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ปรัชญา/ปณิธาน : ยึดมัน่ คุณธรรม เป็ นผู้นำวิชำกำร
พันธกิจหลักของคณะเศรษฐศาสตร์ 4 ประการ : ด้ ำนกำรเรี ยนกำรสอน ด้ ำนกำรวิจยั ด้ ำนกำรส่งเสริ มและบริ กำรสังคม และ ด้ ำนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
วิสัยทัศน์
:
คณะเศรษฐศำสตร์ มีควำมมุง่ มัน่ ในกำรจัดกำรศึกษำของคณะให้ ได้ มำตรฐำน ทันสมัยและเป็ นสำกล เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีควำมพร้ อมทังด้
้ ำนวิชำกำร คุณธรรมและ จริ ยธรรม
สำมำรถนำควำมรู้นนไป
ั ้ ประยุกต์ใช้ เพื่อก่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ กำรพัฒนำสังคม และประเทศชำติ ดังคำปรัชญำของคณะเศรษฐศำสตร์ “ยึดมัน่ คุณธรรม เป็ นผู้นำวิชำกำร”
ทิศทางของคณะ :

มุง่ สูค่ วำมเป็ นเลิศทำงวิชำกำรในระดับสำกล

พันธกิจ:
1. เพื่อให้ นกั ศึกษำมีควำมรู้ ควำมสำมำรถและทักษะทำงด้ ำนเศรษฐศำสตร์ ในระดับมำตรฐำนสำกล
2. เพื่อปรับปรุงคุณภำพขององค์ควำมรู้ให้ สำมำรถนำไปวิเครำะห์สถำนกำรณ์ทำงเศรษฐกิจในปั จจุบนั
3. เพื่อให้ นกั ศึกษำมีควำมรอบรู้เพิ่มมำกขึ ้นในวิทยำกำรด้ ำนต่ำงๆ และสำมำรถนำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ ในกำรประกอบอำชีพ
4. เพื่อให้ หลักสูตรมีควำมหลำกหลำยในด้ ำนต่ำงๆ ซึง่ นักศึกษำสำมำรถศึกษำหำควำมรู้ได้ มำกขึ ้น
5. เพื่อปรับปรุงคุณภำพบัณฑิตให้ สอดคล้ องกับควำมต้ องกำรของตลำดแรงงำนในปั จจุบนั
6. เพื่อให้ กำรบริ หำรหลักสูตรเป็ นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
7. เพิ่มควำมเป็ นนำนำชำติของคณะมุง่ สูม่ ำตรฐำนสำกล (บุคลำกร นักศึกษำ หลักสูตร สภำพแวดล้ อม)
8. สร้ ำงเครื อข่ำยพันธมิตรทำงวิชำกำรและทำงธุรกิจทังในระดั
้
บชำติและนำนำชำติ
9. สร้ ำงองค์ควำมรู้ใหม่จำกกำรวิจยั และบทควำมวิจยั ตีพิมพ์ซงึ่ ได้ รับกำรอ้ ำงอิงอย่ำงต่อเนื่อง ในฐำนข้ อมูลระดับชำติและนำนำชำติ
10. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชำติ และเรี ยนรู้วฒ
ั นธรรมสำกล
11. เพื่อพัฒนำศักยภำพของบุคคลำกรทุกระดับสูค่ วำมเป็ นมืออำชีพในระดับสำกล
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แผนงานคณะเศรษฐศาสตร์
1 . แผนพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
พันธกิจ (ระดับมหาวิทยาลัย) :
สากล
กลยุทธ์ ท่ ี (ระดับมหาวิทยาลัย) :
ตัวบ่ งชีท้ ่ ี (ระดับมหาวิทยาลัย) :
พันธกิจ (ระดับคณะ)
:

กลยุทธ์ (คณะ/ฝ่ าย)
1.1 สร้ ำงและส่งเสริ ม
ประสบกำรณ์ทำงำนจริง

1 ผลิตบัณฑิตที่มีลกั ษณะพึงประสงค์ ตามอัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัย (Business SMART) ใฝ่ รู้ พัฒนาตนเองอย่ างต่ อเนื่อง และมีภาพลักษณ์ ทางธุรกิจระดับ
1.1 , 1.2, 1.3
ทุกตัวบ่ งชีท้ ่ เี ป็ น mission ของคณะวิชา KPIs : ร้ อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ ไี ด้ งานทาและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1ปี
1,3,4,5

แผนงาน(คณะ/
ฝ่ าย)
1.1.1เรี ยนรู้
ประสบกำรณ์กำร
ทำงำนจำกกำร
ปฏิบตั ิงำนจริง

1.1.2 ส่งเสริ มให้ มี
ประสบกำรณ์
ทำงำนผ่ำนกิจกรรม/
โครงกำรต่ำง ๆ

3

ประจาปี การศึกษา 2556

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ บณ
ั ฑิตมี
ประสบกำรณ์ กำร
ทำงำน จำกกำร
ทำงำนจริ ง

1. เพื่อให้ บณ
ั ฑิตมี
ประสบกำรณ์ กำร
ทำงำน จำกกิจกรรม/
โครงกำรต่ำงๆ

ตัวบ่ งชี ้ (KPIs) (คณะ/
ฝ่ าย)

เกิดจริง
55

เป้าหมาย 56

1. ร้ อยละของนักศึกษำที่
เข้ ำร่วมโครงกำรสหกิจ
ศึกษำ/ฝึ กงำน

>15

15.00

2. ร้ อยละของบัณฑิต
ระดับปริ ญญำตรี ที่ได้ งำน
ทำ และ ประกอบอำชีพ
อิสระภำยใน 1 ปี ของคณะ
วิชำ (สมศ.1.2)
1. ร้ อยละของนักศึกษำที่
เข้ ำร่วมกิจกรรม/โครงกำร
ที่สง่ เสริ มประสบกำรณ์
กำรทำงำนจริ ง

>65

>80

โครงการ / กิจกรรม (คณะ/
ฝ่ าย)

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
(สาขาวิชา /
หน่ วยงาน)

1. สหกิจศึกษำ
2. กำรฝึ กงำน

รองคณบดี
ฝ่ ำยวิชำกำร

65

กำรสำรวจควำมพึงพอใจผู้ใช้
บัณฑิต

รองคณบดี
ฝ่ ำยบริ หำร

80

1. โครงพัฒนำศักยภำพพื ้นฐำน
2. โครงกำรพัฒนำคุณภำพ
บัณฑิต กลุม่ วิชำเศรษฐศำสตร์
กำรเงิน
3. โครงกำรพัฒนำคุณภำพ
บัณฑิต กลุม่ วิชำเศรษฐศำสตร์

รองคณบดี
ฝ่ ำยวิชำกำร

1.2 สร้ ำงนักศึกษำให้ เป็ น
1.2.1 พัฒนำ
บัณฑิตอุดมคติซงึ่ สอดคล้ อง
บัณฑิตให้ มีอตั
กับอัตลักษณ์ของมหำวิทยำลัย ลักษณ์ของ
(Business SMART) และ
มหำวิทยำลัยผ่ำน
ควำมต้ องกำรของสังคม
กิจกรรม เสริ ม
หลักสูตร

1. เพื่อให้ บณ
ั ฑิตมีอตั
1.ระดับควำมพึงพอใจ
ลักษณ์ของ
ของผู้ใช้ บณ
ั ฑิตด้ ำนวุฒิ
มหำวิทยำลัยผ่ำน
ภำวะและบุคลิกภำพ
กิจกรรมเสริ มหลักสูตร

2.ร้ อยละของผลกำร
ประเมินควำมรู้ควำม
เข้ ำใจก่อนและหลังกำรเข้ ำ
ร่วมกิจกรรมทังหมด
้

4

>4

4 (ดี)

>80

80

ธุรกิจ
4. โครงกำรพัฒนำคุณภำพ
บัณฑิต กลุม่ วิชำทฤษฎี
เศรษฐศำสตร์ และกำรวิจยั
5. โครงกำรพัฒนำคุณภำพ
บัณฑิต กลุม่ วิชำเศรษฐศำสตร์
ระหว่ำงประเทศ
กำรสำรวจควำมพึงพอใจผู้ใช้
บัณฑิต

1. โครงพัฒนำศักยภำพพื ้นฐำน
2. โครงกำรพัฒนำคุณภำพ
บัณฑิต กลุม่ วิชำเศรษฐศำสตร์
กำรเงิน
3. โครงกำรพัฒนำคุณภำพ
บัณฑิต กลุม่ วิชำเศรษฐศำสตร์
ธุรกิจ
4. โครงกำรพัฒนำคุณภำพ
บัณฑิต กลุม่ วิชำทฤษฎี
เศรษฐศำสตร์ และกำรวิจยั
5. โครงกำรพัฒนำคุณภำพ
บัณฑิต กลุม่ วิชำเศรษฐศำสตร์
ระหว่ำงประเทศ

รองคณบดี
ฝ่ ำยบริ หำร

รองคณบดี
ฝ่ ำยวิชำกำร

1.2.2 ส่งเสริ ม/
พัฒนำบัณฑิตผ่ำน
วิธีกำรสอน
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1. เพื่อให้ บณ
ั ฑิตมี
อัตลักษณ์ของ
มหำวิทยำลัย
ผ่ำนวิธีกำรสอน

1.ร้ อยละของจำนวน
รำยวิชำทีม่ ีวิธีกำรเรียน
กำรสอนเพื่อเสริ มสร้ ำงอัต
ลักษณ์ในแต่ละคณะ

100

100

2. ระดับควำมพึงพอใจ
ของนักศึกษำที่มีตอ่
คุณภำพกำรสอนของ
อำจำรย์และสิง่ สนับสนุน
กำรเรี ยนรู้ (สมศ.6.7)
1.2.3 ส่งเสริ ม/
1. เพื่อให้ นกั ศึกษำ
1. จำนวนกิจกรรม/
พัฒนำให้ เป็ นบัณฑิต เป็ นบัณทิตที่มีสขุ ภำพ โครงกำรที่สง่ เสริ มให้
ที่สขุ ภำพสมบูรณ์
สมบูรณ์พร้ อมทังกำย
้
บัณฑิตมีสขุ ภำพกำยและ
พร้ อมทังกำยและใจ
้
และใจ
ใจที่สมบูรณ์ในแต่ละ
คณะ/หน่วยงำนเกี่ยวข้ อง
2. ร้ อยละของจำนวน
นักศึกษำที่เข้ ำร่วม
กิจกรรมและโครงกำรทีม่ ี
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริ ม/
พัฒนำให้ เป็ นบัณฑิตที่
สมบูรณ์พร้ อมทังกำยและ
้
ใจ

>4.25

4.25

>16

16

>80

80

1. Hybrid Learning
2. วิชำที่สอดคล้ องกับกำร
เสริ มสร้ ำง
อัตลักษณ์ของมหำวิทยำลัย
3. กำรประเมินกำรสอน
กำรประเมินผลกำรเรี ยนกำรสอน

รองคณบดี
ฝ่ ำยวิชำกำร

1. แม่ไทรเกมส์
2. กีฬำประเพณี (ระหว่ำง
สถำบัน)
3. เปิ ดโลกกิจกรรม
4. “Freshy Econ 2011”
5. มุม แสดงควำมยินดีกบั
บัณฑิต
6. พัฒนำบุคลิกภำพและภำวะ
ผู้นำ
7. ไหว้ ครู
8. แห่เทียน จำนำพรรษำ
9. วันพ่อ
10. รื่ นเริ งเถลิงศกใหม่สงกรำนต์
ไทย
11. วันแม่
12. สืบสำนวัฒนธรรมไทย :
เทศน์มหำชำติ

รองคณบดี
ฝ่ ำยกิจกำร
นักศึกษำ

รองคณบดี
ฝ่ ำยวิชำกำร

รองคณบดี
ฝ่ ำยกิจกำร
นักศึกษำ

1.3 สร้ ำง/พัฒนำหลักสูตรเพื่อ
ผลิตบัณฑิตที่มีควำมรู้ทำง
วิชำกำร ที่สอดคล้ องกับควำม
ต้ องกำรของตลำดงำน
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1.3.1 สร้ ำง/พัฒนำ
หลักสูตรให้
สอดคล้ องกับควำม
ต้ องกำรของตลำด
งำน

1. สร้ ำง/พัฒนำ
หลักสูตรเพื่อผลิต
บัณฑิตที่สำมำรถ
ตอบสนองควำม
ต้ องกำรของตลำดงำน

1. ระดับควำมพึงพอใจ
ของนำยจ้ ำง
ผู้ประกอบกำร และผู้ใช้
บัณฑิตด้ ำนวิชำกำร
(หลักสูตรทันสมัย
ตอบสนองควำมต้ องกำร
ของตลำดงำน)

>4

4

13. โครงกำรบำเพ็ญประโยชน์
14. โครงกำรพัฒนำควำมพร้ อม
ของนักศึกษำเข้ ำสูต่ ลำดแรงงำน
15. โครงกำรพัฒนำและเพิ่ม
ศักยภำพของนักศึกษำในกำร
เรี ยนระดับอุดมศึกษำ
16.โครงกำรเศรษฐศำสตร์
วิชำกำร
17.พัฒนำศักยภำพของนักศึกษำ
ให้ เป็ นที่ ยอมรับในระดับสำกล
18.เปิ ดโลกกิจกรรม
กำรสำรวจควำมพึงพอใจผู้ใช้
บัณฑิต

รองคณบดี
ฝ่ ำยบริ หำร

2 . แผนพัฒนางานวิจัย
พันธกิจ (ระดับมหาวิทยาลัย) :
2
กลยุทธ์ ท่ ี (ระดับมหาวิทยาลัย) :
2.1 , 2.2, 2.3, 2.4
ตัวบ่ งชีท้ ่ ี (ระดับมหาวิทยาลัย) : ทุกตัวบ่ งชีท้ ่ เี ป็ น mission ของคณะวิชา
พันธกิจ (ระดับคณะ)
: 8,9

กลยุทธ์ (คณะ/ฝ่ าย)
2.1 พัฒนำระบบส่งเสริ มและ
สนับสนุนกำรทำวิจยั

แผนงาน(คณะ/
ฝ่ าย)

ตัวบ่ งชี ้ (KPIs) (คณะ/
ฝ่ าย)

เกิดจริง
55

เป้าหมาย 56

2.1.1 พัฒนำ
ระบบสนับสนุนกำร
ทำ วิจยั ของนักวิจยั
รำยใหม่

1.เพื่อเพิ่มจำนวน
นักวิจยั

1.จำนวนนักวิจยั รำยใหม่
แต่ละคณะวิชำ

0

1

2.1 ส่งเสริ ม/สนับสนุนให้ อำจำรย์
ทำวิจยั

ฝ่ ำยวิจยั

2.1.2 พัฒนำระบบ
สนับสนุนกำรทำวิจยั
ของนักวิจยั ขันสู
้ ง

1. สร้ ำงเสริ มศักยภำพ 1. จำนวนผลงำนตีพิมพ์
กำรทำวิจยั และ
ระดับนำนำชำติในแต่
ส่งเสริ มกำรสร้ ำงองค์
ละคณะวิชำ
ควำมรู้ใหม่
2. จำนวนผลงำนตีพิมพ์
ระดับชำติในแต่ละคณะ
วิชำ

<5

5

ฝ่ ำยวิจยั

>25

25

<50

50

1.ส่งเสริ ม/สนับสนุนให้ อำจำรย์
ทำวิจยั
2. โครงกำรสร้ ำงควำมรู้จำก
งำนวิจยั
1.ส่งเสริ ม/สนับสนุนให้ อำจำรย์
ทำวิจยั
2. โครงกำรสร้ ำงควำมรู้จำก
งำนวิจยั
1.ส่งเสริ ม/สนับสนุนให้ อำจำรย์
ทำวิจยั
2. โครงกำรสร้ ำงควำมรู้จำก
งำนวิจยั

3. ร้ อยละของอำจำรย์
ประจำที่เข้ ำร่วมประชุม
วิชำกำรหรื อนำเสนอ
ผลงำนวิชำกำรทังใน
้
ประเทศและ
7

โครงการ / กิจกรรม (คณะ/
ฝ่ าย)

ผู้รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์

งบประมาณ

(สาขาวิชา /
หน่ วยงาน)

ฝ่ ำยวิจยั

ฝ่ ำยวิจยั

ต่ำงประเทศ (สมศ. 5.9)

2.2 กำหนดทิศทำงงำนวิจยั ที่
สนับสนุนให้ ทำวิจยั เพื่อเข้ ำสู่
ฐำนข้ อมูล ISI และ Scopus

2.2.1 งำนวิจยั ที่
เป็ นไปในทิศทำง
เดียวกับวำรสำรที่อยู่
ในฐำนข้ อมูล ISI
และ Scopus
2.3 วิจยั ประเด็นที่สอดคล้ อง 2.3.1 งำนวิจยั ที่
กับควำมต้ องกำรของเศรษฐกิจ สำมำรถนำไปใช้
และสังคม (Practical
ประโยชน์ได้ จริ ง
Research)
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1. เพื่อเพิ่มจำนวน
งำนวิจยั ในวำรสำรที่
อยูใ่ นฐำนข้ อมูล ISI
และ Scopus
1. เพื่อให้ งำนวิจยั
ตอบสนองกับควำม
ต้ องกำรในกำรใช้ งำน
จริ ง (สนับสนุนกำร
ทำงำนในภำคธุรกิจ/
กำรทำงำนภำยใน)

4. ร้ อยละของอำจำรย์
ประจำที่ตีพมิ พ์
บทควำมวิจยั ใน
ฐำนข้ อมูล ISI,Scopus
1. จำนวนบทควำมวิจยั ใน
วำรสำรที่อยูใ่ นฐำนข้ อมูล
ISI และ Scopusในแต่ละ
คณะวิชำ

<5

5

1.ส่งเสริ ม/สนับสนุนให้ อำจำรย์
ทำวิจยั
2. โครงกำรสร้ ำงควำมรู้จำก
งำนวิจยั
1.ส่งเสริ ม/สนับสนุนให้ อำจำรย์/
นักศึกษำปริ ญญำเอกตีพิมพ์
งำนวิจยั

ฝ่ ำยวิจยั

<2

2

1. จำนวนงำนวิจยั ที่
สนับสนุนภำคธุรกิจในแต่
ละคณะวิชำ

>2

2

1.ส่งเสริ ม/สนับสนุนให้ อำจำรย์
ทำวิจยั
2. โครงกำรสร้ ำงควำมรู้จำก
งำนวิจยั

ฝ่ ำยวิจยั

2. จำนวนงำนวิจยั สถำบัน
ในแต่ละคณะวิชำ (ที่
เป็ นประโยชน์ตอ่ กำร
เรี ยนกำรสอนและกำร
บริ หำรจัดกำรของ
มหำวิทยำลัย)
3. จำนวนผลงำนวิจยั และ
งำนสร้ ำงสรรค์ที่ได้ รับกำร
จดทะเบียน ทรัพย์สนิ ทำง

<1

1

1.ส่งเสริ ม/สนับสนุนให้ อำจำรย์
ทำวิจยั
2. โครงกำรสร้ ำงควำมรู้จำก
งำนวิจยั

ฝ่ ำยวิจยั

0

0

-

ฝ่ ำยวิจยั

ฝ่ ำยวิจยั

ปั ญญำหรื ออนุสทิ ธิบตั รใน
แต่ละคณะวิชำ
2.4 สร้ ำงพันธมิตรทำงกำรวิจยั 2.4.1 สร้ ำงพันธมิตร
ทำงกำรวิจยั ร่วมกับ
องค์กร
ภำยในประเทศ/
ต่ำงประเทศ
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1. เพื่อให้ เกิดควำม
1. จำนวนงำนวิจยั ร่วม
ร่วมมือด้ ำนกำรวิจยั
ระหว่ำงคณะวิชำกับ
ระหว่ำงสถำบัน
องค์กร/สถำบัน
2. เพื่อให้ เกิดมุมมองที่ ภำยในประเทศในแต่ละ
มีควำมหลำกหลำยใน คณะวิชำ
กำรทำวิจยั
3. เพื่อให้ เกิดกำร
แลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ใน
กำรทำงำนวิจยั
2. จำนวนงำนวิจยั ร่วม
ระหว่ำงคณะวิชำกับ
องค์กร/สถำบัน
ต่ำงประเทศ

>1

1

1.ส่งเสริ ม/สนับสนุนให้ อำจำรย์
ทำวิจยั
2. โครงกำรสร้ ำงควำมรู้จำก
งำนวิจยั

ฝ่ ำยวิจยั

<1

1

1.ส่งเสริ ม/สนับสนุนให้ อำจำรย์
ทำวิจยั
2. โครงกำรสร้ ำงควำมรู้จำก
งำนวิจยั

ฝ่ ำยวิจยั

3 . แผนพัฒนาเพื่อเพิ่มความนานาชาติของคณะมุ่งสู่มาตรฐานสากล
พันธกิจ (ระดับมหาวิทยาลัย) : 3
กลยุทธ์ ท่ ี (ระดับมหาวิทยาลัย) : 3.1 , 3.2, 3.3, 3.4
ตัวบ่ งชีท้ ่ ี (ระดับมหาวิทยาลัย) : ทุกตัวบ่ งชีท้ ่ เี ป็ น mission ของคณะวิชา
พันธกิจ (ระดับคณะ)
: 7

กลยุทธ์ (คณะ/ฝ่ าย)

แผนงาน(คณะ/
ฝ่ าย)

วัตถุประสงค์

ตัวบ่ งชี ้ (KPIs) (คณะ/
ฝ่ าย)

เกิดจริง
55

เป้าหมาย 56

3.1 เพิ่มสัดส่วนจำนวน
อำจำรย์ตำ่ งชำติ

3.1.1 สร้ ำงพันธมิตร 1. เพื่อให้ พนั ธมิตรเป็ น 1. จำนวนอำจำรย์ตำ่ งชำติ
เพื่อเพิ่มอำจำรย์
สือ่ กลำงในกำร
ที่สอดคล้ องกับหลักสูตร
ต่ำงชำติ
แลกเปลีย่ นอำจำรย์
ต่ำงชำติ

2

1

3.2 เพิ่มสัดส่วนจำนวน
นักศึกษำต่ำงชำติ

3.2.1 สร้ ำงพันธมิตร 1. เพื่อให้ พนั ธมิตรเป็ น 1. จำนวนนักศึกษำ
เพื่อเพิ่มนักศึกษำ
สือ่ กลำงในกำรสรรหำ/ ต่ำงชำติ
ต่ำงชำติ
แลกเปลีย่ นนักศึกษำ
ต่ำงชำติ
1. จำนวนหลักสูตร
3.3.1 เพิ่มจำนวน
1. เพื่อรองรับควำม
นำนำชำติที่สอดคล้ อง
หลักสูตรนำนำชำติ ต้ องกำรของนักศึกษำ
กับควำมต้ องกำรของ
ต่ำงชำติ
ตลำดต่ำงประเทศ

>5

5

2

ระดับดี

3.3 เพิ่มหลักสูตรนำนำชำติที่
หลำกหลำยสอดคล้ องกับ
ควำมต้ องกำรของตลำด
ต่ำงประเทศ
3.4 สร้ ำงบรรยำกำศและ
สิง่ แวดล้ อมให้ เป็ นนำนำชำติ
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3.4.1 สร้ ำง
1. เพื่อพัฒนำ
บรรยำกำศให้ มีควำม บรรยำกำศภำยใน
เป็ นนำนำชำติ
มหำวิทยำลัยให้ มี
ควำมเป็ นนำนำชำติ

1. ระดับกำรรับรู้ของ
นักศึกษำจำกกำรจัด
กิจกรรมที่สร้ ำง
บรรยำกำศควำมเป็ น
นำนำชำติ(เช่น กำรจัด

โครงการ / กิจกรรม (คณะ/
ฝ่ าย)

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
(สาขาวิชา /
หน่ วยงาน)

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
ฝ่ ำยวิชำกำร/
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 สร้ ำง
สิง่ แวดล้ อมให้ มี
ควำมเป็ นนำนำชำติ
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ประชุมนำนำชำติ, กำร
จัดงำนตำมเทศกำลโดย
ขอควำมร่วมมือกับ
องค์กรนำนำชำติ เช่น
UN, สถำนทูตต่ำง ๆ)
1. ระดับกำรรับรู้จำก
สิง่ แวดล้ อมทีม่ ีควำม
เป็ นนำนำชำติ(เช่น ป้ำย
บอกสถำนที่เป็ นภำษำ
นำนำชำติ)

ระดับดี

ระดับดี

1.โครงกำรปรับปรุงภูมิทศั น์ให้
เป็ นนำนำชำติของคณะ
2. โครงกำรนำเสนอจุดเด่นของ
คณะเป็ นภำษำอังกฤษใน
เว็บไซต์คณะ

รองคณบดี
ฝ่ ำยวิชำกำร

4. แผนพัฒนาด้ านการบริการวิชาการแก่ สังคม
พันธกิจ (ระดับมหาวิทยาลัย) : 4
กลยุทธ์ ท่ ี (ระดับมหาวิทยาลัย) : 4.1
ตัวบ่ งชีท้ ่ ี (ระดับมหาวิทยาลัย) : ทุกตัวบ่ งชีท้ ่ เี ป็ น mission ของคณะวิชา
พันธกิจ (ระดับคณะ)
: 2, 8, 9

กลยุทธ์ (คณะ/ฝ่ าย)

แผนงาน(คณะ/
ฝ่ าย)

4.1 เป็ นแหล่งบริ กำรข้ อมูล
วิชำกำร เพื่อชี ้นำทำง
เศรษฐกิจ/สังคมและกำรค้ ำ
กำรลงทุนในระดับชำติและ
นำนำชำติ

4.1.1 สร้ ำงองค์
ควำมรู้ที่เกี่ยวกับ
กำรค้ ำกำรลงทุนใน
ระดับชำติและ
นำนำชำติ
4.1.2 สร้ ำง
Connection กับ
องค์กรหรื อหน่วยงำน
ภำยในและภำยนอก
ประเทศ
(สือ่ สำรมวลชน
รำชกำร และธุรกิจ)
4.1.3 ขจัด ลด ยก
สร้ ำง องค์กร/ศูนย์
หรื อทิศทำงของ
องค์กรที่สนองตอบ
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วัตถุประสงค์
เพื่อสร้ ำงองค์ควำมรู้
ด้ ำนกำรค้ ำกำรลงทุน
ในระดับชำติและ
นำนำชำติ

เกิดจริง
55

1. จำนวนงำนวิจยั /งำน
อบรม/งำนแก้ ไขปั ญหำ/
งำนบริ กำรวิชำกำรใน
แต่ละคณะวิชำ /
หน่วยงำน

>2

อย่ำงน้ อย 2
กิจกรรม

โครงกำรอบรมสัมมนำ
โครงกำรบริ กำรวิชำกำร

ฝ่ ำยวิจยั
รองคณบดี
ฝ่ ำยวิชำกำร

1. จำนวนกิจกรรมที่เกิด
ขึ ้นกับองค์กรหรื อ
หน่วยงำนทังใน/
้
ต่ำงประเทศ

>1

อย่ำงน้ อย 1
กิจกรรม

โครงกำรอบรมสัมมนำ
โครงกำรบริ กำรวิชำกำร

รองคณบดี
ฝ่ ำยวิชำกำร

1. จำนวนผลงำนที่
เผยแพร่ผำ่ นสือ่

>1

อย่ำงน้ อย 1
กิจกรรม

โครงกำรอบรมสัมมนำ
โครงกำรบริ กำรวิชำกำร

รองคณบดี
ฝ่ ำยวิชำกำร

เป้าหมาย 56

โครงการ / กิจกรรม (คณะ/
ฝ่ าย)

ผู้รับผิดชอบ

ตัวบ่ งชี ้ (KPIs) (คณะ/
ฝ่ าย)

งบประมาณ

(สาขาวิชา /
หน่ วยงาน)

ควำมต้ องกำรของ
สังคมใน
วงกว้ ำงและสร้ ำง
Impact ต่อชื่อเสียง
ของมหำวิทยำลัย
2. จำนวนแหล่งให้ บริ กำร
วิชำกำรและวิชำชีพที่
ได้ รับกำรยอมรับใน
ระดับชำติหรื อ
นำนำชำติ (สมศ. 3.5
กับ สกอ. 5.5)
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>4

4

โครงกำรอบรมสัมมนำ
โครงกำรบริ กำรวิชำกำร

รองคณบดี
ฝ่ ำยวิชำกำร

5. แผนพัฒนาเพื่อสร้ างเครือข่ ายพันธมิตร
พันธกิจ (ระดับมหาวิทยาลัย) : 5
กลยุทธ์ ท่ ี (ระดับมหาวิทยาลัย) : 5.1
ตัวบ่ งชีท้ ่ ี (ระดับมหาวิทยาลัย) : ทุกตัวบ่ งชีท้ ่ เี ป็ น mission ของคณะวิชา
พันธกิจ (ระดับคณะ)
: 8

กลยุทธ์ (คณะ/ฝ่ าย)
5.1 สร้ ำงฐำนลูกค้ ำสัมพันธ์

14

แผนงาน(คณะ/
ฝ่ าย)

วัตถุประสงค์

ตัวบ่ งชี ้ (KPIs) (คณะ/
ฝ่ าย)

5.1.1 สร้ ำงและเชื่อม 1. เพื่อให้ มี
1.ร้ อยละของจำนวนกำร
ควำมสัมพันธ์กบั
ควำมสัมพันธ์ที่ดี
รับนักศึกษำ
สถำบันกำรศึกษำ
2. เพื่อเป็ นช่องทำงใน ใหม่ท่เี พิม่ ขึ ้น
ก่อนระดับอุดมศึกษำ กำรสือ่ สำรให้ กบั
มหำวิทยำลัยฯ
3. เพื่อเพิ่มจำนวน
นักศึกษำ
4. เพื่อให้ มีสว่ นร่วมใน
ส่งเสริ มกำรพัฒนำ
มหำวิทยำลัย
2.จำนวนเครื อข่ำย
กำรศึกษำของ
สถำบันกำรศึกษำก่อน
ระดับอุดมศึกษำ (จำก
โครงกำร Road Show)

โครงการ / กิจกรรม (คณะ/
ฝ่ าย)

ผู้รับผิดชอบ

เกิดจริง
55

เป้าหมาย 56

>10

10

1.โครงกำร Road Show
2.โครงกำรแข่งขันตอบปั ญหำ
เศรษฐศำสตร์ ระดับมัธยมปลำย
3.โครงกำรเศรษฐศำสตร์ สญ
ั จร
4. กิจกรรม Open house

ฝ่ ำยสือ่ สำร
องค์กร

>25

25

1.โครงกำร Road Show
2.โครงกำรแข่งขันตอบปั ญหำ
เศรษฐศำสตร์ ระดับมัธยมปลำย
3.โครงกำรเศรษฐศำสตร์ สญ
ั จร
4. กิจกรรม Open house

ฝ่ ำยสือ่ สำร
องค์กร

งบประมาณ

(สาขาวิชา /
หน่ วยงาน)

5.2 กำรสร้ ำงครื อข่ำยควำม
ร่ วมมือกับองค์กรภำยนอก
ทังในระดั
้
บชำติและ/หรื อ
นำนำชำติ

5.2.2. สร้ ำงและ
เชื่อมสัมพันธ์กบั
องค์กรภำคธุรกิจ
อุตสำหกรรม
หอกำรค้ ำไทย ใน
ประเทศและ
ต่ำงประเทศและ
ผู้ประกอบกำร (ผู้ใช้
บัณฑิต)

5.3 สร้ ำงควำมสัมพันธ์กบั
ชุมชนใกล้ เคียง

5.3.1 สร้ ำง
ควำมสัมพันธ์กบั
ชุมชนใกล้ เคียง

15

1. เพื่อเพิ่มจำนวน
นักศึกษำในประเทศ
/ ต่ำงประเทศ
2. เพื่อกำร
แลกเปลี่ยน
นักศึกษำ/อำจำรย์/
นักวิจยั ชำวไทย /
ต่ำงประเทศ
3. เพื่อเพิ่มผลิตผล
งำนวิจยั ร่ วม
1. เพื่อกำรอยู่ร่วมกัน
อย่ำงมีควำมสุข

1. จำนวนองค์กรธุรกิจที่
มีควำมร่ วมมือ

>3

3

1. ร้ อยละของควำมพึง
พอใจในชุมชนใกล้ เคียง
ของคณะวิชำ

>ระดับดี

ระดับดี

1.โครงกำร Road Show
2.โครงกำรแข่งขันตอบปั ญหำ
เศรษฐศำสตร์ ระดับมัธยม
ปลำย
3.โครงกำรเศรษฐศำสตร์ สญ
ั จร
4. กิจกรรม Open house

ฝ่ ำยสือ่ สำร
องค์กร

โครงกำรบริ กำรวิชำกำร

รองคณบดี
ฝ่ ำยวิชำกำร

6.

แผนทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรมของชาติ และเรียนรู้วัฒนธรรมสากล
พันธกิจ (ระดับมหาวิทยาลัย) : 6
กลยุทธ์ ท่ ี (ระดับมหาวิทยาลัย) : 6.1 , 6.2
ตัวบ่ งชีท้ ่ ี (ระดับมหาวิทยาลัย) : ทุกตัวบ่ งชีท้ ่ เี ป็ น mission ของคณะวิชา
พันธกิจ (ระดับคณะ)
: 10

กลยุทธ์ (คณะ/ฝ่ าย)

แผนงาน(คณะ/
ฝ่ าย)

6.1 สร้ ำงกิจกรรมส่งเสริ ม
6.1.1 ส่งเสริ มกำรจัด
ศิลปวัฒนธรรม / กิจกรรมเสริ ม กิจกรรมด้ ำน
ลักสูตร
วัฒนธรรมไทยและ
สำกล
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วัตถุประสงค์

ตัวบ่ งชี ้ (KPIs) (คณะ/
ฝ่ าย)

เกิดจริง
55

เป้าหมาย 56

1. เพื่อให้ นกั ศึกษำ
และบุคลำกรมีควำม
ภำคภูมิใจ
ศิลปวัฒนธรรมไทย

1. จำนวนกิจกรรม/
โครงกำรที่สง่ เสริ ม
ศิลปวัฒนธรรมไทยในแต่
ละคณะ/หน่วยงำน

>5

5

2. จำนวนกิจกรรม/
โครงกำรที่สง่ เสริ ม
วัฒนธรรมสำกลในแต่ละ
คณะ/หน่วยงำน

1

1

โครงการ / กิจกรรม (คณะ/
ฝ่ าย)
1. ไหว้ ครู
2. แห่เทียน จำนำพรรษำ
3. วันพ่อ
4. รื่ นเริ งเถลิงศกใหม่สงกรำนต์
ไทย
5. วันแม่
6. สืบสำนวัฒนธรรมไทย : เทศน์
มหำชำติ
งำนปี ใหม่

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
(สาขาวิชา /
หน่ วยงาน)

รองคณบดี
ฝ่ ำยกิจกำร
นักศึกษำ

รองคณบดี
ฝ่ ำยกิจกำร
นักศึกษำ

7. แผนพัฒนาระบบการบริหารที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
พันธกิจ (ระดับมหาวิทยาลัย) : 7
กลยุทธ์ ท่ ี (ระดับมหาวิทยาลัย) : 7.1 , 7.2 , 7.4
ตัวบ่ งชีท้ ่ ี (ระดับมหาวิทยาลัย) : ทุกตัวบ่ งชีท้ ่ เี ป็ น mission ของคณะวิชา
พันธกิจ (ระดับคณะ)
: 2 , 6, 7, 8, 9

กลยุทธ์ (คณะ/ฝ่ าย)

แผนงาน(คณะ/
ฝ่ าย)

7.1 พัฒนำระบบบริ หำรจัดกำร 7.1.1 สร้ ำงระบบกำร
อย่ำงมีประสิทธิภำพและ
ให้ บริ กำรที่มี
ประสิทธิผลโดยใช้ หลักธรร
มำตรฐำน
มำภิบำล
7.1.2 สร้ ำงระบบกำร
จัดกำรควำมรู้ให้
มหำวิทยำลัยเป็ น
องค์กรแห่งกำรเรี ยนรู้

7.2 พัฒนำกำรจัดหำรำยได้
อย่ำงเป็ นระบบ

17

7.2.1 เพิ่มจำนวน
นักศึกษำ

วัตถุประสงค์

ตัวบ่ งชี ้ (KPIs) (คณะ/
ฝ่ าย)

เกิดจริง
55

เป้าหมาย 56

โครงการ / กิจกรรม (คณะ/
ฝ่ าย)

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
(สาขาวิชา /
หน่ วยงาน)

1. เพื่อสร้ ำงระบบกำร
ดำเนินงำนที่มี
มำตรฐำนและมี
ประสิทธิภำพ

1. ระดับควำมพึงพอใจ
ของผู้ใช้ บริกำรในแต่ละ
คณะ/หน่วยงำน

>4

4

กำรประเมินควำมพึงพอใจกำร
ปฏิบตั ิงำนของฝ่ ำยต่ำงๆ

รองคณบดี
ฝ่ ำยบริ หำร

1. เพื่อนำ
มหำวิทยำลัยไปสู่
องค์กรแห่งกำร
เรี ยนรู้

1. จำนวนองค์ควำมรู้ที่
ผ่ำนกระบวนกำร ของ
กำรจัดกำรควำมรู้

1

1

1.กิจกรรมชุมชนคนรักงำนวิจยั

รองคณบดี
ฝ่ ำยวิชำกำร

2. จำนวนชุมชนกำร
จัดกำรควำมรู้

1

1

1.กิจกรรมชุมชนคนรักงำนวิจยั

รองคณบดี
ฝ่ ำยวิชำกำร

<10

10

1.โครงกำรเศรษฐศำสตร์ สญ
ั จร
2. โครงกำรแข่งขันตอบปั ญหำ
ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย
3.โครงกำรประชำสัมพันธ์คณะ
เศรษฐศำสตร์ แก่โรงเรี ยน

ฝ่ ำยสือ่ สำร
องค์กร

1. เพื่อเพิ่มรำยได้
จำกกำรเรี ยนกำร
สอน

1. ร้ อยละของจำนวน
นักศึกษำใหม่ที่เพิม่ ขึ ้น
ในแต่ละคณะ

เป้ำหมำย
4.กิจกรรม Open house
7.2.2 เพิ่มรำยได้ จำก 1. เพื่อเพิ่มรำยได้
กำรวิจยั และงำน
จำกกำรทำงำนวิจยั
บริ กำรวิชำกำร
และงำนบริ กำร

1. จำนวนรำยได้ ที่ได้ มำ
จำกวิจยั และงำนบริ กำร
วิชำกำร (ล้ ำนบำท)

>15

15

1. จำนวนรำยได้ จำก
ทรัพย์สนิ ทำงปั ญญำ
และทรัพย์สนิ อื่น ๆ

n/a

ไม่สำมำรถทำ
ได้

1. ค่ำใช้ จำ่ ยในกำร
ประชำสัมพันธ์ตอ่
จำนวนนักศึกษำจำแนก
รำยคณะ

>390

>390

1. จำนวนกิจกรรมที่
สนับสนุนกำรลดควำม
เสีย่ ง

4

4

วิชำกำร
7.2.3 เพิ่มรำยได้ จำก
ทรัพย์สนิ ทำงปั ญญำ
และทรัพย์สนิ อื่น ๆ
7.2.4 พัฒนำระบบ
กำรสือ่ สำรด้ ำนกำร
ประชำสัมพันธ์
มหำวิทยำลัยสู่
สำธำรณชน
7.4 พัฒนำระบบบริ หำรจัดกำร 7.4.1 บริ หำรควำม
ควำมเสีย่ ง
เสีย่ งของ
มหำวิทยำลัยใน
4 มิติ (กำรเงิน,
กำรบริ หำรจัดกำร
ภำยใน , ลูกค้ ำ
และ กำรพัฒนำ
บุคลำกร)
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1. ลดควำมเสีย่ งอัน
เกิดจำกกำรดำเนิน
งำนของมหำวิทยำลัย

1.กิจกรรมชุมชนคนรักงำนวิจยั
2. งำนส่งเสริ ม/สนับสนุน
งำนวิจยั กับหน่วยงำนทังภำค
้
ธุรกิจเอกชนและรัฐบำล

รองคณบดี
ฝ่ ำยวิชำกำร

–

1. โครงกำรแข่งขันตอบปั ญหำ
ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย
2. โครงกำรประชำสัมพันธ์คณะ
เศรษฐศำสตร์ แก่โรงเรียน
เป้ำหมำย
3. กิจกรรม Open house
1. โครงกำรแข่งขันตอบปั ญหำ
ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย
2. โครงกำรประชำสัมพันธ์คณะ
เศรษฐศำสตร์ แก่โรงเรียน
เป้ำหมำย
3. กิจกรรม Open house
4.โครงกำรจัดทำแผนงำน
บริ หำรควำมเสีย่ งของคณะ

ฝ่ ำยสือ่ สำร
องค์กร

ฝ่ ำยสือ่ สำร
องค์กร
รองคณบดี
ฝ่ ำยบริ หำร

8.

แผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับสู่ความเป็ นมืออาชีพในระดับสากล
พันธกิจ (ระดับมหาวิทยาลัย) : 8
กลยุทธ์ ท่ ี (ระดับมหาวิทยาลัย) : 8.1 , 8.2 , 8.3, 8.4
ตัวบ่ งชีท้ ่ ี (ระดับมหาวิทยาลัย) : ทุกตัวบ่ งชีท้ ่ เี ป็ น mission ของคณะวิชา
พันธกิจ (ระดับคณะ)
:

กลยุทธ์ (คณะ/ฝ่ าย)
8.1 ส่งเสริ มและเตรี ยม
บุคลำกรสำหรับเป็ นผู้บริ หำร
มืออำชีพ

8.2 ส่งเสริ มให้ อำจำรย์มี
ประสบกำรณ์จริ งในวิชำชีพทัง้
ในและต่ำงประเทศ

แผนงาน(คณะ/
ฝ่ าย)

8.1.1 พัฒนำวุฒิ
1. พัฒนำศักยภำพ
ภำวะ ควำมรู้
ควำมรู้ ควำมสำมำรถ
ควำมสำมำรถสูก่ ำร ของบุคลำกร
เป็ นผู้บริ หำรมืออำชีพ

8.2.1 พัฒนำควำมรู้
ควำมสำมำรถ
คณำจำรย์ผำ่ นกำร
เรี ยนรู้ใน
ประสบกำรณ์
จริ งในแต่ละวิชำชีพ
8.3 ส่งเสริ มให้ อำจำรย์มี
8.3.1 พัฒนำ
ประสบกำรณ์ทำงด้ ำนวิชำกำร คณำจำรย์
และ/หรื อกำรวิจยั ที่ทนั สมัย
และนักวิจยั ด้ ำน
และเป็ นสำกล
วิชำกำร
และหรื อกำรวิจยั ให้
ทันสมัยสูร่ ะดับสำกล
19

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ คณำจำรย์
มีประสบกำรณ์จริ ง
ในวิชำชีพของตน

1. เพื่อให้ คณำจำรย์
และนักวิจยั มีควำมรู้
ด้ ำนวิชำกำรและหรื อ
กำรวิจยั ที่ทนั สมัยและ
เป็ นสำกล

เกิดจริง
55

เป้าหมาย 56

1. จำนวนเจ้ ำหน้ ำที่ /
อำจำรย์ที่ผำ่ นกำรเข้ ำร่วม
โครงกำรที่มวี ตั ถุประสงค์
เพื่อเตรี ยมควำมพร้ อมเพื่อ
ก้ ำวไปสูผ่ ้ บู ริ หำร
1. ร้ อยละของอำจำรย์ที่
เข้ ำร่วมในโครงกำร /
กิจกรรมที่ทำให้ เกิด
ประสบกำรณ์จริ งใน
วิชำชีพต่ออำจำรย์ทงคณะ
ั้

1

1

กำรอบรมเพื่อพัฒนำศักยภำพ
บุคลำกรเพื่อก้ ำวไปสูผ่ ้ บู ริ หำร /
ปรับระดับ

คณบดี

100

100

1. สหกิจอำจำรย์
2. GIFT
3. ดูงำนทังในและต่
้
ำงประเทศ
4. Consulting

รองคณบดี
ฝ่ ำยวิชำกำร

100

100

1. Training
2. Visiting Professor
3. วิจยั ร่วมในต่ำงประเทศ
4. Post - Doc
5. ดูงำนทังในและ
้
ต่ำงประเทศ

รองคณบดี
ฝ่ ำยวิชำกำร

1. ร้ อยละของอำจำรย์ +
นักวิจยั ที่เข้ ำร่วมใน
โครงกำร / กิจกรรมที่ทำให้
เกิดควำมรู้ทำงด้ ำน
วิชำกำรและหรื อวิจยั ที่
ทันสมัยและเป็ นสำกลต่อ
อำจำรย์+นักวิจยั ทังหมด
้

โครงการ / กิจกรรม (คณะ/
ฝ่ าย)

ผู้รับผิดชอบ

ตัวบ่ งชี ้ (KPIs) (คณะ/
ฝ่ าย)

งบประมาณ

(สาขาวิชา /
หน่ วยงาน)

9. มีระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศรองรับกำรเรี ยนกำรสอน กำรวิจยั และ กำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมี ประสิทธิภำพ
พันธกิจ (ระดับมหาวิทยาลัย)
กลยุทธ์ ท่ ี (ระดับมหาวิทยาลัย) :
ตัวบ่ งชีท้ ่ ี (ระดับมหาวิทยาลัย) :
พันธกิจ (ระดับคณะ)
:

กลยุทธ์ (คณะ/ฝ่ าย)
9.1พัฒนำระบบ IT เพื่อกำร
เรี ยนกำรสอน
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:
9
9.1
KPIs : ระดับความพึงพอใจของคณาจารย์ ต่อระบบ IT เพื่อรองรับการเรียนการสอนด้ วยระบบ Online
1, 6, 7, 11

แผนงาน(คณะ/
ฝ่ าย)
9.1.1 พัฒนำระบบ
IT เพื่อรองรับกำร
เรี ยนกำรสอนด้ วย
ระบบ Online

วัตถุประสงค์

ตัวบ่ งชี ้ (KPIs) (คณะ/
ฝ่ าย)

9.1 เพื่อพัฒนำ/ใช้
1. จำนวนอำจำรย์ที่สอน
ประโยชน์ระบบ IT ด้ วยระบบ Hybrid
เพื่อรองรับกำรเรี ยน
กำรสอนด้ วยระบบ
Online

เกิดจริง
55

เป้าหมาย 56

100

100

โครงการ / กิจกรรม (คณะ/
ฝ่ าย)
กำรเรี ยนกำรสอนด้ วยระบบ
hybrid

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
(สาขาวิชา /
หน่ วยงาน)

รองคณบดี
ฝ่ ำยวิชำกำร

