
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดยรองคณบดฝีายแผนและประกนัคุณภาพ 
ปรบัปรุงเม่ือวันที ่23 พฤษภาคม 2561 

 

 

 

 

แผนยุทธศาสตรคณะวิทยาการจัดการ   

พ.ศ. 2560 - 2564 



กระบวนการทบทวนแผนยุทธศาสตรคณะวิทยาการจัดการ   

 งานแผน คณะวิทยาการจัดการ ไดกําหนดใหมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรูสูการประกันคุณภาพในวันที่ 21 - 

23 พฤษภาคม 2561 ณ จังหวัดกระบี่ โดยมีผูรวมระดมความคิดเห็นประกอบดวยคณบดี รองคณบดี ผูชวยคณบดี หัวหนาสาขาวิชา

หัวหนาหนวยขับเคล่ือนพันธกิจ คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนของคณะวิทยาการจัดการทุกทานเพื่อรวมกันระดมความคิดเห็นใน

การทบทวนแผนยุทธศาสตรคณะวิทยาการจัดการทั้งน้ีกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตรฉบับตางๆ สามารถแสดงใหเห็นดังภาพที่ 1.1 

   การดําเนินงาน                                 ผูรับผิดชอบหลัก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กําหนดนโยบายวิสัยทัศนพันธกิจ ผูบริหารคณะ 

ทบทวนปรับปรงุขอมลู (ราง 1) แผน

ยุทธศาสตรคณะวิทยาการจัดการ 

พ.ศ.2560 - 2564  

รองคณบดีฝายแผนและประกันคุณภาพ 

พิจารณา (ราง 1) แผนยุทธศาสตรคณะ

วิทยาการจัดการ พ.ศ.2561 โดย

คณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตรคณะ

วิทยาการจัดการ 

คณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตร 

คณะวิทยาการจัดการ 

จัดทํา (ราง 2) แผนยุทธศาสตรคณะ

วิทยาการจัดการ 

พ.ศ.2560 - 2564  

รองคณบดีฝายแผนและประกันคุณภาพ 

พิจารณา (ราง 2) แผนยุทธศาสตรคณะ

วิทยาการจัดการ พ.ศ.2560 - 2564  

 โดยคณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตร

คณะวิทยาการจัดการ 

คณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตรคณะ

วิทยาการจัดการ 

จัดทํา (ราง 3) แผนยุทธศาสตรคณะ

วิทยาการจัดการ 

พ.ศ.2560 - 2564  

รองคณบดีฝายแผนและประกันคุณภาพ 
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เผยแพร (ราง 3) แผนยุทธศาสตรคณะ

วิทยาการจัดการ พ.ศ.2561 เพื่อรบัฟงความ

คิดเห็นของทุกภาคสวนในงาน KM คณะ

วิทยาการจัดการ  

นําเสนอแผน 

เพื่อใหกรรมการประจําคณะพจิารณา 

นําเสนอแผน 

ตอมหาวิทยาลัย  

แผนยุทธศาสตรคณะวิทยาการจัดการ 

พ.ศ.2560-2561 (ฉบับปรับปรุง 2561) 

รองคณบดีฝายแผนและประกันคุณภาพ 

คณบดี 

คณบดี 
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SWOT Analysis  

 

  จากการวิเคราะหเอกสารตางๆ ประกอบดวย 

1. แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎรธานี ระยะ 15 ป (พ.ศ. 2555-2569)  

2. แผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎรธานี  (พ.ศ. 2560-2564) 

3. รายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎรธานี ประจําปการศึกษา 2559 ประจําปการศึกษา 

2558 ประจําปการศึกษา 2557  

4. รายงานการประเมินตนเองเพื่อรับการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงาน คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎรธานี ประจําปงบประมาณ 2559 ประจําปงบประมาณ 2558 ประจําปงบประมาณ 

2557 

5. รายงานการประเมินตนเอง ระดับมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎรธานี ประจําปการศึกษา 2559 ประจําป

การศึกษา 2558  ประจําปการศึกษา 2557  

6. รายงานการประเมินตนเอง ระดับคณะวิทยาการจัดการ ประจําปการศึกษา 2559 ประจําปการศึกษา 2558  

ประจําปการศึกษา 2557  

7. รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2559 ประจําปการศึกษา 2558  ประจําป

การศึกษา 2557 

 

  จากการวิเคราะหเอกสารขางตนในสวนของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎรธานี จากการ

วิเคราะหสภาวะแวดลอมภายในและภายนอกโดยใชแนวคิด SWOT พบวา 

จุดแข็ง (Strengths) 

1. ผูบริหารเปนคนรุนใหม มีวิสัยทัศนในการพัฒนา 

2. การปรับตัว 

3. คณะสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4. คณะมีบุคลากรสายสนับสนุนทํางานอยางมีประสิทธิภาพเปนมืออาชีพ 

5. หลักสูตรที่เปดสอนสอดคลองกับความตองการของผูเรียนตลาดแรงงานและสังคม (11 หลักสูตร) เปนการเปด

โอกาสทางการศึกษาใหแกนักเรียนและนักศึกษาในทองถ่ินเปนอยางดี 

6. คณะวิทยาการจัดการมีการจัดการเรียนการสอนและใหความสําคัญตอการกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนน

ผูเรียนเปนสําคัญทุกหลักสูตร 

7. คณะฯมีความหลากหลายในดานศาสตร (บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร บัญชี นิเทศศาสตร) เปนโอกาสให

คณาจารยตางสาขารวมมือกันทําวิจัยแบบบูรณาการ 

8. การบริหารจัดการของคณะเปนไปตามกลไกและมีความสมบูรณโดยปรากฏชัดอยูในนโยบาย วิสัยทัศน แผนกล

ยุทธ และแผนปฏิบัติราชการ ทั้งในฐานะที่เปนองคกรดานการศึกษาและการเปนสถาบันแหงการเรียนรู 

9. งบประมาณเพียงพอกับการพัฒนาคณะ 
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10. การบริหารและจัดสรรงบประมาณลงสูทุกหลักสูตรอยางทั่วถึงและเปนธรรม และมีงบประมาณสําหรับบุคลากร

เพื่อสนับสนุนใหเขารับการอบรมพัฒนา และศึกษาดูงาน ศึกษาตออยางตอเน่ือง (ปงบประมาณละ 8,000 บาท) 

11. คณะมีความรวมมือกับองคกรหนวยงานภายนอก 

 

จุดออน (Weaknesses) 

1. การสงเสริมสนับสนุนใหอาจารยแสดงศักยภาพจนเปนที่ยอมรับจากหนวยงานภายนอกยังมีโอกาสนอย 

2. อาจารยไมเต็มที่กับนักศึกษา (อัตราการเขาสอนตํ่ากวาเกณฑ) 

3. คุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการของอาจารยของอาจารยคณะวิทยาการจัดการยังไมสอดคลองกับเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 ถาพิจารณาจากผลดําเนินงานพบวารอยละ 85.06 ของอาจารยประจํายังดํารง

ตําแหนงอาจารย (สัดสวนตําแหนงวิชาการ 85.06 : 13.79 : 1.15 : 0 ) และคุณวุฒิของคณาจารยรอยละ 81.61 

อยูในระดับปริญญาโท (สัดสวนคุณวุฒิ 1.15 : 81.61 : 17.24) การมีคุณวุฒิตํ่ากวาระดับปริญญาเอกทําใหขาด

ความพรอมในการผลิตผลงานวิชาการคุณภาพสูง ทําใหขาดความพรอมในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

เต็มรูปแบบทุกหลักสูตร 

4. สัดสวนของอาจารยตอนักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยเฉลี่ย 1 : 69.24 ซึ่งอัตรากําลังสายวิชาการไมสอดคลอง

กับหลักสูตรที่เปดสอน และไมสอดคลองกับสัดสวนอาจารยตอนักศึกษา 1 : 25 ในสายสังคมศาสตร 

5. งานวิจัยวิจัยยังจํากัดอยูในบางกลุมเทาน้ัน (อาจารย 87 คน : งานวิจัย 20 เรื่องตอป) 

6. การเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคยังคอนขางจํากัดอยูในระดับชาติ 

7. การใชประโยชนของผลงานวิจัยที่ควรคํานึงถึงการแกปญหาอยางเปนรูปธรรม ในเชิงสาธารณะเชิงนโยบาย และ

เชิงพาณิชย สวนการตีพิมพเผยแพรผลงานของอาจารยและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาควรพิจารณาคุณสมบัติ

ของแหลงที่ตองการเผยแพรหรือตีพิมพ 

8. คุณภาพนักศึกษา 

9. อัตราการคงอยูของนักศึกษา 

10. คณะยังขาดกระบวนการจัดการกับขอรองเรียนของนักศึกษาอยางเปนรูปธรรม 

11. ความไมพรอมของอาคาร สถานที่ สื่ออุปกรณการศึกษา หองสมุด 

 

โอกาส (Opportunities) 

1. ชุมชนยังใหความเช่ือมั่นในศักยภาพในการใหบริการวิชาการ และสังคมยังตองการความชวยเหลือเพื่อพฒันา

ศักยภาพแกคนในชุมชนในประเด็นตางๆ เชน วิสาหกจิชุมชน การจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน การพฒันา

สื่อมวลชนในทองถ่ิน เปนตน 

2. คณะวิทยาการจัดการมีศิษยเกาและภาคเอกชนใหการสนับสนุนการดําเนินงานของคณะในดานตางๆ 

3. สังคมมีคานิยมในการเรียนรูตลอดชีวิตมากข้ึน 

4. มหาวิทยาลัย รัฐบาล และสังคมใหความสําคัญและสนับสนุนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และสิง่แวดลอม 



5 
 

5. แหลงทุนสนับสนุนการทํางานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมมีากข้ึน

มหาวิทยาลัยมีนโยบายและงบประมาณสนับสนุนการทําวิจยัและการนําเสนอผลงานวิจัยทั้งภายในและภายนอก

ประเทศ 

6. คณะวิทยาการจัดการมเีครือขายความรวมมอืกับภาครฐัและเอกชน ความรวมมือทางวิชาการ เชน ความรวมมือ

ระหวางคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต 5 แหง ความรวมมือกับบริษัทเอกชน เชน ซีพี ออลล 

ที่รวมกบัคณะเพื่อพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกจิ สาขาวิชาการจัดการธุรกจิคาปลีก รวมกัน เครือขายความรวมมือ

เกี่ยวกับดานงานวิจัยทั้งภายในและภายนอก เปนตน 

7. มีการใชเทคโนโลยี สามารถลดตนทุนการเรียนการสอนได 

 

อุปสรรค (Threats) 

1. พื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมมีผลตอความพรอมในการเรียนของผูเรียน (การลาออกของนักศึกษา) 

2. นักเรียนมีคานิยมในการศึกษาตอในมหาวิทยาลัยที่มีช่ือเสียง ทําใหนักเรียนที่มาเรียนในคณะมีขอจํากัดในการ

เรียนรู  

3. ภัยคุกคามจากสังคมและสภาพแวดลอมภายนอก ไดแก ความรูไมเทาทันถึงความสัมพันธทางเพศ ยาเสพติดการ

พนัน ที่ระบาดเขามาในมหาวิทยาลัยรวมถึงการใชเทคโนโลยีอยางไมเกิดประโยชน ทําใหเปนอุปสรรคในการ

สรางความแข็งแกรงทางจิตใจที่มุงมั่นในการศึกษาใหจบหลักสูตรของนักศึกษา 

4. มีคานิยมการศึกษาตอในระดับปริญญาตรีนอยลง 

5. กรอบวงเงินการกูยืม กยศ. ไมเพียงพอ และระบบการชําระเงินไมสอดคลองกับระบบการชําระเงินคาลงทะเบียน

ของมหาวิทยาลัย 

6. รัฐบาลมีนโยบายกระจายโอกาสทางการศึกษาในระบบอาชีวะ 

7. การยุบรวมของหนวยงานภาครัฐ สงผลตอการจัดหาทุนวิจัยของอาจารย 

8. สถาบันอุดมศึกษามีการแขงขันรุนแรงมากข้ึนเน่ืองจากจํานวนเด็กที่นอยลงจากอัตราการเกิดที่ลดลง 

9. เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนเร็วข้ึน สงผลกระทบตอการดําเนินการของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

10. นโยบายของมหาวิทยาลัยไมสอดคลองกับระบบการรับนักศึกษา 

 

และพบวาการจัดการในโลกสมัยใหม แขงกันที่  “ปรัชญาความคิด ความเช่ือ ความฝน และจินตนาการ”   

ผสมผสานกับ “ความเร็ว” และการลงมือ “ทํากอน” ยอมไดเปรียบ และจากการประเมิน “สถานการณภายนอก

ประเทศ” และ “สถานการณภายในประเทศ” รวมถึงปจจัยภายในคณะวิทยาการจัดการแลวขอนําเสนอวิสัยทัศน สู

การเปลี่ยนแปลง ดังน้ี 
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ประเด็นยุทธศาสตรที่  1 
จัดการศึกษาท่ีเปนแหลงการเรียนรู 
และสรางประสบการณท่ีมีคุณคา 

ยุทธศาสตรขับเคลื่อนเพ่ือการบริหารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏสุราษฏรธานี 

ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะแหงการเรียนรูอยางมีคณุคาและพฒันาทองถ่ินดวยการจัดการนวัตกรรม 
Faculty for Value Experience and Innovation Management 

วิสัยทัศน 

พันธกิจ 

กลยุทธที่ 1  
การพัฒนาหลักสูตรและ

กระบวนการเรียนรูที่ยืดหยุน 
หลากหลาย โดยเนนเปน

แหลงสรางประสบการณที่มี
คุณคา และตอบสนองความ

ตองการของทองถิ่น 

1. จัดการศึกษาที่เปนแหลงการเรียนรูและสรางประสบการณที่มีคุณคา 

2. พัฒนาดานวิจัยและการสรางนวัตกรรมนําไปใชใหเกิดประโยชนตอสังคม 
3. มุงเนนการบริการวิชาการเพื่อสังคม 
4. ทํานุบํารุงศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นและภูมิปญญาไทย 
5. พัฒนาคณะวิทยาการจัดการใหเปนองคกรเชิงสรางสรรค 

กลยุทธ 

กลยุทธที่ 1  

การพัฒนาไปสูการเปน

คณะท่ีใหความสําคัญกับ

การวิจัยและนวัตกรรม 

เพ่ือสังคม 

กลยุทธที่ 1  

ขับเคลื่อนบริการวิชาการ

เพ่ือชุมชน สังคมในพ้ืนท่ี

บริการ 

กลยุทธที่ 1 

นําภูมิปญญา ศิลปะ 

วัฒนธรรมทองถ่ินบูรณา

การเขากับการเรียนการ

สอนและการวิจัย 

กลยุทธที่ 1 

การจัดการคุณภาพ

สรางสรรค 

ประเด็นยุทธศาสตรที่  2 
พัฒนาดานวิจัยและการ

สรางนวัตกรรมนําไปใชให
เกิดประโยชนตอสังคม 

ประเด็นยุทธศาสตรที่  3 
มุงเนนการบริการ
วิชาการเพื่อสังคม 

ประเด็นยุทธศาสตรที่  4 
ทํานุบํารุงศิลปะ ศาสนา 
วัฒนธรรมและภูมิปญญา
ทองถ่ินและภูมิปญญาไทย 

ประเด็นยุทธศาสตรที่  5 
การจัดการคุณภาพ

สรางสรรค 

กลยุทธที่ 2 
การพัฒนาคุณลักษณะของ
บัณฑิตใหมีความเปนพลวัต 

(Dynamics) 

ประเดน็

ยุทธศาสตร 

กลยุทธที่ 2 

การปรับตัวเพ่ือรองรับ

การเปนนานาชาติ 
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ยุทธศาสตร ขับเคล่ือนเพื่อการบริหารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏรธานี 
ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวช้ีวัดและเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการและภารกิจหลัก ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 

 

วิสัยทัศน (Vision) คณะแหงการเรียนรูอยางมีคุณคาและพัฒนาทองถิน่ดวยการจัดการนวัตกรรม - Faculty for Value Experience and Innovation Management 
พันธกิจ (Mission) 1. จัดการศึกษาที่เปนแหลงการเรียนรูและสรางประสบการณที่มีคุณคา 

2. พัฒนาดานวิจัยและการสรางนวัตกรรมนําไปใชใหเกิดประโยชนตอสังคม 
3. มุงเนนการบริการวิชาการเพื่อสังคม 
4. อนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น 
5. พัฒนาคณะวิทยาการจัดการใหเปนองคกรเชิงสรางสรรค 

 

กลยุทธ เปาประสงค ตัวช้ีวัด 
เปาหมาย ความสอดคลอง 

กับตัวช้ีวัดมหาวิทยาลัย 
(ปงบ 2561) 

ผูรับผิดชอบ 2560 2561 2562 2563 2564 

ประเด็นยุทธศาสตรที่  1  จัดการศึกษาที่เปนแหลงการเรียนรูและสรางประสบการณที่มีคุณคา Value Experience Education Management 
การพัฒนาหลักสูตร
และกระบวนการ
เ รียน รู ท่ี ยื ด ห ยุ น 
หลากหลาย โดย
เนนเปนแหลงสราง
ประสบการณ ท่ีมี
คุ ณ ค า  แ ล ะ
ตอบสนองความ
ต อ ง ก า ร ข อ ง
ทองถ่ิน 

พัฒนาการจัดการเรียนการสอนท้ังระดับ
ปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา โดย
จัดทําแผนพัฒนาหลักสูตรท่ีเนนการพัฒนา
ทักษะและประสบการณท่ีมีคุณคาใหกับ
บัณฑิต รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรท่ีเนน
นวัตกรรม ท่ีตอบสนองความตองการของ
ทองถ่ินและเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรป 2558 เนน “สอนใหนอย เรียนรู
ใหมาก(Teach Less, Learn more)”อาทิ 
การเรียนการสอนโดยเนนเนนผูเ รียนให
เรียนจากประสบการณจริง การเรียนรูการ
ทํางานในลักษณะบูรณาการ สหกิจศึกษา 
 
 
 
 
 

KPI 1 จํานวนโครงการท่ีจัด
ใหนักศึกษาท่ีมุงสราง
ประสบการณและคุณคา 
(ตอปการศึกษา) 

1
โครง
การ
ตอป 

1
โครง
การ
ตอป 
ตอ
หลัก
สูตร 

1
โครง
การ
ตอ 
ปตอ
หลัก
สูตร 

1
โครง
การ
ตอป 
ตอ
หลัก
สูตร 

1
โครง
การ
ตอป 
ตอ
หลัก
สูตร 

 เจาภาพหลัก 

 หนวยพัฒนาการเรียนการสอนและ
คุณภาพหลักสูตร 

 หนวยประกันคุณภาพ 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด 

 รองคณบดีฝายวิชาการ 

 รองคณบดีฝายวางแผนและ
ประกันคุณภาพ 
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กลยุทธ เปาประสงค ตัวช้ีวัด 
เปาหมาย ความสอดคลอง 

กับตัวช้ีวัดมหาวิทยาลัย 
(ปงบ 2561) 

ผูรับผิดชอบ 2560 2561 2562 2563 2564 

มีแผนพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
และระดับบัณฑิตศึกษาโดยสรางหลักสูตร
เ อ ง ห รื อ แ บ บ ทํ า ค ว า ม ร ว ม มื อ กั บ
ตางประเทศ 

KPI 2 แผนพัฒนาหลักสูตร - 1 
หลัก
สูตร 
(คา

ปลีก) 

2 
หลัก
สูตร 
(เกษ
ตร 

อาหา
ร) 

7 
หลัก
สูตร 

1 
หลัก
สูตร 

(MBA
.) 

 เจาภาพหลัก 

 หนวยพัฒนาการเรียนการสอนและ
คุณภาพหลักสูตร 

 ประธานหลักสูตรทุกหลักสูตร 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด 

 รองคณบดีฝายวิชาการ 

จัดทําโครงการศึกษาความเปนไปไดในการ
พัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

KPI 3 จํานวนหลักสูตรใหม
ระดับบัณฑิตศึกษา 

- - 1 
หลัก
สูตร 

- -  ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด 

 รองคณบดีฝายวิชาการ 

การพัฒนา
คุณลักษณะของ
บัณฑิตใหมีความ
เปนพลวัต 
(Dynamics) 

จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษา อาทิ สงเสริมกจิกรรมการเรียนรู
ตามชั้นป จัดกิจกรรมสัมมนาองคความรู
ดานตางๆ ใหสอดคลองกับทักษะท่ีจําเปน
สําหรับศตวรรษท่ี 21 และสอดคลองตาม
ชั้นป 

KPI 4 จํานวนแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษา คณะวิทยาการ
จัดการ 
 

1 
แผน 

1 
แผน 

1 
แผน 

1 
แผน 

1 
แผน 

 เจาภาพหลัก 

 หนวยพัฒนานักศึกษาและศิษยเกา
สัมพันธ 

ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด 

 รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา
และศิษยเกา 

KPI 5 นักศึกษาไดรับวัด
สมรรถนะดานภาษาอังกฤษ
ตามกรอบ CEFR ไมตํ่ากวา
ระดับ B1  
 
 

- รอย
ละ 
5 

รอย
ละ 
5 

รอย
ละ 
5 

รอย
ละ 
5 

นักศึกษาไดรับวัดสมรรถนะ
ดานภาษาอังกฤษตามกรอบ 
CEFR ไมตํ่ากวาระดับ B1 

เจาภาพหลัก 

 หนวยพัฒนานักศึกษาและศิษยเกา
สัมพันธ 

ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด 

 รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา
และศิษยเกา 

พัฒนานักศึกษาแบบ 3 Q : IQ EQ SQ โดย
จัดทําแผนพัฒนาเพ่ือใหนักศึกษาไดฝกหัด
และเรียนรูการพัฒนาความฉลาดทางเชาวน
ปญญา ความฉลาดทางอารมณ และความ
ฉลาดทางจิตวิญญาณ 

KPI 6 จํานวนนักศึกษาท่ี
ผานกระบวนการพัฒนา 3 
Q : IQ EQ SQ โดยการ
เรียนในรายวิชา กิจกรรมใน
หลักสูตรและกิจกรรมเสริม
หลักสูตร  

รอยละ 
80 

รอยละ 
80 

รอยละ 
80 

รอยละ 
80 

รอยละ 
80 

 เจาภาพหลัก 

 หนวยพัฒนาการเรียนการสอนและ
คุณภาพหลักสูตร 

 ประธานหลักสูตรทุกหลักสูตร 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด 

 รองคณบดีฝายวิชาการ 
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กลยุทธ เปาประสงค ตัวช้ีวัด 
เปาหมาย ความสอดคลอง 

กับตัวช้ีวัดมหาวิทยาลัย 
(ปงบ 2561) 

ผูรับผิดชอบ 2560 2561 2562 2563 2564 

จัดกิจกรรมนักศึกษารวมกับมหาวิทยาลัย
ในตางประเทศ เพ่ือเรียนรูวัฒนธรรม และ
แลกเปลี่ยนประสบการณ และจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา เพ่ือเตรียมความพรอมสู
สากล 

KPI 7 จํานวนโครงการท่ีเปด
โอกาสใหนักศึกษาไดเรียนรู
วัฒนธรรมหรือแลกเปลี่ยน
ประสบการณในตางประเทศ 
(Inbound - Outbound) 
 

- 1 
โครง
การ 

1 
โครง
การ 

1 
โครง
การ 

1 
โครง
การ 

 เจาภาพหลัก 

 หนวยพัฒนานักศึกษาและศิษยเกา
สัมพันธ 

ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด 

 รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา
และศิษยเกา 

สงเสริมใหนักศึกษาไดรวมทํางานและคนหา
อาชีพท่ีสนใจผานกระบวนการเรียนรูวิธีคิด
ทักษะ เสริมสรางลักษณะนิสัย จิตวิญญาณ
การเปนผูประกอบการสรางสรรครวมกับ
ผูประกอบการจริง 

KPI 8 บัณฑิตปริญญาตรีท่ี
ไดงานทําหรือประกอบ
อาชีพอิสระใน 1 ป 

รอยละ 
80 

รอยละ 
80 

รอยละ 
80 

รอยละ 
80 

รอยละ 
80 

บัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทํา
หรือประกอบอาชีพอิสระใน 1 
ป 

เจาภาพหลัก 

 หนวยพัฒนานักศึกษาและศิษยเกา
สัมพันธ 

ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด 

 รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา
และศิษยเกา 

สรางโอกาสใหบัณฑิตเขาถึงแหลงงานท่ีมี
คุ ณ ภ า พ สู ง  ( Career Development)
โดยเฉพาะนักศึกษาดานวิชาชีพท่ีปจจุบันมี
ความตองการสูงมาก 

KPI 9 รอยละความพึงพอใจ
ผูใชบัณฑิต 

รอยละ 
80 

รอยละ 
80 

รอยละ 
80 

รอยละ 
80 

รอยละ 
80 

รอยละความพึงพอใจผูใช
บัณฑิต 

เจาภาพหลัก 

 หนวยพัฒนานักศึกษาและศิษยเกา
สัมพันธ 

ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด 

 รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา
และศิษยเกา 

ประเด็นยุทธศาสตรที่  2  พัฒนาดานวิจัยและการสรางนวัตกรรมนําไปใชใหเกิดประโยชนตอสังคม  Research and Innovation for Social Engagement 
การพัฒนาไปสูการ
เปนคณะท่ีให
ความสําคัญกับการ
วิจัยและนวัตกรรม
เพ่ือสังคม 

จัดทําแผนสนับสนุนการวิจัยเพ่ือตอบสนอง
ความตองการของชุมชนท อง ถ่ิน และ
แสวงหา ทุน วิจั ย  ท้ั ง จ ากภายในและ
ภายนอก 

KPI 10  จํานวนแผน
สนับสนุนการวิจัยของคณะ
วิทยาการจัดการ 

1 
แผน 

1 
แผน 

1 
แผน 

1 
แผน 

1 
แผน 

ระบบและกลไกการพัฒนาและ
บริหารงานวิจัย 

เจาภาพหลัก 

 หนวยวิจัย 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด 

 รองคณบดีฝายวิจัยและบริการ
วิชาการ 

พัฒนาระบบบมเพาะนักวิจัยท้ังนักวิจัย
ระดับตน ระดับกลางและนักวิจัยท่ีมีความ
เชี่ยวชาญ เชน ระบบพ่ีเลี้ยง การฝกอบรม 
การเขารวมกลุมวิจัย การสนับสนุนทุนวิจัย 

KPI 11 จํานวนเงินสนับสนนุ
งานวิจัยและงานสรางสรรค
ตอจํานวนอาจารยประจํา 

25,000 
ตอ
คน 

25,000 
ตอ
คน 

25,000 
ตอ
คน 

25,000 
ตอ
คน 

25,000 
ตอ
คน 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย
และงานสรางสรรคตอจํานวน
อาจารยประจํา 

เจาภาพหลัก 

 หนวยวิจัย 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด 
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กลยุทธ เปาประสงค ตัวช้ีวัด 
เปาหมาย ความสอดคลอง 

กับตัวช้ีวัดมหาวิทยาลัย 
(ปงบ 2561) 

ผูรับผิดชอบ 2560 2561 2562 2563 2564 

โดยแลกเปลี่ยนเรียนรูจากนักวิจัยอาวุโส
และผู เชี่ ยวชาญดานตาง ๆ  ท้ัง ในและ
ระดับชาติและนานาชาติรวมท้ังสนับสนุน
การทําวิจัยรวมกับสถาบันวิจัยท่ีมีชื่อเสียง
ในระดับชาติ หรือนานาชาติ 

 รองคณบดีฝายวิจัยและบริการ
วิชาการ 

สงเสริมการรวมกลุมวิจัยเฉพาะทาง วิจัย
ขามสาขา และบูรณาการสาขาวิชาตาง ๆ 
อาทิ การจัดการและวิทยาการศาสตรและ
เทคโนโล ยี ท่ี เนนแกปญหาของชุมชน
ทองถ่ิน เพ่ือมุงสูความเปนเลิศดานการวิจัย
เพ่ือสังคมและเพ่ือสามารถขอผลงานทาง
วิชาการ 

KPI 12 จํานวนเร่ืองท่ีเปน
วิจัยเฉพาะทาง วิจัยขาม
สาขา และการบูรณาการ
สาขาวิชา 

2 
เร่ือง 

2 
เร่ือง 

2 
เร่ือง 

2 
เร่ือง 

2 
เร่ือง 

 เจาภาพหลัก 

 หนวยวิจัย 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด 

 รองคณบดีฝายวิจัยและบริการ
วิชาการ 

ส ง เส ริมและสนับสนุนใหมีการนําองค
ความรูท่ีไดจากการวิจัย หรืองานท่ีไดรับ
การตีพิมพเผยแพร ไดนําไปใชประโยชนใน
การพัฒนาการสอนการสอน การพัฒนา
เศรษฐกิจสังคม หรือใชประโยชนใน เชิง
พาณิชย 

KPI 13 จํานวนผลงาน
ตีพิมพเผยแพรในวารสาร
ระดับชาติท่ีปรากฏใน
ฐานขอมูล TCI /นําเสนอ 

10
เร่ือง 

10
เร่ือง 

10
เร่ือง 

10
เร่ือง 

10
เร่ือง 

งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ี
ไดรับการตีพิมพเผยแพรใน
ระดับชาติและนานาชาติ 

เจาภาพหลัก 

 หนวยวิจัย 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด 

 รองคณบดีฝายวิจัยและบริการ
วิชาการ 

 KPI 14 จํานวนผลงาน
ตีพิมพเผยแพรในวารสาร
ระดับนานาชาติท่ีปรากฏใน
ฐานขอมูล SCOPUS/ISI 

5
เร่ือง 

5
เร่ือง 

5
เร่ือง 

5
เร่ือง 

5
เร่ือง 

เจาภาพหลัก 

 หนวยวิจัย 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด 

 รองคณบดีฝายวิจัยและบริการ
วิชาการ 

สงเสริมการจัดประชุมวิชาการท้ังระดับชาติ
และนานาชาติ การเผยแพรผลงานสู
สาธารณะ และการเขารวมเครือขายทาง
วิชาการ โดยเฉพาะระดับภูมิภาคและระดับ
นานาชาติ 

KPI 15 จํานวนการจัดงาน/
การประชุมระดับชาติ 
 
 
 

- - 1 
คร้ัง 

1 
คร้ัง 

1 
คร้ัง 

 เจาภาพหลัก 

 หนวยวิจัย 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด 

 รองคณบดีฝายวิจัยและบริการ
วิชาการ 
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กลยุทธ เปาประสงค ตัวช้ีวัด 
เปาหมาย ความสอดคลอง 

กับตัวช้ีวัดมหาวิทยาลัย 
(ปงบ 2561) 

ผูรับผิดชอบ 2560 2561 2562 2563 2564 

KPI 16 จํานวนการจัดงาน
หรือการรวมประชุมระดับ
นานาชาติ 

- - 1 
คร้ัง 

1 
คร้ัง 

1 
คร้ัง 

 เจาภาพหลัก 

 หนวยวิจัย 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด 

 รองคณบดีฝายวิจัยและบริการ
วิชาการ 

 พัฒนาวารสารวิชาการคณะวิทยาการ
จัดการใหมีอัตลักษณสอดคลองกับวิสัยทัศน
ของคณะวิทยาการจัดการใหมีคุณภาพและ
อยู ในฐานขอมูล ท่ี ได รับการยอมรับใน
ระดับชาติ 

KPI 17 จํานวน
วารสารวิชาการคณะ
วิทยาการจัดการ 

2 
ฉบับ
ตอป 

2 
ฉบับ
ตอป 

2 
ฉบับ
ตอป 

2 
ฉบับ
ตอป 

2 
ฉบับ
ตอป 

 เจาภาพหลัก 

 หนวยวิจัย 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด 

 รองคณบดีฝายวิจัยและบริการ
วิชาการ 

KPI 18 พัฒนาจํานวน
วารสารวิชาการคณะ
วิทยาการจัดการใหมี
คุณภาพตามมาตรฐาน TCI  

TCI 
กลุม 
2 

TCI 
กลุม 
2 

TCI 
กลุม 
2 

TCI 
กลุม 
1 

TCI 
กลุม 
1 

 เจาภาพหลัก 

 หนวยวิจัย 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด 

 รองคณบดีฝายวิจัยและบริการ
วิชาการ 

การปรับตัวเพ่ือ
รองรับการเปน
นานาชาติ 

ผลักดันกิจกรรมระดับนานาชาติ เชิญผูมี
ชื่อเสียงในระดับนานาชาติ เขามามีสวนรวม
ในกิจกรรมของมหาวิทยาลัย และสนับสนุน
ใหบุคลากรของคณะวิทยาการจัดการมี
บทบาทในเวทีระดับชาติและนานาชาติ 

KPI 19 จํานวนโครงการท่ีมี
การเชิญผูมีชื่อเสียงในระดับ
นานาชาติ เขามามีสวนรวม 

1 
โครง
การ 

1 
โครง
การ 

1 
โครง
การ 

1 
โครง
การ 

1 
โครง
การ 

 เจาภาพหลัก 

 หนวยพัฒนาบุคลากร 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด 

 คณบดี 
KPI 20 จํานวนบุคลากรของ
คณะวิทยาการจัดการมีสวน
รวมในเวทีระดับชาติและ
นานาชาติ 

1 
คน 

1 
คน 

1 
คน 

1 
คน 

1 
คน 

 เจาภาพหลัก 

 หนวยพัฒนาบุคลากร 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด 

 คณบดี 
ผลัก ดันใหคณะวิทยาการจัดกา ร เ ป น
เจาภาพหรือรวมเปนเจาภาพจัดกิจกรรม/
โครงการ Conference หรือ Forum การ
สัมมนา การนําเสนอผลงานวิชาการใน
ระดับนานาชาติ 

       เจาภาพหลัก 

 หนวยบริการวิชาการและกิจการ
พิเศษ 

ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด 
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กลยุทธ เปาประสงค ตัวช้ีวัด 
เปาหมาย ความสอดคลอง 

กับตัวช้ีวัดมหาวิทยาลัย 
(ปงบ 2561) 

ผูรับผิดชอบ 2560 2561 2562 2563 2564 

 รองคณบดีฝายวิจัยและบริการ
วิชาการ 

ประเด็นยุทธศาสตรที่  3  มุงเนนการบริการวิชาการเพื่อสังคม Social Engagement 
ขับเคลื่อนบริการ
วิชาการเพ่ือชุมชน 
สังคมในพ้ืนท่ี
บริการ 

พัฒนาคณะวิทยาการจัดการใหเปนแหลง
บริการวิชาการในการแกปญหาและพัฒนา
ทองถ่ิน โดยจัดต้ังคณะทํางานเพ่ือสํารวจ
ขอมูลความตองการในทองถ่ินใหชัดเจน 
เพ่ือไดนํามาเปนแนวทางในการจั ดทํา
หลักสูตรชวยเหลือทางวิชาการคณะทํางาน
ชุดดังกลาวจะทํางานรวมกับหลักสูตรและ
สาขาวิชาตาง ๆ ลดความซ้ําซอน และมีการ
ประชาสัมพันธเชิง รุกในดานการบริการ
วิชาการแกสังคม 

KPI 21 จํานวนโครงการ
บริการวิชาการท่ีตอบปญหา
สังคม/ทองถ่ินสิ่งแวดลอม 
และตอบโจทยประเทศ 

5 
โครง
การ 

5 
โครง
การ 

5 
โครง
การ 

5 
โครง
การ 

5 
โครง
การ 

งานบริการวิชาการท่ีทําใน
ลักษณะพันธกิจสัมพันธกับ
มหาวิทยาลัยและสังคม  

เจาภาพหลัก 

 หนวยบริการวิชาการและกิจการ
พิเศษ 

ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด 

 รองคณบดีฝายวิจัยและบริการ
วิชาการ 

 พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นดานการจัดการแก
หนวยงานภาครัฐและหนวยงานอื่น ๆ  และ
พัฒนาหลักสูตรท่ีเกิดจากความรวมมือ 
MOU ท่ีเปนการฝกอบรมและการพัฒนา
บุคลากร  และโครงการ พิ เศษ ท่ีสร าง 
“รายได” โดยเนนการทํางานเชิงรุก 

KPI 22 หลักสูตรระยะสั้น
ดานการจัดการ 

1 
หลัก
สูตร 

1 
หลัก
สูตร 

1 
หลัก
สูตร 

1 
หลัก
สูตร 

1 
หลัก
สูตร 

หลักสูตรฝกอบรมระยะสั้นท่ี
สงเสริมทักษะวิชาชีพหรือ
สงเสริมการเรียนรูสําหรับ
ประชนชนนอกวัยเรียน 

เจาภาพหลัก 

 หนวยบริการวิชาการและกิจการ
พิเศษ 

ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด 

 รองคณบดีฝายวิจัยและบริการ
วิชาการ 

 จัดทําแผนการความรวมมือความรวมมือ
ทางวิชาการ โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา 
นักวิจัย อาจารยและความรวมมือในการ
พัฒนา บุคลากรของมหา วิทยาลั ยกับ
มหาวิทยาลัยตาง ๆ ในกลุมอาเซียน หรือ
ประเทศตาง ๆ ในยุโรป สหรัฐอเมริกา หรือ
ออสเตรเลีย 

KPI 23 จํานวนแผนการ
ความรวมมือความรวมมือ
ทางวิชาการ  

1 
แผน 

1 
แผน 

1 
แผน 

1 
แผน 

1 
แผน 

เครือขายความรวมมือดาน
การศึกษา ดานการพัฒนา
คณาจารยและบุคลากรท้ังใน
และตางประเทศ  

เจาภาพหลัก 

 หนวยพัฒนาความรวมมือทาง
วิชาการ 

ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด 

 รองคณบดีฝายวิชาการ 

ประเด็นยุทธศาสตรที่  4  ทํานุบํารุงศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ินและภูมิปญญาไทย Art, region, Culture and Local and national knowledge 
นําภูมิปญญา 
ศิลปะ วัฒนธรรม

สนับสนุน พัฒนาระบบและฐานข อมูล 
งานวิจัย องคความรูเกี่ยวกับ ศิลปะ ศาสนา 

KPI 24 จํานวนโครงการท่ี
เปนแหลงอางอิงความเปน

5 5 5 5 5  เจาภาพหลัก 
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ทองถ่ินบูรณาการ
เขากับการเรียน
การสอนและการ
วิจัย 

วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ินและภูมิ
ปญญาไทย ผานศาสตรของคณะวิทยาการ
จัดการ 

ไทยและสืบสานวัฒนธรรม
ไทย  

โครง
การ 

โครง
การ 

โครง
การ 

โครง
การ 

โครง
การ 

 หนวยทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด 

 รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา
และศิษยเกา 

KPI 25 ฐานขอมูลงานวิจัย 
องคความรูเกี่ยวกับ ศิลปะ 
ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิ
ปญญาทองถ่ินและภูมิ
ปญญาไทย  

  1 
ฐาน 
ขอ 
มูล 

1 
ฐาน 
ขอ 
มูล 

1 
ฐาน 
ขอ 
มูล 

 เจาภาพหลัก 

 หนวยวิจัย 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด 

 รองคณบดีฝายวิจัยและบริการ
วิชาการ 

เปดโอกาสใหนัก ศึกษาในสาขาวิช า ท่ี
เกี่ยวของไดเรียนรูการใหบริการสังคมและ
จิตอาสา ทําหนาท่ีอนุรักษศิลปะ ศาสนา 
วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ินและภูมิ
ปญญาไทย รวมกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
เนนบูรณาการเขากับการเรียนการสอนและ
การวิจัย 

KPI 26 จํานวนนักศึกษาท่ีมี
สวนรวมการใหบริการสังคม
และจิตอาสา ทําหนาท่ี
อนุรักษศิลปะ ศาสนา 
วัฒนธรรมและภูมิปญญา
ทองถ่ินและภูมิปญญาไทย 

รอยละ 
20 

รอยละ 
20 

รอยละ 
20 

รอยละ 
20 

รอยละ 
20 

รอยละของนักศึกษาท่ีเขารวม
โครงการดานศิลปวัฒนธรรม 

เจาภาพหลัก 

 หนวยบริการวิชาการและกิจการ
พิเศษ 

ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด 

 รองคณบดีฝายวิจัยและบริการ
วิชาการ 

นโยบายที่ 5 การจัดการคุณภาพสรางสรรค  Creative Quality Management 
การจัดการคุณภาพ
สรางสรรค 

จัดทําแผนบริหารและการพัฒนาคณาจารย
ท้ังดานวิชาการ และเทคนิคการสอนและมี
แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุ น ท่ีมีก าร วิ เคราะห ข อมูล เชิ ง
ประจักษ 

KPI 27 จํานวนแผนบริหาร
และการพัฒนาคณาจารยท้ัง
ดานวิชาการ และเทคนิค
การสอน 

1 
แผน 

1 
แผน 

1 
แผน 

1 
แผน 

1 
แผน 

ระบบและกลไกในการพัฒนา
บุคลากรตามเกณฑมาตรฐาน
อุดมศึกษา 

เจาภาพหลัก 

 หนวยพัฒนาบุคลากร 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด 

 รองคณบดีฝายวางแผนและ
ประกันคุณภาพ 

KPI 28 จํานวนแผนบริหาร
และพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน 

1 
แผน 

1 
แผน 

1 
แผน 

1 
แผน 

1 
แผน 

 เจาภาพหลัก 

 หนวยพัฒนาบุคลากร 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด 

 รองคณบดีฝายวางแผนและ
ประกันคุณภาพ 
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กลยุทธ เปาประสงค ตัวช้ีวัด 
เปาหมาย ความสอดคลอง 

กับตัวช้ีวัดมหาวิทยาลัย 
(ปงบ 2561) 

ผูรับผิดชอบ 2560 2561 2562 2563 2564 

1. วางระบบและดําเนินงานบุคลากรของ
คณะวิทยาการจัดการ เ พ่ือพัฒนา ขีด
ความสามารถและพัฒนาทีมงาน ให มี
กระบวนทัศน แนวคิดท่ีทันสมัย มีทักษะ
การปฏิบัติงานแบบมุงเนนผลงาน และ
สงเสริมความสามารถของบุคลากรใหมี
สมรรถนะท่ี เหมาะสมเ พ่ือรอง รับการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต 

KPI 29 ระดับความพึงพอใจ
ในการดําเนินงานบุคลากร
ของคณะวิทยาการจัดการ 
(จากคะแนนเต็ม 5) 

 3.51 
จาก

คะแนน
เต็ม 
5 

3.51 
จาก

คะแนน
เต็ม 
5 

3.51 
จาก

คะแนน
เต็ม 
5 

3.51 
จาก

คะแนน
เต็ม 
5 

ความพึงพอใจและแรงจูงใจใน
การทํางาน  

เจาภาพหลัก 

 หนวยพัฒนาบุคลากร 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด 

 รองคณบดีฝายวางแผนและ
ประกันคุณภาพ 

2. จัดสรางฐานขอมูลและระบบสารสนเทศ
ของบุคลากร เพ่ือพัฒนาความสามารถของ
บุคลากรใหไดมากท่ีสุด 

       

3. สงเสริมใหผูบริการและบุคลากรใชระบบ
สารสนเทศเปนตัวชวยลดภาระ ทํางาน
รูปแบบใหม “ทํานอยไดมาก (Do Less 
Get More)” ทํางานดวยการใชความคิด ใช
เทคโนโลยีชวย โดยพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพ่ือการจัดการเชิงรุก พัฒนาคุณภาพงาน
บริการ งานวิชาการ และงานเอกสาร
ท้ังหมดใหเปนเอกสารอิเล็กทรอนิกส “E-
Document”  รอง รับกา ร เ ป น  “คณะ
ดิจิตอล” (Digital Faculty) 

       

4. สงเสริมใหคณะวิทยาการจัดการเปน
องคกรแหงการเรียนรูท่ีสามารถรองรับการ
เปลี่ยนแปลงในทุกมิติ 

        

5.  มุ ง เนนการบริหารงานโดยยึดหลั ก 
ธรรมาภิบาลสรางวัฒนธรรมการอยูรวมกัน
แบบพ่ีนอง เอื้ออาทรตอกัน 

-       

6. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนสวัสดิการ 
บุคลากร สายงานตาง ๆ โดยยึดหลัก Equal 
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กลยุทธ เปาประสงค ตัวช้ีวัด 
เปาหมาย ความสอดคลอง 

กับตัวช้ีวัดมหาวิทยาลัย 
(ปงบ 2561) 

ผูรับผิดชอบ 2560 2561 2562 2563 2564 

Work Equal Pay ใหเกิดความรูสึกทัดเทียม 
เสมอภาค เปนธรรม 
7. ปรับปรุงประสิทธิภาพการสื่อสารภายใน
คณะ ดวยการเพ่ิมชองทางการสื่อสารท่ี
หลากหลาย อาทิ การใช Social Media  
เพ่ือสรางความเขาใจท่ีชัดเจนในทิศทางและ
การดําเนินงานของคณะ 
9.  ส ร า ง คณะ วิ ทย า ก า รจั ด ก า ร ใ ห มี
เอกลักษณท่ีโดดเดน มีชื่อเสียงและไดรับ
การรับรองคุณภาพทางการศึกษาท้ังภายใน
และภายนอก 

       

10. สรางระบบการกํากับติดตาม ประเมินผล
ในดานตาง ๆ ใหมีความชัดเจน โปร งใส 
ตรวจสอบได ยุติธรรม ภายใตหลักธรรมาภิบาล 

       

 สงเสริมสนับสนุนบุคลากรศึกษาตอระดับ
ปริญญาเอกและ Post-Doctoral หรือการ
เขาสูตําแหนงทางวิชาการ เพ่ือเตรียมความ
พรอมบุคลากรในการพัฒนาหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา 

KPI 30 จํานวนบุคลากรท่ี
ศึกษาตอระดับปริญญาเอก
หรือ Post-Doctoral หรือ
การเขาสูตําแหนงทาง
วิชาการ ตอป 

1 
คน 

1 
คน 

1 
คน 

1 
คน 

1 
คน 

คุณวุฒิปริญญาเอก เจาภาพหลัก 

 หนวยพัฒนาบุคลากร 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด 

 คณบดี 

สรุป 23 26 30 29 29   
 
หมายเหตุ :  ตัวชี้วัดมีท้ังหมด 30 ตัวชี้วัด แตละปจะไมเทากัน  
  ในปงบประมาณ 2561 คณะมีตัวชี้วัดท่ี 25 ตัวชี้วัด คณะมีตัวชี้วัดท่ีสอดคลองกับแผนของมหาวิทยาลัย 13 ตัวชี้วัด (ของมหาวิทยาลัยมี 48 ตัวชี้วัด) 
  ในปงบประมาณ 2562 คณะมีตัวชี้วัดท่ี 31 ตัวชี้วัด  
  ในปงบประมาณ 2563 คณะมีตัวชี้วัดท่ี 30 ตัวชี้วัด 
  ในปงบประมาณ 2564 คณะมีตัวชี้วัดท่ี 30 ตัวชี้วัด 
 


