คํานํา
มหาวิทยาลัย เกริกไดจัด ทําแผนการดําเนินงานประจําปการศึกษา 2555 เพื่อใหหนวยงานตางๆ ภายในมหาวิทยาลัยใชเ ปน กรอบในการ
ดําเนินงานตามแนวทางที่วางไวอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ทั้งนี้ ในการจัดทําแผนการดําเนินงานฉบับดังกลาวมีความเชื่อโยงและสอดคล องกับ
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเกริก ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2555-2559) ซึ่งเปนการแปลงแผนยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติในรูปแบบของการจัดทําแผนดําเนินงานประจําป โดย
โครงการตลอดจนกิจกรรมที่ปรากฏอยูในแผนการดําเนินงานประจําปการศึกษา 2555 เปนการนําประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ มาตรการ และโครงการ อีกทั้ง
ตัวบงชี้วัดผลงาน คาเปาหมาย และกรอบเวลาในการดําเนินงาน ตลอดจนงบประมาณที่ผานความเห็นชอบและไดรับการจัดสรรงบประมาณมาแจกแจง
รายละเอียด เพื่อผลักดันใหหนวยงานที่รับผิดชอบมีการดําเนินงานบรรลุตามพันธกิจและวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย
อยางไรก็ตาม ในการจัดทําแผนการดําเนินงานประจําปการศึกษา 2555 จําเปนตองมีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผนการดําเนินงานอยางครบถวน เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนฯและนําผลการประเมินนั้นมาเปนขอพิจารณาในการจัดทําแผน การดําเนินงานฯ
ของปถัดไป หวังเปนอยางยิ่งวาแผนการดําเนินงานฉบับนี้จะเอื้อประโยชนตอการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในหนวยงานไดดียิ่งขึ้น
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การจัดทําแผนการดําเนินงานประจําปการศึกษา 2555
มหาวิทยาลัยเกริกไดจัดทําแผนการดําเนินงานประจําปการศึกษา 2555 เพื่อใหหนวยงานตาง ๆ ใชเปนกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานใหเปนไป
ตามแผนงานที่วางไว ทั้งนี้แผนการดําเนินงานฉบับดังกลาวนี้เปนกระบวนการแปลงแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเกริกฉบับที่ 5 (พ.ศ.2555-2559) สูภาคปฏิบัติใน
รูปแบบของการจัดทําแผนการดําเนินงานประจําป เพื่อ ผลักดันใหหนวยงานตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ดําเนินการตามยุทธศาสตรและกลยุทธที่ปรากฏอยูใน
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย ฉบับที่ 5 ซึ่งผานความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเกริก ดังนั้นโครงการตลอดจนกิจกรรมที่ปรากฏอยูในแผนการดําเนินงาน
ประจําปการศึกษา 2555 จึงเปนการนําประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ มาตรการ และโครงงาน ที่ผานความเห็นชอบและไดรับการจัดสรรงบประมาณมาแจกแจง
รายละเอียด รวมทั้งตัวบงชี้วัดผลงาน คาเปาหมาย แนวทางปฏิบัติการ และกรอบเวลาในการดําเนินงาน งบประมาณที่ใชในการดําเนินงาน ตลอดจนหนวยงาน
หลักที่รับผิดชอบ เพื่อใหการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพบรรลุตามวัตถุประสงค และพันธกิจของมหาวิทยาลัย
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การวิเคราะหสภาพแวดลอมของมหาวิทยาลัยเกริก (SWOT Analysis)
มหาวิทยาลัยเกริกไดวิเคราะหตนเอง โดยอาศัยหลักการวิเคราะหสภาพแวดลอม SWOT Analysis ที่ใหความสําคัญกับจุดแข็ง จุดออน โอกาส
และอุปสรรค ผลการวิเคราะหขอมูลมีรายละเอียดดังนี้
จุดแข็งของมหาวิทยาลัย (Strength)
 มหาวิทยาลัยเกริกเปนมหาวิทยาลัยเอกชนขนาดกลาง ทําใหการบริหารจัดการมีความคลองตัวและมีประสิทธิภาพ
 มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่องและไดมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา
 มหาวิทยาลัยเกริกผลิตบัณฑิตทีมีคุณภาพตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน
 มหาวิทยาลัยเกริกไดรับการยอมรับจากองคกรและหนวยงานภายนอกทั้ง ภาครัฐและเอกชน
จุดออน (Weakness)
 มหาวิ ทยาลั ยมี คณาจารยแ ละนัก วิจั ยที่ มีศั กยภาพทางการวิจั ยระดั บชาติ และนานาชาติ นอ ย โดยเฉพาะการทํ าวิ จัย เพื่ อสรา งองค ความรูใ หม
รวมถึงผลงานวิจัยที่ไดรับการอางอิง
 มหาวิทยาลัยมีอาจารยที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการจํานวนนอย
 การจัดการศึกษาสูระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกริก มีจุดออน เรื่อง ศักยภาพและความพรอมของบุคลากร
 บุค ลากรยั งขาดวัฒ นธรรมการทํา งานเป นที ม และค านิ ยมในการมีส วนร วมทั้ง ในระดั บหนว ยงานและระดั บมหาวิ ทยาลั ยทํ า ให ขาดพลั งในการ
พัฒนาองคกร
 บัณฑิตระดับปริญญาตรียังมีจุดออนดานภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับบัณฑิตศึกษามีจุดออนเรื่องผลงานวิทยานิพนธซึ่งยังไมโดดเดน
และไมสามารถนําไปใชประโยชนไดเทาที่ควร
 ขาดระบบและกลไกในการกระตุนใหคณาจารยและบุคลากรใชศักยภาพไดอยางเต็มความสามารถ
 หองปฏิบัติการและสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยไมเพียงพอ
-------------- แผนการดําเนินงานมหาวิทยาลัยเกริก ปการศึกษา 2555 -------------
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โอกาส (Opportunity)
 การเขาสูประชาคมอาเซียนทําใหมหาวิทยาลัยสามารถพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ เพื่อรองรับผูเรียนที่ใชภาษาอังกฤษ
 ความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศทํา ใหมหาวิทยาลัยสามารถนํา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ประยุกตใชกับ
การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น
 การเปดเสรีทางการศึกษาเปดโอกาสใหมหาวิทยาลัยสร างเครือขายความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและตางประเทศ เพื่อยกระดับ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และพัฒนาใหมหาวิทยาลัยเปนสังคมแหงการเรียนรู (Learning Organization)
อุปสรรค (Threat)
 สถาบันอุดมศึกษาในประเทศขยายจํานวนและสาขาวิชา ทําใหเกิดการแข งขันอยางรุนแรง นําไปสูสัดสวนทางการตลาดที่เล็กลง
 การเปดเสรีทางการศึกษาทําใหมหาวิทยาลัย มีคูแขงเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยจากตางประเทศที่เขามาตั้งในประเทศไทย
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บทที่ 1
สภาวการณปจจุบันของมหาวิทยาลัยเกริก
ประวัติความเปนมาและโครงสรางของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกริก กอตั้งโดย ดร.เกริก มังคละพฤกษ เมื่อพุทธศักราช 2495 เริ่มจากการเปดเปนสถาบันสอนภาษาอังกฤษและวิชาชีพ
พ.ศ.2504 ไดเริ่มจัดหลักสูตรการเรียนการสอนในแผนกบริหารธุรกิจและการเลขานุการ จึงเปดรับนักเรียนที่จบ ม.ศ.5 (ม.8) เขาศึกษาตอใน
หลักสูตร 3 ป (Diploma เทียบไดกับอนุปริญญา)
พ.ศ. 2507 ไดเริ่มจัดหลักสูตรอีกระดับหนึ่ง โดยเปดรับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 (ม.ศ.3) เขาศึกษาตอในหลักสูตรอาชีวศึกษา
พ.ศ.2508 โรงเรียนภาษาและวิชาชีพไดยายสถานที่จากอาคาร ก ถนนราชดําเนิน ไปตั้งอยูที่ ตําบลบางดวน (ปจจุบันเปลี่ยนชื่อเปน ตําบล
ปากน้ํา) อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ และใชชื่อวาโรงเรียนภาษาและวิชาชีพปากน้ํา
พ.ศ.2509 เปลี่ยนเปน “โรงเรียนเกริกวิทยาลัย”
หลังจากที่รัฐบาลมีการประกาศใชพระราชบัญญัติการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเอกชน ใน พ.ศ.2512 ผูบริหารโรงเรียนเกริกวิทยาลัยจึงขอจัดตั้งวิทยาลัย
เอกชนขึ้น และไดรับอนุญาตใหเปดสอนตามหลักสูตรอุดมศึกษา โดยแยกบริหารออกจากโรงเรียนเกริกวิทยาลัย ใชชื่อใหมวา “วิทยาลัยเกริก” เมื่อวันที่ 28
พฤษภาคม พ.ศ.2513 จากนั้นเปนตนมาวิทยาลัยเกริกจึงไดขยายหลักสูตรตางๆเพิ่มมากขึ้น โดยมุงเนนเปนพิเศษที่การศึกษาดานสังคมศาสตรประยุกต
วิทยาลัยเกริกจึงไดรับอนุญาตจากทบวงมหาวิทยาลัยใหเปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัยเปนสถาบัน มีชื่อวาสถาบันเทคโนโลยีสังคม (เกริก) เมื่อวันที่
15 กันยายน พ.ศ.2530 และไดรับอนุญาตจากทบวงมหาวิทยาลัยใหปรับเปลี่ยนสถานภาพเปน มหาวิทยาลัย พ.ศ.2538
อยางไรก็ตาม มหาวิทยาลัยเกริก ไดพัฒนาหลักสูตรเรื่อยมา และไดเปดสอนทั้งในระดับ ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและระดับปริญญา
เอก ปจจุบัน มหาวิทยาลัยเกริกตั้งอยู เลขที่ 3 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย-หลักสี่ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 โทรศัพท 02-552-3500-9 , 02970-5820 , 02-970-6400-9 โทรสาร 02-552-3511 (http://www.krirk.ac.th)
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โครงสรางของมหาวิทยาลัย

-------------- แผนการดําเนินงานมหาวิทยาลัยเกริก ปการศึกษา 2555 -------------

7

เครื่องหมายประจํามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเกริก ใชเครื่องหมายเปนรูปธรรมจักรทับอยูดานหนาคบเพลิง ภายในธรรมจักรมีรูป
ตนไมอยูตรงกลางกงลอ ดานบนมีภาษาบาลี วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน และดานลางมีอักษรภาษาไทยวา ความรูทําให
องอาจ ภายใต ข อบล า งธรรมจั ก รมี อั ก ษรภาษาไทยว า มหาวิ ท ยาลั ย เกริ ก และภาษาอั ง กฤษว า KRIRK
UNIVERSITY
 ความหมายของเครื่องหมายประจํามหาวิทยาลัย
ธรรมจักร
หมายถึง
กงลอแหงความรู
คบเพลิง
หมายถึง
แสงสวางแหงปญญาและความรุงโรจน
ตนไม
หมายถึง
ความเติบใหญและความมั่นคงแข็งแรง
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ปรัชญา ปณิธาน และวิสัยทัศน
ปรัชญา
มหาวิทยาลัยเกริกมีปรัชญาการศึกษาวา “ ความรูทําใหองอาจ” ซึ่งเปนปรัชญาการศึกษาที่สืบสานเจตนารมณของ ดร.เกริก มังคละพฤกษ ผูกอตั้ง
สถาบันการศึกษา โดยยึดมั่นตามแนวทางคําสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา คือ วิชฺชาจรณสมฺปฺนโน ซึ่งแปลวา ถึงพรอมดวยความรูดีและ ความ
ประพฤติดี ซึ่ง ดร.เกริก มังคละพฤกษ ไดใหความหมายวา “ ความรูทําใหองอาจ”
มหาวิทยาลัยเกริก ไดใชปรัชญาดังกลาวเปนแนวทางในการผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพออกมารับใชสังคม และในการประสาทความรู ทีจะกอใหเกิด
ความองอาจนั้น มหาวิทยาลัยไดเนนความรูที่สําคัญ 6 ประการคือ
1. ความรูใน “ สมบัติผูดี ” และการประพฤติตนเปนพลเมืองดีของชาติ
2. ความรูในภาษาไทยซึ่งเปนภาษาประจําชาติ และสามารถใชภาษาไทยไดอยางถูกตอง
3. ความรูแตกฉานในวิชาชีพที่ไดเลือกศึกษา
4. ความรูในภาษาตางประเทศ สามารถใชภาษาตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ
5. ความรูและความสํานึกในประวัติศาสตรโดยเฉพาะอยางยิ่งประวัติศาสตรไทย
6. ความรูในการรอบรูเรื่องตางๆ ซึ่งเกี่ยวของกับโลกและสังคมอันเปนแนวทางนําไปสูการใชปญญาพิจารณาสิ่งตางๆ อยางมีเหตุผล
นอกจากความรูดังกลาวแลวมหาวิทยาลัยเกริก ยังมุงสงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษามีความคิด มีคุณธรรม จริ ยธรรม นําความรูไปใชใหเกิด
ประโยชนตอตนเองและสังคม คุณธรรมที่ทําใหเกิดความองอาจ และความภาคภูมิใจ กอใหเกิดความเจริญกาวหนาในการพัฒนาคุณภาพชีวิต มี 4 ประการ
ไดแก
1. มีความเชื่อมันในตนเอง (Self – Confidence)
2. มีความเคารพตนเอง (Self - Respect)
3. รูจักบังคับใจตนเอง (Self - Discipline)
4. รูจักปรับปรุงตนเองอยูเสมอ (Self - Improvement)
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ปณิธาน
มหาวิทยาลัยเกริกมุงผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู ความสามารถที่จะออกไปประกอบอาชีพไดอยางเต็มภาคภูมิ รวมทั้งยึดมั่นคุณธรรม
จริยธรรม และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคมโดยรวม
วิสัยทัศน
มหาวิทยาลัยเกริกจะพัฒนาองคความรูเดิมและสรางเสริมองคความรูใหมดานสังคมศาสตรและดานบริหารจัดการ

เอกลักษณมหาวิทยาลัยเกริก
ภูมิปญญาเพื่อสังคม Wisdom for Society

อัตลักษณนักศึกษา
องอาจดวยความรูคูคุณธรรม

พันธกิจ วัตถุประสงค และคานิยมรวม

พันธกิจ
มหาวิทยาลัยเกริกจะดําเนินงานตามพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา 4 ดาน ไดแก
1. พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนใหทันสมัย มุงใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพผูเรียนเนนผูเรียนเปนสําคัญ
2. สงเสริมการวิจัยเพื่อสรางองคความรูใหมๆ
3. ใหบริการวิชาการที่ทันสมัยเหมาะสมและสอดคลองกับความตองการของผูรับบริการสังคม
4. สงเสริม เผยแพร ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
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วัตถุประสงค
1. เพื่อผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรูและความเชี่ยวชาญในศาสตรของตน ถึ งพรอมดวยคุณธรรม จริยธรรม รู
รักษวัฒนธรรม สิ่งแวดลอม และมีจิตอาสา
2. เพื่อสงเสริมใหคณาจารยของมหาวิทยาลัยพัฒนาตนเองผลิตผลงานวิจัย และตําราที่มีคุณภาพเพื่อยกระดับการเรียนการสอนและใหบริการ
วิชาการแกสังคม
3. เพื่อพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการเรียนการสอนใหสอดคลองกับโลกาภิวัฒนและตอบสนองความตองการของสังคม
4. เพื่อรักษาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยใหมีมาตรฐานในระดับสากล
คานิยมรวม
“ รักงาน...รักองคกร”

หนวยงานและการจัดการศึกษามหาวิทยาลัยเกริก
มหาวิทยาลัยเกริกมีหนวยงานภายในที่มีหนาที่จัดการเรียนการสอนและหนวยงานสนับสนุน จํานวน 16 หนวยงาน ดังนี้
คณะวิชา
1. คณะบริหารธุรกิจ
2. คณะเศรษฐศาสตร
3. คณะนิเทศศาสตร
4. คณะศิลปศาสตร
5. คณะนิติศาสตร
6. วิทยาลัยสื่อสารการเมือง
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หนวยงานสนับสนุน
1. สํานักงานอธิการบดี
2. สํานักวิชาการ
3. สํานักประกันคุณภาพ
4. สํานักกิจการนักศึกษา
5. สํานักหอสมุด
6. สถาบันภาษา
7. ศูนยสงเสริมวิจัยและผลิตตํารา
8. ศูนยคอมพิวเตอร
9. ศูนยสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
10. ศูนยสงเสริมและบริหารสังคม

การจัดการเรียนการสอน
ปจจุบันมหาวิทยาลัยเกริกไดจัดการศึกษาในระบบทวิภาค มี 5 คณะวิชาและ 1 วิทยาลัย ทําหนาที่จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรตาง ๆ
ดังตอไปนี้
ระดับปริญญาตรี
คณะบริหารธุรกิจ
(1) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย (บธ.บ.)
(2) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การเงินและการธนาคาร (บธ.บ.)
(3) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การตลาด (บธ.บ.)
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(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
คณะเศรษฐศาสตร

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต(บช.บ.)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา

การบัญชี (บธ.บ.)
คอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)
เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ (บธ.บ.)
การจัดการโลจิสติกส (บธ.บ.)

(1) หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตรธุรกิจ (ศ.บ.)

คณะนิเทศศาสตร

คณะศิลปศาสตร

คณะนิติศาสตร

(1)
(2)
(3)
(4)

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา
สาขาวิชา
สาขาวิชา
สาขาวิชา

การโฆษณาประชาสัมพันธ
การสื่อสารมวลชน
การสื่อสารการเมืองบูรณาการ
การสื่อสารการทองเที่ยวและบันเทิง

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา
สาขาวิชา
สาขาวิชา
สาขาวิชา
สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ)
สังคมสงเคราะหศาสตรและการพัฒนาสังคม (ศศ.บ)
การจัดการ (ศศ.บ)
รัฐศาสตร (ศศ.บ)
ภาษาจีน (ศศ.บ)

(1) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
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ระดับปริญญาโท
คณะศิลปศาสตร




หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม)
(1) สาขาวิชาการบริหารองคกร
(2) สาขาบริหารงานยุติธรรม
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)

คณะนิติศาสตร


หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
(1) สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ (น.ม.)



หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (นศ.ม)
(1) สาขาวิชาบริหารการสื่อสาร
(2) การขาวิชาการสื่อสารการทองเที่ยวและบันเทิง



หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม)

คณะนิเทศศาสตร

คณะบริหารธุรกิจ

วิทยาลัยสื่อสารการเมือง


หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.)
(1) สาขาสื่อสารการเมือง

-------------- แผนการดําเนินงานมหาวิทยาลัยเกริก ปการศึกษา 2555 -------------

14

ระดับปริญญาเอก
คณะศิลปศาสตร


หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)



หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
(1) สาขาวิชานิเทศศาสตรนวัตกรรม

คณะนิเทศศาสตร

วิทยาลัยสื่อสารการเมือง


หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
(1) สาขาวิชาสื่อสารการเมือง
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บทที่ 2
ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ เปาประสงค มาตรการและตัวชี้วัด
แผนดําเนินงานมหาวิทยาลัยเกริกประจําปการศึกษา 2555 จัดทําขึ้นภายใตแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเกริก ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2555-2559) ซึ่งได
กําหนดยุทธศาสตร กลยุทธ และมาตรการ เพื่อนํามาใชในการพัฒนามหาวิทยาลัย มีรายละเอียด ดังตอไปนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 : พัฒนาคุณภาพบัณฑิตใหมีศักยภาพสูงสุด
เปาประสงค : บัณฑิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษามีคุณภาพไดมาตรฐานสากล และตรงตามความตองการของสังคม
กลยุทธ
มาตรการ
ตัวชี้วัด

1.1 พัฒนาหลักสูตรให 1.1.1 ปรับปรุงคุณภาพการศึกษาทุกหลักสูตรใหมีมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
มีคุณภาพระดับสากล
1.1.2 จัดใหมีระบบติดตามและประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานของ
หลักสูตรอยางตอเนื่อง
1.2 พัฒนาหลักสูตร 1.2.1 สงเสริมการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติเพื่อเปดตลาดการศึกษาสูระดับสากล
ใหมเพื่อรองรับการศึกษา 1.2.2 สงเสริมหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาของกลุมประเทศสมาชิกอาเซียน
และสรางองคความรูเกี่ยวกับอาเซียนศึกษา
ระดับภูมิภาคอาเซียน
1.2.3 สรางเครือขายความรวมมือในการพัฒนาหลักสูตรกับสถาบันอุดมศึกษาทั้งใน
และระดับนานาชาติ
ประเทศและตางประเทศ โดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียน
1.3 สงเสริมและ
1.3.1 พัฒนากระบวนการเรียนการสอนแบบสหวิทยาการ เพื่อสงเสริมใหผูเรียนมี
พัฒนาระบบการเรียน
ความคิดสรางสรรค สามารถคิดวิเคราะห สังเคราะหอยางเปนระบบ
การสอนแบบบูรณา
1.3.2 สงเสริมการเรียนการสอนที่มีการคนควาวิจัย (Research Based Learning)
การโดยเนนผูเรียนเปน
ดวยตนเองทุกระดับทั้งผูเรียน ผูสอน รวมทั้งการเรียนรูจากประสบการณจริง
สําคัญ
1.3.3 ปลูกฝงใหนักศึกษาและบัณฑิตมีคุณธรรม จริยธรรม เห็นความสําคัญของ
ประโยชนสวนรวม โดยสอดแทรกในแตละคาบวิชาอยางสม่ําเสมอ

• รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ(TQF:HEd)

• จํานวนหลักสูตรระดับภูมิภาคอาเซียนและระดับ
นานาชาติ

• ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบการเรียนรูที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญ
• รอยละของนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบ
ความรูความสามารถดานภาษา ตางประเทศ
• รอยละของความพึงพอใจของนายจาง
ผูประกอบการและผูใชบัณฑิต
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กลยุทธ

1.4 พัฒนาบุคลากร
สายอาจารยใหมี
สมรรถนะสากล

1.5 ประยุกตใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
กับการเรียนการสอน
อยางมีประสิทธิภาพ

มาตรการ
1.3.4 บูรณาการแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับการเรียนการสอนเพื่อใหนักศึกษาและ
บัณฑิตเกิดความเขาใจอยางลึกซึ้ง
1.3.5 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและภาษาตางประเทศอื่น ๆ ใหแกนักศึกษาและ
บัณฑิตเพื่อมีโอกาสเขาถึงแหลงความรูภาษาตางประเทศทั้งในและนอก
หองเรียน
1.3.6 สงเสริมการผลิตตําราและเอกสารประกอบการเรียนการสอนที่มีคุณภาพเพื่อ
เพิ่มพูนองคความรูใหแกผูเรียน
1.4.1 สงเสริมใหอาจารยศึกษาตอระดับดุษฎีบัณฑิตทั้งในประเทศและตางประเทศ
1.4.2 จัดทําแผนพัฒนาอาจารยใหมีคุณวุฒิ คุณภาพและศักยภาพดานการสอน
การวิจัย และการผลิตผลงานทางวิชาการ สอดคลองกับการพัฒนาทางดาน
วิชาการ
1.4.3 พัฒนาระบบการประเมินผลการสอนของอาจารย ที่สะทอนการพัฒนาการ
เรียนรูของนักศึกษา การบูรณาการ การวิจัยหรือบริการวิชาการ และ
คุณธรรม จริยธรรม
1.4.4 ผลักดันการเขาสูตําแหนงทางวิชาการของคณาจารยอยางเปนรูปธรรม
1.4.5 สงเสริมและพัฒนาอาจารยเพื่อเพิ่มศักยภาพดานการใชภาษาสําหรับจัดการ
เรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติ
1.4.6 สงเสริมการผลิตอาจารยดานการสอนภาษาของกลุมประเทศสมาชิกอาเซียน
หรืออาเซียนศึกษา
1.5.1 พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนในระบบ E – Learning
1.5.2 สนับสนุนการเรียนการสอนดวยสื่ออิเล็กทรอนิกสในทุกสาขาวิชา
1.5.3 สงเสริมใหนักศึกษารอบรูเทคโนโลยีสารสนเทศ อยางมีวิจารณญาณ
กอใหเกิดประโยชนตอตนเองและสังคมโดยรวม

ตัวชี้วัด

• รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําหรือประกอบ
อาชีพอิสระหลังสําเร็จการศึกษา
• รอยละของนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด

คาเปาหมาย
80
80

• รอยละของอาจารยที่ไดตําแหนงทางวิชาการเพิ่มขึ้น
• รอยละของอาจารยที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเทาตออาจารยประจํา
• จํานวนของอาจารยที่ศึกษาตอระดับปริญญาเอก
• รอยละของอาจารยที่ไดรับการสงเสริมพัฒนาดาน
วิชาการ วิธีการสอน และการวัดผลความรูดาน
จรรยาบรรณอาจารย

25
30

• รอยละของรายวิชาที่มีการใช e – Learning รวมกับ
การเรียนการสอนตอจํานวนรายวิชาที่เปดสอนทั้งหมด

50
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ยุทธศาสตรที่ 2 : พัฒนาระบบบริหารจัดการวิจัยและนักวิจัยที่มีคุณภาพ
เปาประสงค : มุง พัฒนามาตรฐานงานวิจัยและผลงานทางวิชาการให เปนที่ยอมรับในวงวิชาการระดับสากล
กลยุทธ
2.1 สนับสนุนใหคณะ
วิชาและศูนยสงเสริม
วิจัยและผลิตตํารา
ยกระดับมาตรฐาน
งานวิจัยและผลงาน
ทางวิชาการใหมี
คุณภาพใหสามารถ
นําไปใชประโยชนและ
เปนที่ยอมรับในวง
วิชาการ

มาตรการ

2.1.1 พัฒนาคุณภาพงานวิจัยและผลงานทางวิชาการใหมีมาตรฐานในระดับชาติ
หรือนานาชาติ
2.1.2 พัฒนาคุณภาพตําราใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานเปนที่ยอมรับของสกอ.
2.1.3 สงเสริมการสรางองคความรูใหมจากงานวิจัยและนําไปประยุกตใชกับเรียน
การสอน
2.1.4 สนับสนุนงานวิจัยที่เกี่ยวกับชุมชนเพื่อนําไปใชประโยชนในการพัฒนาชุมชน
2.1.5 สนับสนุนงานวิจัยเกี่ยวกับอาเซียนหรืองานวิจัยในสาขาทีส่ อดคลองกับทิศ
ทางการพัฒนาประเทศและอาเซียน
2.1.6 สรางเครือขายงานวิจัยระหวางมหาวิทยาลัยกับสถาบันการศึกษาหรือ
หนวยงานตาง ๆ ทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียน
2.1.7 สงเสริมการวิจัยสถาบันเพื่อนําไปใชในการพัฒนาองคกร
2.2 พัฒนาบุคลากร
2.2.1 สงเสริมบุคลากรของมหาวิทยาลัยทํางานวิจัยที่มีคุณภาพสามารถนําไปใช
ดานการวิจัยใหมี
ประโยชนและมีคุณภาพเปนที่ยอมรับในวงวิชาการในระดับชาติหรือ
ศักยภาพสูงและมี
นานาชาติ
จริยธรรมในการทําวิจัย 2.2.2 จัดสัมมนาหรืออบรมใหความรูเ กี่ยวกับการทําวิจัยแกบุคลากร เพื่อพัฒนา
และตอยอดองคความรูจากงานวิจัยในแตละสาขาวิชา
2.2.3 สรางระบบและกลไกการกํากับดูแลดานจรรยาบรรณและจริยธรรมการวิจัย
2.2.4 จัดสรรงบประมาณ ทุนวิจัย และสิทธิประโยชนที่เปนธรรมใหแกนักวิจัย
2.2.5 สงเสริมบุคลากรในมหาวิทยาลัยใหทํางานรวมกับชุมชนและทําวิจัยรวมกับ
หนวยงานทั้งภายในประเทศและตางประเทศ

ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

• รอยละของงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพรทั้งในระดับชาติ
หรือนานาชาติ
• จํานวนบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับ
องคกร หนวยงานหรือสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศ
และตางประเทศ

15

• รอยละของบุคลากรที่เขารวมอบรม/สัมมนา เพิ่ม
ความรูดานการวิจัย
• รอยละของอาจารยประจําที่ไดรบั ทุนวิจัยจากภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย
• รอยละของบุคลากรที่นําเสนอผลงานวิชาการเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรูในทุกรูปแบบ

50
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มาตรการ

ตัวชี้วัด

2.3 พัฒนาระบบ
2.3.1 จัดใหมีฐานขอมูลงานวิจัยและผลงานวิชาการทั้งในประเทศและตางประเทศ • ระดับความสําเร็จในการทําฐานขอมูลและ
ฐานขอมูลและ
เพื่อประโยชนในการศึกษาคนควาของอาจารย นักศึกษา และบุคคลทั่วไป สารสนเทศเพื่อการวิจัย
สารสนเทศเพื่อการวิจัย 2.3.2 จัดใหมีหองปฏิบัติการวิจัยเพื่อสงเสริมการสืบคนและการทํางานวิจัยของ
และเผยแพรงานวิจัยสู
บุคลากรในมหาวิทยาลัย
สากล
2.3.3 เผยแพรงานวิจัยและผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัยสูสาธารณะ
2.3.4 พัฒนาเว็บไซตเพื่อเผยแพรผลงานทางวิชาการ ไดแก e-Book eJournal e- Proceeding
2.3.5 พัฒนาคุณภาพวารสารใหเปนไปตามมาตรฐานระดับชาติและเปนที่ยอมรับ
ในวงการวิชาการมากขึ้น
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ยุทธศาสตรที่ 3 : พัฒนาระบบบริการวิชาการที่ตอบสนองความตองการของสังคม
เปาประสงค : มหาวิทยาลัยเปนศูนยกลางทางการศึกษา และสังคมแหงการเรียนรู สามารถใหบริการวิชาการไดตามความถนัดและความ
เชี่ยวชาญอยางมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ
มาตรการ
ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย
3.1 สงเสริมงาน
3.1.1
วิชาการที่สอดคลองกับ
ความตองการของ
3.1.2
ชุมชน สังคม
ประเทศชาติ และ
3.1.3
ภูมิภาคอาเซียน
3.1.4
3.2 สนับสนุนให
บุคลากรและนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยมี
สวนรวมในการบริการ
วิชาการแกสังคมใน
ระดับชาติหรือ
นานาชาติ

3.2.1
3.2.2
3.2.3

ใหบริการวิชาการในสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญในรูปแบบ
ที่หลากหลาย ยืดหยุน เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน
นําองคความรูจากงานวิจัยมาบริการสังคมเพื่อเผยแพรขอมูลอันเปน
ประโยชนแกชุมชนและสังคม
สงเสริมการใหความรูและขอมูลขาวสารเกี่ยวกับอาเซียนเพื่อสรางองค
ความรูใหแกชุมชนและสังคม
สรางความรวมมือดานบริการวิชาการระหวางหนวยงานของรัฐและ
เอกชนในระดับชาติหรือนานาชาติ
สงเสริมใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยใหบริการวิชาการและวิชาชีพบน
พื้นฐานจริยธรรมทางวิชาการ
สนับสนุนใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยใหบริการวิชาการและวิชาชีพใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ
สงเสริมใหนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมีสวนรวมในการใหบริการวิชาการ
แกสังคมในระดับชาติหรือนานาชาติ

• รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการวิชาการและ
วิชาชีพ
• รอยละของโครงการหรือกิจกรรมบริการวิชาการและ
วิชาชีพที่ตอบสนองความตองการของชุมชน สังคม
ประเทศและภูมิภาคอาเซียน

75

• รอยละของนักศึกษาและบุคลากรนําความรูไปใช
ประโยชน
• รอยละของอาจารยประจําที่เปนที่ปรึกษา เปน
กรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพใหบริการวิชาการ
แกสังคมในระดับชาติหรือนานาชาติ
• รอยละของนักศึกษาที่มีสวนรวมในการบริการ
วิชาการแกสังคมในระดับชาติหรือนานาชาติ
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ยุทธศาสตรที่ 4 : พัฒนาองคความรูดานกิจการนักศึกษาใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง
เปาประสงค : เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหเปนบัณฑิตที่องอาจดวยความรู และคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งมีความรับผิดชอบตอสังคม
กลยุทธ
มาตรการ
ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย
4.1 พัฒนาองคกร
ทางดานกิจการ
นักศึกษาใหมี
ประสิทธิภาพ

4.2 พัฒนาระบบกลไก
การจัดกิจกรรมที่
เสริมสรางพัฒนา
ความรูทางวิชาการ
ประชาธิปไตย
คุณธรรม จริยธรรม
บุคลิกภาพและเกิด
ความภูมิใจใน
มหาวิทยาลัย

4.1.1 ปรับปรุงระบบบริหารจัดการองคกรดานกิจการนักศึกษา และพัฒนาระบบ
การทํากิจกรรมในระดับองคกรนักศึกษา สโมสรนักศึกษา ชมรม ใหเปน
แหลงเรียนรูที่มีคุณคาและมีความรับผิดชอบตอสังคม
4.1.2 พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานทางดานกิจการนักศึกษาใหมี
ศักยภาพมากยิ่งขึ้น
4.1.3 สรางเครือขายความรวมมือดานกิจการนักศึกษากับสถาบันการศึกษาอื่นใน
ประเทศหรือตางประเทศ
4.2.1 สนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรใหนักศึกษามีการเรียนรูนอกเหนือจากชั้น
เรียน โดยการปฏิบัติจริงในสถานประกอบการและชุมชน สรางเครือขายกับ
หนวยงานของรัฐ และเอกชน เพื่อผลักดันใหเกิดกิจกรรมเกี่ยวกับการ
พัฒนาศักยภาพนักศึกษา
4.2.2 สงเสริมใหนักศึกษาทํากิจกรรมควบคูกับการเรียนตามความถนัดและสนใจ
ทั้งดานการกีฬา ดนตรี ศิลปะ และวัฒนธรรม
4.2.3 จัดกิจกรรมเพื่อปลูกจิตสํานึกใหนักศึกษาเปนผูมีคุณธรรม และจงรักภักดี
ตอสถาบันหลักของชาติ
4.2.4 การสงเสริมปลูกฝงคานิยมและแนวคิดการอยูรวมกันบนพื้นฐานเศรษฐกิจ
พอเพียงใหแกบัณฑิต
4.2.5 สนับสนุนกิจกรรมที่สงเสริมศักดิ์ศรี และความมีคุณคาในตนเองของ
นักศึกษา ตลอดจนกระตุนใหนักศึกษามีจิตสํานึกรักสถาบัน
4.2.6 สนับสนุนกิจกรรมการสงเสริมประชาธิปไตยและสรางจิตสํานึกในการ
เคารพสิทธิของตนและของผูอื่น

• ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการองคกร
นักศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
• จํานวนเครือขายองคกรนักศึกษาทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ

3.5

• รอยละของนักศึกษาที่มีสวนรวมในการจัดกิจกรรม
หรือโครงการภายในหรือภายนอก มหาวิทยาลัย
• จํานวนของโครงการหรือกิจกรรมที่สงเสริม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
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กลยุทธ

มาตรการ

4.2.7 รณรงคและเผยแพรความรูใหนักศึกษามีจิตสํานึกในการอนุรักษ
สิ่งแวดลอมและใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด
4.2.8 จัดกิจกรรมที่สงเสริมใหนักศึกษาเปนผูมีสุขภาพอนามัยทีด่ ีปลอดจาก
ยาเสพติด การพนันและอบายมุขตางๆ
4.2.9 สงเสริมกิจกรรมที่สรางเสริมคุณลักษณะและจิตสํานึกของการทํางานเพื่อ
สวนรวม
4.2.10 สงเสริมใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมนานาชาติเพื่อฝกทักษะการใชภาษา
และเรียนรูวัฒนธรรมของเจาของภาษา
4.3 พัฒนาระบบการ 4.3.1 ประชาสัมพันธใหนักศึกษาทราบถึงทุนสนับสนุนการศึกษารวมทั้ง
จัดบริการ และ
สวัสดิการตางๆของมหาวิทยาลัย
สวัสดิการนักศึกษา
4.3.2 บริการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนแก
อยางทั่วถึง เอื้อตอการ
นักศึกษา
เรียนรูและใชชีวิตใน
4.3.3 ประสานงานกับคณะวิชา สถาบัน สํานัก แตละฝายในมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
เพื่อใหการบริการในดานสวัสดิการของนักศึกษามีความสะดวกรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น
4.3.4 ใชเทคโนโลยีเปนศูนยรวมของระบบขอมูลกิจกรรมนักศึกษาและอํานวย
ความสะดวกใหแกนักศึกษาและบุคลากร
4.4 พัฒนาระบบ
4.4.1 ปรับปรุงหอพักนักศึกษาใหมีคุณภาพ ปลอดภัย และจัดเตรียมสิ่งอํานวย
บริหารหอพักใหได
ความสะดวกใหแกนักศึกษาเพื่อการใชชีวิตในมหาวิทยาลัยไดอยาง
มาตรฐาน
ปลอดภัยและมีความสุข
4.4.2 พัฒนาหอพักใหเปนแหลงเรียนรู รวมถึงการจัดกิจกรรมที่เปนประโยชนตอ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษา

ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

• ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการ
ใหบริการสวัสดิการ

3.51

• ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอระบบหอพัก
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ยุทธศาสตรที่ 5 : พัฒนาการเรียนรูศิลปวัฒนธรรมในเชิงสรางสรรค
เปาประสงค : สามารถประยุกตและบูรณาการวัฒนธรรมของไทย และวัฒนธรรมนานาชาติใหสอดคลองกับวิถีชีวิต ตลอดจนมีสวนรวมในการ
สงเสริมภูมิปญญาไทย
กลยุทธ
มาตรการ
ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย
5.1 สงเสริมให
5.1.1
มหาวิทยาลัยเปน
ศูนยกลางการอนุรักษ 5.1.2
และสรางสรรค
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ 5.1.3
ปญญาไทย
5.1.4
5.2 สงเสริมความ
เขาใจและแลกเปลี่ยน
เรียนรูระหวาง
ศิลปวัฒนธรรมไทย
และศิลปวัฒนธรรม
นานาชาติ

5.2.1
5.2.2
5.2.3

สงเสริมใหศูนยสงเสริมศิลปวัฒนธรรมเปนแหลงรวบรวมองคความรูดาน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย
สงเสริมการวิจัยและการสรางสรรคงานดานศิลปวัฒนธรรม และบูรณา
การศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน
สงเสริมใหนักศึกษาและบุคลากรมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมอนุรักษและ
สืบทอดเอกลักษณวัฒนธรรมไทย
เผยแพรความรูทางดานศิลปวัฒนธรรมและสงเสริมใหมีการพัฒนาและ
สรางสรรคภูมิปญญาไทยใหเกิดประโยชน
สรางเครือขายความรวมมือดานศิลปวัฒนธรรมระหวางหนวยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชนในประเทศหรือตางประเทศ
สงเสริมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลายในภูมิภาค
อาเซียน
สงเสริมใหนักศึกษาและบุคลากรยอมรับอัตลักษณของไทยและเรียนรู
วัฒนธรรมที่หลากหลาย

• ระดับความ สําเร็จของการรวบรวมองคความรูและ
เผยแพรศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย
• รอยละของนักศึกษาและบุคลากรที่ไดรับการปลูกฝง
ความรูและคุณคาดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญา
ของชาติ

3.7

• จํานวนครั้งของการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนศิลปะและ
วัฒนธรรมกับหนวยงานภายในหรือระหวางประเทศ
• ระดับความสําเร็จของกิจกรรมหรือโครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางศิลปวัฒนธรรมไทยและ
ศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ

2
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ยุทธศาสตรที่ 6 : พัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศในการบริหารจัดการที่ทันสมัย
เปาประสงค : ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีคุณภาพ สามารถรองรับความตองการใชงานตามภารกิจของหนวยงานตางๆทั้งในปจจุบันและอนาคต
กลยุทธ
มาตรการ
ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย

6.1 พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ใหมีประสิทธิภาพเอื้อ
ตอการปฏิบัติภารกิจ
ของมหาวิทยาลัย

6.2 พัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรใหมี
ความรูความสามารถ
ดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและทันตอ
การเปลี่ยนแปลง
6.3 พัฒนาระบบ
หองสมุดของ
มหาวิทยาลัยใหเปน
ศูนยกลางบริการ
ความรูที่ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพ

6.1.1 จัดทําแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อปรับปรุงมาตรฐานดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เปนประโยชนตอมหาวิทยาลัย
6.1.2 ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบฐานขอมูลของมหาวิทยาลัย
ใหทันสมัยเหมาะสมกับการใชงานอยูเสมอ
6.1.3 ปรับปรุงระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศใหเอื้อประโยชนตอการใชงาน
ภายในมหาวิทยาลัย
6.1.4 จัดหาอุปกรณดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่จําเปนสําหรับการใชงานดาน
ตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย
6.2.1 สนับสนุนใหบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศศึกษา คนควาและพัฒนา
ความรูและนวัตกรรมใหม ๆ
6.2.2 จัดอบรม สัมมนา บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยใหมีความรูและทักษะใน
การใชเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทํางาน

• ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ของมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพ

3.5

• รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาความรูและ
ทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

70

6.3.1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการใหบริการหองสมุดเพื่ออํานวย
ความสะดวกและรวดเร็วแกนักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป
6.3.2 จัดหาและคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศหลากหลายรูปแบบใหสอดคลอง
กับหลักสูตรการเรียนการสอนและความตองการของผูใช
6.3.3 พัฒนาศักยภาพและสมรรถภาพทางวิชาการและวิชาชีพของบุคลากร
หองสมุด
6.3.4 พัฒนาเครือขายความรวมมือระหวางหองสมุดและการใชทรัพยากร
สารสนเทศรวมกัน

• รอยละของผูรับบริการที่มีความพึงพอใจตอระบบ
หองสมุดและการใหบริการสารสนเทศ

75
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ยุทธศาสตรที่ 7 : พัฒนาระบบการสื่อสารองคกร ภาพลักษณ การประชาสัมพันธและการตลาด
เปาประสงค : มีระบบสื่อสารองคกรที่หลากหลาย เพื่อสงเสริมภาพลักษณที่ดีของมหาวิทยาลัยและสรางความเชื่อถือใหแกสังคม
กลยุทธ
มาตรการ
ตัวชี้วัด
7.1 พัฒนาระบบ
7.1.1 สงเสริมใหหนวยงานที่รับผิดชอบมีบทบาทในการประชาสัมพันธ เผยแพร
ประชาสัมพันธและ
ผลงานตางๆ โดยอาศัยชองทางที่หลากหลายเพื่อเสริมสรางชื่อเสียงและ
ระบบการสื่อสารองคกร
ภาพลักษณของมหาวิทยาลัย
ใหมีประสิทธิภาพ
7.1.2 ประชาสัมพันธเชิงรุก สรางเครือขายการรับนักศึกษา ปรับปรุงขั้นตอนการ
ครอบคลุมทุก
รับและกําหนดแผนการตลาด เพื่อเพิ่มศักยภาพการแขงขัน
กลุมเปาหมาย
7.1.3 จัดแนะแนวการศึกษาเพื่อประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยใหนักเรียนนักศึกษา
และผูสนใจ ในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑลและสวนภูมิภาค
7.2 พัฒนาเครือขาย
7.2.1 พัฒนาระบบฐานขอมูลศิษยเกาของมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพและ
ความรวมมือระหวาง
ทันสมัย
ศิษยเกาและ
7.2.2 ประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนใหแกศิษยเกาของ
มหาวิทยาลัยใหมี
มหาวิทยาลัย
ความเขมแข็ง
7.2.3 สงเสริมเครือขายความรวมมือระหวางศิษยเกา ศิษยปจจุบัน และ
มหาวิทยาลัย
7.2.4 เปดโอกาสใหสมาคมศิษยเกามีสวนรวมในการพัฒนามหาวิทยาลัยและ
ชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย
7.2.5 ยกยองศิษยเกาที่มีผลงานดีเดน เพื่อสงเสริมภาพลักษณและชื่อเสียงของ
มหาวิทยาลัย

คาเปาหมาย

• ระดับความสําเร็จของการจัดทําและดําเนินการ
แผนการตลาดและการประชา สัมพันธเชิงรุก
• รอยละของความคิดเห็นของประชาชนทีม่ ีตอ
ภาพลักษณของมหาวิทยาลัย
อยูในระดับดี

3.5

• ระดับความสําเร็จของการมีสวนรวมและสราง
เครือขายความสัมพันธของศิษยเกา

3.5
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ยุทธศาสตรที่ 8 : พัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
เปาประสงค : ระบบโครงสรางและการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยมีประสิ ทธิภาพภายใตหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ

มาตรการ

ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

8.1 พัฒนาระบบ
8.1.1 ปรับปรุงระบบโครงสรางของมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพระดับ
บริหารใหมี
นานาชาติ เพื่อรองรับการเปนประชาคมอาเซียน
ประสิทธิภาพภายใต
8.1.2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ และระบบการทํางานในทุกระดับให
หลักธรรมาภิบาล
คลองตัว มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
(Good Governance) 8.1.3 สรางวัฒนธรรมการเรียนรูและทํางานรวมกันเปนทีม มีสํานึกรักสถาบัน
เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยสูเปาหมายเดียวกัน
8.1.4 พัฒนาระบบการติดตาม และประเมินคุณภาพการดําเนินงานในแตละ
หนวยงาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
8.1.5 สนับสนุนแบบแผนทางความคิดเชิงบวกในการทํางานรวมกัน เพื่อสราง
บรรยากาศที่ดีใหกับองคกร

• ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสถาบันสูสากล
• ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่
มีประสิทธิภาพ

3.5
3.5

8.2 เพิ่มศักยภาพ
บุคลากรทุกระดับ
รองรับการ
เปลี่ยนแปลงภายใต
กรอบแนวคิดองคกร
แหงการเรียนรู
(Learning
Organization )

• รอยละของบุคลากรที่เขารวมกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรูเพื่อพัฒนาองคกรและระบบงาน
• ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพของบุคลากร

75

8.2.1 ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลใหมีมาตรฐานสอดคลองกับทิศ
ทางการพัฒนามหาวิทยาลัย
8.2.2 พัฒนาบุคลากรทุกระดับใหมีความรู มีจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถ
ปฏิบัติ งานไดเต็มศักยภาพเทาทันตอการเปลี่ยนแปลงทั้งในปจจุบันและ
อนาคต
8.2.3 สงเสริมการใหบริการสุขภาพ การรักษาพยาบาล การปองกันโรค และ
ฟนฟูสมรรถภาพทางรางกายและจิตใจใหแกบุคลากร
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กลยุทธ
8.3 มีระบบงบประมาณ
การเงินแบบมุงเนน
ผลงานนําไปสูการ
รายงาน การตรวจสอบ
และการประเมินอยางมี
ประสิทธิภาพ
8.4 ปรับปรุงระบบการ
จัดการดานกายภาพ
และสิ่งแวดลอมภายใน
มหาวิทยาลัยใหเอื้อตอ
การเรียนรูและ
เสริมสรางภาพลักษณ
ที่ดีของมหาวิทยาลัย

มาตรการ

ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

8.3.1 พัฒนาระบบคาตอบแทน สวัสดิการ และการประเมินผลงานใหตรงกับ
• รอยละความสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณ
คุณคางาน คุณวุฒิการศึกษา และสอดคลองกับสภาวการณปจจุบัน เพื่อ
สรางขวัญ กําลังใจใหแกบุคลากร
8.3.2 มีระบบงบประมาณการเงินแบบมุงเนนผลงานนําไปสูการรายงาน การ
ตรวจสอบ และการประเมินอยางมีประสิทธิภาพ

3.75

8.4.1 ปรับปรุงอาคารสถานที่ และรักษาสภาพแวดลอมภายในมหาวิทยาลัยใหมี • รอยละของผูใชบริการมีความพึงพอใจตอระบบ
ทัศนียภาพที่ดี เพื่อเสริมสรางบรรยากาศการเรียนรู
สาธารณูปโภคโภค อาคารสถานที่ และภูมิทัศน
8.4.2 พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวกภายใน
ภายในมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยใหเหมาะสมกับประโยชนใชสอย
8.4.3 สงเสริมคานิยมดานการประหยัดพลังงานและการใชทรัพยากรรวมกัน
8.4.4 บํารุงรักษายานพาหนะใหมีสภาพสมบูรณพรอมสําหรับการใชงาน
8.4.5 พัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัยใหมี
ประสิทธิภาพสูงสุด

70
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ยุทธศาสตรที่ 9 : พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
เปาประสงค : มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
กลยุทธ

มาตรการ

9.1 พัฒนาระบบและ 9.1.1 ปรับโครงสรางของสํานักประกันคุณภาพการศึกษาใหเหมาะสม ยืดหยุน
กลไกการประกัน
กับภารกิจที่หลากหลายในปจจุบันและอนาคต
คุณภาพการศึกษาใหมี 9.1.2 มีการวางแผนงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อยกระดับ
มาตรฐานในระดับ
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาในระดับชาติและอาเซียน
สากล
9.1.3 สงเสริมใหทุกหนวยงานมีความรูและความเขาใจระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา
9.1.4 พัฒนามาตรฐานคุณภาพของระบบกลไกประกันคุณภาพภายในหนวยงาน
ใหดียิ่งขึ้นอยางตอเนื่อง
9.1.5 จัดทําตัวบงชี้กลางในการประกันคุณภาพการศึกษา (Key Performance
Indicators) เพื่อสรางระบบการทํางานใหมุงสูเปาหมายและพันธกิจ
เดียวกัน
9.1.6 กระตุนใหหนวยงานดําเนินการพัฒนาการประกันคุณภาพเพื่อรองรับการ
ประเมินคุณภาพภายในทุกป และประเมินคุณภาพภายนอกทุก 5 ป
9.2 พัฒนานักศึกษา
9.2.1 จัดอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มพูนความรูเกี่ยวกับการประกัน
และบุคคลากรดาน
คุณภาพการศึกษาทั้งในระดับชาติและอาเซียน
การศึกษาใหมคี วามรู 9.2.2 กําหนดใหมีการจัดการความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาแก
เรื่องการประกัน
นักศึกษาและบุคลากร
คุณภาพการศึกษาใน 9.2.3 สงเสริมใหนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีสวนรวมในการพัฒนา
ระดับสากล
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา

ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

• มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่มีมาตรฐาน
สอดคลองตามหลักเกณฑของสกอ. และสมศ.

4

• รอยละของนักศึกษาและบุคลากรที่เขารวมกิจกรรมมี
ความเขาใจเรื่องระบบประกันคุณภาพการศึกษามาก
ขึ้น

70
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กลยุทธ
9.3 ประชาสัมพันธ
ขอมูลขาวสารดานการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาของ
มหาวิทยาลัยทั้งภายใน
และภายนอกสถาบัน
9.4 พัฒนาเครือขาย
การประกันคุณภาพ
การศึกษา ทั้ง
ภายในประเทศหรือ
ภูมิภาคอาเซียน

มาตรการ

ตัวชี้วัด

9.3.1 สงเสริมใหทุกหนวยงานมีการเตรียมความพรอมดานขอมูลเพื่อรองรับการ • รอยละของหนวยงานที่ผานเกณฑการตรวจสอบและ
ตรวจสอบจากหนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
ประเมินคุณภาพ
9.3.2 พัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา
9.3.3 เผยแพรขอมูลขาวสารดานประกันคุณภาพการศึกษาใหแกหนวยงานตาง ๆ
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
9.4.1 พัฒนาเครือขายความรวมมือดานประกันคุณภาพการศึกษาระหวาง
สถาบันกับหนวยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน
9.4.2 สงเสริมการสรางเครือขายการประกันคุณภาพการศึกษาภายในกลุม
ประเทศอาเซียน

• ระดับความสําเร็จของการสรางเครือขายประกัน
คุณภาพการศึกษา
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แผนที่ยุทธศาสตร (Strategy Map) มหาวิทยาลัยเกริก พ.ศ. 2555 – 2559
วิสัยทัศน : มหาวิทยาลัยเกริกจะพัฒนาองคความรูเดิมและเสริมสรางองคความรูใหมดานสังคมศาสตรและดานบริหารจัดการ

ยุทธศาสตรที่ 1

พัฒนาคุณภาพบัณฑิตใหมีศักยภาพสูงสุด

ประสิทธิผล

Strategy Map

คุณภาพ

บัณฑิตมีความประพฤติดี มี
คุณธรรมและจริยธรรม

ปรับปรุงหลักสูตรใหไดมาตรฐานทาง
วิชาการในระดับสากล

สรางความรวมมือและการ
แลกเปลี่ยนทางวิชาการกับหนวยงาน
ตางๆ

พัฒนาองคกร

บัณฑิตมีคุณภาพและมีทักษะการ
เรียนรูสามารถนําองคความรูมา
ประยุกตใชไดอยางเหมาะสม

ประสิทธิภาพ

บัณฑิตมีศักยภาพทางวิชาการ
และยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม

ทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพ
-------------- แผนการดําเนินงานมหาวิทยาลัยเกริก ปการศึกษา 2555 -------------

คณาจารยมีความเชี่ยวชาญ มี
ตําแหนงและผลงานทางวิชาการ

มีระบบพัฒนาบุคลากรสาย
อาจารยใหมีสมรรถนะสากล

30

ยุทธศาสตรที่ 2

พัฒนาระบบบริหารจัดการวิจัยและนักวิจัยที่มีคุณภาพ

Strategy Map
ประสิทธิผล

งานวิจัยมีคุณภาพไดรับการยอมรับและ
สามารถนําไปใชประโยชนได

พัฒนาองคกร

ประสิทธิภาพ

คุณภาพ

มีการเผยแพรงานวิจัยในระดับชาติและ
นานาชาติและมีการนําไปใชประโยชนใน
ชุมชน
สงเสริมสนับสนุนใหมี
การนําผลงานวิจัยไป
ใชพัฒนาชุมชน

พัฒนางานวิจัยใหมี
ศักยภาพสูง

ทํางานวิจัยมาใชประโยชนทางดาน
การเรียนการสอน/สถาบัน

สรางความรวมมือดาน
การวิจัยกับชุมชนและ
หนวยงานภายนอก

พัฒนาระบบบริหารจัดการวิจัยและนักวิจัยที่มีคุณภาพ

-------------- แผนการดําเนินงานมหาวิทยาลัยเกริก ปการศึกษา 2555 -------------

สนับสนุนงานวิจัยที่
สรางสรรคองคความรูใหม
นําไปสูการพัฒนา

จัดหาทุนและ
แหลงทุน
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ยุทธศาสตรที่ 3

พัฒนาระบบบริหารวิชาการที่ตอบสนองความตองการของสังคม

Strategy Map

พัฒนาองคกร

ประสิทธิภาพ

คุณภาพ

ประสิทธิผล

เปนศูนยกลางของการบริการวิชาการที่มี
คุณภาพ เพื่อนํามาเสนอองคความรูที่เปน
ประโยชนใหแกสังคม

มีการบริการที่มีคุณภาพ
เปนที่ยอมรับ

ใหบุคลากรมีบทบาทใน
การบริการวิชาการ

เผยแพรองคความรูที่
มหาวิทยาลัยมีสูสังคม

สรางความรวมมือทางวิชาการ
ระดับหนวยงานตางๆ ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน

ปลูกฝงจิตสํานึกการใหบริการ
วิชาการที่มีจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ

พัฒนาระบบบริหารวิชาการที่ตอบสนองความตองการของสังคม

-------------- แผนการดําเนินงานมหาวิทยาลัยเกริก ปการศึกษา 2555 -------------
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ยุทธศาสตรที่ 4

พัฒนาองคความรูทางดานกิจการนักศึกษาใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง

ประสิทธิผล

บัณฑิตมีศักยภาพสมบูรณทั้งดานรางกาย
จิตใจ สติปญญา คุณธรรม จริยธรรม และมี
ความรับผิดชอบตอสังคม

พัฒนาองคกร

ประสิทธิภาพ

มหาวิทยาลัยเปนแหลงเรียนรูของนักศึกษา

คุณภาพ

Strategy Map

นักศึกษาเขารวมกิจกรรมตาม
ความถนัดและสนใจควบคูไป
กับการเรียน

สงเสริมกิจกรรมที่พัฒนาความรูทาง
วิชาการ คุณธรรมจริยธรรมและมี
ความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัย

พัฒนาองคความรูทางดานกิจการนักศึกษา
ใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง

-------------- แผนการดําเนินงานมหาวิทยาลัยเกริก ปการศึกษา 2555 -------------

พัฒนาระบบสวัสดิการนักศึกษา
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ยุทธศาสตรที่ 5

พัฒนาการเรียนรูศิลปวัฒนธรรมในเชิงสรางสรรค

ประสิทธิผล

Strategy Map

พัฒนาองคกร

ประสิทธิภาพ

คุณภาพ

มหาวิทยาลัยเปนแบบอยางแกสังคมในการประยุ กต
วัฒนธรรมของไทยและวัฒนธรรมนานนาชาติ

บุคลากรและนักศึกษาตระหนักในความเปนไทย
และเห็นคุณคาของศิลปวัฒนธรรม รวมถึงเขาใจใน
วัฒนธรรมนานาชาติ
เผยแพรและแลกเปลี่ยน
ความรูดานศิลปวัฒนธรรม
ไทยและศิลปวัฒนธรรม
นานาชาติ

พัฒนาองคความรูทางดาน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย

พัฒนาการเรียนรูศิลปวัฒนธรรมในเชิง
สรางสรรค

-------------- แผนการดําเนินงานมหาวิทยาลัยเกริก ปการศึกษา 2555 -------------

สรางเครือขายความรวมมือ
ทางดานศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาไทย
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ยุทธศาสตรที่ 6

พัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศในการบริหารจัดการที่ทันสมัย

ประสิทธิผล

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถ
รองรับการดําเนินงานของหนวยงาน
ตางๆ ภายในมหาวิทยาลัย

พัฒนาองคกร

ประสิทธิภาพ

มหาวิทยาลัยมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มี
คุณภาพและประสิทธิภาพ

คุณภาพ

Strategy Map

ปรับปรุงระบบสารสนเทศใหมีความ
ทันสมัยทั้งในปจจุบันและอนาคต

พัฒนาบุคลากรและนักศึกษาใหมีความรูและ
ทักษะทางดานเทคโนโลยี / สารสนเทศใหทัน
ตอการเปลี่ยนแปลง

พัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศใน
การบริหารจัดการที่ทันสมัย

-------------- แผนการดําเนินงานมหาวิทยาลัยเกริก ปการศึกษา 2555 -------------
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ยุทธศาสตรที่ 7

พัฒนาระบบการสื่อสารองคกร ภาพลักษณ การประชาสัมพันธ และการตลาด

ประสิทธิผล

ระบบประชาสัมพันธมีประสิทธิภาพ
ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย

พัฒนาองคกร

ประสิทธิภาพ

มหาวิทยาลัยไดรับการยอมรับและความเชื่อถือ
จากสังคม

คุณภาพ

Strategy Map

เผยแพรผลงานทางวิชาการและ
ผลงานตางๆ ของมหาวิทยาลัย

ประชาสัมพันธเชิงรุก กําหนด
แผนการตลาดเพื่อเพิ่มจํานวน
นักศึกษา

จัดแนะแนวการศึกษาแกผูสนใจทั้ง
ในกรุงเทพและปริมณฑล

พัฒนาระบบการสื่อสารองคกร ภาพลักษณ การ
ประชาสัมพันธและการตลาด

-------------- แผนการดําเนินงานมหาวิทยาลัยเกริก ปการศึกษา 2555 -------------
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ยุทธศาสตรที่ 8

พัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัย

ประสิทธิผล

มีระบบการทํางานรวมกันเปนทีม
สรางสรรค มีคุณภาพและสามารถ
ตรวจสอบได

พัฒนาองคกร

ประสิทธิภาพ

มหาวิทยาลัยเกริกมีการบริหารจัดการองคกร
อยางมีประสิทธิภาพ ยึดหลักธรรมาภิบาล

คุณภาพ

Strategy Map

มีระบบวางแผนและ
บริหารงานอยางมี
ประสิทธิภาพ

พัฒนาบุคลากรทุกระดับ
ใหมีศักยภาพ ทันตอการ
เปลี่ยนแปลง

สรางวัฒนธรรมการทํางานแบบมี
สวนรวมและสรางบรรยากาศทีดี
เอื้อตอการทํางาน

พัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัย

-------------- แผนการดําเนินงานมหาวิทยาลัยเกริก ปการศึกษา 2555 -------------

พัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารงบประมาณและ
ระบบการหารายได
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ยุทธศาสตรที่ 9

พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง

พัฒนาองคกร

ประสิทธิภาพ

คุณภาพ

ประสิทธิผล

Strategy Map
มหาวิทยาลัยมีระบบประกันคุณภาพที่มีมาตรฐาน
ตามที่ สกอ. และ สมศ. กําหนด

ไดรับการรับรองคุณภาพการศึกษาจาก
สกอ. และ สมศ.

กําหนดใหการประกัน
คุณภาพเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการจัดการศึกษา

สรางเครือขายความรวมมือดานการ
ประกันคุณภาพระหวางสถาบัน
หนวยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน

พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
อยางตอเนื่อง

-------------- แผนการดําเนินงานมหาวิทยาลัยเกริก ปการศึกษา 2555 -------------

สวนที่ 2
รายละเอียดของแผนการดําเนินงานประจําปการศึกษา 2555
มหาวิทยาลัยเกริกไดจัดทําแผนการดําเนินงานประจําปการศึกษา 2555 โดยไดปรับรูปแบบใหเชื่อมโยงกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ฉบับที่ 5
(พ.ศ.2555-2559) เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายยุทธศาสตรของมหาวิ ทยาลัยทั้ง 9 ประเด็น และมอบหมายใหแตละคณะวิชา สํานัก สถาบัน ศูนย
จัดทําแผนการดําเนินงานใหสอดคลองกับแผนดําเนินงานประจําปของมหาวิทยาลัย ประกอบดวยแผนงานดังตอไปนี้
ตาราง : สรุปแผนการดําเนินงานของหนวยงานที่สอดคลองกับยุทธศาสตร
ปการศึกษา 2555
ประเด็นยุทธศาสตร
1. พัฒนาคุณภาพบัณฑิตใหมี
ศักยภาพสูงสุด
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการวิจัย
และนักวิจัยที่มีคุณภาพ
3. พัฒนาระบบบริการวิชาการที่
ตอบสนองความตองการของสังคม
4. พัฒนาองคความรูทางดาน
กิจการนักศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
อยางตอเนื่อง

เปาประสงค

จํานวนตัวชี้วัด

บัณฑิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา มีคุณภาพได
มาตรฐานสากล และตรงตามความตองการของสังคม
มุงพัฒนามาตรฐานงานวิจัยและผลงานทางวิชาการใหเปนที่
ยอมรับในวงวิชาการระดับสากล
มหาวิทยาลัยเปนศูนยกลางทางการศึกษา และสังคมแหง
การเรียนรูสามารถใหบริการวิชาการไดตามความถนัดและ
ความเชี่ยวชาญอยางมีประสิทธิภาพ
เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหเปนบัณฑิตที่องอาจดวย
ความรูและคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งความรับผิดชอบตอ
สังคม

12

จํานวน
โครงการ
101

งบประมาณ
โครงการ
5,139,800

6

56

3,822,000

5

35

1,456,450

6

98

6,132,225

39

ปการศึกษา 2555
ประเด็นยุทธศาสตร

เปาประสงค

5. พัฒนาการเรียนรูศิลปวัฒนธรรม สามารถประยุกตและบูรณาการวัฒนธรรมของไทย และ
ในเชิงสรางสรรค
วัฒนธรรมนานาชาติใหสอดคลองกับวิถีชีวิต ตลอดจนมีสวน
รวมในการสงเสริมภูมิปญญาไทย
6. พัฒนาระบบเทคโนโลยีและ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีคุณภาพ สามารถรองรับความ
สารสนเทศในการบริหารจัดการที่
ตองการใชงานตามภารกิจของหนวยงานตาง ๆ ทั้งในปจจุบัน
ทันสมัย
และอนาคต
7. พัฒนาระบบการสื่อสารองคกร มีระบบสื่อสารองคกรที่หลากหลาย เพื่อสงเสริมภาพลักษณ
ภาพลักษณ การประชาสัมพันธและ ที่ดีของมหาวิทยาลัยและสรางความเชื่อถือใหแกสังคม
การตลาด
8. พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ระบบโครงสรางและการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยมี
มหาวิทยาลัย
ประสิทธิภาพภายใตหลักธรรมาภิบาล
9. พัฒนาระบบประกันคุณภาพ
มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
การศึกษาอยางตอเนื่อง
รวม

4

จํานวน
โครงการ
46

3

59

5,084,500

3

34

6,441,000

6

82

4,188,500

4

39

831,500

49

550

33,979,175

จํานวนตัวชี้วัด

-------------- แผนการดําเนินงานมหาวิทยาลัยเกริก ปการศึกษา 2555 -------------

งบประมาณ
โครงการ
883,200
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ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคุณภาพบัณฑิตใหมีศักยภาพสูงสุด
เปาประสงค บัณฑิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษามีคุณภาพมาตรฐานสากล และตรงตามความตองการของสังคม
โครงการ /
กําหนด งบประมาณ
กลยุทธ
วัตถุประสงค
ตัวชี้วัด
กิจกรรม
เวลา
(บาท)
คณะวิชา
1.1 พัฒนา
หลักสูตรใหมี
คุณภาพระดับ
สากล

1.โครงการ
ปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตร
นานาชาติ

1) เพื่อสงเสริมใหมหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียน
การสอนในหลักสูตรนานาชาติ
2) เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติ
ของมหาวิทยาลัยใหมีมาตรฐานสากลรองรับการเปด
เสรีทางการศึกษา
3) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับสากล
2.โครงการพัฒนา 1) เพื่อพัฒนาหลักสูตรของคณะวิชาใหมีคุณภาพ
และปรับปรุง
ตามมาตรฐานที่ สกอ.กําหนด
หลักสูตรคณะ 2) เพื่อปรับปรุงหลักสูตรคณะวิชาใหทันสมัยและ
วิชา
สอดคลองกับความตองการของประเทศ
3.โครงการจัดการ 1) เพื่อดําเนินการจัดการเรียนการสอนใหเปนไปดวย
เรียนการสอน
ความมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับหลักสูตร
หลักสูตรนิติ
2) เพื่อผลิตบัณฑิตผูมีความรูความสามารถในการ
ศาสตรบัณฑิต ประกอบวิชาชีพกฎหมายทั้งในภาครัฐและ
สาขาวิชา
ภาคเอกชนตลอดจนการเปนนักกฎหมายอิสระ
นิติศาสตร (ภาค 3) เพื่อฝกอบรมนักศึกษาใหเปนผูเคารพกฎหมาย
พิเศษ)
รักษาเกียรติและศักดิ์ศรีในการประกอบวิชาชีพนัก
กฎหมาย ตลอดจนรักษาไวซึ่งจรรยาบรรณของนัก
กฎหมาย

ผูรับ
ผิดชอบ

1) ระดับความสําเร็จในการพัฒนาหลักสูตร
นานาชาติของมหาวิทยาลัย อยางนอย 3.51
ขึ้นไป

ป
การศึกษา
2555

-

ทุกคณะวิชา

1) รอยละ 80 ของจํานวนหลักสูตรไดรับ
การปรับปรุงใหไดมาตรฐานทางวิชาการ

ป
การศึกษา
2555

-

ทุกคณะวิชา

1,070,400

คณะ
นิติศาสตร

1) รอยละ 100 ของจํานวนหลักสูตรที่เปด
ภาคตน
สอนไดรับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจาก ภาคปลาย
สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
และภาค
2) รอยละ 100 ของจํานวนหลักสูตรที่มีการ ฤดูรอน ป
เรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
การศึกษา
3) ผลการประเมินความพึงพอใจของ
2555
นักศึกษาตอคุณภาพการสอนและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรูในภาพรวมของโครงการฯ
ไมนอยกวา 4.00
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1.2 พัฒนา
หลักสูตรใหม
เพื่อรองรับ
การศึกษา
ระดับภูมิภาค
อาเซียนและ
ระดับ
นานาชาติ

โครงการ /
กิจกรรม

วัตถุประสงค

4) เพื่อฝกอบรมใหนักศึกษารูจักนําความรูทาง
กฎหมายและประสบการณมาวิจัยและแกปญหาที่
เกิดขึ้นจริงในสังคมปจจุบัน และใหเปนผูมีความคิด
สรางสรรค
4.โครงการสราง 1) เพื่อกระตุนและสงเสริมความรวมมือทางวิชาการ
หลักสูตรรวมกัน ระหวางมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาจาก
ระหวางคณะ
ตางประเทศ
วิชาและ
2) เพื่อสงเสริมและแลกเปลี่ยนเรียนรูการจัด
มหาวิทยาลัย
หลักสูตรรวมกันกับตางประเทศอันเปนแนวทางใน
คูสัญญา
การเตรียมความพรอมและพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ
ตางประเทศ
ของมหาวิทยาลัย
3) เพื่อพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนให
ทันสมัยและสอดคลองความตองการของผูเรียนและ
การเปดเสรีทางการศึกษา
5.โครงการจัด 1) เพื่อกระตุนและสงเสริมใหมหาวิทยาลัยมีการจัด
หลักสูตรการ
หลักสูตรการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษและ
เรียนการสอน
ภาษาไทย
สองภาษา
2) เพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัยใหมีคุณภาพตอบสนองความตองการ
ของประเทศและประชาคมอาเซียน
6.โครงการ
1) เพื่อสงเสริมและแลกเปลี่ยนเรียนรูการจัด
รวมมือกับ
หลักสูตรกับประเทศสมาชิกอาเซียน

ตัวชี้วัด

กําหนด งบประมาณ
เวลา
(บาท)

ผูรับ
ผิดชอบ

1) ระดับความสําเร็จของการสรางหลักสูตร
รวมกันระหวางมหาวิทยาลัยเกริกและ
มหาวิทยาลัยคูสัญญาตางประเทศ อยาง
นอย 3.51 ขึ้นไป

ป
การศึกษา
2555

15,000

ทุกคณะวิชา

1) ระดับความสําเร็จของการจัดหลักสูตรการ
เรียนการสอนสองภาษา อยางนอย 3.51
ขึ้นไป

ป
การศึกษา
2555

-

ทุกคณะวิชา

1) ระดับความสําเร็จของการจัดหลักสูตร
การศึกษารวมกับประเทศสมาชิกอาเซียน

ป
การศึกษา

50,000

ทุกคณะวิชา
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โครงการ /
กิจกรรม
ประเทศสมาชิก
อาเซียนในการ
พัฒนาหลักสูตร
การศึกษา
รวมกัน
7.โครงการ
พัฒนาหลักสูตร
ใหมที่ตอบสนอง
ความตองการ
ของชาติและ
อาเซียน
8.โครงการ
พัฒนาหลักสูตร
การเรียนการ
สอนอาเซียน
ศึกษา
9.โครงการ
สัมมนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู
เกี่ยวกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

2) เพื่อรวมมือกับประเทศสมาชิกอาเซียนในการจัด
แนวทางการศึกษาสูสากล
3) เพื่อสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตร
อาเซียนใหแกบุคลากร

อยางนอย 3.51 ขึ้นไป
2) รอยละ 70 ของบุคลากรที่เขารวม
โครงการมีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับ
การพัฒนาหลักสูตรรวมกับประเทศสมาชิก
อาเซียน
1) เพื่อสงเสริมการพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียน 1) มีหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนที่
การสอนใหสามารถรองรับการเปดเสรีทางการศึกษา สอดคลองกับการเปดเสรีทางการศึกษา
1) เพื่อผลิตบัณฑิตที่คุณภาพในระดับสากล รองรับ
การเปนประชาคมอาเซียน

กําหนด งบประมาณ
เวลา
(บาท)

ผูรับ
ผิดชอบ

2555

ป
การศึกษา
2555

-

ทุกคณะวิชา

1) เพื่อสงเสริมใหคณะวิชาสรางองคความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับอาเซียนศึกษา
2) เพื่อสงเสริมและพัฒนาใหนักศึกษามีความรู
เกี่ยวกับอาเซียนศึกษา

1) จํานวนคณะวิชาที่มีการเรียนการสอน
เกี่ยวกับอาเซียนศึกษา
2) นักศึกษารอยละ 70 มีความรูเกี่ยวกับ
อาเซียน

ป
การศึกษา
2555

-

ทุกคณะวิชา

1) เพื่อสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับรายละเอียด
ของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ(TQF: HEd)
2) เพื่อใหอาจารยและผูที่เกี่ยวของสามารถพัฒนา
รายละเอียดของหลักสูตรและรายวิชาใหมีคุณภาพ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

1) รอยละ 80 ของจํานวนผูเขารวมอบรม
ไดรับความรูเกี่ยวกับรายละเอียดของ
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ(TQF: HEd)
2) รอยละ 80 ของจํานวนผูเขารวมอบรม
สามารถพัฒนารายละเอียดหลักสูตรตาม

ป
การศึกษา
2555

10,000

ทุกคณะวิชา
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โครงการ /
กิจกรรม
แหงชาติ(TQF:
HEd)

วัตถุประสงค

แหงชาติ(TQF: HEd)
3) เพื่อสรางเครือขายความรวมมือระหวาง
หนวยงานภายในมหาวิทยาลัยและหนวยงานจาก
ภายนอกในการพัฒนามาตรฐานของหลักสูตร
10.โครงการ
1) เพื่อพัฒนาหลักสูตรใหเปนไปตามกรอบ
พัฒนาหลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ(TQF:
ตามกรอบ
HEd)
มาตรฐานคุณวุฒิ 2) เพื่อพัฒนาคุณภาพหลักสูตรใหมีมาตรฐานสากล
ระดับอุดมศึกษา รองรับการเปดเสรีทางการศึกษา
แหงชาติ(TQF: 3) เพื่อใหผูเรียนไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ
HEd)
11.โครงการ
1) เพื่อติดตามและนําผลการประเมินไปพัฒนาและ
ประเมินคุณภาพ ปรับปรุงหลักสูตรใหดียิ่งขึ้น
การจัดการ
2) เพื่อตองการทราบความพึงพอใจของนักศึกษาที่
หลักสูตรคณะวิชา เขาศึกษาในหลักสูตร
12.โครงการจัด 1) เพื่อใหการตรวจสอบวัดผลและการประเมินผล
ประชุม
การเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีไดมาตรฐาน
คณะกรรมการ ทางวิชาการ
กํากับมาตรฐาน 2) เพื่อใหคุณภาพการเรียนการสอนของคณะวิชา
วิชาการ
เปนที่ยอมรับในระดับชาติ
หลักสูตร
3) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมาตรฐานทาง
วิชาการเปนที่ยอมรับในระดับชาติ

ตัวชี้วัด

กําหนด งบประมาณ
เวลา
(บาท)

ผูรับ
ผิดชอบ

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ(TQF: HEd)

1) จํานวนของหลักสูตรที่ไดรับการพัฒนา
ใหเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ(TQF: HEd)
2) รอยละ 80 ของจํานวนหลักสูตรมี
คุณภาพสามารถรองรับการเปดเสรีทางการ
ศึกษา

ป
การศึกษา
2555

13,000

ทุกคณะวิชา

1) จํานวนหลักสูตรของคณะวิชาที่มีการ
ประเมินเสร็จแลว
2) รอยละ 70 ของพึงพอใจในหลักสูตร

ป
การศึกษา
2555

-

ทุกคณะวิชา

1) รายวิชาของหลักสูตรไดรับการกํากับดูแล
การวัดผลและประเมินผลจากคณะกรรมการ
กํากับมาตรฐานวิชาการ รอยละ 100

ป
การศึกษา
2555

16,000

ทุกคณะวิชา
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1.3 สงเสริม
และพัฒนา
ระบบการเรียน
การสอนแบบ
บูรณาการโดย
เนนผูเรียนเปน
สําคัญ

โครงการ /
กิจกรรม
13.โครงการ
บูรณาการการ
เรียนการสอน
แบบมีสวน
รวมกับงานวิจัย
และงานบริการ
วิชาการ
14.โครงการ
พัฒนาศักยภาพ
ผูเรียน

15.โครงการ
บูรณาการการ
จัดการศึกษา
ตามแนว
พระราชดําริ

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

1) เพื่อสงเสริมการวิจัยควบคูไปกับการเรียนการ
สอนการบริการวิชาการ
2) เพื่อใหนักศึกษามีทักษะและความรูดานการวิจัย
และสามารถประยุกตใชไดอยางเหมาะสม
3) เพื่อเพิ่มศักยภาพและคุณภาพการเรียนการสอน
การวิจัย และงานบริการวิชาการ

1) นักศึกษารอยละ 80 มีความรูและ
ทักษะในการทําวิจัย
2) นักศึกษารอยละ 80 มีสวนรวมในการ
บริการวิชาการ

1) เพื่อเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียน
การสอนมากที่สุด
2) เพื่อปลูกฝงใหผูเรียนแสวงหาความรูดวยตนเอง
และรักการเรียนรูตลอดชีวติ
3) เพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคและพัฒนา
ผูเรียนไดเต็มศักยภาพ

1) รอยละ 80 ของผูเรียนมีความพึงพอใจ
ในการเรียนการสอน
2) รอยละ 80 ของผูเรียนมีความรู
ความสามารถและพัฒนาตนเองไดเต็ม
ศักยภาพ
3) รอยละ 80 ของผูเรียนสามารถนํา
ความรูไปประยุกตใชไดจริง
1) เพื่อสนับสนุนการจัดการความรูตามแนว
1) จํานวนของโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ โดยการประสานงานกับศูนยศึกษาและ พระราชดําริที่มีการบูรณาการกับการเรียน
พัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริตาง ๆ
การสอน
2) เพื่อใหนอมนําพระราชดําริไปปรับใชใหเกิด
2) รอยละ 80 ของนักศึกษาที่เขารวม
ประโยชนในการพัฒนาการเรียนการสอน
โครงการไดรับความรูตามแนวพระราชดําริ
3) เพื่อสรางคลังความรู ยกระดับความรูและตอ
พรอมนําไปประยุกตใช และเผยแพรขยายผล
ยอดองคความรูจากแนวพระราชดําริตาง ๆ พรอม
นําไปประยุกตใช และเผยแพรขยายผล
-------------- แผนการดําเนินงานมหาวิทยาลัยเกริก ปการศึกษา 2555 -------------

กําหนด งบประมาณ
เวลา
(บาท)

ผูรับ
ผิดชอบ

ป
การศึกษา
2555

-

ทุกคณะวิชา

ป
การศึกษา
2555

-

ทุกคณะวิชา

ป
การศึกษา
2555

-

ทุกคณะวิชา
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โครงการ /
กิจกรรม

วัตถุประสงค

4) เพื่อถายทอดความรูเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ
พระมหากรุณาธิคุณ และพระราชดําริที่ได
พระราชทานความชวยเหลือผานทางโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริใหแกนักศึกษา
5) เพื่อสรางเยาวชนคนรุนใหมที่จะสืบสารและนอม
นําพระราชดําริไปใชในการดําเนินชีวิตอยางถูกตอง
และสามารถบูรณาการไปสูการพัฒนาสังคมตอไป
16.สงเสริมให 1) เพื่อปลูกจิตสํานึกใหนักศึกษาเห็นคุณคาของ
นักศึกษา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ลงทะเบียนเรียน 2) เพื่อสรางความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับ
วิชาเศรษฐกิจ หลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ
พอเพียง
3) เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนดานเศรษฐกิจ
พอเพียงในรูปแบบตาง ๆ
4) เพื่อใหเยาวชนนักศึกษาสามารถนําปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชไดอยางเหมาะสม
17.โครงการฝก 1) เพื่อปลูกฝงใหนักศึกษาและเยาวชนตระหนักถึง
อาชีพตามแนว ความสําคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจ
2) เพื่อเพิ่มพูนความรูและนําหลักเศรษฐกิจพอเพียง
พอเพียง
ไปประยุกตใชไดอยางเหมาะสม
18.โครงการ
ศึกษาดูงาน

ตัวชี้วัด

กําหนด งบประมาณ
เวลา
(บาท)

ผูรับ
ผิดชอบ

1) รอยละ 80 ของนักศึกษาที่ลงทะเบียนมี
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง
2) รอยละ 80 ของนักศึกษาที่ลงทะเบียน
สามารถนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดอยาง
เหมาะสม

ป
การศึกษา
2555

-

ทุกคณะวิชา

1) ผูเขารวมโครงการรอยละ 80 ตระหนักถึง
ความสําคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2) ผูเขารวมโครงการรอยละ 80 สามารถนํา
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใชได
จริง
1) เพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรูระบบบริหารจัดการดาน 1) นักศึกษากลุมเปาหมายรอยละ 80 เขา
เศรษฐกิจพอเพียงจากประสบการณจริง
รวมโครงการ

ป
การศึกษา
2555

15,000

ทุกคณะวิชา

ป
การศึกษา

12,000

ทุกคณะวิชา

-------------- แผนการดําเนินงานมหาวิทยาลัยเกริก ปการศึกษา 2555 -------------
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โครงการ /
กิจกรรม
บริหารจัดการ
ดานเศรษฐกิจ
พอเพียง

19.โครงการ
ศึกษาดูงาน
ชุมชนสงเสริม
เศรษฐกิจ
พอเพียง

20.โครงการ
สัมมนาเรื่อง
เศรษฐกิจ
พอเพียงกับ
หนวยงาน
ภายนอก

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

2) เพื่อใหนักศึกษาทราบแนวทางการบริหารจัดการ
ดานเศรษฐกิจพอเพียง
3) เพื่อใหนักศึกษานําความรูที่ไดจากการศึกษาดู
งานไปประยุกตใชใหเปนประโยชนตอตนเองและใช
ในการบริหารจัดการดานอื่นๆ ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
1) เพื่อใหนักศึกษาไดมีโอกาสเรียนรูถึง
กระบวนการพัฒนาสูชุมชนพึ่งตนเองอยางยั่งยืนตาม
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
2) เพื่อใหนักศึกษาไดเขาใจถึงการประยุกตความรู
ทางทฤษฎีไปสูการปฏิบัติงานจริง และได
ประสบการณในการใชชีวิตรวมกับชุมชน
3) เพื่อใหนักศึกษาในสาขาไดมีโอกาสใชชีวิตรวมกัน
อันเปนพื้นฐานที่สําคัญในการทํางานกลุมตอไป

2) รอยละ 90 ของนักศึกษาที่เขารวม
โครงการไดรับความรูเรื่องระบบการบริหาร
จัดการดานเศรษฐกิจพอเพียง
รอยละ 100 ของนักศึกษาที่เขารวมโครงการ
ไดเรียนรูจากประสบการณจริง

1) นักศึกษาในเปาหมายเขารวมโครงการ
อยางนอย รอยละ 90
2) อยางนอยรอยละ 90 ของนักศึกษาที่เขา
รวมกิจกรรมไดเรียนรูและเขาใจกระบวนการ
สรางพลังอํานาจในตนเองสูชุมชนพึงตนเอง
อยางยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
3) นักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม 100 % ได
ประโยชนจากการเรียนรูนอกหองเรียนโดย
การเรียนรูจากชุมชน
1) เพื่อเพิ่มพูนความรูและนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 1) รอยละ 80 ของผูเขารวมโครงการเขาใจ
พอเพียงไปประยุกตในชีวิตประจําวัน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยงอยางลึกซึ้งและ
2) เพื่อเสริมสรางเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรู
นําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดอยาง
เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงและสนับสนุนใหเกิดความ เหมาะสม
รวมมือระหวางทุกภาคสวนของสังคม
2) ระดับความสําเร็จของการสรางเครือขาย
การแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับเศรษฐกิจ
พอเพียง
-------------- แผนการดําเนินงานมหาวิทยาลัยเกริก ปการศึกษา 2555 -------------

กําหนด งบประมาณ
เวลา
(บาท)

ผูรับ
ผิดชอบ

2555

ป
การศึกษา
2555

34,300

ทุกคณะวิชา

ป
การศึกษา
2555

25,000

ทุกคณะวิชา
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โครงการ /
กิจกรรม
21.ทัศนศึกษา
โครงการใน
พระราชดําริ

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

1) เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจในหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงใหกับเยาวชนนักศึกษา
2) เพื่อสงเสริมเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรู
เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง และสนับสนุนใหเกิด
ความรวมมือระหวางทุกภาคสวนของสังคม

กําหนด งบประมาณ
เวลา
(บาท)

1) เยาวชนนักศึกษาที่เขารวมโครงการรอย
ป
ละ 80 มีความเขาใจปรัชญาเศรษฐกิจ
การศึกษา
พอเพียงอยางลึกซึ้งและนําไปประยุกตใชใน
2555
ชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม
2) ระดับความสําเร็จของการสรางเครือขาย
การแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับเศรษฐกิจ
พอเพียง
22.โครงการจัด 1) เพื่อปลูกฝงใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม
1) รอยละ 90 ของนักศึกษามีความพึงพอใจ ปการศึกษา
กิจกรรมเพื่อ
ตอโครงการในระดับ 3.51 ขึ้นไป
ควบคูไปกับความรูทางวิชาการ
2555
ชวยเหลือสังคม 2) เพื่อปลูกฝงคานิยมใหนักศึกษาเกิดความภูมิใจใน 2) รอยละ 80 ของจํานวนนักศึกษาที่เขารวม
โครงการมีความรู มีคุณธรรมและจริยธรรม
การเปนคนดี ชวยเหลือสังคม
23.นิทรรศการ 1) เพื่อสรางความตระหนักรับรูใน ปรัชญาเศรษฐกิจ 1) รอยละ 80 ของผูเขารวมโครงการมีความ ปการศึกษา
แสดงผลงาน
พอเพียง และงานศิลปาชีพ
พึงพอใจในการจัดกิจกรรม
2554
ของคณะนิเทศ 2) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาไดแสดงความคิด
2) รอยละ 80 ของผูเขารวมโครงการ
ศาสตร ในหัวขอ สรางสรรค ควบคูกับกิจกรรมดานวิชาชีพ
ตระหนักถึงความสําคัญของปรัชญา
หัตถศิลป
3) เพื่อสรางแรงจูงใจในดานการผลิตผลงานอัน
เศรษฐกิจพอเพียง
แผนดินพอเพียง กอใหเกิดการฝกฝนทักษะและความสามารถเพื่อกาว 3) นักศึกษาของคณะนิเทศศาสตร รอยละ
สูวิชาชีพตอไป
70 มีสวนรวมในการแสดงนิทรรศการ
4) เพื่อประชาสัมพันธแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงควบคูกับการนําเสนอผลงานของนักศึกษา
ใหแกผูที่สนใจ

-------------- แผนการดําเนินงานมหาวิทยาลัยเกริก ปการศึกษา 2555 -------------

ผูรับ
ผิดชอบ

15,000

ทุกคณะวิชา

25,000

ทุกคณะวิชา

30,000

คณะนิเทศ
ศาสตร
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โครงการ /
กิจกรรม
24.โครงการ
จัดการเรียนรู
ตลอดชีวิต

25.โครงการ
พัฒนา
ความสามารถ
ดานภาษาสู
ระดับสากล
26.โครงการสอบ
วัดมาตรฐานดาน
ภาษาอังกฤษจาก
สถาบันภาษาที่
ไดรับการรับรอง
ระดับชาติ
27.โครงการ
แขงขันตอบ
ปญหาระดับ
มหาวิทยาลัย

กําหนด งบประมาณ
เวลา
(บาท)

ผูรับ
ผิดชอบ

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

1) เพื่อปลูกฝงลักษณะนิสัยรักการเรียนรู และเรียนรู
ดวยตนเอง
2) เพื่อใหผูเรียนพัฒนาทักษะทางดานคิดวิเคราะห
และสามารถคนหาความรูจากแหลงเรียนรูตาง ๆ
3) พัฒนาแหลงเรียนรูและรูปแบบกระบวนการ
เรียนรูใหมีความหลากหลาย
1) เพื่อพัฒนาทักษะดานภาษาตางประเทศใหแก
นักศึกษา
2) เพื่อเพิ่มศักยภาพของนักศึกษาใหมีคุณภาพใน
ระดับสากลสามารถแขงขันไดอยางมีประสิทธิภาพ
เมื่อสําเร็จการศึกษา
1) เพื่อเตรียมความพรอมนักศึกษาใหมี
ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2) เพื่อวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาโดยสถาบันภาษาที่ไดรับการรับรอง
ระดับชาติ
1) เพื่อสรางเสริมศักยภาพทางการศึกษาใหแก
นักศึกษาที่เขารวมการแขงขันตอบปญหาวิชาการ
2) เพื่อเชื่อมความสัมพันธระหวางนักศึกษาที่เขา
รวมการแขงขัน
3) เพื่อสรางเครือขายความสัมพันธระหวาง

1) นักศึกษารอยละ 80 สามารถเรียนรูดวย
ตนเองโดยการคนควาหาความรูจากแหลง
เรียนรูตาง ๆ

ป
การศึกษา
2555

-

ทุกคณะวิชา

1) นักศึกษารอยละ 80 มีความรูและทักษะ
ดานภาษาตางประเทศสามารถสอบผาน
เกณฑมาตรฐานสากล

ป
การศึกษา
2555

75,000

ทุกคณะวิชา

1) จํานวนนักศึกษาที่ผานการสอบวัด
มาตรฐานดานภาษาอังกฤษจากสถาบันที่
ไดรับการรับรองระดับชาติ

ป
การศึกษา
2555

-

ทุกคณะวิชา

1) นักศึกษารอยละ 80 ที่เขารวมโครงการ
ไดรับความรูเพื่อพัฒนาตนเอง

ป
การศึกษา
2555

15,000

ทุกคณะวิชา

-------------- แผนการดําเนินงานมหาวิทยาลัยเกริก ปการศึกษา 2555 -------------
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โครงการ /
กิจกรรม

วัตถุประสงค

คณาจารยและนักศึกษาระหวางสถาบัน
4) เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดในการเรียนการสอน
28.โครงการ
1) เพื่อกระตุนใหนักศึกษามีการแสดงออกในดาน
สงเสริมการ
กิจกรรมทางวิชาการมากขึ้น
แขงขันวิชาการ 2) เพื่อสนับสนุนใหนักศึกษาสามารถพัฒนา
วิชาชีพของ
ศักยภาพของตนเองผานทางการแขงขันทางวิชาการ
นักศึกษา
วิชาชีพ
3) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาไดรับประสบการณการ
แขงขันและเปนแบบอยางที่ดี ตลอดจนสรางชื่อเสียง
ใหแกมหาวิทยาลัย
29.โครงการ
1) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาสามารถพัฒนาทักษะ
แขงขันกลาว
ทางดานภาษาจีน
สุนทรพจน
2) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาแสดงความสามารถ
ภาษาจีน
กลาคิด กลาแสดงออกและพัฒนาขึ้นสูเวทีการ
ระดับอุดมศึกษา ประกวด
30.โครงการ
1) เพื่อการพัฒนาความรูและประสบการณใหม ๆ
สัมมนาวิชาการ ใหแกนักศึกษา
ดูงานนอก
2) เพื่อใหนักศึกษาตระหนักถึงบทบาทหนาที่ของ
สถานที่และ
หนวยงานที่ไปศึกษาดูงาน
เยี่ยมชมองคกร 3) เพื่อใหนักศึกษามีวิสัยทัศนกวางไกล
4) เพื่อใหนักศึกษาไดรับความรูและมีประสบการณ
จากการเยี่ยมองคกร

ตัวชี้วัด

กําหนด งบประมาณ
เวลา
(บาท)

ผูรับ
ผิดชอบ

1) นักศึกษารอยละ 80 ที่เขารวมโครงการ
ไดรับความรูเพื่อพัฒนาตนเอง

ป
การศึกษา
2555

25,000

ทุกคณะวิชา

1) นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน รอยละ 50
เขารวมกิจกรรม
2) รอยละ 80 ของนักศึกษาที่เขารวม
โครงการไดรับความรูและพัฒนาทักษะ
ทางดานภาษาจีน
1) นักศึกษาที่เขารวมโครงการ รอยละ 80
ไดรับความรูจากการสัมมนาและศึกษาดูงาน
2) นักศึกษามีความพึงพอใจตอการจัด
โครงการระดับ 3.51 ขึ้นไป

ป
การศึกษา
2555

8,000

คณะศิลป
ศาสตร

ป
การศึกษา
2555

100,000

-------------- แผนการดําเนินงานมหาวิทยาลัยเกริก ปการศึกษา 2555 -------------
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โครงการ /
กิจกรรม

วัตถุประสงค

5) เพื่อเชื่อมความสัมพันธระหวางนักศึกษา
คณาจารยกับหนวยงานภายนอก
31.โครงการจัด 1) เพื่อใหคณาจารยและนักศึกษาไดรับความรูเพิ่ม
อบรมความรู
มากขึ้น
จากหนวยงาน 2) เพื่อพัฒนาองคความรูและพัฒนาทักษะความ
ภายนอก
เชี่ยวชาญในศาสตรของตน
32.โครงการ
1) เพื่อใหนักศึกษาไดรับความรูเกี่ยวกับการเปนผู
ฝกอบรมการ
ประกาศวิทยุกระจายเสียง พิธีกรรายการโทรทัศน
เปนผูประกาศ และพิธีกรงานอื่น ๆ
วิทยุกระจายเสีย 2) เพื่อพัฒนาทักษะและประสบการณใหแก
งและพิธีกร
นักศึกษา
รายการโทรทัศน
33.โครงการ
1) เพื่อใหนักศึกษาไดรับความรูเกี่ยวกับดาน
สัมมนา
สื่อสารมวลชน และจรรยาบรรณของการเปนนัก
จรรยาบรรณ
สื่อสารมวลชนในยุคปจจุบัน
สื่อสารมวลชน 2) เพื่อใหนักศึกษานําองคความรูดังกลาวไป
ในยุคปจจุบัน
ประยุกตใชอยางเหมาะสม
3) เพื่อเปนการเผยแพรผลงานของคณะนิเทศ
ศาสตร

ตัวชี้วัด

กําหนด งบประมาณ
เวลา
(บาท)

ผูรับ
ผิดชอบ

1) รอยละ 80 ของผูเขารวมโครงการมี
ความรูเพิ่มขึ้น

ป
การศึกษา
2555

100,000

ทุกคณะวิชา

1) นักศึกษารอยละ 100 ที่ลงทะเบียนเรียน
ไดมีโอกาสฝกฝนและเรียนรูจากประสบการณ
จริงในหนวยงานตาง ๆ

ป
การศึกษา
2555

20,000

คณะนิเทศ
ศาสตร

1) นักศึกษาที่เขารวมโครงการ รอยละ 100
ของนักศึกษาที่ลงทะเบียนไดรับความรูความ
เขาใจและทราบถึงการเปนนักสื่อสารมวลชน
ที่ดี
2) นักศึกษาที่เขารวมโครงการตระหนักถึง
ความสําคัญของการรักษาจรรยาบรรณของ
การเปนนักสื่อสารมวลชน และนําความรู
ดานสื่อสารมวลชนไปประยุกตใชอยาง
เหมาะสม

ป
การศึกษา
2555

20,000

คณะนิเทศ
ศาสตร

-------------- แผนการดําเนินงานมหาวิทยาลัยเกริก ปการศึกษา 2555 -------------

51

กลยุทธ

โครงการ /
กิจกรรม
34.โครงการจัด
สัมมนาวิชาการ
เรื่องการผลิตสื่อ
ประชาสัมพันธ
คณะนิเทศ
ศาสตร
35.โครงการ
ฝกอบรมการ
ผลิตขาว

36.โครงการ
เสวนาวิชาชีพ
นิเทศศาสตร
37.โครงการ
อบรมสัมมนา
มัคคุเทศก

38.โครงการ
สัมมนาทาง

กําหนด งบประมาณ
เวลา
(บาท)

ผูรับ
ผิดชอบ

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

1) เพื่อใหนักศึกษาไดรับความรูเกี่ยวกับการผลิตสื่อ
และประชาสัมพันธ
2) เพื่อใหนักศึกษาไดฝกทักษะความคิดสรางสรรค
ดานการผลิตสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ

1) นักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมไดรับความรู
ดานการผลิตสื่อประชาสัมพันธรอยละ 100
ของผูที่เขารวมโครงการทั้งหมด

ป
การศึกษา
2555

25,000

คณะนิเทศ
ศาสตร

1) เพื่อใหนักศึกษามีทักษะและประสบการณในดาน
กระบวนการผลิตขาว สารคดี และสื่อสิ่งพิมพ
2) เพื่อใหนักศึกษาสามารถนําความรูจากการอบรม
ไปประยุกตใชในการเรียนการสอนและนําไปใช
ประกอบวิชาชีพ
1) เพื่อเปนการแนะแนวใหนักศึกษามีความรูความ
เขาใจในวิชาชีพนิเทศศาสตรแตละดาน
2) เพื่อใหนักศึกษาเตรียมความพรอมเขาสู
ตลาดแรงงาน
1) เพื่อใหนักศึกษาเตรียมความพรอมในการเปน
มัคคุเทศกอาชีพที่มีใบอนุญาต
2 เพื่อใหนักศึกษาไดฝกฝนทักษะการเปนมัคคุเทศก
อาชีพ มีแนวทางในการดําเนินแผนการทองเที่ยวที่
เปนประโยชนและสรางสรรค
1) เพื่อแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณรวมกัน
ในประเด็นตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการเมืองการ

1) นักศึกษารอยละ 90 ที่เขารวมโครงการ
ไดรับความรูและทักษะในดานการผลิตขาว
สารคดีและสิ่งพิมพ

ป
การศึกษา
2555

20,000

คณะนิเทศ
ศาสตร

1) รอยละ 80 ของจํานวนผูเขารวมโครงการ
ไดรับความรูและความเขาใจในวิชาชีพนิเทศ
ศาสตร

ป
การศึกษา
2555

20,000

คณะนิเทศ
ศาสตร

1) รอยละ 90 ของจํานวนผูเขารวมโครงการ
สัมมนาไดเรียนรูและฝกปฏิบัติการเปน
มัคคุเทศกอาชีพ

ป
การศึกษา
2555

20,000

คณะนิเทศ
ศาสตร

1) รอยละ 80 ของผูเขารวมกิจกรรมพึง
พอใจกับการจัดสัมมนาทางวิชาการ

ป
การศึกษา

-

วิทยาลัย
สื่อสาร
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โครงการ /
กิจกรรม

วัตถุประสงค

วิชาการของ
ปกครองในหลากหลายมิติระหวางนักวิชาการ
วิทยาลัยสื่อสาร นักศึกษา นักการเมือง ภาคประชาสังคม
การเมือง
2) เพื่อสงเสริมความรวมมือทางวิชาการกับ
หนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
39.โครงการวัน 1) เพื่อใหอาจารยและนักศึกษาคณะนิติศาสตรได
รพี
เขารวมกิจกรรมเพื่อเปนการรําลึกถึงพระคุณของพระ
บิดาของกฎหมายไทย
2) เพื่อกระตุนใหนักศึกษานําความรูทางกฎหมาย
ไปแขงขันตอบปญหาทางกฎหมายกับนักศึกษา
สถาบันอื่น ๆ
3) เพื่อเผยแพรความรูทางกฎหมายใหแกนักศึกษา
บุคลากรมหาวิทยาลัยเกริก และบุคคลที่สนใจทั่วไป
40.โครงการ
1) เพื่อฝกทักษะในการทําวิทยานิพนธ สารนิพนธ
คายวิทยานิพนธ ใหแกบัณฑิต
สารนิพนธ
2) เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณดานการวิจัย
รวมกับผูทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย
3) เพื่อพัฒนาคุณภาพของวิทยานิพนธและสาร
นิพนธ
41.โครงการ
1) เพื่อเตรียมความพรอมนักศึกษา กอนที่นักศึกษา
นิเทศงานและ จะออกไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการตาง ๆ
ฝกงานเพื่อ
2) เพื่อที่จะขอรับทราบขอมูลการพัฒนาการเรียนรู

ตัวชี้วัด
2) รอยละ 80 ของผูเขารวมกิจกรรมไดรับ
ความรูจากการสัมมนาทางวิชาการ

กําหนด งบประมาณ
เวลา
(บาท)
2555

ผูรับ
ผิดชอบ
การเมือง

1) ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจในการ 7 สิงหาคม
จัดงานวันรพี ระดับ 3.51 ขึ้นไป
2555
2) รอยละ 80 ของผูเขารวมกิจกรรมไดรับ
ความรูดานกฎหมายที่เพิ่มขึ้น

10,000

คณะ
นิติศาสตร

1) นักศึกษามีความพึงพอใจในการเขารวม
โครงการ ระดับ 3.51 ขึ้นไป
2) รอยละ 80 ของจํานวนนักศึกษามี
ความรูและทักษะในการทําวิจัน

ป
การศึกษา
2555

80,000

ทุกคณะวิชา
ยกเวนคณะ
เศรษฐศาสต
ร

1) รอยละ 80 ของนักศึกษาที่เขาโครงการ
มีความรู และทักษะเพิ่มขึ้นกอนจะออกไป
ปฏิบัติงาน

ป
การศึกษา
2555

75,000

ทุกคณะวิชา

-------------- แผนการดําเนินงานมหาวิทยาลัยเกริก ปการศึกษา 2555 -------------
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โครงการ /
กิจกรรม
เตรียมความ
พรอมในการ
ประกอบอาชีพ

42.โครงการฝก
ปฏิบัติ
ภาคสนามของ
นักศึกษา

43.โครงการสห
กิจศึกษา

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

และทักษะการปฏิบัติงานของนักศึกษา
3) เพื่อที่จะนําขอมูลที่ไดรับไปปรับปรุงหลักสูตร
และการเรียนการสอนใหเหมาะสมตอไป
4) เพื่อสงเสริมความรวมมือทางวิชาการและ
ความสัมพันธที่ดีกับแหลงฝกงาน
1) เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่มุงเนนการ
สอนในชั้นเรียนควบคูกับการปฏิบัติจริงภาคสนาม
2) เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูใหนักศึกษา
ประยุกตใชแนวคิดทฤษฎีที่เรียนในชั้นเรียนสูการ
ปฏิบัติในพื้นที่จริงภาคสนาม
3) เพื่อสรางเครือขายความรวมมือระหวาง
มหาวิทยาลัยกับหนวยงานภายนอก
1) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาไดฝกงานในสถาน
ประกอบการตามความสนใจและความถนัด
2) เพื่อเพิ่มทักษะความรูที่จําเปนกอนการทํางาน
จริงและฝกการทํางานรวมกับผูอื่น
3) เพื่อฝกระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ
สามารถปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย

2) นักศึกษาที่เขาโครงการรอย 80
สามารถนําความรูไปประยุกตใชกับการศึกษา
และประกอบอาชีพในอนาคต

44.โครงการ
1) เพื่อเสริมทักษะและประสบการณจริงในการ
ฝกงานกฎหมาย ปฏิบัติงานหรือทํางานทางกฎหมายแกนักศึกษา

กําหนด งบประมาณ
เวลา
(บาท)

ผูรับ
ผิดชอบ

1) รอยละ 80 ของจํานวนนักศึกษามี
ป
ความรูและประสบการณในการฝกงาน
การศึกษา
2) รอยละ 80 ของจํานวนนักศึกษา
2555
สามารถนําความรูไปประยุกตใชกับการศึกษา
และประกอบอาชีพในอนาคต

15,000

คณะ
บริหารธุรกิจ

1) รอยละ 80 ของจํานวนนักศึกษามีความ
ป
พึงพอใจตอกิจกรรมการดําเนินงานตาม
การศึกษา
โครงการ
2555
2) รอยละ 80 ของจํานวนนักศึกษามี
ความรูและประสบการณในการฝกงาน
3) รอยละ 80 ของจํานวนนักศึกษา
สามารถนําความรูไปประยุกตใชกับการศึกษา
และการประกอบอาชีพในอนาคต
1) นักศึกษาที่ฝกงานกฎหมายภาคปฏิบัติ
ป
ได1) 1) ความพึงพอใจจากผูรับฝกงานไม
การศึกษา

20,000

คณะศิลป
ศาสตร

10,000

คณะ
นิติศาสตร
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ภาคปฏิบัติ

วัตถุประสงค

2) เพื่อใหนักศึกษามีความพรอมและมีศักยภาพใน
การทํางานสายอาชีพและวิชาชีพกฎหมายได
3) เพื่อใหเกิดความรวมมือระหวางคณะนิติศาสตร
และหนวยงานทางกฎหมายทั้งภาครัฐและเอกชน
4) เพื่อเผยแพรชื่อเสียงของคณะนิติศาสตรใหเปนที่
ยอมรับจากองคกรตาง ๆ ทั้งในดานวิชาการและ
คุณภาพของบัณฑิต
45.โครงการฝก 1) เพื่อใหผูเรียนไดมีโอกาสบูรณาการความรูและ
ปฏิบัติงานใน
ประยุกตใชความรูและทักษะดานภาษาในการ
สถาน
ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการที่ใช
ประกอบการที่ ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
ใชภาษาอังกฤษ 2) เพื่อใหผูเรียนไดมีโอกาสเรียนรูจากประสบการณ
ในการสื่อสาร
การทํางาน และสามารถพัฒนาตนเองในดานตาง ๆ
ไดอยางเหมาะสม
3) เพื่อเตรียมความพรอมใหผูเรียนสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพเมื่อสําเร็จการศึกษา
4) เพื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขของหลักสูตรที่กําหนดให
มีการฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่ใช
ภาษาอังกฤษในการติดตอสื่อสาร
46.โครงการ
1) เพื่อใหนักศึกษาไดรูจักและสัมผัสกับการทํางาน
ศึกษาดูงานใน ดานสังคมสงเคราะห สวัสดิการสังคม และงาน
รายวิชาและ
พัฒนาสังคมในระหวางการเรียนภาคทฤษฎี

ตัวชี้วัด

กําหนด งบประมาณ
เวลา
(บาท)

ผูรับ
ผิดชอบ

นอยกวา ระดับ 3.51 ขึ้นไป
2) นักศึกษาไมนอยกวารอยละ 80 มีความ
พรอมและมีศักยภาพในการทํางานดาน
กฎหมาย

2555

1) รอยละ 80 ของผลการประเมินความรู
และทักษะการใชภาษาอังกฤษในการ
ติดตอสื่อสารโดยสถานประกอบการของ
นักศึกษาที่เขารวมโครงการอยูในระดับดี
2) รอยละ 80 คาเฉลี่ยของคะแนนผลการ
ประเมินความรูและทักษะการใช
ภาษาอังกฤษโดยศูนยสอบ TOEIC(Test of
English as International
Communication) ของนักศึกษาที่เขารวม
โครงการไมต่ํากวา 500 คะแนน

ป
การศึกษา
2555

5,000

คณะศิลป
ศาสตร

1) นักศึกษาในเปาหมายที่จะตองึกปฏิบัติ
ภาคสนามเขารวมโครงการรอยละ 100
2) อยางนอยรอยละ 90 ของนักศึกษาที่เขา

ป
การศึกษา
2555

35,000

คณะศิลป
ศาสตร
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เตรียมฝกปฏิบัติ 2) เพื่อใหนักศึกษามีทางเลือกในการฝกปฏิบัติ
ภาคสนาม
ภาคสนามมากขึ้น
3) เพื่อเสริมสรางการฝกปฏิบัติภาคสนามใหมี
ประสิทธิภาพอันเตรียมความพรอมกอนสําเร็จ
การศึกษาออกไปปฏิบัติงานจริง
47.โครงการฝก 1) เพื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขของหลักสูตรซึ่งกําหนดให
ปฏิบัติ
มีการเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
ภาคสนาม 1
2) เพื่อใหนักศึกษารูจักนําความรูทางทฤษฎีไป
ประยุกตใชในการปฏิบัติงานจริง
3) เพื่อเสริมสรางกระบวนการเรียนรูใหมี
ประสิทธิภาพอันเปนการเตรียมความพรอมกอน
สําเร็จการศึกษาออกไปปฏิบัติงานจริงในฐานะผู
ใหบริการโดยตรง
48.โครงการฝก 1) เพื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขของหลักสูตรซึ่งกําหนดให
ปฏิบัติ
มีการเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
ภาคสนาม 2
2) เพื่อใหนักศึกษารูจักนําความรูทางทฤษฎีไป
ประยุกตใชในการปฏิบัติงานจริง
3) เพื่อเสริมสรางกระบวนการเรียนรูใหมี
ประสิทธิภาพอันเปนการเตรียมความพรอมกอน
สําเร็จการศึกษาออกไปปฏิบัติงานจริงในฐานะผู
ใหบริการโดยตรง

ตัวชี้วัด

กําหนด งบประมาณ
เวลา
(บาท)

ผูรับ
ผิดชอบ

รวมกิจกรรมไดมีโอกาสเลือกหนวยงานฝก
ตามที่สนใจโดยไดเขาไปเรียนรูกิจกรรมของ
หนวยงานนั้นๆ กอนฝกภาคสนามจริง

1) นักศึกษารอยละ 100 ไดฝกปฏิบัติ
ภาคสนามตามเงื่อนไขของหลักสูตร
2) นักศึกษาที่ฝกปฏิบัติภาคสนาม รอยละ
100 ไดเสริมสรางกระบวนการเรียนรูในการ
ปฏิบัติงานกอนออกไปปฏิบัติงานจริง
3) นักศึกษาที่ฝกภาคสนามอยางนอย รอย
ละ 95 เห็นวาการฝกปฏิบัติทําใหมีทักษะ
เกิดประโยชนในการออกไปปฏิบัติงานใน
ฐานะสักสังคมสงเคราะห
1) นักศึกษารอยละ 100 ไดฝกปฏิบัติ
ภาคสนามตามเงื่อนไขของหลักสูตร
2) นักศึกษาที่ฝกปฏิบัติภาคสนาม รอยละ
100 ไดเสริมสรางกระบวนการเรียนรูในการ
ปฏิบัติงานกอนออกไปปฏิบัติงานจริง
3) นักศึกษาที่ฝกภาคสนามอยางนอย รอย
ละ 95 เห็นวาการฝกปฏิบัติทําใหมีทักษะ
เกิดประโยชนในการออกไปปฏิบัติงาน
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ป
การศึกษา
2555

56,000

คณะศิลป
ศาสตร

ป
การศึกษา
2555

56,000

คณะศิลป
ศาสตร
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ตัวชี้วัด

1) เพื่อใหนักศึกษาไดมีโอกาสเรียนรูและ
แลกเปลี่ยนความรู ทักษะ และประสบการณซึ่งกัน
และกัน รวมถึงผูใชบัณฑิตและชุมชน
2) เพื่อสรางกระบวนการเรียนรูใหกับนักศึกษานอก
ชั้นเรียน
3) เพื่อสรางสัมพันธภาพที่ดีระหวางนักศึกษารุนพี่
และรุนนองเพื่อการแลกเปลี่ยนและชวยเหลือกัน
ตอไป

1) นักศึกษาสังคมสงเคราะหที่เขารวม
โครงการอยางตอเนื่อง อยางนอยรอยละ 90
มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานสังคม
สงเคราะหมากขึ้นทั้งในดานองคความรู
ทักษะ และประสบการณ
2) นักศึกษาสังคมสงเคราะหที่เขารวม
โครงการอยางตอเนื่อง อยางนอยรอยละ 95
มีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน สามรถรวมงานกัน
ไดเปนอยางดี
1) เพื่อใหนักศึกษาไดรูจักและสัมผัสกับการทํางาน 1) นักศึกษาในเปาหมายที่จะตองฝกปฏิบัติ
50.โครงการ
กับเยาวชนโดยใชแนวพุทธศาสนา
ศึกษาดูงาน
ภาคสนามเขารวมโครงการอยางนอยรอย
เยาวชนกับมิติ 2) เพื่อปลูกฝงคุณธรรมกับจริยธรรมใหกับนักศึกษา
ละ 90
โดยผานการทํากิจกรรมรวมกับครูและนักเรียน
จิตอาสา
2) อยางนอยรอยละ 90 ของนักศึกษาที่เขา
โรงเรียนสัตยาไสย
รวมกิจกรรมไดเรียนรูถึงประโยชนในการ
3) เพื่อเสริมสรางการทํางานกลุมในหมูนักศึกษาสาขา ทํางานแบบจิตอาสาในชุมชนและสามารถ
วิชาสังคมสงเคราะหศาสตรและการพัฒนาสังคม
นํามาปรับใชทั้งในชีวิตจริงและการทํางาน
51.โครงการ
1) เพื่อปลูกจิตสํานึกใหเห็นความสําคัญ ศรัทธา
1) จํานวนนักศึกษาที่เขารวมโครงการ
สงเสริม
เชื่อมั่น การปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยมี
2) รอยละ 80 ของจํานวนนักศึกษาที่เขา
สถานศึกษา 3D พระมหากษัตริยเปนประมุข
รวมโครงการมีความเขาใจในการปกครอง
2) เพื่อสรางคานิยมใหนักศึกษารังเกียจการทุจริต ระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย
และตอตานการขายสิทธิ ขายเสียง
ทรงเปนประมุข
3) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาหางไกลจากยาเสพติด 3) รอยละ 80 ของจํานวนนักศึกษาที่เขา
-------------- แผนการดําเนินงานมหาวิทยาลัยเกริก ปการศึกษา 2555 -------------

กําหนด งบประมาณ
เวลา
(บาท)

ผูรับ
ผิดชอบ

ป
การศึกษา
2555

-

คณะศิลป
ศาสตร

ป
การศึกษา
2555

49,300

คณะศิลป
ศาสตร

ป
การศึกษา
2555

25,000

ทุกคณะวิชา
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ตัวชี้วัด

กําหนด งบประมาณ
เวลา
(บาท)

รวมโครงการตระหนักถึงปญหาการทุจริต
การขายสิทธิขายเสียง
4) รอยละ 80 ของจํานวนนักศึกษาที่เขา
รวมโครงการไมยุงเกี่ยวกับยาเสพติด
52.โครงการ
1) เพื่อสงเสริมการสรางองคความรูเกี่ยวกับประชาคม 1) จํานวนนักศึกษาที่เขารวมโครงการ
ป
บูรณาการ
อาเซียน และพัฒนาการเรียนรูแบบบูรณาการ
2) รอยละ 80 ของนักศึกษาที่เขารวม
การศึกษา
ความรูเกี่ยวกับ 2) เพื่อเสริมสรางความรูเกี่ยวกับอาเซียนใหแก
โครงการไดรับความรูเกี่ยวกับอาเซียน
2555
อาเซียน
นักศึกษา และเทาทันตอการเปลี่ยนแปลง สามารถ
ปรับตนเองดํารงชีวิตอยูในสังคมไทย ประชาคม
อาเซียน และสังคมโลกไดอยางมีความสุข
1) รอยละ 90 ของนักศึกษามีความพึง
53.โครงการจัด 1) เพื่อปลูกฝงใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม
2555
พอใจตอโครงการในระดับ 3.51 ขึ้นไป
กิจกรรม
ควบคูกับความรูทางวิชาการ
ชวยเหลือสังคม 2) เพื่อปลูกฝงคานิยมใหนักศึกษาเกิดความภูมิใจใน 2) รอยละ 80 ของจํานวนนักศึกษาที่เขารวม
โครงการมีความรูม ีคุณธรรมและจริยธรรม
การเปนคนดีชวยเหลือสังคม
1.4 พัฒนา
54.โครงการ
1) เพื่อสนับสนุนใหอาจารยประจํามหาวิทยาลัย
1) จํานวนของอาจารยประจําคณะวิชาที่
ป
บุคลากรสาย สนับสนุน
ศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นทั้งในประเทศและ
ไดรับทุนศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น
การศึกษา
อาจารยใหมีสร ทุนการศึกษาตอ ตางประเทศ
2555
รถนะสากล
ของอาจารย
2) เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารยของใหมีคุณวุฒิที่
สูงขึ้น
55.โครงการ
1) เพื่อผลักดันอาจารยใหมีคุณวุฒิสูงขึ้นจนถึง
1) มีจํานวนอาจารยประจําคณะวิชาที่ศึกษา
ป
สงเสริมพัฒนา ระดับปริญญาเอก
ตอในระดับปริญญาเอก
การศึกษา
อาจารยให
2) เพื่อสงเสริมใหอาจารยประจําเพิ่มพูนความรูและ
2555
-------------- แผนการดําเนินงานมหาวิทยาลัยเกริก ปการศึกษา 2555 -------------

ผูรับ
ผิดชอบ

-

ทุกคณะวิชา

25,000

ทุกคณะวิชา

-

ทุกคณะวิชา

-

ทุกคณะวิชา
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โครงการ /
กิจกรรม
ศึกษาตอใน
ระดับปริญญา
เอก
56.โครงการ
พัฒนาอาจารย
ประจําคณะวิชา

วัตถุประสงค

ประสบการณดวยการศึกษาตอในระดับดุษฎีบัณฑิต
3) เพื่อผลิตและพัฒนาคุณภาพของอาจารยประจํา
ใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ
1) เพื่อสงเสริมใหคณาจารยไดมีโอกาสศึกษาเพิ่มเติม
ในสาขาตาง ๆ ที่เปนประโยชนตอการเรียนการสอน
2) เพื่อสงเสริมใหคณาจารยไดเขารวมสัมมนา
ฝกอบรมในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ
3) เพื่อสงเสริมใหคณาจารยเพิ่มพูนความรูและ
ประสบการณ สามารถนําไปประยุกตใชกบั การเรียน
การสอนไดอยามีประสิทธิภาพ
57.โครงการ
1) เพื่อนําผลการประเมินไปปรับปรุงการเรียนการ
ประเมิน
สอนใหมีประสิทธิภาพ
คุณภาพการ
2) เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนใหทันสมัย
จัดการเรียนการ และมีประสิทธิภาพ
สอน
3) เพื่อใหนักศึกษามีสวนรวมในการพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอน
58.โครงการ
1) เพื่อสงเสริมใหอาจารยประจําไดมีโอกาสพัฒนา
อบรมหลักสูตร ความรูความชํานาญในสาขาวิชาที่ตนถนัดหรือมี
ระยะสั้นสําหรับ ความสนใจ
บุคลากรสาย
2) เพื่อเสริมสรางศักยภาพและคุณภาพของอาจารย
อาจารย
ประจําอันสงผลตอการพัฒนาและปรับปรุงการเรียน
การสอนและคุณภาพของนักศึกษานักศึกษา

ตัวชี้วัด

กําหนด งบประมาณ
เวลา
(บาท)

1) รอยละ 70 ของจํานวนอาจารยประจํา
ป
คณะวิชาไดเขารวมอบรมหรือสัมมนาใน
การศึกษา
สาขาวิชาที่เปนประโยชนตอการเรียนการสอน
2555
2) รอยละ 70 ของจํานวนอาจารยที่เขารวม
อบรมหรือสัมมนาสามารถนําองคความรูที่ได
ไปประยุกตใชกับการเรียนการสอนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
1) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอ
ป
การประสิทธิภาพการเรียนการสอนอยางนอย การศึกษา
3.51 ขึ้นไป
2555

1) มีอาจารยประจําที่ไดรับการอบรม
หลักสูตรระยะสั้นไมนอยกวา 1 คน

-------------- แผนการดําเนินงานมหาวิทยาลัยเกริก ปการศึกษา 2555 -------------

ป
การศึกษา
2555

ผูรับ
ผิดชอบ

200,000

ทุกคณะวิชา

-

ทุกคณะวิชา

-

ทุกคณะวิชา
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โครงการ /
กิจกรรม

วัตถุประสงค

59.โครงการ
พัฒนาระบบ
อาจารยที่
ปรึกษา
- จัดทําคูมือ
อาจารยที่ปรึกษา
- ประชุมสัมมนา
อาจารยที่ปรึกษา

ตัวชี้วัด

กําหนด งบประมาณ
เวลา
(บาท)

ผูรับ
ผิดชอบ

1) เพื่อใหระบบอาจารยที่ปรึกษาเปนไปตาม
มาตรฐานและแนวทางปฏิบัติของมหาวิทยาลัย
2) เพื่อใหมีความเขาใจในองคประกอบของอาจารย
ที่ปรึกษา
3) เพื่อใหอาจารยที่ปรึกษาเขาใจและตระหนักถึง
ความสําคัญของบทบาทอาจารยที่ปรึกษาตอ
นักศึกษาในความดูแล
4) เพื่อใหอาจารยที่ปรึกษาสามารถปฏิบัติหนาที่
และมีเทคนิคการทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาไดอยาง
มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกนักศึกษา
60.โครงการฝก 1) เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนใหทันสมัย
อบรมอาจารย และมีประสิทธิภาพสอดคลองกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง
เพื่อเพิ่ม
ไป
ประสิทธิภาพการ 2) เพื่อเพิ่มพูนความรูความเขาใจและทักษะเกี่ยวกับ
เรียนการสอน
แนวคิดดานการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา

1) อาจารยที่ปรึกษาเขารวมโครงการ รอยละ
ป
80
การศึกษา
2) อาจารยที่ปรึกษามีความรูความเขาใจใน
2555
ระบบอาจารยที่ปรึกษามากขึ้น สามารถนํา
ความรูมาประยุกตใชไดอยางเหมาะสม
เพิ่มขึ้น รอยละ 80
3) อาจารยที่เขารวมโครงการมีความพึง
พอใจไมนอยกวาระดับ 3.51 ขึ้นไป

150,000

ทุกคณะวิชา

1) รอยละ 80 ของผูเขารวมโครงการไดรับ
ความรูดานการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น
2) รอยละ 80 ของผูเขารวมโครงการ
สามารถนําองคความรูที่ไดไปปรับใชกับการ
เรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ

ป
การศึกษา
2555

25,000

ทุกคณะวิชา

61.โครงการ
สงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและ
จรรยาบรรณ
วิชาชีพของ
อาจารย

1) รอยละ 90 ของอาจารยประจําตระหนัก
ถึงจรรยาบรรณของตนเองบและปฏิบัติตาม
อยางเครงครัด

ป
การศึกษา
2555

-

ทุกคณะวิชา

1) เพื่อกระตุนใหอาจารยของมหาวิทยาลัยปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณ
2) เพื่อสงเสริมใหบุคลากรสายอาจารยตระหนักถึง
จรรยาบรรณของตนเองบและรักษาไวอยางเครงครัด

-------------- แผนการดําเนินงานมหาวิทยาลัยเกริก ปการศึกษา 2555 -------------
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โครงการ /
กิจกรรม
62.โครงการ
พัฒนาอาจารย
ใหมีตําแหนง
ทางวิชาการ

วัตถุประสงค

1) เพื่อสงเสริมใหอาจารยประจํามีตําแหนงทาง
วิชาการ และพัฒนาตนเองเขาสูตําแหนงทาง
วิชาการในระดับที่สูงขึ้น
2) เพื่อสนับสนุนใหอาจารยประจําพัฒนาองค
ความรูและมีโอกาสนําเสนอผลงานวิจัยในการของ
ตําแหนงทางวิชาการ
3) เพื่อเปนหลักประกันในดานความเปนเลิศทาง
วิชาการของมหาวิทยาลัยตอไป
63.โครงการ
1) เพื่อใหคณาจารยมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ
อบรมสัมมนา
ประชาคมอาเซียน
อาจารยเกี่ยวกับ 2) เพื่อกระตุนใหอาจารยไดแลกเปลี่ยนเรียนรู
อาเซียน
เกี่ยวกับอาเซียนศึกษา
3) เพื่อสงเสริมใหบุคลากรสายอาจารยพัฒนาทักษะ
และประสบการณในการเตรียมความพรอมกาวสู
ประชาคมอาเซียน
64.โครงการ
1)เพื่อกระตุนใหอาจารยเกิดความตื่นตัวในการพัฒนา
พัฒนาอาจารย ทักษะภาษาอังกฤษรองรับการเปดเสรีทางการศึกษา
ดาน
2)เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรสายอาจารยใหสามารถ
ภาษาอังกฤษ นําเสนอแลกเปลี่ยนขอมูลเปนภาษาอังกฤษได
3) เพื่อสงเสริมใหคณาจารยมีความรูและพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อใชการเขียนบทความทาง
วิชาการไดอยางมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด

กําหนด งบประมาณ
เวลา
(บาท)

ผูรับ
ผิดชอบ

1) จํานวนผูยื่นเสนอขอตําแหนงทางวิชาการ
2) มหาวิทยาลัยมีจํานวนอาจารยที่ดํารง
ตําแหนงทางวิชาการเพิ่มขึ้น

ป
การศึกษา
2555

-

ทุกคณะวิชา

1) รอยละ 80 ของอาจารยประจําเขารวม
โครงการอบรมสัมมนา
2) รอยละ 90 ของคณาจารยที่เขารวม
โครงการฯไดรับความรูเกี่ยวกับอาเซียน
เพิ่มขึ้น

ป
การศึกษา
2555

40,000

ทุกคณะวิชา

1) รอยละ 80 ของอาจารยประจําที่เขารวม
โครงการสามารถใชภาษาอังกฤษไดดียิ่งขึ้น
และสามารถเขียนบทความทางวิชาการได
อยางมีประสิทธิภาพ

ป
การศึกษา
2555

40,000

ทุกคณะวิชา

-------------- แผนการดําเนินงานมหาวิทยาลัยเกริก ปการศึกษา 2555 -------------
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โครงการ /
กิจกรรม
65.โครงการ
ทดสอบความ
สามารถทางดาน
ภาษาของ
อาจารยสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร
66.โครงการ
สงเสริมแลก
เปลี่ยนบุคลากร
ทางการศึกษา
ระหวางสถาบัน
ทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ
67.โครงการศึกษา
ดูงานสถาบัน
อุดมศึกษาทั้งใน
ประเทศและ
ตางประเทศ
68.โครงการจัดหา
อาจารยประจําป
การศึกษา 2555

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

กําหนด งบประมาณ
เวลา
(บาท)

ผูรับ
ผิดชอบ

1) เพื่อประเมินคุณภาพอาจารยผูสอนในสาขา
1) รอยละ 100 ของอาจารยประจําสาขา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจสอบ
2) เพื่อใหอาจารยพัฒนาภาษาของตนเองใหดียิ่งขึ้น ผาน TOEIC ไมนอยกวา 650 คะแนน

ปการศึกษา
2555

10,000

คณะศิลป
ศาสตร

1) เพื่อแลกเปลี่ยนนความรู ความชํานาญและ
ประสบการณ ของคณาจารย ผูเชี่ยวชาญระหวาง
สถาบัน
2) เพื่อพัฒนาอาจารยประจําของมหาวิทยาลัยใหมี
สมรรถนะสากล
3) เพื่อสรางเครือขายและสงเสริมความรวมมือกับ
ภายนอกและองคกรระหวางประเทศ
1) เพื่อเปดโอกาสใหบุคลากรสายอาจารยไดเปด
โลกทัศนที่กวางไกลมากยิ่งขึ้นจากการศึกษาดูงาน
2) เพื่อสงเสริมใหอาจารยเพิ่มพูนความรูและ
ประสบการณจากการศึกษาดูงานทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ
1) เพื่อเพิ่มจํานวนอาจารยประจําใหเปนไปตาม
เงื่อนไขเกณฑมาตรฐานที่สกอ.กําหนด

1) จํานวนของบุคลากรที่มีการแลกเปลี่ยน
ระหวางสถาบันทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ

ป
การศึกษา
2555

200,000

ทุกคณะวิชา

1) รอยละ 70 ของอาจารยประจําไดรับ
การศึกษาดูงานจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ

ป
การศึกษา
2555

200,000

ทุกคณะวิชา

1) จํานวนอาจารยประจําที่เพิ่มขึ้นในป
การศึกษา 2555

ป
การศึกษา
2555

-

คณะวิชาที่ตอง
การอาจารย
ประจําเพิ่ม

-------------- แผนการดําเนินงานมหาวิทยาลัยเกริก ปการศึกษา 2555 -------------
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โครงการ /
กิจกรรม

69. โครงการ
แลกเปลี่ยน
เรียนรูเทคนิค
การสอน การ
วัดผล เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การเรียนการ
สอน
1.5 ประยุกตใช 70.โครงการ
เทคโนโลยี
พัฒนาศักยภาพ
สารสนเทศกับ ดานการจัดการ
การเรียนการ เรียนรูระบบ E
สอนอยางมี
– Learning
ประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

กําหนด งบประมาณ
เวลา
(บาท)

ผูรับ
ผิดชอบ

1) เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนใหทันสมัย
สอดคลองกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง
2) เพื่อสรางแนวความคิด องคความรูและพัฒนา
ศักยภาพของผูสอน
3) เพื่อใหผูเขารวมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรูและ
ประสบการณรวมกัน

1) รอยละ 80 ของผูเขารวมโครงการไดรับ
ความรูเพิ่มขึ้น
2) รอยละ 80 ของผูเขารวมโครงการนําองค
ความรูที่ไดไปปรับใชในการเรียนการสอน
อยางมีประสิทธิภาพ

ปการศึกษา
2555

25,000

ทุกคณะวิชา

1) เพื่อใหคณาจารยภายในมหาวิทยาลัยมีความ
เชื่อมั่นในการเรียน การสอน ระบบ E – Learning
และประยุกตใชไดอยางมีประสิทธิภาพ
2) เพื่อใหการเรียนการสอนนาสนใจมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ
3) เพื่อใหบัณฑิตของมหาวิทยาลัยมีคุณภาพเปนที่
ยอมรับของตลาดแรงงาน
71.โครงการ
1) เพื่อสงเสริมใหมีการสรางบทเรียน e-learning
จัดทํา eในหลักสูตรตางๆ ของมหาวิทยาลัย
learning วิชา
2) เพื่อใหนักศึกษาสามารถเขาถึงองคความรูจาก
พื้นฐานและวิชา บทเรียนในระบบ e-learning และสามารถศึกษา
ทั่วไป
คนควาไดดวยตนเอง
72.โครงการ
1) เพื่อพัฒนาทักษะและเพิ่มพูนความรูทางดาน
อบรมทักษะ
คอมพิวเตอรใหแกนักศึกษา

1) รอยละ 80 ของจํานวนอาจารยภายใน
มหาวิทยาลัยมีความเชื่อมั่นในการเรียน การ
สอน ระบบ E – Learning และประยุกต
ใชไดอยางมีประสิทธิภาพ
2) การเรียนการสอนการสอน ระบบ E –
Learning มีคุณภาพ รอยละ 80

ปการศึกษา
2554

50,000

ทุกคณะวิชา

1) จํานวนรายวิชาที่มีบทเรียน e-learning
2) จํานวนนักศึกษาที่ใชบทเรียน e-learning

ป
การศึกษา
2555

50,000

ทุกคณะวิชา

1) จํานวนของนักศึกษาที่เขารวมโครงการ
อบรมทักษะความรูทางคอมพิวเตอร

ป
การศึกษา

-

ทุกคณะวิชา
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กลยุทธ

โครงการ /
กิจกรรม
ความรูทาง
คอมพิวเตอรแก
นักศึกษา
73.โครงการจัด
สอบประมวล
ความรูดาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
74.โครงการ
พัฒนาสื่อการ
เรียนการสอน
อิเล็กทรอนิกส

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

2) เพื่อใหนักศึกษามีความสามารถและพัฒนาการ
ใชงานคอมพิวเตอรไดอยางเหมาะสม

2) นักศึกษาที่เขารวมโครงการ รอยละ 80
ไดรับความรูและสามารถพัฒนาทักษะ
ทางดานคอมพิวเตอรไดอยางเหมาะสม
1) เพื่อเพิ่มศักยภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหแก 1) จํานวนนักศึกษาที่ผานการสอบประมวล
นักศึกษาในระดับสากลรองรับการเปดเสรีทางการ
ความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศึกษา
2) เพื่อกระตุนใหนักศึกษาสามารถนําวิทยาการและ
เทคโนโลยีใหม ๆ ไปใชประโยชนอยางมี
ประสิทธิภาพ
1) เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของ
1) จํานวนสาขาวิชาที่นําสื่ออิเล็กทรอนิกสมา
มหาวิทยาลัย โดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ใชในการเรียนการสอน
ประยุกตใชอยางมีประสิทธิภาพ
2) ระดับความพึงพอใจของผูใชสื่อ
2) เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูจากสื่ออิเล็กทรอนิกสที่
อิเล็กทรอนิกสอยางนอย 3.51 ขึ้นไป
หลากหลายและใชสื่ออิเล็กทรอนิกสในการศึกษา
คนควา
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กําหนด งบประมาณ
เวลา
(บาท)

ผูรับ
ผิดชอบ

2555

ป
การศึกษา
2555

-

ทุกคณะวิชา

ป
การศึกษา
2555

50,000

ทุกคณะวิชา
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ตัวบงชี้ของแผนการดําเนินงาน : ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคุณภาพบัณฑิตใหมีศักยภาพสูงสุด
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1. รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF:HEd)
2. จํานวนหลักสูตรระดับภูมิภาคอาเซียนและระดับนานาชาติ
3. รอยละของนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษาตางประเทศ
4. รอยละของความพึงพอใจของนายจางผูประกอบการและผูใชบัณฑิต
5. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระหลังสําเร็ จการศึกษา
6. รอยละของอาจารยที่ไดตําแหนงทางวิชาการเพิ่มขึ้น
7. รอยละของอาจารยที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาตออาจารยประจํา
8. จํานวนของอาจารยที่ศึกษาตอระดับปริญญาเอก
9. รอยละของอาจารยที่ไดรับการสงเสริมพัฒนาดานวิชาการ วิธีการสอน และการวัดผลความรูดานจรรยาบรรณอาจารย
10 รอยละของรายวิชาที่มีการใช e-learning รวมกับการเรียนการสอนตอจํานวนรายวิชาที่เปดสอนทั้งหมด
เชิงคุณภาพ
1. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
เชิงเวลา
1. รอยละของนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กําหนด
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ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาระบบบริหารงานวิจัยและนักวิจัยที่มีคุณภาพ
เปาประสงค มุงพัฒนามาตรฐานงานวิจัยและผลงานทางวิชาการใหเปนที่ยอมรับในระดับสากล
โครงการ/
กลยุทธ
วัตถุประสงค
ตัวชี้วัด
กิจกรรม
คณะวิชา
2.1 สนับสนุน
ใหคณะวิชา
และศูนย
สงเสริมวิจัย
และผลิตตํารา
ยกระดับ
มาตรฐาน
งานวิจัยและ
ผลงานทาง
วิชาการใหมี
คุณภาพให
สามารถ
นําไปใช
ประโยชนและ
เปนที่ยอมรับ
ในวงวิชาการ

1.โครงการพัฒนา
คุณภาพงานวิจัย

กําหนด
เวลา

งบประมาณ
(บาท)

ผูรับ
ผิดชอบ

1) เพื่อพัฒนางานวิจัยของคณะวิชาใหมี
คุณภาพเปนที่ยอมรับในระดับชาติหรือ
นานาชาติ
2) เพื่อพัฒนาองคความรูทางวิชาการและ
สงเสริมการเรียนการสอน
3) เพื่อสงเสริมใหอาจารยในคณะวิชาผลิตผล
งานวิจัยในแตละสาขาวิชาอยางมีคุณภาพ
1) เพื่อผลิตผลงานทางวิชาการที่ไดมาตรฐาน
และเกิดประโยชนตอการเรียนการสอน

1) งานวิจัยรอยละ 70 ของคณะวิชามี
คุณภาพเปนที่ยอมรับในระดับชาติหรือ
นานาชาติ
2) รอยละ 70 ของงานวิจัยพัฒนาองค
ความรูและสามารถนํามาใชในการเรียนการ
สอน

ปการศึกษา
2555

5,000

ทุกคณะวิชา

1) รอยละ 70 ของงานวิจัยนํามาใชกับการ
เรียนการสอน

ปการศึกษา
2555

25,000

ทุกคณะวิชา

1) เพื่อสรางเครือขายความรวมมือทาง
วิชาการและงานวิจัยรวมกันระหวางคณะวิชา
กับหนวยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน
2) เพื่อพัฒนาองคความรูทางวิชาการและ
แลกเปลี่ยนเรียนรูรวม กัน
3) เพื่อเผยแพรองคความรูทางวิชาการและ
ผลงานวิจัยไปสูสังคมและประเทศชาติ
4.โครงการผลิตตํารา 1) เพื่อสงเสริมใหคณะวิชาพัฒนาคุณภาพ
และสื่อการสอน
ตําราและสื่อการสอนภาษาตางประเทศ

1) มีเครือขายงานวิจัยและความรวมมือทาง
วิชาการ

ปการศึกษา
2555

30,000

ทุกคณะวิชา

1) จํานวนตําราและสื่อการสอน
ภาษาตางประเทศ

ปการศึกษา
2555

50,000

ทุกคณะวิชา

2.โครงการพัฒนา
งานวิจัยเพื่อการ
เรียนการสอน
3.โครงการพัฒนา
และสรางเครือขาย
งานวิจัยคณะวิชากับ
หนวยงานภายนอก
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กลยุทธ

โครงการ/
กิจกรรม
ภาษาตางประเทศ

5.โครงการวิจัยใหม
เพื่อการเรียนการ
สอน

2.2 พัฒนา
บุคลากรดาน
การวิจัยใหมี
ศักยภาพสูง
และมี
จริยธรรมใน
การทําวิจัย

6.โครงการทุน
สนับสนุนการวิจัย
เกี่ยวกับอาเซียน
(ของคณะวิชา)
7.โครงการพัฒนา
อาจารยใหทําวิจัย
เพื่อพัฒนาการเรียน
การสอน

8.โครงการ
แลกเปลี่ยนนักวิจัย

วัตถุประสงค
2) เพื่อผลิตตําราและสื่อการสอนที่ใหความรู
และสามารถนําไปใชในการเรียนการสอนหรือ
เผยแพรใหแกผูที่สนใจในระดับชาติหรือ
นานาชาติ
1) เพื่อสงเสริมใหอาจารยผลิตผลงานวิจัย
ใหม ๆ ทางดานนิเทศศาสตรและเปน
ประโยชนในการพัฒนาประเทศ
2) เพื่อสงเสริมใหอาจารยมีความคิดริเริ่ม
สรางสรรคในการผลิตงานวิจัยใหม ๆ ทางดาน
นิเทศศาสตร
1) เพื่อสงเสริมการคนควาวิจัยเกี่ยวกับ
อาเซียน
2) เพื่อเพิ่มพูนองคความรูเกี่ยวกับอาเซียน
1) เพื่อสงเสริมใหอาจารยประจําคณะวิชาได
ทําวิจัยในชั้นเรียน
2) เพื่อสงเสริมใหอาจารยประจําคณะวิชา
สรางสรรคความรูเชื่อมโยงกับการปฏิบัติจริง
นํามาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนอยางมี
ประสิทธิภาพ
1) เพื่อสงเสริมใหบุคลากรดานการวิจัยได
แลกเปลี่ยนความคิด ความรูทางวิชาการกับ

ตัวชี้วัด

กําหนด
เวลา

งบประมาณ
(บาท)

ผูรับ
ผิดชอบ

1) รอยละ 70 ของงานวิจัยใหมๆดานนิเทศ
ศาสตรนํามาประยุกตใชกับการเรียนการสอน

ปการศึกษา
2555

30,000

คณะนิเทศ
ศาสตร

1) จํานวนทุนสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับ
อาเซียน
2) จํานวนงานวิจัยเกี่ยวกับอาเซียน

ปการศึกษา
2555

60,000

ทุกคณะวิชา

1) รอยละ 60 ของอาจารยประจํามีการทํา
วิจัยในชั้นเรียน
2) รอยละ 60 ของอาจารยประจํานําองค
ความรูจากงานวิจยั มาพัฒนากระบวนการ
เรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ

ปการศึกษา
2555

25,000

คณะนิเทศ
ศาสตร

-

ทุกคณะวิชา

1) มีการแลกเปลี่ยนบุคลากรดานการวิจัยกับ ปการศึกษา
หนวยงานภายนอก
2555
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กลยุทธ

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค

หนวยงานตาง ๆ ทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ
2) เพื่อสรางความรวมมือทางวิชาการระหวาง
นักวิจัยทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ
3) เพื่อสรางเครือขายนักวิจัยในระดับชาติหรือ
นานาชาติ
9.โครงการพัฒนา
1) เพื่อกระตุนใหอาจารยประจํานําเสนอ
ศักยภาพการ
ผลงานทางวิชาการหรืองานวิจัยในระดับสากล
นําเสนอและเผยแพร 2) เพื่อเพิ่มศักยภาพของคณาจารยใหมี
ผลงานวิจัย
ความรูความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาและเปนที่
ยอมรับในวงวิชาการ
10.โครงการประชุม 1) เพื่อสงเสริมใหอาจารยประจําเพิ่มพูน
วิชาการเพื่อเพิ่มพูน ความรูและประสบการณดานการวิจัย
ความรูเกี่ยวกับการ 2) เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหอาจารย
ทําวิจัย
ประจํา พัฒนางานวิจัยไปสูการใชประโยชนใน
ระยะยาว
11.โครงการสงเสริม 1) เพื่อสงเสริมการนําเสนอผลงานวิจัยของ
งานวิจัยของอาจารย คณาจารยและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
และนักศึกษา
2) เพื่อเผยแพรงานวิจัยของคณาจารย และ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
12.โครงการสัมมนา 1) เพื่อสงเสริมการเสนอผลงานวิจัยและงาน
งานวิจัยและงาน
สรางสรรคของนักศึกษาและอาจารย

กําหนด
เวลา

งบประมาณ
(บาท)

ผูรับ
ผิดชอบ

1) จํานวนอาจารยประจําที่มีการนําเสนอ
ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ

ปการศึกษา
2555

40,000

ทุกคณะวิชา

1) อาจารยประจํา รอยละ 80 เขารวม
โครงการเพื่อเพิ่มพูนความรูเกี่ยวกับการทํา
วิจัย

ปการศึกษา
2555

15,000

ทุกคณะวิชา

1) จํานวนงานวิจัยของอาจารยและนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา

ปการศึกษา
2555

20,000

ทุกคณะวิชา

1) จํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่มีการ ปการศึกษา
นําเสนอในการสัมมนาวิชาการอยางนอย 1
2555

25,000

ทุกคณะวิชา

ตัวชี้วัด

กับหนวยงาน
ภายนอกทั้งใน
ประเทศหรือ
ตางประเทศ
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โครงการ/
กิจกรรม
สรางสรรค

วัตถุประสงค

2) เพื่อแลกเปลี่ยนความรูและผลงานทาง
วิชาการ
3) เพื่อสรางเครือขายความรวมมือทาง
วิชาการ
13.โครงการพัฒนา 1) เพื่อพัฒนาสมรรถนะของคณาจารยให
สมรรถนะดานการ ทํางานวิจัยในระดับที่สูงขึ้นอยางตอเนื่อง
วิจัยอาจารยและ
2) เพื่ อ พั ฒ นานั ก วิ จั ย ให มี ศั ก ยภาพในการ
นักวิจัย
ทํางานวิจัย
3) เพื่อสงเสริม ทีมวิ จัยที่เขมแข็งเพื่อพัฒนา
งานวิจัยไปสูการใชประโยชน
14.โครงการจัดสรร 1) เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค
ทุนอุดหนุนคณะวิชา ของคณะวิชา
หรือหนวยงานในการ 2) เพื่อสรางแรงจูงใจในการทําวิจัยใหแก
จัดทําวิจัยของแตละ อาจารยประจํา
สาขาวิชา
15.โครงการสงเสริม 1) เพื่อแสวงหาเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยจาก
ใหบุคลากรของ
ภายนอกสถาบัน
มหาวิทยาลัยขอทุน 2) เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค
วิจัยจากแหลงทุน
ของคณะวิชา
ภายนอก
3) เพื่อสรางเครือขายความรวมมือระหวาง
นักวิจัยภายในและองคกรภายนอก

กําหนด
เวลา

งบประมาณ
(บาท)

ผูรับ
ผิดชอบ

1) อาจารยประจํารอยละ 80 ไดรับการ
พัฒนาสมรรถนะดานการวิจัย

ปการศึกษา
2555

20,000

ทุกคณะวิชา

1) จํานวนทุนอุดหนุนงานวิจัยของแตละ
สาขาวิชา

ปการศึกษา
2555

65,000

ทุกคณะวิชา

1) จํานวนทุนสนับสนุนงานวิจัยจาก
หนวยงานภายนอก

ปการศึกษา
2555

-

ทุกคณะวิชา

ตัวชี้วัด
ครั้งตอป
2) รอยละ 80 ของผูเขารวมสัมมนาไดรับ
ความรูจากการเขารวมสัมมนา
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โครงการ/
กิจกรรม
16.โครงการสัมมนา
เชิงปฏิบัติการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู
การเรียนการสอน
และการวิจัย

วัตถุประสงค

1) เพื่อสนับสนุนและสงเสริมใหคณาจารย
ประจําผลิตผลงานทางวิชาการ
2) เพื่อใหคณาจารยประจํามีโอกาสในการ
เสนองานเพื่อขอตําแหนงทางวิชาการ
3) เพื่อใหนักศึกษาไดมีหนังสือตํารา เอกสาร
ประกอบการสอนและงานวิจัยที่มีคุณภาพที่จะ
ใชในการคนควาศึกษาหาความรูเพิ่มเติม
นอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียน
4) เพื่อเปนการรวบรวมความรูทางวิชาการใน
รูปการผลิตผลงานของอาจารยประจํา และ
สะดวกในการเผยแพรอันจะกอใหเกิด
ประโยชนสูสาธารณะ
2.3 พัฒนา
17.โครงการจัดทํา1 1) เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารและความรู
ระบบ
วารสารนิเทศศาสตร ใหมๆ ในคณะนิเทศาสตร
ฐานขอมูลและ มหาวิทยาลัยเกริก
2) เพื่อสงเสริมใหอาจารยและผูทรงคุณวุฒิได
สารสนเทศ
เสนอผลงานทางวิชาการ
เพื่อการวิจัย
3) เพื่อเปนเอกสารอานประกอบการศึกษา
และเผยแพร
ของนักศึกษาคณะนิเทศศาสตรและบุคลา
งานวิจัยสู
ทั่วไป
สากล

ตัวชี้วัด
1) อาจารยประจําคณะนิติศาสตรมีผลงาน
ทางวิชาการไมนอยกวา 1 ชิ้น

กําหนด
เวลา

งบประมาณ
(บาท)

ผูรับ
ผิดชอบ

ตลอดป
การศึกษา
2555

-

คณะ
นิติศาสตร

60,000

คณะนิเทศ
ศาสตร

1) จัดพิมพวารสารนิเทศศาสตร ปการศึกษา ปการศึกษา
ละ 2 ฉบับ
2555
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ตัวบงชี้ของแผนดําเนินงาน : ยุทธศาสตรที่ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาระบบบริหารจัดการวิจัยและนักวิจัยที่มีคุณภาพ
เชิงปริมาณ
1. รอยละของงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพรทั้งในระดับหรือนานาชาติ
2. จํานวนบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับองคกร หนวยงาน หรือสถาบันศึกษาทั้งในประเทศหรือตางประเทศ
3. รอยละของบุคลากรที่เขารวมอบรม / สัมมนาเพิ่มความความรูดานการวิจัย
4. รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับทุนวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
5. รอยละของบุคลากรที่นําเสนอผลงานวิชากรเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูทุกรูปแบบ
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ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาระบบบริการวิชาการที่ตอบสนองความตองการของสังคม
เปาประสงค มหาวิทยาลัยเปนศูนยกลางทางการศึกษา และสังคมแหงการเรียนรู สามารถใหบริการวิชาการไดตามความถนัดและความเชี่ยวชาญอยามี
ประสิทธิภาพ
โครงการ /
กําหนด งบประมาณ ผูรับ
กลยุทธ
วัตถุประสงค
ตัวชี้วัด
กิจกรรม
เวลา
(บาท)
ผิดชอบ
คณะวิชา
3.1 สงเสริม
งานวิชาการที่
สอดคลองกับ
ความตองการ
ของชุมชน
สังคม
ประเทศชาติ
และภูมิภาค
อาเซียน

1.โครงการบริการ
วิชาการความรูดาน
การบัญชีใหแกศิษย
เกา ศิษยปจจุบัน
และบุคคลภายนอก
2.โครงการจัดอบรม
กฎหมายภาษีอากร

3.โครงการจัดอบรม
ผูทําบัญชี

1) เพื่อใหอาจารยและนักศึกษาไดพัฒนาความรู
เพิ่มมากขึ้น
2) เพื่อใหบุคคลทั่วไปที่สนใจไดศึกษาและนํา
ความรูไปใชประโยชน

1) มีผูเขารวมโครงการอยางนอย รอยละ 90
ของเปาหมายที่กําหนดไว
2) ผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจและ
นําไปประยุกตใชไดจริง รอยละ 80
3) ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจ รอย
ละ 80
1) เพื่อใหเปนไปตามประกาศของอธิบดี
1) ผูเขารวมอบรมรอยละ 80 ไดรับความรู
กรมสรรพากรเกี่ยวกับขอกําหนดของผูสอบบัญชี ความเขาใจดานกฎหมายภาษีอากร
ภาษีอากร
2) ผูเขารวมอบรมมีความพึงพอใจ รอยละ 80
2) เพื่อเปนการบริการวิชาการแกสังคม
3) เพื่อใหบุคคลทั่วไปที่สนใจไดศึกษาและนํา
ความรูไปใชประโยชน
1) เพื่อใหเปนไปตามประกาศของกรมพัฒนา
1) รอยละ 80 ของผูเขารวมอบรม ไดรับ
ธุรกิจการคา เรื่อง กําหนดหลักเกณฑและ
ความรูทางดานมาตรฐานการบัญชีและวิชาชีพ
ระยะเวลาในการพัฒนาความรูตอเนื่องทาง
ทางดานบัญชีและกฎหมายที่เกี่ยวของกับ
วิชาชีพของผูทําบัญชี
วิชาชีพ
2) เพื่อใหบุคคลทั่วไปที่สนใจไดศึกษาและนํา
2) ผูเขารวมอบรมมีความพึงพอใจ รอยละ 80
ความรูไปใชประโยชน
-------------- แผนการดําเนินงานมหาวิทยาลัยเกริก ปการศึกษา 2555 -------------

ปละ 1 ครั้ง

22,000

คณะ
บริหารธุรกิจ

ปละ 1 ครั้ง

140,000

คณะ
บริหารธุรกิจ

ปละ 1 ครั้ง

63,000

คณะ
บริหารธุรกิจ
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โครงการ /
กิจกรรม

กําหนด งบประมาณ ผูรับ
เวลา
(บาท)
ผิดชอบ

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

4.โครงการอบรมเชิง
วิชาการหัวขอการใช
Internet และการใช
Social Network
ใหกับผูสูงอายุ
(เกษียณ)
5.โครงการศูนยให
คําปรึกษากฎหมาย
แกประชาชน

1) เพื่อสงเสริมใหผูสูงอายุไดรับความรูในระบบ
อินเตอรเน็ต และสามารถนําไปประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวันได
2) สงเสริมการใชเวลาวางใหเปนประโยชน

ป
การศึกษา
2555

2,450

คณะ
บริหารธุรกิจ

ป
การศึกษา
2555

-

คณะ
นิติศาสตร

6.โครงการมีสวน
รวมในรายการวิทยุ
เพื่อเผยแพรความรู
แกประชาชนผาน
ทางเครือขายวิทยุ
ชุมชนและวิทยุทั่วไป
7.โครงการจัด
ประชุมหรือสัมมนา
ทางวิชาการที่มี
คุณคาตอบสนอง
ความตองการของ
สังคมและชุมชน

1) เพื่อเผยแพรความรูทางดานการเมืองการ
ปกครองแกสาธารณชน

1) รอยละ 80 ของผูเขารวมอบรมมีความรูใน
ระบบอินเตอรเน็ต
2) รอยละ 80 ของผูเขารวมอบรมสามารถนํา
ความรูไปใชประโยชน
3) รอยละ 90 ของผูเขาอบรมมีความพึงพอใจ
ตอการจัดโครงการ
1) รอยละ 80 ของผูรับบริการไดรับคําแนะนําที่
เปนประโยชน
2) รอยละ 80 ของผูรับบริการไดรับความรูดาน
กฎหมายเพิ่มขึ้น
3) รอยละ 80 ของผูรับบริการมีความพึงพอใจ
การใหคําปรึกษาทางกฎหมายแกประชาชน
1) รอยละ 80 ของผูฟงไดรับความรูที่มีสาระ
และมีคุณคา

ป
การศึกษา
2555

-

วิทยาลัย
สื่อสาร
การเมือง

1) จํานวนผูเขารับบริการ
2) รอยละ 80 ของผูเขารับบริการพึงพอใจตอ
การจัดโครงการ
3) รอยละ 80 ของโครงการบริการวิชาการ
วิชาชีพ ตรงตามความตองการของชุมชน

ป
การศึกษา
2555

20,000

คณะ
เศรษฐศาส
ตร

1) เพื่อใหบริการคําปรึกษาทางกฎหมายแก
ประชาชนที่ประสงคจะขอคําแนะนํา
2) เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจดาน
กฎหมายใหแกบุคคลทั่วไป

1) เพื่อใหบริการทางวิชาการที่มีคุณคาและ
สรางสรรคความเขมแข็งของชุมชน
2) เพื่อใหบริการวิชาการที่ตอบสนองความ
ตองการของชุมชนและสังคม
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โครงการ /
กิจกรรม
8.โครงการบรรยาย
ทางวิชาการเพื่อให
ความรูดานการเมือง
แกบุคคลทั่วไป

9.โครงการสัมมนา
ทางวิชาการดาน
กฎหมาย

10.โครงการจัดตั้ง
เครือขายความ
รวมมือดานการ
บริการวิชาการกับ
สถาบันการศึกษาใน
ภูมิภาคอาเซียน
11.โครงการบริการ
วิชาการและวิชาชีพ
แกสังคมของคณะ
วิชา

กําหนด งบประมาณ ผูรับ
เวลา
(บาท)
ผิดชอบ

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

1) เพื่อเผยแพรความรูทางประเด็นตางๆ ที่
เกี่ยวของกับการเมืองการปกครองในหลากหลาย
มิติใหแกสาธารณชน
2) เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาองค
ความรูดานการเมืองที่สอดคลองกับความ
ตองการของประเทศ
1) เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลความรู และประสบ การณดานกฎหมายระหวางผูเขารวมสัมมนา
2) เพื่อเพิ่มพูนความรูดานกฎหมายแกนักศึกษา
และบุคคลทั่วไป
3) เพื่อนําองคความรูที่ไดในการสัมมนาทาง
วิชาการไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนแกสังคม
1) เพื่อสงเสริมความรวมมือดานการบริการ
วิชาการกับสถาบันการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน
2) เพื่อกระตุนใหมีการพัฒนาการบริการวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยสูรับดับสากล

1) รอยละ 80 ของจํานวนผูเขารวมโครงการ
ไดรับความรูจากการบรรยายวิชาการ
2) รอยละ 80 ของจํานวนผูเขารวมโครงการพึง
พอใจกับการจัดสัมมนาทางวิชาการ

ป
การศึกษา
2555

-

วิทยาลัย
สื่อสาร
การเมือง

1) รอยละ 80 ของผูเขาสัมมนาไดรับความรู
ดานกฎหมาย
2) รอยละ 80 ของผูเขาสัมมนาสามารถนําองค
ความรูดานกฎหมายไปประยุกตใชไดจริง

ป
การศึกษา
2555

20,000

คณะ
นิติศาสตร

1) มีการจัดตั้งเครือขายรวมมือดานการบริการ
วิชาการกับสถาบันการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน

ป
การศึกษา
2555

-

ทุกคณะ
วิชา

1) เพื่อสงเสริมใหคณะวิชาใหบริการวิชาการ
และวิชาชีพที่มีความเชี่ยวชาญใหแกสังคม
2) เพื่อใหบุคคลทั่วไปที่สนใจไดศึกษาและนํา
ความรูไปใชประโยชน

1) ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจตอการ
ป
ใหบริการวิชาการและวิชาชีพ รอยละ 80
การศึกษา
2) ผูเขารวมโครงการรอยละ 80 มีความรูเพิ่ม
2555
ขึ้นและสามารถนําองความรูไปประยุกตใชไดจริง

150,000

ทุกคณะ
วิชา
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โครงการ /
กิจกรรม
12.โครงการ IT สู
ชนบท

วัตถุประสงค

1) เพื่อใหนักเรียนระดับประถมศึกษามีความรู
พื้นฐานทางคอมพิวเตอร
2) เพื่อเผยแพรความรูดานเทคโนโลยี
สารสนเทศไปยังโรงเรียนที่อยูหางไกล
3) เพื่อใหนักศึกษามีสวนรวมในการบริการ
วิชาการแกสังคม โดยไดถายทอดความรู
ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหแกนักเรียน
13.โครงการเผยแพร 1) เพื่อศึกษาเผยแพรพระเกียรติคุณและพระ
ความรูตามแนว
อัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
พระราชดําริ
2) เพื่อเผยแพรความรูตามแนวพระราชดําริ
เศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียงใหแกผูที่สนใจ
รวมกับภาครัฐและ 3) เพื่อประสานความรวมมือรวมกับหนวยงาน
เอกชน
ทั้งภาครัฐและเอกชนในการถายทอดแนว
พระราชดําริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
14.โครงการสงเสริม 1) เพื่อรณรงคใหนําองคความรูของปรัชญา
การปฏิรูปการเมือง เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชกับระบบการ
แบบพอเพียง
เมืองไทย
2) เพื่อสรางสรรคการเมืองไทยใหอยูบนพื้นฐาน
ของคุณธรรมจริยธรรมนําไปสูการพัฒนาประเทศ
ที่ยั่งยืน
15.โครงการเผยแพร 3) เพื่อมุงเนนใหนักศึกษาและบุคคลทั่วไปได
ความรูหลักปรัชญา เขาใจแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และนําไป

ตัวชี้วัด

กําหนด งบประมาณ ผูรับ
เวลา
(บาท)
ผิดชอบ

1) รอยละ 90 ของผูรับบริการไดรับความรูดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2) รอยละ 80 ของนักศึกษามีสวนรวมในการ
บริการวิชาการ

ป
การศึกษา
2555

17,000

1) ผูเขารวมโครงการรอยละ 80 ไดรับความรู
ตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง

ป
การศึกษา
2555

-

ทุกคณะ
วิชา

1) ผูเขารวมโครงการรอยละ 80 สามารถนํา
องคความรูของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกตใชกับการระบบเมืองไทย

ปการศึกษา
2555

25,000

วิทยาลัย
สื่อสาร
การเมือง

1) รอยละ 70 ของผูเขารวมโครงการเขาใจ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและนําแนวคิด

ปการศึกษา
2555

20,000

ทุกคณะวิชา

-------------- แผนการดําเนินงานมหาวิทยาลัยเกริก ปการศึกษา 2555 -------------
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โครงการ /
กิจกรรม
เศรษฐกิจพอเพียง

3.2 สนับสนุน
ใหบุคลากร
และนักศึกษา
ของ
มหาวิทยาลัยมี
สวนรวมใน
การบริการ
วิชาการแก
สังคมใน
ระดับชาติหรือ
นานาชาติ

16.โครงการบริการ
วิชาการดานการเงิน
สูสังคม

17.โครงการอบรม
อินเตอรเน็ตและ
ปองกันภัย IT ใหแก
เยาชน

วัตถุประสงค
ประยุกตใชในการดําเนินชีวิต
4) เพื่อสรางสังคมไทยใหเปนสังคมที่มีความสุข
อยางยั่งยืน โดยการนําหลักแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงไปปฏิบัติในทุกภาคสวน
1) เพื่อบูรณาการงานบริการวิชาการแกสังคม
รวมกับการเรียนการสอนและงานวิจัย
2) เพื่อเพิ่มพูนความรูดานการเงินใหแกผูที่สนใจ
3) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาและอาจารยมีสวน
รวมในการใหบริการวิชาการ
4) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาไดตระหนักถึงหนาที่
ในการเผยแพรความรูทางวิชาการ และมีความ
รับผิดชอบตอตนเอง ชุมชน และสังคม
1) เพื่อใหนักศึกษามีสวนรวมในการทํากิจกรรม
บริการวิชาการรวมกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย
2) เพื่อสรางกระบวนการเรียนรูดวยตนเอง และ
พัฒนาเยาวชนรุนใหมใหมีความเขาใจดาน
สารสนเทศ ตระหนักถึงภัยจากเทคโนโลยี
3) เพื่อสรางเครือขายความรวมมือระหวาง
มหาวิทยาลัยกับหนวยงานภายจากนอก
4) เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งใหแกสังคมและ
ประเทศชาติ

ตัวชี้วัด

กําหนด งบประมาณ ผูรับ
เวลา
(บาท)
ผิดชอบ

ดังกลาวไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิต

1) รอยละ 80 ของนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม
ไดรับความรูและประสบการณในการบริการ
วิชาการ
2) รอยละ 80 ของนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม
พึงพอใจตอการใหบริการวิชาการ
3) รอยละ 80 ของผูเขารวมกิจกรรมไดรับ
ความรูดานการเงิน

ป
การศึกษา
2555

10,000

คณะ
บริหารธุรกิ
จ

1) รอยละ 90 ของนักศึกษามีสวนรวมในการ
บริการวิชาการ
2) รอยละ 90 ของผูรับบริการไดรับความรูทั้ง
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถนําความรูไปใช
ประโยชนได

ป
การศึกษา
2555

17,000

คณะ
บริหารธุรกิ
จ
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โครงการ /
กิจกรรม

วัตถุประสงค

1) เพื่อใหนักเรียนระดับมัธยมศึกษา และ
18.โครงการสาย
สัมพันธสารสนเทศสู ประถมศึกษา มีความรูพื้นฐานดานการใชระบบ
สารสนเทศ ทั้งดานทฤษฎีและปฏิบัติ และ
นักเรียน
สามารถนําความรูไปใชประโยชนได
2) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษามีสวนรวมในการ
บริการวิชาการ และสงเสริมการใชเวลาวางใหเปน
ประโยชน
3) เพื่อสรางความสามัคคีและสรางความคุนเคย
ระหวางนักศึกษา และฝกการทํางานรวมกันเปน
หมูคณะ
4) เพื่อสรางเครือขายความรวมมือระหวาง
มหาวิทยาลัยกับหนวยงานภายจากนอก
19.โครงการสงเสริม 1) เพื่อสงเสริมใหอาจารยประจํามหาวิทยาลัย
ถายทอดความรูและความเชี่ยวชาญใหแกสังคม
ใหบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยบริการ 2) เพื่อบูรณาการงานบริการวิชาการและ
วิชาการและวิชาชีพ วิชาชีพแกสังคมรวมกับการเรียนการสอนและ
งานวิจัย
แกสังคม
3) เพื่อใหบุคคลทั่วไปที่สนใจไดศึกษาและนํา
ความรูไปใชประโยชน
20.โครงการจรรโลง 1) เพื่อสงเสริมใหบุคลากรและนักศึกษาของ
คณะนิเทศศาสตรมีสวนรวมในกิจกรรม
ความรักและสราง
สันติภาพเพื่อชุมชน สาธารณะกอใหเกิดประโยชนแกสังคม
2) เพื่อปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม โดย
สอดแทรกในการบริการวิชาการ

ตัวชี้วัด

กําหนด งบประมาณ ผูรับ
เวลา
(บาท)
ผิดชอบ

1) รอยละ 90 ของนักศึกษามีสวนรวมในการ
บริการวิชาการ
2) รอยละ 90 ของผูรับบริการไดรับความรูทั้ง
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถนําความรูไปใช
ประโยชนได

ป
การศึกษา
2555

12,500

1) จํานวนอาจารยประจําของคณะวิชาที่
ใหบริการวิชาการและวิชาชีพ
2) ผูเ ขารวมโครงการมีความพึงพอใจตอการ
ใหบริการวิชาการและวิชาชีพ รอยละ 80
3) ผูเขารวมโครงการรอยละ 80 มีความรู
เพิ่มขึ้นและสามารถนําความองคความรูที่ไดไป
ประยุกตใชไดจริง
1) จํานวนนักศึกษาที่เขารวมโครงการ
2) รอยละ 80 ของนักศึกษาที่เขารวมพึงพอใจ
ในโครงการ

ป
การศึกษา
2555

-

ป
การศึกษา
2555

30,000

-------------- แผนการดําเนินงานมหาวิทยาลัยเกริก ปการศึกษา 2555 -------------
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โครงการ /
กิจกรรม

วัตถุประสงค

21.โครงการบูรณา 1) เพื่อบูรณาการงานบริการวิชาการแกสังคม
การการมีสวน
รวมกับการเรียนการสอนและงานวิจัย
รวมกับงานวิจัยและ
งานบริการวิชาการ
22.โครงการนําความรู 1) เพื่อใหคณาจารยไดนําความรูและ
และประสบการณจาก ประสบการณจากการบริการวิชาการและวิชาชีพ
การบริการวิชาการและ มาบูรณาการการเรียนการสอน
วิชาชีพมาพัฒนาการ 2) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษามีทักษะและมีสวน
เรียนการสอน
รวมในการบริการวิชาการแกสังคม
23.โครงการเผยแพร 1) เพื่อกระตุนใหบุคลากรของเผยแพรความรู
ความรูและบริการ
ทางวิชาการผานทางเว็บไซตของมหาวิทยาลัย
วิชาการแกสังคม
2) เพื่อสงเสริมการเผยแพรองคความรู ในการ
ผานทางเว็บไซตของ บริการวิชาการใหแกผูที่สนใจพัฒนา
มหาวิทยาลัย
24.โครงการจัดทํา 1) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาและอาจารยคณะ
นิเทศศาสตรจัดทําสื่อประชาสัมพันธการ
สื่อประชาสัมพันธ
การทองเที่ยวภายใน ทองเที่ยวภายในชุมชนทองถิ่น
2) เพื่อประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวภายใน
ชุมชนทองถิ่น
ชุมชนทองถิ่นออกสูสาธารณะ
25.โครงการสงเสริม 1) เพื่อใหเยาวชนที่เขารวมโครงการไดมีความรู
เขาใจเกี่ยวกับการเมือง การปกครอง และความ
และพัฒนา
เปนประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้น
ประชาธิปไตยสู
2) เพื่อใหนักศึกษาวิชารัฐศาสตรที่เขารวม

ตัวชี้วัด

กําหนด งบประมาณ ผูรับ
เวลา
(บาท)
ผิดชอบ

1) ระดับความสําเร็จของการบูรณาการการ
เรียนการสอนกับการบริการวิชาการและการ
วิจัย

ป
การศึกษา
2555

-

ทุกคณะ
วิชา

1) นักศึกษารอย 80 ไดรับความรูและ
ประสบการณจากการบริการวิชาการและ
วิชาชีพ

ป
การศึกษา
2555

-

คณะ
เศรษฐศาส
ตร

1) จํานวน งานวิจัย บทความ หรือผลงาน
วิชาการที่มีการเผยแพรในเว็บไซตของ
มหาวิทยาลัย

ป
การศึกษา
2555

-

ทุกคณะ
วิชา

1) รอยละ 80 ของนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม
ป
ไดรับความรูและประสบการณในการบริการ
การศึกษา
วิชาการ
2555
2) รอยละ 70 ของกลุมเปาหมาย รูจักแหลง
ทองเที่ยวในชุมชนมากขึ้น
1) รอยละ 80 ของนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร
ป
และเยาวชนที่เขารวมโครงการ ไดมีความรู
การศึกษา
ความเขาใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองและ
2555

-------------- แผนการดําเนินงานมหาวิทยาลัยเกริก ปการศึกษา 2555 -------------

30,000

คณะนิเทศ
ศาสตร

30,000

คณะศิลป
ศาสตร

78

กลยุทธ

โครงการ /
กิจกรรม

วัตถุประสงค

โครงการไดนําความรูที่ไดรับเกี่ยวกับสิทธิและ
เสรีภาพไปเผยแพรใหเยาวชน และผูที่สนใจ
นําไปปรับใชใหเกิดประโยชนในชีวิตประจําวัน
3) เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาประชาธิปไตย
และสรางรากฐานประชาธิปไตยใหเข็มแข็งมาก
ยิ่งขึ้น
4) เพื่อใหนักศึกษาและเยาวชนกลาแสดงออก
ตอที่สาธารณะ
26.โครงการเผยแพร 1) เพื่อบูรณาการการบริการวิชาการรวมกับการ
ความรูดานกฎหมาย เรียนการสอน
2) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษามีสวนรวมในงาน
สูชุมชน
บริการวิชาการโดยใชความรูภาคทฤษฎีไปใชใน
ภาคปฏิบัติ เพื่อใหเกิดประโยชนตอสังคม
สวนรวม
3) เพื่อเผยแพรความรูทางกฎหมายขั้นพื้นฐาน
แกประชาชนในชนบท
27.โครงการบริการ 1) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษา คณาจารยของ
วิชาการดานเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเผยแพรความรูใหม ๆ เกี่ยวกับ
สารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศใหแกผูที่สนใจ
28.นิทรรศการ
1) เพื่อนําเสนอผลงานของนักศึกษาคณะนิเทศ
นําเสนอผลงานของ ศาสตร
คณะนิเทศศาสตร
2) เพื่อเผยแพรความรูทางดานนิเทศศาสตร
ใหแกผูที่สนใจ
เยาวชนรุนใหม

ตัวชี้วัด

กําหนด งบประมาณ ผูรับ
เวลา
(บาท)
ผิดชอบ

ประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้น
2) รอยละ 75 ของนักศึกษาทีเ่ ขารวมโครงการ
สามารถเผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
สิทธิเสรีภาพ และกลาแสดงออกตอที่สาธารณะ
ชน

1) รอยละ 80 ของนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม
ไดรับความรูและประสบการณในการบริการ
วิชาการ
2) รอยละ 90 ของผูรับบริการไดรับความรู
ทางดานกฎหมายเพิ่มขึ้น

ป
การศึกษา
2555

20,000

คณะ
นิติศาสตร

1) ระดับความพึงพอใจของผูเขาโครงการที่มีตอ
ป
บริการวิชาการดานเทคโนโลยี อยางนอย 3.51 การศึกษา
ขึ้นไป
2555
1) รอยละ 70 ของผูเขารวมโครงการ มีความ
ป
พึงพอใจและไดรับความรูจาการจัดนิทรรศการ
การศึกษา
2555

30,000

คณะ
บริหารธุรกิ
จ
คณะนิเทศ
ศาสตร
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20,000
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กลยุทธ

โครงการ /
กิจกรรม
29.โครงการสัปดาห
วิชาการประจําป
การศึกษา 2555

วัตถุประสงค

1) เพื่อสรางบรรยากาศทางวิชาการ และเปด
เวทีใหคณาจารยและนักศึกษาไดแสดงความรู
ความสามารถทางวิชาการ
2) เพื่อบูรณาการงานบริการวิชาการแกสังคม
รวมกับการเรียนการสอนและงานวิจัย
3) เพื่อเผยแพรความรูทางวิชาการใหใหแกผูที่
สนใจ
30.โครงการ
1) ใหความรูดานเศรษฐศาสตรแกชุมชน
เศรษฐศาสตรเพื่อ
2) เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน
ชุมชน
3) เพื่อพัฒนาศักยภาพใหกับนักศึกษา
4) เพื่อปลูกฝงจิตสาธารณะแกบุคลากรและ
นักศึกษา
31.โครงการสงเสริมให 1) เพื่อบริการวิชาการแกสังคมและประเทศชาติ
อาจารยประจําเปนที 2) พัฒนาความรูความสามารถของอาจารย
ปรึกษากรรมการ
วิชาการและวิชาชีพใน
ระดับชาติภายนอก
มหาวิทยาลัย
32.โครงการสัมมนา 1) เพื่อใหความรูเชิงวิชาการแกนักศึกษาและ
ทางวิชาการ
บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจดานการสื่อสาร
นักศึกษาปริญญาโท การเมือง
หลักสูตรรัฐศาสตร 2) เพื่อใหคณาจารย นักศึกษาของวิทยาลัย

ตัวชี้วัด

กําหนด งบประมาณ ผูรับ
เวลา
(บาท)
ผิดชอบ

1) นักศึกษารอยละ 80 เขารวมกิจกรรม
2) รอยละ 60 ของอาจารยประจํานําเสนอ
ผลงานทางวิชาการ
3) รอยละ 70 ของผูเขารวมโครงการไดรับ
ความรูและนําไปใชประโยชน

ป
การศึกษา
2555

50,000

ทุกคณะ
วิชา

1) จํานวนผูเขารวมโครงการ
2) ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการไมต่ํา
กวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
3) ชุมชนมีความรูดานเศรษฐศาสตร

ภาค
ปลายป
การศึกษา
2555

5,000

คณะ
เศรษฐศาส
ตร

1) รอยละของอาจารยที่เปนกรรมการที่ปรึกษา
หรือกรรมการวิทยานิพนธ กรรมการวิชาการ
และกรรมการวิชาชีพในระดับชาติภายนอก
มหาวิทยาลัย เปาหมายรอยละ 20
2) ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ
เปาหมายไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
1) มีนักศึกษาเขารวมกิจกรรมรอยละ 80
2) รอยละ 80 ของนักศึกษาผูเขารวมสัมมนา
มีความรูความเขาใจในประเด็นที่กําหนด และมี
ความพึงพอใจตอรูปแบบการจัดกิจกรรม

ป
การศึกษา
2555

-

คณะ
เศรษฐศาส
ตร

ป
การศึกษา
2555

-

วิทยาลัย
สื่อสาร
การเมือง
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กลยุทธ

โครงการ /
กิจกรรม
มหาบัณฑิต

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

กําหนด งบประมาณ ผูรับ
เวลา
(บาท)
ผิดชอบ

สื่อสารการเมือง และบุคคลทั่วไปเขามามีสวน 3) รอยละ 80 ของผูเขารวมสัมมนามีความพึง
รวมในกิจกรรมทางวิชาการ
พอใจตอหัวขอการสัมมนา
3) เพื่อสรางชื่อเสียงทางวิชาการใหกับวิทยาลัย
สื่อสารการเมือง และมหาวิทยาลัยเกริก

ตัวบงชี้ของแผนดําเนินงาน : ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาระบบบริการวิชาการที่ตอบสนองความตองการของสังคม
เชิงปริมาณ
1. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการวิชาการและวิชาชีพ
2. รอยละของโครงการหรือกิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพ ที่ตอบสนองความตองการของชุมชน สังคม ประเทศ และภูมิภาคอาเซียน
3. รอยละของนักศึกษาและบุคลากรนําความรูไปใชประโยชน
4. รอยละของอาจารยประจําที่เปนที่ปรึกษาเปนกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพ ใหบริการวิชาการแกสังคมในระดับชาติหรือนานาชาติ
5. รอยละของนักศึกษาที่มีสวนรวมในการบริการวิชาการแกสังคมในระดับชาติหรือนานาชาติ
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ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาองคความรูทางดานกิจการนักศึกษาใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง
เปาประสงค เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหเปนบัณฑิตที่องอาจดวยความรูและคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งมีความรับผิดชอบตอสังคม
โครงการ /
กําหนด งบประมาณ
กลยุทธ
วัตถุประสงค
ตัวชี้วัด
กิจกรรม
เวลา
(บาท)
คณะวิชา
4.1 พัฒนา
องคกร
ทางดาน
กิจการ
นักศึกษาใหมี
ประสิทธิภาพ

1.โครงการอบรม
ภาวะผูนํา

2.โครงการประชุม
คณะกรรมการ
ประจําคณะวิชาและ
นักศึกษา

3.โครงการกิจกรรม
สโมสรนักศึกษา
นิติศาสตร
มหาบัณฑิต

1) เพื่อเสริมสรางความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับ
ประเด็นความรูใหมที่นาสนใจใหกับ
คณะกรรมการนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ
2) เพื่อใหนักศึกษารุนพี่รุนนองไดรูจักและสราง
สัมพันธอันดีในหมูคณะ

1) เพื่อใหมีการระดมสมองและนําความ
ความคิดเห็นมาปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารงานของคณะวิชา
2) เพื่อเปดโอกาสใหนักศึกษามีสวนรวมในการ
บริหารงานของคณะวิชาและเพิ่มประสิทธิภาพ
การทํางานของคณะวิชา
1) เพื่อใหนักศึกษาไดมีโอกาสพบปะสังสรรคกัน
2) เพื่อใหนักศึกษามีโอกาสสานความสัมพันธ
โดยการทํากิจกรรมรวมกัน
3) เพื่อเปนการประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยโดย
ผานกิจกรรมของนักศึกษา

ผูรับ
ผิดชอบ

1) คณะกรรมการนักศึกษาเขารวมโครงการ
ป
อยางนอย รอยละ 80
การศึกษา
2) คณะกรรมการนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ
2555
รอยละ 80 ไดรับความรูความเขาใจในการ
ปรับตัว เปนกลุมผูนําในระดับมหาวิทยาลัย
และกอใหเกิดความสามัคคี ความสัมพันธที่ดี
ระหวางรุนพี่ รุนนอง ในหมูคณะ
3) ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจตอการ
จัดงานอยูในระดับดีมาก
1) มีการประชุมอยางนอย 2 ครั้งตอป
ป
2) กลุมเปาหมายเขารวมประชุมอยางนอย การศึกษา
รอยละ 80
2555
3) รอยละ 70 ของนักศึกษาและอาจารยมี
สวนรวมในการบริการของคณะวิชา

30,000

25,000

ทุกคณะ
วิชา

1) ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจใน
โครงการโดยรวมไมนอยกวา 3.51 คะแนน
จาก 5 ระดับ

20,000

คณะ
นิติศาสตร

-------------- แผนการดําเนินงานมหาวิทยาลัยเกริก ปการศึกษา 2555 -------------
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การศึกษา
2555
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4.2 พัฒนา
ระบบกลไก
การจัด
กิจกรรมที่
เสริมสราง
พัฒนาความรู
ทางวิชาการ
ประชาธิปไตย
คุณธรรม
จริยธรรม
บุคลิกภาพ
และเกิดความ
ภูมิใจใน
มหาวิทยาลัย

โครงการ /
กิจกรรม

4.โครงการพัฒนา
กิจกรรมเสริม
หลักสูตรและพัฒนา
กิจกรรมนักศึกษา
5.โครงการเกริกดัมมี

6.โครงการสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม
แกนักศึกษา

7.โครงการคาย
คุณธรรมตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
8.โครงการคาย
คุณธรรม

วัตถุประสงค
1) เพื่อพัฒนานักศึกษาใหมีศักยภาพโดยผาน
กระบวนการทํากิจกรรมเสริมหลักสูตร
2) เพื่อฝกทักษะภาวะผูนํา การทํางานรวมกัน
เปนทีม และการอยูรวมกับผูอื่น
1) เพื่อสนับสนุนใหนักศึกษามีบทบาทในการนํา
ความรูที่ไดศึกษาไปปรับใชในชีวิตประจําวัน
2) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษามีโอกาสเรียนรูและได
ประสบการณจากการทํางานรวมกันเปนทีม
1) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษามีคานิยมที่นับถือ
ความดีงาม คุณธรรมและจริยธรรม
2) เพื่อปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมใหแกนกั ศึกษา
3) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษานําหลักธรรมไป
ประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจําวันไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
1) เพื่อพัฒนานักศึกษาใหมีทักษะมีความรู
ประสบการณการดําเนินชีวิตตามแนว
พระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง
2) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาไดรวมกันศึกษาแกน
แทของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษามีคานิยมที่นับถือ
ความดีงาม คุณธรรมและจริยธรรม
2) เพื่อปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมในตัวนักศึกษา

1) นักศึกษาที่เขารวมโครงการ รอยละ 80
พึงพอใจตอกิจกรรมของโครงการ

กําหนด
เวลา

ป
การศึกษา
2555

งบประมาณ
(บาท)
50,000

ทุกคณะ
วิชา

1) ผูเขารวมงาน รอยละ 80 พึงพอใจใน
กิจกรรม

ป
การศึกษา
2555

50,000

ทุกคณะวิชา

1) ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจตอ
โครงการ รอยละ 80
1) รอยละ 80 ของผูเขารวมโครงการสามารถ
นําหลักธรรมไปประพฤติปฏิบัติในไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

ป
การศึกษา
2555

15,000

ศิลปศาสตร

1) นักศึกษาเขารวมโครงการ รอยละ 80 มี
ความพึงพอใจและนอมนําแนวพระราชดําริ
เศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใชอยางเหมาะสม

ป
การศึกษา
2555

15,000

ทุกคณะ
วิชา

1) ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจการ
ดําเนินงานโครงการฯไมนอยกวา รอยละ 80

ภาคฤดู
รอน ป
การศึกษา

10,000

คณะ
นิติศาสตร

ตัวชี้วัด

-------------- แผนการดําเนินงานมหาวิทยาลัยเกริก ปการศึกษา 2555 -------------
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3) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาเกิดความเขาใจและ
ศรัทธาในศาสนา
9.โครงการทัศน
1) เพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรูประสบการณการ
ศึกษาและเขาคาย ทัศนศึกษาและเขาคายจริยธรรม
จริยธรรมสําหรับการ 2) เพื่อใหนักศึกษาไดรับการอบรมจริยธรรมให
บริหาร
มีจิตใจดีงาม มีกริยามารยาทที่งดงาม
3) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษานําหลักธรรมไป
ประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจําวันไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
10.โครงการปลูก
1) เพื่อใหเยาวชนนักศึกษาตระหนักและตื่นตัว
จิตสํานึกดาน
ในปญหาสิ่งแวดลอม
ประหยัดพลังงาน
2) เพื่อใหนักศึกษา เยาวชน เห็นความสําคัญ
และอนุรักษ
และคุณคาของทรัพยากร
สิ่งแวดลอม
3) เพื่อใหนักศึกษาและเยาวชนมีสวนรวมใน
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4) เพื่อสรางจิตสํานึกและพฤติกรรมการ
ประหยัดพลังงาน
5) เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบริโภคพลังงานให
คุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด
11.โครงการรณรงค 1) เพื่อสรางจิตสํานึกใหนักศึกษาตระหนักถึง
ลดภาวะโลกรอน
ความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

ตัวชี้วัด

กําหนด
เวลา

งบประมาณ
(บาท)

ผูรับ
ผิดชอบ

ป
การศึกษา
2555

25,000

ศิลปศาสตร

2555

1) รอยละ 90 ของจํานวนนักศึกษาที่เขารวม
กิจกรรมไดรับความรูดานคุณธรรม จริยธรรม
สามารถนําหลักธรรมไปประพฤติปฏิบัติใน
ชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ

1) ผูเขารวมโครงการรอยละ 80 ตระหนักถึง
ป
ปญหาสิ่งแวดลอมและมีสวนรวมในการอน
การศึกษา
รักษทรัพยากรธรรมชาติ
2555
1) ผูเขารวมโครงการรอยละ 80 มี
พฤติกรรมการบริโภคพลังงานที่คุมคาและเกิด
ประโยชนสูงสุด

1) นักศึกษาที่เขารวมโครงการไดรับความรู
และประสบการณ และมีจิตสํานึกตอการ
อนุรักษธรรมชาติ รอยละ 100

-------------- แผนการดําเนินงานมหาวิทยาลัยเกริก ปการศึกษา 2555 -------------

ป
การศึกษา
2555

-

30,000

ทุกคณะ
วิชา

คณะ
บริหารธุรกิจ
คณะ
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2) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาไดมีสวนรวมในการ
อนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาไดแลกเปลีย่ น
ความรูและประสบการณดานสิ่งแวดลอมซึ่งกัน
และกัน
12.โครงการพัฒนา 1) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษามีบุคลิกภาพที่ดี
วางตัวเหมาะสมกับกาลเทศะ
บุคลิกภาพใหแก
2) เพื่อสรางความมั่นใจในตนเอง และพัฒนา
นักศึกษา
ทักษะทางสังคมใหแกนักศึกษา
3) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษามีความสามารถใน
การพัฒนาตนเอง
1) เพื่อสรางความสัมพันธอันดีระหวาง
13.โครงการสราง
สัมพันธรุนพี่รุนนอง นักศึกษารุนพี่และนักศึกษารุนนอง
2) เพื่อชวยเหลือแนะนํานักศึกษาใหมในการ
ปรับตัวสําหรับการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย
3) เพื่อใหนักศึกษาเกิดความประทับใจและ
ความภาค ภูมิใจในการเขามาเปนนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเกริก
14.โครงการกิจกรรม 1) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาฝกฝนภาษาจีน
นักศึกษา Chinese ปรัชญา จริยธรรม และวัฒนธรรมจีน
Camp นอกสถานที่ 2) เพื่อนําความรูในหองเรียนมาบูรณาการ ฝก
ทักษะการฟง พูด อาน เขียนภาษาจีน และนํา
ความรูที่ไดไปประยุกตใชไดจริง

กําหนด
เวลา

งบประมาณ
(บาท)

1) รอยละ 80 ของนักศึกษาที่เขารวม
โครงการผานการประเมินจากผูทรงคุณวุฒิ

ป
การศึกษา
2555

25,000

คณะนิเทศ
ศาสตร

1) รอยละ 80 ของนักศึกษาที่เขารวม
โครงการมีความพึงพอใจ

ป
การศึกษา
2555

50,000

ทุกคณะวิชา

1) นักศึกษาทุกชั้นปเขารวมทุกคน คือรอย
ละ 100 ของนักศึกษาเขารวมกิจกรรม
2) รอยละ 80 ของนักศึกษาไดรับความรู และ
สามารถนําความรูดังกลาวมาประยุกตใชได
จริง

ป
การศึกษา
2555

20,000

คณะ
ศิลศาสตร

ตัวชี้วัด
2) นักศึกษามีความพึงพอใจตอการจัด
โครงการและแสดงความจํานงจะเขารวม
โครงการตอไปรอยละ 90

-------------- แผนการดําเนินงานมหาวิทยาลัยเกริก ปการศึกษา 2555 -------------
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1) เพื่อใหนักศึกษาใหมมีความรูความเขาใจ
หลักสูตร และระบบการเรียนการสอน ระเบียบ
ปฏิบัติตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย
2) เพื่อใหนักศึกษาใหมไดพบและทําความรูจัก
กับผูบริหารคณะและอาจารยที่ปรึกษา
3) เพื่อใหนักศึกษาใหมและนักศึกษารุนพี่ได
สรางสายสัมพันธและความสามัคคีระหวางกัน
16.โครงการปจฉิม 1) เพื่อใหบัณฑิตมีความพรอมทั้งดานความรู
บุคลิกภาพ และจิตใจที่เต็มเปยมดวยคุณภาพ
นิเทศบัณฑิต
กาวหนาสูตลาดแรงงานดวยความมั่นใจ
2) เพื่อเปดโอกาสใหสรางความรักความผูกพัน
ระหวางนักศึกษารุนพี่ นักศึกษารุนนอง และ
ศิษยเกาของมหาวิทยาลัย
17.โครงการ Happy 1) เพื่อใหคําปรึกษาชวยเหลือในการแกไขปญหา
ตาง ๆใหนักศึกษา
Life Corner
2) เพื่อสรางความสนิทสนมและสราง
ความสัมพันธใกลชิดระหวางอาจารยกับนักศึกษา
3) เพื่อรวบรวมขอมูลของปญหาที่เกิดในลักษณะ
ตาง ๆ อันเปนแนวทางสําหรับดูแลนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยตอไป
18.โครงการจัดหา 1) เพื่อจัดหาทุนใหนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี
และใหทุนการศึกษา และ เปนแบบอยางที่ดีสรางชื่อเสียงใหกับ
แกนักศึกษา
มหาวิทยาลัย
15.โครงการ
ปฐมนิเทศนักศึกษา
ใหม

4.3 พัฒนา
ระบบการ
จัดบริการและ

วัตถุประสงค

1) นักศึกษาใหมและผูเขารวมกิจกรรมมี
ความพึงพอใจในการจัดงานปฐมนิเทศไม
นอยกวา รอยละ 80

กําหนด
เวลา

ภาคตน
ของป
การศึกษา
2555

งบประมาณ
(บาท)

1) รอยละของนักศึกษาที่เขารวมโครงการ
เปาหมายรอยละ 80
2) รอยละของระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่เขารวมโครงการเปาหมายรอยละ
80

ป
การศึกษา
2555

32,000

ทุกคณะ
วิชา

1) นักศึกษาที่เขารวมโครงการรอยละ 80 มี
ความพึงพอใจและสามารถดํารงชีวิตอยางมี
ความสุข

ป
การศึกษา
2555

25,000

คณะ
ศิลศาสตร

1) จํานวนนักศึกษาที่ไดรับทุนการศึกษา

ป
การศึกษา
2555

20,000

ทุกคณะ
วิชา

ตัวชี้วัด

-------------- แผนการดําเนินงานมหาวิทยาลัยเกริก ปการศึกษา 2555 -------------
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สวัสดิการ
19.โครงการเผยแพร 1) เพื่ออํานวยความสะดวกในการหาแหลงงาน
นักศึกษาอยาง ขาวสารกับรับสมัคร
ทั่วถึง เอื้อตอ งาน
การเรียนรูและ
ใชชีวิตใน
มหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด
1) ระดับความพึงพอใจตอการใหบริการไม
ต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5

กําหนด
เวลา

ป
การศึกษา
2555

ตัวบงชี้ของแผนดําเนินงาน : ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาองคความรูทางดานกิจการนักศึกษาใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง
เชิงปริมาณ
1. รอยละของนักศึกษาที่มีสวนรวมในการจัดกิจกรรมหรือโครงการภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย
2. จํานวนของโครงการหรือกิจกรรมที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
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(บาท)
-

ผูรับ
ผิดชอบ

คณะ
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ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาการเรียนรูศิลปวัฒนธรรมในเชิงสรางสรรค
เปาประสงค สามารถประยุกตและบูรณาการวัฒนธรรมของไทย และวัฒนธรรมนานาชาติใหสอดคลองกับวิถีชีวิต ตลอดจนมีสวนรวมในการสงเสริมภูมิปญญา
ไทย
โครงการ /
กําหนด งบประมาณ ผูรับ
กลยุทธ
วัตถุประสงค
ตัวชี้วัด
กิจกรรม
เวลา
(บาท)
ผิดชอบ
คณะวิชา
5.1 สงเสริมให 1.โครงการทํานุบํารุง
มหาวิทยาลัย ศิลปวัฒนธรรมและ
เปนศูนยกลาง ภูมิปญญาทองถิ่น
การอนุรักษ
และสรางสรรค
ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปญญา
ไทย

1) เพื่อสรางจิตสํานึกใหนักศึกษาและบุคลากร
ตระหนักถึงความสําคัญของศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปญญาทองถิ่น
2) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาและบุคลากรไดรับ
ความรูเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญา
ทองถิ่น
3) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาและบุคลากรมีสวนรวม
ในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และเปนการสืบ
สานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามใหอยูคูคนไทย

1) รอยละ 80 ของผูเขารวมโครงการไดรับ
ความรูและเห็นคุณคาคุณคาของ
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
2) ผูเขารวมโครงการรอยละ 80 มีสวนรวม
ในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปญญาทองถิ่น

ป
การศึกษา
2555

50,000

ทุกคณะ
วิชา

2.โครงการจัดทําสื่อ
สิ่งพิมพเพื่อการ
เผยแพรทางดาน
ศิลปวัฒนธรรม

1) เพื่อบูรณาการงานดานศิลปวัฒนธรรมกับการ
เรียนการสอน
2) เพื่อใหนักศึกษาไดศึกษาและเรียนรู
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่นของแตละ
ภูมิภาคในประเทศไทยที่มีเอกลักษณเฉพาะตัว
3) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษามีความคิดสรางสรรค
สามารถนําความรูที่ไดรับมาปรับใชและพัฒนาองค
ความรูไปสูระดับสากล

1) รอยละ 80 ของนักศึกษาที่เขารวม
โครงการไดรับความรูดานศิลปวัฒนธรรมและ
สามารถนําความรูไปปรับใชกับสาขาวิชา
อยางเหมาะสม

ป
การศึกษา
2555

20,000

คณะนิเทศ
ศาสตร
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โครงการ /
กิจกรรม
3.โครงการรักษ
ศิลปวัฒนธรรม

วัตถุประสงค

1) เพื่อใหอาจารยคณะศิลปศาสตรไดเกิดความ
เขาใจและความภาคภูมิใจในภูมิปญญาของศิลปน
พื้นบานไทย
2) เพื่อใหอาจารยไดนําความรูและประสบการณที่
ไดรับนํามาถายทอดใหนักศึกษาไดเห็นคุณคาของ
ศิลปะพื้นบานของไทยอีกแขนงหนึ่ง
4.โครงการสงเสริม 1) เพื่อบูรณาการงานดานศิลปวัฒนธรรมกับการ
การทองเที่ยวเชิง
เรียนการสอน
ศิลปวัฒนธรรม
2) เพื่อสงเสริมและเผยแพรการทองเที่ยวเชิง
ศิลปวัฒนธรรม ศาสนาและประวัติศาสตร
3) เพื่อพัฒนาแนวทางการจัดการทองเที่ยวใหเปน
การทองเที่ยวเชิงอนุรักษศิลปวัฒนธรรมและ
สงเสริมสินคาทองถิ่น
5.โครงการศึกษาดูงาน 1) เพื่อใหผูเรียนไดรับความรูทางดาน
นอกสถานที่ ณ
ประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรมจากแหลงมรดก
พิพิธภัณฑสถาน
ทางวัฒนธรรม
แหงชาติพระนคร วัด 2) เพื่อใหผูเรียนไดตระหนักถึงความเปนไทยและ
พระศรีรัตนศาสดาราม ภาคภูมิใจในการเปนคนไทย
พระบรมหาราชวัง และ 3) เพื่อบูรณาการเรียนการสอนศิลปวัฒนธรรมกับ
อุทยานประวัติศาสตร การใชภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงาน
ในประเทศไทย

ตัวชี้วัด

กําหนด งบประมาณ ผูรับ
เวลา
(บาท)
ผิดชอบ

1) อาจารยคณะศิลปศาสตร รอยละ 90 เขา
รวมโครงการ
2) รอยละ 90 ของอาจารยที่เขารวมโครงการ
เขาใจและภาคภูมิใจในภูมิปญญาของศิลปน
พื้นบานไทยและศิลปะพื้นบานของไทย

ป
การศึกษา
2555

15,000

คณะศิลป
ศาสตร

1) รอยละ 80 ของนักศึกษาที่เขารวม
โครงการไดรับความรูในดานการจัดการ
ทองเที่ยวเชิงอนุรักษศิลปวัฒนธรรมและ
สามารถนําความรูไปปรับใชอยางเหมาะสม

ป
การศึกษา
2555

20,000

คณะนิเทศ
ศาสตร

1) นักศึกษารอยละ 80 ที่เขารวมโครงการ
ป
ไดรับความรูทางดานประวัติศาสตร
การศึกษา
ศิลปวัฒนธรรมจากแหลงมรดกทางวัฒนธรรม
2555
2) นักศึกษารอยละ 80 ที่เขารวมโครงการ
เกิดความซาบซึ้งในคุณคาของมรดกทาง
วัฒนธรรม และภาคภูมิใจในความเปนคน
ไทย
3) นักศึกษารอยละ 80 ที่เขารวมโครงการ
ไดรับประสบการณจากการใชภาษาอังกฤษ

30,000

คณะศิลป
ศาสตร
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โครงการ /
กิจกรรม

วัตถุประสงค

6.โครงการทํานุบํารุง 1) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษามีความรูและเขาใจใน
ชาติ ศาสนา
ความสําคัญของสถาบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย
พระมหากษัตริย
2) เพื่อปลูกฝงความเปนไทยและภาคภูมิใจใน
ความเปนไทยมีชีวิตที่ดีงามบนพื้นฐานวัฒนธรรม
และประเพณีที่ดีงาม
7.โครงการรณรงค
1) เพื่อปลูกฝงใหนักศึกษาเห็นคุณคาของ
คุณคาปลูกจิตสํานึก ศิลปวัฒนธรรมไทย
ดานศิลปวัฒนธรรม 2) เพื่อสงเสริมการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทยให
คงอยู
3) เพื่อเปนการประชาสัมพันธศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาไทย
8.โครงการสงเสริม 1) สรางความศรัทธาในความดีงาม คุณธรรม
การนิยมไทยและ
จริยธรรม
ภูมิใจในความเปน
ไทย (เชน นุงผาไทย
ทัศนศึกษาแหลง
โบราณสถาน )
9.โครงการสืบสาน 1) เพื่อใหนักศึกษารวมธํารงสืบสานวัฒนธรรม
วัฒนธรรมไทย
ไทย
(สงกรานต)
2) เพื่อปลูกฝงจริยธรรม ความรัก ความสามัคคี
ใหกับนักศึกษาทุกคน

ตัวชี้วัด

กําหนด งบประมาณ ผูรับ
เวลา
(บาท)
ผิดชอบ

1) นักศึกษารอยละ 80 ตระหนักถึง
ความสําคัญของสถาบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย

ป
การศึกษา
2555

-

ทุกคณะ
วิชา

1) ผูเขารวมโครงการรอยละ 80 เห็นคุณคา
ของศิลปวัฒนธรรมไทย

ป
การศึกษา
2555

-

ทุกคณะ
วิชา

1) จํานวนนักศึกษาที่เขารวมโครงการรอยละ
50
2) จํานวนอาจารยที่เขารวมโครงการ รอยละ
80
3) ความพึงพอใจผูเขารวมโครงการไมต่ํา
กวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
1) รอยละของนักศึกษาผูเขารวมกิจกรรมมี
ความพึงพอใจตอรูปแบบการจัดกิจกรรม

ป
การศึกษา
2555

-

คณะ

ป
การศึกษา
2555

-

-------------- แผนการดําเนินงานมหาวิทยาลัยเกริก ปการศึกษา 2555 -------------
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5.2 สงเสริม
ความเขาใจ
และ
แลกเปลี่ยน
เรียนรูระหวาง
ศิลปวัฒนธรรม
ไทยและ
ศิลปวัฒนธรรม
นานาชาติ

โครงการ /
กิจกรรม
10. โครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู
ดานศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปญญากับ
ชุมชน

วัตถุประสงค

1) เพื่อบูรณาการการเรียนการสอน โดยมีรากฐาน
จากวัฒนธรรมและภูมิปญญาจากทองถิ่น
2) เพื่อสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง
ศิลปวัฒนธรรมกับชุมชนทอถิ่นและเปดโอกาสให
ชุมชนในทองถิ่นมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรม
ของมหาวิทยาลัย
11. โครงการ
1) เพื่อสงเสริมการใหนักศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู
แลกเปลี่ยนเรียนรู
ระหวางวัฒนธรรมที่หลากหลาย ทั้งในประเทศและ
ขามวัฒนธรรม
ตางประเทศ
2) เพื่อสรางเครือขายทางดานศิลปวัฒนธรรมกับ
หนวยงานตาง ๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ
12. โครงการสัมมนา 1) เพื่อนําเสนอประเด็นความรูทางดานการเมือง
การปกครองและศิลปวัฒนธรรมของเอเชีย
วิชาการเรื่อง
2) เพื่อเผยแพรความรูทางวิชาการที่สะทอนมุมมอง
ความสัมพันธทาง
ความเชื่อมโยงระหวางวัฒนธรรมกับการเมืองใน
การเมืองและ
วัฒนธรรมของเอเชีย ภูมิภาคเอเชีย
3) เพื่อเพิ่มพูนองคความรูใหแกบัณฑิตและผูที่
สนใจเขารวมฟงบรรยายสัมมนา
1) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษามีความรู ความเขาใน
13. โครงการสาน
สัมพันธวัฒนธรรม เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมของประเทศในกลุมอาเซียน
2) เพื่อสรางความสัมพันธอันดีและสรางเครือขาย
อาเซียน
ทางดานวัฒนธรรมระหวางมหาวิทยาลัยกับ
เครือขายวัฒนธรรมอาเซียน

ตัวชี้วัด

กําหนด งบประมาณ ผูรับ
เวลา
(บาท)
ผิดชอบ

1) นักศึกษาที่เขารวมโครงการ รอยละ 80
ไดรับความรูจากชุมชนทองถิ่น
2) ผูเขารวมกิจกรรม รอยละ 80 มีความพึง
พอใจในการเขารวมกิจกรรม

ป
การศึกษา
2555

-

ทุกคณะ
วิชา

1) ผูเขารวมกิจกรรมรอยละ 80 มีความพึง
พอใจและไดแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง
วัฒนธรรม

ป
การศึกษา
2555

-

ทุกคณะ
วิชา

1) ผูเขารวมสัมมนารอยละ 80 ไดรับความรู
และเขาใจรากเหงาทางวัฒนธรรมที่เชื่อมโยง
กับการเมืองในเอเชีย

ป
การศึกษา
2555

35,000

วิทยาลัย
สื่อสาร
การเมือง

1) นักศึกษาที่เชารวมโครงการ รอยละ 80
ไดรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
ศิลปวัฒนธรรมของประเทศในกลุมอาเซียน

ป
การศึกษา
2555

-

ทุกคณะ
วิชา
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โครงการ /
กิจกรรม

วัตถุประสงค

14. โครงการ
แลกเปลี่ยนภาษา
และวัฒนธรรมไทยจีน

1) เพื่อสงเสริมความสัมพันธอันดีและแลกเปลี่ยน
เรียนรูภาษาและวัฒนธรรม ระหวางคนไทย –จีน
2) เพื่อเปนการเผยแพรศิลปวัฒนธรรมอันงดงาม
ของไทยและจีน

ตัวชี้วัด
1) นักศึกษารอยละ 80 ที่เขารวมโครงการ
ไดรับความรูและประสบการณจากการ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

ตัวบงชี้ของแผนดําเนินงาน : ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาการเรียนรูศิลปวัฒนธรรมในเชิงสรางสรรค
เชิงปริมาณ
1. รอยละของนักศึกษาและบุคลากรที่ไดรับการปลูกฝงความรูและคุณคาดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาของชาติ
2. จํานวนครั้งของการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรมกับหนวยงานภายในหรือระหวางประเทศ
เชิงคุณภาพ
1. ระดับความสําเร็จของกิจกรรมหรือโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางศิลปวัฒนธรรมไทยและศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ
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กําหนด งบประมาณ ผูรับ
เวลา
(บาท)
ผิดชอบ
ป
การศึกษา
2555

33,500

คณะศิลป
ศาสตร
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ยุทธศาสตรที่ 6 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการที่ทันสมัย
เปาประสงค ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีคุณภาพ สามารถรองรับความตองการใชงานตามภารกิจของหนวยงานตาง ๆ ทั้ งในปจจุบันและอนาคต
โครงการ /
กําหนด งบประมาณ
กลยุทธ
วัตถุประสงค
ตัวชี้วัด
กิจกรรม
เวลา
(บาท)
คณะวิชา
6.1 พัฒนาระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศใหมี
ประสิทธิภาพเอื้อ
ตอการปฏิบัติ
ภารกิจของ
มหาวิทยาลัย

6.2 พัฒนา
ศักยภาพของ
บุคลากรใหมี
ความรู
ความสามารถ
ดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
ทันตอการ
เปลี่ยนแปลง

1.โครงการพัฒนาระบบ 1) เพื่อชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการและการดําเนินงานขององคกร
สารสนเทศคณะวิชา
2) เพื่อนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
นํามาใชประโยชนในการเรียนการสอนการ
วิจัย และการบริการวิชาการ
2.โครงการจัดซื้อ
1) พัฒนาระบบเทคโนโลยี
อุปกรณเทคโนโลยี
2) เพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน
สารสนเทศ
(คอมพิวเตอร) ที่
จําเปนตอการใชงาน
3.โครงการอบรมทักษะ 1) เพื่อสงเสริมใหบุคลากรไดพัฒนา
การสืบคนสารสนเทศ ความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
2) เพื่อเพิ่มพูนเทคนิคการสืบคน
สารสนเทศออนไลน รวมทั้งนําความรูและ
ทักษะที่ไดไปประยุกตใช

ผูรับ
ผิดชอบ

1) ระดับความสําเร็จโครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศของคณะวิชา ไมต่ํากวา 3.51

ปการศึกษา
2555

-

ทุกคณะวิชา

1) จัดซื้อคอมพิวเตอรใหม 1 เครื่อง

ปการศึกษา
2555

30,000

คณะ
เศรษฐศาสตร

1) จํานวนบุคลากรที่เขารวมการฝกอบรม
2) รอยละ 80 ของผูเขาอบรมสามารถนํา
ความรูและทักษะที่ไดไปประยุกตใช.ในการ
สืบคนสารสนเทศออนไลน

ปการศึกษา
2555

10,000

ทุกคณะวิชา
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กลยุทธ

โครงการ /
กิจกรรม
4.โครงการสงเสริม
ประสบการณเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพและการ
แขงขันดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.โครงการอบรมและ
พัฒนาบุคลากรดาน
การเรียนการสอน eLearning

6.3 พัฒนาระบบ
หองสมุดของ
มหาวิทยาลัยให

6.โครงการพัฒนา
บุคลากรคณะวิชาใหมี
ความรูดานการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการทํางาน
7.โครงการจัดหา
สารสนเทศประจํา
หองสมุดคณะ

กําหนด
เวลา

งบประมาณ
(บาท)

ผูรับ
ผิดชอบ

1) บุคลากรรอยละ 80 ที่เขารวมโครงการ
สามารถนําความรูมาประยุกตพัฒนาระบบ
สารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
องคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ

ปการศึกษา
2555

10,000

ทุกคณะวิชา

1) รอยละ 80 ของบุคลลากรที่เขารวม
อบรมไดความรูเกี่ยวกับ e-Learning และ
สามารถนําไปประยุกตใชในการจัดการ
เรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ

ปการศึกษา
2555

40,000

ทุกคณะวิชา

1) บุคลากรของคณะวิชา รอยละ 80
ไดรับความรูและพัฒนาทักษะทางดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ปการศึกษา
2555

25,000

ทุกคณะวิชา

1) ปริมาณของทรัพยากรสารสนเทศและ
สิ่งพิมพเพิ่มขึ้นอยางนอย 100 รายการ
2) ผูใชบริการหองสุมดนิติศาสตรมีความ

ปการศึกษา
2555

30,000

คณะ
นิติศาสตร

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

1) เพื่อสนับสนุนใหบุคลากรเพิ่มพูนความรู
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถนํา
ความรูมาประยุกตพัฒนาระบบสารสนเทศ
สนับสนุนการปฏิบัติงานขององคกรได
อยางมีประสิทธิภาพ
1) เพื่อใหบุคลากรมีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับระบบบริหารจัดการการเรียนรู
(Learning System) และสามารถนําไป
ประยุกตใชในระบบการจัดการเรียนการสอน
2) เพื่อใหบุคลากรสามารถสรางและ
นําเสนอบทเรียน e-Learning เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเรียนการสอนใหมี
คุณภาพยิ่งขึ้น
3) เพื่อสรางเครือขายสังคมแหงการเรียนรู
1) เพื่อเพิ่มพูนความรูและทักษะในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศใหแกบุคลากร

1) เพื่อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศและ
สิ่งพิมพ ใหแกนักศึกษา คณาจารยและ
บุคคลทั่วไปไดคนควาวิจัย
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กลยุทธ
เปนศูนยกลาง
บริการความรูที่
ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพ

โครงการ /
กิจกรรม
นิติศาสตร

8.โครงการสรรหาตํารา
คุณภาพเขาหองสมุด

วัตถุประสงค
2) เพื่อจัดสรรทรัพยากรสารสนเทศและ
สิ่งพิมพใหเพียงพอตอผูใชบริการและ
สอดคลองกับหลักสูตรการเรียนการสอน
ของคณะนิติศาสตร
1) เพื่อใหคณาจารยคัดสรรตํารา สิ่งพิมพ
ที่ทันสมัยและมีประโยชนสอดคลองกับ
หลักสูตร
2) ชวยพัฒนาระบบหองสมุดของ
มหาวิทยาลัย
3) เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน

ตัวชี้วัด

กําหนด
เวลา

งบประมาณ
(บาท)

ผูรับ
ผิดชอบ

ปการศึกษา
2555

-

คณะ
เศรษฐศาสตร

พึงพอใจอยางนอยรอยละ 70

1) ความพึงพอใจของผูใชบริการไมต่ํากวา
3.51 จากคะแนนเต็ม 5

ตัวบงชี้ของแผนดําเนินงาน : ยุทธศาสตรที่ 6 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการที่ทันสมัย
เชิงปริมาณ
1. รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. รอยละของผูรับบริการที่มีความพึงพอใจตอระบบหองสมุดและการใหบริการสารสนเทศ
เชิงคุณภาพ
1. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพ
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ยุทธศาสตรที่ 7 พัฒนาระบบสื่อสารองคกร ภาพลักษณ การประชาสัมพันธและการตลาด
เปาหมาย มีระบบสื่อสารองคกรที่หลากหลาย เพื่อสงเสริมภาพลักษณที่ดีของมหาวิทยาลัยและสรางความเชื่อถือใหแกสังคม
กลยุทธ

โครงการ /
กิจกรรม

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

กําหนด งบประมาณ ผูรับ
เวลา
(บาท)
ผิดชอบ

คณะวิชา
7.1 พัฒนาระบบ 1.โครงการ
ประชาสัมพันธ ประชาสัมพันธและ
และระบบการ แนะแนวหลักสูตร
สื่อสารองคกรให
มีประสิทธิภาพ
ครอบคลุมทุก 2.โครงการ
กลุมเปาหมาย ประชาสัมพันธเชิงรุก
และแนะแนวหลักสูตร
เพิ่มยอดนักศึกษา
3.โครงการจัดทําสื่อ
DVD ประชาสัมพันธ
ผาน Website คณะ
เศรษฐศาสตร
7.2 พัฒนา
4. โครงการคืนสูเหยา
เครือขาย
ชาวรมพฤกษ
ความรวมมือ
ระหวางศิษย
เกาและ

1) เพื่อประชาสัมพันธหลักสูตรของคณะวิชา
2) เพื่อเผยแพรขาวสารการรับสมัครและ
ประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยใหเปนที่รูจักแพรหลาย
3) เพื่อเสริมสรางความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย
กับหนวยงานตาง ๆ
1) เพื่อประชาสัมพันธหลักสูตร
2) เพื่อเพิ่มยอดจํานวนนักศึกษาใหม

1) จํานวนโครงการที่ออกไปไมนอยกวา
3 ครั้งตอป
2) จํานวนชองทางของสื่อประชาสัมพันธ
ไมนอยกวา 3 ชองทาง

ปการศึกษา
2554

150,000

ทุกคณะวิชา

1) จํานวนนักศึกษาใหม เพิ่มขึ้นรอยละ
50

ปการศึกษา
2555

10,000

คณะ

1) เพื่อประชาสัมพันธหลักสูตร
2) เพือ่ แนะแนวเพิ่มยอดจํานวนนักศึกษาใหม

1) จํานวนนักศึกษาใหม เพิ่มขึ้นรอยละ
50

ปการศึกษา
2555

5,000

1) เพื่อติดตามผลการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย
2) เพื่อเชื่อมความรักความสามัคคีความผูกพัน
ระหวางศิษยเกา และนักศึกษาปจจุบัน
3) เพื่อใหนักศึกษาปจจุบันไดพัฒนาจัดกิจกรรม
นักศึกษา

1) รอยละ 80 ของผูเขารวมโครงการมี
ความพึงพอใจ

ปการศึกษา
2554

100,000
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เศรษฐศาสตร

คณะ
เศรษฐศาสตร

ทุกคณะวิชา
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กลยุทธ
มหาวิทยาลัย
ใหมีความ
เขมแข็ง

โครงการ /
กิจกรรม

5.โครงการยกยอง
และเผยแพรผลงาน
ดีเดนของนักศึกษา
และศิษยเกา
6.โครงการรางวัล
สําหรับศิษยเกาที่
ประสบความสําเร็จ
7.โครงการศิษยเกา
สัมพันธพัฒนา
มหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค
1) เพื่อประชาสัมพันธและเผยแพรผลงานของ
นักศึกษาและ ศิษยเกาของมหาวิทยาลัย
2) เพื่อสรางความสัมพันธและสรางทัศนคติดี
ระหวางนักศึกษา ศิษยเกา และมหาวิทยาลัย
1) เพื่อเชิดชูเกียรติศิษยเกาที่ประสบความสําเร็จ
และสรางชื่อเสียงใหแกมหาวิทยาลัย

1) เพื่อสรางเครือขายการมีสวนรวมของศิษยเกาใน
การพัฒนามหาวิทยาลัยเกริก
2) เพื่อเชื่อมความสัมพันธอันดีระหวางบุคลากร
หนวยงานภายในมหาวิทยาลัย ศิษยปจจุบัน กับ
ศิษยเกา บุคคล ประชาชน และหนวยงานภายนอกกับ
มหาวิทยาลัย
8.โครงการบริการขาว 1) เพื่อใหบริการขาวสารผลงานวิจัยและแหลงงาน
สารผลงานวิจัยและ แกศิษยเกา
แหลงงานแกศิษยเกา 2) เพื่อใหบริการขอมูลที่เปนประโยชนแกศิษยเกา
9.โครงการ Step 2 1) เพื่อรวมรับฟงปญหาจากนักศึกษาและรวมหา
(to) Communicator แนวทางแกไขปญหาอยางทันทวงที
(กาวที่สองของนัก
2) เพื่อใหนักศึกษาไดรับประสบการณในการทํางาน
นิเทศศาสตร)
ดานนิเทศศาสตรจากผูเชี่ยวชาญและศิษยเกา
3) เพื่อเปนการสรางความสามัคคีและความสัมพันธ
ที่ดีระหวางนักศึกษา คณาจารย และบุคลากรของ
คณะนิเทศศาสตร

ตัวชี้วัด

กําหนด งบประมาณ ผูรับ
เวลา
(บาท)
ผิดชอบ

1) จํานวนนักศึกษาและศิษยเกาที่ไดรับ
การยกยองและเผยแพรผลงาน

ปการศึกษา
2555

5,000

ทุกคณะ
วิชา

1) จํานวนศิษยเกาที่ไดรับรางวัล

ปการศึกษา
2555

5,000

ทุกคณะ
วิชา

1) รอยละ 80 ของผูเขารวมโครงการมี
ความพึงพอใจ

ปการศึกษา
2555

5,000

ทุกคณะ
วิชา

1) ศิษยเการอยละ 80 ไดรับขอมูล
ขาวสารที่เปนประโยชน

ปการศึกษา
2555

-

ทุกคณะ
วิชา

1) ไดรับทราบจากปญหาตาง ๆ ของ
ปการศึกษา
นักศึกษาและสามารถแกปญหาใหสําเร็จ
2555
อยางนอย รอยละ 80
2) นักศึกษารอยละ 90 ไดรับความรู
ดานนิเทศศาสตรจากผูเชี่ยวชาญและ
ศิษยเกา

-------------- แผนการดําเนินงานมหาวิทยาลัยเกริก ปการศึกษา 2555 -------------
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โครงการ /
กิจกรรม
10.โครงการบริการ
ขาวสารผลงานวิจัย
และแหลงงานแก
ศิษยเกา
11.โครงการวัน
นิติศาสตรเกริกรําลึก

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

1) เพื่อเผยแพรผลงานทางวิชาการและขอมูลขาวสาร 1) จํานวนขอมูลขาวสารที่เผยแพร
ใหแกศิษยเกา

1) เพื่อติดตามผลการทํางานของบัณฑิตนิติศาสตรที่
สําเร็จการศึกษา
2) เพื่อเชื่อมความสามัคคีที่ถือเปนประเพณีของคณะ
นิติศาสตร
3) เพื่อเชื่อมความสัมพันธระหวางศิษยเกาและศิษย
ปจจุบัน
4) เพื่อสรางภาพลักษณที่ดีและเผยแพรชื่อเสียงของ
คณะนิติศาสตรมหาวิทยาลัยเกริก
12.โครงการจัดตั้ง
1) เพื่อเชื่อมความสัมพันธอันดีระหวางศิษยปจจุบัน
ชมรมศิษยเกาสําหรับ ศิษยเกาและมหาวิทยาลัย
คณะวิชา
2) เพื่อเสริมสรางความสามัคคีชวยเหลือซึ่งกันและ
กัน
3) เพื่อแลกเปลี่ยนความรูดานวิชาการและวิชาชีพ
ระหวางรุนพี่รุนนอง
13.โครงการคืนสู
1) เพื่อพัฒนาระบบฐานขอมูลศิษยเกา
เหยาชาว
2) เพื่อเชื่อมความรักความสามัคคี ความผูกพัน
เศรษฐศาสตร
ระหวางศิษยเกา และนักศึกษาปจจุบัน
ประจําป 2555
3) เพื่อใหศิษยเกาเปนกําลังสําคัญในการ
ประชาสัมพันธพัฒนาคณะเศรษฐศาสตร

กําหนด งบประมาณ ผูรับ
เวลา
(บาท)
ผิดชอบ
ปการศึกษา
2555

10,000

คณะ
เศรษฐศาสตร

1) ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจใน
การดําเนินโครงการไมนอยกวา รอยละ
80

ธันวาคม ป
การศึกษา
2554

50,000

คณะ
นิติศาสตร

1) มีการจัดตั้งชมรมศิษยเกาสําหรับ
คณะวิชา

ปการศึกษา
2555

-

คณะวิชา

1) จํานวนศิษยเกาเขารวมโครงการไม
นอยกวา เปาหมาย 30 คน
2) ศิษยเกามีระดับความพึงพอใจตอ
กิจกรรมของโครงการไมต่ํากวา 3.51
จากคะแนนเต็ม 5

ภาคปลายป
การศึกษา
2555

15,000

-------------- แผนการดําเนินงานมหาวิทยาลัยเกริก ปการศึกษา 2555 -------------
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โครงการ /
กิจกรรม

14.โครงการเชื่อม
สัมพันธชาวสิงห
เหลือง

วัตถุประสงค
4) เพื่อใหนักศึกษาปจจุบันไดพัฒนากิจกรรม
นักศึกษา
5) เพื่อประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสารใหแก
ศิษยเกา
6) เปดโอกาสใหศิษยเกามีสวนรวมในการพัฒนา
คณะวิชาและชุมชน
1) เพื่อใหนักศึกษารวมแสดงความยินดีกับศิษยเกา
ศิษยปจจุบันที่ประสบความสําเร็จในหนาที่การงาน
และรวมอวยพรวันเกิดคณาจารย
2) เพื่อปลูกฝงจริยธรรม ความรัก ความสามัคคี
ใหกับนักศึกษาทุกคน

ตัวชี้วัด

1) รอยละ 80 ของนักศึกษาผูเขารวม
กิจกรรม มีความพึงพอใจตอรูปแบบการ
จัดกิจกรรม

ตัวบงชี้ของแผนดําเนินงาน : ยุทธศาสตรที่ 7 พัฒนาระบบสื่อสารองคกร ภาพลักษณ การประชาสัมพันธและการตลาด
เชิงปริมาณ
1. รอยละของความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอภาพลักษณของมหาวิทยาลัยอยูในระดับดี
เชิงคุณภาพ
1. ระดับความสําเร็จของการจัดทําและดําเนินการแผนการตลาดและการประชาสัมพันธเชิงรุก
2. ระดับความสําเร็จของการมีสวนรวมและสรางเครือขายความสัมพันธของศิษยเกา

-------------- แผนการดําเนินงานมหาวิทยาลัยเกริก ปการศึกษา 2555 -------------

กําหนด งบประมาณ ผูรับ
เวลา
(บาท)
ผิดชอบ

ปการศึกษา
2555

-

วิทยาลัย
สื่อสาร
การเมือง
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ยุทธศาสตรที่ 8 พัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
เปาประสงค ระบบโครงสรางและการบริการจัดการมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพภายใตหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ

โครงการ /
กิจกรรม

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

กําหนด งบประมาณ
เวลา
(บาท)

ผูรับ
ผิดอบ

คณะวิชา
8.1 พัฒนา
ระบบบริหารให
มีประสิทธิภาพ
ภายใตหลักธรร
มาภิบาล (Good
Governance)

1.โครงการเตรียม
ความพรอม
มหาวิทยาลัยสู
สากล

1) เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอน
การวิจัย การใหบริการวิชาการและการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมของชาติในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย
สูระดับสากล
2) เพื่อเตรียมความพรอมพัฒนาคณะวิชาเขาสู
ประชาคมอาเซียน
2.โครงการสัมมนา 1) เพื่อใหหนวยงานตาง ๆ จัดทําแผนดําเนินงาน
ทบทวนและจัดทํา ประจําปการศึกษา 2555 สอดคลองกับแผนพัฒนา
แผนดําเนินงาน
มหาวิทยาลัยเกริก ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2555-2559)
ประจําปใหสอดคลอง 2) เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
กับแผนพัฒนา
เกิดการมีสวนรวมจากบุคลากรทุกภาคสวน ทั้งดาน
มหาวิทยาลัย
การวิเคราะห การจัดทํา ติดตามและประเมินผล
3.โครงการปรับปรุง 1) เพื่อปรับปรุงโครงสรางและพัฒนาระบบบริหาร
ระบบบริหารจัดการ ภายในคณะวิชาใหมีประสิทธิภาพ
หนวยงานใหมี
2) เพื่อวางแผนการพัฒนาคณะวิชาใหสอดคลองกับ
ประสิทธิภาพ
นโยบายของมหาวิทยาลัย
3) เพื่อปรับปรุงกระบวนการทํางานภายในคณะวิชาให
สอดคลองกัน และลดความซ้ําซอนในการทํางาน

1) ระดับความสําเร็จในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยเขาสูระดับสากล อยาง
นอย 3.51 ขึ้นไป

ป
การศึกษา
2555

-

ทุกคณะ
วิชา

1) รอยละ 80 ของหนวยงานสนับสนุน
มีการจัดทําแผนดําเนินงานประจําป
สอดคลองกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2555-2559)

ป
การศึกษา
2555

-

ทุกคณะ
วิชา

1) ระดับความสําเร็จของโครงการระบบ
บริหารจัดการภายในคณะวิชามี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางนอย
3.51 ขึ้นไป

ปการศึกษา
2555

25,000

ทุกคณะ
วิชา

-------------- แผนการดําเนินงานมหาวิทยาลัยเกริก ปการศึกษา 2555 -------------
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โครงการ /
กิจกรรม
4.โครงการ
เสริมสรางธรรมาภิ
บาลในการบริการ
จัดการ

วัตถุประสงค
1) เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหหนวยงานภายใน
มหาวิทยาลัยนําธรรมาภิบาลมาใชในการบริหาร
จัดการองคกร

1) เพื่อกําหนดปริมาณและจัดกําลังคนใหมีความ
เหมาะสมกับงาน
2) เพื่อใหหนวยงานไดรับประโยชนสูงสุดจากจํานวน
คนที่มีอยู
3) เพื่อปรับเปลี่ยนระบบงานใหมีความคลองตัว
6.โครงการพัฒนา 1) เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหหนวยงานของ
มหาวิทยาลัยเปน
มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาคน พัฒนางาน และ
องคกรสมรรถนะสูง พัฒนาองคกรใหมีสมรรถนะสูง
2) เพื่อสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการจัดการ
ความรูระหวางมหาวิทยาลัย
3) เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนองคกรแหงการ
เรียนรู
7.โครงการพัฒนา 1) เพื่อสนับสนุนใหนําเศรษฐกิจไปประยุกตใชในการ
มหาวิทยาลัยใหเปน บริหารขององคกร และบริหารการศึกษา
ตัวอยางองคกรแหง 2) เพื่อขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงสูการ
ความพอเพียง
ปฏิบัติอยางจริงจังและตอเนื่อง
5.โครงการวางแผน
เกี่ยวกับอัตรา
กําลังคน

ตัวชี้วัด

กําหนด งบประมาณ
เวลา
(บาท)

ผูรับ
ผิดอบ

1) ระดับความสําเร็จในการนําหลัก
ธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารจัดการ
องคกร (คุณธรรมจริยธรรม ความ
โปรงใส การมีสวนรวม ความคุมคา
ความรับผิดชอบ) อยางนอย 3.51 ขึ้น
ไป
1) ระดับความสําเร็จของโครงการอยาง
นอย 3.51 ขึ้นไป

ปการศึกษา
2555

-

ทุกคณะ
วิชา

ปการศึกษา
2555

-

ทุกคณะ
วิชา

1) ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
มหาวิทยาลัยเปนองคกรสมรรถนะสูง
อยางนอย 3.51 ขึ้นไป

ปการศึกษา
2555

-

ทุกคณะ
วิชา

1) ความสําเร็จของการพัฒนา
มหาวิทยาลัยใหเปนตัวอยางองคกรแหง
ความพอเพียง อยางนอย 3.51 ขึ้นไป

ปการศึกษา
2555

-

ทุกคณะ
วิชา

-------------- แผนการดําเนินงานมหาวิทยาลัยเกริก ปการศึกษา 2555 -------------
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โครงการ /
กิจกรรม
8.โครงการรวมกัน
สรางความรักความ
สามัคคีในองคกร

8.2 เพิ่ม
ศักยภาพ
บุคลากรทุก
ระดับรองรับ
การ
เปลี่ยนแปลง
ภายใตกรอบ
แนวคิดองคกร
แหงการเรียนรู
(Learning

วัตถุประสงค

1) เพื่อสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุคลากร
ภายในหนวยงาน
2) เพื่อกระตุนใหบุคลากรรูจักการทํางานเปนทีมและ
สรางความสามัคคีภายในองคกร
1) เพื่อเพิ่มความเขาใจในหลักการแนวคิดและ
9.โครงการจัดการ
กระบวนการวิเคราะห การจัดทําแผนบริหารความ
ความรูการบริหาร
ความเสี่ยงภายใน เสี่ยงขององคกร
2) เพื่อพัฒนาและตอยอดความรูในการจัดทําแผน
องคกร
บริหารความเสี่ยงในระดับสวนงานที่รับผิดชอบใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3) เพื่อสงเสริมใหใชแผนบริหารความเสี่ยงมาเปนสวน
หนึ่งในการทํางานใหบรรลุตามเปาหมายขององคกร
10.โครงการพัฒนา 1) เพื่อเพิ่มศักยภาพใหผูบริหารใหมีวิสัยทัศน ทัศนคติ
ในการบริหารจัดการองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ
ศักยภาพผูบริหาร
2) เพื่อพัฒนาสมรรถนะของผูบริหารทุกระดับให
ของหนวยงาน
ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและทันตอการ
เปลี่ยนแปลง
3) เพื่อสงเสริมการบริหารงานแบบมีสวนรวมโดยยึด
หลักธรรมาภิบาล
11.โครงการติดตาม 1) เพื่อสรางวัฒนธรรมการปฏิบัติงานตามหลักธรร
ประเมินผลการ
มาภิบาล
ปฏิบัติงานของ
2) เพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ
คณบดี
3) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

ตัวชี้วัด

กําหนด งบประมาณ
เวลา
(บาท)

ผูรับ
ผิดอบ

1) บุคลากรเขารวมโครงการรอยละ 80

ปการศึกษา
2555

25,000

ทุกคณะ
วิชา

1) ระดับความสําเร็จของการจัดการ
ความรูระบบบริหารความเสี่ยงภายใน
องคกร อยางนอย 3.51 ขึ้นไป

ปการศึกษา
2554

25,000

ทุกคณะ
วิชา

1) ผูบริหารของคณะวิชารอยละ 80
สามารถบริหารจัดการองคกรไดอยางมี
ประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

ปการศึกษา
2555

200,000

ทุกคณะ
วิชา

1) ผลการประเมินคณบดีไมต่ํากวา
3.51 จากคะแนนเต็ม 5

ปการศึกษา
2555

5,000

-------------- แผนการดําเนินงานมหาวิทยาลัยเกริก ปการศึกษา 2555 -------------
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Organization)

โครงการ /
กิจกรรม
12.โครงการพัฒนา
บุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ

วัตถุประสงค
1) เพื่อสงเสริมใหบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเขา
รวมสัมมนาหรือฝกอบรมในสายงานที่ประจําอยู
2) เพื่อสงเสริมใหบุคลากรเพิ่มพูนความรูและ
ประสบการณ สามารถนําไปประยุกตใชพัฒนา
หนวยงานใหดียิ่งขึ้น

1) เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหมีความพรอม
ในดานตาง ๆ รองรับการเปดเสรีทางการศึกษา
2) เพื่อสรางความตื่นตัวใหกับบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยในการพัฒนาหนวยงานกาวสูประชาคม
อาเซียน
14.โครงการศึกษาดู 1) เพื่อสงเสริมใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีโอกาส
ศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกับบุคลากร
งานมหาวิทยาลัย
ทางการศึกษาในอาเซียน
อาเซียน
2) เพื่อสงเสริมใหบุคลากรไดเพิ่มพูนความรูและ
สรางเครือขายความรวมมือในดานตาง ๆ รวมกับ
มหาวิทยาลัยในอาเซียน
15.โครงการจัดการ 1) เพื่อสงเสริมใหบุคลากรมีสวนรวมในการจัดการ
ความรูบุคลากรใน ความรูภายในองคกรไดเปนอยางดี
2) เพื่อใหบุคลากรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและพัฒนา
องคกร
ทักษะความสามารถเฉพาะบุคคลถายทอดองคความรู
ที่มี่อยูได
3) เพื่อกระตุนใหบุคลากรใชการจัดการความรูในการ
พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนองคกรแหงการเรียนรู
13.โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
เพื่อรองรับการเปน
ประชาคมอาเซียน

ตัวชี้วัด

กําหนด งบประมาณ
เวลา
(บาท)

ผูรับ
ผิดอบ

1) บุคลากรคณะวิชารอยละ 70 เขา
ปการศึกษา
รวมไดเขารวมสัมมนาหรือฝกอบรม
2555
2) รอยละ 70 ของบุคลากร สามารถนํา
ความรูและประสบการณไปประยุกตใชกับ
การปฏิบัติงานไดอยางเต็มศักยภาพ
1) บุคลากรรอยละ 80 มีเขารวมอบรม
ป
สัมมนาศักยภาพเพื่อรองรับการเปน
การศึกษา
ประชาคมอาเซียน
2555

20,000

ทุกคณะ
วิชา

30,000

ทุกคณะ
วิชา

1) มีการศึกษาดูงานกับมหาวิทยาลัยใน
กลุมประเทศอาเซียน 1 ครั้งตอปและ

ป
การศึกษา
2555

30,000

ทุกคณะ
วิชา

1) ผูเขารวมโครงการ รอยละ 80 มี
ความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรม
การจัดการความรู

ป
การศึกษา
2555

15,000

-------------- แผนการดําเนินงานมหาวิทยาลัยเกริก ปการศึกษา 2555 -------------
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โครงการ /
กิจกรรม

วัตถุประสงค

1) เพื่อสรางวิสัยทัศนในการทํางานใหแกบุคลากร
สํานักวิชากร
2) เพื่อสงเสริมใหบุคลากรมีโอกาสพัฒนาความรู นํา
ความรูที่ไดมาปรับใชใหเกิดประโยชนแกหนวยงาน
3) เพื่อสรางเครือขายและความสัมพันธที่ดีระหวาง
บุคลากรของมหาวิทยาลัยและองคจากภายนอก
17.โครงการณรงค 1) เพื่อใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความรูความ
การปฏิบัติตาม
เขาใจเกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพของบุคลากร
จรรยาบรรณวิชาชีพ 2) เพื่อกระตุนใหบุคลากรใชเปนแนวทางปฏิบัติที่
ถูกตองตามจรรยาบรรณวิชาชีพไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
18.โครงการพัฒนา 1) เพื่อสงเสริมใหผูบริหารและบุคลากรทางการศึกษา
คุณธรรม จริยธรรม มีคุณธรรมจริยธรรม และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ
ใหแกบุคลากร
ของวิชาชีพ
19.โครงการ
1) เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบงานบริหารบุคลากร
ประเมินผลการ
ใหมีประสิทธิภาพทั้งดานการคัดเลือก โยกยายและ
ปฏิบัติงานของ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน
บุคลากร
2) เพื่อประเมินผลงานและคาตอบแทนใหตรงกับคา
ของงาน
8.3 มีระบบการ 20.โครงการพัฒนา 1) เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการดานการเงิน
งบประมาณการ ระบบการบริหาร
และงบประมาณของคณะวิชาใหเปนไปอยางมี
เงินแบบมุงเนน การเงินและ
ประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได
ผลงานนําไปสู
16.โครงการสง
บุคลากรเขารวม
อบรม สัมมนา กับ
หนวยงานภายนอก

ตัวชี้วัด

กําหนด งบประมาณ
เวลา
(บาท)

1) รอยละ 80 ของผูเขารวมอบรม
ปการศึกษา
ไดรับความรูและนําความรูมาประยุกตใช
2555
กับการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ

ผูรับ
ผิดอบ

20,000

ทุกคณะ
วิชา

ปการศึกษา
2555

-

ทุกคณะ
วิชา

1) รอยละ 80 ของผูเขารวมโครงการมี ปการศึกษา
ความพึงพอใจ สามารถนําหลักธรรมไป
2555
ปรับใชในชีวิประจําวัน
1) ผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ภาคปลาย
2) จํานวนบุคลากรผูรับการประเมินผล ปการศึกษา
การปฏิบัติงาน เปาหมาย 100
2555

-

ทุกคณะ
วิชา

1) คณะวิชามีระบบและกลไกของการ
บริหารจัดการงบประมาณตามแผนงาน
ที่กําหนดไดอยางมีประสิทธิภาพ

-

1) บุคลากรรอยละ 90 มีความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพและ
ใชเปนแนวทางในการปฏิบัติที่ถูกตองได
อยางมีประสิทธิภาพ

-------------- แผนการดําเนินงานมหาวิทยาลัยเกริก ปการศึกษา 2555 -------------

ปการศึกษา
2555

-

คณะ
เศรษฐศาสตร

ทุกคณะ
วิชา
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รายงาน การ
ตรวจสอบและ
การประเมิน
อยางมี
ประสิทธิภาพ
8.4 ปรับปรงระบบ
การจัดการดาน
กายภาพและ
สิ่งแวดลอม
ภายใน
มหาวิทยาลัยให
เอื้อตอการเรียนรู
และเสริมสราง
ภาพลักษณที่ดี
ของมหาวิทยาลัย

โครงการ /
กิจกรรม
งบประมาณอยางมี
ประสิทธิภาพ

21.โครงการ 5 ส.
ของคณะวิชา

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

กําหนด งบประมาณ
เวลา
(บาท)

ผูรับ
ผิดอบ

2) เพื่อสรางกลไกที่มีประสิทธิภาพในการ จัดสรร
งบประมาณตามแผนการดําเนินงานของคณะวิชา

1) เพื่อใหคณะวิชามีความสะอาดมีสุขลักษณะนา
มอง นาอยู และสรางระเบียบวินัยใหแกบุคลากร
2) เพื่อใหบุคลากรมีสุขภาพจิตดีทําใหการบริหารงาน
ของคณะมีประสิทธิภาพมากขึ้น
22.โครงการรณรงค 1) เพื่อรณรงคใหนักศึกษาและบุคลากรของ
การประหยัดน้ํา
มหาวิทยาลัยรวมกันประหยัดน้ํา ประหยัดไฟฟาและ
ไฟฟา และพลังงาน พลังงาน
23.โครงการคานิยม 1) ปลูกจิตสํานึกดานการประหยัดทรัพยากร
ประหยัดทรัพยากร 2) สรางความรักองคกรและความสามัคคี

1) บุคลากรมีความพึงพอใจตอหองพัก
ปการศึกษา
และคณะวิชา รอยละ 80
2555
2) นักศึกษาและผูใชบริการมีความพึง
พอใจตอคณะวิชา รอยละ 80
1) นักศึกษาและบุคลากรรอยละ 90
ปการศึกษา
เขารวมโครงการ และมีสวนรวมในการ
2555
ประหยัดน้ํา ประหยัดไฟฟาและพลังงาน
1) บุคลากรมีคานิยมประหยัดรอยละ 80 ปการศึกษา
2) เกิดการประหยัดทรัพยากร
2555

ตัวบงชี้ของแผนดําเนินงาน : ยุทธศาสตรที่ 8 พัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
เชิงปริมาณ
1. รอยละของบุคลากรที่เขารวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อพัฒนาองคกรและระบบงาน
2. รอยละความสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณ
เชิงคุณภาพ
1. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสถาบันสูสากล
2. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
3. ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของบุคลากร
-------------- แผนการดําเนินงานมหาวิทยาลัยเกริก ปการศึกษา 2555 -------------

5,000

ทุกคณะ
วิชา

-

ทุกคณะ
วิชา

-

คณะ
เศรษฐศาสตร
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ยุทธศาสตรที่ 9 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
เปาประสงค มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
โครงการ /
กลยุทธ
วัตถุประสงค
กิจกรรม
คณะวิชา
9.1 พัฒนา
ระบบและ
กลไกการ
ประกัน
คุณภาพ
การศึกษาใหมี
มาตรฐานใน
ระดับสากล

1.โครงการพัฒนา
คุณภาพและระบบ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา

2.โครงการพัฒนา
ระบบติดตาม
ประเมินผล รายงาน
ผลคุณภาพ
การศึกษา
3.โครงการเตรียม
ความพรอมเพื่อ
รองรับการประเมิน
ภายนอกจากสมศ.

1) เพื่อใหการบริหารจัดการศึกษาของคณะวิชามี
คุณภาพไดมาตรฐานการอุดมศึกษา
2) เพื่อดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาใหมี
ประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง
3) เพื่อปรับปรุงรูปแบบรายงานการประเมินตนเองใหมี
คุณภาพ
1) เพื่อพัฒนาระบบกลไกติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ของคณะวิชาใหมีคุณภาพ
2) เพื่อสงเสริมใหคณะวิชานําผลการประกันคุณภาพ
การศึกษามาปรับปรุงการทํางานและพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาอยางตอเนื่อง
1) เพื่อสรางความเขาใจและเตรียมความพรอมในการ
จัดเอกสารรองรับการประเมินมาตรฐานคุณภาพรอบที่ 3
จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.)
2) เพื่อใหหนวยงานสามารถเตรียมความพรอมในการ
ดําเนินการรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก
รอบ 3 จากสมศ. ไดอยางถูกตองและเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน

ตัวชี้วัด

กําหนด งบประมาณ ผูรับ
เวลา
(บาท)
ผิดชอบ

1) ระดับคะแนนผลการตรวจประเมิน
ปการศึกษา
คุณภาพการศึกษาของคณะวิชา 3.51 ขึ้น
2555
ไป

10,000

ทุกคณะ
วิชา

1) มีระบบและกลไกประกันคุณภาพ
การศึกษาที่กอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา

ป
การศึกษา
2555

-

ทุกคณะ
วิชา

1) รอยละของการดําเนินการประสานงาน
และเตรียมความพรอมรับการประเมิน
คุณภาพ อยางนอย 70 %

ป
การศึกษา
2555

10,000

ทุกคณะ
วิชา

-------------- แผนการดําเนินงานมหาวิทยาลัยเกริก ปการศึกษา 2555 -------------
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โครงการ /
กิจกรรม
4.โครงการประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ระดับสถาบัน คณะ
วิชา และหนวยงาน
สนับสนุน

9.2 พัฒนา
นักศึกษาและ
บุคลากรดาน
การศึกษาใหมี
ความรูเรื่อง
การประกัน
คุณภาพ
การศึกษาใน
ระดับสากล

5.โครงการพัฒนา
นักศึกษาดานการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาของคณะ
วิชา

6.โครงการเสวนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู
พัฒนาระบบและ
กลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษา
9.3 ประชา - 7.โครงการ
สัมพันธขอมูล ประชาสัมพันธ
ขาวสารดานการ เผยแพรกิจกรรม
ประกันคุณภาพ ประกันคุณภาพทั้ง
การศึกษาของ
ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยทั้ง
ภายในและภาย
นอกlสถาบัน

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

1) เพื่อใหทุกหนวยงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ใหเปนสวนหนึ่งของการบริหารจัดการ
2) เพื่อใหทุกหนวยงานดําเนินการประเมินตนเองตาม
เกณฑมาตรฐานตัวบงชี้และจัดทําแผนปรับปรุง
การศึกษาใหมีมาตรฐานสูงขึ้น
1) เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจในระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
2) เพื่อใหนักศึกษามีสวนรวมและตระหนักถึงระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
3) เพื่อใหนักศึกษามีบทบาทในการสงเสริมการดําเนิน
การดานการประกันคุณภาพการศึกษาใหมากขึ้น
1) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูและประสบการณดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษารวมกัน
2) เพื่อเพิ่มพูนความรูและพัฒนาทักษะดานการประกัน
คุณภาพการศึกษาใหแกบุคลากรภายในคณะวิชา

1) ทุกหนวยงานมีการดําเนินการประเมิน
ตนเองตามเกณฑมาตรฐานตัวบงชี้และ
จัดทําแผนปรับปรุงการศึกษาใหมี
มาตรฐานสูงขึ้น

กําหนด งบประมาณ ผูรับ
เวลา
(บาท)
ผิดชอบ
-

ทุกคณะ
วิชา

1) นักศึกษารอยละ 90 มีสวนรวมใน
ปการศึกษา
กิจกรรมดานการประกันคุณภาพการศึกษา
2555
2) นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ รอยละ 90
มีความรูเรื่องการประกันคุณภาพ
การศึกษา

5,000

ทุกคณะ
วิชา

1) บุคลกรของคณะวิชา รอยละ 70 ไดรับ
ความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษา
เพิ่มขึ้น

ปการศึกษา
2555

3,000

ทุกคณะ
วิชา

ป
การศึกษา
2555

-

ทุกคณะ
วิชา

1) เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธกิจกรรมดานการประกัน 1) มีการเผยแพรเผยแพรกิจกรรมประกัน
คุณภาพของคณะวิชาผานทางเว็บไซดของคณะวิชา
คุณภาพทั้งภายในและภายนอก
2) เพื่อประชาสัมพันธคุณภาพการศึกษาและสงเสริม
ภาพลักษณของมหาวิทยาลัย

-------------- แผนการดําเนินงานมหาวิทยาลัยเกริก ปการศึกษา 2555 -------------
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9.4 พัฒนา
เครือขายการ
ประกัน
คุณภาพ
การศึกษาทั้ง
ภายในประเทศ
หรือภูมิภาค
อาเซียน

โครงการ /
กิจกรรม
8.โครงการจัดการ
ความรูดานการ
ประกันคุณภาพใน
ระดับภูมิภาค
อาเซียน

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

1) เพื่อใหผูบริหาร อาจารยและบุคลากรไดรับทราบถึง 1) ผูเขารวมโครงการรอยละ 80 มีความ
แนวทางในการพัฒนาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน พึงพอใจและไดความรูเกี่ยวกับการประกัน
ระดับภูมิภาคอาเซียน
คุณภาพการศึกษาในระดับอาเซียน
2) เพื่อใหหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยเตรียมความ
พรอมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับภูมิภาค
อาเซียน
3) เพื่อสรางมาตรฐานคุณภาพการศึกษาในระดับ
อาเซียน

กําหนด งบประมาณ ผูรับ
เวลา
(บาท)
ผิดชอบ
ปการศึกษา
2555

15,000

ทุกคณะ
วิชา

ตัวบงชี้ของแผนดําเนินงาน : ยุทธศาสตรที่ 9 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
เชิงปริมาณ
1. รอยละของนักศึกษาและบุคลากรที่เขารวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูมีความเขาใจระบบประกันคุณภาพการศึกษามากขึ้น
เชิงคุณภาพ
1. มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาทีมีมาตรฐานสอดคลองตามหลักเกณฑของ สกอ. และ สมศ.

-------------- แผนการดําเนินงานมหาวิทยาลัยเกริก ปการศึกษา 2555 -------------
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ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคุณภาพบัณฑิตใหมีศักยภาพสูงสุด
เปาประสงค บัณฑิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษามีคุณภาพมาตรฐานสากล และตรงตามความตองการของสังคม
โครงการ /
กลยุทธ
วัตถุประสงค
ตัวชี้วัด
กิจกรรม
หนวยงานสนับสนุน
1.1 พัฒนา
หลักสูตรใหมี
คุณภาพระดับ
สากล

1.โครงการ
ปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตร
นานาชาติ

1) เพื่อสงเสริมใหมหาวิทยาลัยมีการจัดการ
เรียนการสอนในหลักสูตรนานาชาติ
2) เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนหลักสูตร
นานาชาติของมหาวิทยาลัยใหมีมาตรฐานสากล
รองรับการเปดเสรีทางการศึกษา
3) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับสากล
1.2 พัฒนา
2.โครงการสราง 1) เพื่อกระตุนและสงเสริมความรวมมือทาง
หลักสูตรใหมเพื่อ หลักสูตรรวมกัน วิชาการระหวางมหาวิทยาลัยและ
รองรับการศึกษา ระหวางคณะวิชา สถาบันการศึกษาจากตางประเทศ
ระดับภูมิภาค
และมหาวิทยาลัย 2) เพื่อสงเสริมและแลกเปลี่ยนเรียนรูการจัด
อาเซียนและ
คูสัญญา
หลักสูตรรวมกันกับตางประเทศอันเปนแนวทาง
ระดับนานาชาติ ตางประเทศ
ในการเตรียมความพรอมและพัฒนาหลักสูตร
นานาชาติของมหาวิทยาลัย
3) เพื่อพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน
ใหทันสมัยและสอดคลองความตองการของ
ผูเรียนและการเปดเสรีทางการศึกษา
3.โครงการจัด
1) เพื่อกระตุนและสงเสริมใหมหาวิทยาลัยมีการ
หลักสูตรการเรียน จัดหลักสูตรการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษ
การสอนสอง
และภาษาไทย

กําหนด
เวลา

1) ระดับความสําเร็จในการพัฒนาหลักสูตร ปการศึกษา
นานาชาติของมหาวิทยาลัย อยางนอย
2555
3.51 ขึ้นไป

1) ระดับความสําเร็จของการสรางหลักสูตร
รวมกันระหวางมหาวิทยาลัยเกริกและ
มหาวิทยาลัยคูสัญญาตางประเทศอยาง
นอย 3.51 ขึ้นไป

ปการศึกษา
2555

1) ระดับความสําเร็จของการจัดหลักสูตรกร ปการศึกษา
เรียนการสอนสองภาษาอยางนอย 3.51
2555
ขึ้นไป

-------------- แผนการดําเนินงานมหาวิทยาลัยเกริก ปการศึกษา 2555 -------------

งบประมาณ ผูรับ
(บาท)
ผิดชอบ
-

สํานัก
วิชาการ

10,000

สํานัก
วิชาการ

-

สํานัก
วิชาการ
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โครงการ /
กิจกรรม

วัตถุประสงค

2) เพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัยใหมีคุณภาพตอบสนองความ
ตองการของสังคมและประชาคมอาเซียน
4.โครงการรวมมือ 1) เพื่อสงเสริมและแลกเปลี่ยนเรียนรูการจัด
กับประเทศ
หลักสูตรกับประเทศสมาชิกอาเซียน
สมาชิกอาเซียนใน 2) เพื่อรวมมือกับประเทศสมาชิกอาเซียนในการ
การพัฒนา
จัดแนวทางการศึกษาสูสากล
หลักสูตร
3) เพื่อสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
การศึกษารวมกัน หลักสูตรอาเซียนใหแกบุคลากร

ตัวชี้วัด

กําหนด
เวลา

งบประมาณ ผูรับ
(บาท)
ผิดชอบ

ภาษา

5.โครงการพัฒนา
หลักสูตรใหมที่
ตอบสนองความ
ตองการของชาติ
และอาเซียน
6.โครงการพัฒนา
หลักสูตรการเรียน
การสอนอาเซียน
ศึกษา
7.โครงการ
สัมมนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู

1) เพื่อสงเสริมการพัฒนาหลักสูตรและจัดการ
เรียนการสอนใหสามารถรองรับการเปดเสรี
ทางการศึกษา
1) เพื่อผลิตบัณฑิตที่คุณภาพในระดับสากล
รองรับการเปนประชาคมอาเซียน
1) เพื่อสงเสริมใหคณะวิชาสรางองคความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับอาเซียนศึกษา
2) เพื่อสงเสริมและพัฒนาใหนักศึกษามีความรู
เกี่ยวกับอาเซียนศึกษา
1) เพื่อสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
รายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ(TQF: HEd)

1) ระดับความสําเร็จของการจัดหลักสูตร
การศึกษารวมกับประเทศสมาชิกอาเซียน
อยางนอย 3.51 ขึ้นไป
2) รอยละ 70 ของบุคลากรที่เขารวม
โครงการมีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับ
การพัฒนาหลักสูตรรวมกับประเทศสมาชิก
อาเซียน
1) มีหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนที่
สอดคลองกับการเปดเสรีทางการศึกษา

ปการศึกษา
2555

50,000

สํานัก
วิชาการ

ปการศึกษา
2555

-

สํานัก
วิชาการ

1) ระดับความสําเร็จในการพัฒนาหลักสูตร ปการศึกษา
การเรียนการสอนเกี่ยวกับอาเซียนศึกษา
2555
อยางนอย 3.51 ขึ้นไป

-

สํานัก
วิชาการ

10,000

สํานัก
วิชาการ

1) รอยละ 80 ของจํานวนผูเขารวมอบรม
ไดรับความรูเกี่ยวกับรายละเอียดของ
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

-------------- แผนการดําเนินงานมหาวิทยาลัยเกริก ปการศึกษา 2555 -------------
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โครงการ /
กิจกรรม

2) เพื่อใหอาจารยและผูที่เกี่ยวของสามารถ
พัฒนารายละเอียดของหลักสูตรและรายวิชาให
มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ(TQF: HEd)
3) เพื่อสรางเครือขายความรวมมือระหวาง
หนวยงานภายในมหาวิทยาลัยและหนวยงานจาก
ภายนอกในการพัฒนามาตรฐานของหลักสูตร
1) เพื่อใหผูบริหาร คณาจารย บุคลากรของ
8.โครงการ
ปรับปรุงมาตรฐาน หนวยงานตาง ๆ ปรับปรุงหลักสูตร และจัดการ
เรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
หลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐาน ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ(TQF: HEd)
2) เพื่อประสานงานและติดตามการดําเนินงาน
คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา จัดการศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
แหงชาติ(TQF:
(TQF: HEd)
HEd)
3) เพื่อสรางความเขาใจและเกิดการเรียนรูรวม
กันเกี่ยวกับการจัดการศึกษาตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ(TQF: HEd)
9.โครงการพัฒนา 1) เพื่อสรางความรูความเขาใจในกระบวนการ
คูมือจัดระบบการ การเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
เรียนการสอนที่
2) เพื่อพัฒนาเทคนิคการเรียนการสอนใหมี
คํานึงถึงผูเรียน
ความหลากหลาย เพื่อพัฒนาผูเรียนอยางเต็ม
เปนสําคัญ
ศักยภาพ
เกี่ยวกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ(TQF:
HEd)

1.3 สงเสริมและ
พัฒนาระบบการ
เรียนการสอน
แบบบูรณาการ
โดยเนนผูเรียน

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

กําหนด
เวลา

งบประมาณ ผูรับ
(บาท)
ผิดชอบ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ(TQF: HEd)
2) รอยละ 80 ของจํานวนผูเขารวมอบรม
สามารถพัฒนารายละเอียดหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ(TQF: HEd)
1) รอยละ 70 ของหลักสูตรมีคุณภาพและ
มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ(TQF: HEd)

ปการศึกษา
2555

-

สํานัก
วิชาการ

1) มีคูมือการจัดการเรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ

ปการศึกษา
2555

100,000

สํานัก
วิชาการ
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10.โครงการศูนย
เรียนรูดวยตนเอง
(ดาน
ภาษาอังกฤษและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ)

วัตถุประสงค

1) เพื่อจัดตั้งศูนยการศึกษาคนควาดวยตนเอง
ดานภาษาอังกฤษและความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ
2) เพื่อรวบรวมสื่อสําหรับการศึกษาคนควาดวย
ตนเองอยางหลากหลาย
3) เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาใหมีความรู
เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถเรียนรูได
ดวยตนเองสามารถนําวิทยาการและเทคโนโลยี
ใหม ๆใหทันตอการเปลี่ยนแปลง
4) เพื่อ ฝกทักษะดานภาษาอังกฤษโดยการนํา
เทคโนโลยีที่หลากหลายมาใชในการเรียนการสอน
11.โครงการ
1) เพื่อสงเสริมการเรียนการสอนภาษาของกลุม
สงเสริมการสอน ประเทศสมาชิกอาเซียน
ภาษาของกลุม
2) เพื่อเตรียมความพรอมนักศึกษาใหมี
ประเทศสมาชิก
ความสามารถในการใชภาษาของประเทศกลุม
อาเซียน
สมาชิกอาเซียน
12.โครงการ
1) เพื่อปลูกฝงใหนักศึกษามีคานิยมที่ดีงาม มี
รณรงคไมทุจริต
ความซื่อสัตยสุจริต
การสอบ
2) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษามีคุณภาพเปน
บัณฑิตที่พึงประสงคของสังคม
1) เพื่อสรางความรวมมือกับคณะวิชาปรับปรุง
13.โครงการ
ปรับปรุงมาตรฐาน กระบวนการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ
สอดคลองกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปใหสอดรับ

ตัวชี้วัด

กําหนด
เวลา

งบประมาณ ผูรับ
(บาท)
ผิดชอบ

1) ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการศูนย ปการศึกษา
การเรียนรูดวยตนเองอยางนอย 3.51 ขึ้นไป 2555

300,000

-สํานัก
วิชาการ
-สถาบัน
ภาษา
-ศูนย
คอมพิวเต
อร

1) ระดับความสําเร็จของการเรียนการสอน
ภาษาของกลุมประเทศสมาชิกอาเซียน
อยางนอย 3.51 ขึ้นไป

ปการศึกษา
2555

15,000

ทุกคณะ
วิชา

1) นักศึกษาไมมีการทุจริตในการสอบ

ปการศึกษา
2555

-

สํานัก
วิชาการ

1) รอยละ 80 ของการจัดการเรียนการ
สอนมีคุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการ

ปการศึกษา
2555

12,000

สํานัก
วิชาการ
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วัตถุประสงค

กับการพัฒนาไปสูอาเซียน
2) เพื่อสงเสริมการเพิ่มพูนความรูความเขาใจ
และทักษะเกี่ยวกับแนวคิดดานการเรียนการสอน
ในระดับอุดมศึกษา
3) เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน
ใหมีคุณภาพมีความยืดหยุน หลากหลาย
ตอบสนองความตองการของผูเรียน
1) เพื่อพัฒนาศักยภาพดานภาษาตางประเทศ
14.โครงการ
ใหแกนักศึกษาและบัณฑิตใหมีคุณภาพในระดับ
พัฒนา
สากล
ความสามารถ
ดานภาษาสูระดับ 2) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาสามารถใช
มาตรฐานสากล ภาษาตางประเทศเปนเครื่องมือในการแสวงหา
ความรูและเขาถึงแหลงการเรียนรูตาง ๆ
15.โครงการผลิต 1) เพื่อสงเสริมใหอาจารยประจําผลิตตําราและ
ตําราและเอกสาร เอกสารประกอบการเรียนการสอน
ประกอบการเรียน 2) เพื่อใชประกอบการเรียนการสอนสําหรับ
นักศึกษาและผูที่สนใจ
การสอน
16.จัดทําเอกสาร 1) เพื่อเผยแพรแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปสู
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
เรื่องเศรษฐกิจ
2) เพื่อแนะนําแนวทางการปฏิบัติตนใหแก
พอเพียง
ประชาชนทุกระดับในตั้งแตระดับครอบครัว
ชุมชน สังคม สามารถปรับตัวพรอมรับตอการ
เปลี่ยนแบลงไดอยางรูเทาทัน
การจัดการเรียน
การสอนรวมกับ
คณะวิชา

ตัวชี้วัด

กําหนด
เวลา

งบประมาณ ผูรับ
(บาท)
ผิดชอบ

2) ระดับความสําเร็จของการปรับปรุง
มาตรฐานการจัดการเรียนการสอนรวมกับ
คณะวิชาอยางนอย 3.51 ขึ้นไป

1) นักศึกษารอยละ 80 มีความรูและ
ทักษะดานภาษาตางประเทศในระดับดี

ปการศึกษา
2555

15,000

สถาบัน
ภาษา

1) จํานวนตําราและเอกสารประกอบการ
เรียนการสอน

ปการศึกษา
2555

15,000

1) จํานวนเอกสารเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงที่
ไดเผยแพร
2) รอยละ 80 ของผูไดรับเอกสารมีความรู
เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนําไป
ปฏิบัติ

ปการศึกษา
2555

10,000

ศูนย
สงเสริม
วิจัยและ
ผลิตตํารา
สํานัก
วิชาการ
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บุคลากรสาย
อาจารยใหมีสรรถ
นะสากล
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กําหนด
เวลา

งบประมาณ ผูรับ
(บาท)
ผิดชอบ

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

17.โครงการ
สงเสริมการเรียน
การสอน

1) เพื่อเปนหนวยงานกลางในการประสานงาน
วิชาการของมหาวิทยาลัยเกริกและผลิตเอกสาร
ธุรการของหนวยงาน
2) เพื่อสนับสนุนการผลิตเอกสารประกอบการ
เรียนการสอนของคณาจารยในคณะวิชาตาง ๆ

ปการศึกษา
2555

598,000

สํานัก
วิชาการ

18.โครงการ
ใหบริการดาน
จัดทําเอกสาร

1) เพื่อเปนหนวยงานกลางในการบริการเครื่อง
ถายเอกสารสําหรับคณาจารยและหนวยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย
2) เพื่อความรวดเร็วและคลองตัวในการจัดทํา
เอกสารของคณะวิชา คณาจารย และ
หนวยงานภายในมหาวิทยาลัย
1) เพื่อสงเสริมการเรียนการสอนภาษาของ
ประเทศในกลุมอาเซียน
2) เพื่อจัดหาอาจารยที่มีความรู ความ
เชี่ยวชาญดานการสอนภาษาของกลุมประเทศ
สมาชิกอาเซียน
1) เพื่อสนับสนุนและสงเสริมใหคณาจารยของ
มหาวิทยาลัยเกริกไดมีการผลิตผลงานทาง
วิชาการเพิ่มมากขึ้น
2) เพื่อสนับสนุนและสงเสริมใหคณาจารยของ
มหาวิทยาลัยไดพัฒนาไปสูตําแหนงทางวิชาการ
เพิ่มขึ้นทั้งในระดับที่สูงขึ้นและในปริมาณที่มาก
ยิ่งขึ้น

1) สามารถผลิตเอกสารประกอบการเรียน
การสอนได รอยละ 90 ของจํานวนรายวิชา
ที่เปดสอน
2) ผูใชบริการรอย 80 มีความพึงพอใจใน
การดําเนินการจัดทําเอกสารประกอบการ
เรียนการสอน
1) ระดับความพึงพอใจขอผูใชบริการจัดทํา
เอกสาร อยางนอย 3.51 ขึ้นไป

ปการศึกษา
2555

464,800

สํานัก
วิชาการ

1) มีอาจารยที่มีความรู ความเชี่ยวชาญ
ดานการสอนภาษาของกลุมประเทศสมาชิก
อาเซียน

ปการศึกษา
2555

-

สถาบัน
ภาษา

1) จํานวนผูยื่นขอเสนอตําแหนงทาง
วิชาการประมาณรอยละ 80

ปการศึกษา
2555

-

สํานัก
วิชาการ

19.โครงการผลิต
อาจารยดานการ
สอนภาษาของ
กลุมประเทศ
สมาชิกอาเซียน
20.โครงการสงเสริม
ใหคณาจารยผลิต
ผลงานวิชาการเพื่อ
ขอตําแหนงวิชาการ
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3) เพื่อเปนหลักประกันในดานความเปนเลิศ
ทางวิชาการของมหาวิทยาลัยตอไป
1.5 ประยุกตใช 21.โครงการอบรม 1) เพื่อใหผูเรียนเขาใจเทคนิคและขั้นตอนการ
เชิงปฏิบัติการ
เทคโนโลยี
ผลิตสื่อ
หัวขอ”การเตรียม 2) เพื่อใหผูเรียนเขาใจหลักการสรางงานเอนิ
สารสนเทศกับ
การเรียนการสอน ความพรอมกอน เมชั่นไดอยางถูกตอง
การผลิตสื่อ
อยางมี
3) เพื่อใหผูเรียนเพิ่มประสิทธิภาพในการวาง
บทเรียน
ประสิทธิภาพ
โครงเรื่องอยางเปนระบบและนาสนใจ
อิเล็กทรอนิกส”
22. โครงการ
อบรมเชิง
ปฏิบัติการหัวขอ”
เอกสาร
อิเล็กทรอนิกสเพื่อ
การเรียนรู”

1) สรางขั้นตอนที่งายในการอานคนหาหนังสือ
ใหกับผูเรียน
2) ผูเรียนสามารถอานหนังสือไดจากทุกที่ที่
เชื่อมตออินเตอรเน็ต
3) ไมตองใชสถานที่มากมายในการเก็บหนังสือ
ไมเสียคาใชจายสําหรับสวนนี้
4) มีรายงานแสดงการเขามาอานหนังสือ
5) เพิ่มชองทางในการประชาสัมพันธตรงถึง
ผูอาน
1) เพื่อเขาใจเรื่องดิจิตอล การใชความรู ชนิด
23.โครงการ
สัมมนาวิชาการ การเรียนรู การสรางสรรค การคิด การ
วิเคราะห รวบรวมจัดการความรู ในสวนที่กําลัง
หัวขอ “สอนให
เปน สอนอยางไร มีการพัฒนาใชงานอยางกวางขวางและแนวโนม
ในอนาคต
ในยุคดิจิตอล”

ตัวชี้วัด

กําหนด
เวลา

งบประมาณ ผูรับ
(บาท)
ผิดชอบ

1) รอยละของผูเขารวมโครงการประมาณ
90%
2) รอยละ 100 ของกิจกรรม/โครงการ
ตอบสนองความตองการการสงเสริมดาน
การพัฒนาอาจารยและคุณภาพชีวิตของ
ผูเรียนผานสื่อเทคโนโลยีที่มีในปจจุบัน

ปการศึกษา
2555

10,000

สํานัก
วิชาการ
โดย
คณะกรรม
การพัฒนา
ระบบ elearning

1) รอยละของผูเขารวมโครงการประมาณ
90%
2) รอยละ 100 ของกิจกรรม/โครงการ
ตอบสนองความตองการการสงเสริมดาน
การพัฒนาอาจารยและคุณภาพชีวิตของ
ผูเรียนผานสื่อเทคโนโลยีที่มีในปจจุบัน

ปการศึกษา
2555

10,000

สํานัก
วิชาการ
โดย
คณะกรร
มการ
พัฒนา
ระบบ elearning

1) รอยละของผูเขารวมโครงการประมาณ
90%
2) รอยละ 100 ของกิจกรรม/โครงการ
ตอบสนองความตองการการสงเสริมดาน
การพัฒนาอาจารยและคุณภาพชีวิตของ

ปการศึกษา
2555

10,000

สํานัก
วิชาการ
โดย
คณะกรร
มการ

-------------- แผนการดําเนินงานมหาวิทยาลัยเกริก ปการศึกษา 2555 -------------
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กลยุทธ

โครงการ /
กิจกรรม

วัตถุประสงค

2) เพื่อจุดประกายการประยุกตใชงานขอมูล
ขาวสารดิจิตอล โดยเฉพาะการจัดการความรู
ระดับบุคคลดวยคอมพิวเตอร
3) เพื่อเนนความเขาใจในเรื่องสังคมดิจิตอล
คุณธรรมจริยธรรมที่เชื่อมโยงกับการใช ICT
4) เพื่อใหเห็นตัวอยางและกรณีศึกษาตาง ๆ
ในการใชดิจิตอลเพื่อการเรียนรูและการใชชีวิต
การแกปญหาอยางสรางสรรค
5) เพื่อหาทางนํามาประยุกตใชทางดานตาง ๆ
ขององคกร การสรางกลุม การบริหาร การใช
ประโยชนจากการประยุกตใช ICT ในการ
จัดการความรู
24.โครงการอบรม 1) ผูเรียนสามารถอธิบายทฤษฎีการวัดและ
ประเมินการเรียนรูของผูเรียนในอีเลิรนนิงได
เชิงปฏิบัติการ”
เทคนิคและวิธีการ 2) ผูเรียนสามารถระบุวิธีการประเมินในการ
เรียนอีเลิรนนิงได
ประเมินใน
3) ผูเรียนสามารถระบุประเภทของเครื่องมือ
อีเลิรนนิง”
และเทคโนโลยีการประเมินผูเรียนในอีเลิรนนิงได
4) ผูเรียนสามารถสรางและตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือการประเมินอีเลิรนนิงได
5) ผูเรียนสามารถอธิบายเทคนิคการออกขอสอบ
การวิเคราะหขอสอบ การวิเคราะหขอสอบในอี
เลิรนนิงได

ตัวชี้วัด

กําหนด
เวลา

งบประมาณ ผูรับ
(บาท)
ผิดชอบ

ผูเรียนผานสื่อเทคโนโลยีที่มีในปจจุบัน

1) รอยละของผูเขารวมโครงการประมาณ
90%
2) รอยละ 100 ของกิจกรรม/โครงการ
ตอบสนองความตองการการสงเสริมดาน
การพัฒนาอาจารยและคุณภาพชีวิตของ
ผูเรียนผานสื่อเทคโนโลยีที่มีในปจจุบัน

-------------- แผนการดําเนินงานมหาวิทยาลัยเกริก ปการศึกษา 2555 -------------

พัฒนา
ระบบ elearning

ปการศึกษา
2555

10,000

สํานัก
วิชาการ
โดย
คณะกรร
มการ
พัฒนา
ระบบ elearning
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กลยุทธ

โครงการ /
กิจกรรม
25.โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ”
การสรางและ
พัฒนาบทเรียน
ผานระบบ elearning สําหรับ
อาจารย”

วัตถุประสงค

1) เพื่อใหอาจารยสามารถลงทะเบียน เขาสู
บทเรียนหรือออกจากบทเรียนไดอยางมีคุณภาพ
2) เพื่อใหอาจารยสามารถสรางรายวิชาไดดวย
ตัวเอง
3) เพื่อใหอาจารยสามารถปรับเปลี่ยน
สภาพแวดลอมของหองเรียนอิเล็กทรอนิกส
4) เพื่อใหอาจารยสามารถเพิ่มแหลงกิจกรรม
การเรียนในรายวิชา เพิ่มกิจกรรมการเรียน และ
สามารถทําแบบทดสอบไดในระบบการเรียน
26.โครงการศึกษา 1) เพื่อใหคณะกรรมการฯและผูสนใจเรียนรู
การพัฒนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีดาน e- learning
e- learning ใน จากมหาวิทยาลัยอื่นที่มีการนําไปใชจริงอยาง
มหาวิทยาลัย
เต็มรูปแบบ
2) เพื่อสงเสริมใหคณะกรรมการฯ และผูสนใจ
เห็นกระบวนการพัฒนาสื่อการสอน การ
ประยุกตใชระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มผลผลิต
และอํานวยความสะดวกในการทํางานของ
อาจารย
3) เพื่อใหเห็นความกาวหนาของเทคโนโลยี
สารสนเทศที่มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง
ตลอดจนแนวทางการนําไปประยุกตใชใน
มหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด

กําหนด
เวลา

งบประมาณ ผูรับ
(บาท)
ผิดชอบ

1) รอยละของผูเขารวมโครงการประมาณ
90%
2) รอยละ 100 ของกิจกรรม/โครงการ
ตอบสนองความตองการการสงเสริมดาน
การพัฒนาอาจารยและคุณภาพชีวิตของ
ผูเรียนผานสื่อเทคโนโลยีที่มีในปจจุบัน

ปการศึกษา
2555

12,000

สํานัก
วิชาการ
โดย
คณะกรร
มการ
พัฒนา
ระบบ elearning

1) รอยละของผูเขารวมโครงการประมาณ
90%
2) รอยละ 100 ของกิจกรรม/โครงการ
ตอบสนองความตองการการสงเสริมดาน
การพัฒนาอาจารยและคุณภาพชีวิตของ
ผูเรียนผานสื่อเทคโนโลยีที่มีในปจจุบัน

ปการศึกษา
2555

8,000

สํานัก
วิชาการ
โดย
คณะกรร
มการ
พัฒนา
ระบบ elearning

-------------- แผนการดําเนินงานมหาวิทยาลัยเกริก ปการศึกษา 2555 -------------
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กลยุทธ

โครงการ /
กิจกรรม

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

27.โครงการ
1) เพื่อสงเสริมใหคณะวิชาและหนวยงาน
1) ระดับความสําเร็จของการผลิตสื่อ
สนับสนุนการผลิต สนับสนุนผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกสประกอบการ
อิเล็กทรอนิกส อยางนอย 3.51 ขึ้นไป
สื่ออิเล็กทรอนิกส เรียนการสอน
2) เพื่อใหผูสอนไดพัฒนาสื่ออุปกรณใหเกิด
ประโยชนตอผูเรียนมากยิ่งขึ้น
3) เพื่อสนับสนุนใหผูเรียนสามารถศึกษาคนควา
ดวยตนเอง

ตัวบงชี้ของแผนการดําเนินงาน : ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคุณภาพบัณฑิตใหมีศักยภาพสูงสุด
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1. รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF:HEd)
2. จํานวนหลักสูตรระดับภูมิภาคอาเซียนและระดับนานาชาติ
3. รอยละของรายวิชาที่มีการใช e-learning รวมกับการเรียนการสอนตอจํานวนรายวิชาที่เปดสอนทั้งหมด
เชิงคุณภาพ
1. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

-------------- แผนการดําเนินงานมหาวิทยาลัยเกริก ปการศึกษา 2555 -------------

กําหนด
เวลา
ปการศึกษา
2555

งบประมาณ ผูรับ
(บาท)
ผิดชอบ
200,000

สํานัก
วิชาการ
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ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาระบบบริหารงานวิจัยและนักวิจัยที่มีคุณภาพ
เปาประสงค มุงพัฒนามาตรฐานงานวิจัยและผลงานทางวิชาการใหเปนที่ยอมรับในระดับสากล
โครงการ/
กลยุทธ
วัตถุประสงค
ตัวชี้วัด
กิจกรรม
หนวยงานสนับสนุน
2.1 สนับสนุน
ใหคณะวิชา
และศูนย
สงเสริมวิจยั
และผลิตตํารา
ยกระดับ
มาตรฐาน
งานวิจัยและ
ผลงานทาง
วิชาการใหมี
คุณภาพให
สามารถ
นําไปใช
ประโยชนและ
เปนที่ยอมรับ
ในวงวิชาการ

1.โครงการพัฒนา
คุณภาพงานวิจัย

1) เพื่อพัฒนางานวิจัยของคณะวิชาใหมีคุณภาพ
เปนที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ
2) เพื่อพัฒนาองคความรูทางวิชาการและสงเสริม
การเรียนการสอน
3) เพื่อสงเสริมใหอาจารยในคณะวิชาผลิตผล
งานวิจัยในแตละสาขาวิชาอยางมีคุณภาพ

2.โครงการจัดทํา
แผนการดําเนินงาน
ของศูนยสงเสริมวิจัย
และผลิตตํารา
3.โครงประชุมคณะ
กรรมการศูนยสงเสริม
วิจัย และคณะกรรมการ
วารสารรมพฤกษ
4.โครงการจัดพิมพ
วารสารรมพฤกษ

1) เพื่อประมวลผลการดําเนินงานของศูนย
สงเสริมวิจัยและผลิตตํารา
2) เพื่อปรับปรุงการบริหารงานของศูนยสงเสริม
วิจัยและผลิตตําราใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
1) เพื่อระดมความคิดในการดําเนินงานของศูนย
สงเสริมวิจัยและผลิตตํารา
2) เพื่อวางแผนการดําเนินงานบริหารหนวยงานให
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
1) เพื่อเผยแพรศิลปวิทยาการและความรูใหม ๆ
ในสาขาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัย
2) เพื่อสงเสริมใหอาจารยและผูทรงคุณวุฒิได
เสนอผลงานทางวิชาการ
3) เพื่อเปนเอกสารอานประกอบการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา

กําหนด งบประมาณ ผูรับ
เวลา
(บาท)
ผิดชอบ

1) งานวิจัยรอยละ 70 ของคณะวิชามี
ป
คุณภาพเปนที่ยอมรับในระดับชาติหรือ
การศึกษา
นานาชาติ
2555
2) รอยละ 70 ของงานวิจัยพัฒนาองค
ความรูและสามารถนํามาใชในการเรียนการ
สอน
1) แผนและโครงการการดําเนินงานของศูนย ปการศึกษา
สงเสริมวิจัยและผลิตตํารา
2554

5,000

ศูนย
สงเสริม
วิจัยและ
ผลิตตํารา

-

ศูนย
สงเสริม
วิจัยและ
ผลิตตํารา
ศูนย
สงเสริม
วิจัยและ
ผลิตตํารา
ศูนย
สงเสริม
วิจัยและ
ผลิตตํารา

1) รอยละ 70 ของระบบบริหารจัดการของ
ศูนยสงเสริมวิจัยและผลิตตํารามี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ปการศึกษา
2554

-

1) จัดพิมพวารสารปละ 3 ฉบับ

ป
การศึกษา
2555

450,000

-------------- แผนการดําเนินงานมหาวิทยาลัยเกริก ปการศึกษา 2555 -------------
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โครงการ/
กิจกรรม
5.โครงการนําเสนอ
ผลงานวิจัย “เกริก
วิชาการ”

6.โครงการสราง
เครือขายวิจัยกับ
มหาวิทยาลัยทั้งใน
และตางประเทศ

7.โครงการสงเสริม
งานวิจัยเกี่ยวกับ
อาเซียน
8.โครงการสงเสริม
และรวมจัดกิจกรรม
นําเสนอผลงานวิจัยสู
ระดับชาติและ
นานาชาติ

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

1) นําเสนองานวิจัยที่ไดรับทุนสนับสนุนจาก
มหาวิทยาลัย
2) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู และประสบการณดาน
งานวิจัยในระดับอุดมศึกษา
3) เพื่อประชาสัมพันธและเผยแพรเอกสารทาง
วิชาการใหแกผูที่สนใจ
1) เพื่อสงเสริมใหบุคลากรดานการวิจัยได
แลกเปลี่ยนความคิด ความรูทางวิชาการกับ
หนวยงานตาง ๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ
2) เพื่อสรางความรวมมือทางวิชาการระหวาง
นักวิจัยทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ
3) เพื่อสรางเครือขายนักวิจัยในระดับชาติหรือ
นานาชาติ
1) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษา อาจารย บุคลากร
ของมหาวิทยาลัยทํางานวิจัยเกี่ยวกับอาเซียน
2) เพื่อเพิ่มพูนองคความรูเกี่ยวกับอาเซียน

1) รอยละ 80 ของงานวิจัยไดรับการตีพิมพ
ในวารารมพฤกษ
2) ผูเขารวมโครงการรอยละ 80 ไดรับ
ความรูจากการนําเสนองานวิจัย

1) เพื่อพัฒนาคุณภาพงานวิจัยใหไดมาตรฐาน
เปนที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
2) เพื่อเผยแพรผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยใน
ระดับชาติและนานาชาติ

กําหนด งบประมาณ ผูรับ
เวลา
(บาท)
ผิดชอบ
ป
การศึกษา
2555

30,000

ศูนย
สงเสริม
วิจัยและ
ผลิตตํารา

1) มีการแลกเปลี่ยนบุคลากรดานการวิจัยกับ
ป
หนวยงานภายนอก
การศึกษา
2555

50,000

ศูนย
สงเสริม
วิจัยและ
ผลิตตํารา

1) จํานวนทุนสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับ
อาเซียน
2) จํานวนงานวิจัยเกี่ยวกับอาเซียน

ป
การศึกษา
2555

150,000

1) จํานวนผลงานวิจัยที่มีการนําเสนอ
เผยแพรในระดับชาติและนานาชาติ

ป
การศึกษา
2555

50,000

ศูนย
สงเสริม
วิจัยและ
ผลิตตํารา
ศูนย
สงเสริม
วิจัยและ
ผลิตตํารา
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2.2 พัฒนา
บุคลากรดาน
การวิจัยใหมี
ศักยภาพสูง
และมี
จริยธรรมใน
การทําวิจัย

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค

9.โครงการจัดทํา
1) เพื่อสนับสนุนใหคณาจารยมีความกระตือรือรน
เอกสารตํารา หนังสือ เขียนผลงานทางวิชาการในการสรางศักยภาพใน
ทางวิชาการ
การสอนใหเกิดประโยชนสูงสุด
2) เพื่อใหนักศึกษาไดรับขาวสารทางวิชาการเพิ่ม
มากขึ้นกอใหเกิดความรูนกเหนือจากการศึกษาใน
ชั้นเรียน
10.โครงการผลิต
1) เพื่อพัฒนาคุณภาพตําราและสื่อการสอน
ตําราและสื่อการสอน ภาษาตางประเทศของมหาวิทยาลัยในระดับสากล
ภาษาตางประเทศ
2) เพื่อผลิตตําราและสื่อการสอนที่ใหความรู
สามารถนําไปใชในการเรียนการสอนหรือเผยแพร
ใหแกผูที่สนใจในระดับชาติหรือนานาชาติ
11.โครงการจัดการ
1) เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูในกลุม
ความรูในการจัดทํา คณะกรรมการจัดทําวารสารรมพฤกษ
วารสารรมพฤกษ
2) เพื่อใหการจัดทําวารสารรมพฤกษไดรับเกณฑ
มาตรฐานที่สูงขึ้น
3) เพื่อนําความรูที่ไดมาปรับปรุงการจัดทํา
วารสารรมพฤกษ
12.โครงการจัดการ
1) เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการสราง
ความรูในการทํางาน งานวิชาการหรือการเขียนตํารา
วิชาการ
2) เพื่อใหคณาจารยไดรับความรูที่กวางขวางและ
สรางสรรคผลงานทางวิชาการใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น

ตัวชี้วัด

กําหนด งบประมาณ ผูรับ
เวลา
(บาท)
ผิดชอบ

1) จํานวนของตําราที่ไดรับการตีพิมพ
เผยแพร
2) นักศึกษา รอยละ 70 ไดรับความรูทาง
วิชาการเพิ่มมากขึ้น

ป
การศึกษา
2555

60,000

ศูนย
สงเสริม
วิจัยและ
ผลิตตํารา

1) จํานวนตําราและสื่อการสอน
ภาษาตางประเทศ

ป
การศึกษา
2555

60,000

ศูนย
สงเสริม
วิจัยและ
ผลิตตํารา

1) มีการประชุมแลกเปลี่ยนความรูทางการ
ทําวารสารรมพฤกษไมต่ํากวา 3 ครั้งใน 1
ป
2) วารสารรมพฤกษยังสามารถอยูใน
ฐานขอมูลของ ICT

ป
การศึกษา
2555

3,000

ศูนย
สงเสริม
วิจัยและ
ผลิตตํารา

1) มีการประชุมแลกเปลี่ยนความรูทางการ
วิจัยไมต่ํากวา 3 ครั้งใน 1 ป
2) ผลงานวิจัยไดรับการตีพิมพในวารสาร
ระดับชาติหรือการประชุมวิชาการระดับชาติ
ไมต่ํากวา รอยละ 80

ป
การศึกษา
2555

6,000

ศูนย
สงเสริม
วิจัยและ
ผลิตตํารา
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โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

กําหนด งบประมาณ ผูรับ
เวลา
(บาท)
ผิดชอบ

13.โครงการพัฒนา
บุคลากรของศูนย
สงเสริมวิจัยและผลิต
ตํารา
14.โครงการสนับสนุน
การใหเงินรางวัล
สําหรับบทความวิจัย
ที่ไดรับการตีพิมพใน
วารสารระดับชาติ
และนานาชาติ

1) เพื่อพัฒนาความรูในการทํางานของบุคลากร
ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2) เพื่อเสริมสรางโลกทัศนแกบุคลากรในการ
ทํางานใหดียิ่งขึ้น
1) เพื่อสงเสริมใหนักวิจัยมีความคิดริเริ่มในการ
สรางสรรคผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ
2) เพื่อเพิ่มศักยภาพของงานวิจัยและงาน
สรางสรรค
3) เพื่อเชิดชูยกยองนักวิจัยที่มีผลงานวิจยั ดีเดน
ไดรับการตีพิมพในระดับชาติและนานาชาติ

1) รอยละ 80 ของบุคลากรมีโอกาสเพิ่มพูน
ความรูและสามารถนําไปประยุกตใชกับการ
ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ

ปการศึกษา
2555

20,000

1) จํานวนบทความวิจัยที่ไดรับการตีพิมพใน
วารสารระดับชาติและนานาชาติ

ปการศึกษา
2555

12,000

15.โครงการ
แลกเปลี่ยนนักวิจัย
กับหนวยงาน
ภายนอกทั้งใน
ประเทศหรือ
ตางประเทศ

1) เพื่อสงเสริมใหบุคลากรดานการวิจัยได
แลกเปลี่ยนความคิด ความรูทางวิชาการกับ
หนวยงานตาง ๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ
2) เพื่อสรางความรวมมือทางวิชาการระหวาง
นักวิจัยทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ
3) เพื่อสรางเครือขายนักวิจัยในระดับชาติหรือ
นานาชาติ
1) เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการ
ทําวิจัยใหแกบุคลากร
2) เพื่อใหความรูดานจรรยาบรรณการวิจัยแก
บุคลากร

1) มีการแลกเปลี่ยนบุคลากรดานการวิจัยกับ
ป
หนวยงานภายนอก
การศึกษา
2555

-

ศูนย
สงเสริม
วิจัยและ
ผลิตตํารา

1) มีอาจารยประจําเขารวมอบรมไมนอยกวา
ป
รอยละ 40
การศึกษา
2) รอยละ 70 ของผูเขารวมอบรมสามารถ
2555
นําความรูไปประยุกตใชในการทําวิจัย

150,000

ศูนย
สงเสริม
วิจัยและ
ผลิตตํารา

16.โครงการอบรม
สัมมนาและฝก
ปฏิบัติการวิจัย
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โครงการ/
กิจกรรม
17.โครงการจัดอบรม
แนะนําการเขียน
บทความวิจัยเพื่อลง
ตีพิมพใน
วารสารวิชาการ
ระดับชาติและ
นานาชาติ
18.โครงการพัฒนา
ศักยภาพการนําเสนอ
และเผยแพร
ผลงานวิจัย
19.โครงการประชุม
วิชาการเพื่อเพิ่ม
ความรูเกี่ยวกับการ
ทําวิจัย
20.โครงการพัฒนา
โจทยวิจัย/กรอบ
ประเด็นวิจัย/ทิศ
ทางการวิจัยรวมกับ
ภาครัฐ เอกชน
ประชาชน และสงเสริม
การทําวิจัยเปนทีม

วัตถุประสงค
1) เพื่อสงเสริมใหอาจารยและบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยเพิ่มพูนความรูเกี่ยวกับการเขียน
บทความวิจัยและบทความทางวิชาการใน
ระดับชาติและนานาชาติ
2) เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนบทความวิจัยให
ไดรับตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ
1) เพื่อกระตุนใหอาจารยประจํานําเสนอผลงาน
ทางวิชาการหรืองานวิจัยในระดับสากล
2) เพื่อเพิ่มศักยภาพของคณาจารยใหมีความรู
ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาและเปนที่ยอมรับใน
วงวิชาการ
1) เพื่อสงเสริมใหอาจารยประจําเพิ่มพูนความรู
และประสบการณดานการวิจัย
2) เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยประจํา
พัฒนางานวิจัยไปสูการใชประโยชนในระยะยาว
1) เพื่อสงเสริมใหนักวิจัยทั้งภาครัฐและเอกชนได
แลกเปลี่ยน ความคิดเห็นและเสริมสรางความ
เขาใจรวมกันในโจทย และกรอบประเด็นวิจัย
2) เพื่อสงเสริมการทําวิจัยเปนทีมและสราง
เครือขายงานวิจัย

ตัวชี้วัด

กําหนด งบประมาณ ผูรับ
เวลา
(บาท)
ผิดชอบ

1) มีอาจารยประจําเขารวมอบรมไมนอยกวา
ป
รอยละ 60
การศึกษา
2) รอยละ 70 ของผูเขารวมอบรมสามารถ
2555
นําความรูไปประยุกตใชในการเขียนบทความ
วิจัยและบทความทางวิชาการ

6,000

ศูนย
สงเสริม
วิจัยและ
ผลิตตํารา

1) จํานวนอาจารยประจําที่มีการนําเสนอ
ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ

ป
การศึกษา
2555

5,500

ศูนย
สงเสริม
วิจัยและ
ผลิตตํารา

1) อาจารยประจํา รอยละ 80 เขารวม
โครงการเพื่อเพิ่มพูนความรูเกี่ยวกับการทํา
วิจัย

ป
การศึกษา
2555

6,000

1) ระดับความสําเร็จของการสรางความ
ป
เขาใจรวมกันในโจทย และกรอบประเด็นวิจัย การศึกษา
รวมทั้งการทําวิจัยเปนทีม อยางนอง 3.51
2555
ขึ้นไป

12,000

ศูนย
สงเสริม
วิจัยและ
ผลิตตํารา
ศูนย
สงเสริม
วิจัยและ
ผลิตตํารา
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โครงการ/
กิจกรรม
21.โครงการรายงาน
ความกาวหนาของผู
ไดรับทุนวิจัย

22.โครงการทุน
สนับสนุนการวิจัย

23.โครงการทุน
สนับสนุนการวิจัย
เกี่ยวกับอาเซียน
24.โครงการพัฒนา
สมรรถนะดานการ
วิจัยอาจารยและ
นักวิจัย

กําหนด งบประมาณ ผูรับ
เวลา
(บาท)
ผิดชอบ

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

1) เพื่อติดตามความกาวหนาของงานวิจัยที่รับทุน
จากมหาวิทยาลัย
2) เพื่อสงเสริมพัฒนางานวิจัยที่ไดรบั ทุนใหมี
คุณภาพดีขึ้นและเปนตามมาตรฐานทางวิชาการ
3) เพื่อกระตุนใหเกิดความกระตือรือรนในการ
สรางผลงานวิจัยอยางตอเนื่อง และยังเปนการ
สงเสริมบรรยากาศทางการวิจัยในมหาวิทยาลัย
1) เพื่อสงเสริมใหอาจารยประจําของมหาวิทยาลัย
ไดทําวิจัยเพื่อสรางองคความรูใหม ๆ ใหแกสังคม
2) เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหอาจารยประจํารวมมือ
กับหนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยทํา
วิจัย
1) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษา อาจารย บุคลากร
ทํางานวิจัยเกี่ยวกับอาเซียน
2) เพื่อเพิ่มพูนองคความรูเกี่ยวกับอาเซียน

1) มีการนําเสนอผลงานวิจัยที่ไดรับทุนตาม
ระยะเวลาที่กําหนด

ป
การศึกษา
2555

50,000

ศูนย
สงเสริม
วิจัยและ
ผลิตตํารา

1) ผูรับสนับสนุนการวิจัยมีจํานวนเพิ่มมาก
ขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปที่ผานมา
2) คณาจารยไดรับทุนและรวมมือทําวิจัยทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะ
หนวยงานภายนอกอยางนอย ปละ 2 ทุน
1) จํานวนทุนสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับ
อาเซียน

ป
การศึกษา
2555

1,500,000

ศูนย
สงเสริม
วิจัยและ
ผลิตตํารา

ป
การศึกษา
2555

150,000

ป
การศึกษา
2555

6,000

ศูนย
สงเสริม
วิจัยและ
ผลิตตํารา
ศูนย
สงเสริม
วิจัยและ
ผลิตตํารา

1) เพื่อพัฒนาสมรรถนะของคณาจารยใหทํางาน 1) อาจารยประจํารอยละ 80 ไดรับการ
วิจัยในระดับที่สูงขึ้นอยางตอเนื่องและ
พัฒนาสมรรถนะดานการวิจัย
2) เพื่อพัฒนานักวิจัยใหมีศักยภาพในการทํางาน
วิจัย
3) เพื่ อ ส ง เสริ ม ที ม วิ จั ย ที่ เ ข ม แข็ ง เพื่ อ พั ฒ นา
งานวิจัยไปสูการใชประโยชน
-------------- แผนการดําเนินงานมหาวิทยาลัยเกริก ปการศึกษา 2555 -------------
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โครงการ/
กิจกรรม
25.โครงการยกยอง
นักวิจัยที่มีผลงาน
ดีเดน

วัตถุประสงค

1) เพื่อกระตุนใหคณาจารยและบุคลากรดานการ
วิจัยสรางสรรคผลงานวิจัยที่มีคุณภาพไดรับการ
ยอมรับในวงวิชาการ
2) เพื่อยกยองเชิดชูนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยดีเดน
1) เพื่อสงเสริมใหบุคลากรเพิ่มพูนความรูและ
26.โครงการพัฒนา
ความชํานาญในสาขาวิชาที่ศึกษาวิจัยเพื่อนําไปสู
ศักยภาพดาน
งานวิจัยที่มีคุณภาพ
งานวิจัยและให
2) เพื่อใหความรูดานจรรยาบรรณการวิจัยแก
ความรูดาน
บุคลากรเพื่อเปนแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ
จรรยาบรรณแก
บุคลากรดานการวิจัย 3) เพื่อกระตุนใหบุคลากรปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ของนักวิจัยเพื่อรักษาไวซึ่งมาตรฐานและศักดิ์ศรี
แหงวิชาชีพ
1) เพื่อเปดโอกาสใหมีการเสวนา แลกเปลี่ยน
27.โครงการเสนอ
ความรู ประสบการณ เกี่ยวกับผลการวิจัย ระหวาง
งานวิจัยระดับชาติ
นักศึกษา คณาจารย และนักวิชาการ
2) เพื่อสนับสนุนใหนักศึกษาและบุคลากรได
นําเสนอผลงานการวิจัยสูสาธารณชน
28.โครงการสงเสริม 1) เพื่อแสวงหาเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยจาก
ภายนอกสถาบัน
ใหบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยขอทุน 2) เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคของ
มหาวิทยาลัยเกริดก
วิจัยจากแหลงทุน
3) เพื่อสรางเครือขายความรวมมือระหวางนักวิจัย
ภายนอก
ภายในและองคกรภายนอก

ตัวชี้วัด

กําหนด งบประมาณ ผูรับ
เวลา
(บาท)
ผิดชอบ

1) จํานวนของบุคลากรที่ไดรับการยกยองให
มีผลงานวิจัยดีเดน

ป
การศึกษา
2555

20,000

1) บุคลากรรอยละ 80 ไดรับการพัฒนา
ศักยภาพดานวิจัยและใหความรูดาน
จรรยาบรรณการวิจัย

ป
การศึกษา
2555

30,000

1) ระดับความสําเร็จของการนําเสนอ
งานวิจัยในระดับชาติ อยางนอยรอยละ
3.51 ขึ้นไป

ป
การศึกษา
2555

50,000

ศูนย
สงเสริม
วิจัยและ
ผลิตตํารา

1) จํานวนทุนสนับสนุนงานวิจัยจาก
หนวยงานภายนอก

ป
การศึกษา
2555

-

ศูนย
สงเสริม
วิจัยและ
ผลิตตํารา

-------------- แผนการดําเนินงานมหาวิทยาลัยเกริก ปการศึกษา 2555 -------------

ศูนย
สงเสริม
วิจัยและ
ผลิตตํารา
ศูนย
สงเสริม
วิจัยและ
ผลิตตํารา
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โครงการ/
กิจกรรม
29.โครงการทุน
สนับสนุนการแตง
ตําราเอกสาร
ประกอบการสอน

30. โครงการ
สนับสนุนการใหเงิน
อุดหนุนการตีพิมพ
ผลงานวิจัยใน
วารสารวิชาการ
2.3 พัฒนา
31.โครงการจัดทํา
ระบบ
Web Blog ความรู
ฐานขอมูลและ เกี่ยวกับผลงานวิจัยสู
สารสนเทศ
สังคม
เพื่อการวิจัย
และเผยแพร 32.โครงการพัฒนา
งานวิจัยสู
ฐานขอมูลงานวิจัย
สากล
และวิทยานิพนธ

วัตถุประสงค
1) เพื่อสนับสนุนใหอาจารยประจําแตงตําราและ
เอกสารประกอบการสอนในทุก ๆ วิชาที่มีการ
จัดการเรียนการสอน

1) เพื่อสนับสนุนผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพใน
วารสารวิชาการ
2) เพื่อสรางแรงจูงใจในการทําวิจัยใหแกบุคลากร
ของมหาวิทยาลัย
1) เพื่อเปนแหลงรวบรวมองคความรูแลกเปลี่ยน
ประสบการณดานการวิจัย
2) เพื่อเปนสื่อประชาสัมพันธและเผยแพรงานวิจัย
ใหแกนักศึกษา บุคลากรและบุคคลทั่วไป

ตัวชี้วัด

กําหนด งบประมาณ ผูรับ
เวลา
(บาท)
ผิดชอบ

1) ผูรับทุนสนับสนุนตํารามีจํานวนเพิ่มมาก ปการศึกษา
ขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปที่ผานมา
2555
2) อาจารยประจํามีการผลิตตําราและ
เอกสารประกอบการสอนในรายวิชาตาง ๆ ป
ละ 4 ชื่อเรื่องตามคณะวิชา
1) จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยที่ไดรับการ ปการศึกษา
ตีพิมพในวารสารทางวิชาการ
2555

1) ระดับความสําเร็จของการจัดทํา Web
Blog ความรูเกี่ยวกับผลงานวิจัยสูสังคม
อยางนอยรอยละ 3.51 ขึ้นไป

1) เพื่อปรับปรุงระบบฐานขอมูลงานวิจัยของ
1) มีระบบฐานขอมูลการวิจัยเพื่อการสืบคน
มหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพ
2) ฐานขอมูลมีการปรับปรุงอยางสม่ําเสมอ
2) เพื่อเผยแพรงานวิจัยที่มีคุณภาพเปนที่ยอมรับ
สามารถนําไปใชประโยชนไดจริง
3) เพื่อเปนฐานขอมูลและรวบรวมองคความรู
ใหแกนักวิจัย บุคลากรคณาจารย นิสิต นักศึกษา
และผูที่สนใจศึกษาคนควาผลงานทางวิชาการ
-------------- แผนการดําเนินงานมหาวิทยาลัยเกริก ปการศึกษา 2555 -------------

370,000

ศูนย
สงเสริม
วิจัยและ
ผลิตตํารา

15,000

ศูนย
สงเสริม
วิจัยและ
ผลิตตํารา

ปการศึกษา
2555

-

ศูนย
สงเสริม
วิจัยและ
ผลิตตํารา

ป
การศึกษา
2555

-

ศูนย
สงเสริม
วิจัยและ
ผลิตตํารา
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โครงการ/
กิจกรรม

33.โครงการพัฒนา
และอบรมเชิง
ปฏิบัติการการใชงาน
ระบบสารสนเทศเพื่อ
การวิจัย

วัตถุประสงค

1) เพื่อพัฒนาความรูและทักษะในการสืบคน
ขอมูลดานการวิจัยใหแกบุคลากร
2) เพื่อสงเสริมใหบุคลากรเขาถึงแหลงขอมูล
สารสนเทศสําหรับนักวิจัย
3) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทําวิจัยใหกับอาจารย
และนักวิจัย
34.โครงการแลก
1) เพื่อรวบรวมงานวิจัย และวิทยานิพนธระหวาง
เปลี่ยนงานวิจัยและ สถาบันทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียนมาใชใน
วิทยานิพนธระหวาง การเรียนการสอนและการศึกษาคนควาวิจัย
สถาบันการศึกษาทั้งใน 2) เพื่อสรางเครือขายความรวมมือระหวาง
ประเทศและภูมิภาค มหาวิทยาลัยกับสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศ
อาเซียน
และภูมิภาคอาเซียน
35.โครงการพัฒนา
1) เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับงานวิจัยให
ระบบฐานขอมูล
มีความทันสมัย เขาถึงขอมูลไดอยางรวดเร็ว
สารสนเทศดานการ 2) เพื่อสืบคนขอมูลงานวิจัยและผลงานทาง
วิจัย
วิชาการทั้งในประเทศและตางประเทศ
3) เพื่อนําเสนองานวิจัยและเผยแพรงานวิจัยใน
รูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกสและนํางานวิจัยไปใช
ประโยชน
36.โครงการ
1) เพื่อใหคณาจารยมีแหลงคนควาสารสนเทศที่
หองปฏิบัติการวิจัย
ทันสมัย
2) เพื่อสนับสนุนใหคณาจารยมีอุปกรณเครื่องมือ
สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด

กําหนด งบประมาณ ผูรับ
เวลา
(บาท)
ผิดชอบ

1) รอยละ 80 ของบุคลากรเขารวมโครงการ
ป
สามารถนําระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัยไป การศึกษา
ประยุกตใชไดอยางมีประสิทธิภาพ
2555

5,500

1) จํานวนงานวิจัยและวิทยานิพนธที่มีการ
ป
แลกเปลี่ยนทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียน การศึกษา
2555

-

-ศูนยสงเสริม
วิจัยและผลิต
ตํารา
-สํานัก
หอสมุด

1) ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบ
ป
สารสนเทศเพื่อการวิจัย อยางนอย 3.51 ขึ้น การศึกษา
ไป
2555

-

-ศูนย
สงเสริม
วิจัยและ
ผลิตตํารา
-ศูนย
คอมพิวเตอร

50,000

ศูนย
สงเสริม
วิจัยและ
ผลิตตํารา

1) มีหองปฏิบัติงานวิจัยที่สามารถทํางานได
จริง
2) มีนักวิจัยของมหาวิทยาลัยใชทําการวิจัย
และใชแลกเปลี่ยนความรูทางการวิจัยอยาง
สม่ําเสมอ

-------------- แผนการดําเนินงานมหาวิทยาลัยเกริก ปการศึกษา 2555 -------------

ป
การศึกษา
2555

ศูนย
สงเสริม
วิจัยและ
ผลิตตํารา
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โครงการ/
กิจกรรม
37.โครงการเผยแพร
งานวิจัยเพื่อนําไปใช
ประโยชน

38.โครงการผลิตสื่อ
อิเล็กทรอนิกส
งานวิจัย
39.โครงการพัฒนา
คุณภาพของวารสาร
ของมหาวิทยาลัยให
ไดรับการรับรองหรือ
อยูในฐานขอมูล
ระดับชาติหรือ
นานาชาติ

วัตถุประสงค
1) เพื่อกระตุนใหเกิดการพัฒนาผลงานวิจัย และ
องคความรูใหมทางวิชาการที่หลากหลาย
2) เพื่อสนับสนุนใหมีการตีพิมพเผยแพร
ผลงานวิจยั ของบุคลากร
3) เพื่อสงเสริมใหมีการใชประโยชนจาก
ผลงานวิจัยที่เหมาะสมกับกลุมเปาหมายและ
สถานการณ
1) เพื่อกระตุนและสงเสริมใหมีการผลิตสื่อ
อิเล็กทรอนิกสงานวิจัย อาทิ e-book
2) เพื่อเผยแพรองคความรูจากงานวิจัยในรูปแบบ
สื่ออิเล็กทรอนิกสใหแกผูที่สนใจ
1) เพื่อพัฒนาวารสารของมหาวิทยาลัยใหมี
คุณภาพไดรับรองตามเกณฑมาตรฐานทาง
วิชาการ
2) เพื่อรักษามาตรฐานของวารสารใหไดรับการ
รับรองหรืออยูในฐานขอมูลระดับชาติหรือ
นานาชาติ

ตัวชี้วัด
1) จํานวนงานวิจัยที่มีการเผยแพรและ
นําไปใชประโยชน

กําหนด งบประมาณ ผูรับ
เวลา
(บาท)
ผิดชอบ
-

ศูนย
สงเสริม
วิจัยและ
ผลิตตํารา

1) จํานวนของสื่ออิเล็กทรอนิกสที่มีการจัดทํา
ป
เผยแพรใหแกผูที่สนใจ
การศึกษา
2555

30,000

1) วารสารรมพฤกษของมหาวิทยาลัยไดรับ
ป
การรับรองและอยูในฐานขอมูลระดับชาติหรือ การศึกษา
นานาชาติ
2555

-

ศูนย
สงเสริม
วิจัยและ
ผลิตตํารา
ศูนย
สงเสริม
วิจัยและ
ผลิตตํารา

-------------- แผนการดําเนินงานมหาวิทยาลัยเกริก ปการศึกษา 2555 -------------

ป
การศึกษา
2555
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ตัวบงชี้ของแผนดําเนินงาน : ยุทธศาสตรที่ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาระบบบริหารจัดการวิจัยและนักวิจัยที่มีคุณภาพ
เชิงปริมาณ
1. รอยละของงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพรทั้งในระดับหรือนานาชาติ
2. จํานวนบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับองคกร หนวยงาน หรือสถาบันศึกษาทั้งในประเทศหรือตางประเทศ
3. รอยละของบุคลากรที่เขารวมอบรม / สัมมนาเพิ่มความความรูดานการวิจัย
4. รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับทุนวิจัยจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
5. รอยละของบุคลากรที่นําเสนอผลงานวิชากรเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูทุกรูปแบบ
เชิงคุณภาพ
1. ระดับความสําเร็จในการทําฐานขอมูลแลสารสนเทศเพื่อการวิจัย

-------------- แผนการดําเนินงานมหาวิทยาลัยเกริก ปการศึกษา 2555 -------------
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ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาระบบบริการวิชาการที่ตอบสนองความตองการของสังคม
เปาประสงค มหาวิทยาลัยเปนศูนยกลางทางการศึกษา และสังคมแหงการเรียนรู สามารถใหบริการวิชาการไดตามความถนัดและความเชี่ยวชาญอยามี
ประสิทธิภาพ
โครงการ /
กําหนด งบประมาณ ผูรับ
กลยุทธ
วัตถุประสงค
ตัวชี้วัด
กิจกรรม
เวลา
(บาท) ผิดชอบ
หนวยงานสนับสนุน
3.1 สงเสริม
งานวิชาการที่
สอดคลองกับ
ความตองการ
ของชุมชน
สังคม
ประเทศชาติ
และภูมิภาค
อาเซียน

1. โครงการอบรม
หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ
2.โครงการอบรม
ภาษาอังกฤษเรงรัด
สําหรับบุคลากร
มหาวิทยาลัยเกริก
3.โครงการอบรม
ภาษาจีนกลาง

4.โครงการอบรม
หลักสูตรภาษาของ
กลุมประเทศใน
อาเซียน

1) เพื่อสงเสริมงานบริการทางวิชาการแกสังคม
2) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษา บุคลากร และบุคคล
ทั่วไปพัฒนาทักษะทางดานภาษาอังกฤษ และ
สามารถใชภาษาอังกฤษไดอยางมีประสิทธิภาพ

1) ผูเขารับการอบรม รอยละ 80 ไดพัฒนา
ภาษาอังกฤษ
2) ผูเขารับการอบรมมีพัฒนาการดาน
ภาษาอังกฤษที่ดีขึ้น ไดคะแนนสอบวัด
ความรูเพื่อเลื่อนระดับ (Level) รอยละ 30
1) เพื่อสงเสริมงานบริการวิชาการแกสังคม
1) ผูเขารับการอบรมมีความรูดาน
2) เพื่อพัฒนาทักษะดานภาษาอังกฤษใหบุคคลากร ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น วัดไดจากความตาง
ของมหาวิทยาลัยเกริก
ของคะแนน Pre-test กับ Post-test อยาง
3) เพื่อใหบุคลากรสามารถใชภาษาอังกฤษใน
นอยมีคะแนนเพิ่มขึ้น รอยละ 30
ชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ
1) เพื่อสงเสริมงานบริการทางวิชาการแกสังคม
1) ผูเขารับการอบรม รอยละ 80 ไดพัฒนา
2) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษา บุคลากร และบุคคล ภาษาจีน
ทั่วไปพัฒนาทักษะทางดานภาษาจีน และสามารถ 2) ผูเขารับการอบรมมีพัฒนาการดาน
ภาษาจีนที่ดีขึ้น ไดคะแนนสอบวัดความรูเพื่อ
ใชภาษาจีนไดอยางมีประสิทธิภาพ
เลื่อนระดับ (Level) รอยละ 30
1) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษา บุคลากรและบุคคล
1) มีการจัดอบรมหลักสูตรภาษาของกลุม
ทั่วไปไดเรียนรูภาษาของกลุมประเทศในอาเซียน
ประเทศในอาเซียน
2) เพื่อเตรียมความพรอมในการเขาสูประชาคม
อาเซียน
-------------- แผนการดําเนินงานมหาวิทยาลัยเกริก ปการศึกษา 2555 -------------

ป
การศึกษา
2555

360,000

สถาบัน
ภาษา

ป
การศึกษา
2555

10,000

สถาบัน
ภาษา

ป
การศึกษา
2555

30,000

สถาบัน
ภาษา

ป
การศึกษา
2555

-

สถาบัน
ภาษา
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โครงการ /
กิจกรรม

5.โครงการทดสอบ
ความรูทางดาน
ภาษาอังกฤษสําหรับ
คัดเลือกนักศึกษา
6.โครงการอบรมหลัก
สูตรภาษาสําหรับชาว
ตางประเทศ ไดแก
หลักสูตรภาษาไทย
สําหรับชาวตางประเทศ
7.โครงการเผยแพร
ความรูดานภาษา
ผานสื่ออินเตอรเน็ต
ของมหาวิทยาลัย
8.โครงการทดสอบ
ความรูดานภาษา
สําหรับชุมชน
บางเขน
9.โครงการชมรม
ยานพหลโยธิน

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

1) มีผูเขารับการทดสอบความรูทางดาน
ภาษาอังกฤษรอยละ 80
2) มีผูเขารับการทดสอบผานตามเกณฑ
คะแนนที่กําหนดไมต่ํากวา รอยละ 40
1) เพื่อเปนการบริการทางวิชาการแกสังคม
1) ผูเขารวมอบรมรอยละ 80 ไดพัฒนา
2) เพื่อสงเสริมใหชาวตางประเทศเพิ่มทักษะทางดาน ทางดานภาษา
ภาษาที่หลากหลายและสามารถนําไปใชใน
2) ผูเขารับการอบรมมีพัฒนาการดานภาษา
ชีวิตประจําวัน
ที่ดีขึ้น ไดคะแนนสอบวัดความรูเพื่อเลื่อน
3) เพื่อใหชาวตางประเทศใชภาษาที่ไดรับจากการ ระดับชั้น รอยละ 30
อบรมอยางมีประสิทธิภาพ
1) เพื่อเผยแพรความรูดานภาษาผานสื่ออินเตอรเน็ต 1) จํานวนผูเขาเยี่ยมชมเว็บไซตของสถาบัน
ของมหาวิทยาลัย
ภาษาฯไมต่ํากวา 25 คน
2) เพื่อประชาสัมพันธหลักสูตรของสถาบันภาษา
มหาวิทยาลัยเกริกอีกทางหนึ่ง
1) เพื่อใหคนในชุมชนบางเขนไดตระหนักใน
1) ผูสนใจเขามาทดสอบความรูดานภาษา
ความสําคัญดานภาษา
กับสถาบันภาษาฯ อยางนอย 25 คน
2) เพื่อใหคนในชุมชนบางเขนไดพฒ
ั นาความรูดาน
ภาษาเพิ่มขึ้น
3) เพื่อใหคนในชุมชนบางเขนไดรูจักสถาบันภาษา
มหาวิทยาลัยเกริก
1) เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสราง
1) รอยละ 80 ของสมาชิกชมรมพึงพอใจใน
สัมพันธไมตรีระหวางองคกรแตละองคกรไดรูจัก
การรวมโครงการและมีสวนรวมในการทํา
ชวยเหลือกัน
ประโยชนใหกับสังคม
2) เพื่อสรางความรักสามัคคีและรวมกันรับผิดชอบ
ตอสังคม
1) เพื่อเปนการบริการทางวิชาการแกสังคม
2) เพื่อทดสอบความรูทางดานภาษาอังกฤษใหกับ
นักศึกษาใหมในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

-------------- แผนการดําเนินงานมหาวิทยาลัยเกริก ปการศึกษา 2555 -------------

กําหนด งบประมาณ ผูรับ
เวลา
(บาท) ผิดชอบ
ป
การศึกษา
2555

-

สถาบัน
ภาษา

ป
การศึกษา
2555

-

สถาบัน
ภาษา

ป
การศึกษา
2555

-

สถาบัน
ภาษา

ป
การศึกษา
2555

-

สถาบัน
ภาษา

ปการศึกษา
2555

20,000

ศูนย
สงเสริม
และบริการ
สังคม
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กลยุทธ

โครงการ /
กิจกรรม

10.โครงการกิจกรรม
กุศลเพื่อจัดหารายได
(โบลิ่งการกุศล, ดนตรี
ลีลาศการกุศล)
11.โครงการสัมมนา
เชิงปฏิบัติการการ
พัฒนาศักยภาพ
ชุมชนเพื่อสราง
รายไดอยางยั่งยืน

12.โครงการสาน
สายใยใสใจสุขภาพ
เด็กไทย

กําหนด งบประมาณ ผูรับ
เวลา
(บาท) ผิดชอบ

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

1) เพื่อเปนการระดมทุนในการจัดทําสาธารณกุศล
ที่เปนประโยชนตอสังคม
2) เพื่อเปนการสงเสริมกีฬาทั้งสองใหแกผูที่สนใจมี
สุขภาพที่ดี
1) เพื่อใหบริการวิชาการในการที่จะตอบสนองความ
ตองการของประชาชน
2) เพื่อการเพิ่มศักยภาพของชุมชน โดยมุงเนนใน
การสรางโอกาส สรางงาน สรางอาชีพและสราง
รายได
3) เพื่อเสริมสรางชื่อเสียงและภาพลักษณของ
มหาวิทยาลัยใหเปนที่รูจักแกบุคคลภายนอก
4) เพื่อใหบริการวิชาการในสาขาที่มหาวิทยาลัยมี
ความเชี่ยวชาญในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อ
ตอบสนองความตองการของประชาชน
1) เพื่อเปนพื้นที่สรางสรรคสําหรับการพัฒนา
นักศึกษาใหไดมีการทําคุณประโยชนเพื่อผูอื่น
2) เพื่อใหเด็กและเยาวชนไดเรียนรูและเขาใจ
เกี่ยวกับโรคโปลิโอ
3) เพื่อรณรงคใหวัคซีนโปลิโอแกเด็กและเยาวชนให
มีภูมิตานทานและลดความเสี่ยงอันจะนํามาซึ่งโรค
โปลิโอ
4) เพื่อกระจายความรูสื่อดานการศึกษาไปสูทองถิ่น
5) เพื่อสรางความรวมมือดานการบริการวิชาการกับ
หนวยงานของรัฐและเอกชน

1) รอยละ 80 ของสมาชิกพึงพอใจในการ
รวมโครงการและสามารถทําประโยชนใหแก
สังคม

ปการศึกษา
2555

10,000

1) ชุมชนรอยละ 80 พึงพอใจการบริการ
วิชาการเปนอยางมาก
2) ผูเขารวมโครงการรอยละ 80 สามารถนํา
ความรูจากการเขารวมโครงการไปใชใน
ชีวิตประจําวัน

ภาคตนป
การศึกษา
2555

17,7000

1) นักศึกษารอยละ 80 พึงพอใจอยางมากที่
ภาค
ไดเขารวมโครงการและเปนประโยชนตอสังคม ปลายป
2) ชุมชนรอยละ 80 พึงพอใจอยางมากที่
การศึกษา
นักศึกษาทําคุณประโยชนเพื่อสวนรวม
2555
3) รอยละ 80 ของผูเขารวมกิจกรรม
สามารถนําความรูทไี่ ดจากการเขารวม
โครงการไปใชในชีวิตประจําวัน

-------------- แผนการดําเนินงานมหาวิทยาลัยเกริก ปการศึกษา 2555 -------------

4,700

ศูนย
สงเสริม
และบริการ
สังคม
ศูนย
สงเสริม
และบริการ
สังคม

ศูนย
สงเสริม
และบริการ
สังคม
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โครงการ /
กิจกรรม
13.โครงการเสวนา
วิชาการแลกเปลี่ยน
เรียนรูเพื่อเสริมสราง
การมีสวนรวมของ
ชุมชน

14.โครงการสัมมนา
เรื่องการเตรียม
ความพรอมสู
ประชาคมอาเซียน
2558

กําหนด งบประมาณ ผูรับ
เวลา
(บาท) ผิดชอบ

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

1) เพื่อสงเสริมและนําองคความรูจากงานวิจัยมา
บริการสังคม เพื่อเผยแพรขอมูลอันเปนประโยชนแก
ชุมชนและสังคม
2) เพื่อใหการบริการวิชาการแกสังคม สรางการมี
สวนรวม แลกเปลี่ยนเรียนรู คนหาศักยภาพภายใน
ชุมชนมาประยุกตใชในการแกไขปญหาแบบบูรณา
การ
3) เพื่อเสริมสรางชื่อเสียงและภาพลักษณของ
มหาวิทยาลัยใหเปนที่รูจักแกบุคคลภายนอก
4) เพื่อนําองคความรูจากงานวิจัยมาบริการสังคม
เพื่อเผยแพรขอมูลอันเปนประโยชนแกชุมชนและ
สังคม
1) เพื่อสงเสริมใหคณาจารย บุคลากร นักศึกษา
มหาวิทยาลัยเกริกตลอดจนนักศึกษาจากตาง
สถาบันไดรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับวัฒนธรรม
อาเซียน
2) เพื่อใหการบริการวิชาการแกสังคม โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในการเตรียมรับการเขาสูประชาคมอาเซียน
ที่สอดคลองกับความตองการของสังคมและนโยบาย
ประเทศชาติ
3) เพื่อเสริมสรางชื่อเสียงและภาพลักษณของ
มหาวิทยาลัยใหเปนที่รูจักแกบุคคลภายนอก
4) เพื่อสงเสริมการใหความรูและขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับอาเซียนเพื่อสรางองคความรูใหแกชุมชน
และสังคม

1) นักศึกษาและผูเขารวมกิจกรรมรอยละ
80 พึงพอใจอยางมากที่ไดเขารวมโครงการ
2) ผูเขารวมกิจกรรมรอยละ 80 สามารถนํา
ความรูจากการเขารวมโครงการไปใชเปน
ประโยชนตอไป

ภาค
ปลายป
การศึกษา
2555

14,700

ศูนย
สงเสริม
และบริการ
สังคม

1) นักศึกษาและผูเขารวมกิจกรรมรอยละ
80 พึงพอใจอยางมากที่ไดเขารวมโครงการ
2) รอยละ 80 สามารถนําความรูจากการ
เขารวมโครงการไปใชเปนประโยชนตอไป

ภาค
ปลายป
การศึกษา
2555

18,200

ศูนย
สงเสริม
และบริการ
สังคม
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3.2 สนับสนุน
ใหบุคลากร
และนักศึกษา
ของ
มหาวิทยาลัยมี
สวนรวมใน
การบริการ
วิชาการแก
สังคมใน
ระดับชาติหรือ
นานาชาติ

โครงการ /
กิจกรรม

วัตถุประสงค

15. โครงการสัปดาห 1) เพื่อสงเสริมใหคณาจารยและนักศึกษาระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอกไดนําเสนอผลงานทาง
วิชาการประจําป
วิชาการ
การศึกษา 2555
2) เพื่อสรางบรรยากาศทางวิชาการ และสงเสริม
ใหนักศึกษารวมมือกับอาจารยทํากิจกรรมทาง
วิชาการรวมกัน
3) เพื่อเผยแพรผลงานทางวิชาการใหแกบุคลากร
ภายในมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป
4) เพื่อเสริมสรางความรักความสามัคคีใหกับองคกร
16.โครงการจัด
1) เพื่อสงเสริมใหคณาจารยเผยแพรงานวิจัยและ
นําเสนอผลงานทาง ผลงานวิชาการแกสาธารณชน
วิชาการสู
2) เพื่อประชาสัมพันธใหนําองคความรูจากงานวิจัย
บุคคลภายนอก
และผลงานทางวิชาการไปใชประโยชน
17.โครงการบูรณา 1) เพื่อสงเสริมใหคณาจารยไดนําความรูทาง
วิชาการในสาขาวิชาที่ศึกษามาออกไปบริการ
การการมีสวน
รวมกับงานวิจัยและ วิชาการอยางเปนระบบ
2) เพื่อเผยแพรองคความรูจากงานวิจัยใหแก
งานบริการวิชาการ
สาธารณชน
3) เพื่อใหบริการวิชาการที่เปนประโยชนแกสังคม
18.โครงการอบรม 1) เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรของมหาวิทยาลัยใน
สัมมนา ศักยภาพ ดานการใหบริการวิชาการ
2) เพื่อแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณดาน
บุคลากรในการ
บริการวิชาการแกสังคม
ใหบริการวิชาการ
3) เพื่อสรางเครือขายการใหบริการวิชาการกับ
หนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด

กําหนด งบประมาณ ผูรับ
เวลา
(บาท) ผิดชอบ

1) จํานวนผลงานทางวิชาการที่มีการนําเสนอ
เดือน
2) รอยละ 70 ของผูเขารวมฟงการบรรยาย
กุมภาพันธ
และนําเสนอผลงานทางวิชาการไดรับความรู
2556
3) รอยละ 80 ของผูเขารวมกิจกรรมมีความ
พึงพอใจ

20,000

สํานัก
วิชาการ

1) รอยละ 80 ของงานวิจัยและงานวิชาการมี
การเผยแพรสูสาธารณะ
2) รอยละ 80 ของผูรับบริการวิชาการไดรับ
ความรูจากงานวิจัยและนําไปใชประโยชน
1) รอยละ 50 ของอาจารยที่ทําวิจัยได
เผยแพรความรูจากงานวิจัยสูสังคม

ป
การศึกษา
2555

50,000

ป
การศึกษา
2555

-

ศูนย
สงเสริม
วิจัยและ
ผลิตตํารา
ศูนย
สงเสริม
วิจัยและ
ผลิตตํารา

1) รอยละ 80 ของผูเขารวมโครงการได
เพิ่มพูนความรูและประสบการณในการ
ใหบริการวิชาการ
2) มีเครือขายการใหบริการวิชาการหนวยงาน
ภายนอก

ป
การศึกษา
2555

150,00

-------------- แผนการดําเนินงานมหาวิทยาลัยเกริก ปการศึกษา 2555 -------------

ศูนย
สงเสริม
และบริการ
สังคม

134

กลยุทธ

โครงการ /
กิจกรรม
19.โครงการ
หองสมุดมีชีวิต

20.โครงการลูกพอ
เกริกหัวใจสีขาว

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

1) เพื่อสงเสริมและสนับสนุนเด็กและเยาวชนให
เกิดการเรียนรูและรักการอาน
2) เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหเด็กและเยาวชน
กลาคิด กลาแสดงออก และใชเวลาวางใหเปน
ประโยชน
3) เพื่อกระจายความรูสื่อดานการศึกษาไปสูชุมชน
ทองถิ่น
4) เพื่อใหนักศึกษามหาวิทยาลัยเกริกไดมีสวนรวม
ในการบริการวิชาการแกสังคม
1) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษามหาวิทยาลัยเกริกเปนผู
มีคุณธรรม จริยธรรมตั้งมั่นในการทําความดี
2) เพื่อสรางคุณลักษณะอันพึงประสงคแกนักศึกษา
ใหเปนผูมีน้ําใจรับผิดชอบตอสวนรวม
3) เพื่อใหนักศึกษามหาวิทยาลัยเกริก ไดทํา
ประโยชนเพื่อสังคมรวมกัน และเปนการบริการ
สังคม
4) เพื่อเปนการนําองคความรูจากงานวิจัยมา
บริการสังคมเพื่อประโยชนแกชุมชนและสังคมตาม
เปาประสงคของแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเกริก
ฉบับที่ 5
5) เพื่อสรางภาพลักษณที่ดีใหแกมหาวิทยาลัย

1) มีผูเขารวมโครงการรอยละ 80 ของ
กลุมเปาหมาย
2) ผูเขารวมโครงการรอยละ 80 มีความพึง
พอใจอยางมาก
3) นักเรียนหรือบุคลากรภายนอกรอยละ 80
พึงพอใจอยางมากที่นักศึกษาทํา
คุณประโยชนเพื่อสวนรวม

กําหนด งบประมาณ ผูรับ
เวลา
(บาท) ผิดชอบ
ภาคตน ป
การศึกษา
2555

4,200

ศูนย
สงเสริม
และบริการ
สังคม

1) นักศึกษารอยละ 80 พึงพอใจอยางมากที่ ภาคตนป
ไดเขารวมโครงการและเปนประโยชนตอ
การศึกษา
สังคม
2555
2) บุคคลภายนอกรอยละ 80 พึงพอใจอยาง
มากที่นักศึกษาทําคุณประโยชนเพื่อสวนรวม
3) ผูเขารวมโครงการ รอยละ 80 สามารถ
นําความรูจากการเขารวมโครงการไปใชใน
ชีวิตประจําวัน

3,700

ศูนย
สงเสริม
และบริการ
สังคม
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ตัวบงชี้ของแผนดําเนินงาน : ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาระบบบริการวิชากรที่ตอบสนองความตองการของสังคม
เชิงปริมาณ
1. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการวิชาการและวิชาชีพ
2. รอยละของโครงการหรือกิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการของชุมชน สังคม ประเทศ และภูมิภาคอาเซียน
3. รอยละของนักศึกษาและบุคลากรนําความรูไปใชประโยชน
4. รอยละของอาจารยประจําที่เปนที่ปรึกษาเปนกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพ ใหบริการวิชาการแกสังคมในระดับชาติหรือนานาชาติ
5. รอยละของนักศึกษาที่มีสวนรวมในการบริการวิชาการแกสังคมในระดับชาติหรือนานาชาติ
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ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาองคความรูทางดานกิจการนักศึกษาใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง
เปาประสงค เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหเปนบัณฑิตที่องอาจดวยความรูและคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งมีความรับผิดชอบตอสังคม
โครงการ /
กําหนด งบประมาณ ผูรับ
กลยุทธ
วัตถุประสงค
ตัวชี้วัด
กิจกรรม
เวลา
(บาท)
ผิดชอบ
หนวยงานสนับสนุน
4.1 พัฒนา
องคกร
ทางดาน
กิจการ
นักศึกษาใหมี
ประสิทธิภาพ

1) เพื่อสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาประเภทตาง ๆ
โดยมุงพัฒนาใหนักศึกษาเปนบัณฑิตที่เกงและดี
2) เพื่อสรางมาตรฐานการปฏิบัติงานที่มุงไปสูการ
สงเสริมการจัดกิจกรรม โครงการของนักศึกษาใหมี
ประสิทธิภาพ
3) เพื่อพัฒนานักศึกษาใหมีความใฝรูโดยผาน
กระบวนการทํากิจกรรม
2.โครงการคาบํารุง 1) เพื่อสงเสริมใหบุคลากรไดรับความรูและและ
สมาชิกคณะกรรมการ ทราบแนวทางปฏิบัติที่ถูกตองจากการเขารวม
การกีฬามหาวิทยาลัย อบรมสัมมนา
แหงประเทศไทย
2) เพื่อสรางเครือขายผูประสานงานทางดานการ
(กกมท.)
กีฬาระหวางสถาบันการศึกษา
1.โครงการสงเสริม
และพัฒนากิจกรรม
นักศึกษา

1) ระดับความสําเร็จของโครงการสงเสริม
และพัฒนากิจกรรมนักศึกษาอยูในระดับดี

ป
การศึกษา
2555

20,000

สํานัก
กิจการ
นักศึกษา

1) รอยละ 80 ของบุคลกรที่เขารวมอบรม
สัมมนา ทราบแนวทางปฏิบัติที่ถูกตอง
จาก สามารถนําความรูที่ไดมาประยุกตใช
กับหนวยงาน
2) มีเครือขายผูประสานงานทางดานการ
กีฬาระหวางสถาบันการศึกษาเกิดขึ้น
1) ผูเขาโครงการรอยละ 80 ตระหนักถึง
ปญหาสิ่งแวดลอม และมีสวนรวมในการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

เดือน
สิงหาคม
2555

35,000

สํานัก
กิจการ
นักศึกษา

ป
การศึกษา
2555

20,000

สํานัก
กิจการ
นักศึกษา

ป
การศึกษา
2555

300,000

สํานัก
กิจการ
นักศึกษา

3.โครงการสัมมนา
ฝกอบรมผูนํา
นักศึกษา

1) เพื่อปลูกฝงใหนักศึกษามีภาวะผูนํา กลา
แสดงออกในสิ่งที่ถูกตองเหมาะสม
2) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาฝกการทํางานเปนทีม
และมีการวางแผนงานอยางเปนระบบ

4.โครงการ
งบประมาณจัดสรร
ใหองคกรตาง ๆ

1) เพื่อใหสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาไดดําเนินไป
1) จํานวนชมรมที่ไดรับงบประมาณ
อยางคลองตัวและเกิดประโยชนสูงสุด
2) ระดับความสําเร็จของการดําเนิน
2) เพื่อใหชมรมไดมีงบประมาณในการจัดกิจกรรม กิจกรรม
ตางๆ
-------------- แผนการดําเนินงานมหาวิทยาลัยเกริก ปการศึกษา 2555 -------------
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โครงการ /
กิจกรรม
5.โครงการสัมมนา
สรุปผลการ
ดําเนินงานกิจกรรม
สโมสรนักศึกษา
6.โครงการสรรหา
คัดเลือก
คณะกรรมการการ
บริหารสโมสร
นักศึกษา ประจําป
การศึกษา 2555
7.โครงการจัดทํา
ใบรับรองการเขารวม
กิจกรรมจาก
มหาวิทยาลัยเมื่อ
สําเร็จการศึกษา
8.โครงการพัฒนา
เครือขายองคกร
นักศึกษาระหวาง
มหาวิทยาลัยทั้งใน
ประเทศและภูมิภาค
อาเซียน

กําหนด งบประมาณ ผูรับ
เวลา
(บาท)
ผิดชอบ

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

1) เพื่อใหนักศึกษารูจักรับผิดชอบตองานที่ปฏิบัติ
2) เพื่อเปนการสงมอบงานที่ไดดําเนินการมา
ตลอดปการศึกษา
3) เพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรูกรปฏิบัติงานอยางมี
ระบบ
1) เพื่อสนับสนุนใหนักศึกษามีโอกาสไดแสดงออก
โดยใชสิทธิของตนเอง
2) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาไดทํากิจกรรมรวมกัน
3) เพื่อสรางมาตรฐานการปฏิบัติงานของ
นักศึกษาใหมีประสิทธิภาพ

1) คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา
รอยละ 80 ไดรับความพึงพอใจในผลการ
ปฏิบัติงานที่ผานมา

ป
การศึกษา
2555

6,000

สํานัก
กิจการ
นักศึกษา

1) นักศึกษารอยละ 80 ไดแสดงออกโดย
ใช สิทธิของตนเอง
2) นักศึกษารอยละ 80 พึงพอใจตอ
กรรมการบริหารสโมสร

ป
การศึกษา
2555

3,000

สํานัก
กิจการ
นักศึกษา

1) เพื่อพัฒนาระบบการจัดกิจกรรมนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพ
2) เพื่อใชเปนหลักฐานในการเขารวมกิจกรรมของ
นักศึกษาตลอดหลักสูตรที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย
เกริก
1) เพื่อสรางเครือขายความรวมมือระหวางองคกร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเกริกกับสถาบันการศึกษา
อื่นทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียน
2) เพื่อสงเสริมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ระหวางนักศึกษาระหวางสถาบัน

1) มีการจัดทําใบรับรองการเขารวม
กิจกรรมจากมหาวิทยาลัย

ป
การศึกษา
2555

-

สํานัก
กิจการ
นักศึกษา

1) ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
เครือขายองคกรนักศึกษาระหวาง
มหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและภูมิภาค
อาเซียน อยางนอย 3.51 ขึ้นไป

ป
การศึกษา
2555

-

สํานัก
กิจการ
นักศึกษา
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9.โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการผูนํา
กิจกรรมนักศึกษา
ระหวางสถาบัน

1) เพื่อใหนักศึกษาไดมีโอกาสแลกเปลี่ยน
ประสบการณในการเรียน การทํางาน การจัด
กิจกรรมรวมกัน
2) เพื่อเปนการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพของ
นิสิต นักศึกษาจากการทํางานรวมกัน
3) เพื่อเปนการสรางเครือขายแกนนํานักศึกษาใน
การสรางสรรคกิจกรรมที่เปนประโยชนใหแกสังคม
10.โครงการพัฒนา 1) เพื่อสงเสริมใหบุคลากรเพิ่มพูนความรูและ
บุคลากรดานกิจการ ประสบการณจากหนวยงานภายนอก
นักศึกษารวมกับ
2) เพื่อสรางความรวมมือระหวางบุคลากรทางดาน
หนวยงานภายนอก กิจกรรมนักศึกษากับหนวยงานตางสถาบัน
11.โครงการเขารวม
อบรมสัมมนา
ทางการกีฬา

4.2 พัฒนาระบบ 12.กิจกรรมรับนอง
กลไกการจัด ใหม ประจําป
กิจกรรมที่
การศึกษา 2555
เสริมสราง
พัฒนาความรู
ทางวิชาการ

1) เพื่อสงเสริมใหบุคลากรเพิ่มพูนความรูและ
ประสบการณจากการเขารวมอบรมสัมมนา
ทางดานกีฬา
2) เพื่อสรางเครือขายผูประสานงานทางดานการ
กีฬาระหวางสถาบันการศึกษา
1) เพื่อใหนักศึกษาใหมเกิดความภาคภูมิใจใน
สถาบัน
2) เพื่อสรางบรรยากาศเอื้ออาทรระหวางรุนพี่รุน
นอง
3) เพื่อสรางความผูกพัน สามัคคีและเจตคติที่ดี
ตอกัน

ตัวชี้วัด
1) รอยละ 80 ของนักศึกษาที่เขารวม
อบรมไดรับความรูและประสบการณการ
ทํางานรวมกัน
2) รอยละ 80 ของนักศึกษาที่เขารวม
อบรมสามารถพัฒนาการแสดงออกตนเอง
และอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข

กําหนด งบประมาณ ผูรับ
เวลา
(บาท)
ผิดชอบ
ป
การศึกษา
2555

1) บุคลกรรอยละ 80 ขารวมอบรมหรือ
ปการศึกษา
สัมมนากับหนวยงานภายนอก
2555
2) รอยละ 80 ของบุคลกรไดรับความรูและ
นําความรูที่ไดกลับมาพัฒนาหนวยงาน
1) รอยละ 80 ของบุคลกรที่เขารวมอบรม ปการศึกษา
สัมมนาสามารถนําความรูที่ไดกลับมา
2555
ประยุกตใชอยางมีประสิทธิภาพ
2) มีเครือขายผูประสานงานทางดานการ
กีฬาระหวางสถาบันการศึกษาเกิดขึ้น
1) นักศึกษารอยละ 80 มีความพึงพอใจ
ป
ตอกิจกรรมรับนองใหม
การศึกษา
2555

-------------- แผนการดําเนินงานมหาวิทยาลัยเกริก ปการศึกษา 2555 -------------

20,000

สํานัก
กิจการ
นักศึกษา

10,000

สํานัก
กิจการ
นักศึกษา

5,000

สํานัก
กิจการ
นักศึกษา

-

สํานัก
กิจการ
นักศึกษา
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ประชาธิปไตย 13.โครงการสาน
คุณธรรม
สัมพันธเพื่อนใหม
จริยธรรม
บุคลิกภาพและ
เกิดความภูมิใจ
ในมหาวิทยาลัย
14.โครงการรณรงค
แตงกายถูกระเบียบ

15.โครงการพัฒนา
เยาวชนตามแนว
พระราชดําริ
เศรษฐกิจพอเพียง

16.โครงการปลูก
จิตสํานึกดาน
ประหยัดพลังงาน

วัตถุประสงค
1) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยได
รูจักกันมากขึ้น
2) เพื่อใหนักศึกษาใหมไดปรับตัวเขากับสถาบัน
แหงนี้เร็วขึ้น
3) เพื่อสานสายใยแหงความรักและความผูกพัน
ใหเกิดกับชาวเกริก
1) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษามีคานิยมของการแตง
กายถูกระเบียบ เหมาะสม ถูกกาลเทศะ
2) เพื่อสรางระเบียบวินัย สรางภาพลักษณที่ดี
ใหแกนักศึกษาและสถาบัน
1) เพื่อสรางคานิยมและปลูกฝงการดําเนินชีวิต
ตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงใหกับ
เยาวชนนักศึกษา
2) เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและเยาวชน
โดยเปดโอกาสใหนักศึกษาและเยาวชนแสดง
ความรู ความสามารถ ความคิดริเริ่มสรางสรรค
และการทํางานเปนทีม
3) เพื่อเชื่อมเครือขายองคกรและแสวงหาความ
รวมมือในการพัฒนาเยาวชนและชุมชนอยางยั่งยืน
1) เพื่อใหเยาวชนนักศึกษาตระหนักและตื่นตัวใน
ปญหาสิ่งแวดลอม
2) เพื่อใหนักศึกษา เยาวชน เห็นความสําคัญและ
คุณคาของทรัพยากร

ตัวชี้วัด

กําหนด งบประมาณ ผูรับ
เวลา
(บาท)
ผิดชอบ

1) รอยละ 80 ของนักศึกษาพึงพอใจตอ
โครงการ

ปการศึกษา
2555

250,000

สํานัก
กิจการ
นักศึกษา

1) รอยละ 90 ของนักศึกษา แตงกายถูก
ระเบียบ

ปการศึกษา
2555

5,000

สํานัก
กิจการ
นักศึกษา

1) รอยละ 70 ของนักศึกษาและเยาวชนที่
เขารวมกิจกรรมไดความรูและ
ประสบการณสามารถนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชสูการ
ปฏิบัติได
2) ระดับความสําเร็จของการเชื่อม
ความสัมพันธระหวางมหาวิทยาลัยกับ
หนวยงานภายนอก

ปการศึกษา
2555

25,000

สํานัก
กิจการ
นักศึกษา

1) ผูเขารวมโครงการรอยละ 80 ตระหนัก
ถึงปญหาสิ่งแวดลอมและมีสวนรวมในกา
รอนรักษทรัพยากรธรรมชาติ

ป
การศึกษา
2555

15,000

สํานัก
กิจการ
นักศึกษา
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3) เพื่อใหนักศึกษาและเยาวชนมีสวนรวมในการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่วแวดลอม
4) เพื่อสรางจิตสํานึกและพฤติกรรมการประหยัด
พลังงาน
5) เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบริโภคพลังงานให
คุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด
17.โครงการรวมมือ 1) เพื่อสรางจิตสํานึกใหแกนักศึกษาและผูที่สนใจ
รวมแรงสรางสรรค หวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2) เพื่อใหความรูแกนักศึกษาและผูที่สนใจ
สิ่งแวดลอม
ตระหนักถึงปญหาของสิ่งแวดลอม และภัย
ธรรมชาติที่เกิดจากการทําลายสิ่งแวดลอม
3) เพื่อสงเสริมใหมหาวิทยาลัยมีสวนรวมอนุรักษ
สิ่งแวดลอมรวมกับชุมชน
18.โครงการเยาวชน 1) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษารวมทํากิจกรรมที่เปน
จิตอาสาพัฒนา
ประโยชนตอสังคมสวนรวม
ชุมชนโดยรอบ
2) เพื่อปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรมใหแกนักศึกษา
มหาวิทยาลัย
โดยผานการทํากิจกรรมตาง ๆ ที่ชวยเหลือสังคม
3) เพื่อความสัมพันธที่ดีระหวางมหาวิทยาลัยเกริก
และชุมชุนโดยรอบมหาวิทยาลัย
1) เพื่อปลูกฝงใหนักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม
19.โครงการ
คุณธรรมนําไทย 3 D รักความเปนไทย
2) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาเห็นความสําคัญของ
การปกครองระบอบประชาธิปไตย และเปน
และอนุรักษ
สิ่งแวดลอม

ตัวชี้วัด
2) ผูเขารวมโครงการรอยละ 80 มี
พฤติกรรมการบริโภคพลังงานที่คุมคาและ
เกิดประโยชนสูงสุด

กําหนด งบประมาณ ผูรับ
เวลา
(บาท)
ผิดชอบ

1) รอยละ 80 ของนักศึกษาและผูเขารวม
กิจกรรมมีความพึงพอใจ
2) รอยละ 80 ของนักศึกษาและ
ผูเขารวมกิจกรรมไดรับความรูและมีสวน
รวมในการอนุรักษและสรางสรรค
สิ่งแวดลอม

ป
การศึกษา
2555

15,000

ศูนย
สงเสริม
และบริการ
สังคม

1) รอยละ 90 ของนักศึกษาที่เขารวม
กิจกรรม ไดเรียนรูถึงประโยชนในทําการ
งานแบบจิตอาสาใหแกชุมชนและสังคม

ป
การศึกษา
2555

15,000

สํานัก
กิจการ
นักศึกษา

1) รอยละ 80 ของนักศึกษาที่เขารวม
กิจกรรมมีคุณธรรม จริยธรรม ให
ความสําคัญกับระบอบประชาธิปไตย
2) รอยละ 80 ของนักศึกษาที่เขารวม

ป
การศึกษา
2555

8,000

สํานัก
กิจการ
นักศึกษา
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20.โครงการเกริก
บริการสังคม ทํา
ความดีในวันเฉลิม
พระชนมพรรษา

21.โครงการเพื่อแม
ของเทิดทูนเหนือ
เกลา

วัตถุประสงค
พลเมืองที่ดีของชาติ
3) เพื่อสนับสนุนใหนักศึกษามีภูมิคุมกันหางไกล
จากยาเสพติด
1) เพื่อสรางจิตสํานึกใหนักศึกษาและประชาชน
ในชุมชนทําประโยชนเพื่อสาธารณะเนื่องในวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา
2) รณรงคและเปนแบบอยางที่ดีในการมีรวม
บําเพ็ญประโยชนใหแกสังคม
3) เพื่อสรางความสัมพันธอันดีระหวางมหาทยา
ลัยและชุมชนใกลเคียง
1) เพื่อใหนักศึกษาตระหนักถึงความสําคัญของ
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
2) เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาพระบรม
ราชินีนาถและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ
3) เพื่อใหนักศึกษาทุกคนไดระลึกถึงบุญคุณของ
บิดามารดา

22.โครงการเพื่อพอ 1) เพื่อใหนักศึกษาตระหนักถึงความสําคัญของ
ขอเทิดทูนเหนือเกลา สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
2) เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ
3) เพื่อใหนักศึกษาทุกคนไดระลึกถึงบุญคุณของ
บิดามารดา

ตัวชี้วัด
กิจกรรมตระหนักถึงโทษของยาเสพติด

กําหนด งบประมาณ ผูรับ
เวลา
(บาท)
ผิดชอบ

1) ผูเขารวมกิจกรรมรอยละ 80 ตามปา
หมายที่ตั้งไวทําคุณประโยชนใหแก
สวนรวม

12
สิงหาคม
2554 และ
5 ธันวาคม
2555

-

ศูนย
สงเสริม
และบริการ
สังคม

1) รอยละ 90 ของนักศึกษา ตระหนักถึง
ความ สําคัญของสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริยและสํานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของสมเด็จ พระนางเจา
พระบรมราชินีนาถ
2) รอยละ 90 ของนักศึกษากตัญูรูคุณ
ตอบิดามารดา
1) รอยละ 90 ของนักศึกษา ตระหนักถึง
ความสําคัญของสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริยและสํานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว
2) รอยละ90 ของนักศึกษากตัญูรูคุณ
ตอบิดามารดา

ป
การศึกษา
2555

3,250

สํานัก
กิจการ
นักศึกษา

ป
การศึกษา
2555

3,250

สํานัก
กิจการ
นักศึกษา
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โครงการ /
กิจกรรม
23.โครงการออก
คายอาสาพัฒนา

วัตถุประสงค

1) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาใชเวลาวางใหเปน
ประโยชนและมีความรับผิดชอบตอสังคม
2) เพื่อสรางลักษณะนิสัยการทํางานเปนกลุมอยาง
มีระบบ
3) เพื่อเผยแพรชื่อเสียงอันดีงามของมหาวิทยาลัย
โดยผานกิจกรรมอันเปนประโยชนแกสังคม
24.โครงการบําเพ็ญ 1) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาใชเวลาวางใหเปน
ประโยชนเพื่อชุมชน ประโยชนและใชความรูความสามารถของตน
พัฒนาชุมชน
2) เพื่อเผยแพรชื่อเสียงอันดีงามของมหาวิทยาลัย
โดยผานกิจกรรมอันเปนประโยชนแกสังคม
25.โครงการสงเสริม 1) เพื่อรณรงคใหนักศึกษาและเยาวชนหันมาให
สุขภาพและกิจกรรม ความสําคัญกับการเลนกีฬาเพื่อสุขภาพ
การกีฬา
2) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษารักษาสุขภาพใหแข็งแรง
ปองกันโรคภัย
26.โครงการสาน
1) เพื่อใหนักศึกษาไดมีโอกาสแสดงความสามารถ
สัมพันธวันรมพฤกษ ทางดานกีฬา
เกมส
2) เพื่อสรางความรักความสามัคคีระหวาง
นักศึกษา
3) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษามีรางกายแข็งแรงและ
ฝกอบรมจิตใจใหมีน้ําใจนักกีฬา

ตัวชี้วัด

กําหนด งบประมาณ ผูรับ
เวลา
(บาท)
ผิดชอบ

1) รอยละ 80 ของนักศึกษาที่เขารวมได
ใชเวลาวางใหเปนประโยชน เขาใจการ
ทํางานเปนกลุม และมีความรับผิดชอบตอ
สังคม

ป
การศึกษา
2555

15,000

สํานัก
กิจการ
นักศึกษา

1) รอยละ 80 ของนักศึกษาที่เขารวมรูจัก
ใชเวลาวางใหเปนประโยชน และสราง
ชื่อเสียงใหมหาวิทยาลัย

ป
การศึกษา
2555

15,000

สํานัก
กิจการ
นักศึกษา

1) รอยละ 80 ของนักศึกษาตระหนักถึง
ความสําคัญของการเลนกีฬาเพื่อสุขภาพ

ป
การศึกษา
2555

-

สํานัก
กิจการ
นักศึกษา

1) นักศึกษารอยละ 80 พึงพอใจและมี
สวนรวมในวันรมพฤกษเกมส

ป
การศึกษา
2555

133,300

สํานัก
กิจการ
นักศึกษา
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โครงการ /
กิจกรรม
27.โครงการแขงขัน
กีฬามหาวิทยาลัย
แหงประเทศไทย

28.โครงการเขารวม
การแขงขันกีฬา
สโมสรนักศึกษา
ระหวางสถาบัน
29.โครงการแขงขัน
กีฬาวอลเลยบอล
แคนนอนยูหลีก
2012
30.โครงการแขงขัน
ฟุตบอลยูลีก 2012

31.โครงการเขารวม
การแขงขันกีฬาที่

กําหนด งบประมาณ ผูรับ
เวลา
(บาท)
ผิดชอบ

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

1) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาไดทํากิจกรรมรวมกัน
ระหวางสถาบันอุดมศึกษา
2) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาไดใชเวลาวางใหเปน
ประโยชน
3) เพื่อสงเสริมความเปนเลิศทางการกีฬาของ
มหาวิทยาลัย
4) เพื่อเผยแพรชื่อเสียงและประชาสัมพันธ
มหาวิทยาลัย
1) เพื่อพัฒนานักศึกษาในการเลนกีฬาเพื่อสุขภาพ
2) เพื่อสรางความรักความสามัคคีระหวาง
สถาบันการศึกษา
3) เพื่อเสริมสรางภาพลักษณที่ดีของมหาวิทยาลัย
1) เพื่อสงเสริมและพัฒนากีฬาวอลเลยบอลใหเปน
กีฬาที่นิยมและแพรหลายในสถาบันการศึกษา
เพิ่มขึ้น
2) เพื่อสงเสริมความสัมพันธอันดีระหวาง
สถาบันการศึกษา
1) เพื่อสงเสริมและพัฒนากีฬาฟุตบอลใหเปนกีฬา
ที่นิยมและแพรหลายในสถาบันการศึกษาเพิ่มขึ้น
2) เพื่อสรางความสัมพันธอันดีระหวางสถาบันการ
ศึกษาโดยใชกีฬาเปนสื่อ
1) เพื่อสงเสริมและพัฒนาสมรรถนะของนักกีฬา
2) เพื่อสงเสริมใหนักกีฬาไดรับประสบการณจาก

1) ระดับความสําเร็จของการเขารวม
แขงขันกีฬามหาวิทยาลัยอยางนอย 3.51
ขึ้นไป

*** หมายเหตุ
กรกฎาคม
2555 ธันวาคม2555
(แบงเปน 3
รอบ คือ รอบ
เตรียมทีม
รอบคัดเลือก
รอบมหกรรม)

1,377,875

สํานัก
กิจการ
นักศึกษา

1) นักศึกษาที่เขารวมโครงการรอยละ 70
มีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรม
2) นักศึกษาที่เขารวมโครงการรอยละ 70
เห็นประโยชนของการเลนกีฬา
1) ผูเขารวมโครงการใหความสนใจและมี
สวนรวมในการแขงขันกีฬาวอลเลยบอล
เพิ่มขึ้น รอยละ 80

เดือน
มกราคม
2556

8,600

สํานัก
กิจการ
นักศึกษา

เดือน
สิงหาคม –
ตุลาคม
2555

155,250

สํานัก
กิจการ
นักศึกษา

เดือน
สิงหาคม –
กันยายน
2555
1) รอยละ 80 ของนักกีฬาสามารถพัฒนา
เดือน
สมรรถนะทางการกีฬา และไดรับ
กรกฎาคม –

108,000

สํานัก
กิจการ
นักศึกษา

80,000

สํานัก
กิจการ

1) ผูเขารวมโครงการมีความประทับใจและ
มีสวนรวมในการแขงขันกีฬาฟุตบอล
เพิ่มขึ้น รอยละ 80
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โครงการ /
กิจกรรม
เชิญมาจาก
หนวยงานภายนอก

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

การเขารวมแขงขันกีฬากับหนวยงานภายนอก
3) เพื่อสงเสริมและพัฒนาการกีฬาของสถาบัน
4) เพื่อสรางชื่อเสียงและประชาสัมพันธ
มหาวิทยาลัย

ประสบการณจากการเขารวมการแขงขัน
กับหนวยงานภายนอก
2) ระดับความสําเร็จของการพัฒนาการ
กีฬาของสถาบันและสรางชื่อเสียงใหแก
มหาวิทยาลัย อยางนอย 3.51 ขึ้นไป
1) เพื่อสงเสริมความสามัคคีภายในหอพัก
1) ผูเขารวมโครงการรอยละ 80 พึงพอใจ
2) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษามีสุขภาพแข็งแรง รูจัก ในกิจกรรม
ใชเวลาวางใหเปนประโยชน

32.โครงการกีฬา
สานสัมพันธฉันทพี่
นอง
33.โครงการเยาวชน 1) เพื่อใหนักศึกษามีรางกายแข็งแรงหางไกลจาก
ไทยไรพุง
โรคอวน
2) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษารวมกิจกรรมที่ถนัดและ
สนใจ
34.โครงการเขารวม 1) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมกับ
แขงขันกีฬา
ประเทศในกลุมอาเซียน
มหาวิทยาลัย
2) เพื่อเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวาง
อาเซียน
มหาวิทยาลัยกับกลุมประเทศในอาเซียน
3) เพื่อเตรียมความพรอมในการเปดเสรีทางการ
ศึกษา
35.โครงการเก็บตัว 1) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษามีนักศึกษามีพัฒนาการ
ฝกซอมนักกีฬากอน ที่ดีทางดานกีฬา
เขารวมการแขงขัน 2) เพื่อสงเสริมความเปนเลิศดานการกีฬาของ
มหาวิทยาลัยl

1) นักศึกษารอยละ 80 เขารวมกิจกรรม
2) ผูเขารวมกิจกรรมรอยละ 80 มีความพึง
พอใจ
1) มีการเขารวมการแขงขันกีฬา
มหาวิทยาลัยอาเซียน

1) นักศึกษาที่เขารวมโครงการรอยละ 80
มี พัฒนาการดานกีฬาอยูในระดับที่ดี
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กําหนด งบประมาณ ผูรับ
เวลา
(บาท)
ผิดชอบ
ธันวาคม
2555

นักศึกษา

ป
การศึกษา
2555
ป
การศึกษา
2555

30,000

ป
การศึกษา
2555

-

สํานัก
กิจการ
นักศึกษา

เดือน
ตุลาคม
2555

30,000

สํานัก
กิจการ
นักศึกษา

10,000

สํานัก
กิจการ
นักศึกษา
สํานัก
กิจการ
นักศึกษา
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โครงการ /
กิจกรรม
36.โครงการชาว
เกริกรวมใจตานภัย
เอดส

วัตถุประสงค

1) เพื่อสรางความเขาใจที่ถูกตองในเรื่องโรคเอดส
2) เพื่อกระตุนใหเกิดจิตสํานึกและรณรงคปองกัน
ภัยจากโรคเอดสอยางจริงจัง
3) เพื่อสรางชุมชนสังคมใหเขมแข็ง ชวยลดปญหา
โรคเอดส
37.โครงการชาว
1) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษารวมกันเปนแกนนําใน
เกริกรวมพลังตาน
การรณรงคให บุคลากรและชุมชนตระหนักถึง
ภัยยาเสพติด
ปญหายาเสพติดและโทษของยาเสพติด
2) เพื่อใหนักศึกษาไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรูและ
ประสบการณรวมกัน รูจักทํางานเปนทีม เพื่อการ
รวมพลังตอตานภัยยาเสพติดอยางตอเนื่องและ
ยั่งยืน
38.โครงการเขารวม 1) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาตระหนักถึงความสําคัญ
พัฒนาศักยภาพผู
ของการเรียนหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร
กํากับหรือเจาหนาที่ 2) เพื่อพัฒนาศักยภาพผูกํากับนักศึกษาวิชาทหาร
นักศึกษาวิชาทหาร และปลูกจิตสํานึกในความเสียสละและความรัก
ชาติของนักศึกษาวิชาทหาร
39.โครงการบริจาค 1) เพื่อปลูกฝงคานิยมและสรางจิตสํานึกที่ดีในการ
โลหิตชวยเหลือเพื่อน บริจาคโลหิตเปนสาธารณประโยชนตอผูอื่น
มนุษย
2) เพื่อใหเยาวชนและบุคคลทั่วไปไดรับความรูที่
ถูกตองในการบริจาคโลหิต

ตัวชี้วัด

กําหนด งบประมาณ ผูรับ
เวลา
(บาท)
ผิดชอบ

1) ผูเขารวมโครงการรอยละ 80 มีทัศนคติ
ที่ถูกตองในการปองกันตนเองจากโรคเอดส
และสามารถอยูรวมสังคมกับผูติดเชื้อเอดส
ไดอยางปลอดภัย

ป
การศึกษา
2555

20,400

สํานัก
กิจการ
นักศึกษา

1) ผูเขารวมโครงการ รอยละ 80 ตระหนัก
ถึงปญหาและโทษของยาเสพติด

ป
การศึกษา
2555

12,600

สํานัก
กิจการ
นักศึกษา

1) ผูเขารวมอบรมรอยละ 80 ไดรับ
ความรูจากกรมการรักษาดินแดน

ป
การศึกษา
2555

-

สํานัก
กิจการ
นักศึกษา

1) นักศึกษาและผูเขารวมกิจกรรม รอยละ
80 พึงพอใจที่ไดเขารวมโครงการที่เปน
ประโยชนตอสังคม

ป
การศึกษา
2555

-

ศูนย
สงเสริม
และบริการ
สังคม
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ตัวชี้วัด

กําหนด งบประมาณ ผูรับ
เวลา
(บาท)
ผิดชอบ

40.โครงการปนน้ําใจ 1) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาและบุคลากรมีสวนรวม 1) รอยละ 80 ของผูเขารวมโครงการพึง
ในการแบงปนน้ําใจใหสังคม
พอใจในการจัดกิจกรรม
ผูดอยโอกาส
2) เพื่อนําสิ่งของทีไดรับบริจาคมอบใหแกนักเรียน 2) นักเรียนและประชาชนที่ขาดแคลน
ในโรงเรียนที่อยูในถิ่นทุรกันดาร และประชาชนที่ ไดรับสิ่งของที่บริจาค รอยละ 90
ขาดแคลน
41.โครงการเผยแพร 1) เพื่อประชาสัมพันธขาวสารการรับสมัครงานจาก 1) รอยละ 70 ของนักศึกษาไดรับทราบ
ประชาสัมพันธขอมูล แหลงงานตางๆใหแกนักศึกษาที่กําลังสําเร็จการศึกษา แหลงขอมูล ขาวสาร การรับสมัครงาน
ขาวสาร การรับสมัคร 2) เพื่อใหนักศึกษาไดเตรียมความพรอมในการหา
งานใหแกนักศึกษา งานทํา

ป
การศึกษา
2555

20,000

ศูนย
สงเสริม
และบริการ
สังคม

ป
การศึกษา
2555

4,000

สํานัก
กิจการ
นักศึกษา

42.โครงการแนะ
แนวและวางแผน
ดานอาชีพ

1) รอยละ 80 ของนักศึกษาไดรับขอมูล
ในการประกอบอาชีพการงาน และ
สามารถวางแผนเตรียมความพรอมในการ
สมัครงาน

ป
การศึกษา
2555

-

สํานัก
กิจการ
นักศึกษา

1) ผูเขารวมอบรมสัมมนารอยละ 80
ไดรับความรูในการสมัครงาน และเตรียม
วางแผนชีวิตหลังสําเร็จการศึกษา

ป
การศึกษา
2555

-

ศูนย
สงเสริม
และบริการ
สังคม

1) เพื่อใหนักศึกษาไดรับขอมูลในการศึกษาตอและ
การประกอบอาชีพ
2) เพื่อใหนักศึกษามีความรูในอาชีพการงานที่สนใจ
สอดคลองกับความสามารถและความถนัดของตน
3) เพื่อใหนักศึกษาเตรียมความพรอมในการสมัคร
งาน
43.โครงการอบรม 1) เพื่อเตรียมความพรอมใหนักศึกษาวางแผนชีวิต
สัมมนาเตรียมความ หลังสําเร็จการศึกษา และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
พรอมดานสมัครงาน เกี่ยวกับประสบการณในการทํางาน
2) เพื่อเตรียมความพรอมในการสมัครงานดาน
เอกสารและการพัฒนาบุคลิกภาพใหแกนักศึกษา
3) เพื่อกระตุนใหนักศึกษาทีก่ ําลังจะสําเร็จ
การศึกษามีจิตสํานึกที่ดีในการอบรมอาชีพอยางมี
จรรยาบรรณและพรอมที่จะรับใชสังคมตอไป
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กิจกรรม

วัตถุประสงค

44.โครงการทํางาน 1) เพื่อเปนการสรางรายไดเสริมใหแกนักศึกษา
ภายในมหาวิทยาลัย 2) เพื่อแบงเบาภาระคาใชจายของผูปกครอง
นักศึกษา
3) เพื่อสรางประสบการณการการทํางานใหแก
นักศึกษา
45.โครงการจัดหา 1) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษามีรายไดพิเศษระหวาง
งานพิเศษให
เรียน
นักศึกษา
2) เพื่อสรางเสริมประสบการณการการทํางาน
ใหแกนักศึกษา
46.โครงการฝกอบรม 1) เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาของ
เพื่อเพิ่มทักษะและขีด มหาวิทยาลัยใหมีความรูและทักษะใหม ๆ เพิ่มขึ้น
ความสามารถในการ รองรับการประกอบอาชีพและการมีงานทําของ
ประกอบอาชีพและการ บัณฑิต
มีงานทําของบัณฑิต 2) เพื่อเสริมสรางความมั่นใจใหแกนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเกริก ตลอดจนนําความรูที่ไดไปใชอยางมีประสิทธิภาพ
47.โครงการสงเสริม 1) เพื่อเพิ่มทักษะประสบการณและมีรายไดเสริม
เปนคาใชจายสวนตัวใหกับนักศึกษา
เพิ่มทักษะ
ประสบการณและมี 2) เพื่อใหนักศึกษารูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน
รายไดใหกับนักศึกษา 3) เพื่อเปนการสรางวัฒนธรรมการพึ่งตนเองและ
คานิยมที่ถูกตองในการทํางาน
48.โครงการ
1) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษามีทักษะประสบการณ
นักศึกษาชวยงาน
ในการทํางานระหวางกําลังศึกษา
ผลิตเอกสาร
2) เพื่อใหนักศึกษามีรายไดเสริมระหวางศึกษา

ตัวชี้วัด

กําหนด งบประมาณ ผูรับ
เวลา
(บาท)
ผิดชอบ

1) จํานวนนักศึกษาที่ทํางานในหนวยงาน
ตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย
2) นักศึกษารอยละ 60 มีทักษะและ
ประสบการณจากการทํางาน

ป
การศึกษา
2555

450,000

สํานัก
กิจการ
นักศึกษา

1) จํานวนนักศึกษาที่ทํางานพิเศษขณะ
กําลังศึกษา

ป
การศึกษา
2555

-

สํานัก
กิจการ
นักศึกษา

1) นักศึกษาที่เขารวมโครงการ รอยละ
80 มีความรูและทักษะใหม ๆ เพิ่มขึ้นและ
สามารถนําความรูจากการอบรมไปปรับใช
อยางมีประสิทธิภาพ

ป
การศึกษา
2555

15,000

ศูนย
สงเสริม
และบริการ
สังคม

1) นักศึกษารอยละ 80 ไดรับ
ประสบการณจากการทํางาน รูจักความ
รับผิดชอบตอหนาที่ มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรค สามารถทํางานรวมกับบุคคล
อื่น
1) นักศึกษาที่เขารวมโครงการรอยละ 60
ไดประสบการณการทํางานและมีรายได
ขณะกําลังศึกษา

ป
การศึกษา
2555

30,000

ศูนย
สงเสริม
และบริการ
สังคม

ป
การศึกษา
2555

43,200

สํานัก
วิชาการ
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49.โครงการ
นักศึกษาชวยงาน
สํานักหอสมุด

ตัวชี้วัด

กําหนด งบประมาณ ผูรับ
เวลา
(บาท)
ผิดชอบ

1) เพื่อใหนักศึกษามีรายไดระหวางเรียน
2) เพื่อฝกทักษะประสบการณการทํางานระหวาง
เรียน
3) เพื่อชวยแบงเบาภาระครอบครัวของนักศึกษาที่
มีรายไดนอย
50.โครงการรับสมัคร 1) เพื่อเปนการสรางรายไดเสริมใหแกนักศึกษาที่
งานจากหนวยงาน ตองการทํางาน
ภายนอก
2) เพื่อแบงเบาภาระคาใชจายของผูปกครอง
นักศึกษา
3) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาไดประสบการณในการ
ทํางานจากภายนอก
51.โครงการจัด
1) เพื่อเปดโลกทัศนใหนักศึกษามีวิสัยทัศนที่
กิจกรรมเพื่อเปดโลก กวางไกล ตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน
ทัศนนักศึกษาสู
2) เพื่อพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยสูความ
อาเซียน
เปนสากล

1) นักศึกษาที่เขารวมโครงการรอยละ 60
ไดประสบการณการทํางานและมีรายได
ขณะกําลังศึกษา

ป
การศึกษา
2555

54,000

สํานัก
หอสมุด

1) จํานวนนักศึกษาที่ทํางานกับหนวยงาน
ภายนอก
2) นักศึกษารอยละ 60 มีทักษะและ
ประสบการณจากการทํางาน

ป
การศึกษา
2555

-

-สํานัก
กิจการ
นักศึกษา

1) รอยละ 80 ของนักศึกษาไดรับความรู
และสามารถเตรียมความพรอมเขาสู
ประชาคมอาเซียน

ป
การศึกษา
2555

-

- ศูนยสงเสริม
และบริการ
สังคม
- สํานักกิจการ
นักศึกษา

52.โครงการกวี
ดนตรี วรรณกรรม

1) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่เขา
รวมโครงการอยางนอย 3.51 ขึ้นไป

ป
การศึกษา
2555

20,000

1) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษารวมทํากิจกรรมที่ถนัด
และสนใจ
2) เพื่อสงเสริมความสามารถดานดนตรีและการ
ขับรองของเยาวชนนักศึกษา
3) เพื่อเปนการสรางความสัมพันธกับสังคม เปด
พื้นที่สรางสรรค แบงปนความสุข
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โครงการ /
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53.โครงการ
สรางสรรคศิลปะ
และวัฒนธรรมรวม
สมัย

54.โครงการพิธี
ประสาทปริญญา
บัตรประจําป
การศึกษา 2555
4.3 พัฒนา
55.โครงการอบรม
ระบบการ
สัมมนากับ
จัดบริการและ หนวยงานภายนอก
สวัสดิการ
ดานงานบริการและ
นักศึกษาอยาง สวัสดิการนักศึกษา
ทั่วถึง เอื้อตอ
การเรียนรูและ 56.โครงการจัดทํา
ใชชีวิตใน
คูมือแนะนํางาน
มหาวิทยาลัย บริการและ
สวัสดิการนักศึกษา
และสวัสดิการสังคม

วัตถุประสงค
1) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษามีความคิดสรางสรรค
ใชศิลปะเปนสื่อในการถายทอดความรูสึกและ
อารมณ
2) เพื่อสรางความเพลิดเพลินและสงเสริมการใช
เวลาวางใหเปนประโยชน
3) เพื่อใหนักศึกษาสามารถนําศิลปะไป
ประยุกตใชกับศาสตรแขนงอื่น ๆ ได
1) เพื่อเปนเกียรติและสรางความภาคภูมิใจใหแก
บัณฑิตและมหาบัณฑิตใหม
2) เพื่อประชาสัมพันธชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย
ใหแกบุคคลภายนอก
1) เพื่อสงเสริมใหบุคลากรเพิ่มพูนความรู ทักษะ
และประสบการณดานบริการและสวัสดิการ
นักศึกษา
2) เพื่อสรางเครือขายความรวมมือในการพัฒนา
งานดานระบบการจัดการและสวัสดิการนักศึกษา
กับหนวยงานภายนอก
1) เพื่อใหนักศึกษาทราบเรื่องสวัสดิการตาง ๆ ที่
มหาวิทยาลัยจัดให
2) เพื่อเปนการประชาสัมพันธงานบริการและ
สวัสดิการนักศึกษา

ตัวชี้วัด

กําหนด งบประมาณ ผูรับ
เวลา
(บาท)
ผิดชอบ

1) ผูเขารวมโครงการรอยละ 80 ไดรับ
ความเพลิดเพลินและรูจักใชเวลาวางให
เปนประโยชน

ป
การศึกษา
2555

25,000

สํานัก
กิจการ
นักศึกษา

1) รอยละ 80 ของผูเขารวมงานมีความ
พึงพอใจตอการจัดงานประสาทปริญญา
บัตร

ปการศึกษา
2555

28,000

สํานัก
วิชาการ

1) บุคลากรฝายบริการและสวัสดิการ
นักศึกษาเขาอบรมดานงานบริการและ
สวัสดิการนักศึกษากับหนวยงานภายนอก
อยางนอย 1 ครั้งตอป

ป
การศึกษา
2555

25,000

สํานัก
กิจการ
นักศึกษา

1) นักศึกษารอยละ 90 ไดรับขอมูล
ขาวสารทราบเรื่องสวัสดิการตาง ๆ ที่
มหาวิทยาลัยจัดให

ป
การศึกษา
2555

150,000

สํานัก
กิจการ
นักศึกษา
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57.โครงการเผยแพร
ขาวสารงานบริการ
และสวัสดิการ
นักศึกษา
58.โครงการทําบัตร
ประกันสุขภาพและ
การประกันอุบัติเหตุ
ใหนักศึกษา
59.โครงการอํานวย
ความสะดวกแก
นักศึกษาที่ตองการ
ผอนผันการเขารับ
ราชการทหาร
60.โครงการจัดหา
และใหทุนการศึกษา
แกนักศึกษา
61.โครงการ
พิจารณาคัดเลือกทุน
นักกีฬาประจําป
การศึกษา 2554
62.โครงการ
สวัสดิการทุนนักกีฬา

กําหนด งบประมาณ ผูรับ
เวลา
(บาท)
ผิดชอบ

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

1) เพื่อเผยแพรและประชาสัมพันธกิจกรรมตาง ๆ
ของหนวยงานใหแกนักศึกษา
2) เพื่อใหนักศึกษารับรูขาวสารเกี่ยวกับงานบริการ
และสวัสดิการตาง ๆ
1) เพื่อบรรเทาความเดือดรอนในปญหาอุบัติเหตุที่
อาจจะเกิดขึ้นกับนิสิตโดยไมไดคาดหมาย

1) นักศึกษารอยละ 90 ไดรับขาวสาร
เกี่ยวกับงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา

ป
การศึกษา
2555

-

สํานัก
กิจการ
นักศึกษา

1) นักศึกษารอยละ 90 ไดรับการประกัน
อุบัติเหตุ

ป
การศึกษา
2555

-

สํานัก
กิจการ
นักศึกษา

1) เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกนักศึกษาที่
ตองการผอนผันการเขารับราชการทหาร

1) รอยละ 80 ของนักศึกษาที่ไดรับ
บริการมีความพึงพอใจอยางนอย 3.51
ขึ้นไป

ป
การศึกษา
2555

-

สํานัก
กิจการ
นักศึกษา

1) เพื่อจัดหารทุนใหนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี
และ เปนแบบอยางที่ดีสรางชื่อเสียงใหกับ
มหาวิทยาลัยทังภายในและภายนอกสถาบัน

1) จํานวนนักศึกษาที่ไดรับทุนการศึกษา
ภายในมหาวิทยาลัย
2) จํานวนนักศึกษาที่ไดรับทุนการศึกษา
ภายนอกมหาวิทยาลัย
1) จํานวนนักกีฬาที่ไดรับการคัดเลือกจาก
คณะกรรมการพิจารราทุน

ป
การศึกษา
2555

-

สํานัก
กิจการ
นักศึกษา

ป
การศึกษา
2555

9,000

สํานัก
กิจการ
นักศึกษา

ปการศึกษา
2555

1,200,000

1) เพื่อสงเสริมนักกีฬาที่มีความสามารถและมีผล
การเรียนดี
2) เพื่อสงเสริมความเปนเลิศดานกีฬาใหกับสถาบัน

1) เพื่อสรางขวัญและกําลังใจใหนักกีฬาที่มี
1) จํานวนนักศึกษาที่ไดรับทุนนักกีฬา
ความสามารถ และสรางชื่อเสียงใหแกมหาวิทยาลัย
-------------- แผนการดําเนินงานมหาวิทยาลัยเกริก ปการศึกษา 2555 -------------
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โครงการ /
กิจกรรม
63.โครงการชุดกีฬา
เขารวมการแขงขัน
ตลอดป
64.โครงการจัดซื้อ
ชุดสูตรสากลคณะ
กรรมการบริหาร
สโมสรนักศึกษา
65.โครงการจัดทํา
หนังสืออนุสรณ
บัณฑิต
66.โครงการ
ปฐมนิเทศนักศึกษา
กองทุนเพื่อ
การศึกษา

วัตถุประสงค
1) เพื่อจัดหาสวัสดิการชุดกีฬาใหแกนักกีฬาใชใน
การแขงขัน
2) เพื่อเปนสรางภาพลักษณใหแกนักกีฬาแตงกาย
เปนรูปแบบเดียวกัน
1) เพื่อจัดสวัสดิการชุดสูตรสากลใหคณะกรรมการ
บริหารสโมสรนักศึกษา
2) เพื่อสงเสริมภาพลักษณและสรางขวัญและ
กําลังใจใหแกผูปฏิบัติงาน
1) เพื่อมอบเปนที่ระลึกใหแกนักศึกษาที่สําเร็จ
การศึกษา

ตัวชี้วัด

กําหนด งบประมาณ ผูรับ
เวลา
(บาท)
ผิดชอบ

1) รอยละ 100 ของนักกีฬาไดรับ
สวัสดิการชุดกีฬา
2) นักกีฬารอยละ 80 มีความพึงพอใจ
ตอสวัสดิการที่ไดรับ
1) จํานวนชุดสูตรสากลที่ไดมีการจัดหา
ตามระยะเวลาที่กําหนด

ป
การศึกษา
2555

150,000

สํานัก
กิจการ
นักศึกษา

ป
การศึกษา
2555

45,000

สํานัก
กิจการ
นักศึกษา

1) นักศึกษาทุกคนไดรับหนังสืออนุสรณ
บัณฑิต

ป
การศึกษา
2555
ป
การศึกษา
2555

200,000

สํานัก
กิจการ
นักศึกษา
สํานัก
กิจการ
นักศึกษา

1) เพื่อกระตุนใหนักศึกษามีความสนใจเกี่ยวกับ
1) รอยละ 90 ของนักศึกษาทราบรายระ
การกูยืมเงินเพื่อการศึกษา
เอียดของการกูยืมเงินเพื่อการศึกษา
2) เพื่อใหนักศึกษาและผูปกครองไดทราบ
วัตถุประสงคและเงื่อนไขในการกูยืมเงินกองทุนเพื่อ
การศึกษา
3) เพื่อใหนักศึกษาและผูปกครองทราบถึงระเบียบ
ปฏิบัติและขั้นตอนของการทําสัญญากูยืม
เงินกองทุนเพื่อการศึกษา

-------------- แผนการดําเนินงานมหาวิทยาลัยเกริก ปการศึกษา 2555 -------------
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โครงการ /
กิจกรรม
67.โครงการปจฉิม
นิเทศนักศึกษา
กองทุนเพื่อ
การศึกษา 2555
68.โครงการรางวัล
นักกีฬาที่สราง
ชื่อเสียงใหกับ
มหาวิทยาลัย
69.โครงการจัดซื้อ
อุปกรณกีฬา
70.โครงการประกาศ
ใหนักศึกษาทราบถึง
ระเบียบวาดวยการ
สอบ พ.ศ.2554
71.โครงการจัดสอบ
ภาคปกติและภาค
สมทบ(ทุกโครงการ)

วัตถุประสงค
1) เพื่อปลูกจิตสํานึกของนักศึกษากองทุนกูยืมเพื่อ
การศึกษาที่ตองชําระหนี้
2) เพื่อใหนักศึกษากองทุนกูยืมเพื่อการศึกษาทราบ
จํานวนหนี้ที่ตองรับผิดชอบ
3) เพื่อชวยใหนักศึกษามีการวางแผนในการชําระหนี้
4) เพื่อใหนักศึกษาทราบถึงขั้นตอนการชําระหนี้
1) เพื่อเปนการสรางขวัญและกําลังใจแกนักกีฬาที่
ไดรับรางวัลจากการเขารวมแขงขันกีฬา
2) เพื่อเปนการประชาสัมพันธใหนักศึกษาและ
บุคลากรไดทราบถึงผลงานของนักกีฬา
3) เพื่อสงเสริมความเปนเลิศทางการกีฬาของ
มหาวิทยาลัย
1) เพื่อจัดหาอุปกรณการออกกําลังกายที่ทันสมัย
และเพียงพอตอความตองการของผูใชบริการ
1) เพื่อใหนักศึกษาทราบถึงรายละเอียดระเบียบ
วาดวยการสอบ พ.ศ.2554
2) เพื่อใหนักศึกษาไมทําอะไรที่ขัดตอระเบียบ
มหาวิทยาลัยวาดวยการสอบ พ.ศ.2554
1)เพื่อเปนหนวยงานกลางเกี่ยวกับการจัดกรรมการ
คุมสอบและกําหนดหองสอบ
2)เพื่อใหการจัดสอบของทุกคณะวิชาและสาขามี
มาตรฐานเทาเทียมกัน
3)เพื่อการจัดพิมพขอสอบและสําเนาขอสอบเปน
มาตรฐานเดียวกัน

ตัวชี้วัด

กําหนด งบประมาณ ผูรับ
เวลา
(บาท)
ผิดชอบ

1) นักศึกษาผูกูยืมทุนเพื่อการศึกษาเขา
รวมประชุมไมนอยกวา รอยละ 70
2) รอยละ 70 ของนักศึกษาทราบ
หลักการและวิธีการชําระหนี้ไดถูกตอง

ป
การศึกษา
2555

4,500

สํานัก
กิจการ
นักศึกษา

1) จํานวนนักกีฬาที่สรางชื่อเสียงใหกับ
มหาวิทยาลัย

ปการศึกษา
2555

100,000

สํานัก
กิจการ
นักศึกษา

1) สามารถจัดหาอุปกรณกีฬาที่มีคุณภาพ
ตามระยะเวลาที่กําหนด

ปการศึกษา
2555

100,000

1) นักศึกษาทราบถึงระเบียบการสอบของ
มหาวิทยาลัยและปฏิบัติตนตามระเบียบใน
ระหวางการสอบ

ป
การศึกษา
2555

-

สํานักกิจการ
นักศึกษา
สํานัก
วิชาการ

1) การจัดสอบมีประสิทธิภาพและ
มาตรฐานเดียวกันสอดคลองกับระบบการ
ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย

ป
การศึกษา
2555

-

-------------- แผนการดําเนินงานมหาวิทยาลัยเกริก ปการศึกษา 2555 -------------
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4.4 พัฒนา
ระบบบริหาร
หอพักใหได
มาตรฐาน

โครงการ /
กิจกรรม
72.โครงการปรับปรุง
ระบบหอพักของ
มหาวิทยาลัยใหได
มาตรฐาน

73. โครงการ
ซอมแซมหอพัก
74.โครงการพัฒนา
หอพักมหาวิทยาลัย
ใหเปนพื้นที่เรียนรู
และปลอดอบายมุข
75.โครงการ
คอมพิวเตอรสําหรับ
บริการนักศึกษา
หอพัก
76.โครงการวารสาร
สิ่งพิมพประจํา
หอพัก

กําหนด งบประมาณ ผูรับ
เวลา
(บาท)
ผิดชอบ

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

1) เพื่อปรับปรุงระบบบริหารจัดการหอพักใหมี
ประสิทธิภาพ
2) เพื่อจัดเตรียมหอพักใหสะดวก สบาย สะอาด
เหมาะสมตอการสงเสริมพัฒนาการเรียนรูของ
นักศึกษาในทุกดาน
3) เพื่อเปนหนวยงานเบื้องตนใหคําปรึกษา
เบื้องตนในการใหคําแนะนําติดตามดูแลชวยเหลือ
นักศึกษาในดานตาง ๆ
1) เพื่อซอมบํารุงหอพักใหอยูในสภาพดีพรอมที่จะ
รองรับการเขาพักของนักศึกษา
2) เพื่อปรับปรุงสภาพแวดลอมทั้งภายในและ
ภายนอกใหเอื้อตอการเรียนรู
1) เพื่อสงเสริมใหหอพักนักศึกษาเปนแหลงเรียนรู
และปลอดอบายมุข
2) เพื่อสงเสริมใหหอพักมีกิจกรรมตางๆ ที่ พัฒนา
นักศึกษาในดานรางกาย อารมณ และสติปญญา

1) ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงและ
บริหารจัดการหอพักใหมีประสิทธิภาพ
อยางนอย 3.51 ขึ้นไป
2) นักศึกษาอยางนอยรอยละ 80 มีความ
พึงพอใจในระบบหอพัก

ป
การศึกษา
2555

3) นักศึกษาอยางนอยรอยละ 80 มีความ
พึงพอใจในสภาพแวดลอมทั้งภายในและ
ภายนอกของหอพัก

ปการศึกษา
2555

10,000

สํานัก
กิจการ
นักศึกษา

1) รอยละ 80 ของนักศึกษาที่อาศัยอยูใน
หอพักหางไกลอบายมุขและเขารวม
กิจกรรมเพื่อพัฒนารางกาย อารมณ และ
สติปญญา

ป
การศึกษา
2555

-

สํานัก
กิจการ
นักศึกษา

1) เพื่อใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศแก
นักศึกษาประจําหอพัก
2) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาใชเวลาวางใหเปน
ประโยชน คนควาหาความรูดวยตนเอง

1) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา
ประจําหอพักที่มีตอการใหบริการ
คอมพิวเตอร อยางนอย 3.51 ขึ้นไป

ป
การศึกษา
2555

200,000

สํานัก
กิจการ
นักศึกษา

1) เพื่อใหบริการดานวารสารและสิ่งพิมพตางๆแก
นักศึกษาประจําหอพัก
2) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาใชเวลาวางใหเปน
ประโยชน คนควาหาความรูดวยตนเอง

1) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา
ประจําหอพักที่มีตอการใหบริการวารสาร
สิ่งพิมพ อยางนอย 3.51 ขึ้นไป

ป
การศึกษา
2555

15,000

สํานัก
กิจการ
นักศึกษา

-------------- แผนการดําเนินงานมหาวิทยาลัยเกริก ปการศึกษา 2555 -------------
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โครงการ /
กิจกรรม

77.โครงการพัฒนา
สาธารณูปโภคและ
จัดสิ่งอํานวยความ
สะดวกของหอพัก
78.โครงการหอพัก
หวงใยใสใจสุขภาพ
79.โครงการทําบุญ
หอพัก

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

1) เพื่อพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและจัดสิ่งอํานวย
ความสะดวกในการอยูอาศัยของนักศึกษา
2) เพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีใหแกนักศึกษา

4) นักศึกษาอยางนอยรอยละ 80 มีความ
พึงพอใจระบบสาธารณูปโภคและการจัด
สิ่งอํานวยความสะดวกของหอพัก

1) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาภายในหอพักรูจักดูแล
สุขภาพตนเองใหแข็งแรงอยูเสมอ
2) เพื่อเปนการปองกันโรคติดตอภายในหอพัก
1) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาและบุคลากรมีสวนรวม
ในการทําความดีตามหลักคําสอนของพุทธศาสนา
2) เพื่อทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาใหอยูคูกับ
สังคมไทย

1) จํานวนนักศึกษาทีเ่ จ็บปวยในแตละป
การศึกษามีจํานวนลดลง

กําหนด งบประมาณ ผูรับ
เวลา
(บาท)
ผิดชอบ
ป
การศึกษา
2555

ป
การศึกษา
2555
1) รอยละ 90 ของผูเขารวมกิจกรรมพึงพอ ปการศึกษา
ใจกับการมีสวนรวมในการทํานุบํารุงศาสนา
2555
2) รอยละ 90 ของผูเขารวมโครงการ
สามารถนําหลักธรรมไปประพฤติปฏิบัติใน
ชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ

ตัวบงชี้ของแผนดําเนินงาน : ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาองคความรูทางดานกิจการนักศึกษาใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง
เชิงปริมาณ
1. จํานวนเครือขายองคกรนักศึกษาทั้งในประเทศและตางประเทศ
2. รอยละของนักศึกษาที่มีสวนรวมในการจัดกิจกรรมหรือโครงการภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย
3. จํานวนของโครงการหรือกิจกรรมที่สงเสริมคุณลักษณะบั ณฑิตที่พึงประสงค
เชิงคุณภาพ
1. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการองคกรนักศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
2. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการใหบริหารสวัสดิการ
3. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอระบบหอพัก
-------------- แผนการดําเนินงานมหาวิทยาลัยเกริก ปการศึกษา 2555 -------------

6,500

สํานัก
อธิการบดี

5,000

สํานัก
กิจการ
นักศึกษา
สํานัก
กิจการ
นักศึกษา

25,000
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ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาการเรียนรูศิลปวัฒนธรรมในเชิงสรางสรรค
เปาประสงค สามารถประยุกตและบูรณาการวัฒนธรรมของไทย และวัฒนธรรมนานาชาติใหสอดคลองกับวิถีชีวิต ตลอดจนมีสวนรวมในการสงเสริมภูมิปญญา
ไทย
โครงการ /
กําหนด งบประมาณ
ผูรับ
กลยุทธ
วัตถุประสงค
ตัวชี้วัด
กิจกรรม
เวลา
(บาท)
ผิดชอบ
หนวยงานสนับสนุน
5.1 สงเสริมให
มหาวิทยาลัย
เปนศูนยกลาง
การอนุรักษ
และสรางสรรค
ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปญญา
ไทย

1.โครงการจัดทํา
ศูนยขอมูลเพื่อการ
เรียนรูทางดาน
ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาไทย
2.โครงการเสวนา
ความรูทางดาน
ศิลปวัฒนธรรม

1) เพื่อเปนแหลงขอมูลการเรียนรูดา น
1) จํานวนขอมูลดานศิลปวัฒนธรรม และ
ป
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทยของ
ภูมิปญญาที่มีการเผยแพร
การศึกษา
มหาวิทยาลัย
2555
2) เพื่อเปนการเผยแพรขอมูลดานศิลปวัฒนธรรม
ใหแกนักศึกษา บุคลากรและผูที่สนใจ
1) คณะผูเขารับการอบรม นิสิต นักศึกษา
1) เพื่อเสริมสราง และแลกเปลี่ยนความรู
ป
รอยละ 80 ไดรับความรูเกี่ยวกับการเขารวม การศึกษา
ความคิด ประสบการณดานศิลปวัฒนธรรม
สัมมนาทางดานศิลปวัฒนธรรม
2) รวมกิจกรรมกับผูเชี่ยวชาญพิเศษดาน
2555
2) คณะผูเขารับการอบรม นิสิต นักศึกษา
ศิลปวัฒนธรรม
รอยละ 80 ไดรับความรูเกี่ยวกับการเขารวม
3) เพื่อพัฒนาโครงสรางศูนยสงเสริมศิลปฯ และ
อบรมทางการสรางหุนกระบอก
สรางเครือขายครูตนแบบ
3) คณะผูเขารับการอบรม นิสิต นักศึกษา
4) เพื่อเปนการประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยเกริก รอยละ 80 ไดรับรูถึงวัฒนธรรมและภูมิปญญา
ทองถิ่นวามีความสําคัญตอวิถีการดําเนิน
ชีวิตประจําวันอยางไร และแตละทองถิ่นมี
ความแตกตางกันอยางไร
4) คณะผูเขารับการอบรม นิสิต นักศึกษา
รอยละ 80.เปนการเผยแพรและ
ประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยใหเปนที่รูจักแก
บุคคลทั่วไป

-------------- แผนการดําเนินงานมหาวิทยาลัยเกริก ปการศึกษา 2555 -------------

-

ศูนยสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม

60,000

ศูนยสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
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กลยุทธ

โครงการ /
กิจกรรม
3.โครงการบริการ
สารสนเทศทาง
ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาแก
ประชนและสังคม
4.โครงการอบรมเพิ่ม
ความรูในการทําวิจัย
ทางดาน
ศิลปวัฒนธรรม
5.โครงการวิจัยดาน
ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปญญา
6.โครงการจัดทํา
กิจกรรมตามวัน
นักขัตฤกษและ
ประเพณีไทยที่
สําคัญประจําป

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

กําหนด งบประมาณ
เวลา
(บาท)

ผูรับ
ผิดชอบ

1) เพื่อเผยแพรองคความรูดานศิลปวัฒนธรรม
และและภูมิปญญาใหแกบุคคลทั่วไป
2) เพื่อประชาสัมพันธขอมูลขาวสารและ
กิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย
ใหแกผูที่สนใจ
1) เพื่อเพิ่มพูนความรูในการทําวิจัยทางดาน
ศิลปวัฒนธรรมใหแกบุคลากร

1) ระดับความพึงพอใจผูใชบริการ
สารสนเทศดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปญญา อยางนอย 3.51 ขึ้นไป

ปการศึกษา
2555

-

ศูนยสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม

1) รอยละ 80 ของผูเขารวมโครงการไดรับ
ความรูในการทําวิจัยดานศิลปวัฒนธรรม

ปการศึกษา
2555

20,000

ศูนยสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม

1) เพื่อสรางองคความรูทางดานศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปญญา

1) จํานวนงานวิจัยดานศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปญญา

ปการศึกษา
2555

100,000

ศูนยสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม

ปการศึกษา
2555

50,000

ศูนยสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม

ปการศึกษา
2555

50,000

ศูนยสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม

1) เพื่อสงเสริมความรูเกี่ยวกับประวัติความเปนมา 1) นักศึกษาและบุคลากร รอยละ 80
ของวันนักขัตฤกษและประเพณีไทยที่สําคัญของไทยของมหาวิทยาลัยเกริก ไดรับความรู
2) เพื่ออนุรักษและสืบสานขนบธรรมเนียม
เกี่ยวกับประวัติความเปนมาของวันนักขัต
ประเพณี และวัฒนธรรมที่ดีงามของชาติอันเปน ฤกษและประเพณีไทยที่สําคัญของไทย
มรดกที่มีคุณคาสําหรับสังคมไทย
2) นักศึกษาและบุคลากร รอยละ 80
ของมหาวิทยาลัยไดมีสวนรวมในการจัด
กิจกรรม
1) นิสิต นักศึกษา และนักดนตรีไทยใน
7.โครงการงานดนตรี 1) เพื่อสรางความสัมพันธและสงเสริมความ
สามัคคีระหวางนิสิต นักศึกษาและนักดนตรีไทย สถานศึกษา รอยละ 80 ไดมีโอกาส
ไทยอุดมศึกษา
ในสถาบันอุดมศึกษา
แลกเปลี่ยนประสบการณ ความคิด
2) เพื่อเปนการแลกเปลี่ยนความรู ความคิดและ ความรู ในการบรรเลงดนตรีไทย
ประสบการณดานดนตรีไทย รวมทั้ง
2) นิสิต นักศึกษา และนักดนตรีไทยใน
-------------- แผนการดําเนินงานมหาวิทยาลัยเกริก ปการศึกษา 2555 -------------
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กลยุทธ

โครงการ /
กิจกรรม

วัตถุประสงค

ศิลปวัฒนธรรมไทย
3) เพื่อสงเสริมใหนิสิต นักศึกษามีความคิด
สรางสรรคและมีโอกาสในการแสดงออกสู
สาธารณชน
4) เพื่อกระตุนใหเยาวชน นิสิต นักศึกษา
ประชาชนไดเห็นคุณคาของดนตรีไทยและ
ศิลปวัฒนธรรมไทย และหันมาสนใจอนุรักษ
เผยแพร และสงเสริมสนับสนุนเพิ่มขึ้น
8.โครงการจัดเสียง 1) เพื่อเผยแพรความรูและขอมูลขาวสารของ
ตามสายวัฒนธรรม ศูนยสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
2) เพื่อปลูกฝงใหนักศึกษาและบุคลากรเห็น
ไทย
คุณคาของศิลปะและวัฒนธรรมไทย
9.โครงการจัดแสดง 1) เพื่อสนับสนุนการใหนักศึกษามีโอกาสแสดง
นาฏศิลปไทยดนตรี นาฏศิลปไทยดนตรีไทยสูสาธารณชน
ไทยในสวนรมพฤกษ 2) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาเยาวชนสมาชิก และ
ประชาชน มีความรูความเขาใจไดอยางซาบซึ้ง
และเห็นคุณคาของศิลปวัฒนธรรมไทย อันเปน
มรดกล้ําคาทางวัฒนธรรมของชาติที่ตกทอดมา
3) เพื่อจูงใจใหไดชวยกันอนุรักษ สงเสริม
พัฒนา และเผยแพรสืบไปอยางจริงจัง
1) เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาแกนักศึกษาที่มี
10.โครงการ
ความสามารถพิเศษดานนาฏศิลปไทยและดนตรี
ทุนการศึกษาดาน
ไทย
นาฏศิลปไทยและ
ดนตรีไทย

ตัวชี้วัด
สถานศึกษา รอยละ 80 ไดมีโอกาสชม
วัฒนธรรมประเพณีโบราณ

กําหนด งบประมาณ
เวลา
(บาท)

ผูรับ
ผิดชอบ

1) รอยละ 80 ของผูฟงรายการมีความพึง ปการศึกษา
พอใจ
2555

-

ศูนยสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม

1) รอยละ 80 ของผูเขาชมการแสดง
ปการศึกษา
นาฏศิลปไทยดนตรีไทยในสวนรมพฤกษมี
2555
ความพึงพอใจ
2) รอยละ 80 ของผูเขาชมการแสดง
นาฏศิลปไทยดนตรีไทยในสวนรมพฤกษมี
ความซาบซึ้งและเห็นคุณคาของ
ศิลปวัฒนธรรมไทย อันเปนมรดกล้ําคาทาง
วัฒนธรรมของชาติที่ตกทอด
1) จํานวนทุนการศึกษาดานดานนาฏศิลป ปการศึกษา
ไทยและดนตรีไทย
2555

15,000

ศูนยสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม

20,000

ศูนยสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม

-------------- แผนการดําเนินงานมหาวิทยาลัยเกริก ปการศึกษา 2555 -------------
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กลยุทธ

โครงการ /
กิจกรรม

วัตถุประสงค

1) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษามีความรูและเขาใจ
ในความสําคัญของสถาบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย
2) เพื่อปลูกฝงความเปนไทยและภาคภูมิใจใน
ความเปนไทยมีชีวิตที่ดีงามบนพื้นฐาน
วัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงาม
12.โครงการรณรงค 1) เพื่อปลูกฝงใหนักศึกษาเห็นคุณคาของ
คุณคาปลูกจิตสํานึก ศิลปวัฒนธรรมไทย
ดานศิลปวัฒนธรรม 2) เพื่อสงเสริมการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทย
ใหคงอยู
3) เพื่อเปนการประชาสัมพันธศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปญญาไทย
13.โครงการพัฒนา 1) เพื่อใหปลูกจิตสํานึกใหนักศึกษาและ
บุคลิกภาพอยางไทย บุคลากรเกิดความรักและภาคภูมิใจในการเปน
ใหแกบุคลากร และ คนไทย
2) เพื่อรณรงคใหนักศึกษาและ บุคลากรมีสวน
นักศึกษา
รวมในการการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดี
งามใหอยูคูคนไทย
14.โครงการสงเสริม 1) เพื่อใหบุคลากรตระหนักถึงความสําคัญของ
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ
ศิลปะและ
2) เพื่อรณรงคใหบุคลากรมีสวนรวมในการทํานุ
วัฒนธรรม
บํารุงศิลปวัฒนธรรม และเปนการสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามใหอยูคูคนไทย
3) เพื่อปลูกจิตสํานึกใหนักศึกษาและบุคลากร
เกิดความรักและภาคภูมิใจในการเปนคนไทย
11.โครงการทํานุ
บํารุง ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย

ตัวชี้วัด

กําหนด งบประมาณ
เวลา
(บาท)

ผูรับ
ผิดชอบ

1) นักศึกษารอยละ 80 ตระหนักถึง
ความสําคัญของสถาบันชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริย

ป
การศึกษา
2555

-

สํานักกิจการ
นักศึกษา

1) ผูเขารวมโครงการรอยละ 80 เห็น
คุณคาของศิลปวัฒนธรรมไทย

ป
การศึกษา
2555

-

ศูนยสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม

1) นักศึกษาและบุคลากรที่เขารวม
กิจกรรม รอยละ 80 เกิดความรัก
ภาคภูมิใจในการเปนคนไทยและมีสวนรวม
ในการการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดี
งามใหอยูคูคนไทย

ป
การศึกษา
2555

-

ศูนยสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม

1) บุคลากรรอยละ 80 รูคุณคาของ
ศิลปวัฒนธรรม และมีความภาคภูมิใจใน
การเปนคนไทย

ปการศึกษา
2555

4,000
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กลยุทธ

โครงการ /
กิจกรรม
15.โครงการเพชร
วัฒนธรรม ศูนย
สงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม

16.โครงการอบรม
มารยาทไทยใน
สถานศึกษา

17.โครงการสอน
ทําอาหารไทยใน
สถานศึกษา
18.โครงการสอน
ทําอาหารไทย
หัตถกรรมไทยสู
สากล

กําหนด งบประมาณ
เวลา
(บาท)

ผูรับ
ผิดชอบ

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

1) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาปละเยาวชนไทยมี
เจตคติที่ดีตอศิลปวัฒนธรรมไทย
2) เพื่ออนุรักษสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย
ตลอดจนมีโอกาสนําความรูความสามารถที่ไดรับ
ไปเผยแพร
3) เพื่อเสริมสรางบุคลิก ความสามารถพิเศษ
การกลาแสดงออก
4) เพื่อใหนักศึกษาฝกสอนไดรับประสบการณ
ตรงในฐานะผูถายทอดศิลปวัฒนธรรม
1) เพื่อเปนการรณรงคใหนักศึกษาตระหนักถึง
ความสําคัญของมารยาทในสังคมไทย
2) เพื่อปลูกจิตสํานึกใหนักศึกษาเกิดความรัก
และหวงแหนในวัฒนธรรมไทย
3) เพื่อใหเยาวชนรุนใหมรูจักขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงามของไทย
1) เพื่อใหสงเสริมใหนักศึกษาไดเรียนรูการ
ทําอาหารไทยประเภทตาง ๆ
2) เพื่ออนุรักษและเผยแพรศิลปะการทําอาหาร
ไทยใหคงอยูสืบไป
1) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาและบุคลากรเรียนรูการ
ทําอาหารไทยและการพัฒนาหัตถกรรมไทยสูสากล
2) เพื่อสนับสนุนภูมิปญญาทองถิ่นใหเขามามีสวน
รวมในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา

1) ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจรอย
ละ 80
2) ผูเขารับอบรมสามารถนําความรูที่ไดรับ
ไปใชประโยชนไดจริง
3) โครงการประสบความสําเร็จและบรรลุ
วัตถุประสงคตามระยะเวลาที่กําหนด

ป
การศึกษา
2555

20,000

ศูนยสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม

1) รอยละ 90 ของนักศึกษาที่เขารวม
โครงการ เห็นคุณคาและความสําคัญของ
มารยาทไทย
2) รอยละ 90 ของนักศึกษาที่เขารวม
โครงการไดรับความรูและมีกิริยามารยาทที่
งดงาม
1) รอยละ 90 ของนักศึกษาที่เขารวม
กิจกรรมไดรับความรูและสามารถ
ทําอาหารไทยประเภทตาง ๆ

ป
การศึกษา
2555

10,000

สํานักกิจการ
นักศึกษา

ป
การศึกษา
2555

5,000

สํานักกิจการ
นักศึกษา

1) รอยละ 90 ของผูเขารวมกิจกรรม
ไดรับความรูเกี่ยวกับอาหารไทยและการ
พัฒนาหัตถกรรมไทยในระดับสากล

ป
การศึกษา
2555

5,000

สํานักกิจการ
นักศึกษา
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โครงการ /
กิจกรรม

วัตถุประสงค

1) เพื่อแลกเปลี่ยนความรู ความคิดและ
19.โครงการงาน
ศิลปวัฒนธรรม ครั้ง ประสบการณทางดานศิลปวัฒนธรรม
2) เพื่อเปนการเสริมสรางความสัมพันธ ความ
ที่ 13
สามัคคีและโอกาสในการทํากิจกรรมรวมกัน
3) เพื่อกระตุนใหเห็นคุณคาของนาฏศิลปไทย
และนําไปสูการอนุรักษและสืบสาน
20.โครงการสงเสริม 1) เพื่อสงเสริมความรูความสามารถพิเศษแก
ผูเรียน
ความรูและ
2) เพื่อสรางสุนทรียภาพใหเกิดขึ้นในจิตใจ
ประสบการณดาน
3) เพื่อเปนการอนุรักษและสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม
ศิลปวัฒนธรรมไทยอันทรงคุณคาไวเปนมรดก
ของสังคมไทย
21.โครงการพิธีไหว 1) เพื่อสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีการไหว
ครู ซึ่งเปนวัฒนธรรมที่ดีงามของชาติ
ครู
2) เพื่อแสดงความกตัญูกตเวทีตอครู
อาจารย ผูซึ่งประสิทธิประสาทวิชาให
3) เพื่อสรางความสามัคคีรวมกันในหมูคณะ
1) เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของหนวยงานภายใน
22.โครงการจัด
มหาวิทยาลัยที่ขอความอนุเคราะห และขอ
กิจกรรมรวมกับ
ความสนับสนุน จากศูนยสงเสริม
หนวยงานภายใน
มหาวิทยาลัยเกริก ศิลปวัฒนธรรม
2) เพื่อสรางความสัมพันธอันดีระหวาง
หนวยงานภายในมหาวิทยาลัยเกริก

ตัวชี้วัด

กําหนด งบประมาณ
เวลา
(บาท)

ผูรับ
ผิดชอบ

1) นิสิต นักศึกษารอยละ 80 เห็นคุณคา
ของศิลปวัฒนธรรมไทย
2) นิสิต นักศึกษารอยละ 80 ไดรับความรู
และประสบการณในการทํากิจกรรมดาน
ศิลปวัฒนธรรม

ป
การศึกษา
2555

45,000

ศูนยสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม

1) จํานวนนักศึกษาที่เขารวมโครงการ
2) รอยละ 80 ของนักศึกษาที่เขารวม
โครงการไดรับความรูและสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมไทย

ป
การศึกษา
2555

20,000

ศูนยสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม

1) รอยละ 90 ของผูเขารวมโครงการมี
ความรูความเขาใจและกตัญูตอครู
อาจารยและผูมีพระคุณ

ป
การศึกษา
2555

19,200

สํานักกิจการ
นักศึกษา

1) หนวยงานภายในมหาวิทยาลัยมีความ
พึงพอใจตอศูนยสงเสริมศิลปวัฒนธรรมใน
ระดับดี

ป
การศึกษา
2555

11,500

ศูนยสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
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โครงการ /
กิจกรรม

วัตถุประสงค

1) เพื่อสงเสริมใหเยาวชนไทยมีเจตคติที่ดีตอ
ศิลปวัฒนธรรมไทย
2) เพื่ออนุรักษสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย
ตลอดจนมีโอกาสนําความรูความสามารถที่ไดรับ
ไปเผยแพร
3) เพื่อเสริมสรางบุคลิก ความสามารถพิเศษ
การกลาแสดงออก
4) เพื่อใหนักศึกษาฝกสอนไดรับประสบการณ
ตรงในฐานะผูถายทอดศิลปวัฒนธรรม
1) เพื่อเสริมสรางและแลกเปลี่ยนความรู
5.2 สงเสริม
24.โครงการ
ความคิด ประสบการดานศิลปวัฒนธรรม
ความเขาใจ
วัฒนธรรมสัญจร
2) เพื่อรวมกิจการกับคณะอนุกรรมการดาน
และ
ศิลปวัฒนธรรมฝายกิจกรรมนักศึกษา สสอท.
แลกเปลี่ยน
3) เพื่อเปนการประชาสัมพันธมหาวิทยาลัย
เรียนรูระหวาง
เกริก
ศิลปวัฒนธรรม
1) เพื่อสงเสริมใหเกิดการเรียนรูศิลปวัฒนธรรม
25.โครงการแลก
ไทยและ
และภูมิปญญาไทยที่หลากหลาย
เปลี่ยนเรียนรูดาน
ศิลปวัฒนธรรม
ศิลปวัฒนธรรมและ 2) เพื่อสรางเครือขายความรวมมือระหวาง
นานาชาติ
ภูมิปญญากับชุมชน มหาวิทยาลัยกับชุมชน
26.โครงการบริการ 1) เพื่อเปนการอนุรักษ สงเสริม และเผยแพร
จัดการแสดงและ
ศิลปวัฒนธรรมประจําชาติ
เผยแพรวัฒนธรรมสู 2) เพื่อเสริมสรางรสนิยม และความซาบซึ้งใน
ชุมชน
คุณคาศิลปวัฒนธรรม
23.โครงการเกริก
ชางเผือก
ศิลปวัฒนธรรม

ตัวชี้วัด

กําหนด งบประมาณ
เวลา
(บาท)

ผูรับ
ผิดชอบ

1) ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจรอย
ละ 80
2) ผูเขารับอบรมสามารถนําความรูที่ไดรับ
ไปใชประโยชนไดจริง
3) โครงการประสบความสําเร็จและบรรลุ
วัตถุประสงคตามระยะเวลาที่กําหนด

ป
การศึกษา
2555

20,000

ศูนยสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม

1) นักศึกษารอยละ 80 ไดรับความรูจาก
การเขารวมสัมมนาทางดาน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น

ป
การศึกษา
2555

40,000

ศูนยสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม

1) ผูเขารวมกิจกรรม รอยละ 80 มีการ
เรียนรูศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย

ป
การศึกษา
2555

-

ศูนยสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม

1) ผูเขารวมโครงการ รอยละ 80 พึง
พอใจตอการจัดการแสดงและซาบซึ้งใน
คุณคาของศิลปวัฒนธรรมไทย
2) นักศึกษารอยละ 80 ไดสราง

ป
การศึกษา
2555

20,000

ศูนยสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
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โครงการ /
กิจกรรม

27.โครงการตนกลา
วัฒนธรรมสราง
เครือขายยุวชน
อุดมศึกษา
28.โครงการจัด
นิทรรศการ
หมุนเวียนหอง
Exhibition Room

29.โครงการ
วัฒนธรรมกับภาษา

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

3) เพื่อใหมหาวิทยาลัยเปนแบบอยางในการนํา
ศิลปวัฒนธรรมมาพัฒนาจิตใจ
4) เพื่อสรางความสัมพันธอันดีระหวาง
มหาวิทยาลัยกับชุมชน
1) เพื่อสงเสริมนักศึกษาและเยาวชนใหมี
ความสามารถพิเศษ และพัฒนาไปสูความเปน
เลิศ ในดานศิลปวัฒนธรรม
2) เพื่อเผยแพร แลกเปลี่ยน ความรูดาน
ศิลปวัฒนธรรมกับเครือขายสถาบันอุดมศึกษา
1) เพื่อเผยแพรความรูทางดานวิชาการ ศิลปะ
และวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี.แกผูที่
สนใจ
2) เพื่อสงเสริมใหหองสมุดเปนแหลงเรียนรูและ
แลกเปลี่ยนทางดานศิลปะและวัฒนธรรมทั้ง
ภายในประเทศและตางประเทศ
1) เพื่อสะทอนภาพความเชื่อมโยงระหวาง
วัฒนธรรมกับภาษา
2) เพื่อเขาใจความเหมือนและความแตกตาง
ระหวางภาษาและวัฒนธรรมของเจาของภาษา
และวัฒนธรรมไทย
3) เพื่อเผยแพรศิลปวัฒนธรรมไทย และ
แลกเปลี่ยนเรียนรูศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ

ความสัมพันธที่ดีงามระหวางมหาวิทยาลัย
กับชุมชน

กําหนด งบประมาณ
เวลา
(บาท)

ผูรับ
ผิดชอบ

ศูนยสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม

1) ผูเขารวมโครงการรอยละ 80มีความพึง
พอใจ และสามารถพัฒนาไปสูความเปน
เลิศ ในดานศิลปวัฒนธรรม

ป
การศึกษา
2555

-

1) รอยละ 80 ของผูเขาชมนิทรรศการ
ไดรับความรูและเขาใจความแตกตาง
ระหวางวัฒนธรรม

ป
การศึกษา
2555

30,000

สํานัก
หอสมุด

1) ผูเขารวมโครงการรอยละ 80 มีความ
พึงพอใจ
2) ผูเขารวมโครงการรอยละ 80 ไดรับ
ความรูดานภาษาและเขาใจความแตกตาง
ทางวัฒนธรรม

ป
การศึกษา
2555

15,000

สถาบันภาษา
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กลยุทธ

โครงการ /
กิจกรรม
30.โครงการเผยแพร
และแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมใน
ตางประเทศ

วัตถุประสงค

1) เพื่อเผยแพรศิลปวัฒนธรรมไทยใหเปนที่รูจัก
แกนานาอารยประเทศ
2) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษามีประสบการณและ
แลกเปลี่ยนเรียนรูวัฒนธรรมนานาชาติ
3) เพื่อสงเสริมสัมพันธภาพที่ดีงามระหวาง
ประเทศไทยและนานาประเทศ
31.โครงการจัดทํา 1) เพื่อเปนแหลงขอมูลการเรียนรูดา นศิลปะและ
ศูนยขอมูลเพื่อการ วัฒนธรรมในภูมิภาคอาเซียน
เรียนรูทางดานศิลปะ 2) เพื่อเปนการเผยแพรขอมูล องคความรูดาน
และวัฒนธรรมใน
ศิลปะและวัฒนธรรมในภูมิภาคอาเซียนใหแก
ภูมิภาคอาเซียน
นักศึกษา บุคลากรและผูที่สนใจ
32.โครงการสาน
1) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาและบุคลากรของ
สัมพันธวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยรวมกิจกรรมดานศิลปะและ
อาเซียน
วัฒนธรรมกับประเทศในกลุมอาเซียน
2) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาและบุคลากรได
แลกเปลี่ยนเรียนรูวัฒนธรรมที่หลากหลายและ
สรางความสัมพันธอันดีกับประเทศในกลุม
อาเซียน
3) เพื่อสงเสริมความรวมมือดานศิลปวัฒนธรรม
กับประเทศในกลุมอาเซียน

ตัวชี้วัด

กําหนด งบประมาณ
เวลา
(บาท)

ผูรับ
ผิดชอบ

1) รอยละ 80 ของผูเขารวมโครงการไดรับ
ความรู และมีประสบการณในการ
แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม
2) รอยละ 80 ของผูเขารวมโครงการมี
ความภาคภูมิใจในความเปนไทย

ป
การศึกษา
2555

100,000

ศูนยสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม

1) ระดับความสําเร็จในการจัดทําศูนย
ขอมูลเพื่อการเรียนรูทางดานศิลปะและ
วัฒนธรรมในภูมิภาคอาเซียน อยางนอย
3.51 ขึ้นไป

ป
การศึกษา
2555

-

ศูนยสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม

1) ผูเขารวมกิจกรรม รอยละ 80 ไดรวม
กิจกรรมดานศิลปะและวัฒนธรรมกับ
ประเทศในกลุมอาเซียน
2) ผูเขารวมกิจกรรม รอยละ 80 ได
แลกเปลี่ยนเรียนรูวัฒนธรรมที่หลากหลาย
และสรางความสัมพันธอันดีกับประเทศใน
กลุมอาเซียน

ป
การศึกษา
2555

-

ศูนยสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
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ตัวบงชี้ของแผนดําเนินงาน : ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาการเรียนรูศิลปวัฒนธรรมในเชิงสรางสรรค
เชิงปริมาณ
1. รอยละของนักศึกษาและบุคลากรที่ไดรับการปลูกฝงความรูและคุณคาดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาของชาติ
2. จํานวนครั้งของการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรมกับหนวยงานภายในหรือระหวางประเทศ
เชิงคุณภาพ
1. ระดับความสําเร็จของการรวบรวมองคความรูและเผยแพรศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย
2. ระดับความสําเร็จของกิจกรรมหรือโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางศิลปวัฒนธรรมไทยและศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ
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ยุทธศาสตรที่ 6 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการที่ทันสมัย
เปาประสงค ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีคุณภาพ สามารถรองรับความตองการใชงานตามภารกิจของหนวยงานตาง ๆ ทั้ งในปจจุบันและอนาคต
โครงการ /
กําหนด งบประมาณ ผูรับ
กลยุทธ
วัตถุประสงค
ตัวชี้วัด
กิจกรรม
เวลา
(บาท)
ผิดชอบ
หนวยงานสนับสนุน
1) เพื่อวางเครือขายโครงสรางระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศในทุกหนวยงานอยาง
มีประสิทธิภาพ
2) เพื่อนําระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
Management Information System (MIS)
มาปรับใชในหนวยงานใหสอดคลองกับ
ระบบการดําเนินงานภายในของหนวยงาน
3) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ
ฐานขอมูลสารสนเทศภายในหนวยงานให
ทันสมัยและเปนปจจุบันอยูเสมอ
2.โครงการพัฒนาระบบ 1) เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบ
สารสนเทศและฐานขอมูลสารสนเทศของ
ฐานขอมูลและ
หนวยงาน ใหมีความทันสมัยสมบูรณ
สารสนเทศของ
2) เพื่อปรับปรุงเครือขายและโครงสราง
หนวยงาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยใหมี
ประสิทธิภาพ
3) เพื่อใหหนวยงานมีระบบการจัดการที่ใช
ICT อยางครบวงจร
3.โครงการปรับปรุงและ 1) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนา
พัฒนาระบบเครือขาย เครือขายคอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัยให

6.1 พัฒนาระบบ 1.โครงการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพือ่ การ
สารสนเทศใหมี บริหารจัดการองคกร
ประสิทธิภาพเอื้อ
ตอการปฏิบัติ
ภารกิจของ
มหาวิทยาลัย

1) รับความสําเร็จของการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการของมหาวิทยาลัย อยางนอย 3.51
ขึ้นไป

ป
การศึกษา
2555

200,000

ศูนย
คอมพิวเตอร

1) ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลและสารสนเทศของหนวยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย อยางนอย 3.51 ขึ้น
ไป

ป
การศึกษา
2555

-

ศูนย
คอมพิวเตอร

1) รอยละ 70 ของหนวยงานที่มีการ
เชื่อมตอความเร็วไมต่ํากวา 10 GB

ป
การศึกษา

170,000

ศูนย
คอมพิวเตอร
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กลยุทธ

โครงการ /
กิจกรรม

วัตถุประสงค

มีศักยภาพ
2) เพื่อสนับสนุนงานดานการบริการระบบ
สารสนเทศของหนวยงานและผูใชบริการ
ภายในมหาวิทยาลัย
3) เพื่อตอบสนองความตองการของ
ผูใชงานที่มีปริมาณเพิ่มขึ้น
4.โครงการพัฒนา Web 1) เพื่อพัฒนา Web Site มหาวิทยาลัย
เกริกเปนภาษาอังกฤษ รองรับการเปดเสรี
Site และทํา Web
Site มหาวิทยาลัยเกริก ทางการศึกษา
เปนภาษาอังกฤษ
5.โครงการระบบรักษา 1) เพื่อปองกันและรักษาความปลอดภัย
ความปลอดภัยระบบ ของระบบเครือขายเทคโนโลยีและขอมูล
เครือขายคอมพิวเตอร สารสนเทศของมหาวิทยาลัย
6.โครงการพัฒนาระบบ 1) เพื่อใหผูใชบริการเครือขายคอมพิวเตอร
ไรสาย Wireless LAN ภายในมหาวิทยาลัยสามารถเขาระบบได
สะดวก รวดเร็วขึ้น
2) เพื่อสนับสนุนงานดานการบริการระบบ
สารสนเทศของหนวยงานและผูใชบริการ
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
7.โครงการพัฒนาระบบ 1) เพื่อพัฒนาระบบการสื่อสารภายใน
E- mail แบบครบวงจร องคกรใหสะดวก รวดเร็ว ทั้งดานรับสง
ขอความ ประกาศ และการใชงานปฏิทิน
ของมหาวิทยาลัย
รวมกัน ในงานนัดหมายตารางเวลา

ตัวชี้วัด

คอมพิวเตอรของ
มหาวิทยาลัย

กําหนด งบประมาณ ผูรับ
เวลา
(บาท)
ผิดชอบ
2555

1) มหาวิทยาลัย เกริก มี Web Site เปน
ภาษาอังกฤษ

ป
การศึกษา
2555

-

ศูนย
คอมพิวเตอร

1) มีระบบรักษาความปลอดภัยระบบ
เครือขายคอมพิวเตอร

-

ศูนย
คอมพิวเตอร

1) รอยละ 80 ของผูใชบริการเครือขาย
คอมพิวเตอรภายในมหาวิทยาลัยมีความ
พึงพอใจอยูในระดับดี

ป
การศึกษา
2555
ป
การศึกษา
2555

50,000

ศูนย
คอมพิวเตอร

1) รอยละ 70 ของบุคลากรที่สมัครเขาใช
บริการมีการเขาใชงานไมต่ํากวา 20 ครั้ง
ตอเดือน

ป
การศึกษา
2555

40,000

ศูนย
คอมพิวเตอร
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กลยุทธ

โครงการ /
กิจกรรม
8.โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศในการใชขอมูล
รวมกันของหนวยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย
9.โครงการวิจัยเพื่อ
พัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ
10.โครงการสํารอง
ขอมูลนอกสถานที่

วัตถุประสงค

1) เพื่อใหสามารถเชื่อมโยงระบบเครือขาย
และขอมูลได
2) เพื่อใหสามารถแลกเปลี่ยนขอมูลและ
บริการฐานขอมูลได
1) เพื่อสนับสนุนงานวิจัยที่เปนการพัฒนา
ตอยอดองคความรูดานเทคโนโลยี
สารสนเทศของมหาวิทยาลัย
1) เพื่อความปลอดภัยของขอมูลและลด
ปญหาความเสี่ยงดานการใหบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
11.โครงการระบบสํารอง 1) การสํารองขอมูลสารสนเทศสวนกลาง
ขอมูลสารสนเทศสวนกลาง เพื่อชวยใหสะดวกในการบริหารขอมูล
(Centralized Backup) สํารองไดอยางอัตโนมัติ
12.โครงการลงทะเบียน 1) เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานใหมี
ผานระบบอินเตอรเน็ต ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถเขาถึง
ขอมูลไดอยางรวดเร็วทันตอเหตุการณ
2) เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกนักศึกษา
และผูใชงาน สามารถติดตอประสานงาน
ระหวางหนวยงานไดดียิ่งขึ้น
1) เพื่อสงเสริมใหนําระบบเทคโนโลยี
13.โครงการปรับปรุง
วิธีการสงผลสอบผาน สารสนเทศมาปรับใชกับหนวยงานและ
พัฒนารูปแบบการให บริการของหนวยงาน
ระบบอินเตอรเน็ต

ตัวชี้วัด
1) ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบ
สารสนเทศการใชขอมูลรวมกันของ
หนวยงานภายในมหาวิทยาลัย 3.51 ขึ้น
ไป
1) จํานวนงานวิจัยดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

กําหนด งบประมาณ ผูรับ
เวลา
(บาท)
ผิดชอบ
ป
การศึกษา
2555

ป
การศึกษา
2555
1) มีการพัฒนาระบบสํารองขอมูล
ป
การศึกษา
2555
1) รอยละของระบบสารสนเทศที่ถูกสํารอง ภาคปลายป
ขอมูลไดอยางอัตโนมัติ
การศึกษา
2555
1) ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการ
ป
อยางนอย 3.51 ขึ้น
การศึกษา
2555

1) ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการ
อยางนอย 3.51 ขึ้น

-------------- แผนการดําเนินงานมหาวิทยาลัยเกริก ปการศึกษา 2555 -------------

ป
การศึกษา
2555

-

ศูนย
คอมพิวเตอร

200,000

ศูนย
คอมพิวเตอร

-

ศูนย
คอมพิวเตอร

81,000

ศูนย
คอมพิวเตอร

-

- สํานัก
วิชาการ
- ศูนย
คอมพิวเตอร

-

- สํานัก
วิชาการ
- ศูนย
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โครงการ /
กิจกรรม

วัตถุประสงค

ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2) เพื่อทําใหการปฏิบัติงานมีความสะดวก
รวดเร็ว และอํานวยความสะดวกใหแกผูใช
การมากขึ้น
1) เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบการ
14.โครงการพัฒนา
ระบบประเมินอาจารย ประเมินอาจารยใหมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น สามารถเขาถึงขอมูลไดอยางรวดเร็ว
ผูสอนผานระบบ
ทันตอเหตุการณ
อินเตอรเน็ต
2) เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกนักศึกษา
และผูใชงาน สามารถติดตอประสานงาน
ระหวางหนวยงานไดดียิ่งขึ้น
1) เพื่อใหการจัดตารางเรียนตารางสอนเกิด
15.โครงการพัฒนา
ความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
ระบบการจัดตาราง
2) เพื่อเปนการนําระบบสารสนเทศมาปรับ
เรียนตารางสอนทาง
ใชในหนวยงานใหสอดคลองกับระบบการ
ระบบสารสนเทศ
ดําเนินงานภายในของหนวยงาน
1) เพื่อพัฒนาตนฉบับเอกสารการสอนของ
16.โครงการพัฒนา
อาจารยใหไดมาตรฐานยิ่งขึ้น
ระบบการสงตนฉบับ
2) เพื่ อ อํ านวยความสะดวกและรวดเร็ ว
เอกสารประกอบการ
เรียนการสอนทางระบบ ใหแกอาจารยผูสอน
สารสนเทศ (สงตนฉบับ 3) เพื่อเปนการนําระบบสารสนเทศมาปรับ
ใชในหนวยงานใหสอดคลองกับนโยบาย
ทาง e- mail)
ของมหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด

กําหนด งบประมาณ ผูรับ
เวลา
(บาท)
ผิดชอบ
คอมพิวเตอร

1) ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการ
อยางนอย 3.51 ขึ้น

ป
การศึกษา
2555

-

- สํานัก
วิชาการ
- ศูนย
คอมพิวเตอร

1) ระดั บ ความพึ ง พอใจของผู ใ ช บ ริ ก าร
ป
อยางนอย 3.51 ขึ้น
การศึกษา
2555

-

สํานัก
วิชาการ

1) อาจารยผูสอนสงตนฉบับเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน ทาง e-mail
เพิ่มขึ้น รอยละ 10

-

สํานัก
วิชาการ

-------------- แผนการดําเนินงานมหาวิทยาลัยเกริก ปการศึกษา 2555 -------------

ป
การศึกษา
2555
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โครงการ /
กิจกรรม

วัตถุประสงค

1) เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามรถเขาถึง
ขอมูลไดอยางรวดเร็วทันตอเหตุการณ
2) เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับนักศึกษา
และผูใชบริการสามารถติดตอประสานงาน
ระหวางหนวยงานไดดียิ่งขึ้น
18.โครงการจัดซือ้ อุปกรณ 1) เพื่อจัดหาอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศของ ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับ
การใชงานภายในมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
19.โครงการซอมบํารุง 1) เพื่อใหคําปรึกษาหรือบริการซอมแซม
เครื่องคอมพิวเตอรของ แกไขเครื่องคอมพิวเตอรทั้งฮารดแวรและ
ซอฟแวรใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมี
มหาวิทยาลัย
ประสิทธิภาพ
2) เพื่อดูแลรักษาคอมพิวเตอร โปรแกรม
ใชงาน รวมทั้งปองกันและแกปญหาไวรัส
คอมพิวเตอร
3) เพื่อใหคอมพิวเตอรของหนวยงานอยูใน
สภาพที่พรอมใชงานอยูเสมอ
1) ปรับปรุงระบบสารสนเทศเดิม พัฒนา
20.โครงการปรับปรุง
ชองทางการบริการระบบสารสนเทศใหม
ซอฟตแวรระบบ
ไดแก ระบบลงทะเบียนออนไลนผาน
สารสนเทศ
อินเตอรเน็ต และระบบสงผลการสอบโดย
อาจารยผานอินเตอรเน็ต
17.โครงการวางแผน
เรื่องการเทียบโอน

ตัวชี้วัด
1) รอยละ 70 ของระดับความพึงพอใจ
ของผูใชบริการ

1) ปริมาณของอุปกรณเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1) จํานวนครั้งของผูใชบริการทั้งหมด
2) จํานวนครั้งของการแกไขและซอมบํารุง
เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ
คอมพิวเตอรภายใน 1 วัน
3) รอยละของการแกไขและซอมบํารุง
เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ
คอมพิวเตอรเสร็จภายใน 1 วัน
1) รอยละของนักศึกษาสามารถ
ลงทะเบียนดวยตนเองผานอินเตอรเน็ต

-------------- แผนการดําเนินงานมหาวิทยาลัยเกริก ปการศึกษา 2555 -------------

กําหนด งบประมาณ ผูรับ
เวลา
(บาท)
ผิดชอบ
ป
- สํานัก
-

การศึกษา
2555

วิชาการ
- ศูนย
คอมพิวเตอร

ป
การศึกษา
2555
ป
การศึกษา
2555

400,000

ศูนย
คอมพิวเตอร

100,000

ศูนย
คอมพิวเตอร

ป
การศึกษา
2555

1,650,000

ศูนย
คอมพิวเตอร
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6.2 พัฒนา
ศักยภาพของ
บุคลากรใหมี
ความรู
ความสามารถ
ดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
ทันตอการ
เปลี่ยนแปลง

โครงการ /
กิจกรรม
21.โครงการปรับปรุงใช
งานเครื่องพิมพสวนกลาง
(Printer Pooling)
22.โครงการศึกษา
พัฒนาและประยุกตใช
เทคโนโลยีโอเพนซอรส
23.โครงการอบรม
ทักษะการสืบคน
สารสนเทศ
24.โครงการสงเสริม
ประสบการณเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพและการ
แขงขันดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
25.โครงการอบรมและ
พัฒนาบุคลากรดาน
การเรียนการสอน Elearning

วัตถุประสงค
1) เพื่อการใชงานทรัพยากรภายใน
มหาวิทยาลัยรวมกันโดยเกิดประโยชน
สูงสุด

ตัวชี้วัด
1) รอยละของจํานวนเครื่องพิมพที่ลดลง

กําหนด งบประมาณ ผูรับ
เวลา
(บาท)
ผิดชอบ

ป
การศึกษา
2555
1) ศึกษาคนควาพัฒนาและนําเทคโนโลยี 1) การนําเสนอผลการศึกษา
ภาคปลายป
แบบเปดเสรีมาใชงาน
การศึกษา
2555
1) เพื่อสงเสริมใหบุคลากรไดพัฒนา
1) จํานวนบุคลากรที่เขารวมการฝกอบรม
ป
ความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
2) รอยละ 80 ของผูเขาอบรมสามารถนํา การศึกษา
2) เพื่อเพิ่มพูนเทคนิคการสืบคน
ความรูและทักษะที่ไดไปประยุกตใช.ในการ
2555
สารสนเทศออนไลน รวมทั้งนําความรูและ
สืบคนสารสนเทศออนไลน
ทักษะที่ไดไปประยุกตใช
1) เพื่อสนับสนุนใหบุคลากรเพิ่มพูนความรู 1) บุคลากรรอยละ 80 ที่เขารวมโครงการ
ป
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถนํา สามารถนําความรูมาประยุกตพัฒนาระบบ การศึกษา
ความรูมาประยุกตพัฒนาระบบสารสนเทศ สารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
2555
สนับสนุนการปฏิบัติงานขององคกรได
องคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ
อยางมีประสิทธิภาพ
1) เพื่อใหบุคลากรมีความรูความเขาใจ
4) รอยละ 80 ของบุคลลากรที่เขารวม
ป
เกี่ยวกับระบบบริหารจัดการการเรียนรู
อบรมไดความรูเกี่ยวกับ E-learning และ การศึกษา
(Learning System) และสามารถนําไป สามารถนําไปประยุกตใชในการจัดการ
2555
ประยุกตใชในระบบการจัดการเรียนการสอน
เรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ
2) เพื่อใหบุคลากรสามารถสรางและนํา
เสนอบทเรียน e-learning เพื่อเพิ่มประสิทธิ
ภาพการเรียนการสอนใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น
3) เพื่อสรางเครือขายสังคมแหงการเรียนรู
-------------- แผนการดําเนินงานมหาวิทยาลัยเกริก ปการศึกษา 2555 -------------

81,000

ศูนย
คอมพิวเตอร

45,000

ศูนย
คอมพิวเตอร

10,000

ทุก
หนวยงาน

10,000

ทุก
หนวยงาน

40,000

ศูนย
คอมพิวเตอร

171

กลยุทธ

โครงการ /
กิจกรรม
26.โครงการฝกอบรม
พัฒนาทักษะทางดาน
คอมพิวเตอรสําหรับ
เจาหนาที่ศูนย
คอมพิวเตอร

27.โครงการสงเสริม
ความรูดานเทคโนโลยี
สารสนเทศใหแก
บุคลากรของ
มหาวิทยาลัย
6.3 พัฒนาระบบ
หองสมุดของ
มหาวิทยาลัยให
เปนศูนยกลาง
บริการความรูที่
ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพ

28.โครงการปรับปรุง
โครงสรางองคกรของ
สํานักหอสมุด

กําหนด งบประมาณ ผูรับ
เวลา
(บาท)
ผิดชอบ

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

1) เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรูความสามารถ
ทางดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหกับ
บุคลากรศูนยคอมพิวเตอร
2) เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหมี
ความเชี่ยวชาญและรูเทาทันวิทยาการ
สมัยใหม สามารถรองรับระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งในปจจุบัน
และอนาคต
1) เพื่อพัฒนาทักษะและเพิ่มพูนความรู
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหแกบุคลากร
ของมหาวิทยาลัย
2) เพื่อใหผูเขาอบรมสามารถใชเทคโนโลยี
ในภารกิจของหนวยงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
1) เพื่อปรับปรุงโครงสรางและพัฒนาระบบ
บริหารภายในสํานักหอสมุดใหมี
ประสิทธิภาพสอดคลองกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัย
2) เพื่อปรับปรุงกระบวนการทํางานภายใน
สํานักหอสมุดใหมีความคลองตัว สะดวก
รวดเร็ว และลดความซ้ําซอนในการทํางาน
3) เพื่อพัฒนาระบบสื่อสารภายในองคกร
และพัฒนาระบบประสานงานภายใน
หนวยงานตาง ๆ เพื่อใหเกิดความเขาใจที่
ถูกตองตรงกัน

1) รอยละ 70 ของบุคคลากรในสายงาน
ที่เกี่ยวของไดรับการอบรมและสามารถนํา
ความรูไปประยุกตใชไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

ป
การศึกษา
2555

60,000

ศูนย
คอมพิวเตอร

1) รอยละ 80 ของผูเขารวมอบรมไดรับ
ความรูและทักษะทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศเพิ่มขึ้น
2) รอยละ 80 ของผูเขารวมอบรมใช
เทคโนโลยีในภารกิจของหนวยงานไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
1) ระดับความสําเร็จของโครงการ
2) รอยละ 70 ของระบบบริหารจัดการ
ของสํานักหอสมุดมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

ป
การศึกษา
2555

30,000

ศูนย
คอมพิวเตอร

ปการศึกษา
2555

-

-------------- แผนการดําเนินงานมหาวิทยาลัยเกริก ปการศึกษา 2555 -------------

สํานัก
หอสมุด
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โครงการ /
กิจกรรม

วัตถุประสงค

4) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทํางานของ
สํานักหอสมุดอยางตอเนื่อง
29.โครงการพัฒนา
1) เพื่อสรางและพัฒนาระบบสารสนเทศ
ระบบสารสนเทศ
ของสํานักหอสมุดใหมีความทันสมัยและ
ภายในหองสมุด
เปนปจจุบัน
2) เพื่อเปนแหลงใหบริการขอมูลขาวสาร
แกบุคลากรและผูที่สนใจ
30.โครงการจัดหาระบบ 1) เพื่อใหหองสมุดมีโปรแกรมหองสมุดที่มี
ฐานขอมูลคอมพิวเตอร คุณภาพเหมาะสมกับการใชงาน
2) เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรหองสมุดได
หองสมุด
อยางมีประสิทธิภาพ
31.โครงการจัดหา
1) เพื่อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่
ทรัพยากรสารสนเทศ หลากหลายสอดคลองกับความตองการ
หองสมุด (จัดหา
ของผูใชบริการ
ทรัพยากรสารสนเทศ 2) เพื่อจัดสรรทรัพยากรสารสนเทศหองให
อิเล็กทรอนิกส e-book, เพียงพอตอจํานวนผูใชบริการและ
e-journal)
สอดคลองกับหลักสูตรการเรียนการสอน
ของมหาวิทยาลัย
32.โครงการเผยแพร
1) เพื่อประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของ
ขอมูลขาวสารของ
หองสมุดใหผูใชบริการไดรับทราบ
หองสมุด(ทั้งภาษาไทย 2) เพื่อแนะนําบริการสารสนเทศสาขา
และภาษาอังกฤษ)
ตางๆ ที่นาสนใจ
3) เพื่อนําเสนอเกร็ดความรูที่นาสนใจ

ตัวชี้วัด

กําหนด งบประมาณ ผูรับ
เวลา
(บาท)
ผิดชอบ

1) รอยละ 80 ของผูใชบริการหองสมุดมี
ความพึงพอใจตอการใหบริการระบบ
สารสนเทศ

ป
การศึกษา
2555

50,000

สํานัก
หอสมุด

1) รอยละ 80 ของระบบฐานขอมูล
หองสมุดที่มีคุณภาพเหมาะสมกับการใช
งาน

ป
การศึกษา
2555

50,000

-สํานัก
หอสมุด
-ศูนย
คอมพิวเตอร

1) จํานวนทรัพยากรสารสนเทศของ
สํานักหอสมุดที่มีการดําเนินการจัดหา
2) มีการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
หองสมุดเพิ่มขึ้นอยางนอยรอยละ 80

ป
การศึกษา
2555

1,400,000

สํานัก
หอสมุด

1) รอยละ 80 ของนักศึกษาและบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยไดรับขาวสารของ
สํานักหอสมุด

ป
การศึกษา
2555

4,800

สํานัก
หอสมุด

-------------- แผนการดําเนินงานมหาวิทยาลัยเกริก ปการศึกษา 2555 -------------
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33.โครงการบริการหอง
มัลติมีเดียแบบครบวงจร
34.โครงการงาน
สัปดาหหองสมุด

วัตถุประสงค

1) เพื่อพัฒนาหองสมุดใหเปนแหลงเรียนรู
ที่สมบูรณ
1) เพื่อกระตุนใหนักศึกษา คณาจารย
เจาหนาที่ตลอดจนบุคคลทั่วไปเห็น
ความสําคัญของหองสมุด
2) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษา คณาจารย
เจาหนาที่และบุคคลทั่วไปรักการอานและ
สนใจความรูทางวิชาการมากขึ้น
3) เพื่อเปดโลกขอมูลขาวสารใหกับ
ผูใชบริการตลอดจนผูสนใจทั่วไป โดยการ
ออกรานหนังสือ รวมทั้งการจัดนิทรรศการ
ทางวิชาการ
35.โครงการแนะนําการ 1) เพื่อใหผูใชบริการตระหนักถึง
ใชหองสมุดและเรียนรู ความสําคัญของหองสมุด และรูจัก
สารสนเทศ
วิธีการใชหองสมุดอยางถูกตอง
2) เพื่อใหผูใชบริการรูจักใชกลยุทธใน
การศึกษาคนควา และฝกทักษะการสืบคน
ขอมูล สารสนเทศ และบริการดานตาง ๆ
ของหองสมุด
3) เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และ
สงเสริมการศึกษาเรียนรูดวยตนเอง

ตัวชี้วัด

กําหนด งบประมาณ ผูรับ
เวลา
(บาท)
ผิดชอบ

1) ผูใชบริการรอยละ 80 มีความพึงพอใจ ปการศึกษา
ในการใชหองมัลติมีเดีย
2555
1) รอยละ 80 ของผูเขารวมกิจกรรมมี
ป
ความพึงพอใจตอการจัดนิทรรศการงาน
การศึกษา
สัปดาหหองสมุด
2555

1) รอยละ 80 ของผูใชบริการหองสมุด
สามารถใชบริการตาง ๆ ของหองสมุดได
อยางมีประสิทธิภาพ

-------------- แผนการดําเนินงานมหาวิทยาลัยเกริก ปการศึกษา 2555 -------------

ป
การศึกษา
2555

50,000
10,000

500

สํานัก
หอมุด
สํานัก
หอสมุด

สํานัก
หอสมุด
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36.โครงการสนับสนุน
การจัดเก็บและการ
บริการทรัพยากร
สารสนเทศในหองสมุด
ดวยเทคโนโลยี RFID

37.โครงการบริการ
ยืม-คืน ทรัพยากร
สารสนเทศ Online

38.โครงการพัฒนา
บุคลากรของหองสมุด

39. โครงการเขารวม

วัตถุประสงค
1) เพื่อใหผูใหบริการและผูใชบริการไดรับ
ความสะดวกรวดเร็วในการบริการ
2) เพื่อใหหองสมุดมีระบบปองกันการสูญ
หายของทรัพยากรสารสนเทศ
3) เพื่อใหผูใชบริการสามารถ ยืม-คืน
หนังสือไดดวยตนเอง
4) เพื่อเปนการพัฒนาศักยภาพของ
สํานักหอสมุดใหมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยมี
ประสิทธิภาพ
1) เพื่อใหบริการ ยืม-คืน ทรัพยากร
สารสนเทศของหองสมุดมีความสะดวก
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด
2) เพื่อพัฒนาชองทางงานยืม-คืนทรัพยากร
สารสนเทศของหองสมุดใหมีความสะดวก
รวดเร็วเปนประโยชนตอผูใชบริการ
1) เพื่อสงเสริมใหบุคลากรไดรับความรู
และประสบการณในรูปแบบตาง ๆ ไมวา
จะเปนการอบรม สัมมนาและประชุม
2) เพื่อพัฒนาบุคลากรหองสมุดใหมี
ศักยภาพและสมรรถภาพทางวิชาการและ
วิชาชีพ
1) เพื่อสงเสริมใหบุคลากรศึกษาแนวทางใน
การพัฒนาศักยภาพและบริหารจัดการ

ตัวชี้วัด

กําหนด งบประมาณ ผูรับ
เวลา
(บาท)
ผิดชอบ

1) ผูใชบริการรอยละ 85 ไดรับความ
สะดวกและมีความพึงพอใจในการรับ
บริการ

ป
การศึกษา
2555

1) มีระบบ บริการ ยืม-คืน ทรัพยากร
สารสนเทศหองสมุด Online

ป
การศึกษา
2555

สํานัก
หอสมุด

-

สํานัก
หอสมุด

1) บุคลากรของหองสมุดรอยละ 80 ไดรับ ปการศึกษา
การอบรมพัฒนาศักยภาพและสมรรถภาพ
2555
ทางวิชาการและวิชาชีพ

10,000

สํานัก
หอสมุด

1) บุคลากรบุคลากรของหองสมุดรอยละ

15,000

สํานัก

-------------- แผนการดําเนินงานมหาวิทยาลัยเกริก ปการศึกษา 2555 -------------
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วัตถุประสงค

หองสมุดยุคใหม
2) เพื่อใหบุคลากรเขาใจภาพลักษณของ
หองสมุด การจัดอาคารสถานที่
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ที่จําเปนและควรมี
ในหองสมุด
3) เพื่อใหผูเขารวมประชุม แลกเปลี่ยน
ความรูความคิดเห็นและแนวทางในการ
พัฒนาศักยภาพของหองสมุดยุคใหม
4) เพื่อสรางความรวมมือระหวางบุคลากร
ของหองสมุดกับหนวยงานตางสถาบัน
40.โครงการแลกเปลี่ยน 1) เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และการ
คนควา วิจัยในระดับอุดมศึกษาใหมี
งานวิจัยและ
ประสิทธิภาพสูงสุด
วิทยานิพนธระหวาง
2) เพื่อใหนักศึกษา และบุคคลากรของ
หองสมุด
มหาวิทยาลัยใชหองสมุดเปนแหลงเรียนรู
อยางมีประสิทธิภาพ
3) เพื่อสงเสริมความรวมมือระหวาง
หองสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและ
เอกชน
41.โครงการจัดทําปาย 1) เพื่อนําเสนอขอมูล ขาวสารตางๆที่เปน
นิเทศ (มุมKM)
ประโยชนแกผูใชบริการหองสมุด
2) เพื่อใหผูใชบริการหองสมุดไดรับขอมูล
ขาวสารที่เปนปจจุบันทันตอเหตุการณ
ประชุมวิชาการของ
สํานักหองสมุดระหวาง
มหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด

กําหนด งบประมาณ ผูรับ
เวลา
(บาท)
ผิดชอบ

80 ไดรับความรูเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
หองสมุดยุคใหม

2555

1) จํานวนงานวิจัยและวิทยานิพนธที่มีการ
แลกเปลี่ยนระหวางหองสมุด

ปการศึกษา
2555

10,000

สํานัก
หอสมุด

1) มีการจัดทําปายนิเทศอยางนอย 2
เดือนตอ 1 ครั้ง

ปการศึกษา
2555

1,200

สํานัก
หอสมุด

-------------- แผนการดําเนินงานมหาวิทยาลัยเกริก ปการศึกษา 2555 -------------
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วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

1) เพื่อซอมบํารุงทรัพยากรของหองสมุดให 1) จํานวนหนังสือที่ไดรับการซอมแซม
อยูในสภาพที่สมบูรณเหมาะสมกับการใช 2) หนังสือมีอายุการใชงานไดนานขึ้น รอย
งานอยูเสมอ
ละ 70
1) เพื่อจัดหาสื่ออิเล็กทรอนิกสหรือ
1) รอยละ 80 ของผูใชบริการ ไดรับขอมูล
ฐานขอมูลงานวิจัยและวิทยานิพนธฉบับ
สารสนเทศจากฐานขอมูลงานวิจัยและ
เต็มไวใหบริการแกนักศึกษาในระดับ
วิทยานิพนธที่ทันสมัย
บัณฑิตศึกษา คณาจารยและบุคคลทั่วไป
2) เพื่อจัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศรองรับ
การประเมินหลักสูตรตางๆ ของมหาวิทยาลัยที่
เปดสอน
3) เพื่อเปนการพัฒนาศักยภาพของ
สํานักหอสมุดใหมีสื่ออุปกรณกรเรียนการ
สอนที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพเทาเทียม
สถาบันอื่น
44.โครงการจัดทําคูมือ 1) เพื่อใหผูใชบริการและผูรับบริการทราบ 1) มีคูมือการใชหองสมุด
กติกาของหองสมุดและเปนแนวทางในการ
การใชหองสมุด
ปฏิบัติงานรวมกัน
2) เพื่อเปนแนวทางใหผูใชคนหาสารสนเทศ
ที่ตองการไดอยางสะดวกรวดเร็ว
3) เพื่อเปนคูมือชวยคนหาแหลง
สารสนเทศไดทุกสาขาวิชา
1)เพื่อเปนเครื่องมือในการคนควาของอาจารย 1) ระดับความสําเร็จของการจัดทํา
45.โครงการจัดทํา
บรรณานุกรมรายเดือน และนักศึกษาและผูใชบริการหองสมุด
บรรณานุกรมรายเดือน
2) เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับ
42.โครงการบํารุงรักษา
ซอม อนุรักษ ทรัพยากร
สารสนเทศหองสมุด
43.โครงการพัฒนา
ฐานขอมูลงานวิจัยและ
วิทยานิพนธ
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กําหนด งบประมาณ ผูรับ
เวลา
(บาท)
ผิดชอบ
ปการศึกษา
2555

100,000

สํานัก
หอสมุด

ปการศึกษา
2555

30,000

สํานัก
หอสมุด

ปการศึกษา
2555

10,000

สํานัก
หอสมุด

ปการศึกษา
2555

1,500

สํานัก
หอสมุด
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46.โครงการบริการ
สารสนเทศทาง
โทรศัพท

47.โครงการสนับสนุน
การจัดเก็บและการ
บริการทรัพยากร
สารสนเทศในหองสมุด

48.โครงการแนะนํา
และสอนการใช
หองสมุด

วัตถุประสงค
ผูใชบริการของหองสมุดสามารถเขาถึง
แหลงทรัพยากรสารสนเทศ และไดรับขอมูล
ตรงตามความตองการ
1) เพื่อใหผูใชบริการรับทราบขอมูล
ขาวสารจากหองสมุดไดอยางรวดเร็ว
2) เพื่อใหผูใชบริการเขาถึงแหลงขอมูลได
ทุกรูปแบบ โดยไมตองเสียเวลามาที่
หองสมุด
3) เพื่อใหผูใชไดรับความสะดวกสบายใน
การใชบริการ
1) เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกผู
ใหบริการและผูใชบริการ
2) เพื่อปองกันการสูญหายของทรัพยากร
สารสนเทศ
3) เพื่อใหผูใชบริการสามารถ ยืม-คืน
หนังสือไดดวยตนเอง
4) เพื่อเปนการพัฒนาศักยภาพของ
สํานักหอสมุดใหมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย มี
ประสิทธิภาพ
1) เพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรูจากการปฏิบัติ
จริง ซึ่งจะทําใหนักศึกษาเขาใจใน
เนื้อหาวิชาชัดเจนยิ่งขึ้น
2) เพื่อใหนักศึกษามีทักษะและนําความรู
ไปใชในการปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม

ตัวชี้วัด

กําหนด งบประมาณ ผูรับ
เวลา
(บาท)
ผิดชอบ

1) จํานวนของผูใชบริการสารสนเทศทาง
โทรศัพท
2) รอยละ 80 ของผูใชบริการสารสนเทศ
มีความพึงพอใจจากการใชบริการ

ป
การศึกษา
2555

-

สํานัก
หอสมุด

1) รอยละ 90 ของผูใชบริการหองสมุดมี
ความพึงพอใจและไดรับความสะดวกใน
การใชหองสมุด

ป
การศึกษา
2555

25,000

สํานัก
หอสมุด

1) มีการแนะนําและสอนการใชหอสงสมุด
อยางนอยภาคการศึกษาละ 3 ครั้ง (ใน
คาบแรก)
2) มีการแจกคูมือการใชหองสมุดกับ
นักศึกษาทุกภาคการศึกษา

ป
การศึกษา
2555

500

สํานัก
หอสมุด
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กลยุทธ

โครงการ /
กิจกรรม
49.โครงการสํารวจ
ความพึงพอใจของ
ผูใชบริการหองสมุด

50.โครงการประเมิน
การใชบริการวารสาร

51.โครงการประเมิน
ทรัพยากรสารสนเทศ

กําหนด งบประมาณ ผูรับ
เวลา
(บาท)
ผิดชอบ

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

1) เพื่อศึกษาการใชบริการสารสนเทศของ
ผูใชที่มีตอความพึงพอใจในสารสนเทศของ
สํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกริก
2) เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคความ
ตองการใชสารสนเทศของผูใช
3) เพื่อนําผลการสํารวจมาเปนหลักฐาน
อางอิงการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สํานักหอสมุด
1. เพื่อสํารวจความตองการของผูใชบริการ
ตามสาขาวิชา
2. เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติ
งบประมาณสื่อสิ่งพิมพวารสาร
3. เพื่อใหผูใชบริการไดมีสวนรวมในการ
แสดงความคิดเห็น
1) เพื่อสํารวจคุณภาพของทรัพยากร
สารสนเทศความใหมเกา จากปที่พิมพ
2) เพื่อสํารวจรูปเลมประโยชนการใชสอย
ตัวเลมมีเนื้อหาพรอมที่จะใชงานได
3) เพื่อสํารวจความเพียงพอตามสัดสวน
ของทรัพยากรสารสนเทศกับจํานวน
นักศึกษา

1. ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการที่มี
ตอสํานักหองสมุด มากกวา 3.51

ป
การศึกษา
2555

500

สํานัก
หอสมุด

1. ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการ
วารสารของหองสมุดมากกวา 3.51

ป
การศึกษา
2555

-

สํานัก
หอสมุด

1) ทรัพยากรสารสนเทศมีคุณภาพ และ
สามารถใชงานได 80 % ของทรัพยากรที่
มีอยูในหองสมุด
2) มีทรัพยากรสารสนเทศเพียงพอตอการ
ใชบริการตามสัดสวน จํานวนหนังสือตอ
จํานวนนักศึกษา

ป
การศึกษา
2555

3,500

สํานัก
หอสมุด
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ตัวบงชี้ของแผนดําเนินงาน : ยุทธศาสตรที่ 6 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการที่ทันสมัย
เชิงปริมาณ
1. รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. รอยละของผูรับบริการที่มีความพึงพอใจตอระบบหองสมุดและการใหบริการสารสนเทศ
เชิงคุณภาพ
1. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพ
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ยุทธศาสตรที่ 7 พัฒนาระบบสื่อสารองคกร ภาพลักษณ การประชาสัมพันธและการตลาด
เปาหมาย มีระบบสื่อสารองคกรที่หลากหลาย เพื่อสงเสริมภาพลักษณที่ดีของมหาวิทยาลัยและสรางความเชื่อถือใหแกสังคม
โครงการ /
กําหนด งบประมาณ ผูรับ
กลยุทธ
วัตถุประสงค
ตัวชี้วัด
กิจกรรม
เวลา
(บาท)
ผิดชอบ
หนวยงานสนับสนุน
7.1 พัฒนา
ระบบ
ประชาสัมพันธ
และระบบการ
สื่อสารองคกร
ใหมี
ประสิทธิภาพ
ครอบคลุมทุก
กลุมเปาหมาย

1.โครงการลงโฆษณา
ทางสื่อหนังสือพิมพ
วิทยุ โทรทัศน และ
อินเตอรเน็ต
2.โครงการขาวรม
พฤกษ

3.โครงการพัฒนา
แผนการตลาดดาน
การศึกษาเชิงรุก
4.โครงการพัฒนา
ระบบและเรงรัดการ
รับนักศึกษาใหบรรลุ
ตามแผน

1) เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารของมหาวิทยาลัยใหแก
กลุมเปาหมายและผูที่สนใจ
2) เพื่อสงเสริมภาพลักษณใหมหาวิทยาลัย
1) เพื่อเปนการเผยแพรขาวสารทางสื่อสิ่งพิมพ
กําหนดออกประจําทุก 2 เดือน
2) เพื่อเผยแพรขาวสารและกิจกรรมตาง ๆ ภายใน
มหาวิทยาลัยใหแกหนวยงานทังภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย
1) เพื่อสงเสริมสนับสนุนนโยบายของมหาวิทยาลัยใน
การเพิ่มจํานวนนักศึกษา
2) เพื่อกําหนดกลยุทธและเพิ่มชองทางการรับ
นักศึกษาใหหลากหลายขึ้น
1) เพื่อติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการตลาด
และประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยเกริก ประจําป
การศึกษา 2555
2) เพื่อเพิ่มจํานวนนักศึกษาใหบรรลุตามแผนการ
ตลาดและประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยเกริก ประจําป
การศึกษา 2555

1) รอยละ 80 ของกลุมเปาหมายรับรู
ขาวสารของมหาวิทยาลัย
2) รอยละ 80 ของบุคคลทั่วไปรูจัก
มหาวิทยาลัยเกริกเพิ่มขึ้น
1) รอยละ 80 ของเจาหนาที่ คณาจารย
ของมหาวิทยาลัยไดรับขอมูลขาวสารจาก
สารรมพฤกษ

ป
การศึกษา
2555

3,500,000

สํานัก
อธิการบดี

ออกทุก
2 เดือน

240,000

สํานัก
อธิการบดี

1) มีแผนการตลาดและประชาสัมพันธ
มหาวิทยาลัยเกริก ประจําปการศึกษา
2555

ป
การศึกษา
2555

-

สํานัก
อธิการบดี

1) รอยละของจํานวนนักศึกษาใหมที่
เพิ่มขึ้นจากการศึกษาที่ผานมา 5 %

ป
การศึกษา
2555

-

สํานัก
อธิการบดี
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กลยุทธ

โครงการ /
กิจกรรม

วัตถุประสงค

1) เพื่อประชาสัมพันธขอมูลขาวสารตาง ๆ ของ
มหาวิทยาลัยเกริกใหแกหนวยงานภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย
2) เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารใหเขาถึงประชาชน
กลุมเปาหมาย และสงเสริมภาพลักษณที่ดีของ
มหาวิทยาลัย
6.โครงการปรับปรุง 1) เพื่อปรับปรุงระบบโครงสรางของงานแนะแนวใหมี
ความคลองตัว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ผังงานแนะแนว
2) สงเสริมและพัฒนางานแนะแนวใหมีประสิทธิภาพ
กาวทันการเปดเสรีทางการศึกษา
1) เพื่อสงเสริมและพัฒนาบุคลากรงานแนะแนวไดมี
7.โครงการพัฒนา
บุคลากรงานแนะแนว โอกาสศึกษา ดูงาน นําความรู ประสบการณใหม ๆ ใน
การพัฒนาตนเอง
2) เพื่อสนับสนุนใหบุคลากรงานแนะแนว สามารถนํา
เทคนิคและวิธีการใหม ๆ มาปรับใชใหเกิดประโยชน
กับหนวยงานอยางมีประสิทธิภาพ
1) เพื่อพัฒนารวบรวมขอมูลสารสนเทศดานงานแนะ
8.โครงการพัฒนา
ระบบขอมูลดานงาน แนวใหครอบคลุมและสะดวกในการใชงาน
2) เพื่อใหบริการ ขอมูลขาวสารดานงานแนะแนว
แนะแนว
ใหแกนักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไป
9.โครงการสงเสริม
1) เพื่อสงเสริมการประชาสัมพันธและสราง
ประสิทธิภาพการ
ภาพลักษณที่ดีของมหาวิทยาลัยในระดับสากล
สรางภาพลักษณของ 2) เพื่อเผยแพรผลงานของมหาวิทยาลัยสูสาธารณะ
มหาวิทยาลัยไปสู
ชนในระดับสากล
สากล
5.โครงการ
ประชาสัมพันธเชิงรุก
และสื่อสาร
ภาพลักษณองคกร

ตัวชี้วัด

กําหนด งบประมาณ ผูรับ
เวลา
(บาท)
ผิดชอบ

1) รอยละ 80 ของกลุมเปาหมายไดรับ
ขอมูลขาวสารของมหาวิทยาลัย
2) รอยละ 80 ของบุคคลทั่วไปรูจัก
มหาวิทยาลัยเกริกเพิ่มขึ้น

ป
การศึกษา
2555

-

สํานัก
อธิการบดี

1) ระดับความสําเร็จของดการปรับปรุงผัง
งานแนะแนว อยางนอย 3.51 ขึ้นไป

ป
การศึกษา
2555

-

สํานัก
กิจการ
นักศึกษา

1) จํานวนบุคลากรงานแนะแนวการศึกษา
ที่เขารวมอบรม

ป
การศึกษา
2555

5,000

สํานัก
กิจการ
นักศึกษา

1) ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบ
ขอมูลดานงานแนะแนว อยางนอย 3.51
ขึ้นไป

ป
การศึกษา
2555

-

สํานัก
กิจการ
นักศึกษา

1) ระดับความสําเร็จของการสราง
ภาพลักษณมหาวิทยาลัยสูสากล อยาง
นอย 3.51 ขึ้นไป

ป
การศึกษา
2555

-

สํานัก
อธิการบดี
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กลยุทธ

โครงการ /
กิจกรรม
10.โครงการ
ประชาสัมพันธ
หลักสูตร

วัตถุประสงค

1) เพื่อเปนศูนยกลางในการประชาสัมพันธหลักสูตร
ตางๆ ของมหาวิทยาลัย
2) เพื่อประชาสัมพันธใหองคกรทั้งภายในและ
ภายนอก ไดรูจักหลักสูตรในระดับตาง ๆ ภายใน
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกริก
11.โครงการปรับปรุง 1) เพื่อเผยแพรขาวสารและความบันเทิงใหแก
นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย
เสียงตามสาย
2) เพื่อใหการกระจายเสียงสามารถรับฟงไดทั่วถึง
และครอบคลุมพื้นที่ของมหาวิทยาลัย
12.โครงการแนะแนว 1) เพื่อใหการบริการงานแนะแนวเปนไปอยางมีแบบ
การศึกษาทั่วประเทศ แผนเปนที่รับรูแกผูที่เกี่ยวของ
2) เพื่อวางแผนงบประมาณและกําหนดบุคลากรที่มี
อยูอยางจํากัดใหเกิดผลประสิทธิภาพ
3) เพื่อประเมินผลการดําเนินงานแนะแนวการศึกษา
ไดอยางถูกตองและปรับปรุงพัฒนางานแนะแนว
การศึกษาอยางตอเนื่อง
4) เพื่อเผยแพรความรูความเขาใจการศึกษาตอ
ระดับอุดมศึกษาแกนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
5) เพื่อเปนการประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยเกริกใหแก
นักเรียนและบุคคลภายนอก
13.โครงการเยี่ยมชม 1) เพื่อกระชับความสัมพันธระหวางมหาวิทยาลัยเกริก
มหาวิทยาลัยเกริก
กับอาจารยแนะแนวโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

ตัวชี้วัด

กําหนด งบประมาณ ผูรับ
เวลา
(บาท)
ผิดชอบ

1) รอยละ 80 ของกลุมเปาหมายไดรับ
ขอมูลขาวสารของมหาวิทยาลัย

ป
การศึกษา
2555

-

1) รอยละ 80 ของบุคลากรไดรับขอมูล
ขาวสารขาวสาร
2) รอยละ 80 ของบุคลากรมีความพึง
พอใจ
1) นักศึกษาใหมที่สมัครเขาศึกษาตอใน
ระดับปริญญาตรีเพิ่มจํานวนสูงขึ้น
2) รอยละ 80 ของนักเรียน นักศึกษารูจัก
มหาวิทยาลัยกริกเพิ่มมากขึ้น

ป
การศึกษา
2555

50,000

ป
การศึกษา
2555

2,000,000

1) รอยละ 80 ของกลุมเปาหมาย
ประทับใจและรูจักมหาวิทยาลัยเกริก

ป
การศึกษา

50,000

-------------- แผนการดําเนินงานมหาวิทยาลัยเกริก ปการศึกษา 2555 -------------

สํานัก
อธิการบดี

สํานัก
อธิการ

สํานัก
กิจการ
นักศึกษา

สํานัก
กิจการ
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7.2 พัฒนา
เครือขาย
ความรวมมือ
ระหวางศิษย
เกาและ
มหาวิทยาลัย
ใหมีความ
เขมแข็ง

โครงการ /
กิจกรรม

วัตถุประสงค

2) เพื่อเปนการเผยแพรและประชาสัมพันธ
มหาวิทยาลัยเกริกใหเปนที่รูจักแกอาจารยแนะแนว
และโรงเรียนในกลุมเปาหมาย
3) เพื่อสรางความประทับใจและภาพลักษณที่ดีของ
องคกร
14.โครงการสาน
1) เพื่อกระชับสัมพันธไมตรีระหวางครูแนะแนวกับ
สัมพันธแนะแนว
มหาวิทยาลัยเกริกในโอกาสที่จะประสานงานตอไป
การศึกษา
2) เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและประสบการณใน
การเขาศึกษาตอของนักเรียนจากครูแนะแนว
15.โครงการพัฒนา 1) เพื่อจัดทําและพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศของ
ระบบฐานขอมูลศิษย ศิษยเกามหาวิทยาลัยเกริก
เกา
2) เพื่อจัดเก็บขอมูล ประวัติการทํางาน และผลงนข
องศิษยเกาในแตละรุน
16.โครงการคืนสู
1) เพื่อติดตามผลการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย
เหยาชาวรมพฤกษ
2) เพื่อเชื่อมความรักความสามัคคีความผูกพัน
ระหวางศิษยเกา และนักศึกษาปจจุบัน
3) เพื่อใหนักศึกษาปจจุบันไดพัฒนาจัดกิจกรรม
นักศึกษา
17.โครงการยกยอง 1) เพื่อประชาสัมพันธและเผยแพรผลงานของ
และเผยแพรผลงาน นักศึกษาและ ศิษยเกาของมหาวิทยาลัย
ดีเดนของนักศึกษา 2) เพื่อสรางความสัมพันธและสรางทัศนคติดีระหวาง
และศิษยเกา
นักศึกษา ศิษยเกา และมหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด
เพิ่มขึ้น

กําหนด งบประมาณ ผูรับ
เวลา
(บาท)
ผิดชอบ
2555

1) รอยละ 80 ของกลุมเปาหมายใหความ
รวมมือกับการแนะแนวการศึกษา

นักศึกษา

60,000

สํานัก
กิจการ
นักศึกษา

1) มีระบบฐานขอมูลศิษยเกา

ป
การศึกษา
2555

-

สํานัก
อธิการบดี

1) รอยละ 80 ของผูเขารวมโครงการมี
ความพึงพอใจ

ปการศึกษา
2554

100,000

สํานัก
อธิการบดี

1) จํานวนนักศึกษาและศิษยเกาที่ไดรับ
การยกยองและเผยแพรผลงาน

ป
การศึกษา
2555

-

สํานัก
อธิการบดี

-------------- แผนการดําเนินงานมหาวิทยาลัยเกริก ปการศึกษา 2555 -------------
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โครงการ /
กิจกรรม
18.โครงการรางวัล
สําหรับศิษยเกาที่
ประสบความสําเร็จ
19.โครงการศิษยเกา
สัมพันธพัฒนา
มหาวิทยาลัย

20.โครงการบริการ
ขาวสารผลงานวิจัย
และแหลงงานแก
ศิษยเกา

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

1) เพื่อเชิดชูเกียรติศิษยเกาที่ประสบความสําเร็จ
และสรางชื่อเสียงใหแกมหาวิทยาลัย

1) จํานวนศิษยเกาที่ไดรับรางวัล

1) เพื่อสรางเครือขายการมีสวนรวมของศิษยเกาใน
การพัฒนามหาวิทยาลัยเกริก
2) เพื่อเชื่อมความสัมพันธอันดีระหวางบุคลากร
หนวยงานภายในมหาวิทยาลัย ศิษยปจจุบัน กับ
ศิษยเกา บุคคล ประชาชน และหนวยงานภายนอก
กับมหาวิทยาลัย
1) เพื่อใหบริการขาวสารผลงานวิจัยและแหลงงานแก
ศิษยเกา
2) เพื่อใหบริการขอมูลที่เปนประโยชนแกศิษยเกา

1) รอยละ 80 ของผูเขารวมโครงการมี
ความพึงพอใจ

1) ศิษยเการอยละ 80 ไดรับขอมูล
ขาวสารที่เปนประโยชน

ตัวบงชี้ของแผนดําเนินงาน : ยุทธศาสตรที่ 7 พัฒนาระบบสื่อสารองคกร ภาพลักษณ การประชาสัมพันธและการตลาด
เชิงปริมาณ
1. รอยละของความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอภาพลักษณของมหาวิทยาลัยอยูในระดับดี
เชิงคุณภาพ
1. ระดับความสําเร็จของการจัดทําและดําเนินการแผนการตลาดและการประชาสัมพันธเชิงรุก
2. ระดับความสําเร็จของการมีสวนรวมและสรางเครือขายความสัมพันธของศิษยเกา
-------------- แผนการดําเนินงานมหาวิทยาลัยเกริก ปการศึกษา 2555 -------------

กําหนด งบประมาณ ผูรับ
เวลา
(บาท)
ผิดชอบ
ป
การศึกษา
2555
ป
การศึกษา
2555

15,000

สํานัก
อธิการบดี

-

สํานัก
อธิการบดี

ป
การศึกษา
2555

6,000

ศูนย
สงเสริม
วิจัยและ
ผลิตตํารา
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ยุทธศาสตรที่ 8 พัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
เปาประสงค ระบบโครงสรางและการบริการจัดการมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพภายใตหลักธรรมาภิบาล
โครงการ /
กลยุทธ
วัตถุประสงค
ตัวชี้วัด
กิจกรรม
หนวยงานสนับสนุน
1.โครงการเตรียม
8.1 พัฒนา
ระบบบริหารให ความพรอม
มีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยสูส ากล
ภายใตหลักธรร
มาภิบาล (Good
Governance)
2.โครงการพัฒนา
ระบบการบริหารงาน
ของมหาวิทยาลัย

1) เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอน
การวิจัย การใหบริการวิชาการและการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมของชาติในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย
สูระดับสากล
2) เพื่อเตรียมความพรอมพัฒนาหนวยงานภายใน
มหาวิทยาลัยเขาสูประชาคมอาเซียน
1) เพื่อปฏิรูประบบการบริหารจัดการหนวยงานของ
มหาวิทยาลัยใหเกิดความคลองตัว มีประสิทธิภาพ
2) เพื่อสรางความเขมแข็งใหกับหนวยงานภายใน
มหาวิทยาลัย
3.โครงการสัมมนา
1) เพื่อใหหนวยงานตาง ๆ จัดทําแผนดําเนินงาน
ทบทวนและจัดทํา
ประจําปการศึกษา 2555 สอดคลองกับแผนพัฒนา
แผนดําเนินงาน
มหาวิทยาลัยเกริก ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2555-2559)
ประจําปใหสอดคลอง 2) เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
กับแผนพัฒนา
เกิดการมีสวนรวมจากบุคลากรทุกภาคสวน ทั้งดาน
มหาวิทยาลัย
การวิเคราะห การจัดทํา ติดตามและประเมินผล
4.โครงการสัมมนา
1) เพื่อวางยุทธศาสตรในการพัฒนามหาวิทยาลัยให
แผนพัฒนา
สอดรับทิศทางการพัฒนาการศึกษาใน
มหาวิทยาลัยเกริก
ระดับอุดมศึกษา
ระยะ 5 ป
2) เพื่อดําเนินการจัดทําแผนพัฒนา มหาวิทยาลัย
(พ.ศ.2559-2563)
เกริกระยะ 5 ป (พ.ศ.2559-2563)

กําหนด งบประมาณ ผูรับ
เวลา
(บาท)
ผิดอบ

1) ระดับความสําเร็จในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยเขาสูระดับสากล อยางนอย
3.51 ขึ้นไป

ป
การศึกษา
2555

-

ทุก
หนวยงาน

1) ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบ
การบริหารงานของมหาวิทยาลัย 3.51 ขึ้น
ไป

ป
การศึกษา
2555

-

ทุก
หนวยงาน

1) รอยละ 80 ของหนวยงานสนับสนุนมี
การจัดทําแผนดําเนินงานประจําป
สอดคลองกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2555-2559)

ป
การศึกษา
2555

-

ทุก
หนวยงาน

1) มีการดําเนินการจัดทํารางแผน
มหาวิทยาลัยเกริกระยะ 5 ป (พ.ศ.25592563)

-------------- แผนการดําเนินงานมหาวิทยาลัยเกริก ปการศึกษา 2555 -------------

ทุก
หนวยงาน
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โครงการ /
กิจกรรม

วัตถุประสงค

1)เพื่อปรับปรุงระบบบริหารจัดการภายในหนวยงาน
ใหมีประสิทธิภาพสูงสุด
2)เพื่อปรับปรุงกระบวนการทํางานภายในองคกรใหมี
ความสอดคลองกัน และลดความซ้ําซอนในการทํางาน
3)เพื่อพัฒนาหนวยงานใหเปนศูนยกลางของการ
บริการ และสรางระบบสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ใน
การประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ ภายใน
มหาวิทยาลัย
6.โครงการเสริมสราง 1) เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหหนวยงานภายใน
ธรรมาภิบาลในการ มหาวิทยาลัยนําธรรมาภิบาลมาใชในการบริหาร
จัดการองคกร
บริการจัดการ
5.โครงการปรับปรุง
ระบบบริหารจัดการ
หนวยงานใหมี
ประสิทธิภาพ

7.โครงการปรับปรุง
ระบบบริหารงาน
บุคคลใหมี
ประสิทธิภาพ
8.โครงการวางแผน
เกี่ยวกับอัตรา
กําลังคน

ตัวชี้วัด

กําหนด งบประมาณ ผูรับ
เวลา
(บาท)
ผิดอบ

1) ระดับความสําเร็จของโครงการอยูใน
ปการศึกษา
ระดับดี
2555
2) รอยละ 70 ของระบบบริหารจัดการของ
สํานักอธิการบดีมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

1) ระดับความสําเร็จในการนําหลักธรร
มาภิบาลมาใชในการบริหารจัดการองคกร
(คุณธรรมจริยธรรม ความโปรงใส การมี
สวนรวม ความคุมคา ความรับผิดชอบ )
อยางนอย 3.51 ขึ้นไป
1) เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบงานบริหารงาน
1) ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบ
บุคลากรใหมีประสิทธิภาพ
บริหารงานบุคคลอยูในระดับดี
2) เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารงานบุคคลทั้งดานการ 2) จํานวนบุคลากรผูไดรับการประเมินผล
คัดเลือก การโยกยาย การประเมินผลการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงาน
3) เพื่อพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร
1) เพื่อกําหนดปริมาณและจัดกําลังคนใหมีความ
1) ระดับความสําเร็จของโครงการอยาง
เหมาะสมกับงาน
นอย 3.51 ขึ้นไป
2) เพื่อใหหนวยงานไดรับประโยชนสูงสุดจากจํานวน
คนที่มีอยู
3) เพื่อปรับเปลี่ยนระบบงานใหมีความคลองตัว
-------------- แผนการดําเนินงานมหาวิทยาลัยเกริก ปการศึกษา 2555 -------------

-

สํานัก
อธิการบดี

ปการศึกษา
2555

-

ทุก
หนวยงาน

ปการศึกษา
2555

-

สํานัก
อธิการบดี

ปการศึกษา
2555

-

ทุก
หนวยงาน

187

กลยุทธ

โครงการ /
กิจกรรม

9.โครงการพัฒนา
ระบบการตรวจสอบ
และการประเมินผล
การดําเนินงาน
10.โครงการปรับปรุง
กฎระเบียบขอบังคับ
ตาง ๆ ที่เอื้อตอการ
บริหารงานของ
มหาวิทยาลัย
11.โครงการรวบรวม
ระเบียบ ขอบังคับ
ประกาศคําสัง่ ของ
มหาวิทยาลัย
12.โครงการพัฒนา
มหาวิทยาลัยเปน
องคกรสมรรถนะสูง

กําหนด งบประมาณ ผูรับ
เวลา
(บาท)
ผิดอบ

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

1) เพื่อปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการดําเนินงาน
ภายในสํานักอธิการบดีใหสอดรับกับนโยบาย
มหาวิทยาลัย
2) เพื่อติดตามตรวจสอบประเมินผลการดําเนินงาน
ของสํานักอธิการบดี
1) เพื่อปรับปรุงระเบียบ ขอบังคับใหมีความทันสมัย
สอดคลองกับพระราชบัญญัติตางๆ เกี่ยวกับ
มหาวิทยาลัย
2) เพื่อจัดการใหบริการแกบุคคลากรของมหาวิทยาลัย
ใหเปนไปตามระเบียบ ขอบังคับ ของมหาวิทยาลัย
1) เพื่อรวบรวมระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง
ของมหาวิทยาลัยอยางเปนระบบในแตละปการศึกษา
2) เพื่อเผยแพรระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําสั่งให
หนวยงานตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ในแตละป
การศึกษา
1) เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหหนวยงานของ
มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาคน พัฒนางาน และ
พัฒนาองคกรใหมีสมรรถนะสูง
2) เพื่อสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการจัดการ
ความรูระหวางมหาวิทยาลัย
3) เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนองคกรแหงการ
เรียนรู

1) ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบ
การตรวจสอบและพัฒนาคุณภาพการ
ดําเนินงานภายในสํานักอธิการบดีใหสอด
รับกับนโยบายมหาวิทยาลัย อยางนอย
3.51 ขึ้นไป
1) รอยละ 80 ของบุคลากรปฏิบัติตน
ถูกตองตามกฎระเบียบขององคกร

ปการศึกษา
2555

-

สํานัก
อธิการบดี

ปการศึกษา
2555

-

สํานัก
อธิการบดี

1) มีการรวบรวมระเบียบ ขอบังคับ
ประกาศ คําสั่งของมหาวิทยาลัย ในแตละ
ปการศึกษาในเว็บไซดของสํานักอธิการบดี

ปการศึกษา
2555

-

สํานัก
อธิการบดี

1) ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
มหาวิทยาลัยเปนองคกรสมรรถนะสูง
อยางนอย 3.51 ขึ้นไป

ปการศึกษา
2555

-

สํานัก
อธิการบดี
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โครงการ /
กิจกรรม

13.โครงการพัฒนา
มหาวิทยาลัยใหเปน
ตัวอยางองคกรแหง
ความพอเพียง
14.โครงการพัฒนา
งานตรวจสอบภายใน

วัตถุประสงค
1) เพื่อสนับสนุนใหนําเศรษฐกิจไปประยุกตใชในการ
บริหารขององคกร และบริหารการศึกษา
2) เพื่อขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงสูการ
ปฏิบัติอยางจริงจังและตอเนื่อง

1) เพื่อสงเสริมความรูความเขาใจเกี่ยวกับงาน
ตรวจสอบภายในและวิธีการดานการตรวจสอบภายใน
2) เพื่อพัฒนาวิธีการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในดาน
การตรวจสอบการดําเนินงาน การประเมินความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน
15.โครงการจัดการ 1) เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ
บริหารความเสี่ยงและเทคนิคในการจัดวิเคราะห
ความรูการบริหาร
ประเด็นความเสี่ยงไดอยาง
ความเสี่ยงภายใน
2) เพื่อกระตุนใหผูรับผิดชอบทั้งระดับบริหารและ
องคกร
ระดับปฏิบัติของหนวยงาน เขาใจบทบาทและความ
รับผิดชอบตอการบริหารความเสี่ยงภายในองคกร
3) เพื่อใหผูรับผิดชอบทั้งระดับบริหารและระดับ
ปฏิบัติของหนวยงาน ดําเนินการประเมินความเสี่ยง
และจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงใหสอดคลองกับ
สาเหตุความผิดพลาดใหชัดเจนเปนรูปธรรม
1) เพื่อปรับปรุงระบบกลไกวัดผลและประเมินผล
16.โครงการเพิ่ม
การศึกษาใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของรายวิชาใน
ประสิทธิภาพ
ระบบงานวัดผลและ หลักสูตรและเปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
ประเมินผลการศึกษา เกริก

ตัวชี้วัด

กําหนด งบประมาณ ผูรับ
เวลา
(บาท)
ผิดอบ

1) ความสําเร็จของการพัฒนา
มหาวิทยาลัยใหเปนตัวอยางองคกรแหง
ความพอเพียง อยางนอย 3.51 ขึ้นไป

ปการศึกษา
2555

-

ทุก
หนวยงาน

1) มีระบบและกลไกการตรวจสอบภายใน

ป
การศึกษา
2555

-

สํานัก
ตรวจสอบ
ภายใน

1) รอยละ 70 ของบุคลากรมีความรูเรื่อง
การบริหารความเสี่ยง

ปการศึกษา
2555

-

สํานัก
อธิการบดี

1) รอยละ 80 ของผูใชบริการมีความพึง
พอใจในระบบงานฯ อยูในระดับดี

ปการศึกษา
2555

10,000

สํานัก
วิชาการ
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โครงการ /
กิจกรรม

วัตถุประสงค

2) เพื่อพัฒนางานวัดผลและประเมินผลการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยใหมีคุณภาพและมาตรฐานทาง
วิชาการในระดับอุดมศึกษา
17.โครงการวางแผน 1) เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพมาก
เรื่องการเทียบโอน
ยิ่งขึ้น
2) เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกนักศึกษาที่ตองการ
เทียบโอนผลการเรียน
3.) เพื่อลดการเกิดการทํางานซ้ําซอนในเรื่องของการ
เทียบโอนระหวางหนวยงาน
18.โครงการจัดทํา
1) เพื่อใหการจัดเก็บประวัตินักศึกษาเปนไปอยางมี
ขอมูลหลักฐานประวัติ ระเบียบแบบแผน
นักศึกษากองทุนเพื่อ 2) เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการทํางาน
การศึกษา
19.โครงการจัดทํา
1) เพื่อจัดเก็บขอมูลของนักศึกษาที่ทํางานกับ
ขอมูลประวัติ
หนวยงานตาง ๆ เกิดประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด
นักศึกษาที่ทํางาน
2) เพื่อนําขอมูลดังกลาวไปปรับปรุงและพัฒนา
ระหวางศึกษา ป
ศักยภาพใหแกนักศึกษา
การศึกษา 2555
20.โครงการอนุรักษ 1) เพื่อสงเสริมใหบุคลากรตระนักถึงความสําคัญของ
สิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ทรัพยากรธรรมชาติ 2) เพื่อเชื่อมความสัมพันธที่ดีระหวางบุคลากร
กอใหเกิดความสุขกับการทํางาน

ตัวชี้วัด

กําหนด งบประมาณ ผูรับ
เวลา
(บาท)
ผิดอบ

1)ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการอยา ปการศึกษา
นอย 3.51 ขึ้นไป
2555

-

สํานัก
วิชาการ

1) การจัดเก็บขอมูลเปนไปอยางมีระเบียบ
แบบแผนงายตอการปฏิบัติงาน รอยละ
90

ปการศึกษา
2555

-

สํานัก
กิจการ
นักศึกษา

1) การจัดเก็บขอมูลเปนไปอยางมีระเบียบ ปการศึกษา
แบบแผนงายตอการปฏิบัติงาน รอยละ 100
2555
2) สามารถนําขอมูลที่จัดเก็บไปวิเคราะห
เพื่อเพิ่มศักยภาพใหแกนักศึกษาและ
องคกรได รอยละ 70
1) รอยละ 50 ของบุคลากรที่เขารวม
ปการศึกษา
โครงการมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรม
2555

-

สํานัก
กิจการ
นักศึกษา

25,000

ทุก
หนวยงาน
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8.2 เพิ่ม
ศักยภาพ
บุคลากรทุก
ระดับรองรับ
การ
เปลี่ยนแปลง
ภายใตกรอบ
แนวคิดองคกร
แหงการเรียนรู
(Learning
Organization)

โครงการ /
กิจกรรม

วัตถุประสงค

3) เพื่อเชื่อมความสัมพันธระหวางบุคลากรใน
หนวยงาน
21.โครงการสงทายป 1) เพื่อใหเกิดความเพลิดเพลินผอนคลายความตึง
เกาตอนรับปใหม
เครียด
2) เพื่อสงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางบุคลากร
ภายในหนวยงาน
3) เพื่อสรางความรักความสามัคคีภายในองคกร
22.โครงการพัฒนา 1) เสริมสรางทักษะและสมรรถนะดานการบริหารและ
ผูบริหารระดับสูง
การปฏิบัติงานใหผูบริหารระดับสูง
2) เพื่อสงเสริมเครือขายการบริหารทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติ
23.โครงการพัฒนา 1) เพื่อเพิ่มศักยภาพใหผูบริหารใหมีวิสัยทัศน ทัศนคติ
ศักยภาพผูบริหารของ ในการบริหารจัดการองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ
หนวยงาน
2) เพื่อพัฒนาสมรรถนะของผูบริหารทุกระดับใหทํางาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพและทันตอการเปลี่ยนแปลง
3) เพื่อสงเสริมการบริหารงานแบบมีสวนรวมโดยยึด
หลักธรรมาภิบาล
24.โครงการพัฒนา 1) เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหมีความพรอม
ศักยภาพบุคลากร
ในดานตาง ๆ รองรับการเปดเสรีทางการศึกษา
เพื่อรองรับการเปน
2) เพื่อสรางความตื่นตัวใหกับบุคลากรของ
ประชาคมอาเซียน
มหาวิทยาลัยในการพัฒนาหนวยงานกาวสูประชาคม
อาเซียน

ตัวชี้วัด

กําหนด งบประมาณ ผูรับ
เวลา
(บาท)
ผิดอบ

1) ระดับความพึงพอใจของบุคลากร
ภายในองคกร 3.51 ขึ้นไป

ปการศึกษา 100,000
2555

สํานัก
อธิการบดี

1) ผูบริหารระดับสูงเขาอบรมสัมมนา
สมรรถนะดานการบริหารและการ
ปฏิบัติงาน อยางนอย 1 ครั้งตอป

ปการศึกษา 100,000
2555

สํานัก
อธิการบดี

1) ผูบ ริหารของหนวยงานสนับสนุนรอยละ
80 เขารวมโครงการ

ปการศึกษา
2555

50,000

ทุก
หนวยงาน

1) บุคลากรรอยละ 80 มีเขารวมอบรม
สัมมนาศักยภาพเพื่อรองรับการเปน
ประชาคมอาเซียน

ป
การศึกษา
2555

50,000

ทุก
หนวยงาน
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วัตถุประสงค

1) เพื่อสงเสริมใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีโอกาส
ศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกับบุคลากร
ทางการศึกษาในอาเซียน
2) เพื่อสงเสริมใหบุคลากรไดเพิ่มพูนความรูและ
สรางเครือขายความรวมมือในดานตาง ๆ รวมกับ
มหาวิทยาลัยในอาเซียน
1) เพื่อสงเสริมใหคณาจารยพัฒนาทักษะดาน
26.โครงการอบรม
ภาษาตางประเทศใหกับ ภาษาตางประเทศ
บุคลากรสายวิชาการ 2) เพื่อเตรียมความพรอมสูการเปดเสรีทางการศึกษา
และสายสนับสนุน
27.โครงการพัฒนา 1) เพื่อเปนการเพิ่มพูนความรู ความสามารถใหแก
บุคลากรภายในหนวยงาน
บุคลากรของ
หนวยงานสนับสนุน 2) เพื่อสรางทัศนคติที่ดีใหแกบุคลากร ทําใหมีการ
พัฒนางานและสรางผลงานที่มีประสิทธิภาพ
3) เพื่อพัฒนาบุคลากรใหเปนผูที่มีคุณภาพและ
ศักยภาพ
28.โครงการฝกอบรม 1) เพื่อสงเสริมใหบุคลากรมีโอกาสพัฒนาความรู
ความ สามารถในการใหบริการแกบุคคลที่มาใชบริการ
เพื่อพัฒนาทักษะ
ความรูความสามารถ 2) เพื่อเปนการเสริมสรางศักยภาพและคุณภาพของ
บุคลากรซึ่งสงผลตอการพัฒนาและปรับปรุงการ
ในการปฏิบัติงาน
ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
3) เพื่อเชื่อมความสัมพันธที่ดีระหวางบุคลากร
กอใหเกิดความสุขกับการทํางาน
25.โครงการศึกษาดู
งานมหาวิทยาลัย
อาเซียน

ตัวชี้วัด

กําหนด งบประมาณ ผูรับ
เวลา
(บาท)
ผิดอบ

1) มีการศึกษาดูงานกับมหาวิทยาลัยใน
กลุมประเทศอาเซียน 1 ครั้งตอปและ

ป
การศึกษา
2555

150,000

ทุก
หนวยงาน

1) ผูเขารับการอบรมมีความรูดาน
ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น วัดไดจากความตาง
ของคะแนน Pre-test กับ Post-test อยาง
นอยมีคะแนนเพิ่มขึ้น รอยละ 30
1) รอยละ 50 ของบุคลากรไดการ
ฝกอบรม
2) รอยละ 50 ของบุคลากรที่เขารวม
อบรมไดรับความรูและพึงพอใจตอการเขา
รวมอบรม

ปการศึกษา
2554

20,000

สถาบัน
ภาษา

ปการศึกษา
2555

25,000

ทุก
หนวยงาน

1) รอยละ 80 ของบุคลากรไดรับการ
ฝกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรูและพัฒนา
ทักษะในการปฏิบัติงาน

ปการศึกษา
2555

35,000

ทุก
หนวยงาน
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โครงการ /
กิจกรรม

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

กําหนด งบประมาณ ผูรับ
เวลา
(บาท)
ผิดอบ

29.โครงการอบรม
1) เพื่อเพิ่มพูนความรูความสามารถในการใหบริการ
เพื่อพัฒนางานบริการ อยางมีประสิทธิภาพ
2) เพื่อปรับปรุงระบบการใหบริการ และสรางความ
ประทับใจใหแกผูมาใชบริการ

1) รอยละ 80 ของผูเขารวมอบรมไดรับ
ความรูและนําความรูมาประยุกตใชกับการ
ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ

ปการศึกษา
2555

30.โครงการอบรมเชิง 1) เพื่อใหผูรวมอบรมมีความเขาใจหลักการแนวคิด
และกระบวนการวิเคราะหและการจัดทําแผนบริหาร
ปฏิบัติการเรื่อง
ความเสี่ยงของหนวยงาน
บริหารความเสี่ยง
2) เพื่อใหผูเขารวมอบรมสามารถนําหลักแนวคิดและ
องคความรูที่ไดมาประยุกตใชในการจัดทําแผนบริหาร
ความเสี่ยงในระดับสวนงานที่รับผิดชอบ
31.โครงการจัดการ 1) เพื่อสงเสริมใหบุคลากรมีสวนรวมในการจัดการ
ความรูภายในองคกรไดเปนอยางดี
ความรูบุคลากรใน
2) เพื่อใหบุคลากรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและพัฒนา
องคกร
ทักษะความสามารถเฉพาะบุคคลถายทอดองคความรู
ที่มี่อยูได
3) เพื่อกระตุนใหบุคลากรใชการจัดการความรูในการ
พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนองคกรแหงการเรียนรู
1) เพื่อสรางวิสัยทัศนในการทํางานใหแกบุคลากร
32.โครงการสง
สํานักวิชากร
บุคลากรเขารวม
อบรม สัมมนา กับ 2) เพื่อสงเสริมใหบุคลากรมีโอกาสพัฒนาความรู นํา
หนวยงานภายนอก ความรูที่ไดมาปรับใชใหเกิดประโยชนแกหนวยงาน
3) เพื่อสรางเครือขายและความสัมพันธที่ดีระหวาง
บุคลากรของมหาวิทยาลัยและองคจากภายนอก

1) รอยละ 80 ของผูเขารวมอบรมไดรับ
ปการศึกษา
ความรูและสามารถจัดทําแผนบริหารความ
2555
เสี่ยงไดอยางมีประสิทธิภาพ

15,000

-

-ส.อธิการบดี
-ส.วิชาการ
-ส.กิจการฯ
-ศ.คอมพิวเตอร
-ศ.สงเสริมและ
บริการสังคม

สํานัก
อธิการบดี

1) ผูเขารวมโครงการ รอยละ 80 มีความ
พึงพอใจในการเขารวมกิจกรรมการจัดการ
ความรู

ป
การศึกษา
2555

5,000

ทุก
หนวยงาน

1) รอยละ 80 ของผูเขารวมอบรมไดรับ
ความรูและนําความรูมาประยุกตใชกับการ
ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ

ปการศึกษา
2555

20,000

ทุก
หนวยงาน

-------------- แผนการดําเนินงานมหาวิทยาลัยเกริก ปการศึกษา 2555 -------------

193

กลยุทธ

โครงการ /
กิจกรรม

33.โครงการณรงค
การปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ
34.โครงการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม
ใหแกบุคลากร
35.โครงการพัฒนา
บุคคลากรตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง
36.โครงการ
เสริมสรางสายใยรัก
พัฒนาครอบครัว
37.โครงการดูงาน
สวนพระองค

กําหนด งบประมาณ ผูรับ
เวลา
(บาท)
ผิดอบ

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

1) เพื่อใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพของบุคลากร
2) เพื่อกระตุนใหบุคลากรใชเปนแนวทางปฏิบัติที่
ถูกตองตามจรรยาบรรณวิชาชีพไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
1) เพื่อสงเสริมใหผูบริหารและบุคลากรทางการศึกษา
มีคุณธรรมจริยธรรม และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ

1) บุคลากรรอยละ 90 มีความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพและใช
เปนแนวทางในการปฏิบัติที่ถูกตองไดอยาง
มีประสิทธิภาพ

ปการศึกษา
2555

-

ทุก
หนวยงาน

1) รอยละ 80 ของผูเขารวมโครงการมี
ความพึงพอใจ สามารถนําหลักธรรมไป
ปรับใชในชีวิประจําวัน

ปการศึกษา
2555

-

ทุก
หนวยงาน

1) เพื่อสรางความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแกบุคลากร
2) เพื่อสงเสริมใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยนําหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดําเนินชีวิต
อยางมีความสุข
1) เพื่อสงเสริมใหสถาบันครอบครัวเข็มแข็งและอบอุน
2) เพื่อปลูกจิตสํานึกของสังคมไทยใหเห็น
ความสําคัญของสถาบันครอบครัว
3) เพื่อลดปญหาสังคมและพัฒนาสังคมไทยใหมี
ความสุขอยางยั่งยืน
1) เพื่อกระตุนใหบุคลากรเห็นคุณคาของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและนอมนํามาเปนหลักในการ
ดําเนินชีวิตประจําวัน
2) เพื่อสรางความตอเนื่องในการขับเคลื่อนขยายผล
เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา
3) เพื่อสนับสนุนเครือขายงานดานเศรษฐกิจพอเพียง

1) บุคลากรรอยละ 80 มีความรูความเขา ปการศึกษา
ใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2555
2) บุคลากรรอยละ 80 นําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใชในการ
ดํารงชีวิต
1) รอยละ 80 ของผูเขาอบรมพึงพอใจใน ปการศึกษา
โครงการและตระหนักถึงความสําคัญของ
2555
สถาบันครอบครัว

10,000

ทุก
หนวยงาน

-

ทุก
หนวยงาน

1) บุคลากรรอยละ 80 เห็นคุณคาของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและนอมนํามา
เปนหลักในการดําเนินชีวิตประจําวัน
2) ระดับความสําเร็จของการสราง
เครือขายเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง

10,000

ทุก
หนวยงาน
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โครงการ /
กิจกรรม

38.โครงการสรางระบบ
การติดตามประเมินผล
การปฏิบัติงานของ
บุคลากรใหมี
ประสิทธิภาพ
39.โครงการตรวจ
สุขภาพบุคลากร
ประจําป 2555

กําหนด งบประมาณ ผูรับ
เวลา
(บาท)
ผิดอบ

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

1) เพื่อปรับปรุงระบบการติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรใหมีประสิทธิภาพ
2) เพื่อใชเปนแนวทางในการการติดตามประเมินผล
การปฏิบัติงานของบุคลากรอยางเปนธรรม

1) ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอ
ระบบการติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร อยางนอย 3.51
ขึ้นไป

ป
การศึกษา
2555

1) รอยละ 70 ของบุคลากรเขารวม
โครงการ
2) รอยละ 70 ของบุคลากรที่เขารวม
โครงการตรวจสุขภาพมีความพึงพอใจตอ
โครงการ
3) สามารถดําเนินการไดตามที่กําหนด

ปการศึกษา 500,000
2555

สํานัก
อธิการบดี

1) ผูเขารวมกิจกรรม รอยละ 90 มีความ
พีงพอใจในการเขารวมกิจกรรม

ป
การศึกษา
2555

11,000

สํานัก
อธิการบดี

1) รอยละ 80 ของบุคลากรที่เขารวม
กิจกรรมมีความพึงพอใจ

ปการศึกษา
2555

30,000

ทุก
หนวยงาน

1) เพื่อใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเกริกวา
ดวยบุคลากร พ.ศ. 2550 หมวดที่10 ขอ 41
2) เพื่อใหบุคลากรที่มีอายุการทํางานตั้งแต 1 ปขึ้นไป
ไดรับการตรวจสุขภาพประจําป
3) เพื่อใหบุคลากรทราบถึงสุขภาวะของตัวเองในแต
ละป จะไดปองกันและดูแลสุขภาพรางกายใหแข็งแรง
สมบูรณอยูเสมอ
40.โครงการ “’งานวัน 1) เพื่อรําลึกถึงผูมีพระคุณ ดร.เกริก มังคละพฤกษ
ผูกอตั้งมหาวิทยาลัยเกริก
รําลึกผูกอตั้ง
มหาวิทยาลัย” ประจําป 2) เพื่อใหบุคลากร และนักศึกษาเกิดความภาคภูมิใจ
ในมหาวิทยาลัย และรวมกันพัฒนามหาวิทยาลัยให
การศึกษา 2555
เจริญกาวหนาตอไป
1) เพื่อสงเสริมใหบุคลากรไดตระหนักถึงความสําคัญ
41.โครงการกีฬา
และประโยชนของการออกกําลังกาย
บุคลากรสัมพันธ
2) เพื่อเปนการเชื่อมความสัมพันธระหวางผูบริหาร
และบุคลากรของมหาวิทยาลัย
3) สรางทัศนคติที่ดีในการทํางาน และการ
ประสานงานระหวางบุคคลหรือหนวยงานใหดําเนินไป
ไดดวยดี
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8.3 มีระบบ
การงบประมาณ
การเงินแบบ
มุงเนนผลงาน
นําไปสูรายงาน
การตรวจสอบ
และการ
ประเมินอยางมี
ประสิทธิภาพ

โครงการ /
กิจกรรม

วัตถุประสงค

42.โครงการปรับปรุง 1) เพื่อใหบุคลากรทางการศึกษาไดรับบริการดาน
สวัสดิการและสิทธิ
สวัสดิการ และสิทธิประโยชนตาง ๆ ที่พึงไดรับ
ประโยชนแกบุคลากร 2) เพือ่ สรางขวัญและกําลังใจและเจตคติที่ดีใหแก
บุคลากร
43.โครงการพัฒนา 1) เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการดานการเงิน
ระบบการบริหาร
และงบประมาณของมหาวิทยาลัยใหเปนไปอยางมี
การเงินและ
ประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได
งบประมาณอยางมี 2) เพื่อสรางกลไกที่มีประสิทธิภาพในการจัดหา
ประสิทธิภาพ
งบประมาณ การใชจายงบประมาณ โดยจัดสรร
งบประมาณใหสอดคลองกับแผนกลยุทธ
44.โครงการพัฒนา 1) เพื่อพัฒนามาตรฐานแผนงาน งบประมาณ
มาตรฐานแผนงาน
การเงิน การบัญชี การพัสดุ และสินทรัพย ใหสามารถ
งบประมาณ การเงิน ดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็วโปรงใส
และบัญชี
และถูกตองตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
2) เพื่อใหมีการเบิกจายงบประมาณเปนไปอยาง
ถูกตองตามแผนงาน โครงการ และตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย
45.โครงการเรงรัด
1) เพื่อใหการเบิกจายและการเคลียรเงินทดรองจาย
เคลียรเงินลูกหนี้ยืม เปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
ทดรองจาย
2) เพื่อใหผูยืมเงินทําโครงการตาง ๆ มีความรับผิดชอบ
ใชจายเงินของมหาวิทยาลัย และนําเอกสารที่ถูกตอง
เปนจริงมาเปนหลักฐานในการเคลียรเงินที่ยืมไป

ตัวชี้วัด

กําหนด งบประมาณ ผูรับ
เวลา
(บาท)
ผิดอบ

1) บุคลากรรอยละ 80 มีความพึงพอใจ
ตอระบบสวัสดิการของบุคลากร

ปการศึกษา
2555

-

สํานัก
อธิการบดี

1) มีระบบและกลไกของการบริหารจัดการ
งบประมาณตามแผนงานที่กําหนดไดอยาง
มีประสิทธิภาพ

ปการศึกษา
2555

-

สํานัก
อธิการบดี

1) รอยละ 100 ของความถูกตองในการ
จัดทําบัญชี และรายงานการเงิน
งบประมาณ ถูกตองตามระเบียบ
ตรวจสอบไดทันตามระยะเวลาที่กําหนด

ปการศึกษา
2555

-

สํานัก
อธิการบดี

1) รอยละ 60 ของผูยืมเงินทดรองจาย
ของมหาวิทยาลัยเกริกมาเคลียรเงินยืมทด
รองจายภายในเวลาที่กําหนด

ปการศึกษา
2555

500

สํานัก
อธิการบดี

-------------- แผนการดําเนินงานมหาวิทยาลัยเกริก ปการศึกษา 2555 -------------
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โครงการ /
กิจกรรม

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

3) เพื่อใหจํานวนลูกหนี้และจํานวนเงินยืมเดิมไดรับกร
เคลียรหมดไปและไมใหมีลูกหนี้ใหมเพิ่มจํานวนมากขึ้น
4) เพื่อใหการดําเนินงานของฝายบัญชีและการเงิน
เปนไปตามระบบและระเบียบของมหาวิทยาลัย
46.โครงการพัฒนา 1) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ
1) มีระบบขอมูล สารสนเทศ และ
ระบบฐานขอมูล
ดานการเงิน การคลัง การบัญชี เพื่อบริหารจัดการ เทคโนโลยีเพื่อการบริหารงานงบประมาณ
สารสนเทศดานการเงิน มหาวิทยาลัยใหเกิดประโยชนสูงสุด
และงบประมาณ
8.4 ปรับปรง
47.โครงการจัดทําผัง 1) เพื่อวางผังมหาวิทยาลัยใหเหมาะสมกับ
1) มีการจัดทําผังแมบทและปรับภูมิทัศน
ระบบการ
แมบทและปรับภูมิ
สภาพแวดลอมของมหาวิทยาลัย ตลอดจนรองรับการ ภายในมหาวิทยาลัย
จัดการดาน
ทัศนภายใน
ขยายตัวทางการศึกษา
กายภาพและ
มหาวิทยาลัย
2) เพื่อออกแบบและปรับปรุงอาคารสถานที่
สิ่งแวดลอม
ตลอดจนภูมิทัศนของมหาวิทยาลัยใหมีความ
ภายใน
สวยงาม รมรื่น สรางบรรยากาศในการทํางานและ
มหาวิทยาลัยให
การศึกษาอยางมีความสุข
เอื้อตอการ
48.โครงการปรับปรุง 1) เพื่อปรับปรุงซอมแซมอาคารสถานที่ใหอยูในสภาพ 1) รอยละ 80 ของผูใชอาคารสถานที่มี
เรียนรูและ
อาคารสถานที่ และ ที่สมบูรณ พรอมสําหรับการใชงานอยูเสมอ
ความพึงพอใจ
เสริมสราง
พัฒนาสภาพแวดลอม 2) เพื่อพัฒนาอาคารสถานที่ และสภาพแวดลอม
ภาพลักษณที่ดี ภายในมหาวิทยาลัย ภายในมหาวิทยาลัยใหสวยงาม รมรื่น ปลอดภัย
ของ
49.โครงการสงเสริม 1) เพื่อจัดสภาพแวดลอมภายในมหาวิทยาลัยใหเอื้อ 1) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่
มหาวิทยาลัย
สภาพแวดลอมเพื่อ ตอการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู
บุคลากรที่มีตอสภาพแวดลอมของ
สรางบรรยากาศแหง 2) เพื่อสรางบรรยากาศภายในมหาวิทยาลัยใหเอื้อตอ มหาวิทยาลัย อยูในระดับดี
การเรียนรู
การทํางานและการศึกษาอยางมีความสุข
-------------- แผนการดําเนินงานมหาวิทยาลัยเกริก ปการศึกษา 2555 -------------

กําหนด งบประมาณ ผูรับ
เวลา
(บาท)
ผิดอบ

ป
การศึกษา
2555

-

สํานัก
อธิการบดี

ป
การศึกษา
2555

-

สํานัก
อธิการบดี

ปการศึกษา 1,040,000 สํานัก
2555
อธิการบดี

ป
การศึกษา
2555

-

สํานัก
อธิการบดี
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ตัวชี้วัด

กําหนด งบประมาณ ผูรับ
เวลา
(บาท)
ผิดอบ

50.โครงการซอม
บํารุงครุภัณฑและ
ปรับปรุงอุปกรณสื่อ
การสอน
51.โครงการจัดหา
ครุภัณฑ อุปกรณ
และโสตทัศนูปกรณ
สนับสนุนการจัด
การศึกษา
52.โครงการปรับปรุง
สภาพหอง LAB

1) เพื่อใหอาจารยและนักศึกษาไดรับความ
สะดวกสบายในการเรียนการสอน
2) เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกบุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัย
1) เพื่อจัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ ครุภัณฑ และ
โสตทัศนูปกรณใหเพียงพอ

1) รอยละ 90 ของผูใชบริการมีความพึง
พอใจ

ปการศึกษา 180,000
2555

1) จํานวนของครุภัณฑ อุปกรณ และ
โสตทัศนูปกรณสนับสนุนการจัดการศึกษา
ที่มีการจัดซื้อจัดหา

ปการศึกษา
2555

1) ปรับปรุงหองกายภาพหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร

1) รอยละอุปการณที่ไดปรับเปลี่ยน

ศูนย
คอมพิวเตอร

53.โครงการรณรงค
การประหยัดน้ํา
ไฟฟา และพลังงาน
54.โครงการจัดหา
ยานพาหนะเพิ่ม
55.โครงการซอมแซม
และบํารุงยานพาหนะ

1) เพื่อรณรงคใหนักศึกษาและบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยรวมกันประหยัดน้ํา ประหยัดไฟฟาและ
พลังงาน
1) เพื่อจัดหายานพาหนะใหมีความเหมาะสมกับการ
ใชงานภายในมหาวิทยาลัย
1) เพื่อรักษาสภาพของยานพาหนะของ
มหาวิทยาลัยใหอยูในสภาพพรอมใชงาน
2) เพื่อความปลอดภัยของผูใชบริการ
1) เพื่อปรับปรุงซอมแซมระบบสาธารณูปโภคภายใน
มหาวิทยาลัยใหอยูในสภาพที่สมบูรณ
2) เพื่อใหเกิดการใชงานอยางมีประสิทธิภาพ

1) นักศึกษาและบุคลากรรอยละ 90 เขา
รวมโครงการ และมีสวนรวมในการ
ประหยัดน้ํา ประหยัดไฟฟาและพลังงาน
1) จํานวนของยานพาหนะที่มีการจัดหา

ภาคตนและ 102,000
ภาคปลายป
การศึกษา
2555
ปการศึกษา
2555
ปการศึกษา
2555
ปการศึกษา 700,000
2555

สํานัก
อธิการบดี
สํานัก
อธิการบดี

ปการศึกษา 600,000
2555

สํานัก
อธิการบดี

1302,1303

56.โครงการปรับปรุง
เครื่องปรับอากาศ

1302,1303

1) ยานพาหนะอยูในสภาพดี 100 %

1) รอยละ 80 ของผูใชบริการมีความพึง
พอใจ

-------------- แผนการดําเนินงานมหาวิทยาลัยเกริก ปการศึกษา 2555 -------------

-

สํานัก
วิชาการ
สํานัก
อธิการบดี
สํานัก
อธิการบดี

ทุก
หนวยงาน
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57.โครงการอบรม
ปฏิบัติการเมื่อเกิด
ภาวะฉุกเฉิน
58.โครงการปรับปรุง
หองออกกําลังกาย

59.โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศนภายใน
หนวยงาน

วัตถุประสงค
1) เพื่อใหผูที่เกี่ยวของทราบแนวทางปฏิบัติเมื่อเกิด
ภาวะฉุกเฉิน
2) เพื่อเตรียมปองกันและลดความสูญเสียตอบุคคล
และทรัพยสินเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน
1) เพื่อปรับปรุงหองออกกําลังกายและสิ่งอํานวย
ความสะดวกที่เอื้อตอการพัฒนาการเรียนรูใหแก
นักศึกษา
2) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาและบุคลากรมีสุขภาพ
แข็งแรงโดยการออกกําลังกาย
1) เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนใหดูสวยงามเอื้ออํานวยตอ
การปฏิบัติงาน
2) เพื่อสรางบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัด

กําหนด งบประมาณ ผูรับ
เวลา
(บาท)
ผิดอบ

1) จํานวนของการอบรมเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน

ปการศึกษา
2555

-

สํานัก
อธิการบดี

1) รอยละ 90 ของนักศึกษาและบุคลากร
ที่ใชบริการพึงพอใจตอหองออกกําลังกาย

ปการศึกษา
2555

-

สํานัก
กิจการ
นักศึกษา

1) ระดับความพึงพอใจของบุคลากรใน
หนวยงานอยูในระดับ 3.51 ขึ้นไป

ปการศึกษา
2555

-

สํานัก
อธิการบดี

ตัวบงชี้ของแผนดําเนินงาน : ยุทธศาสตรที่ 8 พัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
เชิงปริมาณ
1. รอยละของบุคลากรที่เขารวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อพัฒนาองคกรและระบบงาน
2. รอยละความสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณ
3. รอยละของผูใชบริการมีความพึงพอใจตอระบบสาธารณูปโภค อาคารสถานที่ และภูมิทัศนภายในมหาวิทยาลัย
เชิงคุณภาพ
1. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสถาบันสูสากล
2. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
3. ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของบุคลากร
-------------- แผนการดําเนินงานมหาวิทยาลัยเกริก ปการศึกษา 2555 -------------
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ยุทธศาสตรที่ 9 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
เปาประสงค มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
โครงการ /
กลยุทธ
วัตถุประสงค
กิจกรรม
หนวยงานสนับสนุน
9.1 พัฒนา
1.โครงการปรับปรุง
ระบบและ
มาตรฐานงานประกัน
กลไกการ
คุณภาพการศึกษา
ประกัน
คุณภาพ
การศึกษาใหมี
มาตรฐานใน
ระดับสากล

1) เพื่อพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยใหสอดคลองกับหลักเกณฑของ สกอ.
และ สมศ.
2) เพื่อพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
3) เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาโดย
พัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาใหสามารถ
แขงขันในระดับประเทศและภูมิภาค
2.โครงการจัดทํา
1) เพื่อใหทุกหนวยงานเขาใจวิธีการจัดทําแผนการ
แผนการดําเนินงาน ดําเนินงานและกําหนดตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จ
และพัฒนามาตรฐาน ของแผน
กําหนดตัวบงชี้ใน
2) เพื่อใหทุกหนวยงานสามารถพัฒนาแผนการ
ระดับหนวยงาน
ดําเนินงานและกําหนดตัวบงชี้ของหนวยงานที่ตน
สังกัด ตามตัวบงชี้ที่ 1.1 และ1.2ของตัวบงชี้
คุณภาพของสกอ.

ตัวชี้วัด

กําหนด งบประมาณ ผูรับ
เวลา
(บาท)
ผิดชอบ

1) มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่มี
มาตรฐานสอดคลองตามหลักเกณฑของ
สกอ .และ สมศ รวมทั้งสามารถแขงขัน
แขงขันในระดับประเทศและภูมิภาคได

ปการศึกษา
2555

59,200

สํานักประกัน
คุณภาพ
การศึกษา

1) คณาจารยและบุคลากรกลุมเปาหมาย
เขารวมโครงการอยางนอย รอยละ 90
2) กลุมเปาหมายที่เขารวมอบรมฯ มี
ความเขาใจในเนื้อหาของการจัดทํา
แผนการดําเนินงานและตัวบงชี้อยางนอย
รอยละ 80
3) กลุมเปาหมายที่เขารวมอบรมฯสามารถ
จัดทําแผนการดําเนินงานและตัวบงชี้ของ
หนวยงานที่สังกัดอยางนอย รอยละ 70

ป
การศึกษา
2555

-

สํานัก
ประกัน
คุณภาพ
การศึกษา
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โครงการ /
กิจกรรม
3.โครงการจัดทําแผน
ดําเนินงานดานการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา

วัตถุประสงค

1) เพื่อกําหนดทิศทางการดําเนินงานของสํานัก
ประกันคุณภาพการศึกษาใหบรรลุตามตามนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย
2) เพื่อบริหารจัดการสํานักประกันคุณภาพใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
4.โครงการบริหาร
1) เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการงานประกัน
จัดการงานประกัน
คุณภาพมหาวิทยาลัยเกริกใหมีประสิทธิภาพรองรับ
คุณภาพของ
การกาวสูประชาคมอาเซียน
มหาวิทยาลัย
2) เพื่อยกระดับสมรรถนะการดําเนินงานประกัน
คุณภาพมหาวิทยาลัยเกริกสูระดับมาตรฐานสากล
5.โครงการพัฒนา
1) เพื่อพัฒนาระบบกลไกติดตาม ตรวจสอบ
ระบบติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ประเมินผล รายงาน มหาวิทยาลัยเกริกใหมีคุณภาพ
ผลคุณภาพการศึกษา 2) เพื่อสงเสริมใหนําผลการประกันคุณภาพ
การศึกษามาปรับปรุงการทํางานและพัฒนา
คุณภาพ มาตรฐานการศึกษาอยางตอเนื่อง
6.โครงการประเมิน
1) เพื่อใหทุกหนวยงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
คุณภาพการศึกษา
ตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับสถาบัน คณะ ภายในใหเปนสวนหนึ่งของการบริหารจัดการ
วิชา และหนวยงาน
2) เพื่อใหทุกหนวยงานดําเนินการประเมินตนเอง
สนับสนุน
ตามเกณฑมาตรฐานตัวบงชี้และจัดทําแผนปรับปรุง
การศึกษาใหมีมาตรฐานสูงขึ้น

ตัวชี้วัด

กําหนด งบประมาณ ผูรับ
เวลา
(บาท)
ผิดชอบ

1) มีแผนการดําเนินงานดานประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัย

ปการศึกษา
2555

-

สํานักประกัน
คุณภาพ
การศึกษา

1) ระดับความสําเร็จของการบริหาร
จัดการงานประกันคุณภาพของ
มหาวิทยาลัยสูระดับสากล อยางนอย
3.51 ขึ้นไป

ป
การศึกษา
2555

-

สํานัก
ประกัน
คุณภาพ
การศึกษา

1) มีระบบและกลไกประกันคุณภาพ
การศึกษาที่กอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา

ป
การศึกษา
2555

-

ทุก
หนวยงาน

1) ทุกหนวยงานมีการดําเนินการประเมิน
ตนเองตามเกณฑมาตรฐานตัวบงชี้และ
จัดทําแผนปรับปรุงการศึกษาใหมี
มาตรฐานสูงขึ้น

ป
การศึกษา
2555

-

ทุก
หนวยงาน
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โครงการ /
กิจกรรม
7.โครงการตรวจ
ประเมินคุณภาพ
ภายใน

8.โครงการพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสํานัก
อธิการบดี
9.โครงการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายในของ
สํานักหอสมุด

วัตถุประสงค
1) เพื่อใหทุกหนวยงานและมหาวิทยาลัยทราบถึงจุด
แข็ง จุดออนเพื่อนําไปสูการพัฒนามหาวิทยาลัย
ตอไป
2) เพื่อจัดสงรายงานการประเมินตนเองของ
มหาวิทยาลัยหลังสิ้นสุดปการศึกษา ตามขอกําหนด
ของ สกอ.

1) เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรูดา นการประกัน
คุณภาพการศึกษาของหนวยงานสนับสนุน
2) เพื่อพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสํานักอธิการบดี
1) เพื่อพัฒนาประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สํานักหอมสุดตามระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง
2) เพื่อปรับปรุงรูปแบบรายงานการประเมินตนเอง
ใหมีคุณภาพ และนําผลการประเมินมาใชในการ
ปรับปรุง พัฒนาสํานักหอสมุด
1) เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจการประกัน
9.2 พัฒนา
10.โครงการอบรม
นักศึกษาและ บุคลากรสายอาจารย คุณภาพการศึกษาภายในตามองคประกอบและตัว
บุคลากรดาน เพื่อสรางความเขาใจ บงชี้ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.)
การศึกษาใหมี ในการประกัน

ตัวชี้วัด

กําหนด งบประมาณ ผูรับ
เวลา
(บาท)
ผิดชอบ

1) ทุกหนวยงานในมหาวิทยาลัยทราบ
ภาคฤดู
จุดออนและจุดแข็งของตนเอง
รอน /
2) 80%ของหนวยงานในมหาวิทยาลัยนําผล 2555
การตรวจประเมินมาใชในการพัฒนา
หนวยงาน
3) มหาวิทยาลัยสามารถจัดสงรายงานการ
ประเมินตนเองได ภายใน 120 วันหลัง
สิ้นสุดปการศึกษาตามขอกําหนดของ สกอ.
1) ระดับคะแนนผลการตรวจประเมิน
ปการศึกษา
คุณภาพของสํานักอธิการบดี อยูในระดับ
2555
3.51 ขึ้นไป

88,100

สํานักประกัน
คุณภาพ
การศึกษา

6,000

สํานัก
อธิการบดี

1) ระดับคะแนนผลการตรวจประเมิน
คุณภาพของสํานักหอสมุดอยูในระดับ
3.51 ขึ้นไป

ปการศึกษา
2555

3,000

สํานัก
หอสมุด

1) มีผูเขารวมประชุม อยางนอย 90 %
ของผูที่ตองเขารวมประชุม ตามหนังสือ
เชิญประชุม
2) ผูเขารวมประชุมอยางนอย 80 % เขาใจ

ปการศึกษา
2555

61,600

สํานักประกัน
คุณภาพ
การศึกษา
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ความรูเรื่อง
การประกัน
คุณภาพ
การศึกษาใน
ระดับสากล

โครงการ /
กิจกรรม
คุณภาพการศึกษา
ภายใน

11.โครงการอบรม
บุคลากรสาย
เจาหนาที่เพื่อสราง
ความเขาใจในการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน

12.โครงการอบรม
นักศึกษาเพื่อสราง
ความเขาใจการ
ประกันคุณภาพ

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

2) เพื่อสนับสนุนความรูความเขาใจระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย
3) เพื่อเตรียมความพรอมในการดําเนินการประกัน
คุณภาพของคณะวิชาที่จัดการเรียนการสอนและ
หนวยงานสนับสนุน
4) เพื่อใหสามารถนําความรูประกันคุณภาพไปสูการ
ปฏิบัติในการสนับสนุนการดําเนินงานประกัน
คุณภาพของหนวยงานที่สังกัด
1) เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในตามองคประกอบและตัว
บงชี้ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.)
2) เพื่อสนับสนุนความรูความเขาใจระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย
3) เพื่อเตรียมความพรอมในการดําเนินการประกัน
คุณภาพของคณะวิชาที่จัดการเรียนการสอนและ
หนวยงานสนับสนุน
4) เพื่อใหสามารถนําความรูประกันคุณภาพไปสูการ
ปฏิบัติในการสนับสนุนการดําเนินงานประกัน
คุณภาพของหนวยงานที่สังกัด
1) เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในตามองคประกอบและตัว
บงชี้ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.)

ระบบการประกันคุณภาพอยางเทาทันกับ
การเปลี่ยนแปลง
3) 80% ของผูเขารวมประชุมสามารถ
ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของ
หนวยงานที่ตนสังกัดไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

กําหนด งบประมาณ ผูรับ
เวลา
(บาท)
ผิดชอบ

1) มีผูเขารวมประชุม อยางนอย 90 %
ของผูที่ตองเขารวมประชุม ตามหนังสือ
เชิญประชุม
2) ผูเขารวมประชุมอยางนอย 80 % เขาใจ
ระบบการประกันคุณภาพอยางเทาทันกับ
การเปลี่ยนแปลง
3) 80% ของผูเขารวมประชุมสามารถ
ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของ
หนวยงานที่ตนสังกัดไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

ปการศึกษา
2555

57,000

สํานักประกัน
คุณภาพ
การศึกษา

1) มีผูเขารวมประชุม อยางนอย 90 %
ของผูที่ตองเขารวมประชุม ตามหนังสือ
เชิญประชุม
2) ผูเขารวมประชุมอยางนอย 80 % เขาใจ

ปการศึกษา
2555

36,600

สํานักประกัน
คุณภาพ
การศึกษา
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โครงการ /
กิจกรรม

วัตถุประสงค

2) เพื่อสนับสนุนความรูความเขาใจระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย
3) เพื่อเตรียมความพรอมในการดําเนินการประกัน
คุณภาพของคณะวิชาที่จัดการเรียนการสอนและ
หนวยงานสนับสนุน
4) เพื่อใหสามารถนําความรูประกันคุณภาพไปสูการ
ปฏิบัติในการสนับสนุนการดําเนินงานประกัน
คุณภาพของหนวยงานที่สังกัด
13.โครงการอบรมเชิง 1) เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจและทักษะในการ
ปฏิบัติการผูตรวจ
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตาม
ประเมินคุณภาพ
องคประกอบและตัวบงชี้ของ สกอ.
ภายใน
2) เพื่อเตรียมความพรอมในการตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2554
3) เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย
14.โครงการพัฒนา 1) เพื่อสงเสริมใหบุคลากรมีความรูความเขาใจ
ความรูและทักษะ
หลักเกณฑและวิธีการประเมินคุณภาพการศึกษา
ดานการประกัน
ภายในระดับหนวยงานสนับสนุน
คุณภาพการศึกษาให 2) เพื่อสงเสริมใหบุคลากรมีสวนรวมและสงเสริมระบบ
บุคลากร
3) ประกันคุณภาพการศึกษา
15.โครงการสัมมนา 1) เพื่อใหของบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความรูและ
การประกันคุณภาพ เขาใจตัวบงชี้การประกันคุณภาพภายในที่ปรับปรุง
ใหมปการศึกษา 2555
การศึกษาภายใน
การศึกษาภายใน

ตัวชี้วัด
ระบบการประกันคุณภาพอยางเทาทันกับ
การเปลี่ยนแปลง
3) 80% ของผูเขารวมประชุมสามารถ
ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของ
หนวยงานที่ตนสังกัดไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

1) อยางนอย 90% ของผูเขารวมโครงการ
มีความเขาใจองคประกอบและตัวบงชี้ของ
สกอ.
2) อยางนอย 90% ของผูเขารวมโครงการ
สามารถตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ไดถูกตอง สอดคลองตามเจตนารมณของ
ตัวบงชี้ที่ สกอ. กําหนด
1) รอยละ 80 ของบุคลากรสํานัก
อธิการบดีความรูความเขาในหลักเกณฑ
และวิธีการประเมินคุณภาพ

1) 95% ของผูเขารวมสัมมนามีความ
เขาใจตัวบงชี้คุณภาพภายในตามที่ สกอ.
กําหนด

-------------- แผนการดําเนินงานมหาวิทยาลัยเกริก ปการศึกษา 2555 -------------

กําหนด งบประมาณ ผูรับ
เวลา
(บาท)
ผิดชอบ

ภาคปลาย
ประจําป
การศึกษา
2554

56,200

สํานักประกัน
คุณภาพ
การศึกษา

ปการศึกษา
2555

3,000

สํานัก
อธิการบดี

ภาคปลาย
ประจําป
การศึกษา

44,900

สํานักประกัน
คุณภาพ
การศึกษา
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โครงการ /
กิจกรรม
ระดับคณะวิชา
ประจําปการศึกษา
2555

16.โครงการจัดการ
ความรูเพื่อการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาประจําป
การศึกษา 2555

17.โครงการสัมมนา
การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน
ระดับหนวยงาน
สนับสนุนประจําป
การศึกษา 2555

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

2) เพื่อใหบุคลากรของมหาวิทยาลัย สามารถ
ดําเนินการประกันคุณภาพของหนวยงาน ไดอยางมี
ประสิทธิภาพและถูกตองตามตัวบงชี้คุณภาพของ
สกอ.
3) เพื่อใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยไดมีโอกาส
แลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับการดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
1) เพื่อใหทุกหนวยงานไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนขอมูล
และเทคนิควิธีการตาง ๆ รวมถึงองคความรูในการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
2) เพื่อทราบถึงความคืบหนาในการดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของแตละหนวยงานอยาง
ใกลชิดสามารถหาทางออกรวมกันในกรณีที่ประสบ
ปญหา
3) เพื่อใหแตละหนวยงานเกิดความรูสึกคุนเคยกับ
การประกันคุณภาพการศึกษา และเปนสวนหนึ่ง
ของการทํางานเชนเดียวกับงานประจําอื่นๆ ทั่วไป
1) เพื่อใหของบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความรูและ
เขาใจตัวบงชี้การประกันคุณภาพภายในที่ปรับปรุง
ใหมปการศึกษา 2555
2) เพื่อใหบุคลากรของมหาวิทยาลัย สามารถ
ดําเนินการประกันคุณภาพของหนวยงาน ไดอยางมี
ประสิทธิภาพและถูกตองตามตัวบงชี้คุณภาพของ
สกอ.

2) 100% ของหนวยงานในมหาวิทยาลัยมี
ความพรอมในการดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา ทั้งในดานการเตรียม
เอกสารอางอิงที่เกี่ยวของ และการจัดทํา
รายงานประเมินตนเอง

กําหนด งบประมาณ ผูรับ
เวลา
(บาท)
ผิดชอบ
2555

1) บุคลากรทุกระดับของทุกหนวยงาน
อยางนอยรอยละ 60 มีโอกาสแลกเปลี่ยน
ขอมูลและเทคนิควิธีการตาง ๆ รวมถึงองค
ความรูในการประกันคุณภาพการศึกษา
2) รอยละ 75 ของผูที่เขารวมแลกเปลี่ยน
ทราบถึงความคืบหนาในการดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของแตละ
หนวยงานอยางใกลชิดสามารถหาทางออก
รวมกันในกรณีที่ประสบปญหา

ปการศึกษา
2555

25,000

สํานักประกัน
คุณภาพ
การศึกษา

1) 95% ของผูเขารวมสัมมนามีความ
เขาใจตัวบงชี้คุณภาพภายในตามที่ สกอ.
กําหนด
2) 100% ของหนวยงานในมหาวิทยาลัยมี
ความพรอมในการดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา ทั้งในดานการเตรียม
เอกสารอางอิงที่เกี่ยวของ และการจัดทํา

ภาคปลาย
ประจําป
การศึกษา
2555

44,900

สํานักประกัน
คุณภาพ
การศึกษา

-------------- แผนการดําเนินงานมหาวิทยาลัยเกริก ปการศึกษา 2555 -------------
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โครงการ /
กิจกรรม

วัตถุประสงค

3) เพื่อใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยไดมีโอกาส
แลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับการดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
18.โครงการสัมมนา 1) เพื่อใหของบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความรูและ
คุณภาพการประกัน เขาใจตัวบงชี้การประกันคุณภาพภายนอก รอบสาม ที่
สมศ.ไดพัฒนาขึ้นใหม
คุณภาพการศึกษา
2) เพื่อใหบุคลากรของมหาวิทยาลัย สามารถจัดทํา
ระดับคณะวิชาเพื่อ
รายงานประเมินตนเองของหนวยงานไดถูกตองตาม
เตรียมการตรวจ
ประเมินภายนอกรอบ ตัวบงชี้คุณภาพของ สมศ.
3) เพื่อใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยไดมีโอกาส
สามของสมศ.
แลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับการดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา
19.โครงการสัมมนา 1) เพื่อใหของบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความรูและ
คุณภาพการประกัน เขาใจตัวบงชี้การประกันคุณภาพภายนอก รอบสาม ที่
สมศ.ไดพัฒนาขึ้นใหม
คุณภาพการศึกษา
2) เพื่อใหบุคลากรของมหาวิทยาลัย สามารถจัดทํา
ระดับหนวยงาน
รายงานประเมินตนเองของหนวยงานไดถูกตองตาม
สนับสนุนเพื่อ
ตัวบงชี้คุณภาพของ สมศ.
เตรียมการตรวจ
ประเมินภายนอกรอบ 3) เพื่อใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยไดมีโอกาส
แลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับการดําเนินงานประกัน
สามของสมศ.
คุณภาพการศึกษา

ตัวชี้วัด

กําหนด งบประมาณ ผูรับ
เวลา
(บาท)
ผิดชอบ

รายงานประเมินตนเอง
1) ผูเขารวมสัมมนาอยางนอย 90 % มี
ปการศึกษา
ความรูและเขาใจมาตรฐานตัวบงชี้คุณภาพ
2555
ภาย นอก รอบสาม ที่ สมศ.ไดพัฒนาขึ้นใหม
2) ผูเขารวมสัมมนาอยางนอย 80%
สามารถนําความรูที่ไดมาปรับใชในการ
ดําเนินการประกันคุณภาพของหนวยงานที่
ตนสังกัด
3) มีเครือขายสถาบันดานประกันคุณภาพ
การศึกษา
1) ผูเขารวมสัมมนาอยางนอย 90 % มี
ปการศึกษา
ความรูและเขาใจมาตรฐานตัวบงชี้คุณภาพ
2555
ภาย นอก รอบสาม ที่ สมศ.ไดพัฒนาขึ้น
ใหม
2) ผูเขารวมสัมมนาอยางนอย 80%
สามารถนําความรูที่ไดมาปรับใชในการ
ดําเนินการประกันคุณภาพของหนวยงานที่
ตนสังกัด
3) มีเครือขายสถาบันดานประกันคุณภาพ
การศึกษา

-------------- แผนการดําเนินงานมหาวิทยาลัยเกริก ปการศึกษา 2555 -------------

44,900

สํานักประกัน
คุณภาพ
การศึกษา

41,600

สํานักประกัน
คุณภาพ
การศึกษา
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9.3
ประชาสัมพันธ
ขอมูลขาวสาร
ดานการ
ประกัน
คุณภาพ
การศึกษาของ
มหาวิทยาลัย
ทั้งภายในและ
ภายนอกl
สถาบัน

โครงการ /
กิจกรรม
20.โครงการปรับปรุง
ระบบฐานขอมูล
เกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพ และ
ประสานงานกับ
หนวยงานภายใน
เกี่ยวกับการใชระบบ
ฐานขอมูล

วัตถุประสงค

1) เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานขอมูลใหมี
ความทันสมัยเหมาะสมกับกิจกรรมประกันคุณภาพ
การศึกษา
2) เพื่อปรับปรุงระบบสารสนเทศและใหบริการ
ขอมูลที่เกี่ยวของกับการประกันคุณภาพการศึกษา
ใหแกหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย
3) สงเสริมใหทุกหนวยงานจัดทําระบบฐานขอมูล
การประกันคุณภาพในการรองรับการประเมิน
มาตรฐานคุณภาพจาก สกอ.และสมศ.
21.โครงการ QAIS : 1) เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศใหครอบคลุมและ
[Quality Assurance ตอบสนองตอกระบวนการบริหารคุณภาพทั้งระบบ
Information
2) เพื่ออํานวยความสะดวกใหหนวยงานตาง ๆ ชวย
System]
ลดขั้นตอนการทํางาน ใหมีความสะดวก รวดเร็ว
และขอมูลมีความถูกตอง
22.จัดทําคูมือการ
1) เพื่อใหทุกหนวยงานสามารถรายงานผลการ
ประกันคุณภาพและ ดําเนินงานอยางเปนระบบและสอดรับกับ
รายงานการประเมิน กระบวนการประเมินคุณภาพทั้งภายในและ
ตนเองทั้งภายในและ ภายนอก
ภายนอก
2) เพื่อใหทุกหนวยงานสามารถสะทอนผลการ
ดําเนินงานที่สอดคลองกับความตองการตามคูมือตัว
บงชี้ และเกณฑประเมินคุณภาพภายใน ภายนอก
และเตรียมความพรอมในการประเมินคุณภาพ

ตัวชี้วัด

กําหนด งบประมาณ ผูรับ
เวลา
(บาท)
ผิดชอบ

1) ระดับความสําเร็จของการปรับปรุง
ระบบฐานขอมูลเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษา อยางนอย 3.51 ขึ้น
ไป
2) รอยละของความพึงพอใจของ
หนวยงานภายในมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการ
ใชระบบฐานขอมูลประกันคุณภาพ
มากกวา 70 %

ป
การศึกษา
2555

-

สํานัก
ประกัน
คุณภาพ
การศึกษา

1) มีระบบ QAIS : [Quality Assurance
Information System] มาใชกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษา

ป
การศึกษา
2555

-

สํานัก
ประกัน
คุณภาพ
การศึกษา

1) มีคูมือการประกันคุณภาพและรายงาน
การประเมินตนเองทั้งภายในและภายนอก

ป
การศึกษา
2555

5,500

สํานัก
ประกัน
คุณภาพ
การศึกษา

-------------- แผนการดําเนินงานมหาวิทยาลัยเกริก ปการศึกษา 2555 -------------
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9.4 พัฒนา
เครือขายการ

โครงการ /
กิจกรรม

วัตถุประสงค

ภายใน ภายนอกไดอยางมีประสิทธิภาพ
3) เพื่อใหทุกหนวยงานรับทราบแนวทางการเขียน
รายงานประเมินตนเอง( SAR) ไดสอดรับกับคูมือตัว
บงชี้ และเกณฑประเมินคุณภาพภายใน ภายนอก
ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
23.โครงการแลกเปลี่ยน 1) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูขอมูลขาวสารดานการ
ขอมูลขาวสารดาน
ประกันคุณภาพระหวางมหาวิทยาลัย
ประกันคุณภาพระหวาง 2) เพื่อรวบรวมขอมูลขาวสารจากมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
ตางๆ มาปรับใชใหเกิดประโยชนกับมหาวิทยาลัย
24.โครงการจดหมาย 1) เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจการประกัน
คุณภาพการศึกษาแกบุคลากรและหนวยงานทั้ง
ขาวการประกัน
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
คุณภาพการศึกษา
2) เพื่อสนับสนุนและแลกเปลี่ยนความรูความเขาใจ
ของมหาวิทยาลัย
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
3) เพื่อแลกเปลี่ยนขาวสารการประกันคุณภาพ
การศึกษาระหวางเครือขายอยางตอเนื่อง
25.โครงการ
1) เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธกิจกรรมดานการ
ประชาสัมพันธ
ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ผานทางเว็บไซด
เผยแพรกิจกรรม
มหาวิทยาลัย
ประกันคุณภาพทั้ง
2) เพื่อประชาสัมพันธคุณภาพการศึกษาและ
ภายในและภายนอก สงเสริมภาพลักษณของมหาวิทยาลัย
1) เพื่อพัฒนาเครือขายประกันคุณภาพระหวาง
26.โครงการพัฒนา
สถาบันตาม ตัวบงชี้ของสกอ.
เครือขาย

ตัวชี้วัด

1) จํานวนของขอมูลขาวสารดานประกัน
คุณภาพจากหนวยงานภายนอก

กําหนด งบประมาณ ผูรับ
เวลา
(บาท)
ผิดชอบ

-

สํานักประกัน
คุณภาพ
การศึกษา

1) จํานวนของขอมูลขาวสารที่สงไปยัง
ปการศึกษา
หนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
2555
2) รอยละ 70 ของผูรับขอมูลขาวสารมี
ความเขาใจในกระบวนการและระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยรวมถึงความคืบหนาในวงการ
การประกันคุณภาพการศึกษาโดยทั่วไป
1) มีการเผยแพรเผยแพรกิจกรรมประกัน
ป
คุณภาพทั้งภายในและภายนอก
การศึกษา
2555

60,000

สํานักประกัน
คุณภาพ
การศึกษา

-

สํานัก
ประกัน
คุณภาพ
การศึกษา

1) มีเครือขายประกันคุณภาพการศึกษา
ระหวางสถาบัน อยางนอย 5 สถาบัน

41,000

สํานักประกัน
คุณภาพ
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กลยุทธ

โครงการ /
กิจกรรม

ประกัน
สถาบันอุดมศึกษา
คุณภาพ
ดานการประกัน
การศึกษาทั้ง คุณภาพการศึกษา
ภายในประเทศ
หรือภูมิภาค
อาเซียน
27.โครงการประชุม
เสวนาการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ระหวางมหาวิทยาลัย
28.โครงการสราง
เครือขายการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาใน
ภูมิภาคอาเซียน
(AQAN)
29.โครงการประชุม
เครือขายการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ระหวาง
สถาบันการศึกษาใน
อาเซียน

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

2) ใหผูบริหาร อาจารย เจาหนาที่ ไดมีโอกาสแลก
เปลี่ยนในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
3) เพื่อใหนักศึกษาไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู
ระหวางสถาบันในการจัดกิจกรรมนักศึกษาและนํา
ระบบประกันคุณภาพมาใชในการดําเนินงานกิจกรรม
นักศึกษา
1) เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการการแลกเปลี่ยน
ความรู ประสบการณดานการประกันคุณภาพ
การศึกษา
2) เพื่อจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกัน
คุณภาพการศึกษารวมกันระหวางสถาบันการศึกษา
1) เพื่อสรางเครือขายความรวมมือดานการประกัน
คุณภาพการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน
2) เพื่อศึกษาการประเมินคุณภาพการศึกษาใน
ระดับภูมิภาคอาเซียน

2) บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่เขารวม
กิจกรรมของเครือขาย อยางนอย 80 % มี
ความเขาใจระบบประกันคุณภาพมากขึ้น

กําหนด งบประมาณ ผูรับ
เวลา
(บาท)
ผิดชอบ
การศึกษา

1) ผูเขารวมโครงการรอยละ 80 มีความ
พึงพอใจและเพิ่มพูนความรูดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา

ปการศึกษา
2555

25,000

สํานักประกัน
คุณภาพ
การศึกษา

1) มีเครือขายการประกันคุณภาพ
การศึกษากับประเทศในกลุมอาเซียน
อยางนอย 1 เครือขาย

ป
การศึกษา
2555

60,000

สํานัก
ประกัน
คุณภาพ
การศึกษา

1) ผูเขารวมโครงการรอยละ 80 มีความ
พึงพอใจและเพิ่มพูนความรูดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อกาวสูการ
เปนประชาคมอาเซียน

ปการศึกษา
2555

15,000

สํานักประกัน
คุณภาพ
การศึกษา

AQAN : (Asean Quality Assurance Network)

1) เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการการแลกเปลี่ยน
ความรู ประสบการณดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาและเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน
2) เพื่อจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกัน
คุณภาพการศึกษารวมกันระหวางสถาบันการศึกษา
ในอาเซียน
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กลยุทธ

โครงการ /
กิจกรรม
30.โครงการจัดการ
ความรูดานการ
ประกันคุณภาพใน
ระดับภูมิภาคอาเซียน

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

1) เพื่อใหผูบริหาร อาจารยและบุคลากรไดรับทราบ 1) ผูเขารวมโครงการรอยละ 80 มีความ
ถึงแนวทางในการพัฒนาการพัฒนาคุณภาพ
พึงพอใจและไดความรูเกี่ยวกับการประกัน
การศึกษาในระดับภูมิภาคอาเซียน
คุณภาพการศึกษาในระดับอาเซียน
2) เพื่อใหหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยเตรียม
ความพรอมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
ระดับภูมิภาคอาเซียน
3) เพื่อสรางมาตรฐานคุณภาพการศึกษาในระดับ
อาเซียน

กําหนด งบประมาณ ผูรับ
เวลา
(บาท)
ผิดชอบ
ปการศึกษา
2555

ตัวบงชี้ของแผนดําเนินงาน : ยุทธศาสตรที่ 9 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
เชิงปริมาณ
1. รอยละของนักศึกษาและบุคลากรที่เขารวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูมีความเขาใจระบบประกันคุณภาพการศึกษามากขึ้น
2. รอยละของหนวยงานที่ผานเกณฑการตรวจสอบประเมินคุณภาพ

เชิงคุณภาพ
1. มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาทีมีมาตรฐานสอดคลองตามหลักเกณฑของ สกอ. และ สมศ.
2. ระดับความสําเร็จของการสรางเครือขายประกันคุณภาพการศึกษา

-------------- แผนการดําเนินงานมหาวิทยาลัยเกริก ปการศึกษา 2555 -------------
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การวิเคราะหความสอดคลองระหวางแผนกลยุทธกับปรัชญา ปณิธานและนโยบายมหาวิทยาลัยเกริก
ปรัชญา
วิชฺชา
จรณสมฺปนฺ
โน ความรู
ทําใหองอาจ

ปณิธาน
มหาวิทยาลัย
เกริกมุงผลิต
บัณฑิตที่มี
คุณภาพ มี
ความรู
ความสามารถที่
จะออกไป
ประกอบอาชีพได
อยางเต็มภาคภูมิ
รวมทั้งยึดมั่นใน
คุณธรรม
จริยธรรม และ
ความรับผิดชอบ
ตอตนเองและ
สังคมโดยรวม

นโยบายของมหาวิทยาลัยเกริก
นโยบายดานการเรียนการสอน
 พัฒนาหลักสูตรใหมีคุณภาพและ
มาตรฐานระดับสากล สอดคลองกับ
ระบบการศึกษาทั้งในปจจุบันและ
อนาคต
 พัฒนาระบบการจัดการเรียนการ
สอนใหไดมาตรฐานระดับอุดมศึกษา
เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ
 สรางเครือคายความรวมมือทาง
วิชาการกับหนวยงานอื่นทั้งในและ
ตางประเทศ เพื่อยกระดับคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยสูประชาคมอาเซียน
 บูรณาการทักษะ
ภาษาตางประเทศและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนา
คุณภาพบัณฑิตเขาสูการแขงขันใน
ระดับชาติและนานาชาติ
 พัฒนาคุณภาพอาจารยใหมี
สมรรถนะสากลพรอมเขาสูประชาคม
อาเซียน

ประเด็นยุทธศาสตรและกลยุทธ
ยุทธศาสตรที่ 1 : พัฒนาคุณภาพ
บัณฑิตใหมีศักยภาพสูงสุด
กลยุทธ
1.1 พัฒนาหลักสูตรใหมีคุณภาพระดับ
สากล
1.2 พัฒนาหลักสูตรใหมเพื่อรองรับ
การศึกษาระดับภูมิภาคอาเซียนและ
ระดับนานาชาติ
1.3 สงเสริมและพัฒนาระบบการเรียน
การสอนแบบบูรณาการโดยเนนผูเรียน
เปนสําคัญ
1.4 พัฒนาบุคลากรสายอาจารยใหมี
สมรรถนะสากล
1.5 ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
กับการจัดการเรียนการสอนอยางมี
ประสิทธิภาพ

การวิเคราะห
๏ มหาวิทยาลัยเกริกไดวิเคราะหความสอดคลอง
ระหวางแผนกลยุทธกับปรัชญา ปณิธาน และ
นโยบายมหาวิทยาลัยดานการเรียนการสอน พบวา
มีความสอดคลองกัน เนื่องจากแผนกลยุทธมีการ
พัฒนากระบวนการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ เพื่อผลิตบัณฑิตใหมี
คุณภาพและตรงตามความตองการของสังคม โดย
มุงเนนใหคณะวิชาและหนวยงานที่เกี่ยวของ
ดําเนินการพัฒนาหลักสูตรใหมีมาตรฐานสอดคลอง
กับความตองการของประเทศและอาเซียน รวมทั้ง
พัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีความสามารถในการ
เรียนรูและพัฒนาตนเอง โดยเฉพาะการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะ
ภาษาตางประเทศ เพื่อสงเสริมใหผูเรียนเขาถึง
แหลงความรูตาง ๆ ทั้งในและนอกหองเรียน
ขณะเดียวกันไดปลูกฝงใหนักศึกษามีคุณธรรม
จริยธรรม เห็นความสําคัญของประโยชนสวนรวม
ควบคูไปกับการเรียนการสอน เพื่อใหนักศึกษาเปน
บัณฑิตที่ เกง และ ดี สามารถอยูรวมกับผูอื่นได
อยางมีความสุข นอกจากนี้ยังสงเสริมใหบุคลากร
สายอาจารยศึกษาเพิ่มพูนความรูอยางสม่ําเสมอ
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ปรัชญา

ปณิธาน

นโยบายของมหาวิทยาลัยเกริก

ประเด็นยุทธศาสตรและกลยุทธ

การวิเคราะห
ปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ
เพื่อมุงผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู มี
คุณธรรมและจริยธรรม สามารถออกไปประกอบ
อาชีพไดอยางเต็มภาคภูมิ
นโยบายดานการวิจัย
ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาระบบบริหาร ๏ มหาวิทยาลัยมีจุดมุงหมายที่จะพัฒนางานวิจัย
 สนับสนุนการสรางผลงานวิจัยและ จัดการวิจัยและนักวิจัยที่มีคุณภาพ
และผลงานทางวิชาการใหเปนที่ยอมรับในวง
ผลงานวิชาการใหมีคุณภาพทาง
กลยุทธ
วิชาการระดับสากล โดยสนับสนุนใหศูนยสงเสริม
วิชาการในระดับสากล
2.1 สนับสนุนใหคณะวิชาและศูนย
วิจัยและผลิตตํารา และคณะวิชายกระดับ
 สงเสริมใหมีการบูรณาการการ
สงเสริมวิจัยและผลิตตํารา ยกระดับ
มาตรฐานงานวิจัย ผลงานทางวิชาการใหเปนที่
เรียนการสอน การวิจัย และการ
มาตรฐานงานวิจัยและผลงานทาง
ยอมรับในระดับชาติ รวมทั้งสนับสนุนงานวิจัย
บริการวิชาการแกสังคม
วิชาการใหมีคุณภาพใหสามารถนําไปใช เกี่ยวกับอาเซียนหรืองานวิจัยในสาขาวิชาที่
 เรงพัฒนาศักยภาพบุคลากรดาน
ประโยชนและเปนที่ยอมรับในวงวิชาการ สอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศและ
การวิจัยใหมีศักยภาพในระดับสากล 2.2 พัฒนาบุคลากรดานการวิจัยใหมี อาเซียน ตลอดจนสนับสนุนใหมีการบูรณาการ
ศักยภาพสูงและมีจริยธรรมในการทํา
งานวิจัยกับการเรียนการสอน และการบริการ
วิจัย
วิชาการ เพื่อมุงผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ องอาจ
2.3 พัฒนาระบบฐานขอมูลและ
ดวยความรู สอดคลองกับปรัชญาและปณิธานของ
สารสนเทศเพื่อการวิจัยและเผยแพร
มหาวิทยาลัย นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยยังพัฒนา
งานวิจัยสูสากล
ศักยภาพบุคลากรดานการวิจัย ใหทํางานวิจัยที่มี
คุณภาพ สามารถนําไปใชประโยชน บนพื้นฐาน
จริยธรรมทางวิชาการ โดยมหาวิทยาลัยไดใหการ
สนับสนุนทั้งดานของเวลาและงบประมาณในการ
คนควาวิจัย
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นโยบายของมหาวิทยาลัยเกริก
นโยบายดานการบริการวิชาการ
แกสังคม
 สงเสริมการบริการวิชาการที่
ทันสมัยเปนประโยชนตอชุมชุน
สังคม ประเทศชาติและอาเซียน
 สงเสริมใหบุคลากร และ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยใหบริการ
วิชาการและวิชาชีพในระดับชาติและ
นานาชาติ

ประเด็นยุทธศาสตรและกลยุทธ
ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาระบบบริการ
วิชาการที่ตอบสนองความตองการของ
สังคม
กลยุทธ
3.1 สงเสริมงานวิชาการที่สอดคลองกับ
ค ว า ม ต อ ง ก า ร ข อ ง ชุ ม ช น สั ง ค ม
ประเทศชาติ และภูมิภาคอาเซียน
3.2 สนับสนุนใหบุคลากรและนักศึกษา
ของมหาวิ ท ยาลั ย มี ส ว นร ว มในการ
บริ ก ารวิ ช าการแก สั ง คมในระดั บ ชาติ
หรือนานาชาติ

การวิเคราะห
๏ มหาวิทยาลัยเกริกไดวางแผนกลยุทธที่มีความ
สอดคลองกับนโยบายดานการบริการวิชาการแก
สังคม โดยสนับสนุนใหคณะวิชาและหนวยงาน
สนับสนุนจัดทําโครงการหรือกิจกรรมบริการทาง
วิชาการและวิชาชีพทันสมัย เปนประโยชนตอ
ชุมชน สังคม ประเทศชาติและภูมิภาคอาเซียน
อีกทั้งสงเสริมใหบุคลากรและนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยมีสวนรวมในการบริการวิชาการแก
สังคม ดวยการบูรณาการการเรียนการสอนกับการ
บริการวิชาการ เพื่อกระตุนใหนักศึกษามี
กระบวนการเรียนรู ตลอดจนสงเสริมความรวมมือ
ดานบริการวิชาการกับหนวยงานทั้งภาครัฐ เอกชน
ในระดับชาติหรือนานาชาติเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย
ใหเปนสังคมแหงการเรียนรู
นโยบายดานกิจกรรมการพัฒนา ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาองคความรู ๏ มหาวิทยาลัยเกริกมีนโยบายสงเสริมและ
นักศึกษา
สนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา เพื่อพัฒนาใหนักศึกษา
ทางดานกิจการนักศึกษาใหมี
 มุงสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรม ประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง
เปนบัณฑิตที่พึงประสงค จึงไดกําหนดแผนกลยุทธ
ใหสอดคลองกับนโยบายมหาวิทยาลัย โดยพัฒนา
นักศึกษา เพื่อเพิ่มพื้นที่การเรียนรู
กลยุทธ
ของนักศึกษา และพัฒนาคุณภาพ 4.1 พั ฒ นาองค ก รทางด า นกิ จ การ องคกรทางดานกิจการนักศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
เพื่อเพิ่มพื้นที่การเรียนรูของนักศึกษาและเปด
บัณฑิตใหเปนบัณฑิตที่พึงประสงค นักศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
โอกาสใหนักศึกษาไดรวมกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้ง
 สงเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีใหแก
4.2 สงเสริมใหกิจกรรมนักศึกษาเปน
กิจกรรมวิชาการ และกิจกรรมอื่น ๆ ที่สรางสรรค
นักศึกษา ทั้งรางกาย อารมณ
กิจกรรมที่เสริมสรางพัฒนาความรูทาง
และเปนประโยชนตอสังคม เนื่องจากประสบการณ
สังคม สติปญญา เพื่อเอื้อตอ
วิชาการ คุณธรรม จริยธรรม
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นโยบายของมหาวิทยาลัยเกริก
พัฒนาการเรียนรู

นโยบายดานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
 สงเสริมและเผยแพร
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญา
ทองถิ่น
 สงเสริมความรวมมือทาง
วัฒนธรรมรวมกับประเทศในกลุม
อาเซียน

ประเด็นยุทธศาสตรและกลยุทธ
บุคลิกภาพและเกิดความภูมิใจใน
มหาวิทยาลัย
4.3 พัฒนาระบบการจัดบริการ และ
สวัสดิการนักศึกษาอยางทั่วถึง เอื้อตอ
การเรียนรูและใชชีวิตในมหาวิทยาลัย
4.4 พัฒนาระบบบริหารหอพักใหได
มาตรฐาน

การวิเคราะห
ตาง ๆ ที่ไดจากกิจกรรมนักศึกษา ชวยพัฒนาให
นักศึกษาเปนบัณฑิตมีความสมบูรณทั้งรางกาย
อารมณ สังคม สติปญญา สามารถออกไป
ประกอบอาชีพไดอยางเต็มภาคภูมิ ตามปรัชญา
และปณิธานของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้
มหาวิทยาลัยเกริกมีนโยบายสงเสริมคุณภาพชีวิตที่
ดีใหแกนักศึกษา ซึ่งมีความสอดคลองกับแผนกล
ยุทธ ที่มุงพัฒนาระบบการจัดบริการ และ
สวัสดิการนักศึกษาอยางทั่วถึง เอื้อตอการเรียนรู
และใชชีวิตในมหาวิทยาลัย
ยุ ท ธศาสตร ที่ 5 พั ฒ นาการเรี ย นรู ๏ มหาวิทยาลัยเกริกมีนโยบายทํานุ ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปญญาทองถิ่น จึงไดกําหนดยุทธศาสตร
ศิลปวัฒนธรรมในเชิงสรางสรรค
และกลยุทธที่สงเสริมการ เผยแพรความรูทางดาน
กลยุทธ
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนขนบธรรมเนียมและ
5.1 สงเสริมใหมหาวิทยาลัยเปน
ประเพณีทั้งของทองถิ่นและของชาติ เพื่อผลักดัน
ศูนยกลางการอนุรักษและสรางสรรค
ใหมหาวิทยาลัยเปนศูนยกลางการอนุรักษและ
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย
สรางสรรคศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย อีก
5.2 สงเสริมความเขาใจและแลกเปลี่ยน ทั้งสนับสนุนใหนักศึกษาและบุคลากรของ
เรียนรูระหวางศิลปวัฒนธรรมไทยและ มหาวิทยาลัยมีสวนรวมในกิจกรรมแลกเปลี่ยน
ศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ
เรียนรูระหวางศิลปวัฒนธรรมไทยและ
ศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ เพื่อปลูกฝงใหนักศึกษา
และบุคลากรตระหนักถึงคุณคาของศิลปวัฒนธรรม
และเอกลักษณของชาติ ตลอดจนเรียนรู
ศิลปวัฒนธรรมหลากหลายของนานาชาติ
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นโยบายของมหาวิทยาลัยเกริก
นโยบายดานการบริหารจัดการ
 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพยึด
หลักธรรมาภิบาล
 พัฒนาระบบบริหารงานบุคลคล
และสงเสริมใหมีการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรทุกระดับรองรับการเปดเสรี
ทางการศึกษา
 เพิ่มประสิทธิภาพระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการให
สามารถสนับสนุนกระบวนการบริหาร
จัดการทุกภารกิจ

ประเด็นยุทธศาสตรและกลยุทธ
ยุทธศาสตรที่ 6 พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีและสารสนเทศในการบริหาร
จัดการที่ทันสมัย
กลยุทธ
6.1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ใหมีประสิทธิภาพ เอื้อตอการปฏิบัติ
ภารกิจของมหาวิทยาลัย
6.2 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหมี
ความรูความสามารถดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและทันตอการเปลี่ยนแปลง
6.3 พัฒนาระบบหองสมุดของ
มหาวิทยาลัยใหเปนศูนยกลางบริการ
ความรูที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตรที่ 7 พัฒนาระบบการ
สื่อสารองคกร ภาพลักษณ การ
ประชาสัมพันธและการตลาด
กลยุทธ
7.1 พัฒนาระบบประชาสัมพันธและ
ระบบการสื่อสารองคกรใหมีประสิทธิภาพ
ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย
7.2 พัฒนาเครือขายความรวมมือ
ระหวางศิษยเกาและมหาวิทยาลัยใหมี
ความเขมแข็ง

การวิเคราะห
๏ นโยบายดานการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
เกริก มุงเนนการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพยึดหลักธรรมาภิบาล
รวมทั้งสงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุก
ระดับใหมีความรูสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงใน
อนาคต ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
สารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการใหสามารถ
สนับสนุนกระบวนการบริหารจัดการทุกภารกิจของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งสอดคลองกับแผนกลยุทธของ
มหาวิทยาลัยที่ไดกําหนดประเด็นยุทธศาสตรดาน
การบริหารจัดการไวโดย พัฒนาระบบบริหารใหมี
ประสิทธิภาพภายใตหลักธรรมาภิบาล(Good
Governance) และเพิ่มศักยภาพบุคลากรทุกระดับ
รองรับการเปลี่ยนแปลงภายใตกรอบแนวคิดองคกร
แหงการเรียนรู(Learning Organization) อีกทั้ง
ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหมี
ประสิทธิภาพ สามารถรองรับความตองการในการ
ใชงานตามภารกิจของหนวยงานตาง ๆ เพื่อ
ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยใหมีคุณภาพในระดับสากล
บรรลุตามปรัชญาของมหาวิทยาลัย
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นโยบายของมหาวิทยาลัยเกริก

นโยบายดานการประกันคุณภาพ
 พัฒนาระบบและกลไกในการ
ประกันคุณภาพการศึกษาให
สอดคลองกับมาตรฐานของ

ประเด็นยุทธศาสตรและกลยุทธ
ยุทธศาสตรที่ 8 พัฒนาระบบบริหาร
จัดการมหาวิทยาลัย
กลยุทธ
8.1 พัฒนาระบบบริหารใหมี
ประสิทธิภาพภายใตหลักธรรมาภิบาล
(Good Governance)
8.2 เพิ่มศักยภาพบุคลากรทุกระดับ
รองรับการเปลี่ยนแปลงภายใตกรอบ
แนวคิดองคกรแหงการเรียนรู (Learning
Organization)
8.3 มีระบบการงบประมาณการเงิน
แบบมุงเนนผลงานนําไปสูการรายงาน
การตรวจสอบและการประเมินอยางมี
ประสิทธิภาพ
8.4 ปรับปรุงระบบการจัดการดาน
กายภาพและสิ่งแวดลอมภายใน
มหาวิทยาลัยใหเอื้อตอการเรียนรูและ
เสริมสรางภาพลักษณที่ดีของ
มหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตรที่ 9 พัฒ นาระบบประกั น
คุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
กลยุทธ
9.1 พัฒนาระบบและกลไกการประกัน

การวิเคราะห

๏ มหาวิทยาลัยเกริกใหความสําคัญกับการประกัน
คุณภาพการศึกษาเปนอยางยิ่ง จึงมีนโยบาย
พัฒนาระบบและกลไกในการประกันคุณภาพ
การศึกษาให สอดคลองกับมาตรฐานของ
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ปรัชญา

ปณิธาน

นโยบายของมหาวิทยาลัยเกริก
อุดมศึกษาไทยและมาตรฐานสากล
 มหาวิทยาลัยเกริกจะจัดใหมีระบบ
การตรวจติดตามภายใน ที่มีกรอบ
และมาตรฐานการดําเนินการที่
เปดเผย และเตรียมพรอมที่จะรับการ
ประเมินตรวจสอบจากภายนอก โดย
คณะผูทรงคุณวุฒิในการที่จะรับรอง
เพื่อเปนการยืนยันในคุณภาพ
 มหาวิทยาลัยเกริกจะสนับสนุนให
มีการสรางระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาแกอาจารยและบุคลากรใน
ทุกคณะ / สํานัก / ศูนย / สถาบัน

ประเด็นยุทธศาสตรและกลยุทธ
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาให มี ม าตรฐานใน
ระดับสากล
9.2 พัฒนานักศึกษาและบุคคลากรดาน
การศึ ก ษาให มี ค วามรู เรื่ องการประกั น
คุณภาพการศึกษาในระดับสากล
9.3 ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารดาน
การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของ
มหาวิ ท ยาลั ย ทั้ ง ภายในและภายนอก
สถาบัน
9.4 พัฒนาเครือขายการประกัน
คุณภาพการศึกษาทั้งภายในประเทศ
หรือภูมิภาคอาเซียน

การวิเคราะห
อุดมศึกษาไทยและมาตรฐานสากล รวมทั้ง
สนับสนุนใหทุกหนวยงานมีการสรางระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา เพื่อรองรับการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาจากภายนอก ซึ่งมีความ
สอดคลองกับแผนกลยุทธดานประกันคุณภาพ
การศึกษาที่สงเสริมใหทุกหนวยงานมีการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และจัดทํา
รายงานการประเมินตนเอง นอกจากนี้ไดสนับสนุน
ใหสํานักประกันคุณภาพการศึกษาเปนหนวยงาน
กลางในการติดตอประสานงาน พัฒนาระบบและ
กลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาใหสอดคลอง
กับมาตรฐานของอุดมศึกษาไทยและ
มาตรฐานสากล

สรุป

มหาวิทยาลัยเกริกไดวิเคราะหความสอดคลองระหวางแผนกลยุทธกับปรัชญา ปณิธาน และนโยบายมหาวิทยาลัย ปรากฏวามหาวิทยาลัยไดกําหนดแผนกลยุทธ
สอดคลองกับปรัชญา ปณิธาน และนโยบายของมหาวิทยาลัยอยางมี บูรณาการนําไปสูทิศทางเดียวกันเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดในการพัฒนามหาวิทยาลัย
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การวิเคราะหความสอดคลองระหวางแผนกลยุทธกับจุดเนนของกลุมสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2(พ.ศ.2551- 2565)
และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)
การที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดจัดทํามาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา โดยกําหนดประเภทหรือกลุมสถาบันอุดมศึกษาออกเปน 4 กลุม ตามจุดเนนพันธกิจ
ของสถาบันอุดมศึกษา 4 ดาน คือ การผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อใหสถาบันการศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล จากการแบงกลุมดังกลาวมหาวิทยาลัยเกริกจึงจัดอยูในกลุมสถาบันอุดมศึกษา กลุม ข สถาบันที่เนนระดับปริญญาตรี เนนการผลิตบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี เพื่อใหไดบัณฑิตที่มีความรู ความสามารถ เปนหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค และมีบทบาทในการสรางความ
เขมแข็งใหกับหนวยงาน ธุรกิจและบุคคลในภูมิภาค เพื่อรองรับการดํารงชีพ ขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยเกริกยังไดจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาและดุษฎีบัณฑิต
จากการวิเคราะหความสอดคลองระหวางแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยเกริก กับจุดเนนของกลุมสถาบัน กรอบแผนอุดมศึ กษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ.
2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) พบวามีความสอดคลองกัน สรุปไดจากตารางดังตอไปนี้
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป
ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565)
การพัฒนาตามจุดเนนของสถาบัน
กลุม ข สถาบั นที่เน นการผลิต บัณฑิต ระดั บ
ปริญญาตรี
สถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญา
ตรี เพื่อใหไดบัณฑิตที่มีความรู ความสามารถ
เปนหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาและการ
เปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค สถาบันมี
บทบาทในการสรางความเขมแข็งใหกับ
หนวยงาน ธุรกิจและบุคคลในภูมิภาค เพื่อ
รองรับการดํารงชีพ สถาบันอาจมีการจัด การ
เรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา
โดยเฉพาะระดับปริญญาโทดวยก็ได

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่
11 (พ.ศ.2555-2559)
กลุมมหาวิทยาลัยที่เนนการผลิตบัณฑิต
กลุ ม สถาบั น ที่ เ น น การผลิ ต บั ณ ฑิ ต ผู นํ า หมายถึ ง
สถาบั น ที่ เ น น การผลิ ต บั ณ ฑิ ต ระดั บ ปริ ญ ญาตรี
เพื่อใหไดบัณฑิตที่มีความรูความสามารถเปนหลักใน
การขับเคลื่อนการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงระดับ
ภูมิภาค สถาบันมีบทบาทในการสรางความเขมแข็ง
ให กั บ หน วยงาน ธุ ร กิ จ และบุ ค คลในภู มิ ภ าค เพื่ อ
รองรั บการดํ ารงชีพ สถาบัน อาจมีก ารจัด การเรี ย น
การสอนในระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา โดยเฉพาะระดั บ
ปริญญาโทดวยก็ได

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเกริก ฉบับที่ 5
(2555-2559)
การจัดกลุมสถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกริก จัดอยูในกลุมสถาบัน
อุดมศึกษา กลุม ข สถาบันที่เนนระดับปริญญา
ตรี
จุดเนนของสถาบันจึงมุงเนนการผลิตบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรี เพื่อใหไดบัณฑิตที่มีความรู
ความสามารถเปนหลักในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค และ
มีบทบาทในการสรางความเขมแข็งใหกับ
หนวยงาน ธุรกิจและบุคคลในภูมิภาค เพื่อรองรับ
การดํารงชีพ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยไดการจัด
การเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา และดุษฎี
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กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป
ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565)

พันธกิจ
คนเปนศูนยกลางของการพัฒนา

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่
11 (พ.ศ.2555-2559)

วิสัยทัศน
อุดมศึกษาเปนแหลงองคความรูและพัฒนากําลังคน
ระดับสูงที่มีคุณภาพ เพื่อการพัฒนาชาติอยางยั่งยืน
สรางสังคมการเรียนรูตลอดชีวิต ตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.25552559) บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง มีบทบาทสูงใน
ประชาคมอาเซียน และมุงสูคุณภาพอุดมศึกษาระดับ
นานาชาติ
จุดเนน
ผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ มีศักยภาพตรงตามความ
ตองการของสังคม มีความคิดวิเคราะห ความคิด
สรางสรรค มีทักษะการสื่อสารและการทํางานรวมกับ
ผูอื่น มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ มีสุขภาวะทั้ง
รางกายและจิตใจ เนนการใชกลยุทธผานการนํา

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเกริก ฉบับที่ 5
(2555-2559)
บัณฑิต ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงกําหนดวิสัยทัศน
พันธกิจ และปรับปรุงแผนกลยุทธของ
มหาวิทยาลัยใหสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา
แหงชาติ รวมทั้งจัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เพื่อผลิตบัณฑิตใหมี
คุณภาพ มีความรูและความเชี่ยวชาญ ใน
ศาสตรของตน รวมทั้งมีจิตใจที่พรอมดวย
คุณธรรมจริยธรรม
วิสัยทัศน
มหาวิทยาลัยเกริกจะพัฒนาองคความรูเดิมและ
สรางเสริมองคความรูใหมดานสังคมศาสตรและ
ดานบริหารจัดการ

ความ
สอดคลอง

พันธกิจ
1. พัฒนาหลั กสูตรการเรียนการสอนใหทันสมั ย
มุ ง ให ค วามสํ า คั ญ กั บ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
ผูเรียนเนนผูเรียนเปนสําคัญ
2. สงเสริมการวิจัยเพื่อสรางองคความรูใหมๆ
3. ใหบริการวิชาการที่ทันสมัยเหมาะสมและ
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กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป
ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565)

ธรรมาภิบาลกับการบริหารจัดการ
อุดมศึกษา
 ใหความสําคัญกับสภามหาวิทยาลัย
 จัดตั้งองคกรกลไกการพัฒนาผูกําหนด
นโยบายและผูบริหาร
 องคกรใหความรูเยี่ยมชม เปดเวที
แลกเปลี่ยนความรูประสบการณ
 ปรับโครงสรางการบริการธรรมาภิบาลใน
มหาวิทยาลัย

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่
11 (พ.ศ.2555-2559)
องคกรเชิงรุก และกลยุทธการเงิน รวมทั้งพัฒนา
อาจารยใหมีความเชี่ยวชาญดานการสอนและการวิจัย
เพื่อใหไดบัณฑิตที่พึงประสงคทําใหสังคมมีการพัฒนา
อยางยั่งยืน
ยุ ท ธศาสตร ที่ 1 เปลี่ ย นระบบการนํ า องค ก รให
ขับเคลื่อนอุดมศึกษาแบบองครวม
- สรางความตระหนักในคุณคาของอุดมศึกษาโดยเนน
คุณภาพมากวาปริมาณ(Quality Education) โดยมี
การกําหนดวิสัยทัศนรวมดานอุดมศึกษา เพื่อเปน
เปาหมายในการบริหารอุดมศึกษาของประเทศตาม
แผนเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 มีการ
เปลี่ยนกระบวนทัศนในการบริการอุดมศึกษาใน
ลักษณะเชิงรุกใหมีขีดสมรรถนะสูงมุงสูองคกรแหงการ
เรียนรู บนพื้นฐานของสารสนเทศอุดมศึกษาที่ถูกตอง
เปนปจจุบัน โดยเฉพาะการพัฒนาบัณฑิตที่ตอบสนอง
ความตองการสังคมที่ตองคํานึงถึงการเคลื่อนยาย
แรงงานและความตองการที่เปลี่ยนแปลงในแตละ
ภูมิภาค (Manpower Mobilization and
Demographic Change) สรางความเชื่อมั่นใน
คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาใหมีมาตรฐานสากล
เปนศูนยกลางทางการศึกษา

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเกริก ฉบับที่ 5
ความ
(2555-2559)
สอดคลอง
สอดคลองกับความตองการของผูรับบริการสังคม
4. สงเสริม เผยแพร ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญา
ทองถิ่น
กลยุทธของมหาวิทยาลัย
 พัฒนาระบบบริหารใหมีประสิทธิภาพภายใต
หลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
 เพิ่มศักยภาพบุคลากรทุกระดับรองรับการ
เปลี่ยนแปลงภายใตกรอบแนวคิดองคกรแหง
การเรียนรู(Learning Organization)
 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหมี
ประสิทธิภาพ เอื้อตอการปฏิบัติภารกิจของ
มหาวิทยาลัย
 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหมีความรู
ความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ทันตอการเปลี่ยนแปลง
 พัฒนาคุณภาพหลักสูตรใหมีคุณภาพระดับ
สากล
 พัฒนาหลักสูตรใหมเพื่อรองรับการศึกษาระดับ
ภูมิภาคอาเซียนและระดับนานาชาติ
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กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป
ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565)
พัฒนาบุคลากรอุดมศึกษา
 ปรับระบบการพัฒนาอาจารยใหมีความ
หลากหลายทั้งเชิงวิชาการ ความเปนครูตาม
ชวงวัย
 จัดใหมีกระบวนการ Mentoring เนนการ
พัฒนาจากการทํางานจริง
 พัฒนาโดยมหาวิทยาลัยในประเทศ
มหาวิทยาลัยตางประเทศ
 ใหผูประสงคเปนอาจารยรวมลงทุนในการ
พัฒนา

โครงสรางพื้นฐานของการเรียนรู
 ใหความสําคัญกับศิลปศาสตร
 การใชศักยภาพ ICT เพื่อการเรียนรู
 การสรางฐานขอมูลการศึกษาที่ทันสมัย
 สรางระบบการเรียนรูตลอดชีวิตใน
สถาบันอุดมศึกษา Open Courseware
พัฒนาเครือขายหองสมุดและการเรียน

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่
11 (พ.ศ.2555-2559)
ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาอาจารยใหเปนมืออาชีพ
และพัฒนาระบบผูเชี่ยวชาญมืออาชีพใหเปนอาจารย
- อาจารยมีจํานวนเพียงพอตรงตามความตองการใน
การผลิตบัณฑิตมีความสามารถในการทํางานวิจัย
งานสรางสรรคและนวัตกรรม มีทักษะประสบการณ
ในการถายทอดความรูที่ทันสมัยตอการเปลี่ยนแปลง
ของโลก มีจิตวิญญาณความเปนครู มีคุณธรรม
จริยธรรม สามารถดํารงตนอยางมีเกียรติ และศักดิ์ศรี
ไดรับการยกยองจากสังคมและมีคุณภาพเปนที่
ยอมรับในระดับนานาชาติ รวมทั้งพัฒนาผูที่มีความรู
ความเชี่ยวชาญ มีประสบการณทางวิชาการหรือ
วิชาชีพใหเขาสูการเปนอาจารย
ยุทธศาสตรที่ 3 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตอยางกาว
กระโดด
- ยกระดับคุณภาพบัณฑิต โดยเปลี่ยนกระบวนทัศน
การเรี ย นรู ข องบั ณ ฑิ ต ให มี คุ ณ ภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา อยางนอย 5 ดาน
ได แ ก ด านคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม ด านความรู ด า น
ทักษะทางปญญา ดานทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ ดานทักษะการวิเคราะห
เชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สารและการใช เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ มี ก ระบวนทั ศ น ใ หม ใ นการเรี ย นรู แ ละ
สามารถเรียนรูดวยตนเองตลอดชีวิต มีจิตอาสาและ

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเกริก ฉบับที่ 5
(2555-2559)
กลยุทธของมหาวิทยาลัย
 พั ฒ นาบุ ค ลากรสายอาจารย ใ ห มี ส มรรถนะ
สากล

กลยุทธของมหาวิทยาลัย
 ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศกับการจัด
เรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ
 สงเสริมและพัฒนาระบบการเรียนการสอน
แบบบูรณาการโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
 สงเสริมใหกิจกรรมนักศึกษาเปนกิจกรรมที่
เสริมสรางพัฒนาความรูทางวิชาการ คุณธรรม
จริยธรรม บุคลิกภาพและเกิดความภูมิใจใน
มหาวิทยาลัย
 พัฒนาระบบหองสมุดของมหาวิทยาลัยใหเปน
ศูนยกลางบริการความรูที่ทันสมัยและมี
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กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป
ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565)

การเงินอุดมศึกษา
 ปรับปรุงระบบการจัดสรรงบประมาณ
โดยยังคง Supply Side Financing ตาม
Performance Based และสอดคลองกับ
เปาหมายการพัฒนาประเทศ
 ยังคงกองทุน กยศ. ตามความจําเปน
 จัดตั้งกองทุนพัฒนาการศึกษา พัฒนา
อาจารย การวิจัย รวมมือภาคการผลิต
 ใหอิสระในการบริหารการเงินแก
มหาวิทยาลัย

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเกริก ฉบับที่ 5
11 (พ.ศ.2555-2559)
(2555-2559)
ความรั บ ผิ ด ชอบต อสั ง คม เป น พลเมื อ งที่ มี คุ ณ ค า
ประสิทธิภาพ
ของ.โลกดํ า รงไว ซึ่ ง เอกลั ก ษณ วั ฒ นธรรมและภู มิ  พัฒนาองคกรดานกิจการนักศึกษาใหมิ
ป ญ ญาท อ งถิ่ น ไทยที่ ส อดคล อ งกั บ หลั ก ปรั ช ญา
ประสิทธิภาพ
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใหบัณฑิตมีดุลยภาพระหวาง  สงเสริมใหกิจกรรมนักศึกษาเปนกิจกรรมที่
เกงงานและเกงความดีโดยเนนความรับผิดชอบ มีสุข
เสริมสรางพัฒนาความรูทางวิชาการ คุณธรรม
ภาวะทั้ ง ร า งกายและจิ ต ใจ เพื่ อ ตนเองและสั ง คม
จริยธรรม บุคลิกภาพและเกิดความภาคภูมิใจ
สามารถปรับตัวเขากับสภาพงานที่เปลี่ยนแปลง โดย
ในมหาวิทยาลัย
มีการติดตามประเมินคุณภาพและพัฒนาบัณฑิตเขา  พัฒนาระบบบริการ และสวัสดิการนักศึกษา
สูตลาดงาน
อยางทั่วถึง เอื้อตอการเรียนรูและใชชีวิตใน
มหาวิทยาลัย
 สงเสริมใหมหาวิทยาลัยเปนศูนยกลางการ
อนุรักษและสรางสรรคศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปญญาไทย
ยุทธศาสตรที่ 4 ปฏิรูปการบริหารการเงินอุดมศึกษา กลยุทธของมหาวิทยาลัย
 มีระบบงบประมาณการเงินแบบมุงผลงาน
เพื่อขับเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษาสูความเปนเลิศ
นําไปสูการรายงานการตรวจสอบและการ
ใชยุทธศาสตรการเงินเปนเครื่องมือในการขับเคลื่อน
ประเมินอยางมีประสิทธิภาพ
และเปนกลไกกํากับเชิงนโยบายใหสถาบันอุดมศึกษา
การพัฒนาใหบรรลุเปาหมายตามแผนพัฒนากากร
ศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)
และกาวสูความเปนเลิศตามกลุมสถาบัน ครอบคลุม
การจัดสรรทุนการศึกษา เพื่อขยายโอกาสทาง
การศึกษา มีการระดมทุนจากทุกภาคสวน และ
บูรณาการในการใชทรัพยากรรวมกัน และมีการ
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กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป
ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565)

เครือขายอุดมศึกษา
 ส ง เสริ ม การทํ า งานในลั ก ษณะเครื อ ข า ย
ของสถาบัน อุด มศึ กษาตามพื้ นที่ นําไปสูก าร
ควบรวมในมิติตาง ๆ
 ชวยยกระดับคุณภาพสรางเครือขาย
เพื่อพัฒนาชุมชน เครือขายวิชาการ

การเพิ่ม ขี ด ความสามารถในการแข ง ขั น
ของประเทศ
 มหาวิทยาลัยตองเชื่อมตอกับภาคการผลิต
สรางความรูและนวัตกรรม
 พัฒนาระบบการประเมิน “การวิจัย”เพื่อ
การจัดสรรทรัพยากรและวางตําแหนง
มหาวิทยาลัย
 เสริมศูนยแหงความเปนเลิศใหมีการทํางาน
รวมกันระหวางมหาวิทยาลัยกลุมมหาวิทยาลัย

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่
11 (พ.ศ.2555-2559)
กํากับติดตามประเมินผลระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินงาน จากการใชจายงบประมาณอยางเขมงวด

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเกริก ฉบับที่ 5
(2555-2559)

ความ
สอดคลอง

กลยุทธของมหาวิทยาลัย
 ส ง เสริ ม งานวิ ช าการที่ ส อดคล อ งกั บ ความ
ตองการของชุมชน สังคม ประเทศชาติ และ
ภูมิภาคอาเซียน
 สนั บ สนุ น ให บุ ค ลากรและนั ก ศึ ก ษาของ
มหาวิทยาลัยมีสวนรวมในการบริการวิชาการ
แกสังคมในระดับชาติหรือนานาชาติ
 พัฒนาระบบประชาสัมพันธและระบบสื่อสาร
องคกรใหมีประสิทธิภาพทุกกลุมเปาหมาย
 พัฒนาเครือขายความรวมมือระหวางศิษยเกา
และมหาวิทยาลัยใหมีความเขมแข็ง
กลยุทธของมหาวิทยาลัย
 สนับสนุนใหคณะวิชาและศูนยสงเสริมวิจัยและ
ผลิตตํารา ยกระดับมาตรฐานงานวิจัยและผล
งานทางวิชาการใหมีคุณภาพใหสามารถนําไป
ใชประโยชนและเปนที่ยอมรับในวงวิชาการ
 พั ฒ นาบุ ค ลากรด า นวิ จั ย ให มี ศั ก ยภาพสู ง มี
จริยธรรมในการทําวิจัย
 พัฒนาระบบฐานขอมูลและสารสนเทศเพื่อการ
วิจัยและเผยแพรงานวิจัยสูสากล
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กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเกริก ฉบับที่ 5
ความ
ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565)
11 (พ.ศ.2555-2559)
(2555-2559)
สอดคลอง
ภาคอุตสาหกรรม ภาคสังคม และชุมชน
 ผลักดันใหเกิดระบบวิจัยแหงชาติ
การแกปญหาอุดมศึกษาในปจจุบัน
กลยุทธของมหาวิทยาลัย
 สรางกลไกการกํากับเพื่อลดเลิกหลักสูตรที่
 พั ฒ นาระบบและกลไกการประกั น คุ ณ ภาพ
ไมเปนที่ตองการ
การศึกษาใหมีมาตรฐานในระดับสากล
 ปรับปรุงการประกันคุณภาพมาตรฐาน
 พัฒนานักศึกษาและบุคลากรดานการศึกษาให
การศึกษา
มีความรูเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาใน
 จัดการศึกษาออกเปน 4 กลุม กลุม
ระดับสากล
มหาวิทยาลัย 4 ป เนนการจัดการศึกษา
 ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารดานการประกัน
ระดับปริญญาตรี
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยทั้งภายใน
 สถาบันอุดมศึกษาจะแตกตางกันตามพื้นที่
และภายนอกสถาบัน
การบริการ จุดเนนของพันธกิจ สามารถ
 พัฒนาเครือขายการประกันคุณภาพการศึกษา
ตอบสนองยุทธศาสตรของประเทศไดทุกระดับ
ทั้งภายในประเทศหรือภูมิภาคอาเซียน
สงผลดานบวกตอนักศึกษาและอาจารย
 ตองมีกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
จากตาราง แสดงใหเห็นวามหาวิทยาลัยเกริกมีการพัฒนากลยุทธของมหาวิทยาลัยใหสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาระดับชาติ สามารถตอบสนองยุทธศาสตร
การพัฒนาประเทศไดเปนอยางดี โดยมหาวิทยาลัยไดกําหนดพันธกิจและวางแผนกลยุทธที่สอดคลองกับจุดเนนของสถาบัน แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่
11 (พ.ศ.2555-2559) และแผนอุดมศึกษาระยะยาว15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) ซึ่งไดกําหนดกลุมสถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี ดวยเหตุนี้
มหาวิทยาลัยจึงดําเนินการตามภารกิจของสถาบันการศึกษา เนนการผลิตบั ณฑิตระดับปริญญาตรีใหมีมาตรฐานเปนบัณฑิตที่พึงประสงค พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ใหทันสมัย โดยมุงใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพผูเรียนเนนผูเรียนเปนสําคัญ สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาบรรลุตาม
จุดมุงหมายและหลักการจัดการศึกษาของชาติ รวมทั้งพัฒนาคุณภาพงานวิจัย สงเสริมการใหบริการวิชาการที่ทันสมัยเหมาะสม สอดคลองกับความตองการของชุมชนและ
สังคม เพื่อสรางมหาวิทยาลัยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู
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ตารางวิเคราะหความสอดคลองระหวางแผนกลยุทธกับแผนการดําเนินงาน ประจําปการศึกษา 2555 ทั้ง 4 พันธกิจ คือ ดานการผลิตบัณฑิต การ
วิจัย การบริการวิชาการและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
มาตรฐานดานการดําเนินการตามภารกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา
1. ด า นการผลิ ต บั ณ ฑิ ต
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
ดํ า เนิ น การรั บ นั ก ศึ ก ษาเข า เรี ย นที่ มี คุ ณ สมบั ติ แ ละ
จํานวนตรงตามแผนการรับนักศึกษาและสอดคลองกับ
เปาหมายการผลิตบัณฑิตอยางมีคุณภาพ สถาบัน
ผลิ ตบั ณฑิ ต ได ตามคุ ณ ลัก ษณะ จุด เน นของสถาบั น
ตรงตามเปาหมายที่กําหนด และจัดใหมีขอสนเทศที่
ชัดเจนเผยแพรตอสาธารณะในเรื่องหลักสูตร การ
จัดการเรียนการสอน คณาจารย ที่สงเสริมการจัด
กิจกรรมการพัฒนาการเรียนรูทั้งในและนอกหลักสูตร
และตอบสนองความตองการของนักศึกษา

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเกริก ฉบับที่ 5
(พ.ศ.2555-2559)
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคุณภาพบัณฑิตให
มีศักยภาพสูงสุด
กลยุทธ:
1.1 พัฒนาหลักสูตรใหมีคุณภาพระดับสากล
1.2 พัฒนาหลักสูตรใหมเพื่อรองรับการศึกษา
ระดับภูมิภาคอาเซียนและระดับนานาชาติ
1.3 สงเสริมและพัฒนาระบบการเรียนการ
สอนแบบบูรณาการโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
1.4 พัฒนาบุคลากรสายอาจารยใหมี
สมรรถนะสากล
1.5 ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศกับการ
จัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ

แผนการดําเนินงานประจําปการศึกษา 2555
ยุทธศาสตรที่1 : พัฒนาคุณภาพบัณฑิตใหมีศักยภาพสูงสุด
มหาวิทยาลัยไดจัดทําแผนการดําเนินงานที่สอดกับ แผนกลยุทธ
ของมหาวิทยาลัย โดยพัฒนาหลักสูตรใหม ใหมีคุณภาพในระดับ
สากลรองรั บ การเป ด เสรี ท างการศึ ก ษา ตลอดจนส ง เสริ ม และ
พัฒนาระบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยเนนผูเรียนเปน
สําคัญ รวมทั้งมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชกับการ
เรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพของบัณฑิต
ให มี คุ ณ ภาพมาตรฐานสากล และตรงตามความต อ งการของ
ตลาดแรงงาน นอกจากนี้มีการพัฒนาคุณภาพอาจารยใหมีสรรถ
นะสากล โดยจัดทําแผนพัฒนาอาจารยใหมีคุณวุฒิและคุณภาพ
ทางวิชาการ ซึ่งจํานวนโครงการหรือกิจกรรมในแผนการดําเนินงาน
ประจําปการศึกษา 2555 ที่สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรที่ 1
มีจํานวนโครงการ 98 โครงการ งบประมาณ 5,139,800 บาท

การวิเคราะหความสอดคลองดานการผลิตบัณฑิต
จากการพิจารณาแผนกลยุทธและแผนการดําเนินงานประจําปการศึกษา 2555 ของมหาวิทยาลัยเกริก พบวามหาวิทยาลัยได มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธไปสู
แผนการดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยแผนการดําเนินงานประจําปของมหาวิทยาลัยมีความเชื่อมโยงกับแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย ในประเด็น
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคุณภาพบัณฑิตใหมีศักยภาพสูงสุด ซึ่งมีเปาประสงคเพื่อใหบัณฑิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษามีคุณภาพและมาตรฐานสากล ตรงตามความ
ตองการของสังคม และสอดคลองกับมาตรฐานดานการผลิตบัณฑิตตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดกําหนดใหสถาบันอุดมศึกษาตองผลิตบัณฑิตใหไดคุณภาพ ตาม
คุณลักษณะ จุดเนนของสถาบันอุดมศึกษา
-------------- แผนการดําเนินงานมหาวิทยาลัยเกริก ปการศึกษา 2555 -------------

224

มาตรฐานดานการดําเนินการตามภารกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา
2. ดานการวิจัย สถาบันอุดมศึกษามีการดําเนินพันธ
กิจดานการวิจัยอยางมีคุณภาพประสิทธิภาพ และ
ภายใต จุด เน นเฉพาะ
โดยมี การดําเนิ นการตาม
นโยบาย แผน งบประมาณ มีการบริหารจัดการเพื่อ
สงเสริมและสนับสนุนคณาจารยนักวิจัย บุคลากรใหมี
สมรรถนะในการทํ าวิจัย สงเสริมและสรางเครือขาย
การทํ า วิ จั ย กั บ หน ว ยงานภายนอกสถาบั น เพื่ อ ให ไ ด
ผลงานวิจัย ผลงานประดิษฐและงานริเริ่มสรางสรรคที่
มีคุณภาพ มีประโยชน สนองยุทธศาสตรการพัฒนา
ประเทศ สามารถตอบสนองความตองการของสังคมได
ในวงกวางและกอใหเกิดประโยชนแกสาธารณชน

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเกริก ฉบับที่ 5
(พ.ศ.2555-2559)
ยุ ท ธศาสตร ที่ 2 พั ฒ นาระบบบริ ห าร
จัดการวิจัยและนักวิจัยที่มีคุณภาพ
กลยุทธ:
2.1 สนับสนุนใหคณะวิชาและศูนยสงเสริม
วิ จั ย และผลิ ต ตํ า รา ยกระดั บ มาตรฐาน
งานวิ จั ย และผลงานทางวิ ช าการ ให มี
คุณ ภาพให สามารถนํ าไปใชป ระโยชนแ ละ
เปนที่ยอมรับในวงวิชาการ
2.2 พั ฒ นาบุ ค ลากรด า นการวิ จั ย ให มี
ศักยภาพสูงและมีจริยธรรมในการทําวิจัย
2.3 พัฒนาระบบฐานขอมูลและสารสนเทศ
เพื่อการวิจัยและเผยแพรงานวิจัยสูสากล

แผนการดําเนินงานประจําปการศึกษา 2555
ยุทธศาสตรที่ 2 : พัฒนาระบบบริหารจัดการวิจัยและนักวิจัยที่มี
คุณภาพ
มหาวิทยาลัยไดจัดทําแผนการดําเนินงานที่สอดกับกลยุทธดาน
งานวิจัย ดวยการสนับสนุนให คณะวิชาและศูนยสงเสริมวิจั ยและ
ผลิตตํารา ยกระดับมาตรฐานงานวิจัย และผลงานทางวิชาการใหมี
คุ ณ ภาพให ส ามารถนํ า ไปใช ป ระโยชน แ ละเป น ที่ ย อมรั บ ในวง
วิชาการ อีกทั้งพัฒนาบุคลากรดานการวิจัยใหมีศักยภาพสูงและมี
จริ ย ธรรมในการทํ า วิ จั ย ตลอดจนพั ฒ นาระบบฐานข อ มู ล และ
สารสนเทศเพื่อการวิจัยและเผยแพร งานวิจัย สูสากล โดยจํานวน
โครงการหรือกิจกรรมที่สอดคลองกับการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
วิ จั ย และนั ก วิ จั ย ที่ มี คุ ณ ภาพมี จํ า นวนโครงการ 56 โครงการ
งบประมาณ 3,822,000 บาท

การวิเคราะหความสอดคลองดานการวิจัย
มหาวิทยาลัยเกริกมีการจัดทําแผนการดําเนินงานประจําป ภายใตแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเกริก ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2555-2559) ซึ่งไดวางกลยุทธดานงานวิจัย โดย
มีเปาหมายมุงพัฒนามาตรฐานงานวิจัยและผลงานทางวิชาการใหเปนที่ยอมรับในวงวิชาการระดับสากล ดวยการสงเสริมใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยใหทําวิจัย ผลิต
เอกสารประกอบการสอนและตําราที่มีคุณภาพ เปนประโยชนตอการเรียนการสอนและเพิ่มองคความรูใหมใหแกสังคม จากการพิจารณาสอดคลองระหวางแผนกลยุทธ
แผนการดําเนินงานกับมาตรฐานดานการวิจัยพบวามีความสอดคลองกัน เนื่องจากมหาวิทยาลัยสามารถบริหารจัดการพันธกิจดานการวิจัยอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
สามารถตอบสนองความตองการของสังคมไดในวงกวางและกอใหเกิดประโยชนแกสาธารณชน
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มาตรฐานดานการดําเนินการตามภารกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา
3 . ด า น ก า ร ใ ห บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร แ ก สั ง ค ม
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษามี ก ารให บ ริ ก ารทางวิ ช าการที่
ค ร อ บ ค ลุ ม ก ลุ ม เ ป า ห ม า ย ทั้ ง ใ น ว ง ก ว า ง แ ล ะ
กลุมเปาหมายที่เฉพาะเจาะจงทั้งในและตางประเทศ
ซึ่งอาจใหบริการโดยการใชทรัพยากรรวมกันทั้งในระดับ
สถาบันและระดับบุคคลไดในหลายลักษณะ อาทิ การ
ใหคําปรึกษา การศึกษาวิจัยการคนควาเพื่อแสวงหา
คําตอบใหกับสังคม การใหบริการฝกอบรมหลักสูตร
ระยะสั้นตาง ๆ การจัดใหมีการศึกษาตอเนื่องบริการ
แก ป ระชาชนทั่ วไป การให บ ริ ก ารทางวิ ช าการนี้
สามารถจัดในรูปแบบของการใหบริการแบบใหเปลา
หรือเปนการใหบริการเชิงพาณิชยที่ใหผลตอบแทนเปน
รายไดหรือเปนขอมูลยอนกลับมาพัฒนาและปรั บปรุง
เพื่อใหเกิดองคความรูใหม

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเกริก ฉบับที่ 5
(พ.ศ.2555-2559)
ยุ ท ธศาสตร ที่ 3 พั ฒ นาระบบบริ ก าร
วิชาการที่ตอบสนองความตองการของสังคม
กลยุทธ:
3.1 ส ง เสริ ม งานวิ ช าการที่ ส อดคล อ งกั บ
ความตองการของชุมชน สังคม ประเทศชาติ
และภูมิภาคอาเซียน
3.2 สนับสนุนใหบุคลากรและนักศึกษาของ
มหาวิ ท ยาลั ย มี ส ว นร ว มในการบริ ก าร
วิชาการแกสังคมในระดับชาติหรือนานาชาติ

แผนการดําเนินงานประจําปการศึกษา 2555
ยุทธศาสตรที่ 3 : พัฒนาระบบบริการวิชาการที่ตอบสนองความ
ตองการของสังคม
มหาวิทยาลัยไดจัดทําแผนการดําเนินงานที่สอดกับกลยุทธดาน
การบริการวิชาการ โดยจํานวนโครงการหรือกิจกรรมที่สอดคลอง
กับกลยุทธดานการบริการวิชาการ มีจํานวนโครงการ 39 โครงการ
งบประมาณ 1,456,450 บาท

การวิเคราะหความสอดคลองดานการใหบริการวิชาการแกสังคม
มหาวิทยาลัยเกริกใหความสําคัญกับการใหบริการวิชาการแกสังคม โดยสนับสนุนใหหนวยงานที่เกี่ยวของใหบริการวิชาการที่ทันสมัย มีคุณคา สอดคลองกับความ
ตองการของสังคม ชุมชน และประเทศชาติ และภูมิภาคอาเซียน จึงไดจัดทําแผนการดําเนินงานประจําปการศึกษา 2555 ใหมีความเชื่อมโยงกับแผนกลยุทธของ
มหาวิทยาลัยและสอดคลองกับพันธกิจดานการบริการวิชาการแกสังคม รวมทั้งสงเสริมให คณะวิชานําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการมาบูรณาการกับการ
เรียนการสอนและการวิจัย ตลอดจนสนับสนุนใหนักศึกษาและบุคลากรมีสวนรวมในการบริการวิชาการในประเทศหรือตางประเทศ เพื่อผลักดันใหมหาวิทยาลัยเปน
ศูนยกลางทางการศึกษา และสังคมแหงการเรียนรู สามารถใหบริการวิชาการไดตามความถนัดและความเชี่ยวชาญอยางมีประสิทธิภาพ
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มาตรฐานดานการดําเนินการตามภารกิจของ
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเกริก ฉบับที่ 5
แผนการดําเนินงานประจําปการศึกษา 2555
สถาบันอุดมศึกษา
(พ.ศ.2555-2559)
4. ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ที่ 5 พั ฒ น า ก า ร เ รี ย น รู ยุทธศาสตรที่ 4 : พัฒ นาการเรี ย นรูศิ ล ปวัฒ นธรรมในเชิ ง
สถาบันอุดมศึกษามีการดําเนินการทํานุบํารุงศิลปะและ ศิลปวัฒนธรรมในเชิงสรางสรรค
สรางสรรค
วัฒนธรรมของชาติทั้งในระดับหนวยงานและระดับสถาบัน กลยุทธ:
มหาวิทยาลัยไดจัดทําแผนการดําเนินงานที่สอดคลองกับกล
มีระบบและกลไกในการสงเสริมและสนับสนุนใหศิลปะและ 5.1 สงเสริมใหมหาวิทยาลัยเปนศูนยกลาง
ยุทธดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยจํานวนโครงการหรือ
วัฒนธรรมเปนสวนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอน
การอนุ รั กษ แ ละสรางสรรคศิ ล ปวั ฒ นธรรม กิจกรรมที่สอดคลองกับกลยุทธดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มี
โดยตรงหรือโดยออม เพื่อใหผูเรียนและบุคลากรของ
จํานวนโครงการ 43 โครงการ งบประมาณ 6,132,225 บาท
สถาบันไดรับการปลูกฝงใหมีความรู ตระหนักถึงคุณคา และภูมิปญญาไทย
เกิดความซาบซึ้งและมีสุนทรียะตอศิลปะและวัฒนธรรม 5.2 ส ง เสริ ม ความเข าใจและแลกเปลี่ ย น
ของชาติ สามารถนําไปใชเปนเครื่องจรรโลงความดีงามใน เรี ย นรู ร ะหว า งศิ ล ปวั ฒ นธรรมไทยและ
การดํารงชีวิตและประกอบอาชีพมีวิถีชีวิตที่ปรารถนาและ ศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ
เรียนรูวิธีการจัดการวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่ไมพึงปรารถนา
ได สถาบันมีการควบคุมการดําเนินงานดานนี้อยางมี
คุณภาพและประสิทธิภาพตามเปาหมายของแผน
ยุทธศาสตรการดําเนินงานดานการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมของสถาบัน
การวิเคราะหความสอดคลองดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเปนภารกิจที่สําคัญของสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเกริกจึงไดจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเกริก ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2555-2559) ซึ่ง
ไดกําหนดยุทธศาสตรและกลยุทธดานการสงเสริมและสนับสนุนการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย ใหสอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย และเชื่อมโยงกับ
แผนการดําเนินงานประจําป การศึกษา 2555 โดยสงเสริมใหศูนยศิลปวัฒนธรรมเปน ศูนยกลางรวบรวมองคความรูดานศิลปวัฒนธรรม และเผยแพรความรูทางดาน
ศิลปวัฒนธรรมและสรางสรรคภูมิปญญาไทยใหเกิดประโยชน ตลอดจนสงเสริม การบูรณาการศิลปวัฒนธรรมรวมกับการเรียนการสอน เพื่อปลูกฝงใหผูเรียนมีความรู
ตระหนัก ถึง คุณ คาของศิ ลปวัฒ นธรรมของชาติแ ละมีส วนรวมในการสง เสริม ภูมิ ปญ ญาไทย นอกจากนั้ นยั ง ส งเสริ มการแลกเปลี่ ยนเรี ยนรูศิ ลปวัฒ นธรรมนานาชาติ
โดยเฉพาะวัฒนธรรมที่หลากหลายในภูมิภาคอาเซียน เพื่อใหนักศึกษาและบุคลากรสามารถประยุกตศิลปวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมนานาชาติใหสอดคลองกับวิถีชีวิต ได
อยางเหมาะสม
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สรุป
จากตารางขางตนแสดงใหเห็นวามหาวิทยาลัยเกริกมีการจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยใหสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาและสอดคลอง
กับการจัดกลุม สถาบันอุดมศึกษา ตามจุดเนนพันธกิจ ของสถาบันอุดมศึกษา 4 ดาน คือ การผลิตบัณ ฑิต วิจัย บริการวิช าการ และทํานุบํารุง ศิล ปะและ
วัฒนธรรม โดยไดแปลงแผนกลยุทธไปสูแผนการดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนั้นแผนการดําเนินงานประจําปของมหาวิทยาลัยจึงมีความ
เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยและสอดคลองกับพันธกิจทั้ง 4 ดานมาตรฐานที่เปนภารกิจหลักของสถาบันการศึกษา
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