
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตระดับต่างๆ บูรณาการกับการวิจัย และบริการวิชาการเพื่อสร้างความร่วมมือทางการศึกษากับเครือข่ายชุมชน และประเทศเพื่อนบ้าน

60 61 62 63

1.สนับสนุน ส่งเสริม

พัฒนานิสิตให้มี

คุณลักษณะตาม

บัณฑิตที่พึงประสงค์

ของมหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ

1.จํานวนกิจกรรม

ด้านจิตสํานึกสาธารณะ

1 กิจกรรม 1 1 1 1 1.โครงการส่งเสริม

กระบวนการเรียนรู้

เพื่อการพึ่งตนเองบน

วิถีพอเพียง

รองคณบดี

ฝ่ายพัฒนา

ศักยภาพนสิิตฯ

SSAP5-03

 (KS35)

งบประมาณ

เงินรายได้

ปี 2561 

(30,000บาท)

2.โครงการส่งเสริม

นิสิตให้มีการพัฒนา

เครือข่ายด้าน

จิตอาสาเพื่อพัฒนา

ด้านสุขภาพและ

สิ่งแวดล้อม

รองคณบดี

ฝ่ายพัฒนา

ศักยภาพนิสิตฯ

SSAP1-02

SSAP5-03

งบประมาณ

เงินรายได้

ปี 2561 

(30,000บาท)

2.จํานวนกิจกรรม

เสริมสร้างคุณธรรม 

จริยธรรม

1 กิจกรรม 1 1 1 1 3.โครงการส่งเสริม

คุณธรรมจริยธรรม

ตามแนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง

และอัตลักษณ์ของ

วิทยาลัย

โพธิวิชชาลัยแก่นิสิต

รองคณบดี

ฝ่ายพัฒนา

ศักยภาพนิสิตฯ

SSAP5-04

 (KS36)

งบประมาณ

เงินรายได้

ปี 2561 

(10,000บาท)

แผนงาน/โครงการ

/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ สอดคล้อง

กับ

ยุทธศาสตร์

 มศว

หมายเหตุปีงบประมาณเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย

 - 1 -



60 61 62 63

1.สนับสนุน ส่งเสริม

พัฒนานิสิตให้มี

คุณลักษณะ

ตามบัณฑิตที่พึง

ประสงค์ของ

มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ (ต่อ)

3.มีอัตลักษณ์นิสิต มศว 

สอดคล้องกับเป้าหมาย

ของมหาวิทยาลัย

มี มี มี มี มี 4.โครงการปฐมนิเทศ

นิสิตใหม่เพื่อพัฒนา

ศักยภาพนิสิตตาม

เอกลักษณ์ของ

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

รองคณบดี

ฝ่ายพัฒนา

ศักยภาพนิสิตฯ

SSAP5-01 

(KS34)

งบประมาณ

เงินรายได้

ปี 2561 

(50,000บาท)

4.จํานวนรายวิชาที่มี

การบูรณาการกับงาน

กิจกรรมนิสิต

มี มี มี มี มี 5.กิจกรรมส่งเสริม

การดําเนินกิจกรรม

นิสิตที่บูรณาการ

รายวิชา

รองคณบดี

ฝ่ายพัฒนา

ศักยภาพนิสิตฯ

SSAP5-05 

(KS37)

งบประมาณเงิน

รายได้ ปี 2561 

(20,000บาท)

2.สร้างเครือข่าย

ระหว่างศิษย์เก่ากับ

มหาวิทยาลัยให้เกิด

ความสัมพันธ์อย่าง

เข้มแข็งและยั่งยืน

5.จํานวนกิจกรรม

ความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์

เก่ากับคณะ/มหาวิทยาลัย

1 กิจกรรม 1 1 1 1 6.โครงการพัฒนา

ความรู้

และประสบการณ์

ทางวิชาชีพให้แก่

บัณฑิตและศิษย์เก่า

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

รองคณบดี

ฝ่ายพัฒนา

ศักยภาพนิสิตฯ

SSAP5-30

SSAP5-29 

(KS53)

งบประมาณ

เงินรายได้

ปี 2561 

(10,000บาท)

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ปีงบประมาณ แผนงาน/โครงการ

/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ สอดคล้อง

กับ

ยุทธศาสตร์

 มศว

หมายเหตุ

 - 2-



60 61 62 63

3.ผลิตบัณฑิต

ให้เป็นไปตามความ

ต้องการของสังคม

6.จํานวนบัณฑิตที่ได้งาน

ทําตรงตามสาขา

ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 82

80 82 84 86 7.กิจกรรมสํารวจ

การมีงานทําหรือ

ประกอบอาชีพอิสระ

ของบัณฑิต

รองคณบดี

ฝ่ายวิชาการฯ

SSAP1-06

 (KS06)

7.จํานวนบัณฑิตที่มี

ความสามารถหลัก 

(Competency) เป็นไป

ตามความต้องการของ

ผู้ใช้บัณฑิต

ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 73

70 73 76 80 8.กิจกรรมสํารวจ

ความพึงพอใจของ

นายจ้างต่อการใช้

บัณฑิต

รองคณบดี

ฝ่ายวิชาการฯ

SSAP1-07

 (KS07)

4.ผลักดันนโยบาย

สาธารณะด้าน

การศึกษาเพื่อพัฒนา

ชุมชน

8.จํานวนผลงาน

/กิจกรรมที่ผลักดัน

นโยบายสาธารณะด้าน

การศึกษา

ไม่น้อยกว่า 

1 กิจกรรม/

โครงการ

1 1 1 9.โครงการ/กิจกรรม

ที่สร้างเครือข่ายความ

ร่วมมือกับหน่วยงาน

ภายนอก

รองคณบดี

ฝ่ายการจัดการ

เครือข่ายฯ

SSAP1-09

 (KS09)

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ปีงบประมาณ แผนงาน/โครงการ

/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ สอดคล้อง

กับ

ยุทธศาสตร์

 มศว

หมายเหตุ

 - 3 -



60 61 62 63

5.พัฒนากระบวนการ

เรียนรู้ใหม่เพื่อผลิต

คนไทย 4.0

9.จํานวนหลักสูตรที่มี

กิจกรรม/โครงการที่

แสดงความรับผิดชอบต่อ

สังคม

ไม่น้อยกว่า 

1 หลักสูตร

/ปีการศึกษา

1 1 1 10.กิจกรรมใน

รายวิชาที่มีการ

บูรณาการส่งเสริม

การวิจัยที่ใช้ชุมชน

เป็นฐาน

รองคณบดี

ฝ่ายวิชาการฯ

/โครงการ

วิชาการแก่

ชุมชน

SSAP1-02

 (KS02)

10.จํานวนหลักสูตรที่มี

รายวิชาจัดการเรียนการ

สอนโดยการใช้สื่อดิจิตอล

ออนไลน์ ร้อยละ 30 ขึ้นไป

ร้อยละ 30 

ขึ้นไป

30 40 50 11.สนับสนุนกิจกรรม

อบรมการจัดการ

เรียนการสอนโดยใช้

สื่อดิจิตอลออนไลน์

รองคณบดี

ฝ่ายวิชาการฯ

ร่วมกับฝ่าย

บริหารฯ

SSAP1-04

 (KS04)

6.พัฒนานิสิตเพื่อรองรับ

การเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน

11.จํานวนนิสิตที่สอบผ่าน

 SWU-SET

(Srinakharinwirot 

English Test)

พัฒนาจาก

แรกเข้าไม่

น้อยกว่า

ร้อยละ 30 

ของนิสิต

30 30 30 30 12.โครงการพัฒนา

ทักษะภาษาอังกฤษ

รองคณบดี

ฝ่ายวิชาการฯ

SSAP4-04

SSAP4-03

(KS32,KS31)

งบประมาณ

เงินรายได้

ปี 2561 

(50,000บาท)

12.จํานวนหลักสูตรที่มี

การจัดการเรียนการสอน

ที่ส่งเสริมการเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน

1 หลักสูตร 1 หลักสูตร 1 หลักสูตร 1 หลักสูตร 1 หลักสูตร 13.จัดการเรียนการ

สอนที่ส่งเสริมการเข้า

สู่ประชาคมอาเซียน

รองคณบดี

ฝ่ายวิชาการฯ

SSAP4-04

SSAP4-03

(KS31,KS32)

งบประมาณ

เงินรายได้

ปี 2561 

(50,000บาท)

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ปีงบประมาณ แผนงาน/โครงการ

/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ สอดคล้อง

กับ

ยุทธศาสตร์

 มศว

หมายเหตุ

 - 4 -



ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2 วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้สู่ชุมชนโดยใช้แนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแนวคิดหรือปรัชญาอื่นที่ก่อให้เกิดนวัตกรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน

60 61 62 63

1.สร้างระบบและ

กลไกกระตุ้นให้

อาจารย์ผลิตผล

งานวิจัย งาน

สร้างสรรค์ นวัตกรรม 

เพื่อชุมชน

1.ร้อยละของอาจารย์

ประจําและนักวิจัย

ประจําที่ได้รับทุนวิจัย 

หรืองานสร้างสรรค์จาก

ภายในและภายนอก

สถาบัน

ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 55

50 55 60 65 1.กําหนดนโยบาย

การสนับสนุนทุนวิจัย

โดยใช้ชุมชน

เป็นฐาน เพื่อพัฒนา

/ส่งเสริมการจัดการ

เรียนการสอน

รองคณบดี

ฝ่ายวิชาการฯ

ร่วมกับผช.ฝ่าย

วิจัย

SSAP2-01

(KS11)

2.ร้อยละจํานวน

โครงการวิจัยที่ตอบสนอง

ต่อนโยบาย Thailand 4.0

ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 5

5 5 5 2.ประชาสัมพันธ์/

ส่งเสริมการขอทุน

สนับสนุนงานวิจัยที่

ตอบสนองต่อ

นโยบายThailand4.0

รองคณบดี

ฝ่ายวิชาการฯ

ร่วมกับผช.ฝ่าย

วิจัย

SSAP2-02

(KS12)

2.งานวิจัยหรือ

นวัตกรรมหรือผลงาน

สร้างสรรค์ที่เกี่ยวข้อง

กับวัฒนธรรม ศิลปะ 

หรือภูมิปัญญาไทย

ประโยชน์ต่อสังคมเพื่อ

การพัฒนา

3.จํานวนผลงานวิจัย

หรือนวัตกรรมหรืองาน

สร้างสรรค์ที่เกี่ยวข้องกับ

วัฒนธรรมศิลปะ หรือภูมิ

ปัญญาไทยที่นําไปใช้

ประโยชน์ต่อสังคม

ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 1 

ผลงานวิจัย

1 1 1 1 3.สนับสนุนงานวิจัย

หรือนวัตกรรมหรือ

ผลงานสร้างสรรค์ที่

เกี่ยวข้องกับ

วัฒนธรรม ศิลปะ 

หรือภูมิปัญญาไทย 

ประโยชน์ต่อสังคม

เพื่อการพัฒนา

รองคณบดี

ฝ่ายวิชาการฯ

ร่วมกับผช.ฝ่าย

วิจัย

SSAP2-08

(KS19)

แผนงาน/โครงการ

/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ สอดคล้อง

กับ

ยุทธศาสตร์

 มศว

หมายเหตุเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ปีงบประมาณ

 - 5 -



60 61 62 63

3.ผลงานหรือวิจัย

ที่ได้รับรางวัล

ระดับชาติหรือ

นานาชาติ

4.จํานวนรางวัลหรือ

นักวิจัยที่ได้รับรางวัล

ระดับชาติหรือนานาชาติ

ด้านการวิจัย

ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 1 

ผลงานวิจัย

หรือนักวิจัย

1 1 4.ทุนสนับสนุน

ผลงานหรือวิจัยที่

ได้รับรางวัล

ระดับชาติหรือ

นานาชาติ

รองคณบดี

ฝ่ายวิชาการฯ

ร่วมกับ ผช.

ฝ่ายวิจัย

SSAP2-09

(KS20)

แผนงาน/โครงการ

/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ สอดคล้อง

กับ

ยุทธศาสตร์

 มศว

หมายเหตุเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ปีงบประมาณ

 - 6 -



ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3 สร้างพื้นที่และเครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตของการศึกษาในระบบ การศึกษาทางเลือก และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม

บริการวิชาการบนฐานความร่วมมือสู่สัมมาชีพชุมชน

60 61 62 63

1.สร้างงานบริการ

วิชาการที่สอดคล้อง

กับความต้องการ

ร่วมกับชุมชนและ

สังคมอย่างยั่งยืน

1.ร้อยละของโครงการ/

กิจกรรมที่ดําเนินการตาม

ความต้องการร่วมกับ

ชุมชน

55 50 55 60 65 1.กิจกรรมแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ร่วมกับชุมชน

คณบดี SSAP3-01

(KS21)

SAP1,2,3

2.ร้อยละของโครงการ/

กิจกรรมบริการวิชาการ

แก่ชุมชนที่มีการต่อยอด

ไปสู่การผลิตงานวิจัยหรือ

นวัตกรรมหรืองาน

สร้างสรรค์

25 20 25 30 35 2.สนับสนุนการ

บริการวิชาการที่มี

การต่อยอดไปสู่การ

ผลิตงานวิจัยหรือ

นวัตกรรมหรืองาน

สร้างสรรค์

รองคณบดี

ฝ่ายการจัดการ

เครือข่ายฯ

ร่วมกับฝ่าย

วิชาการฯ

SSAP3-01

(KS22)

SAP1,2,3

3.ร้อยละของโครงการ

/กิจกรรมบริการวิชาการ

แก่ชุมชนที่พัฒนา

ศักยภาพนิสิต

55 50 55 60 65 3.สนับสนุนให้นิสิตมี

ส่วนร่วมในการ

ดําเนินกิจกรรม

บริการวิชาการแก่

ชุมชน

รองคณบดี

ฝ่ายการจัดการ

เครือข่ายฯ

ร่วมกับฝ่าย

พัฒนา

ศักยภาพนิสิตฯ

SSAP3-01

(KS23)

SAP1,2,3

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ปีงบประมาณ แผนงาน/โครงการ

/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ สอดคล้อง

กับ

ยุทธศาสตร์

 มศว

หมายเหตุ

งบประมาณ

เงินรายได้

ปี 2561

โครงการบริการ

วิชาการแก่ชุมชน 

(บก) 

(2,265,650บาท)

 - 7 -



60 61 62 63

2.ร่วมขับเคลื่อน

พัฒนาชุมชนและสังคม

ให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น

อย่างยั่งยืน

4.จํานวนโครงการ

/กิจกรรมดําเนินการ

อย่างต่อเนื่องและชุมชน

สามารถดําเนินการได้

ด้วยตนเอง

1 กิจกรรม 1 1 1 4.กิจกรรมจัดการ

เรียนรู้

เรื่องการเรียนการ

สอนโดยใช้ชุมชนเป็น

ฐาน

รองคณบดีฝ่าย

วิชาการฯ

ร่วมกับ ผช.

ฝ่ายวิจัย

SSAP3-01

(KS24)

SAP1,2,3

งบประมาณ

เงินรายได้

ปี 2561

โครงการบริการ

วิชาการแก่ชุมชน 

(บก) 

(2,265,650บาท)

5.โครงการเครือข่าย

วัฒนธรรมชุมชนเพื่อ

พัฒนาจิตอาสาและ

กิจการเพื่อสังคมสู่

สัมมาชีพ

รองคณบดี

ฝ่ายพัฒนา

ศักยภาพนิสิต

ฯร่วมกับ

หัวหน้าศูนย์

พัฒนาจิต

อาสาฯ

SSAP2-08

SSAP5-27

SSAP5-28

งบประมาณ

เงินรายได้

ปี 2561 

(30,000บาท)

แผนงาน/โครงการ

/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ สอดคล้อง

กับ

ยุทธศาสตร์

 มศว

หมายเหตุเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ปีงบประมาณ

 - 8 -



ประเด็นกลยุทธ์ที่ 4 ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่คํานึงถึงความหลากหลาย ด้วยปัญญา จิตสํานึกสาธารณะ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ

60 61 62 63

1.มีงานวิจัยหรือ

นวัตกรรมสร้างสรรค์ที่

เกี่ยวข้องกับการทํานุ

บํารุงวัฒนธรรมและ

ศิลปะ

1.จํานวนงานวิจัยหรือ

งานสร้างสรรค์ที่พัฒนา

องค์ความรู้หรือสร้าง

มาตรฐานด้านวัฒนธรรม

และศิลปะ

ไม่น้อยกว่า

 1 ชิ้นงาน

1 1 1 1 1.สนับสนุนทุนวิจัย

หรือนวัตกรรม

สร้างสรรค์ด้าน

วัฒนธรรมและศิลปะ

รองคณบดีฝ่าย

วิชาการฯ

ร่วมกับ ผช.

ฝ่ายวิจัย

SAP9 

(KA05)

2.คณาจารย์

บุคลากรและนิสิต 

มีจิตสํานึกและความ

เข้าใจในเรื่อง

วัฒนธรรมและศิลปะ

2.จํานวนชิ้นงานที่

คณาจารย์ บุคลากร และ

นิสิตเข้าร่วม มีจิตสํานึก

และความเข้าใจในเรื่อง

วัฒนธรรมและศิลปะ

ไม่น้อยกว่า

 3 ชิ้นงาน

3 3 4 5 2.โครงการสวยกาย

งามใจแต่งไทยวันศุกร์

รองคณบดี

ฝ่ายพัฒนา

ศักยภาพนิสิตฯ

 ร่วมกับฝ่าย

บริหารฯ

SAP7 

(KA04)

ร่วมกับ

มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ

3.โครงการสัมมนา

การพัฒนาองค์ความรู้

สู่พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น

วิทยาลัยฯ

รองคณบดี

ฝ่ายพัฒนา

ศักยภาพนิสิตฯ

SAP7 

(KA04)

SSAP5-05

งบประมาณ

เงินรายได้

ปี 2561 

(20,000บาท)

4.ร่วมกิจกรรมวัน

สําคัญทางศาสนาและ

วัฒนธรรมไทย

รองคณบดี

ฝ่ายแผนฯ

ร่วมกับ

มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ปีงบประมาณ แผนงาน/โครงการ

/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ สอดคล้อง

กับ

ยุทธศาสตร์

 มศว

หมายเหตุ

 - 9 -



60 61 62 63

2.คณาจารย์

บุคลากรและนิสิต 

มีจิตสํานึกและความ

เข้าใจในเรื่อง

วัฒนธรรมและศิลปะ

2.จํานวนชิ้นงานที่

คณาจารย์ บุคลากร และ

นิสิตเข้าร่วม มีจิตสํานึก

และความเข้าใจในเรื่อง

วัฒนธรรมและศิลปะ

ไม่น้อยกว่า

3 ชิ้นงาน

3 3 4 5 5.โครงการวัน

สถาปนาวิทยาลัยโพธิ

วิชชาลัย 

ณ แม่แจ่ม 

จ.เชียงใหม่

รองคณบดี

ฝ่ายบริหาร

และการสื่อสาร

งบประมาณ

เงินรายได้

ปี 2561 

(100,000 บาท)

3.สร้างเสริม

กิจกรรมทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม

3.จํานวนกิจกรรม

ทางด้านศิลปวัฒนธรรม

1 กิจกรรม 1 1 1 1 6.โครงการส่งเสริม

นิสิต

ด้านองค์ความรู้ทาง

วัฒนธรรมและศิลปะ

รองคณบดี

ฝ่ายพัฒนา

ศักยภาพนิสิตฯ

SSAP5-28

(KS52)

SSAP5-27

SAP7

SSAP5-05

งบประมาณ

เงินรายได้

ปี 2561 

(30,000บาท)

งบประมาณ

เงินรายได้

ปี 2561 

(20,000บาท)

ปีงบประมาณ แผนงาน/โครงการ

/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ สอดคล้อง

กับ

ยุทธศาสตร์

 มศว

หมายเหตุเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย

 - 10 -



ประเด็นกลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารงานภายในโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ตลอดจนการจัดการเครือข่ายชุมชน การศึกษา และกิจการเพื่อประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม

60 61 62 63

1.มีกระบวนการจัดทํา

กลยุทธ์ของวิทยาลัย

อย่างเป็นระบบ

1.มีการกําหนดปรัชญา

หรือปณิธานตลอดจนมี

กระบวนการพัฒนากล

ยุทธ์แผนดําเนินงานและ

มีการกําหนดตัวบ่งชี้เพื่อ

วัดความสําเร็จของการ

ดําเนินงานตามแผนให้

ครบทุกพันธกิจ

บรรลุตาม

เกณฑ์ สกอ.

7 7 7 7 1.การทบทวนและ

พัฒนาแผน

ยุทธศาสตร์ของ

วิทยาลัยฯ

รองคณบดีฝ่าย

แผนฯร่วมกับ

ฝา่ยประกันฯ

2.ร้อยละของการบรรลุ

เป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของ

การปฏิบัติงานทั้งหมด

ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80

80 80 80 80 2.ถ่ายทอด

แผนกลยุทธ์

และแผนปฏิบัติการ

ประจําปีของวิทยาลัย

โพธิวิชชาลัย

รองคณบดีฝ่าย

แผนฯร่วมกับ

ฝ่ายประกันฯ

3.รายงานผล

การดําเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการ

ประจําปี

รองคณบดีฝ่าย

แผนฯร่วมกับ

ฝ่ายประกันฯ

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ปีงบประมาณ แผนงาน/โครงการ

/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ สอดคล้อง

กับ

ยุทธศาสตร์

 มศว

หมายเหตุ

 - 11 -



60 61 62 63

1.มีกระบวนการจัดทํา

กลยุทธ์ของวิทยาลัย

อย่างเป็นระบบ

3.ระดับความสําเร็จ

ในการบริหารงานตาม

หลักธรรมาภิบาลและ

ภาวะผู้นําของผู้บริหารทุก

ระดับ

บรรลุตาม

เกณฑ์ สกอ.

7 7 7 7 4.การประเมินผล

การปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการประจํา

วิทยาลัยฯ

รองคณบดี

ฝ่ายบริหาร

และการสื่อสาร

5.โครงการสรุปผล

การดําเนินงานของ

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

รองคณบดีฝ่าย

แผนฯ

งบประมาณ

เงินรายได้

ปี 2561 

(50,000บาท)

6.โครงการอบรม

การใช้ทรัพยากรเพื่อ

ประหยัดพลังงาน

รองคณบดี

ฝ่ายบริหาร

และการสื่อสาร

งบประมาณ

เงินรายได้

ปี 2561 

(10,000บาท)

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ปีงบประมาณ แผนงาน/โครงการ

/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ สอดคล้อง

กับ

ยุทธศาสตร์

 มศว

หมายเหตุ

 - 12 -



60 61 62 63

2.มีระบบการ

บริหารงานบุคคลที่มี

ประสิทธิภาพ

4.อาจารย์ประจํามีวุฒิ

ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า

ร้อยละ 75 

ของ

อาจารย์

ทั้งหมด

70 75 80 85 7.ส่งเสริมให้อาจารย์

ศึกษาต่อในระดับ

ปริญญาเอก

รองคณบดีฝ่าย

วิชาการฯ

ร่วมกับฝ่าย

บริหารฯ

SSAP5-38 

(KS59)

5.อาจารย์ประจํายื่นขอ

ตําแหน่งทางวิชาการที่

สูงขึ้น เป็นไปตาม

ระยะเวลาที่กําหนด

ร้อยละ 50 

ของ

อาจารย์ที่ถึง

เกณฑ์เวลา

การยื่น

40 50 60 70 8.ส่งเสริมให้อาจารย์

เข้าร่วมกิจกรรมการ

ให้ความรู้การขอ

ตาํแหน่งทางวิชาการ

รองคณบดีฝ่าย

วิชาการฯ

ร่วมกับฝ่าย

บริหารฯ

SSAP5-39 

(KS60)

6.อาจารย์ประจํามี

ตําแหน่งทางวิชาการ

ผศ.ร้อยละ 

25

ผศ.ร้อยละ 

20

ผศ.ร้อยละ 

25

ผศ.ร้อยละ 

30

ผศ.ร้อยละ 

35

SSAP5-39 

(KS61)

รศ.ร้อยละ 

10

รศ.ร้อยละ 

10

รศ.ร้อยละ 

10

เป้าหมาย ปีงบประมาณ แผนงาน/โครงการ

/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ สอดคล้อง

กับ

ยุทธศาสตร์

 มศว

หมายเหตุเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด

 - 13 -



60 61 62 63

2.มีระบบการ

บริหารงานบุคคลที่มี

ประสิทธิภาพ

7.มีคู่มือแสดง

ความก้าวหน้าของ

บุคลากรสายปฏบัติการ

ทุกสายงาน

ร้อยละ 50 

ของ

ตําแหน่ง

สาย

ปฏิบัติการ

ทั้งหมด

ร้อยละ 50 

ของ

ตําแหน่ง

สาย

ปฏิบัติการ

ทั้งหมด

ร้อยละ 50 

ของ

ตําแหน่ง

สาย

ปฏิบัติการ

ทั้งหมด

9.กิจกรรมจัดทํา

เกณฑ์และคู่มือแสดง

ความก้าวหน้า ของ

ทุกสายงาน

รองคณบดี

ฝ่ายบริหารฯ

SSAP5-41

(KS63)

8.จํานวนบุคลากรประจํา

สายปฏิบัติการได้รับ

แต่งตั้งให้ดาํรงตําแหน่งที่

สูงขึ้น

ร้อยละ 20 

ของ

บุคลากร

สาย

ปฏิบัติการ

ร้อยละ 20 

ของ

บุคลากร

สาย

ปฏิบัติการ

10.โครงการพัฒนา

อบรมบุคลากรสาย

ปฏิบัติการเข้าสู่

ตําแหน่งสายงานที่

สูงขึ้น

รองคณบดี

ฝ่ายบริหารฯ

SSAP5-42

(KS64)

9.มีเกณฑ์การประเมิน

บุคลากร จําแนกตามสาย

งาน ทุกสายงาน

ร้อยละ 75 ร้อยละ 50 ร้อยละ 75 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 11.จัดทําเกณฑ์การ

ประเมินบุคลากรใน

ทุกสายงานตาม

สมรรถนะหลักและใช้

ในการประเมิน

 - สายบริหาร

 - สายวิชาการ

 - สายปฏิบัติการ

รองคณบดี

ฝ่ายบริหารฯ 

ร่วมกับฝ่าย

วิชาการฯ

SAP11

(KS06)

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ปีงบประมาณ แผนงาน/โครงการ

/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ สอดคล้อง

กับ

ยุทธศาสตร์

 มศว

หมายเหตุ
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60 61 62 63

2.มีระบบการ

บริหารงานบุคคลที่มี

ประสิทธิภาพ

10.มีระบบงานที่ได้รับ

การปรับปรุงของงาน

บริหารงานบุคคลที่มี

ประสิทธิภาพ

2 ระบบงาน 1 ระบบงาน 2 ระบบงาน 3 ระบบงาน 3 ระบบงาน 12.การจัดการและ

บริหาร work flow 

ในการทํางานด้าน

บุคคล อย่างมี

ประสิทธิภาพ

รองคณบดี

ฝ่ายบริหาร

และการสื่อสาร

SAP13 

(KA08)

11. มีระบบสารสนเทศ

เพื่อการสื่อสารงาน

บริหารบุคคล

2 ระบบงาน 1 ระบบงาน 2 ระบบงาน 3 ระบบงาน 3 ระบบงาน 13.ส่งเสริมการ

สื่อสารองค์กรโดยใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ด้านงานการบริหาร

บคคล

รองคณบดี

ฝ่ายบริหาร

และการสื่อสาร

SAP14 

(KA09)

3.มีระบบและ

เครื่องมือทางการ

บริหารที่มีประสิทธิภาพ

12.มีการรายงานการเงิน

ของแต่ละส่วนงานที่ผ่าน

การรับรองของ

คณะกรรมการประจํา

ส่วนงานภายใน 60 วัน 

หลังจากวันสิ้น

ปีงบประมาณ

100% 100% 100% 100% 100% 14.ติดตามการใช้เงิน

งบประมาณฯ

ทุกไตรมาส

รองคณบดี

ฝ่ายบริหาร

และการสื่อสาร

SAP16 

(KA11)

 - 15 -

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ปีงบประมาณ แผนงาน/โครงการ

/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ สอดคล้อง

กับ

ยุทธศาสตร์

 มศว

หมายเหตุ



60 61 62 63

3.มีระบบและ

เครื่องมือทางการ

บริหารที่มีประสิทธิภาพ

13.มีรายงานต้นทุนต่อ

หน่วยของทุกส่วนงานที่

จัดการเรียนการสอน

100% 100% 100% 100% 100% 15.วิเคราะห์ต้นทุน

ต่อหน่วยทางการ

บริหารการจัดการ

เรียนการสอนของ

มหาวิทยาลัยโพธิ

วิชชาลัย

รองคณบดี

ฝ่ายวิชาการฯ/

ฝ่ายแผนฯ/

ฝ่ายบริหารฯ

SAP16 

(KA13)

14.มีประวัติบุคลากร

ที่เป็นปัจจุบันถูกต้อง

ครบถ้วน

100% 100% 100% 100% 100% 16.จัดทําประวัติ/

กรอกข้อมูล คําสั่ง 

บุคลากร สู่ระบบ 

Supreme

รองคณบดี

ฝ่ายบริหาร

และการสื่อสาร

SAP16 

(KA14)

15.ร้อยละของส่วนงานที่

เข้าสู่การประเมินตาม

เกณฑ์คุณภาพการศึกษา

เพื่อการดําเนินการที่เป็น

เลิศ (EdPEx)

50 100 17.จัดโครงการ/

กิจกรรมเพื่อการ

บริหารงานตามแนว

ทางการประกัน

คุณภาพ

รองคณบดีฝ่าย

แผนฯร่วมกับ

ฝ่ายประกันฯ

SAP17

(KA15)

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ปีงบประมาณ
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แผนงาน/โครงการ

/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ สอดคล้อง

กับ

ยุทธศาสตร์

 มศว

หมายเหตุ



60 61 62 63

3.มีระบบและ

เครื่องมือทางการ

บริหารที่มีประสิทธิภาพ

16.เกิดช่องทางการ

สื่อสารกับกลุ่มผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียที่ครอบคลุมและ

มีคุณภาพ

ไม่น้อยกว่า 

2 ช่องทาง

ไม่น้อยกว่า 

2 ช่องทาง

ไม่น้อยกว่า 

2 ช่องทาง

ไม่น้อยกว่า 

2 ช่องทาง

ไม่น้อยกว่า 

2 ช่องทาง

18.การประชาสัมพันธ์

/ให้ข้อมูลข่าวสาร

ด้านบริหารและด้าน

อื่นๆแก่ผู้ปฏิบัติและผู้

มีส่วนได้สว่นเสียรับรู้

อย่างต่อเนื่อง

รองคณบดี

ฝ่ายบริหาร

และการสื่อสาร

SSAP7-05

(KS71)

4.มีระบบการ

ดําเนินงานที่มี

ประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลสูงสุด

17.มีการลดขั้นตอน

การปฏิบัติงานของ

หน่วยงานอย่างน้อย 2

เรื่องต่อส่วนงาน ต่อปี 

โดยการใช้ระบบ Lean 

Management โดยมี

การปรับปรุงและพัฒนา

อย่างต่อเนื่องทุกปี

100% 100% 100% 100% 100% 19.โครงการอบรม

การบริหารแบบลีน

รองคณบดี

ฝ่ายบริหาร

และการสื่อสาร

SSAP6-01 

(KS67)

งบประมาณ

เงินรายได้

ปี 2561 

(10,000บาท)
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ปีงบประมาณ แผนงาน/โครงการ

/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ สอดคล้อง

กับ

ยุทธศาสตร์

 มศว

หมายเหตุ



60 61 62 63

4.มีระบบการ

ดําเนินงานที่มี

ประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลสูงสุด

18.จํานวนกิจกรรม

การรณรงค์การใช้สื่อ

อย่างสร้างสรรค์

1 กิจกรรม 1 1 1 1 20.โครงการ

ประชาสัมพันธ์

หลักสูตรวิชาการและ

สารสนเทศ การรับ

สมัครนิสิตผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ สื่อ

สิ่งพิมพ์ และเข้าถึง

โดยตรงในโรงเรียน

ประจําจังหวัด

รองคณบดี

ฝ่ายวิชาการฯ

 /บริหารและ

การสื่อสาร

SSAP5-21 

(KS47)

งบประมาณ

เงินรายได้

ปี 2561 

(20,000บาท)

เป้าหมายตัวชี้วัดเป้าประสงค์
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ผู้รับผิดชอบ สอดคล้อง

กับ

ยุทธศาสตร์

 มศว

หมายเหตุแผนงาน/โครงการ

/กิจกรรม

ปีงบประมาณ


