แผนปฏิบัติการประจําป 2560
วิสัยทัศน
พันธกิจ

เปนขุมทรัพยทางปญญาดานบริหารจัดการ เพื่อการพัฒนาภูมิภาคตะวันออก
1. ผลิตบัณฑิตที่มีคณ
ุ ภาพตอบสนองตอความตองการของสังคม
3. มุงพัฒนางานบริการวิชาการเพื่อประโยชนตอชุมชนและสังคม

ยุทธศาสตร

1 การสรางสรรคศาสตรแหงแผนดิน เพื่อการ
พัฒนาประเทศที่ยั่งยืน

กลยุทธ

1. มุงเนนการสรางความรวมมือกับชุมชน ภาครัฐ
และภาคเอกชนในการพัฒนางานวิจยั และบริการ
วิชาการ เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาสังคม
อยางมั่นคงและยั่งยืน
2. การสงเสริมภาพลักษณดานบริการวิชาการเชิง
รุก สูสังคมภายนอก
3. สรางเครือขายศิษยเกา เพื่อเปนสวนหนึ่งใน
การรวมพัฒนาสังคมและประเทศอยางยั่งยืน

ตัวชี้วัดกลยุทธ

1. จํานวนงานบริการวิชาการที่เกิดประโยชนตอ
สังคม
2. จํานวนงานบริการวิชาการที่นําไปสูการพัฒนา
งานวิจัย
3. จํานวนกิจกรรมที่ศิษยเกามีสว นรวมเพือ่
ตอบสนองสังคม

2. มุงสรางองคความรูด านการวิจยั และถายทอดองคความรูส ูกลุม เปาหมายอยางตอเนื่อง
4. มุงสรางวัฒนธรรมองคกรที่เขมแข็งควบคูกับทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมทั้งภายในชุมชนและสังคม

2 การพัฒนาสูความเปนเลิศทางวิชาการในระดับ
สากล

3 การพัฒนาการดําเนินงานตามภารกิจอยางมี
คุณภาพและประสิทธิภาพ

4 การบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพตาม
หลักธรรมาภิบาล

1. การสรางระบบในการสนับสนุนการพัฒนา
ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ เพือ่ ใหเกิด
ความเชี่ยวชาญในการทําการวิจัย
2. การผลักดันใหเกิดการผลิตผลงานวิจยั ที่มี
คุณภาพตลอดจนการบูรณาการผลงานวิจัยให
เกิดประโยชนในดานการเรียนการสอนและการ
บริการวิชาการ

1. การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการ
สอน ที่มุงเนนการสรางและพัฒนาบุคลากรดาน
การบริหารจัดการ เพือ่ ตอบสนองความตองการ
ของภาคอุตสาหกรรมในยุคเศรษฐกิจดิจิตอล
2. การสรางความพรอมของนิสิตสําหรับศตวรรษ
ที่ 21 ใหมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับในการเขาสู
ตลาดแรงงานระดับสากล
3. สงเสริมการพัฒนาศักยภาพของคณาจารยใน
ดานการพัฒนาองคความรูและประสบการณ ให
เกิดความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
4. สงเสริมการเรียนรูในการประยุกตใชศาสตร
ดานการบริหารจัดการ ในการอนุรักษและทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนภูมปิ ญญาทองถิ่น
ใหมั่นคงและยั่งยืน

1. เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
บริหารงานอยางเปนระบบ ลดภาระการ
ดําเนินงานที่ซ้ําซอนและไมจําเปน
2. มุงเนนการพัฒนาคณะฯสูการเปนองคกรสี
เขียว ลดคาใชจา ยที่ไมจําเปน และใชทรัพยากรที่
มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด
3. มุงสูการเปนองคกรตนแบบตามหลักธรรมาภิ
บาล ที่มีความโปรงใส ตรวจสอบไดตาม
มาตรฐานสากล

1. จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายในและ
ภายนอกตอจํานวนอาจารยประจํา
2. ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการที่
เผยแพรในปปฏิทินของอาจารยประจํา

1. จํานวนการไดงานในองคกรขนาดใหญ
2. รอยละความพึงพอใจตอหลักสูตรของคณะ
3. จํานวนชัว่ โมงที่อาจารยไดรับการพัฒนาทาง
วิชาการและวิชาชีพ

1. ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ
2.อัตราการลาออกของบุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุน
3.กระแสเงินสดในการดําเนินงานคงเหลือสุทธิ
4.รายไดจากคาธรรมเนียมการศึกษาตอป
5.อัตราคาใชจายที่เกิดขึ้น (ยกเวนงบลงทุน)

ยุทธศาสตร
กลยุทธ
ตัวชี้วัดกลยุทธ
หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ
แผนงาน

โครงการ/
กิจกรรม

1 การสรางสรรคศาสตรแหงแผนดิน เพื่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน
1. มุงเนนการสรางความรวมมือกับชุมชน ภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนา
งานวิจัยและบริการวิชาการ เพือ่ เปนแนวทางในการพัฒนาสังคมอยางมั่นคงและยั่งยืน

2. การสงเสริมภาพลักษณดานบริการวิชาการเชิงรุก สู
สังคมภายนอก

1. จํานวนงานบริการวิชาการที่เกิดประโยชนตอสังคม
2. จํานวนงานบริการวิชาการที่นาํ ไปสูการพัฒนางานวิจยั

3. สรางเครือขายศิษยเกา เพื่อเปนสวนหนึ่งในการ
รวมพัฒนาสังคมและประเทศอยางยั่งยืน
จํานวนกิจกรรมที่ศิษยเกามีสวนรวมเพือ่ ตอบสนอง
สังคม

1. คณะกรรมการบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ
2. คณะกรรมสงเสริมและพัฒนาการวิจยั
3. คณะกรรมการวิเทศสัมพันธและความรวมมือ

1.คณะกรรมการพัฒนาการสื่อสารองคกรและ
ประชาสัมพันธ
2.คณะกรรมการบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ

คณะกรรมการการศึกษา
ภาควิชา
หลักสูตร

แผนงานบริการวิชาการ
แผนงานสงเสริมและพัฒนาการวิจยั
แผนงานวิเทศสัมพันธและความรวมมือ

แผนงานสื่อสารองคกรและประชาสัมพันธ
แผนงานบริการวิชาการ

แผนงานพัฒนานิสิต

1. โครงการการศึกษาความตองการและการสรางความสัมพันธหนวยงานและชุมชน
2.โครงการสงเสริมการดําเนินงานดานการบริการวิชาการอยางมีประสิทธิภาพ
3.โครงการ ความรวมมือดําเนินการศูนยการเรียนรูการลงทุน SET IC
4.โครงการบริการวิชาการแกชุมชนและสังคม
5.โครงการสนับสนุนโครงการวิจัยจากความรวมมือ/การจัดประชุมวิชาการ
6.โครงการสนับสนุนกิจกรรมภายในเครือขาย SMARTS
7.โครงการประสานความสัมพันธและเสริมสรางความรวมมือระหวางคณะฯกับ
หนวยงาน/องคการ/สถาบันการศึกษาในประเทศและตางประเทศ
8.จัดทํารายงานประจําปคณะกรรมการวิเทศสัมพันธและความรวมมือ
9.โครงการประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธและความรวมมือ

1.โครงการบริการวิชาการและแลกเปลีย่ นองคความรูกับ
ภาคธุรกิจ
2.โครงการการสรางสัมพันธระหวางหนวยงานกับชุมชน
3.การจัดทําจดหมายขาว Blue sky news letter
4.โครงการเสริมสรางภาพลักษณของคณะวิทยาการจัดการ
5.โครงการเชื่อมโยงขอมูลเพื่อการสื่อสารภายในองคการ
6.โครงการประชาสัมพันธกจิ กรรมบริการวิชาการและชุม
ชมสัมพันธ
7.การจัดกิจกรรม Tradeshow งานตลาดนัดหลักสูตร
และ Road Show ลงพื้นที่ตามโรงเรียนตางๆ

1.โครงการสนับสนุนกิจกรรมรวมกับเครือขายศิษยเกา
2. งานพระราชทานปริญญาบัตรประจําป 2560

แผนงานบริหารจัดการ

ตัวชี้วัด
โครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ
3,455,500
บาท

1. มีผูประกอบการเขารวมโครงการจํานวน 20 คน/กิจกรรม
2. ไดหัวขอบริการวิชาการที่ตรงความตองการแกหนวยงานและชุมชน
3. มีงานบริการวิชาการในรูปแบบที่เหมาะสมกับพื้นที่
4. ความพึงพอใจอยางนอยระดับ 3.51
5. ขอสรุปจากการสํารวจ
6. ชุมชนใหความสําคัญและมีสว นรวมในการใหขอมูล
7. ผูเขารวมโครงการนําไปประยุกต
8. ผูเขารวมโครงการแตละกิจกรรม อยางนอย 30 คน
9. ระดับความพึงพอใจระดับดี
10. จํานวนเลมวารสารที่ตีพิมพจาํ นวน 2 เลมตอป
11. ผูทรงคุณวุฒิที่พิจาณาบทความมีความเชี่ยวชาญตรงสาขา
12. ขอตกลงความรวมมือระหวางหนวยงาน 1 แหง
13. ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ ไมต่ํากวารอยละ 80
14. รายงานประจําปคณะกรรมการวิเทศสัมพันธและความรวมมือ
15. จํานวนที่กรรมการเขารวมประชุมไมต่ํากวารอยละ50ของทั้งหมด

1. แผนการตลาดสําหรับผูป ระกอบการ 4 ราย รวม
แผนการตลาดทั้งหมด 12 แผน
2. จํานวนหนวยงาน/ชุมชน ทั้งสิ้น 8 หนวยงาน
3. มีจดหมายขาวเพือ่ เผยแพรประชาสัมพันธภายใน
มหาวิทยาลัยและสังคมโดยรอบ โดยจัดตีพิมพรายไตรมาส
4. มีวิดีโอที่สามารถแนะนําภาพลักษณของคณะในกิจกรรม
ตางๆของคณะ
5. มีนักเรียนขอรับ Brochure ในอัตราไมนอยกวารอยละ
30 ของจํานวนนักเรียนที่เขารวมทั้งหมด
6. ผลสัมภาษณของนักเรียนวามีการรับรูภาพลักษณของ
คณะวิทยาการจัดการ วามีหลักสูตรที่โดดเดน
7. จํานวนที่เผยแพรสิ่งพิมพขอมูลอาจารยภายในคณะสู
สังคมภายนอกในภาคตะวันออก
8. รอยละ 80 ของบุคลากรในคณะ รับรูถึงผลงานอาจารย
ภายในคณะ
9. จํานวนผูรับรูขาวสารวัดจาดตัวนับของสื่อไมนอยกวา
3000 คน
10. มีนักเรียนขอรับ Broshure ในอัตราไมนอ ยกวารอย
ละ 30 ของจํานวนนักเรียนที่เขารวมทั้งหมด
11. ผลสัมภาษณของนักเรียนวามีการรับรูภาพลักษณของ
คณะวิทยาการจัดการ วามีหลักสูตรที่โดดเดน

1. จํานวนผูเขารวมโรงการไมนอยกวารอยละ 80 ขอ
นิสิตที่จะจบการศึกษา
2. ระดับความพึงพอใจ 3.51
3. จํานวนผูใหความรวมมือในการอัพเดตขอมูลไมนอย
กวารอยละ 60 ของศิษยเกาทั้งหมด
4. ความพึงพอใจของบัณฑิตตอการจัดงานพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร ไมนอยกวา 3.51

แผนงานบริการวิชาการ
แผนงานสงเสริมและพัฒนาการวิจัย
แผนงานวิเทศสัมพันธและความรวมมือ

แผนงานประชาสัมพันธและสงเสริมภาพลักษณองคกร
375,000 บ.
แผนงานบริการวิชาการ
81,100 บ.

แผนงานพัฒนานิสิต
แผนงานบริหารจัดการ

417,400 บาท
520,000 บาท
1,047,000 บาท

415,000 บาท
600,000 บาท

ยุทธศาสตร
กลยุทธ
ตัวชี้วัดกลยุทธ
หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ
แผนงาน

2 การพัฒนาสูความเปนเลิศทางวิชาการในระดับสากล
1. การสรางระบบในการสนับสนุนการพัฒนาผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ เพื่อใหเกิดความ
เชี่ยวชาญในการทําการวิจยั

2. การผลักดันใหเกิดการผลิตผลงานวิจยั ที่มีคุณภาพตลอดจนการบูรณาการผลงานวิจัยใหเกิด
ประโยชนในดานการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ

1. จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายในและภายนอกตอจํานวนอาจารยประจํา
2. ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการที่เผยแพรในปปฏิทินของอาจารยประจํา
1. คณะกรรมสงเสริมและพัฒนาการวิจยั
2. ศูนยวิจัยและบริการวิชาการ

1. คณะกรรมสงเสริมและพัฒนาการวิจยั
2. คณะกรรมการวิเทศสัมพันธและความรวมมือ
3. ภาควิชา และ หลักสูตร

แผนงานสงเสริมและพัฒนาการวิจยั

แผนงานสงเสริมและพัฒนาการวิจยั
แผนงานวิเทศสัมพันธและความรวมมือ
แผนงานพัฒนาการเรียนการสอน

โครงการ/
กิจกรรม

1.จัดทําวารสารทางวิชาการ

1.โครงการสงเสริมศักยภาพบุคลากรดานการวิจยั
2. โครงการแลกเปลี่ยนขอมูล/องคความรู ดานหลักสูตรการเรียนการสอน การวิจัยและงานวิชาการ
ระหวางคณาจารย

ตัวชี้วัด
โครงการ/
กิจกรรม

1. นิสิตระดับปริญญาโท สงบทความเขาพิจารณาไมต่ํากวา 2เรื่อง
2. บุคลากรและนิสิตในคณะมีสวนรวมในโครงการไมต่ํากวา 10 คน

1. จํานวนงานวิจัย 1 งานวิจัย
2. จํานวนการจัดประชุมวิชาการ 1 ครั้ง
3. มีการจัดประชุมพบปะอาจารยประจําภาควิชาปละ 2ครั้ง

แผนงานสงเสริมและพัฒนาการวิจัย

แผนงานสงเสริมและพัฒนาการวิจัย
แผนงานวิเทศสัมพันธและความรวมมือ
แผนงานพัฒนาการเรียนการสอน

งบประมาณ
790,000 บาท

340,000 บาท

410,000 บาท
40,000 บาท

ยุทธศาสตร
กลยุทธ

ตัวชี้วัดกลยุทธ
หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ

3 การพัฒนาการดําเนินงานตามภารกิจอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
1. การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการ
สอน ที่มุงเนนการสรางและพัฒนาบุคลากรดาน
การบริหารจัดการ เพือ่ ตอบสนองความตองการ
ของภาคอุตสาหกรรมในยุคเศรษฐกิจดิจิตอล

2. การสรางความพรอมของนิสิตสําหรับ
ศตวรรษที่ 21 ใหมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับใน
การเขาสูตลาดแรงงานระดับสากล

3.สงเสริมการพัฒนาศักยภาพของคณาจารยใน
ดานการพัฒนาองคความรูและประสบการณ ให
เกิดความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

4. สงเสริมการเรียนรูในการประยุกตใชศาสตร
ดานการบริหารจัดการ ในการอนุรักษและทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนภูมปิ ญญา
ทองถิ่นใหมั่นคงและยั่งยืน

รอยละความพึงพอใจตอหลักสูตรของคณะ

จํานวนการไดงานในองคกรขนาดใหญ

จํานวนชัว่ โมงทีอ่ าจารยไดรับการพัฒนาทาง
วิชาการและวิชาชีพ

1. คณะกรรมการการศึกษา
2. ภาควิชาและหลักสูตร
3. สํานักงานเลขานุการ (ฝายจัดการศึกษา)

1. คณะกรรมการจัดการศึกษานอกหลักสูตร
2. คณะกรรมการวิเทศสัมพันธและความ
รวมมือ

1. คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
2. คณะกรรมการจัดการความรู

คณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

แผนงาน

แผนพัฒนาการเรียนการสอน

แผนพัฒนานิสิต
แผนงานวิเทศสัมพันธและความรวมมือ

แผนงานพัฒนาบุคลากร

แผนงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

โครงการ/
กิจกรรม

1.โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
2.โครงการปฐมนิเทศ
3.คณะวิทยาการจัดการพบผูปกครองนิสิตใหม
4.คณะวิทยาการจัดการนัดพบอาจารยพิเศษ
5.อาจารยที่ปรึกษาพบผูปกครองและนิสิตที่มี
ปญหาทางการเรียน ประจําภาคตน ปการศึกษา
2559
6.คณะกรรมการการศึกษา
7. โครงการทุนการศึกษาระดับปริญญาโทสําหรับ
นักศึกษาตางชาติ
8. โครงการสํารวจเพื่อติดตามการทํางานของ
บัณฑิต
9. โครงการสํารวจตามเกณฑประกันคุณภาพ
การศึกษา 2560

1.โครงการกิจกรรมการพัฒนาและเสริมสราง
ทักษะนิสิต
2.โครงการสงเสริมและพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ
3.โครงการเตรียมความพรอมเขาสู
ตลาดแรงงาน
4.โครงการสนับสนุนการศึกษาดูงานของนิสิต
5.โครงการนิสิตแลกเปลี่ยนระหวางคณะ
วิทยาการจัดการกับTokyo University of
Agriculture (TUA) ประเทศญี่ปุน
6.โครงการนิสิตแลกเปลี่ยนระหวางคณะ
วิทยาการจัดการกับมหาวิทยาลัยทสึคุบะ
(University Tsukuba - UT) ประเทศญี่ปุน

1.โครงการคลินิกใหคําปรึกษาความกาวหนาทาง
วิชาการและวิชาชีพ
2.เทคนิคการสอนแนวใหมดวยระบบ eduFarm
3. English for fun
4.โครงการ Happy Body Happy Workplace

1.อบรมจริยธรรมกับสื่อดิจิตอล
2.ทําความสะอาดและเลี้ยงอาหารบานเด็ก
กําพรา
3.เลี้ยงอาหารคนพิการ
4.วจก.รวมใจเพื่อการศึกษาใหนอง ป 2560
5.โครงการปลูกปารักษโลก
6.โครงการอนุรักษ ฟนฟู สืบสานวิถีชุมชน
ภาคตะวันออก (World Class Harbor)

ตัวชี้วัด
โครงการ/
กิจกรรม

1. ตัวบงชี้คุณภาพ ผลการประเมินหลักสูตรจาก
กรรมการผูป ระเมินอยูในระดับ พอใช ถึง ดี
2. มีรายวิชาที่ไดรับการทวนสอบอยางนอยรอย
ละ80ของรายวิชาในสาขาตางๆ
3. สามารถปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลา
ที่กําหนดไดแลวเสร็จทันเวลา
4. จํานวนผูเขารวมโครงการฯ รอยละ 70
5. ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการฯอยูที่
3.51
6. ระดับความพึงพอใจของผูปกครองนิสิตใหม
คณะวิทยาการจัดการที่เขารวมโครงการฯ ไมต่ํา
กวา 3.51
7. จํานวนนิสิต และรายวิชาที่เปดสอนของคณะ
วิทยาการจัดการ
8. ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน
และการหางานไดของบัณฑิต
9. ความพึงพอใจทุกเรื่องที่ทําการสํารวจไมต่ํา
กวา3.51
10. ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจไมนอยกวา 3.51
11. บัณฑิตมีงานทําไมนอยกวารอยละ 70

1. ระดับความพึงพอใจ 3.51
2. นิสิตทําขอสอบ Pre-Post ทําคะแนนได
3.51ขึ้น รอยละ 90
3. จํานวนผูเขารวมโครงการไมนอยกวารอย
ละ 60
4. ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเขารวม
โครงการ ระดับ 3.51
5. จํานวนรายงานผลเขารวมโครงการ
แลกเปลี่ยนจากนิสิตที่เขารวมโครงการ 2 เลม
6. ความพึงพอใจตอนิสิตโครงการ
7. การไดรับความรูของนิสิต

1. ระดับความพึงพอใจ 3.51

งบประมาณ
28,164,865
บาท

แผนงานพัฒนาการเรียนการสอน
23,210,425 บาท

แผนงานพัฒนานิสิต
3,920,340 บาท
แผนงานวิเทศสัมพันธและความรวมมือ
440,000 บาท

แผนงานพัฒนาบุคลากร

1. ระดับความพึงพอใจ 3.51
2. จํานวนผูเขารวมโครงการ ไมนอยกวา 150
คน
3. จํานวนยอดเงินสนับสนุนโครงการ(เงิน
บริจาค) มากกวา 50000 บาท
4. จํานวนนิสิตที่เขารวมโดยสมัครใจไมนอยกวา
100 คน
5. ความพึงพอใจของชุมชนไมนอยกวา 3.51
6. จิตสํานึกรวมของนิสิต 3.51

93,500 บาท

แผนงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
500,600 บาท

ยุทธศาสตร

4 การบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
1. เพิม่ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงานอยาง
เปนระบบ ลดภาระการดําเนินงานที่ซ้ําซอนและไมจําเปน

2. มุงเนนการพัฒนาคณะฯสูการเปนองคกรสีเขียว ลดคาใชจายที่ไม
จําเปน และใชทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด

1.ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ
2.อัตราการลาออกของบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุน

3.กระแสเงินสดในการดําเนินงานคงเหลือสุทธิ
4.รายไดจากคาธรรมเนียมการศึกษาตอป
5.อัตราคาใชจายที่เกิดขึ้น (ยกเวนงบลงทุน)

1. คณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศ
2. คณะกรรมการพัฒนาการสื่อสารองคกรและ
ประชาสัมพันธ
3. สํานักงานเลขานุการ (ฝายบริหาร และฝายจัดการศึกษา)

1. คณะกรรมการพัฒนากายภาพ
2. สํานักงานเลขานุการ (ฝายบริหาร)

1. คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
2. สํานักงานเลขานุการ (ฝายบริหาร)
3. คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
4. คณะกรรมการจัดการความรู

แผนงาน

แผนงานระบบสารสนเทศ
แผนงานสื่อสารองคกรและประชาสัมพันธ
แผนงานบริหารจัดการ

แผนงานพัฒนากายภาพ
แผนงานบริหารจัดการ

แผนงานประกันคุณภาพ
แผนงานบริหารจัดการ
แผนงานพัฒนาบุคลากร

โครงการ/
กิจกรรม

1. โครงการฐานขอมูลทางธุรกิจ
2. โครงการสํารวจความพึงพอใจตอการใชงานเว็ปไซต
ศูนยวิจัยและบริการวิชาการ
3. โครงการปรับปรุงซอมบํารุงระบบคอมพิวเตอรและระบบ
เครือขาย
4. โครงการพัฒนาและเสริมสรางทักษะทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
5. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหาร
6. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการศึกษา
7. โครงการประชาสัมพันธและเชิญชวนการใชงานระบบ
บริหารงาน
8. พัฒนาคุณภาพบริการงานจัดการศึกษา
9. พัฒนาการดําเนินงานของสวนงานเขาสูสํานักงาน
อิเล็กทรอนิกส e-office
10. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน
บุคคล

1. โครงการ พัฒนาคณะสูองคกรสีเขียว
2. กิจกรรม 5 ส เพื่อการปรับปรุงการทํางานในสํานักงานคณบดี
3. โครงการพัฒนาปรับปรุงอาคาร 10 ภายในระยะเวลา 1 ป
4. โครงการ Smart Health สวนสุขภาพและพื้นที่ออกกําลังกาย
5. โครงการปรับปรุงหอง 10101
6. โครงการประหยัดพลังงาน

1. โครงการแบงปนและแลกเปลีย่ นเรียนรูสูแนวปฏิบัติที่ดี(Share
and learn)
2. โครงการจัดทําแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย
3. โครงการจัดทําและติดตามแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติ
ราชการ
4. โครงการบริหารงานโปรงใสตรวจสอบได ตามมาตรฐานสากล
5. โครงการสัมมาทิฎฐิคณะวิทยาการจัดการ
6. โครงการสัมมนาบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ ประจําป 2560
7. โครงการแลกเปลี่ยนขอมูล/องคความรู ดานการบริหารจัดการ
สํานักงานเลขานุการและศูนยวิจัยและบริการวิชาการ
8. โครงการกิจกรรมประกันคุณภาพ

กลยุทธ
ตัวชี้วัดกลยุทธ

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ

3. มุงสูการเปนองคกรตนแบบตามหลักธรรมาภิบาล ที่มีความ
โปรงใส ตรวจสอบไดตามมาตรฐานสากล

ตัวชี้วัด
โครงการ/
กิจกรรม

1. จํานวนฐานขอมูลอยางนอย 1 ฐานขอมูล
2. จํานวนฐานขอมูลที่สําเร็จ
3. มีผูเขาใชงานระบบผานเว็ปไซตศูนยวจิ ัย
4. ความพึงพอใจของบุคลากรและนิสิตที่มีตอการใชงาน
ระบบคอมพิวเตอรและระบบเครือขาย
5. ระดับความพึงพอใจของผูใ ชบริการ เฉลี่ยไมต่ํากวา
3.51
6. บุคลากรภายในองคกรจํานวน 150 คน สามารถใช
ระบบได
7. ความพึงพอใจของผูใชงานระบบขอมูล
8. บุคลากรภายในองคกรจํานวน 1000 คน สามารถใช
ระบบได
9. ความพึงพอใจของผูใชงานระบบขอมูล
10. ระบบการใหบริการ
11. รอยละ 70 ของบุคลากร ในการใชงานระบบ e-office
เพื่อการรับขาวสารตางๆ
12. รอยละของการดําเนินงานแลวเสร็จ และสามารถใช
ฐานขอมูลประวัติบุคลากร

1. จํานวนกิจกรรมที่สําเร็จลุลวง
2. ระดับความพึงพอใจ 3.51
3. อาคารสถานที่ มีความมั่นคง สะอาดและปลอดภัย อยูในสภาพใช
งานไดดีอยางมีประสิทธิภาพ
4. ปรับปรุงหองน้ําเพื่อการใชงานสําหรับคนพิการอยางนอย 2 หอง
(หองน้ําหญิง 1 หอง หองน้ําชาย 1หอง)
5. จํานวนเครื่องออกกําลังกายกลางแจงที่ติดตั้งและสามารถใชงาน
ได จํานวนไมนอยกวา 3 เครื่อง
6. มีหองพักสําหรับอาจารย จํานวน 1 หอง
7. มีหองจัดเก็บอุปกรณ จํานวน 1 หอง
8. ลดปริมาณการใชพลังงานลงอยางนอย 2 % จากการใชพลังงาน
ในปงบประมาณ 2559

1. องคความรู 3 พันธกิจ
2. ระดับความพึงพอใจ 3.51
3. มีแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย ระยะ 4 ป (พ.ศ.
2560 – 2563)
4. จํานวนผูเขารวมโครงการไมนอยกวา 24 คน
5. ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ ระดับ
3.51
6. รอยละ 100 ของหนวยงานไดรับการตรวจสอบภายในปละ 2
ครั้ง
7. การปรับปรุงตามขอเสนอแนะครบถวน 100 %
8. จํานวนผูเขารวมโครงการไมนอยกวารอยละ 80
9. ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ ระดับ
3.51
10. จํานวนผูเขารวมไมนอยกวา 50 คน
11. ระดับความพึงพอใจของผูเขารวม ไมต่ํากวา 3.80
12. มีการจัดประชุมพบปะปละ 2ครั้ง
13. คะแนนประเมินประกันคุณภาพไมต่ํากวา 4.00

งบประมาณ
9,513,500
บาท

แผนงานระบบสารสนเทศ
5,481,500 บาท
แผนงานสื่อสารองคกรและประชาสัมพันธ 20,000 บาท
แผนงานบริหารจัดการ
48,000 บาท

แผนงานพัฒนากายภาพ
แผนงานบริหารจัดการ

แผนงานประกันคุณภาพ
280,000 บาท
แผนงานบริหารจัดการ (การจัดการความรู) 120,000 บาท
แผนงานบริหารจัดการ
1,780,000 บาท

1,540,000 บาท
244,000 บาท

