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อยางไรก็ตาม ในการจัดทําแผนการดําเนินงานประจําปการศึกษา 2556 จําเปนตองมีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการ
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สวนที่ 1
บทนํา
การจัดทําแผนการดําเนินงานประจําปการศึกษา 2556
มหาวิทยาลัยเกริกไดจัดทําแผนการดําเนินงานประจําปการศึกษา 2556 เพื่อใหหนวยงานตางๆ ใชเปนกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานใหเปนไปตาม
แผนงานที่วางไว ทั้งนี้แผนการดําเนินงานฉบับดังกลาวนี้เปนกระบวนการแปลงแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเกริกฉบับที่ 5 (พ.ศ.2555-2559) สูภาคปฏิบัติในรูปแบบของการ
จัดทําแผนการดําเนินงานประจําป เพื่อผลักดันใหหนวยงานตางๆ ภายในมหาวิทยาลัยดําเนินการตามยุทธศาสตรและกลยุทธที่ปรากฏอยูในแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
ฉบับที่ 5 ซึ่งผานความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเกริก ดังนั้นโครงการตลอดจนกิจกรรมที่ปรากฏอยูในแผนการดําเนินงานประจําปการศึกษา 2556 จึงเปนการนํา
ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ มาตรการ และโครงงาน ที่ผานความเห็นชอบและไดรับการจัดสรรงบประมาณมาแจกแจงรายละเอียด รวมทั้งตัวบงชี้วัดผลงาน คา
เปาหมาย แนวทางปฏิบัติการ และกรอบเวลาในการดําเนินงาน งบประมาณที่ใชในการดําเนินงาน ตลอดจนหนวยงานหลักที่รับผิดชอบ เพื่อใหการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพบรรลุตามวัตถุประสงคและพันธกิจของมหาวิทยาลัย
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กรอบแนวคิดของแผนการดําเนินงานมหาวิทยาลัยเกริก ปการศึกษา 2556

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเกริก
ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2555-2559)

ปรัชญา
• ปณิธาน
• วิสัยทัศน
• พันธกิจ
•

แผนการดําเนินงาน
ปการศึกษา 2556

ผลการติดตามแผนการ
ดําเนินงานปการศึกษา 2555

การวิเคราะห
SOWT
มหาวิทยาลัยเกริก
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การวิเคราะหสภาพแวดลอมของมหาวิทยาลัยเกริก (SWOT Analysis)
มหาวิทยาลัยเกริกไดวิเคราะหตนเอง โดยอาศัยหลักการวิเคราะหสภาพแวดลอม SWOT Analysis ที่ใหความสําคัญกับจุดแข็ง จุดออน โอกาส และ
อุปสรรค ผลการวิเคราะหขอ มูลมีรายละเอียดดังนี้
จุดแข็งของมหาวิทยาลัย (Strength)
• มหาวิทยาลัยเกริกเปนมหาวิทยาลัยเอกชนขนาดกลาง ทําใหการบริหารจัดการมีความคลองตัวและมีประสิทธิภาพ
• มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่องและไดมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา
• มหาวิทยาลัยเกริกผลิตบัณฑิตทีมีคุณภาพตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน
• มหาวิทยาลัยเกริกไดรับการยอมรับจากองคกรและหนวยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน
จุดออน (Weakness)
• มหาวิทยาลัยมีคณาจารยและนักวิจัยที่มีศักยภาพทางการวิจัยระดับชาติและนานาชาตินอย โดยเฉพาะการทําวิจัยเพื่อสรางองคความรูใหม รวมถึง
ผลงานวิจัยที่ไดรับการอางอิง
• มหาวิทยาลัยมีอาจารยที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการจํานวนนอย
• การจัดการศึกษาสูระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกริก มีจุดออน เรื่อง ศักยภาพและความพรอมของบุคลากร
• บุคลากรยังขาดวัฒนธรรมการทํางานเปนทีมและคานิยมในการมีสวนรวมทั้งในระดับหนวยงานและระดับมหาวิทยาลัยทําใหขาดพลังในการพัฒนาองคกร
• บัณฑิตระดับปริญญาตรียังมีจุดออนดานภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับบัณฑิตศึกษามีจุดออนเรื่องผลงานวิทยานิพนธซึ่งยังไมโดดเดนและไม
สามารถนําไปใชประโยชนไดเทาที่ควร
• ขาดระบบและกลไกในการกระตุนใหคณาจารยและบุคลากรใชศักยภาพไดอยางเต็มความสามารถ
• หองปฏิบัติการและสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยไมเพียงพอ
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โอกาส (Opportunity)
• การเขาสูประชาคมอาเซียนทําใหมหาวิทยาลัยสามารถพัฒนาหลักสูตรนานาชาติเพื่อรองรับผูเรียนที่ใชภาษาอังกฤษ
• ความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศทําใหมหาวิทยาลัยสามารถนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ประยุกตใชกับการพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น
• การเปดเสรีทางการศึกษาเปดโอกาสใหมหาวิทยาลัยสรางเครือขายความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและตางประเทศ เพือ
่ ยกระดับคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา และพัฒนาใหมหาวิทยาลัยเปนสังคมแหงการเรียนรู (Learning Organization)
อุปสรรค (Threat)
• สถาบันอุดมศึกษาในประเทศขยายจํานวนและสาขาวิชา ทําใหเกิดการแขงขันอยางรุนแรง นําไปสูสัดสวนทางการตลาดที่เล็กลง
• การเปดเสรีทางการศึกษาทําใหมหาวิทยาลัยมีคูแขงเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยจากตางประเทศที่เขามาตั้งในประเทศไทย
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บทที่ 1
สภาวการณปจจุบันของมหาวิทยาลัยเกริก
ประวัติความเปนมาและโครงสรางของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกริก กอตั้งโดย ดร.เกริก มังคละพฤกษ เมื่อพุทธศักราช 2495 เริ่มจากการเปดเปนสถาบันสอนภาษาอังกฤษและวิชาชีพ
พ.ศ.2504 ไดเริ่มจัดหลักสูตรการเรียนการสอนในแผนกบริหารธุรกิจและการเลขานุการ จึงเปดรับนักเรียนที่จบ ม.ศ.5 (ม.8) 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
วิทยาลัยเกริกจึงไดรับอนุญาตจากทบวงมหาวิทยาลัยใหเปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัยเปนสถาบัน มีชื่อวาสถาบันเทคโนโลยีสังคม(เกริก) เมื่อวันที่ 15
กันยายน พ.ศ.2530 และไดรับอนุญาตจากทบวงมหาวิทยาลัยใหปรับเปลี่ยนสถานภาพเปน มหาวิทยาลัย พ.ศ.2538
อยางไรก็ตาม มหาวิทยาลัยเกริก ไดพัฒนาหลักสูตรเรื่อยมา และไดเปดสอนทั้งในระดับ ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและระดับปริญญาเอก
ปจจุบัน มหาวิทยาลัยเกริกตั้งอยู เลขที่ 3 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย-หลักสี่ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 โทรศัพท 02-552-3500-9 , 02-970-5820 ,
02-970-6400-9 โทรสาร 02-552-3511 (http://www.krirk.ac.th)
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โครงสรางของมหาวิทยาลัย

7

เครื่องหมายประจํามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเกริก ใชเครื่องหมายเปนรูปธรรมจักรทับอยูด านหนาคบเพลิง ภายในธรรมจักรมีรูปตนไมอยูตรงกลางกงลอ ดานบนมีภาษาบาลี วิชฺชา
จรณสมฺปนฺโน และดานลางมีอกั ษรภาษาไทยวา ความรูทาํ ใหองอาจ ภายใตขอบลางธรรมจักรมีอักษรภาษาไทยวา มหาวิทยาลัยเกริก และภาษาอังกฤษวา KRIRK
UNIVERSITY
•

ความหมายของเครื่องหมายประจํามหาวิทยาลัย
ธรรมจักร หมายถึง กงลอแหงความรู
คบเพลิง
หมายถึง แสงสวางแหงปญญาและความรุงโรจน
ตนไม
หมายถึง ความเติบใหญและความมัน่ คงแข็งแรง
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ปรัชญา ปณิธาน และวิสัยทัศน
ปรัชญา
มหาวิทยาลัยเกริกมีปรัชญาการศึกษาวา “ ความรูทําใหองอาจ” ซึ่งเปนปรัชญาการศึกษาที่สืบสานเจตนารมณของ ดร.เกริก มังคละพฤกษ ผูกอตั้ง
สถาบันการศึกษา โดยยึดมั่นตามแนวทางคําสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา คือ วิชฺชาจรณสมฺปฺนโน ซึ่งแปลวา ถึงพรอมดวยความรูดีและความประพฤติดี ซึ่ง
ดร.เกริก มังคละพฤกษ ไดใหความหมายวา “ ความรูทําใหองอาจ”
มหาวิทยาลัยเกริก ไดใชปรัชญาดังกลาวเปนแนวทางในการผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพออกมารับใชสังคม และในการประสาทความรู ทีจะกอใหเกิด ความ
องอาจนั้น มหาวิทยาลัยไดเนนความรูที่สําคัญ 6 ประการคือ
1. ความรูใน “ สมบัติผูดี ” และการประพฤติตนเปนพลเมืองดีของชาติ
2. ความรูในภาษาไทยซึ่งเปนภาษาประจําชาติ และสามารถใชภาษาไทยไดอยางถูกตอง
3. ความรูแตกฉานในวิชาชีพที่ไดเลือกศึกษา
4. ความรูในภาษาตางประเทศ สามารถใชภาษาตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ
5. ความรูและความสํานึกในประวัติศาสตรโดยเฉพาะอยางยิ่งประวัติศาสตรไทย
6. ความรูในการรอบรูเรื่องตางๆ ซึ่งเกี่ยวของกับโลกและสังคมอันเปนแนวทางนําไปสูการใชปญญาพิจารณาสิ่งตางๆ อยางมีเหตุผล
นอกจากความรูดังกลาวแลวมหาวิทยาลัยเกริกยังมุงสงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษามีความคิด มีคุณธรรม จริยธรรม นําความรูไปใชใหเกิดประโยชนตอ
ตนเองและสังคม คุณธรรมที่ทําใหเกิดความองอาจ และความภาคภูมิใจ กอใหเกิดความเจริญกาวหนาในการพัฒนาคุณภาพชีวิต มี 4 ประการ ไดแก
1. มีความเชื่อมันในตนเอง (Self – Confidence)
2. มีความเคารพตนเอง (Self - Respect)
3. รูจักบังคับใจตนเอง (Self - Discipline)
4. รูจักปรับปรุงตนเองอยูเสมอ (Self - Improvement)
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ปณิธาน
มหาวิทยาลัยเกริกมุงผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู ความสามารถที่จะออกไปประกอบอาชีพไดอยางเต็มภาคภูมิ รวมทั้งยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรม
และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคมโดยรวม
วิสัยทัศน
มหาวิทยาลัยเกริกจะพัฒนาองคความรูเดิมและสรางเสริมองคความรูใหมดานสังคมศาสตรและดานบริหารจัดการ

เอกลักษณมหาวิทยาลัยเกริก
ภูมิปญญาเพื่อสังคม Wisdom for Society

อัตลักษณนักศึกษา
องอาจดวยความรูคูคุณธรรม

พันธกิจ วัตถุประสงค และคานิยมรวม
พันธกิจ
มหาวิทยาลัยเกริกจะดําเนินงานตามพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา 4 ดาน ไดแก
1. พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนใหทันสมัย มุงใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพผูเรียนเนนผูเรียนเปนสําคัญ
2. สงเสริมการวิจัยเพื่อสรางองคความรูใหมๆ
3. ใหบริการวิชาการทีท่ ันสมัยเหมาะสมและสอดคลองกับความตองการของผูรับบริการสังคม
4. สงเสริม เผยแพร ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
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วัตถุประสงค
1. เพื่อผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรูและความเชี่ยวชาญในศาสตรของตน ถึงพรอมดวยคุณธรรม จริยธรรม รูรักษ
วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม และมีจิตอาสา
2. เพื่อสงเสริมใหคณาจารยของมหาวิทยาลัยพัฒนาตนเองผลิตผลงานวิจัย และตําราที่มีคุณภาพเพื่อยกระดับการเรียนการสอนและใหบริการวิชาการแก
สังคม
3. เพื่อพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการเรียนการสอนใหสอดคลองกับโลกาภิวัฒนและตอบสนองความตองการของสังคม
4. เพื่อรักษาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยใหมีมาตรฐานในระดับสากล
คานิยมรวม
“ รักงาน...รักองคกร”

หนวยงานและการจัดการศึกษามหาวิทยาลัยเกริก
มหาวิทยาลัยเกริกมีหนวยงานภายในที่มหี นาที่จัดการเรียนการสอนและหนวยงานสนับสนุน จํานวน 16 หนวยงาน ดังนี้
คณะวิชา
1. คณะบริหารธุรกิจ
2. คณะเศรษฐศาสตร
3. คณะนิเทศศาสตร
4. คณะศิลปศาสตร
5. คณะนิติศาสตร
6. วิทยาลัยสื่อสารการเมือง
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หนวยงานสนับสนุน
1. สํานักงานอธิการบดี
2. สํานักวิชาการ
3. สํานักประกันคุณภาพการศึกษา
4. สํานักกิจการนักศึกษา
5. สํานักหอสมุด
6. สถาบันภาษามหาวิทยาลัยเกริก
7. ศูนยสงเสริมวิจัยและผลิตตํารา
8. ศูนยคอมพิวเตอร
9. ศูนยสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
10. ศูนยสงเสริมและบริการสังคม

การจัดการเรียนการสอน
ปจจุบันมหาวิทยาลัยเกริกไดจัดการศึกษาในระบบทวิภาค มี 5 คณะวิชาและ 1 วิทยาลัย ทําหนาที่จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรตางๆ ดังตอไปนี้
ระดับปริญญาตรี
คณะบริหารธุรกิจ
• หลักสูตร 4 ป
(1) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย (บธ.บ.)
(2) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การเงินและการธนาคาร (บธ.บ.)
(3) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การตลาด (บธ.บ.)
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(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

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

การบัญชี (บธ.บ.)
คอมพิวเตอรธรุ กิจ (บธ.บ.)
เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ (บธ.บ.)
การจัดการโลจิสติกส (บธ.บ.)

คณะเศรษฐศาสตร
• หลักสูตร 4 ป
(1) หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตรธุรกิจ (ศ.บ.)
คณะนิเทศศาสตร
หลักสูตร 4 ป
(1)
(2)
(3)
(4)

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา
สาขาวิชา
สาขาวิชา
สาขาวิชา

การโฆษณาประชาสัมพันธ
การสื่อสารมวลชน
การสื่อสารการเมืองบูรณาการ
การสื่อสารการทองเที่ยวและบันเทิง

คณะศิลปศาสตร
• หลักสูตร 4 ป
(1) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ)
(2) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมสงเคราะหศาสตรและการพัฒนาสังคม (ศศ.บ)
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(3) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการ (ศศ.บ)
(4) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร (ศศ.บ)
(5) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาจีน (ศศ.บ)
คณะนิติศาสตร
• หลักสูตร 4 ป
(1) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
ระดับปริญญาโท
คณะศิลปศาสตร
• หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม)
(1) สาขาวิชาการบริหารองคกร
(2) สาขาบริหารงานยุตธิ รรม
• หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
คณะนิติศาสตร
• หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
(1) สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ (น.ม.)
คณะนิเทศศาสตร
• หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (นศ.ม)
(1) สาขาวิชาบริหารการสื่อสาร
(2) การขาวิชาการสื่อสารการทองเทีย่ วและบันเทิง
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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
ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ เปาประสงค มาตรการและตัวชี้วัด
แผนดําเนินงานมหาวิทยาลัยเกริกประจําปการศึกษา 2556 จัดทําขึน้ ภายใตแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเกริก ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2555-2559) ซึง่ ไดกําหนด
ยุทธศาสตร กลยุทธ และมาตรการ เพือ่ นํามาใชในการพัฒนามหาวิทยาลัย มีรายละเอียด ดังตอไปนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 : พัฒนาคุณภาพบัณฑิตใหมศี ักยภาพสูงสุด
เปาประสงค : บัณฑิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษามีคุณภาพไดมาตรฐานสากล และตรงตามความตองการของสังคม
กลยุทธ
มาตรการ
ตัวชี้วัด
1.1 พัฒนาหลักสูตรใหมีคุณภาพ
ระดับสากล

1.2 พัฒนาหลักสูตรใหมเพื่อรองรับ
การศึกษาระดับภูมิภาคอาเซียนและ
ระดับนานาชาติ

1.1.1
1.1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3

1.3 สงเสริมและพัฒนาระบบการ
1.3.1
เรียนการสอนแบบบูรณาการโดยเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ
1.3.2

ปรับปรุงคุณภาพการศึกษาทุกหลักสูตรใหมีมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
จัดใหมีระบบติดตามและประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
ของหลักสูตรอยางตอเนื่อง
สงเสริมการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติเพื่อเปดตลาดการศึกษาสูระดับ
สากล
สงเสริมหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาของกลุมประเทศสมาชิก
อาเซียน และสรางองคความรูเกี่ยวกับอาเซียนศึกษา
สรางเครือขายความรวมมือในการพัฒนาหลักสูตรกับ
สถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศและตางประเทศ โดยเฉพาะใน
ภูมิภาคอาเซียน
พัฒนากระบวนการเรียนการสอนแบบสหวิทยาการ เพื่อสงเสริมให
ผูเรียนมีความคิดสรางสรรค สามารถคิดวิเคราะห สังเคราะหอยางเปน
ระบบ
สงเสริมการเรียนการสอนที่มีการคนควาวิจัย (Research Based

• รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ(TQF:HEd)

• จํานวนหลักสูตรระดับภูมิภาคอาเซียนและระดับ
นานาชาติ

• ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบการเรียนรูที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ
• รอยละของนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรู
ความสามารถดานภาษา ตางประเทศ

คาเปาหมาย
100

-

3.75
75
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1.3.3

1.3.4
1.3.5

1.3.6
1.4 พัฒนาบุคลากรสายอาจารยให
มีสมรรถนะสากล

1.4.1
1.4.2

1.4.3

1.4.4
1.4.5

ปลูกฝงใหนักศึกษาและบัณฑิตมีคุณธรรม จริยธรรม เห็น
ความสําคัญของประโยชนสวนรวม โดยสอดแทรกในแตละคาบวิชา
อยางสม่ําเสมอ
บูรณาการแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับการเรียนการสอนเพื่อให
นักศึกษาและบัณฑิตเกิดความเขาใจอยางลึกซึ้ง
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและภาษาตางประเทศอื่น ๆ ใหแก
นักศึกษาและบัณฑิตเพื่อมีโอกาสเขาถึงแหลงความรู
ภาษาตางประเทศทั้งในและนอกหองเรียน
สงเสริมการผลิตตําราและเอกสารประกอบการเรียนการสอนที่มี
คุณภาพเพื่อเพิ่มพูนองคความรูใหแกผูเรียน
สงเสริมใหอาจารยศึกษาตอระดับดุษฎีบัณฑิตทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ
จัดทําแผนพัฒนาอาจารยใหมีคุณวุฒิ คุณภาพและศักยภาพดาน
การสอน การวิจัย และการผลิตผลงานทางวิชาการ สอดคลองกับ
การพัฒนาทางดานวิชาการ
พัฒนาระบบการประเมินผลการสอนของอาจารย ที่สะทอนการ
พัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา การบูรณาการ การวิจัยหรือบริการ
วิชาการ และคุณธรรม จริยธรรม
ผลักดันการเขาสูตําแหนงทางวิชาการของคณาจารยอยางเปนรูปธรรม
สงเสริมและพัฒนาอาจารยเพื่อเพิ่มศักยภาพดานการใชภาษาสําหรับ
จัดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติ

ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

• รอยละของความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ
และผูใชบัณฑิต
• รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําหรือประกอบ
อาชีพอิสระหลังสําเร็จการศึกษา
• รอยละของนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา
ที่กําหนด

80

• รอยละของอาจารยที่ไดตําแหนงทางวิชาการเพิ่มขึ้น
• รอยละของอาจารยที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาตอ
อาจารยประจํา
• จํานวนของอาจารยที่ศึกษาตอระดับปริญญาเอก
• ร อ ยละของอาจารย ที่ ไ ด รั บ การส ง เสริ ม พั ฒ นาด า น
วิ ช าการ วิ ธี ก ารสอน และการวั ด ผลความรู ด า น
จรรยาบรรณอาจารย

27.5
32.5

85
85

1
55
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มาตรการ
1.4.6

1.5 ประยุกตใชเทคโนโลยี
1.5.1
สารสนเทศกับการเรียนการสอนอยาง 1.5.2
มีประสิทธิภาพ
1.5.3

สงเสริมการผลิตอาจารยดานการสอนภาษาของกลุมประเทศสมาชิก
อาเซียน หรืออาเซียนศึกษา
พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนในระบบ E – Learning
สนับสนุนการเรียนการสอนดวยสื่ออิเล็กทรอนิกสในทุกสาขาวิชา
สงเสริมใหนักศึกษารอบรูเทคโนโลยีสารสนเทศ อยางมีวิจารณญาณ
กอใหเกิดประโยชนตอตนเองและสังคมโดยรวม

ตัวชี้วัด

• รอยละของรายวิชาที่มีการใช e – Learning รวมกับ
การเรียนการสอนตอจํานวนรายวิชาที่เปดสอนทั้งหมด

คาเปาหมาย
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ยุทธศาสตรที่ 2 : พัฒนาระบบบริหารจัดการวิจัยและนักวิจยั ที่มีคุณภาพ
เปาประสงค : มุง พัฒนามาตรฐานงานวิจยั และผลงานทางวิชาการใหเปนทีย่ อมรับในวงวิชาการระดับสากล
กลยุทธ
มาตรการ
2.1.1 พัฒนาคุณภาพงานวิจัยและผลงานทางวิชาการใหมีมาตรฐานใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ
2.1.2 พัฒนาคุณภาพตําราใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานเปนที่ยอมรับของ
สกอ.
2.1.3 สงเสริมการสรางองคความรูใหมจากงานวิจัยและนําไปประยุกตใชกับ
เรียนการสอน
2.1.4 สนับสนุนงานวิจัยที่เกี่ยวกับชุมชนเพื่อนําไปใชประโยชนในการพัฒนา
ชุมชน
2.1.5 สนับสนุนงานวิจัยเกี่ยวกับอาเซียนหรืองานวิจัยในสาขาที่สอดคลองกับ
ทิศทางการพัฒนาประเทศและอาเซียน
2.1.6 สรางเครือขายงานวิจัยระหวางมหาวิทยาลัยกับสถาบันการศึกษาหรือ
หนวยงานตาง ๆ ทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียน
2.1.7 สงเสริมการวิจัยสถาบันเพื่อนําไปใชในการพัฒนาองคกร
2.2 พัฒนาบุคลากรดานการวิจัยใหมี 2.2.1 สงเสริมบุคลากรของมหาวิทยาลัยทํางานวิจัยที่มีคุณภาพสามารถ
นําไปใชประโยชนและมีคุณภาพเปนที่ยอมรับในวงวิชาการในระดับชาติ
ศักยภาพสูงและมีจริยธรรมในการทํา
หรือนานาชาติ
วิจัย
2.2.2 จัดสัมมนาหรืออบรมใหความรูเกี่ยวกับการทําวิจัยแกบุคลากร เพื่อ
พัฒนาและตอยอดองคความรูจากงานวิจัยในแตละสาขาวิชา
2.2.3 สรางระบบและกลไกการกํากับดูแลดานจรรยาบรรณและจริยธรรมการ
วิจัย
2.2.4 จัดสรรงบประมาณ ทุนวิจัย และสิทธิประโยชนที่เปนธรรมใหแกนักวิจัย
2.2.5 สงเสริมบุคลากรในมหาวิทยาลัยใหทํางานรวมกับชุมชนและทําวิจัย
รวมกับหนวยงานทั้งภายในประเทศและตางประเทศ

2.1 สนับสนุนใหคณะวิชาและศูนย
สงเสริมวิจัยและผลิตตํารา ยกระดับ
มาตรฐานงานวิจัยและผลงานทาง
วิชาการใหมีคุณภาพใหสามารถ
นําไปใชประโยชนและเปนที่ยอมรับ
ในวงวิชาการ

ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

• รอยละของงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพรทั้งในระดับชาติ
หรือนานาชาติ
• จํานวนบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับ
องคกร หนวยงานหรือสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศ
และตางประเทศ

20

• รอยละของบุคลากรที่เขารวมอบรม/สัมมนา เพิ่มความรู
ดานการวิจัย
• รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับทุนวิจัยจากภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย
• รอยละของบุคลากรที่นําเสนอผลงานวิชาการเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรูในทุกรูปแบบ

55
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มาตรการ

ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

2.3 พัฒนาระบบฐานขอมูลและ
สารสนเทศเพื่อการวิจัยและเผยแพร
งานวิจัยสูสากล

2.3.1 จัดใหมีฐานขอมูลงานวิจัยและผลงานวิชาการทั้งในประเทศและ
ตางประเทศเพื่อประโยชนในการศึกษาคนควาของอาจารย นักศึกษา
และบุคคลทั่วไป
2.3.2 จัดใหมีหองปฏิบัติการวิจัยเพื่อสงเสริมการสืบคนและการทํางานวิจัย
ของบุคลากรในมหาวิทยาลัย
2.3.3 เผยแพรงานวิจัยและผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัยสูสาธารณะ
2.3.4 พัฒนาเว็บไซตเพื่อเผยแพรผลงานทางวิชาการ ไดแก e-Book eJournal e- Proceeding
2.3.5 พัฒนาคุณภาพวารสารใหเปนไปตามมาตรฐานระดับชาติและเปนที่
ยอมรับในวงการวิชาการมากขึ้น

• ระดับความสําเร็จในการทําฐานขอมูลและสารสนเทศ
เพื่อการวิจัย

3.5

20
ยุทธศาสตรที่ 3 : พัฒนาระบบบริการวิชาการที่ตอบสนองความตองการของสังคม
เปาประสงค : มหาวิทยาลัยเปนศูนยกลางทางการศึกษา และสังคมแหงการเรียนรู สามารถใหบริการวิชาการไดตามความถนัดและความเชี่ยวชาญอยางมี
ประสิทธิภาพ
กลยุทธ
มาตรการ
ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย
3.1 สงเสริมงานวิชาการที่สอดคลอง
กับความตองการของชุมชน สังคม
ประเทศชาติ และภูมิภาคอาเซียน

3.1.1

3.1.2
3.1.3
3.1.4

3.2.1
3.2 สนับสนุนใหบุคลากรและ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมีสวนรวม
3.2.2
ในการบริการวิชาการแกสังคมใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ
3.2.3

ใหบริการวิชาการในสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญใน
รูปแบบที่หลากหลาย ยืดหยุน เพื่อตอบสนองความตองการของ
ประชาชน
นําองคความรูจากงานวิจัยมาบริการสังคมเพื่อเผยแพรขอมูลอันเปน
ประโยชนแกชุมชนและสังคม
สงเสริมการใหความรูและขอมูลขาวสารเกี่ยวกับอาเซียนเพื่อสรางองค
ความรูใหแกชุมชนและสังคม
สรางความรวมมือดานบริการวิชาการระหวางหนวยงานของรัฐและ
เอกชนในระดับชาติหรือนานาชาติ
สงเสริมใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยใหบริการวิชาการและวิชาชีพบน
พื้นฐานจริยธรรมทางวิชาการ
สนับสนุนใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยใหบริการวิชาการและวิชาชีพ
ในระดับชาติหรือนานาชาติ
สงเสริมใหนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมีสวนรวมในการใหบริการ
วิชาการแกสังคมในระดับชาติหรือนานาชาติ

• รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการวิชาการและ
วิชาชีพ
• รอยละของโครงการหรือกิจกรรมบริการวิชาการและ
วิชาชีพที่ตอบสนองความตองการของชุมชน สังคม
ประเทศและภูมิภาคอาเซียน

75

• รอยละของนักศึกษาและบุคลากรนําความรูไปใช
ประโยชน
• รอยละของอาจารยประจําที่เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการ
วิชาการ กรรมการวิชาชีพใหบริการวิชาการแกสังคมใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ
• รอยละของนักศึกษาที่มีสวนรวมในการบริการวิชาการ
แกสังคมในระดับชาติหรือนานาชาติ

75

75
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ยุทธศาสตรที่ 4 : พัฒนาองคความรูดานกิจการนักศึกษาใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง
เปาประสงค : เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหเปนบัณฑิตที่องอาจดวยความรู และคุณธรรม จริยธรรม รวมทัง้ มีความรับผิดชอบตอสังคม
กลยุทธ
มาตรการ
ตัวชี้วัด
4.1 พัฒนาองคกรทางดานกิจการ
นักศึกษาใหมีประสิทธิภาพ

4.1.1

4.1.2
4.1.3
4.2.1
4.2 พัฒนาระบบกลไกการจัด
กิจกรรมที่เสริมสรางพัฒนาความรู
ทางวิชาการ ประชาธิปไตย
คุณธรรม จริยธรรม บุคลิกภาพและ
4.2.2
เกิดความภูมิใจในมหาวิทยาลัย
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.2.6
4.2.7

ปรับปรุงระบบบริหารจัดการองคกรดานกิจการนักศึกษา และพัฒนา
ระบบการทํากิจกรรมในระดับองคกรนักศึกษา สโมสรนักศึกษา
ชมรม ใหเปนแหลงเรียนรูที่มีคุณคาและมีความรับผิดชอบตอสังคม
พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานทางดานกิจการนักศึกษา
ใหมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น
สรางเครือขายความรวมมือดานกิจการนักศึกษากับสถาบันการศึกษา
อื่นในประเทศหรือตางประเทศ
สนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรใหนักศึกษามีการเรียนรู
นอกเหนือจากชั้นเรียน โดยการปฏิบัติจริงในสถานประกอบการและ
ชุมชน สรางเครือขายกับหนวยงานของรัฐ และเอกชน เพื่อผลักดันให
เกิดกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
สงเสริมใหนักศึกษาทํากิจกรรมควบคูกับการเรียนตามความถนัดและ
สนใจ ทั้งดานการกีฬา ดนตรี ศิลปะ และวัฒนธรรม
จัดกิจกรรมเพื่อปลูกจิตสํานึกใหนักศึกษาเปนผูมีคุณธรรม และ
จงรักภักดีตอสถาบันหลักของชาติ
การสงเสริมปลูกฝงคานิยมและแนวคิดการอยูรวมกันบนพื้นฐาน
เศรษฐกิจพอเพียงใหแกบัณฑิต
สนับสนุนกิจกรรมที่สงเสริมศักดิ์ศรี และความมีคุณคาในตนเองของ
นักศึกษา ตลอดจนกระตุนใหนักศึกษามีจิตสํานึกรักสถาบัน
สนับสนุนกิจกรรมการสงเสริมประชาธิปไตยและสรางจิตสํานึกในการ
เคารพสิทธิของตนและของผูอื่น
รณรงคและเผยแพรความรูใหนักศึกษามีจิตสํานึกในการอนุรักษ
สิ่งแวดลอมและใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด

คาเปาหมาย

• ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการองคกร
นักศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
• จํานวนเครือขายองคกรนักศึกษาทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ

3.5

• รอยละของนักศึกษาที่มีสวนรวมในการจัดกิจกรรมหรือ
โครงการภายในหรือภายนอก มหาวิทยาลัย
• จํานวนของโครงการหรือกิจกรรมที่สงเสริมคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค
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กลยุทธ

มาตรการ

ตัวชี้วัด

4.2.8

4.3 พัฒนาระบบการจัดบริการ และ
สวัสดิการนักศึกษาอยางทั่วถึง เอื้อ
ตอการเรียนรูและใชชีวิตใน
มหาวิทยาลัย

4.4 พัฒนาระบบบริหารหอพักใหได
มาตรฐาน

จัดกิจกรรมที่สงเสริมใหนักศึกษาเปนผูมีสุขภาพอนามัยที่ดีปลอดจาก
ยาเสพติด การพนันและอบายมุขตางๆ
4.2.9 สงเสริมกิจกรรมที่สรางเสริมคุณลักษณะและจิตสํานึกของการทํางาน
เพื่อสวนรวม
4.2.10 สงเสริมใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมนานาชาติเพื่อฝกทักษะการใช
ภาษาและเรียนรูวัฒนธรรมของเจาของภาษา
4.3.1 ประชาสัมพันธใหนักศึกษาทราบถึงทุนสนับสนุนการศึกษารวมทั้ง
• ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการใหบริการ
สวัสดิการตางๆของมหาวิทยาลัย
สวัสดิการ
4.3.2 บริการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนแก
นักศึกษา
4.3.3 ประสานงานกับคณะวิชา สถาบัน สํานัก แตละฝายในมหาวิทยาลัย
เพื่อใหการบริการในดานสวัสดิการของนักศึกษามีความสะดวกรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น
4.3.4 ใชเทคโนโลยีเปนศูนยรวมของระบบขอมูลกิจกรรมนักศึกษาและ
อํานวยความสะดวกใหแกนักศึกษาและบุคลากร
4.4.1 ปรับปรุงหอพักนักศึกษาใหมีคุณภาพ ปลอดภัย และจัดเตรียมสิ่ง
• ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอระบบหอพัก
อํานวยความสะดวกใหแกนักศึกษาเพื่อการใชชีวิตในมหาวิทยาลัยได
อยางปลอดภัยและมีความสุข
4.4.2 พัฒนาหอพักใหเปนแหลงเรียนรู รวมถึงการจัดกิจกรรมที่เปน
ประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษา

คาเปาหมาย

3.51

3.51
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ยุทธศาสตรที่ 5 : พัฒนาการเรียนรูศิลปวัฒนธรรมในเชิงสรางสรรค
เปาประสงค : สามารถประยุกตและบูรณาการวัฒนธรรมของไทย และวัฒนธรรมนานาชาติใหสอดคลองกับวิถชี ีวิต ตลอดจนมีสวนรวมในการสงเสริมภูมิ
ปญญาไทย
กลยุทธ
มาตรการ
ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย
5.1.1
5.1 สงเสริมใหมหาวิทยาลัยเปน
ศูนยกลางการอนุรักษและสรางสรรค
5.1.2
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย
5.1.3
5.1.4
5.2 สงเสริมความเขาใจและ
แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง
ศิลปวัฒนธรรมไทยและ
ศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ

5.2.1
5.2.2
5.2.3

สงเสริมใหศูนยสงเสริมศิลปวัฒนธรรมเปนแหลงรวบรวมองคความรู
ดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย
สงเสริมการวิจัยและการสรางสรรคงานดานศิลปวัฒนธรรม และ
บูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน
สงเสริมใหนักศึกษาและบุคลากรมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมอนุรักษ
และสืบทอดเอกลักษณวัฒนธรรมไทย
เผยแพรความรูทางดานศิลปวัฒนธรรมและสงเสริมใหมีการพัฒนา
และสรางสรรคภูมิปญญาไทยใหเกิดประโยชน
สรางเครือขายความรวมมือดานศิลปวัฒนธรรมระหวางหนวยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชนในประเทศหรือตางประเทศ
สงเสริมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลายใน
ภูมิภาคอาเซียน
สงเสริมใหนักศึกษาและบุคลากรยอมรับอัตลักษณของไทยและเรียนรู
วัฒนธรรมที่หลากหลาย

• ระดับความ สําเร็จของการรวบรวมองคความรูและ
เผยแพรศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย
• รอยละของนักศึกษาและบุคลากรที่ไดรับการปลูกฝง
ความรูและคุณคาดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาของ
ชาติ

• จํานวนครั้งของการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนศิลปะและ
วัฒนธรรมกับหนวยงานภายในหรือระหวางประเทศ
• ระดับความสําเร็จของกิจกรรมหรือโครงการ แลกเปลี่ยน
เรียนรูระหวางศิลปวัฒนธรรมไทยและศิลปวัฒนธรรม
นานาชาติ
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ยุทธศาสตรที่ 6 : พัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศในการบริหารจัดการทีท่ ันสมัย
เปาประสงค : ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีคุณภาพ สามารถรองรับความตองการใชงานตามภารกิจของหนวยงานตางๆทั้งในปจจุบนั และอนาคต
กลยุทธ
มาตรการ
ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย
6.1 พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศใหมีประสิทธิภาพเอื้อตอ
การปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย

6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4

6.2 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให 6.2.1
มีความรูความสามารถดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและทันตอการ 6.2.2
เปลี่ยนแปลง
6.3.1
6.3 พัฒนาระบบหองสมุดของ
มหาวิทยาลัยใหเปนศูนยกลางบริการ
ความรูที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
6.3.2
6.3.3
6.3.4

จัดทําแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อปรับปรุงมาตรฐานดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เปนประโยชนตอมหาวิทยาลัย
ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบฐานขอมูลของ
มหาวิทยาลัยใหทันสมัยเหมาะสมกับการใชงานอยูเสมอ
ปรับปรุงระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศใหเอื้อประโยชนตอการ
ใชงานภายในมหาวิทยาลัย
จัดหาอุปกรณดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่จําเปนสําหรับการใชงาน
ดานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย
สนับสนุนใหบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศศึกษา คนควาและ
พัฒนาความรูและนวัตกรรมใหม ๆ
จัดอบรม สัมมนา บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยใหมีความรูและ
ทักษะในการใชเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทํางาน
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการใหบริการหองสมุดเพื่อ
อํานวยความสะดวกและรวดเร็วแกนักศึกษา บุคลากร และบุคคล
ทั่วไป
จัดหาและคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศหลากหลายรูปแบบให
สอดคลองกับหลักสูตรการเรียนการสอนและความตองการของผูใช
พัฒนาศักยภาพและสมรรถภาพทางวิชาการและวิชาชีพของบุคลากร
หองสมุด
พัฒนาเครือขายความรวมมือระหวางหองสมุดและการใชทรัพยากร
สารสนเทศรวมกัน

• ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพ

3.75

• รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

70

• รอยละของผูรับบริการที่มีความพึงพอใจตอระบบ
หองสมุดและการใหบริการสารสนเทศ
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ยุทธศาสตรที่ 7 : พัฒนาระบบการสื่อสารองคกร ภาพลักษณ การประชาสัมพันธและการตลาด
เปาประสงค : มีระบบสื่อสารองคกรทีห่ ลากหลาย เพื่อสงเสริมภาพลักษณที่ดีของมหาวิทยาลัยและสรางความเชื่อถือใหแกสงั คม
กลยุทธ
มาตรการ
ตัวชี้วัด
7.1 พัฒนาระบบประชาสัมพันธและ
ระบบการสื่อสารองคกรใหมี
ประสิทธิภาพ ครอบคลุมทุก
กลุมเปาหมาย

7.1.1

7.1.2

7.1.3

7.2 พัฒนาเครือขายความรวมมือ
7.2.1
ระหวางศิษยเกาและมหาวิทยาลัยให
มีความเขมแข็ง
7.2.2
7.2.3
7.2.4
7.2.5

สงเสริมใหหนวยงานที่รับผิดชอบมีบทบาทในการประชาสัมพันธ
เผยแพรผลงานตางๆ โดยอาศัยชองทางที่หลากหลายเพื่อเสริมสราง
ชื่อเสียงและภาพลักษณของมหาวิทยาลัย
ประชาสัมพันธเชิงรุก สรางเครือขายการรับนักศึกษา ปรับปรุง
ขั้นตอนการรับและกําหนดแผนการตลาด เพื่อเพิ่มศักยภาพการ
แขงขัน
จัดแนะแนวการศึกษาเพื่อประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยใหนักเรียน
นักศึกษา และผูสนใจ ในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑลและสวน
ภูมิภาค
พัฒนาระบบฐานขอมูลศิษยเกาของมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพ
และทันสมัย
ประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนใหแกศิษย
เกาของมหาวิทยาลัย
สงเสริมเครือขายความรวมมือระหวางศิษยเกา ศิษยปจจุบัน และ
มหาวิทยาลัย
เปดโอกาสใหสมาคมศิษยเกามีสวนรวมในการพัฒนามหาวิทยาลัย
และชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย
ยกยองศิษยเกาที่มีผลงานดีเดน เพื่อสงเสริมภาพลักษณและชื่อเสียง
ของมหาวิทยาลัย

คาเปาหมาย

• ระดับความสําเร็จของการจัดทําและดําเนินการแผนการ
ตลาดและการประชา สัมพันธเชิงรุก
• รอยละของความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอ
ภาพลักษณของมหาวิทยาลัย
อยูในระดับดี

3.75

• ระดับความสําเร็จของการมีสวนรวมและสรางเครือขาย
ความสัมพันธของศิษยเกา

3.75
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ยุทธศาสตรที่ 8 : พัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
เปาประสงค : ระบบโครงสรางและการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพภายใตหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ
มาตรการ
8.1 พัฒนาระบบบริหารใหมี
ประสิทธิภาพภายใตหลักธรรมาภิ
บาล (Good Governance)

8.1.1
8.1.2
8.1.3
8.1.4
8.1.5

8.2 เพิ่มศักยภาพบุคลากรทุกระดับ
รองรับการเปลี่ยนแปลงภายใตกรอบ
แนวคิดองคกรแหงการเรียนรู
(Learning Organization )

8.2.1
8.2.2

8.2.3
8.3 มีระบบงบประมาณการเงินแบบ 8.3.1
มุงเนนผลงานนําไปสูการรายงาน การ
ตรวจสอบและการประเมินอยางมี
ประสิทธิภาพ
8.3.2

ปรับปรุงระบบโครงสรางของมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพระดับ
นานาชาติ เพื่อรองรับการเปนประชาคมอาเซียน
พัฒนาระบบการบริหารจัดการ และระบบการทํางานในทุกระดับให
คลองตัว มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
สรางวัฒนธรรมการเรียนรูและทํางานรวมกันเปนทีม มีสํานึกรัก
สถาบัน เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยสูเปาหมายเดียวกัน
พัฒนาระบบการติดตาม และประเมินคุณภาพการดําเนินงานในแต
ละหนวยงาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
สนับสนุนแบบแผนทางความคิดเชิงบวกในการทํางานรวมกัน เพื่อ
สรางบรรยากาศที่ดีใหกับองคกร
ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลใหมีมาตรฐานสอดคลอง
กับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย
พัฒนาบุคลากรทุกระดับใหมีความรู มีจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถ
ปฏิบัติงานไดเต็มศักยภาพเทาทันตอการเปลี่ยนแปลงทั้งในปจจุบัน
และอนาคต
สงเสริมการใหบริการสุขภาพ การรักษาพยาบาล การปองกันโรค
และฟนฟูสมรรถภาพทางรางกายและจิตใจใหแกบุคลากร
พัฒนาระบบคาตอบแทน สวัสดิการ และการประเมินผลงานใหตรง
กับคุณคางาน คุณวุฒิการศึกษา และสอดคลองกับสภาวการณ
ปจจุบัน เพื่อสรางขวัญ กําลังใจใหแกบุคลากร
มีระบบงบประมาณการเงินแบบมุงเนนผลงานนําไปสูการรายงาน
การตรวจสอบ และการประเมินอยางมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

• ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสถาบันสูสากล
• ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ

3.75
3.5

• รอยละของบุคลากรที่เขารวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู
เพื่อพัฒนาองคกรและระบบงาน
• ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพของบุคลากร

80

• รอยละความสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณ

4

4
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กลยุทธ
8.4.1
8.4 ปรับปรุงระบบการจัดการดาน
กายภาพและสิ่งแวดลอมภายใน
มหาวิทยาลัยใหเอื้อตอการเรียนรูและ 8.4.2
เสริมสรางภาพลักษณที่ดีของ
8.4.3
มหาวิทยาลัย
8.4.4
8.4.5

มาตรการ

ตัวชี้วัด

ปรับปรุงอาคารสถานที่ และรักษาสภาพแวดลอมภายในมหาวิทยาลัย • รอยละของผูใชบริการมีความพึงพอใจตอระบบ
ใหมีทัศนียภาพที่ดี เพื่อเสริมสรางบรรยากาศการเรียนรู
สาธารณูปโภคโภค อาคารสถานที่ และภูมิทัศน ภายใน
พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวกภายใน
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยใหเหมาะสมกับประโยชนใชสอย
สงเสริมคานิยมดานการประหยัดพลังงานและการใชทรัพยากรรวมกัน
บํารุงรักษายานพาหนะใหมีสภาพสมบูรณพรอมสําหรับการใชงาน
พัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัยใหมี
ประสิทธิภาพสูงสุด

คาเปาหมาย
75
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ยุทธศาสตรที่ 9 : พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
เปาประสงค : มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
กลยุทธ
มาตรการ
9.1 พัฒนาระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษาใหมี
มาตรฐานในระดับสากล

9.2 พัฒนานักศึกษาและบุคคลากร
ดานการศึกษาใหมีความรูเรื่องการ
ประกันคุณภาพการศึกษาในระดับ
สากล

ปรับโครงสรางของสํานักประกันคุณภาพการศึกษาใหเหมาะสม
ยืดหยุนกับภารกิจที่หลากหลายในปจจุบันและอนาคต
9.1.2 มีการวางแผนงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อยกระดับ
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาในระดับชาติและอาเซียน
9.1.3 สงเสริมใหทุกหนวยงานมีความรูและความเขาใจระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา
9.1.4 พัฒนามาตรฐานคุณภาพของระบบกลไกประกันคุณภาพภายใน
หนวยงานใหดียิ่งขึ้นอยางตอเนื่อง
9.1.5 จัดทําตัวบงชี้กลางในการประกันคุณภาพการศึกษา (Key
Performance Indicators) เพื่อสรางระบบการทํางานใหมุงสู
เปาหมายและพันธกิจเดียวกัน
9.1.6 กระตุนใหหนวยงานดําเนินการพัฒนาการประกันคุณภาพเพื่อรองรับ
การประเมินคุณภาพภายในทุกป และประเมินคุณภาพภายนอกทุก 5
ป
9.2.1 จัดอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มพูนความรูเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษาทั้งในระดับชาติและอาเซียน
9.2.2 กําหนดใหมีการจัดการความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาแก
นักศึกษาและบุคลากร
9.2.3 สงเสริมใหนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีสวนรวมในการ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
9.1.1

ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

• มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่มีมาตรฐาน
สอดคลองตามหลักเกณฑของสกอ. และสมศ.

4

• รอยละของนักศึกษาและบุคลากรที่เขารวมกิจกรรมมี
ความเขาใจเรื่องระบบประกันคุณภาพการศึกษามากขึ้น

75
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กลยุทธ

มาตรการ

9.3 ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารดาน 9.3.1
การประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอก 9.3.2
สถาบัน
9.3.3
9.4 พัฒนาเครือขายการประกัน
คุณภาพการศึกษา ทั้ง
ภายในประเทศหรือภูมิภาคอาเซียน

9.4.1
9.4.2

สงเสริมใหทุกหนวยงานมีการเตรียมความพรอมดานขอมูลเพื่อรองรับ
การตรวจสอบจากหนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
พัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา
เผยแพรขอมูลขาวสารดานประกันคุณภาพการศึกษาใหแกหนวยงาน
ตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
พัฒนาเครือขายความรวมมือดานประกันคุณภาพการศึกษาระหวาง
สถาบันกับหนวยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน
สงเสริมการสรางเครือขายการประกันคุณภาพการศึกษาภายในกลุม
ประเทศอาเซียน

ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

• รอยละของหนวยงานที่ผานเกณฑการตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพ

85

• ระดับความสําเร็จของการสรางเครือขายประกัน
คุณภาพการศึกษา

4
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แผนที่ยุทธศาสตร (Strategy Map) มหาวิทยาลัยเกริก พ.ศ. 2555 – 2559
วิสัยทัศน : มหาวิทยาลัยเกริกจะพัฒนาองคความรูเดิมและเสริมสรางองคความรูใหมดานสังคมศาสตรและดานบริหารจัดการ

ยุทธศาสตรที่ 1

พัฒนาคุณภาพบัณฑิตใหมีศักยภาพสูงสุด

ประสิทธิผล

Strategy Map

คุณภาพ

บัณฑิตมีความประพฤติดี มี
คุณธรรมและจริยธรรม

ปรับปรุงหลักสูตรใหไดมาตรฐานทาง
วิชาการในระดับสากล

สรางความรวมมือและการ
แลกเปลี่ยนทางวิชาการกับหนวยงาน

พัฒนาองคกร

บัณฑิตมีคุณภาพและมีทักษะการ
เรียนรูสามารถนําองคความรูมา
ประยุกตใชไดอยางเหมาะสม

ประสิทธิภาพ

บัณฑิตมีศักยภาพทางวิชาการ
และยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม

ทรัพยากรมนุษยทมี่ ีคุณภาพ

คณาจารยมีความเชี่ยวชาญ มี
ตําแหนงและผลงานทางวิชาการ

มีระบบพัฒนาบุคลากรสาย
อาจารยใหมีสมรรถนะสากล
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ยุทธศาสตรที่ 2

พัฒนาระบบบริหารจัดการวิจัยและนักวิจัยทีม่ ีคุณภาพ

ประสิทธิผล

Strategy Map
งานวิจยั มีคุณภาพไดรับการยอมรับและ
สามารถนําไปใชประโยชนได

พัฒนาองคกร

ประสิทธิภาพ

คุณภาพ

มีการเผยแพรงานวิจัยในระดับชาติและ
นานาชาติและมีการนําไปใชประโยชนใน
ชุมชน
สงเสริมสนับสนุนใหมี
การนําผลงานวิจัยไป
ใชพัฒนาชุมชน

พัฒนางานวิจัยใหมี
ศักยภาพสูง

ทํางานวิจัยมาใชประโยชนทางดาน
การเรียนการสอน/สถาบัน

สรางความรวมมือดาน
การวิจัยกับชุมชนและ
หนวยงานภายนอก

พัฒนาระบบบริหารจัดการวิจัยและนักวิจยั ที่มีคุณภาพ

สนับสนุนงานวิจัยที่
สรางสรรคองคความรูใหม
นําไปสูการพัฒนา

จัดหาทุนและ
แหลงทุน
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ยุทธศาสตรที่ 3

พัฒนาระบบบริหารวิชาการที่ตอบสนองความตองการของสังคม

Strategy Map

พัฒนาองคกร

ประสิทธิภาพ

คุณภาพ

ประสิทธิผล

เปนศูนยกลางของการบริการวิชาการที่มี
คุณภาพ เพื่อนํามาเสนอองคความรูที่เปน
ประโยชนใหแกสังคม

มีการบริการที่มีคุณภาพ
เปนที่ยอมรับ

ใหบุคลากรมีบทบาทใน
การบริการวิชาการ

เผยแพรองคความรูที่
มหาวิทยาลัยมีสูสังคม

สรางความรวมมือทางวิชาการ
ระดับหนวยงานตางๆ ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน

ปลูกฝงจิตสํานึกการใหบริการ
วิชาการที่มีจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ

พัฒนาระบบบริหารวิชาการที่ตอบสนองความตองการของสังคม
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ยุทธศาสตรที่ 4

พัฒนาองคความรูทางดานกิจการนักศึกษาใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง

ประสิทธิผล

Strategy Map
มหาวิทยาลัยเปนแหลงเรียนรูของนักศึกษา

พัฒนาองคกร

ประสิทธิภาพ

คุณภาพ

บัณฑิตมีศักยภาพสมบูรณทั้งดานรางกาย
จิตใจ สติปญญา คุณธรรม จริยธรรม และมี
ความรับผิดชอบตอสังคม

นักศึกษาเขารวมกิจกรรมตาม
ความถนัดและสนใจควบคูไป
กับการเรียน

สงเสริมกิจกรรมที่พัฒนาความรูทาง
วิชาการ คุณธรรมจริยธรรมและมี
ความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัย

พัฒนาองคความรูทางดานกิจการนักศึกษา
ใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง

พัฒนาระบบสวัสดิการนักศึกษา
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ยุทธศาสตรที่ 5

พัฒนาการเรียนรูศลิ ปวัฒนธรรมในเชิงสรางสรรค

ประสิทธิผล

Strategy Map

พัฒนาองคกร

ประสิทธิภาพ

คุณภาพ

มหาวิทยาลัยเปนแบบอยางแกสังคมในการประยุกต
วัฒนธรรมของไทยและวัฒนธรรมนานนาชาติ

บุคลากรและนักศึกษาตระหนักในความเปนไทย
และเห็นคุณคาของศิลปวัฒนธรรม รวมถึงเขาใจใน
วัฒนธรรมนานาชาติ
เผยแพรและแลกเปลี่ยน
ความรูดานศิลปวัฒนธรรม
ไทยและศิลปวัฒนธรรม
นานาชาติ

พัฒนาองคความรูทางดาน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย

พัฒนาการเรียนรูศิลปวัฒนธรรมในเชิง
สรางสรรค

สรางเครือขายความรวมมือ
ทางดานศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาไทย
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ยุทธศาสตรที่ 6

พัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศในการบริหารจัดการที่ทนั สมัย

ประสิทธิผล

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถ
รองรับการดําเนินงานของหนวยงาน
ตางๆ ภายในมหาวิทยาลัย

พัฒนาองคกร

ประสิทธิภาพ

มหาวิทยาลัยมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มี
คุณภาพและประสิทธิภาพ

คุณภาพ

Strategy Map
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ยุทธศาสตรที่ 7

พัฒนาระบบการสื่อสารองคกร ภาพลักษณ การประชาสัมพันธ และการตลาด

พัฒนาองคกร

ประสิทธิภาพ

คุณภาพ

ประสิทธิผล

Strategy Map
มห

ถือ
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ยุทธศาสตรที่ 8

พัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัย

พัฒนาองคกร

ประสิทธิภาพ

คุณภาพ

ประสิทธิผล

Strategy Map

พัฒนาบุคลากรทุกระดับ
ใหมีศักยภาพ ทันตอการ
เปลี่ยนแปลง

สรางวัฒนธรรมการทํางานแบบมี
สวนรวมและสรางบรรยากาศทีดี
เอื้อตอการทํางาน

พัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัย

พัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารงบประมาณและ
ระบบการหารายได
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ยุทธศาสตรที่ 9

พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง

ประสิทธิผล

ไดรับการรับรองคุณภาพการศึกษาจาก
สกอ. และ สมศ.

พัฒนาองคกร

ประสิทธิภาพ

มหาวิทยาลัยมีระบบประกันคุณภาพที่มมี าตรฐาน
ตามที่ สกอ. และ สมศ. กําหนด

คุณภาพ

Strategy Map

กําหนดใหการประกัน
คุณภาพเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการจัดการศึกษา

สรางเครือขายความรวมมือดานการ
ประกันคุณภาพระหวางสถาบัน
หนวยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน

พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
อยางตอเนื่อง
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สวนที่ 2
รายละเอียดของแผนการดําเนินงานประจําปการศึกษา 2556
มหาวิทยาลัยเกริกไดจัดทําแผนการดําเนินงานประจําปการศึกษา 2556 โดยไดปรับรูปแบบใหเชื่อมโยงกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ฉบับที่ 5 (พ.ศ.25552559) เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยทั้ง 9 ประเด็น และมอบหมายใหแตละคณะวิชา สํานัก สถาบัน ศูนย จัดทําแผนการ
ดําเนินงานใหสอดคลองกับแผนดําเนินงานประจําปของมหาวิทยาลัย ประกอบดวยแผนงานดังตอไปนี้
ตาราง : สรุปแผนการดําเนินงานของหนวยงานทีส่ อดคลองกับยุทธศาสตร
ปการศึกษา 2556
ประเด็นยุทธศาสตร
เปาประสงค
1. พัฒนาคุณภาพบัณฑิตใหมีศักยภาพสูงสุด

บัณฑิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา มีคุณภาพได
มาตรฐานสากล และตรงตามความตองการของสังคม
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการวิจัยและนักวิจัยที่มี มุงพัฒนามาตรฐานงานวิจยั และผลงานทางวิชาการใหเปนที่
คุณภาพ
ยอมรับในวงวิชาการระดับสากล
3. พัฒนาระบบบริการวิชาการที่ตอบสนองความ มหาวิทยาลัยเปนศูนยกลางทางการศึกษา และสังคมแหง
ตองการของสังคม
การเรียนรูสามารถใหบริการวิชาการไดตามความถนัดและ
ความเชีย่ วชาญอยางมีประสิทธิภาพ
4. พัฒนาองคความรูทางดานกิจการนักศึกษาให เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหเปนบัณฑิตที่องอาจดวย
ความรูและคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งความรับผิดชอบตอ
มีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง
สังคม

จํานวนตัวชีว้ ดั
12

จํานวน
โครงการ
104

งบประมาณ
โครงการ
5,150,800

6

57

3,882,000

5

52

1,296,450

6

103

5,993,725
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ปการศึกษา 2556
เปาประสงค

สามารถประยุกตและบูรณาการวัฒนธรรมของไทย และ
วัฒนธรรมนานาชาติใหสอดคลองกับวิถชี ีวิต ตลอดจนมีสวน
รวมในการสงเสริมภูมิปญญาไทย
6. พัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศในการ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีคุณภาพ สามารถรองรับความ
ตองการใชงานตามภารกิจของหนวยงานตาง ๆ ทัง้ ในปจจุบัน
บริหารจัดการที่ทนั สมัย
และอนาคต
7. พัฒนาระบบการสื่อสารองคกร ภาพลักษณ มีระบบสื่อสารองคกรทีห่ ลากหลาย เพื่อสงเสริมภาพลักษณ
ที่ดีของมหาวิทยาลัยและสรางความเชื่อถือใหแกสังคม
การประชาสัมพันธและการตลาด
ระบบโครงสรางและการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยมี
8. พัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
ประสิทธิภาพภายใตหลักธรรมาภิบาล
9. พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาอยาง มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ตอเนื่อง
รวม

5. พัฒนาการเรียนรูศิลปวัฒนธรรมในเชิง
สรางสรรค

จํานวนตัวชีว้ ดั
4

จํานวน
โครงการ
44

งบประมาณ
โครงการ
843,200

3

59

5,084,500

3

35

5,181,000

6

83

5,211,000

4

31

515,200

49

568

33,157,875

41
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคุณภาพบัณฑิตใหมีศักยภาพสูงสุด
เปาประสงค บัณฑิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษามีคุณภาพมาตรฐานสากล และตรงตามความตองการของสังคม
กลยุทธ
โครงการ /
วัตถุประสงค
ตัวชี้วัด
กิจกรรม
คณะวิชา
1.1 พัฒนา
หลักสูตรใหมี
คุณภาพระดับ
สากล

1.โครงการ
ปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตร
นานาชาติ

1) เพื่อสงเสริมใหมหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียน
การสอนในหลักสูตรนานาชาติ
2) เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนหลักสูตร
นานาชาติของมหาวิทยาลัยใหมีมาตรฐานสากล
รองรับการเปดเสรีทางการศึกษา
3) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับสากล
2.โครงการพัฒนา 1) เพื่อพัฒนาหลักสูตรของคณะวิชาใหมีคุณภาพ
และปรับปรุง
ตามมาตรฐานที่ สกอ.กําหนด
หลักสูตรคณะวิชา 2) เพื่อปรับปรุงหลักสูตรคณะวิชาใหทันสมัยและ
สอดคลองกับความตองการของประเทศ
3. โครงการ
1) เพื่อพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัยมีคุณภาพระดับ
ติดตามและ
สากล สอดคลองกับความตองการของ
ประเมินคุณภาพ ตลาดแรงงานและบัณฑิตมีคุณภาพตามกรอบ
การจัดการ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เพื่อ
หลักสูตร
รองรับการศึกษาระดับภูมิภาคอาเซียน
4.โครงการจัดการ 1) เพื่อดําเนินการจัดการเรียนการสอนใหเปนไป
เรียนการสอน
ดวยความมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับ
หลักสูตรนิติ
หลักสูตร
2) เพื่อผลิตบัณฑิตผูมีความรูความสามารถใน
ศาสตรบัณฑิต

กําหนดเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
(บาท)

1) ระดับความสําเร็จในการพัฒนาหลักสูตร ปการศึกษา
นานาชาติของมหาวิทยาลัย อยางนอย 3.51 2556
ขึ้นไป

-

ทุกคณะวิชา

1) รอยละ 80 ของจํานวนหลักสูตรไดรับการ ปการศึกษา
ปรับปรุงใหไดมาตรฐานทางวิชาการ
2556

-

ทุกคณะวิชา

1) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาไมต่ํา
กวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
2) บัณฑิตมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิฯ

ปการศึกษา
2556

-

คณะ
เศรษฐศาสตร

1) รอยละ 100 ของจํานวนหลักสูตรที่เปด
สอนไดรับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจาก
สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
2) รอยละ 100 ของจํานวนหลักสูตรที่มีการ

ภาคตน ภาค
ปลายและภาค
ฤดูรอน ป
การศึกษา

1,070,400

คณะ
นิติศาสตร

42
กลยุทธ

1.2 พัฒนา
หลักสูตรใหมเพื่อ
รองรับการศึกษา
ระดับภูมิภาค
อาเซียนและ
ระดับนานาชาติ

โครงการ /
กิจกรรม

5.โครงการสราง
หลักสูตรรวมกัน
ระหวางคณะวิชา
และมหาวิทยาลัย
คูสัญญา
ตางประเทศ

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

กําหนดเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
(บาท)

3) ผลการประเมินความพึงพอใจของ
3) เพื่อฝกอบรมนักศึกษาใหเปนผูเคารพกฎหมาย นักศึกษาตอคุณภาพการสอนและสิ่ง
รักษาเกียรติและศักดิ์ศรีในการประกอบวิชาชีพ สนับสนุนการเรียนรูในภาพรวมของโครงการฯ
นักกฎหมาย ตลอดจนรักษาไวซึ่งจรรยาบรรณ ไมนอยกวา 4.00
ของนักกฎหมาย
4) เพื่อฝกอบรมใหนักศึกษารูจักนําความรูทาง
กฎหมายและประสบการณมาวิจัยและ
แกปญหาที่เกิดขึ้นจริงในสังคมปจจุบัน และให
เปนผูมีความคิดสรางสรรค
1) ระดับความสําเร็จของการสรางหลักสูตร ปการศึกษา
1) เพื่อกระตุนและสงเสริมความรวมมือทาง
รวมกันระหวางมหาวิทยาลัยเกริกและ
2556
วิชาการระหวางมหาวิทยาลัยและ
มหาวิทยาลัยคูสัญญาตางประเทศ อยาง
สถาบันการศึกษาจากตางประเทศ
นอย 3.51 ขึ้นไป
2) เพื่อสงเสริมและแลกเปลี่ยนเรียนรูการจัด
หลักสูตรรวมกันกับตางประเทศอันเปนแนวทางใน
การเตรียมความพรอมและพัฒนาหลักสูตร
นานาชาติของมหาวิทยาลัย
3) เพื่อพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน
ใหทันสมัยและสอดคลองความตองการของผูเรียน
และการเปดเสรีทางการศึกษา

15,000

ทุกคณะวิชา
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โครงการ /
กิจกรรม

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

กําหนดเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
(บาท)

คณะวิชา
6.โครงการจัด
1) เพื่อกระตุนและสงเสริมใหมหาวิทยาลัยมีการ
หลักสูตรการเรียน จัดหลักสูตรการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษและ
การสอนสองภาษา ภาษาไทย
2) เพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัยใหมีคุณภาพตอบสนองความตองการ
ของประเทศและประชาคมอาเซียน
7.โครงการรวมมือ 1) เพื่อสงเสริมและแลกเปลี่ยนเรียนรูการจัด
กับประเทศสมาชิก หลักสูตรกับประเทศสมาชิกอาเซียน
อาเซียนในการ
2) เพื่อรวมมือกับประเทศสมาชิกอาเซียนในการ
พัฒนาหลักสูตร
จัดแนวทางการศึกษาสูสากล
การศึกษารวมกัน 3) เพื่อสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตร
อาเซียนใหแกบุคลากร
8.โครงการพัฒนา 1) เพื่อสงเสริมการพัฒนาหลักสูตรและจัดการ
หลักสูตรใหมที่
เรียนการสอนใหสามารถรองรับการเปดเสรีทางการ
ตอบสนองความ ศึกษา
ตองการของชาติ 1) เพื่อผลิตบัณฑิตที่คุณภาพในระดับสากล
และอาเซียน
รองรับการเปนประชาคมอาเซียน
9.โครงการพัฒนา 1) เพื่อสงเสริมใหคณะวิชาสรางองคความรูความ
หลักสูตรการเรียน เขาใจเกี่ยวกับอาเซียนศึกษา
การสอนอาเซียน 2) เพื่อสงเสริมและพัฒนาใหนักศึกษามีความรู
ศึกษา
เกี่ยวกับอาเซียนศึกษา

1) ระดับความสําเร็จของการจัดหลักสูตรการ ปการศึกษา
เรียนการสอนสองภาษา อยางนอย 3.51
2556
ขึ้นไป

1) ระดับความสําเร็จของการจัดหลักสูตร
การศึกษารวมกับประเทศสมาชิกอาเซียน
อยางนอย 3.51 ขึ้นไป
2) รอยละ 70 ของบุคลากรที่เขารวมโครงการ
มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนา
หลักสูตรรวมกับประเทศสมาชิกอาเซียน
1) มีหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนที่
สอดคลองกับการเปดเสรีทางการศึกษา

1) จํานวนคณะวิชาที่มีการเรียนการสอน
เกี่ยวกับอาเซียนศึกษา
2) นักศึกษารอยละ 70 มีความรูเกี่ยวกับ
อาเซียน

-

ทุกคณะวิชา

ปการศึกษา
2556

50,000

ทุกคณะวิชา

ปการศึกษา
2556

-

ทุกคณะวิชา

ปการศึกษา
2556

-

ทุกคณะวิชา
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10.โครงการ
สัมมนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู
เกี่ยวกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ(TQF:
HEd)

1) เพื่อสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
รายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ(TQF: HEd)
2) เพื่อใหอาจารยและผูที่เกี่ยวของสามารถ
พัฒนารายละเอียดของหลักสูตรและรายวิชาใหมี
คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ(TQF: HEd)
3) เพื่อสรางเครือขายความรวมมือระหวาง
หนวยงานภายในมหาวิทยาลัยและหนวยงานจาก
ภายนอกในการพัฒนามาตรฐานของหลักสูตร
12.โครงการ
1) เพื่อติดตามและนําผลการประเมินไปพัฒนา
ประเมินคุณภาพ และปรับปรุงหลักสูตรใหดียิ่งขึ้น
การจัดการ
2) เพื่อตองการทราบความพึงพอใจของนักศึกษา
หลักสูตรคณะวิชา ที่เขาศึกษาในหลักสูตร
13.โครงการจัด
1) เพื่อใหการตรวจสอบวัดผลและการประเมินผล
ประชุม
การเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีได
คณะกรรมการ
มาตรฐานทางวิชาการ
กํากับมาตรฐาน
2) เพื่อใหคุณภาพการเรียนการสอนของคณะวิชา
วิชาการหลักสูตร เปนที่ยอมรับในระดับชาติ
3) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมาตรฐานทาง
วิชาการเปนที่ยอมรับในระดับชาติ

1) รอยละ 80 ของจํานวนผูเขารวมอบรม
ปการศึกษา
ไดรับความรูเกี่ยวกับรายละเอียดของหลักสูตร 2556
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ(TQF: HEd)
2) รอยละ 80 ของจํานวนผูเขารวมอบรม
สามารถพัฒนารายละเอียดหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ(TQF: HEd)

10,000

ทุกคณะวิชา

1) จํานวนหลักสูตรของคณะวิชาที่มีการ
ประเมินเสร็จแลว
2) รอยละ 70 ของพึงพอใจในหลักสูตร

ปการศึกษา
2556

-

ทุกคณะวิชา

1) รายวิชาของหลักสูตรไดรับการกํากับดูแล
การวัดผลและประเมินผลจากคณะกรรมการ
กํากับมาตรฐานวิชาการ รอยละ 100

ปการศึกษา
2555

16,000

ทุกคณะวิชา
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คณะวิชา
1.3 สงเสริมและ
พัฒนาระบบการ
เรียนการสอน
แบบบูรณาการ
โดยเนนผูเรียน
เปนสําคัญ

14.โครงการบูรณา
การการเรียนการ
สอนแบบมีสวน
รวมกับงานวิจัย
และงานบริการ
วิชาการ

1) เพื่อสงเสริมการวิจัยควบคูไปกับการเรียนการ
สอนการบริการวิชาการ
2) เพื่อใหนักศึกษามีทักษะและความรูดานการ
วิจัยและสามารถประยุกตใชไดอยางเหมาะสม
3) เพื่อเพิ่มศักยภาพและคุณภาพการเรียนการ
สอน การวิจัย และงานบริการวิชาการ
4)
15.โครงการนํา
1) เพื่อใหคณาจารยไดนําความรูและ
ความรูและ
ประสบการณจากการบริการวิชาการลิชาชีพมา
ประสบการณจาก เผยแพรใหกับนักศึกษานอกเหนือจากในตําราและ
การบริการวิชาการ เอกสารการสอน
2) เพื่อใหการเรียนการสอนของคณาจารยมีการ
และวิชาชีพเพื่อ
พัฒนา เกิดความทันสมัย สอดคลองกับระบบ
บูรณาการการ
การบริหารจัดการที่มีความเจริญขึ้นตลอดเวลา
เรียนการสอน
3) เพื่อใหนักศึกษาสามารถนําความรูและการณ
จากคณาจารยไปใชในชีวิตประจําวันไดอยาง
ทันสมัย และมีประสิทธิภาพมากที่สุด
4) เพื่อใหบัณฑิตที่จบออกไปสามารถแขงขันและ
สามารถบริการจัดการใหเกิดการพัฒนาทั้งตอ
ตนเอง องคกร สังคมแบะประเทศชาติ

1) นักศึกษารอยละ 80 มีความรูและทักษะ
ในการทําวิจัย
2) นักศึกษารอยละ 80 มีสวนรวมในการ
บริการวิชาการ

ปการศึกษา
2556

18,000

ทุกคณะวิชา

1) รอยละของอาจารยที่มีประสบการณจาก
การบริการวิชาการและวิชาชีพ เปาหมาย
รอยละ 20
2) รอยละของนักศึกษาที่ไดรับความรูจาก
ประสบการณจากการบริการวิชาการและ
วิชาชีพเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
เปาหมายรอยละ 80

ปการศึกษา
2556

-

ทุกคณะวิชา
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16.โครงการ
พัฒนาศักยภาพ
ผูเรียน

17.โครงการ
จัดการเรียนการ
สอนที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ
18.โครงการบูรณา
การการจัด
การศึกษาตาม
แนวพระราชดําริ

1) เพื่อเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียน
การสอนมากที่สุด
2) เพื่อปลูกฝงใหผูเรียนแสวงหาความรูดวย
ตนเองและรักการเรียนรูตลอดชีวิต
3) เพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคและพัฒนา
ผูเรียนไดเต็มศักยภาพ
1) เพื่อใหผูเรียนมีความรูและสามารถพัฒนา
ตนเองตามสิ่งที่ผูเรียนตองการ
2) เพื่อพัฒนาคุณภาพของบัณฑิต
1) เพื่อสนับสนุนการจัดการความรูตามแนว
พระราชดําริ โดยการประสานงานกับศูนยศึกษา
และพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ตางๆ
2) เพื่อใหนอมนําพระราชดําริไปปรับใชใหเกิด
ประโยชนในการพัฒนาการเรียนการสอน
3) เพื่อสรางคลังความรู ยกระดับความรูและตอ
ยอดองคความรูจากแนวพระราชดําริตาง ๆ พรอม
นําไปประยุกตใช และเผยแพรขยายผล
4) เพื่อถายทอดความรูเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ
พระมหากรุณาธิคุณ และพระราชดําริที่ได

1) รอยละ 80 ของผูเรียนมีความพึงพอใจใน
การเรียนการสอน
2) รอยละ 80 ของผูเรียนมีความรู ความ
สามารถและพัฒนาตนเองไดเต็มศักยภาพ
3) รอยละ 80 ของผูเรียนสามารถนําความรู
ไปประยุกตใชไดจริง
1) รอยละของรายวิชาที่จัดการเรียนการสอน
โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ไมต่ํากวารอยละ
100
2) ระดับความรูความสามารถของผูเรียน
1) จํานวนของโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริที่มีการบูรณาการกับการเรียน
การสอน
2) รอยละ 80 ของนักศึกษาที่เขารวม
โครงการไดรับความรูตามแนวพระราชดําริ
พรอมนําไปประยุกตใช และเผยแพรขยายผล

ปการศึกษา
2556

-

ปการศึกษา
2556

ปการศึกษา
2556

ทุกคณะวิชา

ทุกคณะวิชา

-

ทุกคณะวิชา
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5) เพื่อสรางเยาวชนคนรุนใหมที่จะสืบสารและ
นอมนําพระราชดําริไปใชในการดําเนินชีวิตอยาง
ถูกตอง และสามารถบูรณาการไปสูการพัฒนา
สังคมตอไป
19.สงเสริมให
1) เพื่อปลูกจิตสํานึกใหนักศึกษาเห็นคุณคาของ
นักศึกษา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ลงทะเบียนเรียน 2) เพื่อสรางความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับ
วิชาเศรษฐกิจ
หลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ
3) เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนดานเศรษฐกิจ
พอเพียง
พอเพียงในรูปแบบตาง ๆ
4) เพื่อใหเยาวชนนักศึกษาสามารถนําปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชไดอยางเหมาะสม
20.โครงการฝก
1) เพื่อปลูกฝงใหนักศึกษาและเยาวชนตระหนัก
อาชีพตามแนว
ถึงความสําคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียง 2) เพื่อเพิ่มพูนความรูและนําหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกตใชไดอยางเหมาะสม
21.โครงการศึกษา 1) เพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรูระบบบริหารจัดการ
ดูงานบริหาร
ดานเศรษฐกิจพอเพียงจากประสบการณจริง
จัดการดาน
2) เพื่อใหนักศึกษาทราบแนวทางการบริหาร

1) รอยละ 80 ของนักศึกษาที่ลงทะเบียนมี ปการศึกษา
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง 2556
2) รอยละ 80 ของนักศึกษาที่ลงทะเบียน
สามารถนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดอยาง
เหมาะสม

1) ผูเขารวมโครงการรอยละ 80 ตระหนักถึง
ความสําคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2) ผูเขารวมโครงการรอยละ 80 สามารถนํา
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใชไดจริง
1) นักศึกษากลุมเปาหมายรอยละ 80 เขา
รวมโครงการ
2) รอยละ 90 ของนักศึกษาที่เขารวม

-

ทุกคณะวิชา

ปการศึกษา
2556

15,000

ทุกคณะวิชา

ปการศึกษา
2556

12,000

ทุกคณะวิชา
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3) เพื่อใหนักศึกษานําความรูที่ไดจากการศึกษาดู
งานไปประยุกตใชใหเปนประโยชนตอตนเองและ
ใชในการบริหารจัดการดานอื่นๆ ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
22.โครงการศึกษา 1) เพื่อใหนักศึกษาไดมีโอกาสเรียนรูถึง
ดูงานชุมชน
กระบวนการพัฒนาสูชุมชนพึ่งตนเองอยางยั่งยืน
สงเสริมเศรษฐกิจ ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
2) เพื่อใหนักศึกษาไดเขาใจถึงการประยุกตความรู
พอเพียง
ทางทฤษฎีไปสูการปฏิบัติงานจริง และได
ประสบการณในการใชชีวิตรวมกับชุมชน
3) เพื่อใหนักศึกษาในสาขาไดมีโอกาสใชชีวิต
รวมกันอันเปนพื้นฐานที่สําคัญในการทํางานกลุม
ตอไป
23.โครงการ
1) เพื่อเพิ่มพูนความรูและนําหลักปรัชญา
สัมมนาเรื่อง
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตในชีวิตประจําวัน
เศรษฐกิจพอเพียง 2) เพื่อเสริมสรางเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรู
กับหนวยงาน
เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงและสนับสนุนใหเกิด
ภายนอก
ความรวมมือระหวางทุกภาคสวนของสังคม

รอยละ 100 ของนักศึกษาที่เขารวมโครงการ
ไดเรียนรูจากประสบการณจริง
1) นักศึกษาในเปาหมายเขารวมโครงการ
อยางนอย รอยละ 90
2) อยางนอยรอยละ 90 ของนักศึกษาที่เขา
รวมกิจกรรมไดเรียนรูและเขาใจกระบวนการ
สรางพลังอํานาจในตนเองสูชุมชนพึงตนเอง
อยางยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
3) นักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม 100 % ได
ประโยชนจากการเรียนรูนอกหองเรียนโดย
การเรียนรูจากชุมชน
1) รอยละ 80 ของผูเขารวมโครงการเขาใจ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยงอยางลึกซึ้งและ
นําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดอยาง
เหมาะสม
2) ระดับความสําเร็จของการสรางเครือขาย
การแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับเศรษฐกิจ
พอเพียง

ปการศึกษา
2556

34,300

ทุกคณะวิชา

ปการศึกษา
2556

25,000

ทุกคณะวิชา
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24.ทัศนศึกษา
โครงการใน
พระราชดําริ

25.โครงการจัด
กิจกรรมเพื่อ
ชวยเหลือสังคม
26.นิทรรศการ
แสดงผลงานของ
คณะนิเทศศาสตร
ในหัวขอหัตถศิลป
แผนดินพอเพียง

1) เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจในหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหกับเยาวชนนักศึกษา
2) เพื่อสงเสริมเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรู
เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง และสนับสนุนใหเกิด
ความรวมมือระหวางทุกภาคสวนของสังคม

1) เยาวชนนักศึกษาที่เขารวมโครงการรอย
ละ 80 มีความเขาใจปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงอยางลึกซึ้งและนําไปประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม
2) ระดับความสําเร็จของการสรางเครือขาย
การแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับเศรษฐกิจ
พอเพียง
1) เพื่อปลูกฝงใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม
1) รอยละ 90 ของนักศึกษามีความพึงพอใจ
ควบคูไปกับความรูทางวิชาการ
ตอโครงการในระดับ 3.51 ขึ้นไป
2) เพื่อปลูกฝงคานิยมใหนักศึกษาเกิดความภูมิใจ 2) รอยละ 80 ของจํานวนนักศึกษาที่เขารวม
ในการเปนคนดี ชวยเหลือสังคม
โครงการมีความรู มีคุณธรรมและจริยธรรม
1) รอยละ 80 ของผูเขารวมโครงการมีความ
1) เพื่อสรางความตระหนักรับรูใน ปรัชญา
พึงพอใจในการจัดกิจกรรม
เศรษฐกิจพอเพียง และงานศิลปาชีพ
2) รอยละ 80 ของผูเขารวมโครงการ
2) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาไดแสดงความคิด
ตระหนักถึงความสําคัญของปรัชญา
สรางสรรค ควบคูกับกิจกรรมดานวิชาชีพ
เศรษฐกิจพอเพียง
3) เพื่อสรางแรงจูงใจในดานการผลิตผลงานอัน
กอใหเกิดการฝกฝนทักษะและความสามารถ 3) นักศึกษาของคณะนิเทศศาสตร รอยละ
70 มีสวนรวมในการแสดงนิทรรศการ
เพื่อกาวสูวิชาชีพตอไป
4) เพื่อประชาสัมพันธแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงควบคูกับการนําเสนอผลงานของ
นักศึกษาใหแกผูที่สนใจ

ปการศึกษา
2556

15,000

ทุกคณะวิชา

ปการศึกษา
2556

25,000

ทุกคณะวิชา

ปการศึกษา
2556

30,000

คณะนิเทศ
ศาสตร
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27.โครงการ
จัดการเรียนรู
ตลอดชีวิต

1) เพื่อปลูกฝงลักษณะนิสัยรักการเรียนรู และ
เรียนรูดวยตนเอง
2) เพื่อใหผูเรียนพัฒนาทักษะทางดานคิดวิเคราะห
และสามารถคนหาความรูจากแหลงเรียนรูตางๆ
3) พัฒนาแหลงเรียนรูและรูปแบบกระบวนการ
เรียนรูใหมีความหลากหลาย
28.โครงการ
1) เพื่อพัฒนาทักษะดานภาษาตางประเทศใหแก
พัฒนา
นักศึกษา
ความสามารถดาน 2) เพื่อเพิ่มศักยภาพของนักศึกษาใหมีคุณภาพใน
ภาษาสูระดับ
ระดับสากลสามารถแขงขันไดอยางมีประสิทธิภาพ
สากล
เมื่อสําเร็จการศึกษา
29.โครงการสอบ 1) เพื่อเตรียมความพรอมนักศึกษาใหมี
วัดมาตรฐานดาน ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษใหมี
ภาษาอังกฤษจาก ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2) เพื่อวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษของ
สถาบันภาษาที่
นักศึกษาโดยสถาบันภาษาที่ไดรับการรับรอง
ไดรับการรับรอง
ระดับชาติ
ระดับชาติ
30.โครงการ
1) เพื่อสรางเสริมศักยภาพทางการศึกษาใหแก
แขงขันตอบปญหา นักศึกษาที่เขารวมการแขงขันตอบปญหาวิชาการ
ระดับ
2) เพื่อเชื่อมความสัมพันธระหวางนักศึกษาที่เขา
มหาวิทยาลัย
รวมการแขงขัน

1) นักศึกษารอยละ 80 สามารถเรียนรูดวย
ตนเองโดยการคนควาหาความรูจากแหลง
เรียนรูตาง ๆ

ปการศึกษา
2556

-

ทุกคณะวิชา

1) นักศึกษารอยละ 80 มีความรูและทักษะ
ดานภาษาตางประเทศสามารถสอบผาน
เกณฑมาตรฐานสากล

ปการศึกษา
2556

75,000

ทุกคณะวิชา

1) จํานวนนักศึกษาที่ผานการสอบวัด
มาตรฐานดานภาษาอังกฤษจากสถาบันที่
ไดรับการรับรองระดับชาติ

ปการศึกษา
2556

-

ทุกคณะวิชา

1) นักศึกษารอยละ 80 ที่เขารวมโครงการ
ไดรับความรูเพื่อพัฒนาตนเอง

ปการศึกษา
2556

15,000

ทุกคณะวิชา
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3) เพื่อสรางเครือขายความสัมพันธระหวาง
คณาจารยและนักศึกษาระหวางสถาบัน
4) เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดในการเรียนการสอน
31.โครงการ
1) เพื่อกระตุนใหนักศึกษามีการแสดงออกในดาน
สงเสริมการแขงขัน กิจกรรมทางวิชาการมากขึ้น
วิชาการ วิชาชีพ 2) เพื่อสนับสนุนใหนักศึกษาสามารถพัฒนา
ของนักศึกษา
ศักยภาพของตนเองผานทางการแขงขันทาง
วิชาการ วิชาชีพ
3) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาไดรับประสบการณ
การแขงขันและเปนแบบอยางที่ดี ตลอดจนสราง
ชื่อเสียงใหแกมหาวิทยาลัย
32.โครงการ
1) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาสามารถพัฒนาทักษะ
แขงขันกลาวสุนทร ทางดานภาษาจีน
พจนภาษาจีน
2) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาแสดงความสามารถ
ระดับอุดมศึกษา กลาคิด กลาแสดงออกและพัฒนาขึ้นสูเวทีการ
ประกวด
33.โครงการ
1) เพื่อการพัฒนาความรูและประสบการณใหม ๆ
สัมมนาวิชาการดู ใหแกนักศึกษา
งานนอกสถานที่ 2) เพื่อใหนักศึกษาตระหนักถึงบทบาทหนาที่ของ
และเยี่ยมชม
หนวยงานที่ไปศึกษาดูงาน
3) เพื่อใหนักศึกษามีวิสัยทัศนกวางไกล
องคกร

1) นักศึกษารอยละ 80 ที่เขารวมโครงการ
ไดรับความรูเพื่อพัฒนาตนเอง

ปการศึกษา
2556

25,000

ทุกคณะวิชา

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

ปการศึกษา
2556

8,000

คณะศิลป
ศาสตร

ปการศึกษา
2556

100,000

ทุกคณะวิชา
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4) เพื่อใหนักศึกษาไดรับความรูและมี
ประสบการณจากการเยี่ยมองคกร
5) เพื่อเชื่อมความสัมพันธระหวางนักศึกษา
คณาจารยกับหนวยงานภายนอก
34.โครงการจัด
1) เพื่อใหคณาจารยและนักศึกษาไดรับความรู
อบรมความรูจาก เพิ่มมากขึ้น
หนวยงาน
2) เพื่อพัฒนาองคความรูและพัฒนาทักษะความ
ภายนอก
เชี่ยวชาญในศาสตรของตน
35.โครงการ
1) เพื่อใหนักศึกษาไดรับความรูเกี่ยวกับการเปนผู
ฝกอบรมการเปนผู ประกาศวิทยุกระจายเสียง พิธีกรรายการโทรทัศน
ประกาศวิทยุ
และพิธีกรงานอื่น ๆ
กระจายเสียงและ
2) เพื่อพัฒนาทักษะและประสบการณใหแก
พิธีกรรายการ
นักศึกษา
โทรทัศน
36.โครงการ
1) เพื่อใหนักศึกษาไดรับความรูเกี่ยวกับดาน
สัมมนา
สื่อสารมวลชน และจรรยาบรรณของการเปนนัก
จรรยาบรรณ
สื่อสารมวลชนในยุคปจจุบัน
สื่อสารมวลชนใน 2) เพื่อใหนักศึกษานําองคความรูดังกลาวไป
ยุคปจจุบัน
ประยุกตใชอยางเหมาะสม
3) เพื่อเปนการเผยแพรผลงานของคณะนิเทศ
ศาสตร

1) รอยละ 80 ของผูเขารวมโครงการมี
ความรูเพิ่มขึ้น

ปการศึกษา
2556

100,000

ทุกคณะวิชา

1) นักศึกษารอยละ 100 ที่ลงทะเบียนเรียน ปการศึกษา
ไดมีโอกาสฝกฝนและเรียนรูจากประสบการณ 2556
จริงในหนวยงานตาง ๆ

20,000

คณะนิเทศ
ศาสตร

1) นักศึกษาที่เขารวมโครงการ รอยละ 100 ปการศึกษา
ของนักศึกษาที่ลงทะเบียนไดรับความรูความ 2556
เขาใจและทราบถึงการเปนนักสื่อสารมวลชน
ที่ดี
2) นักศึกษาที่เขารวมโครงการตระหนักถึง
ความสําคัญของการรักษาจรรยาบรรณของ
การเปนนักสื่อสารมวลชน และนําความรูดาน
สื่อสารมวลชนไปประยุกตใชอยางเหมาะสม

20,000

คณะนิเทศ
ศาสตร
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คณะวิชา
37.โครงการจัด
สัมมนาวิชาการ
เรื่องการผลิตสื่อ
ประชาสัมพันธ
คณะนิเทศศาสตร
38.โครงการ
ฝกอบรมการผลิต
ขาว

1) เพื่อใหนักศึกษาไดรับความรูเกี่ยวกับการผลิต
สื่อและประชาสัมพันธ
2) เพื่อใหนักศึกษาไดฝกทักษะความคิด
สรางสรรคดานการผลิตสื่อโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ
1) เพื่อใหนักศึกษามีทักษะและประสบการณใน
ดานกระบวนการผลิตขาว สารคดี และสื่อสิ่งพิมพ
2) เพื่อใหนักศึกษาสามารถนําความรูจากการ
อบรมไปประยุกตใชในการเรียนการสอนและ
นําไปใชประกอบวิชาชีพ
39.โครงการเสวนา 1) เพื่อเปนการแนะแนวใหนักศึกษามีความรู
วิชาชีพนิเทศ
ความเขาใจในวิชาชีพนิเทศศาสตรแตละดาน
ศาสตร
2) เพื่อใหนักศึกษาเตรียมความพรอมเขาสู
ตลาดแรงงาน
40.โครงการอบรม 1) เพื่อใหนักศึกษาเตรียมความพรอมในการเปน
สัมมนามัคคุเทศก มัคคุเทศกอาชีพที่มีใบอนุญาต
2 เพื่อใหนักศึกษาไดฝกฝนทักษะการเปน
มัคคุเทศกอาชีพ มีแนวทางในการดําเนินแผนการ
ทองเที่ยวที่เปนประโยชนและสรางสรรค
41.โครงการ
1) เพื่อแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณ
สัมมนาทาง
รวมกันในประเด็นตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการเมือง

1) นักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมไดรับความรู
ดานการผลิตสื่อประชาสัมพันธรอยละ 100
ของผูที่เขารวมโครงการทั้งหมด

ปการศึกษา
2556

25,000

คณะนิเทศ
ศาสตร

1) นักศึกษารอยละ 90 ที่เขารวมโครงการ
ไดรับความรูและทักษะในดานการผลิตขาว
สารคดีและสิ่งพิมพ

ปการศึกษา
2556

20,000

คณะนิเทศ
ศาสตร

1) รอยละ 80 ของจํานวนผูเขารวมโครงการ ปการศึกษา
ไดรับความรูและความเขาใจในวิชาชีพนิเทศ 2556
ศาสตร

20,000

คณะนิเทศ
ศาสตร

1) รอยละ 90 ของจํานวนผูเขารวมโครงการ ปการศึกษา
สัมมนาไดเรียนรูและฝกปฏิบัติการเปน
2556
มัคคุเทศกอาชีพ

20,000

คณะนิเทศ
ศาสตร

-

วิทยาลัย
สื่อสาร

1) รอยละ 80 ของผูเขารวมกิจกรรมพึง
พอใจกับการจัดสัมมนาทางวิชาการ

ปการศึกษา
2556
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ตัวชี้วัด

กําหนดเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
(บาท)

คณะวิชา
2) รอยละ 80 ของผูเขารวมกิจกรรมไดรับ
ความรูจากการสัมมนาทางวิชาการ

42.โครงการวันรพี

43.โครงการคาย
วิทยานิพนธ สาร
นิพนธ

2) เพื่อสงเสริมความรวมมือทางวิชาการกับ
หนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
1) เพื่อใหอาจารยและนักศึกษาคณะนิติศาสตร
ไดเขารวมกิจกรรมเพื่อเปนการรําลึกถึงพระคุณ
ของพระบิดาของกฎหมายไทย
2) เพื่อกระตุนใหนักศึกษานําความรูทางกฎหมาย
ไปแขงขันตอบปญหาทางกฎหมายกับนักศึกษา
สถาบันอื่น ๆ
3) เพื่อเผยแพรความรูทางกฎหมายใหแก
นักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยเกริก และบุคคล
ที่สนใจทั่วไป
1) เพื่อฝกทักษะในการทําวิทยานิพนธ สาร
นิพนธ ใหแกบัณฑิต
2) เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณดานการวิจัย
รวมกับผูทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย
3) เพื่อพัฒนาคุณภาพของวิทยานิพนธและสาร
นิพนธ

1) ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจในการ 7 สิงหาคม
2556
จัดงานวันรพี ระดับ 3.51 ขึ้นไป
2) รอยละ 80 ของผูเขารวมกิจกรรมไดรับ
ความรูดานกฎหมายที่เพิ่มขึ้น

10,000

คณะ
นิติศาสตร

ปการศึกษา
2556

80,000

ทุกคณะวิชา
ยกเวนคณะ
เศรษฐศาสตร

1) นักศึกษามีความพึงพอใจในการเขารวม
โครงการ ระดับ 3.51 ขึ้นไป
2) รอยละ 80 ของจํานวนนักศึกษามี
ความรูและทักษะในการทําวิจัน
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คณะวิชา
44.โครงการนิเทศ
งานและฝกงาน
เพื่อเตรียมความ
พรอมในการ
ประกอบอาชีพ

1) เพื่อเตรียมความพรอมนักศึกษา กอนที่
นักศึกษาจะออกไปปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการตาง ๆ
2) เพื่อที่จะขอรับทราบขอมูลการพัฒนาการ
เรียนรูและทักษะการปฏิบัติงานของนักศึกษา
3) เพื่อที่จะนําขอมูลที่ไดรับไปปรับปรุงหลักสูตร
และการเรียนการสอนใหเหมาะสมตอไป
4) เพื่อสงเสริมความรวมมือทางวิชาการและ
ความสัมพันธที่ดีกับแหลงฝกงาน
45.โครงการฝก
1) เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่มุงเนน
ปฏิบัติภาคสนาม การสอนในชั้นเรียนควบคูกับการปฏิบัติจริง
ของนักศึกษา
ภาคสนาม
2) เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูใหนักศึกษา
ประยุกตใชแนวคิดทฤษฎีที่เรียนในชั้นเรียนสูการ
ปฏิบัติในพื้นที่จริงภาคสนาม
3) เพื่อสรางเครือขายความรวมมือระหวาง
มหาวิทยาลัยกับหนวยงานภายนอก
46.โครงการสหกิจ 1) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาไดฝกงานในสถาน
ศึกษา
ประกอบการตามความสนใจและความถนัด
2) เพื่อเพิ่มทักษะความรูที่จําเปนกอนการทํางาน
จริงและฝกการทํางานรวมกับผูอื่น

1) รอยละ 80 ของนักศึกษาที่เขาโครงการ ปการศึกษา
2556
มีความรู และทักษะเพิ่มขึ้นกอนจะออกไป
ปฏิบัติงาน
2) นักศึกษาที่เขาโครงการรอย 80
สามารถนําความรูไปประยุกตใชกับการศึกษา
และประกอบอาชีพในอนาคต

75,000

ทุกคณะวิชา

ปการศึกษา
1) รอยละ 80 ของจํานวนนักศึกษามี
2556
ความรูและประสบการณในการฝกงาน
2) รอยละ 80 ของจํานวนนักศึกษา
สามารถนําความรูไปประยุกตใชกับการศึกษา
และประกอบอาชีพในอนาคต

15,000

คณะ
บริหารธุรกิจ

1) รอยละ 80 ของจํานวนนักศึกษามีความ ปการศึกษา
พึงพอใจตอกิจกรรมการดําเนินงานตาม
2556
โครงการ
2) รอยละ 80 ของจํานวนนักศึกษามี

20,000

คณะศิลป
ศาสตร
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3) เพื่อฝกระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ
สามารถปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย

47.โครงการ
ฝกงานกฎหมาย
ภาคปฏิบัติ

1) เพื่อเสริมทักษะและประสบการณจริงในการ
ปฏิบัติงานหรือทํางานทางกฎหมายแกนักศึกษา
2) เพื่อใหนักศึกษามีความพรอมและมีศักยภาพ
ในการทํางานสายอาชีพและวิชาชีพกฎหมายได
3) เพื่อใหเกิดความรวมมือระหวางคณะ
นิติศาสตรและหนวยงานทางกฎหมายทั้งภาครัฐ
และเอกชน
4) เพื่อเผยแพรชื่อเสียงของคณะนิติศาสตรใหเปน
ที่ยอมรับจากองคกรตาง ๆ ทั้งในดานวิชาการและ
คุณภาพของบัณฑิต
48.โครงการฝก
1) เพื่อใหผูเรียนไดมีโอกาสบูรณาการความรูและ
ปฏิบัติงานใน
ประยุกตใชความรูและทักษะดานภาษาในการ
สถานประกอบการ ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการที่ใช
ที่ใชภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
2) เพื่อใหผูเรียนไดมีโอกาสเรียนรูจาก
ในการสื่อสาร
ประสบการณการทํางาน และสามารถพัฒนา
ตนเองในดานตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม

ตัวชี้วัด

กําหนดเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
(บาท)

3) รอยละ 80 ของจํานวนนักศึกษา
สามารถนําความรูไปประยุกตใชกับการศึกษา
และการประกอบอาชีพในอนาคต
1) นักศึกษาที่ฝกงานกฎหมายภาคปฏิบัติ ปการศึกษา
2556
ได1) 1) ความพึงพอใจจากผูรับฝกงานไม
นอยกวา ระดับ 3.51 ขึ้นไป
2) นักศึกษาไมนอยกวารอยละ 80 มีความ
พรอมและมีศักยภาพในการทํางานดาน
กฎหมาย

ปการศึกษา
1) รอยละ 80 ของผลการประเมินความรู
2556
และทักษะการใชภาษาอังกฤษในการ
ติดตอสื่อสารโดยสถานประกอบการของ
นักศึกษาที่เขารวมโครงการอยูในระดับดี
2) รอยละ 80 คาเฉลี่ยของคะแนนผลการ
ประเมินความรูและทักษะการใชภาษาอังกฤษ
โดยศูนยสอบ TOEIC(Test of English as

10,000

คณะ
นิติศาสตร

5,000

คณะศิลป
ศาสตร

57
กลยุทธ

โครงการ /
กิจกรรม

วัตถุประสงค

3) เพื่อเตรียมความพรอมใหผูเรียนสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพเมื่อสําเร็จ
การศึกษา
4) เพื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขของหลักสูตรที่
กําหนดใหมีการฝกปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการที่ใชภาษาอังกฤษในการติดตอสื่อสาร
49.โครงการศึกษา 1) เพื่อใหนักศึกษาไดรูจักและสัมผัสกับการ
ดูงานในรายวิชา ทํางานดานสังคมสงเคราะห สวัสดิการสังคม
และเตรียมฝก
และงานพัฒนาสังคมในระหวางการเรียน
ปฏิบัติภาคสนาม ภาคทฤษฎี
2) เพื่อใหนักศึกษามีทางเลือกในการฝกปฏิบัติ
ภาคสนามมากขึ้น
3) เพื่อเสริมสรางการฝกปฏิบัติภาคสนามใหมี
ประสิทธิภาพอันเตรียมความพรอมกอนสําเร็จ
การศึกษาออกไปปฏิบัติงานจริง
50.โครงการฝก
1) เพื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขของหลักสูตรซึ่ง
ปฏิบัติภาคสนาม กําหนดใหมีการเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
1
2) เพื่อใหนักศึกษารูจักนําความรูทางทฤษฎีไป
ประยุกตใชในการปฏิบัติงานจริง
3) เพื่อเสริมสรางกระบวนการเรียนรูใหมี
ประสิทธิภาพอันเปนการเตรียมความพรอมกอน

ตัวชี้วัด

กําหนดเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
(บาท)

1) นักศึกษาในเปาหมายที่จะตองึกปฏิบัติ
ภาคสนามเขารวมโครงการรอยละ 100
2) อยางนอยรอยละ 90 ของนักศึกษาที่เขา
รวมกิจกรรมไดมีโอกาสเลือกหนวยงานฝก
ตามที่สนใจโดยไดเขาไปเรียนรูกิจกรรมของ
หนวยงานนั้นๆ กอนฝกภาคสนามจริง

ปการศึกษา
2556

35,000

คณะศิลป
ศาสตร

1) นักศึกษารอยละ 100 ไดฝกปฏิบัติ
ภาคสนามตามเงื่อนไขของหลักสูตร
2) นักศึกษาที่ฝกปฏิบัติภาคสนาม รอยละ
100 ไดเสริมสรางกระบวนการเรียนรูในการ
ปฏิบัติงานกอนออกไปปฏิบัติงานจริง
3) นักศึกษาที่ฝกภาคสนามอยางนอย รอย

ปการศึกษา
2556

56,000

คณะศิลป
ศาสตร

58
กลยุทธ

โครงการ /
กิจกรรม

วัตถุประสงค

51.โครงการฝก
1) เพื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขของหลักสูตรซึ่ง
ปฏิบัติภาคสนาม กําหนดใหมีการเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
2
2) เพื่อใหนักศึกษารูจักนําความรูทางทฤษฎีไป
ประยุกตใชในการปฏิบัติงานจริง
3) เพื่อเสริมสรางกระบวนการเรียนรูใหมี
ประสิทธิภาพอันเปนการเตรียมความพรอมกอน
สําเร็จการศึกษาออกไปปฏิบัติงานจริงในฐานะผู
ใหบริการโดยตรง
52.โครงการ
1) เพื่อใหนักศึกษาไดมีโอกาสเรียนรูและ
จัดการความรูเพื่อ แลกเปลี่ยนความรู ทักษะ และประสบการณซึ่ง
การปฏิบัติงาน
กันและกัน รวมถึงผูใชบัณฑิตและชุมชน
สังคมสงเคราะห 2) เพื่อสรางกระบวนการเรียนรูใหกับนักศึกษา
นอกชั้นเรียน
3) เพื่อสรางสัมพันธภาพที่ดีระหวางนักศึกษารุน
พี่และรุนนองเพื่อการแลกเปลี่ยนและชวยเหลือกัน
ตอไป

ตัวชี้วัด

1) นักศึกษารอยละ 100 ไดฝกปฏิบัติ
ภาคสนามตามเงื่อนไขของหลักสูตร
2) นักศึกษาที่ฝกปฏิบัติภาคสนาม รอยละ
100 ไดเสริมสรางกระบวนการเรียนรูในการ
ปฏิบัติงานกอนออกไปปฏิบัติงานจริง
3) นักศึกษาที่ฝกภาคสนามอยางนอย รอย
ละ 95 เห็นวาการฝกปฏิบัติทําใหมีทักษะ
เกิดประโยชนในการออกไปปฏิบัติงาน
1) นักศึกษาสังคมสงเคราะหที่เขารวม
โครงการอยางตอเนื่อง อยางนอยรอยละ 90
มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานสังคม
สงเคราะหมากขึ้นทั้งในดานองคความรู
ทักษะ และประสบการณ
2) นักศึกษาสังคมสงเคราะหที่เขารวม
โครงการอยางตอเนื่อง อยางนอยรอยละ 95
มีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน สามรถรวมงานกัน
ไดเปนอยางดี

กําหนดเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
(บาท)

ปการศึกษา
2556

56,000

คณะศิลป
ศาสตร

ปการศึกษา
2556

-

คณะศิลป
ศาสตร
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ตัวชี้วัด

กําหนดเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
(บาท)

คณะวิชา
53.โครงการศึกษา 1) เพื่อใหนักศึกษาไดรูจักและสัมผัสกับการทํางาน
ดูงานเยาวชนกับ
กับเยาวชนโดยใชแนวพุทธศาสนา
มิติจิตอาสา
2) เพือ่ ปลูกฝงคุณธรรมกับจริยธรรมใหกับ
นักศึกษาโดยผานการทํากิจกรรมรวมกับครู
และนักเรียนโรงเรียนสัตยาไสย
3) เพื่อเสริมสรางการทํางานกลุมในหมูนักศึกษา
สาขา วิชาสังคมสงเคราะหศาสตรและการ
พัฒนาสังคม
54.โครงการ
1) เพื่อปลูกจิตสํานึกใหเห็นความสําคัญ ศรัทธา
สงเสริม
เชื่อมั่น การปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยมี
สถานศึกษา 3 D พระมหากษัตริยเปนประมุข
2) เพื่อสรางคานิยมใหนักศึกษารังเกียจการทุจริต
และตอตานการขายสิทธิ ขายเสียง
3) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาหางไกลจากยาเสพติด

55.โครงการบูรณา 1) เพื่อสงเสริมการสรางองคความรูเกี่ยวกับ
การความรู
ประชาคมอาเซียน และพัฒนาการเรียนรูแบบ
เกี่ยวกับอาเซียน บูรณาการ

1) นักศึกษาในเปาหมายที่จะตองฝกปฏิบัติ ปการศึกษา
ภาคสนามเขารวมโครงการอยางนอยรอย 2556
ละ 90
2) อยางนอยรอยละ 90 ของนักศึกษาที่เขา
รวมกิจกรรมไดเรียนรูถึงประโยชนในการ
ทํางานแบบจิตอาสาในชุมชนและสามารถ
นํามาปรับใชทั้งในชีวิตจริงและการทํางาน

49,300

คณะศิลป
ศาสตร

ปการศึกษา
2556

25,000

ทุกคณะวิชา

ปการศึกษา
2556

-

ทุกคณะวิชา

1) จํานวนนักศึกษาที่เขารวมโครงการ
2) รอยละ 80 ของจํานวนนักศึกษาที่เขา
รวมโครงการมีความเขาใจในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข
3) รอยละ 80 ของจํานวนนักศึกษาที่เขา
รวมโครงการตระหนักถึงปญหาการทุจริต
การขายสิทธิขายเสียง
4) รอยละ 80 ของจํานวนนักศึกษาที่เขา
รวมโครงการไมยุงเกี่ยวกับยาเสพติด
1) จํานวนนักศึกษาที่เขารวมโครงการ
2) รอยละ 80 ของนักศึกษาที่เขารวม
โครงการไดรับความรูเกี่ยวกับอาเซียน

60
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โครงการ /
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ตัวชี้วัด

กําหนดเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
(บาท)

คณะวิชา

56.โครงการจัด
กิจกรรมชวยเหลือ
สังคม
1.4 พัฒนา
บุคลากรสาย
อาจารยใหมีสร
รถนะสากล

57.โครงการ
สนับสนุน
ทุนการศึกษาตอ
ของอาจารย
58.โครงการ
สงเสริมพัฒนา
อาจารยใหศึกษา
ตอในระดับ
ปริญญาเอก

2) เพื่อเสริมสรางความรูเกี่ยวกับอาเซียนใหแก
นักศึกษา และเทาทันตอการเปลี่ยนแปลง
สามารถปรับตนเองดํารงชีวิตอยูในสังคมไทย
ประชาคมอาเซียน และสังคมโลกไดอยางมี
ความสุข
1) เพื่อปลูกฝงใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม
ควบคูกับความรูทางวิชาการ
2) เพื่อปลูกฝงคานิยมใหนักศึกษาเกิดความภูมิใจ
ในการเปนคนดีชวยเหลือสังคม
1) เพื่อสนับสนุนใหอาจารยประจํามหาวิทยาลัย
ศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ
2) เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารยของใหมีคุณวุฒิที่
สูงขึ้น
1) เพื่อผลักดันอาจารยใหมีคุณวุฒิสูงขึ้นจนถึง
ระดับปริญญาเอก
2) เพื่อสงเสริมใหอาจารยประจําเพิ่มพูนความรู
และประสบการณดวยการศึกษาตอในระดับดุษฎี
บัณฑิต
3) เพื่อผลิตและพัฒนาคุณภาพของอาจารย
ประจําใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ

1) รอยละ 90 ของนักศึกษามีความพึงพอใจ
ตอโครงการในระดับ 3.51 ขึ้นไป
2) รอยละ 80 ของจํานวนนักศึกษาที่เขารวม
โครงการมีความรูมีคุณธรรมและจริยธรรม
1) จํานวนของอาจารยประจําคณะวิชาที่
ไดรับทุนศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น

ปการศึกษา
2556

25,000

ทุกคณะวิชา

ปการศึกษา
2556

-

ทุกคณะวิชา

1) มีจํานวนอาจารยประจําคณะวิชาที่ศึกษา
ตอในระดับปริญญาเอก

ปการศึกษา
2556

-

ทุกคณะวิชา
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ตัวชี้วัด

กําหนดเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
(บาท)

คณะวิชา
59.โครงการ
พัฒนาอาจารย
ประจําคณะวิชา

1) เพื่อสงเสริมใหคณาจารยไดมีโอกาสศึกษา
เพิ่มเติมในสาขาตาง ๆ ที่เปนประโยชนตอการ
เรียนการสอน
2) เพื่อสงเสริมใหคณาจารยไดเขารวมสัมมนา
ฝกอบรมในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ
3) เพื่อสงเสริมใหคณาจารยเพิ่มพูนความรูและ
ประสบการณ สามารถนําไปประยุกตใชกับการ
เรียนการสอนไดอยามีประสิทธิภาพ
60.โครงการ
1) เพื่อนําผลการประเมินไปปรับปรุงการเรียนการ
ประเมินคุณภาพ สอนใหมีประสิทธิภาพ
การจัดการเรียน
2) เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให
การสอน
ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
3) เพื่อใหนักศึกษามีสวนรวมในการพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอน
61.โครงการอบรม 1) เพื่อสงเสริมใหอาจารยประจําไดมีโอกาส
หลักสูตรระยะสั้น พัฒนาความรูความชํานาญในสาขาวิชาที่ตนถนัด
สําหรับบุคลากร
หรือมีความสนใจ
สายอาจารย
2) เพื่อเสริมสรางศักยภาพและคุณภาพของ
อาจารยประจําอันสงผลตอการพัฒนาและ
ปรับปรุงการเรียนการสอนและคุณภาพของ
นักศึกษานักศึกษา

ปการศึกษา
1) รอยละ 70 ของจํานวนอาจารยประจํา
2556
คณะวิชาไดเขารวมอบรมหรือสัมมนาใน
สาขาวิชาที่เปนประโยชนตอการเรียนการสอน
2) รอยละ 70 ของจํานวนอาจารยที่เขารวม
อบรมหรือสัมมนาสามารถนําองคความรูที่ได
ไปประยุกตใชกับการเรียนการสอนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

200,000

ทุกคณะวิชา

1) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอ ปการศึกษา
การประสิทธิภาพการเรียนการสอนอยางนอย 2556
3.51 ขึ้นไป

-

ทุกคณะวิชา

1) มีอาจารยประจําที่ไดรับการอบรม
หลักสูตรระยะสั้นไมนอยกวา 1 คน

-

ทุกคณะวิชา

ปการศึกษา
2556
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ตัวชี้วัด

กําหนดเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
(บาท)

คณะวิชา
1) เพื่อใหระบบอาจารยที่ปรึกษาเปนไปตาม
มาตรฐานและแนวทางปฏิบัติของมหาวิทยาลัย
2) เพื่อใหมีความเขาใจในองคประกอบของ
อาจารยที่ปรึกษา
3) เพื่อใหอาจารยที่ปรึกษาเขาใจและตระหนักถึง
ความสําคัญของบทบาทอาจารยที่ปรึกษาตอ
นักศึกษาในความดูแล
4) เพื่อใหอาจารยที่ปรึกษาสามารถปฏิบัติหนาที่
และมีเทคนิคการทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาได
อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแก
นักศึกษา
1) เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให
63.โครงการ
ฝกอบรมอาจารย ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสอดคลองกับบริบทที่
เปลี่ยนแปลงไป
เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ 2) เพื่อเพิ่มพูนความรูความเขาใจและทักษะ
เกี่ยวกับแนวคิดดานการเรียนการสอนใน
เรียนการสอน
ระดับอุดมศึกษา
64.โครงการสงเสริม 1) เพื่อกระตุนใหอาจารยของมหาวิทยาลัยปฏิบัติ
คุณธรรมจริยธรรม ตามจรรยาบรรณ
และจรรยาบรรณ 2) เพื่อสงเสริมใหบุคลากรสายอาจารยตระหนัก
วิชาชีพของอาจารย ถึงจรรยาบรรณของตนเองบและรักษาไวอยาง
เครงครัด

62.โครงการ
พัฒนาระบบ
อาจารยที่ปรึกษา
- จัดทําคูมือ
อาจารยที่ปรึกษา
- ประชุมสัมมนา
อาจารยที่ปรึกษา

1) อาจารยที่ปรึกษาเขารวมโครงการ รอยละ ปการศึกษา
80
2556
2) อาจารยที่ปรึกษามีความรูความเขาใจใน
ระบบอาจารยที่ปรึกษามากขึ้น สามารถนํา
ความรูมาประยุกตใชไดอยางเหมาะสม
เพิ่มขึ้น รอยละ 80
3) อาจารยที่เขารวมโครงการมีความพึง
พอใจไมนอยกวาระดับ 3.51 ขึ้นไป

150,000

ทุกคณะวิชา

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

ปการศึกษา
2556

25,000

ทุกคณะวิชา

1) รอยละ 90 ของอาจารยประจําตระหนัก
ถึงจรรยาบรรณของตนเองบและปฏิบัติตาม
อยางเครงครัด

ปการศึกษา
2556

-

ทุกคณะวิชา

63
กลยุทธ

โครงการ /
กิจกรรม

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

กําหนดเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
(บาท)

คณะวิชา
65.โครงการ
พัฒนาอาจารยให
มีตําแหนงทาง
วิชาการ

1) จํานวนผูยื่นเสนอขอตําแหนงทางวิชาการ
1) เพื่อสงเสริมใหอาจารยประจํามีตําแหนงทาง
วิชาการ และพัฒนาตนเองเขาสูตําแหนงทาง
2) มหาวิทยาลัยมีจํานวนอาจารยที่ดํารง
วิชาการในระดับที่สูงขึ้น
ตําแหนงทางวิชาการเพิ่มขึ้น
2) เพื่อสนับสนุนใหอาจารยประจําพัฒนาองค
ความรูและมีโอกาสนําเสนอผลงานวิจัยในการของ
ตําแหนงทางวิชาการ
3) เพื่อเปนหลักประกันในดานความเปนเลิศทาง
วิชาการของมหาวิทยาลัยตอไป

66.โครงการอบรม 1) เพื่อใหคณาจารยมีความรู ความเขาใจ
สัมมนาอาจารย
เกีย่ วกับประชาคมอาเซียน
เกี่ยวกับอาเซียน 2) เพื่อกระตุนใหอาจารยไดแลกเปลี่ยนเรียนรู
เกี่ยวกับอาเซียนศึกษา
3) เพื่อสงเสริมใหบุคลากรสายอาจารยพัฒนา
ทักษะและประสบการณในการเตรียมความพรอม
กาวสูประชาคมอาเซียน
67.โครงการ
1) เพื่อกระตุนใหอาจารยเกิดความตื่นตัวในการ
พัฒนาอาจารย
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษรองรับการเปดเสรี
ดานภาษาอังกฤษ ทางการศึกษา
2)เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรสายอาจารยใหสามารถ
นําเสนอแลกเปลี่ยนขอมูลเปนภาษาอังกฤษได

ปการศึกษา
2556

-

ทุกคณะวิชา

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

ปการศึกษา
2556

40,000

ทุกคณะวิชา

1) รอยละ 80 ของอาจารยประจําที่เขารวม
โครงการสามารถใชภาษาอังกฤษไดดียิ่งขึ้น
และสามารถเขียนบทความทางวิชาการได
อยางมีประสิทธิภาพ

ปการศึกษา
2556

40,000

ทุกคณะวิชา

64
กลยุทธ

โครงการ /
กิจกรรม

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

กําหนดเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
(บาท)

คณะวิชา
3) เพื่อสงเสริมใหคณาจารยมีความรูและพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อใชการเขียนบทความทาง
วิชาการไดอยางมีประสิทธิภาพ
68.โครงการทดสอบ 1) เพื่อประเมินคุณภาพอาจารยผูสอนในสาขา
ความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ดานภาษาของ
2) เพื่อใหอาจารยพัฒนาภาษาของตนเองใหดี
อาจารยสาขาวิชา
ยิ่งขึ้น
ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร
69.โครงการสงเสริม 1) เพื่อแลกเปลี่ยนนความรู ความชํานาญและ
แลกเปลี่ยนบุคลากร ประสบการณ ของคณาจารย ผูเชี่ยวชาญระหวาง
ทางการศึกษา
สถาบัน
ระหวางสถาบันทั้ง 2) เพื่อพัฒนาอาจารยประจําของมหาวิทยาลัยให
มีสมรรถนะสากล
ในประเทศและ
3) เพื่อสรางเครือขายและสงเสริมความรวมมือกับ
ตางประเทศ
ภายนอกและองคกรระหวางประเทศ
70.โครงการศึกษา 1) เพื่อเปดโอกาสใหบุคลากรสายอาจารยไดเปด
ดูงาน
โลกทัศนที่กวางไกลมากยิ่งขึ้นจากการศึกษาดูงาน
สถาบันอุดมศึกษา 2) เพื่อสงเสริมใหอาจารยเพิ่มพูนความรูและ
ทั้งในประเทศและ ประสบการณจากการศึกษาดูงานทั้งในประเทศ
และตางประเทศ
ตางประเทศ

1) รอยละ 100 ของอาจารยประจําสาขา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
สอบผาน TOEIC ไมนอยกวา 650
คะแนน

ปการศึกษา
2556

10,000

คณะศิลป
ศาสตร

1) จํานวนของบุคลากรที่มีการแลกเปลี่ยน
ปการศึกษา
ระหวางสถาบันทั้งในประเทศและตางประเทศ 2556

200,000

ทุกคณะวิชา

1) รอยละ 70 ของอาจารยประจําไดรับ
การศึกษาดูงานจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ

200,000

ทุกคณะวิชา

ปการศึกษา
2556

65
กลยุทธ

โครงการ /
กิจกรรม

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

กําหนดเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
(บาท)

คณะวิชา
71.โครงการจัดหา
อาจารยประจําป
การศึกษา 2556
72. โครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู
เทคนิคการสอน
การวัดผล เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพ
การเรียนการสอน
73.โครงการจัด
คลังขอสอบ

1.5 ประยุกตใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศกับ

74.โครงการ
พัฒนาศักยภาพ
ดานการจัดการ

1) เพื่อเพิ่มจํานวนอาจารยประจําใหเปนไปตาม
เงื่อนไขเกณฑมาตรฐานที่สกอ.กําหนด

1) จํานวนอาจารยประจําที่เพิ่มขึ้นในป
การศึกษา 2555

ปการศึกษา
2556

-

คณะวิชาที่
ตองการอาจารย
ประจําเพิ่ม
ทุกคณะวิชา

1) เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนใหทันสมัย
สอดคลองกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง
2) เพื่อสรางแนวความคิด องคความรูและพัฒนา
ศักยภาพของผูสอน
3) เพื่อใหผูเขารวมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรูและ
ประสบการณรวมกัน
1) เพื่อใหไดขอสอบที่เปนมาตรฐานเดียวกัน
2) เพื่อประหยัดเวลาและคาใชจายในการ
พิจารณาขอสอบกอนนําไปใชในการสอบแตละ
ภาคการศึกษา
3) เพื่อเพิ่มคุณภาพของขอสอบและสรางความ
เปนธรรมในการวัดผลการศึกษา
4) เพื่อแกปญหาเรื่องการสงขอสอบลาชา ความ
ผิดพลาดของขอสอบ ทําใหนักศึกษาเสียเวลา
ระหวางสอบ
1) เพื่อใหคณาจารยภายในมหาวิทยาลัยมีความ
เชื่อมั่นในการเรียน การสอน ระบบ E – Learning
และประยุกตใชไดอยางมีประสิทธิภาพ

1) รอยละ 80 ของผูเขารวมโครงการไดรับ ปการศึกษา
2556
ความรูเพิ่มขึ้น
2) รอยละ 80 ของผูเขารวมโครงการนําองค
ความรูที่ไดไปปรับใชในการเรียนการสอน
อยางมีประสิทธิภาพ

25,000

ความถูกตองและความสมบูรณในการ
จัดพิมพ เปาหมายรอยละ 80
ความถูกตองและความสมบูรณของขอสอบ
เปาหมายรอยละ 80
จํานวนรายวิชาที่สามารถสรางเปนคลัง
ขอสอบ เปาหมาย 3 วิชา ที่เปดสอนใหกับ
คณะวิชาอื่น

ปการศึกษา
2556

3,000

คณะ
เศรษฐศาสตร

1) รอยละ 80 ของจํานวนอาจารยภายใน
มหาวิทยาลัยมีความเชื่อมั่นในการเรียน
การสอน ระบบ E – Learning และ

ปการศึกษา
2556

50,000

ทุกคณะวิชา

66
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วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

กําหนดเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
(บาท)

คณะว
2) เพื่อใหการเรียนการสอนนาสนใจมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ
3) เพื่อใหบัณฑิตของมหาวิทยาลัยมีคุณภาพเปน
ที่ยอมรับของตลาดแรงงาน
75.โครงการจัดทํา 1) เพื่อสงเสริมใหมีการสรางบทเรียน e-learning
e-learning วิชา
ในหลักสูตรตางๆ ของมหาวิทยาลัย
พื้นฐานและวิชา
2) เพื่อใหนักศึกษาสามารถเขาถึงองคความรูจาก
ทั่วไป
บทเรียนในระบบ e-learning และสามารถศึกษา
คนควาไดดวยตนเอง
76.โครงการอบรม 1) เพื่อพัฒนาทักษะและเพิ่มพูนความรูทางดาน
ทักษะความรูทาง คอมพิวเตอรใหแกนักศึกษา
คอมพิวเตอรแก
2) เพื่อใหนักศึกษามีความสามารถและ
นักศึกษา
พัฒนาการใชงานคอมพิวเตอรไดอยางเหมาะสม

77.โครงการจัด
สอบประมวล
ความรูดาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1) เพื่อเพิ่มศักยภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ใหแกนักศึกษาในระดับสากลรองรับการเปดเสรี
ทางการศึกษา
2) เพื่อกระตุนใหนักศึกษาสามารถนําวิทยาการ
และเทคโนโลยีใหม ๆ ไปใชประโยชนอยางมี
ประสิทธิภาพ

2) การเรียนการสอนการสอน ระบบ E –
Learning มีคุณภาพ รอยละ 80
1) จํานวนรายวิชาที่มีบทเรียน e-learning
2) จํานวนนักศึกษาที่ใชบทเรียน e-learning

ปการศึกษา
2556

50,000

ทุกคณะวิชา

1) จํานวนของนักศึกษาที่เขารวมโครงการ
อบรมทักษะความรูทางคอมพิวเตอร
2) นักศึกษาที่เขารวมโครงการ รอยละ 80
ไดรับความรูและสามารถพัฒนาทักษะ
ทางดานคอมพิวเตอรไดอยางเหมาะสม

ปการศึกษา
2556

-

ทุกคณะวิชา

1) จํานวนนักศึกษาที่ผานการสอบประมวล
ความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปการศึกษา
2556

-

ทุกคณะวิชา
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คณะวิชา
78.โครงการ
พัฒนาสื่อการเรียน
การสอน
อิเล็กทรอนิกส

1) เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัย โดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ประยุกตใชอยางมีประสิทธิภาพ
2) เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูจากสื่ออิเล็กทรอนิกสที่
หลากหลายและใชสื่ออิเล็กทรอนิกสในการศึกษา
คนควา

1) จํานวนสาขาวิชาที่นําสื่ออิเล็กทรอนิกสมา ปการศึกษา
2556
ใชในการเรียนการสอน
2) ระดับความพึงพอใจของผูใชสื่อ
อิเล็กทรอนิกสอยางนอย 3.51 ขึ้นไป

50,000

ทุกคณะวิชา

68
ตัวบงชี้ของแผนการดําเนินงาน : ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคุณภาพบัณฑิตใหมีศักยภาพสูงสุด
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1. รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF:HEd)
2. จํานวนหลักสูตรระดับภูมิภาคอาเซียนและระดับนานาชาติ
3. รอยละของนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษาตางประเทศ
4. รอยละของความพึงพอใจของนายจางผูประกอบการและผูใชบัณฑิต
5. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระหลังสําเร็จการศึกษา
6. รอยละของอาจารยที่ไดตําแหนงทางวิชาการเพิ่มขึน้
7. รอยละของอาจารยทมี่ ีวฒ
ุ ิปริญญาเอกหรือเทียบเทาตออาจารยประจํา
8. จํานวนของอาจารยที่ศึกษาตอระดับปริญญาเอก
9. รอยละของอาจารยที่ไดรับการสงเสริมพัฒนาดานวิชาการ วิธีการสอน และการวัดผลความรูด านจรรยาบรรณอาจารย
10 รอยละของรายวิชาที่มีการใช e-learning รวมกับการเรียนการสอนตอจํานวนรายวิชาที่เปดสอนทัง้ หมด
เชิงคุณภาพ
1. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบการเรียนรูที่เนนผูเ รียนเปนสําคัญ
เชิงเวลา
1. รอยละของนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กําหนด
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ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาระบบบริหารงานวิจยั และนักวิจยั ที่มีคุณภาพ
เปาประสงค มุงพัฒนามาตรฐานงานวิจยั และผลงานทางวิชาการใหเปนทีย่ อมรับในระดับสากล
กลยุทธ
โครงการ/
วัตถุประสงค
ตัวชี้วัด
กิจกรรม
คณะวิชา
2.1 สนับสนุน
ใหคณะวิชา
และศูนย
สงเสริมวิจัย
และผลิตตํารา
ยกระดับ
มาตรฐาน
งานวิจัยและ
ผลงานทาง
วิชาการใหมี
คุณภาพให
สามารถ
นําไปใช
ประโยชนและ
เปนที่ยอมรับ
ในวงวิชาการ

1.โครงการพัฒนา
คุณภาพงานวิจัย

1) เพื่อพัฒนางานวิจัยของคณะวิชาใหมี
คุณภาพเปนที่ยอมรับในระดับชาติหรือ
นานาชาติ
2) เพื่อพัฒนาองคความรูทางวิชาการและ
สงเสริมการเรียนการสอน
3) เพื่อสงเสริมใหอาจารยในคณะวิชาผลิตผล
งานวิจัยในแตละสาขาวิชาอยางมีคุณภาพ
2.โครงการพัฒนา
1) เพื่อผลิตผลงานทางวิชาการที่ไดมาตรฐาน
งานวิจัยเพื่อการเรียน และเกิดประโยชนตอการเรียนการสอน
การสอน
3.โครงการพัฒนา
1) เพื่อสรางเครือขายความรวมมือทาง
และสรางเครือขาย
วิชาการและงานวิจัยรวมกันระหวางคณะวิชา
งานวิจัยคณะวิชากับ กับหนวยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน
หนวยงานภายนอก 2) เพื่อพัฒนาองคความรูทางวิชาการและ
แลกเปลี่ยนเรียนรูรวม กัน
3) เพื่อเผยแพรองคความรูทางวิชาการและ
ผลงานวิจัยไปสูสังคมและประเทศชาติ

กําหนดเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
(บาท)

1) งานวิจัยรอยละ 70 ของคณะวิชามี
ปการศึกษา
คุณภาพเปนที่ยอมรับในระดับชาติหรือ
2556
นานาชาติ
2) รอยละ 70 ของงานวิจัยพัฒนาองคความรู
และสามารถนํามาใชในการเรียนการสอน

5,000

ทุกคณะวิชา

1) รอยละ 70 ของงานวิจัยนํามาใชกับการ
เรียนการสอน

ปการศึกษา
2556

25,000

ทุกคณะวิชา

1) มีเครือขายงานวิจัยและความรวมมือทาง
วิชาการ

ปการศึกษา
2556

30,000

ทุกคณะวิชา
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กลยุทธ

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

กําหนดเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
(บาท)

คณะวิชา
4.โครงการผลิตตํารา 1) เพื่อสงเสริมใหคณะวิชาพัฒนาคุณภาพ
และสื่อการสอน
ตําราและสื่อการสอนภาษาตางประเทศ
ภาษาตางประเทศ
2) เพื่อผลิตตําราและสื่อการสอนที่ใหความรู
และสามารถนําไปใชในการเรียนการสอนหรือ
เผยแพรใหแกผูที่สนใจในระดับชาติหรือ
นานาชาติ
5.โครงการสงเสริม
1) เพื่อสนับสนุนกระตุนใหอาจารยผลิต
ดานวิจัยและผลิตผล งานวิจัยและผลงานทางวิชาการ
งานทางวิชาการ
2) เพื่อเพิ่มและพัฒนาประสิทธิภาพและ
คุณภาพของอาจารยและผลงานทางวิชาการ
3) เพื่อใหนักศึกษาไดมีตําราประกอบการ
เรียนการสอนอยางมีคุณภาพ
6.โครงการวิจัยใหม 1) เพื่อสงเสริมใหอาจารยผลิตผลงานวิจัยใหม
เพื่อการเรียนการ
ๆ ทางดานนิเทศศาสตรและเปนประโยชนใน
สอน
การพัฒนาประเทศ
2) เพื่อสงเสริมใหอาจารยมีความคิดริเริ่ม
สรางสรรคในการผลิตงานวิจัยใหม ๆ ทางดาน
นิเทศศาสตร
7.โครงการทุน
1) เพื่อสงเสริมการคนควาวิจัยเกี่ยวกับ
สนับสนุนการวิจัย
อาเซียน
เกี่ยวกับอาเซียน
2) เพื่อเพิ่มพูนองคความรูเกี่ยวกับอาเซียน

1) จํานวนตําราและสื่อการสอน
ภาษาตางประเทศ

ปการศึกษา
2556

1) รอยละของอาจารยที่ขอทุนวิจัยหรือผลิตผล ปการศึกษา
2556
งานทางวิชาการ จากศูนยวิจัยฯ เปาหมาย
รอยละ 20
2) คณะมีงานวิจัยเพิ่มขึ้น เปาหมายปละ 1
เรื่อง

50,000

ทุกคณะวิชา

ทุนสนับสนุน คณะ
จากศูนยวิจัย เศรษฐศาสตร
และผลิตตํารา

1) รอยละ 70 ของงานวิจัยใหมๆดานนิเทศ
ศาสตรนํามาประยุกตใชกับการเรียนการสอน

ปการศึกษา
2556

30,000

คณะนิเทศ
ศาสตร

1) จํานวนทุนสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับ
อาเซียน
2) จํานวนงานวิจัยเกี่ยวกับอาเซียน

ปการศึกษา
2556

60,000

ทุกคณะวิชา
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กลยุทธ

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

กําหนดเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
(บาท)

คณะวิชา
2.2 พัฒนา
บุคลากรดาน
การวิจัยใหมี
ศักยภาพสูง
และมีจริยธรรม
ในการทําวิจัย

8.โครงการพัฒนา
อาจารยใหทําวิจัย
เพื่อพัฒนาการเรียน
การสอน

9.โครงการสงเสริม
บุคลากรทําวิจัย
รวมกับชุมชน เพื่อ
สรางความเขมแข็ง
ใหกับชุมชน
10.โครงการ
แลกเปลี่ยนนักวิจัย
กับหนวยงาน
ภายนอกทั้งใน
ประเทศหรือ
ตางประเทศ

11.โครงการพัฒนา
ศักยภาพการ

1) เพื่อสงเสริมใหอาจารยประจําคณะวิชาได
ทําวิจัยในชั้นเรียน
2) เพื่อสงเสริมใหอาจารยประจําคณะวิชา
สรางสรรคความรูเชื่อมโยงกับการปฏิบัติจริง
นํามาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนอยางมี
ประสิทธิภาพ
1) เพื่อพัฒนาความรูและคุณภาพงานวิจัย
2) เพื่อพัฒนาคุณธรรม จิตสาธารณะ

1) เพื่อสงเสริมใหบุคลากรดานการวิจัยได
แลกเปลี่ยนความคิด ความรูทางวิชาการกับ
หนวยงานตาง ๆ ทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ
2) เพื่อสรางความรวมมือทางวิชาการระหวาง
นักวิจัยทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ
3) เพื่อสรางเครือขายนักวิจัยในระดับชาติหรือ
นานาชาติ
1) เพื่อกระตุนใหอาจารยประจํานําเสนอ
ผลงานทางวิชาการหรืองานวิจัยในระดับสากล

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

ปการศึกษา
2556

25,000

คณะนิเทศ
ศาสตร

1) อาจารยที่เขารวมโครงการ รอยละ 20
2) อาจารยมีความรูเพิ่มขึ้น

ปการศึกษา
2556

1) มีการแลกเปลี่ยนบุคลากรดานการวิจัยกับ
หนวยงานภายนอก

ปการศึกษา
2556

-

ทุกคณะวิชา

1) จํานวนอาจารยประจําที่มีการนําเสนอ
ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ

ปการศึกษา
2556

40,000

ทุกคณะวิชา

ทุนของ
คณะ
มหาวิทยาลัย เศรษฐศาสตร
และองคกร
ภายนอก
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กลยุทธ

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

กําหนดเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
(บาท)

คณะวิชา
2) เพื่อเพิ่มศักยภาพของคณาจารยใหมี
ความรูความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาและเปนที่
ยอมรับในวงวิชาการ
12.โครงการประชุม 1) เพื่อสงเสริมใหอาจารยประจําเพิ่มพูน
วิชาการเพื่อเพิ่มพูน ความรูและประสบการณดานการวิจัย
ความรูเกี่ยวกับการ 2) เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหอาจารย
ทําวิจัย
ประจํา พัฒนางานวิจัยไปสูการใชประโยชนใน
ระยะยาว
13.โครงการสงเสริม 1) เพื่อสงเสริมการนําเสนอผลงานวิจัยของ
งานวิจัยของอาจารย คณาจารยและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
และนักศึกษา
2) เพื่อเผยแพรงานวิจัยของคณาจารย และ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
14.โครงการสัมมนา 1) เพื่อสงเสริมการเสนอผลงานวิจัยและงาน
งานวิจัยและงาน
สรางสรรคของนักศึกษาและอาจารย
2) เพื่อแลกเปลี่ยนความรูและผลงานทาง
สรางสรรค
วิชาการ
3) เพื่อสรางเครือขายความรวมมือทาง
วิชาการ
15.โครงการพัฒนา 1) เพื่อพัฒนาสมรรถนะของคณาจารยให
สมรรถนะดานการ
ทํางานวิจัยในระดับที่สูงขึ้นอยางตอเนื่อง
วิจัยอาจารยและ
2) เพื่ อ พั ฒ นานั ก วิ จั ย ให มี ศั ก ยภาพในการ

ปการศึกษา
1) อาจารยประจํา รอยละ 80 เขารวม
โครงการเพื่อเพิ่มพูนความรูเกี่ยวกับการทําวิจัย 2556

15,000

ทุกคณะวิชา

1) จํานวนงานวิจัยของอาจารยและนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา

ปการศึกษา
2556

20,000

ทุกคณะวิชา

1) จํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่มีการ
นําเสนอในการสัมมนาวิชาการอยางนอย 1
ครั้งตอป
2) รอยละ 80 ของผูเขารวมสัมมนาไดรับ
ความรูจากการเขารวมสัมมนา

ปการศึกษา
2556

25,000

ทุกคณะวิชา

1) อาจารยประจํารอยละ 80 ไดรับการ
พัฒนาสมรรถนะดานการวิจัย

ปการศึกษา
2556

20,000

ทุกคณะวิชา
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โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

กําหนดเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
(บาท)

คณะวิชา
3) เพื่อสงเสริมทีมวิจั ยที่เขม แข็ งเพื่อ พัฒ นา
งานวิจัยไปสูการใชประโยชน
16.โครงการจัดสรร 1) เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค 1) จํานวนทุนอุดหนุนงานวิจัยของแตละ
ทุนอุดหนุนคณะวิชา ของคณะวิชา
สาขาวิชา
หรือหนวยงานในการ 2) เพื่อสรางแรงจูงใจในการทําวิจัยใหแก
จัดทําวิจัยของแตละ อาจารยประจํา
สาขาวิชา
17.โครงการสงเสริม 1) เพื่อแสวงหาเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยจาก 1) จํานวนทุนสนับสนุนงานวิจัยจากหนวยงาน
ใหบุคลากรของ
ภายนอกสถาบัน
ภายนอก
มหาวิทยาลัยขอทุน 2) เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค
วิจัยจากแหลงทุน
ของคณะวิชา
3) เพื่อสรางเครือขายความรวมมือระหวาง
ภายนอก
นักวิจัยภายในและองคกรภายนอก
18.โครงการสัมมนา 1) เพื่อสนับสนุนและสงเสริมใหคณาจารย
1) อาจารยประจําคณะนิติศาสตรมีผลงาน
เชิงปฏิบัติการ
ประจําผลิตผลงานทางวิชาการ
ทางวิชาการไมนอยกวา 1 ชิ้น
แลกเปลี่ยนเรียนรู
2) เพื่อใหคณาจารยประจํามีโอกาสในการ
การเรียนการสอน
เสนองานเพื่อขอตําแหนงทางวิชาการ
3) เพื่อใหนักศึกษาไดมีหนังสือตํารา เอกสาร
และการวิจัย
ประกอบการสอนและงานวิจัยที่มีคุณภาพ
ที่จะใชในการคนควาศึกษาหาความรู

ปการศึกษา
2556

65,000

ทุกคณะวิชา

ปการศึกษา
2556

-

ทุกคณะวิชา

ตลอดป
การศึกษา
2556

-

คณะ
นิติศาสตร
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2.3 พัฒนาระบบ 19.โครงการจัดทํา1
ฐานขอมูลและ วารสารนิเทศศาสตร
สารสนเทศเพื่อ มหาวิทยาลัยเกริก
การวิจัยและ
เผยแพรงานวิจัย
สูสากล

4) เพื่อเปนการรวบรวมความรูทางวิชาการใน
รูปการผลิตผลงานของอาจารยประจํา
และสะดวกในการเผยแพรอันจะกอใหเกิด
ประโยชนสูสาธารณะ
1) เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารและความรู
1) จัดพิมพวารสารนิเทศศาสตร ปการศึกษา
ใหมๆ ในคณะนิเทศาสตร
ละ 2 ฉบับ
2) เพื่อสงเสริมใหอาจารยและผูทรงคุณวุฒิได
เสนอผลงานทางวิชาการ
3) เพื่อเปนเอกสารอานประกอบการศึกษา
ของนักศึกษาคณะนิเทศศาสตรและบุคลา
ทั่วไป

ปการศึกษา
2556

ตัวบงชี้ของแผนดําเนินงาน : ยุทธศาสตรที่ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาระบบบริหารจัดการวิจัยและนักวิจัยที่มีคุณภาพ
เชิงปริมาณ
1. รอยละของงานวิจยั ที่ตพี ิมพเผยแพรทงั้ ในระดับหรือนานาชาติ
2. จํานวนบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับองคกร หนวยงาน หรือสถาบันศึกษาทั้งในประเทศหรือตางประเทศ
3. รอยละของบุคลากรที่เขารวมอบรม / สัมมนาเพิ่มความความรูดานการวิจัย
4. รอยละของอาจารยประจําทีไ่ ดรับทุนวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
5. รอยละของบุคลากรทีน่ ําเสนอผลงานวิชากรเพื่อแลกเปลีย่ นเรียนรูทกุ รูปแบบ

60,000

คณะนิเทศ
ศาสตร
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ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาระบบบริการวิชาการที่ตอบสนองความตองการของสังคม
เปาประสงค มหาวิทยาลัยเปนศูนยกลางทางการศึกษา และสังคมแหงการเรียนรู สามารถใหบริการวิชาการไดตามความถนัดและความเชี่ยวชาญอยามีประสิทธิภาพ
กลยุทธ
โครงการ /
วัตถุประสงค
ตัวชี้วัด
กําหนดเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
(บาท)
กิจกรรม
คณะวิชา
3.1 สงเสริม
งานวิชาการที่
สอดคลองกับ
ความตองการ
ของชุมชน
สังคม
ประเทศชาติ
และภูมิภาค
อาเซียน

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

3.โครงการจัดอบรม
ผูทําบัญชี

1) มีผูเขารวมโครงการอยางนอย รอยละ ปละ 1 ครั้ง
90 ของเปาหมายที่กําหนดไว
2) ผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจ
และนําไปประยุกตใชไดจริง รอยละ 80
3) ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจ
รอยละ 80
1) เพื่อใหเปนไปตามประกาศของอธิบดี
1) ผูเขารวมอบรมรอยละ 80 ไดรับความรู ปละ 1 ครั้ง
กรมสรรพากรเกี่ยวกับขอกําหนดของผูสอบบัญชี
ความเขาใจดานกฎหมายภาษีอากร
ภาษีอากร
2) ผูเขารวมอบรมมีความพึงพอใจ รอย
ละ 80
2) เพื่อเปนการบริการวิชาการแกสังคม
3) เพื่อใหบุคคลทั่วไปที่สนใจไดศึกษาและนํา
ความรูไปใชประโยชน
1) รอยละ 80 ของผูเขารวมอบรม ไดรับ ปละ 1 ครั้ง
1) เพื่อใหเปนไปตามประกาศของกรมพัฒนา
ความรูทางดานมาตรฐานการบัญชีและ
ธุรกิจการคา เรื่อง กําหนดหลักเกณฑและ
วิชาชีพทางดานบัญชีและกฎหมายที่
ระยะเวลาในการพัฒนาความรูตอเนื่องทาง
เกี่ยวของกับวิชาชีพ
วิชาชีพของผูทําบัญชี
2) ผูเขารวมอบรมมีความพึงพอใจ รอยละ
2) เพื่อใหบุคคลทั่วไปที่สนใจไดศึกษาและนํา
80
ความรูไปใชประโยชน
1) เพื่อใหอาจารยและนักศึกษาไดพัฒนา
ความรูเพิ่มมากขึ้น
2) เพื่อใหบุคคลทั่วไปที่สนใจไดศึกษาและนํา
ความรูไปใชประโยชน

22,000

คณะบริหารธุรกิจ

140,000

คณะบริหารธุรกิจ

63,000

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

1) เพื่อสงเสริมใหผูสูงอายุไดรับความรูในระบบ 1) รอยละ 80 ของผูเขารวมอบรมมีความรู
อินเตอรเน็ต และสามารถนําไปประยุกตใชใน
ในระบบอินเตอรเน็ต
2) รอยละ 80 ของผูเขารวมอบรมสามารถ
ชีวิตประจําวันได
นําความรูไปใชประโยชน
2) สงเสริมการใชเวลาวางใหเปนประโยชน
3) รอยละ 90 ของผูเขาอบรมมีความพึง
พอใจตอการจัดโครงการ
1) เพื่อใหบริการคําปรึกษาทางกฎหมายแก
1) รอยละ 80 ของผูรับบริการไดรับ
ประชาชนที่ประสงคจะขอคําแนะนํา
คําแนะนําที่เปนประโยชน
2) เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจดาน
2) รอยละ 80 ของผูรับบริการไดรับความรู
กฎหมายใหแกบุคคลทั่วไป
ดานกฎหมายเพิ่มขึ้น
3) รอยละ 80 ของผูรับบริการมีความพึง
พอใจการใหคําปรึกษาทางกฎหมายแก
ประชาชน
1) รอยละ 80 ของผูฟงไดรับความรูที่มี
1) เพื่อเผยแพรความรูทางดานการเมืองการ
ปกครองแกสาธารณชน
สาระและมีคุณคา

6.โครงการมีสวน
รวมในรายการวิทยุ
เพื่อเผยแพรความรู
แกประชาชนผาน
ทางเครือขายวิทยุ
ชุมชนและวิทยุทั่วไป
7.โครงการจัดประชุม 1) เพื่อใหบริการทางวิชาการที่มีคุณคาและ
หรือสัมมนาทางวิชา สรางสรรคความเขมแข็งของชุมชน

ปการศึกษา
2556

2,450

คณะบริหารธุรกิจ

ปการศึกษา
2556

-

คณะนิติศาสตร

ปการศึกษา
2556

-

วิทยาลัยสื่อสาร
การเมือง

20,000

คณะ
เศรษฐศาสตร

1) จํานวนผูเขารับบริการ
ปการศึกษา
2) รอยละ 80 ของผูเขารับบริการพึงพอใจ 2556
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คณะว
2) เพื่อใหบริการวิชาการที่ตอบสนองความ
ตองการของชุมชนและสังคม

3) รอยละ 80 ของโครงการบริการวิชาการ
วิชาชีพ ตรงตามความตองการของชุมชน
8.โครงการบรรยาย 1) เพื่อเผยแพรความรูทางประเด็นตางๆ ที่
1) รอยละ 80 ของจํานวนผูเขารวม
ทางวิชาการเพื่อให เกี่ยวของกับการเมืองการปกครองในหลากหลาย
โครงการไดรับความรูจากการบรรยาย
ความรูดานการเมือง มิติใหแกสาธารณชน
วิชาการ
2) เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาองค
2) รอยละ 80 ของจํานวนผูเขารวม
แกบุคคลทั่วไป
ความรูดานการเมืองที่สอดคลองกับความ
โครงการพึงพอใจกับการจัดสัมมนาทาง
ตองการของประเทศ
วิชาการ
9.โครงการสัมมนา 1) เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลความรู และประสบ - 1) รอยละ 80 ของผูเขาสัมมนาไดรับ
ทางวิชาการดาน
การณดานกฎหมายระหวางผูเขารวมสัมมนา
ความรูดานกฎหมาย
กฎหมาย
2) เพื่อเพิ่มพูนความรูดานกฎหมายแกนักศึกษา 2) รอยละ 80 ของผูเขาสัมมนาสามารถ
และบุคคลทั่วไป
นําองคความรูดานกฎหมายไป
3) เพื่อนําองคความรูที่ไดในการสัมมนาทาง
ประยุกตใชไดจริง
วิชาการไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนแกสังคม
10.โครงการจัดตั้ง
1) เพื่อสงเสริมความรวมมือดานการบริการ
1) มีการจัดตั้งเครือขายรวมมือดานการ
เครือขายความ
วิชาการกับสถาบันการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน บริการวิชาการกับสถาบันการศึกษาใน
รวมมือดานการ
2) เพื่อกระตุนใหมีการพัฒนาการบริการวิชาการ ภูมิภาคอาเซียน
บริการวิชาการกับ
ของมหาวิทยาลัยสูรับดับสากล
สถาบันการศึกษาใน
ภูมิภาคอาเซียน

ปการศึกษา
2556

-

วิทยาลัยสื่อสาร
การเมือง

ปการศึกษา
2556

20,000

คณะนิติศาสตร

ปการศึกษา
2556

-

ทุกคณะวิชา
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คณะวิชา
11.โครงการบริการ
วิชาการและวิชาชีพ
แกสังคมของคณะ
วิชา

12.โครงการ IT สู
ชนบท

1) เพื่อสงเสริมใหคณะวิชาใหบริการวิชาการ
และวิชาชีพที่มีความเชี่ยวชาญใหแกสังคม
2) เพื่อใหบุคคลทั่วไปที่สนใจไดศึกษาและนํา
ความรูไปใชประโยชน

1) เพื่อใหนักเรียนระดับประถมศึกษามีความรู
พื้นฐานทางคอมพิวเตอร
2) เพื่อเผยแพรความรูดานเทคโนโลยี
สารสนเทศไปยังโรงเรียนที่อยูหางไกล
3) เพื่อใหนักศึกษามีสวนรวมในการบริการ
วิชาการแกสังคม โดยไดถายทอดความรู
ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหแกนักเรียน
13.โครงการเผยแพร 1) เพื่อศึกษาเผยแพรพระเกียรติคุณและพระ
ความรูตามแนว
อัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
พระราชดําริ
2) เพื่อเผยแพรความรูตามแนวพระราชดําริ
เศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียงใหแกผูที่สนใจ
รวมกับภาครัฐและ 3) เพื่อประสานความรวมมือรวมกับหนวยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชนในการถายทอดแนว
เอกชน
พระราชดําริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1) ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจตอ
การใหบริการวิชาการและวิชาชีพ รอยละ
80
2) ผูเขารวมโครงการรอยละ 80 มีความรู
เพิ่มขึ้นและสามารถนําองความรูไป
ประยุกตใชไดจริง
1) รอยละ 90 ของผูรับบริการไดรับความรู
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
2) รอยละ 80 ของนักศึกษามีสวนรวมใน
การบริการวิชาการ

ปการศึกษา
2556

150,000

ทุกคณะวิชา

ปการศึกษา
2556

17,000

คณะบริหารธุรกิจ

1) ผูเขารวมโครงการรอยละ 80 ไดรับ
ความรูตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจ
พอเพียง

ปการศึกษา
2556

-

ทุกคณะวิชา
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14.โครงการสงเสริม
การปฏิรูปการเมือง
แบบพอเพียง

1) เพื่อรณรงคใหนําองคความรูของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชกับระบบการ
เมืองไทย
2) เพื่อสรางสรรคการเมืองไทยใหอยูบนพื้นฐาน
ของคุณธรรมจริยธรรมนําไปสูการพัฒนาประเทศ
ที่ยั่งยืน
15.โครงการเผยแพร 3) เพื่อมุงเนนใหนักศึกษาและบุคคลทั่วไปได
ความรูหลักปรัชญา เขาใจแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และนําไป
เศรษฐกิจพอเพียง
ประยุกตใชในการดําเนินชีวิต
4) เพื่อสรางสังคมไทยใหเปนสังคมที่มีความสุข
อยางยั่งยืน โดยการนําหลักแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงไปปฏิบัติในทุกภาคสวน
3.2 สนับสนุน 16.โครงการบริการ 1) เพื่อบูรณาการงานบริการวิชาการแกสังคม
ใหบุคลากร
วิชาการดานการเงิน รวมกับการเรียนการสอนและงานวิจัย
2) เพื่อเพิ่มพูนความรูดานการเงินใหแกผูที่
และนักศึกษา สูสังคม
สนใจ
ของ
3) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาและอาจารยมีสวน
มหาวิทยาลัยมี
รวมในการใหบริการวิชาการ
สวนรวมใน
4) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาไดตระหนักถึง
การบริการ
หนาที่ในการเผยแพรความรูทางวิชาการ และมี
วิชาการแก
ความรับผิดชอบตอตนเอง ชุมชน และสังคม

1) ผูเขารวมโครงการรอยละ 80 สามารถ ปการศึกษา
นําองคความรูของปรัชญาเศรษฐกิจ
2556
พอเพียงไปประยุกตใชกับการระบบ
เมืองไทย

25,000

วิทยาลัยสื่อสาร
การเมือง

ปการศึกษา
1) รอยละ 70 ของผูเขารวมโครงการ
เขาใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและนํา 2556
แนวคิดดังกลาวไปประยุกตใชในการ
ดําเนินชีวิต

20,000

ทุกคณะวิชา

1) รอยละ 80 ของนักศึกษาที่เขารวม
กิจกรรมไดรับความรูและประสบการณ
ในการบริการวิชาการ
2) รอยละ 80 ของนักศึกษาที่เขารวม
กิจกรรมพึงพอใจตอการใหบริการ
วิชาการ
3) รอยละ 80 ของผูเขารวมกิจกรรมไดรับ
ความรูดานการเงิน

10,000

คณะบริหารธุรกิจ

ปการศึกษา
2556

80
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1) เพื่อใหนักศึกษามีสวนรวมในการทํากิจกรรม
บริการวิชาการรวมกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย
2) เพื่อสรางกระบวนการเรียนรูดวยตนเอง และ
พัฒนาเยาวชนรุนใหมใหมีความเขาใจดาน
สารสนเทศ ตระหนักถึงภัยจากเทคโนโลยี
3) เพื่อสรางเครือขายความรวมมือระหวาง
มหาวิทยาลัยกับหนวยงานภายจากนอก
4) เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งใหแกสังคมและ
ประเทศชาติ
1) เพื่อใหนักเรียนระดับมัธยมศึกษา และ
18.โครงการสาย
สัมพันธสารสนเทศสู ประถมศึกษา มีความรูพื้นฐานดานการใชระบบ
สารสนเทศ ทั้งดานทฤษฎีและปฏิบัติ และ
นักเรียน
สามารถนําความรูไปใชประโยชนได
2) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษามีสวนรวมในการ
บริการวิชาการ และสงเสริมการใชเวลาวางใหเปน
ประโยชน
3) เพื่อสรางความสามัคคีและสรางความคุนเคย
ระหวางนักศึกษา และฝกการทํางานรวมกันเปน
หมูคณะ
4) เพื่อสรางเครือขายความรวมมือระหวาง
มหาวิทยาลัยกับหนวยงานภายจากนอก
17.โครงการอบรม
อินเตอรเน็ตและ
ปองกันภัย IT ใหแก
เยาชน

1) รอยละ 90 ของนักศึกษามีสวนรวมใน
การบริการวิชาการ
2) รอยละ 90 ของผูรับบริการไดรับความรู
ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถนํา
ความรูไปใชประโยชนได

ปการศึกษา
2556

17,000

คณะบริหารธุรกิจ

1) รอยละ 90 ของนักศึกษามีสวนรวมใน
การบริการวิชาการ
2) รอยละ 90 ของผูรับบริการไดรับความรู
ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถนํา
ความรูไปใชประโยชนได

ปการศึกษา
2556

12,500

คณะบริหารธุรกิจ
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19.โครงการสงเสริม
ใหบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยบริการ
วิชาการและวิชาชีพ
แกสังคม

20.โครงการจรรโลง
ความรักและสราง
สันติภาพเพื่อชุมชน

1) เพื่อสงเสริมใหอาจารยประจํามหาวิทยาลัย
ถายทอดความรูและความเชี่ยวชาญใหแกสังคม
2) เพื่อบูรณาการงานบริการวิชาการและ
วิชาชีพแกสังคมรวมกับการเรียนการสอนและ
งานวิจัย
3) เพื่อใหบุคคลทั่วไปที่สนใจไดศึกษาและนํา
ความรูไปใชประโยชน
1) เพื่อสงเสริมใหบุคลากรและนักศึกษาของ
คณะนิเทศศาสตรมีสวนรวมในกิจกรรม
สาธารณะกอใหเกิดประโยชนแกสังคม
2) เพื่อปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม โดย
สอดแทรกในการบริการวิชาการ
1) เพื่อบูรณาการงานบริการวิชาการแกสังคม
รวมกับการเรียนการสอนและงานวิจัย

21.โครงการบูรณา
การการมีสวน
รวมกับงานวิจัยและ
งานบริการวิชาการ
22.โครงการนําความรู 1) เพื่อใหคณาจารยไดนําความรูและ
และประสบการณจาก ประสบการณจากการบริการวิชาการและวิชาชีพ
การบริการวิชาการและ มาบูรณาการการเรียนการสอน
วิชาชีพมาพัฒนาการ 2) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษามีทักษะและมีสวน
เรียนการสอน
รวมในการบริการวิชาการแกสังคม

1) จํานวนอาจารยประจําของคณะวิชาที่
ใหบริการวิชาการและวิชาชีพ
2) ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจตอการ
ใหบริการวิชาการและวิชาชีพ รอยละ 80
3) ผูเขารวมโครงการรอยละ 80 มีความรู
เพิ่มขึ้นและสามารถนําความองคความรูที่
ไดไปประยุกตใชไดจริง
1) จํานวนนักศึกษาที่เขารวมโครงการ
2) รอยละ 80 ของนักศึกษาที่เขารวมพึง
พอใจในโครงการ

ปการศึกษา
2556

-

ปการศึกษา
2556

30,000

1) ระดับความสําเร็จของการบูรณาการ
การเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ
และการวิจัย

ปการศึกษา
2556

-

ทุกคณะวิชา

1) นักศึกษารอย 80 ไดรับความรูและ
ประสบการณจากการบริการวิชาการ
และวิชาชีพ

ปการศึกษา
2556

-

คณะ
เศรษฐศาสตร

ทุกคณะวิชา

คณะนิเทศศาสตร
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23.โครงการเผยแพร
ความรูและบริการ
วิชาการแกสังคม
ผานทางเว็บไซตของ
มหาวิทยาลัย
24.โครงการจัดทํา
สื่อประชาสัมพันธ
การทองเที่ยวภายใน
ชุมชนทองถิ่น
25.โครงการสงเสริม
และพัฒนา
ประชาธิปไตยสู
เยาวชนรุนใหม

1) เพื่อกระตุนใหบุคลากรของเผยแพรความรู
ทางวิชาการผานทางเว็บไซตของมหาวิทยาลัย
2) เพื่อสงเสริมการเผยแพรองคความรู ในการ
บริการวิชาการใหแกผูที่สนใจพัฒนา

1) จํานวน งานวิจัย บทความ หรือ
ผลงานวิชาการที่มีการเผยแพรในเว็บไซต
ของมหาวิทยาลัย

ปการศึกษา
2556

-

1) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาและอาจารยคณะ
นิเทศศาสตรจัดทําสื่อประชาสัมพันธการ
ทองเที่ยวภายในชุมชนทองถิ่น
2) เพื่อประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวภายใน
ชุมชนทองถิ่นออกสูสาธารณะ
1) เพื่อใหเยาวชนที่เขารวมโครงการไดมีความรู
เขาใจเกี่ยวกับการเมือง การปกครอง และความ
เปนประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้น
2) เพื่อใหนักศึกษาวิชารัฐศาสตรที่เขารวม
โครงการไดนําความรูที่ไดรับเกี่ยวกับสิทธิและ
เสรีภาพไปเผยแพรใหเยาวชน และผูที่สนใจ
นําไปปรับใชใหเกิดประโยชนในชีวิตประจําวัน
3) เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาประชาธิปไตย
และสรางรากฐานประชาธิปไตยใหเข็มแข็งมาก
ยิ่งขึ้น
4) เพื่อใหนักศึกษาและเยาวชนกลาแสดงออก
ตอที่สาธารณะ

1) รอยละ 80 ของนักศึกษาที่เขารวม
กิจกรรมไดรับความรูและประสบการณ
ในการบริการวิชาการ
2) รอยละ 70 ของกลุมเปาหมาย รูจัก
แหลงทองเที่ยวในชุมชนมากขึ้น
1) รอยละ 80 ของนักศึกษาสาขาวิชา
รัฐศาสตรและเยาวชนที่เขารวม
โครงการ ไดมีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการเมืองการปกครองและ
ประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้น
2) รอยละ 75 ของนักศึกษาที่เขารวม
โครงการสามารถเผยแพรความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพ และกลา
แสดงออกตอที่สาธารณะชน

ปการศึกษา
2556

30,000

คณะนิเทศศาสตร

ปการศึกษา
2556

30,000

คณะศิลปศาสตร

ทุกคณะวิชา
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26.โครงการเผยแพร 1) เพื่อบูรณาการการบริการวิชาการรวมกับการ
ความรูดานกฎหมาย เรียนการสอน
สูชุมชน
2) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษามีสวนรวมในงาน
บริการวิชาการโดยใชความรูภาคทฤษฎีไปใชใน
ภาคปฏิบัติ เพื่อใหเกิดประโยชนตอสังคม
สวนรวม
3) เพื่อเผยแพรความรูทางกฎหมายขั้นพื้นฐาน
แกประชาชนในชนบท
27.โครงการบริการ 1) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษา คณาจารยของ
วิชาการดาน
มหาวิทยาลัยเผยแพรความรูใหม ๆ เกี่ยวกับ
เทคโนโลยี
เทคโนโลยีสารสนเทศใหแกผูที่สนใจ
สารสนเทศ
28.นิทรรศการ
1) เพื่อนําเสนอผลงานของนักศึกษาคณะนิเทศ
นําเสนอผลงานของ ศาสตร
คณะนิเทศศาสตร
2) เพื่อเผยแพรความรูทางดานนิเทศศาสตร
ใหแกผูที่สนใจ
29.โครงการสัปดาห
วิชาการประจําป
การศึกษา 2555

ปการศึกษา
2556

20,000

คณะนิติศาสตร

1) ระดับความพึงพอใจของผูเขาโครงการ ปการศึกษา
ที่มีตอบริการวิชาการดานเทคโนโลยี อยาง 2556
นอย 3.51 ขึ้นไป

30,000

คณะบริหารธุรกิจ

1) รอยละ 70 ของผูเขารวมโครงการ มี
ความพึงพอใจและไดรับความรูจาการ
จัดนิทรรศการ

ปการศึกษา
2556

20,000

คณะนิเทศศาสตร

1) เพื่อสรางบรรยากาศทางวิชาการ และเปดเวที 2) นักศึกษารอยละ 80 เขารวมกิจกรรม
ปการศึกษา
ใหคณาจารยและนักศึกษาไดแสดงความรู
3) รอยละ 60 ของอาจารยประจํานําเสนอ 2556
ความสามารถทางวิชาการ
ผลงานทางวิชาการ
2) เพื่อบูรณาการงานบริการวิชาการแกสังคม
4) รอยละ 70 ของผูเขารวมโครงการ

50,000

ทุกคณะวิชา

1) รอยละ 80 ของนักศึกษาที่เขารวม
กิจกรรมไดรับความรูและประสบการณ
ในการบริการวิชาการ
2) รอยละ 90 ของผูรับบริการไดรับความรู
ทางดานกฎหมายเพิ่มขึ้น
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คณะว

30.โครงการ
เศรษฐศาสตรเพื่อ
ชุมชน

31.โครงการสงเสริม
ใหอาจารยประจํา
เปนทีปรึกษา
กรรมการวิชาการ
และวิชาชีพใน
ระดับชาติภายนอก
มหาวิทยาลัย
32.โครงการสัมมนา
ทางวิชาการ
นักศึกษาปริญญาโท
หลักสูตรรัฐศาสตร
มหาบัณฑิต

3) เพื่อเผยแพรความรูทางวิชาการใหใหแกผูที่
สนใจ
1) ใหความรูดานเศรษฐศาสตรแกชุมชน
2) เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน
3) เพื่อพัฒนาศักยภาพใหกับนักศึกษา
4) เพื่อปลูกฝงจิตสาธารณะแกบุคลากรและ
นักศึกษา
1) เพื่อบริการวิชาการแกสังคมและประเทศชาติ
2) พัฒนาความรูความสามารถของอาจารย

1) เพื่อใหความรูเชิงวิชาการแกนักศึกษาและ
บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจดานการสื่อสาร
การเมือง
2) เพื่อใหคณาจารย นักศึกษาของวิทยาลัย
สื่อสารการเมือง และบุคคลทั่วไปเขามามีสวน
รวมในกิจกรรมทางวิชาการ

1) จํานวนผูเขารวมโครงการ
2) ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการไม
ต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
3) ชุมชนมีความรูดานเศรษฐศาสตร

ภาคปลายป
การศึกษา
2556

5,000

คณะ
เศรษฐศาสตร

1) รอยละของอาจารยที่เปนกรรมการที่
ปรึกษาหรือกรรมการวิทยานิพนธ
กรรมการวิชาการและกรรมการวิชาชีพใน
ระดับชาติภายนอกมหาวิทยาลัย
เปาหมายรอยละ 20
2) ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ
เปาหมายไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
1) มีนักศึกษาเขารวมกิจกรรมรอยละ 80
2) รอยละ 80 ของนักศึกษาผูเขารวม
สัมมนา มีความรูความเขาใจในประเด็นที่
กําหนด และมีความพึงพอใจตอรูปแบบ
การจัดกิจกรรม
3) รอยละ 80 ของผูเขารวมสัมมนามี

ปการศึกษา
2556

-

คณะ
เศรษฐศาสตร

ปการศึกษา
2556

-

วิทยาลัยสื่อสาร
การเมือง
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3) เพื่อสรางชื่อเสียงทางวิชาการใหกับวิทยาลัย
สื่อสารการเมือง และมหาวิทยาลัยเกริก

ตัวบงชี้ของแผนดําเนินงาน : ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาระบบบริการวิชาการที่ตอบสนองความตองการของสังคม
เชิงปริมาณ
1. รอยละความพึงพอใจของผูร ับบริการวิชาการและวิชาชีพ
2. รอยละของโครงการหรือกิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการของชุมชน สังคม ประเทศ และภูมิภาคอาเซียน
3. รอยละของนักศึกษาและบุคลากรนําความรูไปใชประโยชน
4. รอยละของอาจารยประจําทีเ่ ปนทีป่ รึกษาเปนกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพ ใหบริการวิชาการแกสังคมในระดับชาติหรือนานาชาติ
5. รอยละของนักศึกษาที่มีสวนรวมในการบริการวิชาการแกสังคมในระดับชาติหรือนานาชาติ

ผูรับผิดชอบ
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ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาองคความรูทางดานกิจการนักศึกษาใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง
เปาประสงค เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหเปนบัณฑิตที่องอาจดวยความรูและคุณธรรม จริยธรรม รวมทัง้ มีความรับผิดชอบตอสังคม
กลยุทธ
โครงการ /
วัตถุประสงค
ตัวชี้วัด
กําหนดเวลา งบประมาณ
(บาท)
กิจกรรม
คณะวิชา
4.1 พัฒนา
องคกร
ทางดาน
กิจการ
นักศึกษาใหมี
ประสิทธิภาพ

1.โครงการพัฒนา
บุคลากรและผูชวย
คณบดีฝายกิจการ
นักศึกษา
2.โครงการอบรม
ภาวะผูนํา

1) พัฒนาศักยภาพของผูชวยคณบดี
2) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการจัดการดาน
กิจกรรมนักศึกษา
3) เพื่อสรางเครือขายกับองคกรภายนอก
1) เพื่อเสริมสรางความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับ
ประเด็นความรูใหมที่นาสนใจใหกับ
คณะกรรมการนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ
2) เพื่อใหนักศึกษารุนพี่รุนนองไดรูจักและสราง
สัมพันธอันดีในหมูคณะ

3.โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการผูนํา
นักศึกษา
4.โครงการประชุม
คณะกรรมการ

1) เพื่อเพิ่มศักยภาพของผูนํานักศึกษา
2) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดกิจกรรม
นักศึกษา
1) เพื่อใหมีการระดมสมองและนําความ
ความคิดเห็นมาปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการ

ผูรับผิดชอบ

1) จํานวนโครงการ
2) ผูช วยคณบดีมีความรูและศักยภาพ
สูงขึ้น

ปการศึกษา
2556

5,500

คณะ
เศรษฐศาสตร

1) คณะกรรมการนักศึกษาเขารวม
โครงการอยางนอย รอยละ 80
2) คณะกรรมการนักศึกษาคณะ
บริหารธุรกิจ รอยละ 80 ไดรับความรู
ความเขาใจในการปรับตัว เปนกลุม
ผูนําในระดับมหาวิทยาลัย และ
กอใหเกิดความสามัคคี ความสัมพันธ
ที่ดีระหวางรุนพี่ รุนนอง ในหมูคณะ
3) ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจตอ
การจัดงานอยูในระดับดีมาก
1) นักศึกษาเขารวมโครงการรอยละ 10
2) ความพึงพอใจไมต่ํากวา 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5
1) มีการประชุมอยางนอย 2 ครั้งตอป
2) กลุมเปาหมายเขารวมประชุมอยาง

ปการศึกษา
2556

30,000

- คณะ
บริหารธุรกิจ

ปการศึกษา
2556

-

คณะ
เศรษฐศาสตร

ปการศึกษา
2556

25,000

ทุกคณะวิชา
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คณะว
2) เพื่อเปดโอกาสใหนักศึกษามีสวนรวมในการ
บริหารงานของคณะวิชาและเพิ่มประสิทธิภาพ
การทํางานของคณะวิชา
5.โครงการกิจกรรม 1) เพื่อใหนักศึกษาไดมีโอกาสพบปะสังสรรคกัน
สโมสรนักศึกษา
2) เพื่อใหนักศึกษามีโอกาสสานความสัมพันธ
นิติศาสตร
โดยการทํากิจกรรมรวมกัน
มหาบัณฑิต
3) เพื่อเปนการประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยโดย
ผานกิจกรรมของนักศึกษา
6.โครงการเลือกตั้ง 1) เพื่อใหคณะกรรมการนักศึกษาทํากิจกรรม
คณะกรรมการ
รวมกับสโมสรนักศึกษา
นักศึกษา
2) พัฒนากิจกรรมของคณะและสํานักกิจการ
นักศึกษา
3) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดกิจกรรม
นักศึกษา
4.2 พัฒนาระบบ 7.โครงการพัฒนา
1) เพื่อพัฒนานักศึกษาใหมีศักยภาพโดยผาน
กลไกการจัด กิจกรรมเสริม
กระบวนการทํากิจกรรมเสริมหลักสูตร
กิจกรรมที่
หลักสูตรและพัฒนา 2) เพื่อฝกทักษะภาวะผูนํา การทํางานรวมกัน
เสริมสราง
กิจกรรมนักศึกษา
เปนทีม และการอยูรวมกับผูอื่น
พัฒนาความรู 8.โครงการเกริกดัมมี 1) เพื่อสนับสนุนใหนักศึกษามีบทบาทในการ
ทางวิชาการ
นําความรูที่ไดศึกษาไปปรับใชในชีวิตประจําวัน

3) รอยละ 70 ของนักศึกษาและอาจารย
มีสวนรวมในการบริการของคณะวิชา
1) ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจใน
ภาคตนป
โครงการโดยรวมไมนอยกวา 3.51 คะแนน การศึกษา
จาก 5 ระดับ
2556

20,000

คณะนิติศาสตร

1) นักศึกษาเปนกรรมการรอยละ 20
ปการศึกษา
2) ความพึงพอใจนักศึกษาไมต่ํากวา 3.51 2556
จากคะแนนเต็ม 5
3) กิจกรรมนักศึกษามีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น

-

คณะ
เศรษฐศาสตร

ปการศึกษา
2556

50,000

ทุกคณะวิชา

1) ผูเขารวมงาน รอยละ 80 พึงพอใจใน ปการศึกษา
กิจกรรม
2556

50,000

คณะบริหารธุรกิจ

1) นักศึกษาที่เขารวมโครงการ รอยละ
80 พึงพอใจตอกิจกรรมของโครงการ
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1) ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจตอ
โครงการ รอยละ 80
1) รอยละ 80 ของผูเขารวมโครงการ
สามารถนําหลักธรรมไปประพฤติ
ปฏิบัติในไดอยางมีประสิทธิภาพ

ปการศึกษา
2556

15,000

ศิลปศาสตร

1) นักศึกษาเขารวมโครงการ รอยละ 80
มีความพึงพอใจและนอมนําแนว
พระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช
อยางเหมาะสม

ปการศึกษา
2556

15,000

ทุกคณะวิชา

1) ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจการ
ดําเนินงานโครงการฯไมนอยกวา รอยละ
80

ภาคฤดูรอน ป
การศึกษา
2556

10,000

คณะนิติศาสตร

1) รอยละ 90 ของจํานวนนักศึกษาที่เขา
รวมกิจกรรมไดรับความรูดานคุณธรรม
จริยธรรม สามารถนําหลักธรรมไป

ปการศึกษา
2556

25,000

ศิลปศาสตร

คณะวิชา
2) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษามีโอกาสเรียนรูและ
ไดประสบการณจากการทํางานรวมกันเปนทีม
9.โครงการสงเสริม 1) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษามีคานิยมที่นับถือ
คุณธรรม จริยธรรม ความดีงาม คุณธรรมและจริยธรรม
แกนักศึกษา
2) เพื่อปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมใหแกนักศึกษา
3) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษานําหลักธรรมไป
ประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจําวันไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
10.โครงการคาย
1) เพื่อพัฒนานักศึกษาใหมีทักษะมีความรู
คุณธรรมตามแนว
ประสบการณการดําเนินชีวิตตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง
พอเพียง
2) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาไดรวมกันศึกษาแกน
แทของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
11.โครงการคาย
1) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษามีคานิยมที่นับถือ
คุณธรรม
ความดีงาม คุณธรรมและจริยธรรม
2) เพื่อปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมในตัวนักศึกษา
3) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาเกิดความเขาใจและ
ศรัทธาในศาสนา
12.โครงการทัศน
1) เพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรูประสบการณการ
ศึกษาและเขาคาย ทัศนศึกษาและเขาคายจริยธรรม
จริยธรรมสําหรับการ 2) เพื่อใหนักศึกษาไดรับการอบรมจริยธรรมให

89
กลยุทธ

โครงการ /
กิจกรรม

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

กําหนดเวลา งบประมาณ
(บาท)

ผูรับผิดชอบ

ปการศึกษา
2556

คณะ
เศรษฐศาสตร

คณะว

13.โครงการประชุม
อาจารยและ
นักศึกษาคณะ
เศรษฐศาสตร

3) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษานําหลักธรรมไป
ประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจําวันไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
1) เพื่อเปนเวทีปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม จิต 1) รอยละของนักศึกษาที่เขารวมโครงการ
สาธารณะ
เปาหมายรอยละไมต่ํากวา 80
2) เพื่อติดตามดูแลนักศึกษาแทนผูปกครอง
2) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่เขา
รับทราบปญหาและแกไขปญหาเรื่องตางๆให
รวมโครงการเปาหมายไมต่ํากวา 3.51
นักศึกษา
จากคะแนนเต็ม 5
3) สรางความรักความสามัคคีในหมูคณะ
4) ฝกทักษะการแสดงความคิดสรางสรรค กลา
แสดงออก การมีสวนรวมในการจัดการเรียนการ
สอนและกิจกรรมของคณะโดยเนนผูเรียนเปน
สําคัญ
5) เพื่อใหนักศึกษาเกิดความประทับใจคณะ
และมหาวิทยาลัยเปนกําลังสําคัญชวย
ประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง
6) เพื่อเปนเวทีสรางกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ
ระหวางศิษยปจจุบันกับสโมสรศิษยเกาคณะ
เศรษฐศาสตร

4,000
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14.โครงการปลูก
จิตสํานึกดาน
ประหยัดพลังงาน
และอนุรักษ
สิ่งแวดลอม

15.โครงการรณรงค
ลดภาวะโลกรอน

1) เพื่อใหเยาวชนนักศึกษาตระหนักและตื่นตัว
ในปญหาสิ่งแวดลอม
2) เพื่อใหนักศึกษา เยาวชน เห็นความสําคัญ
และคุณคาของทรัพยากร
3) เพื่อใหนักศึกษาและเยาวชนมีสวนรวมใน
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4) เพื่อสรางจิตสํานึกและพฤติกรรมการ
ประหยัดพลังงาน
5) เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบริโภคพลังงานให
คุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด
1) เพื่อสรางจิตสํานึกใหนักศึกษาตระหนักถึง
ความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
2) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาไดมีสวนรวมในการ
อนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาไดแลกเปลี่ยน
ความรูและประสบการณดานสิ่งแวดลอมซึ่งกัน
และกัน

1) ผูเขารวมโครงการรอยละ 80 ตระหนัก ปการศึกษา
ถึงปญหาสิ่งแวดลอมและมีสวนรวมในกา 2556
รอนรักษทรัพยากรธรรมชาติ
1) ผูเขารวมโครงการรอยละ 80 มี
พฤติกรรมการบริโภคพลังงานที่คุมคา
และเกิดประโยชนสูงสุด

-

1) นักศึกษาที่เขารวมโครงการไดรับ
ปการศึกษา
2556
ความรูและประสบการณ และมี
จิตสํานึกตอการอนุรักษธรรมชาติ รอย
ละ 100
2) นักศึกษามีความพึงพอใจตอการจัด
โครงการและแสดงความจํานงจะเขา
รวมโครงการตอไปรอยละ 90

30,000

ทุกคณะวิชา

คณะบริหารธุรกิจ
คณะ
เศรษฐศาสตร
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ภาคปลาย ป
การศึกษา
2556

3,000

คณะ
เศรษฐศาสตร

1) รอยละ 80 ของนักศึกษาที่เขารวม
โครงการผานการประเมินจาก
ผูทรงคุณวุฒิ

ปการศึกษา
2556

25,000

คณะนิเทศ
ศาสตร

1) รอยละ 80 ของนักศึกษาที่เขารวม
โครงการมีความพึงพอใจ

ปการศึกษา
2556

50,000

ทุกคณะวิชา

1) นักศึกษาทุกชั้นปเขารวมทุกคน คือรอย ปการศึกษา
ละ 100 ของนักศึกษาเขารวมกิจกรรม 2556
2) รอยละ 80 ของนักศึกษาไดรับความรู
และสามารถนําความรูดังกลาวมา
ประยุกตใชไดจริง

20,000

คณะศิลป
ศาสตร

คณะวิชา
16.โครงการจิต
สาธารณะเพื่อพัฒนา
มหาวิทยาลัยและ
สังคม
17.โครงการพัฒนา
บุคลิกภาพใหแก
นักศึกษา

1) นักศึกษาเขารวมโครงการรอยละ 50
1) ปลูกจิตสํานึกดานจิตสาธารณะ
2) บําเพ็ญประโยชนเพื่อมหาวิทยาลัยและสังคม 2) ระดับความพึงพอใจไมต่ํากวา 3.51
จากคะแนนเต็ม 5
3) นักศึกษามีจิตสาธารณะ

1) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษามีบุคลิกภาพที่ดี
วางตัวเหมาะสมกับกาลเทศะ
2) เพื่อสรางความมั่นใจในตนเอง และพัฒนา
ทักษะทางสังคมใหแกนักศึกษา
3) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษามีความสามารถใน
การพัฒนาตนเอง
1) เพื่อสรางความสัมพันธอันดีระหวาง
18.โครงการสราง
สัมพันธรุนพี่รุนนอง นักศึกษารุนพี่และนักศึกษารุนนอง
2) เพื่อชวยเหลือแนะนํานักศึกษาใหมในการ
ปรับตัวสําหรับการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย
3) เพื่อใหนักศึกษาเกิดความประทับใจและ
ความภาค ภูมิใจในการเขามาเปนนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเกริก
19.โครงการกิจกรรม 1) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาฝกฝนภาษาจีน
นักศึกษา Chinese ปรัชญา จริยธรรม และวัฒนธรรมจีน
Camp นอกสถานที่ 2) เพื่อนําความรูในหองเรียนมาบูรณาการ ฝก
ทักษะการฟง พูด อาน เขียนภาษาจีน และนํา
ความรูที่ไดไปประยุกตใชไดจริง
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คณะวิชา
20.โครงการ
ปฐมนิเทศนักศึกษา
ใหม

1) เพื่อใหนักศึกษาใหมมีความรูความเขาใจ
หลักสูตร และระบบการเรียนการสอน ระเบียบ
ปฏิบัติตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย
2) เพื่อใหนักศึกษาใหมไดพบและทําความรูจัก
กับผูบริหารคณะและอาจารยที่ปรึกษา
3) เพื่อใหนักศึกษาใหมและนักศึกษารุนพี่ได
สรางสายสัมพันธและความสามัคคีระหวางกัน
21.โครงการปจฉิม 1) เพื่อใหบัณฑิตมีความพรอมทั้งดานความรู
นิเทศบัณฑิต
บุคลิกภาพ และจิตใจที่เต็มเปยมดวยคุณภาพ
กาวหนาสูตลาดแรงงานดวยความมั่นใจ
2) เพื่อเปดโอกาสใหสรางความรักความผูกพัน
ระหวางนักศึกษารุนพี่ นักศึกษารุนนอง และ
ศิษยเกาของมหาวิทยาลัย
22.โครงการ Happy 1) เพื่อใหคําปรึกษาชวยเหลือในการแกไขปญหา
Life Corner
ตาง ๆใหนักศึกษา
2) เพื่อสรางความสนิทสนมและสราง
ความสัมพันธใกลชิดระหวางอาจารยกับนักศึกษา
3) เพื่อรวบรวมขอมูลของปญหาที่เกิดในลักษณะ
ตาง ๆ อันเปนแนวทางสําหรับดูแลนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยตอไป

1) นักศึกษาใหมและผูเขารวมกิจกรรมมี ภาคตนของป
ความพึงพอใจในการจัดงานปฐมนิเทศ การศึกษา
2556
ไมนอยกวา รอยละ 80

25,000

1) รอยละของนักศึกษาที่เขารวมโครงการ
เปาหมายรอยละ 80
2) รอยละของระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่เขารวมโครงการเปาหมาย
รอยละ 80

ปการศึกษา
2556

32,000

1) นักศึกษาที่เขารวมโครงการรอยละ 80 ปการศึกษา
มีความพึงพอใจและสามารถดํารงชีวิต 2556
อยางมีความสุข

25,000

ทุกคณะวิชา

ทุกคณะวิชา

คณะศิลป
ศาสตร
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ภาคตน ภาค
ปลายป
การศึกษา
2556

24,000

คณะ
เศรษฐศาสตร

ปการศึกษา
2556

20,000

ทุกคณะวิชา

ปการศึกษา
2556

-

คณะ
เศรษฐศาสตร

คณะวิชา
23.โครงการเสริม
หลักสูตรและพัฒนา
กิจกรรมนักศึกษา
และเรียนรูฝกอาชีพ
โดยเนนผูเรียนเปน
สําคัญ

1)เพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรูจากประสบการณจริง 1) รอยละของนักศึกษาที่เขารวมโครงการ
เปาหมายรอยละไมต่ํากวา 80
และการเปนผูประกอบการขนาดเล็ก
2)เพื่อฝกทักษะภาวะผูนําและการอยูรวมกับผูอื่น 2) ความพึงพอใจตอการเขารวมโครงการ
เปาหมายไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนน
3)เพื่อฝกการทํางานเปนทีมและการแกปญหา
เต็ม 5
4)เพื่อสนองตองตอนโยบายการเรียนรูนอกชั้น
เรียน โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
5)เพื่อใหเกิดความรักสามัคคีในหมูคณะ และ
สรางสัมพันธระหวารุนพี่ รุนนองและคณาจารย
4.3 พัฒนาระบบ 24.โครงการจัดหา
1) เพื่อจัดหาทุนใหนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี
1) จํานวนนักศึกษาที่ไดรับทุนการศึกษา
การจัดบริการ และใหทุนการศึกษา และ เปนแบบอยางที่ดีสรางชื่อเสียงใหกับ
มหาวิทยาลัย
และสวัสดิการ แกนักศึกษา
นักศึกษาอยาง
ทั่วถึง เอื้อตอ 25.โครงการเผยแพร 1) เพื่ออํานวยความสะดวกในการหาแหลงงาน 1) ระดับความพึงพอใจตอการใหบริการไม
การเรียนรูและ ขาวสารกับรับสมัคร
ต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
ใชชีวิตใน
งาน
มหาวิทยาลัย

ตัวบงชี้ของแผนดําเนินงาน : ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาองคความรูทางดานกิจการนักศึกษาใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง
เชิงปริมาณ
1. รอยละของนักศึกษาที่มีสวนรวมในการจัดกิจกรรมหรือโครงการภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย
2. จํานวนของโครงการหรือกิจกรรมที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ ึงประสงค
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ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาการเรียนรูศลิ ปวัฒนธรรมในเชิงสรางสรรค
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กลยุทธ
โครงการ /
วัตถุประสงค
ตัวชี้วัด
กําหนดเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
(บาท)
กิจกรรม
คณะวิชา
5.1 สงเสริมให 1.โครงการทํานุบํารุง
มหาวิทยาลัย ศิลปวัฒนธรรมและ
เปนศูนยกลาง ภูมิปญญาทองถิ่น
การอนุรักษ
และสรางสรรค
ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปญญา
ไทย

2.โครงการจัดทําสื่อ
สิ่งพิมพเพื่อการ
เผยแพรทางดาน
ศิลปวัฒนธรรม

1) เพื่อสรางจิตสํานึกใหนักศึกษาและบุคลากร 1) รอยละ 80 ของผูเขารวมโครงการไดรับ
ความรูและเห็นคุณคาคุณคาของ
ตระหนักถึงความสําคัญของศิลปวัฒนธรรมและ
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
ภูมิปญญาทองถิ่น
2) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาและบุคลากรไดรับ 2) ผูเขารวมโครงการรอยละ 80 มีสวน
รวมในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ความรูเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญา
และภูมิปญญาทองถิ่น
ทองถิ่น
3) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาและบุคลากรมีสวน
รวมในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และเปนการ
สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามใหอยูคูคน
ไทย
1) รอยละ 80 ของนักศึกษาทีเ่ ขารวม
1) เพื่อบูรณาการงานดานศิลปวัฒนธรรมกับ
โครงการไดรับความรูดาน
การเรียนการสอน
ศิลปวัฒนธรรมและสามารถนําความรู
2) เพื่อใหนักศึกษาไดศึกษาและเรียนรู
ไปปรับใชกับสาขาวิชาอยางเหมาะสม
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่นของแต
ละภูมิภาคในประเทศไทยที่มีเอกลักษณ
เฉพาะตัว
3) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษามีความคิด
สรางสรรคสามารถนําความรูที่ไดรับมาปรับใช
และพัฒนาองคความรูไปสูระดับสากล

ปการศึกษา
2556

50,000

ทุกคณะวิชา

ปการศึกษา
2556

20,000

คณะนิเทศศาสตร
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โครงการ /
กิจกรรม

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

กําหนดเวลา งบประมาณ
(บาท)

ผูรับผิดชอบ

คณะวิชา
3.โครงการรักษ
ศิลปวัฒนธรรม

1) เพื่อใหอาจารยคณะศิลปศาสตรไดเกิดความ
เขาใจและความภาคภูมิใจในภูมิปญญาของ
ศิลปนพื้นบานไทย
2) เพื่อใหอาจารยไดนําความรูและประสบการณ
ที่ไดรับนํามาถายทอดใหนักศึกษาไดเห็นคุณคา
ของศิลปะพื้นบานของไทยอีกแขนงหนึ่ง
4.โครงการสงเสริม 1) เพื่อบูรณาการงานดานศิลปวัฒนธรรมกับ
การทองเที่ยวเชิง
การเรียนการสอน
ศิลปวัฒนธรรม
2) เพื่อสงเสริมและเผยแพรการทองเที่ยวเชิง
ศิลปวัฒนธรรม ศาสนาและประวัติศาสตร
3) เพื่อพัฒนาแนวทางการจัดการทองเที่ยวให
เปนการทองเที่ยวเชิงอนุรักษศิลปวัฒนธรรมและ
สงเสริมสินคาทองถิ่น
5.โครงการศึกษาดูงาน 1) เพื่อใหผูเรียนไดรับความรูทางดาน
นอกสถานที่ ณ
ประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรมจากแหลง
พิพิธภัณฑสถาน
มรดกทางวัฒนธรรม
แหงชาติพระนคร วัด 2) เพื่อใหผูเรียนไดตระหนักถึงความเปนไทย
พระศรีรัตนศาสดาราม และภาคภูมิใจในการเปนคนไทย
พระบรมหาราชวัง และ 3) เพื่อบูรณาการเรียนการสอนศิลปวัฒนธรรม
อุทยานประวัติศาสตร กับการใชภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงาน
ในประเทศไทย

ปการศึกษา
2556

15,000

คณะศิลปศาสตร

ปการศึกษา
2556

20,000

คณะนิเทศศาสตร

1) นักศึกษารอยละ 80 ที่เขารวมโครงการ ปการศึกษา
2556
ไดรับความรูทางดานประวัติศาสตร
ศิลปวัฒนธรรมจากแหลงมรดกทาง
วัฒนธรรม
2) นักศึกษารอยละ 80 ที่เขารวมโครงการ
เกิดความซาบซึ้งในคุณคาของมรดก
ทางวัฒนธรรม และภาคภูมิใจในความ
เปนคนไทย

30,000

คณะศิลปศาสตร

1) อาจารยคณะศิลปศาสตร รอยละ 90
เขารวมโครงการ
2) รอยละ 90 ของอาจารยที่เขารวม
โครงการเขาใจและภาคภูมิใจในภูมิ
ปญญาของศิลปนพื้นบานไทยและ
ศิลปะพื้นบานของไทย
1) รอยละ 80 ของนักศึกษาที่เขารวม
โครงการไดรับความรูในดานการจัดการ
ทองเที่ยวเชิงอนุรักษศิลปวัฒนธรรม
และสามารถนําความรูไปปรับใชอยาง
เหมาะสม

96
กลยุทธ

โครงการ /
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คณะวิชา

6.โครงการทํานุบํารุง 1) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษามีความรูและเขาใจ
ชาติ ศาสนา
ในความสําคัญของสถาบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย
พระมหากษัตริย
2) เพื่อปลูกฝงความเปนไทยและภาคภูมิใจใน
ความเปนไทยมีชีวิตที่ดีงามบนพื้นฐาน
วัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงาม
7.โครงการรณรงค
1) เพื่อปลูกฝงใหนักศึกษาเห็นคุณคาของ
คุณคาปลูกจิตสํานึก ศิลปวัฒนธรรมไทย
ดานศิลปวัฒนธรรม 2) เพื่อสงเสริมการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทย
ใหคงอยู
3) เพื่อเปนการประชาสัมพันธศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปญญาไทย
8.โครงการสงเสริม 1) สรางความศรัทธาในความดีงาม คุณธรรม
การนิยมไทยและ
จริยธรรม
ภูมิใจในความเปน
ไทย (เชน นุงผาไทย
ทัศนศึกษาแหลง
โบราณสถาน )

3) นักศึกษารอยละ 80 ที่เขารวมโครงการ
ไดรับประสบการณจากการใช
ภาษาอังกฤษ
1) นักศึกษารอยละ 80 ตระหนักถึง
ปการศึกษา
ความสําคัญของสถาบันชาติ ศาสนา
2556
และพระมหากษัตริย

-

ทุกคณะวิชา

ปการศึกษา
2556

-

ทุกคณะวิชา

1) จํานวนนักศึกษาที่เขารวมโครงการรอย ปการศึกษา
ละ 50
2556
2) จํานวนอาจารยที่เขารวมโครงการ รอย
ละ 80
3) ความพึงพอใจผูเขารวมโครงการไมต่ํา
กวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5

-

คณะ
เศรษฐศาสตร

1) ผูเขารวมโครงการรอยละ 80 เห็น
คุณคาของศิลปวัฒนธรรมไทย
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คณะวิชา
1) เพื่อใหนักศึกษารวมธํารงสืบสานวัฒนธรรม
ไทย
2) เพื่อปลูกฝงจริยธรรม ความรัก ความ
สามัคคีใหกับนักศึกษาทุกคน
1) เพื่อบูรณาการการเรียนการสอน โดยมี
5.2 สงเสริม
10. โครงการ
รากฐานจากวัฒนธรรมและภูมิปญญาจากทองถิ่น
ความเขาใจ
แลกเปลี่ยนเรียนรู
และ
ดานศิลปวัฒนธรรม 2) เพื่อสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง
แลกเปลี่ยน
และภูมิปญญากับ ศิลปวัฒนธรรมกับชุมชนทอถิ่นและเปดโอกาสให
ชุมชนในทองถิ่นมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรม
เรียนรูระหวาง ชุมชน
ของมหาวิทยาลัย
ศิลปวัฒนธรรม
1) เพื่อสงเสริมการใหนักศึกษาแลกเปลี่ยน
11. โครงการ
ไทยและ
เรียนรูระหวางวัฒนธรรมที่หลากหลาย ทั้งใน
ศิลปวัฒนธรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู
ประเทศและตางประเทศ
ขามวัฒนธรรม
นานาชาติ
2) เพื่อสรางเครือขายทางดานศิลปวัฒนธรรมกับ
หนวยงานตางๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ
12. โครงการสัมมนา 1) เพื่อนําเสนอประเด็นความรูทางดานการเมือง
การปกครองและศิลปวัฒนธรรมของเอเชีย
วิชาการเรื่อง
2) เพื่อเผยแพรความรูทางวิชาการที่สะทอน
ความสัมพันธทาง
มุมมองความเชื่อมโยงระหวางวัฒนธรรมกับ
การเมืองและ
วัฒนธรรมของเอเชีย การเมืองในภูมิภาคเอเชีย
3) เพื่อเพิ่มพูนองคความรูใหแกบัณฑิตและผูที่
สนใจเขารวมฟงบรรยายสัมมนา
9.โครงการสืบสาน
วัฒนธรรมไทย
(สงกรานต)

1) รอยละของนักศึกษาผูเขารวมกิจกรรมมี ปการศึกษา
ความพึงพอใจตอรูปแบบการจัด
2556
กิจกรรม

-

วิทยาลัยสื่อสาร
การเมือง

1) นักศึกษาที่เขารวมโครงการ รอยละ
ปการศึกษา
80 ไดรับความรูจากชุมชนทองถิ่น
2556
2) ผูเขารวมกิจกรรม รอยละ 80 มีความ
พึงพอใจในการเขารวมกิจกรรม

-

ทุกคณะวิชา

1) ผูเขารวมกิจกรรมรอยละ 80 มีความ
พึงพอใจและไดแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง
วัฒนธรรม

ปการศึกษา
2556

-

ทุกคณะวิชา

1) ผูเขารวมสัมมนารอยละ 80 ไดรับ
ความรูและเขาใจรากเหงาทาง
วัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกับการเมืองใน
เอเชีย

ปการศึกษา
2556

35,000

วิทยาลัยสื่อสาร
การเมือง
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13. โครงการสาน
สัมพันธวัฒนธรรม
อาเซียน

14. โครงการ
แลกเปลี่ยนภาษา
และวัฒนธรรมไทยจีน

1) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษามีความรู ความเขา
ในเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมของประเทศในกลุม
อาเซียน
2) เพื่อสรางความสัมพันธอันดีและสราง
เครือขายทางดานวัฒนธรรมระหวาง
มหาวิทยาลัยกับเครือขายวัฒนธรรมอาเซียน
1) เพื่อสงเสริมความสัมพันธอันดีและ
แลกเปลี่ยนเรียนรูภาษาและวัฒนธรรม ระหวาง
คนไทย –จีน
2) เพื่อเปนการเผยแพรศิลปวัฒนธรรมอัน
งดงามของไทยและจีน

1) นักศึกษาที่เชารวมโครงการ รอยละ
80 ไดรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
ศิลปวัฒนธรรมของประเทศในกลุม
อาเซียน

ปการศึกษา
2556

-

1) นักศึกษารอยละ 80 ที่เขารวมโครงการ
ไดรับความรูและประสบการณจากการ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

ปการศึกษา
2556

33,500

ตัวบงชี้ของแผนดําเนินงาน : ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาการเรียนรูศิลปวัฒนธรรมในเชิงสรางสรรค
เชิงปริมาณ
1. รอยละของนักศึกษาและบุคลากรที่ไดรับการปลูกฝงความรูและคุณคาดานศิลปวัฒนธรรมและภูมปิ ญญาของชาติ
2. จํานวนครั้งของการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรมกับหนวยงานภายในหรือระหวางประเทศ
เชิงคุณภาพ
1. ระดับความสําเร็จของกิจกรรมหรือโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางศิลปวัฒนธรรมไทยและศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ

ทุกคณะวิชา

คณะศิลปศาสตร

99
ยุทธศาสตรที่ 6 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการที่ทนั สมัย
เปาประสงค ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีคุณภาพ สามารถรองรับความตองการใชงานตามภารกิจของหนวยงานตาง ๆ ทัง้ ในปจจุบนั และอนาคต
กลยุทธ
โครงการ /
วัตถุประสงค
ตัวชี้วัด
กําหนดเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
กิจกรรม
(บาท)
คณะวิชา
6.1 พัฒนาระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศใหมี
ประสิทธิภาพเอื้อ
ตอการปฏิบัติ
ภารกิจของ
มหาวิทยาลัย

6.2 พัฒนา
ศักยภาพของ
บุคลากรใหมี
ความรู
ความสามารถ
ดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
ทันตอการ
เปลี่ยนแปลง

1.โครงการพัฒนาระบบ 1) เพื่อชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการและการดําเนินงานขององคกร
สารสนเทศคณะวิชา
2) เพื่อนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
นํามาใชประโยชนในการเรียนการสอน
การวิจัย และการบริการวิชาการ
2.โครงการจัดซื้ออุปกรณ 1) พัฒนาระบบเทคโนโลยี
เทคโนโลยีสารสนเทศ 2) เพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน
(คอมพิวเตอร) ที่จําเปน
ตอการใชงาน
3.โครงการอบรมทักษะ 1) เพื่อสงเสริมใหบุคลากรไดพัฒนา
การสืบคนสารสนเทศ ความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
2) เพื่อเพิ่มพูนเทคนิคการสืบคน
สารสนเทศออนไลน รวมทั้งนําความรูและ
ทักษะที่ไดไปประยุกตใช
4.โครงการสงเสริม
1) เพื่อสนับสนุนใหบุคลากรเพิ่มพูนความรู
ประสบการณเพื่อเพิ่ม ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถนํา
ศักยภาพและการ
ความรูมาประยุกตพัฒนาระบบสารสนเทศ
แขงขันดานเทคโนโลยี สนับสนุนการปฏิบัติงานขององคกรได
สารสนเทศ
อยางมีประสิทธิภาพ

1) ระดับความสําเร็จโครงการพัฒนาระบบ ปการศึกษา 2556
สารสนเทศของคณะวิชา ไมต่ํากวา
3.51

-

ทุกคณะวิชา

ปการศึกษา 2556

30,000

คณะ
เศรษฐศาสตร

1) จํานวนบุคลากรที่เขารวมการฝกอบรม ปการศึกษา 2556
2) รอยละ 80 ของผูเขาอบรมสามารถนํา
ความรูและทักษะที่ไดไปประยุกตใช.ในการ
สืบคนสารสนเทศออนไลน

10,000

ทุกคณะวิชา

1) บุคลากรรอยละ 80 ที่เขารวมโครงการ ปการศึกษา 2556
สามารถนําความรูมาประยุกตพัฒนาระบบ
สารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
องคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ

10,000

ทุกคณะวิชา

1) จัดซื้อคอมพิวเตอรใหม 1 เครื่อง
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โครงการ /
กิจกรรม

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

กําหนดเวลา

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
(บาท)

คณะวิชา
5.โครงการอบรมและ
พัฒนาบุคลากรดาน
การเรียนการสอน eLearning

6.3 พัฒนาระบบ
หองสมุดของ
มหาวิทยาลัยให
เปนศูนยกลาง
บริการความรูที่
ทันสมัยและมี

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

1) เพื่อใหบุคลากรมีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับระบบบริหารจัดการการเรียนรู
(Learning System) และสามารถนําไป
ประยุกตใชในระบบการจัดการเรียนการ
สอน
2) เพื่อใหบุคลากรสามารถสรางและ
นําเสนอบทเรียน E-learning เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเรียนการสอนใหมี
คุณภาพยิ่งขึ้น
3) เพื่อสรางเครือขายสังคมแหงการเรียนรู
1) เพื่อเพิ่มพูนความรูและทักษะในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศใหแกบุคลากร

1) รอยละ 80 ของบุคลลากรที่เขารวม
อบรมไดความรูเกี่ยวกับ E-learning
และสามารถนําไปประยุกตใชในการ
จัดการเรียนการสอนอยางมี
ประสิทธิภาพ

ปการศึกษา 2556

40,000

ทุกคณะวิชา

1) บุคลากรของคณะวิชา รอยละ 80
ไดรับความรูและพัฒนาทักษะทางดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ปการศึกษา 2556

25,000

ทุกคณะวิชา

1) เพื่อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศและ
สิ่งพิมพ ใหแกนักศึกษา คณาจารยและ
บุคคลทั่วไปไดคนควาวิจัย
2) เพื่อจัดสรรทรัพยากรสารสนเทศและ
สิ่งพิมพใหเพียงพอตอผูใชบริการและ
สอดคลองกับหลักสูตรการเรียนการสอน
ของคณะนิติศาสตร

1) ปริมาณของทรัพยากรสารสนเทศและ ปการศึกษา 2556
สิ่งพิมพเพิ่มขึ้นอยางนอย 100 รายการ
2) ผูใชบริการหองสุมดนิติศาสตรมีความ
พึงพอใจอยางนอยรอยละ 70

30,000

คณะนิติศาสตร
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โครงการ /
กิจกรรม

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

กําหนดเวลา

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
(บาท)

คณะวิชา
8.โครงการสรรหาตํารา
คุณภาพเขาหองสมุด

1) เพื่อใหคณาจารยคัดสรรตํารา สิ่งพิมพ
ที่ทันสมัยและมีประโยชนสอดคลองกับ
หลักสูตร
2) ชวยพัฒนาระบบหองสมุดของ
มหาวิทยาลัย
3) เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน

1) ความพึงพอใจของผูใชบริการไมต่ํากวา ปการศึกษา 2556
3.51 จากคะแนนเต็ม 5

ตัวบงชี้ของแผนดําเนินงาน : ยุทธศาสตรที่ 6 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการที่ทันสมัย
เชิงปริมาณ
1. รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. รอยละของผูรับบริการที่มีความพึงพอใจตอระบบหองสมุดและการใหบริการสารสนเทศ
เชิงคุณภาพ
1. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพ

-

คณะ
เศรษฐศาสตร

102
ยุทธศาสตรที่ 7 พัฒนาระบบสื่อสารองคกร ภาพลักษณ การประชาสัมพันธและการตลาด
เปาหมาย มีระบบสื่อสารองคกรทีห่ ลากหลาย เพื่อสงเสริมภาพลักษณที่ดีของมหาวิทยาลัยและสรางความเชื่อถือใหแกสงั คม
กลยุทธ
โครงการ /
วัตถุประสงค
ตัวชี้วัด
กําหนดเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
(บาท)
กิจกรรม
คณะวิชา
7.1 พัฒนา
ระบบ
ประชาสัมพันธ
และระบบการ
สื่อสารองคกร
ใหมี
ประสิทธิภาพ
ครอบคลุมทุก
กลุมเปาหมาย

1.โครงการ
ประชาสัมพันธและ
แนะแนวหลักสูตร

2.โครงการ
ประชาสัมพันธเชิงรุก
และแนะแนวหลักสูตร
เพิ่มยอดนักศึกษา
3.โครงการจัดทําสื่อ
DVD ประชาสัมพันธ
ผาน Website คณะ
เศรษฐศาสตร
7.2 พัฒนา
4. โครงการคืนสูเหยา
เครือขายความ ชาวรมพฤกษ
รวมมือระหวาง
ศิษยเกาและ
มหาวิทยาลัยให
มีความเขมแข็ง

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

1) จํานวนโครงการที่ออกไปไมนอยกวา
3 ครั้งตอป
2) จํานวนชองทางของสื่อ
ประชาสัมพันธไมนอยกวา 3
ชองทาง
1) จํานวนนักศึกษาใหม เพิ่มขึ้นรอย
ละ 50

ปการศึกษา
2556

150,000

ทุกคณะวิชา

ปการศึกษา
2556

10,000

คณะ
เศรษฐศาสตร

1) เพื่อประชาสัมพันธหลักสูตร
2) เพือ่ แนะแนวเพิม่ ยอดจํานวนนักศึกษาใหม

1) จํานวนนักศึกษาใหม เพิ่มขึ้นรอย
ละ 50

ปการศึกษา
2556

15,000

คณะ
เศรษฐศาสตร

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

1) รอยละ 80 ของผูเขารวมโครงการ
มีความพึงพอใจ

ปการศึกษา
2556

100,000

ทุกคณะวิชา
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โครงการ /
กิจกรรม

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

กําหนดเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
(บาท)

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

1) เพื่อประชาสัมพันธและเผยแพรผลงานของ
1) จํานวนนักศึกษาและศิษยเกาที่ไดรับ
นักศึกษาและ ศิษยเกาของมหาวิทยาลัย
การยกยองและเผยแพรผลงาน
2) เพื่อสรางความสัมพันธและสรางทัศนคติดีระหวาง
นักศึกษา ศิษยเกา และมหาวิทยาลัย
1) เพื่อเชิดชูเกียรติศิษยเกาที่ประสบความสําเร็จ
1) จํานวนศิษยเกาที่ไดรับรางวัล
และสรางชื่อเสียงใหแกมหาวิทยาลัย

1) เพื่อสรางเครือขายการมีสวนรวมของศิษยเกาใน
การพัฒนามหาวิทยาลัยเกริก
2) เพื่อเชื่อมความสัมพันธอันดีระหวางบุคลากร
หนวยงานภายในมหาวิทยาลัย ศิษยปจจุบัน กับ
ศิษยเกา บุคคล ประชาชน และหนวยงานภายนอก
กับมหาวิทยาลัย
8.โครงการบริการขาว 1) เพื่อใหบริการขาวสารผลงานวิจัยและแหลงงานแก
สารผลงานวิจัยและ ศิษยเกา
แหลงงานแกศิษยเกา 2) เพื่อใหบริการขอมูลที่เปนประโยชนแกศิษยเกา
9.โครงการ Step 2 1) เพื่อรวมรับฟงปญหาจากนักศึกษาและรวมหาแนว
(to) Communicator ทางแกไขปญหาอยางทันทวงที
(กาวที่สองของนัก
2) เพื่อใหนักศึกษาไดรับประสบการณในการทํางาน
นิเทศศาสตร)
ดานนิเทศศาสตรจากผูเชี่ยวชาญและศิษยเกา
3) เพื่อเปนการสรางความสามัคคีและความสัมพันธที่

ปการศึกษา
2556

5,000

ทุกคณะวิชา

ปการศึกษา
2556

5,000

ทุกคณะวิชา

1) รอยละ 80 ของผูเขารวมโครงการมี ปการศึกษา
ความพึงพอใจ
2556

5,000

ทุกคณะวิชา

1) ศิษยเการอยละ 80 ไดรับขอมูล
ขาวสารที่เปนประโยชน

ปการศึกษา
2556

-

ทุกคณะวิชา

1) ไดรับทราบจากปญหาตาง ๆ ของ
นักศึกษาและสามารถแกปญหาให
สําเร็จอยางนอย รอยละ 80
2) นักศึกษารอยละ 90 ไดรับความรู
ดานนิเทศศาสตรจากผูเชี่ยวชาญและ

ปการศึกษา
2556

60,000

คณะนิเทศ
ศาสตร
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วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

กําหนดเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
(บาท)

คณะวิชา

10.โครงการบริการขาว
สารผลงานวิจัยและ
แหลงงานแกศิษยเกา
11.โครงการวัน
นิติศาสตรเกริกรําลึก

1) เพื่อเผยแพรผลงานทางวิชาการและขอมูลขาวสาร 1) จํานวนขอมูลขาวสารที่เผยแพร
ใหแกศิษยเกา

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

ปการศึกษา
2556

10,000

คณะ
เศรษฐศาสตร

1) ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจ
ในการดําเนินโครงการไมนอยกวา
รอยละ 80

ธันวาคม ป
การศึกษา 2556

50,000

คณะ
นิติศาสตร

1) มีการจัดตั้งชมรมศิษยเกาสําหรับ
คณะวิชา

ปการศึกษา
2556

-

คณะวิชา

1) จํานวนศิษยเกาเขารวมโครงการไม
นอยกวา เปาหมาย 30 คน
2) ศิษยเกามีระดับความพึงพอใจตอ

ภาคปลายป
การศึกษา
2556

15,000

คณะ
เศรษฐศาสตร
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14.โครงการเชื่อม
สัมพันธชาวสิงห
เหลือง

3) เพื่อใหศิษยเกาเปนกําลังสําคัญในการ
ประชาสัมพันธพัฒนาคณะเศรษฐศาสตร
4) เพื่อใหนักศึกษาปจจุบันไดพัฒนากิจกรรมนักศึกษา
5) เพื่อประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสารใหแก
ศิษยเกา
6) เปดโอกาสใหศิษยเกามีสวนรวมในการพัฒนาคณะ
วิชาและชุมชน
1) เพื่อใหนักศึกษารวมแสดงความยินดีกับศิษยเกา 1) รอยละ 80 ของนักศึกษาผูเขารวม
ศิษยปจจุบันที่ประสบความสําเร็จในหนาที่การงาน
กิจกรรม มีความพึงพอใจตอรูปแบบ
และรวมอวยพรวันเกิดคณาจารย
การจัดกิจกรรม
2) เพื่อปลูกฝงจริยธรรม ความรัก ความสามัคคี
ใหกับนักศึกษาทุกคน

ปการศึกษา
2556

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

-

วิทยาลัย
สื่อสาร
การเมือง

106
ยุทธศาสตรที่ 8 พัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
เปาประสงค ระบบโครงสรางและการบริการจัดการมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพภายใตหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ
โครงการ /
วัตถุประสงค
ตัวชี้วัด
กิจกรรม
คณะวิชา
8.1 พัฒนา
ระบบบริหารให
มีประสิทธิภาพ
ภายใตหลักธรร
มาภิบาล
(Good
Governance)

กําหนด
เวลา

งบประมาณ ผูรับผิดอบ
(บาท)

1.โครงการเตรียม
ความพรอม
มหาวิทยาลัยสูสากล

1) เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอน
1) ระดับความสําเร็จในการพัฒนา
การวิจัย การใหบริการวิชาการและการทํานุบํารุง
มหาวิทยาลัยเขาสูระดับสากล อยางนอย
ศิลปวัฒนธรรมของชาติในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย 3.51 ขึน้ ไป
สูระดับสากล
2) เพื่อเตรียมความพรอมพัฒนาคณะวิชาเขาสู
ประชาคมอาเซียน

ปการศึกษา
2556

-

ทุกคณะวิชา

2.โครงการสัมมนา
ทบทวนและจัดทํา
แผนดําเนินงาน
ประจําปใหสอดคลอง
กับแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัย
3.โครงการปรับปรุง
ระบบบริหารจัดการ
หนวยงานใหมี
ประสิทธิภาพ

1) เพื่อใหหนวยงานตาง ๆ จัดทําแผนดําเนินงาน
ประจําปการศึกษา 2555 สอดคลองกับแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยเกริก ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2555-2559)
2) เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
เกิดการมีสวนรวมจากบุคลากรทุกภาคสวน ทั้งดาน
การวิเคราะห การจัดทํา ติดตามและประเมินผล
1) เพื่อปรับปรุงโครงสรางและพัฒนาระบบบริหาร
ภายในคณะวิชาใหมีประสิทธิภาพ
2) เพื่อวางแผนการพัฒนาคณะวิชาใหสอดคลองกับ
นโยบายของมหาวิทยาลัย
3) เพื่อปรับปรุงกระบวนการทํางานภายในคณะวิชาให
สอดคลองกัน และลดความซ้ําซอนในการทํางาน

ปการศึกษา
2556

-

ทุกคณะวิชา

25,000

ทุกคณะวิชา

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

1) ระดับความสําเร็จของโครงการระบบ
ปการศึกษา
บริหารจัดการภายในคณะวิชามี
2556
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางนอย
3.51 ขึ้นไป
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โครงการ /
กิจกรรม

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

กําหนด
เวลา

งบประมาณ ผูรับผิดอบ
(บาท)

คณะวิชา
4.โครงการเสริมสราง 1) เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหหนวยงานภายใน
ธรรมาภิบาลในการ มหาวิทยาลัยนําธรรมาภิบาลมาใชในการบริหาร
บริการจัดการ
จัดการองคกร

5.โครงการวางแผน
เกี่ยวกับอัตรา
กําลังคน

6.โครงการพัฒนา
มหาวิทยาลัยเปน
องคกรสมรรถนะสูง

7.โครงการพัฒนา
มหาวิทยาลัยใหเปน
ตัวอยางองคกรแหง
ความพอเพียง

1) เพื่อกําหนดปริมาณและจัดกําลังคนใหมีความ
เหมาะสมกับงาน
2) เพื่อใหหนวยงานไดรับประโยชนสูงสุดจากจํานวน
คนที่มีอยู
3) เพื่อปรับเปลี่ยนระบบงานใหมีความคลองตัว
1) เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหหนวยงานของ
มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาคน พัฒนางาน และ
พัฒนาองคกรใหมีสมรรถนะสูง
2) เพื่อสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการจัดการ
ความรูระหวางมหาวิทยาลัย
3) เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนองคกรแหงการ
เรียนรู
1) เพื่อสนับสนุนใหนําเศรษฐกิจไปประยุกตใชในการ
บริหารขององคกร และบริหารการศึกษา
2) เพื่อขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงสูการ
ปฏิบัติอยางจริงจังและตอเนื่อง

1) ระดับความสําเร็จในการนําหลัก
ธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารจัดการ
องคกร (คุณธรรมจริยธรรม ความโปรงใส
การมีสวนรวม ความคุมคา ความ
รับผิดชอบ) อยางนอย 3.51 ขึ้นไป
1) ระดับความสําเร็จของโครงการอยาง
นอย 3.51 ขึ้นไป

ปการศึกษา
2556

-

ทุกคณะวิชา

ปการศึกษา
2556

-

ทุกคณะวิชา

1) ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
มหาวิทยาลัยเปนองคกรสมรรถนะสูง
อยางนอย 3.51 ขึ้นไป

ปการศึกษา
2556

-

ทุกคณะวิชา

1) ความสําเร็จของการพัฒนา
มหาวิทยาลัยใหเปนตัวอยางองคกรแหง
ความพอเพียง อยางนอย 3.51 ขึ้นไป

ปการศึกษา
2556

-

ทุกคณะวิชา
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คณะวิชา
8.โครงการรวมกัน
สรางความรักความ
สามัคคีในองคกร
9.โครงการจัดการ
ความรูการบริหาร
ความเสี่ยงภายใน
องคกร

8.2 เพิ่ม
ศักยภาพ
บุคลากรทุก
ระดับรองรับ
การ
เปลี่ยนแปลง
ภายใตกรอบ
แนวคิดองคกร
แหงการเรียนรู

10.โครงการพัฒนา
ศักยภาพผูบริหาร
ของหนวยงาน

11.โครงการติดตาม
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของ
คณบดี

1) เพื่อสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุคลากรภายใน
หนวยงาน
2) เพื่อกระตุนใหบุคลากรรูจักการทํางานเปนทีมและ
สรางความสามัคคีภายในองคกร
1) เพื่อเพิ่มความเขาใจในหลักการแนวคิดและ
กระบวนการวิเคราะห การจัดทําแผนบริหารความ
เสี่ยงขององคกร
2) เพื่อพัฒนาและตอยอดความรูในการจัดทําแผน
บริหารความเสี่ยงในระดับสวนงานที่รับผิดชอบใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3) เพื่อสงเสริมใหใชแผนบริหารความเสี่ยงมาเปนสวน
หนึ่งในการทํางานใหบรรลุตามเปาหมายขององคกร
1) เพื่อเพิ่มศักยภาพใหผูบริหารใหมีวิสัยทัศน ทัศนคติ
ในการบริหารจัดการองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ
2) เพื่อพัฒนาสมรรถนะของผูบริหารทุกระดับใหทํางาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพและทันตอการเปลี่ยนแปลง
3) เพื่อสงเสริมการบริหารงานแบบมีสวนรวมโดยยึด
หลักธรรมาภิบาล
1) เพื่อสรางวัฒนธรรมการปฏิบัติงานตามหลักธรร
มาภิบาล
2) เพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ
3) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

ปการศึกษา
2556

25,000

ทุกคณะวิชา

1) ระดับความสําเร็จของการจัดการความรู ปการศึกษา
ระบบบริหารความเสี่ยงภายในองคกร 2556
อยางนอย 3.51 ขึ้นไป

25,000

ทุกคณะวิชา

1) ผูบริหารของคณะวิชารอยละ 80
สามารถบริหารจัดการองคกรไดอยางมี
ประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

ปการศึกษา
2556

200,000

ทุกคณะวิชา

1) ผลการประเมินคณบดีไมต่ํากวา 3.51
จากคะแนนเต็ม 5

ปการศึกษา
2556

5,000

คณะ
เศรษฐศาสตร

1) บุคลากรเขารวมโครงการรอยละ 80
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12.โครงการพัฒนา
บุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ

13.โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
เพื่อรองรับการเปน
ประชาคมอาเซียน
14.โครงการศึกษาดู
งานมหาวิทยาลัย
อาเซียน

15.โครงการจัดการ
ความรูบุคลากรใน
องคกร

1) เพื่อสงเสริมใหบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเขา
รวมสัมมนาหรือฝกอบรมในสายงานที่ประจําอยู
2) เพื่อสงเสริมใหบุคลากรเพิ่มพูนความรูและ
ประสบการณ สามารถนําไปประยุกตใชพัฒนา
หนวยงานใหดียิ่งขึ้น
1) เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหมีความพรอม
ในดานตาง ๆ รองรับการเปดเสรีทางการศึกษา
2) เพื่อสรางความตื่นตัวใหกับบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยในการพัฒนาหนวยงานกาวสูประชาคม
อาเซียน
1) เพื่อสงเสริมใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีโอกาส
ศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกับบุคลากร
ทางการศึกษาในอาเซียน
2) เพื่อสงเสริมใหบุคลากรไดเพิ่มพูนความรูและ
สรางเครือขายความรวมมือในดานตาง ๆ รวมกับ
มหาวิทยาลัยในอาเซียน
1) เพื่อสงเสริมใหบุคลากรมีสวนรวมในการจัดการ
ความรูภายในองคกรไดเปนอยางดี
2) เพื่อใหบุคลากรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและพัฒนา
ทักษะความสามารถเฉพาะบุคคลถายทอดองคความรู
ที่มี่อยูได

ปการศึกษา
2556

20,000

ทุกคณะวิชา

ปการศึกษา
2556

30,000

ทุกคณะวิชา

ปการศึกษา
2556

30,000

ทุกคณะวิชา

1) ผูเขารวมโครงการ รอยละ 80 มีความ ปการศึกษา
พึงพอใจในการเขารวมกิจกรรมการจัดการ 2556
ความรู

15,000

ทุกคณะวิชา

1) บุคลากรคณะวิชารอยละ 70 เขารวม
ไดเขารวมสัมมนาหรือฝกอบรม
2) รอยละ 70 ของบุคลากร สามารถนํา
ความรูและประสบการณไปประยุกตใช
กับการปฏิบัติงานไดอยางเต็มศักยภาพ
1) บุคลากรรอยละ 80 มีเขารวมอบรม
สัมมนาศักยภาพเพื่อรองรับการเปน
ประชาคมอาเซียน

1) มีการศึกษาดูงานกับมหาวิทยาลัยใน
กลุมประเทศอาเซียน 1 ครั้งตอปและ
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16.โครงการสง
บุคลากรเขารวม
อบรม สัมมนา กับ
หนวยงานภายนอก

17.โครงการณรงค
การปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ

18.โครงการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม
ใหแกบุคลากร
19.โครงการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากร

3) เพื่อกระตุนใหบุคลากรใชการจัดการความรูในการ
พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนองคกรแหงการเรียนรู
1) เพื่อสรางวิสัยทัศนในการทํางานใหแกบุคลากร
สํานักวิชากร
2) เพื่อสงเสริมใหบุคลากรมีโอกาสพัฒนาความรู นํา
ความรูที่ไดมาปรับใชใหเกิดประโยชนแกหนวยงาน
3) เพื่อสรางเครือขายและความสัมพันธที่ดีระหวาง
บุคลากรของมหาวิทยาลัยและองคจากภายนอก
1) เพื่อใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพของบุคลากร
2) เพื่อกระตุนใหบุคลากรใชเปนแนวทางปฏิบัติที่
ถูกตองตามจรรยาบรรณวิชาชีพไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
1) เพื่อสงเสริมใหผูบริหารและบุคลากรทางการศึกษามี
คุณธรรมจริยธรรม และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ
1) เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบงานบริหารบุคลากร
ใหมีประสิทธิภาพทั้งดานการคัดเลือก โยกยายและ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน
2) เพื่อประเมินผลงานและคาตอบแทนใหตรงกับคา
ของงาน

20,000

ทุกคณะวิชา

1) บุคลากรรอยละ 90 มีความรูความ
ปการศึกษา
เขาใจเกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพและใช 2556
เปนแนวทางในการปฏิบัติที่ถูกตองไดอยาง
มีประสิทธิภาพ

-

ทุกคณะวิชา

1) รอยละ 80 ของผูเขารวมโครงการมี
ปการศึกษา
ความพึงพอใจ สามารถนําหลักธรรมไป 2556
ปรับใชในชีวิประจําวัน

-

ทุกคณะวิชา

1) ผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน
2) จํานวนบุคลากรผูรับการประเมินผล
การปฏิบัติงาน เปาหมาย 100

-

คณะ
เศรษฐศาสตร

1) รอยละ 80 ของผูเขารวมอบรมไดรับ
ความรูและนําความรูมาประยุกตใชกับ
การทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ

ปการศึกษา
2556

ภาคปลาย ป
การศึกษา
2556
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คณะวิชา
8.3 มีระบบ
การงบประมาณ
การเงินแบบ
มุงเนนผลงาน
นําไปสูรายงาน
การตรวจสอบ
และการ
ประเมินอยางมี
ประสิทธิภาพ
8.4 ปรับปรง
ระบบการจัดการ
ดานกายภาพ
และสิ่งแวดลอม
ภายใน
มหาวิทยาลัยให
เอื้อตอการเรียนรู
และเสริมสราง
ภาพลักษณที่ดี
ของ
มหาวิทยาลัย

ปการศึกษา
2556

-

ทุกคณะวิชา

5,000

ทุกคณะวิชา

ปการศึกษา
2556

-

ทุกคณะวิชา

ปการศึกษา
2556

-

คณะ
เศรษฐศาสตร

20.โครงการพัฒนา
ระบบการบริหาร
การเงินและ
งบประมาณอยางมี
ประสิทธิภาพ

1) เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการดานการเงิน
และงบประมาณของคณะวิชาใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได
2) เพื่อสรางกลไกที่มีประสิทธิภาพในการ จัดสรร
งบประมาณตามแผนการดําเนินงานของคณะวิชา

21.โครงการ 5 ส.
ของคณะวิชา

1) เพื่อใหคณะวิชามีความสะอาดมีสุขลักษณะนา
1) บุคลากรมีความพึงพอใจตอหองพักและ ปการศึกษา
มอง นาอยู และสรางระเบียบวินัยใหแกบุคลากร
คณะวิชา รอยละ 80
2556
2) เพื่อใหบุคลากรมีสุขภาพจิตดีทําใหการบริหารงาน 2) นักศึกษาและผูใชบริการมีความพึง
ของคณะมีประสิทธิภาพมากขึ้น
พอใจตอคณะวิชา รอยละ 80

22.โครงการรณรงค
การประหยัดน้ํา
ไฟฟา และพลังงาน
23.โครงการคานิยม
ประหยัดทรัพยากร

1) เพื่อรณรงคใหนักศึกษาและบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยรวมกันประหยัดน้ํา ประหยัดไฟฟาและ
พลังงาน
1) ปลูกจิตสํานึกดานการประหยัดทรัพยากร
2) สรางความรักองคกรและความสามัคคี

1) คณะวิชามีระบบและกลไกของการ
บริหารจัดการงบประมาณตามแผนงานที่
กําหนดไดอยางมีประสิทธิภาพ

1) นักศึกษาและบุคลากรรอยละ 90 เขา
รวมโครงการ และมีสวนรวมในการ
ประหยัดน้ํา ประหยัดไฟฟาและพลังงาน
1) บุคลากรมีคานิยมประหยัดรอยละ 80
2) เกิดการประหยัดทรัพยากร
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ตัวบงชี้ของแผนดําเนินงาน : ยุทธศาสตรที่ 8 พัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
เชิงปริมาณ
1. รอยละของบุคลากรที่เขารวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อพัฒนาองคกรและระบบงาน
2. รอยละความสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณ
เชิงคุณภาพ
1. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสถาบันสูส ากล
2. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบบริหารจัดการทีม่ ีประสิทธิภาพ
3. ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของบุคลากร
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ยุทธศาสตรที่ 9 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
เปาประสงค มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
กลยุทธ
โครงการ /
วัตถุประสงค
กิจกรรม

ตัวชี้วัด

กําหนดเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
(บาท)

คณะวิชา
9.1 พัฒนา
ระบบและ
กลไกการ
ประกัน
คุณภาพ
การศึกษาใหมี
มาตรฐานใน
ระดับสากล

1.โครงการพัฒนา
คุณภาพและระบบ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา

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

1) เพื่อใหการบริหารจัดการศึกษาของคณะวิชามี
คุณภาพไดมาตรฐานการอุดมศึกษา
2) เพื่อดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตาม
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาใหมี
ประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง
3) เพื่อปรับปรุงรูปแบบรายงานการประเมินตนเองให
มีคุณภาพ
1) เพื่อพัฒนาระบบกลไกติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ของคณะวิชาใหมีคุณภาพ
2) เพื่อสงเสริมใหคณะวิชานําผลการประกันคุณภาพ
การศึกษามาปรับปรุงการทํางานและพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาอยางตอเนื่อง
1) เพื่อสรางความเขาใจและเตรียมความพรอมใน
การจัดเอกสารรองรับการประเมินมาตรฐานคุณภาพ
รอบที่ 3 จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.)
2) เพื่อใหหนวยงานสามารถเตรียมความพรอมใน
การดําเนินการรับการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายนอกรอบ 3 จากสมศ. ไดอยางถูกตองและ
เปนไปในทิศทางเดียวกัน

1) ระดับคะแนนผลการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาของคณะวิชา
3.51 ขึ้นไป

ปการศึกษา
2556

10,000

ทุกคณะวิชา

1) มีระบบและกลไกประกันคุณภาพ
การศึกษาที่กอใหเกิดการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา

ปการศึกษา
2556

-

ทุกคณะวิชา

10,000

ทุกคณะวิชา

1) รอยละของการดําเนินการ
ปการศึกษา
ประสานงานและเตรียมความพรอมรับ 2556
การประเมินคุณภาพ อยางนอย 70 %
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คณะวิชา
4.โครงการประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ระดับคณะวิชา และ
หนวยงานสนับสนุน

9.2 พัฒนา
นักศึกษาและ
บุคลากรดาน
การศึกษาใหมี
ความรูเรื่อง
การประกัน
คุณภาพ
การศึกษาใน
ระดับสากล

6.โครงการพัฒนา
นักศึกษาดานการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาของคณะ
วิชา

7.โครงการเสวนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู
พัฒนาระบบและ
กลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษา
9.3 ประชา - 8.โครงการ
สัมพันธขอมูล ประชาสัมพันธ
ขาวสารดานการ เผยแพรกิจกรรม
ประกันคุณภาพ ประกันคุณภาพทั้ง

1) เพื่อใหทุกหนวยงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ใหเปนสวนหนึ่งของการบริหารจัดการ
2) เพื่อใหทุกหนวยงานดําเนินการประเมินตนเองตาม
เกณฑมาตรฐานตัวบงชี้และจัดทําแผนปรับปรุง
การศึกษาใหมีมาตรฐานสูงขึ้น
1) เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจในระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
2) เพื่อใหนักศึกษามีสวนรวมและตระหนักถึงระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา
3) เพื่อใหนักศึกษามีบทบาทในการสงเสริมการดําเนิน
การดานการประกันคุณภาพการศึกษาใหมากขึ้น

1) ทุกหนวยงานมีการดําเนินการ
ประเมินตนเองตามเกณฑมาตรฐานตัว
บงชี้และจัดทําแผนปรับปรุงการศึกษา
ใหมีมาตรฐานสูงขึ้น

ปการศึกษา
2556

-

ทุกคณะวิชา

1) นักศึกษารอยละ 90 มีสวนรวมใน
กิจกรรมดานการประกันคุณภาพ
การศึกษา
2) นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ รอยละ
90 มีความรูเรื่องการประกัน
คุณภาพการศึกษา
1) บุคลกรของคณะวิชา รอยละ 70
ไดรับความรูดานการประกัน
คุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้น

ปการศึกษา
2556

5,000

ทุกคณะวิชา

ปการศึกษา
2556

3,000

ทุกคณะวิชา

ปการศึกษา
2556

-

ทุกคณะวิชา

1) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูและประสบการณดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษารวมกัน
2) เพื่อเพิ่มพูนความรูและพัฒนาทักษะดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาใหแกบุคลากรภายในคณะ
วิชา
1) เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธกิจกรรมดานการ
1) มีการเผยแพรเผยแพรกิจกรรม
ประกันคุณภาพของคณะวิชาผานทางเว็บไซดของ
ประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอก
คณะวิชา
2) เพื่อประชาสัมพันธคุณภาพการศึกษาและสงเสริม
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กลยุทธ

โครงการ /
กิจกรรม

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

กําหนดเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
(บาท)

คณะวิชา

9.4 พัฒนา
เครือขายการ
ประกัน
คุณภาพ
การศึกษาทั้ง
ภายในประเทศ
หรือภูมิภาค
อาเซียน

9.โครงการจัดการ
ความรูดานการ
ประกันคุณภาพใน
ระดับภูมิภาค
อาเซียน

1) เพื่อใหผูบริหาร อาจารยและบุคลากรไดรับทราบ
ถึงแนวทางในการพัฒนาการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในระดับภูมิภาคอาเซียน
2) เพื่อใหหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยเตรียมความ
พรอมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับ
ภูมิภาคอาเซียน
3) เพื่อสรางมาตรฐานคุณภาพการศึกษาในระดับ
อาเซียน

1) ผูเขารวมโครงการรอยละ 80 มี
ความพึงพอใจและไดความรูเกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับ
อาเซียน

ปการศึกษา
2556

ตัวบงชีข้ องแผนดําเนินงาน : ยุทธศาสตรที่ 9 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
เชิงปริมาณ
1. รอยละของนักศึกษาและบุคลากรที่เขารวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูม ีความเขาใจระบบประกันคุณภาพการศึกษามากขึน้
เชิงคุณภาพ
1. มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาทีมีมาตรฐานสอดคลองตามหลักเกณฑของ สกอ. และ สมศ.

15,000

ทุกคณะวิชา

116
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคุณภาพบัณฑิตใหมีศักยภาพสูงสุด
เปาประสงค บัณฑิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษามีคุณภาพมาตรฐานสากล และตรงตามความตองการของสังคม
กลยุทธ โครงการ /
วัตถุประสงค
ตัวชี้วัด
กําหนดเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
กิจกรรม
(บาท)
หนวยงานสนับสนุน
1.1 พัฒนา
หลักสูตรใหมี
คุณภาพระดับ
สากล

1.โครงการ
ปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตร
นานาชาติ

1.2 พัฒนา
หลักสูตรใหม
เพื่อรองรับ
การศึกษา
ระดับภูมิภาค
อาเซียนและ
ระดับ
นานาชาติ

2.โครงการสราง
หลักสูตรรวมกัน
ระหวางคณะวิชา
และมหาวิทยาลัย
คูสัญญา
ตางประเทศ

1) เพื่อสงเสริมใหมหาวิทยาลัยมีการจัดการ
เรียนการสอนในหลักสูตรนานาชาติ
2) เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนหลักสูตร
นานาชาติของมหาวิทยาลัยใหมี
มาตรฐานสากลรองรับการเปดเสรีทางการ
ศึกษา
3) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับสากล
1) เพื่อกระตุนและสงเสริมความรวมมือทาง
วิชาการระหวางมหาวิทยาลัยและ
สถาบันการศึกษาจากตางประเทศ
2) เพื่อสงเสริมและแลกเปลี่ยนเรียนรูการจัด
หลักสูตรรวมกันกับตางประเทศอันเปนแนวทาง
ในการเตรียมความพรอมและพัฒนาหลักสูตร
นานาชาติของมหาวิทยาลัย
3) เพื่อพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการ
สอนใหทันสมัยและสอดคลองความตองการ
ของผูเรียนและการเปดเสรีทางการศึกษา

1) ระดับความสําเร็จในการพัฒนาหลักสูตร
ปการศึกษา
นานาชาติของมหาวิทยาลัย อยางนอย 3.51 ขึ้น 2556
ไป

1) ระดับความสําเร็จของการสรางหลักสูตร
รวมกันระหวางมหาวิทยาลัยเกริกและ
มหาวิทยาลัยคูสัญญาตางประเทศอยางนอย
3.51 ขึ้นไป

ปการศึกษา
2556

-

สํานักวิชาการ

10,000

สํานักวิชาการ
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กลยุทธ

โครงการ /
กิจกรรม

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

กําหนดเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
(บาท)

หนวยงานสนับสนุน
3.โครงการจัด
หลักสูตรการเรียน
การสอนสอง
ภาษา

4.โครงการรวมมือ
กับประเทศ
สมาชิกอาเซียนใน
การพัฒนา
หลักสูตร
การศึกษารวมกัน
5.โครงการพัฒนา
หลักสูตรใหมที่
ตอบสนองความ
ตองการของชาติ
และอาเซียน
6.โครงการพัฒนา
หลักสูตรการเรียน
การสอนอาเซียน
ศึกษา

1) เพื่อกระตุนและสงเสริมใหมหาวิทยาลัยมี
การจัดหลักสูตรการเรียนการสอนทั้ง
ภาษาอังกฤษและภาษาไทย
2) เพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัยใหมีคุณภาพตอบสนองความ
ตองการของสังคมและประชาคมอาเซียน
1) เพื่อสงเสริมและแลกเปลี่ยนเรียนรูการจัด
หลักสูตรกับประเทศสมาชิกอาเซียน
2) เพื่อรวมมือกับประเทศสมาชิกอาเซียนใน
การจัดแนวทางการศึกษาสูสากล
3) เพื่อสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
หลักสูตรอาเซียนใหแกบุคลากร
1) เพื่อสงเสริมการพัฒนาหลักสูตรและจัดการ
เรียนการสอนใหสามารถรองรับการเปดเสรี
ทางการศึกษา
1) เพื่อผลิตบัณฑิตที่คุณภาพในระดับสากล
รองรับการเปนประชาคมอาเซียน
1) เพื่อสงเสริมใหคณะวิชาสรางองคความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับอาเซียนศึกษา
2) เพื่อสงเสริมและพัฒนาใหนักศึกษามี
ความรูเกี่ยวกับอาเซียนศึกษา

1) ระดับความสําเร็จของการจัดหลักสูตรกรเรียน ปการศึกษา
การสอนสองภาษาอยางนอย 3.51 ขึ้นไป
2556

-

สํานักวิชาการ

1) ระดับความสําเร็จของการจัดหลักสูตร
การศึกษารวมกับประเทศสมาชิกอาเซียนอยาง
นอย 3.51 ขึ้นไป
2) รอยละ 70 ของบุคลากรที่เขารวมโครงการมี
ความรูและความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนา
หลักสูตรรวมกับประเทศสมาชิกอาเซียน
1) มีหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนที่
สอดคลองกับการเปดเสรีทางการศึกษา

ปการศึกษา
2556

50,000

สํานักวิชาการ

ปการศึกษา
2556

-

สํานักวิชาการ

1) ระดับความสําเร็จในการพัฒนาหลักสูตรการ
เรียนการสอนเกี่ยวกับอาเซียนศึกษา อยางนอย
3.51 ขึ้นไป

ปการศึกษา
2556

-

สํานักวิชาการ
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กลยุทธ

โครงการ /
กิจกรรม

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

กําหนดเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
(บาท)

หนวยงานสนับสนุน
7.โครงการ
ปรับปรุงมาตรฐาน
หลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ(TQF:
HEd)

1) เพื่อใหผูบริหาร คณาจารย บุคลากรของ
หนวยงานตาง ๆ ปรับปรุงหลักสูตร และ
จัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ(TQF: HEd)
2) เพื่อประสานงานและติดตามการ
ดําเนินงานจัดการศึกษาใหมีคุณภาพและ
มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ(TQF: HEd)
3) เพื่อสรางความเขาใจและเกิดการเรียนรู
รวมกันเกี่ยวกับการจัดการศึกษาตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
(TQF: HEd)
1.3 สงเสริม
8.โครงการพัฒนา 1) เพื่อสรางความรูความเขาใจในกระบวนการ
และพัฒนา
คูมือจัดระบบการ การเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ระบบการเรียน เรียนการสอนที่
2) เพื่อพัฒนาเทคนิคการเรียนการสอนใหมี
การสอนแบบ คํานึงถึงผูเรียน
ความหลากหลาย เพื่อพัฒนาผูเรียนอยางเต็ม
บูรณาการโดย เปนสําคัญ
ศักยภาพ
เนนผูเรียนเปน 9.โครงการศูนย
1) เพื่อจัดตั้งศูนยการศึกษาคนควาดวยตนเอง
สําคัญ
เรียนรูดวยตนเอง ดานภาษาอังกฤษและความรูเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(ดาน
ภาษาอังกฤษและ 2) เพื่อรวบรวมสื่อสําหรับการศึกษาคนควา

1) รอยละ 70 ของหลักสูตรมีคุณภาพและ
มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ(TQF: HEd)

ปการศึกษา
2556

-

สํานักวิชาการ

1) มีคูมือการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ

ปการศึกษา
2556

100,000

สํานักวิชาการ

1) ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการศูนยการ
เรียนรูดวยตนเองอยางนอย 3.51 ขึ้นไป

ปการศึกษา
2556

300,000

-สํานักวิชาการ
-สถาบันภาษา
-ศูนย
คอมพิวเตอร
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โครงการ /
กิจกรรม

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

กําหนดเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
(บาท)

หนวยงานสนับสนุน
3) เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาใหมี
ความรูเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถ
เรียนรูไดดวยตนเองสามารถนําวิทยาการและ
เทคโนโลยีใหม ๆใหทันตอการเปลี่ยนแปลง
4) เพื่อ ฝกทักษะดานภาษาอังกฤษโดยการนํา
เทคโนโลยีที่หลากหลายมาใชในการเรียนการ
สอน
10.โครงการ
1) เพื่อสงเสริมการเรียนการสอนภาษาของ
สงเสริมการสอน กลุมประเทศสมาชิกอาเซียน
ภาษาของกลุม
2) เพื่อเตรียมความพรอมนักศึกษาใหมี
ประเทศสมาชิก
ความสามารถในการใชภาษาของประเทศกลุม
อาเซียน
สมาชิกอาเซียน
1) เพื่อปลูกฝงใหนักศึกษามีคานิยมที่ดีงาม มี
11.โครงการ
ความซื่อสัตยสุจริต
รณรงคไมทุจริต
2) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษามีคุณภาพเปน
การสอบ
บัณฑิตที่พึงประสงคของสังคม
1) เพื่อสรางความรวมมือกับคณะวิชาปรับปรุง
12.โครงการ
ปรับปรุงมาตรฐาน กระบวนการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ
การจัดการเรียน สอดคลองกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปใหสอดรับ
การสอนรวมกับ กับการพัฒนาไปสูอาเซียน

1) ระดับความสําเร็จของการเรียนการสอนภาษา ปการศึกษา
ของกลุมประเทศสมาชิกอาเซียน อยางนอย
2556
3.51 ขึ้นไป

15,000

ทุกคณะวิชา

1) นักศึกษาไมมีการทุจริตในการสอบ

ปการศึกษา
2556

-

สํานักวิชาการ

1) รอยละ 80 ของการจัดการเรียนการสอนมี
คุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการ
2) ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงมาตรฐาน
การจัดการเรียนการสอนรวมกับคณะวิชาอยาง

ปการศึกษา
2556

12,000

สํานักวิชาการ
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2) เพื่อสงเสริมการเพิ่มพูนความรูความเขาใจ
และทักษะเกี่ยวกับแนวคิดดานการเรียนการ
สอนในระดับอุดมศึกษา
3) เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน
ใหมีคุณภาพมีความยืดหยุน หลากหลาย
ตอบสนองความตองการของผูเรียน
1) เพื่อพัฒนาศักยภาพดานภาษาตางประเทศ
13.โครงการ
ใหแกนักศึกษาและบัณฑิตใหมีคุณภาพใน
พัฒนา
ระดับสากล
ความสามารถ
ดานภาษาสูระดับ 2) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาสามารถใช
มาตรฐานสากล ภาษาตางประเทศเปนเครื่องมือในการแสวงหา
ความรูและเขาถึงแหลงการเรียนรูตาง ๆ
14.โครงการผลิต 1) เพื่อสงเสริมใหอาจารยประจําผลิตตํารา
ตําราและเอกสาร และเอกสารประกอบการเรียนการสอน
ประกอบการเรียน 2) เพื่อใชประกอบการเรียนการสอนสําหรับ
นักศึกษาและผูที่สนใจ
การสอน
15.จัดทําเอกสาร 1) เพื่อเผยแพรแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปสู
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
เรื่องเศรษฐกิจ
2) เพื่อแนะนําแนวทางการปฏิบัติตนใหแก
พอเพียง
ประชาชนทุกระดับในตั้งแตระดับครอบครัว
ชุมชน สังคม สามารถปรับตัวพรอมรับตอการ
เปลี่ยนแบลงไดอยางรูเทาทัน

1) นักศึกษารอยละ 80 มีความรูและทักษะดาน ภาคปลาย ป
ภาษาตางประเทศในระดับดี
การศึกษา
2556

15,000

สถาบันภาษา

1) จํานวนตําราและเอกสารประกอบการเรียน
การสอน

ปการศึกษา
2556

15,000

ศูนยสงเสริม
วิจัยและผลิต
ตํารา

1) จํานวนเอกสารเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงที่ได
เผยแพร
2) รอยละ 80 ของผูไดรับเอกสารมีความรูเรื่อง
เศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนําไปปฏิบัติ

ปการศึกษา
2556

10,000

สํานักวิชาการ
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16.โครงการ
สงเสริมการเรียน
การสอน

17.โครงการ
ใหบริการดาน
จัดทําเอกสาร

1.4 พัฒนา
บุคลากรสาย
อาจารยใหมีสร
รถนะสากล

18.โครงการผลิต
อาจารยดานการ
สอนภาษาของ
กลุมประเทศ
สมาชิกอาเซียน
19.โครงการ
สงเสริมให
คณาจารยผลิต
ผลงานวิชาการ
เพื่อขอตําแหนง

1) เพื่อเปนหนวยงานกลางในการประสานงาน
วิชาการของมหาวิทยาลัยเกริกและผลิตเอกสาร
ธุรการของหนวยงาน
2) เพื่อสนับสนุนการผลิตเอกสารประกอบการ
เรียนการสอนของคณาจารยในคณะวิชาตางๆ
1) เพื่อเปนหนวยงานกลางในการบริการเครื่อง
ถายเอกสารสําหรับคณาจารยและหนวยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย
2) เพื่อความรวดเร็วและคลองตัวในการจัดทํา
เอกสารของคณะวิชา คณาจารย และ
หนวยงานภายในมหาวิทยาลัย
1) เพื่อสงเสริมการเรียนการสอนภาษาของ
ประเทศในกลุมอาเซียน
2) เพื่อจัดหาอาจารยที่มีความรู ความ
เชี่ยวชาญดานการสอนภาษาของกลุมประเทศ
สมาชิกอาเซียน
1) เพื่อสนับสนุนและสงเสริมใหคณาจารยของ
มหาวิทยาลัยเกริกไดมีการผลิตผลงานทาง
วิชาการเพิ่มมากขึ้น
2) เพื่อสนับสนุนและสงเสริมใหคณาจารยของ
มหาวิทยาลัยไดพัฒนาไปสูตําแหนงทาง

1) สามารถผลิตเอกสารประกอบการเรียนการสอน
ได รอยละ 90 ของจํานวนรายวิชาที่เปดสอน
2) ผูใชบริการรอย 80 มีความพึงพอใจในการ
ดําเนินการจัดทําเอกสารประกอบการเรียนการ
สอน
1) ระดับความพึงพอใจขอผูใชบริการจัดทํา
เอกสาร อยางนอย 3.51 ขึ้นไป

ปการศึกษา
2556

598,000

สํานักวิชาการ

ปการศึกษา
2556

464,800

สํานักวิชาการ

1) มีอาจารยที่มีความรู ความเชี่ยวชาญดานการ ปการศึกษา
สอนภาษาของกลุมประเทศสมาชิกอาเซียน
2556

-

สถาบันภาษา

1) จํานวนผูยื่นขอเสนอตําแหนงทางวิชาการ
ประมาณรอยละ 80

-

สํานักวิชาการ

ปการศึกษา
2556
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3) เพื่อเปนหลักประกันในดานความเปนเลิศ
ทางวิชาการของมหาวิทยาลัยตอไป
1.5 ประยุกตใช 20.โครงการอบรมเชิง 1) เพื่อใหผูเรียนเขาใจเทคนิคและขั้นตอนการ
เทคโนโลยี
ปฏิบัติการหัวขอ”การ ผลิตสื่อ
สารสนเทศกับ เตรียมความพรอม 2) เพื่อใหผูเรียนเขาใจหลักการสรางงานเอนิ
การเรียนการ กอนการผลิตสื่อ
เมชั่นไดอยางถูกตอง
3) เพื่อใหผูเรียนเพิ่มประสิทธิภาพในการวาง
สอนอยางมี บทเรียน
โครงเรื่องอยางเปนระบบและนาสนใจ
ประสิทธิภาพ อิเล็กทรอนิกส”
21. โครงการ
1) สรางขั้นตอนที่งายในการอานคนหาหนังสือ
อบรมเชิง
ใหกับผูเรียน
ปฏิบัติการหัวขอ” 2) ผูเรียนสามารถอานหนังสือไดจากทุกที่ที่
เอกสาร
เชื่อมตออินเตอรเน็ต
อิเล็กทรอนิกสเพื่อ 3) ไมตองใชสถานที่มากมายในการเก็บ
หนังสือ ไมเสียคาใชจายสําหรับสวนนี้
การเรียนรู”
4) มีรายงานแสดงการเขามาอานหนังสือ
5) เพิ่มชองทางในการประชาสัมพันธตรงถึง
ผูอาน
1) เพื่อเขาใจเรื่องดิจิตอล การใชความรู ชนิด
22.โครงการ
การเรียนรู การสรางสรรค การคิด การ
สัมมนาวิชาการ

1) รอยละของผูเขารวมโครงการประมาณ 90% ปการศึกษา
2556
2) รอยละ 100 ของกิจกรรม/โครงการ
ตอบสนองความตองการการสงเสริมดานการ
พัฒนาอาจารยและคุณภาพชีวิตของผูเรียนผาน
สื่อเทคโนโลยีที่มีในปจจุบัน

10,000

สํานักวิชาการ
โดย
คณะกรรมการ
พัฒนาระบบ
e- learning

1) รอยละของผูเขารวมโครงการประมาณ 90% ปการศึกษา
2556
2) รอยละ 100 ของกิจกรรม/โครงการ
ตอบสนองความตองการการสงเสริมดานการ
พัฒนาอาจารยและคุณภาพชีวิตของผูเรียนผาน
สื่อเทคโนโลยีที่มีในปจจุบัน

10,000

สํานักวิชาการ
โดย
คณะกรรมการ
พัฒนาระบบ
e- learning

1) รอยละของผูเขารวมโครงการประมาณ 90% ปการศึกษา
2) รอยละ 100 ของกิจกรรม/โครงการ
2556

10,000

สํานักวิชาการ
โดย
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หน

2) เพื่อจุดประกายการประยุกตใชงานขอมูล
ขาวสารดิจิตอล โดยเฉพาะการจัดการความรู
ระดับบุคคลดวยคอมพิวเตอร
3) เพื่อเนนความเขาใจในเรื่องสังคมดิจิตอล
คุณธรรมจริยธรรมที่เชื่อมโยงกับการใช ICT
4) เพื่อใหเห็นตัวอยางและกรณีศึกษาตาง ๆ
ในการใชดิจิตอลเพื่อการเรียนรูและการใชชีวิต
การแกปญหาอยางสรางสรรค
5) เพื่อหาทางนํามาประยุกตใชทางดานตาง ๆ
ขององคกร การสรางกลุม การบริหาร การใช
ประโยชนจากการประยุกตใช ICT ในการ
จัดการความรู
23.โครงการอบรม 1) ผูเรียนสามารถอธิบายทฤษฎีการวัดและ
ประเมินการเรียนรูของผูเรียนในอีเลิรนนิงได
เชิงปฏิบัติการ”
เทคนิคและวิธีการ 2) ผูเรียนสามารถระบุวิธีการประเมินในการ
เรียนอีเลิรนนิงได
ประเมินใน
3) ผูเรียนสามารถระบุประเภทของเครื่องมือ
อีเลิรนนิง”
และเทคโนโลยีการประเมินผูเรียนในอีเลิรนนิง
ได

1) รอยละของผูเขารวมโครงการประมาณ 90% ปการศึกษา
2) รอยละ 100 ของกิจกรรม/โครงการ
2556
ตอบสนองความตองการการสงเสริมดานการ
พัฒนาอาจารยและคุณภาพชีวิตของผูเรียนผาน
สื่อเทคโนโลยีที่มีในปจจุบัน

10,000

สํานักวิชาการ
โดย
คณะกรรมการ
พัฒนาระบบ
e- learning
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4) ผูเรียนสามารถสรางและตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือการประเมินอีเลิรนนิงได
5) ผูเรียนสามารถอธิบายเทคนิคการออก
ขอสอบ การวิเคราะหขอสอบ การวิเคราะห
ขอสอบในอีเลิรนนิงได
24.โครงการอบรม 1) เพื่อใหอาจารยสามารถลงทะเบียน เขาสู
บทเรียนหรือออกจากบทเรียนไดอยางมีคุณภาพ
เชิงปฏิบัติการ”
2) เพื่อใหอาจารยสามารถสรางรายวิชาไดดวย
การสรางและ
ตัวเอง
พัฒนาบทเรียน
3) เพื่อใหอาจารยสามารถปรับเปลี่ยน
ผานระบบ elearning สําหรับ สภาพแวดลอมของหองเรียนอิเล็กทรอนิกส
4) เพื่อใหอาจารยสามารถเพิ่มแหลงกิจกรรม
อาจารย”
การเรียนในรายวิชา เพิ่มกิจกรรมการเรียน
และสามารถทําแบบทดสอบไดในระบบการ
เรียน
25.โครงการศึกษา 1) เพื่อใหคณะกรรมการฯและผูสนใจเรียนรู
นวัตกรรมและเทคโนโลยีดาน e- learning
การพัฒนา
e- learning ใน จากมหาวิทยาลัยอื่นที่มีการนําไปใชจริงอยาง
เต็มรูปแบบ
มหาวิทยาลัย
2) เพื่อสงเสริมใหคณะกรรมการฯ และผูสนใจ
เห็นกระบวนการพัฒนาสื่อการสอน การ
ประยุกตใชระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มผลผลิต

1) รอยละของผูเขารวมโครงการประมาณ 90% ปการศึกษา
2) รอยละ 100 ของกิจกรรม/โครงการ
2556
ตอบสนองความตองการการสงเสริมดานการ
พัฒนาอาจารยและคุณภาพชีวิตของผูเรียนผาน
สื่อเทคโนโลยีที่มีในปจจุบัน

12,000

สํานักวิชาการ
โดย
คณะกรรมการ
พัฒนาระบบ
e- learning

1) รอยละของผูเขารวมโครงการประมาณ 90% ปการศึกษา
2556
2) รอยละ 100 ของกิจกรรม/โครงการ
ตอบสนองความตองการการสงเสริมดานการ
พัฒนาอาจารยและคุณภาพชีวิตของผูเรียนผาน
สื่อเทคโนโลยีที่มีในปจจุบัน

8,000

สํานักวิชาการ
โดย
คณะกรรมการ
พัฒนาระบบ
e- learning
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โครงการ /
กิจกรรม

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

กําหนดเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
(บาท)

หนวยงานสนับสนุน
3) เพื่อใหเห็นความกาวหนาของเทคโนโลยี
สารสนเทศที่มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง
ตลอดจนแนวทางการนําไปประยุกตใชใน
มหาวิทยาลัย
26.โครงการ
1) เพื่อสงเสริมใหคณะวิชาและหนวยงาน
สนับสนุนการผลิต สนับสนุนผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกสประกอบการ
สื่ออิเล็กทรอนิกส เรียนการสอน
2) เพื่อใหผูสอนไดพัฒนาสื่ออุปกรณใหเกิด
ประโยชนตอผูเรียนมากยิ่งขึ้น
3) เพื่อสนับสนุนใหผูเรียนสามารถศึกษา
คนควาดวยตนเอง

1) ระดับความสําเร็จของการผลิตสื่อ
อิเล็กทรอนิกส อยางนอย 3.51 ขึ้นไป

ตัวบงชี้ของแผนการดําเนินงาน : ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคุณภาพบัณฑิตใหมีศักยภาพสูงสุด
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1. รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF:HEd)
2. จํานวนหลักสูตรระดับภูมิภาคอาเซียนและระดับนานาชาติ
3. รอยละของรายวิชาทีม่ ีการใช e-learning รวมกับการเรียนการสอนตอจํานวนรายวิชาที่เปดสอนทั้งหมด
เชิงคุณภาพ
1. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบการเรียนรูที่เนนผูเ รียนเปนสําคัญ

ปการศึกษา
2556

200,000

สํานักวิชาการ
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ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาระบบบริหารงานวิจัยและนักวิจยั ที่มีคณ
ุ ภาพ
เปาประสงค มุงพัฒนามาตรฐานงานวิจยั และผลงานทางวิชาการใหเปนที่ยอมรับในระดับสากล
กลยุทธ
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค
ตัวชี้วัด

กําหนดเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
(บาท)

หนวยงานสนับสนุน
2.1 สนับสนุน
ใหคณะวิชา
และศูนย
สงเสริมวิจัย
และผลิตตํารา
ยกระดับ
มาตรฐาน
งานวิจัยและ
ผลงานทาง
วิชาการใหมี
คุณภาพให
สามารถ
นําไปใช
ประโยชนและ
เปนที่ยอมรับ
ในวงวิชาการ

1.โครงการพัฒนา
คุณภาพงานวิจัย

1) เพื่อพัฒนางานวิจัยของคณะวิชาใหมี
คุณภาพเปนที่ยอมรับในระดับชาติหรือ
นานาชาติ
2) เพื่อพัฒนาองคความรูทางวิชาการ
และสงเสริมการเรียนการสอน
3) เพื่อสงเสริมใหอาจารยในคณะวิชา
ผลิตผลงานวิจัยในแตละสาขาวิชาอยางมี
คุณภาพ
2.โครงการอบรมสัมมนา 1) เพื่อระดมความคิดในการดําเนินงาน
คณะกรรมการศูนยสงเสริม ของศูนยสงเสริมวิจัยและผลิตตํารา
วิจัย และคณะกรรมการ 2) เพื่อวางแผนการดําเนินงานบริหาร
วารสารรมพฤกษ
หนวยงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3.โครงการจัดพิมพ
1) เพื่อเผยแพรศิลปวิทยาการและความรู
วารสารรมพฤกษ
ใหมๆ ในสาขาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัย
2) เพื่อสงเสริมใหอาจารยและ
ผูทรงคุณวุฒิไดเสนอผลงานทางวิชาการ
3) เพื่อเปนเอกสารอานประกอบ
การศึกษาในระดับอุดมศึกษา

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

ปการศึกษา
2556

5,000

ศูนยสงเสริม
วิจัยและผลิต
ตํารา

1) แผนและโครงการดําเนินงานของศูนย
สงเสริมวิจัยและผลิตตํารา

ทุกภาค
การศึกษา

50,000

ศูนยสงเสริม
วิจัยและผลิต
ตํารา

1) จัดพิมพวารสารปละ 3 ฉบับ

ปการศึกษา
2556

450,000

ศูนยสงเสริม
วิจัยและผลิต
ตํารา
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โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

กําหนดเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
(บาท)

หนวยงานสนับสนุน
4.โครงการนําเสนอ
ผลงานวิจัย “เกริก
วิชาการ”

1) นําเสนองานวิจัยที่ไดรับทุนสนับสนุน
จากมหาวิทยาลัย
2) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู และ
ประสบการณดานงานวิจัยใน
ระดับอุดมศึกษา
3) เพื่อประชาสัมพันธและเผยแพร
เอกสารทางวิชาการใหแกผูที่สนใจ
5.โครงการสรางเครือขาย 1) เพื่อสงเสริมใหบุคลากรดานการวิจัยได
วิจัยกับมหาวิทยาลัยทั้ง แลกเปลี่ยนความคิด ความรูทางวิชาการ
ในและตางประเทศ
กับหนวยงานตาง ๆ ทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ
2) เพื่อสรางความรวมมือทางวิชาการ
ระหวางนักวิจัยทั้งในประเทศและระดับ
นานาชาติ
3) เพื่อสรางเครือขายนักวิจัยในระดับชาติ
หรือนานาชาติ
6.โครงการสงเสริม
1) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษา อาจารย
งานวิจัยเกี่ยวกับอาเซียน บุคลากรของมหาวิทยาลัยทํางานวิจัย
เกี่ยวกับอาเซียน
2) เพื่อเพิ่มพูนองคความรูเกี่ยวกับ
อาเซียน

1) รอยละ 80 ของงานวิจัยไดรับการตีพิมพ ปการศึกษา
ในวารารมพฤกษ
2556
2) ผูเขารวมโครงการรอยละ 80 ไดรับความรู
จากการนําเสนองานวิจัย

30,000

ศูนยสงเสริม
วิจัยและผลิต
ตํารา

1) มีการแลกเปลี่ยนบุคลากรดานการวิจัยกับ
หนวยงานภายนอก

ปการศึกษา
2556

50,000

ศูนยสงเสริม
วิจัยและผลิต
ตํารา

1) จํานวนทุนสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับ
อาเซียน
2) จํานวนงานวิจัยเกี่ยวกับอาเซียน

ปการศึกษา
2556

150,000

ศูนยสงเสริม
วิจัยและผลิต
ตํารา
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โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

กําหนดเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
(บาท)

หนวยงานสนับสนุน
7.โครงการสงเสริมและ
รวมจัดกิจกรรมนําเสนอ
ผลงานวิจัยสูระดับชาติ
และนานาชาติ

2.2 พัฒนา
บุคลากรดาน

1) เพื่อพัฒนาคุณภาพงานวิจัยใหได
มาตรฐานเปนที่ยอมรับในระดับชาติและ
นานาชาติ
2) เพื่อเผยแพรผลงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัยในระดับชาติและนานาชาติ
8.โครงการจัดทําเอกสาร 1) เพื่อสนับสนุนใหคณาจารยมีความ
ตํารา หนังสือทาง
กระตือรือรนเขียนผลงานทางวิชาการใน
วิชาการ
การสรางศักยภาพในการสอนใหเกิด
ประโยชนสูงสุด
2) เพื่อใหนักศึกษาไดรับขาวสารทาง
วิชาการเพิ่มมากขึ้นกอใหเกิดความรูนก
เหนือจากการศึกษาในชั้นเรียน
9.โครงการผลิตตําราและ 1) เพื่อพัฒนาคุณภาพตําราและสื่อการ
สื่อการสอน
สอนภาษาตางประเทศของมหาวิทยาลัย
ภาษาตางประเทศ
ในระดับสากล
2) เพื่อผลิตตําราและสื่อการสอนที่ให
ความรู สามารถนําไปใชในการเรียนการ
สอนหรือเผยแพรใหแกผูที่สนใจใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ
10.โครงการจัดการ
1) เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูใน
ความรูในการจัดทํา
กลุมคณะกรรมการจัดทําวารสารรมพฤกษ

1) จํานวนผลงานวิจัยที่มีการนําเสนอเผยแพร ปการศึกษา
ในระดับชาติและนานาชาติ
2556

50,000

ศูนยสงเสริม
วิจัยและผลิต
ตํารา

1) จํานวนของตําราที่ไดรับการตีพิมพเผยแพร ปการศึกษา
2) นักศึกษา รอยละ 70 ไดรับความรูทาง
2556
วิชาการเพิ่มมากขึ้น

60,000

ศูนยสงเสริม
วิจัยและผลิต
ตํารา

1) จํานวนตําราและสื่อการสอน
ภาษาตางประเทศ

ปการศึกษา
2556

60,000

ศูนยสงเสริม
วิจัยและผลิต
ตํารา

1) มีการประชุมแลกเปลี่ยนความรูทางการทํา ปการศึกษา
วารสารรมพฤกษไมต่ํากวา 3 ครั้งใน 1 ป
2556

3,000

ศูนยสงเสริม
วิจัยและผลิต
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โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

กําหนดเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
(บาท)

หนวยงานสนับสนุน
2) เพื่อใหการจัดทําวารสารรมพฤกษ
ไดรับเกณฑมาตรฐานที่สูงขึ้น
3) เพื่อนําความรูที่ไดมาปรับปรุงการ
จัดทําวารสารรมพฤกษ
11.โครงการจัดการ
1) เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูดาน
ความรูในการทํางาน
การสรางงานวิชาการหรือการเขียนตํารา
วิชาการ
2) เพื่อใหคณาจารยไดรับความรูที่
กวางขวางและสรางสรรคผลงานทาง
วิชาการใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น
12.โครงการพัฒนา
1) เพื่อพัฒนาความรูในการทํางานของ
บุคลากรของศูนยสงเสริม
บุคลากรใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2) เพื่อเสริมสรางโลกทัศนแกบุคลากรใน
วิจัยและผลิตตํารา
การทํางานใหดียิ่งขึ้น
13.โครงการสนับสนุน
1) เพื่อสงเสริมใหนักวิจัยมีความคิดริเริ่ม
การใหเงินรางวัลสําหรับ ในการสรางสรรคผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ
บทความวิจัยที่ไดรับการ 2) เพื่อเพิ่มศักยภาพของงานวิจยั และงาน
ตีพิมพในวารสาร
สรางสรรค
ระดับชาติและนานาชาติ 3) เพื่อเชิดชูยกยองนักวิจัยที่มีผลงานวิจัย
ดีเดนไดรับการตีพิมพในระดับชาติและ
นานาชาติ

2) วารสารรมพฤกษยังสามารถอยูใน
ฐานขอมูลของ ICT

1) มีการประชุมแลกเปลี่ยนความรูทางการ
วิจัยไมต่ํากวา 3 ครั้งใน 1 ป
2) ผลงานวิจัยไดรับการตีพิมพในวารสาร
ระดับชาติหรือการประชุมวิชาการระดับชาติไม
ต่ํากวา รอยละ 80
1) รอยละ 80 ของบุคลากรมีโอกาสเพิ่มพูน
ความรูและสามารถนําไปประยุกตใชกับ
การทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
1) จํานวนบทความวิจัยที่ไดรับการตีพิมพใน
วารสารระดับชาติและนานาชาติ

ปการศึกษา
2556

6,000

ศูนยสงเสริม
วิจัยและผลิต
ตํารา

ปการศึกษา
2556

20,000

ศูนยสงเสริม
วิจัยและผลิต
ตํารา

ปการศึกษา
2556

12,000

ศูนยสงเสริม
วิจัยและผลิต
ตํารา
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โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

กําหนดเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
(บาท)

หนวยงานสนับสนุน
14.โครงการแลกเปลี่ยน
นักวิจัยกับหนวยงาน
ภายนอกทั้งในประเทศ
หรือตางประเทศ

1) เพื่อสงเสริมใหบุคลากรดานการวิจัยได
แลกเปลี่ยนความคิด ความรูทางวิชาการ
กับหนวยงานตาง ๆ ทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ
2) เพื่อสรางความรวมมือทางวิชาการ
ระหวางนักวิจัยทั้งในประเทศและระดับ
นานาชาติ
3) เพื่อสรางเครือขายนักวิจัยในระดับชาติ
หรือนานาชาติ
1) เพื่อจัดอบรมความรูทางการวิจัยแก
15.โครงการอบรม
สัมมนาและฝกปฏิบัติการ คณาจารยขององคกร
2) เพื่อเผยแพรความรูและเทคนิคในการ
วิจัย
ทําวิจัยแบบใหมใหแกคณาจารยที่เขา
อบรม
16.โครงการจัดอบรม
1) เพื่อสงเสริมใหอาจารยและบุคลากร
แนะนําการเขียนบทความ ของมหาวิทยาลัยเพิ่มพูนความรูเกี่ยวกับ
วิจัยเพื่อลงตีพิมพใน
การเขียนบทความวิจัยและบทความทาง
วารสารวิชาการ
วิชาการในระดับชาติและนานาชาติ
ระดับชาติและนานาชาติ 2) เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนบทความ
วิจัยใหไดรับตีพิมพในวารสารวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ

1) มีการแลกเปลี่ยนบุคลากรดานการวิจัยกับ
หนวยงานภายนอก

ปการศึกษา
2556

-

ศูนยสงเสริม
วิจัยและผลิต
ตํารา

1) มีอาจารยประจําเขารวมอบรมไมนอยกวา
รอยละ 40

1 ครั้งตอป
การศึกษา

150,000

ศูนยสงเสริม
วิจัยและผลิต
ตํารา

6,000

ศูนยสงเสริม
วิจัยและผลิต
ตํารา

1) มีอาจารยประจําเขารวมอบรมไมนอยกวา ปการศึกษา
รอยละ 60
2556
2) รอยละ 70 ของผูเขารวมอบรมสามารถนํา
ความรูไปประยุกตใชในการเขียนบทความวิจัย
และบทความทางวิชาการ
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(บาท)

หนวยงานสนับสนุน
17.โครงการพัฒนา
ศักยภาพการนําเสนอ
และเผยแพรผลงานวิจัย

1) เพื่อกระตุนใหอาจารยประจํานําเสนอ
ผลงานทางวิชาการหรืองานวิจัยในระดับ
สากล
2) เพื่อเพิ่มศักยภาพของคณาจารยใหมี
ความรูความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาและ
เปนที่ยอมรับในวงวิชาการ
18.โครงการประชุม
1) เพื่อสงเสริมใหอาจารยประจําเพิ่มพูน
วิชาการเพื่อเพิ่มความรู ความรูและประสบการณดานการวิจัย
เกี่ยวกับการทําวิจัย
2) เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหอาจารย
ประจํา พัฒนางานวิจัยไปสูการใช
ประโยชนในระยะยาว
19.โครงการพัฒนาโจทย 1) เพื่อสงเสริมใหนักวิจัยทั้งภาครัฐและ
วิจัย/กรอบประเด็นวิจัย/ เอกชนไดแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นและ
ทิศทางการวิจัยรวมกับ
เสริมสรางความเขาใจรวมกันในโจทย
ภาครัฐ เอกชน
และกรอบประเด็นวิจัย
ประชาชน และสงเสริม 2) เพื่อสงเสริมการทําวิจัยเปนทีมและ
สรางเครือขายงานวิจัย
การทําวิจัยเปนทีม
20.โครงการรายงาน
1) เพื่อติดตามความกาวหนาของ
ความกาวหนาของผูไดรับ งานวิจัยที่รับทุนจากมหาวิทยาลัย
ทุนวิจัย
2) เพื่อสงเสริมพัฒนางานวิจัยที่ไดรับทุน
ใหมีคุณภาพดีขึ้นและเปนตามมาตรฐาน

1) จํานวนอาจารยประจําที่มีการนําเสนอ
ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ

ปการศึกษา
2556

5,500

ศูนยสงเสริม
วิจัยและผลิต
ตํารา

ปการศึกษา
1) อาจารยประจํา รอยละ 80 เขารวม
โครงการเพื่อเพิ่มพูนความรูเกี่ยวกับการทําวิจัย 2556

6,000

ศูนยสงเสริม
วิจัยและผลิต
ตํารา

1) ระดับความสําเร็จของการสรางความเขาใจ ปการศึกษา
รวมกันในโจทย และกรอบประเด็นวิจัยรวมทั้ง 2556
การทําวิจัยเปนทีม อยางนอง 3.51 ขึ้นไป

12,000

ศูนยสงเสริม
วิจัยและผลิต
ตํารา

60,000

ศูนยสงเสริม
วิจัยและผลิต
ตํารา

1) มีการนําเสนอผลงานวิจัยที่ไดรับทุนตาม
ระยะเวลาที่กําหนด
2) มีคณะกรรมการตรวจรับงาน
3) มีการจัดอบรมและระดมความคิดเห็นเพื่อ

มีการติดตาม
ความกาวหนา
ทุกภาคการ
ศึกษา มีการ

132
กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด
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หนวยงานสนับสนุน
3) เพื่อกระตุนใหเกิดความกระตือรือรน
ในการสรางผลงานวิจัยอยางตอเนื่อง
และยังเปนการสงเสริมบรรยากาศทางการ
วิจัยในมหาวิทยาลัย
21.โครงการทุนสนับสนุน 1) เพื่อสงเสริมใหอาจารยประจําของ
1) ผูรับสนับสนุนการวิจัยมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น
มหาวิทยาลัยไดทําวิจัยเพื่อสรางองค
การวิจัย
เมื่อเปรียบเทียบกับปที่ผานมา
ความรูใหม ๆ ใหแกสังคม
2) คณาจารยไดรับทุนและรวมมือทําวิจยั ทั้ง
2) เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหอาจารยประจํา
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
รวมมือกับหนวยงานภายในและภายนอก
โดยเฉพาะหนวยงานภายนอกอยางนอย ป
มหาวิทยาลัยทําวิจัย
ละ 2 ทุน
22.โครงการทุนสนับสนุน 1) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษา อาจารย
1) จํานวนทุนสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับ
การวิจัยเกี่ยวกับอาเซียน บุคลากร ทํางานวิจัยเกี่ยวกับอาเซียน
อาเซียน
2) เพื่อเพิ่มพูนองคความรูเกี่ยวกับ
อาเซียน
1) เพื่อพัฒนาสมรรถนะของคณาจารยให 1) อาจารยประจํารอยละ 80 ไดรับการ
23.โครงการพัฒนา
ทํางานวิจัยในระดับที่สูงขึ้นอยางตอเนื่อง พัฒนาสมรรถนะดานการวิจัย
สมรรถนะดานการวิจัย
2) เพื่ อ พั ฒ นานั ก วิ จั ย ให มี ศั ก ยภาพใน
อาจารยและนักวิจัย
การทํางานวิจัย
3) เพื่ อ ส ง เสริ ม ที ม วิ จั ย ที่ เ ข ม แข็ ง เพื่ อ
พัฒนางานวิจัยไปสูการใชประโยชน

ปการศึกษา
2556

1,500,000

ศูนยสงเสริม
วิจัยและผลิต
ตํารา

ปการศึกษา
2556

150,000

ศูนยสงเสริม
วิจัยและผลิต
ตํารา

ปการศึกษา
2556

6,000

ศูนยสงเสริม
วิจัยและผลิต
ตํารา
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24.โครงการยกยอง
นักวิจัยที่มีผลงานดีเดน

25.โครงการพัฒนา
ศักยภาพดานงานวิจัย
และใหความรูดาน
จรรยาบรรณแกบุคลากร
ดานการวิจัย

26.โครงการเสนอ
งานวิจัยระดับชาติ

1) เพื่อกระตุนใหคณาจารยและบุคลากร
ดานการวิจัยสรางสรรคผลงานวิจัยที่มี
คุณภาพไดรับการยอมรับในวงวิชาการ
2) เพื่อยกยองเชิดชูนักวิจัยที่มีผลงานวิจัย
ดีเดน
1) เพื่อสงเสริมใหบุคลากรเพิ่มพูนความรู
และความชํานาญในสาขาวิชาที่
ศึกษาวิจัยเพื่อนําไปสูงานวิจัยที่มีคุณภาพ
2) เพื่อใหความรูดานจรรยาบรรณการ
วิจัยแกบุคลากรเพื่อเปนแนวทางในการ
ประพฤติปฏิบัติ
3) เพื่อกระตุนใหบุคลากรปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณของนักวิจัยเพื่อรักษาไวซึ่ง
มาตรฐานและศักดิ์ศรีแหงวิชาชีพ
1) เพื่อเปดโอกาสใหมีการเสวนา
แลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ เกี่ยวกับ
ผลการวิจัย ระหวางนักศึกษา คณาจารย
และนักวิชาการ
2) เพื่อสนับสนุนใหนักศึกษาและบุคลากร
ไดนําเสนอผลงานการวิจัยสูสาธารณชน

1) จํานวนของบุคลากรที่ไดรับการยกยองใหมี ปการศึกษา
ผลงานวิจัยดีเดน
2556

20,000

ศูนยสงเสริม
วิจัยและผลิต
ตํารา

1) บุคลากรรอยละ 80 ไดรับการพัฒนา
ศักยภาพดานวิจัยและใหความรูดาน
จรรยาบรรณการวิจัย

ปการศึกษา
2556

30,000

ศูนยสงเสริม
วิจัยและผลิต
ตํารา

1) ระดับความสําเร็จของการนําเสนองานวิจัย ปการศึกษา
ในระดับชาติ อยางนอยรอยละ 3.51 ขึ้นไป 2556

50,000

ศูนยสงเสริม
วิจัยและผลิต
ตํารา
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27.โครงการสงเสริมให
บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยขอทุนวิจัย
จากแหลงทุนภายนอก

1) เพื่อแสวงหาเงินทุนสนับสนุนงานวิจัย
จากภายนอกสถาบัน
2) เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สรางสรรคของมหาวิทยาลัยเกริก
3) เพื่อสรางเครือขายความรวมมือระหวาง
นักวิจัยภายในและองคกรภายนอก
28.โครงการทุนสนับสนุน 1) เพื่อสนับสนุนใหอาจารยประจําแตง
ตําราและเอกสารประกอบการสอนในทุกๆ
การแตงตําราเอกสาร
วิชาที่มีการจัดการเรียนการสอน
ประกอบการสอน

29. โครงการสนับสนุน
การใหเงินอุดหนุนการ
ตีพิมพผลงานวิจัยใน
วารสารวิชาการ
2.3 พัฒนา
30.โครงการจัดทํา Web
ระบบ
Blog ความรูเกี่ยวกับ
ฐานขอมูลและ ผลงานวิจัยสูสังคม
สารสนเทศเพื่อ
การวิจัยและ
เผยแพร

1) เพื่อสนับสนุนผลงานวิจัยที่ไดรับการ
ตีพิมพในวารสารวิชาการ
2) เพื่อสรางแรงจูงใจในการทําวิจัยใหแก
บุคลากรของมหาวิทยาลัย
1) เพื่อเปนแหลงรวบรวมองคความรู
แลกเปลี่ยนประสบการณดานการวิจัย
2) เพื่อเปนสื่อประชาสัมพันธและเผยแพร
งานวิจัยใหแกนักศึกษา บุคลากรและ
บุคคลทั่วไป

1) จํานวนทุนสนับสนุนงานวิจัยจากหนวยงาน ปการศึกษา
ภายนอก
2556

1) ผูรับทุนสนับสนุนตํารามีจํานวนเพิ่มมาก
ขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปที่ผานมา
2) อาจารยประจํามีการผลิตตําราและเอกสาร
ประกอบการสอนในรายวิชาตางๆ ปละ 4 ชื่อ
เรื่องตามคณะวิชา
1) จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยที่ไดรับการ
ตีพิมพในวารสารทางวิชาการ

1) ระดับความสําเร็จของการจัดทํา Web
Blog ความรูเกี่ยวกับผลงานวิจัยสูสังคม
อยางนอยรอยละ 3.51 ขึ้นไป

-

ศูนยสงเสริม
วิจัยและผลิต
ตํารา

ปการศึกษา
2556

370,000

ศูนยสงเสริม
วิจัยและผลิต
ตํารา

ปการศึกษา
2556

15,000

ศูนยสงเสริม
วิจัยและผลิต
ตํารา

ปการศึกษา
2556

-

ศูนยสงเสริม
วิจัยและผลิต
ตํารา
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31.โครงการพัฒนา
ฐานขอมูลงานวิจัยและ
วิทยานิพนธ

1) เพื่อปรับปรุงระบบฐานขอมูลงานวิจัย
ของมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพ
2) เพื่อเผยแพรงานวิจัยที่มีคุณภาพเปนที่
ยอมรับสามารถนําไปใชประโยชนไดจริง
3) เพื่อเปนฐานขอมูลและรวบรวมองค
ความรูใหแกนักวิจัย บุคลากรคณาจารย
นิสิต นักศึกษา และผูที่สนใจศึกษา
คนควาผลงานทางวิชาการ
32.โครงการพัฒนาและ 1) เพื่อพัฒนาความรูและทักษะในการ
อบรมเชิงปฏิบัติการการ สืบคนขอมูลดานการวิจัยใหแกบุคลากร
ใชงานระบบสารสนเทศ 2) เพื่อสงเสริมใหบุคลากรเขาถึง
เพื่อการวิจัย
แหลงขอมูลสารสนเทศสําหรับนักวิจัย
3) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทําวิจัยใหกับ
อาจารยและนักวิจัย
33.โครงการแลกเปลี่ยน 1) เพื่อรวบรวมงานวิจัย และวิทยานิพนธ
งานวิจัยและวิทยานิพนธ ระหวางสถาบันทั้งในประเทศและภูมิภาค
ระหวางสถาบันการศึกษา อาเซียนมาใชในการเรียนการสอนและ
ทั้งในประเทศและ
การศึกษาคนควาวิจัย
2) เพื่อสรางเครือขายความรวมมือระหวาง
ภูมิภาคอาเซียน
มหาวิทยาลัยกับสถาบันการศึกษาทั้งใน
ประเทศและภูมิภาคอาเซียน

1) มีระบบฐานขอมูลการวิจัยเพื่อการสืบคน
2) ฐานขอมูลมีการปรับปรุงอยางสม่ําเสมอ

ปการศึกษา
2556

-

ศูนยสงเสริม
วิจัยและผลิต
ตํารา

1) รอยละ 80 ของบุคลากรเขารวมโครงการ
สามารถนําระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัยไป
ประยุกตใชไดอยางมีประสิทธิภาพ

ปการศึกษา
2556

5,500

ศูนยสงเสริม
วิจัยและผลิต
ตํารา

1) จํานวนงานวิจัยและวิทยานิพนธที่มีการ
แลกเปลี่ยนทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียน

ปการศึกษา
2556

-

-ศูนยสงเสริม
วิจัยและผลิต
ตํารา
สํานักหอสมุด
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โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

กําหนดเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
(บาท)

หนวยงานสนับสนุน
34.โครงการพัฒนาระบบ 1) เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับ
ฐานขอมูลสารสนเทศ
งานวิจัยใหมีความทันสมัย เขาถึงขอมูล
ดานการวิจัย
ไดอยางรวดเร็ว
2) เพื่อสืบคนขอมูลงานวิจัยและผลงาน
ทางวิชาการทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ
3) เพื่อนําเสนองานวิจัยและเผยแพร
งานวิจัยในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกสและ
นํางานวิจัยไปใชประโยชน
35.โครงการ
1) เพื่อใหคณาจารยมีแหลงคนควา
หองปฏิบัติการวิจัย
สารสนเทศที่ทันสมัย
2) เพื่อสนับสนุนใหคณาจารยมีอุปกรณ
เครื่องมือสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ
36.โครงการเผยแพร
1) เพื่อกระตุนใหเกิดการพัฒนา
งานวิจัยเพื่อนําไปใช
ผลงานวิจัย และองคความรูใหมทาง
ประโยชน
วิชาการที่หลากหลาย
2) เพื่อสนับสนุนใหมีการตีพิมพเผยแพร
ผลงานวิจัยของบุคลากร
3) เพื่อสงเสริมใหมีการใชประโยชนจาก
ผลงานวิจัยที่เหมาะสมกับกลุมเปาหมาย
และสถานการณ

1) ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการวิจัย อยางนอย 3.51 ขึ้น
ไป

ปการศึกษา
2556

-

-ศูนยสงเสริม
วิจัยและผลิต
ตํารา
-ศูนย
คอมพิวเตอร

1) มีหองปฏิบัติงานวิจัยที่สามารถทํางานไดจริง
2) มีนักวิจัยของมหาวิทยาลัยใชทําการวิจัย
และใชแลกเปลี่ยนความรูทางการวิจัยอยาง
สม่ําเสมอ
1) จํานวนงานวิจัยที่มีการเผยแพรและ
นําไปใชประโยชน

ปการศึกษา
2556

50,000

ศูนยสงเสริม
วิจัยและผลิต
ตํารา

ปการศึกษา
2556

-

ศูนยสงเสริม
วิจัยและผลิต
ตํารา
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โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

กําหนดเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
(บาท)

หนวยงานสนับสนุน
37.โครงการผลิตสื่อ
อิเล็กทรอนิกสงานวิจัย

1) เพื่อกระตุนและสงเสริมใหมีการผลิต
สื่ออิเล็กทรอนิกสงานวิจัย อาทิ e-book
2) เพื่อเผยแพรองคความรูจากงานวิจัยใน
รูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกสใหแกผูที่สนใจ
38.โครงการพัฒนา
1) เพื่อพัฒนาวารสารของมหาวิทยาลัย
คุณภาพของวารสารของ ใหมีคุณภาพไดรับรองตามเกณฑ
มหาวิทยาลัยใหไดรับการ มาตรฐานทางวิชาการ
รับรองหรืออยูใน
2) เพื่อรักษามาตรฐานของวารสารให
ฐานขอมูลระดับชาติหรือ ไดรับการรับรองหรืออยูในฐานขอมูล
นานาชาติ
ระดับชาติหรือนานาชาติ

1) จํานวนของสื่ออิเล็กทรอนิกสที่มีการจัดทํา
เผยแพรใหแกผูที่สนใจ

ปการศึกษา
2556

30,000

ศูนยสงเสริม
วิจัยและผลิต
ตํารา

1) วารสารรมพฤกษของมหาวิทยาลัยไดรับ
การรับรองและอยูในฐานขอมูลระดับชาติหรือ
นานาชาติ

ปการศึกษา
2556

-

ศูนยสงเสริม
วิจัยและผลิต
ตํารา

ตัวบงชี้ของแผนดําเนินงาน : ยุทธศาสตรที่ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาระบบบริหารจัดการวิจัยและนักวิจัยที่มีคุณภาพ
เชิงปริมาณ
1. รอยละของงานวิจยั ที่ตพี ิมพเผยแพรทงั้ ในระดับหรือนานาชาติ
2. จํานวนบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับองคกร หนวยงาน หรือสถาบันศึกษาทั้งในประเทศหรือตางประเทศ
3. รอยละของบุคลากรที่เขารวมอบรม / สัมมนาเพิ่มความความรูดานการวิจัย
4. รอยละของอาจารยประจําทีไ่ ดรับทุนวิจัยจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
5. รอยละของบุคลากรทีน่ ําเสนอผลงานวิชากรเพื่อแลกเปลีย่ นเรียนรูทกุ รูปแบบ
เชิงคุณภาพ
1. ระดับความสําเร็จในการทําฐานขอมูลแลสารสนเทศเพื่อการวิจัย
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ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาระบบบริการวิชาการที่ตอบสนองความตองการของสังคม
เปาประสงค มหาวิทยาลัยเปนศูนยกลางทางการศึกษา และสังคมแหงการเรียนรู สามารถใหบริการวิชาการไดตามความถนัดและความเชี่ยวชาญอยามีประสิทธิภาพ
กลยุทธ
โครงการ /
วัตถุประสงค
ตัวชี้วัด
กําหนดเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
(บาท)
กิจกรรม
หนวยงานสนับสนุน
3.1 สงเสริม
งานวิชาการที่
สอดคลองกับ
ความตองการ
ของชุมชน
สังคม
ประเทศชาติ
และภูมิภาค
อาเซียน

1. โครงการอบรม
หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ

2.โครงการอบรม
ภาษาอังกฤษเรงรัด
สําหรับบุคลากร
มหาวิทยาลัยเกริก
3.โครงการอบรม
หลักสูตรภาษาจีน
กลาง

4.โครงการอบรม
หลักสูตรภาษาของ
กลุมประเทศใน
อาเซียน

1) เพื่อสงเสริมงานบริการทางวิชาการแกสังคม
2) เพือ่ สงเสริมใหนักศึกษา บุคลากร และบุคคล
ทั่วไปพัฒนาทักษะทางดานภาษาอังกฤษ
และสามารถใชภาษาอังกฤษไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
1) เพื่อสงเสริมงานบริการวิชาการแกสังคม
2) เพื่อพัฒนาทักษะดานภาษาอังกฤษให
บุคคลากรของมหาวิทยาลัยเกริก
3) เพื่อใหบุคลากรสามารถใชภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ
1) เพื่อสงเสริมงานบริการทางวิชาการแกสังคม
2) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษา บุคลากร และ
บุคคลทั่วไปพัฒนาทักษะทางดานภาษาจีน
และสามารถใชภาษาจีนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
1) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษา บุคลากรและบุคคล
ทั่วไปไดเรียนรูภาษาของกลุมประเทศในอาเซียน
2) เพื่อเตรียมความพรอมในการเขาสูประชาคม
อาเซียน

1) ผูเขารับการอบรม รอยละ 80 ไดพัฒนา ปการศึกษา
ภาษาอังกฤษ
2556
2) ผูเขารับการอบรมมีพัฒนาการดาน
ภาษาอังกฤษที่ดีขึ้น ไดคะแนนสอบวัด
ความรูเพื่อเลื่อนระดับ(Level)รอยละ 30

180,000

สถาบันภาษา
มหาวิทยาลัยเกริก

1) ผูเขารับการอบรมมีความรูดาน
ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น วัดไดจากความตาง
ของคะแนน Pre-test กับ Post-test อยาง
นอยมีคะแนนเพิ่มขึ้น รอยละ 30

10,000

สถาบันภาษา
มหาวิทยาลัยเกริก

30,000

สถาบันภาษา
มหาวิทยาลัยเกริก

-

สถาบันภาษา
มหาวิทยาลัยเกริก

อบรม 20
ชั่วโมง

1) ผูเขารับการอบรม รอยละ 80 ไดพัฒนา ปการศึกษา
ภาษาจีนกลาง
2556
2) ผูเขารับการอบรมมีพัฒนาการดาน
ภาษาจีนที่ดีขึ้น ไดคะแนนสอบวัดความรู
เพื่อเลื่อนระดับ (Level) รอยละ 30
1) มีการจัดอบรมหลักสูตรภาษาของกลุม
ประเทศในอาเซียน

ปการศึกษา
2556
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โครงการ /
กิจกรรม

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

กําหนดเวลา งบประมาณ
(บาท)

ผูรับผิดชอบ

หนวยงานสนับสนุน
5.โครงการทดสอบ
ความรูทางดาน
ภาษาอังกฤษสําหรับ
คัดเลือกนักศึกษา
6.โครงการอบรม
หลักสูตรภาษาสําหรับ
ชาวตางประเทศ ไดแก
หลักสูตรภาษาไทย
สําหรับชาว
ตางประเทศ
7.โครงการเผยแพร
ความรูดานภาษา
ผานสื่ออินเตอรเน็ต
ของมหาวิทยาลัย
8.โครงการทดสอบ
ความรูดานภาษา
สําหรับชุมชน
บางเขน

9.โครงการชมรม
ยานพหลโยธิน

1) เพื่อเปนการบริการทางวิชาการแกสังคม
2) เพือ่ ทดสอบความรูทางดานภาษาอังกฤษ
ใหกับนักศึกษาใหมในระดับปริญญาโทและ
ปริญญาเอก
1) เพื่อเปนการบริการทางวิชาการแกสังคม
2) เพื่อสงเสริมใหชาวตางประเทศเพิ่มทักษะ
ทางดานภาษาที่หลากหลายและสามารถ
นําไปใชในชีวิตประจําวัน
3) เพื่อใหชาวตางประเทศใชภาษาที่ไดรับจาก
การอบรมอยางมีประสิทธิภาพ
1) เพื่อเผยแพรความรูดานภาษาผานสื่อ
อินเตอรเน็ตของมหาวิทยาลัย
2) เพื่อประชาสัมพันธหลักสูตรของสถาบันภาษา
มหาวิทยาลัยเกริกอีกทางหนึ่ง
1) เพื่อใหคนในชุมชนบางเขนไดตระหนักใน
ความสําคัญดานภาษา
2) เพื่อใหคนในชุมชนบางเขนไดพัฒนาความรู
ดานภาษาเพิ่มขึ้น
3) เพื่อใหคนในชุมชนบางเขนไดรูจักสถาบัน
ภาษามหาวิทยาลัยเกริก
1) เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสราง
สัมพันธไมตรีระหวางองคกรแตละองคกรได

1) มีผูเขารับการทดสอบความรูทางดาน
ภาษาอังกฤษรอยละ 80
2) มีผูเขารับการทดสอบผานตามเกณฑ
คะแนนที่กําหนดไมต่ํากวา รอยละ 40
1) ผูเขารวมอบรมรอยละ 80 ไดพัฒนา
ทางดานภาษา
2) ผูเขารับการอบรมมีพัฒนาการดาน
ภาษาที่ดีขึ้น ไดคะแนนสอบวัดความรู
เพื่อเลื่อนระดับชั้น รอยละ 30

ตลอดป
การศึกษา
2556

-

สถาบันภาษา
มหาวิทยาลัยเกริก

ปการศึกษา
2556

15,000

สถาบันภาษา
มหาวิทยาลัยเกริก

ปการศึกษา
2556

-

สถาบันภาษา
มหาวิทยาลัยเกริก

1) ผูสนใจเขามาทดสอบความรูดานภาษา ปการศึกษา
กับสถาบันภาษาฯ อยางนอย 25 คน
2556

-

สถาบันภาษา
มหาวิทยาลัยเกริก

1) รอยละ 80 ของสมาชิกชมรมพึงพอใจ ปการศึกษา
ในการรวมโครงการและมีสวนรวมใน 2556

20,000

ศูนยสงเสริมและ
บริการสังคม

1) จํานวนผูเขาเยี่ยมชมเว็บไซตของ
สถาบันภาษาฯไมต่ํากวา 25 คน
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โครงการ /
กิจกรรม
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2) เพื่อสรางความรักสามัคคีและรวมกัน
รับผิดชอบตอสังคม
10.โครงการกิจกรรม 1) เพื่อเปนการระดมทุนในการจัดทําสาธารณ
กุศลเพื่อจัดหารายได
กุศลที่เปนประโยชนตอสังคม
(โบลิ่งการกุศล, ดนตรี 2) เพื่อเปนการสงเสริมกีฬาทั้งสองใหแกผูที่
สนใจมีสุขภาพที่ดี
ลีลาศการกุศล)
11.โครงการสัมมนา 1) เพื่อใหบริการวิชาการในการที่จะตอบสนอง
ความตองการของประชาชน
เชิงปฏิบัติการการ
2) เพื่อการเพิ่มศักยภาพของชุมชน โดยมุงเนน
พัฒนาศักยภาพ
ในการสรางโอกาส สรางงาน สรางอาชีพและ
ชุมชนเพื่อสราง
สรางรายได
รายไดอยางยั่งยืน
3) เพื่อเสริมสรางชื่อเสียงและภาพลักษณของ
มหาวิทยาลัยใหเปนที่รูจักแกบุคคลภายนอก
4) เพื่อใหบริการวิชาการในสาขาที่มหาวิทยาลัย
มีความเชี่ยวชาญในรูปแบบที่หลากหลาย
เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน
1) เพื่อเปนพื้นที่สรางสรรคสําหรับการพัฒนา
12.โครงการสาน
นักศึกษาใหไดมีการทําคุณประโยชนเพื่อผูอื่น
สายใยใสใจสุขภาพ
2) เพื่อใหเด็กและเยาวชนไดเรียนรูและเขาใจ
เด็กไทย
เกี่ยวกับโรคโปลิโอ
3) เพื่อรณรงคใหวัคซีนโปลิโอแกเด็กและเยาวชน

1) รอยละ 80 ของสมาชิกพึงพอใจในการ ปการศึกษา
รวมโครงการและสามารถทําประโยชน 2556
ใหแกสังคม

10,000

ศูนยสงเสริมและ
บริการสังคม

1) ชุมชนรอยละ 80 พึงพอใจการบริการ ภาคตนป
วิชาการเปนอยางมาก
การศึกษา
2) ผูเขารวมโครงการรอยละ 80 สามารถ 2556
นําความรูจากการเขารวมโครงการไปใช
ในชีวิตประจําวัน

17,7000

ศูนยสงเสริมและ
บริการสังคม

1) นักศึกษารอยละ 80 พึงพอใจอยาง
ภาคปลายป
มากที่ไดเขารวมโครงการและเปน
การศึกษา
ประโยชนตอสังคม
2556
2) ชุมชนรอยละ 80 พึงพอใจอยางมากที่
นักศึกษาทําคุณประโยชนเพื่อสวนรวม

4,700

ศูนยสงเสริมและ
บริการสังคม
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4) เพื่อกระจายความรูสื่อดานการศึกษาไปสู
ทองถิ่น
5) เพื่อสรางความรวมมือดานการบริการวิชาการ
กับหนวยงานของรัฐและเอกชน
13.โครงการเสวนา 1) เพื่อสงเสริมและนําองคความรูจากงานวิจัยมา
บริการสังคม เพื่อเผยแพรขอมูลอันเปน
วิชาการแลกเปลี่ยน
ประโยชนแกชุมชนและสังคม
เรียนรูเพื่อเสริมสราง
การมีสวนรวมของ 2) เพื่อใหการบริการวิชาการแกสังคม สรางการ
มีสวนรวม แลกเปลี่ยนเรียนรู คนหาศักยภาพ
ชุมชน
ภายในชุมชนมาประยุกตใชในการแกไข
ปญหาแบบบูรณาการ
3) เพื่อเสริมสรางชื่อเสียงและภาพลักษณของ
มหาวิทยาลัยใหเปนที่รูจักแกบุคคลภายนอก
4) เพื่อนําองคความรูจากงานวิจัยมาบริการ
สังคมเพื่อเผยแพรขอมูลอันเปนประโยชนแก
ชุมชนและสังคม
14.โครงการสัมมนา 1) เพื่อสงเสริมใหคณาจารย บุคลากร นักศึกษา
เรื่องการเตรียม
มหาวิทยาลัยเกริกตลอดจนนักศึกษาจากตาง
ความพรอมสู
สถาบันไดรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียน
วัฒนธรรมอาเซียน

3) รอยละ 80 ของผูเขารวมกิจกรรม
สามารถนําความรูที่ไดจากการเขารวม
โครงการไปใชในชีวิตประจําวัน

1) นักศึกษาและผูเขารวมกิจกรรมรอยละ ภาคปลายป
80 พึงพอใจอยางมากที่ไดเขารวม
การศึกษา
โครงการ
2556
2) ผูเขารวมกิจกรรมรอยละ 80 สามารถ
นําความรูจากการเขารวมโครงการไปใช
เปนประโยชนตอไป

14,700

ศูนยสงเสริมและ
บริการสังคม

1) นักศึกษาและผูเขารวมกิจกรรมรอยละ ภาคปลายป
80 พึงพอใจอยางมากที่ไดเขารวม
การศึกษา
โครงการ
2556
2) รอยละ 80 สามารถนําความรูจากการ

18,200

ศูนยสงเสริมและ
บริการสังคม
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3.2 สนับสนุนให
บุคลากรและ
นักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยมี
สวนรวมในการ
บริการวิชาการ
แกสังคมใน
ระดับชาติหรือ
นานาชาติ

2) เพื่อใหการบริการวิชาการแกสังคม
โดยเฉพาะอยางยิ่งในการเตรียมรับการเขาสู
ประชาคมอาเซียนที่สอดคลองกับความ
ตองการของสังคมและนโยบายประเทศชาติ
3) เพื่อเสริมสรางชื่อเสียงและภาพลักษณของ
มหาวิทยาลัยใหเปนที่รูจักแกบุคคลภายนอก
4) เพื่อสงเสริมการใหความรูและขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับอาเซียนเพื่อสรางองคความรูใหแก
ชุมชนและสังคม
15. โครงการสัปดาห 1) เพื่อสงเสริมใหคณาจารยและนักศึกษาระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอกไดนําเสนอผลงาน
วิชาการประจําป
ทางวิชาการ
การศึกษา 2556
2) เพื่อสรางบรรยากาศทางวิชาการ และ
สงเสริมใหนักศึกษารวมมือกับอาจารยทํา
กิจกรรมทางวิชาการรวมกัน
3) เพื่อเผยแพรผลงานทางวิชาการใหแกบุคลากร
ภายในมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป
4) เพื่อเสริมสรางความรักความสามัคคีใหกับ
องคกร
16.โครงการจัด
1) เพื่อสงเสริมใหคณาจารยเผยแพรงานวิจัย
นําเสนอผลงานทาง
และผลงานวิชาการแกสาธารณชน
วิชาการสู
2) เพื่อประชาสัมพันธใหนําองคความรูจาก
บุคคลภายนอก
งานวิจัยและผลงานทางวิชาการไปใชประโยชน

1) จํานวนผลงานทางวิชาการที่มีการ
เดือน
นําเสนอ
กุมภาพันธ
2) รอยละ 70 ของผูเขารวมฟงการบรรยาย 2557
และนําเสนอผลงานทางวิชาการไดรับ
ความรู
3) รอยละ 80 ของผูเขารวมกิจกรรมมี
ความพึงพอใจ

25,000

สํานักวิชาการ

1) รอยละ 80 ของงานวิจัยและงาน
ปการศึกษา
วิชาการมีการเผยแพรสูสาธารณะ
2556
2) รอยละ 80 ของผูรับบริการวิชาการไดรับ
ความรูจากงานวิจัยและนําไปใชประโยชน

50,000

ศูนยสงเสริมวิจัย
และผลิตตํารา
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17.โครงการบูรณา
การการมีสวน
รวมกับงานวิจัยและ
งานบริการวิชาการ

18.โครงการอบรม
สัมมนา ศักยภาพ
บุคลากรในการ
ใหบริการวิชาการ

19.โครงการ
หองสมุดมีชีวิต

1) เพื่อสงเสริมใหคณาจารยไดนําความรูทาง
วิชาการในสาขาวิชาที่ศึกษามาออกไปบริการ
วิชาการอยางเปนระบบ
2) เพื่อเผยแพรองคความรูจากงานวิจัยใหแก
สาธารณชน
3) เพื่อใหบริการวิชาการที่เปนประโยชนแกสังคม
1) เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ในดานการใหบริการวิชาการ
2) เพื่อแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณดาน
บริการวิชาการแกสังคม
3) เพื่อสรางเครือขายการใหบริการวิชาการกับ
หนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
1) เพื่อสงเสริมและสนับสนุนเด็กและเยาวชนให
เกิดการเรียนรูและรักการอาน
2) เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหเด็กและเยาวชน
กลาคิด กลาแสดงออก และใชเวลาวางให
เปนประโยชน
3) เพื่อกระจายความรูสื่อดานการศึกษาไปสู
ชุมชนทองถิ่น
4) เพื่อใหนักศึกษามหาวิทยาลัยเกริกไดมีสวน
รวมในการบริการวิชาการแกสังคม

1) รอยละ 50 ของอาจารยที่ทําวิจัยได
เผยแพรความรูจากงานวิจัยสูสังคม

ปการศึกษา
2556

-

ศูนยสงเสริมวิจัย
และผลิตตํารา

1) รอยละ 80 ของผูเขารวมโครงการได
เพิ่มพูนความรูและประสบการณในการ
ใหบริการวิชาการ
2) มีเครือขายการใหบริการวิชาการ
หนวยงานภายนอก

ปการศึกษา
2556

150,00

ศูนยสงเสริมและ
บริการสังคม

1) มีผูเขารวมโครงการรอยละ 80 ของ
กลุมเปาหมาย
2) ผูเขารวมโครงการรอยละ 80 มีความ
พึงพอใจอยางมาก
3) นักเรียนหรือบุคลากรภายนอกรอยละ
80 พึงพอใจอยางมากที่นักศึกษาทํา
คุณประโยชนเพื่อสวนรวม

ภาคตน ป
การศึกษา
2556

4,200

ศูนยสงเสริมและ
บริการสังคม
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20.โครงการลูกพอ
เกริกหัวใจสีขาว

1) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษามหาวิทยาลัยเกริก
เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรมตั้งมั่นในการทํา
ความดี
2) เพื่อสรางคุณลักษณะอันพึงประสงคแกนัก
ศึกษาใหเปนผูมีน้ําใจรับผิดชอบตอสวนรวม
3) เพื่อใหนักศึกษามหาวิทยาลัยเกริก ไดทํา
ประโยชนเพื่อสังคมรวมกัน และเปนการ
บริการสังคม
4) เพื่อเปนการนําองคความรูจากงานวิจัยมา
บริการสังคมเพื่อประโยชนแกชุมชนและ
สังคมตามเปาประสงคของแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยเกริก ฉบับที่ 5
5) เพื่อสรางภาพลักษณที่ดีใหแกมหาวิทยาลัย

1) นักศึกษารอยละ 80 พึงพอใจอยาง
มากที่ไดเขารวมโครงการและเปน
ประโยชนตอสังคม
2) บุคคลภายนอกรอยละ 80 พึงพอใจ
อยางมากที่นักศึกษาทําคุณประโยชน
เพื่อสวนรวม
3) ผูเขารวมโครงการ รอยละ 80
สามารถนําความรูจากการเขารวม
โครงการไปใชในชีวิตประจําวัน

ภาคตนป
การศึกษา
2556

3,700

ตัวบงชี้ของแผนดําเนินงาน : ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาระบบบริการวิชากรที่ตอบสนองความตองการของสังคม
เชิงปริมาณ
1. รอยละความพึงพอใจของผูร ับบริการวิชาการและวิชาชีพ
2. รอยละของโครงการหรือกิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการของชุมชน สังคม ประเทศ และภูมิภาคอาเซียน
3. รอยละของนักศึกษาและบุคลากรนําความรูไปใชประโยชน
4. รอยละของอาจารยประจําทีเ่ ปนทีป่ รึกษาเปนกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพ ใหบริการวิชาการแกสังคมในระดับชาติหรือนานาชาติ
5. รอยละของนักศึกษาที่มีสวนรวมในการบริการวิชาการแกสังคมในระดับชาติหรือนานาชาติ

ศูนยสงเสริมและ
บริการสังคม
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กลยุทธ
โครงการ /
วัตถุประสงค
ตัวชี้วัด
กําหนดเวลา งบประมาณ
(บาท)
กิจกรรม
หนวยงานสนับสนุน
4.1 พัฒนา
องคกร
ทางดาน
กิจการ
นักศึกษาใหมี
ประสิทธิภาพ

1.โครงการสงเสริม
และพัฒนากิจกรรม
นักศึกษา

1) เพื่อสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาประเภท
1) ระดับความสําเร็จของโครงการสงเสริม
ตางๆ โดยมุงพัฒนาใหนักศึกษาเปนบัณฑิต
และพัฒนากิจกรรมนักศึกษาอยูใน
ที่เกงและดี
ระดับดี
2) เพื่อสรางมาตรฐานการปฏิบัติงานที่มุงไปสู
การสงเสริมการจัดกิจกรรม โครงการของ
นักศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
3) เพื่อพัฒนานักศึกษาใหมีความใฝรูโดยผาน
กระบวนการทํากิจกรรม
2.โครงการคาบํารุง 1) เพื่อสงเสริมใหบุคลากรไดรับความรูและและ 1) รอยละ 80 ของบุคลกรที่เขารวมอบรม
สมาชิกคณะกรรมการ ทราบแนวทางปฏิบัติที่ถูกตองจากการเขา
สัมมนา ทราบแนวทางปฏิบัติที่ถูกตอง
การกีฬามหาวิทยาลัย รวมอบรมสัมมนา
จาก สามารถนําความรูที่ไดมา
แหงประเทศไทย
2) เพื่อสรางเครือขายผูประสานงานทางดานการ
ประยุกตใชกับหนวยงาน
(กกมท.)
2) มีเครือขายผูประสานงานทางดานการ
กีฬาระหวางสถาบันการศึกษา
กีฬาระหวางสถาบันการศึกษาเกิดขึ้น
1) ผูเขาโครงการรอยละ 80 ตระหนักถึง
3.โครงการสัมมนา 1) เพื่อปลูกฝงใหนักศึกษามีภาวะผูนํา กลา
แสดงออกในสิ่งที่ถูกตองเหมาะสม
ปญหาสิ่งแวดลอม และมีสวนรวมใน
ฝกอบรมผูนํา
2) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาฝกการทํางานเปน
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
นักศึกษา
ทีมและมีการวางแผนงานอยางเปนระบบ

ผูรับผิดชอบ

ปการศึกษา
2556

20,000

สํานักกิจการ
นักศึกษา

เดือนสิงหาคม
2556

35,000

สํานักกิจการ
นักศึกษา

ปการศึกษา
2556

20,000

สํานักกิจการ
นักศึกษา
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4.โครงการ
งบประมาณจัดสรร
ใหองคกรตาง ๆ

1) เพื่อใหสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาไดดําเนินไป
อยางคลองตัวและเกิดประโยชนสูงสุด
2) เพื่อใหชมรมไดมีงบประมาณในการจัด
กิจกรรมตางๆ
5.โครงการสัมมนา 1) เพื่อใหนักศึกษารูจักรับผิดชอบตองานที่
สรุปผลการ
ปฏิบัติ
ดําเนินงานกิจกรรม 2) เพื่อเปนการสงมอบงานที่ไดดําเนินการมา
สโมสรนักศึกษา
ตลอดปการศึกษา
3) เพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรูกรปฏิบัติงานอยาง
มีระบบ
6.โครงการสรรหา
1) เพื่อสนับสนุนใหนักศึกษามีโอกาสได
คัดเลือก
แสดงออกโดยใชสิทธิของตนเอง
คณะกรรมการการ 2) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาไดทํากิจกรรม
บริหารสโมสร
รวมกัน
นักศึกษา ประจําป 3) เพื่อสรางมาตรฐานการปฏิบัติงานของ
นักศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
การศึกษา 2556
7.โครงการจัดทํา
1) เพื่อพัฒนาระบบการจัดกิจกรรมนักศึกษา
ใบรับรองการเขารวม ของมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพ
กิจกรรมจาก
2) เพื่อใชเปนหลักฐานในการเขารวมกิจกรรม
มหาวิทยาลัยเมื่อ
ของนักศึกษาตลอดหลักสูตรที่ศึกษาใน
สําเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกริก

1) จํานวนชมรมที่ไดรับงบประมาณ
2) ระดับความสําเร็จของการดําเนิน
กิจกรรม

ปการศึกษา
2556

300,000

สํานักกิจการ
นักศึกษา

1) คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา
รอยละ 80 ไดรับความพึงพอใจในผล
การปฏิบัติงานที่ผานมา

ปการศึกษา
2556

6,000

สํานักกิจการ
นักศึกษา

1) นักศึกษารอยละ 80 ไดแสดงออกโดย ปการศึกษา
ใช สิทธิของตนเอง
2556
2) นักศึกษารอยละ 80 พึงพอใจตอ
กรรมการบริหารสโมสร

3,000

สํานักกิจการ
นักศึกษา

-

สํานักกิจการ
นักศึกษา

1) มีการจัดทําใบรับรองการเขารวม
กิจกรรมจากมหาวิทยาลัย

ปการศึกษา
2556
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8.โครงการพัฒนา
เครือขายองคกร
นักศึกษาระหวาง
มหาวิทยาลัยทั้งใน
ประเทศและภูมิภาค
อาเซียน
9.โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการผูนํา
กิจกรรมนักศึกษา
ระหวางสถาบัน

1) เพื่อสรางเครือขายความรวมมือระหวาง
องคกรนักศึกษามหาวิทยาลัยเกริกกับ
สถาบันการศึกษาอื่นทั้งในประเทศและ
ภูมิภาคอาเซียน
2) เพื่อสงเสริมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ระหวางนักศึกษาระหวางสถาบัน
1) เพื่อใหนักศึกษาไดมีโอกาสแลกเปลี่ยน
ประสบการณในการเรียน การทํางาน การ
จัดกิจกรรมรวมกัน
2) เพื่อเปนการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพ
ของนิสิต นักศึกษาจากการทํางานรวมกัน
3) เพื่อเปนการสรางเครือขายแกนนํานักศึกษา
ในการสรางสรรคกิจกรรมที่เปนประโยชน
ใหแกสังคม
10.โครงการพัฒนา 1) เพื่อสงเสริมใหบุคลากรเพิ่มพูนความรูและ
บุคลากรดานกิจการ
ประสบการณจากหนวยงานภายนอก
นักศึกษารวมกับ
2) เพื่อสรางความรวมมือระหวางบุคลากร
หนวยงานภายนอก
ทางดานกิจกรรมนักศึกษากับหนวยงานตาง
สถาบัน
11.โครงการเขารวม
อบรมสัมมนา

1) เพื่อสงเสริมใหบุคลากรเพิ่มพูนความรูและ
ประสบการณจากการเขารวมอบรมสัมมนา

1) ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
เครือขายองคกรนักศึกษาระหวาง
มหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและ
ภูมิภาคอาเซียน อยางนอย 3.51 ขึ้น
ไป

ปการศึกษา
2556

-

สํานักกิจการ
นักศึกษา

1) รอยละ 80 ของนักศึกษาที่เขารวม
อบรมไดรับความรูและประสบการณ
การทํางานรวมกัน
2) รอยละ 80 ของนักศึกษาที่เขารวม
อบรมสามารถพัฒนาการแสดงออก
ตนเองและอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมี
ความสุข

ปการศึกษา
2556

20,000

สํานักกิจการ
นักศึกษา

1) บุคลกรรอยละ 80 ขารวมอบรมหรือ
สัมมนากับหนวยงานภายนอก
2) รอยละ 80 ของบุคลกรไดรับความรู
และนําความรูที่ไดกลับมาพัฒนา
หนวยงาน
1) รอยละ 80 ของบุคลกรที่เขารวมอบรม
สัมมนาสามารถนําความรูที่ไดกลับมา

ปการศึกษา
2556

10,000

สํานักกิจการ
นักศึกษา

ปการศึกษา
2556

5,000

สํานักกิจการ
นักศึกษา
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4.2 พัฒนา
ระบบกลไก
การจัด
กิจกรรมที่
เสริมสราง
พัฒนาความรู
ทางวิชาการ
ประชาธิปไตย
คุณธรรม
จริยธรรม
บุคลิกภาพ
และเกิดความ
ภูมิใจใน
มหาวิทยาลัย

12.กิจกรรมรับนอง
ใหม ประจําป
การศึกษา 2555

13.โครงการสาน
สัมพันธเพื่อนใหม

14.โครงการรณรงค
แตงกายถูกระเบียบ

15.โครงการพัฒนา
เยาวชนตามแนว

2) เพื่อสรางเครือขายผูประสานงานทางดานการ
กีฬาระหวางสถาบันการศึกษา
1) เพื่อใหนักศึกษาใหมเกิดความภาคภูมิใจใน
สถาบัน
2) เพื่อสรางบรรยากาศเอื้ออาทรระหวางรุนพี่
รุนนอง
3) เพื่อสรางความผูกพัน สามัคคีและเจตคติที่
ดีตอกัน
1) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย
ไดรูจักกันมากขึ้น
2) เพื่อใหนักศึกษาใหมไดปรับตัวเขากับ
สถาบันแหงนี้เร็วขึ้น
3) เพื่อสานสายใยแหงความรักและความ
ผูกพันใหเกิดกับชาวเกริก
1) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษามีคานิยมของการแตง
กายถูกระเบียบ เหมาะสม ถูกกาลเทศะ
2) เพื่อสรางระเบียบวินัย สรางภาพลักษณที่ดี
ใหแกนักศึกษาและสถาบัน

2) มีเครือขายผูประสานงานทางดานการ
กีฬาระหวางสถาบันการศึกษาเกิดขึ้น
1) นักศึกษารอยละ 80 มีความพึงพอใจ
ตอกิจกรรมรับนองใหม

ปการศึกษา
2556

-

สํานักกิจการ
นักศึกษา

1) รอยละ 80 ของนักศึกษาพึงพอใจตอ
โครงการ

ปการศึกษา
2556

250,000

สํานักกิจการ
นักศึกษา

1) รอยละ 90 ของนักศึกษา แตงกายถูก
ระเบียบ

ปการศึกษา
2556

5,000

สํานักกิจการ
นักศึกษา

1) เพื่อสรางคานิยมและปลูกฝงการดําเนินชีวิต 1) รอยละ 70 ของนักศึกษาและเยาวชน
ตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงใหกับ
ที่เขารวมกิจกรรมไดความรูและ

ปการศึกษา
2556

25,000

สํานักกิจการ
นักศึกษา
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16.โครงการปลูก
จิตสํานึกดาน
ประหยัดพลังงาน
และอนุรักษ
สิ่งแวดลอม

17.โครงการรวมมือ
รวมแรงสรางสรรค
สิ่งแวดลอม

2) เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและเยาวชน
โดยเปดโอกาสใหนักศึกษาและเยาวชนแสดง
ความรู ความสามารถ ความคิดริเริ่ม
สรางสรรค และการทํางานเปนทีม
3) เพื่อเชื่อมเครือขายองคกรและแสวงหาความ
รวมมือในการพัฒนาเยาวชนและชุมชนอยาง
ยั่งยืน
1) เพื่อใหเยาวชนนักศึกษาตระหนักและตื่นตัว
ในปญหาสิ่งแวดลอม
2) เพื่อใหนักศึกษา เยาวชน เห็นความสําคัญ
และคุณคาของทรัพยากร
3) เพื่อใหนักศึกษาและเยาวชนมีสวนรวมในการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4) เพื่อสรางจิตสํานึกและพฤติกรรมการ
ประหยัดพลังงาน
5) เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบริโภคพลังงานให
คุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด
1) เพื่อสรางจิตสํานึกใหแกนักศึกษาและผูที่
สนใจ หวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

2) ระดับความสําเร็จของการเชื่อม
ความสัมพันธระหวางมหาวิทยาลัยกับ
หนวยงานภายนอก

1) ผูเขารวมโครงการรอยละ 80 ตระหนัก ปการศึกษา
ถึงปญหาสิ่งแวดลอมและมีสวนรวมในกา 2556
รอนรักษทรัพยากรธรรมชาติ
1) ผูเขารวมโครงการรอยละ 80 มี
พฤติกรรมการบริโภคพลังงานที่คุมคา
และเกิดประโยชนสูงสุด

15,000

สํานักกิจการ
นักศึกษา

1) รอยละ 80 ของนักศึกษาและ
ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจ
2) รอยละ 80 ของนักศึกษาและ

15,000

ศูนยสงเสริมและ
บริการสังคม

ปการศึกษา
2556
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2) เพื่อใหความรูแกนักศึกษาและผูที่สนใจ
ตระหนักถึงปญหาของสิ่งแวดลอม และภัย
ธรรมชาติที่เกิดจากการทําลายสิ่งแวดลอม
3) เพื่อสงเสริมใหมหาวิทยาลัยมีสวนรวม
อนุรักษสิ่งแวดลอมรวมกับชุมชน
18.โครงการเยาวชน 1) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษารวมทํากิจกรรมที่เปน
จิตอาสาพัฒนา
ประโยชนตอสังคมสวนรวม
ชุมชนโดยรอบ
2) เพื่อปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรมใหแก
มหาวิทยาลัย
นักศึกษาโดยผานการทํากิจกรรมตาง ๆ ที่
ชวยเหลือสังคม
3) เพื่อความสัมพันธที่ดีระหวางมหาวิทยาลัย
เกริกและชุมชุนโดยรอบมหาวิทยาลัย
1) เพื่อปลูกฝงใหนักศึกษามีคุณธรรม
19.โครงการ
จริยธรรม รักความเปนไทย
คุณธรรมนําไทย 3 D
2) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาเห็นความสําคัญ
ของการปกครองระบอบประชาธิปไตย และ
เปนพลเมืองที่ดีของชาติ
3) เพื่อสนับสนุนใหนักศึกษามีภูมิคุมกัน
หางไกลจากยาเสพติด
1) เพื่อสรางจิตสํานึกใหนักศึกษาและประชาชน
20.โครงการเกริก
ในชุมชนทําประโยชนเพื่อสาธารณะเนื่องใน
บริการสังคม ทํา
วันเฉลิมพระชนมพรรษา

1) รอยละ 90 ของนักศึกษาที่เขารวม
กิจกรรม ไดเรียนรูถึงประโยชนในทํา
การงานแบบจิตอาสาใหแกชุมชนและ
สังคม

ปการศึกษา
2556

15,000

สํานักกิจการ
นักศึกษา

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

ปการศึกษา
2556

8,000

สํานักกิจการ
นักศึกษา

1) ผูเขารวมกิจกรรมรอยละ 80 ตามปา
หมายที่ตั้งไวทําคุณประโยชนใหแก
สวนรวม

12 สิงหาคม
2556 และ 5

-

ศูนยสงเสริมและ
บริการสังคม
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2) รณรงคและเปนแบบอยางที่ดีในการมีรวม
บําเพ็ญประโยชนใหแกสังคม
3) เพื่อสรางความสัมพันธอันดีระหวางมหาทยา
ลัยและชุมชนใกลเคียง
21.โครงการเพื่อแม 1) เพื่อใหนักศึกษาตระหนักถึงความสําคัญของ
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
ของเทิดทูนเหนือ
2) เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจา
เกลา
พระบรมราชินีนาถและสํานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ
3) เพื่อใหนักศึกษาทุกคนไดระลึกถึงบุญคุณของ
บิดามารดา
22.โครงการเพื่อพอ 1) เพื่อใหนักศึกษาตระหนักถึงความสําคัญของ
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
ขอเทิดทูนเหนือเกลา
2) เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ
3) เพื่อใหนักศึกษาทุกคนไดระลึกถึงบุญคุณของ
บิดามารดา
23.โครงการออก
คายอาสาพัฒนา

1) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาใชเวลาวางใหเปน
ประโยชนและมีความรับผิดชอบตอสังคม
2) เพื่อสรางลักษณะนิสัยการทํางานเปนกลุม
อยางมีระบบ

1) รอยละ 90 ของนักศึกษา ตระหนักถึง
ความ สําคัญของสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริยและสํานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของสมเด็จ พระนางเจา
พระบรมราชินีนาถ
2) รอยละ 90 ของนักศึกษากตัญูรูคุณ
ตอบิดามารดา
1) รอยละ 90 ของนักศึกษา ตระหนักถึง
ความสําคัญของสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริยและสํานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว
2) รอยละ90 ของนักศึกษากตัญูรูคุณ
ตอบิดามารดา
1) รอยละ 80 ของนักศึกษาที่เขารวมได
ใชเวลาวางใหเปนประโยชน เขาใจการ
ทํางานเปนกลุม และมีความรับผิดชอบ
ตอสังคม

ปการศึกษา
2556

3,250

สํานักกิจการ
นักศึกษา

ปการศึกษา
2556

3,250

สํานักกิจการ
นักศึกษา

ปการศึกษา
2556

15,000

สํานักกิจการ
นักศึกษา
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3) เพื่อเผยแพรชื่อเสียงอันดีงามของ
มหาวิทยาลัยโดยผานกิจกรรมอันเปนประโยชน
แกสังคม
24.โครงการบําเพ็ญ 1) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาใชเวลาวางใหเปน
ประโยชนเพื่อชุมชน ประโยชนและใชความรูความสามารถของตน
พัฒนาชุมชน
2) เพื่อเผยแพรชื่อเสียงอันดีงามของมหาวิทยาลัย
โดยผานกิจกรรมอันเปนประโยชนแกสังคม
25.โครงการสงเสริม 1) เพื่อรณรงคใหนักศึกษาและเยาวชนหันมาให
สุขภาพและกิจกรรม ความสําคัญกับการเลนกีฬาเพื่อสุขภาพ
การกีฬา
2) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษารักษาสุขภาพให
แข็งแรงปองกันโรคภัย
26.โครงการสาน
1) เพื่อใหนักศึกษาไดมีโอกาสแสดง
สัมพันธวันรมพฤกษ
ความสามารถทางดานกีฬา
เกม
2) เพื่อสรางความรักความสามัคคีระหวาง
นักศึกษา
3) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษามีรางกายแข็งแรง
และฝกอบรมจิตใจใหมีน้ําใจนักกีฬา
27.โครงการแขงขัน 1) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาไดทํากิจกรรม
กีฬามหาวิทยาลัย
รวมกันระหวางสถาบันอุดมศึกษา
2) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาไดใชเวลาวางใหเปน
แหงประเทศไทย

1) รอยละ 80 ของนักศึกษาที่เขารวมรูจัก ปการศึกษา
ใชเวลาวางใหเปนประโยชน และสราง 2556
ชื่อเสียงใหมหาวิทยาลัย

15,000

สํานักกิจการ
นักศึกษา

1) รอยละ 80 ของนักศึกษาตระหนักถึง
ความสําคัญของการเลนกีฬาเพื่อสุขภาพ

ปการศึกษา
2556

-

สํานักกิจการ
นักศึกษา

1) นักศึกษารอยละ 80 พึงพอใจและมี
สวนรวมในวันรมพฤกษเกมส

ปการศึกษา
2556

133,300

สํานักกิจการ
นักศึกษา

1) ระดับความสําเร็จของการเขารวม
แขงขันกีฬามหาวิทยาลัยอยางนอย
3.51 ขึ้นไป

*** หมายเหตุ

1,377,875

สํานักกิจการ
นักศึกษา

เดือนกรกฎาคม
2556 - ธันวาคม
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28.โครงการเขารวม
การแขงขันกีฬา
สโมสรนักศึกษา
ระหวางสถาบัน

29.โครงการแขงขัน
กีฬาวอลเลยบอล
แคนนอนยูหลีก
2012
30.โครงการแขงขัน
ฟุตบอลยูลีก 2012

3) เพื่อสงเสริมความเปนเลิศทางการกีฬาของ
มหาวิทยาลัย
4) เพื่อเผยแพรชื่อเสียงและประชาสัมพันธ
มหาวิทยาลัย
1) เพื่อพัฒนานักศึกษาในการเลนกีฬาเพื่อ
สุขภาพ
2) เพื่อสรางความรักความสามัคคีระหวาง
สถาบันการศึกษา
3) เพื่อเสริมสรางภาพลักษณที่ดีของ
มหาวิทยาลัย
1) เพื่อสงเสริมและพัฒนากีฬาวอลเลยบอลให
เปนกีฬาที่นิยมและแพรหลายใน
สถาบันการศึกษาเพิ่มขึ้น
2) เพื่อสงเสริมความสัมพันธอันดีระหวาง
สถาบันการศึกษา
1) เพื่อสงเสริมและพัฒนากีฬาฟุตบอลใหเปน
กีฬาที่นิยมและแพรหลายใน
สถาบันการศึกษาเพิ่มขึ้น
2) เพื่อสรางความสัมพันธอันดีระหวางสถาบัน
การ ศึกษาโดยใชกีฬาเปนสื่อ

1) นักศึกษาที่เขารวมโครงการรอยละ 70 เดือนมกราคม
มีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรม
2557
2) นักศึกษาที่เขารวมโครงการรอยละ 70
เห็นประโยชนของการเลนกีฬา

8,600

สํานักกิจการ
นักศึกษา

1) ผูเขารวมโครงการใหความสนใจและมี เดือนสิงหาคม –
สวนรวมในการแขงขันกีฬาวอลเลยบอล ตุลาคม 2556
เพิ่มขึ้น รอยละ 80

155,250

สํานักกิจการ
นักศึกษา

1) ผูเขารวมโครงการมีความประทับใจและ เดือนสิงหาคม –
มีสวนรวมในการแขงขันกีฬาฟุตบอล กันยายน 2556
เพิ่มขึ้น รอยละ 80

108,000

สํานักกิจการ
นักศึกษา
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31.โครงการเขารวม
การแขงขันกีฬาที่
เชิญมาจาก
หนวยงานภายนอก

เดือนกรกฎาคม –
ธันวาคม 2556

80,000

สํานักกิจการ
นักศึกษา

ปการศึกษา
2556

30,000

สํานักกิจการ
นักศึกษา

1) นักศึกษารอยละ 80 เขารวมกิจกรรม
2) ผูเขารวมกิจกรรมรอยละ 80 มีความ
พึงพอใจ

ปการศึกษา
2556

10,000

สํานักกิจการ
นักศึกษา

1) มีการเขารวมการแขงขันกีฬา
มหาวิทยาลัยอาเซียน

ปการศึกษา
2556

-

สํานักกิจการ
นักศึกษา

1) เพื่อสงเสริมและพัฒนาสมรรถนะของนักกีฬา 1) รอยละ 80 ของนักกีฬาสามารถ
พัฒนาสมรรถนะทางการกีฬา และ
2) เพือ่ สงเสริมใหนักกีฬาไดรับประสบการณ
ไดรับประสบการณจากการเขารวมการ
จากการเขารวมแขงขันกีฬากับหนวยงาน
แขงขันกับหนวยงานภายนอก
ภายนอก
3) เพื่อสงเสริมและพัฒนาการกีฬาของสถาบัน 2) ระดับความสําเร็จของการพัฒนาการ
4) เพื่อสรางชื่อเสียงและประชาสัมพันธ
กีฬาของสถาบันและสรางชื่อเสียงใหแก
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย อยางนอย 3.51 ขึ้นไป
1) เพื่อสงเสริมความสามัคคีภายในหอพัก
1) ผูเขารวมโครงการรอยละ 80 พึง
2) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษามีสุขภาพแข็งแรง
พอใจในกิจกรรม
รูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน

32.โครงการกีฬา
สานสัมพันธฉันทพี่
นอง
33.โครงการเยาวชน 1) เพื่อใหนักศึกษามีรางกายแข็งแรงหางไกล
ไทยไรพุง
จากโรคอวน
2) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษารวมกิจกรรมที่ถนัด
และสนใจ
34.โครงการเขารวม 1) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมกับ
แขงขันกีฬา
ประเทศในกลุมอาเซียน
มหาวิทยาลัย
2) เพื่อเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวาง
อาเซียน
มหาวิทยาลัยกับกลุมประเทศในอาเซียน
3) เพื่อเตรียมความพรอมในการเปดเสรีทางการ
ศึกษา
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35.โครงการเก็บตัว
ฝกซอมนักกีฬากอน
เขารวมการแขงขัน
36.โครงการชาว
เกริกรวมใจตานภัย
เอดส

37.โครงการชาว
เกริกรวมพลังตาน
ภัยยาเสพติด

38.โครงการเขารวม
พัฒนาศักยภาพผู
กํากับหรือเจาหนาที่
นักศึกษาวิชาทหาร

1) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษามีนักศึกษามี
พัฒนาการที่ดีทางดานกีฬา
2) เพื่อสงเสริมความเปนเลิศดานการกีฬาของ
มหาวิทยาลัยl
1) เพื่อสรางความเขาใจที่ถูกตองในเรื่องโรค
เอดส
2) เพื่อกระตุนใหเกิดจิตสํานึกและรณรงค
ปองกันภัยจากโรคเอดสอยางจริงจัง
3) เพื่อสรางชุมชนสังคมใหเขมแข็ง ชวยลด
ปญหาโรคเอดส

1) นักศึกษาที่เขารวมโครงการรอยละ 80
มี พัฒนาการดานกีฬาอยูในระดับที่ดี

เดือนตุลาคม
2556

30,000

สํานักกิจการ
นักศึกษา

1) ผูเขารวมโครงการรอยละ 80 มี
ทัศนคติที่ถูกตองในการปองกันตนเอง
จากโรคเอดส และสามารถอยูรวม
สังคมกับผูติดเชื้อเอดสไดอยาง
ปลอดภัย

ปการศึกษา
2556

20,400

สํานักกิจการ
นักศึกษา

ปการศึกษา
2556

12,600

สํานักกิจการ
นักศึกษา

ปการศึกษา
2556

-

สํานักกิจการ
นักศึกษา

1) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษารวมกันเปนแกนนําใน 1) ผูเขารวมโครงการ รอยละ 80
ตระหนักถึงปญหาและโทษของ
การรณรงคให บุคลากรและชุมชนตระหนักถึง
ยาเสพติด
ปญหายาเสพติดและโทษของยาเสพติด
2) เพื่อใหนักศึกษาไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู
และประสบการณรวมกัน รูจักทํางานเปนทีม
เพื่อการรวมพลังตอตานภัยยาเสพติดอยาง
ตอเนื่องและยั่งยืน
1) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาตระหนักถึง
1) ผูเขารวมอบรมรอยละ 80 ไดรับ
ความสําคัญของการเรียนหลักสูตรนักศึกษา
ความรูจากกรมการรักษาดินแดน
วิชาทหาร
2) เพื่อพัฒนาศักยภาพผูกํากับนักศึกษาวิชา
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39.โครงการบริจาค 1) เพื่อปลูกฝงคานิยมและสรางจิตสํานึกที่ดีใน 1) นักศึกษาและผูเขารวมกิจกรรม รอย
โลหิตชวยเหลือเพื่อน
การบริจาคโลหิตเปนสาธารณประโยชนตอ
ละ 80 พึงพอใจที่ไดเขารวมโครงการที่
มนุษย
ผูอื่น
เปนประโยชนตอสังคม
2) เพื่อใหเยาวชนและบุคคลทั่วไปไดรับความรู
ที่ถูกตองในการบริจาคโลหิต
40.โครงการปนน้ําใจ 1) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาและบุคลากรมีสวน 1) รอยละ 80 ของผูเขารวมโครงการพึง
รวมในการแบงปนน้ําใจใหสังคม
พอใจในการจัดกิจกรรม
ผูดอยโอกาส
2) เพื่อนําสิ่งของทีไดรับบริจาคมอบใหแก
2) นักเรียนและประชาชนที่ขาดแคลน
นักเรียนในโรงเรียนที่อยูในถิ่นทุรกันดาร
ไดรับสิ่งของที่บริจาค รอยละ 90
และประชาชนที่ขาดแคลน
41.โครงการเผยแพร 1) เพื่อประชาสัมพันธขาวสารการรับสมัครงานจาก 1) รอยละ 70 ของนักศึกษาไดรับทราบ
ประชาสัมพันธขอมูล แหลงงานตางๆใหแกนักศึกษาที่กําลังสําเร็จ
แหลงขอมูล ขาวสาร การรับสมัครงาน
การศึกษา
ขาวสาร การรับ
2) เพื่อใหนักศึกษาไดเตรียมความพรอมในการ
สมัครงานใหแก
หางานทํา
นักศึกษา
42.โครงการแนะ
1) เพื่อใหนักศึกษาไดรับขอมูลในการศึกษาตอ 1) รอยละ 80 ของนักศึกษาไดรับขอมูล
แนวและวางแผน
และการประกอบอาชีพ
ในการประกอบอาชีพการงาน และ
ดานอาชีพ
2) เพื่อใหนักศึกษามีความรูในอาชีพการงานที่ สามารถวางแผนเตรียมความพรอมในการ
สนใจ สอดคลองกับความสามารถและความ
สมัครงาน

ปการศึกษา
2556

-

ศูนยสงเสริมและ
บริการสังคม

ปการศึกษา
2556

20,000

ศูนยสงเสริมและ
บริการสังคม

ปการศึกษา
2556

4,000

สํานักกิจการ
นักศึกษา

ปการศึกษา
2556

-

สํานักกิจการ
นักศึกษา
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3) เพื่อใหนักศึกษาเตรียมความพรอมในการ
สมัครงาน
43.โครงการอบรม
1) เพื่อเตรียมความพรอมใหนักศึกษาวางแผน
สัมมนาเตรียมความ
ชีวิตหลังสําเร็จการศึกษา และแลกเปลี่ยน
พรอมดานสมัครงาน
ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสบการณในการ
ทํางาน
2) เพื่อเตรียมความพรอมในการสมัครงานดาน
เอกสารและการพัฒนาบุคลิกภาพใหแก
นักศึกษา
3) เพื่อกระตุนใหนักศึกษาที่กําลังจะสําเร็จ
การศึกษามีจิตสํานึกที่ดีในการอบรมอาชีพ
อยางมีจรรยาบรรณและพรอมที่จะรับใช
สังคมตอไป
44.โครงการทํางาน 1) เพื่อเปนการสรางรายไดเสริมใหแกนักศึกษา
ภายในมหาวิทยาลัย 2) เพื่อแบงเบาภาระคาใชจายของผูปกครอง
นักศึกษา
3) เพื่อสรางประสบการณการการทํางานใหแก
นักศึกษา
45.โครงการจัดหา
1) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษามีรายไดพิเศษ
งานพิเศษให
ระหวางเรียน

1) ผูเขารวมอบรมสัมมนารอยละ 80
ไดรับความรูในการสมัครงาน และ
เตรียมวางแผนชีวิตหลังสําเร็จ
การศึกษา

ปการศึกษา
2556

1) จํานวนนักศึกษาที่ทํางานในหนวยงาน ปการศึกษา
ตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย
2556
2) นักศึกษารอยละ 60 มีทักษะและ
ประสบการณจากการทํางาน
1) จํานวนนักศึกษาที่ทํางานพิเศษขณะ
กําลังศึกษา

ปการศึกษา
2556

-

ศูนยสงเสริมและ
บริการสังคม

450,000

สํานักกิจการ
นักศึกษา

-

สํานักกิจการ
นักศึกษา
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2) เพื่อสรางเสริมประสบการณการการทํางาน
ใหแกนักศึกษา
46.โครงการฝกอบรม 1) เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาของ
เพื่อเพิ่มทักษะและขีด มหาวิทยาลัยใหมีความรูและทักษะใหม ๆ
ความสามารถในการ เพิ่มขึ้น รองรับการประกอบอาชีพและการมีงาน
ประกอบอาชีพและการ ทําของบัณฑิต
มีงานทําของบัณฑิต 2) เพื่อเสริมสรางความมั่นใจใหแกนักศึกษา
ตลอดจนนําความรูที่ไดไปใชอยางมี
มหาวิทยาลัยเกริก
ประสิทธิภาพ
47.โครงการสงเสริม 1) เพื่อเพิ่มทักษะประสบการณและมีรายได
เสริมเปนคาใชจายสวนตัวใหกับนักศึกษา
เพิ่มทักษะ
ประสบการณและมี 2) เพื่อใหนักศึกษารูจักใชเวลาวางใหเปน
ประโยชน
รายไดใหกับ
3) เพื่อเปนการสรางวัฒนธรรมการพึ่งตนเอง
นักศึกษา
และคานิยมที่ถูกตองในการทํางาน
48.โครงการ
1) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษามีทักษะ
นักศึกษาชวยงาน
ประสบการณในการทํางานระหวางกําลัง
ผลิตเอกสาร
ศึกษา
2) เพื่อใหนักศึกษามีรายไดเสริมระหวางศึกษา
49.โครงการ
1) เพื่อใหนักศึกษามีรายไดระหวางเรียน
นักศึกษาชวยงาน
2) เพื่อฝกทักษะประสบการณการทํางาน
สํานักหอสมุด
ระหวางเรียน

ปการศึกษา
2556

15,000

ศูนยสงเสริมและ
บริการสังคม

1) นักศึกษารอยละ 80 ไดรับ
ปการศึกษา
ประสบการณจากการทํางาน รูจัก
2556
ความรับผิดชอบตอหนาที่ มีความคิด
ริเริ่มสรางสรรค สามารถทํางานรวมกับ
บุคคลอื่น

30,000

ศูนยสงเสริมและ
บริการสังคม

1) นักศึกษาที่เขารวมโครงการรอยละ 60 ปการศึกษา
ไดประสบการณการทํางานและมี
2556
รายไดขณะกําลังศึกษา

43,200

สํานักวิชาการ

1) นักศึกษาที่เขารวมโครงการรอยละ 60 ปการศึกษา
ไดประสบการณการทํางานและมี
2556
รายไดขณะกําลังศึกษา

54,000

สํานัก
หอสมุด

1) นักศึกษาที่เขารวมโครงการ รอยละ
80 มีความรูและทักษะใหม ๆ เพิ่มขึ้นและ
สามารถนําความรูจากการอบรมไปปรับใช
อยางมีประสิทธิภาพ
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3) เพื่อชวยแบงเบาภาระครอบครัวของ
นักศึกษาที่มีรายไดนอย
50.โครงการรับสมัคร 1) เพื่อเปนการสรางรายไดเสริมใหแกนักศึกษา
งานจากหนวยงาน
ที่ตองการทํางาน
ภายนอก
2) เพื่อแบงเบาภาระคาใชจายของผูปกครอง
นักศึกษา
3) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาไดประสบการณใน
การทํางานจากภายนอก
51.โครงการจัด
1) เพื่อเปดโลกทัศนใหนักศึกษามีวิสัยทัศนที่
กิจกรรมเพื่อเปดโลก กวางไกล ตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน
ทัศนนักศึกษาสู
2) เพื่อพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยสูความ
อาเซียน
เปนสากล
52.โครงการกวี
1) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษารวมทํากิจกรรมที่
ดนตรี วรรณกรรม
ถนัดและสนใจ
2) เพื่อสงเสริมความสามารถดานดนตรีและ
การขับรองของเยาวชนนักศึกษา
3) เพื่อเปนการสรางความสัมพันธกับสังคม
เปดพื้นที่สรางสรรค แบงปนความสุข
53.โครงการ
1) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษามีความคิดสรางสรรค
ใชศิลปะเปนสื่อในการถายทอดความรูสึกและ
สรางสรรคศิลปะ
อารมณ
และวัฒนธรรมรวม

1) จํานวนนักศึกษาที่ทํางานกับหนวยงาน ปการศึกษา
ภายนอก
2556
2) นักศึกษารอยละ 60 มีทักษะและ
ประสบการณจากการทํางาน

-

-สํานักกิจการ
นักศึกษา

1) รอยละ 80 ของนักศึกษาไดรับความรู
และสามารถเตรียมความพรอมเขาสู
ประชาคมอาเซียน

ปการศึกษา
2556

-

1) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่
เขารวมโครงการอยางนอย 3.51 ขึ้น
ไป

ปการศึกษา
2556

20,000

- ศูนยสงเสริมและ
บริการสังคม
- สํานักกิจการ
นักศึกษา
สํานักกิจการ
นักศึกษา

1) ผูเขารวมโครงการรอยละ 80 ไดรับ
ความเพลิดเพลินและรูจักใชเวลาวาง
ใหเปนประโยชน

ปการศึกษา
2556

25,000

สํานักกิจการ
นักศึกษา
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2) เพื่อสรางความเพลิดเพลินและสงเสริมการ
ใชเวลาวางใหเปนประโยชน
3) เพื่อใหนักศึกษาสามารถนําศิลปะไป
ประยุกตใชกับศาสตรแขนงอื่น ๆ ได
1) เพื่อเปนเกียรติและสรางความภาคภูมิใจ
ใหแกบัณฑิตและมหาบัณฑิตใหม
2) เพื่อประชาสัมพันธชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย
ใหแกบุคคลภายนอก
1) เพื่อสงเสริมใหบุคลากรเพิ่มพูนความรู
ทักษะและประสบการณดานบริการและ
สวัสดิการนักศึกษา
2) เพื่อสรางเครือขายความรวมมือในการ
พัฒนางานดานระบบการจัดการและสวัสดิการ
นักศึกษากับหนวยงานภายนอก

54.โครงการพิธี
ประสาทปริญญา
บัตรประจําป
การศึกษา 2556
4.3 พัฒนา
55.โครงการอบรม
ระบบการ
สัมมนากับ
จัดบริการและ หนวยงานภายนอก
สวัสดิการ
ดานงานบริการและ
นักศึกษาอยาง สวัสดิการนักศึกษา
ทั่วถึง เอื้อตอ
การเรียนรูและ
1) เพื่อใหนักศึกษาทราบเรื่องสวัสดิการตาง ๆ
ใชชีวิตใน
56.โครงการจัดทํา
ที่มหาวิทยาลัยจัดให
มหาวิทยาลัย คูมือแนะนํางาน
2) เพือ่ เปนการประชาสัมพันธงานบริการและ
บริการและ
สวัสดิการนักศึกษา
สวัสดิการนักศึกษา
และสวัสดิการสังคม

1) รอยละ 80 ของผูเขารวมงานมีความ
พึงพอใจตอการจัดงานประสาท
ปริญญาบัตร

ปการศึกษา
2556

28,000

สํานักวิชาการ

1) บุคลากรฝายบริการและสวัสดิการ
นักศึกษาเขาอบรมดานงานบริการและ
สวัสดิการนักศึกษากับหนวยงานภายนอก
อยางนอย 1 ครั้งตอป

ปการศึกษา
2556

25,000

สํานักกิจการ
นักศึกษา

1) นักศึกษารอยละ 90 ไดรับขอมูล
ขาวสารทราบเรื่องสวัสดิการตาง ๆ ที่
มหาวิทยาลัยจัดให

ปการศึกษา
2556

150,000

สํานักกิจการ
นักศึกษา
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57.โครงการเผยแพร
ขาวสารงานบริการ
และสวัสดิการ
นักศึกษา
58.โครงการทําบัตร
ประกันสุขภาพและ
การประกันอุบัติเหตุ
ใหนักศึกษา
59.โครงการอํานวย
ความสะดวกแก
นักศึกษาที่ตองการ
ผอนผันการเขารับ
ราชการทหาร
60.โครงการจัดหา
และใหทุนการศึกษา
แกนักศึกษา

1) เพื่อเผยแพรและประชาสัมพันธกิจกรรมตางๆ
ของหนวยงานใหแกนักศึกษา
2) เพื่อใหนักศึกษารับรูขาวสารเกี่ยวกับงาน
บริการและสวัสดิการตาง ๆ
1) เพื่อบรรเทาความเดือดรอนในปญหา
อุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นกับนิสิตโดยไมได
คาดหมาย

1) นักศึกษารอยละ 90 ไดรับขาวสาร
ปการศึกษา
เกี่ยวกับงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา 2556

-

สํานักกิจการ
นักศึกษา

1) นักศึกษารอยละ 90 ไดรับการประกัน
อุบัติเหตุ

ปการศึกษา
2556

-

สํานักกิจการ
นักศึกษา

1) เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกนักศึกษาที่
ตองการผอนผันการเขารับราชการทหาร

1) รอยละ 80 ของนักศึกษาที่ไดรับ
บริการมีความพึงพอใจอยางนอย 3.51
ขึ้นไป

ปการศึกษา
2556

-

สํานักกิจการ
นักศึกษา

1) เพื่อจัดหารทุนใหนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี
และ เปนแบบอยางที่ดีสรางชื่อเสียงใหกับ
มหาวิทยาลัยทังภายในและภายนอกสถาบัน

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

ปการศึกษา
2556

-

สํานักกิจการ
นักศึกษา

ปการศึกษา
2556

9,000

สํานักกิจการ
นักศึกษา

61.โครงการ
1) เพื่อสงเสริมนักกีฬาที่มีความสามารถและมี
พิจารณาคัดเลือกทุน
ผลการเรียนดี
นักกีฬาประจําป
2) เพื่อสงเสริมความเปนเลิศดานกีฬาใหกับ
การศึกษา 2556
สถาบัน
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1) เพื่อสรางขวัญและกําลังใจใหนักกีฬาที่มี
62.โครงการ
ความสามารถ และสรางชื่อเสียงใหแก
สวัสดิการทุนนักกีฬา
มหาวิทยาลัย
63.โครงการชุดกีฬา 1) เพื่อจัดหาสวัสดิการชุดกีฬาใหแกนักกีฬาใช
ในการแขงขัน
เขารวมการแขงขัน
2) เพื่อเปนสรางภาพลักษณใหแกนักกีฬาแตง
ตลอดป
กายเปนรูปแบบเดียวกัน
64.โครงการจัดซื้อ
1) เพื่อจัดสวัสดิการชุดสูตรสากลให
ชุดสูตรสากลคณะ
คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา
กรรมการบริหาร
2) เพื่อสงเสริมภาพลักษณและสรางขวัญและ
สโมสรนักศึกษา
กําลังใจใหแกผูปฏิบัติงาน
65.โครงการ
1) เพื่อกระตุนใหนักศึกษามีความสนใจ
ปฐมนิเทศนักศึกษา
เกี่ยวกับการกูยืมเงินเพื่อการศึกษา
กองทุนเพื่อ
2) เพื่อใหนักศึกษาและผูปกครองไดทราบ
การศึกษา
วัตถุประสงคและเงื่อนไขในการกูยืม
เงินกองทุนเพื่อการศึกษา
3) เพื่อใหนักศึกษาและผูปกครองทราบถึง
ระเบียบปฏิบัติและขั้นตอนของการทํา
สัญญากูยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษา

1) จํานวนนักศึกษาที่ไดรับทุนนักกีฬา

ปการศึกษา
2556

1,200,000

สํานักกิจการ
นักศึกษา

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

ปการศึกษา
2556

150,000

สํานักกิจการ
นักศึกษา

ปการศึกษา
2556

45,000

สํานักกิจการ
นักศึกษา

1) รอยละ 90 ของนักศึกษาทราบรายระ
เอียดของการกูยืมเงินเพื่อการศึกษา

ปการศึกษา
2556

1,500

สํานักกิจการ
นักศึกษา
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66.โครงการปจฉิม
นิเทศนักศึกษา
กองทุนเพื่อ
การศึกษา 2556

1) เพื่อปลูกจิตสํานึกของนักศึกษากองทุนกูยืม
เพื่อการศึกษาที่ตองชําระหนี้
2) เพื่อใหนักศึกษากองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา
ทราบจํานวนหนี้ที่ตองรับผิดชอบ
3) เพื่อชวยใหนักศึกษามีการวางแผนในการ
ชําระหนี้
4) เพื่อใหนักศึกษาทราบถึงขั้นตอนการชําระหนี้
67.โครงการรางวัล 1) เพื่อเปนการสรางขวัญและกําลังใจแกนักกีฬา
นักกีฬาที่สราง
ที่ไดรับรางวัลจากการเขารวมแขงขันกีฬา
2) เพื่อเปนการประชาสัมพันธใหนักศึกษาและ
ชื่อเสียงใหกับ
บุคลากรไดทราบถึงผลงานของนักกีฬา
มหาวิทยาลัย
3) เพื่อสงเสริมความเปนเลิศทางการกีฬาของ
มหาวิทยาลัย
68.โครงการจัดซื้อ
1) เพื่อจัดหาอุปกรณการออกกําลังกายที่ทันสมัย
อุปกรณกีฬา
และเพียงพอตอความตองการของผูใชบริการ
69.โครงการประกาศ 1) เพื่อใหนักศึกษาทราบถึงรายละเอียดระเบียบ
ใหนักศึกษาทราบถึง วาดวยการสอบ พ.ศ.2556
ระเบียบวาดวยการ 2) เพื่อใหนักศึกษาไมทําอะไรที่ขัดตอระเบียบ
สอบ พ.ศ.2556
มหาวิทยาลัยวาดวยการสอบ พ.ศ.2556
70.โครงการจัดสอบ 1) เพื่อเปนหนวยงานกลางเกี่ยวกับการจัด
ภาคปกติและภาค
กรรมการคุมสอบและกําหนดหองสอบ

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

ปการศึกษา
2556

4,500

สํานักกิจการ
นักศึกษา

1) จํานวนนักกีฬาที่สรางชื่อเสียงใหกับ
มหาวิทยาลัย

ปการศึกษา
2556

100,000

สํานักกิจการ
นักศึกษา

1) สามารถจัดหาอุปกรณกีฬาที่มีคุณภาพ
ตามระยะเวลาที่กําหนด
1) นักศึกษาทราบถึงระเบียบการสอบของ
มหาวิทยาลัยและปฏิบัติตนตามระเบียบใน
ระหวางการสอบ

ปการศึกษา
2556
ปการศึกษา
2556

100,000
-

สํานักกิจการ
นักศึกษา
สํานักวิชาการ

1) การจัดสอบมีประสิทธิภาพและ
มาตรฐานเดียวกันสอดคลองกับระบบการ

ปการศึกษา
2556

-

สํานักวิชาการ
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4.4 พัฒนา
ระบบบริหาร
หอพักใหได
มาตรฐาน

2) เพื่อใหการจัดสอบของทุกคณะวิชาและสาขามี
มาตรฐานเทาเทียมกัน
3) เพื่อการจัดพิมพขอสอบและสําเนาขอสอบเปน
มาตรฐานเดียวกัน
71.โครงการปรับปรุง 1) เพื่อปรับปรุงระบบบริหารจัดการหอพักใหมี
ระบบหอพักของ
ประสิทธิภาพ
มหาวิทยาลัยใหได 2) เพื่อจัดเตรียมหอพักใหสะดวก สบาย
มาตรฐาน
สะอาด เหมาะสมตอการสงเสริมพัฒนาการ
เรียนรูของนักศึกษาในทุกดาน
3) เพื่อเปนหนวยงานเบื้องตนใหคําปรึกษา
เบื้องตนในการใหคําแนะนําติดตามดูแล
ชวยเหลือนักศึกษาในดานตาง ๆ
72. โครงการ
1) เพื่อซอมบํารุงหอพักใหอยูในสภาพดีพรอมที่
ซอมแซมหอพัก
จะรองรับการเขาพักของนักศึกษา
2) เพื่อปรับปรุงสภาพแวดลอมทั้งภายในและ
ภายนอกใหเอื้อตอการเรียนรู
73.โครงการพัฒนา 1) เพื่อสงเสริมใหหอพักนักศึกษาเปนแหลง
หอพักมหาวิทยาลัย เรียนรูและปลอดอบายมุข
ใหเปนพื้นที่เรียนรู
2) เพื่อสงเสริมใหหอพักมีกิจกรรมตางๆ ที่
และปลอดอบายมุข พัฒนานักศึกษาในดานรางกาย อารมณ และ
สติปญญา

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

ปการศึกษา
2556

3) นักศึกษาอยางนอยรอยละ 80 มีความ
พึงพอใจในสภาพแวดลอมทั้งภายในและ
ภายนอกของหอพัก

ปการศึกษา
2556

1) รอยละ 80 ของนักศึกษาที่อาศัยอยูใน ปการศึกษา
2556
หอพักหางไกลอบายมุขและเขารวม
กิจกรรมเพื่อพัฒนารางกาย อารมณ และ
สติปญญา

สํานักกิจการ
นักศึกษา

10,000

สํานักกิจการ
นักศึกษา

-

สํานักกิจการ
นักศึกษา
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โครงการ /
กิจกรรม

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

กําหนดเวลา งบประมาณ
(บาท)

ผูรับผิดชอบ

หนวยงานสนับสนุน
74.โครงการ
คอมพิวเตอรสําหรับ
บริการนักศึกษา
หอพัก
75.โครงการวารสาร
สิ่งพิมพประจํา
หอพัก
76.โครงการพัฒนา
สาธารณูปโภคและ
จัดสิ่งอํานวยความ
สะดวกของหอพัก
77.โครงการหอพัก
หวงใยใสใจสุขภาพ
78.โครงการทําบุญ
หอพัก

1) เพื่อใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศแก
นักศึกษาประจําหอพัก
2) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาใชเวลาวางใหเปน
ประโยชน คนควาหาความรูดวยตนเอง
1) เพื่อใหบริการดานวารสารและสิ่งพิมพตางๆ
แกนักศึกษาประจําหอพัก
2) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาใชเวลาวางใหเปน
ประโยชน คนควาหาความรูดวยตนเอง
1) เพื่อพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและจัดสิ่งอํานวย
ความสะดวกในการอยูอาศัยของนักศึกษา
2) เพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีใหแกนักศึกษา
1) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาภายในหอพักรูจัก
ดูแลสุขภาพตนเองใหแข็งแรงอยูเสมอ
2) เพื่อเปนการปองกันโรคติดตอภายในหอพัก
1) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาและบุคลากรมีสวน
รวมในการทําความดีตามหลักคําสอนของ
พุทธศาสนา
2) เพื่อทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาใหอยูคูกับ
สังคมไทย

1) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา
ประจําหอพักที่มีตอการใหบริการ
คอมพิวเตอร อยางนอย 3.51 ขึ้นไป

ปการศึกษา
2556

200,000

สํานักกิจการ
นักศึกษา

1) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา
ประจําหอพักที่มีตอการใหบริการวารสาร
สิ่งพิมพ อยางนอย 3.51 ขึ้นไป

ปการศึกษา
2556

15,000

สํานักกิจการ
นักศึกษา

4) นักศึกษาอยางนอยรอยละ 80 มีความ ปการศึกษา
พึงพอใจระบบสาธารณูปโภคและการจัด 2556
สิ่งอํานวยความสะดวกของหอพัก

6,500

สํานักอธิการบดี

1) จํานวนนักศึกษาที่เจ็บปวยในแตละป
การศึกษามีจํานวนลดลง

ปการศึกษา
2556

5,000

สํานักกิจการ
นักศึกษา

1) รอยละ 90 ของผูเขารวมกิจกรรมพึง
พอใจกับการมีสวนรวมในการทํานุ
บํารุงศาสนา
2) รอยละ 90 ของผูเขารวมโครงการ
สามารถนําหลักธรรมไปประพฤติ
ปฏิบัติในชีวิตประจําวันไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

ปการศึกษา
2556

25,000

สํานักกิจการ
นักศึกษา

166
ตัวบงชี้ของแผนดําเนินงาน : ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาองคความรูทางดานกิจการนักศึกษาใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง
เชิงปริมาณ
1. จํานวนเครือขายองคกรนักศึกษาทั้งในประเทศและตางประเทศ
2. รอยละของนักศึกษาที่มีสวนรวมในการจัดกิจกรรมหรือโครงการภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย
3. จํานวนของโครงการหรือกิจกรรมที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ ึงประสงค
เชิงคุณภาพ
1. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการองคกรนักศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
2. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการใหบริหารสวัสดิการ
3. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอระบบหอพัก
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ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาการเรียนรูศลิ ปวัฒนธรรมในเชิงสรางสรรค
เปาประสงค สามารถประยุกตและบูรณาการวัฒนธรรมของไทย และวัฒนธรรมนานาชาติใหสอดคลองกับวิถชี ีวิต ตลอดจนมีสวนรวมในการสงเสริมภูมิปญญาไทย
กลยุทธ
โครงการ /
วัตถุประสงค
ตัวชี้วัด
กําหนดเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
(บาท)
กิจกรรม
หนวยงานสนับสนุน
5.1 สงเสริมให
มหาวิทยาลัย
เปนศูนยกลาง
การอนุรักษ
และสรางสรรค
ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปญญา
ไทย

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

1) เพื่อเปนแหลงขอมูลการเรียนรูดาน
1) จํานวนขอมูลดานศิลปวัฒนธรรม และ
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทยของ
ภูมิปญญาที่มีการเผยแพร
มหาวิทยาลัย
2) เพื่อเปนการเผยแพรขอมูลดานศิลปวัฒนธรรม
ใหแกนักศึกษา บุคลากรและผูที่สนใจ
1) คณะผูเขารับการอบรม นิสิต นักศึกษา
1) เพื่อเสริมสราง และแลกเปลี่ยนความรู
รอยละ 80 ไดรับความรูเกี่ยวกับการเขารวม
ความคิด ประสบการณดานศิลปวัฒนธรรม
สัมมนาทางดานศิลปวัฒนธรรม
2) รวมกิจกรรมกับผูเชี่ยวชาญพิเศษดาน
2) คณะผูเขารับการอบรม นิสิต นักศึกษา
ศิลปวัฒนธรรม
รอยละ 80 ไดรับความรูเกี่ยวกับการเขารวม
3) เพื่อพัฒนาโครงสรางศูนยสงเสริมศิลปฯ และ
อบรมทางการสรางหุนกระบอก
สรางเครือขายครูตนแบบ
3) คณะผูเขารับการอบรม นิสิต นักศึกษา
4) เพื่อเปนการประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยเกริก รอยละ 80 ไดรับรูถึงวัฒนธรรมและภูมิปญญา
ทองถิ่นวามีความสําคัญตอวิถีการดําเนิน
ชีวิตประจําวันอยางไร และแตละทองถิ่นมี
ความแตกตางกันอยางไร
4) คณะผูเขารับการอบรม นิสิต นักศึกษา
รอยละ 80 เปนการเผยแพรและประชา
สัมพันธมหาวิทยาลัยใหเปนที่รูจักแกบุคคล
ทั่วไป

ปการศึกษา
2556

-

ศูนยสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม

ปการศึกษา
2556

60,000

ศูนยสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
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โครงการ /
กิจกรรม

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

กําหนดเวลา งบประมาณ
(บาท)

ผูรับผิดชอบ

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

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

1) ระดับความพึงพอใจผูใชบริการ
สารสนเทศดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปญญา อยางนอย 3.51 ขึ้นไป

ปการศึกษา
2556

-

ศูนยสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม

1) รอยละ 80 ของผูเขารวมโครงการไดรับ
ความรูในการทําวิจัยดาน
ศิลปวัฒนธรรม

ปการศึกษา
2556

20,000

ศูนยสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม

1) เพื่อสรางองคความรูทางดานศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปญญา

1) จํานวนงานวิจัยดานศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปญญา

ปการศึกษา
2556

100,000

ศูนยสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม

ปการศึกษา
2556

50,000

ศูนยสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม

ปการศึกษา
2556

50,000

ศูนยสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม

1) เพื่อสงเสริมความรูเกี่ยวกับประวัติความเปนมา 1) นักศึกษาและบุคลากร รอยละ 80 ของ
ของวันนักขัตฤกษและประเพณีไทยที่สําคัญของไท มหาวิทยาลัยเกริก ไดรับความรูเกี่ยวกับ
2) เพื่ออนุรักษและสืบสานขนบธรรมเนียม
ประวัติความเปนมาของวันนักขัตฤกษและ
ประเพณี และวัฒนธรรมที่ดีงามของชาติอันเปน ประเพณีไทยที่สําคัญของไทย
2) นักศึกษาและบุคลากร รอยละ 80 ของ
มรดกที่มีคุณคาสําหรับสังคมไทย
มหาวิทยาลัยไดมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม
1) นิสิต นักศึกษา และนักดนตรีไทยใน
7.โครงการงานดนตรี 1) เพื่อสรางความสัมพันธและสงเสริมความ
สามัคคีระหวางนิสิต นักศึกษาและนักดนตรีไทย
สถานศึกษา รอยละ 80 ไดมีโอกาส
ไทยอุดมศึกษา
ในสถาบันอุดมศึกษา
แลกเปลี่ยนประสบการณ ความคิด
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โครงการ /
กิจกรรม

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

กําหนดเวลา งบประมาณ
(บาท)

ผูรับผิดชอบ

หนวยงานสน
2) เพื่อเปนการแลกเปลี่ยนความรู ความคิด
และประสบการณดานดนตรีไทย รวมทั้ง
ศิลปวัฒนธรรมไทย
3) เพื่อสงเสริมใหนิสิต นักศึกษามีความคิด
สรางสรรคและมีโอกาสในการแสดงออกสู
สาธารณชน
4) เพื่อกระตุนใหเยาวชน นิสิต นักศึกษา
ประชาชนไดเห็นคุณคาของดนตรีไทยและ
ศิลปวัฒนธรรมไทย และหันมาสนใจอนุรักษ
เผยแพร และสงเสริมสนับสนุนเพิ่มขึ้น
8.โครงการจัดเสียง 1) เพื่อเผยแพรความรูและขอมูลขาวสารของ
ตามสายวัฒนธรรม ศูนยสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
ไทย
2) เพื่อปลูกฝงใหนักศึกษาและบุคลากรเห็น
คุณคาของศิลปะและวัฒนธรรมไทย
9.โครงการจัดแสดง 1) เพื่อสนับสนุนการใหนักศึกษามีโอกาสแสดง
นาฏศิลปไทยดนตรี นาฏศิลปไทยดนตรีไทยสูสาธารณชน
ไทยในสวนรมพฤกษ 2) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาเยาวชนสมาชิก และ
ประชาชน มีความรูความเขาใจไดอยางซาบซึ้ง
และเห็นคุณคาของศิลปวัฒนธรรมไทย อันเปน
มรดกล้ําคาทางวัฒนธรรมของชาติที่ตกทอดมา
3) เพื่อจูงใจใหไดชวยกันอนุรักษ สงเสริม
พัฒนา และเผยแพรสืบไปอยางจริงจัง

2) นิสิต นักศึกษา และนักดนตรีไทยใน
สถานศึกษา รอยละ 80 ไดมีโอกาสชม
วัฒนธรรมประเพณีโบราณ

1) รอยละ 80 ของผูฟงรายการมีความพึง ปการศึกษา
พอใจ
2556

-

ศูนยสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม

ปการศึกษา
1) รอยละ 80 ของผูเขาชมการแสดง
นาฏศิลปไทยดนตรีไทยในสวนรมพฤกษมี 2556
ความพึงพอใจ
2) รอยละ 80 ของผูเขาชมการแสดง
นาฏศิลปไทยดนตรีไทยในสวนรมพฤกษมี
ความซาบซึ้งและเห็นคุณคาของ
ศิลปวัฒนธรรมไทย อันเปนมรดกล้ําคาทาง
วัฒนธรรมของชาติที่ตกทอด

15,000

ศูนยสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
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10.โครงการทุนการ
ศึกษาดานนาฏศิลป
ไทยและดนตรีไทย
11.โครงการทํานุ
บํารุง ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย

1) เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาแกนักศึกษาที่มี
ความสามารถพิเศษดานนาฏศิลปไทยและดนตรี
ไทย
1) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษามีความรูและเขาใจ
ในความสําคัญของสถาบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย
2) เพื่อปลูกฝงความเปนไทยและภาคภูมิใจใน
ความเปนไทยมีชีวิตที่ดีงามบนพื้นฐาน
วัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงาม
12.โครงการรณรงค 1) เพื่อปลูกฝงใหนักศึกษาเห็นคุณคาของ
คุณคาปลูกจิตสํานึก ศิลปวัฒนธรรมไทย
ดานศิลปวัฒนธรรม 2) เพื่อสงเสริมการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทย
ใหคงอยู
3) เพื่อเปนการประชาสัมพันธศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปญญาไทย
13.โครงการพัฒนา 1) เพื่อใหปลูกจิตสํานึกใหนักศึกษาและ
บุคลิกภาพอยางไทย บุคลากรเกิดความรักและภาคภูมิใจในการเปน
ใหแกบุคลากร และ คนไทย
2) เพื่อรณรงคใหนักศึกษาและ บุคลากรมีสวน
นักศึกษา
รวมในการการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดี
งามใหอยูคูคนไทย

1) จํานวนทุนการศึกษาดานดานนาฏศิลป ปการศึกษา
ไทยและดนตรีไทย
2556

20,000

ศูนยสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม

1) นักศึกษารอยละ 80 ตระหนักถึง
ความสําคัญของสถาบันชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริย

ปการศึกษา
2556

-

สํานักกิจการ
นักศึกษา

1) ผูเขารวมโครงการรอยละ 80 เห็น
คุณคาของศิลปวัฒนธรรมไทย

ปการศึกษา
2556

-

ศูนยสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม

1) นักศึกษาและบุคลากรที่เขารวม
ปการศึกษา
กิจกรรม รอยละ 80 เกิดความรัก
2556
ภาคภูมิใจในการเปนคนไทยและมีสวนรวม
ในการการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดี
งามใหอยูคูคนไทย

-

ศูนยสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
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14.โครงการสงเสริม
ศิลปะและ
วัฒนธรรม

15.โครงการอบรม
มารยาทไทยใน
สถานศึกษา

16.โครงการสอน
ทําอาหารไทยใน
สถานศึกษา
17.โครงการสอน
ทําอาหารไทย
หัตถกรรมไทยสู
สากล

1) เพื่อใหบุคลากรตระหนักถึงความสําคัญของ
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ
2) เพื่อรณรงคใหบุคลากรมีสวนรวมในการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม และเปนการสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามใหอยูคูคนไทย
3) เพื่อปลูกจิตสํานึกใหนักศึกษาและบุคลากร
เกิดความรักและภาคภูมิใจในการเปนคนไทย
1) เพื่อเปนการรณรงคใหนักศึกษาตระหนักถึง
ความสําคัญของมารยาทในสังคมไทย
2) เพื่อปลูกจิตสํานึกใหนักศึกษาเกิดความรัก
และหวงแหนในวัฒนธรรมไทย
3) เพื่อใหเยาวชนรุนใหมรูจักขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงามของไทย
1) เพื่อใหสงเสริมใหนักศึกษาไดเรียนรูการ
ทําอาหารไทยประเภทตาง ๆ
2) เพื่ออนุรักษและเผยแพรศิลปะการทําอาหาร
ไทยใหคงอยูสืบไป
1) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาและบุคลากรเรียนรู
การทอาหารไทยและการพัฒนาหัตถกรรมไทยสู
สากล
2) เพื่อสนับสนุนภูมิปญญาทองถิ่นใหเขามามี

1) บุคลากรรอยละ 80 รูคุณคาของ
ปการศึกษา
ศิลปวัฒนธรรม และมีความภาคภูมิใจ 2556
ในการเปนคนไทย

4,000

สํานักอธิการบดี

1) รอยละ 90 ของนักศึกษาที่เขารวม
โครงการ เห็นคุณคาและความสําคัญ
ของมารยาทไทย
2) รอยละ 90 ของนักศึกษาที่เขารวม
โครงการไดรับความรูและมี
กิริยามารยาทที่งดงาม
1) รอยละ 90 ของนักศึกษาที่เขารวม
กิจกรรมไดรับความรูและสามารถ
ทําอาหารไทยประเภทตาง ๆ

ปการศึกษา
2556

10,000

สํานักกิจการ
นักศึกษา

ปการศึกษา
2556

5,000

สํานักกิจการ
นักศึกษา

ปการศึกษา
2556

5,000

สํานักกิจการ
นักศึกษา

1) รอยละ 90 ของผูเขารวมกิจกรรม
ไดรับความรูเกี่ยวกับอาหารไทยและการ
พัฒนาหัตถกรรมไทยในระดับสากล
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1) เพื่อแลกเปลี่ยนความรู ความคิดและ
18.โครงการงาน
ประสบการณทางดานศิลปวัฒนธรรม
ศิลปวัฒนธรรม ครั้ง
2) เพื่อเปนการเสริมสรางความสัมพันธ ความ
ที่ 13
สามัคคีและโอกาสในการทํากิจกรรมรวมกัน
3) เพื่อกระตุนใหเห็นคุณคาของนาฏศิลปไทย
และนําไปสูการอนุรักษและสืบสาน
19.โครงการสงเสริม 1) เพื่อสงเสริมความรูความสามารถพิเศษแก
ผูเรียน
ความรูและ
2) เพื่อสรางสุนทรียภาพใหเกิดขึ้นในจิตใจ
ประสบการณดาน
3) เพื่อเปนการอนุรักษและสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม
ศิลปวัฒนธรรมไทยอันทรงคุณคาไวเปน
มรดกของสังคมไทย
20.โครงการพิธีไหว 1) เพื่อสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีการไหว
ครู ซึ่งเปนวัฒนธรรมที่ดีงามของชาติ
ครู
2) เพื่อแสดงความกตัญูกตเวทีตอครู
อาจารย ผูซึ่งประสิทธิประสาทวิชาให
3) เพื่อสรางความสามัคคีรวมกันในหมูคณะ
1) เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของหนวยงานภายใน
21.โครงการจัด
มหาวิทยาลัยที่ขอความอนุเคราะห และขอ
กิจกรรมรวมกับ
ความสนับสนุน จากศูนยสงเสริม
หนวยงานภายใน

1) นิสิต นักศึกษารอยละ 80 เห็นคุณคา ปการศึกษา
ของศิลปวัฒนธรรมไทย
2556
2) นิสิต นักศึกษารอยละ 80 ไดรับความรู
และประสบการณในการทํากิจกรรม
ดานศิลปวัฒนธรรม

45,000

ศูนยสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม

1) จํานวนนักศึกษาที่เขารวมโครงการ
2) รอยละ 80 ของนักศึกษาที่เขารวม
โครงการไดรับความรูและสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมไทย

ปการศึกษา
2556

20,000

ศูนยสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม

1) รอยละ 90 ของผูเขารวมโครงการมี
ความรูความเขาใจและกตัญูตอครู
อาจารยและผูมีพระคุณ

ปการศึกษา
2556

19,200

สํานักกิจการ
นักศึกษา

1) หนวยงานภายในมหาวิทยาลัยมีความ ปการศึกษา
พึงพอใจตอศูนยสงเสริม
2556
ศิลปวัฒนธรรมในระดับดี

11,500

ศูนยสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
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2) เพื่อสรางความสัมพันธอันดีระหวาง
หนวยงานภายในมหาวิทยาลัยเกริก
1) นักศึกษารอยละ 80 ไดรับความรูจาก
1) เพื่อเสริมสรางและแลกเปลี่ยนความรู
5.2 สงเสริม
22.โครงการ
การเขารวมสัมมนาทางดาน
ความคิด ประสบการดานศิลปวัฒนธรรม
ความเขาใจ
วัฒนธรรมสัญจร
2) เพื่อรวมกิจการกับคณะอนุกรรมการดาน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
และ
ศิลปวัฒนธรรมฝายกิจกรรมนักศึกษา
แลกเปลี่ยน
สสอท.
เรียนรูระหวาง
3) เพื่อเปนการประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยเกริก
ศิลปวัฒนธรรม
1) เพื่อสงเสริมใหเกิดการเรียนรูศิลปวัฒนธรรม 1) ผูเขารวมกิจกรรม รอยละ 80 มีการ
23.โครงการแลก
ไทยและ
และภูมิปญญาไทยที่หลากหลาย
เรียนรูศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญา
เปลี่ยนเรียนรูดาน
ศิลปวัฒนธรรม
ไทย
ศิลปวัฒนธรรมและ 2) เพื่อสรางเครือขายความรวมมือระหวาง
นานาชาติ
มหาวิทยาลัยกับชุมชน
ภูมิปญญากับชุมชน
24.โครงการบริการ 1) เพื่อเปนการอนุรักษ สงเสริม และเผยแพร 1) ผูเขารวมโครงการ รอยละ 80 พึง
พอใจตอการจัดการแสดงและซาบซึ้งใน
จัดการแสดงและ
ศิลปวัฒนธรรมประจําชาติ
เผยแพรวัฒนธรรมสู 2) เพื่อเสริมสรางรสนิยม และความซาบซึ้งใน คุณคาของศิลปวัฒนธรรมไทย
2) นักศึกษารอยละ 80 ไดสราง
ชุมชน
คุณคาศิลปวัฒนธรรม
3) เพื่อใหมหาวิทยาลัยเปนแบบอยางในการนํา ความสัมพันธที่ดีงามระหวางมหาวิทยาลัย
กับชุมชน
ศิลปวัฒนธรรมมาพัฒนาจิตใจ
4) เพื่อสรางความสัมพันธอันดีระหวาง
มหาวิทยาลัยกับชุมชน

ปการศึกษา
2556

40,000

ศูนยสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม

ปการศึกษา
2556

-

ศูนยสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม

ปการศึกษา
2556

20,000

ศูนยสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
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25.โครงการตนกลา
วัฒนธรรมสราง
เครือขายยุวชน
อุดมศึกษา

1) เพื่อสงเสริมนักศึกษาและเยาวชนใหมี
ความสามารถพิเศษ และพัฒนาไปสูความเปน
เลิศ ในดานศิลปวัฒนธรรม
2) เพื่อเผยแพร แลกเปลี่ยน ความรูดาน
ศิลปวัฒนธรรมกับเครือขายสถาบันอุดมศึกษา
26.โครงการจัด
1) เพื่อเผยแพรความรูทางดานวิชาการ ศิลปะ
นิทรรศการ
และวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี.แก
หมุนเวียนหอง
ผูที่สนใจ
Exhibition Room 2) เพื่อสงเสริมใหหองสมุดเปนแหลงเรียนรูและ
แลกเปลี่ยนทางดานศิลปะและวัฒนธรรมทั้ง
ภายในประเทศและตางประเทศ
1) เพื่อสะทอนภาพความเชื่อมโยงระหวาง
27.โครงการ
วัฒนธรรมกับภาษา
วัฒนธรรมกับภาษา
2) เพื่อเขาใจความเหมือนและความแตกตาง
ระหวางภาษาและวัฒนธรรมของเจาของ
ภาษาและวัฒนธรรมไทย
3) เพื่อเผยแพรศิลปวัฒนธรรมไทย และ
แลกเปลี่ยนเรียนรูศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ
28.โครงการเผยแพร 1) เพื่อเผยแพรศิลปวัฒนธรรมไทยใหเปนที่รูจัก
และแลกเปลี่ยน
แกนานาอารยประเทศ
วัฒนธรรมใน
2) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษามีประสบการณและ

1) ผูเขารวมโครงการรอยละ 80มีความ
พึงพอใจ และสามารถพัฒนาไปสูความ
เปนเลิศ ในดานศิลปวัฒนธรรม

ปการศึกษา
2556

-

1) รอยละ 80 ของผูเขาชมนิทรรศการ
ไดรับความรูและเขาใจความแตกตาง
ระหวางวัฒนธรรม

ปการศึกษา
2556

30,000

สํานัก
หอสมุด

1) ผูเขารวมโครงการรอยละ 80 มีความ
พึงพอใจ
2) ผูเขารวมโครงการรอยละ 80 ไดรับ
ความรูดานภาษาและเขาใจความ
แตกตางทางวัฒนธรรม

ปการศึกษา
2556

15,000

สถาบันภาษา
มหาวิทยาลัยเกริก

1) รอยละ 80 ของผูเขารวมโครงการไดรับ
ความรู และมีประสบการณในการ
แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม

ปการศึกษา
2556

100,000

ศูนยสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม

ศูนยสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
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กลยุทธ

โครงการ /
กิจกรรม

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

กําหนดเวลา งบประมาณ
(บาท)

ผูรับผิดชอบ

หนวยงานสนับสนุน
3) เพื่อสงเสริมสัมพันธภาพที่ดีงามระหวาง
ประเทศไทยและนานาประเทศ
29.โครงการจัดทํา
1) เพื่อเปนแหลงขอมูลการเรียนรูดานศิลปะและ
ศูนยขอมูลเพื่อการ วัฒนธรรมในภูมิภาคอาเซียน
เรียนรูทางดานศิลปะ 2) เพื่อเปนการเผยแพรขอมูล องคความรูดาน
และวัฒนธรรมใน
ศิลปะและวัฒนธรรมในภูมิภาคอาเซียนใหแก
ภูมิภาคอาเซียน
นักศึกษา บุคลากรและผูที่สนใจ
30.โครงการสาน
1) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาและบุคลากรของ
สัมพันธวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยรวมกิจกรรมดานศิลปะและ
อาเซียน
วัฒนธรรมกับประเทศในกลุมอาเซียน
2) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาและบุคลากรได
แลกเปลี่ยนเรียนรูวัฒนธรรมที่หลากหลายและ
สรางความสัมพันธอันดีกับประเทศในกลุม
อาเซียน
3) เพื่อสงเสริมความรวมมือดานศิลปวัฒนธรรม
กับประเทศในกลุมอาเซียน

2) รอยละ 80 ของผูเขารวมโครงการมี
ความภาคภูมิใจในความเปนไทย
1) ระดับความสําเร็จในการจัดทําศูนย
ขอมูลเพื่อการเรียนรูทางดานศิลปะและ
วัฒนธรรมในภูมิภาคอาเซียน อยางนอย
3.51 ขึ้นไป

ปการศึกษา
2556

-

ศูนยสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม

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

ปการศึกษา
2556

-

ศูนยสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
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ตัวบงชี้ของแผนดําเนินงาน : ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาการเรียนรูศิลปวัฒนธรรมในเชิงสรางสรรค
เชิงปริมาณ
1. รอยละของนักศึกษาและบุคลากรที่ไดรับการปลูกฝงความรูและคุณคาดานศิลปวัฒนธรรมและภูมปิ ญญาของชาติ
2. จํานวนครั้งของการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรมกับหนวยงานภายในหรือระหวางประเทศ
เชิงคุณภาพ
1. ระดับความสําเร็จของการรวบรวมองคความรูและเผยแพรศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย
2. ระดับความสําเร็จของกิจกรรมหรือโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางศิลปวัฒนธรรมไทยและศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ
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ยุทธศาสตรที่ 6 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการที่ทนั สมัย
เปาประสงค ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีคุณภาพ สามารถรองรับความตองการใชงานตามภารกิจของหนวยงานตาง ๆ ทัง้ ในปจจุบนั และอนาคต
กลยุทธ
โครงการ /
วัตถุประสงค
ตัวชี้วัด
กําหนดเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
กิจกรรม
(บาท)
หนวยงานสนับสนุน
6.1 พัฒนาระบบ 1.โครงการพัฒนาระบบ 1) เพื่อวางเครือขายโครงสรางระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพือ่ การ
เทคโนโลยีสารสนเทศในทุกหนวยงาน
สารสนเทศใหมี บริหารจัดการองคกร
อยางมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพเอื้อ
2) เพื่อนําระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ตอการปฏิบัติ
Management Information System
ภารกิจของ
( MIS )มาปรับใชในหนวยงานให
มหาวิทยาลัย
สอดคลองกับระบบการดําเนินงาน
ภายในของหนวยงาน
3) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ
ฐานขอมูลสารสนเทศภายในหนวยงาน
ใหทันสมัยและเปนปจจุบันอยูเสมอ
2.โครงการพัฒนาระบบ 1) เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบ
ฐานขอมูลและ
สารสนเทศและฐานขอมูลสารสนเทศของ
สารสนเทศของ
หนวยงาน ใหมีความทันสมัยสมบูรณ
หนวยงาน
2) เพื่อปรับปรุงเครือขายและโครงสราง
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยใหมี
ประสิทธิภาพ
3) เพื่อใหหนวยงานมีระบบการจัดการที่ใช
ICT อยางครบวงจร

1) รับความสําเร็จของการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการของมหาวิทยาลัย อยางนอย
3.51 ขึ้นไป

ปการศึกษา
2556

1) ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบ ปการศึกษา
2556
ฐานขอมูลและสารสนเทศของหนวยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย อยางนอย 3.51 ขึ้น
ไป

200,000

ศูนย
คอมพิวเตอร

-

ศูนย
คอมพิวเตอร
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กลยุทธ

โครงการ /
กิจกรรม

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

กําหนดเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
(บาท)

หนวยงานสนับสนุน
3.โครงการปรับปรุงและ 1) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนา
พัฒนาระบบเครือขาย
เครือขายคอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัย
คอมพิวเตอรของ
ใหมศี ักยภาพ
มหาวิทยาลัย
2) เพื่อสนับสนุนงานดานการบริการระบบ
สารสนเทศของหนวยงานและ
ผูใชบริการภายในมหาวิทยาลัย
3) เพื่อตอบสนองความตองการของ
ผูใชงานที่มีปริมาณเพิ่มขึ้น
4.โครงการพัฒนา Web 1) เพื่อพัฒนา Web Site มหาวิทยาลัย
Site และทํา Web
เกริกเปนภาษาอังกฤษ รองรับการเปดเสรี
Site มหาวิทยาลัยเกริก ทางการศึกษา
เปนภาษาอังกฤษ
5.โครงการระบบรักษา 1) เพื่อปองกันและรักษาความปลอดภัย
ความปลอดภัยระบบ ของระบบเครือขายเทคโนโลยีและขอมูล
เครือขายคอมพิวเตอร สารสนเทศของมหาวิทยาลัย
6.โครงการพัฒนาระบบ 1) เพื่อใหผูใชบริการเครือขายคอมพิวเตอร
ไรสาย Wireless LAN ภายในมหาวิทยาลัยสามารถเขาระบบได
สะดวก รวดเร็วขึ้น
2) เพื่อสนับสนุนงานดานการบริการระบบ
สารสนเทศของหนวยงานและผูใชบริการ
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

1) รอยละ 70 ของหนวยงานที่มีการ
เชื่อมตอความเร็วไมต่ํากวา 10 GB

ปการศึกษา
2556

170,000

ศูนย
คอมพิวเตอร

1) มหาวิทยาลัย เกริก มี Web Site เปน
ภาษาอังกฤษ

ปการศึกษา
2556

-

ศูนย
คอมพิวเตอร

1) มีระบบรักษาความปลอดภัยระบบ
เครือขายคอมพิวเตอร

ปการศึกษา
2556

-

ศูนย
คอมพิวเตอร

1) รอยละ 80 ของผูใชบริการเครือขาย
คอมพิวเตอรภายในมหาวิทยาลัยมี
ความพึงพอใจอยูในระดับดี

ปการศึกษา
2556

50,000

ศูนย
คอมพิวเตอร
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กลยุทธ

โครงการ /
กิจกรรม

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

กําหนดเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
(บาท)

หนวยงานสนับสนุน
7.โครงการพัฒนาระบบ 1) เพื่อพัฒนาระบบการสื่อสารภายใน
E- mail แบบครบวงจร องคกรใหสะดวก รวดเร็ว ทั้งดานรับสง
ขอความ ประกาศ และการใชงานปฏิทิน
ของมหาวิทยาลัย
รวมกัน ในงานนัดหมายตารางเวลา
8.โครงการพัฒนาระบบ 1) เพื่อใหสามารถเชื่อมโยงระบบเครือขาย
สารสนเทศในการใช
และขอมูลได
ขอมูลรวมกันของหนวย 2) เพื่อใหสามารถแลกเปลี่ยนขอมูลและ
งานภายในมหาวิทยาลัย บริการฐานขอมูลได
9.โครงการวิจัยเพื่อ
1) เพื่อสนับสนุนงานวิจัยที่เปนการพัฒนา
พัฒนาเทคโนโลยี
ตอยอดองคความรูดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
สารสนเทศของมหาวิทยาลัย
10.โครงการสํารอง
1) เพื่อความปลอดภัยของขอมูลและลด
ขอมูลนอกสถานที่
ปญหาความเสี่ยงดานการใหบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
11.โครงการระบบสํารอง 1) การสํารองขอมูลสารสนเทศสวนกลาง
เพื่อชวยใหสะดวกในการบริหารขอมูล
ขอมูลสารสนเทศ
สวนกลาง (Centralized สํารองไดอยางอัตโนมัติ
Backup)
12.โครงการลงทะเบียน 1) เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานใหมี
ผานระบบอินเตอรเน็ต ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถเขาถึง
ขอมูลไดอยางรวดเร็วทันตอเหตุการณ

1) รอยละ 70 ของบุคลากรที่สมัครเขาใช ปการศึกษา
บริการมีการเขาใชงานไมต่ํากวา 20 ครั้ง 2556
ตอเดือน

40,000

ศูนย
คอมพิวเตอร

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

ปการศึกษา
2556

-

ศูนย
คอมพิวเตอร

ปการศึกษา
2556

200,000

ศูนย
คอมพิวเตอร

1) มีการพัฒนาระบบสํารองขอมูล

ปการศึกษา
2556

-

ศูนย
คอมพิวเตอร

81,000

ศูนย
คอมพิวเตอร

1) รอยละของระบบสารสนเทศที่ถูกสํารอง ภาคปลายป
ขอมูลไดอยางอัตโนมัติ
การศึกษา
2556
1) รอยละ 70 ของระดับความพึงพอใจ
ของผูใชบริการ

ปการศึกษา
2556

-

- สํานักวิชาการ
- ศูนย
คอมพิวเตอร
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กลยุทธ

โครงการ /
กิจกรรม

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

กําหนดเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
(บาท)

หนวยงานสนับสนุน

13.โครงการปรับปรุง
วิธีการสงผลสอบผาน
ระบบอินเตอรเน็ต

14.โครงการพัฒนา
ระบบประเมินอาจารย
ผูสอนผานระบบ
อินเตอรเน็ต

15.โครงการพัฒนา
ระบบการจัดตาราง
เรียนตารางสอนทาง
ระบบสารสนเทศ

2) เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกนักศึกษา
และผูใชงาน สามารถติดตอประสานงาน
ระหวางหนวยงานไดดียิ่งขึ้น
1) เพื่อสงเสริมใหนําระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาปรับใชกับหนวยงานและ
พัฒนารูปแบบการให บริการของหนวยงาน
ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2) เพื่อทําใหการปฏิบัติงานมีความสะดวก
รวดเร็ว และอํานวยความสะดวกใหแกผูใช
การมากขึ้น
1) เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบการ
ประเมินอาจารยใหมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น สามารถเขาถึงขอมูลไดอยางรวดเร็ว
ทันตอเหตุการณ
2) เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกนักศึกษา
และผูใชงาน สามารถติดตอประสานงาน
ระหวางหนวยงานไดดียิ่งขึ้น
1) เพื่อใหการจัดตารางเรียนตารางสอนเกิด
ความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
2) เพื่อเปนการนําระบบสารสนเทศมาปรับ
ใชในหนวยงานใหสอดคลองกับระบบการ
ดําเนินงานภายในของหนวยงาน

1) ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการ
อยางนอย 3.51 ขึ้น

ปการศึกษา
2556

-

สํานักวิชาการ
ศูนย
คอมพิวเตอร

1) ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการ
อยางนอย 3.51 ขึ้น

ปการศึกษา
2556

-

สํานักวิชาการ
ศูนยคอมพิวเตอร

1) ระดั บ ความพึ ง พอใจของผู ใ ช บ ริ ก าร ปการศึกษา
อยางนอย 3.51 ขึ้น
2556

-

สํานักวิชาการ
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16.โครงการพัฒนา
ระบบการสงตนฉบับ
เอกสารประกอบการ
เรียนการสอนทางระบบ
สารสนเทศ (สงตนฉบับ
ทาง e- mail)
17.โครงการวางแผน
เรื่องการเทียบโอน

1) เพื่อพัฒนาตนฉบับเอกสารการสอนของ
อาจารยใหไดมาตรฐานยิ่งขึ้น
2) เพื่ อ อํ า นวยความสะดวกและรวดเร็ ว
ใหแกอาจารยผูสอน
3) เพื่อเปนการนําระบบสารสนเทศมาปรับ
ใชในหนวยงานใหสอดคลองกับนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย
1) เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามรถเขาถึง
ขอมูลไดอยางรวดเร็วทันตอเหตุการณ
2) เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับนักศึกษา
และผูใชบริการสามารถติดตอประสานงาน
ระหวางหนวยงานไดดียิ่งขึ้น
1) เพื่อจัดหาอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับ
การใชงานภายในมหาวิทยาลัย

18.โครงการจัดซื้อ
อุปกรณเทคโนโลยี
สารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย
19.โครงการซอมบํารุง 1) เพื่อใหคําปรึกษาหรือบริการซอมแซม
เครื่องคอมพิวเตอรของ แกไขเครื่องคอมพิวเตอรทั้งฮารดแวรและ
มหาวิทยาลัย
ซอฟแวรใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

1) อาจารยผูสอนสงตนฉบับเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน ทาง e-mail
เพิ่มขึ้น รอยละ 10

ปการศึกษา
2556

-

สํานักวิชาการ

1) รอยละ 70 ของระดับความพึงพอใจ
ของผูใชบริการ

ปการศึกษา
2556

-

สํานักวิชาการ
ศูนยคอมพิวเตอร

1) ปริมาณของอุปกรณเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ปการศึกษา
2556

400,000

ศูนย
คอมพิวเตอร

1) จํานวนครั้งของผูใชบริการทั้งหมด
2) จํานวนครั้งของการแกไขและซอมบํารุง
เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ
คอมพิวเตอรภายใน 1 วัน

ปการศึกษา
2556

100,000

ศูนยคอมพิวเตอร
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6.2 พัฒนา
ศักยภาพของ
บุคลากรใหมี
ความรู
ความสามารถ

2) เพื่อดูแลรักษาคอมพิวเตอร โปรแกรมใช
งาน รวมทั้งปองกันและแกปญหาไวรัส
คอมพิวเตอร
3) เพื่อใหคอมพิวเตอรของหนวยงานอยูใน
สภาพที่พรอมใชงานอยูเสมอ
20.โครงการปรับปรุง
1) ปรับปรุงระบบสารสนเทศเดิม พัฒนา
ซอฟตแวรระบบ
ชองทางการบริการระบบสารสนเทศใหม
สารสนเทศ
ไดแก ระบบลงทะเบียนออนไลนผาน
อินเตอรเน็ต และระบบสงผลการสอบโดย
อาจารยผานอินเตอรเน็ต
21.โครงการปรับปรุงใช 1) เพื่อการใชงานทรัพยากรภายใน
งานเครื่องพิมพสวน
มหาวิทยาลัยรวมกันโดยเกิดประโยชน
กลาง(Printer Pooling) สูงสุด
22.โครงการศึกษา
1) ศึกษาคนควาพัฒนาและนําเทคโนโลยี
พัฒนาและประยุกตใช แบบเปดเสรีมาใชงาน
เทคโนโลยีโอเพนซอรส
23.โครงการอบรม
1) เพื่อสงเสริมใหบุคลากรไดพัฒนา
ทักษะการสืบคน
ความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
สารสนเทศ
2) เพื่อเพิ่มพูนเทคนิคการสืบคน
สารสนเทศออนไลน รวมทั้งนําความรูและ
ทักษะที่ไดไปประยุกตใช

3) รอยละของการแกไขและซอมบํารุง
เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ
คอมพิวเตอรเสร็จภายใน 1 วัน

1) รอยละของนักศึกษาสามารถ
ลงทะเบียนดวยตนเองผานอินเตอรเน็ต

ปการศึกษา
2556

1,650,000

ศูนยคอมพิวเตอร

1) รอยละของจํานวนเครื่องพิมพที่ลดลง

ปการศึกษา
2556

81,000

ศูนยคอมพิวเตอร

ภาคปลายป
การศึกษา
2556
1) จํานวนบุคลากรที่เขารวมการฝกอบรม ปการศึกษา
2) รอยละ 80 ของผูเขาอบรมสามารถนํา 2556
ความรูและทักษะที่ไดไปประยุกตใช.ในการ
สืบคนสารสนเทศออนไลน

45,000

ศูนยคอมพิวเตอร

10,000

ทุกหนวยงาน

1) การนําเสนอผลการศึกษา
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24.โครงการสงเสริม
ประสบการณเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพและการ
แขงขันดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
25.โครงการอบรมและ
พัฒนาบุคลากรดาน
การเรียนการสอน Elearning

26.โครงการฝกอบรม
พัฒนาทักษะทางดาน
คอมพิวเตอรสําหรับ
เจาหนาที่ศูนย
คอมพิวเตอร

1) เพื่อสนับสนุนใหบุคลากรเพิ่มพูนความรู
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถนํา
ความรูมาประยุกตพัฒนาระบบสารสนเทศ
สนับสนุนการปฏิบัติงานขององคกรได
อยางมีประสิทธิภาพ
1) เพื่อใหบุคลากรมีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับระบบบริหารจัดการการเรียนรู
(Learning System) และสามารถนําไป
ประยุกตใชในระบบการจัดการเรียนการสอน
2) เพื่อใหบุคลากรสามารถสรางและ
นําเสนอบทเรียน E-learning เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเรียนการสอนใหมี
คุณภาพยิ่งขึ้น
3) เพื่อสรางเครือขายสังคมแหงการเรียนรู
1) เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรูความสามารถ
ทางดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหกับ
บุคลากรศูนยคอมพิวเตอร
2) เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหมี
ความเชี่ยวชาญและรูเทาทันวิทยาการ
สมัยใหม สามารถรองรับระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งในปจจุบัน
และอนาคต

1) บุคลากรรอยละ 80 ที่เขารวมโครงการ ปการศึกษา
สามารถนําความรูมาประยุกตพัฒนาระบบ 2556
สารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
องคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ

10,000

ทุกหนวยงาน

4) รอยละ 80 ของบุคลลากรที่เขารวม
อบรมไดความรูเกี่ยวกับ E-learning
และสามารถนําไปประยุกตใชในการ
จัดการเรียนการสอนอยางมี
ประสิทธิภาพ

ปการศึกษา
2556

40,000

ศูนย
คอมพิวเตอร

1) รอยละ 70 ของบุคคลากรในสายงาน
ที่เกี่ยวของไดรับการอบรมและสามารถนํา
ความรูไปประยุกตใชไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

ปการศึกษา
2556

60,000

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

28.โครงการปรับปรุง
โครงสรางองคกรของ
สํานักหอสมุด

29.โครงการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ
ภายในหองสมุด

1) เพื่อพัฒนาทักษะและเพิ่มพูนความรู
1) รอยละ 80 ของผูเขารวมอบรมไดรับ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหแก
ความรูและทักษะทางดานเทคโนโลยี
บุคลากรของมหาวิทยาลัย
สารสนเทศเพิ่มขึ้น
2) เพื่อใหผูเขาอบรมสามารถใชเทคโนโลยี 2) รอยละ 80 ของผูเขารวมอบรมใช
ในภารกิจของหนวยงานไดอยางมี
เทคโนโลยีในภารกิจของหนวยงานได
ประสิทธิภาพ
อยางมีประสิทธิภาพ
1) เพื่อปรับปรุงโครงสรางและพัฒนาระบบ 1) ระดับความสําเร็จของโครงการ
บริหารภายในสํานักหอสมุดใหมี
2) รอยละ 70 ของระบบบริหารจัดการ
ประสิทธิภาพสอดคลองกับนโยบายของ
ของสํานักหอสมุดมีประสิทธิภาพและ
มหาวิทยาลัย
ประสิทธิผล
2) เพื่อปรับปรุงกระบวนการทํางานภายใน
สํานักหอสมุดใหมีความคลองตัว สะดวก
รวดเร็ว และลดความซ้ําซอนในการทํางาน
3) เพื่อพัฒนาระบบสื่อสารภายในองคกร
และพัฒนาระบบประสานงานภายใน
หนวยงานตาง ๆ เพื่อใหเกิดความเขาใจที่
ถูกตองตรงกัน
4) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทํางานของ
สํานักหอสมุดอยางตอเนื่อง
1) เพื่อสรางและพัฒนาระบบสารสนเทศ 1) รอยละ 80 ของผูใชบริการหองสมุดมี
ของสํานักหอสมุดใหมีความทันสมัยและ
ความพึงพอใจตอการใหบริการระบบ
เปนปจจุบัน
สารสนเทศ

ปการศึกษา
2556

30,000

ศูนย
คอมพิวเตอร

ปการศึกษา
2556

-

สํานัก
หอสมุด

ปการศึกษา
2556

50,000

สํานัก
หอสมุด
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2) เพื่อเปนแหลงใหบริการขอมูลขาวสาร
แกบุคลากรและผูที่สนใจ
30.โครงการจัดหาระบบ 1) เพื่อใหหองสมุดมีโปรแกรมหองสมุดที่มี 1) รอยละ 80 ของระบบฐานขอมูล
ฐานขอมูลคอมพิวเตอร คุณภาพเหมาะสมกับการใชงาน
หองสมุดที่มีคุณภาพเหมาะสมกับการ
2) เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรหองสมุด
หองสมุด
ใชงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
31.โครงการจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศ
หองสมุด (จัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส e-book,
e-journal)

1) เพื่อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่
หลากหลายสอดคลองกับความตองการ
ของผูใชบริการ
2) เพื่อจัดสรรทรัพยากรสารสนเทศหองให
เพียงพอตอจํานวนผูใชบริการและ
สอดคลองกับหลักสูตรการเรียนการสอน
ของมหาวิทยาลัย
32.โครงการเผยแพร
1) เพื่อประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของ
ขอมูลขาวสารของ
หองสมุดใหผูใชบริการไดรับทราบ
หองสมุด(ทั้งภาษาไทย 2) เพื่อแนะนําบริการสารสนเทศสาขา
และภาษาอังกฤษ)
ตางๆ ที่นาสนใจ
3) เพื่อนําเสนอเกร็ดความรูที่นาสนใจ
33.โครงการบริการหอง 1) เพื่อพัฒนาหองสมุดใหเปนแหลงเรียนรู
มัลติมีเดียแบบครบ
ที่สมบูรณ
วงจร

ปการศึกษา
2556

50,000

-สํานัก
หอสมุด
-ศูนย
คอมพิวเตอร
สํานัก
หอสมุด

1) จํานวนทรัพยากรสารสนเทศของ
สํานักหอสมุดที่มีการดําเนินการจัดหา
2) มีการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
หองสมุดเพิ่มขึ้นอยางนอยรอยละ 80

ปการศึกษา
2556

1,400,000

1) รอยละ 80 ของนักศึกษาและบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยไดรับขาวสารของ
สํานักหอสมุด

ปการศึกษา
2556

4,800

สํานัก
หอสมุด

1) ผูใชบริการรอยละ 80 มีความพึงพอใจ ปการศึกษา
ในการใชหองมัลติมีเดีย
2556

50,000

สํานักหอมุด
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(บาท)

หนวยงานสนับสนุน
34.โครงการงาน
สัปดาหหองสมุด

1) เพื่อกระตุนใหนักศึกษา คณาจารย
เจาหนาที่ตลอดจนบุคคลทั่วไปเห็น
ความสําคัญของหองสมุด
2) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษา คณาจารย
เจาหนาที่และบุคคลทั่วไปรักการอานและ
สนใจความรูทางวิชาการมากขึ้น
3) เพื่อเปดโลกขอมูลขาวสารใหกับ
ผูใชบริการตลอดจนผูสนใจทั่วไป โดยการ
ออกรานหนังสือ รวมทั้งการจัดนิทรรศการ
ทางวิชาการ
35.โครงการแนะนําการ 1) เพื่อใหผูใชบริการตระหนักถึง
ใชหองสมุดและเรียนรู ความสําคัญของหองสมุด และรูจัก
สารสนเทศ
วิธีการใชหองสมุดอยางถูกตอง
2) เพื่อใหผูใชบริการรูจักใชกลยุทธใน
การศึกษาคนควา และฝกทักษะการสืบคน
ขอมูล สารสนเทศ และบริการดานตางๆ
ของหองสมุด
3) เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และ
สงเสริมการศึกษาเรียนรูดวยตนเอง
36.โครงการสนับสนุน 1) เพื่อใหผูใหบริการและผูใชบริการไดรับ
การจัดเก็บและการ
ความสะดวกรวดเร็วในการบริการ

ปการศึกษา
1) รอยละ 80 ของผูเขารวมกิจกรรมมี
ความพึงพอใจตอการจัดนิทรรศการงาน 2556
สัปดาหหองสมุด

10,000

สํานัก
หอสมุด

1) รอยละ 80 ของผูใชบริการหองสมุด
สามารถใชบริการตาง ๆ ของหองสมุด
ไดอยางมีประสิทธิภาพ

ปการศึกษา
2556

500

สํานัก
หอสมุด

1) ผูใชบริการรอยละ 85 ไดรับความ
สะดวกและมีความพึงพอใจในการรับ

ปการศึกษา
2556

-

สํานัก
หอสมุด
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ตัวชี้วัด

กําหนดเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
(บาท)

หนวยงานสนับสนุน

37.โครงการบริการ
ยืม-คืน ทรัพยากร
สารสนเทศ Online

38.โครงการพัฒนา
บุคลากรของหองสมุด

2) เพื่อใหหองสมุดมีระบบปองกันการสูญ
หายของทรัพยากรสารสนเทศ
3) เพื่อใหผูใชบริการสามารถ ยืม-คืน
หนังสือไดดวยตนเอง
4) เพื่อเปนการพัฒนาศักยภาพของ
สํานักหอสมุดใหมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยมี
ประสิทธิภาพ
1) เพื่อใหบริการ ยืม-คืน ทรัพยากร
สารสนเทศของหองสมุดมีความสะดวก
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด
2) เพื่อพัฒนาชองทางงานยืม-คืน
ทรัพยากรสารสนเทศของหองสมุดใหมี
ความสะดวกรวดเร็วเปนประโยชนตอ
ผูใชบริการ
1) เพื่อสงเสริมใหบุคลากรไดรับความรู
และประสบการณในรูปแบบตาง ๆ ไมวา
จะเปนการอบรม สัมมนาและประชุม
2) เพื่อพัฒนาบุคลากรหองสมุดใหมี
ศักยภาพและสมรรถภาพทางวิชาการและ
วิชาชีพ

1) มีระบบ บริการ ยืม-คืน ทรัพยากร
สารสนเทศหองสมุด Online

ปการศึกษา
2556

-

สํานักหอสมุด

1) บุคลากรของหองสมุดรอยละ 80
ไดรับการอบรมพัฒนาศักยภาพและ
สมรรถภาพทางวิชาการและวิชาชีพ

ปการศึกษา
2556

10,000

สํานักหอสมุด
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(บาท)

หนวยงานสนับสนุน
1) เพื่อสงเสริมใหบุคลากรศึกษาแนวทางใน
การพัฒนาศักยภาพและบริหารจัดการ
หองสมุดยุคใหม
2) เพื่อใหบุคลากรเขาใจภาพลักษณของ
หองสมุด การจัดอาคารสถานที่
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ที่จําเปนและควรมี
ในหองสมุด
3) เพื่อใหผูเขารวมประชุม แลกเปลี่ยน
ความรูความคิดเห็นและแนวทางในการ
พัฒนาศักยภาพของหองสมุดยุคใหม
4) เพื่อสรางความรวมมือระหวางบุคลากร
ของหองสมุดกับหนวยงานตางสถาบัน
40.โครงการแลกเปลี่ยน 1) เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และการ
คนควา วิจัยในระดับอุดมศึกษาใหมี
งานวิจัยและ
ประสิทธิภาพสูงสุด
วิทยานิพนธระหวาง
2) เพื่อใหนักศึกษา และบุคคลากรของ
หองสมุด
มหาวิทยาลัยใชหองสมุดเปนแหลงเรียนรู
อยางมีประสิทธิภาพ
3) เพื่อสงเสริมความรวมมือระหวางหอง
สมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน
41.โครงการจัดทําปาย 1) เพื่อนําเสนอขอมูล ขาวสารตางๆที่เปน
นิเทศ (มุมKM)
ประโยชนแกผูใชบริการหองสมุด

39. โครงการเขารวม
ประชุมวิชาการของ
สํานักหองสมุดระหวาง
มหาวิทยาลัย

1) บุคลากรบุคลากรของหองสมุดรอยละ
80 ไดรับความรูเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการหองสมุดยุคใหม

ปการศึกษา
2556

15,000

สํานักหอสมุด

1) จํานวนงานวิจัยและวิทยานิพนธที่มีการ ปการศึกษา
2556
แลกเปลี่ยนระหวางหองสมุด

10,000

สํานัก
หอสมุด

1) มีการจัดทําปายนิเทศอยางนอย 2
เดือนตอ 1 ครั้ง

1,200

สํานัก
หอสมุด

ปการศึกษา
2556
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ตัวชี้วัด

กําหนดเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
(บาท)

หนวยงานสนับสนุน
2) เพื่อใหผูใชบริการหองสมุดไดรับขอมูล
ขาวสารที่เปนปจจุบันทันตอเหตุการณ
42.โครงการบํารุงรักษา 1) เพื่อซอมบํารุงทรัพยากรของหองสมุดให
ซอม อนุรักษ ทรัพยากร อยูในสภาพที่สมบูรณเหมาะสมกับการใช
สารสนเทศหองสมุด
งานอยูเสมอ
1) เพื่อจัดหาสื่ออิเล็กทรอนิกสหรือ
43.โครงการพัฒนา
ฐานขอมูลงานวิจัยและ ฐานขอมูลงานวิจัยและวิทยานิพนธฉบับ
เต็มไวใหบริการแกนักศึกษาในระดับ
วิทยานิพนธ
บัณฑิตศึกษา คณาจารยและบุคคลทั่วไป
2) เพื่อจัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศรองรับ
การประเมินหลักสูตรตางๆ ของมหาวิทยาลัย
เปดสอน
3) เพื่อเปนการพัฒนาศักยภาพของสํานัก
หอสมุดใหมีสื่ออุปกรณกรเรียนการสอนที่
ทันสมัยมีประสิทธิภาพเทาเทียมสถาบันอื่น
44.โครงการจัดทําคูมือ 1) เพื่อใหผูใชบริการและผูรับบริการทราบ
กติกาของหองสมุดและเปนแนวทางในการ
การใชหองสมุด
ปฏิบัติงานรวมกัน
2) เพื่อเปนแนวทางใหผูใชคนหาสารสนเทศ
ที่ตองการไดอยางสะดวกรวดเร็ว
3) เพื่อเปนคูมือชวยคนหาแหลงสารสนเทศ
ไดทุกสาขาวิชา

1) จํานวนหนังสือที่ไดรับการซอมแซม
2) หนังสือมีอายุการใชงานไดนานขึ้น รอย
ละ 70
1) รอยละ 80 ของผูใชบริการ ไดรับขอมูล
สารสนเทศจากฐานขอมูลงานวิจัยและ
วิทยานิพนธที่ทันสมัย

ปการศึกษา
2556

100,000

สํานัก
หอสมุด

ปการศึกษา
2556

30,000

สํานัก
หอสมุด

1) มีคูมือการใชหองสมุด

ปการศึกษา
2556

10,000

สํานัก
หอสมุด
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กําหนดเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
(บาท)

หนวยงานสนับสนุน
45.โครงการจัดทํา
บรรณานุกรมรายเดือน

46.โครงการบริการ
สารสนเทศทาง
โทรศัพท

47.โครงการสนับสนุน
การจัดเก็บและการ
บริการทรัพยากร
สารสนเทศในหองสมุด

1) เพื่อเปนเครื่องมือในการคนควาของ
อาจารยและนักศึกษาและผูใชบริการ
หองสมุด
2) เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับ
ผูใชบริการของหองสมุดสามารถเขาถึง
แหลงทรัพยากรสารสนเทศ และไดรับขอมูล
ตรงตามความตองการ
1) เพื่อใหผูใชบริการรับทราบขอมูล
ขาวสารจากหองสมุดไดอยางรวดเร็ว
2) เพื่อใหผูใชบริการเขาถึงแหลงขอมูลได
ทุกรูปแบบ โดยไมตองเสียเวลามาที่
หองสมุด
3) เพื่อใหผูใชไดรับความสะดวกสบายใน
การใชบริการ
1) เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกผู
ใหบริการและผูใชบริการ
2) เพื่อปองกันการสูญหายของทรัพยากร
สารสนเทศ
3) เพื่อใหผูใชบริการสามารถ ยืม-คืน
หนังสือไดดวยตนเอง
4) เพื่อเปนการพัฒนาศักยภาพของ

1) ระดับความสําเร็จของการจัดทํา
บรรณานุกรมรายเดือน

ปการศึกษา
2556

1,500

สํานัก
หอสมุด

1) จํานวนของผูใชบริการสารสนเทศทาง
โทรศัพท
2) รอยละ 80 ของผูใชบริการสารสนเทศ
มีความพึงพอใจจากการใชบริการ

ปการศึกษา
2556

-

สํานัก
หอสมุด

1) รอยละ 90 ของผูใชบริการหองสมุดมี
ความพึงพอใจและไดรับความสะดวก
ในการใชหองสมุด

ปการศึกษา
2556

25,000

สํานัก
หอสมุด
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48.โครงการแนะนํา
และสอนการใช
หองสมุด

49.โครงการสํารวจ
ความพึงพอใจของ
ผูใชบริการหองสมุด

50.โครงการประเมิน
การใชบริการวารสาร

1) เพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรูจากการปฏิบัติ
จริง ซึ่งจะทําใหนักศึกษาเขาใจใน
เนื้อหาวิชาชัดเจนยิ่งขึ้น
2) เพื่อใหนักศึกษามีทักษะและนําความรู
ไปใชในการปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม
1) เพื่อศึกษาการใชบริการสารสนเทศของ
ผูใชที่มีตอความพึงพอใจในสารสนเทศของ
สํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกริก
2) เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคความ
ตองการใชสารสนเทศของผูใช
3) เพื่อนําผลการสํารวจมาเปนหลักฐาน
อางอิงการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สํานักหอสมุด
1) เพื่อสํารวจความตองการของผูใชบริการ
ตามสาขาวิชา
2) เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติ
งบประมาณสื่อสิ่งพิมพวารสาร
3) เพื่อใหผูใชบริการไดมีสวนรวมในการ
แสดงความคิดเห็น

1) มีการแนะนําและสอนการใชหอสงสมุด
อยางนอยภาคการศึกษาละ 3 ครั้ง
(ในคาบแรก)
2) มีการแจกคูมือการใชหองสมุดกับ
นักศึกษาทุกภาคการศึกษา
ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการที่มีตอ
สํานักหองสมุด มากกวา 3.51

ปการศึกษา
2556

500

สํานัก
หอสมุด

ปการศึกษา
2556

500

สํานัก
หอสมุด

ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการวารสาร ปการศึกษา
ของหองสมุดมากกวา 3.51
2556

-

สํานักหอสมุด
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โครงการ /
กิจกรรม

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด
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(บาท)

หนวยงานสนับสนุน
51.โครงการประเมิน
ทรัพยากรสารสนเทศ

1) เพื่อสํารวจคุณภาพของทรัพยากร
สารสนเทศความใหมเกา จากปที่พิมพ
2) เพื่อสํารวจรูปเลมประโยชนการใชสอย
ตัวเลมมีเนื้อหาพรอมที่จะใชงานได
3) เพื่อสํารวจความเพียงพอตามสัดสวน
ของทรัพยากรสารสนเทศกับจํานวน
นักศึกษา

1) ทรัพยากรสารสนเทศมีคุณภาพ และ
สามารถใชงานได 80 % ของ
ทรัพยากรที่มีอยูในหองสมุด
2) มีทรัพยากรสารสนเทศเพียงพอตอการ
ใชบริการตามสัดสวน จํานวนหนังสือ
ตอจํานวนนักศึกษา

ตัวบงชี้ของแผนดําเนินงาน : ยุทธศาสตรที่ 6 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการที่ทันสมัย
เชิงปริมาณ
1. รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. รอยละของผูรับบริการที่มีความพึงพอใจตอระบบหองสมุดและการใหบริการสารสนเทศ
เชิงคุณภาพ
1. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพ

ปการศึกษา
2556

3,500

สํานักหอสมุด

193
ยุทธศาสตรที่ 7 พัฒนาระบบสื่อสารองคกร ภาพลักษณ การประชาสัมพันธและการตลาด
เปาหมาย มีระบบสื่อสารองคกรทีห่ ลากหลาย เพื่อสงเสริมภาพลักษณที่ดีของมหาวิทยาลัยและสรางความเชื่อถือใหแกสงั คม
กลยุทธ
โครงการ /
วัตถุประสงค
ตัวชี้วัด
กําหนด
กิจกรรม
เวลา
หนวยงานสนับสนุน
7.1 พัฒนา
ระบบ
ประชาสัมพันธ
และระบบการ
สื่อสารองคกร
ใหมี
ประสิทธิภาพ
ครอบคลุมทุก
กลุมเปาหมาย

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

3.โครงการพัฒนา
แผนการตลาดดาน
การศึกษาเชิงรุก
4.โครงการพัฒนา
ระบบและเรงรัดการ
รับนักศึกษาใหบรรลุ
ตามแผน

1) เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารของมหาวิทยาลัยใหแก
กลุมเปาหมายและผูที่สนใจ
2) เพื่อสงเสริมภาพลักษณใหมหาวิทยาลัย
1) เพื่อเปนการเผยแพรขาวสารทางสื่อสิ่งพิมพ
กําหนดออกประจําทุก 2 เดือน
2) เพื่อเผยแพรขาวสารและกิจกรรมตาง ๆ ภายใน
มหาวิทยาลัยใหแกหนวยงานทังภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย
1) เพื่อสงเสริมสนับสนุนนโยบายของมหาวิทยาลัยใน
การเพิ่มจํานวนนักศึกษา
2) เพื่อกําหนดกลยุทธและเพิ่มชองทางการรับ
นักศึกษาใหหลากหลายขึ้น
1) เพื่อติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการตลาด
และประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยเกริก ประจําป
การศึกษา 2556
2) เพื่อเพิ่มจํานวนนักศึกษาใหบรรลุตามแผนการ
ตลาดและประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยเกริก ประจําป
การศึกษา 2556

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
(บาท)

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

ปการศึกษา
2556

2,000,000

สํานัก
อธิการบดี

ออกทุก 2
เดือน แบง
ตามภาค
การศึกษา

120,000

สํานัก
อธิการบดี

1) มีแผนการตลาดและประชาสัมพันธ
มหาวิทยาลัยเกริก ประจําปการศึกษา
2556

ปการศึกษา
2556

-

สํานัก
อธิการบดี

1) รอยละของจํานวนนักศึกษาใหมที่
เพิ่มขึ้นจากการศึกษาที่ผานมา 5 %

ปการศึกษา
2556

-

สํานัก
อธิการบดี
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โครงการ /
กิจกรรม

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

กําหนด
เวลา

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
(บาท)

หนวยงานสนับสนุน
5.โครงการ
ประชาสัมพันธเชิงรุก
และสื่อสาร
ภาพลักษณองคกร

1) เพื่อประชาสัมพันธขอมูลขาวสารตาง ๆ ของ
มหาวิทยาลัยเกริกใหแกหนวยงานภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย
2) เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารใหเขาถึงประชาชน
กลุมเปาหมาย และสงเสริมภาพลักษณที่ดีของ
มหาวิทยาลัย
6.โครงการปรับปรุง 1) เพื่อปรับปรุงระบบโครงสรางของงานแนะแนวใหมี
ผังงานแนะแนว
ความคลองตัว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2) สงเสริมและพัฒนางานแนะแนวใหมีประสิทธิภาพ
กาวทันการเปดเสรีทางการศึกษา
7.โครงการพัฒนา
1) เพื่อสงเสริมและพัฒนาบุคลากรงานแนะแนวไดมี
บุคลากรงานแนะแนว โอกาสศึกษา ดูงาน นําความรู ประสบการณใหม ๆ ใน
การพัฒนาตนเอง
2) เพื่อสนับสนุนใหบุคลากรงานแนะแนว สามารถนํา
เทคนิคและวิธีการใหม ๆ มาปรับใชใหเกิดประโยชน
กับหนวยงานอยางมีประสิทธิภาพ
8.โครงการพัฒนา
1) เพื่อพัฒนารวบรวมขอมูลสารสนเทศดานงานแนะ
ระบบขอมูลดานงาน แนวใหครอบคลุมและสะดวกในการใชงาน
แนะแนว
2) เพื่อใหบริการ ขอมูลขาวสารดานงานแนะแนว
ใหแกนักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไป

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

ปการศึกษา
2556

-

สํานัก
อธิการบดี

1) ระดับความสําเร็จของดการปรับปรุงผัง
งานแนะแนว อยางนอย 3.51 ขึ้นไป

ปการศึกษา
2556

-

สํานักกิจการ
นักศึกษา

5,000

สํานักกิจการ
นักศึกษา

-

สํานักกิจการ
นักศึกษา

1) จํานวนบุคลากรงานแนะแนวการศึกษา ปการศึกษา
ที่เขารวมอบรม
2556

1) ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบ
ขอมูลดานงานแนะแนว อยางนอย 3.51
ขึ้นไป

ปการศึกษา
2556
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งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
(บาท)

หนวยงานสนับสนุน
9.โครงการสงเสริม
ประสิทธิภาพการ
สรางภาพลักษณของ
มหาวิทยาลัยไปสู
สากล
10.โครงการ
ประชาสัมพันธ
หลักสูตร

1) เพื่อสงเสริมการประชาสัมพันธและสราง
ภาพลักษณที่ดีของมหาวิทยาลัยในระดับสากล
2) เพื่อเผยแพรผลงานของมหาวิทยาลัยสูสาธารณะ
ชนในระดับสากล

1) ระดับความสําเร็จของการสราง
ภาพลักษณมหาวิทยาลัยสูสากล อยาง
นอย 3.51 ขึ้นไป

ปการศึกษา
2556

-

สํานัก
อธิการบดี

1) เพื่อเปนศูนยกลางในการประชาสัมพันธหลักสูตร
ตางๆ ของมหาวิทยาลัย
2) เพื่อประชาสัมพันธใหองคกรทั้งภายในและ
ภายนอก ไดรูจักหลักสูตรในระดับตาง ๆ ภายใน
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกริก
11.โครงการปรับปรุง 1) เพื่อเผยแพรขาวสารและความบันเทิงใหแก
นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย
เสียงตามสาย
2) เพื่อใหการกระจายเสียงสามารถรับฟงไดทั่วถึง
และครอบคลุมพื้นที่ของมหาวิทยาลัย
12.โครงการแนะแนว 1) เพื่อใหการบริการงานแนะแนวเปนไปอยางมีแบบ
การศึกษาทั่วประเทศ แผนเปนที่รับรูแกผูที่เกี่ยวของ
2) เพื่อวางแผนงบประมาณและกําหนดบุคลากรที่มี
อยูอยางจํากัดใหเกิดผลประสิทธิภาพ
3) เพื่อประเมินผลการดําเนินงานแนะแนวการศึกษา
ไดอยางถูกตองและปรับปรุงพัฒนางานแนะแนว
การศึกษาอยางตอเนื่อง

1) รอยละ 80 ของกลุมเปาหมายไดรับ
ขอมูลขาวสารของมหาวิทยาลัย

ปการศึกษา
2556

-

สํานัก
อธิการบดี

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

ปการศึกษา
2556

50,000

สํานักอธิการ

ปการศึกษา
2556

2,000,000

สํานักกิจการ
นักศึกษา
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7.2 พัฒนา
เครือขาย
ความรวมมือ
ระหวางศิษย
เกาและ
มหาวิทยาลัย

4) เพื่อเผยแพรความรูความเขาใจการศึกษาตอ
ระดับอุดมศึกษาแกนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
5) เพื่อเปนการประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยเกริก
ใหแกนักเรียนและบุคคลภายนอก
13.โครงการเยี่ยมชม 1) เพื่อกระชับความสัมพันธระหวางมหาวิทยาลัยเกริก
มหาวิทยาลัยเกริก
กับอาจารยแนะแนวโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
2) เพื่อเปนการเผยแพรและประชาสัมพันธ
มหาวิทยาลัยเกริกใหเปนที่รูจักแกอาจารยแนะแนว
และโรงเรียนในกลุมเปาหมาย
3) เพื่อสรางความประทับใจและภาพลักษณที่ดีของ
องคกร
14.โครงการสาน
1) เพื่อกระชับสัมพันธไมตรีระหวางครูแนะแนวกับ
สัมพันธแนะแนว
มหาวิทยาลัยเกริกในโอกาสที่จะประสานงานตอไป
การศึกษา
2) เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและประสบการณ
ในการเขาศึกษาตอของนักเรียนจากครูแนะแนว
15.โครงการพัฒนา 1) เพื่อจัดทําและพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศของ
ระบบฐานขอมูลศิษย ศิษยเกามหาวิทยาลัยเกริก
เกา
2) เพื่อจัดเก็บขอมูล ประวัติการทํางาน และผลงนข
องศิษยเกาในแตละรุน
16.โครงการคืนสู
1) เพื่อติดตามผลการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย
เหยาชาวรมพฤกษ
2) เพื่อเชื่อมความรักความสามัคคีความผูกพัน

1) รอยละ 80 ของกลุมเปาหมาย
ประทับใจและรูจักมหาวิทยาลัยเกริก
เพิ่มขึ้น

ปการศึกษา
2556

50,000

สํานักกิจการ
นักศึกษา

1) รอยละ 80 ของกลุมเปาหมายใหความ ปการศึกษา
รวมมือกับการแนะแนวการศึกษา
2556

60,000

สํานักกิจการ
นักศึกษา

1) มีระบบฐานขอมูลศิษยเกา

ปการศึกษา
2556

-

สํานัก
อธิการบดี

1) รอยละ 80 ของผูเขารวมโครงการมี
ความพึงพอใจ

ปการศึกษา
2556

100,000

สํานัก
อธิการบดี
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(บาท)

หนวยงานสนับสนุน

17.โครงการยกยอง
และเผยแพรผลงาน
ดีเดนของนักศึกษา
และศิษยเกา
18.โครงการรางวัล
สําหรับศิษยเกาที่
ประสบความสําเร็จ
19.โครงการศิษยเกา
สัมพันธพัฒนา
มหาวิทยาลัย

20.โครงการบริการ
ขาวสารผลงานวิจัย
และแหลงงานแก
ศิษยเกา

3) เพื่อใหนักศึกษาปจจุบันไดพัฒนาจัดกิจกรรม
นักศึกษา
1) เพื่อประชาสัมพันธและเผยแพรผลงานของ
1) จํานวนนักศึกษาและศิษยเกาที่ไดรับ
นักศึกษาและ ศิษยเกาของมหาวิทยาลัย
การยกยองและเผยแพรผลงาน
2) เพื่อสรางความสัมพันธและสรางทัศนคติดีระหวาง
นักศึกษา ศิษยเกา และมหาวิทยาลัย
1) เพื่อเชิดชูเกียรติศิษยเกาที่ประสบความสําเร็จ
1) จํานวนศิษยเกาที่ไดรับรางวัล
และสรางชื่อเสียงใหแกมหาวิทยาลัย
1) เพื่อสรางเครือขายการมีสวนรวมของศิษยเกาใน
การพัฒนามหาวิทยาลัยเกริก
2) เพื่อเชื่อมความสัมพันธอันดีระหวางบุคลากร
หนวยงานภายในมหาวิทยาลัย ศิษยปจจุบัน กับ
ศิษยเกา บุคคล ประชาชน และหนวยงานภายนอก
กับมหาวิทยาลัย

1) รอยละ 80 ของผูเขารวมโครงการมี
ความพึงพอใจ

1) เพื่อใหบริการขาวสารผลงานวิจัยและแหลงงานแก 1) ศิษยเการอยละ 80 ไดรับขอมูล
ศิษยเกา
ขาวสารที่เปนประโยชน
2) เพื่อใหบริการขอมูลที่เปนประโยชนแกศิษยเกา

ปการศึกษา
2556

-

สํานัก
อธิการบดี

ปการศึกษา
2556

15,000

สํานัก
อธิการบดี

ปการศึกษา
2556

-

สํานัก
อธิการบดี

ปการศึกษา
2556

6,000

ศูนยสงเสริม
วิจัยและผลิต
ตํารา
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ตัวชี้วัด

กําหนด
เวลา

1) รอยละ 100 ของบัณฑิตไดรับหนังสือ
อนุสรณบัณฑิต

ปการศึกษา
2556

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
(บาท)

หนวยงานสนับสนุน
21.โครงการจัดทํา
หนังสืออนุสรณ
บัณฑิต

1) เพื่อมอบเปนที่ระลึกใหแกบัณฑิตที่สําเร็จ
การศึกษาและเชื่อมความสัมพันธอันดีระหวาง
มหาวิทยาลัยเกริกกับศิษยเกา
2) เพื่อเผยแพรกิจกรรมและสรางความภูมิใจแก
บัณฑิต

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

350,000

สํานักกิจการ
นักศึกษา
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ยุทธศาสตรที่ 8 พัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
เปาประสงค ระบบโครงสรางและการบริการจัดการมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพภายใตหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ
โครงการ /
วัตถุประสงค
ตัวชี้วัด
กิจกรรม
หนวยงานสนับสนุน
8.1 พัฒนา
ระบบบริหารให
มีประสิทธิภาพ
ภายใตหลักธรร
มาภิบาล
(Good
Governance)

1) เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอน
การวิจัย การใหบริการวิชาการและการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมของชาติในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย
สูระดับสากล
2) เพื่อเตรียมความพรอมพัฒนาหนวยงานภายใน
มหาวิทยาลัยเขาสูประชาคมอาเซียน
1) เพื่อปฏิรูประบบการบริหารจัดการหนวยงานของ
2.โครงการพัฒนา
ระบบการบริหารงาน มหาวิทยาลัยใหเกิดความคลองตัว มีประสิทธิภาพ
2) เพื่อสรางความเขมแข็งใหกับหนวยงานภายใน
ของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
1) เพื่อใหหนวยงานตางๆ จัดทําแผนดําเนินงาน
3.โครงการสัมมนา
ประจําปการศึกษา 2556 สอดคลองกับแผนพัฒนา
ทบทวนและจัดทํา
มหาวิทยาลัยเกริก ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2555-2559)
แผนดําเนินงาน
ประจําปใหสอดคลอง 2) เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
เกิดการมีสวนรวมจากบุคลากรทุกภาคสวน ทั้งดาน
กับแผนพัฒนา
การวิเคราะห การจัดทํา ติดตามและประเมินผล
มหาวิทยาลัย
1) เพื่อวางยุทธศาสตรในการพัฒนามหาวิทยาลัยให
4.โครงการสัมมนา
สอดรับทิศทางการพัฒนาการศึกษาใน
แผนพัฒนา
ระดับอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยเกริก
2) เพื่อดําเนินการจัดทําแผนพัฒนา มหาวิทยาลัย
ระยะ 5 ป
เกริกระยะ 5 ป (พ.ศ.2559-2563)
(พ.ศ.2559-2563)
1.โครงการเตรียม
ความพรอม
มหาวิทยาลัยสูสากล

กําหนด
เวลา

งบประมาณ ผูรับผิดอบ
(บาท)

ปการศึกษา
2556

-

ทุกหนวยงาน

1) ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบ ปการศึกษา
การบริหารงานของมหาวิทยาลัย 3.51 ขึ้น 2556
ไป

-

ทุกหนวยงาน

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

-

ทุกหนวยงาน

-

ทุกหนวยงาน

1) ระดับความสําเร็จในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยเขาสูระดับสากล อยางนอย
3.51 ขึ้นไป

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

ปการศึกษา
2556
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โครงการ /
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วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

กําหนด
เวลา

งบประมาณ ผูรับผิดอบ
(บาท)

หนวยงานสนับสนุน
5.โครงการปรับปรุง
ระบบบริหารจัดการ
หนวยงานใหมี
ประสิทธิภาพ

1) เพื่อปรับปรุงระบบบริหารจัดการภายในหนวยงาน
ใหมีประสิทธิภาพสูงสุด
2) เพื่อปรับปรุงกระบวนการทํางานภายในองคกรให
มีความสอดคลองกัน และลดความซ้ําซอนในการ
ทํางาน
3) เพื่อพัฒนาหนวยงานใหเปนศูนยกลางของการ
บริการ และสรางระบบสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ใน
การประสานงานกับหนวยงานตางๆ ภายใน
มหาวิทยาลัย
6.โครงการเสริมสราง 1) เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหหนวยงานภายใน
ธรรมาภิบาลในการ มหาวิทยาลัยนําธรรมาภิบาลมาใชในการบริหาร
บริการจัดการ
จัดการองคกร

7.โครงการปรับปรุง
ระบบบริหารงาน
บุคคลใหมี
ประสิทธิภาพ

ปการศึกษา
1) ระดับความสําเร็จของโครงการอยูใน
2556
ระดับดี
2) รอยละ 70 ของระบบบริหารจัดการ
ของสํานักอธิการบดีมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

-

สํานัก
อธิการบดี

ปการศึกษา
2556

-

ทุกหนวยงาน

ปการศึกษา
2556

-

สํานัก
อธิการบดี

1) ระดับความสําเร็จในการนําหลักธรร
มาภิบาลมาใชในการบริหารจัดการองคกร
(คุณธรรมจริยธรรม ความโปรงใส การมี
สวนรวม ความคุมคา ความรับผิดชอบ )
อยางนอย 3.51 ขึ้นไป
1) เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบงานบริหารงาน
1) ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบ
บริหารงานบุคคลอยูในระดับดี
บุคลากรใหมีประสิทธิภาพ
2) เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารงานบุคคลทั้งดานการ 2) จํานวนบุคลากรผูไดรับการประเมินผล
การปฏิบัติงาน
คัดเลือก การโยกยาย การประเมินผลการปฏิบัติงาน
3) เพื่อพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร
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ตัวชี้วัด

กําหนด
เวลา

งบประมาณ ผูรับผิดอบ
(บาท)

หนวยงานสนับสนุน
8.โครงการวางแผน
เกี่ยวกับอัตรา
กําลังคน

9.โครงการพัฒนา
ระบบการตรวจสอบ
และการประเมินผล
การดําเนินงาน
10.โครงการปรับปรุง
กฎระเบียบขอบังคับ
ตาง ๆ ที่เอื้อตอการ
บริหารงานของ
มหาวิทยาลัย
11.โครงการรวบรวม
ระเบียบ ขอบังคับ
ประกาศ
คําสั่งของ
มหาวิทยาลัย

1) เพื่อกําหนดปริมาณและจัดกําลังคนใหมีความ
เหมาะสมกับงาน
2) เพื่อใหหนวยงานไดรับประโยชนสูงสุดจากจํานวน
คนที่มีอยู
3) เพื่อปรับเปลี่ยนระบบงานใหมีความคลองตัว
1) เพื่อปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการดําเนินงาน
ภายในสํานักอธิการบดีใหสอดรับกับนโยบาย
มหาวิทยาลัย
2) เพื่อติดตามตรวจสอบประเมินผลการดําเนินงาน
ของสํานักอธิการบดี
1) เพื่อปรับปรุงระเบียบ ขอบังคับใหมีความทันสมัย
สอดคลองกับพระราชบัญญัติตางๆ เกี่ยวกับ
มหาวิทยาลัย
2) เพื่อจัดการใหบริการแกบุคคลากรของมหาวิทยาลัย
ใหเปนไปตามระเบียบ ขอบังคับ ของมหาวิทยาลัย
1) เพื่อรวบรวมระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง
ของมหาวิทยาลัยอยางเปนระบบในแตละปการศึกษา
2) เพื่อเผยแพรระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําสั่งให
หนวยงานตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ในแตละป
การศึกษา

1) ระดับความสําเร็จของโครงการอยาง
นอย 3.51 ขึ้นไป

ปการศึกษา
2556

-

ทุกหนวยงาน

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

ปการศึกษา
2556

-

สํานัก
อธิการบดี

ปการศึกษา
2556

-

สํานัก
อธิการบดี

ปการศึกษา
1) มีการรวบรวมระเบียบ ขอบังคับ
ประกาศ คําสั่งของมหาวิทยาลัย ในแตละ 2556
ปการศึกษาในเว็บไซดของสํานักอธิการบดี

-

สํานัก
อธิการบดี
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12.โครงการพัฒนา
มหาวิทยาลัยเปน
องคกรสมรรถนะสูง

1) เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหหนวยงานของ
มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาคน พัฒนางาน และ
พัฒนาองคกรใหมีสมรรถนะสูง
2) เพื่อสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการจัดการ
ความรูระหวางมหาวิทยาลัย
3) เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนองคกรแหงการ
เรียนรู
13.โครงการพัฒนา 1) เพื่อสนับสนุนใหนําเศรษฐกิจไปประยุกตใชในการ
มหาวิทยาลัยใหเปน บริหารขององคกร และบริหารการศึกษา
ตัวอยางองคกรแหง 2) เพื่อขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงสูการ
ความพอเพียง
ปฏิบัติอยางจริงจังและตอเนื่อง
14.โครงการพัฒนา 1) เพื่อสงเสริมความรูความเขาใจเกี่ยวกับงาน
งานตรวจสอบภายใน ตรวจสอบภายในและวิธีการดานการตรวจสอบภายใน
2) เพื่อพัฒนาวิธีการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในดาน
การตรวจสอบการดําเนินงาน การประเมินความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน
15.โครงการจัดการ 1) เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ
ความรูการบริหาร
บริหารความเสี่ยงและเทคนิคในการจัดวิเคราะห
ความเสี่ยงภายใน
ประเด็นความเสี่ยงไดอยาง
องคกร
2) เพื่อกระตุนใหผูรับผิดชอบทั้งระดับบริหารและ
ระดับปฏิบัติของหนวยงาน เขาใจบทบาทและความ

1) ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
มหาวิทยาลัยเปนองคกรสมรรถนะสูง
อยางนอย 3.51 ขึ้นไป

ปการศึกษา
2556

-

สํานัก
อธิการบดี

1) ความสําเร็จของการพัฒนา
มหาวิทยาลัยใหเปนตัวอยางองคกรแหง
ความพอเพียง อยางนอย 3.51 ขึ้นไป

ปการศึกษา
2556

-

ทุกหนวยงาน

1) มีระบบและกลไกการตรวจสอบภายใน

ปการศึกษา
2556

-

สํานัก
ตรวจสอบ
ภายใน

1) รอยละ 70 ของบุคลากรมีความรูเรื่อง
การบริหารความเสี่ยง

ปการศึกษา
2556

-

สํานัก
อธิการบดี
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3) เพื่อใหผูรับผิดชอบทั้งระดับบริหารและระดับ
ปฏิบัติของหนวยงาน ดําเนินการประเมินความเสี่ยง
และจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงใหสอดคลองกับ
สาเหตุความผิดพลาดใหชัดเจนเปนรูปธรรม
16.โครงการเพิ่ม
1) เพื่อปรับปรุงระบบกลไกวัดผลและประเมินผล
ประสิทธิภาพ
การศึกษาใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของรายวิชาใน
ระบบงานวัดผลและ หลักสูตรและเปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเกริก
ประเมินผลการศึกษา 2) เพื่อพัฒนางานวัดผลและประเมินผลการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยใหมีคุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการ
ในระดับอุดมศึกษา
17.โครงการวางแผน 1) เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพมาก
เรื่องการเทียบโอน
ยิ่งขึ้น
2) เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกนักศึกษาที่ตองการ
เทียบโอนผลการเรียน
3.) เพื่อลดการเกิดการทํางานซ้ําซอนในเรื่องของการ
เทียบโอนระหวางหนวยงาน
18.โครงการจัดทํา
1) เพื่อใหการจัดเก็บประวัตินักศึกษาเปนไปอยางมี
ขอมูลหลักฐานประวัติ
ระเบียบแบบแผน
นักศึกษากองทุนเพื่อ 2) เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการทํางาน
การศึกษา

1) รอยละ 80 ของผูใชบริการมีความพึง
พอใจในระบบงานฯ อยูในระดับดี

ปการศึกษา
2556

10,000

สํานัก
วิชาการ

1)ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการอยา ปการศึกษา
นอย 3.51 ขึ้นไป
2556

-

สํานักวิชาการ

1) การจัดเก็บขอมูลเปนไปอยางมีระเบียบ ปการศึกษา
แบบแผนงายตอการปฏิบัติงาน รอยละ 2556
90

-

สํานักกิจการ
นักศึกษา
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1) การจัดเก็บขอมูลเปนไปอยางมีระเบียบ
แบบแผนงายตอการปฏิบัติงาน รอยละ
100
2) สามารถนําขอมูลที่จัดเก็บไปวิเคราะห
เพื่อเพิ่มศักยภาพใหแกนักศึกษาและ
องคกรได รอยละ 70
1) รอยละ 50 ของบุคลากรที่เขารวม
โครงการมีความพึงพอใจตอการจัด
กิจกรรม

ปการศึกษา
2556

-

สํานักกิจการ
นักศึกษา

ปการศึกษา
2556

25,000

ทุกหนวยงาน

1) ระดับความพึงพอใจของบุคลากร
ภายในองคกร 3.51 ขึ้นไป

ปการศึกษา
2556

100,000

สํานัก
อธิการบดี

1) ผูบริหารระดับสูงเขาอบรมสัมมนา
สมรรถนะดานการบริหารและการ
ปฏิบัติงาน อยางนอย 1 ครั้งตอป

ปการศึกษา
2556

100,000

สํานัก
อธิการบดี

หนวยงานสนับสนุน
19.โครงการจัดทํา
ขอมูลประวัติ
นักศึกษาที่ทํางาน
ระหวางศึกษา ป
การศึกษา 2556
20.โครงการอนุรักษ
สิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

8.2 เพิ่ม
ศักยภาพ
บุคลากรทุก
ระดับรองรับ

1) เพื่อจัดเก็บขอมูลของนักศึกษาที่ทํางานกับ
หนวยงานตาง ๆ เกิดประสิทธิภาพมากนอย
เพียงใด
2) เพื่อนําขอมูลดังกลาวไปปรับปรุงและพัฒนา
ศักยภาพใหแกนักศึกษา

1) เพื่อสงเสริมใหบุคลากรตระนักถึงความสําคัญของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2) เพื่อเชื่อมความสัมพันธที่ดีระหวางบุคลากร
กอใหเกิดความสุขกับการทํางาน
3) เพื่อเชื่อมความสัมพันธระหวางบุคลากรใน
หนวยงาน
21.โครงการสงทายป 1) เพื่อใหเกิดความเพลิดเพลินผอนคลายความตึง
เกาตอนรับปใหม
เครียด
2) เพื่อสงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางบุคลากร
ภายในหนวยงาน
3) เพื่อสรางความรักความสามัคคีภายในองคกร
22.โครงการพัฒนา 1) เสริมสรางทักษะและสมรรถนะดานการบริหารและ
ผูบริหารระดับสูง
การปฏิบัติงานใหผูบริหารระดับสูง
2) เพื่อสงเสริมเครือขายการบริหารทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติ
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23.โครงการพัฒนา 1) เพื่อเพิ่มศักยภาพใหผูบริหารใหมีวิสัยทัศน ทัศนคติ
ศักยภาพผูบริหารของ ในการบริหารจัดการองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ
2) เพื่อพัฒนาสมรรถนะของผูบริหารทุกระดับให
หนวยงาน
ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและทันตอการ
เปลี่ยนแปลง
3) เพื่อสงเสริมการบริหารงานแบบมีสวนรวมโดยยึด
หลักธรรมาภิบาล
24.โครงการพัฒนา 1) เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหมีความพรอม
ในดานตางๆ รองรับการเปดเสรีทางการศึกษา
ศักยภาพบุคลากร
2) เพื่อสรางความตื่นตัวใหกับบุคลากรของ
เพื่อรองรับการเปน
มหาวิทยาลัยในการพัฒนาหนวยงานกาวสูประชาคม
ประชาคมอาเซียน
อาเซียน
25.โครงการศึกษาดู 1) เพื่อสงเสริมใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีโอกาส
ศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกับบุคลากร
งานมหาวิทยาลัย
ทางการศึกษาในอาเซียน
อาเซียน
2) เพื่อสงเสริมใหบุคลากรไดเพิ่มพูนความรูและ
สรางเครือขายความรวมมือในดานตาง ๆ รวมกับ
มหาวิทยาลัยในอาเซียน
1) เพื่อสงเสริมใหคณาจารยพัฒนาทักษะดาน
26.โครงการอบรม
ภาษาตางประเทศ
ภาษาตางประเทศใหกบั
บุคลากรสายวิชาการ 2) เพื่อเตรียมความพรอมสูการเปดเสรีทางการศึกษา
และสายสนับสนุน

1) ผูบริหารของหนวยงานสนับสนุนรอยละ ปการศึกษา
80 เขารวมโครงการ
2556

50,000

ทุกหนวยงาน

1) บุคลากรรอยละ 80 มีเขารวมอบรม
สัมมนาศักยภาพเพื่อรองรับการเปน
ประชาคมอาเซียน

ปการศึกษา
2556

50,000

ทุกหนวยงาน

1) มีการศึกษาดูงานกับมหาวิทยาลัยใน
กลุมประเทศอาเซียน 1 ครั้งตอปและ

ปการศึกษา
2556

150,000

ทุกหนวยงาน

1) ผูเขารับการอบรมมีความรูดาน
ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น วัดไดจากความตาง
ของคะแนน Pre-test กับ Post-test อยาง
นอยมีคะแนนเพิ่มขึ้น รอยละ 30

ปการศึกษา
2556

20,000

สถาบัน
ภาษา
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1) รอยละ 50 ของบุคลากรไดการ
ฝกอบรม
2) รอยละ 50 ของบุคลากรที่เขารวม
อบรมไดรับความรูและพึงพอใจตอการ
เขารวมอบรม

ปการศึกษา
2556

25,000

ทุกหนวยงาน

1) รอยละ 80 ของบุคลากรไดรับการ
ฝกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรูและพัฒนา
ทักษะในการปฏิบัติงาน

ปการศึกษา
2556

35,000

ทุกหนวยงาน

1) รอยละ 80 ของผูเขารวมอบรมไดรับ
ความรูและนําความรูมาประยุกตใชกับ
การทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ

ปการศึกษา
2556

15,000

-สํานักอธิการบดี
-สํานักวิชาการ
-สํานักกิจการ
นักศึกษา
-ศูนย
คอมพิวเตอร
-ศูนยสงเสริม
และบริการสังคม

หนวยงานสนับสนุน
27.โครงการพัฒนา
บุคลากรของ
หนวยงานสนับสนุน

1) เพื่อเปนการเพิ่มพูนความรู ความสามารถใหแก
บุคลากรภายในหนวยงาน
2) เพื่อสรางทัศนคติที่ดีใหแกบุคลากร ทําใหมีการ
พัฒนางานและสรางผลงานที่มีประสิทธิภาพ
3) เพื่อพัฒนาบุคลากรใหเปนผูที่มีคุณภาพและ
ศักยภาพ
28.โครงการฝกอบรม 1) เพื่อสงเสริมใหบุคลากรมีโอกาสพัฒนาความรู
เพื่อพัฒนาทักษะ
ความ สามารถในการใหบริการแกบุคคลที่มาใช
ความรูความสามารถ
บริการ
ในการปฏิบัติงาน
2) เพื่อเปนการเสริมสรางศักยภาพและคุณภาพของ
บุคลากรซึ่งสงผลตอการพัฒนาและปรับปรุงการ
ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
3) เพื่อเชื่อมความสัมพันธที่ดีระหวางบุคลากร
กอใหเกิดความสุขกับการทํางาน
29.โครงการอบรม
1) เพื่อเพิ่มพูนความรูความสามารถในการใหบริการ
เพื่อพัฒนางานบริการ
อยางมีประสิทธิภาพ
2) เพื่อปรับปรุงระบบการใหบริการ และสรางความ
ประทับใจใหแกผูมาใชบริการ
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30.โครงการอบรมเชิง 1) เพื่อใหผูรวมอบรมมีความเขาใจหลักการแนวคิด
ปฏิบัติการเรื่อง
และกระบวนการวิเคราะหและการจัดทําแผน
บริหารความเสี่ยง
บริหารความเสี่ยงของหนวยงาน
2) เพื่อใหผูเขารวมอบรมสามารถนําหลักแนวคิดและ
องคความรูที่ไดมาประยุกตใชในการจัดทําแผน
บริหารความเสี่ยงในระดับสวนงานที่รับผิดชอบ
31.โครงการจัดการ 1) เพื่อสงเสริมใหบุคลากรมีสวนรวมในการจัดการ
ความรูบุคลากรใน
ความรูภายในองคกรไดเปนอยางดี
องคกร
2) เพื่อใหบุคลากรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและพัฒนา
ทักษะความสามารถเฉพาะบุคคลถายทอดองคความรู
ที่มี่อยูได
3) เพื่อกระตุนใหบุคลากรใชการจัดการความรูในการ
พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนองคกรแหงการเรียนรู
32.โครงการสง
1) เพื่อสรางวิสัยทัศนในการทํางานใหแกบุคลากร
บุคลากรเขารวม
สํานักวิชากร
อบรม สัมมนา กับ 2) เพื่อสงเสริมใหบุคลากรมีโอกาสพัฒนาความรู นํา
หนวยงานภายนอก
ความรูที่ไดมาปรับใชใหเกิดประโยชนแกหนวยงาน
3) เพื่อสรางเครือขายและความสัมพันธที่ดีระหวาง
บุคลากรของมหาวิทยาลัยและองคจากภายนอก
33.โครงการณรงค
1) เพื่อใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความรูความ
การปฏิบัติตาม
เขาใจเกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพของบุคลากร

1) รอยละ 80 ของผูเขารวมอบรมไดรับ
ความรูและสามารถจัดทําแผนบริหาร
ความเสี่ยงไดอยางมีประสิทธิภาพ

ปการศึกษา
2556

-

สํานัก
อธิการบดี

1) ผูเขารวมโครงการ รอยละ 80 มีความ ปการศึกษา
พึงพอใจในการเขารวมกิจกรรมการจัดการ 2556
ความรู

5,000

ทุกหนวยงาน

1) รอยละ 80 ของผูเขารวมอบรมไดรับ
ความรูและนําความรูมาประยุกตใชกับ
การทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ

ปการศึกษา
2556

20,000

ทุกหนวยงาน

1) บุคลากรรอยละ 90 มีความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพและใช

ปการศึกษา
2556

-

ทุกหนวยงาน
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1) รอยละ 80 ของผูเขารวมโครงการมี
ความพึงพอใจ สามารถนําหลักธรรม
ไปปรับใชในชีวิประจําวัน
1) บุคลากรรอยละ 80 มีความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
2) บุคลากรรอยละ 80 นําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใชในการดํารงชีวิต
1) รอยละ 80 ของผูเขาอบรมพึงพอใจใน
โครงการและตระหนักถึงความสําคัญ
ของสถาบันครอบครัว

ปการศึกษา
2556

-

ทุกหนวยงาน

ปการศึกษา
2556

10,000

ทุกหนวยงาน

ปการศึกษา
2556

-

ทุกหนวยงาน

10,000

ทุกหนวยงาน

หนวยงานสนับสนุน

34.โครงการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม
ใหแกบุคลากร
35.โครงการพัฒนา
บุคคลากรตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง

36.โครงการ
เสริมสรางสายใยรัก
พัฒนาครอบครัว

37.โครงการดูงาน
สวนพระองค

2) เพื่อกระตุนใหบุคลากรใชเปนแนวทางปฏิบัติที่
ถูกตองตามจรรยาบรรณวิชาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ
1) เพื่อสงเสริมใหผูบริหารและบุคลากรทางการศึกษา
มีคุณธรรมจริยธรรม และปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณของวิชาชีพ
1) เพื่อสรางความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแกบุคลากร
2) เพื่อสงเสริมใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยนําหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดําเนินชีวิต
อยางมีความสุข
1) เพื่อสงเสริมใหสถาบันครอบครัวเข็มแข็งและอบอุน
2) เพื่อปลูกจิตสํานึกของสังคมไทยใหเห็น
ความสําคัญของสถาบันครอบครัว
3) เพื่อลดปญหาสังคมและพัฒนาสังคมไทยใหมี
ความสุขอยางยั่งยืน
1) เพื่อกระตุนใหบุคลากรเห็นคุณคาของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและนอมนํามาเปนหลักในการ
ดําเนินชีวิตประจําวัน
2) เพื่อสรางความตอเนื่องในการขับเคลื่อนขยายผล
เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา
3) เพื่อสนับสนุนเครือขายงานดานเศรษฐกิจพอเพียง

ปการศึกษา
1) บุคลากรรอยละ 80 เห็นคุณคาของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและนอมนํามา 2556
เปนหลักในการดําเนินชีวิตประจําวัน
2) ระดับความสําเร็จของการสราง
เครือขายเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง
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38.โครงการสรางระบบ
การติดตามประเมินผล
การปฏิบัติงานของ
บุคลากรใหมี
ประสิทธิภาพ
39.โครงการตรวจ
สุขภาพบุคลากร
ประจําป 2556

1) เพื่อปรับปรุงระบบการติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรใหมีประสิทธิภาพ
2) เพื่อใชเปนแนวทางในการการติดตามประเมินผล
การปฏิบัติงานของบุคลากรอยางเปนธรรม

1) เพื่อใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเกริกวา
ดวยบุคลากร พ.ศ. 2550 หมวดที่10 ขอ 41
2) เพื่อใหบุคลากรที่มีอายุการทํางานตั้งแต 1 ปขึ้นไป
ไดรับการตรวจสุขภาพประจําป
3) เพื่อใหบุคลากรทราบถึงสุขภาวะของตัวเองในแต
ละป จะไดปองกันและดูแลสุขภาพรางกายให
แข็งแรงสมบูรณอยูเสมอ
40.โครงการ “’งานวัน 1) เพื่อรําลึกถึงผูมีพระคุณ ดร.เกริก มังคละพฤกษ
รําลึกผูกอตั้ง
ผูกอตั้งมหาวิทยาลัยเกริก
มหาวิทยาลัย”
2) เพื่อใหบุคลากร และนักศึกษาเกิดความภาคภูมิใจ
ประจําปการศึกษา
ในมหาวิทยาลัย และรวมกันพัฒนามหาวิทยาลัยให
2556
เจริญกาวหนาตอไป
41.โครงการกีฬา
1) เพื่อสงเสริมใหบุคลากรไดตระหนักถึงความสําคัญ
บุคลากรสัมพันธ
และประโยชนของการออกกําลังกาย
2) เพื่อเปนการเชื่อมความสัมพันธระหวางผูบริหาร
และบุคลากรของมหาวิทยาลัย

1) ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอ ปการศึกษา
ระบบการติดตามประเมินผลการ
2556
ปฏิบัติงานของบุคลากร อยางนอย 3.51
ขึ้นไป

-

สํานัก
อธิการบดี

1) รอยละ 70 ของบุคลากรเขารวม
โครงการ
2) รอยละ 70 ของบุคลากรที่เขารวม
โครงการตรวจสุขภาพมีความพึงพอใจ
ตอโครงการ
3) สามารถดําเนินการไดตามที่กําหนด

ปการศึกษา
2556

500,000

สํานัก
อธิการบดี

1) ผูเขารวมกิจกรรม รอยละ 90 มีความ
พีงพอใจในการเขารวมกิจกรรม

ปการศึกษา
2556

11,000

สํานัก
อธิการบดี

1) รอยละ 80 ของบุคลากรที่เขารวม
กิจกรรมมีความพึงพอใจ

ปการศึกษา
2556

30,000

ทุกหนวยงาน
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3) สรางทัศนคติที่ดีในการทํางาน และการ
ประสานงานระหวางบุคคลหรือหนวยงานให
ดําเนินไปไดดวยดี
8.3 มีระบบ
42.โครงการปรับปรุง 1) เพื่อใหบุคลากรทางการศึกษาไดรับบริการดาน
การงบประมาณ สวัสดิการและสิทธิ
สวัสดิการ และสิทธิประโยชนตาง ๆ ที่พึงไดรับ
การเงินแบบ
ประโยชนแกบุคลากร 2) เพื่อสรางขวัญและกําลังใจและเจตคติที่ดีใหแก
มุงเนนผลงาน
บุคลากร
นําไปสูรายงาน 43.โครงการพัฒนา 1) เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการดานการเงิน
การตรวจสอบ ระบบการบริหาร
และงบประมาณของมหาวิทยาลัยใหเปนไปอยางมี
และการ
การเงินและ
ประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได
ประเมินอยางมี งบประมาณอยางมี 2) เพื่อสรางกลไกที่มีประสิทธิภาพในการจัดหา
ประสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพ
งบประมาณ การใชจายงบประมาณ โดยจัดสรร
งบประมาณใหสอดคลองกับแผนกลยุทธ
44.โครงการพัฒนา 1) เพื่อพัฒนามาตรฐานแผนงาน งบประมาณ
มาตรฐานแผนงาน
การเงิน การบัญชี การพัสดุ และสินทรัพย ใหสามารถ
งบประมาณ การเงิน ดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็วโปรงใส
และบัญชี
และถูกตองตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
2) เพื่อใหมีการเบิกจายงบประมาณเปนไปอยาง
ถูกตองตามแผนงาน โครงการ และตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย

1) บุคลากรรอยละ 80 มีความพึงพอใจ
ตอระบบสวัสดิการของบุคลากร

ปการศึกษา
2556

-

สํานัก
อธิการบดี

1) มีระบบและกลไกของการบริหารจัดการ ปการศึกษา
งบประมาณตามแผนงานที่กําหนดไดอยาง 2556
มีประสิทธิภาพ

-

สํานัก
อธิการบดี

1) รอยละ 100 ของความถูกตองในการ
จัดทําบัญชี และรายงานการเงิน
งบประมาณ ถูกตองตามระเบียบ
ตรวจสอบไดทันตามระยะเวลาที่กําหนด

-

สํานัก
อธิการบดี

ปการศึกษา
2556
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45.โครงการเรงรัด
เคลียรเงินลูกหนี้ยืม
ทดรองจาย

1) เพื่อใหการเบิกจายและการเคลียรเงินทดรองจาย 1) 80 % ของผูยืมเงินทดรองจายของ
ปการศึกษา
เปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกริกมาเคลียรเงินยืมทด 2556
2) เพื่อใหผูยืมเงินทําโครงการตางๆ มีความรับผิดชอบ
รองจายภายในเวลาที่กําหนด ภายใน
ใชจายเงินของมหาวิทยาลัย และนําเอกสารที่
15 วัน
ถูกตองเปนจริงมาเปนหลักฐานในการเคลียรเงินที่ 2) 80 % ของลูกหนี้ที่ยืมเงินทดรองจายไป
ยืมไป
แลวนําใบเสร็จรับเงินและเอกสาร
3) เพื่อใหจํานวนลูกหนี้และจํานวนเงินยืมเดิมไดรับกร
ทางการเงินที่ถูกตองมาเคลียรใหงาน
เคลียรหมดไป และไมใหมีลูกหนี้ใหมเพิ่มจํานวน
การเงิน
มากขึ้น
4) เพื่อใหการดําเนินงานของฝายบัญชีและการเงิน
เปนไปตามระบบและระเบียบของมหาวิทยาลัย

46.โครงการพัฒนา
ระบบฐานขอมูล
สารสนเทศดานการเงิน
และงบประมาณ
47.โครงการจัดทํางบ
การเงินประจําป

1) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ
ดานการเงิน การคลัง การบัญชี เพื่อบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยใหเกิดประโยชนสูงสุด

1) มีระบบขอมูล สารสนเทศ และ
เทคโนโลยีเพื่อการบริหารงานงบประมาณ

ปการศึกษา
2556

1) เพื่อใหการบันทึกบัญชีเปนไปดวยความถูกตอง
1) 80% ของขอมูลจากงบการเงินไดขอมูล ปการศึกษา
ตามหลักการบัญชีโดยทั่วไป
ที่ถูกตองและการรับรองจากผูสอบบัญชี 2556
2) เพื่อใชเปนฐานขอมูลในการตัดสินใจของผูบริหาร
ภายนอก
3) เพื่อใหทราบถึงสถานะการเงินของมหาวิทยาลัย 2) 80% ผูบริหารสามารถนําขอมูลจากงบ
การเงินไปตัดสินใจในการบริหารงานได

1,000

สํานัก
อธิการบดี

-

สํานัก
อธิการบดี

102,2000

สํานัก
อธิการบดี
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ตัวชี้วัด

กําหนด
เวลา

งบประมาณ ผูรับผิดอบ
(บาท)

1) มีการจัดทําผังแมบทและปรับภูมิทัศน
ภายในมหาวิทยาลัย

ปการศึกษา
2556

-

1) รอยละ 80 ของผูใชอาคารสถานที่มี
ความพึงพอใจ

ปการศึกษา
2556

1,040,000

สํานัก
อธิการบดี

1) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่
บุคลากรที่มีตอสภาพแวดลอมของ
มหาวิทยาลัย อยูในระดับดี

ปการศึกษา
2556

-

สํานัก
อธิการบดี

1) รอยละ 90 ของผูใชบริการมีความพึง
พอใจ

ปการศึกษา
2556

180,000

1) จํานวนของครุภัณฑ อุปกรณ และ
โสตทัศนูปกรณสนับสนุนการจัดการศึกษา

ปการศึกษา
2556

-

สํานัก
วิชาการ
สํานัก
อธิการบดี
สํานัก
อธิการบดี

หนวยงานสนับสนุน
8.4 ปรับปรง
ระบบการ
จัดการดาน
กายภาพและ
สิ่งแวดลอม
ภายใน
มหาวิทยาลัยให
เอื้อตอการ
เรียนรูและ
เสริมสราง
ภาพลักษณที่ดี
ของ
มหาวิทยาลัย

48.โครงการจัดทําผัง
แมบทและปรับภูมิ
ทัศนภายใน
มหาวิทยาลัย

1) เพื่อวางผังมหาวิทยาลัยใหเหมาะสมกับ
สภาพแวดลอมของมหาวิทยาลัย ตลอดจนรองรับการ
ขยายตัวทางการศึกษา
2) เพื่อออกแบบและปรับปรุงอาคารสถานที่
ตลอดจนภูมิทัศนของมหาวิทยาลัยใหมีความ
สวยงาม รมรื่น สรางบรรยากาศในการทํางานและ
การศึกษาอยางมีความสุข
49.โครงการปรับปรุง 1) เพื่อปรับปรุงซอมแซมอาคารสถานที่ใหอยูในสภาพ
อาคารสถานที่ และ
ที่สมบูรณ พรอมสําหรับการใชงานอยูเสมอ
พัฒนาสภาพแวดลอม 2) เพื่อพัฒนาอาคารสถานที่ และสภาพแวดลอม
ภายในมหาวิทยาลัย
ภายในมหาวิทยาลัยใหสวยงาม รมรื่น ปลอดภัย
50.โครงการสงเสริม 1) เพื่อจัดสภาพแวดลอมภายในมหาวิทยาลัยใหเอื้อ
สภาพแวดลอมเพื่อ ตอการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู
สรางบรรยากาศแหง 2) เพื่อสรางบรรยากาศภายในมหาวิทยาลัยใหเอื้อตอ
การเรียนรู
การทํางานและการศึกษาอยางมีความสุข
51.โครงการซอม
1) เพื่อใหอาจารยและนักศึกษาไดรับความ
บํารุงครุภัณฑและ
สะดวกสบายในการเรียนการสอน
ปรับปรุงอุปกรณสื่อ 2) เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกบุคลากรภายใน
การสอน
มหาวิทยาลัย
52.โครงการจัดหา
1) เพื่อจัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ ครุภัณฑ และ
ครุภัณฑ อุปกรณ
โสตทัศนูปกรณใหเพียงพอ

สํานัก
อธิการบดี
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ตัวชี้วัด

กําหนด
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งบประมาณ ผูรับผิดอบ
(บาท)

หนวยงานสนับสนุน

53.โครงการปรับปรุง
สภาพหอง LAB
1302,1303

1) ปรับปรุงหองกายภาพหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
1302,1303

1) รอยละอุปการณที่ไดปรับเปลี่ยน

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

1) เพื่อรณรงคใหนักศึกษาและบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยรวมกันประหยัดน้ํา ประหยัดไฟฟาและ
พลังงาน
1) เพื่อจัดหายานพาหนะใหมีความเหมาะสมกับการ
ใชงานภายในมหาวิทยาลัย
1) เพื่อรักษาสภาพของยานพาหนะของมหาวิทยาลัย
ใหอยูในสภาพพรอมใชงาน
2) เพื่อความปลอดภัยของผูใชบริการ
1) เพื่อปรับปรุงซอมแซมระบบสาธารณูปโภคภายใน
มหาวิทยาลัยใหอยูในสภาพที่สมบูรณ
2) เพื่อใหเกิดการใชงานอยางมีประสิทธิภาพ
1) เพื่อใหผูที่เกี่ยวของทราบแนวทางปฏิบัติเมื่อเกิด
ภาวะฉุกเฉิน
2) เพื่อเตรียมปองกันและลดความสูญเสียตอบุคคล

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

57.โครงการปรับปรุง
เครื่องปรับอากาศ
58.โครงการอบรม
ปฏิบัติการเมื่อเกิด
ภาวะฉุกเฉิน

1) ยานพาหนะอยูในสภาพดี 100 %

ภาคตนและ
ภาคปลายป
การศึกษา
2556
ปการศึกษา
2556

102,000

ศูนย
คอมพิวเตอร

-

ทุกหนวยงาน

ปการศึกษา
2556
ปการศึกษา
2556

-

สํานัก
อธิการบดี
สํานัก
อธิการบดี

700,000

1) รอยละ 80 ของผูใชบริการมีความพึง
พอใจ

ปการศึกษา
2556

600,000

สํานัก
อธิการบดี

1) จํานวนของการอบรมเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน

ปการศึกษา
2556

-

สํานัก
อธิการบดี

214
กลยุทธ

โครงการ /
กิจกรรม

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด
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หนวยงานสนับสนุน
59.โครงการปรับปรุง
หองออกกําลังกาย

60.โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศนภายใน
หนวยงาน

1) เพื่อปรับปรุงหองออกกําลังกายและสิ่งอํานวย
ความสะดวกที่เอื้อตอการพัฒนาการเรียนรูใหแก
นักศึกษา
2) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาและบุคลากรมีสุขภาพ
แข็งแรงโดยการออกกําลังกาย
1) เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนใหดูสวยงามเอื้ออํานวยตอ
การปฏิบัติงาน
2) เพื่อสรางบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน

1) รอยละ 90 ของนักศึกษาและบุคลากร ปการศึกษา
ที่ใชบริการพึงพอใจตอหองออกกําลัง
2556
กาย

-

สํานักกิจการ
นักศึกษา

1) ระดับความพึงพอใจของบุคลากรใน
หนวยงานอยูในระดับ 3.51 ขึ้นไป

-

สํานัก
อธิการบดี

ตัวบงชี้ของแผนดําเนินงาน : ยุทธศาสตรที่ 8 พัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
เชิงปริมาณ
1. รอยละของบุคลากรที่เขารวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อพัฒนาองคกรและระบบงาน
2. รอยละความสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณ
3. รอยละของผูใชบริการมีความพึงพอใจตอระบบสาธารณูปโภค อาคารสถานที่ และภูมิทัศนภายในมหาวิทยาลัย
เชิงคุณภาพ
1. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสถาบันสูส ากล
2. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบบริหารจัดการทีม่ ีประสิทธิภาพ
3. ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของบุคลากร

ปการศึกษา
2556
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ยุทธศาสตรที่ 9 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
เปาประสงค มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
กลยุทธ
โครงการ /
วัตถุประสงค
กิจกรรม
หนวยงานสนับสนุน
1) เพื่อพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยใหสอดคลองกับหลักเกณฑของ สกอ.
และ สมศ.
2) เพื่อพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
3) เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาโดย
พัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาใหสามารถ
แขงขันในระดับประเทศและภูมิภาค
1) เพื่อใหทุกหนวยงานเขาใจวิธีการจัดทําแผนการ
2.โครงการจัดทํา
แผนการดําเนินงาน ดําเนินงานและกําหนดตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของ
และพัฒนามาตรฐาน แผน
2) เพื่อใหทุกหนวยงานสามารถพัฒนาแผนการ
กําหนดตัวบงชี้ใน
ดําเนินงานและกําหนดตัวบงชี้ของหนวยงานที่ตน
ระดับหนวยงาน
สังกัด ตามตัวบงชี้ที่ 1.1 และ1.2ของตัวบงชี้คุณภาพ
ของสกอ.

9.1 พัฒนา
1.โครงการปรับปรุง
ระบบและ
มาตรฐานงานประกัน
กลไกการ
คุณภาพการศึกษา
ประกัน
คุณภาพ
การศึกษาใหมี
มาตรฐานใน
ระดับสากล

ตัวชี้วัด

กําหนดเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
(บาท)

1) มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่มี ปการศึกษา
มาตรฐานสอดคลองตามหลักเกณฑของ 2556
สกอ .และ สมศ รวมทั้งสามารถแขงขัน
แขงขันในระดับประเทศและภูมิภาคได

59,200

1) คณาจารยและบุคลากรกลุมเปาหมาย ปการศึกษา
เขารวมโครงการอยางนอย รอยละ 90 2556
2) กลุมเปาหมายที่เขารวมอบรมฯ มี
ความเขาใจในเนื้อหาของการจัดทํา
แผนการดําเนินงานและตัวบงชี้อยาง
นอย รอยละ 80
3) กลุมเปาหมายที่เขารวมอบรมฯ
สามารถจัดทําแผนการดําเนินงานและ
ตัวบงชี้ของหนวยงานที่สังกัดอยางนอย
รอยละ 70

-

สํานักประกัน
คุณภาพการศึกษา

สํานักประกัน
คุณภาพ
การศึกษา
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ตัวชี้วัด

กําหนดเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
(บาท)

หนวยงานสนับสนุน
1) เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการงานประกัน
คุณภาพมหาวิทยาลัยเกริกใหมีประสิทธิภาพรองรับ
การกาวสูประชาคมอาเซียน
2) เพื่อยกระดับสมรรถนะการดําเนินงานประกัน
คุณภาพมหาวิทยาลัยเกริกสูระดับมาตรฐานสากล
1) เพื่อพัฒนาระบบกลไกติดตาม ตรวจสอบ
4.โครงการพัฒนา
ประเมินผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ระบบติดตาม
ประเมินผล รายงาน มหาวิทยาลัยเกริกใหมีคุณภาพ
ผลคุณภาพการศึกษา 2) เพื่อสงเสริมใหนําผลการประกันคุณภาพการศึกษา
มาปรับปรุงการทํางานและพัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน
การศึกษาอยางตอเนื่อง
1) เพื่อใหทุกหนวยงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
5.โครงการประเมิน
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
คุณภาพการศึกษา
ระดับคณะวิชา และ ใหเปนสวนหนึ่งของการบริหารจัดการ
หนวยงานสนับสนุน 2) เพื่อใหทุกหนวยงานดําเนินการประเมินตนเองตาม
เกณฑมาตรฐานตัวบงชี้และจัดทําแผนปรับปรุง
การศึกษาใหมีมาตรฐานสูงขึ้น
1) เพื่อใหทุกหนวยงานและมหาวิทยาลัยทราบถึงจุด
6.โครงการตรวจ
แข็ง จุดออนเพื่อนําไปสูการพัฒนามหาวิทยาลัยตอไป
ประเมินคุณภาพ
2) เพื่อจัดสงรายงานการประเมินตนเองของ
การศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยหลังสิ้นสุดปการศึกษา ตามขอกําหนด
มหาวิทยาลัยเกริก
ของ สกอ.
3.โครงการบริหาร
จัดการงานประกัน
คุณภาพของ
มหาวิทยาลัย

1) ระดับความสําเร็จของการบริหาร
จัดการงานประกันคุณภาพของ
มหาวิทยาลัยสูระดับสากล อยางนอย
3.51 ขึ้นไป

ปการศึกษา
2556

-

สํานักประกัน
คุณภาพ
การศึกษา

1) มีระบบและกลไกประกันคุณภาพ
การศึกษาที่กอใหเกิดการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา

ปการศึกษา
2556

-

ทุกหนวยงาน

1) ทุกหนวยงานมีการดําเนินการ
ปการศึกษา
ประเมินตนเองตามเกณฑมาตรฐานตัว 2556
บงชี้และจัดทําแผนปรับปรุงการศึกษาให
มีมาตรฐานสูงขึ้น

-

ทุกหนวยงาน

1) ทุกหนวยงานในมหาวิทยาลัยทราบ
จุดออนและจุดแข็งของตนเอง
2) 80%ของหนวยงานในมหาวิทยาลัยนํา
ผลการตรวจประเมินมาใชในการพัฒนา
หนวยงาน

ภาคฤดูรอน /
2556

88,100

สํานักประกัน
คุณภาพการศึกษา
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ตัวชี้วัด

กําหนดเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
(บาท)

หนวยงานสนับสนุน

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

9.2 พัฒนา
นักศึกษาและ
บุคลากรดาน
การศึกษาใหมี
ความรูเรื่อง
การประกัน

9.โครงการอบรม
นักศึกษาเพื่อสราง
ความเขาใจการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน

3) มหาวิทยาลัยสามารถจัดสงรายงาน
การประเมินตนเองได ภายใน 120 วัน
หลังสิ้นสุดปการศึกษาตามขอกําหนด
ของ สกอ.
1) ระดับคะแนนผลการตรวจประเมิน
ปการศึกษา
คุณภาพของสํานักอธิการบดี อยูใน 2556
ระดับ 3.51 ขึ้นไป

1) เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรูดานการประกัน
คุณภาพการศึกษาของหนวยงานสนับสนุน
2) เพื่อพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสํานักอธิการบดี
1) เพื่อพัฒนาประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
1) ระดับคะแนนผลการตรวจประเมิน
สํานักหอสมุดตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
คุณภาพของสํานักหอสมุดอยูใน
การศึกษาใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง
ระดับ 3.51 ขึ้นไป
2) เพื่อปรับปรุงรูปแบบรายงานการประเมินตนเองใหมี
คุณภาพ และนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุง
พัฒนาสํานักหอสมุด
1) เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจการประกันคุณภาพ 1) มีผูเขารวมประชุม อยางนอย 90 %
การศึกษาภายในตามองคประกอบและตัวบงชี้ของ
ของผูที่ตอ งเขารวมประชุม ตาม
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
หนังสือเชิญประชุม
2) เพื่อสนับสนุนความรูความเขาใจระบบการประกัน 2) ผูเขารวมประชุมอยางนอย 80 %
เขาใจระบบการประกันคุณภาพอยาง
คุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย
3) เพื่อเตรียมความพรอมในการดําเนินการประกัน
เทาทันกับการเปลีย่ นแปลง

6,000

สํานักอธิการบดี

ปการศึกษา
2556

3,000

สํานัก
หอสมุด

ปการศึกษา
2556

36,600

สํานักประกัน
คุณภาพการศึกษา
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กําหนดเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
(บาท)

วยงานสนับสนุน
3) 80% ของผูเขารวมประชุมสามารถ
ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ของหนวยงานที่ตนสังกัดไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

4) เพื่อใหสามารถนําความรูประกันคุณภาพไปสูการ
ปฏิบัติในการสนับสนุนการดําเนินงานประกันคุณภาพ
ของหนวยงานที่สังกัด
1) เพื่อสงเสริมใหบุคลากรมีความรูความเขาใจ
10.โครงการพัฒนา
1) รอยละ 80 ของบุคลากรสํานัก
ความรูและทักษะดาน หลักเกณฑและวิธีการประเมินคุณภาพการศึกษา
อธิการบดีความรูความเขาใน
การประกันคุณภาพ ภายในระดับหนวยงานสนับสนุน
หลักเกณฑและวิธีการประเมิน
การศึกษาใหบุคลากร 2) เพื่อสงเสริมใหบุคลากรมีสวนรวมและสงเสริมระบบ
คุณภาพ
3) ประกันคุณภาพการศึกษา
11.โครงการสัมมนา 1) เพื่อใหของบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความรูและ 1) 95% ของผูเขารวมสัมมนามีความ
การประกันคุณภาพ เขาใจตัวบงชี้การประกันคุณภาพภายในที่ปรับปรุงใหมป เขาใจตัวบงชี้คุณภาพภายในตามที่
สกอ. กําหนด
การศึกษา 2555
การศึกษาภายใน
2) เพื่อใหบุคลากรของมหาวิทยาลัย สามารถดําเนินการ 2) 100% ของหนวยงานในมหาวิทยาลัย
ระดับคณะวิชา
มีความพรอมในการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพของหนวยงาน ไดอยางมีประสิทธิภาพ
ประจําปการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งในดาน
และถูกตองตามตัวบงชี้คุณภาพของ สกอ.
2556
การเตรียมเอกสารอางอิงที่เกี่ยวของ
3) เพื่อใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยไดมีโอกาส
แลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับการดําเนินงานประกัน
และการจัดทํารายงานประเมินตนเอง
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย

ปการศึกษา
2556

3,000

สํานักอธิการบดี

ภาคปลาย
ประจําป
การศึกษา 2556

44,900

สํานักประกัน
คุณภาพการศึกษา
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ตัวชี้วัด

กําหนดเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
(บาท)

หนวยงานสนับสนุน
1) เพื่อใหของบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความรูและ
เขาใจตัวบงชี้การประกันคุณภาพภายในที่ปรับปรุงใหมป
การศึกษา 2555
2) เพื่อใหบุคลากรของมหาวิทยาลัย สามารถดําเนินการ
ประกันคุณภาพของหนวยงาน ไดอยางมีประสิทธิภาพ
และถูกตองตามตัวบงชี้คุณภาพของ สกอ.
3) เพื่อใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยไดมีโอกาส
แลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับการดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
9.3
13.โครงการปรับปรุง 1) เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานขอมูลใหมีความ
ทันสมัยเหมาะสมกับกิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา
ประชาสัมพันธ ระบบฐานขอมูล
ขอมูลขาวสาร เกี่ยวกับการประกัน 2) เพื่อปรับปรุงระบบสารสนเทศและใหบริการขอมูลที่
คุณภาพและประสาน เกี่ยวของกับการประกันคุณภาพการศึกษาใหแก
ดานการ
หนวยงานภายในมหาวิทยาลัย
งานกับหนวยงาน
ประกัน
ภายในเกี่ยวกับการใช 3) สงเสริมใหทุกหนวยงานจัดทําระบบฐานขอมูลการ
คุณภาพ
ประกันคุณภาพในการรองรับการประเมินมาตรฐาน
การศึกษาของ ระบบฐานขอมูล
คุณภาพจาก สกอ.และสมศ.
มหาวิทยาลัย
14.โครงการ QAIS : 1) เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศใหครอบคลุมและ
ทั้งภายในและ
[Quality Assurance ตอบสนองตอกระบวนการบริหารคุณภาพทั้งระบบ
ภายนอกl
2) เพื่ออํานวยความสะดวกใหหนวยงานตาง ๆ ชวย
Information
สถาบัน
ลดขั้นตอนการทํางาน ใหมีความสะดวก รวดเร็ว และ
System]
ขอมูลมีความถูกตอง
12.โครงการสัมมนา
การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน
ระดับหนวยงาน
สนับสนุนประจําป
การศึกษา 2556

1) 95% ของผูเขารวมสัมมนามีความ ภาคปลาย
ประจําป
เขาใจตัวบงชี้คุณภาพภายในตามที่
การศึกษา 2556
สกอ. กําหนด
2) 100% ของหนวยงานในมหาวิทยาลัย
มีความพรอมในการดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา ทั้งในดานการเตรียม
เอกสารอางอิงที่เกี่ยวของ และการจัดทํา
รายงานประเมินตนเอง

44,900

สํานักประกัน
คุณภาพการศึกษา

1) ระดับความสําเร็จของการปรับปรุง
ปการศึกษา
ระบบฐานขอมูลเกี่ยวกับการประกัน
2556
คุณภาพการศึกษา อยางนอย 3.51 ขึ้นไป
2) รอยละของความพึงพอใจของ
หนวยงานภายในมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับ
การใชระบบฐานขอมูลประกันคุณภาพ
มากกวา 70 %

-

สํานักประกัน
คุณภาพ
การศึกษา

1) มีระบบ QAIS : [Quality
ปการศึกษา
Assurance Information System] มา 2556
ใชกับการประกันคุณภาพการศึกษา

-

สํานักประกัน
คุณภาพ
การศึกษา
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หนวยงานสนับสนุน
1) เพื่อใหทุกหนวยงานสามารถรายงานผลการ
ดําเนินงานอยางเปนระบบและสอดรับกับกระบวนการ
ประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอก
2) เพื่อใหทุกหนวยงานสามารถสะทอนผลการ
ดําเนินงานที่สอดคลองกับความตองการตามคูมือตัว
บงชี้ และเกณฑประเมินคุณภาพภายใน ภายนอก
และเตรียมความพรอมในการประเมินคุณภาพภายใน
ภายนอกไดอยางมีประสิทธิภาพ
3) เพื่อใหทุกหนวยงานรับทราบแนวทางการเขียน
รายงานประเมินตนเอง( SAR) ไดสอดรับกับคูมือตัว
บงชี้ และเกณฑประเมินคุณภาพภายใน ภายนอก
ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
16.โครงการแลก
1) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูขอมูลขาวสารดานการ
เปลี่ยนขอมูลขาวสาร ประกันคุณภาพระหวางมหาวิทยาลัย
ดานประกันคุณภาพ 2) เพื่อรวบรวมขอมูลขาวสารจากมหาวิทยาลัยตาง ๆ
ระหวางมหาวิทยาลัย มาปรับใชใหเกิดประโยชนกับมหาวิทยาลัย
17.โครงการจดหมาย 1) เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจการประกัน
คุณภาพการศึกษาแกบุคลากรและหนวยงานทั้งภายใน
ขาวการประกัน
และภายนอกมหาวิทยาลัย
คุณภาพการศึกษา
2) เพื่อสนับสนุนและแลกเปลี่ยนความรูความเขาใจ
ของมหาวิทยาลัย
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
3) เพื่อแลกเปลี่ยนขาวสารการประกันคุณภาพ
15.จัดทําคูมือการ
ประกันคุณภาพและ
รายงานการประเมิน
ตนเองทั้งภายในและ
ภายนอก

1) มีคูมือการประกันคุณภาพและ
รายงานการประเมินตนเองทั้งภายใน
และภายนอก

ปการศึกษา
2556

5,500

1) จํานวนของขอมูลขาวสารดาน
ประกันคุณภาพจากหนวยงานภายนอก

ปการศึกษา
2556

-

สํานักประกัน
คุณภาพการศึกษา

30,000

สํานักประกัน
คุณภาพการศึกษา

1) จํานวนของขอมูลขาวสารที่สงไปยัง ปการศึกษา
หนวยงานภายในและภายนอก
2556
มหาวิทยาลัย
2) รอยละ 70 ของผูรับขอมูลขาวสารมี
ความเขาใจในกระบวนการและระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

สํานักประกัน
คุณภาพ
การศึกษา
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9.4 พัฒนา
เครือขายการ
ประกัน
คุณภาพ
การศึกษาทั้ง
ภายในประเทศ
หรือภูมิภาค
อาเซียน

1) เพื่อพัฒนาเครือขายประกันคุณภาพระหวาง
สถาบันตาม ตัวบงชี้ของ สกอ.
2) ใหผูบริหาร อาจารย เจาหนาที่ ไดมีโอกาสแลก
เปลี่ยนในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
3) เพื่อใหนักศึกษาไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง
สถาบันในการจัดกิจกรรมนักศึกษาและนําระบบประกัน
คุณภาพมาใชในการดําเนินงานกิจกรรมนักศึกษา
19.โครงการประชุม 1) เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการการแลกเปลี่ยนความรู
ประสบการณดานการประกันคุณภาพการศึกษา
เสวนาการประกัน
2) เพื่อจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกัน
คุณภาพการศึกษา
คุณภาพการศึกษารวมกันระหวางสถาบันการศึกษา
ระหวางมหาวิทยาลัย
20.โครงการสราง
1) เพื่อสรางเครือขายความรวมมือดานการประกัน
เครือขายการประกัน คุณภาพการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน
คุณภาพการศึกษา
2) เพื่อศึกษาการประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับ
ระดับอุดมศึกษาใน
ภูมิภาคอาเซียน
ภูมิภาคอาเซียน
(AQAN)
21.โครงการประชุม 1) เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการการแลกเปลี่ยนความรู
เครือขายการประกัน ประสบการณดานการประกันคุณภาพการศึกษาและ
เตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน
คุณภาพการศึกษา

18.โครงการพัฒนา
เครือขาย
สถาบันอุดมศึกษา
ดานการประกัน
คุณภาพการศึกษา

1) มีเครือขายประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา
ระหวางสถาบัน อยางนอย 5 สถาบัน
2556
2) บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่เขารวม
กิจกรรมของเครือขาย อยางนอย 80 %
มีความเขาใจระบบประกันคุณภาพมาก
ขึ้น

41,000

สํานักประกัน
คุณภาพการศึกษา

1) ผูเขารวมโครงการรอยละ 80 มี
ความพึงพอใจและเพิ่มพูนความรู
ดานการประกันคุณภาพการศึกษา

ปการศึกษา
2556

25,000

สํานักประกัน
คุณภาพการศึกษา

1) มีเครือขายการประกันคุณภาพ
การศึกษากับประเทศในกลุมอาเซียน
อยางนอย 1 เครือขาย

ปการศึกษา
2556

60,000

สํานักประกัน
คุณภาพ
การศึกษา

1) ผูเขารวมโครงการรอยละ 80 มี
ความพึงพอใจและเพิ่มพูนความรูดาน
การประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อกาวสู

ปการศึกษา
2556

15,000

สํานักประกัน
คุณภาพการศึกษา
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กําหนดเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
(บาท)

หนวยงานสนับสนุน
2) เพื่อจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกัน
คุณภาพการศึกษารวมกันระหวางสถาบันการศึกษาใน
อาเซียน
22.โครงการจัดการ
ความรูดานการ
ประกันคุณภาพใน
ระดับภูมิภาคอาเซียน

1) เพื่อใหผูบริหาร อาจารยและบุคลากรไดรับทราบ
ถึงแนวทางในการพัฒนาการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ในระดับภูมิภาคอาเซียน
2) เพื่อใหหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยเตรียมความ
พรอมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับภูมิภาค
อาเซียน
3) เพื่อสรางมาตรฐานคุณภาพการศึกษาในระดับ
อาเซียน

1) ผูเขารวมโครงการรอยละ 80 มี
ปการศึกษา
ความพึงพอใจและไดความรูเกี่ยวกับการ 2556
ประกันคุณภาพการศึกษาในระดับ
อาเซียน

ตัวบงชี้ของแผนดําเนินงาน : ยุทธศาสตรที่ 9 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
เชิงปริมาณ
1. รอยละของนักศึกษาและบุคลากรที่เขารวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูม ีความเขาใจระบบประกันคุณภาพการศึกษามากขึน้
2. รอยละของหนวยงานที่ผา นเกณฑการตรวจสอบประเมินคุณภาพ
เชิงคุณภาพ
1. มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาทีมีมาตรฐานสอดคลองตามหลักเกณฑของ สกอ. และ สมศ.
2. ระดับความสําเร็จของการสรางเครือขายประกันคุณภาพการศึกษา

10,000

สํานักประกัน
คุณภาพการศึกษา
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การติดตามและประเมินผลแผนการดําเนินงาน ประจําปการศึกษา 2556
การติดตามและประเมินผลแผนการดําเนินงานประจําปการศึกษา 2556 เปนการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อประเมินวา
มหาวิทยาลัยสามารถดําเนินการตามแผนงานที่กําหนดไวหรือไม โดยขอมูลที่ไดจากการติดตามและประเมินผลจะนําเสนอใหผูบริหารของมหาวิทยาลัยไดรับทราบขอมูล
อยางตอเนื่อง ทั้งนี้เพื่อใหมีการปรับปรุงวิธีการดําเนินงาน หรือปรับเปลี่ยนเปาหมายของโครงการใหเหมาะสมกับทรัพยากรหรือสภาพแวดลอมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป พรอมทัง้
นําผลการประเมินมาใชเปนขอมูลในการวางแผนในปถัดไปใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มขึ้น ดังนั้นมหาวิทยาลัยกําหนดกลไกในการติดตามประเมินผลแผนการ
ดําเนินงานดังนี้
• การประเมินผลการดําเนินงานระดับหนวยงาน มหาวิทยาลัยจะดําเนินการประเมินผลแผนฯทุกๆ 6 เดือน เพื่อติดตามผลการดําเนินงานของคณะ
วิชาและหนวยงานสนับสนุน โดยทุกหนวยงานตองสงรายผลการดําเนินงานทุกภาคการศึกษา
• การประเมินแผนกลยุทธและตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะมีการประเมินแผนการดําเนินงานและตัวชี้วัดมหาวิทยาลัย เพื่อประเมิน
ผลสัมฤทธิ์การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยในแตละปเสนอตอคณะผูบริหารมหาวิทยาลัย

ภาคผนวก
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การวิเคราะหความสอดคลองระหวางแผนกลยุทธกับปรัชญา ปณิธานและนโยบายมหาวิทยาลัยเกริก
ปรัชญา
วิชฺชา
จรณสมฺปนฺ
โน ความรู
ทําให
องอาจ

ปณิธาน
มหาวิทยาลัย
เกริกมุงผลิต
บัณฑิตที่มี
คุณภาพ มี
ความรู
ความสามารถที่
จะออกไป
ประกอบอาชีพ
ไดอยางเต็ม
ภาคภูมิ รวมทั้ง
ยึดมั่นใน
คุณธรรม
จริยธรรม และ
ความรับผิดชอบ
ตอตนเองและ
สังคมโดยรวม

นโยบายของมหาวิทยาลัยเกริก
นโยบายดานการเรียนการสอน
• พัฒนาหลักสูตรใหมีคุณภาพและ
มาตรฐานระดับสากล สอดคลองกับ
ระบบการศึกษาทัง้ ในปจจุบันและ
อนาคต
• พัฒนาระบบการจัดการเรียนการ
สอนใหไดมาตรฐานระดับอุดมศึกษา
เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ
• สรางเครือคายความรวมมือทาง
วิชาการกับหนวยงานอื่นทั้งในและ
ตางประเทศ เพื่อยกระดับคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยสูประชาคมอาเซียน
• บูรณาการทักษะภาษาตางประเทศ
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
พัฒนาคุณภาพบัณฑิตเขาสูก ารแขงขัน
ในระดับชาติและนานาชาติ
• พัฒนาคุณภาพอาจารยใหมี

ประเด็นยุทธศาสตรและกลยุทธ
ยุทธศาสตรที่ 1 : พัฒนาคุณภาพ
บัณฑิตใหมศี กั ยภาพสูงสุด
กลยุทธ
1.1 พัฒนาหลักสูตรใหมีคุณภาพระดับ
สากล
1.2 พัฒนาหลักสูตรใหมเพือ่ รองรับ
การศึกษาระดับภูมิภาคอาเซียนและ
ระดับนานาชาติ
1.3 สงเสริมและพัฒนาระบบการเรียน
การสอนแบบบูรณาการโดยเนนผูเ รียน
เปนสําคัญ
1.4 พัฒนาบุคลากรสายอาจารยใหมี
สมรรถนะสากล
1.5 ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
กับการจัดการเรียนการสอนอยางมี
ประสิทธิภาพ

การวิเคราะห
๏ มหาวิทยาลัยเกริกไดวิเคราะหความสอดคลอง
ระหวางแผนกลยุทธกับปรัชญา ปณิธาน และ
นโยบายมหาวิทยาลัยดานการเรียนการสอน พบวา
มีความสอดคลองกัน เนื่องจากแผนกลยุทธมกี าร
พัฒนากระบวนการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ เพื่อผลิตบัณฑิตใหมี
คุณภาพและตรงตามความตองการของสังคม โดย
มุงเนนใหคณะวิชาและหนวยงานที่เกีย่ วของ
ดําเนินการพัฒนาหลักสูตรใหมีมาตรฐานสอดคลอง
กับความตองการของประเทศและอาเซียน รวมทั้ง
พัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีความสามารถในการ
เรียนรูและพัฒนาตนเอง โดยเฉพาะการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะภาษาตางประเทศ
เพื่อสงเสริมใหผูเรียนเขาถึงแหลงความรูตางๆ ทั้ง
ในและนอกหองเรียน ขณะเดียวกันไดปลูกฝงให
นักศึกษามีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม เห็นความสําคัญ
ของประโยชนสวนรวมควบคูไปกับการเรียนการ
สอน เพื่อใหนกั ศึกษาเปนบัณฑิตที่ เกง และ ดี
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นโยบายดานการวิจัย
• สนับสนุนการสรางผลงานวิจัยและ
ผลงานวิชาการใหมีคุณภาพทาง
วิชาการในระดับสากล
• สงเสริมใหมก
ี ารบูรณาการการ
เรียนการสอน การวิจยั และการ
บริการวิชาการแกสังคม
• เรงพัฒนาศักยภาพบุคลากรดาน
การวิจยั ใหมีศกั ยภาพในระดับสากล

ประเด็นยุทธศาสตรและกลยุทธ

การวิเคราะห

ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาระบบบริหาร
จัดการวิจัยและนักวิจัยที่มีคุณภาพ
กลยุทธ
2.1 สนับสนุนใหคณะวิชาและศูนย
สงเสริมวิจยั และผลิตตํารา ยกระดับ
มาตรฐานงานวิจัยและผลงานทาง
วิชาการใหมีคณ
ุ ภาพใหสามารถนําไปใช
ประโยชนและเปนทีย่ อมรับในวงวิชาการ
2.2 พัฒนาบุคลากรดานการวิจัยใหมี
ศักยภาพสูงและมีจริยธรรมในการทําวิจัย
2.3 พัฒนาระบบฐานขอมูลและ
สารสนเทศเพือ่ การวิจัยและเผยแพร
งานวิจยั สูสากล

๏ มหาวิทยาลัยมีจุดมุงหมายทีจ่ ะพัฒนางานวิจยั
และผลงานทางวิชาการใหเปนทีย่ อมรับในวง
วิชาการระดับสากล โดยสนับสนุนใหศูนยสงเสริม
วิจัยและผลิตตํารา และคณะวิชายกระดับ
มาตรฐานงานวิจัย ผลงานทางวิชาการใหเปนที่
ยอมรับในระดับชาติ รวมทัง้ สนับสนุนงานวิจัย
เกี่ยวกับอาเซียนหรืองานวิจยั ในสาขาวิชาที่
สอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศและ
อาเซียน ตลอดจนสนับสนุนใหมีการบูรณาการ
งานวิจยั กับการเรียนการสอน และการบริการ
วิชาการ เพื่อมุง ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ องอาจ
ดวยความรู สอดคลองกับปรัชญาและปณิธานของ
มหาวิทยาลัย นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยยังพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรดานการวิจัย ใหทํางานวิจัยที่มี
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นโยบายดานการบริการวิชาการ
แกสังคม
• สงเสริมการบริการวิชาการที่
ทันสมัยเปนประโยชนตอชุมชุน
สังคม ประเทศชาติและอาเซียน
• สงเสริมใหบุคลากร และ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยใหบริการ
วิชาการและวิชาชีพในระดับชาติและ
นานาชาติ

ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาระบบบริการ
วิชาการที่ตอบสนองความตองการของ
สังคม
กลยุทธ
3.1 สงเสริมงานวิชาการที่สอดคลองกับ
ความตองการของชุมชน สังคม
ประเทศชาติ และภูมิภาคอาเซียน
3.2 สนับสนุนใหบุคลากรและนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยมีสวนรวมในการ
บริการวิชาการแกสังคมในระดับชาติ
หรือนานาชาติ

นโยบายดานกิจกรรมการพัฒนา
นักศึกษา

การวิเคราะห

๏ มหาวิทยาลัยเกริกไดวางแผนกลยุทธที่มคี วาม
สอดคลองกับนโยบายดานการบริการวิชาการแก
สังคม โดยสนับสนุนใหคณะวิชาและหนวยงาน
สนับสนุนจัดทําโครงการหรือกิจกรรมบริการทาง
วิชาการและวิชาชีพทันสมัย เปนประโยชนตอ
ชุมชน สังคม ประเทศชาติและภูมิภาคอาเซียน
อีกทั้งสงเสริมใหบุคลากรและนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยมีสวนรวมในการบริการวิชาการแก
สังคม ดวยการบูรณาการการเรียนการสอนกับ
การบริการวิชาการ เพื่อกระตุนใหนักศึกษามี
กระบวนการเรียนรู ตลอดจนสงเสริมความ
รวมมือดานบริการวิชาการกับหนวยงานทั้งภาครัฐ
เอกชนในระดับชาติหรือนานาชาติเพื่อพัฒนา
มหาวิทยาลัยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู
ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาองคความรู ๏ มหาวิทยาลัยเกริกมีนโยบายสงเสริมและ
ทางดานกิจการนักศึกษาใหมี
สนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา เพื่อพัฒนาใหนักศึกษา
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• มุงสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรม
นักศึกษา เพื่อเพิ่มพื้นที่การเรียนรู
ของนักศึกษา และพัฒนาคุณภาพ
บัณฑิตใหเปนบัณฑิตทีพ่ ึงประสงค
• สงเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีใหแก
นักศึกษา ทัง้ รางกาย อารมณ
สังคม สติปญญา เพื่อเอื้อตอ
พัฒนาการเรียนรู

นโยบายดานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
• สงเสริมและเผยแพร

ประเด็นยุทธศาสตรและกลยุทธ

การวิเคราะห

กลยุทธ
4.1 พัฒนาองคกรทางดานกิจการ
นักศึกษาใหมปี ระสิทธิภาพ
4.2 สงเสริมใหกิจกรรมนักศึกษาเปน
กิจกรรมที่เสริมสรางพัฒนาความรูทาง
วิชาการ คุณธรรม จริยธรรม
บุคลิกภาพและเกิดความภูมใิ จใน
มหาวิทยาลัย
4.3 พัฒนาระบบการจัดบริการ และ
สวัสดิการนักศึกษาอยางทัว่ ถึง เอื้อตอ
การเรียนรูและใชชีวิตในมหาวิทยาลัย
4.4 พัฒนาระบบบริหารหอพักใหได
มาตรฐาน

ยุ ท ธศาสตร ที่ 5 พั ฒ นาการเรี ย นรู ๏ มหาวิทยาลัยเกริกมีนโยบายทํานุ ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปญญาทองถิน่ จึงไดกําหนดยุทธศาสตร
ศิลปวัฒนธรรมในเชิงสรางสรรค
และกลยุทธทสี่ งเสริมการ เผยแพรความรูท างดาน
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ประเด็นยุทธศาสตรและกลยุทธ
กลยุทธ
5.1 ส ง เสริ ม ให ม หาวิ ท ยาลั ย เป น
ศู น ย ก ลางการอนุ รั ก ษ แ ละสร า งสรรค
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย
5.2 สงเสริมความเขาใจและแลกเปลี่ยน
เรียนรูระหวางศิลปวัฒนธรรมไทยและ
ศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ

การวิเคราะห

นโยบายดานการบริหารจัดการ
• พัฒนาระบบบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพยึด
หลักธรรมาภิบาล
• พัฒนาระบบบริหารงานบุคลคล
และสงเสริมใหมีการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรทุกระดับรองรับการเปดเสรี
ทางการศึกษา
• เพิ่มประสิทธิภาพระบบ

ยุทธศาสตรที่ 6 พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีและสารสนเทศในการบริหาร
จัดการทีท่ ันสมัย
กลยุทธ
6.1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ใหมีประสิทธิภาพ เอื้อตอการปฏิบัติ
ภารกิจของมหาวิทยาลัย
6.2 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหมี
ความรูความสามารถดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและทันตอการเปลี่ยนแปลง

๏ นโยบายดานการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
เกริก มุงเนนการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพยึดหลักธรรมาภิบาล
รวมทัง้ สงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุก
ระดับใหมีความรูสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงใน
อนาคต ตลอดจนเพิม่ ประสิทธิภาพระบบ
สารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการใหสามารถ
สนับสนุนกระบวนการบริหารจัดการทุกภารกิจของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งสอดคลองกับแผนกลยุทธของ

สงเสริมความรวมมือทาง
วัฒนธรรมรวมกับประเทศในกลุม
อาเซียน
•

229
ปรัชญา

ปณิธาน

ประเด็นยุทธศาสตรและกลยุทธ
6.3 พัฒนาระบบหองสมุดของ
มหาวิทยาลัยใหเปนศูนยกลางบริการ
ความรูทที่ นั สมัยและมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตรที่ 7 พัฒนาระบบการ
สื่อสารองคกร ภาพลักษณ การ
ประชาสัมพันธและการตลาด
กลยุทธ
7.1 พัฒนาระบบประชาสัมพันธและ
ระบบการสื่อสารองคกรใหมี
ประสิทธิภาพ ครอบคลุมทุก
กลุมเปาหมาย
7.2 พัฒนาเครือขายความรวมมือ
ระหวางศิษยเกาและมหาวิทยาลัยใหมี
ความเขมแข็ง
ยุทธศาสตรที่ 8 พัฒนาระบบบริหาร
จัดการมหาวิทยาลัย
กลยุทธ
8.1 พัฒนาระบบบริหารใหมี
ประสิทธิภาพภายใตหลักธรรมาภิบาล
(Good Governance)
8.2 เพิ่มศักยภาพบุคลากรทุกระดับ

การวิเคราะห
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8.3 มีระบบการงบประมาณการเงิน
แบบมุงเนนผลงานนําไปสูการรายงาน
การตรวจสอบและการประเมินอยางมี
ประสิทธิภาพ
8.4 ปรับปรุงระบบการจัดการดาน
กายภาพและสิ่งแวดลอมภายใน
มหาวิทยาลัยใหเอื้อตอการเรียนรูและ
เสริมสรางภาพลักษณที่ดีของ
มหาวิทยาลัย
นโยบายดานการประกันคุณภาพ ยุทธศาสตรที่ 9 พัฒนาระบบประกัน
• พัฒนาระบบและกลไกในการ
คุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
กลยุทธ
ประกันคุณภาพการศึกษาให
9.1 พัฒนาระบบและกลไกการประกัน
สอดคลองกับมาตรฐานของ
อุดมศึกษาไทยและมาตรฐานสากล คุณภาพการศึกษาใหมีมาตรฐานใน
ระดับสากล
• มหาวิทยาลัยเกริกจะจัดใหมรี ะบบ
การตรวจติดตามภายใน ทีม่ ีกรอบ 9.2 พัฒนานักศึกษาและบุคคลากรดาน
การศึกษาใหมคี วามรูเรื่องการประกัน
และมาตรฐานการดําเนินการที่
คุณภาพการศึกษาในระดับสากล
เปดเผย และเตรียมพรอมทีจ่ ะรับ

การวิเคราะห

๏ มหาวิทยาลัยเกริกใหความสําคัญกับการประกัน
คุณภาพการศึกษาเปนอยางยิ่ง จึงมีนโยบายพัฒนา
ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษา
ให สอดคลองกับมาตรฐานของอุดมศึกษาไทย
และมาตรฐานสากล รวมทั้งสนับสนุนใหทกุ
หนวยงานมีการสรางระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา เพือ่ รองรับการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาจากภายนอก ซึ่งมีความสอดคลองกับ
แผนกลยุทธดา นประกันคุณภาพการศึกษาที่
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9.3 ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารดาน
การประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอก
สถาบัน
• มหาวิทยาลัยเกริกจะสนับสนุนให
มีการสรางระบบการประกันคุณภาพ 9.4 พัฒนาเครือขายการประกัน
การศึกษาแกอาจารยและบุคลากรใน คุณภาพการศึกษาทั้งภายในประเทศ
หรือภูมิภาคอาเซียน
ทุกคณะ / สํานัก / ศูนย / สถาบัน

การวิเคราะห

สรุป
มหาวิทยาลัยเกริกไดวิเคราะหความสอดคลองระหวางแผนกลยุทธกับปรัชญา ปณิธาน และนโยบายมหาวิทยาลัย ปรากฏวามหาวิทยาลัยไดกําหนดแผนกลยุทธ
สอดคลองกับปรัชญา ปณิธาน และนโยบายของมหาวิทยาลัยอยางมีบูรณาการนําไปสูทิศทางเดียวกันเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดในการพัฒนามหาวิทยาลัย
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การวิเคราะหความสอดคลองระหวางแผนกลยุทธกับจุดเนนของกลุมสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป
ฉบับที่ 2(พ.ศ.2551- 2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)
การที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดจัดทํามาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา โดยกําหนดประเภทหรือกลุมสถาบันอุดมศึกษาออกเปน 4 กลุม ตามจุดเนนพันธ
กิจของสถาบันอุดมศึกษา 4 ดาน คือ การผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อใหสถาบันการศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล จากการแบงกลุมดังกลาวมหาวิทยาลัยเกริกจึงจัดอยูในกลุมสถาบันอุดมศึกษา กลุม ข สถาบันที่เนนระดับปริญญาตรี เนนการผลิต
บัณฑิตระดับปริญญาตรี เพื่อใหไดบัณฑิตที่มีความรู ความสามารถ เปนหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค และมีบทบาทในการสราง
ความเขมแข็งใหกับหนวยงาน ธุรกิจและบุคคลในภูมิภาค เพื่อรองรับการดํารงชีพ ขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยเกริกยังไดจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาและ
ดุษฎีบัณฑิต
จากการวิเคราะหความสอดคลองระหวางแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยเกริก กับจุดเนนของกลุมสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2
(พ.ศ.2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) พบวามีความสอดคลองกัน สรุปไดจากตารางดังตอไปนี้
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป
ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565)
การพัฒนาตามจุดเนนของสถาบัน
กลุ ม ข สถาบั น ที่เ น น การผลิ ต บัณ ฑิ ต ระดั บ
ปริญญาตรี
สถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี
เพื่อใหไดบัณฑิตที่มีความรู ความสามารถเปน
หลั ก ในการขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาและการ
เปลี่ย นแปลงในระดับภูมิ ภาค
สถาบัน มี
บทบาทในการสร า งความเข ม แข็ ง ให กั บ

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่
11 (พ.ศ.2555-2559)
กลุมมหาวิทยาลัยที่เนนการผลิตบัณฑิต
กลุ ม สถาบั น ที่ เ น น การผลิ ต บั ณ ฑิ ต ผู นํ า หมายถึ ง
สถาบั น ที่ เ น น การผลิ ต บั ณ ฑิ ต ระดั บ ปริ ญ ญาตรี
เพื่อใหไดบัณฑิตที่มีความรูความสามารถเปนหลักใน
การขับเคลื่อนการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงระดับ
ภูมิภาค สถาบันมีบทบาทในการสรางความเขมแข็ง
ใหกับหน ว ยงาน ธุรกิจและบุคคลในภูมิ ภาค เพื่อ
รองรับการดํารงชีพ สถาบันอาจมีการจัดการเรียน

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเกริก ฉบับที่ 5
ความ
(2555-2559)
สอดคลอง
การจัดกลุมสถาบันการศึกษา
9
ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ก ริ ก จั ด อ ยู ใ น ก ลุ ม
สถาบันอุดมศึกษา กลุม ข สถาบันที่เนนระดับ
ปริญญาตรี
จุดเนนของสถาบันจึงมุง เนนการผลิตบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรี เพื่อใหไดบัณฑิตที่มีความรู
ความสามารถเปนหลักในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค และ
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กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป
ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565)

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

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเกริก ฉบับที่ 5
(2555-2559)

ความ
สอดคลอง

วิสัยทัศน
อุดมศึกษาเปนแหลงองคความรูและพัฒนากําลังคน
ระดับสูงที่มีคุณภาพ เพื่อการพัฒนาชาติอยางยั่งยืน
สร า งสั ง คมการเรี ย นรูต ลอดชีวิ ต ตามแผนพัฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.25552559) บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง มีบทบาทสูงใน
ประชาคมอาเซี ย น และมุ ง สู คุ ณ ภาพอุ ด มศึ ก ษา
ระดับนานาชาติ

วิสัยทัศน
มหาวิทยาลัยเกริกจะพัฒนาองคความรูเดิมและ
สรางเสริมองคความรูใหมดานสังคมศาสตรและ
ดานบริหารจัดการ

9
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กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป
ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565)
พันธกิจ
คนเปนศูนยกลางของการพัฒนา

ธรรมาภิบาลกับการบริหารจัดการ
อุดมศึกษา
• ใหความสําคัญกับสภามหาวิทยาลัย
• จัดตั้งองคกรกลไกการพัฒนาผูกําหนด
นโยบายและผูบ ริหาร
• องคกรใหความรูเยี่ยมชม เปดเวที
แลกเปลี่ยนความรูประสบการณ
• ปรับโครงสรางการบริการธรรมาภิบาลใน
มหาวิทยาลัย

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเกริก ฉบับที่ 5
ความ
11 (พ.ศ.2555-2559)
(2555-2559)
สอดคลอง
จุดเนน
พันธกิจ
9
ผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ มีศักยภาพตรงตามความ 1. พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนใหทันสมัย
มุงใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพผูเรียน
ตองการของสังคม มีความคิดวิเคราะห ความคิด
สรางสรรค มีทักษะการสื่อสารและการทํางานรวมกับ เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ผูอื่น มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ มีสุขภาวะทั้ง 2. สงเสริมการวิจัยเพื่อสรางองคความรูใหมๆ
รางกายและจิตใจ เนนการใชกลยุทธผานการนําองคกร 3. ใหบริการวิชาการทีท่ ันสมัยเหมาะสมและ
สอดคลองกับความตองการของผูรับบริการสังคม
เชิงรุก และกลยุทธการเงิน รวมทั้งพัฒนาอาจารยใหมี
4. สงเสริม เผยแพร ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญ
ความเชีย่ วชาญดานการสอนและการวิจัย เพื่อใหได
ทองถิน่
บัณฑิตทีพ่ ึงประสงคทําใหสงั คมมีการพัฒนาอยาง
ยั่งยืน
ยุ ท ธศาสตร ที่ 1 เปลี่ ย นระบบการนํ า องค ก รให กลยุทธของมหาวิทยาลัย
9
• พัฒนาระบบบริหารใหมีประสิทธิภาพภายใต
ขับเคลื่อนอุดมศึกษาแบบองครวม
หลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
- สรางความตระหนักในคุณคาของอุดมศึกษาโดย
เนนคุณภาพมากวาปริมาณ(Quality Education) • เพิ่ ม ศั ก ยภาพบุ ค ลากรทุ ก ระดั บ รองรั บ การ
เปลี่ยนแปลงภายใตกรอบแนวคิดองคกรแหง
โดยมีการกําหนดวิสัยทัศนรวมดานอุดมศึกษา เพื่อ
การเรียนรู(Learning Organization)
เปนเปาหมายในการบริหารอุดมศึกษาของประเทศ
ตามแผนเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 มี • พั ฒ นาระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศให มี
ประสิทธิภาพ เอื้อตอการปฏิบัติภารกิจของ
การเปลี่ยนกระบวนทัศนในการบริการอุดมศึกษาใน
มหาวิทยาลัย
ลักษณะเชิงรุกใหมีขีดสมรรถนะสูงมุงสูองคกรแหง
• พั ฒ นาศั ก ยภาพของบุ ค ลากรให มี ค วามรู
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กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป
ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565)

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

ความ
สอดคลอง

• พัฒนาคุณภาพหลักสูตรใหมีคุณภาพระดับ
สากล
• พั ฒ นาหลั ก สู ต รใหม เ พื่ อ รองรั บ การศึ ก ษา
ระดับภูมิภาคอาเซียนและระดับนานาชาติ

พัฒนาบุคลากรอุดมศึกษา
• ปรั บ ระบบการพั ฒ นาอาจารย ใ ห มี ค วาม
หลากหลายทั้งเชิงวิชาการ ความเปนครูตาม
ชวงวัย
• จัดใหมีกระบวนการ Mentoring เนนการ
พัฒนาจากการทํางานจริง
• พั ฒ น า โ ด ย ม ห า วิ ท ย า ลั ย ใ น ป ร ะ เ ท ศ
มหาวิทยาลัยตางประเทศ
• ให ผู ป ระสงค เ ป น อาจารย ร ว มลงทุ น ในการ
พัฒนา

ยุท ธศาสตรที่ 2 พั ฒ นาอาจารยให เ ป น มื อ อาชี พ กลยุทธของมหาวิทยาลัย
• พั ฒ น า บุ ค ล า ก ร ส า ย อ า จ า ร ย ใ ห มี
และพัฒนาระบบผูเชี่ยวชาญมืออาชีพใหเปนอาจารย
สมรรถนะสากล
- อาจารยมีจํานวนเพียงพอตรงตามความตองการใน
การผลิตบัณฑิตมีความสามารถในการทํางานวิจัย
งานสรางสรรคและนวัตกรรม มีทักษะประสบการณ
ในการถายทอดความรูที่ทันสมัยตอการเปลี่ยนแปลง
ของโลก มี จิ ต วิ ญ ญาณความเป น ครู มี คุ ณ ธรรม
จริ ย ธรรม สามารถดํ า รงตนอย า งมี เ กี ย รติ และ
ศักดิ์ศรีไดรับการยกยองจากสังคมและมีคุณภาพเปน
ที่ ย อมรั บ ในระดั บ นานาชาติ รวมทั้ ง พั ฒ นาผู ที่ มี
ความรู ความเชี่ยวชาญ มีประสบการณทางวิชาการ
หรือวิชาชีพใหเขาสูการเปนอาจารย

9
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กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป
ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565)
โครงสรางพื้นฐานของการเรียนรู
• ใหความสําคัญกับศิลปศาสตร
• การใชศักยภาพ ICT เพื่อการเรียนรู
• การสรางฐานขอมูลการศึกษาที่ทันสมัย
• สรางระบบการเรียนรูตลอดชีวิตใน
สถาบันอุดมศึกษา Open Courseware
พัฒนาเครือขายหองสมุดและการเรียน

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่
11 (พ.ศ.2555-2559)
ยุทธศาสตรที่ 3 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตอยางกาว
กระโดด
- ยกระดับคุณภาพบัณฑิต โดยเปลี่ยนกระบวนทัศน
การเรี ย นรู ข องบั ณ ฑิ ต ให มี คุ ณ ภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา อยางนอย 5 ดาน
ได แ ก ด า นคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม ด า นความรู ด า น
ทักษะทางปญญา ดานทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ ดานทักษะการวิเคราะห
เชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สารและการใช เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ มี ก ระบวนทั ศ นใ หม ในการเรี ย นรู แ ละ
สามารถเรียนรูดวยตนเองตลอดชีวิต มีจิตอาสาและ
ความรั บ ผิด ชอบต อ สั ง คม เป น พลเมื องที่ มี คุ ณ ค า
ของ.โลกดํ า รงไว ซึ่ ง เอกลั ก ษณ วั ฒ นธรรมและภู มิ
ป ญ ญาท อ งถิ่ น ไทยที่ ส อดคล อ งกั บ หลั ก ปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใหบัณฑิตมีดุลยภาพระหวาง
เกงงานและเกงความดีโดยเนนความรับผิดชอบ มีสุข
ภาวะทั้ ง ร า งกายและจิ ต ใจ เพื่ อ ตนเองและสั ง คม
สามารถปรับตัวเขากับสภาพงานที่เปลี่ยนแปลง โดย
มีการติดตามประเมินคุณภาพและพัฒนาบัณฑิตเขา

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเกริก ฉบับที่ 5
(2555-2559)
กลยุทธของมหาวิทยาลัย
• ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศกับการจัด
เรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ
• สงเสริมและพัฒนาระบบการเรียนการสอนแบ
บูรณาการโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
• สง เสริมใหกิจกรรมนัก ศึกษาเปนกิจกรรมที่
เสริ ม สร า งพั ฒ นาความรู ท างวิ ช าการ
คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม บุ ค ลิ ก ภาพและเกิ ด
ความภูมิใจในมหาวิทยาลัย
• พัฒ นาระบบห อ งสมุ ด ของมหาวิ ท ยาลั ย ให
เปนศูนยกลางบริการความรูที่ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพ
• พั ฒ นาองค ก รด า นกิ จ การนั ก ศึ ก ษาให มิ
ประสิทธิภาพ
• สง เสริมใหกิจกรรมนัก ศึกษาเปนกิจกรรมที่
เสริ ม สร า งพั ฒ นาความรู ท างวิ ช าการ
คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม บุ ค ลิ ก ภาพและเกิ ด
ความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัย
• พัฒนาระบบบริการ และสวัสดิการนักศึกษา
อยางทั่วถึง เอื้อตอการเรียนรูและใชชีวิตใน

ความ
สอดคลอง
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กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป
ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565)

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

ทิ ยาลัยเกริก ฉบับที่ 5
(2555-2559)

• สง เสริมให ม หาวิ ทยาลัย เปน ศูน ยก ลางการ
อนุรักษและสรางสรรคศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปญญาไทย
กลยุทธของมหาวิทยาลัย
การเงินอุดมศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 4 ปฏิรูปการบริหารการเงิน
• มี ร ะบบงบประมาณการเงิน แบบมุง ผลงาน
• ปรับปรุงระบบการจัดสรรงบประมาณ โดย อุดมศึกษา เพื่อขับเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษาสูความ
นํ า ไปสู ก ารรายงานการตรวจสอบและการ
เปนเลิศ
ยังคง Supply Side Financing ตาม
ประเมินอยางมีประสิทธิภาพ
ใชยุทธศาสตรการเงินเปนเครื่องมือในการขับเคลื่อน
Performance Based และสอดคลองกับ
และเปนกลไกกํากับเชิงนโยบายใหสถาบันอุดมศึกษา
เปาหมายการพัฒนาประเทศ
การพัฒนาใหบรรลุเปาหมายตามแผนพัฒนากากร
• ยังคงกองทุน กยศ. ตามความจําเปน
ศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555• จัดตั้งกองทุนพัฒนาการศึกษา พัฒนา
2559) และกาวสูความเปนเลิศตามกลุมสถาบัน
อาจารย การวิจัย รวมมือภาคการผลิต
ครอบคลุมการจัดสรรทุนการศึกษา เพื่อขยายโอกาส
• ใหอิสระในการบริหารการเงินแก
ทางการศึกษา มีการระดมทุนจากทุกภาคสวน และ
มหาวิทยาลัย
บูรณาการในการใชทรัพยากรรวมกัน และมีการ
กํากับติดตามประเมินผลระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินงาน จากการใชจายงบประมาณอยางเขมงวด
กลยุทธของมหาวิทยาลัย
เครือขายอุดมศึกษา
• ส ง เสริ ม งานวิ ช าการที่ ส อดคล อ งกั บ ความ
• สงเสริมการทํางานในลักษณะเครือขายของ
ตองการของชุมชน สังคม ประเทศชาติ และ
สถาบั นอุ ดมศึกษาตามพื้ น ที่ นําไปสูการควบ

ความ
สอดคลอง
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ดมศึกษาระยะยาว 15 ป
2 (พ.ศ.2551-2565)
ชวยยกระดับคุณภาพสรางเครือขาย
เพื่อพัฒนาชุมชน เครือขายวิชาการ
•

การเพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข ง ขั น
ของประเทศ
• มหาวิทยาลัยตองเชื่ อมตอกับภาคการผลิ ต
สรางความรูและนวัตกรรม
• พั ฒ นาระบบการประเมิ น “การวิ จั ย ”เพื่ อ การ
จัดสรรทรัพยากรและวางตําแหนงมหาวิทยาลัย
• เสริ ม ศู น ย แ ห ง ความเป น เลิ ศ ให มี ก ารทํ า งาน
รวมกันระหวางมหาวิทยาลัย กลุมมหาวิทยาลัย
ภาคอุตสาหกรรม ภาคสังคม และชุมชน
• ผลักดันใหเกิดระบบวิจัยแหงชาติ
การแกปญหาอุดมศึกษาในปจจุบัน
• สรางกลไกการกํากับเพื่อลดเลิกหลักสูตรที่

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

ทิ ยาลัยเกริก ฉบับที่ 5
555-2559)
• สนั บ สนุ น ให บุ ค ลากรและนั ก ศึ ก ษาของ
มหาวิทยาลัยมีสวนรวมในการบริการวิชาการ
แกสังคมในระดับชาติหรือนานาชาติ
• พัฒนาระบบประชาสัมพันธและระบบสื่อสาร
องคกรใหมีประสิทธิภาพทุกกลุมเปาหมาย
• พัฒ นาเครือข า ยความรว มมือ ระหวา งศิ ษ ย
เกาและมหาวิทยาลัยใหมีความเขมแข็ง
กลยุทธของมหาวิทยาลัย
• สนับสนุนใหคณะวิชาและศูนยสงเสริมวิจัย
และผลิตตํารา ยกระดับมาตรฐานงานวิจัย
และผลงานทางวิ ช าการให มี คุ ณ ภาพให
สามารถนําไปใชประโยชนและเปนที่ยอมรับ
ในวงวิชาการ
• พัฒนาบุ คลากรดานวิจัยใหมีศักยภาพสูง มี
จริยธรรมในการทําวิจัย
• พัฒนาระบบฐานขอมูลและสารสนเทศเพื่อ
การวิจัยและเผยแพรงานวิจัยสูสากล
กลยุทธของมหาวิทยาลัย
• พัฒนาระบบและกลไกการประกัน คุณภาพ

ความ
สอดคลอง
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ดมศึกษาระยะยาว 15 ป
พ.ศ.2551-2565)
ปรับปรุงการประกันคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษา
• จัดการศึกษาออกเปน 4 กลุม กลุม

มหาวิทยาลัย 4 ป เนนการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี
• สถาบันอุดมศึกษาจะแตกตางกันตามพืน
้ ที่
การบริการ จุดเนนของพันธกิจ สามารถ
ตอบสนองยุทธศาสตรของประเทศไดทุกระดับ
สงผลดานบวกตอนักศึกษาและอาจารย
• ตองมีกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
•

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

ี่ 5

ความ
สอดคลอง

• พัฒนานักศึกษาและบุคลากรดานการศึกษา
ใ ห มี ค ว า ม รู เ รื่ อ ง ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ
การศึกษาในระดับสากล
• ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารดานการประกัน
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย ทั้ ง
ภายในและภายนอกสถาบัน
• พั ฒ น า เ ค รื อ ข า ย ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ
การศึ ก ษาทั้ ง ภายในประเทศหรื อ ภู มิ ภ าค
อาเซียน

จากตาราง แสดงใหเห็นวามหาวิทยาลัยเกริกมีการพัฒนากลยุทธของมหาวิทยาลัยใหสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาระดับชาติ สามารถตอบสนองยุทธศาสตร
การพัฒนาประเทศไดเปนอยางดี โดยมหาวิทยาลัยไดกาํ หนดพันธกิจและวางแผนกลยุทธที่สอดคลองกับจุดเนนของสถาบัน แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับ
ที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) และแผนอุดมศึกษาระยะยาว15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) ซึ่งไดกําหนดกลุม สถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี ดวยเหตุนี้
มหาวิทยาลัยจึงดําเนินการตามภารกิจของสถาบันการศึกษา เนนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีใหมีมาตรฐานเปนบัณฑิตที่พงึ ประสงค พัฒนาหลักสูตรการเรียนการ
สอนใหทันสมัย โดยมุงใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพผูเรียนเนนผูเรียนเปนสําคัญ สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาบรรลุ
ตามจุดมุงหมายและหลักการจัดการศึกษาของชาติ รวมทั้งพัฒนาคุณภาพงานวิจยั สงเสริมการใหบริการวิชาการที่ทนั สมัยเหมาะสม สอดคลองกับความตองการของ
ชุมชนและสังคม เพื่อสรางมหาวิทยาลัยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู
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ตารางวิเคราะหความสอดคลองระหวางแผนกลยุทธกับแผนการดําเนินงาน ประจําปการศึกษา 2556 ทั้ง 4 พันธกิจ คือ ดานการผลิต
บัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
มาตรฐานดานการดําเนินการตามภารกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา
1. ดานการผลิตบัณฑิต
สถาบันอุดมศึกษา
ดํา เนิน การรับนัก ศึ ก ษาเข า เรี ย นที่ มี คุณสมบัติแ ละ
จํานวนตรงตามแผนการรับนักศึกษาและสอดคลอง
กั บ เป า หมายการผลิ ต บั ณ ฑิ ต อย า งมี คุ ณ ภาพ
สถาบันผลิตบัณฑิตไดตามคุณลักษณะ จุดเนนของ
สถาบัน ตรงตามเปาหมายที่กําหนด และจัดใหมี
ข อ สนเทศที่ ชั ด เจนเผยแพร ต อ สาธารณะในเรื่ อ ง
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน คณาจารย ที่
สงเสริมการจัดกิจกรรมการพัฒนาการเรียนรูทั้งใน
และนอกหลักสูตร และตอบสนองความตองการของ
นักศึกษา

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเกริก ฉบับที่ 5
(พ.ศ.2555-2559)
ยุ ท ธศาสตร ที่ 1 พั ฒ นาคุ ณ ภาพบั ณ ฑิ ต ให มี
ศักยภาพสูงสุด
กลยุทธ:
1.1 พัฒนาหลักสูตรใหมีคุณภาพระดับสากล
1.2 พัฒนาหลักสูตรใหมเพื่อรองรับการศึกษาระดับ
ภูมิภาคอาเซียนและระดับนานาชาติ
1.3 สงเสริมและพัฒนาระบบการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
1.4 พัฒนาบุคลากรสายอาจารยใหมีสมรรถนะสากล
1.5 ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศกับการจัดการ
เรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ

แผนการดําเนินงานประจําปการศึกษา 2556
ยุท ธศาสตร ที่ 1 : พั ฒ นาคุณ ภาพบั ณ ฑิ ต ให มี ศัก ยภาพ
สูงสุด
มหาวิทยาลัยไดจัดทําแผนการดําเนินงานที่สอดกับแผน
กลยุทธของมหาวิทยาลัย โดยพัฒนาหลักสูตรใหมใหมี
คุณภาพในระดับสากลรองรับการเปดเสรีทางการศึกษา
ตลอดจนสงเสริมและพัฒนาระบบการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการโดยเนนผูเ รียนเปนสําคัญ รวมทั้งมีการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชกับการเรียนการสอน
อยางมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตใหมี
คุณภาพมาตรฐานสากล และตรงตามความตองการของ
ตลาดแรงงาน นอกจากนีม้ กี ารพัฒนาคุณภาพอาจารยให
มีสรรถนะสากล โดยจัดทําแผนพัฒนาอาจารยใหมีคุณวุฒิ
และคุณภาพทางวิชาการ ซึ่งจํานวนโครงการหรือกิจกรรม
ในแผนการดําเนินงานประจําปการศึกษา 2556 ที่
สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 มีจํานวนโครงการ
104 โครงการ งบประมาณ 5,150,800 บาท
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การวิเคราะหความสอดคลองดานการผลิตบัณฑิต
จากการพิจารณาแผนกลยุทธและแผนการดําเนินงานประจําปการศึกษา 2556 ของมหาวิทยาลัยเกริก พบวามหาวิทยาลัยไดมีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธไปสู
แผนการดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยแผนการดําเนินงานประจําปของมหาวิทยาลัยมีความเชื่อมโยงกับแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยในประเด็น
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคุณภาพบัณฑิตใหมีศักยภาพสูงสุด ซึ่งมีเปาประสงคเพื่อใหบัณฑิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษามีคุณภาพและมาตรฐานสากล ตรงตาม
ความตองการของสังคม และสอดคลองกับมาตรฐานดานการผลิตบัณฑิตตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดกําหนดใหสถาบันอุดมศึกษาตองผลิตบัณฑิตใหได
คุณภาพ ตามคุณลักษณะ จุดเนนของสถาบันอุดมศึกษา
แผนการดําเนินงานประจําปการศึกษา 2556
มาตรฐานดานการดําเนินการตามภารกิจของ
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเกริก ฉบับที่ 5
สถาบันอุดมศึกษา
(พ.ศ.2555-2559)
2. ดานการวิจัย สถาบันอุดมศึกษามีการดําเนิน ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาระบบบริห ารจัดการวิจัย ยุทธศาสตรที่ 2 : พัฒนาระบบบริหารจัดการวิจัยและ
พัน ธกิ จด านการวิ จั ย อย างมี คุณภาพประสิท ธิภาพ และนักวิจัยที่มีคุณภาพ
นักวิจัยที่มีคุณภาพ
และภายใตจุดเนนเฉพาะ โดยมีการดําเนินการตาม กลยุทธ:
มหาวิทยาลัยไดจัดทําแผนการดําเนินงานที่สอดกับกล
นโยบาย แผน งบประมาณ มีการบริหารจัดการเพื่อ 2.1 สนับสนุนใหคณะวิชาและศูนยสงเสริมวิจัยและ ยุทธดานงานวิจัย ดวยการสนับสนุนใหคณะวิชาและศูนย
สงเสริมและสนับสนุนคณาจารยนักวิจัย บุคลากรให ผลิตตํารา ยกระดับมาตรฐานงานวิจัยและผลงาน สงเสริมวิจัยและผลิตตํารา ยกระดับมาตรฐานงานวิจัยและ
มี ส มรรถนะในการทํ า วิ จั ย ส ง เสริ ม และสร า ง ทางวิ ช าการให มี คุ ณ ภาพให ส ามารถนํ า ไปใช ผลงานทางวิ ช าการให มี คุ ณ ภาพให ส ามารถนํ า ไปใช
เครือขายการทําวิจัยกับหนวยงานภายนอกสถาบัน ประโยชนและเปนที่ยอมรับในวงวิชาการ
ประโยชนและเปนที่ยอมรับในวงวิชาการ อีกทั้งพัฒนา
เพื่อใหไดผลงานวิจัย ผลงานประดิษฐและงานริเริ่ม 2.2 พัฒนาบุคลากรดานการวิจัยใหมีศักยภาพสูง บุคลากรดานการวิจัยใหมีศักยภาพสูงและมีจริยธรรมใน
สรางสรรคที่มีคุณภาพ
มีประโยชน สนอง และมีจริยธรรมในการทําวิจัย
การทํ า วิ จั ย ตลอดจนพั ฒ นาระบบฐานข อ มู ล และ
ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ สามารถตอบสนอง 2.3 พัฒนาระบบฐานขอมูลและสารสนเทศเพื่อการ สารสนเทศเพื่อการวิจัยและเผยแพรงานวิจัยสูสากล โดย
ความตองการของสังคมไดในวงกวางและกอใหเกิด วิจัยและเผยแพรงานวิจัยสูสากล
จํา นวนโครงการหรื อกิจกรรมที่สอดคล อ งกับ การพัฒ นา
ประโยชนแกสาธารณชน
ระบบบริหารจัดการวิจัยและนักวิจัยที่มีคุณภาพมีจํานวน
โครงการ 57 โครงการ งบประมาณ 3,882,000 บาท
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มหาวิทยาลัยเกริกมีการจัดทําแผนการดําเนินงานประจําป ภายใตแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเกริก ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2555-2559) ซึ่งไดวางกลยุทธดานงานวิจยั
โดยมีเปาหมายมุงพัฒนามาตรฐานงานวิจยั และผลงานทางวิชาการใหเปนที่ยอมรับในวงวิชาการระดับสากล ดวยการสงเสริมใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยใหทาํ วิจัย ผลิต
เอกสารประกอบการสอนและตําราทีม่ ีคุณภาพ เปนประโยชนตอการเรียนการสอนและเพิม่ องคความรูใหมใหแกสังคม จากการพิจารณาสอดคลองระหวางแผนกลยุทธ
แผนการดําเนินงานกับมาตรฐานดานการวิจัยพบวามีความสอดคลองกัน เนื่องจากมหาวิทยาลัยสามารถบริหารจัดการพันธกิจดานการวิจยั อยางมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความตองการของสังคมไดในวงกวางและกอใหเกิดประโยชนแกสาธารณชน
แผนการดําเนินงานประจําปการศึกษา 2556
มาตรฐานดานการดําเนินการตามภารกิจของ
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเกริก ฉบับที่ 5
สถาบันอุดมศึกษา
(พ.ศ.2555-2559)
3 . ด า น ก า ร ใ ห บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร แ ก สั ง ค ม ยุ ท ธศาสตร ที่ 3 พั ฒ นาระบบบริ ก ารวิ ช าการที่ ยุทธศาสตรที่ 3 : พัฒนาระบบบริการวิชาการที่ตอบสนอง
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษามี ก ารให บ ริ ก ารทางวิ ช าการที่ ตอบสนองความตองการของสังคม
ความตองการของสังคม
ครอบคลุ ม กลุ ม เป า หมายทั้ ง ในวงกว า งและ กลยุทธ:
มหาวิทยาลัยไดจัดทําแผนการดําเนินงานที่สอดกับกล
กลุมเปาหมายที่เฉพาะเจาะจงทั้งในและตางประเทศ 3.1 ส ง เสริ ม งานวิ ช าการที่ ส อดคล อ งกั บ ความ ยุ ท ธ ด า นการบริ ก ารวิ ช าการ โดยจํ า นวนโครงการหรื อ
ซึ่งอาจใหบริการโดยการใช ทรัพยากรร วมกันทั้งใน ตองการของชุมชน สังคม ประเทศชาติ และภูมิภาค กิจกรรมที่สอดคลองกับกลยุทธดานการบริการวิชาการ มี
ระดับ สถาบันและระดับ บุ คคลได ใ นหลายลัก ษณะ อาเซียน
จํา นวนโครงการ 52 โครงการ งบประมาณ 1,296,450
อาทิ การใหคําปรึกษา การศึกษาวิจัยการคนควาเพือ่ 3.2 สนั บ สนุ น ให บุ ค ลากรและนั ก ศึ ก ษาของ
บาท
แสวงหาคําตอบใหกับสังคม การใหบริการฝกอบรม
มหาวิ ท ยาลั ย มี ส ว นร ว มในการบริ ก ารวิ ช าการแก
หลักสูตรระยะสั้นตาง ๆ การจัดใหมีการศึกษา
สังคมในระดับชาติหรือนานาชาติ
ตอเนื่องบริการแกประชาชนทั่วไป การใหบริการทาง
วิชาการนี้ สามารถจัดในรูปแบบของการใหบริการ
แบบใหเปลาหรือเปนการใหบริการเชิงพาณิชยที่ให
ผลตอบแทนเป นรายไดห รือเปนขอมูลยอนกลับมา
พัฒนาและปรับปรุงเพื่อใหเกิดองคความรูใหม
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มหาวิทยาลัยเกริกใหความสําคัญกับการใหบริการวิชาการแกสังคม โดยสนับสนุนใหหนวยงานที่เกีย่ วของใหบริการวิชาการที่ทนั สมัย มีคุณคา สอดคลองกับความ
ตองการของสังคม ชุมชน และประเทศชาติ และภูมิภาคอาเซียน จึงไดจัดทําแผนการดําเนินงานประจําปการศึกษา 2556 ใหมีความเชื่อมโยงกับแผนกลยุทธของ
มหาวิทยาลัยและสอดคลองกับพันธกิจดานการบริการวิชาการแกสังคม รวมทัง้ สงเสริมใหคณะวิชานําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการมาบูรณาการกับการ
เรียนการสอนและการวิจยั ตลอดจนสนับสนุนใหนกั ศึกษาและบุคลากรมีสวนรวมในการบริการวิชาการในประเทศหรือตางประเทศ เพื่อผลักดันใหมหาวิทยาลัยเปน
ศูนยกลางทางการศึกษา และสังคมแหงการเรียนรู สามารถใหบริการวิชาการไดตามความถนัดและความเชี่ยวชาญอยางมีประสิทธิภาพ
แผนการดําเนินงานประจําปการศึกษา 2556
มาตรฐานดานการดําเนินการตามภารกิจของ
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเกริก ฉบับที่ 5
สถาบันอุดมศึกษา
(พ.ศ.2555-2559)
4. ด า นการทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาการเรียนรูศิลปวัฒนธรรมใน ยุทธศาสตรที่ 4 : พัฒนาการเรียนรูศิลปวัฒนธรรมในเชิง
สถาบันอุดมศึกษามีการดําเนินการทํานุบํารุงศิลปะ เชิงสรางสรรค
สรางสรรค
และวั ฒ นธรรมของชาติ ทั้ ง ในระดับ หน ว ยงานและ กลยุทธ:
มหาวิทยาลัยไดจัดทําแผนการดําเนินงานที่สอดคลองกับ
ระดับสถาบัน มีระบบและกลไกในการสงเสริมและ 5.1 ส ง เสริ ม ให ม หาวิ ท ยาลั ย เป น ศู น ย ก ลางการ กลยุทธดานทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรม โดยจํานวนโครงการ
สนับสนุนใหศิลปะและวัฒนธรรมเปนสวนหนึ่งของ อนุรักษและสรางสรรคศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญา หรือกิจกรรมทีส่ อดคลองกับกลยุทธดานทํานุบาํ รุง
การจั ด การเรี ย นการสอนโดยตรงหรื อ โดยอ อ ม ไทย
ศิลปวัฒนธรรม มีจาํ นวนโครงการ 103 โครงการ
เพื่ อ ให ผู เ รี ย นและบุ ค ลากรของสถาบั น ได รั บ การ 5.2 ส ง เสริ ม ความเข า ใจและแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู งบประมาณ 5,993,725 บาท
ปลูกฝงใหมีความรู ตระหนักถึงคุณคา เกิดความ ระหว า งศิ ล ปวั ฒ นธรรมไทยและศิ ล ปวั ฒ นธรรม
ซาบซึ้งและมีสุนทรียะตอศิลปะและวัฒนธรรมของ นานาชาติ
ชาติ สามารถนําไปใชเปนเครื่องจรรโลงความดีงาม
ในการดํ า รงชี วิ ต และประกอบอาชี พ มี วิ ถี ชี วิ ต ที่
ปรารถนาและเรียนรูวิธีการจัดการวัฒนธรรมและวิถี
ชีวิตที่ไมพึงปรารถนาได สถาบันมีการควบคุมการ
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วัฒนธรรมของสถาบัน
การวิเคราะหความสอดคลองดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเปนภารกิจที่สําคัญของสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเกริกจึงไดจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเกริก ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2555-2559)
ซึ่งไดกําหนดยุทธศาสตรและกลยุทธดานการสงเสริมและสนับสนุนการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย ใหสอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย และเชื่อมโยง
กับแผนการดําเนินงานประจําปการศึกษา 2556 โดยสงเสริมใหศูนยศิลปวัฒนธรรมเปนศูนยกลางรวบรวมองคความรูดานศิลปวัฒนธรรม และเผยแพรความรูทางดาน
ศิลปวัฒนธรรมและสรางสรรคภูมิปญญาไทยใหเกิดประโยชน ตลอดจนสงเสริมการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมรวมกับการเรียนการสอน เพื่อปลูกฝงใหผูเรียนมีความรู
ตระหนักถึงคุณคาของศิลปวัฒนธรรมของชาติและมีสวนรวมในการสงเสริมภูมิปญญาไทย นอกจากนั้นยังสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ
โดยเฉพาะวัฒนธรรมที่หลากหลายในภูมิภาคอาเซียน เพื่อใหนักศึกษาและบุคลากรสามารถประยุกตศิลปวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมนานาชาติใหสอดคลองกับวิถีชีวิต
ไดอยางเหมาะสม
สรุป
จากตารางขางตนแสดงใหเห็นวามหาวิทยาลัยเกริกมีการจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยใหสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาและสอดคลองกับการ
จัดกลุมสถาบันอุดมศึกษา ตามจุดเนนพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา 4 ดาน คือ การผลิตบัณฑิต วิจยั บริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยไดแปลง
แผนกลยุทธไปสูแผนการดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนัน้ แผนการดําเนินงานประจําปของมหาวิทยาลัยจึงมีความเชื่อมโยงกับแผนกลยุทธของ
มหาวิทยาลัยและสอดคลองกับพันธกิจทัง้ 4 ดานมาตรฐานที่เปนภารกิจหลักของสถาบันการศึกษา

