แผนยุทธศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีงบประมาณ 2560-2562

แผนยุทธศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2562
…………………………………………

1. วิสัยทัศน์ มธ. : “เป็นมหาวิทยาลัยที่สร้างผู้นา ด้วยการจัดการศึกษาและวิจัย ตามมาตรฐานระดับโลก”
2. วิสัยทัศน์คณะ : “เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนาที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ โดดเด่นในความเป็นธรรมศาสตร์
เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ”
3. ความเชื่อมโยง/สอดคล้องระหว่างประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ มธ. กับประเด็นยุทธศาสตร์และ
เป้าประสงค์คณะ :

ประเด็นยุทธศาสตร์
มธ.

คณะฯ

1.จัดการศึกษาเพื่อสร้างบัณฑิต 1. พั ฒ นาหลั ก สู ต รและการเรี ย น
ที่มีคุณลักษณะ GREATS
การสอนให้ ไ ด้ คุ ณ ภาพมาตรฐาน
วิชาชีพและมีความเป็นสากล และ
พัฒนาสาขาวิชา/หลักสูตรใหม่ๆ ที่
ตอบสนองความต้องการของสังคม

เป้าประสงค์
คณะฯ
1.1 บัณฑิตมีคุณภาพ มีความรู้ มีทักษะ
และจริยธรรมในวิชาชีพควบคู่กับความรู้
และทักษะทางสั ง คม โดดเด่นในความ
เป็นธรรมศาสตร์ เป็นที่ยอมรับของสังคม
ในวงกว้าง
1.2 ส่งเสริมและพัฒนาสาขาวิชา รวมถึง
หลั ก สู ต รใหม่ ๆ ที่ ต อบสนองต่ อ ความ
ต้องการของสังคม

2.ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรม
ที่ก่อให้ เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงใน
เชิงพัฒนาต่อสังคมไทยและสังคม
โลก

2. สร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพและได้รับ
การตี พิ มพ์ ในฐานข้ อมู ลระดั บชาติ
และสากลเพิ่ มขึ้ นโดยแสวงหา
งบประมาณและแหล่งทุนวิจัย

2.1 คณะมีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในฐานข้อมูล
ระดั บนานาชาติ สู งขึ้ น ถู กต้ องตามหลั ก
จริยธรรม

3.มุ่งสร้างความเป็นสากลในการ 3. ส่ ง เสริ ม และแสวงหาความ 3.1 คณะมีความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย
พัฒนามหาวิทยาลัยทุกด้าน
ร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการ การวิ จั ย กั บ กับคณะ/สถาบันการศึกษาในต่างประเทศ
ค ณ ะ / ส ถ า บั น ก า ร ศึ ก ษ า ใ น
ต่างประเทศเพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ทางวิชาการ
4. มุ่งเน้นการบริการวิชาการและ 4. บริ ก ารวิ ช าการแก่ สั ง คม โดย
บริการสุขภาพด้วยคุณภาพที่ได้ บู ร ณาการการเรียนการสอน การ
มาตรฐานสากล
วิ จั ย และนวั ต กรรม ซึ่ ง เป็ น การ
ส่งเสริมการสร้างรายได้เพื่อพึ่ งพา
ตนเอง

4.1 ประชาชนได้รับบริการวิชาการบริการ
ทางสุขภาพที่มีความหลากหลายและได้
มาตรฐาน
4.2 คณะให้บริการวิชาการแก่สังคม
ในรูปแบบการสร้างรายได้เพื่อพึ่งพา
ตนเอง

ประเด็นยุทธศาสตร์
มธ.

คณะฯ

5.มุ่ ง สู่ ค วามมั่ น คงและยั่ ง ยื น 5. การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
ด้วยการบริหารจัดการที่ทันสมัย โดยใช้หลักธรรมาภิบาล และการนา
ระบบสารสนเทศมาใช้ ใ นการ
พัฒนา และการใช้ทรัพยากรให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด

เป้าประสงค์
คณะฯ
5.1 คณะมีระบบและกลไกการบริ ห าร
จั ด ก า ร ที่ มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ แ ล ะ ไ ด้
มาตรฐานตามเกณฑ์ ป ระกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษาเพื่อนาพาองค์กรสู่เป้าหมายที่
วางไว้
5.2 บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้และ
ทั ก ษะในการปฏิ บั ติ ง าน และมี ค วาม
ผาสุกในการปฏิบัติงาน

6. มุ่งทานุบารุงสังคมประชาธิปไตย 6.1 นั ก ศึ ก ษาและบุ ค ลากรได้ รั บ การ
ศิลปะ และวัฒนธรรม
ส่งเสริมค่านิยม ศิลปวัฒนธรรมไทยและ
มี ส่ ว นร่ ว มในการส่ ง เสริ ม ศิ ล ปะและ
วัฒนธรรมของชาติสู่สากล

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนให้ได้
คุณภาพมาตรฐานวิชาชีพและมีความเป็นสากล และพัฒนาสาขาวิชา/
หลักสูตรใหม่ๆ ที่ตอบสนองความต้องการของสังคม
เป้าประสงค์ที่ 1.1 บัณฑิตมีคุณภาพ มีความรู้ มีทักษะ และจริยธรรม
ในวิชาชีพควบคู่กับความรู้และทักษะทางสังคม โดดเด่นในความเป็น
ธรรมศาสตร์ เป็นที่ยอมรับของสังคมในวงกว้าง

4. ความเชือ่ มโยง/สอดคล้องของการนาเป้าประสงค์ของคณะ กาหนดตัวชีว้ ัด กลยุทธ์ โครงการ /กิจกรรม ในรอบเวลาของการดารงตาแหน่งผู้บริหาร
(1 มิถุนายน 2560 - วันที่ 31 พฤษภาคม 2563)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนให้ได้คุณภาพมาตรฐานวิชาชีพและมีความเป็นสากล และพัฒนาสาขาวิชา/หลักสูตรใหม่ๆ ที่ตอบสนองความต้องการของสังคม
เป้าประสงค์ที่ 1.1 บัณฑิตมีคุณภาพ มีความรู้ มีทกั ษะ และจริยธรรมในวิชาชีพควบคู่กับความรูแ้ ละทักษะทางสังคม โดดเด่นในความเป็นธรรมศาสตร์ เป็นที่ยอมรับของสังคมในวงกว้าง
* มิติของผล /ตัวชีว้ ัด: 1.ด้านประสิทธิผล 2.ด้านคุณภาพการให้บริการ 3.ด้านประสิทธิภาพการจัดการ 4.ด้านการพัฒนาองค์กร
** ระดับ: "5" มากที่สุด "4" มาก "3" ปานกลาง "2" น้อย "1" น้อยที่สุด
กลยุทธ์

ผลที่ต้องการ/ตัวชีว้ ัด

มิติของผล *

ข้อมูลฐาน
เป้าหมาย
เกณฑ์
โครงการ/กิจกรรม
2557 2558 2559
2560 2561 2562
ร้อยละ 89.5 90.1 N/A 87 88 88 89 1. โครงกำรเตรียมควำม
พร้อมนักศึกษำสำหรับกำร
สอบใบอนุญำตประกอบ
วิชำชีพ

หน่วยนับ

1. ดำเนินกำรให้บณ
ั ฑิตทุก ร้อยละของบัณฑิตที่สอบผ่ำนกำรขึน้
ระดับมีคุณภำพตำมกรอบ ทะเบียนประกอบวิชำชีพในครัง้ แรก
มำตรฐำนคุณวุฒิอุดมศึกษำ
แห่งชำติและ/หรือเกณฑ์
มำตรฐำนวิชำชีพ

1

2. ส่งเสริมละพัฒนำ
1. ร้อยละของอำจำรย์ประจำที่ดำรง
อำจำรย์ให้มีคุณวุฒิเพิ่มขึน้ ตำแหน่งทำงวิชำกำร

4

ร้อยละ

51.6 54.2 N/A

55

56

56

57 1. โครงกำรพัฒนำอำจำรย์

2.ร้อยละของอำจำรย์ประจำที่มีคุณวุฒิ
ปริญญำเอก
3. สนับสนุนกิจกรรมเสริม ร้อยละของโครงกำร/กิจกรรมเสริมหลักสูตร
หลักสูตรทุกด้ำนทั้งในและ นอกชั้นเรียนทั้งในและนอกสถำบัน
นอกสถำบันเพื่อพัฒนำ
นักศึกษำแบบองค์รวม ทั้ง
ทำงด้ำนวิชำกำร คุณธรรม
จริยธรรม ควำมเป็น
ธรรมศำสตร์และควำมเป็น
พลเมืองที่มีจิตสำธำรณะ
และรับผิดชอบต่อสังคม

4

ร้อยละ

57.9 57.7 N/A

58

59

59

60

1

ร้อยละ

100 100 N/A 100 100 100 100 1. โครงกำร/กิจกรรมเสริม
หลักสูตรและทักษะด้ำน
วิชำชีพและ/หรือวิชำกำร

4. จัดทำโครงกำร/กิจกรรม จำนวนโครงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตนักศึกษำ
ที่มุ่งเน้นกำรพัฒนำคุณภำพ
ชีวิตนักศึกษำ

2

โครงกำร

5

5

5

5

5

5

ปีงบประมาณ
2560 2561 2562
/
/
/

/

/

/

/

/

/

2. โครงกำรกำรพัฒนำ
ควำมรูแ้ ละทักษะทำงสังคม
(กำรสื่อสำรกับกำรทำงำน
เป็นทีม กำรรณรงค์
ประชำธิปไตย คนดีศรีสังคม)

/

/

/

5 1. โครงกำรและกิจกรรมที่
พัฒนำคุณภำพชีวิตนักศึกษำ

/

/

/

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนให้ได้
คุณภาพมาตรฐานวิชาชีพและมีความเป็นสากล และพัฒนาสาขาวิชา/
หลักสูตรใหม่ๆ ที่ตอบสนองความต้องการของสังคม
เป้าประสงค์ที่ 1.2 มีการส่งเสริมและพัฒนาสาขาวิชา รวมถึงหลักสูตร
ใหม่ๆ ที่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคม

4. ความเชือ่ มโยง/สอดคล้องของการนาเป้าประสงค์ของคณะ กาหนดตัวชีว้ ัด กลยุทธ์ โครงการ /กิจกรรม ในรอบเวลาของการดารงตาแหน่งผู้บริหาร (1 มิถุนายน 2560 - วันที่ 31 พฤษภาคม 2563)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนให้ได้คุณภาพมาตรฐานวิชาชีพและมีความเป็นสากล และพัฒนาสาขาวิชา รวมถึงหลักสูตรใหม่ๆ ที่ตอบสนองความต้องการของสังคม
เป้าประสงค์ที่ 1.2 มีการส่งเสริมและพัฒนาสาขาวิชา รวมถึงหลักสูตรใหม่ๆ ที่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคม
* มิติของผล /ตัวชีว้ ัด 1.ด้านประสิทธิผล 2.ด้านคุณภาพการให้บริการ 3.ด้านประสิทธิภาพการจัดการ 4.ด้านการพัฒนาองค์กร
** ระดับ "5" มากที่สุด "4" มาก "3" ปานกลาง "2" น้อย "1" น้อยที่สุด
กลยุทธ์
1. พัฒนา สร้างระบบและกลไกในการ
บริหาร กากับดูแลและติดตามผลการ
ดาเนินงานในหลักสูตรต่างๆ

ผลที่ต้องการ/ตัวชีว้ ัด
มีระบบกากับการประกันคุณภาพ
หลักสูตร

มิติของผล *

หน่วยนับ

ข้อมูลฐาน
เป้าหมาย
เกณฑ์
โครงการ/กิจกรรม
2557 2558 2559
2560 2561 2562
5
5
N/A
5
5
5
5 1. โครงการประเมินผล/ปรับปรุง
หลักสูตร และพัฒนาหลักสูตรใหม่ให้
มีความเป็นสากล สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติและ/หรือมาตรฐานวิชาชีพ

ปีงบประมาณ
2560 2561 2562
/
/
/

3

ข้อ

2. พัฒนาการเรียนการสอนทุกระดับให้ จานวนรายวิชาระดับปริญญาตรีที่มี
ได้คุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและมี การจัดการเรียนการสอนที่เป็น
ความเป็นสากล
ภาษาอังกฤษอย่างน้อยหลักสูตรละ 2
รายวิชาต่อปี

1

รายวิชา

6

6

6

6

6

6

6

1. โครงการจัดการเรียนการสอนให้มี
รายวิชาหลัก/เลือกที่เป็นภาษาอังกฤษ

/

/

/

3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้าน
วิชาการทั้งในและต่างประเทศ

1

จานวน

1

1

1

1

1

1

1

1.โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา/
อาจารย์ระหว่างสถาบัน ทั้งใน และ
ต่างประเทศ

/

/

/

โครงการ/กิจกรรมการแลกเปลี่ยน
นักศึกษาระหว่างสถาบันการศึกษาที่มี
ความร่วมมือทางวิชาการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพและได้รับการ
ตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดับชาติและสากลเพิ่มขึ้นโดยแสวงหา
งบประมาณและแหล่งทุนวิจัย
เป้าประสงค์ที่ 2.1 คณะมีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติสูงขึ้น ถูกต้องตาม
หลักจริยธรรม

4. ความเชือ่ มโยง/สอดคล้องของการนาเป้าประสงค์ของคณะ กาหนดตัวชีว้ ัด กลยุทธ์ โครงการ /กิจกรรม ในรอบเวลาของการดารงตาแหน่งผู้บริหาร (1 มิถุนายน 2560 - วันที่ 31 พฤษภาคม 2563)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพและได้รับการตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดับชาติและสากลเพิ่มขึน้ โดยแสวงหางบประมาณและแหล่งทุนวิจัย
เป้าประสงค์ที่ 2.1 คณะมีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติสูงขึน้ ถูกต้องตามหลักจริยธรรม
* มิติของผล /ตัวชีว้ ัด: 1.ด้านประสิทธิผล 2.ด้านคุณภาพการให้บริการ 3.ด้านประสิทธิภาพการจัดการ 4.ด้านการพัฒนาองค์กร
** ระดับ: "5" มากที่สุด "4" มาก "3" ปานกลาง "2" น้อย "1" น้อยที่สุด
ข้อมูลฐาน
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมสนับสนุนการ
พัฒนาความสามารถของ
อาจารย์ด้านการผลิต
งานวิจัยและผลงานทาง
วิชาการ

ผลที่ต้องการ/ตัวชีว้ ัด

เป้าหมาย

มิติของผล* หน่วยนับ

1. ร้อยละของงานวิจัยที่
ได้รับการตีพมิ พ์หรือเผยแพร่

1

ร้อยละ

2. เงินสนับสนุนด้านการวิจัย
จากหน่วยงานภายในและ
ภายนอก

3

อัตราส่วน

3. ร้อยละความสาเร็จของ
แผนโครงการพัฒนาด้านการ
วิจัย

3

ร้อยละ

ปีงบประมาณ

เกณฑ์
2557

2558

68.49

70

2559
61.76

โครงการ/กิจกรรม
2560

2561

2562

60

61

61

62

180,000

180,000

180,000

180,000

80

82

82

85

(ณ มิ.ย. 59)

181,699.83

190,128.81

85

90

140,395.89
(ณ มิ.ย. 59)

81.81
มิ.ย. 59)

(ณ

2560 2561 2562
1.โครงการจัดทาแผนการ
ดาเนินการกองทุนวิจัย
คณะสหเวชศาสตร์

/

/

/

2. โครงการสนับสนุนพัฒนา
ความสามารถด้านการ
ดาเนินงานวิจัย

/

/

/

1. โครงการเพื่อพัฒนา
ความสามารถของอาจารย์
และนักวิจัย

/

/

/

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและแสวงหาความร่วมมือทาง
วิชาการ การวิจัยกับคณะ/สถาบันการศึกษาในต่างประเทศเพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งทางวิชาการ
เป้าประสงค์ที่ 3.1 คณะมีความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัยกับคณะ/
สถาบันการศึกษาในต่างประเทศ

4. ความเชือ่ มโยง/สอดคล้องของการนาเป้าประสงค์ของคณะ กาหนดตัวชีว้ ัด กลยุทธ์ โครงการ /กิจกรรม ในรอบเวลาของการดารงตาแหน่งผู้บริหาร (1 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและแสวงหาความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัยกับคณะ/สถาบันการศึกษาในต่างประเทศเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ
เป้าประสงค์ที่ 3.1 คณะมีความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัยกับคณะ/สถาบันการศึกษาในต่างประเทศ
* มิติของผล /ตัวชีว้ ัด: 1.ด้านประสิทธิผล 2.ด้านคุณภาพการให้บริการ 3.ด้านประสิทธิภาพการจัดการ 4.ด้านการพัฒนาองค์กร
** ระดับ: "5" มากที่สุด "4" มาก "3" ปานกลาง "2" น้อย "1" น้อยที่สุด
ข้อมูลฐาน
กลยุทธ์ **

ผลที่ต้องการ/ตัวชีว้ ัด

มิติของผล *

เป้าหมาย

หน่วยนับ

เกณฑ์
2557 2558 2559

1. ส่งเสริมและสร้าง
ความร่วมมือทางวิชาการ และ
เครือข่ายความร่วมมือกับ การวิจัยกับเครือข่ายใน
สถาบันในต่างประเทศใน ต่างประเทศ
ด้านวิชาการและวิจัย

1

สัญญา/ข้อตกลง

ปีงบประมาณ

11

5

2

โครงการ/กิจกรรม
2560 2561 2562

1

1

1

1

2560

2561

2562

1. โครงการส่งเสริมการศึกษาดู
งานและนาเสนอผลงานทาง
วิชาการในต่างประเทศของ
อาจารย์และนักศึกษา

/

/

/

2.การสร้างและขยายเครือข่าย
ความร่วมมือทางวิชาการ การ
วิจัย กับมหาวิทยาลัย/
สถาบันการศึกษาในต่างประเทศ

/

/

/

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4. บริการวิชาการแก่สังคม โดยบูรณาการการ
เรียนการสอน การวิจัย และนวัตกรรม ซึ่งเป็นการส่งเสริมการสร้าง
รายได้เพื่อพึ่งพาตนเอง
เป้าประสงค์ที่ 4.1 ประชาชนได้รับบริการวิชาการบริการทางสุขภาพ
ที่มีความหลากหลายและได้มาตรฐาน

4. ความเชือ่ มโยง/สอดคล้องของการนาเป้าประสงค์ของคณะ กาหนดตัวชีว้ ัด กลยุทธ์ โครงการ /กิจกรรม ในรอบเวลาของการดารงตาแหน่งผู้บริหาร (1 มิถุนายน 2560 - 31 พฤษภาคม 2563)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4. บริการวิชาการแก่สังคม โดยบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย และนวัตกรรม ซึ่งเป็นการส่งเสริมการสร้างรายได้เพื่อพึ่งพาตนเอง
เป้าประสงค์ที่ 4.1 ประชาชนได้รับบริการวิชาการบริการทางสุขภาพที่มีความหลากหลายและได้มาตรฐาน
* มิติของผล /ตัวชีว้ ัด: 1.ด้านประสิทธิผล 2.ด้านคุณภาพการให้บริการ 3.ด้านประสิทธิภาพการจัดการ 4.ด้านการพัฒนาองค์กร
** ระดับ: "5" มากที่สุด "4" มาก "3" ปานกลาง "2" น้อย "1" น้อยที่สุด
กลยุทธ์

ผลที่ต้องการ/ตัวชีว้ ัด

1. ส่งเสริมการให้บริการ
จานวนโครงการและกิจกรรมที่
วิชาการแก่สังคมในเชิงรุกและมี นาความรูแ้ ละประสบการณ์ไป
การบูรณาการกับการเรียนการ ให้บริการวิชาการแก่สังคม
สอนหรืองานวิจัย โดยมุ่งเน้น
ผลที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ในทางที่ดีต่อชุมชนหรือองค์กร
และมีความต่อเนื่องหรือยัง่ ยืน่

มิติของผล * หน่วยนับ
2

โครงการ

ข้อมูลฐาน
เป้าหมาย
เกณฑ์
โครงการ/กิจกรรม
2557 2558 2559
2560 2561 2562
4
4
4
4
4
4
4 1. โครงการบรูณาการการ
บริการทางวิชาการกับการ
เรียนการสอนและหรือการ
วิจัยเทคนิคการแพทย์

ปีงบประมาณ
2560 2561 2562
/
/
/

2. โครงการบริการวิชาการ
ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา

/

/

/

3. โครงการเสริมสร้าง
สมรรถนะทางการกีฬา
สาหรับนักกอล์ฟ

/

/

/

4. โครงการการประยุกต์ใช้
ทักษะวิชาชีพกายภาพบาบัด
เพื่อการบริการ

/

/

/

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4. บริการวิชาการแก่สังคม โดยบูรณาการการ
เรียนการสอน การวิจัย และนวัตกรรม ซึ่งเป็นการส่งเสริมการสร้าง
รายได้เพื่อพึ่งพาตนเอง
เป้าประสงค์ที่ 4.2 ให้บริการวิชาการแก่สังคม ในรูปแบบการสร้าง
รายได้เพื่อพึ่งพาตนเอง

4. ความเชือ่ มโยง/สอดคล้องของการนาเป้าประสงค์ของคณะ กาหนดตัวชีว้ ัด กลยุทธ์ โครงการ /กิจกรรม ในรอบเวลาของการดารงตาแหน่งผู้บริหาร (1 มิถุนายน 2560 - 31 พฤษภาคม 2563)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4. บริการวิชาการแก่สังคม โดยบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย และนวัตกรรม ซึ่งเป็นการส่งเสริมการสร้างรายได้เพื่อพึ่งพาตนเอง
เป้าประสงค์ที่ 4.2 ให้บริการวิชาการแก่สังคม ในรูปแบบการสร้างรายได้เพื่อพึ่งพาตนเอง
* มิติของผล /ตัวชีว้ ัด: 1.ด้านประสิทธิผล 2.ด้านคุณภาพการให้บริการ 3.ด้านประสิทธิภาพการจัดการ 4.ด้านการพัฒนาองค์กร
** ระดับ: "5" มากที่สุด "4" มาก "3" ปานกลาง "2" น้อย "1" น้อยที่สุด
กลยุทธ์
1. การพัฒนางานบริการวิชาการ
ในรูปแบบการสร้างรายได้ใน
รูปแบบโครงการพิเศษ

ผลที่ต้องการ/ตัวชีว้ ัด
จานวนโครงการและกิจกรรมที่
นาความรูแ้ ละประสบการณ์ไป
ให้บริการวิชาการแก่สังคม

ข้อมูลฐาน
2557 2558 2559
โครงการ 3
3
3

มิติของผล * หน่วยนับ
2

เกณฑ์
3

เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม
2560 2561 2562
3
3
3 1 โครงการ/กิจกรรมการ
ให้บริการวิชาการสังคมใน
รูปแบบการสร้างรายได้

ปีงบประมาณ
2560 2561 2562
/
/
/

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยใช้
หลักธรรมาภิบาล และการนาระบบสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนา และ
การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
เป้าประสงค์ที่ 5.1 คณะมีระบบและกลไกการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ และได้มาตรฐานตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา
เพื่อนาพาองค์กรสู่เป้าหมายที่วางไว้

4. ความเชือ่ มโยง/สอดคล้องของการนาเป้าประสงค์ของคณะ กาหนดตัวชีว้ ัด กลยุทธ์ โครงการ /กิจกรรม ในรอบเวลาของการดารงตาแหน่งผู้บริหาร (1 มิถุนายน 2560 - 31 พฤษภาคม 2563)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล และการนาระบบสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนา และการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
เป้าประสงค์ที่ 5.1 คณะมีระบบและกลไกการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐานตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อนาพาองค์กรสู่เป้าหมายที่วางไว้
* มิติของผล /ตัวชีว้ ัด: 1.ด้านประสิทธิผล 2.ด้านคุณภาพการให้บริการ 3.ด้านประสิทธิภาพการจัดการ 4.ด้านการพัฒนาองค์กร
** ระดับ: "5" มากที่สุด "4" มาก "3" ปานกลาง "2" น้อย "1" น้อยที่สุด
กลยุทธ์

ผลที่ต้องการ/ตัวชีว้ ัด

1. การพัฒนาระบบและกระบวนการการ การบริหารงานการกากับ
ทางานให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ
ของคณะ

มิติของผล * หน่วยนับ
3

ข้อ

ข้อมูลฐาน
เป้าหมาย
เกณฑ์
โครงการ/กิจกรรม
2557 2558 2559
2560 2561 2562
3
3
3
3
4
4
4 1. โครงการพัฒนาระบบและ
กระบวนการทางานให้มี
ประสิทธิภาพได้มาตราฐาน

ปีงบประมาณ
2560 2561 2562
/
/
/

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยใช้
หลักธรรมาภิบาล และการนาระบบสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนา และ
การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
เป้าประสงค์ที่ 5.2 บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะในการ
ปฏิบัติงาน และมีความผาสุกในการปฏิบัติงาน

4. ความเชือ่ มโยง/สอดคล้องของการนาเป้าประสงค์ของคณะ กาหนดตัวชีว้ ัด กลยุทธ์ โครงการ /กิจกรรม ในรอบเวลาของการดารงตาแหน่งผู้บริหาร (1 มิถุนายน 2556 - 31 พฤษภาคม 2559)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล และการนาระบบสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนา และการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
เป้าประสงค์ที่ 5.2 บุคลากรได้รับการพัฒนาความรูแ้ ละทักษะในการปฏิบตั ิงาน และมีความผาสุกในการปฏิบตั ิงาน
* มิติของผล /ตัวชีว้ ัด: 1.ด้านประสิทธิผล 2.ด้านคุณภาพการให้บริการ 3.ด้านประสิทธิภาพการจัดการ 4.ด้านการพัฒนาองค์กร
** ระดับ: "5" มากที่สุด "4" มาก "3" ปานกลาง "2" น้อย "1" น้อยที่สุด

1.การพัฒนาบุคลากรและ
บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้
จัดสรรงบประมาณให้เป็นไป ทักษะ ในการปฏิบตั ิงานทั้งใน
ตามแผนพัฒนาบุคลากร โดย ประเทศและ/หรือต่างประเทศ
สอดรับกับพันธกิจ เป้าหมาย
และนโยบายคณะ

4

ข้อมูลฐาน
เป้าหมาย
เกณฑ์
โครงการ/กิจกรรม
2557 2558 2559
2560 2561 2562
ร้อยละ 95.33 100 N/A > 80 90
95
95 1. โครงการพัฒนาบุคลากร

2. ส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ดี บุคลากรมีความพึงพอใจผู้เข้าร่วม
ในการทางาน รวมถึงจัด
ต่อการดาเนินการในภาพรวมของ
สวัสดิการและกิจกรรมที่เอือ้
กิจกรรม
ต่อการสร้างขวัญและกาลังใจ
ในการทางาน และเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีของบุคลากร
ภายในคณะ

4

ระดับ

กลยุทธ์

ผลที่ต้องการ/ตัวชีว้ ัด

มิติของผล* หน่วยนับ

3.68

3.68

N/A

3.5

3.52

3.52

3.60 2. โครงการกีฬาสหเวชศาสตร์
สัมพันธ์

ปีงบประมาณ
2560 2561 2562
/
/
/

/

/

/

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 มุ่งทำนุบำรุงสังคมประชำธิปไตย ศิลปะ และ
วัฒนธรรม
เป้าประสงค์ที่ 6.1 นักศึกษำและบุคลำกรได้รับกำรส่งเสริมค่ำนิยม
ศิลปวัฒนธรรมไทยและมีส่วนร่วมในกำรส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
ของชำติสู่สำกล

4. ความเชือ่ มโยง/สอดคล้องของการนาเป้าประสงค์ของคณะ กาหนดตัวชีว้ ดั กลยุทธ์ โครงการ /กิจกรรม ในรอบเวลาของการดารงตาแหน่งผู้บริหาร
(1 มิถุนายน 2560 - 31 พฤษภาคม 2563)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 มุง่ ทำนุบำรุงสังคมประชำธิปไตย ศิลปะ และวัฒนธรรม
เป้าประสงค์ที่ 6.1 นักศึกษำและบุคลำกรได้รับกำรส่งเสริมค่ำนิยม ศิลปวัฒนธรรมไทยและมีส่วนร่วมในกำรส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมของชำติสู่สำกล
* มิติของผล /ตัวชีว้ ดั 1.ด้านประสิทธิผล 2.ด้านคุณภาพการให้บริการ 3.ด้านประสิทธิภาพการจัดการ 4.ด้านการพัฒนาองค์กร
** ระดับ "5" มากที่สุด "4" มาก "3" ปานกลาง "2" น้อย "1" น้อยที่สุด
กลยุทธ์

ผลทีต่ ้องการ/ตัวชีว้ ัด

1. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของทุกภำค ระบบและกลไกกำรทำนุบำรุง
ส่วนในกำรดำเนินกิจกรรมส่งเสริม
ศิลปะและวัฒนธรรม
ค่ำนิยมและศิลปะวัฒนธรรมของชำติใน
เชิงบูรณำกำรกับกำรเรียนกำรสอนและ
กิจกรรมนักศึกษำหรือก่อประโยชน์/
สร้ำงคุณค่ำให้กับบุคคลทัง้ ภำยในหรือ
ภำยนอกสถำบัน

มิติของผล *

หน่วยนับ

2

ข้อ

ข้อมูลฐาน
เป้าหมาย
2557 2558 2559 เกณฑ์ 2560 2561 2562
6

6

6

6

6

6

6

โครงการ/กิจกรรม
1. โครงกำรส่งเสริมและทำนุบำรุง
ศิลปะวัฒนธรรมทีบ่ ูรณำกำรกับกำร
เรียนกำรสอน
1.โครงกำรกำรเผยแผ่ค่ำนิยม ศิลปะ
วัฒนธรรมไทยผ่ำนทำงสือ่
2. โครงกำรแลกเปลีย่ นศิลปะและ
วัฒนธรรมกับสถำบันกำรศึกษำใน
ต่ำงประเทศ

ปีงบประมาณ
2560 2561 2562
/

/

/

/

/

/

/

/

/

