
แผนพัฒนาคณะเศรษฐศาสตร์ระหว่างปี พ.ศ. 2553 - 2557

แผนพัฒนาคณะ/หน่วยงาน  ระยะ 5 ปี ปีการศกึษา 2553-2557

เป้าหมายของยทุธศาสตร์ กลยทุธ์ ตวับง่ชีค้วามส าเร็จ(KPI) เป้าปีสดุท้ายของคณะ/หนว่ยงาน ปี 2554 หมายเหตุ

1.1 บณัฑิตมีความเช่ียวชาญ 1.1.1 ยกระดบัคณุภาพของผู้ทีเ่ข้ามา 1.1.1.1 เกรดเฉลีย่ของนกัศกึษา เกรดเฉลีย่กอ่นเข้าศกึษาของ 2.78                    ขอัมลูปีปัจจบุนั

ในวชิาชีพรองรับการเตบิโต ศกึษาตอ่อยา่งเหมาะสม ใหม่ นกัศกึษาใหม ่ โดยเฉลีย่

ของประชาคมเศรษฐกิจ ≥ 2.75 ในปีสดุท้ายของแผน

อาเซียน

1.1.1.2 จ านวนนกัศกึษาใหมท่ี่ ในปีสดุท้ายของแผน 60% ของ 54.71% ข้อมลูปีปัจจบุนั

มีเกรดเฉลีย่สงูกวา่ทีก่ าหนด(2.75) นกัศกึษาใหมท่ัง้หมด มีเกรดเฉลีย่

กอ่นเข้าศกึษา ≥ 2.75

1.1.1.3 จ านวนนกัศกึษาใหมท่ี่ ในปีสดุท้ายของแผน 2.00% 4.00% ไมน่บัผู้ได้ทนุของ

เคยได้รับรางวลัทางวชิาการ ของนกัศกึษาใหมท่ีเ่คยได้รับ มศป.

รางวลัทางวชิาการ

1.1.2 หลกัสตูรสอดคล้องกบัมาตรฐานวชิาชีพ 1.1.2.1 จ านวนหลกัสตูรทีมี่องค์กร ทกุหลกัสตูรทีมี่องค์กรวชิาชีพก ากบั - ไมพิ่จารณา

ของไทยและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน วชิาชีพ(ภายในประเทศ) ก ากบัได้รับ ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก

การรับรองมาตรฐานจากองค์กร องค์กรวชิาชีพทกุหลกัสตูร

วชิาชีพ

1.1.2.2 จ านวนหลกัสตูรทีส่อดคล้อง หลกัสตูรสอดคล้องกบัมาตรฐาน - ไมพิ่จารณา

กบัมาตรฐานวชิาชีพของประชาคม วชิาชีพของประชาคมเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจอาเซียน อาเชียนทกุหลกัสตูร

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างมืออาชีพ
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1.1.3 สร้างประสบการณ์วชิาชีพและเสริม 1.1.3.1 จ านวนกิจกรรมทีส่ร้าง ในปีสดุท้ายของแผนจะมีกิจกรรมที่ 6

ความเช่ียวชาญในวชิาชีพแกน่กัศกึษา ประสบการณ์วชิาชีพและเสริมสร้าง สร้างประสบการณ์วชิาชีพและเสริม โครงการ

ความเช่ียวชาญ สร้างความเชียวชาญ 7 โครงการ

1.1.3.2 จ านวนนกัศกึษาทีเ่ข้า ในปีสดุท้ายของแผนนกัศกึษาชัน้ปี 80.00% ไมน่บัสหกิจฯ

ร่วมกิจกรรมสร้างประสบการณ์วชิาชีพ สดุท้ายทกุคนเคยเข้าร่วมกิจกรรม

และเสริมความเช่ียวชาญในวชิาชีพ สร้างประสบการณ์วชิาชีพและเสริม

ความเช่ียวชาญในวชิาชีพคดิเป็น

100% ของนกัศกึษาชัน้ปีสดุท้าย

1.1.3.3 จ านวนกิจกรรมสร้าง 5 โครงการตอ่ปี 4

ประสบการณ์วชิาชีพและเสริมความ

เช่ียวชาญในวชิาชีพแกน่กัศกึษาที่

ท าร่วมกบัหนว่ยงานหรือสมาคม

วชิาชีพ

1.1.3.4 จ านวนโครงการเสริมทกัษะ 5 โครงการตอ่ปี 4

ให้นกัศกึษามีความคดิทนัสมยั

กล้าพดู กล้าท าและกล้าเปลีย่นแปลง

อยา่งสร้างสรรค์

1.1.3.5 จ านวนนกัศกึษาเข้าร่วม 100% ของเป้าหมาย 80.00%

โครงการเสริมทกัษะ ให้นกัศกึษา ในแตล่ะโครงการ และผู้ส าเร็จการ

มีความคดิทนัสมยั กล้าพดู  กล้าท า ศกึษาทกุคนเคยเข้าร่วม

และกล้าเปลีย่นแปลงอยา่งสร้างสรรค์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างมืออาชีพ

2



แผนพัฒนาคณะ/หน่วยงาน  ระยะ 5 ปี ปีการศกึษา 2553-2557

เป้าหมายของยทุธศาสตร์ กลยทุธ์ ตวับง่ชีค้วามส าเร็จ(KPI) เป้าปีสดุท้ายของคณะ/หนว่ยงาน ปี 2554 หมายเหตุ

1.1.3.6 จ านวนนกัศกึษาทีไ่ด้รับ 20% ของนกัศกึษาทีจ่บการศกึษา 5.00%

ประกาศนียบตัรรับรองความสามารถ

พิเศษด้านภาษาตา่งประเทศ

1.1.3.7 จ านวนรางวลัของ 1.00% ตอ่จ านวนนกัศกึษา 0.50%

  นกัศกึษาทีไ่ด้รับจากการ

  เข้าร่วมและประกวดแขง่ขนั

 ด้านวชิาการและวชิาชีพ

1.1.3.8  จ านวนนกัศกึษาทีไ่ด้รับ 2.00%  ของนกัศกึษาทัง้คณะ 1.00%

ปรับตามมตทิี่

ประชมุ

รางวลั จากการเข้าร่วมประกวด  

และแขง่ขนัด้านวชิาการและวชิาชีพ

1.1.3.9 จ านวนนกัศกึษาทีเ่ข้าร่วม

รายวชิาสหกิจศกึษา

 ร้อยละ 80 ของนกัศกึษาในแตล่ะ

หลกัสตูรเข้าร่วมรายวชิาสหกิจศกึษา
≥ 50%

1.1.3.10 จ านวนโครงงาน/ผลงานทีไ่ด้รับ

รางวลั/สถานประกอบการสามารถ

น าไปใช้ประโยชน์ได้จริง

ร้อยละ 10 ของจ านวนโครงงาน/ผลงานที่

ได้รับรางวลั/สถานประกอบการสามารถ

น าไปใช้ประโยชน์ได้จริง
4%

1.2 คณาจารย์มีความเช่ียวชาญ 1.2.1 สง่เสริม สนบัสนนุใ ห้คณาจารย์ มีความรู้ 1.2.1.1 จ านวนอาจารย์ทีมี่ อาจารย์ทีมี่อายงุานไมน้่อยกวา่ 85.00% สมรรถนะ

ในศาสตร์ทีส่อนและรอบรู้ และ/หรือทกัษะประสบการณ์ความเช่ียวชาญ สมรรถนะตามทีก่ าหนด 4 ปี ผา่นสมรรถนะตามทีก่ าหนด ประกอบด้วย

ในสหวทิยาการทีส่อดคล้อง ทางวชิาชีพและรอบรู้ในสหวทิยาการทีส่อดคล้อง (วดัจากการใช้ทรัพยากรเพ่ือการ

กบัเศรษฐกิจยคุใหม่ กบัเศรษฐกิจยคุใหม่ พฒันาสมรรถนะ)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างมืออาชีพ
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1.2.1.2 จ านวนอาจารย์ทีเ่ป็น 50%    ของอาจารย์ทัง้หมด 40.00%

ทีป่รึกษาหรือกรรมการ  หรือ

ผู้ทรงคณุวฒิุ  ในสมาคมวชิาชีพ 

หรือในหนว่ยงานระดบัชาติ

1.2.2 สง่เสริมให้คณาจารย์ผลติผลงานวจิยั 1.2.2.1 จ านวนงานวจิยั หรือ 80%    ของอาจารย์ทัง้หมด 50.00%

หรือสร้างนวตักรรม นวตักรรมตอ่จ านวนอาจารย์

1.2.2.2 จ านวนงานวจิยัทีไ่ด้รับ 80%    ของอาจารย์ทัง้หมด 50.00%

การตพิีมพ์เผยแพร่ในวารสาร

หรือทีป่ระชมุวชิาการระดบัชาติ

ขึน้ไป

1.2.2.3 จ านวนงานวจิยัทีไ่ด้รับ 10% ของงานวจิยัทีแ่ล้วเสร็จในปีนัน้ - ตามเกณฑ์

การตพิีมพ์เผยแพร่ในวารสาร มหาวทิยาลยั

ทีมี่ impact factor

1.2.2.4 จ านวนงานวจิยัทีน่ าไป 75% ของงานวจิยัทัง้หมดทีท่ า 50.00%

ใช้ประโยชน์

1.2.2.5 จ านวนนวตักรรมทีไ่ด้น าไป ทกุปีของแผนมีนวตักรรมทีส่ามารถ - นบัรวมการปรับ

ใช้ประโยชน์ (1.การผลติ 2.กระบวนการ น าไปใช้ประโยชน์ได้ทกุชิน้(ยกเว้น ปรุงกระบวนการ

3.ผลติภณัฑ์ 4.บริการ) ปีแรก) หลงัวจิยัสถาบนั

เป็น Innovation

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างมืออาชีพ
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1.2.2.6 จ านวนเงินทนุวจิยัทีไ่ด้ 190,000 บาท ตอ่จ านวนอาจารย์ 160,000

รับทนุสนบัสนนุจากหนว่ยงาน ตอ่ปี

ภายนอก

1.2.3 สง่เสริมคณาจารย์ในการให้ 1.2.3.1 จ านวนโครงการบริการ 80% ของจ านวนอาจารย์ประจ า 40.00% ทกุปี(อิงไป4.2)

บริการวชิาการ วชิาการแกส่งัคม ตอ่จ านวน 3 เป้าหมายต้องมี

อาจารย์ (ทัง้โครงการทีมี่รายได้ 10% ทีมี่รายได้

หรือไมมี่รายได้) คดิเป็น 1 โครงการ

1.2.3.2 จ านวนอาจารย์ทีบ่ริการ 40% ของจ านวนอาจารย์ประจ า 40.00% ทกุปี

วชิาการแกส่งัคม

1.3 บคุลากรสายสนบัสนนุ 1.3.1 ก าหนดสมรรถนะของบคุลากรทกุต าแหนง่ 1.3.1.1 จ านวนต าแหนง่ของบคุลากร ก าหนดครบทกุต าแหนง่ในปี 2554 100.00%

มีความเช่ียวชาญในงานทีรั่บ ทีมี่การก าหนดสมรรถนะ

ผิดชอบ สามารถปฏบิตัแิละ

1.3.2 พฒันาความรู้ความสามารถชองบคุลากร 1.3.2.1 จ านวนบคุลากรทีไ่ด้รับ 100%ของบคุลากร(มีอายงุานไมน้่อย 100.00%

สายสนบัสนนุให้มีความเป็นมืออาชีพตามงานที่ การพฒันาตามสมรรถนะ  กวา่ 2 ปี ) ทีไ่ด้รับการพฒันาตาม

รับผิดชอบ  สมรรถนะ

1.3.3 สร้างจิตส านกึในการให้บริการแกบ่คุลากร 1.3.3.1 ความพงึพอใจของผู้ รับ พงึพอใจของผู้ รับบริการ 4.50 3.75 ตามแบบของ

บริการ มหาวทิยาลยั

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างมืออาชีพ
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1.3.3.2 จ านวนโครงการสร้าง มีโครงการสร้างจิตส านกึในการให้ 1 เข้าร่วมกบั

จิตส านกึในการให้บริการ บริการ มหาวทิยาลยั

1.3.3.3 จ านวนผู้ เข้าร่วมโครงการ บคุลากรสายสนบัสนนุทกุคนผา่น 100.00%

สร้างจิตส านกึในการให้บริการ การเข้าร่วมโครงการสร้างจิตส านกึ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างมืออาชีพ
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2.1 e - University รองรับ 2.1.1 พฒันาระบบโครงสร้างพืน้ฐาน 2.1.1.1 ความครอบคลมุของบริการ จ านวน hot spot สว่นกลาง

การเรียนการสอน ทีท่นัสมยัเพ่ือรองรับการเรียนการสอน เครือขา่ยไร้สายความเร็วสงูใน

การเรียนการสอน

2.1.1.2 จ านวนรายวชิาทีส่อน และเผยแพร่30%ของรายวชิาทีส่อนมีการเผยแพร่ 10.00%

ผา่นระบบอิเลค็ทรอนิคส์ ผา่นระบบอิเลค็ทรอนิกส์

2.1.1.3 ความพงึพอใจของผู้ใช้ระบบ พงึพอใจของผู้ใช้ระบบโครงสร้าง 3.25

โครงสร้างพืน้ฐานทีร่องรับการเรียน พืน้ฐาน 4.00

การสอน

2.1.2 พฒันาทกัษะของนกัศกึษา 2.1.2.1 จ านวนรายวชิาทีเ่พ่ิมความรู้ มี 4 รายวชิาทีเ่พ่ิมความรู้ความ 4 ได้แก่

ให้มีความรู้ ICT อยา่งทัว่ถงึ ความสามารถด้าน ICT ของนกัศกึษา สามารถด้าน ICT ของนกัศกึษา

2.1.2.2 จ านวนรายวชิาทีมี่การน า รายวชิาทีส่อนมีการน า ICT มา 5 ในข้อ 2.1.2.1

ICT มาบรูณาการเป็นสว่นหนึง่ของ บรูณาการเป็นสว่นหนึง่ของเนือ้หา และเพ่ิม ECN211 / ECN314 / ECN324 / ECN413 / ECN414

เนือ้หารายวชิา รายวชิา 8 รายวชิา

2.1.2.3 จ านวนโครงการพฒันา มี 9 โครงการ 6 อาท ิHUM /

ความรู้หรือทกัษะการใช้ ICT น าเสนอผลงาน นศ./ สหกิจ / yong financial / Thai BMA เป็นต้น

ให้นกัศกึษา

ยุทธศาสตร์ที่ 2. การเป็น e-University ชัน้น าของประเทศ
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แผนพัฒนาคณะ/หน่วยงาน  ระยะ 5 ปี ปีการศกึษา 2553-2557

เป้าหมายของยทุธศาสตร์ กลยทุธ์ ตวับง่ชีค้วามส าเร็จ(KPI) เป้าปีสดุท้ายของคณะ/หนว่ยงาน ปี 2554 หมายเหตุ

2.1.2.4 จ านวนนกัศกึษาทีไ่ด้รับ 70% ของจ านวนนกัศกึษาทีไ่ด้รับ 30.00%

ประกาศนียบตัรรับรองความสามารถ ประกาศนียบตัรรับรองความสามารถ

พิเศษด้าน ICT พิเศษด้าน ICT

2.1.3 ใช้เทคโนโลย ีICT เพ่ือบริการการเรียนรู้ 2.1.3.1 จ านวนหลกัสตูรทีเ่ปิดสอนใน -

ตลอดชีวติ ระบบ e-learning

2.1.3.2 จ านวนรายวชิาทีอ่ยูใ่น มี 1 รายวชิา ในปีสดุท้ายของแผน 1

ระบบ e-learning

2.2 e-University รองรับการ 2.2.1 พฒันาระบบบริการนกัศกึษาแบบ 2.2.1.1 มีระบบสบืค้นข้อมลูให้ สว่นกลาง

บริการ บรูณาการ นกัศกึษาสามารถตดิตามผลการ

ศกึษาและวางแผนการเรียนแบบ 

Online

2.2.1.2 มีระบบใบค าร้องออนไลน์ครบ สว่นกลาง

ทกุเร่ือง

2.2.1.3 ความพงึพอใจของผู้ใช้บริการ พงึพอใจของผู้ใช้บริการ 4.00 3.25

2.2.1 พฒันาระบบบริการด้านวชิาการ

2.2.2.1 มีระบบคลงัข้อสอบ 80% ของรายวชิาทีมี่ข้อสอบอยูใ่น 20.00%

อิเลก็ทรอนิกส์ คลงัข้อสอบอิเลค็ทรอนิกส์ เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของ มศป. เว้นแตร่ายวชิาทีไ่มส่ามารถเก็บได้

เน่ืองจากเนือ้หารายวชิานัน้ ๆ ไมเ่หมาะสมตอ่การจดัเก็บเข้าคลงั

อาท ิปัญหาพิเศษ / วธีิวจิยั เป็นต้น

ยุทธศาสตร์ที่ 2. การเป็น e-University ชัน้น าของประเทศ
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แผนพัฒนาคณะ/หน่วยงาน  ระยะ 5 ปี ปีการศกึษา 2553-2557

เป้าหมายของยทุธศาสตร์ กลยทุธ์ ตวับง่ชีค้วามส าเร็จ(KPI) เป้าปีสดุท้ายของคณะ/หนว่ยงาน ปี 2554 หมายเหตุ

2.2.2.2 มีระบบบริหารจดัการงานวจิยั สว่นกลาง

2.2.2.3 ความพงึพอใจของผู้ใช้บริการ พงึพอใจของผู้ใช้บริการ 4.00 3.25

แผนพัฒนาคณะ/หน่วยงาน  ระยะ 5 ปี ปีการศกึษา 2553-2557

เป้าหมายของยทุธศาสตร์ กลยทุธ์ ตวับง่ชีค้วามส าเร็จ(KPI) เป้าปีสดุท้ายของคณะ/หนว่ยงาน ปี 2554 หมายเหตุ

3.1 มีหลกัสตูรหลากหลาย 3.1.1 สร้างหลกัสตูรให้สามารถรองรับการศกึษา 3.1.1.1 จ านวนหลกัสตูรนานาชาติ เพ่ิมขึน้ 5 หลกัสตูรภายใน 5 ปี - รอนโยบาย 

รองรับการจดัการศกึษา นานาชาตแิละสอดคล้อง เพ่ิมมากขึน้ มหาวทิยาลยั

นานาชาติ

3.2 มีความพร้อมในการให้ 3.2.1 พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานเพ่ือรองรับ 3.2.1.1 มีบริการทีร่องรับการเข้าศกึษา สิง่อ านวยความสะดวก - ขึน้อยูก่บั

บริการการศกึษานานาชาติ การศกึษา ของนกัศกึษา มหาวทิยาลยั

ระบบบริการนกัศกึษาทเีป็น 50.00%

ฟอเมตภาษาองักฤษ

ความพงึพอใจของผู้ใช้บริการ 3.25 ตามแบบของ

มหาวทิยาลยั

ยุทธศาสตร์ที่ 2. การเป็น e-University ชัน้น าของประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การเพิ่มขีดความสามารถในการจดัการศกึษานานาชาติ
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แผนพัฒนาคณะ/หน่วยงาน  ระยะ 5 ปี ปีการศกึษา 2553-2557

เป้าหมายของยทุธศาสตร์ กลยทุธ์ ตวับง่ชีค้วามส าเร็จ(KPI) เป้าปีสดุท้ายของคณะ/หนว่ยงาน ปี 2554 หมายเหตุ

3.2.1.2 มีบคุลากรทีมี่คณุสมบตัทิี่ มากกวา่หรือเทา่กบั 2 คน หรือ ³ 2

เหมาะสมในการบริการการศกึษา มากกวา่ 20% ของบคุลากรทัง้คณะ

นานาชาติ

3.2.1.3 ความพงึพอใจการใช้บริการ 3.25 ตามแบบของ

มหาวทิยาลยั

3.3 ขยายฐานนกัศกึษา 3.3.1 เพ่ิมจ านวนนกัศกึษานานาชาติ 3.3.1.1 จ านวนนกัศกึษาหลกัสตูร จ านวนนกัศกึษาตอ่หลกัสตูร -

นานาชาติ นานาชาติ นานาชาต ิไมน้่อยกวา่ 3% 

ของนกัศกึษาใหมใ่นปีนัน้

จ านวนนกัศกึษาตา่งชาติ -

ไมน้่อยกวา่ 30 % ของนกัศกึษา

หลกัสตูรนานาชาตเิข้าใหมใ่นปีสดุท้าย

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การเพิ่มขีดความสามารถในการจดัการศกึษานานาชาติ
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แผนพัฒนาคณะ/หน่วยงาน  ระยะ 5 ปี ปีการศกึษา 2553-2557

เป้าหมายของยทุธศาสตร์ กลยทุธ์ ตวับง่ชีค้วามส าเร็จ(KPI) เป้าปีสดุท้ายของคณะ/หนว่ยงาน ปี 2554 หมายเหตุ

4.1 มีองค์ความรู้ นวตักรรม และ 4.1.1 มีกลไก ทีส่ง่เสริมสนบัสนนุ หรือจงูใจให้เกิด4.1.1.1 กฎเกณฑ์ภายในทีส่ง่เสริม สว่นกลาง สว่นกลาง

ทรัพย์สนิทางปัญญาเพ่ิมขึน้ การสร้างองค์ความรู้ สนบัสนนุหรือจงูใจให้เกิดการสร้าง ด าเนินการให้

องค์ความรู้

4.1.1.2 มีหนว่ยงาน/คณะกรรมการที่ มีหนว่ยงาน รวมถงึมีคณะกรรมการที่ 1 มีศนูย์วจิยั

ท าหน้าทีใ่ห้การสนบัสนนุการด าเนิน ท าหน้าทีใ่ห้การสนบัสนนุการด าเนิน เศรษฐศาสตร์

งานด้านการสร้างองค์ความรู้ งานด้านการสร้างองค์ความรู้ และให้ ธรุกิจ 1 ศนูย์

นวตักรรมและทรัพย์สนิทางปัญญา ค าแนะน าการปรับปรุงกระบวนการ

หลงัการวจิยัสถาบนั

4.2 เพ่ิมมลูคา่จากองค์ความรู้ 4.2.1 การน าองค์ความรู้ นวตักรรม และทรัพย์สนิ4.2.1.1 รายได้จากการน าองค์ความรู้ รายได้ 5% ของรายได้จาก 2% มศป.ต้องแจ้ง

นวตักรรม และทรัพย์สนิทาง ทางปัญญาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ นวตักรรม และทรัพย์สนิทางปัญญา การเรียนการสอน ให้คณะทราบ

ปัญญา ไปใช้ประโยชน์ เร่ืองรายได้ฯ

รายได้เหนือรายจ่ายไม่ 8.00%

ต ่ากว่า 20%

4.2.1.2 จ านวนโครงการทีมี่การน า 50% มีรายได้ 20% สอดคล้องกับ

องค์ความรู้ นวตักรรม และทรัพย์สนิ ยุทธ 1.2.3.1

ทางปัญญาไปใช้ประโยชน์และเกิด

รายได้

ยุทธศาสตร์ที่ 4. การสร้างรายได้จากองค์ความรู้และหรือทรัพย์สินทางปัญญา
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แผนพัฒนาคณะ/หน่วยงาน  ระยะ 5 ปี ปีการศกึษา 2553-2557

เป้าหมายของยทุธศาสตร์ กลยทุธ์ ตวับง่ชีค้วามส าเร็จ(KPI) เป้าปีสดุท้ายของคณะ/หนว่ยงาน ปี 2554 หมายเหตุ

5.1  มหาวทิยาลยัศรีปทมุมี

วฒันธรรมของความ

รับผิดชอบตอ่สงัคม

5.1.1 ก าหนดแนวทางการสร้างวฒันธรรมเร่ือง

ความรับผิดชอบตอ่สงัคม คอื 

  - ปลกุจิตส านกึความรับผิดชอบตอ่สงัคม 

  - การปลกูฝังความรับผิดชอบตอ่สงัคม

5.1.1.1 จ านวนสือ่วทิย ุสิง่พิมพ์ Website

 และโทรทศัน์ในการปลกุจิตส านกึความ

รับผิดชอบตอ่สงัคม

จ านวนสือ่ทีมี่ประสทิธิภาพครบทกุสือ่

อยา่งน้อยอยา่งละ 2 สือ่ ในปีสดุท้ายของ

แผน 2

5.1.1.2 จ านวนโครงการความ

รับผิดชอบตอ่สงัคมทีจ่ดัโดยคณะและ 

USR

มีความร่วมมือระหวา่งคณะฯและUSR 

ในการจดักิจกรรมความรับผิดชอบตอ่

สงัคม 1 โครงการ 1
สว่นกลาง

ด าเนินการ

5.1.1.3 จ านวนนกัศกึษาเข้าร่วม

กิจกรรมความรับผิดชอบตอ่สงัคมที่

คณะหรือ สถาบนัจดั

นกัศกึษากอ่นส าเร็จการศกึษาทกุคนเคย

เข้าร่วมกิจกรรมความรับผิดชอบตอ่

สงัคมทีค่ณะฯจดั อยา่งน้อย 1 กิจกรรม

ในปีสดุท้ายของแผน
85.00%

5.1.1.4 จ านวนบคุลากรเข้าร่วมกิจกรรม

ความรับผิดชอบตอ่สงัคมที ่USR จดั

บคุลากรทีมี่อายงุานไมน้่อยกวา่1 ปี เข้า

ร่วมกิจกรรมที ่USR  จดัทกุคนในปี

สดุท้ายของแผน

85.00%

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ความรับผดิชอบต่อสังคม
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แผนพัฒนาคณะ/หน่วยงาน  ระยะ 5 ปี ปีการศกึษา 2553-2557

เป้าหมายของยทุธศาสตร์ กลยทุธ์ ตวับง่ชีค้วามส าเร็จ(KPI) เป้าปีสดุท้ายของคณะ/หนว่ยงาน ปี 2554 หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ความรับผดิชอบต่อสังคม

5.1.2  บรูณาการ USR ให้เป็นสว่นหนึง่ของ

รายวชิาในหลกัสตูร

5.1.2.1 จ านวนหลกัสตูรทีมี่การบรูณา

การความรับผิดชอบตอ่สงัคมในรายวชิา

ของหลกัสตูร

มี 1 หลกัสตูรของคณะมีการบรูณาการ

ความรับผิดชอบตอ่สงัคมในรายวชิาของ

หลกัสตูร
1

ร่วมกบั

หนว่ยงานอ่ืน 

ภายใน

มหาวทิยาลยั 

ทีจ่ดัโครงการ

 USR
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