โครงการจิตอาสาเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์
สําหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3

10

11

โครงการในรายวิชาการจัดการด้านความ
ปลอดภัย และการรักษาความปลอดภัยใน
งานอีเว้นท์

งบประมาณ

20,000

10,000

โครงการในรายวิชาการจัดการงานพิธีการ
20,000

12

13

14

โครงการในรายวิชาการวางแผนงานแต่งงาน
และการจัดการงานอีเว้นท์พิเศษ

20,000

โครงการเสริมสร้างประสบการณ์นักศึกษาชั้น
ปีที่ 3

10,000

โครงการในรายวิชาภาษาอังกฤษในธุรกิจงาน
นิทรรศการและงานอีเว้นท์ 2

25,000

ยุทธศาสตร์ที่

กลยุทธ์ที่

มาตรการที่

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
นักศึกษาให้สามารถทํางาน
ร่วมกับผู้อื่น ในระดับ
นานาชาติ

กลยุทธ์ 1.2 พัฒนานักศึกษา
ให้มีความคิดสร้างสรรค์
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

มาตรการที1่ .2.1 ส่งเสริมงานจิต
อาสาเพือ่ แก้ปัญหาและพัฒนา
ท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
นักศึกษาให้สามารถทํางาน
ร่วมกับผู้อื่น ในระดับ
นานาชาติ

กลยุทธ์ 1.2 พัฒนานักศึกษา
ให้มีความคิดสร้างสรรค์
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

มาตรการที1่ .2.5 การเตรียมความ
พร้อมและพัฒนานักศึกษาเพือ่ เข้า
สู่ตลาดแรงงานในอนาคต

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
นักศึกษาให้สามารถทํางาน
ร่วมกับผู้อื่น ในระดับ
นานาชาติ

กลยุทธ์ 1.2 พัฒนานักศึกษา
ให้มีความคิดสร้างสรรค์
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

มาตรการที1่ .2.5 การเตรียมความ
พร้อมและพัฒนานักศึกษาเพือ่ เข้า
สู่ตลาดแรงงานในอนาคต

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
นักศึกษาให้สามารถทํางาน
ร่วมกับผู้อื่น ในระดับ
นานาชาติ

กลยุทธ์ 1.2 พัฒนานักศึกษา
ให้มีความคิดสร้างสรรค์
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

มาตรการที1่ .2.5 การเตรียมความ
พร้อมและพัฒนานักศึกษาเพือ่ เข้า
สู่ตลาดแรงงานในอนาคต

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
นักศึกษาให้สามารถทํางาน
ร่วมกับผู้อื่น ในระดับ
นานาชาติ

กลยุทธ์ 1.2 พัฒนานักศึกษา
ให้มีความคิดสร้างสรรค์
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

มาตรการที1่ .2.3 เตรียมความ
พร้อม และเสริมศักยภาพแก่
นักศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนา
คณะวิทยาการจัดการไปสู่
ความเป็นสากล

กลยุทธ์ 6.2 เตรียมความพร้อม
ของนักศึกษา บุคลากร และ
คณาจารย์เพือ่ เข้าสู่อาเซียน
และสากล

มาตรการที6่ .2.2 พัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษของนักศึกษา
อาจารย์และบุคลากรฝ่าย
สนับสนุนอย่างต่อเนื่อง

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

เป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด

ระยะเวลาดําเนินการ
เริ่มต้น

สิ้นสุด

ลําดับ
ที่

โครงการ

15

โครงการในรายวิชาการเป็นผู้ประกอบการ
และแนวคิดในด้านการจัดการงานนิทรรศการ
และงานอีเว้นท์
อย่างสร้างสรรค์

16

17

18

งบประมาณ

10,000

โครงการนอกรายวิชาสําหรับสําหรับนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1

50,000

โครงการนอกรายวิชาสําหรับสําหรับนักศึกษา
ชั้นปีที่ 2

50,000

โครงการนอกรายวิชาสําหรับสําหรับนักศึกษา
ชั้นปีที่ 3

30,000

ยุทธศาสตร์ที่

กลยุทธ์ที่

มาตรการที่

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
นักศึกษาให้สามารถทํางาน
ร่วมกับผู้อื่น ในระดับ
นานาชาติ

กลยุทธ์ 1.5 การพัฒนาการ
เป็นผู้ประกอบการใหม่ให้แก่
นักศึกษา

มาตรการที1่ .5.1 การพัฒนาและ
ส่งเสริมความรู้ด้านการ
ประกอบการในศตวรรษที่ 21

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
นักศึกษาให้สามารถทํางาน
ร่วมกับผู้อื่น ในระดับ
นานาชาติ

กลยุทธ์ 1.2 พัฒนานักศึกษา
ให้มีความคิดสร้างสรรค์
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

มาตรการที1่ .2.3 เตรียมความ
พร้อม และเสริมศักยภาพแก่
นักศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
นักศึกษาให้สามารถทํางาน
ร่วมกับผู้อื่น ในระดับ
นานาชาติ

กลยุทธ์ 1.2 พัฒนานักศึกษา
ให้มีความคิดสร้างสรรค์
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

มาตรการที1่ .2.3 เตรียมความ
พร้อม และเสริมศักยภาพแก่
นักศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
นักศึกษาให้สามารถทํางาน
ร่วมกับผู้อื่น ในระดับ
นานาชาติ

กลยุทธ์ 1.2 พัฒนานักศึกษา
ให้มีความคิดสร้างสรรค์
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

มาตรการที1่ .2.3 เตรียมความ
พร้อม และเสริมศักยภาพแก่
นักศึกษา

รวม
440,000
หมวดที่ 3 เตรียมความพร้อมเพื่อการทํางาน(รวมค่าใช้จ่ายการทําคู่มือฯ,นิเทศนักศึกษาฝึกงานและอบรม)*
1

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนฝึกงาน
(หนังสือและคู่มอื +ค่าเอดินทางอาจารย์
นิเทศก์ )

100,000

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
นักศึกษาให้สามารถทํางาน
ร่วมกับผู้อื่น ในระดับ
นานาชาติ

กลยุทธ์ 1.2 พัฒนานักศึกษา
ให้มีความคิดสร้างสรรค์
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

มาตรการที1่ .2.3 เตรียมความ
พร้อม และเสริมศักยภาพแก่
นักศึกษา

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

เป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด

ระยะเวลาดําเนินการ
เริ่มต้น

สิ้นสุด

ลําดับ
ที่
2

โครงการ

งบประมาณ

โครงการTalk Experience
15,000

ยุทธศาสตร์ที่

กลยุทธ์ที่

มาตรการที่

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
นักศึกษาให้สามารถทํางาน
ร่วมกับผู้อื่น ในระดับ
นานาชาติ

กลยุทธ์ 1.2 พัฒนานักศึกษา
ให้มีความคิดสร้างสรรค์
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

มาตรการที1่ .2.3 เตรียมความ
พร้อม และเสริมศักยภาพแก่
นักศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
นักศึกษาให้สามารถทํางาน
ร่วมกับผู้อื่น ในระดับ
นานาชาติ

กลยุทธ์ 1.2 พัฒนานักศึกษา
ให้มีความคิดสร้างสรรค์
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

มาตรการที1่ .2.2 ส่งเสริมศักยภาพ
ของนักศึกษาให้เหมาะสมตาม
ทักษะในศตวรรษที่ 21

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
ส่งเสริมการบริการวิชาการ
เพื่อตอบสนองความต้องการ
และสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ชุมชน

กลยุทธ์ 3.1 พัฒนาระบบ
บริการวิชาการ รองรับการ
บริการ ความต้องการของ
ท้องถิ่น

มาตรการที3่ .1.1 ส่งเสริมให้เกิด
ระบบการบริการเพื่อท้องถิ่น

รวม
115,000
หมวดที่ 5 โครงการอื่นๆ (ภายใต้งบที่ได้รับจัดสรร)
1

โครงการอื่นๆ (ภายใต้งบที่ได้รับจัดสรร)
220,000

รวม
220,000
หมวดที่ 6 โครงการบริการวิชาการ (งบประมาณส่วนกลาง)
1

โครงการบริการวิชาการ (งบประมาณ
ส่วนกลาง)

50,000

รวม
50,000

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

เป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด

ระยะเวลาดําเนินการ
เริ่มต้น

สิ้นสุด

ตารางที่ 17 จํานวนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการ ผู้รับผิดชอบโครงการ หลักสูตรการบัญชี
ลําดับที่
1
2

โครงการ
โครงการประกันคุณภาพหลักสูตร (รวมค่าใช้จ่ายโครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
การศึกษา)

งบประมาณ

รหัสงบ

งาน

293913

122002 : ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการพัฒนา

สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาเพือ่ การพัฒนาที่
เป็นสากล

293920

121001 : พัฒนานวัตกรรมเพื่อการศึกษา

โครงการส่งเสริมประสบการณ์ ระดับปริญญาตรี

293920

121001 : พัฒนานวัตกรรมเพื่อการศึกษา

โครงการส่งเสริมประสบการณ์ ระดับปริญญาตรี

50,000

โครงการเสริมประสบการณ์ในและนอกรายวิชา

ชื่องบ

705,500
3
4

เตรียมความพร้อมเพื่อการทํางาน(รวมค่าใช้จ่ายการทําคู่มือฯ,นิเทศนักศึกษาฝึกงาน
และอบรม)*

130,000

โครงการปรับปรุงหลักสูตร (ถ้ามี)
50,000

5

โครงการอื่นๆ (ภายใต้งบที่ได้รับจัดสรร)
87,500
รวม งบประมาณที่ได้รบั จัดสรรภายในสาขา
1,023,000

6

โครงการบริการวิชาการ (งบประมาณส่วนกลาง)

-

7

โครงการศิลปวัฒนธรรม (งบประมาณส่วนกลาง)

-

8

โครงการวิจัยฯ (งบประมาณส่วนกลาง)
440,000
รวม งบประมาณส่วนกลาง
440,000
รวม งบประมาณจัดสรร สุทธิ
1,463,000

รายละเอียดโครงการตามงบประมาณที่จัดสรร
ลําดับ
ที่

โครงการ

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่

กลยุทธ์ที่

มาตรการที่

ตัวชี้วัด

หน่วย
นับ

เป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด

ระยะเวลาดําเนินการ
เริ่มต้น

สิ้นสุด

หมวดที่ 1 โครงการประกันคุณภาพหลักสูตร (รวมค่าใช้จ่ายโครงการทวนสอบผลสัมฤทธิก์ ารศึกษา)
1

การดําเนินการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา
2561

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนานักศึกษาให้
สามารถทํางานร่วมกับผูอ้ ื่น ในระดับ
นานาชาติ

กลยุทธ์ 1.1 ปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรให้มีมาตรฐานตามระบบการ
ประกันคุณภาพ และมีความเป็นสากล
สามารถต่อยอดให้ได้รับการรับรองจาก
หน่วยงานที่เกีย่ วข้องใน

มาตรการที1่ .1.1 พัฒนาหลักสูตรให้มีมาตรฐาน
ตามระบบการประกันคุณภาพ และมีความเป็น
สากล สามารถต่อยอดให้ได้รับการรับรองจาก
หน่วยงานที่เกีย่ วข้องในประเทศหรือ
ต่างประเทศ

หัวหน้าสาขา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนานักศึกษาให้
สามารถทํางานร่วมกับผูอ้ ื่น ในระดับ
นานาชาติ

กลยุทธ์ 1.2 พัฒนานักศึกษาให้มี
ความคิดสร้างสรรค์ ปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมและมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม

มาตรการที1่ .2.4 พัฒนานักศึกษาและการ
จัดการเรียนการสอนทีม่ ุ่งเน้นความคิด
สร้างสรรค์ คุณธรรมจริยธรรมและความ
รับผิดชอบต่อสังคม

ผศ.นภนนท์

ม.ค.-62

พ.ค.-62

50,000

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนานักศึกษาให้
สามารถทํางานร่วมกับผูอ้ ื่น ในระดับ
นานาชาติ

กลยุทธ์ 1.2 พัฒนานักศึกษาให้มี
ความคิดสร้างสรรค์ ปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมและมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม

มาตรการที1่ .2.3 เตรียมความพร้อม และเสริม
ศักยภาพแก่นักศึกษา

ผศ.ดร.อิสรา
ภรณ์ และ
ดร.ประไพ
พิมพ์

ม.ค.-62

พ.ค.-62

60,000

กลยุทธ์ 1.2 พัฒนานักศึกษาให้มี
ความคิดสร้างสรรค์ ปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมและมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม

มาตรการที1่ .2.5 การเตรียมความพร้อมและ
พัฒนานักศึกษาเพือ่ เข้าสู่ตลาดแรงงานใน
อนาคต

ผศ.ดร.ณัฐ
พัชร์

มี.ค.-62

ก.ค.-62

70,000

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนานักศึกษาให้
สามารถทํางานร่วมกับผูอ้ ื่น ในระดับ
นานาชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนานักศึกษาให้
สามารถทํางานร่วมกับผูอ้ ื่น ในระดับ
นานาชาติ

กลยุทธ์ 1.2 พัฒนานักศึกษาให้มี
ความคิดสร้างสรรค์ ปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมและมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม

มาตรการที1่ .2.5 การเตรียมความพร้อมและ
พัฒนานักศึกษาเพือ่ เข้าสู่ตลาดแรงงานใน
อนาคต

ผศ.นภนนท์

30,000

50,000

ก.ค.62

ส.ค.62

หมวดที่ 2 โครงการเสริมประสบการณ์ในและนอกรายวิชา
1

2

3

4

โครงการศึกษาดูงาน
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
เพื่อการประกอบวิชาชีพ
บัญชี (ปี 1)
โครงการศึกษาดูงานเพือ่
พัฒนาความรู้และเสริม
ทักษะทางปัญญาของนัก
บัญชี (ปี 2)
โครงการศึกษาดูงานเพือ่
พัฒนาทักษะการใช้
เทคโนโลยีและสร้าง
เครือข่ายนักบัญชี (ปี 3)

โครงการเส้นทางสู่วิชาชีพ
บัญชี (ปี 1)

ส.ค.-61

ต.ค.-61

ลําดับ
ที่
5

6

7

8

9

10

โครงการ

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่

กลยุทธ์ที่

มาตรการที่

ตัวชี้วัด

หน่วย
นับ

เป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด

ระยะเวลาดําเนินการ
เริ่มต้น

สิ้นสุด

กลยุทธ์ 1.2 พัฒนานักศึกษาให้มี
ความคิดสร้างสรรค์ ปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมและมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม

มาตรการที1่ .2.2 ส่งเสริมศักยภาพของนักศึกษา
ให้เหมาะสมตามทักษะในศตวรรษที่ 21

ผศ.ดร.อิสรา
ภรณ์ และ
ดร.ประไพ
พิมพ์

เม.ย.-62

ก.ค.-62

200,000

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนานักศึกษาให้
สามารถทํางานร่วมกับผูอ้ ื่น ในระดับ
นานาชาติ

โครงการเส้นทางสู่วิชาชีพ
บัญชี (ปี 3)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนานักศึกษาให้
สามารถทํางานร่วมกับผูอ้ ื่น ในระดับ
นานาชาติ

กลยุทธ์ 1.2 พัฒนานักศึกษาให้มี
ความคิดสร้างสรรค์ ปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมและมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม

มาตรการที1่ .2.3 เตรียมความพร้อม และเสริม
ศักยภาพแก่นักศึกษา

ผศ.ดร.ณัฐ
พัชร์

เม.ย.-62

ก.ค.-62

163,000

โครงการปฐมนิเทศบัญชี (ปี
1)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนานักศึกษาให้
สามารถทํางานร่วมกับผูอ้ ื่น ในระดับ
นานาชาติ

กลยุทธ์ 1.2 พัฒนานักศึกษาให้มี
ความคิดสร้างสรรค์ ปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมและมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม

มาตรการที1่ .2.3 เตรียมความพร้อม และเสริม
ศักยภาพแก่นักศึกษา

ผศ.ดร.ณัฐ
พัชร์

ส.ค.-61

ต.ค.-61

5,000

กลยุทธ์ 1.2 พัฒนานักศึกษาให้มี
ความคิดสร้างสรรค์ ปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมและมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม

มาตรการที1่ .2.2 ส่งเสริมศักยภาพของนักศึกษา
ให้เหมาะสมตามทักษะในศตวรรษที่ 21

ผศ.ดร.ณัฐ
พัชร์

ส.ค.-61

ธ.ค.-61

7,500

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนานักศึกษาให้
สามารถทํางานร่วมกับผูอ้ ื่น ในระดับ
นานาชาติ

โครงการนักบัญชีศิลปากร
(ปี 1)

กลยุทธ์ 1.5 การพัฒนาการเป็น
ผู้ประกอบการใหม่ให้แก่นักศึกษา

มาตรการที1่ .5.1 การพัฒนาและส่งเสริมความรู้
ด้านการประกอบการในศตวรรษที่ 21

ธ.ค.-61

โครงการเสริมประสบการณ์
ในรายวิชา

กลยุทธ์ 1.2 พัฒนานักศึกษาให้มี
ความคิดสร้างสรรค์ ปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมและมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม

มาตรการที1่ .2.5 การเตรียมความพร้อมและ
พัฒนานักศึกษาเพือ่ เข้าสู่ตลาดแรงงานใน
อนาคต

ส.ค.-61

ก.ค.-62

90,000

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนานักศึกษาให้
สามารถทํางานร่วมกับผูอ้ ื่น ในระดับ
นานาชาติ

ผศ.ดร.อิสรา
ภรณ์ และ
ดร.ประไพ
พิมพ์
หัวหน้าสาขา

ส.ค.-61

30,000

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนานักศึกษาให้
สามารถทํางานร่วมกับผูอ้ ื่น ในระดับ
นานาชาติ

โครงการเส้นทางสู่วิชาชีพ
บัญชี (ปี 2)

โครงการคลินิกบัญชี (ปี 1)

ตารางที่ 18 จํานวนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการ ผู้รับผิดชอบโครงการ หลักสูตรการจัดการตลาด
ลําดับที่
1
2

โครงการ
โครงการประกันคุณภาพหลักสูตร (รวมค่าใช้จ่ายโครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
การศึกษา)

งบประมาณ

รหัสงบ

ชื่องบ

293913

122002 : ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการ
พัฒนา

สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาเพือ่ การพัฒนาที่เป็นสากล

293920

121001 : พัฒนานวัตกรรมเพื่อการศึกษา

โครงการส่งเสริมประสบการณ์ ระดับปริญญาตรี

293920

121001 : พัฒนานวัตกรรมเพื่อการศึกษา

โครงการส่งเสริมประสบการณ์ ระดับปริญญาตรี

293919

201001 : งานบริการวิชาการแก่ชุมชน

อุดหนุนบริการวิชาการแก่ชุมชน

50,000

โครงการเสริมประสบการณ์ในและนอกรายวิชา

งาน

964,000
3
4

เตรียมความพร้อมเพื่อการทํางาน(รวมค่าใช้จ่ายการทําคู่มือฯ,นิเทศนักศึกษาฝึกงาน
และอบรม)*

30,000

โครงการปรับปรุงหลักสูตร (ถ้ามี)
-

5

โครงการอื่นๆ (ภายใต้งบที่ได้รับจัดสรร)
30,000
รวม งบประมาณที่ได้รบั จัดสรรภายในสาขา
1,074,000

6

โครงการบริการวิชาการ (งบประมาณส่วนกลาง)
100,000

7

โครงการศิลปวัฒนธรรม (งบประมาณส่วนกลาง)
100,000

8

โครงการวิจัยฯ (งบประมาณส่วนกลาง)
200,000
รวม งบประมาณส่วนกลาง
400,000
รวม งบประมาณจัดสรร สุทธิ
1,474,000

รายละเอียดโครงการตามงบประมาณที่จดั สรร
ลําดับ
โครงการ
ที่

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่

กลยุทธ์ที่

มาตรการที่

หมวดที่ 1 โครงการประกันคุณภาพหลักสูตร (รวมค่าใช้จ่ายโครงการทวนสอบผลสัมฤทธิก์ ารศึกษา)
1

การดําเนินการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปี
การศึกษา 2561

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
นักศึกษาให้สามารถทํางานร่วมกับ
ผู้อื่น ในระดับนานาชาติ

กลยุทธ์ 1.1 ปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรให้มีมาตรฐานตามระบบ
การประกันคุณภาพ และมีความ
เป็นสากล สามารถต่อยอดให้ได้รับ
การรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ใน

มาตรการที1่ .1.1 พัฒนาหลักสูตรให้มี
มาตรฐานตามระบบการประกันคุณภาพ
และมีความเป็นสากล สามารถต่อยอด
ให้ได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในประเทศหรือต่างประเทศ

450,000

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
นักศึกษาให้สามารถทํางานร่วมกับ
ผู้อื่น ในระดับนานาชาติ

กลยุทธ์ 1.2 พัฒนานักศึกษาให้มี
ความคิดสร้างสรรค์ ปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรมและมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม

มาตรการที1่ .2.2 ส่งเสริมศักยภาพของ
นักศึกษาให้เหมาะสมตามทักษะใน
ศตวรรษที่ 21

250,000

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
นักศึกษาให้สามารถทํางานร่วมกับ
ผู้อื่น ในระดับนานาชาติ

กลยุทธ์ 1.2 พัฒนานักศึกษาให้มี
ความคิดสร้างสรรค์ ปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรมและมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม

มาตรการที1่ .2.2 ส่งเสริมศักยภาพของ
นักศึกษาให้เหมาะสมตามทักษะใน
ศตวรรษที่ 21

130,000

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
นักศึกษาให้สามารถทํางานร่วมกับ
ผู้อื่น ในระดับนานาชาติ

กลยุทธ์ 1.2 พัฒนานักศึกษาให้มี
ความคิดสร้างสรรค์ ปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรมและมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม

มาตรการที1่ .2.2 ส่งเสริมศักยภาพของ
นักศึกษาให้เหมาะสมตามทักษะใน
ศตวรรษที่ 21

100,000

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
นักศึกษาให้สามารถทํางานร่วมกับ
ผู้อื่น ในระดับนานาชาติ

กลยุทธ์ 1.2 พัฒนานักศึกษาให้มี
ความคิดสร้างสรรค์ ปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรมและมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม

มาตรการที1่ .2.2 ส่งเสริมศักยภาพของ
นักศึกษาให้เหมาะสมตามทักษะใน
ศตวรรษที่ 21

50,000

หมวดที่ 2 โครงการเสริมประสบการณ์ในและนอกรายวิชา
1

2

3

4

โครงการศึกษาดูงานชั้นปี 4

โครงการศึกษาดูงานชั้นปี 3

โครงการศึกษาดูงานชั้นปี 2

โครงการศึกษาดูงานชั้นปี 1

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

เป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด

ระยะเวลาดําเนินการ
เริ่มต้น

สิ้นสุด

ลําดับ
ที่
5

โครงการ

งบประมาณ

โครงการในรายวิชาอื่นๆ
34,000

ยุทธศาสตร์ที่

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
นักศึกษาให้สามารถทํางานร่วมกับ
ผู้อื่น ในระดับนานาชาติ

กลยุทธ์ที่

กลยุทธ์ 1.2 พัฒนานักศึกษาให้มี
ความคิดสร้างสรรค์ ปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรมและมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม

มาตรการที่

มาตรการที1่ .2.2 ส่งเสริมศักยภาพของ
นักศึกษาให้เหมาะสมตามทักษะใน
ศตวรรษที่ 21

รวม
964,000
หมวดที่ 3 เตรียมความพร้อมเพื่อการทํางาน(รวมค่าใช้จ่ายการทําคู่มือฯ,นิเทศนักศึกษาฝึกงานและอบรม)*
1

โครงการอบรมความพร้อมก่อน
ฝึกงาน คู่มอื และนิเทศก์

รวม

30,000

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
นักศึกษาให้สามารถทํางานร่วมกับ
ผู้อื่น ในระดับนานาชาติ

กลยุทธ์ 1.2 พัฒนานักศึกษาให้มี
ความคิดสร้างสรรค์ ปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรมและมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม

มาตรการที1่ .2.5 การเตรียมความพร้อม
และพัฒนานักศึกษาเพือ่ เข้าสู่
ตลาดแรงงานในอนาคต

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
นักศึกษาให้สามารถทํางานร่วมกับ
ผู้อื่น ในระดับนานาชาติ

กลยุทธ์ 1.2 พัฒนานักศึกษาให้มี
ความคิดสร้างสรรค์ ปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรมและมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม

มาตรการที1่ .2.1 ส่งเสริมงานจิตอาสา
เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
นักศึกษาให้สามารถทํางานร่วมกับ
ผู้อื่น ในระดับนานาชาติ

กลยุทธ์ 1.5 การพัฒนาการเป็น
ผู้ประกอบการใหม่ให้แก่นักศึกษา

มาตรการที1่ .5.1 การพัฒนาและส่งเสริม
ความรู้ด้านการประกอบการในศตวรรษ
ที่ 21

30,000

หมวดที่ 5 โครงการอื่นๆ (ภายใต้งบที่ได้รับจัดสรร)
1

โครงการจิตอาสา
30,000

รวม

30,000

หมวดที่ 6 โครงการบริการวิชาการ (งบประมาณส่วนกลาง)
1

โครงการประกวดแข่งขันแผนการ
ตลาด (งบประมาณส่วนกลาง)

รวม

100,000

100,000

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

เป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด

ระยะเวลาดําเนินการ
เริ่มต้น

สิ้นสุด

ลําดับ
ที่

โครงการ

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่

กลยุทธ์ที่

มาตรการที่

หมวดที่ 7 โครงการศิลปวัฒนธรรม (งบประมาณส่วนกลาง)
1

โครงการศิลปวัฒนธรรม
(งบประมาณส่วนกลาง)

100,000

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์และ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
ทรัพยากรธรรมชาติ ให้เกิดคุณค่า
มูลค่าด้วยองค์ความรู้ด้านการ
จัดการ

กลยุทธ์ 4.1 พัฒนาและสนับสนุน
งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและ
เผยแพร่ภมู ิปัญญาของท้องถิ่น โดย
นักศึกษาและชุมชนมีสว่ นร่วม

มาตรการที4่ .1.2 ส่งเสริมการจัดกิจกรรม
การอนุรักษ์ และสืบทอดศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรมบนพื้นฐานความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างกลไกใน
การยกระดับผลงานวิจยั ให้มี
คุณภาพเป็นทีย่ อมรับทัง้ ใน
ระดับชาติ และ ระดับนานาชาติ

กลยุทธ์ 2.3 พัฒนาศักยภาพนักวิจัย
ให้สามารถผลิตผลงานที่มีคณ
ุ ภาพ
และยกระดับคุณภาพผลงานวิจัยให้
รับการยอมรับระดับชาติและ
นานาชาติ

มาตรการที2่ .3.1 สนับสนุนและส่งเสริม
ศักยภาพนักวิจัยเพื่อยกระดับผลงานวิจัย

รวม
100,000
หมวดที่ 8 โครงการวิจัยฯ (งบประมาณส่วนกลาง)
1

โครงการวิจัยฯ (งบประมาณ
ส่วนกลาง)

200,000

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

เป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด

ระยะเวลาดําเนินการ
เริ่มต้น

สิ้นสุด

ตารางที่ 19 จํานวนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการ ผู้รับผิดชอบโครงการ หลักสูตรการจัดการชุมชน
ลําดับที่

โครงการ

1

โครงการประกันคุณภาพหลักสูตร (รวมค่าใช้จ่ายโครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การศึกษา)

งบประมาณ

รหัสงบ

งาน

293913

122002 : ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการพัฒนา

สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาเพือ่ การพัฒนาที่เป็นสากล
สากล

293920

121001 : พัฒนานวัตกรรมเพื่อการศึกษา

โครงการส่งเสริมประสบการณ์ ระดับปริญญาตรี

293920

121001 : พัฒนานวัตกรรมเพื่อการศึกษา

โครงการส่งเสริมประสบการณ์ ระดับปริญญาตรี

293581

121003 : พัฒนาวัตกรรมด้านหลักสูตร

ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี

293919

201001 : งานบริการวิชาการแก่ชุมชน

อุดหนุนบริการวิชาการแก่ชุมชน

44,000
2

โครงการเสริมประสบการณ์ในและนอกรายวิชา

ชื่องบ

370,000
3
4

เตรียมความพร้อมเพื่อการทํางาน(รวมค่าใช้จ่ายการทําคู่มือฯ,นิเทศนักศึกษาฝึกงานและ
อบรม)*

80,000

โครงการปรับปรุงหลักสูตร (ถ้ามี)
10,000

5

โครงการอื่นๆ (ภายใต้งบที่ได้รับจัดสรร)
30,000
รวม งบประมาณที่ได้รบั จัดสรรภายในสาขา
534,000

6

โครงการบริการวิชาการ (งบประมาณส่วนกลาง)
50,000

7

โครงการศิลปวัฒนธรรม (งบประมาณส่วนกลาง)

8

โครงการวิจัยฯ (งบประมาณส่วนกลาง)

50,000
250,000
รวม งบประมาณส่วนกลาง
350,000
รวม งบประมาณจัดสรร สุทธิ
884,000

รายละเอียดโครงการตามงบประมาณที่จดั สรร
ลําดับที่
โครงการ
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่

กลยุทธ์ที่

มาตรการที่

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

เป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด

หมวดที่ 1 โครงการประกันคุณภาพหลักสูตร (รวมค่าใช้จ่ายโครงการทวนสอบผลสัมฤทธิก์ ารศึกษา)
1

โครงการประกันคุณภาพ
หลักสูตร (รวมค่าใช้จ่าย
โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
การศึกษา)

44,000

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนานักศึกษา
ให้สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่น ใน
ระดับนานาชาติ

กลยุทธ์ 1.1 ปรับปรุง
และพัฒนาหลักสูตรให้มี
มาตรฐานตามระบบการ
ประกันคุณภาพ และมี
ความเป็นสากล สามารถ
ต่อยอดให้ได้รับการ
รับรองจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องใน

มาตรการที1่ .1.1 พัฒนาหลักสูตรให้มี
มาตรฐานตามระบบการประกันคุณภาพ
และมีความเป็นสากล สามารถต่อยอด
ให้ได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในประเทศหรือต่างประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนานักศึกษา
ให้สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่น ใน
ระดับนานาชาติ

กลยุทธ์ 1.2 พัฒนา
นักศึกษาให้มีความคิด
สร้างสรรค์ ปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรมและมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม

มาตรการที1่ .2.3 เตรียมความพร้อม
และเสริมศักยภาพแก่นกั ศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนานักศึกษา
ให้สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่น ใน
ระดับนานาชาติ

กลยุทธ์ 1.2 พัฒนา
นักศึกษาให้มีความคิด
สร้างสรรค์ ปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรมและมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม

มาตรการที1่ .2.2 ส่งเสริมศักยภาพของ
นักศึกษาให้เหมาะสมตามทักษะใน
ศตวรรษที่ 21

กลยุทธ์ 1.2 พัฒนา
นักศึกษาให้มีความคิด
สร้างสรรค์ ปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรมและมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม

มาตรการที1่ .2.1 ส่งเสริมงานจิตอาสา
เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น

คะแนน

คณาจารย์
หลักสูตรการ
จัดการชุมชน

โครงการ

ผศ. ดร.ศุภรัตน์
แสงฉัตรแก้ว

โครงการ

ผศ.ดร.ทิพย์สุดา
พุฒจร

หมวดที่ 2 โครงการเสริมประสบการณ์ในและนอกรายวิชา
1

2

3

โครงการเสริมประสบการณ์
ในและนอกรายวิชา นักศึกษา
ชั้นปีที่ 1

30,000

โครงการเสริมประสบการณ์
ในและนอกรายวิชา นักศึกษา
ชั้นปีที่ 2

50,000

โครงการเสริมประสบการณ์
ในและนอกรายวิชา นักศึกษา
ชั้นปีที่ 3

100,000

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนานักศึกษา
ให้สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่น ใน
ระดับนานาชาติ

อาจารย์รชกร
วชิรสิโรดม
โครงการ

ระยะเวลาดําเนินการ
เริ่มต้น

สิ้นสุด

ลําดับที่

4

5

โครงการ

โครงการเสริมประสบการณ์
ในและนอกรายวิชา นักศึกษา
ชั้นปีที่ 4

โครงการเสริมประสบการณ์
นอกรายวิชา

งบประมาณ

120,000

70,000

ยุทธศาสตร์ที่

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนานักศึกษา
ให้สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่น ใน
ระดับนานาชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนานักศึกษา
ให้สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่น ใน
ระดับนานาชาติ

กลยุทธ์ที่

มาตรการที่

กลยุทธ์ 1.2 พัฒนา
นักศึกษาให้มีความคิด
สร้างสรรค์ ปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรมและมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม

มาตรการที1่ .2.5 การเตรียมความพร้อม
และพัฒนานักศึกษาเพือ่ เข้าสู่
ตลาดแรงงานในอนาคต

กลยุทธ์ 1.2 พัฒนา
นักศึกษาให้มีความคิด
สร้างสรรค์ ปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรมและมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม

มาตรการที1่ .2.2 ส่งเสริมศักยภาพของ
นักศึกษาให้เหมาะสมตามทักษะใน
ศตวรรษที่ 21

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

เป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด

โครงการ

อาจารย์ ดร.
สวรรยา ธรรม
อภิพล, ผศ.
ดร.เกศราพร
พรหมนิมิตรกุล,
ผศ.ดร.ทิพย์สุดา
พุฒจร,
อาจารย์รชกร
วชิรสิโรดม

โครงการ

อาจารย์รชกร
วชิรสิโรดม

รวม
370,000
หมวดที่ 3 เตรียมความพร้อมเพื่อการทํางาน(รวมค่าใช้จ่ายการทําคู่มือฯ,นิเทศนักศึกษาฝึกงานและอบรม)*
1

เตรียมความพร้อมเพื่อการ
ทํางาน(รวมค่าใช้จ่ายการทํา
คู่มือฯ,นิเทศนักศึกษาฝึกงาน
และอบรม)*

80,000

รวม
80,000
หมวดที่ 4 โครงการปรับปรุงหลักสูตร (ถ้ามี)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนานักศึกษา
ให้สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่น ใน
ระดับนานาชาติ

กลยุทธ์ 1.2 พัฒนา
นักศึกษาให้มีความคิด
สร้างสรรค์ ปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรมและมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม

มาตรการที1่ .2.5 การเตรียมความพร้อม
และพัฒนานักศึกษาเพือ่ เข้าสู่
ตลาดแรงงานในอนาคต

โครงการ

คณาจารย์
หลักสูตรการ
จัดการชุมชน

ระยะเวลาดําเนินการ
เริ่มต้น

สิ้นสุด

ลําดับที่

1

โครงการ

โครงการปรับปรุงหลักสูตร
การจัดการชุมชนเพื่อเตรีม
ความพร้อมสู่การประเมิน
AUN-QA

งบประมาณ

10,000

ยุทธศาสตร์ที่

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนานักศึกษา
ให้สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่น ใน
ระดับนานาชาติ

กลยุทธ์ที่

มาตรการที่

กลยุทธ์ 1.1 ปรับปรุง
และพัฒนาหลักสูตรให้มี
มาตรฐานตามระบบการ
ประกันคุณภาพ และมี
ความเป็นสากล สามารถ
ต่อยอดให้ได้รับการ
รับรองจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องใน

มาตรการที1่ .1.1 พัฒนาหลักสูตรให้มี
มาตรฐานตามระบบการประกันคุณภาพ
และมีความเป็นสากล สามารถต่อยอด
ให้ได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในประเทศหรือต่างประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างกลไกใน
การยกระดับผลงานวิจยั ให้มีคุณภาพ
เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติ และ
ระดับนานาชาติ

กลยุทธ์ 2.3 พัฒนา
ศักยภาพนักวิจัยให้
สามารถผลิตผลงานทีม่ ี
คุณภาพ และยกระดับ
คุณภาพผลงานวิจัยให้รบั
การยอมรับระดับชาติและ
นานาชาติ

มาตรการที2่ .3.1 สนับสนุนและส่งเสริม
ศักยภาพนักวิจัยเพื่อยกระดับ
ผลงานวิจัย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนานักศึกษา
ให้สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่น ใน
ระดับนานาชาติ

กลยุทธ์ 1.6 พัฒนาระบบ
บริหารจัดการศิษย์เก่า
สัมพันธ์และส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของศิษย์เก่าใน
การพัฒนาคุณภาพบัณฑิต

มาตรการที1่ .6.1 พัฒนาระบบบริหาร
จัดการศิษย์เก่าสัมพันธ์และส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของศิษย์เก่าในการพัฒนา
คุณภาพบัณฑิต

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

เป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด

โครงการ

คณาจารย์
หลักสูตรการ
จัดการชุมชน

โครงการ

หัวหน้า
สาขาวิชาการ
จัดการชุมชน

โครงการ

หัวหน้า
สาขาวิชาการ
จัดการชุมชน

รวม
10,000
หมวดที่ 5 โครงการอื่นๆ (ภายใต้งบที่ได้รับจัดสรร)
1

2

โครงการพัฒนาศักยภาพ
คณาจารย์หลักสูตรการ
จัดการชุมชน

โครงการเครือข่ายศิษย์เก่า
หลักสูตรการจัดการชุมชน
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
CMAN-MSSU

20,000

10,000

รวม
30,000
หมวดที่ 6 โครงการบริการวิชาการ (งบประมาณส่วนกลาง)

ระยะเวลาดําเนินการ
เริ่มต้น

สิ้นสุด

ลําดับที่

1

โครงการ

โครงการบริการวิชาการเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของ
ชุมชนอย่างยั่งยืน

งบประมาณ

50,000

ยุทธศาสตร์ที่

กลยุทธ์ที่

มาตรการที่

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

เป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมการ
บริการวิชาการเพื่อตอบสนองความ
ต้องการและสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ชุมชน

กลยุทธ์ 3.3 พัฒนา
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ชุมชนท้องถิ่น องค์กร
ธุรกิจในท้องถิ่น เพือ่
ศึกษาปัญหา และความ
ต้องการในการบริการ
วิชาการของสังคม

มาตรการที3่ .3.1 ส่งเสริมความสัมพันธ์
กับชุมชนด้วยการบริการวิชาการ

โครงการ

คณาจารย์
หลักสูตรการ
จัดการชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์และ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ทรัพยากรธรรมชาติ ให้เกิด
คุณค่า มูลค่าด้วยองค์ความรู้ด้าน
การจัดการ

กลยุทธ์ 4.1 พัฒนาและ
สนับสนุนงานส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและ
เผยแพร่ภมู ิปัญญาของ
ท้องถิ่น โดยนักศึกษาและ
ชุมชนมีส่วนร่วม

มาตรการที4่ .1.1 พัฒนาและสนับสนุน
งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและเผยแพร่
ภูมิปัญญาของท้องถิ่น โดยนักศึกษาและ
ชุมชนมีส่วนร่วม

โครงการ

หัวหน้า
สาขาวิชาการ
จัดการชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างกลไกใน
การยกระดับผลงานวิจยั ให้มีคุณภาพ
เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติ และ
ระดับนานาชาติ

กลยุทธ์ 2.1 ส่งเสริม
งานวิจัยเชิงบรูณาการที่
นําไปสู่การพัฒนาชุมชน
และท้องถิ่นในภูมิภาค
ตะวันตกอย่างยั่งยืน

มาตรการที2่ .1.1 ส่งเสริมให้เกิดระบบ
และกลไกในการดําเนินงานวิจัยที่ชัดเจน

โครงการ

คณาจารย์
หลักสูตรการ
จัดการชุมชน

รวม
50,000
หมวดที่ 7 โครงการศิลปวัฒนธรรม (งบประมาณส่วนกลาง)
1

โครงการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมร่วมกับชุมชน

50,000

รวม
50,000
หมวดที่ 8 โครงการวิจัยฯ (งบประมาณส่วนกลาง)
1

โครงการวิจัยสาขาวิชาการ
จัดการชุมชน

100,000

ระยะเวลาดําเนินการ
เริ่มต้น

สิ้นสุด

ลําดับที่

2

โครงการ

โครงการเครือข่าย 3
มหาวิทยาลัย (งบประมาณ
กองทุนวิจัย)

งบประมาณ

150,000

รวม
250,000

ยุทธศาสตร์ที่

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนานักศึกษา
ให้สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่น ใน
ระดับนานาชาติ

กลยุทธ์ที่

กลยุทธ์ 1.2 พัฒนา
นักศึกษาให้มีความคิด
สร้างสรรค์ ปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรมและมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม

มาตรการที่

มาตรการที1่ .2.3 เตรียมความพร้อม
และเสริมศักยภาพแก่นกั ศึกษา

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

โครงการ

เป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด
คณาจารย์
หลักสูตรการ
จัดการชุมชน

ระยะเวลาดําเนินการ
เริ่มต้น

สิ้นสุด

