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แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะวิทยาการจัดการ
วิสัยทัศน์ (Vision)
มุ่งเน้นวิชาการ วิชาชีพด้านการบริหารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
อัตลักษณ์
บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น
นิยาม:
1. มีจิตอาสา หมายถึง มีจิตสานึกเพื่อส่วนรวม เสนอตัว เต็มใจ ตั้งใจเสียสละสิ่งที่ตนเองมีทั้งแรงกาย เวลา ทรัพย์สิน เพื่อช่วยเหลือผู้อื่น
หรือสังคมให้เกิด ประโยชน์และความสุขมากขึ้น โดยไม่หวังผลตอบแทน
2. สร้างสรรค์ปัญญา หมายถึง การเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน รักการอ่าน สะสม และเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ความสามารถของตน และแสดงออก
ผ่านผลงานการเขียน การวิจัย การประดิษฐ์คิดค้น การพูด การแสดงในเวทีวิชาการต่างๆ รวมถึงริเริ่มโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม
3. พัฒนาท้องถิ่น หมายถึง การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่สร้างโอกาสหรือส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ชุมชน สังคมให้ดีขึ้น
วัฒนธรรมองค์กร :
เคารพอาวุโส ตรงต่อเวลา ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
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ค่านิยมหลัก (Core Values)
คือ “HAPPY”
H: Human Resource ทรัพยากรมนุษย์ที่ดี
A: Activeness

ความกระตือรือร้น

P: Participation

ร่วมแรงร่วมใจ

P: Practitioner

นักปฏิบัติ

Y: Yield

ผลลัพธ์ที่มีคุณภาพ

พันธกิจ (Mission)
1. สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่น
2. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะ ความสามารถในศตวรรษที่ 21 ที่มีคุณภาพ
3. การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
4. บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์คณะ (Strategic Issues)
1. การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์คณะวิทยาการจัดการกับสังคมท้องถิ่น
2. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและมีคุณธรรม
3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการคณะให้ทันสมัย มีธรรมาภิบาล
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เป้าประสงค์/กลยุทธ์ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์คณะ (Strategic Issues)
1. การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์คณะวิทยาการจัดการกับสังคมท้องถิ่น
เป้าประสงค์:
1. พัฒนาสังคมท้องถิ่นให้เข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้
กลยุทธ์:
1.1 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านวิชาการ งานวิจัย และนวัตกรรม
1.2 สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรมีการนาผลงานวิชาการ งานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสังคมท้องถิ่น
1.3 ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมให้แก่ชุมชนท้องถิ่น
ตัวชี้วัด:
1.1 จานวนอาจารย์ที่มีผลงานด้านวิชาการ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
1.2 จานวนผลงานวิชาการ งานวิจัย และนวัตกรรมที่นาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒาชุมชนท้องถิ่น
1.3 จานวนผลงานวิชาการ และวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
1.4 จานวนชุมชนที่เข้มแข็งหรือพึ่งพาตนเองได้
1.5 จานวนผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
2. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและมีคุณธรรม
เป้าประสงค์:
2. บัณฑิตมีคุณภาพ มีคุณธรรมและเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน
กลยุทธ์:
2.1 พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
2.2 พัฒนาศักยภาพอาจารย์
2.3 สร้างเครือข่ายการผลิตบัณฑิตด้านการบริหาร
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ตัวชี้วัด:
2.1 จานวนโครงการ/กิจกรรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการกับเครือข่ายที่บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย
2.2 จานวนหลักสูตรที่มีผลงานด้านการวิจัยหรือนวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน
2.3 จานวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก
2.4 จานวนอาจารย์ที่มีตาแหน่งทางวิชาการ
2.5 จานวนอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการคณะให้ทันสมัย มีธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์:
3.1. มีระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัยตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์:
3.1 พัฒนาองค์การให้มีระบบการบริหารจัดการที่ดี
3.2 สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และนวัตกรรม
ตัวชี้วัด:
3.1 ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อระบบการบริหารจัดการของคณะ
3.2 ผลการประเมินผู้บริหารตามหลักธรรมาภิบาล
3.3 ระดับความสาเร็จของการบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า
3.4 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมที่สู่คณะที่น่าอยู่ (Green University)
3.5 ระดับความพึงพอใจของบุคลากร นักศึกษา ต่อเทคโนโลยีสารสนเทศของคณะฯ
3.6 ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน
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ข้อมูลคณะวิทยาการจัดการ
1. ประวัติความเป็นมา
มหาวิทยาลัย ราชภัฏ กาแพงเพชร เป็นสถาบันอุดมศึกษา สั งกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดตั้งตั้งแต่ปี
พุทธศักราช 2516 ตามมติคณะรัฐมนตรีที่อนุมัติให้กรมการฝึกหัดครูจัดตั้งวิทยาลัยครูกาแพงเพชร โดยสถาปนาขึ้น เมื่อ 29 กันยายน 2516 ทั้งนี้ในปีการศึกษา
2519 เปิดรับนักศึกษาภาคปกติรุ่นแรก ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรแต่เดิมคือ วิทยาลัยครูกาแพงเพชรเป็นสถานศึกษาที่ผลิตบุคลากรที่จะไปประกอบ
อาชีพครูเพียงอย่างเดียว แต่ด้วยความต้องการของตลาดแรงงาน ทาให้ในปีพุทธศักราช 2527 มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิ ทยาลัยครู (ฉบับที่ 2)
พุทธศักราช 2527 มีผลให้วิทยาลัยครูสามารถผลิตบัณฑิต สาขาวิชาชีพอื่น ที่ไม่ใช่วิชาชีพครูได้
ทั้งนี้ วิทยาลัยครูกาแพงเพชร มีการเตรียมการจัดตั้งคณะวิชาวิทยาการจัดการ เพื่อทาหน้าที่ รับผิดชอบผลิตบัณฑิตสาขาศิลปศาสตร ตั้งแต่ปี พ.ศ.2528
โดยมอบหมายให้อาจารย์สุวัฒน์ น้าคณาคุปต์ ซึ่งดารงตาแหน่งหัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์และการเมือง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในขณะนั้นทา
หน้าที่เป็นหัวหน้าคณะวิชาเพื่อดาเนินการในการจัดตั้งคณะ มีอาจารย์นิยม ชื่นนิรันดร์ และอาจารย์ประจวบ ทิพย์ปรีชา มาเป็นผู้ร่วมก่ อตั้งด้วย คณะผู้เริ่ม
ก่อตั้งได้ดาเนินการจัดทาร่างหลักสูตร จัดหาเอกสารตารา ตลอดจนอาคารสถานที่ และวัสดุ ครุภัณฑ์เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดสอนจนในที่สุดได้มีประกาศ
การจัดตั้งโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายสัมพันธ์ ทองสมัคร) ได้ลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งคณะวิชาวิทยาการจัดการขึ้น ในวิทยาลัยครู
กาแพงเพชร เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2530
คณะวิทยาการจัดการได้ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2530 เริ่มแรกได้เปิดสอนในระดับอนุปริญญา (2 ปีแรก) ห ลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป แขนงวิชาบัญชี แขนงการจัดการทั่วไป แขนงการตลาดและแขนงเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ระดับปริญญาตรี
(2 ปีหลัง) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไปแขนงวิช าการบัญชี แขนงการจัดการทั่วไป แขนงการตลาดและ แขนงเศรษฐศาสตร์
สหกรณ์
ปี พ.ศ. 2534 คณะวิทยาการจัดการ ได้รับงบประมาณจัดสร้างอาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษาของคณะ เป็นอาคาร 4 ชั้นประกอบด้วยห้องพัก
จานวน 20 ห้อง ห้องจัดประชุมสัมมนาห้องปฏิบัติการฝึกวิชาชีพ ห้องอาหาร โดยใช้ชื่อว่า “อาคารน้าเพชร” เปิดให้บริการที่พักและการจัดอบรมสัมมนาแก่บุคคลทั่วไป
โดยปัจจุบันมหาวิทยาลัยเป็นผู้ดูแลและดาเนินกิจการเอง
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ปี พ.ศ.2538 ได้มีประกาศพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏขึ้นบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2538 มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายประการ อาทิ เปลี่ยนชื่อ
“วิทยาลัยครู” เป็น “สถาบันราชภัฏ” และเปลี่ยนชื่อ “คณะวิชา”เป็น “คณะ” โดยตัดคาว่า วิชา ออกไปและเปลี่ยนแปลงตาแหน่งผู้บริหารของคณะ จากเดิม
ใช้คาว่า“หัวหน้าคณะวิชา” เป็น “คณบดี” การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ส่งผลให้ต้องมีการเลือกตั้งคณะผู้บริหารของสถาบันใหม่ทั้งหมด
ในปี พ.ศ.2539 คณะวิทยาการจัดการ ได้รับงบประมาณการก่อสร้างอาคารเรียน ซึ่งได้จากการแปรญัตติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2540 ก่อสร้างอาคารเรียน 8 ชั้น เป็นจานวนเงิน 42,940,000 บาท โดยทาการก่อสร้างเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2540 ทั้งนี้ในวันที่ 1 มิถุนายน
พ.ศ.2543 อาคารเรียนของคณะวิทยาการจัดการ ได้ทาการเปิดใช้เป็นครั้งแรก โดยได้รับพระราชทาน นามว่า “อาคารเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 2”
หรือที่เรียกกันว่า อาคาร 11
ปี พ.ศ.2547 สถาบันราชภัฏกาแพงเพชรยกฐานะเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร” มีผลบังคับ ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2547 มีความเป็นอิสระ
และเป็นนิติบุคคล เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ปี พ.ศ.2558-2561 ในปี พ.ศ.2558 คณะมีการจัดตั้งชมรมศิษย์เก่าโดยมีการทากิจกรรมและได้มีการจัดทาข้อบังคับชมรมศิษย์เก่า คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร พ.ศ. 2559 ขึ้น โดยมีประธานชมรมคือ นายสุวัฒน์ ตรีบุพชาติสกุล และได้มีกิจกรรมของชมรมศิษย์เก่าอย่างต่อเนื่อง
และ
ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม ได้เริ่มการจัดการเรียนการสอนเป็นแบบการจัดการศึกษาเชิง
บูรณาการเรียนรู้กับการทางาน (Work Integrated Learning: WIL) เพียงบางส่วน และในปีการศึกษา 2560 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรมได้จัดการศึกษา
แบบ WIL อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งเป็นหลักสูตรแรกของมหาวิทยาลัยที่ใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบ WIL ในปีเดียวกันหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง ได้ปรับปรุงหลักสูตรและเปลี่ยนชื่อเป็นสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ปีงบประมาณ 2560 คณะได้ลงนามความร่วมมือ กับ อบต.
ท่าขุนราม ในการพัฒนาตลาดท่องเที่ยวสามวิถี ที่ตาบลท่าขุนราม อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร และในปี 2561 ได้มีการ ลงนามความร่วมมือกับบริษัท
แฟลช เอ็กซ์เพรส จากัด เป็นบริษัทให้บริการขนส่งพัสดุทั่วประเทศแบบครบวงจร ในการเป็นศูนย์ฝึกงานด้านโลจิสติกส์ของนักศึกษาโปรแกรมวิ ชาที่เกี่ยวข้อง
โดยมาตั้งบริษัทที่อาคาร 14 ของมหาวิทยาลัย อีกทั้งได้มีการจัดทา “วารสารการจัดการและการพัฒนาท้องถิ่น” ของคณะวิทยาการ
ในปัจจุบัน ปีการศึกษา 2561 คณะวิทยาการจัดการ ได้ทาการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี จานวน 8 หลักสูตร และหลักสูตรระดับปริญญา
ตรี 4 ปี (เทียบโอน) จานวน 4 หลักสูตร ได้แก่
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หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี
1. หลั กสู ตรบริ ห ารธุร กิจ บั ณฑิต
2. หลั กสู ตรบริห ารธุร กิจ บั ณฑิ ต
3. หลั กสู ตรบริห ารธุร กิจ บั ณฑิ ต
4. หลั กสู ตรบริห ารธุร กิจ บั ณฑิ ต
5. หลั กสู ตรเศรษฐศาสตรบั ณฑิ ต
6. หลั กสู ตรบั ญชีบั ณฑิต
7. หลั กสู ตรศิล ปศาสตรบัณ ฑิต
8. หลั กสู ตรนิ เทศศาสตรบั ณฑิ ต

สาขาวิช าการจัดการทั่วไป
สาขาวิช าคอมพิว เตอร์ธุรกิ จ
สาขาวิช าการตลาด
สาขาวิช าการเงินและการธนาคาร
สาขาวิช าเศรษฐศาสตร์ก ารเงินการคลั ง
สาขาวิช าการบั ญชี
สาขาการท่อ งเที่ยวและการโรงแรม
สาขานิ เทศศาสตร์

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี (เที ยบโอน)
1. หลั กสู ตรบริ ห ารธุร กิจ บั ณฑิต
สาขาวิช าการจัดการทั่วไป
2. หลั กสู ตรบริห ารธุร กิจ บั ณฑิ ต
สาขาวิช าคอมพิว เตอร์ธุรกิ จ
3. หลั กสู ตรบั ญชีบั ณฑิต
สาขาวิช าการบั ญชี
ทาเนียบคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
9 มิถุนายน 2530 - 31 มกราคม 2533
1 กุมภาพันธ์ 2533 - 1 กุมภาพันธ์ 2537
2 กุมภาพันธ์ 2537 - 30 กันยายน 2545
1 ตุลาคม 2545 - 30 กันยายน 2553
22 พฤศจิกายน 2553 - 21 พฤศจิกายน 2557
22 พฤศจิกายน 2557 - 21 พฤศจิกายน 2561
22 พฤศจิกายน 2561 – ปัจจุบัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวัฒน์ น้าคณาคุปต์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวัฒน์ น้าคณาคุปต์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธารทิพย์ ธรรมสอน
รองศาสตราจารย์ธารทิพย์ ธรรมสอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุ ธัชยะพงษ์
รองศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์การันต์ เจริญสุวรรณ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

1. การพัฒนาท้องถิ่น 1 . พั ฒ น า สั ง ค ม
ด้วยพันธกิจสัมพันธ์ ท้ อ งถิ่ น ให้ เ ข้ ม แข็ ง
คณะวิทยาการ
พึ่งพาตนเองได้
จัดการกับสังคม
ท้องถิ่น

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

โครงการ

1.1. พัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรด้านวิชาการ
งานวิจัย และนวัตกรรม
1.2. สนับสนุนและ
ส่งเสริมให้บุคลากรมีการ
นาผลงานวิชาการ
งานวิจัยและนวัตกรรมไป
ใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
สังคมท้องถิ่น
1.3. ทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมให้แก่
ชุมชนท้องถิ่น

1.1 จานวนอาจารย์ที่มีผลงาน
ด้านวิชาการ วิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น
1.2 จานวนผลงานวิชาการ
งานวิจัย และนวัตกรรมที่
นาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒา
ชุมชนท้องถิ่น
1.3 จานวนผลงานวิชาการ
และวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่
1.4 จานวนชุมชนที่เข้มแข็ง
หรือพึ่งพาตนเองได้
1.5 จานวนผลงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรมเพื่อพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่น

1. การส่งเสริมกิจกรรมสื่อสารเพื่อชุมชน
2. โครงการสืบสาน สืบศิลป์ ตามถิ่นรอยไท ร่วมใส่ใจสิ่งแวดล้อม
3. เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภาคเหนือ
4. พัฒนาทักษะการผลิตสื่อในยุคดิจิทัล
5. การเงินเพื่อชุมชนและเยาวชน
6. โครงการให้บริการวิชาการชุมชนด้านการบริหารจัดการ
7. คอมพิวเตอร์ธุรกิจบริการวิชาการสู่ชุมชน
8. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน
9. โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน
10. จัดทาวารสารการจัดการและการพัฒนาท้องถิ่น
11. โครงการท่องเที่ยวบริการวิชาการสู่ชุมชน
12. ศูนย์พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์สู่ความเป็นเลิศ
13. โครงการจัดทาบัญชีครัวเรือน เพื่อเสริมสร้างภูมิปัญญาตาม
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
14. โครงการพัฒนาศักยภาพประชาชนด้านการบริหารจัดการ
การท่องเที่ยวชุมชน
15. ยกระดับสินค้าชุมชน OTOP โดยคณะวิทยาการจัดการ
16. การพัฒนาการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
จังหวัดกาแพงเพชร
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ประเด็นยุทธศาสตร์
2. การยกระดับ
คุณภาพและ
มาตรฐานการผลิต
บัณฑิตให้มีคุณภาพ
และมีคุณธรรม

เป้าประสงค์
2. บัณฑิตมีคุณภาพ

กลยุทธ์

2.1 พัฒนาและปรับปรุง
มีคุณธรรมและเป็นที่ หลักสูตรให้มีมาตรฐาน
เป็นที่ยอมรับ
ยอมรับของ
2.2 พัฒนาศักยภาพ
ตลาดแรงงาน
อาจารย์
2.3 สร้างเครือข่ายการ
ผลิตบัณฑิตด้านการ
บริหาร

ตัวชี้วัด

โครงการ

2.1 จานวนโครงการ/กิจกรรม 1. ศึกษาดูงานนักศึกษาโปรแกรมวิชาการตลาด
ภายใต้ความร่วมมือทาง

2. บูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนการ

วิชาการกับเครือข่ายที่บรรลุ

บริการวิชาการและการวิจัย

วัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย

3. การพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์ด้านการออกแบบสาหรับ

2.2 จานวนหลักสูตรที่มี

นักศึกษาโปรแกรมวิชาการตลาด

ผลงานด้านการวิจัยหรือ

4. แข่งขันทักษะทางการตลาด

นวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน

5. พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

2.3 จานวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิ 6. คุณรักลูก ครูรักศิษย์ ร่วมผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
ระดับปริญญาเอก

7. พัฒนาทักษะทางวิชาการวิชาชีพทางการตลาด

2.4 จานวนอาจารย์ที่มี

8. การพัฒนาและบริหารหลักสูตรเศรษฐศาสตร์

ตาแหน่งทางวิชาการ

9. พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและเสริมสร้างจิตอาสา

2.5 จานวนอาจารย์ที่ได้รัการ

สาหรับนักนิเทศศาสตร์

พัฒนาศักยภาพ

10. บริหารจัดการงานโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์
11. การศึกษาดูงานด้านนิเทศศาสตร์
12. สนับสนุนนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะด้านนิเทศ
ศาสตร์
13. พัฒนานักศึกษาการสร้างสื่อสมัยใหม่เพื่องานนิเทศศาสตร์
14. พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
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ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

โครงการ
15. โครงการศึกษาดูงานด้านการเงินและการธนาคาร
16. อบรมนักการเงินมืออาชีพ (เตรียมสอบ License)
17. พัฒนาทักษะทางการเงินและการธนาคาร
18. โครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักการเงินการธนาคาร
19. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตอาสาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
20. เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่และสานสัมพันธ์น้องพี่
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
21. ส่งเสริมประสบการณ์และศักยภาพการแข่งขันให้กับ
นักศึกษา
22. ศึกษาดูงานด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาค ปกติ
23. ปัจฉิมนิเทศ-พี่พบน้อง
24. ศึกษาดูงานด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาค กศ.บป.
25. โครงการอบรมพัฒนาทักษะทางวิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์
26. พัฒนาบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ
27. โครงการบริหารหลักสูตร
28. การจัดการความรู้
29. โครงการบริหารจัดการงานประกันคุณภาพการศึกษา
30. นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
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ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

โครงการ
31. พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการบริหารจัดการ
32. ศึกษาดูงานและเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการ
33. ธุรกิจจาลอง
34. ปัจฉิมนิเทศและสายใยน้องพี่การจัดการทั่วไป
35. สานสัมพันธ์น้องพี่และเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่
36. โครงการอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพ การสร้างภาวะผู้นา
และมารยาทไทย
37. โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพพนักงานโรงแรมและ
มัคคุเทศก์
38. โครงการไหว้ครูบิดามัคคุเทศก์ไทย
39. โครงการเตรียมความพร้อมสาหรับนักศึกษาใหม่
40. โครงการศึกษาดูงานด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม
41. พัฒนาสมรรถนะวิจัย
42. ค่ายพัฒนาผลงานทางวิชาการและวิจัยคณะ
43. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
44. ไหว้ครูคณะวิทยาการจัดการ
45. กีฬาระหว่างคณะ
46. สืบสานวัฒนธรรมวิทยาการจัดการ

13

ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

โครงการ
47. อบรมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
48. พัฒนาทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ของโปรแกรมวิชาการ
จัดการทั่วไป
49. โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพการบัญชี
50. โครงการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
51. โครงการปฏิบัติธรรมตามหลักวิถีพุทธเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม
52. โครงการประกวดมารยาทไทยโปรแกรมวิชาการบัญชี
53. ผูกข้อต่อขวัญสายสัมพันธ์บัญชี
54. พัฒนาทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์สาหรับนักศึกษาโปรแกรม
วิชาการบัญชี
55. โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาการบัญชี
56. โครงการสร้างความตระหนักด้านคุณธรรม จริยธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี
57. สัมมนาทางการบัญชี โปรแกรมวิชาการบัญชี
58. อบรมเชิงทฤษฎี และเชิงปฏิบัติงานด้านบัญชี (Simulation)
59. ศึกษาดูงาน อบรมสัมมนาบุคลากร และนักศึกษาโปรแกรม
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ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

โครงการ
วิชาการบัญชี
60. วิทยาการลอยกระทง

3.พั ฒ นาระบบการ 3. การบริหารจัดการ 3.1 พัฒนาองค์การให้มี
ระบบการบริหารจัดการที่
บริ ห ารจั ด การคณะ ที่ทันสมัยตาม
ดี
ให้ทันสมัย
หลักธรรมาภิบาล
3.2 สร้างวัฒนธรรม
มีธรรมาภิบาล
องค์กรให้เป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้และนวัตกรรม

3.1 ความพึงพอใจของ
บุคลากรที่มีต่อระบบการ
บริหารจัดการของคณะ
3.2 ผลการประเมินผู้บริหาร
ตามหลักธรรมาภิบาล
3.3 ระดับความสาเร็จของการ
บริการนักศึกษาและศิษย์เก่า
3.4 ระดับความสาเร็จของการ
พัฒนาอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อมที่สู่คณะที่น่าอยู่
(Green University)
3.5 ระดับความพึงพอใจของ
บุคลากร นักศึกษา ต่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศของคณะ
3.6 ผลการประเมินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาตาม
เกณฑ์การประกันคุณภาพ
ภายใน

1. บริหารงานโปรแกรมวิชาการตลาด
2. บริหารจัดการโปรแกรมวิชาการเงินและการธนาคาร
3. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ แนะแนวการศึกษา
4. โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ และสื่อการเรียนการสอน
5. บริหารสานักงาน
6. บริหารจัดการงานกิจการนักศึกษา
7. โครงการบริหารงานโปรแกรมวิชาการบัญชี
8. เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ตัวชี้วัดและเป้าหมายในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565 )

ที่

ตัวชี้วัด

น้าหนัก

หน่วยวัด

2561

ค่าเป้าหมายปี
2562
2563

2564

2565

ผู้รับผิดชอบ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์คณะวิทยาการจัดการกับสังคมท้องถิ่น : (ร้อยละ 30)

1
2

จานวนอาจารย์ที่มีผลงานด้านวิชาการ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่น
จานวนผลงานวิชาการ งานวิจัย และนวัตกรรมที่นาไปใช้ประโยชน์ใน
การพัฒาชุมชนท้องถิ่น

6

ผลงาน

2

3

4

4

5

ผศ.ดร.รัชนีวรรณ
บุญอนนท์

6

ผลงาน

2

3

4

4

5

ผศ.ดร.รัชนีวรรณ
บุญอนนท์
ผศ.ดร.รัชนีวรรณ
บุญอนนท์
ผศ.ดร.รัชนีวรรณ
บุญอนนท์

3

จานวนผลงานวิชาการ และวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

6

ผลงาน

3

3

4

5

6

4

จานวนชุมชนที่เข้มแข็งหรือพึ่งพาตนเองได้

6

แห่ง

-

-

1

2

3

5

จานวนผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิน่

6

ผลงาน

2

3

3

4

4

อ.ชลธิชา แสงงาม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและมีคุณธรรม : (ร้อยละ 37)

6

จานวนโครงการ/กิจกรรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการกับเครือข่ายที่
บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย

8

โครงการ

1

2

3

4

5

อ.พลอยณัชชา
เดชะเศรษฐ์ศิริ

7

จานวนหลักสูตรที่มีผลงานด้านการวิจัยหรือนวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน

8

หลักสูตร

-

1

1

2

2

8

จานวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก

7

ร้อยละ

16

17

18

19

20

9

จานวนอาจารย์ที่มีตาแหน่งทางวิชาการ

7

ร้อยละ

12

15

18

21

24

ผศ.ดร.รัชนีวรรณ
บุญอนนท์
อ.ดร.กนิษฐา
ศรีภิรมย์
อ.ดร.กนิษฐา
ศรีภิรมย์

16

ที่

ตัวชี้วัด

10 จานวนอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ

น้าหนัก

หน่วยวัด

7

ร้อยละ

2561

ค่าเป้าหมายปี
2562
2563

2564

2565

ผู้รับผิดชอบ

40

40

50

60

60

อ.ดร.กนิษฐา
ศรีภิรมย์

2.80

3.00

3.20

3.40

3.50

อ.พลอยณัชชา
เดชะเศรษฐ์ศิริ

3.50

3.50

4.00

4.00

4.00

อ.พลอยณัชชา
เดชะเศรษฐ์ศิริ

4

4

4

4

4

อ.ชลธิชา แสงงาม

3

3

4

4

4

อ.พลอยณัชชา
เดชะเศรษฐ์ศิริ

3.01

3.51

3.51

4.01

4.01

อ.พลอยณัชชา
เดชะเศรษฐ์ศิริ

3.01

3.51

4.01

4.01

4.51

อ.ดร.กนิษฐา
ศรีภิรมย์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการคณะให้ทันสมัย มีธรรมาภิบาล : (ร้อยละ 33)

11 ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอ่ ระบบการบริหารจัดการของคณะ

5

12 ผลการประเมินผู้บริหารตามหลักธรรมาภิบาล

6

13 ระดับความสาเร็จของการบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า

5

ระดับความสาเร็จของการพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมที่สู่
คณะที่นา่ อยู่ (Green University)
ระดับความพึงพอใจของบุคลากร นักศึกษา ต่อเทคโนโลยีสารสนเทศของ
15
คณะฯ
ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์การประกัน
16
คุณภาพภายใน
รวม
14

5
6
6
100.00

คะแนน
ค่าเฉลี่ย
คะแนน
ค่าเฉลี่ย
จานวนการ
ปฏิบัติ
จานวนการ
ปฏิบัติ
คะแนน
ค่าเฉลี่ย
คะแนน
ค่าเฉลี่ย
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งบประมาณตามยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ชื่องาน/โครงการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับ
สังคมท้องถิ่นด้วยศาสตร์พระราชา
1. การส่งเสริมกิจกรรมสื่อสารเพื่อชุมชน
2. โครงการสืบสาน สืบศิลป์ ตามถิ่นรอยไท ร่วมใส่ใจสิ่งแวดล้อม
3. เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ
4. พัฒนาทักษะการผลิตสื่อในยุคดิจิทัล
5. การเงินเพื่อชุมชนและเยาวชน
6. โครงการให้บริการวิชาการชุมชนด้านการบริหารจัดการ
7. คอมพิวเตอร์ธุรกิจบริการวิชาการสู่ชุมชน
8. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน
9. โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน
10. จัดทาวารสารการจัดการและการพัฒนาท้องถิ่น
11. โครงการท่องเที่ยวบริการวิชาการสู่ชุมชน
12. ศูนย์พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์สู่ความเป็นเลิศ
13. โครงการจัดทาบัญชีครัวเรือน เพื่อเสริมสร้างภูมิปัญญาตามแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
14. โครงการพัฒนาศักยภาพประชาชนด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวชุมชน
15. ยกระดับสินค้าชุมชน OTOP โดยคณะวิทยาการจัดการ
16. การพัฒนาการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัด

แหล่งงบ
บ.กศ.
55,500.00

กศ.บป.

แผ่นดิน

อื่นๆ

งบประมาณรวม

1,718,880

1,774,380

50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
80,000
50,000
80,000

3,000
12,500
40,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
80,000
50,000
80,000

50,000

50,000

500,000
306,000
352,880

500,000
306,000
352,880

3,000
12,500
40,000
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งบประมาณตามยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ชื่องาน/โครงการ

แหล่งงบ
บ.กศ.

กศ.บป.

แผ่นดิน

อื่นๆ

งบประมาณรวม

กาแพงเพชร
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครู
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้
มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคม
1. บริหารจัดการงานโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์
2. สนับสนุนนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะด้านนิเทศศาสตร์
3. พัฒนานักศึกษาการสร้างสื่อสมัยใหม่เพื่องานนิเทศศาสตร์
4. พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและเสริมสร้างจิตอาสาสาหรับนักนิเทศ
ศาสตร์
5. พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
6. การศึกษาดูงานด้านนิเทศศาสตร์
7. อบรมนักการเงินมืออาชีพ (เตรียมสอบ License)
8. พัฒนาทักษะทางการเงินและการธนาคาร
9. โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพพนักงานโรงแรมและมัคคุเทศก์
10. โครงการไหว้ครูบิดามัคคุเทศก์ไทย
11. โครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักการเงินการธนาคาร
12. โครงการเตรียมความพร้อมสาหรับนักศึกษาใหม่
13. โครงการศึกษาดูงานด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม

1,238,540

186,900

640,000

2,065,440

5,320
9,000
5,000

5,320
9,000
5,000

7,000

7,000

10,000
11,000
10,000
10,300
15,000
10,000

10,000
11,000
10,000
10,300
15,000
10,000
3,960
15,100
45,940

3,960
15,100
45,940
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งบประมาณตามยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ชื่องาน/โครงการ
14. วิทยาการลอยกระทง
15. สืบสานวัฒนธรรมวิทยาการจัดการ
16. กีฬาระหว่างคณะ
17. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
18. การพัฒนาและบริหารหลักสูตรเศรษฐศาสตร์
19. โครงการศึกษาดูงานด้านการเงินและการธนาคาร
20. ไหว้ครูคณะวิทยาการจัดการ
21. อบรมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
22. วิทยาการเรียนรู้สู่วิถีชุมชน
23. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตอาสาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
24. ศึกษาดูงาน อบรมสัมมนาบุคลากร และนักศึกษาโปรแกรมวิชาการบัญชี
25. เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่และสานสัมพันธ์น้องพี่คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
26. โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพการบัญชี
27. ส่งเสริมประสบการณ์และศักยภาพการแข่งขันให้กับนักศึกษา
28. โครงการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว
29. ปัจฉิมนิเทศ-พี่พบน้อง
30. โครงการปฏิบัติธรรมตามหลักวิถีพุทธเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
31. โครงการอบรมพัฒนาทักษะทางวิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

แหล่งงบ
บ.กศ.

กศ.บป.

30,400
60,000
10,000
4,680
25,000
5,000
15,000
15,000
8,000
110,080
26,650
15,500
18,340

แผ่นดิน
10,000

อื่นๆ

งบประมาณรวม
10,000
30,400
60,000
10,000
4,680
25,000
5,000
15,000
15,000
8,000
110,080
26,650
15,500
18,340

12,700

12,700

24,000

9,170
20,000
24,000

9,170
20,000
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ชื่องาน/โครงการ
32. โครงการประกวดมารยาทไทยโปรแกรมวิชาการบัญชี
33. ศึกษาดูงานด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาค กศ.บป.
34. ผูกข้อต่อขวัญสายสัมพันธ์บัญชี
35. ศึกษาดูงานด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาค ปกติ
36. พัฒนาสมรรถนะวิจัย
37. พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการบริหารจัดการ
38. การบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน การบริการ
วิชาการและการวิจัย
39. พัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์ด้านการออกแบบสาหรับนักศึกษาโปรแกรมวิชาการตลาด
40. ปัจฉิมนิเทศและสายใยน้องพี่การจัดการทั่วไป
41. ค่ายพัฒนาผลงานทางวิชาการและวิจัยคณะ
42. สานสัมพันธ์น้องพี่และเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่
43. แข่งขันทักษะทางการตลาด
44. พัฒนาบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ
45. พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
46. โครงการบริหารหลักสูตร
47. ธุรกิจจาลอง
48. คุณรัก ลูกครูรักศิษย์ ร่วมผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
49. พัฒนาทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ของโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป

แหล่งงบ
บ.กศ.
8,340

กศ.บป.
46,240

22,845
46,240
38,000
7,000

แผ่นดิน

อื่นๆ

งบประมาณรวม
8,340
46,240
22,845
46,240
38,000
7,000

4,000

4,000

10,000

10,000
20,000
25,000
25,000
10,000
241,000
15,000
40,000
15,000
10,000
15,000

20,000
25,000
25,000
10,000
241,000
15,000
40,000
9,000
10,000

6,000
15,000
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ชื่องาน/โครงการ
50. การจัดการความรู้
51. พัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพทางการตลาด
52. ศึกษาดูงานนักศึกษาโปรแกรมวิชาการตลาด
53. โครงการบริหารจัดการงานประกันคุณภาพการศึกษา
54. พัฒนาทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์สาหรับนักศึกษาโปรแกรมวิชาการบัญชี
55. โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาการบัญชี
56. โครงการสร้างความตระหนักด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี
57. นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
58. สัมมนาทางการบัญชี โปรแกรมวิชาการบัญชี
59. อบรมเชิงทฤษฎี และเชิงปฏิบัติงานด้านบัญชี (Simulation)
60. โครงการอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพ การสร้างภาวะผู้นา และมารยาทไทย
61. ศึกษาดูงานและเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการ
62. พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในนานาชาติ
63. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทางาน (WIL)
64. โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษา
65. โครงการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทางาน WIL
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย
ได้มาตรฐาน มีธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม
1. บริหารจัดการโปรแกรมวิชาการเงินและการธนาคาร

แหล่งงบ
บ.กศ.
5,000
10,000
15,000
20,000
4,800
25,200

กศ.บป.

แผ่นดิน

100,000
50,000
80,000
400,000

5,000
10,000
15,000
20,000
4,800
25,200
10,000
30,000
10,000
44,595
27,000
58,040
100,000
50,000
80,000
400,000

50,000

429,180

10,000
30,000
10,000
44,595
15,000
28,040

283,120
15,000

12,000
30,000

96,060

อื่นๆ

งบประมาณรวม

15,000
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ชื่องาน/โครงการ
2. โครงการบริหารงานโปรแกรมวิชาการบัญชี
3. บริหารจัดการงานกิจการนักศึกษา
4. โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ และลื่อการเรียนการสอน
5. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ แนะแนวการศึกษา
6. ส่งเสริมการสร้างภาพลักษณ์องค์กร
7. บริหารสานักงาน (พัฒนาปรับปรุงบริหารจัดการ)
8. บริหารงานโปรแกรมวิชาการตลาด
9. วิทยาการจัดการวิชาการ

รวมเงินทั้งหมด

แหล่งงบ
บ.กศ.

กศ.บป.
83,500

แผ่นดิน

50,000

83,500
20,000
12,560
5,000
30,000
200,000
13,120
50,000

282,960 2,408,880

4,269,000

20,000
12,560
5,000
30,000
200,000
13,120

1,577,160

อื่นๆ

งบประมาณรวม
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แผนที่ยุทธศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565

ประสิทธิผล
ประสิทธิภาพ

มิติด้าน

มิติด้าน
คุณภาพ

มิติด้าน

วิสัยทัศน์ : มุ่งเน้นวิชาการ วิชาชีพด้านการบริหารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม
ท้องถิ่น

ศักยภาพและ
มาตรฐานการ
บริการวิชาการ
แก่สังคม

ระบบบริหาร
งานวิจัยและ
นวัตกรรมมี
ประสิทธิภาพ

บริหารจัดการ
ด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมที่มี
ประสิทธิภาพ

พัฒนาระบบการบริหารงานวิจัย
สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ทางวิชาการและงานวิจัยทั้ง
ในประเทศ
พัฒนาหลักสูตร

มิติด้าน
พัฒนาองค์กร

นักศึกษา/ประชาชน
ดารงชีวิตตามรากฐาน
ศิลปวัฒนธรรม

นักวิจัยที่มีคุณภาพระดับชาติ/
ระดับนานาชาติ

การบริการวิชาการ
พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
ทางวิชาการและงานวิจัย

เสริมสร้างศักยภาพชุมชน
ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย
งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม
พัฒนาหน่วยงานด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
การยกระดับมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและ
มีคุณธรรม
บัณฑิตให้มีคุณภาพและมีคุณธรรมมีสมรรถนะ
ตามมาตรฐาน

บัณฑิตให้มีคุณภาพและมีคุณธรรม มีคุณภาพ

ท้องถิ่นเชื่อมั่นในคณะฯและมหาวิทยาลัย

คณะมีภาพลักษณ์ที่ดีมีคุณภาพ

ผลการประเมินการประกัน
คุณภาพการศึกษา

เพิ่มศักยภาพบัณฑิต

พัฒนาหลักสูตร

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาระบบบริหารจัดการคณะให้ทันสมัย มีธรรมาภิบาล

สร้างนวัตกรรม

พัฒนากระบวนการนาเข้าและการผลิตบัณฑิต

การประชาสัมพันธ์เชิงรุก
ที่มีช่องทางหลากหลาย
บุคลากรทุกระดับมีศักยภาพ

Green University

อาจารย์และบุคลากรมี
คุณภาพ

บุคลากรมีสมรรถนะในการทางาน
คณะฯมีระบบบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มคุณภาพผลผลิตและ
บริการ

ระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มี
ประสิทธิภาพ
อาคารและสภาพแวดล้อมที่ดี
ระบบการประกันคุณภาพ

พัฒนาอาจารย์ในแต่ละสาขาวิชา

สร้างเครือข่ายการผลิตและพัฒนาบัณฑิต

พัฒนาสมรรถนะบุคลากร
พัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา
พัฒนาอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม

พัฒนาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
พัฒนานวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

พัฒนาหลักสูตรทุกระดับ

