นโยบายคณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการได้กาหนดนโยบายเพื่อการพัฒนาจาแนกเป็น 11 ด้าน ดังนี้
1. นโยบายเร่งด่วน
1.1 ส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะด้านภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มขึ้น
1.2 ส่งเสริ มและเร่ งดัดให้มีนักวิจัยเพิ่มขึ้น ให้ นักวิจัยจัดทาวิจัยสถาบันและวิจัยเพื่อสร้างองค์
ความรู้ใหม่ และนาผลการวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนให้มีความทันสมัยมากขึ้น
1.3 สนับสนุนให้คณาจารย์จัดทาผลงานทางวิชาการเพิ่มขึ้นและศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก เพื่อ
เสริมสร้างศักยภาพแก่คณะวิทยาการจัดการ
1.4 พัฒนาหลักสูตรให้มีความหลากหลายตรงกับความต้องกาของตลาดแรงงานและสังคม
2. นโยบายด้านการพัฒนาอาจารย์
2.1 สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมอบรมสัมมนาภายในและภายนอกอย่างสม่าเสมอ
2.2 ส่งเสริมให้อาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการและเผยแพร่ผลงานวิจัยในฐานข้อมู ลที่มีการรับรอง
เพิ่มขึ้น
2.3 สนั บสนุ นให้อาจารย์ มีโอกาสในการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก และการขอผลงานทาง
วิชาการ
2.4 เร่งรัดให้มีการจัดทาวิจัยในชั้นเรียนเพื่อปรับปรุงวิธีการเรียน การสอน ฝึกอบรมวิธีการเรียน
การสอนในรูปแบบต่างๆ ให้กับอาจารย์
2.5 บ่มเพาะนักวิจัยรุ่นใหม่
3. นโยบายด้านการพัฒนาหลักสูตรและแผนการเรียน
3.1 พัฒนาหลักสูตรที่มีความต้องการของตลาดแรงงาน
3.2 ปรับปรุงหลักสูตรและแผนการเรียน ส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นผู้ มีวินัย รับผิดชอบ และเอาใจใส่
ในงานที่ทา
4. นโยบายด้านการพัฒนาวิชาการของนักศึกษา
4.1 สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าฝึกทักษะในสถานประกอบการผ่านโครงการสหกิจศึกษา และหน่วย
บ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันการศึกษา
4.2 จัดให้มีโครงการช่วยเหลือด้านวิชาการ สาหรับนักศึกษาที่ต้องการศึกษาเพิ่มเติมนอกเหนือจาก
การเรียนในชั้นเรียน
4.3 ปฏิรูปการเรียนรู้โ ดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง หลักการเรียนรู้ด้วยตนเอง หลักการเรี ยนรู้
ตลอดชีวิตเน้นพลังความคิดสร้างสรรค์ การสร้างนิสัยรักการอ่าน การจัดให้มีสื่อการเรียนรู้อย่างทั่วถึง
4.4 ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมประกวดผลงานระดับชาติในด้านต่างๆ
4.5 ส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะด้านภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มขึ้น
5. นโยบายในด้านพัฒนาระบบสารสนเทศและการจัดสิ่งอานวยความสะดวกในการเรียนการสอน
5.1 ใช้โ ปรแกรมฐานข้อมูล คอมพิว เตอร์ส าเร็จรูปอันทันสมัย มีรูปแบบที่เหมาะกับบริบทของ
คณะและสามารถเชื่อมโยงกับเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เป็นเครื่องมือในการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศของคณะ

5.2 ฐานข้อมูลสารสนเทศที่ใช้ เป็นฐานข้อมูลเดียวกันหรือใกล้เคียงกันกับฐานข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย
5.3 รวบรวมข้ อ มู ล สารสนเทศที่ ส าคั ญ และจ าเป็ น ให้ ค รบถ้ ว นและเป็ น ปั จ จุ บั น เช่ น ข้ อ มู ล
สารสนเทศด้านงานวิจัย เป็นต้น
5.4 ประสิทธิภาพของระบบข้อมูลสารสนเทศที่ตั้งเป้าหมายไว้ ได้แก่ ความรวดเร็วในการค้นหา
ข้อมูล ความถูกต้องแม่นยาของข้อมูล ความทันสมัยของข้อมูล และความสะดวกในการใช้งาน
5.5 จัดให้มีอุปกรณ์ในการเรียนการสอนในแต่ละห้องเรียนอย่างครบถ้วน
5.6 สนับสนุนให้มีฐานข้อมูลในการค้นคว้าและให้บริการด้านวิชาการแก่อาจารย์และนักศึกษา
6. นโยบายด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
6.1 ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวข้องกับศิลปะและวัฒนธรรม โดยเน้นการปลูกฝัง
วัฒนธรรม ที่ดีงามของไทยแก่นิสิต นักศึกษา ทุกระดับชั้นปี การสอดแทรกศิลปวัฒนธรรมให้ผสมผสานและควบคู่
ไปกับวิถีการทางานของกลุ่ม บุคลากรในคณะ
6.2 ส่งเสริมเผยแพร่นโยบายและแผนงานการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
6.3 ส่งเสริมการจัดกิจกรรม/โครงการที่ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและบูรณาการเข้ากับการเรียน
การสอน การวิจัย และบริการวิชาการ
7. นโยบายด้านวิจัย
7.1 ส่งเสริ มและสนับ สนุ น ให้ บุคลากรทุกคนทาวิจัย และนาไปบูรณาการกับการเรียนการสอน
บริการวิชาการ และศิลปวัฒนธรรม
7.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างผู้นาในการทาวิจัยหรือสร้างเครือข่ายวิจัย
7.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยของบุคลากร
7.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ขอทุนวิจัยจากแหล่งเงินทุนภายนอก
8. นโยบายด้านการบริการทางวิชาการสู่สังคม
8.1 ส่งเสริมให้คณาจารย์พัฒนาคุณภาพตนเองให้เป็นที่ยอมรับต่อสังคม
8.2 มุ่งเน้นการบริการวิชาการที่มีคุณภาพแก่ประชาชนและชุมชน โดยพิจารณาความต้องการของ
ชุมชนเป็นสาคัญ
8.3 ส่งเสริมให้มีการบูรณาการ การบริการวิชาการสู่การวิจัย การเรียนการสอนและศิลปวัฒนธรรม
9. นโยบายด้านการบริหารและการจัดการ
9.1 บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้
9.2 มีโครงการองคืกรและโครงสร้างการบริหารงานที่กระชับเหมหาะสมกับสถานการณ์
9.3 มีการกาหนดอานาจหน้าที่และขอบข่ายงานที่ชัดเจนในทุกตาแหน่งอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
9.4 มีระบบการได้มาซึ่งบุคลากรที่ยุติธรรมและเปิดเผย
9.5 ปรับปรุงค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่บุคลากรให้เหมาะสมภายใต้ระเบียบของมหาวิทยาลัย
9.6 พัฒนาบุ คลากรทุกสายงาน โดยพัฒนาบุคลากรสายวิช าการให้มีคุณวุฒิและประสบการณ์
ทางด้านวิชาการสูงขึ้น และพัฒนาบุคลากรสายบริการให้มีทัศนคติที่เอื้อต่องานด้านบริการ
9.7 มีการควบคุมคุณภาพและประเมินผลงานของบุคลากรทุกระดับอย่างยุติธรรมและเปิดเผย

9.8 ปรับกระบวนการบริการงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัย
และความพึงพอใจของบุคลากรและ นักศึกษา
9.9 เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในประเด็นต่อไปนี้
9.8.1 ในด้านการเสนอความคิดเห็น
9.8.2 ในด้านการร่วมตัดสินใจ
9.8.3 ในด้านการดาเนินงาน
9.8.4 ในด้านร่วมรับประโยชน์
9.8.5 ในด้านร่วมติดตามผลการดาเนินงาน
9.8.6 สนับสนุนการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ที่เป็นการสื่อสารสองทางทุกระบบ
10. นโยบายด้านการเงินและงบประมาณ
10.1 แสวงหาทรัพยากรการเงินจากแหล่งต่างๆ นอกเหนือจากงบประมาณแผ่นดิน
10.2 ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
10.3 ปรั บ กระบวนการจั ด หาและจั ด สรรงบประมาณให้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ การบริ ห าร งานอย่ า ง
มีประสิทธิภาพ
10.4 ให้มีการสร้างระบบฐานข้อมูลในการจัดเก็บข้อมูลทางด้านงบประมาณและการเงิน
11. นโยบายด้านระบบและกลไกในการประกันคุณภาพ
11.1 เสริ ม สร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจเรื่ อ งการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาแก่ ประชาคม
ในคณะวิทยาการจัดการอย่างต่อเนื่อง
11.2 สนับสนุนการพัฒนาดัชนีและเกณฑ์การตัดสินสาหรับการตรวจสอบและประเมิน คุณภาพ
การศึกษาที่สอดคล้องกับแนวทางของมหาวิทยาลัย ทั้งหน่วยงานด้านการสอน และหน่วยงานสนับสนุนที่อยู่ภายใน
คณะวิทยาการจัดการ
11.3 สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาสภาพทางกายภาพ สิ่งแวดล้อมมีระบบบริหารความ
เสี่ยงต่างๆ ภายในคณะวิทยาการจัดการโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการประกันคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาคมในคณะในการดาเนินงานด้านประกันคุณภาพ การศึกษาและการนาผลการประเมินมาพัฒนา
และปรับปรุงงาน

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน)
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

