
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตระดับต่างๆ บูรณาการกับการวิจัย และบริการวิชาการเพื่อสร้างความร่วมมือทางการศึกษากับเครือข่ายชุมชน และประเทศเพื่อนบ้าน
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1.สนับสนุน ส่งเสริมพัฒนานิสิต

ให้มีคุณลักษณะตามบัณฑิตที่พึง

ประสงค์ของมหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ

1.จํานวนกิจกรรม

ด้านจิตสํานึกสาธารณะ

1 กิจกรรม 1 1 1.โครงการส่งเสริมกระบวนการ

เรียนรู้เพื่อการพึ่งตนเองบนวิถี

พอเพียง

รองคณบดี

ฝ่ายพัฒนา

ศักยภาพนิสิต

2.โครงการส่งเสริม

นิสิตให้มีการพัฒนาเครือข่าย

ด้านจิตอาสาเพื่อพัฒนาด้าน

สุขภาพและสิ่งแวดล้อม

รองคณบดี

ฝ่ายพัฒนา

ศักยภาพนิสิต

SSAP5-03

 (KS35)

SSAP1-02

งบประมาณเงิน

รายได้ปี 2562 

(80,000 บาท)

2.จํานวนกิจกรรม

เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม

1 กิจกรรม 1 1 3.โครงการส่งเสริม

คุณธรรมจริยธรรมตามแนว

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

และอัตลักษณ์ของวิทยาลัย

โพธิวิชชาลัยแก่นิสิต

รองคณบดี

ฝ่ายพัฒนา

ศักยภาพนิสิต

SSAP5-04

 (KS36)

โครงการพัฒนา

คุณธรรมตาม

ศาสตร์พระราชา

งบประมาณเงิน

รายได้ปี 2562 

(30,000 บาท)

แผนงาน/โครงการ

/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ สอดคล้อง

กับ

ยุทธศาสตร์

 มศว

หมายเหตุเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย

 - 1 -

ปีงบประมาณ
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1.สนับสนุน ส่งเสริม

พัฒนานิสิตให้มีคุณลักษณะ

ตามบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ

มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ

3.มีอัตลักษณ์นิสิต มศว 

สอดคล้องกับเป้าหมายของ

มหาวิทยาลัย

มี มี มี 4.โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่

เพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิตตาม

เอกลักษณ์ของวิทยาลัยโพธิ

วิชชาลัย

รองคณบดี

ฝ่ายพัฒนา

ศักยภาพนิสิต

SSAP5-01 

(KS34)

โครงการพัฒนา

นิสิตตามวิถี

ชุมชนจ.สระแก้ว,

ตากงบประมาณ

เงินรายได้ปี 2562 

(20,000 บาท)

4.จํานวนรายวิชาที่มี

การบูรณาการกับงานกิจกรรม

นิสิต

มี มี มี 5.กิจกรรมส่งเสริมการดําเนิน

กิจกรรมนิสิตที่บูรณาการรายวิชา

รองคณบดี

ฝ่ายพัฒนา

ศักยภาพนิสิต

SSAP5-05 

(KS37)

2.สร้างเครือข่ายระหว่างศิษย์

เก่ากับมหาวิทยาลัยให้เกิด

ความสัมพันธ์อย่างเข้มแข็งและ

ยั่งยืน

5.จํานวนกิจกรรม

ความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า

กับคณะ/มหาวิทยาลัย

1 กิจกรรม 1 1 6.โครงการพัฒนาความรู้

และประสบการณ์ทางวิชาชีพ

ให้แก่บัณฑิตและศิษย์เก่า

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

รองคณบดี

ฝ่ายพัฒนา

ศักยภาพนิสิต

SSAP1-06

SSAP1-07

SSAP5-29

SSAP5-30

 (KS53)

งบประมาณเงิน

รายได้ปี 2562 

(10,000 บาท)

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ปีงบประมาณ แผนงาน/โครงการ

/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ สอดคล้อง

กับ

ยุทธศาสตร์

 มศว

หมายเหตุ

 - 2-
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3.ผลิตบัณฑิต

ให้เป็นไปตามความต้องการของ

สังคม

6.จํานวนบัณฑิตที่ได้งานทําตรง

ตามสาขา

ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 84

84 86 7.กิจกรรมสํารวจ

การมีงานทําหรือประกอบอาชีพ

อิสระของบัณฑิต

รองคณบดี

ฝ่ายแผนและ

วิชาการ

SSAP1-06

 (KS06)

7.จํานวนบัณฑิตที่มี

ความสามารถหลัก 

(Competency) เป็นไปตาม

ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต

ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 76

76 80 8.กิจกรรมสํารวจ

ความพึงพอใจของนายจ้างต่อ

การใช้บัณฑิต

รองคณบดี

ฝ่ายแผนและ

วิชาการ

SSAP1-07

 (KS07)

4.ผลักดันนโยบายสาธารณะ

ดา้นการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน

8.จํานวนผลงาน

/กิจกรรมที่ผลักดันนโยบาย

สาธารณะด้านการศึกษา

ไม่น้อยกว่า 

1 กิจกรรม/

โครงการ

1 1 9.โครงการ/กิจกรรม

ที่สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ

หน่วยงานภายนอก

รองคณบดีฝ่าย

การจัดการ

เครือข่ายฯ

SSAP1-09

 (KS09)

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ปีงบประมาณ แผนงาน/โครงการ

/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ สอดคล้อง

กับ

ยุทธศาสตร์

 มศว

หมายเหตุ

 - 3 -
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5.พัฒนากระบวนการเรียนรู้ใหม่

เพื่อผลิต

คนไทย 4.0

9.จํานวนหลักสูตรที่มีกิจกรรม/

โครงการที่แสดงความ

รับผิดชอบต่อสังคม

ไม่น้อยกว่า 

1 หลักสูตร

/ปีการศึกษา

1 1 10.กิจกรรมในรายวิชาที่มี

การบูรณาการส่งเสริมการวิจัยที่

ใช้ชุมชนเป็นฐาน

รองคณบดี

ฝ่ายแผนและ

วิชาการ

SSAP1-02

 (KS02)

10.จํานวนหลักสูตรที่มีรายวิชา

จัดการเรียนการสอนโดยการใช้

สื่อดิจิตอลออนไลน์ ร้อยละ 40 

ขึ้นไป

ร้อยละ 40 

ขึ้นไป

40 50 11.สนับสนุนกิจกรรมอบรมการ

จัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ

ดิจิตอลออนไลน์

รองคณบดี

ฝ่ายแผนและ

วิชาการ

SSAP1-04

 (KS04)

6.พัฒนานิสิตเพื่อรองรับ

การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

11.จํานวนนิสิตที่สอบผ่าน 

SWU-SET

(Srinakharinwirot 

English Test)

พัฒนาจาก

แรกเข้าไม่

น้อยกว่า

ร้อยละ 30 

ของนิสิต

30 30 12.โครงการพัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษ

รองคณบดี

ฝ่ายแผนและ

วิชาการ

SSAP4-04

(KS32)

ปรับชื่อโครงการ

จัดการความรู้ เรื่อง

 การพัฒนาทักษะ

การใช้

ภาษาอังกฤษ

งบประมาณเงิน

รายได้ปี 2562 

(20,000 บาท)

12.จํานวนหลักสูตรที่มี

การจัดการเรียนการสอนที่

ส่งเสรมิการเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน

1 หลักสูตร 1 หลักสูตร 1 หลักสูตร 13.จัดการเรียนการสอนที่

ส่งเสริมการเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน

รองคณบดี

ฝ่ายแผนและ

วิชาการ

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ปีงบประมาณ แผนงาน/โครงการ

/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ สอดคล้อง

กับ

ยุทธศาสตร์

 มศว

หมายเหตุ

 - 4 -



ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2 วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้สู่ชุมชนโดยใช้แนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแนวคิดหรือปรัชญาอื่นที่ก่อให้เกิดนวัตกรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน

62 63

1.สร้างระบบและ

กลไกกระตุ้นให้อาจารย์ผลิตผล

งานวิจัย งานสร้างสรรค์ 

นวัตกรรม เพื่อชุมชน

1.ร้อยละของอาจารย์

ประจําและนักวิจัยประจําที่

ได้รับทุนวิจัย หรืองาน

สร้างสรรค์จากภายในและ

ภายนอกสถาบัน

ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 60

60 65 1.กําหนดนโยบายการสนับสนุน

ทุนวิจัยโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 

เพื่อพัฒนา/ส่งเสริมการจัดการ

เรียนการสอน

รองคณบดี

ฝ่ายแผนและ

วิชาการ/ผช.

คณบดีฝ่ายวิจัย

SSAP2-01

(KS11)

2.ร้อยละจํานวน

โครงการวิจัยที่ตอบสนองต่อ

นโยบาย Thailand 4.0

ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 5

5 5 2.ประชาสัมพันธ์/ส่งเสริมการ

ขอทุนสนับสนุนงานวิจัยที่

ตอบสนองต่อนโยบาย Thailand

 4.0

รองคณบดี

ฝ่ายแผนและ

วิชาการ/ผช.

คณบดีฝ่ายวิจัย

SSAP2-02

(KS12)

2.งานวิจัยหรือ

นวัตกรรมหรือผลงานสร้างสรรค์

ที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม ศิลปะ

 หรือภูมิปัญญาไทยประโยชน์

ต่อสังคมเพื่อการพัฒนา

3.จํานวนผลงานวิจัย

หรือนวัตกรรมหรืองาน

สร้างสรรค์ที่เกี่ยวข้องกับ

วัฒนธรรมศิลปะ หรือภูมิปัญญา

ไทยที่นําไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม

ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 1 

ผลงานวิจัย

1 1 3.สนับสนุนงานวิจัยหรือ

นวัตกรรมหรือผลงานสร้างสรรค์

ที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม ศิลปะ

 หรือภูมิปัญญาไทย ประโยชน์

ต่อสังคมเพื่อการพัฒนา

รองคณบดี

ฝ่ายแผนและ

วิชาการ/ผช.

คณบดีฝ่ายวจิัย

SSAP2-08

(KS19)

3.ผลงานหรือวิจัย

ที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือ

นานาชาติ

4.จํานวนรางวัลหรือ

นักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติ

หรือนานาชาติด้านการวิจัย

ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 1 

ผลงานวิจัย

หรือนักวิจัย

1 1 4.ทุนสนับสนุนผลงานหรือวิจัยที่

ได้รับรางวัลระดับชาติหรือ

นานาชาติ

รองคณบดี

ฝ่ายแผนและ

วิชาการ/ผช.

คณบดีฝ่ายวิจัย

SSAP2-09

(KS20)

แผนงาน/โครงการ

/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ สอดคล้อง

กับ

ยุทธศาสตร์

 มศว

หมายเหตุเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ปีงบประมาณ

 - 5 -



ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3 สร้างพื้นที่และเครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตของการศึกษาในระบบ การศึกษาทางเลือก และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม

บริการวิชาการบนฐานความร่วมมือสู่สัมมาชีพชุมชน
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1.สร้างงานบริการวิชาการที่

สอดคล้องกับความต้องการ

ร่วมกับชุมชนและสังคมอย่าง

ยั่งยืน

1.ร้อยละของโครงการ/กิจกรรม

ที่ดําเนินการตามความต้องการ

ร่วมกับชุมชน

60 60 65 1.กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ร่วมกับชุมชน

คณบดี SAP1,SAP2

(KS21)

2.ร้อยละของโครงการ/

กิจกรรมบริการวิชาการแก่

ชุมชนที่มีการต่อยอดไปสู่การ

ผลิตงานวิจัยหรือนวัตกรรมหรือ

งานสร้างสรรค์

30 30 35 2.สนับสนุนการบริการวิชาการที่

มีการต่อยอดไปสู่การผลิต

งานวิจัยหรือนวัตกรรมหรืองาน

สร้างสรรค์

รองคณบดีฝ่าย

การจัดการ

เครือข่ายฯ

ร่วมกับฝ่าย

วิชาการฯ

SAP1,SAP2

(KS22)

3.ร้อยละของโครงการ

/กิจกรรมบริการวิชาการ

แก่ชุมชนที่พัฒนาศักยภาพนิสิต

60 60 65 3.สนับสนุนให้นิสิตมีส่วนร่วมใน

การดําเนินกิจกรรมบริการ

วิชาการแก่ชุมชน

รองคณบดีฝ่าย

การจัดการ

เครือข่ายฯ

ร่วมกับฝ่าย

พัฒนาศกัยภาพ

นิสิตฯ

SAP1,SAP2

(KS23)

หมายเหตุเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ปีงบประมาณ แผนงาน/โครงการ

/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ สอดคล้อง

กับ

ยุทธศาสตร์

 มศว

 - 6 -
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2.ร่วมขับเคลื่อน

พัฒนาชุมชนและสังคมให้มี

คุณภาพที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

4.จํานวนโครงการ

/กิจกรรมดําเนินการอย่าง

ต่อเนื่องและชุมชนสามารถ

ดําเนินการได้ด้วยตนเอง

1 กิจกรรม 1 1 4.กิจกรรมจัดการเรียนรู้

เรื่องการเรียนการสอนโดยใช้

ชุมชนเป็นฐาน

รองคณบดีฝ่าย

แผนและ

วิชาการ/ผ.ช.

คณบดีฝ่ายวิจัย

SAP1,SAP2

(KS24)

5.โครงการเครือข่ายชุมชนเพื่อ

พัฒนาจิตอาสาและกิจการเพื่อ

สังคมสู่สัมมาชีพ

รองคณบดีฝ่าย

พัฒนาศักยภาพ

นิสิตร่วมกับผอ.

ศนูย์พัฒนาจิต

อาสาฯ

โครงการส่งเสริม

นิสิตให้มีการพัฒนา

เครือข่ายด้านจิต

อาสาเพื่อพัฒนา

ด้านสุขภาพและ

สิ่งแวดล้อม

งบประมาณเงิน

รายได้ปี 2562 

(80,000 บาท)

แผนงาน/โครงการ

/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ สอดคล้อง

กับ

ยุทธศาสตร์

 มศว

หมายเหตุเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ปีงบประมาณ

 - 7 -



ประเด็นกลยุทธ์ที่ 4 ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่คํานึงถึงความหลากหลาย ด้วยปัญญา จิตสํานึกสาธารณะ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ

62 63

1.มีงานวิจัยหรือ

นวัตกรรมสร้างสรรค์ที่เกี่ยวข้อง

กับการทํานุบํารุงวัฒนธรรมและ

ศิลปะ

1.จํานวนงานวิจัยหรือ

งานสร้างสรรค์ที่พัฒนาองค์

ความรู้หรือสร้างมาตรฐานด้าน

วัฒนธรรมและศิลปะ

ไม่น้อยกว่า

 1 ชิ้นงาน

1 1 1.สนับสนุนทุนวิจัยหรือ

นวัตกรรมสร้างสรรค์ด้าน

วัฒนธรรมและศิลปะ

รองคณบดฝี่าย

แผนฯ, พัฒนา

ศักยภาพนิสิต

และผช.คณบดี

ฝ่ายวิจัย

SAP9 

(KA05)

ไม่น้อยกว่า

 4 ชิ้นงาน

4 5 2.โครงการสวยกาย

งามใจแต่งไทยวันศุกร์

รองคณบดี

ฝ่ายพัฒนา

ศักยภาพนิสิต

SAP7 

(KA04)

3.โครงการสัมมนาการพัฒนา

องค์ความรู้สู่พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น

วิทยาลัยฯ

รองคณบดี

ฝ่ายพัฒนา

ศักยภาพนิสิต

SAP7 

(KA04)

โครงการพัฒนา

คุณธรรมตาม

ศาสตร์พระราชา

งบประมาณเงิน

รายได้ปี 2562 

(30,000 บาท)

4.ร่วมกิจกรรมวันสําคัญทาง

ศาสนาและวัฒนธรรมไทย

รองคณบดี

ฝ่ายแผนและ

วิชาการ/ผอ.

สํานักงานคณบดี

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ปีงบประมาณ แผนงาน/โครงการ

/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ สอดคล้อง

กับ

ยุทธศาสตร์

 มศว

หมายเหตุ

 - 8 -

2.คณาจารย์

บุคลากรและนิสิต 

มีจิตสํานึกและความเข้าใจใน

เรื่องวัฒนธรรมและศิลปะ

2.จํานวนชิ้นงานที่คณาจารย์ 

บุคลากร และนิสิตเข้าร่วม มี

จิตสํานึกและความเข้าใจในเรื่อง

วัฒนธรรมและศิลปะ



62 63

2.คณาจารย์

บุคลากรและนิสิต 

มีจิตสํานึกและความเข้าใจใน

เรื่องวัฒนธรรมและศิลปะ

2.จํานวนชิ้นงานที่คณาจารย์ 

บุคลากร และนิสิตเข้าร่วม มี

จิตสํานึกและความเข้าใจในเรื่อง

วัฒนธรรมและศิลปะ

ไม่น้อยกว่า

4 ชิ้นงาน

4 5 5.โครงการวันสถาปนาวิทยาลัย

โพธิวิชชาลัย

รองคณบดี

ฝ่ายแผนและ

วิชาการ/ผอ.

สํานักงานคณบดี

SSAP5-43 งบประมาณเงิน

รายได้ปี 2562 

(100,000 บาท)

3.สร้างเสริม

กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

3.จํานวนกิจกรรม

ทางดา้นศิลปวัฒนธรรม

1 กิจกรรม 1 1 6.โครงการส่งเสริมนิสิต

ด้านองค์ความรู้ทางวัฒนธรรม

และศิลปะ

รองคณบดี

ฝ่ายพัฒนา

ศักยภาพนิสิต

SSAP5-28

(KS52)

โครงการพัฒนา

คุณธรรมตาม

ศาสตร์พระราชา

งบประมาณเงิน

รายได้ปี 2562

 (30,000 บาท)

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ปีงบประมาณ แผนงาน/โครงการ

/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ สอดคล้อง

กับ

ยุทธศาสตร์

 มศว

หมายเหตุ

 - 9 -



ประเด็นกลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารงานภายในโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ตลอดจนการจัดการเครือข่ายชุมชน การศึกษา และกิจการเพื่อประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม

62 63

1.มีกระบวนการจัดทํา

กลยุทธ์ของวิทยาลัยอย่างเป็น

ระบบ

1.มีการกําหนดปรัชญาหรือ

ปณิธานตลอดจนมี

กระบวนการพัฒนากลยุทธ์แผน

ดําเนินงานและมีการกําหนดตัว

บ่งชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการ

ดําเนินงานตามแผนให้ครบทุก

พันธกิจ

บรรลุตาม

เกณฑ์ สกอ.

7 7 1.การทบทวนและพัฒนาแผน

ยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยฯ

รองคณบดีฝ่าย

แผนและวิชาการ

2.ร้อยละของการบรรลุ

เป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของการ

ปฏิบัติงานทั้งหมด

ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80

80 80 2.ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์

และแผนปฏิบัติการประจําปีของ

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

รองคณบดีฝ่าย

แผนและวิชาการ

3.รายงานผล

การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ

การประจําปี

รองคณบดีฝ่าย

แผนและวิชาการ

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ปีงบประมาณ แผนงาน/โครงการ

/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ สอดคล้อง

กับ

ยุทธศาสตร์

 มศว

หมายเหตุ

 - 10 -



62 63

1.มีกระบวนการจัดทํา

กลยุทธ์ของวิทยาลัยอย่างเป็น

ระบบ

3.ระดับความสําเร็จ

ในการบริหารงานตามหลักธรร

มาภิบาลและภาวะผู้นําของ

ผู้บริหารทุกระดับ

บรรลุตาม

เกณฑ์ สกอ.

7 7 4.การประเมินผล

การปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการประจําวิทยาลัยฯ

รองคณบดีฝ่าย

แผนและวิชาการ

5.โครงการสรุปผล

การดําเนินงานของวิทยาลัยโพธิ

วิชชาลัย

รองคณบดีฝ่าย

แผนและวิชาการ

SSAP5-36

SSAP5-37

SSAP5-43

งบประมาณเงิน

รายได้ปี 2562 

(50,000 บาท)

6.โครงการอบรม

การใช้ทรัพยากรเพื่อประหยัด

พลังงาน

รองคณบดีฝ่าย

แผนและวิชาการ

SSAP6-03

เป้าหมาย ปีงบประมาณ แผนงาน/โครงการ

/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ สอดคล้อง

กับ

ยุทธศาสตร์

 มศว

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด หมายเหตุ

 - 11 -
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2.มีระบบการบริหารงานบุคคล

ที่มีประสิทธิภาพ

4.อาจารย์ประจํามีวุฒิ

ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า

ร้อยละ 80 

ของ

อาจารย์

ทั้งหมด

80 85 7.ส่งเสริมให้อาจารย์

ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก

รองคณบดีฝ่าย

แผนและ

วิชาการ/ผช.

คณบดีฝ่าย

ทรัพยากรบุคคล

SSAP5-38 

(KS59)

5.อาจารย์ประจํายื่นขอตําแหน่ง

ทางวิชาการที่สูงขึ้น เป็นไปตาม

ระยะเวลาที่กําหนด

ร้อยละ 60 

ของ

อาจารย์ที่ถึง

เกณฑ์เวลา

การยื่น

60 70 8.ส่งเสริมให้อาจารย์

เข้าร่วมกิจกรรมการให้ความรู้

การขอตําแหน่งทางวิชาการ

รองคณบดีฝ่าย

แผนและ

วิชาการ/ผช.

คณบดีฝ่าย

ทรัพยากรบุคคล

SSAP5-39 

(KS60)

6.อาจารย์ประจํามีตําแหน่งทาง

วิชาการ

ผศ.ร้อยละ 

30

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

 - 12 -
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2.มีระบบการบริหารงานบุคคล

ที่มีประสิทธิภาพ

7.มีคู่มือแสดงความก้าวหน้า

ของบุคลากรสายปฏบัติการทุก

สายงาน

ร้อยละ 50 

ของ

ตําแหน่ง

สาย

ปฏิบัติการ

ทั้งหมด

9.กิจกรรมจัดทําเกณฑ์และคู่มือ

แสดงความก้าวหน้า ของทุกสาย

งาน

รองคณบดีฝ่าย

แผนและ

วิชาการ/ผช.

คณบดีฝ่าย

ทรัพยากรบุคคล

SSAP5-41

(KS63)

8.จํานวนบุคลากรประจําสาย

ปฏิบัติการได้รับแต่งตั้งให้ดํารง

ตําแหน่งที่สูงขึ้น

ร้อยละ 20 

ของ

บุคลากร

สาย

ปฏิบัติการ

ร้อยละ 20 

ของ

บุคลากร

สาย

ปฏิบัติการ

ร้อยละ 20 

ของ

บุคลากร

สาย

ปฏิบัติการ

10.โครงการพัฒนาอบรม

บุคลากรสายปฏิบัติการเข้าสู่

ตําแหน่งสายงานที่สูงขึ้น

รองคณบดีฝ่าย

แผนและ

วิชาการ/ผช.

คณบดีฝ่าย

ทรัพยากรบุคคล

SSAP5-42

(KS64)

9.มีเกณฑ์การประเมินบุคลากร 

จําแนกตามสายงาน ทุกสายงาน

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 11.จัดทําเกณฑ์การประเมิน

บุคลากรในทุกสายงานตาม

สมรรถนะหลักและใช้ในการ

ประเมิน

 - สายบริหาร

 - สายวิชาการ

 - สายปฏิบัติการ

รองคณบดีฝ่าย

แผนและ

วิชาการ/ผช.

คณบดีฝ่าย

ทรัพยากรบุคคล

SAP11

(KA06)

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ปีงบประมาณ แผนงาน/โครงการ

/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ สอดคล้อง

กับ

ยุทธศาสตร์

 มศว

หมายเหตุ

 - 13 -
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2.มีระบบการ

บริหารงานบุคคลที่มี

ประสิทธิภาพ

10.มีระบบงานที่ได้รับการ

ปรับปรุงของงานบริหารงาน

บุคคลที่มีประสิทธิภาพ

3 ระบบงาน 3 ระบบงาน 3 ระบบงาน 12.การจัดการและบริหาร work

 flow ในการทํางานด้านบุคคล 

อย่างมีประสิทธิภาพ

รองคณบดี

ฝ่ายแผนและ

วิชาการ/ผช.

คณบดีฝ่าย

ทรัพยากรบุคคล

SAP13 

(KA08)

11. มีระบบสารสนเทศเพื่อการ

สื่อสารงานบริหารบุคคล

3 ระบบงาน 3 ระบบงาน 3 ระบบงาน 13.ส่งเสริมการสื่อสารองค์กร

โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้าน

งานการบริหารบุคคล

รองคณบดี

ฝ่ายแผนและ

วิชาการ/ผช.

คณบดีฝ่าย

ั

SAP14 

(KA09)

3.มีระบบและเครื่องมือทางการ

บริหารที่มีประสิทธิภาพ

12.มีการรายงานการเงินของแต่

ละส่วนงานที่ผ่านการรับรองของ

คณะกรรมการประจําส่วนงาน

ภายใน 60 วัน หลังจากวันสิ้น

ปีงบประมาณ

100% 100% 100% 14.ติดตามการใช้เงิน

งบประมาณฯทุกไตรมาส

รองคณบดี

ฝ่ายแผนและ

วิชาการ

SAP16 

(KA11)

3.มีระบบและเครื่องมือทางการ

บริหารที่มีประสิทธิภาพ

13.มีรายงานต้นทุนต่อหน่วย

ของทุกส่วนงานที่จัดการเรียน

การสอน

100% 100% 100% 15.วิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย

ทางการบริหารการจัดการเรียน

การสอนของมหาวิทยาลัยโพธิ

วิชชาลัย

รองคณบดี

ฝ่ายแผนและ

วิชาการ

SAP16 

(KA13)

 - 14 -

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ปีงบประมาณ แผนงาน/โครงการ

/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ สอดคล้อง

กับ

ยุทธศาสตร์

 มศว

หมายเหตุ
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3.มีระบบและเครื่องมือทางการ

บริหารที่มีประสิทธิภาพ

14.มีประวัติบุคลากร

ที่เป็นปัจจุบันถูกต้องครบถ้วน

100% 100% 100% 16.จัดทําประวัติ/กรอกข้อมูล 

คําสั่ง บุคลากร สู่ระบบ 

Supreme

รองคณบดี

ฝ่ายแผนและ

วิชาการ/ผช.

คณบดีฝ่าย

ทรัพยากรบุคคล

SAP16 

(KA14)

15.ร้อยละของส่วนงานที่เข้าสู่

การประเมินตามเกณฑ์คุณภาพ

การศึกษาเพื่อการดําเนินการที่

เป็นเลิศ (EdPEx)

50 50 100 17.จัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อ

การบริหารงานตามแนวทางการ

ประกันคุณภาพ

รองคณบดีฝ่าย

แผนและวิชาการ

SAP17

(KA15)

16.เกิดช่องทางการสื่อสาร

กับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่

ครอบคลุมและมีคุณภาพ

ไม่น้อยกว่า 

2 ช่องทาง

ไม่น้อยกว่า 

2 ช่องทาง

ไม่น้อยกว่า 

2 ช่องทาง

18.การประชาสัมพันธ์

/ให้ข้อมูลข่าวสารด้านบริหาร

และด้านอื่นๆแก่ผู้ปฏิบัติและผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียรับรู้อย่างต่อเนื่อง

รองคณบดี

ฝ่ายแผนและ

วิชาการ

SSAP7-05

(KS71)

4.มีระบบการดําเนินงานที่มี

ประสิทธิภาพและประสิทธผิล

สูงสุด

17.มีการลดขั้นตอน

การปฏิบัติงานของหน่วยงาน

อย่างน้อย 2เรื่องต่อส่วนงาน 

ต่อปี โดยการใช้ระบบ Lean 

Management โดยมีการ

100% 100% 100% 19.โครงการอบรม

การบริหารแบบลีน

รองคณบดีฝ่าย

แผนและวิชาการ

SSAP6-01 

(KS67)

แผนงาน/โครงการ

/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ สอดคล้อง

กับ

ยุทธศาสตร์

 มศว

หมายเหตุเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ปีงบประมาณ

 - 15 -



62 63

4.มีระบบการดําเนินงานที่มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

สูงสุด

18.จํานวนกิจกรรม

การรณรงค์การใช้สื่ออย่าง

สร้างสรรค์

1 กิจกรรม 1 1 20.โครงการ

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิชาการ

และสารสนเทศ การรับสมัคร

นิสิตผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อ

สิ่งพิมพ์ และเข้าถึงโดยตรงใน

โรงเรียนประจําจังหวัด

รองคณบดี

ฝ่ายแผนและ

วิชาการ

SSAP5-21 

(KS47)

โครงการ

ประชาสัมพันธ์รับ

นิสิตใหม่

งบประมาณเงิน

รายได้ปี 2562 

(30,000 บาท)
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ผู้รับผิดชอบ สอดคล้อง

กับ

ยุทธศาสตร์

 มศว

หมายเหตุแผนงาน/โครงการ

/กิจกรรม

ปีงบประมาณเป้าหมายตัวชี้วัดเป้าประสงค์


