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DP3-Prioritize 

แบบฟอร์ม 3: จัดล ำดับแผนพัฒนำที่ส ำคัญ [DP3] 
 

เป้ำหมำยระดับคะแนนท่ีต้องกำรในภำพรวม =    200 ใน 3 ปี  
ระดับพัฒนำกำรในปัจจุบัน =           136   
1.โปรดจัดล ำดับควำมส ำคัญของแผนพัฒนำที่ต้องกำรปรับปรุงทั้งหมดทุกแผน พร้อมระบุเหตุผล/ควำมส ำคัญ ผลลัพธ์ท่ีต้องกำร ระยะเวลำที่ใช้ในกำรปรับปรุง เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยระดับคะแนนท่ีต้องกำร
ในภำพรวมที่ก ำหนดไว้ 
2. โปรดระบุแผนพัฒนำท่ีต้องกำรน ำมำปรับปรุงใน ปี พ.ศ. 2563 

Priority ชื่อแผน ปัญหำ/ควำมส ำคัญ ผลลัพธ์ที่ต้องกำร 
ระยะเวลำ

ที่ใช้ 
ขีดควำมสำมำรถใน

กำรด ำเนินกำร 

1 ระบบก ำกับดูแลองค์กรที่มี
ประสิทธิผล 

กำรก ำกับติดตำมแผนงำนหลักเพือ่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์และแผนพัฒนำ 
มก. 12 ปี มีควำมส ำคญัที่ต้องติดตำมอย่ำงต่อเนื่องเพื่อน ำผลกำรประเมิน
ทุกไตรมำส เพื่อกำรวำงแผนปฏิบตัิกำรประจ ำป ี

1. ร้อยละของผลส ำเร็จของแผนงำน (80%) 
2. ร้อยละของจ ำนวนโครงกำรที่ด ำเนินกำร
เสร็จสิ้นตำมแผน (80%) 
3. ระดับควำมเชื่อมั่นของบุคลำกรต่อกำร
บริหำรงำนของผู้น ำ (ระดับดี ร้อยละ 80%) 

1 ป ี คณะด ำเนินกำรเอง 

2 กำรบริหำรสินทรัพย์ให้เกิด
รำยได้และประโยชน์สูงสุด 

กำรบริหำรจัดกำรสินทรัพย์เพื่อสรำ้งรำยได้ของคณะยังด ำเนินกำรไมเ่ต็ม
ศักยภำพ คณะขำดสภำพคล่องด้ำนกำรเงิน 

1. ทุกสินทรัพย์เกิดกำรสร้ำงรำยได้เพิ่มขึ้น
อย่ำงน้อย 10% จำกปีฐำน 63 
2. ช่องทำงหำรำยได้จำกกำรบริหำรพื้นที่
อำคำรใหม ่

2 ป ี คณะด ำเนินกำรเอง 

3 กำรสร้ำงระบบงำนของ
กระบวนกำรสนับสนุนบริหำร
บน Digital Platform 

ระบบงำนกำรให้บริกำรของบุคลำกรสำยสนับสนุนและช่วยวิชำกำรถือว่ำ
เป็นส่วนส ำคัญในกำรส่งเสริมและพัฒนำสินค้ำและบริกำรให้แก่
ผู้ประกอบกำรทั้งภำครัฐและเอกชน ระบบ งำนท่ีดีสำมำรถท ำให้กำร
ด ำเนินกำรมีควำมคล่องตัว รวดเรว็ และยืดหยุ่นได้ตำมทรัพยำกรทีม่ี โดยผล
ของงำนนั้นยังคงมีผลสัมฤทธ์ิที่ตรงตำมเป้ำหมำย จึงจะนับได้ว่ำเป็น
ระบบงำนท่ีมีประสิทธิภำพ ประกอบกับกำรสรำ้งระบบกำรตรวจสอบจำก
ผู้รับบริกำรได้ในทุกข้ันตอน ซึ่งจะเป็นตัวช่วยให้เกิดควำมโปร่งใสใน

1. ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร
กระบวนงำนสนับสนุนแตล่ะกระบวนงำนอยู่
ในระดับดี ร้อยละ 80 
2. ร้อยละของกระบวนงำนท่ีลดเวลำและ
ควำมผิดพลำด 
3. ร้อยละของกระบวนงำนท่ีดีทีส่ ำเร็จตำม
แผน 

2 ป ี คณะด ำเนินกำรเอง 
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Priority ชื่อแผน ปัญหำ/ควำมส ำคัญ ผลลัพธ์ที่ต้องกำร 
ระยะเวลำ

ที่ใช้ 
ขีดควำมสำมำรถใน

กำรด ำเนินกำร 

ระบบงำนนั้น ท้ังยังช่วยลดปัญหำกำรขัดแย้งและควำมไม่เป็นธรรม โดยใน
แต่ละหน่วยงำนของคณะยังขำดระบบกำรประสำนงำนระหว่ำงหน่วยงำนที่
เป็นแนวปฏิบัติที่ตรงกัน ท้ังในด้ำนงำนเอกสำร เช่น แบบฟอร์ม ล ำดับ
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน กำรขออนุมัติ กำรก ำหนดกรอบระยะเวลำในแต่ละ
ช่วงกำรด ำเนินงำน ระบบกำรติดตำมและแจ้งผลกลับไปยังผู้รบับริกำรหรือ
ระหว่ำงหน่วยงำนกันเอง จึงเป็นผลให้กำรด ำเนินงำนกิจกรรมต่ำง ๆ ของ
คณะขำดประสิทธิภำพ และแนวปฏิบัติที่เป็นแนวทำงเดยีวกัน ประกอบกับ
กำรปรับปรุงระบบงำนใหม่จะสำมำรถท ำให้ผู้บรหิำรสำมำรถประเมนิ
บุคลำกรไดต้รงตำม KPI ได้อย่ำงชัดเจนมำกขึ้น 

4 งำนบริกำรวิชำกำรที่สำมำรถ
สร้ำงช่ือเสียงและสร้ำงรำยได้
ให้กับคณะ 

สืบเนื่องจำกวิสัยทัศน์ของคณะต้องกำรให้เป็นท่ีรู้จักในสังคมวงกว้ำงถึง
ปรัชญำ และแนวทำงของคณะที่มุง่เน้นด้ำนกำรสร้ำงสุขภำวะและ
สิ่งแวดล้อม บุคลำกรของคณะมีควำมเชี่ยวชำญที่หลำกหลำยและมีเครื่องมือ
ต่ำงๆ ท่ีทันสมัยสำมำรถให้บริกำรงำนวิชำกำร ที่ตอบสนองสังคมและสร้ำง
รำยได้ให้กับคณะไปพร้อมกัน อย่ำงไรก็ตำมกำรด ำเนินกำรบริกำรวิชำกำรใน
ปัจจุบันยังเป็นกำรให้บริกำรเชิงรับตำมกำรร้องขอของหน่วยงำนต่ำงๆ ท ำให้
ยังไม่สำมำรถตอบโจทย์ของทำงคณะได้ในระยะเวลำอันสั้น จึงต้องมีกำร
ส ำรวจทรัพยำกรภำพรวมของคณะทั้งด้ำนบุคคล เทคโนโลยีต่ำงๆ เพื่อเป็น
ฐำนข้อมูลหลักในกำรปรับนโยบำยและแผนกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรบริกำร
วิชำกำรให้ชัดเจนและมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 

1. ผลงำนงำนวิจัยและบริกำรวิชำกำรที่
ส่งเสริมทำงด้ำนสุขภำวะและสิ่งแวดล้อม
ของชุมชนเพิ่มขึ้น 10% 
2. รำยไดเ้พิ่มขึ้น 10% ต่อปี 

2 ป ี คณะด ำเนินกำรเอง 

5 กำรพัฒนำหลักสูตรเพื่อหลอม
รวมองค์ควำมรูมุ้่งสู่กำรจัดกำร
เชิงบูรณำกำร 

1. หลักสูตรปัจจุบันของคณะมีควำมซ้ ำซ้อนของเนื้อหำระหว่ำงกันบำง
หลักสตูร (ตำมกำรวิเครำะห์ของ กศษ.) 
2. หลักสตูรแตล่ะหลักสตูรขำดควำมเช่ือมโยงระหว่ำงกนัในเชิงวิชำกำร 
3. หลักสูตรแตล่ะหลักสตูรมลีกัษณะเป็น Silo management เกิดควำม 
สิ้นเปลื้องในกำรบริหำรจัดกำร 

1. นิสิตปรญิญำเอกมีจ ำนวนเพิ่มขึน้ 
2. จ ำนวนหลักสตูรระดับปริญญำเอกที่มี
กำรบูรณำกำรหลอมรวมองค์ควำมรู้ จ ำนวน  
1 หลักสูตร 

2 ปี คณะด ำเนินกำรเอง 
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Priority ชื่อแผน ปัญหำ/ควำมส ำคัญ ผลลัพธ์ที่ต้องกำร 
ระยะเวลำ

ที่ใช้ 
ขีดควำมสำมำรถใน

กำรด ำเนินกำร 

3. จ ำนวนรำยวิชำบูรณำกำร Integrated 
Studio ใหม่ จ ำนวน 1 วิชำ 
4. จ ำนวน Module รำยวิชำ (Non 
Degree) 

6 กำรประชำสัมพันธ์ภำพลักษณ์
องค์กรเชิงรุก 

1. ขำดฐำนข้อมูลผลตอบรับของงำนประชำสมัพันธ์ในปัจจุบัน ส ำหรับกำร
น ำมำวิเครำะห์เพื่อวำงกลยุทธ์ที่มีทิศทำงชัดเจน 
2. ระบบงำนและ workflow ที่ไมม่ีประสิทธิภำพ 
3. มี content ไมเ่พียงพอส ำหรับกำรประชำสัมพันธ์แบบเชิงรุก (โดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่ง ภำพลักษณ์ทำงกำยภำพ และกิจกรรมทีส่อดคล้องกับวิสัยทศัน์) 

1. มีกำรประชำสัมพันธ์ตำมปรัชญำและ
วิสัยทัศน์อย่ำงน้อย 4 ครั้งต่อเดือน 
2. มีกิจกรรม (content ใหม่) อยำ่งน้อย 2 
เรื่องต่อป ี
3. ผลตอบรบัจำกกำร ปชส. เพิ่มขึน้ 25% 

1 ปี คณะด ำเนินกำรเอง 

7 ระบบงำนวิจัยท่ีสำมำรถ
ยกระดับผลงำนวิจัยท่ีแข่งขันได ้

1. เงินสนับสนุนงำนวิจัยจำกภำยนอกมีค่อนข้ำงน้อย  
2. จ ำนวนบทควำมวิจัยที่ตีพิมพ์ในฐำนข้อมูลระดับชำติและนำนำชำติมี
ค่อนข้ำงน้อย  
3. ค่ำ H-index ของอำจำรย์ประจ ำในฐำนข้อมูล SCOPUS ค่อนข้ำงต่ ำ 

1. เงินสนับสนุนงำนวิจัยจำกภำยนอก
เพิ่มขึ้นอย่ำงน้อย 10% จำกปีฐำน 63 
2. จ ำนวนเครือข่ำยทำงด้ำนงำนวจิัยเพิ่มขึ้น 
10 % จำกปีฐำน 63 
3. มีจ ำนวนบทควำมวิจัยที่ตีพิมพ์ใน
ฐำนข้อมูลระดับชำติและนำนำชำติเพิ่มขึ้น
อย่ำงน้อย 10% จำกปีฐำน 63 
4. ค่ำ H-index ของอำจำรย์ประจ ำใน
ฐำนข้อมูล SCOPUS เพิ่มขึ้น 10% จำกปี
ฐำน 63 

2 ปี คณะด ำเนินกำรเอง 

 


