
ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ (เลือก 29 กลยุทธ)์

ยุทธศาสตรท์ี่ 1

พัฒนาการจัดการศึกษาใหม้ีคุณภาพมาตรฐานสากล 1) พัฒนากระบวนการรับนักศึกษาต้ังแต่การประชาสัมพันธ์เชิงรุกกฎเกณฑ์การับสมัครและการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

2) พัฒนาทกัษะด้านเทคโนโลยี (ดิจิทลั) ของนักศึกษา

3) พัฒนาทกัษะด้านภาษาต่างประเทศ ของนักศึกษาอย่างต่อเนื่องเปน็ระบบ

4) ส่งเสริมนักศึกษาด้านคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ ความรับผิดชอบต่อสังคม และพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษาทั้งด้านสุขภาพกายและจิตที่เข้มแข็ง

5) ก าหนดลักษณะอาจารย์ที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย

6) พัฒนาคณาจารย์ใหม้ีศักยภาพด้านการเรียนการสอน โดยสนับสนุนคณาจารย์ที่มีผลงานด้านการจัดการเรียนการสอนดีเด่นใหเ้ปน็อาจารย์ต้นแบบ และแลกเปล่ียนเรียนรู้อย่างเปน็ระบบ

7) ส่งเสริมการพัฒนอาจารย์ด้านคุณวุฒิและการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ

9) พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรใหท้นัสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของประเทศและอาเซียนและได้รับการรับรองจากสมาคมวิชาชีพ

10) พัฒนาหลักสูตรที่มีความพร้อมเปน็หลักสูตรนานาชาติมาตรฐานสากล

12) ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนทั้งระบบการสอนทฤษฎีและการปฏิบติัโดยการท าวิจัยเพื่อน าไปพัฒนาการเรียนการสอน

13) พัฒนาระบบศูนย์การเรียนรู้ (Learning center) ครบทกุพื้นที่ (ณ ศูนย์ทั้งส่ีของมหาวิทยาลัย) เพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองและการท างานเปน็ทมี

15) เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีด้านการเรียนการสอนททีนัสมัย

ยุทธศาสตรท์ี่ 2

เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานวิจัยและพัฒนา 2) ส่งเสริมยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยด้านวิจัยใหส้อดคล้องกัยยุทธศาสตร์ภาครัฐด้าน Agenda และ Area และตอบสนองความต้องการด้านพัฒนางานวิจัยของประเทศ

5) แสวงหาแหล่งทนุวิจัยภายนอกด้วยการสร้างเครือข่ายกับองค์กรภายนอกระดับชาติและสากล

9) สนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยสู่ระดับชาติและสากล

11) ส่งเสริมการบรูณาการท างานวิจัยร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยหรือ การบรูณาการร่วมกันกับหน่วยงานภายนอก

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มทร.พระนคร คณะบริหารธุรกิจ ระยะ 5 ปี (2560-2564)
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ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ (เลือก 29 กลยุทธ)์

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มทร.พระนคร คณะบริหารธุรกิจ ระยะ 5 ปี (2560-2564)

ยุทธศาสตรท์ี่ 3

พัฒนาการบริการวิชาการและพัฒนาอาชีพอย่างมีคุณภาพ 2) พัฒนาบคุลากรใหส้ามารถบริการวิชาการอย่างมืออาชีพ

3) สนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้จากผลงานวิจัยใหน้ าไปบริการวิชาการและสร้างรายได้จากการบริการวิชาการอย่างเปน็ระบบ

6) สนับสนุนการบริการวิชาการที่แก้ปญัหาเร่งด่วนของสังคมและภาคอุตสาหกรรม

7) ส่งเสริมโครงการเพื่อพัฒนาอาชีพ

9) พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก

ยุทธศาสตรท์ี่ 4

พัฒนาการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน 1) ส่งเสริมการพัฒนามนุษย์ตามหลักศาสนา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่สมบรูณ์

3) บรูณาการองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีที่มหาวิทยาลัยเชี่ยวชาญเข้ากับการอนุรักษ์ท านุบ ารุง และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

4) ส่งเสริมการประหยัดและอนุรักษ์ พลังงานภายในมหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตรท์ี่ 5

1) พัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรบคุคลเพื่อใหบ้คุลากรมีความเปน็มืออาชีพมีวัฒนธรรมองค์กรเข้มแข็งมีความรักและภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัย

2) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อสนับสนุนการเปน็Digital University

3) พัฒนาระบบบริหารจัดการใหค้ล่องตัวมีประสิทธิภาพสูง ตามหลักการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล

4) มีระบบการจัดการทรัพยากรร่วมกันเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุด

5) การประชาสัมพันธ์เชิงรุกและระบบการตลาดเพื่อการแข่งขันทั้งในประเทศและนอกประเทศ

พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างมีคุณภาพ
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ประเด็นยทุธศาสตร์ เป้าประสงค์ (19 เป้า) ตัววดัระดับเป้าประสงค์ CEO (24 ตัวช้ีวดั) ตัววดัระดับเป้าประสงค์ คณะบริหารธรุกิจ (17 ตัวช้ีวดั)

ยทุธศาสตร์ที่ 1

1.1.3 บณัฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชพีอสิระภายใน 1 ป ี
(1.12)

1.1.4 ร้อยละของนกัศึกษาที่เขา้ร่วมกจิกรรมผ่านตามเกณฑ์ระบบการวัดทราน
สคริปต์กจิกรรม ต่อนกัศึกษาทั้งหมดที่เขา้ระบบทรานสคริปต์กจิกรรมของ
มหาวิทยาลัยฯ (1.14)

1.2.2 ความพงึพอใจของนกัศึกษาต่อการสร้างแรงบนัดาลใจของอาจารย์ผู้สอน 1.2.4 ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มคุีณวุฒิปริญญาเอก (3.8)

1.2.5 ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการ (3.9)

1.3.3 ร้อยละของจ านวนหลักสูตรที่ต้องท า Mini Project ในแต่ละปกีารศึกษา 
(1.2)

1.3.4 ผลการประเมนิการบริหารหลักสูตรโดยรวมของมหาวิทยาลัย (1.7)

1.3 หลักสูตรและการจดัการทนัสมยั มมีาตรฐาน
ระดับชาติและสากล

1.3.1 ร้อยละของผู้เขา้มาศึกษาในมหาวิทยาลัยมพีื้นฐานดีและมคีวามสามารถ
สูง (จากในประเทศและสากล)

1.3.2 จ านวนหลักสูตรใหม่/หลักสูตรนานาชาติที่ตรงกบัความต้องการ ทนัสมยั 
และพฒันาร่วมกบัสถานประกอบการ มสีมรรถนะวิชาชพีตามมาตรฐานอาเซียน/
สากล (1.1)

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา คณะบริหารธรุกิจ ระยะ 5 ปี (2560-2564) - คณะบริหารธรุกิจ

1.2.1 ร้อยละของอาจารย์พฒันาการเรียนการสอนด้วยองค์ความรู้สมยัใหม่
จากการวิจยัและบริการวิชาการ (เอกสารประกอบการสอน หนงัสือ ต ารา ที่
เกดิจากการ พฒันาองค์ความรู้ด้วยตนเอง)

1.1.5 ร้อยละของจ านวนนกัศึกษาที่ลงทะเบยีนเรียนวิชาภาษาองักฤษพื้นฐานที่
สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถทางด้านภาษาองักฤษ (1.20)

1.2.3 ร้อยละของบคุลากรสายวิชาการที่สอบผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาองักฤษเทยีบ
กบัผู้เขา้สอบทั้งหมด (1.17)

1.1.2 จดัท ามาตรฐานสมรรถนะบณัฑิตตามอตัลักษณ์ของมหาวิทยาลัย (1.9)พฒันาการจดัการศึกษาใหม้คุีณภาพ
มาตรฐานสากล

1.1.1 รัอยละของความพงึพอใจของผู้ใชบ้ณัฑิตครอบคลุม 4 ด้าน 
ประกอบด้วย บณัฑิตคิดเปน็ระบบ บณัฑิตปฏิบติัเปน็เลิศ บณัฑิตมอีตัลักษณ์
ของมหาวิทยาลัยบณัฑิตเปน็ที่พึ่งของสังคม

1.1 บณัฑิตคิดเปน็ระบบ ปฏิบติัเปน็เลิศ มอีตั
ลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และเปน็ที่พึ่งของสังคม

1.2 คณาจารย์พฒันาศักยภาพ เพื่อใหเ้ปน็ที่
ยอมรับในวงการวิชาชพีของตนและเปน็ผู้สร้าง
แรงบนัดาลใจใหน้กัศึกษา
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ประเด็นยทุธศาสตร์ เป้าประสงค์ (19 เป้า) ตัววดัระดับเป้าประสงค์ CEO (24 ตัวช้ีวดั) ตัววดัระดับเป้าประสงค์ คณะบริหารธรุกิจ (17 ตัวช้ีวดั)

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา คณะบริหารธรุกิจ ระยะ 5 ปี (2560-2564) - คณะบริหารธรุกิจ

ยทุธศาสตร์ที่ 2
เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
งานวิจยัและพฒันา

2.1 มกีารวิจยัเพื่อการจดัการศึกษาทาง
เทคโนโลยีและการวิจยัเชงิพาณิชย์

2.1.1 จ านวนผลงานวิจยัเพื่อการจดัการศึกษาต่อจ านวนผลงานวิจยัเชงิพาณิชย์ 2.1.3 ผลงานวิจยัแบบมุ่งเปา้ (2.1)

2.1.2 จ านวนงบประมาณสนบัสนนุการวิจยั (จ านวนหนว่ยงานภายนอก
สนบัสนนุวิจยั จ านวนโครงการวิจยัเชงิบรูณาการตามยุทธศาสตร์ จ านวนเงินที่
ได้รับเพื่อการวิจยัจากภายนอก)

พฒันาการจดัการศึกษาใหม้คุีณภาพ
มาตรฐานสากล (ต่อ)

1.4 ระบบและทรัพยากรสนบัสนนุการจดัการ
เรียนการสอนมคีวามเขม้แขง็ทางวิชาการ

1.4.1 ร้อยละความพงึพอใจของผู้มส่ีวนได้เสีย (อาจารย์นกัศึกษา และผู้มารับ
บริการ) ในการได้รับการสนบัสนนุใหเ้กดิความสะดวกในการจดัการเรียนการ
สอนที่เปน็มาตรฐานและทนัสมยั

1.4.2 ร้อยละความส าเร็จตามแผนพฒันาโครงสร้างพื้นฐานทางการศึกษา (1.8)

2.2 ระบบสนบัสนนุการวิจยัมกีารพฒันาอย่าง
ต่อเนื่อง

2.2.1 ร้อยละความพงึพอใจของนกัวิจยัต่อระบบสนบัสนนุการวิจยั

2.2.2 ร้อยละของโครงการวิจยัที่ด าเนนิการประสบผลส าเร็จตามสัญญา

2.3 นกัวิจยัพฒันาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง 2.3.1 จ านวนผลงานวิจยัได้รับการตีพมิพร์ะดับนานาชาติต่อโครงการวิจยั
บรูณาการตามยุทธศาสตร์ชาติ

2.3.2 ผลงานวิจยั/นวัตกรรม/สร้างสรรค์ ได้รับรางวัลระดับชาติ/นานาชาติ หรือ
จดทะเบยีนทรัพย์สินทางปญัญา (2.5)
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา คณะบริหารธรุกิจ ระยะ 5 ปี (2560-2564) - คณะบริหารธรุกิจ

ยทุธศาสตร์ที่ 3
พฒันาการบริการวิชาการและพฒันา
อาชพีอย่างมคุีณภาพ

3.1 ระบบบริหารจดัการด้านบริการวิชาการมี
ประสิทธิภาพและเอื้อต่อการแขง่ขนั

3.1.1 ร้อยละความพงึพอใจของผู้มส่ีวนได้เสีย (นกัวิจยัและผู้รับบริการด้าน
การบริหารงานวิจยั) ต่อการบริหาร จดัการด้านบริการวิชาการมปีระสิทธิภาพ

3.3 การบริการวิชาการสามารถตอบสนองความ
ต้องการด้านเศรษฐกจิและสังคมของประเทศ

3.3.1 จ านวนบคุคลหรือหนว่ยงานเขา้มารับบริการในมหาวิทยาลัย

3.3.2 จ านวนองค์ความรู้ของ มทร. พระนคร ที่สามารถพฒันาใหน้ าไปใชใ้น
การเรียนการสอนและ การบริการวิชาการแกสั่งคม

3.4 ได้รับการยอมรับจากประชาชนใหเ้ปน็ที่พึ่ง
ทางเทคโนโลยีและการพฒันาอาชพี

3.4.1 จ านวนผลงานบริการวิชาการที่น าไปใชป้ระโยชนจ์ริงในการพฒันาอาชพี
 (ตอบสนองนโยบายตามยุทธศาสตร์ชาติและเปน็ที่พึ่งของสังคม)

3.5 มรีะบบเครือขา่ยความร่วมมอืและบรูณาการ
การท างานร่วมกบัองค์กรภายนอก

3.5.1 จ านวนเครือขา่ยความร่วมมอืด้านการบริการวิชาการที่มผีลงานส าเร็จ
ตามวัตถปุระสงค์

3.2 พฒันารายได้จากองค์ความรู้และการบริการ
วิชาการ

3.2.1 จ านวนรายได้จากองค์ความรู้และการบริการวิชาการ (ล้านบาท)
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ยทุธศาสตร์ที่ 4
พฒันาการท านบุ ารุงศิลปวัฒนธรรม
และรักษาส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน

4.1 มกีลไกการอนรัุกษแ์ละท านบุ ารุง ศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม ตามบริบท ที่เปล่ียนแปลงไป
ของประเทศ

4.1.1 จ านวนโครงการบรูณาการท านบุ ารุง ศิลปะ วัฒนธรรม (ตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ)

4.2 มหาวิทยาลัยสร้างจติส านกึ รักษาส่ิงแวดล้อม
ใหย่ั้งยืน

4.2.1 จ านวนงบประมาณบรูณาการเพื่อการบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
และส่ิงแวดล้อม มปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล (ล้านบาท)

ยทุธศาสตร์ที่ 5
พฒันาประสิทธิภาพการบริหาร
จดัการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล
อย่างมคุีณภาพ

5.1 มรีะบบการพฒันาทนุมนษุย์ เพื่อใหบ้คุลากร
ท างานอย่างมอือาชพีพร้อมรับความเปล่ียนแปลง
 และมคุีณภาพชวิีตที่ดี

5.1.1 ระดับความพงึพอใจที่ได้รับการส่งเสริมการท างานและการพฒันา
ตนเองอย่างเปน็ระบบ (ระดับบริหาร อาจารย์ พนกังานสายสนบัสนนุตาม
หลักธรรมาภิบาล)

5.1.2 ร้อยละของบคุลากรสายสนบัสนนุที่ได้รับการสร้างเสริมสมรรถนะด้าน
วิชาชพีการบริหารจดัการและทกัษะตามสายงาน (3.13)

5.1.3 มกีจิกรรมส่งเสริมการน าการจดัการความรู้/การสร้างนวัตกรรม/การพฒันา
ระบบงาน มาใชใ้นการพฒันาบคุลากร (3.15)

5.2 ปฏิรูปมหาวิทยาลัย เปน็ Digital University 5.2.1 ระดับความพงึพอใจของผู้มส่ีวนได้เสีย (อาจารย์ เจา้หนา้ที่ นกัศึกษา 
และผู้รับบริการ) ในการใชเ้ทคโนโลยีดิจทิลั ต่อการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน
เปน็มหาวิทยาลัย Digital University

5.3 การบริหารจดัการมคีวามคล่องตัวเอื้อต่อการ
แขง่ขนัอย่างมปีระสิทธิภาพตามหลักการมส่ีวน
ร่วมและธรรมาภิบาล

5.3.1 ระดับความพงึพอใจของผู้มส่ีวนได้เสีย (บคุลากร ภายใน กรรมการ ผู้มา
รับบริการ) ในด้านการบริหารจดัการ มหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล
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5.4 มหาวิทยาลัยเปน็ผู้น าด้าน DigitalEconomy
 ตามการปรับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่
ของกระทรวงศึกษาธิการ

5.4.1 สัดส่วนการได้รับงบประมาณเชงิยุทธศาสตร์ต่องบประมาณโดยรวมของ
ประเทศ (ยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยกลุ่มใหมข่อง
กระทรวงศึกษาธิการ)

พฒันาประสิทธิภาพการบริหาร
จดัการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล
อย่างมคุีณภาพ (ต่อ)

5.3.3 ร้อยละของการบรรลุผลการด าเนนิงานของคณบดี ผู้อ านวยการสถาบนั/
ส านกั ตามตัวชี้วัดที่หนว่ยงานรับผิดชอบ (3.1)

5.5.1 จ านวนงบประมาณมคีวามพร้อมเพื่อการพฒันาและบริหารกจิการ
มหาวิทยาลัยใหม้ปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล (รวมรายได้อื่นที่
นอกเหนอืจากงบประมาณภาครัฐ)

5.5 มหาวิทยาลัยมรีายได้ และทรัพย์สินสามารถ
พึ่งพาตนเองอย่างย่ังยืน

5.3.2 จ านวนรางวัลด้านบริหารจดัการในระดับชาติหรือนานาชาติ

5.5.2 ร้อยละของเงินรายได้ที่เกดิจากการบริหารทรัพย์สิน ต่องบประมาณรายได้
ประจ าป ี(3.2)
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