แผนปฏิบัติการประจาปี 2560
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้เป็นที่ยอมรับของสังคม

ครั้งที่
j

วันที่แก้ไข

สาเหตุ

วันที่เริ่มใช้:
29-มี.ค.-60 คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ขอทบทวนแผนฯ ผู้จดั ทาแผน:

ผู้อนุมัต:ิ

k
l

เป้าประสงค์
1.1 บัณฑิตเป็นที่
ยอมรับของ
ภาคอุตสาหกรรม

1.2 คุณภาพบัณฑิต
ระดับสากล

ตัวชี้วดั โครงการ/กิจกรรม
กาหนดเสร็จ
ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วดั
เป้าหมาย
1.1โครงการพัฒนา
1)จานวนครั้งในการ
6 ครั้ง ต.ค.59-ก.ย.60 คณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์
ประชุม
หลักสูตรเศรษฐศาสตร
*1.3(5)
บัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์
ธุรกิจ
ธุรกิจ
1.2 โครงการจัดการเรียน
การสอนให้มมี าตรฐาน
และทันสมัย

ตัวชี้วดั

เป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม

(1)ร้อยละของการ
ยอมรับสมรรถนะ
ของบัณฑิตจาก
นายจ้างที่มคี ะแนน
เฉลี่ยในระดับมาก
ขึ้นไป

80

(2)ร้อยละของ
บัณฑิตมีงานทา
หลังจบการศึกษา
ภายใน 1 ปี

85

(1) ร้อยละ
คุณภาพบัณฑิต
ตามกรอบ TQF

80

โครงการย่อยที่ 2
โครงการ/กิจกรรมการ
จัดการเรียนการสอน 2
ภาษา*1.2(1)

(2) ร้อยละของ
ผลงานที่ตพี ิมพ์
ของบัณฑิตศึกษา
ต่อจานวนบัณฑิต
ทั้งหมด(แผน ก)

100

โครงการย่อยที่ 3
โครงการวิจยั ในชั้นเรียน

(3)ร้อยละของ
จานวนนักเรียนใน
พื้นที่เข้ามาสมัคร
เรียนเพิ่มขึ้น

10

โครงการย่อยที่ 1
1)จานวนรายวิชา
โครงการจัดการเรียนการ ออนไลน์ที่เปิดสอน
สอนออนไลน์เป็นรายวิชา

งบประมาณ
100,000

1 รายวิชา

ม.ค.-มิ.ย.60 คณะกรรมการบริหาร
การศึกษา

1)จานวนรายวิชาที่
สอนด้วยภาษาอังกฤษ
ในหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี

1 รายวิชา

ม.ค.-มิ.ย.60 คณะกรรมการบริหาร
การศึกษา

1)จานวนโครงการวิจยั
ในชั้นเรียนในรอบปี

1 โครงการ

ม.ค.-มิ.ย.60 คณะกรรมการบริหาร
การศึกษา

25,000

1)จานวนนิสติ ที่ได้รับ
ทุนการศึกษา

10 ทุน

ม.ค.-ก.ย.60 คณะกรรมการกิจการและ
พัฒนานิสติ

10,000

-

*1.3(4)

-

*1.2(4), 1.3(5)

โครงการย่อยที่ 4
โครงการบริหารจัดการ
ทุนการศึกษาให้แก่นิสติ

10 ทุน

*1.3(3), 3.2(3)

โครงการย่อยที่ 5
โครงการ/กิจกรรม
ปรับปรุงแผนการผลิต
บัณฑิตและกระบวนการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ*1.2(2)

หมายเหตุ : *1.3(3), 3.2(3) หมายถึง สอดคล ้องกับเป้ าประสงค์ท ี่ 1.3 ตัวชีว้ ด
ั ในวงเล็บ 3 และเป้ าประสงค์ท3
ี่ .2 ตัวชีว้ ด
ั ในวงเล็บ 3

แผนดาเนินการ(เดือนที่)
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ความเสี่ยง

เป้าประสงค์

ตัวชี้วดั

(4)จานวนเอกสาร
การสอนที่ผลิตและ
ได้รับการตรวจ
รับรองจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ
1.3 หลักสูตรและการ (1)ร้อยละจานวน
เรียนการสอนที่ทันสมัย หลักสูตรที่ได้
มาตรฐาน TQF

ตัวชี้วดั โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วดั
เป้าหมาย
1 เล่ม/ปี
-กิจกรรมย่อยที่ 1 1)ร้อยละของนิสติ ที่
100
โครงการนาเสนอผลงาน นาเสนอผลงานวิชาการ
วิชาการของนิสติ หลักสูตร
เศรษฐศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
100
ประจาปีการศึกษา 2560

เป้าหมาย

กาหนดเสร็จ
ม.ค.-มิ.ย.60

ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการบริหาร
การศึกษาฯ

งบประมาณ
75,000

*12.(1)

(2)คะแนนเฉลี่ย
ความพึงพอใจของ
นิสติ ต่อการเรียน
การสอน

4.21

(3)ร้อยละของนิสติ
ที่จบการศึกษาตาม
แผน

80

(4)ร้อยละของ
รายวิชาที่มกี าร
เรียนการสอนผ่าน
ออนไลน์ตอ่ การ
เรียนการสอนปกติ

10

(5)จานวน
หลักสูตรที่พัฒนาที่
สอดคล้องกับความ
ต้องการของ
ภาคอุตสาหกรรม

โครงการ/กิจกรรม

-กิจกรรมย่อยที่ 2 1)ค่าเฉลี่ยความพึง
กิจกรรมสารวจความพึง พอใจของผู้ใช้บัณฑิต
พอใจของผู้ใช้บัณฑิตและ 2)ร้อยละของบัณฑิตที่
ภาวะการมีงานทาของ
ได้งานทาหรือประกอบ
บัณฑิต ประจาปีการศึกษา อาชีพอิสระภายใน 1 ปี
2559 *1.1(1)
โครงการย่อยที่ 6
กิจกรรมการบูรณาการ
ด้านการศึกษาร่วมกับ
เศรษฐศาสตร์ บางเขน

1)จานวนโครงการ/
กิจกรรมที่บูรณาการ
ด้านการศึกษา

>3.51

ม.ค.-มิ.ย.60

25,000

ม.ค.-มิ.ย.60 คณะกรรมการบริหาร
การศึกษาฯ

50,000

พ.ย.-ธ.ค.59 คณะกรรมการกิจการและ
พัฒนานิสติ

16,000

85

2 กิจกรรม

*1.3(1)

1

- กิจกรรมการ
2)จานวนหลักสูตรที่มี
ปรับปรุงหลักสูตร
การปรับปรุงตามรอบปี
ที่กาหนด
- กิจกรรมการ
วิเคราะห์ขอ้ สอบให้เป็นไป
ตามมาตรฐาน

1 หลักสูตร

1.3 โครงการ
เศรษฐศาสตร์ ศรีราชาสู่
สากล
โครงการย่อยที่ 1
1)ร้อยละจานวนนิสติ ที่
โครงการทดสอบ english เข้าสอบจริงต่อนิสติ ที่
ขอทดสอบ
ก่อนอบรม *1.1(2)

80

หมายเหตุ : *1.3(3), 3.2(3) หมายถึง สอดคล ้องกับเป้ าประสงค์ท ี่ 1.3 ตัวชีว้ ด
ั ในวงเล็บ 3 และเป้ าประสงค์ท3
ี่ .2 ตัวชีว้ ด
ั ในวงเล็บ 3

แผนดาเนินการ(เดือนที่)
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ความเสี่ยง

เป้าประสงค์

ตัวชี้วดั

เป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม
โครงการย่อยที่ 2
โครงการ AEC Passport *
1.1(1)

- กิจกรรมเสริม
ทักษะภาษาอังกฤษ
- กิจกรรมเสริม
ทักษะคอมพิวเตอร์
- กิจกรรมให้ความรู้
ด้านมารยาท, การทางาน
เป็นทีม, บุคลิกภาพและ
การแต่งตัว, ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล, ทักษะด้าน
สุขภาพและการเข้าสังคม,
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่
1.4 โครงการพัฒนา
ความรู้ทางวิชาการด้าน
เศรษฐศาสตร์ให้แก่นิสติ

ตัวชี้วดั โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วดั
เป้าหมาย
1)ร้อยละของนิสติ ที่เข้า
80
ร่วมโครงการผ่านเกณฑ์
สมรรถนะตามที่กาหนด

กาหนดเสร็จ

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ

ม.ค.-ก.ย.60 คณะกรรมการกิจการและ
พัฒนานิสติ

680,000

100,000

2)จานวนกิจกรรม
พัฒนานิสติ ที่มคี วาม
เชื่อมโยงตอบสนองผล
ตามอัตลักษณ์ของมก.

5 กิจกรรม

1)จานวนครั้งที่สง่ เสริม
ให้นิสติ เข้าร่วมโครงการ

2 ครั้ง

ม.ค.-ก.ย.60 คณะกรรมการกิจการและ
พัฒนานิสติ

1)ร้อยละความพึง
พอใจของผู้รับบริการ

80

ม.ค.-ก.ย.60 คณะกรรมการพัฒนา
บุคลากร

*1.3(2)

1.5 โครงการจิตอาสา
พัฒนาชุมชน *1.1(1)

รวมค่าใช้จา่ ยในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1

หมายเหตุ : *1.3(3), 3.2(3) หมายถึง สอดคล ้องกับเป้ าประสงค์ท ี่ 1.3 ตัวชีว้ ด
ั ในวงเล็บ 3 และเป้ าประสงค์ท3
ี่ .2 ตัวชีว้ ด
ั ในวงเล็บ 3

10,000

1,091,000

แผนดาเนินการ(เดือนที่)
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ความเสี่ยง

แผนปฏิบัติการประจาปี 2560
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนางานวิจยั และบริการวิชาการที่ใช้ประโยชน์ได้
เป้าประสงค์

ตัวชี้วดั

2.1ผลงานวิจยั เป็นที่ (1)ร้อยละของจานวน
ยอมรับระดับนานาชาติ งานวิจยั ต่อจานวน
อาจารย์

2.2มีเครือข่ายความ
ร่วมมือที่ดี

เป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม

10

2.1 โครงการผลักดัน
ผลงานวิจยั และการ
นาไปใช้ประโยชน์ *2.3(2), (3)

(2) ร้อยละจานวน
บทความวิจยั ที่มอี ยู่ใน
ฐาน Scopus/ISI ต่อ
จานวนงานวิจยั ทั้งหมด

10

(3) จานวน
วารสารวิชาการที่
ได้รับการยอมรับใน
ระดับชาติ

2

(4)จานวนอาจารย์/
นักวิจยั ที่ได้รับรางวัล
ด้านวิชาการ

1

(1)จานวนความ
ร่วมมือวิจยั

1

(2) จานวนเครือข่าย
ความร่วมมือกับ
หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน

5

(3) จานวนชุมชนที่เข้า
ร่วมโครงการ

10

ครั้งที่
j

วันที่แก้ไข

สาเหตุ

วันที่เริ่มใช้:
29-มี.ค.-60 คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ขอทบทวนแผนฯ ผู้จดั ทาแผน:

ผู้อนุมัต:ิ

k
l

ตัวชี้วดั โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วดั
เป้าหมาย
1)จานวนงานวิจยั ที่
3 วิชา
นาไปใช้ประโยชน์กบั
การเรียนการสอน
2)จานวนงานวิจยั ที่
นาไปเผยแพร่ให้เป็น
ประโยชน์กบั ชุมชนและ
สังคม

1 ชิ้น

3)จานวนงานวิจยั ที่
ได้รับทุนสนับสนุนจาก
โครงการผลักดันฯ

1 โครงการ

2.2 โครงการจัดทาวารสาร
เศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์
การจัดการ (Journal of
Economics and
Management
Strategies: JEMS)โดย
ร่วมมือด้านผู้ทรงคุณวุฒิ
กับคณะเศรษฐศาสตร์
บางเขน *2.1(2), (3)

1)จานวนวารสารที่เข้า
สู่ฐานข้อมูล TCI
2)ร้อยละของผลงาน
วิชาการจากภายนอก

1 ฉบับ

2.3 โครงการจัดประชุม
วิชาการระดับชาติ *2.1(1),

1)จานวนครั้งที่จดั
ประชุมวิชาการระดับชาติ

1 ครั้ง

กาหนดเสร็จ
ก.พ.-ก.ย.60

ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการวิจยั และ
บริการวิชาการ

ต.ค.59-ก.ย.60 คณะกรรมการจัดทา
วารสารวิชาการ

งบประมาณ
200,000

120,000

80

(4), 2.3(4)

หมายเหตุ : *2.3(2), (3) หมายถึง สอดคล ้องกับเป้ าประสงค์ท ี่ 2.3 ตัวชีว้ ด
ั ในวงเล็บ 2 และตัวชีว้ ด
ั ในวงเล็บ 3

ส.ค.-ก.ย.60 คณะกรรมการวิจยั
ร่วมกับคณะกรรมการ
จัดทาวารสารวิชาการ

50,000

แผนดาเนินการ(เดือนที่)
ความเสี่ยง
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

เป้าประสงค์
2.3มีระบบสนับสนุน
งานวิจยั และบริการ
วิชาการที่มี
ประสิทธิภาพ

ตัวชี้วดั
(1)จานวนเงินทุน
สนับสนุนทุนวิจยั ต่อ
จานวนอาจารย์ประจา
และนักวิจยั
(2)ร้อยละจานวน
งานวิจยั ที่ถกู นาไปใช้
ประโยชน์ตอ่ งานวิจยั
ทั้งหมด

ตัวชี้วดั โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วดั
เป้าหมาย
1 แสนบาท 2.4 โครงการความร่วมมือ 1) จานวน MOU และ
1 MOU
ด้านเศรษฐศาสตร์ และ
แผนความร่วมมือ
การบูรณาการงานที่
2)จานวนเครือข่าย
3 หน่วยงาน
เกี่ยวข้อง *2.2(1)
ความร่วมมือด้านการ
วิจยั กับหน่วยงาน
80
ภายในประเทศ
เป้าหมาย

(3)ร้อยละจานวน
งานวิจยั และบริการ
วิชาการที่มกี ารนา
ความรู้และ
ประสบการณ์มาใช้
พัฒนาการเรียนและ
การสอนต่อจานวน
โครงการทั้งหมด

100

(4) ร้อยละของผลงาน
ที่ตพี ิมพ์ของ
บัณฑิตศึกษาต่อ
จานวนบัณฑิตทั้งหมด
(แผน ก)

100

โครงการ/กิจกรรม

2.5 โครงการการพัฒนา
เพื่อยกระดับธุรกิจชุมชน
ต้นแบบในพื้นที่จงั หวัด
ชลบุรี *2.3(3)

1)ร้อยละชุมชนที่มี
ส่วนร่วมในโครงการ
บริการวิชาการ

80

2)ร้อยละความพึง
พอใจของชุมชนต่อ
โครงการบริการวิชาการ

92

2.6 กิจกรรมส่งเสริมการมี 1)จานวนนิสติ ที่เข้ามา
มีสว่ นร่วม
ส่วนร่วมของนิสติ *2.3(3)
2.7 โครงการพัฒนา
วิชาการ *2.3(3), (5)

1)จานวนโครงการที่จดั

กาหนดเสร็จ

ผู้รับผิดชอบ

ก.พ.-ก.ย.60 คณะกรรมการวิจยั
ร่วมกับคณะกรรมการ
จัดทาวารสารวิชาการ

ต.ค.59-ก.ย.60 คณะกรรมการวิจยั และ
บริการวิชาการ

งบประมาณ
50,000

1,000,000
(งบประมาณ
แผ่นดิน)

10 คน

ก.พ.-ก.ย.60 คณะกรรมการวิจยั และ
บริการวิชาการ

10,000

อย่างน้อย
1 โครงการ

ก.พ.-ก.ย.60 คณะกรรมการวิจยั และ
บริการวิชาการ

100,000

(5) รายได้จาก
1 แสนบาท
โครงการพัฒนาวิชาการ
รวมค่าใช้จา่ ยในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 (ไม่รวมงบประมาณแผ่นดิน)

หมายเหตุ : *2.3(2), (3) หมายถึง สอดคล ้องกับเป้ าประสงค์ท ี่ 2.3 ตัวชีว้ ด
ั ในวงเล็บ 2 และตัวชีว้ ด
ั ในวงเล็บ 3

480,000

แผนดาเนินการ(เดือนที่)
ความเสี่ยง
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ครั้งที่

แผนปฏิบัติการประจาปี 2560
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการบริหารจัดการตามมาตรฐานสากลภายใต้
หลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์
3.1มีระบบบริหาร
คุณภาพการศึกษาที่เป็น
มาตรฐานสากล

ตัวชี้วดั

เป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม

(1)คะแนนเฉลี่ยของผล
การประเมินคุณภาพ
การศึกษาทุกระดับอยู่
ในระดับดีมาก

>4.00

3.1 โครงการส่งเสริม
ค่านิยมและวัฒนธรรมเพื่อ
คุณภาพชีวติ ที่ดตี ามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง
โครงการย่อยที่ 1
โครงการครัว
เศรษฐศาสตร์พอเพียง

j

วันที่แก้ไข

สาเหตุ

วันที่เริ่มใช้:
29-มี.ค.-60 คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ขอทบทวนแผนฯ ผู้จดั ทาแผน:

k
l

ตัวชี้วดั โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วดั
เป้าหมาย

กาหนดเสร็จ

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ

1)ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ

80

ต.ค.59-มี.ค.60 คณะกรรมการทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม

20,000

โครงการย่อยที่ 1
โครงการเชิดชูสถาบัน
พระมหากษัตริย์ *3.4(1)

1)ร้อยละความพึงพอใจ
ของบุคลากรต่อโครงการ

80

ต.ค.59-มี.ค.60 คณะกรรมการทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม

50,000

โครงการย่อยที่ ๒
โครงการวันสาคัญทาง
พระพุทธศาสนา *3.4(1)

1)ร้อยละของบุคลากร
ในคณะที่มสี ว่ นร่วมต่อ
บุคลากรทั้งหมด

80

ต.ค.59-มี.ค.60 คณะกรรมการทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม

30,000

2)ร้อยละของนิสติ
ปริญญาตรีของคณะฯ มี
ส่วนร่วมต่อ
กลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

80

ต.ค.59-ก.ย.60 คณะกรรมการทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม

50,000

*3.4(1)

(1) ร้อยละของผล
3.2 มีระบบการ
บริหารงานสนับสนุน ประเมินความพึงพอใจ
ในระดับดีขึ้นไป
ที่มีประสิทธิภาพ

(2) ร้อยละของต้นทุน
การผลิตบัณฑิตต่อหัวที่
ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่
ผ่านมา

(3) จานวน
ทุนการศึกษาให้กบั
นิสติ ปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษา

>80

5

10ทุน/ปี

3.2 โครงการ
เศรษฐศาสตร์รักษ์
ศิลปวัฒนธรรมไทย

โครงการย่อยที่ ๓
1)ร้อยละจานวน
โครงการสืบสานประเพณี ผู้เข้าร่วมโครงการต่อ
และอนุรักษ์วฒ
ั นธรรมไทย บุคลากรทั้งหมด

ผู้อนุมัต:ิ

80

*3.4(1)

หมายเหตุ : *3.2(1), 3.6(1), (2), (7) หมายถึง สอดคล ้องกับเป้ าประสงค์ท ี่ 3.2 ตัวชีว้ ด
ั ในวงเล็บ 1 และสอดคล ้องกับเป้ าประสงค์ท3ี่ .6 ตัวชีว้ ด
ั ในวงเล็บ 1, 2 และ 7

แผนดาเนินการ(เดือนที่)
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ความเสี่ยง

เป้าประสงค์

ตัวชี้วดั

3.3บุคลากรมีสมรรถนะ (1) ร้อยละของผลการ
ตามที่คาดหวัง
พัฒนาคณาจารย์
(2) จานวนผลงาน
วิชาการที่ได้รับการ
รับรองคุณภาพ

(3) ร้อยละของจานวน
บุคลากรที่ผา่ นเกณฑ์
สมรรถนะ

เป้าหมาย
15

3

โครงการ/กิจกรรม
โครงการย่อย 3.1
โครงการผู้บริหารพบ
บุคลากรคณะ
เศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
ประจาปี 2560

80

๓.3 โครงการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหาร
องค์โครงการย่
กร
อยที่ ๑
3.4 องค์กรมีค่านิยมและ (1) ร้อยละของผลสาเร็จ
ของโครงการ
วัฒนธรรมที่ดี

100

ศิลปวัฒนธรรมที่ส่งผล
ค่านิยมและวัฒนธรรม
ขององค์กรต่อโครงการ
ศิลปวัฒนธรรมทั้งหมด

กาหนดเสร็จ

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ

ธ.ค.59-ม.ค.60 คณะกรรมการทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม

26,100

2)บุคลากรมีสว่ นร่วมใน
การแลกเปลี่ยนข้อคิด
เป็นการดาเนินงานด้าน
ต่าง ๆ ของคณะฯ

80

2)บุคลากรมีสว่ นร่วมใน
การสร้างความสัมพันธ์
ไมตรีอนั ดีตอ่ กัน

80

1)จานวนคอมพิวเตอร์
ต่อ2)จ
บุคานวนครุ
ลากร ภัณฑ์
ทดแทนที่เพิ่มขึ้น

1 ชุด/คน

709,122

2 รายการ

มี.ค.-ส.ค.60 คณะกรรมการ
พัฒนาทรัพยากร
สนับสนุน

1)จานวนครุภัณฑ์
สนับสนุนการเรียนการ
สอนต่อห้องเรียน

1 ชุด/ห้อง ต.ค.59-ส.ค.60 คณะกรรมการ
พัฒนาทรัพยากร
สนับสนุน

284,000

2)ระดับความพึงพอใจ
ของนิสติ ต่อครุภัณฑ์
สนับสนุนการเรียนการ
สอน

ไม่น้อยกว่า
3.51

*3.6(3)

3.5 มีโครงสร้างองค์กรที่ (1) ร้อยละความพึงพอใจ
ของบุคลากรที่มีต่อการ
คล่องตัว
บริหารงานของผู้บริหาร
(2) คะแนนเฉลี่ยการ
ปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่ของผู้บริหาร

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
อุปกรณ์ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์สานักงาน

ตัวชี้วดั โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วดั
เป้าหมาย
1)ร้อยละบุคลากรมี
80
ความพึงพอใจต่อการ
บริหารงานของผู้บริหาร

>3.51

โครงการย่อยที่ 2
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
อุปกรณ์ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์สาหรับการ
เรียนการสอน *3.2(1),
3.6(1),(2),(7)

(งบประมาณ

หมายเหตุ : *3.2(1), 3.6(1), (2), (7) หมายถึง สอดคล ้องกับเป้ าประสงค์ท ี่ 3.2 ตัวชีว้ ด
ั ในวงเล็บ 1 และสอดคล ้องกับเป้ าประสงค์ท3ี่ .6 ตัวชีว้ ด
ั ในวงเล็บ 1, 2 และ 7

แผนดาเนินการ(เดือนที่)
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ความเสี่ยง

เป้าประสงค์
3.6 มีโครงสร้างพื้นฐาน
ที่มปี ระสิทธิภาพ

ตัวชี้วดั
(1)สัดส่วนของจานวน
คอมพิวเตอร์หรือการ
ให้บริการ Wifi ต่อ
จานวนนิสิต (จานวน
เครือ่ ง/คน)
(2) จานวนโปรแกรม/
เทคโนโลยีที่ใช้ในการ
สนับสนุนการเรียนการ
สอนต่อจานวนนิสิต
(3) สัดส่วนของจานวน
คอมพิวเตอร์หรือการ
ให้บริการ WiFi ต่อ
จานวนบุคลากร (จานวน
คน/เครือ่ ง)

ตัวชี้วดั โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วดั
เป้าหมาย
<8 คน/เครือ่ ง โครงการย่อยที่ 3
1)ร้อยละความพึง
80
โครงการปรับปรุงและ
พอใจของบุคลากรและ
บารุงรักษาภูมทิ ัศน์บริเวณ นิสติ ต่อสิ่งอานวยความ
อาคารเรียน *3.6(4), (5), (6) สะดวก
เป้าหมาย

2

โครงการ/กิจกรรม

(5) สัดส่วนของพื้นที่
สาหรับการทากิจกรรม
ของนิสิต(คน/ตรม.)

งบประมาณ
449,380

1 กิจกรรม

เม.ย.-ส.ค.60 คณะกรรมการ
พัฒนาทรัพยากร
สนับสนุน

10,000

1)ร้อยละของผู้เข้าร่วม
โครงการมีความเข้าใจ
พันธกิจและทิศทางการ
ทางานด้านระบบ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา

80

ก.พ.-ก.ค.60 คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา

60,000

1)ร้อยละของผู้เข้าร่วม
โครงการมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ EdPex

80

ก.พ.-ก.ค.60 คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพฯ

25,000

1)ระบบฐานข้อมูลเพื่อ
สารสนเทศเพื่อการจัดเก็บ การจัดเก็บข้อมูล
ข้อมูลคุณภาพการศึกษา ประกันคุณภาพ
*3.1(1)
การศึกษา

1 ระบบ

ม.ค.-ก.ย.60 คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพฯ

50,000

โครงการย่อยที่ 4
โครงการอนุรักษ์พลังงาน
*3.2(2)

1 คน/เครือ่ ง 3.4 โครงการเยี่ยมบ้าน
เครือข่ายร่วมมือด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
สถาบันการศึกษาภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัยฯ

80

ผู้รับผิดชอบ

ต.ค.59-ก.ย.60 คณะกรรมการ
พัฒนาทรัพยากร
สนับสนุน

*3.1(1)

(4) ร้อยละของความพึง
พอใจในระดับดีขึ้นไปของ
ผู้รับบริการที่มีต่อ
โครงสร้างพื้นฐาน

กาหนดเสร็จ

3.5 โครงการอบรมเรื่อง
การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
(EdPex)

1)จานวนกิจกรรมที่
ส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงาน

<4 คน/ ตรม. 3.6 โครงการพัฒนาระบบ

(6) ร้อยละของจุดที่
ให้บริการแก่คนพิการ
(รถเข็น) ต่อจุดให้บริการ
ทั้งหมด

> 80

3.7 โครงการพัฒนา
1)ร้อยละบุคลากรที่
สมรรถนะในการทางาน ผ่านเกณฑ์การ
และส่งเสริมการศึกษาต่อ ประเมินผลการเรียนรู้
ของบุคลากร *3.1(1), (2), (3)

80

มี.ค.-ก.ย.60 คณะกรรมการ
พัฒนาบุคลากร

300,000

(7) ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ

>3.51

3.8 โครงการผลักดันการ 1)ร้อยละบุคลากรที่เข้า
เข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ เงื่อนไขระยะเวลาใน
และ/หรือตาแหน่งระดับ การยืน่ ขอตาแหน่งฯที่
ชานาญการของบุคลากร เข้าร่วมโครงการ

80

มี.ค.-ก.ย.60 คณะกรรมการ
พัฒนาบุคลากร

170,000

หมายเหตุ : *3.2(1), 3.6(1), (2), (7) หมายถึง สอดคล ้องกับเป้ าประสงค์ท ี่ 3.2 ตัวชีว้ ด
ั ในวงเล็บ 1 และสอดคล ้องกับเป้ าประสงค์ท3ี่ .6 ตัวชีว้ ด
ั ในวงเล็บ 1, 2 และ 7

แผนดาเนินการ(เดือนที่)
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ความเสี่ยง

เป้าประสงค์

ตัวชี้วดั

เป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม
3.9 โครงการปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรมของ
บุคลากร

ตัวชี้วดั โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วดั
เป้าหมาย
1)ร้อยละของบุคลากร
80
ทั้งหมดที่เข้าร่วมโครงการ

กาหนดเสร็จ

ผู้รับผิดชอบ

มี.ค.-ก.ย.60 คณะกรรมการ
พัฒนาบุคลากร

รวมค่าใช้จา่ ยในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 (ไม่รวมงบประมาณแผ่นดิน)

งบประมาณ
40,000

1,989,602

ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ในการประชุมครั้งที่ 3/2560 วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2560

หมายเหตุ : *3.2(1), 3.6(1), (2), (7) หมายถึง สอดคล ้องกับเป้ าประสงค์ท ี่ 3.2 ตัวชีว้ ด
ั ในวงเล็บ 1 และสอดคล ้องกับเป้ าประสงค์ท3ี่ .6 ตัวชีว้ ด
ั ในวงเล็บ 1, 2 และ 7

แผนดาเนินการ(เดือนที่)
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ความเสี่ยง

