แผนพัฒนาคณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ (ระยะ 4 ป)
พ.ศ. 2561 – 2564
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แผนพัฒนาคณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ
(พ.ศ. 2561 – 2564)
วิสัยทัศน
คณะพาณิชยศาสตรและการจัดการมีความเปนเลิศดานบริหารธุรกิจและรัฐกิจในระดับประเทศ

พันธกิจ
 ผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะทางวิชาการ ซื่อสัตย มีวินัย ใฝปญญา จิตสาธารณะและทักษะในศตวรรษที่
21
 ผลิตผลงานวิจัยและสรางนวัตกรรมดานบริหารธุรกิจและรัฐกิจ เพื่อพัฒนาภาคใตและประเทศ
 บริการวิชาการเพื่อสรางความเขมแข็งและตอบสนองความตองการของชุมชนและสังคม บนพื้นฐาน
พหุวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร
แผนพัฒนาคณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ พ.ศ. 2561 – 2564 กําหนดยุทธศาสตรไว 5 ดาน ดังนี้

ยุทธศาสตรที่ 1
ผลิตบัณฑิตคุณภาพสูงทั้งดานวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงมีสมรรถนะตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน
สากล
1.1 ผลิตบัณฑิตที่มีความเขมแข็งทางวิชาการ
เปาประสงค: บัณฑิตมีความเขมแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ มีทักษะในศตวรรษที่ 21 ตรงกับความตองการ
ของตลาดแรงงานสากล และสามารถสรางงานเองได
KPI1 = รอยละการไดงานทําของบัณฑิตภายใน 1 ป ภายหลังจากการสําเร็จการศึกษา
KPI2 = รอยละเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจของนายจาง/ผูประกอบการที่มีตอบัณฑิตดานวิชาการ
KPI3 = รอยละของบัณฑิตที่เปนผูประกอบการ
KPI4 = รอยละการไดฝกปฏิบัติสหกิจศึกษาในองคกรชั้นนํา
กลยุทธ
1. กํากับการดําเนินงานหลักสูตรใหมีคุณภาพ ทันสมัย และตรงกับความตองการของนายจางและ
ผูประกอบการ
2. พัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อสรางความเขมแข็งทางดานวิชาการ
3. จัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต
4. พัฒนาทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 เพื่อเตรียมพรอมในการเขาสูการทํางานของบัณฑิต
5. สนับสนุนการจัดการศึกษาที่ทําใหบัณฑิตสามารถสรางงานเองได
6. ขับเคลื่อนการฝกปฏิบัติสหกิจศึกษาของนักศึกษาในองคกรชั้นนํา
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1.2 ผลิตบัณฑิตที่มีความซื่อสัตย มีวินัย ใฝปญญา และจิตสาธารณะ
เปาประสงค: บัณฑิตเปนคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสาธารณะ และมีความรับผิดชอบตอสังคมซึ่งสะทอน
เอกลักษณความเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรบนพื้นฐานพหุวัฒนธรรม
KPI5 = รอยละเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจของนายจาง/ผูประกอบการที่มีตอบัณฑิตดานคุณธรรม
และจริยธรรม
กลยุทธ
1. การพัฒนาระบบบมเพาะนักศึกษาใหเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอ
สังคม
2. กําหนดใหมีการบูรณาการการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน

ยุทธศาสตรที่ 2
ผลิ ต ผลงานวิ จั ย ที่ ได รั บ การยอมรั บ ในระดั บ ชาติ แ ละนานาชาติ ตลอดจนผลงานวิ จั ย ที่ ส ามารถนํ าไปใช
ประโยชน
2.1 ผลิตงานวิจัยที่นําไปใชประโยชน
เปาประสงค: ผลิตงานวิจัยที่สามารถนําไปใชประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมให
เติบโตอยางเขมแข็งและพึ่งตนเองได
KPI6 = รอยละของผลงานวิจัยที่นําไปใชประโยชน
กลยุทธ
1. พัฒนากระบวนงานเพื่อสงเสริมการทําวิจัยทีส่ ามารถนําไปใชประโยชน
2. สรางเครือขายความรวมมือกับชุมชนเพื่อการผลิตงานวิจัยที่ตอบสนองความตองการของชุมชน
3. สนับสนุนการทําวิจัยที่เนนพื้นที่อันดามันศึกษา
2.2 ผลิตงานวิจัยทีม่ ีคุณภาพ
เปาประสงค: ผลงานวิจัยไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ และมีสัดสวนเงินสนับสนุนงานวิจัยเพิ่มขึ้น
KPI7 = สัดสวนของจํานวนผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในระดับชาติตอจํานวนอาจารยและนักวิจัย
ประจําทั้งหมด
KPI8 = สัดสวนของจํานวนผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารยและ
นักวิจัยประจําทั้งหมด
KPI9 = เงินสนับสนุนงานวิจัยภายในตอจํานวนอาจารยประจํา
KPI10 = เงินสนับสนุนงานวิจัยภายนอกตอจํานวนอาจารยประจํา
กลยุทธ
1. สรางระบบการผลิตผลงานทางวิชาการเพื่อเพิ่มศักยภาพของอาจารย
2. สรางระบบแรงจู งใจให อาจารย ทําผลงานทางวิชาการเพื่อการตี พิมพในวารสารวิช าการทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ
3. สนับสนุนการผลิตผลงานวิจัยในเชิงบูรณาการระหวางศาสตร
4. ขับเคลื่อนใหมีการขอรับงบประมาณสนับสนุนการทําวิจัยจากหนวยงานภายนอก
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ยุทธศาสตรที่ 3
การใหบ ริการวิชาการที่สามารถตอบสนองความตองการและสามารถแกปญหาอยางแทจริงและยั่งยืน ของ
ชุมชนและสังคม
3.1 สรางความเขมแข็งใหกับชุมชน
เปาประสงค: ใหบริการวิชาการที่สอดคลองกับศักยภาพของคณะฯ และตอบสนองความตองการของชุมชน
เพื่อสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน
KPI11 = ความพึงพอใจของลูกคาตอการใหบริการวิชาการตอสังคม
กลยุทธ
1. สรางเครือขายความรว มมือกับ ชุ มชนเพื่อการผลิต โครงการบริการวิ ชาการที่ต อบสนองความ
ตองการของชุมชน
2. สนับสนุนโครงการบริการวิชาการที่บูรณาการศาสตร เพื่อสรางความเขมแข็งใหชุมชน
3.2 สรางรายไดจากการใหบริการวิชาการ
เปาประสงค: สรางรายไดจากการใหบริการวิชาการ เพื่อสรางความมั่นคงใหกับคณะ
KPI12 = จํานวนรายไดจากการใหบริการวิชาการ
KPI13 = ความพึงพอใจของลูกคาตอการใหบริการวิชาการเพื่อหารายได
กลยุทธ
1. ประชาสัมพันธเชิงรุกเพื่อใหหนวยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รับทราบถึงการบริการวิชาการ
ของคณะ
2. พัฒนาโครงการบริการวิชาการหารายได เพื่อเสนอตอสถาบันรับรองมาตรฐานระดับชาติ
3. สรางเครือขายความรวมมือการจัดโครงการบริการวิชาการหารายได

ยุทธศาสตรที่ 4
การกาวสูความเปนนานาชาติ
4.1 พัฒนาทักษะ ความรูความสามารถทางดานภาษาอังกฤษของนักศึกษา
เปาประสงค: นักศึกษามีความรูความสามารถดานภาษาอังกฤษตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด
KPI14 = ร อ ยละเฉลี่ ย ของนั ก ศึ ก ษาที่ ส อบผ า นเกณฑ ก ารทดสอบความรู ค วามสามารถด า น
ภาษาอังกฤษ
KPI15 = จํานวนนักศึกษาที่ไดฝกปฏิบัติสหกิจศึกษาในตางประเทศ
KPI16 = รอยละของอาจารยชาวตางประเทศตอจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด
กลยุทธ
1. พัฒนารายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนโดยใชภาษาอังกฤษทั้งรายวิชา
2. พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษใหกับนักศึกษาอยางตอเนื่อง
3. สรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ
4. สงเสริมและสนับสนุนการเดินทางไปแลกเปลี่ยนในตางประเทศของนักศึกษา
5. สงเสริมและสนับสนุนการฝกปฏิบัติสหกิจศึกษาในตางประเทศ
6. พัฒนาหลักสูตรที่มีความพรอมเพื่อเปนหลักสูตรสองภาษา
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ยุทธศาสตรที่ 5
การบริหารคณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ
5.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากร
เปาประสงค: พัฒนาบุคลากรภายในคณะใหมีคุณวุฒิ ความเชี่ยวชาญ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน
KPI17 = รอยละของจํานวนอาจารยประจําที่คุณวุฒิปริญญาเอกตอจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด
KPI18 = รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการตอจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด
KPI19 = ร อ ยละของจํ านวนอาจารย ที่ ผ านการประเมิ น ตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (PSU-TPSF)
กลยุทธ
1. สงเสริมและสนับสนุนการเขาศึกษาตอในระดับปริญญาเอกของอาจารย
2. พัฒนาระบบการสนับสนุนอาจารยในการขอตําแหนงทางวิชาการ
5.2 พัฒนาระดับความผูกพันของบุคลากร
เปาประสงค: พัฒนาระบบดูแลบุคลากร เพื่อยกระดับความผูกพันของบุคลากรที่มีตอคณะ
KPI20 = ระดับความผูกพันของบุคลากรที่มีตอคณะ
KPI21 = รอยละขอรองเรียนที่ไดรับการบริหารจัดการ
กลยุทธ
1. จัดทําระบบสนับสนุนการดูแลและพัฒนาบุคลากรในดานตางๆ
2. พัฒนาระบบการสื่อสารภายในองคกร ใหทั่วถึงเปนระบบและมีประสิทธิภาพ
5.3 พัฒนาระดับความผูกพันของศิษยเกา
เปาประสงค: สรางความสัมพันธอันดีกับศิษยเกา
KPI22 = จํานวนศิษยเกาที่เขารวมกิจกรรมในคณะ (ไมนับรวมกิจกรรมศิษยเกาสัมพันธ)
กลยุทธ
1. นําองคความรูของศิษยเกา เพื่อพัฒนาความเขมแข็งทางวิชาการของคณะ
2. พัฒนาระบบการสื่อสารระหวางคณะกับศิษยเกา
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