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 วิสัยทัศน ์  
เป็นองค์กรชั้นน ำแห่งกำรเรียนรู้ ผลิตบัณฑิตด้ำนบริหำรธุรกิจ ควบคู่จริยธรรม สร้ำงสรรค์งำนวิจัย พร้อมรับใช้สังคม  

 
 พันธกิจ 
 จัดกำรเรียนกำรสอน ผลิตบัณฑิต พัฒนำงำนวิจัยและองค์ควำมรู้ในศำสตร์กำรบริหำรธุรกิจ และน ำมำประยุกต์ใช้เพื่อเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิต 
รับใชส้ังคม 

พันธกิจท่ี 1: ผลิตบัณฑิตและพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
พันธกิจท่ี 2: พัฒนำงำนวิจัยและองค์ควำมรู้ในศำสตร์กำรบริหำรธุรกิจ 

 พันธกิจท่ี 3: พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรท่ีมีคุณภำพและกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศท่ีเหมำะสม 
 พันธกิจท่ี 4: พัฒนำงำนด้ำนบริกำรวิชำกำรท่ีมีคุณภำพ เพ่ือเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตรับใช้สังคม 
 พันธกิจท่ี 5: ส่งเสริมวัฒนธรรม ศิลปะ และภูมิปัญญำท้องถิ่น 
 
 
 



 
 

 ปรัชญา  กำรบริหำรธุรกิจเพื่อควำมยั่งยืนของสังคม 
 
 ปณิธาน  ผลิตบัณฑิตให้มีควำมรู้ มีจิตส ำนึกสำธำรณะ ผลิตและเผยแพร่ผลงำนวิจัยและวิชำกำร มีกำรให้บริกำรสังคมและส่งเสริม 

ท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย 
 

 วัตถุประสงค์ 
 1. ผลิตบัณฑิตระดับปริญญำตรีและระดับบัณฑิตศึกษำให้มีควำมรู้ในศำสตร์กำรบริหำรธุรกิจควบคู่ไปกับจิตส ำนึกสำธำรณะในกำรรับใช้สังคม มี
โอกำสในกำรเป็นผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงสร้ำงสรรค์และยั่งยืน ตลอดจนตระหนักในควำมส ำคัญของกำรพัฒนำตนเองด้วยกระบวนกำรเรียนรู้อย่ำง
ต่อเนื่อง 
 2. ผลิตและเผยแพร่ผลงำนวิจัยและผลงำนทำงวิชำกำรในศำสตร์กำรบริหำรธุรกิจซึ่งเป็นท่ียอมรับในระดับสำกล เพื่อส่งเสริมและพัฒนำ
ศักยภำพของกำรประกอบธุรกิจ ท้ังภำยในและระหว่ำงประเทศ รวมท้ังสำมำรถบูรณำกำรกระบวนกำรวิจัยร่วมกับกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพ ตลอดจนน ำกระบวนกำรวิจัยและพัฒนำสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้กับภูมิปัญญำท้องถิ่น 
 3. ด ำเนินกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรในศำสตร์บริหำรธุรกิจท่ีก่อประโยชน์เกื้อกูลและยั่งยืนต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมกำรปลูกฝัง
แนวคิดของกำรรับใช้สังคมด้วยจิตสำธำรณะ กำรเป็นผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงสร้ำงสรรค์ และกำรประกอบธุรกิจบนพื้นฐำนหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงให้เป็นท่ีแพร่หลำยในทุกระดับสังคม 
 4. ส่งเสริมและสืบสำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยท่ีเป็นเอกลักษณ์ของชำติให้ด ำรงอยู่อย่ำงยั่งยืน 
 
 
 



ยทุธศาสตร์ที ่1 : การเปน็แหล่งความเปน็เลิศในการผลิตบณัฑิต นวัตกรรมการเรียนรู้ (Learning innovaiton) และพัฒนาเสริมสร้างปญัญา (Wisdom) ของนิสิต

ตวัชีว้ัดความส าเร็จของ

โครงการ

(KPls)

1. สร้างหรือพัฒนา

กระบวนการเรียนรู้ใหม่

เพ่ือผลิตคนไทย 4.0

   1.1 คนไทยท่ีมีความรู้ 

ความสามารถด้านทักษะการ

เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

KS 01 จ านวนรายวชิาที่มีการ

จดัการเรียนการสอนแบบ 

Active learning

มีการ

เตรียมการ

ไม่น้อยกวา่

ร้อยละ 20

ไม่น้อยกวา่

ร้อยละ 25

ไม่น้อยกวา่

ร้อยละ 30

ไม่น้อยกวา่

ร้อยละ 35

SSAP1-01 การจดัการเรียนการสอนแบบ 

Active learning

จ านวนรายวชิาที่มีการจดัการ

เรียนการสอนแบบ Active 

learning

1. รองคณบดีฝ่ายวชิาการฯ

2. ผู้อ านวยการศูนย์

3. ประธานหลักสูตร

   1.2 คนไทยท่ีมีความรับ

ผิดขอบต่อสังคม

KS 02 จ านวนหลักสูตรที่มี

กจิกรรม/โครงการที่แสดง

ถงึความรับผิดชอบต่อสังคม

อยา่งน้อย 

1 หลักสูตร

อยา่งน้อย 1

 หลักสูตร

อยา่งน้อย 1

 หลักสูตร

อยา่งน้อย 1

 หลักสูตร

อยา่งน้อย 1

 หลักสูตร

SSAP1-02 มีกจิกรรม/โครงการที่เกีย่วกบั

การแสดงถงึความรับผิดชอบ

ต่อสังคม

จ านวนกจิกรรม/โครงการที่

แสดงถงึความรับผิดชอบต่อ

สังคม

1. ผู้อ านวยการศูนย์

2. ประธานหลักสูตร

   1.3 คนไทยท่ีมีความรู้

ความสามารถยนืหยดัด้วย

ความภมูิใจในเวทีโลก

KS 03 ร้อยละของนิสิตที่ไปศึกษา/

ประชุม/การแขง่ขนั/อบรม

ในต่างประเทศ

ไม่น้อยกวา่

ร้อยละ 1

ไม่น้อยกวา่

ร้อยละ 2

ไม่น้อยกวา่

ร้อยละ 2

ไม่น้อยกวา่

ร้อยละ 3

ไม่น้อยกวา่

ร้อยละ 3

SSAP1-03 มีกจิกรรม/โครงการที่เกีย่วขอ้ง

กบันิสิตไปศึกษา/ประชุม/การ

แขง่ขนั/อบรมในต่างประเทศ

จ านวนกจิกรรม/โครงการที่

นิสิตไปศึกษา/ประชุม/การ

แขง่ขนั/อบรมในต่างประเทศ

1. รองคณบดีฝ่ายวชิาการฯ

2. ผู้อ านวยการศูนย์

3. ประธานหลักสูตร

   1.4 คนไทยท่ีมีความรู้

ความสามารถสอดรับเขา้สู่ 

digital age

KS 04 ร้อยละของรายวชิาที่มีการ

จดัการเรียนการสอนโดยการ

ใช้ส่ือดิจติอลออนไลน์

ไม่ร้อยกวา่

ร้อยละ 5

ไม่ร้อยกวา่

ร้อยละ 10

ไม่ร้อยกวา่

ร้อยละ 10

ไม่ร้อยกวา่

ร้อยละ 15

ไม่ร้อยกวา่

ร้อยละ 15

SSAP1-04 การจดัการเรียนการสอนโดย

การใช้ส่ือดิจติอลออนไลน์

จ านวนรายวชิาที่มีการจดัการ

เรียนการสอนโดยการใช้ส่ือ

ดิจติอลออนไลน์

1. รองคณบดีฝ่ายวชิาการฯ

2. ผู้อ านวยการศูนย์

3. ประธานหลักสูตร

4. ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย

สารสนเทศฯ

2. สร้างและพัฒนา

หลักสูตรบรูณาการที่

น าไปสู่ไทยแลนด ์4.0

KS 05 จ านวนหลักสูตรบรูณาการที่

น าไปสู่ไทยแลนด์ 4.0

มีการ

เตรียมการ

อยา่งน้อย 1

 หลักสูตร

อยา่งน้อย 1

 หลักสูตร

อยา่งน้อย 2

 หลักสูตร

อยา่งน้อย 2

 หลักสูตร

SSAP1-05 มีหลักสูตรบรูณาการที่น าไปสู่

ไทยแลนด์ 4.0

จ านวนหลักสูตรบรูณาการที่

น าไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 (1 

หลักสูตร)

1. รองคณบดีฝ่ายวชิาการฯ

2. ผู้อ านวยการศูนย์

3. ประธานหลักสูตร

3. ผลิตบณัฑิตใหเ้ปน็ไป

ตามความตอ้งการของสังคม

KS 06 จ านวนบณัฑิตที่ได้งานท า

ตรงตามสาขา

ไม่น้อยกวา่

ร้อยละ 70

ไม่น้อยกวา่

ร้อยละ 80

ไม่น้อยกวา่

ร้อยละ 80

ไม่น้อยกวา่

ร้อยละ 80

ไม่น้อยกวา่

ร้อยละ 80

SSAP1-06 มีกจิกรรม/โครงการที่เกีย่วกบั

การพบผู้ประกอบการเพือ่

สร้างสมรรถนะของหลักสูตร

จ านวนกจิกรรม/โครงการ

การพบผู้ประกอบการ

1. รองคณบดีฝ่ายวชิาการฯ

2. ผู้อ านวยการศูนย์

3. ประธานหลักสูตร

หมายเหตุเปา้ประสงค์

รหสั

ตวัชีว้ัด ตวัชีว้ัดหลัก 2562 2563 รหสั โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ2564 2565 2566



ตวัชีว้ัดความส าเร็จของ

โครงการ

(KPls)

หมายเหตุเปา้ประสงค์

รหสั

ตวัชีว้ัด ตวัชีว้ัดหลัก 2562 2563 รหสั โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ2564 2565 2566

3. ผลิตบณัฑิตใหเ้ปน็ไป

ตามความตอ้งการของสังคม

KS 07 จ านวนบณัฑิตที่มี

ความสามารถหลัก 

(Competncy) เปน็ไปตาม

ความต้องการของผู้ใช้บณัฑิต

ไม่น้อยกวา่

ร้อยละ 50

ไม่น้อยกวา่

ร้อยละ 50

ไม่น้อยกวา่

ร้อยละ 50

ไม่น้อยกวา่

ร้อยละ 50

ไม่น้อยกวา่

ร้อยละ 50

SSAP1-07 มีกจิกรรม/โครงการที่

สนับสนุนการผลิตบณัฑิตที่มี

ความสามารถหลัก 

(Competncy) เปน็ไปตาม

ความต้องการของผู้ใช้บณัฑิต

จ านวนกจิกรรม/โครงการที่

สนับสนุนการผลิตบณัฑิตที่มี

ความสามารถหลัก 

(Competncy) เปน็ไปตาม

ความต้องการของผู้ใช้บณัฑิต

1. รองคณบดีฝ่ายวชิาการฯ

2. ผู้อ านวยการศูนย์

3. ประธานหลักสูตร

4. สนับสนุน ส่งเสริม 

พัฒนานิสิตใหม้ี

คุณลักษณะตามบณัฑิตที่

พึงประสงค์

   4.1 ส่งเสริมพฒันานิสิต

ตามอตัลักษณ์

KS 34 มีการส่งเสริมการพฒันา

นิสิตตามอตัลักษณ์

มี มี มี มี มี SSAP5-01 โครงการประกวดอตัลักษณ์ 

คณะบริหารธรุกจิเพือ่สังคม

ร้อยละ 80 ของผู้เขา้ร่วม

โครงการ

1. รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

2. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพฒันา

ศักยภาพนิสิต

   4.2 ส่งเสริมใหน้ิสิตมี

จติส านึกสาธารณะ

KS 35 กจิกรรมด้านจติส านึก

สาธารณะ

มี มี มี มี มี SSAP5-03 กจิกรรม/โครงการที่ส่งเสริม

จติส านึกสาธารณะแกน่ิสิต

ร้อยละ 80 ของนิสิตที่เขา้

ร่วมโครงการ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพฒันา

ศักยภาพนิสิต

   4.3 เสริมสร้างคุณธรรม

จริยธรรมในนิสิต

KS 36 กจิกรรมด้านส่งเสริม

คุณธรรมจริยธรรมในนิสิต

มี มี มี มี มี SSAP5-04 กจิกรรม/โครงการที่ส่งเสริม

คุณธรรมจริยธรรมในนิสิต

ร้อยละ 80 ของนิสิตที่เขา้

ร่วมโครงการ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพฒันา

ศักยภาพนิสิต

   4.4 สร้างความพร้อมกอ่น

ส าเร็จการศึกษา และ

ส่งเสริมการได้งานท าของ

บณัฑิต

KS 38 ร้อยละของนิสิตชั้นปสุีดท้าย

ที่เขา้ร่วมโครงการ

ไม่ร้อยกวา่

ร้อยละ 80

ไม่ร้อยกวา่

ร้อยละ 80

ไม่ร้อยกวา่

ร้อยละ 80

ไม่ร้อยกวา่

ร้อยละ 80

ไม่ร้อยกวา่

ร้อยละ 80

SSAP5-06 กจิกรรม/โครงการที่เกีย่วกบั

การเตรียมความพร้อมสู่

ตลาดแรงงาน

ร้อยละ 80 ของนิสิตที่เขา้

ร่วมโครงการ

1. รองคณบดีฝ่ายวชิาการฯ

2. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพฒันา

ศักยภาพนิสิต

5. เสริมสร้างปญัญาและ

พัฒนาทกัษะความเปน็

ผู้น าของนิสิต

KS 39 จ านวนกจิกรรมที่พฒันา

ความเปน็ผู้น า

อยา่งน้อย 

1 โครงการ

อยา่งน้อย 1

 โครงการ

อยา่งน้อย 1

 โครงการ

อยา่งน้อย 1

 โครงการ

อยา่งน้อย 1

 โครงการ

SSAP5-07 กจิกรรม/โครงการที่เกีย่วกบั

การพฒันาความเปน็ผู้น าของ

นิสิต

ร้อยละ 80 ของนิสิตที่เขา้

ร่วมโครงการ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพฒันา

ศักยภาพนิสิต

6. พัฒนานิสิตใหม้คีวาม

พร้อมในการศึกษาเล่า

เรียนและใชช้วีิตการเรียนรู้

ในมหาวิทยาลัย



ตวัชีว้ัดความส าเร็จของ

โครงการ

(KPls)

หมายเหตุเปา้ประสงค์

รหสั

ตวัชีว้ัด ตวัชีว้ัดหลัก 2562 2563 รหสั โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ2564 2565 2566

   6.1 จดัใหม้ีทุนการศึกษา

ส าหรับนิสิตที่มีความยากจน

รวมทั้งทุนการศึกษาเพือ่

ส่งเสริมด้านต่างๆ ใหแ้กน่ิสิต

KS 43 ร้อยละของนิสิตที่คุณสมบติั

ได้รับการช่วยเหลือ

100 100 100 100 100 SSAP5-16 ทุนสนับสนุนการเรียนใหก้บั

นิสิตระดับปริญญาตรีและ

ระดับบณัฑิตศึกษา

ร้อยละของนิสิตคณะ

บริหารธรุกจิเพือ่สังคมที่

คุณสมบติัได้รับการช่วยเหลือ

1. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพฒันา

ศักยภาพนิสิต

2. ผู้อ านวยการศูนย์

   6.2 พฒันาระบบการให้

ความช่วยเหลือและให้

ค าปรึกษาแกน่ิสิต

KS 44 การจดัใหม้ีระบบบริการให้

ค าปรึกษาและบริการขอ้มูล

ขา่วสารที่เปน็ประโยชน์แก่

นิสิต

มี มี มี มี มี SSAP5-17 โครงการปฐมนิเทศนิสิต ความพงึพอใจของนิสิตที่เขา้

ร่วมโครงการไม่น้อยกวา่

ร้อยละ 80

1. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพฒันา

ศักยภาพนิสิต

2. ผู้อ านวยการศูนย์

7. ส่งเสริมนิสิตในการเขา้

ร่วมกิจกรรมท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม

KS 52 จ านวนกจิกรรมทางด้าน

ศิลปวฒันธรรม

มี มี มี มี มี SSAP5-28 กจิกรรม/โครงการที่เกีย่วกบั

ท านุบ ารุงศิลป วฒันธรรม

ร้อยละ 80 ของนิสิตที่เขา้

ร่วมโครงการ

1. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกนั

คุณภาพ

2. ผู้อ านวยการศูนย์

3. ประธานหลักสูตร

8. สร้างสัมพันธใ์นการ

เก้ือกูลกันระหว่างศิษยเ์ก่า 

ศิษยป์จัจุบนั และคณะ

บริหารธรุกิจเพ่ือสังคม

KS 53 จ านวนกจิกรรม

ความสัมพนัธร์ะหวา่งศิษย์

เกา่กบัคณะ

มี มี มี มี มี SSAP5-30 กจิกรรม/โครงการเกีย่วกบั

ความสัมพนัธร์ะหวา่งศิษยเ์กา่ 

ศิษยป์จัจบุนั

ร้อยละ 80 ของนิสิตที่เขา้

ร่วมโครงการ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพฒันา

ศักยภาพนิสิต

สรุป : ยทุธศาสตร์ที่ 1 ประกอบด้วย 8 เปา้ประสงค์  16 ตัวชี้วดั



ยทุธศาสตร์ที ่2 : การก าหนดเปา้หมายหลัก (Flagships) ทางการวิจัย ซ่ึงครอบคลุมในศาสตร์สาขาทีม่คีวามจ าเปน็ อันมผีลกระทบทีเ่ปน็ประโยชน์ตอ่สังคมและชมุชน

ตวัชีว้ัดความส าเร็จของ

โครงการ

(KPls)

1. สร้างระบบและกลไก

กระตุน้ใหอ้าจายผ์ลิตผล

งานวิจัย งานสร้างสรรค์ 

นวัตกรรม และสิ่งประดษิฐ์

KS 11 ร้อยละของอาจารยป์ระจ า

และนักวจิยัที่ได้รับทุนวจิยั 

หรืองานสร้างสรรค์จาก

ภายในและภายนอกสถาบนั

ไม่น้อยกวา่

ร้อยละ 25

ไม่น้อยกวา่

ร้อยละ 25

ไม่น้อยกวา่

ร้อยละ 25

ไม่น้อยกวา่

ร้อยละ 25

ไม่น้อยกวา่

ร้อยละ 25

SSAP2-01 โครงการพฒันาศักยภาพนักวจิยั จ านวนวจิยัที่ได้รับทุนวจิยั 

หรืองานสร้างสรรค์จาก

ภายในและภายนอกสถาบนั 

(ร้อยละ 25)

ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย

วชิาการวจิยัและบริการ

ชุมชน

KS 12 ร้อยละจ านวนโครงการวจิยั

ที่ตอบสนองนโยบาย 

Thailand 4.0

อยา่งน้อย 1 

โครงการ

อยา่งน้อย 1 

โครงการ

อยา่งน้อย 1 

โครงการ

อยา่งน้อย 1 

โครงการ

อยา่งน้อย 1 

โครงการ

SSAP2-02 คลีนิควจิยั จ านวนโครงการวจิยัที่

ตอบสนองนโยบาย 

Thailand 4.0 (1 โครงการ)

ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย

วชิาการวจิยัและบริการ

ชุมชน

2. สร้างและพัฒนา

เครือขา่ยวิจัยระดบัชาติ

หรือนานาชาติ

KS 13 จ านวนเครือขา่ยด้านการวจิยั อยา่งน้อย 1 

เครือขา่ย

อยา่งน้อย 2 

เครือขา่ย

อยา่งน้อย 2 

เครือขา่ย

อยา่งน้อย 2 

เครือขา่ย

อยา่งน้อย 2 

เครือขา่ย

SSAP2-03 มีกจิกรรมสร้างความร่วมมือ

ด้านการวจิยักบัเครือขา่ย

ระดับชาติหรือนานาชาติ

จ านวนเครือขา่ยด้านการ

วจิยั (1 เครือขา่ย)

ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย

วชิาการวจิยัและบริการ

ชุมชน

KS 14 จ านวนผลงานวจิยัที่มีความ

ร่วมมือกบัเครือขา่ยวจิยั

ระดับชาติหรือนานาขาติ

อยา่งน้อย 1

 ผลงานวจิยั

อยา่งน้อย 2

 ผลงานวจิยั

อยา่งน้อย 2

 ผลงานวจิยั

อยา่งน้อย 2

 ผลงานวจิยั

อยา่งน้อย 2

 ผลงานวจิยั

มีผลงานวจิยัที่มีความร่วมมือ

กบัเครือขา่ยวจิยัระดับชาติ

หรือนานาขาติ

จ านวนผลงานวจิยัที่มีความ

ร่วมมือกบัเครือขา่ยวจิยั

ระดับชาติหรือนานาขาติ 

(1 ผลงานวจิยั)

ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย

วชิาการวจิยัและบริการ

ชุมชน

3. สนับสนุนงานวิจัยเพ่ือ

ผลักดนัสู่ความเปน็สากล

KS 15 จ านวนบทความวจิยัที่ฉบบั

เต็มที่มีการตีพมิพใ์นรายงาน

สืบเนื่องจากการประชุมวชิา

การะดับชาติ/นานาชาติ, 

วารสารวชิาการ 

(TCI),ฐานขอ้มูล SCOPUS

อยา่งน้อย 5

 ผลงานวจิยั

อยา่งน้อย 5

 ผลงานวจิยั

อยา่งน้อย 5

 ผลงานวจิยั

อยา่งน้อย 5

 ผลงานวจิยั

อยา่งน้อย 5

 ผลงานวจิยั

SSAP2-04 ระเบยีบการเบกิจา่ยงบพฒันา

บคุลากรระยะส้ันจาก

งบประมาณเงินรายได้

จ านวนผู้ขอรับทุนสนับสนุน

ตีพมิพบ์ทความวจิยั (5 

ผลงานวจิยั)

ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย

วชิาการวจิยัและบริการ

ชุมชน

โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุเปา้ประสงค์

รหสั

ตวัชีว้ัด ตวัชีว้ัดหลัก 2562 2563 รหสั2564 2565 2566



ตวัชีว้ัดความส าเร็จของ

โครงการ

(KPls)

โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุเปา้ประสงค์

รหสั

ตวัชีว้ัด ตวัชีว้ัดหลัก 2562 2563 รหสั2564 2565 2566

3. สนับสนุนงานวิจัยเพ่ือ

ผลักดนัสู่ความเปน็สากล

KS 16 จ านวนบทความวชิาการที่

ฉบบัเต็มที่มีการตีพมิพใ์น

รายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมวชิาการรัดบชาติ/

นานาชาติ, วารสารวชิาการ 

(TCI)

อยา่งน้อย 5

 ผลงานวจิยั

อยา่งน้อย 5

 ผลงานวจิยั

อยา่งน้อย 5

 ผลงานวจิยั

อยา่งน้อย 5

 ผลงานวจิยั

อยา่งน้อย 5

 ผลงานวจิยั

SSAP2-05 จดัสรรทุนสนับสนุนการ

เผยแพร่บทความวชิาการ

ระดับชาติ/นานาชาติ

จ านวนผู้ขอรับทุนสนับสนุน

การเผยแพร่บทความ

วชิาการระดับชาติ/

นานาชาติ (5 ผลงานวจิยั)

ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย

วชิาการวจิยัและบริการ

ชุมชน

สรุป : ยทุธศาสตร์ที่ 2 ประกอบด้วย 3 เปา้ประสงค์  6 ตัวชี้วดั



ยทุธศาสตร์ที ่3 : การพัฒนางานบริการวิชาการเพ่ือร่วมพัฒนาชมุชนและสังคมอยา่งยัง่ยนื 

ตวัชีว้ัดความส าเร็จของ

โครงการ

(KPls)

1. สร้างงานบริการ

วิชาการทีส่อดคล้องกับ

ความตอ้งการร่วมกับ

ชมุชนและสังคมอยา่งยัง่ยนื

KS 21 ร้อยละของโครงการที่

ด าเนินการตามความ

ต้องการร่วมกบัชุมชน

อยา่งน้อย 1 

โครงการ

อยา่งน้อย 1

 โครงการ

อยา่งน้อย 1

 โครงการ

อยา่งน้อย 1

 โครงการ

อยา่งน้อย 1

 โครงการ

SSAP3-01 โครงการบริการวชิาการเพือ่

สังคม

จ านวนโครงการบริการ

วชิาการเพือ่สังคม

1. รองคณบดีฝ่ายวชิาการฯ

2. ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย

วชิาการวจิยัและบริการ

ชุมชน

3. ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย

สารสนเทศและการ

ส่ือสารองค์กร

2. ร่วมขบัเคลื่อนพัฒนา

ชมุชนและสังคมใหม้ี

คุณภาพทีด่ขีึน้อยา่งยัง่ยนื

KS 24 จ านวนโครงการด าเนินการ

อยา่งต่อเนื่องและชุมชน

สามารถด าเนินการได้ด้วย

ตนเอง

อยา่งน้อย 1 

โครงการ

อยา่งน้อย 1

 โครงการ

อยา่งน้อย 1

 โครงการ

อยา่งน้อย 1

 โครงการ

อยา่งน้อย 1

 โครงการ

SSAP3-02 โครงการบริการวชิาการแก่

ชุมชน (บก.)

จ านวนโครงการบริการแก่

ชุมชน

1. รองคณบดีฝ่ายวชิาการฯ

2. ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย

วชิาการวจิยัและบริการ

ชุมชน

สรุป : ยทุธศาสตร์ที่ 3 ประกอบด้วย 2 เปา้ประสงค์  2 ตัวชี้วดั

โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุเปา้ประสงค์

รหสั

ตวัชีว้ัด ตวัชีว้ัดหลัก 2562 2563 รหสั2564 2565 2566



ยทุธศาสตร์ที ่4 : การพัฒนาความเปน็นานาชาตแิละความเปน็สากล

ตวัชีว้ัดความส าเร็จของ

โครงการ

(KPls)

1. พัฒนาหลักสูตร

นานาชาติ

KS 26 จ านวนหลักสูตรนานาชาติ มีการ

เตรียมการ

มีการ

เตรียมการ

อยา่งน้อย 1

 หลักสูตร

อยา่งน้อย 1

 หลักสูตร

อยา่งน้อย 1

 หลักสูตร

SSAP4-01 มีกจิกรรม/โครงการที่เกีย่วกบั

การพฒันาหลักสูตรนานาชาติ

แผนการในการด าเนินการ

เปดิหลักสูตรนานาชิ

1. รองคณบดีฝ่ายวชิาการฯ

2. ผู้อ านวยการศูนย์

3. ประธานหลักสูตร

KS  27 จ านวนนิสิตคณะ

บริหารธรุกจิที่เขา้ร่วม

โครงการความร่วมมือทาง

วชิาการภายในประเทศและ

ต่างประเทศ

อยา่งน้อย 1

 โครงการ

อยา่งน้อย 1

 โครงการ

อยา่งน้อย 1

 โครงการ

อยา่งน้อย 1

 โครงการ

อยา่งน้อย 1

 โครงการ

SSAP4-02 โครงการส่งเสริมอบรม

แลกเปล่ียนนิสิต

จ านวนนิสิตที่เขา้ร่วมโครงการ ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย

สารสนเทศและการ

ส่ือสารองค์กร

KS 28 จ านวนนิสิตสถาบนั

ต่างประเทศที่มาศึกษา/

อบรม ในคณะบริหารธรุกจิ

อยา่งน้อย 1

 โครงการ

อยา่งน้อย 1

 โครงการ

อยา่งน้อย 1

 โครงการ

อยา่งน้อย 1

 โครงการ

อยา่งน้อย 1

 โครงการ

SSAP4-02 โครงการส่งเสริมอบรม

แลกเปล่ียนนิสิต

จ านวนนิสิตที่เขา้ร่วมโครงการ ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย

สารสนเทศและการ

ส่ือสารองค์กร

สรุป : ยทุธศาสตร์ที่ 4 ประกอบด้วย 2 เปา้ประสงค์  3 ตัวชี้วดั

โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุเปา้ประสงค์

รหสั

ตวัชีว้ัด ตวัชีว้ัดหลัก 2562 2563 รหสั2564 2565 2566

2. ส่งเสริมความเปน็

นานาชาตแิละความเปน็

สากลบนฐานความเปน็ไทย



ยทุธศาสตร์ที ่5 : สืบสานและสร้างองค์ความรู้ในการท านุบ ารุงวัฒนธรรมและศิลปะ

ตวัชีว้ัดความส าเร็จของ

โครงการ

(KPls)

1. คณาจารย ์บคุลากร 

และนิสิต มจีิตส านึกและ

ความเขา้ใจเรื่องวัฒนธรรม

และศิลปะ

KA 04 ร้อยละของคณาจารย ์

บคุลากร และนิสิตมีส่วนร่วม

ในกจิกรรม/โครงการ

วฒันธรรมและศิลปะ

ไม่น้อยกวา่

ร้อยละ 60

ไม่น้อยกวา่

ร้อยละ 70

ไม่น้อยกวา่

ร้อยละ 70

ไม่น้อยกวา่

ร้อยละ 75

ไม่น้อยกวา่

ร้อยละ 75

SAP 7 มีกจิกรรม/โครงการที่เกีย่วกบั

วฒันธรรมและศิลปะ

จ านวนของผู้เขา้ร่วม

โครงการ (ร้อยละ 70)

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกนั

คุณภาพ

2. บรูณาการการท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรมกับการ

เรียนการสอน/งานวิจัย

KA 05 จ านวนรายวชิาที่มีการบรู

ณาการการท านุบ ารุง

ศิลปวฒันธรรมกบัการเรียน

การสอน/งานวจิยั

อยา่งน้อย  

1 รายวชิา

อยา่งน้อย  

1 รายวชิา

อยา่งน้อย  

1 รายวชิา

อยา่งน้อย  

1 รายวชิา

อยา่งน้อย  

1 รายวชิา

มีกจิกรรม/โครงการที่เกีย่วกบั

การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม

กบัการเรียนการสอน

จ านวนรายวชิาที่มีการบรู

ณาการการท านุบ ารุง

ศิลปวฒันธรรมกบัการเรียน

การสอน/งานวจิยั (1 

รายวชิา)

1. ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย

ประกนัคุณภาพ 

2. ผู้อ านวยการศูนย์

3. ประธานหลักสูตร

สรุป : ยทุธศาสตร์ที่ 5 ประกอบด้วย 2 เปา้ประสงค์  2 ตัวชี้วดั

โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุเปา้ประสงค์

รหสั

ตวัชีว้ัด ตวัชีว้ัดหลัก 2562 2563 รหสั2564 2565 2566



ยทุธศาสตร์ที ่6 : พัฒนาระบบบริหารทีม่คุีณภาพโดยใชเ้ครื่องมอืทางการบริหาร และเทคโนโลยสีารสนเทศทีเ่หมาะสม

ตวัชีว้ัดความส าเร็จของ

โครงการ

(KPls)

KS55 ร้อยละของผู้บริหารที่เขา้

ร่วมโครงการพฒันา

ศักยภาพผู้บริหาร

ไม่น้อยกวา่

ร้อยละ 80

ไม่น้อยกวา่

ร้อยละ 80

ไม่น้อยกวา่

ร้อยละ 80

ไม่น้อยกวา่

ร้อยละ 80

ไม่น้อยกวา่

ร้อยละ 80

SSAP5-34 โครงการพฒันาศักยภาพ

บคุลากร

ร้อยละ 80 ของผู้เขา้ร่วม

โครงการได้รับการพฒันา

คณบดี

KS56 ร้อยละของอาจารยท์ี่เขา้ร่วม

โครงการพฒันาอาจารย์

ไม่น้อยกวา่

ร้อยละ 80

ไม่น้อยกวา่

ร้อยละ 80

ไม่น้อยกวา่

ร้อยละ 80

ไม่น้อยกวา่

ร้อยละ 80

ไม่น้อยกวา่

ร้อยละ 80

SSAP5-35 โครงการพฒันาอาจารย์ ร้อยละ 80 ของผู้เขา้ร่วม

โครงการได้รับการพฒันา

รองคณบดีฝ่ายวชิาการฯ

KS57 ร้อยละของบคุลากรสาย

ปฏบิติัการที่เขา้ร่วม

โครงการพมันาบคุลากรสาย

ปฏบิติัการ

ไม่น้อยกวา่

ร้อยละ 80

ไม่น้อยกวา่

ร้อยละ 80

ไม่น้อยกวา่

ร้อยละ 80

ไม่น้อยกวา่

ร้อยละ 80

ไม่น้อยกวา่

ร้อยละ 80

SSAP5-36 โครงการพฒันาบคุลากรสาย

ปฏติัการ

ร้อยละ 80 ของผู้เขา้ร่วม

โครงการได้รับการพฒันา

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

2. มกีารพัฒนาบคุลากร

อยา่งตอ่เน่ือง

KS 60 จ านวนอาจารยป์ระจ ายืน่

ขอต าแหน่งทางวชิาการที่

สูงขึน้

ไม่น้อยกวา่ 

1 คน

ไม่น้อยกวา่ 

2 คน

ไม่น้อยกวา่ 

2 คน

ไม่น้อยกวา่ 

2 คน

ไม่น้อยกวา่ 

2 คน

SSAP5-39 มีกจิกรรม/โครงการที่

สนับสนุนการเขา้สู่ต าแหน่ง

ทางวชิาการ

จ านวนอาจารยท์ี่ได้รับการ

พฒันาเพือ่เขา้สู่ต าแหน่ง

ทางวชิาการ 

(อยา่งน้อย 1 คน)

รองคณบดีฝ่ายวชิาการฯ

KS 62 งบประมาณสนับสนุนการ

เขา้ร่วมการประชุมวชิาการ

หรือน าเสนอผลงานทาง

วชิาการเพือ่การพฒันา

บคุลากร

มี มี มี มี มี SSAP5-40 ประกาศระเบยีบการเบกิจา่ย

งบพฒันาบคุลากรระยะส้ัน

จากงบประมาณเงินรายได้

จ านวนผู้ขอรับทุนสนับสนุน

การเขา้ร่วมการประชุม

วชิาการหรือน าเสนอ

ผลงานทางวชิาการ (อยา่ง

น้อย 1 ทุน)

1. รองคณบดีฝ่ายวชิาการ

2. รองคณบดีฝ่าย

ยทุธศาสตร์และแผน

3. การบริหารจัดการ

มหาวิทยาลัยโดยใชห้ลัก

ความคุ้มค่า (Cost 

Effectiveness)

จ านวนกจิกรรม/โครงการ

ด้านการบริหารจดัการโดย

ใช้หลักความคุ้มค่า

1 1 1 1 1 SSAP6-10 โครงการบริหารคณะ

บริหารธรุกจิเพือ่สังคมโดยใช้

หลักความคุ้มค่า (Cost 

Effectiveness)

จ านวนกจิกรรม/โครงการ

ด้านการบริหารจดัการโดย

ใช้หลักความคุ้มค่า

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

 KS 67 การลดขัน้ตอนการปฏบิติังาน จดัท าแผน 1เร่ือง 1เร่ือง 1เร่ือง 1เร่ือง SSAP6-01 โครงการจดัท าการลดขัน้ตอน

การปฏบิติังาน

ความส าเร็จในการจดัท า

การลดขัน้ตอนการ

ปฏบิติังาน (จดัท าแผนได้

แล้วเสร็จ)

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

1. พัฒนาบคุลากรใหม้ี

ลักษณะทีพึ่งประสงค์

โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ2564 2565 2566 หมายเหตุเปา้ประสงค์

รหสั

ตวัชีว้ัด ตวัชีว้ัดหลัก 2562 2563 รหสั



ตวัชีว้ัดความส าเร็จของ

โครงการ

(KPls)

โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ2564 2565 2566 หมายเหตุเปา้ประสงค์

รหสั

ตวัชีว้ัด ตวัชีว้ัดหลัก 2562 2563 รหสั

3. การบริหารจัดการ

มหาวิทยาลัยโดยใชห้ลัก

ความคุ้มค่า (Cost 

Effectiveness)

KS68 จด้ท าแผนลดค่าใช้จา่ยใน

การจดัซ้ือกระดาษ

มีแผน ลดค่าใช้จา่ย

ได้ร้อยละ 5

ลดค่าใช้จา่ย

ได้ร้อยละ 5

ลดค่าใช้จา่ย

ได้ร้อยละ 5

ลดค่าใช้จา่ย

ได้ร้อยละ 5

SSAP6-02 โครงการจดัใแผนลดค่าใช้จา่ย

ในการจดัซ้ือกระดาษ

ความส าเร็จในการจดัท า

แผน(จดัท าแผนได้แล้วเสร็จ)

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

4. มรีะบบการบริหารงาน

บคุคลทีม่ปีระสิทธภิาพ

KA06 การจดัท าเกณฑ์การ

ประเมินบคุลากรของคณะ

มี มี มี มี มี SAP11 การประเมินบคุลากรตาม

เกณฑ์

ด าเนินการตามเกณฑ์ 

(ร้อยละ 100)

1. รองคณบดีฝ่ายวชิาการ

2. รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ

ความรู้ความเขา้ใจด้านการ

ประกนัคุณภาพการศึกษา

ของคณาจารย ์บคุลากร 

และนิสิต

มี มี มี มี มี โครงการใหค้วามรู้ด้าน

ประกนัคุณภาพการศึกษา 

2561

จ านวนโครงการใหค้วามรู้

ด้านการประกนัคุณภาพ

การศึกษาแกค่ณาจารย ์

บคุลากร และนิสิต (อยา่ง

น้อย 1 โครงการ)

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกนั

คุณภาพ

มีความร่วมมือกนัระหวา่ง

เครือขา่ยประกนัคุณภาพ

การศึกษา

มี มี มี มี มี การสร้างเครือขา่ยด้านการ

ประกนัคุณภาพการศึกษา

ระหวา่งหน่วยงานภายในและ

หน่วยงานภายนอก

จ านวนเครือขา่ยด้านการ

ประกนัคุณภาพการศึกษา

ระหวา่งหน่วยงานภายใน

และหน่วยงานภายนอก 

(อยา่งน้อย 1 โครงการ)

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกนั

คุณภาพ

สรุป : ยทุธศาสตร์ที่ 6 ประกอบด้วย 5 เปา้ประสงค์  9 ตัวชี้วดั

5. พัฒนาระบบและ

เครื่องมอืการประกัน

คุณภาพการศึกษา



 
 

 
 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 


