UTCC
แผนงานคณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย
ประจาปี การศึกษา 2558

ปรึั ชญา/ปณิธาน : ยึดมัน่ คุณธรรม เป็ นผููนำวูชำกำร
พันธกึิจหลักของคณะเศรษฐศาสตรึ์ 4 ประการ : ดำนกำรเรี ยนกำรสอน ดำนกำรวูจัย ดำนกำรสูงเสรมและบรูกำรสูังคม และ ดำนทูำนุบูำรูุ งศลปวฒนธรรม
วึิสัยทัศน์
: คณะเศรษฐศำสตร์ มีควำมมุงมัูนในกำรจัดกำรศูึ กษำของคณะใหไดมำตรฐำน ทูันสมูัยและเปู็ นสำกล เพื่อผลตบูัณฑูตทีูมีควำมพรอมทังดู
้ ำนวูชำกำร คูุ ณธรรมและ
จรยธรรม สำมำรถนำควำมรนันไปประยุ
้
กต์ใช เพื่อกอใหเกดประโยชน์ตอกำรพูัฒนูำสูังคม และประเทศชำต ดังคูำปรูัชญำของคณะเศรษฐศำสตร์ “ยึดมูัูนคุณธรรม เป็ นผููนำวูชำกำร”
ทึิศทางของคณะ : มุงสููควำมเป็ นเลูศทำงวูชำกำรในระดับสำกล
พันธ
กึิจ: 1. เพื่อใหนักศูึ กษำมีควำมร ควำมสำมำรถและทูักษะทำงดูำนเศรษฐศำสตร์ ในระดับมำตรฐำนสำกล
2. เพื่อปรับปรูุ งคุณภำพขององค์ควำมรใหสำมำรถนูำไปวูเครำะห์สถำนกำรณู์ทำงเศรษฐกจในปั จจูุ บูัน
3. เพื่อใหนักศึกษำมีควำมรอบรููเพ่มมำกขึ ้นในวทยำกำรดำนตำงๆ และสำมำรถนำควำมรไปประยุกตู์ใชในกำรประกอบอำชีพ
4. เพื่อใหหลูักสตรมีควำมหลำกหลำยในดำนตำงๆ ซึง่ นักศึกษำสำมำรถศึกษำหำควำมรไดมำกขึ ้น
5. เพื่อปรับปรูุ งคุณภำพบูัณฑูตใหสอดคลองกูับควำมตูองกำรของตลำดแรงงำนในปูัจจูุ บัน
6. เพื่อใหกำรบรหำรหลูักสตรเป็ นไปอยำงมีประสูทธภำพ
7. เพ่มควำมเป็ นนำนำชำตของคณะมุงสููมำตรฐำนสำกล (บุคลำกร นักศึกษำ หลูักสตร สภำพแวดลูอม)
8. สรำงเครื อขูำยพันธมตรทำงวชำกำรและทำงธุรกจทัูงในระดับชำตูและนำนำชำต
9. สรำงองค์ควำมรูใหมจำกกำรวูจูัยและบทควำมวูจัยตีพมพ์ซงูึู ไดรูับกำรอำงองอยำงตอเนือ่ ง ในฐำนขอมลระดับชำต
10. และนำนำชำต
ทำนุบำรุงศลปวูัฒนธรรมของชำต และเรี ยนรวูู ูัฒนธรรมสำกล
11. เพื่อพูัฒนำศักยภำพของบูุ คคลำกรทูุ กระดับสควำมเป็ นมืออำชีพในระดับสำกล
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แผนงานคณะเศรษฐศาสตรึ์ ประจึาปี การศึกษา 2557
1 . แผนพัฒนาคณภาพบัณฑึิต
พันธกึิจ (ระดึั บมหาวึิทยาลัย) : 1 ผลิตบัณฑึิตทึีึมีลึั กษณะพงประสงค์ ตามอึั ตลักษณ์ ของมหาวึิทยาลัย (Business SMART) ใฝึรึึ้ พัฒนาตนเองอยางตึอเนื่อง และมีภาพลักษณ์
ทางธุรกึิจระดึั บ
สากล
กลยุทธึ์ทึีึ (ระดึั บมหาวึิทยาลัย) :
1.1 , 1.2, 1.3
ตึั วบงชีท้ ึีึ (ระดึั บ ยาลัย) : ทึุ กตึั วบึงชีึ้ทึีึเปึน mission ของคณะวิชา KPIs : รึ้อยละของบัณฑึิตระดับปรึิญญาตรีทึีึไดึ้งานทึาและประกอบอาชึีพอึิสระภายใน 1 ปี
มหาวทึิ
พันธกึิจ (ระดึั บคณะ)
: 1,3,4,5

กลยุทธ์ (คณะ/ฝึาย)
1.1 สรำ้ งและ
สูงเสรม
ประสบกำรณู์ทำงำน
จรูง

3

แผนงาน(คณะ/
ฝึาย)
1.1.1
เรี ยนรูู
ประสบกำรณู์
กำร ทำงำนจำก
กำร
ปฏูบัตงำนจรูง

วึั ตถึุ ประสงค์
1. เพื่อใหบัณฑตมี
ประสบกำรณู์
กำร ทำงำน จำก
กำร
ทำงำนจรง

ตึั วบงชี ้ (KPIs) (คณะ/
ฝึาย)
1. รอยละของนักศึกษำที่
เขูำรวมโครงกำรสหกจ
ศึกษำ/ฝูึ กงำน

เกึิด
จรึิง
57
> 15

เป้ าหมาย 58
50.00

บรรลุ

โครงการ / กึิจกรรม
(คณะ/ ฝึาย)

งบประมาณ

ผึึ้รึั บ
ผึิดชอบ
(สาขาวิชา /
หนวยงาน)

1. สหกจศูึ กษำ
2. กำรฝูึ กงำน

รองคณบดี
ฝููำย
วชำกำร

กำรสูำรวจควำมพึงพอใจ
ผใชบัณฑต

รองคณบดี
ฝููำย
บรหำร

เป้าห
มาย

2. รอยละของบัณฑต ระดับ
ปรญญำตรี ทูี ูไดงำน ทำ
และประกอบอำชูี พ อสระ
ภำยใน 1 ปี ของคณะ วูชำ
(สมศ.1.2)

>65

>70

1.1.2 สูงเสรมใหมี
ประสบกำรณู์
ทำงำนผำนกจกรรม/
โครงกำรตูำง ๆ
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1. เพื่อใหบัณฑูตมูี
ประสบกำรณู์ กำร
ทำงำน จำกกจกรรม/
โครงกำรตูำงๆ

1. รอยละของนักศึกษำที่
เขูำรวมกจกรรม/โครงกำร ที่
สูงเสรมประสบกำรณู์ กำร
ทำงำนจรง

>80
บรรลุ
เปำห
มำย

>85

1. โครงพัฒนำศักยภำพพื ้นฐำน
2. โครงกำรพูัฒนำคุณภำพ
บัณฑต กลุมวชำเศรษฐศำสตร์
กำรเงูน
3. โครงกำรพูัฒนำคุณภำพ
บัณฑต กลุมวชำเศรษฐศำสตร์

รองคณบดี
ฝููำย
วชำกำร

1.2 สรำงนักศูึ กษำใหูเป็ น
บัณฑตอุดมคตูซึูง
สอดคลอง กับอัตลักษณู์ของ
มหำวูทยำลูัย (Business
SMART) และ ควำมตูองกำร
ของสูังคม

4

1.2.1 พัฒนำ
นักศึกษำใหเป็ น
บัณฑต
ทีม่ ีอูัตลูักษณ์
ของ
มหำวูทยำลูัย
ผำน กจกรรมเสรม
(ปี 58)หลูักสตร

1. เพื่อใหบัณฑูต
มูี อัต
ลูักษณ์ของ
มหำวูทยำลูัย
ผูำน กจกรรมเสรม
หลูักสตร

1.ระดับควำมพึงพอใจ
ของผใชบัณฑตดำน
วูุ ฒ ภำวะและ
บุคลูกภำพ

>4

4 (ดูี )

2.รอยละของผล
ประเมนควำมรูควำม
เขำใจกูอนและหลูังกำร
เขำรวมกูจกรรมทังหมด
้

>80

80

ธุรกจ
4. โครงกำรพูัฒนำ
คุณภำพ
บัณฑต กลุมวชำ
ทฤษฎูี
เศรษฐศำสตร์ และ
กำรวูจูัย
5. โครงกำรพูั
ฒนำงพอใจ
กำรสู
ำรวจควำมพึ
คุผใช
ณภำพ
บัณฑต กลุมวชำ
เศรษฐศำสตร์ ระหวูำง
ประเทศ
1. โครงพัฒนำศักยภำพ
พื ้นฐำน
2. โครงกำรพูัฒนำ
คุณภำพ บัณฑต กลุม
วชำเศรษฐศำสตร์
กำรเงูน
3. โครงกำรพูัฒนำ
คุณภำพ
บัณฑต กลุมวชำ
เศรษฐศำสตร์ ธุรกจ
4. โครงกำรพูัฒนำ
คุณภำพ
บัณฑต กลุมวชำ
ทฤษฎูี
เศรษฐศำสตร์ และ
กำรวูจูัย
5. โครงกำรพูัฒนำ

รองคณบดี
ฝููำยบรหำร

รองคณบดี
ฝููำย
วชำกำร

1.2.2 สูงเสรม/
พัฒนำบัณฑต
ผูำน
วูธีกำรสอน

1.รอยละของจูำนวน
100
รำยวชำทีูมีวูธูี กำร
เรูี ยน
กำรสอนเพื่อเสรูมสรูำง
อัต ลูักษณ์ในแตละคณะ
(อัตระดั
ลักบษณ์
5 ดำน)
2.
ควำมพึ
งพอใจ
>4.25
ของนักศึกษำทีม่ ีตอ
คุณภำพกำรสอนของ
อำจำรย์และสููง
สนับสนุน กำรเรี ยนร (สม
ศ.6.7)
1.2.3 สูงเสรม/
1. เพื่อใหนักศึกษำ
1.
จูำนวนกจกรรม/
15 บรรลุ
พัฒนำใหูเป็ น
เป็ นบัณทูตที่มี
โครงกำรทูี ูสูงเสรมให เป้าหมาย
บัณฑต ที่สูุ ขภำพ สุขภำพ สมบรณ์พรอม บัณฑตมีสขุ ภำพกำยและ
สมบรณ์
ทังกำย
้
ใจที่สมบรณ์ในแตละ
พรูอมทังกำยและใจ
้
และใจ
คณะ/หนวยงำนเกี่ยวของ
2. รูอยละของจูำนวน
>80
บรรลุ
นักศึกษำทีเ่ ขำรูวม
เปำหมำ
กจกรรมและโครงกำรทีม่ ี
ย
วูัตถูุ ประสงค์เพื่อ
สูงเสรม/ พัฒนำใหูเป็ น
บัณฑตที่ สมบรณ์พรอมทัง้
กำยและ
ใจ
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1. เพื่อใหบัณฑูต
มูี อัตลักษณ์ของ
มหำวูทยำลูั
ย ผูำนวธีกำร
สอน

100

4.25

15

80

1. i-Hybrid Learning
2. วูชำทีส่ อดคลูองกูับ
กำร
เสรมสรำง อัตลักษณ์
ของมหำวูทยำลูัย
3. กำรประเมู
นกำรสอน
กำรประเมู
นผลกำรเรี
ยน
กำรสอน

รองคณบดี
ฝููำย
วชำกำร

1. แมไทรเกมสู์
2. กีฬูำประเพณี
(ระหวูำง
สถำบัน)
3. เปดโลกกูจกรรม
4. มุม แสดงควำมยูนดี
กูับ
บัณฑต
5. พัฒนำบุคลกภำพ
และภำวะ ผููนำ
6. ไหวคร
7. แหเทียน จูำนูำ
พรรษำ
8. วูันพูอ
9. รื่ นเรงเถลงศกใหม
สงกรำนต์ ไทย
10. วูันแม
11. โครงกำร
บูำเพู็ ญประโยชน์

รองคณบดี
ฝูำยกูจกำร
นักศึกษำ

รองคณบดี
ฝููำยบรหำร

รองคณบดี
ฝููำย
กูจกำร
นักศึกษำ

1.3 สรำง/พูัฒนำหลูักสูตร
เพื่อ
ผลูตบัณฑตที่มคี วำมรทำง
วูชำกำร ทีส่ อดคลองกับ
ควำม ตองกำรของตลำดงำน
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1.3.1 สรำง/พูัฒนำ
หลูักสตรให
สอดคลองกูับ
ควำม ตองกำรของ
ตลำด
งำน

1. สรำง/พูัฒนำ
หลูักสตรเพื่อผลูต
บัณฑตที่สูำมำรถ
ตอบสนองควำม
ตองกำรของตลำดงำน

1. ระดับควำมพึงพอใจ
ของนำยจำง
ผููประกอบกำร และ
ผููใช บัณฑตดำน
วูชำกำร (หลูักสตร
ทูันสมัย ตอบสนอง
ควำมตองกำร ของตลำด
งำน)

>4

4

13. โครงกำรพูัฒนำ
ควำมพรอม ของนักศึกษำ
เขููำสูู
ตลำดแรงงำน
14.โครงกำรพูัฒนำ
และเพ่ม ศักยภำพของ
นักศูึ กษำในกำร
เรี ยน
ระดับอุดมศูึ กษำ
15.โครงกำร
เศรษฐศำสตร์
กำรสู
ำรวจควำมพึงพอใจ
ผวูใชชำกำร
16.พั
บัณฑฒตนำศูักยภำพของ
นูักศูึ กษำ ใหเป็ นทูี ู
ยอมรับในระดับสำกล
17.เปดโลก
กูจกรรม

รองคณบดี
ฝููำยบรหำร

2 . แผนพัฒนางานวึิจัย
พันธกึิจ (ระดึั บมหาวึิทยาลัย) : 2
กลยุทธึ์ทึีึ (ระดึั บมหาวึิทยาลัย) : 2.1 , 2.2, 2.3, 2.4
ตึั วบงชีท้ ึีึ (ระดึั บ ยาลัย) : ทึุ กตึั วบึงชีึ้ทึีึเปึน mission ของคณะวิชา
มหาวทึิ
พันธกึิจ (ระดึั บคณะ)
: 8,9
แผนงาน(คณะ/
กลยุทธ์ (คณะ/
ฝึาย)
ฝึาย)
2.1 พูัฒนำระบบ
2.1.1 พัฒนำ
สูงเสรมและ
ระบบสนับสนุนกำร
สนับสนุนกำรทูำวูจูัย ทำวจัยของ
นักวูจูัย รำยใหม
2.1.2พัฒนำระบบ
สนับสนุนกำรทูำ
วูจูัย
ของนักวจัยขันสง
้ ู
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เกึิดจรึิง
57

1.เพื่อเพิม่ จำ นวน
นักวำิ จำัย

1.จูำนวนนูักวจัยรำยใหม
แตละคณะวูชำ

1
บรรลุ

1

2.1 สำงเสริ ม/สนับสนุนให้ อ จ รย์
ท วิจยั

ฝููำยวจัย

1. สร้ งเสริ ม
ศำักยภ พ
ก รท วำิ จยั และ
สำงเสริ มก รสร้ ง
องค์ คว มรู้ใหม

1. จูำนวนผลงำนตีพมพ์
ระดับนำนำชำต

1

2

1.สำงเสริ ม/สนับสนุนให้ อ จ รย์
ท วำิ จำัย
2. โครงก รสร้ ำ งคว มรูำ ้
จ กง นวำิ จัย

ฝููำยวจัย

2. จูำนวนผลงำนตีพมพ์
ระดับชำต

2

3

1.สำงเสริ ม/สนับสนุนให้ อ จ รย์
ท วำิ จำัย
2. โครงก รสร้ ำ งคว มรูำ ้
จ กง นวำิ จัย

ฝููำยวจัย
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โครงการ / กึิจกรรม
(คณะ/ ฝึาย)

ผึึ้รึั บ
ผึิดชอบ

ตึั วบงชี ้ (KPIs) (คณะ/
ฝึาย)

วึั ตถึุ ประสงค์

งบประมาณ

(สาขาวิชา /
หนวยงาน)

3. รอยละของอำจำรย์
ประจูำที่เขูำรวม
ประชุม วูชำกำรหรื อ
นูำเสนอ ผลงำน
วชำกำรทูัูงใน
ประเทศและตำงประเทศ
(สมศ.3.9)

8

>50

>80

1.สำงเสริ ม/สนับสนุนให้ อ จ รย์
ท วำิ จำัย
2. จัดง นประชุม/สัมมน
ท งวิช ก ร
(symposium) ประจาปี
2558

-ฝููำยวจัย
-ฝ่ ายวิชาการ

4. รอยละของอำจำรย์
ประจูำที่ตีพูมพ์
บทควำมวจัยใน
ฐำนขอมล ISI,Scopus

1

2.2 กูำหนดทศทำง
งำนวูจูัยที่ สนับสนุนให
ทูำวูจูัยเพื่อเขูำสูู
ฐำนขอมล ISI และ Scopus

2.2.1งำนวูจัยที่
เป็ นไปในทศ
ทูำทำง
เดียวกับวำรสำรทูี ู
อย ในฐำนขอมล ISI
และ Scopus

1. เพื่อเพิม่ จำ นวน
ง นวำิ จัยในว รส ร
ทำี ำ
อยูในฐ นข้ อมูล ISI
และ Scopus

1. จูำนวนบทควำมวูจัย
ใน วำรสำรทูี ูอยูใน
ฐำนขอมล
ISI และ Scopusในแตละ
คณะวูชำ

2

2.3 วูจูัยประเดู็ นทูี ู
สอดคลอง
กับควำมตูองกำรของ
เศรษฐกจู และสูังคม
(Practical Research)

2.3.1 งำนวูจัยที่
สำมำรถ
นูำไปใชู
ประโยชน์ไดจรง

1. เพื่อให้ ง นวำิ จัย
ตอบสนองกับคว ม
ต้ องก รในก รใช้ ง น
จริ ง (สนับสนุนก ร
ท ง นในภ คธุรกิจ/
ก รท ง นภ ยใน)

1. จูำนวนงำนวูจูัยที่
สนับสนุนภำคธุรกจในแต
ละคณะวูชำ

2

9

1

2

3

1.สำงเสริ ม/
สนับสนุนให้ อ จ รย์
ท วำิ จำัย และ
ตีพิมพ์ในระดับ
น น ช ติ

ฝููำยวจัย

1.สำงเสริ ม/
สนับสนุนให้ อ จ รย์/
นักศึกษ ปรำิ ญญ
เอกตีพิมพ์
ง นวำิ จัย

ฝููำยวจัย

1.สำงเสริ ม/สนับสนุน
ให้ อ จ รย์
ท วำิ จำัย
2. โครงก
รสร้ ำ งคว มรูำ ้
จ กง นวำิ จยั

ฝููำยวจัย

ฝ่ ายวิชาการ

ฝ่ ายวิชาการ

ฝ่ ายวิชาการ

2.4 สรำงพันธมูตรทำงกำร
วจยูั

1
0

2.4.1 สรำงพันธมตร
ทำงกำรวูจัย
รวมกูับ องคู์กร
ภำยในประเทศ/
ตำงประเทศ

1. เพื่อให้ เกิดคว ม 1.
จูำนวน
รวมมือดำ้ นก ร
งำนวูจูัยรวม
วำิ จัย ระหวำ ง
ระหวูำงคณะวูชำ
สถ บัน
กับ องคู์กร/สถำบัน
2. เพื่อให้ เกิดมำุ มมอง ภำยในประเทศในแตละ
ที่ มีคว มหล กหล ย คณะวูชำ
ใน ก รท วำิ จัย
3. เพื่อให้ เกิดก ร
แลกเปลำี ำยน
เรี ยนรใำูำ้ น ก ร
2. จูำนวนงำนวูจัย
รูวม ระหวำงคณะ
ท ง นวำิ จยั
วูชำกับ
องคู์กร/สถำบัน ตูำง
ประเทศ

1

1

1.สำงเสริ ม/สนับสนุนให้
อ จ รย์ ท วำิ จำัย
2. โครงก รสร้ งองค์
คว มรูำจ้ ก
ง นวำิ จัย

ฝููำยวจัย

1

1

1.สำงเสริ ม/สนับสนุนให้
อ จ รย์
ท วำิ จำัย

ฝููำยวจัย

3 . แผนพัฒนาเพื่อเพึิึมความนานาชาตึิของคณะมุงส
มาตรฐานสากล พันธกึิจ (ระดึั บมหาวึิทยาลัย) : 3
กลยุทธึ์ทึีึ (ระดึั บมหาวึิทยาลัย) :
3.1 , 3.2, 3.3, 3.4
ตึั วบงชีท้ ึีึ (ระดึั บ ยาลัย) : ทึุ กตึั วบึงชีึ้ทึีึเปึน mission ของคณะวิชา
มหาวทึิ
พันธกึิจ (ระดึั บคณะ)
: 7

กลยุทธ์ (คณะ/
ฝึาย)
3.1 เพ่มสัดสวู นจูำ
นวน
อำจำรย์ตำงชำต

แผนงาน(คณะ/
ฝึาย)

วึั ตถึุ ประสง
ค์
3.1.1 สรำ้ งพันธมูตร 1. เพื่อให้ พนั ธมำิ ตร
เป็ น
เพื่อเพ่มอำจำรย์
ตำงชำต
สำื ำอกล งใน
กร
แลกเปลำี ำยน
อ จ รย์ ต งช ติ
3.2 เพ่มสัดสวู
3.2.1 สรำงพันธมูตร 1. เพื่อให้ พนั ธมำิ ตร
นจูำนวน
เพื่อเพ่มนูักศูึ กษำ เป็ น สำื ำอกล งใน
นักศึกษำ
ก รสรรห /
ตำงชำต
ตูำงชำต
แลกเปลำี ำยน
นักเพื
ศำึ่อกษ
3.3 มีหลูักสตร
3.3.1 จำนวน
1.
รองรับคว ม
นำนำชำตที่
หลูักสตรนำนำชำต
ต้ตองช
งก ติรของ
หลำกหลำยสอดคลอง
นำักศำึ กษ
กับ ควำมตูองกำร
ต งช ติ
ของตลำด
3.4 สรำงบรรยำกำศและ 3.4.1 สรำง
1. เพื่อพำัฒน
ตสูำงประเทศ
ูงแวดลอมใหเป็ น บรรยำกำศใหูมีควำม บรรย ก ศภ ยใน
นำนำชำต
เป็ นนำนำชำต
มห วำิ ทย ลำัย
ให้ มี คว มเป็ น
น น ช ติ
10

ตึั วบงชี ้ (KPIs)
(คณะ/
ฝึาย)
1. จูำนวนอำจำรย์
ตูำงชำต
ทีส่ อดคลองกูับ
หลูักสตร

1. จูำนวน
นูักศูึ กษำ
ตำงชำตใน
หลักสตร MIBE
และจูปรำนวนหลูั
ญญำเอกกสตร
1.
นำนำชำตทีส่ อดคลอง
กับควำมตูองกำรของ
ตลำดตูำงประเทศ
1. ระดับกำรรูับรูู
ของ
นักศึกษำจำกกำรจัด
กจกรรมทีส่ รำงบรรยำ
กำศควำมเป็ น
นำนำชำตู
(เชน กำรจูัด

เกึิด
จรึิง
57
1

เป้ าหมาย 58
1

โครงการ / กึิจกรรม
(คณะ/
ฝึาย)
1. recruit อ.ต งช ติ
2. โครงก ร Monthly
UTCC Economic
Seminar
3. สนับสนุน'ง นวำิ จำัย
รวมกับ หนำวยง น
ภ1. หลูั
ยนอกกสตร MIBE
2. หลูักสตร PhD. M-Econ

งบประมาณ

ผึึ้รึั บผึิ
ดชอบ
(สาขาวิชา /
หนวยงาน)

รองคณบดี
ฝููำย
วชำกำร/
กรรมกำร
บัณฑตศึกษำ

5

8

2

2

1. หลูักสตร MIBE
2. หลูักสตร PhD. M-Econ

กรรมกำร
บัณฑตศึกษำ

ระดับดี

1.โครงก ร Monthly UTCC
Economic Seminar

กรรมกำร
บัณฑตศึกษำ

ระดับดี

กรรมกำร
บัณฑตศึกษำ

ประชุมนำนำชำต, กำร
จัดงำนตำมเทศกำลโดย
ขอควำมรวมมูื อกับ
องคู์กรนำนำชำต เชน
UN, สถำนทูตตำงๆ)
3.4.2 สรำง
สููงแวดลอมใหมี
ควำมเป็ นนำนำชำต

11

1. ระดับกำรรูับรููจำก
สููงแวดลอมทีูมีควำม
เป็ น
นำนำชำต (เชน ปูำย
บอก
สถำนทูี ูเป็ นภำษำ
นำนำชำตู)

ระดับดี

ระดับดี

1.โครงก รปรับปรำุ งภำู มิทำัศน์
ให้
เป็ นน น ช ติของคณะ
2. โครงก รนำ เสนอจุดเดน
ของ คณะเป็ นภ ษ อำังกฤษ
ใน เวำ็ บไซต์คณะ

รองคณบดี
ฝููำย
วชำกำร

4. แผนพัฒนาดึ้านการบรึิการวึิชาการ
แกึสังคม พันธกึิจ (ระดึั บ
มหาวึิทยาลัย) :
4 กล
ยุทธึ์ทึีึ (ระดึั บมหาวึิทยาลัย) :4.1
ตึั วบงชีท้ ึีึ (ระดึั บ ยาลัย) : ทึุ กตึั วบึงชีึ้ทึีึเปึน mission ของคณะวิชา
มหาวทึิ
พันธกึิจ (ระดึั บคณะ)
: 2, 8, 9

กลยุทธ์ (คณะ/ฝึาย)
4.1 เป็ นแหลูงบรูกำรขอมล
วูชำกำร เพื่อชี ้นูำทำง
เศรษฐกูจ/สูังคมและ
กำรคูำ กำรลงทุนใน
ระดับชำตและ นำนำชำต

แผนงาน(คณะ/
ฝึาย)
4.1.1 สรำงองค์
ควำมรที่เกี่ยวกับ
กำรคูำกำรลงทุน
ใน ระดับชำตและ
นำนำชำต
4.1.2 สรำง
Connection กับ
องคู์กรหรูื อ
หนูวยงำน ภำยใน
และภำยนอก ประเทศ
(สูื ูอสำรมวลชน
รำชกำร และธุรกจ)

12

วึั ตถึุ ประสงค์
เพื่อสรำงองค์ควำมร
ดำนกำรคำกำรลงทุน
ในระดับชำตและ
นำนำชำต

ตึั วบงชี ้ (KPIs)
(คณะ/ ฝึาย)
1. จูำนวนงำนวูจูัย/
งำน
อบรม/งำนแกไขปั ญหำ/
งำนบรกำรวชำกำรใน
แตละคณะวูชำ /
หนูวยงำน
1. จูำนวนกจกรรมที่
เกูด
ขึ ้นกับองค์กรหรูื อ
หนูวยงำนทังใน/
้
ตำงประเทศ

เกึิด
จรึิง
57
2

2

เป้ าหมาย 58

โครงการ / กึิจกรรม
(คณะ/ ฝึาย)

งบประมาณ

ผึึ้รึั บผึิ
ดชอบ
(สาขาวิชา /
หนวยงาน)

2

โครงกำรอบรมสูัมมนำ
โครงกำรบรกำรวูชำกำร

ฝููำยวจัย
รองคณบดี
ฝููำย
วชำกำร

2

โครงกำรอบรมสูัมมนำ
โครงกำรบรกำร
วูชำกำร

รองคณบดี
ฝููำย
วชำกำร

4.1.3 ขจัด ลด ยก
สรำง องคู์กร/ศนย์
หรูื อทศทำงของ
องคู์กรที่
สนองตอบ

13

1. จูำนวนผลงำนทูี ู
เผยแพรผูำนสูื ูอ

2

3

โครงกำรอบรมสูัมมนำ
โครงกำรบรกำรวูชำกำร

รองคณบดี
ฝููำย
วชำกำร

ควำมตูองกำร
ของ สูังคมใน
วงกวูำงและสรำง
Impact ตอ
ชูื ูอเสียง ของ
มหำวูทยำลูัย

3
2.จูำนวนแหลูง
ใหบรกำร
วูชำกำรและวูชำชีพที่
ไดรับกำรยอมรับในระดับ
ชำตหรื อนำนำชำต
(สมศ. 3.5 กับ สกอ. 5.5)

14

3

ศนย์ศกึ ษำกำรคำระหวำงประเทศ
ศนย์พยำกรณ์เศรษฐกจและธุรกจ
ศนย์ RIPED

รองคณบดี
ฝููำย
วชำกำร

5. แผนพัฒนาเพืึอสร้ างเครือขาย
พันธมึิตร พันธกึิจ (ระดึั บ
มหาวึิทยาลัย) :
5
ยุทธึ์ทึีึ (ระดึั บมหาวึิทยาลัย) :
5.1
ตึั วบงชีท้ ึีึ (ระดึั บ ยาลัย) : ทึุ กตึั วบึงชีึ้ทึีึเปึน mission ของคณะวิชา
มหาวทึิ
พันธกึิจ (ระดึั บคณะ)
: 8

กลยุทธ์ (คณะ/ฝึาย)

แผนงาน(คณะ/
ฝึาย)

5.1 สรำงฐำนลูกคำสูัมพันธ์ 5.1.1 สร้ งและเชื่อม
คว มสัมพันธ์กบั
สถ บันก รศึกษ
กอน
ระดับอำุ ดมศึกษ

15

ตึั วบงชี ้ (KPIs)
(คณะ/ ฝึาย)

เกึิดจรึิง
57

เป้ าหมาย 58

1. เพื่อให้ มี
1.ร้ อยละของจำ นวนก ร
คว มสัมพันธ์ทำี ำดี รับนักศึกษ
2. เพื่อเป็ นชองท งใน ใหมทีเ่ พิำมขึ ้น
ก รสำื ำอส รให้ กบั
มห วำิ ทย ลำัยฯ
3. เพื่อเพิม่ จำ นวน
นักศึกษ
4. เพื่อให้ มีสำวน
รำวมใน สำงเสริ มก ร
พำัฒน
มห วำิ ทย ลำัย

ลดลง 6%

เทำเดม

วึั ตถึุ ประสงค์

โครงการ /
กึิจก
รรม
1.โครงก ร (คณะ/
ประช สำัมพันฝึ
ธำ์าย)
แก
โรงเรี ยนเปำ้ หม ย
2. กิจกรรม Open
house

งบประมาณ

ผึึ้รึั บผึิ
ดชอบ
(สาขาวิชา /
หนวยงาน)

ฝููำยสือ่ สำร
องคู์กร

5.2 ก รสร้ งครื อข ยคว ม
รวมมำื อกับองค์กรภ ยนอก
ทำัำง้ ในระดับช ติและ/หรื อ
น น ช ติ

5.2.2. สรำ้ งและ
เชื่อมสัมพันธ์กบั
องค์กรภ คธุรกิจ
อุตส หกรรม
หอก รค้ ไทย ใน
ประเทศและ
ต งประเทศและ
ผู้ประกอบก ร
(ผูำใ้ ชำ้ บัณฑิต)

5.3 สรำงควำมสัมพันธ์กบั
ชุมชนใกลเคียง

5.3.1 สรำง
ควำมสัมพันธ์กบั
ชุมชนใกลเคียง
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1. เพื่อเพิ่มจำ นวน
นำักศึกษ ใน
ประเทศ
/ ต งประเทศ
2. เพื่อก ร
แลกเปลำี ำยน
นำักศึกษ /
อ จ รย์/
นำักวำิ จัยช วไทย
/ ต งประเทศ
3. เพื่อกเพิ่มรอยู
1.
ผลำิวมกั
ตผล
รำ
น อย งมี
ง นวำิ
คว
มสุจัขยรำวม

1. จ นวนองค์กรธุรกิจ
ทำี ำ มีคว มรวมมำื อ

1.รอยละของควำมพูึ ง
พอใจในชุมชน
ใกลเคูี ยง ของคณะ
วูชำ

>3

ระดับดี

5

1.โครงก ร
ประช สำัมพันธำ์แก
โรงเรี ยนเปำ้ หม ย
2. กิจกรรม Open house

ฝููำยสือ่
สำร
องคู์กร

ระดับดี โครงกำรบรกำรวูชำกำร

รองคณบดี
ฝููำย
วชำกำร

6. แผนทึานบึุ ศึิลปวึั ฒนธรรมของชาตึิ และเรึียนร้ วัฒนธรรมสากล
บารุ ง
พันธกึิจ (ระดึั บมหาวึิทยาลัย) : 6
กลยุทธึ์ทึีึ (ระดึั บมหาวึิทยาลัย) :
6.1 , 6.2
ตึั วบงชีท้ ึีึ (ระดึั บ ยาลัย) : ทึุ กตึั วบึงชีึ้ทึีึเปึน mission ของคณะวิชา
มหาวทึิ
พันธกึิจ (ระดึั บคณะ)
: 10

กลยุทธ์ (คณะ/ฝึาย)
6.1 สรำงกูจกรรมสูงเสรม
ศลปวูัฒนธรรม / กจกรรม
เสรม หลูักสตร

แผนงาน(คณะ/
ฝึาย)
6.1.1 สูงเสรมกำร
จูัด
กจกรรมดำน
วูัฒนธรรมไทย
และ สำกล

วึั ตถึุ ประสงค์
1. เพื่อใหนักศูึ กษำ
และบุคลำกรมีควำม
ภำคภมใจ
ศลปวูัฒนธรรมไทย

ตึั วบงชี ้ (KPIs)
(คณะ/ ฝึาย)
1. จูำนวนกจกรรม/
โครงกำรทูี ูสูงเสรม
ศลปวูัฒนธรรมไทยใน
แต ละคณะ/หนวยงำน

2. จูำนวนกจกรรม/
โครงกำรทูี ูสูงเสรม
วูัฒนธรรมสำกลในแต
ละ คณะ/หนวยงำน
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เกึิด
จรึิง
57
9

1

เป้ าหมาย 58
>5

1

ผึึ้รึั บผึิ
โครงการ / กึิจกรรม
งบประมาณ ดชอบ
(คณะ/
(สาขาวิชา /
ฝึาย)
หนวยงาน)
รองคณบดี
1. ไหวคร
30,000
ฝููำย
2. แหเทียน จูำนูำพรรษำ
กูจกำร
3. วูันพูอ
นักศึกษำ
4. รื่ นเรงเถลงศกใหมสงกรำนต์
ไทย
5. วูันแม
6. พธีบำยศรี สขวัญ รับ
นักศึกษำใหม
1.งำนปูี ใหม
10,000
2.
7 ดวยรักและผกพันวันเกษียณ 20,000
และมุทตำจตอำจำรย์

รองคณบดี
ฝููำยบรหำร

7. แผนพัฒนาระบบการบรึิหารที่มีประสิทธิภาพตามหลึั กธรรมาภิ
บาล พันธกึิจ (ระดึั บมหาวึิทยาลัย) : 7
กลยุทธึ์ทึีึ (ระดึั บมหาวึิทยาลัย) :
7.1 , 7.2 , 7.4
ตึั วบงชีท้ ึีึ (ระดึั บ ยาลัย) : ทึุ กตึั วบึงชีึ้ทึีึเปึน mission ของคณะวิชา
มหาวทึิ
พันธกึิจ (ระดึั บคณะ)
: 2 , 6, 7, 8, 9

กลยุทธ์ (คณะ/ฝึาย)

แผนงาน(คณะ/
ฝึาย)

7.1 พัฒนำระบบบรูหำรจัดกำร 7.1.1 สรำงระบบกำร
อยำงมีประสูทธภำพและ
ใหบรกำรทูี ูมี
ประสูทธผลโดยใชหลัก
มำตรฐำน
ธรรมำภูบำล
7.1.2 สรำ้ งระบบกำร
จัดกำรควำมรูให
มหำวูทยำลูัยเป็ น
องคู์กรแหูงกำร
เรี ยนร
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เกึิดจรึิง
56

เป้ าหมาย 57

1. เพื่อสรำงระบบกำร
ดูำเนนงำนทูี ูมี
มำตรฐำนและมี
ประสูทธภำพ

1. ระดับควำมพึงพอใจ
ของผใชบรูกำรในแตละ
คณะ/หนวยงำน

>4

4

1. เพื่อนำ
มห วำิ ทย ลัย
ไปสำู ำ
องค์กรแหำงก ร
เรี ยนรู้

1. จูำนวนองค์ควำมรที่
ผูำนกระบวนกำร
ของ กำรจูัดกำร
ควำมร

1

1

1.กิจกรรมชำุ มชนคนรัก
ง นวำิ จัย

รองคณบดี
ฝููำย
วชำกำร

2. จูำนวนชุมชนกำร
จัดกำรควำมร

1

1

1.กิจกรรมชำุ มชนคนรัก
ง นวำิ จัย

รองคณบดี
ฝููำย
วชำกำร

วึั ตถึุ ประสงค์

โครงการ / กึิจกรรม
(คณะ/
ฝึาย)
กำรประเมูนควำมพูึ ง
พอใจกำรปฏูบัตงำนของ
ฝูำยตำงๆ

ผึึ้รึั บผึิ
งบประมาณ ดชอบ

ตึั วบงชี ้ (KPIs)
(คณะ/ ฝึาย)

(สาขาวิชา /
หนวยงาน)

รองคณบดี
ฝููำยบรหำร

7.2 พัฒนำกำรจูัดหำรำยได
อยำงเป็ นระบบ
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7.2.1 เพ่มจำนวน
นักศึกษำ

1. เพื่อเพิ่มร ยได้
จ กก รเรำี ยน
ก ร สอน

1. รูอยละของจูำนวน
นักศึกษำใหมที่เพูมขึ ้น
ใน
แตละคณะ

<10
ไมบรรลุ

10
นอย
กวำ
10 %

ฝููำยสือ่ สำร
องคู์กร

7.2.2 เพ่มรำยไดู
จำก กำรวูจัยและ
งำน
บรูกำรวูชำกำร

1. เพื่อเพิ่มร ยได้
จ กก รทำ ง น
วำิ จัย และง น
บรำิ ก ร วำิ ช ก ร

7.2.3 เพ่มรำยไดูจำก
ทรูัพย์สูนทำง
ปั ญญำ และ
ทรูัพย์สูนอื่น ๆ
7.2.4 พัฒนำระบบ
กำรสูื ูอสำร
ดูำนกำร
ประชำสูัมพันธ์
มหำวูทยำลูัยส
สำธำรณชน
7.4 พัฒนำระบบบรูหำรจัดกำร 7.4.1
บรูหำรควำม 1. ลดคว มเสำี ำยงอัน
ควำมเสูี ูยง
เกิดจ กก ร
เสูี ูยงของ
มหำวูทยำลูัยใน 4 ดำ เนินง นของ
มตู (กำรเงูน, กำร มห วำิ ทย ลำัย
บรหำรจัดกำร ภำยใน ,
ลูกคูำ และกำร
พัฒนำบุคลำกร)
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1. จูำนวนรำยไดทีไ่ ดมำ
จำกวูจูัยและงำน
บรกำร
วูชำกำร (ลููำนบำท)

>15

1. จูำนวนรำยไดู
จำก ทรูัพย์สูน
ทำงปั ญญำ และ
ทรูัพย์สูนอื่น ๆ

n/a
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1.กิจกรรมชำุ มชนคนรัก
ง นวำิ จัย
2. ง นสงเสรำิ ม/สนำับสน
นำุ
ไมสำมำรถทูำ ง นวำิ จัยกับ
ได
หนำวยง นทำัำง้ ภ ค
ธุรกิจเอกชนและรัฐบ ล

รองคณบดี
ฝููำย
วชำกำร
–

1. คำใชจำยในกำร
ประชำสูัมพันธ์ตอ
จูำนวน
นูักศูึ กษำจำแนกรำย
คณะ

>390

>390

(ฝ่ ายสื่ อสารฯ ขอร่ วมหารื ออีก
ครั้ง)

ฝููำยสือ่ สำร
องคู์กร

1. จูำนวนกจกรรมที่
สนับสนุนกูำรลดควำม
เสีย่ ง

4
บรรลุ

4

1.โครงก รประช สำัมพันธำ์
แก
โรงเรี ยนเปำ้ หม ย
2. กิจกรรม Open house
3.เศรษฐศ สตร์ สร้ ง
เครื อข ย
4.แผนง น,ติดต ม,ประเมิน
5.แผนก รเงิน
6.แผนพัฒน บุคล กร

ฝููำยสือ่ สำร
องคู์กร
รองคณบดี
ฝููำย
บรหำร

8. แผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรทึุ กระดึั บสึความเปนมึืออาชึีพในระดึั บ
สากล
พันธกึิจ (ระดึั บมหาวึิทยาลัย) : 8
กลยุทธึ์ทึีึ (ระดึั บมหาวึิทยาลัย) :
8.1 , 8.2 , 8.3, 8.4
ตึั วบงชีท้ ึีึ (ระดึั บ ยาลัย) : ทึุ กตึั วบึงชีึ้ทึีึเปึน mission ของคณะวิชา
มหาวทึิ
พันธกึิจ (ระดึั บคณะ)
:

กลยุทธ์ (คณะ/ฝึาย)
8.1 สูงเสรมและเตรี ยม
บุคลำกรสูำหรูับเป็ น
ผููบรูหำร มืออำชีพ

แผนงาน(คณะ/
ฝึาย)

8.1.1 พัฒนำวูุ ฒ
ภำวะ ควำมร
ควำมสำมำรถสูู
กำร เป็ น
ผููบรูหำรมือ
อำชีพ พัฒนำควำมร
8.2 สูงเสรมใหอำจำรยู์มี
8.2.1
ประสบกำรณู์จรงในวูชำชีพ ควำมสำมำรถ
ทัง้ ในและตำงประเทศ
คณำจำรย์ผ่่าน
กำร เรี ยนรููใน
ประสบกำรณู์ จรง
ในแตละวูชำชีพ

19

วึั ตถึุ ประสงค์

ตึั วบงชี ้ (KPIs)
(คณะ/ ฝึาย)

1. พัฒนำศูักยภำพ 1. จูำนวนเจููำห
ควำมร ควำมสำมำรถ นููำที่ /
อำจำรย์ทผี่ ูำนกำรเขูำ
ของบุคลำกร
รวม
โครงกำรทูี ูมูี
วูัตถุประสงค์ เพื่อเตรี ยม
ควำมพร
อมเพื่อ
กทำว
รูอยละของอำจำรย์
ี่
1. เพื่อใหำ้คณ จ รย์ 1.
ไปสู
ผููบรูหำร/
ูำรูวมในโครงกำร
มีประสบก รณ์จริ ง เข
ในวำิ ช ชีพของตน กจกรรมทีท่ ูำใหูเกด
ประสบกำรณู์จรงใน
วูชำชีพตออำจำรย์ทงั ้
คณะ

เกึิด
จรึิง
57
0

80

เป้ าหมาย 58
1

80

ผึึ้รึั บผึิ
โครงการ / กึิจกรรม
งบประมาณ ดชอบ
(คณะ/
(สาขาวิชา /
ฝึาย)
หนวยงาน)
คณบดี
กำรอบรมเพื่อพัฒนำศักยภำพ
บุคลำกรเพื่อกำวไปสูู
ผููบรูหำร / ปรูับระดับ

1. ดูง นทำัำง้ ในและ
ต งประเทศ
2. Consulting (ที่ปรึกษ ก ร
ท วิจยั )

รองคณบดี
ฝููำย
วชำกำร

8.3 สูงเสรมใหอำจำรยู์มี
ประสบกำรณู์ทำงดำน
วูชำกำร และ/หรื อกำร
วูจูัยที่ทนั สมัย และเป็ น
สำกล
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8.3.1 พัฒนำ
คณำจำรย์ และ
นักวูจูัยดูำน
วูชำกำร และหรูื อ
กำรวูจัยให ทันสมัย
สููระดับสำกล

1. เพื่อใหคณำจำรย์
และนักวูจูัยมูี
ควำมร ดำนวูชำกำร
และหรื อ กำรวูจัยที่
ทูันสมัยและ เป็ น
สำกล

1. รอยละของอำจำรย์ +
นักวูจูัยที่เขูำรวมใน
โครงกำร / กจกรรมที่ทูำ
ให เกดควำมรทูำงดูำน
วูชำกำรและหรื อวูจัยที่
ทันสมัยและเป็ นสำกลตอ
อำจำรย์+นูักวูจูัย
ทังหมด
้

100

100

1. Training (โครงกำรฝึ กอบรม
50ชม.)
2. Visiting Professor
(Dr.Vasilious)
3. ดงำนทังในและต
้
ำงประเทศ

รองคณบดี
ฝููำย
วชำกำร

9. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรึั บการเรี ยนการสอน การวึิจัย และ การบริหึารจัดการอย่างมึี ประสิทธิภาพ
พันธกึิจ (ระดึั บ ยาลึั ย) : 9
มหาวทึิ
กลยุทธึ์ทึีึ (ระดึั บมหาวึิทยาลัย) :
9.1
ตึั วบงชีท้ ึีึ (ระดึั บ ยาลัย) : KPIs : ระดึั บความพงพอใจของคณาจารย์ ตึอระบบ IT เพื่อรองรับการเรึียนการสอนดึ้วยระบบ Online
มหาวทึิ
พันธกึิจ (ระดึั บคณะ)
: 1, 6, 7, 11

กลยุทธ์ (คณะ/ฝึาย)
9.1 พัฒนำระบบ IT เพื่อกำร
เรี ยนกำรสอน

20

แผนงาน(คณะ/
ฝึาย)
9.1.1 พัฒนำระบบ
IT เพื่อรองรับกำร
เรี ยนกำรสอนดูวย
ระบบ Online

วึั ตถึุ ประสงค์

ตึั วบงชี ้ (KPIs)
(คณะ/ ฝึาย)

9.1 เพื่อพูัฒนำ/ใชู 1. จูำนวนอำจำรย์ที่
ประโยชน์ระบบ IT เพื่อ สอน ดวยระบบ Hybrid
รองรับกำรเรี ยน กำร และ iTune U
สอนดวยระบบ
Online

เกึิด
จรึิง
56
100

เป้ าหมาย 57
100

โครงการ / กึิจกรรม
(คณะ/ ฝึาย)
กำรเรี ยนกำรสอนดูวยระบบ
Hybrid
และ iTune U

งบประมาณ

ผึึ้รึั บผึิ
ดชอบ
(สาขาวิชา /
หนวยงาน)

รองคณบดี
ฝููำย
วชำกำร

