ฉบับร่าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะบริหารธุรกิจ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564

คณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะบริหารธุรกิจ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564
วิสัยทัศน์ (Vision)
เราจะเป็นผู้นาในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ (มืออาชีพ) ด้านบริหารธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ ควบคู่คุณธรรม
สร้างความเป็นเลิศทางวิชาการสู่การพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

พันธกิจ (Mission)
1. ผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์การบริหารจัดการบนพื้นฐานเทคโนโลยีเพื่อตอบสนอง
การพัฒนาเศรษฐกิจชาติ
2. สร้างงานวิจัย และองค์ความรู้เพื่อเผยแพร่และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศ
3. ให้บริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน และสังคมอย่างยั่งยืน
4. ทานุบารุงศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม
5. สนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ

อัตลักษณ์บัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ

Hand-on
Strategical Skill
Practical
Skill

Social
Skill

Integrative
Skill

Technological Skill
Ethical
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ทักษะของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจที่ต้องมีเพื่อการนาไปสู่การเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ (มืออาชีพ)
Hand-on (Professional) Graduates
1. Ethics and Technology หมายถึง คุณลักษณะพื้นฐานอันสาคัญ ของบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ คือ
การมีหลักการ/ความเชื่อในการปฏิบัติงานต้องอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรมวิชาชีพและในขณะเดียวกัน มีความ
เชี่ยวชาญในเทคโนโลยีเพื่อพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลภาภิวัฒน์
2. Social Intelligence หมายถึง บัณฑิตคณะบริหารธุรกิจมี ความสามารถในการติดต่อกับบุคคลอื่น
อย่างโดยตรงได้มีประสิทธิภาพภายใต้สถานการณ์ที่แตกต่ างกัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่คาดการณ์ ส่งผลให้
สามารถสร้างความสัมพันธ์ ร่วมมือ ความไว้ว้างใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งลักษณะการทางานที่ต้องทารวมกันเป็นทีม
3. Practical Skills หมายถึง บั ณฑิตคณะบริหารธุรกิจมีทักษะที่มี ความคิดที่มีความเป็นไปได้ในการ
ปฏิบัติรวมทั้งในด้านการเงิน ซึ่งรวมไปถึงความสามาถในการคิดเชิประยุกต์ (Applicative thinking) หมายถึง
ความสามารถในการนาบางสิ่งมาปรับใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทสภาพแวดล้อมและเวลา
ในขณะนั้น เพื่อบรรลุผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์
4. Integrative Skills หมายถึง บัณฑิตคณะบริหารธุรกิจความสามารถในการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสาร
มุมมองหรือศาสตร์ที่ใกล้เคียง หรือแตกต่างให้เข้ากับเรื่องที่เป็นแกนหลักได้อย่างเหมาะสม ส่งผลให้เรื่องที่เป็น
แกนหลักนั้นสมบูรณ์และมีเอกภาพ
5. Strategic Skills หมายถึง บัณฑิตคณะบริหารธุรกิจมีความสามารถในการประเมินสถาณการณ์ต่าง ๆ
เพื่อทีใ่ นการกาหนดแนวทางที่ดีที่สุดทั้งในระยะสั้น และระยะยาวเพื่อบรรลุเป้าหมายสูงสุดที่ต้องการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4

ประเด็นยุทธศาสตร์
พัฒนาการบริหารองค์กรให้มีสมรรถนะและเชี่ยวชาญระดับสากล
สร้างบุคลากรที่มีคุณภาพรองรับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง
สร้างความเข้มแข็งสู่ชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน
สร้างเครือข่ายสู่เพื่อพัฒนาร่วมกันอย่างยั่งยืน

3

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการบริหารองค์กรให้มีสมรรถนะและเชี่ยวชาญระดับสากล (ระดับคณะ)
วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด
61

1.1.มุมมองประสิทธิผล
1.1.1 มุ่งเน้นการบริหารจัดการ 1. ระดับความสาเร็จของการเตรียม
สู่สากล
ความพร้อมในการประเมินคุณภาพ
การศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็น
เลิศ (EdPEx: Education Criteria
for Performance Excellence)
1.1.1

1.1.2 การบริหารจัดการทาง
การเงินให้มีประสิทธิภาพ

2. ร้อยละของจานวนเงินรายได้เหลือ
รายจ่ายต่อปี ที่เพิ่มขึ้นจากปีฐาน
1.2.1

ค่าเป้าหมาย
62 63

กลยุทธ์

ผู้รับผิดชอบ

64

3

4

5

5

2

3

4

5

4

กิจกรรม/โครงการ

-พัฒนาบุคลากรให้มี
ความเข้าใจการ
ประเมินคุณภาพใน
ระดบสากล
-สร้างความร่วมมือ
(MOU) ทางวิชาการ
วิจัย พัฒนานักศึกษา
กับกลุ่มประเทศลุ่มน้า
โขง
-ส่งเสริมการบริหาร
สินทรัพย์ที่มีตัวตนและ
ไม่มีตัวตนให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด
-ส่งเสริมการจูงใจให้มี
เกิดความตระหนักใน
การใช้ทรัพยากรให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด

- โครงการเตรียมความ
ฝ่ายแผน
พร้อมในการบริหาร
และประกัน
จัดการประเพื่อประเมิน
คุณภาพ
คุณภาพการศึกษาเพื่อ
การศึกษา
การดาเนินการที่เป็นเลิศ

-กิจกรรมการหารายได้ ฝ่ายบริหาร
จากการบริหารทรัพย์สิน และฝ่าย
-กิจกรรมการหารายได้ วิชาการและ
จากการบริการวิชาการ
วิจัย
-กิจกรรมกระตุ้นให้มีการ
ลดการใช้จ่ายไฟฟ้า และ
น้า

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด
3. ระดับความสาเร็จของการใช้จ่าย
งบประมาณประจาปี 1.2.2

1.2 มุมคุณภาพการใช้บริการ
1.2.1 ผู้รับบริการมีความพึง
พอใจและมีความเชื่อมั่น

4. ระดับคะแนนจากการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีส่วน
ได้เสีย

1.3 มุมมองประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
1.3.1 การบริหารจัดการที่
5. ระดับความสาเร็จในการบริหาร
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
จัดการเพื่อขับเคลื่อนคลัสเตอร์ 1.4.1
มหาวิทยาลัย
1.4 มุมมองการพัฒนาองค์กร
1.4.1 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ให้เกิด
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ

6. ระดับความสาเร็จพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ให้เป็นนักปฏิบัติที่เขี่ยวชาญใน
วิชาชีพ 1.5.1

61
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ค่าเป้าหมาย
62 63
4
5

80

80

80

80 - ส่งเสริมการสร้างสม
รถนะบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพในด้าน
การปฏิบัติงานและการ
ให้บริการ

-โครงการพัฒนา
ศักยภาพและสาน
สัมพันธ์บุคลากรคณะ
-โคงการธรรมภิบาล

ฝ่ายบริหาร

3

4

5

5

-ส่งเสริมการบริหาร
จัดการให้มีการบูรณา
การโครงการ กิจกรรม
กับ คลัสเตอร์ภายใต้
ยุทธศาสตร์ มทร อีสาน

- โครงการจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการคณะ
บริหารธุรกิจ

ฝ่ายแผน
และประกัน
คุณภาพ
การศึกษา

3

4

5

5

-ส่งเสริมให้บุคลากรมี
ทักษะเป็นนักปฏิบัติ

-โครงการพัฒนา
ฝ่ายบริหาร
ศักยภาพเพื่อสร้างความ
เชี่ยวชาญให้กับบุคลากร

5

กลยุทธ์
64
5 -สนับสนุนควมคุมและ
ติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณและการ
ดาเนินโครงการ

กิจกรรม/โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

-กิจกรรมการติดตามและ ฝ่ายบริหาร/
รายงานผลการ
ฝ่ายแผน
ดาเนินงานกรรมการคณะ และประกัน
คุณภาพ
การศึกษา

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างบุคลากรทีม่ ีคณ
ุ ภาพรองรับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง (ระดับสาขา)
วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด
61

2.1.มุมมองประสิทธิผล
2.1.1 สร้างบัณฑิตนักปฏิบัติที่มี
ความเป็นอัตลักษณ์ของคณะ
บริหารธุรกิจและได้รับการ
ยอมรับจากตลาดแรงาน

ค่าเป้าหมาย
62
63

กลยุทธ์

ผู้รับผิดชอบ

-โครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตร

สาขา/ฝ่าย
พัฒนา
นักศึกษา

64

7. เงินเดือนเฉลี่ยของบัณฑิตที่ 15,000 15,000 15,000 15,000 -การพัฒนาและปรับปรุง
จบการศึกษา (บาท)
หลักสูตรให้สอดคล้อง
กับความต้องการของ
ตลาดและการ
เปลี่ยนแปลงของโลก
8. ร้อยละของนักศึกษาที่มีความ 40
45
50
60 -พัฒนาและส่งเสริม
เชี่ยวชาญในทักษะภาษาอังกฤษ
ทักษะด้านภาษาอังกฤษ
(ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ)
ด้วยกิจกรรมที่เสริม
ทักษะภาษาอังกฤษใน
ทุกชั้นปี
9.ร้อยละของนักศึกษาที่มีค
40
45
50
60 -พัฒนาและส่งเสริม
ความเชี่ยวชาญในด้าน
ทักษะด้านเทคโนโลยี
เทคโนโลยี (ได้ใบรับรอง
สารสนเทศและ
ความสามารถในการใช้
คอมพิวเตอร์ในทุกชั้นปี
เทคโนโลยี)
10. ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่าน
50
50
55
60 -การบริหารจัดการ
ประเมินและ/หรือผ่านการ
หลักสูตรอย่างมี
ทดสอบคุณลักษณะอัตลักษณ์ที่
ประสิทธิภาพโดยมี
คณะฯกาหนด
6

กิจกรรม/โครงการ

- โครงการพัฒนา
สาขา/ฝ่าย
ภาษาอังกฤษ นักศึกษา วิชาการและ
ปีที่ 4
วิจัย
-โครงการเตรียมความ
พร้อมเพื่อความเป็นมือ
อาชีพด้านระบบ
สารสนเทศ (ITPE,
MOS)
-โครงการกิจกรรมของ
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา/
หลักสูตรที่ส่งเสริม
ทักษะของนักศึกษา

สาขา/ฝ่าย
วิชาการและ
วิจัย
สาขา/ฝ่าย
วิชาการและ
วิจัย

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด
61

2.1.2 สร้างทรัพยากรมนุษย์ให้
เกิดความเชี่ยวชาญ

ค่าเป้าหมาย
62
63

กลยุทธ์

กิจกรรม/โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

-โครงการพี่สอนน้อง
เพื่อเข้าสู่ตาแหน่ง
วิชาการ
-โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการใช้
โปรแกรมเพื่อการ
วิเคราะห์ขัอมูลในการ
ทาวิจัย
-โครงการ/กิจกรรมการ
สร้างความเครื่อข่าย
ร่วมมือกับภาครัฐและ
เอกชน

สาขา/ฝ่าย
วิชาการและ
วิจัย

64
เครือข่ายความร่วมมือ
กับหน่วยงานข้างนอก
-การจัดเรียนการสอน
แบบ Active learning
-ผลักดันให้คณาจารย์
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
และงานวิจัยตามเกณฑ์
สกอ.

11.จานวนผลงานวิชาการที่
เผยแพร่ตามเกณฑ์ สกอ. (ค่า
ถ่วงน้าหนักตามเกณฑ์)

3.5

3.5

4

4.5

12. จานวนงานวิจัย/งาน
สร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์
และแก้ปัญหาชุมชน/สังคม/
ประเทศชาติ

1

1

1

1

-ส่งเสริมนโยบายการ
ผลิตผลงานวิจัยที่
สอดคล้องกับนโยบาย
ของรัฐบาล

13. จานวนอาจารย์ที่ยืนผลงาน
วิชาการ

2

2

2

2

-ส่งเสริมสนับสนุนให้
-โครงการพี่สอนน้อง
คณาจารย์ยืนผลงาน
เพื่อเข้าสู่ตาแหน่ง
วิชาการ และเป็นไปตาม วิชาการ

7

สาขา/ฝ่าย
วิชาการและ
วิจัย (ทั้ง
คณะได้อย่าง
น้อย 1
เรื่อง)
สาขา/ฝ่าย
วิชาการและ
วิจัย

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด
61

ค่าเป้าหมาย
62
63

กลยุทธ์

2.2 มุมคุณภาพการใช้บริการ
2.2.1 ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึง
พอใจในความรู้ความสามารถ

ผู้รับผิดชอบ

64
career path ที่กาหนด
ไว้

2.1.3 สร้างชื่อเสียงให้เป็นที่
ยอมรับในระดับชาติ และ
นานาชาติ

กิจกรรม/โครงการ

(สาขาละ 2
คนทั้งคณะ
ได้อย่างน้อย
10 คน)
-โครงการ/กิจกรรมสรร ฝ่ายวิชาการ
หา/คัดเลือกอาจารย์ และวิจัย/ฝ่าย
หรือนักศึกษาที่มีผลงาน บริหาร/ฝ่าย
โดดเด่น
พัฒนา
นักศึกษา
(ทั้งคณะได้
อย่างน้อย 1
คน)

14. จานวนรางวัลที่ผู้เรียน/
อาจารย์ ได้รับการยกย่องหรือ
ยอมรับในระดับชาติ/นานาชาติ
(4.1.1)

1

2

3

4

-ส่งเสิรมให้มีการพัฒนา
ผลงานและนาเสนอ
ผลงานให้เป็นที่ยอมรับ
ในระดับชาติ /
นานาชาติ

15. คะแนนการประเมินคุณภาพ
บัณฑิต ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิและคุณลักษณะบัณฑิต
(SAR)(2.2.1)
16. ร้อยละบัณฑิตมีงานทา
ภายใน 1 ปี (2.2.2)

3.8

3.9

4

4

อ้างอิงตัวชี้วัด 7,8,9,10 อ้างอิงตัวชี้วัด 7,8,9,10 สาขา/ฝ่าย
พัฒนา
นักศึกษา

75

80

80

85

80

80

80

80

อ้างอิงตัวชี้วัด 7,8,9,10 อ้างอิงตัวชี้วัด 7,8,9,10 สาขา/ฝ่าย
พัฒนา
นักศึกษา
- สนับสนุนปัจจัยขั้น
- โครงการ/กิจกรรมการ สาขา/
พื้นฐานเพื่อให้การบริหาร จัดหาครุภัณฑ์ และสื่อ วิชาการ

2.2.1 ผู้มีส่วนได้เสียมีต่อความพึง 17. ระดับคะแนนจากการ
พอใจของการบริหารหลักสูตร
ประเมินความพึงพอใจของ

8

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด
61

ค่าเป้าหมาย
62
63

50

70

90

9

กิจกรรม/โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

การสอนที่มี
ประสิทธิภาพและ
ทันสมัย
-โครงการ/กิจกรรมการ
พัฒนาเป็นอาจารย์ที่
ปรึกษาที่มีคุณภาพ

พัฒนาอาจารย์ให้มี
ทักษะในการกระตุ้น
นักศึกษาให้มีทัศนคติใน
การเรียนรู้ด้วยตนเองทั้ง
ในและนอกห้องเรียน

- โครงการอบรมให้
สาขา/ฝ่าย
ความรู้เพื่อพัฒนา
วิชาการและ
อาจารย์ และเพิ่ม
วิจัย
ศักยภาพอาจารย์
-โครงการจัดกลุ่ม
active learning
community เพื่อให้
อาจารย์มาร่วม
แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ ในการ
ผลักดันให้เกิด Active
learning อย่างทั่วถึง

64

อาจารย์/นักศึกษา (วัดใน 2
มุมมอง และแบ่งเป็น การเรียน
การสอน การบริหารหลักสูตร
และอาจารย์ที่ปรึกษา แต่ใช้ค่า
คะแนนเฉลี่ย)
2.3 มุมมองประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
2.3.1 การพัฒนา
18. ร้อยละของรายวิชาชีพ
กระบวนการพัฒนาบัณฑิตสู่อัต บังคับที่มีการจัดการเรียนการ
ลักษณ์ของคณะบริหารธุรกิจ
สอนแบบ Active learning

กลยุทธ์

100

วัตถุประสงค์
2.4 มุมมองการพัฒนาองค์กร
2.4.1 การสร้างทักษะ และ
ส่งเสริมสมรถนะความเชี่ยวชาญ
ของบุคลากร

ตัวชี้วัด
61

ค่าเป้าหมาย
62
63

64

19. ร้อยละของการอบรมด้าน
การสอนในศตวรรษที่ 21/วิจัย

80

80

80

80

20. ร้อยละการพัฒนาด้าน
ภาษาอังกฤษบุคลากรสาย
วิชาการและ สายสนับสนุน
4.4.1
21. ร้อยละของคุณสมบัติ
ผู้เชี่ยวชาญเมื่อเทียบกับค่า
มาตรฐานของบุคลากรสาย
วิชาการ

70

70

70

50

75

100

10

กลยุทธ์
-ส่งเสริมให้คณาจารย์ได้
เพิ่มพูนความรู้และทักษะ
ในด้านการสอนที่
สอดคล้องการรูปแบบ
การเรียนการสอนใน
ศตวรรษที่ 21
-ส่งเสริมให้คณาจารย์ได้
เพิ่มพูนความรู้และทักษะ
ในการวิจัย
70 -ส่งเสริมให้คณาจารย์
และสายสนับสนุนได้
เพิ่มพูนความรู้และทักษะ
ในด้านภาษาอังกฤษ
100 -ส่งเสริมให้คณาจารย์มี
ทักษะเป็นนักปฏิบัติ
- พัฒนาการสร้าง
เครือข่ายกับสถาน
ประกอบการเพื่อให้เกิด
ความร่วมมือในการ
จัดการเรียนการสอน

กิจกรรม/โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

-โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการใช้
โปรแกรมเพื่อการ
วิเคราะห์ขัอมูลในการ
ทาวิจัย

สาขา/ฝ่าย
บริหาร

- กิจกรรม/โครงการ
สาขา/ฝ่าย
พัฒนาศักยภาพ
บริหาร
ภาษาอังกฤษกับ
บุคลากร
-กิจกรรม/โครงการ
สาขา/ฝ่าย
พัฒนาศักยภาพ
บริหาร
บุคลากร
-การฝังตัวในสถาน
ประกอบการ
-โครงการการจัดการ
ความรู้เพื่อก้าวสู่องค์กร
แห่งการเรียนรู้

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด
22. ร้อยละของคุณสมบัติ
ผู้เชี่ยวชาญเมื่อเทียบกับค่า
มาตรฐานของบุคลากรสาย
สนับสนุน

61
50

ค่าเป้าหมาย
62
63
75 100

11

กลยุทธ์
64
100 -ส่งเสริมให้บุคลากรสาย
สนับสนุนมีทักษะเป็นนัก
ปฏิบัติ
-พัฒนาการสร้างเครือ
ข่ายกับสถาบันการศึกษา
ในประเทศและ
ต่างประเทศเพื่อให้เกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

กิจกรรม/โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

-กิจกรรม/โครงการ
ฝ่ายบริหาร
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากร
-โครงการการจัดการ
ความรู้เพื่อก้าวสู่องค์กร
แห่งการเรียนรู้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเข้มแข็งสูช่ ุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน (ระดับคณะ)
วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด
61

3.1.มุมมองประสิทธิผล
3.1.1. ชุมชนและสังคมมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการ
ให้บริการวิชาการ

23. ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ของ
วัตถุประสงค์ของโครงการ
บริการวิชาการที่บรรลุเป้าหมาย

24. ร้อยละของจานวนโครงการ
บริการวิชาการที่ส่งผลให้
คุณภาพชีวิตของชุมชนและ
สังคมดีขึ้นจากการให้บริการ
วิชาการ
25. ร้อยละของจานวนเงินจาก
การบริการวิชาการเพื่อก่อให้เกิด
รายได้ เพิ่มขึ้นจากปีฐาน 2.1.1

80

2

ค่าเป้าหมาย
62 63
80

3

80

4

12

กลยุทธ์/โครงการ

โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

64
80

5

- ส่งเสริมให้มีการบูรณา -โครงการบริการวิขา
การกาให้บริการวิชาการ การนาความรูส้ ู่ชุมชน
วิจัย และนวัตกรรมแก่ เพื่อความยั่งยืน
ชุมชน และสังคมอย่าง
ยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการ
สร้างชุมชุนตนแบบ
อ้างอิงตัวชี้วัด 22

ฝ่ายวิชาการ
และวิจัย

-ส่งเสริมบุคลากรที่มี
ความสามารถเป็นที่
ยอมรับนาความรู้
ความสามารถไปให้บริการ
วิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้
-สร้างและพัฒนาเครือ
ข่ายหน่วยงานภาครัฐและ

ฝ่ายวิชาการ
และวิจัย

-กิจกรรม/โครงการ
สร้างและพัฒนา
หลักสูตรระยะสั้นเพื่อ
ก่อให้เกิดการเรียนรู้
ตลอดชีวิต

ฝ่ายวิชาการ
และวิจัย

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด
61

ค่าเป้าหมาย
62 63

กลยุทธ์/โครงการ

โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

64
เอกชนเพื่อร่วมมือในการ
ให้บริการวิชาการ

3.2 มุมคุณภาพการใช้บริการ
3.2.1 ผู้มีส่วนได้เสียมีต่อความ 26. ระดับคะแนนจากการ
พึงพอใจของการให้บริการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้ที่มี
วิชาการ
ส่วนได้เสีย

3.3 มุมมองประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
3.3.1 การบูรณาการองค์กรให้มี 27. คะแนนความสาเร็จของการ
ประสิทธิภาพ
นานวัตกรรม(วิจัยใช้ประโยชน์)
ไปบูรณาการกับการบริการ
วิชาการ/การเรียนการสอน/
หลักสูตร 2.3.1
3.4 มุมมองการพัฒนาองค์กร
3.4.1 บุคลากรสามารถถ่ายทอด 28. ร้อยละของบุคลากรที่เข้า
องค์ความรู้สู่ชุมชน
ร่วมการพัฒนานวัตกรรม(วิจัยใช้
ประโยชน์)สามารถถ่ายทอดองค์
ความรู้ 3.4.1

80

80

80

80

-พัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้ และจิตสานักใน
การให้บริการวิชาการ

--กิจกรรม/โครงการ
ฝ่าย
พัฒนาศักยภาพ
วิชาการและ
บุคลากร
วิจัย
-โครงการการจัดการ
ความรู้เพื่อก้าวสู่
องค์กรแห่งการเรียนรู้

3

4

5

5

-ส่งเสริมและพัฒนากลไก
ในการขับเคลื่อนการนา
นวัตกรรม(วิจัย)ไปบูรณา
การ

-โครงการบูรณาการ
เรียนการสอน (IS
MK)
-โครงการ SE

7

8

9

10

-ส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วน -โครงการบริการ
ร่วมในพัฒนาและ
วิชาการ
ถ่ายทอดการใช้ประโยชน์
ของนวัตกรรม(วิจัย)

13

ฝ่ายวิชาการ
และวิจัย

ฝ่ายวิชาการ
และวิจัย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างเครือข่ายสูเ่ พื่อพัฒนาร่วมกันอย่างยั่งยืน
วัตถุประสงค์
4.1.มุมมองประสิทธิผล
4.1.1. เน้นผลสมฤทธิ์ด้านการ
เชิดชู และทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม

ตัวชี้วัด
61

ค่าเป้าหมาย
62
63

64

29. จานวนเรื่องของ
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่เพิ่มขึ้น (ไม่ซ้า)

3

3

3

3

30. จานวนเครือข่ายความ
ร่วมมือในการเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น/การสนองโครงการ
พระราชดาริ

2

2

2

2

31. ความเข้าใจถึงความสาคัญ
ของศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น/การสนองโครงการ
พระราชดาริ

80

80

85

85

14

กลยุทธ์
-ส่งเสริมกิจกรรม
เสริมหลักสูตรที่ให้
นักศึกษาได้เรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เพื่อให้มีความเข้าใจ
และรักในวัฒนธรรม
ไทยอันดีงาม
-ส่งเสริมให้มีการ
สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือในด้าน
ศิลปวัฒนธรรมกับ
หน่วยงานของรัฐและ
เอกชน
อ้างอิงตัวชี้วัดที่ 27

กิจกรรม/โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

-โครงการ
ศิลปวัฒนธรรม
-โครงการตาม
พระราชดาริ

ฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา

-กิจกรรม/โครงการ
สร้างเครือข่ายเพื่อ
ความร่วมมือ

ฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา

ฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

4.1.2 การแสวงหาความร่วมมือ 32. ร้อยละของโครงการ (การ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน เรียนการสอน/บริการวิชาการ/
วิจัย)ที่มีการดาเนินร่วมกับ
เครือข่ายอย่างต่อเนื่อง

4.2 มุมคุณภาพการใช้บริการ
4.2.1 เครือข่ายมีต่อความพึง
พอใจต่อการทากิจกรรมร่วมกัน

33. ระดับคะแนนจากการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้ที่มี
ส่วนได้เสีย
4. 3 มุมมองประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
2.3.1 การค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี 34. จานวนแนวปฏิบัติที่ดี ที่
ในการบริหารเครือข่าย
สามารถนามาใช้ได้จริงในการ
บริหารเครือข่าย

61
50

ค่าเป้าหมาย
62
63
60
70

64
80

80

80

80

80

1

1

1

1
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กิจกรรม/โครงการ

-ส่งเสริมให้มีการ
-กิจกรรม/โครงการ
ดาเนินกิจกรรม/
สร้างเครือข่ายเพื่อ
โครงการมีการนา
ความร่วมมือ
เครือข่ายความ
ร่วมมือกับหน่วยงาน
ของรัฐและเอกชน
เข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรม
อ้างอิงตัวชี้วัด 30

-ส่งเสริมและสร้าง
-โครงการจัดการ
กลไกในการพัฒนา ความรู้เพื่อก้าวสู่
องค์ความรู้และแนว องค์กรแห่งการเรียนรู้
ปฏิบัติที่ดี
-เผยแพร่องค์ความรู้
และแนวปฏิบัติที่ดีไป
ทั่วทั้งองค์กร

ผู้รับผิดชอบ
สาขา/ฝ่าย
แผนและ
ประกัน
คุณภาพ
การศึกษา

สาขา/ฝ่าย
แผน
ฝ่ายวิชาการ
และวิจัย/
ฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา/
ฝ่ายบริหาร/
ฝ่ายแผน
และประกัน
คุณภาพ
การศึกษา

วัตถุประสงค์
4.4 มุมมองการพัฒนาองค์กร
4.4.1 ฐานข้อมูลเครือข่ายที่
ครอบคุลม และทันสมัย

ตัวชี้วัด
35. จานวนระบบสารสนเทศ
ของเครือข่ายที่ได้รับการพัฒนา/
ปรับปรุง

61

ค่าเป้าหมาย
62
63

64

1

1

1

1
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-พัฒนาจัดทาระบบ
ข้อมูลพื้นฐานให้มี
ประสิทธิภาพให้แก่
เจ้าหน้าที่

กิจกรรม/โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม/โครงการ
พัฒนาประสิทธิภาพ
การทางานโดยใช้
เทคโนโลยีเป็นฐาน

ฝ่ายวิชาการ
และวิจัย
และวิจัย/
ฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา/
ฝ่ายบริหาร/
ฝ่ายแผน
และประกัน
คุณภาพ
การศึกษา
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