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ปรัชญา/ปณิธาน : ยึดมั่นคุณธรรม เป็นผู้นำวิชำกำร
พันธกิจหลักของคณะเศรษฐศาสตร์ 4 ประการ : ด้ำนกำรเรียนกำรสอนด้ำนกำรวิจัยด้ำนกำรส่งเสริมและบริกำรสังคมและด้ำนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
วิสัยทัศน์
:
คณะเศรษฐศำสตร์มีควำมมุ่งมั่นในกำรจัดกำรศึกษำของคณะให้ได้มำตรฐำน ทันสมัยและเป็นสำกล เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีควำมพร้อมทั้งด้ำนวิชำกำร คุณธรรมและ จริยธรรม
สำมำรถนำควำมรู้นั้นไป ประยุกต์ใช้ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกำรพัฒนำสังคม และประเทศชำติ ดังคำปรัชญำของคณะเศรษฐศำสตร์ “ยึดมั่นคุณธรรม เป็นผู้นำวิชำกำร”
ทิศทางของคณะ : มุ่งสู่ควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำรในระดับสำกล
พันธกิจ:
1.เพื่อให้นักศึกษำมีควำมรู้ ควำมสำมำรถและทักษะทำงด้ำนเศรษฐศำสตร์ในระดับมำตรฐำนสำกล
2. เพื่อปรับปรุงคุณภำพขององค์ควำมรู้ให้สำมำรถนำไปวิเครำะห์สถำนกำรณ์ทำงเศรษฐกิจในปัจจุบนั
3. เพื่อให้นักศึกษำมีควำมรอบรู้เพิ่มมำกขึ้นในวิทยำกำรด้ำนต่ำงๆ และสำมำรถนำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ในกำรประกอบอำชีพ
4. เพื่อให้หลักสูตรมีควำมหลำกหลำยในด้ำนต่ำงๆ ซึ่งนักศึกษำสำมำรถศึกษำหำควำมรู้ได้มำกขึ้น
5. เพื่อปรับปรุงคุณภำพบัณฑิตให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนในปัจจุบัน
6. เพื่อให้กำรบริหำรหลักสูตรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
7. เพิ่มควำมเป็นนำนำชำติของคณะมุ่งสู่มำตรฐำนสำกล (บุคลำกรนักศึกษำหลักสูตรสภำพแวดล้อม)
8. สร้ำงเครือข่ำยพันธมิตรทำงวิชำกำรและทำงธุรกิจทัง้ ในระดับชำติและนำนำชำติ
9. สร้ำงองค์ควำมรูใ้ หม่จำกกำรวิจยั และบทควำมวิจัยตีพิมพ์ซงึ่ ได้รบั กำรอ้ำงอิงอย่ำงต่อเนื่องในฐำนข้อมูลระดับชำติและนำนำชำติ
10. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชำติ และเรียนรูว้ ัฒนธรรมสำกล
11. เพื่อพัฒนำศักยภำพของบุคคลำกรทุกระดับสูค่ วำมเป็นมืออำชีพในระดับสำกล
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แผนงานคณะเศรษฐศาสตร์
1 . แผนพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
พันธกิจ (ระดับมหาวิทยาลัย)
:
สากล
กลยุทธ์ที่ (ระดับมหาวิทยาลัย) :
ตัวบ่งชี้ที่ (ระดับมหาวิทยาลัย) :
พันธกิจ (ระดับคณะ)
:

กลยุทธ์ (คณะ/ฝ่าย)
1.1 สร้ำงและส่งเสริม
ประสบกำรณ์ทำงำนจริง

1 ผลิตบัณฑิตที่มีลกั ษณะพึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย (Business SMART) ใฝ่รู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนือ่ ง และมีภาพลักษณ์ทางธุรกิจระดับ
1.1 , 1.2, 1.3
ทุกตัวบ่งชีท้ ี่เป็น mission ของคณะวิชา KPIs: ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทาและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1ปี
1,3,4,5

แผนงาน(คณะ/
ฝ่าย)
1.1.1เรียนรู้
ประสบกำรณ์กำร
ทำงำนจำกกำร
ปฏิบัติงำนจริง

1.1.2 ส่งเสริมให้มี
ประสบกำรณ์
ทำงำนผ่ำนกิจกรรม/
โครงกำรต่ำง ๆ

3

ประจาปีการศึกษา 2557

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้บัณฑิตมี
ประสบกำรณ์ กำร
ทำงำน จำกกำร
ทำงำนจริง

1. เพื่อให้บัณฑิตมี
ประสบกำรณ์ กำร
ทำงำน จำกกิจกรรม/
โครงกำรต่ำงๆ

ตัวบ่งชี้ (KPIs) (คณะ/
ฝ่าย)

เกิดจริง
56

เป้าหมาย 57

1. ร้อยละของนักศึกษำที่
เข้ำร่วมโครงกำรสหกิจ
ศึกษำ/ฝึกงำน

>15

15.00

2. ร้อยละของบัณฑิต
ระดับปริญญำตรีที่ได้งำน
ทำ และประกอบอำชีพ
อิสระภำยใน 1 ปีของคณะ
วิชำ (สมศ.1.2)
1. ร้อยละของนักศึกษำที่
เข้ำร่วมกิจกรรม/โครงกำร
ที่ส่งเสริมประสบกำรณ์
กำรทำงำนจริง

>65

>80

โครงการ /กิจกรรม (คณะ/
ฝ่าย)

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
(สาขาวิชา /
หน่วยงาน)

1. สหกิจศึกษำ
2. กำรฝึกงำน

รองคณบดี
ฝ่ำยวิชำกำร

65

กำรสำรวจควำมพึงพอใจผู้ใช้
บัณฑิต

รองคณบดี
ฝ่ำยบริหำร

80

1. โครงพัฒนำศักยภำพพื้นฐำน
2. โครงกำรพัฒนำคุณภำพ
บัณฑิต กลุ่มวิชำเศรษฐศำสตร์
กำรเงิน
3. โครงกำรพัฒนำคุณภำพ
บัณฑิต กลุ่มวิชำเศรษฐศำสตร์

รองคณบดี
ฝ่ำยวิชำกำร

1.2 สร้ำงนักศึกษำให้เป็น
บัณฑิตอุดมคติซงึ่ สอดคล้อง
กับอัตลักษณ์ของมหำวิทยำลัย
(Business SMART) และ
ควำมต้องกำรของสังคม

1.2.1พัฒนำ
บัณฑิตให้มีอตั
ลักษณ์ของ
มหำวิทยำลัยผ่ำน
กิจกรรมเสริม
หลักสูตร

1. เพื่อให้บัณฑิตมีอัต 1.ระดับควำมพึงพอใจ
ลักษณ์ของ
ของผู้ใช้บัณฑิตด้ำนวุฒิ
มหำวิทยำลัยผ่ำน
ภำวะและบุคลิกภำพ
กิจกรรมเสริมหลักสูตร

2.ร้อยละของผลกำร
ประเมินควำมรูค้ วำม
เข้ำใจก่อนและหลังกำรเข้ำ
ร่วมกิจกรรมทั้งหมด

4

>4

4 (ดี)

>80

80

ธุรกิจ
4. โครงกำรพัฒนำคุณภำพ
บัณฑิต กลุ่มวิชำทฤษฎี
เศรษฐศำสตร์และกำรวิจยั
5. โครงกำรพัฒนำคุณภำพ
บัณฑิต กลุ่มวิชำเศรษฐศำสตร์
ระหว่ำงประเทศ
กำรสำรวจควำมพึงพอใจผู้ใช้
บัณฑิต

1. โครงพัฒนำศักยภำพพื้นฐำน
2. โครงกำรพัฒนำคุณภำพ
บัณฑิต กลุ่มวิชำเศรษฐศำสตร์
กำรเงิน
3. โครงกำรพัฒนำคุณภำพ
บัณฑิต กลุ่มวิชำเศรษฐศำสตร์
ธุรกิจ
4. โครงกำรพัฒนำคุณภำพ
บัณฑิต กลุ่มวิชำทฤษฎี
เศรษฐศำสตร์และกำรวิจยั
5. โครงกำรพัฒนำคุณภำพ
บัณฑิต กลุ่มวิชำเศรษฐศำสตร์
ระหว่ำงประเทศ

รองคณบดี
ฝ่ำยบริหำร

รองคณบดี
ฝ่ำยวิชำกำร

1.2.2 ส่งเสริม/
พัฒนำบัณฑิตผ่ำน
วิธีกำรสอน
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1. เพื่อให้บัณฑิตมี
อัตลักษณ์ของ
มหำวิทยำลัย
ผ่ำนวิธีกำรสอน

1.ร้อยละของจำนวน
รำยวิชำทีม่ ีวิธกี ำรเรียน
กำรสอนเพื่อเสริมสร้ำงอัต
ลักษณ์ในแต่ละคณะ

100

100

2. ระดับควำมพึงพอใจ
ของนักศึกษำที่มีต่อ
คุณภำพกำรสอนของ
อำจำรย์และสิ่งสนับสนุน
กำรเรียนรู้ (สมศ.6.7)
1.2.3 ส่งเสริม/
1. เพื่อให้นักศึกษำ
1. จำนวนกิจกรรม/
พัฒนำให้เป็นบัณฑิต เป็นบัณทิตที่มีสุขภำพ โครงกำรที่ส่งเสริมให้
ที่สุขภำพสมบูรณ์
สมบูรณ์พร้อมทั้งกำย บัณฑิตมีสุขภำพกำยและ
พร้อมทั้งกำยและใจ และใจ
ใจที่สมบูรณ์ในแต่ละ
คณะ/หน่วยงำนเกี่ยวข้อง
2. ร้อยละของจำนวน
นักศึกษำที่เข้ำร่วม
กิจกรรมและโครงกำรทีม่ ี
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม/
พัฒนำให้เป็นบัณฑิตที่
สมบูรณ์พร้อมทั้งกำยและ
ใจ

>4.25

4.25

>16

16

>80

80

1. Hybrid Learning
2. วิชำที่สอดคล้องกับกำร
เสริมสร้ำง
อัตลักษณ์ของมหำวิทยำลัย
3. กำรประเมินกำรสอน
กำรประเมินผลกำรเรียนกำรสอน

รองคณบดี
ฝ่ำยวิชำกำร

1. แม่ไทรเกมส์
2. กีฬำประเพณี (ระหว่ำง
สถำบัน)
3. เปิดโลกกิจกรรม
4. “Freshy Econ 2011”
5. มุม แสดงควำมยินดีกับ
บัณฑิต
6. พัฒนำบุคลิกภำพและภำวะ
ผู้นำ
7. ไหว้ครู
8. แห่เทียน จำนำพรรษำ
9. วันพ่อ
10. รื่นเริงเถลิงศกใหม่สงกรำนต์
ไทย
11. วันแม่
12. สืบสำนวัฒนธรรมไทย :
เทศน์มหำชำติ

รองคณบดี
ฝ่ำยกิจกำร
นักศึกษำ

รองคณบดี
ฝ่ำยวิชำกำร

รองคณบดี
ฝ่ำยกิจกำร
นักศึกษำ

1.3 สร้ำง/พัฒนำหลักสูตรเพื่อ
ผลิตบัณฑิตที่มีควำมรู้ทำง
วิชำกำร ที่สอดคล้องกับควำม
ต้องกำรของตลำดงำน
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1.3.1 สร้ำง/พัฒนำ
หลักสูตรให้
สอดคล้องกับควำม
ต้องกำรของตลำด
งำน

1. สร้ำง/พัฒนำ
หลักสูตรเพื่อผลิต
บัณฑิตที่สำมำรถ
ตอบสนองควำม
ต้องกำรของตลำดงำน

1. ระดับควำมพึงพอใจ
ของนำยจ้ำง
ผู้ประกอบกำร และผู้ใช้
บัณฑิตด้ำนวิชำกำร
(หลักสูตรทันสมัย
ตอบสนองควำมต้องกำร
ของตลำดงำน)

>4

4

13. โครงกำรบำเพ็ญประโยชน์
14. โครงกำรพัฒนำควำมพร้อม
ของนักศึกษำเข้ำสู่ตลำดแรงงำน
15. โครงกำรพัฒนำและเพิ่ม
ศักยภำพของนักศึกษำในกำร
เรียนระดับอุดมศึกษำ
16.โครงกำรเศรษฐศำสตร์
วิชำกำร
17.พัฒนำศักยภำพของนักศึกษำ
ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสำกล
18.เปิดโลกกิจกรรม
กำรสำรวจควำมพึงพอใจผู้ใช้
บัณฑิต

รองคณบดี
ฝ่ำยบริหำร

2 . แผนพัฒนางานวิจัย
พันธกิจ (ระดับมหาวิทยาลัย) :
2
กลยุทธ์ที่ (ระดับมหาวิทยาลัย) :
2.1 , 2.2, 2.3, 2.4
ตัวบ่งชี้ที่ (ระดับมหาวิทยาลัย) : ทุกตัวบ่งชีท้ ี่เป็น mission ของคณะวิชา
พันธกิจ (ระดับคณะ)
: 8,9

กลยุทธ์ (คณะ/ฝ่าย)
2.1 พัฒนำระบบส่งเสริมและ
สนับสนุนกำรทำวิจยั

แผนงาน(คณะ/
ฝ่าย)

ตัวบ่งชี้ (KPIs) (คณะ/
ฝ่าย)

เกิดจริง
56

เป้าหมาย 57

2.1.1 พัฒนำ
ระบบสนับสนุนกำร
ทำ วิจยั ของนักวิจยั
รำยใหม่

1.เพื่อเพิ่มจำนวน
นักวิจยั

1.จำนวนนักวิจัยรำยใหม่
แต่ละคณะวิชำ

0

1

2.1 ส่งเสริม/สนับสนุนให้อำจำรย์
ทำวิจยั

ฝ่ำยวิจัย

2.1.2 พัฒนำระบบ
สนับสนุนกำรทำวิจยั
ของนักวิจัยขั้นสูง

1. สร้ำงเสริมศักยภำพ 1. จำนวนผลงำนตีพิมพ์
กำรทำวิจัยและ
ระดับนำนำชำติในแต่
ส่งเสริมกำรสร้ำงองค์
ละคณะวิชำ
ควำมรู้ใหม่
2. จำนวนผลงำนตีพิมพ์
ระดับชำติในแต่ละคณะ
วิชำ

<5

5

ฝ่ำยวิจัย

>25

25

<50

50

1.ส่งเสริม/สนับสนุนให้อำจำรย์
ทำวิจยั
2. โครงกำรสร้ำงควำมรูจ้ ำก
งำนวิจัย
1.ส่งเสริม/สนับสนุนให้อำจำรย์
ทำวิจยั
2. โครงกำรสร้ำงควำมรูจ้ ำก
งำนวิจัย
1.ส่งเสริม/สนับสนุนให้อำจำรย์
ทำวิจยั
2. โครงกำรสร้ำงควำมรูจ้ ำก
งำนวิจัย

3. ร้อยละของอำจำรย์
ประจำที่เข้ำร่วมประชุม
วิชำกำรหรือนำเสนอ
ผลงำนวิชำกำรทั้งใน
ประเทศและ
7

โครงการ /กิจกรรม (คณะ/
ฝ่าย)

ผู้รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์

งบประมาณ

(สาขาวิชา /
หน่วยงาน)

ฝ่ำยวิจัย

ฝ่ำยวิจัย

ต่ำงประเทศ (สมศ. 5.9)

2.2 กำหนดทิศทำงงำนวิจยั ที่
สนับสนุนให้ทำวิจยั เพื่อเข้ำสู่
ฐำนข้อมูล ISI และ Scopus

2.2.1 งำนวิจัยที่
เป็นไปในทิศทำง
เดียวกับวำรสำรที่อยู่
ในฐำนข้อมูล ISI
และ Scopus
2.3 วิจยั ประเด็นที่สอดคล้อง 2.3.1งำนวิจัยที่
กับควำมต้องกำรของเศรษฐกิจ สำมำรถนำไปใช้
และสังคม (Practical
ประโยชน์ได้จริง
Research)

8

1. เพื่อเพิ่มจำนวน
งำนวิจัยในวำรสำรที่
อยู่ในฐำนข้อมูล ISI
และ Scopus
1. เพื่อให้งำนวิจัย
ตอบสนองกับควำม
ต้องกำรในกำรใช้งำน
จริง (สนับสนุนกำร
ทำงำนในภำคธุรกิจ/
กำรทำงำนภำยใน)

4. ร้อยละของอำจำรย์
ประจำที่ตีพมิ พ์
บทควำมวิจัยใน
ฐำนข้อมูล ISI,Scopus
1. จำนวนบทควำมวิจัยใน
วำรสำรที่อยูใ่ นฐำนข้อมูล
ISI และ Scopusในแต่ละ
คณะวิชำ

<5

5

1.ส่งเสริม/สนับสนุนให้อำจำรย์
ทำวิจยั
2. โครงกำรสร้ำงควำมรูจ้ ำก
งำนวิจัย
1.ส่งเสริม/สนับสนุนให้อำจำรย์/
นักศึกษำปริญญำเอกตีพิมพ์
งำนวิจัย

ฝ่ำยวิจัย

<2

2

1. จำนวนงำนวิจยั ที่
สนับสนุนภำคธุรกิจในแต่
ละคณะวิชำ

>2

2

1.ส่งเสริม/สนับสนุนให้อำจำรย์
ทำวิจยั
2. โครงกำรสร้ำงควำมรูจ้ ำก
งำนวิจัย

ฝ่ำยวิจัย

2. จำนวนงำนวิจยั สถำบัน
ในแต่ละคณะวิชำ (ที่
เป็นประโยชน์ต่อกำร
เรียนกำรสอนและกำร
บริหำรจัดกำรของ
มหำวิทยำลัย)
3. จำนวนผลงำนวิจัยและ
งำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำร
จดทะเบียนทรัพย์สินทำง

<1

1

1.ส่งเสริม/สนับสนุนให้อำจำรย์
ทำวิจยั
2. โครงกำรสร้ำงควำมรูจ้ ำก
งำนวิจัย

ฝ่ำยวิจัย

0

0

-

ฝ่ำยวิจัย

ฝ่ำยวิจัย

ปัญญำหรืออนุสิทธิบัตรใน
แต่ละคณะวิชำ
2.4สร้ำงพันธมิตรทำงกำรวิจัย

9

2.4.1 สร้ำงพันธมิตร
ทำงกำรวิจัยร่วมกับ
องค์กร
ภำยในประเทศ/
ต่ำงประเทศ

1. เพื่อให้เกิดควำม
1. จำนวนงำนวิจยั ร่วม
ร่วมมือด้ำนกำรวิจัย
ระหว่ำงคณะวิชำกับ
ระหว่ำงสถำบัน
องค์กร/สถำบัน
2. เพื่อให้เกิดมุมมองที่ ภำยในประเทศในแต่ละ
มีควำมหลำกหลำยใน คณะวิชำ
กำรทำวิจัย
3. เพื่อให้เกิดกำร
แลกเปลี่ยนเรียนรูใ้ น
กำรทำงำนวิจัย
2. จำนวนงำนวิจัยร่วม
ระหว่ำงคณะวิชำกับ
องค์กร/สถำบัน
ต่ำงประเทศ

>1

1

1.ส่งเสริม/สนับสนุนให้อำจำรย์
ทำวิจยั
2. โครงกำรสร้ำงควำมรูจ้ ำก
งำนวิจัย

ฝ่ำยวิจัย

<1

1

1.ส่งเสริม/สนับสนุนให้อำจำรย์
ทำวิจยั
2. โครงกำรสร้ำงควำมรูจ้ ำก
งำนวิจัย

ฝ่ำยวิจัย

3 . แผนพัฒนาเพือ่ เพิ่มความนานาชาติของคณะมุ่งสู่มาตรฐานสากล
พันธกิจ (ระดับมหาวิทยาลัย) : 3
กลยุทธ์ที่ (ระดับมหาวิทยาลัย) : 3.1 , 3.2, 3.3, 3.4
ตัวบ่งชี้ที่ (ระดับมหาวิทยาลัย) : ทุกตัวบ่งชีท้ ี่เป็น mission ของคณะวิชา
พันธกิจ (ระดับคณะ)
: 7

กลยุทธ์ (คณะ/ฝ่าย)

แผนงาน(คณะ/
ฝ่าย)

วัตถุประสงค์

ตัวบ่งชี้ (KPIs) (คณะ/
ฝ่าย)

เกิดจริง
56
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3.1 เพิ่มสัดส่วนจำนวน
อำจำรย์ตำ่ งชำติ

3.1.1 สร้ำงพันธมิตร 1. เพื่อให้พันธมิตรเป็น 1. จำนวนอำจำรย์ตำ่ งชำติ
เพื่อเพิ่มอำจำรย์
สื่อกลำงในกำร
ที่สอดคล้องกับหลักสูตร
ต่ำงชำติ
แลกเปลี่ยนอำจำรย์
ต่ำงชำติ

2

1

3.2 เพิ่มสัดส่วนจำนวน
นักศึกษำต่ำงชำติ

3.2.1 สร้ำงพันธมิตร 1. เพื่อให้พันธมิตรเป็น 1. จำนวนนักศึกษำ
เพื่อเพิ่มนักศึกษำ
สื่อกลำงในกำรสรรหำ/ ต่ำงชำติ
ต่ำงชำติ
แลกเปลี่ยนนักศึกษำ
ต่ำงชำติ
1. จำนวนหลักสูตร
3.3.1เพิม่ จำนวน
1. เพื่อรองรับควำม
นำนำชำติที่สอดคล้อง
หลักสูตรนำนำชำติ ต้องกำรของนักศึกษำ
กับควำมต้องกำรของ
ต่ำงชำติ
ตลำดต่ำงประเทศ

>5

5

2

ระดับดี

3.3 เพิ่มหลักสูตรนำนำชำติที่
หลำกหลำยสอดคล้องกับ
ควำมต้องกำรของตลำด
ต่ำงประเทศ
3.4 สร้ำงบรรยำกำศและ
สิ่งแวดล้อมให้เป็นนำนำชำติ

10

3.4.1สร้ำง
1. เพื่อพัฒนำ
บรรยำกำศให้มีควำม บรรยำกำศภำยใน
เป็นนำนำชำติ
มหำวิทยำลัยให้มี
ควำมเป็นนำนำชำติ

1. ระดับกำรรับรู้ของ
นักศึกษำจำกกำรจัด
กิจกรรมที่สร้ำง
บรรยำกำศควำมเป็น
นำนำชำติ(เช่น กำรจัด

โครงการ /กิจกรรม (คณะ/
ฝ่าย)

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
(สาขาวิชา /
หน่วยงาน)

1. recruit อ.ต่ำงชำติ
2. โครงกำร Monthly UTCC
Economic Seminar
3. สนับสนุน'งำนวิจยั ร่วมกับ
หน่วยงำน
ภำยนอก
1. หลักสูตร MIBE
2. หลักสูตร PhD. M-Econ

รองคณบดี
ฝ่ำยวิชำกำร/
กรรมกำร
บัณฑิตศึกษำ

2

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

กรรมกำร
บัณฑิตศึกษำ

ระดับดี

1.โครงกำร Monthly UTCC
Economic Seminar

กรรมกำร
บัณฑิตศึกษำ

กรรมกำร
บัณฑิตศึกษำ

3.4.2 สร้ำง
สิ่งแวดล้อมให้มี
ควำมเป็นนำนำชำติ

11

ประชุมนำนำชำติ, กำร
จัดงำนตำมเทศกำลโดย
ขอควำมร่วมมือกับ
องค์กรนำนำชำติ เช่น
UN, สถำนทูตต่ำง ๆ)
1. ระดับกำรรับรู้จำก
สิ่งแวดล้อมทีม่ ีควำม
เป็นนำนำชำติ(เช่น ป้ำย
บอกสถำนที่เป็นภำษำ
นำนำชำติ)

ระดับดี

ระดับดี

1.โครงกำรปรับปรุงภูมิทศั น์ให้
เป็นนำนำชำติของคณะ
2. โครงกำรนำเสนอจุดเด่นของ
คณะเป็นภำษำอังกฤษใน
เว็บไซต์คณะ

รองคณบดี
ฝ่ำยวิชำกำร

4. แผนพัฒนาด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
พันธกิจ (ระดับมหาวิทยาลัย) : 4
กลยุทธ์ที่ (ระดับมหาวิทยาลัย) : 4.1
ตัวบ่งชี้ที่ (ระดับมหาวิทยาลัย) : ทุกตัวบ่งชีท้ ี่เป็น mission ของคณะวิชา
พันธกิจ (ระดับคณะ)
: 2, 8, 9

กลยุทธ์ (คณะ/ฝ่าย)

แผนงาน(คณะ/
ฝ่าย)

4.1 เป็นแหล่งบริกำรข้อมูล
วิชำกำร เพื่อชี้นำทำง
เศรษฐกิจ/สังคมและกำรค้ำ
กำรลงทุนในระดับชำติและ
นำนำชำติ

4.1.1 สร้ำงองค์
ควำมรู้ที่เกีย่ วกับ
กำรค้ำกำรลงทุนใน
ระดับชำติและ
นำนำชำติ
4.1.2 สร้ำง
Connection กับ
องค์กรหรือหน่วยงำน
ภำยในและภำยนอก
ประเทศ
(สื่อสำรมวลชน
รำชกำร และธุรกิจ)
4.1.3 ขจัด ลด ยก
สร้ำง องค์กร/ศูนย์
หรือทิศทำงของ
องค์กรที่สนองตอบ

12

วัตถุประสงค์
เพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้
ด้ำนกำรค้ำกำรลงทุน
ในระดับชำติและ
นำนำชำติ

เกิดจริง
56

1. จำนวนงำนวิจยั /งำน
อบรม/งำนแก้ไขปัญหำ/
งำนบริกำรวิชำกำรใน
แต่ละคณะวิชำ /
หน่วยงำน

>2

อย่ำงน้อย 2
กิจกรรม

โครงกำรอบรมสัมมนำ
โครงกำรบริกำรวิชำกำร

ฝ่ำยวิจัย
รองคณบดี
ฝ่ำยวิชำกำร

1. จำนวนกิจกรรมที่เกิด
ขึ้นกับองค์กรหรือ
หน่วยงำนทั้งใน/
ต่ำงประเทศ

>1

อย่ำงน้อย 1
กิจกรรม

โครงกำรอบรมสัมมนำ
โครงกำรบริกำรวิชำกำร

รองคณบดี
ฝ่ำยวิชำกำร

1. จำนวนผลงำนที่
เผยแพร่ผ่ำนสื่อ

>1

อย่ำงน้อย 1
กิจกรรม

โครงกำรอบรมสัมมนำ
โครงกำรบริกำรวิชำกำร

รองคณบดี
ฝ่ำยวิชำกำร

เป้าหมาย 57

โครงการ /กิจกรรม (คณะ/
ฝ่าย)

ผู้รับผิดชอบ

ตัวบ่งชี้ (KPIs) (คณะ/
ฝ่าย)

งบประมาณ

(สาขาวิชา /
หน่วยงาน)

ควำมต้องกำรของ
สังคมใน
วงกว้ำงและสร้ำง
Impact ต่อชื่อเสียง
ของมหำวิทยำลัย
2. จำนวนแหล่งให้บริกำร
วิชำกำรและวิชำชีพที่
ได้รับกำรยอมรับใน
ระดับชำติหรือ
นำนำชำติ (สมศ. 3.5
กับ สกอ. 5.5)

13

>4

4

โครงกำรอบรมสัมมนำ
โครงกำรบริกำรวิชำกำร

รองคณบดี
ฝ่ำยวิชำกำร

5. แผนพัฒนาเพือ่ สร้างเครือข่ายพันธมิตร
พันธกิจ (ระดับมหาวิทยาลัย) : 5
กลยุทธ์ที่ (ระดับมหาวิทยาลัย) : 5.1
ตัวบ่งชี้ที่ (ระดับมหาวิทยาลัย) : ทุกตัวบ่งชีท้ ี่เป็น mission ของคณะวิชา
พันธกิจ (ระดับคณะ)
: 8

กลยุทธ์ (คณะ/ฝ่าย)
5.1 สร้ำงฐำนลูกค้ำสัมพันธ์

14

แผนงาน(คณะ/
ฝ่าย)

วัตถุประสงค์

ตัวบ่งชี้ (KPIs) (คณะ/
ฝ่าย)

5.1.1 สร้ำงและเชื่อม 1. เพื่อให้มี
1.ร้อยละของจำนวนกำร
ควำมสัมพันธ์กับ
ควำมสัมพันธ์ที่ดี
รับนักศึกษำ
สถำบันกำรศึกษำ
2. เพื่อเป็นช่องทำงใน ใหม่ท่เี พิม่ ขึ้น
ก่อนระดับอุดมศึกษำ กำรสื่อสำรให้กับ
มหำวิทยำลัยฯ
3. เพื่อเพิ่มจำนวน
นักศึกษำ
4. เพื่อให้มีสว่ นร่วมใน
ส่งเสริมกำรพัฒนำ
มหำวิทยำลัย
2.จำนวนเครือข่ำย
กำรศึกษำของ
สถำบันกำรศึกษำก่อน
ระดับอุดมศึกษำ (จำก
โครงกำร Road Show)

โครงการ /กิจกรรม (คณะ/
ฝ่าย)

ผู้รับผิดชอบ

เกิดจริง
56
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>10

10

1.โครงกำร Road Show
2.โครงกำรแข่งขันตอบปัญหำ
เศรษฐศำสตร์ระดับมัธยมปลำย
3.โครงกำรเศรษฐศำสตร์สัญจร
4. กิจกรรม Open house

ฝ่ำยสื่อสำร
องค์กร

>25

25

1.โครงกำร Road Show
2.โครงกำรแข่งขันตอบปัญหำ
เศรษฐศำสตร์ระดับมัธยมปลำย
3.โครงกำรเศรษฐศำสตร์สัญจร
4. กิจกรรม Open house

ฝ่ำยสื่อสำร
องค์กร

งบประมาณ

(สาขาวิชา /
หน่วยงาน)

5.2 กำรสร้ำงครือข่ำยควำม
ร่วมมือกับองค์กรภำยนอก
ทั้งในระดับชำติและ/หรือ
นำนำชำติ

5.2.2. สร้ำงและ
เชื่อมสัมพันธ์กับ
องค์กรภำคธุรกิจ
อุตสำหกรรม
หอกำรค้ำไทย ใน
ประเทศและ
ต่ำงประเทศและ
ผู้ประกอบกำร (ผูใ้ ช้
บัณฑิต)

5.3 สร้ำงควำมสัมพันธ์กับ
ชุมชนใกล้เคียง

5.3.1 สร้ำง
ควำมสัมพันธ์กับ
ชุมชนใกล้เคียง
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1. เพื่อเพิ่มจำนวน
นักศึกษำในประเทศ
/ ต่ำงประเทศ
2. เพื่อกำร
แลกเปลี่ยน
นักศึกษำ/อำจำรย์/
นักวิจัยชำวไทย /
ต่ำงประเทศ
3. เพื่อเพิ่มผลิตผล
งำนวิจัยร่วม
1. เพื่อกำรอยู่ร่วมกัน
อย่ำงมีควำมสุข

1. จำนวนองค์กรธุรกิจที่
มีควำมร่วมมือ

>3

3

1. ร้อยละของควำมพึง
พอใจในชุมชนใกล้เคียง
ของคณะวิชำ

>ระดับดี

ระดับดี

1.โครงกำร Road Show
2.โครงกำรแข่งขันตอบปัญหำ
เศรษฐศำสตร์ระดับมัธยม
ปลำย
3.โครงกำรเศรษฐศำสตร์สัญจร
4. กิจกรรม Open house

ฝ่ำยสื่อสำร
องค์กร

โครงกำรบริกำรวิชำกำร

รองคณบดี
ฝ่ำยวิชำกำร

6.

แผนทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ และเรียนรู้วัฒนธรรมสากล
พันธกิจ (ระดับมหาวิทยาลัย) : 6
กลยุทธ์ที่ (ระดับมหาวิทยาลัย) : 6.1 , 6.2
ตัวบ่งชี้ที่ (ระดับมหาวิทยาลัย) : ทุกตัวบ่งชีท้ ี่เป็น mission ของคณะวิชา
พันธกิจ (ระดับคณะ)
: 10

กลยุทธ์ (คณะ/ฝ่าย)

แผนงาน(คณะ/
ฝ่าย)

6.1 สร้ำงกิจกรรมส่งเสริม
6.1.1 ส่งเสริมกำรจัด
ศิลปวัฒนธรรม / กิจกรรมเสริม กิจกรรมด้ำน
ลักสูตร
วัฒนธรรมไทยและ
สำกล
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วัตถุประสงค์

ตัวบ่งชี้ (KPIs) (คณะ/
ฝ่าย)

เกิดจริง
56

เป้าหมาย 57

1. เพื่อให้นักศึกษำ
และบุคลำกรมีควำม
ภำคภูมิใจ
ศิลปวัฒนธรรมไทย

1. จำนวนกิจกรรม/
โครงกำรที่ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมไทยในแต่
ละคณะ/หน่วยงำน

>5

5

2. จำนวนกิจกรรม/
โครงกำรที่ส่งเสริม
วัฒนธรรมสำกลในแต่ละ
คณะ/หน่วยงำน

1

1

โครงการ /กิจกรรม (คณะ/
ฝ่าย)
1. ไหว้ครู
2. แห่เทียน จำนำพรรษำ
3. วันพ่อ
4. รื่นเริงเถลิงศกใหม่สงกรำนต์
ไทย
5. วันแม่
6. สืบสำนวัฒนธรรมไทย : เทศน์
มหำชำติ
งำนปีใหม่

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
(สาขาวิชา /
หน่วยงาน)

รองคณบดี
ฝ่ำยกิจกำร
นักศึกษำ

รองคณบดี
ฝ่ำยกิจกำร
นักศึกษำ

7. แผนพัฒนาระบบการบริหารทีม่ ีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
พันธกิจ (ระดับมหาวิทยาลัย) : 7
กลยุทธ์ที่ (ระดับมหาวิทยาลัย) : 7.1 , 7.2 , 7.4
ตัวบ่งชี้ที่ (ระดับมหาวิทยาลัย) : ทุกตัวบ่งชีท้ ี่เป็น mission ของคณะวิชา
พันธกิจ (ระดับคณะ)
: 2 , 6, 7, 8, 9

กลยุทธ์ (คณะ/ฝ่าย)

แผนงาน(คณะ/
ฝ่าย)

7.1 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำร 7.1.1 สร้ำงระบบกำร
อย่ำงมีประสิทธิภำพและ
ให้บริกำรที่มี
ประสิทธิผลโดยใช้หลักธรร
มำตรฐำน
มำภิบำล
7.1.2 สร้ำงระบบกำร
จัดกำรควำมรูใ้ ห้
มหำวิทยำลัยเป็น
องค์กรแห่งกำรเรียนรู้

7.2 พัฒนำกำรจัดหำรำยได้
อย่ำงเป็นระบบ

17

7.2.1 เพิ่มจำนวน
นักศึกษำ

วัตถุประสงค์

ตัวบ่งชี้ (KPIs) (คณะ/
ฝ่าย)

เกิดจริง
56

เป้าหมาย 57

โครงการ /กิจกรรม (คณะ/
ฝ่าย)

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
(สาขาวิชา /
หน่วยงาน)

1. เพื่อสร้ำงระบบกำร
ดำเนินงำนที่มี
มำตรฐำนและมี
ประสิทธิภำพ

1. ระดับควำมพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริกำรในแต่ละ
คณะ/หน่วยงำน

>4

4

กำรประเมินควำมพึงพอใจกำร
ปฏิบัติงำนของฝ่ำยต่ำงๆ

รองคณบดี
ฝ่ำยบริหำร

1. เพื่อนำ
มหำวิทยำลัยไปสู่
องค์กรแห่งกำร
เรียนรู้

1. จำนวนองค์ควำมรู้ที่
ผ่ำนกระบวนกำร ของ
กำรจัดกำรควำมรู้

1

1

1.กิจกรรมชุมชนคนรักงำนวิจัย

รองคณบดี
ฝ่ำยวิชำกำร

2. จำนวนชุมชนกำร
จัดกำรควำมรู้

1

1

1.กิจกรรมชุมชนคนรักงำนวิจัย

รองคณบดี
ฝ่ำยวิชำกำร

<10

10

1.โครงกำรเศรษฐศำสตร์สัญจร
2. โครงกำรแข่งขันตอบปัญหำ
ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย
3.โครงกำรประชำสัมพันธ์คณะ
เศรษฐศำสตร์แก่โรงเรียน

ฝ่ำยสื่อสำร
องค์กร

1. เพื่อเพิ่มรำยได้
จำกกำรเรียนกำร
สอน

1. ร้อยละของจำนวน
นักศึกษำใหม่ที่เพิม่ ขึ้น
ในแต่ละคณะ

เป้ำหมำย
4.กิจกรรม Open house
7.2.2 เพิ่มรำยได้จำก 1. เพื่อเพิ่มรำยได้
กำรวิจัยและงำน
จำกกำรทำงำนวิจัย
บริกำรวิชำกำร
และงำนบริกำร

1. จำนวนรำยได้ที่ได้มำ
จำกวิจยั และงำนบริกำร
วิชำกำร (ล้ำนบำท)

>15

15

1. จำนวนรำยได้จำก
ทรัพย์สินทำงปัญญำ
และทรัพย์สินอื่น ๆ

n/a

ไม่สำมำรถทำ
ได้

1. ค่ำใช้จำ่ ยในกำร
ประชำสัมพันธ์ต่อ
จำนวนนักศึกษำจำแนก
รำยคณะ

>390

>390

1. จำนวนกิจกรรมที่
สนับสนุนกำรลดควำม
เสีย่ ง

4

4

วิชำกำร
7.2.3 เพิ่มรำยได้จำก
ทรัพย์สินทำงปัญญำ
และทรัพย์สินอื่น ๆ
7.2.4 พัฒนำระบบ
กำรสื่อสำรด้ำนกำร
ประชำสัมพันธ์
มหำวิทยำลัยสู่
สำธำรณชน
7.4 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำร 7.4.1 บริหำรควำม
ควำมเสี่ยง
เสีย่ งของ
มหำวิทยำลัยใน
4 มิติ (กำรเงิน,
กำรบริหำรจัดกำร
ภำยใน, ลูกค้ำ
และ กำรพัฒนำ
บุคลำกร)
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1. ลดควำมเสี่ยงอัน
เกิดจำกกำรดำเนิน
งำนของมหำวิทยำลัย

1.กิจกรรมชุมชนคนรักงำนวิจัย
2. งำนส่งเสริม/สนับสนุน
งำนวิจัยกับหน่วยงำนทั้งภำค
ธุรกิจเอกชนและรัฐบำล

รองคณบดี
ฝ่ำยวิชำกำร

–

1. โครงกำรแข่งขันตอบปัญหำ
ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย
2. โครงกำรประชำสัมพันธ์คณะ
เศรษฐศำสตร์แก่โรงเรียน
เป้ำหมำย
3. กิจกรรม Open house
1. โครงกำรแข่งขันตอบปัญหำ
ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย
2. โครงกำรประชำสัมพันธ์คณะ
เศรษฐศำสตร์แก่โรงเรียน
เป้ำหมำย
3. กิจกรรม Open house
4.โครงกำรจัดทำแผนงำน
บริหำรควำมเสี่ยงของคณะ

ฝ่ำยสื่อสำร
องค์กร

ฝ่ำยสื่อสำร
องค์กร
รองคณบดี
ฝ่ำยบริหำร

8.

แผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับสูค่ วามเป็นมืออาชีพในระดับสากล
พันธกิจ (ระดับมหาวิทยาลัย) : 8
กลยุทธ์ที่ (ระดับมหาวิทยาลัย) : 8.1 , 8.2 , 8.3, 8.4
ตัวบ่งชี้ที่ (ระดับมหาวิทยาลัย) : ทุกตัวบ่งชีท้ ี่เป็น mission ของคณะวิชา
พันธกิจ (ระดับคณะ)
:

กลยุทธ์ (คณะ/ฝ่าย)
8.1 ส่งเสริมและเตรียม
บุคลำกรสำหรับเป็นผู้บริหำร
มืออำชีพ

8.2 ส่งเสริมให้อำจำรย์มี
ประสบกำรณ์จริงในวิชำชีพทั้ง
ในและต่ำงประเทศ

แผนงาน(คณะ/
ฝ่าย)

8.1.1 พัฒนำวุฒิ
1. พัฒนำศักยภำพ
ภำวะ ควำมรู้
ควำมรู้ ควำมสำมำรถ
ควำมสำมำรถสู่กำร ของบุคลำกร
เป็นผู้บริหำรมืออำชีพ

8.2.1 พัฒนำควำมรู้
ควำมสำมำรถ
คณำจำรย์ผ่ำนกำร
เรียนรู้ใน
ประสบกำรณ์
จริงในแต่ละวิชำชีพ
8.3 ส่งเสริมให้อำจำรย์มี
8.3.1 พัฒนำ
ประสบกำรณ์ทำงด้ำนวิชำกำร คณำจำรย์
และ/หรือกำรวิจยั ที่ทันสมัย
และนักวิจยั ด้ำน
และเป็นสำกล
วิชำกำร
และหรือกำรวิจัยให้
ทันสมัยสู่ระดับสำกล
19

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้คณำจำรย์
มีประสบกำรณ์จริง
ในวิชำชีพของตน

1. เพื่อให้คณำจำรย์
และนักวิจยั มีควำมรู้
ด้ำนวิชำกำรและหรือ
กำรวิจัยที่ทันสมัยและ
เป็นสำกล

เกิดจริง
56

เป้าหมาย 57

1. จำนวนเจ้ำหน้ำที่ /
อำจำรย์ที่ผ่ำนกำรเข้ำร่วม
โครงกำรที่มวี ัตถุประสงค์
เพื่อเตรียมควำมพร้อมเพื่อ
ก้ำวไปสู่ผู้บริหำร
1. ร้อยละของอำจำรย์ที่
เข้ำร่วมในโครงกำร /
กิจกรรมที่ทำให้เกิด
ประสบกำรณ์จริงใน
วิชำชีพต่ออำจำรย์ทั้งคณะ

1

1

กำรอบรมเพื่อพัฒนำศักยภำพ
บุคลำกรเพื่อก้ำวไปสู่ผู้บริหำร /
ปรับระดับ

คณบดี

100

100

1. สหกิจอำจำรย์
2. GIFT
3. ดูงำนทั้งในและต่ำงประเทศ
4. Consulting

รองคณบดี
ฝ่ำยวิชำกำร

100

100

1. Training
2. Visiting Professor
3. วิจัยร่วมในต่ำงประเทศ
4. Post - Doc
5. ดูงำนทัง้ ในและ
ต่ำงประเทศ

รองคณบดี
ฝ่ำยวิชำกำร

1. ร้อยละของอำจำรย์ +
นักวิจยั ที่เข้ำร่วมใน
โครงกำร /กิจกรรมที่ทำให้
เกิดควำมรู้ทำงด้ำน
วิชำกำรและหรือวิจัยที่
ทันสมัยและเป็นสำกลต่อ
อำจำรย์+นักวิจยั ทั้งหมด

โครงการ /กิจกรรม (คณะ/
ฝ่าย)

ผู้รับผิดชอบ

ตัวบ่งชี้ (KPIs) (คณะ/
ฝ่าย)

งบประมาณ

(สาขาวิชา /
หน่วยงาน)

9. มีระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศรองรับกำรเรียนกำรสอนกำรวิจัยและกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ
พันธกิจ (ระดับมหาวิทยาลัย)
กลยุทธ์ที่ (ระดับมหาวิทยาลัย) :
ตัวบ่งชี้ที่ (ระดับมหาวิทยาลัย) :
พันธกิจ (ระดับคณะ)
:

กลยุทธ์ (คณะ/ฝ่าย)
9.1พัฒนำระบบ IT เพื่อกำร
เรียนกำรสอน

20

:
9
9.1
KPIs : ระดับความพึงพอใจของคณาจารย์ตอ่ ระบบ IT เพื่อรองรับการเรียนการสอนด้วยระบบ Online
1, 6, 7, 11

แผนงาน(คณะ/
ฝ่าย)
9.1.1 พัฒนำระบบ
IT เพื่อรองรับกำร
เรียนกำรสอนด้วย
ระบบ Online

วัตถุประสงค์

ตัวบ่งชี้ (KPIs) (คณะ/
ฝ่าย)

9.1 เพื่อพัฒนำ/ใช้
1. จำนวนอำจำรย์ที่สอน
ประโยชน์ระบบ IT ด้วยระบบ Hybrid
เพื่อรองรับกำรเรียน
กำรสอนด้วยระบบ
Online

เกิดจริง
56

เป้าหมาย 57

100

100

โครงการ /กิจกรรม (คณะ/
ฝ่าย)
กำรเรียนกำรสอนด้วยระบบ
hybrid

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
(สาขาวิชา /
หน่วยงาน)

รองคณบดี
ฝ่ำยวิชำกำร

