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บทที่ 1

หลัการและเหตุผล
วัตถุประสงค์

หลักการและเหตุผล
แผนกลยุทธ์การพัฒนาคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร ในช่วงปี พ.ศ.25582562 (ฉบับ ปรับ ปรุ ง) เป็ น การกาหนดทิศทางการดาเนินงานขององค์กร เพื่อให้บุคคลมีแนวทาง
การดาเนินงานที่ชัดเจนและมีเป้าหมายเดี ยวกัน ซึ่งองค์กรจะบรรลุวิสัยทัศน์ได้จาเป็นต้องอาศัยความ
ร่วมมือจากบุคลากรทุกฝ่ายร่วมกัน ขับเคลื่อนตัวชี้วั ดของคณะฯ ไปสู่เป้าหมาย เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์
และเกิ ด ประโยชน์ ต่ อ การพั ฒ นาคณะฯ ซึ่ ง แผนยุ ท ธศาสตร์ ไ ด้ ผ่ า นกระบวนการวิ เ คราะห์ ค วาม
สอดคล้อง และเชื่อมโยงกับบริบทต่าง ๆ เช่น การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันของคณะ แนวโน้ม
การเปลี่ ย นของทางเศรษฐกิ จ และสั ง คมโลก นโยบายแห่ ง รั ฐ นโยบายสภามหาวิ ท ยาลั ย และ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ฉบับที่ 11
แผนกลยุทธ์การพัฒนาคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประจาปีการศึกษา 2558 – 2562 (ฉบับปรับปรุง) ฉบับนี้จะเป็นแนวทางในการดาเนินงานให้ทุกส่วน
งานร่วมกันขับเคลื่อนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันให้บรรลุผลสาเร็จตามที่ได้กาหนดเป้าหมายร่วมกัน
วัตถุประสงค์
วัตถุป ระสงค์การดาเนิ นงานของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่ อสาร ในช่ว ง
พ.ศ.2558 – 2562 (ฉบับปรับปรุง) มีดังนี้
1. เพื่ อ เป็ น หน่ ว ยงานที่ มุ่ ง เน้ น การผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้ มี ค วามรู้ วิ ช าการ เชี่ ย วชาญวิ ช าชี พ
มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีงามในการดารงชีวิตและสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสงบและ
สันติสุขแบบยั่งยืน
2. เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าวิจัยทางด้านบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร ที่เกี้อหนุน
ต่อการพัฒนาประเทศ รวมถึงการให้บริการวิชาการแก่องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน
3. เพื่อมุ่งพัฒนาหน่วยงานไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
กับมหาวิทยาลัยชั้นนาทั้งในและต่างประเทศ
4. เพื่อเป็ น หน่ ว ยงานที่มุ่งเน้นการนาเทคโนโลยีมาใช้ในด้านการบริการการจัดการเรียน
การสอน
5. เพื่อเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมจะนาไปสู่
การเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม

บทที่ 2

ประวัติ
ปรัชญา ปณิธาน
คานิยมร่วม อัตลักษณ์

ประวัติคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร จากการเห็นชอบของคณะอนุกรรมการสถาบัน
ประจามหาวิทยาลัย (อ.ก.ม.) ให้จัดตั้งคณะใหม่โดยแยกออกจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เดิม
และเริ่มดาเนินการตั้ งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2546 โดยในระยะแรกมีการแบ่งโครงสร้างเป็นส านักงาน
เลขานุการคณะ และ 8 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ สาขาวิชาการท่องเที่ยว สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน และ สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
วันที่ 7 กันยายน 2548 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ได้มีมติในการประชุมครั้งที่
14/2548 ให้คณะฯ ที่จัดตั้งใหม่ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการภายในคณะโดยมุ่งหวังให้ เกิดความ
กระชับและคล่องตัว คณะฯ จึงจัดกลุ่มแบ่ง 8 สาขา ให้รวมเป็น 3 ภาควิชา ได้แก่
1. ภาควิชาบริหารธุรกิจ ประกอบด้วย สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ สาขาวิชาการท่องเที่ยว
สาขาวิ ช าคอมพิ ว เตอร์ ธุ ร กิ จ และในปี 2551 ได้ เ พิ่ ม สาขาวิ ช าการเงิ น และการธนาคาร
ขึ้นอีก 1 สาขาวิชา
2. ภาควิชาเศรษฐศาสตร์และการบัญชี ประกอบด้วย สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี
3. ภาควิชานิเทศศาสตร์ ประกอบด้วย สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาสารสนเทศ
เพื่อการสื่อสาร และสาขาวิชาการสื่อสารมวลชน
ในปี พ.ศ. 2555 คณะอนุ กรรมการสถาบันประจามหาวิทยาลั ย (อ.ก.ม.) ได้เห็ นชอบให้
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ เปลี่ยนชื่อเป็น คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และ
การสื่อสาร ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2555 โดยมีการแบ่งส่วนราชการ ออกเป็น 3 ส่วนคือ
1. ส านั กงานเลขานุ การ ประกอบด้วย งานธุรการ งานการเงินและพัสดุ งานนโยบายและ
แผนงานบริการการศึกษา งานวิจัยและบริการวิชาการ และงานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ โดยใน
แต่ละงานจะมีหัวหน้างานเป็นผู้บริหารงานและมีรองคณบดีกากับดูแลในทุกงาน
2. ภาควิชา จานวน 5 ภาควิชา ประกอบด้วย
2.1 ภาควิชาบริหารธุรกิจ มี 3 สาขาวิชา ประกอบด้วย สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
2.2 ภาควิชาการท่องเที่ยว ประกอบด้วย สาขาวิชาการท่องเที่ยว

2.3 ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ประกอบด้วย สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
2.4 ภาควิชาการบัญชี ประกอบด้วย สาขาวิชาการบัญชี
2.5 ภาควิชานิเทศศาสตร์ มี 3 สาขาวิชา ประกอบด้วย สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน และสาขาวิชาสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
3. สถานศึกษาข้อมูลการค้าการลงทุนการค้าและบริการ มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา มีหน้าที่
สร้างเครือข่ายทางธุรกิจทั้งในและนอกประเทศ มีการจัดการข้อมูลเกี่ยวกับการค้าการลงทุน และ
การบริการอย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนการให้บริการข้อมูลการค้าการลงทุนกับผู้ที่สนใจ อีกทั้งยัง
ส่งเสริ มให้ คณาจารย์ สร้ างผลงานวิจั ยและสามารถเผยแพร่ หรือนาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิช ย์
มหาวิทยาลัยอนุมัติให้ยุบเลิกสถาบันวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านตลาดทุน ตั้งแต่วันที่ 3
ธันวาคม 2557 และอนุมัติให้จัดตั้งสถานบริการวิชาการด้านตลาดทุน เศรษฐศาสตร์และธุรกิจประยุกต์
(Center of Academics Service in Capital Mardet,Economic and Applied Business) ตั้งแต่
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2558
วันที่ 26 เมษายน 2558 – ปัจจุบัน สภามหาวิทาลั ยแต่งตั้งและปรับโครงสร้างส านักงาน
เลขานุการของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2558 ให้
จัดตั้งและปรับโครงสร้างส่วนงานภายในคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร ดังนี้
1. สานักงานเลขานุการ แบ่งเป็น 7 งาน ดังนี้ งานธุรการ งานการเงินและพัสดุ งานบริการ
การศึกษา งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ งานวิจัยและบริการวิชาการ งานยุทธศาสตร์ และ
งานบัณฑิตศึกษา
2. ภาควิชาบริหารธุรกิจ
3. ภาควิชาเศรษฐศาสตร์
4. ภาควิชานิเทศศาสตร์
5. ภาควิชาการบัญชี
6. ภาควิชาการท่องเที่ยว
7. สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการจัดการการท่องเที่ยว
8. สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
9. สถานบริการวิชาการด้านตลาดทุน เศรษฐกิจ และธุรกิจประยุกต์

สัญลักษณ์

สัญลักษณ์คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร สื่อถึงการผสาน
วิชาการในสาขาวิชาต่างๆ ให้มีความเป็นหนึ่ง สมัครสมานสามัคคี นาพาคณะ
สู่ความเจริญก้าวหน้า

สีประจาคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
สีน้าเงิน
ให้ความรู้สึกที่มั่นคง เชื่อถือได้ หนักแน่น มุ่งมั่นเพื่อความสาเร็จ
สีฟ้า
ให้ความรู้สึกแจ่มใส เต็มไปด้วยความหวัง มุ่งสู่อนาคตที่สดใส
ปรัชญา
คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร เป็นคณะแห่งการผสมผสานศาสตร์ทางด้านการ
บริหารจัดการ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร อันจะนาไปสู่การพัฒนาตนเองและสังคมอย่างยั่งยืน
ปณิธาน
เป็นคณะที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์ศักยภาพของบัณฑิตให้ถึงพร้อมด้วยคุณภาพ สามารถนาความรู้ที่ได้
ไปประยุกต์ใช้เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ตลอดจนมีเจตนารมย์ที่จะเป็นศูนย์กลาง
ทางวิชาการ แหล่งค้นคว้าวิจัย รวมทั้งการบริการวิชาการและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่ออานวย
ประโยชน์แก่สังคม
ค่านิยมร่วม (Core value)
จากการระดมความคิ ด ของผู้ บ ริ ห าร คณาจารย์ เจ้ า หน้ า ที่ และนิ สิ ต คณะบริ ห ารธุ ร กิ จ
เศรษฐศาสตร์แ ละการสื ่อ สาร ก าหนดให้ค ณะฯ มีค ่า นิย มร่ว ม ( B.E.C. = Innovation of
Management) ดังนี้
B = Brilliant ความเจิดจรัสทางวิชาการ แบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่
- ทัศนคติ (Attitude) มีความคิดเชิงบวก (Be positive) และมีความ
ภาคภูมิใจ (Be Proud)
- การศึกษา (Academic) มีความเป็นเลิศทางการศึกษา
- การให้บริการ (Service) มีความเจิดจรัสทางการให้บริการด้านการศึกษา

E = Expertise

การสั่ งสมความเชี่ ยวชาญในอาชี พ คื อ ความสนใจ ใฝ่ รู้ สั่ งสมความรู้
ความสามารถของตนในการปฏิบัติงานด้วยการศึกษา ค้นคว้าและพัฒนา
ตนเองอย่ า งต่ อ เนื่ อ งจนสามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ ค วามรู้ เ ชิ ง วิ ช าการและ
เทคโนโลยีต่างๆ เข้ากับการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์
C = Creativity การต่ อยอดองค์ ความรู้ และความเชี่ ยวชาญ คื อ ความคิ ดใหม่ ๆ ที่ ท าให้
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ และสามารถทาประโยชน์ที่มีคุณค่ากับงานได้
เอกลักษณ์
เพื่อให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม
คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร จึงกาหนดเอกลักษณ์ของคณะฯ คือ
“คณะแห่งนวัตกรรมทางด้านการจัดการ”
อัตลักษณ์ของนิสิต
คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มีสาขาวิชาถึง 9 สาขาวิชา นิสิตของคณะฯ
จึงมีความหลากหลายตามศาสตร์ที่นิสิตเลือกศึกษา ดังนั้นการผสมผสานความรู้ที่สามารถบูรณาการ
และการพัฒนาวิชาการได้อย่างลงตัว จึงถูกกาหนดให้เป็นอัตลักษณ์ของนิสิตของคณะฯ และเป็นที่มา
ของคาว่า Hybridity ดังนี้
- รอบรู้และเชี่ยวชาญ (Distinction) บัณฑิตของคณะฯ เป็นผู้ที่มีความรอบรู้และเชี่ยวชาญใน
สาขาวิชาชีพ สามารถนาองค์ความรู้ที่ได้รับในศาสตร์ต่างๆ มาบูรณาการและประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทางวิชาการอย่างมีเหตุผล มีวิจารณญาณและความสามารถในการ
แก้ปัญหา มีทักษะในการสื่อสาร
- ไม่หยุดนิ่งต่อการเรียนรู้ (Dynamic) เป็นผู้ไม่หยุดนิ่ง สนใจในการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีความ
พร้อมด้วยศาสตร์และศิลป์ ไม่วนเวียนอยู่ในเฉพาะศาสตร์ของตนเองเท่านั้น มีความขวนขวายแสวงหา
ความรู้ มีความสามารถในการสร้างมูลค่าและคุณค่าจากความรู้ สามารถปฏิบัติงานในสภาวะแวดล้อม
การทางานสมัยใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
- สร้ า งสรรค์ ปั ญ ญาและจิ ต (Creative) เป็ น ผู้ มี ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ ทั้ ง ปั ญ ญาและจิ ต
กระบวนการทางความคิดที่ดี กล้าคิด กล้าทา กล้าแสดงออก อย่างรู้จักกาละและเทศะ สามารถนา
ความรู้ที่มีมาประยุกต์สู่การพัฒนา การแก้ไขปัญหาและสร้างสิ่งใหม่ๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์และคุณค่า
กับ ผู้ อื่น เป็ นผู้ อ่อนน้ อมถ่อมตน มีจิ ตสาธารณะ มีจิตใจที่ดีงาม มีความซื่อสั ตย์ สุ จริต มีคุณธรรม
มีจริยธรรมเพื่อการดารงตนในสังคมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

บทที่ 3

โครงสร้าง หลักสูตร/นิสต
ิ
บุคลากร งบประมาณ

โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างบริหาร
โครงสร้ างการบริ หารของคณะบริ ห ารธุ รกิ จ เศรษฐศาสตร์ และการสื่ อสาร มี คณบดี เป็ น
ผู้บั งคับบั ญชาระดับสูงสุด โดยมีหัวหน้ าภาควิชา เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบการบริ หารในภาควิชา
สาหรับส่วนงานในกากับที่อยู่ภายใต้สานักงานเลขานุการคณะฯ มีหน้างานเป็นสายผู้บังคับบัญชาในระดับ
งานภายใต้นโยบายและการบริหารงานของคณบดี รองคณบดี และผู้ช่วยคณบดี สาหรับ สถานวิจัยเพื่อความ
เป็นเลิศทางวิชาการด้านการจัดการท่องเที่ยว, สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการจัดการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และสถานบริการวิชาการด้านตลาดทุน เศรษฐกิจ และธุรกิจประยุกต์
มีผู้อานวยการสถานฯ ซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากับหัวหน้าภาควิชาเป็นผู้บริหารภายใต้การกากับดูแลของคณบดี
นอกจากนี้ การบริหารงานคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร ยังใช้การบริหารแบบมี
ส่ วนร่ วมของบุ คลากรโดยใช้คณะกรรมการบริ หาร ที่ปรึ กษาคณะ และคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เช่ น
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา คณะกรรมการวิชาการ และคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นต้น
ในการติดตามแก้ไขปัญหา ปรับปรุงในกิจกรรม/งานที่เกี่ยวข้อง หรือให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงาน
ตลอดจนงานในด้านการประกันคุณภาพการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร โดยแบ่ง
การบริหารงาน ดังนี้
1. สานักงานเลขานุการ แบ่งเป็น 7 งาน คือ งานธุรการ งานการเงินและพัสดุ งานบริการ
การศึกษา งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ งานวิจัยและบริการวิชาการ งานยุทธศาสตร์ และ
งานบัณฑิตศึกษา
2. ภาควิชาบริหารธุรกิจ
3. ภาควิชาเศรษฐศาสตร์
4. ภาควิชานิเทศศาสตร์
5. ภาควิชาการบัญชี
6. ภาควิชาการท่องเที่ยว
7. สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการจัดการการท่องเที่ยว
8. สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
9. สถานบริการวิชาการด้านตลาดทุน เศรษฐกิจ และธุรกิจประยุกต์

โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างการบริหาร

หลักสูตรและนิสิต
หลักสูตรที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัฑฑิต

สาขาวิชา
การจัดการธุรกิจ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การเงินและการธนาคาร
สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
การสื่อสารมวลชน
การประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยว
การบัญชี
เศรษฐศาสตร์

หลักสูตรที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559
หลักสูตรที่เปิดสอน
สาขาวิชา
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
บริหารธุรกิจ
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงกลยุทธ์
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

การจัดการการท่องเที่ยว

หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

เศรษฐศาสตร์
การสื่อสาร
การจัดการธุรกิจเอเชีย (ภาษาอังกฤษ)
บริหารธุรกิจ
การสื่อสาร
การจัดการการท่องเที่ยว

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

แผนภูมิจานวนนิสิตระดับปริญญาตรี แยกเป็นสาขาวิชา
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

428

387

สาขาวิชาการบัญชี

230

สาขาวิชาการประชาสัมพันธ ์

527

259

่
สาขาวิชาการท่องเทียว
สาขาวิชาคอมพิวเตอร ์ธุรกิจ

290

390
296

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร ์
่
สาขาวิชาสารสนเทศเพือการ
่
สือสาร

405

แผนภูมิจานวนนิสิตระดับปริญญาโท แยกเป็นสาขาวิชา
บริหารธุรกิจ (แผน ก แบบ ก 2)
เศรษศาสตร์ (แผน ก แบบ ก 2)
6

17

การจัดการท่องเที่ยว (แผน ก แบบ ก 2)

62
34

การสื่อสาร (แผน ก แบบ ก 2)

26
3
41

การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงกลยุทธ์
(แผน ก แบบ ก 2)
บริหารธุรกิจ (แผน ก แบบ ก 2) – (เรียน
เสาร์-อาทิตย์ 3 ภาคเรียน)
การจัดการธุรกิจเอเชีย – (เรียนเสาร์-อาทิตย์
3 ภาคเรียน)

แผนภูมิจานวนนิสิตระดับปริญญาเอก แยกเป็นสาขาวิชา

การบริหารธุรกิจ –(แบบ 1.1)

21
การบริหารธุรกิจ –(แบบ 2.1)

20

่
การสือสาร
–(แบบ 1.1)

7

่
การสือสาร
–(แบบ 2.1)

6
32
21

่ –
การจัดการการท่องเทียว
(แบบ 1.1)
่ –
การจัดการการท่องเทียว
(แบบ 2.1)

บุคลากร
คณะบริหารธุรกิจ เศราฐศาสตร์และการสื่อสาร มีบุคลากรทั้งสิ้น รวมทั้งสิ้น 111 คน แบ่งเป็น
บุคลากรสายวิชาการ จานวน 75 คน ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน 22 คน รองศาสตราจารย์
จานวน 4 คน จบการศึกษาระดับปริญญาโท จานวน 30 คน ปริญญาเอก จานวน 45 คน บุคลากรสาย
สนับสนุน จานวน 36 คน ประกอบด้วย ข้าราชการ จานวน 1 คน ลูกจ้างประจานวน 1 คน พนักงาน
มหาวิทยาลัยเงินแผ่นดิน จานวน 21 คน พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จานวน 12 คน และพนักงาน
ข้าราชการ จานวน 1 คน รายละเอียดดังนี้

จานวนบุคลากรวิชาการ จาแนกตามคุณวุฒิการศึกษาและตาแหน่งทางวิชาการ
ภาควิชา

ภาควิชาบริหารธุรกิจ
ภาควิชานิเทศศาสตร์
ภาควิชาการท่องเที่ยว
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์
ภาควิชาการบัญชี
รวม
รวมทั้งหมด

จานวนอาจารย์จาแนกตามคุณวุฒิและตาแหน่งทาง
วิชาการ
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
อ. ผศ. รศ. ศ. อ. ผศ. รศ. ศ.
6
16 4
3
2
1
3
6
5
3
1
1
6
3
3
2
4
3
3
24
5
1
28 14 3
30
45

รวม

อ.
19
7
8
9
6
54

ผศ.
4
8
1
3
3
19
75

รศ.
1
1
2
4

ที่มา : หน่วยบุคคลคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร (5 กันยายน 2559)

จานวนบุคลากรสายสนับสนุน จาแนกตามประเภทบุคลากรและคุณวุฒิการศึกษา
คุณวุฒิการศึกษา

ข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้)
พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินแผ่นดิน)
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจา
รวมทั้งสิ้น

ต่ากว่า
ปริญญาตรี
1
1

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

7
11
1
18

1
5
10
16

ที่มา : หน่วยบุคคลคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร (5 กันยายน 2559)

รวม
ทั้งสิ้น
1
11
21
1
1
36

ศ.

แผนภูมิบุคลากรสายวิชาการ จาแนกตามคุณวุฒิการศึกษา
45
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

30
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

แผนภูมิบุคลากรสายวิชาการ จาแนกตามผลงานทางวิชาการ

60

52

50
40
30
20
10
0

19

อาจารย ์
4

ผูช
้ ว่ ยศาสตราจารย ์
รองศาสตราจารย ์

แผนภูมิแสดงบุคลากรสายสนับสนุน

จำนวน (คน)

25
25
ข ้าราชการ

20
15

พนักงานมหาวิทยาลัย (เงิน
รายได ้)

8

10
5

1

1

พนักงานมหาวิทยาลัย (เงิน
แผ่นดิน)

1

0

พนักงานราชการ
ลูกจ ้างประจา

แผนภูมิแสดงบุคลากรสายสนับสนุนแยกตามระดับการศึกษา
19

16

20
15
ตากว่าปริญญาตรี

10
5
0

1

ปริญญาตรี
ปริญญาโท

จานวนนิสิต
นิสิตที่กาลังศึกษาและยังคงอยู่ ประจาปี 2559 มีจานวนดังนี้
ระดับปริญญาตรี
จานวน (คน)
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
428
สาขาวิชาการบัญชี
527
สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
390
สาขาวิชาการท่องเที่ยว
405
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
296
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
290
สาขาวิชาสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
259
สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน
230
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
387
รวม
3,212
บัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท
บริหารธุรกิจ (แผน ก แบบ ก 2)
17
เศรษศาสตร์ (แผน ก แบบ ก 2)
34
การจัดการท่องเที่ยว (แผน ก แบบ ก 2)
26
การสื่อสาร (แผน ก แบบ ก 2)
41
การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ (แผน ก แบบ ก 2)
3
บริหารธุรกิจ (แผน ก แบบ ก 2) – (เรียนเสาร์-อาทิตย์ 3 ภาคเรียน)
62
การจัดการธุรกิจเอเชีย – (เรียนเสาร์-อาทิตย์ 3 ภาคเรียน)
6
รวม
189
บัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาเอก
การบริหารธุรกิจ –(แบบ 1.1)
20
การบริหารธุรกิจ –(แบบ 2.1)
32
การสื่อสาร –(แบบ 1.1)
21
การสื่อสาร –(แบบ 2.1)
6
การจัดการการท่องเที่ยว –(แบบ 1.1)
7
การจัดการการท่องเที่ยว –(แบบ 2.1)
21
รวม
107
รวมจานวนทั้งสิ้น
3,508
ทีม่ า : ข้อมูลจากงานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา ณ วันที่ 28 กรกฎาคม 2559

แผนภูมิจานวนนิสิตระดับปริญญาตรี แยกเป็นสาขาวิชา
500

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

527

600
428

390

405

387

400

296

290

300

259

230

สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์

สาขาวิชาการท่องเที่ยว

200

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

100

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

0

สาขาวิชาสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

แผนภูมิจานวนบัณฑิตระดับปริญญาโท แยกเป็นสาขาวิชา
บริหารธุรกิจ (แผน ก แบบ ก 2)

70

62

เศรษศาสตร์ (แผน ก แบบ ก 2)

60
50
40

34

10
0

การสื่อสาร (แผน ก แบบ ก 2)

26

30
20

การจัดการท่องเที่ยว (แผน ก แบบ ก 2)

41

17
3

6

การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงกล
ยุทธ์ (แผน ก แบบ ก 2)

แผนภูมิแสดงจานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอก
35
30
25
20
15
10
5
0

32
21

20

การบริหารธุรกิจ –(แบบ 1.1)

21

การบริหารธุรกิจ –(แบบ 2.1)
6

7

การสื่อสาร –(แบบ 1.1)
การสื่อสาร –(แบบ 2.1)
การจัดการการท่องเที่ยว –(แบบ 1.1)
การจัดการการท่องเที่ยว –(แบบ 2.1)

แผนภูมิแสดงความเปรียบเทียบนิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก

จานวน (คน)

3212

3500
3000
2500

ตารางที
่ 2 จานวนบุคลากรสายวิชาการแต่ละภาควิชา จาแนกตามคุณวุฒิการศึกษาและตาแหน่
ระดับปริงญญาตรี
2000
1500
1000
500
0

ระดับปริญญาโท
189

107

ระดับปริญญาเอก

งบประมาณ
คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร ได้รับงบประมาณสาหรับการบริหารจัดการ
จาก 2 แหล่ง คือ งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายได้ ดังนี้
1) งบประมาณแผ่น ดิ น คือ งบประมาณที่มหาวิทยาลั ยนเรศวรได้รับจัดสรรจากส านัก
งบประมาณ โดยมหาวิทยาลัยจะจัดสรรให้กับคณะฯ ภายหลัง
2) งบประมาณรายได้ คือ งบประมาณที่มหาวิทยาลัยได้รับจากค่าธรรมเนียมการศึกษาที่
เรียกเก็บจากนิสิต โดยมหาวิทยาลัยจะจัดสรรให้กับคณะฯ ตามเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณรายได้
ประจาปี
สาหรั บงบประมาณประจาปี พ.ศ.2559 คณะบริห ารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่ อสาร
ได้รับจัดสรรงบประมาณสรุปได้ดังนี้
งบประมาณคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร ประจาปี พ.ศ.2559

กองทุน
กองทุนเพื่อการศึกษา
กองทุนวิจัย
กองทุนบริการวิชาการ
กองทุนกิจการนิสิต
กองทุนสินทรัพย์ถาวร
กองทุนศิลปะและวัฒนธรรม
กองทุนสารอง
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณแผ่นดิน
จานวนเงิน

งบประมาณรายได้

ร้อยละ

14,125,500

99.94

8,000

.06

14,133,500

จานวนเงิน
30,433,381
260,000
580,760
1,363,400
50,000
150,000
32,837,541

ร้อยละ

92.68
0.79
1.77
4.15
0.15
0.46

แผนภูมแิ สดงงบประมาณรายได้ประจาปี พ.ศ.2559 (ร้อยละตัดส่วนตามกองทุน)
1.77 4.15

0.15
0.46

0.79

กองทุนเพื่อการศึกษา
กองทุนวิจัย
กองทุนบริการวิชาการ

กองทุนกิจการนิสิต
92.68

กองทุนสินทรัพย์ถาวร
กองทุนศิลปะและวัฒนธรรม

บทที่ 4

วิสย
ั ทัศน์ พันธกิจ
เป้าหมาย

วิสัยทัศน์
“เป็นผู้นาทางวิชาการ และวิจัย ศาสตร์ด้านบริหารจัดการในระดับนานาชาติ”
พันธกิจ
 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูงด้านบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และ การสื่อสาร
 ผลิตงานวิจัยเชิงสร้างสรรค์ในศาสตร์ด้านธุรกิจ เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนการสอน
และบริการทางวิชาการ
 ให้บริการทางวิชาการ ทั้งด้านการให้คาปรึกษาและการเผยแพร่ความรู้ด้านบริหารธุรกิจ
และการสื่อสารแก่สังคม
 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งภายใน
ประเทศและต่างประเทศ
 พัฒนาระบบการบริหารงานของคณะฯ ให้เป็นต้นแบบแก่องค์กรอื่นๆ ทั้งด้านประสิทธิภาพ
และธรรมาภิบาล
 พัฒนาระบบฐานความรู้ด้านธุรกิจและเศรษฐกิจ ให้คณะฯ เป็นศูนย์รวมความรู้ใน
ภูมิภาคอาเซียน เพื่อสร้างความแข็งแกร่งทางด้านเศรษฐกิจในภูมิภาค
เป้าหมายขององค์กร
“การเป็นคณะชั้นนาทางด้านการบริหารจัดการระดับโลก (World Class School of
Management) ” โดย
- ปี พ.ศ. 2560 เป็นคณะที่ดีที่สุดทางด้านการจัดการในเขตภาคเหนือของประเทศ
“The Best School of Management in The North of Thailand”
- ปี พ.ศ. 2565 เป็นคณะชั้นนาทางด้านการจัดการของประเทศไทย “Leading School
of Management in Thailand”
- ปี พ.ศ. 2570 เป็นคณะชั้นนาทางด้านการจัดการของอาเซียน “Leading School of
Management in ASEAN”
- ปี พ.ศ. 2575 เป็นคณะชั้นนาทางด้านการจัดการของเอเชีย “Leading School of
Management in ASEAN”

- ปี พ.ศ. 2580 เป็นคณะชั้นนาทางด้านการจัดการในระดับโลก “World Class
School of Management”

World Class
School of Management

Leading
School of Management
in
ASEAN

The Best
School of Management
in
The North of Thailand

พ.ศ. 2580
พ.ศ. 2575

พ.ศ. 2570
พ.ศ. 2565
พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2555

Innovative School

Leading
School of Management
in
Thailand

Leading
School of Management
in
ASIA

แสดงเป้าหมายและทิศทางของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 – 2580
ที่มา : การเสนอนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของ รองศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา เจียมศรีพงษ์ คณบดีคณะ
บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2555 ณ เขาค้อไฮแลนด์ รีสอร์ต จังหวัดเพชรบูรณ์

เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ (Strategic Goal) พ.ศ.2560
“ก้าวขึ้นสู่การเป็นคณะทางศาสตร์ด้านการจัดการ ภายในปี พ.ศ. 2560”
จากเป้าหมายองค์กรของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร ได้กาหนดทิศทาง
ในการเป็ นคณะชั้นน าระดั บโลก ในปี พ.ศ.2580 คณะฯ จึ งได้ก าหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ โดยมี
ช่วงเวลาช่วงละ 5 ปี โดยในปี พ.ศ.2555 จะเป็น Innovative School และก้าวขึ้นเป็นคณะที่ดีที่สุด
ทางด้านการจัดการในเขตภาคเหนือให้ได้ ในปี พ.ศ.2560 จึงได้พิจารณาหาแนวทาง การก้าวขึ้นสู่ความ
เป็นที่ 1 ในเขตภาคเหนือ โดยจะใช้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐและเปิดดาเนินการ
สอนมายาวนานเป็นคู่เทียบวัด (Benchmark) ให้กับคณะฯ ซึ่งในปี 2012 ผลการจัดอันดับ QS Asian
Universities Ranking 2012 การจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชีย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อยู่อันดับที่ 91 และ เมื่อจัดอันดับเฉพาะสังคมศาสตร์และการบริหารการจัดการ (Social Sciences &
Management) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อยู่ในอันดับ 41
ดังนั้น การที่คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มุ่งมั่นจะก้าวขึ้นสู่การเป็นอันดับ 1
ทางศาสตร์ด้านการจัดการในเขตภาคเหนือภายในปี พ.ศ.2560 นั้น จะต้องมีแผนกลยุทธ์ แผนการ
ดาเนินงาน และเป้าหมาย ที่สอดคล้องกับเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาการจัดอันดับสถาบันการศึ กษา
ในการจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยเป็นการจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย
โดยหน่วยงานของไทยเอง และนิตยสารของต่างประเทศ
สาหรับหน่วยงานของไทยทางกระทรวงศึกษาธิการได้จัดให้มีการจัดลาดับมหาวิทยาลัยรัฐ โดย 2
หน่วยงาน คือ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสาหรับในต่างประเทศมีหลาย
หน่วยงานที่ทาหน้าที่ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลก เช่น นิตยสารไทมส์ไฮเออร์เอดูเคชันซัปพลี
เมนต์ นิ ตยสารเอเชีย วีก บริ ษัท Quacquarelli Symonds จากัด และ เว็บไซต์เว็บโอเมตริกซ์ ซึ่ง
เกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการพิจารณาจัดอันดับจะคล้ายคลึงกัน สามารถสรุปได้คือ
1. คุณภาพงานวิจัย จะประเมินโดยผู้ร่วมวิชาชีพ (Peer Review) ได้แก่ อาจารย์ นักวิชาการ
นักวิจัย แบ่งเป็นสัดส่วนจานวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ต่ออาจารย์ และสัดส่วนการ
อ้างอิงต่อผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
2. คุณภาพการสอน ประเมินจากสัดส่วนจานวนนักศึกษาต่ออาจารย์
3. คุณภาพบัณฑิตที่ได้งาน ได้รับการประเมินจากผู้จ้างงาน
4. ความเป็น นานาชาติ ประเมินจากสั ดส่ วนของอาจารย์ช าวต่างประเทศ , สั ดส่ วนของ
นักศึกษาต่างชาติ , จานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากต่างประเทศ และ จานวนนักศึกษา
แลกเปลี่ยนไปยังต่างประเทศ

5. ความพร้อมของคณะฯ ด้านอาคารสถานที่และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ดังนั้นเพื่อให้คณะ ฯ สามารถไปถึงวิสัยทัศน์ที่กาหนดไว้ จึงต้องกาหนดตัวบ่งชี้และเป้าหมาย ให้
สอดคล้องกับเกณฑ์สากล ที่พร้อมจะเข้ารับการประเมินเพื่อจัดอันดับในระดับนานาชาติ
กุญแจแห่งความสาเร็จ (Key Success Factor)1
การที่ ค ณะบริ ห ารธุ ร กิ จ เศรษฐศาสตร์ แ ละการสื่ อ สาร จะก้ า วขึ้ น สู่ ก ารเป็ น อั น ดั บ 1
ทางศาสตร์ด้านการจัดการในเขตภาคเหนือภายในปี พ.ศ.2560 นั้น จะต้องทราบถึงตัวชี้วัดที่ถูกนามา
พิจารณาประกอบการจัดอันดับ เพื่อนามากาหนดเป้าหมายย่อยในแต่ละปีเพื่อการก้าวขึ้นสู่เป้าหมาย
กลยุทธ์ ซึ่งเกณฑ์การพิจารณาส่วนใหญ่จะพิจารณาจาก
1. ความพร้อมของคณะฯ
 ด้านอาคารสถานที่ และ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
 หลักสูตร
 จานวนนิสิตที่สนใจเข้าเรียนที่คณะฯ
2. บุคลากรสายวิชาการ
 จานวนบุคลากรสายวิชาการที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอก
 จานวนบุคลากรสายวิชาการที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
3. นิสิต / บัณฑิต
 สัดส่วนระหว่างนิสิตชาวไทยและชาวต่างชาติ
 สัดส่วนการแลกเปลี่ยนนิสิตกับมหาวิทยาลัยอื่นทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ
 สัดส่วนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา : นิสิตระดับปริญญาตรี
 บัณฑิตปริญญาตรีเป็นที่ต้องการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
4. งานวิจัย
 จานวนผลงานวิจัย
 จานวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและระดับนานาชาติ
 จานวน Citation

1 ดัดแปลงจากตัวชี้วัดในการจัดอันดับของ QS World Ranking

แผนที่ยุทธศาสตร์คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
มิติประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์
บัณฑิตมีคุณภาพ

องค์ความรู้ที่เป็น

ผลงานวิจัยและวิชาการ

เครือข่ายเข้มแข็งกับชุมชน

เป็นตัวอย่างที่ดีในการ

ประโยชน์ต่อสังคม

ที่เป็นที่ยอมรับ

และองค์กรภายนอก

บริหารจัดการ

มิติคุณภาพ
บัณฑิตมีงานทา

มีเอกลักษณ์ความเป็นไทย

เป็นศูนย์กลางการให้บริการ

มีภาพลักษณ์และชื่อเสียงของ

ระบบบริหารจัดการโปร่งใส

ทางวิชาการ

คณะในระดับชั้นนาของประเทศ

ตรวจสอบได้

มิติประสิทธิภาพ
พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการ

พัฒนาระบบกิจการนิสิต

สอนอย่างมีคุณภาพ

พัฒนาระบบการบริหารงานวิจัย

พัฒนาระบบการ

พัฒนาระบบกลไก

พัฒนากระบวนการ

ที่มีประสิทธิภาพ

ให้บริการวิชาการ

เครือข่ายกับภายนอก

บริหารงานที่มีประสิทธิภาพ

มิติพัฒนาองค์กรและการเรียนรู้
พัฒนาองค์ความรู้และทักษะและ

พัฒนาระบบเทคโนโลยีและ

พัฒนาคุณภาพและการจัดการ

สร้างค่านิยมและวัฒนธรรม

บริหารคณะฯ

ศักยภาพของบุคลากร

สารสนเทศ

องค์ความรู้ขององค์กร

องค์กร

ด้วยหลักธรรมาภิบาล

บทที่ 5

Strengths Weaknesses
Opportunities Threat

ผลการวิเคราะห์ SWOT คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร ประจาปี 2559
strengths
weaknesses
1. การสร้างความร่วมมือ
1. บุคลากรคุ้นเคยกับการทางานในรูป
2. การสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอก
แบบเดิม ๆ
3. มี MOU กับต่างประเทศจานวน 5 ประเทศ
2. ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
ในการรับนิสิตต่างชาติ
4. มีเว็บไซต์ในการบริการข้อมูลของของคณะฯ
แบบ 2 ภาษา (ไทย และ อังกฤษ)
5. มีบุคลากรสาหรับดูแลนิสิตและบุคลากร
ชาวต่างชาติโดยเฉพาะ
6. มีระบบสารสนเทศเพื่ออานวยความสะดวก
ทางด้านข้อมูลและการประชาสัมพันธ์ให้กับ
บุคลากรภายในคณะ
7. นิสิตมีความสามารถในการแข่งขัน
8. มีงบประมาณสนับสนุนในการทาโครงการ
อย่างต่อเนื่อง
9. มีแผนปฏิบัติการ แผนงาน ที่ชัดเจน
10. มีการประสานงานร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ
อย่างเป็นระบบ
11. มีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
12. บุคลากรมีความรู้ในงานที่ทาเป็นอย่างดี
เนื่องจากมีประสบการณ์การทางานมาเป็น
ระยะเวลานาน

ของบุคลากร
3. ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการดาเนินการ
ทางานยังไม่เป็น Best practice
4. คณะฯ ยังไม่มีนโยบายเกี่ยวกับ Green and
clean University
5. ระบบการติดตามเพื่อการปรับแผน
ยุทธศาสตร์มีความล่าช้า
6. ไม่มีระบบการติดตามงบประมาณที่เป็น
ปัจจุบัน เพื่อนาข้อมูลมาใช้ในการตัดสินใจ
7. ยังไม่มีการศึกษาคู่แข่งทางการตลาดของ
มหาวิทยาลัยและคณะ
8. ระบบบางครั้งยุ่งยาก ซับซ้อน และทาความ
เข้าใจยาก
9. บุคลากรขาดการพัฒนาตนเอง ทั้งในด้าน
ภาษาและความคิดสร้างสรรค์ เนื่องจากมี
ปริมาณงานที่มาก

strengths
13. บุคลากรมีความสามัคคี ยอมรับฟังข้อคิดเห็น
ซึ่งกันและกัน มีการทางานเป็นทีมและพร้อมจะ
ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี
14. บุคลากรให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ เป็น
อย่างดีทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก
15. มีบุคลากรในหน่วยที่มีความรู้ความสามารถ
ด้านภาษา เช่น ภาษาอังกฤษและภาษาจีน
opportunities
1. คณะบริหารธุรกิจ เป็นศาสตร์ที่เป็นความ
ต้องการของทุกหน่วยงาน ทาให้เปิดโอกาสได้
ทางานได้หลากหลาย
2. มหาวิทยาลัยมีนโยบายสนับสนุนในการรับ

weaknesses
10. เอกสารที่ใช้ในการติดต่อราชการยังไม่มี

นิสิตชาวต่างชาติ

การจัดการเรียนการสอน และ ปรับปรุง

3. มีผู้พัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง

ห้องปฏิบัติการ

4. การขยายตัวของโอกาสทางการศึกษามีมาก
5. มีการจ้างอาจารย์ชาวต่างชาติมาเป็นผู้มีความรู้
ความสามารถ ซึ่งจะสามารถให้มาช่วยในการ
พัฒนาบุคลากรด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษได้
6. มีการขยายโอกาสทางการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาอย่างต่อเนื่อง มีการพัฒนาหลักสูตร
ให้ทันสมัยอยู่เสมอ
7. มีการทา MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ
เพื่อสร้างเครือข่ายร่วมกันทางการศึกษา
8. มีการขยายโอกาสทางการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาอย่างต่อเนื่อง มีการพัฒนาหลักสูตร
ให้ทันสมัยอยู่เสมอ
9. มีการทา MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ
เพื่อสร้างเครือข่ายร่วมกันทางการศึกษา

3. ไม่มีงบประมาณในการพัฒนาบุคลากร

ฉบับภาษาอังกฤษควบคู่กับภาษาไทย ซึ่งมีผล
ต่อการ ติดต่อสื่อสารกับต่างประเทศ
11. ยังไม่มีวิธีการดึงศักยภาพบุคลากรตาม
ความถนัดได้
threats
1. การติดขัดเรื่องระเบียบทางการเงินและพัสดุ
ในการดาเนินกิจกรรมร่วมกับหน่วยงาน
ภายนอก
2. ไม่มีงบประมาณในการสนับสนุนอุปกรณ์

ทางด้านภาษาอังกฤษ
4. ระบบลงทะเบียนเรียนของมหาวิทยาลัย
ไม่มีภาษาอังกฤษมีผลกระทบต่อการเข้าใช้
ของนิสิตต่างชาติ
5. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรส่งผล
ต่อจานวนผู้เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
ทาให้มีผลต่อการบริหารงบประมาณของคณะ
6. มีมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนแบ่งส่วน
ตลาดในการรับเข้านิสิตของมหาวิทยาลัยและ
คณะ

บทที่ 6

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เป้าประสงค์

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร กาหนดยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เป้าประสงค์
ตัว ชี้วัดและค่าเป้ าหมาย เพื่อให้ บรรลุ เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้และตอบสนองต่อการก้าวสู่
เป้าหมายขององค์กร อีกทั้งเพื่อให้การดาเนินงานมีความสอดคล้องทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัย
การบริการวิชาการ การบริหารองค์กร และ การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพนิสิต
มุ่งการพัฒนานิสิต กระบวนการเรียนการสอน และกิจกรรมเสริมการเรียนการสอน ของคณะฯ
ให้นิสิตเป็นผู้มีนิสัยใฝ่รู้ มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย มีจิตสานึกรับผิดชอบต่อสังคม สร้างสังคม
แห่ งการเรี ย นรู้ ที่มีคุณ ภาพและสนั บ สนุนปัจ จัยที่ ก่อให้ เกิดการเรียนรู้ ตลอดชีวิต หลั กสู ตรมี ความ
สอดคล้ องกับแนวโน้ มการจ้ างงาน เป็นบั ณฑิตที่มีศักยภาพแข่ง ขันได้ และมีความพร้อมในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซี ย น คณะฯ ได้ รั บ การรั บรองด้ านการประกั นคุ ณภาพของสถาบั น และหลั ก สู ต ร
จากสานักงานรับรองมาตรฐานที่สาธารณชนเชื่อถือ
กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาปัจจัยพื้นฐานที่มีต่อคุณภาพนิสิต
เป้ า ประสงค์ : เพื่ อ จั ด หาสิ่ ง อ านวยความสะดวกทางด้ า นกายภาพที่ เ อื้ อ ต่ อ การเรี ย นรู้
อันได้แก่ ห้องปฏิบัติการทางวิชาชีพ ห้องสาหรับศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และเทคโนโลยีและสารสนเทศ
ที่ส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง รวมไปถึงสภาพแวดล้อม
1.1.1 พัฒนาระบบและโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพมีความทันสมัยมีประสิทธิภาพและมีส่วน
สาคัญในการขับเคลื่อนให้การทางานของบุคลากร นิสิต และศิษย์เก่าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น
มีการปรับพื้นฐานทางด้านภาษาให้กับนิสิตก่อนสาเร็จการศึกษา มีการทาข้อมูล เช่น แบบฟอร์มต่าง ๆ
บนเว็บไซต์ของคณะข้อมูลต่าง ๆ เป็นภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารสาหรับนิสิตต่างชาติ มีบุคลากรที่มี
พื้นฐานหรือทักษะทางด้านภาษาอังกฤษเพื่อที่จะสามารถใช้สื่อสารกับนิสิตต่างชาติได้
1.1.2 มีอุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างเพียงพอและทันสมัยที่เอื้อต่อการเรียนการสอนที่มี
กลยุทธ์ประสิทธิภาพ และให้บริการนิสิต 24 ชั่วโมง มีห้องสมุดแบบ E-Library , Program Software
หรือ Database เพื่อให้นิสิตได้ใช้ศึกษาค้นคว้าการวิจัย ปรับเพิ่มข้อมูลในเว็บของคณะให้มีรายละเอียด
ต่างๆ ทั้งหลักสูตร โปรไฟล์อาจารย์เป็นภาษาอังกฤษ อุปกรณ์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซอฟต์แวร์
และฐานข้อมูล ที่เอื้ออานวยและสะดวกให้กับนิสิตต่อการเรียนการสอนอย่างเพียงพอและทันสมัย

ตารางแสดงตัวชี้วัดความสาเร็จของกลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาปัจจัยพื้นฐานที่มีต่อคุณภาพนิสิต
ลาดับ
1

2
3

4

ตัวชี้วัด
สัดส่วนบุคลากรสายวิชาการ
ที่จบการศึกษา
ในระดับปริญญาโท :
ปริญญาเอก
จานวนบุคลากรสายวิชาการ
ที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
จานวนบุคลากรสายวิชาการ
ชาวต่างชาติ
-อาจารย์พิเศษ
-อาจารย์ประจา
ผลงานวิชาการทีไ่ ด้รับรอง
คุณภาพ ได้แก่ บทความ
วิชาการ (Academic
Paper)ตารา (Textbook)
หรือ หนังสือ (Book) และ
ต้องเป็น ผลงานที่ผา่ น
กระบวนการกลั่นกรองก่อน
การตีพิมพ์

2559
0.55 :
0.45

ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ.
2560
2561
0.50 :
0.45 :
0.50
0.55

ผู้รับผิดชอบ
2562
0.40 :
0.60

+2

+2

+2

+2

≥4%
ของ
บุคลากร
สาย
วิชาการ
≥7
เรื่อง

≥5%
ของ
บุคลากร
สาย
วิชาการ
≥9
เรื่อง

≥6%
ของ
บุคลากร
สาย
วิชาการ
≥ 11
เรื่อง

≥7 %
ของ
บุคลากร
สาย
วิชาการ
≥13
เรื่อง

รองคณบดีฝ่าย
บริหาร

รองคณบดีฝ่าย
บริหาร
รองคณบดีฝ่าย
บริหาร

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ

กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนากระบวนการเรียนการสอน
เป้าประสงค์ : มุ่งพัฒนาหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับแนวโน้มการจ้างงานและได้รับการ
รับรองด้านการประกันคุณภาพจากในประเทศหรือต่างประเทศ กระบวนการเรียนการสอน และกิจกรรมเสริม
การเรี ยนการสอนเน้นกระบวนการเรี ยนรู้โดยให้นิสิตเป็นศูนย์กลาง เพื่อสร้างให้นิสิตเป็นผู้มีนิสั ยใฝ่รู้มี
คุณธรรม ซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย มีจิตสานึกรับผิดชอบต่อสังคม และมีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน
1.2.1 มีการปรั บ ปรุงหลั กสู ตรให้ มีความพร้อมโดยใช้เกณฑ์การประเมินระดับนานาชาติ
เช่น EdPEx, AUN-QA และ Ted Qual

1.2.2 ปรั บหลั กสูตรให้ มีความร่วมมือกับสถาบันต่างประเทศ โดยบัณฑิตได้รับปริญญาบัตร
2 สถาบัน เช่น ไทย – ออสเตรเลียคณะมีหน้าที่รับผิดชอบในการสนับสนุนการปรับปรุงหลักสูตรให้มี
ความทันสมัยและเน้นการพัฒนาให้เป็นหลักสูตรที่มีความโดดเด่นและมีคุณภาพในระดับชาติ
1.2.3 เชื่อมต่อการเรียนการสอนกับสถานการวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการของคณะหรือ
ภาคเอกชนอุตสาหกรรม,สังคม,ชุมชน และสามารถนาองค์ความรู้ไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจาวันได้จริง
1.2.4 มีการฝึกงานหรือศึกษาดูงานในต่างประเทศสาหรับนิสิตปริญญาโท
1.2.5 ผลักดันให้นิสิตได้นาเสนอผลงานทางวิชาการและตีพิมพ์ผลงานในระดับนานาชาติ
มากขึ้น
1.2.6 มีระบบการจัดหางานให้กับนิสิตเพื่อเอื้ออานวยการประสานหางานในภาคอุตสาหกรรม
1.2.7 สนับสนุนให้นักศึกษาของเรา มีโอกาสได้ฝึกฝนและปฏิบัติจริงอย่างต่อเนื่องในหลากหลาย
สถานการณ์ เพื่อมุ่งหวังให้เป็นบัณฑิตที่มีทั้งองค์ความรู้และความสามารถในการปฏิบัติงานได้จริง

ตารางแสดงตัวชี้วัดความสาเร็จของกลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนากระบวนการเรียนการสอน
ลาดับ
1

2

3

ตัวชี้วัด
มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
เป็นหลักสูตร 2 ภาษา /
นานาชาติ
สัดส่วนจานวนนิสติ ระดับ
ปริญญาตรี : ระดับบัณฑิตศึกษา
หมายเหตุ ป.ตรี : ป.โท : ป.เอก
(87:11:2)
สัดส่วนจานวนนิสติ ระดับ
ปริญญาโท : ระดับปริญญาเอก

2559
1
หลักสูตร

ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ.
2560
2561
1
2
หลักสูตร หลักสูตร

หมายเหตุ
2562
2
หลักสูตร

80:20

75:25

75:25

70:20

75:25

70:30

70:30

65:35

3%

3%

3%

3%

70%

80%

90%

100%

รองคณบดี
ฝ่ายบัณฑิตศึกษา
- รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ
- รองคณบดี
ฝ่ายบัณฑิต ศึกษา
รองคณบดี
ฝ่ายบัณฑิตศึกษา

หมายเหตุ ป.โท : ป.เอก (83:17)

4
5

จานวนนิสิตชาวต่างชาติระดับ
บัณฑิตศึกษา
ค่าร้อยละของจานวนรายวิชา
ที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ / ทุก
รายวิชาที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ

รองคณบดี
ฝ่ายบัณฑิตศึกษา
1) รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ
2) รองคณบดี
ฝ่ายบัณฑิตศึกษา

ลาดับ
6

7

8

ตัวชี้วัด
ค่าร้อยละของจานวนรายวิชา
ที่มีการบูรณาการการบริการ
วิชาการ กับ การเรียนการสอน
ค่าร้อยละของจานวนรายวิชา
ที่มีการบูรณาการ การเรียนการ
สอนกับการวิจัย

จานวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่
เข้าร่วมโครงการวิจยั

2559
30%

ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ.
2560
2561
40%
50%

หมายเหตุ
2562
50%

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายบริการวิชาการ

อย่างน้อย อย่างน้อย อย่างน้อย อย่างน้อย -ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
หลักสูตร หลักสูตร หลักสูตร หลักสูตร บริการวิชาการ
ละ 1 วิชา ละ 1 วิชา ละ 1 วิชา ละ 1 วิชา -รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ
-ประธานหลักสูตร
3%
4%
5%
6%
- ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
บริการวิชาการ
-ประธานหลักสูตร

กลยุทธ์ที่ 1.3 พัฒนากิจกรรมเสริมการเรียนการสอน
เป้าประสงค์ : มุ่งการพัฒนากิจกรรมเสริมการเรียนการสอน เพื่อความเป็นเลิศของนิสิต และ
สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 5 ประการ ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของ
ประเทศไทย สอดคล้ องกับ อัตลั กษณ์ นิ สิ ตของคณะฯ และ มหาวิทยาลั ย ได้แก่ กิจกรรมส่ งเสริ ม
ทางด้านวิชาการ กิจกรรมส่งเสริมด้านกีฬาและสุขภาพ กิจกรรมส่งเสริมด้านนันทนาการ กิจกรรม
ด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม กิจกรรมด้านบาเพ็ญประโยชน์และสิ่งแวดล้อม และกิจกรรม
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
1.3.1 มีการบูรณาการและพัฒนาเครือข่าย องค์ความรู้ และนิสิตจากหลักสูตรต่างๆ ภายใน
คณะเข้า ด้ว ยกั น อาทิเ ช่ น การใช้บุ คลากรทางสายวิช าการในแต่ ล ะสาขามาสอนและให้ นิ สิ ต ทุ ก
หลักสูตรเข้าฟังได้ โดยเป็นโครงการทั้งปี (Lecture Series)
1.3.2 มีการเรียนการสอนแบบออนไลน์จากอาจารย์ในต่างประเทศ ซึ่งสามารถตอบข้อซักถาม
ในระบบออนไลน์ได้
1.3.3 มีการลงทุนสร้างห้องเพิ่มเติมเพื่อรองรับ Interactive Knowledge Transfer
1.3.4 มีมุมหรือห้องสภากาแฟสาหรับอาจารย์และนิสิตทุกสาขาวิชามีการแลกเปลี่ยนความรู้
กันให้นิสิตเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตก่อนเข้าศึกษา
1.3.5 มีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยมาประจาเพื่อให้คาปรึกษาเกี่ยวกับงานวิจัยให้กับนิสิต

1.3.6 ให้ค่าตอบแทนกับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่มีความสามารถเป็นผู้ช่วยสอน (TA) หรือ
ผู้ช่วยวิจัย (RA) ได้
1.3.7 สร้างความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าและนิสิตปัจจุบันของคณะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างกัน
1.3.8 ส่งเสริมความรู้และทักษะที่จาเป็นต่อการเข้าสู่ตลาดแรงงาน

1.3.9 ส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตทุกระดับได้เข้าแข่งขันด้านวิชาการ
ตารางแสดงตัวชี้วัดความสาเร็จของกลยุทธ์ที่ 1.3 พัฒนากิจกรรมเสริมการเรียนการสอน
ลาดับ
1

2

3

4

5

ตัวชี้วัด
ค่าร้อยละของบุคคล ภายนอก
ที่เชิญมาเป็นผู้บรรยายพิเศษ
ในรายวิชา

บัณฑิตปริญญาตรี
ที่ได้งานทาหรือประกอบ
อาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี
คุณภาพของบัณฑิต
ปริญญาตรี โท และเอก
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
- ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิต
ค่าเฉลี่ยผลประเมิน
การให้คาปรึกษาและบริการ
ด้านข้อมูล
ค่าร้อยละของนิสิตที่ได้รับ
บริการด้านข้อมูลข่าวสาร
จากคณะฯ

ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ.
2560
2561
100% 100%

2562
100 %

(รายวิชา)

(รายวิชา)

(รายวิชา)

(รายวิชา)

≥ 90 %

≥ 90 %

≥ 90 %

≥ 90 %

ไม่น้อยกว่า

ไม่น้อยกว่า

ไม่น้อยกว่า

ไม่น้อยกว่า

3.51

3.51

3.51

3.51

ไม่น้อยกว่า

ไม่น้อยกว่า

ไม่น้อยกว่า

ไม่น้อยกว่า

4.51

4.51

4.51

4.51

100%

100%

100%

100%

2559
80 %

หมายเหตุ
1) รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ
2) รองคณบดีฝ่าย
บัณฑิต ศึกษา
3)ประธาน
หลักสูตร
รองคณบดี
ฝ่ายยุทธศาสตร์
1) รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ
2) รองคณบดี
ฝ่ายบัณฑิตศึกษา
3)ประธาน
หลักสูตร
รองคณบดี
ฝ่ายกิจการ
นิสิต
ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
ประชาสัมพันธ์

ลาดับ

ตัวชี้วัด
2559

6

7

8

สัมฤทธิ์ผลของการพัฒนา
บัณฑิตตามอัตลักษณ์ /-ผล
การพัฒนาตามจุดเน้นและ
จุดเด่นทีส่ ่ง/-ผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถาบัน
โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริม
การพัฒนาพฤติกรรมด้าน
คุณธรรมจริยธรรม
ค่าเฉลี่ยผลสารวจความ
พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
-ด้านทักษะการปฏิบตั ิงานของ
ตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพ
-ด้านความรู้และทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- ด้านความรู้และทักษะ
การใช้ภาษาต่างประเทศ

ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ.
2560
2561

หมายเหตุ
2562

ไม่น้อยกว่า

ไม่น้อยกว่า

ไม่น้อยกว่า

ไม่น้อยกว่า

3.51

3.51

3.51

3.51

≥1

≥1

≥1

≥1

โครงการ

โครงการ

โครงการ

ไม่น้อยกว่า

ไม่น้อยกว่า

ไม่น้อยกว่า

3.51

3.51

3.51

ไม่น้อยกว่า

ไม่น้อยกว่า

ไม่น้อยกว่า

ไม่น้อยกว่า

3.51

3.51

3.51

3.51

ไม่น้อยกว่า

ไม่น้อยกว่า

ไม่น้อยกว่า

ไม่น้อยกว่า

3.51

3.51

3.51

3.51

รองคณบดี
ฝ่ายยุทธศาสตร์

รองคณบดี
โครงการ ฝ่ายกิจการ
นิสิต
ไม่น้อยกว่า 1) รองคณบดี
3.51
ฝ่ายวิชาการ
2) รองคณบดี
ฝ่ายบัณฑิตศึกษา

กลยุทธ์ที่ 1.4 พัฒนาขีดความสามารถของบัณฑิตให้แข่งขันได้
เป้าประสงค์ : ส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตทุกระดับได้เข้าร่วมการแข่งขันทางด้านวิชาการ หรือ
ด้านอื่นๆ ในมหาวิทยาลัย ระดับชาติ หรือ ระดับนานาชาติ
1.4.1.สนับสนุนงบประมาณการพัฒนานิสิตและคณาจารย์เพื่อยกระดับสมรรถภาพและ
ความสามารถในการแข่งขันได้
1.4.2.พัฒนาศักยภาพของนิสิต โดยมี team coaching จากบุคลากรทั้งภายในและภายนอก
เช่น การทาแผนธุรกิจของนิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจเอเชีย

ตารางแสดงตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 1.4 พัฒนาขีดความสามารถของบัณฑิตให้แข่งขันได้
ลาดับ
1

2

ตัวชี้วัด
จานวนรางวัลที่นิสติ
ได้รับในการแข่งขัน
ระดับมหาวิทยาลัย
จานวนรางวัลที่นิสติ ได้รับ
ในการแข่งขันระดับชาติ/
นานาชาติ

2559
3
รางวัล

ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ.
2560
2561
2562
4
4
5
รางวัล รางวัล รางวัล

รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นิสิต

2
รางวัล

3
รางวัล

รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นิสิต

3
รางวัล

3
รางวัล

หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคณะฯ ให้เป็นที่พึ่งของสังคมในด้านวิชาการ
ให้ บริ การวิ ชาการแก่ สั งคม ชุ มชน โดยการให้ ค าปรึ กษาหรื อการให้ ความรู้ เกี่ ยวกั บศาสตร์
ด้านบริหารธุรกิจ ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านบัญชี ด้านการท่องเที่ยวและด้านการสื่อสาร เพื่อ เสริมสร้าง
ศักยภาพชุมชนท้องถิ่นให้รับ รู้และเตรียมพร้อมรับกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ ส่งเสริ มให้ องค์กร กลุ่มบุคคล ชุมชน และสื่อทุกประเภทเป็นแหล่ งเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์
สร้ างองค์ความรู้ ให้ กั บภาคธุ รกิ จโดยเฉพาะผู้ ได้ รั บผลกระทบทั้ งเชิ งบวกและลบให้ ส ามารถพั ฒ นา
ศัก ยภาพและโอกาสของตนเองในการใช้ป ระโยชน์ จากการเปิด การค้า เสรี โดยเฉพาะภาคธุร กิ จ
ขนาดกลางและขนาดย่ อม รวมถึงการให้บริการข้อมูล ด้านธุรกิจการค้า การลงทุนและการสื่อสาร
เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการไทยในการขยายการลงทุนไปสู่ต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้าน
กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนาให้คณะฯ เป็นแหล่งเรียนรู้ของสังคมภายนอก
เป้าประสงค์ : สร้างเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญ โดยการประสานความร่วมมือระหว่างคณะ สถาบัน
ชุมชน องค์กรภายนอก เพื่อร่วมกันสร้างงานบริการวิชาการที่เอื้อประโยชน์ ต่อชุมชน ให้เป็นที่ยอมรับ
ทั้งในระดับภูมิภาค ระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ และให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการให้
คาปรึกษา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การสารวจและประเมินผล และการวิเคราะห์ปัญหาเฉพาะประเด็น
2.1.1 สร้างกิจกรรมวิชาการ ให้แก่ชุมชน ผู้ประกอบการระดับภูมิภาคและนานาชาติ
2.1.2 ให้ความสาคัญในประเด็นที่กาลังเป็นที่สนใจในระดับอาเซียน มาผนวกเข้ากับกิจกรรม
หรือโครงการของคณะฯ

ตารางแสดงตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนาให้คณะฯ เป็นแหล่งเรียนรู้ของสังคมภายนอก
ลาดับ
1

2

3

4

5

ตัวชี้วัด
มีหลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพพื้นที่ และประชากร
วัยทางาน
- หลักสูตรอบรมระยะสั้น
จานวนโครงการบริการ
วิชาการ ที่เสริมสร้างการ
เรียนรู้และความเข้มแข็งของ
ชุมชนหรือองค์กรภายนอก ที่
เกิดประโยชน์ในการสร้าง
คุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/
องค์กร
ระดับความสาเร็จในการชี้นา
ป้องกัน หรือ แก้ไขปัญหาของ
สังคมในประเด็นสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม
ค่าร้อยละของจานวนบุคลากร
ที่ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากร
หรือที่ปรึกษาให้กับหน่วยงาน
ภายใน/ภายนอก
ค่าสัดส่วนงบประมาณ
ด้านการบริการวิชาการ
ที่ได้รับจากหน่วยงานภายนอก
: ภายใน

2559
3
หลักสูตร

ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ.
2560
2561
3
3
หลักสูตร หลักสูตร

หมายเหตุ
2562
3
หลักสูตร

4
โครงการ

5
โครงการ

5
โครงการ

5
โครงการ

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายบริการ
วิชาการ

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

รองคณบดี
ฝ่ายกิจการ
นิสืตฯ

6% ของ
บุคลากร
ทั้งหมด

7% ของ
บุคลากร
ทั้งหมด

60 : 40

70 : 30

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายบริการ
วิชาการ

8% ของ 10% ของ 1.รองคณบดี
บุคลากร บุคลากร ฝ่ายบริหาร
ทั้งหมด ทั้งหมด
2.ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายบริการ
วิชาการ
70:30
80:20 ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายบริการ
วิชาการ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการสร้างเครือข่ายกับชุมชนและองค์กรภายนอกทุกระดับ
กลยุทธ์ 3.1 พัฒนาระบบการสร้างเครือข่ายกับภายนอก
เป้าประสงค์ : เพื่อสร้างความร่วมมือกับชุมชนและผู้ประกอบการระดับภูมิภาค และนานาชาติ
องค์กรภายนอกในภาคการผลิตและภาคสังคมที่มีศักยภาพ ทางานร่วมกันในการกาหนดทิศทางในการ
พัฒ นานิ สิ ต และคณะฯ ให้ เ ป็ น แหล่ ง เรี ย นรู้บ นฐานการท างานจริ ง และ พั ฒ นาหลั กสู ต รส าหรั บ
พนักงานภายในองค์กรที่ได้ทาความร่วมมือร่วมกัน นอกจากนั้นยังทาความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา
ของรัฐ/เอกชน ทั้งในประเทศ/ต่างประเทศ ร่วมกันพัฒนาด้านการศึกษา แลกเปลี่ยนนิสิต แลกเปลี่ยน
ผู้สอนหรือ ทาวิจัยร่วมกัน
3.1.1 กาหนดตาแหน่งของการสร้างพันธมิตร โดยมุ่งสร้างโอกาสที่นาพาให้คณะก้าวสู่ระดับ
แถวหน้าด้านการศึกษาและสร้างความรู้ระหว่างองค์กรภาครัฐและเอกชนระดับภูมิภาค และนานาชาติ
ตารางแสดงตัวชี้วัดกลยุทธ์ 3.1 พัฒนาระบบการสร้างเครือข่ายกับภายนอก
ลาดับ
1

2

3

4

ตัวชี้วัด
ความร่วมมือระหว่าง
คณะฯ กับสถาบัน
การศึกษาอื่น ๆ
ภายในประเทศ
ความร่วมมือระหว่าง
คณะฯ กับสถาบัน
การศึกษาอื่น ๆ ใน
ต่างประเทศ
จานวนกิจกรรม/
โครงการทีส่ ร้าง
เครือข่ายกับองค์กร
ภายนอก

จานวนวิจัยร่วมกับ
มหาวิทยาลัยที่ทาความ
ร่วมมือ

2559
+2

+1

ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ.
2560
2561
+2
+2

+1

+1

1
1
1
กิจกรรม/ กิจกรรม/ กิจกรรม/
โครงการ โครงการ โครงการ

1

2

2

หมายเหตุ
2562
+2

+1

1
กิจกรรม/
โครงการ

3

1)รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ
2)รองคณบดีฝ่าย
บัณฑิตศึกษา
1)รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ
2)รองคณบดีฝ่าย
บัณฑิตศึกษา
1)รองคณบดีฝ่าย
บัณฑิตศึกษา
2)รองคณบดีฝ่าย
วิจัย
3)รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ
1)รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ
2)รองคณบดีฝ่าย
บัณฑิตศึกษา

ลาดับ
5

ตัวชี้วัด
จัดทาหลักสูตรเฉพาะ
สาหรับพัฒนาบุคลากร
ในองคืกรที่ได้รับความ
ร่วมมือ

2559
1
โครงการ

ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ.
2560
2561
2
2
โครงการ โครงการ

หมายเหตุ
2562
2
โครงการ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
บริการวิชาการ

กลยุทธที่ 3.2 พัฒนาความสัมพันธ์กับศิษย์เก่า
เป้าประสงค์ : เพื่อเผยแพร่กิจกรรมต่าง ๆ ของคณะฯ และนาศิษย์เก่าเข้ามาร่วมในการพัฒนา
คณะฯ และยกย่องศิษย์เก่าที่ได้ทาคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย คณะฯ และสังคม รวมไปถึงการ
พัฒนาความรู้ใหม่ ๆ ให้กับศิษย์เก่าทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ
3.2.1 จัดสรรทรัพยากรของคณะและใช้ความเชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ ที่คณะมีได้เป็นอย่างดีและ
มีประสิทธิภาพ
3.2.2 แจ้งข่าวสารสาคัญต่าง ๆ ขอรับการสนับสนุนช่วยเหลือต่าง ๆ สร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างศิษย์เก่าและคณะในการร่วมกันจัดกิจกรรม เพื่อให้เกิดเป็นความสัมพันธ์ที่ช่วยเหลือกันและกัน
อย่างยั่งยืน
3.2.3 เพื่ออาศัยช่องทางความสัมพันธ์กับศิษย์เก่า หรือชุมชนสัมพันธ์ต่าง ๆ ในการส่งข่าวสาร
สาคัญของคณะ เช่น พันธกิจของคณะ โครงการสาคัญต่าง ๆ เป็นต้น
ตารางแสดงตัวชี้วัดกลยุทธที่ 3.2 พัฒนาความสัมพันธ์กับศิษย์เก่า
ลาดับ

ตัวชี้วัด
2559

1

2
3

มีการนาศิษย์เก่าเข้า
มาร่วมในกิจกรรม เพื่อ
การพัฒนาคณะฯ
การตอบรับของศิษย์เก่า
ที่เข้าร่วมโครงการต่าง ๆ
จานวนโครงการที่จดั
โดยชมรมศิษย์เก่า เพื่อ
การพัฒนาฯ สังคม

ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ.
2560
2561

หมายเหตุ
2562

2
โครงการ

3
โครงการ

3
โครงการ

3
โครงการ

2
โครงการ

3
โครงการ

3
โครงการ

3
โครงการ

1
โครงการ

21
โครงการ

2
โครงการ

2
โครงการ

รองคณบดีฝ่าย
กิจการนิสติ
รองคณบดีฝ่าย
กิจการนิสติ
รองคณบดีฝ่าย
กิจการนิสติ

ลาดับ
4

5

ตัวชี้วัด
ค่าร้อยละของจานวน
ศิษย์เก่าที่เป็นสมาชิก
วารสารศิษย์เก่า
มีศิษย์เก่าของคณะฯ
ได้รับรางวัลศิษย์เก่า
ดีเด่นในระดับคณะฯ
หรือ ระดับมหาวิทยาลัย

2559
90%

ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ.
2560
2561
100%
100%

2562
100%

5 คน

5 คน

5 คน

5 คน

หมายเหตุ
รองคณบดีฝ่าย
กิจการนิสติ
รองคณบดีฝ่าย
กิจการนิสติ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคณะฯ ให้มีชื่อเสียงด้านการวิจัย
พั ฒ นาระบบการบริ ห ารงานวิ จั ย ส่ ง เสริ ม การผลิ ต งานวิ จั ย และงานสร้ า งสรรค์ โดยให้
ความสาคัญในเชิงบูรณาการและนาไปสู่การเรียนรู้ ผลจากการวิจัยสามารถตอบโจทย์ของชุมชนได้
และสามารถถ่ายทอดลงสู่การแก้ปัญหา นาไปต่อยอดทางธุรกิจเพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มและใช้ประโยชน์
เชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรม แสวงหาแหล่งเงินทุนวิจัยจากภายนอก สร้างผลงานวิจัย/โครงงาน
ให้ได้รับการจดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร รวมถึงส่งเสริมนิสิตที่มีศักยภาพในการทาวิจัยให้
เข้ามามีส่วนร่วมในการทาวิจัยมากขึ้น
กลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนาระบบการบริหารงานวิจัย
เป้าประสงค์ : มีระบบและกลไกในการบริหารงานวิจัย จัดทาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
และการจัดการงานวิจัยของคณะฯ เพื่อสนับสนุนการบริหาร ติดตาม ควบคุมและกากับงานวิจัยให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น มีการจัดหาผู้เชี่ยวชาญทางด้านการวิจัยเป็นที่ปรึกษา
4.1.1 สนับสนุนให้ผู้ทาวิจัย เลือกปัญหาวิจัยที่เกิดขึ้นจากปรากฏการณ์จริงของชุมชน สังคม หรือ
โลกที่เผชิญอยู่
4.1.2 ส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจในการพัฒนางานที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริง และผลจาก
งานวิจัยดังกล่าวต้องสร้างประโยชน์ต่อชุมชน สังคมและประเทศชาติ
4.1.3 บุคลากรรุ่นใหม่ รวมถึงนักศึกษาเพื่อให้เป็นกาลังสาคัญในการเป็นนักวิจัยที่มีคุณภาพและ
ความสามารถในอนาคตต่อไป
4.1.4 กาหนดระบบผลตอบแทนและรางวัลในการสร้างขวัญกาลังใจในการผลิตผลงานวิจัยของทั้ง
บุคลากรในคณะและนักศึกษาในทุกระดับชั้น
4.1.5 ตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานด้านการเรียนการสอน และการวิจัยสู่ระดับประเทศและ
ระดับนานาชาติ

ตารางแสดงตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนาระบบการบริหารงานวิจัย
ลาดับ
1.

2.

ตัวชี้วัด
ผลการประกันคุณภาพ
การศึกษาใน
องค์ประกอบที่ 2
ค่าร้อยละของจานวน
งานวิจัยที่เพิ่มขึ้น

2559
ดีมาก

ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ.
2560
2561
ดีมาก
ดีมาก

2562
ดีมาก

+ 5%

+ 5%

+ 5%

+ 5%

หมายเหตุ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
บริการวิชาการ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
บริการวิชาการ

กลยุทธ์ที่ 4.2 ทุนสนับสนุนการวิจัย
เป้าประสงค์ : แสวงหาทุนวิจัยจากองค์กรภายนอกทั้งในหน่วยงานของรัฐและเอกชน มีการ
ทาความร่วมมือทางงานวิจัย เพื่อค้นหาโจทย์วิจัยร่วมกัน ทาให้ตอบโจทย์และนาไปสู่การแก้ปัญหาได้
ตรงประเด็น ของสังคม ของหน่วยงาน จัดหาเงินทุนวิจัยที่เป็น Matching Fund กับแหล่งทุนภายนอก
ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศจัดตั้งกองทุนวิจัยจากเงินรายได้ของคณะฯ
4.2.1 แสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เพื่อทาความร่วมมือด้านการวิจัย
4.2.2 แสวงหาแหล่งเงินทุนวิจัยจากภายนอก
4.2.3 คณะต้องเป็นกาลังสาคัญต่อการจัดสรรหรือช่วยหาแหล่งทุนวิจัย (งบประมาณหรือทุน
วิจัยในทุกระดับชั้น จานวน 1 แสนบาท)
ตารางแสดงตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 4.2 ทุนสนับสนุนการวิจัย
ลาดับ
1

2

ตัวชี้วัด
2559
70 :
30

ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ.
2560
2561
2562 หมายเหตุ
70 : 30 70 : 30 70 : 30 ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
บริการวิชาการ

จัดหาแหล่งทุนวิจัยจาก
ภายนอกมหาวิทยาลัย
โดยมีสัดส่วนงบประมาณ
ภายนอก : งบประมาณ
จากภายใน
100,00 100,00
งบประมาณเฉลี่ยของ
0บาท / 0บาท /
งานวิจัยหรืองาน
คน
คน
สร้างสรรค์ ต่อ
อาจารย์ 1 คน

100,000

100,000 ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย

บาท / คน

บาท / คน บริการวิชาการ

ลาดับ
3

4

ตัวชี้วัด
จานวนโครงการวิจยั
ที่ได้รับการสนับสนุน
จากภายในมหาวิทยาลัย
จานวนโครงการวิจยั ที่
ได้รับการสนับสนุนจาก
ภายนอกมหาวิทยาลัย

2559
11

7

ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ.
2560
2561
2562
13
15
17

8

9

10

หมายเหตุ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
บริการวิชาการ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
บริการวิชาการ

กลยุทธ์ที่ 4.3 สร้างศักยภาพการแข่งขันด้านการวิจัยเพื่อเป็นผู้นาในเวทีระดับชาติและ
นานาชาติ
เป้ า ประสงค์ : สร้ า งผลงานวิ จั ย /โครงงาน ให้ ไ ด้ รั บ การจดลิ ข สิ ท ธิ์ สิ ท ธิ บั ต ร และ
อนุสิทธิบัตร การนาผลงานวิจัยไปสร้างมูลค่าเพิ่มและใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ส่งเสริมให้บุคลากร
นาผลงานวิจัยไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ หรือนาเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ให้ทุนอุดหนุน การวิจัยจากเงินรายได้ของคณะฯ ในวิจัย 4 ประเภท อันได้แก่ ทุนสนับสนุนนักวิจัยพี่
เลี้ ย ง (Mentorship) ทุนสนั บสนุ นงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารที่มี IF ≥ 1 ทุนสนับสนุน
งานวิจั ย ที่ได้รั บการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ และ ทุนสนับสนุนงานวิ จัยที่ได้รับรางวัล
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
4.3.1. คณะให้การสนับสนุนงบประมาณในการนาเสนอผลงานวิจัยปรับปรุงงบประมาณใน
การสนับสนุนโดยแบ่งเป็นกลุ่มประเทศทวีป ตามเกณฑ์กระทรวงการคลัง
4.3.2. สนับสนุนและรักษาผลประโยชน์จากผลงานวิจัยของบุคลากรหรือนักศึกษา เช่น การ
ขอยื่นจดลิขสิทธิ์
4.3.3 สนับสนุนและส่งเสริมให้ความรู้ในการเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติ และนานาชาติ

ตารางแสดงตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 4.3 สร้างศักยภาพการแข่งขันด้านการวิจัยเพื่อเป็นผู้นาใน
เวทีระดับชาติและนานาชาติ
ลาดับ
1

2

3

4

5

ตัวชี้วัด
จานวนผลงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการ
จดทะเบียนสิทธิบัตร หรือ
อนุสิทธิบัตร หรือ ลิขสิทธิ์
จานวนงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์
ของอาจารย์ที่ได้รับ
การตีพิมพ์เผยแพร่
ในวารสารระดับชาติ
จานวนบทความที่ตีพิมพ์
ในวารสารระดับชาติ หรือ
ระดับนานาชาติ
จานวนบทความใน
ฐานข้อมูลสากล ที่ได้รับ
การอ้างอิง (Citation)
ร้อยละของงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์
ที่นามาใช้ให้เกิดประโยชน์
อย่างชัดเจน

ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ.
2559
2560
2561
2
2
2
ชิ้นต่อปี
ชิ้นต่อปี ชิ้นต่อปี

หมายเหตุ
2562
2
ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
ชิ้นต่อปี บริการวิชาการ

6
เรื่อง /ปี

7
8
9
ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
เรื่อง /ปี เรื่อง /ปี เรื่อง /ปี บริการวิชาการ

8
เรื่อง /ปี

9
10
11
ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
เรื่อง /ปี เรื่อง /ปี เรื่อง /ปี บริการวิชาการ

1
เรื่อง /ปี

1
1
1
ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
เรื่อง /ปี เรื่อง /ปี เรื่อง /ปี บริการวิชาการ

20%

20%

20%

20%

ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
บริการวิชาการ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี
กลยุทธ์ที่ 5.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
เป้าประสงค์ : พัฒนาระบบบริหารจัดการของคณะฯ ด้านบุคลากร บริหารงบประมาณ
และทรัพย์สิน การจัดหารายได้ การประชาสัมพันธ์ และสารสนเทศให้เป็นต้นแบบในด้านการบริหาร
จัดการที่ดีตาม หลักธรรมาภิบาล

5.1.1 พัฒนาบุคลากรสายวิชาการให้มีคุณวุฒิสูงขึ้นมีตาแหน่งทางวิชาการและมีงานวิจัย
อย่างต่อเนื่อง
5.1.2 พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้มีศักยภาพในการทางาน สามารถสื่อสารโดยการใช้
ภาษาอังกฤษได้
ตารางแสดงตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 5.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ลาดับ
1

2

3

4

5

ตัวชี้วัด
มีกิจกรรมสนับสนุนระดับความ
โปร่งใสของระบบการบริหารงาน
ของคณะฯ ตามหลักธรรมาภืบาล
การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้
มีแนวปฏิบัติที่ดีของการปฏิบัติงาน
ที่ได้มาจากการจัดการความรู้
มีระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหาร
และการตัดสินใจตาม พันธกิจ
ของสถาบัน โดยต้องครอบคลุม
การจัดการเรียนการสอน การวิจัย
การบริหารจัดการ และการเงิน
ระดับของการประเมินความ
พึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ
(ผู้บริหาร , บุคลากรสายวิชาการ ,
บุคลากรสายสนับสนุน , นิสิต ,
บุคคลภายนอก )
การจัดกิจกรรมในการส่งเสริม
สุขภาพและพลานามัยของ
บุคลากรประจาปี

ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ.
2559
2560
2561
ครบทุก ครบทุก ครบทุก
ข้อ
ข้อ
ข้อ

หมายเหตุ
2562
ครบทุก รองคณบดี
ข้อ ฝ่ายบริหาร

ทั้ง
องค์กร

ทั้ง
องค์กร

ทั้ง
องค์กร

ทั้ง รองคณบดี
องค์กร ฝ่ายบริหาร

มีครบ
ทุก
พันธกิจ

มีครบ
ทุก
พันธกิจ

มีครบ
ทุก
พันธกิจ

มีครบ ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
ทุก สารสนเทศ
พันธกิจ

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
สารสนเทศ

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร

กลยุทธ์ที่ 5.2 พัฒนาปัจจัยทางกายภาพและสิ่งแวดล้อมของคณะฯ
เป้าประสงค์ : เพื่อเป็นการปรับปรุงและรักษาสภาพแวดล้อมของคณะ คานึกถึงสิ่งแวดล้อมให้
เหมาะสมกับการทางานและเอื้อต่อการเรียนรู้ รณรงค์และส่งเสริมค่านิยมด้านการประหยัดพลังงาน
และการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
5.2.1 พัฒ นาระบบและโครงสร้ างพื้นฐานให้ มีคุณภาพ ประสิ ทธิภ าพและมีความทันสมั ย
ด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนิสิตและบุคลากรของคณะฯ
5.2.2 สร้างกิจกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
5.2.3 ขับเคลื่อนและส่งเสริมปัจจัย สาเหตุที่นาไปสู่การสร้างองค์กรแห่งความสุข
ตารางแสดงตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 5.2 พัฒนาปัจจัยทางกายภาพและสิ่งแวดล้อมของคณะฯ
ลาดับ
1
2

ตัวชี้วัด
จัดกิจกรรมรณรงค์
เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม
ค่าพลังงานต่อพื้นที่อาคาร

2559
ดีมาก

ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ.
2560
2561
ดีมาก
ดีมาก

หมายเหตุ
2562
ดีมาก

ลดลง
ลดลง
ลดลง
ลดลง
เฉลี่ย
เฉลี่ย
เฉลี่ย
เฉลี่ย
ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20

รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร
รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริมการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและวิถีแห่งความเป็นไทย
กลยุทธ์ที่ 6.1 ธารงรักษาไว้ซึ่งความเป็นไทย
เป้า ประสงค์ : ธารงรั กษาซึ่งความเป็นไทย ส่งเสริมสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ส่งเสริมให้มีการทานุบารุง อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา สืบสาน และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ด้วยการบูรณา
การทั้งการวิจัยหรือการบริการวิชาการหรือการเรียนการสอน โดยการใช้ความรู้จากบุคลากรในองค์กร
หรือเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ส่งเสริ มภูมิปัญญาและการประยุกต์ให้เกิดประโยชน์และเพิ่มคุณค่าของ
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างเหมาะสมและเป็นรูปธรรม
6.1.1 สนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์
6.1.2 สนับสนุนให้นิ สิต บุคลากรของคณะฯ บูรณาการองค์ความรู้ด้านการจัดการและการ
สื่อสาร ในการพัฒนาผลผลิต ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
6.1.3 น าเทคโนโลยี ส ารสนเทศมาใช้ เ พื่ อ การบริ ห ารจั ด การด้ า นส่ ง เสริ ม ศิ ล ปวั ฒ นธรรม
เพื่อสืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และ ภูมิปัญญาไทยสู่สังคมไทยและสังคมโลก

ตารางแสดงตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 6.1 ธารงรักษาไว้ซึ่งความเป็นไทย
ลาดับ
1.

2.
3.

ตัวชี้วัด
การส่งเสริมและสนับสนุนด้าน
ศิลปวัฒนธรรมที่เกิดประโยชน์และ
สร้างคุณค่าต่อชุมชนภายใน/
ภายนอกมหาวิทยาลัย
บูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับการ
เรียนการสอน
จานวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การส่งเสริมอนุรักษ์ อัตลักษณ์
เอกลักษณ์ของท้องถิ่น ของชาติ
ภูมิปัญญาไทย ฯลฯ

2559
≥1

ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ.
2560 2561
≥1
≥1

หมายเหตุ
2562
≥1

รองคณบดี
โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ ฝ่ายกิจการนิสติ ฯ

1

1

1

1

รองคณบดี
โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ ฝ่ายกิจการนิสติ ฯ
1
1
1
1
ผู้ช่วยคณบดี
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง ฝ่ายบริการ
วิชาการ

บทที่ 7

แผนพัฒนาแห่งชาติ
แผนพัฒนาอุดมศึกษา
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร
แผนพัฒนาคณะฯ

ความสอดคล้องของแผนพัฒนาการศึกษาคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร กับ
แผนเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 , กรอบแผนพัฒนาอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี แผนพัฒนา
การศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษา ฉบั บ ที่ 11 และ แผนพั ฒ นาการศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษา ฉบั บ ที่ 11
มหาวิทยาลัยนเรศวร
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2555 – 2559)

กรอบแผนพัฒนา
อุดมศึกษาระยะยาว
15 ปี
(พ.ศ. 2555 – 2565)

แผนพัฒนา
การศึกษา
ระดับอุดมศึกษา
ฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2555 – 2559)

ให้ทุกภาคส่วนในสังคมไทย
นาหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง นาทางการพัฒนา
ประเทศอย่างต่อเนื่อง ที่ให้
“คนเป็นศูนย์กลางของการ
พัฒนา”
1. สร้างสังคมเป็นธรรมและ
เป็นสังคมที่มีคุณภาพ ทุกคน
มีความมั่นคงในชีวิต ได้รับ
การคุ้มครองทางสังคมที่มี
คุณภาพอย่างทั่วถึง
2. พัฒนาคุณภาพคนไทย
ให้มีคุณธรรม เรียนรู้ตลอด
ชีวิต มีทักษะและการดารง
ชีวิตอย่างเหมาะสม
ในแต่ละช่วงวัย

ปี 2565
ยกระดับคุณภาพ
อุดมศึกษาไทย
เพื่อผลิตและพัฒนา
บุคลากรที่มีคุณภาพ
สามารถปรับตัวสาหรับ
งานที่เกิดขึ้นตลอดชีวิต
พัฒนาศักยภาพ
อุดมศึกษาในการสร้าง
ความรู้และนวัตกรรมเพื่อ
เพิ่มขีดความ สามารถ ใน
9การแข่งขันของประเทศ
ในโลกาภิวัฒน์ สนับสนุน
การพัฒนาทีย่ ั่งยืนของ
ท้องถิ่นไทย

ปี 2559
อุดมศึกษาไทยเป็นแหล่ง
ความรูท้ ี่ตอบสนองการ
แก้ไขปัญหาวิกฤติและ
ชี้นาการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ของชาติและท้องถิ่นไทย
ตาม บนพื้นฐานปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและ
แข่งขันได้ในประชาคม
อาเซียน โดยผลิตบัณฑิต
ให้มีคุณภาพ สามารถ
ทางานเพื่อดารงชีพตนเอง
และเพือ่ ช่วยเหลือสังคม
มีคุณธรรม มีความ
รับผิดชอบ และมีสขุ ภาวะ
ทั้งร่างกายและจิตใจ
เน้นใช้กลยุทธ์ผ่านการนา
องค์กรเชิงรุก รวมทั้ง
พัฒนาอาจารย์ให้เป็น
มืออาชีพและเป็นวิชาชีพ
ที่ยอมรับของสังคม

แผนพัฒนาการศึกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2555 – 2559)

แผนพัฒนาการศึกษา
คณะบริหารธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์
และการสื่อสาร
(พ.ศ. 2555 – 2559)
ปี 2560
เป็นคณะที่สร้าง
ความแข็งแกร่งทางด้าน
การศึกษาและการวิจยั
เสริมสร้างองค์ความรู้ ด้าน
ธุรกิจและด้าน
การสื่อสาร ให้สามารถ
แข่งขันได้ในภูมิภาค
อาเซียน
1.จัดการศึกษาคุณภาพ สูง
ด้านบริหารธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์ และ
การสื่อสาร
2. ผลิตงานวิจัยเชิง
สร้างสรรค์ในศาสตร์
ด้านธุรกิจ เพื่อส่งเสริม
กระบวนการเรียนการสอน
และบริการทางวิชาการ
3. ให้บริการทางวิชาการ
ทั้งด้านการให้คาปรึกษา
และการเผยแพร่ความรู้
ด้านบริหารธุรกิจและการ
สื่อสารแก่สังคม

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2555 – 2559)
3. พัฒนาฐานการผลิตและ
บริการให้เข้มแข็งและมี
คุณภาพบนฐานความรู้
ความคิดสร้างสรรค์ และ
ภูมิปัญญา
4. สร้างความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม สนับสนุนการมี
ส่วนร่วมของชุมชน รวมทั้ง
สร้างภูมิคุ้มกันเพื่อรองรับ
ผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ

กรอบแผน
พัฒนาอุดมศึกษาระยะ
ยาว
15 ปี
(พ.ศ. 2555 – 2565)
การกาหนดทิศทาง
ยุทธศาสตร์ (Strategic
direction) มีสาระหลัก 9
ประเด็น ได้แก่ รอยต่อกับ
การศึกษาระดับอื่น , การ
แก้ ปัญหาอุดมศึกษาใน
ปัจจุบัน, ธรรมาภิบาลและ
การบริหารจัดการ การ
พัฒนาขีดความ สามารถใน
การแข่งขันของประเทศ,
การเงิน,
การพัฒนาบุคลากร
เครือข่ายอุดมศึกษา, การ
พัฒนาอุดมศึกษาในเขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้
และ โครงสร้าง
พื้นฐานการเรียนรู้

แผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา
ฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2555 – 2559)

แผนพัฒนาการศึกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2555 – 2559)

แผนพัฒนาการศึกษา
คณะบริหารธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์
และการสื่อสาร
(พ.ศ. 2555 – 2559)
4. สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัย หน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชน
ทั้งภายใน ประเทศและ
ต่างประเทศ
5. พัฒนาระบบการ
บริหารงานของคณะฯ
ให้เป็นต้นแบบแก่องค์กร
อื่นๆ ทั้งด้าน
ประสิทธิภาพและ
ธรรมาภิบาล
6. พัฒนาระบบฐาน
ความรู้ด้านธุรกิจและ
เศรษฐกิจ ให้คณะฯ เป็น
ศูนย์รวมความรู้
ในภูมิภาคอาเซียน เพื่อ
สร้างความแข็งแกร่ง
ทางด้านเศรษฐกิจ
ในภูมิภาค

การพัฒนาคนสู่สังคมแห่ง
การเรียนรู้ตลอดชีวติ อย่าง
ยั่งยืน
การพัฒนาคุณภาพ
คนไทยให้มีภูมิคุ้มกัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง
และ ส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิต

การเรียนรู้ตลอดชีวติ
เพิ่มความสาคัญกับ
คุณภาพการศึกษา
ทุกระดับ ใช้ความรู้ให้เกิด
ประโยชน์ทางสังคม
เป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต ยกระดับวัยแรงงานที่
มีความรู้เป็นทุนเดิม
(Knowledge Workers)
สร้างระบบการเรียนที่ผู้ทา
งานสามารถเรียนตาม
ความต้องการ

เปลี่ยนกระบวนทัศน์2
ด้านการศึกษา
ให้ความสาคัญกับ
การพัฒนาระบบการรับ
นักศึกษาเพื่อเปิดโอกาส
การเรียนรู้ตามศักยภาพ
ของผู้เรียนในทุกวัยโดยเปิด
โอกาสให้ทกุ คนเรียนรู้ได้
ตลอดชีวิต เพื่อพัฒนา
กาลังคนของชาติ

พัฒนามหาวิทยาลัย
ให้มีระบบกระบวนการ
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพฯ
(ยุทธศาสตร์ที่ 2)

ยุทธศาสตร์ที่ 1
พัฒนาคุณภาพนิสิต
มุ่งพัฒนานิสิต
กระบวนการเรียน
การสอน และกิจกรรม
เสริมการเรียนการสอน
ของคณะฯ ให้นิสิตเป็น
ผู้มีนิสัยใฝ่รู้มีคุณธรรม
ซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัยมี
จิตสานึกรับผิดชอบต่อ
สังคม สร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
และสนับสนุน

2

กระบวนทัศน์ หมายถึงวิธีคิด บนพื้นฐานของทัศนคติและค่านิยม

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2555 – 2559)

กรอบแผน
พัฒนาอุดมศึกษา
ระยะยาว
15 ปี
(พ.ศ. 2555 – 2565)
ทันเหตุการณ์ ทันความ
จาเป็น (Just-in-time
Learning หรือ OnDemand Learning)

แผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา
ฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2555 – 2559)

การพัฒนาอุดมศึกษาใน
เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะ
กิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้
ต้องสร้างความเข้มแข็ง
ของกลุ่มถาบันอุดม ศึกษาทั้งรัฐและเอกชน
วิทยาลัยชุมชนในพื้นที่
เร่งสร้างโอกาสด้าน,
พัฒนาทักษะทางภาษา
พัฒนาทักษะด้านวิชาการ
และวิชาชีพที่สอดคล้อง
กับวิถีชวี ิต, ส่งเสริมการ
แลกเปลี่ยนเยาวชน,
ส่งเสริมความเข้าใจสันติ
ศึกษา สร้างความเข้าใจใน
การเชื่อมโยงวิชาการ
วิชาชีพ กับศาสนา
วัฒนธรรม ส่งเสริมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต และการ
พัฒนาอุดมศึกษาสู่
อาเซียน

ยกระดับคุณภาพบัณฑิต
อย่างก้าวกระโดด
เปลี่ยนกระบวนทัศน์
การเรียนรู้ของบัณฑิต
เปลี่ยนกระบวนการสอน
เป็นกระบวนการเรียนรู้
เปลี่ยนจากการท่องจาเป็น
การคิดวิเคราะห์ เพื่อให้
บัณฑิตมีดุลยภาพระหว่าง
เก่งงานและเก่งความดี โดย
เน้นความรับผิดชอบ มีสุข
ภาวะทั้งร่างกายและจิตใจ
เพื่อตนเองและสังคมโดยมี
การติดตามประเมิน
คุณภาพและพัฒนาบัณฑิต
หลังเข้าสู่ตลาดงานเพื่อให้
สามารถปรับตัว เข้ากับ
สภาพงานในสังคมอาเซียน

แผนพัฒนา
การศึกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2555 – 2559)

แผนพัฒนาการศึกษา
คณะบริหารธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์
และการสื่อสาร
(พ.ศ. 2555 – 2559)
ปัจจัยทีก่ ่อให้เกิด
การเรียนรู้ตลอดชีวิต
หลักสูตรมีความ
สอดคล้องกับแนวโน้ม
การจ้างงาน เป็นบัณฑิตที่
มีศักยภาพแข่งขันได้และ
มีความพร้อมในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2555 – 2559)

กรอบแผน
พัฒนาอุดมศึกษา
ระยะยาว
15 ปี
(พ.ศ. 2555 – 2565)
การประกันคุณภาพ
การศึกษา
การสร้างกลไกประเมิน
คุณภาพ ด้านสถาบัน
อุดมศึกษา ตามพันธกิจ
ของ 4 กลุ่มมหาวิทยาลัย
โดยสานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา และ
ผู้ใช้บริการอุดมศึกษา ด้าน
หลักสูตร การประเมิน
คุณภาพควรนาไปสู่ระบบ
ประกันคุณภาพ
(Accreditation) ที่
นักศึกษาและสาธารณะให้
ความเชื่อถือ เป็นฐานและ
เงื่อนไขในการจัดสรร
งบประมาณของรัฐ
และการสนับสนุนจาก
ภาคเอกชน รวมทั้งการ
โอนย้ายหน่วยกิต ทั้งนี้โดย
การมีส่วนร่วม
ของหน่วยงานผู้ทาการ
ประเมินในจานวน
ที่เหมาะสม มีอิสระและ
ไม่หวังผลกาไร มีระบบ
Peer review เพื่อประกัน
คุณภาพขั้นต่า (Threshold
quality) และนาไปสู่การ
ปรับปรุงคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่อง

แผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา
ฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2555 – 2559)
สร้างความเชื่อมั่นใน
คุณภาพของสถาบัน
อุดมศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
ให้มีมาตรฐาน และ
สอดคล้องตาม
ความเป็นเลิศในแต่ละกลุ่ม
สถาบัน เพื่อพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษา
ให้มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลาง
ทางการศึกษา ในภูมิภาค
อาเซียน

แผนพัฒนาการศึกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2555 – 2559)

แผนพัฒนาการศึกษา
คณะบริหารธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์
และการสื่อสาร
(พ.ศ. 2555 – 2559)

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2555 – 2559)

กรอบแผน
แผนพัฒนา
พัฒนาอุดมศึกษา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา
ระยะยาว
ฉบับที่ 11
15 ปี
(พ.ศ. 2555 – 2559)
(พ.ศ. 2555 – 2565)
โครงสร้างพื้นฐาน
การเรียนรู้
รัฐจะให้การสนับสนุน
การศึกษาในหลักสูตร
“ศิลปศาสตร์” (Liberal
Arts Education) ในฐานะ
โครงสร้างพื้นฐานการ
เรียนรู้ นอกจากนี้
ควรออกแบบหลักสูตร
ศิลปศาสตร์ในยุคหลัง
อุตสาหกรรม (Post
Modern Liberal Arts)
ที่สามารถรองรับความ
ต้องการของคนรุ่นใหม่และ
ตลาดแรงงาน อุดมศึกษา
ต้องพัฒนาและใช้ศักยภาพ
ทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อรองรับนโยบาย
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของชาติ
บริการวิชาการ
เพื่อพัฒนาประเทศอย่าง
ยั่งยืน
ให้บริการวิชาการเพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งและเพิ่มขีด
ความสามารถของประเทศ
บนพื้นฐานหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ที่ดารง
ไว้ซึ่งวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาไทย ภายใต้
ความร่วมมือของชุมชน
เพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงของ
บริบทโลก

แผนพัฒนาการศึกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2555 – 2559)

แผนพัฒนาการศึกษา
คณะบริหารธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์
และการสื่อสาร
(พ.ศ. 2555 – 2559)

ยุทธศาสตร์ที่2 พัฒนา
คณะฯ ให้เป็นที่พึ่งของ
สังคมในด้านวิชาการ
ให้บริการวิชาการ โดยการ
ให้คาปรึกษาหรือการให้
ความรู้เกี่ยวกับศาสตร์ด้าน
บริหารธุรกิจ ด้าน
เศรษฐศาสตร์ ด้านบัญชี
ด้านการท่องเที่ยวและด้าน
การสื่อสาร แก่สังคม
ชุมชน เพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพชุมชนท้องถิ่นให้
รับรู้และเตรียมพร้อมรับ
กระแสการเปลีย่ นแปลง

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2555 – 2559)

กรอบแผน
ฒนาอุดมศึกษา
ระยะยาว
15 ปี
(พ.ศ. 2555 – 2565)

แผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา
ฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2555 – 2559)

แผนพัฒนาการศึกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2555 – 2559)

แผนพัฒนาการศึกษา
คณะบริหารธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์
และการสื่อสาร
(พ.ศ. 2555 – 2559)
ทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ ส่งเสริมให้องค์กร
กลุ่มบุคคลชุมชน และสื่อ
ทุกประเภท เป็นแหล่ง
เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์
สร้างองค์ความรู้ให้กับภาค
ธุรกิจ โดยเฉพาะผู้ได้รับ
ผล กระทบ ทั้งเชิงบวก
และลบให้สามารถพัฒนา
ศักยภาพและโอกาสของ
ตนเองในการใช้ประโยชน์
จากการเปิดการค้าเสรี
โดยเฉพาะภาคธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม รวมถึง
การให้บริการข้อมูลด้าน
ธุรกิจการค้า การลงทุน
และ การสื่อสาร เพื่อ
ส่งเสริมผู้ประกอบการไทย
ในการขยายการลงทุนไปสู่
ต่างประเทศ โดยเฉพาะ
ประเทศเพื่อนบ้าน
ส่งเสริมภูมิปัญญาและ
การประยุกต์ให้เกิด
ประโยชน์และเพิ่มคุณค่า
ของศิลปวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
อย่างเหมาะสมและ
เป็นรูปธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริม
การทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมและวิถี
แห่งความเป็นไทย
ธารงรักษาซึ่งความเป็น
ไทย ส่งเสริมสถาบันชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2555 – 2559)

กรอบแผน
พัฒนาอุดมศึกษา
ระยะยาว
15 ปี
(พ.ศ. 2555 – 2565)

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การ
สร้างความเชื่อมโยง
กับประเทศในภูมิภาค
เพื่อความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและสังคม
- การพัฒนาความ
เชื่อมโยงด้านการขนส่ง
และระบบโลจิสติกส์
ภายใต้กรอบความร่วมมือ
ในอนุภูมิภาคต่างๆ
- การสร้างความพร้อมใน
การเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน เป็นการพัฒนา
ความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐและภาคธุรกิจ
เอกชนที่มีศักยภาพใน
การพัฒนาบุคลากรในทุก
ภาคส่วนเศรษฐกิจ
- เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้สถาบัน การศึกษาทั้ง
ของรัฐและเอกชนให้มี
มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับ
ในระดับสากล ฯลฯ

เครือข่ายอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยไทยควร
ร่วมมือกันจัดตั้งเป็น
เครือข่าย หรือ เชื่อมโยง
เครือข่ายอุดมศึกษา
กับภาคการผลิต
อุตสาหกรรมในระดับชาติ
หรือระดับท้องถิ่นฯ เพื่อ
สร้างความเข้มแข็งให้กับ
เครือข่ายทางวิชาการ
สร้างความร่วมมือกับผู้นา
ชุมชนและประชาสังคม
มีการวิจยั ร่วม การแบ่ง
ภารกิจทางวิชาการแบบ
เดียวกับห่วงโซ่อุปทาน
ของเอกชน การสร้างและ
พัฒนาเส้นทางอาชีพ
“นักวิจยั อาชีพ” ร่วมกับ
ภาคเอกชน สนับสนุนการ
ทางานระบบเครือข่ายเพือ่
พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน ส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม
ในสังคม

แผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา
ฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2555 – 2559)

แผนพัฒนาการศึกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2555 – 2559)

แผนพัฒนาการศึกษา
คณะบริหารธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์
และการสื่อสาร
(พ.ศ. 2555 – 2559)
ส่งเสริมให้มีการทานุบารุง
อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา สืบ
สาน และเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม ด้วย
การบูรณาการทั้งการวิจยั
หรือการบริการวิชาการ
หรือการเรียนการสอน โดย
การใช้ความรู้จากบุคลากร
ในองค์กรหรือเครือข่าย
ปราชญ์ชาวบ้าน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ 3
มหาวิทยาลัยให้มีระบบ พัฒนาการสร้างเครือข่าย
ความสัมพันธ์กับ
กับชุมชนและองค์กร
ศิษย์เก่าอย่างเข้มแข็ง ภายนอกทุกระดับ
สร้างความร่วมมือกับ
ชุมชนและองค์กรภายนอก
ในภาคการผลิตและภาค
สังคมที่มีศักยภาพ ทางาน
ร่วมกันในการกาหนด
ทิศทางในการพัฒนานิสิต
และคณะ ให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้บนฐานการทางาน
จริง เช่น สหกิจศึกษา
(Co-operative
education) , การฝึกงาน
( Internship /
Apprenticeship) และ
พัฒนาหลักสูตรสาหรับ
พนักงานภายในองค์กร ที่
ได้ทาความร่วมมือร่วมกัน
นอกจากนั้น ยังทาความ
ร่วมมือกับสถาบัน
การศึกษาของรัฐ/เอกชน
ทั้งในประเทศ/
ต่างประเทศ

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2555 – 2559)
- การเร่งรัดการใช้
ประโยชน์จากข้อตกลง
การค้าเสรีที่มีผลบังคับ
ใช้แล้ว

ยุทธศาสตร์ที่ 4
การปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจสู่การเติบโต
อย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
- การปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจสู่การพัฒนา
ที่มีคุณภาพและยั่งยืน
- การพัฒนาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรม
ให้เป็นพลังขับเคลื่อน
- การปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจ ให้เติบโต
อย่างมีคุณภาพและ
ยั่งยืน

กรอบแผน
พัฒนาอุดมศึกษา
ระยะยาว
15 ปี
(พ.ศ. 2555 – 2565)
จรรโลงเสรีภาพและ
ประชาธิปไตย
สร้างแบบอย่างที่ดีและแรง
บันดาลใจในความ
รับผิดชอบต่อสังคม
ต่อเยาวชน
การวิจัย
การสร้างความรู้ที่มี
คุณภาพต้องอาศัยระบบ
วิจัยที่สมบูรณ์เชื่อมต่อ
ทั้งมหภาคจนถึงหน่วย
ปฏิบัติการวิจยั ในสภาวะที่
ทรัพยากรมีจากัด การจัด
ทรัพยากรเพื่อการวิจัยจะมี
ลักษณะการแข่งขัน
(Competitive research)
ให้กับบุคคล กลุ่มบุคคล
หรือกลุ่มองค์กรและ
สถาบัน ส่งเสริมศูนย์แห่ง
ความเป็นเลิศทั้งระดับ
มหาวิทยาลัย ระดับ
ประเทศ และตาม
วาระประเทศ (National
agenda) หรือ การชี้
เชิงนโยบาย (Policy
directed) ที่ให้ทางเลือก
ประเทศและให้ผลลัพธ์จาก
การวิจัยทั้งด้านสังคม และ
เศรษฐกิจสร้างทรัพย์สิน
ทางปัญญา และเกิดผลผลิต
เศรษฐกิจ บ่มเพาะความรู้
และทรัพย์สินทางปัญญา
จากการวิจยั (Incubation)

แผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา
ฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2555 – 2559)

นาประเทศพ้นวิกฤตและ
ชี้นาการพัฒนา ด้วย
งานวิจัยเชิงสร้างสรรค์
ผลิตงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ โดยให้
ความสาคัญในเชิง
บูรณาการ ที่แก้ไข
ปัญหาเร่งด่วน รวมทั้งชี้นา
และตอบสนองแผนพัฒนา
เศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 –
2559) และแผนวิจยั
แห่งชาติ พ.ศ.2555 –
2559)
ให้สามารถแข่งขันได้
ในระดับนานาชาติ

แผนพัฒนาการศึกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2555 – 2559)

แผนพัฒนาการศึกษา
คณะบริหารธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์
และการสื่อสาร
(พ.ศ. 2555 – 2559)
ร่วมกันพัฒนาด้าน
การศึกษา รวมไปถึง
การนาศิษย์เก่าเข้ามาร่วม
ในการพัฒนาคณะฯ เพื่อ
การเสริมสร้างความ
เข้มแข็ง
พัฒนามหาวิทยาลัย ให้ ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนา
มีชิ่อเสียงด้าน
คณะฯ ให้มชี ื่อเสียงด้าน
การวิจัยยุทธศาสตร์
การวิจัย
ที่ 1)
ส่งเสริมการผลิตงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์
โดยให้ความสาคัญใน
เชิงบูรณาการและนาไปสู่
การเรียนรู้ มีการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างมหาวิทยาลัย กลุ่ม
มหาวิทยาลัย ภาคการผลิต
และ ชุมชนผลจากการวิจยั
สามารถตอบโจทย์ของ
ชุมชนได้ และสามารถ
ถ่ายทอด ลงสู่การ
แก้ปัญหา นาไปต่อยอด
ทางธุรกิจเพื่อให้เกิด
มูลค่าเพิ่มและใช้ประโยชน์
เชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็น
รูปธรรม จัดหาแหล่ง
เงินทุนวิจัยจากภายนอก
สร้างผลงาน วิจัย/
โครงงาน ให้ได้รับการจด
ลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร
รวมถึงส่งเสริมนิสิตที่มี
ศักยภาพในการทาวิจยั ให้
มีส่วนร่วมในการทาวิจยั
มากขึ้น

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2555 – 2559)

กรอบแผน
แผนพัฒนา
พัฒนาอุดมศึกษา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา
ระยะยาว
ฉบับที่ 11
15 ปี
(พ.ศ. 2555 – 2559)
(พ.ศ. 2555 – 2565)
การพัฒนาไปสู่การผลิตเชิง
พาณิชย์ ควรจัดให้มีการ
ทางานร่วมกันระหว่าง
มหาวิทยาลัย กลุ่ม
มหาวิทยาลัย ศูนย์ความ
เป็นเลิศภาคอุตสาหกรรม
ในและต่างประเทศ ภาค
สังคมและชุมชน และ
แหล่งทุนแหล่งวิชาการ
ต่างประเทศ สร้างนักวิจัย
ให้ภาค เอกชน การทางาน
ร่วมกับภาคสังคมและ
ชุมชน จะช่วยตอบโจทย์
วิชาการที่มาจากชุมชนได้
เกิดผลลัพธ์ผลผลิตและ
ผลกระทบทางสังคมและ
เศรษฐกิจ การทางานกับ
ภาคอุตสาหกรรมในและ
ต่างประเทศช่วยการนา
ทรัพย์สินทางปัญญา
ไปใช้ การบ่มเพาะวิสาหกิจ
และการสร้างผลผลิตเชิง
การค้า

แผนพัฒนาการศึกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2555 – 2559)

แผนพัฒนาการศึกษา
คณะบริหารธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์
และการสื่อสาร
(พ.ศ. 2555 – 2559)

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2555 – 2559)
การสร้างความ
เป็นธรรม ในสังคม
การสานสร้าง
ความสัมพันธ์ของคน ใน
สังคมให้มีคุณค่า
ร่วมและตระหนักถึง
ผลประโยชน์ของสังคม
และเสริมสร้างการบริหาร
ราชการแผ่นดิน
ที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส
มีระบบตรวจสอบและ
การรับผิดชอบที่รัดกุม

3

กรอบแผน
พัฒนาอุดมศึกษา
ระยะยาว
15 ปี
(พ.ศ. 2555 – 2565)
ธรรมาภิบาลและ
การบริหารจัดการ
อุดมศึกษา
มีการกาหนดและกากับ
นโยบาย การบริหาร
จัดการ ให้เกิดการปฏิบัติ
ที่มีความชัดเจนในบทบาท
และความเข้มแข็ง สร้าง
กลไกให้พัฒนาผู้บริหาร
ตั้งแต่กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยไปจนถึง
ผู้บริหารระดับสูงของ
มหาวิทยาลัย โดยจัดการ
ฝึกอบรม ให้ความรู้ จัด
เยี่ยมชม สร้างเครือข่าย
เปิดเวทีแลกเปลี่ยน
ความคิด และ สนับสนุน
การวิจยั องค์กรและ
นวัตกรรมการบริหาร
นโยบาย (Governance)
และ การจัดการ
(Management) ผลิต
หลักสูตรการบริหารจัดการ
สถาบัน อุดมศึกษาให้แก่
ผู้บริหารทุกระดับตั้งแต่
การบริหารระดับสูงคือ
มหาวิทยาลัย ลงไปถึงคณะ
ภาควิชา/สาขา

แผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา
ฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2555 – 2559)
เปลี่ยนระบบการนา
องค์กรให้ขับเคลื่อน
อุดมศึกษาแบบ

แผนพัฒนาการศึกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2555 – 2559)

พัฒนามหาวิทยาลัยให้
มีระบบการบริหาร
จัดการ
ที่ยึดมั่นหลัก
องค์รวม3
บริหารจัดการเชิงรุกอย่างมี ธรรมาภิบาลฯ
(ยุทธศาสตร์ที่ 4)
ธรรมาภิบาล
เพื่อความเป็นผู้นา
ด้านอุดมศึกษา และ
สามารถแข่งขันได้
ในประชาคมอาเซียน

แผนพัฒนาการศึกษา
คณะบริหารธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์
และการสื่อสาร
(พ.ศ. 2555 – 2559)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนา
ระบบการบริหารจัดการที่
ดี
มุ่งพัฒนาระบบการ
บริหารงานของคณะฯ ทุก
ด้านให้มีความพร้อมเพื่อ
พัฒนาไปสู่องค์กร แห่ง
คุณภาพมีความยืดหยุ่น
คล่องตัว มีประสิทธิภาพ
ทั้งด้านการเงิน
งบประมาณ บุคลากร
พัสดุและครุภัณฑ์ มีธรร
มาภิบาล เร่งสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร รณรงค์
และส่งเสริมค่านิยมด้าน
การประหยัดพลังงาน
และ การใช้ทรัพยากร
ร่วมกันให้เกิดการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน
คานึงถึงสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุง
ระบบกายภาพของ
คณะฯ เพื่อส่งเสริม
คุณภาพชีวิตและเอือ้
ต่อการเรียนรู้

องค์รวม หมายถึงการบริหารที่มีการกาหนดเป้าหมายร่วม มีกระบวนการที่เชื่อมโยงซึ่งกันและกัน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง ในหลายมิติ
ที่ครอบคลุมทุกภาคส่วน

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2555 – 2559)

กรอบแผน
พัฒนาอุดมศึกษา
ระยะยาว
15 ปี
(พ.ศ. 2555 – 2565)
การพัฒนาบุคลากร
ในอุดมศึกษา
การพัฒนาอาจารย์
ในมหาวิทยาลัย ต้อง
คานึงถึงการพัฒนาหลาย
มิติ เช่น ด้านวิชาการ
ความเป็นครู
ความสามารถในจัดการ
เรียนการสอน ความ
สามารถด้านการวิจยั
สมรรถนะทางวิชาชีพ
ที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่ตน
รับผิดชอบ การบริหาร
จัดการ การขัดเกลา
ทางสังคม, ช่วงวัยต่างๆ
ของการทางานและพัฒนา
ตั้งแต่การบ่มเพาะ
(incubation) ในช่วงต้น
การทางาน ช่วงการทางาน
จริง ช่วงเป็นผู้สูงความรู้
และประสบการณ์ และ
การเป็นคลังสมองหลัง
เกษียณ โดยจัดให้มี
กระบวนการ Mentoring
โดยผู้มีความรู้และ
ประสบการณ์ เน้นการ
พัฒนาจากการทางานจริง
เช่น Sabbatical,
Shadowing กับภาค
การผลิต ภาคสังคม
โดยร่วมมือกับ หน่วย
งานวิจัย ภาคการผลิต
สมาคมวิชาการวิชาชีพ
และภาคประชาสังคม

แผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา
ฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2555 – 2559)
พัฒนาอาจารย์
ให้เป็นมืออาชีพ
พัฒนาอาจารย์ให้มจี ิต
วิญญาณของความเป็นครู
เป็นต้นแบบของผู้มี
คุณธรรมนาความรู้ เป็น
วิชาชีพที่มีเกียรติและ
ศักดิ์ศรี เป็นที่ยอมรับใน
สังคม รวมทั้งเปิดโอกาสให้
ผู้ที่มีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญ มีประสบ
การณ์ทางวิชาการหรือ
วิชาชีพ เข้าสู่การเป็น
อาจารย์

แผนพัฒนาการศึกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2555 – 2559)

แผนพัฒนาการศึกษา
คณะบริหารธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์
และการสื่อสาร
(พ.ศ. 2555 – 2559)

บทที่ 8

การติดตามและประเมินผล
แผนกลยุทธ์การพัฒนาคณะ

การติดตามและประเมินผลกลยุทธ์การพัฒนาคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
เป็นสิ่งสาคัญที่รวมและวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพของการดาเนินงานตามตัวชี้วัดและ
เป้ า หมายที่ก าหนดไว้ ดั ง นั้ น จึ งได้ ก าหนดระบบและกลไกในการติ ด ตามประเมิ น ผลแผนกลยุ ท ธ์
การพัฒนาคณะฯ ขึ้น เพื่อให้สามารถนาผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาการดาเนินงานในปีต่อไป
ให้ มีป ระสิ ทธิผลเพิ่มขึ้น อย่ างต่อเนื่ อง ซึ่งอาจต้องมีการปรับปรุงวิธีการดาเนินงานหรือปรับเปลี่ ยน
เป้าหมายของตัว ชี้วัดต่างๆ ให้เหมาะสมกับทรัพยากรหรือ สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปในระหว่าง
ปีงบประมาณ ซึ่งการติดตามและประเมินผลแผนกลยุทธ์การพัฒนาคณะฯ มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อรวบรวมผลการปฏิบัติงานตามแผนที่กาหนดไว้ โดยประเมินผลจากเงื่อนไขเวลาที่ควร
ปฏิบัติและสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพของตัวชี้วัดที่กาหนด
2. เพื่อต้องการทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ซึ่งจะ
นาไปสู่การปรับแผนการดาเนินงานในช่วงเวลาที่เหมาะสม
3. เพื่อวางแผนการดาเนินงานด้านการบริหารและการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
ระบบและกลไกในการติดตามและประเมินผล
คณะบริ ห ารธุ ร กิ จ เศรษฐศาสตร์ แ ละการสื่ อ สาร มี ร ะบบและกลไกในการติ ด ตามและ
ประเมินผลแผนกลยุทธ์การพัฒนาคณะฯ ดังนี้
1) หน่วยแผนและยุทธศาสตร์ ดาเนินการติดตามผลการดาเนินงานจากทุกหน่วยงานภายใน
คณะฯ ได้แก่ หน่วยงานภายในสานักงานเลขานุการคณะฯ ภาควิชาบริหารธุรกิจ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์
ภาควิชานิ เทศศาสตร์ ภาควิช าการบัญชี และภาควิช าการท่ องเที่ยว เป็นประจ าทุกเดือน เมื่อสิ้ น
ปีงบประมาณจึงจะทาการประเมินผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดที่ได้กาหนดไว้ในแผนกลยุทธ์การพัฒนา
คณะฯ
2) นาผลการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์การพัฒนาคณะฯ เสนอ
คณะกรรมการประจาคณะฯ พิจ ารณาผลการดาเนินงานว่าเป็นไปตามตัวชี้วัดที่ได้กาหนดไว้ห รือไม่
เพื่อกาหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่ทาให้ผลการดาเนินงานไม่สามารถบรรลุ
เป้าหมายต่อไป
3) ปรับแผนกลยุทธ์การพัฒนาคณะฯ ในปีต่อไป

การติดตามและประเมินผล
สรุปรายละเอียดการติดตามและประเมินผล ได้ดังนี้
การติดตาม/การ
ประเมินผล
1 ติดตามการดาเนินงาน
และเป้าหมายการใช้จ่าย
งบประมาณ

ที่

ระยะเวลา
ทุกเดือน

2 ประเมินสัมฤทธิผ์ ล
ของโครงการที่กาหนด
ในแผนปฏิบัติการ
ประจาปี

ปลายปี
งบประมาณ

3 กาหนดมาตรการ
การแก้ไขปัญหาและ
อุปสรรคต่างๆ ที่ทาให้
ผลการดาเนินงาน
ไม่สามารถบรรลุ
เป้าหมาย
4 ปรับแผนกลยุทธ์การ
พัฒนาคณะฯ ปีถดั ไป

ปลายปี
งบประมาณ

ปลายปี
งบประมาณ

ผู้ให้ข้อมูล

วิธีการ

ฝ่ายการเงิน ติดตามการ
และ
ปฏิบัติงานตาม
ทุกหน่วยงาน แผนปฏิบัติการ
และการเบิกจ่าย
แต่ละโครงการเป็น
รายเดือน
หน่วยแผน เปรียบเทียบผลการ
และ
ดาเนินงาน
ยุทธศาสตร์ กับค่าเป้าหมาย
ที่กาหนดใน
โครงการ
กรรมการ นาผลการติดตาม
ประจาคณะ เสนอที่ประชุม

ทุก
หน่วยงาน

ประชุมระดม
สมอง , ยกร่าง,
จัดทาแผน,
ประชาพิจารณ์,
สรุปและ
ประเมินผล

กลไก
1) งานยุทธศาสตร์
ติดตามและประเมินผล
แผนปฏิบัติการ โดยการ
เก็บรวบรวมข้อมูลและ
ประเมินผล เพื่อเสนอ
คณะกรรมการประจา
คณะฯ ทุกเดือน
2) หากมีปญ
ั ญาเกิดขึ้น
ให้คณะกรรมการประจา
คณะฯ พิจารณาหา
แนวทางปรับปรุงแก้ไข
3) ให้แต่ละหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบแผนกลยุทธ์นา
แนวทางที่กรรมการ
ประจาคณะฯ เสนอ ไป
ปรับแผนการดาเนินงานให้
บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

ประมวลภาพกิจกรรม
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์นอกสถานที่
ณ โรงแรม Bandara จังหวัดระยอง วันที่ 8 - 10 มิถุนายน 2559
กิจกรรมระดมความคิดบุคลากรในการทาแผนฯ

คณบดีกล่าวเปิดโครงการ

รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์กล่าวรายงานและรายงานผลการดาเนินงานประจาปี 2558

บุคลากรระดมความคิด

กิจกรรม Team Building

