
ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
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ยุทธศาสตร์ที่ 1
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ยุทธศาสตร์ที่ 2
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ยุทธศาสตร์ที่ 3
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งบประมาณวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
จ านวน 34,591,090.00 บาท

ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3

16,347,890 บาท 900,000 บาท 820,000 บาท16,523,200 บาท



งบประมาณ

ปี 2565 (บาท)

1.1.1 ร้อยละของผู้จ้างงานท่ีพอใจอย่างย่ิงในคุณลักษณะ

ของบัณฑิต

ร้อยละ 93.00 โครงการจัดการเรียนการสอนสวนสุนันทา 4.0 (SSRU 4.0)

1.1.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานท าหรือประกอบ

อาชีพอิสระภายใน 1 ปี

ร้อยละ 96.10

1.1.3 อัตราการคงอยู่ของผู้เรียน ร้อยละ 92.50

1.1.4 จ านวนผู้เรียนสาขาวิชาท่ีเป็นความต้องการของประเทศ คน 440

1.2.1 ร้อยละของนักศึกษาท่ีได้รับการยกย่องหรือยอมรับใน

ระดับชาติและ/หรือนานาชาติ

ร้อยละ 0.50 โครงการส่งเสริมผลงานนักศึกษาสู่การประกวดในระดับชาติหรือนานาชาติ

1.2.2 ร้อยละนักศึกษาท่ีได้รับการพัฒนาให้มีทักษะ

ทางด้านเทคโนโลยีและภาษาต่างประเทศท่ีสอดคล้อง

กับสาขาเฉพาะทางท่ีจ าเป็นในรูปแบบมหาวิทยาลัยดิจิทัล

ร้อยละ 100.00 โครงการเพ่ิมทักษะนักศึกษาด้านเทคโนโลยีและภาษาต่างประเทศ

1.2.3 ร้อยละนักศึกษาท่ีมีความสามารถเฉพาะตัวหรือ

พรสวรรค์ท่ีได้รับการพัฒนาให้มีทักษะหรือความสามารถ

เพ่ิมข้ึน(1)

ร้อยละ 20.00 โครงการส่งเสริมนักศึกษาท่ีมีพรสวรรค์หรือพัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถพิเศษ 
(A)1

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

1.2.4 จ านวนงานวิจัย บทความวิชาการ งานสร้างสรรค์ 

นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ของนักศึกษาของหน่วยงานไป

น าเสนอ/ประกวดในระดับชาติหรือนานาชาติ

ผลงาน 5 โครงการส่งเสริมการน าเสนอหรือประกวดผลงานวิชาการของนักศึกษาในระดับชาติ

หรือนานาชาติ

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

1.2.6 จ านวนอาจารย์ท่ีสร้างนักศึกษาท่ีมีผลงานวิจัยบทความ

วิชาการงานสร้างสรรค์หรือส่ิงประดิษฐ์

คน 5

1.2.7 จ านวนนักศึกษาท่ีมีผลงานวิจัย บทความวิชาการ งาน

สร้างสรรค์ หรือส่ิงประดิษฐ์ (2)

คน 5

1.2.8 ร้อยละนักศึกษาท่ีสอบผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษ 

CEFR ต้ังแต่ระดับ B1 ข้ึนไป

ร้อยละ 25.00 โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

1.3.1 จ านวนหลักสูตรออนไลน์ จ านวน 1 โครงการพัฒนาหลักสูตรออนไลน์

1.3.2 ร้อยละของอาจารย์ท่ีมีการจัดการเรียนการสอนแบบ

ออนไลน์ผสมผสานต่ออาจารย์ท้ังหมด

ร้อยละ 100.00 โครงการพัฒนาการเรียนการสอน SSRU NEXT

1.4.1 จ านวนหลักสูตร Top10 Thailand หลักสูตร 1 โครงการพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ (A)2   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

1.4.2 ร้อยละของหลักสูตรท่ีได้รับการรับรองประสิทธิผลการ

เรียนรู้ตามมาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ

ร้อยละ 50.00 โครงการบริหารหลักสูตรท่ีมีคุณภาพ   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/

รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกัน

คุณภาพ
1.4.4 จ านวนหลักสูตรท่ีมีการปรับปรุงรายวิชาบางรายวิชา

ในหลักสูตรให้สอดคล้องความเช่ียวชาญเฉพาะ 3(3-0-6) เป็น

 3(2-2-5) (3)

หลักสูตร 1 โครงการปรับปรุงรายวิชาบางรายวิชาในหลักสูตรให้มีความเช่ียวชาญเฉพาะทาง   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

1.4.5 จ านวนหลักสูตร 2 ภาษาหรือหลักสูตรนานาชาติ หลักสูตร 1 โครงการพัฒนาหลักสูตร 2 ภาษาหรือหลักสูตรนานาชาติ   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/ 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

1.4.7 หลักสูตรระยะส้ันหรือหลักสูตร (Non-Degree)  (4) หลักสูตร 1 โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะส้ัน (Non-Degree) (A)3   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

1.4.8 จ านวนศิษย์เก่าหรือบุคคลภายนอกท่ีได้รับการพัฒนา

ทักษะท่ีตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและภาค

บริการ

คน 7 โครงการเพ่ิมทักษะหรือวิชาชีพส าหรับศิษย์เก่าและบุคคลท่ัวไป รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

1.4.9 จ านวนหลักสูตรท่ีจัดการเรียนการสอนร่วมกับ

หน่วยงานหรือสถานประกอบการ(5)

หลักสูตร 1 โครงการบริหารจัดการหลักสูตรร่วมกับเครือข่าย

1.4.10 จ านวนอาจารย์และนักศึกษาท่ีจัดการเรียนรู้และ

ปฏิบัติงานในหน่วยงานหรือสถานประกอบการ (6)

คน 30/2

        (1) นักศึกษา คน 30

        '(2) อาจารย์ คน 2

1.5.1 ร้อยละของผู้สอนท่ีมีคุณภาพสูง (ต าแหน่งทางวิชาการ) 

(7)

ร้อยละ 35.00 โครงการเพ่ิมต าแหน่งทางวิชาการ (A)5   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

1.5.2 จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการท่ีเข้าสู่ต าแหน่ง

ท่ีสูงข้ึน

คน 1 โครงการเข้าสู่ต าแหน่งท่ีสูงข้ึนของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ รองคณบดีฝ่ายบริหาร/

หัวหน้าส านักงาน

1.5.3 ร้อยละของบุคลากรท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย

ร้อยละ 72.00 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของบุคลากร รองคณบดีฝ่ายบริหาร

1.6 วิทยาลัยผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : 

ITA

1.6.1 ระดับหน่วยงานเป็นร้อยละ ตัวช้ีวัด ร้อยละการ

เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ผ่านหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ร้อยละ 100.00 โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส กองกลาง/หัวหน้าส านักงาน

1.7 บุคลากรทุกระดับรับรู้และมีส่วนร่วมในการ

ขับเคล่ือนวิทยาลัยตามทิศทางท่ีก าหนดไว้

1.7.1 ร้อยละความส าเร็จของการถ่ายทอดทิศทางการพัฒนา

มหาวิทยาลัย (8)

ร้อยละ 90.00 โครงการก ากับองค์การท่ีดี(A)6 คณบดี/หัวหน้าส านักงาน

1.8.1 ร้อยละความส าเร็จของการจัดการข้อร้องเรียนเก่ียวกับ

อาคารสถานท่ี และส่ิงอ านวยความสะดวกตามพันธกิจของ

มหาวิทยาลัย

ร้อยละ 90.00 โครงการปรับปรุงกายภาพ ภูมิทัศน์และส่ืงอ านวยความสะดวก

ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

1.8.2 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการมาตรการ

ประหยัดพลังงาน

ร้อยละ 100.00 โครงการประหยัดพลังงาน

1.8.4 จ านวนของคณะ/วิทยาลัยท่ีจัดต้ังห้องปฏิบัติการหรือ

ห้องปฏิบัติการเสมือนจริงหรือใช้โปรแกรมซอฟแวร์ 

(Software)

หน่วยงาน 1 โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติการเสมือนจริง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

คณบดี/หัวหน้าส านักงาน

โครงการ/กิจกรรม ผู้ก ากับดูแล

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

/รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

โครงการสร้างผลงานด้วยอาจารย์ร่วมกับนักศึกษา

โครงการจัดการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติงานจริง (A)4

  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

        16,347,890.00 

กิจกรรมจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ /

1.5 บุคลากรมีคุณภาพสูง ท้ังความรู้ ทักษะและ

ทัศนคติในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมีความก้าวหน้า

ในสายอาชีพ

1.8 วิทยาลัยมีการบริหารจัดการอาคารสถานท่ี และ

ส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีรองรับการด าเนินการตาม

พันธกิจได้อย่างครบถ้วนและเกิดความประหยัด

งบประมาณ รวมถึงมีการบริหารจัดการดัวยระบบ

ดิจิทัล

1.1 บัณฑิตมีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของวิทยาลัย มี

ทักษะและวิชาชีพเฉพาะทางเป็นท่ียอมรับของผู้ใช้

บัณฑิตและสังคม รวมท้ังได้งานตรงความต้องการ

ของประเทศ

1.3 วิทยาลัยมีหลักสูตรและการจัด

การเรียนการสอนด้วยระบบดิจิทัล

1.2 วิทยาลัยมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษามี

คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ มีทักษะท่ีจ าเป็นใน

รูปแบบวิทยาลัยดิจิทัล มีความสามารถเฉพาะทาง 

และเป็นท่ียอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ

1.4 วิทยาลัยมีหลักสูตรเอตะทัคคะ และหลักสูตรท่ีได้

มาตรฐานเป็นท่ียอมรับท้ังในระดับชาติและนานาชาติ

 และสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต รวมท้ังเกิดทักษะ

เพ่ืออนาคต (Reskill, Upskill)

ค่าเป้าหมาย

                แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะและผลิตบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพ

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ



งบประมาณ

ปี 2565 (บาท)

2.1 ผลงานวิชาการ วิจัยและงานสร้างสรรค์ ได้รับการตีพิมพ์ 

เผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ

2.1.1. จ านวนงานวิจัย งานนวัตกรรม งานสร้างสรรค์หรืองานวิชาการท่ีน าไปใช้

ประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือสร้างรายได้ลดรายจ่าย หรือพัฒนา

ประชาชนและชุมชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน (9)

ผลงาน 55.00 โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์ประจ า

และนักวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ (A)7

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ/

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

2.2 ผลงานวิจัย งานนวัตกรรม งานสร้างสรรค์ท่ีย่ืนจดอนุสิทธิบัตร

 หรือสิทธิบัตร หรือน าไปใช้ประโยชน์พัฒนาชุมชนให้สามารถ

พ่ึงพาตนเองได้ รวมท้ังน าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

2.2.1 จ านวนงานวิจัย งานนวัตกรรม งานสร้างสรรค์หรืองานวิชาการท่ีน าไปใช้

ประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือสร้างรายได้ลดรายจ่าย หรือพัฒนา

ประชาชนและชุมชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน

ผลงาน 1 โครงการถายทอดองคความรูท่ีไดจากการวิจัย นวัตกรรมและ 

งานวิชาการ เพ่ือการพัฒนาชุมชน

รองคณบดี

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

2.3 วิทยาลัยมีศูนย์การเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม และมีการ

เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ

2.3.1 จ านวนโครงการ/กิจกรรมท่ีเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถ่ินและของชาติ หรือ

ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและศาสนา หรือให้บริการวิชาการเพ่ือ

พัฒนาชุมชนและสังคม

โครงการ 2 โครงการบริการแหล่งเรียนรู้และกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม รองคณบดี

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

2.4.1 จ านวนประชาชนในชุมชนหรือบุคคลท่ัวไปเข้าเย่ียมศูนย์การเรียนรู้/แหล่ง

เรียนรู้

คน 150 โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ รองคณบดี

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

2.4.3 ร้อยละของครัวเรือนท่ีเข้าร่วมโครงการ พ้นเกณฑ์ความยากจนและ/หรือ

ยกระดับรายได้ครัวเรือน

ร้อยละ 60.00 โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก รองคณบดี

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

2.4.5 จ านวนผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดรายย่อยท่ีได้รับการพัฒนา

ราย 4 โครงการถ่ายทอดองค์กรความรู้ให้กับผู้ประกอบการ รองคณบดี

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

2.5.1 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัย

 - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บาท/คน 25,000

2.6 มหาวิทยาลัยสามารถบริหารจัดการทรัพย์สิน สินทรัพย์ และ

ระดมทุน เพ่ือใช้ในการปฏิบัติตามภารกิจ
2.6.1 เงินรายได้จากการบริการวิชาการ เป็นท่ีปรึกษาต่ออาจารย์ประจ า (10) บาท/คน

25,000               
โครงการจัดหารายได้ด้วยการบริการวิชาการ (A)8 รองคณบดี

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

2.6.3 จ านวนเงินบริจาคเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย (11) ล้านบาท 0.5                    โครงการระดมทุนเพ่ือการศึกษา (A)9  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

2.7 วารสารวิชาการท่ีได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 2.7.1 จ านวนวารสารวิชาการท่ีได้รับการยอมรับในระดับชาติ วารสาร 1 โครงการยกระดับคุณภาพวารสารวิชาการสู่มาตรฐาน

และคุณภาพท้ังระบบ

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ/

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

2.8.1 ร้อยละของการบริการวิชาการท่ีมีการบูรณาการกับการจัดการเรียนการ

สอนหรือการวิจัย

ร้อยละ 95.00

2.8.2 ร้อยละอาจารย์ประจ าท่ีท างานบริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถ่ิน ร้อยละ 91.00

2.8.3 จ านวนชุมชน/ท้องถ่ินท่ี อววน. เข้าไปช่วยพัฒนา ชุมชน 1

2.9 อาจารย์และนักวิจัยมศี กัยภาพในการริเร่ิม

สร้างสรรค์ งานวิจัย นวัตกรรม และการบริการวิชาการ

อย่างมีประสิทธิภาพ

2.9.1 จ านวนชุดโครงการวิจัยท่ีเกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย และสอดคล้องกับ

เป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน (SDGs)

ชุดโครงการ

1

โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ/

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

                 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพ่ือคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมอย่างย่ังยืน

2.4 วิทยาลัยเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ และบริการทางวิชาการ

แก่ชุมชน โรงเรียน วิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพ ผู้ประกอบการ

ใหม่ และท้องถ่ินให้มีความเข้มแข็งอย่างย่ังยืนตามศาสตร์

พระราชา

2.8 วิทยาลัยมีกระบวนการบริการวิชาการ ท่ีได้มาตรฐาน สอดรับ

กับความต้องการของท้องถ่ินและสังคม

2.5 วิทยาลัยมีแหล่งทุนในการสนับสนุนการท างานวิจัย 

นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์

           900,000.00 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม ผู้ก ากับดูแลหน่วยนับ
ค่าเป้าหมาย

โครงการจัดหาแหล่งทุนงานวิจัยโดยอาศัยเครือข่าย รองคณบดี

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

โครงการพัฒนาระบบการบริการวิชาการ รองคณบดี

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ



งบประมาณ

ปี 2565 (บาท)

3.1.1 ร้อยละความส าเร็จของแผนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย(12)

(1) ด้านวิชาการและการเรียนการสอน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

(2) ด้านวิจัยและบริการวิชาการ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา

(3) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ รองคณบดีฝ่ายบริหาร

(4) ด้านกิจการนักศึกษาและการจัดนิทรรศการ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

(5) ก ากับและติดตามแผนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกัน

คุณภาพ

3.2 เครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิด

ความสัมพันธ์ท่ีดีกับมหาวิทยาลัย

3.2.1 ร้อยละของเครือข่ายท่ีมีผลผลิตร่วมกันและเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย ร้อยละ 90.00 โครงการการมีส่วนร่วมของเครือข่ายและท้องถ่ินในการพัฒนา

มหาวิทยาลัย

รองคณบดี

ฝ่ายกิจการนักศึกษา

3.3.1 ร้อยละของนักเรียนท่ีเข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยต่อแผนรับนักศึกษา

ประจ าปี

ร้อยละ 85.00

3.3.2 จ านวนการประชาสัมพันธ์ผลงานท่ีสะท้อนอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เร่ือง 2

3.4 นักศึกษาชาวต่างชาติเข้าศึกษาต่อหรือมีการ

แลกเปล่ียนในสาขาวิชา

3.4.1 จ านวนนักศึกษาชาวต่างชาติหรือนักศึกษาแลกเปล่ียน คน 20 โครงการแลกเปล่ียนนักศึกษานานาชาติ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

3.5 วิทยาลัยมีการด าเนินการจัดกิจกรรมความร่วมมือกับ

เครือข่ายในประเทศและท้องถ่ิน

3.5.1 จ านวนอาจารย์ชาวต่างชาติหรืออาจารย์แลกเปล่ียน/วิทยากร/บรรยาย

พิเศษ

คน 2 โครงการจัดจ้างหรือแลกเปล่ียนอาจารย์ชาวต่างชาติ 

(โครงการใหม่ มาจากโครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก)

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

3.6 วิทยาลัยมีการด าเนินการจัดกิจกรรมความร่วมมือกับ

เครือข่ายในประเทศ

3.6.1 ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมือในประเทศท่ีมีการจัดกิจกรรมร่วมกัน ร้อยละ 100.00 โครงการความร่วมมือกับเครือข่ายภายในประเทศ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา/รอง

คณบดีทุกฝ่าย

3.6.2 ร้อยละข้อตกลงความร่วมมือในประเทศท่ีมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง ร้อยละ 80.00 โครงการจัดกิจกรรมตามข้อตกลงความร่วมมือภายในประเทศ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา/รอง

คณบดีทุกฝ่าย

3.7 วิทยาลัยมีการด าเนินการจัดกิจกรรมความร่วมมือกับ

เครือข่ายต่างประเทศ
3.7.1 ร้อยละข้อตกลงความร่วมมือต่างประเทศท่ีมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง(13) ร้อยละ 80.00 โครงการความร่วมมือกับเครือข่ายต่างประเทศ (A)11 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/รองคณบดีทุก

ฝ่าย

ร้อยละ

ค่าเป้าหมาย

80.00

                แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ

          820,000.00 

3.3 ความมีช่ือเสียงของมหาวิทยาลัยโดยมีนักเรียน

เลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย

โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก

โครงการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-Ranking) (A)103.1 มหาวิทยาลัยเป็นท่ียอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม ผู้ก ากับดูแลหน่วยนับ

คณบดี/รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา/

รองคณบดีฝ่ายบริหาร/รองคณบดีฝ่าย

แผนงานและประกันคุณภาพ


