
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทบาทของผู้น า 
 

 ระบบสารสนเทศ 
PI : ร้อยละของจ ำนวนแผนที่ตดิตำมด้วย

เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

ภาระความรับผิดชอบในการก ากับ
ดูแลองค์กร 

 ระบบการก ากับติดตามการ
ปฏิบัติการ (IT) 

การประเมินผลการด าเนินงานของ
ผู้น า 

การบริหารจัดการความเสี่ยง 

กำรชี้น ำ (ก ำหนดวิสัยทัศน์)
  

กำรสร้ำงระบบงำน 

กำรตัดสินใจ 

ข้อมูลของผลกำรด ำเนินงำน 

ข้อมูลด้ำนกำรเงิน 

กำรเงิน 

แผนกลยุทธ์ 

ควำมโปรงใส่ในกำร
ด ำเนินงำน 

กำรสื่อสำรและก ำกับตดิตำม 

กำรจัดมำตรกำรแนวทำงกำร
บริหำรควำมเสี่ยง 

ประเมินระดับควำมเสี่ยง 

กำรวิเครำะห์ข้อมลู 

กำรประเมนิผู้บริหำร/กก.ประจ ำคณะ 
โดยบุคลำกร/ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย 

กำรก ำหนดตัวช้ีวัด 

กำรตรวจสอบ 

กำรก ำหนดผู้รับผิดชอบ 

กำรก ำหนดตัววัดของแต่ละ
กระบวนงำน 

 ระบบก ากับดูแล
องค์กรที่มีประสิทธิผล 

KPI 
1. ร้อยละของผลส ำเร็จของ
แผนงำน (80%) 
2. ร้อยละของจ ำนวนโครงกำรที่
ด ำเนินกำรเสร็จสิ้นตำมแผน (80%) 
3. ระดับควำมเชื่อมั่นของบุคลำกร
ต่อกำรบริหำรงำนของผู้น ำ (ระดับดี 
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80) 

ข้อมูล Role Model 

มำตรฐำน/กฎระเบยีบในกำรควบคุม แนวทำงในกำรพัฒนำปรับปรุง 

กำรสื่อสำร 

กำรสร้ำงบรรยำกำศแวดล้อม 

กำรสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร 

กำรป้องกันและ
ปรำมปรำบทุจริต 

กำรจัดกำรข้อร้องเรียน 

เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

วิเครำะหเ์หตุกำรณ์ควำม
เสี่ยงส ำคัญ (Key Risk) 



 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ประชาสัมพันธ์  กระบวนการจัดท า 
VOC/VOS 

 

 ฐานข้อมูล/สารสนเทศด้าน
สินทรัพย์ 

(น ำข้อมูลสินทรัพย์ที่มีมำออกแบบระบบ) 

 การออกแบบการสร้างรายได้
จากสินทรัพย์ 

 ระบบบริหารจัดการ 
 

 การติดตามและประเมินผล 
 

สินทรัพย์ที่สำมำรถหำรำยได ้

ช่องทำง 

รูปแบบ 
Non Voice 

Key Customer/Stakeholder 
ของสินทรัพย์ที่จับต้องได้ 

สินทรัพย์ (จับต้องได้) 

กำรใช้ประโยชนข์องสินทรัพย ์

รำยรับจำกกำรใช้สินทรัพย ์

ระยะเวลำในกำรติดตำม 

ก ำหนดผูร้ับผดิชอบ 

ก ำหนดตัวช้ีวัด 

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กับกำรบริหำรสินทรัพย์

ของ มก. 

บุคลำกร 

นโยบำยผู้บริหำร 

วิเครำะหค์วำมเสี่ยง 

กำรก ำหนดเป้ำหมำยรำยได ้

วิเครำะห์ข้อมูล
สินทรัพย ์

 การบริหารสินทรัพย์ให้
เกิดรายได้และประโยชน์

สูงสุด 

KPI 
1. สินทรัพย์ทุกประเภทเกดิกำร

สร้ำงรำยได้เพิ่มขึ้นอย่ำงน้อย 
10% จำกปีฐำน 63 (2 ปี) 

2. ช่องทำงหำรำยได้จำกกำร
บริหำรพื้นที่อำคำรใหม่ (2 ปี) 

คู่แข่ง 

KM 

กำรวิเครำะห์ต้นทุน ทรัพย์สินทำงปัญญำ 

กำรบริหำรจัดกำรสินทรัพย ์

Key Customer/Stakeholder 
ของสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ เช่น 
สินทรัพย์ทำงปัญญำ สินทรัพย์ที่

ท ำให้เกิดรำยได ้



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gap Analysis  ฐานข้อมูล/สารสนเทศ  เทคโนโลยี IT 

 บุคลากร 
 

 การก ากับติดตามและ
ประเมินผล 

 ระบบบริหารและจัดการ 

Segment Key Support 
Work Process 

เขียน Work Flow 

หำ waste/วิธีปรับปรุง 

ข้อมูลของกระบวนกำรหลัก 
 

ข้อมูลของกระบวนงำน
สนับสนุน 

 
Data Analytic 

Software  

Swim Lane 

กำรสื่อสำรของผู้น ำ 

กำรสนับสนุนทรัพยำกร 

กำรสร้ำงบรรยำกำศในกำร
ท ำงำน (กำรยกย่องชมเชย) 
 

ระยะเวลำในกำรติดตำม 

ตัวช้ีวัด 

ผู้รับผิดชอบ 

กำรประเมินผล 

กำรเขียน JD 

กำรพัฒนำ/KM
บุคลำกร 

 การสร้างระบบงานของ
กระบวนการสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานบน Digital 
Platform 

 
 

KPI 
1. ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร
กระบวนงำนสนับสนุนแตล่ะกระบวนงำน
(ระดับดี ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80) 
2. ร้อยละของกระบวนงำนท่ีลดเวลำและ
ควำมผิดพลำด 
3. ร้อยละของกระบวนงำนท่ีดีทีส่ ำเร็จ
ตำมแผน 

ส่งเสริมกำรสรำ้งนวัตกรรม 

ควำมเชื่อมโยง 

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 

วิเครำะห์ /ค้นหำจุดที่มีปัญหำ 

Skill ด้ำน Digital 
Literacy 

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 



 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ฐานข้อมูล/สารสนเทศของ
งานบริการวิชาการ 

 VOC/VOS 
 

 การออกแบบระบบงานบริการ
วิชาการ 

(กำรสร้ำงช่ือเสียง/สร้ำงรำยได้) 

 ระบบบริหารจัดการ  บุคลากร 
 

 การติดตามและประเมินผล 
 

กำรประชำสัมพันธ์ 

 งานบริการวิชาการที่
สามารถสร้างชื่อเสียงและ
สร้างรายได้ให้กับคณะ 

KPI 
1. ผลงำนงำนวิจัยและบริกำร

วิชำกำรที่ส่งเสริมทำงด้ำนสุข
ภำวะและสิ่งแวดล้อมของ
ชุมชนเพิ่มขึ้น 10% (2 ปี) 

2. รำยได้เพิ่มขึ้น 10% ต่อปี 

กลุ่มผูเ้ชี่ยวชำญงำนบริกำรวิชำกำร 

ระเบียบค่ำตอบแทน 

ขั้นตอนปฏิบัติงำน 

แผน / นโยบำย 

Non-Voice (ยุทธศำสตร์ชำติ/ 
มก. /กฎหมำย/ระเบียบ/
ข้อบังคับ) 
บุคคลภำยนอก () 

ผู้จ้ำงงำน 

ผู้ให้บริกำร 

KM (ด้ำนบวกและด้ำนลบ) 

กำรส่งเสริม / สนับสนุน 

กระตุ้นควำมร่วมมือ
จำกภำควิชำ 

ช่องทำงกำรสื่อสำรต่ำงๆ 
(แหล่งงำน/รู้จักคณะ) 

อุปกรณ์เฉพำะทำง 

ท ำเนียบผู้เช่ียวชำญ 

วิเครำะห์และประเมินผล 

ปรับปรุงกระบวนกำร 

ก ำหนดตัวช้ีวัด 

โครงกำรเชิงรุก (หำรำยได้) 

งบประมำณ 

ทรัพยำกร 

ส ำรวจ Need & Requirement 

ค้นหำชุมชนเป้ำหมำย 



 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ฐานข้อมูล/สารสนเทศของ
องค์ความรู้ในองค์กร 

 VOC/VOS 
 

 การออกแบบระบบ 
การเรียนการสอน 

 ระบบบริหารจัดการให้เกิด
การบูรณาการ 

 การพัฒนา/สนับสนุนบุคลากร 
 

 ระบบก ากับติดตามและ
ประเมินผล 

 

กำรระบจุุดแข็ง/จดุอ่อน
ของหลักสูตร ณ ปัจจุบัน  การพัฒนาหลักสูตรเพื่อ

หลอมรวมองค์ความรู้มุ่งสู่
การจัดการเชิงบูรณาการ  

KPI 
1. นิสิตปรญิญำเอกมีจ ำนวนเพิ่มขึน้ 
2. จ ำนวนหลักสตูรระดับปริญญำเอกที่มี
กำรบูรณำกำรหลอมรวมองค์ควำมรู้ 
จ ำนวน  1 หลักสูตร 
3. จ ำนวนรำยวิชำบูรณำกำร 
Integrated Studio ใหม่ จ ำนวน 1 วิชำ 
4. จ ำนวน Module รำยวิชำ (Non 
Degree) 

ออกแบบรูปแบบกำรเรียนกำรสอน 
(online/offline) เชิงบูรณำกำร 

กำรจัดกลุ่มเนื้อหำ  

มีโครงสร้ำงคณะส่วนกลำงที่ตอบสนอง
ต่อกำรบริหำรหลักสูตรและรำยวิชำ 

Non-voice (กฎระเบยีบ/
ยุทธศำสตร์ชำติ/มก.) 

ศิษย์เก่ำ/ วิชำชีพ 

Potential clients 

กำร Recruit dream 
team สร้ำงแรงจูงใจด้วย 
อิสระในกำรท ำงำน 
 

บุคลำกรได้รับกำรพัฒนำ
เชิงวิชำกำร fast track/ 
mentor 

ท ำเนียบผลงำนบุคลำกร 

กำรส ำรวจจัดกลุ่มองค์ควำมรู ้

กำรวิเครำะห์ประเมินผล 

ก ำหนดตัวช้ีวัด 

กำรปรับปรุงหลักสูตร/ 
รำยวิชำ 

กำรจัดฝ่ำยสนับสนุนในกำรบริหำร
หลักสูตรและรำยวิชำ 

ส ำรวจหลักสตูร/ รำยวิชำใน 
มก ท่ีอำจเป็นคู่แข่ง หรือ
เกี่ยวข้อง/พันธมิตร บุคลำกรของคณะ 

กำรมอบนโยบำยพัฒนำท่ีชัดเจน 

บุคลำกรไดร้ับกำรจดัสรรภำระงำนท่ี
เหมำะสมเพื่อพัฒนำตนเองเร่งด่วน 

ก ำหนด PLO/CLO  คู่แข่ง/คู่เทียบ 

ประชำสัมพันธ์
หลักสูตร สภำพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อกำร 

บูรณำกำรเน้ือหำข้ำมสำขำวิชำ 



 

  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 การบริหารจัดการข้อมูลเพื่อ
การประชาสัมพันธ์ 

 การวางกลยุทธ์การ
ประชาสัมพันธ์ 

 การออกแบบและจัดการเนื้อหา 
ส าหรับการประชาสัมพันธ์ 

 ระบบบริหารจัดการงาน ปชส.  บุคลากร  การติดตามและประเมินผล 

กำรสร้ำงควำมร่วมมือ (ระหว่ำง
ภำควิชำ และเครือข่ำยศิษยเ์ก่ำ)  การประชาสัมพันธ์

ภาพลักษณ์องค์กรเชิงรุก 

KPI 
1. มีกำรประชำสัมพันธต์ำมปรัชญำและ

วิสัยทัศน์ อย่ำงน้อย 4 ครั้งต่อเดือน 
2. มีกิจกรรม (content ใหม่) อย่ำง

น้อย 2 เรื่อง ต่อปี 
3. ผลตอบรับจำกกำรประชำสัมพันธ์ 

เพิ่มขึ้น 20% 
4. ลูกค้ำท่ีมำจำกกลุ่มเป้ำหมำยใหม่

เพิ่มขึ้น 

กำรจัดกิจกรรมทีเ่น้นย้ ำจุดเด่น 
เพื่อน ำเนื้อหำมำประชำสมัพันธ์ 

กำรเรยีบเรยีบเนื้อหำให้ตรงกับ
กลุ่มเป้ำหมำย 

งบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน 

กำรก ำหนดผู้รับผิดชอบ 
และ workflow 

กำรวิเครำะห์ข้อมลูเพื่อหำช่องโหว่
และโอกำสในกำรประชำสมัพันธ์ 

คู่แข่ง  

กลุ่มเป้ำหมำย 

กำร recruit ที่ปรึกษำ / ผูเ้ชี่ยวชำญ 

กำรเขียน JD 

กำรพัฒนำบุคลำกร 

เนื้อหำในกำร ปชส. ตำม
ปรัชญำและวิสัยทัศน์ (ท่ีมี
ในปัจจุบัน) 
 

ช่องทำงกำรประชำสัมพันธ ์

ฐำนข้อมูลของผู้รับสำส์น 

ก ำหนดตัวช้ีวัดและวิธีกำร 

ก ำหนดระยะเวลำในกำรประเมินผล 

วิเครำะห์และประเมินผล 

กำรก ำหนดตัวช้ีวัด 
และระบบตดิตำมงำน 

ทักษะและบุคลิกลักษณะของ
บุคลำกรด้ำน ปชส. 

  กำรประเมินผล 

หำแนวทำงในกำรปรับปรุงและพฒันำ 

กก.กลั่นกรองประเด็น
ก่อนกำร ปชส. 
 

รวบรวมข้อมลู 

ประเมินภำพลักษณ์ของคณะ 



  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

  

 ฐานข้อมูล/สารสนเทศของ
งานวิจัย 

 VOC/VOS 
 

 การออกแบบระบบตามแผน
กลยุทธ์งานวิจัย 

 ระบบบริหารจัดการ  บุคลากร 
 

 การติดตามและประเมินผล 
 

กำรสร้ำงควำมร่วมมือทำงด้ำนวิจยัทั้ง
ภำยในและภำยนอกประเทศ 

 

 ระบบงานวิจัยท่ี
สามารถยกระดับ

ผลงานวิจัยที่แข่งขันได้ 

KPI 
1. เงินสนับสนุนงำนวิจัยจำกภำยนอกเพิ่มขึ้นอย่ำงน้อย 
10% จำกปีฐำน 63 
2. จ ำนวนเครือข่ำยทำงด้ำนงำนวจิัยเพิ่มขึ้น 10 % จำกปี
ฐำน 63 
3. มีจ ำนวนบทควำมวิจัยที่ตีพิมพ์ในฐำนข้อมูลระดับชำติ
และนำนำชำตเิพิ่มขึ้นอย่ำงน้อย 10% จำกปีฐำน 63 
4. ค่ำ H-index ของอำจำรย์ประจ ำในฐำนข้อมูล SCOPUS 
เพิ่มขึ้น 10% จำกปีฐำน 63 

กำรเข้ำถึงแหล่งทุน 

 

แผนกลยุทธ์งำนวิจัย 

 

กำรก ำหนดตัวช้ีวัด 

 

กำรก ำหนดผู้รับผิดชอบ 

 

กำรสร้ำงระบบติดตำม 

 

ด ำเนินกำรและน ำผลไปใช้
ประโยชน ์

ก ำหนดวัตถุประสงค์และวิธีกำร
วิธีกำร และ 
 

ผู้ให้ทุน ผู้รับทุน และคู่แข่ง 
 

งบประมำณ 

 

กำรส่งเสริมและพัฒนำคณุภำพ 

 

รำยได้และรำยจ่ำย 

 

ฐำนข้อมูลแหล่งทุนวิจัยทั้ง
ภำยในและภำยนอกประเทศ 

 

ฐำนข้อมูลผูเ้ชี่ยวชำญ 

ฐำนข้อมูลงำนวิจัยและผลงำนที่
ตีพิมพ์ในระดับชำติและนำนำชำต ิ

ได้ฐำนข้อมลูงำนวิจัยและบุคลำกร 

 

ด ำเนินกำรตำมวิธีกำร 

 

ช่องทำงและรูปแบบในกำร
ประชำสมัพันธ์ 

 
กำรคงอยู่ของเครือข่ำย 
 

กำรสนับสนุนกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัย 

 

กำรสนับสนุนผลงำนวิจัย 

 

กำรเข้ำถึงแหล่งทุน 

 



  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 DATA 
ผู้รับผิดชอบ : หน่วยแผน+IT+

หน่วยการเงิน+หน.สลข. 

 ข้อตกลงภายในของ AKU 
ผู้รับผิดชอบ : คณะกรรมการ

ประจ าคณะ 

 ระบบบริหารจัดการ 
ผู้รับผิดชอบ : รองแผน+ผช.ความ

เสี่ยง+หน.สลข. 

 การติดตามและประเมินผล 
ผู้รับผิดชอบ : คณบดี+รองแผน+

ผช.ความเสี่ยง+หน.สลข. 
 

 การบริหาร
งบประมาณอย่างย่ังยืน 

KPI 
1. รายรับส่วนกลางสูงกว่ารายจ่าย
เพิ่มขึ้น 10% 
2. ลดรายจ่ายลงอย่างน้อย 10% 

ค่าอ านวยการงานวิจัยและบริการวิชาการ CARAS/CBIT 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

การบริหารทรัพยส์ิน 
 

แผนบริหารความเสี่ยง 

แผนการเงิน (รายรับ/รายจ่าย) 

คณะท างาน 

สารสนเทศในการจดัการข้อมลู 
 

วิเคราะห์ข้อมูลการเงินตาม
พันธกิจของคณะ 

ระยะเวลา 

ระบบการรายงานทางการเงิน 

ก าหนดผูร้ับผดิชอบ 

ผู้รับผิดชอบ 
1. ส านักงานเลขานุการ (IT กายภาพ ประชาสัมพันธ์) 
2. HR (แผนพัฒนาบุคลากรเชิงรุก) 
3. คณบด ี
4. รองคณบดีฝา่ยบริหารทรัพยากรและสื่อสารองค์กร 

เงินจัดสรรภาคพิเศษ 

เงินบริจาคตามวัตถุประสงค ์



  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

สภาพแวดล้อมดี/น่าอยู่/น่าท างาน 
ผู้รับผิดชอบ : กายภาพ+กิจการนิสิต+

ภาควิชา 

 

การจัดการ+FM 
ผู้รับผิดชอบ : กายภาพ 

ภาพลักษณ์คณะ 
ผู้รับผิดชอบ : กายภาพ+ภาควิชา+

สลข. 

 

การหารายได้ (กายภาพ) 
ผู้รับผิดชอบ : กายภาพ+การเงิน/พัสดุ 

 

 การพัฒนากายภาพเพื่อ
ส่งเสริมสุขภาวะและอัตลักษณ์

ของคณะ 

KPI 
1. แผนการปรับปรุงพ้ืนท่ีเพื่อสร้างภาพลักษณ ์
2. แผนการใช้พื้นที่ท้ังหมด (สั้น/กลาง/ยาว) 
3. พื้นที่ต้นแบบ (อัตลักษณ์) /จ านวนโครงการ 
4. สร้างรายได้จากพ้ืนท่ีส่วนกลาง 

ที่จอดรถ/จักรยาน/จักรยานยนต ์

ประสิทธิภาพในการใช้พื้นที่ (พ้ืนท่ี+เวลา) 

การใช้ทรัพยากร เช่น น้ า ไฟ ระบบ 
 

องค์ความรู้+ปรัชญาคณะ (อาคารเขียว 
/ นวัตกรรมอาคาร / well-being / 
การจัดการขยะ+Reuse Center) 

สวยงาม - ใหม่อยู่เสมอ/ไม่ทรุดโทรม 
 - สะอาดเป็นระเบยีบ 
 - มี Design /ไม่เชย/ไมโ่หล 
 - อัตลักษณ์+พ้ืนท่ีรับแขก การสอน 

- สถาปัตยกรรม 
- ภูมิสถาปัตยกรรม 
- นวัตกรรมอาคาร 

สบาย/ปลอดภัย 

พื้นที่พบปะ/นันทนาการ ส่งเสริมสุขภาพที่ดี  
- กาย (ออกก าลังกาย) 
- ใจ (สร้างสุข) 
 

พื้นที่ทดลอง/ทดสอบ (CBIT) 

พื้นที่วิจัย (ภายใน/ภายนอก/SME) 

พื้นที่ให้เช่า (ร้านค้า/พื้นที่ท างาน Co-working/
พื้นที่จัดประชุมสัมมนา workshop/Event : 
Green Market Arch Feb/ระบบสื่อสาร : 
Solar cell /การเช่าห้องถ่ายท า+บันทึกเทป 
 

สะดวกในการใช้งาน (เข้า/ออก) 

ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค ์

พื้นที่สีเขียว กายภาพ 



  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

VOC 
ผู้รับผิดชอบ : ภาควิชา 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ : กิจการนิสิต+การเงิน 

สุขภาพของนิสิต 
ผู้รับผิดชอบ : กิจการนิสิต+ภาควิชา 

การบูรณาการกิจการนิสิต 
วิชาการ และชุมชน 

ผู้รับผิดชอบ : กก.กิจการนิสิต+สโมสร 

การบริหารกิจกรรมกิจการนิสิต 
(ผลักดันกิจกรรมกิจการนสิิตสู่ประเพณี) 

ผู้รับผิดชอบ : กก.กิจการนิสิต+
สโมสร+ชมรมศิษย์เก่า 

 

การจัดการสภาพแวดล้อม 
(การพัฒนา/ปรับปรุงพื้นที)่ 

ผู้รับผิดชอบ : กก.กายภาพ+สโมสร 

 

 การพัฒนานิสิตเชิงรุก
สู่ทักษะของผู้เรียนในยุค

ศตวรรษที่ 21 

KPI 
1. จ านวนโครงการที่ตอบทักษะ
ของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 
จ านวน 2 โครงการต่อปี 
- Creative Thinking 
- Collaboration Skill 
- Critical Thinking 
- Communication Skill 

การจัดตั้งศูนย์
บ่มเพาะธุรกจิ 

การมีส่วนร่วมทางด้าน
วิชาการกับชุมชน 

MOU กับหน่วยงาน/คณะ
มาช่วยในการบ าบัดนสิิต 

โรคซึมเศร้าใน
นิสิต/บคุลากร 

รายรับจากผูส้นับสนุน
ภายนอก 

รายได้จากเครือข่าย 
/ ศิษย์เก่า 

การจัดสรร งปม.จากคณะ 

กิจกรรมร่วมกับศิษยเ์ก่า 
- หารายได ้
- สร้างเครือข่าย 
 

กิจกรรมหารายไดร้่วมกับ
ศิษยเ์ก่า (คณะเป็นผูร้ิเริ่ม) 

นิสิตปัจจุบัน 

อาจารย ์

ศิษย์เก่า 

พื้นที่เพ่ือชีวิตประจ าวัน 
(พืน้ท่ีท างาน/พักผ่อน/
กิจกรรม) 

ฐานข้อมูล/สารสนเทศด้าน
กิจการนิสิต 

ผู้รับผิดชอบ : กิจการนิสิต+IT 

การพัฒนาเครือข่ายนิสิตศิษย์เก่า 
ผู้รับผิดชอบ : กิจการนิสิต+ชมรมศิษย์

เก่า 

 

ข้อมูลนิสติปัจจุบัน 

ข้อมูลด้านกิจการนิสติ
ระหว่างการเรียน 

ข้อมูลศิษย์เก่า 

เครือความร่วมมือนิสิต/ศิษย์เก่า 

การสร้างผูกพันกับศิษย์เก่า 

จัดตั้งชมรม/สมาคม
ศิษย์เก่า 

การเข้าร่วมกิจกรรมมหาวิทยาลัย 
Stakeholder 

พื้นทีส่ันทนาการ  
(ห้องสร้างสุข/ชมรม/
Game Room/กีฬา/
ปลูกผัก/ท าสวน) 



  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 ฐานข้อมูล/สารสนเทศของ
บุคลากร 

 VOS 
 

 Gap Analysis 

 การพัฒนาคุณภาพบุคลากร 
(ชีวิต+งาน) 

 ระบบบริหารจัดการ 
 

 การติดตามและประเมินผล 
 

11 การสร้างองค์กรอยู่ดี
มีสุข 

KPI 
1. จ ำนวนค่ำผิดปกติ (*) ผลกำรตรวจสุขภำพ
ประจ ำปีของแตล่ะคนลดลง 
2. มีแผนและระบบติดตำม/ระบบสนับสนุน
ควำมก้ำวหน้ำต ำแหน่งทำงวิชำกำรของบุคลำกร
สำยวิชำกำรและสำยสนับสนุน 100% 
3. Staff Lounge 
4. มีกิจกรรม Team Building อย่ำงน้อย 1 ครั้ง/ปี 
**ภาระงานตามเกณฑ์มาตรฐานไม่ Overload** 

หำจุดที่มีปญัหำ 

 

ควำมก้ำวหน้ำตำมสำยงำน 

ประสิทธิภำพ/ประสิทธิผลกำรท ำงำน 

แผนทดแทนอัตรำก ำลัง 

Non-voice (มก./อว.) 

บุคลำกรสำยสนับสนุน 

บุคลำกรสำยวิชำกำร 
 

กำรสนับสนุนทรัพยำกร 

กำรสร้ำงบรรยำกำศกำรท ำงำน 

กำรสื่อสำรภำยในองค์กร 

Data Analytic กำรจัดสรรภำระงำน
ให้เหมำะสม 
 

ข้อมูลสถำนะควำมกำ้วหนำ้ของบุคลำกร
ทั้งสำยวิชำกำรและสำยสนับสนุน 

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (กำรขอต ำแหน่ง
ทั้งสำยวิชำกำรและสำยสนับสนุน 
สวัสดิกำร) 

งบประมำณ 

ก ำหนดตัวช้ีวัด 

วิเครำะห์และประเมินผล
กิจกรรม 

แนวทำงปรับปรุง สุขภำพกำย/สุขภำพใจ 

กำรเข้ำถึงแหล่งทุน 

 

กำรเข้ำถึงแหล่งทุน 

 

กำรสื่อสำรของผู้น ำ 

ผู้รับผิดชอบ 
1. ส ำนักงำนเลขำนุกำร (IT กำยภำพ ประชำสัมพันธ์) 
2. HR (แผนพัฒนำบุคลำกรเชิงรุก) 
3. คณบด ี
4. รองคณบดีฝำ่ยบริหำรทรัพยำกรและสื่อสำรองค์กร 


