
ความเชื่อมโยงของงบประมาณรายจายตามยุทธศาสตร พ .ศ. 2564 กับนโยบายสภามหาวิทยาลัย แผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 - 2564) (แกไข ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2563)

หนวยนับ 2564 เงินแผนดิน เงินรายได รวม

แผนงานสรางความโดดเดนดานอาหารและการทองเที่ยว -                 2.0013          2.0013          

1. สงเสริม สนับสนุนการผลิตบัณฑิตที่มี 1. การสรางความ 1. กลุมสาขาวิชาเกษตร 1 หลักสูตรนานาชาติดานอาหารและการทองเที่ยวรวมกับ หลักสูตร 1 1 พัฒนาศักยภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน 1 โครงการจัดตั้ง School of Tourism, Hospitality, and Culinary Arts 1,000,000       1,000,000       ดร.กฤษดา ตั้งชวาล

คุณธรรมนําความรู มีความเขมแข็งทาง โดดเดนดานอาหาร อาหาร และการทองเที่ยว มหาวิทยาลัยในตางประเทศ ในกลุมสาขาวิชาอาหารและการทองเที่ยว

วิชาการและทักษะวิชาชีพ โดยมุงเนนใน และการทองเที่ยว ไดรับการยอมรับใน 2 รายไดจากหลักสูตรระยะสั้นดานอาหารและการทองเที่ยว ลานบาท 3 โดยเนนการปฏิบัติรวมกับสถานประกอบการ

สาขาที่สอดคลองกับศักยภาพของพื้นที่ ระดับนานาชาติ และการจําหนายผลิตภัณฑ ภาครัฐและเอกชน

3 อัตราสวนงานวิจัยที่เผยแพรในระดับชาติหรือนานาชาติ รอยละ 80 2 เพิ่มศักยภาพการวิจัยดานอาหารและ 2 โครงการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรและนวัตกรรมการแปรรูปอาหารปลอดภัย 501,300          501,300          ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี

2 พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัย 4 จํานวนบุคลากรและนักศึกษาที่ไดรับรางวัล/การยอมรับในระดับ คน 25 การทองเที่ยวโดยบูรณาการกับการเรียน

สอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศและ ชาติหรือนานาชาติดานอาหารและการทองเที่ยวหรือที่เกี่ยวของ การสอนหรือการพัฒนาทองถิ่น

ไดรับการรับรองมาตรฐานจากสํานักงาน 5 จํานวนมาตรฐานเปนที่ยอมรับดานอาหารและการทองเที่ยว มาตรฐาน 3 3 สรางชื่อเสียงดานอาหารและการทองเที่ยว 3 โครงการพัฒนาศูนยเรียนรูการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 250,000          250,000          ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี

คณะกรรมการการอุดมศึกษาและ หรือที่เกี่ยวของ ใหไดรับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 4 โครงการยกระดับคุณภาพอาหาร การใหบริการ และความปลอดภัย 250,000          250,000          ผศ.นรีนารถ ศรีวรนารถ

องคกรวิชาชีพ 5.1 มาตรฐานดาน Food and Beverage Service ของอาหาร ภายในมหาวิทยาลัย

5.2 มาตรฐานดาน Front Office Service

3. พัฒนานักศึกษาใหมีสมรรถนะสากล 5.3 มาตรฐานดาน Housekeeping Service

และมีสุขภาวะที่ดี

4. พัฒนาอาจารยใหมีคุณวุฒิและตําแหนงทาง แผนงานพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 6.1755            8,005,500      14.1810        

วิชาการตามเกณฑมาตรฐานอุดมศึกษาและ 2. การยกระดับคุณภาพ 2. บัณฑิตมีคุณภาพพรอม 6 รอยละของหลักสูตรที่ไดรับรองมาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา รอยละ 90 4 ยกระดับคุณภาพหลักสูตรใหไดมาตรฐานหลักสูตรระดับ 5 โครงการพัฒนา ปรับปรุง บริหารหลักสูตรเนนการศึกษาที่มุงผลลัพธ 520,300          0.5203           ผศ.ดร.พรรณี คอนจอหอ

มีทักษะการสอนเพื่อมุงเปนเลิศทางวิชาการ บัณฑิต ทํางาน 7 รอยละของอาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการตอจํานวนอาจารย รอยละ 60 อุดมศึกษา (พ.ศ.2558) และเกณฑมาตรฐานที่เกี่ยวของ (Outcome-based education (OBE)) และทันสมัยตอการเปลี่ยนแปลง

ประจํา 5 ยกระดับสมรรถนะอาจารยใหมีความเชี่ยวชาญ 6 โครงการปฏิรูปการเรียนการสอนและยกระดับมาตรฐานวิชาการ 2,446,600          3,897,900       6.3445           ผศ.ดร.พรรณี คอนจอหอ

8 รอยละของอาจารยที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกตออาจารยประจํา รอยละ 70 ทางวิชาชีพ ของนักศึกษาดวยกระบวนการเรียนการสอน แบบ Blended learning 

9 รอยละของบัณฑิตที่มีสมรรถนะเปนที่พึงพอใจของสถานประกอบการ รอยละ 90 quality และสอดคลองกับศตวรรษที่ 21

 ระดับ 3.51 ขึ้นไป เพิ่มขึ้น 6 ยกระดับคุณภาพและสมรรถนะบัณฑิต ใหพรอมทํางาน 7  โครงการพัฒนาศูนยนวัตกรรมผลิตสื่อการเรียนรูและจัดหาสื่อการเรียนการสอนทั้งใน

และตางประเทศที่ถูกจัดเก็บในระบบหองสมุดของมหาวิทยาลัย

320,000            280,900          0.6009           ผศ.ดร.พรรณี คอนจอหอ

10 รอยละความสามารถดานการใชภาษาอังกฤษเฉลี่ยของผูสําเร็จ รอยละ 70 ดวยวิชาการ วิชาชีพ และอัตลักษณ 8 โครงการพัฒนาอัตลักษณและคุณลักษณะที่พึงประสงค 3,408,900          1,625,300       5.0342           ดร.เมธาวิน สาระยาน

การศึกษาระดับระดับปริญญาตรีเมื่อทดสอบตามมาตรฐานภาษาอังกฤษสูงขึ้น 9 โครงการระบบคลังหนวยกิตเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิตทุกชวงวัย (Credit bank) 480,300          0.4803           ผศ.ดร.พรรณี คอนจอหอ

11 รอยละการไดงานทํา/ประกอบอาชีพอิสระของผูสําเร็จการศึกษาภายใน 1 ป รอยละ 5 10 โครงการแนะแนวประชาสัมพันธการรับนักศึกษาเชิงรุก 1,200,800       1.2008           ผศ.ดร.พรรณี คอนจอหอ

สูงขึ้น

แผนงานพัฒนาศักยภาพครูตามมาตรฐานวิชาชีพ -                 2.0013          2.0013          

5. สงเสริม สนับสนุนการผลิตครูที่มีสมรรถนะสูง 3. การผลิตและพัฒนา 3. ครูและบุคลากรทางการ 12 รอยละของบัณฑิตครูที่สอบผานมาตรฐานใบประกอบวิชาชีพครู รอยละ 100 7 ยกระดับคุณภาพและสมรรถนะบัณฑิตครูให 11 โครงการยกระดับการเรียนการสอนตามมาตรฐานวิชาชีพครูเพื่อการรับรองปริญญา 2,001,300       2.0013           ผศ.ดร.พรรณี คอนจอหอ

ตามมาตรฐานวิชาชีพและสอดคลองกับ วิชาชีพครู ศึกษามีศักยภาพตาม 13  ระดับความสามารถ ดานการใชภาษาอังกฤษ เฉลี่ยของนักศึกษา รอยละ 40 พรอมทํางานดวยวิชาการ วิชาชีพและทักษะใน

ความตองการของประเทศ มาตรฐานวิชาชีพ หลักสูตรครุศาสตร (ผาน เกณฑมาตรฐานทาง ความสามารถทาง ศตวรรษที่ 21

ภาษาอังกฤษ TOEIC (คะแนน 450) ไมนอย กวารอยละ 40

6. สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาครู และบุคลากร 14  รอยละของอาจารยที่ เปนตนแบบความ เชี่ยวชาญในวิชาชีพที่ รอยละ 60 8 ยกระดับสมรรถนะ อาจารยครุศาสตร ใหมีความ

ทางการศึกษาในทองถิ่นใหมีภูมิความรูและ ไดรับการยอมรับ เชี่ยวชาญ เฉพาะทางวิชาชีพ พัฒนากระบวนการ

ทักษะในการสื่อสารถายทอดความรูที่ 15 จํานวนโรงเรียนใน ทองถิ่นที่มีการนํา นวัตกรรมการจัดการเรียนรู โรงเรียน 10  เรียนการสอนเนน การเรียนรูจากการ ปฏิบัติจริง

เหมาะสม ของโรงเรียนสาธิต ไปใชประโยชน รวมกับโรงเรียน

16 ผลงานวิจัยทางการ เรียนการสอนที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรทั้ง เรื่อง 10 9  พัฒนากระบวนการเรียน การสอนเนนการ 

ใน ระดับชาติและนานาชาติ หรือนําไปใชใหเกิดประโยชนตอ เรียนรูจากการ ปฏิบัติจริงรวมกับโรงเรียน

การผลิตและ พัฒนาครูเพิ่มขึ้น 10 ยกระดับการพัฒนา ครูและบุคลากร ทางการศึกษาใหมี

 ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

11 พัฒนาโรงเรียนสาธิตให เปนศูนยฝก ปฏิบัติการและ

การวิจัยเปนตนแบบ ใหกับโรงเรียนในทองถิ่น

12 พัฒนานวัตกรรมการวิจัย การเรียนการสอน และระบบ

 ฐานขอมูลสนับสนุน เครือขายในทองถิ่น 

อัตลักษณ : “ซื่อสัตย มีวินัย ใฝเรียนรู” เอกลักษณ : มหาวิทยาลัยที่ไดรับการยอมรับดานอาหารและการทองเที่ยว

ปรัชญา  :  คุณธรรมนําความรู มุงสูสากล

วิสัยทัศน :  ภายในป 2564 จะเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําดานอาหาร การทองเที่ยว และพัฒนาองคความรูดวยศาสตรพระราชาเพื่อพัฒนาทองถิ่น

นโยบายสภามหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด
เปาหมาย 2564 ราง-แผนปฏิบัติราชการประจําป ปงบประมาณ พ .ศ. 2564 งบประมาณ (ลานบาท)

ผูรับผิดชอบ
กลยุทธ แผนงาน/งาน/โครงการ



หนวยนับ 2564 เงินแผนดิน เงินรายได รวม
นโยบายสภามหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด

เปาหมาย 2564 ราง-แผนปฏิบัติราชการประจําป ปงบประมาณ พ .ศ. 2564 งบประมาณ (ลานบาท)
ผูรับผิดชอบ

กลยุทธ แผนงาน/งาน/โครงการ

แผนงานการวิจัยและนวัตกรรม -                 2.0013          2.0013          

7. สงเสริม สนับสนุนการสรางผลงานวิจัยและ 4. การวิจัยและพัฒนา 4. ผลงานวิจัยและนวัตกรรม 17 จํานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นําไปใชเพื่อเปนตนแบบหรือ จํานวน 10 13 สนับสนุนและบริหารจัดการงานวิจัย และพัฒนากลไก 12 โครงการพัฒนาระบบการบริหารงานวิจัยและเพิ่มขีดความสามารถสมรรถนะ 250,000          0.2500           ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี

นวัตกรรมที่ตอบโจทยและตอบสนองความ นวัตกรรม ไดรับการยอมรับ ใชประโยชนในการพัฒนาทองถิ่น สังคม และประเทศ การสรางสรรคองคความรูและนวัตกรรม เพื่อเปน นักวิจัยทุกระดับ

ตองการของทองถิ่นและประเทศชาติ รวมทั้ง ในระดับสากล 18 ระดับความสําเร็จในการปรับปรุงระบบและกลไกการบริหาร ระดับ 3 ตนแบบ

สรางองคความรู เพื่อการผลิตบัณฑิต และ งานวิจัย 14 สรางและพัฒนาศักยภาพนักวิจัย บุคลากร เครือขาย 13 โครงการการขับเคลื่อนการเผยแพรงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 501,300          0.5013           ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี

เพิ่มขีดความสามารถของนักวิจัย โดยการ 19 รอยละโครงการวิจัย / ชุดโครงการวิจัยที่ไดรับการสนับสนุน รอยละ 20 และหนวยวิจัยในทุกระดับ ที่มีผลกระทบในระดับชาติหรือนานาชาติ

พัฒนาศักยภาพและทักษะการทําวิจัยอยาง จากแหลงทุนภายนอก 15 สงเสริมกลไกและบริหารจัดการผลงานวิจัย องคความรู 14 โครงการพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม เพื่อสรางมูลคาเพิ่ม (Value Creation) 350,000          0.3500           ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี

ตอเนื่องใหเกิดการพัฒนาผลงานวิจัย 20 จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการจดทะเบียน เรื่อง 4 และนวัตกรรมและใหมีการนําไปใชประโยชนและ  สูเชิงพาณิชย หรืออุตสาหกรรมเศรษฐกิจสรางสรรค

และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร สื่อสารสังคม 15 โครงการแสวงหาแหลงทุนจากภายนอก/ภาคอุตสาหกรรม 200,000          0.2000           ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี

21 จํานวนผลงาน/นวัตกรรม จากการวิจัย หรืองานสรางสรรคที่ ชิ้น 6 และหรือพัฒนาศูนยวิจัยเฉพาะทาง

สรางมูลคาเพิ่ม (Value Creation ) สูเชิงพาณิชย/ อุตสาหกรรม 16 โครงการวิจัยตามพันธกิจมหาวิทยาลัย 700,000          0.7000           ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี

หรือเศรษฐกิจสรางสรรค  (มหาวิทยาลัยสีเขียว, มหาวิทยาลัยดิจิทัล, การพัฒนาการเรียนการสอน,

22 รอยละของผลงานวิจัยและงานสรางสรรค ที่เผยแพร ใน รอยละ 40  การพัฒนางานประจํา)

ระดับชาติหรือนานาชาติตออาจารยประจํา

23 จํานวนของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ใน เรื่อง 6

Refereed  journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติและนานาชาติ

ตออาจารยประจํา

แผนงานพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน 34.6838           -               34.6838        

8. สงเสริม สนับสนุนการบริการ 5. การพัฒนาทองถิ่น 5. นอมนําศาสตรพระราชา 24 จํานวนโครงการที่บูรณาการพันธกิจมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนา โครงการ 10 16 บูรณาการพันธกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาและ 17 1 คณะ 1 อําเภอ (โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต 6,200,000          6.2000           ผศ.พจนารถ บัวเขียว

วิชาการ การพัฒนาและถายทอด พัฒนาชุมชนตนแบบ ทองถิ่นในดานสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และการศึกษา แกไขปญหาของทองถิ่นในดานสังคม เศรษฐกิจ และยกระดับรายไดชุมชนฐานราก) 

ความรูและเทคโนโลยีในหลาก 25 จํานวนองคกรภาครัฐ เอกชน ชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น หนวย/ชุมชน 5 สิ่งแวดลอมและศิลปวัฒนธรรม 18 โครงการสงเสริมความรัก ความสามัคคี ความเขาใจสิทธิหนาที่ของตนเอง 1,800,000          1.8000           ผศ.พจนารถ บัวเขียว

หลายรูปแบบที่สอดคลองกับ 26 รอยละรายไดที่เพิ่มขึ้นของประชาชนกลุมเปาหมายที่เขารวมโครงการ รอยละ 5 และผูอื่นภายใตพื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย

ความตองการของสังคม ชุมชน 27 จํานวนกลุมวิสาหกิจชุมชน/ ผูประกอบการใหมในชุมชน กลุม 5 เปนประมุข(ศาสตรพระราชา)

และทองถิ่น 28 จํานวนชุมชนตนแบบที่นําศาสตรพระราชาสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม ชุมชน 2 19 โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ 1,631,500          1.6315           ผศ.พจนารถ บัวเขียว

29 จํานวนเทคโนโลยีที่สามารถตอบสนองการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ชิ้น 2 20 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนทองถิ่น 1,500,000          1.5000           ผศ.พจนารถ 
 และดร.มนัญญา 

9. สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดํา 30 จํานวนฐานขอมูลกลางของชุมชน ฐาน 2 21 โครงการพัฒนาระบบขอมูลตําบลในจังหวัด 400,000            0.4000           ผศ.นรีนารถ ศรีวรนารถ

และนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช 31 รายไดของประชาชนที่ เขารวมโครงการเพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ 15 ตอป รอยละ 25 22 โครงการพัฒนาความรูและทักษะดานภาษาอังกฤษที่สอดคลองกับศตวรรษที่ 21 1,700,000          1.7000           ผศ.ดร.พรรณี /ดร.กฤษดา /ดร.เมธาวิน

และถายทอดสูสังคม 23 โครงการพัฒนาความรูและทักษะดานภาษาไทยและเทคโนโลยีสารสนเทศ 300,000            0.3000           ผศ.ดร.พรรณี คอนจอหอ

32 จํานวนผลิตภัณฑชุมชนที่ไดรับการพัฒนามูลคา 5 ผลิตภัณฑ : 1 จังหวัด ชิ้น 10  ที่สอดคลองกับศตวรรษที่ 21

10.สงเสริมการสรางจิตสํานึกทางวัฒนธรรม 33 จํานวนชุมชนที่นํา โครงการพระราชดําริไป ดําเนินการอยางมี คน 2000 24 โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรูดานการอานการเขียน 1,330,000          1.3300           ผศ.ดร.พรรณี คอนจอหอ

แกเยาวชน นักศึกษา และประชาชนในทองถิ่น ประสิทธิภาพ 10 ตําบล : จังหวัด และ 100 คน : ตําบล และการวิเคราะหของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เพื่อใหเกิดความตระหนักซึ่งคานิยมเอกลักษณ 34  นักเรียนระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ชวง ชั้นที่ 1) ที่เขารวม รอยละ 85 25 โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาครูเพชรนวัตกร 942,000            0.9420           ดร.เมธาวิน  สาระยาน

ขนบธรรมเนียมประเพณีและเชิดชูภูมิปญญา  โครงการสามารถอานออก เขียนไดตามเกณฑเพิ่มขึ้น รอยละ 85 26 โครงการยกระดับศักยภาพโรงเรียนเครือขายและโรงเรียนตนแบบ 208,000            0.2080           ผศ.ดร.พรรณี /ดร.เมธาวิน

ไทยและสรางเครือขายทางวัฒนธรรม เปนจํานวน 20 โรงเรียน : จังหวัด 27 โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตเปนโรงเรียนตนแบบการพัฒนานวัตกรรมและการจัดการเรีย 20,000              0.0200           ผศ.ดร.พรรณี คอนจอหอ

เพื่อการอนุรักษและเผยแพรสูสากล 35  จํานวนระบบ ฐานขอมูลเพื่อการ บริหารงานดานการพัฒนา ทองถิ่น ฐาน 2 28 โครงการสนับสนุนสื่อวีดีทัศน DLTV เพื่อแกไขปญหาขาดแคลนครู 500,000            0.5000           ดร.เมธาวิน  สาระยาน

ใหกับโรงเรียนขนาดเล็ก

29 วิศกรสังคมบําเพ็ญประโยชนแกชุมชนและสังคม (1 สาขา 1 โรงเรียน) 2,000,000          2.0000           ดร.เมธาวิน  สาระยาน

 (15 กองทุน 11 ตชด. เครือขาย 30 คน/1 โรงเรียน) 

30 โครงการเสริมสรางสมรรถนะภาคีเครือขาย การวางแผนพัฒนา 800,000            0.8000           ผศ.พจนารถ บัวเขียว

เชิงพื้นที่ ระดับตําบล

31 โครงการตามบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 15,152,300        15.1523          ผศ.พจนารถ และดร.มนัญญา

32 โครงการบริการเพื่อจัดหารายไดตามแกนความสามารถหลัก(core competencies) 200,000            0.2000           ผศ.พจนารถ บัวเขียว

แผนงานพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี -                 5.0034          5.0034          

9. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสูองคกร 6. การเพิ่มประสิทธิภาพ 6. ระบบบริหารจัดการที่ 34 รอยละของผูบริหารที่ไดรับการพัฒนา รอยละ 70 17 พัฒนาผูนํารุนสูรุนเพื่อขับเคลื่อนเปาหมายองคกร 33 โครงการพัฒนาผูบริหารมืออาชีพ 500,000          0.5000           ผศ.นรีนารถ ศรีวรนารถ

แหงคุณภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล การบริหาร คลองตัวและมีประสิทธิภาพ 35 รอยละของผูผานการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ รอยละ 90 18 สงเสริมความกาวหนาในสายวิชาชีพของบุคลากร 34 โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนมืออาชีพ 300,000          0.3000           ผศ.นรีนารถ ศรีวรนารถ

และใชเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการ 36 รอยละของบุคลากรที่ผานการประเมินตามเกณฑ รอยละ 90 35 โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพื่อการเปลี่ยนแปลงมหาวิทยาลัย 300,000          0.3000           ผศ.นรีนารถ ศรีวรนารถ

ดําเนินงานที่เปนเลิศ (Education Criteria 37 บุคลากรไดรับการยอมรับจากหนวยงานทั้งภายและภายนอก คน 5 ในศตวรรษที่ 21

 for Performance Excellence : EdPEx) 38 ไดรับการจัดอันดับเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว 1ใน10 ของประเทศไทย อันดับ 3/10 19 พัฒนาสูมหาวิทยาลัยสีเขียว 36 โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว 1,553,400       1.5534           ผศ.วิเชียร  เข็มเงิน

 บูรณาการใหเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ 39 จํานวนองคความรู และนวัตกรรมที่นําไปใชประโยชน ชิ้น 5 20 พัฒนาสูสถาบันแหงการเรียนรู 37 โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 750,000          0.7500           

บริหารและการดําเนินงานทุกระบบของ 40 มหาวิทยาลัย คณะ สํานัก สถาบัน สาขาวิชา ที่ผานเกณฑการ หนวย 13 และการจัดการความรู ผศ.นรีนารถ ศรีวรนารถ

องคกรเพื่อนําไปสูองคกรแหงการเรียนรู ประเมินคุณภาพภายในระดับดี 21 พัฒนาการสื่อสารและกระบวนการสรางภาพลักษณที่ดี 38 โครงการผลิตสื่อเผยแพรชื่อเสียงและสรางการยอมรับในคุณภาพดานตางๆ 800,000          0.8000           ดร.เมธาวิน  สาระยาน

มุงสูคุณภาพ พรอมรับการเปลี่ยนแปลง 41 ระดับการยอมรับของทองถิ่นและสังคมตอภาพลักษณของ ระดับ 4.5 ตลอดจนการเสริมสรางภาพลักษณที่ดีของมหาวิทยาลัย

และไดรับการยอมรับตามมาตรฐานสากล มหาวิทยาลัย 22 พัฒนาสูมหาวิทยาลัยดิจิทัล 39 โครงการพัฒนาดานเทคโนโลยีดิจิทัล 800,000          0.8000           ดร.ทัดทอง พราหมณี

42 ระดับความพรอมใชของเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับ 4 23 ปรับปรุง/พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ

10. สงเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการ 43 ระดับความรอบรูดานเทคโนโลยีดิจิทัลของนักศึกษาและบุคลากร ระดับ 4 โปรงใสและมีธรรมาภิบาลกับสถานะ

การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจาก 44 ความพึงพอใจของผูใชบริการผานระบบดิจิทัล ระดับ 4 มหาวิทยาลัยในกํากับ



หนวยนับ 2564 เงินแผนดิน เงินรายได รวม
นโยบายสภามหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด

เปาหมาย 2564 ราง-แผนปฏิบัติราชการประจําป ปงบประมาณ พ .ศ. 2564 งบประมาณ (ลานบาท)
ผูรับผิดชอบ

กลยุทธ แผนงาน/งาน/โครงการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยาง 45 ระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ระดับ 4

สมดุลและยั่งยืน

7. รายการสํารองฉุกเฉิน 7. รายการสํารองฉุกเฉิน แผนงานสํารองฉุกเฉินตามยุทธศาสตร -                 1.0006          1.0006          

ตามยุทธศาสตร ตามยุทธศาสตร

40.8593           20.0134        60.8727        รวมทั้งสิ้น
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