
 

แผนปฏิบัติงานประจำป (พ.ศ.2563-2564) 

บัณฑิตวิทยาลัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ปรัชญา  

 การศึกษาระดับบณัฑิตศึกษาสรางองคความรูและกระบวนการเรียนรูท่ีกอใหเกดิปญญาเพ่ือพัฒนาสังคมใหอยูรวมกนัอยางมดีลุยภาพ 

คานิยมองคกร 

 G ood service                ใหบริการดีเย่ียม 

R esearch learning               เรียนรูจากการวิจัย 

A cademic excellence              เปนเสิศดานการศึกษา 

D evoted organization                       องคกรแหงจิตอาสา 

อัตลักษณบัณฑติวิทยาลยั  :    การมีทักษะสื่อสาร 

เอกลักษณบัณฑติวิทยาลยั :   การบริการวิชาการอยางมสีวนรวมเพื่อใหชุมชนเขมแข็งและย่ังยืน 

วิสัยทัศน 

       ศูนยกลางการพัฒนาบุคลากรหลงัปริญญาอยางมีคุณคาตอสงัคม  

สมรรถนะหลกั (Core competencies)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

เปนผูเช่ียวชาญในการพัฒนาบุคลากรหลังปรญิญา ท่ีมคุีณภาพตามมาตรฐานอยางถูกตอง และตอบสนองความตองการของสังคม 

พันธกจิ (Missions) 

1. ประสานงาน สงเสรมิและกำกบัดแูลมาตรฐานการศึกษาและการวจิัยในระดับบัณฑิตศึกษาใหมีคุณภาพระดบัสากล โดยคำนึงถึงคุณธรรม จรยิธรรมและหลัก ธรรมาภิบาล 

            2. ผลติบณัฑิต วจิยั และบรหิารจัดการศึกษาหลักสตูรพหุวิทยาการ/สหวิทยาการ/บรูณาการระหวางคณะ ในระดับบณัฑิตศึกษาท่ีตอบสนองตอความตองการของสังคมท้ังทางดานเศรษฐกิจ  

     สังคม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

            3. รับรองหลักสูตรฝกอบรมระยะสัน้แบบไมประสาทปริญญา (short course-non degree program) และหลักสตูรอื่นๆ เพือ่สนับสนุนการเรยีนรูตลอดชีวติ 

            4. บรกิารวชิาการและทำนุบำรุงวัฒนธรรมและศิลปะโดยการมีสวนรวมกับสังคมและชุมชน 

ประเด็นยทุธศาสตร (Strategic Issues) 

1. จัดระบบการศึกษาระดับบณัฑิตศึกษาเพ่ือความเปนเลศิในการผลติบัณฑิตและนวัตกรรมการเรียนรู (Learning innovation) สอดคลองกับแผนยุทธศาสตร 15 ป  

    มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ (พ.ศ. 2562-2565) 

2. การสงเสรมิวจิยัและการบริการวชิาการสูมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาตแิละมหาวิทยาลัยรบัใชสังคม 

3. การบรหิารจัดการและสรางวัฒนธรรม/เอกลกัษณองคกรเพ่ือการทำงานท่ีมีประสิทธิภาพและสอดคลองกบับริบทของสังคมไทย 

4. พัฒนาบณัฑิตศึกษาสูความเปนนานาชาติและความเปนสากล  



แผนปฏิบัติงานประจำปของบัณฑิตวิทยาลัยและบัณฑิตศึกษา ประจำป 2563-2564 

 

ประเด็นยทุธศาสตรที่ 1 จัดระบบการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อความเปนเลิศในการผลิตบณัฑิตและนวัตกรรมการเรียนรู (Learning innovation) สอดคลองกับแผนยุทธศาสตร 15 ป มหาวิทยาลัยศรีนครินท

รวิโรฒ (พ.ศ. 2562-2565) 
 

เปาประสงค 1 สรางหรือพัฒนากระบวนการเรียนรูใหมเพื่อผลิตคนไทย 4.0 

เปาประสงค 2 สรางและพัฒนาหลักสูตร บรูณาการท่ีนำไปสูไทยแลนด 4.0 

เปาประสงค 3 ผลติบณัฑิตใหเปนไปตามความตองการของสังคม 

เปาประสงค 4 เปนมหาวิทยาลัยท่ีผลักดนันโยบายสาธารณะดานการศึกษา 
 

ประเด็นยทุธศาสตรที่ 2 การสงเสริมวิจัยและการบริการวิชาการสูมหาวิทยาลยัวิจัยแหงชาติและมหาวิทยาลยัรับใชสังคม 
 

เปาประสงค 1 สนับสนุนงานวิจัยเพือ่ผลักดันสูการเปนมหาวิทยาลัยช้ันนำในภูมิภาคอาเซียน 

เปาประสงค 2 สรางงานบรกิารวิชาการท่ีสอดคลองกบัความตองการรวมกับชุมชนและสังคมอยางย่ังยืน  
 

ประเด็นยทุธศาสตรที่ 3 การบริหารจัดการและสรางวัฒนธรรม/เอกลกัษณองคกรเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพและสอดคลองกับบริบทของมหาวิทยาลัย 
 

เปาประสงค 1 ระบบบรหิารองคกรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสดุ  

เปาประสงค 2 คณาจารย บุคลากรและนิสติมจีิตสำนึก และความเขาใจในเรือ่งวฒันธรรมและศิลปะ 

เปาประสงค 3 มีระบบการบริหารงานบุคคลท่ีมีประสทิธิภาพ 

เปาประสงค 4 มีระบบและเครื่องมือการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ  

เปาประสงค 5 พฒันาบุคลากรใหมลีักษณะท่ีพึงประสงค (เสรมิสรางปญญา) 

เปาประสงค 6 มีการพัฒนาบุคลากรอยางตอเน่ือง 
 

ประเด็นยทุธศาสตรที่ 4 พัฒนาบณัฑิตศึกษาสูความเปนนานาชาติและความเปนสากล  
 

  เปาประสงค 1 พัฒนาหลกัสูตรนานาชาต ิ

เปาประสงค 2 สงเสริมความเปนนานาชาติและความเปนสากล 

เปาประสงค 3 พฒันานิสิต/บุคลากรเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 

 

  



 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 จัดระบบการศกึษาระดับบัณฑิตศึกษาเพ่ือความเปนเลิศในการผลิตบัณฑิตและนวัตกรรมการเรียนรู (Learning innovation) สอดคลองกับแผนยุทธศาสตร 15 ป มหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ (พ.ศ. 2562-2565) 

เปาประสงค 
รหัส

ตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด เปาหมายงบ 2564 รหัส แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

ระยะเวลา 
ผูรับผิดชอบหลัก 

 
สถานะ ต.ค. 

- 
ธ.ค. 

ม.ค.
-

มี.ค. 

เม.ย
-

มิ.ย. 

ก.ค
-

ก.ย 

1. 1. เปนแหลงผลติกำลังหลัก 
ของประเทศเพ่ือรองรับ 
การศึกษาทุก ชวงวัย 

K 01 

จำนวนหลักสูตรระยะส้ัน 
(Short course) รายวิชา 
ที่รองรับการศึกษาทกุชวงวัย ไมนอยกวา 1 หลักสูตร SSAP 1-01 

อบรมระยะส้ันแบบไมประสาท
ปริญญาฯ  
1) วิจัยและพัฒนาหลักสูตร  
2) พัฒนศึกษาศาสตร   
3) จิตวิทยาประยุกต โท 

 

 

 

 

 

 

 

 ประธานหลักสูตรที่
สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย 

 
 

 

K 02 
จำนวนคนทุก ชวงวัยที่เขาลงทะเบียน
เรียนในหลักสูตรระยะส้ัน ไมนอยกวา 40 คน  SSAP 1-01 

   

 

 

 

 

 
ประธานหลักสูตรที่

สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย 

 
 

K 03 
จำนวนหลักสูตรที่มีการสงนิสิตฝกงาน 

ไมนอยกวา 1 หลักสูตร 
ที่สังกัดบัณฑิตฯ  SSAP 1-03 

 

 

 

 

 

 

 

 หัวหนาสาขา 
พหุวิทยาการ/ 
สหวิทยาการ  

 
 

          

K 04 

จำนวนหลักสูตรที่มีการสงนิสิตเขา 
รวมสหกิจศึกษา 

ไมนอยกวา 1 หลักสูตร 

SSAP 1-04 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประธานหลักสูตรที่
สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย 

 
 

          

 
       

 
 

 K 06 

รอยละของนิสิตระดับบณัฑิตศึกษาที่
เพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับคาเฉล่ียจำนวน 
นิสิตใหม 5 ปยอนหลัง 
 

ทุกหลักสูตร 

SSAP 1-05 

-โครงการพัฒนศึกษาศาสตร 4.0 
-โครงการประชุมวิชาการ/สัมมนา
ระดับชาติ และนานาชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 
ประธานหลักสูตรที่

สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย 

 
 

 
 

โครงการจัดอบรมหลักสูตรวิชาระยะ
ส้ัน/ จิตวิทยาประยุกตกับการพัฒนา
สังคม 

     
 

2. เปนแหลงความเปนเลศิ 
ในการพัฒนานวัตกรรม 
การเรียนรู 

 K08 

จำนวนหลักสูตรที่มีรายวิชา 
การจัดการเรียนการสอนแบบ Active 
Learning รอยละ 50 ขึ้นไป (นับทุก
รายวิชาในหลักสูตร) 

ทุกรายวิชา  SSAP 1-06 

ผลสำรวจการไดงานทำของนิสิต     
ประธานหลักสูตรที่

สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย 

 



K09 
จำนวนรายวิชาทีม่ีนวัตกรรม 
การเรียนรู  SSAP 1-07 

ผลสำรวจความสามารถหลัก 
(Competency) ของบัณฑิตที่ เปนไป
ตามความตองการของผูใชบัณฑิต 

    
ประธานหลักสูตรที่

สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย 

 

3. คณาจารยมีความเปนเลิศ 
ในการจัดการเรยีนการสอน 

K10 จำนวนอาจารยที่มีสมรรถนะ 
ตามกรอบมาตรฐานการจัดการ 
เรียนการสอนของ สกอ. ในระดับที่2 

 SSAP 1-09 - โครงการพัฒนศึกษา 4.0  
- การเผยแพรผลงาน/ กิจกรรมจากการ
จัดโครงการพัฒนศึกษา 4.0 
 

    รองคณบดีฝายวิจัยฯ  

K11 จำนวนอาจารยที่มีสมรรถนะ 
ตามกรอบมาตรฐานการจัดการ 
เรียนการสอนของ สกอ. ในระดับท่ี3 

  

 K12 จำนวนอาจารยที่ใช Active 
learning ในการจัดการเรียน 
การสอน 

         

 K13 จำนวนอาจารยที่ใช Digital 
ในการจัดการเรียนการสอน 

         

4. สรางและพัฒนาหลักสูตร 
บรูณาการที่นำไปสู Thailand 
 4.0 

 จำนวนหลักสูตรบรูณาการ          

  จำนวนหลักสูตรที่ไดรับการรับรองตาม
เกณฑมาตรฐาน ระดับนานาชาติ 

         

5. ผลิตบัณฑิตใหเปนไปตาม 
ความตองการของสังคม 

K16 จำนวนบัณฑิตที่ไดงานทำ          

 K17 จำนวนบัณฑิตที่มคีวามสามารถ 
หลัก (competency) เปนไป 
ตามความตองการของผูใชบัณฑิต 

         

 

  



 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การสงเสริมวจิัยและการบริการวิชาการสูมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติและมหาวิทยาลัยรับใชสังคม 

เปาประสงค รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด 2564 รหัส แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

ระยะเวลา ผูรับผิดชอบหลัก 

รองคณบดีฝายวิจัยฯ 

 

สถานะ ต.ค. 
- 

ธ.ค. 

ม.ค.-
มี.ค. 

เม.ย-
มิ.ย. 

ก.ค 
- 

ก.ย 

1. 1. สรางงานบรกิารวิชาการที ่
สอดคลองกับความตองการ 
รว มกับชมุ ชนและสังคมอยาง 

ย่ังยืน 

K30 0 รอยละของโครงการหรอื 
กิจกรรมบรกิารวิชาการและ 
วิชาชพี ที่ตอบสนองความ 
ตองการพัฒนาและเสรมิสราง 
ความเขมแขง ็
ของชมุ ชนและสังคมตอ จ านวน 
โครงการท้ังหมด 
(ภาคผนวก 3-1) 

 SSAP 3 -ทุนสนับสนุนการทำวิจัย /      

หมายเหตุ โครงการวิจัยที่
ตอบสนอง Thailand 
4.0 นับ KS 12 ดวย 

 

    กิจกรรมการสรางความรวมมือดาน
การวิจัยกับเครือขายวิจัยระดับชาติ/ 
นานาชาติ / สำนักงานฯ วิจัย
แหงชาติ / สกว. / ผูใหทุน Erasmus   

    หมายเหตุ หากมี
ผลงานวิจัยเกิดข้ึนภายใต
ความรวมมือเครือขาย 
นับ KS 14 (SSAP2-03) 

 

    -นำเสนอผลงานวิจัยในตางประเทศ 
/ ในประเทศที่เปนนานาชาติ  
-ทุนแลกเปล่ียนนิสิต  
-โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
เพ่ือการตีพิมพในระดับนานาชาติ  

 

     

KS 17 
(Grad2-4) 

 

รอยละของจำนวนงานวิจัยของนิสิต
ปริญญาเอก ที่ตีพิมพในฐานขอมูล
ระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. 

รอยละ 2 SSAP 2-06 -โครงการพัฒนาการเขียนบทความ
วิจัยตางประเทศสำหรับนิสิตปริญญา
เอก 
-ทุนสนับสนุน นำเสนอ/ทำวิจัย 

 

     

2. สรางงานบริการวิชาการที่
สอดคลองกับความตองการ
รวมกับชุมชนและสังคมอยาง
ย่ังยืน  

KA01 จำนวนโครงการหรือกิจกรรมบริการ
วิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความ
ตองการพัฒนาและเสริมสรางความ
เขมแข็งของชุมชนและสังคมตอจำนวน
โครงการท้ังหมด  

1 โครงการ SAP1 -โครงการบริการวิชาการแกชุมชน
และสังคม  
-โครงการบริการวิชาการของศูนย
พัฒนาศักยภาพมนุษย  

    

 

 

 

 

 



ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การบริหารจดัการและสรางวัฒนธรรม/เอกลักษณองคกรเพ่ือการทำงานที่มีประสิทธิภาพและสอดคลองกับบริบทของมหาวทิยาลัย 

เปาประสงค รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด 2564 รหัส แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ

หลัก 
สถานะ  ต.ค. 

- 
ธ.ค. 

ม.ค.
-

มี.ค. 
เม.ย

-
มิ.ย. 

ก.ค 
- 

ก.ย 
1. ระบบบริหารองคกรมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุด 
 
กลยุทธ พัฒนาระบบ จัดหา

รายไดเขาหนวยงาน  

KS 67 
(Grad3-1) 

มีการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
หนวยงานอยางนอย 2 เร่ือง ตอป โดย
การใชระบบ Lean Management โดย
มีการปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเนื่อง
ทุกป 

รอยละ 100 SSAP 6-01 โครงการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
สวนงาน โดยการใชระบบ Lean 
Management     

รองคณบดี
ฝายบริหารฯ  

 

K79 ี่มกีารน า 
ขอ มลูจากระบบ SWU - ERP 
มาใชป ระโยชนในการตดัสินใจ 
เชงิยุทธศาสตรข องสวนงาน 

มี/ไมมี SSAP 6-01 -กิจกรรมลดคาใชจายในการซื้อ
กระดาษ 
-กิจกรรมการประหยัดพลังงาน 
น้ำ/ไฟฟา      

รองคณบดี
ฝายบริหารฯ 

 

คาน้ำ / คาไฟ   

Grad3-2 รายไดเขาหนวยงาน   ไมนอยกวา 300,000 บาท โครงการบริการวิชาการแบบหารายได 
     

รองคณบดีฝาย
บริหารฯ/ รอง
คณบดีฝายวิจัย 

 

2. คณาจารย บุคลากรและนิสิต
มีจิตสำนึก และความเขาใจใน
เรื่องวัฒนธรรมและศิลปะ  

KA 04 รอยละของคณาจารย บุคลากรและนิสิต
เขารวม มีจิตสำนึก และความเขาใจใน
เร่ืองวัฒนธรรมและศิลปะ 

ไมนอยกวา
รอยละ 70 

SAP7 โครงการอนุรักษสืบสานและสรางสรรค
วัฒนธรรมและศิลปะ      

รองคณบดี
ฝายบริหารฯ  

3. มีระบบการบริหารงานบุคคล
ที่มีประสิทธิภาพ  

KA06 มีเกณฑการประเมินบุคลากร จำแนก
ตามสายงาน ทุกสายงาน 

รอยละ 50 SAP11 จัดทำเกณฑการประเมินบุคลากรในทุก
สายงานตามสมรรถนะหลักและใชใน
การประเมิน  
-สายบริหาร 
-สายวิชาการ 
-สายปฏิบัติการ  

    

รองคณบดี
ฝายบริหารฯ 

 

 KA07 รอยละของบุคลากรดานงานบุคคลผาน
การทดสอบดานความรู ความเขาใจของ 
พ.ร.บ. ขอบังคับ ประกาศ และระเบียบ
ใหม ของมหาวิทยาลัย  

รอยละ 70  SAP12 โครงการอบรม พ.ร.บ. ขอบังคับ และ
ระเบียบใหม ของมหาวิทยาลัย แก
บุคลากร  
-บุคลากรดานงานบุคคล  
-บุคลากรทั่วไป  

  

  รองคณบดี
ฝายบริหารฯ 

 

 KA08 มีระบบงานที่ไดรับการปรับปรุงของงาน
บริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพ  

1 ระบบงาน SAP13 โครงการจัดการและบริหาร Work 
flow ในการทำงานดานบุคคลอยางมี
ประสิทธิภาพ  

    

รองคณบดี
ฝายบริหารฯ 

 

 

4. มีระบบและเครือ่งมือการ
บริหารที่มีประสิทธภิาพ  

KA11 มีรายงานการเงินของบัณฑิตวิทยาลัยที่
ผานการรับรองของคณะกรรมการประจำ
บัณฑิตวิทยาลัยภายใน 60 วัน หลังจาก
วันส้ินปงบประมาณ  

100  SAP16 จัดทำรายงานการเงินของบัณฑิต
วิทยาลัยท่ีผานการรับรองของ
คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย
ภายใน 60 วัน หลังจากวันส้ิน
ปงบประมาณ 

    

รองคณบดี
ฝายบริหารฯ 
 

 

 



Grad3-3 มีรายงานกลยุทธทางการเงิน   มีการจัดทำแผนกลยุทธทางการเงิน
บัณฑิตวิทยาลัย  

    
  

มีคูมือความเส่ียงหนวยงาน    มีการจัดทำแผนบริหารความเสียง        

5. พัฒนาบุคลากรใหมีลักษณะที่
พึงประสงค (เสริมสราง
ปญญา) 

KS55 รอยละของผูบริหารที่เขารวมโครงการ
พัฒนาศักยภาพผูบริหาร  

ไมนอยกวา
รอยละ 70  

SSAP5-34 โครงการพัฒนาศักยภาพผูบริหาร  
-โครงการเจรจาความรวมมือดาน
วิชาการ/ อบรม/ศึกษาดูงานของ
ผูบริหารฯ  

 

   รองคณบดี
ฝายบริหารฯ 

 

 

กลยุทธ พัฒนาศักยภาพคณาจารย
บัณฑิตศึกษา / บัณฑิตวิทยาลัย   

KS56 
(Grad3-3) 

รอยละของคณาจารยบัณฑิตศึกษาที่เขา
รวมโครงการพัฒนาอาจารย  

ไมนอยกวา
รอยละ 70 

SSAP5-35 โครงการพัฒนาอาจารยบัณฑิตฯมือ
อาชีพ 
 

 

   รองคณบดี
ฝายวิชาการ  

 

 KS57 รอยละของบุคลากรสายปฏิบัติการที่เขา
รวมโครงการพัฒนาบุคลากรสาย
ปฏิบัติการ  

ไมนอยกวา
รอยละ 70 

  

SSAP5-36 โครงการพัฒนาบุคลากรสายปฏิบัติการ  

    
รองคณบดี
ฝายบริหารฯ 

 

6. มีการพัฒนาบุคลากรอยาง
ตอเนื่อง  

KS60 อาจารยประจำยื่นขอตำแหนงวิชาการที่
สูงขึ้นเปนไปตามระยะเวลาที่กำหนด  

รอยละ 20  SSAP5-39 โครงการสนับสนุนการเขาสูตำแหนง
ทางวิชาการ    

  รองคณบดี
ฝายบริหารฯ 

 

 

  



 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาบัณฑิตศึกษาสูความเปนนานาชาติและความเปนสากล  

เปาประสงค รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด 2564 รหัส แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

ระยะเวลา 

ผูรับผิดชอบหลัก สถานะ  ต.ค. 
- 

ธ.ค. 

ม.ค.
-

มี.ค. 

เม.ย
-

มิ.ย. 

ก.ค 
- 

ก.ย 
1. พัฒนาหลักสูตรสองภาษา 

 
K38 จำนวนหลักสูตรสองภาษา 1 หลักสูตร SSAP 4-01 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

การพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ 
    

รองคณบดีฝาย
วิชาการ 

 

2. สงเสริมความเปนนานาชาติ
และความเปนสากล  

KS27 
(Grad4-1) 

จำนวนนิสิตบัณฑิตศึกษาที่ไปศึกษา/ 
อบรม/วิจัยในตางประเทศ  
 

ไมนอยกวา 
2 คน  

SSAP 4-02 -ทุนสนับสนุน 
  

   รองคณบดีฝาย
วิจัยฯ 

 
 

Grad4-2 สรางเครือขายบัณฑิตศึกษากับ
ตางประเทศ 

1 สถาบัน  -กิจกรรมทางวิชาการ/ การ
เจรจาความรวมมือกับ
มหาวิทยาลัยตางประเทศ 

 

   รองคณบดีฝาย
วิจัยฯ 

 
 

3. พัฒนานิสิต/บุคลากรเพ่ือ
รองรับการเขาสูประชาคม
อาเซียน 

KS 31 
(Grad 4-3) 

จำนวนโครงการอบรม/ พัฒนา
ภาษาอังกฤษ  

2 โครงการ SSAP 4-03 โครงการอบรม/ พัฒนา
ภาษาอังกฤษ 

    รองคณบดีฝาย
วิชาการ 

 
 

KS 32 
(Grad 4-4) 

จำนวนนิสิตที่สอบผาน exit exam 
กอนสอบจบ 

ผลการสอบ
ผาน exit 

exam กอน
สอบจบ 
100% 

SSAP 4-04 โครงการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ 

    

รองคณบดีฝาย
วิชาการ 

 

Grad 4-5 คณาจารยมีประสบการณนำเสนอ
ผลงานในตางประเทศ/ งานประชุม
นานาชาติ  

5 คนตอปงบ 
ประมาณ 

- ทุนสนับสนุนการนำเสนอ
ผลงาน/ ทุนพัฒนาบุคลากร  

   
 

รองคณบดีฝาย
วิจัยฯ  

4. พัฒนาความรวมมือทาง
วิชาการระหวางมหาวิทยาลัย
และองคกรเอกชน  

K44 จำนวน MOU/ จำนวนกิจกรรมความ
รวมมือ 

ไมนอยกวา 
1 ความ
รวมมือ 

SSAP 4-07 กิจกรรมเจรจาความรวมมือฯ     

 
 

 

 


