
 
Action Planning for Improvement Priorities 

แผนพัฒนาองค์การวิทยาลัยการการจัดการเพื่อการพัฒนา ในระยะ 1 ป ี
 

 จากการศึกษาและวิเคราะห์องค์ประกอบ ตลอดจนบริบทในการบริหารงานของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ  ท่ีนำไปสู่การออกแบบ
และดำเนินการจัดระบบงานตามภารกิจของวิทยาลัยฯ ในด้านการจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการและการวิจัย ด้วยการดำเนินการจัดทำเป็นแผนบริหารและ
พัฒนาองค์กรในด้านต่าง ๆ และสามารถกำหนดเป็นแผนพัฒนาองค์การวิทยาลัยการการจัดการเพื่อการพัฒนา ในระยะ 1 ปี จำนวน 6 เรื่อง อันประกอบไปด้วย 
 
หัวข้อเร่ือง: การพัฒนากระบวนการและการจัดทำแผนกลยุทธ์พัฒนาวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา 

 
ส่วนท่ีรับผิดชอบ งานยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ 
หัวหน้าโครงการ อาจารย์วิทยา ขาวขจร และ อาจารย์ ดร.วิวัฒน์ ฤทธิมา 
ประเด็นจากการวิเคราะห์ องค์กร
(SA/OA) 

1. วิทยาลัย ไม่มีแผนปฏิบัติการระยะส้ัน ระยะกลาง และระยะยาว (20 ปี)  
2. วิทยาลัย ไม่มีกระบวนการในการจัดทำแผนและยังไม่มกีระบวนการติดตาม แผน รวมทั้งตัวชี้วัดท่ีบ่งช้ีความสำเร็จของแผนท่ี
ชัดเจน  
3. วิทยาลัย ไม่มีกระบวนการปรับเปล่ียนแผนปฏิบัติการเมื่อเกิดปัญหา  
4. การจัดทำแผนยังไม่สามารถใช้ประโยชน์จากความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์  
5. การวางแผนกลยุทธ์ไม่ครอบคลุมกับทุกเป้าประสงค์ขององค์กรและไม่ท้าทาย รวมทั้งยังไม่คำนึงถึงความได้เปรียบหรือโอกาส
พัฒนา  
6. วิทยาลัย ยังไม่มีระบบงานท่ีชัดเจนของพันธกิจตามปีการศึกษาและวิจัยรวมถึงยังไม่มีการเช่ือมโยงระหว่างพันธกิจแต่ละเรื่อง 
7. จากการวิเคราะห์แผนกลยุทธ์พัฒนาพบว่ายังไม่มีความชัดเจน รัดกุม ตลอดจนวิสัยทัศน์ยังไม่ชัดเจน 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 1. วิทยาลัย มีความชัดเจนมากขึ้นในเรื่องยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ทั้งในระยะส้ัน ระยะกลาง และระยะยาว 
2. วิทยาลัย มีแนวทางชัดเจนในการทบทวนและติดตามแผนเป็นระยะท้ังในระยะส้ัน ระยะกลางและระยะยาว  

EdPEx TSU  5 
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3. วิทยาลัย  มีกระบวนการท่ีชัดเจนในการปรับเปล่ียนแผนปฏิบัติการเมื่อเกิดปัญหา  
4. วิทยาลัย จะได้มีการปรับปรุงแผนปฏิบัติการใหม่ให้ได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ และปรับกลยุทธ์ให้ตรงเป้าประสงค์ขององค์กร  
5. วิทยาลัย จะได้มีการปรับปรุงระบบของงานตามพันธกิจ 

ความสำคัญของแผนนี้กับการ
ดำเนินการ EdPEx 

โครงการนี้ตอบสนองต่อผลของการประเมิน EdPEx ดังนี้  
หมวดท่ี 1 การนำองค์กร เพื่อทบทวนวิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปีให้สอดคล้องและท้าทาย ตามเป้าหมาย
หลักขององค์กร  
หมวดท่ี 2 คือกลยุทธ์โดยให้คำแนะนำจากผลการประเมิน EdPEx เพื่อเป็นโจทย์ในการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาให้มี
ความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

คณะทำงาน ผู้อำนวยการ 
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายการศึกษา วิจัย และบริการสังคม 
งานยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ 

กระบวนการและขั้นตอน 1. ทบทวนโครงร่างองค์กร แผนปฏิบัติการและร่วมวิเคราะห์องค์กร 
2. ประชุมและวางกรอบแนวทางและกระบวนการทำแผนอนาคตขององค์กร 
3. ร่วมกันกำหนดแผนแผนกลยุทธ์พัฒนาวิทยาลัยการการจัดการเพื่อการพัฒนา 
4. ประชาพิจารณ์แผนฯ  
5. นำแผนกลยุทธ์พัฒนาวิทยาลัยการการจัดการเพื่อการพัฒนาเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัย 
6. นำแผนกลยุทธ์พัฒนาวิทยาลัยการการจัดการเพื่อการพัฒนาไปปฏิบัติ  
7. กำกับ ติดตาม ประเมินการดำเนินงานตามโครงการรายไตรมาสและรายปี 

ระยะเวลาการดำเนินการโครงการ เมษายน 2562 - มิถุนายน 2562 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ มีการจัดทำแผนกลยุทธ์พัฒนาและแผนปฏิบัติการประจำปีท่ีแสดงความเช่ือมโยงสอดคล้องกับเป้าหมายของวิทยาลัยฯ 
งบประมาณและแหล่ง งบประมาณเงินรายได้ วงเงนิ 100,000 บาท 
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 การรายงานผล 1. รายงานผลต่อคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯหลังจากจัดสัมมนาและจัดทำเป็น รูปเล่มเรียบร้อยแล้ว 
2. ติดตามตัวชี้วัดของกลยุทธ์พัฒนาและแผนปฏิบัติการประจำปีทุก 3 เดือน  
3. ติดตามตัวชี้วัดของโครงการเป็นรายไตรมาส จำนวน 4 ไตรมาส 

 
 
 
แผนดำเนินงาน 

ขั้นตอนดำเนินการ 
พ.ศ. 2562 

ผลที่ได้รับ ผู้รับผิดชอบ 
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1. ทบทวนโครงร่างองค์กร แผนปฏิบัติ
การและร่วมวิเคราะห์องค์กร 

         โครงการจัดทำแผนและ
พัฒนาแผน 

งานยุทธศาสตร์และ
ประกันคุณภาพ 

2. ประชุมและวางกรอบแนวทางและ
กระบวนการทำแผนอนาคตขององค์กร 

         การดำเนินการจัดทำแผน 
ร่วมกัน 

งานยุทธศาสตร์ 
และประกันคุณภาพ 

3. ร่วมกันกำหนดแผนแผนกลยุทธ์พัฒนา
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา 

              การวิเคราะห์แผนร่วมกัน งานยุทธศาสตร์ 
และประกันคุณภาพ 

4. ประชาพิจารณ์แผนฯ          การอนุมัติแผน งานยุทธศาสตร์ 
และประกันคุณภาพ 

5. นำแผนกลยุทธ์พัฒนาวิทยาลัยการ
จัดการเพื่อการพัฒนาเข้าท่ีประชุม
คณะกรรมการประจำวิทยาลัย 

         การประกาศและการนำ
แผนไปใช้ 

งานยุทธศาสตร์ 
และประกันคุณภาพ 

6. นำแผนกลยุทธ์พัฒนาวิทยาลัยการ
จัดการเพื่อการพัฒนาไปปฏิบัติ 

         การประเมินและทบทวน
การดำเนินงาน 

งานยุทธศาสตร์ 
และประกันคุณภาพ 
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7. กำกับ ติดตาม ประเมินการดำเนินงาน
ตามโครงการรายไตรมาสและรายปี 

         การวิเคราะห์และพัฒนา
แผน 

งานยุทธศาสตร์ 
และประกันคุณภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
หัวข้อเร่ือง: การออกแบและการจัดการกระบวนการบริการวิชาการ 
 

ส่วนท่ีรับผิดชอบ งานบริการวิชาการและฝึกอบรมด้านการหารายได้ 
หัวหน้าโครงการ อาจารย์วิทยา ขาวขจร 

อาจารย์ ดร.วิวัฒน์ ฤทธิมา 
หัวหน้าสำนักงาน 

ประเด็นจากการวิเคราะห์ องค์กร
(SA/OA) 

1. วิทยาลัย ยังไม่มีการพัฒนากระบวนการและการจัดทำระบบการบริการวิชาการ 
2. วิทยาลัย ยังไม่มีกระบวนการในการจัดทำแผนการพัฒนาและการบริการวิชาการ  
3. วิทยาลัย ยังไม่มีกระบวนการปรับเปล่ียนกระบวนการและการจัดทำระบบการบริการวิชาการเมื่อเกิดปัญหา  
4. การจัดทำแผนกระบวนการและการจัดทำระบบการบริการวิชาการจากความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์  
5. การวางแผนการจัดทำระบบการบริการวิชาการยังไม่คำนึงถงึความได้เปรียบหรือโอกาสพัฒนา  

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 1. วิทยาลัย มีความชัดเจนมากขึ้นในเรื่องการพัฒนากระบวนการและการจัดทำระบบการบริการวิชาการ 
2. วิทยาลัย มีแนวทางชัดเจนในการทบทวนและกระบวนการในการจัดทำแผนการพัฒนาและการบริการวิชาการ  
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3. วิทยาลัย  มีกระบวนการท่ีชัดเจนในการปรับเปล่ียนกระบวนการและการจัดทำระบบการบริการวิชาการเมื่อเกิดปัญหา  
4. วิทยาลัย จะได้มีการจัดทำแผนกระบวนการและการจัดทำระบบการบริการวิชาการจากความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ 
5. วิทยาลัย  จะได้มีการวางแผนการจัดทำระบบการบริการวิชาการท่ีคำนึงถึงความได้เปรียบหรือโอกาสพัฒนา 

ความสำคัญของแผนนี้กับการ
ดำเนินการ EdPEx 

หมวดท่ี 2 ในการทบทวนกลยุทธ์เพื่อการบริการวิชาการจากผลการประเมิน EdPEx เพื่อเป็นโจทย์ในการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ตลอดจนดำเนินการจัดทำกลยุทธ์เพื่อสร้างโอกาสในการหารายได้จากการบริการวิชาการและ
การดำเนินการพัฒนากลยุทธ์และแผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ 
หมวดท่ี 6  เพื่อพัฒนากระบวนการทำงานของระบบงานการพัฒนากระบวนการและการจัดทำระบบการบริการวิชาการ ด้วยการ
ดำเนินการออกแบบหลักสูตรและการจัดทำระบบในการให้บริการวิชาการของวิทยาลัย 

คณะทำงาน ผู้อำนวยการ 
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายการศึกษา วิจัย และบริการสังคม 
งานยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ 
งานบริการวิชาการและฝึกอบรมด้านการหารายได้ 

กระบวนการและขั้นตอน 1. กำหนดกรอบและกระบวนการจัดทำระบบการบริการวิชาการ 
2. จัดสัมมนาจัดทำแผนเพื่อพัฒนากระบวนการและการจัดทำระบบการบริการวิชาการ 
3. ประชาพิจารณ์กระบวนการและการจัดทำระบบการบริการวิชาการ 
4. นำแผนพัฒนากระบวนการและการจัดทำระบบการบริการวิชาการเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัย 
5. นำแผนพัฒนากระบวนการและการจัดทำระบบการบริการวิชาการไปปฏิบัติ  
6. กำกับ ติดตาม ประเมินการดำเนินงานตามโครงการรายไตรมาสและรายปี 

ระยะเวลาการดำเนินการโครงการ เมษายน 2562 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ มีการจัดทำแผนพัฒนากระบวนการและการจัดทำระบบการบริการวิชาการท่ีแสดงความเช่ือมโยงสอดคล้องกับเป้าหมายของ

วิทยาลัย 



84 
 

งบประมาณและแหล่ง งบประมาณเงินรายได้ วงเงนิ 50,000 บาท 
 การรายงานผล 1.รายงานผลต่อคณะกรรมการประจำวิทยาลัยหลังจากจัดสัมมนาและจัดทำเป็น รูปเล่มเรียบร้อยแล้ว 

2. ติดตามตัวชี้วัดของพัฒนากระบวนการและการจัดทำระบบการบริการวิชาการประจำปีทุก 3 เดือน  
3. ติดตามตัวชี้วัดของโครงการเป็นรายไตรมาส จำนวน 4 ไตรมาส 

 
แผนดำเนินงาน 
 

ขั้นตอนดำเนินการ 
พ.ศ. 2562 

ผลที่ได้รับ ผู้รับผิดชอบ 
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1. กำหนดกรอบและกระบวนการ
จัดทำระบบการบริการวิชาการ 

         โครงการการพัฒนากระบวนการ
และการจัดทำระบบการบริการ
วิชาการ 
 

งานบริการวิชาการและ
ฝึกอบรมด้านการหารายได้ 

2. . จัดสัมมนาจัดทำแผน
เพื่อพัฒนกระบวนการและการ
จัดทำระบบการบริการวิชาการ 

         แผนการพัฒนากระบวนการและ
การจัดทำระบบการบริการ
วิชาการ 
 

งานบริการวิชาการและ
ฝึกอบรมด้านการหารายได้ 

3. ประชาพิจารณ์กระบวนการ
และการจัดทำระบบการบริการ
วิชาการ 

              การพัฒนาและวิเคราะห์การ
พัฒนากระบวนการและการ
จัดทำระบบการบริการวิชาการ 

งานบริการวิชาการและ
ฝึกอบรมด้านการหารายได้ 

4. นำแผนพัฒนากระบวนการ
และการจัดทำระบบการบริการ

         กำหนดและเห็นชอบการพัฒนา
กระบวนการและการจัดทำระบบ

งานบริการวิชาการและ
ฝึกอบรมด้านการหารายได้ 
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วิชาการเข้าท่ีประชุม
คณะกรรมการประจำวิทยาลัย 

การบริการวิชาการ 
 

5. นำแผนพัฒนากระบวนการ
และการจัดทำระบบการบริการ
วิชาการไปปฏิบัติ 

         นำการพฒันากระบวนการและ
การจัดทำระบบการบริการ
วิชาการไปใช ้

งานบริการวิชาการและ
ฝึกอบรมด้านการหารายได้ 

6. กำกับ ติดตาม ประเมินการ
ดำเนินงานตามโครงการรายไตร
มาสและรายปี 

         ทบทวนและประเมินการพัฒนา
กระบวนการและการจัดทำระบบ
การบริการวิชาการ 

งานบริการวิชาการและ
ฝึกอบรมด้านการหารายได้ 

7. ปรับปรุงผลการดำเนินงาน           ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา
แผนการพัฒนากระบวนการและ
การจัดทำระบบการบริการ
วิชาการ 

งานบริการวิชาการและ
ฝึกอบรมด้านการหารายได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
หัวข้อเร่ือง: โครงการวางแผนพัฒนาบุคลากร 
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ส่วนท่ีรับผิดชอบ งานบริหารท่ัวไป 
หัวหน้าโครงการ อาจารย์วิทยา ขาวขจร และ หัวหน้าสำนักงาน 

ประเด็นจากการวิเคราะห์ องค์กร(SA/OA) วิทยาลัย ควรมีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรท้ังระยะส้ันและระยะยาวตามเป้าหมายของวิทยาลัย 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรครบทุกหน่วยงานเพื่อให้สามารถพัฒนาบุคลากร อย่างมีประสิทธิภาพตามสายงานท่ี

รับผิดชอบและความถนัดโดยสอดคล้องกับ เป้าหมายหลักขอของวิทยาลัย 
ความสำคัญของแผนนี้กับการดำเนินการ 
EdPEx 

โครงการนี้ตอบสนองต่อผลของการประเมิน EdPEx ดังนี้  
หมวดท่ี 5 การวางแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล เพื่อสอดคล้องกับเป้าหมาย หลักขององค์กร 

คณะทำงาน ผู้อำนวยการ 
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายการศึกษา วิจัย และบริการสังคม 
งานบริหารท่ัวไป 
งานยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ 

กระบวนการและขั้นตอน 1. ทบทวนการวางแผนพัฒนาบุคลากร 
2. วิเคราะห์และดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร 
3. จัดสัมมนาและวิพากษ์แผนพัฒนาบุคลากร  
4. นำแผนพัฒนาบุคลากรเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัย 
5. นำแผนพัฒนาบุคลากรไปปฏิบัติ  
6. กำกับ ติดตาม ประเมินการดำเนินงานตามโครงการรายไตรมาสและรายปี 

ระยะเวลาการดำเนินการโครงการ พฤษภาคม 2562-กรกฎาคม 2562 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิทยาลัย มีการแผนพัฒนาบุคลากรท้ังระยะส้ันและระยะยาวตามเป้าหมายของวิทยาลัย 
งบประมาณและแหล่ง งบประมาณเงินรายได้ วงเงนิ 50,000 บาท 
การรายงานผล 1. รายงานผลต่อคณะกรรมการประจำวิทยาลัยหลังจากจัดสัมมนาและจัดทำเป็น รูปเล่มเรียบร้อยแล้ว 
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2. ติดตามตัวชี้วัดของกลยุทธ์พัฒนาและแผนปฏิบัติการประจำปีทุก 3 เดือน  
3. ติดตามตัวชี้วัดของโครงการเป็นรายไตรมาส จำนวน 4 ไตรมาส 

แผนดำเนินงาน 
 

ขั้นตอนดำเนินการ 
พ.ศ. 2562 

ผลที่ได้รับ ผู้รับผิดชอบ 
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1. ทบทวนการวางแผนพัฒนา
บุคลากร 

         โครงการจัดทำแผนและ
พัฒนาแผน 

งานบริหารท่ัวไป 

2. วิเคราะห์และดำเนินการจัดทำ
แผนพัฒนาบุคลากร 

         การดำเนินการจัดทำแผน 
ร่วมกัน 

งานบริหารท่ัวไป 

3. จัดสัมมนาและวิพากษ์
แผนพัฒนาบุคลากร 

              การวิเคราะห์แผนร่วมกัน 
 

งานบริหารท่ัวไป 

4. เสนอคณะกรรมการประจำ
วิทยาลัยฯ 

         การอนุมัติแผน งานบริหารท่ัวไป 

5. นำแผนพัฒนาบุคลากรไป
ปฏิบัติ 

         การประกาศและการนำแผน
ไปใช้ 

งานบริหารท่ัวไป 

6. ติดตามและรายงานผลการ 
ดำเนินงานตามแผน 

         การประเมินและทบทวนการ
ดำเนินงาน 

งานบริหารท่ัวไป 

7. ปรับปรุงผลการดำเนินงาน           การวิเคราะห์และพัฒนาแผน งานบริหารท่ัวไป 
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หัวข้อเร่ือง: การผลิตผลงานวิจัย/นวัตกรรมระดับนานาชาติ 

 
ส่วนท่ีรับผิดชอบ งานการพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรม 
หัวหน้าโครงการ อาจารย์ ดร.วิวัฒน์ ฤทธิมา 

ประธานสาขาวิชา 
ประเด็นจากการวิเคราะห์ องค์กร
(SA/OA) 

1. จำนวนบทความวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติต่ออาจารย์ ต่ำกว่าเป้าหมาย 
2. จำนวนการอ้างอิง (citation) น้อยมาก 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 1. จำนวนงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร/นวัตกรรม ระดับชาติและนานาชาติเพิ่มขึ้น 2. จำนวนงานวิจัยท่ีได้รับการอ้างอิงเพิ่มขึ้น 
3. จำนวนอาจารย์ท่ีมีตำแหน่งวิชาการเพิ่มขึ้น 

ความสำคัญของแผนนี้กับการดำเนินการ 
EdPEx 

โครงการนี้ตอบสนองต่อผลของการประเมิน EdPEx ดังนี้  
หมวดท่ี 1 การนำองค์กร เพื่อทบทวนวิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปีให้สอดคล้องและท้าทาย ตาม
เป้าหมายหลักขององค์กร  
หมวดท่ี 6  เพื่อพัฒนากระบวนการทำงานของระบบงานวิจัย 

คณะทำงาน ผู้อำนวยการ 
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายการศึกษา วิจัย และบริการสังคม 
ประธานสาขาวิชา 
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งานการพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรม 
งานยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ 
คณาจารย์ 

กระบวนการและขั้นตอน 1. กำหนดเป็นนโยบายด้านการวิจัย ในการส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัย/ นวัตกรรมสู่ระดับชาติและนานาชาติ 
2. ทุนวิจัย   
    2.1 จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนวิจัยภายใน  
    2.2 ระบบสนับสนุนให้นักวิจัยขอทุนวิจัยภายนอก เช่น อบรมการเขียนโครงร่างเพื่อ ขอทุนวิจัย ประชาสัมพันธ์แหล่งทุน
ภายนอก 
3. ระบบสนับสนุนการทำวิจัย โครงการจัดอบรมให้ความรู้และการจัดทำ KM เกี่ยวกับการวิจัย ระบบผู้ช่วยวิจัย จัดระบบ
อาจารย์ท่ีปรึกษาการทำวิจัยและสนับสนุนการทำวิจัยร่วม ส่งเสริมการทำวิจัยเพื่อตีพิมพ์ร่วมกันระหว่างนิสิตและอาจารย์ 
4. ระบบสนับสนุนการตีพิมพ์และเผยแพร่งานวิจัย  
5. ระบบการให้รางวัลเพื่อส่งเสริมการทำวิจัย  
6. ติดตามผลการดำเนินงาน และนำผลท่ีได้มาปรับปรุง/พัฒนาโดยเปรียบเทียบกับ ปีท่ีผ่านมารวมทั้งเปรียบเทียบกับสถาบัน
ต่าง ๆ ท้ังในและต่างประเทศ 

ระยะเวลาการดำเนินการโครงการ มกราคม 2562- ธันวาคม 2562 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 1. จำนวนงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร/นวัตกรรม ระดับชาติและนานาชาติ เป็นไปตามเป้าหมาย 

2. จำนวนงานวิจัยท่ีได้รับการอ้างอิงเป็นไปตามเป้าหมาย 
3. จำนวนอาจารย์ท่ีมีตำแหน่งวิชาการเพิ่มขึ้น 

งบประมาณและแหล่ง งบประมาณเงินรายได้ วงเงนิ 30,000 บาท 
 การรายงานผล 1. รายงานผลต่อคณะกรรมการประจำวิทยาลัยหลังจากจัดสัมมนาและจัดทำเป็น รูปเล่มเรียบร้อยแล้ว 

2. ติดตามตัวชี้วัดของจำนวนงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร/นวัตกรรม ระดับชาติและนานาชาติ จำนวนงานวิจัยท่ีได้รับการอ้างอิง
ให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
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แผนดำเนินงาน 
 

ขั้นตอนดำเนินการ 
พ.ศ. 2562 

ผลที่ได้รับ ผู้รับผิดชอบ เม.ย
. 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1. กำหนดเป็นนโยบายด้านการวิจัย ใน
การส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัย/ 
นวัตกรรมสู่ระดับชาติและนานาชาติ 

         นโยบายด้านการวิจัย ในการ
ส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัย/ 
นวัตกรรมสู่ระดับชาติและ
นานาชาติ 

งานการพัฒนาการ
วิจัยและนวัตกรรม  

2. ประกาศการจัดสรรงบประมาณ          แนวทางการจัดสรร งานการพัฒนาการ
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เพื่อเป็นทุนวิจัยภายใน งบประมาณเพื่อเป็นทุนวิจัย
ภายใน 

วิจัยและนวัตกรรม  

3. จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนวิจัย
ภายใน 

              รูปแบบการจัดสรร
งบประมาณเพื่อเป็นทุนวิจัย
ภายใน 

งานการพัฒนาการ
วิจัยและนวัตกรรม  

4. ติดตามและรายงานผลการ ดำเนิน
งานวิจัย 

         การประเมินและทบทวนการ
ดำเนินงานวิจัย 

งานการพัฒนาการ
วิจัยและนวัตกรรม  

5. ปรับปรุงผลการดำเนินงานและส่งเสริม
การตีพิมพ์ 

         การวิเคราะห์และพัฒนาการ
ดำเนินการวิจัยและส่งเสริม
การตีพิมพ์ 

งานการพัฒนาการ
วิจัยและนวัตกรรม  

 
 
 
 
 
หัวข้อเร่ือง: โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่การบริหารและการสื่อสาร 

 
ส่วนท่ีรับผิดชอบ งานประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ 
หัวหน้าโครงการ อาจารย์วิทยา ขาวขจร 

อาจารย์ ดร.วิวัฒน์ ฤทธิมา 
งานประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ 

ประเด็นจากการวิเคราะห์ องค์กร 1. วิทยาลัยฯ ยังไม่มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการส่ือสาร 
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(SA/OA) 2. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการส่ือสารของวิทยาลัยฯยังไม่เป็นระบบและขาดการจัดระและแบบแผนท่ีจัดเจน 
3.ขาดรูปแบบและแบบแผนการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 1. วิทยาลัย มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและส่ือสารท่ีชัดเจน 
2. วิทยาลัย มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 
3. วิทยาลัย  มีระบบสารสนเทศในการส่ือสาร  
4. วิทยาลัย จะได้มีการจัดระบบการส่ือสารและประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย ท่ีนำไปสู่การดำเนินการจัดการคุณภาพของข้อมูลให้มี
ความพร้อมต่อการใช้งานและมีความมั่นคงปลอดภัยมากขึ้น 

ความสำคัญของแผนนี้กับการ
ดำเนินการ EdPEx 

โครงการนี้ตอบสนองต่อผลของการประเมิน EdPEx ดังนี้  
หมวดท่ี 2 คือกลยุทธ์โดยให้คำแนะนำจากผลการประเมิน EdPEx เพื่อเป็นโจทย์ในการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาให้มี
ความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
หมวดท่ี 3 ลูกค้าหรือผู้เรียน เพื่อเป็นการรับฟังผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น ๆ ภายใต้การดำเนินการทบทวน 
หมวดท่ี 4 เรื่องการวิเคราะห์ประเมินผลและการจัดการความรู้  ด้วยการดำเนินการจัดการคุณภาพของข้อมูลให้มีความพร้อมต่อ
การใช้งานและมีความมั่นคงปลอดภัยมากขึ้น ตลอดจนในสภาวะฉุกเฉินมีความพร้อมในการใช้งานด้วยระบบการสำรองไฟล์งาน
และระบบสำรองของระบบไฟฟ้าและ Server รอง ตลอดจนการดำเนินในระบบ Big Data 
หมวดท่ี 6 เพื่อพัฒนากระบวนการทำงานของระบบงานการพัฒนากระบวนการและการจัดทำระบบการบริการวิชาการ 

คณะทำงาน ผู้อำนวยการ 
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายการศึกษา วิจัย และบริการสังคม 
งานประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ 
งานยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ 

กระบวนการและขั้นตอน 1. ประชุมเพื่อสำรวจความต้องการและร่วมกำหนดรูปแบบของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการส่ือสาร 
2. ออกแบบพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการส่ือสาร 
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3. ทดลองใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการส่ือสาร 
4. สำรวจความพึงพอใจและข้อบกพร่องต่าง ๆ ในการใช้งาน 
5. นำข้อมูลมาปรับปรุงและขยายงานระบบ  

ระยะเวลาการดำเนินการโครงการ พฤษภาคม 2562- พฤศจิกายน 2562 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ มีการจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการส่ือสารของวิทยาลัยฯ เพื่อนำไปสู่การจัดการคุณภาพของข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 

มีความพร้อมตอ่การใช้งานและมีความมั่นคงปลอดภัยมากขึ้น ตลอดจนในสภาวะฉุกเฉินมีความพร้อมในการใช้งานด้วยระบบการ
สำรองไฟล์งานและระบบสำรองของระบบไฟฟ้าและ Server รอง ตลอดจนการดำเนินในระบบ Big Data 

งบประมาณและแหล่ง งบประมาณเงินรายได้ วงเงนิ 100,000 บาท 
 การรายงานผล 1. รายงานผลต่อคณะกรรมการประจำวิทยาลัยหลังจากจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการส่ือสารของวิทยาลัย เป็นท่ี

เรียบร้อยแล้ว 
2. ติดตามและประเมินผลระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการส่ือสารของวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนดำเนินงาน 
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ขั้นตอนดำเนินการ 
พ.ศ. 2562 

ผลที่ได้รับ ผู้รับผิดชอบ 
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1. ประชุมเพื่อสำรวจความ
ต้องการและร่วมกำหนดรูปแบบ
ของระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการส่ือสาร 

         ผลการสำรวจความต้องการ
และร่วมกำหนดรูปแบบของ
ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการส่ือสาร 

งานประชาสัมพันธ์และวิเทศ
สัมพันธ์ 

2. ออกแบบพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารและ
การส่ือสาร 

         แบบการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารและ
การส่ือสาร 

งานประชาสัมพันธ์และวิเทศ
สัมพันธ์ 

3. ทดลองใช้ระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารและการส่ือสาร 

              การทดลองใช้ระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
และการส่ือสาร 

งานประชาสัมพันธ์และวิเทศ
สัมพันธ์ 

4. เสนอคณะกรรมการประจำ
วิทยาลัย 

         การอนุมัติ งานประชาสัมพันธ์และวิเทศ
สัมพันธ์ 

5. สำรวจความพึงพอใจและ
ข้อบกพร่องต่าง ๆ ในการใช้งาน 
นำข้อมูลมาปรับปรุงและขยาย
งานระบบ 

         สำรวจความพึงพอใจและ
ข้อบกพร่องต่าง ๆ ในการใช้
งานการปรับปรุงและขยายงาน
ระบบ 

งานประชาสัมพันธ์และวิเทศ
สัมพันธ์ 

6. ติดตามและรายงานผลการ 
ดำเนินงานตามแผน 

         การประเมินและทบทวนการ
ดำเนินงาน 

งานประชาสัมพันธ์และวิเทศ
สัมพันธ์ 

7. ปรับปรุงผลการดำเนินงาน           การวิเคราะห์และพัฒนา งานประชาสัมพันธ์ และวิเทศ
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สัมพันธ์ 
 
หัวข้อเร่ือง: โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่รับฟังความคิดเห็นจากลูกค้าหรือผู้เรียนและจัดการข้อร้องเรียน 

 
ส่วนท่ีรับผิดชอบ งานด้านศึกษาและวิชาการ 
หัวหน้าโครงการ อาจารย์วิทยา ขาวขจร 

อาจารย์ ดร.วิวัฒน์ ฤทธิมา 
งานด้านศึกษาและวิชาการ 

ประเด็นจากการวิเคราะห์ องค์กร
(SA/OA) 

1. วิทยาลัยฯ ยังไม่มีระบบสารสนเทศเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากลูกค้าหรือผู้เรียน และจัดการข้อร้องเรียน 
2. ระบบสารสนเทศเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากลูกค้าหรือผู้เรียน และจัดการข้อร้องเรียนของวิทยาลัยฯยังไม่เป็นระบบและขาด
การจัดระและแบบแผนท่ีจัดเจน 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 1. วิทยาลัย มีระบบสารสนเทศเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากลูกค้าหรือผู้เรียนและจัดการข้อร้องเรียนท่ีชัดเจน 
2. วิทยาลัย มีระบบสารสนเทศเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากลูกค้าหรือผู้เรียน และจัดการข้อร้องเรียน 
3. วิทยาลัย จะได้มีการจัดระบบสารสนเทศเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากลูกค้าหรือผู้เรียน และจัดการข้อร้องเรียนท่ีหลากหลาย  

ความสำคัญของแผนนี้กับการ
ดำเนินการ EdPEx 

โครงการนี้ตอบสนองต่อผลของการประเมิน EdPEx ดังนี้  
หมวดท่ี 2 คือกลยุทธ์โดยให้คำแนะนำจากผลการประเมิน EdPEx เพื่อเป็นโจทย์ในการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาให้มี
ความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
หมวดท่ี 3 ลูกค้าหรือผู้เรียน เพื่อเป็นการรับฟังผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นๆ และจัดการข้อร้องเรียน 
หมวดท่ี 4 เรื่องการวิเคราะห์ประเมินผลและการจัดการความรู้    
หมวดท่ี 6 เพื่อพัฒนากระบวนการทำงานของระบบงานการพัฒนากระบวนการและการจัดทำระบบการบริการวิชาการ 

คณะทำงาน ผู้อำนวยการ 
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์การพัฒนา 
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ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายการศึกษา วิจัย และบริการสังคม 
งานด้านศึกษาและวิชาการ 
งานการพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรม 
งานประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ 
งานกิจกรรมนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 

กระบวนการและขั้นตอน 1. ประชุมเพื่อสำรวจความต้องการและร่วมกำหนดรูปแบบของระบบสารสนเทศเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากลูกค้าหรือผู้เรียน 
และจัดการข้อร้องเรียน 
2. ออกแบบพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากลูกค้าหรือผู้เรียน และจัดการข้อร้องเรียน 
3. ทดลองใช้ระบบสารสนเทศเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากลูกค้าหรือผู้เรียน และจัดการข้อร้องเรียน 
4. สำรวจความพึงพอใจและข้อบกพร่องต่าง ๆ ในการใช้งาน 
5. นำข้อมูลมาปรับปรุงและขยายงานระบบ  

ระยะเวลาการดำเนินการโครงการ พฤษภาคม 2562- พฤศจิกายน 2562 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ มีการจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากลูกค้าหรือผู้เรียน และจัดการข้อร้องเรียน 
งบประมาณและแหล่ง งบประมาณเงินรายได้ วงเงนิ 50,000 บาท 
 การรายงานผล 1. รายงานผลต่อคณะกรรมการประจำวิทยาลัยหลังจากจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากลูกค้าหรือผู้เรียน และ

จัดการข้อร้องเรียน ของวิทยาลัยฯเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
2. ติดตามและประเมินผลระบบสารสนเทศเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากลูกค้าหรือผู้เรียน และจัดการข้อร้องเรียนของวิทยาลัยฯ 

 
แผนดำเนินงาน 

ขั้นตอนดำเนินการ 
พ.ศ. 2562 

ผลที่ได้รับ ผู้รับผิดชอบ 
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1. ประชุมเพื่อสำรวจความ          ผลการสำรวจความต้องการและ งานด้านศึกษาและวิชาการ 
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ต้องการและร่วมกำหนดรูปแบบ
ของระบบสารสนเทศเพื่อรับฟัง
ความคิดเห็นจากลูกค้าหรือ
ผู้เรียน และจัดการข้อร้องเรียน 

ร่วมกำหนดรูปแบบของระบบ
สารสนเทศเพื่อรับฟังความ
คิดเห็นจากลูกค้าหรือผู้เรียน 
และจัดการข้อร้องเรียน 

2. ออกแบบพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อรับฟังความ
คิดเห็นจากลูกค้าหรือผู้เรียน 
และจัดการข้อร้องเรียน 

         แบบการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อรับฟังความ
คิดเห็นจากลูกค้าหรือผู้เรียน 
และจัดการข้อร้องเรียน 

งานด้านศึกษาและวิชาการ 

3. ทดลองใช้ระบบสารสนเทศ
เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากลูกค้า
หรือผู้เรียน และจัดการข้อ
ร้องเรียน 

              การทดลองใช้ระบบ งานด้านศึกษาและวิชาการ 

4. เสนอคณะกรรมการประจำ
วิทยาลัยฯ 

         การอนุมัติ งานด้านศึกษาและวิชาการ 

5. สำรวจความพึงพอใจและ
ข้อบกพร่องต่าง ๆ ในการใช้งาน 
นำข้อมูลมาปรับปรุงและขยาย
งานระบบ 

         สำรวจความพึงพอใจและ
ข้อบกพร่องต่าง ๆ ในการใช้งาน 
การปรับปรุงและขยายงาน
ระบบ 

งานด้านศึกษาและวิชาการ 

6. ติดตามและรายงานผลการ 
ดำเนินงานตามแผน 

         การประเมินและทบทวนการ
ดำเนินงาน 

งานด้านศึกษาและวิชาการ 

7. ปรับปรุงผลการดำเนินงาน           การวิเคราะห์และพัฒนา งานด้านศึกษาและวิชาการ 
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