แผนปฏิบัติราชการ วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
วิสัยทัศน์ : สถาบันชัน้ นาด้านนานาชาติศึกษา ผ่านบูรณาการศาสตร์ไร้พรมแดน
พันธกิจ : จัดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติซงึ่ มีลักษณะผสมผสานระหว่างสาขาวิชาต่างๆ จัดการเรียนการสอนทีม่ ีเนือ้ หาเกีย่ วกับประเทศไทย จัดการเรียนการสอนในส่วนวิชาการศึกษาทัว่ ไปของหลักสูตรนานาชาติ
ระดับปริญญาตรี การวิจัย การให้บริการวิชาการแก่สังคมในสาขาวิชาทีว่ ิทยาลัยจัดการเรียนการสอน ตลอดทัง้ การส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ มธ.
เป้าประสงค์ กลยุทธ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
จัดการศึกษาทีไ่ ด้มาตรฐานสากล โดยปรับ
ทุกหลักสูตรให้มีเนือ้ หาสอดคล้องกับความ
ต้องการของประเทศ และสอดรับกับ
ความสาคัญทีท่ วีมากขึน้ ของเอเชียและ
ประชาคม ASEAN
เป้าประสงค์

ประเด็นยุทธศาสตร์ หน่วยงาน

ผลผลิต

1.พัฒนาปัจจัยทีส่ นับสนุนการเรียนการสอน
ด้านนานาชาติศึกษาให้ได้มาตรฐานและเป็น
ทีย่ อมรับในระดับสากล รวมทัง้ ส่งเสริมการ
จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทีเ่ น้นการวิจัย
เป็นสาคัญ
2. ผลักดันการเรียนการสอนทีม่ ีการ
ค้นคว้าวิจัยด้วยตนเองทุกระดับ การเรียนรู้
จากประสบการณ์จริง รวมทัง้ การศึกษาใน
ลักษณะ social entrepreneur

ผูร้ ับผิดชอบ

รวม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
จัดการศึกษาด้านนานาชาติศึกษาทีไ่ ด้
มาตรฐานสากล โดยปรับทุกหลักสูตรให้มี
เนือ้ หาสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
และสอดรับกับความสาคัญทีท่ วีมากขึน้ ของ
เอเชียและประชาคม ASEAN
เป้าประสงค์

นโยบายคณบดี
1.จัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับสภาพ

ดาเนินงานในไตรมาส
ต.ค.-ธ.ค.ม.ค.-มี.ค.เม.ย.-มิ.ย.ก.ค.-ก.ย.

เป้าประสงค์ นโยบาย ตัวชีว้ ัด

2554

2555

2555

2555

(1)

(2)

(3)

(4)

ผูส้ าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 1. แผนงานจัดการศึกษา
1.หลักสูตรปริญญาตรี

1) การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี

สาขาจีนศึกษา
1.1 จานวนผูส้ าเร็จการศึกษา

1.1 หลักสูตรจีนศึกษา

ฝ่ายวิชาการ

X

X

X

X

1.2 หลักสูตรไทยศึกษา

ฝ่ายวิชาการ

X

X

X

X

1.2 จานวนนักศึกษาเข้าใหม่

1.3 หลักสูตรวิชาพืน้ ฐาน

ฝ่ายวิชาการ

X

X

X

X

1.3 จานวนนักศึกษาคงอยู่
2. หลักสูตรไทยศึกษา

1.4 โครงการครูอาสาสมัครชาวจีน

ฝ่ายวิชาการ

X

X

X

X

1.5 โครงการเจรจาธุรกิจ (จีนศึกษา)

ฝ่ายวิชาการ

1.6 โครงการ Summer in China

ฝ่ายวิชาการ

1.7 โครงการ Semester in China

คุณศรีภูมิ

1.8 โครงการ Presessional Course

ฝ่ายวิชาการ

X

1.9 โครงการเจรจาธุรกิจ (ไทยศึกษา)

คณบดี

X

1.10 โครงการ Summer in Thailand

คุณนิศานาถ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ผูส้ าเร็จการศึกษาทัง้ บัณฑิตระดับปริญญาตรี ผูส้ าเร็จการศึกษาทัง้ บัณฑิตระดับปริญญาตรี 2.1 จานวนผูส้ าเร็จการศึกษา
และบัณฑิตศึกษามีคุณธรรมและมีคุณภาพได้ และบัณฑิตศึกษามีคุณธรรมและมีคุณภาพได้ 2.2 จานวนนักศึกษาเข้าใหม่
มาตรฐานสากล
มาตรฐานสากล
2.3 จานวนนักศึกษาคงอยู่
กลยุทธ์

แผนงาน/กิจกรรม/รายการ

3. หลักสูตรวิชาการศึกษาทัว่ ไป
3.1 จานวนผูส้ าเร็จการศึกษา

13,697,335.00

X
X
X

สังคมปัจจุบัน และดาเนินการให้ได้มาตรฐาน 3.2 จานวนนักศึกษาเข้าใหม่

2. แผนงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา

เดียวกับมหาวิทยาลัยคูส่ ัญญา

2.1 โครงการจัดทาหลักสูตรอินเดียศึกษา

ผูจ้ ัดการ

X

2.พัฒนาหลักสูตรทีม่ ีความเป็นนานาชาติ

2.2 โครงการจัดทาหลักสูตรอาเซียนศึกษา

ผูจ้ ัดการ/

X

เพือ่ สร้างองค์ความรูใ้ ห้แก่นักศึกษา มีความ

2.3 โครงการอบรม/สัมมนาทางวิชาการแก่อาจารย์

อ.อัครพงษ์

สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน

2.4 โครงการทุนและรางวัลเรียนดี

กก.กิจการนศ.

ทัง้ ในภาครัฐและภาคธุรกิจ

2.5 โครงการจัดทาเอกสารและสือ่ การเรียนการสอน

ว้ ัดเป้าประสงค์
ระดับความสาเร็ตัวจชีในการพั
ฒนาคุณภาพ
การศึกษา

3.3 จานวนนักศึกษาคงอยู่

1,190,000.00

X

X

X
X

X
X

X

ประเด็นยุทธศาสตร์ มธ.
เป้าประสงค์ กลยุทธ์

3. สร้างหลักสูตรใหม่และพัฒนาหลักสูตร
เดิมให้ตอบสนองความต้องการของสังคม
การเปลีย่ นแปลงของสังคมไทย สังคมโลก
มีอัตลักษณ์ ทีโ่ ดดเด่นและแตกต่างจาก
มหาวิทยาลัยอืน่ โดยการระดมความรูค้ วาม
เชีย่ วชาญใน มธ.

ประเด็นยุทธศาสตร์ หน่วยงาน

ผลผลิต

แผนงาน/กิจกรรม/รายการ

ผูร้ ับผิดชอบ

เป้าประสงค์
มหาวิทยาลัยมีเครือข่ายความร่วมมือในด้าน
วิชาการ วิจัยและอืน่ ๆกับมหาวิทยาลัยชัน้ นา
ใน ASEAN และเอเชีย เพิม่ มากขึน้

ดาเนินงานในไตรมาส
ต.ค.-ธ.ค.ม.ค.-มี.ค.เม.ย.-มิ.ย.ก.ค.-ก.ย.

เป้าประสงค์ นโยบาย ตัวชีว้ ัด

2554

2555

2555

2555

(1)

(2)

(3)

(4)

3. แผนงานกิจการนักศึกษา
ตัวชีว้ ัดผลผลิต

3.1 โครงการค่ายจีนศึกษา

คุณนิศานาถ

1.สัดส่วนของอาจารย์ต่างชาติต่ออาจารย์ประจา

3.2 โครงการแนะแนวอาชีพและการศึกษาต่อ

คุณศรีภมู ิ/คุณสริตา

2.ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการดาเนินการพัฒนาคุณภาพ

3.3 โครงการนักศึกษาช่วยงาน

คุณอภิสิทธิ์

นักศึกษาตามงบประมาณทีไ่ ด้รับจัดสรร

3.4 โครงการพัฒนาทักษะภาษาจีน

คุณสริตา

รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 1
ประเด็นยุนทธศาสตร์
ที่ 2วมมือทาง
ขยายบทบาทความเป็
ผูน้ าความร่
วิชาการในรูปแบบต่างๆอย่างใกล้ชิดมาก
ยิง่ ขึน้ กับมหาวิทยาลัยชัน้ นาใน ASEAN และ
เอเชีย

รวม

ประเด็นยุนทผูธศาสตร์
ขยายบทบาทความเป็
น้ าความร่ทวี่ 2มมือทาง
วิชาการในรูปแบบต่างๆอย่างใกล้ชิดมาก
ยิง่ ขึน้ กับมหาวิทยาลัยชัน้ นาใน ASEAN และ
เอเชีย
เป้าประสงค์

X
316,180.00

นโยบายคณบดี

2. สนับสนุนให้ มธ.มีส่วนร่วมในการแข่ง
ขัน้ ด้านวิชาการและวิชาชีพ กับมหาวิทยาลัย
ชัน้ นาใน ASEAN และเอเชีย

ตัวชีว้ ัดเป้าประสงค์

X
X

X

X

15,203,515.00

1.ผลงานวิจัยเพือ่ สร้างองค์ความรู้ 2. แผนงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
1.1 ผลงานความร่วมมือทางวิชาการ 2.1 โครงการสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ

890,000.00

X

X

X

X

และวิจัยกับมหาวิทยาลัยชัน้ นาใน

2.2 โครงการสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย/

200,000.00

X

X

X

X

ASEAN และเอเชีย

สถาบันในประเทศ

1.2 ผลงานบริการวิชาการในรูปแบบ

วิทยาลัยมีเครือข่ายความร่วมมือในด้านวิชาการ การฝึกอบรม ทีร่ องรับประชาคม
ASEAN
วิจัยและอืน่ ๆกับมหาวิทยาลัยชัน้ นาใน
ASEAN และเอเชีย เพิม่ มากขึน้

ทธ์ วมมือทาง
1. สนับสนุนการสร้กลยุ
างความร่
วิชาการกับมหาวิทยาลัยชัน้ นาใน ASEAN
และเอเชีย

X

รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 2

1,090,000.00

ประเด็นยุทธศาสตร์ มธ.
เป้าประสงค์ กลยุทธ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ หน่วยงาน

ผลผลิต

ผูร้ ับผิดชอบ

รวม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3

1.ผลงานวิจัยเพือ่ สร้างองค์ความรู้ 4. แผนงานวิจัย

1.1ผลงานวิจัยเพือ่ ความเป็นเลิศ
สร้
า
งงานวิ
จ
ั
ย
ที
ไ
่
ด้
ม
าตรฐานสากลและแก้
ไ
ข
สร้างงานวิจัยทีไ่ ด้มาตรฐานสากล และแก้ไข
ทางวิชาการ
ปัญหาของสังคมด้วยการเพิม่ งบประมาณวิจัย ปัญหาของสังคมด้วยการเพิม่ งบประมาณวิจัย
1.2ผลงานวิจัยเพือ่ แก้ไขปัญหา
งบสนับสนุนการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ งบสนับสนุนการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการชัน้
สังคมในระดับท้องถิน่ ระดับชาติ
ชัน้ นาระดับนานาชาติ การสร้างเครือข่าย พี่ นาระดับนานาชาติ
และระหว่างประเทศ
เลีย้ งและกลุม่ นักวิจัยคุณภาพสูงตลอดจนการ
1.3ผลงานวิจัยเพือ่ เพิม่ ขีดความ

ผลักดันให้เกิดวารสารวิชาการใหม่ๆในระดับ
ASEAN หรือเอเชีย
เป้าประสงค์

เป้าประสงค์

สามารถในการแข่งขันของประเทศ
1.4ผลผลิตงานวิจัยเพือ่ จัดการศึกษา

และการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
สังคมได้รับความรูจ้ ากงานวิจัยทีม่ ีคุณภาพได้
มาตรฐานสากล ในการแก้ไขปัญหาของ
สังคมได้รับความรูจ้ ากงานวิจัยทีม่ ีคุณภาพได้
ประเทศ
มาตรฐานสากล ในการแก้ไขปัญหาของประเทศ
กลยุทธ์

นโยบายคณบดี
1.สร้างระบบและกลไกเพือ่ พัฒนางานวิจัย
2.สร้างแรงจูงใจและจัดหาแหล่งทุนในการทา

2.ส่งเสริมการวิจัยทีต่ อบสนองความต้องการ วิจัยเพิม่ ขึน้
ของสังคม การเปลีย่ นแปลงของสังคมไทย 3.ลดภาระงานสอนของอาจารย์ประจา
สังคมโลก และการแก้ปัญหาสังคม
4.พัฒนาทักษะทางด้านการวิจัยของอาจารย์
และเจ้าหน้าทีส่ นับสนุนวิชาการ
ตัวชีว้ ัดเป้าประสงค์
1.จานวนกิจกรรม/โครงการในการพัฒนา
ศักยภาพอาจารย์และบุคลากรทางด้านการวิจัย
ตัวชีว้ ัดผลผลิต
1.จานวนผลงานวิจัยทีเ่ ป็นไปตามมาตรฐานที่
กาหนด

ดาเนินงานในไตรมาส
ต.ค.-ธ.ค.ม.ค.-มี.ค.เม.ย.-มิ.ย.ก.ค.-ก.ย.

เป้าประสงค์ นโยบาย ตัวชีว้ ัด

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3

1. พัฒนาคุณภาพของปัจจัยทีส่ นับสนุนการ
เพิม่ ปริมาณและคุณภาพงานวิจัย

แผนงาน/กิจกรรม/รายการ

2555

2555

2555

(1)

(2)

(3)

(4)

X

X

X

X

X

X

X

X

คณะกก.วิจัย

4.1 โครงการสัมมนา / อบรมเทคนิค วิธี และการพัฒนางานวิจัยในรูปแบบต่างๆ
4.2 โครงการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัย

2554

800,000.00

4.3. การจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยสาหรับอาจารย์
4.4 โครงการแลกปลีย่ นเรียนรูก้ ารทาวิจัย

X
X

X

X

X

ประเด็นยุทธศาสตร์ มธ.
เป้าประสงค์ กลยุทธ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ หน่วยงาน

ผลผลิต

แผนงาน/กิจกรรม/รายการ

ผูร้ ับผิดชอบ

รวม

ดาเนินงานในไตรมาส
ต.ค.-ธ.ค.ม.ค.-มี.ค.เม.ย.-มิ.ย.ก.ค.-ก.ย.

เป้าประสงค์ นโยบาย ตัวชีว้ ัด

2554

2555

2555

2555

(1)

(2)

(3)

(4)

X

X

X

X

2.จานวนโครงการวิจัยทีแ่ ล้วเสร็จภายในระยะ
เวลาทีก่ าหนด
3.ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการวิจัย (งบดาเนินการ)

รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 3
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4

พลิกฟืน้ บทบาทในการชีน้ า และนาเสนอ
ทางออกอย่างสร้างสรรค์ให้สังคมผ่านสือ่
ต่างๆ โดยเฉพาะปัญหาทีอ่ ยูใ่ นบริบททีเ่ ป็น
ความเชีย่ วชาญของมหาวิทยาลัย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4

เพิม่ บทบาทในการชีน้ า และนาเสนอทางออก
อย่างสร้างสรรค์ให้สังคมผ่านสือ่ ต่างๆ
โดยเฉพาะปัญหาทีอ่ ยูใ่ นบริบททีเ่ ป็นความ
เชีย่ วชาญทางวิชาการของวิทยาลัย

เป้าประสงค์

เป้าประสงค์

1.ผลงานการให้บริการวิชาการ

1.2 ความรูแ้ ละนวัตกรรมด้าน
การเมืองภาคประชาชน

1.ประชาชนและบุคลากรทางวิชาชีพได้รับ
บริการทีม่ ีคุณภาพ สอดคล้องกับความ
ต้องการและเหมาะสม

1.ประชาชนและบุคลากรทางวิชาชีพได้รับ
1.3 ความรูแ้ ละนวัตกรรม
บริการทีม่ ีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการ ด้านนโยบายสาธารณะ
และเหมาะสม
1.4ข้อเสนอในการแก้ปัญหา

2.สังคมได้รับแนวทางการแก้ไขปัญหา

2.สังคมได้รับแนวทางการแก้ไขปัญหา

กลยุทธ์
1. ส่งเสริมการเรียนรูข้ องประชาชนและ
นาเสนอความรูท้ คี่ ณะมีความเชีย่ วชาญสู่
สังคม โดยเน้นบทบาทเป็นผูเ้ สนอทางออก
ให้แก่สังคม

นโยบายคณบดี
สร้างระบบกลไกในการพัฒนาโครงการบริการ
วิชาการแก่สังคม
ตัวชีว้ ัดเป้าประสงค์
1.จานวนความรูท้ หี่ น่วยงานมีความเชีย่ วชาญ
เพือ่ ให้บริการสังคม

2. สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายใน 2.ร้อยละของโครงการทีป่ ระสบความสาเร็จ
มธ. เพือ่ ร่วมกันให้บริการวิชาการแบบองค์ ในการให้ความรูแ้ ก่สังคม
ตัวชีว้ ัดผลผลิต
รวม โดยมีการกาหนด Theme การให้บริการ
1.ร้อยละของความพึงพอใจของผูร้ ับบริการ

5. แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม

คณะกก.บริการ
วิชาการเพื่อสังคม
1.1การเผยแพร่ความรูท้ างวิชาการและ5.1 โครงการสัมมนาและเสวนาวิชาการของวิทยาลัยเพือ่ สังคม
คณะกก.บริการ
วิชาการเพื่อสังคม
จัดอบรมและสัมมนาทางวิชาการ 5.2 โครงการจัดสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ

หรือเชิงปฏิบัติการ

ของประเทศ

800,000.00

550,000.00

X

ประเด็นยุทธศาสตร์ มธ.
เป้าประสงค์ กลยุทธ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ หน่วยงาน

ผลผลิต

แผนงาน/กิจกรรม/รายการ

ผูร้ ับผิดชอบ

รวม

ดาเนินงานในไตรมาส
ต.ค.-ธ.ค.ม.ค.-มี.ค.เม.ย.-มิ.ย.ก.ค.-ก.ย.

เป้าประสงค์ นโยบาย ตัวชีว้ ัด

2554

2555

2555

2555

(1)

(2)

(3)

(4)

ในการให้บริการสังคม
2.ร้อยละของงานบริการวิชาการทีแ่ ล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาทีก่ าหนด
3.ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการให้บริการวิชาการ
ตามงบประมาณทีจ่ ัดสรร (งบดาเนินการ)

550,000.00

รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 4
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5
ปลูกฝังจิตวิญญาณธรรมศาสตร์ และทานุ
บารุงสังคม ประชาธิปไตย คุณธรรม ศิลปะ
วัฒนธรรม ให้แก่ประชาชน และสังคมผ่าน
กิจกรรมในหลักสูตร กิจกรรมส่งเสริม
หลักสูตร และกิจกรรมบริการทางวิชาการแก่
สังคม รวมถึงการให้บริการสุขภาพแบบองค์
รวมแก่สังคมอย่างสม่าเสมอ
เป้าประสงค์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5
ปลูกฝังจิตวิญญาณธรรมศาสตร์ และทานุ
บารุงสังคม ประชาธิปไตย คุณธรรม ศิลปะ
วัฒนธรรม ให้แก่ประชาชน และสังคมผ่าน
กิจกรรมในหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตร
และกิจกรรมบริการทางวิชาการแก่สังคม

เป้าประสงค์

1.บุคลากรและนักศึกษามีความตระหนักใน
เรือ่ งความเป็นธรรมศาสตร์ และมีบทบาทใน
การส่งเสริม ทานุบารุงศิลปะ วัฒนธรรม
และพัฒนาสังคมร่วมกับภาคประชาชน

1.บุคลากรและนักศึกษามีความตระหนักใน
เรือ่ งความเป็นธรรมศาสตร์ และมีบทบาทใน
การส่งเสริม ทานุบารุงศิลปะ วัฒนธรรม และ
พัฒนาสังคมร่วมกับภาคประชาชน

2.นักศึกษา บุคลากร และประชาชนได้รับ
บริการสุขภาพทีม่ ีคุณภาพได้มาตรฐาน

2.นักศึกษา บุคลากร และประชาชนได้รับ
บริการสุขภาพทีม่ ีคุณภาพได้มาตรฐาน

กลยุทธ์
1. ปลูกฝังจิตวิญญาณธรรมศาสตร์
ในหมู่
นักศึกษา

นโยบายคณบดี

1. ผลงานด้านการทานุบารุงศิลปะ 6. แผนงานส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม กีฬา
วัฒนธรรม

6.1 โครงการกิจกรรมวันไหว้ครู

คณะกก.นักศึกษา

10,000.00

X

2. ผลงานด้านการปลูกฝังจิตวิญญาณ 6.2 โครงการวันขึน้ ปีใหม่

คณะกก.นักศึกษา

37,000.00

X

ธรรมศาสตร์ การทานุบารุงสังคม 6.3 โครงการนักศึกษาปฏิบัติธรรม / บาเพ็ญประโยชน์

คณะกก.นักศึกษา

30,000.00

และประชาธิปไตย

6.4 โครงการปฐมนิเทศโครงการจีนศึกษา

ฝ่ายบริการการศึกษา

20,000.00

6.5 โครงการปฐมนิเทศโครงการไทยศึกษา

ฝ่ายบริการการศึกษา

2,000.00

6.6 โครงการเลือกตัง้ ประธานและกรรมการนักศึกษา

คณะกก.นักศึกษา

1,000.00

6.7 โครงการกิจกรรมรณรงค์เพือ่ พัฒนาสังคม (PBIC พัฒนาสัคณะกก.นั
งคม) กศึกษา

80,000.00

6.8 โครงการวันตรุษจีน

40,000.00

คณะกก.นักศึกษา

6.9 โครงการกิจกรรมกิฬาภายใน
6.10 เงินบริจาคสนับสนุนมูลนิธิปรีดี พนมยงค์

X
X
X

X
X
X

X

50,000.00
ผูจ้ ัดการ

1,000,000.00

X
X

ประเด็นยุทธศาสตร์ มธ.
เป้าประสงค์ กลยุทธ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ หน่วยงาน

ผลผลิต

แผนงาน/กิจกรรม/รายการ

ผูร้ ับผิดชอบ

รวม

ดาเนินงานในไตรมาส
ต.ค.-ธ.ค.ม.ค.-มี.ค.เม.ย.-มิ.ย.ก.ค.-ก.ย.

เป้าประสงค์ นโยบาย ตัวชีว้ ัด

2554

2555

2555

2555

(1)

(2)

(3)

(4)

X

X

X

X

X

X

X

X

อาจารย์ และบุคลากร ในการดารงรักษา
ความถูกต้อง ความเป็นธรรม รวมทัง้ วิถี
ประชาธิปไตย
2.2. สร้
สร้าางระบบและกลไกในการผลั
งระบบและกลไกในการผลักกดัดันนให้
ให้
นักศึกษาทากิจกรรมเพือ่ พัฒนาตนเอง และ
พัฒนาสังคมร่วมกับชุมชน ในด้านศิลปะ
วั3.ฒส่นธรรม
และกีฬบาสนุนให้มี " พืน้ ทีห่ รือเวที
งเสริมและสนั

ตัวชีว้ ัดเป้าประสงค์

ตัวชีว้ ัดผลผลิต

" ให้นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ได้
แสดงออกและแลกเปลีย่ นแนวความคิด
ทางด้านสังคมประชาธิปไตยและศิลปะ
วัฒนธรรมเพิม่ ขึน้
4. ส่งเสริมการแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ะหว่างผู้
ต่างวัฒนธรรมทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
รวมทัง้ การสร้างความเข้าใจในวัฒนธรรม
สากลทีเ่ ป็นพืน้ ฐานการอยูร่ ่วมกันของ
ประชาคมโลก
1,270,000.00

รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 5
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6

สร้างความเป็นเลิศในการบริหารภายใต้หลัก สร้างความเป็นเลิศในการบริหารภายใต้หลัก
ธรรมาภิบาลทีใ่ ห้ความสาคัญกับความ
ธรรมาภิบาลทีใ่ ห้ความสาคัญกับความโปร่งใส
โปร่งใส และ Accountability รวมถึงการมี
และ Accountability รวมถึงการมีส่วนร่วม
ส่วนร่วมประชาคมศิษย์เก่าและประชาชน
ประชาคมศิษย์เก่าและประชาชน
เป้าประสงค์
มหาวิทยาลัยมีระบบการบริหารจัดการ
ภายในทีม่ ีประสิทธิภาพคล่องตัว และสร้าง
ความผาสุกในการปฏิบัติงานของบุคลากร

เป้าประสงค์
วิทยาลัยมีระบบการบริหารจัดการภายในทีม่ ี
ประสิทธิภาพคล่องตัว และสร้างความผาสุก
ในการปฏิบัติงานของบุคลากร

1. ผลงานด้านสนับสนุนการบริหาร 8. แผนงานบริหารจัดการ

รองคณบดีฝา่ ยบริหารฯ

การจ้างบุคลากรประจา

9,756,000.00

2. ค่าใช้จ่ายด้านการดาเนินงานบริหารจัดการ / จัดการ / อาคารสถานที่
งบดาเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1. ค่าใช้จ่ายด้านประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ฯ

2.โครงการจัดทารายงานประจาปี
3.โครงการจัดทาสือ่ ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยและ
หลักสูตรการศึกษา (แผ่นพับ/หนังสือ/อืน่ ๆ)

ประชาสัมพันธ์ฯ

X

ประชาสัมพันธ์ฯ

X

X

4. โครงการประชาสัมพันธ์นอกสถานที่
5. โครงการทบทวนและปรับปรุงแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติราชการประจาปี

ประชาสัมพันธ์ฯ

X

X

ผูจ้ ัดการ

X

X
X

ประเด็นยุทธศาสตร์ มธ.
เป้าประสงค์ กลยุทธ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ หน่วยงาน

2.จัดทาประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ และคูม่ ือ
การปฏิบัติงานตามสายงาน โดยกาหนดตัวชีว้ ัด
ความสาเร็จทีช่ ัดเจนเป็นรูปธรรม
3.จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาบุคลากร เพือ่ พัฒนา
ความรูค้ วามสามารถและทักษะในการทางาน
ตามสายงาน
4.ปรับปรุงระบบการประมวลผลให้ชัดเจนและ

3. พัฒนาระบบฐานข้อมูลและโครงสร้าง
พืน้ ฐานด้านสารสนเทศเพือ่ การบริหาร
จัดการอย่างเต็มรูปแบบและครบวงจร

แผนงาน/กิจกรรม/รายการ

ผูร้ ับผิดชอบ

รวม

ดาเนินงานในไตรมาส
ต.ค.-ธ.ค.ม.ค.-มี.ค.เม.ย.-มิ.ย.ก.ค.-ก.ย.

เป้าประสงค์ นโยบาย ตัวชีว้ ัด

กลยุทธ์
นโยบายคณบดี
1. ผลักดันการเป็นองค์กรทีม่ ีความผาสุกใน 1.พัฒนาโครงสร้างและระบบการบริหารจัดการ
การปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ พร้อมกับการมี องค์กร โดยมุง่ เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่าย
ผลงานทีค่ ุณภาพสูง
2. พัฒนาระบบ/กลไกการบริหารจัดการทีด่ ี
โดยเน้นการจัดสรรงบประมาณตามผลงาน
นาศักยภาพ และทรัพยากรทีม่ ีอยูต่ าม
หน่วยงานต่างๆมาใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่
พัฒนากระบวนการทางานให้มีประสิทธิภาพ
และสร้างนวัตกรรมการให้บริการ

ผลผลิต

2554

2555

2555

2555

(1)

(2)

(3)

(4)

6. โครงการทบทวนและจัดทาแผนบริหารความเสีย่ งประจาปี ผูจ้ ัดการ
7. โครงการลดขัน้ ตอนการปฏิบัติงาน
ผูจ้ ัดการ

X
X

8. โครงการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบและโครงสร้างเว็บไชต์ ประชาสัมพันธ์ฯ
9. โครงการพัฒนาระบบการบันทึกข้อมูลนักศึกษาสาหรับ ประชาสัมพันธ์ฯ
งานวิชาการผ่านเว็บไซต์ของวิทยาลัย
10. โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลและแผนระบบ
สารสนเทศวิทยาลัย
11. โครงการดูแลรักษาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้าน
การบริหารจัดการ

3,789,535.00

X

X

X

X

X

X

X

X

(รวม 1-11)
X

ประชาสัมพันธ์ฯ

X

X

X

X

724,000.00

X

X

X

X

2,000,000.00

X

X

X

X

ประชาสัมพันธ์ฯ

3. ค่าใช้จ่ายด้านการลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์
หมวดค่าทีด่ ินและสิง่ ก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์

มีประสิทธิภาพมากขึน้
9. แผนงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ตัวชีว้ ัดเป้าประสงค์

1. โครงการบุคลากรดีเด่นประจาปี

ระดับความสาเร็จในการพัฒนาศักยภาพการ

1.1 รางวัลบุคลากรสายวิชาการดีเด่น

ผูจ้ ัดการ

10,000.00

X

ทางานของบุคลากร
ตัวชีว้ ัดผลผลิต

1.2 รางวัลบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดีเด่น

ผูจ้ ัดการ

10,000.00

X

2. โครงการอบรมการดูแลสุขภาพแก่บุคลากร

ผูจ้ ัดการ

10,000.00

X

ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการดาเนินการพัฒนาศักยภาพ

3. โครงการส่งเสริมการทางานเป็นหมูค่ ณะ

การทางานของบุคลากรตามงบประมาณทีไ่ ด้รับ

3.1 โครงการวันสถาปนาวิทยาลัย

อ.อัครพงษ์

12,800.00

จัดสรร

3.2 โครงการกิจกรรม 5 ส

ผูจ้ ัดการ

5,000.00

X
X

601,100.00

X

X

X

X

5. โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

48,000.00

X

X

X

X

6. ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมอบรม ประชุม สัมมนา บุคลากร อาจารย์ ผูบ้ ริหาร

300,000.00

X

X

X

X

7. โครงการจัดสัมมนาบุคลากรวิทยาลัย (สัมมนาประจาปี)

200,000.00

4. โครงการสวัสดิการบุคลากร

X

ประเด็นยุทธศาสตร์ มธ.
เป้าประสงค์ กลยุทธ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ หน่วยงาน

ผลผลิต

แผนงาน/กิจกรรม/รายการ

ผูร้ ับผิดชอบ

รวม

ดาเนินงานในไตรมาส
ต.ค.-ธ.ค.ม.ค.-มี.ค.เม.ย.-มิ.ย.ก.ค.-ก.ย.

เป้าประสงค์ นโยบาย ตัวชีว้ ัด

8. โครงการจัดหาเครือ่ งแบบสาหรับงานพิธีให้แก่บุคลากร
10. แผนงานประกันคุณภาพการศึกษา
11. เงินสารองจ่าย

รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 6
งบประมาณรวม 6 ประเด็นยุทธศาสตร์

2554

2555

2555

2555

(1)

(2)

(3)

(4)

120,000.00

X

40,000.00

X

X

X

X

1,100,000.00

X

X

X

X

18,726,435.00
37,639,950.00

