
คา่

เป้าหมาย

ปี 2564 ภาคปกต ิ(บาท) ภาคพเิศษ (บาท) เงนิคงคลงั รวม

309,400.00    556,200.00      5,000,000.00  5,865,600.00      

1.1 บคุลากรทกุระดับมคีวามรู ้

ทักษะและทัศนคตใินการปฏบิตังิาน

 ตลอดจนมคีวามกา้วหนา้ในสาย

อาชพี

1.1.1 (ม.1.5.2) รอ้ยละของบคุลากรสาย

สนับสนุนวชิาการทีเ่ขา้สูต่ าแหน่งทีส่งูข ึน้

รอ้ยละ ใหม่ - - - - 5 5 1.1.1.1 สง่เสรมิและสนับสนุนให ้

บคุลากรสายสนับสนุนวชิาการ

เขา้สูต่ าแหน่งทีส่งูข ึน้

โครงการเขา้สู่ต าแหน่งทีสู่งขึน้ของ

บุคลากรสายสนับสนุนวชิาการ

      20,000.00                     -                      -              20,000.00 หวัหนา้ส านักงานศนูย์

การศกึษาจังหวดัระนอง
นายพีระพัฒน์  เพชรสังข์

1.1.2 (ม.1.5.3 ) รอ้ยละของบคุลากรทีผ่า่น

เกณฑม์าตรฐานภาษาอังกฤษของ

มหาวทิยาลัย

รอ้ยละ เดมิ 21.42 23.20 34.89 49.45 100 ≥70.00 1.1.2.1 พัฒนาศักยภาพดา้น

ภาษาอังกฤษใหก้ับบคุลากร
โครงการพฒันาศกัยภาพดา้น

ภาษาองักฤษของบุคลากร

        5,000.00                     -                      -                5,000.00 หวัหนา้ส านักงานศนูย์

การศกึษาจังหวดัระนอง
นายพีระพัฒน์  เพชรสังข์

1.2 ศนูยก์ารศกึษาจังหวดัระนอง

ผา่นเกณฑก์ารประเมนิคณุธรรมและ

ความโปรง่ใสในการด าเนนิงานของ

หน่วยงานภาครัฐ : ITA

1.1.3 (ม.1.6.1) ผลการประเมนิคณุธรรม

และความโปรง่ใสในการด าเนนิงานของ

หน่วยงานภาครัฐ : ITA
(5)

คะแนน ใหม่ - ≥85.00 1.1.3.1 สง่เสรมิและสนับสนุนให ้

มกีารด าเนนิการตามเกณฑก์าร

ประเมนิคณุธรรมและความโปรง่ใส

ในการด าเนนิงาน

โครงการประเมนิคณุธรรมและความ

โปรง่ใส

      36,400.00                     -        150,000.00          186,400.00 หวัหนา้ส านักงานศนูย์

การศกึษาจังหวดัระนอง
นางสาวพรัชษกรณ์  เกตุลิขิตกุล

1.3 บคุลากรทกุระดับรับรูแ้ละมสีว่น

รว่มในการขับเคลือ่ศนูยก์ารศกึษา

จังหวดัระนองตามทศิทางทีก่ าหนดไว ้

1.1.4 (ม.1.7.1) รอ้ยละบคุลากรทกุระดับที่

รับรูแ้ละมสีว่นรว่มในการขับเคลือ่นภารกจิ

ใหส้ าเร็จ

รอ้ยละ ใหม่ - - - - - ≥90.00 1.1.4.1 ปรับปรงุระบบและกลไก

การก ากับองคก์รโดยประยกุตใ์ช ้

หลักปรัชญาของเศรษฐกจิ

พอเพยีงและหลักธรรมาภบิาลใน

การบรหิารจัดการของ

มหาวทิยาลัยใหม้คีวามยดืหยุน่

และคลอ่งตัว

โครงการก ากบัองคก์ารทีด่ ี      183,000.00       351,200.00   2,231,200.00       2,765,400.00 หวัหนา้ส านักงานศนูย์

การศกึษาจังหวดัระนอง
***นางสาววนัสนาฏ ประพาลา 

นางสาวพรัชษกรณ์  เกตุลิขิตกุล  

 นางกาญจนา บุญแดง

1.1.5 (ม.1.8.1) จ านวนขอ้รอ้งเรยีนเกีย่วกับ

อาคารสถานที ่และสิง่อ านวยความสะดวก

ตามพันธกจิของมหาวทิยาลัย

ครัง้/ปี ใหม่ - - - - - ≥15                    -             5,000.00

1.1.6 (ม.1.8.2) รอ้ยละของการประหยัด

งบประมาณจากการใชไ้ฟฟ้าและน ้าเมือ่

เทยีบกับปีทีผ่า่นมา

รอ้ยละ ใหม่ - - - - - ≥5.00

1.5 ศนูยก์ารศกึษาจังหวดัระนอง

สามารถบรหิารจัดการทรัพยส์นิ 

สนิทรัพยเ์พือ่ใชใ้นการปฏบิตัติาม

ภารกจิ

1.1.7 (ม.1.9.1) เงนิรายไดจ้ากโครงการ

จัดหารายไดด้า้นการบรกิารวชิาการ
6)

บาท/คน เดมิ - - - - 2,827,500.00 ≥150,000 1.1.6.1 สง่เสรมิและสนับสนุนการ

จัดหารายไดข้องหน่วยงานตา่งๆ 

อยา่งเป็นระบบ

โครงการจดัหารายไดด้ว้ยการบรกิาร

วชิาการ

      10,000.00                     -                      -              10,000.00 หวัหนา้ส านักงานศนูย์

การศกึษาจังหวดัระนอง
    ***นางอัญชัญ จงเจริญ      

นางสาวณิชชา บุญประสพ

1.6 ศนูยก์ารศกึษาจังหวดัระนอง

เป็นศนูยก์ลางแหง่การเรยีนรู ้และ

บรกิารทางวชิาการแกช่มุชน 

โรงเรยีน วสิาหกจิชมุชน กลุม่อาชพี

 ผูป้ระกอบการใหม ่และทอ้งถิน่ใหม้ี

ความใหเ้ขม้แข็งอยา่งยั่งยนืตาม

1.1.8 (ม.2.4.1) จ านวนผูเ้ขา้เยีย่มชมแหลง่

เรยีนรู ้

คน ใหม่ - - - - 1 100 1.1.7.1 สง่เสรมิและสนับสนุนการ

เพิม่องคค์วามรูใ้นแหลง่เรยีนรู ้

และประชาสมัพันธใ์หเ้ขา้เยีย่มชม

โครงการพฒันาแหล่งเรยีนรู ้       20,000.00                     -                      -              20,000.00 หวัหนา้ส านักงานศนูย์

การศกึษาจังหวดัระนอง
    ***นางอัญชัญ จงเจริญ      

นางสาวณิชชา บุญประสพ

1.7 ศนูยก์ารศกึษาจังหวดัระนอง

เป็นทีย่อมรับในระดับชาตแิละ

นานาชาติ

1.1.9 (ม.3.1.1) รอ้ยละความส าเร็จของ

แผนการจัดอันดับมหาวทิยาลัย
(11)

รอ้ยละ ใหม่ - - - - - ≥80.00 1.1.8.1 สนับสนุนการสรา้ง

ผลงานตามแนวทางการจัดอันดับ

มหาวทิยาลัยใหเ้ป็นทีย่อมรับใน

ระดับนานาชาติ

โครงการจดัอนัดบัมหาวทิยาลยั 

(U-Ranking) (A)
5

        5,000.00                     -                      -                5,000.00 หวัหนา้ส านักงานศนูย์

การศกึษาจังหวดัระนอง
นางสาวกนกวรรณ  คชพันธ์

1.8 เครอืขา่ยมสีว่นรว่มในการ

พัฒนาและเกดิความสมัพันธท์ีด่กีับ

มหาวทิยาลัย

1.1.10 (ม.3.2.1) รอ้ยละของเครอืขา่ยทีม่ี

ผลผลติรว่มกันและเป็นประโยชน์ตอ่

มหาวทิยาลัย
(12)

รอ้ยละ ใหม่ - - - - 100.00 ≥80.00 1.1.9.1 สนับสนุนการให ้

เครอืขา่ยและทอ้งถิน่มสีว่นรว่มใน

การพัฒนามหาวทิยาลัยตาม

ภารกจิ (การผลติบณัฑติการวจัิย 

บรกิารวชิาการ และการท านุบ ารงุ

ศลิปวฒันธรรม

โครงการการมส่ีวนรว่มของเครอืข่าย

และทอ้งถิน่ในการพฒันามหาวทิยาลยั

      15,000.00       200,000.00                    -            215,000.00 หวัหนา้ส านักงานศนูย์

การศกึษาจังหวดัระนอง
นายพีระพัฒน์  เพชรสังข์***      

นางอัญชัญ  จงเจริญ

1.9 ศนูยก์ารศกึษาจังหวดัระนองมี

การด าเนนิการจัดกจิกรรมความ

รว่มมอืกับเครอืขา่ยในประเทศและ

ทอ้งถิน่

1.1.11 (ม.3.5.1) รอ้ยละของเครอืขา่ยความ

รว่มมอืในประเทศทีม่กีารจัดกจิกรรมรว่มกัน

รอ้ยละ ใหม่ - - 100.00 100.00 100.00 ≥80.00 1.1.10.1 พัฒนาหรอืเพิม่ความ

รว่มมอืกับเครอืขา่ยภายในประเทศ

เพือ่กอ่ใหเ้กดิประโยชน์กับ

มหาวทิยาลัย

โครงการความรว่มมอืกบัเครอืข่าย

ภายในประเทศ

      15,000.00                     -                      -              15,000.00 หวัหนา้ส านักงานศนูย์

การศกึษาจังหวดัระนอง
      นายพีระพัฒน์ เพชรสังข์***  

 นางอัญชัญ  จงเจริญ

309,400.00    556,200.00      2,536,160.00  3,401,760.00      

2,463,840.00  

5,000,000.00  

หวัหนา้ส านักงานศนูย์

การศกึษาจังหวดัระนอง

หนว่ยนบัตวัชีว้ดั
ปี 2560 ปี 2561

ปี 2563

(รอบ 9 เดอืน)
ประเภทตวัชีว้ดั

คา่จา้งบคุลากรภาครฐั

รวมเงนิคงคลงั

โครงการ/กจิกรรมแผนงาน/ กลยทุธ์

***นายพีระพัฒน์  เพชรสังข์       

   นายฐิติพงศ์ ศรวณีย์กุล          

 นายสุวรรณรัตน์ สกุลรัตน์

แผนปฏบิตักิารประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ศนูยก์ารศกึษาจงัหวดัระนอง

ยทุธศาสตรท์ ี ่1 พฒันาศนูยก์ารศกึษาใหเ้ป็นเอตทคัคะอยา่งย ัง่ยนื

ผลการด าเนนิงาน
ผูก้ ากบัดแูล หนว่ยงานทีร่บัผดิชอบ

ปี 2562

โครงการปรบัปรุงกายภาพ ภูมทิศัน์

และสืง่อ านวยความสะดวกทีเ่ป็นมติรต่อ

สิง่แวดลอ้ม

1.1.5.1 พัฒนาและปรับปรงุระบบ

สารสนเทศ อาคาร หอ้งเรยีน 

หอ้งปฏบิตักิาร และภมูทัิศน์ทีเ่ป็น

มติรตอ่สิง่แวดลอ้มใหพ้รอ้ม

ส าหรับการจัดการเรยีนการสอน

และภารกจิอืน่ๆ

งบประมาณ

เป้าประสงค์

1.4 ศนูยก์ารศกึษาจังหวดัระนองมี

การบรหิารจัดการอาคารสถานที ่

และสิง่อ านวยความสะดวกทีร่องรับ

การด าเนนิการตามพันธกจิไดอ้ยา่ง

ครบถว้นและเกดิความประหยัด

งบประมาณ

ปี 2559

     154,960.00          159,960.00


