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คำนำ
แผนกลยุทธ์คณะวิทยาการสื่อสารฉบับนี้เป็นแผน 5 ปี ซึ่งจะใช้ในระหว่างปี พ.ศ. 2561-2565 แต่
สามารถทบทวนได้ทุก ปี หรือตามบริบทที่เปลี่ยนแปลง กระบวนการในการจัดทาแผนกลยุทธ์คณะวิทยาการ
สื่อสารเริ่มจากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค (SWOT Analysis) และทบทวนวิสัยทัศน์เดิมที่
ได้กาหนดไว้ก่อนหน้านี้ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพื่อหาปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ
(1) สภาพแวดล้อมภายในที่ใช้ในการหาประเด็นที่เป็นจุดแข็ง (Strength) และจุดอ่อน (Weakness) ขององค์การ
และ (2) สภาพแวดล้อมภายนอกที่ใช้ในการหาประเด็นที่เป็นโอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threat)
จากปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อองค์การ เมื่อได้ปัจจัยและประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับจุดแข็ง จุดอ่อน
โอกาสและอุปสรรคแล้ว ได้มีการนาประเด็นข้างต้นมาวิเคราะห์ต่อโดยใช้ Internal Factor Evaluation Metrix:
IFE สาหรับปัจจัยภายใน และใช้ External Factor Evaluation Metrix: EFE สาหรับปัจจัยภายนอก เพื่อสรุปว่า
สภาพแวดล้อมภายในขององค์กรมีจุดแข็งหรือจุดอ่อนมากกว่ากันและสภาพแวดล้อมภายนอกขององค์กรมีจุด ที่
เป็นโอกาสหรืออุปสรรคมากกว่ากัน ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ SWOT ได้ถูกนามากาหนดวิสั ยทัศน์ พันธกิจ
วัตถุประสงค์ ค่านิยม ประเด็นยุทธศาสตร์และรายละเอียดอื่น ๆ ต่อไป
แผนกลยุทธ์คณะวิทยาการสื่อสารฉบับนี้สาเร็จลุล่วงได้ด้วยความร่วมมือจากบุคลากรคณะวิทยาการ
สื่อสารในการร่วมกันวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการแข่งขัน นาเสนอวิสัยทัศน์ พันธกิจและร่วมกันหาแนวทางใน
การวางแผนการปฏิบัติงาน

งานนโยบายและแผน
คณะวิทยาการสื่อสาร
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สำรบัญ
คานา
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
วัตถุประสงค์
ค่านิยม
โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหาร
ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัดและแผนกำรดำเนินงำน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 บัณฑิตมีคุณภาพ คุณธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 งานวิจัย งานสร้างสรรค์ และผลงานวิชาการที่มีคุณค่าทั้งใน
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 โครงสร้างพื้นฐานและระบบการบริหารงานมีประสิทธิภาพ
โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นฐาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 บุคลากรทรงคุณค่าพร้อมพัฒนาองค์กรและสังคม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 ระบบการบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพและ
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ยุทธ์ในการปรับตัว
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1. วิสัยทัศน์
“คณะวิทยาการสื่อสารเป็นองค์กรที่โดดเด่นด้านนิเทศศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการ
ออกแบบเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล”
2. พันธกิจ
2.1

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ และทักษะวิชาชีพด้านวิทยาการสื่ อสารที่มีคุณธรรม จริยธรรมและมี ความ
รับผิดชอบต่อสังคม

2.2 วิจัยและเผยแพร่ความรู้และนวัตกรรมด้านวิทยาการสื่อสารที่ส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่นบนพื้นฐานความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมทั้งในบริบททางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี
2.3 ให้บริการวิชาการทางด้านวิทยาการสื่อสาร โดยบูรณาการการเรียนการสอนและการวิจัยเพื่อเสริ มสร้าง
ศักยภาพชุมชน องค์กร วิสาหกิจและผู้ประกอบการ
2.4 พัฒนาศักยภาพขององค์กรโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการดาเนิน
ภารกิจในทุกด้านอย่างต่อเนื่อง
3. วัตถุประสงค์
3.1 บัณฑิตคณะวิทยาการสื่อสารมีความรู้และทักษะวิชาชีพด้านวิทยาการสื่อสารที่มีคุณธรรมจริยธรรมและมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม
3.2 บัณฑิตคณะวิทยาการสื่อสารเป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถเชื่อมโยงความรู้กับศาสตร์สาขาอื่นได้
3.3 คณะวิทยาการสื่อสารเป็นผู้นาด้านวิจัยและเผยแพร่ความรู้และนวัตกรรมด้านวิทยาการสื่อสารที่ส่งเสริม
การพัฒนาท้องถิ่นบนพื้นฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรมทั้งในบริบททางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
และเทคโนโลยี
3.4 คณะวิทยาการสื่อสารเป็นศูนย์กลางการให้บริการวิชาการทางด้านวิทยาการสื่อสาร โดยบูรณาการการ
เรียนการสอนและการวิจัยเพื่อเสริมสร้างศักยภาพชุมชน องค์กร วิสาหกิจและผู้ประกอบการ
3.5 คณะวิทยาการสื่อสารมีระบบการบริหารจัดการและการดาเนินภารกิจในทุกด้านที่มีประสิทธิภาพ โดยมี
เทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นฐาน
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4. ค่ำนิยมคณะวิทยำกำรสื่อสำร
COMM.SCI (สื่อสารทันสมัย ใส่ใจสังคม อุดมความสร้างสรรค์ เท่าทันเทคโนโลยี)
COMM : Communication
สื่อสารทันสมัย
S : Social Engagement
ใส่ใจสังคม
C : Creativity
อุดมความสร้างสรรค์
I : Innovation
เท่าทันเทคโนโลยี
5. โครงสร้ำงองค์กรและโครงสร้ำงกำรบริหำร
ในปี พ.ศ. 2560 คณะวิทยาการสื่อสารถูกจัดให้เป็น “ส่วนงาน” ของมหาวิทยาลัยสงขลาครินทร์ที่มีการ
แบ่ง “โครงสร้างภายในส่วนงานวิชาการ” ออกเป็น (1) สานักงานคณะ และ (2) สาขาวิชาวิทยาการสื่อสาร
สาหรับการแบ่งโครงสร้างหน่วยงานในรายละเอียดของคณะวิทยาการสื่อสารนั้น จะแบ่งสานักงานคณะ
ออกเป็น 2 ฝ่ ายคือ ฝ่ ายบริห ารทั่วไปและฝ่ ายสนับสนุนวิชาการ ส าหรับสาขาวิชาวิทยาการสื่อสารนั้นจะ
ประกอบด้วยหลักสูตร 3 หลักสูตรคือ (1) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิช าเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อสารเพื่อการจัดการ (3) หลั กสู ตรศิล ปศาสตรบัณฑิต สาขาวิช า
นวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ
โครงสร้ำงองค์กรคณะวิทยำกำรสื่อสำร
คณะวิทยาการสื่อสาร
สานักงานคณะ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายสนับสนุนวิชาการ

สาขาวิชาวิทยาการสื่อสาร
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อการจัดการ
เพื่อการจัดการ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
นวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ
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โครงสร้ำงกำรบริหำร
คณะกรรมการประจาคณะ

คณบดีคณะวิทยำกำรสื่อสำร

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ผู้อานวยการหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนวิชาการ

ผู้อานวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อการจัดการ
ผู้อานวยการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์
สื่อ
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาการสื่อสารสันติภาพ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและกิจการพิเศษ
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6. ประเด็นยุทธศำสตร์และเป้ำประสงค์ตำมยุทธศำสตร์ของคณะวิทยำกำรสื่อสำร
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 บัณฑิตมีคุณภำพ คุณธรรมและมีควำมรับผิดชอบต่อสังคม
เป้าประสงค์ที่ 1.1 บัณฑิตมีความรู้และทักษะวิชาชีพด้านนิเทศศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อการจัดการ และนวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ
เป้าประสงค์ที่ 1.2 บัณฑิตสามารถบูรณาการความรู้ด้านวิทยาการสื่อสารกับศาสตร์สาขาอื่น
เป้าประสงค์ที่ 1.3 บัณฑิตมีคุณธรรม จริยธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
เป้าประสงค์ที่ 1.4 บัณฑิตมีสมรรรถนะสากล
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 งำนวิจัย งำนสร้ำงสรรค์ และผลงำนวิชำกำรที่มีคุณค่ำทั้งในระดับท้องถิ่นและ
สำกล
เป้าประสงค์ที่ 2.1 จัดทางานวิจัยและนวัตกรรมด้านวิทยาการสื่อสารที่ส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่นบน
พื้นฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรมทั้งในบริบททางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
และเทคโนโลยี
เป้าประสงค์ที่ 2.2 เผยแพร่องค์ความรู้ใหม่จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาการสื่อสารทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ
เป้าประสงค์ที่ 2.3 นาองค์ความรู้ใหม่จากการวิจัยและงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาการสื่อสารไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคม
เป้าประสงค์ที่ 2.4 การพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรบูรณำกำรกำรสอน วิจัย และบริกำรวิชำกำรในหลำกหลำยมิติ
เป้าประสงค์ที่ 3.1 พัฒนาและบูรณาการหลักสูตรการเรียนการสอนระหว่างรายวิชาหรือสาขาวิชา
เป้าประสงค์ที่ 3.2 สร้างโครงการวิจัยและโครงการบริการวิชาการ โดยบูรณาการศาสตร์ระหว่างสาขา/
คณะ/สถาบัน/หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
เป้าประสงค์ที่ 3.3 สร้างโครงการที่บูรณาการทั้งภารกิจการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ
วิชาการที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสากล
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือ
เป้าประสงค์ที่ 4.1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ
กับชุมชน หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 โครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบกำรบริหำรงำนมีประสิทธิภำพโดยใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่เป็นฐำน
เป้าประสงค์ที่ 5.1 มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักที่มี
ประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ที่ 5.2 มีระบบการสื่อสารภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับวัฒนธรรม การ
สื่อสารของบุคลากรทุกกลุ่มงาน
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เป้าประสงค์ที่ 5.3 มีระบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคณะไปสู่องค์กรแห่งการ
เรียนรู้
เป้าประสงค์ที่ 5.4 มีระบบสาธารณูปโภคทีม่ ีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ที่ 5.5 มีระบบบริหารความเสี่ยง สามารถควบคุมปัจจัย กิจกรรม และการดาเนินงานที่อาจ
เป็นมูลเหตุของความเสียหายได้
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 6 บุคลำกรทรงคุณค่ำพร้อมพัฒนำองค์กรและสังคม
เป้าประสงค์ที่ 6.1 บุคลากรมีศักยภาพและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
เป้าประสงค์ที่ 6.2 ระบบการบริหารงานบุคลากรยึดหลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์ที่ 6.3 บุคลากรมีความสุขในการทางานและความผูกพันต่อองค์กร
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 7 ระบบกำรบริหำรงบประมำณที่มีประสิทธิภำพและตรวจสอบได้
เป้าประสงค์ที่ 7.1 การบริหารจัดการด้านงบประมาณของคณะฯ มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
เป้าประสงค์ที่ 7.2 กลไกที่มีประสิทธิภาพในการจัดหางบประมาณ มีการใช้จ่ายงบประมาณที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์
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กลยุทธ์และตัวชี้วัดกำรดำเนินกำรตำมแผนยุทธศำสตร์ 7 ด้ำน
ประเด็นยุทธศำสตร์ ที่ 1 บัณฑิตมีคุณภำพ คุณธรรมและมีควำมรับผิดชอบต่อสังคม
เป้าประสงค์ที่ 1.1 บัณฑิตมีความรู้และทักษะวิชาชีพด้านนิเทศศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการ และนวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่ อ
กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

Baseline

1. จัดการเรียนการสอนที่เน้นทั้ง
ทฤษฎีและปฏิบตั ิทางวิชาชีพโดยใช้
รูปแบบการเรียนรู้แบบ Active
Learning
2. พัฒนาหลักสูตรโดยให้สถาน
ประกอบการ และองค์กรวิชาชีพมี
ส่วนร่วมในการออกแบบและ
ปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาด
3. สร้างความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการและองค์กรวิชาชีพ
เพื่อให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริงใน
องค์กร และสถานประกอบการเข้า
มามีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียน
การสอน

1.1 ทุกรายวิชามีการจัดการเรียน
การสอนแบบ Active Learning
2.1 ทุกหลักสูตรต้องมีตัวแทน
จากองค์กรวิชาชีพ สถาน
ประกอบการมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตร
3.1 จานวน MOU กับสถาน
ประกอบการระดับคณะ/
มหาวิทยาลัย
3.2 จานวนโครงการหรือกิจกรรม
ที่ส่งเสริมการทากิจกรรม
ร่วมกันตามข้อตกลง
3.3 ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ประกอบการต่อนักศึกษา
4.1 ทุกรายวิชามีการจัดการเรียน
การสอนโดยใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่
4.2 จานวนนวัตกรรมการสอนต่อ
หลักสูตร

4. จัดการเรียนการสอนโดยใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่

เป้าหมาย
2563
2564
95%
100%

80%

2561
85%

2562
90%

2565
100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

-

70%

80%

80%

90%

90%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

90%

90%

100%

100%

100%

100%

แผนปฏิบัติการ
1. มีการกาหนดแผนการเรียนการสอนแบบ Active Learning
ใน มคอ.3 ทุกรายวิชา
2. มีกิจกรรมเสริมรายวิชาที่เน้นฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพ
1. มีระบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ
นักศึกษาช่วงที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา
2. เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากสถานประกอบการมาวิพากษ์หลักสูตร
3. จัดให้มีตัวแทนจากสถานประกอบการหรือองค์กร
วิชาชีพเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินคุณภาพหลักสูตร
1. ทา MOU กับสถานประกอบการและองค์กรวิชาชีพ
2. จัดทากิจกรรมหรือโครงการตามข้อตกลงกับสถาน
ประกอบการและองค์กรวิชาชีพ มีการประเมินสถาน
ประกอบการและนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง

1. ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น VC Facebook YouTube LMS
และอื่น ๆ
2. พัฒนาศักยภาพบุคลากร/ อาจารย์ในการสร้างนวัตกรรมการ
สอนและสื่อการเรียนการสอนที่ทนั สมัย
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กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

Baseline

5. พัฒนาทักษะวิชาการและวิชาชีพ
ของนักศึกษาให้ก้าวสู่มาตรฐาน
ระดับชาติและนานาชาติ

5.1 จานวนชิ้นงาน/ผลงานของ
นักศึกษาที่ส่งเข้าประกวด
หรือเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ

6. มีกระบวนการส่งเสริมให้
6.1 จานวนรายวิชาที่ใช้ Active
นักศึกษาคิดริเริ่มเป็น คิดสร้างสรรค์
Learning ในการเรียนการ
และทันสมัย
สอน
6.2 จานวนโครงการทีเ่ สริมสร้าง
กระบวนการคิดและ
สร้างสรรค์ผลงานนักศึกษา

เป้าหมาย
2563
2564
4
5

3

2561
3

2562
4

2565
5

100%

100%

100%

100%

100%

100%

5

6

6

7

7

7

แผนปฏิบัติการ
1. ตั้งกรรมการ CommSci Academy Team เพื่อหาเวที
ประกวด คัดเลือกและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อ
ขับเคลื่อนการทาโครงการสาหรับส่งเข้าประกวด
2. เผยแพร่ นาเสนอ แข่งขัน และประกวดผลงานในเวทีต่าง ๆ
ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
1. จัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ในทุกรายวิชา
2. จัดทาโครงการเสริมสร้างกระบวนการคิดและสร้างสรรค์
ผลงานนักศึกษา

เป้าประสงค์ที่ 1.2 บัณฑิตสามารถบูรณาการความรู้ด้านวิทยาการสื่อสารกับศาสตร์สาขาอื่น
กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

Baseline

1. จัดการเรียนการสอนที่เน้นให้บณ
ั ฑิต
สามารถนาความรู้ในสาขาวิชาชีพไป
บูรณาการกับศาสตร์สาขาอื่นได้อย่างมี
คุณภาพ

1.1 จานวนโครงการบูรณาการ
อย่างน้อย 1 โครงการต่อปี
การศึกษา
1.2 มีหลักสูตรทีเ่ ปิดวิชาโทใน
คณะ

2. สนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของนักศึกษาผ่านกระบวนการเรียนการ
สอน/การวิจัย/การบริการวิชาการ

2.1 มีโครงการที่ให้นักศึกษาเข้ามี
ส่วนร่วมผ่านกระบวนการเรียน
การสอน/การวิจัย/การบริการ
วิชาการ

เป้าหมาย
2563
2564
2
2

1

2561
1

2562
1

2565
3

1

2

2

2

3

3

3

3

4

4

5

5

แผนปฏิบัติการ
1. จัดการเรียนการสอนที่เน้นให้นักศึกษาทางานร่วมกับชุมชน
(Community Based Learning)
2. จัดหลักสูตรให้มีวิชาโท เพื่อให้นักศึกษาจากสาขาอื่นมา
เรียนเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน
1. จัดโครงการบริการวิชาการที่ให้นักศึกษามีส่วนร่วมตั้งแต่
ต้นน้าถึงปลายน้า
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เป้าประสงค์ที่ 1.3 บัณฑิตมีคุณธรรม จริยธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

Baseline

1. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
ของนักศึกษา และสร้างกลไกใน
การกากับดูแลคุณธรรมและ
จริยธรรมอย่างชัดเจน

1.1 มีแนวปฏิบตั ิ (Code of
Conduct) ที่นาไปใช้กากับดูแล
คุณธรรมและจริยธรรม
นักศึกษาอย่างชัดเจน
1.2 จานวนกิจกรรมเพื่อสังคม
และจิตอาสา

-

2561
1

8

8

เป้าหมาย
แผนปฏิบัติการ
2562 2563 2564 2565
1
1
1
1 1. จัดทาแนวปฏิบัติ (Code of Conduct) ของนักศึกษา วสส. ที่เกี่ยวข้องกับ
คุณธรรมและจริยธรรม และมีมาตรการกากับดูแลอย่างชัดเจน
2. จัดกิจกรรมเพื่อสังคมและจิตอาสา
3. สร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม
8
10
10
10

เป้าประสงค์ที่ 1.4 บัณฑิตมีสมรรรถนะสากล
กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

1. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร การเรียนการ 1.1 จัดการเรียนการสอนที่ใช้ภาษาอังกฤษอย่าง
สอนให้มีความเป็นมาตรฐานสากล
น้อยร้อยละ 50
1.2 นักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบ
ความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ
1.3 จานวนอาจารย์ต่างประเทศ
1.4 จานวนนักศึกษาต่างประเทศและนักศึกษา
แลกเปลีย่ น
1.5 จานวนนักศึกษาที่ไปฝึกประสบการณ์
วิชาชีพและสหกิจศึกษาในต่างประเทศ
1.6 โครงการทีส่ ่งเสริมให้นักศึกษาได้มี
ประสบการณ์และทักษะชีวิตในต่างประเทศ
2. สร้างหลักสูตรใหม่ให้มีมาตรฐานสากล

2.1 มีหลักสูตรนานาชาติ

Baseline

เป้าหมาย
2563
2564
60%
60%

50%

2561
50%

2562
50%

6%

50%

80%

80%

80%

4

4

1
4

1
5

1
5

3

3

3

4

4

1

1

1

2

2

-

-

-

1

1

แผนปฏิบัติการ
2565
70% 1. จัดการเรียนการสอนที่ใช้ภาษาอังกฤษอย่าง
น้อยร้อยละ 50
80% 2. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถ
สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้
ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ
1
6 3. จัดหาอาจารย์ชาวต่างประเทศ
4. เพิ่มจานวนนักศึกษาต่างประเทศและ
นักศึกษาแลกเปลี่ยน
5
5. เพิ่มจานวนนักศึกษาที่ไปฝึกประสบการณ์
วิชาชีพและสหกิจศึกษาในต่างประเทศ
2
6. จัดทาโครงการที่ส่งเสริมให้นักศึกษาได้มี
ประสบการณ์และทักษะชีวิตในต่างประเทศ
1

1. จัดให้มีหลักสูตรนานาชาติ
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 งำนวิจัย งำนสร้ำงสรรค์ และผลงำนวิชำกำรที่มีคุณค่ำทั้งในระดับท้องถิ่นและสำกล
เป้าประสงค์ที่ 2.1 จัดทางานวิจัยและนวัตกรรมด้านวิทยาการสื่อสารที่ส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่นบนพื้นฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรมทั้งในบริบททางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
และเทคโนโลยี
กลยุทธ์
1. สนับสนุนทุนวิจัย งาน
สร้างสรรค์ และนวัตกรรม

2. สร้างเครือข่ายวิจัย งาน
สร้างสรรค์ นวัตกรรมทั้งใน
และนอกสถาบัน
3. จัดตั้งหน่วยวิจัยในประเด็น
ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา
วิทยาการสื่อสารที่ตอบสนอง
ทิศทางยุทธศาสตร์การวิจัย
ของมหาวิทยาลัยและของ
ประเทศ
4. พัฒนากลไกที่เอื้อและ
ส่งเสริมให้บุคลากรทาผลงาน
ทางวิชาการ เช่น ระบบพี่เลี้ยง
นักวิจัย การจัดค่ายผลิตผล
งานทางวิชาการ

ตัวชี้วัด

Baseline

2561
5

เป้าหมาย
2562 2563
6
7

แผนปฏิบัติการ
2564 2565
8
9 1. สนับสนุนให้นักวิจัยมีการรับทุนวิจัยภายนอก
2. จัดทาระบบสารสนเทศและประชาสัมพันธ์แหล่งทุนทั้งหมด
3. จัดภาระงานของอาจารย์ให้เอื้อต่อการทาวิจัยและผลงานวิชาการ
8
9 4. ประกาศสนับสนุนเงินรางวัลกรณีรับทุนภายนอกคณะ

1.1 จานวนทุนวิจัย งานสร้างสรรค์ และ
นวัตกรรม

5 ทุน
ต่อปี

1.2 จานวนผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์
นวัตกรรมและผลงานทางวิชาการอื่นๆ

3 เรื่อง
ต่อปี

5

6

7

2.1 จานวนหน่วยงานหรือองค์กรเครือข่าย
ที่ทาความร่วมมือข้อตกลงด้านงานวิจัย งาน
สร้างสรรค์ และนวัตกรรม ทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ อย่างน้อย 3 องค์กร/
หน่วยงานภายในปี 2565
3.1 มีกลุม่ วิจัยหรือหน่วยวิจัยภายในคณะ
อย่างน้อย 3 หน่วย/กลุ่ม ภายในปี 2565

1

1

1

2

2

3

1. จัดทาข้อตกลงกับเครือข่ายวิจัยทั้งในประเทศและนอกประเทศ
2. จัดประชุมหารือเพื่อกาหนดประเด็นวิจัยร่วมกัน

1

1

1

2

2

3

1. จัดตั้งกลุ่มหรือหน่วยวิจัย

4.1 มีระบบสารสนเทศทีอ่ านวยความ
สะดวกแก่นักวิจัยครบวงจร
4.2 ใช้ระบบพี่เลีย้ งนักวิจัยมหาวิทยาลัย
4.3 มีการติดตามและกระตุ้นนักวิจัยให้
ทางานวิจัยแล้วเสร็จตามเวลาทุกโครงการ

80%

80%

80%

90%

–
100%

2
2
100% 100%

2
100%

100% 100% 1. จัดทาและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่ออานวยความสะดวกแก่นักวิจัย
2. จัดทาบัญชีรายชื่อนักวิจัยอาวุโสและทาบทามมาเป็นพี่เลีย้ งวิจัย
2
2 3. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
100% 100% 4. จัดทาระบบติดตามและกระตุ้นนักวิจัยให้ทางานแล้วเสร็จตามเวลา

12

เป้าประสงค์ที่ 2.2 เผยแพร่องค์ความรู้ใหม่จากการวิจัยและงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาการสื่อสารทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

Baseline

1. ส่งเสริมการตีพมิ พ์ในระดับชาติ
และนานาชาติ

1.1 จานวนการตีพิมพ์เพิ่มขึ้นใน
ฐานข้อมูลวารสารระดับชาติ (TCI)
และนานาชาติ (Scopus/ISI)

2. การส่งเสริมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
งานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม
ระดับคณะและมหาวิทยาลัย

3. การสนับสนุนเงินรางวัลตีพมิ พ์
และเผยแพร่

เป้าหมาย
2563
2564
5
5

3

2561
3

2562
4

2565
6

2.1 กิจกรรมที่ส่งเสริมศักยภาพ
การเรียนรู้งานวิจัย งานสร้างสรรค์
และนวัตกรรม

3

3

3

4

4

5

3.1 จานวนเงินรางวัลการตีพิมพ์
และเผยแพร่ทไี่ ด้สนับสนุน

3

4

4

5

5

6

แผนปฏิบัติการ
1. จัดอบรมหรือส่งนักวิจัยเข้าร่วมการเขียนผลงานวิชาการเพื่อ
ตีพิมพ์ (Manuscript) ภาษาอังกฤษ
2. สนับสนุนทุนการแปลต้นฉบับบทความภาษาอังกฤษเพื่อเตรียม
ส่งตีพิมพ์
3. สนับสนุนทุนการตรวจสอบต้นฉบับบทความภาษาอังกฤษ
1. กิจกรรมศึกษาดูงานในประเด็นแลกเปลีย่ นเรียนรู้ งานวิจัย งาน
สร้างสรรค์ และนวัตกรรม จานวน 1 ครั้ง ต่อปีการศึกษา
2. กิจกรรมเวทีเสวนาในประเด็นงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และ
นวัตกรรม
3. จัดประชุมวิชาการด้านวิทยาการสื่อสารโดยมุ่งเน้นความ
ร่วมมือกับภาคีเครือข่าย
1. มีการสนับสนุนให้บุคลากรส่งผลงานทางวิชาการเพื่อรับเงิน
รางวัลและเผยแพร่

13

เป้าประสงค์ที่ 2.3 นาองค์ความรู้ใหม่จากการวิจัยและงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาการสื่อสารไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

Baseline

1. การส่งเสริมและสนับสนุนการนา
องค์ความรู้จากงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม วิชาการ
การศึกษา และเศรษฐกิจ

1.1 จานวนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ทมี่ ีการนาไปใช้
ประโยชน์

2

2561
2

2. การสนับสนุนเงินรางวัลนาองค์
ความรู้จากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
ต่อชุมชน สังคม วิชาการ การศึกษา
และเศรษฐกิจ
3. การสนับสนุนการนาองค์ความรู้
ใหม่ไปบริการวิชาการแบบสร้าง
รายได้

2.1 จานวนทุนสนับสนุนรางวัล
การนาไปใช้ประโยชน์

-

1

3.1 จานวนโครงการบริการ
วิชาการที่นาองค์ความรู้จาก
งานวิจัยไปสร้างรายได้

2

1

1

2562
3

1

เป้าหมาย
2563
2564
3
4

1

2

2565
5

2

2

2

3

แผนปฏิบัติการ
1. สารวจความต้องการของชุมชนและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
2. กาหนดนโยบายการนาองค์ความรู้จากงานวิจัยไปใช้ในชั้นเรียน
3. จัดกิจกรรมเผยแพร่จากงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
สู่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
4. จัดทาฐานข้อมูลสาหรับเผยแพร่ และบันทึกการดาวน์โหลด
เพื่อเก็บไว้เป็น Record ในการเอางานไปใช้ประโยชน์
1. ประกาศทุนสนับสนุนเงินรางวัลการนาไปใช้ประโยชน์

1. ประกาศนโยบายสนับสนุนการนาองค์ความรู้ใหม่ไปสู่การ
บริการวิชาการ
2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหรือให้คาปรึกษาในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ
องค์ ค วามรู้ ห รื อ วิ ธี ก ารที่ ไ ด้ จ ากงานวิ จั ย โดยมี ก ารก าหนด
ค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสม

เป้าประสงค์ที่ 2.4 การพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
กลยุทธ์
1. เปิดหลักสูตรบัณฑิตศึกษา

ตัวชี้วัด

Baseline

1.1 จานวนหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาอย่างน้อย 2 หลักสูตร

-

เป้าหมาย
แผนปฏิบัติการ
2561 2562 2563 2564 2565
1
1
2
2
3 1. จัดหาอาจารย์ที่มีคุณสมบัติและจานวนที่สอดคล้องกับมาตรฐานของหลักสูตร
2. จัดเตรียมสิ่งอานวยความสะดวกและระบบสนับสนุนในหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
3. ดาเนินการจัดทาหลักสูตรที่พร้อมจะเปิดรับนักศึกษา
4. จัดหาแหล่งทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษาหรือทุนการทาวิทยานิพนธ์
เพือ่ สร้างแรงจูงใจ

14

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรบูรณำกำรกำรสอน วิจัย และบริกำรวิชำกำรในหลำกหลำยมิติ
เป้าประสงค์ที่ 3.1 พัฒนาและบูรณาการหลักสูตรการเรียนการสอนหรือรายวิชาร่วมกันทั้งสามสาขาวิชา
กลยุทธ์

เป้าหมาย
2562 2563 2564
6
8
10

ตัวชี้วัด

Baseline

1. สนับสนุนการบูรณาการภารกิจด้าน
การเรียนการสอน การวิจัย หรือการบริการ
วิชาการ

1.1 จานวนรายวิชาที่มีการนาเทคนิคการสอนแบบ Active
Learning แบบบูรณาการ (ดูตาม มคอ.3, มคอ.5)

2

2561
4

2. กาหนดกลุ่มวิชานาร่องและกิจกรรม
เชิงบูรณาการสาขาวิชาของคณะ

2.1 จานวนรายวิชาหรือจานวนเนือ้ หาที่มีการจัดการเรียน
การสอนร่วมกันทั้งในหลักสูตรเดียวกันหรือต่างหลักสูตร

-

2

2

4

4

6

3. สนับสนุนการบูรณาการสาขาวิชาใน
ภารกิจด้านการเรียนการสอน งานวิจัย
บริการวิชาการและพัฒนานักศึกษา

3.1 จานวนโครงการกิจกรรมเสริมรายวิชาที่บูรณาการ
ระหว่างสาขาวิชา
3.2 จานวนหัวข้อวิจัยที่บูรณาการระหว่างสาขาวิชา

-

1

1

2

2

2

1

1

1

1

2

2

2

2

2

3

3

4

3.4 จานวนโครงการบริการวิชาการที่บูรณาการระหว่าง
สาขาวิชา

แผนปฏิบัติการ
2565
10 1. กาหนดให้มีการสอนแบบ Active
Learning ที่มีการบูรณาการในสาขาวิชา
วิทยาการสื่อสาร
1. จัดการเรียนการสอนและแบ่งปัน
ทรัพยากรในรายวิชาที่มลี ักษณะเนื้อหา
ใกล้เคียงกันเข้าด้วยกัน
1. พัฒนาเนื้อหาวิชาแกนคณะ ให้มี
ลักษณะการบูรณาการมากขึ้น
2. กาหนดหัวข้อวิจัยเชิงบูรณาการและ
จัดสรรงบประมาณสนับสนุน
3. สนับสนุนโครงการเสริมรายวิชาที่มี
การบูรณาการสาขาวิชาของคณะ

15

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือ
เป้าประสงค์ที่ 4.1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการกับชุมชน หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
เป้าหมาย
2562 2563 2564
1
1
1

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

Baseline

1. ส่งเสริมให้มีเครือข่ายความ
ร่วมมือด้านวิทยาการสื่อสารผ่าน
รูปแบบกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในระดับ
ชุมชน ระดับภูมภิ าค ระดับชาติ
และระดับนานาชาติ

1.1 จานวนโครงการบริการวิชาการ ให้กับ
องค์กรภาครัฐและเอกชน ในพื้นที่สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ จัดกิจกรรมเวทีแลกเปลีย่ น
เรียนรู้ ระหว่างนักวิชาการ ผูป้ ระกอบการใน
ชุมชน และปราชญ์ชาวบ้านต่อปี
1.2 การประชุมเชิงวิชาการที่เกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชาวิทยาการสื่อสาร โดยอาศัยความ
ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในระดับภูมภิ าค
ต่อปี

1

2561
1

1

1

1

1

1

1.3 การแข่งขันเชิงวิชาการด้านวิชาการ
ระหว่างสถาบันการศึกษาในระดับภูมิภาคต่อปี

1

1

1

1

1

1.4 ศูนย์ความร่วมมือด้านวิทยาการสื่อสาร
ระหว่างสถาบันการศึกษาในระดับภูมิภาค เช่น
เครือข่ายนักวิชาการสื่อสารภาคใต้

-

-

-

1

1

1.5 ความร่วมมือด้านวิทยาการสื่อสารระหว่าง
สถาบันการศึกษาในระดับชาติ

1

1

1

1

1

แผนปฏิบัติการ
2565
1
ระดับชุมชน
1. จัดโครงการบริการวิชาการ ให้กับองค์กร
ภาครัฐและเอกชน ในพื้นที่สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
2. จัดกิจกรรมเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ะหว่าง
นักวิชาการ ผู้ประกอบการในชุมชน และ
1
ปราชญ์ชาวบ้าน
ระดับภูมิภาค
1. จัดการประชุมเชิงวิชาการด้านวิทยาการสื่อสาร
โดยอาศัยความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาใน
1
ระดับภูมิภาค
2. จัดการแข่งขันเชิงวิชาการด้านวิชาการระหว่าง
สถาบันการศึกษาในระดับภูมิภาค
3. จัดตั้งศูนย์ความร่วมมือด้านวิทยาการสื่อสาร
1
ระหว่างสถาบันการศึกษาในระดับภูมิภาค

1

ระดับชาติ
1. ส่งเสริมเครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์เพื่อ
สังคมไทยที่น่าอยู่ (UNC)
2. ส่งเสริมความร่วมมือกับสมาคมนักวิชาชีพด้าน
วิทยาการสื่อสาร

16

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

Baseline

เป้าหมาย
2562 2563 2564
1
1
1

1.6 มีกิจกรรมให้นักวิชาชีพ หรือองค์กรที่
เกี่ยวข้องกับวิชาวิทยาการสื่อสารเพื่อพบปะ
นักศึกษาโดยส่งเสริมการให้ความรู้และ
เสริมสร้างแรงบันดาลใจ

1

2561
1

2565
1

1.7 มีโครงการแลกเปลีย่ นนักศึกษา หรือ
บุคลากรกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ

1

1

1

1

1

1

1.8 มีกิจกรรมระหว่างนักศึกษาของคณะฯ กับ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยต่างประเทศ

1

1

1

1

1

1

1.9 ทาบันทึกความร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษาในต่างประเทศ เพื่อจัดการ
ประชุมวิชาการ และทาวิจัยร่วมกัน เช่น
เครือข่ายนักวิชาการด้านการสื่อสารและ
สันติภาพ

-

-

-

1

1

1

1.10 มีโครงการบริการวิชาการร่วมกับ
มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ

-

-

-

1

1

1

แผนปฏิบัติการ
3. ส่งเสริมความร่วมมือกับผู้ประกอบการเพื่อ
สนับสนุนนักศึกษาในการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ สหกิจศึกษา เพื่อเพิ่มโอกาสการ
ประกอบวิชาชีพหลังสาเร็จการศึกษา
ระดับนานาชาติ
1. สนับสนุนให้มีการแลกเปลีย่ นนักศึกษาหรือ
บุคลากรกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
2. จัดให้มีกิจกรรมระหว่างนักศึกษาของสาขาวิชา
วิทยาการสื่อสารกับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
ต่างประเทศ
3. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา
ในต่างประเทศ เพื่อจัดการประชุมวิชาการและ
ทาวิจัยร่วมกันจัดบริการวิชาการร่วมกับ
มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
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ประเด็นยุทธศำสตร์ ที่ 5 เรื่อง โครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบกำรบริหำรงำนมีประสิทธิภำพโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นฐำน
เป้าประสงค์ที่ 5.1 มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

1. การจัดหาคอมพิวเตอร์ประจา
ตาแหน่งของบุคลากร

1.1 บุคลากรมีคอมพิวเตอร์
ประจาตาแหน่ง

2. ประเมินความพึงพอใจของ
บุคลากรทางด้านฮาร์ดแวร์และ
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
3. จัดทาแผนระบบสารสนเทศที่
จาเป็นต่อภาระงานในแต่ละด้าน
4. การพัฒนาระบบสารสนเทศที่มี
ประสิทธิภาพที่นักศึกษา บุคลากร
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย
5. การพัฒนาระบบการจัดเก็บ
เอกสารอิเล็คทรอนิกส์ที่สามารถ
เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย

2.1 บุคลากรมีความพึงพอใจ
ของทางด้านฮาร์ดแวร์และ
ซอฟต์แวร์
3.1 มีแผนระบบสารสนเทศที่
จาเป็นต่อภาระงานในแต่ละด้าน
4.1 ระบบสารสนเทศทีส่ นับสนุน
ภาระหลัก
5.1 ระบบการจัดเก็บเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ทสี่ ามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้ง่าย ประเมินจากความ
พึงพอใจ

100%

2561
100%

2562
100%

เป้าหมาย
2563
100%

-

60%

70%

80%

80%

80%

1. สารวจความพึงพอใจของบุคลากรต่อคอมพิวเตอร์ประจา
ตาแหน่ง

40%

50%

70%

90%

100%

100%

50%

60%

70%

80%

80%

80%

1. จัดทาแผนระบบสารสนเทศที่จาเป็นต่อภาระงานในแต่ละ
ด้าน
1. สารวจความต้องการระบบสารสนเทศ
2. จัดหาหรือพัฒนาระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ

-

60%

70%

80%

80%

80%

Baseline

2564
100%

2565
100%

แผนปฏิบัติการ
1. สารวจ เสริมศักยภาพ หรือจัดหาคอมพิวเตอร์ประจา
ตาแหน่งทดแทน

1. จัดหาหรือพัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย
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เป้าประสงค์ที่ 5.2 มีระบบการสื่อสารภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับวัฒนธรรม การสื่อสารของบุคลากรทุกกลุ่มงาน
กลยุทธ์
1. มีช่องทางในการรับข้อมูล
ข่าวสารขององค์กรที่มี
ประสิทธิภาพ

2. มีการให้ความรูด้ ้านการใช้สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเพิม่
ประสิทธิภาพในการสื่อสาร
ระหว่างบุคลากรในองค์กร
3. กาหนดขั้นตอนการสื่อสาร
ข้อมูลข่าวสารในองค์กรให้ชัดเจน

-

2561
มี

2562
มี

เป้าหมาย
2563
มี

-

60%

70%

80%

80%

80%

-

มี

มี

มี

มี

มี

1. จัดกิจกรรมให้ความรูด้ ้านการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์แก่
บุคลากร

-

มี

มี

มี

มี

มี

1. จัดทาแนวปฏิบัติและข้อตกลงการสื่อสารข้อมูลข่าวสาร
ในองค์กรให้ชัดเจน

ตัวชี้วัด

Baseline

1.1 สารวจความต้องการของ
บุคลากรถึงช่องทางในการรับ
ข้อมูลข่าวสารขององค์กร
1.2 การประเมินการความพึง
พอใจของบุคลากรต่อช่องทางใน
การรับข้อมูลข่าวสารขององค์กร
2.1 การจัดกิจกรรมให้ความรู้
ด้านการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์แก่
บุคลากรต่อปี
3.1 การจัดทาแนวปฏิบัติและ
ข้อตกลงการสื่อสารข้อมูล
ข่าวสารในองค์กร

2564
มี

2565
มี

แผนปฏิบัติการ
1. สารวจความต้องการของบุคลากรถึงช่องทางในการรับ
ข้อมูลข่าวสารขององค์กร
2. ประเมินการความพึงพอใจของบุคลากรต่อช่องทางในการ
รับข้อมูลข่าวสารขององค์กร
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เป้าประสงค์ที่ 5.3 มีระบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคณะไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

มี

2561
มี

2562
มี

เป้าหมาย
2563
มี

1.2 มีพื้นที่สาหรับเผยแพร่
ความรูผ้ ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์

มี

มี

มี

มี

มี

มี

2.1 มีการสารวจข้อมูลการ
ปฏิบัติงานที่เป็นจุดเด่นของ
บุคลากรและนักศึกษาอย่าง
สม่าเสมอ
2.2 มีการจัดกิจกรรมหรือมุม
นิทรรศการเพื่อเผยแพร่จุดเด่น
หรือแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศของ
บุคลากรและนักศึกษา

-

มี

มี

มี

มี

มี

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

Baseline

1. ใช้แนวคิดการจัดการความรู้ใน
การดาเนินงานตามยุทธศาสตร์
เพื่อการขับเคลื่อนองค์กรสู่องค์กร
แห่งการเรียนรู้

1.1 มีเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรู้ผา่ น
ช่องทางออนไลน์

2. การสารวจผลการปฏิบัติงานที่
เป็นจุดเด่นชองบุคลากรและ
นักศึกษา เพื่อเผยแพร่และกาหนด
เป็นแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศของคณะ

-

มี

มี

มี

2564
มี

2565
มี

มี

มี

แผนปฏิบัติการ
1. สร้างกลุ่มในสื่อสังคมออนไลน์สาหรับการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้
2. สร้างช่องทางเผยแพร่ความรู้ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์
3. แนะนาการใช้งานระบบการเผยแพร่ความรูผ้ ่านทางสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
1. สารวจข้อมูลการปฏิบัติงานที่เป็นจุดเด่นของบุคลากรและ
นักศึกษาอย่างสม่าเสมอ
2. จัดกิจกรรมหรือมุมนิทรรศการเพื่อเผยแพร่จดุ เด่นหรือ
แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศของบุคลากรและนักศึกษา
3. ให้รางวัลแก่บุคลากรและนักศึกษาที่มีผลงานโดดเด่นและ
เป็นเลิศ
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เป้าประสงค์ที่ 5.4 มีระบบสาธารณูปโภคมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

1. มีระบบไฟฟ้า ประปา และ
1.1 มีการตรวจสอบระบบ
โครงสร้างพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพ โครงสร้างพื้นฐานอย่างน้อยปีละ
2 ครั้ง
1.2 มีการวางแผนจัดหาหรือ
เตรียมระบบสารองเพื่อการ
ทางานในภาวะที่ระบบหลักไม่
สามารถใช้งานได้
1.3 มีการสารวจความพึงพอใจ
ของผู้ใช้งานระบบสาธารณูปโภค
2. รณรงค์และปลูกฝังจิตสานึก
2.1 มีการเก็บข้อมูลสถิติการใช้
เกี่ยวกับทรัพย์สินธารณะ การดูแล พลังงานต่าง ๆ เพื่อนาไปสู่
รักษาสภาพแวดล้อม และการใช้ มาตรการการประหยัดพลังงาน
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
เดือนละ 1 ครั้ง
2.2 มีกิจกรรมรณรงค์เพื่อ
ประหยัดพลังงาน
3. มีเครื่องมืออุปกรณ์ที่มี
3.1 ระดับความความพึงพอใจ
ประสิทธิภาพและทันสมัย
ของผู้ใช้งาน
3.2 มีการสารวจความจาเป็น
ของเครื่องมืออุปกรณ์

2

2561
2

2562
2

เป้าหมาย
2563
2

มี

มี

มี

มี

มี

มี

80%

80%

80%

80%

80%

80%

1 ครั้ง/
เดือน

1

1

1

1

1

-

มี

มี

มี

มี

มี

-

60%

70%

80%

80%

80%

-

มี

มี

มี

มี

มี

Baseline

2564
2

2565
2

แผนปฏิบัติการ
1. จัดทาแผนการตรวจสอบระบบโครงสร้างพื้นฐาน
2. จัดทาระบบสารองน้าประปาและไฟฟ้า
3. ประเมินความพึงพอใจของบุคลากรต่อระบบ
สาธารณูปโภค
4. จัดกิจกรรมให้ความรูเ้ รื่องการป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้น

1. ให้ความรู้แก่นักศึกษาและบุคลากร
2. เก็บข้อมูลสถิติการใช้พลังงานต่าง ๆ เพื่อนาไปสู่มาตรการ
การประหยัดพลังงาน
3. จัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อประหยัดพลังงาน
1. สารวจและจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์
2. ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
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เป้าประสงค์ที่ 5.5 มีระบบบริหารความเสี่ยงสามารถควบคุมปัจจัย กิจกรรม และการดาเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุของความเสียหายได้
กลยุทธ์
1. การให้ความรู้ความเข้าใจ เรื่อง
การบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายในให้แก่บุคลากร

ตัวชี้วัด

1.1 มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้
เรื่องการบริหารความเสีย่ งและ
ควบคุมภายในให้แก่บุคลากรปี
ละ 1 ครั้ง
2. จัดทาแผนบริหารความเสีย่ ง
2.1 มีการจัดทาแผนบริหาร
และควบคุมภายใน
ความเสีย่ งและควบคุมภายใน
โดยมีการวิเคราะห์และระบุ
ความเสีย่ งทุกปี
3. การติดตามการควบคุมการ
3.1 มีระบบการติดตามการ
บริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ควบคุมการบริหารความเสี่ยงทุก
ปี

-

2561
มี

2562
มี

เป้าหมาย
2563
มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

1. จัดทาแผนบริหารความเสีย่ งและควบคุมภายใน โดยมีการ
วิเคราะห์และระบุความเสี่ยง

มี

มี

มี

มี

มี

มี

1. ดาเนินการติดตามการควบคุมการบริหารความเสี่ยง

Baseline

2564
มี

2565
มี

แผนปฏิบัติการ
1. จัดกิจกรรมให้ความรูเ้ รื่องการบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายในให้แก่บุคลากร
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 6 บุคลำกรทรงคุณค่ำพร้อมพัฒนำองค์กรและสังคม
เป้าประสงค์ที่ 6.1 บุคลากรมีศักยภาพและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าสู่
ตาแหน่งทางวิชาการ (สาย
วิชาการและสนับสนุน)
2. ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการ
พัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
อย่างต่อเนื่อง
3. ส่งเสริมบุคลากรสายสนับสนุน
ให้ได้รับการพัฒนา
ภาษาต่างประเทศ

1

2561
2

2562
2

เป้าหมาย
2563
3

2.1 จานวนกิจกรรมการพัฒนา
ตนเองรายปี

80%

90%

100%

100%

100%

100%

1. การจัดทาแผนพัฒนาตนเองของบุคลากร
2. แผนงานติดตามและประเมินผลการพัฒนาตนเอง

3.1
จ านวนบุ ค ลากรสาย
สนั บ สนุ น ที่ ไ ด้ รั บ การพั ฒ นา
ทางด้านทักษะภาษาต่างประเทศไม่น้ อ ยกว่า ร้ อยละ 80
ของบุคลากรทั้งหมด

5%

60%

70%

80%

90%

100%

1. จัดอบรมภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรสายสนับสนุนอย่าง
ต่อเนื่อง (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 เข้าร่วมกิจกรรม)
2. การพัฒนาภาษาอังกฤษด้วยตนเองผ่านโปรแกรม Tell
Me More

ตัวชี้วัด

Baseline

1.1 จานวนบุคลากรที่เข้าสู่
ตาแหน่งทางวิชาการรายปี

2564
1

2565
4

แผนปฏิบัติการ
1. การจัดทาแผนพัฒนาตนเองของบุคลากร
2. แผนงานติดตามและประเมินผลการพัฒนาตนเอง

เป้าประสงค์ที่ 6.2 ระบบการบริหารงานบุคลากรยึดหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์
1. จัดทาแผนการบริหารและ
พัฒนาคณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงประจักษ์

ตัวชี้วัด

Baseline

1.1 มีแผนการบริหารและพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์

มี

2561
มี

เป้าหมาย
2562 2563 2564
มี
มี
มี

แผนปฏิบัติการ
2565
มี 1. จัดทาระบบพัฒนาบุคลากรทุกกลุ่ม ในฐานะที่เป็นกลไก
สาคัญของการพัฒนาองค์กร
2. ทบทวนและวิเคราะห์งาน (Job analysis) จัดทา
คาอธิบายลักษณะงาน (Job descriptive) การระบุ
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง (Job specification) รวมทั้ง
ความสามารถ (Competencies) ที่จาเป็นต่อการ
ปฏิบัติงาน
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กลยุทธ์

เป้าหมาย
2562 2563 2564
มี
มี
มี

ตัวชี้วัด

Baseline

2.1 มีแนวปฏิบัติการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเป็นลาย
ลักษณ์อักษร และเป็นทีร่ ับทราบโดยทั่วกัน
2.2 บุคลากรมีการจัดทาข้อตกลงภาระงานและรายงาน
การปฏิบัติงานและการพัฒนาตนเอง ปีละ 1 ครั้ง

มี

2561
มี

มี

มี

มี

มี

มี

3.1 มีแนวปฏิบตั ิในการประเมินผลการปฏิบัติงานที่
เชื่อมโยงกับการให้รางวัลของบุคลากรอย่างชัดเจนและ
ประกาศให้บุคลากรรับทราบโดยทั่วกัน
4. จัดทาระบบการประเมินการ 4.1 มีแนวปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ปฏิบัติงานที่โปร่งใสและเป็นธรรม บุคลากรอย่างชัดเจน และประกาศให้บุคลากรได้รับทราบ
ทั่วไป

มี

มี

มี

มี

มี

มี

1. จัดสรรสวัสดิการและค่าตอบแทนที่เหมาะสม

มี

มี

มี

มี

มี

มี

1. รายงานผลการปฏิบตั ิงานและผลการพัฒนาของ
บุคลากร
2. เปิดโอกาสให้บุคลากรได้ชี้แจงการปฏิบัติงานของตนเอง

4.1 มีข้อมูลป้อนกลับของผลการปฏิบัติงานและผลการ
พัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าของสายงานในรอบปีที่
ผ่านมา

มี

มี

มี

มี

มี

มี

5.1 มีกิจกรรมให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณแก่คณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุนระดับคณะ/มหาวิทยาลัย
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5.2 มีผู้รับผิดชอบด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณของ
องค์กร

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

2. สรรหาและคัดเลือกบุคลากร
อย่างเป็นระบบ โปร่งใสและ
กาหนดแนวปฏิบตั ิไว้เป็นลาย
ลักษณ์อักษร
3. จัดทาระบบการสร้างแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงาน

5. จัดการให้ความรู้ด้าน
จรรยาบรรณคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนและดูแล
ควบคุมให้อาจารย์ และบุคลากร
สายสนับสนุนถือปฏิบตั ิ

แผนปฏิบัติการ
2565
มี 1. วิเคราะห์งาน (Job analysis) จัดทาคาอธิบายลักษณะ
งาน (Job descriptive) การระบุคุณสมบัติเฉพาะ
มี ตาแหน่ง (Job specification) รวมทั้งความสามารถ
(Competencies) ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน
2. แต่งตั้งกรรมการในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

1. โครงการอบรมให้ความรูด้ ้านจรรยาบรรณแก่คณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุน
2. กาหนดผู้รับผิดชอบด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณของ
องค์กร
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เป้าประสงค์ที่ 6.3 บุคลากรมีความสุขในการทางานและความผูกพันต่อองค์กร
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมบรรยากาศของการ
ทางานเป็นทีม ช่วยเหลือเกื้อกูล
สร้างความผูกพันแบบพี่น้อง

2. สร้างสภาพแวดล้อมทีด่ ีเพื่อให้
บุคลากรสามารถทางานได้อย่าง
สะดวกและปลอดภัย
3. ส่งเสริมสุขภาพกายและใจให้
พร้อมปฏิบัติงานให้สาเร็จลุล่วงได้
ตามเป้าหมาย

เป้าหมาย
2562 2563 2564
มี
มี
มี

ตัวชี้วัด

Baseline

1.1 มีกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศการทางานเป็น
ทีม สร้างขวัญและกาลังใจแก่บุคลากรอย่างน้อยปีละ 2
กิจกรรม
1.2 มีระบบพี่เลีย้ งเพื่อช่วยให้คาแนะนาและสนับสนุน
การทางานของบุคลากร
1.3 มีการยกย่องให้เกียรติบุคลากรทีไ่ ด้รับรางวัลหรือ
ได้รับการยอมรับจากสาธารณชนหรือสาขาความ
เชี่ยวชาญ เช่น ประชาสัมพันธ์ผลงานที่ได้รับ
รางวัลทั้งภายในและภายนอกสถาบัน จัด
บรรยากาศพิเศษเพื่อเป็นเกียรติ พิจารณาความดี
ความชอบเป็นกรณีพิเศษ

มี

2561
มี

-

มี

มี

มี

มี

-

มี

มี

มี

มี

มี

1.4 ความสามารถในการทางานทดแทนกันได้

มี

มี

มี

มี

มี

2.1 มีเครื่องมือสนับสนุนในการทางานที่เหมาะสมกับ
ภาระงาน

มี

มี

มี

มี

มี

มี

1. สารวจความต้องการและความพร้อมของเครื่องมือที่ใช้
ในการทางานตามความเหมาะสมของภาระงาน

3.3 มีสวัสดิการสรรค์สร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญ
กาลังใจให้บุคลากรสามารถทางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

-

มี

มี

มี

มี

มี

1. สร้างสภาพแวดล้อมการทางานที่ส่งเสริมสุขภาพที่ดีของ
บุคลากร

มี

แผนปฏิบัติการ
2565
มี 1. กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศการทางานเป็นทีม
สร้างขวัญและกาลังใจแก่บุคลากร
2. ระบบพี่เลีย้ งเพื่อให้คาแนะนาและสนับสนุนการทางาน
มี ของบุคลากรใหม่
3. เชิดชูเกียรติบุคลากรทีไ่ ด้รบั รางวัลหรือได้รับการยอมรับ
จากสังคมโดยมีข้อมูลเชิงประจักษ์ประกอบการพิจารณา
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ประเด็นยุทธศำสตร์ ที่ 7 ระบบกำรบริหำรงบประมำณที่มีประสิทธิภำพและตรวจสอบได้
เป้าประสงค์ที่ 7.1 การบริหารการจัดการด้านงบประมาณของคณะฯ มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้

-

2561
1

2562
1

เป้าหมาย
2563
1

100%

100%

100%

100%

100%

100%

2. มีบุคลากรด้านการเงินและพัสดุให้ความช่วยเหลือใน
ขั้นตอนการเบิกจ่ายและการจัดซื้อจัดจ้าง

90%

95%

100%

100%

100%

100%

1. รายงานแผนและผลการใช้จ่ายเงินให้บุคลากรรับทราบ
เป็นรายไตรมาส

2.2 รายงานการใช้จ่ายเงินให้
บุคลากรรับทราบอย่างสม่าเสมอ

-

มี

มี

มี

มี

มี

3.1. มีระบบการตรวจสอบภายใน
ของมหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพ

มี

มี

มี

มี

มี

มี

3.2 มีระบบการตรวจสอบจาก
สานักงานตรวจเงินแผ่นที่มี
ประสิทธิภาพ
4.1 บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้าน
การเงินและพัสดุได้รับการพัฒนา
ตนเองอย่างน้อย 1 หลักสูตร

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

Baseline

1. ถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคลากร
เกี่ยวกับระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
กฎระเบียบต่าง ๆ

1.1 มีกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้
ด้านการเงินและพัสดุ อย่างน้อย 1
ครั้ง ต่อปีงบประมาณ
1.2 บุคลากรปฏิบัตติ าม
กฎระเบียบเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงิน
ได้อย่างถูกต้อง
2.1 มีการใช้งบประมาณของ
คณะฯ ภายในวงเงินที่ได้รับจัดสรร
ตามแผนงบประมาณที่วางไว้

2. คณะฯ มีการวางแผนการใช้
จ่ายงบประมาณอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีการสื่อสารให้
บุคลากรได้รับทราบ
3. ใช้ระบบตรวจสอบภายในของ
มหาวิทยาลัย และระบบการ
ตรวจสอบจากสานักงานตรวจเงิน
แผ่นดินเป็นเครื่องมือในการ
บริหารจัดการงบประมาณ
4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่
ปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ
อย่างต่อเนื่อง

2564
1

2565
1

แผนปฏิบัติการ
1. โครงการอบรมการให้ความรู้เกีย่ วกับระเบียบการเบิก
จ่ายเงิน ระเบียบพัสดุ

1. รายงานข้อมูลทางการเงินให้กบั หน่วยตรวจสอบภายใน
และสานักงานตรวจเงินแผ่นดินตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด

1. การเข้าร่วมประชุมกลุ่ม COP งานการเงินและบัญชี และ
COP งานพัสดุ
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เป้าประสงค์ที่ 7.2 กลไกที่มีประสิทธิภาพในการจัดหางบประมาณ มีการใช้จ่ายงบประมาณที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรม1. 1.1 มีแหล่งเงินทุนนอกเหนือจากเงิน
เพื่อหารายได้หรือจัดหารายได้จากแหล่ง งบประมาณที่มีอยู่ในปัจจุบันและมีรายได้
เงินทุนอื่น
จากการจัดกิจกรรม/โครงการหารายได้ของ
คณะฯ

2. ใช้ระบบงบประมาณที่มหาวิทยาลัย
พัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุนและติดตามการ
ใช้จ่ายเงิน

3. กาหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินให้
เป็นไปในรูปแบบของคณะฯ

4. จัดสรรงบประมาณจากการประมาณ
การรายรับเงินรายได้ให้เพียงพอและ
สอดคล้องกับภารกิจและทรัพยากรที่มี

2.1 มีการใช้ระบบสนับสนุนการใช้จ่าย
งบประมาณทั้งระบบ

4

2561
4

เป้าหมาย
2562 2563 2564
4
4
5

2565
5

100%

100%

100%

100%

Baseline

100%

100%

แผนปฏิบัติการ
1. ส่งเสริมให้บุคลากรจัดหาแหล่งทุนวิจัย/บริการ
วิชาการ จากหน่วยงานภายนอก
2. จัดโครงการบริการวิชาการเพื่อหารายได้อย่างต่อเนื่อง
3. ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเกีย่ วกับการให้บริการทรัพยากร
ภายในคณะฯ เช่น ห้องประชุม ห้องปฏิบัติการ เป็นต้น
แก่หน่วยงานภายในและภายนอก
1. จัดทารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณเสนอผู้บริหาร
เป็นรายเดือน
2. ผู้บริหารเข้าถึงข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณได้
ตลอดเวลา

3.1 มีประกาศหลักเกณฑ์การใช้จา่ ยเงินใน
ระดับคณะ
3.2 เอกสารการเบิกจ่ายเงินถูกต้องตาม
ประกาศหลักเกณฑ์ 100 %
4.1 มีการจัดสรรงบประมาณจากประมาณ
การรายรับที่เพียงพอและสอดคล้องกับ
ภารกิจ

-

มี

มี

มี

มี

มี

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

3. รายงานสถานะทางการเงินให้บุคลากรได้รับทราบเป็น
รายไตรมาส
1. จัดทาประกาศ หลักเกณฑ์ การใช้จ่ายเงินของคณะฯ

1. จัดทาแผนกลยุทธ์ด้านการเงินและแผนปฏิบัติงาน
ประจาปี
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ภำคผนวก
1. สรุปกำรวิเครำะห์ปัจจัยภำยใน
การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน ทาให้พบจุดแข็งและจุดอ่อนที่สาคัญขององค์กรดังต่อไปนี้
จุดแข็ง
(1) มีบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนที่มี
ประสบการณ์ และมีความชานาญในงานที่รับผิดชอบ
เป็นอย่างดี มีความสามารถหลากหลายในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่และสามารถปฏิบัติงานทดแทนกัน
ได้ เป็นทีย่ อมรับของบุคคลภายนอกองค์กร [Skill]
(2) การมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนกลยุทธ์ [Strategy]
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

(8)

จุดอ่อน
(1) โครงสร้างการทางานของบุคลากรสายสนับสนุนบางส่วนยังขาด
การบูรณาการตาแหน่งงานของสายสนับสนุนที่มีผู้รบั ผิดชอบเพียงคน
เดียว เมื่อบุคลากรไม่สามารถปฏิบัติงานได้ การแบ่งสายงานของสาย
สนับสนุนขาดความสมดุลทาให้ดูเหมือนบางสายงานมีภาระงานเยอะใน
ขณะที่บางสายงานเหมือนมีงานน้อย [Structure]
(2) ไม่สามารถปฏิบตั ิตามแผนกลยุทธ์ได้ทั้งหมดตามแผนที่วางไว้
[Strategy]
โครงสร้างพืน้ ฐานที่ใช้ในการปฏิบัติงานในแต่ละด้านทั้ง (3) บุคลากรขาดการพัฒนาในวิชาชีพของตนเองอย่างต่อเนื่อง [Skill]
อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนมีความพร้อมเป็น
อย่างดี [System]
มีแผนกลยุทธ์ที่เหมาะสม นโยบายและวิสัยทัศน์
(4) บุคลากรของคณะ ทั้งที่มีและไม่มีตาแหน่งทางวิชาการตีพิมพ์
มีความชัดเจนสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย เผยแพร่บทความด้านงานวิจัย งานวิชาการ งานนวัตกรรมมีจานวน
[Strategy]
น้อย รวมถึงฝ่ายสนับสนุนด้วย [Staff]
คณะยังเป็นคณะขนาดเล็ก การเข้าถึงเพื่อติดต่อบุคคล (5) ขาดการสื่อสารและกาหนดช่องทางในเรื่องสาคัญ ทาให้บุคลากร
ในแต่ละสายงานแต่ละด้านจึงไม่ยุ่งยากนัก
รับทราบไม่ทั่วถึงและไม่ได้ใช้ช่องทางที่มีอยู่เพื่อการสื่อสารให้มี
[Structure]
ประสิทธิภาพ [Structure]
บุคลากรมีศักยภาพในการทางาน [System]
(6) มีเวลาในการพัฒนาตนเองน้อย เนื่องจากภาระงานมีมาก
[System]
มีช่องทางการสื่อสารหลากหลายในการชี้แจงข้อมูล
(7) การจัดแผนพัฒนาที่ผูกโยงกับระบบงบประมาณ ขาดการกระจายที่
ข่าวสารให้บุคลากรรับทราบ [Structure]
สมดุลและเป็นธรรม ควรมีการจัดการงบประมาณแยกตามหลักสูตร ไม่
ว่าจะเป็นงบพัฒนาบุคลากร งบพัฒนาทางวิชาการและนักศึกษาของ
หลักสูตร เพื่อทางหลักสูตรจะได้วางแผนการพัฒนาได้รวดเร็ว
[System]
แต่ละสาขาวิชามีความโดดเด่นและมี
(8) การมองเห็นคุณค่าร่วมกันขององค์กรและความรู้สึกร่วมในการเป็น
อัตลักษณ์เฉพาะตัว [Shared Values]
เจ้าของคณะยังมีไม่มากนัก ทาให้การพัฒนาคณะไม่ราบรื่นเท่าที่ควร
[Shared Values]
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2. สรุปผลกำรวิเครำะห์ปัจจัยภำยนอก
การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก ได้พบโอกาสและอุปสรรคที่สาคัญขององค์กรดังต่อไปนี้
โอกำส
(1) เทคโนโลยีใหม่ๆทาให้สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาทุก
อุปกรณ์ (Anywhere Anytime Any device) [Technology]

(2) ความมีชื่อเสียงของหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ส่งผลต่อภาพลักษณ์
องค์กร [Politics]

(3) ตลาดการค้า E-commerce, International Marketing ต้องอาศัย
เทคโนโลยีการสื่อสาร การสื่อสารการตลาด และการออกแบบ
[Economics], [Politics]
(4) ปัจจัยในพืน้ ที่มีความน่าสนใจในเชิงวัฒนธรรม เนื่องจากเป็นพืน้ ที่
พิเศษทาให้มีโอกาสได้รับความสนใจจากคนภายนอกพื้นที่ใน
การศึกษาและวิจัย [Socio-cultural]
(5) มีสินค้าโอท็อปในท้องถิ่นจานวนมาก ซึ่งยังไม่สามารถเข้าสู่
ระดับประเทศและอาเซียนได้ จึงเป็นโอกาสให้คณะได้พัฒนา
ผลิตภัณฑ์และชุมชนให้มีรายได้ที่ดีขึ้น [Economics]
(6) มีงบประมาณสาหรับการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ [Politics]
(7) นโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นด้านการรู้เท่าทันสื่อมากขึ้น อีกทั้งสังคม
ตระหนักถึงความสาคัญของการสื่อสาร ซึ่งคณะฯ มีความเชี่ยวชาญ
ในด้านดังกล่าว ทาให้สามารถให้บริการวิชาการ/ถ่ายทอดความรู้
เพื่อช่วยยกระดับการพัฒนาสังคมได้ [Politics]

อุปสรรค
(1) ภาวะเศรษฐกิจตกต่า คนขาดโอกาสทางการศึกษา
สถานการณ์สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ส่งผลให้
หวาดกลัวที่จะเข้ามาศึกษา [Economics]
(2) การกาหนด KPI และการประเมินที่เน้นการพัฒนา
บุคลากรมากเกินไป อาจส่งผลให้บุคลากรบางส่วน
เลือกปฏิบัตงิ านที่เป็น KPI เป็นหลัก [Politics]
(3) ความล้าสมัยและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาของ
เทคโนโลยีการสื่อสารส่งผลให้คณะไม่สามารถตามได้
เท่าทันในทุก ๆ เทคโนโลยี [Technology]
(4) นักศึกษาในพื้นที่ขาดความมั่นใจและทัศนคติที่ดีในการ
ออกไปแสวงหาทักษะและประสบการณ์ต่างพื้นที่
[Socio-cultural]
(5) นโยบายการประกันคุณภาพจากหน่วยงานภายนอก
ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานประจา เพราะต้อง
เตรียมเอกสารมากเกินไป [Politics]
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3. กำรนำข้อมูลจำกกำรวิเครำะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำสและอุปสรรคที่ได้มำกำหนดกลยุทธ์ในกำรปรับตัว
สามารถนาข้อมูลจากการวิเคราะห์ SWOT มากาหนดกลยุทธ์ในการปรับตัว โดยใช้วิธีการต่อไปนี้
Maxi-Maxi Strategy: ใช้จุดแข็งในการใช้ประโยชน์จากโอกาสให้สูงสุด
Maxi-Mini Strategy: ใช้จุดแข็งในการลดอุปสรรค
Mini-Maxi Strategy: ลดจุดอ่อนโดยการใช้โอกาส
Mini-Mini Strategy: พยายามลดจุดอ่อนและหลีกเลี่ยงอุปสรรค
ผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์ได้ผลดังต่อไปนี้
3.1 สร้างศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้ เพื่อบ่มเพาะผู้เรียนสู่การมีทักษะในวิชาชีพมากขึ้น โดยสร้างความ
ร่วมมือกับผู้ประกอบการทั้งในและนอกพื้นที่ รวมถึงหน่วยงานภาครัฐที่สนับสนุนด้าน Digital Economy สร้าง
ความร่ว มมือกับ ผู้ นาท้องถิ่น จัด ตั้งศูน ย์ นวัตกรรมการออกแบบเพื่อชุมชน ได้แก่ การสร้างสื่ อการเรียนรู้โ ดยใช้
เทคโนโลยีใหม่ เช่น YouTube ในการเรียนการสอน เพิ่มมูลค่าด้านเนื้อหาและข่าวสารและการประกอบการ และ
พัฒนาเทคโนโลยีการเรียนรู้ทางไกลเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนสาหรับการศึกษานอกระบบ
3.2 ให้บริการวิชาการเชิงรุก โดยอาจารย์และนักศึกษาเข้าไปพัฒนาและให้บริการวิชาการแก่ธุรกิจในท้องถิ่นสู่การได้
มาตรฐานที่สามารถส่งออกไปยังภายในและภายนอกประเทศได้ รวมถึงการเผยแพร่ความรู้ด้านเทคโนโลยี และ
Digital and Creative Economy สู่ชุมชน จัดอบรมให้กับโรงเรี ยนในสาขาวิชาที่คณะมีความโดดเด่นเพื่อเป็นการ
ประชาสัมพันธ์คณะและดึงนักศึกษา ใช้โอกาสจากงบประมาณในพื้นที่พิเศษ
3.3 เปิดหลั กสู ตรปริ ญญาตรีห รือโทที่ส อดคล้ องกับ Digital and Creative Economy /เพิ่มหลักสูตร
ประกาศนียบัตร /เพิ่มรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการประกอบ SME ให้มากขึ้น /เพิ่ม track ในหลักสูตรให้มากขึ้น/
หลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง
3.4 จัดตั้งหน่วยวิจัยเพื่อศึกษาวิจัยและบริการวิชาการด้านการรู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารเพื่อ
สันติภาพแก่สังคม
3.5 ทา MOU กับมหาวิทยาลัยภายในอาเซียน เพื่อแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษาในเรื่องความรู้ ความร่วมมือสู่
ความเป็นสากล
3.6 ออกแบบกลยุทธ์และดาเนินการรับนักศึกษาให้เป็นไปตามแผน
3.7 เป็นศูนย์กลางเครือข่ายสถาบันวิชาการและการวิจัยด้านการสื่อสารในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายภาคใต้ ทั้งใน
มิติทางสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ
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แผนกลยุทธ์ด้ำนกำรเงิน
คณะวิทยำกำรสื่อสำร มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
พ.ศ. 2561-2565
ควำมสำคัญของแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน
การเงินและงบประมาณเป็นปัจจัยการบริหารที่สาคัญอย่างหนึ่งของคณะวิทยาการสื่อสาร ทั้งที่มาจากงบประมาณ
แผ่นดิน และเงินรายได้จากค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียมพิเศษของนักศึกษา และรายได้จากงานวิจัย บริการทางวิชาการ ค่าเช่า
สถานที่ ฯลฯ คณะวิทยาการสื่อสารจึงต้องมีแผนการใช้เงินที่สะท้อนความต้องการใช้เงินเพื่อการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติงานประจาปีของคณะ ฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การวิเคราะห์ทางการเงิน ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อจานวนนักศึกษา ทรัพย์สินถาวร ต่อจานวนนักศึกษา
และค่าใช้จ่ายที่สถาบันใช้สาหรับการผลิตบัณฑิตต่อหัว จาแนกตามกลุ่มสาขา รายได้ทั้งหมดของคณะ ฯ หลังจากหักงบ
(ค่าใช้จ่าย) ดาเนินการทั้งหมด งบประมาณในการพัฒนาอาจารย์ ความรวดเร็วในการเบิกจ่าย ร้อยละของงบประมาณที่
ประหยัดได้หลังจากที่ปฏิบัติตามภารกิจทุกอย่างครบถ้วน ตัวชี้วัดเหล่านี้แสดงถึงศักยภาพเชิงการบริหารจัดการด้านการเงินที่
เน้นถึงความโปร่งใส ความถูกต้อง ใช้เม็ดเงินอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้บรรลุตัวชี้วัดดังกล่าว
คณะวิทยาการสื่อสารจึงกาหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม และการจัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
ของคณะ ฯ เพื่อการนาสู่การจัดทาแผนปฏิบัติประจาปีทางการเงิน
แหล่งทรัพยำกรทำงด้ำนกำรเงินของคณะวิทยำกำรสื่อสำรในปัจจุบัน
คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีแหล่งงบประมาณในการสนับสนุนเพื่อการผลิตบัณฑิต วิจัย
บริการวิชาการ และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม จากงบประมาณแผนดิน และงบประมาณเงินรายได้ ซึ่งมาจากค่าลงทะเบียน
ของนักศึกษา รายได้จากการบริการวิชาการ รายได้จากการบริหารงาน และรายได้จากดอกเบี้ย เป็นต้น และเงินสนับสนุนจาก
แหล่งทุนภายนอก เช่น ความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานของรัฐและเอกชน ที่มาของรายได้ของคณะวิทยาการสื่อสาร
ประกอบด้วย
1. งบประมาณแผนดิน
2. งบประมาณเงินรายได้ ได้แก่ เงินค่าหน่วยกิต และค่าธรรมพิเศษจากนักศึกษา
3. เงินรายได้อื่นๆ เช่น รายได้จากเงินค่าลงทะเบียนในการจัดกิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม แหล่งทุนภายนอกในการ
จัดทาผลงานวิจัย และการให้เช่าสถานที่และพื้นที่ภายในคณะ
แผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน : เป้ำหมำยและตัวชี้วัดผลกำรดำเนินงำน
แผนกลยุทธ์ทางการเงินของคณะวิทยาการสื่อสาร (พ.ศ. 2561-2565) ที่ระบุที่มาและใช้ไปของทรัพยากรทางการเงิน
ของคณะ ฯ ที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์พ.ศ. 2561-2565 ของคณะ ฯ ให้สามารถดาเนินการได้ตามแนวทางดังต่อไปนี้
1. แผนกลยุทธ์ทางการเงินต้องสอดรับไปกับแผนกลยุทธ์ของคณะ ฯ ซึ่งผ่านการประเมินความต้องการทรัพยากรที่ต้อง
จัดหาสาหรับการดาเนินงานตามกลยุทธ์แต่ละกลยุทธ์ และประเมินมูลค่าของทรัพยากรออกมาเป็นเงินทุนที่ต้องการใช้ ซึ่งจะ
เป็นความต้องการเงินทุนที่จะผลักดันให้การดาเนินการตามแผนกลยุทธ์นั้นบังเกิดผล
2. มีการกาหนดให้เห็นอย่างชัดเจนถึงที่มาของเงินทุนที่ต้องการใช้ว่าสามารถจัดหาได้จากแหล่งเงินทุนใด เช่น รายได้
ค่าธรรมเนียมการศึกษา งบประมาณแผ่นดินหรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินรายได้สะสมของคณะฯ เงินกองทุนวิจัย เงิน
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บริจาคจากหน่วยงานภายนอกหรือศิษย์เก่า หรือ เงินที่มาจากการระดมทุนด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การแปลงทรัพย์สินทาง
ปัญญาเป็นมูลค่า
3. มีการวิเคราะห์ ต้นทุนของการดาเนินงานด้วย เช่น ต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตบัณฑิตในแต่ละหลักสูตร โดยที่
ระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ทางการเงินจะเท่ากับระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ของสถาบัน
1. เป้ำประสงค์
การจัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงินของคณะวิทยาการสื่อสาร มีเป้าประสงค์ดังต่อไปนี้
1.1 การบริหารจัดการด้านงบประมาณของคณะวิทยาการสื่อสารมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และยั่งยืน
1.2 กลไกที่มีประสิทธิภาพในการจัดหางบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณ โดยจัดงบประมาณให้มีความสอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์
1.3 ข้อมูลทางการเงินและงบประมาณเป็นปัจจุบัน และสะดวกต่อการนาไปใช้ในการพิจารณาตัดสินใจของผู้บริหารทุก
ระดับ
1.4 มีการติดตามผล และนาผลไปปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
2. ตัวชี้วัดผลกำรดำเนินงำน
2.1 มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน ซึ่งจะส่งเสริมให้การบริหารการเงินและ
งบประมาณให้เป็นไปตามระบบงบประมาณ สามารถควบคุมติดตาม และประเมินผลการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย
เพื่อสนับสนุนภารกิจ ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ของคณะวิทยาการสื่อสาร
2.2 มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อคณะวิทยาการสื่อสาร
2.3 มีงบประมาณประจาปี ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจ รวมทั้งการพัฒนาคณะ ฯ และบุคลากร
2.4 มีการจัดทารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อสภาสถาบันอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
2.5 มีการนาข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความมั่นคงของ
คณะฯ อย่างต่อเนื่อง
2.6 มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทาหน้าที่ตรวจติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
2.7 คณะกรรมการประจาคณะวิทยาการสื่อสารมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนาข้อมูลจาก
รายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ
กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมด้ำนกำรเงินของคณะวิทยำกำรสื่อสำร
จุดแข็ง (Strengths)
1. มีข้อมูลทางการเงินและพัสดุชัดเจน แบ่งตามรายละเอียดโครงสร้างของระบบงบประมาณสามารถติดตาม ตรวจสอบได้
2. มีการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ของกรมบัญชีกลาง และตามระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ขึ้น
3. เบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงานโครงการต่างๆ โดยมีการรายงานผ่านระบบ GFMIS
จุดอ่อน (Weakness)
1. ยังไม่มีระบบการบริหารทรัพยากรและทรัพย์สินให้สามารถใช้ประโยชน์ได้สูงสุด
2. ยังไม่มีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของโครงการ/กิจกรรมของคณะวิทยาการสื่อสาร
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3. ยังไม่สามารถวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตทั้ง 3 ด้าน คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย และการบริการวิชาการ ตามพันธ
กิจได้
4. ปริมาณงานมาก ไม่สามารถลดขั้นตอนหรือร่นระยะเวลาให้สั้นลงได้ทาให้เกิดความล่าช้าในการเบิกจ่าย
5. การบริหารงบประมาณยังไม่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากเกิดปัญหาอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ จึงทาให้ไม่สามารถ
เบิกจ่ายงบประมาณได้ตรงตามเกณฑ์ที่กาหนด
6. บุคลากรภายในที่รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมยังขาดความรู้ความเข้าใจ และความชานาญในการเขียนโครงการ เพื่อ
เสนอขอรับงบประมาณสนับสนุนจากภายในและภายนอก
7. เจ้าหน้าที่ไม่สามารถรายงานผลการใช้จ่ายเงินได้ทุกเวลา เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจในการบริหารงานของผู้บริหาร
โอกำส (Opportunities)
1. นักเรียนให้ความสนใจเข้าศึกษา ณ คณะวิทยาการสื่อสาร เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายไม่สูง และจัดการศึกษาในสาขาที่
สนองตอบความต้องการของสังคม ท้องถิ่น และชุมชน จึงมีแหล่งงบประมาณจากภายนอกชัดเจน
2. ได้รับความเชื่อถือจากหน่วยงานภายนอกให้รับผิดชอบโครงการ เช่น โครงการวิจัย โครงการบริการวิชาการ เป็นแหล่ง
เรียนรู้ที่เป็นที่ยอมรับ มีสถานที่สะดวก เช่น ห้องประชุม ความพร้อมของบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนจึงเป็น
ที่มาของรายได้จากภายนอก
อุปสรรค (Threats)
1. กฎระเบียบทางด้านการเงินเข้มงวด และเคร่งครัดเรื่องระยะเวลาในการเบิกจ่าย
2. สภาพเศรษฐกิจตกต่ามีผลกระทบต่อการจัดสรรงบประมาณจากรัฐมายังมหาวิทยาลัยในวงเงินจากัด ส่งผลให้งบประมาณ
อุดหนุนจากรัฐบาลมีสัดส่วนที่น้อยมาก ทาให้ต้องใช้เงินรายได้จานวนมากมาบริหารจัดการ
3. สถาบันการศึกษาอื่นในท้องถิ่นเร่งพัฒนาศักยภาพ มีแผนธุรกิจทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ
พร้อมทั้งมีนาระบบลดต้นทุนมาใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
กลยุทธ์และตัวชี้วัดผลกำรดำเนินงำนทำงกำรเงิน
เป้ำประสงค์ที่ 1 กำรบริหำรจัดกำรด้ำนงบประมำณของคณะวิทยำกำรสื่อสำรมีประสิทธิภำพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
และยั่งยืน
กลยุทธ์
ตัวชี้วัด
1.1 บริหารจัดการด้านการเงินงบประมาณ ด้วย 1.1.1 มีระบบบริหารจัดการการศึกษาด้วยต้นทุนที่ต่าลงโดยยังคง
หลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ มี
คุณภาพ และสามารถบริหารจัดการการศึกษาที่สะท้อนต้นทุนจริง
ความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้สร้างความ
1.12 มีช่องทางเพื่อการเสนอแนะหรือร้องเรียนเพื่อการตรวจสอบทาง
ยั่งยืนทางการเงิน
การเงิน
1.2 พัฒนา ปรับปรุง กลไกการบริหารจัดการการ 1.2.1 มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณเป็นรายไตรมาส และมีการรายงาน
ใช้จ่ายเงินงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ
เปรียบเทียบแผนและผลการใช้จ่ายเงินทุก ๆ ไตรมาส
1.2.2 การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามงบที่ได้รับจัดสรรอย่างน้อยร้อย
ละ 90
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เป้ำประสงค์ที่ 1 กำรบริหำรจัดกำรด้ำนงบประมำณของคณะวิทยำกำรสื่อสำรมีประสิทธิภำพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
และยั่งยืน
กลยุทธ์
ตัวชี้วัด
1.3 พัฒนาระบบบริหารทางการเงิน ที่สอดคล้อง 1.3.1 มีระบบการบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณมี
กับแผนงานและภารกิจหลักของคณะฯ 5 ด้าน
เป้าหมายที่ชัดเจนและปฏิบัติได้จริง
คือด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ด้านการ 1.3.2 ทุกภารกิจหลักมีระบบการจัดการด้านการเงิน
พัฒนาบัณฑิต ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้าน
พัฒนาบุคลากร ด้านการจัดหารายได้ และ
ด้านการทุนุบารุงศิลปะฯ
เป้ำประสงค์ที่ 2 กลไกที่มีประสิทธิภำพในกำรจัดหำงบประมำณ กำรใช้จ่ำยงบประมำณ โดยจัดงบประมำณให้มีควำม
สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์
กลยุทธ์
ตัวชี้วัด
2.1 จัดหาแหล่งเงินภายนอกเพื่อนามาใช้ในการ มีการจัดหาทรัพยากรอย่างเพียงพอ สาหรับการบริหารภารกิจของคณะใน
บริหารจัดการภารกิจหลักของคณะวิทยาการ ทุกด้านให้เป็นไปตามเป้าหมาย คือ
สื่อสาร
2.1.1 จานวนแหล่งรายได้ไม่น้อยกว่า 4 แหล่ง
2.1.2 ปริมาณรายได้ไม่น้อยกว่า 3 ล้านบาทต่อปี
2.2 มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
2.2.1 จานวนเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกอย่างน้อย 1
หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน
เครือข่าย/ปี
เพื่อการใช้ทรัพยากรร่วมกัน และสร้างรายได้ 2.2.3 มีทรัพยากรอย่างเพียงพอ สาหรับการบริหารภารกิจของคณะในทุก
จากภารกิจความร่วมมือ
ด้านให้เป็นไปตามเป้าหมาย
เป้ำประสงค์ที่ 3 ข้อมูลทำงกำรเงินและงบประมำณเป็นปัจจุบัน และสะดวกต่อกำรนำไปใช้ในกำรพิจำรณำตัดสินใจของ
ผู้บริหำรทุกระดับ
กลยุทธ์
ตัวชี้วัด
3.1 ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยี
3.1.1 ข้อมูลการเงินและพัสดุครุภัณฑ์ มีการรายงานและจัดเก็บรายงาน
สารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการด้าน
อย่างเป็นระบบ
การเงินและฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจของ 3.1.2 ข้อมูลทางการเงินถูกต้องร้อยละ 100
ผู้บริหาร
3.2 จัดทาระบบสารสนเทศการเงินและ
3.2.1 มีรายงานการใช้เงินงบประมาณตามแผนการดาเนินงานเสนอ
งบประมาณของคณะฯ
ผู้บริหาร
3.2.2 มีการจัดทาค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักศึกษา
3.2.3 มีการจัดทารายงานการลงทุนของสถาบัน
3.2.4 มีการวิเคราะห์เพื่อพยากรณ์รายรับและรายจ่ายในอนาคต
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เป้ำประสงค์ที่ 4 มีกำรติดตำมผล และมีกำรนำผลไปปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง
กลยุทธ์
ตัวชี้วัด
4.1 ใช้ระบบตรวจสอบติดตามผลการบริหารและ 4.1.1 มีคณะกรรมการทาหน้าที่ดาเนินการวิเคราะห์ทรัพยากรที่ต้องใช้
ดาเนินงานทางการเงิน ทั้งของมหาวิทยาลัย
ในการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของสถาบัน และทาการประเมิน
และพัฒนาระบบของคณะ ฯ ที่สามารถ
มูลค่าของทรัพยากรที่ต้องใช้ซึ่งจะเป็นงบประมาณในการ
นาไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ดาเนินการตามแผน
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