คํานํา
มหาวิทยาลัยเกริกจัดทําแผนดําเนินงานประจําปการศึกษา 2554 ขึ้นเพื่อใหหนวยงานตางๆ ของมหาวิทยาลัยใชเปนกรอบแนวทางในการปฏิบัติงาน
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จากแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเกริก ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2550 -2555) ใหสอดคลองกับแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) มาตรฐานอุดมศึกษา
และกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิร ะดั บอุ ดมศึก ษาแหง ชาติ พ.ศ.2552 ของสํ านั กงานคณะกรรมการการอุด มศึ กษามากยิ่ ง ขึ้ น เพื่ อใหเ ท าทั นกั บสถานการณก าร
เปลี่ยนแปลงของประเทศ
การจัดทําแผนการดําเนินงานประจําปการศึกษา 2554 สําเร็จลุลวงโดยไดรับความรวมมือจากผูบริหาร และบุคลากรทุกฝายที่ไดรวมกันเสนอมุมมอง
แนวคิดในการดําเนินงานงานรวมถึง โครงการตางๆ เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยตามกรอบยุทธศาสตรและงบประมาณอยางเหมาะสม จึงขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้
หวังเปนอยางยิ่งวาแผนการดําเนินงานประจําปการศึกษา 2554 จะเอื้อประโยชนตอการปฏิบัติงานของทุกหนวยงานไดดียิ่งขึ้น
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บทนํา

แผนการดําเนินงานมหาวิทยาลัยเกริกประจําปการศึกษา 2554
มหาวิทยาลัยเกริกไดจัดทําแผนการดําเนินงานประจํา ปการศึกษา พ.ศ.2554 ขึ้น เพื่อใชเปนแนวทาง ในการดําเนินงานของแตละหนวยงานภายใน
มหาวิทยาลัย เพื่อใหบรรลุตามวัถุประสงคและพันธกิจของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ในปการศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยไดมีการปรับเปลี่ยนประเด็นยุทธศาสตรและกลยุทธจาก
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเกริก ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2550 -2555) ใหเชื่อมโยงและสอดคลองกับแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) มาตรฐานอุดมศึกษา
และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามากยิ่งขึ้น เพื่อใหเทาทันกับสถานการณการเปลี่ยนแปลงของ
ประเทศ
ดังนั้นแผนการดําเนินงาน ฉบับนี้ จึงดําเนินตามกรอบนโยบายดานการอุดมศึกษาของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดังตอไปนี้
นโยบายหลักดานการอุดมศึกษา 15 ประเด็น
1. สงเสริมการเชื่อมรอยตอกับการศึกษาทุกระดับ
2 สงเสริมการผลิตกําลังคนใหสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต
3. สงเสริมใหมหาวิทยาลัยเปนองคกรที่รับผิดชอบตอสังคม (Social Responsibility)
4. กํากับดูแลคุณภาพมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาที่ขยายบริการทางการศึกษาในรูปแบบตาง ๆ
5. มุงพัฒนาอุดมศึกษาไทยใหมีคุณภาพ มาตรฐานสากล
6. ใหความสําคัญกับการพัฒนาทักษะของบัณฑิตใหมีความรูคูคุณธรรม
7. มุงยกระดับมหาวิทยาลัยที่มีความพรอมและศักยภาพดานการวิจัยเปนมหาวิทยาลัยวิ จัยแหงชาติ
8. ใหความสําคัญกับการพัฒนาอาจารย โดยการยกระดับคุณวุฒิของอาจารย และเรงพัฒนาอาจารยใหมีความสามารถเพิ่มขึ้น
9. สรางความรวมมือกับสถานประกอบการในการผลิตบัณฑิต ตลอดจนนําผลการวิจัยไปถายทอด และการวิจัยรวมกันระหวางมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ
10. เรงปฏิรูประบบการผลิตครู
11. ปรับระบบการจัดสรรงบประมาณจากการสนับสนุนดานอุปกรณ (Supply Side Financing) เปนดานอุปสงค (Demand Side Financing)
12. สงเสริมธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการในมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพ โปรงใส และตรวจสอบได
13. สนับสนุนใหสถาบันอุดมศึกษารวมกันชวยเหลือซึ่งกันและกันทํางานในลักษณะเครือขาย
14. สนับสนุนใหสถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อยกระดับความสามารถแรงงานที่มีอยูในภาคการผลิต และรองรับสังคมผูสูงอายุในอนาคต
15. ใหมีระบบบริการขอมูลสารสนเทศในการคุมครองผูบริโภค
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อยางไรก็ตาม การวางกรอบแนวคิดของแผนการดําเนินงานมหาวิทยาลัยเกริกประจําปการศึกษา 2554 ไดมีการจัดทํารายละเอียดใหสอดคลองกับ
ฐานขอมูล และขอเท็จจริง ของมหาวิทยาลัย ซึ่งปที่ผานมามหาวิทยาลัยมีการติดตามประผลการดําเนินงาน เพื่อนํามาปรั บปรุงแผนการดําเนินงานเพื่อรองรับตอ
สถานการณที่เปลี่ยนแปลง และนําผลการปฏิบัติงานมาเปนกรอบในการวางแผนการดําเนินงาน โดยในปการศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยไดใหความสําคัญกับการพัฒนา
บุคลากรทางการศึกษาจึงไดกําหนดทิศทางการปฏิบัติงานและการพัฒนาองคกร ใหสอดรับกับสภาพแวดลอมของมหาวิทยาลัย และสอดคลองกับยุทธศาสตรของชาติ
ยุทธศาสตรกระทรวง และกรอบแผนพัฒนาอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) ตลอดจนสถานการณทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีที่
เปลี่ยนแปลงไปอยางตอเนื่องซึ่งจะสงผลใหมหาวิทยาลัยจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพและสามารถตอบสนองความตองการของประเทศ

การวิเคราะหสภาพแวดลอมของมหาวิทยาลัยเกริก
มหาวิทยาลัยไดวิเคราะหตนเอง โดยอาศัยหลักการวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT Analysis) ที่ใหความสําคัญกับจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค ซึ่ง
ผลการวิเคราะหขอมูลมีรายละเอียดดังนี้
จุดแข็งของมหาวิทยาลัย (Strengths)
1. มหาวิทยาลัยเกริกเปนมหาวิทยาลัยขนาดกลาง ทําใหมีการกระจายอํานาจและการบริหารจัดการไดอยางคลองตัว สามารถพัฒนาคุณภาพไดอยางทั่วถึง
2. มหาวิ ทยาลั ยมี ก ารพั ฒ นาหลั ก สูต รที่ หลากหลายและไดม าตรฐาน สามารถตอบสนองความต องการของผูเ รี ย น ตรงตามความต อ งการของ
ตลาดแรงงานเพื่อรองรับตอการพัฒนาประเทศ
3. มหาวิทยาลัยมีสถานที่ เครื่องมือ ทรัพยสิน และระบบสงเสริม สนับสนุน ที่เอื้อตองานวิชาการ รวมทั้งมีความพรอมในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใชในการบริหารจัดการ
4. มีการประสานงานและมีความรวมมือที่ดีกับองคกรภายนอก ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงองคกรชุมชนตางๆ
5. มีระบบประกันคุณภาพในการบริหารงาน ทําใหมีระบบดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
6. สภามหาวิทยาลัยมีกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่เขมแข็งในการใหขอคิดเห็นและการตัดสินใจในประเด็นสํา คัญ
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จุดออน (Weaknesses)
1. มหาวิทยาลัยมีคณาจารยและนักวิจัยที่มีศักยภาพทางการวิจัยระดับชาติและนานาชาตินอย โดยเฉพาะการทําวิจัยเพื่อสรางองคความรูใหม รวมถึง
ผลงานวิจัยที่ไดรับการอางอิง
2. มหาวิทยาลัยยังมีอาจารยที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการจํานวนนอย
3. มหาวิทยาลัยยังไมมีการจัดการศึกษาสูระดับนานาชาติ
4. บุคลากรยังขาดวัฒนธรรมการทํางานเปนทีมทั้งในระดับหนวยงานและระดับมหาวิทยาลัยทําใหขาดพลังในการพัฒนาองคกร

โอกาส (Opportunities)
1. ความกาวหนาทางเทคโนโลยีสมัยใหม เปนชองทางใหสามารถพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่ทันสมัย รวดเร็ว และมีคุณภาพยิ่งขึ้น
2. การเปดเสรีทางการศึกษาทําใหมหาวิทยาลัยมีคูแขงเพิ่มขึ้น สงผลใหทุกหนวยงาน ทุกคณะวิชา ตองใหความสําคัญตอคุณภาพของบัณฑิตเพื่อ
สามารถแขงขันได
3. มหาวิทยาลัยมีโอกาสสรางเครือขายความตกลงรวมมือ (MOU) กับหนวยงานภายนอกเพื่อสงเสริมพันธกิจของมหาวิทยาลัยและการเปดเสรีทางการ
ศึกษา สงผลใหสามารถสรางความรวมมือกับมหาวิทยาลัยตางๆ รวมทั้งสถานประกอบการทั้งในและตางประเทศ เพื่อการพัฒนาคุณภาพในการจัดการศึกษา
อุปสรรค (Threats)
1. กระแสโลกาภิวัฒนและการขยายโอกาสทางการศึกษา ทําใหมหาวิทยาลัยเกิดการแขงขันมากขึ้น มีการขยายตัวและขยายโอกาสทางการศึกษามาก
ยิ่งขึ้น อาจสงผลกระทบตอปริมาณนักศึกษาและการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย
2. นโยบายขยายโอกาสทางการศึกษา โดยสงเสริมใหมีการจัดการการศึกษาหลายรูปแบบทั้งในระบบและนอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย สงผลให
ผูเรียนมีทางเลือกเพิ่มขึ้น ทําใหมหาวิทยาลัยรับนักศึกษาไดนอยลง
3. ความเชื่อและคานิยมที่มีตอมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีชื่อเสียง ทําใหมหาวิทยาลัยเกริกเปนทางเลือกในระดับรองของผูที่จะศึกษาตอ

กรอบแนวคิดของแผนการดําเนินงานมหาวิทยาลัยเกริก ปการศึกษา 2554
กรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว 15 ป
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 - 2565

แผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยเกริก
ฉบับที่ 4 ปรับปรุง
ยุทธศาสตรและ
กลยุทธ

แผนการดําเนินงาน
ปการศึกษา 2554

การวิเคราะหสภาพแวดลอม
ของมหาวิทยาลัยเกริก

ผลการติดตามการ
ดําเนินงานตาม
แผนการดําเนินงาน
ปการศึกษา 2553
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บทที่ 1

สภาวการณปจจุบันของมหาวิทยาลัย
ประวัติความเปนมาของมหาวิทยาลัยเกริก
มหาวิทยาลัยเกริก กอตั้งโดย ดร.เกริก มังคละพฤกษ เมื่อพุทธศักราช 2495 เริ่มจากการเปดเปนสถาบันสอนภาษาอังกฤษและวิชาชีพ
พ.ศ.2504 ไดเริ่มจัดหลักสูตรการเรียนการสอนในแผนกบริหารธุรกิจและการเลขานุการ จึงเปดรับนักเรียนที่จบ ม.ศ.5 (ม.8) เขาศึกษาตอในหลักสูตร 3 ป
(Diploma เทียบไดกับอนุปริญญา)
พ.ศ. 2507 ไดเริ่มจัดหลักสูตรอีกระดับหนึ่ง โดยเปดรับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 (ม.ศ.3) เขาศึกษาตอในหลักสูตรอาชีวศึกษา
พ.ศ.2508 โรงเรียนภาษาและวิชาชีพไดยายสถานที่จากอาคาร ก ถนนราชดําเนิน ไปตั้งอยูที่ ตําบลบางดวน (ปจจุบันเปลี่ยนชื่อเปน ตําบลปากน้ํา )
อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ และใชชื่อวาโรงเรียนภาษาและวิชาชีพปากน้ํา
พ.ศ.2509 เปลี่ยนเปน “โรงเรียนเกริกวิทยาลัย”
หลังจากที่รัฐบาลมีการประกาศใชพระราชบัญญัติการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเอกชน ใน พ.ศ.2512 ผูบริหารโรงเรียนเกริกวิทยาลัยจึงขอจัดตั้งวิทยาลัยเอกชน
ขึ้น และไดรับอนุญาตใหเปดสอนตามหลักสูตรอุดมศึกษา โดยแยกบริหารออกจากโรงเรียนเกริกวิทยาลัย ใชชื่อใหมวา “วิทยาลัยเกริก” เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.
2513 จากนั้นเปนตนมาวิทยาลัยเกริกจึงไดขยายหลักสูตรตางๆเพิ่มมากขึ้น โดยมุงเนนเปนพิเศษที่การศึกษาดานสังคมศาสตรประยุกต
วิทยาลัยเกริกจึงไดรับอนุญาตจากทบวงมหาวิ ทยาลัยใหเปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัยเปนสถาบัน มีชื่อวาสถาบันเทคโนโลยีสังคม(เกริก) เมื่อวันที่ 15
กันยายน พ.ศ.2530 และไดรับอนุญาตจากทบวงมหาวิทยาลัยใหปรับเปลี่ยนสถานภาพเปน มหาวิทยาลัย พ.ศ.2538
อยางไรก็ตาม มหาวิทยาลัยเกริก ไดพัฒนาหลักสูตรเรื่อยมา และไดเปดสอนทั้งในระดับ ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและระดับปริญญาเอก
ปจจุบัน มหาวิทยาลัยเกริกตั้งอยูภายในชุมชน อัมรินทรนิเวศน 1 เลขที่ 43/1111 ถนน รามอินทรา แขวงอนุสาวรีย เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 โทรศัพท
02-552-3500-9 , 02-970-5820 , 02-970-6400-9 โทรสาร 02-552-3511 (http://www.krirk.ac.th)

โครงสรางของมหาวิทยาลัย
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เครื่องหมายประจํามหาวิทยาลัย
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 ความหมายของเครื่องหมายประจํามหาวิทยาลัย
ธรรมจักร หมายถึง กงลอแหงความรู
คบเพลิง หมายถึง แสงสวางแหงปญญาและความรุงโรจน
ตนไม
หมายถึง ความเติบใหญและความมั่นคงแข็งแรง
มหาวิทยาลัยเกริกใชเครื่องหมายเปนรูปธรรมจักรทับอยูดานหนาคบเพลิงภายในธรรมจักรมีรูปตนไมอยูตรงกลางกงลอ ดานบนมีภาษาบาลี วิชฺชา
จรณสมฺปนฺโน และดานลางมีอักษรภาษาไทยวา ความรูทําใหองอาจ ภายใตขอบลางธรรมจักรมีอักษรภาษาไทยวา มหาวิทยาลัยเกริก และภาษาอังกฤษวา KRIRK
UNIVERSITY

ปรัชญา ปณิธาน และวิสัยทัศน

ปรัชญา
มหาวิทยาลัยเกริกมีปรัชญาการศึกษาวา “ ความรูทําใหองอาจ” ซึ่งเปนปรัชญาการศึกษาที่สืบสานเจตนารมณของ ดร.เกริก มังคละพฤกษ ผูกอตั้ง
สถาบันการศึกษา โดยยึดมั่นตามแนวทางคําสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา คือ วิชฺชาจรณสมฺปฺนโน ซึ่งแปลวา ถึงพรอมดวยความรูดีและความประพฤติดี ซึ่ง
ดร.เกริก มังคละพฤกษ ไดใหความหมายวา “ ความรูทําใหองอาจ”
นอกจากความรูดังกลาวแลวมหาวิทยาลัยเกริกยังมุงสงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษามีความคิด มีคุณธรรม จริยธรรม นําความรูไปใชใหเกิดประโยชน
ตอตนเองและสังคม คุณธรรมที่ทําใหเกิดความองอาจ และความภาคภูมิใจ กอใหเกิดความเจริญกาวหนาในการพัฒนาคุณภาพชีวิต มี 4 ประการ ไดแก
1. มีความเชื่อมันในตนเอง (Self – Confidence)
2. มีความเคารพตนเอง (Self - Respect)
3. รูจักบังคับใจตนเอง (Self - Discipline)
4. รูจักพิจารณาตนเองอยูเสมอ (Self - Improvement)
ปณิธาน
มหาวิทยาลัยเกริกมุงผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู ความสามารถที่จะออกไปประกอบอาชีพไดอยางเต็มภาคภูมิ รวมทั้งยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรม
และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคมโดยรวม

วิสัยทัศน
มหาวิทยาลัยเกริกจะพัฒนาองคความรูเดิมและสรางเสริมองคความรูใหมดานสังคมศาสตร และดานบริหารจัดการ

อัตลักษณ
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ภูมิปญญาแหงอนาคต “Wisdom of the future”

พันธกิจ วัตถุประสงค และคานิยมรวม

พันธกิจ
มหาวิทยาลัยเกริกจะดําเนินงานตามพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา 4 ดาน ไดแก
1. พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนใหทันสมัย มุงใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพผูเรียนเนนผูเรียนเปนสําคัญ
2. สงเสริมการวิจัยเพื่อสรางองคความรูใหมๆ
3. ใหบริการวิชาการที่ทันสมัยเหมาะสมและสอดคลองกับความตองการของผูรับบริการสังคม
4. สงเสริม เผยแพร ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น

วัตถุประสงค
1. เพื่อผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรูและความเชี่ยวชาญในศาสตรของตน ถึงพรอมดวยคุณธรรม จริยธรรม รูรักษ
วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม และมีจิตอาสา
2. เพื่อสงเสริมใหคณาจารยของมหาวิทยาลัยพัฒนาตนเองผลิตผลงานวิจัย และตําราที่มีคุณภาพเพื่อยกระดับการเรียนการสอนและใหบริการวิชาการแก
สังคม
3. เพื่อพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการเรียนการสอนใหสอดคลองกับโลกาภิวัฒนและตอบสนองความตองการของสังคม
4. เพื่อรักษาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยใหมีมาตรฐานในระดับสากล
คานิยมรวม
“รักงาน ... รักองคกร”

หนวยงานและการจัดการศึกษามหาวิทยาลัยเกริก

มหาวิทยาลัยเกริกมีหนวยงานภายในที่มีหนาที่จัดการเรียนการสอนและหนวยงานสนับสนุน จํานวน 17 หนวยงานดังนี้
คณะวิชา
1. คณะบริหารธุรกิจ
2. คณะเศรษฐศาสตร
3. คณะนิเทศศาสตร
4. คณะศิลปศาสตร
5. คณะนิติศาสตร
6. วิทยาลัยสื่อสารการเมือง
หนวยงานสนับสนุน
1. สํานักอธิการบดี
2. สํานักวิชาการ
3. สํานักสงเสริมการศึกษาและประชาสัมพันธ
4. สํานักประกันคุณภาพการศึกษา
5. สํานักกิจการนักศึกษา
6. สํานักหอสมุด
7. สถาบันภาษา
8. ศูนยสงเสริมวิจัยและผลิตตํารา
9. ศูนยคอมพิวเตอร
10. ศูนยสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
11. ศูนยสงเสริมและบริการสังคม
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การจัดการเรียนการสอน

ปจจุบันมหาวิทยาลัยเกริกไดจัดการศึกษาในระบบทวิภาค มี 5 คณะวิชาและหนึ่งวิทยาลัย ทําหนาที่จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรตาง ๆ ดังตอไปนี้

ระดับปริญญาตรี
คณะบริหารธุรกิจ
 หลักสูตร 4 ป
(1) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย (บธ.บ.)
(2) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การเงินและการธนาคาร (บธ.บ.)
(3) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การตลาด (บธ.บ.)
(4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบัญชี (บธ.บ.)
(5) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
(6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา คอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)
(7) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ (บธ.บ.)
(8) หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชา การจัดการโลจิสติกส (บธ.บ.)
คณะเศรษฐศาสตร
 หลักสูตร 4 ป
(1) หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตรธุรกิจ (ศ.บ.)
คณะนิเทศศาสตร
 หลักสูตร 4 ป
(1) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การโฆษณาและการประชาสัมพันธ
(2) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การสื่อสารมวลชน
(3) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การสื่อสารการเมืองบูรณาการ
(4) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การสื่อสารการทองเที่ ยวและบันเทิง
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คณะศิลปศาสตร
 หลักสูตร 4 ป
(1) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
(2) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
(3) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
(4) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
(5) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
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สาขาวิชา
สาขาวิชา
สาขาวิชา
สาขาวิชา
สาขาวิชา

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

คณะนิติศาสตร
 หลักสูตร 4 ป
(1) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
ระดับปริญญาโท
คณะศิลปศาสตร
 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)
(1) สาขาวิชาการบริหารองคกร
(2) สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรม
 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
คณะนิติศาสตร
 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.)
(1) สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ

คณะนิเทศศาสตร
 หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (นศ.ม.)
(1) สาขาวิชาการบริหารการสื่อสาร
(2) สาขาวิชาการสื่อสารการทองเที่ยวและบันเทิง
คณะบริหารธุรกิจ
 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
วิทยาลัยสื่อสารการเมือง
 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.)
(1) สาขาสื่อสารการเมือง
ระดับปริญญาเอก
คณะศิลปศาสตร
 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
คณะนิเทศศาสตร
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
(1) สาขาวิชานิเทศศาสตรนวัตกรรม
วิทยาลัยสื่อสารการเมือง
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
(1) สาขาวิชาสื่อสารการเมือง
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บทที่ 2

ประเด็นยุทธศาสตรและกลยุทธในการดําเนินงาน
ประเด็นยุทธศาสตร
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ดานการเรียนการสอน สรางบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรม
ดานงานวิจัยเอกสารประกอบการเรียนการสอนและผลิตตําราเรียน สรางองคความรูเพื่อบริการสังคม
ดานการบริการวิชาการ บริการวิชาการแกสังคม
ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รักษาวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย
ดานสงเสริมกิจการนักศึกษา เพิ่มศักยภาพบัณฑิต
ดานบริหารจัดการองคกร สรางระบบบริหารที่ดีมีธรรมาภิบาล
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางเหมาะสม
ดานการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรฐานอยางยั่งยืน
ดานความเขาใจและแนวทางปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แผนกลยุทธในการดําเนินงาน

1. ดานการจัดการเรียนการสอน
1.1 พัฒนาหลักสูตรและสรางหลักสูตรที่ไดมาตรฐานสอดคลองกับความตองการของประเทศ
1.2 พัฒนาคุณภาพของผูเรียนโดยเนนความสําคัญของผูเรียน และฝกฝนใหผูเรียนมีความสามารถในการเรียนรูและพัฒนาตนเอง
1.3 ปรับปรุงและพัฒนาระบบการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่ งขึ้น
2. ดานงานวิจัย เอกสารประกอบการเรียนการสอนและการผลิตตําราเรียน
2.1 พัฒนางานวิจัยและผลงานทางวิชาการใหมีคุณภาพในระดับสากล
2.2 พัฒนาบุคลากรดานการวิจัยใหมีศักยภาพ และสนับสนุนใหคณาจารยของมหาวิทยาลัยทํางานวิจัยเพื่อการยกวิทยฐานะทางวิชาการ
2.3 จัดสรรงบประมาณที่เหมาะสมใหแกบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ประสงคจะทําการวิจัยและผลงานทางวิชาการ
2.4 พัฒนาระบบฐานขอมูลวิจัย และเผยแพรงานวิจัย เพื่อนําไปใชประโยชน
2.5 สรางเครือขายความรวมมือในการทําวิจัยระหวางมหาวิทยาลัยกับหนวยงานจากภายนอก
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3. ดานการบริการวิชาการ
3.1 สงเสริมงานบริการวิชาการที่สอดคลองกับความตองการของสังคม ชุมชน และประเทศชาติ
3.2 สนับสนุนใหบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมีสวนรวมในการบริการวิชาการแกสังคมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
3.3 จัดอบรม สัมมนา เพื่อเพิ่มพูนทักษะการใหการใหบริการวิชาการแกบุคลากรอยางมีประสิทธิภ าพ
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4. ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
4.1 สงเสริมและเผยแพรกิจกรรมที่ชวยใหเกิดความเขาและความภาคภูมิใจในวิถีชีวิตและภูมิปญญาไทย ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยทั้งของทองถิ่นและของ
ชาติ
4.2 สงเสริมใหมหาวิทยาลัยเปนแหลงเรียนรูและแลกเปลี่ยนระหวางศิลปวัฒนธรรมไทยและศิลปวัฒนธรรมสากล
4.3 บูรณาการงานดานศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน
4.4 สงเสริมความเขาใจและศรัทธาในศาสนา คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่นับถือความดีงาม
5. ดานสงเสริมกิจการนักศึกษา
5.1 พัฒนาองคกรทางดานกิจการนักศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
5.2 สงเสริมใหกิจกรรมนักศึกษาเปนกิจกรรมที่สรางเสริมความรูทางวิชาการ คุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบตอสังคม
5.3 สงเสริมใหนักศึกษาทํากิจกรรมควบคูไปกับการเรียนไมวาจะเปนกิจกรรมดานกีฬา ศิลปะและวัฒนธรรม หรือดานอื่น ๆ
5.4 พัฒนาระบบการจัดการและสวัสดิการนักศึกษาอยางทั่ว ถึงเอื้อตอการใชชีวิตอยางมีความสุขภายในมหาวิทยาลัย
6. ดานบริหารจัดการองคกร
6.1 ปรับปรุงระบบบริหารจัดการและระบบการทํางานภายในหนวยงานตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
6.2 เพิ่มศักยภาพของบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน
6.3 สงเสริมใหทุกหนวยงานมีระบบบริหารความเสี่ยง
6.4 ปรับปรุงระบบบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบได
6.5 สรางบรรยากาศในการทํางานใหเกิดความรักและความรักสามัคคีภายในองคกร
6.6 จัดแนะแนวการศึกษา ประชาสัมพันธ และสรางภาพลักษณใหมหาวิทยาลัย
6.7 ปรับปรุงสภาพแวดลอม อาคารสถานที่ และอุปกรณอํานวยความสะดวกภายในมหาวิทยาลัย

7. ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
7.1 มีการวางแผนและพัฒนาระบบฐานขอมูลของมหาวิทยาลัยใหทันสมัย เหมาะสมกับการใชงานของมหาวิทยาลัยอยูเสมอ
7.2 พัฒนาบุคลากรใหมีความรูและทักษะในการใชเทคโนโลยีใหทันตอการเปลี่ยนแปลง
7.3 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการจัดการศึกษา
7.4 จัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่จําเปนสําหรับการใชงานดานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย
7.5 พัฒนาระบบหองสมุดใหมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การคนควาวิจัย และใหบริการสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ
8. ดานการประกันคุณภาพการศึกษา
8.1 มีการวางแผนและยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา เพื่อรองรับการตรวจประเมินคุณภาพภายในทุกป และตรวจประเมินคุณภาพภายนอกุก 5 ป
8.2 สงเสริมใหทุกหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยใชระบบประกันคุณภาพในการปฏิบัติงานอยางจริงจัง
8.3 พัฒนาบุคลากรดานการประกันคุณภาพการศึกษาตลอดจนเพิ่มพูนทักษะความรูการประกันคุณภาพการศึกษา
8.4 สนับสนุนใหบุคลากรทุกระดับมีความรู ความเขาใจระบบประกันคุณภาพการศึกษา
8.5 สรางเครือขายความรวมมือดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางสถาบันและหนวยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน
9. ดานความเขาใจและแนวทางปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
9.1 บูรณาการแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการเรียนการสอนในทุกหลักสูตรเพื่อใหนักศึกษาเกิดความเขาใจที่ลึกซึ้งตอปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
9.2 ปลูกฝงและสรางคานิยมในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงใหบุคลการภายในมหาวิทยาลั ย นํามาประยุกตใช
9.3 ดําเนินการประชาสัมพันธเผยแพรปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยางกวางขวางตอเนื่อง
9.4 สรางเครือขายความรวมมือกับทุกภาคสวนของสังคมเพื่อผลักดันใหเกิดกิจกรรมเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง
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แผนการดําเนินงาน มหาวิทยาลัยเกริก ประจําปการศึกษา 2554
ปณิธาน มหาวิทยาลัยเกริกมุงผลิตบัณฑิตทีมีคุณภาพ มีความรู ความสามารถที่จะออกไปประกอบอาชีพไดอยางเต็มภาคภูมิ รวมทั้งยึดมั่นในคุณธรรม
จริยธรรม และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคมโดยรวม
วิสัยทัศน มหาวิทยาลัยเกริกจะพัฒนาองคความรูเดิมและสรางเสริมองคความรูใหมดานสังคมศาสตรและดานบริห ารจัดการ
อัตลักษณ ภูมิปญญาแหงอนาคต “Wisdom of the future”
พันธกิจ

1.
2.
3.
4.

พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนใหทันสมัย มุงใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพผูเรียนเนนผูเรียนเปนสําคัญ
สงเสริมการวิจัยเพื่อสรางองคความรูใหมๆ
ใหบริการวิชาการที่ทันสมัยเหมาะสมและสอดคลองกับความตองการของผูรับบริ การสังคม
สงเสริม เผยแพร ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร

1. ดานการ
เรียนการสอน
สรางบัณฑิตที่มี
คุณภาพและ
คุณธรรม

2. ดานงานวิจัย
เอกสารประกอบ
การเรียนการ
สอนและผลิต
ตําราเรียน สราง
องคความรูเพื่อ
บริการสังคม

3. ดานการ
บริการวิชาการ
แกสังคม

4. ดานทํานุ
บํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
รักษาวัฒนธรรม
และภูมิปญญา
ไทย

5. ดานสงเสริม
กิจกรรมนักศึกษา
เพิ่มศักยภาพ
บัณฑิต

6. ดานบริหาร
จัดการองคกร
สรางระบบ
บริหารที่ดีมีธรร
มาภิบาล

7. ดาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ ใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศอยาง
เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ

8. ดานประกัน
คุณภาพ
การศึกษารักษา
คุณภาพ
มาตรฐานอยาง
ยั่งยืน

9. ดานความ
เขาใจและ
แนวทางปฏิบัติ
ตามหลัก
เศรษฐกิจ
พอเพียง
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แผนที่ยุทธศาสตร (Strategy Map)
มหาวิทยาลัยเกริก ปการศึกษา 2554

มิติที่ 1
ประสิทธิผล
ตามยุทธศาสตร

งานวิจัยและผลงานทาง
วิชาการมีคุณภาพเพิ่มพูน
องคความรูใหมใหกับสังคม

บริการวิชาการที่มี
คุณคาสอดคลองกับ
ความตองการของ
สังคม

ศิลปวัฒนธรรมของ
ชาติไดรับการสงเสริม
และรักษาคุณคา

องคกรมีระบบการ
บริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ

สรางความเขาใจอยาง
ถองแทในปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

บัณฑิตมีความรูมี
งานทําและมีความ
รับผิดชอบตอสังคม

ผลงานวิจัยไดรับการ
ยอมรับสามารถนําไปใช
ประโยชนได

มหาวิทยาลัยเปน
ศูนยกลางรวมองค
ความรูทางดาน
สังคมศาสตร

เปนผูนําในการสราง
จิตสํานึกที่ดีตอการ
ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยมี
ภาพลักษณที่ดี มีชื่อเสียง
ในระดับประเทศ

เสริมสรางความเขมแข็ง
แกสังคมและชุมชนโดย
การนําปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกตใช

มิติที่ 4
พัฒนาองคกร

มิติที่ 3
ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน

ผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพมีคุณธรรม
และจริยธรรม

มิติที่ 2
คุณภาพการ
ใหบริการ

วิสัยทัศน ภูมิปญญาแหงอนาคต Wisdom of the future

ปรับปรุงหลักสูตร
และพัฒนา
กระบวนการการ
เรียนการสอนใหมี
มาตรฐาน

มีกลไกใน
การพัฒนา
คุณภาพ
อาจารย

สงเสริมให
จัดหาทุน สนับสนุนใหบุคลากร
และนักศึกษามี
บุคลากร และแหลงทุน
บทบาทในการบริการ
ทํางานวิจัย ในการวิจัย
วิชาการ

พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย

พัฒนาระบบการ
บริการวิชาการที่
ตอบสนองความ
ตองการของสังคม

สงเสริมการเขา
รวมกิจกรรมและ
ใหความรูดาน
ศิลปวัฒนธรรม

พัฒนาบุคลากรให พัฒนาบุคลากรให มีระบบกลไกการ
มีจิตสํานักและมี
มีคุณภาพและ ติดตามประเมินผล
ความเขาใจ
การดําเนินงานของ
ประสิทธิภาพ
เกี่ยวกับงานดาน
องคกร
ศิลปวัฒนธรรม

พัฒนาองคความรูดาน
ศิลปวัฒนธรรม

พัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ

เผยแพรปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ใหแกชุมชน สังคม
อยางกวางขวางและ
ตอเนื่อง
พัฒนาองคความรู
ดานปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

สวนที่ 2

รายละเอียดของแผนการดําเนินงาน ประจําปการศึกษา 2554
มหาวิทยาลัยเกริก ไดจัดทําแผนการดําเนินงานประจําปการศึกษา 2554 เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคและพันธกิจของมหาวิทยาลัย ซึ่ง
แผนงานหรือโครงการ ตลอดจนกิจกรรมที่ปรากฏในแผนการดําเนินงานฉบับนี้ ไดเชื่อมโยงใหสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรทั้ง 9 ดาน คือ 1) ดานการเรียนการสอน
2) ดานงานวิจัยเอกสารประกอบการเรียนการสอนและผลิตตําราเรียน 3) ดานการบริการวิชาการ 4) ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 5) ดานสงเสริมกิจการศึกษา 6)
ดานบริหารจัดการองคกร 7) ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 8) ดานการประกันคุณภาพการศึกษา 8) ดานความเขาใจและแนวทางปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยใชแนวทางการบริหารจัดการที่ดี และการจัดสรรงบประมาณที่เปนธรรม
ดังนั้น โครงสรางแผนการดําเนินงานของมหาวิทยาลักเกริ กในปการศึกษา 2554 จึงประกอบดวย แผนงานดังตอไปนี้
1. แผนงานของคณะบริหารธุรกิจ
มี
65
โครงการ
2. แผนงานของคณะนิติศาสตร
มี
53
โครงการ
3. แผนงานของคณะนิเทศศาสตร
มี
55
โครงการ
4. แผนงานของคณะเศรษฐศาสตร
มี
55
โครงการ
5. แผนงานของคณะศิลปศาสตร
มี
46
โครงการ
6. แผนงานของวิทยาลัยสื่อสารการเมือง
มี
25
โครงการ
7. แผนงานของสถาบันภาษา
มี
7
โครงการ
8. แผนงานของสํานักอธิการบดี
มี
22
โครงการ
9. แผนงานของสํานักวิชาการ
มี
17
โครงการ
10. แผนงานของสํานักประกันคุณภาพ
มี
13
โครงการ
11. แผนงานของสํานักหอสมุด
มี
25
โครงการ
12. แผนงานของสํานักกิจการนักศึกษา
มี
32
โครงการ

13.
14.
15.
16.
17.

แผนงานของสํานักสงเสริมการศึกษาและประชาสัมพันธ
แผนงานของศูนยคอมพิวเตอร
แผนงานของศูนยวิจัยและผลิตตํารา
แผนงานของศูนยสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
แผนงานของศูนยสงเสริมและบริการสังคม

มี
มี
มี
มี
มี

รวมทั้งสิ้น

21
13
20
9
11

โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ

489

โครงการ

19

ตาราง : สรุปแผนดําเนินงานของหนวยงานที่สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร
ป 2554
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ดานการเรียนการสอน
ดานการวิจัยและผลิตตํารา
ดานการบริการวิชาการแกสังคม
ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ดานสงเสริมกิจการนักศึกษา
ดานบริหารจัดการองคกร
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดานการประกันคุณภาพการศึกษา
ดานความเขาใจและแผนการปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

รวม

จํานวนโครงการ
114
50
44
41
70
101
30
23
16

งบประมาณ
โครงการ
1,743,500
2,855,000
1,410,450
832,700
1,596,200
14,583,500
3,708,500
796,100
247,000

489

27,772,950
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 : ดานการเรียนการสอน สรางบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรม
กลยุทธ

โครงการ / กิจกรรม

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

คณะวิชา
1.1 พัฒนา
หลักสูตรและ
สรางหลักสูตร
ที่ไดมาตรฐาน
สอดคลองกับ
ความตองการ
ของประเทศ

• โครงการพัฒนา
และปรับปรุง
หลักสูตรคณะวิชา

1) เพื่อพัฒนาหลักสูตรของคณะวิชาใหมีคุณภาพตาม
มาตรฐานที่ สกอ. กําหนด
2) เพื่อปรับปรุงหลักสูตรคณะวิชาใหทันสมัยและ
สอดคลองกับความตองการของประเทศ
• โครงการพัฒนา
1) เพื่อพัฒนาหลักสูตรใหเปนไปตามกรอบมาตรฐาน
หลักสูตรตามกรอบ
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ(TQF: HEd)
มาตรฐานคุณวุฒิ
2) เพื่อพัฒนาคุณภาพหลักสูตรใหมีมาตรฐานสากล
ระดับอุดมศึกษา
รองรับการเปดเสรีทางการศึกษา
แหงชาติ (TQF: HEd) 3) เพื่อใหผูเรียนไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ
• โครงการประเมิน 1) เพื่อติดตามและนําผลการประเมินไปพัฒนาและ
คุณภาพหลักสูตร
ปรับปรุงหลักสูตรใหดียิ่งขึ้น
คณะวิชา
2) เพื่อตองการทราบความพึงพอใจของนักศึกษาทีเ่ ขา
ศึกษาในหลักสูตร
• โครงการจัด
1) เพื่อใหการสอบวัดผลและการประเมินผลการเรียนของ
ประชุม
นักศึกษาระดับปริญญาตรีไดมาตรฐานทางวิชาการ
คณะกรรมการกํากับ 2) เพื่อใหคุณภาพการเรียนการสอนของคณะวิชาเปนที่
มาตรฐานวิชาการ
ยอมรับในระดับชาติ
หลักสูตร
3) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมีมาตรฐานทางวิชาการ
เปนที่ยอมรับในระดับชาติ

กําหนด
เวลา

งบ
ประมาณ

ผูรับ
ผิดชอบ

-

ทุกคณะวิชา

ป
การศึกษา
2554

13,000

ทุกคณะวิชา

ป
การศึกษา
2554

-

ทุกคณะวิชา

ป
การศึกษา
2554

-

ทุกคณะวิชา

1) รอยละ 80 ของจํานวนหลักสูตรไดรับการปรับปรุง ป
ใหไดมาตรฐานทางวิชาการ
การศึกษา
2554
1) จํานวนของหลักสูตรที่ไดรับการพัฒนาใหเปนไป
ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
(TQF: HEd)
2) รอยละ 80 ของจํานวนหลักสูตรมีคุณภาพ
สามารถรองรับการเปดเสรีทางการศึกษา
1) จํานวนหลักสูตรของคณะวิชาที่มีการประเมินแลว
เสร็จ
2) รอยละ 70 ของจํานวนนักศึกษาพึงพอใจใน
หลักสูตร
1) รายวิชาของหลักสูตรไดรับการกํากับดูแลการ
วัดผลและประเมินผลจากคณะกรรมการกํากับ
มาตรฐานวิชาการรอยละ 100
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กลยุทธ

โครงการ / กิจกรรม

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

• โครงการสัมมนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู
เกี่ยวกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ (TQF:
HEd)

1) เพื่อสรางความรู ความเขาใจรวมกันเกี่ยวกับ
รายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา (TQF: HEd)
2) เพื่อใหอาจารยและผูที่เกี่ยวของสามารถพัฒนา
รายละเอียดของหลักสูตรและรายวิชาใหมีคุณภาพ
ตามกรอบมาตรฐาน TQF: HEd
3) เพื่อสรางเครือขายความรวมมือระหวางหนวยงาน
ภายในมหาวิทยาลัยและหนวยงานจากภายนอกใน
การพัฒนามาตรฐานของหลักสูตร
1) เพื่อกํากับดูแลและบริหารจัดการหลักสูตรนิติศาสตร
มหาบัณฑิต ตลอดจนพัฒนาหลักสูตรใหไดมาตรฐาน
เทียบเทามหาวิทยาลัยรัฐและมหาวิทยาลัยเอกชนอื่น
2) เพื่อดําเนินการเรียนการสอนหลักสูตรนิติศาสตร
มหาบัณฑิตใหไดมาตรฐานตามเกณฑที่
ทบวงมหาวิทยาลัยกําหนด
3) เพื่อประชุมพิจารณาอนุมัติหัวขอวิทยานิพนธ แตงตั้ง
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและแตงตั้งกรรมการ
สอบโครงรางวิทยานิพนธและวิทยานิพนธ
1) เพื่อเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนการสอน
มากที่สุด
2) เพื่อปลูกฝงใหผูเรียนแสวงหาความรูดวยตนเองและรัก
การเรียนรูตลอดชีวิต
3) เพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรค และพัฒนาผูเรียนได
เต็มตามศักยภาพ

1) รอยละ 80 ของจํานวนผูเขารวมอบรมไดรับ
ความรู เกี่ยวกับรายละเอียดของหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF:
HEd) เพิ่มขึ้น
2) รอยละ 80 ของจํานวนผูเขารวมอบรมสารมารถ
พัฒนาเกี่ยวกับรายละเอียดของหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF:
HEd) เพิ่มขึ้น

• โครงการจัด
ประชุม
คณะกรรมการ
บริหารและ
คณะกรรมการ
ดําเนินงานโครงการ
นิติศาสตร
มหาบัณฑิต
1.2 พัฒนา • โครงการพัฒนา
คุณภาพของ ศักยภาพผูเรียน
ผูเรียนโดยเนน
ความสําคัญ
ของผูเรียน
และฝกฝนให

กําหนด
งบ
ผูรับ
เวลา ประมาณ ผิดชอบ
ป
10,000 ทุกคณะวิชา
การศึกษา
2554

1) รอยละ 80 ของหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
ไดมาตรฐานตามเกณฑที่ทบวงมหาวิทยาลัย
กําหนด

ป
การศึกษา
2554

10,000

ทุกคณะวิชา

1) รอยละ 80 ของผูเรียนมีความพึงพอใจในการ
เรียนการสอน
2) รอยละ 80 ของผูเรียนมีความรู ความสามารถ
และพัฒนาตนเองไดเต็มศักยภาพ
3) รอยละ 80 ของผูเรียนสามารถนําความรูไป
ประยุกตใชไดจริง

ป
การศึกษา
2554

-

ทุกคณะวิชา
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กําหนด
งบ
ผูรับ
เวลา ประมาณ ผิดชอบ
ป
ทุกคณะวิชา
การศึกษา
2554

กลยุทธ

โครงการ / กิจกรรม

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

ผูเรียนมี
ความสามารถ
ในการเรียนรู
และพัฒนา
ตนเอง

• โครงการบูรณา
การการเรียนการ
สอนแบบมีสวน
รวมกับงานวิจัยและ
งานบริการวิชาการ

1) เพื่อสงเสริมการวิจัยควบคูไปกับการเรียนการสอนและ
การบริการวิชาการ
2) เพื่อใหนักศึกษามีทักษะและความรูดานการวิจัยและ
สามารถประยุกตใชไดอยางเหมาะสม
3) เพื่อเพิ่มศักยภาพและคุณภาพการเรียนการสอน การ
วิจัยและงานบริการวิชาการ
1) เพื่อใหคณาจารยและนักศึกษาไดรับความรูเพิ่มมากขึ้น
2) เพื่อพัฒนาองคความรู และพัฒนาทักษะความ
เชี่ยวชาญในศาสตรของตน
1) เพื่อการพัฒนาความรูและประสบการณใหม ๆ ใหแก
นักศึกษา
2) เพื่อใหนักศึกษาตระหนักถึงบทบาทหนาที่ของ
หนวยงานที่ศึกษาดูงาน
3) เพื่อใหนักศึกษามีวิสัยทัศนกวางไกล
4) เพื่อใหนักศึกษาไดรับความรูและประสบการณจาก
การเยี่ยมองคกร
5) เพื่อเชื่อมความสัมพันธระหวางนักศึกษา คณาจารย
กับหนวยงานภายนอก

1) นักศึกษา รอยละ 80 มีความรูและทักษะในการ
ทําวิจัย
2) นักศึกษา รอยละ 80 มีสวนรวมการการบริการ
วิชาการ

1) รอยละ 80 ของผูเขารวมโครงการมีความรูเพิ่มขึ้น ป
300,000
การศึกษา
2554
1) นักศึกษาที่เขารวมโครงการ รอยละ 80 ไดรับ
ป
100,000
ความรูจากการสัมมนาและศึกษาดูงาน
การศึกษา
2) นักศึกษามีความพึงพอใจตอการจัดโครงการ
2554
ระดับ 3.51 ขึ้นไป

ทุกคณะวิชา

1) เพื่อพัฒนาทักษะดานภาษาตางประเทศใหแก
นักศึกษา
2) เพื่อเพิ่มศักยภาพบัณฑิตใหมีคุณภาพในระดับสากล
สามารถแขงขันไดอยางมีประสิทธิภาพเมื่อสําเร็จ
การศึกษา

1) นักศึกษารอยละ 80 มีความรูและทักษะดาน
ภาษาตางประเทศสามารถสอบผานเกณฑ
มาตรฐานสากล

ทุกคณะวิชา

• โครงการจัดอบรม
ความรูจาก
หนวยงานภายนอก
• โครงการสัมมนา
วิชาการ ดูงานนอก
สถานที่และเยี่ยมชม
องคกร

• โครงการพัฒนา
ความสามารถดาน
ภาษาสูระดับ
มาตรฐานสากล

ป
การศึกษา
2554

75,000

ทุกคณะวิชา
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กลยุทธ

โครงการ / กิจกรรม
• โครงการแขงขัน
ตอบปญหาวิชาการ
ระดับมหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค

1) เพื่อเสริมสรางศักยภาพทางการศึกษาใหแกนักศึกษาที่
เขารวมแขงขันตอบปญหาวิชาการ
2) เพื่อเชื่อมความสัมพันธระหวางนักศึกษาที่รวมแขงขัน
3) เพื่อสรางเครือขายความสัมพันธระหวางคณาจารย
และนักศึกษาระหวางสถาบัน
4) เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดในการเรียนการสอน
• โครงการสงเสริม
1) เพื่อกระตุนใหนักศึกษามีการแสดงออกในดาน
การแขงขันวิชาการ
กิจกรรมทางวิชาการมากขึ้น
วิชาชีพของนักศึกษา 2) เพื่อสนับสนุนใหนักศึกษาสามารถพัฒนาศักยภาพของ
ตนเองผานทางการแขงขันทางวิชาการ
3) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาไดรับประสบการณการแขงขัน
และเปนแบบอยางที่ดี ตลอดจนสรางชื่อเสียงใหกับ
มหาวิทยาลัย
• โครงการจัด
1) เพื่อปลูกฝงใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ควบคูไป
กิจกรรมเพื่อชวยเหลือ กับความรูทางวิชาการ
สังคม
2) เพื่อปลูกฝงคานิยมใหนักศึกษาเกิดความภูมิใจในการ
เปนคนดี ชวยเหลือสังคม
• โครงการนิเทศงาน 1) เพื่อเตรียมความพรอมนักศึกษา กอนที่นักศึกษาจะ
และฝกงานเพื่อ
ออกไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการตาง ๆ
เตรียมความพรอม
2) เพื่อที่จะขอรับทราบขอมูลการพัฒนาการเรียนรูและ
ประกอบอาชีพ
ทักษะการปฏิบัติงานของนักศึกษา
3) เพื่อที่จะนําขอมูลที่ไดรับไปปรับปรุงหลักสูตรและการ
เรียนการสอนใหเหมาะสมตอไป
4) เพื่อสงเสริมความรวมมือทางวิชาการและ
ความสัมพันธที่ดีกับแหลงฝกงาน

ตัวชี้วัด
1) นักศึกษารอยละ 80 ที่เขารวมโครงการไดรับ
ความรูเพื่อพัฒนาตนเอง

กําหนด
งบ
ผูรับ
เวลา ประมาณ ผิดชอบ
15,000 ทุกคณะวิชา
ป
การศึกษา
2554

1) รอยละ 80 ของจํานวนนักศึกษาที่เขารวมการ
แขงขันไดรับความรูเพื่อพัฒนาตนเอง

ป
การศึกษา
2554

25,000

ทุกคณะวิชา

1) รอยละ 90 ของนักศึกษามีความพึงพอใจตอ
โครงการในระดับ 3.51 ขึ้นไป
2) รอยละ 80 ของจํานวนนักศึกษาที่เขารวม
โครงการมีความรู มีคุณธรรมและจริยธรรม
1) รอยละ 80 ของนักศึกษาที่เขาโครงการ มีความรู
และทักษะเพิ่มขึ้นกอนจะออกไปปฏิบัติงาน
2) นักศึกษาที่เขาโครงการ รอยละ 80 สามารถนํา
ความรูไปประยุกตใชกับการศึกษาและประกอบ
อาชีพในอนาคต

ป
การศึกษา
2554

25,000

ทุกคณะวิชา

ป
การศึกษา
2554

75,000

ทุกคณะวิชา
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กลยุทธ

โครงการ / กิจกรรม

วัตถุประสงค

• โครงการฝกปฏิบัติ 1) เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียน การสอนที่มุนเนนการ
สอนในชั้นเรียนควบคูกับการปฏิบัติจริงภาคสนาม
ภาคสนามของ
2) เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู ใหนักศึกษาประยุกตใช
นักศึกษา
แนวคิดทฤษฎีที่เรียนในชั้นเรียนสูการปฏิบัติในพื้นที่
จริงภาคสนาม
3) เพื่อสรางเครือขายความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย
กับหนวยงานภายนอก
1) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาไดฝกงานในสถาน
• โครงการสหกิจ
ประกอบการตามความสนใจ และความถนัด
ศึกษา
2) เพื่อเพิ่มทักษะความรูที่จําเปนกอนการทํางานจริง
และฝกการทํางานรวมกับผูอื่น
3) เพื่อฝกระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ สามารถ
ปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย
• โครงการคาย
วิทยานิพนธ สาร
นิพนธ
• โครงการวันรพี

ตัวชี้วัด
1) รอยละ 80 ของจํานวนนักศึกษามีความรูและ
ประสบการณในการฝกงาน
2) รอยละ 80 ของจํานวนนักศึกษาสามารถนํา
ความรูไปประยุกตใชกับการศึกษาและประกอบ
อาชีพในอนาคต

1) รอยละ 80 ของจํานวนนักศึกษามีความพึงพอใจ
ตอกิจกรรมการดําเนินงานตามโครงการ
2) รอยละ 80 ของจํานวนนักศึกษามีความรูและ
ประสบการณในการฝกงาน
3) รอยละ 80 ของจํานวนนักศึกษาสามารถนํา
ความรูไปประยุกตใชกับการศึกษาและประกอบ
อาชีพในอนาคต
1) นักศึกษามีความพึงพอใจในการเขารวมโครงการ
ระดับ 3.51 ขึ้นไป
2) รอยละ 80 ของจํานวนนักศึกษามีความรูและ
ทักษะในการทําวิจัย

1) เพื่อฝกทักษะในการทําวิทยานิพนธ สารนิพนธใหแก
บัณฑิต
2) เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณดานการวิจัยรวมกับ
ผูทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหามหาวิทยาลัย
3) เพื่อพัฒนาคุณภาพของวิทยานิพนธ สารนิพนธ
1) เพื่อใหคณาจารยและนักศึกษาคณะนิติศาสตรไดเขา 1) ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจในการจัดงาน
รวมกิจกรรมเพื่อเปนการรําลึกถึงพระคุณของพระบิดา
วันรพี ระดับ 3.51 ขึ้นไป
ของกฎหมายไทย
2) รอยละ 80 ของผูเขารวมกิจกรรมไดรับความรูดาน
2) เพื่อกระตุนใหนักศึกษานําความรูทางกฎหมายไปแขง
กฎหมายเพิ่มขึ้น
ขันตอบปญหาทางกฎหมายกับนักศึกษาสถาบันอื่น ๆ
3) เพื่อเผยแพรความรูทางกฎหมายแกนักศึกษาบุคลากร
มหาวิทยาลัยเกริก และบุคคลที่สนใจทั่วไป

กําหนด
งบ
ผูรับ
เวลา ประมาณ ผิดชอบ
ป
15,000 คณะ
การศึกษา
บริหารธุรกิจ
2554

ป
การศึกษา
2554

20,000

คณะศิลป
ศาสตร

ป
การศึกษา
2554

80,000

ทุกคณะวิชา
ยกเวนคณะ
เศรษฐศาสตร

7
สิงหาคม
2554

10,000

คณะ
นิติศาสตร

กลยุทธ

โครงการ / กิจกรรม

วัตถุประสงค

• โครงการฝกงาน
กฎหมายภาคปฏิบัติ

1) เพื่อเสริมทักษะและประสบการณจริงในการปฏิบัติงาน
หรือทํางานทางกฎหมายแกนักศึกษา
1) เพื่อใหนักศึกษามีความพรอม และมีศักยภาพในการ
ทํางานสายอาชีพและวิชาชีพกฎหมายได
2) เพื่อใหเกิดความรวมมือระหวางคณะนิติศาสตร และ
หนวยงานทางกฎหมายทั้งภาครัฐและเอกชน
3) เพื่อเผยแพรชื่อเสียงของคณะนิติศาสตรใหเปนที่
ยอมรับจากองคกรตาง ๆ ทั้งในดานวิชาการและ
คุณภาพของบัณฑิต
• โครงการฝกอบรม 1) เพื่อใหนักศึกษาไดรับความรูเกี่ยวกับการเปนผู
การเปนผูประกาศ
ประกาศวิทยุกระจายเสียง พิธีกรรายการโทรทัศน
วิทยุกระจายเสียงและ และพิธีกรงานอื่น ๆ
พิธีกรรายการโทรทัศน 2) เพื่อพัฒนาทักษะและประสบการณใหแกนักศึกษา
• โครงการสัมมนา 1) เพื่อใหนักศึกษาไดรับความรูเกี่ยวกับดาน
จรรยาบรรณ
สื่อสารมวลชน และจรรยาบรรณของการเปนนัก
สื่อสารมวลชนในยุค
สื่อสารมวลชนในยุคปจจุบัน
ปจจุบัน
2) เพื่อใหนักศึกษานําองคความรูดังกลาวไปประยุกตใช
อยางเหมาะสม
3) เปนการเผยแพรผลงานของคณะนิเทศศาสตร
• โครงการจัดสัมมนา 1) เพื่อใหนักศึกษาไดรับความรูเกี่ยวกับการผลิตสื่อและ
วิชาการ เรื่องการผลิต ประชาสัมพันธ
สื่อประชาสัมพันธ
2) เพื่อใหนักศึกษาไดฝกทักษะความคิดสรางสรรคดาน
คณะนิเทศศาสตร
การผลิตสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ

ตัวชี้วัด
1) นักศึกษาที่ฝกงานกฎหมายภาคปฏิบัติไดความ
พึงพอใจจากผูรับฝกงานไมนอยกวา ระดับ 3.51
ขึ้นไป
2) นักศึกษาไมนอยกวารอยละ 80 มีความพรอม
และมีศักยภาพในการทํางานดานกฎหมาย

กําหนด
งบ
ผูรับ
เวลา ประมาณ ผิดชอบ
ป
10,000 คณะ
การศึกษา
นิติศาสตร
2554

25

1) นักศึกษารอยละ 100 ที่ลงทะเบียนเรียนไดมี
โอกาสฝกฝนและเรียนรูจากประสบการณจริงใน
หนวยงานตาง ๆ

ป
การศึกษา
2554

20,000

คณะนิเทศ
ศาสตร

1) นักศึกษาที่เขารวมโครงการ รอยละ 100 ของ
นักศึกษาที่ลงทะเบียนไดรับความรูความเขาใจ
และทราบถึงการเปนนักสื่อมวลชนที่ดี
2) นักศึกษาที่เขารวมโครงการตระหนักถึง
ความสําคัญของการรักษาจรรยาบรรณของการ
เปนนักสื่อสารมวลชน และนําความรูดาน
สื่อสารมวลชนไปประยุกตใชอยางเหมาะสม
1) นักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมไดรับความรูดานการ
ผลิตสื่อประชาสัมพันธรอยละ 100 ของผูที่เขา
รวมโครงการทั้งหมด

ภาคตน
ป
การศึกษา
2554

20,000

คณะนิเทศ
ศาสตร

ป
การศึกษา
2554

25,000

คณะนิเทศ
ศาสตร
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กลยุทธ

โครงการ / กิจกรรม
• โครงการฝกอบรม
การผลิตขาว

• โครงการเสวนา
วิชาชีพนิเทศศาสตร

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

1) เพื่อใหนักศึกษามีทักษะและประสบการณในดาน
1) นักศึกษารอยละ 90 ที่เขารวมโครงการไดรับ
กระบวนการผลิตขาว สารคดี และสื่อสิ่งพิมพ
ความรูและทักษะในดานการผลิตขาว สารคดี
2) เพื่อใหนักศึกษาสามารถนําความรูจากการอบรมไป
และสื่อสิ่งพิมพ
ประยุกตใชในการเรียนการสอน และนําไปใชประกอบ
วิชาชีพ
1) เพื่อเปนการแนะแนวใหนักศึกษามีความรูความเขาใจ 1) รอยละ 80 ของจํานวนผูเขารวมโครงการไดรับ
ในวิชาชีพนิเทศศาสตรแตละดาน
ความรูความเขาใจในวิชาชีพนิเทศศาสตร
2) เพื่อใหนักศึกษาไดเตรียมความพรอมเขาสู
ตลาดแรงงาน
1) รอยละ 90 ของจํานวนนักศึกษาที่เขารวม
โครงการสัมมนาไดเรียนรูและฝกปฏิบัติการเปน
มัคคุเทศกอาชีพ

กําหนด
งบ
ผูรับ
เวลา ประมาณ ผิดชอบ
20,000 คณะนิเทศ
ป
การศึกษา
ศาสตร
2554

ป
การศึกษา
2554

20,000

คณะนิเทศ
ศาสตร

• โครงการอบรม
สัมมนามัคคุเทศก

1) เพื่อใหนักศึกษาเตรียมความพรอมในการเปน
มัคคุเทศกอาชีพที่มีใบอนุญาต
2) เพื่อใหนักศึกษาไดฝกฝนทักษะการเปนมัคคุเทศก
อาชีพ มีแนวทางในการดําเนินแผนการทองเที่ยวที่
เปนประโยชนและสรางสรรค

ป
การศึกษา
2554

20,000

คณะนิเทศ
ศาสตร

• โครงการ
สถานศึกษา 3 D

1) เพื่อปลูกจิตสํานึกใหเห็นความสําคัญ ศรัทธา เชื่อมั่น 1) จํานวนนักศึกษาที่เขารวมโครงการ
ป
การปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยมีประมหา
2) รอยละ 80 ของจํานวนนักศึกษาที่เขารวม
การศึกษา
กษัตริยเปนประมุข
โครงการมีความเขาในการปกครองระบอบ
2554
2) เพื่อสรางคานิยมใหนักศึกษารังเกียจการทุจริต และ
ประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริยเปนประมุข
ตอตานการขายสิทธิขายเสียง
3) รอยละ 80 ของจํานวนนักศึกษาที่เขารวมโครงการ
3) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาหางจากไกลจากยาเสพติด
ตระหนักถึงปญหาการทุจริตการขายสิทธิขายเสียง
4) รอยละ 80 ของจํานวนนักศึกษาที่เขารวม
โครงการไมยุงเกี่ยวกับยาเสพติด

25,000

ทุกคณะวิชา

กลยุทธ

กําหนด
งบ
ผูรับ
เวลา ประมาณ ผิดชอบ
ป
5,000 คณะศิลป
การศึกษา
ศาสตร
2554

โครงการ / กิจกรรม

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

• โครงการฝก
ปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการณที่ใช
ภาษาอังกฤษในการ
สื่อสาร

1) เพื่อใหผูเรียนไดมีโอกาสรบูรณาการความรูและประยุกต
ใชความรูและทักษะดานภาษาในการปฏิบัติ งานจริงใน
สถานประกอบการที่ใชภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
2) เพื่อใหผูเรียนไดมีโอกาสเรียนรูจากประสบการณการ
ทํางาน และสามารถพัฒนาตนเองในดานตาง ๆ ได
อยางเหมาะสม
3) เพื่อเตรียมความพรอมใหผูเรียนสามารถปฏิบัติงานได
อยางมีประสิทธิภาพเมื่อสําเร็จการศึกษา
4) เพื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขของหลักสูตรที่กําหนดใหมีการ
ฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่ใชภาษาอังกฤษ
ในการติดตอสื่อสาร
1) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาสามารถพัฒนาทักษะทางดาน
ภาษาในระดับสากล
2) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาแสดงความสามารถ กลาคิด
กลาแสดงออก และพัฒนาขึ้นสูเวทีการประกวด

1) รอยละ 80 ของผลการประเมินความรูและทักษะ
การใชภาษาอังกฤษในการติดตอสื่อสารโดย
สถานประกอบการของนักศึกษาที่เขารวม
โครงการอยูใ นระดับดี
2) รอยละ 80 คาเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมิน
ความรูและทักษะการใชภาษาอังกฤษโดยศูนย
สอบ TOEIC (Test of English as
International Communication)ของนักศึกษาที่
เขารวมโครงการไมต่ํากวา 500 คะแนน

1) นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน รอยละ 50 เขารวม ป
กิจกรรม
การศึกษา
2) รอยละ 80 ของนักศึกษาที่เขารวมโครงการไดรับ 2554
ความรูและพัฒนาทักษะดานภาษาในระดับสากล

8,000

คณะศิลป
ศาสตร

1) เพื่อใหนักศึกษาไดรูจักและสัมผัสกับการทํางานดาน
สังคมสงเคราะห สวัสดิการสังคม และงานพัฒนาสังคมใน
ระหวางการเรียนภาคทฤษฎี
2) เพื่อใหนักศึกษามีทางเลือกในการฝกปฏิบัติภาคสนาม
มากขึ้น
3) เพื่อเสริมสรางการฝกปฏิบัติภาคสนามใหมี
ประสิทธิภาพอันเตรียมความพรอมกอนสําเร็จการศึกษา
ออกไปปฏิบัติงานจริง

1) นักศึกษาในเปาหมายที่จะตองฝกปฏิบัติ
ภาคสนามเขารวมโครงการ รอยละ 100
2) อยางนอย รอยละ90 ของนักศึกษาที่เขารวม
กิจกรรม ไดมีโอกาสเลือกหนวยงานฝกตามที่สนใจ
โดยไดเขาไปเรียนรูกิจกรรมของหนวยงานนั้นๆกอน
ฝกภาคสนามจริง

35,000

คณะศิลป
ศาสตร

• โครงการแขงขัน
การกลาวสุนทรพจน
ภาษาจีน
ระดับอุดมศึกษา
• โครงการศึกษาดู
งานในรายวิชาและ
เตรียมฝกปฏิบัติ
ภาคสนาม

ป
การศึกษา
2554

27

กลยุทธ

กําหนด
งบ
ผูรับ
เวลา ประมาณ ผิดชอบ
• โครงการฝกปฏิบัติ 1) เพื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขของหลักสูตรซึ่งกําหนดใหมีการ 1) นักศึกษารอยละ 100 ไดฝกปฏิบัติภาคสนามตาม ป
56,000 คณะศิลป
ภาคสนาม 1
เรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
เงื่อนไขของหลักสูตร
การศึกษา
ศาสตร
2) เพื่อใหนักศึกษารูจักนําความรูทางทฤษฎีไป
2) นักศึกษาที่ฝกปฏิบัติภาคสนาม รอยละ 100 ได 2554
ประยุกตใชในการปฏิบัติงานจริง
เสริมสรางกระบวนการเรียนรูในการปฏิบัติงาน
3) เพื่อเสริมสรางกระบวนการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพอัน
กอนออกไปปฏิบัติงานจริง
เปนการเตรียมความพรอมกอนสําเร็จการศึกษา
3) นักศึกษาที่ฝกภาคสนามอยางนอย รอยละ 95
ออกไปปฏิบัติงานจริงในฐานะผูใหบริการโดยตรง
เห็นวาการฝกปฏิบัติทําใหมีทักษะเกิดประโยชนใน
การออกไปปฏิบัติงานในฐานะนักสังคมสงเคราะห
• โครงการฝกปฏิบัติ 1) เพื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขของหลักสูตรซึ่งกําหนดใหมีการ 1)นักศึกษารอยละ 100 ไดฝกปฏิบัติภาคสนามตาม ป
56,000 คณะศิลป
ภาคสนาม 2
เรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
เงื่อนไขของหลักสูตร
การศึกษา
ศาสตร
2) เพื่อใหนักศึกษาสามารถนําแนวคิดในภาคทฤษฎีไป
2)นักศึกษาที่ฝกปฏิบัติภาคสนาม รอยละ 100 ได 2554
ประยุกตใชในภาคปฏิบัติซึ่งนําไปสูการพัฒนาทักษะ
เสริมสรางกระบวนการเรียนรูในการปฏิบัติงาน
การเรียนรู
กอนออกไปปฏิบัติงานจริง
3) เพื่อเสริมสรางกระบวนการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพ
3)นักศึกษาที่ฝกภาคสนามอยางนอย รอยละ 95
4) เพื่อเตรียมความพรอมใหนักศึกษากอนสําเร็จ
เห็นวาการฝกปฏิบัติทําใหมีทักษะเกิดประโยชนใน
การศึกษา และออกไปปฏิบัติงานโดยตรง
การออกไปปฏิบัติงานในฐานะนักสังคมสงเคราะห

โครงการ / กิจกรรม

• โครงการจัดการ
ความรูเพื่อการ
ปฏิบัติงานสังคม
สงเคราะห

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

1) เพื่ อ ให นั ก ศึ ก ษาได มี โ อกาสเรี ย นรู และแลกเปลี่ ย น 1) นักศึกษาสังคมสงเคราะหที่เขารวมโครงการอยาง ป
ความรู ทักษะ และประสบการณซึ่งกันและกัน รวมถึง
ตอ เนื่ อ ง อย า งน อ ยร อยละ 90 มี ค วามรู ค วาม การศึกษา
ผูใชบัณฑิตและชุมชน
เขาใจในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหมากขึ้น 2554
2) เพื่อสรางกระบวนการเรียนรูใหกับนักศึกษานอกชั้น ทั้งในดานองคความรู ทักษะ และประสบการณ
2) นักศึกษาสังคมสงเคราะหที่เขารวมโครงการอยาง
เรียน
ตอเนื่อง อยางนอย รอยละ 95 มีสัมพันธภาพที่ดี
3) เพื่อสรางสัมพันธภาพที่ดีระหวางนักศึกษารุนพี่และรุน
ตอกัน สามารถรวมงานกันไดเปนอยางดี
นองเพื่อการแลกเปลี่ยนและชวยเหลือกันตอไป

คณะศิลป
ศาสตร

28

29

กําหนด
งบ
ผูรับ
เวลา ประมาณ ผิดชอบ
• โครงการสัมมนา 1) เพื่ อแลกเปลี่ ยนความรู แ ละประสบการณ ร วมกัน ใน 1) รอยละ 80 ของผูเขารวมโครงการไดรับความรู
ป
วิทยาลัย
ทางวิชาการของ
ประเด็นตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการเมืองการปกครองใน
จากการสัมมนาทางวิชาการ
การศึกษา
สือ่ สาร
วิทยาลัยสื่อสาร
หลากหลายมิ ติ ร ะหว า งนั ก วิ ช าการ นั ก ศึ ก ษา 2) รอยละ 80 ของผูเขารวมโครงการพึงพอใจกับการ 2554
การเมือง
การเมือง
นักการเมือง ภาคประชาสังคม
จัดสัมมนาทางวิชาการ
2) เพื่อจัดเวทีวิชาการใหแกนักศึกษา ในระดับ
บัณฑิตศึกษา ไดนําเสนอผลงานวิจัยตลอดจนการ
พัฒนาความรูทางดานงานวิจัยใหมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น
3) เพื่อสงเสริมความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงาน
ตาง ๆทั้งภาครัฐและเอกชน
1.3 ปรับปรุง • โครงการฝกอบรม 1) เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนใหทันสมัยและมี 1) รอยละ 80 ของจํานวนผูเขารวมโครงการไดรับ ป
25,000 ทุกคณะวิชา
และพัฒนา
เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ความรูดานการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น
การศึกษา
ระบบการ
ประสิทธิภาพการ
2) เพื่อเพิ่มพูนความรูความเขาใจและทักษะเกี่ยวกับ
2) รอยละ 80 ของจํานวนผูเขารวมโครงการนําองค 2554
เรียนการสอน เรียนการสอน
แนวคิดดานการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา
ความรูที่ไดไปปรับใชในการเรียนการสอนอยางมี
ใหมี
ประสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพ • โครงการ
1) เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนใหทันสมัย สอดคลองกับ 1) รอยละ 80 ของผูเขารวมโครงการไดรับความรู ป
25,000 ทุกคณะวิชา
ยิ่งขึ้น
แลกเปลี่ยนเรียนรู
บริบทที่เปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ้น
การศึกษา
เทคนิคการสอน การ 2) เพื่อสรางแนวความคิด องคความรูและพัฒนา
2) รอยละ 80 ของผูเขารวมโครงการนําองคความรู 2554
วัดผล เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพของผูสอน
ที่ไดไปปรับใชในการเรียนการสอนอยางมี
ประสิทธิภาพการ
3) เพื่อใหผูเขารวมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรูและ
ประสิทธิภาพ
เรียนการสอน
ประสบการณรวมกัน
กลยุทธ

โครงการ / กิจกรรม

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

30

กลยุทธ

กําหนด
งบ
ผูรับ
เวลา ประมาณ ผิดชอบ
1) รอยละ 80 ของจํานวนอาจารยภายใน
ป
50,000 ทุกคณะวิชา
มหาวิทยาลัยมีความเชื่อมั่นในการเรียน การสอน การศึกษา
ระบบ E – Learning และประยุกตใชไดอยางมี 2554
ประสิทธิภาพ
2) การเรียนการสอนการสอน ระบบ E – Learning
มีคุณภาพ รอยละ 80

โครงการ / กิจกรรม

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

• โครงการพัฒนา
ศักยภาพดานการ
จัดการเรียนรูระบบ
E – Learning

1) เพื่อใหคณาจารยภายในมหาวิทยาลัยใมีความเชื่อมั่น
ในการเรียน การสอน ระบบ E – Learning และ
ประยุกตใชไดอยางมีประสิทธิภาพ
2) เพื่อใหการเรียนการสอนนาสนใจมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ
3) เพื่อใหบัณฑิตของมหาวิทยาลัยมีคุณภาพเปนที่
ยอมรับของตลาดแรงงาน

• โครงการพัฒนา
ระบบอาจารยที่
ปรึกษา

1) เพื่อใหระบบอาจารยที่ปรึกษาของเปน ไปตาม
1) อาจารยที่ปรึกษาเขารวมโครงการ รอยละ 80
ป
150,000
มาตรฐานและแนวทางปฏิบัติของมหาวิทยาลัย
2) อาจารยที่ปรึกษามีความรูความเขาใจในระบบ
การศึกษา
2) เพื่อใหมีความเขาในองคประกอบของอาจารยที่ปรึกษา
อาจารยที่ปรึกษามากขึ้นสามารถนําความรูมา
2554
3) เพื่ออาจารยที่ปรึกษาเขาใจและตระหนักถึงความสําคัญ ประยุกตไดอยางเหมาะสมเพิ่มขึ้น รอยละ 80
ของบทบาทอาจารยที่ปรึกษาตอนักศึกษาในความดูแล 3) อาจารยที่เขารวมโครงการมีความพึงพอใจไมนอย
4) เพื่อใหอาจารยที่ปรึกษาสามารถปฏิบัติหนาที่ และมี
กวาระดับ 3.51 ขึ้นไป
เทคนิคการทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาไดอยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกนักศึกษา

ทุกคณะวิชา
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ตัวบงชี้ของแผนดําเนินงาน : ดานการเรียนการสอน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1. จํานวนหลักสูตรที่ปรับปรุงใหมใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ(TQF: HEd)
2. รอยละของนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมตามแผนโครงการที่กําหนด
3. รอยละของอาจารยที่ผานการประเมินดานการจัดการเรียนการสอน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
1. รอยละของหลักสูตรที่เปดสอนไดรับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2. รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตอหลักสูตรทั้งหมด
3. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบการเรียนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง
4. ประสิทธิภาพของการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
5. ความคิดเห็นของนักศึกษาตอกระบวนการเรียนการสอน
6. นักศึกษาใหความรวมมือในการจัดกิจกรรมและเขารวมกิจกรรมดวยความเต็มใจอยางตอเนื่อง
7. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอนของอาจารยและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
8. ศักยภาพในการเรียนและการประยุกตใชองคความรูของนักศึกษา
9. ระดับความสําเร็จในการกําหนดมาตรฐานดานสมรรถนะสําหรับบัณฑิตที่พึงประสงค
10. รอยละของนักศึกษาที่ผานการประเมินตามเกณฑมาตรฐาน
11. รอยละของอาจารยที่ปรึกษาที่ปฏิบัติหนาที่ครบถวนตามเกณฑการประเมินอาจารยที่ปรึกษา
ตัวชี้วัดเชิงเวลา
1. ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด รอยละ 80

32
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 : ดานงานวิจัยเอกสารประกอบการเรียนการสอนและผลิตตําราเรียน สรางองคความรูเพื่อบริการสังคม
กลยุทธ

โครงการ / กิจกรรม

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

กําหนด
เวลา

งบ
ประมาณ

ผูรับ
ผิดชอบ

1) งานวิจัย รอยละ 70 ของคณะวิชามี
คุณภาพเปนที่ยอมรับในระดับชาติหรือ
นานาชาติ
2) รอยละ 70 ของงานวิจัยพัฒนาองคความรู
และสามารถนํามาใชในการเรียนการสอน

ป
การศึกษา
2554

5,000

ทุกคณะวิชา

1) รอยละ 80 ของอาจารยในมหาวิทยาลัยทํา ป
วิจัย
การศึกษา
2) รอยละ 70 ของงานวิจัยและงานสรางสรรค 2554
เพิ่มพูนองคความรูทางวิชาการ
3) นักศึกษาอยางนอย 10 รายวิชามีเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน

20,000

ทุกคณะวิชา

1) รอยละ 70 ของงานวิจัยนํามาประยุกตใช
กับการเรียนการสอน

25,000

ทุกคณะวิชา

25,000

ทุกคณะวิชา

คณะวิชา

2.1 พัฒนา
งานวิจัย และ
ผลงานทาง
วิชาการใหมี
คุณภาพในระดับ
สากล

1) เพื่อพัฒนางานวิจัยของคณะวิชาใหมีคุณภาพเปนที่
ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ
2) เพื่อพัฒนาองคความรูทางวิชาการและสงเสริมการ
เรียนการสอน
3) เพื่อสงเสริมใหอาจารยในคณะวิชาผลิตผลงานวิจัยใน
แตละสาขาอยางมีคุณภาพ
1) เพื่อเปดโอกาสใหอาจารยไดทําวิจัยคนควาหาความรู
• โครงการวิจยั
ใหมๆ ซึ่งเปนประโยชนตอการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม
ผลิตตําราและงาน
และสิ่งแวดลอมของประเทศ
สรางสรรค
2) เพื่อใหอาจารยพัฒนา เนื้อหา เพิ่มองคความรูและ
ถายทอดความรู ดวยการทําวิจัย ผลิตตํารา และงาน
สรางสรรค
3) เพื่อใหนักศึกษาไดมีหนังสือ ตํารา เอกสารประกอบ
การเรียนการสอน และคนควาเพิ่มเติมนอกชั้นเรียน
• โครงการพัฒนา
1) เพื่อผลิตผลงานทางวิชาการที่ไดมาตรฐาน และเกิด
งานวิจัยเพื่อการเรียน ประโยชนตอการเรียนการสอน
การสอน
• โครงการสัมมนา 1) เพื่อสงเสริมการนําเสนอผลงานวิจัยและงาน
งานวิจัยและงาน
สรางสรรคของนักศึกษาและอาจารย
สรางสรรค
2) เพื่อแลกเปลี่ยนความรูและผลงานทางวิชาการ
3) เพื่อสรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการ
• โครงการพัฒนา
คุณภาพงานวิจัย

1) จํานวนงานวิจัยและงานสรางสรรคที่มีการ
นําเสนอในการสัมมนาวิชาการอยางนอย 1
ครั้งตอป
2) รอยละ 80 ของผูเขารวมสัมมนาไดรับความรู
จาการการเขารวมสัมมนา

ป
การศึกษา
2554
ป
การศึกษา
2554

33
กลยุทธ

โครงการ / กิจกรรม

วัตถุประสงค

• โครงการวิจัยใหม
เพื่อการเรียนการ
สอน

1) เพื่อสงเสริมใหอาจารยผลิตผลงานวิจัยใหมๆทางดาน
นิเทศศาสตร และเปนประโยชนในการพัฒนาประเทศ
2) เพื่อสงเสริมใหอาจารยมีความคิดริเริ่มสรางสรรคใน
การผลิตงานวิจัยใหมๆ ทางดานนิเทศศาสตร
• โครงการพัฒนา
1) เพื่อสงเสริมใหคณาจารยประจํามีตําแหนงทาง
อาจารยใหมีตําแหนง
วิชาการ
ทางวิชาการ
2) เพื่อสนับสนุนใหอาจารยผลิตผลงานทางวิชาการและ
พัฒนาองคความรูทางวิชาการ
3) เพื่อใหอาจารยมีโอกาสนําเสนอผลงานวิจัยในการขอ
ตําแหนงทางวิชาการ

2.2 พัฒนา
บุคลากรดานการ
วิจัยใหมีศักยภาพ
และสนับสนุนให
คณาจารยของ
มหาวิทยาลัย
ทํางานวิจัยเพื่อการ
ยกวิทยฐานะทาง
วิชาการ
2.4 พัฒนาระบบ • โครงการสัมมนา
ฐานขอมูลวิจัย
งานวิจัยและงาน
และเผยแพร
สรางสรรค
งานวิจัย เพื่อ
นําไปใชประโยชน
• โครงการจัดทํา
วารสารนิเทศศาสตร
มหาวิทยาลัยเกริก

ตัวชี้วัด
1) รอยละ 70 ของงานวิจัยใหมๆ ดานนิเทศ
ศาสตร นํามาประยุกตใชกับการเรียนการสอน

1) มหาวิทยาลัยมีจํานวนอาจารยที่ดํารง
ตําแหนงทางวิชาการเพิ่มขึ้น

กําหนด
เวลา

-

ทุกคณะวิชา

1) เพื่อสงเสริมการนําเสนอผลงานวิจัยของคณาจารย
1) จํานวนงานวิจัยที่มีการนําเสนอหรือถายทอด ป
และนักศึกษา
ในงานประชุมวิชาการ
การศึกษา
2) เพื่อเผยแพรงานวิจัยและนําองคความรูจากงานวิจัยไป 2) รอยละ 70 ของงานวิจัยที่เผยแพรสามารถ 2554
ใชประโยชน
นําไปใชประโยชน

30,000

ทุกคณะวิชา

1) เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารและความรูใหมๆ ในคณะ
นิเทศศาสตร
2) เพื่อสงเสริมใหอาจารยและผูทรงคุณวุฒิไดเสนอ
ผลงานทางวิชาการ
3) เพื่อเปนเอกสารอานประกอบการศึกษา ของนักศึกษา
คณะนิเทศศาสตรและบุคคลทั่วไป

60,000

คณะนิเทศ
ศาสตร

1) จัดพิมพวารสารนิเทศศาสตรปการศึกษาละ
2 ฉบับ

ป
การศึกษา
2554

งบ
ผูรับ
ประมาณ ผิดชอบ
300,000 คณะนิเทศ
ศาสตร

ป
การศึกษา
2554

34
กลยุทธ
2.5 สรางเครือขาย
งานวิจัยระหวาง
สถาบันและ
หนวยงานจาก
ภายนอก

โครงการ / กิจกรรม

วัตถุประสงค

• โครงการพัฒนา
1) เพื่อสรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการและ
และสรางเครือขาย
งานวิจัยรวมกันระหวางคณะวิชากับหนวยงาน
งานวิจัยคณะวิชากับ
ภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน
หนวยงานภายนอก 2) เพื่อพัฒนาองคความรูทางวิชาการและแลกเปลี่ยน
เรียนรูรวมกัน
3) เพื่อเผยแพรองคความรูทางวิชาการและผลงานวิจัย
ไปสูสังคมและประเทศชาติ

ตัวชี้วัด
1) มีเครือขายงานวิจัยและความรวมมือทาง
วิชาการ

กําหนด
งบ
ผูรับ
เวลา ประมาณ ผิดชอบ
ป
ทุกคณะวิชา
การศึกษา
2554

ตัวบงชี้ของแผนดําเนินงาน : ดานงานวิจัยเอกสารประกอบการเรียนการสอนและผลิตตําราเรียน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1. จํานวนโครงการวิจัยและงานสรางสรรคหรืองานทางวิชาการใหม
2. จํานวนงานวิจัยที่พัฒนาการเรียนการสอน
3. รอยละของอาจารยประจําที่ทําวิจัยและงานสรางสรรคหรือพัฒนางานทางวิชาการ
4. อาจารยประจําเขารวมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการเรียนการสอนและการวิจัยไมนอยกวา รอยละ 80
5. จํานวนอาจารยและนักวิจัยที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัย
6. จํานวนอาจารยที่ไดรับตําแหนงทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
1. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยและการสรางเครือขายงานวิจัย
2. รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจากหนวยงานภายในและภายนอกสถาบัน
3. รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพรหรือนําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ
4. รอยละของอาจารยประจําที่มีตําแหนงทางวิชาการ

35

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 : ดานการบริการวิชาการ บริการวิชาการแกสังคม
กลยุทธ

โครงการ / กิจกรรม

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

คณะวิชา
3.1 สงเสริมงาน
บริการวิชาการที่
สอดคลองกับ
ความตองการของ
สังคม ชุมชน
และประเทศชาติ

• โครงการบริการ
1) เพื่อใหอาจารยและนักศึกษาไดพัฒนาความรูเพิ่ม
วิชาการความรูดาน
มากขึ้น
การบัญชีใหแกนัก
2) เพื่อใหบุคคลทั่วไปที่สนใจไดศึกษาและนําความรูไป
ศิษยเกา ศิษยปจจุบัน ใชประโยชน
และบุคคลภายนอก
• โครงการจัดอบรม 1) เพื่อใหเปนไปตามประกาศของอธิบดีกรมสรรพากร
กฎหมายภาษีอากร
เกี่ยวกับขอกําหนดของผูสอบบัญชีภาษีอากร
2) เพื่อเปนการบริการวิชาการแกสังคม
3) เพื่อใหบุคคลทั่วไปที่สนใจไดศึกษาและนําความรูไป
ใชประโยชน
• โครงการจัดอบรม 1) เพื่อใหเปนไปตามประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจ
ผูทําบัญชี
การคา เรื่อง กําหนดหลักเกณฑและระยะเวลาใน
การพัฒนาความรูตอเนื่องทางวิชาชีพของผูทําบัญชี
2) เพื่อใหบุคคลทั่วไปที่สนใจไดศึกษาและนําความรูไป
ใชประโยชน
• โครงการอบรมเชิง 1) เพื่อสงเสริมใหผูสูงอายุไดรับความรูในระบบ
วิชาการหัวขอ การใช
อินเตอรเน็ต และสามารถนําไปประยุกตใชใน
Internet และการ
ชีวิตประจําวันได
สราง Social
2) สงเสริมการใชเวลาวางใหเปนประโยชน
Network ใหกับ
ผูสงู อายุ (เกษียณ)

กําหนด
เวลา

งบ
ประมาณ

ผูรับ
ผิดชอบ

1) มีผูเขารวมโครงการอยางนอย รอยละ 90 ของ
เปาหมายที่กําหนดไว
2) ผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจและ
นําไปประยุกตใชไดจริง รอยละ 80
3) ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจ รอยละ 80
1) ผูเขารวมอบรมรอยละ 80 ไดรับความรูความ
เขาใจดานกฎหมายภาษีอากร
2) ผูเขารวมอบรมมีความพึงพอใจ รอยละ 80

ปละ 1
ครั้ง

22,000

คณะ
บริหารธุรกิจ

ปละ 1
ครั้ง

140,000

คณะ
บริหารธุรกิจ

1) รอยละ 80 ของผูเขารวมอบรม ไดรับความรู
ทางดานมาตรฐานการบัญชีและวิชาชีพ
ทางดานบัญชีและกฎหมายที่เกี่ยวของกับ
วิชาชีพ
2) ผูเขารวมอบรมมีความพึงพอใจ รอยละ 80
1) รอยละ 80 ของผูเขารวมอบรมมีความรูใน
ระบบอินเตอรเน็ต
2) รอยละ 80 ของผูเขารวมอบรมสามารถนํา
ความรูไปใชประโยชน
3) รอยละ 90 ของผูเขาอบรมมีความพึงพอใจตอ
การจัดโครงการ

ปละ 1
ครั้ง

63,000

คณะ
บริหารธุรกิจ

ป
การศึกษา
2554

2,450

คณะ
บริหารธุรกิจ

กลยุทธ

โครงการ / กิจกรรม

3.1 สงเสริมงาน • โครงการศูนยให
บริการวิชาการที่ คําปรึกษากฎหมาย
แกประชาชน
สอดคลองกับ
ความตองการของ
สังคม ชุมชน
และประเทศชาติ
• โครงการจัด
สัมมนาทางวิชาการ
ดานกฎหมาย

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

1) เพื่อใหบริการคําปรึกษาทางกฎหมายแกประชาชนที่ 1) รอยละ 80 ของผูรับบริการไดรับคําแนะนําที่
ประสงคจะขอคําแนะนํา
เปนประโยชน
2) เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจดานกฎหมาย
2) รอยละ 80 ของผูรับบริการไดรับความรูดาน
ใหแกบุคคลทั่วไป
กฎหมายเพิ่มขึ้น
3) รอยละ 80 ของผูรับบริการมีความพึงพอใจการ
ใหคําปรึกษาทางกฎหมายแกประชาชน
1) เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลความรู และประสบการณ
1) รอยละ 80 ของผูเขาสัมมนาไดรับความรูดาน
ดานกฎหมายระหวางผูเขารวมสัมมนา
กฎหมาย
2) เพื่อเพิ่มพูนความรูดานกฎหมายแกนักศึกษาและ
2) รอยละ 80 ของผูเขาสัมมนาสามารถนําองค
บุคคลทั่วไป
ความรูดานกฎหมายไปประยุกตใชไดจริง
3) เพื่อนําองคความรูที่ไดในการสัมมนาทางวิชาการไป
ประยุกตใชใหเกิดประโยชนแกสังคม
• โครงการเผยแพร 1) เพื่อบูรณาการการบริการวิชาการรวมกับการเรียน 1) รอยละ 80 ของนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม
ความรูดานกฎหมาย
การสอน
ไดรับความรูและประสบการณในการบริการ
สูชุมชน
2) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษามีสวนรวมในงานบริการ
วิชาการ
วิชาการโดยใชความรูภาคทฤษฎีไปใชในภาคปฏิบัติ 2) รอยละ 90 ของผูรับบริการไดรับความรู
เพื่อใหเกิดประโยชนตอสังคมสวนรวม
ทางดานกฎหมายเพิ่มขึ้น
3) เพื่อเผยแพรความรูทางกฎหมายขั้นพื้นฐานแก
ประชาชนในชนบท
• จัดประชุมหรือ
1) เพื่อใหบริการทางวิชาการที่มีคุณคาและสรางสรรค 1) จํานวนผูเขารับบริการ
สัมมนาทางวิชาการ
ความเขมแข็งของชุมชน
2) รอยละ 80 ของผูเขารับบริการพึงพอใจตอการ
ที่มีคุณคาตอบสนอง 2) เพื่อใหบริการวิชาการที่ตอบสนองความตองการของ
จัดโครงการ
ความตองการของ
ชุมชนและสังคม
3) รอยละ 80 ของโครงการบริการวิชาการ
สังคมและชุมชน
วิชาชีพ ตรงตามความตองการของชุมชน

กําหนด
งบ
ผูรับ
เวลา ประมาณ ผิดชอบ
ป
คณะ
การศึกษา
นิติศาสตร
2554

36

ป
การศึกษา
2554

20,000

คณะ
นิติศาสตร

ป
การศึกษา
2554

20,000

คณะ
นิติศาสตร

ป
การศึกษา
2554

20,000

คณะ
เศรษฐศาสตร

37

กลยุทธ

วัตถุประสงค

• โครงการบริการ
ขาวสารผลงานวิจัย
และแหลงงานแก
ศิษยเกา
• โครงการสัปดาห
วิชาการประจําป
การศึกษา 2554

1) เพื่อเผยแพรผลงานทางวิชาการและขอมูลขาวสาร
ใหแกศิษยเกา

1) จํานวนขอมูลขาวสารที่เผยแพร

1) เพื่อสรางบรรยากาศทางวิชาการ และเปดเวทีให
คณาจารยและนักศึกษาไดแสดงความรู
ความสามารถทางวิชาการ
2) เพื่อบูรณาการงานบริการวิชาการแกสังคมรวมกับ
การเรียนการสอนและงานวิจัย
3) เพื่อเผยแพรความรูทางวิชาการใหใหแกผูที่สนใจ
1) เพื่อเผยแพรความรูทางประเด็นตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
กับการเมืองการปกครองในหลากหลายมิติใหแก
สาธารณชน
2) เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาองคความรูดาน
การเมืองที่สอดคลองกับความตองการของประเทศ
1) เพื่อเผยแพรความรูทางดานการเมืองการปกครอง
แกสาธารณชน

1) นักศึกษารอยละ 80 เขารวมกิจกรรม
ป
2) รอยละ 60 ของอาจารยประจํานําเสนอผลงาน การศึกษา
ทางวิชาการ
2554
3) รอยละ 70 ของผูเขารวมโครงการไดรับความรู
และนําไปใชประโยชน

50,000

1) รอยละ 80 ของจํานวนผูเขารวมโครงการไดรับ ป
ความรูจากการบรรยายวิชาการ
การศึกษา
2) รอยละ 80 ของจํานวนผูเขารวมโครงการพึง
2554
พอใจกับการจัดสัมมนาทางวิชาการ

-

วิทยาลัย
สื่อสาร
การเมือง

1) รอยละ 80 ของผูฟงไดรับความรูที่มีสาระและ
มีคุณคา

ป
การศึกษา
2554

-

วิทยาลัย
สื่อสาร
การเมือง

ป
การศึกษา
2554

12,500

• โครงการบรรยาย
ทางวิชาการเพื่อให
ความรูทางการเมือง
แกบุคคลทั่วไป

3.2 สนับสนุนให
บุคลากร และ
นักศึกษา มีสวน

• โครงการมีสวน
รวมในรายการวิทยุ
เพื่อเผยแพรความรู
แกประชาชนผาน
ทางเครือขายวิทยุ
ชุมชนและวิทยุทั่วไป
• โครงการสาย
สัมพันธสารสนเทศสู
นักเรียน

ตัวชี้วัด

กําหนด
งบ
ผูรับ
เวลา ประมาณ ผิดชอบ
ป
10,000 คณะ
การศึกษา
เศรษฐศาสตร
2554

โครงการ / กิจกรรม

1) เพื่อใหนักเรียนระดับมัธยมศึกษา และประถมศึกษา 1) รอยละ 90 ของนักศึกษามีสวนรวมในการ
มีความรูพื้นฐานดานการใชระบบสารสนเทศ ทั้งดาน บริการวิชาการ
ทฤษฎีและปฏิบัติ และสามารถนําความรูไปใช
2) รอยละ 90 ของผูรับบริการไดรับความรูทั้ง

ทุกคณะวิชา

คณะ
บริหารธุรกิจ

กลยุทธ

โครงการ / กิจกรรม

รวมในการบริการ
วิชาการแกสังคม
ทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติ

วัตถุประสงค
2)
3)
4)

• โครงการอบรม
อินเตอรเน็ตและ
ปองกันภัย IT ใหแก
เยาวชน

1)
2)

3)
4)

• โครงการ IT สู
ชนบท

ตัวชี้วัด

กําหนด
เวลา

ประโยชนได
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถนําความรูไปใช
เพื่อสงเสริมใหนักศึกษามีสวนรวมในการบริการ
ประโยชนได
วิชาการ และสงเสริมการใชเวลาวางใหเปนประโยชน
เพื่อสรางความสามัคคีและสรางความคุนเคยระหวาง
นักศึกษา และฝกการทํางานรวมกันเปนหมูคณะ
เพื่อสรางเครือขายความรวมมือระหวาง
มหาวิทยาลัยกับหนวยงานภายจากนอก
เพื่อใหนักศึกษามีสวนรวมในการทํากิจกรรมบริการ 1) รอยละ 90 ของนักศึกษามีสวนรวมในการ
ป
วิชาการรวมกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
บริการวิชาการ
การศึกษา
เพื่อสรางกระบวนการเรียนรูดวยตนเอง และพัฒนา 2) รอยละ 90 ของผูรับบริการไดรับความรูทั้ง
2554
เยาวชนรุนใหมใหมีความเขาใจดานสารสนเทศ
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถนําความรูไปใช
ตระหนักถึงภัยจากเทคโนโลยี
ประโยชนได
เพื่อสรางเครือขายความรวมมือระหวาง
มหาวิทยาลัยกับหนวยงานภายจากนอก
เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งใหแกสังคมและ
ประเทศชาติ

1) เพื่อใหนักเรียนระดับประถมศึกษามีความรูพื้นฐาน
ทางคอมพิวเตอร
2) เพื่อเผยแพรความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศไปยัง
โรงเรียนที่อยูหางไกล
3) เพื่อใหนักศึกษามีสวนรวมในการบริการวิชาการแก
สังคม โดยไดถายทอดความรูทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศใหแกนักเรียน

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

ป
การศึกษา
2554

38

งบ
ประมาณ

ผูรับ
ผิดชอบ

12,500

คณะ
บริหารธุรกิจ

17,000

คณะ
บริหารธุรกิจ

39

กลยุทธ

โครงการ / กิจกรรม

วัตถุประสงค

• บริการวิชาการดาน 1) เพื่อบูรณาการงานบริการวิชาการแกสังคมรวมกับ
การเรียนการสอนและงานวิจัย
การเงินสูสังคม
2) เพื่อเพิ่มพูนความรูดานการเงินใหแกผูที่สนใจ
3) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาและอาจารยมีสวนรวมใน
การใหบริการวิชาการ
4) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาไดตระหนักถึงหนาที่ในการ
เผยแพรความรูทางวิชาการ และมีความรับผิดชอบ
ตอตนเอง ชุมชน และสังคม
1) เพื่อสงเสริมใหอาจารยประจํามหาวิทยาลัยถายทอด
• โครงการบริการ
ความรูและความเชี่ยวชาญใหแกสงั คม
วิชาการและวิชาชีพ
2) เพื่อบูรณาการงานบริการวิชาการและวิชาชีพแก
แกสังคม
สังคมรวมกับการเรียนการสอนและงานวิจัย
3) เพื่อใหบุคคลทั่วไปที่สนใจไดศึกษาและนําความรูไป
ใชประโยชน
• โครงการจัดทําสื่อ
ประชาสัมพันธการ
ทองเที่ยวภายใน
ชุมชนทองถิ่น

1)

• โครงการจรรโลง
ความรักและสราง
สันติภาพเพื่อชุมชน

1)

2)

2)

ตัวชี้วัด
1) รอยละ 80 ของนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม
ไดรับความรูและประสบการณในการบริการ
วิชาการ
2) รอยละ 80 ของนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมพึง
พอใจตอการใหบริการวิชาการ
3) รอยละ 80 ของผูเขารวมกิจกรรมไดรับความรู
ดานการเงิน

1) จํานวนอาจารยประจําของคณะวิชาที่ใหบริการ
วิชาการและวิชาชีพ
2) ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจตอการ
ใหบริการวิชาการและวิชาชีพ รอยละ 80
3) ผูเขารวมโครงการรอยละ 80 มีความรูเพิ่มขึ้น
และสามารถนําความองคความรูที่ไดไป
ประยุกตใชไดจริง
เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาและอาจารยคณะนิเทศ
1) รอยละ 80 ของนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม
ศาสตรจัดทําสื่อประชาสัมพันธการทองเที่ยวภายใน
ไดรับความรูและประสบการณในการบริการ
ชุมชนทองถิ่น
วิชาการ
เพื่อประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวภายในชุมชน
2) รอยละ 70 ของกลุมเปาหมาย รูจักแหลง
ทองถิ่นออกสูสาธารณะ
ทองเที่ยวในชุมชนมากขึ้น
เพื่อสงเสริมใหบุคลากรและนักศึกษาของคณะนิเทศ 1) จํานวนนักศึกษาที่เขารวมโครงการ
ศาสตรมีสวนรวมในกิจกรรมสาธารณะกอใหเกิด
2) รอยละ 80 ของนักศึกษาที่เขารวมพึงพอใจใน
ประโยชนแกสังคม
โครงการ
เพื่อปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม โดยสอดแทรกใน
การบริการวิชาการ

กําหนด
งบ
ผูรับ
เวลา ประมาณ ผิดชอบ
ป
10,000 คณะ
การศึกษา
บริหารธุรกิจ
2554

150,000
ป
การศึกษา
2554

ทุกคณะวิชา

ป
การศึกษา
2554

30,000

คณะนิเทศ
ศาสตร

ป
การศึกษา
2554

30,000

คณะนิเทศ
ศาสตร
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กลยุทธ

โครงการ / กิจกรรม

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

• นิทรรศการ
นําเสนอผลงานของ
คณะนิเทศศาสตร

1) เพื่อนําเสนอผลงานของนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร
2) เพือ่ เผยแพรความรูทางดานนิเทศศาสตรใหแกผูที่
สนใจ

1) รอยละ 70 ของผูเขารวมโครงการ มีความพึง
พอใจและไดรับความรูจาการจัดนิทรรศการ

• โครงการนําความรู
และประสบการณจาก
การบริการวิชาการเละ
วิชาชีพมาพัฒนาการ
เรียนการสอน
• โครงการสงเสริม
และพัฒนา
ประชาธิปไตยสู
เยาวชนรุนใหม

1) เพื่อใหคณาจารยไดนําความรูและประสบการณจาก 1) นักศึกษารอย 80 ไดรับความรูและ
การบริการวิชาการและวิชาชีพมาบูรณาการการ
ประสบการณจากการบริการวิชาการและ
เรียนการสอน
วิชาชีพ
2) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษามีทักษะและมีสวนรวมใน
การบริการวิชาการแกสังคม
1) เพื่อใหเยาวชนที่เขารวมโครงการไดมีความรูเขาใจ 1) รอยละ 80 ของนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร
เกี่ยวกับการเมือง การปกครอง และความเปน
และเยาวชนที่เขารวมโครงการ ไดมีความรู
ประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้น
ความเขาใจเกีย่ วกับการเมืองการปกครองและ
2) เพื่อใหนักศึกษาวิชารัฐศาสตรที่เขารวมโครงการได
ประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้น
นําความรูที่ไดรับเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพไป
2) รอยละ 75 ของนักศึกษาที่เขารวมโครงการ
เผยแพรใหเยาวชน และผูที่สนใจนําไปปรับใชให
สามารถเผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
เกิดประโยชนในชีวิตประจําวัน
สิทธิเสรีภาพ และกลาแสดงออกตอที่
3) เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาประชาธิปไตย และ
สาธารณะชน
สรางรากฐานประชาธิปไตยใหเข็มแข็งมากยิ่งขึ้น
4) เพื่อใหนักศึกษาและเยาวชนกลาแสดงออกตอที่
สาธารณะ

กําหนด
งบ
ผูรับ
เวลา ประมาณ ผิดชอบ
ป
20,000 คณะนิเทศ
การศึกษา
ศาสตร
2554
ป
การศึกษา
2554

-

คณะ
เศรษฐศาสตร

ป
การศึกษา
2554

30,000

คณะศิลป
ศาสตร

ตัวบงชี้ของแผนการดําเนินงาน : ดานการบริการวิชาการ
เชิงปริมาณ
1 จํานวนผลงานทางวิชาการที่บริการทางวิชาการ
2 รอยละของอาจารยที่นําเสนอผลงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูเผยแพรผลงานทางวิชาการทุกรูปแบบ
3 จํานวนหลักสูตรการใหบริการวิชาการที่พัฒนาขึ้นเพื่อสนองความตองการของสังคม
เชิงคุณภาพ
1 รอยละของความพึงพอใจของผูรับบริการวิชาการ
2 รอยละของผูเขาอบรมมีพัฒนาการและความรูเพิ่มมากขึ้น
3 นักศึกษารอยละ 80 มีสวนรวมและไดรับประสบการณในการบริการวิชาการ
4 นักศึกษาที่เขารวมโครงการบริการวิชาการสูสังคมและผูสนใจเข าฟงการบรรยายวิชาการ รอยละ 80 ไดรับความรู
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 : ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รักษาวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย
กลยุทธ

โครงการ / กิจกรรม

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

คณะวิชา

กําหนด
เวลา

งบ
ประมาณ

ผูรับ ผิด
ชอบ

4.1 สงเสริมและ
เผยแพรกิจกรรมที่
ชวยใหเกิดความ
เขาใจและความ
ภูมิใจในวิถีชีวิตและ
ภูมิปญญาไทย
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทยทั้งของ
ทองถิ่นและของชาติ

• โครงการทํานุ
1) เพื่อสรางจิตสํานึกใหนักศึกษาและบุคลากร
1) รอยละ 80 ของผูเขารวมโครงการไดรับความรู ป
บํารุงศิลปวัฒนธรรม
ตระหนักถึงความสําคัญของศิลปวัฒนธรรมและ
และเห็นคุณคาคุณคาของศิลปวัฒนธรรมและ การศึกษา
และภูมิปญญา
ภูมิปญญาทองถิ่น
ภูมิปญญาทองถิ่น
2554
ทองถิ่น
2) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาและบุคลากรไดรับความรู 2) ผูเขารวมโครงการรอยละ 80 มีสวนรวมใน
เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญา
3) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาและบุคลากรมีสวนรวมใน
ทองถิ่น
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และเปนการสืบ
สานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามใหอยูคูคนไทย

50,000

ทุกคณะวิชา

• โครงการรักษ
ศิลปวัฒนธรรม

1) เพื่อใหอาจารยคณะศิลปศาสตรไดเกิดความ
1) อาจารยคณะศิลปศาสตร รอยละ 90 เขารวม
เขาใจและความภาคภูมิใจในภูมิปญญาของ
โครงการ
ศิลปนพื้นบานไทย
2) รอยละ 90 ของอาจารยที่เขารวมโครงการ
2) เพื่อใหอาจารยไดนําความรูและประสบการณที่
เขาใจและภาคภูมิใจในภูมิปญญาของศิลปน
ไดรับนํามาถายทอดใหนักศึกษาไดเห็นคุณคาของ
พื้นบานไทยและศิลปะพื้นบานของไทย
ศิลปะพื้นบานของไทยอีกแขนงหนึ่ง

ป
การศึกษา
2554

15,000

คณะศิลป
ศาสตร

4.2 สงเสริมให
มหาวิทยาลัยเปน
แหลงเรียนรูและ
แลกเปลี่ยนระหวาง
ศิลปวัฒนธรรมไทย

• โครงการ
แลกเปลี่ยนภาษา
และวัฒนธรรมไทยจีน

1) เพื่อสงเสริมความสัมพันธอันดีและแลกเปลี่ยน
1) นักศึกษารอยละ 80 ที่เขารวมโครงการไดรับ
เรียนรูภาษาและวัฒนธรรม ระหวางคนไทย –จีน
ความรูและประสบการณจากการแลกเปลี่ยน
2) เพื่อเปนการเผยแพรศิลปวัฒนธรรมอันงดงามของ
วัฒนธรรม
ไทยและจีน

ป
การศึกษา
2554

33,500

คณะศิลป
ศาสตร

กลยุทธ

โครงการ / กิจกรรม

วัตถุประสงค

และศิลปวัฒนธรรม
สากล

โครงการสัมมนา
1) เพื่อนําเสนอประเด็นความรูทางดานการเมืองการ
วิชาการเรื่อง
ปกครองและศิลปวัฒนธรรมของเอเชีย
ความสัมพันธทาง
2) เพื่อเผยแพรความรูทางวิชาการที่สะทอนมุมมอง
การเมืองและ
ความเชื่อมโยงระหวางวัฒนธรรมกับการเมืองใน
วัฒนธรรมของเอเชีย
ภูมิภาคเอเชีย
3) เพื่อเพิ่มพูนองคความรูใหแกบัณฑิตและผูที่สนใจ
เขารวมฟงบรรยายสัมมนา
4.3 บูรณาการงาน • โครงการ จัดทําสื่อ 1) เพื่อบูรณาการงานดานศิลปวัฒนธรรมกับการ
ดานศิลปวัฒนธรรม สิง่ พิมพเพื่อการ
เรียนการสอน
กับการเรียนการสอน เผยแพรทางดาน
2) เพื่อใหนักศึกษาไดศึกษาและเรียนรู
ศิลปวัฒนธรรม
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่นของแตละ
ภูมิภาคในประเทศไทยที่มีเอกลักษณเฉพาะตัว
3) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษามีความคิดสรางสรรค
สามารถนําความรูที่ไดรับมาปรับใชและพัฒนา
องคความรูไปสูระดับสากล
• โครงการสงเสริม
การทองเที่ยวเชิง
ศิลปวัฒนธรรม

1) เพื่อบูรณาการงานดานศิลปวัฒนธรรมกับการ
เรียนการสอน
2) เพื่อสงเสริมและเผยแพรการทองเที่ยวเชิง
ศิลปวัฒนธรรม ศาสนาและประวัติศาสตร
3) เพื่อพัฒนาแนวทางการจัดการทองเที่ยวใหเปน
การทองเที่ยวเชิงอนุรักษศิลปวัฒนธรรมและ
สงเสริมสินคาทองถิ่น

กําหนด
งบ
ผูรับ ผิด
เวลา ประมาณ
ชอบ
35,000 วิทยาลัย
1) ผูเขารวมสัมมนารอยละ 80 ไดรับความรูและ ป
สือ่ สาร
เขาใจรากเหงาทางวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกับ
การศึกษา
การเมือง
การเมืองในเอเชีย
2554

43

ตัวชี้วัด

ป
การศึกษา
2554

20,000

คณะนิเทศ
ศาสตร

1) รอยละ 80 ของนักศึกษาที่เขารวมโครงการ
ป
ไดรับความรูในดานการจัดการทองเที่ยวเชิง
การศึกษา
อนุรักษศิลปวัฒนธรรมและสามารถนําความรู 2554
ไปปรับใชอยางเหมาะสม

20,000

คณะนิเทศ
ศาสตร

1) รอยละ 80 ของนักศึกษาที่เขารวมโครงการ
ไดรับความรูดานศิลปวัฒนธรรมและสามารถ
นําความรูไปปรับใชกับสาขาวิชาอยาง
เหมาะสม

กลยุทธ

โครงการ / กิจกรรม

• โครงการศึกษาดูงาน
นอกสถานที่ ณ
พิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติพระนคร วัด
พระศรีรัตนศาสดาราม
พระบรมหาราชวัง และ
อุทยานประวัติศาสตร
ในประเทศไทย
4.4 สงเสริมความ
• โครงการสงเสริม
เขาใจและศรัทธาใน คุณธรรม จริยธรรม
ศาสนา คุณธรรม
จริยธรรมและคานิยม
ที่นับถือความดีงาม

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

กําหนด
งบ
ผูรับ ผิด
เวลา ประมาณ
ชอบ
ป
30,000 คณะศิลป
การศึกษา
ศาสตร
2554

1) เพื่อใหผูเรียนไดรับความรูทางดานประวัติศาสตร 1) นักศึกษารอยละ 80 ที่เขารวมโครงการไดรับ
และศิลปวัฒนธรรมจากแหลงมรดกทางวัฒนธรรม
ความรูทางดานประวัติศาสตรศิลปวัฒนธรรม
2) เพื่อใหผูเรียนไดตระหนักถึงความเปนไทยและ
จากแหลงมรดกทางวัฒนธรรม
ภาคภูมิใจในการเปนคนไทย
2) นักศึกษารอยละ 80 ที่เขารวมโครงการเกิด
3) เพื่อบูรณาการเรียนการสอนศิลปวัฒนธรรมกับ
ความซาบซึ้งในคุณคาของมรดกทางวัฒนธรรม
การใชภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงาน
และภาคภูมิใจในความเปนคนไทย
3) นักศึกษารอยละ 80 ที่เขารวมโครงการไดรับ
ประสบการณจากการใชภาษาอังกฤษ
1) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษามีคา นิยมที่นับถือความดี 1) ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจตอโครงการ ป
งาม คุณธรรมและจริยธรรม
รอยละ 80
การศึกษา
2) เพื่อปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมใหแกนักศึกษา
1) รอยละ 80 ของผูเขารวมโครงการสามารถนํา 2554
3) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษานําหลักธรรมไปประพฤติ
หลักธรรมไปประพฤติปฏิบัติในไดอยางมี
ปฏิบัติในชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพ

• โครงการทัศน
1) เพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรูประสบการณการทัศน
ศึกษาและเขาคาย
ศึกษาและเขาคายจริยธรรม
จริยธรรมสําหรับการ 2) เพือ่ ใหนักศึกษาไดรับการอบรมจริยธรรมใหมี
บริหาร
จิตใจดีงาม มีกริยามารยาทที่งดงาม
3) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษานําหลักธรรมไปประพฤติ
ปฏิบัติในชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ

1) รอยละ 90 ของจํานวนนักศึกษาที่เขารวม
กิจกรรมไดรับความรูดานคุณธรรม จริยธรรม
สามารถนําหลักธรรมไปประพฤติปฏิบัติใน
ชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ

ป
การศึกษา
2554

15,000

ศิลป
ศาสตร

25,000

ศิลป
ศาสตร
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ตัวบงชี้ของแผนดําเนินงาน : ดานการทํานุศิลปวัฒนธรรม
เชิงปริมาณ
1. จํานวนผลงานหรือโครงการในการอนุรักษและเสริมสรางเอกลักษณเอกลักษณทางศิลปวัฒนธรรม
2. จํานวนองคความรูภูมิปญญาพื้นบานที่รวบรวมและเผยแพร
3. จํานวนกิจกรรมที่พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
เชิงคุณภาพ
1. รอยละของผูเขารวมโครงการมีความรูและตระหนักถึงคุณคาของวัฒนธรรมไทย
2. รอยละของนักศึกษาที่เขารวมโครงการมีทัศนคติ คานิยมที่เหมาะสม ทําประโยชนเพื่อสวนรวม
3. รอยละของนักศึกษาที่เขารวมโครงการมีคุณธรรม จริยธรรม รูจักบทบาทหนาที่ของตน
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5: ดานสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา เพิ่มศักยภาพบัณฑิต
กลยุทธ

โครงการ / กิจกรรม

วัตถุประสงค

คณะวิชา

5.2 สงเสริมให
กิจกรรมนักศึกษา
เปนกิจกรรมที่
สรางเสริมความรู
ทางวิชาการ
คุณธรรม
จริยธรรม มีความ
รับผิดชอบตอ
สังคม

• โครงการรณรงค
ลดภาวะโลกรอน

• โครงการอบรม
ภาวะผูนํา

• โครงการ
ปฐมนิเทศนักศึกษา
ใหม

1) เพื่อสรางจิตสํานึกใหนักศึกษาตระหนักถึง
ความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาไดมีสวนรวมในการอนุรักษ
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาไดแลกเปลี่ยนความรูและ
ประสบการณดานสิ่งแวดลอมซึ่งกันและกัน
1) เพื่อเสริมสรางความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับ
ประเด็นความรูใหมที่นาสนใจใหกับคณะกรรมการ
นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ
2) เพื่อใหนักศึกษารุนพี่รุนนองไดรูจักและสราง
สัมพันธอันดีในหมูคณะ

1) เพื่อใหนักศึกษาใหมมีความรูความเขาใจหลักสูตร
และระบบการเรียนการสอน ระเบียบปฏิบัติตาง ๆ
ของมหาวิทยาลัย
2) เพื่อใหนักศึกษาใหมไดพบและทําความรูจักกับ
ผูบริหารคณะและอาจารยที่ปรึกษา
3) เพื่อใหนักศึกษาใหมและนักศึกษารุนพี่ไดสรางสาย
สัมพันธและความสามัคคีระหวางกัน

ตัวชี้วัด

กําหนด
เวลา

งบ
ประมาณ

ผูรับ
ผิดชอบ

1) นักศึกษาที่เขารวมโครงการไดรับความรูและ
ประสบการณ และมีจิตสํานึกตอการอนุรักษ
ธรรมชาติ รอยละ 100
2) นักศึกษามีความพึงพอใจตอการจัดโครงการ
และแสดงความจํานงจะเขารวมโครงการ
ตอไปรอยละ 90
1) คณะกรรมการนักศึกษาเขารวมโครงการอยาง
นอย รอยละ 80
2) คณะกรรมการนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ
รอยละ 80 ไดรับความรูความเขาใจในการ
ปรับตัว เปนกลุมผูนําในระดับมหาวิทยาลัย
และกอใหเกิดความสามัคคี ความสัมพันธที่ดี
ระหวางรุนพี่ รุนนอง ในหมูคณะ
3) ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจตอการจัด
งานอยูในระดับดีมาก
1) นักศึกษาใหมและผูเขารวมกิจกรรมมีความพึง
พอใจในการจัดงานปฐมนิเทศไมนอยกวา
รอยละ 80

ป
การศึกษา
2554

30,000

คณะ
บริหารธุรกิจ
คณะ
เศรษฐศาส
ตร

ป
การศึกษา
2554

30,000

คณะ
บริหารธุรกิจ

ภาคตน
ของป
การศึกษา
2554

-

ทุกคณะวิชา
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กลยุทธ

กําหนด
งบ
ผูรับ
เวลา ประมาณ ผิดชอบ
1) เพื่อใหบัณฑิตมีความพรอมทั้งดานความรู
• โครงการปจฉิม
1) รอยละของนักศึกษาที่เขารวมโครงการ
ป
32,000 ทุกคณะวิชา
บุคลิกภาพ และจิตใจที่เต็มเปยมดวยคุณภาพ
นิเทศบัณฑิต
เปาหมายรอยละ 80
การศึกษา
กาวหนาสูตลาดแรงงานดวยความมั่นใจ
2) รอยละของระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่ 2554
2) เพื่อเปดโอกาสใหสรางความรักความผูกพันระหวาง
เขารวมโครงการเปาหมายรอยละ 80
นักศึกษารุนพี่ นักศึกษารุนนอง และศิษยเกาของ
มหาวิทยาลัย
• โครงการศึกษาดู 1) เพื่อใหนักศึกษาไดรูจักและสัมผัสกับการทํางานกับ 1) นักศึกษาในเปาหมายที่จะตองฝกปฏิบัติ
ป
49,300 คณะศิลป
เยาวชนโดยใชแนวพุทธศาสนา
งานเยาวชนกับมิติ
ภาคสนามเขารวมโครงการอยางนอยรอยละ 90 การศึกษา
ศาสตร
2) เพื่อปลูกฝงคุณธรรมกับจริยธรรมใหกับนักศึกษาโดย 2) อยางนอยรอยละ 90 ของนักศึกษาที่เขารวม 2554
จิตอาสา
ผานการทํากิจกรรมรวมกับครูและนักเรียนโรงเรียน
กิจกรรมไดเรียนรูถึงประโยชนในการทํางาน
สัตยาไสย
แบบจิตอาสาในชุมชนและสามารถนํามาปรับ
3) เพื่อเสริมสรางการทํางานกลุมในหมูนักศึกษาสาขา
ใชทั้งในชีวิตจริงและการทํางาน
วิชาสังคมสงเคราะหศาสตรและการพัฒนาสังคม
1) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษามีบุคลิกภาพที่ดี วางตัว
• โครงการพัฒนา
1) รอยละ 80 ของนักศึกษาที่เขารวมโครงการ ป
25,000 คณะนิเทศ
เหมาะสมกับกาลเทศะ
บุคลิกภาพใหแก
ผานการประเมินจากผูทรงคุณวุฒิ
การศึกษา
ศาสตร
2) เพื่อสรางความมั่นใจในตนเอง และพัฒนาทักษะ
นักศึกษา
2554
ทางสังคมใหแกนักศึกษา
3) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษามีความสามารถในการ
พัฒนาตนเอง
• โครงการประชุม 1) เพื่อใหมีการระดมสมองและนําความความคิดเห็น 1) มีการประชุมอยางนอย 2 ครั้งตอป
ป
25,000 ทุกคณะวิชา
มาปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของ
คณะกรรมการประจํา
2) กลุมเปาหมายเขารวมประชุมอยางนอยรอย การศึกษา
คณะวิชา
คณะวิชาและ
ละ 80
2554
2) เพื่อเปดโอกาสใหนักศึกษามีสวนรวมในการ
นักศึกษา
3) รอยละ 70 ของนักศึกษาและอาจารยมี
บริหารงานของคณะวิชาและเพิ่มประสิทธิภาพการ
สวนรวมในการบริการของคณะวิชา
ทํางานของคณะวิชา

โครงการ / กิจกรรม

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด
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กลยุทธ
5.3 สงเสริมให
นักศึกษาทํา
กิจกรรมควบคูไป
กับการเรียนไมวา
จะเปนกิจกรรม
ดานกีฬา ศิลปะ
และวัฒนธรรม
หรือดานอื่น ๆ

โครงการ / กิจกรรม

วัตถุประสงค

• โครงการเกริกดัมมี่ 1) เพื่อสนับสนุนใหนักศึกษามีบทบาทในการนํา
ความรูที่ไดศึกษาไปปรับใชในชีวิตประจําวัน
2) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษามีโอกาสเรียนรูและได
ประสบการณจากการทํางานรวมกันเปนทีม
1) เพื่อสรางความสัมพันธอันดีระหวางนักศึกษารุนพี่
• โครงการสราง
และนักศึกษารุนนอง
สัมพันธรุนพี่รุนนอง
2) เพื่อชวยเหลือแนะนํานักศึกษาใหมในการปรับตัว
สําหรับการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย
3) เพื่อใหนักศึกษาเกิดความประทับใจและความภาค
ภูมิใจในการเขามาเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยเกริก
• โครงการวัน
1) เพื่อติดตามผลการทํางานของบัณฑิตนิติศาสตรที่
นิติศาสตรเกริกรําลึก
สําเร็จการศึกษา
2) เพื่อเชื่อมความสามัคคีที่ถือเปนประเพณีของคณะ
นิติศาสตร
3) เพื่อเชื่อมความสัมพันธระหวางศิษยเกาและศิษย
ปจจุบัน
4) เพื่อสรางภาพลักษณที่ดีและเผยแพรชื่อเสียงของ
คณะนิติศาสตรมหาวิทยาลัยเกริก
• โครงการ Step 2 1) เพื่อรวมรับฟงปญหาจากนักศึกษาและรวมหาแนว
ทางแกไขปญหาอยางทันทวงที
(to) Communicator
2) เพื่อใหนักศึกษาไดรับประสบการณในการทํางาน
(กาวที่สองของนัก
ดานนิเทศศาสตรจากผูเชี่ยวชาญและศิษยเกา
นิเทศศาสตร)
3) เพื่อเปนการสรางความสามัคคีและความสัมพันธที่
ดีระหวางนักศึกษา คณาจารยและบุคลากรของ
คณะนิเทศศาสตร

ตัวชี้วัด
1) ผูเขารวมงาน รอยละ 80 พึงพอใจใน
กิจกรรม

กําหนด
งบ
ผูรับ
เวลา ประมาณ ผิดชอบ
50,000 ทุกคณะวิชา
ป
การศึกษา
2554

1) รอยละ 80 ของนักศึกษาที่เขารวมโครงการมี ป
ความพึงพอใจ
การศึกษา
2554

50,000

ทุกคณะวิชา

1) ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจในการ
ดําเนินโครงการไมนอยกวา รอยละ 80

ธันวาคม
ป
การศึกษา
2554

50,000

คณะ
นิติศาสตร

1) ไดรับทราบถึงปญหาตาง ๆ ของนักศึกษาและ ป
สามารถแกไขปญหาใหสําเร็จอยางนอย รอย การศึกษา
ละ 80
2554
2) นักศึกษา รอยละ 90 ไดรับความรูดานนิเทศ
ศาสตรจากผูเชี่ยวชาญและศิษยเกา

60,000

คณะนิเทศ
ศาสตร
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กลยุทธ

โครงการ / กิจกรรม
• โครงการกิจกรรม
เสริมหลักสูตรและ
พัฒนากิจกรรม
นักศึกษา
• โครงการคืนสู
เหยาชาวรมพฤกษ

วัตถุประสงค

1) เพื่อพัฒนานักศึกษาใหมีศักยภาพโดยผาน
กระบวนการทํากิจกรรมเสริมหลักสูตร
2) เพื่อฝกทักษะภาวะผูนํา การทํางานรวมกันเปนทีม
และการอยูรวมกับผูอื่น
1) เพื่อติดตามผลการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย
2) เพื่อเชื่อมความรักความสามัคคีความผูกพัน
ระหวางศิษยเกา และนักศึกษาปจจุบัน
3) เพื่อใหนักศึกษาปจจุบันไดพัฒนาจัดกิจกรรม
นักศึกษา
• โครงการกิจกรรม 1) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาฝกฝนภาษาจีน ปรัชญา
นักศึกษา Chinese
จริยธรรม และวัฒนธรรมจีน
Camp นอกสถานที่ 2) เพื่อนําความรูในหองเรียนมาบูรณาการ ฝกทักษะ
การฟง พูด อาน เขียนภาษาจีน และนําความรูที่
ไดไปประยุกตใชไดจริง
5.4 พัฒนาระบบ • โครงการ Happy
การจัดการและ
Life Corner
สวัสดิการนักศึกษา
อยางทั่วถึงเอื้อตอ
การใชชีวิตอยางมี
ความสุขภายใน
มหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด
1) นักศึกษาที่เขารวมโครงการ รอยละ 80 พึง
พอใจตอกิจกรรมของโครงการ

กําหนด
งบ
ผูรับ
เวลา ประมาณ ผิดชอบ
ป
50,000 ทุกคณะวิชา
การศึกษา
2554
ทุกคณะวิชา

1) รอยละ 80 ของผูเขารวมโครงการมีความพึง
พอใจ

ป
100,000
การศึกษา
2554

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

ป
การศึกษา
2554

20,000

คณะศิลป
ศาสตร

1) เพื่อใหคําปรึกษาชวยเหลือในการแกไขปญหาตาง ๆ 1) นักศึกษาที่เขารวมโครงการรอยละ 80 มี
ใหนักศึกษา
ความพึงพอใจและสามารถดํารงชีวิตอยางมี
2) เพื่อสรางความสนิทสนมและสรางความสัมพันธ
ความสุข
ใกลชิดระหวางอาจารยกับนักศึกษา
3) เพื่อรวบรวมขอมูลของปญหาที่เกิดในลักษณะตาง ๆ
อันเปนแนวทางสําหรับดูแลนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยตอไป

ป
การศึกษา
2554

25,000

คณะศิลป
ศาสตร

ตัวบงชี้ของแผนดําเนินงาน : ดานสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1. รอยละของนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมตามแผนงานหรือโครงการที่กําหนด
2. จํานวนโครงการหรือกิจกรรมนักศึกษาที่สงเสริมทักษะทางวิชาการ คุณธรรมจริยธรรมและรับผิดชอบตอสังคม
3. จํานวนโครงการหรือกิจกรรมนักศึกษาที่สงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
4. จํานวนโครงการหรือกิจกรรมนักศึกษาที่สงเสริมกีฬาและสุขภาพ
5. จํานวนขอมูลขาวสารและความรูที่เปนประโยชนตอนักศึกษาและศิษยเกา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
1. รอยละของกิจกรรมนักศึกษาที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
2. รอยละของนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมหรือโครงการนําความรูไปใชประโยชน
3. ผูเขารวมโครงการเกิดความสามัคคี ความสัมพันธที่ดีระหวางรุนพี่รุ นนองในหมูคณะและเกิดความพึงพอใจตอการจัดงาน รอยละ 80
4. ระดับความสําเร็จของการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาและการสรางเครือขายความรวมมือระหวางองคกรนักศึกษา
5. ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการและผูใชบัณฑิต
6. ระดับความสําเร็จในการจัดกิจกรรมสรางความสัมพันธที่ ดีที่ดําเนินการรวมระหวางมหาวิทยาลัยกับศิษยเกาที่ดําเนินการแลวเสร็จ
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6: ดานบริหารจัดการองคกร สรางระบบบริหารที่ดีมีธรรมาภิบาล
กลยุทธ

โครงการ / กิจกรรม

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

คณะวิชา

6.1 ปรับปรุงระบบ
บริหารจัดการและ
ระบบการทํางาน
ภายในหนวยงาน
ตาง ๆ ใหมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น
6.2 เพิ่มศักยภาพ
ของบุคลากรทั้งสาย
วิชาการและสาย
สนับสนุน

• โครงการปรับปรุง
ระบบบริหารจัดการ
คณะวิชาใหมี
ประสิทธิภาพ

1) เพื่อปรับปรุงโครงสรางและพัฒนาระบบบริหาร
1) ระดับความสําเร็จของโครงการระบบบริหาร
ภายในคณะวิชาใหมีประสิทธิภาพ
จัดการภายในคณะวิชามีประสิทธิภาพและ
2) เพื่อวางแผนการพัฒนาคณะวิชาใหสอดคลองกับ
ประสิทธิผลอยางนอย 3.51 ขึ้นไป
นโยบายของมหาวิทยาลัย
3) เพื่อปรับปรุงกระบวนการทํางานภายในคณะวิชาให
สอดคลองกัน และลดความซ้ําซอนในการทํางาน

1) เพื่อเพิ่มศักยภาพใหผูบริหารใหมีวิสัยทัศน ทัศนคติ 1) ผูบ ริหารของคณะวิชารอยละ 80 สามารถ
ในการบริหารจัดการองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ
บริหารจัดการองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ
2) เพื่อพัฒนาสมรรถนะของผูบริหารทุกระดับให
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและทันตอการ
เปลี่ยนแปลง
3) เพื่อสงเสริมการบริหารงานแบบมีสวนรวมโดยยึด
หลักธรรมาภิบาล
1) เพื่อสงเสริมใหคณาจารยไดมีโอกาสศึกษา
1) รอยละ 70 ของจํานวนอาจารยประจําคณะ
• โครงการพัฒนา
เพิ่มเติมในสาขาตาง ๆ ที่เปนประโยชนตอการ
วิชาไดเขารวมอบรมหรือสัมมนาในสาขาวิชาที่
อาจารยประจําคณะ
เรียนการสอน
เปนประโยชนตอการเรียนการสอน
วิชา
2) เพื่อเปนการสงเสริมใหคณาจารยไดเขารวม
2) รอยละ 70 ของจํานวนอาจารยที่เขารวม
สัมมนาฝกอบรมในสาขาที่เกี่ยวของ
อบรม หรือสัมมนาสามารถนําองคความรูที่
3) เพื่อสงเสริมใหคณาจารยเพิ่มพูนความรูและ
ไดมาประยุกตใชกับการเรียนการสอนไดอยาง
ประสบการณ สามารถนําไปประยุกตใชกับการ
มีประสิทธิภาพ
เรียนการสอนไดอยางมีศักยภาพ
• โครงการพัฒนา
ศักยภาพผูบริหาร
คณะวิชา

กําหนด
เวลา

งบ
ประมาณ

ผูรับ
ผิดชอบ

ป
การศึกษา
2554

25,000

ทุกคณะวิชา

ป
200,000
การศึกษา
2554

ทุกคณะวิชา

ป
200,000
การศึกษา
2554

ทุกคณะวิชา

52
กลยุทธ

โครงการ / กิจกรรม
• โครงการพัฒนา
บุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ

6.3 สงเสริมใหทุก
หนวยงานมีระบบ
บริหารความเสี่ยง

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

1) เพื่อสงเสริมใหบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเขา
รวมสัมมนาหรือฝกอบรมในสายงานที่ประจําอยู
2) เพื่อสงเสริมใหบุคลากรเพิ่มพูนความรูและ
ประสบการณ สามารถนําไปประยุกตใชพัฒนา
หนวยงานใหดียิ่งขึ้น
1) เพื่อเปนการสงเสริมใหอาจารยประจําพัฒนา
ความรูโดยการศึกษาตอในระดับดุษฎีบัณฑิต
2) เพื่อสรางศักยภาพและคุณภาพของอาจารย
ประจําใหไดมาตรฐานในระดับดุษฎีบัณฑิต
1) เพื่อประเมินคุณภาพอาจารยผูสอนในสาขา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2) เพื่อใหอาจารยพัฒนาภาษาของตนเองใหดียิ่งขึ้น

1) บุคลากรคณะวิชารอยละ 70 เขารวมไดเขา
รวมสัมมนาหรือฝกอบรม
2) รอยละ 70 ของบุคลากร สามารถนําความรู
และประสบการณไปประยุกตใชกับการ
ปฏิบัติงานไดอยางเต็มศักยภาพ
1) มีจํานวนอาจารยประจําคณะวิชาที่ได
การศึกษาตอในระดับดุษฎีบัณฑิต

• โครงการสงเสริม
พัฒนาอาจารยให
ศึกษาตอในระดับ
ปริญญาเอก
• โครงการทดสอบ
1) รอยละ 100 ของอาจารยประจําสาขา
ความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจสอบ
ดานภาษาของ
ผาน TOEIC ไมนอยกวา 650 คะแนน
อาจารยสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สือ่ สาร
1) เพื่อเพิ่มความเขาใจในหลักการแนวคิดและ
• โครงการพัฒนา
1) ระดับความสําเร็จของโครงการพัฒนาระบบ
กระบวนการวิเคราะห การจัดทําแผนบริหารความ
ระบบบริหารความ
บริหารความเสี่ยงภายในองคกร อยางนอย
เสี่ยงขององคกร
เสี่ยงภายในองคกร
3.51 ขึน้ ไป
2) เพื่อพัฒนาและตอยอดความรูในการจัดทําแผน
บริหารความเสี่ยงในระดับสวนงานที่รับผิดชอบให
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3) เพื่อสงเสริมใหใชแผนบริหารความเสี่ยงมาเปน
สวนหนึ่งในการทํางานใหบรรลุตามเปาหมายของ
องคกร

กําหนด
งบ
ผูรับ
เวลา ประมาณ ผิดชอบ
ป
20,000 ทุกคณะวิชา
การศึกษา
2554

ทุกคณะวิชา

ป
การศึกษา
2554

-

ป
การศึกษา
2554

10,000

คณะศิลป
ศาสตร

ป
การศึกษา
2554

25,000

ทุกคณะวิชา

53
กลยุทธ

โครงการ / กิจกรรม

วัตถุประสงค

6.5 สรางบรรยากาศ
ในการทํางานใหเกิด
ความรักและความ
สามัคคีภายใน
องคกร
6.6 จัดแนะแนว
การศึกษา
ประชาสัมพันธและ
สรางภาพลักษณให
มหาวิทยาลัย
6.7 ปรับปรุงสภาพ แวดลอม อาคาร
สถานที่และอุปกรณ
อํานวยความสะดวก
ภายในมหาวิทยาลัย

• โครงการรวมกัน
สรางความรักความ
สามัคคีในองคกร

1) เพื่อสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุคลากร
ภายในหนวยงาน
2) เพื่อกระตุนใหบุคลากรรูจักการทํางานเปนทีมและ
สรางความสามัคคีภายในองคกร

• โครงการ
ประชาสัมพันธและ
แนะแนวหลักสูตร

1) เพื่อประชาสัมพันธหลักสูตรของคณะวิชา
2) เพือ่ เผยแพรขาวสารการรับสมัครและ
ประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยใหเปนที่รูจักแพรหลาย
3) เพื่อเสริมสรางความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย
กับหนวยงานตาง ๆ
• โครงการ 5 ส. ของ 1) เพื่อใหคณะวิชามีความสะอาดมีสุขลักษณะนา
คณะวิชา
มอง นาอยู และสรางระเบียบวินัยใหแกบุคลากร
2) เพื่อใหบุคลากรมีสุขภาพจิตดีทําใหการบริหารงาน
ของคณะมีประสิทธิภาพมากขึ้น
3) เพื่อใหคณะเศรษฐศาสตรมีภาพพจนที่ดีในสายตา
ของนักศึกษาและบุคคลภายนอก

ตัวชี้วัด
1) บุคลากรเขารวมโครงการรอยละ 80

กําหนด
งบ
ผูรับ
เวลา ประมาณ ผิดชอบ
ป
25,000 ทุกคณะวิชา
การศึกษา
2554

1) จํานวนโครงการที่ออกไปไมนอยกวา 3 ครั้ง
ตอป
2) จํานวนชองทางของสื่อประชาสัมพันธไมนอย
กวา 3 ชองทาง

ป
150,000
การศึกษา
2554

ทุกคณะวิชา

1) บุคลากรมีความพึงพอใจตอหองพักและคณะ
วิชา รอยละ 80
2) นักศึกษาและผูใชบริการมีความพึงพอใจตอ
คณะวิชา รอยละ 80

ป
การศึกษา
2554

ทุกคณะวิชา

5,000

54
ตัวบงชี้ของแผนการดําเนินงาน : ดานบริหารจัดการองคกร
เชิงปริมาณ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
เชิงคุณภาพ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

รอยละที่เพิ่มขึ้นของคณาจารยที่เขาโครงการพัฒนาอาจารย
จํานวนอาจารยที่จบการระดับปริญญาเอกที่เพิ่มขึ้น
รอยละของบุคลากรที่เขารวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูและรวมประชุมเพื่อพัฒนาองคกร
จํานวนกิจกรรมและโครงการที่สงเสริมศักยภาพและความสามัคคีของบุคลากรในมหาวิทยาลัย
รอยละของหองเรียนและสิ่งกอสรางที่ชํารุดไดรับการพัฒนาปรับปรุง
ระดับความสําเร็จในการดําเนินงานตามแผนอนุรักษสิ่งแวดลอมและประหยัดพลังงาน

รอยละของผูเขารับการอบรมสามารถนําความรูมาพัฒนาปรับปรุง ในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
จํานวนบุคลากรที่มีผลการพัฒนาสมรรถนะตรงตามเกณฑมาตรฐาน
รอยละของบุคลากรที่มีผลการประเมินการปฏิบัติงานในระดับดีขึ้นไป
ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน
รอยละความสําเร็จของโครงการสื่อสารภาพลักษณของมหาวิทยาลัย
ครุภัณฑและหองปฏิบัติการที่มีคุณสมบัติตรงกับการใชงานและเปนที่ยอมรับของผูใชบริการ

55
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7 : ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ
7.2 พัฒนาบุคลากร
ใหมีความรูและ
ทักษะในการใช
เทคโนโลยีใหทันตอ
การเปลี่ยนแปลง

โครงการ / กิจกรรม

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

คณะวิชา

• โครงการพัฒนา
1) เพื่อเพิ่มพูนความรูและทักษะในการใชเทคโนโลยี
บุคลากรคณะวิชาใหมี สารสนเทศใหแกบุคลากร
ความรูดานการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการทํางาน
• โครงการพัฒนา
1) เพื่อชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
7.3 พัฒนาระบบ
ระบบสารสนเทศ
และการดําเนินงานขององคกร
สารสนเทศเพื่อ
คณะวิชา
2) เพื่อนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนํามาใช
การศึกษา
ประโยชนในการเรียนการสอนการวิจัย และการ
บริการวิชาการ
7.5 พัฒนาระบบ
• โครงการจัดหา
1) เพื่อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศและสิ่งพิมพ ใหแก
หองสมุดใหมีคุณภาพ สารสนเทศประจํา
นักศึกษา คณาจารยและบุคคลทั่วไปได
เพื่อสนับสนุนการเรียน หองสมุดคณะ
คนควาวิจัย
การสอน การคนควา นิติศาสตร
2) เพื่อจัดสรรทรัพยากรสารสนเทศและสิ่งพิมพให
วิจัยและบริการ
เพียงพอตอผูใชบริการและสอดคลองกับหลักสูตร
สารสนเทศอยางมี
การเรียนการสอนของคณะนิติศาสตร
ประสิทธิภาพ

กําหนด
งบ
เวลา ประมาณ

ผูรับ
ผิดชอบ

1) บุคลากรของคณะวิชา รอยละ 80 ไดรับ
ความรูและพัฒนาทักษะทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ป
การศึกษา
2554

25,000

ทุกคณะวิชา

1) ระดับความสําเร็จโครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศของคณะวิชา ไมต่ํากวา 3.51

ป
การศึกษา
2554

-

ทุกคณะวิชา

30,000

คณะ
นิติศาสตร

1) ปริมาณของทรัพยากรสารสนเทศและสิ่งพิมพ ป
เพิ่มขึ้นอยางนอย 100 รายการ
การศึกษา
2) ผูใชบริการหองสุมดนิติศาสตรมีความพึงพอใจ 2554
อยางนอยรอยละ 70

ตัวบงชี้ของแผนการดําเนินงาน : ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
เชิงคุณภาพ
1. รอยละของบุคลลากรที่ไดรับความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศและสามารถนําไปประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ
2. รอยละของความพึงพอใจตอการใหบริการของหองสมุดคณะนิติศาสตร

56
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 8 : ดานประกันคุณภาพการศึกษา รักษาคุณภาพมาตรฐานอยางยั่งยืน
กลยุทธ

โครงการ / กิจกรรม

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

กําหนด
เวลา

งบ
ประมาณ

ผูรับ
ผิดชอบ

1) ระดับคะแนนผลการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาของคณะวิชา

ป
การศึกษา
2554

10,000

ทุกคณะวิชา

1) นักศึกษารอยละ 90 มีสวนรวมในกิจกรรม ป
ดานการประกันคุณภาพการศึกษา
การศึกษา
2) นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ รอยละ 90 มี 2554
ความรูเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา

5,000

ทุกคณะวิชา

1) บุคลกรของคณะวิชา รอยละ 70 ไดรับ
ความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษา
เพิ่มขึ้น

3,000

ทุกคณะวิชา

คณะวิชา

8.2 สงเสริมใหทุก
หนวยงานภายใน
มหาวิทยาลัยใช
ระบบประกัน
คุณภาพในการ
ปฏิบัติงานอยาง
จริงจัง

• โครงการพัฒนา
ระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา

8.3 พัฒนาบุคลากร
ดานการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ตลอดจนเพิ่มพูน
ทักษะความรูความ
เขาใจในระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา

• โครงการเสวนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู
พัฒนาระบบและ
กลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษา

• โครงการพัฒนา
นักศึกษาดานการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาของคณะ
วิชา

1) เพื่อใหการบริหารจัดการศึกษาของคณะวิชามี
คุณภาพไดมาตรฐานการอุดมศึกษา
2) เพื่อดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาใหมี
ประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง
3) เพื่อปรับปรุงรูปแบบรายงานการประเมินตนเองใหมี
คุณภาพ
1) เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจในระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
2) เพื่อใหนักศึกษามีสวนรวมและตระหนักถึงระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
3) เพื่อใหนักศึกษามีบทบาทในการสงเสริมการดําเนิน
การดานการประกันคุณภาพการศึกษาใหมากขึ้น
1) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูและประสบการณดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษารวมกัน
2) เพื่อเพิ่มพูนความรูและพัฒนาทักษะดานการประกัน
คุณภาพการศึกษาใหแกบุคลากรภายในคณะวิชา

ป
การศึกษา
2554

ตัวบงชี้ของแผนการดําเนินงาน : ดานการประกันคุณภาพการศึกษา
เชิงคุณภาพ 1. รอยละของอาจารยและเจาหนาที่มีความเขาใจในระบบประกันคุณภาพและสามารถดําเนินการประกันคุณภาพในหนวยงานที่สังกัดไดอยางถูกตอง
2. รอยละของนักศึกษามีความเขาใจในระบบประกันคุณภาพและสามารถดําเนินการประกันคุณภาพไดอยางถูกตอง

57
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 9 : ดานความเขาใจและแนวทางปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ

โครงการ / กิจกรรม

วัตถุประสงค

งบ
ประมาณ

ผูรับ
ผิดชอบ

1) รอยละ 80 ของนักศึกษาที่ลงทะเบียนมี
ป
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง การศึกษา
2) รอยละ 80 ของนักศึกษาที่ลงทะเบียน
2554
สามารถนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม

-

ทุกคณะวิชา

1) ผูเขารวมโครงการรอยละ 80 ตระหนักถึง
ป
ความสําคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
การศึกษา
2) ผูเขารวมโครงการรอยละ 80 สามารถนําหลัก 2554
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใชไดจริง

15,000

ทุกคณะวิชา

12,000

ทุกคณะวิชา

ตัวชี้วัด

คณะวิชา
9.1 บูรณาการ
แนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงกับ
การเรียนการสอนใน
ทุกหลัก สูตรเพื่อให
นักศึกษาเกิดความ
เขาใจที่ลึกซึ้งตอ
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

• สงเสริมให
1) เพื่อปลูกจิตสํานึกใหนักศึกษาเห็นคุณคาของ
นักศึกษาลงทะเบียน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เรียนวิชาเศรษฐกิจ 2) เพื่อสรางความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับหลัก
พอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ
3) เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนดานเศรษฐกิจ
พอเพียงในรูปแบบตาง ๆ
4) เพื่อใหเยาวชน นักศึกษา สามรถนําปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชไดอยางเหมาะสม
• โครงการฝกอาชีพ 1) เพื่อปลูกฝงใหนักศึกษาและเยาวชนตระหนักถึง
ตามแนวเศรษฐกิจ
ความสําคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พอเพียง
2) เพื่อเพิ่มพูนความรูและทักษะการนําหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชไดอยางเหมาะสม

• โครงการศึกษาดู 1) เพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรูระบบริหารจัดการดาน
1) นักศึกษากลุมเปาหมายรอยละ 80 เขารวม
งานการบริหาร
เศรษฐกิจพอเพียงจากประสบการณจริง
โครงการ
จัดการดานเศรษฐกิจ 2) เพื่อใหนกั ศึกษาทราบแนวทางการบริหารจัดการ 2) รอยละ 90 ของนักศึกษาที่เขารวมโครงการ
พอเพียง
ดานเศรษฐกิจ
ไดรับความรูดานระบบการบริหารจัดการดาน
3) เพื่อใหนักศึกษานําความรูที่ไดจากการศึกษาดูงาน
เศรษฐกิจพอเพียง
ไปประยุกตใชเปนประโยชนตอตนเองและ
3) รอยละ 100 ของนักศึกษาที่เขารวมโครงการ
ประยุกตใชในการบริหารจัดการดานอื่น ๆ ไดอยาง
ไดเรียนรูจากประสบการณจริง
มีประสิทธิภาพ

กําหนด
เวลา

ป
การศึกษา
2554

58
กลยุทธ

9.3 ดําเนินการ
ประชาสัมพันธ
เผยแพรปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
อยางกวางขวาง
ตอเนื่อง

โครงการ / กิจกรรม

วัตถุประสงค

• โครงการศึกษาดู
งานชุมชนสงเสริม
เศรษฐกิจพอเพียง

1) เพื่อใหนักศึกษาไดมีโอกาสเรียนรูถึง
กระบวนการพัฒนาสูชุมชนพึ่งตนเองอยางยั่งยืน
ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
2) เพื่อใหนักศึกษาไดเขาใจถึงการประยุกตความรู
ทางทฤษฎีไปสูการปฏิบัติงานจริง และได
ประสบการณในการใชชีวิตอยูรวมกับชุมชน
3) เพื่อใหนักศึกษาในสาขาไดมีโอกาสใชชีวิตรวมกัน
อันเปนพื้นฐานที่สําคัญในการทํางานกลุมตอไป

• โครงการสงเสริม
การปฏิรูปการเมือง
แบบพอเพียง

1)

• นิทรรศการ
แสดงผลงานของ
คณะนิเทศศาสตร
ในหัวขอหัตถศิลป
แผนดินพอเพียง

1)

2)

2)
3)

4)

ตัวชี้วัด

กําหนด
งบ
ผูรับ
เวลา ประมาณ ผิดชอบ
ป
34,300 ทุกคณะวิชา
การศึกษา
2554

1) นักศึกษาในเปาหมายเขารวมโครงการอยาง
นอย รอยละ 90
2) อยางนอย รอยละ90 ของนักศึกษาที่เขารวม
กิจกรรม ไดเรียนรูและเขาใจกระบวนการสราง
พลังอํานาจในตนเองสูชุมชนพึ่งตนเองอยาง
ยั่งยืนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
3) นักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม 100 % ได
ประโยชนจากการเรียนรูนอกหองเรียน โดย
การเรียนรูจากชุมชน
เพื่อรณรงคใหนําองคความรูของปรัชญาเศรษฐกิจ 1) ผูเขารวมโครงการรอยละ 80 สามารถนําองค ป
พอเพียงไปประยุกตใชกับการระบบเมืองไทย
ความรูของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
การศึกษา
เพื่อสรางสรรคการเมืองไทยใหอยูบนพื้นฐานของ
ประยุกตใชกับการระบบเมืองไทย
2554
คุณธรรมจริยธรรมนําไปสูการพัฒนาประเทศที่
ยั่งยืน
เพื่อสรางความตระหนักรับรูใน ปรัชญาเศรษฐกิจ 1) รอยละ 80 ของผูเขารวมโครงการมีความพึง ป
พอเพียง และงานศิลปาชีพ
พอใจในการจัดกิจกรรม
การศึกษา
เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาไดแสดงความคิด
2) รอยละ 80 ของผูเขารวมโครงการตระหนักถึง 2554
สรางสรรค ควบคูกับกิจกรรมดานวิชาชีพ
ความสําคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อสรางแรงจูงใจในดานการผลิตผลงานอัน
3) นักศึกษาของคณะนิเทศศาสตร รอยละ 70
กอใหเกิดการฝกฝนทักษะและความสามารถเพื่อ
มีสวนรวมในการแสดงนิทรรศการ
กาวสูวิชาชีพตอไป
เพื่อประชาสัมพันธแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงควบคูกับการนําเสนอผลงานของ
นักศึกษาใหแกผูที่สนใจ

25,000

วิทยาลัย
สื่อสาร
การเมือง

30,000

คณะนิเทศ
ศาสตร
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9.4 สรางเครือขาย
ความรวมมือกับทุก
ภาคสวนของสังคม
เพื่อผลักดันใหเกิด
กิจกรรมเกี่ยวกับ
เศรษฐกิจพอเพียง

โครงการ / กิจกรรม

วัตถุประสงค

• จัดทําเอกสารเรื่อง 1) เพื่อเผยแพรแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปสูชุมชน
เศรษฐกิจพอเพียง
สังคม และประเทศชาติ
2) เพื่อแนะนําแนวทางการปฏิบัติตนใหแกประชาชน
ทุกระดับในตั้งแตระดับครอบครัว ชุมชน สังคม
สามารถปรับตัวพรอมรับตอการเปลี่ยนแบลงได
อยางรูเทาทัน
• โครงการเผยแพร 1) เพื่อมุงเนนใหนักศึกษาและบุคคลทั่วไปไดเขาใจ
ความรูหลักปรัชญา
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และนําไปประยุกตใช
เศรษฐกิจพอเพียง
ในการดําเนินชีวิต
2) เพื่อสรางสังคมไทยใหเปนสังคมที่มีความสุขอยาง
ยั่งยืน โดยการนําหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ไปปฏิบัติในทุกภาคสวน
• โครงการสัมมนา 1) เพื่อเพิ่มพูนความรูและนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
เรื่องเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
พอเพียงกับ
2) เพื่อสงเสริมเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรู
หนวยงานภายนอก
เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง และสนับสนุนใหเกิด
ความรวมมือระหวางทุกภาคสวนของสังคม
• ทัศนศึกษา
โครงการใน
พระราชดําริ

1) เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจในหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงใหกับเยาวชนนักศึกษา
2) เพื่อสงเสริมเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรู
เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง และสนับสนุนใหเกิด
ความรวมมือระหวางทุกภาคสวนของสังคม

ตัวชี้วัด
1) จํานวนเอกสารเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงที่ได
เผยแพร
2) รอยละ 80 ของผูไดรับเอกสารมีความรูเรื่อง
เศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนําไปปฏิบัติ

กําหนด
งบ
ผูรับ
เวลา ประมาณ ผิดชอบ
ป
10,000 ทุกคณะวิชา
การศึกษา
2554

1) รอยละ 70 ของผูเขารวมโครงการเขาใจ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและนําแนวคิด
ดังกลาวไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิต

ป
การศึกษา
2554

20,000

ทุกคณะวิชา

1) รอยละ 80 ของผูเขารวมโครงการเขาใจ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยางลึกซึ้งและ
นําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดอยาง
เหมาะสม
2) ระดับความสําเร็จของการสรางเครือขายการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง
1) เยาวชนนักศึกษาที่เขารวมโครงการรอยละ
80 มีความเขาใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
อยางลึกซึ้งและนําไปประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม
2) ระดับความสําเร็จของการสรางเครือขายการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง

ป
การศึกษา
2554

25,000

ทุกคณะวิชา

ป
การศึกษา
2554

15,000

ทุกคณะวิชา
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ตัวบงชี้ของแผนการดําเนินงาน : ดานความเขาใจและแนวทางปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
เชิงปริมาณ
1.
2.
3.
4.

รอยละของหลักสูตรที่บรรจุปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนวิชาบังคับ
จํานวนโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหนักศึกษาเกิดความเขาใจตอปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
จํานวนอาจารยที่เขารวมสัมมนาโครงการดานความเขาใจและแนวทางปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
จํานวนอาจารยที่เปนกรรมการวิชาการ วิชาชีพ ดานความเขาใจและแนวทางปฏิบัติตามหลั กปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เชิงคุณภาพ
1. รอยละของนักศึกษาและเยาวชนไดรับความรูและนํา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการดํารงชีวิต
2. ระดับความสําเร็จของการสรางเครือขายดานเศรษฐกิจพอเพียงกับหนวยงานและองคกรจากภายนอก

61
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 : ดานการเรียนการสอน สรางบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรม
กลยุทธ

โครงการ / กิจกรรม

กําหนด
เวลา

งบ
ประมาณ

ป
การศึกษา
2554

15,800

สํานัก
วิชาการ

ป
การศึกษา
2554

15,000

สถาบัน
ภาษา

1) รอยละ 80 ของการจัดการเรียนการสอนมี ป
คุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการ
การศึกษา
2) ระดับความสําเร็จของการปรับปรุง
2554
มาตรฐานการจัดการเรียนการสอนรวมกับ
คณะวิชาอยางนอย 3.51 ขึ้นไป

12,000

สํานัก
วิชาการ

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

หนวยงานสนับสนุน
1.1 พัฒนาหลักสูตร
และสรางหลักสูตรที่
ไดมาตรฐาน
สอดคลองกับความ
ตองการของประเทศ

• โครงการปรับปรุง
มาตรฐานหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ (TQF:
HEd)

1.2 พัฒนาคุณภาพ
ของผูเรียนโดยเนน
ความสําคัญของ
ผูเรียน และฝกฝนให
ผูเรียนมีความสามารถ
ในการเรียนรูและ
พัฒนาตนเอง
1.3 ปรับปรุงและ
พัฒนาการเรียนการ
สอนใหมีประสิทธิภาพ
อยางแทจริง

• โครงการพัฒนา
ความสามารถดาน
ภาษาสูระดับ
มาตรฐานสากล

1) เพื่อใหผูบริหาร คณาจารย บุคลากรของหนวยงาน
1) รอยละ 70 ของหลักสูตรมีคุณภาพและ
ตางๆ ปรับปรุงหลักสูตร และจัดการเรียนการสอนตาม
มาตรฐานตามตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF: HEd)
2) เพื่อประสานงานและติดตามการดําเนินการจัดการ
ศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐานตามตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF: HEd)
3) เพื่อสรางความเขาใจและเกิดการเรียนรูรวมกัน
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ(TQF: HEd)
1) เพื่อพัฒนาศักยภาพดานภาษาตางประเทศใหแก
1) นักศึกษารอยละ 80 มีความรูและทักษะ
นักศึกษาและบัณฑิตใหมีคุณภาพในระดับสากล
ดานภาษาตางประเทศในระดับดี
2) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาสามารถใชภาษาตางประเทศ
เปนเครื่องมือในการแสวงหาความรูและเขาถึงแหลง
การเรียนรูตาง ๆ

• โครงการปรับปรุง 1) เพื่อสรางความรวมมือกับคณะวิชาปรับปรุง
กระบวนการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ
มาตรฐานการจัดการ
สอดคลองกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง
เรียนการสอนรวมกับ
2) เพื่อสงเสริมการเพิ่มพูนความรูความเขาใจและทักษะ
คณะวิชา
เกี่ยวกับแนวคิดดานการเรียนการสอนใน
ระดับอุดมศึกษา

ผูรับ
ผิดชอบ
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โครงการ / กิจกรรม

วัตถุประสงค

3) เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนใหมี
คุณภาพ ยืดหยุน หลากหลาย ตอบสนองความ
ตองการของผูเรียน
• โครงการสัมมนา 1) ผูเรียนสามารถจําแนกความแตกตางระหวางการเรียน
วิชาการ หัวขอ ”การ
การสอนทางไกลและการเรียนการสอน อีเลิรนนิงได
พัฒนาการเรียนการ 2) ผูเรียนอธิบายความหมาย ขอบเขตของการเรียนการ
สอนอีเลิรนนิงได
สอน ม.เกริก 2554”
3) ผูเรียนสามารถระบุวิธีการสอนแบบตางๆที่ใชในการ
เรียนการสอน อีเลิรนนิงได
4) ผูเรียนระบุองคประกอบพื้นฐานของการเรียนการสอน
อีเลิรนนิงได
5) ผูเรียนระบุขั้นตอนหลักในการออกแบบการเรียนการ
สอน อีเลิรนนิงได
6) ผูเรียนทราบถึงการประเมินในการเรียนการสอน
อีเลิรนนิง
7) ผูเรียนทราบแนวทางในการบริหารจัดการการเรียนการ
สอน อีเลิรนนิง
8) ผูเรียนทราบกฎหมายที่เกี่ยวของกับ การเรียนการสอน
อีเลิรนนิง
• โครงการสัมมนา 1) เขาใจสาระสําคัญของการออกแบบการเรียนการสอน
วิชาการหัวขอ ”การ
อีเลิรนนิงได
ออกแบบบทเรียน e- 2) สามารถประยุกตทฤษฎี การเรียนการสอนตางๆ
Learning แบบ
3) ปฏิสัมพันธการเรียนการสอนใน e-Learning
พื้นฐาน”ประจําป
4) เขาใจหลักการออกแบบ e-Learning Courseware
งบประมาณ 2554
5) สามารถใช Courseware Authoring Tools and
Media Editors หลักๆได

ตัวชี้วัด

กําหนด
เวลา

งบ
ประมาณ

ผูรับ
ผิดชอบ

1) กลุมเปาหมายรอยละ 90 เขารวมโครงการ ป
2) รอยละ 100 ของกิจกรรม/โครงการ
การศึกษา
ตอบสนองความตองการการสงเสริมดาน 2554
การพัฒนาอาจารย และคุณภาพชีวิตของ
ผูเรียนผานสื่อเทคโนโลยีที่มีในปจจุบัน

13,700

สํานัก
วิชาการ

1) กลุมเปาหมายรอยละ 90 เขารวมโครงการ ป
2) รอยละ 100 ของกิจกรรม/โครงการ
การศึกษา
ตอบสนองความตองการการสงเสริมดาน 2554
การพัฒนาอาจารย และคุณภาพชีวิตของ
ผูเรียนผานสื่อเทคโนโลยีที่มีในปจจุบัน

13,700

สํานัก
วิชาการ
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วัตถุประสงค

• โครงการสัมมนา
วิชาการ หัวขอ การ
ออกแบบวิธีการเรียน
การสอนแบบ eLearning”
ประจําปงบประมาณ
2554

1) ใหเขาใจความสําคัญและรูปแบบระบบการเรียนการ
สอน
2) สามารถวิเคราะหผูเรียน และ ปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
สอนใหเหมาะสม
3) สามารถกําหนดวัตถุประสงคการเรียนรู
4) สามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนและปฏิสัมพันธ
5) เขาใจองคประกอบของการเรียนการสอนในอีเลิรนนิง
6) สามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนตามรูปแบบการ
สอนตางๆ
7) สามารถออกแบบปฏิสัมพันธการเรียนรู
8) สามารถเลือกสื่อและเครื่องมือการสื่อสารที่เหมาะสม

• โครงการอบรม
1) ใหเกิดความเขาใจและสามารถใชเทคโนโลยีเปน
หัวขอ ”การใชงาน
เครื่องมือในการเรียนรู โดยมีการพัฒนา และ
ระบบ e-Learning
ความกาวหนาของเทคโนโลยีตลอดเวลา
ของม.เกริก”
2) ยกระดับการใหบริการของสถาบัน ใหผูเรียนเรียนได
ประจําปงบประมาณ
ตลอดเวลา
2554
3) เพื่อรวบรวมวิชาเปนหมวดหมู เผยแพรเนื้อหา
ใหบริการผูเรียนที่ไมสะดวกในการเดินทาง
4) เขาใจระบบการบริหารจัดการแบบ อีเลิรนนิง
5) ใหสามารถลดเวลาการเรียนการสอนชดเชยในชั้น
สรางทักษะในการคนควาเรียนรูดวยตนเองของผูเรียน
6) พัฒนาความสามารถของคณาจารยดานนวัตกรรม
การเรียนการสอน

กําหนด
งบ
ผูรับ
เวลา ประมาณ ผิดชอบ
1) กลุมเปาหมายรอยละ 90 เขารวมโครงการ ป
13,700 สํานัก
2) รอยละ 100 ของกิจกรรม/โครงการ
การศึกษา
วิชาการ
ตอบสนองความตองการการสงเสริมดาน 2554
การพัฒนาอาจารย และคุณภาพชีวิตของ
ผูเรียนผานสื่อเทคโนโลยีที่มีในปจจุบัน
ตัวชี้วัด

1) กลุมเปาหมายรอยละ 90 เขารวมโครงการ ป
2) รอยละ 100 ของกิจกรรม/โครงการ
การศึกษา
ตอบสนองความตองการการสงเสริมดาน 2554
การพัฒนาอาจารย และคุณภาพชีวิตของ
ผูเรียนผานสื่อเทคโนโลยีที่มีในปจจุบนั

10,500

สํานัก
วิชาการ
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วัตถุประสงค

• โครงการอบรม
1) เพื่อใหสามารถสรุปหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับ
หัวขอ ”การ
สื่อการเรียนรูได
ออกแบบบทเรียน e- 2) เขาใจทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการออกแบบบทเรียน eLearning อยางงาย”
Learningได
ประจําปงบประมาณ 3) สามารถสรางบทดําเนินเรื่อง ( storyboard) ของ
2554
บทเรียน e-Learning ตามหนวยการเรียนรูที่กําหนดได

กําหนด
งบ
ผูรับ
เวลา ประมาณ ผิดชอบ
1) กลุมเปาหมายรอยละ 90 เขารวมโครงการ ป
7,000 สํานัก
2) รอยละ 100 ของกิจกรรม/โครงการ
การศึกษา
วิชาการ
ตอบสนองความตองการการสงเสริมดาน 2554
การพัฒนาอาจารย และคุณภาพชีวิตของ
ผูเรียนผานสื่อเทคโนโลยีที่มีในปจจุบัน
ตัวชี้วัด

ตัวบงชี้ของแผนดําเนินงาน : ดานการเรียนการสอน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

1. จํานวนหลักสูตรที่ปรับปรุงใหมใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF: HEd)
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ

1.
2.
3.
4.

รอยละของหลักสูตรที่เปดสอนไดรับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตอหลักสูตรทั้งหมด
รอยะละของบุคลากรไดรับความรู ความเขาใจเกี่ยวกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552
รอยละของนักศึกษาที่มีความรูและทักษะดานภาษาตางประเทศเพิ่ มขึ้น
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ตัวชี้วัด

กําหนด
เวลา

งบ
ประมาณ

ผูรับ
ผิดชอบ

1) รอยละ 80 ของงานวิจัยไดรับการตีพิมพใน
วารสารรมพฤกษ
2) ผูเขารวมกิจกรรม รอยละ 80 ไดรับความรู
จากการนําเสนองานวิจัย

ป
การศึกษา
2554

30,000

ศูนย
สงเสริม
วิจัยและ
ผลิตตํารา

1) จัดพิมพวารสารปละ 3 ฉบับ

ป
450,000
การศึกษา
2554

ศูนย
สงเสริม
วิจัยและ
ผลิตตํารา

1) จํานวนของตําราที่ไดรับการตีพิมพเผยแพร
2) นักศึกษารอยละ 70 ไดรับความรูทาง
วิชาการเพิ่มมากขึ้น

ป
การศึกษา
2554

60,000

ศูนย
สงเสริม
วิจัยและ
ผลิตตํารา

1) มีอาจารยประจําเขารวมอบรมไมนอยกวา
รอยละ 40
2) รอยละ 70 ของผูเขารวมอบรมสามารถนํา
ความรูไปประยุกตใชในการทําวิจัย

150,000
ป
การศึกษา
2554

ศูนย
สงเสริม
วิจัยและ
ผลิตตํารา

วัตถุประสงค

หนวยงานสนับสนุน

2.1 พัฒนา
งานวิจัย หรือ
ผลงานทาง
วิชาการใหมี
คุณภาพในระดับ
สากล

• โครงการนําเสนอ
ผลงานวิจัย “เกริก
วิชาการ”

• โครงการจัดพิมพ
วารสารรมพฤกษ

• โครงการจัดทํา
เอกสาร ตํารา
หนังสือทางวิชาการ
2.2 พัฒนา
บุคลากรดานการ
วิจัยใหมีศักยภาพ
และสนับสนุนให

• โครงการอบรม
สัมมนาและฝก
ปฏิบัติการวิจัย

1) นําเสนอผลงานวิจัยที่ไดรับทุนสนับสนุนจาก
มหาวิทยาลัย
2) เพื่อแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณดานงานวิจัย
ในระดับอุดมศึกษา
3) เพื่อประชาสัมพันธและเผยแพรเอกสารทางวิชาการ
ใหแกผูที่สนใจ
1) เพื่อเผยแพรศิลปวิทยาการและความรูใหมๆในสาขาที่
เปดสอนในมหาวิทยาลัย
2) เพื่อสงเสริมใหอาจารยและผูทรงคุณวุฒิไดเสนอ
ผลงานทางวิชาการ
3) เพื่อเปนเอกสารอานประกอบการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา
1) เพื่อสนับสนุนใหคณาจารยมีความกระตือรือรนเขียน
ผลงานทางวิชาการในการสรางศักยภาพในการสอนให
เกิดประโยชนสูงสุด
2) เพื่อใหนักศึกษาไดรับขาวสารทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น
กอใหเกิดความรูนอกเหนือจากการศึกษาในชั้นเรียน
1) เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการทําวิจัย
ใหแกบุคลากร
2) เพื่อใหความรูดานจรรยาบรรณการวิจัยแกบุคลากร
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คณาจารยของ
• โครงการจัดการ
มหาวิทยาลัยทํา ความรูในการจัดทํา
วิจัยเพื่อการยกวิทย วารสารรมพฤกษ
ฐานะดานวิชาการ

วัตถุประสงค

1) เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรูในกลุม
คณะกรรมการจัดทําวารสารรมพฤกษ
2) เพื่อใหการจัดทําวารสารรมพฤกษไดรับเกณฑ
มาตรฐานที่สูงขึ้น
3) เพื่อนําความรูที่ไดมาปรับปรุงการจัดทําวารสารรม
พฤกษ
• โครงการจัดการ
1) เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูด านการสรางงาน
ความรูในการทํางาน
วิชาการหรือการเขียนตํารา
วิชาการ
2) เพื่อใหคณาจารยไดรับความรูที่กวางขวางและ
สรางสรรคผลงานทางวิชาการใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น
• โครงการสงเสริม
ใหคณาจารยผลิต
ผลงานวิชาการเพื่อ
ขอตําแหนงทาง
วิชาการ

2.3 จัดสรร
งบประมาณ
เหมาะสมใหแก
บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยที่

• โครงการทุน
สนับสนุนการวิจัย

กําหนด
งบ
ผูรับ
เวลา ประมาณ ผิดชอบ
1) มีการประชุมแลกเปลี่ยนความรูทางการทํา ป
3,000 ศูนย
วารสารมพฤกษไมต่ํากวา 3 ครั้งใน 1 ป
สงเสริม
การศึกษา
2) วารสารรมพฤกษยังสามารถอยูในฐานขอมูล 2554
วิจัยและ
ของ ICT
ผลิตตํารา
ตัวชี้วัด

1) มีการประชุมแลกเลี่ยนความรูทางการวิจัยไม
ต่ํากวา 3 ครั้งใน 1 ป
2) ผลงานวิจัยไดรับการตีพิมพในวารสาร
ระดับชาติหรือการประชุมวิชาการระดับชาติ
ไมต่ํากวา รอยละ 80
1) จํานวนผูยื่นเสนอขอตําแหนงทางวิชาการ

1) เพื่อสนับสนุนและสงเสริมใหคณาจารย ของ
มหาวิทยาลัยเกริกไดมีการผลิตผลงานทางวิชาการเพิ่ม
มากขึ้น
2) เพื่อสนับสนุนและสงเสริมใหคณาจารย ใน
มหาวิทยาลัยเกริกไดพัฒนาไปสูตําแหนงทางวิชาการ
เพิ่มขึ้นทั้งในระดับที่สูงขึ้นและในปริมาณที่มากยิ่งขึ้น
3) เพื่อเปนหลักประกันในดานความเปนเลิศทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยตอไป
1) เพื่อสงเสริมใหอาจารยประจําของมหาวิทยาลัยไดทํา 1) ผูรับสนับสนุนการวิจัยมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น
วิจัยเพื่อสรางองคความรูใหม ๆ ใหแกสังคม
เมื่อเปรียบเทียบกับปที่ผานมา
2) เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหอาจารยประจํารวมมือกับ
2) คณาจารยไดรับทุนและรวมมือทําวิจัยทั้ง
หนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยทําวิจัย
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะ
หนวยงานภายนอกอยางนอย ปละ 2 ทุน

ป
การศึกษา
2554

6,000

ศูนย
สงเสริม
วิจัยและ
ผลิตตํารา

ป
การศึกษา
2554

-

สํานัก
วิชาการ

ป
1,500,000 ศูนย
การศึกษา
สงเสริม
2554
วิจยั และ
ผลิตตํารา
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ประสงคจะทําการ • โครงการทุน
วิจัยและผลงาน
สนับสนุนการแตง
ทางวิชาการ
ตําราและเอกสาร
ประกอบการสอน
• โครงการรายงาน
ผลความกาวหนา
ของผูรับทุนวิจัย

2.4 พัฒนาระบบ
ฐานขอมูลวิจัย
และเผยแพร
งานวิจัย เพื่อ
นําไปใชประโยชน

• โครงการพัฒนา
ฐานขอมูลงานวิจัย
และวิทยานิพนธ

• โครงการ
หองปฏิบัติการวิจัย

วัตถุประสงค
1) เพื่อสนับสนุนใหอาจารยประจําแตงตําราและเอกสาร
ประกอบการสอนในทุก ๆ วิชาที่มีการจัดการเรียนการ
สอน

1) เพื่อติดตามความกาวหนาของงานวิจัยที่รับทุนจาก
มหาวิทยาลัย
2) เพื่อสงเสริมพัฒนางานวิจัยที่ไดรับทุนใหมีคุณภาพดี
ขึ้น และเปนตามมาตรฐานทางวิชาการ
3) เพื่อกระตุนใหเกิดความกระตือรือรนในการสราง
ผลงานวิจัยอยางตอเนื่อง และยังเปนการสงเสริม
บรรยากาศทางการวิจัยในมหาวิทยาลัย
1) เพื่อปรับปรุงระบบฐานขอมูลงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพ
2) เพื่อเผยแพรงานวิจัยที่มีคุณภาพเปนที่ยอมรับสามารถ
นําไปใชประโยชนไดจริง
3) เพื่อเปนฐานขอมูลและรวบรวมองคความรูใหแก
นักวิจัย บุคลากรคณาจารย นิสิต นักศึกษา และผูที่
สนใจศึกษาคนควาผลงานทางวิชาการ
1) เพื่อใหคณาจารยมีแหลงคนควาสารสนเทศที่ทันสมัย
2) เพื่อสนับสนุนใหคณาจารยมีอุปกรณเครื่องมือ
สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ

กําหนด
งบ
ผูรับ
เวลา ประมาณ ผิดชอบ
1) ผูรับทุนสนับสนุนตํารามีจํานวนเพิ่มมากขึ้น ป
370,000 ศูนย
เมื่อเปรียบเทียบกับปที่ผานมา
การศึกษา
สงเสริม
2) อาจารยประจํามีการผลิตตําราและเอกสาร 2554
วิจัยและ
ประกอบการสอนในรายวิชาตาง ๆ ปละ 4
ผลิตตํารา
ชื่อเรื่องตามคณะวิชา
1) มีการนําเสนอผลงานวิจัยที่ไดรับทุนตาม
ป
50,000 ศูนย
ระยะเวลาที่กําหนด
การศึกษา
สงเสริม
2554
วิจัยและ
ผลิตตํารา
ตัวชี้วัด

1) มีระบบฐานขอมูลการวิจัยเพื่อการสืบคน
2) ฐานขอมูลมีการปรับปรุงอยางสม่ําเสมอ

ป
การศึกษา
2554

1) มีหองปฏิบัติงานวิจัยที่สามารถทํางานไดจริง ป
2) มีนักวิจัยของมหาวิทยาลัยมาใชทําการวิจัย การศึกษา
และใชแลกเปลี่ยนความรูทางการวิจัยอยาง 2554
สม่ําเสมอ

ตัวบงชี้ของแผนดําเนินงาน : ดานงานวิจัยเอกสารประกอบการเรียนการสอนและผลิตตําราเรียน

-

ศูนย
สงเสริม
วิจัยและ
ผลิตตํารา

50,000

ศูนย
สงเสริม
วิจัยและ
ผลิตตํารา
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ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1. จํานวนโครงการวิจัยและงานสรางสรรคหรืองานทางวิชาการใหม
2. จํานวนงานวิจัยที่พัฒนาการเรียนการสอน
3. รอยละของอาจารยประจําที่ทําวิจัยและงานสรางสรรคหรือพัฒนางานทางวิชาการ
4. อาจารยประจําเขารวมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการเรียนการสอนและการวิจัยไมนอยกวา รอยละ 80
5. จํานวนอาจารยและนักวิจัยที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัย
6. จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย
7. รอยละที่เพิ่มขึ้นของทุนวิจัย
8. รอยละที่เพิ่มขึ้นของเงินสนับสนุนจากภายนอก
9. จํานวนวารสารทางวิชาการภายในที่พิมพเผยแพร
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
1. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยและการสรางเครือขายงานวิจัย
2. รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจากหนวยงานภายในและภายนอกสถาบัน
3. รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพรหรือนําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติและระดั บนานาชาติ
4. จํานวนงานวิจัยที่ไดรับรางวัล
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 : ดานการบริการวิชาการ บริการวิชาการแกสังคม
กลยุทธ

โครงการ / กิจกรรม

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

หนวยงานสนับสนุน

3.1 สงเสริมงาน
บริการวิชาการที่
สอดคลองกับ
ความตองการของ
สังคม ชุมชน
และประเทศชาติ

• โครงการอบรม
หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ

1) เพื่อสงเสริมงานบริการทางวิชาการแกสังคม
2) เพือ่ สงเสริมใหนักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป
พัฒนาทักษะทางดานภาษาอังกฤษ และสามารถ
ใชภาษาอังกฤษไดอยางมีประสิทธิภาพ

• โครงการอบรม
หลักสูตร
ภาษาอังกฤษเรงรัด
สําหรับบุคลากร
มหาวิทยาลัยเกริก

1) เพื่อสงเสริมงานบริการวิชาการแกสังคม
2) เพือ่ พัฒนาทักษะดานภาษาอังกฤษใหบุคคลากร
ของมหาวิทยาลัยเกริก
3) เพื่อใหบุคลากรสามารถใชภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ
1) เพื่อสงเสริมงานบริการทางวิชาการแกสังคม
1) ผูเขารับการอบรม รอยละ 80 ไดพัฒนา
2) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป
ภาษาจีน
2) ผูเขารับการอบรมมีพัฒนาการดานภาษาจีน
พัฒนาทักษะทางดานภาษาจีน และสามารถใช
ที่ดีขึ้น ไดคะแนนสอบวัดความรูเพื่อเลื่อน
ภาษาจีนไดอยางมีประสิทธิภาพ
ระดับ (Level) รอยละ 30
1) เพื่อสงเสริมใหคณาจารยและนักศึกษาระดับปริญญา 1) จํานวนผลงานทางวิชาการที่มีการนําเสนอ
โทและปริญญาเอกไดนําเสนอผลงานทางวิชาการ 2) รอยละ 70 ของผูเขารวมฟงการบรรยายและ
2) เพื่อสรางบรรยากาศทางวิชาการ และสงเสริมให
นําเสนอผลงานทางวิชาการไดรับความรู
นักศึกษารวมมือกับอาจารยทํากิจกรรมทางวิชาการ 3) รอยละ 80 ของผูเขารวมกิจกรรมมีความพึง
รวมกัน
พอใจ
3) เพื่อเผยแพรผลงานทางวิชาการใหแกบุคลากร
ภายในมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป
4) เพื่อเสริมสรางความรักความสามัคคีใหกับองคกร

• โครงการอบรม
ภาษาจีนกลาง

3.2 สนับสนุนให
บุคลากรและ
นักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยมี
สวนรวมในการ
บริการวิชาการแก
สังคมทั้งใน

• โครงการสัปดาห
วิชาการประจําป
การศึกษา 2554

1) ผูเขารับการอบรม รอยละ 80 ไดพัฒนา
ภาษาอังกฤษ
2) ผูเขารับการอบรมมีพัฒนาการดาน
ภาษาอังกฤษที่ดีขึ้น ไดคะแนนสอบวัดความรู
เพื่อเลื่อนระดับ (Level) รอยละ 30
1) ผูเขารับการอบรมมีความรูดานภาษาอังกฤษ
เพิ่มขึ้น วัดไดจากความตางของคะแนน
Pre-test กับ Post-test อยางนอยมีคะแนน
เพิ่มขึ้น รอยละ 30

กําหนด งบประมา ผูรับผิดชอ
เวลา
ณ
บ
ป
360,000
การศึกษา
2554

สถาบัน
ภาษา

ป
การศึกษา
2554

10,000

สถาบัน
ภาษา

ป
240,000
การศึกษา
2554

สถาบัน
ภาษา

เดือน
กุมภาพันธ
2555

สํานัก
วิชาการ

20,000

70
กลยุทธ

โครงการ / กิจกรรม

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

ระดับชาติและ
นานาชาติ

• โครงการจัด
นําเสนอผลงานทาง
วิชาการสู
บุคคลภายนอก
• โครงการบูรณา
การการมีสวนรวมกับ
งานวิจัยและงาน
บริการวิชาการ

1) รอยละ 80 ของงานวิจัยและงานวิชาการมีการ
เผยแพรสูสาธารณะ
2) รอยละ 80 ของผูรับบริการวิชาการไดรับ
ความรูจากงานวิจัยและนําไปใชประโยชน
1) รอยละ 50 ของอาจารยที่ทําวิจัยไดเผยแพร
ความรูจากงานวิจัยสูสงั คม

3.3 จัดอบรม
สัมมนา เพิ่มพูน
ทักษะการ
ใหบริการวิชาการ
แกบุคลากรอยางมี
ประสิทธิภาพ

• โครงการอบรม
สัมมนา ศักยภาพ
บุคลากรในการ
ใหบริการวิชาการ

1) เพื่อสงเสริมใหคณาจารยเผยแพรงานวิจัยและ
ผลงานวิชาการแกสาธารณชน
2) เพื่อประชาสัมพันธใหนําองคความรูจากงานวิจัย
และผลงานทางวิชาการไปใชประโยชน
1) เพื่อสงเสริมใหคณาจารยไดนําความรูทางวิชาการ
ในสาขาวิชาที่ศึกษามาออกไปบริการวิชาการอยาง
เปนระบบ
2) เพื่อเผยแพรองคความรูจากงานวิจัยใหแก
สาธารณชน
3) เพื่อใหบริการวิชาการที่เปนประโยชนแกสังคม
1) เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรของมหาวิทยาลัยในดาน
การใหบริการวิชาการ
2) เพื่อแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณดานบริการ
วิชาการแกสังคม
3) เพื่อสรางเครือขายการใหบริการวิชาการกับ
หนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

ตัวบงชี้ของแผนการดําเนินงาน : ดานการบริการวิชาการ
เชิงปริมาณ
1 จํานวนผลงานทางวิชาการที่บริการทางวิชาการ
2 จํานวนผูใชบริการฐานขอมูลของหองสมุดและระบบสารสนเทศ
เชิงคุณภาพ
1 รอยละของความพึงพอใจของผูรับบริการวิชาการ
2 รอยละของผูเขาอบรมมีพัฒนาการและความรูเพิ่มมากขึ้น

1) รอยละ 80 ของผูเขารวมโครงการไดเพิ่มพูน
ความรูและประสบการณในการใหบริการวิชาการ
2) มีเครือขายการใหบริการวิชาการหนวยงาน
ภายนอก

กําหนด งบประมา ผูรับผิดชอ
เวลา
ณ
บ
50,000 ศูนย
ป
สงเสริม
การศึกษา
วิจัยและ
2554
ผลิตตํารา
ศูนย
ป
สงเสริม
การศึกษา
วิจัยและ
2554
ผลิตตํารา

ป
การศึกษา
2554

150,00

ศูนย
สงเสริม
และบริการ
สังคม
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 : ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รักษาวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย
กลยุทธ

โครงการ / กิจกรรม

4.1 สงเสริมและ
• โครงการสงเสริม
เผยแพรกิจกรรมที่ชวย ศิลปะและวัฒนธรรม
ใหเกิดความเขาใจและ
ความภูมิใจในวิถีชีวิต
และภูมิปญญาไทย
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทยทั้งของ
ทองถิ่นและของชาติ • โครงการพิธีไหวครู

งบ
ประมาณ

ผูรับ
ผิดชอบ

1) บุคลากรรอยละ 80 รูคุณคาของ
ป
ศิลปวัฒนธรรม และมีความภาคภูมิใจในการ การศึกษา
เปนคนไทย
2554

4,000

สํานัก
อธิการบดี

1) รอยละ 90 ของผูเขารวมโครงการมีความรู
ความเขาใจและกตัญูตอครูอาจารยและผูมี
พระคุณ

ป
การศึกษา
2554

19,200

สํานัก
กิจการ
นักศึกษา

1) รอยละ 90 ของนักศึกษา ตระหนักถึงความ
สําคัญของสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริยและสํานึกในพระมหากรุณาธิ
คุณของสมเด็จ พระนางเจาพระบรมราชินีนาถ
2) รอยละ 90 ของนักศึกษากตัญูรูคุณตอบิดา
มารดา
1) รอยละ 90 ของนักศึกษา ตระหนักถึง
ความสําคัญของสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริยและสํานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

ป
การศึกษา
2554

3,250

สํานัก
กิจการ
นักศึกษา

ป
การศึกษา
2554

3,250

สํานัก
กิจการ
นักศึกษา

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

หนวยงานสนับสนุน

1) เพื่อใหบุคลากรตระหนักถึงความสําคัญของ
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ
2) เพื่อรณรงคใหบุคลากรมีสวนรวมในการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม และเปนการสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามใหอยูคูคนไทย
3) เพื่อปลูกจิตสํานึกใหนักศึกษาและบุคลากรเกิด
ความรักและภาคภูมิใจในการเปนคนไทย
1) เพื่อสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีการไหวครู
ซึ่งเปนวัฒนธรรมที่ดีงามของชาติ
2) เพื่อแสดงความกตัญูกตเวทีตอครู อาจารย ผู
ซึ่งประสิทธิประสาทวิชาให
3) เพื่อสรางความสามัคคีรวมกันในหมูคณะ
• โครงการเพื่อแม 1) เพื่อใหนักศึกษาตระหนักถึงความสําคัญของ
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
ของเทิดทูนเหนือ
2) เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาพระบรม
เกลา
ราชินีนาถและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ
3) เพื่อใหนักศึกษาทุกคนไดระลึกถึงบุญคุณของบิดา
มารดา
• โครงการเพื่อพอ 1) เพื่อใหนักศึกษาตระหนักถึงความสําคัญของ
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
ขอเทิดทูนเหนือเกลา
2) เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
และสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ

กําหนด
เวลา
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วัตถุประสงค

3) เพื่อใหนักศึกษาทุกคนไดระลึกถึงบุญคุณของบิดา
มารดา
1) เพื่อเปนการรณรงคใหนักศึกษาตระหนักถึง
• โครงการอบรม
ความสําคัญของมารยาทในสังคมไทย
มารยาทของไทยใน
2) เพื่อปลูกจิตสํานึกใหนักศึกษาเกิดความรักและ
สถาบันการศึกษา
หวงแหนในวัฒนธรรมไทย
3) เพื่อใหเยาวชนรุนใหมรูจักขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงามของไทย
1) เพื่อแลกเปลี่ยนความรู ความคิดและ
• โครงการงาน
ประสบการณทางดานศิลปวัฒนธรรม
ศิลปวัฒนธรรม ครั้ง
2) เพื่อเปนการเสริมสรางความสัมพันธ ความ
ที่ 12
สามัคคีและโอกาสในการทํากิจกรรมรวมกัน
3) เพื่อกระตุนใหเห็นคุณคาของนาฏศิลปไทยและ
นําไปสูการอนุรักษและสืบสาน
1) เพื่อสรางความสัมพันธและสงเสริมความสามัคคี
• โครงการดนตรี
ระหวางนิสิต นักศึกษาและนักดนตรีไทยใน
ไทยอุดมศึกษา
สถาบันอุดมศึกษา
2) เพื่อเปนการแลกเปลี่ยนความรู ความคิดและ
ประสบการณดานดนตรีไทย รวมทั้ง
ศิลปวัฒนธรรมไทย
3) เพื่อสงเสริมใหนิสิต นักศึกษามีความคิดสรางสรรค
และมีโอกาสในการแสดงออกสูสาธารณชน
4) เพื่อกระตุนใหเยาวชน นิสิต นักศึกษา ประชาชน
ไดเห็นคุณคาของดนตรีไทยและศิลปวัฒนธรรม
ไทย และหันมาสนใจอนุรักษ เผยแพร และ
สงเสริมสนับสนุนเพิ่มขึ้น

กําหนด
เวลา

งบ
ประมาณ

ป
การศึกษา
2554

10,000

สํานัก
กิจการ
นักศึกษา

1) นิสิต นักศึกษารอยละ 80 เห็นคุณคาของ
ศิลปวัฒนธรรมไทย
2) นิสิต นักศึกษารอยละ 80 ไดรับความรูและ
ประสบการณในการทํากิจกรรมดาน
ศิลปวัฒนธรรม

ป
การศึกษา
2554

45,000

ศูนย
สงเสริม
ศิลปวัฒนธ
รรม

1) นิสิต นักศึกษา และนักดนตรีไทยใน
สถานศึกษา รอยละ 80 ไดมีโอกาส
แลกเปลี่ยนประสบการณ ความคิด ความรู
ในการบรรเลงดนตรีไทย
2) นิสิต นักศึกษา และนักดนตรีไทยใน
สถานศึกษา รอยละ 80 ไดมีโอกาสชม
วัฒนธรรมประเพณีโบราณ

ป
การศึกษา
2554

50,000

ศูนย
สงเสริม
ศิลปวัฒนธ
รรม

ตัวชี้วัด
2) รอยละ90 ของนักศึกษากตัญูรูคุณตอบิดา
มารดา
1) รอยละ 90 ของนักศึกษาที่เขารวมโครงการ
เห็นคุณคาและความสําคัญของมารยาทไทย
2) รอยละ 90 ของนักศึกษาที่เขารวมโครงการ
ไดรับความรูและมีกิริยามารยาทที่งดงาม

ผูรับ
ผิดชอบ
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โครงการ / กิจกรรม
• โครงการจัด
กิจกรรมรวมกับ
หนวยงานภายใน
มหาวิทยาลัยเกริก
• โครงการจัด
กิจกรรมตามวัน
นักขัตฤกษและ
ประเพณีไทยที่
สําคัญประจําป
• โครงการบริการ
จัดการแสดงและ
เผยแพร
ศิลปวัฒนธรรมสู
ชุมชน

• โครงการเกริก
ชางเผือก
ศิลปวัฒนธรรม

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

1) เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของหนวยงานภายใน
1) หนวยงานภายในมหาวิทยาลัยมีความพึง
มหาวิทยาลัยที่ขอความอนุเคราะห และขอความ
พอใจตอศูนยสงเสริมศิลปวัฒนธรรมในระดับ
สนับสนุน จากศูนยสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
ดี
2) เพื่อสรางความสัมพันธอันดีระหวางหนวยงาน
ภายในมหาวิทยาลัยเกริก
1) เพื่อสงเสริมความรูเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของ 1) นักศึกษาและบุคลากร รอยละ 80 ของ
วันนักขัตฤกษและประเพณีไทยที่สําคัญของไทย
มหาวิทยาลัยเกริก ไดรับความรูเกี่ยวกับ
2) เพื่ออนุรักษและสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี
ประวัติความเปนมาของวันนักขัตฤกษและ
และวัฒนธรรมที่ดีงามของชาติอันเปนมรดกที่มี
ประเพณีไทยที่สําคัญของไทย
คุณคาสําหรับสังคมไทย
2) นักศึกษาและบุคลากร รอยละ 80 ของ
มหาวิทยาลัยไดมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม
1) เพื่อเปนการอนุรักษ สงเสริม และเผยแพร
1) ผูเขารวมโครงการ รอยละ 80 พึงพอใจตอ
ศิลปวัฒนธรรมประจําชาติ
การจัดการแสดงและซาบซึ้งในคุณคาของ
2) เพื่อเสริมสรางรสนิยม และความซาบซึ้งในคุณคา
ศิลปวัฒนธรรมไทย
ของศิลปวัฒนธรรม
2) นักศึกษารอยละ 80 ไดสรางความสัมพันธที่ดี
3) เพื่อใหมหาวิทยาลัยเปนแบบอยางในการนํา
งามระหวางมหาวิทยาลัยกับชุมชน
ศิลปวัฒนธรรมมาพัฒนาจิตใจ
4) เพื่อสรางความสัมพันธอันดีระหวางมหาวิทยาลัย
กับชุมชน
1) เพื่อสงเสริมใหเยาวชนไทยมีเจตคติที่ดีตอ
1) ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจรอยละ 80
ศิลปวัฒนธรรมไทย
2) ผูเขารับอบรมสามารถนําความรูท ี่ไดรับไปใช
2) เพื่ออนุรักษสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยตลอดจนมี
ประโยชนไดจริง
โอกาสนําความรูความสามารถที่ไดรับไปเผยแพร 3) โครงการประสบความสําเร็จและบรรลุ
3) เพื่อเสริมสรางบุคลิก ความสามารถพิเศษ การ
วัตถุประสงคตามระยะเวลาที่กําหนด
กลาแสดงออก

กําหนด
งบ
ผูรับ
เวลา ประมาณ ผิดชอบ
ป
11,500 ศูนย
การศึกษา
สงเสริม
2554
ศิลปวัฒนธ
รรม
ป
การศึกษา
2554

50,000

ศูนย
สงเสริม
ศิลปวัฒนธ
รรม

ป
การศึกษา
2554

20,000

ศูนย
สงเสริม
ศิลปวัฒนธ
รรม

ป
การศึกษา
2554

20,000

ศูนย
สงเสริม
ศิลปวัฒนธ
รรม
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4.2 สงเสริมให
มหาวิทยาลัยเปน
แหลงเรียนรูและ
แลกเปลี่ยนระหวาง
ศิลปวัฒนธรรมไทย
และศิลปวัฒนธรรม
สากล

โครงการ / กิจกรรม

วัตถุประสงค

4) เพื่อใหนักศึกษาฝกสอนไดรับประสบการณตรงใน
ฐานะผูถายทอดศิลปวัฒนธรรม
• โครงการ
1) เพื่อสะทอนภาพความเชื่อมโยงระหวางวัฒนธรรม
วัฒนธรรมกับภาษา
กับภาษา
2) เพื่อเขาใจความเหมือนและความแตกตางระหวาง
ภาษาและวัฒนธรรมของเจาของภาษาและ
วัฒนธรรมไทย
3) เพื่อเผยแพรศิลปวัฒนธรรมไทย และแลกเปลี่ยน
เรียนรูศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ
• โครงการจัด
1) เพื่อเผยแพรความรูทางดานวิชาการ ศิลปะและ
นิทรรศการหมุนเวียน
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี.แกผูที่สนใจ
หอง Exhibition
2) เพื่อสงเสริมใหหองสมุดเปนแหลงเรียนรูและ
Room
แลกเปลี่ยนทางดานศิลปะและวัฒนธรรมทั้ง
ภายในประเทศและตางประเทศ
• โครงการเผยแพร 1) เพื่อเผยแพรศิลปวัฒนธรรมไทยใหเปนที่รูจักแก
และแลกเปลี่ยน
นานาอารยประเทศ
ศิลปวัฒนธรรมใน
2) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษามีประสบการณและ
ตางประเทศ
แลกเปลี่ยนเรียนรูวัฒนธรรมนานาชาติ
3) เพื่อสงเสริมสัมพันธภาพที่ดีงามระหวางประเทศ
ไทยและนานาประเทศ
• โครงการ
1) เพื่อเสริมสรางและแลกเปลี่ยนความรู ความคิด
วัฒนธรรมสัญจร
ประสบการดานศิลปวัฒนธรรม
2) เพื่อรวมกิจการกับคณะอนุกรรมการดาน
ศิลปวัฒนธรรมฝายกิจกรรมนักศึกษา สสอท.
3) เพื่อเปนการประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยเกริก

กําหนด
เวลา

งบ
ประมาณ

ผูรับ
ผิดชอบ

1) ผูเขารวมโครงการรอยละ 80 มีความพึง
พอใจ
2) ผูเขารวมโครงการรอยละ 80 ไดรับความรู
ดานภาษาและเขาใจความแตกตางทาง
วัฒนธรรม

ป
การศึกษา
2554

15,000

สถาบัน
ภาษา

1) รอยละ 80 ของผูเขาชมนิทรรศการไดรับ
ความรูและเขาใจความแตกตางระหวาง
วัฒนธรรม

ป
การศึกษา
2554

30,000

ตัวชี้วัด

สํานัก
หอสมุด

1) รอยละ 80 ของผูเขารวมโครงการไดรับความรู ป
100,000
การศึกษา
และมีประสบการณในการแลกเปลี่ยนทาง
2554
วัฒนธรรม
2) รอยละ 80 ของผูเขารวมโครงการมีความ
ภาคภูมิใจในความเปนไทย

ศูนย
สงเสริม
ศิลปวัฒนธ
รรม

1) นักศึกษารอยละ 80 ไดรับความรูจากการเขา ป
รวมสัมมนาทางดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
การศึกษา
ปญญาทองถิ่น
2554

ศูนย
สงเสริม
ศิลปวัฒนธ
รรม

40,000
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วัตถุประสงค

4.3 บูรณาการงาน • โครงการอบรม
1) เพื่อบูรณาการงานดานศิลปวัฒนธรรมกับการ
ดานศิลปวัฒนธรรม เพิม่ ความรูในการทํา
เรียนการสอน
กับการเรียนการสอน วิจยั ทางดาน
2) เพือ่ เพิ่มพูนความรูในการทําวิจัยทางดาน
ศิลปวัฒนธรรม
ศิลปวัฒนธรรมใหแกบุคลากร

4.4 สงเสริมความ
เขาใจและศรัทธาใน
ศาสนา คุณธรรม
จริยธรรมและคานิยม
ที่นับถือความดีงาม

กําหนด
งบ
ผูรับ
เวลา ประมาณ ผิดชอบ
รอยละ 80 ของผูเขารวมโครงการไดรับความรู ป
20,000 ศูนย
ในการทําวิจัยดานศิลปวัฒนธรรม
สงเสริม
การศึกษา
รอยละ 80 ของผูเขารวมโครงการสามารถ
ศิลปวัฒนธ
2554
บูรณาการงานดานศิลปวัฒนธรรมกับการ
รรม
เรียนการสอน
จํานวนนักศึกษาที่เขารวมโครงการ
20,000 ศูนย
ป
รอยละ 80 ของนักศึกษาที่เขารวมโครงการ
สงเสริม
การศึกษา
ไดรับความรูและสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย 2554
ศิลปวัฒนธ
รรม
รอยละ 90 ของผูเขารวมกิจกรรมพึงพอใจกับ ป
25,000 สํานัก
การมีสวนรวมในการทํานุบํารุงศาสนา
สงเสริม
การศึกษา
รอยละ 90 ของผูเขารวมโครงการสามารถนํา 2554
การศึกษาฯ
หลักธรรมไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจําวัน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
สํานัก
ป
นักศึกษาไมมีการทุจริตในการสอบ
วิชาการ
การศึกษา
2554
ตัวชี้วัด

1)
2)

• โครงการสงเสริม
ความรูและ
ประสบการณดาน
ศิลปวัฒนธรรม
• โครงการทําบุญ
หอพัก

1) เพื่อสงเสริมความรูความสามารถพิเศษแกผูเรียน
2) เพือ่ สรางสุนทรียภาพใหเกิดขึ้นในจิตใจ
3) เพือ่ เปนการอนุรักษและสืบสานศิลปวัฒนธรรม
ไทยอันทรงคุณคาไวเปนมรดกของสังคมไทย
1) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาและบุคลากรมีสวนรวมใน
การทําความดีตามหลักคําสอนของพุทธศาสนา
2) เพื่อทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาใหอยูคูกับ
สังคมไทย

1)
2)

• โครงการรณรงค
ไมทุจริตการสอบ

1) เพื่อปลูกฝงใหนักศึกษามีคานิยมที่ดีงาม มีความ 1)
ซื่อสัตยสุจริต
2) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษามีคุณภาพเปนบัณฑิตที่พึง
ประสงคของสังคม

1)
2)

ตัวบงชี้ของแผนดําเนินงาน : ดานการทํานุศิลปวัฒนธรรม
เชิงคุณภาพ 1. จํานวนผลงานหรือโครงการในการอนุรักษและเสริมสรางเอกลักษณเอกลักษณทางศิลปวัฒนธรรม
2. จํานวนองคความรูภูมิปญญาพื้นบานที่รวบรวมและเผยแพร
เชิงปริมาณ 1. รอยละของผูเขารวมโครงการมีความรูและตระหนักถึงคุณคาของวัฒนธรรมไทย
2. รอยละของนักศึกษาที่เขารวมโครงการมีทัศนคติ คานิยมที่เหมาะสม ทําประโยชนเพื่อสวนรวม
3. รอยละของนักศึกษาที่เขารวมโครงการมีคุณธรรม จริยธรรม รูจักบทบาทหนาที่ของตน
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โครงการ / กิจกรรม

กําหนด
เวลา

งบ
ประมาณ

1) ระดับความสําเร็จของโครงการสงเสริมและ
พัฒนากิจกรรมนักศึกษาอยูในระดับดี

ป
การศึกษา
2554

20,000

สํานัก
กิจการ
นักศึกษา

1) จํานวนชมรมที่ไดรับงบประมาณ
2) ระดับความสําเร็จของการดําเนินกิจกรรม

ป
300,000
การศึกษา
2554

สํานัก
กิจการ
นักศึกษา

1) นักศึกษารอยละ 80 ไดแสดงออกโดยใช
สิทธิของตนเอง
2) นักศึกษารอยละ 80 พึงพอใจตอ
กรรมการบริหารสโมสร

ป
การศึกษา
2554

3,000

สํานัก
กิจการ
นักศึกษา

1) คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา รอยละ ป
80 ไดรับความพึงพอใจในผลการปฏิบัติงานที่ การศึกษา
ผานมา
2554

6,000

สํานัก
กิจการ
นักศึกษา

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

หนวยงานสนับสนุน
5.1 พัฒนาองคกร • โครงการสงเสริม
ทางดานกิจกรรม และพัฒนากิจกรรม
นักศึกษาใหมี
นักศึกษา
ประสิทธิภาพ

• โครงการ
งบประมาณจัดสรร
ใหกับชมรมตางๆ
• โครงการสรรหา
คัดเลือกคณะ
กรรมการบริหาร
สโมสรนักศึกษาป
การศึกษา 2554
• โครงการสัมมนา
สรุปผลการดําเนิน
กิจกรรมสโมสร
นักศึกษา

1) เพื่อสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาประเภทตาง ๆ โดย
มุงพัฒนาใหนักศึกษาเปนบัณฑิตที่เกงและดี
2) เพื่อสรางมาตรฐานการปฏิบัติงานที่มุงไปสูการ
สงเสริมการจัดกิจกรรม โครงการของนักศึกษาใหมี
ประสิทธิภาพ
3) เพื่อพัฒนานักศึกษาใหมีความใฝรูโดยผาน
กระบวนการทํากิจกรรม
1) เพื่อใหสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาไดดําเนินไปอยาง
คลองตัวและเกิดประโยชนสูงสุด
2) เพื่อใหชมรมไดมีงบประมาณในการจัดกิจกรรม
ตางๆ
1) เพื่อสนับสนุนใหนักศึกษามีโอกาสไดแสดงออกโดย
ใชสิทธิของตนเอง
2) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาไดทํากิจกรรมรวมกัน
3) เพื่อสรางมาตรฐานการปฏิบัติงานของนักศึกษาให
มีประสิทธิภาพ
1) เพื่อใหนักศึกษารูจักรับผิดชอบตองานที่ปฏิบัติ
2) เพื่อเปนการสงมอบงานที่ไดดําเนินการมาตลอดป
การศึกษา
3) เพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรูกรปฏิบัติงานอยางมีระบบ

ผูรับ
ผิดชอบ
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โครงการ / กิจกรรม

วัตถุประสงค

• โครงการพัฒนา
เครือขายองคกร
นักศึกษาระหวาง
มหาวิทยาลัย

5.2 สงเสริมให
กิจกรรมนักศึกษา
เปนกิจกรรมที่
สรางเสริมความรู
ทางวิชาการ
คุณธรรม
จริยธรรม มีความ
รับผิดชอบตอ
สังคม

ตัวชี้วัด

กําหนด
งบ
ผูรับ
เวลา ประมาณ ผิดชอบ
ป
สํานัก
การศึกษา
กิจการ
2554
นักศึกษา

1) เพื่อสรางเครือขายความรวมมือระหวางองคกร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเกริกกับสถาบันการศึกษา
อื่น
2) เพื่อสงเสริมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง
นักศึกษา
• โครงการอบรมเชิง 1) เพื่อใหนักศึกษาไดมีโอกาสแลกเปลี่ยน
ปฏิบัติการผูนํา
ประสบการณในการเรียน การทํางาน การจัด
กิจกรรมนักศึกษา
กิจกรรมรวมกัน
ระหวางสถาบัน
2) เพื่อเปนการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพของ
นิสิต นักศึกษาจากการทํางานรวมกัน
3) เพื่อเปนการสรางเครือขายแกนนํานักศึกษาในการ
สรางสรรคกิจกรรมที่เปนประโยชนใหแกสังคม

1) ระดับความสําเร็จของการพัฒนาเครือขาย
องคกรนักศึกษาระหวางมหาวิทยาลัย 3.51
อยางนอยขึ้นไป

1) รอยละ 80 ของนักศึกษาที่เขารวมอบรม
ไดรับความรูและประสบการณการทํางาน
รวมกัน
2) รอยละ 80 ของนักศึกษาที่เขารวมอบรม
สามารถพัฒนาการแสดงออกตนเองและอยู
รวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข

ป
การศึกษา
2554

20,000

สํานัก
กิจการ
นักศึกษา

• โครงการอนุรักษ
สิ่งแวดลอม

1) ผูเขาโครงการรอยละ 80 ตระหนักถึงปญหา
สิ่งแวดลอม และมีสวนรวมในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ

ป
การศึกษา
2554

15,000

สํานัก
กิจการ
นักศึกษา

1) นักศึกษาที่เขารวมโครงการรอยละ 80
มีภาวะผูนํา รูจักวางแผน และสามารถ
ทํางานเปนทีม

ป
การศึกษา
2554

20,000

สํานัก
กิจการ
นักศึกษา

• โครงการสัมมนา
ฝกอบรมผูนํา
นักศึกษา

1) เพื่อใหเยาวชนนักศึกษาตระหนักและตื่นตัวใน
ปญหาสิ่งแวดลอม
2) เพื่อใหนักศึกษา เยาวชน เห็นความสําคัญและ
คุณคาของทรัพยากร
3) เพื่อใหนักศึกษาและเยาวชนมีสวนรวมในการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่วแวดลอม
1) เพื่อปลูกฝงใหนักศึกษามีภาวะผูน ํา กลา
แสดงออกในสิ่งที่ถูกตองเหมาะสม
2) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาฝกการทํางานเปน
ทีมและมีการวางแผนงานอยางเปนระบบ

78
กลยุทธ

โครงการ / กิจกรรม
• โครงการประหยัด
พลังงาน

วัตถุประสงค

1) เพื่อสรางจิตสํานึกและพฤติกรรมการประหยัด
พลังงาน
2) เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบริโภคพลังงานใหคุมคา
และเกิดประโยชนสูงสุด
• โครงการเยาวชน 1) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษารวมทํากิจกรรมที่เปน
จิตอาสา
ประโยชนตอสังคมสวนรวม
2) เพื่อปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรมใหแกนักศึกษา
โดยผานการทํากิจกรรมตาง ๆ ที่ชวยเหลือสังคม
• โครงการคุณธรรม 1) เพื่อปลูกฝงใหนักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม รัก
ความเปนไทย
นําไทย 3 D
2) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาเห็นความสําคัญของการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย และเปนพลเมืองที่
ดีของชาติ
3) เพื่อสนับสนุนใหนักศึกษามีภูมิคุมกันหางไกลจาก
ยาเสพติด

ตัวชี้วัด
1) ผูเขารวมโครงการรอยละ 80 มีพฤติกรรม
การบริโภคพลังงานที่คุมคาและเกิดประโยชน
สูงสุด

1) รอยละ 90 ของนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม ได ป
เรียนรูถึงประโยชนในทําการงานแบบจิตอาสา การศึกษา
ใหแกชุมชนและสังคม
2554

15,000

สํานัก
กิจการ
นักศึกษา

1) รอยละ 80 ของนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมมี ป
คุณธรรม จริยธรรม ใหความสําคัญกับระบอบ การศึกษา
ประชาธิปไตย
2554
2) รอยละ 80 ของนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม
ตระหนักถึงโทษของยาเสพติด

8,000

สํานัก
กิจการ
นักศึกษา

ป
การศึกษา
2554

5,000

สํานัก
กิจการ
นักศึกษา

ป
การศึกษา
2554

20,400

สํานัก
กิจการ
นักศึกษา

1) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษามีคานิยมของการแตงกาย 1) รอยละ 90 ของนักศึกษา แตงกายถูกระเบียบ
ถูกระเบียบ เหมาะสม ถูกกาลเทศะ
2) เพื่อสรางระเบียบวินัย สรางภาพลักษณที่ดีใหแก
นักศึกษาและสถาบัน
• โครงการชาวเกริก 1) เพื่อสรางความเขาใจที่ถูกตองในเรื่องโรคเอดส
1) ผูเขารวมโครงการรอยละ 80 มีทัศนคติที่
รวมใจตานภัยเอดส 2) เพื่อกระตุนใหเกิดจิตสํานึกและรณรงคปองกันภัย
ถูกตองในการปองกันตนเองจากโรคเอดส
จากโรคเอดสอยางจริงจัง
และสามารถอยูรวมสังคมกับผูติดเชื้อเอดสได
3) เพื่อสรางชุมชนสังคมใหเขมแข็ง ชวยลดปญหาโรค
อยางปลอดภัย
เอดส
• โครงการรณรงค
แตงกายถูกระเบียบ

กําหนด
งบ
ผูรับ
เวลา ประมาณ ผิดชอบ
ป
สํานัก
การศึกษา
กิจการ
2554
นักศึกษา

79
กลยุทธ

โครงการ / กิจกรรม

วัตถุประสงค

• โครงการชาวเกริก 1) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษารวมกันเปนแกนนําในการ
รวมพลังตานภัย
รณรงคให บุคลากรและชุมชนตระหนักถึงปญหา
ยาเสพติด
ยาเสพติดและโทษของยาเสพติด
2) เพื่อใหนักศึกษาไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรูและ
ประสบการณรวมกัน รูจักทํางานเปนทีม เพื่อการ
รวมพลังตอตานภัยยาเสพติดอยางตอเนื่องและยั่งยืน
• โครงการเขารวม 1) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาตระหนักถึงความสําคัญ
พัฒนาศักยภาพผู
ของการเรียนหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร
กํากับหรือเจาหนาที่ 2) เพื่อพัฒนาศักยภาพผูกํากับนักศึกษาวิชาทหาร
นักศึกษาวิชาทหาร
และปลูกจิตสํานึกในความเสียสละและความรัก
ชาติของนักศึกษาวิชาทหาร
• โครงการอบรม
1) เพื่อเตรียมความพรอมใหนักศึกษาวางแผนชีวติ
สัมมนาเตรียมความ
หลังสําเร็จการศึกษา และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
พรอมการสมัครงาน
เกี่ยวกับประสบการณในการทํางาน
2) เพื่อเตรียมความพรอมในการสมัครงานดาน
เอกสารและการพัฒนาบุคลิกภาพใหแกนักศึกษา
3) เพื่อกระตุนใหนักศึกษาที่กําลังจะสําเร็จการศึกษามี
จิตสํานึกที่ดีในการอบรมอาชีพอยางมีจรรยาบรรณ
และพรอมที่จะรับใชสังคมตอไป
• โครงการบริจาค 1) เพื่อปลูกฝงคานิยมและสรางจิตสํานึกที่ดีในการ
โลหิตชวยเหลือเพื่อน
บริจาคโลหิตเปนสาธารณประโยชนตอผูอื่น
มนุษย
2) เพื่อใหเยาวชนและบุคคลทั่วไปไดรับความรูที่
ถูกตองในการบริจาคโลหิ

ตัวชี้วัด
1) ผูเขารวมโครงการ รอยละ 80 ตระหนักถึง
ปญหาและโทษของยาเสพติด

กําหนด
งบ
ผูรับ
เวลา ประมาณ ผิดชอบ
ป
12,600 สํานัก
การศึกษา
กิจการ
2554
นักศึกษา

1) ผูเขารวมอบรมรอยละ 80 ไดรับความรูจาก
กรมการรักษาดินแดน

ป
การศึกษา
2554

-

สํานัก
กิจการ
นักศึกษา

1) ผูเขารวมอบรมสัมมนารอยละ 80 ไดรับ
ความรูในการสมัครงาน และเตรียมวางแผน
ชีวิตหลังสําเร็จการศึกษา

ป
การศึกษา
2554

-

ศูนย
สงเสริม
และบริการ
สังคม

-

ศูนย
สงเสริม
และบริการ
สังคม

1) นักศึกษาและผูเขารวมกิจกรรม รอยละ 80
พึงพอใจที่ไดเขารวมโครงการที่เปนประโยชน
ตอสังคม
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1) เพื่อสรางจิตสํานึกใหนักศึกษาและประชาชนใน
ชุมชนทําประโยชนเพื่อสาธารณะเนื่องในวันเฉลิม
พระชนมพรรษา
2) รณรงคและเปนแบบอยางที่ดีในการมีรวมบําเพ็ญ
ประโยชนใหแกสังคม
3) เพื่อสรางความสัมพันธอันดีระหวางมหาทยาลัย
และชุมชนใกลเคียง
• โครงการปนน้ําใจ 1) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาและบุคลากรมีสวนรวมใน
การแบงปนน้ําใจใหสังคม
สูผูดอยโอกาส
2) เพื่อนําสิ่งของทีไดรับบริจาคมอบใหแกนักเรียนใน
โรงเรียนที่อยูในถิ่นทุรกันดาร และประชาชนที่ขาด
แคลน
1) เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสรางสัมพันธไมตรี
• โครงการชมรม
ระหวางองคกรแตละองคกรไดรูจักชวยเหลือกัน
ยานพหลโยธิน
2) เพื่อสรางความรักสามัคคีและรวมกันรับผิดชอบตอ
สังคม
• โครงการกิจกรรม 1) เพื่อเปนการระดมทุนในการจัดทําสาธารณกุศลที่
กุศลเพื่อจัดหารายได
เปนประโยชนตอสังคม
(โบลิ่งการกุศล, ดนตรี 2) เพื่อเปนการสงเสริมกีฬาทั้งสองใหแกผูที่สนใจมี
ลีลาศการกุศล)
สุขภาพที่ดี
• โครงการรวมมือ 1) เพื่อสรางจิตสํานึกใหแกนักศึกษาและผูที่สนใจ
หวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
รวมแรงสรางสรรค
2) เพื่อใหความรูแกนักศึกษาและผูที่สนใจตระหนักถึง
สิ่งแวดลอม
ปญหาของสิ่งแวดลอม และภัยธรรมชาติที่เกิดจาก
การทําลายสิ่งแวดลอม
• โครงการเกริก
บริการสังคม ทํา
ความดีในวันเฉลิม
พระชนมพรรษา

ตัวชี้วัด
1) ผูเขารวมกิจกรรมรอยละ 80 ตามปาหมาย
ที่ตั้งไวทําคุณประโยชนใหแกสวนรวม

กําหนด
เวลา
12
สิงหาคม
2554
และ 5
ธันวาคม
2554

งบ
ผูรับ
ประมาณ ผิดชอบ
ศูนย
สงเสริม
และบริการ
สังคม

1) รอยละ 80 ของผูเขารวมโครงการพึงพอใจใน
การจัดกิจกรรม
2) นักเรียนและประชาชนที่ขาดแคลนไดรับ
สิ่งของที่บริจาค รอยละ 90

ป
การศึกษา
2554

20,000

ศูนย
สงเสริม
และบริการ
สังคม

1) รอยละ 80 ของสมาชิกชมรมพึงพอใจในการ
รวมโครงการและมีสวนรวมในการทํา
ประโยชนใหกับสังคม

ป
การศึกษา
2554

20,000

1) รอยละ 80 ของสมาชิกพึงพอใจในการรวม
ป
โครงการและสามารถทําประโยชนใหแกสังคม การศึกษา
2554

10,000

1) รอยละ 80 ของนักศึกษาและผูเขารวม
กิจกรรมมีความพึงพอใจ
2) รอยละ 80 ของนักศึกษาและผูเขารวม
กิจกรรมไดรับความรูและมีสวนรวมในการ
อนุรักษและสรางสรรคสิ่งแวดลอม

15,000

ศูนย
สงเสริม
และบริการ
สังคม
ศูนย
สงเสริม
และบริการ
สังคม
ศูนย
สงเสริม
และบริการ
สังคม

ป
การศึกษา
2554
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3) เพื่อสงเสริมใหมหาวิทยาลัยมีสวนรวมอนุรักษ
สิ่งแวดลอมรวมกับชุมชน
5.3 สงเสริมให
• โครงการนักศึกษา 1) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษามีทักษะประสบการณใน
1) นักศึกษาที่เขารวมโครงการรอยละ 60 ได
นักศึกษาทํา
ชวยงานผลิตเอกสาร
การทํางานระหวางกําลังศึกษา
ประสบการณการทํางานและมีรายไดขณะ
กิจกรรมควบคูไปกับ
2) เพื่อใหนักศึกษามีรายไดเสริมระหวางศึกษา
กําลังศึกษา
การเรียนไมวาจะ • โครงการนักศึกษา 1) เพื่อใหนักศึกษามีรายไดระหวางเรียน
1) นักศึกษาที่เขารวมโครงการรอยละ 60 ได
เปนกิจกรรมดาน ชวยงาน
2) เพื่อฝกทักษะประสบการณการทํางานระหวางเรียน
ประสบการณการทํางานและมีรายไดขณะ
กีฬา ศิลปะและ สํานักหอสมุด
3) เพื่อชวยแบงเบาภาระครอบครัวของนักศึกษาที่มี
กําลังศึกษา
วัฒนธรรม หรือ
รายไดนอย
ดานอื่น ๆ
• กิจกรรมตอนรับ 1) เพื่อใหนักศึกษาใหมเกิดความภาคภูมิใจในสถาบัน 1) นักศึกษารอยละ 80 มีความพึงพอใจตอ
นองใหม ประจําป 2) เพื่อสรางบรรยากาศเอื้ออาทรระหวางรุนพี่รุนนอง
กิจกรรมรับนองใหม
การศึกษา 2554
3) เพื่อสรางความผูกพัน สามัคคีและเจตคติที่ดีตอกัน
• โครงการสาน
สัมพันธเพื่อนใหม

• โครงการสาน
สัมพันธวันรมพฤกษ
เกมส

1) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยไดรูจัก 1) รอยละ 80 ของนักศึกษาพึงพอใจตอโครงการ
กันมากขึ้น
2) เพื่อใหนักศึกษาใหมไดปรับตัวเขากับสถาบันแหงนี้
เร็วขึ้น
3) เพื่อสานสายใยแหงความรักและความผูกพันใหเกิด
กับชาวเกริก
1) เพื่อใหนักศึกษาไดมีโอกาสแสดงความสามารถ
1) นักศึกษารอยละ 80 พึงพอใจและมีสวนรวม
ทางดานกีฬา
ในวันรมพฤกษเกมส
2) เพื่อสรางความรักความสามัคคีระหวางนักศึกษา
3) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษามีรางกายแข็งแรงและ
ฝกอบรมจิตใจใหมีน้ําใจนักกีฬา

กําหนด
เวลา

งบ
ประมาณ

ผูรับ
ผิดชอบ

ป
การศึกษา
2554
ป
การศึกษา
2554

43,200

สํานัก
วิชาการ

54,000

สํานัก
หอสมุด

ป
การศึกษา
2554

-

สํานัก
กิจการ
นักศึกษา

ป
250,000
การศึกษา
2554

สํานัก
กิจการ
นักศึกษา

ป
133,300
การศึกษา
2554

สํานัก
กิจการ
นักศึกษา
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• โครงการเขารวม
การแขงขันกีฬา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่
39

1) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาไดทํากิจกรรมรวมกัน
ระหวางสถาบันอุดมศึกษา
2) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาไดใชเวลาวางใหเปน
ประโยชน
3) เพื่อสงเสริมความเปนเลิศทางการกีฬาของ
มหาวิทยาลัย
4) เพื่อเผยแพรชื่อเสียงและประชาสัมพันธ
มหาวิทยาลัย
1) เพื่อพัฒนานักศึกษาในการเลนกีฬาเพื่อสุขภาพ
2) เพื่อสรางความรักความสามัคคีระหวาง
สถาบันการศึกษา
3) เพื่อเสริมสรางภาพลักษณที่ดีของมหาวิทยาลัย
1) เพื่อสงเสริมและพัฒนากีฬาวอลเลยบอลใหเปนกีฬา
ที่นิยมและแพรหลายในสถาบันการศึกษาเพิ่มขึ้น
2) เพื่อสงเสริมความสัมพันธอันดีระหวาง
สถาบันการศึกษา
1) เพื่อสงเสริมและพัฒนากีฬาฟุตบอลใหเปนกีฬาที่
นิยมและแพรหลายในสถาบันการศึกษาเพิ่มขึ้น
2) เพื่อสรางความสัมพันธอันดีระหวางสถาบันการ
ศึกษาโดยใชกีฬาเปนสื่อ
1) เพื่อสงเสริมและพัฒนาสมรรถนะของนักกีฬา
2) เพื่อสงเสริมใหนักกีฬาไดรับประสบการณจากการ
เขารวมแขงขันกีฬากับหนวยงานภายนอก
3) เพื่อสงเสริมและพัฒนาการกีฬาของสถาบัน

1) ระดับความสําเร็จของการเขารวมแขงขันกีฬา
มหาวิทยาลัยอยางนอย 3.51 ขึ้นไป

• โครงการเขารวม
การแขงขันกีฬา
สโมสรนักศึกษา
ระหวางสถาบัน
• โครงการแขงขัน
กีฬาวอลเลยบอล
แคนนอนยูหลีก
2011
• โครงการแขงขัน
ฟุตบอลยูลีก 2011

• โครงการเขารวม
การแขงขันกีฬาที่
เชิญมาจาก
หนวยงานภายนอก

กําหนด
งบ
ผูรับ
เวลา ประมาณ ผิดชอบ
ป
1,377,875 สํานัก
การศึกษา
กิจการ
2554
นักศึกษา

*** หมายเหตุ เดือนกรกฎาคม 2554 - ธันวาคม2555
(แบงเปน 3 รอบ คือ รอบเตรียมทีม รอบคัดเลือก
รอบมหกรรม)
1) นักศึกษาที่เขารวมโครงการรอยละ 70 มี
ความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรม
2) นักศึกษาที่เขารวมโครงการรอยละ 70 เห็น
ประโยชนของการเลนกีฬา
1) ผูเขารวมโครงการใหความสนใจและมีสวนรวม
ในการแขงขันกีฬาวอลเลยบอลเพิ่มขึ้น รอยละ
80

เดือน
มกราคม
2555

8,600

เดือน
155,250
สิงหาคม
– ตุลาคม
2554
1) ผูเขารวมโครงการมีความประทับใจและมีสวน เดือน
108,000
รวมในการแขงขันกีฬาฟุตบอลเพิ่มขึ้น รอยละ สิงหาคม –
80
กันยายน
2554
1) รอยละ 80 ของนักกีฬาสามารถพัฒนา
เดือน
80,000
สมรรถนะทางการกีฬา และไดรับ
กรกฎาคม
ประสบการณจากการเขารวมการแขงขันกับ – ธันวาคม
หนวยงานภายนอก
2554

สํานัก
กิจการ
นักศึกษา
สํานัก
กิจการ
นักศึกษา
สํานัก
กิจการ
นักศึกษา
สํานัก
กิจการ
นักศึกษา
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4) เพื่อสรางชื่อเสียงและประชาสัมพันธมหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด
2) ระดับความสําเร็จของการพัฒนาการกีฬาของ
สถาบันและสรางชื่อเสียงใหแกมหาวิทยาลัย
อยางนอย 3.51 ขึ้นไป
1) รอยละ 80 ของบุคลกรที่เขารวมอบรม สัมมนา
ทราบแนวทางปฏิบัติที่ถูกตองจาก สามารถนํา
ความรูที่ไดมาประยุกตใชกับหนวยงาน
2) มีเครือขายผูประสานงานทางดานการกีฬา
ระหวางสถาบันการศึกษาเกิดขึ้น
1) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่เขารวม
โครงการอยางนอย 3.51 ขึ้นไป

• โครงการคาบํารุง 1) เพื่อสงเสริมใหบุคลากรไดรับความรูและและทราบ
สมาชิกคณะกรรมการ แนวทางปฏิบัติที่ถูกตองจากการเขารวมอบรม
การกีฬามหาวิทยาลัย
สัมมนา
แหงประเทศไทย
2) เพื่อสรางเครือขายผูประสานงานทางดานการกีฬา
(กกมท.)
ระหวางสถาบันการศึกษา
• โครงการ กวี
1) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษารวมทํากิจกรรมที่ถนัดและ
ดนตรี วรรณกรรม
สนใจ
2) เพื่อสงเสริมความสามารถดานดนตรีและการขับ
รองของเยาวชนนักศึกษา
3) เพื่อเปนการสรางความสัมพันธกับสังคม เปดพื้นที่
สรางสรรค แบงปนความสุข
• โครงการ
1) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษามีความคิดสรางสรรค ใช 1) ผูเขารวมโครงการรอยละ 80 ไดรับความ
สรางสรรคศิลปะและ
ศิลปะเปนสื่อในการถายทอดความรูสึกและอารมณ
เพลิดเพลินและรูจักใชเวลาวางใหเปน
วัฒนธรรมรวมสมัย 2) เพื่อสรางความเพลิดเพลินและสงเสริมการใชเวลา
ประโยชน
วางใหเปนประโยชน
3) เพื่อใหนักศึกษาสามารถนําศิลปะไปประยุกตใชกับ
ศาสตรแขนงอื่น ๆ ได
• โครงการทํางาน 1) เพื่อเปนการสรางรายไดเสริมใหแกนักศึกษา
1) จํานวนนักศึกษาที่ทํางานในหนวยงานตาง ๆ
ภายในมหาวิทยาลัย 2) เพื่อแบงเบาภาระคาใชจายของผูปกครองนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัย
3) เพื่อสรางประสบการณการการทํางานใหแก
2) นักศึกษารอยละ 60 มีทักษะและ
นักศึกษา
ประสบการณจากการทํางาน

กําหนด
เวลา

งบ
ประมาณ

เดือน
สิงหาคม
2554

35,000

สํานัก
กิจการ
นักศึกษา

ป
การศึกษา
2554

20,000

สํานัก
กิจการ
นักศึกษา

ป
การศึกษา
2554

25,000

สํานัก
กิจการ
นักศึกษา

ป
450,000
การศึกษา
2554

ผูรับ
ผิดชอบ

สํานัก
สงเสริม
การศึกษาฯ
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• โครงการรับสมัคร
งานจากหนวยงาน
ภายนอก

1) เพื่อเปนการสรางรายไดเสริมใหแกนักศึกษาที่
ตองการทํางาน
2) เพื่อแบงเบาภาระคาใชจายของผูปกครองนักศึกษา
3) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาไดประสบการณในการ
ทํางานจากภายนอก
1) เพื่อใหนักศึกษามีรางกายแข็งแรงหางไกลจากโรค
อวน
2) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษารวมกิจกรรมที่ถนัดและ
สนใจ
1) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาภายในหอพักรูจักดูแล
สุขภาพตนเองใหแข็งแรงอยูเสมอ
2) เพื่อเปนการปองกันโรคติดตอภายในหอพัก

• โครงการเยาวชน
ไทยไรพุง

• โครงการหอพัก
หวงใยใสใจสุขภาพ

5.4 พัฒนาระบบ
การจัดการและ
สวัสดิการ
นักศึกษาอยาง
ทั่วถึงเอื้อตอการใช
ชีวิตอยางมี
ความสุขภายใน
มหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด
1) จํานวนนักศึกษาที่ทํางานกับหนวยงาน
ภายนอก
2) นักศึกษารอยละ 60 มีทักษะและ
ประสบการณจากการทํางาน

1) นักศึกษารอยละ 80 เขารวมกิจกรรม
ป
2) ผูเขารวมกิจกรรมรอยละ 80 มีความพึงพอใจ การศึกษา
2554

10,000

สํานัก
สงเสริม
การศึกษาฯ

1) จํานวนนักศึกษาที่เจ็บปวยในแตละป
การศึกษามีจํานวนลดลง

5,000

สํานัก
สงเสริม
การศึกษาฯ
สํานัก
สงเสริม
การศึกษาฯ
ศูนย
สงเสริม
และบริการ
สังคม

• โครงการกีฬาสาน 1) เพื่อสงเสริมความสามัคคีภายในหอพัก
สัมพันธฉันทพี่นอง 2) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษามีสุขภาพแข็งแรง รูจักใช
เวลาวางใหเปนประโยชน

1) ผูเขารวมโครงการรอยละ 80 พึงพอใจใน
กิจกรรม

• โครงการสงเสริม
เพิ่มทักษะ
ประสบการณและมี
รายไดใหกับ
นักศึกษา
• โครงการจัดทํา
คูมือแนะนําการ
บริการและสวัสดิการ
นักศึกษา

1) นักศึกษารอยละ 80 ไดรับประสบการณจาก
การทํางาน รูจักความรับผิดชอบตอหนาที่ มี
ความคิดริเริ่มสรางสรรค สามารถทํางาน
รวมกับบุคคลอื่น

1) เพื่อเพิ่มทักษะประสบการณและมีรายไดเสริมเปน
คาใชจายสวนตัวใหกับกักศึกษา
2) เพื่อใหนักศึกษารูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน
3) เพื่อเปนการสรางวัฒนธรรมการพึ่งตนเองและ
คานิยมที่ถูกตองในการทํางาน
1) เพื่อใหนักศึกษาทราบเรื่องสวัสดิการตาง ๆ ที่
มหาวิทยาลัยจัดให
2) เพื่อเปนการประชาสัมพันธงานบริการและ
สวัสดิการนักศึกษา

กําหนด
งบ
ผูรับ
เวลา ประมาณ ผิดชอบ
ป
สํานัก
การศึกษา
สงเสริม
2554
การศึกษาฯ

ป
การศึกษา
2554
ป
การศึกษา
2554
ป
การศึกษา
2554

30,000

30,000

1) นักศึกษารอยละ 90 ไดรับขอมูลขาวสารทราบ ป
150,000
เรื่องสวัสดิการตาง ๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดให
การศึกษา
2554

สํานัก
กิจการ
นักศึกษา
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• โครงการพิจารณา 1) เพื่อสงเสริมนักกีฬาที่มีความสามารถและมีผลการ
คัดเลือกทุนนักกีฬา
เรียนดี
ประจําปการศึกษา 2) เพือ่ สงเสริมความเปนเลิศดานกีฬาใหกับสถาบัน
2554
• โครงการ
1) เพือ่ สรางขวัญและกําลังใจใหนักกีฬาที่มี
สวัสดิการทุนนักกีฬา
ความสามารถ และสรางชื่อเสียงใหแก
มหาวิทยาลัย
• โครงการรางวัล
1) เพื่อเปนการสรางขวัญและกําลังใจแกนักกีฬาที่
นักกีฬาที่สราง
ไดรับรางวัลจากการเขารวมแขงขันกีฬา
ชื่อเสียงใหกับ
2) เพื่อเปนการประชาสัมพันธใหนักศึกษาและ
มหาวิทยาลัย
บุคลากรไดทราบถึงผลงานของนักกีฬา
3) เพื่อสงเสริมความเปนเลิศทางการกีฬาของ
มหาวิทยาลัย
• โครงการชุดกีฬา 1) เพื่อจัดหาสวัสดิการชุดกีฬาใหแกนักกีฬาใชในการ
เขารวมการแขงขัน
แขงขัน
ตลอดป
2) เพื่อเปนสรางภาพลักษณใหแกนักกีฬาแตงกายเปน
รูปแบบเดียวกัน
• โครงการเก็บตัว
1) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษามีนักศึกษามีพัฒนาการที่ดี
ฝกซอมนักกีฬากอน
ทางดานกีฬา
เขารวมการแขงขัน 2) เพื่อสงเสริมความเปนเลิศดานการกีฬาของ
มหาวิทยาลัยl
• โครงการจัดซื้อ
1) เพื่อจัดหาอุปกรณการออกกําลังกายที่ทันสมัยและ
อุปกรณกีฬา
เพียงพอตอความตองการของผูใชบริการ

ตัวชี้วัด
1) จํานวนนักกีฬาที่ไดรับการคัดเลือกจาก
คณะกรรมการพิจารราทุน

1) จํานวนนักศึกษาที่ไดรับทุนนักกีฬา

1) จํานวนนักกีฬาที่สรางชื่อเสียงใหกับ
มหาวิทยาลัย

กําหนด
งบ
ผูรับ
เวลา ประมาณ ผิดชอบ
ป
9,000 สํานัก
การศึกษา
กิจการ
2554
นักศึกษา
ป
1,200,000 สํานัก
การศึกษา
กิจการ
2554
นักศึกษา
ป
100,000 สํานัก
การศึกษา
กิจการ
2554
นักศึกษา

1) รอยละ 100 ของนักกีฬาไดรับสวัสดิการชุด
กีฬา
2) นักกีฬารอยละ 80 มีความพึงพอใจตอ
สวัสดิการที่ไดรับ
1) นักศึกษาที่เขารวมโครงการรอยละ 80 มี
พัฒนาการดานกีฬาอยูในระดับที่ดี

ป
150,000
การศึกษา
2554

สํานัก
กิจการ
นักศึกษา

เดือน
ตุลาคม
2554

30,000

สํานัก
กิจการ
นักศึกษา

1) สามารถจัดหาอุปกรณกีฬาที่มีคุณภาพตาม
ระยะเวลาที่กําหนด

ป
100,000
การศึกษา
2554

สํานัก
กิจการ
นักศึกษา
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• โครงการจัดซื้อชุด
สูตรสากลคณะ
กรรมการบริหาร
สโมสรนักศึกษา
• โครงการจัดทํา
หนังสืออนุสรณ
บัณฑิต
• โครงการ
ปฐมนิเทศนักศึกษา
กองทุนเพื่อ
การศึกษา

1) เพื่อจัดสวัสดิการชุดสูตรสากลใหคณะกรรมการ
บริหารสโมสรนักศึกษา
2) เพื่อสงเสริมภาพลักษณและสรางขวัญและกําลังใจ
ใหแกผูปฏิบัติงาน
1) เพื่อมอบเปนที่ระลึกใหแกนักศึกษาที่สําเร็จ
การศึกษา

• โครงการปจฉิม
นิเทศนักศึกษา
กองทุนเพื่อ
การศึกษา 2554

ตัวชี้วัด
1) จํานวนชุดสูตรสากลที่ไดมีการจัดหาตาม
ระยะเวลาที่กําหนด

1) นักศึกษาทุกคนไดรับหนังสืออนุสรณบัณฑิต

1) เพื่อกระตุนใหนักศึกษามีความสนใจเกี่ยวกับการ 1) รอยละ 90 ของนักศึกษาทราบรายระเอียด
กูยืมเงินเพื่อการศึกษา
ของการกูยืมเงินเพื่อการศึกษา
2) เพื่อใหนักศึกษาและผูปกครองไดทราบวัตถุประสงค
และเงื่อนไขในการกูยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษา
3) เพื่อใหนักศึกษาและผูปกครองทราบถึงระเบียบ
ปฏิบัติและขั้นตอนของการทําสัญญากูยืม
เงินกองทุนเพื่อการศึกษา
1) เพื่อปลูกจิตสํานึกของนักศึกษากองทุนกูย ืมเพื่อ
1) นักศึกษาผูก ูยืมทุนเพื่อการศึกษาเขารวม
การศึกษาที่ตองชําระหนี้
ประชุมไมนอ ยกวา รอยละ 70
2) เพื่อใหนักศึกษากองทุนกูยืมเพื่อการศึกษาทราบ
2) รอยละ 70 ของนักศึกษาทราบหลักการและ
จํานวนหนี้ที่ตองรับผิดชอบ
วิธีการชําระหนี้ไดถกู ตอง
3) เพื่อชวยใหนักศึกษามีการวางแผนในการชําระหนี้
4) เพื่อใหนักศึกษาทราบถึงขั้นตอนการชําระหนี้

กําหนด
งบ
ผูรับ
เวลา ประมาณ ผิดชอบ
ป
45,000 สํานัก
การศึกษา
กิจการ
2554
นักศึกษา
ป
200,000
การศึกษา
2554
ป
1,500
การศึกษา
2554

สํานัก
กิจการ
นักศึกษา
สํานัก
สงเสริม
การศึกษาฯ

ป
การศึกษา
2554

สํานัก
สงเสริม
การศึกษาฯ

4,500
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ตัวบงชี้ของแผนดําเนินงาน : ดานสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1. รอยละของนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมตามแผนงานหรือโครงการที่กําหนด
2. จํานวนโครงการหรือกิจกรรมนักศึกษาที่สงเสริมทักษะทางวิชาการ คุณธรรมจริยธรรมและรับผิดชอบตอสังคม
3. จํานวนโครงการหรือกิจกรรมนักศึกษาที่สงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
4. จํานวนโครงการหรือกิจกรรมนักศึกษาที่สงเสริมกีฬาและสุขภาพ
5. จํานวนขอมูลขาวสารและความรูที่เปนประโยชนตอนักศึกษาและศิษยเกา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
1. รอยละของกิจกรรมนักศึกษาที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
2. รอยละของนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมหรือโครงการนําความรูไปใชประโยชน
3. ผูเขารวมโครงการเกิดความสามัคคี ความสัมพันธที่ดีระหวางรุนพี่รุนนองในหมูคณะและเกิดความพึงพอใจตอการจัดงาน รอยละ 80
4. ระดับความสําเร็จของการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาและการสรางเครือขายความรวมมือระหวางองคกรนักศึกษา
5. ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการและผูใชบัณฑิต
6. ระดับความสําเร็จในการจัดกิจกรรมสรางความสัมพันธที่ดีที่ดํา เนินการรวมระหวางมหาวิทยาลัยกับศิษยเกาที่ดําเนินการแลวเสร็จ
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ตัวชี้วัด

หนวยงานสนับสนุน

6.1 ปรับปรุงระบบ
บริหารจัดการและ
ระบบการทํางาน
ภายในหนวยงาน
ตาง ๆ ใหมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น

• โครงการปรับปรุง
ระบบบริหารจัดการ
หนวยงานใหมี
ประสิทธิภาพ

• โครงการปรับปรุง
พัฒนาระบบ
บริหารงานบุคคลให
มีประสิทธิภาพ
• โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ระบบงานวัดผลและ
ประเมินผล
การศึกษา

1) เพื่อปรับปรุงระบบบริหารจัดการภายในหนวยงาน
ใหมีประสิทธิภาพสูงสุด
2) เพื่อปรับปรุงกระบวนการทํางานภายในองคกรใหมี
ความสอดคลองกัน และลดความซ้ําซอนในการ
ทํางาน
3) เพื่อพัฒนาหนวยงานใหเปนศูนยกลางของการ
บริการ และสรางระบบสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ใน
การประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ ภายใน
มหาวิทยาลัย
1) เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบงานบริหารงาน
บุคลากรใหมีประสิทธิภาพ
2) เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารงานบุคคลทั้งดานการ
คัดเลือก การโยกยาย การประเมินผลการปฏิบัติงาน
3) เพื่อพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร
1) เพื่อปรับปรุงระบบกลไกวัดผลและประเมินผล
การศึกษาใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของรายวิชา
ในหลักสูตรและเปนไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัยเกริก
2) เพื่อพัฒนางานวัดผลและประเมินผลการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยใหมีคุณภาพและมาตรฐานทาง
วิชาการในระดับอุดมศึกษา

กําหนด
งบ
เวลา ประมาณ

ผูรับ
ผิดชอบ

1) ระดับความสําเร็จของโครงการอยูในระดับดี
2) รอยละ 70 ของระบบบริหารจัดการของ
สํานักอธิการบดีมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

ป
การศึกษา
2554

-

ทุกหนวยงาน

1) ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบ
บริหารงานบุคคลอยูในระดับดี
2) จํานวนบุคลากรผูไดรับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน

ป
การศึกษา
2554

-

สํานัก
อธิการบดี

1) รอยละ 80 ของผูใชบริการมีความพึงพอใจใน ป
10,000 สํานักวิชาการ
ระบบงานฯ อยูในระดับดี
การศึกษา
2554

89
กลยุทธ

โครงการ / กิจกรรม

วัตถุประสงค

• โครงการวางแผน 1) เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น
เรื่องการเทียบโอน
2) เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกนักศึกษาที่ตองการ
เทียบโอนผลการเรียน
3.) เพื่อลดการเกิดการทํางานซ้ําซอนในเรื่องของการ
เทียบโอนระหวางหนวยงาน
• โครงการปรับปรุง 1) เพื่อปรับปรุงโครงสรางและพัฒนาระบบบริหาร
ภายในสํานักหอสมุดใหมีประสิทธิภาพสอดคลอง
โครงสรางองคกรของ
กับนโยบายของมหาวิทยาลัย
สํานักหอสมุด
2) เพื่อปรับปรุงกระบวนการทํางานภายใน
สํานักหอสมุดใหมีความคลองตัว สะดวกรวดเร็ว
และลดความซ้ําซอนในการทํางาน
3) เพื่อพัฒนาระบบสื่อสารภายในองคกรและพัฒนา
ระบบประสานงานภายในหนวยงานตาง ๆ เพื่อให
เกิดความเขาใจที่ถูกตองตรงกัน
4) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทํางานของสํานักหอสมุด
อยางตอเนื่อง
• โครงการวางแผน 1) เพื่อกําหนดปริมาณและจัดกําลังคนใหมีความ
เหมาะสมกับงาน
เกี่ยวกับอัตรา
2) เพื่อใหหนวยงานไดรับประโยชนสูงสุดจากจํานวน
กําลังคน
คนที่มีอยู
3) เพื่อปรับเปลี่ยนระบบงานใหมีความคลองตัว
• โครงการจัดทํา
1) เพื่อใหการจัดเก็บประวัตินักศึกษาเปนไปอยางมี
ขอมูลหลักฐานประวัติ ระเบียบแบบแผน
นักศึกษากองทุนเพื่อ 2) เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการทํางาน
การศึกษา

กําหนด
งบ
ผูรับ
เวลา ประมาณ ผิดชอบ
1)ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการอยานอย ป
ทุกหนวยงาน
3.51 ขึ้นไป
การศึกษา
2554
ตัวชี้วัด

1) ระดับความสําเร็จของโครงการ
2) รอยละ 70 ของระบบบริหารจัดการของ
สํานักหอสมุดมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

ป
การศึกษา
2554

-

สํานัก
หอสมุด

1) ระดับความสําเร็จของโครงการอยางนอย
3.51 ขึ้นไป

ป
การศึกษา
2554

-

ทุกหนวยงาน

1) การจัดเก็บขอมูลเปนไปอยางมีระเบียบ แบบ ป
แผนงายตอการปฏิบัติงาน รอยละ 90
การศึกษา
2554

-

สํานักสงเสริม
การศึกษาฯ
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วิชาการและสาย
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โครงการ / กิจกรรม
• โครงการจัดทํา
ขอมูลประวัติ
นักศึกษาที่ทํางาน
ระหวางศึกษา ป
การศึกษา 2554
• โครงการจัดทํา
แผนการดําเนินงาน
ของศูนยสงเสริมวิจัย
และผลิตตํารา
• โครงประชุม
คณะกรรมการศูนย
สงเสริมวิจัย และ
คณะกรรมการ
วารสารรมพฤกษ
• โครงการอบรม
ภาษาตางประเทศ
ใหกับบุคลากรสาย
วิชาการ
• โครงการอบรม
ภาษาตางประเทศ
ใหกับบุคลากรสาย
สนับสนุน
• โครงการพัฒนา
ศักยภาพผูบริหาร

กําหนด
งบ
ผูรับ
เวลา ประมาณ ผิดชอบ
เพื่อจัดเก็บขอมูลของนักศึกษาที่ทํางานกับ
1) การจัดเก็บขอมูลเปนไปอยางมีระเบียบ แบบ ป
สํานักสงเสริม
หนวยงานตาง ๆ เกิดประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด
แผนงายตอการปฏิบัติงาน รอยละ 100
การศึกษา
การศึกษาฯ
เพื่อนําขอมูลดังกลาวไปปรับปรุงและพัฒนา
2) สามารถนําขอมูลทีจ่ ัดเก็บไปวิเคราะหเพื่อ 2554
ศักยภาพใหแกนักศึกษา
เพิ่มศักยภาพใหแกนักศึกษาและองคกรได
รอยละ 70
เพื่อประมวลผลการดําเนินงานของศูนยสงเสริมวิจัย 1) แผนและโครงการการดําเนินงานของศูนย
ป
ศูนยสงเสริม
และผลิตตํารา
สงเสริมวิจัยและผลิตตํารา
การศึกษา
วิจัยและผลิต
เพื่อปรับปรุงการบริหารงานของศูนยสงเสริมวิจัย
2554
ตํารา
และผลิตตําราใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
เพื่อระดมความคิดในการดําเนินงานของศูนย
1) รอยละ 70 ของระบบบริหารจัดการของ
ป
ศูนยสงเสริม
สงเสริมวิจัยและผลิตตํารา
ศูนยสงเสริมวิจัยและผลิตตํารามี
การศึกษา
วิจัยและผลิต
เพื่อวางแผนการดําเนินงานบริหารหนวยงานใหมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2554
ตํารา
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค

1)
2)

1)
2)
1)
2)

1) เพื่อสงเสริมใหคณาจารยพัฒนาทักษะดาน
ภาษาตางประเทศ
2) เพื่อเตรียมความพรอมสูการเปดเสรีทางการศึกษา
1) เพื่อสงเสริมใหบุคลากรพัฒนาทักษะดาน
ภาษาตางประเทศ
2) เพื่อเตรียมความพรอมสูการเปดเสรีทางการศึกษา
1) เพื่อเพิ่มศักยภาพใหผูบริหารใหมีวิสัยทัศน ทัศนคติ
ในการบริหารจัดการองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด

1) ผูเขารับการอบรมมีความรูดานภาษาอังกฤษ
เพิ่มขึ้น วัดไดจากความตางของคะแนน
Pre-test กับ Post-test อยางนอยมีคะแนน
เพิ่มขึ้น รอยละ 30
1) ผูเขารับการอบรมมีความรูดานภาษาอังกฤษ
เพิ่มขึ้น วัดไดจากความตางของคะแนน
Pre-test กับ Post-test อยางนอยมีคะแนน
เพิ่มขึ้น รอยละ 30
1) ผูบริหารของหนวยงานสนับสนุนรอยละ 80
เขารวมโครงการ

ป
20,000 สถาบันภาษา
การศึกษา
2554
ป
20,000 สถาบันภาษา
การศึกษา
2554
ป
50,000 ทุกหนวยงาน
การศึกษา
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2) เพื่อพัฒนาสมรรถนะของผูบริหารทุกระดับใหทํางาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพและทันตอการเปลี่ยนแปลง
3) เพื่อสงเสริมการบริหารงานแบบมีสวนรวมโดยยึด
หลักธรรมาภิบาล
• โครงการพัฒนา
1) เพื่อเปนการเพิ่มพูนความรู ความสามารถใหแก
บุคลากรของ
บุคลากรภายในหนวยงาน
หนวยงานสนับสนุน 2) เพื่อสรางทัศนคติที่ดีใหแกบุคลากร ทําใหมีการ
พัฒนางานและสรางผลงานที่มีประสิทธิภาพ
3) เพื่อพัฒนาบุคลากรใหเปนผูที่มีคุณภาพและ
ศักยภาพ
• โครงการฝกอบรม 1) เพื่อสงเสริมใหบุคลากรมีโอกาสพัฒนาความรู ความ
เพื่อพัฒนาทักษะ
สามารถในการใหบริการแกบุคคลที่มาใชบริการ
ความรู
2) เพื่อเปนการเสริมสรางศักยภาพและคุณภาพของ
ความสามารถในการ
บุคลากรซึ่งสงผลตอการพัฒนาและปรับปรุงการ
ปฏิบัติงาน
ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
3) เพื่อเชื่อมความสัมพันธที่ดีระหวางบุคลากร
กอใหเกิดความสุขกับการทํางาน
• โครงการตรวจ
1) เพื่อใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเกริกวา
สุขภาพบุคลากร
ดวยบุคลากร พ.ศ. 2550 หมวดที่10 ขอ 41
ประจําปการศึกษา 2) เพื่อใหบุคลากรที่มีอายุการทํางานตั้งแต 1 ปขึ้นไป
2554
ไดรับการตรวจสุขภาพประจําป
3) เพื่อใหบุคลากรทราบถึงสุขภาวะของตัวเองในแตละ
ป จะไดปองกันและดูแลสุขภาพรางกายใหแข็งแรง
สมบูรณอยูเสมอ

ตัวชี้วัด

ของหนวยงาน

1) รอยละ 50 ของบุคลากรไดการฝกอบรม
2) รอยละ 50 ของบุคลากรที่เขารวมอบรม
ไดรับความรูและพึงพอใจตอการเขารวม
อบรม

กําหนด
งบ
เวลา ประมาณ
2554

ผูรับ
ผิดชอบ

ป
25,000 ทุกหนวยงาน
การศึกษา
2554

1) รอยละ 80 ของบุคลากรไดรับการฝกอบรม ป
35,000 ทุกหนวยงาน
เพื่อเพิ่มพูนความรูและพัฒนาทักษะในการ การศึกษา
ปฏิบัติงาน
2554

1) รอยละ 70 ของบุคลากรเขารวมโครงการ
2) รอยละ 70 ของบุคลากรที่เขารวมโครงการ
ตรวจสุขภาพมีความพึงพอใจตอโครงการ
3) สามารถดําเนินการไดตามที่กําหนด

ป
500,000 สํานัก
การศึกษา
อธิการบดี
2554
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โครงการ / กิจกรรม

วัตถุประสงค

• โครงการพัฒนา
ระบบสวัสดิการของ
บุคลากร

1) เพื่อใหบุคลากรทางการศึกษาไดรับบริการดาน
สวัสดิการ และสิทธิประโยชนตาง ๆ ที่พึงไดรับ
2) เพื่อสรางขวัญและกําลังใจและเจตคติที่ดีใหแก
บุคลากร
1) เพื่อเพิ่มพูนความรูความสามารถในการใหบริการ
อยางมีประสิทธิภาพ
2) เพื่อปรับปรุงระบบการใหบริการ และสรางความ
ประทับใจใหแกผูมาใชบริการ
1) เพื่อสรางวิสัยทัศนในการทํางานใหแกบุคลากร
สํานักวิชากร
2) เพื่อสงเสริมใหบุคลากรมีโอกาสพัฒนาความรู นํา
ความรูที่ไดมาปรับใชใหเกิดประโยชนแกหนวยงาน
3) เพื่อสรางเครือขายและความสัมพันธที่ดีระหวาง
บุคลากรของมหาวิทยาลัยและองคจากภายนอก
1) เพื่อสงเสริมใหบุคลากรไดรับความรูและ
ประสบการณในรูปแบบตาง ๆ ไมวาจะเปนการ
อบรม สัมมนาและประชุม
2) เพื่อพัฒนาบุคลากรหองสมุดใหมีศักยภาพและ
สมรรถภาพทางวิชาการและวิชาชีพ
1) เพื่อสงเสริมใหบุคลากรศึกษาแนวทางในการพัฒนา
ศักยภาพและบริหารจัดการหองสมุดยุคใหม
2) เพื่อใหบุคลากรเขาใจภาพลักษณของหองสมุด
การจัดอาคารสถานที่ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ที่
จําเปนและควรมีในหองสมุด
3) เพื่อใหผูเขารวมประชุม แลกเปลี่ยนความรูความ

• โครงการอบรม
เพื่อพัฒนางาน
บริการ
• โครงการสง
เจาหนาที่เขารวม
อบรมกับหนวยงาน
ภายนอก
• โครงการพัฒนา
บุคลากรหองสมุด

• โครงการประชุม
วิชาการของ
สํานักหอสมุด
ระหวาง
มหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด
1) บุคลากรรอยละ 80 มีความพึงพอใจตอ
ระบบสวัสดิการของบุคลากร

กําหนด
งบ
ผูรับ
เวลา ประมาณ ผิดชอบ
ป
สํานัก
การศึกษา
อธิการบดี
2554

1) รอยละ 80 ของผูเขารวมอบรมไดรับความรู ป
15,000 สํานักอธิการบดี
สํานักวิชาการ
และนําความรูมาประยุกตใชกับการทํางาน การศึกษา
สํานักสงเสริม
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
2554
การศึกษาฯ
ศูนยคอมฯ

1) รอยละ 80 ของผูเขารวมอบรมไดรับความรู ป
20,000 ทุกหนวยงาน
และนําความรูมาประยุกตใชกับการทํางาน การศึกษา
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
2554

1) บุคลากรของหองสมุดรอยละ 80 ไดรับการ ป
10,000 สํานักหอสมุด
อบรมพัฒนาศักยภาพและสมรรถภาพทาง การศึกษา
วิชาการและวิชาชีพ
2554
1) บุคลากรบุคลากรของหองสมุดรอยละ 80
ไดรับความรูเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
หองสมุดยุคใหม

ป
15,000 สํานักหอสมุด
การศึกษา
2554
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โครงการ / กิจกรรม

• โครงการเขารวม
อบรมและสัมมนา
บุคคลากรดาน
กิจกรรมนักศึกษา

วัตถุประสงค
คิดเห็นและแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของ
หองสมุดยุคใหม
4) เพื่อสรางความรวมมือระหวางบุคลากรของ
หองสมุดกับหนวยงานตางสถาบัน
1) เพื่อสงเสริมใหบุคลากรเพิ่มพูนความรูและ
ประสบการณจากหนวยงานภายนอก
2) เพื่อสรางความรวมมือระหวางบุคลากรทางดาน
กิจกรรมนักศึกษากับหนวยงานตางสถาบัน

• โครงการเขารวม
อบรมสัมมนา
ทางการกีฬา

1)

• โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
ทํางานของบุคลากร

1)

2)

2)

• โครงการพัฒนา
1)
บุคลากรของศูนย
สงเสริมวิจัยและผลิต 2)
ตํารา
• โครงการพัฒนา
1)
คุณธรรมจริยธรรม
ใหแกบุคลากร

ตัวชี้วัด

1) บุคลกรรอยละ 80 ขารวมอบรมหรือ
สัมมนากับหนวยงานภายนอก
2) รอยละ 80 ของบุคลกรไดรับความรูและนํา
ความรูที่ไดกลับมาพัฒนาหนวยงาน
เพื่อสงเสริมใหบุคลากรเพิ่มพูนความรูและ
1) รอยละ 80 ของบุคลกรที่เขารวมอบรม
ประสบการณจากการเขารวมอบรมสัมมนาทางดาน
สัมมนาสามารถนําความรูที่ไดกลับมา
กีฬา
ประยุกตใชอยางมีประสิทธิภาพ
เพื่อสรางเครือขายผูประสานงานทางดานการกีฬา 2) มีเครือขายผูประสานงานทางดานการกีฬา
ระหวางสถาบันการศึกษา
ระหวางสถาบันการศึกษาเกิดขึ้น
เพื่อสงเสริมใหบุคลากรสายแนะแนวการศึกษามี
1) รอยละ 80 ของบุคลากรมีความเขาใจหลัก
ความรูดานการแนะแนวและมีความเขาใจกรอบ
นโยบายในการแนะแนวและนําไปใชใหเกิด
นโยบายของผูบริหารอยางชัดเจน
ประโยชนสูงสุด
เพื่อพัฒนาบุคลากรสายแนะแนวการศึกษาใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
เพื่อพัฒนาความรูในการทํางานของบุคลากรใหมี
1) รอยละ 80 ของบุคลากรมีโอกาสเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ความรูและสามารถนําไปประยุกตใชกับการ
เพื่อเสริมสรางโลกทัศนแกบุคลากรในการทํางานให
ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
ดียิ่งขึ้น
เพื่อสงเสริมใหผูบริหารและบุคลากรทางการศึกษามี 1) รอยละ 80 ของผูเขารวมโครงการมีความ
คุณธรรมจริยธรรม และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ
พึงพอใจ สามารถนําหลักธรรมไปปรับใชใน
ของวิชาชีพ
ชีวิประจําวัน

กําหนด
งบ
เวลา ประมาณ

ผูรับ
ผิดชอบ

ป
10,000 สํานักกิจการ
การศึกษา
นักศึกษา
2554
ป
5,000
การศึกษา
2554

สํานักกิจการ
นักศึกษา

ป
20,000 สํานักสงเสริม
การศึกษา
การศึกษาฯ
2554
ป
20,000 ศูนยสงเสริม
การศึกษา
วิจัยและผลิต
2554
ตํารา
ป
การศึกษา
2554

-

ทุกหนวยงาน
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6.3 สงเสริมใหทุก
หนวยงานมีระบบ
บริหารความเสี่ยง

โครงการ / กิจกรรม
โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง
บริหารความเสี่ยง

6.4 ปรับปรุงระบบ • โครงการเรงรัด
บริหารงบประมาณที่ เคลียรเงินลูกหนี้เงิน
มีประสิทธิภาพ
ยืมเงินทดรองจาย
สามารถตรวจสอบได

6.5 สรางบรรยากาศ • โครงการอนุรักษ
ในการทํางานใหเกิด สิง่ แวดลอมและ
ความรักและความ
ทรัพยากรธรรมชาติ
สามัคคีภายใน
องคกร

กําหนด
งบ
ผูรับ
เวลา ประมาณ ผิดชอบ
1) เพื่อใหผูรวมอบรมมีความเขาใจหลักการแนวคิด
1) รอยละ 80 ของผูเขารวมอบรมไดรบั ความรู ป
ทุกหนวยงาน
และกระบวนการวิเคราะหและการจัดทําแผนบริหาร
และสามารถจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงได การศึกษา
ความเสี่ยงของหนวยงาน
อยางมีประสิทธิภาพ
2554
2) เพื่อใหผูเขารวมอบรมสามารถนําหลักแนวคิดและ
องคความรูที่ไดมาประยุกตใชในการจัดทําแผน
บริหารความเสี่ยงในระดับสวนงานที่รับผิดชอบ
วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

1) เพื่อใหการเบิกจายและการเคลียรเงินทดรองจาย
1) รอยละ 60 ของผูยืมเงินทดรองจายของ
เปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกริกมาเคลียรเงินยืมทดรอง
2) เพื่อใหผูยืมเงินทําโครงการตาง ๆ มีความรับผิดชอบ
จายภายในเวลาที่กําหนด
ใชจายเงินของมหาวิทยาลัย และนําเอกสารที่
ถูกตองเปนจริงมาเปนหลักฐานในการเคลียรเงินที่
ยืมไป
3) เพื่อใหจํานวนลูกหนี้และจํานวนเงินยืมเดิมไดรับกร
เคลียรหมดไป และไมใหมีลูกหนี้ใหมเพิ่มจํานวน
มากขึ้น
4) เพื่อใหการดําเนินงานของฝายบัญชีและการเงิน
เปนไปตามระบบและระเบียบของมหาวิทยาลัย
1) เพื่อสงเสริมใหบุคลากรตระนักถึงความสําคัญของ 1) รอยละ 50 ของบุคลากรที่เขารวมโครงการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
มีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรม
2) เพื่อเชื่อมความสัมพันธที่ดีระหวางบุคลากร
กอใหเกิดความสุขกับการทํางาน
3) เพื่อเชื่อมความสัมพันธระหวางบุคลากรใน
หนวยงาน

ป
การศึกษา
2554

500

สํานัก
อธิการบดี

ป
25,000 ทุกหนวยงาน
การศึกษา
2554
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โครงการ / กิจกรรม
• โครงการกีฬา
บุคลากรสัมพันธ

• โครงการสงทายป
เกาตอนรับปใหม

• โครงการกินถูกวิธี
สรางวิถีสุขภาพในที่
ทํางาน

6.6 จัดแนะแนวการ
ศึกษา ประชาสัมพันธ
และสรางภาพลักษณ
ใหมหาวิทยาลัย

• โครงการพิธี
ประสาทปริญญา
บัตรประจําป
การศึกษา 2554

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

1) เพื่อสงเสริมใหบุคลากรไดตระหนักถึงความสําคัญ
และประโยชนของการออกกําลังกาย
2) เพื่อเปนการเชื่อมความสัมพันธระหวางผูบริหารและ
บุคลากรของมหาวิทยาลัย
3) สรางทัศนคติที่ดีในการทํางาน และการ
ประสานงานระหวางบุคคลหรือหนวยงานใหดําเนิน
ไปไดดวยดี
1) เพื่อใหเกิดความเพลิดเพลินผอนคลายความตึง
เครียด
2) เพื่อสงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางบุคลากร
ภายในหนวยงาน
3) เพื่อสรางความรักความสามัคคีภายในองคกร
1) เพื่อใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยไดตระหนักถึง
ความสําคัญของภาวะโภชนาการ
2) เพื่อสรางทัศนคติที่ถูกตองในการบริโภคอาหารอัน
เปนการเสริมสรางปองกันโรคภัยจากภาวะทาง
โภชนาการใหแกบุคลากร ลดคาใชจายในการ
รักษาพยาบาล
3) มหาวิทยาลัยมีบุคลากรที่มีสุขภาพดีพรอมทั้ง
รางกายและจิตใจ
1) เพื่อเปนเกียรติและสรางความภาคภูมิใจใหแก
บัณฑิตและมหาบัณฑิตใหม
2) เพื่อประชาสัมพันธชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยใหแก
บุคคลภายนอก

1) รอยละ 80 ของบุคลากรที่เขารวมกิจกรรม
มีความพึงพอใจ

1) ระดับความพึงพอใจของบุคลากรภายใน
องคกร 3.51 ขึ้นไป

กําหนด
งบ
ผูรับ
เวลา ประมาณ ผิดชอบ
ป
30,000 ทุกหนวยงาน
การศึกษา
2554

ป
100,000 สํานัก
การศึกษา
อธิการบดี
2554

1) บุคลากรเขารวมโครงการไมนอยกวา รอย ป
6,000
ละ 60 ของจํานวนบุคลากรทั้งหมด
การศึกษา
2) บุคลากรที่เขารวมโครงการมีความรูความ
2554
เขาใจในเรื่องโภชนาการไมนอยกวา รอยละ
80

1) รอยละ 80 ของผูเขารวมงานมีความพึง
พอใจตอการจัดงานประสาทปริญญาบัตร

สํานัก
อธิการบดี

ป
28,000 สํานักวิชาการ
การศึกษา
2554
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• โครงการลง
โฆษณาทางสื่อ
หนังสือพิมพ

1) เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารของมหาวิทยาลัยใหแก
กลุมเปาหมายและผูที่สนใจ
2) เพื่อสรางภาพลักษณใหมหาวิทยาลัย

1) รอยละ 80 ของกลุมเปาหมายรับรูขาวสาร
ของมหาวิทยาลัย
2) รอยละ 80 ของบุคคลทั่วไปรูจัก
มหาวิทยาลัยเกริกเพิ่มขึ้น
1) รอยละ 80 ของกลุมเปาหมายรับรูขาวสาร
ของมหาวิทยาลัย
2) รอยละ 80 ของบุคคลทั่วไปรูจัก
มหาวิทยาลัยเกริกเพิ่มขึ้น
1) รอยละ 80 ของบุคลากรไดรับขอมูล
ขาวสารขาวสาร
2) รอยละ 80 ของบุคลากรมีความพึงพอใจ

• โครงการลง
โฆษณาทางสื่อวิทยุ
และโทรทัศน

1) เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารของมหาวิทยาลัย
2) เพือ่ ใหขา วสารถึงประชาชนและผูที่สนใจ
3) เพือ่ สงเสริมภาพลักษณของมหาวิทยาลัยกริก

• โครงการปรับปรุง
เสียงตามสาย

1) เพื่อเผยแพรขาวสารและความบันเทิงใหแก
นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย
2) เพื่อใหการกระจายเสียงสามารถรับฟงไดทั่วถึงและ
ครอบคลุมพื้นที่ของมหาวิทยาลัย

• โครงการแนะแนว
การศึกษา

1) เพื่อใหการบริการงานแนะแนวเปนไปอยางมีแบบ
1) นักศึกษาใหมที่สมัครเขาศึกษาตอในระดับ
แผนเปนที่รับรูแกผูที่เกี่ยวของ
ปริญญาตรีเพิ่มจํานวนสูงขึ้น
2) เพื่อวางแผนงบประมาณและกําหนดบุคลากรที่มีอยู 2) รอยละ 80 ของนักเรียน นักศึกษารูจัก
อยางจํากัดใหเกิดผลประสิทธิภาพ
มหาวิทยาลัยกริกเพิ่มมากขึ้น
3) เพื่อประเมินผลการดําเนินงานแนะแนวการศึกษาได
อยางถูกตองและปรับปรุงพัฒนางานแนะแนว
การศึกษาอยางตอเนื่อง
4) เพื่อเผยแพรความรูความเขาใจการศึกษาตอ
ระดับอุดมศึกษาแกนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
5) เพื่อเปนการประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยเกริกใหแก
นักเรียนและบุคคลภายนอก

กําหนด
งบ
ผูรับ
เวลา ประมาณ ผิดชอบ
ป
5,500,0 สํานักสงเสริม
การศึกษา 00
การศึกษาฯ
2554
ป
3,000,0 สํานักสงเสริม
การศึกษา 00
การศึกษาฯ
2554
ป
50,000 สํานักสงเสริม
การศึกษา
การศึกษาฯ
2554
ป
2,000,0 สํานักสงเสริม
การศึกษา 00
การศึกษาฯ
2554
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• โครงการเยี่ยมชม
มหาวิทยาลัยเกริก

ตัวชี้วัด

1) เพื่อกระชับความสัมพันธระหวางมหาวิทยาลัยเกริกกับ 1)
อาจารยแนะแนวโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
2) เพื่อเปนการเผยแพรและประชาสัมพันธ
มหาวิทยาลัยเกริกใหเปนที่รูจักแกอาจารยแนะแนว
และโรงเรียนในกลุมเปาหมาย
3) เพื่อสรางความประทับใจและภาพลักษณที่ดีของ
องคกร
• โครงการสาน
1) เพื่อกระชับสัมพันธไมตรีระหวางครูแนะแนวกับ
1)
สัมพันธแนะแนว
มหาวิทยาลัยเกริกในโอกาสที่จะประสานงานตอไป
การศึกษา
2) เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและประสบการณใน
การเขาศึกษาตอของนักเรียนจากครูแนะแนว
• โครงการเผยแพร 1) เพื่อประชาสัมพันธขาวสารการรับสมัครงานจากแหลง 1)
ประชาสัมพันธขอมูล งานตางๆใหแกนักศึกษาที่กําลังสําเร็จการศึกษา
ขาวสาร การรับสมัคร 2) เพื่อใหนักศึกษาไดเตรียมความพรอมในการหางาน
งานใหแกนักศึกษา
ทํา
6.7 ปรับปรุง
สภาพแวดลอม
อาคารสถานที่และ
อุปกรณอํานวยความ
สะดวกภายใน
มหาวิทยาลัย

• โครงการปรับปรุง
อาคารสถานที่

• โครงการปรับปรุง
เครื่องปรับอากาศ

1) เพื่อปรับปรุงซอมแซมอาคารสถานที่ใหอยูในสภาพ
ที่สมบูรณ พรอมสําหรับการใชงานอยูเสมอ
2) เพื่อจัดสภาพแวดลอมภายในมหาวิทยาลัยใหเอื้อ
ตอการเรียนรู
1) เพื่อปรับปรุงซอมแซมระบบสาธารณูปโภคภายใน
มหาวิทยาลัยใหอยูในสภาพที่สมบูรณ
2) เพื่อใหเกิดการใชงานอยางมีประสิทธิภาพ

รอยละ 80 ของกลุมเปาหมายประทับใจ
และรูจักมหาวิทยาลัยเกริกเพิ่มขึ้น

กําหนด
งบ
ผูรับ
เวลา ประมาณ ผิดชอบ
ป
50,000 สํานักสงเสริม
การศึกษา
การศึกษาฯ
2554

รอยละ 80 ของกลุมเปาหมายใหความ
รวมมือกับการแนะแนวการศึกษา

ป
60,000 สํานักสงเสริม
การศึกษา
การศึกษาฯ
2554

รอยละ 70 ของนักศึกษาไดรับทราบ
แหลงขอมูล ขาวสาร การรับสมัครงาน

ป
4,000
การศึกษา
2554

1) รอยละ 80 ของผูใชอาคารสถานที่มีความ
พึงพอใจ

สํานักสงเสริม
การศึกษาฯ

ป
1,040,000 สํานัก
การศึกษา
อธิการบดี
2554

1) รอยละ 80 ของผูใชบริการมีความพึงพอใจ ป
600,000 สํานัก
การศึกษา
อธิการบดี
2554
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• โครงการซอม
บํารุงครุภัณฑและ
ปรับปรุงอุปกรณสื่อ
การสอน
• โครงการซอมแซม
และบํารุงรักษา
ยานพาหนะ
• โครงการปรับปรุง
หองออกกําลังกาย

วัตถุประสงค

1) เพื่อใหอาจารยและนักศึกษาไดรับความ
สะดวกสบายในการเรียนการสอน
2) เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกบุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัย
1) เพื่อรักษาสภาพของยานพาหนะของมหาวิทยาลัย
ใหอยูในสภาพพรอมใชงาน
2) เพื่อความปลอดภัยของผูใชบริการ
1) เพื่อปรับปรุงหองออกกําลังกายและสิง่ อํานวยความ
สะดวกที่เอื้อตอการพัฒนาการเรียนรูใหแกนักศึกษา
2) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาและบุคลากรมีสุขภาพ
แข็งแรงโดยการออกกําลังกาย
• โครงการปรับปรุง 1) เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนใหดูสวยงามเอื้ออํานวยตอการ
ภูมิทัศนภายใน
ปฏิบัติงาน
หนวยงาน
2) เพื่อสรางบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน
• โครงการซอมแซม 1) เพื่อปรับปรุงสภาพแวดลอม และ สิ่งอํานวยความ
หอพัก
สะดวกภายในหอพักใหอยูในสภาพดีพรอมที่จะ
รองรับการเขาพักของนักศึกษา

กําหนด
งบ
ผูรับ
เวลา ประมาณ ผิดชอบ
1) รอยละ 90 ของผูใชบริการมีความพึงพอใจ ป
180,000 สํานัก
การศึกษา
อธิการบดี
2554
ตัวชี้วัด

1) ยานพาหนะอยูในสภาพดี 100 %

1) รอยละ 90 ของนักศึกษาและบุคลากรที่ใช
บริการพึงพอใจตอหองออกกําลังกาย

1) ระดับความพึงพอใจของบุคลากรใน
หนวยงานอยูในระดับ 3.51 ขึ้นไป
1) นักศึกษาอยางนอยรอยละ 80 มีความพึง
พอใจในการใชบริการหอพักหอพัก

ป
700,000 สํานัก
การศึกษา
อธิการบดี
2554
ป
สํานักกิจการ
การศึกษา
นักศึกษา
2554
ป
สํานักอธิการบดี
การศึกษา
สํานักสงเสริม
2554
การศึกษาฯ
ป
10,000 สํานักอธิการบดี
การศึกษา
สํานักสงเสริม
2554
การศึกษาฯ
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ตัวบงชี้ของแผนการดําเนินงาน : ดานบริหารจัดการองคกร
เชิงปริมาณ
1. รอยละของบุคลากรที่เขารวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูและรวมประชุมเพื่อพัฒนาองคกร
2. จํานวนกิจกรรมและโครงการที่สงเสริมศักยภาพและความสามัคคีของบุคลากรในมหาวิทยาลัย
3. มีจํานวนและชนิดของครุภัณฑและหองปฏิบัติการที่เพียงพอเหมาะสม
4. รอยละของหองเรียนและสิ่งกอสรางที่ชํารุดไดรับการพัฒนาปรับปรุง
5. ระดับความสําเร็จในการดําเนินงานตามแผนอนุรักษสิ่งแวดลอมและประหยัดพลังงาน
เชิงคุณภาพ
1. รอยละของผูเขารับการอบรมสามารถนําความรูมาพัฒนาปรับปรุงในการทํางานไดอยางมี ประสิทธิภาพ
2. จํานวนบุคลากรที่มีผลการพัฒนาสมรรถนะตรงตามเกณฑมาตรฐาน
3. รอยละของบุคลากรที่มีผลการประเมินการปฏิบัติงานในระดับดีขึ้นไป
4. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน
5. รอยละความสําเร็จของโครงการสื่อสารภาพลักษณของมหาวิทยาลัย
6. รอยละของความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนการเบิกจายงบประมาณ
7. ครุภัณฑและหองปฏิบัติการที่มีคุณสมบัติตรงกับการใชงานและเปนที่ยอมรับของผูใชบริการ
8. รอยละของงบประมาณที่ใชจายเปนไปตามแผนการใชจายเงิน
เชิงเวลา
1. มีการจัดซื้อจัดจางทันการใชงาน

100
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7 : ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางเหมาะสมและมีมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ
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ตัวชี้วัด

หนวยงานสนับสนุน

7.1 มีการวางแผน • โครงการพัฒนา
1) เพื่อวางเครือขายโครงสรางระบบเทคโนโลยี
1) ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบ
และพัฒนาระบบ
ระบบสารสนเทศเพื่อ
สารสนเทศในทุกหนวยงานอยางมีประสิทธิภาพ
สารสนเทศของหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย
ฐานขอมูลของ
การจัดการองคกร
2) เพื่อนําระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
อยางนอย 3.51 ขึน้ ไป
มหาวิทยาลัยให
Management Information System ( MIS )มา
ทันสมัยเหมาะสมกับ
ปรับใชในหนวยงานใหสอดคลองกับระบบการ
การใชงานของ
ดําเนินงานภายในของหนวยงาน
มหาวิทยาลัยอยู
3) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบฐานขอมูล
เสมอ
สารสนเทศภายในหนวยงานใหทันสมัยและเปน
ปจจุบันอยูเสมอ
• โครงการปรับปรุง 1) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาเครือขาย
1) รอยละ 70 ของหนวยงานที่มีการเชื่อมตอ
และพัฒนาระบบ
คอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัยใหมีศักยภาพ
ความเร็วไมต่ํากวา 10 GB
เครือขาย
2) เพื่อสนับสนุนงานดานการบริการระบบสารสนเทศ
คอมพิวเตอรของ
ของหนวยงานและผูใชบริการภายในมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
3) เพื่อตอบสนองความตองการของผูใชงานที่มี
ปริมาณเพิ่มขึ้น
โครงการพัฒนา
1) เพื่อใหผูใชบริการเครือขายคอมพิวเตอรภายใน
1) รอยละ 80 ของผูใชบริการเครือขาย
ระบบไรสาย
มหาวิทยาลัยสามารถเขาระบบไดสะดวก รวดเร็วขึ้น
คอมพิวเตอรภายในมหาวิทยาลัยมีความพึง
(Wireless LAN)
2) เพื่อสนับสนุนงานดานการบริการระบบสารสนเทศ
พอใจอยูในระดับดี
ของหนวยงานและผูใชบริการทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย

กําหนด
เวลา

งบ
ประมาณ

ผูรับ
ผิดชอบ

ป
200,000
การศึกษา
2554

ศูนย
คอมพิวเตอร

ป
170,000
การศึกษา
2554

ศูนย
คอมพิวเตอร

ป
การศึกษา
2554

ศูนย
คอมพิวเตอร

50,000
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7.2 พัฒนาบุคลากร
ใหมีความรูและ
ทักษะในการใช
เทคโนโลยีใหทันตอ
การเปลี่ยนแปลง

7.3 พัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อ
รองรับการจัด
การศึกษา

โครงการ / กิจกรรม

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

กําหนด
งบ
ผูรับ
เวลา ประมาณ ผิดชอบ
ป
40,000 ศูนย
การศึกษา
คอมพิวเตอร
2554

1) เพื่อใหบุคลากรมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบ 1) รอยละ 80 ของบุคลลากรที่เขารวมอบรมได
• โครงการอบรม
บริหารจัดการการเรียนรู (Learning System)
พัฒนาบุคลากรดาน
ความรูเกีย่ วกับ E-learning และสามารถ
และสามารถนําไปประยุกตใชในระบบการจัดการ
การเรียนการสอน Eนําไปประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอน
เรี
ย
นการสอน
learning
อยางมีประสิทธิภาพ
2) เพื่อใหบุคลากรสามารถสรางและนําเสนอบทเรียน
E-learning เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการ
สอนใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น
3) เพื่อสรางเครือขายสังคมแหงการเรียนรู
• โครงการสงเสริม 1) เพื่อพัฒนาทักษะและเพิ่มพูนความรูดาน
1) รอยละ 80 ของผูเขารวมอบรมไดรับความรูและ ป
เทคโนโลยีสารสนเทศใหแกบุคลากรของ
ความรูดานเทคโนโลยี
ทักษะทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มขึ้น การศึกษา
มหาวิทยาลัย
และสารสนเทศใหแก
2) รอยละ 80 ของผูเ ขารวมอบรมใชเทคโนโลยี 2554
2) เพื่อใหผูเขาอบรมสามารถใชเทคโนโลยีในภารกิจ
บุคลากรของ
ในภารกิจของหนวยงานไดอยางมี
ของหน
ว
ยงานได
อ
ย
า
งมี
ป
ระสิ
ท
ธิ
ภ
าพ
มหาวิทยาลัย
ประสิทธิภาพ
1) เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรูความสามารถทางดาน 1) รอยละ 70 ของบุคคลากรในสายงานที่
• โครงการพัฒนา
ป
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหกับบุคลากรศูนย
ทักษะใหกับ
เกี่ยวของไดรับการอบรมและสามารถนําความรูไป การศึกษา
คอมพิวเตอร
เจาหนาที่ศูนย
ประยุกตใชไดอยางมีประสิทธิภาพ
2554
2) เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหมีความ
คอมพิวเตอร
เชี่ยวชาญและรูเทาทันวิทยาการสมัยใหม
สามารถรองรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่
เปลี่ยนแปลงไปทั้งในปจจุบันและอนาคต
• โครงการปรับปรุง 1) เพื่อสงเสริมใหนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมา 1) ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการ อยาง
ป
วิธีการสงผลสอบ
ปรับใชกับหนวยงานและพัฒนารูปแบบการให
นอย 3.51 ขึ้น
การศึกษา
ผานระบบ
บริการของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2554
อินเตอรเน็ต
2) เพื่อทําใหการปฏิบัติงานมีความสะดวก รวดเร็ว
และอํานวยความสะดวกใหแกผูใชการมากขึ้น

30,000

ศูนย
คอมพิวเตอร

60,000

ศูนย
คอมพิวเตอร

-

สํานัก
วิชาการ
ศูนย
คอมพิวเตอร
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• โครงการ
ลงทะเบียนผาน
ระบบอินเตอรเน็ต

• โครงการพัฒนา
ระบบประเมิน
อาจารยผูสอนผาน
ระบบอินเตอรเน็ต

• โครงการพั ฒ นา
ระบบการจั ด ตาราง
เรียนตารางสอนทาง
ระบบสารสนเทศ
• โครงการพัฒนา
ระบบการสงตนฉบับ
เอกสารประกอบการ
เรียนการสอนทาง
ระบบสารสนเทศ (สง
ตนฉบับทาง e- mail)

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

1) เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น สามารถเขาถึงขอมูลไดอยางรวดเร็วทันตอ
เหตุการณ
2) เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกนักศึกษาและ
ผูใชงาน สามารถติดตอประสานงานระหวาง
หนวยงานไดดียิ่งขึ้น
1) เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบการประเมินอาจารย
ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถเขาถึงขอมูล
ไดอยางรวดเร็วทันตอเหตุการณ
2) เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกนักศึกษาและ
ผูใชงาน สามารถติดตอประสานงานระหวาง
หนวยงานไดดียิ่งขึ้น
1) เพื่ อใหการจัดตารางเรีย นตารางสอนเกิดความ
สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
2) เพื่อเปนการนําระบบสารสนเทศมาปรับใชใน
หนวยงานใหสอดคลองกับระบบการดําเนินงาน
ภายในของหนวยงาน
1) เพื่อพัฒนาตนฉบับเอกสารการสอนของอาจารย
ใหไดมาตรฐานยิ่งขึ้น
2) เพื่ออํานวยความสะดวกและรวดเร็วใหแกอาจารย
ผูสอน
3) เพื่อเปนการนําระบบสารสนเทศมาปรับใชใน
หนวยงานใหสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย

1) ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการอยางนอย
3.51 ขึ้น

1) ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการอยางนอย
3.51 ขึ้น

กําหนด
งบ
ผูรับ
เวลา ประมาณ ผิดชอบ
ป
สํานัก
การศึกษา
วิชาการ
2554
ศูนย
คอมพิวเตอร

ป
การศึกษา
2554

-

สํานัก
วิชาการ
ศูนย
คอมพิวเตอร

1) ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการอยางนอย ป
3.51 ขึ้น
การศึกษา
2554

-

สํานัก
วิชาการ

1) อาจารยผูสอนสงตนฉบับเอกสารประกอบการ ป
เรียนการสอน ทาง e-mail เพิ่มขึ้น รอยละ 10 การศึกษา
2554

-

สํานัก
วิชาการ
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• โครงการพัฒนา
ระบบ E-Mail แบบ
ครบวงจรของ
มหาวิทยาลัย
7.4 จัดหาทรัพยากร • โครงการจัดหา
สารสนเทศที่จําเปน ระบบฐาน
สําหรับการใชงาน
ขอมูลคอมพิวเตอร
ดานตาง ๆ ของ
หองสมุด
มหาวิทยาลัย
• โครงการจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศ
หองสมุด

• โครงการ
บํารุงรักษา ซอม
อนุรักษ ทรัพยากร
สารสนเทศหองสมุด
• โครงการจัดซื้อ
อุปกรณเทคโนโลยี
สารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย
• โครงการซอม
บํารุงเครื่อง
คอมพิวเตอร

วัตถุประสงค
1) เพื่อพัฒนาระบบการสื่อสารภายในองคกรให
สะดวก รวดเร็ว ทั้งดานรับสงขอความ ประกาศ
และการใชงานปฏิทินรวมกัน ในงานนัดหมาย
ตารางเวลา

กําหนด
งบ
ผูรับ
เวลา ประมาณ ผิดชอบ
1) รอยละ 70 ของบุคลากรที่สมัครเขาใชบริการ ป
40,000 ศูนย
มีการเขาใชงานไมต่ํากวา 20 ครั้งตอเดือน
การศึกษา
คอมพิวเตอร
2554
ตัวชี้วัด

1) เพื่อใหหองสมุดมีโปรแกรมหองสมุดที่มีคุณภาพ
เหมาะสมกับการใชงาน
2) เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรหองสมุดไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

1) รอยละ 80 ของระบบฐานขอมูลหองสมุดที่มี
คุณภาพเหมาะสมกับการใชงาน

1) เพื่อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่หลากหลาย
สอดคลองกับความตองการของผูใชบริการ
2) เพื่อจัดสรรทรัพยากรสารสนเทศหองใหเพียงพอ
ตอจํานวนผูใชบริการและสอดคลองกับหลักสูตร
การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
1) เพื่อซอมบํารุงทรัพยากรของหองสมุดใหอยูใน
สภาพที่สมบูรณเหมาะสมกับการใชงานอยูเสมอ

1) มีการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศหองสมุด
เพิ่มขึ้นอยางนอยรอยละ 80

ป
การศึกษา
2554

50,000

สํานัก
หอสมุด
ศูนย
คอมพิวเตอร
ป
2,200,000 สํานัก
การศึกษา
หอสมุด
2554

1) จํานวนหนังสือที่ไดรับการซอมแซม
2) หนังสือมีอายุการใชงานไดนานขึ้น รอยละ
70

ป
100,000
การศึกษา
2554

สํานัก
หอสมุด

1) เพื่อจัดหาอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 1) ปริมาณของอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศ
และมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใชงานภายใน
มหาวิทยาลัย

ป
400,000
การศึกษา
2554

ศูนย
คอมพิวเตอร

1) เพื่อใหคําปรึกษาหรือบริการซอมแซมแกไขเครื่อง
คอมพิวเตอรทั้งฮารดแวรและซอฟแวรใหสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

ป
100,000
การศึกษา
2554

ศูนย
คอมพิวเตอร

1) จํานวนครั้งของผูใชบริการทั้งหมด
2) จํานวนครั้งของการแกไขและซอมบํารุงเครื่อง
คอมพิวเตอรและอุปกรณคอมพิวเตอรภายใน
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คอมพิวเตอรของ
มหาวิทยาลัย

7.5 พัฒนาระบบ
หองสมุดใหมี
คุณภาพเพื่อ
สนับสนุนการเรียน
การสอน การ
คนควาวิจัยและ
ใหบริการสารสนเทศ
อยางมีประสิทธิภาพ

• โครงการแนะนํา
การใชหองสมุดและ
เรียนรูสารสนเทศ

• โครงการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ
ภายในหองสมุด
• โครงการงาน
สัปดาหหองสมุด

วัตถุประสงค
2) เพื่อดูแลรักษาคอมพิวเตอร โปรแกรมใชงาน
รวมทั้งปองกันและแกปญหาไวรัสคอมพิวเตอร
3) เพื่อใหคอมพิวเตอรของหนวยงานอยูในสภาพที่
พรอมใชงานอยูเสมอ
1) เพื่อใหผูใชบริการตระหนักถึงความสําคัญของ
หองสมุด และรูจักวิธีการใชหองสมุดอยางถูกตอง
2) เพื่อใหผูใชบริการรูจักใชกลยุทธในการศึกษา
คนควา และฝกทักษะการสืบคนขอมูล
สารสนเทศ และบริการดานตาง ๆ ของหองสมุด
3) เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และสงเสริม
การศึกษาเรียนรูดวยตนเอง
1) เพื่อสรางและพัฒนาระบบสารสนเทศของ
สํานักหอสมุดใหมีความทันสมัยและเปนปจจุบัน
2) เพื่อเปนแหลงใหบริการขอมูลขาวสารแกบุคลากร
และผูที่สนใจ
1) เพื่อกระตุนใหนักศึกษา คณาจารย เจาหนาที่
ตลอดจนบุคคลทั่วไปเห็นความสําคัญของหองสมุด
2) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษา คณาจารย เจาหนาที่
และบุคคลทั่วไปรักการอานและสนใจความรูทาง
วิชาการมากขึ้น
3) เพื่อเปดโลกขอมูลขาวสารใหกับผูใชบริการ
ตลอดจนผูสนใจทั่วไป โดยการออกรานหนังสือ
รวมทั้งการจัดนิทรรศการทางวิชาการ

ตัวชี้วัด

กําหนด
เวลา

1 วัน
3) รอยละของการแกไขและซอมบํารุงเครื่อง
คอมพิวเตอรและอุปกรณคอมพิวเตอรเสร็จ
ภายใน 1 วัน
1) รอยละ 80 ของผูใชบริการหองสมุดสามารถใช ป
บริการตาง ๆ ของหองสมุดไดอยางมี
การศึกษา
ประสิทธิภาพ
2554

งบ
ประมาณ

ผูรับ
ผิดชอบ

500

สํานัก
หอสมุด

1) รอยละ 80 ของผูใชบริการหองสมุดมีความ
พึงพอใจตอการใหบริการระบบสารสนเทศ

ป
การศึกษา
2554

50,000

สํานัก
หอสมุด

1) รอยละ 80 ของผูเขารวมกิจกรรมมีความพึง
พอใจตอการจัดนิทรรศการงานสัปดาห
หองสมุด

ป
การศึกษา
2554

10,000

สํานัก
หอสมุด
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โครงการ / กิจกรรม

วัตถุประสงค

• โครงการ
แลกเปลี่ยนงานวิจัย
และวิทยานิพนธ
ระหวางหองสมุด

1) เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และการคนควา
วิจัยในระดับอุดมศึกษาใหมีประสิทธิภาพสูงสุด
2) เพื่อใหนักศึกษา และบุคคลากรของมหาวิทยาลัย
ใชหองสมุดเปนแหลงเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ
3) เพื่อสงเสริมความรวมมือระหวางหองสมุด
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน
1) เพื่อจัดหาสื่ออิเล็กทรอนิกสหรือฐานขอมูลงานวิจัย
และวิทยานิพนธฉบับเต็มไวใหบริการแกนักศึกษา
ในระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารยและบุคคลทั่วไป
2) เพื่อจัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศรองรับการ
ประเมินหลักสูตรตางๆ ของมหาวิทยาลัยที่เปดสอน
3) เพื่อเปนการพัฒนาศักยภาพของสํานักหอสมุดให
มีสื่ออุปกรณกรเรียนการสอนที่ทันสมัยมี
ประสิทธิภาพเทาเทียมสถาบันอื่น
1) เพื่อใหผูใชบริการและผูรับบริการทราบกติกาของ
หองสมุดและเปนแนวทางในการปฏิบัติงานรวมกัน
2) เพื่อเปนแนวทางใหผูใชคนหาสารสนเทศที่
ตองการไดอยางสะดวกรวดเร็ว
3) เพื่อเปนคูมือชวยคนหาแหลงสารสนเทศไดทุก
สาขาวิชา
1) เพื่อเปนเครื่องมือในการคนควาของอาจารยและ
นักศึกษาและผูใชบริการหองสมุด
2) เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับผูใชบริการของ
หองสมุดสามารถเขาถึงแหลงทรัพยากรสารสนเทศ
และไดรับขอมูลตรงตามความตองการ

• โครงการพัฒนา
ฐานขอมูลงานวิจัย
และวิทยานิพนธ

• โครงการจัดทํา
คูมือการใชหองสมุด

• โครงการจัดทํา
บรรณานุกรมราย
เดือน

1) จํานวนงานวิจัยและวิทยานิพนธที่มีการ
แลกเปลี่ยนระหวางหองสมุด

กําหนด
งบ
ผูรับ
เวลา ประมาณ ผิดชอบ
ป
10,000 สํานัก
การศึกษา
หอสมุด
2554

1) รอยละ 80 ของผูใชบริการ ไดรับขอมูล
สารสนเทศจากฐานขอมูลงานวิจัยและ
วิทยานิพนธที่ทันสมัย

ป
การศึกษา
2554

30,000

สํานัก
หอสมุด

1) ระดับความสําเร็จของการจัดทําคูมือการใช
หองสมุด

ป
การศึกษา
2554

10,000

สํานัก
หอสมุด

1) ระดับความสําเร็จของการจัดทําบรรณานุกรม
รายเดือน

ป
การศึกษา
2554

1,500

สํานัก
หอสมุด

ตัวชี้วัด
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วัตถุประสงค

• โครงการบริการ
สารสนเทศทาง
โทรศัพท

กําหนด
งบ
ผูรับ
เวลา ประมาณ ผิดชอบ
1) จํานวนของผูใชบริการสารสนเทศทางโทรศัพท ป
สํานัก
2) รอยละ 80 ของผูใชบริการสารสนเทศมีความ การศึกษา
หอสมุด
พึงพอใจจากการใชบริการ
2554
ตัวชี้วัด

1) เพื่อใหผูใชบริการรับทราบขอมูลขาวสารจาก
หองสมุดไดอยางรวดเร็ว
2) เพื่อใหผูใชบริการเขาถึงแหลงขอมูลไดทุกรูปแบบ
โดยไมตองเสียเวลามาที่หองสมุด
3) เพื่อใหผูใชไดรับความสะดวกสบายในการใช
บริการ
• โครงการสนับสนุน 1) เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกผูใหบริการและ
1) รอยละ 90 ของผูใชบริการหองสมุดมีความ
การจัดเก็บและการ
ผูใชบริการ
พึงพอใจและไดรับความสะดวกในการใช
บริการทรัพยากร
2) เพื่อปองกันการสูญหายของทรัพยากรสารสนเทศ
หองสมุด
สารสนเทศใน
3) เพื่อใหผูใชบริการสามารถ ยืม-คืน หนังสือไดดวย
หองสมุด
ตนเอง
4) เพื่อเปนการพัฒนาศักยภาพของสํานักหอสมุดให
มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ
• โครงการจัดทํา
1) เพื่อประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของหองสมุดให 1) รอยละ 80 ของนักศึกษาและบุคลากรของ
ขาวสารหองสมุด
ผูใชบริการไดรับทราบ
มหาวิทยาลัยไดรับขาวสารของสํานักหอสมุด
2) เพื่อแนะนําบริการสารสนเทศสาขาตางๆ ที่
นาสนใจ
3) เพื่อนําเสนอเกร็ดความรูที่นาสนใจ
• โครงการจัดทํา
ปายนิเทศ (มุมKM)

1) เพื่อนําเสนอขอมูล ขาวสารตางๆที่เปนประโยชน
แกผูใชบริการหองสมุด
2) เพื่อใหผูใชบริการหองสมุดไดรับขอมูลขาวสารที่
เปนปจจุบันทันตอเหตุการณ

1) มีการจัดทําปายนิเทศอยางนอย 2 เดือนตอ
1 ครั้ง

ป
การศึกษา
2554

25,000

สํานัก
หอสมุด

ป
การศึกษา
2554

4,800

สํานัก
หอสมุด

ป
การศึกษา
2554

1,200

สํานัก
หอสมุด
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ตัวบงชี้ของแผนการดําเนินงาน : ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
เชิงคุณภาพ
1.
2.
3.
4.

รอยละของความพึงพอใจตอการใหบริการของหองสมุด
รอยละของความพึงพอใจตอการใหบริการของศูนยคอมพิวเตอร
รอยละของผูเรียนมีความสามารถใชความรูและเทคโนโลยีที่จําเปนในการศึกษาคนควาและปฏิบัติงานวิชาชีพไดอยางเหมาะสม
รอยละของบุคลลากรที่ไดรับความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศและสามารถนําไปประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 8 : ดานประกันคุณภาพการศึกษา รักษาคุณภาพมาตรฐานการอยางยั่งยืน
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โครงการ / กิจกรรม

กําหนด
เวลา

งบ
ประมาณ

ผูรับ
ผิดชอบ

1) มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่มี
มาตรฐานสอดคลองตามหลักเกณฑของ
สกอ .และ สมศ รวมทั้งสามารถแขงขัน
แขงขันในระดับประเทศและภูมิภาคได

ป
การศึกษา
2554

59,200

สํานักประกัน
คุณภาพ
การศึกษา

1) มีแผนการดําเนินงานดานประกันคุณภาพ
ของมหาวิทยาลัย

ป
การศึกษา
2554

55,000

สํานักประกัน
คุณภาพ
การศึกษา

1) ระดับคะแนนผลการตรวจประเมินคุณภาพ
ของสํานักอธิการบดี อยูในระดับ 3.51 ขึ้น
ไป

ป
การศึกษา
2554

6,000

สํานัก
อธิการบดี

1) ระดับคะแนนผลการตรวจประเมินคุณภาพ
ของสํานักหอสมุดอยูในระดับ 3.51 ขึ้นไป

ป
การศึกษา

3,000

สํานัก
หอสมุด

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

หนวยงานสนับสนุน
8.1 มีการวางแผน
และยกระดับ
มาตรฐานคุณภาพ
การศึกษา เพื่อ
รองรับการตรวจ
ประเมินคุณภาพ
ภายในทุกป และ
ตรวจประเมิน
คุณภาพภายนอกทุก
5 ป

8.2 สงเสริมใหทุก
หนวยงานภายใน
มหาวิทยาลัยใช
ระบบประกัน
คุณภาพในการ
ปฏิบัติงานอยาง

• โครงการปรับปรุง
มาตรฐานงาน
ประกันคุณภาพ
การศึกษา

1) เพื่อพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยใหสอดคลองกับหลักเกณฑของ สกอ.
และ สมศ.
2) เพื่อพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
3) เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาโดย
พัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาใหสามารถ
แขงขันในระดับประเทศและภูมิภาค
• โครงการจัดทํา
1) เพื่อกําหนดทิศทางการดําเนินงานของสํานักประกัน
แผนดําเนินงานดาน
คุณภาพการศึกษาใหบรรลุตามตามนโยบายของ
การประกันคุณภาพ
มหาวิทยาลัย
การศึกษา
2) เพื่อบริหารจัดการสํานักประกันคุณภาพใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
• โครงการพัฒนา
1) เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรูดานการประกัน
ระบบประกันคุณภาพ
คุณภาพการศึกษาของหนวยงานสนับสนุน
การศึกษาภายใน
2) เพื่อพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
สํานักอธิการบดี
การศึกษาภายในสํานักอธิการบดี
• โครงการประกัน 1) เพื่อพัฒนาประกันคุณภาพการศึกษาภายในสํานัก
คุณภาพการศึกษา
หอมสุดตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
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โครงการ / กิจกรรม
ภายในของ
สํานักหอสมุด

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

การศึกษาใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง
2) เพื่อปรับปรุงรูปแบบรายงานการประเมินตนเองใหมี
คุณภาพ และนําผลการประเมินมาใชในการ
ปรับปรุง พัฒนาสํานักหอสมุด
• โครงการการตรวจ 1) เพื่อใหทุกหนวยงานและมหาวิทยาลัยทราบถึงจุด
1) ทุกหนวยงานในมหาวิทยาลัยทราบจุดออน
ประเมินคุณภาพ
แข็ง จุดออนเพื่อนําไปสูการพัฒนามหาวิทยาลัย
และจุดแข็งของตนเอง
ภายใน
ตอไป
2) 80%ของหนวยงานในมหาวิทยาลัยนําผลการ
2) เพื่อจัดสงรายงานการประเมินตนเองของ
ตรวจประเมินมาใชในการพัฒนาหนวยงาน
มหาวิทยาลัยหลังสิ้นสุดปการศึกษา ตามขอกําหนด 3) มหาวิทยาลัยสามารถจัดสงรายงานการ
ของ สกอ.
ประเมินตนเองได ภายใน 120 วันหลัง
สิ้นสุดปการศึกษาตามขอกําหนดของ สกอ.
8.3 พัฒนาบุคลากร • โครงการพัฒนา
1) เพื่อสงเสริมใหบุคลากรมีความรูความเขาใจ
1) รอยละ 80 ของบุคลากรสํานักอธิการบดี
ดานการประกัน
ความรูและทักษะ
หลักเกณฑและวิธีการประเมินคุณภาพการศึกษา
ความรูความเขาในหลักเกณฑและวิธีการ
คุณภาพการศึกษา ดานการประกัน
ภายในระดับหนวยงานสนับสนุน
ประเมินคุณภาพ
ตลอดจนเพิ่มพูน
คุณภาพการศึกษา 2) เพื่อสงเสริมใหบุคลากรมีสวนรวมและสงเสริมระบบ
ทักษะความรูความ ใหบุคลากร
3) ประกันคุณภาพการศึกษา
เขาใจในระบบประกัน • โครงการอบรมเชิง 1) เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจและทักษะในการ 1) อยางนอย 90% ของผูเขารวมโครงการมี
คุณภาพการศึกษา ปฏิบัติการผูตรวจ
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตาม
ความเขาใจองคประกอบและตัวบงชี้ของ
ประเมินคุณภาพ
องคประกอบและตัวบงชี้ของ สกอ.
สกอ.
ภายใน
2) เพื่อเตรียมความพรอมในการตรวจสอบและประเมิน 2) อยางนอย 90% ของผูเขารวมโครงการ
คุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2554
สามารถตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาได
3) เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการตรวจสอบและประเมิน ถูกตอง สอดคลองตามเจตนารมณของตัว
คุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย
บงชี้ที่ สกอ. กําหนด

กําหนด
เวลา
2554

งบ
ประมาณ

ผูรับ
ผิดชอบ

ภาคฤดู
รอน /
2553

88,100

สํานักประกัน
คุณภาพ
การศึกษา

ป
การศึกษา
2554

3,000

สํานัก
อธิการบดี

ภาคปลาย
ประจําป
การศึกษา
2554

56,200

สํานักประกัน
คุณภาพ
การศึกษา
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โครงการ / กิจกรรม
• โครงการสัมมนา
คุณภาพการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ระดับคณะวิชาเพื่อ
เตรียมรับการตรวจ
ประเมินภายนอก
รอบสามของ สมศ.

1)

2)

3)

• โครงการสัมมนา 1)
คุณภาพการประกัน
คุณภาพการศึกษา
2)
ระดับหนวยงาน
สนับสนุนเพื่อเตรียม
รับการตรวจประเมิน
3)
ภายนอกรอบสาม
ของ สมศ.
• โครงการอบรม
บุคลากรสาย
อาจารยเพื่อสราง
ความเขาใจการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน

กําหนด
งบ
ผูรับ
เวลา
ประมาณ ผิดชอบ
เพื่อใหของบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความรูและ 1. ผูเขารวมสัมมนาอยางนอย 90 % มีความรู ป
44,900 สํานักประกัน
เขาใจตัวบงชี้การประกันคุณภาพภายนอก รอบสาม
และเขาใจมาตรฐานตัวบงชี้คุณภาพภาย
การศึกษา
คุณภาพ
ที่ สมศ.ไดพัฒนาขึ้นใหม
นอก รอบสาม ที่ สมศ.ไดพัฒนาขึ้นใหม
2554
การศึกษา
เพื่อใหบุคลากรของมหาวิทยาลัย สามารถจัดทํา
2. ผูเขารวมสัมมนาอยางนอย 80% สามารถ
รายงานประเมินตนเองของหนวยงานไดถูกตองตาม
นําความรูที่ไดมาปรับใชในการดําเนิ นการ
ตัวบงชี้คุณภาพของ สมศ.
ประกันคุณภาพของหนวยงานที่ตนสังกัด
เพื่อใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยไดมีโอกาส
3. มี เ ครื อ ข า ยสถาบั น ด า นประกั น คุ ณ ภาพ
แลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับการดําเนินงานประกัน
การศึกษา
คุณภาพการศึกษา
เพื่อใหของบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความรูและ
1.ผูเขารวมสัมมนาอยางนอย 90 % มีความรู ป
41,600 สํานักประกัน
เขาใจตัวบงชี้การประกันคุณภาพภายนอก รอบสาม
และเขาใจมาตรฐานตัวบงชี้คุณภาพภาย
การศึกษา
คุณภาพ
ที่ สมศ.ไดพัฒนาขึ้นใหม
นอก รอบสาม ที่ สมศ.ไดพัฒนาขึ้นใหม
2554
การศึกษา
เพื่อใหบุคลากรของมหาวิทยาลัย สามารถจัดทํา
2. ผูเขารวมสัมมนาอยางนอย 80% สามารถ
รายงานประเมินตนเองของหนวยงานไดถูกตองตาม
นําความรูที่ไดมาปรับใชในการดําเนินการ
ตัวบงชี้คุณภาพของ สมศ.
ประกันคุณภาพของหนวยงานที่ตนสังกัด
เพื่อใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยไดมีโอกาส
3. มี เ ครื อ ข า ยสถาบั น ด า นประกั น คุ ณ ภาพ
แลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับการดําเนินงานประกัน
การศึกษา
คุณภาพการศึกษา
เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจการประกันคุณภาพ 1) มีผูเขารวมประชุม อยางนอย 90 % ของผูที่ ป
61,600 สํานักประกัน
การศึกษาภายในตามองคประกอบและตัวบงชี้ของ
ตองเขารวมประชุม ตามหนังสือเชิญประชุม การศึกษา
คุณภาพ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
2) ผูเขารวมประชุมอยางนอย 80 % เขาใจ
2554
การศึกษา
เพื่อสนับสนุนความรูความเขาใจระบบการประกัน
ระบบการประกันคุณภาพอยางเทาทันกับ
คุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย
การเปลี่ยนแปลง
เพื่อเตรียมความพรอมในการดําเนินการประกัน
3) 80% ของผูเขารวมประชุมสามารถ
วัตถุประสงค

1)

2)
3)

ตัวชี้วัด
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โครงการ / กิจกรรม

• โครงการอบรม
บุคลากรสาย
เจาหนาที่เพื่อสราง
ความเขาใจการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน

• โครงการ สัมมนา
การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน
ระดับคณะวิชา
ประจําปการศึกษา
2554

งบ
ประมาณ

ผูรับ
ผิดชอบ

1) มีผูเขารวมประชุม อยางนอย 90 % ของผูที่ ป
ตองเขารวมประชุม ตามหนังสือเชิญประชุม การศึกษา
2) ผูเขารวมประชุมอยางนอย 80 % เขาใจ
2554
ระบบการประกันคุณภาพอยางเทาทันกับ
การเปลี่ยนแปลง
3) 80% ของผูเขารวมประชุมสามารถ
ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของ
หนวยงานที่ตนสังกัดไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

57,000

สํานักประกัน
คุณภาพ
การศึกษา

1. 95% ของผูเขารวมสัมมนามีความเขาใจตัวบงชีภาคปลาย
้
คุณภาพภายในตามที่ สกอ. กําหนด
ประจําป
2. 100% ของหนวยงานในมหาวิทยาลัยมี
การศึกษา
ความพรอมในการดําเนินงานประกัน
2554
คุณภาพการศึกษา ทั้งในดานการเตรียม
เอกสารอางอิงที่เกี่ยวของ และการจัดทํา
รายงานประเมินตนเอง

44,900

สํานักประกัน
คุณภาพ
การศึกษา

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

คุณภาพของคณะวิชาที่จัดการเรียนการสอนและ
หนวยงานสนับสนุน
4) เพื่อใหสามารถนําความรูประกันคุณภาพไปสูการ
ปฏิบัติในการสนับสนุนการดําเนินงานประกัน
คุณภาพของหนวยงานที่สังกัด
1) เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในตามองคประกอบและตัวบงชี้ของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
2) เพื่อสนับสนุนความรูความเขาใจระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย
3) เพื่อเตรียมความพรอมในการดําเนินการประกัน
คุณภาพของคณะวิชาที่จัดการเรียนการสอนและ
หนวยงานสนับสนุน
4) เพื่อใหสามารถนําความรูประกันคุณภาพไปสูการ
ปฏิบัติในการสนับสนุนการดําเนินงานประกัน
คุณภาพของหนวยงานที่สังกัด
1. เพื่อใหของบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความรูและ
เขาใจตัวบงชี้การประกันคุณภาพภายในที่ปรับปรุง
ใหมปการศึกษา 2554
2. เพื่อใหบุคลากรของมหาวิทยาลัย สามารถดําเนินการ
ประกันคุณภาพของหนวยงาน ไดอยางมีประสิทธิภาพ
และถูกตองตามตัวบงชี้คุณภาพของ สกอ.
3. เพื่อใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยไดมีโอกาส
แลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับการดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย

ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของ
หนวยงานที่ตนสังกัดไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

กําหนด
เวลา
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8.4 สนับสนุนให
บุคลากรทุกระดับมี
ความรู ความเขาใจ
ระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา

โครงการ / กิจกรรม

กําหนด
งบ
ผูรับ
เวลา
ประมาณ ผิดชอบ
เพื่อใหของบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความรูและ 1. 95% ของผูเขารวมสัมมนามีความเขาใจตัว ภาคปลาย 40,000 สํานักประกัน
ประจําป
คุณภาพ
เขาใจตัวบงชี้การประกันคุณภาพภายในที่ปรับปรุง
บงชี้คุณภาพภายในตามที่ สกอ. กําหนด
การศึกษา
การศึกษา
ใหมปการศึกษา 2554
2. 100% ของหนวยงานในมหาวิทยาลัยมี
2554
เพื่อใหบุคลากรของมหาวิทยาลัย สามารถดําเนินการ ความพรอมในการดําเนินงานประกัน
ประกันคุณภาพของหนวยงาน ไดอยางมีประสิทธิ
คุณภาพการศึกษา ทั้งในดานการเตรียม
ภาพและถูกตองตามตัวบงชี้คุณภาพของ สกอ.
เอกสารอางอิงที่เกี่ยวของ และการจัดทํา
เพื่อใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยไดมีโอกาส
รายงานประเมินตนเอง
แลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับการดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
เพื่อใหทุกหนวยงานไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนขอมูล
1) บุคลากรทุกระดับของทุกหนวยงานอยาง
ป
25,000 สํานักประกัน
และเทคนิควิธีการตาง ๆ รวมถึงองคความรูในการ
นอยรอยละ 60 มีโอกาสแลกเปลี่ยนขอมูล การศึกษา
คุณภาพ
ประกันคุณภาพการศึกษา
และเทคนิควิธีการตาง ๆ รวมถึงองคความรู 2554
การศึกษา
เพื่อทราบถึงความคืบหนาในการดําเนินการประกัน
ในการประกันคุณภาพการศึกษา
คุณภาพการศึกษาของแตละหนวยงานอยางใกลชิด 2) รอยละ 75 ของผูที่เขารวมแลกเปลี่ยน
สามารถหาทางออกรวมกันในกรณีที่ประสบปญหา
ทราบถึงความคืบหนาในการดําเนินการ
เพื่อใหแตละหนวยงานเกิดความรูสึกคุนเคยกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของแตละ
ประกันคุณภาพการศึกษา และเปนสวนหนึ่งของ
หนวยงานอยางใกลชิดสามารถหาทางออก
การทํางานเชนเดียวกับงานประจําอื่นๆ ทั่วไป
รวมกันในกรณีที่ประสบปญหา
เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจการประกัน
1) จํานวนของขอมูลขาวสารที่สงไปยังหนวยงาน ป
60,000 สํานักประกัน
คุณภาพการศึกษาแกบุคลากรและหนวยงานทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
การศึกษา
คุณภาพ
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
2) รอยละ 70 ของผูรับขอมูลขาวสารมีความ 2554
การศึกษา
เพื่อสนับสนุนและแลกเปลี่ยนความรูความเขาใจ
เขาใจในกระบวนการและระบบการประกัน
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
คุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย
เพื่อแลกเปลี่ยนขาวสารการประกันคุณภาพ
รวมถึงความคืบหนาในวงการการประกัน
การศึกษาระหวางเครือขายอยางตอเนื่อง
คุณภาพการศึกษาโดยทั่วไป
วัตถุประสงค

• โครงการ สัมมนา
การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน
ระดับหนวยงาน
สนับสนุน ประจําป
การศึกษา 2554

1.

• โครงการจัดการ
ความรูเพื่อการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา ป
การศึกษา 2554

1)

2.
3.

2)
3)

• โครงการจดหมาย 1)
ขาวการประกัน
คุณภาพการศึกษา
2)
ของมหาวิทยาลัย
3)

ตัวชี้วัด
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8.5 สรางเครือขาย
ความรวมมือดาน
การประกันคุณภาพ
การศึกษาระหวาง
สถาบันและ
หนวยงานภายนอก
ทั้งภาครัฐและเอกชน

โครงการ / กิจกรรม
1.
• โครงการพัฒนา
เครือขาย
สถาบันอุดมศึกษา 2.
ดานประกันคุณภาพ
3.
การศึกษา

• โครงการประชุม
เสวนาการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ระหวางมหาวิทยาลัย
ทั้งภาครัฐและเอกชน
• โครงการอบรม
นักศึกษาเพื่อสราง
ความเขาใจการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน

กําหนด
งบ
ผูรับ
เวลา
ประมาณ ผิดชอบ
เพื่อพัฒนาเครือขายประกันคุณภาพระหวางสถาบัน 1. มีเครือขายประกันคุณภาพการศึกษา
ป
41,000 สํานักประกัน
ตาม ตัวบงชี้ของสกอ.
ระหวางสถาบัน อยางนอย 5 สถาบัน
การศึกษา
คุณภาพ
ใหผูบริหาร อาจารย เจาหนาที่ ไดมีโอกาสแลก
2. บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่เขารวมกิจกรรม 2554
การศึกษา
เปลี่ยนในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ของเครือขาย อยางนอย 80 % มีความ
เพื่อใหนักศึกษาไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง
เขาใจระบบประกันคุณภาพมากขึ้น
สถาบันในการจัดกิจกรรมนักศึกษาและนําระบบ
ประกันคุณภาพมาใชในการดําเนินงานกิจกรรม
นักศึกษา
เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการการแลกเปลี่ยนความรู 1) ผูเขารวมโครงการรอยละ 80 มีความพึง
ป
25,000 สํานักประกัน
ประสบการณดานการประกันคุณภาพการศึกษา
พอใจและเพิ่มพูนความรูดานการประกัน
การศึกษา
คุณภาพ
เพื่อจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกัน
คุณภาพการศึกษา
2554
การศึกษา
คุณภาพการศึกษารวมกันระหวางสถาบันการศึกษา
วัตถุประสงค

1)
2)

ตัวชี้วัด

1) เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจการประกันคุณภาพ 1) มีผูเขารวมประชุม อยางนอย 90 % ของผูที่ ป
การศึกษาภายในตามองคประกอบและตัวบงชี้ของ
ตองเขารวมประชุม ตามหนังสือเชิญประชุม การศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
2) ผูเขารวมประชุมอยางนอย 80 % เขาใจ
2554
2) เพื่อสนับสนุนความรูความเขาใจระบบการประกัน
ระบบการประกันคุณภาพอยางเทาทันกับ
คุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย
การเปลี่ยนแปลง
3) เพื่อเตรียมความพรอมในการดําเนินการประกัน
3) 80% ของผูเขารวมประชุมสามารถ
คุณภาพของคณะวิชาที่จัดการเรียนการสอนและ
ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของ
หนวยงานสนับสนุน
หนวยงานทีต่ นสังกัดไดอยางมี
4) เพื่อใหสามารถนําความรูประกันคุณภาพไปสูการ
ประสิทธิภาพ
ปฏิบัติในการสนับสนุนการดําเนินงานประกัน
คุณภาพของหนวยงานที่สังกัด

36,600

สํานักประกัน
คุณภาพ
การศึกษา
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ตัวบงชี้ของแผนการดําเนินงาน : ดานการประกันคุณภาพการศึกษา
เชิงคุณภาพ
1. รอยละของอาจารยและเจาหนาที่มีความเขาใจในระบบประกันคุณภาพและสามารถดําเนินการประกันคุณภาพในหนวยงานที่สังกัดไดอยางถูกตอง
2. รอยละของนักศึกษามีความเขาใจในระบบประกันคุณภาพและสามารถดําเนินการประกันคุณภาพไดอยางถูกตอง
3. รอยละของอาจารยและเจาหนาที่ไดรับขาวสารเกี่ยวกับความคืบหนาการประกันคุณภาพทั้งในสวนของมหาวิทยาลัย สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ( สมศ.) อยางตอเนื่องและทั่วถึง
4. รอยละของผูตรวจประเมินมีความรูและทักษะในการตรวจประเมินหนวยงานที่รับผิดชอบไดถูกตองตามเจตนารมยของผูที่กําหนดตัวบงชี้มาตรฐาน
โดยผานการจัดอบรมของมหาวิทยาลัย
5. รอยละของอาจารยและเจาหนาที่มีโอกาสไดแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับการประกันคุณภาพของหนวยงานตนเองและการประกันคุ ณภาพของ
มหาวิทยาลัยเพื่อนําไปปรับปรุงการดําเนินงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยที่สังกัดตอไป
6. มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในทุกปการศึกษาตามขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
และอยางนอยทุก 5 ปของการประกันคุณภาพภายนอกตามขอกําหนดของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ( สมศ.)
7. รอยละของผูเขารวมสัมมนามีความรูและเขาใจตัวบงชี้การประกันคุณภาพภายนอก รอบสาม ที่ สมศ.ไดพัฒนาขึ้นใหม และสามารถจัดทํารายงาน
ประเมินตนเองของหนวยงานไดถูกตอง
8. รอยละของผูเขารวมสัมมนามีความรูและเขาใจตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ที่ปรับปรุงใหม และสามารถจัดทํารายงานประเมิน
ตนเองของหนวยงานไดถูกตอง
9. รอยละความสําเร็จของการสรางเครือขายดานประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย

115
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 9 : ดานความเขาใจและแนวทางปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ

โครงการ / กิจกรรม

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

หนวยงานสนับสนุน

กําหนด
เวลา

งบ
ประมาณ

ผูรับ
ผิดชอบ

9.2 ปลูกฝงและ
• โครงการพัฒนา
สรางคานิยมในเรื่อง บุคคลากรตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียงให เศรษฐกิจพอเพียง
บุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัยนํามา
ประยุกตใช
• โครงการ
เสริมสรางสายใยรัก
พัฒนาครอบครัว

1) เพื่อสรางความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับหลัก 1) บุคลากรรอยละ 80 มีความรูความเขาใจ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแกบุคลากร
เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2) เพื่อสงเสริมใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยนําหลัก 2) บุคลากรรอยละ 80 นําหลักปรัชญา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดําเนินชีวิต
เศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใชในการดํารงชีวิต
อยางมีความสุข

ป
การศึกษา
2554

10,000

ทุก
หนวยงาน

1) เพื่อสงเสริมใหสถาบันครอบครัวเข็มแข็งและ
อบอุน
2) เพื่อปลูกจิตสํานึกของสังคมไทยใหเห็น
ความสําคัญของสถาบันครอบครัว
3) เพื่อลดปญหาสังคมและพัฒนาสังคมไทยใหมี
ความสุขอยางยั่งยืน

ป
การศึกษา
2554

-

ทุก
หนวยงาน

9.4 สรางเครือขาย
ความรวมมือกับทุก
ภาคสวนของสังคม
เพื่อผลักดันใหเกิด
กิจกรรมเกี่ยวกับ
เศรษฐกิจพอเพียง

1) เพื่อกระตุนใหบุคลากรเห็นคุณคาของปรัชญา
1) บุคลากรรอยละ 80 เห็นคุณคาของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและนอมนํามาเปนหลักในการ
เศรษฐกิจพอเพียงและนอมนํามาเปนหลักใน
ดําเนินชีวิตประจําวัน
การดําเนินชีวิตประจําวัน
2) เพื่อสรางความตอเนื่องในการขับเคลื่อนขยายผล 2) ระดับความสําเร็จของการสรางเครือขาย
เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา
เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง
3) เพื่อสนับสนุนเครือขายงานดานเศรษฐกิจพอเพียง

ป
การศึกษา
2554

10,000

ทุก
หนวยงาน

• โครงการดูงาน
สวนพระองค

1) รอยละ 80 ของผูเขาอบรมพึงพอใจใน
โครงการและตระหนักถึงความสําคัญของ
สถาบันครอบครัว
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กลยุทธ

โครงการ / กิจกรรม
• โครงการพัฒนา
เยาวชนตามแนว
พระราชดําริ
เศรษฐกิจพอเพียง

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

1) เพื่อสรางคานิยมและปลูกฝงการดําเนินชีวิตตาม 1) รอยละ 70 ของนักศึกษาและเยาวชนที่เขา
แนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงใหกับเยาวชน
รวมกิจกรรมไดความรูและประสบการณ
นักศึกษา
สามารถนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
2) เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและเยาวชนโดย
ประยุกตใชสูการปฏิบัติได
เปดโอกาสใหนักศึกษาและเยาวชนแสดงความรู 2) ระดับความสําเร็จของการเชื่อมความสัมพันธ
ความสามารถ ความคิดริเริ่มสรางสรรค และการ
ระหวางมหาวิทยาลัยกับหนวยงานภายนอก
ทํางานเปนทีม
3) เพื่อเชื่อมเครือขายองคกรและแสวงหาความ
รวมมือในการพัฒนาเยาวชนและชุมชนอยางยั่งยืน

ตัวบงชี้ของแผนการดําเนินงาน : ดานความเขาใจและแนวทางปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
เชิงคุณภาพ
1. รอยละของนักศึกษาและเยาวชนไดรับความรูและนํา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการดํารงชีวิต
2. ระดับความสําเร็จของการสรางเครือขายดานเศรษฐกิจพอเพียงกับหนวยงานและองคกรจากภายนอก

กําหนด
งบ
ผูรับ
เวลา ประมาณ ผิดชอบ
ป
25,000 สํานัก
การศึกษา
กิจการ
2554
นักศึกษา

