เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการวิชาการประจําคณะการแพทย์แผนจีน

แผนที�กลยุทธ์คณะการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ประจําปี 2555
วิสัยทัศน์
พันธกิจ

เป็นผู้นําทางวิชาการด้านศาสตร์การแพทย์แผนจีนในประเทศไทย
ผลิตบัณฑิตที�มีความรู้

มุ่งมั�นสร้างสรรค์ผลงานวิจัย

บริการวิชาการที�ตอบสนอง

ทํานุบํารุงศิลปะ

พัฒนาระบบบริหารจัดการ

พัฒนาความเข็มแข็งด้าน

ยุทธศาสตร์ที� 1

และทักษะการรักษาด้านศาสตร์การแพทย์แผนจีน

ผลงานวิจัยเพื�อการพัฒนา

ความต้องการและสร้าง

และวัฒนธรรมท้องถิ�น

ตามหลักธรรมาภิบาล

ศาสตร์การแพทย์แผนจีน

สร้างทีมงานอาจารย์ที�มีคุณภาพ

มีจริยธรรมทางการแพทย์พร้อด้วยคุณะรรม

ที�ยั�งงยืนของชุมชน

ความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน

และไทย-จีน

ความพอเพียง

เพื�อเป็นคลังแห่งการเรียนรู้

การทํานุบํารุงศิลปะ

คณะมีระบบบริหารจัดการ

บุคลากรมีขีดความสามารถสูง

ยุทธศาสตร์ที� 2

และวัฒนธรรมโดดเด่น

ที�มีประสิทธิภาพ

ในการผลิตผลงานวิชาการ

พัฒนาองค์ความรู้และการเรียนการสอน

6 ประการและดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

มุมมองด้าน

บัณฑิตที�สําเร็จการศึกษา

ผู้รับบริการ

มีความรู้คู่คุณธรรม

ผลงานวิจัยมีคุณภาพสูง

นักศึกษาและชุมชมพึงพอใจ
การให้บริการวิชาการ

และผู้มีส่วนได้

ตามอัตลักษณ์ของ
ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจ

นักวิจัยมีขีดความสามารถสูง

ต่อคุณภาพบัณฑิต

ด้านศาสตร์การแพทย์แผนจีนให้มีคุณภาพ

มหาวิทยาลัย

ผลงานตอบสนอง

ได้มาตรฐาน

ความต้องการของชุมชน

มุมมองด้าน

ระบบการจัดการเรียนการสอน

ระบบบริหารจัดการด้านวิจัย

ส่งเสริมและสนับสนุน

ระบบบริหารจัดการ

มีระบบข้อมูลสําหรับ

นําเทคโนโลยีที�ทันสมัยมา

กระบวนการ

มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน TQF

มีประสิทธิภาพ

การให้บริการวิชาการแก่

ด้านศิลปะและวัฒนธรรม

การบริหารจัดการ

ประยุกต์ใช้ใน

พัฒนาองค์ความรู้และงานวิจัย

ชุมชน

มีประสิทธิภาพ

ที�มีประสิทธิภาพ

การเรียนการสอน

ด้านศาสตร์การแพทย์แผนจีน

ภายใน

และรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน

ยุทธศาสตร์ที� 3

สนับสนุนและส่งเสริม
ศักยภาพของนักวิจัย

สร้างเสริมจิตวิญญาณความเป็นครู

ยุทธศาสตร์ที� 4

บูรณาการงานบริการวิชาการ

พัฒนาการบริการวิชาการเพื�อเสริมสร้าง

กับการเรียนการสอน

ความเข็มแข็งให้แก่ชุมชน
นําระบบประกันคุณภาพมาใช้
ยุทธศาสตร์ที� 5

ในการดําเนินงาน

สืบสานและเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม
ท้องถิ�นและ ไทย-จีน
มุมมองด้าน

พัฒนาระบบการจัดการความรู้เพื�อให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้

การเรียนรู้

และนํามาใช้เป็นส่วนหนึ�งของการทํางาน

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบข้อมูล

วัฒนธรรมให้เป็นส่วนหนึ�ง

และการพัฒนา

มุมมองด้านการเงิน

พัฒนางานด้านศิลปะและ
ของการเรียนการสอน

คณะมีการบริหารงบประมาณที�มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้

คณะได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์ที� 6
พัฒนานักศึกษาและบุคลากรให้เป็นคนดี
คนเก่งและมีความสุข

ยุทธศาสตร์ที� 7
บริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาลและความพอเพียง

TOWS MATRIX Analysis แผนกลยุทธ์คณะการแพทย์แผนจีน 5 ปี (พ.ศ.2555-2559)
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ปัจจัยภายนอก

ปัจจัยภายใน

โอกาส (Opportunity)
1. ปัจจุบันประชาชนให้ความสนใจในศาสตร์การแพทย์ทางเลือกมากยิ�งขึ�น
2. คณะมีเครือข่ายภายนอกทั�งภายในประเทศและต่างประเทศ ทําให้คณะฯ มีโอกาสที�
จะพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการและการพัฒนาบุคลากร
3. เป็นสถาบันวิชาการทางศาสตร์การแพทย์แผนจีนที�ได้รับการไว้วางใจ
4. ภาครัฐให้ความสนับสนุนการแพทย์ทางเลือก

ข้อจํากัดหรือภัยคุกคาม (Threats : T)
1. มีมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนที�เปิดและกําลังจะเปิดหลักสูตรการแพทย์แผนจีน
2. วงการแพทย์แผนจีนขาดความสามัคคี และขาดมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ
3. รายได้ของคณะฯ ส่วนใหญ่ได้รับจากมหาวิทยาลัย ทําให้ค่าใช้จ่ายในบางภารกิจไม่คล่องตัว
4. กฎหมายยังไม่เอื�ออํานวยต่อการเปิดคลินิกทางการแพทย์แผนจีน
5. ความล่าช้าของภาครัฐในการดําเนินการด้านกฎหมาย

จุดแข็ง (Strength)
1. มีหลักสูตรการแพทย์แผนจีนที�ทันสมัย และครบถ้วนที�สุด
2. มีความร่วมมือที�เหนียวแน่นกับมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเซี�ยงไฮ้ซึ�งเป็นมหาวิทยาลัยการ
แพทย์แผนจีน ชั�นนําในสาธารณรัฐประชาชนจีน
3. บัณฑิตส่วนใหญ่มีงานทําภายใน 1 ปี หลังจากสําเร็จการศึกษา
4. อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนมีความรู้ความสามารถ ทุ่มเท เสียสละในการทํางาน
5. มีโครงการบริการวิชาการที�หลากหลายตอบสนองความต้องการของสังคม
6. มีเครื�องมือที�ใช่ในการเรียนการสอนศาสตร์การแพทย์แผนจีนที�ทันสมัยที�สุดในประเทศไทย
7. บัณฑิตที�จบการศึกษาสามารถใช้ภาษาจีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8. มีคลินิกคณะการแพทย์แผนจีน
9. มีแหล่งฝึกงานที�ดีและครอบคลุมในศาสตร์การแพทย์แผนจีน และสามารถเรียนรู้ฝนระบบสาธารณสุขไทย
10. มีคลินิกหัวเฉียวไทย-จีน เป็นแหล่งรองรับบัณฑิตเข้าทํางาน
11. อาจารย์ภายในคณะเป็นคณะกรรมการวิชาชีพ ซึ�งเป็นแรงผลักดันในการสร้างความยั�งยืนและมั�นคง
กลยุทธ์ (S+O)
1. พัฒนาหลักสูตรให้เข้มแข็งมากยิ�งขึ�น
2. พัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้ดียิ�งขึ�นไป
3. สร้างเครือค่ายความร่วมมือด้านการบริการวิชาการอย่างต่อเนื�อง
4. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศความรู้ด้านศาสตร์การแพทย์แผนจีน
5. พัฒนาคลินิกการแพทย์แผนจีนให้เป็นคลินิกที�ครบวงจรในการรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน
6. พัฒนาห้องสมุดคณะการแพทย์แผนจีนให้เหมาะกับการเป็นแหล่งฐานข้อมูลด้านแพทย์จีนที�สมบูรณ์
7. พัฒนาความร่วมมือด้านวิชาการกับมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนอื�นๆ

กลยุทธ์ (S+T)
1. เป็นผู้นําด้านหลักสูตรด้านการเรียนการสอนศาสตร์การแพทย์แผนจีนในประเทศไทย
2. เป็นศูนย์กลางในด้านวิชาการศาสตร์การแพทย์แผนจีนในประเทศไทย
3. จัดบริการวิชาการแบบมีรายได้ให้มากขึ�น
4. สร้างเครือค่ายทางการแพทย์แผนจีนให้แน่นแฟ้นยิ�งขึ�น

3

จุดอ่อน (Weakness)
1. ยังต้องใช้เวลาในการสร้างอาจารย์ เนื�องจากอาจารย์ที�มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท
และปริญญาเอกทางการแพทย์แผนจีนหายาก
2. งานวิจัยยังไม่มีเนื�องจากคณาจารย์ยังมีน้อยและกําลังศึกษาในระดับที�สูงขึ�น
3. อาจารย์ประจําที�มีตําแหน่งทางวิชาการยังไม่เป็นไปตามสัดส่วนที�กําหนด
4. อาจารย์ยังมีประสบการณ์น้อยในการรักษาผู้ป่วย
5. การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างเร่งรีบเนื�องจากต้องพึ�งอาจารย์จากมหาวิทยาลัย
การแพทย์แผนจีนเซี�ยงไฮ้
6. ค่าใช้จ่ายในการเรียนสูง
7. หลังจากที�ได้เรียนพื�นฐานภาษาจีนได้แล้ว นักศึกษามีโอกาสลาออกไปศึกษาที�ประเทศจีน

กลยุทธ์ (W+O)
1. ส่งเสริมและสนับสนุนคุณวุฒิและตําแหน่งทางวิชาการ
2. ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาความรู้ในศาสตร์การแพทย์แผนจีนเพิ�มมากขึ�น
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการสื�อสารภายในคณะฯ ให้มีประสิทธิภาพ
4. พัฒนาองค์ความรู้และเพิ�มผลงานวิจัยด้านศาสตร์การแพทย์แผนจีน
5. พัฒนาแนวทางความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเซี�ยงไฮ้

กลยุทธ์ (W+T)
1. สร้างความเข้มแข็งทางวิชาการให้อาจารย์
2. พัฒนาความพร้อมด้านต่างๆให้กับบุคลากร
3. พัฒนาแนวทางความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเซี�ยงไฮ้
และมหาวิทยาลัยในประเทศจีนแห่งอื�น

แผนกลยุทธ์คณะการแพทย์แผนจีน 5 ปี
ระยะที่ 2 (พ.ศ.2555-2559)
มหาวิทยาลัยหัวเฉี ยวเฉลิมพระเกียรติ

คณะการแพทย์แผนจีน
มหาวิทยาลัยหัวเฉี ยวเฉลิมพระเกียรติ

คํานํ า
แผนกลยุทธ์คณะการแพทย์แผนจีน 5 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ.2555-2559) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
จัดทําขึ้นโดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ใช้เป็ นกรอบแนวทางในการดําเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดแก่คณะฯ ในระหว่าง
ปี พ.ศ. 2555-2559 ซึง่ เป็ นแผนกลยุทธ์ทม่ี คี วามสอดคล ้องกับกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565)
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันระดับอุดมศึกษา ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ และ
สอดคล ้องกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 5 ปี ระยะที่ 5 (พ.ศ.2555-2559)
แผนกลยุทธ์คณะการแพทย์แผนจีน 5 ปี ระยะที่ 5 (พ.ศ.2555-2559) มหาวิทยาลัยฯ ฉบับนี้ เป็ นผลงานทีเ่ กิดจากการมี
ส่วนร่วมของบุคลากรในคณะฯ ทีช่ ่วยกันระดมความคิดโดยมีการกําหนด วิสยั ทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้ าประสงค์
มาตรการ ตัวชี้วดั ความสําเร็จ โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงผูร้ บั ผิดชอบไว้อย่างชัดเจน
ขอขอบคุณเป็ นอย่างยิง่ ในความร่วมมือของบุคลากรคณะการแพทย์แผนจีน และหวังว่าแผนกลยุทธ์ของคณะฯ จะเป็ น
ประโยชน์ต่อการดําเนินงานและก่อให้เกิดการพัฒนาทีย่ งั ่ ยืนตามวิสยั ทัศน์ของคณะฯ ซึง่ มุง่ ให้คณะฯ เป็ น “ผูน้ าํ ทางวิชาการด้านศาสตร์
การแพทย์แผนจีนในประเทศไทย”

(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรพรรณ เจนวณิชยานนท์)
คณบดีคณะการแพทย์แผนจีน

สารบัญ
หน้า
คํานํา
สารบัญ
บทที่ 1

การวิเคราะห์สภาพแวดล ้อม (SWOT Analysis)

1

บทที่ 2

การกําหนดทิศทางของคณะการแพทย์แผนจีน
- วิสยั ทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้ าประสงค์ กลยุทธ์

4

บทที่ 3

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และโครงการ/กิจกรรม

7

บทที่ 4

ตัวชี้วดั และเป้ าหมายของเป้ าประสงค์และกลยุทธ์ในประเด็นยุทธศาสตร์

15

บทที่ 5

การแปลงแผนสูก่ ารปฏิบตั ิ

44

บทที่ 6

การจัดทําแผนทีก่ ลยุทธ์ (Strategy map) และ Balanced Scorecard

บทที่ 1
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis)
การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning) เป็ นการวางแผนทีม่ กี ารกําหนดเป้ าหมายระยะยาวทีช่ ดั เจน มีการวิเคราะห์
อนาคตทีต่ อ้ งการระบบการทํางานให้มคี วามคล่องตัว และมีความสามารถในการปรับตัวสู ง และทันต่อการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึ้นอย่าง
รวดเร็ว พร้อมทัง้ มีประสิทธิภาพสู งในการนําสูเ่ ป้ าหมาย สามารถเผชิญกับการเปลีย่ นแปลงในอนาคต คณะการแพทย์แผนจีน
จึงจัดสัมมนาวิชาการ “การจัดทําแผนกลยุทธ์คณะการแพทย์แผนจีน 5 ปี (พ.ศ. 2555-2559)” เมือ่ วันที่ 19-21 มีนาคม 2555 เพือ่
สร้างความเข้าใจถึงเหตุผลความจําเป็ นทีจ่ ะต้องให้บคุ ลากรของคณะฯ ร่วมกันจัดทําแผนกลยุทธ์ โดยคณะฯ ได้ร่วมกัน วิเคราะห์
ปัจจัยสภาพแวดล ้อมภายในองค์กร ได้แก่ จุดแข็ง จุดอ่อน และปัจจัยสภาพแวดล ้อมภายนอกองค์กร ได้แก่ โอกาส อุปสรรค ซึง่
ได้ขอ้ มูลเบื้องต้นประกอบการจัดทําแผนกลยุทธ์ดงั นี้
1.1 ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในองค์กร
จุดแข็ง (Strength)
1. มีหลักสูตรการแพทย์แผนจีนทีท่ นั สมัย และครบถ้วนทีส่ ุด
2. มีความร่วมมือทีเ่ หนียวแน่นกับมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเซีย่ งไฮ้ซง่ึ เป็ นมหาวิทยาลัยการ
แพทย์แผนจีน ชัน้ นําในสาธารณรัฐประชาชนจีน
3. บัณฑิตส่วนใหญ่มงี านทําภายใน 1 ปี หลังจากสําเร็จการศึกษา
4. อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนมีความรูค้ วามสามารถ ทุม่ เท เสียสละในการทํางาน
5. มีโครงการบริการวิชาการทีห่ ลากหลายตอบสนองความต้องการของสังคม
6. มีเครื่องมือทีใ่ ช้ในการเรียนการสอนศาสตร์การแพทย์แผนจีนทีท่ นั สมัยทีส่ ุดในประเทศไทย
7. บัณฑิตทีจ่ บการศึกษาสามารถใช้ภาษาจีนได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถต่อยอดความรูใ้ นระดับทีส่ ูงขึ้น
ในประเทศจีนได้
8. มีคลินิกคณะการแพทย์แผนจีน
9. มีแหล่งฝึ กงานทีด่ แี ละครอบคลุมในศาสตร์การแพทย์แผนจีน และสามารถเรียนรูฝ้ นระบบสาธารณสุขไทย
10. มีคลินิกหัวเฉียวไทย-จีน เป็ นแหล่งรองรับบัณฑิตเข้าทํางาน
11. อาจารย์ภายในคณะเป็ นคณะกรรมการวิชาชีพ ซึง่ เป็ นแรงผลักดันในการสร้างความยัง่ ยืนและมันคง
่
จุดอ่อน (Weakness)
1. ยังต้องใช้เวลาในการสร้างอาจารย์ เนื่องจากอาจารย์ทม่ี วี ุฒกิ ารศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทางการ
การแพทย์แผนจีนหายาก
2. งานวิจยั ยังไม่มเี นื่องจากคณาจารย์ยงั มีนอ้ ยและกําลังศึกษาในระดับทีส่ ูงขึ้น
3. อาจารย์ประจําทีม่ ตี าํ แหน่งทางวิชาการยังไม่เป็ นไปตามสัดส่วนทีก่ าํ หนด
4. อาจารย์ยงั มีประสบการณ์นอ้ ยในการรักษาผูป้ ่ วย
5. การจัดการเรียนการสอนเป็ นไปอย่างเร่งรีบเนื่องจากต้องพึง่ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเซีย่ งไฮ้
6. ค่าใช้จ่ายในการเรียนสูง
7. หลังจากทีไ่ ด้เรียนพื้นฐานภาษาจีนได้แล ้ว นักศึกษามีโอกาสลาออกไปศึกษาทีป่ ระเทศจีน
1.2 ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร
โอกาส (Opportunity)
1. ปัจจุบนั ประชาชนให้ความสนใจในศาสตร์การแพทย์ทางเลือกมากยิง่ ขึ้น

2. คณะมีเครือข่ายภายนอกทัง้ ภายในประเทศและต่างประเทศ ทําให้คณะฯ มีโอกาสทีจ่ ะพัฒนาความร่วมมือ
ทางวิชาการและการพัฒนาบุคลากร
3. เป็ นสถาบันวิชาการทางศาสตร์การแพทย์แผนจีนทีไ่ ด้รบั การไว้วางใจ
4. ภาครัฐให้ความสนับสนุนการแพทย์ทางเลือก

ข้อจํากัด / ภัยคุกคาม (Threats)
1. มีมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนทีเ่ ปิ ดและกําลังจะเปิ ดหลักสูตรการแพทย์แผนจีน
2. วงการแพทย์แผนจีนขาดความสามัคคี และขาดมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ
3. รายได้ของคณะฯ ส่วนใหญ่ได้รบั จากมหาวิทยาลัย ทําให้ค่าใช้จ่ายในบางภารกิจไม่คล่องตัว
4. กฎหมายยังไม่เอื้ออํานวยต่อการเปิ ดคลินิกทางการแพทย์แผนจีน
5. ความล่าช้าของภาครัฐในการดําเนินการด้านกฎหมาย

บทที่ 2
การกําหนดทิศทางของคณะการแพทย์แผนจีน
ตามที่ บุคลากรของคณะการแพทย์แผนจีน ช่วยกันระดมความคิด ในการวิเคราะห์ปจั จัยสภาพแวดล ้อมภายใน
และปัจจัยสภาพแวดล ้อมภายนอกองค์กร สามารถนํามาวิเคราะห์เป็ นพื้นฐานแนวคิดในการกําหนดทิศทางการพัฒนาคณะฯ และ
กําหนด
ปรัชญา ปณิธาน วิสยั ทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้ าประสงค์หลัก ได้ดงั นี้
ปรัชญาคณะการแพทย์แผนจีน
“รูร้ อบ รอบรู ้ เคียงคู่คุณธรรม เลิศลํา้ ศิลปะการรักษา”
ปณิ ธาน
ตอบสนองต่อสังคมในการดูแลสุขภาพและรักษาผูป้ ่ วยให้มคี ุณภาพชีวติ ทีด่ ใี นแนวทางทีถ่ ูกต้องตามหลักวิชาการ
วิสยั ทัศน์
“เป็ นผูน้ าํ ทางวิชาการด้านศาสตร์การแพทย์แผนจีนในประเทศไทย”
พันธกิจ
1. ด้านการจัดการศึกษา
ผลิตบัณฑิตทีม่ คี วามรูแ้ ละทักษะการรักษาด้านศาสตร์การแพทย์แผนจีน มีจริยธรรมทางการแพทย์
พร้อมด้วย คุณธรรม 6 ประการ (ขยัน อดทน ประหยัด เมตตา ซือ่ สัตย์ กตัญ�ู)
และดําเนินชีวติ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. ด้านการวิจยั
มุง่ มันสร้
่ างผลงานวิจยั เพือ่ การพัฒนาทีย่ งั ่ ยืนของชุมชนและสังคม
3. ด้านการบริการวิชาการแก่สงั คม
ให้บริการวิชาการทีต่ อบสนองความต้องการและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชมุ ชน ประสานความร่วมมือกับ
องค์กรภายในประเทศและต่างประเทศ เพือ่ สร้างความร่วมมือในการบริการวิชาการ
4. ด้านทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรม
ทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิน่ และศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน
5. ด้านบริหารจัดการ
พัฒนาระบบบริหารจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาลและความพอเพียง
ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 สร้างทีมงานอาจารย์ทม่ี คี ุณภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาหลักสู ตรและการเรียนการสอนด้านศาสตร์การแพทย์แผนจีน
ให้มคี ุณภาพได้มาตรฐาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาองค์ความรูแ้ ละงานวิจยั ด้านศาสตร์การแพทย์แผนจีน
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาการบริการวิชาการเพือ่ เสริมสร้างความเข็มแข็งให้แก่ชมุ ชน
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 สืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิน่ และศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 6 พัฒนานักศึกษาและบุคลากรให้เป็ นคนดี คนเก่ง และมีความสุข

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 7 บริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาลและความพอเพียง
เป้ าประสงค์

ชุมชน

เป้ าประสงค์ท่ี 1
เป้ าประสงค์ท่ี 2
เป้ าประสงค์ท่ี 3
เป้ าประสงค์ท่ี 4

สร้างบุคลากรทีม่ คี ุณภาพ
จัดการศึกษาเพือ่ ผลิตบัณฑิตสาขาการแพทย์แผนจีนทีม่ คี ุณภาพและจรรยาบรรณ
เป็ นแหล่งฐานข้อมูลความรูด้ า้ นศาสตร์การแพทย์แผนจีน
เป็ นแหล่งศูนย์กลางการบริการวิชาการด้านศาสตร์การแพทย์แผนจีน
มีระบบบริหารจัดการด้านการให้บริการวิชาการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
มีผลงานบริการวิชาการทีต่ อบสนองความต้องการและเป็ นประโยชน์เสริมความเข้มแข็งให้

เป้ าประสงค์ท่ี 5

มีระบบบริหารจัดการด้านทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรม ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
มีการสืบสานและเผยแพร่วฒั นธรรมท้องถิน่ และศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน
ปลูกฝังให้บคุ ลากรและนักศึกษาตระหนักและเห็นคุณค่าความงามของศิลปวัฒนธรรม
นักศึกษาและบุคลากรยึดแนวปฏิบตั คิ ุณธรรม 6 ประการ (ขยัน อดทน ประหยัด เมตตา
ซือ่ สัตย์ กตัญ�ู) และดําเนินชีวติ ด้วยความพอเพียง
บัณฑิตมีความรู ้ ทักษะทางวิชาการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (TQF)
นักศึกษาและบุคลากรใช้ชวี ติ ในคณะฯ อย่างมีความสุข
มีระบบบริหารจัดการทีม่ ปี ระสิทธิผลและประสิทธิภาพ

เป้ าประสงค์ท่ี 6

เป้ าประสงค์ท่ี 7
กลยุทธ์
กลยุทธ์ท่ี 1
กลยุทธ์ท่ี 2
แห่งชาติ

กลยุทธ์ท่ี 3

สังคม

กลยุทธ์ท่ี 4
กลยุทธ์ท่ี 5

กลยุทธ์ท่ี 6

พัฒนาคุณวุฒแิ ละความรูข้ องอาจารย์
พัฒนาหลักสู ตรให้ได้มาตรฐานสอดคล ้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา
(TQF)
พัฒนาด้านการเรียนการสอนเพือ่ รองรับการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน
นําระบบประกันคุณภาพการศึกษามาใช้เป็ นแนวปฏิบตั ใิ นการจัดการศึกษาให้มปี ระสิทธิภาพ
มีระบบบริหารจัดการด้านการวิจยั และการจัดการความรูท้ ม่ี ปี ระสิทธิภาพ
พัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจยั ของคณาจารย์
พัฒนาผลงานวิจยั และผลงานวิชาการให้มคี ุณภาพตอบสนองความต้องการของชุมชนและ
พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านบริการวิชาการให้มปี ระสิทธิภาพ
พัฒนาผลงานบริการวิชาการทีเ่ ป็ นประโยชน์ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชมุ ชน
พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรมให้มปี ระสิทธิภาพ
ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิน่ และศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน
สร้างเสริมสุนทรียภาพในมิตดิ า้ นศิลปวัฒนธรรม
ส่งเสริมและรักษาคนดีให้คงอยู่กบั มหาวิทยาลัย
พัฒนานักศึกษาให้มคี ุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

ส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถของคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนในการ
จัดการเรียนการสอน
ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนการสอนทีก่ ่อให้เกิดการเรียนรูท้ ม่ี ปี ระสิทธิภาพ

กลยุทธ์ท่ี 7

เสริมสร้างคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (TQF)
เสริมสร้างบรรยากาศแห่งความสุข
พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มปี ระสิทธิผลและประสิทธิภาพ พร้อมปลูกจิตสํานึก
ให้รกั ษาสิง่ แวดล ้อม

บทที่ 3
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และโครงการ/กิจกรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1

สร้างทีมงานอาจารย์ทม่ี คี ุณภาพ

เป้ าประสงค์
สร้างบุคลากรทีม่ คี ุณภาพ
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมให้อาจารย์ไปศึกษาต่อในวุฒทิ ส่ี ูงขึ้น
2. พัฒนาความรูแ้ ละให้อาจารย์มปี ระสบการณ์ในการรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีนมากขึ้น

โครงการ / กิจกรรม
1. ติดต่อเครือข่ายมหาวิทยาลัยแพทย์จนี ในประเทศจีน และสถานทูตจีนประจําประเทศไทย เพือ่ ขอทุนการศึกษา
ให้กบั อาจารย์
2. จัดลําดับการส่งอาจารย์ไปศึกษาต่อตามความต้องการของรายวิชาทีข่ าดแคลน โดยการประชุมคณะกรรมการ
วิชาการคณะฯ
3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานในมหาวิทยาลัยทีเ่ กี่ยวข้อง
4. อาจารย์ทาํ สัญญาลาศึกษาต่อ
5. กิจกรรม KM ภายในคณะฯ
6. โครงการสัมมนาวิชาการด้านศาสตร์การแพทย์แผนจีน
7. ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมอบรมวิชาการด้านศาสตร์การแพทย์แผนจีน
8. โครงการคลินิกคณะการแพทย์แผนจีน
ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2

พัฒนาหลักสู ตรและการเรียนการสอนด้านศาสตร์การแพทย์แผนจีน
ให้มคี ุณภาพได้มาตรฐาน

เป้ าประสงค์
จัดการศึกษาเพือ่ ผลิตบัณฑิตสาขาการแพทย์แผนจีนทีม่ คี ุณภาพและจรรยาบรรณ
กลยุทธ์

1. พัฒนาหลักสูตรให้ได้มาตรฐานสอดคล ้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
2. พัฒนาด้านการเรียนการสอนเพือ่ เป็ นผูน้ าํ ด้านการเรียนการสอนในประเทศไทย
3. นําระบบประกันคุณภาพการศึกษามาใช้เป็ นแนวปฏิบตั ิในการจัดการศึกษาให้มปี ระสิทธิภาพ
โครงการ / กิจกรรม
1. พัฒนาหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต ให้ได้มาตรฐานสอดคล ้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับ
อุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
2. จัดทําการวิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการหลักสู ตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต
3. จัดโครงการ/กิจกรรม ประชาสัมพันธ์หลักสู ตรเชิงรุก
4. สนับสนุนการผลิตสือ่ การเรียนการสอน/ตํารา ในรูปแบบภาษาอื่น ๆ เช่น E-Learning เป็ นต้น
5. ประชาสัมพันธ์ให้นกั ศึกษาเข้าร่วมสอบ Exit - Exam ของมหาวิทยาลัยฯ
6. จัดโครงการฝึ กอบรมทักษะการใช้ภาษาจีนให้กบั นักศึกษาและบุคลากร
7. แต่งตัง้ คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
8. จัดทําแผนปฏิบตั กิ าร ซึง่ ประกอบด้วย
- แผนงานประกันคุณภาพการศึกษา (ต้นปี )
- ประเมินแผนงานประกันคุณภาพการศึกษา (กลางปี )
- ปรับแผนงานประกันคุณภาพการศึกษา (กลางปี )
- ประเมินแผนงานประกันคุณภาพการศึกษา (ปลายปี )
9. จัดทํารายงานผลการประเมินตนเองระดับสาขาวิชา
10. จัดทํารายงานผลการประเมินตนเองระดับคณะวิชา
11. จัดทํารายงานการปรับรุปการดําเนินงานตามผลการประเมินคุณภาพการศึกษา (สรุปในประเมินแผนงาน ปลายปี )
12. จัดโครงการ/กิจกรรมแลกเปลีย่ นเรียนรูด้ า้ นการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบัน

ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาองค์ความรูแ้ ละงานวิจยั ด้านศาสตร์การแพทย์แผนจีน

เป้ าประสงค์
กลยุทธ์

เป็ นแหล่งฐานข้อมูลความรูด้ า้ นศาสตร์การแพทย์แผนจีน
1. มีระบบบริหารจัดการด้านการวิจยั และการจัดการความรูท้ ม่ี ปี ระสิทธิภาพ
2. พัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจยั ของคณาจารย์
3. พัฒนาผลงานวิจยั และผลงานวิชาการให้มคี ุณภาพตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม

โครงการ / กิจกรรม
1. แต่งตัง้ คณะกรรมการงานวิจยั และการจัดการความรู ้

2. จัดทําแผนปฏิบตั กิ าร ซึง่ ประกอบด้วย
- แผนงานวิจยั และการจัดการความรู ้ (ต้นปี )
- ประเมินแผนงานวิจยั และการจัดการความรู ้ (กลางปี )
- ปรับแผนงานวิจยั และการจัดการความรู ้ (กลางปี )
- ประเมินแผนงานวิจยั และการจัดการความรู ้ (ปลายปี )
3. ติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั กิ าร ประจําปี
4. พัฒนาระบบสารสนเทศด้านวิจยั
5. พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านวิจยั
6. ประชาสัมพันธ์แหล่งเงินทุนวิจยั ทัง้ ภายในและภายนอก
7. กําหนดเกณฑ์การจัดสรรทุนวิจยั ทีไ่ ด้รบั จัดสรรจากมหาวิทยาลัยพร้อมประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์รบั ทราบ
8. ประชาสัมพันธ์วารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติทม่ี ี impact factor หรือปรากฏในฐานข้อมูลสากลตามประกาศ
ของสกว. / สกอ.
9. จัดหาเครือข่ายความร่วมมือด้านวิจยั กับหน่วยงานภายนอกทัง้ ในและต่างประเทศ
10. ยกย่องเผยแพร่ผลงานวิจยั ดีเด่น/ได้รบั รางวัล ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ จดหมาย ทันข่าว เป็ นต้น
11. จัดทําประเมินผลความพึงพอใจต่อการสร้างบรรยากาศและแรงจูงใจในการทํางานวิจยั
12. จัดทําวารสารการแพทย์แผนจีนของคณะฯ
13. ประชาสัมพันธ์การประชุม สัมมนาวิชาการของหน่วยงานภายนอก
14. สนับสนุนทุนสําหรับการเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนาวิชาการ กับหน่วยงานภายนอก
15. จัดประชุมวิชาการ
16. จัดตัง้ ชุมชนนักปฏิบตั ิ
17. จัดโครงการการจัดการความรูจ้ ากงานวิจยั
18. รวบรวมองค์ความรูจ้ ากงานวิจยั พร้อมเผยแพร่สูส่ าธารณชนผ่านเว็บไซต์ และสือ่ อืน่ ๆ
19. จัดโครงการ/กิจกรรม แลกเปลีย่ นเรียนรูท้ กั ษะสําหรับการทําวิจยั รวมทัง้ ให้ความรูด้ า้ นจรรยาบรรณการวิจยั /จริยธรรม
การวิจยั
20. แต่งตัง้ อาจารย์ทม่ี คี วามเชี่ยวชาญด้านวิจยั เป็ นพีเ่ ลี้ยงสําหรับอาจารย์ทเ่ี ริ่มทําวิจยั
21. จัดกิจกรรมให้พเ่ี ลี้ยงด้านวิจยั ได้แลกเปลีย่ นความรูก้ บั คณาจารย์ทต่ี อ้ งการทําวิจยั
22. กําหนดให้นาํ งานประจําสูง่ านวิจยั
23. สํารวจข้อมูลความต้องการของชุมชน/สังคมเพือ่ นําไปใช้เป็ นข้อมูลสําหรับการทําวิจยั
24. สนับสนุนให้คณาจารย์นาํ งานวิจยั ไปใช้ประโยชน์กบั ชุมชน
25. สนับสนุนให้แต่ละสาขาวิชานํางานวิจยั มาบูรณาการกับการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ
26. กําหนดเกณฑ์การจัดสรรทุนสําหรับผลิตตํารา
27. สนับสนุนให้อาจารย์ผลิตตําราพร้อมเผยแพร่
28. ส่งเสริมให้อาจารย์เขียนบทความวิชาการพร้อมตีพมิ พ์เผยแพร่
ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาการบริการวิชาการเพือ่ เสริมสร้างความเข็มแข็งให้แก่ชมุ ชน
เป้ าประสงค์

1. เป็ นแหล่งศูนย์กลางการบริการวิชาการด้านศาสตร์การแพทย์แผนจีน
2. มีระบบบริหารจัดการด้านการให้บริการวิชาการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
3. มีผลงานบริการวิชาการทีต่ อบสนองความต้องการและเป็ นประโยชน์เสริมความเข้มแข็งให้ชมุ ชน
กลยุทธ์
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านบริการวิชาการให้มปี ระสิทธิภาพ
2. พัฒนาผลงานบริการวิชาการทีเ่ ป็ นประโยชน์และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชมุ ชน
โครงการ / กิจกรรม
1. แต่งตัง้ คณะกรรมการบริการวิชาการ
2. จัดทําแผนปฏิบตั กิ าร ซึง่ ประกอบด้วย
- แผนงานบริการวิชาการ (ต้นปี )
- ประเมินแผนงานบริการวิชาการ (กลางปี )
- ปรับแผนงานบริการวิชาการ (กลางปี )
- ประเมินแผนงานบริการวิชาการ (ปลายปี )
3. ติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั กิ าร ประจําปี
4. จัดโครงการบริการวิชาการแบบมีรายได้
5. จัดโครงการบริการวิชาการอย่างน้อย 3 โครงการต่อปี
6. สนับสนุนให้บคุ ลากร/นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ
7. ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์นาํ ความรูแ้ ละประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาบูรณการเข้ากับการเรียน
การสอน/วิจยั
8. จัดโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทีต่ อบสนองควมต้องการของชุมชน และเสริมความเข้มแข็งให้ชมุ ชน
9. มีผูน้ าํ ชุมชนทีม่ กี ารเรียนรูแ้ ละดําเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและยัง่ ยืน
10. จัดหาเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนในการนําผลงานบริการวิชาการไปใช้ประโยชน์
ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 สืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิน่ และศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน
เป้ าประสงค์
1. มีระบบบริหารจัดการด้านทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรม ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
2. มีการสืบสานและเผยแพร่วฒั นธรรมท้องถิน่ และศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน
3. ปลูกฝังให้บคุ ลากรและนักศึกษาตระหนักและเห็นคุณค่าความงามของศิลปวัฒนธรรม
กลยุทธ์
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรมให้มปี ระสิทธิภาพ
2. ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิน่ และศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน
3. สร้างเสริมสุนทรียภาพในมิติดา้ นศิลปวัฒนธรรม

โครงการ / กิจกรรม
1. แต่งตัง้ คณะกรรมการทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรม
2. จัดทําแผนปฏิบตั กิ าร ซึง่ ประกอบด้วย
- แผนงานทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรม (ต้นปี )
- ประเมินแผนงานทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรม (กลางปี )
- ปรับแผนงานทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรม (กลางปี )
- ประเมินแผนงานทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรม (ปลายปี )
3. ติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั กิ าร ประจําปี
4. จัดโครงการ/กิจกรรม ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิน่
5. จัดโครงการ/กิจกรรม ด้านศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน
6. เผยแพร่กจิ กรรมด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิน่ และศิลปวัฒนธรรมไทย-จีนผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์คณะฯ
จดหมาย ทันข่าว บอร์ดคณะฯ เป็ นต้น
7. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้บคุ ลากรและนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมด้านทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรม
8. สนับสนุนให้นกั ศึกษา/บุคลากรมีสว่ นร่วมกับโครงการด้านทํานุ บาํ รุงศิลปวัฒนธรรม ทีไ่ ด้รบั การยกย่องระดับชาติ/
นานาชาติ เช่น การแสดงหุ่นคน เป็ นต้น
9. จัดโครงการ/กิจกรรม ด้านทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรม เพือ่ นําไปบูรณาการกับการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา
10. จัดโครงการ/กิจกรรม ด้านทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรม ของภูมภิ าคเอเชีย
11. จัดกิจกรรมพัฒนาสุนทรียภาพด้านศิลปวัฒนธรรม เช่น รดนํา้ ดําหัวเนื่องในวันสงกรานต์ ทอดผ้าป่ าเพือ่ การศึกษา
เป็ นต้น
12. สนับสนุนให้บคุ ลากรและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาสุนทรียภาพด้านศิลปวัฒนธรรม
13. จัดบอร์ดด้านศิลปวัฒนธรรม
14. จัดทําประเมินผลความพึงพอใจของบุคลการและนักศึกษาต่อกิจกรรมพัฒนาสุนทรียภาพในมิตดิ า้ นศิลปวัฒนธรรม
15. นําผลประเมินมาปรับปรุงกิจกรรมพัฒนาสุนทรียภาพ และโครงการด้านศิลปวัฒนธรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 6 พัฒนานักศึกษาและบุคลากรให้เป็ นคนดี คนเก่ง และมีความสุข
เป้ าประสงค์
1. นักศึกษาและบุคลากรยึดแนวปฏิบตั คิ ุณธรรม 6 ประการ (ขยัน อดทน ประหยัด เมตตา ซือ่ สัตย์ กตัญ�ู)
และดําเนินชีวติ ด้วยความพอเพียง
2. บัณฑิตมีความรู ้ ทักษะทางวิชาการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
3. นักศึกษาและบุคลากรใช้ชวี ติ ในคณะฯ อย่างมีความสุข
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมและรักษาคนดีให้คงอยู่กบั มหาวิทยาลัย
2. พัฒนานักศึกษาให้มคี ุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ตามอัตลักษณ์ของคณะฯ และมหาวิทยาลัย
3. ส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถของคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอน
4. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนการสอนทีก่ ่อให้เกิดการเรียนรูท้ ม่ี ปี ระสิทธิภาพ

5. เสริมสร้างคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
6. เสริมสร้างบรรยากาศแห่งความสุข
โครงการ / กิจกรรม
1. จัดโครงการ/กิจกรรมทีเ่ สริมสร้างคุณธรรม 6 ประการและความพอเพียง เช่น โครงการแพทย์จนี เพือ่ ชุมชน
ช่วยงานมูลนิธิป่อเต็กตึง๊ เป็ นต้น
2. จัดโครงการ/กิจกรรมทีพ่ ฒั นาเสริมสร้าง จิตวิญญาณความเป็ นครู
3. ประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมพัฒนาเสริมสร้างจิตวิญญาณความเป็ นครู
4. ประชาสัมพันธ์จรรยาบรรณของบุคลากรคณะการแพทย์แผนจีนให้รบั ทราบเพือ่ เป็ นแนวปฏิบตั ิ
5. จัดโครงการให้ตระหนักถึงจรรยาบรรณทีด่ ขี องการป็ นแพทย์
6. สอดแทรกคุณธรรม 6 ประการ เศรษฐกิจพอเพียงผ่านการเรียนการสอน
7. กิจกรรมเลือกตัง้ คณะกรรมการนักศึกษาประจําคณะฯ
8. สนับสนุนให้นกั ศึกษาเข้าร่วมเป็ น กรรมการสโมสรนักศึกษา
9. คัดเลือกนักศึกษาทีม่ คี ุณลักษณะพึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเข้ารับรางวัลและเผยแพร่ผลงาน
ทางเว็บไซต์ บอร์ด และสือ่ อืน่ ๆ
10. วางแผนพัฒนาคุณวุฒแิ ละตําแหน่งทางวิชาการ
11. จัดโครงการ/กิจกรรมทีพ่ ฒั นาอาจารย์ดา้ นวิชาการ
12. จัดกิจกรรมเพิม่ แรงจูงใจในการทําตําแหน่งทางวิชาการ
13. จัดโครงการแลกเปลีย่ นเรียนรูท้ กั ษะการทําวิจยั ชัน้ เรียน
14. สนับสนุนให้แต่ละสาขาวิชาจัดทําวิจยั ชัน้ เรียน
15. กําหนดเกณฑ์การขอรับทุนสนับสนุนการเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนาของอาจารย์ให้ชดั เจนมีความคล่องตัว
16. จัดโครงการเพือ่ เพิม่ พูนความรูใ้ ห้บคุ ลากรสายสนับสนุน
17. กําหนดให้ทกุ รายวิชามีการวัดและประเมินผลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
18. ศึกษาภาวะการมีงานทําของบัณฑิต
19. รายงานผลการศึกษาภาวะการมีงานทําของบัณฑิตและผูใ้ ช้บณั ฑิต
20. จัดโครงการสหกิจศึกษา/ฝึ กงาน
21. จัดโครงการการจัดการความรูเ้ พือ่ พัฒนาการเรียนการสอน
22. รวบรวมองค์ความรูท้ ไ่ี ด้พร้อมเผยแพร่
23. กําหนดให้ทกุ รายวิชามีการจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผูเ้ รียนเป็ นสําคัญ
24. จัดทําบทเรียน E-Learning
25. เชิญศิษย์เก่าและผูม้ ปี ระสบการณ์ทางวิชาการให้มสี ว่ นร่วมในกระบวนการเรียนการสอน
26. จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
27. จัดโครงการสอนเสริม/เพือ่ นช่วยเพือ่ น/ พีช่ ่วยน้อง
28. ติดตามผลการเรียนของนักศึกษา
29. จัดทําแบบสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษา ต่ออาจารย์ทป่ี รึกษา
30. จัดทําแบบสํารวจความพึงพอใจของอาจารย์ทป่ี รึกษาทีม่ ตี ่อระบบอาจารย์ทป่ี รึกษา
31. จัดโครงการ/กิจกรรมแนะแนวทักษะการใช้ชวี ติ ในมหาวิทยาลัยสําหรับนักศึกษาชัน้ ปี ท่ี 1
32. จัดทําแฟ้ มประวัตนิ กั ศึกษา
33. จัดโครงการ/กิจกรรมทีส่ ร้างเสริมภาวะความเป็ นผูน้ าํ ทักษะการทํางานร่วมกับผูอ้ น่ื ตลอดจนทัศนคติเชิงบวก

34. ส่งเสริมให้นกั ศึกษาเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ทีส่ ร้างเสริมภาวะผูน้ าํ
35. ประชาสัมพันธ์กจิ กรรมการแข่งขันทางวิชาการทัง้ ภายในและภายนอก
36. คัดเลือกผลงานนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน
37. จัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้าน
- วิชาการ
- กีฬาหรือส่งเสริมสุขภาพและนันทนาการ
- บําเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิง่ แวดล ้อม/แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
- เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
- ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
- นโยบาย 3 D (D1 = Democracy (ประชาธิปไตย) D2 = Decency (คุณธรรมจริยธรรมและความเป็ นไทย)
D3 = Drug - Free (ภูมคิ มุ ้ กันภัยยาเสพติด))
38. เข้าร่วมโรงการ big cleaning day ทีจ่ ดั โดยมหาวิทยาลัย เพือ่ ปรับปรุงสภาพแวดล ้อม ห้องทํางานให้สะอาด สวยงาม
ก่อให้เกิดความสุขในการทํางาน
39. จัดกิจกรรมส่งท้ายปี เก่าต้อนรับปี ใหม่
40. จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาและบุคลากรในคณะฯ
41. กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาและบุคลากรในแต่ละหลักสูตร เช่น กิจกรรมส่งท้ายปี เก่าต้อนรับปี ใหม่
42. ประชาสัมพันธ์ให้บคุ ลากรตรวจสุขภาพประจําปี
43. ประชาสัมพันธ์ให้นกั ศึกษาชัน้ ปี ท่ี 1 ทีย่ งั ไม่ได้รบั การตรวจสุขภาพตามมหาวิทยาลัยกําหนดให้ไปตรวจสุขภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 7 บริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาลและความพอเพียง
เป้ าประสงค์
มีระบบบริหารจัดการทีม่ ปี ระสิทธิผลและประสิทธิภาพ
กลยุทธ์
พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มปี ระสิทธิผลและประสิทธิภาพ พร้อมปลูกจิตสํานึกให้รกั ษาสิง่ แวดลอ้ ม
โครงการ / กิจกรรม
1. จัดทําแผนพร้อมทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ระยะที่ 5 (พ.ศ. 2555 - 2559)
2. จัดทําแผนปฏิบตั กิ าร ซึง่ ประกอบด้วย
- แผนงาน (ต้นปี )
- ประเมินแผนงาน (กลางปี )
- ปรับแผนงาน (กลางปี )
- ประเมินแผนงาน (ปลายปี )
3. จัดทําแผนปฏิบตั กิ าร ซึง่ ประกอบด้วย
- แผนงานการบริหารความเสีย่ ง (ต้นปี )
- ประเมินแผนงานการบริหารความเสีย่ ง (กลางปี )

- ปรับแผนงานการบริหารความเสีย่ ง (กลางปี )
- ประเมินแผนงานการบริหารความเสีย่ ง (ปลายปี )
4. นําผลการประเมินคุณภาพการศึกษาปี ก่อนหน้ามาปรับปรุงการบริหารจัดการในปี การศึกษาถัดไป
5. จัดทําแผนปฏิบตั กิ าร ซึง่ ประกอบด้วย
- แผนงานระบบสารสนเทศ (ต้นปี )
- ประเมินแผนงานระบบสารสนเทศ (กลางปี )
- ปรับแผนงานระบบสารสนเทศ (กลางปี )
- ประเมินแผนงานระบบสารสนเทศ (ปลายปี )
6. จัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนาความรูใ้ ห้กบั ศิษย์เก่า
7. จัดทําฐานข้อมูลศิษย์เก่าทุกหลักสู ตร
8. จัดทบทวนแผนกลยุทธ์การเงิน 5 ปี
9. จัดทําแผนปฏิบตั กิ าร ซึง่ ประกอบด้วย
- แผนงานการเงิน-งบประมาณ (ต้นปี )
- ประเมินแผนงานการเงิน-งบประมาณ (กลางปี )
- ปรับแผนงานการเงิน-งบประมาณ (กลางปี )
- ประเมินแผนงานการเงิน-งบประมาณ (ปลายปี )
10. แต่งตัง้ คณะทํางานตรวจสอบการเงิน-งบประมาณ
11. แต่งตัง้ คณะทํางานประหยัดพลังงาน
12. จัดโครงการ/กิจกรรมด้านอนุรกั ษ์สง่ิ แวดล ้อม/ประหยัดพลังงาน
13. ประชาสัมพันธ์กจิ กรรมลดการใช้ (reduce) การใช้ซาํ้ (reuse) และการนํากลับมาใช้ใหม่ (recycle)

บทที� 4
ตัวชี�วัดและเป้าหมายของเป้าประสงค์และกลยุทธ์ในประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที� 1

สร้างทีมงานอาจารย์ที�มีคุณภาพ

เป้าประสงค์ที� 1

สร้างบุคลากรที�มีคุณภาพ

กลยุทธ์ที� 1.1

ส่งเสริมให้อาจารย์ไปศึกษาต่อในวุฒิที�สูงขึ�น
มาตรการ

1. ส่งอาจารย์ภายในคณะไปศึกษาต่อใน
วุฒิการศึกษาที�สูงขึ�น ที�มหาวิทยาลัย
การแพทย์แผนจีนในสาธารณรัฐประ
ชาชนจีน

2. รับอาจารย์ที�จบการศึกษาตรงวุฒิการ
ศึกษาเข้าทํางาน

ตัวชี�วัด

ที�มา

1. จํานวนทุนการศึกษาที�คณะฯสามารถจัด
หาให้อาจารย์จากมหาวิทยาลัยในประเทศ
จีน

เป้าหมาย
โครงการ / กิจกรรม
2555 2556 2557 2558 2559
2
3
3
2
2 - ติดต่อมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนใน
เครือข่าย เพื�อขอทุนและโควต้าเพื�อส่ง
อาจารย์ไปศึกษาต่อ

2. จํานวนของอาจารย์ที�ไปศึกษาต่อ

3

3

2

2

2

3. จํานวนของอาจารย์ที�มีวุฒิการศึกษาที�สูง
ขึ�น

-

-

3

4

3

4

5

1

-

4

1. จํานวนอาจารย์ใหม่

HCU
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ผู้รับผิดชอบ
กก.วิชาการประจําคณะฯ
เลขานุการคณะฯ

- คัดเลือกอาจารย์ที�มีคุณสมบัติในการไป
ศึกษาต่อ

กก.วิชาการประจําคณะฯ

- เปิดรับสมัครอาจารย์ที�มีคุณวุฒิเหมาะสม
เพื�อเข้าทํางาน

กก.วิชาการประจําคณะฯ

กลยุทธ์ที� 1.2

พัฒนาความรู้และให้อาจารย์มีประสบการณ์ในการรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีนมากขึ�น
มาตรการ

ตัวชี�วัด

1. สนับสนุนให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมอบรม 1. จํานวนครั�งของการเข้าร่วมอบรม/สัมมนา
หรือสัมมนา ทางการแพทย์แผนจีน
ของอาจารย์ต่อ 1 คน
หรือศาสตร์ที�เกี�ยวข้อง
2. สนับสนุนให้อาจารย์ทุกคนออกตรวจ
ผู้ป่วย

1. ร้อยละของอาจารย์ที�ออกตรวจผู้ป่วย
2. จํานวนผู้ป่วยที�อาจารย์ออกตรวจ
(ต่อคน/ปี)

3

ที�มา

เป้าหมาย
โครงการ / กิจกรรม
2555 2556 2557 2558 2559
1
2
2
2
2 - ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม/สัมมนา ที�จัด
ภายนอกให้อาจารย์ทราบ
- คณะฯจัดการอบรมสัมมนาทางการแพทย์
แผนจีน
100 100 100 100 100 - โครงการคลินิกคณะการแพทย์แผนจีน
200

200

200

240

240 - จัดโครงการบริการวิชาการที�ออกตรวจผู้ป่วย

1

-

2

-
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ผู้รับผิดชอบ
คณาจารย์
กก.วิชาการประจําคณะฯ

กก.วิชาการประจําคณะฯ
กก. บริหารคลินิก
กก.วิชาการประจําคณะฯ
กก. บริการวิชาการคณะฯ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที� 2

พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนด้านศาสตร์การแพทย์แผนจีนให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน

เป้าประสงค์ที� 2

จัดการศึกษาเพื�อผลิตบัณฑิตสาขาการแพทย์แผนจีนที�มีคุณภาพและจรรยาบรรณ

กลยุทธ์ที� 2.1

พัฒนาหลักสูตรให้ได้มาตรฐานสอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
มาตรการ

1. พัฒนาหลักสูตรการแพทย์แผนจีน
บัณฑิต
ให้ได้มาตรฐานสอดคล้องตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (TQF)

2. เปิดหลักสูตรใหม่ให้มีความหลากหลาย
ได้มาตรฐานสอดคล้องตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (TQF)

ตัวชี�วัด
1. หลักสูตรที�พัฒนาได้มาตรฐานสอดคล้อง
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (TQF)

เป้าหมาย
โครงการ / กิจกรรม
2555 2556 2557 2558 2559
QA2.1 CM
- CM - พัฒนาหลักสูตรการแพทย์แผนจีนให้ได้
HCU
มาตรฐานสอดคล้องตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
ที�มา

2. หลักสูตรที�มีการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ/
ประสิทธิผลของการบริหารจัดการหลักสูตร
เมื�อครบรอบการใช้หลักสูตร
3. ร้อยละของจํานวนนักศึกษารับเข้าใหม่
ตามเป้าอนุมัติ

QA2.1
HCU

1. จํานวนหลักสูตรที�เปิดใหม่

HCU

-

-

-

CM

-

100

100

100

100

100

1

2. ร้อยละของจํานวนนักศึกษาในหลักสูตรใหม่
ที�เปิดดําเนินการตามเป้าอนุมัติ

30
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ผู้รับผิดชอบ
กก.บริหารหลักสูตร
กก.พัฒนาหลักสูตร
กก.วิชาการประจําคณะฯ

- จัดทําการวิเคราะห์ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการบริหารจัดการหลักสูตร

กก.บริหารหลักสูตร

- เปิดหลักสูตรใหม่ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)

กก.จัดทําหลักสูตร
กก.พัฒนาหลักสูตร
กก.วิชาการประจําคณะฯ

กลยุทธ์ที� 2.2

พัฒนาด้านการเรียนการสอนเพื�อเป็นผู้นําด้านการเรียนการสอนในประเทศไทย
มาตรการ

ตัวชี�วัด

1. สนับสนุนให้มีการผลิตสื�อการเรียน
การสอน/ตํารา เพื�อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน

1. ร้อยละของรายวิชาที�มีการปรับปรุงสื�อ
การเรียนการสอน/ตํารา เพื�อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน

2. เสริมสร้างทักษะในการใช้ภาษา
ต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ/จีน

1. ร้อยละของนักศึกษาที�สอบผ่านการวัดระดับ
ความรู้ภาษาอังกฤษ (Exit-Exam)
2. ร้อยละของนักศึกษาที�สอบวัดระดับ
ความรู้ภาษาจีน (HSK) ได้รัดับ 5

3. พัฒนาแหล่งฝึกงานทางคลินิก

1. จํานวนแหล่งฝึกที�เพิ�มขึ�น
2. ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ
แหล่งฝึกงานทางคลินิก

ที�มา

เป้าหมาย
โครงการ / กิจกรรม
2555 2556 2557 2558 2559
- 10 10 10 - สนับสนุนการผลิตสื�อการเรียนการสอน/ตํารา
ในรูปแบบภาษาอื�น ๆ เช่น ภาษาอังกฤษ
เป็นต้น
30

30

40

40

100

100

100

100

-

1

1

1

40

- ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาเข้าร่วมสอบ
Exit -Exam ของมหาวิทยาลัย
100 - โครงการส่งนักศึกษาไปศึกษาภาษาจีนที�
มหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐประชาชนจีน

คณาจารย์
กก.วิชาการประจําคณะฯ

กก.บริหารหลักสูตร
CS, MI
กก.วิชาการประจําคณะฯ

- หาเครือข่ายโรงพยาบาลที�สามารถให้นักศึกษา กก.วิชาการประจําคณะฯ
ฝึกงานทางคลินิก
3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 - ควบคุมมาตราฐานการฝึกงานทางคลินิก
กก.วิชาการประจําคณะฯ
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1

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ที� 2.3

นําระบบการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้เป็นแนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
มาตรการ

1. นําระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน มาเป็นส่วนหนึ�งของ
วัฒนธรรมการทํางาน

ตัวชี�วัด
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับคณะวิชา

เป้าหมาย
โครงการ / กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
2555 2556 2557 2558 2559
QA9.1      - แต่งตั�งคณะกรรมการประกันคุณภาพฯ
กก.วิชาการประจําคณะฯ
- จัดทําแผนปฏิบัติการ ซึ�งประกอบด้วย
กก.ประกันคุณภาพฯ
- แผนงานประกันคุณภาพการศึกษา (ต้นปี)
- ประเมินแผนงานประกันคุณภาพฯ (กลางปี)
- ปรับแผนงานประกันคุณภาพฯ (กลางปี)
- ประเมินแผนงานประกันคุณภาพฯ(ปลายปี)
ที�มา

3. ระดับผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ระดับคณะวิชา (สกอ.)

HCU

ดี

ดี

ดี

ดี

ดี

2. ส่งเสริมให้มีการนําผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษามาปรับปรุง
การดําเนินงานของแผนปฏิบัติการ
ประจําปีอย่างต่อเนื�อง

1. ร้อยละของแผนงานที�นําผลการประเมิน
คุณภาพมาปรับปรุง/พัฒนา

QA

100

100

100

100

100 - จัดทํารายงานการปรับปรุงการดําเนินงาน
ตามผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
(สรุปในประเมินแผนงาน ปลายปี)

3. สร้างเครือข่ายการแลกเปลี�ยนเรียนรู้
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ระหว่างสถาบัน

1. จํานวนสถาบันที�มีการแลกเปลี�ยนเรียนรู้
และมีกิจกรรมร่วมกันด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา

QA9.1
HCU

1

1

1

1
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1

- จัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง
ระดับคณะวิชา

- จัดโครงการ/กิจกรรมแลกเปลี�ยนเรียนรู้
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ระหว่างสถาบัน

กก.ประกันคุณภาพฯ
สาขาวิชา
กก. ทุก กก.ของคณะฯ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที� 3

พัฒนาองค์ความรู้และงานวิจัยด้านศาสตร์การแพทย์แผนจีน

เป้าประสงค์ที� 3

เป็นแหล่งฐานข้อมูลความรู้ด้านศาสตร์การแพทย์แผนจีน

กลยุทธ์ที� 3.1

มีระบบบริหารจัดการด้านการวิจัยและการจัดการความรู้ที�มีประสิทธิภาพ
มาตรการ

1. มีระบบและกลไกการดําเนินงาน
ด้านวิจัยและการจัดการความรู้
และดําเนินการตามระบบที�กําหนด

ตัวชี�วัด
1. มีคณะกรรมการงานวิจัยและการจัดการ
ความรู้
2. มีแผนปฏิบัติการ ประจําปี

3. ร้อยละของจํานวนโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนปฏิบัติการ ประจําปี สามารถ
ดําเนินการได้บรรลุเป้าหมายตามตัวชี�วัด
2. พัฒนาแหล่งสําหรับค้นคว้าข้อมูล
ทางวิชาการสําหรับการวิจัย

1. มีระบบสารสนเทศด้านการวิจัยที�เป็นปัจจุบัน
และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้
2. มีฐานข้อมูลด้านการวิจัยที�เป็นปัจจุบัน
และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้

เป้าหมาย
โครงการ / กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
2555 2556 2557 2558 2559
QA4.1      - แต่งตั�งคณะกรรมการงานวิจัยและการจัดการ กก.วิชาการประจําคณะฯ
ความรู้
QA4.1      - จัดทําแผนปฏิบัติการ ซึ�งประกอบด้วย
กก.งานวิจัยฯ
- แผนงานวิจัยและการจัดการความรู้ (ต้นปี)
- ประเมินแผนงานวิจัยฯ (กลางปี)
- ปรับแผนงานวิจัยและการจัดการฯ (กลางปี)
- ประเมินแผนงานวิจัยฯ (ปลายปี)
QA4.1 80 80 80 80 80 - ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
กก.วิชาการประจําคณะฯ
ตามแผนปฏิบัติการ ประจําปี
ที�มา

QA4.1









 - พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการวิจัย

กก.ระบบสารสนเทศ

QA4.1









 - พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการวิจัย

กก.งานวิจัยฯ
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กลยุทธ์ที� 3.1

มีระบบบริหารจัดการด้านการวิจัยและการจัดการความรู้ที�มีประสิทธิภาพ (ต่อ)
มาตรการ

3. จัดสรรงบประมาณด้านการวิจัยที�ได้รับ
จากมหาวิทยาลัยและประชาสัมพันธ์
แหล่งเงินทุนวิจัยจากภายนอก

4. ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัย
ในวารสารระดับชาติ/นานาชาติ

เป้าหมาย
โครงการ / กิจกรรม
2555 2556 2557 2558 2559
1. ร้อยละของจํานวนงบประมาณสนับสนุน
BCM 80 80 80 80 80 - ประชาสัมพันธ์แหล่งเงินทุนวิจัยทั�งภายใน
การทําวิจัย/ตํารา จากภายในต่องบจัดสรร
80%
และภายนอก
2. จํานวนเงินสนับสนุนการวิจัย/งานสร้างสรรค์ HCU 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : - กําหนดเกณฑ์การจัดสรรทุนวิจัยที�ได้รับ
จากภายในต่อจํานวนอาจารย์ประจํา
1:50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จัดสรรจากมหาวิทยาลัยพร้อมประชาสัมพันธ์
ที�ปฏิบัติงานจริง
ให้คณาจารย์รับทราบ
3. จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ HCU 1 : 1 : 1 : 1 : 1 :
ภายนอกต่อจํานวนอาจารย์ประจํา
1:20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
ที�ปฏิบัติงานจริง
ตัวชี�วัด

1. ร้อยละของงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ที�ตีพิมพ์
เผยแพร่ระดับชาติ/นานาชาติต่อจํานวน
อาจารย์ทั�งหมด

5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน 1. จํานวนสถาบันภายนอกที�เป็นเครือข่าย
ภายนอกเพื�อพัฒนางานวิจัย
ร่วมมือเพื�อพัฒนางานวิจัย

ที�มา

QA
สมศ.5
-20%
HCU

-

-

5

5

10

- ประชาสัมพันธ์วารสารวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติที�มี impact factor หรือ
ปรากฎในฐานข้อมูลสากลตามประกาศของ
สกว./สกอ.

≥ 1 ≥ 1 ≥ 1 ≥ 1 ≥ 1 - จัดหาเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย
กับหน่วยงานภายนอก
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ผู้รับผิดชอบ
กก.งานวิจัยฯ
กก.วิชาการประจําคณะฯ

กก.งานวิจัยฯ

กก.งานวิจัยฯ

กลยุทธ์ที� 3.1

มีระบบบริหารจัดการด้านการวิจัยและการจัดการความรู้ที�มีประสิทธิภาพ (ต่อ)
มาตรการ

6. สร้างบรรยากาศและแรงจูงใจ
ในการทํางานวิจัย

7. สนับสนุนให้คณาจารย์เข้าร่วม
แลกเปลี�ยนเรียนรู้ผลการปฏิบัติงาน
หรือเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณะฯ
กับหน่วยงานภายนอก
8. มีการจัดการความรู้จากงานวิจัย

ตัวชี�วัด
1. ร้อยละของบุคลากรที�มีระดับความพึงพอใจ
ต่อการสร้างบรรยากาศและแรงจูงใจ
ในการทํางานวิจัยอย่างน้อยระดับมาก

2. จํานวนวารสารการแพทย์แผนจีนที�เผย
แพร่ต่อปี
1. ร้อยละของอาจารย์ที�เข้าร่วม/นําเสนอผลงาน
/เผยแพร่ผลงานวิชาการ

เป้าหมาย
โครงการ / กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
2555 2556 2557 2558 2559
HCU 70 70 70 70 70 - ยกย่องเผยแพร่ผลงานวิจัยดีเด่น/ได้รับรางวัล กก.วิชาการประจําคณะฯ
ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ จดหมาย
ทันข่าว เป็นต้น
- จัดทําประเมินผลความพึงพอใจ
กก.งานวิจัยฯ
ต่อการสร้างบรรยากาศและแรงจูงใจ
ในการทํางานวิจัย
1
1
1
1
1 - จัดทําวารสารการแพทย์แผนจีนของคณะฯ
คณะทํางานวารสารฯ
ที�มา

-

5

5

10

10

1

1

1

1

1

- ประชาสัมพันธ์การประชุม สัมมนาวิชาการ
กก.วิชาการประจําคณะฯ
ของหน่วยงานภายนอก
- สนับสนุนทุนสําหรับการเข้าร่วมประชุม/อบรม
สัมมนาวิชาการ กับหน่วยงานภายนอก
- จัดประชุมวิชาการ
คณะทํางานจัดประชุมฯ

2. จํานวนครั�งของการจัดประชุมวิชาการต่อปี

QA4.1

1. จํานวนชุมชนนักปฏิบัติ
2. จํานวนโครงการการจัดการความรู้
จากงานวิจัย
3. จํานวนองค์ความรู้ที�เกิดจากโครงการ
การจัดการความรู้จากงานวิจัย

QA4.2 ≥ 1 ≥ 1 ≥ 1 ≥ 1 ≥ 1 - จัดตั�งชุมชนนักปฏิบัติ
QA4.2 1
1
2
2
2 - จัดโครงการการจัดการความรู้จากงานวิจัย
QA4.2

1

1
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2

2

2

- รวบรวมองค์ความรู้จากงานวิจัยพร้อม
เผยแพร่สู่สาธารณชนผ่านเว็บไซต์และสื�ออื�น ๆ

กก.งานวิจัยฯ

กลยุทธ์ที� 3.2

คณาจารย์มีขีดความสามารถด้านวิจัย
มาตรการ

ตัวชี�วัด

1. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะ
1. จํานวนโครงการ/กิจกรรมแลกเปลี�ยนเรียนรู้
การทําวิจัย รวมทั�งให้ความรู้ด้าน
ที�ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้และทักษะ
จรรยาบรรณการวิจัย/จริยธรรมการวิจัย
การทําวิจัย รวมทั�งให้ความรู้ด้าน
จรรยาบรรณการวิจัย/จริยธรรมการวิจัย
2. จํานวนคลังความรู้ที�เกิดจากการแลกเปลี�ยน
เรียนรู้

เป้าหมาย
โครงการ / กิจกรรม
2555 2556 2557 2558 2559
HCU 1
1
2
2
2 - จัดโครงการ/กิจกรรม แลกเปลี�ยนเรียนรู้
QA4.1
ทักษะสําหรับการทําวิจัยรวมทั�งให้ความรู้
ด้านจรรยาบรรณการวิจัย/จริยธรรมการวิจัย
ที�มา

ผู้รับผิดชอบ
กก.งานวิจัยฯ

BSC
(5)

1

1

2

2

2

2. พัฒนาระบบพี�เลี�ยงสําหรับอาจารย์ที�มี 1. มีทีมอาจารย์ที�เชี�ยวชาญด้านวิจัยทําหน้าที�
ประสบการณ์ในการทําวิจัยค่อนข้างน้อย
พี�เลี�ยงสําหรับอาจารย์ที�เพิ�งเริ�มทําวิจัย

QA4.2
HCU

-







 - แต่งตั�งอาจารย์ที�มีความเชี�ยวชาญด้านการวิจัย กก.วิชาการประจําคณะฯ
เป็นพี�เลี�ยงสําหรับอาจารย์ที�เริ�มทําวิจัย
- จัดกิจกรรมให้พี�เลี�ยงด้านการวิจัยได้แลก
กก.งานวิจัยฯ
เปลี�ยนความรู้กับคณาจารย์ที�ต้องการทําวิจัย

3. สนับสนุนส่งเสริมให้คณาจารย์
พัฒนางานประจําสู่การวิจัย

HCU

-

-

1

1

1

1. จํานวนงานวิจัยที�พัฒนาจากงานประจํา
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- กําหนดให้นํางานประจําสู่งานวิจัย

กก.วิชาการประจําคณะฯ

กลยุทธ์ที� 3.3

พัฒนาผลงานวิจัยและผลงานวิชาการให้มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม
มาตรการ

1. ส่งเสริมการนําผลงานวิจัยไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน/สังคม

ตัวชี�วัด
1. ร้อยละของจํานวนงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ที�นําไปใช้ประโยชน์ในชุมชน/
สังคม ต่อจํานวนอาจารย์ประจําทั�งหมด

เป้าหมาย
โครงการ / กิจกรรม
2555 2556 2557 2558 2559
QA
20 20 30 30 30 - สํารวจข้อมูลความต้องการของชุมชน/สังคม
สมศ.6
เพื�อนํามาใช้เป็นข้อมูลสําหรับการทําวิจัย
(20%)
- สนับสนุนให้คณาจารย์นํางานวิจัยไปใช้
ประโยชน์กับชุมชน
ที�มา

ผู้รับผิดชอบ
กก.งานวิจัยฯ
กก.วิชาการประจําคณะฯ

2. บูรณาการผลงานวิจัยกับการเรียน
การสอนและการบริการวิชาการ

1. ร้อยละของงานวิจัยที�บูรณาการเข้ากับ
การเรียนการสอนและการบริการวิชาการ
ต่อจํานวนอาจารย์ประจําทั�งหมด

QA4.1
สมศ.8
(30%)

30

30

30

30

30

- สนับสนุนให้แต่ละสาขาวิชานํางานวิจัย
มาบูรณาการกับการเรียนการสอน
และการบริการวิชาการ

3. ส่งเสริมให้มีการผลิตผลงานวิชาการ
(ตําราและบทความวิชาการ)
ที�ได้รับการรับรองคุณภาพ

1. จํานวนตําราที�ตีพิมพ์และเผยแพร่ต่อปี

สมศ.7

1

1

1

1

2

- กําหนดเกณฑ์การจัดสรรทุนสําหรับผลิตตํารา กก.วิชาการประจําคณะฯ
- สนับสนุนให้อาจารย์ผลิตตําราพร้อมเผยแพร่
- ส่งเสริมให้อาจารย์เขียนบทความวิชาการ
พร้อมตีพิมพ์เผยแพร่

2. ร้อยละของบทความวิชาการที�ตีพิมพ์
เผยแพร่ต่อจํานวนอาจารย์ประจําทั�งหมด

สมศ.7
(30%)

5

5

10

10

10
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กก.งานวิจัยฯ
กก.บริการวิชาการ
หลักสูตร, สาขาวิชา

ประเด็นยุทธศาสตร์ที� 4

พัฒนาการบริการวิชาการเพื�อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน

เป้าประสงค์ที� 4.1

มีระบบบริหารจัดการด้านการให้บริการวิชาการที�มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที� 4.1

พัฒนาระบบบริการจัดการด้านบริการวิชาการให้มีประสิทธิภาพ
มาตรการ

1. มีระบบและกลไกการดําเนินงาน
ด้านบริการวิชาการ และดําเนินการ
ตามระบบที�กําหนด

2. มีโครงการบริการวิชาการที�สร้างรายได้
ให้กับคณะฯ

1. มีคณะกรรมการบริการวิชาการ

เป้าหมาย
โครงการ / กิจกรรม
2555 2556 2557 2558 2559
QA5.1      - แต่งตั�งคณะกรรมการบริการวิชาการ

2. มีแผนปฏิบัติการ ประจําปี

QA5.1









3. ร้อยละของจํานวนโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนปฏิบัติการ ประจําปี สามารถ
ดําเนินการได้บรรลุเป้าหมายตามตัวชี�วัด

สมศ.8

80

80

80

80

1. รายได้สุทธิจากการให้บริการวิชาการต่อ
จํานวนอาจารย์ที�ปฏิบัติงานต่อปีต่อคน

BCM 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : - จัดโครงการบริการวิชาการแบบมีรายได้
2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ตัวชี�วัด

ที�มา

25

 - จัดทําแผนปฏิบัติการ ซึ�งประกอบด้วย
- แผนงานบริการวิชาการ (ต้นปี)
- ประเมินแผนงานบริการวิชาการ (กลางปี)
- ปรับแผนงานบริการวิชาการ (กลางปี)
- ประเมินแผนงานบริการวิชาการ (ปลายปี)
80 - ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการ ประจําปี

ผู้รับผิดชอบ
กก.วิชาการประจําคณะฯ
กก.บริการวิชาการ

กก.วิชาการประจําคณะฯ

กก.บริการวิชาการ

กลยุทธ์ที� 4.1

พัฒนาระบบบริการจัดการด้านบริการวิชาการให้มีประสิทธิภาพ
มาตรการ

3. ส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษา
มีส่วนร่วม/เข้าร่วม โครงการ/กิจกรรม
บริการวิชาการ

4. มีการนําความรู้และประสบการณ์
จากการให้บริการวิชาการมาพัฒนา
การเรียนการสอน/วิจัย

ตัวชี�วัด
1. ร้อยละของจํานวนบุคลากรที�เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรม บริการวิชาการ
อย่างน้อย 3 โครงการต่อคนต่อปี
2. ร้อยละของจํานวนนักศึกษาที�มีส่วนร่วม/
เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม บริการวิชาการ
อย่างน้อย 3 โครงการต่อคนต่อปี
1. ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ
ที�มีการบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน/
วิจัย ต่อจํานวนโครงการบริการวิชาการ
ทั�งหมด

(ต่อ)
เป้าหมาย
โครงการ / กิจกรรม
2555 2556 2557 2558 2559
BCM 80 80 80 80 80 - จัดโครงการบริการวิชาการอย่างน้อย 3
โครงการต่อปี
ที�มา

BCM

50

50

50

50

50

- สนับสนุนให้บุคลากร/นักศึกษาเข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ

QA
สมศ.8
(30%)

30

30

30

35

35

- ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์นําความรู้
และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการ
มาบูรณการเข้ากับการเรียนการสอน/วิจัย
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ผู้รับผิดชอบ
กก.บริการวิชาการ

คณาจารย์
กก.บริการวิชาการ

เป้าประสงค์ที� 4.2
กลยุทธ์ที� 4.2

มีผลงานบริการวิชาการที�ตอบสนองความต้องการและเป็นประโยชน์เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
พัฒนาผลงานบริการวิชาการที�มีประโยชน์ต่อชุมชน
มาตรการ

1. มีโครงการบริการวิชาการที�สร้าง
ความเข้มแข็งต่อชุมชน และชุมชน
มีส่วนร่วมในการดําเนินงาน

ตัวชี�วัด
1. จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ
ที�ตอบสนองความต้องการและสร้างความ
เข้มแข็งต่อชุมชน
2. จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ
ที�ผู้นําชุมชนมีการเรียนรู้และดําเนินกิจกรรม
อย่างต่อเนื�อง

2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน
ในการนําผลงานบริการวิชาการไปใช้
ประโยชน์

1. จํานวนเครือข่ายความร่วมมือ
ด้านบริการวิชาการ

เป้าหมาย
โครงการ / กิจกรรม
2555 2556 2557 2558 2559
QA ≥ 2 ≥ 2 ≥ 2 ≥ 2 ≥ 2 - จัดโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที�ตอบ
สมศ.9
สนองความต้องการของชุมชน และในชุมชน
มีผู้นําที�มีการเรียนรู้และดําเนินกิจกรรม
อย่างต่อเนื�อง
QA ≥ 2 ≥ 2 ≥ 2 ≥ 2 ≥ 2
สมศ.9
ที�มา

≥ 1 ≥ 1 ≥ 1 ≥ 1 ≥ 1 - จัดหาเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนในการ
นําผลงานบริการวิชาการไปใช้ประโยชน์
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ผู้รับผิดชอบ
กก.บริการวิชาการ

สาขาวิชา ร่วมกับ
กก.วิชาการประจําคณะฯ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที� 5

สืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ�น และศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน

เป้าประสงค์ที� 5.1

มีระบบบริหารจัดการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที�มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที� 5.1

พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมให้มีประสิทธิภาพ
มาตรการ

1. มีระบบและกลไกการดําเนินงาน
ด้านทํานุบํารุงศิลปและวัฒนธรรม
และดําเนินการตามระบบที�กําหนด

ตัวชี�วัด
1. มีคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
2. มีแผนปฏิบัติการ ประจําปี

3. ร้อยละของจํานวนโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนปฏิบัติการ ประจําปี สามารถ
ดําเนินการได้บรรลุเป้าหมายตามตัวชี�วัด

เป้าหมาย
โครงการ / กิจกรรม
2555 2556 2557 2558 2559
QA6.1      - แต่งตั�งคณะกรรมการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
QA6.1      - จัดทําแผนปฏิบัติการ ซึ�งประกอบด้วย
- แผนงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (ต้นปี)
- ประเมินแผนงานทํานุบํารุงฯ (กลางปี)
- ปรับแผนงานทํานุบํารุงฯ (กลางปี)
- ประเมินแผนงานทํานุบํารุงฯ (ปลายปี)
สมศ.10 80 80 80 80 80 - ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
(80%)
ตามแผนปฏิบัติการ ประจําปี
ที�มา
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ผู้รับผิดชอบ
กก.วิชาการประจําคณะฯ
กก.ทํานุบํารุงศิลปฯ

กก.วิชาการประจําคณะฯ

เป้าประสงค์ที� 5.2

มีการสืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ�น และศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน

กลยุทธ์ที� 5.2

ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ�น และศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน
มาตรการ

1. ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ�น และศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน

ตัวชี�วัด
1. จํานวนโครงการ/กิจกรรม
ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ�น
2. จํานวนโครงการ/กิจกรรม
ด้านศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน
3. มีการเผยแพร่กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ�น และศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน

2. ส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วม 1. ร้อยละของจํานวนบุคลากรที�เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรมด้านทํานุบํารุง
โครงการ/กิจกรรมด้านทํานุบํารุงศิลปฯ
ศิลปวัฒนธรรม
อย่างน้อย 3 โครงการ/กิจกรรมต่อคนต่อปี
2. ร้อยละของจํานวนนักศึกษาที�เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรมด้านทํานุบํารุงศิลปฯ
อย่างน้อย 3 โครงการ/กิจกรรมต่อคนต่อปี
3. มีนักศึกษา/บุคลากร ที�มีส่วนร่วมกับ
โครงการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ที�ได้รับการยกย่องระดับชาติ/นานาชาติ

เป้าหมาย
โครงการ / กิจกรรม
2555 2556 2557 2558 2559
QA6.1 1
1
1
1
1 - จัดโครงการ/กิจกรรม ด้านศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ�น
1
1
1
1
1 - จัดโครงการ/กิจกรรม ด้านศิลปวัฒนธรรม
ไทย-จีน
QA6.1      - เผยแพร่กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ�น และศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน
ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์คณะฯ
จดหมาย ทันข่าว บอร์ดคณะฯ เป็นต้น
ที�มา

QA

80

80

80

80

80

QA

50

50

50

50

50

สมศ.10









 - สนับสนุนให้นักศึกษา/บุคลากรมีส่วนร่วม
กับโครงการด้านทํานุบํารุงศิลปฯ ที�ได้รับการ
ยกย่องระดับชาติ/นานาชาติ เช่น แสดงหุ่นคน
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- ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้บุคลากร
และนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม
ด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

ผู้รับผิดชอบ
กก.ทํานุบํารุงศิลปฯ

กก.ทํานุบํารุงศิลปฯ

กลยุทธ์ที� 5.2

ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ�น และศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน

(ต่อ)

3. บูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลป
วัฒนธรรมเข้ากับการเรียนการสอน
และกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

1. จํานวนโครงการ/กิจกรรม
ด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเข้ากับ
การเรียนการสอน

เป้าหมาย
โครงการ / กิจกรรม
2555 2556 2557 2558 2559
QA6.1 ≥ 2 ≥ 2 ≥ 2 ≥ 2 ≥ 2 - จัดโครงการ/กิจกรรม ด้านทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมเพื�อนําไปบูรณาการกับ
การเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษา

4. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
ในศิลปวัฒนธรรมของภูมิภาคเอเชีย

1. จํานวนโครงการ/กิจกรรม
ด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของภูมิภาค
เอเชีย

แผน
5 ปี
HCU

มาตรการ

ตัวชี�วัด

ที�มา

2

2

30

2

2

2

- จัดโครงการ/กิจกรรม ด้านทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมของภูมิภาคเอเชีย

ผู้รับผิดชอบ
กก.ทํานุบํารุงศิลปฯ
กก.กิจการนักศึกษา

กก.ทํานุบํารุงศิลปฯ

เป้าประสงค์ที� 5.3

ปลูกฝังให้บุคลากรและนักศึกษาตระหนักและเห็นคุณค่าความงามของศิลปวัฒนธรรม

กลยุทธ์ที� 5.3

สร้างสุนทรียภาพในมิติด้านศิลปวัฒนธรรม
มาตรการ

ตัวชี�วัด

1. ส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษา
1. จํานวนกิจกรรมที�พัฒนาสุนทรียภาพ
เห็นคุณค่าความงามของศิลปวัฒนธรรม
ด้านศิลปวัฒนธรรม

2. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อ
กิจกรรมพัฒนาสุนทรียภาพของคณะฯ
(จากคะแนนเต็ม 5)
3. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ
กิจกรรมพัฒนาสุนทรียภาพของคณะฯ
(จากคะแนนเต็ม 5)

เป้าหมาย
โครงการ / กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
2555 2556 2557 2558 2559
สมศ.11 ≥ 2 ≥ 2 ≥ 2 ≥ 2 ≥ 2 - จัดกิจกรรมพัฒนาสุนทรียภาพ
กก.ทํานุบํารุงศิลปฯ
ด้านศิลปวัฒนธรรม เช่น รดนํ�าดําหัวเนื�องใน
วันสงกรานต์ ทอดผ้าป่าเพื�อการศึกษา เป็นต้น
- สนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมพัฒนาสุนทรียภาพ
ด้านศิลปวัฒนธรรม
- จัดบอร์ดด้านศิลปวัฒนธรรม
สมศ.11 ≥3.51 ≥3.51 ≥3.51 ≥3.51 ≥3.51 - จัดทําประเมินผลความพึงพอใจของ
กก.ทํานุบํารุงศิลปฯ
(3.51)
บุคลกรและนักศึกษาต่อกิจกรรมพัฒนา
สุนทรียภาพในมิติด้านศิลปวัฒนธรรม
- นําผลประเมินมาปรับปรุงกิจกรรม
สมศ.11 ≥3.51 ≥3.51 ≥3.51 ≥3.51 ≥3.51 พัฒนาสุนทรียภาพ
(3.51)
ที�มา
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที� 6

พัฒนานักศึกษาและบุคลากรให้เป็นคนดี คนเก่งและมีความสุข

เป้าประสงค์ที� 6.1

นักศึกษาและบุคลากรยึดแนวปฏิบัติคุณธรรม 6 ประการ (ขยัน อดทน ประหยัด เมตตา ซื�อสัตย์ และกตัญ�ู) และดําเนินชีวิตด้วยความพอเพียง

กลยุทธ์ที� 6.1.1

ส่งเสริมและรักษาคนดีให้คงอยู่กับมหาวิทยาลัย
มาตรการ

ตัวชี�วัด

1. เสริมสร้างคุณธรรม 6 ประการ
และความพอเพียงให้กับบุคลากร

1. จํานวนโครงการ/กิจกรรมที�เสริมสร้าง
คุณธรรม 6 ประการและความพอเพียง

2. พัฒนาและเสริมสร้างจิตวิญญาณ
ความเป็นครู สํานึกในความรับผิดชอบ
ต่อหน้าที�และปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ของบุคลากร

1. จํานวนโครงการ/กิจกรรม แลกเปลี�ยนเรียนรู้
ที�พัฒนาและเสริมสร้างจิตวิญญาณ
ความเป็นครู
2. ร้อยละของจํานวนอาจารย์ที�เข้าร่วมโครงการ
/กิจกรรมที�พัฒนาและเสริมสร้างจิตวิญญาณ
ความเป็นครูอย่างน้อย 1 ครั�งต่อคนต่อปี
3. มีจรรยาบรรณของบุคลากรคณะฯ
ที�สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน

ที�มา
QA

เป้าหมาย
โครงการ / กิจกรรม
2555 2556 2557 2558 2559
2
2
2
2
2 - จัดโครงการ/กิจกรรมที�เสริมสร้างคุณธรรม
6 ประการและความพอเพียง เช่น
ทอดผ้าป่าเพื�อการศึกษา
ช่วยงานมูลนิธิป่อเต็กตึ�ง เป็นต้น

QA2.4

1

1

1

1

1

BSC

80

80

80

80

80

QA2.4
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ผู้รับผิดชอบ
สาขาวิชา
กก.ทํานุบํารุงศิลปฯ

- จัดโครงการ/กิจกรรมที�พัฒนาเสริมสร้าง
จิตวิญญาณความเป็นครู

กก.วิชาการประจําคณะฯ

- ประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์เข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรมพัฒนาเสริมสร้างจิตวิญญาณ
ความเป็นครู
 - ประชาสัมพันธ์จรรยาบรรณของบุคลากร
ให้รับทราบเพื�อเป็นแนวปฏิบัติ

กก.วิชาการประจําคณะฯ

กก.วิชาการประจําคณะฯ

กลยุทธ์ที� 6.1.2

พัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะที�พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของคณะฯ และมหาวิทยาลัย
มาตรการ

1. ปลูกฝังคุณธรรม 6 ประการ
(ขยัน อดทน ประหยัด เมตตา
ซื�อสัตย์ และกตัญ�ู) / ความพอเพียง
/ เรียนรู้เพื�อรับใช้สังคมให้กับนักศึกษา

ตัวชี�วัด
1. จํานวนโครงการ/กิจกรรมที�เสริมสร้าง
คุณธรรม 6 ประการ ความพอเพียง
และการเรียนรู้เพื�อรับใช้สังคม

2. ผลการประเมินโครงการ/กิจกรรม
ที�เสริมสร้างคุณธรรม 6 ประการบรรลุ
เป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 80
3. ร้อยละของรายวิชาที�มีการสอดแทรก
คุณธรรม 6 ประการ เศรษฐกิจพอเพียง
2. ปลูกจิตสํานึกในสิทธิและหน้าที�
ความเป็นพลเมืองที�ดีตามระบอบ
ประชาธิปไตย

1. จํานวนโครงการปลูกจิตสํานึกในสิทธิ
และหน้าที�ตามระบอบประชาธิปไตย

3. ยกย่องนักศึกษาที�มีคุณลักษณะ
พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์
ของมหาวิทยาลัย

1. จํานวนนักศึกษาที�ได้รับการยกย่องเชิดชู
เกียรติตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

เป้าหมาย
โครงการ / กิจกรรม
2555 2556 2557 2558 2559
QA2.7 1
1
1
1
1 - จัดโครงการ/กิจกรรมที�เสริมสร้างคุณธรรม
QA2.8
6 ประการ ความพอเพียงและการเรียนรู้
เพื�อรับใช้สังคมให้กับนักศึกษา เช่น ไหว้ครู
ที�มา

QA2.8
(80%)

ผู้รับผิดชอบ
กก.นักศึกษา
กก.กิจการนักศึกษา
กก.ทํานุบํารุงศิลปฯ

80

80

80

80

80

50

50

50

50

50

- สอดแทรกคุณธรรม 6 ประการ
เศรษฐกิจพอเพียงผ่านการเรียนการสอน

คณาจารย์

IQA
10

1

1

1

1

1

- กิจกรรมเลือกตั�งคณะกรรมการนักศึกษา
ประจําคณะฯ
- สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมเป็น กรรมการ
สโมสรนักศึกษา

กก.กิจการนักศึกษา
กก.วิชาการประจําคณะฯ

QA
สมศ.16

1

1

1

1

1

- คัดเลือกนักศึกษาที�มีคุณลักษณะพึงประสงค์ กก.วิชาการประจําคณะฯ
ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเข้ารับรางวัล
และเผยแพร่ผลงานทางเว็บไซต์ บอร์ดคณะฯ
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เป้าประสงค์ที� 6.2

บัณฑิตมีความรู้ ทักษะทางวิชาการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)

กลยุทธ์ที� 6.2.1

ส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถของคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอน
มาตรการ

1. พัฒนาอาจารย์อย่างต่อเนื�อง
ทั�งในด้านคุณวุฒิและตําแหน่งทาง
วิชาการ

ตัวชี�วัด
1. ร้อยละของอาจารย์ที�มีคุณวุฒิปริญญาเอก

2. ร้อยละของอาจารย์ที�ดํารงตําแหน่ง
ทางวิชาการ

3. จํานวนโครงการ/กิจกรรมแลกเปลี�ยนเรียนรู้
เพื�อพัฒนาอาจารย์ด้านวิชาการ

เป้าหมาย
โครงการ / กิจกรรม
2555 2556 2557 2558 2559
QA
5
5 - วางแผนพัฒนาคุณวุฒิและตําแหน่ง
(30%)
ทางวิชาการ
สมศ.14
QA2.3 1 - จัดโครงการ/กิจกรรมที�พัฒนาอาจารย์
(60%)
ด้านวิชาการ
สมศ.14
- จัดกิจกรรมเพิ�มแรงจูงใจในการทําตําแหน่ง
ทางวิชาการ
HCU 2
2
2
2
2
ที�มา

ผู้รับผิดชอบ
กก.วิชาการประจําคณะฯ

กก.งานวิจัยฯ

2. ส่งเสริมการทําวิจัยในชั�นเรียน
เพื�อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ

1. จํานวนงานวิจัยต่อสาขาวิชา

QA2.4

1

1

1

1

1

- จัดโครงการแลกเปลี�ยนเรียนรู้ทักษะการทํา
กก.งานวิจัยฯ
วิจัยชั�นเรียน
- สนับสนุนให้แต่ละสาขาวิชาจัดทําวิจัยชั�นเรียน กก.วิชาการประจําคณะฯ

3. ส่งเสริมให้อาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา
เพื�อเพิ�มพูนความรู้และทักษะการ
ปฏิบัติงาน

1. ร้อยละของอาจารย์ที�เข้าร่วมประชุม/อบรม/
สัมมนา อย่างน้อย 3 ครั�งต่อคนต่อปี

HCU

85

85

85

85

85

2. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที�
เข้าร่วมประชุม/อบรม อย่างน้อย 1 ครั�งต่อปี

QA

80

80

80

80

80

- กําหนดเกณฑ์การขอรับทุนสนับสนุน
กก.วิชาการประจําคณะฯ
การเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนาของอาจารย์
ให้ชัดเจนมีความคล่องตัว
- จัดโครงการเพื�อเพิ�มพูนความรู้ให้บุคลากร
สายสนับสนุน
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กลยุทธ์ที� 6.2.2

ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที�ก่อให้เกิดการเรียนรู้ที�มีประสิทธิภาพ
มาตรการ

1. พัฒนากระบวนการวัดและประเมินผล
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)

ตัวชี�วัด
1. ทุกรายวิชามีการวัดและประเมินผล
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
2. ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที�ได้
งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
3. ร้อยละของบัณฑิตที�ตอบแบบสํารวจ
ภาวะการมีงานทํา
4. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตแต่ละ
หลักสูตร (จากคะแนนประเมินเต็ม 5)
5. ร้อยละของผู้ใช้บัณฑิตตอบแบบสํารวจ
6. ระดับผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาที�มีต่อคุณภาพการสอนของแต่ละ
รายวิชา ทุกภาคการศึกษา
(จากคะแนนเต็ม 5)

เป้าหมาย
โครงการ / กิจกรรม
2555 2556 2557 2558 2559
QA2.6      - กําหนดให้ทุกรายวิชามีการวัดและประเมินผล
HCU
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (TQF)
QA2.7 80 80 80 80 80 - ศึกษาภาวะการมีงานทําของบัณฑิต
(80%)
สมศ.1
สมศ.1 70 70 70 70 70
(70%)
QA2.7 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 - รายงานผลการศึกษาภาวะการมีงานทําของ
บัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิต
สมศ.2 35 35 35 35 35
(35%)
QA2.6 ≥3.51 ≥3.51 ≥3.51 ≥3.51 ≥3.51 - รายงานผลการประเมินการสอนของอาจารย์
โดยนักศึกษา
ที�มา
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ผู้รับผิดชอบ
กก.บริหารหลักสูตร
กก.บริหารกลุ่มวิชา
คณะทํางานศึกษา
ภาวะการมีงานทํา

กก.วิชาการประจําคณะฯ

กลยุทธ์ที� 6.2.2

ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที�ก่อให้เกิดการเรียนรู้ที�มีประสิทธิภาพ

(ต่อ)

เป้าหมาย
โครงการ / กิจกรรม
2555 2556 2557 2558 2559
QA2.6 100 100 100 100 100 - จัดโครงการสหกิจศึกษา/ฝึกงาน

คณะทํางานฝึกงานฯ

QA2.6

1

1

1

1

1

กก.งานวิจัยฯ

4. ส่งเสริมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียน 1. ทุกรายวิชามีการจัดการเรียนการสอนที�เน้น
เป็นสําคัญ เน้นการแก้ปัญหา
ผู้เรียนเป็นสําคัญ

QA2.6









 - กําหนดให้ทุกรายวิชามีการจัดการเรียน
การสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ

กก.บริหารกลุ่มวิชา
กก.บริหารหลักสูตร

5. ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่าน
E-Learning

1. ร้อยละของรายวิชาที�มี E-Learning

QA2.6

70

70

70

80

80

- จัดทําบทเรียน E-Learning

คณาจารย์

6. มีการให้ศิษย์เก่าและผู้มีประสบการณ์
ทางวิชาการมีส่วนร่วมในกระบวนการ
เรียนการสอนทุกหลักสูตร

1. จํานวนโครงการ/กิจกรรมในแต่ละหลักสูตร
มีศิษย์เก่าและผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการ
มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอน

QA2.6

1

1

1

1

1

- เชิญศิษย์เก่าและผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการ
ให้มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอน

มาตรการ

ตัวชี�วัด

2. ส่งเสริมให้นักศึกษามีการเรียนรู้
การปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ

1. ร้อยละของนักศึกษาที�เข้าร่วมโครงการ
สหกิจศึกษา/ฝึกงาน
(เฉพาะหลักสูตรที�มีสหกิจศึกษา/ฝึกงาน)

3. พัฒนาการเรียนการสอน
ด้วยองค์ความรู้จากการจัดการความรู้

1. จํานวนองค์ความรู้จากการจัดการความรู้
เพื�อพัฒนาการเรียนการสอน

ที�มา
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- จัดโครงการการจัดการความรู้เพื�อพัฒนา
การเรียนการสอน
- รวบรวมองค์ความรู้ที�ได้พร้อมเผยแพร่

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ที� 6.2.2

ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที�ก่อให้เกิดการเรียนรู้ที�มีประสิทธิภาพ (ต่อ)
มาตรการ

ตัวชี�วัด

7. พัฒนากระบวนการเสริมการเรียน
การสอนเพื�อช่วยเหลือนักศึกษาที�มีผล
สัมฤทธิ�ทางการเรียนตํ�า

1. ร้อยละของนักศึกษาที�ออกกลางคัน
ในด้านการเรียน

8. ส่งเสริมสนับสนุนให้ความสําคัญ
กับการพัฒนาบทบาท
และการปฏิบัติหน้าที�ของอาจารย์
ที�ปรึกษา

1. ค่าเฉลี�ยความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ
อาจารย์ที�ปรึกษา
2. ค่าเฉลี�ยความพึงพอใจของอาจารย์ที�ปรึกษา
ต่อระบบอาจารย์ที�ปรึกษา
3. จํานวนโครงการ/กิจกรรมแนะแนวทักษะ
การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย

เป้าหมาย
โครงการ / กิจกรรม
2555 2556 2557 2558 2559
BSC ≤10 ≤10 ≤10 ≤10 ≤10 - จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
(5%)
- จัดโครงการสอนเสริม/เพื�อนช่วยเพื�อน/
พี�ช่วยน้อง
- ติดตามผลการเรียนของนักศึกษา
ที�มา

≥3.51 ≥3.51 ≥3.51 ≥3.51 ≥3.51 - จัดทําแบบสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษา
ต่ออาจารย์ที�ปรึกษา
≥3.51 ≥3.51 ≥3.51 ≥3.51 ≥3.51 - จัดทําแบบสํารวจความพึงพอใจของอาจารย์
ที�ปรึกษาที�มีต่อระบบอาจารย์ที�ปรึกษา
QA3.2 1
1
1
1
1 - จัดโครงการ/กิจกรรมแนะแนวทักษะการใช้
ชีวิตในมหาวิทยาลัยสําหรับนักศึกษาชั�นปีท1ี�
- จัดทําแฟ้มประวัตินักศึกษา
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ผู้รับผิดชอบ
กก.กิจการนักศึกษา
กก.ระบบอาจารย์ที�ปรึกษา

กก.ระบบอาจารย์ที�ปรึกษา

กลยุทธ์ที� 6.2.3

เสริมสร้างคุณลักษณะที�พึงประสงค์ของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
มาตรการ

ตัวชี�วัด

ที�มา

เป้าหมาย
โครงการ / กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
2555 2556 2557 2558 2559
1
1
1
1
1 - จัดโครงการ/กิจกรรมที�สร้างเสริมภาวะ
กก.กิจการนักศึกษา
ความเป็นผู้นํา ทักษะการทํางานร่วมกับผู้อื�น
ตลอดจนทัศนคติเชิงบวก
- ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม
ที�สร้างเสริมภาวะผู้นํา

1. สร้างเสริมภาวะความเป็นผู้นํา
ทักษะการทํางานร่วมกับผู้อื�น
ตลอดจนทัศนคติเชิงบวก

1. จํานวนโครงการ/กิจกรรมที�สร้างเสริมภาวะ
ความเป็นผู้นํา ทักษะการทํางานร่วมกับผู้อื�น
ตลอดจนทัศนคติเชิงบวก

2. สนับสนุนให้เข้าร่วมการแข่งขัน
ทางวิชาการทั�งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย

1. จํานวนรางวัลที�นักศึกษาได้รับประกาศ
เกียรติคุณระดับประเทศ/นานาชาติต่อปี

QA2.7 ≥ 1 ≥ 1 ≥ 1 ≥ 1 ≥ 1 - ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการแข่งขัน
ทางวิชาการทั�งภายในและภายนอก
- คัดเลือกผลงานนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน

กก.วิชาการประจําคณะฯ

3. พัฒนากิจกรรมนักศึกษาเพื�อเสริมสร้าง
คุณภาพของนักศึกษา

1. ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมนักศึกษาด้าน
- วิชาการ
- กีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพและนันทนาการ
- บําเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ�งแวดล้อม/
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
- เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
- ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
- นโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D)

QA3.2

กก.นักศึกษา
กก.กิจการนักศึกษา

30
15
15

30
15
15

30
15
15

30
15
15

15
15


15
15


15
15


15
15
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- จัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้าน
30 - วิชาการ
15 - กีฬาหรือส่งเสริมสุขภาพและนันทนาการ
15 - บําเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ�งแวดล้อม
- บําเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ�งแวดล้อม
15 - เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
15 - ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
 - นโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D)

เป้าประสงค์ที� 6.3

นักศึกษาและบุคลากรใช้ชีวิตในคณะฯ อย่างมีความสุข

กลยุทธ์ที� 6.3

เสริมสร้างบรรยากาศแห่งความสุข
มาตรการ

1. สร้างบรรยากาศในการทํางาน/การเรียน
ให้มีความสุข

ตัวชี�วัด
1. ร้อยละของจํานวนบุคลากรที�มีระดับ
ความพึงพอใจต่อบรรยากาศในการทํางาน
อย่างมีความสุขอย่างน้อยระดับมาก

2. ร้อยละของจํานวนนักศึกษาที�มีระดับ
ความพึงพอใจต่อบรรยากาศในการเรียน
อย่างมีความสุขอย่างน้อยระดับมาก
2. สร้างสัมพันธ์ที�ดีระหว่างนักศึกษา
และบุคลากร

1. จํานวนโครงการ/กิจกรรม
ที�สร้างความสัมพันธ์ที�ดีระหว่างนักศึกษา
กับบุคลากรในคณะฯ
2. ร้อยละของนักศึกษาและบุคลากรที�มี
ความพึงพอใจต่อภาพรวมของการจัด
โครงการ/กิจกรรมอย่างน้อยระดับมาก
3. ร้อยละการลาออกของบุคลากร

เป้าหมาย
โครงการ / กิจกรรม
2555 2556 2557 2558 2559
HCU 80 80
8
80 80 - เข้าร่วมโครงการ big cleaning day
ที�จัดโดยมหาวิทยาลัย เพื�อปรับปรุงสภาพ
แวดล้อม ห้องทํางานให้สะอาด สวยงาม
ก่อให้เกิดความสุขในการทํางาน
- กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
80 80 80 80 80
ที�มา

BCM
(2%)

≥ 2 ≥ 2 ≥ 2 ≥ 2 ≥ 2 - กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา
และบุคลากรในคณะฯ เช่น สนุกสุขี สามัคคี
ชาววิทย์ ทอดผ้าป่าเพื�อการศึกษา เป็นต้น
80 80 80 80 80 - กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา
และบุคลากรในแต่ละหลักสูตร เช่น
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เป็นต้น
2
2
2
2
2

39

ผู้รับผิดชอบ
คณาจารย์

กก.กิจการนักศึกษา
กก.ทํานุบํารุงศิลปฯ
นศ.CM

กลยุทธ์ที� 6.3

เสริมสร้างบรรยากาศแห่งความสุข (ต่อ)
มาตรการ

3. ส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากร
มีสุขภาพอนามัยที�ดี

ตัวชี�วัด
1. ร้อยละของบุคลากรที�ได้รับการตรวจสุขภาพ
ประจําปี
2. ร้อยละของนักศึกษาชั�นปีที� 1 ได้รับการ
ตรวจสุขภาพ
3. จํานวนโครงการ/กิจกรรม
ที�ส่งเสริมสุขภาพ

ที�มา

เป้าหมาย
โครงการ / กิจกรรม
2555 2556 2557 2558 2559
80 80 80 80 80 - ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรตรวจสุขภาพ
ประจําปี
100 100 100 100 100 - ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาชั�นปีที� 1
ที�ยังไม่ได้รับการตรวจสุขภาพให้ไป
ตรวจสุขภาพ
1
1
1
1
1 - จัดโครงการกีฬาระหว่างบุคลากร
และนักศึกษา
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ผู้รับผิดชอบ
กก.วิชาการประจําคณะฯ

คณะทํางานโครงการกีฬาฯ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที� 7

บริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาลและความพอเพียง

เป้าประสงค์ที� 7.1

มีระบบบริหารจัดการที�มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที� 7.1

พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพพร้อมปลูกจิตสํานึกให้รักษาสิ�งแวดล้อม
มาตรการ

ตัวชี�วัด

1. มีการกําหนดทิศทางการพัฒนาคณะฯ 1. มีแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ระยะที� 5
ในระยะสั�นและระยะยาวที�สอดคล้องกับ
(พ.ศ.2555-2559)
แผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย
2. มีแผนปฏิบัติการ ประจําปี

เป้าหมาย
โครงการ / กิจกรรม
2555 2556 2557 2558 2559
QA1      - จัดทําแผนพร้อมทบทวนแผนยุทธศาสตร์
5 ปี
ที�มา

QA1









 - จัดทําแผนปฏิบัติการ ซึ�งประกอบด้วย
- แผนงาน (ต้นปี)
- ประเมินแผนงาน (กลางปี)
- ปรับแผนงาน (กลางปี)
- ประเมินแผนงานฯ (ปลายปี)

ผู้รับผิดชอบ
กก.วิชาการประจําคณะฯ

กก.ทุก กก.ของคณะฯ
กก.วิชาการประจําคณะฯ

2. มีการบริหารจัดการความเสี�ยงเพื�อลด
หรือกําจัดความเสี�ยงให้ครอบคลุม
ภารกิจ

1. มีแผนงานบริหารความเสี�ยง

QA7.4









 - จัดทําแผนปฏิบัติการ ซึ�งประกอบด้วย
กก.บริหารความเสี�ยง
- แผนงานการบริหารความเสี�ยง (ต้นปี)
- ประเมินแผนงานการบริหารฯ (กลางปี)
- ปรับแผนงานการบริหารความเสี�ยง (กลางปี)
- ประเมินแผนงานการบริหารฯ (ปลายปี)

3. นําผลการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในมาพัฒนาและปรับปรุง
การบริหารจัดการอย่างต่อเนื�อง

1. มีการนําผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
มาปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการ

QA9.1









 - นําผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ปีก่อนหน้ามาปรับปรุงการบริหารจัดการ
ในปีการศึกษาถัดไป

คณาจารย์
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พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพพร้อมปลูกจิตสํานึกให้รักษาสิ�งแวดล้อม

กลยุทธ์ที� 7.1
มาตรการ

ตัวชี�วัด

4. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื�อการบริหารจัดการอย่างต่อเนื�อง

1. มีแผนงานระบบสารสนเทศ

5. มีการพัฒนาความรู้ศิษย์เก่า

1. จํานวนโครงการ/กิจกรรมที�พัฒนาความรู้
ศิษย์เก่าต่อหลักสูตร
2. จํานวนฐานข้อมูลศิษย์เก่าต่อหลักสูตร

6. มีการจัดสรรงบประมาณที�ได้รับจาก
มหาวิทยาลัยให้ครอบคลุมและพอเพียง
กับทุกภารกิจ

(ต่อ)

เป้าหมาย
โครงการ / กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
2555 2556 2557 2558 2559
QA7.3      - จัดทําแผนปฏิบัติการ ซึ�งประกอบด้วย
กก.ระบบสารสนเทศ
- แผนงานระบบสารสนเทศ (ต้นปี)
- ประเมินแผนงานระบบสารสนเทศ (กลางปี)
- ปรับแผนงานระบบสารสนเทศ (กลางปี)
- ประเมินแผนงานระบบสารสนเทศ (ปลายปี)
ที�มา

QA3.2

1

1

1

1

1

QA3.2

1

1

1

1

1

1. มีแผนกลยุทธ์การเงิน 5 ปี (พ.ศ.2555-2559) QA8.1









 - จัดทบทวนแผนกลยุทธ์การเงิน 5 ปี

กก.วิชาการประจําคณะฯ

2. มีแผนการเงิน-งบประมาณ ประจําปี









 - จัดทําแผนปฏิบัติการ ซึ�งประกอบด้วย
- แผนงานการเงิน-งบประมาณ (ต้นปี)
- ประเมินแผนงานการเงินฯ (กลางปี)
- ปรับแผนงานการเงิน-งบประมาณ (กลางปี)
- ประเมินแผนงานการเงินฯ (ปลายปี)

กก.วิชาการประจําคณะฯ

QA8.1

- จัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนาความรู้
ให้กับศิษย์เก่า
- จัดทําฐานข้อมูลศิษย์เก่า
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พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพพร้อมปลูกจิตสํานึกให้รักษาสิ�งแวดล้อม

กลยุทธ์ที� 7.1
มาตรการ

ตัวชี�วัด

7. มีระบบและกลไกตรวจสอบการเงิน
งบประมาณเพื�อความโปร่งใส

1. มีคณะกรรมการตรวจสอบการเงิน
งบประมาณ
2. มีการตรวจสอบการเงิน-งบประมาณ
โดยมหาวิทยาลัย

8. รณรงค์และส่งเสริม ปลูกฝังค่านิยม
การอนุรักษ์พลังงานแก่บุคลากร
และนักศึกษา

1. มีคณะทํางานประหยัดพลังงาน
2. จํานวนโครงการ/กิจกรรมด้านอนุรักษ์
สิ�งแวดล้อม/ประหยัดพลังงาน

(ต่อ)

เป้าหมาย
โครงการ / กิจกรรม
2555 2556 2557 2558 2559
QA8.1      - แต่งตั�งคณะทํางานตรวจสอบการเงิน
งบประมาณ
QA8.1     
ที�มา


2

43


2


2


2

 - แต่งตั�งคณะทํางานประหยัดพลังงาน
2 - จัดโครงการ/กิจกรรมด้านอนุรักษ์
สิ�งแวดล้อม/ประหยัดพลังงาน
- ประชาสัมพันธ์กิจกรรมลดการใช้ (reduce)
การใช้ซํ�า (reuse) และการนํากลับมาใช้ใหม่
(recycle)

ผู้รับผิดชอบ
กก.วิชาการประจําคณะฯ

กก.วิชาการประจําคณะฯ
คณะทํางาน
ประหยัดพลังงาน

