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โครงร่างองค์กร  
 

P1. ลักษณะองค์กร : คุณลักษณะที่ส าคัญขององค์กร 
ก. สภาพแวดล้อมขององค์กร 
 วิทยาลัยการจัดการ ได้รับการจัดตั้งเป็นส่วนงานวิชาการ ตามมาตรา 7(3) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ตราในราชกิจจานุเบกษา ณ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 นับเป็น 1 คณะ
ของมหาวิทยาลัยพะเยา และมีที่ตั้งอยู่ เลขที่ 55 อาคารเวฟเพลส ชั้น 8 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 
กรุงเทพฯ 
 วิทยาลัยการจัดการ มีภารกิจหลัก 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา ในปี
การศึกษา 2564 มีการจัดการศึกษาผ่านหลักสูตร จ านวน 4 หลักสูตร ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ใช้ร่วมกันกับการ
จัดการศึกษาที่คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์และวิทยาลัยการศึกษา อย่างไรก็ตามวิทยาลัยการจัดการ
ที่มุ่งเน้นพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะที่ตอบสนองต่อความต้องการของสั งคม รวมทั้งพิจารณาสมรรถนะ
หลักขององค์กรและเพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขัน จึงมีการพัฒนาหลักสูตรใหม่เพื่อรับนิสิตในปีการศึกษา 
2565 ได้แก่ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว การโรงแรม และธุรกิจบริการ 
และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว การโรงแรม และธุรกิจบริการ 2) 
ด้านการวิจัยเน้นการสร้างกระบวนการวิจัยร่วมกันระหว่างอาจารย์และนิสิต เพื่อน าไปสู่การเผยแพร่ใน
ระดับชาติและนานาชาติ 3) ด้านการบริการวิชาการ ประกอบด้วยการบริการวิชาการเพ่ือยกระดับคุณภาพ
ชีวิตให้กับชุมชน เช่น การจัดการนวัตกรรมให้กับชุมชนบ้านเบญจรงค์  การพัฒนาชุมชนกุฎีจีน และบริการ
วิชาการเชิงวิชาชีพเพ่ือสร้างรายได้ เช่น การจัดอบรมมัคคุเทศก์ร่วมกับกรมการท่องเที่ยว  
 นอกจากนี้วิทยาลัยการจัดการ ยังเป็นศูนย์ประสานงานในการจัดประชุม/อบรมของมหาวิทยาลัย 
ณ กรุงเทพฯ เช่น ประชุมสภามหาวิทยาลัย ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน เป็นห้องเรียน
ออนไลน์ให้กับคณะที่มีอาจารย์พิเศษอยู่ที่กรุงเทพฯ รวมทั้งบริการให้เช่าพ้ืนที่แก่หน่วยงานภายนอกเพ่ือจัด
อบรม สัมมนา และประชุม รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริมภารกิจต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยตามที่ได้รับมอบหมาย 
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(1) หลักสูตร และบริการ 
 1. หลักสูตร 

หลักสูตร แนวทางการจัดการศึกษา ความคาดหวัง ผลลัพธ ์
หลักสูตรระดับปริญญาเอก 3 หลักสูตร  
1. ป รั ชญ าดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต 

สาขาวิชาการจัดการการ
ท่ อ ง เที่ ย ว แ ล ะ ก า ร
โร ง แ ร ม  (ห ลั ก สู ต ร
ปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

2. ป รั ชญ าดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต 
สาขาวิชาการบริห าร
การศ ึกษา (หล ักส ูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

3. ป รั ชญ าดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต 
สาขาวิชาการจัดการการ
ท่องเที่ยว การโรงแรม 
แ ล ะ ธุ ร กิ จ บ ริ ก า ร 
(หลักสูตร พ.ศ. 2565) 

1. จัดการศึกษาเน้นการวิจัย
เป็นฐาน เพื่อสร้างองค์ความรู้
ใหม่ไปสู่การพัฒนาวิชาชีพ 
2 . มี ก า ร ศึ ก ษ า ดู ง า น 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ สถานที่
จริงหรือองค์กรช้ันน าทั้งใน
และต่างประเทศ  

ผู้ เรียนสามารถน าเอาองค์
ความรู้ที่พัฒนาได้และทักษะ
ที่ได้รับไปพัฒนาการท างาน
และเกิดความก้าวหน้าของ
อาชีพ 

 7.1ข(1)-2 ผู้เรียนสามารถ
น าเอาความรู้และทักษะที่
ได้รับไปพัฒนาการท างานได้
จริง  
7.1ข(1)-2 เกิดความก้าวหน้า
ของอาชีพ ดั ง เห็ น ได้ จ าก
บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาได้
เลื่อนขั้นจากระดับอาจารย์
ปฏิบัติการสู่ระดับผู้บริหาร
ของโรงเรียน คณะ วิทยาลัย 
แล ะ /ห รื อ ม ห าวิ ท ย าลั ย 
ตามล าดับ 
 7.1ค-3 จ านวนการศึกษาดู
งานและเครือข่ายด้านจัดการ
เรียนการสอน 

หลักสูตรระดับปริญญาโท 3 หลักสูตร    
1. การศึ กษามหาบั ณฑิ ต 

สาขาวิชาการบริห าร
การศึกษา (หล ักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

2. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการ
การท่องเที่ยวและการ
โรงแรม (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

3. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจดัการการ
ท่องเที่ยว การโรงแรม 
และธุรกิจบริการ 
(หลักสูตร พ.ศ. 2565) 

1. จัดการศึกษาเน้นการวิจัย
เป็นฐาน การค้นคว้าเพื่อการ
น าแนวคิดและทฤษฎี ไปใช้
ปฏิบัติได้จริง  
2 . มี ก า ร ศึ ก ษ า ดู ง า น 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ สถานท่ี
จริงหรือองค์กรช้ันน าทั้งใน
และต่างประเทศ  

ผู้เรยีนสามารถน าเอาความรู้
และทักษะที่ได้รับไป
พัฒนาการท างานและเกดิ
ความก้าวหน้าของอาชีพ 

7.1ข(1)-2 ผู้ เรียนสามารถ
น าเอาความรู้และทักษะที่
ได้รับไปพัฒนาการท างานได้
จริง 
7.1ข(1)-2 เกิดความก้าวหน้า
ของอาชีพ ดั ง เห็ น ได้ จ าก
บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาได้
เลื่อนขั้นจากระดับอาจารย์
ปฏิบัติการสู่ระดับผู้บริหาร
ของโรงเรียน คณะ วิทยาลัย 
แล ะ /ห รื อ ม ห าวิ ท ย าลั ย 
ตามล าดับ  
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 2. การวิจัย  
การวิจัย ลักษณะการบริการ ความคาดหวัง ผลลัพธ ์

1. การสร้างสรรค์ผลงาน 
วิจัย 

เน้นการสร้าง 
กระบวนการวิจั ยร่วมกัน
ระหว่างอาจารย์และนิสิต 
เพื่อน าไปสู่การเผยแพร่ใน
ระดับชาติและนานาชาติ 
และสามารถน าไปพัฒนา
ชุมชน 

1. ผลงานวิจัย ได้ รับการ

ตีพิมพ์ในระดับชาติและ

นานาชาติ 

2. ผลงานวิจัยน าไปใช้ใน

การพัฒนาชุมชนได้จริง 

7.1ก(2)-1 จ านวนผลงาน 
วิจัยที่ ได้รับการตีพิมพ์ของ
นิสิต  
7.1ก(2)-2 ผลงานคณาจารย์
ที่ ได้รับการตีพิมพ์ระดับใน
ร ะ ดั บ ช า ติ แ ล ะ ร ะ ดั บ
นานาชาติ  

  
 3. การบริการวิชาการ และอ่ืนๆ  

บริการวิชาการ ลักษณะการบริการ ความคาดหวัง ผลลัพธ ์
1. การบริการวิชาการ ป รั บ เป ลี่ ย น ก ารบ ริ ก า ร

วิชาการ โดยเน้นการบริการ
วิชาการเพื่ อพัฒนาชุมชน 
และสังคม ในรูปแบบให้เปล่า
และหารายได้  
1) รูปแบบให้เปล่าผ่านบริการ
วิชาการเพื่ อพัฒนาชุมชน 
และการจัดอบรมสัมมนา 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ  
2) บริการวิชาการเชิงวิชาชีพ
เพื่อสร้างรายได้ เช่น โครงการ
อบรมมัคคุเทศก์ 

1. ชุมชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น 
2. ผู้รับบริการวิชาการได้รับ

การพัฒนาศักยภาพ  
3. ผู้รับบริการวิชาการมีความ

พึงพอใจ 
4. เกิดเครือข่ายทางวิชาชีพ 

7.1ก(3)-1 จ านวนโครงการ
บริการวิชาการเพื่อชุมชน 
7.1ก(3)-2 จ านวนโครงการ
บริการวิชาการเพื่อรายได ้
7.1ก(3)-3 จ านวน
ผู้รับบริการวิชาการ  
7.1ก(3)-4 จ านวนเครือข่าย
ด้านการบริการวิชาการ 
  

2. อื่นๆ ได้แก่ การบริการ
สถานท่ี 

ให้บริการสถานที่ แบบ ให้
เปล่า แก่หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย และให้บริการ
สถานที่ เพื่ อส ร้างราย ได้
ส าหรับหน่วยงานภายนอก
มหาวิทยาลัย ในการจัดการ
อบรม สัมมนา การประชุม 
การจัดสอบ 

1. ผู้ใช้บริการสถานท่ีมีความ

พึงพอใจ 

2. มีรายได้ที่เกดิจากการ

บริการสถานท่ี 

7.1ก(3)-5 จ านวนหน่วยงาน
ที่ใช้บริการพื้นที่  
7.1ข(1)-9 จ านวนการใช้
บริการพื้นที ่
7.1ข(1)-10 จ านวน
หน่วยงานท่ีใช้บริการพื้นที่ 
7.2ก(1)-5 ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการพื้นท่ี 
7.2ก(2)-5 จ านวนหน่วยงาน
ที่กลับมาใช้บริการ 
7.5(1)-3 รายได้จากการ
บริการพื้นที ่
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(2) พันธกิจ วิสัยทัศน์และค่านิยม 
พันธกิจ (Mission)  
1) การผลิตและพัฒนาก าลังคน 2) การวิจัย 3) การบริการวิชาการ 4) การท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 
วิสัยทัศน์ (Vision)  
“สถาบันที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการบนพ้ืนฐาน

นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่มีเครือข่ายระดับสากล”  
ค่านิยม (Value) : UPCM 
U = Unity  ความเป็นหนึ่งเดียว มุ่งสู่เป้าหมาย 
P = Professional ท างานอย่างมืออาชีพ เพ่ือคุณภาพและมาตรฐาน 
C = Collaboration ร่วมมือกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
M = Merit   ตอบแทนชุมชนและสังคม 
สมรรถนะหลัก (Core competencies)  
CC1 พัฒนาก าลังคนด้วยบุคลากรที่เชี่ยวชาญวิชาชีพผ่านการสร้างและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
CC2 การบริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และวิชาชีพเพ่ือพัฒนาชุมชน/สังคม 
CC3 การบริการพ้ืนที่เต็มรูปแบบด้วยท าเลที่ตั้งใจกลางกรุงเทพฯ 

 
(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร 
 วิทยาลัยการจัดการมีบุคลากรจ านวน 30 คน แบ่งเป็นสายวิชาการ จ านวน 13 คน และสาย
สนับสนุน จ านวน 17 คน 
วุฒิการศึกษา สายวิชาการ 

(คน) 
สายสนับสนนุ (คน) ความก้าวหน้า 

งานบริหาร 
งานทั่วไป 

งานวิชาการ งานแผน งานประชาสัมพนัธ์
และประชาสัมพันธ ์

ปริญญาเอก 12   1 - รศ./ผศ./อ. = 
6/3/4 
 

ปริญญาโท 1  2 1 - 
ปริญญาตรี - 4 1 1 3 
ต่ ากว่าปริญญา
ตร ี

- 3 - - 1 

รวม 13 17 
อายุคนเฉลี่ย (ปี) 62 40 
อายุงานเฉลี่ย ปี) 6 6 
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ปัจจัยขับเคลือ่นส าคัญที่จะผลักดันหรือสร้างแรงจูงใจต่อภารกิจของวิทยาลัยการจัดการ 
ปัจจัยหลกั สายวิชาการ สายสนับสนนุ ผลลัพธ ์

1. ความมั่นคงและความก้าวหน้าใน
สายงาน 

 √ 7.3ก(1)-5 ร้อยละของบุคลากรที่ ได้ รับการ
พัฒนา 

2. สภาพแวดล้อมในท่ีท างานและ
สิ่งอ านวยความสะดวก 

√ √ 7.3ก(2)-1 ความพึงพอใจของบุคลากรด้าน
สภาพแวดล้อม 

3. ค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์และ
สวัสดิการ 

√ √ 7.3ก(2)-2 ความพึงพอใจของบุคลากรด้าน
สวัสดิการ ค่าตอบแทน ความก้าวหน้า 

4. การเปิดโอกาสให้ได้รับการ
พัฒนาตนเอง 

 √ 7.3ก(4)-2 ร้อยละของบุคลากรที่ ได้ รับการ
พัฒนาตนเอง 
7.3ก(4)-3 จ านวนโครงการที่อาจารย์รุ่นใหม่เข้า
พัฒนาตนเอง ด้านการจัดการเรียนการสอน และ
ด้านการวิจัย 

 
ข้อก าหนดพิเศษด้านสุขภาพและความปลอดภัย  

ข้อก าหนด รายละเอียด ผลลัพธ ์
ด้านสุขภาพ มีการตรวจคัดกรองผู้ที่มีภาวะเสี่ยงติดโรค 

Covid-19 ตามประกาศท่ีเกี่ยวข้อง 
7.3ก(2)-2 ความพึงพอใจของบุคลากร
ด้านสวัสดิการ ค่าตอบแทน ความก้าวหน้า 

ด้านความปลอดภัย ความปลอดภัยด้านอาคารสูง  
1. ปฏิบัติตามประกาศอาคารที่เกี่ยวกับการ

เข้า-ออกอาคารและลานจอดรถ  
2. มีการก าหนดการซ่อมบ ารุงอาคาร การ

ซ้อมอพยพหนีไฟ ตามประกาศของอาคาร 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
1. มีระบบการคัดกรองบุคคลเข้าออก

อาคารตามระเบียบของอาคาร 
2. มีระบบรักษาความปลอดภัยและกล้อง

วงจรปิดตามระบบของอาคาร 

7.3ก(2)-1 ความพึงพอใจของบุคลากร
ด้านสภาพแวดล้อม 

สวัสดิการ/สิทธิประโยชน์  

1. ค่าตอบแทนอ่ืน อาทิ เงินประจ าต าแหน่ง ค่าท าการล่วงเวลา ค่าสอน 
2. เงินสวัสดิการประเภทต่างๆ ได้แก ่ค่าเล่าเรียนบตุร ค่ารักษาพยาบาล ประกันอุบัตเิหตุ ส าหรับผู้เดินทางไปปฏิบัติงานนอก

เขตกรุงเทพฯ และต่างประเทศ เงนิสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรประชุมวิชาการ ตีพิมพ์และน าเสนอผลงาน 
3. สวัสดิการแก่บุคลากร ได้แก่ การเยี่ยมไข้ พวงหรดี เป็นต้น 
4. ส่งเสริมความก้าวหนา้และให้ก าลงัใจแก่บุคลากรที่มผีลการปฏิบตัิงานดี/ดเีด่นด้วยการน าผลการประเมินบุคลากร

ประกอบการพิจารณาข้ึนเงินเดือน / เลื่อนระดับ และเลื่อนต าแหน่ง 
5. สิทธิประโยชน์ทดแทนส าหรับผู้ประกันตน ตามนโยบายมหาวิทยาลยั เช่น ประกันสังคม 
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(4) สินทรัพย ์
ประเภท รายละเอียด 

อาคาร - วิทยาลัยการจัดการ มีพ้ืนท่ีชั้นท่ี 8 ของอาคารเวฟเพลส เน้ือที่ 1,630.34 ตารางเมตร ประกอบด้วย 
ห้องเรียน/ห้องประชุม จ านวน 11 ห้อง และ พื้นท่ีส่วนของส านักงาน 

- มีห้อง i-Classroom (R805) ท่ีมีอุปกรณ์และเทคโนโลยีสมัยใหม่สามารถใช้รองรับการเรียนการสอน
ออนไลน์  

- ห้องคอมพิวเตอร์ มีคอมพิวเตอร์จ านวน 44 เครื่อง ทุกเครื่องเชื่อมเครือข่ายออนไลน์ได้และลง
โปรแกรมรองรับท่ีทันสมัย สามารถใช้จัดสอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 

- Conference meeting room (L807) ท่ีมีอุปกรณ์และเทคโนโลยีสมัยใหม่สามารถใช้รองรับการ
ประชุมออนไลน์ และเป็นห้องถ่ายทอดการประชุม/การอบรมจากที่ต้ังพะเยาสู่วิทยาลัยการจัดการ 

- ห้องพักผ่อน/co-working space ส าหรับนิสิต 1 ห้อง 
แหล่งเรียนรู้ ห้องสมุด ท่ีมีฐานข้อมูลและวารสาร electronic 
เทคโนโลยีสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน 

ฐานข้อมูลท่ีใช้ในการบริหารจัดการ เช่น ระบบลงทะเบียนนิสิต ฐานข้อมูล TQF ระบบบัณฑิตศึกษา 
ระบบ i-Thesis ฐานข้อมูลบุคลากร ระบบ UP DMS  

เทคโนโลยีการสื่อสาร 1. อินเตอร์เน็ตท่ีครอบคลุมทุกห้อง  
2. Social media (facebook, line, website) 
3. Platform เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ได้แก่ Microsoft Teams ฯลฯ 

 
(5) กฎระเบียบข้อบังคับ   

ภารกิจ กฎระเบียบ มาตรฐาน และ ข้อบังคับท่ีส าคัญ ผลลัพธ์ 
การผลิตบัณฑิต  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

มาตรฐานการอุดมศึกษา เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา ข้อก าหนดคุรุสภา แนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

7.1ก(1)-1 จ านวนหลักสูตร 
7.2ก(2)-4 จ านวนข้อร้องเรียนของ
นิสิต 
7.4ก(3)-1 ร้อยละของหลักสูตรท่ีได้
มาตรฐานตามกรอบ TQF 
7.4ก(3)-2 ร้อยละของหลักสูตรท่ี
ได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพ 

การวิจัย จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 7.1ข(1)-5 ร้อยละของงานวิจัยท่ียื่น
ขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ์
7.4ก(3)-3 ร้อยละการปฏิบัติตาม
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  

การบริหารจัดการ ระเบียบข้อบังคับด้านการเงิน และการพัสดุ ระเบียบ
ข้อบังคับด้านงานบุคคล มติคณะกรรมการ ป.ป.ช. การ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 

7.1ค-4 รอบเวลาของการจัดซ้ือพัสดุ 
7.1ค-5 จ านวนครั้งการส่งมอบไม่ตรง
ตามเวลาท่ีก าหนด 
7.1ค-6 จ านวนครั้งการส่งมอบไม่ตรง
เงื่อนไขที่ก าหนด 
7.4ก(2)-2 ผลการประเมิน ITA 
7.4ก(2)-3 ผลการตรวจสอบด้าน
การเงินจากหน่วยตรวจสอบภายใน 
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ข.ความสัมพันธ์ระดับองค์การ 
(1) โครงสร้างองค์กร  
 วิทยาลัยการจัดการมีโครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหารงานดังรูปแสดง 

 

 
 
 มีการด าเนินงานในรูปแบบของคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยการจัดการ ประกอบด้วย คณบดี เป็น
ประธานกรรมการ รองคณบดี ประธานหลักสูตร และผู้แทนอาจารย์ประจ า 1 คน เป็นกรรมการ หัวหน้า
ส านักงานวิทยาลัยเป็นเลขานุการ และหัวหน้างานวิชาการเป็นผู้ช่วยเลขานุการ ท าหน้าที่บริหารวิทยาลัย 
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 
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 (2) ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอ่ืนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ผู้เรียน/ลูกค้า/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการและความคาดหวัง ผลลัพธ ์

C1 นิสิต 1. จบการศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนด 
2. ได้รับความรู้และทักษะที่สามารถ
สร้างความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 

7.1ข(1)-3 ระยะเวลาส าเร็จการศกึษา
ปริญญาโท และปริญญาเอก 
7.1ก(1)-3 จ านวนนิสิตที่ไดร้ับ
ทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ ์
7.1ก(1)-4 จ านวนรางวัลนิสิต 
7.1ข(1)-2 ร้อยละของบัณฑิตที่น า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ ต่อยอดในการ
ประกอบอาชีพ ได้เลื่อนต าแหน่ง  

C2 ผู้ใช้ผลงานวิจัย ผลงานวิจัยมีคุณภาพ สามารถน าไปใช้
ประโยชนไ์ด้จริง 

7.1ก(2)-1 จ านวนผลงานตีพิมพ์ของ
นิสิต 
7.1ก(2)-2 จ านวนผลงานตีพิมพ์ของ
อาจารย ์

C3 ผู้รับบริการวิชาการ 1. มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ
วิชาการที่สามารถน าไปพัฒนาชุมชน 
2. ได้รับการพัฒนาหรือเพิ่มความรู้/
ทักษะทางวิชาชีพ 

7.2ก(1)-4 ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการวิชาการ 
 

C4 ผู้รับบริการสถานท่ี มีความพึงพอใจต่อการให้บริการสถานท่ี 7.2ก(1)-2 ความพึงพอใจของนิสิตที่มี
ต่อสิ่งสนับสนุน 
7.2ก(1)-3 ความพึงพอใจของนิสิตที่มี
ต่อสิ่งแวดล้อม/ภมูิทัศน ์
7.2ก(1)-5 ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการสถานท่ี 

SH1 ศิษย์เก่า มีกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับศษิย์
เก่าอย่างต่อเนื่อง 

7.1ก(1)-5 จ านวนรางวัลศิษย์เก่า 
7.2ก(2)-2 จ านวนศิษย์เก่าท่ีมาเรยีนต่อ 
7.2ก(2)-3 จ านวนศิษย์เก่าที่สนับสนุน
กิจกรรมของวิทยาลยั 

SH2 ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถพัฒนาน าเอา
ความรู้และทักษะไปพัฒนาองค์กรได ้

7.1ข(1)-1 ความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต 
7.1ข(1)-2 ร้อยละของบัณฑิตที่น า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ ต่อยอดในการ
ประกอบอาชีพ ได้เลื่อนต าแหน่ง 
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(3) ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ 
ด้าน ส่วนตลาด/ผู้ส่งมอบ/คู่ความ

ร่วมมือ 
ความต้องการ/ความ

คาดหวัง 
ผลลัพธ์ 

บัณฑิตศึกษา ส่วนตลาด M1 : ผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
ผู้ส่งมอบ S1 : วิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยต่างๆ หน่วยงาน
ภาครัฐ/เอกชน 
คู่ความร่วมมือ Co1 : คณะ
บริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ และ
วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัย
พะเยา 

1. ข้อมูลหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอน 
2. คุณภาพการจัดการเรียน
การสอน 
3. การสนับสนุน
ทุนการศึกษา/การวิจัย 
4. สภาพแวดล้อมท่ีดีและ
สะดวกสบาย 

7.1ก(1)-1 จ านวนหลักสูตร 
7.1ก(1)-2 จ านวนหลักสูตรท่ีปรับตาม
ความต้องการของสังคม 
7.1ก(1)-3 จ านวนนิสิตท่ีได้รับทุนอุดหนุน
วิทยานิพนธ์ 
7.1ก(1)-4 จ านวนรางวัลนิสิต 
7.2ก(1)-1 ความพึงพอใจของนิสิตท่ีมีต่อ
หลักสูตร 
7.2ก(1)-2 ความพึงพอใจของนิสิตท่ีมีต่อ
สิ่งสนับสนุน 
7.2ก(1)-3 ความพึงพอใจของนิสิตท่ีมีต่อ
สิ่งแวดล้อม/ภูมิทัศน์ 

การวิจัย ส่วนตลาด M2 : แหล่งทุนวิจัยท้ัง
ภายในมหาวิทยาลัยและนอก
มหาวิทยาลัย 

ผ ล ง าน วิ จั ย ท่ี ได้ รั บ ก า ร
เผยแพร่ในระดับชาติหรือ
นานาชาติหรือน าไปใช้ได้จริง 

7.1ก(2)-1 จ านวนผลงานตีพิมพ์ของนิสิต  
7.1ก(2)-2 จ านวนผลงานตีพิมพ์ของ
อาจารย์ 
7.1ข(1)-2 ร้อยละของบัณฑิตท่ีน าความรู้
ไปใช้ประโยชน์ ต่อยอดในการประกอบ
อาชีพ ได้เลื่อนต าแหน่ง 

การบริการวิชาการ ส่วนตลาด M3 : หน่วยงานภาครัฐ/
เอกชน ชุมชนและผู้สนใจ 
คู่ความร่วมมือ Co2: หน่วยงาน
ภาครัฐ/เอกชน 

1. เป็นแหล่ง re-skills /  
up-skills ให้กับผู้สนใจ 

2. ช่วยพัฒนา/แก้ไขปัญหา
ให้กับชุมชน 

7-P.2-2.4 ผลลัพธ์ด้านความส าเร็จของ
การฝึกอบรมหลักสูตรวิชามัคคุเทศก์ 
7.1ก(3)-1 จ านวนโครงการบริการวิชาการ
เพื่อชุมชน 
7.1ก(3)-2 จ านวนโครงการบริการวิชาการ
เพื่อรายได้ 
7.1ก(3)-3 จ านวนผู้รับบริการวิชาการ 
7.1ข(1)-6 จ านวนโครงการบริการวิชาการ
ท่ีให้เปล่ากับชุมชน 
7.1ข(1)-7 จ านวนโครงการบริการวิชาการ
ท่ีสร้างรายได้ 
7.2ก(1)-4 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
วิชาการ 
7.2ก(2)-6 จ านวนผู้เข้าอบรมบริการ
วิชาการท่ีเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท/เอก 
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P.2 สภาวการณ์ขององค์กร 
ก. สภาพด้านการแข่งขัน 
(1) ล าดับในการแข่งขัน  

วิทยาลัยการจัดการก าหนดการแข่งขันใน 2 ระดับ คือ 1) ระดับมหาวิทยาลัย เพ่ือเทียบเคียง
กระบวนการท างานและปรับปรุงกระบวนการท างานภายใต้บริบทของมหาวิทยาลัย 2) ระดับประเทศ เพ่ือ
เทียบเคียงการแข่งขันในตลาดวิชาชีพ 

 

(2) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ  
คู่เทียบ เหตุผล ประเด็นการเทียบ ผลลัพธ ์

คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลยั 
ศรีนครินทรวโิรฒ 
 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร/์มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (สาขาวิชาการ
จัดการการท่องเที่ยวฯ) 

เป็ น ม ห าวิ ท ย าลั ยที่ มี ค วาม
เข้มแข็งทางวิชาการด้านการ
ผลิตนักบริหารการศึกษาและ
การท่องเที่ยว 

1. ผลลัพธ์ของคุณลักษณะของ
ผู้ส าเร็จการศึกษา 
2 .  ค ว า ม เ ช่ี ย ว ช า ญ แ ล ะ
ประสบ การณ์ ขอ งอาจารย์
ประจ าหลักสูตร ต าแหน่งทาง
วิชาการ และผลงานตีพิมพ์ 
3. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
 

7.1ค-1 จ านวนนิสิต 
7.2ก(2)-1 อัตราการคง
อยู่ของนิสิต 
7.2ก(2)-2 จ านวนศิษย์
เก่าที่มาเรยีนต่อ 
7.3ก(1)-1 ร้อยละของ
อาจารย์ที่ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ 
7.3ก(1)-2 ร้อยละ
อาจารย์วุฒิ ป เอก ต่อ
อาจารย์ประจ าทั้งหมด 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคล 

เป็นหน่วยงานให้บริการวิชาการ
ด้านการท่องเที่ยว (การผลิต
มัคคุเทศก์) 

ผลลัพธ์ด้านความส าเร็จของการ
อ บ รม ห ลั ก สู ต รมั ค คุ เท ศ ก์ 
ผู้ส าเร็จการศึกษา 100% 

7-P.2-2.4 ผลลัพธ์ด้าน
ความส าเร็จของการ
อบรมหลักสูตรมัคคเุทศก ์

 
การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน  

Key change การตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง 
1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีและแผนด้านต่างๆ ของ
ประเทศ เช่น  นโยบายประเทศไทย 4.0 แผน 
reinventing ของ อว และมหาวิทยาลัย 
2. แผนการศึกษาแห่งชาติ กรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว 15 ปี การปฏิรูปการศึกษาของ อว.  
3. Disruptive technology / New normal 
4. ยุทธศาสตร์/บริบทด้านการท่องเที่ยว โรงแรม 
และการบริการของประเทศ 

1. การพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาและหลักสูตรระยะสั้น ด้วย
กระบวนทัศน์ใหม่ที่ส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะที่ตอบสนองต่อ
นโยบายประเทศ และสังคม 
2. การพัฒนาการบริการวิชาการแบบให้ เปล่าที่สามารถสร้าง
นวัตกรรม/พัฒนา/แก้ไขปัญหาชุมชน 
3. การพัฒนาการบริการวิชาการแบบสร้างรายได้ที่ตอบสนองต่อ
ยุทธศาสตร์ของประเทศ 
4. การพัฒนาระบบการด าเนินงานทั้งเชิงระบบและการพัฒนา
บุคลากร (การจัดการเรียนการสอน / การบริหารงาน) ที่สามารถ
ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ และทันต่อโลกเทคโนโลยี 
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ข. บริบทเชิงกลยุทธ์ 
ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ 

(SC)  
ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ 

(SA)  
โอกาสเชิงกลยุทธ์ (SO) 

 
Initiative 

1 . รู ป แบ บ ก ารศึ กษ าใน
ปัจจุบันเน้นการพัฒนาทักษะ
ผู้เรียนให้ตอบสนองต่อความ
ต้ อ งก า รข อ งสั งค ม แ ล ะ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
2. การแข่งขันทางการตลาด 
(ในกรุงเทพฯ) ด้านการผลิต
บุคลากรด้านการศึกษาและ
การท่องเที่ยว 
3. นโยบายขับเคลื่อนการ
เป็นมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่/
มหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน 
4. การบริห ารทรัพยากร
บุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ  
5. ความมั่นคงทางการเงิน 
6. เป็นส่วนงานที่มีที่ตั้งอยู่
ห่ า ง จ า ก ที่ ตั้ ง ห ลั ก ข อ ง
มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

1. วิทยาลัยการจัดการมีที่ตั้ง
ใจกลางกรุงเทพฯ และการ
คมนาคมสะดวก 
2. อาจารย์ ผู้ สอนมีความ
เช่ียวชาญและประสบการณ์
ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพโดยตรง 
3. การเป็นมหาวิทยาลัยใน
ก ากับของรัฐ 1 ใน 3 แห่งใน
กรุงเทพฯ ที่มี การจัดการ
เ รี ย น ก า ร ส อ น ร ะ ดั บ
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ า ด้ า น ก า ร
ท่องเที่ยวและโรงแรม 
4. ก ารมี เค รื อ ข่ าย ค วาม
ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน 
5. บุคลากรสายสนับสนุน
ส าม ารถด า เนิ น งาน เพื่ อ
ขับ เคลื่ อนกระบวนการ/
ประสานงานและท างาน
ร่ ว ม กั น เ พื่ อ บ ร ร ลุ
วัตถุประสงค์  

1. การพัฒนาหลักสตูรระดับ
บัณฑิตศึกษาด้วยกระบวน
ทัศน์ใหม่ท่ีตอบสนองต่อ
ความต้องการของสังคมและ
แข่งขันได้ 
2. การสร้างหลักสตูรระยะ
สั้น/การอบรม เพื่อ up-
skills/re-skills  
3. การสร้างความร่วมมือกับ
หน่วยงานวิชาชีพเพื่อร่วมกัน
พัฒนาก าลังคน 
4. การประชาสมัพันธ์เชิงรุก
ให้กับกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย 
5. นโยบายรัฐบาลด้านการ
พัฒนาอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวและบริการสามารถ
สร้างโอกาสในการน าเอา
สมรรถนะหลักไปบริการ
วิชาการแบบให้เปล่า (เพื่อ
พัฒนาชุมชน/
ประชาสมัพันธ์) และบริการ
แบบสร้างรายได ้

1. โครงการการพัฒนา
หลักสตูร 
2. แผนการสร้างหลักสูตร
ระยะสั้น 
3. โครงการประชาสัมพันธ์
เชิงรุก 
4. โครงการการพัฒนา
คุณลักษณะพิเศษแก่นิสิต 
5. โครงการบริการวิชาการ 
6. แผนการหารายได ้
7. โครงการการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิม่
สมรรถนะที่จ าเป็น (พิเศษ) 
ในการท างาน 

 
ค. ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ 

ด้าน เคร่ืองมือ/วิธีการที่น ามาใช้ในการปรับปรุงผลการด าเนินการ 
การบริหารจัดการ 1. PDCA ในการทบทวนและปรับปรุงผ่านการพดูคุย/ประชุมในแต่ละประเด็นการด าเนินการ 

2. Risk management ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการก าจดัความเสี่ยง 
3. ใช้ระบบติดตามแผนปฏิบัติการ ในการก ากับติดตามการด าเนินงาน 

การควบคุมคณุภาพ 1. EdPEx เป็นกรอบการพัฒนาองค์กร 
2. AUN QA และเกณฑส์ภาวิชาชีพ ในการพัฒนาคุณภาพหลักสตูร 
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หมวด 1 การน าองค์การ 
 

1.1 การน าองค์การโดยผู้น าระดับสูง 

ก. วิสัยทัศน์ ค่านิยม และพันธกิจ 

 (1) วิสัยทัศน์ และค่านิยม 

 วิสัยทัศน์วิทยาลัยการจัดการ: สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและความเป็นเลิศด้านการ
บริหารจัดการบนพื้นฐานนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่มี เครือข่ายระดับสากล วิสัยทัศน์ดังกล่าวเกิดจาก
กระบวนการของผู้บริหาร ประกอบด้วยคณบดี ที่ปรึกษาคณบดี รองคณบดีและประธานหลักสูตร ร่วมระดม
สมองกับบุคลากรเพ่ือทบทวนและก าหนดวิสัยทัศน์วิทยาลัยการจัดการให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์
และเป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยใช้ข้อมูลจากการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันของวิทยาลัยการจัดการ 
สภาพภายในและภายนอก (7s McKinsey และ PEST Analysis) ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา ปัจจัยที่ส่งผล
กระทบต่อวิทยาลัยการจัดการ รวมทั้งปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสถานการณ์แข่งขัน ความท้าทาย และความ
ได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ (ดังแสดงใน OP) และยังใช้ข้อมูลน าเข้าจากการรับฟังข้อเสนอแนะและความต้องการจาก
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (รูป 3.1) มีการทบทวนค่านิยม ระบบการน าองค์กร เครื่องมือในการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ 
ค่านิยม แผนกลยุทธ์ และข้อมูลที่ส าคัญผ่านระบบการน าองค์กร 
 

 
 

รูป 1.1 ระบบการน าองค์กร 
 

 ระบบการน าองค์กร ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) Set ผู้บริหารและบุคลากรระดมสมองเพ่ือ
น าปัจจัยน าเข้าที่ส าคัญ ได้แก่ ความคาดหวัง ความต้องการของผู้เรียน ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ส่ง
มอบและคู่ความร่วมมือ สมรรถนะหลัก ขีดความสามารถของบุคลากร จุดแข็งและโอกาสในการพัฒนา มาใช้
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ในการทบทวนและก าหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ เป้าหมายและกลยุทธ์ รวมทั้งทบทวนการก าหนดค่านิยมเพ่ือ
ใช้เป็นพฤติกรรมร่วมเพ่ือน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ 2) Deploy ผู้บริหารน าแผนกลยุทธ์ แปลงเป็นแผนปฏิบัติ
การ และถ่ายทอดสู่บุคลากรผ่านก าหนดตัวชี้ วัดที่สะท้อนประสิทธิภาพของการด าเนินงานและก าหนด
ผู้รับผิดชอบ และสร้างาการสื่อสารและการรับรู้ผ่านการประชุมและเอกสารเผยแพร่  3) Perform เมื่อมีการ
ด าเนินการ ผู้บริหารก าหนดให้มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน เพ่ือน าผลมาวิเคราะห์ ทบทวน 
และเปรียบเทียบกับคู่เทียบ 4) Develop ผู้บริหารน าผลจาก 3) มาใช้ในการเป็นข้อมูลในการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการ และพิจารณาการต่อยอดเพ่ือสร้างความเข้มแข็ง รวมทั้งให้การสนับสนุน/ให้รางวัลการ
ด าเนินงานที่ดีเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจ 
 วิทยาลัยการจัดการก าหนดค่านิยม โดยมีกระบวนการในการก าหนด 3 ขั้นตอน ประกอบด้วย  
1) การพิจารณาค่านิยมของมหาวิทยาลัย เป้าหมายของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยการจัดการ 2) การก าหนด
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบุคลากรวิทยาลัยการจัดการ 3) การก าหนดค่านิยมและความหมาย/พฤติกรรม
การแสดงออกโดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและบุคลากร  
 

ค่านิยม : UPCM ความหมาย/พฤติกรรมการแสดงออก 
U = Unity ความเป็นหนึ่งเดียว มุ่งสู่เป้าหมาย 
P = Professional ท างานอย่างมืออาชีพ เพ่ือคุณภาพและมาตรฐาน 
C = Collaboration   ร่วมมือกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
M = Merit               ตอบแทนชุมชนและสังคม 
 
 (2) การส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่ถูกกฎหมายและมีจริยธรรม 

 ผู้บริหารส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่ถูกกฏหมายและมีจริยธรรม โดยก าหนดให้เป็นประเด็น
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร/โครงการในแผนปฏิบัติการ ถ่ายทอดไปยังบุคลากรด้วยการก าหนดตัวชี้วัดด้านการ
ด าเนินการภายใต้หลักธรรมมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ตามหลัก การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐปปช. (ITA) ก าหนดให้การด าเนินทุกพันธกิจเป็นไปตามมาตรฐานสภา
วิชาชีพ ข้อก าหนด ข้อบังคับและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการประจ าส่วนงานท าหน้าที่ในการก ากับดูแล
การด าเนินการให้เป็นไปตามกฏหมายและจริยธรรมที่ก าหนด กรณีพบพฤติกรรมที่มีข้อน่าสงสัย เช่น การ
ให้บริการที่ไม่ได้มาตรฐานหรือเกิดข้อร้องเรียนต่างๆ  จะมีกระบวนการพิจารณาข้อเท็จจริงผ่านคณะกรรมการ
และมีบทลงโทษตามกระบวนการของมหาวิทยาลัย  
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ตัวอย่างการสร้างสภาพแวดล้อมในองค์กรเพ่ือส่งเสริมพฤติกรรมที่ถูก
กฏหมายและมีจริยธรรม 

ผลลัพธ ์

ด้านกฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
1. รับการตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบภายใน  
2. เข้าร่วมการอบรมระเบียบพัสดุ/การจัดซื้อจัดจ้าง/การเบิกจ่าย
งบประมาณตามระเบียบการเงินการคลัง 
3. บริหารจัดการการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและ
เกณฑ์สภาวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้อง 

7.1ข(1)-5 ร้อยละของงานวิจัยท่ียื่นขอจริยธรรม
การวิจัย 
7.1ค-6 จ านวนครั้งการส่งมอบไมต่รงเงื่อนไขที่
ก าหนด 
7.2ก(2)-4 จ านวนข้อร้องเรียนของนิสิต 
7.4ก(2)-3 ผลการตรวจสอบด้านการเงินจาก
หน่วยตรวจสอบภายใน 

ด้านการเป็นแบบอย่างท่ีดี 
1. เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)  
2. มีช่องทางการสื่อสารส าหรับบุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อสร้าง
ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน 

7.3ก(4)-1 ร้อยละของผู้บริหารที่ได้รับการอบรม
ด้านกฏระเบียบและธรรมาภิบาล 
7.4ก(1)-1 ผลการประเมินคณุลกัษณะของคณบดี
ด้านความโปร่งใส พร้อมรับการตรวจสอบ 
7.4ก(1)-2 ความพึงพอใจต่อการบริหารงานตาม
หลักธรรมมาภิบาลและหลักคุณธรรม 
7.4ก(2)-2 ผลการประเมิน ITA  

 
ข. การสื่อสาร 

ผู้บริหารสื่อสารและสร้างความผูกพันกับบุคลากร นิสิต ลูกค้ากลุ่มอื่นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมี
นโยบายให้มีการสื ่อสารอย่างชัดเจน ตรงไปตรงมา และเป็นไปในลักษณะสองทิศทาง จากหลากหลาย
ช่องทางด้วยวิธีการที่ทันสมัย โดยมีหัวหน้างานที่รับผิดชอบเป็นผู้ด าเนินการหลักภายใต้การก ากับของรอง
คณบดี ในการก าหนดประเด็นส าคัญในการสื่อสาร ก าหนดผู้รับสาร ก าหนดช่องทางการสื่อสารให้เหมาะสม
กับสารและผู้รับสาร ประเมินประสิทธิภาพในการสื่อสารเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการสื่อสาร จากการทบทวน
ผลของการสื่อสารประกอบกับสถานการณ์โรคระบาด ในปีการศึกษา 2564 มีการเพิ่มการสื่อสารผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์มากขึ้น และมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือ/วิธีการในการสื่อสารมากขึ้น เ ช่น มี
การน าเสนอจุดเด่นของหลักสูตรและความส าเร็จของหลักสูตรโดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีชื่อเสียงและ
ศิษย์เก่าที่ประสบความส าเร็จผ่านสื่อวิดีโอและ infographic เพ่ือสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ทั้ง YouTube, 
Facebook, Website 
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ตาราง 1.1 ช่องทางการสื่อสารที่ส าคัญ 
กลุ่มเป้าหมาย ประเด็นส าคัญที่สื่อสาร วิธีการสื่อสาร ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 

บุคลากร 1.  ว ิส ัย ท ัศ น ์ ค ่า น ิย ม 
แผนกลยุทธ์  
2.  น โ ย บ า ย ก า ร
ด าเนินงานด้านต่างๆ  
3. การรับฟังข้อเสนอแนะ  
4. กิจกรรมของวิทยาลัย
ฯ 

1. ประชุมคณะกรรมการประจ าส่วน
งาน ประชุมบุคลากร 
2. หนังสือแจ้งเวียน/UP-DMS / 
Microsoft teams 
3. Line 
4. การพูดคุยแบบไม่เป็นทางการ 

M 
 

N 
 

C/N 
C/N 

หัวหน้า 
ส านักงาน 

C1 นิสิต 1. ข้อมูลหลักสูตร  
2. แนวปฏิบัติใน
การศึกษาและระเบียบ
ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 
3. ข้อเสนอแนะที่มี่ต่อ
หลักสตูรและสิ่งสนับสนุน  
4. กิจกรรมในหลักสูตร
และกิจกรรมเสริม
หลักสตูรของวิทยาลัยฯ                                                                                                                                                     

1. โครงการปฐมนิเทศ ปัจฉิมนิเทศ 
2. แผ่นพับ/สื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์ 
3. website/line/facebook/e-
mail/YouTube 
4. แบบสอบถาม/การพูดคุยแบบไม่
เป็นทางการ 

A 
C/N 
C/N 

 
N 

งานวิชาการ 

C2 ผู้ใช้ผลงานวิจัย ผลงานวิจัย / ประโยชน์
จากงานวิจัย 

1.เสนอผลงานว ิจ ัย ในการประช ุม
วิชาการระดับชาติ/นานาชาติ 
2.น าเสนอผลงานวิจัยในรูปบทความ
วิจัยพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ 

C/N 
 

งานวิชาการ 

C3 ผู้รับบริการวิชาการ รายละเอียดการบริการ
วิชาการ ประโยชน์จาก
การบ ร ิก ารว ิช าก าร  / 
ความพึงพอใจ 

1. แผ่นพับ/สื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์ 
2. หนังสือราชการเพื่อประชาสัมพนัธ ์
3. website/facebook/e-mail 

C/N งานแผนงาน 

C4 ผู้รับบริการสถานท่ี ร าย ล ะ เอ ีย ด ข อ งก า ร
บริการสถานที ่  / ความ
พึงพอใจ 

1. แผ่นพับ/สื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์ 
2. website/line/facebook/e-mail 

C/N งาน 
ประชาสัมพันธ์ 

SH1 ศิษย์เก่า กิจกรรมของวิทยาลัยฯ / 
ข้อเสนอแนะ 

website/line/facebook/e-mail C/N งานวิชาการ 

SH2ผู้ใช้บัณฑิต 
S1 ห น่ ว ย ง า น ที่ ส่ ง
บุคลากรมาศึกษาต่อ 

ค ุณ ล ักษณ ะบ ัณ ฑ ิต  / 
ข ้อ ม ูล ร า ย ล ะ เ อ ีย ด
หลักสูตร  
 

1. แผ่นพับ/สื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์ 
2. website/facebook/e-
mail/YouTube 
3.  ก า ร ป ร ะ ช า ส ัม พ ัน ธ ์เช ิง ร ุก ที่
หน่วยงาน 
 

C/N งานวิชาการ 
งาน 
ประชาสัมพันธ์ 
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กลุ่มเป้าหมาย ประเด็นส าคัญที่สื่อสาร วิธีการสื่อสาร ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 
M1 : ผู้ส าเรจ็การศึกษา
ระดับปริญญาตรีหรือ
เทยีบเท่า 

ข ้อ ม ูล ร า ย ล ะ เ อ ีย ด
หลักสูตร / คุณลักษณะ
บ ัณ ฑ ิต  / จ ุด เด ่น ขอ ง
หลักสูตร 

1. แผ่นพับ/สื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์ 
2. website/facebook/e-mail/ 
YouTube 
3. Roadshow 

C/N งานวิชาการ 
งาน 
ประชาสัมพันธ์ 

Co1: BCA และวิทยาลัย
การศึกษา 

ข ้อม ูลแลกเปลี ่ยนการ
ด า เน ินการหล ักส ูตร  / 
ประเด็นข้อเสนอแนะ 

1. หนังสือราชการ 
2. การประชุมหารือร่วมกัน 

N งานวิชาการ 
 

Co2: หน่วยงานภาครัฐ/
เอกชนในการร่วมบริการ
วิชาการ 

สมรรถนะเชิงวิชาช ีพที่
สามารถร่วมก ันบร ิการ
วิชาการ 

1. หนังสือราชการ 
2. การประชุมหารือร่วมกัน 

N งานแผนงาน 

ความถี่ : M=Monthly, A = Annualy, C= Continously, N = as Needed 

 
ค. พันธกิจและผลการด าเนินงานขององค์กร 
 (1) การสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อความส าเร็จ 
 ผู้บริหารด าเนินการผ่านระบบการน าองค์กร มีการบริหารจัดการ ก ากับติดตามการด าเนินงานตาม
แผนงาน แผนปฏิบัติการ โครงการต่างๆ เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ มีการกระตุ้น ขับเคลื่อนให้เกิดการ
สนับสนุนการท างานร่วมกันระหว่างบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน และการท างานร่วมกัน
เพ่ือมุ่งสู่เป้าหมายตามค่านิยมองค์กร มีการเปิดโอกาสให้สะท้อนกระบวนการท างานที่ยังต้องปรับปรุง ทั้งแบบ 
Top-down และ Bottom-up เพ่ือเรียนรู้ร่วมกันและพัฒนาการด าเนินงานให้ดีขึ้น 
 
ตาราง 1.2 ตัวอย่างกิจกรรมการสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อความส าเร็จ 

กิจกรรม ผลลัพธ ์
การสร้างสภาพแวดล้อมองค์กรเพ่ือให้เกิดการบรรลุพันธกิจและสร้างความ
คล่องตัวให้กับองค์กร 
1. ผู้บริหารและบุคลากรร่วมกันวิเคราะห์ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา ปัจจัยภายใน

และปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อวิทยาลัยฯ เพื่อทบทวนและก าหนด
วิสัยทัศน์ร่วมกัน 

2. ผู้บริหารและบุคลากรร่วมกันจัดท าแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ ก าหนดตัวช้ีวัด
และค่าเป้าหมาย และสื่อสารทั่วทั้งองค์กร 

3. มีระบบติดตามผลการด าเนินงานตามวงรอบของแผนปฏิบัติการ 6 เดือนและ 12 
เดือน 

4. ก าหนดให้รองคณบดี ท าหน้าที่ในการติดตามการด าเนินงานในรูปแบบไม่เป็น
ทางการ เพื่อก ากับให้การด าเนินงานแต่ละโครงการบรรลุเป้าหมายอย่างราบรื่น 
อีกทั้งยังเป็นการแก้ไขปัญหาได้อย่างทันสถานการณ์ 
 

7.3ก(2)-1 ความพึงพอใจของ
บุคลากรด้านสภาพแวดล้อม 
7.4ก(1)-2 ความพึงพอใจต่อการ
บริหารงานตามหลักธรรมมาภิบาล
และหลักคุณธรรม 
7.4ก(1)-3 ความพึงพอใจต่อการ
บริหารงานของคณบดีด้านหลักความ
คุ้มค่า 
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กิจกรรม ผลลัพธ ์
การสร้างและเสริมสร้างให้เกิดวัฒนธรรมองค์กร และวัฒนธรรมที่ส่งเสริมความ
ผูกพันของลูกค้าและบุคลากร 
1. ผู้บริหารและบุคลากรร่วมกันก าหนดค่านิยมที่ใช้ขับเคลื่อนวิทยาลัยฯ ไปสู่

วิสัยทัศน์ 
2. ปลูกฝังการมีจิตบริการที่ดี (Service Mind) ของบุคลากรสายสนับสนุน ในการ

สนับสนุนผู้เรียน ผู้รับบริการ สนับสนุนการท างานของอาจารย์ รวมทั้งช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกันในการท างาน 

3. กระตุ้นให้บุคลากรให้ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญของตนเอง มาท างานร่วมกัน
ในกิจกรรม/โครงการของวิทยาลัยฯ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

4. สนับสนุนบุคลากรในการพัฒนาตนเองผ่านการอบรม สัมมนา R2R รวมทั้ง
ส่งเสริมความก้าวหน้าให้กับบุคลากรตามสายงาน  

5. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี เพื่อพิจารณาความดีความชอบ 
6. มีนโยบายและขับเคลื่อนให้สิ่งอ านวยความสะดวกมีคุณภาพและมาตรฐาน เช่น 

ห้องเรียนได้มาตรฐาน ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยี
ทันสมัย รวมทั้งการขับเคลื่อนให้วิทยาลัยฯ ผ่านการรับรองส านักงานสีเขียวท่ีเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม Green Office 

7.3ก(1)-4 จ านวนบุคลากรได้รับทุน
สนับสนุน R2R  
7.3ก(2)-2 ความพึงพอใจของ
บุคลากรด้านสวสัดิการ ค่าตอบแทน 
ความก้าวหน้า 
7.3ก(4)-4 ความพึงพอใจของ
บุคลากรต่อโครงการพัฒนาบุคลากร 
7.4ก(1)-2 ความพึงพอใจต่อการ
บริหารงานตามหลักธรรมมาภิบาล
และหลักคุณธรรม 
7.4ก(2)-1 ผลการประเมิน
คุณลักษณะของคณบดีด้านภาวะผู้น า
และการมีส่วนร่วม 
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 (2) การท าให้เกิดการปฏิบัติการอย่างจริงจัง 
 ผู้บริหารมุ่งเน้นผลลัพธ์ของวิทยาลัยผ่านการก าหนดแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ และตัวชี้วัด และใช้
ระบบการน าองค์กรเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนไปสู่การบรรลุเป้าหมาย ทั้งนี้ผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
เป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาความดีความชอบประจ าปี กรณีผลการด าเนินการไม่บรรลุวัตถุประสงค์ จะใช้
กระบวนการ PDCA ในการปรับปรุง นอกจากนี้รองคณบดีจะเป็นผู้ก ากับและติดตามทุกโครงการอย่างรัดกุม 
เพ่ือสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันเหตุการณ์ ในบางโครงการที่เป็นโครงการที่ต้องอาศัยความร่วมมื อจาก
หลายงาน ผู้บริหารจะก าหนดให้มีการจัดประชุมเพ่ือวางแผน ก าหนดหน้าที่และระยะเวลาในการท างาน 
รวมทั้งจัดให้มีการประชุมพูดคุยกันเป็นระยะเพ่ือติดตามผลการด าเนินงาน ซักถามปัญหา หาวิธีแก้ไข ร่วมกัน
เสนอวิธีการแก้ไขหรือสั่งการเพ่ือปรับกระบวนการให้ไปสู่การบรรลุเป้าหมาย ผู้บริหารก าหนดประเด็นที่
ต้องการให้เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจังในองค์กร โดยพิจารณาจากความท้าทาย ความได้เปรียบและโอกาส
เชิงกลยุทธ์ ได้แก่ 1) การพัฒนาหลักสูตรและหลักสูตรระยะสั้นที่ได้มาตรฐาน ตอบสนองต่อความต้องการของ
สังคม 2) การประชาสัมพันธ์เชิงรุกในการสื่อสารจุดเด่นของวิทยาลัยฯ 3) การบริการวิชาการที่สร้างประโยชน์
แก่ชุมชนตามนโยบายมหาวิทยาลัย 4) การบริการวิชาการแบบสร้างรายได้ให้แก่วิทยาลัยฯ 5) การบริการด้วย 
Service Mind  
 

1.2 การก ากับดูแลองค์กรและการตอบแทนสังคม 

ก. การก ากับดูแลองค์กร 

 (1) ระบบการก ากับดูแลองค์กร 

 ผู้บริหารได้ใช้ระบบการก ากับดูแลองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลและการก ากับองค์กรตามโครงสร้าง

องค์กร ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยมีคณบดีเป็นผู้บริหารสูงสุด ก ากับดูแลองค์กรในรูปแบบของ

คณะกรรมการประจ าส่วนงานที่ประกอบด้วยที่ปรึกษาวิทยาลัยฯ รองคณบดี ประธานหลักสูตร และตัวแทน

อาจารย์ประจ า เป็นกรรมการ ในการก ากับการด าเนินงานของหน่วยงานย่อยระดับงาน 4 งาน (ดังแสดงใน 

OP) ซึ่งมีหัวหน้างานเป็นผู้รับผิดชอบหลัก ทั้งนี้กรณีท่ีมีประเด็น/โครงการที่ต้องด าเนินงานอ่ืนๆ นอกเหนือจาก

การท างานตามหน้าที่รับผิดชอบหลักของแต่ละงาน อาจมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ/อนุกรรมการเพื่อพิจารณา

และด าเนินการเป็นรายประเด็น 
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ตาราง 1.3 กระบวนการก ากับดูแลองค์กร 
ภาระความรับผิดชอบ การก ากับดูแล ผลลัพธ ์

การกระท าของผู้บริหาร 1. ใช้กระบวนการร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์ ค่านิยม และระบบการน า

องค์กรในการขับเคลื่อน 

2. วางโครงสร้างการบริหารงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลผ่าน

ตัดสินใจอย่างมีส่วนร่วมของคณะกรรมการประจ าส่วนงาน 

3. การรับการประเมินผลการปฏิบัติงานตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

7.4ก(1)1 

7.4ก(1)3 

ต่อกลยุทธ์ของวิทยาลัยฯ 1. ถ่ายทอดแผนและตัวช้ีวัด และก าหนดผู้รับผิดชอบ 

2. ก ากับติดตามการด าเนินการทุก 6 และ 12 เดือน 

3. ทบทวนแผนกลยุทธ์ ทุกป ี

7.4ก(1)3  

 

ด้านการเงิน 1. ก ากับติดตามสถานะทางการเงินทุก 3 เดือน 

2. รับการตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบภายใน 

7.4ก(2)3 

7.4ก(2)-2 

ด้านความโปร่งใสในการ

ด าเนินงาน 

1. รับการประเมิน ITA 

2. มีช่องทางการร้องเรียน 

7.4ก(1)-2 

7.4ก(2)-2 

การตรวจสอบภายในและ

ภายนอก 

รับการตรวจประเมินภายในระดับหลักสูตรและสถาบันทุกปี 
 

7.4ก(3)-1 

การปกป้องผลประโยชน์

ของผู้เรียน/ผู้มีส่วนได้ส่วน

เสีย  

1. ก ากับติดตามให้หลักสูตรด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 
2. ก ากับให้งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับมนุษย์ ต้องผ่านการรับรองจรยิธรรมใน
มนุษย์ 

7.4ก(3)-3 

7.4ก(3)-2 

7.4ก(3)-1 

7.1ข(1)-5 

 

(2) การประเมินผลการด าเนินการ 

วิทยาลัยการจัดการมีการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบ 
กระบวนการและขั้นตอนของมหาวิทยาลัย (ดังตารางที่ 5.3) มีการน าผลการประเมินบุคลากรเข้าพิจารณาใน
คณะกรรมการประจ าส่วนงาน เพ่ือใช้ผลการประเมินในการประกอบการพิจารณาความดีความชอบ การต่อ
สัญญาจ้าง การปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานเฉพาะบุคคล การปรับปรุงการด าเนินงานภาพรวมของ
วิทยาลัยฯ ในขณะเดียวกันผู้บริหารมีการสะท้อนผลการประเมินรายบุคคลแก่บุคลากรสายสนับสนุน เพ่ือเป็น
แนวทางในการพัฒนาตนเอง 
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ตาราง 1.4 แนวทางการประเมินผู้บริหาร 
ผู้รับการประเมิน แนวทางการประเมิน การน าผลการประเมินไปใช้ 

คณบดี ประเมินโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานของหัวหน้าส่วนงาน (ค.ป.ส) รอบประเมิน 
1 ปี 6 เดือน/ครั้ง โดยเกณฑ์การประเมินเป็นไปตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

น าไปปรับปรุงการบริหารและพัฒนา
วิทยาลัยฯ 

รอ งค ณ บ ดี /หั ว ห น้ า
ส านักงาน/หัวหน้างาน 

ประเมินโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประจ าปีของวิทยาลัย ปีละ 1 ครั้ง  
ประเมินโดยใช้องค์ประกอบ ผลสัมฤทธิ์ของงาน และ
พฤติกรรมของงาน  
ทั้งนี้อาจน าข้อเสนอแนะ/ข้อสะท้อนผู้รับบริการ มา
ประกอบการประเมิน 

น าไปปรับปรุงการบริหารและพัฒนา
งานท่ีได้รับมอบหมาย 
ประกอบการพิจารณาความดีความชอบ 

ประธานหลักสูตร คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีของ
วิทยาลัย ปีละ 1 ครั้ง  
ประเมินโดยใช้องค์ประกอบ ผลงานและคุณลักษณะใน
การปฏิบัติงาน  

น าไปปรับปรุงการบริหารและพัฒนา
หลักสูตร 
ประกอบการต่อสัญญาจ้าง  

 
ข. การประพฤติปฏิบัติตามกฎหมาย และประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม 

 (1) การปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบ 
ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องตามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการด าเนินการของ

วิทยาลัยฯ รวมทั้งการปฏิบัติตามกฏหมายและกฏระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการเกิดผลกระทบเชิงลบจาก
การด าเนินงานที่อาจกระทบต่อสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการด าเนินการหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานที่
เกี่ยวข้องและมาตรฐานวิชาชีพ ผ่านการก ากับติดตามของประธานหลักสูตร คณะกรรมการประจ าส่วนงานและ
คณบดี ภายใต้การก ากับของมหาวิทยาลัย มีการก ากับให้การด าเนินการทุกพันธกิจถูกต้องตามกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกระบวนการ ขั้นตอนการเสนอความเห็นชอบผ่านคณะกรรมการชุดต่างๆ ต้อง
ถูกต้องและรัดกุม นอกจากนี้มีการจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงที่ค านึงถึงการด าเนินการที่อาจส่งผลกระทบ
ต่อสังคม 
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ตาราง 1.5 ผลกระทบและกระบวนการจัดการความกังวลของสังคม  
ประเด็นความกังวล

ของสังคม 
วัตถุประสงค์ในการ

จัดการ 
กระบวนการลด

ผลกระทบ 
ผ ู้ร ับผ ิดชอบหลกั ผลลัพธ ์

ด้านการจัดการเรียนการสอน 
หลักสตูรไม่ได้
มาตรฐาน/ไม่ได้รับ
การรับรองจากครุสภา 

สร้างความเชื่อมั่นให้กับ 
นิสิต/ผู้ใช้บัณฑติ 

1. ก ากับติดตามการ
ด าเนินงานหลักสูตร
ให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน 
2. รับการประเมิน
คุณภาพการศึกษาทุก
ปีการศึกษ 
3. ปรับปรุงหลักสูตร
ตามรอบระยะเวลา
ของหลักสูตร 

1. ประธานหลักสูตร 
2. งานวิชาการ 

7.3ก(1)-2 ร้อยละ
อาจารย์วุฒิ ป เอก ต่อ
อาจารย์ประจ าทั้งหมด 
7.3ก(4)-3 จ านวน
โครงการที่อาจารย์รุ่น
ใหม่เข้าพัฒนาตนเอง 
(ด้านการจดัการเรยีน
การสอน) 
7.4ก(3)-1 ร้อยละของ
หลักสตูรที่ได้มาตรฐาน
ตามกรอบ TQF 
7.4ก(3)-2 ร้อยละ
ของหลักสูตรทีไ่ดร้ับ
การรับรองจากสภา
วิชาชีพ 

ด้านการวิจัย 
การละเมิดจริยธรรม
การวิจัย 

ป้องกันการละเมิด
จริยธรรมการวจิัย 

1. ก าหนดให้งานวิจัย 
ที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์
ต้องผ่านการรับรอง
จริยธรรมการวจิัยใน
มนุษย ์
2. ก าหนดให้มีการ
ตรวจสอบการคัดลอก
ผลงาน (Plagiarism) 
ผ่านการก ากับของ
อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ ์

1. อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ ์
2. งานวิชาการ 

7.3ก(4)-3 จ านวน
โครงการที่อาจารย์รุ่น
ใหม่เข้าพัฒนาตนเอง 
(ด้านการวิจัย) 
7.4ก(3)-3 ร้อยละการ
ปฏิบัติตามจรยิธรรม
การวิจัยในมนุษย ์
7.1ข(1)-5 ร้อยละของ
งานวิจัยท่ียื่นขอ
จริยธรรมการวจิัย 

การบริการวิชาการ 
การบริการวิชาการไม่
ตรงกับความต้องการ
ของผู้รับบริการ 

ป้องกันการบริการ
วิชาการที่ไม่ตรงตาม
ความต้องการ หรือไม่
ตรงตามวตัถุประสงค ์

1. การอนุมัติโครงการ
บริการวิชาการที่ตรงต่อ
ความต้องการของ
ผู้รับบริการ 
2. การก ากับติดตาม
ด าเนินการบริการ
วิชาการ 

1. คณบด ี
2. งานแผนงาน 

7.2ก(1)-4 ความพึง
พอใจของผู้รับ บริการ
วิชาการ 
7.5(2)-6 จ านวนคนรับ
บริการวิชาการ 
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ประเด็นความ
กังวลของสังคม 

วัตถุประสงค์ในการ
จัดการ 

กระบวนการลด
ผลกระทบ 

ผ ู้ร ับผ ิดชอบหลกั ผลลัพธ ์

การบริการพ้ืนที่ 
การให้บริการ
พื้นที่และสิ่ง
อ านวยความ
สะดวกไม่ตรง
ตามความ
ต้องการของ
ผู้ใช้บริการ 

บริการพื้นที่ให้ตรงกับความ
ต้องการของผู้ใช้บริการ 

1. จัดหา/ตรวจสอบ
พื้นที่และสิ่งอ านวย
ความสะดวกให้พร้อม
บริการและตรงกับ
ความต้องการของ
วัตถุประสงค์ของ
ผู้ใช้บริการ  
2. ตรวจสอบ/ซ่อม
บ ารุงสิ่งอ านวยความ
สะดวกตามรอบเวลาที่
ก าหนด 

1. งานประชาสัมพันธ์ 
2. งานบริหารทั่วไป 

7.1ข(1)-9 จ านวนครั้ง
ของการบริการพื้นท่ี 
7.1ข(2)-1 จ านวน
สถานท่ี/กิจกรรมที่
ได้รับการปรับปรุงเพื่อ
ความปลอดภัย 
7.1ข(2)-2 จ านวน
อุบัติเหต/ุไฟไหม/้ไฟฟ้า
ลัดวงจร 
7.1ข(2)-3 สถิติการ
ซ้อมอัคคีภัย 
7.2ก(1)-5 ความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ
สถานท่ี 
7.2ก(2)-5 จ านวน
หน่วยงานภายนอกท่ี
กลับมาใช้บริการพื้นที่
ซ้ า 

 
 (2) การประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม 
 ผู้บริหารประพฤติ ปฏิบัติตนโดยยึดหลักธรรมภิบาล ประพฤติตนเป็นแบบอย่าง ก าหนดและส่งเสริม
ให้บุคลากรประพฤติตนตามจรรยาบรรณบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ประกาศเจตน์จ านงในการต่อต้านทุจริต 
และสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมผ่านโครงการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติภายใต้หลักธรรมาภิบาลสู่การบริหารจัดการอย่างยั่งยืนของวิทยาลัยการจัดการ (ITA) และการ
ปฐมนิเทศบุคลากรใหม ่
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ตาราง 1.6 การก ากับติดตามการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม 
พฤติกรรม การก ากับตดิตาม ตรวจสอบ ตัวชี้วัด ผลลัพธ ์

การจัดการเรียนการสอนอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

การประเมินผลการสอน   ความพึ งพ อ ใจต่ อก าร
จัดการเรียนการสอน 
ข้ อ ร้ อ ง เรี ย น ด้ า น ก า ร
จัดการเรียนการสอน 

7.1ข(1)-1 ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิต 
7.2ก(1)-1 ความพึงพอใจ
ของนิสิตที่มีต่อหลักสูตร 
7.2ก(2)-4 จ านวนข้อ
ร้องเรียนของนิสิต 

การด าเนินการหลักสูตรตาม
มาตรฐานที่ก าหนด 

เกณฑ์มาตรฐานของ สป.อว. / 
ครุสภา 

ร้อยละของหลักสูตรที่ผ่าน
การก ากับมาตรฐาน 

7.4ก(3)-1 ร้อยละของ
หลักสตูรที่ได้มาตรฐานตาม
กรอบ TQF  
7.4ก(3)-2 ร้อยละของ
หลักสตูรที่ได้รับการรับรอง
จากสภาวิชาชีพ 

จรรยบรรณการวิจัย จรรยาบรรณนักวิจัย 
จรรยาบรรณการวิจัยในมนุษย์ 

จ านวนงานวิจัยท่ีได้รับการ
รับรองจริยธรรมในมนุษย์ 

7.4ก(3)-3 ร้อยละการ
ปฏิบัติตามจรยิธรรมการ
วิจัยในมนุษย ์

ความโปร่งใสด้านการเงิน การต รวจ ส อบ จาก ห น่ ว ย
ตรวจสอบภายใน 

ผลการตรวจสอบภายใน 7.4ก(2)-3 ผลการ
ตรวจสอบด้านการเงินจาก
หน่วยตรวจสอบภายใน 

การทจุริตคอรัปชั่น เกณฑ์ ITA ผลการประเมิน ITA 7.4ก(2)-2 ผลการประเมิน 
ITA 

 
ค. การตอบแทนสังคม  

 (1) ความผาสุกของสังคม 

 วิทยาลัยการจัดการค านึงถึงความผาสุกของสังคมผ่านการก าหนดค่านิยมองค์กร ตอบแทนชุมชน
สังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีส่วนร่วมในการลดผลกระทบของปัญหาสิ่งแวดล้อมผ่านการด าเนิ นโครงการ
ส านักงานสีเขียว Green Office เพ่ือการบริหารจัดการกิจกรรมต่างๆ ภายในวิทยาลัยให้ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด โดยการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างรู้คุณค่า การจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมถึงการเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส านักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
เช่น ลดปริมาณและคัดแยกขยะ ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า การประหยัดน้ า Zero waste และลดการใช้
พลาสติก เป็นต้น  
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 (2) การสนับสนุนชุมชน 

 วิทยาลัยการจัดการสนับสนุนชุมชนด้วยการน าเอาการความเชี่ยวชาญของบุคลากรไปใช้ในการ
สนับสนุนและพัฒนาชุมชน มีกระบวนการในการด าเนินโครงการเพ่ือสนับสนุนชุมชน ดังนี้ 1) คัดเลือกชุมชน
จากมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา 2) ก าหนดประเด็นในการสนับสนุนและพัฒนาโดยพิจารณาจาก
ข้อมูลพ้ืนฐานร่วมกับความต้องการของชุมชน 3) ออกแบบกิจกรรมและสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน 4) 
ด าเนินกิจกรรม 5) ประเมิน สรุป ทบทวน และคืนข้อมูลสู่ชุมชน ทั้งนี้ผู้บริหารผลักดันให้บุคลากรด าเนิน
โครงการที่สนับสนุนชุมชนผ่านการด าเนิน Super KPI ด้านที่เก่ียวข้องของมหาวิทยาลัย 
 

ตาราง 1.7 ตัวอย่างกิจกรรมการสนับสนุนชุมชน 
ด้านที่สนับสนุน ตัวอย่างกิจกรรม 

การพัฒนาพื้นที่ด้านการท่องเที่ยว
และการสืบทอดวัฒนธรรมให้คงอยู่
อย่างยั่งยืน อันจะส่งผลให้เกิดรายได้
แก่ชุมชน 

1. โครงการจัดการองค์ความรู้และการสร้างอาชีพจากทุนทางวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
2. โครงการการสร้างเส้นทางท่องเที่ยวดิจิทัลชุมชนบ้านเบญจรงค์ ต าบลดอนไกด่ี 
อ าเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 
3. การพัฒนาชุมชนกุฎีจีน แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร  ชุมชนวัด
ทองนพคุณ แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร  ชุมชนเขตคลอง
บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร    

ด้านการศึกษา การพัฒนาชุมชนกุฎีจีน แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ชุมชนวัดทอง
นพคุณ แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร  ชุมชนเขตคลองบางกอก
ใหญ่ กรุงเทพมหานคร  
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หมวด 2 กลยทุธ ์
 

2.1 การจัดท ากลยุทธ์  

ก. กระบวนการจัดท ากลยุทธ์ 

 (1) กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ 

 ผู้บริหารและบุคลากรร่วมกันจัดท าแผนกลยุทธ์ โดยมีกระบวนการ 8 ขั้นตอน ดังนี้ 

 

รูป 2.1-1 แสดง กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ 
 

 1) รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลนโยบายทั้งในระดับประเทศและมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง ความ
ต้องการและความคาดหวังของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งทบทวนผลการด าเนินงานปีที่ผ่านมาเทียบ
กับเป้าหมายและคู่เทียบ 2) ทบทวนวิสัยทัศน์และค่านิยม 3) วิเคราะห์ปัจจัยและสภาพแวดล้อมที่ส่งผล
กระทบต่อวิทยาลัย วิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่านด้วย 7s McKInsey วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกด้วย PEST 
analysis เพ่ือน ามาสู่การวิเคราะห์ strategic context ประกอบด้วยความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ ความท้าทาย
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เชิงกลยุทธ์และโอกาสเชิงกลยุทธ์ และพิจารณาร่วมกับสมรรถนะหลักวิทยาลัยฯ 4) ก าหนดและจัดท ากลยุทธ์  
ประกอบด้วย เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จและผู้รับผิดชอบหลัก 5) จัดท าแผนปฏิบัติการ แผนพัฒนา
บุคลากร แผนการเงิน แผนความเสี่ยง เพ่ือตอบสนองในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ 6) การถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ  
ด าเนินงานในรูปโครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการ 7) การติดตามและรายงานผลการด าเนินงานผ่าน
ระบบของมหาวิทยาลัยพะเยาและวิเคราะห์ผลเสนอต่อคณะกรรมการประจ าส่วนงานพิจารณาทุก 6 เดือน 8) 
การทบทวนและปรับเปลี่ยนแผนด าเนินงานในกรณีที่ผู้บริหารประเมินผลลัพธ์แล้วเห็นควรให้มีการปรับแผน
ตามเหมาะสมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

นวัตกรรม 
 ในขั้นตอนที่ 1) ของกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ขั้นตอนการทบทวนผลการด าเนินงานที่ผ่านมาและ

ขั้นตอนที่ 3) การวิเคราะห์ปัจจัยและสภาพแวดล้อม ผู้บริหารจะประเมินและวิเคราะห์ผลงานที่โดดเด่น และ
หาทิศทางการพัฒนาผลงานเพ่ือสร้างเป็นนวัตกรรมหรือโมเดลที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ และมอบหมาย
ให้บุคลากรที่มีสมรรถนะในด้านนั้นเป็นผู้รับผิดชอบ จากการวิเคราะห์ Strategic context พบว่าโอกาสเชิงกล
ยุทธ์ที่ส าคัญ คือ SO5 นโยบายรัฐบาลด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการสามารถสร้าง
โอกาสในการน าเอาสมรรถนะหลักไปบริการวิชาการแบบให้เปล่า (เพ่ือพัฒนาชุมชน/ประชาสัมพันธ์) และ
บริการแบบสร้างรายได้ เป็นปัจจัยขับเคลื่อนให้วิทยาลัยฯ สร้างโมเดลแนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวแบบบูรณา
การอย่างยั่งยืนบนพ้ืนฐานของความสมดุลสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมและการพัฒนาจิตใจในเขต
คลองสาน กรุงเทพมหานคร เพ่ือพัฒนาศักยภาพของเขตคลองสานในการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนและแส
วหาแนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวแบบบูรณาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในคลองสาน และเส้นทางท่องเที่ยว
ดิจิทัลชุมชนบ้านเบญจรงค์ ต าบลดอนไก่ดี อ าเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร นอกจากนี้ SO1 การพัฒนา
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาด้วยกระบวนทัศน์ใหม่ที่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคมและแข่งขันได้
วิทยาลัยฯ จึงขับเคลื่อนการสร้างนวัตกรรมผ่านแผนกลยุทธ์ด้านการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโทและปริญญา
เอกผ่านกระบวนการวิจัยและการท าวิทยานิพนธ์อีกด้วย 

(2) การพิจารณากลยุทธ์ 
 วิทยาลัยการจัดการมีการรวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงาน ข้อมูลสถานการณ์แวดล้อมที่ส าคัญ โดยมี

หัวหน้างานที่รับผิดชอบแต่ละด้านเป็นผู้รับผิดชอบหลัก มีการรายงานผลการด าเนินงานผ่านระบบ UP-DMS 
และรายงานต่อคณะกรรมการประจ าส่วนงาน ซึ่งคณะกรรมการประจ าส่วนงานจะมีการวิเคราะห์ พิจารณา
ร่วมกับสถานการณ์ภายนอก ต าแหน่งทางการตลาด เพ่ือน ามาพัฒนาแผนการด าเนินงาน ตัวอย่างเช่น SC1 
รูปแบบการศึกษาในปัจจุบันเน้นการพัฒนาทักษะผู้เรียนให้ตอบสนองต่อความต้องการของสังคมและส่งเสริม
การเรียนรู้ตลอดชีวิต เมื่อพิจารณาร่วมกับผลการด าเนินงาน พบว่าวิทยาลัยฯ ต้องเร่งพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนในรูปแบบหลักสูตระระยะสั้นที่สร้างจุดเด่นให้กับวิทยาลัยฯ ให้มากขึ้น และจาก SC2 การแข่งขันทาง
การตลาด (ในกรุงเทพฯ) ด้านการผลิตบุคลากรด้านการศึกษาและการท่องเที่ยว เมื่อพิจารณาร่วมกับจ านวน
นิสิตที่ลดลง วิทยาลัยฯ จึงต้องเร่งประชาสัมพันธ์เชิงรุก และสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ให้ดึงดูดแก่ผู้สนใจ  
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(3) ระบบงานและสมรรถนะหลักขององค์กร 
 ระบบงานจะทบทวนและจัดท าในขั้นตอนที่ 4) ของกระบวนการจัดท าแผนกลยุทธ์ โดยรองคณบดี

ท าเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการด าเนินการวางแผนระบบงานเสนอต่อคณะกรรมการประจ าส่วนงาน โดยอาจมี
การปรับในลักษณะ ปรับโครงสร้าง หรือปรับบุคลากร หรือปรับกระบวนการ ซึ่งจะพิจารณาจากการท าให้
บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และสมรรถนะหลักขององค์กร ตัวอย่างการปรับระบบงานที่ส าคัญ เช่น ระบบ
การจัดการข้อร้องเรียน ระบบการให้บริการอาคารสถานที่ เพ่ือท าหน้าที่หลักในการให้บริการพ้ืนที่อย่างเต็ม
รูปแบบและเกิดความประทับใจกับผู้ใช้บริการ ทั้งนี้กรณีระบบงานที่วิทยาลัยฯ ไม่มีความเชี่ยวชาญ จะใช้เป็น
การจ้างจากภายนอก เช่น การให้สนับสนุนและบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในวันเสาร์-อาทิตย์ที่มีการ
จัดการเรียนการสอน หรือมีบริการการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อจัดสอบ 
 

ข. วัตถุประสงค ิ ์เชิงกลยุทธ์ 
 (1) วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
 วิทยาลัยการจัดการมีกลยุทธ์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัดของผลผลิต (output) และผลลัพธ์ 
(outcome) และค่าเป้าหมาย ที่ตอบสนองต่อความท้าทายเชิงกลยุทธ์ โอกาสเชิงกลยุทธ์และความได้เปรียบ
เชิงกลยุทธ์  
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ตารางท่ี 2.1-1 แสดงประเด็นยุทธศาสตร์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน ให้มีสมรรถนะและทกัษะแห่งอนาคต ตอบสนองความต้องการของ
ตลาดแรงงาน  
เป้าประสงค์ที ่1.1 เพ่ือผลิตก าลังคนให้มีคุณลักษณะ สมรรถนะ และทักษะแห่งอนาคต ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน  
กลยุทธ์ที่ 1.1.1 ผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ เป็น Community Change Agent หรือ 5C+  

 

มาตรการ ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) 
ตัวช้ีวัด 2565 2566 2567 2568 2569 ตัวช้ีวัด 2565 2566 2567 2568 2569 

1.1.1.1 พัฒนา
และปรับปรุง
หลักสูตรเพื่อ
ผลิตบัณฑิต ให้
มีทกัษะ 
Community 
Change Agent 
หรือ 5C+  

จ านวนหลักสูตรได้รับ
การปรับปรุงตาม
แนวทาง Community 
Change Agent  
 

1 1 1 1 1 ร้อยละของ
บัณฑิต
มหาวิทยาลัย
พะเยามีทกัษะ 
Community 
Change Agent 
หรือ 5C+  

≥70 ≤70 ≥80 ≥80 ≥80 

 ผลประเมนิความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มี
ต่อคุณลกัษณะของ
บัณฑิตด้าน 
Community Change 
Agent หรือ 5C+ 
แบ่งเป็นรายด้าน ดังนี ้
1. Creativity and 
Innovation Skill  
2. Critical Thinking 
and Problem solving 
skills  
3. Communication 
Skill  
4. Collaboration skill  
5. Community Skill 

≥70 ≤70 ≥80 ≥80 ≥80       

1.1.1.2 ส่งเสริม
การบริหาร
จัดการหลักสูตร
วิชาการชั้นสูง  

จ านวนหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาเพื่อสร้าง
งานวิจัยและนวตักรรมสู่
ชุมชน  

0 1 1 2 2 ร้อยละของผู้ใช้
บัณฑิตที่มีความ
พึงพอใจใน
สมรรถนะของ
บัณฑิตในราย
ด้านระดับ 3.50  
(จากคะแนนเต็ม 
5) 

≥70 ≤70 ≥80 ≥80 ≥80 

 มีระบบและกระบวนการ
ท างาน (Work process) 
ที่ครอบคลุมเครือข่าย
อุปทาน (Supply 
network) ด้านการผลิต
บัณฑิต  

1 1 1 1 1       
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน ให้มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต ตอบสน องความต้องการของ
ตลาดแรงงาน  
เป้าประสงค์ที่ 1.1 เพ่ือผลิตก าลังคนให้มีคุณลักษณะ สมรรถนะ และทักษะแห่งอนาคต ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน  
กลยุทธ์ 1.1.2 พัฒนานิสิตให้มีอัตลักษณ์ (UP Identity)  พัฒนาสมรรถนะแห่งอนาคต  

มาตรการ ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) 
ตัวช้ีวัด 2565 2566 2567 2568 2569 ตัวช้ีวัด 2565 2566 2567 2568 2569 

1.1.2.1 ส่งเสริม
การพัฒนา
ทักษะแห่ง
อนาคตให้แก่
นิสิต 
 

จ านวนหลักสูตรที่
ปรับปรุงให้มุ่งเนน้การ
พัฒนาทกัษะแห่งอนาคต 

4 4 4 4 4       

 ร้อยละของความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มี
ต่อคุณลกัษณะของ
บัณฑิตที่มีทกัษะแห่ง
อนาคต 
1. ด้านทกัษะการเรียนรู้
และนวัตกรรม 
2. ด้านทกัษะชวีิตและ
การท างาน 
3. ด้านสารสนเทศ สือ่
เทคโนโลยี 

≥70 ≤70 ≥80 ≥80 ≥80       

1.1.2.2 พัฒนา
กิจกรรมเสริม
หลักสูตรเพื่อ
ส่งเสริมอัต
ลักษณ์นิสิต
มหาวิทยาลัย
พะเยา (UP 
Identity)  

ร้อยละของนิสติทีม่ีอัต
ลักษณ์ UP Identity 
และThainess  
1. ด้านสุนทรียภาพ  
2. ด้านบุคลิกภาพ   
3. ด้านสุขภาพ  
4. ด้าน Thainess 

 

 

≥70 ≤70 ≥80 ≥80 ≥80       
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน ให้มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต ตอบสนองความต้องการของ
ตลาดแรงงาน  
เป้าประสงค์ที่ 1.1 เพ่ือผลิตก าลังคนให้มีคุณลักษณะ สมรรถนะ และทักษะแห่งอนาคต ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน  
กลยุทธ์ 1.1.3 การพัฒนาสมรรถนะอาจารย์มืออาชีพ  อาจารย์เชี่ยวชาญวิชาการ ช านาญวิชาชีพ และเป็นต้นแบบด้านการสอน 

มาตรการ ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) 
ตัวช้ีวัด 2565 2566 2567 2568 2569 ตัวช้ีวัด 2565 2566 2567 2568 2569 

1.1.3.1 ส่งเสริม
พัฒนาอาจารย์
มีสมรรถนะทาง
วิชาการ และ
วิชาชีพ 
 

จ านวนอาจารย์ที่ผ่าน
การประเมนิสมรรถนะ
ด้านการจัดการเรียนการ
สอน UP PSF 
ระดับ 1 จ านวน 1 คน  
ระดับ 2 จ านวน 1 คน 
ระดับ 3 จ านวน 1 คน 
ระดับ 4 จ านวน 1 คน 
 
 
 
 
 
 

0 1 1 1 1       

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน ให้มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต ตอบสนองความต้องการของ
ตลาดแรงงาน  
เป้าประสงค์ที่ 1.2 พัฒนาก าลังคนให้มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning)  
กลยุทธ์ 1.2.1 พัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) ของนิสิต 

มาตรการ ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) 
ตัวช้ีวัด 2565 2566 2567 2568 2569 ตัวช้ีวัด 2565 2566 2567 2568 2569 

1.2.1.1 ส่งเสริม
การพัฒนา
ทักษะ
ภาษาอังกฤษ 
 

จ านวนนิสิตที่มีผลการ
สอบวัดระดับ
ภาษาอังกฤษ  อยู่ใน
ระดับ B1 ตามประกาศ
มหาวิทยาลัย 

50 50 60 60 60       

1.2.1.2 ส่งเสริม
การพัฒนา
ทักษะดจิิทัล 
 

จ านวนนิสิตที่มีผลการ
สอบวัดระดับทกัษะ
ดิจิทัล ตามประกาศ
มหาวิทยาลัย 

50 50 60 60 60       

1.2.1.3 
สนับสนุนการ
แข่งขนัทกัษะ
ทางวิชาการใน
เวทรีะดับชาติ
และนานาชาต ิ

จ านวนนิสิตที่ได้รับ
รางวัลในเวทีระดับชาติ
และนานาชาต ิ
 

0 1 1 1 1       
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน ให้มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต ตอบสนองความต้องการของ
ตลาดแรงงาน  
เป้าประสงค์ที่ 1.2 พัฒนาก าลังคนให้มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning)  
กลยุทธ์ที่ 1.2.2 พัฒนาระบบนิเวศน์เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

มาตรการ ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) 
ตัวช้ีวัด 2565 2566 2567 2568 2569 ตัวช้ีวัด 2565 2566 2567 2568 2569 

1.2.2.1 พัฒนา
ระบบ
สารสนเทศ
สนับสนุนการ
เรียนรูต้ลอด
ชีวิต 

จ านวนระบบสารสนเทศ
สนับสนุนการเรียนรู้
ตลอดชีวติ  
 

1 
ระบบ 

1 
ระบบ 

1 
ระบบ 

1 
ระบบ 

1 
ระบบ 

      

1.2.2.2  พัฒนา
สื่อการเรียนรู้
แบบออนไลน์
เพื่อสนับสนุน
การเรียนรู้
ตลอดชีวติ 
(Digital 
Content) 

จ านวนสื่อการเรียนรู้
แบบออนไลน์ทีน่ ามาใช้
ในการจัดการเรียนการ
สอน 

8 
วิชา 

9 
วิชา 

10 
วิชา 

10 
วิชา 

10 
วิชา 

      

1.2.2.3 พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ 
และ
สภาพแวดลอ้ม
ในการเรียนรู ้

จ านวนแหล่งเรียนรู้ และ
สภาพแวดลอ้มในการ
เรียนรู้ใหม ่
 

2 
แห่ง 

2 
แห่ง 

2 
แห่ง 

2 
แห่ง 

2 
แห่ง 

      

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน ให้มี สมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต ตอบสนองความต้องการของ
ตลาดแรงงาน  
เป้าประสงค์ที่ 1.2 พัฒนาก าลังคนให้มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning)  
กลยุทธ์ที่ 1.2.3 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตนิสิตให้อยู่และเรียนอย่างมีความสุข 

มาตรการ ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) 
ตัวช้ีวัด 2565 2566 2567 2568 2569 ตัวช้ีวัด 2565 2566 2567 2568 2569 

1.2.3.1 พัฒนา
คุณภาพชีวิต
นิสิตให้อยู่และ
เรียนอย่างมี
ความสุข 

ความพึงพอใจของนิสิต 
ด้าน สวัสดกิาร  
และการให้ค าปรึกษา 
คิด 5 (คะแนน) 

4 4 4 4 4       
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน ให้มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต ตอบสนองความต้องการของ
ตลาดแรงงาน  
เป้าประสงค์ที่ 1.2 พัฒนาก าลังคนให้มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning)  
กลยุทธ์ที่ 1.2.4 การยกระดับด้านวิชาการสู่สากล 

มาตรการ ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) 
ตัวช้ีวัด 2565 2566 2567 2568 2569 ตัวช้ีวัด 2565 2566 2567 2568 2569 

1.2.4.1 สร้าง
เครือข่ายความ
ร่วมมอืทาง
วิชาการกับ
องค์กรและ
สถาบันใน
ต่างประเทศ 

จ านวนเครือข่ายความ
ร่วมมอืทางวิชาการ 

0 
เครือข่าย 

0 
เครือข่าย 

1 
เครือข่าย 

1 
เครือข่าย 

1 
เครือข่าย 

      

1.2.4.2 ส่งเสริม
กิจกรรมความ
เป็นสากลทาง
วิชาการ 

มีนโยบาย เป้าหมาย 
และแนวทางการ
ด าเนนิงานเกี่ยวกับความ
เป็นสากล  
(Internationalization) 

1 1 1 1 1       

 จ านวนนิสิตแลกเปลี่ยน 
จ านวนนิสิตต่างชาติ ทั้ง
นิสิตแลกเปลี่ยนขาเข้า/
ขาออก (Inbound / 
Outbound) 

2 
คน/ปี 

2 
คน/ปี 

2 
คน/ป ี

2 
คน/ปี 

2 
คน/ปี 

      

 จ านวนนิสิตที่เข้ารว่มการ
ประชุมวิชาการระดับ
สากล (International 
Conferrence) 

≥3 ≥3 ≥3 ≥3 ≥3       

 จ านวนผู้เชี่ยวชาญ หรอื
ผู้ทรงคุณวุฒิชาวต่างชาติ 
ที่เข้ามาถ่ายทอดความรู้
ในมหาวิทยาลัย (Visiting 
Professor) 

0 
 

0 
 

1 
คน 

1 
คน 

1 
คน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมสูป่ระโยชน์เชิงพาณิชย์  
เป้าประสงค์ที่ 2.1 ผลงานด้านวิจัยและนวัตกรรม มีคุณภาพ เป็นประโยชน์ และขับเคลื่อนชุมชนและสังคม  
สู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  
กลยุทธ์ที่ 2.1.1. พัฒนาระบบนิเวศด้านวิจัยและนวัตกรรม 

 
มาตรการ 

ผลผลิต (output) ผลลัพธ์ (outcome) 
ตัวช้ีวัด 2565 2566 2567 2568 2569 ตัวช้ีวัด 2565 2566 2567 2568 2569 

2.1.1.1 ส่งเสริม
และพัฒนาการ
จัดระบบ
ทรัพยากรการ
วิจัยและ
นวัตกรรมทีเ่ป็น
ประโยชน์ และ
ขับเคลื่อน
ชุมชนและ
สังคม สู่การมี
คุณภาพชีวิตทีด่ี
ขึ้น 

มีระบบและกระบวนการ
ท างาน (Work process) 
ที่ครอบคลุมเครือข่าย
อุปทาน (Supply network) 
ด้านการบริหารจัดการ
งานวิจัยและนวตักรรม  
1. งบประมาณการวิจัย   
2. บุคลากรด้านการวจิัย  
3. โครงสรา้งพื้นฐานและ
สิ่งอ านวยความสะดวก  
4. กฎระเบียบข้อบังคับ 
5. แผนงานวิจัยและ
นวัตกรรม 
6. ระบบบริหารการวจิัย
และนวัตกรรม 
7. ระบบแลกเปลี่ยน
เรียนรูแ้ละการถ่ายทอด 
Best practices ฯลฯ 

7 
ระบบ 

7 
ระบบ 

7 
ระบบ 

7 
ระบบ 

7 
ระบบ 

      

 จ านวนเครือข่ายความ
ร่วมมอืด้านการวิจัยและ 
เครือข่ายแลกเปลี่ยน
เรียนรูด้้านการวิจัยทีเ่ป็น
ประโยชน์ และขับเคลื่อน
ชุมชนและสังคม สู่การมี
คุณภาพชีวิตทีด่ีขึ้น 

6 
เครือข่าย 

6 
เครือข่าย 

6 
เครือข่าย 

6 
เครือข่าย 

6 
เครือข่าย 

      

 จ านวนนกัวิจัยรุ่นใหมท่ี่
ได้รับการพัฒนาเพิม่ขึน้ 
(ร้อยละ) 

ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
20 

ร้อยละ 
30 

ร้อยละ 
40 

ร้อยละ 
50 

      

2.1.1.2 ส่งเสริม
และพัฒนาการ
เผยแพร่
ผลงานวิจัยและ
นวัตกรรม 

มีระบบและกระบวนการ
ท างาน (Work process) 
ที่ครอบคลุมเครือข่าย
อุปทาน (Supply 
network) ด้านการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยและ
นวัตกรรม  

1 ระบบ 1 ระบบ 
 

1 ระบบ 1 ระบบ 1 ระบบ       

 จ านวนผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมทีน่ าไปใช้
ประโยชน์จริงในชมุชน 

2 
ผลงาน 

2 
ผลงาน 

2 
ผลงาน 

2 
ผลงาน 

2 
ผลงาน 

      

 จ านวนงานวิจัยทีน่ าไป
ขยายผลหรือต่อยอดการ
ใช้ประโยชน์สูเ่ชิงพาณิชย์ 

0 1 
ผลิตภัณฑ์ 

1 
ผลิตภัณฑ์ 

1 
ผลิตภัณฑ์ 

1 
ผลิตภัณฑ์ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมสูป่ระโยชน์เชิงพาณิชย์  
เป้าประสงค์ที่ 2.3 คุณภาพผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือมุ่งสู่ระดับสากล (World Ranking) และมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มการวิจัย
ระดับแนวหน้าของโลก  
(Global and Frontier Research) 
กลยุทธ์ 2.3.1 ส่งเสริมพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือสนับสนุนการเข้าสูก่ารจัดอันดับมหาวทิยาลัยในระดับสากล (World Ranking) และ
การเป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก (Global and Frontier Research) 

มาตรการ ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) 
ตัวช้ีวัด 2565 2566 2567 2568 2569 ตัวช้ีวัด 2565 2566 2567 2568 2569 

 จ านวนผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมที่ได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลที่
ได้รับการยอมรับในระดับชาติ
และนานาชาติ [Super KPI] 

3 
ระดับ

นานาชาติ 

3 
ระดับ

นานาชาติ 

3 
ระดับ

นานาชาติ 

3 
ระดับ

นานาชาติ 

3 
ระดับ

นานาชาติ 

      

ส่งเสริมพัฒนา
นักวิจัยผ่านการ
จัดต้ังหน่วยวิจัย
เพื่อความเป็นเลิศ 
Unit of 
Excellent 

จ านวนนักวิจัยรุ่นใหม่ที่ได้รับ
การพัฒนา เสริมศักยภาพ
นักวิจัย สู่การผลิตผลงานวิจัย
และนวัตกรรมสู่การตีพิมพ์
ระดับนานาชาติ 

1 
คน 

1 
คน 

1 
คน 

1 
คน 

1 
คน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม เพ่ือความเข้มแข็งของชุมชน  
เป้าประสงค์ที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่อย่างยั่งยืน  
กลยุทธ์ที่ 3.1.1. การพัฒนาระบบนิเวศของการบริการวิชาการ  

 
มาตรการ 

ผลผลิต (output) ผลลัพธ์ (outcome) 
ตัวช้ีวัด 2565 2566 2567 2568 2569 ตัวช้ีวัด 2565 2566 2567 2568 2569 

3.1.1.1 ส่งเสริม
และพัฒนาระบบ
นิเวศของการ
บริการวิชาการ 
 

มีระบบและกระบวนการ
ท างาน (Work process) 
ที่ครอบคลุมเครือข่าย
อุปทาน (Supply 
network) ด้านการ
บริหารจัดการงานบรกิาร
วิชาการแก่สังคม และ
ชุมชนให้มีคุณภาพชีวิต
และความเป็นอยู่อย่าง
ย่ังยืน  [EdPEx 6.1]   
1. งบประมาณการบรกิาร
วิชาการ 
2. บุคลากรด้านการ
บริการวิชาการ 
3. โครงสรา้งพื้นฐานและ
สิ่งอ านวยความสะดวก  
4. กฎระเบียบข้อบังคับ 
5. แผนงานการบรกิาร
วิชาการ 
6. ระบบบริหารจดัการ
บริการวิชาการ 
7. ระบบแลกเปลี่ยน
เรียนรูแ้ละการถ่ายทอด 
Best practicesฯลฯ 
[Reinventing 
University] 

7 
ระบบ 

7 
ระบบ 

7 
ระบบ 

7 
ระบบ 

7 
ระบบ 

      

 จ านวนเครือข่ายความ
ร่วมมอืกับผู้เกี่ยวข้องกับ
การบรกิารวิชาการ 

6 
เครือข่า

ย 

6 
เครือข่าย 

6 
เครือข่า

ย 

6 
เครือข่า

ย 

6 
เครือข่าย 

      

 จ านวนบุคลากรที่ได้รับ
การพัฒนาด้านงานบรกิาร
วิชาการ (ร้อยละ) 
[Reinventing 
University] 

ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
10 

      

3.1.1.2  ส่งเสรมิ
และพัฒนาการ
ถ่ายทอดองค์
ความรูน้วัตกรรม 
เพื่อสรา้งความ
เข้มแข็งให้ชุมชน
และสังคม 
(Engagement) 

จ านวนเครือข่าย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน
การบรกิารวิชาการ เพื่อ
สร้างความเข้มแข็งให้
ชุมชนและสังคม 
(Engagement) 

6 
เครือข่า

ย 

6 
เครือข่าย 

6 
เครือข่า

ย 

6 
เครือข่า

ย 

6 
เครือข่าย 
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มาตรการ 

ผลผลิต (output) ผลลัพธ์ (outcome) 
ตัวช้ีวัด 2565 2566 2567 2568 2569 ตัวช้ีวัด 2565 2566 2567 2568 2569 

 จ านวนผลงานบริการ
วิชาการทีน่ าไปใช้
ประโยชน์จริงในชมุชน
หรือทอ้งถิน่ทีเ่ป็นพืน้ที่
เป้าหมาย 

6 
ผลงาน 

6 
ผลงาน 

6 
ผลงาน 

6 
ผลงาน 

6 
ผลงาน 

      

 จ านวนผลงานบริการ
วิชาการทีน่ าไปขยายผล
หรือน าไปใช้งานในพื้นที่
ใหม่หรือชุมชนแห่งใหม ่

1 
ผลงาน 

1 
ผลงาน 

1 
ผลงาน 

1 
ผลงาน 

1 
ผลงาน 

      

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม เพ่ือความเข้มแข็งของชุมชน  
เป้าประสงค์ที่ 3.2 มีแหล่งเรียนรู้และพัฒนาการเรียนรู้ของสังคมและชมุชนทุกช่วงวัย 
กลยุทธ์ที่ 3.2.1 ส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชมุชน 

 
มาตรการ 

ผลผลิต (output) ผลลัพธ์ (outcome) 
ตัวช้ีวัด 2565 2566 2567 2568 2569 ตัวช้ีวัด 2565 2566 2567 2568 2569 

3.2.1.1 สร้างองค์
ความรูท้ี่เป็น
ประโยชน์ตอ่การ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของคนใน
ชุมชน 
 
 

จ านวนองค์ความรูท้ี่เป็น
ประโยชน์ตอ่การพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคนใน
ชุมชน 

3 3 3 3 3       

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม เพ่ือความเข้มแข็งของชุมชน  
เป้าประสงค์ที่ 3.3 ผู้ประกอบการในพื้นที่ มีศักยภาพในการแข่งขนัสูงขึน้ 
กลยุทธ์ที่ 3.3.1. ส่งเสริม/สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการท้องถิ่น และบ่มเพาะผู้ประกอบการใหม่ 

 
มาตรการ 

ผลผลิต (output) ผลลัพธ์ (outcome) 
ตัวช้ีวัด 2565 2566 2567 2568 2569 ตัวช้ีวัด 2565 2566 2567 2568 2569 

3.3.1.3 การ
พัฒนาชุมชนผ่าน
กระบวนการ
ส่งเสริมการส้ราง
สรรค์ผลงาน
วิชาการสู่เชิง
พาณิชย์ 

จ านวนชุมชนที่ไดร้ับการ
ส่งเสริมพฒันา 1 คณะ 1 
สัญลักษณ์ความส าเร็จ 

1 
ชุมชน 

1 
ชุมชน 

1 
ชุมชน 

1 
ชุมชน 

1 
ชุมชน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเพ่ือความเป็นไทยและเอกลักษณ์ของชาติ  
เป้าประสงค์ที่ 4.1 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภมูิปัญญาท้องถิ่น  
กลยุทธ์ที่ 4.1.1 ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและเอกลกัษณ์ความเป็นไทย ให้ได้รับการยอมรับในระดับสากล 

 
มาตรการ 

ผลผลิต (output) ผลลัพธ์ (outcome) 
ตัวช้ีวัด 2565 2566 2567 2568 2569 ตัวช้ีวัด 2565 2566 2567 2568 2569 

4.1.1.1 อนุรกัษ์ 
ฟื้นฟู ท านุบ ารุง
ศิลปะวัฒนธรรม
ท้องถิ่นและ
เอกลักษณ์ความ
เป็นไทยให้เป็นที่
ยอมรับในระดับ
สากล 

มีระบบและ
กระบวนการท างาน 
(Work process) ที่
ครอบคลุมเครือข่าย
อุปทาน (Supply 
network) ด้านการ
อนรุักษ์ ฟืน้ฟู ท านุ
บ ารุงศิลปะ 
วัฒนธรรมและภมูิ
ปัญญาทอ้งถิน่ 
[EdPEx 6.1] 

1 
ระบบ 

1 
ระบบ 

1 
ระบบ 

1 
ระบบ 

1 
ระบบ 

      

 จ านวนเครือข่ายการ
สร้างความเข้มแข็ง
ด้านท านุภูมิปัญญา 
ศิลปะ วัฒนธรรม 
ให้กับชุมชน และ
ยกระดับเศรษฐกิจ
ฐานรากจากทุนทาง
วัฒนธรรมไปสู่การ
พัฒนาเชิงพืน้ทีอ่ย่าง
ย่ังยืน 

0 
เครือ
ข่าย 

0 
เครือ
ข่าย 

1 
เครือข่า

ย 

1 
เครือข่า

ย 

2 
เครือ
ข่าย 

      

 จ านวนชุมชนที่ไดร้ับ
การพัฒนา โดย
การบูรณาการ
งานวิจัยและ
นวัตกรรมกับงาน
ด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

0 
เครือ
ข่าย 

0 
เครือ
ข่าย 

1 
เครือข่า

ย 

1 
เครือข่า

ย 

2 
เครือ
ข่าย 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล  
เป้าประสงค์ที่ 5.1 การพัฒนาคุณภาพองค์กรเพ่ือความเป็นเลิศ  
กลยุทธ์ที่ 5.1.1 การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามเกณฑ์การประกันคุณภาพองค์กรเพ่ือความเป็นเลิศ (EdPEx) 

 
มาตรการ 

ผลผลิต (output) ผลลัพธ์ (outcome) 
ตัวช้ีวัด 2565 2566 2567 2568 2569 ตัวช้ีวัด 2565 2566 2567 2568 2569 

5.1.1.1 ส่งเสริม
สนับสนุนให้
คณะ/หน่วยงาน
น าเกณฑ์การ
ประกนัคุณภาพ
องค์กรเพือ่
ความเป็นเลิศ 
(EdPEx) มาใช้
ในการพฒันา
องค์กร 

ร้อยละของจ านวน
คณะ/หน่วยงานที่ 
ได้รับการประเมนิ
ภายใน ด้วยเกณฑ์ 
EdPEx (IQA) [EdPEx] 
 

100 100 100 100 100       

 จ านวนผลงานที่เกิดขึน้
จาก 
กระบวนการพัฒนา
องค์กรทีเ่ป็น 
แบบอย่างที่ดี (รางวัล 
Best Practice) 
[Super KPI] 

6 
ผล 
งาน 

6 
ผลงาน 

6 
ผล 
งาน 

6 
ผล 
งาน 

6 
ผล 
งาน 

      

 ผลการประเมินประกนั
คุณภาพ การศึกษา
ภายนอกระดับสถาบัน 

ผ่าน
เกณฑ์ 
สมศ 

- EdPEx 

200 
- EdPEx 

300 
      

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล  
เป้าประสงค์ที่ 5.1 การพัฒนาคุณภาพองค์กรเพ่ือความเป็นเลิศ  
กลยุทธ์ที่ 5.1.2 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพองค์กร 
5.1.2.1 พัฒนา
และบูรณาการ
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
สนับสนุนการ
พัฒนาคุณภาพ
องค์กร 

จ านวนระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศสนับสนุนการ
พัฒนาคุณภาพองค์กร 

1 
ระบบ 

1 
ระบบ 

1 
ระบบ 

1 
ระบบ 

1 
ระบบ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล  
เป้าประสงค์ที่ 5.2 การบริหารงานมีธรรมาภิบาล และความโปร่งใสอย่างยั่งยืน  
กลยุทธ์ที่ 5.2.1 ส่งเสริมการสร้างธรรมาภิบาลภายในมหาวิทยาลัยอย่างย่ังยืน 

5.2.1.1 ส่งเสริม
การบริหารงาน
ด้วยหลักธรรมาภิ
บาลทั่วทั้งองค์กร 

มีระบบและกระบวนการ
ท างาน (Work process) 
ด้านการส่งเสริมการ
บริหารงานด้วยหลักธรร
มาภิบาลทั่วทั้งองค์กร   
[EdPEx 6.1],  [EdPEx1] 

1 
ระบบ 

1 
ระบบ 

1 
ระบบ 

1 
ระบบ 

1 
ระบบ 

      

5.2.1.2 ส่งเสริม
คุณธรรมและ
ความโปร่งใส 

ผลการประเมิน ITA 
ระดับคณะไม่ต่ ากว่า 
ระดับ A 

A A ≥A ≥A ≥A       

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล  
เป้าประสงค์ที่ 5.3 สภาพแวดล้อมของบุคลากรเกื้อหนุนและมีประสิทธิภาพ  
กลยุทธ์ที่ 5.3.1 พัฒนาขีดความสามารถบุคลากร 

5.3.1.1 ส่งเสริม
พัฒนาขีด
ความสามารถ
และอัตราก าลัง
บุคลากรตาม
ความต้องการ
พัฒนาของ
มหาวิทยาลัย 
(CAPABILITY 
and 
CAPACITY) 

มีระบบและ
กระบวนการท างาน 
(Work process) ที่
ครอบคลุมเครือข่าย
อุปทาน (Supply 
network) ด้านการ
พัฒนาขีด
ความสามารถของ
บุคลากร  
[EdPEx 6.1],  [EdPEx 
5]  
1. ระบบประเมินความ
ต้องการด้านขีด
ความสามารถและ
อัตราก าลังบุคลากร 
2. วิธีการประเมนิ
ทักษะ และสมรรถนะ
บุคลากร  
3. ระบบให้การรับรอง
คุณวุฒิ 
(certifications) หรือ
ประกาศนียบัตรด้าน
ทักษะความสามารถ
ของบุคลากร 
4. ระบบความก้าวหน้า
ของบุคลากรในระดับ
ต่างๆ (staffing 
levels) 
5. ระบบการสรรหา 
ว่าจ้าง และดูแล
บุคลากรใหม่ (New 
WORKFORCE 

6 
ระบบ 

6 
ระบบ 

6 
ระบบ 

6 
ระบบ 

6 
ระบบ 
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Members)  
6.ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศสนับสนนุ
การบริหารทรัพยากร
บุคคล (HR SMART) 
ฯลฯ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล  
เป้าประสงค์ที่ 5.3 สภาพแวดล้อมของบุคลากรเกื้อหนุนและมีประสิทธิภาพ  
กลยุทธ์ที่ 5.3.2 การเตรียมบุคลากรให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง 
5.3.2.1 บริหาร
จัดการการ
เปลี่ยนแปลง
ด้านบุคลากร 
(WORKFORCE 
Change 
Management) 

มีระบบการสร้าง
วัฒนธรรมองคก์รการ
เรียนรูเ้ปลี่ยนแปลง
ร่วมกัน สานความคิด
สร้างจิตใจ (Ideas 
and Thinking)  
[EdPEx 6.1],  [EdPEx 
5] 
 
 

1 
ระบบ 

1 
ระบบ 

1 
ระบบ 

1 
ระบบ 

1 
ระบบ 

      

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล  
เป้าประสงค์ที่ 5.3 สภาพแวดล้อมของบุคลากรเกื้อหนุนและมีประสิทธิภาพ  
กลยุทธ์ที่  5.3.3 ส่งเสริมความก้าวหน้าตามสายงาน 

5.3.3.1 
ความส าเร็จใน
งาน (Work 
Accomplishm
ent) 

มีระบบและ
กระบวนการท างาน 
(Work process) ด้าน
การส่งเสรมิ
ความก้าวหน้าตามสาย
งาน  
 [EdPEx 6.1],  
[EdPEx 5]  
1. ระบบและกลไกใช้
ประโยชนอ์ย่างเต็มที่
จากสมรรถนะหลกัของ
องค์กร 
2. ระบบและกลไกการ
ส่งเสริมสนับสนนุการ
มุ่งเนน้ลูกค้าและธุรกิจ 
3. ระบบและกลไก
ผลักดันให้ผลการ
ด าเนนิการทีเ่หนอืกว่า
ความคาดหมาย 

3 
ระบบ 

3 
ระบบ 

3 
ระบบ 

3 
ระบบ 

3 
ระบบ 

ผลประเมนิความพึง
พอใจของบุคลากรที่มี
ต่อรูปแบบการท างาน
และการบริหาร
บุคลากรเพือ่
ความส าเร็จในงาน 
(ร้อยละ) 

80 80 80 80 80 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล  
เป้าประสงค์ที่ 5.4 บรรยากาศการท างานของบุคลากร (WORKFORCE Climate) 
กลยุทธ์ที่ 5.4.1 พัฒนาสภาพแวดล้อมของการท างาน (Workplace Environment) 
5.4.1.1 สร้าง
ความมั่นใจด้าน
สุขภาพ ความ
ปลอดภัย 
(security) และ
ความสะดวกใน
การเข้าถึง
สถานที่ท างาน
ของบุคลากร 

มีระบบและ
กระบวนการท างาน 
(Work process) ด้าน
การส่งเสรมิสุขภาพ
และความปลอดภัย
บุคลากรและระบบการ
เข้าถึงสถานที่ท างาน
ของบุคลากร  [EdPEx 
6.1],  [EdPEx 5]   

1 
ระบบ 

1 
ระบบ 

1 
ระบบ 

1 
ระบบ 

1 
ระบบ 

ความพึงพอใจของ
บุคลากรที่มีตอ่ระบบ
การส่งเสรมิสุขภาพ
และความปลอดภัย
บุคลากร และระบบ
การเข้าถึงสถานที่
ท างานของบุคลากร 

80 80 80 80 80 

5.4.1.2 
ปรับปรุง
สภาพแวดลอ้ม
ในการท างาน 

จ านวนห้องเรียนและ
สภาพแวดลอ้มในการ
ท างานที่ได้รับการ
ปรับปรุงพัฒนา 

1 
ครั้ง/ปี 

1 
ครั้ง/ปี 

1 
ครั้ง/
ปี 

1 
ครั้ง/ปี 

1 
ครั้ง/ปี 

ความพึงพอใจของ
บุคลากรที่มีตอ่
สภาพแวดลอ้มของการ
ท างาน 

80 80 80 80 80 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล  
เป้าประสงค์ที่ 5.4 บรรยากาศการท างานของบุคลากร (WORKFORCE Climate) 
กลยุทธ์ที่ 5.4.2 ส่งเสริมการด าเนินงานตามนโยบายและสิทธิประโยชน์ส าหรับบุคลากร (WORKFORCE Benefits and Policies) 
5.4.2.3 
สนับสนุน
บุคลากรโดยจดั
ให้มีสวัสดิการ 
สิทธิประโยชน์ 
และนโยบาย
สนับสนุนความ
ต้องการของ
บุคลากรที่
หลากหลาย 

มีระบบและ
กระบวนการท างาน 
(Work process) ด้าน
ระบบสวัสดิการและ
สิทธิประโยชน์ของ
บุคลากร  
[EdPEx 6.1],  [EdPEx 
5] 

1
ระบบ 

1 
ระบบ 

1 
ระบบ 

1 
ระบบ 

1 
ระบบ 

ความพึงพอใจของ
บุคลากรที่มีตอ่
สวัสดิการและสิทธิ
ประโยชน ์

70 70 70 80 80 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล  
เป้าประสงค์ที ่5.5 ความผูกพันของบุคลากร (Workforce Engagement) 
กลยุทธ์ที่ 5.5.1 สร้างค่านิยมความรัก ความผูกพัน และการมีส่วนร่วมในองค์กร (Assessment of Workeforce ENGAGEMENT) 
5.5.1.1 ส่งเสริม
การสร้าง
ค่านิยมให้
บุคลากรเกิด
ความรกั 
ผูกพันธ ์และ
การมสี่วนร่วม
ในองค์กร 
(Drivers of 
ENGAGEMENT
) ตามกลุ่มและ
ประเภท
บุคลากร 

มีระบบและ
กระบวนการท างาน 
(Work process) ด้าน
ความผูกพนัของ
บุคลากร และ
ขับเคลื่อนความผกูพัน 
 [EdPEx 6.1],  
[EdPEx 5] 

1 
ระบบ 

1 
ระบบ 

1
ระบบ 

1 
ระบบ 

1 
ระบบ 

ความพึงพอใจของ
บุคลากรที่มีตอ่การ
สร้างค่านิยมให้
บุคลากรเกิดความรกั 
ผูกพันธ ์และการมีส่วน
ร่วมในองคก์ร 

80 80 80 80 80 

5.5.1.2 พัฒนา
ระบบการ
ประเมนิความ
ผูกพัน และการ
มีส่วนร่วมใน
องค์กร 
(Assessment of 
ENGAGEMENT) 

มีระบบการประเมิน
ความผูกพนั   
[EdPEx 6.1],  [EdPEx 
5] 

1 
ระบบ 

1 
ระบบ 

1
ระบบ 

1 
ระบบ 

1 
ระบบ 

ความพึงพอใจของ
บุคลากรที่มีตอ่ระบบ
การประเมนิความ
ผูกพัน และการมีส่วน
ร่วมในองคก์ร 

80 80 80 80 80 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล  
เป้าประสงค์ที ่5.6 วัฒนธรรมองค์กร (Organizational Culture) 
กลยุทธ์ที่ 5.6.1 เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้เกิดการสื่อสารค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรที่ดีร่วมกัน 
5.6.1.1 ส่งเสริม
ให้หน่วยงาน
สร้างวัฒนธรรม
องค์กร ให้เกิด
การสือ่สาร
ค่านิยมและ
วัฒนธรรม
องค์กรที่ดี
ร่วมกัน 

มีระบบและ
กระบวนการท างาน 
(Work process) 
ด้านสรมิสร้าง
วัฒนธรรมองคก์ร ให้
เกิดการสือ่สารค่านิยม
และวัฒนธรรมองคก์ร
ที่ดีรว่มกนั  
 [EdPEx 6.1],  
[EdPEx 5]   
1. มีระบบและกลไก
การส่งเสรมิวัฒนธรรม
องค์กร 
2. มีวัฒนธรรมการ
สื่อสารองค์กรทีเ่ปิด
กว้าง 
3. วัฒนธรรมการ
ท างานที่ดีมี
ประสิทธภิาพ 

3 
ระบบ 

3 
ระบบ 

3
ระบบ 

3 
ระบบ 

3 
ระบบ 

ความพึงพอใจของ
บุคลากรที่มีตอ่การ
สื่อสารค่านิยมและ
วัฒนธรรมองคก์รที่ดี
ร่วมกัน 

70 70 70 80 80 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล  
เป้าประสงค์ที ่5.6 วัฒนธรรมองค์กร (Organizational Culture) 
กลยุทธ์ที่ 5.6.2 ก าหนดวัฒนธรรมองค์กรให้สนับสนุนวิสัยทัศน์และค่านิยม 
5.6.2.1 ส่งเสริม
ให้บุคลากร
ปฏิบัติตาม
วิสัยทัศน์และ
ค่านิยมร่วมของ
มหาวิทยาลัย 

มีการส่งเสริมให้
บุคลากรปฏิบัติตาม
วิสัยทัศน์และค่านิยม
ร่วมของมหาวิทยาลัย   

1 1 1 1 1 ความพึงพอใจของ
บุคลากรที่มีตอ่การ
ปฏิบัติตามวิสัยทัศน์
และค่านิยมร่วมของ
มหาวิทยาลัย 

80 80 80 90 90 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล  
เป้าประสงค์ที ่5.6 วัฒนธรรมองค์กร (Organizational Culture) 
กลยุทธ์ที่ 5.6.3 สร้างวัฒนธรรมการท างานสู่ผลลัพธ์ที่มีต่อลกูค้า 

5.6.3.1 ส่งเสริม
การสร้าง
วัฒนธรรมการ
ท างานสู่ผลลพัธ์
ที่มีตอ่ลูกค้า 

มีวัฒนธรรมการท างาน
สู่ผลลัพธท์ีม่ีต่อลกูค้า 

1 1 1 1 1 ความพึงพอใจของ
บุคลากรที่มีตอ่การฒน
ธรรมการท างานสู่
ผลลัพธ์ที่มตี่อลกูค้า 

80 80 80 90 90 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล  
เป้าประสงค์ที ่5.7 ผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาที่ดีและมีประสิทธิภาพ (PERFORMANCE Management and Development) 
กลยุทธ์ที่ 5.7.1 พัฒนาระบบการจัดการผลการปฏิบัติงานของบุคลาการสายสนับสนนุให้เกิดการท างานที่ให้ผลการด าเนินงานที่ดี 
5.7.1.1 ส่งเสริม
การปฏิบัติงาน
และการพัฒนา
ที่ดีและมี
ประสิทธภิาพ 
และน าแนว
ปฏิบัติที่ดี 
(Best 
Practise) ไปใช้
ประโยชน์ การ
พัฒนาผลการ
ปฏิบัติงาน 
(PERFORMAN
CE 
Development) 

มีระบบและ
กระบวนการท างาน 
(Work process) ด้าน
การประเมนิผลการ
ปฏิบัติงาน และแนว
ปฏิบัติที่ดี (Best 
Practise)  
[EdPEx 6.1],  [EdPEx 
5]   
1. การบริหาร
ค่าตอบแทน การให้
รางวัล การยกย่อง
ชมเชย และการสร้าง
แรงจูงใจในการท างาน 
2. การบริหาร
ค่าตอบแทน การให้
รางวัล การยกย่อง
ชมเชย และการสร้าง
แรงจูงใจในการท างาน 
3. การยอมรับความ
เสี่ยงที่ผ่านการ
ประเมนิผลได้ผลเสีย
อย่างรอบด้าน 
(INTELLIGENT RISK 
taking) 

9 
ระบบ 

9 
ระบบ 

9 
ระบบ 

9 
ระบบ 

9 
ระบบ 
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4. การจัดการผลการ
ปฏิบัติงาน 
ของบุคลากรด้านการ
มุ่งเนน้ลูกค้าและธุรกิจ 
5. การจัดการผลการ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากรด้านการ
บรรลุผลส าเร็จของ
แผนปฏิบัติการ 
6. การเรียนรู้และ
สนับสนุนความ
ต้องการพัฒนาตนเอง
ของบุคลากร ตามทิศ
ทางการพัฒนา
มหาวิทยาลัย 
7. การเรียนรู้และ
พัฒนาขององคก์รด้าน
ความปรารถนาในการ
เรียนรูแ้ละพฒันาของ
บุคลากร 
8. ระบบการเรียนรู้
และพัฒนาขององคก์ร
ด้านสนับสนุนการ
ปรับปรุงผลการ
ด าเนนิการขององคก์ร 
และความเสี่ยงที่ผ่าน
การประเมนิผลได้ผล
เสียอย่างรอบด้าน 
9. การเรียนรู้และ
พัฒนาขององคก์รด้าน
การสนับสนนุจริยธรรม 
และวิธีปฏิบัตทิางธรุกจิ
อย่างมีจริยธรรม 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล  
เป้าประสงค์ที ่5.7 ผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาที่ดีและมีประสิทธิภาพ (PERFORMANCE Management and Development) 
กลยุทธ์ที่ 5.7.2 พัฒนาประสิทธิผลของการเรียนรู้และการพัฒนา (LEARNING and Development EFFECTIVENESS) 
5.7.2.1 ก าหนด
วิธีประเมิน
ประสิทธผิลและ
ประสิทธภิาพ
ของระบบการ
เรียนรูแ้ละการ
พัฒนา 

มีระบบและ
กระบวนการท างาน 
(Work process) ด้าน
เพัฒนาประสิทธิผล
ของการเรียนรู้และการ
พัฒนา และ
ความก้าวหน้าสาย
อาชีพ 
[EdPEx 6.1],  [EdPEx 
5]   
1. มีระบบการจัดการ
การพัฒนา
ความก้าวหน้าตามสาย
อาชีพของบุคลากรและ
ผู้น าในอนาคตของ
องค์กร 
2. มีแผนการสืบทอด
ต าแหน่งของต าแหน่ง
บริหาร ผู้น า และ
ต าแหน่งอื่นที่ส าคัญ 

2 
ระบบ 

2 
ระบบ 

2 
ระบบ 

2 
ระบบ 

2 
ระบบ 

      

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล  
เป้าประสงค์ที ่5.8 มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับสถาบันการศึกษาสีเขียวท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมระดับโลก (UI Green)    
กลยุทธ์ที่ 5.8.1 พัฒนากายภาพ และสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ UI Green สู่การเป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบในการสร้างความยั่งยืน 
เหรียญทอง จ านวนคณะ/

หน่วยงานทีเ่ข้าร่วม
การจดัอนัดับตาม
เกณฑ์การประเมนิ
มหาวิทยาลัยสีเขียว 
(UI Green)   
[Super KPI] 

1 1 1 1 1 (2) ผลการจัดอนัดับ
ส านักงาน สีเขียว 
(Green Office) ระดับ
เหรียญทอง ระดับ
เหรียญเงนิ ระดับ
เหรียญทองแดง 
[Super KPI] 

เหรียญ
ทอง 

เหรียญ
ทอง 

เหรียญ
ทอง 

เหรียญ
ทอง 

 

 
(3) การพิจารณาวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ คือ การเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะกับการเปลี่ยนแปลงต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน 

กลยุทธ์เชิงรุกคณะได้พิจารณารวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์/สารสนเทศเพ่ือใช้ในการประกอบการวางแผน
จัดท าแผนกลยุทธ์ โดยยึดหลักการด าเนินงานตามนโยบายของผู้บริหารระดับสูงที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วนภายในวิทยาลัย มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือระดมความคิดเห็นให้ครอบคลุมทุกด้านในการ
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พัฒนาวิทยาลัย พร้อมทั้งแปลงแผนสู่การปฏิบัติในรูปแบบโครงการ/กิจกรรม เพ่ือตอบสนองบรรลุเป้าหมาย
ของวิทยาลัยที่ได้ตั้งไว้ ติดตามและประเมินผล เพ่ือปรับปรุงแก้ไขเสนอแนะให้ดียิ่งขึ้นไป 
 
2.2 การน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติการ  

ก. การจัดท าแผนปฏิบัติการและน าไปสู่การปฏิบัติ 

 (1) แผนปฏิบัติการ และ (2) การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ 

การจัดท าแผนปฏิบัติการอยู่ในขั้นตอนที่ 5 ของกระบวนการจัดท าแผนกลยุทธ์ โดยมีกระบวนการทบทวนและ

จัดท าดังนี ้

ขั้นตอน ระยะเวลา รายละเอียด ผู้ด าเนินการ 
ทบทวนปรับปรุงกลยุทธ ์
จั ด ท า แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร 
(โครงการ/กิจกรรม/ตัวช้ีวัด) 

3 เดือน วิ เค ราะห์ ปั จจั ยและสภาพแวดล้อมที่ มี
ผลกระทบต่อการด าเนินการของวิทยาลัย 
รวมทั้งผลการด าเนินงานที่ผ่านมา เพื่อน ามา
ปรับปรุง 

คณบดี/รองคณบดี/หัวหน้า
ส านักงาน/หัวหน้างาน 

วิเคราะห์กรอบงบประมาณ
ในโครงการ/กิจกรรม 

1 เดือน 
 

ผู้บริหารวิเคราะห์และจัดสรรงบประมาณตาม
โครงการ 

คณบดี/รองคณบดี/หัวหน้า
ส านักงาน 

ประชุมช้ีแจง รับฟั งความ
คิดเห็นของบุคลากร  

1-2 วัน เสนอร่างแผนปฏิบัติการต่อบุคลากรเพื่อช้ีแจง
และรับฟังข้อคิดเห็น 

คณบดี/รองคณบดี/หัวหน้า
ส านักงาน 

เส น อต่ อค ณ ะกรรม การ
ประจ าส่ วน งาน ให้ ความ
เห็นชอบและมหาวิทยาลัยให้
การอนุมัติ 

15 วัน 
 

เสนอต่อคณะกรรมการประจ าส่วนงานให้
ความเห็นชอบและเสนอต่อมหาวิทยาลัยให้
การอนุมัติแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ 

งานแผนงาน 

เผยแพร่แผนปฏิบัติการ 1 วัน เผยแพร่แผนปฏิบัติการให้บุคลากรรับทราบท่ัว
ทั้งองค์กรและสามารถน าไปปฏิบัตใิห้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน ผ่านเอกสารบันทึกข้อความ 

งานแผนงาน 

ด าเนินการตามแผน 1 ปี ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมด าเนินการตาม
แผน 

ทุกงาน 

ปรับปรุ งแผนป ฏิ บั ติ ก าร
ระหว่างป ี

6 เดือน 
และ   
12 เดือน 

กรณีระหว่างปีงบประมาณ หากมีประเด็น
เร่งด่วน หรือเหตุที่ต้องมีการปรับเพิ่ม /ลด
โครงการ จะด าเนินการปรับแผนปฏิบัติการ 
เพื่อขออนุมัติโครงการ/งบประมาณกลางปี 

คณบดี/รองคณบดี/หัวหน้า
ส านักงาน/งานแผนงาน 

ติดตามและประเมินผล 6 เดือน ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการทุก
ไตรมาส เสนอต่อคณะกรรมการประจ าส่วน
งานพิจารณา 

คณบดี/รองคณบดี/หัวหน้า
ส านั กงาน/งานแผนงาน/
คณะกรรมการประจ าส่วนงาน 
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 ในกระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติการของวิทยาลัยการจัดการจะเป็นการพิจารณาค่าเป้าหมาย
ร่วมกัน พร้อมทั้งมอบผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการให้เป็นตัวชี้วัดระดับบุคคล ทั้งนี้พิจารณาการ
มอบหมายจากภาระงานที่รับผิดชอบหลัก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 รูป 2.1-2 แสดงการจัดท าแผนปฏิบัติการและน าไปสู่การปฏิบัติ 

  

 รูป 2.1-2 แสดงกระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติการของวิทยาลัยการจัดการ 

  

 (4) การจัดสรรทรัพยากร วิทยาลัยการจัดการมีการจัดสรรทรัพยากรควบคู่ไปกับการจัดท า

แผนปฏิบัติการ โดยผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม จะเสนองบประมาณในการด าเนินโครงการผ่านตามล าดับ

ขั้นการบริหาร จากนั้นคณบดี รองคณบดีและหัวหน้าส านักงานจะร่วมกันพิจารณางบประมาณของโครงการ/

กิจกรรมในแผนปฏิบัติการ รวมทั้งแผนความต้องการบุคลากร ซึ่งจะใช้เกณฑ์ในการพิจารณาประเด็น ดังนี้  

1) การสนับสนุนนโยบายและยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยฯ 2) สภาพปัญหาและความจ าเป็นเร่งด่วนของวิทยาลัย 

3) ค่าเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรม ทั้งนี้แผนงบประมาณจะถูกน าเสนอต่อคณะกรรมการประจ าส่วนงาน

ให้ความเห็นชอบและเสนอต่อมหาวิทยาลัยให้การอนุมัติตามล าดับ 

  

  

วสิัยทัศน์ ปรัชญา พันธกจิ ค่านิยม 

กลยุทธ์ระดับคณะ ตัวชีว้ัดของแผนกลยุทธ์ คณะกรรมการประจ าส่วนงาน 

กลยุทธ์ระดับคณะ ตัวชีว้ัดของคณบดี  (SUPER KPI) คณบด ี

แผนปฏิบตัิการ/โครงการ/

กิจกรรม 

ตัวช้ีวัดของแผนปฏิบตัิการ/

โครงการ/กิจกรรม 

ตัวช้ีวัดระดับบุคคล 

รองคณบดี/ประธานหลักสูตร/

หัวหน้าส านักงาน/กลุ่มงาน 

คณาจารย์/บุลาครทุกระดบั 

ทบทวน/ติดตาม/สรปุผลตามแผนปฏบิัติการ/โครงการ/กิจกิจกรรม เป็นไตรมาส 
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รูป 2.1-3 แสดงการจัดสรรทรัพยากรวิทยาลัยการจัดการ 

 

(4) แผนด้านบุคลากร 

 วิทยาลัยการจัดการโดยผู้บริหารและงานบริหารทั่วไปมีการวิเคราะห์แผนอัตราและขีดความสามารถ
ของบุคลากร เพื่อใช้ในการวางแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร โดยพิจารณาจากแผนยุทธศาสตร์และเป้าหมาย
ของวิทยาลัย มีการจัดท าแผนบุคลากรเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) แผนบริหารอัตราก าลัง แบ่งตามกลุ่ม  
1.1) บุคลากรสายวิชาการ ซึ่งจะวางแผนให้เพียงพอกับภารกิจการจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการ 
และการวิจัย เป็นส าคัญ 1.2) บุคลากรสายสนับสนุน จะวางแผนอัตราก าลังให้เพียงพอกับการสนับสนุนงาน 
ทุกภารกิจของวิทยาลัยฯ รวมทั้งสนับสนุนการด าเนินงานของอาจารย์และการบริการนิสิตและลูกค้า  
2) แผนพัฒนาบุคลากร มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรตามภาระหน้าที่หลักเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับวิทยาลัยฯ 
และพิจารณาการพัฒนาที่จะส่งผลให้บรรลุตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ทั้งนี้การวางแผนด้านบุคลากร 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งแผนอัตราก าลัง จะพิจารณาควบคู่ไปกับงบประมาณรายจ่ายด้านบุคลากรเพ่ือให้เกิดความ
สมดุล คุ้มค่าคุ้มทุน และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 

ตารางท่ี 2.1-2 แสดงตัวอย่างแผนงานด้านบุคลากรที่พิจารณาควบคู่กับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์ แผนงานด้านบุคลากร 

1. เพิ่มกลุ่มเป้าหมายในการรับเข้าศึกษา ด้วย

การรับนิสิตต่างชาติ 

จ้างผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่อาจารย์ประจ าหลักสูตร MBA 3 อัตรา โดย

พิจารณาผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการหลักสูตร และเป็นผู้ที่มี

เครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก และสามารถรับผิดชอบการ

บริการวิชาการแบบหารายได้ 

2. เพิ่มจ านวนการบริการวิชาการแบบหา
รายได ้

3. ปรับเปลี่ยนองค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ในยุคดิจิทัล 

พัฒนาขีดความสามารถด้าน digital technology ตามสายงานของ

บุคลากรสายสนับสนุน 

 

  

 
 
  
 
 
 

แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา 

แผนงานวจิยั 

แผนงานบริการวชิาการแก่ชุมชน 

แผนงานศาสนา ศิลปะและ

วฒันธรรม  

ร้อยละ 60 

ร้อยละ  20 

ร้อยละ 10 

ร้อยละ 10 

หลักการจัดสรรงบประมาณ 

จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาตามแผนยุทธศาสตร์ 5 

ยุทธศาสตร์ 

 

ส่ิงท่ีต้องพิจารณา 
1. การสนับสนุนนโยบาย 
2. ความจ าเป็นเร่งด่วน 

3. ค่าเป้าหมาย 
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 (5) ตัววัดการด าเนินการ 
          วิทยาลัยการจัดการ ก าหนดตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ โดยพิจารณาให้เชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์เชิง   
กลยุทธ์ก าหนดเป็นตัวชี้วัดรูปแบบผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) มีการก าหนดค่าเป้าหมายโดย
พิจารณาจากผลการด าเนินงานที่ผ่านมาและคู่ เทียบ ดังตาราง 7ข-1 ตัวชี้วัดดังกล่าวมีการเสนอต่อ
คณะกรรมการประจ าส่วนงานพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนน าไปปฏิบัติโดยกลุ่ม งานและบุคลากรที่
รับผิดชอบ มีการติดตามผลการด าเนินงานและรายงานผลการด าเนินงานโดยงานแผนงาน เพ่ือเสนอต่อ
ผู้บริหารและคณะกรรมการประจ าส่วนงานทุก 6 เดือน เพ่ือวิเคราะห์ คาดการณ์ผลการด าเนินการต่อค่า
เป้าหมาย และพิจารณาปรับแผนปฏิบัติการได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่มีความจ าเป็น 
  

(6) การคาดการณ์ผลการด าเนินการ 
 ในทุกระยะ 6 เดือนผู้รับผิดชอบการด าเนินงานตามพันธกิจ จะรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด
เชิงกลยุทธ์ ปัญหา อุปสรรคที่พบ โดยมีงานแผนงานเป็นผู้รวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการประจ าส่วนงาน
พิจารณา เพ่ือวิเคราะห์ หาวิธีแก้ไขปัญหา คาดการณ์ผลการด าเนินการต่อค่าเป้าหมาย และพิจารณาปรับ
แผนปฏิบัติการได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่มีความจ าเป็น หรือเสนอแนะแนวทางในการด าเนินการในปีถัดไป 
  
ข. การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ 
 การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ เกิดได้จาก 1) กระบวนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามตวัชี้วัด แล้วน ามาปรับแผนปฏิบัติการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 2) การเปลี่ยนแปลงแผนปฏิบัติการกรณีที่เกิด
จากปัจจัยหรือสภาพแวดล้อมฉุกเฉิน ในกรณีที่มีการปรับแผนปฏิบัติการจาก 1) ผู้บริหารจะหารือร่วมกันและ
ถ่ายทอดสู่ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมนั้น เพ่ือสร้างความเข้าใจ และประเด็นที่มีการปรับเปลี่ยน เพื่อให้การ
ด าเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย กรณีที่มีการปรับแผนการปฏิบัติการจาก 2) ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด/โครงการ/
กิจกรรม จะเสนอตามล าดับขั้นตอนการบริหารงาน ทั้งนี้งานนโยบายและแผนจะกท าหน้าที่ในการรวบรวมการ
ปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส่วนงานเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบทั้ง
ในส่วนโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ และเสนอต่อมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ ตามล าดับ  
 
  



51 
 

ตารางท่ี 2.1-3 แสดงการปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ 
สาเหตุการปรับเปลี่ยนแผนปฏิบติัการ กระบวนการ ตัวอย่าง 
1. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดไม่

เป็นไปตามเป้าหมาย/คู่เทียบ 
1. ผู้บริหาร/คณะกรรมการประจ าส่วน
งานพิจารณาผลการด าเนินงานตาม
ตัวช้ีวัด แล้วเสนอแนวทางในการแก้ไข/
พัฒนา/ปรับปรุง 
2. ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ ตั ว ช้ี วั ด เสน อป รับ
แผนปฏิบัติการและเสนอพร้อมกับ
งบประมาณ 

การประเมินจ านวนรับนิสติเข้าศึกษาไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย จึงมีการปรบัเพิ่ม 
โครงการการประชาสัมพันธ์เชิงรุก  
 

2. มีปัจจัยหรือสภาพแวดล้อมฉุกเฉินท่ี
มีผลต่อการปฏิบัติตามแผนปฏิบัตกิาร 

1. ผู้ รับผิ ดชอบตั ว ช้ีวัด /โครงการ/
กิจกรรม เสนอการปรับแผนปฏิบัติการ
และงบประมาณตามล าดับขั้นตอนการ
บริหารงาน 

สถานการณ์โควิด จึงมีการปรับยกเลิก
โครงการ/กิจกรรมที่ ไม่สามารถจัด 
onsite ได้ และเพิ่มโครงการ/กิจกรรม
แบบ online และโครงการ/กิจกรรม
การพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการด าเนินการตามพันธกิจ 
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หมวด 3 ลูกค้า 

 
3.1 เสียงของลูกค้า 
ก. การรับฟังผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 
 (1) ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
 วิทยาลัยการจัดการมีกระบวนการรับฟังเสียงลูกค้า ดังนี้ 1) ก าหนดกลุ่มของลูกค้าและวงจรชีวิต
ของการเป็นลูกค้า 2) ก าหนดข้อมูลส าคัญในการรับ 3) ก าหนดช่องทางการรับฟัง 4) รับฟัง สรุปและวิเคราะห์
ข้อมูล 5) น าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ 6) ทบทวนกระบวนการรับฟังเสียงของลูกค้า 

 
รูป 3.1 กระบวนการรับฟังเสียงลูกค้า 

 
ตาราง 3.1 วิธีการรับฟังเสียงลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ลูกค้า/ผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย 
สารสนเทศ ช่องทาง ผู้รับผิดชอบ ความถี่ ตัวอย่างการน าไปใช ้

คว
าม

ต้อ
งก

าร
 

คว
าม

พึง
พอ

ใจ
 

ข้อ
เส

นอ
แน

ะ 

แบ
บป

ระ
เมิ

นค
วา

มพึ
งพ

อใ
จ 

สัง
เก

ตพ
ฤต

ิกร
รม

 

แบ
บส

อบ
ถา

ม 

พูด
คุย

 

So
cia

l m
ed

ia 

C1 นิสิต ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 
(reg) 

⁄ ⁄ งานวิชาการ S พัฒนากระบวนการจัดการ
เรี ย น ก ารสอ น แ ละ ก า ร
สนับสนุนการศึกษา 

C2 ผู้ใช้
ผลงานวิจัย 

 ⁄ ⁄ ⁄     งานวิชาการ A พัฒนางานวิจัยที่สามารถ
น าไปใช้ได้จริง 

C3 ผู้รับบริการ
วิชาการ 

⁄ ⁄ ⁄ ⁄  ⁄ ⁄  งานแผนงาน C พัฒนากระบวนการบริการ
วิชาการ 
เพิ่มจ านวนบริการวิชาการที่
ตอบสนองความต้องการ 

C4 ผู้รับบริการ
สถานที่ 

⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄    งาน
ประชาสัมพนัธ ์

C พัฒนาการบริการสถานที่ให้
ผู้รับบริการประทับใจ 
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ลูกค้า/ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

สารสนเทศ ช่องทาง ผู้รับผิดชอบ ความถี่ ตัวอย่างการน าไปใช ้

คว
าม

ต้อ
งก

าร
 

คว
าม

พึง
พอ

ใจ
 

ข้อ
เส

นอ
แน

ะ 

แบ
บป

ระ
เมิ

นค
วา

มพึ
งพ

อใ
จ 

สัง
เก

ตพ
ฤต

ิกร
รม

 

แบ
บส

อบ
ถา

ม 

พูด
คุย

 

So
cia

l m
ed

ia 

SH1 ศิษย์เก่า ⁄  ⁄   ⁄ ⁄ ⁄ งานวิชาการ A ปรับปรุงการสร้าวความ
ผูกพันและส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมของ
วิทยาลัยฯ 

SH2 ผู้ใช้บัณฑิต ⁄ ⁄ ⁄ ⁄     งานวิชาการ A ปรับปรุงหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอนให้
สอดคล้องความต้องการของ
ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิต
พึงพอใจ 

S1 หน่วยงานที่ส่ง
บุคลากรมาศึกษา
ต่อ 

⁄   ⁄  ⁄   งานวิชาการ C ปรับปรุงหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอนให้
สอดคล้องความต้องการของ
หน่วยงาน 

Co1: BCA และ
วิทยาลยั
การศึกษา 

  ⁄    ⁄  งานวิชาการ S แ ล ก เ ป ลี่ ย น เ รี ย น รู้
กระบวนการจัดการเรียน
การสอน การบริหารจัดการ
หลักสูตร เพื่อน าไปใช้ในการ
ปรับปรุง/พัฒนา 

Co2: ห น่ ว ย งาน
ภาครัฐ/เอกชนใน
การร่วมบริการ
วชิาการ 

⁄ ⁄ ⁄      งานแผนงาน N พัฒนา/สร้างบริการวิชาการ
ที่ตอบสนองต่อหน่วยงาน 

PC1: ผู้สนใจเข้า
ศึกษาในหลักสูตร 

⁄     ⁄ ⁄ ⁄ งานวิชาการ C ป รั บ ป รุ งก ระ บ ว น ก า ร
ประชาสั มพั น ธ์ เพื่ อ เพิ่ ม
จ านวนนิสิตเข้าศึกษา 

PC2: ผู้สนใจ Re-
skills/Up-skills 

⁄     ⁄ ⁄ ⁄ งาน โย บ าย
และแผนงาน 

C พัฒนา/สร้างบริการวิชาการ
ที่ ต อ บ ส น อ งต่ อ ค ว า ม
ต้องการของผู้เรียน 

PC3: หน่วยงานที่
สน ใจ ใช้ บ ริก าร
พื้นที่ 

⁄     ⁄ ⁄ ⁄ งาน
ประชาสัมพนัธ ์

C พัฒนาคุณภาพการบริการ
พื้ นที่ ให้ ผู้ ใช้ เกิดความพึ ง
พอใจสูงสุด และเกิดความ
ผูกพัน 
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(2) การรับฟังลูกค้าในอนาคต  
 ลูกค้าในอนาคต (Potential customer; PC) ของวิทยาลัยการจัดการประกอบด้วย 2 กลุ่มหลัก 
ได้แก่ 1) คนที่มีโอกาสมาเป็นลูกค้า ได้แก่ ผู้สนใจเข้าศึกษาในหลักสูตร ผู้สนใจ Re-skills/Up-skills หน่วยงาน
ที่สนใจใช้บริการพ้ืนที่ 2) ลูกค้าเก่า ได้แก่ ศิษย์เก่า ผู้เคยได้รับการอบรมหลักสูตรระยะสั้น ผู้เคยได้รับการ
บริการวิชาการ และผู้เคยใช้บริการพ้ืนที่ ลูกค้ากลุ่มนี้เคยใช้บริการของวิทยาลัยการจัดการ จึงจัดเป็นกลุ่ม
ลูกค้าในอนาคตที่อาจกลับมาใช้บริการซ้ า ผ่านการเข้าศึกษาในหลักสูตร การเข้าอบรมเพ่ิมเติม การกลับมาใช้
บริการพื้นท่ีซ้ า  
 วิทยาลัยการจัดการใช้กระบวนการรับฟังลูกค้าในอนาคตเช่นเดียวกันกับลูกค้าปัจจุบัน โดยจะให้
ความส าคัญกับการรับฟังความต้องการของลูกค้ากลุ่มนี้ที่มีต่อหลักสูตรและบริการของวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง มี
การคัดกรองข้อมูลและน ามาพิจารณาเพ่ือพัฒนา/สร้างหลักสูตรหรือบริการให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า 
กรณีเป็นหลักสูตรหรือบริการใหม่จะพิจารณาควบคู่กับความเป็นไปได้และความคุ้มทุน ตัวอย่างการรับฟัง
ลูกค้าในอนาคต เช่น การพูดคุยหารือร่วมกับมหาวิทยาลัยในประเทศจีน พบว่ามีความต้องการให้คนจีนได้
ศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิทยาลัยการจัดการจึงเปิดการจัดการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต ในปีการศึกษา 2564 กรมการท่องเที่ยว ต้องการพัฒนามัคคุเทศก์ให้มีความรู้ความเข้าใจในอาชีพ
มัคคุเทศก์ และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น วิทยาลัยจึงจัดอบรม
หลักสูตรวิชามัคคุเทศก์ทั่วไป รุ่นที่ 1 และโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค กรณีเปลี่ยน
ผ่านประเภทใบอนุญาตจากมัคคุเทศก์เฉพาะเป็นมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคกลาง) รุ่น 2 และรุ่น 3 ในปี
การศึกษา 2564 มีผู้เข้าอบรม จ านวน 51 คน  
 

ข. การจ าแนกกลุ่มผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนและก าหนดการ หลักสูตรและบริการ  
 (1) การจ าแนกกลุ่มผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 
 วิทยาลัยการจัดการ จ าแนกกลุ่มผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนตามภารกิจส าคัญ ดังแสดงในตาราง 3.2 
 
ตาราง 3.2 การจ าแนก ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 

ภารกิจ วิธีการจ าแนก กลุ่มผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอืน่ 
การผลิตบณัฑิต ตามระดับปริญญาและหลักสูตร 1. นิสิตระดับปรญิญาเอก หลักสตูรปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต สาขาวิชาการจดัการการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม 
2. นิสิตระดับปรญิญาโท หลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการจดัการการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม 
3. นิสิตระดับปรญิญาเอก การศึกษามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา 
4. นิสิตระดับปรญิญาโท การศึกษามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา 
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ภารกิจ วิธีการจ าแนก กลุ่มผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอืน่ 
การวิจัย 1. หน่วยงานผู้ให้ทุน 

2. ผู้ใช้ผลการวิจยั 
1.ชุมชน 
2.กรมการท่องเที่ยว ฯลฯ 

บริการวิชาการ รูปแบบการให้บริการวิชาการ (ให้
เปล่า/สร้างรายได้) 

1. ผู้รับบริการวิชาการแบบให้เปลา่ 
2. ผู้รับบริการวิชาการแบบสร้างรายได้ 

การบริการสถานท่ี หน่วยงานท่ีใช้บริการ 1. หน่วยงานในมหาวิทยาลัย 
2. หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลยั 

 
 วิทยาลัยการจัดการข้อมูลโดยผู้รับผิดชอบแต่ละกลุ่มลูกค้าจะวิเคราะห์ข้อมูลตามกลุ่มลูกค้าเก่าและ
กลุ่มลูกค้าปัจจุบัน ร่วมกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ปัจจัยและสภาพแวดล้อมภายนอก แล้วน ามาวางแผน
ก าหนดส่วนตลาดในปัจจุบันและอนาคต เช่น จากการวิเคราะห์ข้อมูลผู้เรียนปัจจุบันและลูกค้าเก่า พบว่า 
ผู้เรียนหลักสูตรการท่องเที่ยวและโรงแรม ส่วนใหญ่เป็นบุคลากรทางการศึกษาจากหน่วยงานของรัฐ เนื่องจาก
วิทยาลัยการจัดการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 1 ใน 3 มหาวิทยาลัยที่มีที่ตั้งในกรุงเทพฯ จึงก าหนดให้
บุคลากรทางการศึกษาจากหน่วยงานของรัฐ เป็นส่วนตลาดที่ส าคัญในการท าการประชาสัมพันธ์และส ารวจ 
VoC นอกจากนี้วิทยาลัยการจัดการพิจารณาข้อมูลผู้รับการบริการวิชากา พบว่าส่วนใหญ่ คือ ผู้รับการอบรม
หลักสูตรมัคคุเทศก์ ที่มีจ านวนมากขึ้นทุกปี ประกอบกับนโยบายภาครัฐที่ยังคงเร่งพัฒนาบุคลากรด้านนี้ จึ ง
ก าหนดให้ ผู้สนใจพัฒนาด้านมัคคุเทศก์ เป็นอีกส่วนตลาดที่ส าคัญที่วิทยาลัยต้องส ารวจ VoC เพ่ือสร้างความ
พึงพอใจและความผูกพัน เพ่ือให้กลับมาเป็นลูกค้าซ้ าในรูปแบบการอบรมต่อยอด หรือเป็นผู้เข้าศึกษาต่อใน
หลักสูตร 
 
(2) การจัดการศึกษาและบริการ 
 จากการพิจารณาข้อมูลวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อวิทยาลัยฯ 
การเปลี่ยนแปลงด้านการตลาด ร่วมกับการน าเข้า คัดกรองและวิเคราะห์ข้อมูลเสียงของลูกค้าและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย วิทยาลัยการจัดการโดยผู้บริหารและคณะกรรมการประจ าส่วนงาน เพ่ือน ามาปรับปรุง/พัฒนา/สร้าง
หลักสูตรและการบริการอย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่น จากการพิจารณาสถานการณ์ภายนอกเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในยุคใหม่ ร่วมกับจ านวนนิสิตรับเข้าศึกษาในปัจจุบัน และความ
ต้องการของมหาวิทยาลัยในประเทศจีน วิทยาลัยการจัดการจึงเปิดการจัดการเรียนการสอน หลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ตามความต้องการของลูกค้าและเป็นการเพิ่มจ านวนนิสิตตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
ของวิทยาลัยฯ มีการทบทวนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและ
การโรงแรม ร่วมกับสมรรถนะและความเชี่ยวชาญของอาจารย์ ความต้องการของผู้สนใจเข้าศึกษา และส่วน
การตลาดที่สามารถแข่งขั้นได้ จึงมีการปรับหลักสูตรที่เน้นการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว โรงแรมและ
ธุรกิจบริการขึ้น 
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ตาราง 3.3 ตัวอย่างการจัดการศึกษาและบริการที่มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของลูกค้า 
ด้าน ตัวอย่างการปรับปรุง/พัฒนา/สร้างการจัดการศึกษาและบริการ 

การจัดการศึกษา 1. พัฒนาหลักสูตรระดับปรญิญาโทและปรญิญาเอกด้านการท่องเทีย่วและโรงแรม เป็นหลักสูตร

ใหม่ให้มีการมุ่งเน้นสรา้งมหาบณัฑิตและดุษฎีบณัฑิตทีส่ามารถบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว 

โรงแรม และธุรกิจบริการ 

2. การเปิดการจัดการเรยีนการสอนหลักสตูรบริหารธรุกิจมหาบณัฑติเพื่อรองรับนิสติต่างชาติ 

3. การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการวิจัย 

4. การปรับพื้นท่ี/เทคโนโลยีที่สามารถรองรับการจัดการเรยีนการสอนออนไลน์ 

6. การจัดอบรม iTheis เพื่อสนับสนุนการท าวิจัย 

7. การปรับลดค่าธรรมเนยีมการศกึษาและการงดการจดัเก็บค่ากิจกรรมของนิสติเนื่องจาก

สถานการณ์โควดิ-19 

8. การจัดอบรมภาษาอังกฤษ ส าหรับบัณฑิตศึกษา 

ด้านการบริการ 1. การบริการวิชาการอบรมหลักสตูรมัคคเุทศก ์

2. การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชน 

3. การบริการวิชาการด้านการศึกษาอบรมให้ความรู้การใช้งานระบบ iThesis 

4. การบริการยมื-คืนหนังสือระหวา่งห้องสมุดของมหาวิทยาลัยต่างๆ ผ่านระบบออนไลน์  

5. การบริการเครื่องดื่มแก่นิสิต 

6. การบริการจา่ยค่าธรรมเนยีมการศึกษา ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ผา่นระบบ Bill Payment และการ

รับเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกสผ์่านอุปกรณ์รับช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (EDC)       

7. การเพิ่มบริการพื้นท่ีและการบริการอาหารหลากหลายรูปแบบตามลักษณะกิจกรรมและความ

ต้องการของผู้ใช้บริการ 

8. การจัดอบรมคอมพิวเตอรเ์พื่อผูสู้งวัย  

9. การจัดอบรมใหค้วามรูส้ร้างงานสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับชุมชน  

10. การอบรมเปดิโลกทัศน์การเรยีนรู้ด้านการบริหารการเงิน ส่วนบคุคลเพื่อเพิม่ศักยภาพการออม  

11. การจัดอบรมการผสมเครื่องดืม่เพื่อสร้างอาชีพ 

   

3.2 ความผูกพันของลูกค้า 

ก. ความสัมพันธ์และการสนับสนุนผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน ๆ  

 (1) การจัดการความสัมพันธ์ (Relationship Management) 

 วิทยาลัยการจัดการโดยผู้รับผิดชอบแต่ละด้าน (ตามตาราง 3.1) น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เป็น
สารสนเทศ และคัดกรองสารสนเทศ นอกจากการให้ความส าคัญกับความต้องการของผู้เรียนและลูกค้าแล้ว 
วิทยาลัยฯ ให้ความส าคัญกับผลการประเมินความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจ เพ่ือน าไปพัฒนากระบวนการ
ในการสนับสนุนและสร้างความสัมพันธ์ในแต่ละกลุ่มผู้เรียนและกลุ่มลูกค้าอ่ืนๆ เนื่องจากวิทยาลัยการจัดการ
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เป็นองค์กรขนาดเล็กและมีพ้ืนที่ที่ผู้บริหารและผู้รับผิดชอบการบริการสามารถดูแลได้ทั่วถึงในระหว่างด าเนิน
กิจกรรม  
 การสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนและผู้ใช้บริการจึงเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สามารถได้ข้อมูลที่สามารถ
น ามาแก้ไข/พัฒนาสินค้าและบริการได้อย่างทันเหตุการณ์ เพ่ือท าให้ผู้เรียนและผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจ
สูงสุด อาจารย์มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อนิสิตที่ปรึกษา ท าให้นิสิตเกิดความผูกพัน และมีส่วนหนึ่งของศิษย์เก่า
มหาบัณฑิตกลับมาเรียนในต่อในระดับปริญญาเอก และมีการชักชวนคนรู้จักให้มาเรียน การให้ความส าคัญกับ
การดูแลและสนับสนุนผู้รับบริการวิชาการอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ นอกจากจะสร้างความพึงพอใจให้กับผู้เข้า
รับการอบรมแล้ว สร้างความพึงพอใจให้เหนือความคาดหมาย เช่น การให้ความรู้เพ่ิมพูนประสบการณ์ด้วย
ผู้สอนมืออาชีพ การให้ความส าคัญกับอาหาร เครื่องดื่มและการบริการของบุคลากรสายสนับสนุน เป็นการ
สร้างความพึงพอใจที่เหนือความคาดหมาย ท าให้ส่วนหนึ่งของผู้เข้ารับการอบรมตัดสินใจเข้าศึกษาต่อใน
หลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอก จึงเป็นการขยาย/เพ่ิมส่วนแบ่งการตลาด นอกจากนี้วิทยาลัยการ
จัดการยังมีกระบวนการการจัดการความสัมพันธ์กับผู้เรียน ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังตาราง 3.4 
 
 ตาราง 3.4 กระบวนการการจัดการความสัมพันธ์กับผู้เรียน ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ลูกค้า/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การจัดการความสัมพันธ ์ ผู้รับผิดชอบ 
C1 นิสิต 1. กิจกรรมปฐมนิเทศ/ปัจฉิมนิเทศ 

2. UP-North 
3.การดูแลให้ค าปรึกษาด้านการวิจัย/วิทยานิพนธ์ของอาจารย์
แก่นิสิตอย่างใกล้ชิด 

งานวิชาการ 

C2 ผู้ใช้ผลงานวิจัย 1. ส่งเสริมและติดตามการน าไปใช้ 
2. การเผยแพร่บทความ, วารสาร 

งานวิชาการ 

C3 ผู้รับบริการวิชาการ 1. จัดให้มีหลักสูตรอบรมที่ตอบสนองต่อความต้องการ 
2. จัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพื่อพูดคุยของกลุ่มผู้เข้าอบรมและ
วิทยาลัยฯ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ 
3. การบริการวิชาการสู่ชุมชน จะมีการประสานงานตั้งแต่ระดับ
ผู้บริหารของชุมชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์เพื่ อการบริหาร
จัดการที่ดี ร่วมกับการลงพื้นที่ปฏิบัติร่วมกับชุมชน เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ในการด าเนินการ 

งานแผนงาน 

C4 ผู้รับบริการสถานท่ี จัดให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบแบ่งเป็นด้านสถานที่ ด้านอาหาร
และด้านเทคโนโลยี มีบุคคลที่รองรับการบริการ สังเกตการณ์ 
รับ feedback ตลอดการให้บริการ เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างทัน
การณ์ 

งานประชาสัมพันธ์ 
งานบริหารทั่วไป 
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ลูกค้า/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การจัดการความสัมพันธ ์ ผู้รับผิดชอบ 
SH1 ศิษย์เก่า 1. จัดให้มีสโมสรศิษย์เก่าเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า 

2. มีกระบวนการยกย่องศิษย์เก่าผ่านการเสนอช่ือรับรางวัลศิษย์
เก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัย 
3. เชิญศิษย์เก่าเพื่อร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยฯ 

งานวิชาการ 

SH2 ผู้ใช้บัณฑิต ติดตามผลความพึงพอใจในการผลิตบัณฑิตและรับข้อเสนอแนะ
อย่างต่อเนื่อง 

งานวิชาการ 

S1 หน่วยงานท่ีส่งบุคลากรมาศึกษา 1. การท าความร่วมมือผ่านการ mou หรือการด าเนินโครงการ 
2. การประชาสัมพันธ์ข้อมูลปัจจุบันของวิทยาลัยฯ อย่าง
ต่อเนื่อง 

งานวิชาการ 
งานประชาสัมพันธ์ 

Co1: BCA และวิทยาลัยการศึกษา การประชุม/พูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ งานวิชาการ 
Co2: หน่วยงานภาครัฐ/เอกชนใน
การร่วมบริการวิชาการ 

การท าความร่วมมือผ่านการ mou หรือการด าเนินโครงการ งานแผนงาน 

PC1: ผู้สนใจเข้าศึกษาในหลักสูตร 1. การประชาสัมพันธ์ข้อมูลปัจจุบัน/จุดเด่นของวิทยาลยัฯ อย่าง
ต่อเนื่อง 
2. การให้บริการข้อมูลด้านหลักสูตรอย่างครบวงจร 

งานประชาสัมพันธ์ 
งานวิชาการ 
 

PC2: ผู้สนใจ Re-skills/Up-skills การประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรระยะสั้นอย่างต่อเนื่อง งานแผนงาน 
PC3: หน่วยงานที่สนใจใช้บริการ
พื้นที ่

1. การประชาสัมพันธ์ข้อมูลปัจจุบัน/จุดเด่นของวิทยาลยัฯ อย่าง
ต่อเนื่อง 
2. การให้บริการข้อมูลด้านด้านการบริการพื้นที่อย่างครบวงจร 

งานประชาสัมพันธ์ 
งานบริหารทั่วไป 

 

(2) การเข้าถึงและการสนับสนุนผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 

 ผู้รับผิดชอบการด าเนินงานแต่ละพันธกิจ ท าหน้าที่ในการวิเคราะห์ความต้องการด้านข้อมูล
สารสนเทศและความต้องการสิ่งสนับสนุนการบริการ เพ่ือน ามาก าหนด 1) วิธีการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ  
2) การสนับสนุนลูกค้า 
 ลูกค้า/ผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย วิธีการเข้าถึงข้อมลูสารสนเทศ การสนับสนุน ผู้รับผิดชอบ 
C1 นิสิต 1. Website, facebook, Line, 

Reg, 2. คู่มือนิสิต เลม่
รายละเอียดของหลักสตูร  
3. เคาท์เตอร์การให้บริการด้าน
วิชาการ  
4. e-mail โทรศัพท์  
5. ประกาศของวทิยาลัยฯ/
มหาวิทยาลยั 

ข้อมูล/แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา 
ทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ ์
ห้องสมุด 
การอบรม/กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
Co-working space 

งานวิชาการ 

C2 ผู้ใช้ผลงานวิจัย 
 

website ฐานข้อมูลวิจัยของมหาวิทยาลัย งานประชาสัมพันธ์ 
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 ลูกค้า/ผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย วิธีการเข้าถึงข้อมลูสารสนเทศ การสนับสนุน ผู้รับผิดชอบ 
C3 ผู้รับบริการวิชาการ 1. Website, facebook  

2. เคาท์เตอร์การให้บริการของ
วิทยาลัย  
3. e-mail โทรศัพท์  

การลงพื้นที่บริการวิชาการ 
การคืนข้อมูลการบริการวิชาการสู่
ชุมชน 
การอบรมการบริการวิชาการ 

งานแผนงาน 
งานประชาสัมพันธ์ 

C4 ผู้รับบริการสถานท่ี 1. Website, facebook  
2. เคาท์เตอร์การให้บริการของ
วิทยาลัย 
3.  e-mail 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทันสมัย
และตอบสนองต่อความต้องการ 
สถานที่ มีความสะอาด ปลอดภัย 
พร้อมสิ่งอ านวยความสะดวก 

งานประชาสัมพันธ์ 
งานบริหารทั่วไป 

SH1 ศิษย์เก่า 1. Website, facebook  
2. เคาท์เตอร์การให้บริการของ
วิทยาลัย 
3.  e-mail 

รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ 
ข้อมูลกิจกรรมของวิทยาลัย 

งานวิชาการ 

SH2 ผู้ใช้บัณฑิต 1. Website, facebook  
2. แบบส ารวจ แบบสอบถาม 
หนังสือราชการ 

พัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่
ตอบสนองต่อความต้องการ 

งานวิชาการ 

S1 หน่วยงานท่ีส่ง
บุคลากรมาศึกษา 

1. Website, facebook  
2. แบบส ารวจ แบบสอบถาม 
หนังสือราชการ 

พัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่
ตอบสนองต่อความต้องการ 

งานวิชาการ 
งานประชาสัมพันธ์ 

Co2: หน่วยงานภาครัฐ/
เอกชนในการร่วมบริการ
วิชาการ 

1. Website, facebook  
2. แบบส ารวจ แบบสอบถาม 
หนังสือราชการ 

ร่วมผลิตและด าเนินการหลักสูตร
ระยะสั้น/การบริการวิชาการ 

งานแผนงาน 
งานประชาสัมพันธ์ 

PC1: ผู้สนใจเข้าศึกษาใน
หลักสูตร 

1. Website, facebook, Line, 
Reg, 2. เล่มรายละเอียดของ
หลักสตูร  
3. เคาท์เตอร์การให้บริการด้าน
วิชาการ  
4. e-mail โทรศัพท์  
5. ประกาศของวิทยาลัยฯ/
มหาวิทยาลยั  
6. Road show / โครงการ
ประชาสมัพันธ์หลักสูตร 

ข้อมูลหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอน 

งานประชาสัมพันธ์ 
งานวิชาการ 

PC2: ผู้สนใจ Re-
skills/Up-skills 

1. Website, facebook  
2. การประชาสัมพันธ์หลักสูตร
ระยะสั้น 
 
 

ข้อมูลการอบรมหลักสูตระยะสั้น งานแผนงาน 
งานประชาสัมพันธ์ 
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 ลูกค้า/ผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย วิธีการเข้าถึงข้อมลูสารสนเทศ การสนับสนุน ผู้รับผิดชอบ 
PC3: หน่วยงานที่สนใจใช้
บริการพืน้ท่ี 

1. Website, facebook  
2. การประชาสัมพันธ์หลักสูตร
ระยะสั้น 

ข้อมูลพื้นที่และสิ่งสนับสนุนในการ
บริการพื้นที ่

งานประชาสัมพันธ์ 
งานบริหารทั่วไป 

  

 (2) การจัดการข้อร้องเรียน 

 วิทยาลัยการจัดการจัดช่องทางการร้องเรียนหลัก ได้แก่ จุดรับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียน 
เว็บไซต์ ไปรษณีย์ โทรศัพท์ นอกจากนี้ยังสามารถร้องเรียนผ่านการพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการกับผู้บริหาร ทาง 
facebook, line ได้ โดยมีผู้รับผิดชอบข้อร้องเรียนในแต่ละช่องทางและหัวหน้าส านักงานท าหน้าที่ในการ
รวบรวม และด าเนินการตามข้ันตอนการจัดการข้อร้องเรียน ดังรูป 3.3 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

รูป 3.2 ช่องทางการร้องเรียน 
 

 เมื่อรับเรื่องร้องเรียนแล้ว จะเสนอต่อคณบดีพิจารณา โดยการศึกษาข้อเท็จจริง ข้อกฏหมาย 
ระเบียบที่เก่ียวข้อง เพื่อพิจารณาวินิจฉัยข้อร้องเรียนและแจ้งผลการวินิจฉัยให้ผู้ร้องเรียนทราบ ในระยะเวลาที่
ก าหนดในแต่ละขั้นตอน ทั้งนี้กรณีข้อร้องเรียนเร่งด่วน คณบดีจะสั่งการณ์ให้เร่งด าเนินการภายใน 24 ชั่วโมง
หรือภายในระยะเวลาที่ก าหนดตามความเหมาะสมได้ ในขณะเดียวกันจะมีการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา
ร้องเรียนเพ่ือรวบรวม ในกรณีที่จ าเป็น อาจจัดท าเป็นแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง เพ่ือป้องกันการเกิดซ้ าในอนาคต 
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รูป 3.3 ระบบข้อร้องเรียน ของวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

 
ข. การค้นหาความพึงพอใจและความผูกพันของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน  
 (1) ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผูกพัน 
 วิทยาลัยการจัดการมีกระบวนการประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจและความผูกพัน ไว้ใน
กระบวนการรับฟังเสียงลูกค้า ตามรูปที่ 3.2 โดยมีช่องทางการค้นหาตามกลุ่มของผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ดังแสดงในตาราง 3.5 โดยผู้รับผิดชอบในแต่ละกลุ่มลูกค้าจะท าหน้าที่ออกแบบแบบสอบถาม ข้อค าถามที่
แตกต่างกันตามสารที่ต้องการได้ส ารวจ ก าหนดรูปแบบและกิจกรรมที่จะใช้ในการส ารวจ เสนอต่อผู้บริหารใน
การพิจารณาให้เหมาะสมต่อกลุ่มผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียก่อนด าเนินการส ารวจและรวบรวมผลการ
ประเมินตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 วิทยาลัยมีการค้นหาความผูกพันของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนโดยผู้รับผิดชอบในแต่ละภารกิจ จะท า
หน้าที่ส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูลตามตัวชี้วัดในตาราง 3.5 
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ตารางท่ี 3.5 การค้นหาความผูกพัน ของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 
ลูกค้า/ผู้มีส่วนได้ส่วน

เสีย 
ตัวชี้วัดที่ใช้ประเมินความผูกพัน ผู้รับผิดชอบ ผลลัพธ ์

C1 นิสิต 1. การกลับมาศึกษาต่อใน

ระดับสูงขึ้น 

2. การชักชวนคบุคคลอื่นศึกษา

ต่อ 

งานวิชาการ 7.2ก(2)-2 จ านวนศิษย์เก่าท่ีมาเรยีนต่อ 
7.2ก(2)-6 จ านวนผู้เข้าอบรมบริการ
วิชาการที่เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท/
เอก 

C2 ผู้ใช้ผลงานวิจัย 1. ให้ทุนวิจัยเพิ่มขึ้น 
2. ให้จัดโครงการต่อเนื่อง 

งานแผนงาน 7.1ก(1)-3 จ านวนนิสิตที่ไดร้ับทุนอุดหนุน
วิทยานิพนธ ์
7.1ก(2)-1 จ านวนผลงานตีพิมพ์ของนิสิต 
7.1ก(2)-2 จ านวนผลงานตีพิมพ์ของ
อาจารย ์

C3 ผู้รับบริการวิชาการ 1 . ก า ร รั บ บ ริ ก า ร อ บ ร ม ใน
หลักสูตรอื่นเพิ่มเติม 
2. การชักชวนบุคคลอื่นมารับ
บริการ 
3. การเสนอความต้องการของ
พื้นที่ชุมชนให้วิทยาลัยฯบริการ
วิชาการด้านอ่ืนเพิ่มเติม 

งานแผนงาน 7.1ก(3)-1 จ านวนโครงการบริการ
วิชาการเพื่อชุมชน 
7.1ก(3)-2 จ านวนโครงการบริการ
วิชาการเพื่อรายได ้
7.1ก(3)-3 จ านวนผู้รับบริการวิชาการ 

C4 ผู้รับบริการสถานท่ี 1. การกลับมาใช้ซ้ า 
2. การบอกต่อให้หน่วยงาน/
บุคคลอื่นมาใช้บริการ 

งาน 
ประชาสัมพันธ์ 
งานบริหารทั่วไป 

7.2ก(2)-5 จ านวนหน่วยงานภายนอกท่ี
กลับมาใช้บริการพื้นที่ซ้ า 
7.1ข(1)-9 จ านวนครั้งของการบริการ
พื้นที ่
7.1ข(1)-10 จ านวนหน่วยงานท่ีใช้บริการ
พื้นที ่
7.2ก(1)-5 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
สถานท่ี 

S1 หน่วยงานท่ีส่ง
บุคลากรมาศึกษา 

การส่งบุคลากรมาศึกษาต่ออย่าง
ต่อเนื่อง/เพิ่มขึ้น 

งานวิชาการ 
ง า น
ประชาสัมพันธ์ 

7.2ก(1)-6 จ านวนหน่วยงานที่ส่งบุคคล
มาศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

Co2: หน่วยงานภาครัฐ/
เอกชนในการร่วมบริการ
วิชาการ 

1. การสนับสนุ นและร่วมมื อ
จั ด การบ ริก ารวิช าการอย่ า ง
ต่อเนื่อง 
2. การขยายความร่วมมือในการ
จัดการบริการวิชาการ 

งานแผนงาน 7.1ค-2 จ านวนเครือข่ายความร่วมมือ
ด้านการบริการวิชาการ 
7.2ก(1)-6 จ านวนหน่วยงานที่ส่งบุคคล
มาศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
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(2) ความพึงพอใจเปรียบเทียบกับองค์กรอื่่น 
 ผู้รับผิดชอบในแต่ละภารกิจรวบรวมข้อมูลจากฐานข้อมูล CHE QA เว็บไซต์ รายงานประจ าปีของ
มหาวิทยาลัย รายงานประจ าปีของวิทยาลัย นอกจากนี้ยังใช้ข้อมูลที่ได้จากการส ารวจความคิดเห็นของลูกค้าใน
อนาคต ลูกค้าปัจจุบัน ผู้เรียนปัจจุบัน และความคิดเห็นของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีประสบการณ์และมี
ความกว้างขวางทางวิชาชีพ มาพิจารณาเพื่อประเมินความพึงพอใจเปรียบเทียบกับคู่เทียบ  
 
ค.การใช้ข้อมูลเสียงของลูกค้าและตลาด 
 จากกระบวนการรับฟังลูกค้า มีการก าหนดข้อมูลที่รับฟังที่ส าคัญในแต่ละภารกิจ เมื่อได้ข้อมูลเสียง
ของลูกค้าแล้ว ผู้รับผิดชอบจะรวบรวมข้อมูลแล้ววิเคราะห์เบื้องต้น ก่อนเสนอผู้บริหาร/คณะกรรมการประจ า
ส่วนงานพิจารณา เพ่ือปรับปรุงพัฒนา/ปรับปรุงการด าเนินงานดังตัวอย่างแสดงในตาราง 3.5 ตามรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด หรือกรณีที่จ าเป็นต้องปรับปรุงเร่งด่วน ผู้บริหารจะพิจารณาแนวทางในการพัฒนาการ
ด าเนินการแล้วมอบหมายผู้รับผิดชอบปรับปรุง เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า อีกทั้งเป็นการสร้าง
วัฒนธรรมการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรในการมุ่งลูกค้า ตัวอย่างการใช้ข้อมูลเสียงของผู้เรียนแล้วมีการ
ปรับปรุงเร่งด่วน เช่น ใช้ข้อมูลที่ได้จากการรับฟังปัญหาการจัดการเรียนการสอนจากผู้เรียน จึงมีการปรับ
กระบวนทัศน์การจัดการเรียนการสอนรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยระหว่างภาคการศึกษา การรับฟังความคิดเห็น
จากผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทด้านการท่องเที่ยว และข้อมูลจ านวนนิสิตรับเข้าศึกษาที่ไม่เป็นไป
ตามเป้ารับ พบว่า ปัจจัยส าคัญในการตัดสินใจประการหนึ่งคือ ค่าธรรมเนียมการศึกษา และเมื่อเปรียบเทียบ
กับสถาบันคู่เทียบ วิทยาลัยฯ จึงปรับลดค่าธรรมเนียมการศึกษาเพ่ือเพ่ิมจ านวนผู้เรียนและแข่งขันในตลาดได้ 
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หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู ้
 

4.1 การวัด วิเคราะห์ และปรับปรุงผลการด าเนินการขององค์การ 
(1) ตัววัดผลการด าเนินการ 
 วิทยาลัยการจัดการใช้ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือติดตามการด าเนินการภาพรวมของวิทยาลัย โดยที่มา
ของการก าหนดตัววัดผลการด าเนินการ มาจาก 1) ผลลัพธ์ส าคัญตามยุทธศาสตร์ ซึ่งมีผู้รับผิดชอบงานแต่ละ
ยุทธศาสตร์ท าหน้าที่ติดตามภายใต้การก ากับของรองคณบดีและคณบดี 2) ผลลัพธ์ของกระบวนการท างาน ที่
มีผู้รับผิดชอบแต่ละภารกิจท าหน้าที่ติดตามและรายงานต่อรองคณบดี 3) ผลลัพธ์ตามแผนบริหารความเสี่ยง 
ซึ่งมีงานนโยบายและแผนงานรวบรวมและรายงานต่อคณะกรรมการประจ าส่วนงานทุก 6 เดือน ข้อมูลผลลัพธ์
ตามตัววัดผลจะถูกน าเข้ารายงานต่อคณะกรรมการประจ าส่วนงานเป็นระยะ เพ่ือวิเคราะห์ผลการด าเนินการ
ต่อค่าเป้าหมาย และผลการด าเนินการเมื่อเทียบกับคู่เทียบ และส่วนแบ่งการตลาด และน าไปวิเคราะห์ก่อน
รายงานในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (AUN QA) และระดับสถาบัน EdPeX ผู้บริหารและ
คณะกรรมการประจ าส่วนงานจะทบทวนตัววัดผลร่วมกับผู้รับผิดชอบ เพ่ือให้สอดคล้องต่อเป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ / วัตถุประสงค์ของกระบวนการ รวมทั้งเสนอแนะวิธีการจัดเก็บ แนวทางการวิเคราะห์ เพ่ือให้เกิด
ความเข้าใจและท างานได้อย่างคล่องตัว  
 ทั้งนี้การรวบรวมข้อมูลตัววัดผลการด าเนินงาน มีรูปแบบการรวบรวม 2 ประเภทหลัก ได้แก่ 1) การ
ใช้ข้อมูลที่ดึงจากฐานข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย เช่น ระบบทะเบียนและประมวลผล (Reg) ระบบฐานข้อมูล
บุคลากร และ 2) การน าเข้าโดยบุคลากรที่รับผิดชอบในกิจกรรมนั้นๆ ผ่านการรายงานในระบบแผนปฏิบัติการ 
ตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 
 

 
ภาพที่ 4.1-1 แสดงกระบวนการก าหนดตัววัด การวัด วิเคราะห์ ทบทวนผลการด าเนินงาน 
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ตารางแสดง 4.1-1 แสดงผู้รับผิดชอบตัววัดการวิเคราะห์ ความถี่ ผลลัพธ์และการน าไปใช้ 
ด้าน 

(ผู้รับผิดชอบ) 

ตัววัด การวิเคราะห์ ความถี่ ผลลัพธ ์ การน าไปใช้ 

การจัดการ

ศึกษา 

(งานวิชาการ) 

จ านวนนิสิตรับเข้า Target analysis 

Risk 

management 

S 7.1ค-1 ปรับกลยุทธ์การ

ประชาสมัพันธ์ 

หลักสตูรได้มาตรฐาน Percent A 7.4ก(3)-1 

7.4ค(3)-2 

ปรับปรุง/พัฒนา

หลักสตูรใหไ้ด้

มาตรฐานและ

ตอบสนองต่อความ

ต้องการต่อสังคม 

ส าเรจ็การศึกษาตามระยะเวลา Percent 

Gap analysis  

A 7.1ข(1)-3 

 

ผู้ส าเร็จการศึกษาน าความรู้/

ทักษะไปพัฒนาอาชีพ/เกิด

ความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

Percent 

Benchmarking  

A 7.1ข(1)-2 

ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต Average A 7.1ข(1)-1 

การวิจัย 

(งานวิชาการ) 

จ านวนผลงานวิจัยตีพิมพ์

ระดับชาต/ินานาชาต ิ

Trend  A 7.1ก(2)-1 

7.1ก(2)-2 

พัฒนาผลงานวิจยั

ของนิสิตและ

บุคลากร จ านวนทุนวิจัย/เงินสนบัสนุน

งานวิจัย 

Trend 

Gap analysis 

A 7.1ก(1)-3 

บริการวิชาการ 

(งานนโยบาย

และแผนงาน) 

จ านวนชุมชนที่ได้รับบริการ

วิชาการ 

Trend  A 7.1ก(3)-4 

7.1ค-2 

พัฒนาการบริการ

วิชาการที่ตอบสนอง

ต่อความต้องการของ

ชุมชน/สังคม และ

เกิดประโยชน์สูงสุด 

จ านวนโครงการบริการวิชาการ Trend  A 7.1ก(3)-1 

7.1ก(3)-2 

7.1ข(1)-6 

7.1ข(1)-7 

ความพึงพอใจของผู้รับบริการ

วิชาการ 

Percent  

Gap analysis 

A 7.2ก(1)-4 

จ านวนรายได้ที่เกิดจากการ

บริการวิชาการ 

Trend 

Gap analysis 

A 7.1ข(1)-8 พัฒนากระบวนการ

การสร้างรายได้จาก

การบริการวิชาการ 

บริการพื้นที ่

(งาน

ประชาสมัพันธ์) 

รายได้ที่เกิดจากการบริการพื้นที ่ Trend 

Gap analysis 

M 7.1ก(3)-5 1. พัฒนาการ
ให้บริการให้เกดิ
ความพึงพอใจสูงสุด
เพื่อสร้างความผูกพัน
อันส่งผลต่อรายได ้
2. พัฒนากลยุทธ์การ

จ านวนผู้ใช้บริการพื้นที ่ Trend  M 7.1ข(1)-10 

ความผูกพัน/ความพึงพอใจ Average M 7.2ก(1)-5 

7.2ก(2)-5 



66 
 

ด้าน 

(ผู้รับผิดชอบ) 

ตัววัด การวิเคราะห์ ความถี่ ผลลัพธ ์ การน าไปใช้ 

สร้างรายได้จาการ

บริการพื้นที ่

บุคลากร 

(งานบริหารงาน

ทั่วไป) 

อัตราก าลัง/คุณวุฒิ/ต าแหน่งทาง

วิชาการ/ความก้าวหน้าทาง

วิชาการ 

Percent A 7.3ก(1)-1 

7.3ก(1)-2 

7.3ก(1)-3 

วางแผนการพัฒนา

บุคลากร 

จ านวนการพัฒนาบุคลากร Gap analysis A 7.3ก(1)-5 วางแผนกระบวนการ

สร้างความผูกพัน 

และการสรา้ง

แรงจูงใจในการ

ท างาน 

ความผูกพัน Correlation 

analysis 

A 7.3ก(1)-5 

7.3ก(2)-1 

7.3ก(2)-2 

7.3ก(3)-1 

7.3ก(3)-2 

การเงิน 

(งานบริหาร

ทั่วไป) 

ความมั่นคงทางการเงิน/รายรับ 

รายจ่าย 

Root cause 

analysis 

Q 7.5(1)-1 

7.5(1)-2 

ปรับ/วางแผนกลยุทธ์

ทางการเงิน 

การเบิกจ่ายงบประมาณ Q 7.5(1)-1 

7.5(1)-2 

เร่งรัดกระบวนการ

เบิกจ่าย 

แผนปฏิบัติการ 

(งานนโยบาย

และแผนงาน) 

ผลการด าเนินงานตามค่า

เป้าหมายของแผนปฏิบัติการแต่

ละโครงการ 

Target analysis 

Gap analysis 

H 7ข-1 พัฒนากระบวนการ/

แผนปฏิบัติการ/กล

ยุทธ์ 

ผลสัมฤทธ์ิของโครงการใน

แผนปฏิบัติการต่อวตัถุประสงค ์

 7ข-1 

 
(2)  ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ    
 วิทยาลัยการจัดการก าหนดการเปรียบเทียบข้อมูลตัววัดเป็น 3 รูปแบบ คือ 1) การเปรียบเทียบกับคู่
เทียบในมิติของการจัดการเรียนการสอน ความพร้อมของบุคลากร 2) การเปรียบเทียบระดับยุทธศาสตร์ เทียบ
กับเป้าหมายที่ตั้งไว้ และ 3) การเปรียบเทียบระดับกระบวนการท างาน เป็นการเปรียบเทียบเพ่ือพัฒนา
กระบวนการต่างๆ ให้ได้ตามผลลัพธ์ที่ก าหนด อันจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ โดยผู้บริหารและ
คณะกรรมการประจ าส่วนงานจะใช้ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบในการประกอบการตัดสินใจ เพ่ือปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการ กลยุทธ์  
 

(3) ความคล่องตัวของการวัดผล  
 วิทยาลัยการจัดการมีการบริหารจัดการข้อมูลของตัววัดผล เพ่ือให้สามารถตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงและสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว ผ่านการติดตามตัวบ่งชี้ระดับบุคคล ของผู้รับผิดชอบในแต่
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ละพันธกิจ โดยมีหัวหน้าส านักงาน และรองคณบดีเป็นผู้ก ากับติดตาม เพื่อให้มั่นใจว่าการด าเนินการเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกับเป้าหมายทังในระดับแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ และสามารถตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายในและภายนอก สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากร ผู้เรียน ลูกค้าและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย และเสนอต่อคณะกรรมการประจ าส่วนงานเพ่ือพิจารณาให้ข้อเสนอแนะตามรอบระยะเวลาของแต่
ละภารกิจดังแสดงในตารางที่ 4.1-1 ในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงที่คาดไม่ถึงที่อาจกระทบต่อการด าเนินการ 
วิทยาลัยการจัดการใช้การบริหารความเสี่ยง เพ่ือก าจัดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เช่น สถานการณ์โควิด ท าให้
วิทยาลัยการจัดการ ปรับการเรียนการสอนเป็นออนไลน์ การท างานของบุคลากรเป็น Work from Home 
 
ข. การวิเคราะห์และทบทวนผลการด าเนินการ 

วิทยาลัยการจัดการมีการวิเคราะห์และทบทวนผลการด าเนินการ 2 ระดับ ได้แก่  
1) ผลการด าเนินการส าคัญระดับกระบวนการ โดยผู้รับผิดชอบกระบวนการจะรายงานผลการ

ด าเนินการต่อหัวหน้าส านักงานตามรอบระยะเวลากระบวนการ เสนอต่อผู้บริหารเพื่อวิเคราะห์ต่อค่าเป้าหมาย
และคู่เทียบ กรณีผลการด าเนินการมีแนวโน้มต่ ากว่าค่าเป้าหมายหรือต่ ากว่าการคาดการณ์ ผู้บริหารจะ
ทบทวนกระบวนการเพื่อปรับปรุง/พัฒนา หรือทบทวนตัววัดผล 

2) ผลการด าเนินการส าคัญระดับยุทธศาสตร์ ผู้รับผิดชอบแต่ละภารกิจหลัก รายงานผลการ
ด าเนินการตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ ต่อผู้บริหารทุกเดือนและรายงานภาพรวมต่อคณะกรรมการประจ าส่วน
งานทุก 6 เดือนและ 12 เดือน รวมทั้งจัดท าการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรและระดับวิทยาลัย เพ่ือ
วิเคราะห์ผลการด าเนินงานต่อเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ต่อวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ต่อคู่เทียบ และใช้ข้อมูล
ดังกล่าวในการค้นหา strategic context ค้นสมรรถนะหลักที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการ เพ่ือใช้ในการพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์ในรอบปีถัดไป 
 

ตัวอย่าง การวิเคราะห์และทบทวนผลการด าเนินการ 
ภารกิจ/กระบวนการ ผลลัพธ์ 

แนวโน้มของนิสิตรับเข้าของวิทยาลัยลดลงและไม่เป็นไปตามเป้า
รับ ผู้บริหารและคณะกรรมการประจ าส่วนงานวิเคราะห์ ทบทวน
ร่วมกัน ปรับปรุง โดย 
1. เพิ่มส่วนแบ่งการตลาด โดยเปิดการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เพื่อรองรับนิสิตต่างชาติ 
2. ประชาสัมพันธ์หลั กสูต รเชิ งรุก  เจาะกลุ่ ม เป้ าหมาย เช่น 
มหาวิทยาลัยราชภัฎฯ  
3. ปรับลดค่าธรรมเนียมการศึกษาควบคู่กับจุดคุ้มทุน เพื่อเพิ่มจ านวน
รับเข้าศึกษา 

7.1ก(1)-1 จ านวนหลักสูตร 
7.1ก(1)-2 จ านวนหลักสูตรที่ปรับตามความต้องการ
ของสังคม 
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ภารกิจ/กระบวนการ ผลลัพธ์ 
จ านวนผลงานวิจัยที่ ได้ รับการตีพิมพ์เผยแพร่ไม่ เป็นไปตาม
เป้าหมาย ผู้บริหารมีกระบวนการกระตุ้นการท างานร่วมกันของ
อาจารย์ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ 

7.1ก(2)-1 จ านวนผลงานตีพิมพ์ของนิสิต 
7.1ก(2)-2 จ านวนผลงานตีพิมพ์ของอาจารย์ 
7.1ข(1)-4 ร้อยละของผลงานวิจัยของนิสิตที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ ต่อผู้ส าเร็จการศึกษาท้ังหมด 

ด้านการเงิน ผู้บริหารและคณะกรรมการประจ าส่วนงานวิเคราะห์ 
ทบทวนร่วมกัน ปรับปรุงในการ 
1. เพิ่มงบประมาณรายได้ เช่น ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าบริการ
สถานท่ี และโครงการบริการวิชาการ 
2. ลดงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  

7.5(1)-1 งบประมาณรายได้ 
7.5(1)-2 งบประมาณรายได้ประเภทต่าง ๆ 

ผลสัมฤทธิ์ของการจัดการเรียนการสอนรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยไม่
บรรลุตามเป้าหมาย ประธานหลักสูตรจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อ
พัฒนานิสิตให้บรรลุตามเป้าหมาย และมีการทวนสอบกระบวนการ
เพื่อวางแผนการจัดการเรียนการสอน 

7.1ก(1)-2 จ านวนหลักสูตรที่ปรับตามความต้องการ
ของสังคม  
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ค. การปรับปรุงผลการด าเนินการ  
(1) ผลการด าเนินการในอนาคต 
 วิทยาลัยการจัดการติดตามผลลัพธ์ของตัววัดผลทั้ง 2 ระดับ ในระดับยุทธศาสตร์ ผู้รับผิดชอบแต่ละ
ภารกิจหลัก รายงานผลการด าเนินการตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ ต่อผู้บริหารทุกเดือนและรายงานภาพรวมต่อ
คณะกรรมการประจ าส่วนงานทุก 6 เดือนและ 12 เดือน ส าหรับระดับกระบวนการ โดยผู้รับผิดชอบ
กระบวนการจะรายงานผลการด าเนินการต่อหัวหน้าส านักงานตามรอบระยะเวลากระบวนการ เพื่อน าเสนอต่อ
ผู้บริหาร ผู้บริหารและคณะกรรมการประจ าส่วนงานวิเคราะห์ผลการด าเนินงานเทียบต่อเป้าหมายทั้งเชิง
ยุทธศาสตร์ เป้าหมายของกระบวนการและต่อคู่เทียบ เพ่ือน าไปปรับแผนการปฏิบัติงาน แผลกลยุทธ์ อันจะ
น าไปสู่การบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
 
(2) การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและการสร้างนวัตกรรม 
 ในกระบวนการวิเคราะห์ ทบทวนผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือนและ 12 เดือน ทั้งในระดับ
ยุทธศาสตร์และระดับกระบวนการ ผู้บริหารและคณะกรรมการประจ าส่วนงานมีการน าปัจจัย/สภาพแวดล้อม 
คู่เทียบมาวิเคราะห์ร่วมด้วย รวมทั้งวิเคราะห์ผลการด าเนินงานที่โดดเด่น เพ่ือน ามาซึ่งการต่อยอดเป็น
นวัตกรรม ขยายผลกระบวนการด าเนินงานสู่ภารกิจอ่ืน/โครงการอ่ืน มีการจัดประชุมพูดคุยระหว่างบุคลากร
ประจ าทุกเดือนเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการน ามาซึ่งความส าเร็จ น าไปสู่การท า R2R การขยายผลการ
แก้ไขปัญหา ตัวอย่างนวัตกรรมในการพัฒนากระบวนการ เช่น กระบวนการพัฒนานิสิตด้วย 7s steps เพ่ือ
ติดตามนิสิตให้ส าเร็จตามระยะเวลาของหลักสูตร 
 นอกจากนี้ผู้บริหาร พิจารณาผลการด าเนินการปัจจุบันควบคู่กับสมรรถนะ/ความถนัดของบุคลากร 
แล้วสั่งการ/สนับสนุนให้บุคลากรด าเนินการตามนโยบาย super KPIs ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกลไก
ในการขับเคลื่อนการยกระดับการด าเนินการให้เกิดการพัฒนาเป็นนวัตกรรมหรือโมเดลใหม่ เช่น นวัตกรรม
การจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน 
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ภาพที่ 4.1-2 การเชื่อมโยงระบบสารสนเทศวิทยาลัยการจัดการ    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 4.1-3 กระบวนการทบทวนผลด าเนินงาน 

 
4.2 การจัดการสารสนเทศและการจัดการความรู้ 
ก. ข้อมูลและสารสนเทศ 

(1) คุณภาพ 
 วิทยาลัยการจัดการโดยผู้รับผิดชอบมีการเก็บข้อมูลแต่ละภารกิจด้วยหลากหลายช่องทาง ตาม
ประเภทของข้อมูล เพ่ือใช้เป็นสารสนเทศประกอบการตัดสินใจ โดยจะมีการน าเข้าข้อมูลเก็บไว้ในระบบ
สารสนเทศของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีแนวทางมาตรฐานกระบวนการเก็บ การตรวจสอบ ตรวจทานความถูกต้อง
และคุณภาพตามระบบของมหาวิทยาลัย ซึ่งก่อนการน าเข้าข้อมูลจะมีการตรวจทานข้อมูลโดยผู้รับผิดชอบ
ตามล าดับ ดังแสดงในตารางต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 4.2-1 ข้อมูลสารสนเทศ/ระบบและผู้รับผิดชอบการตรวจทานความถูกต้อง/คุณภาพ (ตามล าดับ) 
ภารกิจ ข้อมูลสารสนเทศ/ระบบ ผู้รับผิดชอบการตรวจทานความ

ถูกต้อง/คุณภาพ (ตามล าดับ) 
การผลิตบัณฑิต 1. จ านวนนิสิต/Reg 

2. ผลการประเมินการจัดการเรียนการสอน/TQF online 
3. ผลการด าเนินการหลักสูตร/TQF online 
4. อาจารย์บัณฑิตศึกษา/ระบบบัณฑิตศึกษา (Grad) 
5. ข้อมูลการประกันคุณภาพหลักสูตร (CHE QA) 

ประธานหลักสตูร 
รองคณบด ี
คณบด ี
(งานวิชาการเป็นผู้รับผิดชอบ 
รวบรวม) 

การวิจัย 1. จ านวนผลงานวิจัยและจ านวนทุนวิจัย/ระบบบริหาร
งานวิจัย UPRM 
2. จ านวนงานวิจัยท่ีผ่านการรับรองจริยธรรม/ระบบ
จริยธรรมการวจิัยในมนุษย์ (hec.up.ac.th) 

ประธานหลักสตูร 
รองคณบด ี
คณบด ี
(งานวิชาการ เป็นผู้รับผิดชอบ 
รวบรวม) 

การบริการวิชาการ 1. จ านวนโครงการบริการวิชาการ 2 โครงการ 
1.1) โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวชิามัคคุเทศก์ทั่วไป รุ่น 1 
1.2) โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวชิามัคคุเทศก์เฉพาะ
ภูมิภาค กรณเีปลี่ยนผ่านประเภทใบอนุญาตจากมคัคุเทศก์
เฉพาะเป็นมัคคเุทศก์เฉพาะภมูิภาค (ภาคกลาง) รุน่ 2 และรุน่ 3 
2. จ านวนและคณุสมบัติผูเ้ข้าร่วมโครงการ 2 โครงการ 
2.1 จ านวน 51 คน 
2.2 คุณสมบตัิผู้เข้าอบรม ส าเรจ็การศึกษาระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง อนุปริญญา หรือเทียบเท่าขึ้น
ไป มีสญัชาติไทย 
3. จ านวนรายได้ที่เกิดจากการบรกิารวิชาการ 2 โครงการ 
1,250,000 บาท 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
รองคณบด ี
คณบดี  
(งานนโยบายและแผนงานเป็น
ผู้รับผิดชอบรวบรวม) 
 

การบริการพื้นท่ี 1. จ านวน/ประเภทหน่วยงานท่ีใช้บริการพื้นที่ 
2. ความพึงพอใจของการใช้บริการ 
3. รายได้ที่เกิดจากการบริการพื้นที่ 

งานประชาสัมพันธ์ 
หัวหน้าส านักงาน 
รองคณบดี 
คณบดี  

การบริหารงานบุคคล 1. อัตราก าลัง/คุณวุฒิบุคลากร 
2. ความก้าวหน้าตามสายงานของบุคลากร 

งานบริหารทั่วไป 
หัวหน้าส านักงาน 
รองคณบดี 
คณบดี 

งานการเงินการคลัง 1. สถานะทางการเงิน 
2. การเบิกจ่ายงบประมาณ 

งานบริหารทั่วไป 

หัวหน้าส านักงาน 

รองคณบดี 

คณบดี 
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 นอกจากนี้ผู้รับผิดชอบแต่ละภารกิจมีการเก็บข้อมูลการด าเนินงานในแต่ละประเด็นไว้ในลักษณะ
เอกสาร ไฟล์ส านักงาน เพ่ือเป็นข้อมูลที่สามารถอัพเดท เพ่ือวิเคราะห์ให้เป็นข้อมูลปัจจุบัน ในส่ วนของการ
รักษาความปลอดภัย มีระบบรักษาความปลอดภัยในการจัดเก็บข้อมูล Firewall เพ่ือป้องกันการควบคุมการ
เข้าถึงข้อมูลและรักษาความปลอดภัย มีระบบการเข้าถึงข้อมูลที่ควบคุมโดยการใช้รหัสผ่าน ควบคุมการจัดเก็บ
โดยศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของมหาวิทยาลัยพะเยา (citcoms) 
 (2) ความพร้อมใช้ 
 ข้อมูลสารสนเทศของวิทยาลัยการจัดการมีการก าหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงตามความจ าเป็น /ความ
ต้องการในการใช้ข้อมูล คณบดีสามารถเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดของวิทยาลัยเพ่ือใช้ในการตัดสินใจอย่างทันการณ์ 
สามารถมอบสิทธิ์ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมาย ประธานหลักสูตรมีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลในระบบ TQF online และ
ระบบ Reg ในส่วนของหลักสูตรที่รับผิดชอบ อาจารย์ที่ปรึกษามีสิทธิ์เข้าถึงระบบ Reg ในส่วนข้อมูลของนิสิตที่
รับผิดชอบ รองคณบดีและหัวหน้าส านักงานมีสิทธิ์เข้าถึงในระบบบริหารบุคลากรและระบบการเงินการคลัง  
ผู้มีสิทธิ์เข้าถึงสามารถเลือกใช้ข้อมูลสารสนเทศซึ่งเป็นข้อมูลปัจจุบันและแนวโน้มที่ผ่านมาใช้ประกอบการ
ตัดสินใจในการด าเนินงาน ส าหรับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถขอข้อมูลต่างๆ ของวิทยาลัยฯ ผ่านทาง
ช่องทางต่างๆ เช่น Website, Facebook, Line, QR code เอกสารราชการ และโทรศัพท์ เป็นต้น โดยมี
ผู้รับผิดชอบท าหน้าที่ให้การให้ข้อมูล การมีช่องทางที่หลากหลายเป็นอีกวิธีหนึ่งในการบริหารความเสี่ยงกรณี  
ที่ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได ้
 นอกจากนี้ หัวหน้างานบริหารงานทั่วไปและหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ ซึ่งดูแลด้านการสื่อสารผ่าน
ระบบ IT มีแผนบริหารความเสี่ยงเตรียมพร้อมในภาวะฉุกเฉิน กรณีมีการหยุดชะงักการท างานของระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ มีระบบการตรวจสอบพร้อมทั้งแจ้งวัน เวลา มีการส ารองข้อมูลอย่างสม่ าเสมอและมี
ระบบกู้ข้อมูลเมื่อเกิดข้อผิดพลาด มีระบบไฟฟ้าส ารองส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบสารสนเทศ
ของวิทยาลัยการจัดการ ทั้งนี้ฝ่ายบริหารงานทั่วไปมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญในการดูแลระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพ่ือป้องกันความเสี่ยงรูปแบบใหม่ที่อาจเกิดขึ้น  มีการลงโปรแกรม Deep Freeze ซึ่งเป็น
โปรแกรมป้องกันการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใน Hard disk เพ่ือการป้องกันปัญหาการติด Virus Computer มี
ระบบรักษาความปลอดภัย Firewall และอุปกรณ์เครือข่าย รวมทั้งมีการเชื่อมโยงระบบความปลอดภัย ความ
พร้อมใช้งานในภาวะฉุกเฉินกับศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของมหาวิทยาลัยพะเยา 
citcoms ในการดูแลข้อมูลสารสนเทศ  
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ข. ความรู้ของสถาบัน 
 (1) การจัดการความรู้ 

 วิทยาลัยการจัดการ ส่งเสริมให้เกิดการจัดการและขยายผลองค์ความรู้ โดยเน้นองค์ความรู้ใน 2 
ประเด็น ได้แก่ 1) องค์ความรู้ที่ใช้ในการพัฒนางาน 2) องค์ความรู้ที่บุคลากรมีความเชี่ยวชาญและมีประโยชน์
ควรแก่การน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขยายผล ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การทบทวนหลังปฏิบัติงาน 
(After Action Review : AAR)  หลังจากการจัดกิจกรรม การจัดเวที  Share and Lean การอบรมเชิง
ปฏิบัติการ  
 กระบวนการจัดการความรู้ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
 1. ก าหนดประเด็นองค์ความรู้ ที่สอดคล้องกับพันธกิจ สมรรถนะหลักขององค์กร การด าเนินการ
ของวิทยาลัยฯ เช่น องค์ความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน องค์ความรู้ด้านการบริการวิชาการ องค์ความรู้
เพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงาน 
 2. การสร้าง แสวงหาองค์ความรู้ ที่จะส่งผลต่อการพัฒนาองค์กร ซึ่งสามารถสร้างและค้นหาได้จาก
ผลการด าเนินงานที่โดดเด่นแล้วน ามาสกัดเป็นคู่มือปฏิบัติงานที่ดี หรือแนวปฏิบัติที่ดี ความเชี่ยวชาญของ
บุคลากรที่สามารถน ามาเป็นต้นแบบหรือแนวทางในการพัฒนาองค์กร 
 3. การจัดเก็บองค์ความรู้ ในรูปเอกสารและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น คู่มือปฏิบัติงาน เอกสารการถอด
องค์ความรู้ วารสารทางวิชาการ การเก็บองค์ความรู้ที่ได้ผ่านเว็บไซต์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 4. การถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ องค์ความรู้ที่ได้มีการถ่ายทอดผ่านการทบทวนหลัง
ปฏิบัติงาน (After Action Review : AAR)  หลังจากการจัดกิจกรรม การจัดโครงการ Share and Learn การ
อบรมเชิงปฏิบัติการ การเผยแพร่ผ่านการตีพิมพ์วารสารทางวิชาการ เว็บไซต์และบอร์ดประชาสัมพันธ์ รวมทั้ง
การร่วมหารือ/ประชุมร่วมกับคู่ความร่วมมือ ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศน์ศาสตร์ และวิทยาลัย
การศึกษา 
 5. การน าเอาความรู้ไปใช้ บุคลากร ผู้เรียน ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถเข้าถึงและใช้องค์
ความรู้ไปใช้ได้ เช่น บุคลากรสามารถใช้คู่มือปฏิบัติการและแนวปฏิบติที่ดีไปใช้ในการพัฒนากระบวนการ
ท างาน นิสิตสามารถสืบค้นองค์ความรู้และอ้างอิง ผู้บริหารพิจารณาองค์ความรู้ที่ได้ไปต่อยอด พัฒนาเป็น
นวัตกรรม ทบทวนสมรรถนะหลักเพ่ือวางแผนกลยุทธ์ 
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ภาพที่ 4.2 – 1 ภาพ กระบวนการจัดการความรู้วิทยาลัยการจัดการ 
  
 (2) วิธีปฏิ่บัติที่เป็นเลิศ 
 เมื่อได้องค์ความรู้แล้ว วิทยาลัยการจัดการจะมีการเผยแพร่และมีการคัดเลือกผลงานที่เป็นแนว
ปฏิบัติที่ดีมาเผยแพร่แก่บุคลากรเพ่ือให้ เกิดการเรียนรู้ร่วมกันและน าแนวปฏิบัติที่ ดี ไปประยุกต์ใช้ /
เปลี่ยนแปลง/ปรับปรุงในการปฏิบัติงานของตนเอง ในขณะเดียวกันผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับส่วนงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และสนับสนุนให้น าเอาองค์ความรู้ที่ได้
พัฒนาต่อยอดเป็นองค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรม และถ่ายทอดสู่ชุมชน 
 
 (3) การเรียนรู้ระดับสถาบัน 
 ผู้บริหารวิทยาลัยการจัดการ รับการถ่ายทอดนโยบายจากระดับมหาวิทยาลัยพะเยาแล้วน ามา
ถ่ายทอดผ่านผู้บริหารตามโครงสร้างองค์กรและวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้เข้าไปในวิถีการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยการจัดการทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน สามารถแก้ปัญหาที่ต้นเหตุได้ 
โดยแบ่งปันความรู้ในการปฏิบัติงานของตนเองสู่ เพ่ือนร่วมงาน และรวมถึงการมองเห็นโอกาสการ
เปลี่ยนแปลง/ปรับปรุงในการปฏิบัติงานของตนเองได้ ก่อให้เกิดองค์ความรู้ร่วมกันในระดับปฏิบัติการของ
วิทยาลัยการจัดการ  (ภาพที่ 4.2 - 2) 
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ภาพที่ 4.2 – 2 กระบวนการรวบรวม ถ่ายทอด ใช้ความรู้ ของวิทยาลัยการจัดการ 
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ตารางที่ 4.2-2 การแลกเปลี่ยนและการจัดการความรู้ 
ประเด็นความรู ้ การน าไปใช้ในการปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ/รวบรวม 

กลยุทธ์ที ่1 การเตรียมคน และเสริมสร้างศักยภาพคน 
ด้านทกัษะที่ส าคญัในการปฏิบตัิงาน ปรับปรุงการด าเนินงานให้มีประสทิธิภาพ งานบริหารทั่วไป 
ด้านภาษาตา่งประเทศ ปรับปรุงการด าเนินงานให้มีประสทิธิภาพ งานบริหารทั่วไป 
ด้านความก้าวหน้าในอาชีพ 
- อาจารย์มืออาชีพ 

การขอต าแหน่งทางวิชาการและเช่ียวชาญ 
ช านาญการ 

งานบริหารทั่วไป 

กลยุทธ์ที ่2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม 
ด้านงานวิจัยและนวัตกรรม ปรับปรุงแผน เกีย่วกับงานวิจัย เพือ่สนับ 

สนุนให้อาจารย์และเจ้าหนา้ที่ท างานวิจัย และ 
R2R 

งานวิชาการและ 
งานแผนงาน 

กลยุทธ์ที ่3 บริการวิชาการ 
ด้านบริการวิชาการ ปรับปรุงแผน เกีย่วกับงานการใหบ้ริการวิชาการ งานแผนงาน 
กลยุทธ์ที ่4 ด้านสิ่งแวดล้อมและอาคาร
สถานท่ี 

ปรับปรุงแผนและปัจจัยที่มผีลต่อคุณภาพชีวิต
ของนิสิต คณาจารย์และเจา้หน้าท่ี 

หัวหน้าส านักงาน 

กลยุทธ์ที ่5 ด้านการเรียนการสอน ปรับปรุงแผนและพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอน 

งานวิชาการ 

ยุทธศาสตร์ที ่6 การบริหารที่มีประสิทธิภาพและความโปร่งใส 
1. ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส สร้างวัฒนธรรมองค์กร งานแผนงาน 
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หมวด 5 บุคลากร 
 

5.1 สภาพแวดล้อมด้านบุคลากร  
ก. ขีดความสามารถและอัตราก าลัง 

(1) ขีดความสามารถและอัตราก าลัง 
วิทยาลัยการจัดการมีกระบวนการประเมินความต้องการด้านขีดความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ 

อัตราก าลัง โดยมีคณะกรรมการประจ าส่วนงานเป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดในการก ากับดูแลกระบวนการ และมีงาน
บริหารงานทั่วไปเป็นหน่วยงานสนับสนุน การด าเนินการประกอบด้วย 2 กระบวนการหลัก ดังนี้ 1 ) การ
บริหารอัตราก าลัง แบ่งเป็น การบริหารอัตราก าลังบุคลากรสายวิชาการ ซึ่งจะพิจารณาจัดสรรอัตราตามความ
จ าเป็นของหลักสูตร ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนทั้งใน
เชิงคุณภาพและปริมาณ โดย ประธานหลักสูตรท าหน้าที่ในการประเมินและทบทวน แล้วเสนอขอเพ่ิม/ลด
อัตราก าลัง พร้อมเหตุผลและความจ าเป็นต่อคณบดีเพ่ือพิจารณาในขั้นต้น แล้วน าเข้ารับความเห็นชอบใน
คณะกรรมการประจ าส่วนงาน เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในการอนุมัติกรอบอัตราก าลัง
ใหม่ ตามล าดับ ส าหรับการบริหารอัตราก าลังบุคลากรสายสนับสนุน จะพิจารณาตามความเพียงพอต่อภาระ
งานหลักและภาระงานสนับสนุน โดยหัวหน้างานสามารถเสนอต่อหัวหน้าส านักงาน รองคณบดี คณบดี และ
เสนอต่อมหาวิทยาลัยตามล าดับ 2) การประเมินขีดความสามารถของบุคลากร จะมีการประเมิน 3 ระดับ
ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องการก าหนดสมรรถนะ ความรู้ความสามารถและทักษะที่จ าเป็นในการ
ปฏิบัติงานส าหรับบุคลากร คือ สมรรถนะหลัก สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ และสมรรถนะ
ทางการบริหาร นอกจากนี้วิทยาลัยฯ มีการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นต่อการขับเคลื่อนวิทยาลัยฯ ซึ่งผู้บริหาร
จะท าหน้าที่ประเมินขีดความสามารถเพ่ือสนับสนุนให้เพ่ิมพูนสมรรถนะที่จ าเป็นรายบุคคลตามความเหมาะสม  

ผลการทบทวนการบริหารอัตราก าลังและประเมินขีดความสามารถของบุคลากร ประจ าทุกปี จะถูก
น าไปใช้วางแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร รวมทั้งการโอนย้านหมุนเวียนงาน ต่อไป 
 
ตาราง 5.1 สมรรถนะและขีดความสามารถของบุคลากรที่มีการประเมิน 

สมรรถนะ รายละเอียด 
สมรรถนะหลัก มุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริการท่ีดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ การยึดมั่นในความ

ถูกต้องและจริยธรรม การท างานเป็นทีม 
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
(ก าหนดอย่างน้อย 4-6 ด้านตามกลุ่มงาน) 

การคิดวิเคราะห์ การมองภาพองค์รวม การใส่ใจและพัฒนาผู้อื่น การสั่งการตามอ านาจ
หน้าท่ี การสืบเสาะหาข้อมูล ความเข้าใจข้อแตกต่างทางวัฒนธรรม ความเข้าใจผู้อื่น 
ความเข้าในองค์กรและระบบงาน/ราชการ การด าเนินการเชิงรุก การตรวจสอบความ
ถูกต้องตามกระบวนการ ความมั่นใจในตนเอง ความยืดหยุ่นผ่อนปรน ศิลปะการสื่อสาร
จูงใจ สุนทรียภาพทางศิลปะ ความผูกพันท่ีมีต่อองค์กร การส้างความสัมพันธภาพ 

สมรรถนะทางการบริหาร ภาวะผู้น า วิสัยทัศน์ การวางกลยุทธ์ภาครัฐ ศักยภาพเพื่อน าการปรับเปลี่ยน การควบคุม
ตนเอง การสอนงานและการมอบหมายงาน 
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สมรรถนะ รายละเอียด 
สมรรถนะท่ีจ า เป็ นต่อการขับ เคลื่ อน
วิทยาลัยฯ 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนางาน การจัดการข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ การใช้
ภาษาอังกฤษ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ความรู้เรื่องกฏหมายและกฎระเบียบ สมรรถนะ
อื่นๆ ตามสถานการณ์ของวิทยาลัยฯ  

 
(2) บคุลากรใหม่ 
การสรรหา ว่าจ้างบุคลากรใหม่ ด าเนินการตามประกาศ ขั้นตอนและกระบวนการของมหาวิทยาลัย

พะเยา โดยมีงานบริหารทั่วไปเป็นผู้รับผิดชอบ ในการด าเนินงานแต่ละขั้นตอน ตั้งแต่การเสนอขออัตราก าลัง
ต่อคณบดี คณะกรรมการประจ าส่วนงาน และมหาวิทยาลัย ตลอดจนการสรรหาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
ก าหนดผ่านช่องทางต่างๆ บุคลากรใหม่ แบ่งเป็น 1) พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ พิจารณาตาม
คุณสมบัติพ้ืนฐานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง คือ คุณวุฒิไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาเอก ในสาขาวิชา
ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร มีผลงานวิชาการไม่ต่ ากว่า 3 ชิ้นในรอบระยะเวลา 5 ปี มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ
เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด และพิจารณาจากคุณสมบัติพิเศษที่จะสามารถช่วยพัฒนาองค์กร  
2) พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและลูกจ้าง มีการสอบคัดเลือกโดยใช้แบบทดสอบด้านความสามารถ
ทั่วไป และความสามารถตามสายงาน ประกอบกับการสอบสัมภาษณ์ เพ่ือพิจารณาพฤติกรรมที่สอดคล้องกับ
วัฒนธรรมองค์กร UPCM  3) ผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาตามความต้องการเพ่ือการจัดการเรียนการสอนและการ
ด าเนินการหลักสูตร มีการจ้างเป็นรายปี โดยพิจารณาจากคุณวุฒิปริญญาเอก หรือมีต าแหน่งทางวิชาการ
ระดับรองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร มีผลงานทางวิชาการไม่ต่ ากว่า 3 ชิ้นในรอบ
ระยะเวลา 5 ปี และพิจารณาคุณสมบัติพิเศษที่จะช่วยพัฒนาองค์กร เช่น ผู้ที่มีเครือข่ายในวิชาชีพ ที่จะน าไปสู่
การสร้างประสบการณ์วิชาชีพแก่นิสิต และการบริการวิชาการเพ่ือสร้างรายได้ให้แก่วิทยาลัยฯ จะมีการ
พิจารณาเป็นพิเศษ 

ทั้งนี ้พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการและสายสนับสนุน มีการประเมินการทดลองปฏิบัติงานมารอบ
ระยะเวลาตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์การทดลองปฏิบัติงาน ส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิ มีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานและความจ าเป็นในการจ้างเป็นประจ าทุกปี 

วิทยาลัยการจัดการจัดให้บุคลากรใหม่ได้รับการปฐมนิเทศในระดับมหาวิทยาลัยและระดับภายในของ
วิทยาลัย เพ่ือสร้างความเข้าใจต่อภารกิจที่จะต้องปฏิบัติ และปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรแก่บุคลากรใหม่ รวมทั้ง
การสร้างสัมพันธภาพที่ดีภายในหน่วยงาน บุคลากรใหม่มีการประเมินทดลองการปฏิบัติงานโดยคณะกรรมการ
ประเมิผลการปฏิบัติงาน ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย เพ่ือจะได้ทราบถึงศักยภาพและทักษะความสามารถใน
การท างานของบุคลากรอย่างแท้จริง แล้วน าผลการประเมินมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา
ศักยภาพให้ดีขึ้น รวมทั้งเพ่ือประกอบการพิจารณาในการเลื่อนขั้นเงินเดือน สร้างแรงจูงใจที่จะท าให้บุคลากรมี
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลต่อความมั่นใจ ขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน และสามารถรักษา
บุคลากรที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและพึงพอใจที่จะปฏิบัติงานในวิทยาลัยต่อไป  
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(3) การจัดการการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากร 
 วิทยาลัยการจัดการมีบุคลากรทั้งสิ้น 30 คน แบ่งเป็นบุคลากรสายวิชาการ (อาจารย์) 13 คน และ

บุคลากรสายสนับสนุน 17 คน มีการเตรียมบุคลากรให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง ดังนี้  การจัดการด้าน
อัตราก าลังของอาจารย์ จะวิเคราะห์ให้เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน โดยต้องเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ในช่วงระยะที่ผ่านมาการเปลี่ยนแปลงทั้งสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 และการ
เปลี่ยนแปลงยุคดิจิทัล วิทยาลัยฯ พัฒนาขีดความสามารถของอาจารย์ให้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
แบบออนไลน์ ด้วยการสนับสนุนและอบรมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน ส าหรับในบางเนื้อหา
ที่เป็นเรื่องที่ต้องอาศัยผู้มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญพิเศษ มีการจัดให้ผู้เชี่ยวชาญ/วิทยากรพิเศษ เป็นผู้สอน
และมีอาจารย์ประจ าเป็นผู้ก ากับติดตาม ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุน จะมีการบริหารอัตราก าลังและพัฒนา
ขีดความสามารถเพ่ือรองรับตามภารกิจของวิทยาลัย เช่น การปรับเปลี่ยนต าแหน่งงาน การโยกย้ายบุคลากรให้
เหมาะสมกับภารกิจ การพัฒนาขีดความสามารถเพ่ือรองรับระบบงานใหม่ การพัฒนาสมรรถนะให้สามารถ
ท างานได้หลากหลาย สามารถท างานแทนกันหรือหมุนเวียนกันได้ รวมทั้งการพัฒนาความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยี และสมรรถนะตามข้อก าหนดของงาน 

บุคลากรสายวิชาการของวิทยาลัยฯ ประมาณร้อยละ 80 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและอายุเฉลี่ยค่อนข้างสูง 
ดังนั้นวิทยาลัยฯ จึงอยู่ระหว่างการวางแผนทดแทนอัตราผู้ทรงคุณวุฒิ อย่างไรก็ตามปัจจุบันมีพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการจ านวน 2 คนที่ปฏิบัติงานประจ าและท าหน้าที่เชื่อมโยงการท างานตามภารกิจ
มหาวิทยาลัยและภารกิจวิทยาลัยฯ มีการมอบหมายให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการร่วมเรียนรู้และ
สังเกตการณ์ในการจัดการเรียนการสอนของผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือน ามาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ของตนเอง และเพ่ือเป็นการเตรียมการในการจัดการเรียนการสอนในอนาคต ในปีการศึกษา 2565 มีการเพ่ิม
อัตราก าลังผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 3 คนซึ่งอยู่ในวัยท างานที่สามารถสนับสนุน
ภารกิจของวิทยาลัยฯ ได้ครอบคลุมขึ้น แต่ก็ยังจ าเป็นต้องพัฒนาสมรรถนะให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ
เป้าหมายของวิทยาลัย  

บุคลากรสายสนับสนุนเป็นก าลังส าคัญในการขับเคลื่อนงานประจ าของวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การประสานงานกับอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและนิสิต รวมทั้งการประสานงานกับส่วนกลางของมหาวิทยาลัย 
วิทยาลัยฯ ใช้หลักการจัดสรรภาระงานให้เหมาะกับความเชี่ยวชาญของแต่ละบุคคล และให้สมดุลระหว่าง
ปริมาณและจ านวนคน กรณีที่มีภาระงานเร่งด่วนหรือในช่วงเวลาที่ภาระงานของงานใดงานหนึ่งมากและอาจ
ไม่ส าเร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด ผู้บริหารจะมอบหมายให้มีการช่วยเหลือกันระหว่างงาน นอกจากนี้ยังมีการ
มอบหมายและสนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนเข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองตามสายงาน 

 
(4) การท างานให้บรรลุผล 

วิทยาลัยการจัดการมีการจัดระบบและการบริหารบุคคลเพื่อให้การด าเนินการบรรลุตามพันธกิจ โดย
พิจารณาจากวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ โดยจัดโครงสร้างอย่างเป็นทางการเพ่ือตอบสนองพันธกิจ เป็นลักษณะ
ของส่วนงานย่อยและหลักสูตร และก าหนดคนตามความถนัด/สมรรถนะตรงตามงาน ก าหนดหน้าที่และ
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ประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย มีกระบวนการให้ข้อมูลป้อนกลับแก่ผู้รับการ
ประเมินรายบุคคล เพ่ือน าไปปรับปรุงการท างานให้บรรลุผล วิทยาลัยการจัดการมีการท างาน 2 ระบบ ได้แก ่

แบบ Multitasking คือ การพัฒนาบุคลากร โดยเฉพาะสายสนับสนุนให้มีความสามารถในการ
ท างานหลายด้าน หลายลักษณะ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน และสามารถท างานทดแทนกันได้ใน
ภาวะฉุกเฉิน   

แบบการท างานในการมีส่วนร่วม พัฒนาให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการท างานแบบข้ามสายงาน (งานหลัก 
งานรอง) เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้รับรู้ความเคลื่อนไหวในวิทยาลัยฯ สร้างความรู้ใหมใ่นการพัฒนาตนเอง 

วิทยาลัยการจัดการมุ่งเน้นการขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นแนวทางเดียวกัน โดยการใช้การถ่ายทอดแผน
ยุทธศาสตร์ ลงสู่แผนปฏิบัติการและลงสู่ส่วนงาน และเป็นตัวบ่งชี้รายบุคคล มีการก าหนดผลลัพธ์ที่ส าคัญที่
สอดคล้องกับภารกิจของแต่ละบุคคล โดยเน้นการบริการแก่นิสิต ลูกค้า เป็นส าคัญ ตัวอย่างเช่น พ้ืนทีส่่วนหน้า
ของวิทยาลัยฯ ประกอบด้วย งานประชาสัมพันธ์และงานวิชาการ ซึ่งบุคลากรที่ปฏิบัติงานต้องมีความพร้อมที่
จะให้ข้อมูล และอ านวยความสะดวกแก่นิสิตและผู้มาติดต่อตลอดเวลา และสามารถท างานแทนกันได้  

 
ข. บรรยากาศด้านบุคลากร 

(1) สภาพแวดล้อมของท่ีท างาน 

 วิทยาลัยการจัดการ จัดพ้ืนที่และสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานของอาคาร และลักษณะการท างาน เพื่อให้
มั่นใจว่าสถานที่ท างานมีสุขภาวะ ปลอดภัย และมีความสะดวกในการเข้าถึงการท างานของบุคลากรตอบสนอง
ต่อความต้องการและเอ้ือต่อการปฏิบัติงานประจ าวัน  
 
ตาราง 5.2 ตัวอย่างการจัดการสภาพแวดล้อมของท่ีท างาน  

เป้าประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ตัวอย่างการด าเนินงาน 
ลดอัตราการเสียสมาธิในการ
ท างาน 

-บุคลากรสายวิชาการ 
-บุคลากรสายสนับสนุน 

-การมีห้องท างานเป็น
สัดส่วน 

-ห้องพักอาจารย์สาขาบริหาร
การศึกษา 
-ห้องพักอาจารย์สาขาการ
ท่องเที่ยวฯ 

การมีพื้นท างานอย่างเป็น
สัดส่วน ง่ายต่อการเข้าถึง
และการบริการ 

บุคลากรสายวิชาการ 
-บุคลากรสายสนับสนุน 

-พื้นที่ท างานส่วนบุคคล -การจัดสรรพื้นที่ท างานของ
หัวหน้างาน 
-การจัดพื้นที่ท างานแยกตาม
สายงาน 

ลดอัตราการบาดเจ็บจากการ
ท างาน 

-บุคลากรสายวิชาการ 
-บุคลากรสายสนับสนุน 

-พื้นที่โต๊ะท างานท่ีปลอดภยั 
-พื้นที่ท างานท่ีได้มาตรฐาน
ตามหลักการยศาสตร์ (โตะ๊ 
เก้าอี้ คอมพิวเตอร์) 
-แสงสว่างเพียงพอ 

-การจัดซื้อครุภณัฑ์ที่ได้
มาตรฐาน เช่น โต๊ะท างาน 
เก้าอี้ ที่ได้มาตรฐาน  
-การจัดซื้อครุภณัฑ์ที่
เหมาะสม เช่น เก้าอ้ีที่ปรับ
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เป้าประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ตัวอย่างการด าเนินงาน 
-การลดมลภาวะในห้อง
ท างาน 

ระดับได้เหมาะสม 
คอมพิวเตอร์ที่มีหนา้จอใหญ่
ได้มาตรฐานเหมาะสม 
-การวัด วิเคราะห์แสงและ
ความสว่าง เปลี่ยนหลอดไฟ
ให้เหมาะสม ตดิตั้งม่านปรับ
แสงให้เหมาะสม 
-การจัดแยกส่วนเครื่องพิมพ์ 
เครื่องถ่ายเอกสารที่มีปริมาณ
ฝุ่นสูงไว้ในห้องที่ระบาย
อากาศ 
-การมีเครื่องกรองอากาศใน
ห้องท างาน 

เพิ่มความปลอดภยัในการ
เข้าปฏิบัติงาน 

-บุคลากรสายวิชาการ 
-บุคลากรสายสนับสนัน 
-นิสิต 

-การควบคุมการเข้าออก
อาคาร 
-ความปลอดภัยในกรณี
ฉุกเฉิน 

-การใช้ระบบควบคุมการเข้า
ออกอาคารด้วยบัตร
อิเล็กทรอนิกส ์
-การตั้งจุดตรวจวัดอณุหภมู ิ
-มีระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 
และระบบปั๊มดับเพลิง 
-ระบบป้องกันเหตุเพลิงไหม้
ห้อง server 
-การตรวจและบ ารุงรักษา
ระบบฉุกเฉินต่างๆ ให้พร้อม
ใช้งานอยู่เสมอ 

ความพร้อมส าหรับการ
จัดการเรียนการสอน 

-บุคลากร 
-นิสิต 

-การแก้ไขความผิดปกติหน้า
งานกรณีเร่งด่วน เช่น 
อุปกรณ์โสตท างานผิดปกติ 
ก๊อกน้ ารั่ว ระบบอินเทอรเ์น็ต
มีปัญหา 

-การแจ้งซ่อมและการแกไ้ข
ปัญหาผา่นระบบออนไลน ์

 
(2) สิทธิประโยชน์และนโยบายด้านบุคลากร 
วิทยาลัยการจัดการจัดสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้แก่บุคลากรแต่ละกลุ่ม ทั้งสายวิชาการและสาย

สนับสนุน โดยการค านึงถึงความมั่นคง ความปลอดภัย และสุขภาพ เพ่ือสร้างความผูกพัน ความมั่นคงให้กับ
บุคลากร ทั้งในลักษณะให้เปล่าและการสะสมทรัพย์ ตามตาราง 
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สิทธิประโยชน์แยกตามกลุ่มบุคลากร 
สิทธิประโยชน ์ สายวิชาการและสายสนับสนุน 

1. ประกันอุบัติเหตุ กรณเีสยีชีวิตหรือ / 
2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏบิัติงานในนามของส่วนงาน / 
3. ค่าเล่าเรียนของบุตร / 
4. การประกันสังคม / 
5. กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ / 

 

5.2 ความผูกพันของบุคลากร 

ก. การประเมินความผูกพันของบุ่คลากร 

(1) ปัจจัยขับเคลื่อนความผูกพัน 

วิทยาลัยการจัดการได้ก าหนดปัจจัยขับเคลื่อนความผูกพันผ่านกระบวนการส ารวจจากแบบสอบถาม 

การวิเคราะห์สาเหตุของการลาออก ได้ 4 ประเด็น ได้แก่ ความมั่นคงและความก้าวหน้าในสายงาน 

สภาพแวดล้อมในที่ท างานและสิ่งอ านวยสะดวก ค่าตอบแทนสิทธิประโยชน์และสวัสดิการ และการเปิดโอกาส

ให้ได้รับการพัฒนาตนเอง ซึ่งได้จ าแนกปัจจัยที่มีผลต่อแต่ละกลุ่มบุคลากรดังแสดงในโครงร่างองค์การ (P1.ก

(3)) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูป 5.1 แสดงภาพการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อความผูกพัน 
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 (2) การประเมินความผูกพัน  
 วิทยาลัยการจัดการโดยงานบริหารทั่วไปมีการประเมินความผูกพันแบบเป็นทางการโดยการใช้แบบ
ประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพัน (7.3ก(3)1) และแบบไม่เป็นทางการโดย
ใช้หลักการ 3S ผ่านการสังเกตพฤติกรรม 3 ด้าน ได้แก่ สติปัญญาและอารมณ์ความรู้สึก ร่างกาย และสังคม มี
องค์ประกอบ ดังนี้ Say = การพูดคุยเชิงบวก การปรึกษาหารือ Stay = การคงอยู่ของบุคลากร Strive = การ
มุ่งม่ัน อุทิศตนเพ่ือองค์กร โดยใช้ตัวบ่งชี้ คือ อัตราการลาออกของบุคลากรสายสนับสนุนและสายวิชาการ และ
ความมุ่งมั่นและการอุทิศตนเพ่ือวิทยาลัยฯ (7.3ก(3)2) จากผลการประเมินความผูกพัน ผู้บริหารมอบหมายให้
งานบริหารงานทั่วไป ท าหน้าที่ในการวิเคราะห์ และวางแผนปรับปรุงการสร้างความผูกพัน เช่น การปรับปรุง
สภาพแวดล้อมในที่ท างานและสิ่งอ านวยความสะดวก การบรรจุลูกจ้างมหาวิทยาลัยเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
เพ่ือสร้างความมั่นคงและความก้าวหน้าในสายงาน อย่างไรก็ตามอัตราการลาออกของบุคลากรสายสนับสนุน
ในบางงานยังคงลาออกเป็นระยะ ซึ่งเกิดจากภาระงานที่มาก ผู้บริหารอยู่ระหว่างการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา 
เพ่ือลดอัตราการลาออกและสร้างความผูกพันบุคลากรให้ดีขึ้น ในขณะที่บุคลากรสายวิชาการ ซึ่งประกอบด้วย
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการและอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิมีอัตราการคงอยู่ค่อนข้างสูง ทั้งนี้ผู้บริหารมีการ
สร้างแรงจูงใจและชมเชยผ่านการพูดคุยยกย่องในที่ประชุมและเงินรางวัลสนับสนุนการด าเนินการที่ตอบสนอง
ต่อ Super KPI 
 
ข. วัฒนธรรมองค์กร 
 ผู้บริหารวิทยาลัยการจัดการมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรผ่านการสื่อสารและกระบวนการท างาน 
ดังนี้ 1) ก าหนดช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายและเปิดกว้าง (ตารางที่ 1.1) 2) จัดโครงสร้างการบริหารงาน
และการให้อ านาจในการตัดสินใจให้บุคลากรแต่ละระดับ 3) สร้างวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็น
ส าคัญ 4) จัดระบบการบริหารงานแบบช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างงาน 5) ส่งเสริมให้มีการน าความสามารถ
ขององค์กรไปพัฒนาชุมชนและสังคม 
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วัฒนธรรมองค์กร/
พฤติกรรม 

ตัวอย่างวิธีการส่งเสริมวัฒนธรรม/ค่านิยมองค์กร ร้อยละการปฏิบัติตามค่านิยม
ของบุคลากร 

สายสนับสนนุ สายวิชาการ 
U = Unity ความเป็นหนึ่ ง
เดียว มุ่งสู่เป้าหมาย 

สื่อสารให้บุคลากรรับทราบวิสัยทัศน์ และร่วมกันก าหนด
เป้าหมายของวิทยาลัยฯ 

100 100 

P = Professional ท า ง า น
อย่างมืออาชีพ เพื่อคุณภาพ
และมาตรฐาน 

1. มอบหมายภาระงานตามสมรรถนะและความถนัดของ
บุคคล 
2. มีการติดตามผลการปฏิบัติงานและให้ข้อเสนอแนะทั้ง
รายบุคคลและรายกิจกรรม 
3. สนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาตนเอง 

100 100 

C = Collaboration ร่วมมือ
กันอย่างมีประสิทธิภาพ 

1. นโยบายก าหนดการท างานแบบงานหลักและงานรอง 
ร่วมมือกันในการท างาน กิจกรรม/โครงการของวิทยาลัยฯ 
 

100 100 

M = Merit ตอบแทนชุมชน
และสังคม 

สนับสนุนให้บุคลากรน าความเช่ียวชาญของตนเองและ
วิทยาลัยไปบริการวิชาการสู่ชุมชน 

100 100 

ภาพรวมการน าไปปฏิบัติของบุคลากร 100 100 

 
ค. การจัดการผลการปฏิบัติงานและการพัฒนา 
(1) การจัดการผลการปฏิบัติงาน 
 วิทยาลัยการจัดการมีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ ลงสู่แผนปฏิบัติการและก าหนดตัวชี้วัดรายบุคคล 
และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคลที่เป็นประจ าทุกปี ด้วยระบบ HR SMART ของมหาวิทยาลัย มี
การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วยคณบดีเป็นประธาน รองคณบดีและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายในวิทยาลัย 1 คนและบุคคลภายนอกวิทยาลัย 1 คน เป็นกรรมการ  องค์ประกอบในการ
ประเมินประกอบด้วยผลสัมฤทธิ์การท างาน ซึ่งจะพิจารณาปริมาณและคุณภาพของงานที่ได้รับมอบหมาย และ
พฤติกรรมการท างาน  พิจารณาจากการประเมินศักยภาพ ทักษะ ความรู้ ความสามารถและคุณลักษณะส่วน
บุคคล  
 กรณีประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน จะมีการประเมิน 2 ครั้งต่อปี รอบระยะเวลาครั้งละ 5 เดือน 
โดยสัดส่วนการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานต่อพฤติกรรมการท างาน เท่ากับ 50 : 50 ส าหรับการประเมินผล
การปฏิบัติงานประจ าปี มีการประเมินปีละ 1 ครั้ง สัดส่วนการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานต่อพฤติกรรมการ
ท างาน เท่ากับ 80 : 20 ในปี พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยร่วมกับคณะ/วิทยาลัย มีการทบทวนแบบประเมิน 
องค์ประกอบและรายละเอียดในแต่ละองค์ประกอบของการประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งมีความแตกต่างกัน
ระหว่างบุคลากรสายวิชาการกับสายสนับสนุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในองค์ประกอบของผลสัมฤทธิ์ของงาน 
 การประเมินผลการปฏิบัติงานนี้จะใช้เป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาผลการทดลองปฏิบัติงาน การปรับ
ขึ้นเงินเดือน การเปลี่ยนสัญญาการปฏิบัติงานและการเลื่อนต าแหน่งของบุคลากร 
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ตาราง 5.3 การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับ 
ผู้รับการประเมิน แนวทางการประเมิน การน าผลการประเมินไป

ใช้ 
รอบการประเมิน 

คณบดี ประเมินโดยคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานของหัวหน้า
ส่วนงาน (ค.ป.ส) โดยเกณฑ์การประเมิน
เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

น าไปปรับปรุงการบริหาร
และพัฒนาวิทยาลยัฯ 

1 ปี 6 เดือน/ครั้ง 

รองคณบด/ีหัวหน้า
ส านักงาน/หัวหน้างาน/
พนักงานมหาวิทยาลัย 

ประเมินโดยคณะกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติงานประจ าปีของวิทยาลัย โดย
ใช้องค์ประกอบ ผลสัมฤทธิ์ของงาน และ
พฤติกรรมของงาน  
ทั้ งนี้ อาจน าข้อเสนอแนะ/ข้อสะท้อน
ผู้รับบริการ มาประกอบการประเมิน 

น าไปปรับปรุงการบริหาร
และพัฒนางานท่ีไดร้ับ
มอบหมาย 
ประกอบการพิจารณา
ความดีความชอบ 

ปีละ 1 ครั้ง  

 

ผู้ทรงคุณวุฒิท าหน้าที่
อาจารย์ประจ า 

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประจ าปีของวิทยาลัย  
ประเมินโดยใช้องค์ประกอบ ผลงานและ
คุณลักษณะในการปฏิบัติงาน 

น าไปปรับปรุงการบริหาร
และพฒันาหลักสูตร 
ประกอบการต่อสัญญาจ้าง 

ปีละ 1 ครั้ง 

 
(2) การพัฒนาผลการปฏิบัติงาน 
 วิทยาลัยการจัดการโดยคณบดีและรองคณบดี แจ้งผลการประเมินทั้งข้อดีและข้อควรปรับปรุงแก่
บุคลากรผ่านการพูดคุยรายบุคคล และวิทยาลัยมีการสนับสนุนให้บุคลากรได้รเรียนรู้และพัฒนาการปฏิบัติงาน
ด้วยรูปแบบต่างๆ เช่น การอบรม ศึกษาดูงาน การมอบหมายงานหลักงานรอง การรับค าแนะน าจากผู้บริหาร 
การเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นต้น โดยบุคลากรสายวิชาการ เน้นการพัฒนาใน 2 
ด้านหลัก ได้แก่ การจัดการเรียนการสอนและด้านการวิจัย บุคลากรสายสนับสนุน เน้นการพัฒนาด้านการ
พัฒนาตามสายงาน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการท างาน นอกจากนี้บุคลากรทุกคนได้รับ
การพัฒนาการท างานให้ถูกต้องตามกฏระเบียบและจริยธรรมที่ก าหนด 
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ตาราง 5.4 ตัวอย่างกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร 
ด้าน ตัวอย่าง 

สายวิชาการ 
การจัดการเรยีนการสอน 1. การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานออนไลน์และในช้ันเรียน 

2. การจัดการเรียนการสอนผ่านเทคโนโลยีในยคุ New Normal 
3. นวัตกรรมการบริหารการศึกษาและการจัดการเรยีนรู้ (Education Management 
Innovation and Learning Management) 
4. การจัดให้อาจารย์รุ่นใหมเ่ข้าร่วมเรียนรู้และสังเกตการณ์สอนของอาจารย์ที่มีประสบการณ์
เพื่อน ามาพัฒนาตนเอง 

การวิจัย 1. เทคนิคการพัฒนาผลงานทางวิชาการ เพื่อเผยแพร่ในระดบันานาชาติ 
2. เทคนิคการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ 
3. อบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (รูปแบบ)ออนไลน ์
4. การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการและการวิจัยเพื่อ
ตีพิมพ์และการวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ ภายใต้โครงการผลิตเอกสารการสอน/
เอกสารประกอบค าสอน/ต ารา/บทความวิชาการ 
5. เทคนิคการพัฒนา Proposal เพื่อการแข่งขันในหน่วยบริหารจดัการทุนวิจัยและนวัตกรรม 
(PMU) 
6. Ethics for Research Involving Human Subjects Training Program. 

สายสนับสนนุ 
การพัฒนาตามสายงาน 1. อบรมหลักสูตร "Overview TQA"  

2. AUN QA Implementation and Gap Analysis 
3. อบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อสรา้งความเข้า 
ใจในเกณฑ์และความเชื่อมโยงกับโครงสร้างองค์กรและผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง หมวด 3,1,2 
4. อบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อสรา้งความเข้าใจในเกณฑ์และความเชื่อมโยงกับโครงสร้างองค์กร
และผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง หมวด 5,4,6 
5. โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพือ่มัคคุเทศก์มืออาชีพ (แบบออนไลน์) 
6. อบรมโครงการปฐมนิเทศบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา รุ่นที่ 2 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการท างาน 

1. วีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ Vedio Conference ส าหรับการประชุมทางจอภาพ 
2. ระบบ Microsoft Dynamics Ax ส าหรับงานการเงินและพัสด ุ
3. ระบบ E-Budget ส าหรับงานงบประมาณ 
4. ระบบ REG ส าหรับงานวิชาการ 
5. ระบบ HR Smart ส าหรับงานบุคคล        
6. ระบบ UP DMS รับ-ส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์             
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(3) ประสิทธิผลของการเรียนรู้และการพัฒนา 
 วิทยาลัยการจัดการก าหนดให้บุคลากรที่เข้าอบรมรายงานผลที่ได้จากการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาตนเอง 
ในประเด็น ประโยชน์ที่ได้รับและการน ามาปฏิบัติจริงในการพัฒนาตนเอง ซึ่งผู้บริหารจะเป็นผู้รับทราบ สั่งการ
หรือให้ข้อเสนอแนะเพ่ือให้บุคลากรน าไปปฏิบัติต่อไป  
 
 การพัฒนาบุคลากรและผู้น า 

(1) ระบบการเรียนรู้และการพัฒนา 
วิทยาลัยการจัดการมีการส ารวจความต้องการ ตรวจสอบความตรงกับเป้าหมาย ค่านิยมหลักของ

องค์กร แล้วน าผลการส ารวจที่ตรงกับเป้าหมาย ค่านิยมหลักขององค์กรมาจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
(2) ประสิทธิผลของการเรียนรู้และการพัฒนา 
1) ตั้งเป้าหมายที่ท้าทาย 
2) ก าหนดแผนและภาระงานเพ่ือการปฏิบัติ 
3) ส ารวจความต้องการพัฒนาของบุคลากร 
4) จัดท าแผนระยะสั้น (รายปี) เฉพาะบุคคล 
5) น าสู่การปฏิบัติ 
6) ประเมินผลการปฏิบัติเทียบเคียงกับเป้าหมาย 
7) ปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร 
วิทยาลัยการจัดการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรที่ระบุสมรรถนะหลักของบุคลากร และ

บุคลากรได้รับการพัฒนาตามสายงานรายบุคคล 
(3) ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 
มหาวิทยาลัยพะเยามีการจัดการความก้าวหน้าในอาชีพการงานของบุคลากร โดยก าหนดให้บุคลากร

เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการเมื่อถึงเวลาที่ก าหนด พัฒนาตามขีดความสามารถ โดยมีฐานทางวิชาการ วิจัย
ประกอบ ที่เรียกว่า “R2R” งานประจ าสู่งานวิจัย ของบุคลากรสายสนับสนุน และการเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการของพนักงานสายวิชาการ 
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หมวด 6 ระบบปฏบิัติการ 

 
6.1 กระบวนการท างาน 

ก. การออกแบบการจัดการศึกษา วิจัย และบริการฯ และกระบวนการ 
(1) การจัดท าข้อก าหนดของการจัดการศึกษา วิจัย และบริการฯ และกระบวนการ 
(3) แนวคิดการออกแบบ 
 วิทยาลัยการจัดการโดย คณะกรรมการประจ าส่วนงานและหัวหน้างานที่เก่ียวข้องตามภารกิจ มีการ

ออกแบบและจัดท าข้อก าหนดของการจัดการศึกษา วิจัยและการบริการฯ รวมถึงกระบวนการท างานที่ส าคัญ
ในช่วงเวลาหลังจากการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ กระบวนการออกแบบประกอบด้วย 1) การรวบรวมข้อมูล
พ้ืนฐานและข้อมูลน าเข้าที่จ าเป็น ได้แก่ ข้อมูลกฏหมาย กฏระเบียบ เกณฑ์มาตรฐาน นโยบายที่เกี่ยวข้อง 
ความต้องการของผู้เรียน/ลูกค้า/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผลการทบทวนการด าเนินงานที่ผ่านมา ปัจจัยภายในและ
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 2) ออกแบบการจัดการศึกษา วิจัยและการบริการฯ และกระบวนการ ซึ่งต้องมีความ
สอดคล้องกับระบบการท างานของมหาวิทยาลัย 3) ก าหนดตัวชี้วัดกระบวนการ 4) ด าเนินการตามที่ออกแบบ 
5) ติดตามผลการด าเนินงานและทบทวนกระบวนการท างาน เพ่ือน ามาพัฒนาการท างานต่อไป ดังรูป 6.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูป 6.1 แสดงกระบวนการท างาน 
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(2) กระบวนการท างานที่ส าคัญ 
 กระบวนการท างานที่ส าคัญของวิทยาลัยการจัดการ ประกอบด้วย 4 กระบวนการ ดังนี้ กระบวนการ

จัดการศึกษา กระบวนการวิจัย กระบวนการบริการวิชาการ และกระบวนการบริการพ้ืนที่ มีข้อก าหนดที่
ส าคัญดังตาราง 6.1 

 
ตาราง 6.1 กระบวนการท างานหลักท่ีส าคัญ ข้อก าหนดและตัวชี้วัด 

กระบวนการ
ท างานที่ส าคัญ 

ข้อก าหนดที่ส าคญั Leading 
indicator 

ผลลัพธ์ Lagging indicator ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ 

การจัดการศึกษา 
1 .ก า ร ส ร้ า ง /
พัฒนา/ปรับปรุง
หลักสูตร 

1 .1  ห ลั ก สู ต ร ไ ด้
มาตรฐานตามเกณฑ์
มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 
1.2 หลักสูตรตรงตาม
ความ ต้ อ งก ารข อ ง
ผู้ เรี ย น แ ล ะ ต ล า ด 
แรงงาน 
1.3 เกณฑ์ AUN QA 

จ านวนหลักสูตรที่มี
การพัฒนา/ปรับปรุง 
เพื่อให้ตอบสนองต่อ
ความต้องการของ
ผู้ เรี ย นและตลาด 
แรงงาน 

7.1ก(1)-1 
7.1ก(1)-2 

1) จ านวนหลักสูตรที่ ได้
ม า ต ร ฐ า น ต า ม เก ณ ฑ์
มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 
2) ผลการประเมิน  AUN 
QA 

7.4ก(3)-1 
7.4ก(3)-2 

ประธาน 
หลักสูตร 
งานวิชาการ 

2. การรับนิสิต
เข้าศึกษา 

นิสิตที่รับเข้าศึกษามี
คุณสมบัติตามเกณฑ์
การรับเข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 

จ านวนผู้สมัครเข้า
ศึกษา 

7.5(2)-3 การรับนิสิตได้จ านวนตาม
แผนที่ตั้งไว้ 

7.1ค-1 

3. การจั ดการ
เรีย นก ารสอน
และพัฒนานิสิต 

ก ร ะ บ ว น ก า รแ ล ะ
ผลลั พ ธ์ ก า ร เรี ย น รู้
เป็ น ไป ต า ม ที่ เ ล่ ม
หลักสูตรก าหนด 

จ า น ว น ผู้ ส า เ ร็ จ
ก า ร ศึ ก ษ า ต า ม
ร ะ ย ะ เ ว ล า ข อ ง
หลักสูตร 

7.1ข(1)-3 1) จ านวนบัณฑิตที่น าเอา
ความรู้ที่ได้ไปใช้ประกอบ
อาชีพ 
2) ความพึงพอใจของผุ้ใช้
บัณฑิต 

7.1ข(1)-2 
7.1ข(1)-1 

การวิจัย 
1. การสนับสนุน
อาจารย์ในการ
ท าวิจัย 

ความรู้และทักษะการ
ท าวิจั ยและผลิ ตผล
งานวิจัยที่มีคุณภาพ 

จ านวนโครงการวิจัย 7.1ข(1)-4 
7.1-ข(1)-5 
7.1ก(1)-2  

จ านวนเงินสนับสนุนการท า
วิจัย 

180,000 
บาท 

งานแผนงาน 

2. การส่งเสริม
ก า ร เผ ย แ พ ร่
งานวิจัย 

ก า ร เ ผ ย แ พ ร่
ผ ล ง า น วิ จั ย ต า ม
ข้อก าหนดของแหล่ง
เผยแพร่ 

จ านวนผลงานวิจัยที่
ได้ รั บ ก า รตี พิ ม พ์
เผยแพร ่

7.1ก(2)-1 
7.1ก(2)-2 

ค่า impact factor 0.021 
(TCI 2) 
 
 

3. การควบคุม
จริยธรรมในการ
วิจัย 

จริยธรรมการท าวิจัย
ในมนุษย์ 

จ านวนงานวิจั ยที่
ผ่ า น ก า ร รั บ ร อ ง
จริยธรรมการวิจัย 

7.1ข(1)-5 ร้ อ ย ล ะ ข อ ง งา น วิ จั ย ที่
ด าเนินการตามจริยธรรม
การวิจัย 
 
 

7.4ก(3)-3 

การบริการวิชาการ 
1. การบริก าร
วิชาการแบบให้

การบริก ารวิชาการ
ตอบสนองต่อความ

จ า น ว น โค ร งก า ร
บริการวิชาการแบบ

7.1ข(1)-6 ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง
ผู้รับบริการวิชาการ 

7.2ก(1)-4  
 

งานแผนงาน 
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กระบวนการ
ท างานที่ส าคัญ 

ข้อก าหนดที่ส าคญั Leading 
indicator 

ผลลัพธ์ Lagging indicator ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ 

เปล่าแก่ชุมขน ต้องการของชุมชน ให้เปล่าแก่ชุมชน 
2. การบริก าร
วิ ช า ก า ร แ บ บ
สร้างรายได ้

การบริก ารวิชาการ
ตอบสนองต่อความ
ต้ อ งก ารขอ งห น่ วย 
งาน/บุคคล 

1) จ านวนโครงการ
บริการวิชาการแบบ
สร้างรายได ้
2 )  จ า น ว น ผู้ รั บ 
บริการ 

7.1ก(3)-2 
7.1ก(3)-3 
 

1 ) ค ว าม พึ งพ อ ใจ ข อ ง
ผู้รับบริการวิชาการ 
2) รายได้ที่ เกิ ดจากการ
บริการวิชาการ 

7.1ข(1)-7 
7.1ข(1)-8 
7.2ก(1)-4  
7.5(1)-4 

การบริการพื้นที่ 
การ ให้ บ ริ ก า ร
พื้ น ที่ แ ก่
ห น่ ว ย ง า น
ภ า ย ใ น แ ล ะ
ภ า ย น อ ก
มหาวิทยาลัย 

การให้บริการพื้นที่ตรง
ตามความต้องการของ
หน่วยงานที่ใช้บริการ 

จ านวนครั้งของการ
บริการพ็นที่ 

7.1ข(1)-9 
7.1ข(1)-10 

1 ) ค ว าม พึ งพ อ ใจ ข อ ง
ผู้รับบริการพื้นที่ 
2) รายได้ที่ เกิ ดจากการ
บริการพื้นที่ 

7.1ก(3)-5 
7.2 ก(1)-5 
7.5(1)-3 

งาน 
ประชาสัมพันธ์ 

 
 ข. การจัดการและการปรับปรุงกระบวนการ 

(1) การน ากระบวนการไปสู่การปฎิบัติ 
 ผู้บริหารและคณะกรรมการประจ าส่วนงาน ขับเคลื่อนกระบวนการท างานภายหลังจากการออกแบบ

หรือปรับปรุง/พัฒนา โดยมีขั้นตอนส าคัญในการขับเคลื่อนคือ 1) วิเคราะห์เส้นทางการท างานและจัดท า
ขั้นตอนหลักในการท างาน ซึ่งต้องสอดคล้องกันกับระบบหลักของมหาวิทยาลัย  ซึ่งอาจน าไปปรับปรุง
แผนปฏิบัติการประจ าปี 2) ตั้งตัวชี้วัดและเป้าหมายของกระบวนการ ซึ่งประกอบด้วยตัวชี้วัดน า (Leading 
indicator) และตัวชี้วัดตาม (Lagging indicator) 3) ชี้แจงกระบวนการท างานแก่ประธานหลักสูตร หัวหน้า
งานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องและก าหนดเป็นตัวชี้วัดรายบุคคล  

  
 (2) กระบวนการสนับสนุน 
 กระบวนการสนับสนุนของวิทยาลัยการจัดการ ประกอบด้วย 4 กระบวนการ ดังตาราง 6.2 มีหัวหน้า

งานก ากับดูแลการปฎิบัติงานของแต่ละกลุ่มงานให้ เป็นไปตามภารกิจ โดยมีหัวหน้าส านักงานวิทยาลัยการ
จัดการเป็นผู้ควบคุมให้แต่ละกลุ่มงานท างานประสานกันอย่างมีประสิทธิภาพ 

  
  



91 
 

ตาราง 6.2 กระบวนการท างานสนับสนุนที่ส าคัญ ข้อก าหนดและตัวชี้วัด 
กระบวนการ

สนับสนุนที่ส าคัญ 
ข้อก าหนดที่ส าคญั Leading 

indicator 
ผลลัพธ์ Lagging indicator ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ 

การบริหารทรัพยากรบุคคล 
ก า ร บ ริ ห า ร
อัตราก าลัง 

1 ) จ าน วน อ าจ ารย์
เป็ น ไป ต า ม เก ณ ฑ์
มาตรฐานหลักสูตร 
2) จ านวนบุคลากรสาย
สนับสนุนเพียงพอตาม
ภาระงาน 

ห ลั ก สู ต ร ไ ด้
มาตรฐานตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร  
 
 

7.4ก(3)-
1 
7.4ก(3)-
2 

1. หลักสูตรที่ผ่านมาตรฐาน 
2. องค์ประกอบของ AUN 
QA ผ่ า น เก ณ ฑ์  ทั้ ง  6 
หลักสูตร 

7.4ก(3)-
1 
7.4ก(3)-
2 

งาน 
บ ริ ห า ร ง า น
ทั่วไป 

ก า ร พั ฒ น า
บุคลากร 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ว่ า ด้ ว ย ข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยพะเยา ว่า
ด้วย การบริหารงาน
บุคคล  
ประกาศมหาวิทยาลัย
เรื่อง หลักเกณฑ์ และ
วิธีการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะที่จ าเป็น
ส าหรับต าแหน่งหรือ
สม รรถ น ะ ท า งก า ร
บริหาร 

จ านวนบุ คลากรที่
ได้รับการพัฒนาตาม
สายงาน 

7.3ก(1)-
5 
7.3ก (2 )-
2 
7.3ก(4)-
4 

1. จ านวนอาจารย์ที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ 
2. จ าน วน บุ คลาก รสาย
สนับสนุนที่ได้รับแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 

7.3ก(1)-
1 

ก า รส ร้ า งค ว า ม
ผูกพัน 

ปัจจัยที่มีผลต่อความ
ผูกพัน 

ผลการประเมินความ
ผูกพัน 

7.3ก(3)-
1 

อั ต ร า ก า ร ล า อ อ ก ข อ ง
บุคลากร 

7.3ก(3)-
2 

การจัดการการเงินและสินทรัพย์ 
การบริหารจัดการ
งบประมาณ 

ระเบียบการเงินการ
คลัง 

จ านวนงบประมาณ
และเงินรายได้ 

7.5(1)-1 
 

1. รายได้จากการบริหาร
สินทรัพย์ 
2. รายได้จากค่าธรรมเนียม
การศึกษาและการบริการ 

7.5(1)-2 
 

งาน 
บ ริ ห า ร ง า น
ทั่วไป 

การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและสิ่งอ านวยความสะดวก 
การจัดการ 
สิ่งแวดล้อมและสิ่ง
อ านวยความ 
สะดวก 

1) Green office 
2) กฏระเบียบอาคาร 
 

1. จ านวนโครงการ
ด้าน Green office 
2.  จ า น ว น ก า ร
ปรับปรุงสิ่งอ านวย
ความสะดวก 
3 . ส ถิ ติ ก า ร ซ้ อ ม
อัคคีภัย 

7.1ข (2)-
1 
7.1ข(2)-
3 

1. คะแนน green office 
2. จ านวนการเกิดอุบัติเหตุ 
อัคคีภัยและโจรกรรม 

7.1ข(2)-
2 
7.1ข(2)-
3 

งาน 
ประชาสัมพันธ์ 
งาน 
บ ริ ห า ร ง า น
ทั่วไป 
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(3) การปรับปรุงการจัดการศึกษา วิจัย บริการ และ ตอบสนองต่อพันธกิจอื่นๆ และ กระบวนการ 
 ผู้บริหารมีการติดตามผลการด าเนินงานเพ่ือปรับปรุงกระบวนการใน 2 ระดับ คือ 1) กระบวนการ

ท างานที่เชื่อมโยงกับผลลัพธ์เชิงยุทธศาสตร์ มีการติดตามผ่านผู้รับผิดชอบผลลัพธ์ตามรอบของแต่ละตัวชี้วัด 
รายงานต่อคณะกรรมการประจ าส่วนงาน กรณีที่ผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามเป้า คณะกรรมการประจ าส่วนงานจะมี
การปรับแผนงานและกระบวนการท างานต่อไป เช่น การติดตามจ านวนผู้เรียนพบว่าผู้เรียนมีแนวโน้มไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย ผู้บริหารจึงน าไปบรรจุเป็นความเสี่ยงของวิทยาลัยฯ และมีมติให้พัฒนาหลักสูตรใหม่ที่
ตอบสนองต่อความต้องการในปัจจุบันและปรับรูปแบบการประชาสัมพันธ์  2) กระบวนการท างานย่อยตาม
ภารกิจ/แผนปฏิบัติการ จะมีการติดตามผ่านผู้รับผิดชอบภารกิจนั้นๆ โดยติดตามตัวชี้วัดย่อยแต่ละขั้นตอน 
และผลลัพธ์รวมของกระบวนการ กรณีท่ีผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่สอดคล้องกับเป้าหมายหลักของ
ยุทธศาสตร์ จะมีการปรับแผนการด าเนินงาน เช่น การติดตามการด าเนินโครงการ Green office พบว่ามี
ความจ าเป็นต้องพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด จึงมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบรายงานรายการ
ที่จ าเป็นต้องปรับปรุง และจัดหาให้เป็นไปตามเกณฑ์  

นอกจากนี้วิทยาลัยฯ รายงานการด าเนินงานในระบบการประกันคุณภาพทั้งในระดับหลักสูตรและสถาบัน
เป็นประจ าทุกปี และมีการน าเอาผลการประเมินไปรายงานในคณะกรรมการประจ าส่วนงาน เพ่ือให้
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกระบวนการท างานต่อไป 

ตาราง 6.3 ตัวอย่างการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการท างาน 
กระบวนการท างานที่ส าคัญ ตัวอย่างการพัฒนา/ปรบัปรงุ 

ด้านการจัดการจัดการศึกษา 1. พัฒนาหลักสูตรใหม่ ศศ.ม. และ ปร.ด. (การจัดการการโรงแรม ท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ) 

2. จัดการเรียนการสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เพื่อรองรับนิสิตจีนที่สนใจมาศึกษา 

3. เตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์เพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์โรคระบาด 

4. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก ในหน่วยงานที่เป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่... 

5. เพิ่มวิธีการและช่องทางการประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่หลากหลาย ได้แก่ YouTube, Line 

6. จัดอบรมแบบเข้มข้นแก่นิสิต ในหัวข้อ การท างานวิจัย...... 

การวิจัย 1. ผลักดันให้อาจารย์รุ่นใหม่ท างานวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ โดยนับเป็น super KPI 

2. ก ากับติดตามให้งานวิจัย/วิทยานิพนธ์ ที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ ต้องผ่านการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

3. มีการแนะน าให้นิสิตท าวิจัยด้วยการส่งแบบสอบถามผ่านระบบออนไลน์ จะช่วยท าให้งานวิจัยสามารถ

เข้าถึงผู้ให้ข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็ว  ช่วยให้ท าวิจัยของนิสิตและคณาจารย์เสร็จสมบูรณ์ได้อย่างรวดเร็ว 

การบริการวิชาการ 1. พัฒนาให้การบริการวิชาการที่เน้นการน าเอาสมรรถนะของวิทยาลัยฯ ไปพัฒนาชุมชนอย่างแท้จริงและ

บูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน 

การบริการพื้นที่ 1.ปรับปรุงภิมิทัศน์ให้สวยงาน พร้อมสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 
เพื่อรองรับการให้บริการด้านการจัดการเรียนการสอน ประชุม สัมมนา ทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงาน
ภายนอก 

การจัดการสิ่ งแวดล้อมและสิ่ ง

อ านวยความสะดวก 

1. เปลี่ยนหลอดไฟเป็น LED 

2. จัดวางถังขยะที่สามารถแยกขยะที่ย่อยสลาย กับ ขยะที่ไม่ย่อยสลาย วางตามจุดต่างๆพร้อมป้ายบอกชนิด

ขยะที่ชัดเจน 

3. ยกเลิกพลาสติกหุ้มฝาขวดน้ าดื่มของวิทยาลัยฯ 
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ค. การจัดการเครือข่ายอุปทาน 
 ผู้บริหารมีการก าหนดผู้ส่งมอบที่ส าคัญ ประกอบด้วย ผู้ส่งมอบผู้เรียนเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยการ
จัดการ และผู้ส่งมอบวัสดุครุภัณฑ์ และก าหนดคู่ความร่วมมือที่ส าคัญ ประกอบด้วย คู่ความร่วมมือในการผลิต
บัณฑิต ได้แก่ วิทยาลัยการศึกษาและคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ และคู่ความร่วมมือในการบริการ
วิชาการ ได้แก่ กรมการท่องเที่ยว ซึ่งมีข้อก าหนด การประเมินผลและการให้ข้อมูลป้อนกลับ ดังตาราง 6.4 
 
ตาราง 6.4 แสดงข้อก าหนด การประเมินผล และการให้ข้อมูลป้อนกลับ 

กลุ่ม ข้อก าหนด การประเมินผล การให้ข้อมูล
ป้อนกลับ 

ผู้รับผิดชอบ ผลลัพธ ์

ผู้ส่งมอบ 

ผู้ส่ งมอบผู้ เรียน
เข้าศึกษาต่อ 

สมรรถนะของผู้เรียนตรง
ตามความต้องการของ
หน่วยงาน 

การประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

การสื่อสารข้อมูล
ห ลั ก สู ต ร / ก า ร
จั ดก าร เรี ยนการ
ส อ น แ บ บ เป็ น
ท า ง ก า ร แ ล ะ /
หรือไม่เป็นทางการ 

งานวิชาการ 7.1ข(1)-1 
7.1ข(1)-2 

ผู้ ส่ ง ม อ บ วั ส ดุ
ครุภัณฑ์ 

1. คุณสมบัติผู้เสนอราคา 
2. ระเบียบการจัดซื้อจัด
จ้าง 
3. ระเบียบการเงินและ
พัสดุ 
4. เง่ือนไข/ลักษณะวัสดุ
ครุภัณฑ์ตามที่ก าหนด
สัญญา 

1. คุณ ภาพของวัส ดุ
ครุภัณฑ์ 
2. การส่งมอบตามเวลา
ที่ก าหนด 

1 .  ก า ร ย ก เ ลิ ก
สัญญาจ้าง 
2 . ก ารป รั บ ต าม
สัญญา 
 

ง า น บ ริ ห า ร 
งานทั่วไป 

7.1ค-5 
7.1ค-6 
 

คู่ความร่วมมือ 
วิทยาลัย
การศึกษาและ
คณะบริหารธรุกิจ
และนิเทศศาสตร ์

การจัดการเรียนการสอน
ตรงตามที่ก าหนดในเล่ม
หลักสูตร 

1 . ก า รป ระ เมิ น ผ ล
ลการจัดการเรียนการ
สอน 
2. การประเมินผลลัพธ์
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เป็ นทางการผ่ าน
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ท่องเที่ยว 
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เป็นทางการ 

งานแผนงาน 7-P.2-2.4 
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ง. การจั่ดการนว่ัตกรรม 
 วิทยาลัยการจัดการเริ่มมีแนวทางในการพัฒนานวัตกรรม โดยวางแผนให้มีการรวบรวมแนวคิดหรือ
ผลงานที่สามารถพัฒนาเป็นนวัตกรรมได้จาก งานวิจัยของอาจารย์  การบริการวิชาการ วิทยานิพนธ์ งานวิจัย
จากงานประจ า เพ่ือน ามาพัฒนาต่อยอดและอาจจ าแนกเป็นนวัตกรรมประเภทต่างๆ เช่น สิทธิบัตร อนุ
สิทธิบัตร โมเดลต้นแบบ ในกรณีที่สามารถน ามาใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้ จะมีการวิเคราะห์โอกาสเชิง
พาณิชย์ เพ่ือน าไปพัฒนาต่อยอดต่อไป 
 ผู้บริหารมีการใช้โอกาสเชิงกลยุทธ์ เพ่ือวิเคราะห์หา intelligent risks เพ่ือปรับปรุงกระบวนการจัด
การศึกษา ด้วยการพัฒนาหลักสูตรใหม่ที่ตอบสนองต่อภาคการโรงแรม ท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ โดย
พิจารณาสมรรถนะหลักของบุคลากรร่วมด้วย ผู้บริหารมีการบริหารอัตราก าลังอาจารย์ที่มีคุณวุฒิตามเกณฑ์
และมีสมรรถนะตามหลักสูตรเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรและผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีการจัดสรรงบประมาณ
ในการประชาสัมพันธ์ และปรับค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยการพิจารณาจุดคุ้มทุนร่วมกับการดึงดูดกลุ่มผู้เรียน  

 
6.2 ประสิทธิผลของการปฎิบัติการ 
ก. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ 
 การด าเนินกระบวนการต่างๆ ของวิทยาลัยการจัดการ จะด าเนินตามรอบปฏิทินการท างานของแต่ละ
กระบวนการ ภายใต้การก ากับติดตามของหัวหน้างาน และผู้บริหารวิทยาลัย ทั้งในจะมีการพิจารณาต้นทุนใน
การด าเนินงานทั้งในระดับกลยุทธ์และระดับปฏิบัติการ พบว่า ต้นทุนหลักที่มีสัดส่วนค่าใช้จ่ายสูงของวิทยาลัย
การจัดการคือ ค่าเช่าพ้ืนที่ และรายจ่ายบุคลากร จึงมีการก าหนดแนวทางในการหารายได้จากพ้ืนที่ให้ได้
ประโยชน์สูงสุด และก ากับด้านกรอบอัตราก าลังของบุคลากรอย่างเคร่งครัด กรณีสามารถใช้สมรรถนะของ
อาจารย์ผู้สอนจากต่างหลักสูตรในวิทยาลัยฯ ก็สามารถสอนร่วมกันได้ มีการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้
สามารถท างานข้ามสายงานได้ เพ่ือเป็นงานรอง และสามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ ในบางภารกิจที่
สามารถจ้างเหมาบริการจากภายนอก เช่น งานด้านระบบสารสนเทศ จะใช้การจ้างเหมาบริการจากหน่วยงาน
ภายนอก เพ่ือลดภาระค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการต่างๆ มีการพิจารณาสมดุลความจ าเป็นระหว่างความต้องการ
ของผู้เรียนและลูกค้ากับการควบคุมต้นทุน เช่น การจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือปฏิบัติงานใน
วันเสาร์-อาทิตย์ที่มีการจัดการเรียนการสอน 
 ส าหรับการควบคุมต้นทุนด้านปฏิบัติการ มีการน าเอาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ทั้งในด้าน
สารบรรณ (Document Management System) ด้านการจัดการเรียนการสอน (REG, GRAD, การยื่นค าร้อง
ออนไลน์, iThesis) ด้านการวิจัย (Nriis, HREC) การจัดซื้อจัดจ้าง (Microsoft Dynamics Ax และ Inventory 

Management Systems: IMS) มาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการท างานอย่างต่อเนื่อง เพ่ือควบคุมรอบเวลา 
เพ่ิมผลิตภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ ลดความผิดพลาด ลดการท างานซ้ า ลดต้นทุนของค่ากระดาษ 
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 วิทยาลัยฯ ให้ความส าคัญในกระบวนการและวิธีท างานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยมีการควบคุมดูแล
ภายในวิทยาลัยฯ และระบบตรวจสอบให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลโดยหน่วยตรวจสอบภายในของ
มหาวิทยาลัย ตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด มีการจัดท าแผนปฏิบัติการ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
รายงานสถานะทางการเงินต่อคณะกรรมการประจ าส่วนงานทุกเดือน 
 
ข. ความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ 
 การด าเนินการบนโลกไซเบอร์ วิทยาลัยการจัดการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท า
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 โดยก าหนดให้มีการยืนยันตัวตน ก าหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลและ
สารสนเทศในระดับต่างๆ  มีระบบการป้องกันและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ (Firewall) 
จัดท าระบบบ้องกันการเข้าถึงโครงสร้างพ้ืนฐานภายในโดยไม่ได้รับอนุญาต จัดให้มีผู้ดูแลระบบเครือข่าย 
(Administrator) การใช้นโยบายการก าหนดรหัสผ่าน และการเข้าสู่ระบบที่คาดเดาได้ยาก การเข้ารหัส 
ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส (Antivirus) มีมาตรการรักษาความลับของข้อมูล ทั้งนี้หากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน 
มหาวิทยาลัยได้ติดตั้งระบบการส ารองข้อมูล (Data Backup) โดยจัดให้มีการเข้าใช้งาน File Server (Drive 
กลางของวิทยาลัย) การจัดเก็บข้อมูลจากกล้องวงจรปิด (Log file) ไม่น้อยกว่า 90 วัน มีการพัฒนาระบบ
ส ารองข้อมูลอัตโนมัติ เพ่ือป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับข้อมูล มีระบบส ารองในคลาวด์ ปัจจุบันในปี
การศึกษา 2565 ทุกกระบวนการของวิทยาลัยมีการด าเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
(PDPA) ที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด 
 
ค. การเตรียมพร้อมด้านความปลอดภัยและภาวะฉุกเฉิน 

(1) ความปลอดภัย 
 วิทยาลัยการจัดการด าเนินการด้านระบบความปลอดภัยตามระเบียบและประกาศของอาคารเวฟ

เพลส มุ่งเน้นให้สถานที่มีความปลอดภัยในการปฏิบัติงานตั้งแต่การป้องกัน การตรรวจสอบและการกู้คืนสู่
สภาพปกติ เช่น มีระบบดับเพลิง ระบบตรวจจับควัน (Smoke Detector) สัญญานเตื่อนเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ 
(Fire Alarm) มีการทดสอบการท างานของอุปกรณ์ทุกๆ 6 เดือนและมีการซ้อมหนีไฟ ปีละ 1 ครั้ง มีการ
จัดการขยะมูลฝอยด้วยการคัดแยกขยะ มีการอนุรักษ์พลังงานโดยเปิดไฟตามต าแหน่งที่จ าเป็นต้องใช้งานและ
ปิดไฟเมื่อเลิกใช้งาน มีการปรับเปลี่ยนระบบท าความเย็นตามจุดเท่าที่จ าเป็น วิทยาลัยการจัดได้ได้ด าเนินตาม
หลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานที่ท างาน จนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองในระดับจังหวัด และ 
ระดับเหรียญเงินในระดับประเทศในปี 2563 และมีการน าระบบกล้องวงจรปิดเพื่อรักษาความปลอดภัยในพื้นที่
ของวิทยาลัย 

 ในภาวะฉุกเฉิน เช่น สถานการณ์โควิด คณะฯได้ด าเนินการรับมืออย่างทันท่วงทีตามมาตรการของ
มหาวิทยาลัย ของกระทรวงสาธารณสุข และ ของกรุงเทพมหานคร ร่วมกัน มีการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ การฉีดพ่นแอลกอฮอลล์ และ การกักตัว  
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(2) ความต่อเนื่องทางธุรกิจ 
 วิทยาลัยการจัดการ โดยผู้บริหารและคณะกรรมการประจ าส่วนงาน ติดตามผลการปฏิบัติงานระดับ

ยุทธศาสตร์และระดับแผนปฏิบัติการทุก 6 เดือน มีการวิเคราะห์และจัดท าแผนความเสี่ยง การเตรียมความ
พร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน เพ่ือความต่อเนื่องของการด าเนินงาน โดยการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงจะด าเนินการ
ตามหลัก COSO 4 ด้าน มีการวิเคราะห์ ก าหนดตัวชี้วัด ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แล้วคัดกรองเอาความเสี่ยงที่มี
ผลกระทบรุนแรงและมีโอกาสในการเกิดสูง มาจัดท าเป็นแผนบริหารความเสี่ยง ในรอบปีที่ผ่านมาวิทยาลัยการ
จัดการมีความเสียง ด้านการวางแผนความเสี่ยงทางด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) และความเสี่ยงทางด้าน
การเงิน (Financial Risk) รายได้จากค่าลงทะเบียนนิสิตลดลงท าให้ไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการศึกษา จึง
ได้มีการจัดการความเสี่ยงด้วยวิธี  การลด/การควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction) เป็นการปรับปรุงระบบ
การท างานหรือการออกแบบวิธีการท างานใหม่เพ่ือลดโอกาสที่จะเกิด หรือลดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่องค์กร
ยอมรับได้ ผลรายรับน้อยกว่าประมาณการรายจ่ายแต่วิทยาลัยการจัดการสามารถปรับลดรายจ่ายให้น้อยกว่าที่
ประมาณการไว้จนอยู่ในระดับที่เพียงพอไม่กระทบต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของวิทยาลัยการจัดการ 
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หมวด 7 ผลลัพธ ์
 

7.1 ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน และด้านกระบวนการ  

ก. ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้และด้านบริการที่มุ่งเน้นลูกค้า 
 (1) ด้านการจัดการเรียนการสอน 
7.1ก(1)-1 จ านวนหลักสูตร   
 

 

7.1ก(1)-2 จ านวนหลักสูตรที่ปรับตามความ
ต้องการของสังคม 

 
7.1ก(1)-3 จ านวนนิสิตที่ได้รับทุนอุดหนุน
วิทยานิพนธ์ 

 
 

7.1ก(1)-4 จ านวนรางวัลนิสิต 

 
7.1ก(1)-5 จ านวนรางวัลศิษย์เก่า 
 

 
 
 
 
 
 

7-P.2-2.4 ผลลัพธ์ด้านความส าเร็จของการฝึกอบรม
หลักสูตรวิชามัคคุเทศก์ 
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 (2) ด้านการวิจัย  
7.1ก(2)-1 จ านวนผลงานตีพิมพ์ของนิสิต 

 

7.1ก(2)-2 จ านวนผลงานตีพิมพ์ของอาจารย์ 

 
 
 (3) ด้านบริการวิชาการ  
7.1ก(3)-1 จ านวนโครงการบริการวิชาการเพื่อ
ชุมชน 

 

7.1ก(3)-2 จ านวนโครงการบริการวิชาการเพื่อ
รายได้ 

 
7.1ก(3)-3 จ านวนผู้รับบริการวิชาการ 

 
 
 

7.1ก(3)-4 จ านวนเครือข่ายด้านบริการวิชาการ 
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7.1ก(3)-5 จ านวนรายได้ที่ใช้บริการพื้นที่ (ภายใน/
ภายนอก) 

 
 

 

 
ข. ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการท างาน 
 (1) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ  
7.1ข(1)-1 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
 

 

7.1ข(1)-2 ร้อยละของบัณฑิตที่น าความรู้ไปใช้ 
ประโยชน์ ต่อยอดในการประกอบอาชีพ ได้เลื่อนต าแหน่ง 

 
7.1ข(1)-3 ระยะเวลาส าเร็จการศึกษา ปริญญาโท 

 
 
 

7.1ข(1)-3 ระยะเวลาส าเร็จการศึกษา ปริญญาเอก 
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7.1ข(1)-4 ร้อยละของผลงานวิจัยของนิสิตที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ ต่อผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด  

 

7.1ข(1)-5 ร้อยละของงานวิจัยท่ียื่นขอจริยธรรมการ
วิจัย 

 
7.1ข(1)-6 จ านวนโครงการบริการวิชาการที่ให้เปล่า
กับชุมชน

 
 

7.1ข(1)-7 จ านวนโครงการบริการวิชาการที่สร้าง
รายได้ 

 
 7.1ข(1)-8 จ านวนรายได้ที่เกิดจากการบริการ

วิชาการสร้างรายได้ 

 
 

7.1ข(1)-9 จ านวนครั้งของการบริการพื้นที่ 
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7.1ข(1)-10 จ านวนหน่วยงานที่ ใช้บริการพื้นที่ 
(แยกภายใน ภายนอกมหาวิทยาลัย) 

 
 

 

 
 (2) ด้านความปลอดภัยและการเตรียมความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน 
7.1ข(2)-1 จ านวนสถานที่/กิจกรรมที่ได้รับการ
ปรับปรุงเพื่อความปลอดภัย 

 
 

7.1ข(2)-2 จ านวนอุบัติเหตุ/ไฟไหม้/ไฟฟ้าลัดวงจร 
 

 
7.1ข(2)-3 สถิติการซ้อมอัคคีภัย 
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ค. ผลลัพธ์ด้านการจัดการเครือข่ายอุปทาน 
7.1ค-1 จ านวนนิสิต  
 

 
 

7.1ค-2 จ านวนเครือข่ายความร่วมมือด้านการ
บริการวิชาการ 

 
 7.1ค-3 จ านวนเครือข่ายด้านการจัดการเรียนการสอน

 
 
 
 
 
 
 
 

7.1ค-4 รอบเวลาของการจัดซื้อพัสดุ 

 
7.1ค-5 จ านวนครั้งการส่งมอบไม่ตรงตามเวลาที่
ก าหนด 

 
 

7.1ค-6 จ านวนครั้งการส่งมอบไม่ตรงเงื่อนไขที่
ก าหนด 
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7.2 ผลลัพธ์ด้านลูกค้า 
ก. ผลลัพธ์ด้านลูกค้า 
 (1) ความพึงพอใจขของลูกค้า 
7.2ก(1)-1 ความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อหลักสูตร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.2ก(1)-2 ความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อสิ่ง
สนับสนุน 

 
7.2ก(1)-3 ความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อ
สิ่งแวดล้อม/ภูมิทัศน์ 

 
 

7.2ก(1)-4 ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการ 
 

 
 7.2ก(1)-5 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสถานที่ 

 

 

7.2ก(1)-6 จ านวนหน่วยงานที่ส่งบุคคลมาศึกษา
อย่างต่อเนื่อง 
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 (2) ความผูกพันของลูกค้า 
7.2ก(2)-1 อัตราการคงอยู่ของนิสิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.2ก(2)-2 จ านวนศิษย์เก่าที่มาเรียนต่อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.2ก(2)-3 จ านวนศิษย์เก่าที่สนับสนุนกิจกรรมของ
วิทยาลัย 

 
 

7.2ก(2)-4 จ านวนข้อร้องเรียนของนิสิต 
 

 
 7.2ก(2)-5 จ านวนหน่วยงานภายนอกที่กลับมาใช้

บริการพื้นที่ซ้ า 

 
 

7.2ก(2)-6 จ านวนผู้เข้าอบรมบริการวิชาการที่เข้า
ศึกษาต่อระดับปริญญาโท/เอก 
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7.3 ผลลัพธ์ด้านบุคลากร 
ก. ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร 
 (1) ผลลัพธ์ขีดความสามารถและอัตราก าลังบุคลากร 
7.3ก(1)-1 ร้อยละของอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ 

 
 
 
 
 

7.3ก(1)-2 ร้อยละอาจารย์วุฒิ ป เอก ต่ออาจารย์
ประจ าทั้งหมด 

 
 
 

7.3ก(1)-3 อัตราส่วนงานวิจัยที่ตีพิมพ์ต่อจ านวน
อาจารย์ประจ า 

 
 

7.3ก(1)-4 จ านวนบุคลากรได้รับทุนสนับสนุน R2R 
 

 
 7.3ก(1)-5 ร้อยละของบุคลากรทีไ่ด้รับการพัฒนา

ตามสายงาน 
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 (2) ผลลัพธ์ด้านบรรยากาศการท างาน 
7.3ก(2)-1 ความพึงพอใจของบุคลากรด้าน
สภาพแวดล้อม 

 
 

7.3ก(2)-2 ความพึงพอใจของบุคลากรด้านสวัสดิการ 
ค่าตอบแทน ความก้าวหน้า 

 

 (3) ผลลัพธ์ด้านความผูกพันของบุคลากร 
7.3ก(3)-1 ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร
ที่มีต่อความผูกพัน 

 
 

7.3ก(3)-2 อัตราการลาออก 
 

 
 

 
 (4) ผลลัพธ์ด้านการพัฒนาบุคลากร 
7.3ก(4)-1 ร้อยละของผู้บริหารที่ได้รับการอบรม
ด้านกฏระเบียบและธรรมาภิบาล 

 
 

7.3ก(4)-2 ร้อยละบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตนเอง 
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7.3ก(4)-3 จ านวนโครงการที่อาจารย์รุ่นใหม่เข้า
พัฒนาตนเอง (ด้านการจัดการเรียนการสอน) 

 
 

7.3ก(4)-3 จ านวนโครงการที่อาจารย์รุ่นใหม่เข้า
พัฒนาตนเอง (ด้านการวิจัย) 

 
7.3ก(4)-4 ความพึงพอใจของบุคลากรต่อโครงการ
พัฒนาบุคลากร 

 

 

 
7.4 ผลลัพธ์ด้านการน าองค์กรและการก ากับดูแลองค์กร 
ก. ผลลัพธ์ด้านการน าองค์่กร การก ากับดูแลองค์กร และการสร้างประโยชน์ให้สังคม 
 (1) ผลลัพธ์ด้านการน าองค์กร  
7.4ก(1)-1 ผลการประเมินคุณลักษณะของคณบดี
ด้านความโปร่งใส พร้อมรับการตรวจสอบ 

 

7.4ก(1)-2 ความพึงพอใจต่อการบริหารงานตาม
หลักธรรมมาภิบาลและหลักคุณธรรม 
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7.4ก(1)-3 ความพึงพอใจต่อการบริหารงานของ
คณบดีด้านหลักความคุ้มค่า 

 
 

 

   
 (2) ผลลัพธ์ด้านการก ากับดูแลองค์กร  
7.4ก(2)-1 ผลการประเมินคุณลักษณะของคณบดี
ด้านภาวะผู้น าและการมีส่วนร่วม 

 
 

7.4ก(2)-2 ผลการประเมิน ITA 
 

 
 7.4ก(2)-3 ผลการตรวจสอบด้านการเงินจากหน่วย

ตรวจสอบภายใน 
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 (3) ผลลัพธ์ด้านกฏหมายและกฏระเบียบข้อบังคับ  
7.4ก(3)-1 ร้อยละของหลักสูตรที่ได้มาตรฐานตาม
กรอบ TQF 

 
 
 
 
 
 
 
 

7.4ก(3)-2 ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการรับรอง
จากสภาวิชาชีพ 

 
7.4ก(3)-3 ร้อยละการปฏิบัติตามจริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 (4) ผลลัพธ์ด้านสังคม 
7.4ก(4)-1 ปริมาณไฟฟ้าและอัตราการใช้ไฟฟ้า 

 
 

7.4ก(4)-2 ค่าใช้จ่ายไฟฟ้า 
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7.4ก(4)-3 ค่าใช้จ่ายน้ า 

 
 

7.4ก(4)-4 งบประมาณการซื้อกระดาษ 

 
 
7.5 ผลลัพธ์ด้านการเงิน ตลาดและกลยุทธ์ 
 (1) ผลลัพธ์ด้านการเงิน 
7.5(1)-1 งบประมาณรายได้ 

 
 

7.5(1)-2 งบประมาณรายได้ประเภทต่าง ๆ 

 
7.5(1)-3 รายได้จากการบริการพื้นที่ 

 
 

7.5(1)-4 รายได้จากโครงการบริการวิชาการ 
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 (2) ผลการด าเนินการด้านการตลาด 
7.5(2)-1 จ านวนนิสิต ป. โท ปี1 

 
 
 
 
 
 
 
 

7.5(2)-2 จ านวนนิสิต ป.เอก ปี1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.5(2) -3 จ า น ว น ผู้ ส มั ค ร เข้ า ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ
บัณฑิตศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.5(2)-4 จ าน วน ห น่ วย งาน ใช้ บ ริ ก า รพื้ น ที่ 
(หน่วยงานภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย) 

 
 7.5(2)-5 จ านวนครั้ งของการให้ บริการพื้ นที่ 

(หน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก) 

 
 

7.5(2)-6 จ านวนคนรับบริการวิชาการ 
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(ข) ผลลัพธ์การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ 
 
ตาราง 7ข-1 แสดงจ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการเพื่อตอบสนองตามแผนยุทธศาสตร์ และแสดงร้อย
ละความส าเร็จตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2565 

 
จ านวนโครงการ/ 

ปีงบประมาณ 
 

ผลลัพธ์การน ากลยุทธ์ไปปฎิบัติ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ด้าน 
ด้าน 

จัดการเรียน
การสอน

และพัฒนา
นิสิต 

ด้าน 
การวิจัย 

ด้าน 
บริการ
วิชาการ 

ด้าน 
ท านุบ ารุงศิลปะ 
และวัฒนธรรม 

ด้าน 
การบริหาร 

ภาพรวม 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
บรรจุในแผน 8 4 5 4 4 25 
ด าเนินการ 7 3 4 4 4 22 

คิดเป็นร้อยละ 87.50 75.00 80.00 100.00 100.00 88.00 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

บรรจุในแผน 10 9 4 4 4 31 
ด าเนินการ 10 0 1 4 4 19 

คิดเป็นร้อยละ 100.00 0.00 25.00 100.00 100.00 61.29 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

บรรจุในแผน 9 2 4 8 6 29 
ด าเนินการ 8 1 2 8 6 25 

คิดเป็นร้อยละ 88.89 50.00 50.00 100.00 100.00 86.21 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

บรรจุในแผน 8 1 5 5 11 30 
ด าเนินการ 6 0 1 5 11 23 

คิดเป็นร้อยละ 75.00 0.00 20.00 100.00 100.00 76.67 
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จ านวน
โครงการ/ 

ปีงบประมาณ 

ด้าน
วิชาการ

และประกนั
คุณภาพ 

ด้าน
คุณภาพ

นิสิต 

ด้านวิจัย
และบริการ
วิชาการ 

ด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

ด้านความ 
เป็นสากล
นานาชาติ 

ด้าน
บริหาร
จัดการ 

ภาพรวม 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
บรรจุในแผน 9 5 3 1 6 3 27 
ด าเนินการ 8 3 3 1 2 2 19 
คิดเป็นร้อย

ละ 
88.89 60.00 100.00 100.00 33.33 66.67 70.37 

จ านวน
โครงการ/ 

ปีงบประมาณ 

ด้าน
วิชาการ

และประกนั
คุณภาพ 

ด้าน
คุณภาพ

นิสิต 

ด้านวิจัย
และบรกิาร
วิชาการ 

ด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

ด้านความ 
เป็นสากล
นานาชาติ 

ด้าน
บริหาร
จัดการ 

ภาพรวม 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
บรรจุในแผน 5 0 5 1 3 14 
ด าเนินการ 2 0 5 1 3 11 
คิดเป็นร้อย

ละ 
40.00 0 100.00 100.00 100.00 78.57 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
บรรจุในแผน 5 1 3 0 5 14 
ด าเนินการ 3 1 3 0 5 12 
คิดเป็นร้อย

ละ 
60.00 100.00 100.00 0.00 100.00 85.71 
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