
ยทุธศาสตร์ที่ 1 : การเป็นแหล่งความเป็นเลิศในการผลิตบัณฑิต นวตักรรมการเรียนรู้ (Learning Innovation) และพัฒนาเสริมสร้างปัญญา (Wisdom) ของนิสิต

เป้าประสงค์ที ่1 : สร้างหรือพัฒนากระบวนการเรียนรู้ใหม่เพือ่ผลิตคนไทย 4.0

เป้าประสงค์ที ่2 : สร้างและพัฒนาหลักสูตรบูรณาการทีน่ าไปสู่ไทยแลนด์ 4.0

เป้าประสงค์ที ่3 : ผลิตบัณฑิตให้เป็นไปตามความต้องการของสังคม

เป้าประสงค์ที ่4 : สนับสนุน ส่งเสริมพัฒนานิสิตให้มีคุณลักษณะตามบัณฑิตทีพ่ึงประสงค์

เป้าประสงค์ที ่5 : เสริมสร้างปัญญาและพัฒนาทักษะความเป็นผู้น าของนิสิต

เป้าประสงค์ที ่6 : พัฒนานิสิตให้มีความพร้อมในการศึกษาเล่าเรียนและใช้ชีวติการเรียนรู้ในมหาวทิยาลัย

เป้าประสงค์ที ่7 : ส่งเสริมนิสิตในการเข้าร่วมกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม

เป้าประสงค์ที ่8 : สร้างสัมพันธใ์นการเกือ้กูลกันระหวา่งศิษยเ์ก่า ศิษยป์ัจจุบัน และคณะบริหารธรุกิจเพือ่สังคม

ยทุธศาสตร์ที่ 2 : การก าหนดเป้าหมายหลัก (Flagships) ทางการวจิัย ซ่ึงครอบคลุมในศาสตร์สาขาที่มีความจ าเป็น อันมีผลกระทบที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน

เป้าประสงค์ที ่1 : สร้างระบบและกลไกกระตุ้นให้อาจารยผ์ลิตผลงานวจิัย งานสร้างสรรค์ นวตักรรม และส่ิงประดิษฐ์

เป้าประสงค์ที ่2 : สร้างและพัฒนาเครือข่ายวจิัยระดับชาติหรือนานาชาติ

เป้าประสงค์ที ่3 : สนับสนุนงานวจิัยเพือ่ผลักดันสู่ความเป็นสากล

ยทุธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนางานบริการวชิาการเพ่ือร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมอยา่งยั่งยนื

เป้าประสงค์ที ่1 : สร้างงานบริการวชิาการทีส่อดคล้องกับความต้องการร่วมกับชุมชนและสังคมอยา่งยัง่ยนื

เป้าประสงค์ที ่2 : ร่วมขับเคล่ือนพัฒนาชุมชนและสังคมให้มีคุณภาพทีดี่ขึน้อยา่งยัง่ยนื

ยทุธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาความเป็นนานาชาติและความเป็นสากล

เป้าประสงค์ที ่1 : พัฒนาหลักสูตรนานาชาติ

เป้าประสงค์ที ่2 : ส่งเสริมความเป็นนานาชาติและความเป็นสากลบนฐานความเป็นไทย

แผนปฏบิัติการประจ าปี 2562  คณะบริหารธุรกิจเพ่ือสังคม



ยทุธศาสตร์ที่ 5 : สืบสานและสร้างองค์ความรู้ในการท านุบ ารุงวฒันธรรมและศิลปะ

เป้าประสงค์ที ่1 : คณาจารย ์บุคลากร และนิสิต มีจิตส านึกและความเข้าใจเร่ืองวฒันธรรมและศิลปะ

เป้าประสงค์ที ่2 : บูรณาการการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมกับการเรียนการสอน/งานวจิัย

ยทุธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพโดยใช้เครื่องมือทางการบริหาร และเทคโนโลยสีารสนเทศที่เหมาะสม

เป้าประสงค์ที ่1 : พัฒนาบุคลากรให้มีลักษณะทีพ่ึงประสงค์

เป้าประสงค์ที ่2 : มีการพัฒนาบุคลากรอยา่งต่อเนือ่ง

เป้าประสงค์ที ่3 : การบริหารจัดการมหาวทิยาลัยโดยใช้หลักความคุ้มค่า (Cost Effectiveness)

เป้าประสงค์ที ่4 : มีระบบการบริหารงานบุคคลทีม่ีประสิทธภิาพ

เป้าประสงค์ที ่5 : พัมนาระบบและเคร่ืองมือการประกันคุณภาพการศึกษา

แผนปฏบิัติการประจ าปี 2562  คณะบริหารธุรกิจเพ่ือสังคม



ยทุธศาสตร์ที ่1 : การเปน็แหล่งความเปน็เลิศในการผลิตบณัฑิตและนวัตกรรมการเรียนรู้ (Learning Innovation) และพัฒนาเสริมสร้างปญัญา (Wisdom) ของนิสิต

เปา้ประสงค์ที ่1 : สร้างหรือพัฒนากระบวนการเรียนรู้ใหม่เพ่ือผลิตคนไทย 4.0

การบรรลุ

ตัวชีว้ัด

2562 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  (P/O)

จ านวนรายวชิาทีม่ีการ

จดัการเรียนการสอนแบบ

 Active learning

มีการ

เตรียมการ

สนับสนุนใหเ้กดิการจดัการ

เรียนการสอนแบบ Active 

learning

โครงการประชุมเชิงปฏบิัติการเพือ่

การจดัการเรียนการสอนแบบ Active 

learning

        50,000 P P P P P P P P P P 1. รองคณบดีฝ่ายวชิาการฯ

2. ผู้อ านวยการศูนย์

3. ประธานหลักสูตร

SSAP1-01

KS 01

(1)

จ านวนหลักสูตรทีม่ี

กจิกรรม/โครงการทีแ่สดง

ถึงความรับผิดชอบต่อสังคม

อย่างน้อย 

1 หลักสูตร

ส่งเสริมการจดักจิกรรมเพือ่

ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อ

สังคม

มีกจิกรรม/โครงการทีเ่กีย่วกบัการ

แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม

จ านวนกจิกรรม/โครงการทีแ่สดงถึง

ความรับผิดชอบต่อสังคม

1. หวัหน้าศูนย์

2. ประธานหลักสูตร

(2) โครงการพบผู้ปกครองนิสิตคณะ

บริหารธรุกจิเพือ่สังคม

ความพงึพอใจของผู้ปกครองทีเ่ข้าร่วม

ในโครงการไม่น้อยกวา่ 3.51

        10,000 P ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพฒันา

ศักยภาพนิสิต

เป้าประสงค์ที ่1.3 : คนไทยทีม่ีความรู้ความสามารถยืนหยัดด้วยความภมูิใจในเวทีโลก

โครงการส่งเสริมอบรมแลกเปล่ียนนิสิต มีนิสิตเข้าร่วมโครงการแลกเปล่ียน       300,000 P P P 1. รองคณบดีฝ่ายวชิาการฯ

2. หวัหน้าศูนย์

3. ประธานหลักสูตร

โครงการส่งเสริมอบรมแลกเปล่ียน

นิสิต Hochscule Neu-Ulm (HNU),

 University of Applied Science 

ประเทศเยอรมัน

มีนิสิตเข้าร่วมโครงการแลกเปล่ียน       300,000 P P P P P P 1. หวัหน้าศูนย์การจดัการ

หลักสูตรระดับปริญญาตรี     

2. ประธานหลักสูตร          3.

 ผู้ช่วยฝ่ายวเิทศฯ

จ านวนนิสิตทีเ่ข้าร่วมไม่น้อยกวา่

ร้อยละ 80

      250,000 P P ผู้อ านวยการศูนย์การจดัการ

หลักสูตระดับบัณฑิตศึกษา

(3) โครงการสนับสนุนการประกวดแผน

ธรุกจิ

มีแผนธรุกจิ       200,000 P P P P P P P 1. รองคณบดีฝ่ายวชิาการฯ

2. หวัหน้าศูนย์

ร้อยละของรายวชิาทีม่ีการ

จดัการเรียนการสอนโดย

การใช้ส่ือดิจติอลออนไลน์

ไม่ร้อยกวา่

ร้อยละ 5

โครงการประชุมเชิงปฏบิัติการการ

จดัการเรียนการสอนโดยการใช้ส่ือ

ดิจติอลออนไลน์ (Digital)

        30,000 P P P P P P P 1. รองคณบดีฝ่ายวชิาการฯ

2. หวัหน้าศูนย์

3. ประธานหลักสูตร

SSAP1-04

KS 04

(4) 4. ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย

สารสนเทศฯ

1.ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกวา่ร้อยละ

 80  

2. จ านวนรายวชิาทีม่ีการจดัการเรียน

การสอนแบบ Active Learning

1. ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกวา่

ร้อยละ 80                               2.

 จ านวนรายวชิาทีม่ีการจดัการเรียน

การสอนโดยการใช้ส่ือดิจติอลออนไลน์

งบประมาณทีใ่ช้

แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน

งบประมาณ
ปงีบประมาณ 2562 ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม วันทีจ่ัด
ตัวชีว้ัดความส าเร็จของโครงการ 

(KPIs)

เปา้หมาย
ตัวชีว้ัดหลัก กลยทุธ์

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน

ต่างประเทศส าหรับนิสิตหลักสูตร

บริหารธรุกจิมหาบัณฑิต

ร้อยละของนิสิตทีไ่ป

ศึกษา/ประชุม/การ

แข่งขัน/อบรมใน

ต่างประเทศ

เป้าประสงค์ที ่1.1 : คนไทยทีม่ีความรู้ความสามารถด้านทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที ่21

SSAP1-02,

KS 02

SSAP1-03,

KS 03

ยทุธศาสตร์

มหาวิทยาลัย

เป้าประสงค์ที ่1.2 : คนไทยทีม่ีความรับผิดชอบต่อสังคม

ส่งเสริมนิสิตใหเ้ข้าร่วม

ประชุม การแข่งขัน และ

การอบรมในต่างประเทศ

ไม่น้อยกวา่

ร้อยละ 1

เป้าประสงค์ที ่1.4 : คนไทยทีม่ีความรู้ความสามารถสอดรับเข้าสู่ Digital age

ส่งเสริมการจดักจิกรรมเพือ่

พฒันารายวชิาใหม้ีการ

จดัการเรียนการสอนโดยการ

ใช้ส่ือดิจติอลออนไลน์



การบรรลุ

ตัวชีว้ัด

2562 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  (P/O)
งบประมาณทีใ่ช้

แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน

งบประมาณ
ปงีบประมาณ 2562 ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม วันทีจ่ัด
ตัวชีว้ัดความส าเร็จของโครงการ 

(KPIs)

เปา้หมาย
ตัวชีว้ัดหลัก กลยทุธ์

ยทุธศาสตร์

มหาวิทยาลัย

จ านวนหลักสูตรบูรณา

การทีน่ าไปสู่ไทยแลนด์ 4.0

มีการ

เตรียมการ

มีแผนด าเนินงานในการเปิด

หลักสูตรทีบู่รณาการสู่ไทย

แลนด์ 4.0

โครงการประชุมเชิงปฏบิัติการเพือ่

การพฒันาหลักสูตรบูรณาการที่

น าไปสู่ไทยแลนด์ 4.0

        30,000 P P P P P P P P P P P P 1. รองคณบดีฝ่ายวชิาการฯ

2. หวัหน้าศูนย์

3. ประธานหลักสูตร

SSAP1-05

KS 05

(5)

จ านวนบัณฑิตทีไ่ด้งานท า

ตรงตามสาขา

        50,000 SSAP1-06

KS 06

(6)

โครงการฝึกปฏบิัติทักษะการผสม

เคร่ืองด่ืม

จ านวนนิสิตทีเ่ข้าร่วมไม่น้อยกวา่

ร้อยละ 80

        10,000 P อ.ดร.ณัฐยา SSAP1-07

KS 07

โครงการสร้างเสริมประสบการณ์

วชิาชีพทางการท่องเทีย่วและโรงแรม

 นิสิตชั้นปีที ่3: ศึกษาการจดัเล้ียงทาง

เรือ

จ านวนนิสิตทีเ่ข้าร่วมไม่น้อยกวา่

ร้อยละ 80

        16,000 P อ.นาฎอนงค์

(7) P อ.ดร.อจัฉรียา

โครงการสร้างเสริมประสบการณ์

วชิาชีพทางการท่องเทีย่วและโรงแรม

 นิสิตชั้นปีที ่4: การนิเทศฝึกทักษะ

อาชีพทางการท่องเทีย่วและโรงแรม 

ประจ าปีการศึกษา 2561

จ านวนนิสิตทีเ่ข้าร่วมไม่น้อยกวา่

ร้อยละ 80

        60,000 P ประธานหลักสูตรการ

ท่องเทีย่วและการโรงแรม

โครงการสร้างเสริมประสบการณ์

วชิาชีพทางการท่องเทีย่วและโรงแรม

 นิสิตชั้นปีที ่4: การพฒันาบุคลิกภาพ

สู่ผู้ปฏบิัติงานในอตุสาหกรรมบริการ

อย่างมืออาชีพ

จ านวนนิสิตทีเ่ข้าร่วมไม่น้อยกวา่

ร้อยละ 80

        15,000 P อ.ดร.ธนภมูิ

โครงการสร้างเสริมประสบการณ์

วชิาชีพทางการท่องเทีย่วและโรงแรม

 นิสิตชั้นปีที ่4: อบรมโปรแกรม

ส าเร็จรูป Excel ขั้นสูง

จ านวนนิสิตทีเ่ข้าร่วมไม่น้อยกวา่

ร้อยละ 80

          7,200 P อ.ดร.ณัฏฐพชัร

1. ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกวา่ร้อย

ละ 80                                  2. 

จ านวนหลักสูตรบูรณาการทีน่ าไปสู่

ไทยแลนด์ 4.0 (1 หลักสูตร)

        25,500จ านวนนิสิตทีเ่ข้าร่วมไม่น้อยกวา่

ร้อยละ 80

โครงการสร้างเสริมประสบการณ์

วชิาชีพทางการท่องเทีย่วและโรงแรม

 นิสิตชั้นปีที ่3: อบรมโปรแกรมโอเป

ร่าในธรุกจิโรงแรม

จ านวนบัณฑิตทีม่ี

ความสามารถหลัก 

(Competncy) เป็นไป

ตามความต้องการของผู้ใช้

บัณฑิต

ไม่น้อยกวา่

ร้อยละ 50

สนับสนุนการจดักจิกรรม

เพือ่พฒันาความสามารถ

หลักและสร้างประสบการณ์

วชิาชีพ

1. รองคณบดีฝ่ายวชิาการฯ

2. หวัหน้าศูนย์

3. ประธานหลักสูตร

ไม่น้อยกวา่

ร้อยละ 70

เปา้ประสงค์ที ่2 : สร้างและพัฒนาหลักสูตรบรูณาการทีน่ าไปสูไ่ทยแลนด์ 4.0

เปา้ประสงค์ที ่3 : ผลิตบณัฑิตใหเ้ปน็ไปตามความต้องการของสังคม

ส่งเสริมการจดักจิกรรมเพือ่

พฒันาการเสริมสร้าง

สมรรถนะหลักสูตร

โครงการเสริมสร้างสมรรถนะหลักสูตร

 (พบปะผู้ประกอบการ)

จ านวนโครงการพบปะผู้ประกอบการ



การบรรลุ

ตัวชีว้ัด

2562 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  (P/O)
งบประมาณทีใ่ช้

แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน

งบประมาณ
ปงีบประมาณ 2562 ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม วันทีจ่ัด
ตัวชีว้ัดความส าเร็จของโครงการ 

(KPIs)

เปา้หมาย
ตัวชีว้ัดหลัก กลยทุธ์

ยทุธศาสตร์

มหาวิทยาลัย

โครงการทักษะทางด้านภาษานิสิต

หลักสูตรบริหารธรุกจิบัณฑิตวชิาเอก

การเงิน วชิาเอกการตลาด วชิาเอก

ธรุกจิระหวา่งประเทศ ชั้นปีที ่4

จ านวนนิสิตทีเ่ข้าร่วมไม่น้อยกวา่

ร้อยละ 80

        85,000 P ประธานหลักสูตร บธ.บ. SSAP1-07

KS 07

โครงการเตรียมความพร้อมนิสิต

หลักสูตรบริหารธรุกจิบัณฑิต ชั้นปีที่3

 กอ่นเข้ารับการฝึกงาน

จ านวนนิสิตทีเ่ข้าร่วมไม่น้อยกวา่

ร้อยละ 80

        85,000 P ประธานหลักสูตร บธ.บ.

โครงการอบรมเชิงปฏบิัติการพฒันา

ทักษะการเขียนแผนการตลาด

จ านวนนิสิตทีเ่ข้าร่วมไม่น้อยกวา่

ร้อยละ 80

        50,000 P อ.ดร.อนิทกะ

โครงการพฒันาบุคลิกภาพเพือ่การ

เป็นนักการตลาดมืออาชีพ

จ านวนนิสิตทีเ่ข้าร่วมไม่น้อยกวา่

ร้อยละ 80

        40,000 P ผศ.ดร.ชวลัลักษณ์

จ านวนบัณฑิตทีม่ี

ความสามารถหลัก 

(Competncy) เป็นไป

ตามความต้องการของผู้ใช้

บัณฑิต

ไม่น้อยกวา่

ร้อยละ 50

สนับสนุนการจดักจิกรรม

เพือ่พฒันาความสามารถ

หลักและสร้างประสบการณ์

วชิาชีพ



การบรรลุ

ตัวชีว้ัด

2562 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  (P/O)
งบประมาณทีใ่ช้

แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน

งบประมาณ
ปงีบประมาณ 2562 ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม วันทีจ่ัด
ตัวชีว้ัดความส าเร็จของโครงการ 

(KPIs)

เปา้หมาย
ตัวชีว้ัดหลัก กลยทุธ์

ยทุธศาสตร์

มหาวิทยาลัย

มีการส่งเสริมการพฒันา

นิสิตตามอตัลักษณ์

มี ส่งเสริมและพฒันานิสิต

ตามอตัลักษณ์

โครงการประกวดอตัลักษณ์ คณะ

บริการธรุกจิเพือ่สังคม

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80         57,000 P P P P P P P P P P P P รองคณะบดีฝ่ายบริหาร

(8) โครงการปฐมนิเทศนิสิตคณะ

บริหารธรุกจิเพือ่สังคม ชั้นปีที ่1

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80         30,000 P ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพฒันา

ศักยภาพนิสิต

โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ รุ่นที ่21 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80         85,000 P หวัหน้าศูนย์การจดัการ

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

โครงการปรับพืน้ฐานบริหารธรุกจิ รุ่น

ที ่21

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80         45,000 P หวัหน้าศูนย์การจดัการ

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

โครงการเตรียมความพร้อมของนิสิต

ในการน าเสนอปริญญานิพนธแ์ละ

สารนิพนธ ์(MBA)

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80       150,000 P หวัหน้าศูนย์การจดัการ

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

โครงการปรับพืน้ฐานบริหารธรุกจิ รุ่น

ที ่19

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80         25,000 P หวัหน้าศูนย์การจดัการ

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ รุ่นที ่19 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80         30,000 P หวัหน้าศูนย์การจดัการ

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

โครงการเตรียมความพร้อมของนิสิต

ในการน าเสนอปริญญานิพนธแ์ละ

สารนิพนธ์

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80       114,000 P หวัหน้าศูนย์การจดัการ

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

โครงการบรรยายปรับฐานด้านความรู้

เบือ้งต้นทางธรุกจิและจติวทิยาการ

บริการ

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80         15,000 P อ.ดร.เศรษฐวสุัภ์

โครงการสร้างเสริมประสบการณ์

วชิาชีพทางการท่องเทีย่วและโรงแรม

 นิสิตชั้นปีที ่3 : น าเสนอ

โครงการวจิยัทางการท่องเทีย่ว

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80         10,800 P อ.ดร.เศรษฐวสุัภ์

โครงการสร้างเสริมประสบการณ์

วชิาชีพทางการท่องเทีย่วและโรงแรม

 นิสิตชั้นปีที ่4   : ปฐมนิเทศการ

นิเทศฝึกทักษะอาชีพ ประจ าปี

การศึกษา 2561

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80           7,500 P อ.ดร.ธนภมูิ

โครงการบริการวชิาการและศึกษาดู

งาน

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80       220,000 P อ.ดร.รสิตา

SSAP5-01
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เป้าประสงค์ที ่4.1 ส่งเสริมพฒันานิสิตตามอตัลักษณ์

เปา้ประสงค์ที ่4 : สนับสนุน ส่งเสริมพัฒนานิสิตใหม้ีคุณลักษณะตามบณัฑิตทีพึ่งประสงค์



การบรรลุ

ตัวชีว้ัด

2562 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  (P/O)
งบประมาณทีใ่ช้

แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน

งบประมาณ
ปงีบประมาณ 2562 ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม วันทีจ่ัด
ตัวชีว้ัดความส าเร็จของโครงการ 

(KPIs)

เปา้หมาย
ตัวชีว้ัดหลัก กลยทุธ์

ยทุธศาสตร์

มหาวิทยาลัย

มีการส่งเสริมการพฒันา

นิสิตตามอตัลักษณ์

มี ส่งเสริมและพฒันานิสิต

ตามอตัลักษณ์

โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้

ประสบการณ์

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80         20,000 P อ.ดร.รสิตา

โครงการทักษะอาชีพ ชั้นปีที ่4 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80       110,000 P อ.ดร.รสิตา

โครงการทักษะอาชีพ ชั้นปีที ่3 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80       170,000 P อ.ดร.รสิตา

โครงการเตรียมความพร้อมกอ่นเข้า

ศึกษา

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80         20,000 P อ.ดร.รสิตา

โครงการทักษะอาชีพ ชั้นปีที ่2 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80         60,000 P อ.ดร.รสิตา

 โครงการเสริมสร้างประสบการณ์

วชิาชีพทางด้านบริหารธรุกจิเพือ่สังคม

 ชั้นปีที ่3

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80         75,000 P อ.ดร.กลัยกติต์ิ

โครงการเตรียมความพร้อมนิสิต

หลักสูตรบริหารธรุกจิบัณฑิต วชิาเอก

การเงิน วชิาเอกการตลาดชั้นปีที ่1

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80         65,000 P ประธานหลักสูตร บธ.บ

โครงการทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่

 21 วชิาเอกการเงิน วชิาเอกการตลาด

 ชั้นปีที ่2

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80         65,000 P ประธานหลักสูตร บธ.บ

โครงการเตรียมความพร้อมนิสิต

หลักสูตรบริหารธรุกจิบัณฑิต ชั้นปีที ่3

 กอ่นเข้ารับการฝึกงาน

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80         85,000 P ประธานหลักสูตร บธ.บ

โครงการเสริมสร้างประสบการณ์และ

ทักษะวชิาชีพทางการเงิน 1

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80       100,000 P P อจ.ประจ าวชิาเอกการเงิน

โครงการเสริมสร้างประสบการณ์และ

ทักษะวชิาชีพทางการเงิน 2

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80       100,000 P P อจ.ประจ าวชิาเอกการเงิน

โครงการเสริมสร้างประสบการณ์และ

ทักษะวชิาชีพทางการเงิน 3

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80       100,000 P P อจ.ประจ าวชิาเอกการเงิน

โครงการเสริมสร้างประสบการณ์และ

ทักษะวชิาชีพทางการเงิน 4

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80       100,000 P P อจ.ประจ าวชิาเอกการเงิน

โครงการสนับสนุนนิสิตผ่านการ

เข้ารอบการแข่งขัน เอกการเงิน

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80       100,000 P P P P P P P P P P P P อจ.ประจ าวชิาเอกการเงิน

โครงการชี้แจงโจทย์และแผนการ

ประกวดทางการตลาด

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80         25,000 P อ.ดร.อนิทกะ

โครงการน าเสนองานแบบนักการ

ตลาดมืออาชีพ

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80         25,000 P อ.ดร.อนิทกะ

โครงการเสวนาปัญหาทางการตลาด จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80         60,000 P ผศ.ดร.ชวลัลักษณ์
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การบรรลุ

ตัวชีว้ัด

2562 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  (P/O)
งบประมาณทีใ่ช้

แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน

งบประมาณ
ปงีบประมาณ 2562 ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม วันทีจ่ัด
ตัวชีว้ัดความส าเร็จของโครงการ 

(KPIs)

เปา้หมาย
ตัวชีว้ัดหลัก กลยทุธ์

ยทุธศาสตร์

มหาวิทยาลัย

มีการส่งเสริมการพฒันา

นิสิตตามอตัลักษณ์

มี ส่งเสริมและพฒันานิสิต

ตามอตัลักษณ์

 โครงการพฒันาทักษะรอบด้านทาง

การตลาด

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80         30,000 P อ.ดร.อนิทกะ

โครงการสนับสนุนแผนการประกวดที่

เข้ารอบการแข่งขัน

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80         50,000 P P P ผศ.ดร.ชวลัลักษณ์

โครงการเยี่ยมชมอตุสาหกรรม

การตลาด

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80       180,000 P ผศ.ดร.ชวลัลักษณ์

โครงการเตรียมความพร้อมของนิสิต 

ปีที ่1

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80       125,000 P อจ.ประจ าวชิาเอกธรุกจิ

ระหวา่งประเทศ

โครงการเตรียมความพร้อมของนิสิต 

ปีที ่2

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80       125,000 P P อจ.ประจ าวชิาเอกธรุกจิ

ระหวา่งประเทศ

โครงการเตรียมความพร้อมของนิสิต 

ปีที ่3

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80       125,000 P P อจ.ประจ าวชิาเอกธรุกจิ

ระหวา่งประเทศ

โครงการศึกษาดูงานในประเทศนิสิต

หลักสูตรบริหารธรุกจิมหาบัณฑิต รุ่น

ที ่20

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80         30,000 P หวัหน้าศูนย์การจดัการ

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

โครงการสถานการณ์จ าลองทางโลก

ธรุกจิ รุ่นที ่19

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80       165,000 P หวัหน้าศูนย์การจดัการ

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

โครงการสัมมนาทางวชิาการ 

Business plan and Practices รุ่นที่

 19

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80       369,000 P หวัหน้าศูนย์การจดัการ

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

โครงการสัมมนา Current Issue in 

Management and Maketing

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80         30,000 P P P P หวัหน้าศูนย์การจดัการ

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

กจิกรรมด้านจติส านึก

สาธารณะ

มี ส่งเสริมและพฒันานิสิตใหม้ี

จติสาธารณะ

โครงการ BAS อาสาพฒันาสังคม ความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 3.51

25,000 P ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพฒันาศักยา

ภาพนิสิต   

(9)

กจิกรรมด้านส่งเสริม

คุณธรรมจริยธรรมในนิสิต

มี ส่งเสริมและพฒันานิสิตใหม้ี

คุณธรรมจริยธรรม

โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตคณะ

บริหารธรุกจิเพือ่สังคม

ร้อยละ 80 ของนิสิตทีเ่ข้าร่วมโครงการ       400,000 P ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพฒันาศักยา

ภาพนิสิต

SSAP5-04
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(10) โครงการไหวค้รูคณะบริหารธรุกจิเพือ่

สังคม (องครักษ)์

ร้อยละ 80 ของนิสิตทีเ่ข้าร่วมโครงการ       100,000 P ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพฒันาศักยา

ภาพนิสิต

โครงการไหวค้รู นิสิตหลักสูตร

บริหารธรุกจิมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 

2561

ร้อยละ 80 ของนิสิตทีเ่ข้าร่วมโครงการ         40,000 P P หวัหน้าศูนย์การจดัการ

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

SSAP5-01

KS 34

เป้าประสงค์ที ่4.2 ส่งเสริมใหน้ิสิตมีจติส านึกสาธารณะ

SSAP5-03

 KS 35

เป้าประสงค์ที ่4.3 เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในนิสิต



การบรรลุ

ตัวชีว้ัด

2562 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  (P/O)
งบประมาณทีใ่ช้

แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน

งบประมาณ
ปงีบประมาณ 2562 ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม วันทีจ่ัด
ตัวชีว้ัดความส าเร็จของโครงการ 

(KPIs)

เปา้หมาย
ตัวชีว้ัดหลัก กลยทุธ์

ยทุธศาสตร์

มหาวิทยาลัย

กจิกรรมด้านส่งเสริม

คุณธรรมจริยธรรมในนิสิต

มี ส่งเสริมและพฒันานิสิตใหม้ี

คุณธรรมจริยธรรม

โครงการสร้างเสริมจริยธรรมและ

ปรับพฤติกรรมพืน้ฐานสู่ความเป็นหนึง่

 รุ่นที ่21

ร้อยละ 80 ของนิสิตทีเ่ข้าร่วมโครงการ       553,500 P หวัหน้าศูนย์การจดัการ

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

 โครงการปัจฉิมนิเทศ รุ่นที ่19 ร้อยละ 80 ของนิสิตทีเ่ข้าร่วมโครงการ       173,000 P หวัหน้าศูนย์การจดัการ

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

โครงการสร้างเสริมจริยธรรมและ

ปรับพฤติกรรมพืน้ฐานสู่ความเป็นหนึง่

 รุ่นที ่19

ร้อยละ 80 ของนิสิตทีเ่ข้าร่วมโครงการ       310,000 P หวัหน้าศูนย์การจดัการ

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต รุ่นที ่18 ร้อยละ 80 ของนิสิตทีเ่ข้าร่วมโครงการ         75,000 P หวัหน้าศูนย์การจดัการ

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

โครงการสร้างเสริมประสบการณ์

วชิาชีพทางการท่องเทีย่วและโรงแรม

 นิสิตชั้นปีที ่1    : ศึกษาเส้นทางการ

ท่องเทีย่วอทุยานประวติัศาสตร์

พระนครศรีอยุธยา

ร้อยละ 80 ของนิสิตทีเ่ข้าร่วมโครงการ         40,000 P อ.ดร.เศรษฐวสุัภ์

โครงการสร้างเสริมประสบการณ์

วชิาชีพทางการท่องเทีย่วและโรงแรม

 นิสิตชั้นปีที ่1: ศึกษาดูงานธรุกจิ

โรงแรมและแหล่งท่องเทีย่วชายฝ่ัง

ทะเลตะวนัออก

ร้อยละ 80 ของนิสิตทีเ่ข้าร่วมโครงการ         75,000 P อ.ดร.เศรษฐวสุัภ์

โครงการสร้างเสริมประสบการณ์

วชิาชีพทางการท่องเทีย่วและโรงแรม

 นิสิตชั้นปีที ่2   : ศึกษาเส้นทางการ

ท่องเทีย่วอารยธรรมล้านนา

ร้อยละ 80 ของนิสิตทีเ่ข้าร่วมโครงการ       130,000 P อ.ดร.อจัฉรียา

โครงการสร้างเสริมประสบการณ์

วชิาชีพทางการท่องเทีย่วและโรงแรม

 นิสิตชั้นปีที ่3 : ศึกษาเส้นทางการ

ท่องเทีย่วอารยธรรมอสีานใต้และ

สาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชน

ลาว

ร้อยละ 80 ของนิสิตทีเ่ข้าร่วมโครงการ       133,000 P P อ.นาฏอนงค์

โครงการทัศนศึกษาเรียนรู้และบูรณา

การวถิีชีวติ สังคม และ

ศิลปวฒันธรรมสู่กจิการเพือ่สังคม

ร้อยละ 80 ของนิสิตทีเ่ข้าร่วมโครงการ       100,000 P P อ.ดร.กลัยกติต์ิ

SSAP5-04
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เป้าประสงค์ที ่4.3 เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในนิสิต



การบรรลุ

ตัวชีว้ัด

2562 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  (P/O)
งบประมาณทีใ่ช้

แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน

งบประมาณ
ปงีบประมาณ 2562 ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม วันทีจ่ัด
ตัวชีว้ัดความส าเร็จของโครงการ 

(KPIs)

เปา้หมาย
ตัวชีว้ัดหลัก กลยทุธ์

ยทุธศาสตร์

มหาวิทยาลัย

กจิกรรมด้านส่งเสริม

คุณธรรมจริยธรรมในนิสิต

มี ส่งเสริมและพฒันานิสิตใหม้ี

คุณธรรมจริยธรรม

โครงการทัศนศึกาเรียนรู้และบูรณา

การตามรอยพระราชด าริเศรษฐกจิ

พอเพยีง

ร้อยละ 80 ของนิสิตทีเ่ข้าร่วมโครงการ         20,000 P อ.ดร.วสันต์

โครงการจริยธรรม ร้อยละ 80 ของนิสิตทีเ่ข้าร่วมโครงการ         40,000 P P อ.นาฏอนงค์

ร้อยละของนิสิตชั้นปี

สุดท้ายทีเ่ข้าร่วมโครงการ

ไม่ร้อยกวา่

ร้อยละ 80

ส่งเสริมใหค้วามรู้นิสิตในการ

เตรียมความพร้อมเข้าสู่

ตลาดแรงงาน

โครงการสร้างเสริมประสบการณ์

วชิาชีพทางการท่องเทีย่วและโรงแรม

 นิสิตชั้นปีที ่4

ร้อยละ 80 ของนิสิตทีเ่ข้าร่วมโครงการ         55,000 P P อ.ดร.ธนภมูิ SSAP5-06

 KS 38

(11) โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตเข้า

ใหม่และเสริมสร้างแรงบันดาลใจสู่การ

เป็นผู้ประกอบการ ธรุกจิเพือ่สังคม

ร้อยละ 80 ของนิสิตทีเ่ข้าร่วมโครงการ           5,000 P อ.ดร.วสันต์

โครงการเตรียมความพร้อมของนิสิต 

ปีที ่4

ร้อยละ 80 ของนิสิตทีเ่ข้าร่วมโครงการ       125,000 P อจ.ประจ าวชิาเอกธรุกจิ

กระหวา่งประเทศ

จ านวนกจิกรรมทีพ่ฒันา

ความเป็นผู้น า

อย่างน้อย 

1 โครงการ

ส่งเสริมและพฒันาใหน้ิสิตมี

ทักษะความเป็นผู้น า

ค่ายพฒันาศักยภาพความเป็นผู้น า ความพงึพอใจของนิสิตทีเ่ข้าร่วม

โครงการไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80

      200,000 P ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพฒันา

ศักยภาพนิสิต

SSAP5-07

 KS 39

(12)

ร้อยละของนิสิตที่

คุณสมบัติได้รับการ

ช่วยเหลือ

30 ทุน สนับสนุนทุนการศึกษา

ใหก้บันิสิต

ทุนสนับสนุนการเรียนใหก้บันิสิต

ระดับปริญญาตรีและระดับ

บัณฑิตศึกษา

ร้อยละของนิสิตคณะบริหารธรุกจิเพือ่

สังคมทีคุ่ณสมบัติได้รับการช่วยเหลือ

240,000      P P P P P P P P P P P 1. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพฒันา

ศักยภาพนิสิต

2. ผู้อ านวยการศูนย์

SSAP5-16

 KS 43

(13)

การจดัใหม้ีระบบบริการ

ใหค้ าปรึกษาและบริการ

ข้อมูลข่าวสารทีเ่ป็น

ประโยชน์แกน่ิสิต

มี การใหค้ าปรึกษาและข้อมูล

ข่าวสารนิสิต

โครงการปฐมนิเทศนิสิต ความพงึพอใจของนิสิตทีเ่ข้าร่วม

โครงการไม่น้อยกวา่

ร้อยละ 80

1. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพฒันา

ศักยภาพนิสิต

2. หวัหน้าศูนย์

SSAP5-17

 KS 44

(14)

เปา้ประสงค์ที ่7 : ส่งเสริมนิสิตในการเข้าร่วมกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

เป้าประสงค์ที ่6.2 พฒันาระบบการใหค้วามช่วยเหลือและใหค้ าปรึกษาแกน่ิสิต

เป้าประสงค์ที ่6.1 จดัใหม้ีทุนการศึกษาส าหรับนิสิตทีม่ีความยากจนรวมทัง้ทุนการศึกษาเพือ่ส่งเสริมด้านต่างๆ ใหแ้กน่ิสิต

SSAP5-04

 KS 36

เป้าประสงค์ที ่4.4 สร้างความพร้อมกอ่นส าเร็จการศึกษาและส่งเสริมการได้งานท าของบัณฑิต

เปา้ประสงค์ที ่5 : เสริมสร้างปญัญาและพัฒนาทกัษะความเปน็ผู้น าของนิสิต

เปา้ประสงค์ที ่6 : พัฒนานิสิตใหม้ีความพร้อมในการศึกษาเล่าเรียนและใช้ชีวิตการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัย



การบรรลุ

ตัวชีว้ัด

2562 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  (P/O)
งบประมาณทีใ่ช้

แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน

งบประมาณ
ปงีบประมาณ 2562 ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม วันทีจ่ัด
ตัวชีว้ัดความส าเร็จของโครงการ 

(KPIs)

เปา้หมาย
ตัวชีว้ัดหลัก กลยทุธ์

ยทุธศาสตร์

มหาวิทยาลัย

จ านวนกจิกรรมทางด้าน

ศิลปวฒันธรรม

มี ส่งเสริมการจดัโครงการท านุ

บ ารุงศิลปวฒันธรรม 

ร่วมกบัการเรียนการสอน

โครงการท านุ บ ารุงศิลปวฒัรธรรมที่

จดัร่วมในรายวชิาของหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรี

จ านวนโครงการทีจ่ดัโดยหลักสูตร

ระดับปริญญาตรี อย่างน้อยหลักสูตร

ละ 1 โครงการ

- P P 1. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกนั

คุณภาพ

2. หวัหน้าศูนย์

3. ประธานหลักสูตร

SSAP5-28

 KS 52

(15)

จ านวนกจิกรรม

ความสัมพนัธร์ะหวา่งศิษย์

เกา่กบัคณะ'

               (16)

มี ส่งเสริมกจิกรรมระหวา่งศิษย์

เกา่และศิษย์ปัจจบุัน

โครงการวนัสถาปนาคณะบริหารธรุกจิ

เพือ่สังคม

ร้อยละ 80 ของผู้ทีเ่ข้าร่วมโครงการ 100,000      P คณบดี SSAP5-30

 KS 53

เปา้ประสงค์ที ่8 : สร้างสัมพันธใ์นการเก้ือกูลกันระหว่างศิษยเ์ก่าและศิษยป์จัจุบนั และคณะบริหารธรุกิจเพ่ือสังคม



ยทุธศาสตร์ที ่2 : การก าหนดเปา้หมายหลัก (Flagships) ทางการวิจัย ซ่ึงครอบคลุมในศาสตร์สาขาทีม่ีความจ าเปน็ อันมีผลกระทบทีเ่ปน็ประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน

เปา้ประสงค์ที ่1 : สร้างระบบและกลไกกระตุน้ใหอ้าจารยผ์ลิตผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์นวัตกรรม และสิง่ประดิษฐ์

การบรรลุ

ตัวชีว้ัด

2562 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  (P/O)

ร้อยละของอาจารย์

ประจ าและนักวจิยัที่

ได้รับทุนวจิยั หรืองาน

สร้างสรรค์จากภายใน

และภายนอกสถาบัน

ไม่น้อย

กวา่ร้อยละ

 25

สนับสนุนการขอรับทุน

สนับสนุนการวจิยัจาก

แหล่งทุนภายนอก

โครงการ "พฒันานักวจิยั" คณะ

บริหารธรุกจิเพือ่สังคม

จ านวนวจิยัทีไ่ด้รับทุนวจิยั หรืองาน

สร้างสรรค์จากภายในและภายนอก

สถาบัน (ร้อยละ 25)

323,700 P P P P P P P P P P ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย

วชิาการวจิยัและบริการ

ชุมชน

SSAP2-01

KS 11

(17)

ร้อยละจ านวน

โครงการวจิยัที่

ตอบสนองนโยบาย 

Thailand 4.0

อย่างน้อย

 1 โครงการ

สนับสนุนการขอรับทุน

สนับสนุนการวจิยัจาก

แหล่งทุนภายใน

โครงการพฒันาและยกระดับนักวจิยั

เพือ่สนับสนุนกลไกขับเคล่ือน

เศรษฐกจิเพือ่อนาคต

จ านวนโครงการวจิยัทีต่อบสนอง

นโยบาย Thailand 4.0 (1 

โครงการ)

100,000     P P P P P P P P P P ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย

วชิาการวจิยัและบริการ

ชุมชน

SSAP2-02

KS 12

(18)

เปา้ประสงค์ที ่2 : สร้างและพัฒนาเครือข่ายวิจัยระดับชาติหรือนานาชาติ

จ านวนเครือข่ายด้านการ

วจิยั

อย่างน้อย

 1 

เครือข่าย

ส่งเสริมและท าความ

ร่วมมือในการสร้าง

เครือข่ายวจิยั

มีกจิกรรมสร้างความร่วมมือด้าน

การวจิยักบัเครือข่ายระดับชาติหรือ

นานาชาติ

จ านวนเครือข่ายด้านการวจิยั (1 

เครือข่าย)

200,000     P P P P P P P P P P ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย

วชิาการวจิยัและบริการ

ชุมชน

SSAP2-03

KS 13

(19)
จ านวนผลงานวจิยัทีม่ี

ความร่วมมือกบัเครือข่าย

วจิยัระดับชาติหรือนานา

ขาติ

อย่างน้อย

 1 

ผลงานวจิยั

สนับสนุนทุนวจิยัจาก

แหล่งทุนภายใน

โครงการสร้างผลงานการวจิยั

ภายใต้ความร่วมมือกบัเครือข่าย

การวจิยัระดับชาติหรือนานาชาติ

จ านวนผลงานวจิยัทีม่ีความร่วมมือ

กบัเครือข่ายวจิยัระดับชาติหรือ

นานาขาติ (1 ผลงานวจิยั)

100,000     P P P P P P P P P P ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย

วชิาการวจิยัและบริการ

ชุมชน

SSAP2-03

KS 14

(20)

เปา้ประสงค์ที ่3 : สนับสนุนงานวิจัยเพ่ือผลักดันสูค่วามเปน็สากล

จ านวนบทความวจิยัที่

ฉบับเต็มทีม่ีการตีพมิพใ์น

รายงานสืบเนือ่งจากการ

ประชุมวชิากา

ระดับชาติ/นานาชาติ, 

วารสารวชิาการ 

(TCI),ฐานข้อมูล SCOPUS

อย่างน้อย

 5 

ผลงานวจิยั

สนับสนุนทุนวจิยัจาก

แหล่งทุนภายใน

โครงการสนับสนุนทุนพฒันา

บุคลากรระยะส้ัน

จ านวนผู้ขอรับทุนสนับสนุนตีพมิพ์

บทความวจิยั (5 ผลงานวจิยั)

     128,000 P P P P P P P P P P ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย

วชิาการวจิยัและบริการ

ชุมชน

SSAP2-04

KS 15

(21)

ตัวชีว้ัดหลัก
เปา้หมาย ยทุธศาสตร์

มหาวิทยาลัย

ผลการด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชีว้ัดความส าเร็จของโครงการ 

(KPIs)
งบประมาณ งบประมาณทีใ่ช้

กลยทุธ์

แผนการด าเนินงาน

ปงีบประมาณ 2562
วันทีจ่ัด



การบรรลุ

ตัวชีว้ัดตัวชีว้ัดหลัก
เปา้หมาย ยทุธศาสตร์

มหาวิทยาลัย

ผลการด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชีว้ัดความส าเร็จของโครงการ 

(KPIs)
งบประมาณ งบประมาณทีใ่ช้

กลยทุธ์

แผนการด าเนินงาน

ปงีบประมาณ 2562
วันทีจ่ัด

จ านวนบทความวจิยัที่

ฉบับเต็มทีม่ีการตีพมิพใ์น

รายงานสืบเนือ่งจากการ

ประชุมวชิากา

ระดับชาติ/นานาชาติ, 

วารสารวชิาการ 

(TCI),ฐานข้อมูล SCOPUS

โครงการเผยแพร่ผลงานวจิยัของ

นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะ

บริหารธรุกจิเพือ่สังคม คร้ังที ่1

จ านวนผลงานวจิยัทีเ่ผยแพร่ไม่น้อย

ร้อยกวา่ร้อยละ 80

     100,000 P P P P P P P P P P P P หวัหน้าศูนย์การจดัการ

หลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา

SSAP2-04

KS 15

จ านวนบทความวชิาการ

ทีฉ่บับเต็มทีม่ีการตีพมิพ์

ในรายงานสืบเนือ่งจาก

การประชุมวชิากา

ระดับชาติ/นานาชาติ, 

วารสารวชิาการ (TCI)

โครงการสนับสนุนทุนพฒันา

บุคลากรระยะส้ัน

จ านวนผู้ขอรับทุนสนับสนุนการ

เผยแพร่บทความวชิาการ

ระดับชาติ/นานาชาติ (5 ผลงานวจิยั)

     128,000 P P P P P P P P P P ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย

วชิาการวจิยัและบริการ

ชุมชน

SSAP2-05

KS 16

(22) โครงการจดัท าวารสาร 

บริหารธรุกจิศรีนครินทรวโิรฒ (ปีละ

 2 ฉบับ)

บทความทีตี่พมิพไ์ม่น้อยกวา่

ฉบับละ 10 เร่ือง

     200,000 P P P P P P P P P P P หวัหน้าศูนย์การจดัการ

หลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา

อย่างน้อย

 5 

ผลงานวจิยั

สนับสนุนทุนวจิยัจาก

แหล่งทุนภายใน



ยทุธศาสตร์ที ่3 : การพัฒนางานบริการวิชาการเพ่ือร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมอยา่งยัง่ยนื

เปา้ประสงค์ที ่1 : สร้างงานบริการวิชาการทีส่อดคล้องกับความต้องการร่วมกับชุมชนและสังคมอยา่งยัง่ยนื

การบรรลุ

ตัวชีว้ัด

2562 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค ส.ค. ก.ย  (P/O)

(23)

เปา้ประสงค์ที ่2 : ร่วมขับเคลือ่นพัฒนาชุมชนและสังคมใหม้ีคุณภาพทีด่ีขึน้อยา่งยัง่ยนื

ส่งเสริมการใหบ้ริการ

วชิาการในพืน้ทีเ่ป้าหมาย 

(area base)

โครงการการสร้างตลาดออนไลน์

เพือ่พฒันาชุมชน

จ านวนโครงการด าเนินการอย่าง

ต่อเนือ่งและชุมชนสามารถ

ด าเนินการได้ด้วยตนเอง 

(1 โครงการ)

               30,000 P P P P P P P P P P รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ส่งเสริมการใหบ้ริการ

วชิาการในด้านชุมชนและ

สังคม

โครงการ SWU SE TRAINING 

ปี 5

จ านวนโครงการด าเนินการอย่าง

ต่อเนือ่งและชุมชนสามารถ

ด าเนินการได้ด้วยตนเอง 

(1 โครงการ)

             190,000 P P P P P P P P P P 1. ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย

วชิาการวจิยัและบริการ

ชุมชน 

2. ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย

สารสนเทศฯ

(24)

SSAP3-01

KS 24

P P 1. ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย

สารสนเทศและการ

ส่ือสารองค์กร               

    2. ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย

วชิาการฯ

จ านวนโครงการ

ด าเนินการอย่างต่อเนือ่ง

และชุมชนสามารถ

ด าเนินการได้ด้วยตนเอง

อย่างน้อย

 1 

โครงการ

P P P Pโครงการประกวดแผนธรุกจิ NIA บรรลุตัวชี้วดัตามวตัถุประสงค์ของ

โครงการไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80

อย่างน้อย

 1 

โครงการ

             550,000

ผู้รับผิดชอบตัวชีว้ัดความส าเร็จของโครงการ 

(KPIs)

ยทุธศาสตร์

มหาวิทยาลัย

SSAP3-01

KS 21

K24,K25

วันทีจ่ัด งบประมาณทีใ่ช้

ผลการด าเนินงาน

โครงการ/กิจกรรม

ส่งเสริมการใหบ้ริการ

วชิาการในพืน้ทีเ่ป้าหมาย 

(area base)

ตัวชีว้ัดหลัก

ร้อยละของโครงการที่

ด าเนินการตามความ

ต้องการร่วมกบัชุมชน

เปา้หมาย

กลยทุธ์

แผนการด าเนินงาน

งบประมาณ

ปงีบประมาณ 2562



ยทุธศาสตร์ที ่4 : การพัฒนาความเปน็นานาชาติและความเปน็สากล

เปา้ประสงค์ที ่1 : พัฒนาหลักสูตรนานาชาติ

การบรรลุ
ตัวชีว้ัด

2562 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  (P/O)

จ านวนหลักสูตรนานาชาติ มีการ

เตรียม

การ

เตรียมการใหเ้กดิการ

พฒันาหลักสูตรนานาชาติ

โครงการประชุมเชิงปฏบิัติการ

เตรียมความพร้อมเพือ่เปิด

หลักสูตรนานาชาติ

แผนการในการด าเนินการเปิด

หลักสูตรนานาชาติ

30,000 P P P P P P P 1. รองคณบดีฝ่าย

วชิาการฯ

2. หวัหน้าศูนย์

3. ประธานหลักสูตร

SSAP4-01

KS 26

(25)

เปา้ประสงค์ที ่2 : ส่งเสริมความเปน็นานาชาติและความเปน็สากลบนฐานความเปน็ไทย

จ านวนนิสิตคณะบริหารธรุกจิเพือ่

สังคมทีเ่ข้าร่วมโครงการความ

ร่วมมือทางวชิาการภายในประเทศ

และต่างประเทศ

อย่าง

น้อย 1 

โครงการ

ส่งเสริมและสนับสนุนใหเ้กดิ

โครงการความร่วมมือทาง

วชิาการภายในประเทศ

และต่างประเทศ

โครงการความร่วมมือทาง

วชิาการภายในประเทศและ

ต่างประเทศทีน่ิสิตเข้าร่วม

จ านวนนิสิตทีเ่ข้าร่วมโครงการ 20,000 P P P P P P P P P P P P รองคณบดีฝ่าย

วชิาการฯ

SSAP4-02

KS 27

(26)

โครงการการเจรจาความ

ร่วมมือและศึกษาดูงาน

กจิกรรมความร่วมมือทางวชิาการ 2,700,000 P P P P P P P P P P P P 1. รองคณบดีฝ่าย

วชิาการฯ

 2.ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย

สารสนเทศฯ

(27) โครงการประชุมวชิาการ กจิกรรมความร่วมมือทางวชิาการ 500,000 รองคณบดีฝ่าย

วชิาการฯ

จ านวนนิสิตสถาบันต่างประเทศ

ทีม่าศึกษา/อบรม ในคณะ

บริหารธรุกจิ

SSAP4-02

KS 28

อย่าง

น้อย 1 

โครงการ

เสริมสร้างความร่วมมือทาง

วชิาการ

ผลการด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ
ยทุธศาสตร์

มหาวิทยาลัยโครงการ/กิจกรรม
ตัวชีว้ัดความส าเร็จของโครงการ 

(KPIs)
งบประมาณ

ปงีบประมาณ 2562
งบประมาณทีใ่ช้วันทีจ่ัด

ตัวชีว้ัดหลัก
เปา้หมาย

กลยทุธ์

แผนการด าเนินงาน



ยทุธศาสตร์ที ่5 : สืบสารและสร้างองค์ความรู้ในการท านุบ ารุงวัฒนธรรมและศิลปะ

เปา้ประสงค์ที ่1 : คณาจารย ์บคุลากรและนิสิต มีจิตส านึกและความเข้าใจเรื่องวัฒนธรรม

การบรรลุ

ตัวชีว้ัด

2562 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค ส.ค. ก.ย  (P/O)

ร้อยละของคณาจารย์ 

บุคลากร และนิสิตมีส่วน

ร่วมในกจิกรรม/โครงการ

วฒันธรรมและศิลปะ

อย่างน้อย

 1 

โครงการ

ส่งเสริมและสนับสนุนให้

บุคลากรมีส่วนร่วมใน

วฒันธรรมและศิลปะ

P P P P P ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกนั

คุณภาพ

(28)

เปา้ประสงค์ที ่2 : บรูณาการการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน/วิจัย

จ านวนรายวชิาทีม่ีการบูร

ณาการการท านุบ ารุง

ศิลปวฒันธรรมกบัการ

เรียนการสอน/งานวจิยั

อย่างน้อย

  1 

รายวชิา

ส่งเสริมและสนับสนุนด้าน

การเรียนการสอนควบคู่กบั

การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม

มีกจิกรรม/โครงการทีเ่กีย่วกบั

การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมกบั

การเรียนการสอน

จ านวนรายวชิาทีม่ีการบูรณาการ

การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมกบัการ

เรียนการสอน/งานวจิยั (1 รายวชิา)

 - P P P P P P P P P P P P 1. ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย

ประกนัคุณภาพ 

2. ประธานหลักสูตร

3. หวัหน้าศูนย์

SAP7

 KA 05

(29)

ผู้รับผิดชอบ
วันทีจ่ัด งบประมาณทีใ่ช้

ตัวชีว้ัดหลัก
เปา้หมาย

กลยทุธ์

แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน

SAP7

 KA 04

โครงกาประชุมเชิงปฏบิัติการ

บุคลากรคณะบริหารธรุกจิเพือ่

สังคม

จ านวนของผู้เข้าร่วมโครงการ 

(ร้อยละ 60)

             300,000

ยทุธศาสตร์

มหาวิทยาลัยโครงการ/กิจกรรม
ตัวชีว้ัดความส าเร็จของโครงการ 

(KPIs)
งบประมาณ

ปงีบประมาณ 2562



ยทุธศาสตร์ที ่6 : พัฒนาระบบบริหารทีม่ีคุณภาพโดยใชเครื่องมือทางการบริหาร และเทคโนโลยสีารสนเทศทีเ่หมาะสม

เปา้ประสงค์ที ่1 : คณาจารย ์บคุลากรและนิสิต มีจิตส านึกและความเข้าใจเรื่องวัฒนธรรม

การบรรลุ

ตัวชีว้ัด

2562 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค ส.ค. ก.ย  (P/O)

ร้อยละของผู้บริหารทีเ่ข้า

ร่วมโครงการพฒันา

ศักยภาพผู้บริหาร

ไม่น้อย

กวา่ร้อย

ละ 80

สนับสนุนและพฒันากจิกรรมเพือ่

พฒันาศักยภาพของบุคลากร

โครงการพฒันาศักยภาพบุคลากร ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการ

ได้รับการพฒันา

200,000 P P P P P P P P P คณบดี KS 55

(30)

ร้อยละของอาจารย์ทีเ่ข้า

ร่วมโครงการพฒันาอาจารย์

ไม่น้อย

กวา่ร้อย

ละ 80

โครงการพฒันาบุคลากรสาย

วชิาการ และขอต าแหน่งทาง

วชิาการ

ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการ

ได้รับการพฒันา

50,000 P P รองคณบดีฝ่ายวชิาการฯ KS 56

(31)

ร้อยละของบุคลากรสาย

ปฏบิัติการทีเ่ข้าร่วม

โครงการพมันาบุคลากร

สายปฏบิัติการ

ไม่น้อย

กวา่ร้อย

ละ 80

สนับสนุนและพฒันากจิกรรมเพือ่

พฒันาบุคลากรสายปฏบิัติการ

โครงการพฒันาบุคลากรสาย

ปฏติัการ

ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการ

ได้รับการพฒันา

P P P P P P P P P P รองคณบดีฝ่ายบริหาร KS 57

(32)

เปา้ประสงค์ที ่2 : มีการพัฒนาบคุลากรอยา่งต่อเน่ือง

จ านวนอาจารย์ประจ ายื่น

ขอต าแหน่งทางวชิาการที่

สูงขึ้น

ไม่น้อย

กวา่ 1 คน

โครงการพฒันาบุคลากรสาย

วชิาการ และขอต าแหน่งทาง

วชิาการ

จ านวนอาจารย์ทีไ่ด้รับการพฒันาเพือ่

เข้าสู่ต าแหน่งทางวชิาการ (อย่างน้อย

 1 คน)

50,000 P P รองคณบดีฝ่ายวชิาการฯ  KS 60

(33)

งบประมาณสนับสนุนการ

เข้าร่วมการประชุมวชิาการ

หรือน าเสนอผลงานทาง

วชิาการเพือ่การพฒันา

บุคลากร

ไม่น้อย

กวา่ร้อย

ละ 80

ประกาศระเบียบการเบิกจา่ยงบ

พฒันาบุคลากรระยะส้ันจาก

งบประมาณเงินรายได้

ร้อยละ 80 ผู้ขอรับทุนสนับสนุนการ

เข้าร่วมการประชุมวชิาการหรือ

น าเสนอผลงานทางวชิาการ

1. รองคณบดีฝ่ายวชิาการ

2. รองคณบดีฝ่าย

ยุทธศาสตร์และแผน

 KS 61

(34)

เปา้ประสงค์ที ่3 : การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยโดยใช้หลักความคุ้มค่า (Cost Effectiveness)

จ านวนกจิกรรม/โครงการ

ด้านการบริหารจดัการโดย

ใช้หลักความคุ้มค่า

1 สนับสนุนการเข้าร่วมกจิกรรม

ด้านการบริหารจดัการโดยใช้หลัก

ความคุ้มค่า

โครงการบริหารคณะบริหารธรุกจิ

เพือ่สังคมโดยใช้หลักความคุ้มค่า 

(Cost Effectiveness)

จ านวนกจิกรรม/โครงการด้านการ

บริหารจดัการโดยใช้หลักความคุ้มค่า

20,000 P P P P P รองคณบดีฝ่ายบริหาร SSAP6-10

(35)

การลดขั้นตอนการ

ปฏบิัติงาน

จดัท าแผน การส่งเสริมและสนับสนุนให้

บุคลากรลดขั้นตอนการปฏบิัติงาน

โครงการจดัท าการลดขั้นตอน

การปฏบิัติงาน

ความส าเร็จในการจดัท าการลด

ขั้นตอนการปฏบิัติงาน (จดัท าแผนได้

แล้วเสร็จ)

P P P P P P P P P P P P รองคณบดีฝ่ายบริหาร KS 67

(36)

ยทุธศาสตร์

มหาวิทยาลัยโครงการ/กิจกรรม
ตัวชีว้ัดความส าเร็จของโครงการ 

(KPIs)
งบประมาณ

ปงีบประมาณ 2562
วันทีจ่ัด งบประมาณทีใ่ช้

ตัวชีว้ัดหลัก
เปา้หมาย

กลยทุธ์

แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ

สนับสนุนและพฒันากจิกรรมเพือ่

พฒันาบุคลากรและการขอ

ต าแหน่งทางวชิาการ

สนับสนุนและพฒันากจิกรรมเพือ่

พฒันาบุคลากรและการขอ

ต าแหน่งทางวชิาการ

สนับสนุนการเข้าร่วมการประชุม

วชิาการหรือน าเสนอผลงานทาง

วชิาการเพือ่การพฒันาบุคลากร



จด้ท าแผนลดค่าใช้จา่ยใน

การจดัซ้ือกระดาษ

มีแผน สนับสนุนการจดัท าแผนลด

ค่าใช้จา่ยในการซ้ือกระดาษ

โครงการจดัใแผนลดค่าใช้จา่ยใน

การจดัซ้ือกระดาษ

ความส าเร็จในการจดัท าแผน(จดัท า

แผนได้แล้วเสร็จ)

P P P P P P P P P P P P รองคณบดีฝ่ายบริหาร KS 68

(37)

การจดัท าเกณฑ์การ

ประเมินบุคลากรของคณะ

มี การส่งเสริมและสนับสนุนใหม้ีการ

จดัท าเกณฑ์การประเมินบุคลากร

ของคณะ

การประเมินบุคลากรตามเกณฑ์ ด าเนินการตามเกณฑ์ 

(ร้อยละ 100)

P P P P P P P P P P P P 1.รองคณบดีฝ่ายวชิาการฯ

2. รองคณบดีฝ่ายบริหาร

SAP11

KA 06

(38)

มีความร่วมมือกนัระหวา่ง

เครือข่ายประกนัคุณภาพ

การศึกษา

มี จดัโครงการ/กจิกรรม ศึกษาดูงาน

เครือข่ายการประกนัคุณภาพ

ร่วมกบัหน่วยงานภายใน และ

สถาบันภายนอก

1.โครงการใหค้วามรู้ด้านประกนั

คุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 

2561

2. โครงการศึกษาดูงานเครือข่าย

ประกนัคุณภาพ

ด าเนินการจดัโครงการได้ตามเกณฑ์

ในปีงบประมาณ

300,000 P P P P P P P P P P P P ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกนั

คุณภาพ

(39) จดัใหม้ีการตรวจประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

ประจ าปีการศึกษา 2561 ตาม

ระยะเวลาทีม่หาวทิยาลัยก าหนด

โครงการตรวจประกนัคุณภาพ

การศึกษาภายในระดับหลักสูตร

และระดับคณะ ปีการศึกษา 2561

การตรวจประะเมินคุณภาพการศึกษา

ระดับหลักสูตร

100,000 P P ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกนั

คุณภาพ

เปา้ประสงค์ที ่5: พัฒนาระบบและเครื่องมือการประกันคุณภาพการศึกษา

เปา้ประสงค์ที ่4: มีระบบการบริหารงานบคุคลทีม่ีประสิทธภิาพ


