
LOGO คณะบริหารธุรกิจ

Theory meets 
Practice

น าเสนอโดย ดร.ปริญญา มากลิ่น

วิสยัทศัน์ นโยบาย 
แผนการบริหารจดัการ
และแผนพฒันา



New Strategic Plan

สร้างความศรัทธา สร้างวิสยัทศัน์

Commitment Faith Vision

สร้างความรับผิดชอบ



New Look to Look New for All

Students

Staffs Lecturers

Alumni

สิ่งท้าทายคณบดีคนใหม่

ทุกสิ่งดีๆ มากมาย
จะเกิดขึน้ใน 4 ปี



ด้านนักศึกษา (Students)
ยกระดบับัณฑติ มหาบัณฑติและ

ดุษฎีบัณฑติให้พร้อมสู่โลกอนาคต
(Future Int’l Competency)

เป็นพลเมอืงทีม่ีส่วน
ร่วมเพือ่ส่วนรวม 
(Active Citizenship)

นักปฏบิัตทิี่ฝาก
อนาคตของชาติ
ได้ (Essential 
Knowledge & 
Skills)

มีทักษะการ
ท างานและการ
ใช้ชีวติที่มีผลติ
ภาพที่ดี 
(Work & Life 
Skills)

มีการรับรู้และมี
ทัศนคตขิองการ
เป็นผู้ประกอบ 
การที่ดี 
(Perceptions and 
Attitudes)



Talent
Management

Role

Model

ด้านอาจารย์ผู้สอน (Lecturers) 

Skill

มีทักษะพร้อมสอนนักปฏบิัตไิด้ มี
สมรรถนะทัดเทียมกับอาจารย์
บริหารธุรกจิชัน้น าของประเทศ

มีรูปแบบการพัฒนาเพ่ือเป็นแบบอย่าง
ของคนดีแก่สังคมได้

มีระบบรักษาคนเก่งและคนดี



ด้านเจ้าหน้าทีส่ายสนับสนุน (Staffs)

มุ่งเน้นคุณภาพเจ้าหน้าที่และกระบวนการที่ดี

รักษาคนเก่งไว้ได้  มีเส้นทางอาชีพที่ชัดเจน

พฒันาหรือฝึกอบรมสู่ความเป็นมืออาชีพ

ขวญัและก าลงัใจ ความ
มัน่คงในชีวิต และ
ประสิทธิภาพในการ
ท างานท่ีดี



ด้านศิษย์เก่า (Alumni)

สร้างความเชื่อมโยงด้านศิษย์เก่า

สมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร

การให้ความส าคัญ
สร้างประโยชน์

ร่วมกัน
ความมีส่วนร่วม เรียนรู้ตลอด

ชีวิต

Win-Win Strategies



คณบดี

“ต้องร่วมรับผิดชอบต่อประเทศไทย
ให้ประเทศและส่วนรวมมีความ
เข้มแข็งขึน้ และคณะบริหารธุรกจิ
กับมหาวทิยาลัยอยู่อย่างน่าเช่ือถือ”



แผนการบริหารและแผนพฒันาคณะบริหารธุรกิจ

ด้านการจดัการศกึษาท่ีเน้นความเป็นเลศิในทางวิชาการ1

ด้านการพฒันาคณุภาพบณัฑิตมืออาชีพด้านบริหารธุรกิจ2

ด้านการพฒันางานวิจยัเชิงสร้างสรรค์

ด้านการบริการวิชาการท่ีมีศกัยภาพในการพฒันาประเทศอยา่งยัง่ยืน

ด้านการบริหารจดัการสูค่ณะบริหารธุรกิจชัน้น าด้านคณุภาพ

ด้านการพฒันาบคุลากรให้มีคณุภาพและมีคณุคา่ตอ่คณะ

ด้านการน าคณะบริหารธุรกิจสูป่ระชาคมอาเซียนและนานาชาติ
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1) ด้านการจัดการศึกษาที่เน้นความเป็นเลิศในทางวิชาการ

ยกระดับ
คุณภาพ
หลักสูตร

และการจัดการ
เรียนการสอน

Student Facilities

Course 

Flexibility

Teaching

Standard

กลยุทธ์ 1.1



Course Flexibility

 หลกัสูตรเน้นการบูรณาการ ทันสมัยและ

โดดเด่น

 ตอบโจทย์นักปฏิบัติ (Hands-On)ได้

 บัณฑติเป็นคนดทีีม่คีวามรู้ความสามารถ  
ตามหลกัสูตร



Teaching Standard

 อาจารย์มคีวามรู้ด ีทนัสมยั เช่ียวชาญ

เฉพาะด้าน

 มมีอือาชีพจากภาคธุรกจิเอกชนและภาครัฐ

มาร่วมสอนเพือ่บูรณาการจากต าราเรียนสู่

โลกธุรกจิจริง



Student Facilities

 ปรับปรุงห้องเรียน อปุกรณ์การเรียนการ

สอนให้มีความทันสมยั

 มีการใช้เทคโนโลยแีละนวตักรรมที่ทันสมัย

ทดัเทยีมกบัคณะบริหารธุรกจิช้ันน า



ภาพจ าลอง: ห้องสัมมนา/บรรยายทนัสมัยสาขาวิชาละ 2 ห้อง

-ปรับห้องเดิมให้จุคนได้มากขึน้ มีติดตั้งระบบเสียงคุณภาพด ีพร้อมไมโครโฟน
ติดโต๊ะ แถวละอย่างน้อย 4 ตัวให้นักศึกษา
-มีกระดานไวท์บอร์ดรอบด้าน และจอภาพมากกว่าหน่ึง พร้อมระบบควบคุม
อุปกรณ์ไฟฟ้าจาก smart board
ออย่



ภาพจ าลอง: โซนห้องอภปิรายกลุ่ม (เร่ิมต้น 4 ห้อง) ปี 2559

(ให้จองด้วย E-Booking)



ห้องอภปิรายกลุ่ม (Discussion room 1) ด้านใน



ภาพจ าลอง: Lecture Hall 1  (จุ 200 คน) ปี 2560

(ใช้ประชุมเสวนา สัมมนาและเรียนรวม)



ภาพจ าลอง: Lecture Hall 2 (จุ 150 คน) ปี 2560



จัดตั้งศูนย์ทดสอบความพร้อมของนักปฏิบัติ (Exit Exam) 

จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลศิทางธุรกจิ
(Business Center of Excellence)

-บริษัทจ าลองทางธุรกจิ (Dummy Company)
-ศูนย์ธุรกจิพ.พ. (Business Center)
-ศูนย์สหกจิของคณะ (Coop Ed Center)

สานต่อนโยบายโรงเรียนเตรียมบริหารธุรกจิ
ราชมงคลพระนครเพือ่สร้างลูกหม้อ

(Pre-Business School)

สร้างอัตตลักษณ์
ของบัณฑิต

ต่อ 1) เน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ

กลยุทธ์ 1.2



LOGO

ภาพจ าลอง : ศูนย์ทดสอบความพร้อมของนักปฏบิัติ (Exit Exam) 
(Senior Exit Requirements of Mutual Recognition) 

ความรู้เบือ้งต้นด้านบริหารธุรกิจและวชิาเอก 

มาตรฐานการพมิพ์ดีด (ไทย+ อังกฤษ) 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพืน้ฐาน

มาตรฐานขัน้ต ่าในการใช้ภาษาอังกฤษ

การจัดท าแฟ้มอเิลกทรอนิกส์สะสมงาน

Exit 
Exam 
Center



LOGO

ภาพจ าลอง: บริษทัจ าลองทางธุรกจิ (Dummy Company)

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://ipbicc.com/ourfacilities/idx/11&ei=s8GoVJa7CNCTuQTlxYD4DQ&bvm=bv.82001339,d.c2E&psig=AFQjCNFD8STY-odp5hjrw5eSZuuVFy826A&ust=1420431568083786
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://ipbicc.com/ourfacilities/idx/11&ei=s8GoVJa7CNCTuQTlxYD4DQ&bvm=bv.82001339,d.c2E&psig=AFQjCNFD8STY-odp5hjrw5eSZuuVFy826A&ust=1420431568083786


LOGO

ภาพจ าลอง : ศูนย์ธุรกจิพ.พ. (Business Center)

ศูนย์ผู้ประกอบการ (Center for Entreprenuer)

ศูนย์การศึกษาและวจิัยธุรกจิ (Center for Business 
Education and Research)

ศูนย์จริยธรรมและการก ากบัดูแลกจิการ (Center for 
Business Ethics and Corporate Governance)

ศูนย์การเรียนรู้ (Learning Center for Business)

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://conradhotels3.hilton.com/en/hotels/china/conrad-beijing-BJSCICI/gallery/index.html&ei=y7-oVLX9MdLbuQTL1oBw&bvm=bv.82001339,d.c2E&psig=AFQjCNFD8STY-odp5hjrw5eSZuuVFy826A&ust=1420431568083786
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://conradhotels3.hilton.com/en/hotels/china/conrad-beijing-BJSCICI/gallery/index.html&ei=y7-oVLX9MdLbuQTL1oBw&bvm=bv.82001339,d.c2E&psig=AFQjCNFD8STY-odp5hjrw5eSZuuVFy826A&ust=1420431568083786


LOGO

ภาพจ าลอง : ศูนย์สหกจิของคณะ (Coop Ed Center)

ความร่วมมือทางวชิาการกับบริษัทเอกชนเพื่อพัฒนามาตรฐานสหกิจศึกษา

การสมัครงานสหกจิศึกษา

การเสริมสร้างทกัษะและประสบการณ์จริงจากรุ่นพี่

การปฏบิัตงิานในสถานประกอบการจริง

การประเมินผลการปฏบิัตงิานในสถานประกอบการจริง

การร่วมรับฟังการน าเสนอผลการปฏบิัตงิานในสถานประกอบการจริง

http://coop.sut.ac.th/pic/visit_time.jpg
http://coop.sut.ac.th/pic/visit_time.jpg


LOGO

ภาพจ าลอง : โรงเรียนเตรียมบริหารธุรกจิราชมงคลพระนคร (Contribution 

for the Global Marketplace)

http://www.ntu.edu.sg/CampusLife/StudentLife/Pages/GetInvolved.aspx
http://www.ntu.edu.sg/CampusLife/StudentLife/Pages/GetInvolved.aspx


1

การบริหารความเส่ียงให้มคุีณภาพและมี
ธรรมาภิบาล
- กระบวนการจัดการศึกษาทั้งระบบ
- กระบวนการพฒันาอาจารย์และ
เจ้าหน้าทีสู่่มอือาชีพ

- กระบวนการบริหารทรัพย์สินทั้งคณะฯ

2

การพฒันาสมรรถนะและทางเดนิของอาชีพ
- โครงการพฒันาอาจารย์สู่ต าแหน่งวชิาการ 
และระดบัปริญญาเอก

- โครงการคนือาจารย์สู่ช้ันเรียน
- โครงการพฒันาสมรรถนะและเส้นทางอาชีพ       
ของเจ้าหน้าทีส่ายสนับสนุน

- โครงการเวทพีบปะหารือของบุคคลากรคณะ

ต่อ 1) เน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ

พฒันาระบบการจดัการศกึษาเพื่อประโยชน์สงูสดุแกค่ณะฯ

กลยุทธ์ 1.3



ต่อ 1) เน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ

สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับ
สมาคมวิชาชีพ ภาคเอกชนและภาครัฐ

การอบรม ดูงาน เสวนา

สัมมนา วิจัยและ
บริการวิชาการร่วม

สร้างความร่วมมือ

ทางด้านนวัตกรรม

กลยุทธ์ 1.4



2) ด้านการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตมืออาชีพด้านบริหารธุรกิจ

จัดตัง้ศูนย์เนสเซอร่ี

ปรับปรุงโรงอาหารเป็นศูนย์อาหาร

จัดตัง้ศูนย์ให้ค าปรึกษา แนะแนวและอาชีพ

พัฒนาเพื่อยกระดับ

คุณธรรม จริยธรรม

คุณภาพชีวติ และ

พลเมืองที่ดี

ปรับปรุงสโมสรนักศึกษา

กลยุทธ์ 2.1



ศูนย์ให้ค าปรึกษา แนะแนวและอาชีพ
ระบบบริการให้ข่าวสาร (e-service: SMS, e-news)1

ระบบให้ค าปรึกษาและความช่วยเหลือ2

ระบบเครือข่ายกับสถานประกอบการและบริษัทเอกชน 

ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาที่เข้มแขง็และต่อเน่ือง

3

4



Counseling, Critical Support and Careers Service
Career Decision Making

Research Occupations

Education Resources

Career Mentor Program

Looking for Work

Job Search

Resume & Cover Letter

Interview Preparation

Career Fair Resources

Co-operative Education and 

Internships

Services to Employers

Alumni

Parents

Events & Announcements

http://umanitoba.ca/student/careerservices/planning/index.html
http://umanitoba.ca/student/careerservices/student/research.html
http://umanitoba.ca/student/careerservices/resources/exploring_educational_options.html
http://umanitoba.ca/student/careerservices/mentor/index.html
http://umanitoba.ca/student/careerservices/student/lookingforwork.html
http://umanitoba.ca/student/careerservices/student/2814.html
http://umanitoba.ca/student/careerservices/student/2811.html
http://umanitoba.ca/student/careerservices/student/2816.html
http://umanitoba.ca/student/careerservices/career-fairs.html
http://umanitoba.ca/student/careerservices/student/coop/
http://umanitoba.ca/student/careerservices/employers/index.html
http://umanitoba.ca/student/careerservices/student/alumni.html
http://umanitoba.ca/student/careerservices/parents/index.html


สโมสรนักศึกษา (Student Union Center) 
ส านักงาน และที่ตั้งชมรม (Clubs) > 20 ชมรม1

จัดตั้งศูนย์เพือ่อาสา (Volunteering Center) 2

ศูนย์กจิกรรมและกฬีา (Activities & Sports Zone)

มุมนัง่เล่นสไตลรี์สอร์ทเพื่อพกัผอ่น

ตูอ้าหารและเคร่ืองด่ืมหยอดเหรียญ 

มุม Wi-Fi internet และคอมพิวเตอร์

หอ้งคาราโอเกะ กิจกรรม มินิเธียรเตอร์

3



Student Union Center (สมศักดิ์ศรีนักธุรกจิ)



LOGO

ภาพจ าลอง : สโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ (ชัน้ล่างมงคลอาภา)
ส่งเสริมนักศกึษา 100% ให้สร้างสรรค์งานอย่างไร้ขีดจ ากัดและคดิ

นอกกรอบสู่นักปฏบัิตทิี่สมบูรณ์แบบในอนาคต



Mini theater 50 ที่น่ัง
นักศึกษาได้พักผ่อน ฝึกภาษาจากภาพยนตร์ soundtrack



ภาพจ าลอง : ปรับปรุงโรงอาหารเป็นศูนย์อาหาร 
(สะอาด ปลอดภยั อร่อย ทนัสมัย น่าน่ัง)



ภาพจ าลอง: ห้องอาหารของอาจารย์และเจ้าหน้าที่ทัง้ 3 คณะ 
(เน้น Healthy & Safety & Dignity) ด้วยเงนินอกงบประมาณ

บริหารงานด้วยทีมนักศกึษาบริหารธุรกจิและการโรงแรมของศิลปศาสตร์ 



ภาพจ าลอง: มุมอาหารส าหรับน.ศ.ระดับบัณฑิตศึกษา 



ศูนย์เนสเซอร่ี (Childcare Service) 
ดแูลบุตรระหว่าง 1-5ขวบของอาจารย์และเจ้าหน้าที่ทัง้ 3 คณะ

ง2

ง

ง

ง

ง

ง
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สร้างเครือข่ายระบบตดิตามผล
การท างานของบัณฑติ

สร้างเครือข่ายระหว่างคณะกับ
ศิษย์เก่าและให้บริการศิษย์เก่า

ต่อ 2) ด้านการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตมืออาชีพ
ด้านบริหารธุรกิจ

- จัดเสวนากบัผู้ใช้บัณฑิตและ
ศิษย์เก่าเพือ่ทราบปัญหาและ
ข้อเสนอแนะ ทุกปี
- การติดตาม ส่งเสริมบัณฑิต
หลงัส าเร็จการศึกษา ตลอดชีวติ

- สร้างความร่วมมอืกบัผู้ประกอบ
การทีเ่ป็นศิษย์เก่า
- สร้างเครือข่ายศิษย์เก่าที่เข้มแข็งเพือ่
ความสัมพนัธ์ระหว่างรุ่นต่าง ๆ

กลยุทธ์ 2.2: พฒันาระบบการติดตามผลการท างานของบัณฑิต



จัดกจิกรรมที่เป็นประโยชน์และ
โครงการเครือข่ายธุรกจิให้กับศิษย์
เก่าเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
รุ่นในทุกด้านและสนับสนุนการ
เรียนรู้ตลอดชีวติ

โครงการเสวนา สัมมนาด้าน
บริหารธุรกจิให้ศิษย์เก่าด้วยมือ
อาชีพระดับชาตแิละนานาชาติ

ต่อ 2) ด้านการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตมืออาชีพ
ด้านบริหารธุรกิจ

E-Alumni Directory, E-Magazine 

E-Job Network, Library 
Database และBusiness Field Trip 

Business Update ฟรี ≥ 5 คร้ัง/ปี

Executive Education Program

กลยุทธ์ 2.3: สร้างเครือข่ายระหว่างคณะบริหารธุรกจิกบัศิษย์เก่าและให้บริการ



3) ด้านการพัฒนางานวิจัยเชิงสร้างสรรค์

Research Update
>2 คร้ัง/ปี/สาขาวชิา

Sabbatical Leave

Business Update
>2 คร้ัง/ปี/สาขาวชิา

Research Mentor

Research Network

Research Advisor Database

โครงการเสริม
สร้างศักยภาพ
ด้านวจิัยเฉพาะ

สาขา

กลยุทธ์ 3.1: Standardizing Global Research Practices



แลกเปลีย่นอาจารย์
ร่วมวิจัยและ
บริการวิชาการ
ระหว่าง
มหาวิทยาลยั

โครงการร่วมมือกบั
ภาคธุรกจิและ
หน่วยงานราชการ

-ท าวิจัย/บริการ
วชิาการด้านวจิัยร่วม
-ฝังตัวกบัเครือข่าย

สร้างความร่วมมอื
ระดบัสถาบันกบัภาครัฐ

และเอกชน

ต่อ 3) ด้านการพัฒนางานวิจัยเชิงสร้างสรรค์

ทั้งในและนอกประเทศ

กลยุทธ์ 3.2: พฒันาเครือข่ายวจิัยระดับชาติและนานาชาติเพือ่สังคม



4) ด้านการบริการวิชาการที่มีศักยภาพในการพัฒนาประเทศอย่าง
ยั่งยืน

สร้างหมู่บ้าน
หรือ  

ชุมชนต้นแบบ 
ตามปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพียง

สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือที่ดี

ระดับคณะ 
มหาวทิยาลัยและ
หน่วยงานอ่ืน                 

เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารงาน
บริการวิชาการ

อ านวยความ
สะดวกสูงสุดให้กับ
ผู้ให้บริการวิชาการ

ปรับปรุงระบบงาน
บริการวชิาการ

สร้างเครือข่ายแบบ
บูรณาการ

สร้างชุมชน/หมู่บ้าน
ต้นแบบ



5) ด้านการบริหารจดัการสู่คณะบริหารธุรกจิช้ันน าด้านคุณภาพ
และธรรมาภบิาล

5.2

5.3

5.4

5.5

การบริหารการเงนิของคณะให้เกดิความคุ้มค่าและมปีระสิทธิภาพ5.1

สร้างรายได้ด้วยโครงการบริหารทรัพย์สินและจัดหาเงนิทุนอย่างมืออาชีพ

พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานด้านกายภาพและเทคโนโลยใีห้มีประสิทธิภาพ

พฒันาคณะให้เป็น Green Faculty โดยมุ่งเน้นสร้างความยัง่ยนื

ประกนัคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลศิ



5.1) การบริหารการเงินของคณะให้เกดิความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ

2

3

1 มาตรการลดการพึง่พงิจากค่าธรรมเนียม เน้นลดข้อจ ากดัของทรัพยากร

สร้างระบบการบริหารทางการเงินแบบมืออาชีพ (ระดมเงนิทุน 
บริหารสินทรัพย์และหนีสิ้น บริหารความเส่ียงด้านทรัพยากรและรายได้)

จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารระดบัคณะฯ เพือ่ความโปร่งใส



5.2) สร้างรายได้ด้วยโครงการบริหารทรัพย์สินและจัดหาเงินทุน
อย่างมืออาชีพ

1

2

3

4

การเพิม่มูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา (Value-Added Intellectual Property)

รายได้จากเชิงพาณิชย์ และบริษัทจ าลอง (Commerce and Dummy Company)

โครงการจัดหารายได้จากแหล่งต่างๆ (ลดสัดส่วนรายได้จากค่าลงทะเบียนโดยเพิม่รายได้อืน่)

เงนิบริจาคทั้งภายในและภายนอก (Donation)

รายได้จากงานบริการวชิาการและงานวจิัย (Academic Service and Research)



5.3) พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานด้านกายภาพและเทคโนโลยี
สารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ

2

3

4

5

คณะไร้กระดาษ (Paperless Faculty)1

ห้องเรียนอเิลก็ทรอนิกส์ (E-Classroom)

ห้องเรียนเสมอืน (Virtual Classroom): Web-based & Online Courses

ทีจ่อดรถอจัฉริยะ (E-Parking)

ส านักงานอเิลก็ทรอนิกส์ (E-Office)

5.3.1    โครงการคณะอเิล็กทรอนิกส์



ภาพจ าลอง: ภมูิทศัน์สไตล์ใหม่ (New Landscape)



ดร.ปริญญา มากลิน่
6 มกราคม 2558

ภาพจ าลอง: แนวคิดปรับปรุงทางเชื่อมระหว่างตกึ 2 และตกึ 90 ปี



5.3) พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานด้านกายภาพและเทคโนโลยี
สารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ

2

3

4

5

1

5.3.2    มุ่งเน้น International Competency พฒันาความพร้อมสู่ ASEAN Community

เคานเตอร์ประชาสัมพนัธ์ มีป้าย "ยนิดต้ีอนรับ" ไทย องักฤษ อาเซียน

ป้ายบอกทางและป้ายห้องมภีาษาองักฤษก ากบัด้วย

จัดเทศกาล ศิลปวฒันธรรม ธุรกจิอาเซียน 

จัดอบรม สัมมนา เสวนาความพร้อมสู่ธุรกจิอาเซียน

มีนักศึกษาและอาจารย์ต่างชาติประจ า และไปแลกเปลีย่นในอาเซียนและทีอ่ืน่

มีโครงการพฒันาภาษาองักฤษให้อาจารย์และเจ้าหน้าที่อย่างเห็นผล



5.4) พฒันาคณะบริหารธุรกจิให้เป็น Green Faculty อย่างยัง่ยนื 

2

3

4

5

1 คน          Green Person

ข่าวสาร   Green News

สุขภาพ    Green Health

อาคารสีเขียว Green Buildings

มุมสีเขียว       Green Space

5.5) ประกันคุณภาพการศกึษาสู่ความเป็นเลิศ



Green faculty (เน้นสวยมีสไตล์และร่มร่ืน พลังงานแสงอาทติย์)



Green Faculty: ประหยัดพลังงาน
ตดิตัง้ไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทติย์นอกอาคารรอบคณะฯ



ภาพจ าลอง: แนวคดิสร้างภมิูทศัน์ใหม่ภายนอกอาคารพร้อม
มงคลและมงคลอาภา (Green Buildings & Space)



6) ด้านการพฒันาบุคลากรให้มคุีณภาพและมคุีณค่าต่อคณะ

6.1 พฒันาระบบบริหารงานบุคคล

6.3 พฒันารูปแบบการท างานท่ีมี
วฒันธรรมองค์กรที่ดี

6.2 พฒันาอาจารย์ด้าน
วชิาการและวชิาชีพ

6.4 พฒันาสวสัดกิารและ
หลกัประกนัความม่ันคง
และสร้างความสุข



6.1 พฒันาระบบบริหารงานบุคคล

2

3

4

1 เน้นสร้างความเข้าใจอย่างต่อเน่ือง ในแผนงานของคณะฯ

เน้นสร้างระบบสู่ความเป็นเลศิ ผลเชงิปริมาณและคุณภาพเพิ่มขึน้

เน้นรับอาจารย์ใหม่ที่มีศักยภาพ (ต่อยอดง่ายหรือส าเร็จรูป)

เน้นพัฒนาสายสนับสนุนเป็นมืออาชีพ เป็นที่พึ่งได้ 



6.2 พฒันาอาจารย์ด้านวชิาการและวชิาชีพ

2

3

1

โครงการส่งเสริมเข้าสู่ต าแหน่งทางวชิาการและคุณวุฒสูิงสุด น้อยวชิา แต่รู้ลึก

การยกระดับภาษาอังกฤษส าหรับอาจารย์เพื่อศึกษาต่อ

การส่งเสริม ตดิตามการท าผลงานวชิาการ (ผศ.และรศ.) รายบุคคล

การส่งเสริมพัฒนาส่ือการสอน ต ารา หนังสือเพื่อเผยแพร่ผลงาน

- หลักสูตรเตรียมสอบ IELTS: เรียนตามความสามารถและพัฒนา

- หลักสูตรสูงสุด: ระยะเวลา 6 เดือน



6.3 พฒันารูปแบบการท างานทีม่ีวฒันธรรมองค์กรทีด่ี

2

3

4

1 บริหารมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีส่วนร่วม

กระจายทรัพยากรอย่างเป็นธรรม สร้างเครือข่ายกับพันธมิตร
สมาคมศษิย์เก่า และเกือ้กูลกับ 2 คณะในศูนย์เดียวกัน

ทีมดีและเก่ง พร้อมสร้างคนรุ่นใหม่

ส่งเสริมระบบคุณธรรม อุทศิตน และเหน็แก่ส่วนรวม

6.3.1) ผู้บริหารของคณะฯต้องครองใจคน เน้นการเป็นผู้น าที่มีคุณค่า 



6.3 พฒันารูปแบบการท างานทีม่ีวฒันธรรมองค์กรทีด่ี

2

3

1 ระบบการบริหารจัดการ การมอบหมายงาน และตดิตามผลที่มี
ประสทิธิภาพที่สุด 

เกือ้กูลคณะเลก็ สร้างความร่วมมือกันระหว่าง 3 คณะ
ในพืน้ที่เดียวกันทัง้ผู้บริหาร 

การบริหารพืน้ที่ ทศิทางของจ านวนและคุณภาพของนักศกึษาและ
อาจารย์ชัดเจน

6.3.2) ด าเนินการระบบบริหารจัดการใหม่ (Win + Win + Win)



6.4 พฒันาสวสัดกิาร หลกัประกนัความมั่นคง และสร้างความสุข

2

1

โครงการคณะแห่งความสุข (Happy Faculty) เสมือนบ้านหลังที่สอง

ดูแลสุขภาพพลานามัยของ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศกึษา ให้ยั่งยืน

ให้ความรู้การวางแผนการเงนิตลอดชีวติ (Long-Life Financial Planning) 



7) ด้านการน าคณะสู่ประชาคมอาเซียนและนานาชาติ

เตรียมความพร้อมเพือ่เข้าสู่การจัดอนัดับ Business School ระดับนานาชาติ



LOGO


