แผนกลยุทธ์ พ.ศ. (๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) ฉบับปรับปรุง
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

คำนำ
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้จัดทาแผนกลยุทธ์
ระยะเวลา ๕ ปี เริ่มตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการวิทยาลัย ฯ ให้เกิด
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์หลักของมหาวิทยาลัย โดยมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับ
ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ วิธีการ และแผนงานที่มีความเชื่อมโยง
สัมพันธ์กัน
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนกลยุทธ์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐) ฉบับนี้จะ
เป็ น แนวทางและสามารถใช้ เ ป็ น กรอบในการด าเนิ น การได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข อง
มหาวิทยาลัยที่มุ่งจัดการศึกษาให้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกมีความรู้ ความสามารถ มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ ทั้งด้านบริหารธุรกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ ศิลปศาสตร์ และศาสตร์ชั้นสูง
แขนงต่างๆ รวมทั้งเป็นที่พึ่งทางปัญญาและชี้นาสังคมที่พร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อ
สังคมเพื่อพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป

วิทยำลัยนวัตกรรมกำรจัดกำร
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลรัตนโกสินทร์

สำรบัญ

หน้ำ
บทนา

๑

สภาพทัว่ ไป และข้อมูลพื้นฐานสาคัญของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

๓

การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนา (SWOT) ของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

๕

ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร วัตถุประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์

๘

เป้าประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ และผลลัพธ์
Strategy Map ของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

๑๑

ตารางเชื่อมโยงพันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และแผนงาน

๑๒

บทที่ ๑
บทนา
แผนกลยุทธ์ (Strategic Planning) เป็นแผนที่ระบุถึงทิศทางในการพัฒนาองค์กรในอนาคต
ประกอบด้วยสาระสาคัญต่างๆ ตั้งแต่ ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร ประเด็น
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ แผนกลยุทธ์จึงจัดได้ ว่าเป็นเครื่องมือที่สาคัญยิ่งในการ
ขับเคลื่อนการบริหารจัดการและการดาเนินงานขององค์กรให้สามารถดาเนินไปอย่างมีทิศทาง เป็นระบบ
และมีประสิทธิภาพ
วิท ยาลั ย นวั ตกรรมการจั ด การเป็ น หน่ ว ยงานภายในของมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคล
รัตนโกสิ นทร์ที่จัดตั้งขึ้น ใหม่ มีฐ านะเทียบเท่าคณะ มีความจาเป็นต้องพัฒ นาศักยภาพด้านต่างๆ ให้ มี
ประสิทธิภาพเหมาะสมกับสถานภาพความเป็นวิทยาลัย ชั้นนาของประเทศ เช่น ด้านบุคลากรสายผู้สอน
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จึงได้จัดทาแผนกลยุทธ์ระยะเวลา ๕ ปี
ขึ้นมาเพื่อกาหนดทิศทางการพัฒนาวิทยาลัยฯ ให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน การจัดทาแผนกลยุทธ์
ของวิ ท ยาลั ย นวั ต กรรมการจั ด การได้ ใ ห้ ค วามส าคั ญ กั บ กระบวนการมี ส่ ว นร่ ว มของผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย
(Stakeholders) ผ่านกลไกการระดมสมอง ตลอดจนการวิเคราะห์สถานการณ์แวดล้อม (Environmental
Scanning) และเงื่อนไขต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปในมิติต่างๆ ที่คาดว่าจะมีผลต่อทิศทางการพัฒนาวิทยาลัย
และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัฒน์ รวมทั้งแนวโน้มหรือทิศทางการพัฒนาอุดมศึกษาใน
อนาคต
แผนกลยุทธ์ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการฉบับนี้เป็นการกาหนดนโยบาย แผนบริหารจัดการ
และแผนการพัฒนาวิทยาลัย ระยะเวลา ๕ ปี เริ่มตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อมุ่งสู่
การเป็นวิทยาลัยที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับชาติ ภายใต้การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีคุณภาพ (Total
Quality Management : TQM) โดยแผนกลยุทธ์ ๕ ปี ของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการได้กาหนด
ทิศทางและเป้ าหมายหลั กในการพัฒ นาวิทยาลั ยฯไว้ ๖ ด้าน ประกอบด้ว ย ๑) พัฒ นาและปรับปรุ ง
กระบวนการเรียนการสอน ๒) สร้างความเป็นเลิศด้านวิชาการและงานวิจัย ๓) บริการวิชาการแก่ชุมชน
โดยเน้นแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ ๔) อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ๕) การบริหาร
จัดการและธรรมาภิบาล ๖) การพัฒนาสู่ความเป็นสากล
แผนกลยุทธ์ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ ของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการฉบับนี้จึงเป็นเสมือน
เข็มทิศให้แก่วิทยาลัยฯ เพื่อดาเนินการบริหารจัดการวิทยาลัยฯ อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับ
นโยบายการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ อันนาไปสู่การบรรลุเป้าหมายเดียวกันคือเพื่อพัฒนาอุดมศึกษา
ของประเทศ

๑

วัตถุประสงค์การจัดทาแผน
๑. เพื่อให้การดาเนินการของวิทยาลัยฯ มีเป้าหมายที่ชัดเจน เป็นไปในทิศทางเดียวกันและสอดคล้อง
กับนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ
๒. เพื่อให้มีแนวทางการดาเนินงานตลอดระยะเวลา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐)
๓. เพื่อเตรียมการให้เกิดความพร้อมในการดาเนินงานในทุก ๆ ด้าน
๔. เพื่อให้ทันต่อความต้องการของการพัฒนาประเทศ
๕. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของวิทยาลัยฯ
๖. เพื่อใช้เป็นคู่มือในการพัฒนาแผนดาเนินการงานวิทยาลัยฯ ต่อไป
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๑. การดาเนินการของวิ ทยาลัยฯ มีเป้าหมายที่ชัดเจน เป็นไปในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกับ
นโยบายของมหาวิทยาลัยฯ
๒. วิทยาลัยฯ มีแนวทางการดาเนินงานตลอดระยะเวลา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐)
๓. วิทยาลัยฯ มีความพร้อมในการดาเนินงานในทุก ๆ ด้าน
๔. ทันต่อความต้องการของการพัฒนาประเทศ
๕. มีเครื่องมือในการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของวิทยาลัยฯ
๖. มีคู่มือในการพัฒนาแผนดาเนินงานของวิทยาลัยฯ

๒

บทที่ ๒
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานสาคัญของหน่วยงาน
ข้อมูลพื้นฐานวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
วิ ท ยาลั ย นวั ต กรรมการจั ด การ จั ด ตั้ ง ขึ้ น ตามมติ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคล
รัตนโกสินทร์ ครั้งที่ ๘ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒ โดยใช้ชื่อว่า “สถาบันบัณฑิตนวัตกรรมการ
จัดการ ราชมงคลรัตนโกสินทร์” ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๒ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “วิทยาลัยบัณฑิต
นวัตกรรมการจัดการ ราชมงคลรัตนโกสินทร์ ” และต่อมาเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ เปลี่ยนชื่อเป็น
“วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ (College of Innovation)”
วิ ท ยาลั ย นวั ต กรรมการจั ด การ เป็ น หน่ ว ยงานภายในมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคล
รัตนโกสินทร์ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ มีระเบียบการบริหารจัดการของตนเองซึ่งมีเป้าหมายเพื่อ ความเป็น
อิ ส ระและความคล่ อ งตั ว ในการด าเนิ น งานแต่ อ ยู่ ใ นก ากั บ ของมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคล
รัตนโกสินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการเรี ยนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
จัดการกระบวนการและความเชี่ย วชาญมุ่งสู่ ปริญญาเอก ที่เน้นการส่ งเสริมงานวิจัยและพัฒ นา การ
ให้บริการวิชาการและองค์ความรู้ เพื่อรองรับอาชีพสู่สังคมการประกอบการและชุมชน
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมีหน่วยงานภายในประกอบด้วย
- ฝ่ายบริหารและแผนงาน
- ฝ่ายวิชาการและวิจัย
- ฝ่ายบริหารโครงการและเครือข่ายสัมพันธ์
โดยมีหลักสูตรที่ได้ดาเนินการจัดการเรียนการสอน ๓ หลักสูตร ดังนี้
๑. หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (D.B.A.)
๒. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (D.P.A.)
๓. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต (M.P.A.-D.P.A)
แต่ละหลักสูต รมุ่งเน้นผลิตดุษฎีบัณฑิต ให้มีศักยภาพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อสร้างองค์
ความรู้ ใ หม่ ผ่ า นกระบวนการวิ เ คราะห์ สั ง เคราะห์ และประยุ ก ต์ ใช้ ค วามรู้ ท างบริ ห ารธุ ร กิ จ และรั ฐ
ประศาสนศาตร์ ตลอดจนการวิจัยชั้นสูง รวมทั้งเป็นผู้ที่เพียบพร้อมด้วยจริยธรรมและจรรยาบรรณใน
๓

วิชาชีพ สามารถตอบสนองต่อความต้องการบุคลากรที่มีความสามารถในการบริหารทั้งภาครัฐและเอกชน
เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
นอกจากนั้ น แล้ ว วิทยาลั ยนวัตกรรมการจัดการมีโครงการที่จะเปิดหลั กสูตรศิลปศาสตรมหา
บัณฑิตและปรั ชญาดุษฎีบัณฑิต (โทควบเอก) โดยคาดว่าจะเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกได้ในปีก ารศึกษา
๒๕๕๗ นี้
การบริหารงานของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการได้พัฒนาและก้าวหน้าไปเป็นลาดับ ทั้งนี้เกิด
จากการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของวิทยาลัย ทาให้การบริหารงานของวิทยาลัย
เป็นไปตามยุทธศาสตร์และแผนงานของวิทยาลัยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนงานของมหาวิทยาลัย

โครงสร้างวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

๔

บทที่ ๓
การวิเคราะห์ศักยภาพ การพัฒนาของหน่วยงาน

การวิ เ คราะห์ สภาพแวดล้ อม วิท ยาลั ยนวั ตกรรมการจั ด การ มหาวิ ทยาลัย เทคโนโลยี ร าชมงคล
รัตนโกสินทร์
การวิเคราะห์สถานการณ์จากปัจจัยภายในและภายนอก
เป็นการศึกษาองค์ประกอบภายในและภายนอกวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ที่มีผลกระทบต่อ
การดาเนินงานของวิทยาลัยฯ อันจะเป็นการบ่งบอกถึง จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses)
โอกาส (Opportunities) และภัยคุกคาม (Threats) ซึ่งได้แก่
จุดแข็ง
๑. หลักสูตรของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ เน้นความแตกต่าง สร้างความรู้และการปฏิบัติจริง
๒. มีการเปิดหลักสูตรใหม่ที่เป็นไปตามความต้องการของตลาดแรงงาน
๓. อาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน มีประสบการณ์การสอน การถ่ายทอดความรู้ และมี
ผลงานวิจัยเป็นที่ยอมรับ
๔. วิทยาลั ย ฯ ได้ทาความตกลงร่ว มมือด้านวิช าการ (MOU) กับสถาบัน การศึกษาชั้นนาใน
ต่างประเทศ เช่น Universitas Pelita Harapan Surabaya, Indonesia และ Lung-Hwa
University of Science & Technology, Taiwan และมหาวิทยาลัยในประเทศ เช่น
มหาวิทยาลัยบูรพา ส่งผลให้สามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแลกเปลี่ยนผู้เรียนระหว่างกัน
และกันได้
๕. มุ่งเน้น ผลิ ตบั ณฑิตในระดับ บัณฑิตศึกษาที่ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานใน
ท้องถิ่นและเป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการ
๖. มีการส่งเสริมให้อาจารย์และนักศึกษาทาวิจัยอย่างสม่าเสมอทั้งในแบบทาวิจัยร่วมกันและทา
วิจัยเดี่ยว โดยวิทยาลัยจะสนับสนุนงบประมาณการทาวิจัย การจัด ฝึกอบรมเกี่ยวกับงานวิจัย
เพื่อพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ด้านงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง
๗. มีการจัดทาวารสารวิชาการเพื่อรองรับการตีพิมพ์ผลงานการวิจัยของคณาจารย์ นักศึกษา และ
บุคคลภายนอกทั่วไป
๘. ส่งเสริมคณาจารย์และนักศึกษาทางานวิจัยที่มีความหลากหลายในลักษณะบูรณาการกับศาสตร์
ในสาขาวิชาต่างๆ
๕

๙. จัดให้มีการบริการวิชาการแก่สังคมเป็นประจา โดยอาศัยความเข้มแข็งด้านเครือข่าย ความ
ร่ว มมือกับ หน่ ว ยงานภาครั ฐ และภาคเอกชนภายนอก เช่น ส านักงานส่ งเสริมอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและพัฒนา (ITD) เป็นต้น
๑๐. มีการกระจายอานายการบริหารจัดการ เพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานรวมถึงมีการกาหนด
อานาจหน้าที่และขอบข่ายงานชัดเจนทาให้การบริหารงานคล่องตัว
๑๑. มีการแบ่งภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรตามความรู้ความสามารถและความถนัดของ
แต่ละบุคคล
๑๒. มีระบบการประเมินคุณภาพและการปฏิบัติงานของบุคลากร ที่พัฒนาขึ้นใช้อย่างเหมาะสม
สอดคล้องกับภาระหน้าที่และธรรมาภิบาล
จุดอ่อน
๑. เป็นวิทยาลัยเปิดใหม่ ทาให้ชื่อเสียงอาจยังไม่เป็นที่รู้จักมากพอจึงอาจทาให้ขาดความน่าเชื่อถือ
๒. การบริหารจัดการของวิทยาลัยยังไม่มีความเป็น อิสระเท่าที่ควร ต้องทาตามกฎ ระเบียบที่มี
หลายขั้นตอน ทาให้การดาเนินงานล่าช้าและไม่คล่องตัว
๓. ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการภายในวิทยาลัยฯ ยังขาดความเชื่อมโยงกัน
๔. ขาดการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ทาให้ยอดนักศึกษาไม่เป็นไปตามที่
คาดหวัง
๕. การลงทุ น ด้ านห้ อ งสมุ ดและระบบสารสนเทศยั งไม่เ พี ยงพอต่อ การให้ บ ริ การอาจารย์แ ละ
นักศึกษา
๖. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการยังไม่มีหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษเพื่อรองรับนักศึกษาต่างชาติเพื่อ
รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘
๗. การเดินทางของอาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนไม่สะดวก เนื่องจากสถานที่จัดการเรียนการสอนอยู่
ห่างไกล
๘. บุคลากรสายสนับสนุนยังมีไม่เพียงพอ

๖

โอกาส
๑. ภาครัฐ และภาคเอกชนให้ความสนใจในการพัฒนาบุคลากรและสนับสนุนให้บุคลากรได้รับ
การศึกษาที่สูงขึ้นโดยทาความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการจัดการเรียนการสอนให้ตรง
ความต้องการของหน่วยงาน
๒. มหาวิทยาลัยของรัฐเป็นจานวนมากที่มีสัดส่วนคุณวุฒิของอาจารย์ประจาที่สาเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอกมีจานวนน้อยไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา ส่งผลให้อาจารย์ต้อง
แสวงหาที่เรียนและศึกษาต่อระดับปริญญาเอกมากขึ้น
๓. การที่ประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ส่งผลให้ระบบ
การศึกษาเปิดกว้างมากขึ้น จึงสร้างโอกาสด้านการศึกษาจากนักศึกษาในภูมิภาคอาเซียน
๔. ความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบันมีความต้องการบุคลากรเฉพาะทางที่มีคุณวุฒิระดับ
ปริญญาเอกมากขึ้น
๕. ปัจจุบันมีผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทเป็นจานวนมาก และมีบางส่วนที่ต้องการต่อยอด
การศึกษาในระดับปริ ญญาเอก จึงเป็น การสร้างโอกาสในการเปิดหลักสู ตรดุษฎีบัณฑิตเพื่อ
รองรับกลุ่มเป้าหมายเหล่านี้
ภัยคุกคาม
๑. ปัจจุบันมีสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนปริญญาเอกด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจเป็นจานวน
มากทาให้เกิดการแข่งขันสูง
๒. สภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ส่งผลให้กลุ่มเป้าหมายชะลอการตัดสินใจเรียนปริญญาเอกตามไป
ด้วย เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง
๓. ค่านิยมของสังคมที่นิยมเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียง ส่งผลให้ความต้องการเข้า
ศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาที่ยังไม่เป็นที่รู้จักมีน้อย
๔. กฎระเบียบของภาครัฐทาให้เป็นอุปสรรคต่อการบริหารจัดการของวิทยาลัย

๗

บทที่ ๔
ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร วัตถุประสงค์
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ และผลลัพธ์
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
๑. ปณิธาน (Determination)
เป็นวิทยาลัยแห่งสังคมประกอบการเพื่อความยั่งยืนทางธุรกิจและการจัดการภาครัฐ
๒. วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านบริหารจัดการภาครัฐและเอกชนสมัยใหม่ เพื่อเข้าสู่สังคมการประกอบการ
และสนองต่อความต้องการระดับชาติ และนานาชาติ
๓. พันธกิจ (Mission)
๑. จัดการศึกษาวิชาชีพที่มีคุณภาพและมีความสามารถพร้อมเข้าสู่สังคมการประกอบการ และ
การเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณธรรม
๒. บริหารจัดการงานวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างองค์ความรู้และศูนย์ข้อมูลทางธุรกิจ ที่สามารถ
ถ่ายทอดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สังคมการประกอบการ
๓. ให้ บ ริ ก ารงานวิ ช าการแก่ ชุ ม ชนโดยเน้ น แนวคิ ด เชิ ง สร้ า งสรรค์ แ ละมี คุ ณ ประโยชน์ แ ก่
ประเทศชาติ
๔. อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
๕. บริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาล
๖. พัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ
๗. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีระดับชาติและนานาชาติ
๔. ค่านิยม (Value)
๑. การจัดการนวัตกรรม (Innovation Management)
๒. รับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility)
๕. วัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture)
๑. มุ่งมั่นสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
๒. มุ่งรับใช้สังคมผู้ประกอบการ
๘

๖. วัตถุประสงค์ (Objective)
ผลิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่เป็นต้นแบบของผู้นาองค์การยุคใหม่ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ ทั้งด้านบริหารธุรกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ และศิลปศาสตร์ รวมทั้งเป็นที่พึ่งทาง
ปัญญาและชี้นาสังคมที่พร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม
๗. ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)
๑. พัฒ นาบั ณฑิ ตให้ มี ศัก ยภาพการศึ กษาด้ านบริ ห ารจั ดการภาครั ฐ และเอกชนสมัย ใหม่ ที่
สามารถพร้อมเข้าสู่สังคมการประกอบการ และการเป็นผู้ประกอบการ และ/หรือลูกจ้างใน
สถานประกอบการที่มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และธรรมาภิบาล
๒. ส่งเสริ มสนับ สนุ นงานวิจั ยและพัฒนา เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่ส ามารถถ่ายทอดและสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้แก่สังคมการประกอบการ
๓. พัฒนาบริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับชุมชนและสังคมบนพื้นฐานความรู้
๔. ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
๕. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการบริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาลและการกาหนดกระบวนการในการ
ทางานที่มีประสิทธิภาพ
๖. บุคลากรทุกระดับได้รับการพัฒนาให้มีความชานาญการในสาขาที่เกี่ยวข้อง
๗. สามารถแข่งขันและจัดอันดับได้ในเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งของระดับชาติ
๘. เป้าประสงค์ (Purposes)
๑. บัณฑิตมีศักยภาพการศึกษาด้านบริหารจัดการภาครัฐและเอกชนสมัยใหม่ ที่สามารถพร้อม
เข้า สู่ สั งคมการประกอบการ และการเป็นผู้ ประกอบการ และ/หรื อลู กจ้า งในสถาน
ประกอบการที่มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และธรรมาภิบาล เป็นที่ยอมรับระดับชาติ
และนานาชาติ
๒. มีงานวิจั ย ที่ส ร้ า งองค์ความรู้ ที่ส ามารถถ่ายทอดและสร้างมู ล ค่าเพิ่ม ให้ แก่สั งคมการ
ประกอบการ
๓. ชุมชนและสังคมได้รับบริการวิชาการและการให้คาปรึกษาแนะนา เพื่อนาองค์ความรู้ไป
พัฒนาหน่วยงาน ชุมชน และเศษฐกิจของประเทศ
๔. นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและ
รักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
๕. มีระบบบริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาลของผู้บริหารทุกระดับ
๖. มีกระบวนการทางานภายในที่มีประสิทธิภาพ
๗. บุ ค ลากรทั้ ง สายวิ ช าการและสายสนั บ สนุ น มี ค วามเชี่ ย วชาญในสาขาวิ ช าชี พ รวมทั้ ง มี
ศักยภาพเชิงบริหารจัดการ
๙

๘. เป็นที่ยอมรับในคุณภาพของการจัดการศึกษาในเวทีระดับชาติและนานาชาติ
๙. กลยุทธ์ (Strategies)
๑. พั ฒ นาหลั ก สู ต รโดยการมี ส่ ว นร่ ว มของภาครั ฐ และเอกชน รวมทั้ ง พั ฒ นาสู่ ก ารเป็ น
ผู้ ป ระกอบการยุ ค ใหม่ และ/หรื อ ลู ก จ้ า งในสถานประกอบการที่ มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
จรรยาบรรณ และธรรมาภิบาล
๒. พัฒ นาให้มีกระบวนการการเรียนการสอนที่ใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศภาษาต่างประเทศ
รวมทั้งพัฒนาเทคนิคการสอนที่ทันสมัย
๓. พัฒนาสื่ออุปกรณ์การเรียนการศึกษาที่มีความทันสมัยเอื้อต่อการเรียนการสอน
๔. พัฒนาสภาพแวดล้อมและบรรยากาศของการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนการสอน
๕. พัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ นาเสนอและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
๖. ส่งเสริมเชิดชูนักวิจัยที่สร้างผลงานและทาชื่อเสียงให้แก่วิทยาลัย
๗. ส่งเสริมการบูรณาการร่วมกันระหว่างวิทยาลัยกับชุมชนในเขตพื้นที่เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้
สู่ชุมชนอย่างมีส่วนร่วม
๘. ส่งเสริมให้วิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านนวัตกรรมการจัดการ
๙. ส่งเสริมกิจกรรมที่แสดงถึงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
๑๐. ส่งเสริมให้มีการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน
๑๑. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโปร่งใส เที่ยงธรรม และตรวจสอบได้
๑๒. สนับสนุนให้ฝ่ายงานจั ดทาคู่มือและทบทวนคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อปรับปรุงกระบวนการ
ทางานให้มีขั้นตอนน้อยลง หรือระยะเวลาลดลงและเหมาะสมกับสถานะการณ์
๑๓. พัฒนาตาแหน่งทางวิชาการและศึกษาต่อ
๑๔. จัดทาบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับมหาวิทยาลัย/หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อการ
พัฒนาวิทยาลัยในด้านต่างๆ
๑๐. ผลลัพธ์ (Outcomes)
๑. ผู้สาเร็จการศึกษามีคุณภาพเป็นที่ยอมรับทั่วไป
๒. ผลงานวิจัยมีประโยชน์สามารถนาไปพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ใหม่ได้
๓. ผู้เข้ารับ การอบรม/ถ่ายทอดความรู้มีความพึงพอใจและมั่นใจในวิทยาลั ย นวัตกรรมการ
จัดการ
๔. นักศึกษา ครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่ รวมทั้งชุมชนที่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม มีความซาบซึ้ง
รักและหวงแหน ความเข้าใจที่ดีและถูกต้องเกี่ยวกับศาสนา ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม
และพร้อมที่จะช่วยจรรโลงสืบไป
๑๐

Strategy Map วิทยาลัยนวัตกรรมการ ัดการ
ประเด็นยุทธศาสตร์

พัฒนาบริการวิชาการเพื่อเสริมสร้าง
ความแข็งแกร่งให้กับชุมชนและสังคม
บนพื้นฐานความรู้

ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
และรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการบริหารจัดการ
เชิงธรรมาภิบาล และกำหนดกระบวนการในการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
และกาหนดกระบวนการในการทางานที่มี
ประสิทธิภาพ

บุคลากรทุกระดับได้รับการพัฒนาให้มีความ
ชานาญการในสาขาที่เกี่ยวข้อง

สามารถแข่งขันและจัดอันดับได้
ในเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งของระดับชาติ

ประสิทธิผลตามประเด็น
ยุทศาสตร์

บัณฑิตมีศักยภาพการศึกษาด้านบริหาร ัดการ
ภาครัฐและเอกชนสมัยใหม่
ที่สามารถพร้อมเข้าสู่สังคมการประกอบการ
และการเป็นผู้ประกอบการ และ/
หรือลูก ้างในสถานประกอบการที่มีคุณธรรม
ริยธรรม รรยาบรรณ และธรรมาภิบาล
เป็นที่ยอมรับระดับชาติ และนานาชาติ

 และกำหนดกระบวนการในการทำงานที่มีประสิทธิภาพมีงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้
และศูนย์ข้อมูลทางธุรกิจ และกำหนดกระบวนการในการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
ที่สามารถถ่ายทอดและสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้แก่สังคมการประกอบการ

ชุมชนและสังคมได้รับบริการวิชาการ
และการให้คาปรึกษาแนะนา และกำหนดกระบวนการในการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อนาองค์ความรู้ไปพัฒนาหน่วยงาน และกำหนดกระบวนการในการทำงานที่มีประสิทธิภาพชุมชน และกำหนดกระบวนการในการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
และเศษฐกิจของประเทศ

นักศึกษา และกำหนดกระบวนการในการทำงานที่มีประสิทธิภาพอาจารย์ และกำหนดกระบวนการในการทำงานที่มีประสิทธิภาพและบุคลากร และกำหนดกระบวนการในการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน

มีระบบบริหารจัด
การเชิง
ธรรมาภิบาลของผู้
บริหาร

บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับมีความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ และกำหนดกระบวนการในการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
รวมทั้งมีศักยภาพเชิงบริหารจัดการ

สามารถแข่งขันและจัดอันดับได้
ในเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งของระดับชาติ

ความพึงพอใจ ความพึงพอใจของส
ของนักศึกษาต่อ ถานประกอบการที่
การจัดการเรียน
มีต่อคุณภาพ
การสอน
บัณฑิต

ระดับความสาเร็จของการบริการ
วิชาการระหว่างวิทยาลัยกับชุมชน
ในเขตพื้นที่ และกำหนดกระบวนการในการทำงานที่มีประสิทธิภาพที่ได้รับการถ่ายทอด
องค์ความรู้สู่ชุมชนอย่างมีส่วนร่วม และกำหนดกระบวนการในการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

ระดับความสาเร็จของกิจกรรมที่แสด
งถึงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและ
รักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ผู้บริหารที่มีความรู้ความเข้าใจใน
หลักธรรมาภิบาลและสามารถนาไป
ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษามี
ศักยภาพทัดเทียมมาตรฐานสากล

จานวนกิจกรรม และกำหนดกระบวนการในการทำงานที่มีประสิทธิภาพMOU
ในระดับชาติและนานาชาติ

ประสิทธิภาพของการ
ปฏิบัติงาน

ส่งเสริมสนับสนุนงานงานวิจัย
และพัฒนา และกำหนดกระบวนการในการทำงานที่มีประสิทธิภาพเพื่อสร้างองค์ความรู้
และศูนย์ข้อมูลทางธุรกิจ และกำหนดกระบวนการในการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
ที่สามารถถ่ายทอดและสร้างมูลค่า
เพิ่มให้แก่สังคมการประกอบการ

การพัฒนาองค์กรและ
การเรียนรู้

11

พัฒนาบัณฑิตให้มีศักยภาพการศึกษาด้านบริ
หาร ัดการภาครัฐและเอกชนสมัยใหม่
ที่สามารถพร้อมเข้าสู่สังคมการประกอบการ
และการเป็นผู้ประกอบการ และ/
หรือลูก ้างในสถานประกอบการที่มีคุณธรรม
ริยธรรม รรยาบรรณ และธรรมาภิบาล

คุณภาพการให้บริการ

วิสัยทัศน์ : เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิชาชีพที่มีความหลากหลายสนองต่อความต้องการระดับชาติและนานาชาติ

มีการพัฒนาหลัก
สูตรให้เป็นไปตามความ
ต้องการของนักศึกษา
และสถานประกอบการ

มีฐานข้อมูลงาน
วิ ัยของนักศึกษา
ที่นาเสนอผลงาน
ทางวิชาการ

มีการจัดการความรู้ และกำหนดกระบวนการในการทำงานที่มีประสิทธิภาพ(KM)
ด้านการเรียนการสอน

จานวนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

มีกระบวนการทา
งานภายใน
ที่มีประสิทธิภาพ

มีการพัฒนาศักยภาพของอา ารย์
ในการทาวิ ัย

มีการพัฒนากระบวนการถ่ายทอด
องค์ความรู้สู่ชุมชนและสังคม

มีการส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลป
วัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน

มีการส่งเสริมให้ผู้บริหารได้รับการพัฒนา
อย่างมีคุณภาพ

ส่งเสริมและสนับ
ส่งเสริมและสนับ สนุนบุคลากรในการ
สนุนบุคลากรให้ได้ ทาผลงานวิชาการ
รับการศึกษาที่สูงขึ้น และการแข่งขันด้าน
วิชาการต่างๆ

มีการพัฒนาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

มีงานวิจัยที่สร้างสรรค์องค์ความรู้และศูนย์ข้อ
มูลทางธุรกิจท่าสามารถสร้างมูลค่เพื่มทาง
ธุรกิจ

เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านบริการวิชาการ

มีการบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรม
กับพันธกิจต่างๆ

ผู้บริหารบริหารตาม
หลักธรรมาภิบาล

บุคลากร
มีการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ

มีการทา และกำหนดกระบวนการในการทำงานที่มีประสิทธิภาพMOU ระดับชาติและนานาชาติ

ตารางความเชื่อมโยงพันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (ต่อ)
เป้าหมาย
พันธกิจ
1. จัดการศึกษาวิชาชีพ
ที่มีคุณภาพและมี
ความสามารถพร้อมเข้า
สู่สังคมการ
ประกอบการ และการ
เป็นผู้ประกอบการที่มี
คุณธรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์
1. พัฒนาบัณฑิตให้มี
ศักยภาพการศึกษาด้าน
บริหารจัดการภาครัฐและ
เอกชนสมัยใหม่ ที่
สามารถพร้อมเข้าสู่สังคม
การประกอบการ และการ
เป็นผู้ประกอบการ และ/
หรือลูกจ้างในสถาน
ประกอบการที่มีคุณธรรม
จริยธรรม จรรยาบรรณ
และธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์
1. บัณฑิตมีศักยภาพ
การศึกษาด้านบริหาร
จัดการภาครัฐและเอกชน
สมัยใหม่ ที่สามารถพร้อม
เข้าสู่สังคมการ
ประกอบการ และการ
เป็นผู้ประกอบการ และ/
หรือลูกจ้างในสถาน
ประกอบการที่มีคุณธรรม
จริยธรรม จรรยาบรรณ
และธรรมาภิบาล เป็นที่
ยอมรับระดับชาติ และ
นานาชาติ

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด
1.1 ร้อยละบัณฑิตมี
ศักยภาพการศึกษา
วิชาชีพที่สามารถ
พร้อมเข้าสู่สังคม
การประกอบการ
และการเป็น
ผู้ประกอบการ
และ/หรือลูกจ้างใน
สถานประกอบการที่
มีคุณธรรมจริยธรรม
จรรยาบรรณ และ
ธรรมาภิบาล

56

57

58

59

60

70

75

80

85

90

๑๒

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

1. พัฒนาหลักสูตรโดยการมี
ส่วนร่วมของภาครัฐและ
เอกชน รวมทั้งพัฒนาสู่การ
เป็นผู้ประกอบการยุคใหม่
และ/หรือลูกจ้างในสถาน
ประกอบการที่มีคุณธรรม
จริยธรรม จรรยาบรรณ และ
ธรรมาภิบาล

หมาย
เหตุ

แผนงาน / โครงการ
/ กิจกรรม

56

57

58

59

60

1.1 ร้อยละหลักสูตรที่มี
ส่วนร่วมของภาครัฐและ
เอกชนรวมทั้งพัฒนาสู่
การเป็นผู้ประกอบการ
ยุคใหม่ และ/หรือลูกจ้าง
ในสถานประกอบการ

90

100

100

100

100

1.1.1 โครงการพัฒนา
หลักสูตรเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพตามกรอบ
มาตรฐานการศึกษา

1.2 ร้อยละของหลักสูตร
ที่กาหนดให้นักศึกษาเข้า
ศึกษาดูงานของสถาน
ประกอบการ

100

100

100

100

100

1.1.2 โครงการ
ปฐมนิเทศและศึกษาดู
งาน

2. พัฒนาให้มีกระบวนการ
การเรียนการสอนที่ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาษาต่างประเทศ รวมทั้ง
พัฒนาเทคนิคการสอนที่
ทันสมัย

2.1 จานวนโครงการ/
กิจกรรมที่อาจารย์เข้า
ร่วมอบรม

1

1

1

2

2

2.1.1 โครงการพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการ

3. พัฒนาสื่ออุปกรณ์การ
เรียนการศึกษาที่มีความ
ทันสมัยเอื้อต่อการเรียนการ
สอน

3.1 ร้อยละความพึง
พอใจของบุคลากรและ
นักศึกษาในด้านสื่อ
อุปกรณ์การศึกษา

80

85

90

90

90

3.1.1 แผนงาน
ปรับปรุงห้องเรียน
พร้อมคุรุภัณฑ์

ตารางความเชื่อมโยงพันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (ต่อ)
เป้าหมาย
พันธกิจ

ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

กลยุทธ์
56

2. บริหารจัดการ
งานวิจัยและพัฒนา
เพื่อสร้างองค์ความรู้
และศูนย์ข้อมูลทาง
ธุรกิจ ที่สามารถ
ถ่ายทอดและสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้แก่สังคม
การประกอบการ

2. ส่งเสริมสนับสนุนงาน
งานวิจัยและพัฒนา เพื่อ
สร้างองค์ความรู้ ที่
สามารถถ่ายทอดและ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่
สังคมการประกอบการ

2. มีงานวิจัยที่สร้างองค์
ความรู้ ที่สามารถ
ถ่ายทอดและสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้แก่สังคมการ
ประกอบการ

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

2.1 จานวนงานวิจัย
ที่สร้างองค์ความรู้ ที่
สามารถถ่ายทอด
และสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้แก่สังคมการ
ประกอบการ

1

57

1

58

1

59

1

ตัวชี้วัด

60

1

๑๓

56

57

58

59

60

หมาย
เหตุ

แผนงาน / โครงการ
/ กิจกรรม

4. พัฒนาสภาพแวดล้อม
และบรรยากาศของการ
เรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียน
การสอน

4.1 ร้อยละความพึง
พอใจของนักศึกษาใน
ด้านสภาพแวดล้อมและ
บรรยากาศของการ
เรียนรู้

80

85

90

90

90

4.1.1 โครงการ
ส่งเสริมและปลูกฝัง
จิตสานึกที่ดีต่อสังคม

5. พัฒนานักศึกษาให้มี
ความรู้ นาเสนอและ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

5.1 จานวนผลงาน
วิชาการที่นักศึกษา
นาเสนอผลงานทาง
วิชาการ (Proceeding)
ตีพิมพ์เผยแพร่
(Publication)

2

2

2

3

3

5.1.1 โครงการให้ทุน
สนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ

1. ส่งเสริมเชิดชูนักวิจัยที่
สร้างผลงานและทาชื่อเสียง
ให้แก่วิทยาลัย

1.1 จานวนผลงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์

1

1

1

1

1

1.1.1 โครงการวิจัย
ด้านรัฐประศาสน
ศาสตร์/บริหารธุรกิจ

ตารางความเชื่อมโยงพันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (ต่อ)
เป้าหมาย
พันธกิจ
3. ให้บริการงาน
วิชาการแก่ชุมชนโดย
เน้นแนวคิดเชิง
สร้างสรรค์และมี
คุณประโยชน์แก่
ประเทศชาติ

4. อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและ
รักษาสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน

ประเด็นยุทธศาสตร์
3. พัฒนาบริการวิชาการ
เพื่อเสริมสร้างความ
แข็งแกร่งให้กับชุมชนและ
สังคมบนพื้นฐานความรู้

4. ส่งเสริมการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและรักษา
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

เป้าประสงค์
3. ชุมชนและสังคมได้รับ
บริการวิชาการและการให้
คาปรึกษาแนะนา เพื่อนา
องค์ความรู้ไปพัฒนา
หน่วยงาน ชุมชน และ
เศษฐกิจของประเทศ

4. นักศึกษา อาจารย์ และ
บุคลากร มีส่วนร่วมใน
การส่งเสริมการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและรักษา
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด
3.1 จานวนชุมชนที่
ได้รับบริการวิชาการ
และการให้
คาปรึกษาแนะนา
เพื่อนาองค์ความรู้ไป
พัฒนาหน่วยงาน
ชุมชน และเศษฐกิจ
ของประเทศ

4.1 จานวนกิจกรรม
ที่มีการส่งเสริมการ
อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและ
รักษาสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน

56

57

58

59

60

1

1

2

2

2

1

1

1

1

1

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

1. ส่งเสริมการบูรณาการ
ร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัย
กับชุมชนในเขตพื้นที่เพื่อ
ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน
อย่างมีส่วนร่วม

หมาย
เหตุ

แผนงาน / โครงการ
/ กิจกรรม

56

57

58

59

60

1.1 ระดับความสาเร็จ
ของการบริการวิชาการ
ระหว่างวิทยาลัยกับ
ชุมชนในเขตพื้นที่ ที่
ได้รับการถ่ายทอดองค์
ความรู้สู่ชุมชนอย่างมี
ส่วนร่วม (ระดับ)

4

4

4

4

4

1.1.1 โครงการให้
ความรู้การบริหาร
จัดการภาครัฐ

2. ส่งเสริมให้วิทยาลัยเป็น
แหล่งเรียนรู้ด้านนวัตกรรม
การจัดการ

2.1 ระดับความสาเร็จ
ของแหล่งเรียนรู้ด้าน
นวัตกรรมการจัดการ

4

4

4

4

4

2.1.1 โครงการบริการ
วิชาการเพื่อเพิ่มทักษะ
ทางด้านนวัตกรรมการ
จัดการ

1. ส่งเสริมกิจกรรมที่แสดง
ถึงการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและรักษา
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

1.1 ระดับความสาเร็จ
ของกิจกรรมที่แสดงถึง
การอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและรักษา
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

4

4

4

4

4

1.1.1 โครงการ
ส่งเสริมการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและ
รักษาสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน

2. ส่งเสริมให้มีการบูรณา
การศิลปวัฒนธรรมกับการ
เรียนการสอน

2.1 จานวนโครงการ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ศิลและสิ่งแวดล้อมที่
นามาบูรณาการกับการ
เรียนการสอน

2

2

2

3

3

2.1.1 โครงการ
ส่งเสริมการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและ
รักษาสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน

2.1.2 โครงการไหว้ครู

๑๔

ตารางความเชื่อมโยงพันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (ต่อ)
เป้าหมาย
พันธกิจ
5. บริหารจัดการเชิง
ธรรมาภิบาล

6.พัฒนาบุคลากรให้
เป็นมืออาชีพ

ประเด็นยุทธศาสตร์
5. ส่งเสริมสนับสนุนให้มี
การบริหารจัดการเชิงธรร
มาภิบาล และการกาหนด
กระบวนการในการ
ทางานที่มีประสิทธิภาพ

6.บุคลากรทุกระดับได้รับ
การพัฒนาให้มีความ
ชานาญการในสาขาที่
เกี่ยวข้อง

เป้าประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

กลยุทธ์
56

57

58

59

60

ตัวชี้วัด

56

57

58

59

60

หมาย
เหตุ

แผนงาน / โครงการ
/ กิจกรรม

5.1 มีระบบบริหารจัดการ
เชิงธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหารทุกระดับ

5.1 ร้อยละของ
ผู้บริหารที่บริหาร
จัดการตาม
หลักธรรมภิบาล

80

85

90

95

100

1. พัฒนาระบบบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ
โปร่งใส เที่ยงธรรม และ
ตรวจสอบได้

1.1. ร้อยละของผู้บริหาร
ที่มีความรู้ความเข้าใจใน
หลักธรรมาภิบาลและ
สามารถนาไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

75

80

85

90

95

1.1.1 โครงการศึกษาดู
งานนอกสถานที่
1.1.2 จัดประชุมระดม
ความคิดการจัดทาการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา

5.2 มีกระบวนการทางาน
ภายในที่มีประสิทธิภาพ

5.2 ร้อยละของฝ่าย
งานที่มีการปรับปรุง
กระบวนการทางาน
ให้เป็นปัจจุบันและมี
ประสิทธิภาพ

85

90

95

100

100

1.1 ร้อยละของฝ่ายงาน
ที่มีกระบวนการ
ปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ

75

80

85

90

95

1.1.1 จัดประชุม
ทบทวนคู่มือการ
ปฎิบัติงานให้เหมาะสม
กับสถานการปัจจุบัน

6. บุคลากรทั้งสาย
วิชาการและสายสนับสนุน
มีความเชี่ยวชาญในสาขา
วิชาชีพ

6.1 ร้อยละของ
บุคลากรทั้งสาย
วิชาการและสาย
สนับสนุนที่ได้รับการ
พัฒนาความรู้ และ
ศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้น

5

10

15

20

30

1. สนับสนุนให้ฝ่ายงาน
จัดทาคู่มือและทบทวนคู่มือ
การปฏิบัติงานเพื่อปรับปรุง
กระบวนการทางานให้มี
ขั้นตอนน้อยลงหรือ
ระยะเวลาลดลงและ
เหมาะสมกับสถานะการณ์
1.พัฒนาตาแหน่งทาง
วิชาการและศึกษาต่อ

1.1 ร้อยละของตาแหน่ง
ทางวิชาการที่เพิ่มขึ้น

5

10

15

15

15

1.1.1 โครงการพัฒนา
ศักยภาพและเพิ่มพูน
ความรู้ ของจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษา

1.2ร้อยละบุคลากรที่มี
คุณวุฒิที่สูงขึ้น

5

10

15

15

15

1.2.1 โครงการให้ทุน
สนับสนุนบุคลากรใน
การศึกษาต่อในระดับ
ที่สูงขึ้น

๑๕

ตารางความเชื่อมโยงพันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (ต่อ)
เป้าหมาย
พันธกิจ
7. เพิ่มขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันในเวที
ระดับชาติและ
นานาชาติ

ประเด็นยุทธศาสตร์
7. สามารถแข่งขันและจัด
อันดับได้ในเกณฑ์ใด
เกณฑ์หนึ่งของระดับชาติ

เป้าประสงค์
7. เป็นที่ยอมรับใน
คุณภาพของการจัด
การศึกษาในเวที
ระดับชาติและนานาชาติ

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด
7.1 ระดับ
ความสาเร็จของการ
แข่งขันด้านคุณภาพ
ของการบริหาร
จัดการ

กลยุทธ์
56

57

58

59

60

4

4

5

5

5

1. จัดทา MOU กับ
มหาวิทยาลัย/หน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน เพื่อการ
พัฒนาวิทยาลัยในด้านต่างๆ

ตัวชี้วัด
1.1 จานวนกิจกรรม
MOU ที่มีการดาเนิน
กิจกรรมร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ

56

57

58

59

60

1

1

1

1

1

หมาย
เหตุ

แผนงาน / โครงการ
/ กิจกรรม
1.1.1 โครงการความ
ร่วมมือด้านวิชาการกับ
สถาบันในประเทศ

1.1.2 โครงการความ
ร่วมมือด้านวิชาการกับ
สถาบันชั้นนาใน
ต่างประเทศ
1.1.3 โครงการความ
ร่วมมือจัดประชุม
วิชาการระดับ
นานาชาติ (APBITM)

๑๖

