ส่วนที่ 2 : ข้อมูลหน่วยงานที่ขอแบ่งส่วนราชการระดับคณะหรือเทียบเท่า (หน่วยที่มีการจัดการเรียนการสอน)
โครงการจัดตั้ง .............................................
1. ชื่อและลักษณะหน่วยงาน
1.1 ชื่อ …………………………………………………………………………………………………...
1.2 ลักษณะหน่วยงาน
 จัดตั้งใหม่
 เป็นหน่วยงานเดิม (เป็นหน่วยงานที่ได้ดาเนินการมาแล้ว เช่น ยกฐานะจากงานเดิม
หรือ เป็นส่วนงานภายใน ฯลฯ) ระบุ ..........................................................................
2. เหตุผลความจาเป็นในการจัดตั้งหน่วยงาน
2.1 ความจาเป็นที่ต้องการดาเนินการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ขึ้น โครงการมีความสอดคล้องและ
ตอบสนองกับรัฐธรรมนูญ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนยุทธศาสตร์จังหวัด
และกลุ่มจังหวัด นโยบายของรัฐบาลการปฏิรูประบบราชการ และนโยบายการพัฒนาอุดมศึกษาในข้อ/เรื่อง
ประเด็นใดบ้าง
2.2 มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์/ปณิธานของมหาวิทยาลัย/สถาบันอย่างไร
2.3 หากไม่ได้จั ดตั้ งหน่ ว ยงานนี้แ ล้ ว จะมีผ ลเสี ย หายอย่างไรบ้ าง ให้ แสดงเนื้อหาที่เห็ นถึ ง
ประโยชน์ของโครงการในภาพรวม และในกรณีที่เป็นหน่วยงานที่ได้ดาเนินการมาแล้วให้นาผลการประเมินมา
อ้างอิงประกอบด้วย
3. ภารกิจ
............................................................................................................................. .............................
..............................................................................................................................................................................
3.1 วิสัยทัศน์ (ถ้ามี)
............................................................................................................................. .............
...................................................................................................................... ........................................................
3.2 พันธกิจ (ถ้ามี)
............................................................................................................................. .............
.......................................................................................................................................................................... ....
3.3 ยุทธศาสตร์ (ถ้ามี)
..........................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
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4. วัตถุประสงค์
(ให้แสดงถึงความสอดคล้องกับเหตุผลความจาเป็นในการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ การดาเนินงานของ
หน่วยงานใหม่นั้นมีความต้องการให้อะไรเกิดขึ้น จุดเน้นของหน่วยงานมีอะไรบ้าง และควรเป็น
วัตถุประสงค์ที่ชัดเจนสามารถปฏิบัติได้ วัดและประเมินผลได้)
4.1 ………………………………………………………………………………………………………………………
4.2 ………………………………………………………………………………………………………………………
4.3 ………………………………………………………………………………………………………………………
5. โครงสร้างหน่วยงาน
5.1 การเปรียบเทียบการแบ่งส่วนราชการที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่ขอปรับปรุงใหม่
การแบ่งส่วนราชการ
ในปัจจุบนั
คณะ.............................
ระดับปริญญาตรี
หลักสูตร............................
สาขาวิชา...........................
สาขาวิชา...........................
ระดับปริญญาโท
หลักสูตร............................
สาขาวิชา...........................
สาขาวิชา...........................

การแบ่งส่วนราชการ
ที่ขอปรับปรุงใหม่
คณะ.............................
ระดับปริญญาตรี
หลักสูตร............................
สาขาวิชา...........................
สาขาวิชา...........................
ระดับปริญญาโท
หลักสูตร............................
สาขาวิชา...........................
สาขาวิชา...........................

5.2 โครงสร้างหน่วยงานที่ขอแบ่งส่วนราชการ
ตัวอย่าง (ร่าง) โครงสร้างหน่วยงานที่ขอแบ่งส่วนราชการ
คณะ ..............................

หลักสูตร .................................

สำนักงำนคณบดี

หลักสูตร .................................
หลักสูตร ..................................

ส่วนราชการ

------- ไม่ใช่ส่วนราชการ

เหตุผลความจาเป็น
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5.3 โครงสร้างการบริหารหน่วยงาน

แสดงรายระเอียดการบริหารจัดการ (มีการบริหารจัดการอย่างไร มีการนา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการทางานด้วยหรือไม่) รวมทั้งการควบคุมคุณภาพการบริหารจัดการภายใน
หน่วยงาน..............................................................................................................................................
............................................................................................................................. ............................................
6. แผนการเตรียมความพร้อมใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านกายภาพ ด้านวิชาการ และด้านการเงิน
6.1 ความพร้อมด้านกายภาพ
6.1.1 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
ตารางรายละเอียดอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่ในปัจจุบัน
ชั้นที่
1
2
…..

อาคาร............................
(พื้นที่ใช้สอย...............ตร.ม.)

ห้อง...........................................
ห้อง...........................................
ห้อง...........................................
ห้อง...........................................
ห้อง...........................................
ห้อง...........................................
รวม

พื้นที่จัดการเรียน
การสอน
(ตร.ม.)

จานวน
(ห้อง)

ความจุ
(คน)

หมายเหตุ
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ตารางแผนการก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างใหม่
ลาดับ
อาคาร/สิ่งปลูกสร้าง
ที่

พื้นที่ใช้
สอย
(ตร.ม.)

พื้นที่จัดการ
เรียนการสอน
(ตร.ม.)

ปีที่แล้ว
ปีที่สร้าง
เสร็จ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

แหล่งที่มา
ของ
งบประมาณ

อาคาร ..............
อาคาร ..............
อาคาร ..............

ตารางแผนรายละเอียดอาคารและสิ่งปลูกสร้างใหม่
ชั้นที่
1
2
…..

อาคาร............................
(พื้นที่ใช้สอย...............ตร.ม.)

พื้นที่จัดการเรียน
การสอน
(ตร.ม.)

จานวน
(ห้อง)

ความจุ
(คน)

หมายเหตุ

ห้อง...........................................
ห้อง...........................................
ห้อง...........................................
ห้อง...........................................
ห้อง...........................................
ห้อง...........................................
รวม

6.1.2 ระบบสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6.1.3 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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6.2 ความพร้อมด้านวิชาการ
6.2.1 หลักสูตร
ตารางรายชื่อหลักสูตรที่เปิดสอน
ลาดับ
ที่

ชื่อหลักสูตร/
สาขาวิชา

ชื่อปริญญา

วันที่เปิดสอน

วันที่สกอ.
รับทราบ

วันที่องค์กร
ลักษณะ
วิชาชีพรับรอง
หลักสูตร*
หลักสูตร (ถ้ามี)

หมายเหตุ *ลักษณะหลักสูตร ให้ระบุว่าเป็นหลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรภาษาอังกฤษ หรือหลักสูตรสองภาษา หรือเป็นความ
ร่วมมือกับต่างประเทศ หรืออื่นๆ

6.2.2 ครุภัณฑ์อุปกรณ์
ตารางครุภัณฑ์/อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
รายการ
ครุภัณฑ์/อุปกรณ์
ทางการศึกษา
1) ...............................
...........................
...........................
ครุภัณฑ์/อุปกรณ์
สานักงาน
1) ...............................
...........................
...........................
งบประมาณ
- งบประมาณแผ่นดิน
-งบรายได้

หน่วย
นับ

จานวนปัจจุบัน
(ปีการศึกษา 25..)

25..

จานวนที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น
ปีการศึกษา
25..
25..
25..

25..
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6.2.3 บุคลากร
(1) จานวนบุคลากร
(1.1) บุคลากรสายวิชาการ
ตารางแสดงรายชื่อและคุณวุฒิอาจารย์จาแนกตามหลักสูตร/สาขาวิชาที่เป็นปัจจุบัน
ระดับปริญญาตรี
(1) หลักสูตร/สาขาวิชา........................................
ลาดับ
ที่

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
(ชื่อปริญญา,สาขาวิชา,สถาบัน)

ประเภท
ข้าราชการ

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

พนักงาน
ราชการ

ลูกจ้าง
ประจา

ลูกจ้าง
ชั่วคราว

อื่นๆ (ระบุ...)

ลูกจ้าง
ประจา

ลูกจ้าง
ชั่วคราว

อื่นๆ (ระบุ...)

(2) หลักสูตร/สาขาวิชา........................................
ลาดับ
ที่

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
(ชื่อปริญญา,สาขาวิชา,สถาบัน)

ประเภท
ข้าราชการ

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

พนักงาน
ราชการ
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ระดับบัณฑิตศึกษา
(1) หลักสูตร/สาขาวิชา........................................
ลาดับ
ที่

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
(ชื่อปริญญา,สาขาวิชา,สถาบัน)

ประเภท
ข้าราชการ

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

พนักงาน
ราชการ

ลูกจ้าง
ประจา

ลูกจ้าง
ชั่วคราว

อื่นๆ (ระบุ...)

ลูกจ้าง
ประจา

ลูกจ้าง
ชั่วคราว

อื่นๆ (ระบุ...)

(2) หลักสูตร/สาขาวิชา........................................
ลาดับ
ที่

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
(ชื่อปริญญา,สาขาวิชา,สถาบัน)

ประเภท
ข้าราชการ

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

พนักงาน
ราชการ
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ตารางแสดงจานวนบุคลากรสายวิชาการในคณะ/สานัก จาแนกตามคุณวุฒิและตาแหน่งทางวิชาการ
วุฒิการศึกษา
ตาแหน่งทางวิชาการ
ระดับปริญญาตรี
(1) หลักสูตร ................
ป.ตรี
ป.โท
ป.เอก
รวม
(..) ..............
ป.ตรี
ป.โท
ป.เอก
รวม
รวมระดับ ป.ตรี
ป.ตรี
ป.โท
ป.เอก
รวม
ระดับบัณฑิตศึกษา
(1) หลักสูตร ................
ป.ตรี
ป.โท
ป.เอก
รวม

จานวนที่ต้องการ
ตามภารกิจ
อ. ผศ. รศ. ศ.

จานวนที่มีอยู่
ในปัจจุบัน
อ. ผศ. รศ. ศ.

อ.

พ.ศ. 25..
ผศ. รศ. ศ.

อ.

แผนอัตรากาลังระยะ 5 ปี
พ.ศ. 25..
พ.ศ. 25..
ผศ. รศ. ศ. อ. ผศ. รศ. ศ. อ.

พ.ศ. 25..
ผศ. รศ. ศ.

อ.

พ.ศ. 25..
ผศ. รศ. ศ.
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วุฒิการศึกษา
ตาแหน่งทางวิชาการ
(..) ..............
ป.ตรี
ป.โท
ป.เอก
รวม
รวมระดับบัณฑิตศึกษา
ป.ตรี
ป.โท
ป.เอก
รวม
รวมทั้งสิ้น (ป.ตรี+
บัณฑิตศึกษา)
ป.ตรี
ป.โท
ป.เอก
รวม

จานวนที่ต้องการ
ตามภารกิจ
อ. ผศ. รศ. ศ.

จานวนที่มีอยู่
ในปัจจุบัน
อ. ผศ. รศ. ศ.

อ.

พ.ศ. 25..
ผศ. รศ. ศ.

อ.

แผนอัตรากาลังระยะ 5 ปี
พ.ศ. 25..
พ.ศ. 25..
ผศ. รศ. ศ. อ. ผศ. รศ. ศ. อ.

พ.ศ. 25..
ผศ. รศ. ศ.

อ.

พ.ศ. 25..
ผศ. รศ. ศ.
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ตารางสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา คณะ...........................
หลักสูตร/สาขาวิชา

พ.ศ. 25..
(ปัจจุบัน)

พ.ศ. 25..

พ.ศ. 25..

พ.ศ. 25..

พ.ศ. 25..

พ.ศ. 25..

ระดับปริญญาตรี
หลักสูตร..........................
- สาขาวิชา......................
- สาขาวิชา......................
สัดส่วนอาจารย์ : นักศึกษา
ระดับปริญญาโท
หลักสูตร..........................
- จานวนอาจารย์
- จานวนนักศึกษา
สัดส่วนอาจารย์ : นักศึกษา

(1.2) บุคลากรสายสนับสนุน
ตารางจานวนบุคลากรสายสนับสนุนในคณะ/สานัก จาแนกตามคุณวุฒิ
วุฒิการศึกษา
ต่ากว่า ป.ตรี
ป.ตรี
ป.โท
ป.เอก
รวม

จานวนที่
ต้องการตาม
ภารกิจ

จานวนที่มีอยู่
ในปัจจุบัน

แผนอัตรากาลังระยะ 5 ปี
พ.ศ. 25..

พ.ศ. 25..

พ.ศ. 25..

พ.ศ. 25..

พ.ศ. 25..
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(2) งบประมาณด้านบุคลากร

ข้าราชการ
พนง.มหาวิทยาลัย
(งปม.)
พนง.มหาวิทยาลัย
(รายได้)
พนง.ราชการ
ลูกจ้างประจา (งปม.)
ลูกจ้างประจา (รายได้)
ลูกจ้างชั่วคราว (งปม.)
ลูกจ้างชั่วคราว (รายได้)
อื่นๆ (ระบุ ...)
รวม

วิชาการ
สนับสนุน
วิชาการ
สนับสนุน
วิชาการ
สนับสนุน
วิชาการ
สนับสนุน
วิชาการ
สนับสนุน
วิชาการ
สนับสนุน
วิชาการ
สนับสนุน
วิชาการ
สนับสนุน
วิชาการ
สนับสนุน

อื่นๆ

เงินประจาตาแหน่ง

เงินเดือน

พ.ศ. ....
ค่าใช้จ่าย (บาท)
อัตรา
(คน)

อื่นๆ

เงินประจาตาแหน่ง

เงินเดือน

พ.ศ. ....
ค่าใช้จ่าย (บาท)
อัตรา
(คน)

อื่นๆ

เงินประจาตาแหน่ง

เงินเดือน

พ.ศ. ....
ค่าใช้จ่าย (บาท)
อัตรา
(คน)

อื่นๆ

เงินประจาตาแหน่ง

เงินเดือน

พ.ศ. ....
ค่าใช้จ่าย (บาท)
อัตรา
(คน)

อื่นๆ

เงินประจาตาแหน่ง

เงินเดือน

พ.ศ. ....
ค่าใช้จ่าย (บาท)
อัตรา
(คน)

อื่นๆ

อัตรา
(คน)

เงินประจาตาแหน่ง

ประเภทบุคลากร

เงินเดือน

ปีปัจจุบัน
ค่าใช้จ่าย (บาท)
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(3) แผนพัฒนาบุคลากร
(3.1) แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
(การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการให้มีความรู้ คุณวุฒิ หรือตาแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นในรูปแบบต่างๆ เช่น
การให้ทุนการศึกษา การฝึกอบรม หรือสนับสนุนทุนวิจัย เป็นต้น)
(1) ทุนการศึกษา
ทุนการศึกษา (ทุน)
- ระดับ ป.โท
- ในประเทศ
- ต่างประเทศ
- ระดับ ป.เอก
- ในประเทศ
- ต่างประเทศ
งบประมาณ
- งบประมาณแผ่นดิน
-งบรายได้

พ.ศ. 25..

พ.ศ. 25..

พ.ศ. 25..

พ.ศ. 25..

พ.ศ. 25..

(2) โครงการฝึกอบรม
ฝึกอบรม
1. ………………
2. ………………
…………………
งบประมาณ
- งบประมาณแผ่นดิน
-งบรายได้

หน่วยนับ

พ.ศ. 25..

พ.ศ. 25..

พ.ศ. 25..

พ.ศ. 25..

พ.ศ. 25..

(3) ทุนวิจัย
ทุนวิจัย (เรื่อง)
1. ………………
2. ………………
…………………
งบประมาณ
- งบประมาณแผ่นดิน
-งบรายได้

พ.ศ. 25..

พ.ศ. 25..

พ.ศ. 25..

พ.ศ. 25..

พ.ศ. 25..

(4) อื่นๆ
............................................................................................................................. .....................
..............................................................................................................................................................................

13

(3.2) แผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
(พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้มีความรู้ หรือมีคุณวุฒิที่สูงขึ้นในรูปแบบต่างๆ เช่น การให้ทุนการศึกษา การ
ฝึกอบรม เป็นต้น)
(1) ทุนการศึกษา
ทุนการศึกษา (ทุน)
- ระดับ ป.ตรี
- ระดับ ป.โท
- ระดับ ป.เอก
งบประมาณ
- งบประมาณแผ่นดิน
-งบรายได้

พ.ศ. 25..

พ.ศ. 25..

พ.ศ. 25..

พ.ศ. 25..

พ.ศ. 25..

(2) โครงการฝึกอบรม
ฝึกอบรม
1. ………………
2. ………………
…………………
งบประมาณ
- งบประมาณแผ่นดิน
-งบรายได้

หน่วยนับ

พ.ศ. 25..

พ.ศ. 25..

พ.ศ. 25..

พ.ศ. 25..

พ.ศ. 25..

(3) อื่นๆ
............................................................................................................................. .....................
..............................................................................................................................................................................

14

6.3 ความพร้อมด้านการเงิน
ปีปัจจุบัน
พ.ศ. 25..

งบประมาณ
เงิน งปม.

1. คชจ.บุคลากร
- 1.1 งบบุคลากร
- เงินเดือน ขรก.
- ค่าจ้างประจา
- ค่าตอบแทน พนง.ราชการ
1.2 งบเงินอุดหนุน
- คชจ.เพื่อเป็นงบบุคลากร
(พนง.มหาวิทยาลัย)
- อื่นๆ ................. (ระบุ)
2. คชจ.งบดาเนินงาน
-2.1 ค่าตอบแทนประจา
ตาแหน่ง (ขรก.)
2.2 ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ
2.3 ค่าสาธารณูปโภค
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภัณฑ์
3.2 สิ่งก่อสร้างปีเดียว
- สร้างใหม่ (แล้วเสร็จ
ภายใน 1 ปี)
- ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
- อื่นๆ (ระบุ)
3.3 สิ่งก่อสร้างผูกพันเดิม
- อาคาร........

เงินรายได้

พ.ศ. 25..
รวม

เงิน งปม.

เงินรายได้

แผนการใช้จ่ายระยะ 5 ปี
พ.ศ. 25..

พ.ศ. 25..
รวม

เงิน งปม.

เงินรายได้

รวม

เงิน งปม.

เงินรายได้

รวม

พ.ศ. 25..
เงิน งปม.

เงินรายได้

พ.ศ. 25..
รวม

เงิน งปม.

เงินรายได้

รวม
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ปีปัจจุบัน
พ.ศ. 25..

งบประมาณ
เงิน งปม.

- ..................
3.4 สิ่งก่อสร้างผูกพันใหม่
- อาคาร........
- ..................
4. งบเงินอุดหนุน
- งานวิจัย
- บริการวิชาการ
- ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
- เงินอุดหนุนการดาเนิน
โครงการตามนโยบายรัฐบาลที่
สาคัญ
- อื่นๆ ................. (ระบุ)
5. งบรายจ่ายอื่น (ระบุ)
- ....................
รวม

เงินรายได้

พ.ศ. 25..
รวม

เงิน งปม.

เงินรายได้

แผนการใช้จ่ายระยะ 5 ปี
พ.ศ. 25..

พ.ศ. 25..
รวม

เงิน งปม.

เงินรายได้

รวม

เงิน งปม.

เงินรายได้

รวม

พ.ศ. 25..
เงิน งปม.

เงินรายได้

พ.ศ. 25..
รวม

เงิน งปม.

เงินรายได้

รวม
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7. การกากับตรวจสอบ
(ระบุวิธีการกากับดูแลการปฏิบัติงาน และการตรวจสอบการการดาเนินงานตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง พร้อมมี
การติดตามประเมินคุณภาพของส่วนหน่วยงานที่ขอแบ่งส่วนราชการ เช่น สถานะทางการเงินจะกากับโดยการ
จัดทาบัญชี การรายงานงบการเงินประจาปี มีคณะกรรมการกากับดูแล มีการแต่งตั้งผู้ทาหน้าที่ตรวจสอบผล
การดาเนินงานและสถานะทางการเงินเป็นต้น)
..................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
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8. แผนการดาเนินงาน
แสดงผลการดาเนินงานและแผนการดาเนินงานระยะ 5 ปี ในด้านต่างๆ ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย โดยกาหนดเป้าหมายของผลผลิตในด้านต่างๆ ไว้ด้วย
8.1 ผลิตบัณฑิต
ตารางจานวนนักศึกษาและแผนการรับนักศึกษา คณะ...........................
จานวนนักศึกษา (คน)
หลักสูตร/
สาขาวิชา

นักศึกษาหัวจริง
พ.ศ. 25..
ภาค

ภาค

ปกติ

.........

พ.ศ. 25..
รวม

ภาค

ภาค

ปกติ

.........

หลักสูตร/สาขาวิชา ……………………………………..
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
รวม

หลักสูตร/สาขาวิชา ..................................................
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
รวม

รวมทั้งสิ้น

แผนการรับนักศึกษา
พ.ศ. 25.. (ปัจจุบัน)

รวม

ภาค

ภาค

ปกติ

.........

รวม

พ.ศ. 25..
ภาค

ภาค

ปกติ

.........

พ.ศ. 25..
รวม

ภาค

ภาค

ปกติ

.........

พ.ศ. 25..
รวม

ภาค

ภาค

ปกติ

.........

พ.ศ. 25..
รวม

ภาค

ภาค

ปกติ

.........

หมาย
เหตุ

พ.ศ. 25..
รวม

ภาค

ภาค

ปกติ

.........

รวม
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ตารางจานวนผู้สาเร็จการศึกษา คณะ...........................
หลักสูตร/สาขาวิชา

พ.ศ. 25..

จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
พ.ศ. 25..

พ.ศ. 25.. (ปัจจุบัน)

พ.ศ. 25..

จานวนผู้มีงานทา
พ.ศ. 25..

พ.ศ. 25.. (ปัจจุบัน)

ระดับปริญญาตรี
หลักสูตร..........................
- สาขาวิชา......................
- สาขาวิชา......................
หลักสูตร..........................
- สาขาวิชา......................
- สาขาวิชา......................
รวม
ระดับปริญญาโท
หลักสูตร..........................
- สาขาวิชา......................
- สาขาวิชา......................
หลักสูตร..........................
- สาขาวิชา......................
- สาขาวิชา......................
รวม

ตารางจานวนผู้มีงานทา คณะ...........................
หลักสูตร/สาขาวิชา
ระดับปริญญาตรี
หลักสูตร..........................
- สาขาวิชา......................
- สาขาวิชา......................
หลักสูตร..........................
- สาขาวิชา......................
- สาขาวิชา......................
รวม
ระดับปริญญาโท
หลักสูตร..........................
- สาขาวิชา......................
- สาขาวิชา......................
หลักสูตร..........................
- สาขาวิชา......................
- สาขาวิชา......................
รวม

19

8.2 ผลิตงานวิจัย เผยแพร่ผลงานวิชาการทั้งในและต่างประเทศ
(แสดงเป้าหมายการผลิตผลงานวิจัย และการเผยแพร่ผลงานวิชาการทั้งในและต่างประเทศ โดยแสดงให้เห็นว่า
จะมีการดาเนินโครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายในและแหล่งทุนภายนอกอะไรบ้าง และแต่ละปีจะมีผลผลิต
งานวิจัยที่ได้เผยแพร่ผลงานวิชาการทั้งในและต่างประเทศจานวนเท่าใด)
งานวิจัย

พ.ศ. 25..
(ปีปัจจุบัน)

พ.ศ. 25..

เป้าหมายผลผลิต
พ.ศ. 25..
พ.ศ. 25..

พ.ศ. 25..

พ.ศ. 25..

โครงการวิจัยจากแหล่งทุน
ภายใน
1) โครงการวิจยั เรื่อง.../
เกี่ยวกับ .....................
2) ..............................
โครงการวิจัยจากแหล่งทุน
ภายนอก
1) โครงการวิจยั เรื่อง.../
เกี่ยวกับ .....................
2) ..............................
การเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ
- วารสารที่ สกอ. กาหนด
- วารสารอื่นๆ
- proceeding
- อื่นๆ (ระบุ)
งบประมาณ
- งบประมาณแผ่นดิน
-งบรายได้

8.3 ให้บริการวิชาการ
(แสดงเป้าหมายการให้บริการวิชาการ โดยแสดงให้เห็นว่าในแต่ละปีจะมีการดาเนินโครงการบริการวิชาการ
อะไรบ้าง และแต่ละโครงการหรือกิจกรรมมีผลผลิตจานวนเท่าใด)
โครงการ/กิจกรรม
บริการวิชาการ
1) โครงการ .....................
2) โครงการ .....................
3) ....................................
งบประมาณ
- งบประมาณแผ่นดิน
-งบรายได้

หน่วย
นับ

พ.ศ. 25..
(ปีปัจจุบัน)

พ.ศ. 25..

เป้าหมายผลผลิต
พ.ศ. 25..
พ.ศ. 25..

พ.ศ. 25..

พ.ศ. 25..
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8.4 ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
(แสดงเป้าหมายการดาเนินโครงการหรือกิจกรรมกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดย
แสดงให้เห็นว่าในแต่ละปีจะมีการดาเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมอย่างไรบ้าง
และแต่ละโครงการหรือกิจกรรมมีผลผลิตจานวนเท่าใด)
โครงการ/กิจกรรม
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

หน่วย
นับ

พ.ศ. 25..
(ปีปัจจุบัน)

พ.ศ. 25..

เป้าหมายผลผลิต
พ.ศ. 25..
พ.ศ. 25..

พ.ศ. 25..

พ.ศ. 25..

1) โครงการ .....................
2) โครงการ .....................
3) ....................................
งบประมาณ
- งบประมาณแผ่นดิน
-งบรายได้

8.5 โครงการตามนโยบายรัฐบาลที่สาคัญ
(แสดงเป้าหมายการดาเนินโครงการหรือกิจกรรมกรรมตามนโยบายรัฐบาลที่สาคัญ โดยแสดงให้เห็นว่าในแต่ละ
ปีจะมีการดาเนินโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับตามนโยบายรัฐบาลที่สาคัญอย่างไรบ้าง และแต่ละ
โครงการหรือกิจกรรมมีผลผลิตจานวนเท่าใด)
โครงการ/กิจกรรม
ตามนโยบายรัฐบาล

หน่วย
นับ

พ.ศ. 25..
(ปีปัจจุบัน)

พ.ศ. 25..

เป้าหมายผลผลิต
พ.ศ. 25..
พ.ศ. 25..

พ.ศ. 25..

พ.ศ. 25..

1) โครงการ .....................
2) โครงการ .....................
3) ....................................
งบประมาณ
- งบประมาณแผ่นดิน
-งบรายได้

8.6 อื่นๆ
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการแบ่งส่วนราชการ
(แสดงให้เห็นถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการขอแบ่งส่วนราชการ โดยระบุแยกเป็นผลกระทบต่อวิชาการ และ
ผลกระทบต่อการพัฒนาสังคมและประเทศ)
9.1 ผลกระทบต่อวิชาการ
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
9.2 ผลกระทบต่อการพัฒนาสังคมและประเทศ
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…

