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ปรัชญา
ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางการจัดการ มีทกั ษะภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีการสื่อสาร
สารสนเทศ
พร้ อมปรับตัวเข้ ากับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง สามารถดํารงชีวิต
อยูท่ ่ามกลางความแตกต่างของเชื ้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรมและภาษา
สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่น
ในระดับนานาชาติ โดยเฉพาะในประเทศสมาชิกอาเซียน มีความคิดสร้ างสรรค์ความเป็ นผู้นํา ความ
รับผิดชอบและจิตสานึกต่อส่วนรวม และสังคม
วิสัยทัศน์
คณะวิทยาการจัดการเป็ นองค์กรชันนํ
้ าด้ านการจัดการที่มีมาตรฐานเป็ นที่ยอมรับของภูมิภาค
อาเซียนและสากล
ผลที่คาดหวัง
ุ ภาพ สูค่ วามเป็ น
คณะวิทยาการจัดการมีชื่อเสียงด้ านการผลิตบัณฑิต และผลงานวิจยั ที่มีคณ
เลิศทางวิชาการ เป็ นที่ยอมรับทังในระดั
้
บชาติและภูมิภาค
พันธกิจ
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

จัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตในศาสตร์ ด้านการจัดการที่มีคณ
ุ ภาพเพื่อรองรับของพื ้นที่
ประเทศ ภูมิภาคอาเซียนและประชาคมโลก
ุ ภาพเป็ นที่ยอมรับทังระดั
้ บชาติและนานาชาติ และส่งเสริมงานวิจยั
พัฒนาผลงานวิจยั ให้ มีคณ
เพื่อนําไปใช้ ประโยชน์ตอ่ ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
ส่งเสริ มการบริ การวิชาการเพื่อพัฒนา ชี ้นํา และแก้ ไขปั ญหาของชุมชน สังคม และประเทศ
เพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
ส่งเสริ มกิจกรรมการทํานุบาํ รุงศิลปะและวัฒนธรรมทังระดั
้ บท้ องถิ่นและระดับประเทศ
ปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการบริหารงาน โครงสร้ างองค์กร และ ทรัพยากรบุคคลให้ มีความ
พร้ อมเข้ าสูก่ ารเป็ นองค์กรที่มีความเป็ นสากล โดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริ หารงาน
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(6)

ส่งเสริ มให้ มีการสร้ างรายได้ เพื่อนํามาเป็ นกลไกขับเคลื่อนการก้ าวสูเ่ ป้าหมายและการพัฒนา
คณะวิทยาการจัดการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ 1
การจัดการศึกษา
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 1
การพัฒนานักศึกษาให้ สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่น ในระดับนานาชาติ
โดยเฉพาะในประเทศสมาชิกอาเซียน
เป้าประสงค์ นักศึกษาให้ มีความรู้ความสามารถทางการจัดการ มีทกั ษะภาษาอังกฤษ
เทคโนโลยีการสื่อสาร สารสนเทศ สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นในระดับนานาชาติ โดยเฉพาะในประเทศ
สมาชิกอาเซียน
ตัวชีว้ ัด
1. ร้ อยละ 90 ของบัณฑิตปริญญาตรี ได้ งานทํา หรื อประกอบอาชีพอิสระ
2. ความพึงพอใจของนายจ้ างที่มีตอ่ บัณฑิตทังทางด้
้
านความสามารถเชิงวิชาชีพและคุณธรรม
จริ ยธรรม
3. ร้ อยละ 100 ของลักสูตรปริ ญญาบัณฑิตและหลักสูตรบัณฑิตศึกษามีคณ
ุ ภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
4. ความพึงพอใจของผู้ได้รบั ทุน
5. สัดส่วนรายรับต่อเงินทุนทีใ่ ห้แก่นกั ศึกษา
กลยุทธ์ 1.1 ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้ มีมาตรฐานตามระบบการประกันคุณภาพ และ
มีความเป็ นสากล สามารถต่อยอดให้ ได้ รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องในประเทศหรื อต่างประเทศ
กลยุทธ์ 1.2 พัฒนานักศึกษาให้ มีความคิดสร้ างสรรค์ ปลูกฝั งคุณธรรม จริ ยธรรมและมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม
กลยุทธ์ 1.3 ปฏิรูปการเรี ยนการสอนวิชาศึกษาทัว่ ไปเพื่อสร้ างความตระหนักรู้เรื่ องประชาคม
อาเซียนและสังคมพหุวฒ
ั นธรรม
กลยุทธ์ 1.4 สนับสนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษาที่รองรับการเป็ นประชาคมอาเซียนและส่งเสริม
ประสบการณ์ในต่างประเทศ
กลยุทธ์ 1.5 การพัฒนาการเป็ นผู้ประกอบการใหม่ให้ แก่นกั ศึกษา
กลยุทธ์ 1.6 พัฒนาระบบบริหารจัดการศิษย์เก่าสัมพันธ์และส่งเสริ มการมีสว่ นร่วมของศิษย์
เก่าในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 2

ด้ านการวิจยั และสร้ างสรค์

ยุทธศาสตร์ ท่ ี 2
การสร้ างกลไกในการยกระดับผลงานวิจยั ให้ มีคณ
ุ ภาพเป็ นที่ยอมรับทัง้
ในระดับชาติ และ ระดับนานาชาติ
เป้าประสงค์ คณะวิทยาการจัดการผลิตผลงานวิจยั ที่มีคณ
ุ ภาพสูง เป็ นที่ยอมรับในระดับชาติ
และนานาชาติ และมีศกั ยภาพในพัฒนาชุมชน และภูมภิ าค
ตัวชีว้ ัด
1. จํานวนผลงานวิจยั ที่นําไปใช้ ประโยชน์ในเชิงการแก้ ปัญหาเชิงพื ้นที่หรือสร้ างนวัตกรรมเพื่อ
ประโยชน์ในเชิงอุตสาหกรรมและต่อยอดเชิงพาณิชย์
2. ร้ อยละที่เพิ่มขึ ้น จํานวนของผลงานวิจยั หรื องานสร้ างสรรค์ที่ได้ รับการตีพิมพ์หรื อเผยแพร่
ระดับชาติหรื อระดับนานาชาติตอ่ จํานวนอาจารย์ประจําทังหมด
้
3. เงินสนับสนุนงานวิจยั จากภายในและภายนอกต่อจํานวนอาจารย์ประจํา
4. ร้ อยละของผลงานวิชาการของอาจารย์ที่ได้ รับการตีพิมพ์ในวารสารที่อยูใ่ นฐานข้ อมูล TCI
กลยุทธ์ 2.1 ส่งเสริมงานวิจยั เชิงบรูณาการที่นําไปสูก่ ารพัฒนาชุมชนและท้ องถิ่นในภูมิภาค
ตะวันตกอย่างยัง่ ยืน
กลยุทธ์ 2.2 ส่งเสริ มงานวิจยั เชิงบรูณาการข้ ามศาสตร์ ที่เป็ นความร่วมมือระหว่างคณะวิชา
เพื่อสร้ างองค์ความรู้ และแก้ ปัญหาให้ กบั ชุมชนและสังคม
ุ ภาพ และยกระดับ
กลยุทธ์ 2.3 พัฒนาศักยภาพนักวิจยั ให้ สามารถผลิตผลงานที่มีคณ
คุณภาพผลงานวิจยั ให้ เป็ นที่ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ
กลยุทธ์ 2.4 สร้ างบรรยากาศการวิจยั ที่เอื ้อต่อการผลิตผลงานที่มีคณ
ุ ภาพ และสร้ างเครื อข่าย
การวิจยั ระหว่างนักวิจยั ในประเทศและต่างประเทศ
กลยุทธ์ 2.5 ต่อยอดและพัฒนาองค์ความรู้ให้ เป็ นนวัตกรรมเชิงสร้ างสรรค์ เพื่อเพิม่ คุณค่า
องค์ความรู้ ขับเคลื่อนชุมชนและการแข่งขันของประเทศในระดับนานาชาติ
กลยุทธ์ 2.6
จัดตังศู
้ นย์ความเป็ นเลิศการวิจยั ด้ านการจัดการท่องเที่ยวภูมิภาคอาเซียน
ประเด็นยุทธศาสตร์ 3
ด้ านบริการวิชาการ
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 3
การส่งเสริมการบริการวิชาการเพื่อตอบสนองความต้ องการและสร้ าง
ความเข้ มแข็งให้ กบั ชุมชน
เป้าประสงค์ คณะวิทยาการจัดการ เป็ นองค์กรถ่ายทอดความรู้สชู่ มุ ชน และสังคม
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ตัวชีว้ ัด
1. จํานวนโครงการบริการวิชาการที่เสริมสร้ างความเข้ มแข็งให้ กบั ชุมชน
2. จํานวนโครงการบริการวิชาการที่บรู ณาการข้ ามศาสตร์ หรื อร่วมกันระหว่างคณะวิทยาการ
จัดการและหน่วยงานท้ องถิ่น
3. จํานวนรายได้ จากการบริ การวิชาการ
กลยุทธ์ 3.1 พัฒนาระบบบริการวิชาการ รองรับการบริ การ ความต้ องการของท้ องถิ่น
กลยุทธ์ 3.2 บูณาการข้ ามศาสตร์ ในกิจกรรมบริ การวิชาการ
กลยุทธ์ 3.3 พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนท้ องถิ่น องค์กรธุรกิจในท้ องถิ่น เพื่อศึกษา
ปั ญหา และความต้ องการในการบริ การวิชาการของสังคม
กลยุทธ์ 3.4 จัดการศึกษาต่อเนื่องเพื่อพัฒนากําลังคน รองรับความต้ องการที่หลากหลายของ
พื ้นที่ ประเทศ ภูมิภาคอาเซียนและประชาคมโลก
ประเด็นยุทธศาสตร์ 4
ด้ านทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 4
การอนุรักษ์ และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้ องถิ่น
ทรัพยากรธรรมชาติ ให้ เกิดคุณค่า มูลค่าด้ วยองค์ความรู้ด้านการจัดการ
เป้าประสงค์ การบรูณาการศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้ องถิ่นสูก่ ารจัดการเรี ยนการสอน
เสริมสร้ างขีดความสามารถของนักศึกษาและชุมชนในการสร้ างมูลค่า และคุณค่าจากศิลปวัฒนธรรม
ตัวชีว้ ัด
1. จํานวนโครงการการอนุรักษ์ ส่งเสริม และสร้ างคุณค่าศิลปวัฒนธรรม
2. ร้ อยละ 80 ของนักศึกษาและบุคลากรที่เข้ าร่วมโครงการ/กิจกรรมในการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมต่อจํานวนนักศึกษาและบุคลากรทังหมด
้
กลยุทธ์ 4.1 พัฒนาและสนับสนุนงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและเผยแพร่ภมู ิปัญญาของ
ท้ องถิ่น โดยนักศึกษาและชุมชนมีสว่ นร่วม
กลยุทธ์ 4.2 สนับสนุนการศึกษา วิจยั บูรณาการองค์ความรู้ของนักศึกษาและบุคลากรเพื่อ
การอนุรักษ์ ฟื น้ ฟู ส่งเสริ ม พัฒนา และเพิ่มคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้ องถิ่น
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ด้ านบริหารจัดการ
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 5 การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาลเพื่อก้ าวสูค่ วามเป็ น
องค์กรสากล
เป้าประสงค์ มีระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาลเพื่อก้ าวสูค่ วามเป็ น
องค์กรสากล
ตัวชีว้ ัด
1. รายงานการประชุมกรรมการอํานวยการ กรรมการบริหารประจําคณะฯ กรรมการบริหาร
หลักสูตร พร้ อมทังเผยแพร่
้
2. รายงานงบการเงินของคณะฯ อย่างน้ อยเดือนละ 1 ครัง้
3. มีโครงสร้ างการปฏิบตั งิ านและจัดกลุม่ งานที่ระบุอํานาจหน้ าที่ และการบริ หารงานของแต่ละ
ฝ่ าย
4. ผลประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผู้บริหารอยูใ่ นระดับดีขึ ้นไป และรายงานสรุปผลการทํางาน
ของผู้บริ หาร
5. ผลประเมินประสิทธิภาพและระดับความพึงพอใจในการใช้ งานฐานข้ อมูล และระบบ
สารสนเทศอยูใ่ นระดับดีขึ ้นไป
6. จํานวนโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร
7. จํานวนกิจกรรมโครงการการจัดการความรู้
8. มีระบบฐานข้ อมูล/ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจอย่างน้ อย 2 ด้ าน
9. อัตราส่วนของอาจารย์ประจําที่มีคณ
ุ วุฒิปริ ญญาเอกต่ออาจารย์ประจําทังหมด
้
10. อัตราส่วนของอาจารย์ประจําที่มีตาํ แหน่งวิชาการต่ออาจารย์ประจําทังหมด
้
11. อัตราส่วนของบุคลากรสายวิชาการ ที่ได้ รับการพัฒนาให้ มีความสามารถในการสอน การวิจยั
หรื อทักษะในวิชาชีพต่อบุคลากรสายวิชาการทังหมด
้
12. อัตราส่วนของอาจารย์ที่เป็ นผู้ประเมินคุณภาพภายในต่อจํานวนอาจารย์ประจําทังหมด
้
ร้ อยละ 10
13. รายได้ ของคณะฯ จากการบริ การการศึกษา การวิจยั การบริ การวิชาการ และการบริหาร
จัดการ เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 10
14. ต้ นทุนของคณะฯ จากการบริ การการศึกษา และการบริหารจัดการ ลดลงร้ อยละ 10
15. จํานวนครัง้ ในการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็ นระบบต่อปี
16. ระดับความพึงพอใจที่มีตอ่ ระบบสวัสดิการ ค่าตอบแทนและรางวัลอยูใ่ นระดับมากขึ ้นไป
17. ระดับความพึงพอใจที่มีตอ่ สิง่ สนับสนุนการเรี ยนรู้ของนักศึกษาและบุคลากรอยูใ่ นระดับมาก
ขึ ้นไป
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18. ระดับความพึงพอใจที่มีผลต่อระบบการสื่อสารภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยอยูใ่ นระดับ
มากขึ ้นไป
19. ระดับความพึงพอใจในโครงการกระชัดความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรอยูใ่ นระดับมากขึ ้นไป
20. รายงานการศึกษาความเป็ นไปได้ ในการพัฒนาสิง่ ปลูกสร้ างภายในและภายนอกวิทยาเขต
21. มีจดหมายข่าวภาคภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
22. มีกรรมการกํากับดูแลการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร และระดับคณะฯ
23. ทุกหลักสูตรของคณะฯ มีผลคะแนนประกันคุณภาพการศึกษาอยูใ่ นระดับดีขึ ้นไป
24. คณะฯ มีผลคะแนนประกันคุณภาพอยูใ่ นระดับดีขึ ้นไป
25. มีหลักสูตรที่ได้ รับการรับรองจากหน่วยงานสากล
26. แผนบริ หารความเสี่ยง และรายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนประเมินการบริหารความ
เสี่ยง
กลยุทธ์ 5.1 ปรับปรุงการบริ หารจัดการให้ มีความคล่องตัว โปร่งใสตรวจสอบได้ โดยยึดหลักธรร
มาภิบาล
กลยุทธ์ 5.2 ปรับปรุงการบริหารจัดการให้ มีการกระจายอํานาจ
กลยุทธ์ 5.3 พัฒนาการประเมินศักยภาพและผลปฏิบตั งิ านของคณะผู้บริ หาร
กลยุทธ์ 5.4 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและกายภาพให้ เกิดประโยชน์สงู สุด
กลยุทธ์ 5.5 ปรับปรุงแผนการบริ หารจัดการทรัพยากรบุคคล ส่งเสริ มการดําเนินการด้ านการ
พัฒนาศักยภาพคณาจารย์และบุคคลากร
กลยุทธ์ 5.6 ปรับปรุงการบริ หารจัดการด้ านการเงินและงบประมาณ บนความโปร่งใส ถูกต้ อง
คุ้มค่า มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สงู สุด
กลยุทธ์ 5.7 ปรับปรุงระบบสวัสดิการ ค่าตอบแทนและรางวัล และพัฒนาสโมสรบุคลากร
กลยุทธ์ 5.8 ปรับปรุงสิง่ สนับสนุนการเรี ยนรู้ของนักศึกษาและบุคลากร ที่เพียงพอและเหมาะสม
กลยุทธ์ 5.9 พัฒนาสิง่ ปลูกสร้ างภายใน และภายนอกวิทยาเขตฯ
กลยุทธ์ 5.10 พัฒนาระบบการสื่อสารภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ 5.11 พัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาที่ดี และได้ มาตรฐานสากล
กลยุทธ์ 5.12 ปรับปรุงแผนการบริหารจัดการ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 6 ด้ านความเป็ นสากล
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 6
การพัฒนาคณะวิทยาการจัดการไปสู่ความเป็ นสากล
เป้าประสงค์ คณะวิทยาการจัดการเป็ นที่ร้ ูจกั และได้ รับการยอมรับด้ านวิชาการและการวิจยั
ตลอดจนบุคลากรและนักศึกษามีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ
ตัวชีว้ ัด
1. จํานวนนักศึกษาและบุคลากรที่เข้ าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร
2. ร้ อยละของนักศึกษาและบุคลากรที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้ าน
ภาษาอังกฤษ
3. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ บริ การระบบการเรี ยนรู้ภาษาอังกฤษด้ วยตนเอง
4. มีศนู ย์นวัตกรรมการเรี ยนการสอนภาษาต่างประเทศ
5. มีเว็บไซต์คณะภาคภาษาอังกฤษ และภาษาที่สาม เช่น จีน ญี่ปนุ่
6. มีแบบฟอร์ มและเอกสารเป็ นภาษาอังกฤษ
7. มีนวัตกรรมการเรี ยนการสอนภาษาต่างประเทศเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
กลยุทธ์ 6.1

เตรี ยมความพร้ อมของนักศึกษา บุคลากร และคณาจารย์เพื่อเข้ าสูอ่ าเซียนและ

สากล
กลยุทธ์ 6.2 พัฒนาสภาพแวดล้ อม และสิง่ อํานวยความสะดวกทางการศึกษาที่เอื ้อให้ เกิด
การเรี ยนรู้ และความคิดสร้ างสรรค์ และรองรับการจัดการเรี ยนการสอนนานาชาติ
กลยุทธ์ 6.3 พัฒนาหลักสูตรนานาชาติร่วมกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ในสาขาที่
เป็ นความเชี่ยวชาญของคณะวิทยาการจัดการ
กลยุทธ์ 6.4 แสวงหาและพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ
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ตารางแผนยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 1

การพัฒนานักศึกษาให้ สามารถทํางานร่ วมกับผู้อ่ นื ในระดับนานาชาติ
กลยุทธ์

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม

กลยุทธ์ 1.1 ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้ มีมาตรฐานตาม
ระบบการประกันคุณภาพ และมีความเป็ นสากล สามารถต่อ
ยอดให้ ได้ รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องในประเทศหรื อ
ต่างประเทศ

1. มีรายวิชาที่สอนเป็ นภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตร

กลยุทธ์ 1.2 พัฒนานักศึกษาให้ มีความคิดสร้ างสรรค์ ปลูกฝั ง
คุณธรรม จริ ยธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม

กลยุทธ์ 1.3 ปฏิรูปการเรี ยนการสอนวิชาศึกษาทัว่ ไปเพื่อสร้ าง
ความตระหนักรู้เรื่ องประชาคมอาเซียนและสังคมพหุวฒ
ั นธรรม

2. จัดทําหลักสูตรใหม่ระดับปริ ญญาตรี โท เอก ใน
สาขาที่เป็ นความเข้ มแข็งของคณะวิชาและเป็ นที่
ต้ องการของตลาด
1. ส่งเสริ มให้ มีการเรี ยนรู้จากอาจารย์ผ้ เู ชี่ยวชาญ
อาจารย์พิเศษผู้ที่มีประการณ์ด้านการปฏิบตั ิงานที่
เกี่ยวกับการบริ หารจัดการ
2. ส่งเสริ มให้ มีการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารที่ทนั สมัยในการเรี ยนการสอน
3. โครงการศึกษาดูงานนอกรายวิชา
4. สนับสนุนให้ นกั ศึกษาปริ ญญาตรี โท เอก
นําเสนอผลงานวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
5. โครงการจิตอาสาเพื่อแก้ ไขปั ญหาและพัฒนา
ท้ องถิ่น
6. ส่งเสริ มศักยภาพของนักศึกษาให้ เหมาะสมตาม
ทักษะในศตวรรษที่ 21
1. มีรายวิชาศึกษาทัว่ ไปที่เน้ นเรื่ องสังคมและ
วัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคอาเซียนและ
ภูมิภาคศึกษาในทุกหลักสูตร
2. ทุนส่งเสริ มประสบการณ์ทศั นศึกษาในประเทศใน
ภูมิภาคอาเซียนให้ กบั นักศึกษา
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ตัวชีว้ ัด/ค่ าเป้าหมาย
1

2

3

4
5

ปี ที่ดาํ เนินการ
2560 2561 2562 2563




ร้ อยละ 90 ของบัณฑิต
ปริ ญญาตรี ได้ งานทํา หรื อ
ประกอบอาชีพอิสระ
ความพึงพอใจของนายจ้ างที่
มีตอ่ บัณฑิตทังทางด้
้
าน
ความสามารถเชิงวิชาชีพและ
คุณธรรม จริ ยธรรม
ร้ อยละ 100 ของหลักสูตร

ปริ ญญาบัณฑิตและหลักสูตร
บัณฑิตศึกษามีคณ
ุ ภาพตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ความพึงพอใจของผู้ได้ รับทุน
สัดส่วนรายรับต่อเงินทุนที่
ให้ แก่นศ.





















































พันธกิจ

ผู้รับผิดชอบ

(1)

ฝ่ ายวิชาการ
ฝ่ ายแผนฯ
ฝ่ ายวิเทศฯ
สาขาวิชา

(1)

ฝ่ ายวิชาการ
ฝ่ ายกิจการ
นักศึกษา
สาขาวิชา

(1)

ฝ่ ายวิชาการ
ฝ่ ายกิจการ
นักศึกษา
สาขาวิชา

กลยุทธ์ 1.4 สนับสนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษาที่รองรับการเป็ น
ประชาคมอาเซียนและส่งเสริ มประสบการณ์ในต่างประเทศ

3. จัดทําหลักสูตรประกาศนียบัตรขันสู
้ ง หลักสูตร
ปริ ญญาบัณฑิตและบัณฑิตศึกษานานาชาติด้าน
การจัดการการท่องเที่ยวภูมิภาคอาเซียนอย่าง
ยัง่ ยืน โดยร่ วมกับภาครัฐ ภาคเอกชนและ
สถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคอาเซียน และ
หน่วยงานที่ประสบความสําเร็จด้ านการจัดการ
การท่องเที่ยวในยุโรป
1. จัดโครงการเสริ มประสบการณ์ในต่างประเทศ
ให้ กบั นักศึกษาและส่งเสริ มให้ นกั ศึกษาได้ มี
โอกาสฝึ กประสบการณ์วิชาชีพในต่างประเทศ
2. จัดสรรทุนสนับสนุนและส่งเสริ มการเข้ าร่ วม
กิจกรรมเยาวชนานาชาติ



















กลยุทธ์ 1.5 การพัฒนาการเป็ นผู้ประกอบการใหม่ให้ แก่
นักศึกษา

1. ส่งเสริ มให้ ผ้ ปู ระกอบการมีบทบาทในการให้
ความรู้และทักษะการทํางานจริ งให้ กบั นักศึกษา
ร่ วมกับอาจารย์ผ้ สู อนในสถานประกอบการ





กลยุทธ์ 1.6 พัฒนาระบบบริ หารจัดการศิษย์เก่าสัมพันธ์และ
ส่งเสริ มการมีสว่ นร่ วมของศิษย์เก่าในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต

1. จัดทําฐานข้ อมูลและทําเนียบศิษย์เก่า
2. โครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์ปันประสบการณ์และ
ความสําเร็ จ
3. โครงการรถโรงเรี ยนศิษย์เก่าคืนถิ่น





4. โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพทางวิชาการให้ กบั
ศิษย์เก่า
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 2
การสร้ างกลไกในการยกระดับผลงานวิจัยให้ มีคุณภาพเป็ นที่ยอมรั บทัง้ ในระดับชาติ และ ระดับนานาชาติ
กลยุทธ์ 2.1 ส่งเสริ มงานวิจยั เชิงบรูณาการที่นําไปสูก่ ารพัฒนา
1. จัดทําระบบและกลไกการดําเนินงานวิจยั ระดับ
1. จํานวนผลงานวิจยั ที่นําไปใช้
ชุมชนและท้ องถิ่นในภูมิภาคตะวันตกอย่างยัง่ ยืน
คณะวิชาเพื่อกําหนดแผนการส่งเสริ มและแนว
ประโยชน์ในเชิงการ
ทางการพัฒนางานวิจยั
แก้ ปัญหาเชิงพื ้นที่หรื อสร้ าง
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ฝ่ ายวิชาการ
ฝ่ ายวิเทศฯ
ฝ่ ายกิจการ
นักศึกษา
สาขาวิชา
(1)

(1)












(2)

ฝ่ ายวิชาการ
ฝ่ ายกิจการ
นักศึกษา
สาขาวิชา
ฝ่ ายกิจการ
นักศึกษา
ฝ่ ายวิเทศฯ
สาขาวิชา

ฝ่ ายวิจยั ฯ
สาขาวิชา

2. โครงการวิจยั ร่ วมกับชุมชนและท้ องถิ่นเพื่อการ
พัฒนาที่ยงั่ ยืน

กลยุทธ์ 2.2 ส่งเสริ มงานวิจยั เชิงบรูณาการข้ ามศาสตร์ ที่เป็ น
ความร่ วมมือระหว่างคณะวิชาเพื่อสร้ างองค์ความรู้ และ
แก้ ปัญหาให้ กบั ชุมชนและสังคม

1.

กลยุทธ์ 2.3 พัฒนาศักยภาพนักวิจยั ให้ สามารถผลิตผลงานที่มี
คุณภาพ และยกระดับคุณภาพผลงานวิจยั ให้ เป็ นที่ยอมรับการ
ระดับชาติและนานาชาติ

1.

2.

2.

3.
4.

โครงการวิจยั การบูรณาการความรู้ระหว่างคณะ
วิชา เพื่อสร้ างองค์ความรู้
สร้ างเครื อข่ายความร่ วมมือในระดับภูมิภาค
ผู้ประกอบการ เพื่อเผยแพร่ งานวิจยั ให้ นําองค์
ความรู้ไปสูก่ ารแก้ ปัญหาให้ กบั ชุมชนและสังคม
โครงการการพัฒนานักวิจยั ใหม่ นักวิจยั รุ่นกลาง
และนักวิจยั อาวุโสอย่างต่อเนื่อง มีระบบพี่เลี ้ยง
นักวิจยั (mentor)
โครงการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ให้
บุคลากรมีความพร้ อมที่จะวิจยั ร่ วมในประเทศและ
ต่างประเทศ
จัดสรรทุนเพื่อสนับสนุนงานวิจยั ให้ อาจารย์และ
บุคลากรที่สนใจทํางานวิจยั
จัดสรรทุนเพื่อสนับสนุนการนําเสนอผลงานวิจยั
ภายในประเทศและต่างประเทศ

5. โครงการ Visiting Professor
6. โครงการความร่ วมมือกับมหาวิทยาลัย
ต่างประเทศที่มีชื่อเสียงโดยร่วมกันทําวิจยั เขียน
บทความวิจยั เขียนตํารา
7. จัดประชุมวิชาการระดับชาติเพื่อเป็ นเวทีให้
นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี โท เอก ได้ นําเสนอ
ผลงานวิจยั
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นวัตกรรมเพื่อประโยชน์ใน
เชิงอุตสาหกรรมและต่อยอด
เชิงพาณิชย์
2. ร้ อยละของผลงานวิจยั หรื อ
งานสร้ างสรรค์ที่ได้ รับการ
ตีพิมพ์หรื อเผยแพร่ระดับชาติ
หรื อระดับนานาชาติตอ่
จํานวนอาจารย์ประจํา
ทังหมด
้
3. ร้ อยละของผลงานวิ ช าการ
ขอ งอ าจ ารย์ ที่ ได้ รั บ ก าร
ตี พิ มพ์ ในวารสารที่ อ ยู่ ใ น
ฐานข้ อมูล TCI
4. เงินสนับสนุนงานวิจยั จาก
ภายในและภายนอกต่อ
จํานวนอาจารย์ประจํา









































(2)

ฝ่ ายวิจยั ฯ
สาขาวิชา

(2)

ฝ่ ายวิจยั ฯ
ฝ่ ายวิเทศก์ฯ
สาขาวิชา

กลยุทธ์ 2.4 ปรับปรุงโครงสร้ างพื ้นฐานด้ านการวิจยั และสร้ าง
บรรยากาศการวิจยั ที่เอื ้อต่อการผลิตผลงานที่มีคณ
ุ ภาพ

กลยุทธ์ 2.5 ต่อยอดและพัฒนาองค์ความรู้ให้ เป็ นนวัตกรรมเชิง
สร้ างสรรค์ เพื่อเพิ่มมูลค่า คุณค่า ขับเคลื่อนชุมชนและการ
แข่งขันของประเทศในระดับนานาชาติ
กลยุทธ์ 2.6 จัดตังศู
้ นย์ความเป็ นเลิศการวิจยั ด้ านการจัดการ
ท่องเที่ยวภูมิภาคอาเซียน

8. อบรมและส่งเสริ มความรู้ การวิจยั การตีพิมพ์
คุณธรรมและจรรยาบรรณในการทําวิจยั
9. จัดทําแผนพัฒนางานวิจยั และการอบรมเป็ น
รายบุคคลที่สอดคล้ องกับการประเมิน KP
10. โครงการอบรมจรรยาบรรณในการทําวิจยั
11. ผลักดันการผลิตผลงาน Academic research ที่
นําไปสูก่ ารพิมพ์ในฐานข้ อมูลระดับนานาชาติ ISI,
SCOPUS
1. สร้ างห้ องปฏิบตั ิการวิจยั ด้ านธุรกิจและการจัดการ
การท่องเที่ยว





2. พัฒนาระบบฐานข้ อมูลงานวิจยั







3. จัดหาฐานข้ อมูลหรื อวาสารวิจยั และวิชาการเฉพาะ
ทางด้ านการจัดการที่จําเป็ นต่อการศึกษาและวิจยั
1. โครงการวิจยั เพื่อการพัฒนาคุณภาพและเพิ่ม
มูลค่าผลิตภัณฑ์การเกษตรของชุมชน
2. โครงการวิจยั แผนธุรกิจเพื่อการพัฒนาความยัง่ ยืน
ทางธุรกิจ
1. จัดประชุมวิชาการด้ านการจัดการการท่องเที่ยวใน
ภูมิภาคอาเซียน















2. พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้ องกับการท่องเที่ยว และสถาบันอุดมศึกษา
ในภูมิภาคอาเซียนที่มีหลักสูตรการท่องเที่ยว
3. จัดตังเครื
้ อข่ายทางวิชาการและโครงการวิจยั เพื่อ
พัฒนาการเรี ยนการสอน และองค์ความรู้ด้านการ
จัดการการท่องเที่ยวภูมิภาคอาเซียน และวิชาชีพ
ที่เกี่ยวข้ องกับการท่องเที่ยว



12







(2)

ฝ่ ายแผนฯ
ฝ่ ายวิจยั ฯ
สาขาวิชา

(2)

ฝ่ ายแผนฯ
ฝ่ ายวิจยั ฯ
สาขาวิชา

(2)

ฝ่ ายวิชาการ
ฝ่ ายแผนฯ
ฝ่ ายวิจยั ฯ
ฝ่ ายวิเทศฯ
สาขาวิชา





































4. จัดโครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์บคุ ลากรและ
นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาอาเซียน
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 3
การส่ งเสริมการบริการวิชาการเพื่อตอบสนองความต้ องการและสร้ างความเข้ มแข็งให้ กับชุมชน
กลยุทธ์ 3.1 พัฒนาระบบบริ การวิชาการ รองรับการบริ การ
1. กําหนดภาระงานที่ชดั เจนในการให้ บริ การวิชาการ 1. จํานวนโครงการบริ การ
ความต้ องการของท้ องถิ่น
วิชาการที่เสริ มสร้ างความ
2. จัดตังคณะการรมการวิ
้
จยั ระดับคณะวิชาเพื่อ
เข้ มแข็งให้ กบั ชุมชน
กําหนดแผนการส่งเสริ มและแนวทางการบริ การ
2. จํานวนโครงการบริ การ
วิชาการ
วิชาการที่บรู ณาการข้ าม
3. สนับสนุนโครงการบริ การวิชาการที่เป็ นความ
ศาสตร์ หรื อร่ วมกันระหว่าง
ร่ วมมือระหว่างคณะกับหน่วยงานภายนอก
คณะวิทยาการจัดการและ
มหาวิทยาลัย
หน่วยงานท้ องถิ่น
4. จัดให้ มีงบประมาณสนับสนุนงานบริการวิชาการ
3. จํานวนรายได้ จากการบริ การ
กลยุทธ์ 3.2 บูณาการข้ ามศาสตร์ ในกิจกรรมบริ การวิชาการ
1. โครงการบริ การวิชาการร่ วมระหว่างสาขาวิชา
วิชาการ
ภายในคณะวิทยาการจัดการ



1. โครงการสํารวจความต้ องการในการให้ บริ การ
วิชาการจากภายนอกมหาวิทยาลัยและสํารวจ
องค์ความรู้ของแต่ละหลักสูตรที่จะให้ บริ การ
วิชาการกับภายนอก ในด้ านต่าง ๆ เช่น นักเรี ยน
วัยทํางาน วัยผู้สงู อายุ
2. การจัดการศึกษารูปแบบที่หลากหลาย และตาม
ความต้ องการของคนทุกช่วงวัย เช่น การจัดการ
ศึกษาแบบโมดูล หรื อการเปิ ดสอนหลักสูตร
online เป็ นต้ น
3. จัดโครงการให้ คําปรึกษาแก่องค์กรธุรกิจ
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ฝ่ ายวิชาการ
ฝ่ ายแผนฯ
ฝ่ ายวิจยั ฯ

(2)

ฝ่ ายวิชาการ
ฝ่ ายแผนฯ
ฝ่ ายวิจยั ฯ



2. โครงการบริ การวิชาการร่ วมระหว่างคณะ
วิทยาการจัดการและคณะวิชาอื่นๆใน
มหาวิทยาลัยศิลปากร
กลยุทธ์ 3.3 จัดการศึกษาต่อเนื่องเพื่อพัฒนากําลังคน รองรับ
ความต้ องการที่หลากหลายของพื ้นที่ ประเทศ ภูมิภาคอาเซียน
และประชาคมโลก

(2)











ภาคอุตสาหกรรมท้ องถิ่น และสร้ างหลักสูตร
ฝึ กอบรมตามความต้ องการของหน่วยงาน
เหล่านัน้ แบบ in-house training
4. จัดทําโครงการบริ การวิชาการ โครงการฝึ กอบรม
เชิงปฏิบตั ิการร่ วมกับองค์กรธุรกิจ หน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชน
5. แผนการจัดตังและแผนดํ
้
าเนินการศูนย์บริ การ
วิชาการในเขตชุมชนเมือง
6. จัดตังศู
้ นย์บริ การวิชาการในเขตชุมชนเมือง
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 4
การอนุรักษ์ และส่ งเสริมศิลปวัฒนธรรม ภูมปิ ั ญญาท้ องถิ่น ทรั พยากรธรรมชาติ ให้ เกิดคุณค่ า มูลค่ าด้ วยองค์ ความรู้ด้านการจัดการ

กลยุทธ์ 4.1 พัฒนาและสนับสนุนงานส่งเสริ มศิลปวัฒนธรรม
1. ส่งเสริ มการจัดกิจกรรมการอนุรักษ์ และสืบทอด
1. จํานวนโครงการการอนุรักษ์
และเผยแพร่ภมู ิปัญญาของท้ องถิ่น โดยนักศึกษาและชุมชนมี
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมบนพื ้นฐานความ
ส่งเสริ ม และสร้ างคุณค่า
ส่วนร่ วม
หลากหลายทางวัฒนธรรม
ศิลปวัฒนธรรม
2. ร้ อยละ 80 ของนักศึกษาและ 
2. สนับสนุนการศึกษา วิจยั บูรณาการองค์ความรู้
บุคลากรที่เข้ าร่ วมโครงการ/
ของนักศึกษาและบุคลากรเพื่อการอนุรักษ์ ฟื น้ ฟู
กิจกรรมในการทํานุบํารุง
ส่งเสริ ม พัฒนา และเพิ่มคุณค่าของศิลปะ
ศิลปวัฒนธรรมต่อจํานวน
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้ องถิ่น
นักศึกษาและบุคลากร

3. สนับสนุนให้ มีการบูรณาการงานด้ านทํานุบํารุง
ทังหมด
้
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมกับการบูรณาการเข้ า
กับการจัดการเรี ยนการสอน งานวิจยั การบริ การ
วิชาการ และกิจกรรมนักศึกษา
4. จัดให้ มีงบประมาณสนับสนุนการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
5. กําหนดภาระงานที่ชดั เจนในการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
6. สร้ างเครื อข่ายความร่ วมมือด้ านการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมในท้ องถิ่น ระดับประเทศและ
ต่างประเทศ
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(4)

คณบดี
ฝ่ ายกิจการ
นักศึกษา
ฝ่ ายวิเทศฯ
สาขาวิชา

กลยุทธ์ 4.2 สนับสนุนการศึกษา วิจยั บูรณาการองค์ความรู้ของ 1. โครงการการศึกษา วิจยั บูรณาการองค์ความรู้เพื่อ
นักศึกษาและบุคลากรเพื่อการอนุรักษ์ ฟื น้ ฟู ส่งเสริ ม พัฒนา และ
การอนุรักษ์ ฟื น้ ฟู ส่งเสริ ม พัฒนา และเพิ่มคุณค่า
เพิ่มคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้ องถิ่น
ของศิลปะวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้ องถิ่น
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 5 การบริหารจัดการอย่ างมีประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาลเพื่อก้ าวสู่ความเป็ นองค์ กรสากล
กลยุทธ์ 5.1 ปรับปรุงการบริ หารจัดการให้ มีความคล่องตัว
1. มีการประชุมคณะกรรมการอํานวยการประจํา
1. รายงานการประชุมกรรมการ
โปร่งใสตรวจสอบได้ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
คณะฯ อย่างน้ อยปี ละ 2 ครัง้
อํานวยการ กรรมการบริ หาร
ประจําคณะฯ กรรมการบริ หาร
2. มีการประชุมคณะกรรมการบริ หารประจําคณะฯ
หลักสูตร พร้ อมทังเผยแพร่
้
2 ครัง้ /เดือน

กลยุทธ์ 5.2 ปรับปรุงการบริ หารจัดการให้ มีการกระจายอํานาจ

กลยุทธ์ 5.3 พัฒนาการประเมินศักยภาพและผลปฏิบตั ิงานของ
คณะผู้บริ หาร





















3. มีการเผยแพร่ รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริ หารประจําคณะฯต่อสาธารณะทุกครัง้









4. มีการประชุมกรรมการบริ หารหลักสูตรร่ วมกับ
สาขาวิชาที่รับผิดชอบหลักสูตร และการประชุม
บุคลากร อย่างน้ อยภาคการศึกษาละ 4 ครัง้
5. มีการรายงานผลการประชุมกรรมการบริ หาร
หลักสูตรฯ และการประชุมบุคลากร ต่อ
กรรมการบริ หารคณะฯ อย่างสมํ่าเสมอ
1. มีคําสัง่ แต่งตังและมอบหมายอํ
้
านาจหน้ าที่ความ 1.
รับผิดชอบให้ แก่คณะผู้บริ หารในทุกตําแหน่ง
2. มีการกําหนดโครงสร้ างการปฏิบตั ิงานและการจัด
กลุม่ งาน ที่ระบุอํานาจการบริ หาร
3. จัดตังอนุ
้ กรรมการดําเนินงานโครงการตามพันธ
กิจของคณะฯ
1. มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผู้บริ หาร
1.









มี โ ครงสร้ างการปฏิ บั ติ ง าน
และจัดกลุ่มงานที่ระบุอํานาจ
หน้ าที่ และการบริ หารงานของ
แต่ละฝ่ าย

ผลประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ของผู้บริ หารอยู่ในระดับดีขึ ้นไป
2. มีการจัดทํารายงานผลการประเมินการทํางานของ
และรายงานสรุปผลการทํางาน
ผู้บริ หาร
ของผู้บริ หาร
3. มีการเสนอผลการประเมินของคณะผู้บริ หารให้ แก่ 2. จํานวนโครงการพัฒนา
คณะกรรมการบริ ห ารคณะฯ และเผยแพร่ ต่ อ
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(4)

ฝ่ ายวิจยั

(5)

สน.คณบดี
ฝ่ ายแผนฯ
สาขาวิชา

(5)

สนง.คณบดี

(5)

สนง.คณบดี
ฝ่ ายแผนฯ




























สาธารณะ

กลยุทธ์ 5.4 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและกายภาพให้ เกิด
ประโยชน์สงู สุด

ศักยภาพผู้บริ หาร


4. มีการพัฒนาศักยภาพของผู้บริ หาร
1. พัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐาน และเครื อข่ายสารสนเทศ 1. มี ระ บ บ ฐ าน ข้ อ มู ล /ระ บ บ
ที่เชื่อมโยงอย่างมีประสิทธิภาพ
สารสนเทศเพื่ อ การตัด สิ น ใจ

2. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนพันธกิจ
อย่างน้ อย 2 ด้ าน
หลักในทุกด้ านให้ มีประสิทธิภาพ
2. ผลประเมิ นประสิ ทธิ ภาพและ
3. ทุ ก หน่ ว ยงาน ที่ ต้ องบั น ทึ ก ข้ อมู ล ผ่ า นระบบ
ระดับความพึงพอใจในการใช้
ฐานข้ อมู ล SU-MIS มี ก ารติ ด ตาม ตรวจสอบ
งานฐานข้ อมู ล และระบบ
บั น ทึ ก และรายงานด้ วยความถู ก ต้ องและเป็ น
สารสนเทศอยู่ในระดับดีขึ ้นไป
ปั จจุบนั
3. รายงานงบการเงินของคณะฯ





























































(5)

ทุกฝ่ ายงาน
สนง.คณบดี

(5)

สนง.คณบดี
ฝ่ ายแผนฯ
ฝ่ ายวิชาการ

(5), (6)

สนง.คณบดี

อย่างน้ อยเดือนละ 1 ครัง้
กลยุทธ์ 5.5 ปรับปรุงแผนการบริ หารจัดการทรัพยากรบุคคล
ส่งเสริ มการดําเนินการด้ านการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์และ
บุคคลากร

กลยุทธ์ 5.6 ปรับปรุงการบริ หารจัดการด้ านการเงินและ

1. ส่ ง เสริ ม ให้ บุ ค ลากรได้ รั บ การศึ ก ษาต่ อ ในระดับ 1. อัตราส่วนของอาจารย์ ประจํ า
ป ริ ญ ญ าเอกใน ม ห าวิ ท ยาลั ย ชั น้ นํ าใน และ
ที่ มี คุ ณ วุ ฒิ ปริ ญ ญ าเอกต่ อ
ต่างประเทศ
อาจารย์ประจําทังหมด
้
2. พั ฒ นาผลงานวิ ช าการของคณ าจารย์ ทั ง้ ด้ าน 2. อัตราส่วนของอาจารย์ ประจํ า
ที่ มี ตํ า แ ห น่ ง วิ ช า ก า ร ต่ อ
วิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผล
อาจารย์ประจําทังหมด
้
3. สนับ สนุน บุคลากรให้ มี การพัฒ นาทัก ษะ ความรู้
ประสบการณ์ ในการปฏิ บัติงานตามหน้ าที่ ความ 3. อั ต ราส่ ว นของบุ ค ลากรสาย
วิชาการ ที่ ได้ รับการพัฒ นาให้
รับผิดชอบ ในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
มี ค วามสามารถในการสอน
4. การจัดการความรู้
การวิจยั หรื อทักษะในวิชาชีพ
ต่ อ บุ ค ล าก รส าย วิ ช าก าร
ทังหมด
้
4. จํ านวนกิ จกรรมโครงการการ
จัดการความรู้
1. จัดทําแผนงบประมาณ แผนการเงิน แนวทางการ 1. รายได้ ของคณ ะฯ จากการ
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งบประมาณ บนความโปร่งใส ถูกต้ อง คุ้มค่า มีประสิทธิภาพและ
เกิดประโยชน์สงู สุด
2.

3.

4.
5.

กลยุทธ์ 5.7 ปรับปรุงระบบสวัสดิการ ค่าตอบแทนและรางวัล
และพัฒนาสโมสรบุคลากร

1.

2.

จัดสรรงบประมาณ ที่สอดคล้ องกับนโยบาย พันธ
กิจ กลยุทธ์ของคณะฯ
จัดทํารูปแบบการบริ หารการเงิน และงบประมาณ
ที่สามารถติดตามควบคุม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลได้ ทกุ ขันตอน
้
ติดตาม ปรับปรุงระบบการเงินและงบประมาณ
แผนการเงิน แนวทางการจัดสรรงบประมาณที่
สอดคล้ องกับนโยบาย พันธกิจ กลยุทธ์ของคณะฯ
ติดตาม ปรับปรุงระบบการบริ หารต้ นทุนต่อ
หลักสูตร ให้ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
จัดทําแผนการจัดหารายได้ จากการบริ การด้ าน
ต่าง ๆ ภายใต้ กฎระเบียบและข้ อบังคับ ประกาศ
ของคณะฯ และมหาวิทยาลัยศิลปากร
ปรั บปรุ งสวัส ดิก ารพื น้ ฐานแก่ บุคลากร เช่ น ที่ พัก
เพิ่ ม วงเงิ น ประกั น สุ ข ภาพ และพั ฒ นาสโมสร
บุคลากร
ปรับปรุ งระบบการจ่ายค่าตอบแทนและเงินรางวัล
ให้ เหมาะสม เพื่อเป็ นขวัญกําลังใจแก่ผ้ ปู ฏิบตั ิงาน
วิเคราะห์ ติดตาม และปรับปรุง สิ่งสนับสนุนการ
เรี ยนรู้ของนักศึกษาและบุคลากร อย่างเป็ นระบบ
และต่อเนื่อง

กลยุทธ์ 5.8 ปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรี ยนรู้ของนักศึกษาและ
บุคลากร ที่เพียงพอและเหมาะสม

1.

กลยุทธ์ 5.9 พัฒนาสิ่งปลูกสร้ างภายใน และภายนอกวิทยาเขตฯ

1. มีการศึกษาความเป็ นไปได้ ของโครงการในการ
พัฒนาสิ่งปลูกสร้ างภายในและภายนอกวิทยาเขต

กลยุทธ์ 5.10 พัฒนาระบบการสื่อสารภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย

1. มีระบบการสื่อสารองค์กรเชิงรุก และหลากหลาย
รูปแบบทังภายใน
้
และภายนอกคณะฯ
2. มีการจัดประชุมบุคลากรของคณะฯ อย่างสมํ่าเสมอ
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บริ การการศึกษา การวิจยั การ
บริ การวิชาการ และการบริ หาร
จัดการ เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 10
2. ต้ นทุ น ของคณ ะฯ จากการ
บริ ก ารการศึ ก ษา และการ
บริ ห ารจั ด การ ลดลงร้ อยละ
10
3. จํ า น ว น ค รั ้ง ใน ก า รจั ด ทํ า
รายงานทางการเงินอย่างเป็ น
ระบบต่อปี

ฝ่ ายแผนฯ
ฝ่ ายวิจยั ฯ






























1. ระดับความพึงพอใจที่มีตอ่
ระบบสวัสดิการ ค่าตอบแทน
และรางวัลอยู่ในระดับมากขึ ้น
ไป











1. ระดับความพึงพอใจที่มีตอ่ สิ่ง
สนับสนุนการเรี ยนรู้ของ
นักศึกษาและบุคลากรอยู่ใน
ระดับมากขึ ้นไป
1. รายงานการศึกษาความ
เป็ นไปได้









1. ระดับความพึงพอใจที่มีผลต่อ
ระบบการสื่อสารภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยอยู่ใน







(5)

สนง.คณบดี
ฝ่ ายแผนฯ

(1), (5)

สนง.คณบดี
ฝ่ ายแผนฯ

(1), (5)

สนง.คณบดี
ฝ่ ายแผนฯ
ฝ่ ายวิชาการ
สนง.คณบดี
ฝ่ ายแผนฯ
ฝ่ ายวิเทศฯ

(5)






3. มีการจัดกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคลากรภายในคณะฯ

ระดับมากขึ ้นไป
มีจดหมายข่าวภาคภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ
ระดับความพึงพอใจใน
โครงการกระชัดความสัมพันธ์
ระหว่างบุคลากรอยู่ในระดับ
มากขึ ้นไป
อัตราส่วนของอาจารย์ ที่เป็ นผู้
ประเมิ น คุ ณ ภาพภายในต่ อ
จํานวนอาจารย์ประจําทังหมด
้
ร้ อยละ 10
มี ก รรมการกํ า กั บ ดู แ ลการ
ประกันคุณภาพระดับหลักสูตร
และระดับคณะฯ
ทุก หลัก สูต รของคณะฯ มี ผ ล
ค ะ แ น น ป ระ กั น คุ ณ ภ า พ
การศึกษาอยู่ในระดับดีขึ ้นไป
คณะฯ มี ผ ลคะแนนประกั น
คุณภาพอยู่ในระดับดีขึ ้นไป
มี ห ลัก สูต รที่ ได้ รับ การรั บ รอง
จากหน่วยงานสากล

























































1. แผนบริ หารความเสี่ยง
2. ร า ย ง า น ส รุ ป ผ ล ก า ร
ดําเนิ น งานตามแผนประเมิ น
การบริ หารความเสี่ยง













2.
3.

กลยุทธ์ 5.11 พัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาที่ดี และ
ได้ มาตรฐานสากล

1. สนับสนุนบุคลากรให้ มีการพัฒนาทักษะ ความรู้ ใน 1.
เรื่ องประกันคุณภาพการศึกษา อย่างต่อเนื่อง
2. มี ก ารแต่ ง ตั ง้ กรรมการประกั น คุ ณ ภาพในทุ ก
2.
หลักสูตร
3. มีการแต่งตังกรรมการประกั
้
นคุณภาพระดับคณะฯ
ซึง่ มาจากตัวแทนกรรมการบริ หารหลักสูตร
3.
4. จั ด ทํ า ข้ อมู ล สนั บ สนุ น เพื่ อ เอื อ้ อํ า นวยต่ อ การ
ประกันคุณ ภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร และ
4.
ระดับคณะฯ
5. มีการรายงานผลประกันคุณ ภาพของหลักสูตรต่อ
5.
กรรมการบริ หารคณะฯ

กลยุทธ์ 5.12 ปรับปรุงแผนการบริ หารจัดการ

6. สนั บ สนุ น ให้ ห ลั ก สู ต รที่ มี ความ พ ร้ อม เข้ าสู่
กระบวนการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานสากล
1. จัดทําแผนการบริ หารความเสี่ยง
3. การจัดการความเสี่ยง
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(5)

สนง.คณบดี
ฝ่ ายแผนฯ
ฝ่ ายวิชาการ
สาขาวิชา

(5)

สนง.คณบดี
ทุกฝ่ ายงาน

ยุทธศาสตร์ ท่ ี 6
การพัฒนาคณะวิทยาการจัดการไปสู่ความเป็ นสากล
กลยุทธ์ 6.1 เตรี ยมความพร้ อมของนักศึกษา บุคลากร และ
1. พัฒนากระบวนการเรี ยนรู้ทางด้ านภาษาอังกฤษ
คณาจารย์เพื่อเข้ าสูอ่ าเซียนและสากล
ให้ กบั นักศึกษาตามศักยภาพของแต่ละคนทังการ
้
เรี ยนรู้ในห้ องเรี ยนและนอกห้ องเรี ยน พร้ อมทัง้
สนับสนุนให้ นกั ศึกษาเข้ าทดสอบสมรรถนะ
ศักยภาพการใช้ ภาษาอังกฤษ ได้ แก่ การอบรม
และจัดสอบ TOEIC ตลอดภาคการศึกษา
2. ปรับปรุงระบบการเรี ยนรู้ภาษาอังกฤษด้ วยตนเอง
(English self-study)
3. โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา
อาจารย์และบุคลากรฝ่ ายสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
โดยจัดอบรมภาษาอังกฤษในหัวข้ อต่างๆ ตลอด
ภาคการศึกษา
4. โครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์ชาวต่างชาติและ
นักศึกษาต่างชาติโดยรับอาจารย์ชาวต่างชาติจาก
สถานศึกษาที่คณะมีความร่ วมมือทางวิชาการมา
สอนนักศึกษาไทย และรับนักศึกษาต่างชาติเข้ า
มาเรี ยนรู้ร่วมกับนักศึกษาไทย รวมทังเรี
้ ยนภาษา
และวัฒนธรรมไทย
5. มีการปฏิบตั ิงานร่ วมกับชาวต่างชาติในองค์กร

กลยุทธ์ 6.2 พัฒนาสภาพแวดล้ อม และสิ่งอํานวยความสะดวก
ทางการศึกษาที่เอื ้อให้ เกิดการเรี ยนรู้ และความคิดสร้ างสรรค์
และรองรับการจัดการเรี ยนการสอนนานาชาติ

6. สนับสนุนมีการผลิตและใช้ สื่อ เอกสารประกอบ
สอน และตําราเป็ นภาษาอังกฤษ
7. โครงการเตรี ยมความพร้ อมของนักศึกษาเพื่อเข้ า
สูต่ ลาดแรงงานในอนาคต
1. จัดสร้ างศูนย์นวัตกรรมการเรี ยนการสอน
ภาษาต่างประเทศ
2. โครงการปรับปรุงเว็บไซต์เป็ นภาษาอังกฤษและ
ภาษาต่างประเทศที่3
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1. ร้ อยละของนักศึกษาและ
บุคลากรที่สอบผ่านเกณฑ์
การทดสอบความรู้
ความสามารถด้ าน
ภาษาอังกฤษ
2. ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ บริ การระบบการเรี ยนรู้
ภาษาอังกฤษด้ สยตนเอง
3. จํานวนนักศึกษาและ
บุคลากรที่เข้ าร่ วมโครงการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษาและ
บุคลากร























1. มีศนู ย์นวัตกรรมการเรี ยน
การสอน
ภาษาต่างประเทศ
2. มีเว็บไซต์คณะภาค
































(1), (2), (4)

ฝ่ ายวิชาการ
ฝ่ ายกิจการ
นักศึกษา
ฝ่ ายวิเทศฯ

(1), (2), (4)

ฝ่ ายแผนฯ
ฝ่ ายกิจการ
นักศึกษา
ฝ่ ายวิเทศฯ

3. โครงการปรับปรุงแบบฟอร์ มและเอกสารเป็ นสอง
ภาษา
4. จัดหาสื่อการสอนภาษาต่างประเทศที่ทนั สมัย
5. โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรี ยนการสอน
ภาษาต่างประเทศเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
6. โครงการพัฒนาทักษะภาษาและการวิจยั
กลยุทธ์ 6.3 พัฒนาหลักสูตรนานาชาติร่วมกับสถาบันการศึกษา
ต่างประเทศ ในสาขาที่เป็ นความเชี่ยวชาญของคณะวิทยาการ
จัดการ

1. ร่ วมกันพัฒาและจัดการเรี ยนการสอนร่ วมกับ
สถาบันการศึกษาต่างประเทศที่มีข้อตกลงความ
ร่ วมมือ

ภาษาอังกฤษ และภาษา
ที่สาม เช่น จีน ญี่ปนุ่
3. มีแบบฟอร์ มและเอกสาร
เป็ นภาษาอังกฤษ
4. มีนวัตกรรมการเรี ยนการ
สอนภาษาต่างประเทศ
เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ


















2. มีหลักสูตรที่เป็ นความร่ วมมือกับสถาบันคูค่ วาม
ร่ วมมือ
กลยุทธ์ 6.4 แสวงหาและพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับ
สถาบันการศึกษาในต่างประเทศ

1. โครงการเจรจาความร่ วมมือทางวิชาการกับ
สถาบันการศึกษาในต่างประเทศโดยเน้ น
สถาบันการศึกษาในภาคพื ้นเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ และสถาบันชันนํ
้ าในการจัดอันดับ QS
Ranking หรื อ ได้ รับการรับรองมาตรฐานจาก
หน่วยงานมาตรฐานการศึกษาและวิชาชีพ
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ฝ่ ายวิจยั ฯ
สาขาวิชา





(1), (2), (4)

ฝ่ ายวิชาการ
ฝ่ ายวิเทศฯ




ฝ่ ายวิเทศฯ

การวิเคราะห์ SWOT ของคณะวิทยาการจัดการ

Strength
1. มีหลักสูตรภาษาไทย หลากหลายทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
ตลาดแรงงาน
2. มีการสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการของนักศึกษาอย่าง
สมํ่าเสมอและได้ ผลงานที่เป็ นประจักษ์
3. ความร่วมมือในการผลิตผลงานวิชาการและงานวิจยั ระหว่าง
นักศึกษาและอาจารย์
ในระดับชาติมีจํานวนมาก
4. มีการจัดสรรงบประมาณรายได้ ของคณะวิทยาการจัดการ เพื่อ
ส่งเสริ มกิจกรรมทังในและนอกรายวิ
้
ชา
5. เป็ นสถาบันที่มีชื่อเสียง และได้ รับการยอมรับต่อสังคมในการ
ผลิตบัณฑิตที่มีคณ
ุ ภาพต่อตลาดแรงงาน โดยมีอตั ราการมีงาน
ทําสูง
เฉลี่ยมากกว่าร้ อยละ 80 และความพึงพอใจของผู้ใช้ บณ
ั ฑิตสูง
เฉลี่ยมากกว่าร้ อยละ 80
6. ที่ตงของคณะวิ
ั้
ทยาการจัดการ เอื ้อต่อการเป็ นศูนย์กลางของ
ภูมิภาคหรื อเครื อข่ายภูมิภาคต่าง ๆ
7. ปั จจุบนั คณะวิทยาการจัดการ มีนโยบายจัดสรรงบประมาณ
อย่างเพียงพอในการบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนและสายวิชาการ เช่น งบประมาณสนับสนุนการ
ทํางานวิจยั การผลิตตํารา การจัดโครงการบริการวิชาการ
และการศึกษาต่อในระดับที่สงู ขึ ้น
8. ระบบงบประมาณและข้ อกําหนดในระเบียบปฏิบตั มิ ีความ
ยืดหยุน่
9. มีบคุ ลากรและทรัพยากรที่เพียงพอในการเกื ้อหนุนต่อการสร้ าง
กิจกรรมหารายได้
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Opportunities
1. ค่านิยมของนักศึกษา และ
ผู้ปกครองในการเลือกเข้ าศึกษาต่อ
ในมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
2. ความต้ องการเรี ยนใน
ระดับอุดมศึกษา ด้ านการบริหาร
จัดการยังเป็ นศาสตร์ ที่ได้ รับความ
นิยม และต้ องการของ
ตลาดแรงงานทังในประเทศและ
้
ภูมิภาคอาเซียน
3. พระราชบัญญัตสิ ถาบันอุดมศึกษา
เอกชน พ.ศ. 2546 และการเปิ ด
เสรี ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(ASEAN ECONOMIC
COMMUNITY) เปิ ดโอกาสให้
คณะวิทยาการจัดการ มีอิสระใน
การจัดการศึกษามากขึ ้น มีความ
คล่องตัวในการพัฒนาหลักสูตร
และสามารถสร้ างพันธมิตรกับ
ต่างประเทศในการพัฒนาหลักสูตร
ให้ เป็ นสากล
ที่สําคัญคือสร้ างโอกาสให้ คณะ
วิทยาการจัดการเป็ นที่ร้ ูจกั กว้ างขึ ้น
4. ความก้ าวหน้ าด้ านเทคโนโลยีทําให้
มีการเชื่อมโยงด้ านการศึกษาอย่าง
มีประสิทธิภาพมากขึ ้น
5. มีกองทุนให้ ก้ ยู ืมเพื่อการศึกษาจาก
ภาครัฐ

6. เศรษฐกิจโลกเปลี่ยนศูนย์กลาง
อํานาจมาอยูใ่ นประเทศแถบเอเชีย
มากขึ ้น ทําให้ เพิ่มโอกาสในการรับ
นักศึกษาต่างชาติ
7. วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรียงั มี
ศักยภาพในการรองรับสิง่ ปลูกสร้ าง
ประเภทอาคารเรี ยน อาคาร
ปฏิบตั กิ ารของคณะวิทยาการ
จัดการเพื่อตอบสนองต่อการเรี ยน
การสอน
8. กิจกรรมที่สง่ เสริมจิตสาธารณะ
และบํารุงศิลปวัฒนธรรมของ
นักศึกษายังมีน้อย
9. มีความต้ องการของหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชน ในพื ้นที่ที่
มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ
ในการฝึ กอบรมระยะสันเพื
้ ่อการ
พัฒนาบุคลากรในด้ านต่าง ๆ เช่น
การบริหารจัดการ และ
ภาษาต่างประเทศที่ 2
10. การพัฒนาระบบสารสนเทศมี
ความก้ าวหน้ าและสามารถ
นํามาใช้ ในการจัดการเรี ยนการ
สอนในรูปแบบที่หลากหลายมาก
ขึ ้น
11. มีหน่วยงาน องค์กร และแหล่ง
อุตสาหกรรมต่างๆ ตังอยู
้ ใ่ นบริเวณ
ใกล้ เคียง ซึง่ เอื ้อโอกาสต่อการ
สร้ างความร่วมมือในการพัฒนา
งานวิจยั และงานบริการวิชาการ
12. สร้ างความก้ าวหน้ าในสายงานของ
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Weakness
1. ยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาทังในด้
้ านการจัดการเรี ยนการสอน
และการวิจยั ขาดความต่อเนื่อง เพื่อบรรลุเป้าหมายการเป็ น
มหาวิทยาลัยชันนํ
้ าแห่งการสร้ างสรรค์
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บุคลากรสายสนับสนุนในตําแหน่ง
ชํานาญการ
13. มีโอกาสในการพัฒนาทักษะการ
ปฏิบตั งิ านที่ได้ มาตรฐานระดับ
สากล เนื่องจากการเปิ ดประชาคม
อาเซียน
14. มีโอกาสในการสร้ างเครื อข่ายกับ
มหาวิทยาลัยในต่างประเทศผ่าน
บุคลากรที่ได้ รับศึกษาต่อจาก
ต่างประเทศ
15. สามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ ในการปฏิบตั งิ านได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ เช่น ระบบงาน
จัดเก็บเอกสาร ระบบบัญชีและ
ต้ นทุน รวมถึงการเพิ่มช่องทางใน
การสื่อสารภายในและภายนอก
คณะฯ และข้ อมูลสนับสนุนการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
16. กําหนด และจัดทําเอกสารคูม่ ือ
ประกอบการปฏิบตั ใิ นแต่ละส่วน
งาน รวมถึงแผนบริหารความเสี่ยง
และติดตามการดําเนินการตาม
แผนอย่างต่อเนื่อง ปรับปรุง
เครื่ องมือที่ใช้ วดั ผลการปฏิบตั งิ าน
ของบุคลากร ให้ สง่ เสริ มและ
สนับสนุนกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษา
Threat
1. การเปิ ดเสรี ด้านการศึกษา ทําให้
มหาวิทยาลัยทังในและ
้
ต่างประเทศมีแนวโน้ มในการ

2. การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรี ยนการสอนยังไม่มี
เอกลักษณ์ที่โดดเด่น เมื่อเปรี ยบเทียบกับสถาบันการศึกษา
อื่นๆ
3. สัดส่วนอาจารย์ตอ่ ผู้เรี ยนยังไม่เหมาะสม ทังในระดั
้
บปริ ญญา
บัณฑิต และระดับบัณฑิตศึกษา
4. จํานวนบุคลากรสายวิชาการไม่สอดคล้ องและเพียงพอต่อการ
พัฒนาหลักสูตร และมีคณ
ุ วุฒิไม่ตรงตามสาขาวิชา
5. การบูรณาการในการจัดการเรี ยนการสอนระหว่างหลักสูตร
ภายในคณะวิทยาการจัดการและคณะอื่นๆ ภายใน
มหาวิทยาลัยยังมีน้อย
6. ความสัมพันธ์กบั หน่วยงานภายนอก ทังภาครั
้
ฐและภาคเอกชน
ในเชิงรุกยังมีน้อย เช่น การจัดการเรี ยนสอนร่วมกัน ความ
ร่วมมือในการทําวิจยั
7. หลักสูตรนานาชาติและนักศึกษาต่างชาติยงั มีน้อย
8. บัณฑิตในระดับปริ ญญาตรี และบัณฑิตศึกษา
ยังมีจดุ อ่อนในด้ านภาษาต่างประเทศ
9. ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในระดับ
นานาชาติที่มี Impact factor สูง รวมถึงผลงานที่ได้ รับการ
อ้ างอิง ยังมีจํานวนน้ อย
10. การมีสว่ นร่วมของศิษย์เก่าในการพัฒนาการจัดการเรี ยนการ
สอนกับคณะวิทยาการจัดการยังมีน้อย
11. อาคารสถานที่และสภาพแวดล้ อมเป็ นแบบรวมศูนย์ไม่
เอื ้ออํานวยต่อการพัฒนาการเรี ยนการสอนในบางหลักสูตร
12. ผลงานวิชาการและงานวิจยั ของคณาจารย์ ในระดับนานาชาติที่
มี Impact factor สูง รวมถึงผลงานที่ได้ รับการอ้ างอิง ยังมี
จํานวนน้ อย
13. ผลงานวิชาการและงานวิจยั ที่สามารถตอบสนองความต้ องการ
และแก้ ไขปั ญหาของชุมชนยังมีน้อย
14. สัดส่วนผลงานวิชาการและงานวิจยั ต่อบุคลากรยังมีน้อย ขาด
ความหลากหลาย และความก้ าวหน้ าในศาสตร์ เฉพาะทาง
15. บทบาทของคณาจารย์ประจําในเชิงวิชาการ ต่อสังคมภายนอก
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2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

แข่งขันด้ านการศึกษาสูงขึ ้น
นโยบายปรับลดงบประมาณด้ าน
กองทุนกู้ยืมของรัฐ
เงินงบประมาณที่ได้ รับจากภาครัฐ
ไม่เหมาะสมต่อการพัฒนาและ
ขยายตัวของคณะวิทยาการจัดการ
เนื่องจากมิใช่สาขาขาดแคลน
การเปลี่ยนแปลงด้ านโครงสร้ าง
ประชากร อัตราการเกิดน้ อยลง
ทําให้ จํานวนนักศึกษาลดลง
ขาดความชัดเจนของเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพการศึกษาที่
กําหนดโดย สกอ.
ความไม่พร้ อมทางด้ านกายภาพ
และสิง่ อํานวยความสะดวกอันเป็ น
ผลกระทบต่อการเลือกมา
ปฏิบตั งิ าน โดยเฉพาะอาจารย์
ชาวต่างชาติ
ระบบโครงสร้ างพื ้นฐาน
สาธารณูปโภค ระบบการขนส่งใน
พื ้นที่ไม่สะดวกสบาย
แนวทางปฏิบตั เิ รื่ องการบริหาร
จัดการ
การเบิกจ่าย การแบ่งส่วนงาน ยัง
ขาดความชัดเจน ภายหลังการ
เปลี่ยนเป็ นมหาวิทยาลัยในกํากับ
ของรัฐ
ระบบสารสนเทศที่ทนั สมัยและมี
ประสิทธิภาพใช้ ต้นทุนสูงและมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

27.
28.
29.

ยังมีจํานวนน้ อย
คณะวิทยาการจัดการ ไม่มีนโยบายสร้ างค่านิยมร่วมกัน เช่น
การทุ่มเท การเสียสละในการทํางาน และรักในองค์กร
นโยบายในการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการอย่างเป็ น
รูปธรรมยังมีน้อย
สัดส่วนทุนวิจยั จากภายนอกยังมีน้อย
ค่าใช้ จ่ายประจําประเภทเงินเดือนมีแนวโน้ มสูงขึ ้น ขณะที่
รายได้ ของคณะคงที่
สัดส่วนบุคลากรทางวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุนไม่
สมดุลกัน
ตําแหน่งงานและภาระงานของบุคลากรสายสนับสนุนไม่ชดั เจน
ทําให้ ขาดความก้ าวหน้ าในสายงาน
การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ในกระบวนการบริ หารจัดการ
ยังมีน้อย ทําให้ การทํางานมีหลายขันตอน
้
การสื่อสารภายในองค์กรและภายนอกองค์กร
ยังไม่มีประสิทธิภาพ
ขาดการพัฒนากลไกในการรักษาทรัพยากรบุคคลที่มีศกั ยภาพ
สูง และมีคณ
ุ ค่าเอาไว้ ได้
คณะวิทยาการจัดการยังขาดระบบการเตรี ยมบุคคลที่จะเข้ าสู่
ตําแหน่งบริหารอย่างเป็ นรูปธรรม
ขาดระบบในการรายงานสถานะทางการเงิน และการติดตาม
การใช้ จ่ายให้ เป็ นไปตามแผนงบประมาณ ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร
ยังไม่สามารถจําแนกต้ นทุนต่อหลักสูตรได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
ระบบการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน ไม่เอื ้อต่อการส่งเสริมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ระบบการทํางานด้ านการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรและ
คณะวิชา ยังไม่เอื ้อต่อระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
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