คํานํา
มหาวิทยาลัยเกริกตระหนักถึงความสําคัญของการปรับปรุงและพัฒนามหาวิทยาลัย ใหไดคุณภาพและมาตรฐานของการจัดการการศึกษาที่เปนที่
ยอมรับในระดับสากล จึงใหความสําคัญกับการจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อใชเปนเครื่องมือในการบริหารการศึกษา และขับเคลื่อนการปฏิบัติภารกิจใหบรรลุ
ตามปรัชญาและปณิธานของมหาวิทยาลัย ดวยเหตุนี้จึงไดจัดทํา แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเกริก ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2555 - 2559) ซึ่งมีความเชื่อมโยงและสอดคลองกับ
นโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) ของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เพื่อใชเปนแนวทางในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใตหลักธรรมาภิบาลและการมีสวนรวมของผูบริหาร
บุคลากรทุกฝายภายในมหาวิทยาลัย เพื่อที่จะขับเคลื่อนใหมหาวิทยาลัยบรรลุตามเปาหมายและพันธกิจของมหาวิทยาลัย ใหมีคุณภาพและมาตรฐานของการจัดการ
การศึกษาใหเปนที่ยอมรับในระดับสากล
หวังเปนอยางยิ่งวา แผนพัฒนามหาวิทยาลัยฉบับนี้ จะชวยเสริมความเขาใจเกี่ยวกับ กรอบทิศทางในการปฏิบัติงานใหแกบุคลากรและหนวยงานตางๆ
ภายในมหาวิทยาลัยใชดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยใหกาวหนาสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมทั้งในปจจุบันและอนาคตตอไป
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แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเกริก ฉบับที่ 5 (2555-2559) จัดทําขึ้นเพื่อใชเปนกรอบในการกําหนดทิศทางบริหารจัดการมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเปนไปตามวิสัยทัศนและพันธกิจของมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังเปนแนวทางใหบุคลากรและหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยใชเปนเครื่องมือ สําหรับการแปลง
แผนยุทธศาสตรสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมตอไป ซึ่งจะสงผลใหมหาวิทยาลัยประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่สอดคลองกับยุทธศาสตรข องชาติ ยุทธศาสตร
กระทรวง และกรอบแผนพัฒนาอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) ตลอดจนบริบททางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป
สาระสําคัญของแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ฉบับนี้ มีเนื้อหาสําคัญ 4 สวน ประกอบดวย
สวนที่ 1 ที่มาและความจําเปนในการจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเกริก เปนการนําเสนอความเปนมาของแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเกริก ฉบับ
ที่ 5 (พ.ศ.2555-2559) ตลอดจนวิเคราะหแนวโนมอุดมศึกษาไทยในปจจุบันและอนาคตที่สงผลกระทบตอการจัดการศึกษาและการวางแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเกริก
โดยเฉพาะการดําเนินนโยบายของรัฐบาล ที่มุงเนนการพัฒนาคนอยางรอบดานและสมดุล สรางสังคมไทยใหเปนสัง คมคุณธรรม ภูมิปญญา ตามแผนการศึกษา
แหงชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2552-2559) รวมทั้งไดดําเนินงานตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 (พ.ศ.2552-2555) เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
ของ ประเทศ และมุงสงเสริมหลักการประชาธิปไตย คุณธรรมจริยธรรม ความภาคภูมิใจในความเปนไทย ตลอดจนสงเสริมใหคนไทยยุคใหมมีนิสัยใฝเรียนรูตลอดชีวิต
อยางมีคุณภาพ สามารถสื่อสาร คิดวิเคราะหปญหา มีความคิดสรางสรรค อันเปนรากฐานสําคัญในการขับเคลื่อนประเทศชาติสูระบบเศรษฐกิจสรางสรรค
นอกจากนี้ ภายในป 2558 รัฐบาลไดดําเนินนโยบายภายใตกรอบความรวมมือ ASEAN โดยสงเสริมและผลักดันใหสถาบันอุดมศึกษาเตรียมพรอมใน
การเปดเสรีทางการศึกษา เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว มหาวิทยาลัยจึงตองเรงพัฒนาตัวเอง ปรับมาตรฐานการศึกษาใหเปนที่ยอมรับในระดับสากล ดวยการ
พัฒนาเยาวชนของชาติ บุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนพัฒนางานวิจัยใหมีคุณภาพ และสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางสถาบัน ดวยการสรางเครือขายความ
รวมมือในดานตาง ๆระหวางสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งเสริมสรางภาพลักษณที่ดีใหกับสถาบัน เพื่อขับเคลื่อนการศึกษาไทยสูเวทีโลกอยางมีประสิทธิภาพ
ดังนั้น มหาวิทยาลัยเกริกจึงไดวางแผนยุทธศาสตรและกําหนดกลยุทธเพื่อรองรับสภาวการณที่จะเกิดขึ้น โดยทิศทางของแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเกริก
ฉบับที่ 5 ปการศึกษา 2555- 2559 อยูภายใตบริบทของกรอบการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย คือ การเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณ ภาพ(Creative Thailand) และ
การสรางองคความรูใหมๆ ทางวิชาการ สรางความตระหนักและความตื่นตัวในเรื่องพลังงานสิ่งแวดลอมภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพีย ง ตลอดจนถายทอดและ
เผยแพรแนวคิดนี้ใหแกบุคลากรและบุคคลทั่วไปนําไปปรับใชอยางเปนรูปธรรม รวมทั้งสงเสริมการเรียนการสอนประวัติศาสตรในวิชาพื้นฐาน เพื่อใหบัณฑิตเขาใจ
รากเหงาของสังคมไทยและภูมิหลังทางประวัติศาสตรที่แตกตางกันของภูมิภาคอาเซียน และเผยแพรองคความรูเหลานี้ใหแกสังคมบนพื้นฐ านจริยธรรมทางวิชาการ

เพื่อพัฒนาสังคมใหเปนสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู นอกจากนั้น มหาวิทยาลัยไดสงเสริมกิจกรรมนอกหลักสูตร สงเสริมการทํางานของบัณฑิต เพื่อเพิ่มพื้นที่
การเรียนรูของเยาวชน นักศึกษา ในรูปแบบทักษะชีวิต ทักษะสังคม (Socialization) ควบคูกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม สงเสริมประชาธิปไตยและการอยูร วมกัน
ในสังคมอยางสมานฉันท สรางประสบการณการจัดการความขัดแยงโดยสันติวิธี
สวนที่ 2 ประวัติความเปนมาและโครงสรางของมหาวิทยาลัย เปนการนําเสนอประวัติความเปนมาและโครงสรางของมหาวิทยาลัยเกริก ตลอดจน
ปรัชญา ปณิธาน อัตลักษณ วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงคและคานิยมรวม ของมหาวิทยาลัย รวมทั้ง วิเคราะหสภาพความเปนจริงของมหาวิทยาลัยเกริกใน
ปจจุบัน (SWOT Analysis) โดยใหความสําคัญกับจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค ซึ่งผลการวิเคราะหขอมูลสรุปได ดังนี้
จุดแข็ง (Strength)
 มหาวิทยาลัยเกริกเปนมหาวิทยาลัยเอกชนขนาดกลาง ทําใหการบริหารจัดการมีความคลองตัวและมีประสิทธิภาพ
 มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่องและไดมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา
 มหาวิทยาลัยเกริกผลิตบัณฑิตทีมีคุณภาพตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน
 มหาวิทยาลัยเกริกไดรับการยอมรับจากองคกรและหนวยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน
จุดออน (Weakness)
 มหาวิทยาลัยมีคณาจารยและนักวิจัยที่มีศักยภาพทางการวิจัยระดับชาติและนานาชาตินอย โดยเฉพาะการทําวิจัยเพื่อสรางองคความรูใหม รวมถึง
ผลงานวิจัยที่ไดรับการอางอิง
 มหาวิทยาลัยมีอาจารยที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการจํานวนนอย
 การจัดการศึกษาสูระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกริก มีจุดออน เรื่อง ศักยภาพและความพรอมของบุคลากร
 บุคลากรยังขาดวัฒนธรรมการทํางานเปนทีมและคานิยมในการมีสวนรวมทั้งในระดับมหาวิทยาลัยทําใหขาดพลังในการพัฒนาองคกร
 บัณฑิตระดับปริญญาตรียังมีจุดออนดานภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับบัณฑิตศึกษามีจุดออนเรื่องผลงานวิทยานิพนธซึ่งยังไมโดดเดนและไม
สามารถนําไปใชประโยชนไดเทาที่ควร
 ขาดระบบและกลไกในการกระตุนใหคณาจารยและบุคลากรใชศักยภาพไดอยางเต็มความสามารถ

 หองปฏิบัติการและสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยไมเพียงพอ
โอกาส (Opportunity)
 การเขาสูประชาคมอาเซียนทําใหมหาวิทยาลัยสามารถพัฒนาหลักสูตรนานาชาติเพื่อรองรับผูเรียนที่ใชภาษาอังกฤษ
 ความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศทําใหมหาวิทยาลัยสามารถนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ ประยุกตใชกับการพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น
 การเปดเสรีทางการศึกษาเปดโอกาสใหมหาวิทยาลัยสรางเครือขายความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและตางประเทศ เพื่อยกระดั บคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา และพัฒนาใหมหาวิทยาลัยเปนสังคมแหงการเรียนรู (Learning Organization)
อุปสรรค (Threat)
 สถาบันอุดมศึกษาในประเทศขยายจํานวนและสาขาวิชา ทําใหเกิดการแขงขันอยางรุนแรง นําไปสูสัดสวนทางการตลาดที่เล็กลง
 การเปดเสรีทางการศึกษาทําใหมหาวิทยาลัยมีคูเขงเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยจากตางประเทศที่เขามาตั้งในประเทศไทย
สวนที่ 3 แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยเกริก ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2555- พ.ศ.2559) นําเสนอประเด็นยุทธศาสตร 9 ประเด็น ดังนี้คือ
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคุณภาพบัณฑิตใหมีศักยภาพสูงสุด
ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยและนักวิจัยที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาระบบบริการวิชาการที่ตอบสนองความตองการของสังคม
ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาองคความรูทางดานกิจการนักศึกษาใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง
ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาการเรียนรูศิลปวัฒนธรรมในเชิงสรางสรรค
ยุทธศาสตรที่ 6 พัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศในการบริหารจัดการที่ทันสมัย
ยุทธศาสตรที่ 7 พัฒนาระบบการสื่อสารองคกร ภาพลักษณ การประชาสัมพันธและการตลาด
ยุทธศาสตรที่ 8 พัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตรที่ 9 พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง

นอกจากนี้ ยังมีรายละเอียดของกลยุทธและมาตรการในการดําเนินงานตามยุทธศาสตร และภาพแผนที่ยุทธศาสตร (Strategy Map) ซึ่งสาระสําคัญ
ของกลยุทธและมาตรการ มุงเนนการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการจัดการศึกษา โดยการพัฒนาคุณภาพการศึกษา พัฒนาคุณภาพ
หลักสูตร พัฒนาคณาจารย รวมทั้ง คุณภาพบัณฑิต เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะเปนที่ยอมรับทางวิชาการและวิชาชีพในระดับสากล ควบคูกับการมีคุณธรรม
จริยธรรม มีความภาคภูมิใจในความเปนไทย มีภาวะผูนําและมีความเปนประชาธิปไตย สามารถปรับตัวไดอยางมีความสุขภายใตการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัฒน
รวมทั้งใหความสําคัญกับการวิจัย เพื่อสรางองคความรูใหมที่เปนประโยชนใหกับสังคมและประเทศชาติ ตลอดจนสงเสริมและเผยแพรงานวิจัยใหสามารถนําไปใช
ประโยชน การทํานุบํารุงและแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลาย สรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยกับหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐ และ
เอกชนภายในประเทศและตางประเทศ เพื่อสรางสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู
สวนที่ 4 แผนการดําเนินการ 5 ป พ.ศ.2555 - 2559 มหาวิทยาลัยเกริก แสดงรายละเอียดของตารางแผนการดําเนินงานตามยุทธศาสตร กล
ยุทธ มาตรการ ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร และโครงการตาง ๆ รวมทั้งหนวยงานที่รับผิดชอบทั้งคณะวิชาและหนวยงานสนับสนุน เพื่อที่จะขับเคลื่อนใหมหาวิทยาลัย
บรรลุตามเปาหมายและพันธกิจของมหาวิทยาลัย ใหมีคุณภาพและมาตรฐานของการจัดการการศึกษาใหเปนที่ยอมรับในระดับสากล
สวนที่ 5 การนําแผนไปสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผล เปนรายละเอียดของการนําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเกริก ฉบับที่ 5 (2555-2559)
ไปสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผลอยางเปนรูปธรรม

สวนที่ 1 บทนํา
ที่มาและความจําเปนในการจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเกริก
การจั ด ทํ า แผนพั ฒนามหาวิ ทยาลั ย เป นสิ่ ง ที่ มี ค วามสํ า คั ญอย า งยิ่ ง สํ า หรั บ การบริ ห ารจั ด การองค กรให บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค แ ละเป า หมายที่ ตั้ ง ไว
คณะกรรมการจัดทําแผนมหาวิทยาลัย จึงไดจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเกริก ฉบับที่ 5 ปการศึกษา 2555-2559 เพื่อวางแผนบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งใชเปนกรอบในการกําหนดทิศทางพัฒนามหาวิทยาลัย และเปนแนวทางใหบุคลากรและหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย ใชเปน
เครื่องมือสําหรับการแปลงแผนยุทธศาสตรสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมตอไป ซึ่งจะสงผลใหมหาวิทยาลัยประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่สอดคลองกับยุทธศาสตร
ของชาติ ยุทธศาสตรกระทรวง และกรอบแผนพัฒนาอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) ตลอดจนสถานการณทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอยางตอเนื่อง
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แผนภาพกระบวนการจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเกริก ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2555-2559)

แผนพัฒนา
การศึกษา
ระดับอุดมศึกษา
ฉบับที่11

แผนการศึกษา
แหงชาติ
ฉบับปรับปรุง
(พ.ศ.2552- 2559)

กรอบแผน
อุดมศึกษาระยะ
ยาว 15 ป
ฉบับที่ 2

ศึกษายุทธศาสตร
ทบทวนแผนพัฒนา
อุดมศึกษาไทยใน
มหาวิทยาลัยเกริก
การเตรียมความ การวิเคราะห
ฉบับที่ 4
พรอมสูอาเซียน สภาพแวดลอมของ (พ.ศ.2550-2555)
มหาวิทยาลัยเกริก
SWOT Analysis

(ราง) แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเกริก ฉบับที่ 5 ปการศึกษา 2555-2559

เสนอรางแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเกริก ฉบับที่ 5 ปการศึกษา 2555-2559 ตอที่ประชุม
ผูบริหารทุกระดับ และผูมีสวนเกี่ยวของ (Stakeholder) เพื่อรับฟงความคิดเห็น
นําเสนอตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ถายทอดแผน / ยุทธศาสตร กลยุทธ / เปาหมายหลัก / ตัวชี้วัดใหแกทุกหนวยงาน
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเกริก ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2555 - 2559)
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การวิเคราะหสภาพแวดลอมของอุดมศึกษาไทย

การวิเคราะหแนวโนมของอุดมศึกษาเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งสําหรับการวางแผนพัฒนามหาวิทยาลัยทั้งในปจจุบันและอนาคต เพราะสามารถนํามาใชเปน
กรอบในการกําหนดยุทธศาสตรใหสอดคลองกับสภาวการณและสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งแนวโนมการอุดมศึกษาของไทยในอนาคต ขึ้นอยูกับนโยบายดาน
การศึกษาของรัฐบาลที่มีเปาหมายสําคัญในการยกระดับคุณภาพการอุดมศึกษาไทย ใหสามารถผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพ รวมทั้งพัฒนาศักยภาพ
ของอุ ด มศึ ก ษาในการสร า งความรู แ ละนวั ต กรรมเพื่ อ เพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข ง ขั น ของประเทศ ตลอดจนยกระดั บ คุ ณ ภาพมาตรฐานของการศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษาไปสูความเปนเลิศ และสงเสริมความเปนเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไปสูการเปนศูนยกลางทางการศึกษาและวิจัยพัฒนาในระดับภูมิภาค เพื่อใหเกิด
การพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน โดยไดวางแนวทางการศึกษาตามแผนการศึกษาแหงชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2552-2559) ซึ่งใหความสําคัญกับการพัฒนาคนอยาง
รอบดานและสมดุล สรางสังคมไทยใหเปนสังคมคุณธรรม ภูมิปญญาและการเรียนรู และพัฒนาสภาพแวดลอมของสังคมเพื่อเป นฐานในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
พรอมทั้งไดดําเนินงานตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 (พ.ศ.2552-2555) เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศ โดยมุงสงเสริมหลักการ
ประชาธิปไตย คุณธรรมจริยธรรม ความภาคภูมิใจในความเปนไทย หางไกลยาเสพยติด และสนับสนุนใหคนไทยยุคใหมมีนิสัยใฝเรียนรูตลอดชีวิต อยางมีคุณภาพ
สามารถสื่อสาร คิดวิเคราะหปญหา มีความคิดสรางสรรค อันเปนรากฐานสําคัญในการขับเคลื่อนประเทศชาติสูระบบเศรษฐกิจสรางสรรค (Creative Economic)
อยางไรก็ตาม เศรษฐกิจสรางสรรค(Creative Economic) หมายถึง แนวคิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใชองคความรู(Knowledge)
การศึกษา(Education) การสรางสรรคงาน(Creativity) และการใชทรัพยสินทางปญญา(Intellectual property) ที่เชื่อมโยงกับพื้นฐานทางวัฒนธรรม(Culture) การ
สั่งสมความรูทางสังคม(Wisdom) และเทคโนโลยีนวัตกรรมสมัยใหม (Technology and Innovation) ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาของไทยจึงตองสงเสริมการสราง
ความคิดสรางสรรค (Creative Thinking) เพื่อผลิตบัณฑิตใหสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ซึ่งความคิดสรางสรรคจะเกิดขึ้นไดตองมีทักษะในการคิด และ
กระบวนการคิดที่มีความหลากหลาย จึงควรมีการฝกฝนอยางจริงจังในมหาวิทยาลัย เพื่อกระตุนใหนิสิตนักศึกษามีกระบวนการเรียนรู คิดอยางสรางสรรค โดยมี
รากฐานทางวัฒนธรรมของประเทศที่มีความเปนเอกลักษณ เปนภูมิปญญาไทย และภูมิปญญาทองถิ่นมาตอยอดการสรางองคความรู ควบคูกับการนําเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมสมัยใหมมาประยุกตใชอยางเหมาะสม
นอกจากนี้ ภายในป พ.ศ.2558 สถาบันอุดมศึกษาตองเตรียมความพรอมในการเปดเสรี การคาบริการดานการศึกษา เนื่องจากการรวมตัวเปนประชาคม
อาเซียน ทําใหสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศเขามาจัดการเรียนการสอนในประเทศไทย การเคลื่อนยายกําลังคนนักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาเปนไปโดยสะดวก
ขึ้น และการเปดเสรีการคาบริการดานการศึกษาจะสงผลใหเกิดการเคลื่อนยายองคความรูภาษาและวัฒนธรรมระหวางกัน ดวยเหตุนี้สถาบันอุดมศึกษาไทยจึงตองเรง
พัฒนาตัวเอง เพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน โดยการปรับมาตรฐานการศึกษาใหเปนที่ยอมรับในระดับสากล เปน World Class University และพัฒนาเยาวชน
ของชาติ พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา พัฒนางานวิจัยใหมีคุณภาพ สงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางสถาบัน สรางเครือขายความรวมมือดานตางๆ ระหวาง
สถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งสรางภาพลักษณใหกับสถาบัน เพื่อขับเคลื่อนการศึกษาไทยสูเวทีโลกอยางมีประสิทธิภาพ
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเกริก ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2555 - 2559)
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สรุปภาพกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) และ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11(พ.ศ.2555-2559)
แผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2
การแกปญหาอุดมศึกษาในปจจุบัน
๏ เพิ่มกลไกการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา
๏ การประกันคุณภาพและรับรองวิทยฐานะ
๏ การจัดกลุมมหาวิทยาลัย 4 กลุม
•มหาวิทยาลัยชุมชน
•มหาวิทยาลัย 4 ป
•กลุมมหาวิทยาลัยเฉพาะทางและสมบูรณแบบ
•กลุมมหาวิทยาลัยวิจัยและบัณฑิตศึกษา
เพื่อความเปนเลิศทางพันธกิจสนองยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ การ
กระจายทรัพยากรที่ถูกตอง
การพัฒนาการศึกษาในเขตเฉพาะกิจ
๏ พัฒนาอุดมศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต
๏ การพัฒนาเด็กและเยาวชน
๏ การพัฒนาครู
๏ สรางความเขมแข็งใหอุดมศึกษาในพื้นที่
- พัฒนาเชื่อมตออาเซียน (ASEAN)

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11
คุณภาพและมาตรฐานอุดมศึกษา
๏ พัฒนาการอุดมศึกษาไทยใหมีคุณภาพมาตรฐานสากล รองรับ ASEAN Community
๏ ยกระดับมหาวิทยาลัยที่มีความพรอมและศักยภาพดานการวิจัยเปนมหาวิทยาลัยวิจัย
แหงชาติและนําไปสู World Class University
๏ จัดทํามาตรฐานคุณวุฒิรายวิชาสาขาตาง ๆ ใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา(TQF)
๏ แสวงหาบทเรียนที่ดี Best Practice เปนเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษา
๏ สงเสริมใหมีองคกรกลางทําหนาที่ในการพัฒนาระบบธนาคารหนวยกิจ (Credit Bank)
๏ จัดทําตัวชี้วัดเพื่อการแบงกลุมมหาวิทยาลัยเปน 4 กลุม
๏ จัดทํากลไกการถายโอนหนวยกิจในกลุมสถาบันเดียวกันและระหวางกลุมสถาบัน

ปฏิรูประบบการผลิตครู
๏ จัดทํากรอบแนวทางการผลิตและพัฒนาครูเพื่อแกปญหาคุณภาพการศึกษาและใชเปน
ขอมูลพื้นฐานสําหรับการจัดทําแผนการผลิตและการพัฒนาครูใหสอดคลองกับความ
ตองการของผูใช
๏ พัฒนาระบบการคัดเลือกใหไดคนดี คนเกง และรักวิชาชีพครูมาเรียน
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเกริก ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2555 - 2559)
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ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการอุดมศึกษา
๏ ควรใหความสําคัญกับสภามหาวิทยาลัย
๏ จัดตั้งองคกรกลไกการพัฒนาผูกํากับนโยบายและผูบริหารในลักษณะ
IOD1
๏ องคกรดังกลาวใหความรู เยี่ยมชม เปดเวทีแลกเปลี่ยนความรู
ประสบการณ
1

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11
๏ สรางกลไกสนับสนุน จูงใจใหคนเกงคนดีอยากเปนครู
๏ ศึกษาวิจัยเปรียบเทียบวิธีการผลิตครูหลักสูตร 5 ปและหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ครู 1 ป เพื่อนําผลงานวิจัยมาปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการผลิตครู
การผลิตและพัฒนากําลังคน
๏ จัดทําแผนการผลิตและพัฒนากําลังคนที่สนองตอการพัฒนาประเทศ
๏ พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิตตามรายสาขา
๏ สนับสนุนใหมหาวิทยาลัยจัดการศึกษาตลอดชีวิต
๏ สงเสริมใหมีการเรียนรูบนฐานการทํางานในภาคการผลิต และปรับปรุงกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับ ที่เกี่ยวของและเปนอุปสรรคในสวนที่สามารถทําได
๏ ติดตามการประกอบอาชีพของบัณฑิตอยางเปนระบบและนําผลการประเมินมา
ประกอบการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาและการวางแผนการศึกษา
๏ เนนการศึกษา Liberal Arts Education ในมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีความ
รอบรู มีทักษะการเรียนรู ทักษะภาษาและการสื่อสาร สามารถประมวลความรู
ความคิด และมีความรับผิดชอบตอสังคม
๏ พัฒนาความรูความสามารถพิเศษในมหาวิทยาลัยใหไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
โครงสรางและการบริหารจัดการอุดมศึกษา
๏ พัฒนาระบบอุดมศึกษาใหเปนองคกรที่รับผิดชอบตอสังคม (Social Responsibility)
๏ ปรับระบบธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการในมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพ
โปรงใส และตรวจสอบได
๏ เรงรัดการจัดทําราง พ.ร.บ.อุดมศึกษาที่สามารถกํากับดูแลมหาวิทยาลัยในการ
ดําเนินการตามนโยบายและทิศทางของรัฐบาลอยางมีประสิทธิภาพและคุณภาพ

IOD = Institute of Directors
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเกริก ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2555 - 2559)
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๏ ปรับโครงสรางการบริหาร ธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัย การไดมาซึ่ง
นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี
๏ การจัดตั้งสํานักงานสภามหาวิทยาลัย
๏ ปรับโครงสราง กกอ. ใหเปนกรรมาธิการ
เครือขายอุดมศึกษา
๏สงเสริมการทํางานในลักษณะเครือขายของสถาบันอุดมศึกษานําไปสูการ
ควบรวมในมิติตาง ๆ
๏ ชวยยกระดับคุณภาพการศึกษา
๏ สรางเครือขายเพื่อพัฒนาชุมชนเครือขายวิชาการ
การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
๏ ปรับระบบการพัฒนาอาจารยใหมีความหลากหลายทั้งเชิงวิชาการ ความ
เปนครูตามชวงวัย
๏ จัดใหมีกระบวนการ Mentoring เนนการพัฒนาจากการทํางานจริง
๏ พัฒนาโดยมหาวิทยาลัยในประเทศ มหาวิทยาลัยตางประเทศ หรือทั้ง
สองระบบตามความจําเปน
๏ ใหผูประสงคเปนอาจารยรวมลงทุนในการพัฒนา
๏ ใหความสําคัญกับมหาวิทยาลัยใหม

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11
๏ สรางวัฒนธรรมอุดมศึกษาใหเปนองคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization)
๏ สนับสนุนใหมหาวิทยาลัยรวมกันทํางานในลักษณะเครือขายวิจัยเชิงระบบ รวมทั้งปรับ
โครงสรางที่ทําใหนักวิชาการในมหาวิทยาลัยสามารถทํางานเชิงระบบและมีความกาวหนา
ในอาชีพ
๏ เปดโอกาสใหทุกภาคสวนของสังคมเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษามากขึ้น

การพัฒนาอาจารยและบุคลากรอุดมศึกษา
๏ เรงยกระดับคุณวุฒิของอาจารยอุดมศึกษาใหมีคุณวุฒิปริญญาเอกตามสัดสวนของแต
ละกลุมมหาวิทยาลัย 4 กลุม
๏ จัดทําแผนการผลิตและพัฒนาอาจารยและบุคลากรอุดมศึกษา โดยคํานึงถึงอัตราการ
เกษียณ และความตองการอาจารยตามเกณฑที่กําหนดไวในแตละกลุมมหาวิทยาลัย
๏ ดึงดูดคนดี คนเกง มาเปนอาจารยในมหาวิทยาลัย และสรางแรงจูงใจใหผูจบ
ปริญญาเอก เขามาเปนอาจารยในมหาวิทยาลัย รวมทั้งกําหนดแนวทางในการดึงดูด
นักวิชาการไทยในตางประเทศและนักวิชาการชาวตางประเทศเขามาเปนอาจารยใน
มหาวิทยาลัย
๏ กําหนดใหใชความดีเปนเกณฑหนึ่งในการคัดเลือกคนเข ามาเปนอาจารยใน
สถาบันอุดมศึกษา
๏ เรงพัฒนาอาจารยที่อยูในระบบอุดมศึกษาใหมีความสามารถเพิ่มขึ้น โดยคํานึงถึง
ความเหมาะสมของชวงวัยในการทํางาน
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเกริก ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2555 - 2559)
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การเงินอุดมศึกษา
๏ ปรับปรุงระบบการจัดสรรงบประมาณ โดยยังคง Supply – Side
Financing ตาม Performance Based และสอดคลองเปาหมายการ
พัฒนาประเทศ
๏ เพิ่มกองทุนประเภท Contribution Scheme
๏ จัดตั้งกองทุนพัฒนาอุดมศึกษา พัฒนาอาจารย การวิจัย รวมมือภาค
การผลิต
๏ เพิ่มกองทุนประเภท Contribution Scheme
๏ จัดตั้ง Buffer Organization
๏ ใหอิสระในการบริการการเงินแกมหาวิทยาลัย
การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
๏ มหาวิทยาลัยตองเชื่อมตอกับภาคการผลิต สรางความรู และนวัตกรรม
๏ พัฒนาระบบการประเมิน ”การวิจัย” เพื่อการจัดสรรทรัพยากรและวาง
ตําแหนงของมหาวิทยาลัย
๏ เสริมศูนยแหงความเปนเลิศ ใหมีการทํางาน รวมกันระหวาง
มหาวิทยาลัย กลุมมหาวิทยาลัย ภาคอุตสาหกรรม ภาคสังคมและชุมชน
ผลักดันใหเกิด “ระบบวิจัยแหงชาติ”

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11
๏ ปรับปรุงหลักเกณฑ การเขาสูตําแหนงทางวิชาการของอาจารยใหสอดคลองกับบริบท
ที่เปลี่ยนแปลงไป
พัฒนาระบบการเงินอุดมศึกษา
๏ พัฒนาระบบประเมินผลมหาวิทยาลัยเพื่อใชประกอบการจัดสรรงบประมาณใหเหมาะ
สมกับความตองกรในการพัฒนา ความเชี่ยวชาญและศักยภาพของมหาวิ ทยาลัย 4 กลุม
๏ เสนอแนะระบบการจัดสรรงบประมาณสําหรับมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐเพื่อเปนการ
นํารองไปสูการจัดสรรงบประมาณมหาวิทยาลัยของรัฐทุกแหง
๏ สรางกลไกเพื่อใหรัฐบาลสนับสนุนงบประมาณดานอุดมศึกษาใหมหาวิทยาลัย ดําเนิน
ภารกิจไดอยางมีคุณภาพ และแขงขันไดในระดับนานาชาติ
๏ ลดบทบาทของภาครัฐในการเปนผูลงชื่อจัดการศึกษาเปนหลักมาเปนผูกํากับดูแล
กําหนดนโยบาย และสนับสนุนใหภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา
๏ ปรับระบบการจัดสรรงบประมาณจากการสนับสนุนดานอุปทานเปนดานอุปสงค
การวิจัยและพัฒนา
๏ กําหนดกรอบทิศทางการวิจัยอุดมศึกษาของประเทศในระยะยาว
๏ ใชระบบ Research Assessment Exercise (RAE) ในการประเมินความสามารถใน
การวิจัยและการจัดสรรทรัพยากรเพื่อการวิจัย
๏ สรางนักวิจัยและนักนวัตกรรมมืออาชีพในมหาวิทยาลัย
๏ สรางกลไกสงเสริมสนับสนุนใหมหาวิทยาลัยขิงรัฐและมหาวิทยาลัยเอกชนทําการวิจัย
เพื่อสรางและพัฒนานวัตกรรมใหม ๆ
๏ สนับสนุนการวิจัยสถาบันหรือการวิจัยเชิงระบบและนําผลการวิจัยมาใชในการกําหนด
นโยบาย ยุทธศาสตรอุดมศึกษาที่เหมาะสม
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเกริก ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2555 - 2559)
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รอยตอกับการศึกษาอื่น
๏ ปรับปรุงทบทวนกระบวนการผลิตครู
๏ อุดมศึกษาสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐานเต็มความสามารถ
๏ รัฐสงเสริมการสรางโรงเรียนเฉพาะหรือหองเรียนเฉพาะในโรงเรียนทั่วไป
๏ สงเสริมการศึกษาของผูมีความสามารถพิเศษ ระบบการเรียนลวงหนา
การเปนพี่เลี้ยงในการทําโครงการ
๏ ผูจบอาชีวศึกษาเขาศึกษาตอดวยความยืดหยุน

โครงสรางพื้นฐานการเรียนรู
๏ ใหความสําคัญกับ “ศิลปศาสตร”
๏ การใชศักยภาพ ICT เพื่อการเรียนรู
๏ การสรางฐานขอมูลอุดมศึกษาที่ทันสมัย
๏ สรางระบบการเรียนรูตลอดชีวิต ในสถาบันอุดมศึกษา Open
Courseware
พัฒนาเครือขายหองสมุดและการเรียนรู

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11
การเชื่อมรอยตอกับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๏ สงเสริมสนับสนุนความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย โรงเรียน และหนวยงานตาง ๆ
ในการสงเสริมนักเรียนผูมีความสามารถพิเศษ
๏ สงเสริมใหมหาวิทยาลัยมีบทบาทชวยเหลือโรงเรียนในพื้นที่ที่ตั้งอยู
๏ สงเสริมใหมหาวิทยาลัยใหบริการแนะแนวศึกษาตอ แนะแนวอาชีพ และเปดโอกาสให
ผูประกอบการใหขอมูลแกนักเรียนมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาเพื่อประกอบการเลือก
สาขาวิชาและอาชีพ
๏ รวมกับโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา และสพฐ. ในการใชความดีเปนเกณฑในการ
คัดเลือกแด็กเขาเรียนตอในมหาวิทยาลัย
ปฏิรูประบบการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัย
การพัฒนาขอมูลขาวสารสารสนเทศอุดมศึกษา
๏ จัดตั้งศูนยสถิติขอมูลอุดมศึกษาเปนหนวยงานกลางในการจัดเก็บขอมูลอุดมศึกษา
๏ สรางแรงจูงใจใหมหาวิทยาลัยใหความรวมมือในการเก็บขอมูลตนเองใหทันสมัย
ตลอดเวลา
๏ ใชระบบการใหบริการขอมูลสารสนเทศคุมครองบริโภค

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเกริก ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2555 - 2559)
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สภาพการแขงขันของอุดมศึกษา
ในปจจุบันสภาพการแขงขันที่รุนแรงระหวางสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน สงผลใหมหาวิทยาลัย เกริก ตองใชกลยุทธ เชิงรุก โดยการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาใหมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับของสังคม โดยเฉพาะการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน ตลอดจนพัฒนาคุณภาพอาจารย และ
พัฒนาคุณภาพบัณฑิตใหมีศักยภาพในระดับสากล เพื่อเปนทางเลือกในการดึงสวนแบงการตลาด(Market Share) ขณะเดียวกันนอกจากจะพัฒนาบัณฑิตใหมีความรู
ความสามารถทางวิชาการแลวยังตองสงเสริมใหบัณฑิตมีทักษะการวิเคราะห ความคิดสรางสรรค การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ควบคูกับการมีคุณธรรม
จริยธรรมและมีความรับผิดชอบตอสังคม
นอกจากนั้น จํานวนประชากรภายในประเทศมีการเปลี่ยนแปลง แนวโนมของเด็กและเยาวชนลดจํานวนลง ในขณะที่จํานวนผูสูงอายุเพิ่มขึ้นอยาง
ตอเนื่อง มหาวิทยาลัยจึงตองหันมาเนนดานคุณภาพการจัดการศึกษา เพื่อเพิ่มผลผลิตของคนวัยทํางาน อีกทั้งมุงเนนการศึกษาตอเนื่อง เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
อาชีพหรือพัฒนาอาชีพ และสงเสริมผูสูงอายุใหมีการเรียนรูตลอดชีวิต เพื่อเพิ่มผลผลิตทางเศรษฐกิจจากผูสูงอายุและผูที่อยูในวัยทํางาน
อยางไรก็ตาม ในอนาคตขางหนาการเปดเสรีทางการบริการสาขาการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน สงผลใหการศึกษาขามชาติมีแนวโนมที่จะเติบโตมากขึ้น
และเพื่อตอบสนองความตองการที่หลากหลายของผูเรียนกลุมตาง ๆ มหาวิทยาลัยควรเพิ่มโอกาสในการเขารับการศึกษาระดับอุดมศึกษาของเยาวชนและประชากร
ภายในประเทศ จากความหลากหลายของหลักสูตร รวมทั้งพัฒนาทักษะการเรียนรูภาษาตางประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษใหแกนักศึกษาและผูที่สนใจ พรอมทั้ง
สงเสริมใหนักศึกษามีทักษะดานภาษาในระดับที่สามารถใชงานในชีวิตประจําวัน และใหอิสระในการเลือกเรียนภาษาใดภาษาหนึ่งเปนภาษาที่สาม เพื่อเขาถึงขาวสาร
ขอมูลและความรูจากภาษาตางประเทศควบคูไปกับการใชเทคโนโลยีและสารสนเทศ การพัฒนางานวิจัย การใหบริการทางวิชาการที่ตรงตามความตองการของสังคม
จะชวยสรางภาพลักษณใหมหาวิทยาลัยและเปนการดึงดูดใหผูที่สนใจเขามาศึกษา
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กรอบแนวคิดการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเกริก
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเกริก ฉบับที่ 5 ปการศึกษา 2555- 2559 คํานึงถึง “Creative Thailand คือการเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ”
เชนเดียวกับ“Creative Economic” คือ พัฒนาการศึกษาและทรัพยากรมนุษยใหมีความคิดสรางสรรค และดําเนินไปในทิศทางที่สอดคลองกับ แผนการศึกษาแหงชาติ
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2552-2559) แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) รวมทั้งกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ.
2551-พ.ศ. 2565) เพื่อใหมหาวิทยาลัยมีแผนพัฒนามหาวิทยาลัยที่ทันสมัย สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะการเปดเสรีทางการ
ศึกษาระหวางภูมิภาคอาเซียนในป 2558 ควบคูกับการศึกษาวิเคราะหขอมูลภายในของมหาวิทยาลัยเกริก เพื่อใหเขาใจแนวคิด ความเปนมา ตลอดจนจุดมุงหมาย
ของการกอตั้งมหาวิทยาลัย เพื่อใชเปนแนวทางในการกําหนดยุทธศาสตรและกลยุทธใหเหมาะสมกับสถานภาพของมหาวิทยาลัย
ดังนั้น การกําหนดยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยเกริกนอกจากคํานึงถึง Creative Thailand การเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพแลว ยังอยูภายใต
บริบทของกรอบการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย คือ การสรางองคความรูใหมๆ ทางวิชาการ สรางความตระหนักและความตื่นตัวในเรื่องพลังงานสิ่งแวดลอม
ภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนถายทอดและเผยแพรแนวคิดนี้ใหแกบุคลากรและบุคคลทั่วไปนําไปปรับใชอยางเปนรูปธรรม รวมทั้งสงเสริมการเรียน
การสอนประวัติศาสตรในวิชาพื้นฐาน เพื่อใหบัณฑิตเขาใจรากเหงาของสังคมไทยและภูมิหลังทางประวัติศาสตรที่แตกตางกัน ของภูมิภาคอาเซียน และเผยแพรองค
ความรูเหลานี้ใหแกสงั คมบนพื้นฐานจริยธรรมทางวิชาการ เพื่อพัฒนาสังคมใหเปนสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังไดสงเสริมกิจกรรม
นอกหลักสูตร สงเสริมการทํางานของบัณฑิตเพื่อเพิ่มพื้นที่การเรียนรูของเยาวชนนักศึกษา ในรูปแบบทักษะชีวิต ทักษะสังคม (Socialization) ควบคูกับการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม สงเสริมประชาธิปไตยและการอยูรวมกันในสังคมอยางสมานฉันท สรางประสบการณการจัดการความขัดแยงโดยสันติวิธี
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สรุปกรอบแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเกริก ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2555-2559)

กรอบยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเกริก

ภายใตแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ ฉบับที่ 11 และกรอบอุดมศึกษา ฉบับที่ 2
คํานึงถึง Creative Thailand การเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ
1

สรางองคความรูใหกับประชาชนและสังคมโดยรวม

2

สรางความตระหนักและความตื่นตัวในเรื่องพลังงานและสิ่งแวดลอม

3

สงเสริมการทํางานของบัณฑิต

4

มหาวิทยาลัยควรสงเสริมการเรียนการสอนประวัติศาสตรในวิชาพื้นฐานเพื่อเขาใจรากเหงาของ
สังคมไทยและภูมิภาคอาเซียน และเผยแพรความรูเหลานี้ใหแกสังคมและบุคคลทั่วไปบนพื้นฐาน
จริยธรรมทางวิชาการ ตลอดจนสงเสริมการสรางประสบการณการจัดการความขัดแยงโดยสันติวิธี

5

มหาวิทยาลัยตองสงเสริมกิจกรรมนอกหลักสูตร เพื่อเพิ่มพื้นที่การเรียนรูของเยาวชนและนักศึกษา
รวมทั้งพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และการอยูรวมกันในสังคม

6

มหาวิทยาลัยใหความสําคัญเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีนโยบายที่จะศึกษาและทําความ
เขาใจในเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยางลึกซึ้ ง เพื่อถายทอด เผยแพร แนวคิดนี้ใหบุคลากร
และบุคคลทั่วไปนําไปปรับใชอยางเปนรูปธรรม
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเกริก ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2555 - 2559)

สวนที่ 2
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 ผูบริหารโรงเรียนเกริกวิทยาลัยจึงขอจัดตั้งวิทยาลัย
เอกชนขึ้น และไดรับอนุญาตใหเปดสอนตามหลักสูตรอุดมศึกษา โดยแยกบริหารออกจากโรงเรียนเกริกวิทยาลัย ใชชื่อใหมวา “วิทยาลัยเกริก” เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม
พ.ศ.2513 จากนั้นเปนตนมาวิทยาลัยเกริกจึงไดขยายหลักสูตรตางๆเพิ่มมากขึ้น โดยมุงเนนเปนพิเศษที่การศึกษาดานสังคมศาสตรประยุกต
วิทยาลัยเกริกจึงไดรับอนุญาตจากทบวงมหาวิทยาลัยใหเปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัยเปนสถาบัน มีชื่อวาสถาบั นเทคโนโลยีสังคม(เกริก) เมื่อวันที่ 15
กันยายน พ.ศ.2530 และไดรับอนุญาตจากทบวงมหาวิทยาลัยใหปรับเปลี่ยนสถานภาพเปน มหาวิทยาลัย พ.ศ.2538
อยางไรก็ตาม มหาวิทยาลัยเกริก ไดพัฒนาหลักสูตรเรื่อยมา และไดเปดสอนทั้งในระดับ ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโ ทและระดับปริญญาเอก
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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เครื่องหมายประจํามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกริก ใชเครื่องหมายเปนรูปธรรมจักรทับอยูดานหนาคบเพลิง ภายในธรรมจักรมีรูปตนไมอยูตรงกลาง
กงลอ ดานบนมีภาษาบาลี วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน และดานลางมีอักษรภาษาไทยวา ความรู ทําใหองอาจ ภายใตขอบลาง
ธรรมจักรมีอักษรภาษาไทยวา มหาวิทยาลัยเกริก และภาษาอังกฤษวา KRIRK UNIVERSITY
 ความหมายของเครื่องหมายประจํามหาวิทยาลัย
ธรรมจักร หมายถึง
กงลอแหงความรู
คบเพลิง หมายถึง
แสงสวางแหงปญญาและความรุงโรจน
ตนไม
หมายถึง
ความเติบใหญและความมั่นคงแข็งแรง

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศนมหาวิทยาลัยเกริก
ปรัชญา

มหาวิทยาลัยเกริกมีปรัชญาการศึกษาวา “ ความรูทําใหองอาจ” ซึ่งเปนปรัชญาการศึกษาที่สืบสานเจตนารมณของ ดร.เกริก มังคละพฤกษ ผูกอตั้ง
สถาบันการศึกษา โดยยึดมั่นตามแนวทางคําสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา คือ วิชฺชาจรณสมฺปฺนโน ซึ่งแปลวา ถึงพรอมดวยความรูดีและ ความประพฤติดี
ซึ่ง ดร.เกริก มังคละพฤกษ ไดใหความหมายวา “ ความรูทําใหองอาจ”
มหาวิทยาลัยเกริก ไดใชปรัชญาดังกลาวเปนแนวทางในการผลิตบัณฑิ ตใหมีคุณภาพออกมารับใชสังคม และในการประสาทความรู ทีจะกอใหเกิด
ความองอาจนั้น มหาวิทยาลัยไดเนนความรูที่สําคัญ 6 ประการคือ
1. ความรูใน “ สมบัติผูดี ” และการประพฤติตนเปนพลเมืองดีของชาติ
2. ความรูในภาษาไทยซึ่งเปนภาษาประจําชาติ และสามารถใชภาษาไทยไดอย างถูกตอง
3. ความรูแตกฉานในวิชาชีพที่ไดเลือกศึกษา
4. ความรูในภาษาตางประเทศ สามารถใชภาษาตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเกริก ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2555 - 2559)
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5. ความรูและความสํานึกในประวัติศาสตรโดยเฉพาะอยางยิ่งประวัติศาสตรไทย
6. ความรูในการรอบรูเรื่องตางๆ ซึ่งเกี่ยวของกับโลกและสังคมอันเปนแนวทางนําไปสูการใชปญญาพิจารณาสิ่งตางๆ อยางมีเหตุผล
นอกจากความรูดังกลาวแลวมหาวิทยาลัยเกริกยังมุงสงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษามีความคิด มีคุณธรรม จริยธรรม นําความรูไปใชใ หเกิดประโยชน
ตอตนเองและสังคม คุณธรรมที่ทําใหเกิดความองอาจ และความภาคภูมิใ จ กอใหเกิดความเจริญกาวหนาในการพัฒนาคุณภาพชีวิต มี 4 ประการ ไดแก
1. มีความเชื่อมันในตนเอง (Self – Confidence)
2. มีความเคารพตนเอง (Self - Respect)
3. รูจักบังคับใจตนเอง (Self - Discipline)
4. รูจักปรับปรุงตนเองอยูเสมอ (Self - Improvement)
ปณิธาน
มหาวิทยาลัยเกริกมุงผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู ความสามารถที่จะออกไปประกอบอาชีพไดอยางเต็มภาคภูมิ รวมทั้งยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรม
และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคมโดยรวม
วิสัยทัศน
มหาวิทยาลัยเกริกจะพัฒนาองคความรูเดิมและสรางเสริมองคความรูใหมด านสังคมศาสตรและดานบริหารจัดการ

เอกลักษณมหาวิทยาลัยเกริก และอัตลักษณนักศึกษา
เอกลักษณมหาวิทยาลัยเกริก
ภูมิปญญาเพื่อสังคม Wisdom for Society
อัตลักษณนักศึกษา
องอาจดวยความรูคูคุณธรรม
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเกริก ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2555 - 2559)
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พันธกิจ และวัตถุประสงค มหาวิทยาลัยเกริก
พันธกิจ
มหาวิทยาลัยเกริกจะดําเนินงานตามพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา 4 ดาน ไดแก
1. พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนใหทันสมัย มุงใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพผูเรียนเนนผูเรียนเปนสําคัญ
2. สงเสริมการวิจัยเพื่อสรางองคความรูใหมๆ
3. ใหบริการวิชาการที่ทันสมัยเหมาะสมและสอดคลองกับความตองการของผูรับบริการสังคม
4. สงเสริม เผยแพร ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
วัตถุประสงค
1. เพื่อผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรูและความเชี่ยวชาญในศาสตรของตน ถึงพรอมดวยคุณธรรม จริยธรรม รูรักษ
วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม และมีจิตอาสา
2. เพื่อสงเสริมใหคณาจารยของมหาวิทยาลัยพัฒนาตนเองผลิตผลงานวิจัย และตําราที่มีคุณภาพเพื่อยกระดับการเรียนการสอนและใหบริการวิชาก าร
แกสังคม
3. เพื่อพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการเรียนการสอนใหสอดคลองกับโลกาภิวัฒน และตอบสนองความตองการของสังคม
4. เพื่อรักษาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยใหมีมาตรฐานในระดับสากล

คานิยมรวม
“ รักงาน...รักองคกร”

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเกริก ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2555 - 2559)
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สภาพความเปนจริงของมหาวิทยาลัยเกริกในปจจุบัน (SWOT Analysis)
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา (สกอ.) ใหความสําคัญกับมาตรฐาน หลักสูตร อาจารย นักศึกษา ที่มีคุณภาพเปนที่ยอมรับในระดับสากล อยางไร
ก็ตาม มหาวิทยาลัยเกริกเปนสถาบันการศึกษาดานการเรียนการสอน Teaching University ที่ไดรับการรับรองคุณภาพการศึกษาภายในทุกป และไดรับการประเมิน
จากหนวยงานภายนอก 5 ป ตอครั้ง โดยภาพรวมของมหาวิทยาลัยอยูในระดับ “ ดี ” ซึ่งผลการประเมินจากหนวยงานภายนอกสามารถใชเปนแนวทางในการกําหนด
สถานภาพของมหาวิทยาลัย
จุดแข็งของมหาวิทยาลัย (Strength)
1. มหาวิทยาลัยเกริกเปนมหาวิทยาลัยเอกชนขนาดกลาง ทําใหการบริหารจัดการมีความคลองตัวและมีประสิทธิภาพ
2. มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่องและไดมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา
3. มหาวิทยาลัยเกริกผลิตบัณฑิตทีมีคุณภาพตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน
4. มหาวิทยาลัยเกริกไดรับการยอมรับจากองคกรและหนวยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน
จุดออน (Weakness)
1. มหาวิทยาลัยมีคณาจารยและนักวิจัยที่มีศักยภาพทางการวิจัยระดับชาติและนานาชาตินอย โดยเฉพาะการทําวิจัยเพื่อสรางองคความรูใหม
รวมถึงผลงานวิจัยที่ไดรับการอางอิง
2. มหาวิทยาลัยมีอาจารยที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการจํานวนนอย
3. การจัดการศึกษาสูระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกริก มีจุดออน เรื่อง ศักยภาพและความพรอมของบุคลากร
4. บุคลากรยังขาดวัฒนธรรมการทํางานเปนทีมและคานิยมในการมีสวนรวมทั้งในระดับหนวยงานและระดับมหาวิทยาลัยทําใหขาดพลังในการพัฒนา
องคกร
5. บัณฑิตระดับปริญญาตรียังมีจุดออนดานภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับบัณฑิตศึกษามีจุดออนเรื่องผลงานวิทยานิพนธซึ่งยังไมโดดเดน
และไมสามารถนําไปใชประโยชนไดเทาที่ควร
6. ขาดระบบและกลไกในการกระตุนใหคณาจารยและบุคลากรใชศักยภาพไดอยางเต็มความสามารถ
7. หองปฏิบัติการและสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยไมเพียงพอ
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเกริก ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2555 - 2559)
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โอกาส (Opportunity)
1. การเขาสูประชาคมอาเซียนทําใหมหาวิทยาลัยสามารถพัฒนาหลักสูตรนานาชาติเพื่อรองรับผูเรียนที่ใชภาษาอังกฤษ
2. ความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศทําใหมหาวิทยาลัยสามารถนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ประยุกตใชกับการ
พัฒนากระบวนการเรียนการสอนใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น
3. การเปดเสรีทางการศึกษาเปดโอกาสใหมหาวิทยาลัยสรางเครือขายความรวมมือ ระหวางมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและตางประเทศ เพื่อ ยกระดับ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และพัฒนาใหมหาวิทยาลัยเปนสังคมแหงการเรียนรู (Learning Organization)
อุปสรรค (Threat)
1. สถาบันอุดมศึกษาในประเทศขยายจํานวนและสาขาวิชา ทําใหเกิดการแขงขันอยางรุนแรง นําไปสูสัดสวนทางการตลาดที่เล็กลง
2. การเปดเสรีทางการศึกษาทําใหมหาวิทยาลัยมีคูแขงเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยจากตางประเทศที่เขามาตั้งในประเทศไทย
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สรุป SWOT Analysis





จุดแข็ง
มหาวิทยาลัยขนาดกลางบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ
พัฒนาหลักสูตรมีมาตรฐานระดับอุดมศึกษา
บัณฑิตมีคุณภาพตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน
ไดรับการยอมรับจากองคกรและหนวยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน

โอกาส
 การกาวสูประชาคมอาเซียนทําใหมหาวิทยาลัยสามารถ
พัฒนาหลักสูตรนานาชาติเพื่อรองรับผูเรียนที่ใชภาษาอังกฤษ
 ความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศทําใหมหาวิทยาลัย
นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพมาใชกับการ
เรียนการสอน
 การเปดเสรีทางการศึกษาเปดโอกาสใหมหาวิทยาลัยเปน
องคกรแหงการเรียนรู








มหาวิทยาลัยเกริก
ความรูทําใหองอาจ

อุปสรรค
 สถาบันอุดมศึกษาในประเทศขยายจํานวน
และสาขาวิชาทําใหเกิดการแขงขังอยาง
รุนแรง นําไปสูสัดสวนการตลาดที่เล็กลง
 การเปดเสรีทางการศึกษาทําใหมหาวิทยาลัยมี
คูเขงเพิ่มขึ้น โดย เฉพาะมหาวิทยาลัยจากตาง
ประเทศที่เขามาตั้งในประเทศไทย

จุดออน
มหาวิทยาลัยมีคณาจารยและนักวิจัยที่มีศักยภาพทางการวิจัยระดับชาติและนานาชาตินอย โดยเฉพาะการทําวิจัยเพื่อสรางองคความรู
ใหม รวมถึงผลงานวิจัยที่ไดรับการอางอิง
มหาวิทยาลัยมีอาจารยที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการจํานวนนอย
การจัดการศึกษาสูระดับนานาชาติสูระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกริก มีจุดออน เรื่อง ศักยภาพและความพรอมของบุคลากร
บุคลากรยังขาดวัฒนธรรมการทํางานเปนทีม และคานิยมในการมีสวนรวมทั้งในระดับหนวยงานและระดับมหาวิทยาลัยทําใหขาดพลัง
ในการพัฒนาองคกร
บัณฑิตระดับปริญญาตรียังมีจุดออนดานภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับบัณฑิตศึกษามีจุดออนเรื่องผลงานวิทยานิพนธซึ่งยัง
ไมโดดเดนและไมสามารถนําไปใชประโยชนไดเทาที่ควร
ขาดระบบและกลไกในการกระตุนใหคณาจารยและบุคลากรใชศักยภาพไดอยางเต็มความสามารถ
หองปฏิบัติการและสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยไมเพียงพอ
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเกริก ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2555 - 2559)

สวนที่ 3
แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยเกริก ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2555 – 2559)
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยเกริก
มหาวิทยาลัยเกริกไดกําหนดยุทธศาสตรเพื่อนํามาใชในการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคุณภาพบัณฑิตใหมีศักยภาพสูงสุด
ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาระบบบริหารจัดการวิจัยและนักวิจัยที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาระบบบริการวิชาการที่ตอบสนองความตองการของสังคม
ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาองคความรูทางดานกิจการนักศึกษาใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง
ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาการเรียนรูศิลปวัฒนธรรมในเชิงสรางสรรค
ยุทธศาสตรที่ 6 พัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศในการบริหารจัดการที่ทันสมัย
ยุทธศาสตรที่ 7 พัฒนาระบบการสื่อสารองคกร ภาพลักษณ การประชาสัมพันธและการตลาด
ยุทธศาสตรที่ 8 พัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตรที่ 9 พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
กลยุทธ
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคุณภาพบัณฑิตใหมีศักยภาพสูงสุด
กลยุทธ:
1.1 พัฒนาหลักสูตรใหมีคุณภาพระดับสากล
1.2 พัฒนาหลักสูตรใหมเพื่อรองรับการศึกษาระดับภูมิภาคอาเซียนและระดับนานาชาติ
1.3 สงเสริมและพัฒนาระบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
1.4 พัฒนาบุคลากรสายอาจารยใหมีสมรรถนะสากล
1.5 ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศกับการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ
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ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาระบบบริหารจัดการวิจัยและนักวิจัยที่มีคุณภาพ
กลยุทธ:
2.1 สนับสนุนใหคณะวิชาและศูนยสงเสริมวิจั ยและผลิตตํารา ยกระดับมาตรฐานงานวิจัย และผลงานทางวิชาการใหมีคุณภาพใหสามารถนําไปใช
ประโยชนและเปนที่ยอมรับในวงวิชาการ
2.2 พัฒนาบุคลากรดานการวิจัยใหมีศักยภาพสูงและมีจริยธรรมในการทําวิจัย
2.3 พัฒนาระบบฐานขอมูลและสารสนเทศเพื่อการวิจัยและเผยแพรงานวิจัยสูสากล
ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาระบบบริการวิชาการที่ตอบสนองความตองการของสังคม
กลยุทธ:
3.1 สงเสริมงานวิชาการที่สอดคลองกับความตองการของชุมชน สังคม ประเทศชาติ และภูมิภาคอาเซียน
3.2 สนับสนุนใหบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมีสวนรวมในการบริการวิชาการแกสังคมในระดับชาติหรือนานาชาติ
ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาองคความรูทางดานกิจการนักศึกษาใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง
กลยุทธ:
4.1 พัฒนาองคกรทางดานกิจการนักศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
4.2 ส งเสริ ม ให กิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษาเป นกิ จกรรมที่ เ สริ ม สร า งพั ฒ นาความรู ทางวิ ชาการ คุ ณธรรม จริ ย ธรรม บุ ค ลิ ก ภาพและเกิ ด ความภู มิ ใ จใน
มหาวิทยาลัย
4.3 พัฒนาระบบการจัดบริการ และสวัสดิการนักศึกษาอยางทั่วถึง เอื้อตอการเรียนรูและใชชีวิตในมหาวิทยาลัย
4.4 พัฒนาระบบบริหารหอพักใหไดมาตรฐาน
ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาการเรียนรูศิลปวัฒนธรรมในเชิงสรางสรรค
กลยุทธ:
5.1 สงเสริมใหมหาวิทยาลัยเปนศูนยกลางการอนุรักษและสรางสรรคศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย
5.2 สงเสริมความเขาใจและแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางศิลปวัฒนธรรมไทยและศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเกริก ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2555 - 2559)
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ยุทธศาสตรที่ 6 พัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศในการบริหารจัดการที่ทันสมัย
กลยุทธ:
6.1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีประสิทธิภาพ เอื้อตอการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย
6.2 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหมีความรูความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศและทันตอการเปลี่ยนแปลง
6.3 พัฒนาระบบหองสมุดของมหาวิทยาลัยใหเปนศูนยกลางบริการความรูที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตรที่ 7 พัฒนาระบบการสื่อสารองคกร ภาพลักษณ การประชาสัมพันธและการตลาด
กลยุทธ:
7.1 พัฒนาระบบประชาสัมพันธและระบบการสื่อสารองคกรใหมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย
7.2 พัฒนาเครือขายความรวมมือระหวางศิษยเกา และมหาวิทยาลัยใหมีความเขมแข็ง
ยุทธศาสตรที่ 8 พัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
กลยุทธ:
8.1 พัฒนาระบบบริหารใหมีประสิทธิภาพภายใตหลักธรรมาภิบาล(Good Governance)
8.2 เพิ่มศักยภาพบุคลากรทุกระดับรองรับการเปลี่ยนแปลงภายใตกรอบแนวคิดองคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization)
8.3 มีระบบการงบประมาณการเงินแบบมุงเนนผลงานนําไปสูการรายงานการตรวจสอบและการประเมินอยางมีประสิทธิภาพ
8.4 ปรับปรุงระบบการจัดการดานกายภาพและสิ่งแวดลอมภายในมหาวิทยาลัยใหเอื้อตอการเรียนรูและเสริมสรางภาพลักษณที่ดีของมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตรที่ 9 พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
กลยุทธ:
9.1 พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาใหมีมาตรฐานในระดับสากล
9.2 พัฒนานักศึกษาและบุคคลากรดานการศึกษาใหมีความรูเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับสากล
9.3 ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารดานการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
9.4 พัฒนาเครือขายการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในประเทศหรือภูมิภาคอาเซียน
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเกริก ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2555 - 2559)
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กลยุทธและมาตรการ
ยุทธศาสตรที่ 1 : พัฒนาคุณภาพบัณฑิตใหมีศักยภาพสูงสุด
เปาประสงค : บัณฑิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษามีคุณภาพไดมาตรฐานสากล และตรงตามความตองการของสังคม

กลยุทธ
1.1 พัฒนาหลักสูตรใหมี
คุณภาพระดับสากล
1.2 พัฒนาหลักสูตรใหมเพื่อ
รองรับการศึกษาระดับ
ภูมิภาคอาเซียนและระดับ
นานาชาติ
1.3 สงเสริมและพัฒนาระบบ
การเรียนการสอนแบบบูรณา
การโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ

มาตรการ
1.1.1 ปรับปรุงคุณภาพการศึกษาทุกหลักสูตรใหมีมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
1.1.2 จัดใหมีระบบติดตามและประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานของหลักสูตรอยางตอเนื่อง
1.2.1 สงเสริมการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติเพื่อเปดตลาดการศึกษาสูระดับ สากล
1.2.2 สงเสริมหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาของกลุมประเทศสมาชิกอาเซียน และสรางองคความรูเกี่ยวกับอาเซียนศึกษา
1.2.3 สรางเครือขายความรวมมือในการพัฒนาหลักสูตรกับสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศและตางประเทศ โดยเฉพาะในภูมิภาค
อาเซียน
1.3.1 พัฒนากระบวนการเรียนการสอนแบบสหวิทยาการ เพื่อสงเสริมใหผูเรียนมีความคิดสรางสรรค สามารถคิดวิเคราะห
สังเคราะหอยางเปนระบบ
1.3.2 สงเสริมการเรียนการสอนที่มีการคนควาวิจัย (Research Based Learning)ดวยตนเองทุกระดับทั้งผูเรียน ผูสอน รวมทั้งการ
เรียนรูจากประสบการณจริง
1.3.3 ปลูกฝงใหนักศึกษาและบัณฑิตมีคุณธรรม จริยธรรม เห็นความสําคัญของประโยชนสวนรวม โดยสอดแทรกในแตละคาบ
วิชาอยางสม่ําเสมอ
1.3.4 บูรณาการแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับการเรียนการสอนเพื่อใหนักศึกษาและบัณฑิตเกิดความเขาใจอยางลึกซึ้ง
1.3.5 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและภาษาตางประเทศอื่น ๆ ใหแกนักศึกษาและบัณฑิตเพื่อมีโอกาสเขาถึงแหลงความรู
ภาษาตางประเทศทั้งในและนอกหองเรียน
1.3.6 สงเสริมการผลิตตําราและเอกสารประกอบการเรียนการสอนที่มีคุณภาพเพื่อเพิ่มพูนองคความรูใหแกผูเรียน
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเกริก ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2555 - 2559)
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กลยุทธ
1.4 พัฒนาบุคลากรสาย
อาจารยใหมีสมรรถนะสากล

1.4.1
1.4.2
1.4.3

1.5 ประยุกตใชเทคโนโลยี
สารสนเทศกับการเรียนการ
สอนอยางมีประสิทธิภาพ

1.4.4
1.4.5
1.4.6
1.5.1
1.5.2
1.5.3

มาตรการ
สงเสริมใหอาจารยศึกษาตอระดับดุษฎีบัณฑิตทั้งในประเทศและตางประเทศ
จัดทําแผนพัฒนาอาจารยใหมีคุณวุฒิ คุณภาพและศักยภาพดานการสอน การวิจัย และการผลิตผลงานทางวิชาการ
สอดคลองกับการพัฒนาทางดานวิชาการ
พัฒนาระบบการประเมินผลการสอนของอาจารย ที่สะทอนการพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา การบูรณาการ การวิจัยหรือ
บริการวิชาการ และคุณธรรม จริยธรรม
ผลักดันการเขาสูตําแหนงทางวิชาการของคณาจารยอยางเปนรูปธรรม
สงเสริมและพัฒนาอาจารยเพื่อเพิ่มศักยภาพดานการใชภาษาสําหรับจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติ
สงเสริมการผลิตอาจารยดานการสอนภาษาของกลุมประเทศสมาชิกอาเซียน หรืออาเซียนศึกษา
พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนในระบบ E – Learning
สนับสนุนการเรียนการสอนดวยสื่ออิเล็กทรอนิกสในทุกสาขาวิชา
สงเสริมใหนักศึกษารอบรูเทคโนโลยีสารสนเทศ อยางมีวิจารณญาณ กอใหเกิดประโยชนตอตนเองและสังคมโดยรวม

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเกริก ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2555 - 2559)
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ยุทธศาสตรที่ 2 : พัฒนาระบบบริหารจัดการวิจัยและนักวิจัยที่มีคุณภาพ
เปาประสงค : มุงพัฒนามาตรฐานงานวิจัยและผลงานทางวิชาการใหเปนที่ยอมรับในวงวิชาการระดับสากล

กลยุทธ
2.1 สนับสนุนใหคณะวิชาและ
ศูนยสงเสริมวิจัยและผลิตตํารา
ยกระดับมาตรฐานงานวิจัยและ
ผลงานทางวิชาการใหมีคุณภาพ
ใหสามารถนําไปใชประโยชน
และเปนที่ยอมรับในวงวิชาการ
2.2 พัฒนาบุคลากรดานการ
วิจัยใหมีศักยภาพสูงและมี
จริยธรรมในการทําวิจัย

2.3 พัฒนาระบบฐานขอมูล
และสารสนเทศเพื่อการวิจัย
และเผยแพรงานวิจัยสูสากล

2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.7
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5

มาตรการ
พัฒนาคุณภาพงานวิจัยและผลงานทางวิชาการใหมีมาตรฐานในระดับชาติหรือนานาชาติ
พัฒนาคุณภาพตําราใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานเปนที่ยอมรับของสกอ.
สงเสริมการสรางองคความรูใหมจากงานวิจัยและนําไปประยุกตใชกับเรียนการสอน
สนับสนุนงานวิจัยที่เกี่ยวกับชุมชนเพื่อนําไปใชประโยชนในการพัฒนาชุมชน
สนับสนุนงานวิจัยเกี่ยวกับอาเซียนหรืองานวิจัยในสาขาที่สอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศและอาเซียน
สรางเครือขายงานวิจัยระหวางมหาวิทยาลัยกับสถาบันการศึกษาหรือหนวยงานตาง ๆ ทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียน
สงเสริมการวิจัยสถาบันเพื่อนําไปใชในการพัฒนาองคกร
สงเสริมบุคลากรของมหาวิทยาลัยทํางานวิจัยที่มีคุณภาพสามารถนําไปใชประโยชนและมีคุณภาพเปนที่ยอมรับในวงวิชาการใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ
จัดสัมมนาหรืออบรมใหความรูเกี่ยวกับการทําวิจัยแกบุคลากรเพื่อพัฒนาและตอยอดองคความรูจากงานวิจัยในแตละสาขาวิชา
สรางระบบและกลไกการกํากับดูแลดานจรรยาบรรณและจริยธรรมการวิจัย
จัดสรรงบประมาณ ทุนวิจัย และสิทธิประโยชนที่เปนธรรมใหแกนักวิจัย
สงเสริมบุคลากรในมหาวิทยาลัยใหทํางานรวมกับชุมชนและทําวิจัยรวมกับหน วยงานทั้งภายในประเทศและตางประเทศ
จัดใหมีฐานขอมูลงานวิจัยและผลงานวิชาการทั้งในประเทศและตางประเทศเพื่อประโยชนในการศึกษาคนควาของอาจารย
นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
จัดใหมีหองปฏิบัติการวิจัยเพื่อสงเสริมการสืบคนและการทํางานวิจัยของบุคลากรในมหาวิทยาลัย
เผยแพรงานวิจัยและผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัยสูสาธารณะ
พัฒนาเว็บไซตเพื่อเผยแพรผลงานทางวิชาการ ไดแก e-Book e-Journal e- Proceeding
พัฒนาคุณภาพวารสารใหเปนไปตามมาตรฐานระดับชาติและเปนที่ยอมรับในวงการวิชาการมากขึ้น
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเกริก ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2555 - 2559)
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ยุทธศาสตรที่ 3 : พัฒนาระบบบริการวิชาการที่ตอบสนองความตองการของสังคม
เปาประสงค : มหาวิทยาลัยเปนศูนยกลางทางการศึกษา และสังคมแหงการเรียนรู สามารถใหบริการวิชาการไดตามความถนัดและความเชี่ยวชาญ
อยางมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ
มาตรการ
3.1 สงเสริมงานวิชาการที่
3.1.1 ใหบริการวิชาการในสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญในรูปแบบที่หลากหลาย ยืดหยุน เพื่อตอบสนองความ
สอดคลองกับความตองการของ
ตองการของประชาชน
ชุมชน สังคม ประเทศชาติ และ 3.1.2 นําองคความรูจากงานวิจัยมาบริการสังคมเพื่อเผยแพรขอมูลอันเปนประโยชนแกชุมชนและสังคม
ภูมิภาคอาเซียน
3.1.3 สงเสริมการใหความรูและขอมูลขาวสารเกี่ยวกับอาเซียนเพื่อสรางองคความรูใหแกชุมชนและสังคม
3.1.4 สรางความรวมมือดานบริการวิชาการระหวางหนวยงานของรัฐและเอกชนในระดับชาติหรือนานาชาติ
3.2 สนับสนุนใหบุคลากรและ 3.2.1 สงเสริมใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยใหบริการวิชาการและวิชาชีพบนพื้นฐานจริยธรรมทางวิชาการ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมี
3.2.2 สนับสนุนใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยใหบริการวิชาการและวิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติ
สวนรวมในการบริการวิชาการ 3.2.3 สงเสริมใหนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมีสวนรวมในการใหบริการวิชาการแกสังคมในระดับชาติหรือนานาชาติ
แกสังคมในระดับชาติหรือ
นานาชาติ
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ยุทธศาสตรที่ 4 : พัฒนาองคความรูดานกิจการนักศึกษาใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง
เปาประสงค : เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหเปนบัณฑิตที่องอาจดวยความรู และคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งมีความรับผิดชอบตอสังคม

กลยุทธ
4.1 พัฒนาองคกรทางดาน
กิจการนักศึกษาใหมี
ประสิทธิภาพ
4.2 พัฒนาระบบกลไกการจัด
กิจกรรมที่เสริมสรางพัฒนา
ความรูทางวิชาการ
ประชาธิปไตย คุณธรรม
จริยธรรม บุคลิกภาพและเกิด
ความภูมิใจในมหาวิทยาลัย

4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.2.6
4.2.7
4.2.8
4.2.9
4.2.10

มาตรการ
ปรับปรุงระบบบริหารจัดการองคกรดานกิจการนักศึกษา และพัฒนาระบบการทํากิจกรรมในระดับองคกรนักศึกษา สโมสร
นักศึกษา ชมรม ใหเปนแหลงเรียนรูที่มีคุณคาและมีความรับผิดชอบตอสังคม
พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานทางดานกิจการนักศึกษาใหมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น
สรางเครือขายความรวมมือดานกิจการนักศึกษากับสถาบันการศึกษาอื่นในประเทศหรือตางประเทศ
สนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรใหนักศึกษามีการเรียนรูนอกเหนือจากชั้นเรียน โดยการปฏิบัติจริงในสถานประกอบการและ
ชุมชน สรางเครือขายกับหนวยงานของรัฐ และเอกชน เพื่อผลักดันใหเกิดกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
สงเสริมใหนักศึกษาทํากิจกรรมควบคูกับการเรียนตามความถนัดและสนใจ ทั้งดานการกีฬา ดนตรี ศิลปะ และวัฒนธรรม
จัดกิจกรรมเพื่อปลูกจิตสํานึกใหนักศึกษาเปนผูมีคุณธรรม และจงรักภักดีตอสถาบันหลักของชาติ
การสงเสริมปลูกฝงคานิยมและแนวคิดการอยูรวมกันบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงใหแกบัณฑิต
สนับสนุนกิจกรรมที่สงเสริมศักดิ์ศรี และความมีคุณคาในตนเองของนักศึกษา ตลอดจนกระตุนใหนักศึกษามีจิตสํานึกรัก
สถาบัน
สนับสนุนกิจกรรมการสงเสริมประชาธิปไตยและสรางจิตสํานึกในการเคารพสิทธิของตนและของผูอื่น
รณรงคและเผยแพรความรูใหนักศึกษามีจิตสํานึกในการอนุรักษสิ่งแวดลอมและใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด
จัดกิจกรรมที่สงเสริมใหนักศึกษาเปนผูมีสุขภาพอนามัยที่ดีปลอดจากยาเสพติด การพนันและอบายมุขตางๆ
สงเสริมกิจกรรมที่สรางเสริมคุณลักษณะและจิตสํานึกของการทํางานเพื่อสวนรวม
สงเสริมใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมนานาชาติเพื่อฝกทักษะการใชภาษาและเรียนรูวัฒนธรรมของเจาของภาษา
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กลยุทธ
มาตรการ
4.3 พัฒนาระบบการจัดบริการ 4.3.1 ประชาสัมพันธใหนักศึกษาทราบถึงทุนสนับสนุนการศึกษารวมทั้งสวัสดิการตางๆของมหาวิทยาลัย
และสวัสดิการนักศึกษาอยาง 4.3.2 บริการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนแกนักศึกษา
ทั่วถึง เอื้อตอการเรียนรูและใช 4.3.3 ประสานงานกับคณะวิชา สถาบัน สํานัก แตละฝายในมหาวิทยาลัย เพื่อใหการบริการในดานสวัสดิการของนักศึกษามี
ชีวิตในมหาวิทยาลัย
ความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
4.3.4 ใชเทคโนโลยีเปนศูนยรวมของระบบขอมูลกิจกรรมนักศึกษาและอํานวยความสะดวกใหแกนักศึกษาและบุคลากร
4.4 พัฒนาระบบบริหารหอพัก 4.4.1 ปรับปรุงหอพักนักศึกษาใหมีคุณภาพ ปลอดภัย และจัดเตรียมสิ่งอํานวยความสะดวกใหแกนักศึกษาเพื่อการใชชีวิตใน
ใหไดมาตรฐาน
มหาวิทยาลัยไดอยางปลอดภัยและมีความสุข
4.4.2 พัฒนาหอพักใหเปนแหลงเรียนรู รวมถึงการจัดกิจกรรมที่เปนประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของนักศึกษา
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ยุทธศาสตรที่ 5 : พัฒนาการเรียนรูศิลปวัฒนธรรมในเชิงสรางสรรค
เปาประสงค : สามารถประยุกตและบูรณาการวัฒนธรรมของไทย และวัฒนธรรมนานาชาติใหสอดคลองกับวิถีชีวิต ตลอดจนมีสวนรวมในการสงเสริม
ภูมิปญญาไทย

กลยุทธ
5.1 สงเสริมใหมหาวิทยาลัย
เปนศูนยกลางการอนุรักษและ
สรางสรรคศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาไทย
5.2 สงเสริมความเขาใจและ
แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง
ศิลปวัฒนธรรมไทยและ
ศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ

5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.2.1
5.2.2
5.2.3

มาตรการ
สงเสริมใหศูนยสงเสริมศิลปวัฒนธรรมเปนแหลงรวบรวมองคความรูดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย
สงเสริมการวิจัยและการสรางสรรคงานดานศิลปวัฒนธรรม และบูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน
สงเสริมใหนักศึกษาและบุคลากรมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมอนุรักษและสืบทอดเอกลักษณวัฒนธรรมไทย
เผยแพรความรูทางดานศิลปวัฒนธรรมและสงเสริมใหมีการพัฒนาและสรางสรรคภูมิปญญาไทยใหเกิดประโยชน
สรางเครือขายความรวมมือดานศิลปวัฒนธรรมระหวางหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศหรือตางประเทศ
สงเสริมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลายในภูมิภาคอาเซียน
สงเสริมใหนักศึกษาและบุคลากรยอมรับอัตลักษณของไทยและเรียนรูวัฒนธรรมที่หลากหลาย
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ยุทธศาสตรที่ 6 : พัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศในการบริหารจัดการที่ทันสมัย
เปาประสงค : ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีคุณภาพ สามารถรองรับความตองการใชงานตามภารกิจของหนวยงานตางๆทั้งในปจจุบันและอนาคต

กลยุทธ
6.1 พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศใหมีประสิทธิภาพ
เอื้อตอการปฏิบัติภารกิจของ
มหาวิทยาลัย
6.2 พัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรใหมีความรู
ความสามารถดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและทันตอการ
เปลี่ยนแปลง
6.3 พัฒนาระบบหองสมุดของ
มหาวิทยาลัยใหเปนศูนยกลาง
บริการความรูที่ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพ

6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4
6.2.1
6.2.2

มาตรการ
จัดทําแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อปรับปรุงมาตรฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เปนประโยชนตอมหาวิทยาลัย
ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบฐานขอมูลของมหาวิทยาลัยใหทันสมัยเหมาะสมกับการใชงานอยูเสมอ
ปรับปรุงระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศใหเอื้อประโยชนตอการใชงานภายในมหาวิทยาลัย
จัดหาอุปกรณดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่จําเปนสําหรับการใชงานดานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย
สนับสนุนใหบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศศึกษา คนควาและพัฒนาความรูและนวัตกรรมใหม ๆ
จัดอบรม สัมมนา บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยใหมีความรูและทักษะในการใชเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทํางาน

6.3.1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการใหบริการหองสมุดเพื่ออํานวยความสะดวกและรวดเร็วแกนักศึกษา บุคลากร
และบุคคลทั่วไป
6.3.2 จัดหาและคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศหลากหลายรูปแบบใหสอดคลองกับหลักสูตรการเรียนการสอนและความตองการของ
ผูใช
6.3.3 พัฒนาศักยภาพและสมรรถภาพทางวิชาการและวิชาชีพของบุคลากร หองสมุด
6.3.4 พัฒนาเครือขายความรวมมือระหวางหองสมุดและการใชทรัพยากรสารสนเทศรวมกัน

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเกริก ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2555 - 2559)
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ยุทธศาสตรที่ 7 : พัฒนาระบบการสื่อสารองคกร ภาพลักษณ การประชาสัมพันธและการตลาด
เปาประสงค : มีระบบสื่อสารองคกรที่หลากหลาย เพื่อสงเสริมภาพลักษณที่ดีของมหาวิทยาลัยและสรางความเชื่อถือใหแกสังคม
กลยุทธ
มาตรการ
7.1 พัฒนาระบบประชาสัมพันธ 7.1.1 สงเสริมใหหนวยงานที่รับผิดชอบมีบทบาทในการประชาสัมพันธ เผยแพรผลงานตางๆ โดยอาศัยชองทางที่หลากหลายเพื่อ
และระบบการสื่อสารองคกรใหมี
เสริมสรางชื่อเสียงและภาพลักษณของมหาวิทยาลัย
ประสิทธิภาพ ครอบคลุมทุก 7.1.2 ประชาสัมพันธเชิงรุก สรางเครือขายการรับนักศึกษา ปรับปรุงขั้นตอนการรับและกําหนดแผนการตลาด เพื่อเพิ่มศักยภาพ
กลุมเปาหมาย
การแขงขัน
7.1.3 จัดแนะแนวการศึกษาเพื่อประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยใหนักเรียนนักศึกษา และผูสนใจ ในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล
และสวนภูมิภาค
7.2 พัฒนาเครือขายความ
7.2.1 พัฒนาระบบฐานขอมูลศิษยเกาของมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพและทันสมัย
รวมมือระหวางศิษยเกาและ
7.2.2 ประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนใหแกศิษยเกาของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยใหมีความเขมแข็ง 7.2.3 สงเสริมเครือขายความรวมมือระหวางศิษยเกา ศิษยปจจุบัน และ มหาวิทยาลัย
7.2.4 เปดโอกาสใหสมาคมศิษยเกามีสวนรวมในการพัฒนามหาวิทยาลัยและชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย
7.2.5 ยกยองศิษยเกาที่มีผลงานดีเดน เพื่อสงเสริมภาพลักษณและชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย
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ยุทธศาสตรที่ 8 : พัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
เปาประสงค : ระบบโครงสรางและการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพภายใตหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ
มาตรการ
8.1 พัฒนาระบบบริหารใหมี
8.1.1 ปรับปรุงระบบโครงสรางของมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพระดับนานาชาติ เพื่อรองรับการเปนประชาคมอาเซียน
ประสิทธิภาพภายใตหลักธรร 8.1.2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ และระบบการทํางานในทุกระดับใหคลองตัว มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
มาภิบาล
8.1.3 สรางวัฒนธรรมการเรียนรูและทํางานรวมกันเปนทีม มีสํานึกรักสถาบัน เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยสูเปาหมายเดียวกัน
(Good Governance)
8.1.4 พัฒนาระบบการติดตาม และประเมินคุณภาพการดําเนินงานในแตละหนวยงาน โดยยึดหลัก ธรรมาภิบาล
8.1.5 สนับสนุนแบบแผนทางความคิดเชิงบวกในการทํางานรวมกัน เพื่อสรางบรรยากาศที่ดีใหกับองคกร
8.2 เพิ่มศักยภาพบุคลากรทุก 8.2.1 ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลใหมีมาตรฐานสอดคลองกับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย
ระดับรองรับการเปลี่ยนแปลง 8.2.2 พัฒนาบุคลากรทุกระดับใหมีความรู มีจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถปฏิบัติงานไดเต็มศักยภาพเทาทันตอการเปลี่ยนแปลง
ภายใตกรอบแนวคิดองคกร
ทั้งในปจจุบันและอนาคต
แหงการเรียนรู (Learning
8.2.3 สงเสริมการใหบริการสุขภาพ การรักษาพยาบาล การปองกันโรค และฟนฟูสมรรถภาพทางรางกายและจิตใจให แกบุคลากร
Organization )
8.3 มีระบบงบประมาณการเงิน 8.3.1 พัฒนาระบบคาตอบแทน สวัสดิการ และการประเมินผลงานใหตรงกับคุณคางาน คุณวุฒิการศึกษา และสอดคลองกับ
แบบมุงเนนผลงานนําไปสูการ
สภาวการณปจจุบัน เพื่อสรางขวัญ กําลังใจใหแกบุคลากร
รายงาน การตรวจสอบและการ 8.3.2 มีระบบงบประมาณการเงินแบบมุงเนนผลงานนําไปสูการรายงาน การตรวจสอบ และการประเมินอยางมีประสิทธิภาพ
ประเมินอยางมีประสิทธิภาพ
8.4 ปรับปรุงระบบการจัดการ 8.4.1 ปรับปรุงอาคารสถานที่ และรักษาสภาพแวดลอมภายในมหาวิทยาลัยใหมีทัศนียภาพที่ดี เพื่อเสริมสรางบรรยากาศการเรียนรู
ดานกายภาพและสิ่งแวดลอม 8.4.2 พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวกภายในมหาวิทยาลัยใหเหมาะสมกับประโยชนใชสอย
ภายในมหาวิทยาลัยใหเอื้อตอ 8.4.3 สงเสริมคานิยมดานการประหยัดพลังงานและการใชทรัพยากรรวมกัน
การเรียนรูและเสริมสราง
8.4.4 บํารุงรักษายานพาหนะใหมีสภาพสมบูรณพรอมสําหรับการใชงาน
ภาพลักษณที่ดีของมหาวิทยาลัย 8.4.5 พัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพสูงสุด
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเกริก ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2555 - 2559)
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ยุทธศาสตรที่ 9 : พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
เปาประสงค : มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
กลยุทธ
มาตรการ
9.1 พัฒนาระบบและกลไกการ 9.1.1 ปรับโครงสรางของสํานักประกันคุณภาพการศึกษาใหเหมาะสม ยืดหยุนกับภารกิจ ที่หลากหลายในปจจุบันและอนาคต
ประกันคุณภาพการศึกษาใหมี 9.1.2 มีการวางแผนงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาในระดับชาติและอาเซียน
มาตรฐานในระดับสากล
9.1.3 สงเสริมใหทุกหนวยงานมีความรูและความเขาใจระบบประกันคุณภาพการศึกษา
9.1.4 พัฒนามาตรฐานคุณภาพของระบบกลไกประกันคุณภาพภายในหนวยงานใหดียิ่งขึ้นอยางตอเนื่อง
9.1.5 จัดทําตัวบงชี้กลางในการประกันคุณภาพการศึกษา (Key Performance Indicators) เพื่อสรางระบบการทํางานใหมุงสู
เปาหมายและพันธกิจเดียวกัน
9.1.6 กระตุนใหหนวยงานดําเนินการพัฒนาการประกันคุณภาพเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายในทุกป และประเมินคุณ ภาพ
ภายนอกทุก 5 ป
9.2 พัฒนานักศึกษาและ
9.2.1 จัดอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มพูนความรูเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งในระดับชาติและอาเซียน
บุคคลากรดานการศึกษาใหมี 9.2.2 กําหนดใหมีการจัดการความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษาและบุคลากร
ความรูเรื่องการประกันคุณภาพ 9.2.3 สงเสริมใหนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีสวนรวมในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
การศึกษาในระดับสากล
9.3 ประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร 9.3.1 สงเสริมใหทุกหนวยงานมีการเตรียมความพรอมดานขอมูลเพื่อรองรับการตรวจสอบจากหนวยงานภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย
ดานการประกันคุณภาพการ
9.3.2 พัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา
ศึกษาของมหาวิทยาลัยทั้ง
9.3.3 เผยแพรขอมูลขาวสารดานประกันคุณภาพการศึกษาใหแกหนวยงานตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
ภายในและภายนอกสถาบัน
9.4 พัฒนาเครือขายการ
9.4.1 พัฒนาเครือขายความรวมมือดานประกันคุณภาพการศึกษาระหวางสถาบันกับหนวยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน
ประกันคุณภาพการศึกษา ทั้ง 9.4.2 สงเสริมการสรางเครือขายการประกันคุณภาพการศึกษาภายในกลุมประเทศอาเซียน
ภายในประเทศหรือภูมิภาค
อาเซียน
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเกริก ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2555 - 2559)
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แผนที่ยุทธศาสตร (Strategy Map) มหาวิทยาลัยเกริก พ.ศ. 2555 – 2559
วิสัยทัศน : มหาวิทยาลัยเกริกจะพัฒนาองคความรูเดิมและเสริมสรางองคความรูใหมดานสังคมศาสตรและดานบริหารจัดการ

ยุทธศาสตรที่ 1

พัฒนาคุณภาพบัณฑิตใหมีศักยภาพสูงสุด

ประสิทธิผล

Strategy Map

คุณภาพ

บัณฑิตมีความประพฤติดี มี
คุณธรรมและจริยธรรม

ปรับปรุงหลักสูตรใหไดมาตรฐานทาง
วิชาการในระดับสากล

สรางความรวมมือและการ
แลกเปลี่ยนทางวิชาการกับหนวยงาน
ตางๆ

พัฒนาองคกร

บัณฑิตมีคุณภาพและมีทักษะการ
เรียนรูสามารถนําองคความรูมา
ประยุกตใชไดอยางเหมาะสม

ประสิทธิภาพ

บัณฑิตมีศักยภาพทางวิชาการ
และยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม
คณาจารยมีความเชี่ยวชาญ มี
ตําแหนงและผลงานทางวิชาการ

มีระบบพัฒนาบุคลากรสาย
อาจารยใหมีสมรรถนะสากล

ทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพ
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเกริก ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2555 - 2559)
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ยุทธศาสตรที่ 2

พัฒนาระบบบริหารจัดการวิจัยและนักวิจัยที่มีคุณภาพ

Strategy Map
ประสิทธิผล

งานวิจัยมีคุณภาพไดรับการยอมรับและ
สามารถนําไปใชประโยชนได

พัฒนาองคกร

ประสิทธิภาพ

คุณภาพ

มีการเผยแพรงานวิจัยในระดับชาติและ
นานาชาติและมีการนําไปใชประโยชนใน
ชุมชน
สงเสริมสนับสนุนใหมี
การนําผลงานวิจัยไป
ใชพัฒนาชุมชน

พัฒนางานวิจัยใหมี
ศักยภาพสูง

ทํางานวิจัยมาใชประโยชนทางดาน
การเรียนการสอน/สถาบัน

สรางความรวมมือดาน
การวิจัยกับชุมชนและ
หนวยงานภายนอก

สนับสนุนงานวิจัยที่
สรางสรรคองคความรูใหม
นําไปสูการพัฒนา

จัดหาทุนและ
แหลงทุน

พัฒนาระบบบริหารจัดการวิจัยและนักวิจัยที่มีคุณภาพ
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเกริก ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2555 - 2559)
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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
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเกริก ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2555 - 2559)
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ยุทธศาสตรที่ 4

พัฒนาองคความรูทางดานกิจการนักศึกษาใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง

ประสิทธิผล

บัณฑิตมีศักยภาพสมบูรณทั้งดานรางกาย
จิตใจ สติปญญา คุณธรรม จริยธรรม และมี
ความรับผิดชอบตอสังคม

พัฒนาองคกร

ประสิทธิภาพ

มหาวิทยาลัยเปนแหลงเรียนรูของนักศึกษา

คุณภาพ

Strategy Map

นักศึกษาเขารวมกิจกรรมตาม
ความถนัดและสนใจควบคูไป
กับการเรียน

พัฒนาระบบสวัสดิการนักศึกษา

สงเสริมกิจกรรมที่พัฒนาความรูทาง
วิชาการ คุณธรรมจริยธรรมและมี
ความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัย

พัฒนาองคความรูทางดานกิจการนักศึกษา
ใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเกริก ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2555 - 2559)
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ยุทธศาสตรที่ 5

พัฒนาการเรียนรูศิลปวัฒนธรรมในเชิงสรางสรรค

ประสิทธิผล

Strategy Map

พัฒนาองคกร

ประสิทธิภาพ

คุณภาพ

มหาวิทยาลัยเปนแบบอยางแกสังคมในการประยุกต
วัฒนธรรมของไทยและวัฒนธรรมนานนาชาติ

บุคลากรและนักศึกษาตระหนักในความเปนไทย
และเห็นคุณคาของศิลปวัฒนธรรม รวมถึงเขาใจใน
วัฒนธรรมนานาชาติ
เผยแพรและแลกเปลี่ยน
ความรูดานศิลปวัฒนธรรม
ไทยและศิลปวัฒนธรรม
นานาชาติ

พัฒนาองคความรูทางดาน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย

สรางเครือขายความรวมมือ
ทางดานศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาไทย

พัฒนาการเรียนรูศิลปวัฒนธรรมในเชิง
สรางสรรค
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเกริก ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2555 - 2559)
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ยุทธศาสตรที่ 6

พัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศในการบริหารจัดการที่ทันสมัย

ประสิทธิผล

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถ
รองรับการดําเนินงานของหนวยงาน
ตางๆ ภายในมหาวิทยาลัย

พัฒนาองคกร

ประสิทธิภาพ

มหาวิทยาลัยมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มี
คุณภาพและประสิทธิภาพ

คุณภาพ

Strategy Map

ปรับปรุงระบบสารสนเทศใหมีความ
ทันสมัยทั้งในปจจุบันและอนาคต

พัฒนาบุคลากรและนักศึกษาใหมีความรูและ
ทักษะทางดานเทคโนโลยี / สารสนเทศใหทัน
ตอการเปลี่ยนแปลง

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

40

ยุทธศาสตรที่ 7

พัฒนาระบบการสื่อสารองคกร ภาพลักษณ การประชาสัมพันธ และการตลาด

ประสิทธิผล

ระบบประชาสัมพันธมีประสิทธิภาพ
ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย

พัฒนาองคกร

ประสิทธิภาพ

มหาวิทยาลัยไดรับการยอมรับและความเชื่อถือ
จากสังคม

คุณภาพ

Strategy Map

เผยแพรผลงานทางวิชาการและ
ผลงานตางๆ ของมหาวิทยาลัย

จัดแนะแนวการศึกษาแกผูสนใจทั้ง
ในกรุงเทพและปริมณฑล

ประชาสัมพันธเชิงรุก กําหนด
แผนการตลาดเพื่อเพิ่มจํานวน
นักศึกษา

พัฒนาระบบการสื่อสารองคกร ภาพลักษณ การ
ประชาสัมพันธและการตลาด
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเกริก ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2555 - 2559)
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ยุทธศาสตรที่ 8

พัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัย

ประสิทธิผล

มีระบบการทํางานรวมกันเปนทีม
สรางสรรค มีคุณภาพและสามารถ
ตรวจสอบได

พัฒนาองคกร

ประสิทธิภาพ

มหาวิทยาลัยเกริกมีการบริหารจัดการองคกร
อยางมีประสิทธิภาพ ยึดหลักธรรมาภิบาล

คุณภาพ

Strategy Map

มีระบบวางแผนและ
บริหารงานอยางมี
ประสิทธิภาพ

พัฒนาบุคลากรทุกระดับ
ใหมีศักยภาพ ทันตอการ
เปลี่ยนแปลง

สรางวัฒนธรรมการทํางานแบบมี
สวนรวมและสรางบรรยากาศทีดี
เอื้อตอการทํางาน

พัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารงบประมาณและ
ระบบการหารายได

พัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัย

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเกริก ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2555 - 2559)
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ยุทธศาสตรที่ 9

พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง

พัฒนาองคกร

ประสิทธิภาพ

คุณภาพ

ประสิทธิผล

Strategy Map
มหาวิทยาลัยมีระบบประกันคุณภาพที่มีมาตรฐาน
ตามที่ สกอ. และ สมศ. กําหนด

ไดรับการรับรองคุณภาพการศึกษาจาก
สกอ. และ สมศ.

กําหนดใหการประกัน
คุณภาพเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการจัดการศึกษา

สรางเครือขายความรวมมือดานการ
ประกันคุณภาพระหวางสถาบัน
หนวยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน

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

สวนที่ 4
แผนการดําเนินงาน ระยะ 5 ป (พ.ศ.2555 - 2559) ของมหาวิทยาลัยเกริก
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคุณภาพบัณฑิตใหมีศักยภาพสูงสุด
เปาประสงค บัณฑิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา มีคุณภาพไดมาตรฐานสากล และตรงตามความตองการของสังคม
เปาหมาย
วงเงินงบประมาณ (ลานบาท)
กลยุทธ
ตัวชี้วัด
มาตรการ
โครงการ
55 56 57 58 59
55 56 57 58 59
1.1 พัฒนา เชิงปริมาณ :รอย 100 100 100 100 100 1.1.1 ปรับปรุงคุณภาพการศึกษา
1. โครงการปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรให ละของหลักสูตรที่
ทุกหลักสูตรใหมีมาตรฐานคุณวุฒิ หลักสูตรนานาชาติ
มีคุณภาพ ไดมาตรฐาน
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
ระดับสากล คุณวุฒิระดับ
1.1.2 จัดใหมีระบบติดตามและ
อุดมศึกษาแหง
ประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
ชาติ(TQF: HEd)
มาตรฐานของหลักสูตรอยาง
ตอเนื่อง
1.2 พัฒนา เชิงปริมาณ :
1 1.2.1 สงเสริมการพัฒนาหลักสูตร 2. โครงการสรางหลักสูตรรวมกัน
หลักสูตรใหม จํานวนหลักสูตร
นานาชาติเพื่อเปดตลาดการศึกษาสู ระหวางคณะวิชาและ
เพื่อรองรับ ระดับภูมิภาค
ระดับสากล
มหาวิทยาลัยคูสัญญา
การศึกษา อาเซียนและ
1.2.2 สงเสริมหลักสูตรการเรียนการ ตางประเทศ
ระดับ
ระดับนานาชาติ
สอนภาษาของกลุมประเทศสมาชิก 3. โครงการรวมมือกับประเทศ
ภูมิภาค
อาเซียน และสรางองคความรู
สมาชิกอาเซียนในการพัฒนา
อาเซียนและ
เกี่ยวกับอาเซียนศึกษา
หลักสูตรการศึกษารวมกัน
ระดับ
1.2.3 สรางเครือขายความรวมมือใน 4. โครงการพัฒนาหลักสูตรใหมที่
นานาชาติ
การพัฒนาหลักสูตรกับสถาบัน
ตอบสนองความตองการของชาติ
อุดมศึกษาทั้งในประเทศและตาง
และอาเซียน
ประเทศ โดยเฉพาะในภูมิภาค
5. โครงการพัฒนาหลักสูตรการ
อาเซียน
เรียนการสอนอาเซียนศึกษา

หนวยงาน
รับผิดชอบ
- คณะวิชา
- สํานัก
วิชาการ

- คณะวิชา
- สํานัก
วิชาการ

44
กลยุทธ

1. 3 สงเสริม
และพัฒนา
ระบบการ
เรียนการสอน
แบบบูรณา
การโดยเนน
ผูเรียนเปน
สําคัญ

ตัวชี้วัด

55

เปาหมาย
56 57 58

เชิงคุณภาพ :
3.5 3.75 4
ระดับความ
สําเร็จของการ
พัฒนาระบบการ
เรียนรูที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ
70 75 80
เชิงปริมาณ :
รอยละของ
นักศึกษาที่สอบ
ผานเกณฑการ
ทดสอบความรู
ความสามารถ
ดานภาษา
ตางประเทศ
75 80 85
เชิงปริมาณ :

59

มาตรการ

โครงการ

6. โครงการจัดหลักสูตรการเรียน
การสอนสองภาษา
7. โครงการพัฒนาหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแหงชาติ(TQF: HEd)
8. โครงการประเมินคุณภาพการ
จัดการหลักสูตร
4 4.25 1.3.1 พัฒนากระบวนการเรียนการ 9. โครงการพัฒนาคูมือจัดระบบ
สอนแบบสหวิทยาการ เพื่อสงเสริม การเรียนการสอนที่คํานึงถึง
ใหผูเรียนมีความคิดสรางสรรค
ผูเรียนเปนสําคัญ
สามารถคิดวิเคราะหสังเคราะหอยาง 10. โครงการบูรณาการการเรียน
เปนระบบ
การสอนแบบมีสวนรวมกับ
1.3.2 สงเสริมการเรียนการสอนที่มี งานวิจัยและงานบริการวิชาการ
85 90 การคนควาวิจัย(Research Based 11. โครงการจัดการเรียนรูตลอด
Learning)ดวยตนเองทุกระดับทั้ง ชีวิต
ผูเรียนผูสอน รวมทั้งการเรียนรูจาก 12. โครงการบูรณาการการจัด
การศึกษาตามแนวพระราชดําริ
ประสบการณจริง
13. โครงการศูนยเรียนรูดวย
1.3.3 ปลูกฝงใหนักศึกษาและ
บัณฑิตมีคุณธรรม จริยธรรม เห็น ตนเอง (ดานภาษาอังกฤษและ
ความสําคัญของประโยชนสวนรวม เทคโนโลยีสารสนเทศ)
14. โครงการพัฒนา
โดยสอดแทรกในแตละคาบวิชา
90 95 อยางสม่ําเสมอ
ความสามารถดานภาษาสูระดับ
1.3.4 บูรณาการแนวคิดเศรษฐกิจ สากล
พอเพียงกับการเรียนการสอนเพื่อให 15. โครงการสงเสริมการสอน

วงเงินงบประมาณ (ลานบาท) หนวยงาน
55 56 57 58 59 รับผิดชอบ

- คณะ
วิชา
- สํานัก
วิชาการ
- ศูนย
สงเสริม
วิจัยและ
ผลิตตํารา
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รอยละของ
ความพึงพอใจ
ของนายจางผู
ประกอบ การ
และผูใชบัณฑิต

55

เปาหมาย
56 57 58

59

มาตรการ

นักศึกษาและบัณฑิตเกิดเขาใจอยาง
ลึกซึ้ง
1.3.5 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
95 และภาษาตางประเทศอื่น ๆ ใหแก
นักศึกษาและบัณฑิตเพื่อมีโอกาส
เขาถึงแหลงความรู
ภาษาตางประเทศทั้งในและนอก
หองเรียน
1.3.6 สงเสริมการผลิตตําราและ
เอกสารประกอบการเรียนการสอนที่
95 มีคุณภาพเพื่อเพิ่มพูนองคความรู
ใหแกผูเรียน

โครงการ

ภาษาของกลุมประเทศสมาชิก
อาเซียน
16. โครงการสอบวัดมาตรฐาน
ดานภาษาอังกฤษจากสถาบันที่
80 85 90 95
ไดรับการรับรองในระดับชาติ
17. โครงการสงเสริมการแขงขัน
เชิงปริมาณ :
วิชาการ วิชาชีพของนักศึกษา
รอยละของ
18. โครงการสัมมนาวิชาการ ดู
ผูสําเร็จการศึกษา
งานนอกสถานที่ และเยี่ยมชม
ที่ไดงานทําหรือ
องคกร
ประกอบอาชีพ 80 85 90 95
19. โครงการคายวิทยานิพนธ
อิสระหลังสําเร็จ
20. โครงการนิเทศงานและฝกงาน
การศึกษา
เพื่อเตรียมความพรอมในการ
ประกอบอาชีพ
เชิงเวลา:
21 . โครงการฝกภาคสนามของ
รอยละของ
นักศึกษา
นักศึกษาที่
22. โครงการสงเสริมสถานศึกษา
สําเร็จการศึกษา
3D
ภายใน
23. โครงการบูรณาการความรู
ระยะเวลาที่
เกี่ยวกับอาเซียน
กําหนด
24. โครงการผลิตตําราและ
เอกสารประกอบการเรียนการสอน
1.4 พัฒนา เชิงปริมาณ :
25 27.5 30 32.5 35 1.4.1 สงเสริมใหอาจารยศึกษาตอ 25. โครงการสนับสนุน
บุคลากร
รอยละของ
ระดับดุษฎีบัณฑิตทั้งในประเทศและ ทุนการศึกษาตอของอาจารย

วงเงินงบประมาณ (ลานบาท) หนวยงาน
55 56 57 58 59 รับผิดชอบ

- คณะ
วิชา
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สายอาจารย อาจารยที่ได
ใหมี
ตําแหนงทาง
สมรรถนะ
วิชาการเพิ่มขึน้
สากล
เชิงปริมาณ :
รอยละของ
อาจารยที่มีวุฒิ
ปริญญาเอก
หรือเทียบเทา
ตออาจารย
ประจํา
เชิงปริมาณ :
จํานวนของ
อาจารยที่ศึกษา
ตอระดับ
ปริญญาเอก

55

เปาหมาย
56 57 58

30 32.5 35

1

1

1

เชิงปริมาณ :
50
รอยละของ
อาจารยที่ไดรับ
การสงเสริมพัฒนา
ดานวิชาการ

55

60

59

มาตรการ

ตางประเทศ
1.4.2 จัดทําแผนพัฒนาอาจารยให
มีคุณวุฒิ คุณภาพและศักยภาพ
ดานการสอน การวิจัย และการ
37.5 40 ผลิตผลงานทางวิชาการ สอดคลอง
กับการพัฒนาทางดานวิชาการ
1.4.3 พัฒนาระบบการประเมินผล
การสอนของอาจารย ที่สะทอนการ
พัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
การบูรณาการ การวิจัยหรือบริการ
วิชาการ และคุณธรรม จริยธรรม
1.4.4 ผลักดันการเขาสูตําแหนงทาง
1 1 วิชาการของคณาจารยอยางเปน
รูปธรรม
1.4.5 สงเสริมและพัฒนาอาจารย
เพื่อเพิ่มศักยภาพดานการใชภาษา
สําหรับจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรนานาชาติ
65

70 1.4.6 สงเสริมการผลิตอาจารยดาน
การสอนภาษาของกลุมประเทศ
สมาชิกอาเซียน หรืออาเซียนศึกษา

โครงการ
26. โครงการสงเสริมพัฒนา
อาจารยใหศึกษาตอในระดับ
ปริญญาเอก
27. โครงการพัฒนาอาจารยประจํา
คณะวิชา
28. โครงการประเมินคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอน
29. โครงการอบรมหลักสูตรระยะ
สั้นสําหรับบุคลากรสายอาจารย
30. โครงการพัฒนาระบบอาจารย
ที่ปรึกษา
- จัดทําคูมืออาจารยที่ปรึกษา
-ประชุมสัมมนาอาจารยที่ปรึกษา
31. โครงการฝกอบรมอาจารยเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนสอน
32. โครงการสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
ของอาจารย
33. โครงการพัฒนาอาจารยใหมี
ตําแหนงทางวิชาการ
34. โครงการผลิตอาจารยดาน
การสอนภาษาของกลุมประเทศ
สมาชิกอาเซียน
35. โครงการอบรมสัมมนา

วงเงินงบประมาณ (ลานบาท) หนวยงาน
55 56 57 58 59 รับผิดชอบ
- สํานัก
วิชาการ
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วิธีการสอน และ
การวัดผลความรู
ดานจรรยาบรรณ
อาจารย

1.5
ประยุกตใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
กับการเรียน
การสอน
อยางมี
ประสิทธิภาพ

55

เชิงปริมาณ
50
รอยละของ
รายวิชาที่มีการใช
e – Learning
รวมกับการเรียน
การสอนตอ
จํานวนรายวิชาที่
เปดสอนทั้งหมด

เปาหมาย
56 57 58

59

55

70

60

65

มาตรการ

โครงการ

อาจารยเกี่ยวกับอาเซียน
36. โครงการพัฒนาอาจารยดาน
ภาษาอังกฤษ
37. โครงการสงเสริมแลกเปลี่ยน
บุคลากรทางการศึกษาระหวาง
สถาบันทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ
38. โครงการศึกษาดูงาน
สถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศ
และตางประเทศ
39. โครงการจัดหาอาจารย
ประจําปการศึกษา
1.5.1 พัฒนาหลักสูตรและการเรียน 40. โครงการจัดทํา e-Learning
การสอนในระบบ e – Learning
วิชาพื้นฐานและวิชาทั่วไป
ของมหาวิทยาลัย
41. โครงการอบรมทักษะความรู
1.5.2 สนับสนุนการเรียนการสอน ทางคอมพิวเตอรแกนักศึกษา
ดวยสื่ออิเล็กทรอนิกสในทุก
42. โครงการจัดสอบประมวล
สาขาวิชา
ความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.5.3 สงเสริมใหนักศึกษารอบรู
43. โครงการสนับสนุนการผลิต
เทคโนโลยีสารสนเทศอยางมี
สื่ออิเล็กทรอนิกส
วิจารณญาณ กอใหเกิดประโยชน 44. โครงการพัฒนาสื่อการเรียน
ตอตนเองและสังคมโดยรวม
การสอนอิเล็กทรอนิกส

วงเงินงบประมาณ (ลานบาท) หนวยงาน
55 56 57 58 59 รับผิดชอบ

- คณะ
วิชา
- สํานัก
วิชาการ
- ศูนย
คอมพิวเตอร
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ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาระบบบริหารจัดการวิจัยและนักวิจัยที่มีคุณภาพ
เปาประสงค มุงพัฒนามาตรฐานงานวิจัยและผลงานทางวิชาการใหเปนที่ยอมรับในวงวิชาการระดับสากล
เปาหมาย
วงเงินงบประมาณ (ลานบาท)
กลยุทธ
ตัวชี้วัด
มาตรการ
โครงการ
55 56 57 58 59
55 56 57 58 59
2.1
เชิงปริมาณ :
15 20 25 30 35 2.1.1 พัฒนาคุณภาพงานวิจัยและ 1. โครงการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย
ผลงานวิชาการใหมีมาตรฐานใน
สนับสนุนให รอยละของ
2. โครงการพัฒนางานวิจัยเพื่อการ
ระดับชาติหรือนานาชาติ
คณะวิชาและ งานวิจัยที่
เรียนการสอน
2.1.2 พัฒนาคุณภาพตําราให
ศูนยวิจัยและ ตีพิมพเผยแพร
3. โครงการจัดพิมพวารสารรมพฤกษ
เปนไปตามเกณฑมาตรฐานเปนที่
ผลิตตํารา ทั้งในระดับชาติ
4. โครงการสรางเครือขายวิจัยกับ
ยอมรับของสกอ.
ยกระดับ
หรือนานาชาติ
มหาวิทยาลัยทั้งในและตางประเทศ
2.1.3 สงเสริมการสรางองคความรู 5. โครงการสงเสริมงานวิจัยเกี่ยวกับ
มาตรฐาน
ใหมจากงานวิจัยและนําไป
งานวิจัยและ เชิงปริมาณ :
อาเซียน
ผลงานทาง จํานวนบันทึก
1 1 2 2 3 ประยุกตใชกับการเรียนการสอน
6. โครงการสงเสริมและรวมจัด
2.1.4
สนั
บ
สนุ
น
งานวิ
จ
ย
ั
ที
เ
่
กี
ย
่
วกั
บ
วิชาการใหมี ขอตกลงความ
กิจกรรมนําเสนอผลงานวิจัยสู
ชุ
ม
ชนเพื
อ
่
นํ
า
ไปใช
ป
ระโยชน
ใ
นการ
คุณภาพให รวมมือทาง
ระดับชาติและนานาชาติ
พั
ฒ
นาชุ
ม
ชน
สามารถ
วิชาการกับองคกร
7. โครงการจัดทําเอกสาร ตํารา
2.1.5 สนับสนุนงานวิจัยเกี่ยวกับ
นําไปใช
หนวยงานหรือ
หนังสือทางวิชาการ
อาเซียนหรืองานวิจัยในสาขาที่
ประโยชน สถาบันการศึกษา
8. โครงการผลิตตําราและสื่อการสอน
สอดคลองกับทิศทางการพัฒนา
และเปนที่ ทั้งในประเทศและ
ภาษาตางประเทศ
ประเทศและอาเซียน
ยอมรับในวง ตางประเทศ
2.1.6 สรางเครือขายงานวิจัย
วิชาการ
ระหวางมหาวิทยาลัยกับสถาบัน
การศึกษาหรือหนวยงานตางๆ ทั้งใน
ประเทศและภูมิภาคอาเซียน
2.1.7 สงเสริมการวิจัยสถาบันเพื่อ
นําไปใชในการพัฒนาองคกร
9. โครงการสงเสริมใหคณาจารย
2.2 พัฒนา เชิงปริมาณ :
50 55 60 70 75 2.2.1 สงเสริมบุคลากรของ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
- คณะวิชา
- ศูนย
สงเสริมวิจัย
และผลิต
ตํารา

- คณะวิชา
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บุคลากร
ดานการ
วิจัยใหมี
ศักยภาพสูง
และมี
จริยธรรมใน
การทําวิจัย

รอยละของ
บุคลากรที่เขารวม
อบรม/สัมมนา
เพิ่มความรูดาน
การวิจัย

55

เชิงปริมาณ :
10
รอยละของ
อาจารยประจําที่
ไดรับทุนวิจัยจาก
ภายในและภาย
นอกมหาวิทยาลัย
เชิงปริมาณ :
รอยละของ
บุคลากรที่นํา
เสนอผลงาน
วิชาการเพื่อ
แลกเปลี่ยน
เรียนรูในทุก
รูปแบบ

5

เปาหมาย
56 57 58

59

15

20

20

25

10

15

15

15

มาตรการ

โครงการ

มหาวิทยาลัยทํางานวิจัยที่มี
คุณภาพสามารถนําไปใชประโยชน
และมีคุณภาพเปนที่ยอมรับในวง
วิชาการในระดับชาติหรือนานาชาติ
2.2.2 จัดสัมมนาหรืออบรมให
ความรูเกี่ยวกับการทําวิจัยแก
บุคลากรเพื่อพัฒนาและตอยอดองค
ความรูจากงานวิจัยในแตละ
สาขาวิชา
2.2.3 สรางระบบและกลไกการ
กํากับดูแลดานจรรยาบรรณและ
จริยธรรมการวิจัย
2.2.4 จัดสรรงบประมาณ ทุนวิจัย
และสิทธิประโยชนที่เปนธรรมใหแก
นักวิจัย
2.2.5 สงเสริมบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยใหทํางานรวมกับ
ชุมชน และทําวิจัยรวมกับ
หนวยงานทั้งภายในประเทศและ
ตางประเทศ

ผลิตผลงานวิชาการเพื่อขอตําแหนง
ทางวิชาการ
10. โครงการพัฒนาอาจารยใหทํา
วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
11. โครงการนําเสนอผลงานวิจัย
“เกริกวิชาการ
12. โครงการจัดการความรูในการ
จัดทําวารสารรมพฤกษ
13. โครงการสนับสนุนการใหเงิน
รางวัลสําหรับบทความวิจัยที่ไดรับการ
ตีพิมพในวารสารระดับชาติและ
นานาชาติ
14. โครงการแลกเปลี่ยนนักวิจัยกับ
หนวยงานภายนอกทั้งในประเทศหรือ
ตางประเทศ
15. โครงการอบรมสัมมนาและฝก
ปฏิบัติการวิจยั
16. โครงการจัดอบรมแนะนําการ
เขียนบทความวิจัยเพื่อลงตีพิมพใน
วารสาร วิชาการระดับชาติ และ
นานาชาติ
17. โครงการพัฒนาศักยภาพการ
นําเสนอและเผยแพรผลงานวิจัย
18. โครงการประชุมวิชาการเพื่อ
เพิ่มพูนความรูเกี่ยวกับการทําวิจัย
19. โครงการพัฒนาโจทยวิจัย / กรอบ
ประเด็นวิจัย / ทิศทางการวิจัยรวมกับ

วงเงินงบประมาณ (ลานบาท) หนวยงาน
55 56 57 58 59 รับผิดชอบ
- ศูนย
สงเสริมวิจัย
และผลิต
ตํารา
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ตัวชี้วัด

55

เปาหมาย
56 57 58

59

มาตรการ

โครงการ
ภาครัฐ เอกชน ประชาชน และ
สงเสริมการทําวิจัยรวมกันเปนทีม
20. โครงการสงเสริมงานวิจัยของ
อาจารยและนักศึกษา
21. โครงการรายงานความกาวหนา
ของผูไดรับทุนวิจัย
22. โครงการทุนสนับสนุนการวิจัย
เกี่ยวกับอาเซียน
23. โครงการพัฒนาสมรรถนะดาน
การวิจัยอาจารยและนักวิจัย
24. โครงการยกยองนักวิจัยที่มีผลงาน
ดีเดน
25. โครงการพัฒนาศักยภาพดาน
งานวิจัยและใหความรูดาน
จรรยาบรรณแกบุคลากรดานวิจัย
26. โครงการเสนองานวิจัยระดับชาติ
27. โครงการจัดสรรทุนอุดหนุนคณะ
วิชาหรือหนวยงานในการจัดทําวิจัย
ของแตละสาขาวิชา
28. โครงการสงเสริมใหบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยขอทุนวิจัยจากแหลงทุน
ภายนอก
29. โครงการทุนสนับสนุนการแตง
ตําราและเอกสารประกอบการสอน
30. โครงการสนับสนุนการใหเงิน
อุดหนุนการตีพิมพผลงานวิจัยใน
วารสารวิชาการ

วงเงินงบประมาณ (ลานบาท) หนวยงาน
55 56 57 58 59 รับผิดชอบ
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ตัวชี้วัด

2. 3
พัฒนา
ระบบ
ฐานขอมูล
และ
สารสนเทศ
เพื่อการวิจัย
และ
เผยแพร
งานวิจัยสู
สากล

เชิงคุณภาพ :
ระดับ
ความสําเร็จใน
การทํา
ฐานขอมูลและ
สารสนเทศเพื่อ
การวิจัย

เปาหมาย
มาตรการ
55 56 57 58 59
3 3.5 4 4.25 4.25 2.3.1 จัดใหมีฐานขอมูลงานวิจัย
และผลงานทางวิชาการทั้งใน
ประเทศและตางประเทศเพื่อ
ประโยชนในการศึกษาคนควาของ
อาจารย นักศึกษา และบุคคล
ทั่วไป
2.3.2 จัดใหมีหองปฏิบัติการวิจัย
เพื่อสงเสริมการสืบคนและการ
ทํางานวิจัยของบุคลากรใน
มหาวิทยาลัย
2.3.3 เผยแพรงานวิจัยและผลงาน
ทางวิชาการของมหาวิทยาลัยสู
สาธารณะ
2.3.4 พัฒนาเว็บไซตเพื่อเผยแพร
ผลงานทางวิชาการ ไดแก e-book
e- journal e- proceeding
2.3.5 พัฒนาคุณภาพวารสารให
เปนไปตามมาตรฐานระดับชาติและ
เปนที่ยอมรับในวงการวิชาการมาก
ขึ้น

โครงการ
31. โครงการจัดทํา Web Blog
ความรูเกี่ยวกับผลงานวิจัยสูสังคม
32. โครงการพัฒนาฐานขอมูล
งานวิจัยและวิทยานิพนธ
33. โครงการพัฒนาและอบรมเชิง
ปฏิบัติการการใชงานระบบสารสนเทศ
เพื่อการวิจัย
34. โครงการแลกเปลี่ยนงานวิจัย
และวิทยานิพนธระหวาง
สถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและ
ภูมิภาคอาเซียน
35. โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูล
สารสนเทศดานการวิจัย
36. โครงการหองปฏิบัติการวิจัย
37. โครงการเผยแพรงานวิจัยเพื่อ
นําไปใชประโยชน
38. โครงการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส
งานวิจัย
39. โครงการพัฒนาคุณภาพของ
วารสารของมหาวิทยาลัยใหไดรับการ
รับรองหรืออยูในฐานขอมูลระดับชาติ
หรือนานาชาติ

วงเงินงบประมาณ (ลานบาท) หนวยงาน
55 56 57 58 59 รับผิดชอบ
- คณะวิชา
- ศูนย
สงเสริมวิจัย
และผลิต
ตํารา
- ศูนย
คอมพิวเตอร
สํานักหอสมุด
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ยุทธศาสตรที่ 3 : พัฒนาระบบบริการวิชาการที่ตอบสนองความตองการของสังคม
เปาประสงค มหาวิทยาลัยเปนศูนยกลางทางการศึกษา และสังคมแหงการเรียนรู สามารถให บริการวิชาการไดตามความถนัดและความเชี่ยวชาญอยางมีประสิทธิภาพ
เปาหมาย
วงเงินงบประมาณ (ลานบาท) หนวยงาน
กลยุทธ
ตัวชี้วัด
มาตรการ
โครงการ
55 56 57 58 59
55 56 57 58 59 รับผิดชอบ
1. โครงการอบรมหลักสูตร
- คณะวิชา
3.1 สงเสริม เชิงปริมาณ : 75 75 80 80 85 3.1.1 ใหบริการวิชาการใน
สาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยมีความ
ภาษาอังกฤษ
งานวิชาการ รอยละความ
เชี่ยวชาญในรูปแบบที่หลากหลาย 2. โครงการอบรมหลักสูตร
- ศูนย
ที่สอดคลอง พึงพอใจของ
ผูรับบริการ
ยืดหยุน เพื่อตอบสนองความ
ภาษาอังกฤษเรงรัดสําหรับบุคลากร
สงเสริมวิจัย
กับความ
วิชาการและ
ตองการของประชาชน
มหาวิทยาลัยเกริก
และผลิต
ตองการของ
วิชาชีพ
3.1.2 นําองคความรูจากงานวิจัย 3. โครงการอบรมภาษาจีนกลาง
ตํารา
ชุมชน สังคม
มาบริการสังคมเพื่อเผยแพรขอมูล 4. โครงการอบรมหลักสูตรภาษาของ
ประเทศชาติ เชิงปริมาณ : 70 75 80 80 80 อันเปนประโยชนแกชุมชนและ
กลุมประเทศในอาเซียน
- สถาบัน
และภูมิภาค รอยละของ
สังคม
5. โครงการบริการวิชาการความรู
ภาษา
โครงการหรือ
อาเซียน
3.1.3 สงเสริมการใหความรูและ
ดานการบัญชีใหแกศิษยเกา ศิษย
กิจกรรม
ขอมูลขาวสารเกี่ยวอาเซียนเพื่อสราง ปจจุบันและบุคคลภายนอก
- ศูนย
บริการ
องคความรูใหแกชุมชนและสังคม 6. โครงการจัดอบรมกฎหมายภาษี
สงเสริมและ
วิชาการและ
3.1.4 สรางความรวมมือดาน
อากร
บริการ
วิชาชีพที่
บริการวิชาการระหวางหนวยงาน 7. โครงการจัดอบรมผูทําบัญชี
สังคม
ตอบสนอง
ของรัฐและเอกชนในระดับชาติหรือ 8. โครงการอบรมเชิงวิชาการหัวขอการ
ความตองการ
นานาชาติ
ใชInternet และการสราง Social
ของชุมชน
Network ใหกับผูสูงอายุ (เกษียณ)
สังคม
9. โครงการศูนยใหคําปรึกษา
ประเทศและ
กฎหมายแกประชาชน
ภูมิภาค
10. โครงการมีสวนรวมในรายการ
อาเซียน
วิทยุเพื่อเผยแพรความรูแกประชาชน
ผานทางเครือขายวิทยุชุมชนและวิทยุ
ทั่วไป
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3.2
สนับสนุนให
บุคลากรและ
นักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย
มีสวนรวมใน
การบริการ

ตัวชี้วัด

55

เชิงปริมาณ : 70
รอยละของ
นักศึกษาและ
บุคลากรนํา
ความรูไปใช
ประโยชน

เปาหมาย
56 57 58

59

75

80

80

80

มาตรการ

โครงการ

11. โครงการจัดประชุมหรือสัมมนา
ทางวิชาการที่มีคุณคาตอบสนอง
ความตองการของสังคมและชุมชน
12. โครงการบรรยายทางวิชาการ
เพื่อใหความรูทางการเมืองแกบุคคล
ทั่วไป
13. โครงการจัดสัมมนาทางวิชาการ
ดานกฎหมาย
14. โครงการจัดตั้งเครือขายความ
รวมมือดานการบริการวิชาการกับ
สถาบันการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน
15. โครงการบริการวิชาการและ
วิชาชีพแกสังคมของคณะวิชา
16. โครงการ IT สูชนบท
17. โครงการความเผยแพรความรู
ตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจ
พอเพียงรวมกับภาครัฐและเอกชน
18. โครงการบริการวิชาการดาน
3.2.1 สงเสริมใหบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยใหบริการวิชาการและ การเงินสูสังคม
19. โครงการอบรมอินเตอรเน็ตและ
วิชาชีพบนพื้นฐานจริยธรรมทาง
ปองกันภัย IT ใหแกเยาวชน
วิชาการ
20. โครงการสายสัมพันธสารสนเทศ
3.2.2 สนับสนุนใหบุคลากรของ
สูนักเรียน
มหาวิทยาลัยใหบริการวิชาการและ 21. โครงการสงเสริมใหบุคลากรของ
วิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติ มหาวิทยาลัยบริการวิชาการและ

วงเงินงบประมาณ (ลานบาท) หนวยงาน
55 56 57 58 59 รับผิดชอบ

- คณะวิชา
- สถาบัน
ภาษา
- ศูนย
สงเสริมและ
บริการ
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วิชาการแก
สังคมใน
ระดับชาติ
หรือ
นานาชาติ

เปาหมาย
มาตรการ
55 56 57 58 59
เชิงปริมาณ : 10 10 15 15 20 3.2.3 สงเสริมใหนักศึกษาของ
รอยละของ
มหาวิทยาลัยมีสวนรวมในการ
อาจารยประจํา
ใหบริการวิชาการแกสังคมใน
ที่เปนที่ปรึกษา
ระดับชาติหรือนานาชาติ
เปนกรรมการ
วิชาการ
กรรมการ
วิชาชีพ
ใหบริการ
วิชาการแก
สังคมใน
ระดับชาติหรือ
นานาชาติ
ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ :
20
รอยละของ
นักศึกษาที่มี
สวนรวมในการ
บริการวิชาการ
แกสังคมใน
ระดับชาติหรือ
นานาชาติ

20

25

25

30

โครงการ
วิชาชีพแกสังคม
22. โครงการจรรโลงความรักและ
สรางสันติภาพเพื่อชุมชน
23. โครงการบูรณาการการมีสวน
รวมกับงานวิจัยและงานบริการวิชาการ
24. โครงการนําความรูและ
ประสบการณจากการบริการวิชาการ
และวิชาชีพมาพัฒนาการเรียนการสอน
25. โครงการเผยแพรความรูและ
บริการวิชาการแกสังคมผานทางเว็บ
ไซดของมหาวิทยาลัย
26. โครงการบริการวิชาการดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
27. โครงการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ
การทองเที่ยวภายในชุมชนทองถิ่น
28. โครงการสงเสริมและพัฒนา
ประชาธิปไตยสูเยาวชนรุนใหม
29. โครงการเผยแพรความรูดาน
กฎหมายสูชุมชน

วงเงินงบประมาณ (ลานบาท) หนวยงาน
55 56 57 58 59 รับผิดชอบ
สังคม
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ยุทธศาสตรที่ 4 : พัฒนาองคความรูทางดานกิจการนักศึกษาใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง
เปาประสงค เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหเปนบัณฑิตทีอ่ งอาจดวยความรู และคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งมีความรับผิดชอบตอสังคม
เปาหมาย
วงเงินงบประมาณ (ลานบาท)
กลยุทธ
ตัวชี้วัด
มาตรการ
โครงการ
55 56 57 58 59
55 56 57 58 59
4.1 พัฒนา เชิงคุณภาพ : 3.5 3.5 3.75 4 4 4.1.1 ปรับปรุงระบบบริหาร
1. โครงการสงเสริมและพัฒนากิจกรรม
องคกร
ระดับ
จัดการองคกรดานกิจการนักศึกษา นักศึกษา
ทางดาน
ความสําเร็จ
และพัฒนาระบบการทํากิจกรรม 2. โครงการสัมมนาฝกอบรมผูนํา
กิจการ
ของการ
ในระดับองคกรนักศึกษา สโมสร นักศึกษา
นักศึกษาใหมี บริหารจัดการ
นักศึกษา ชมรม ใหเปนแหลง
3. โครงการงบประมาณจัดสรรใหชมรม
ประสิทธิภาพ องคกร
เรียนรูที่มีคุณคาและมีความ
ตางๆ
นักศึกษาใหมี
รับผิดชอบตอสังคม
4. โครงการสัมมนาสรุปผลการดําเนิน
ประสิทธิ ภาพ
4.1.2 พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวของ งานกิจกรรมสโมสรนักศึกษา
กับการปฏิบัติงานทางดานกิจการ 5. โครงการสรรหาคัดเลือกคณะ
เชิงปริมาณ:
10 12 14 16 18 นักศึกษาใหมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น กรรมการการบริหารสโมสรนักศึกษา
จํานวน
4.1.3 สรางเครือขายความรวมมือ 6. โครงการจัดทําใบรับรองการเขารวม
เครือขาย
ดานกิจการนักศึกษากับ
กิจกรรมจากมหาวิทยาลัยเมื่อสําเร็จ
องคกร
สถาบันการศึกษาอื่นในประเทศ
การศึกษา
นักศึกษาทั้ง
หรือตางประเทศ
7. โครงการพัฒนาบุคคลากรดานกิจการ
ในประเทศ
นักศึกษารวมกับหนวยงานภายนอก
และตางประ
8. โครงการพัฒนาเครือขายองคกร
เทศ
นักศึกษาระหวางมหาวิทยาลัยทั้งใน
ประเทศและภูมิภาคอาเซียน
9. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผูนํา
กิจกรรมนักศึกษาระหวางสถาบัน
4.2 พัฒนา เชิงปริมาณ : 75 80 80 85 85 4.2.1 สนับสนุนกิจกรรมเสริม
10. โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ระบบกลไก รอยละของ
หลักสูตรใหนักศึกษามีการเรียนรู และพัฒนากิจกรรมนักศึกษา
การจัด
นักศึกษาที่มี
นอกเหนือจากชั้นเรียน โดยการ
11. โครงการเกริกดัมมี
กิจกรรมที่
สวนรวมใน
ปฏิบัติจริงในสถานประกอบการ
12. โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม

หนวยงาน
รับผิดชอบ
- สํานัก
กิจการ
นักศึกษา
- ศูนย
สงเสริมและ
บริการ
สังคม

- คณะวิชา
- สํานัก
กิจการ
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ตัวชี้วัด

เสริมสราง
พัฒนาความ
รูทางวิชาการ
ประชาธิปไตย
คุณธรรม
จริยธรรม
บุคลิกภาพ
และเกิดความ
ภูมิใจใน
มหาวิทยาลัย

การจัด
กิจกรรมหรือ
โครงการ
ภายในหรือ
ภายนอก
มหาวิทยาลัย
เชิงปริมาณ :
จํานวนของ
โครงการหรือ
กิจกรรมที่
สงเสริม
คุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึง
ประสงค

55

10

เปาหมาย
56 57 58

15

20

25

59

มาตรการ

และชุมชน สรางเครือขายกับ
หนวยงานของรัฐ และเอกชน เพื่อ
ผลักดันใหเกิดกิจกรรมเกี่ยวกับการ
พัฒนาศักยภาพนักศึกษา
4.2.2 สงเสริมใหนักศึกษาทํา
กิจกรรมควบคูกับการเรียนตาม
ความถนัดและสนใจ ทั้งดานการ
30 กีฬา ดนตรี ศิลปะ และ
วัฒนธรรม
4.2.3 จัดกิจกรรมเพื่อปลูก
จิตสํานึกใหนักศึกษาเปนผูมี
คุณธรรม และจงรักภักดีตอ
สถาบันหลักของชาติ
4.2.4 การสงเสริมปลูกฝงคานิยม
และแนวคิดการอยูรวมกันบน
พื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงใหแก
บัณฑิต
4.2.5 สนับสนุนกิจกรรมที่สงเสริม
ศักดิ์ศรี และความมีคุณคาในตน
เองของนักศึกษา ตลอดจนกระตุน
ใหนักศึกษามีจิตสํานึกรักสถาบัน
4.2.6 สนับสนุนกิจกรรมการ
สงเสริมประชาธิปไตยและสราง
จิตสํานึกในการเคารพสิทธิของตน
และของผูอื่น
4.2.7 รณรงคและเผยแพรความรู

โครงการ
แกนักศึกษา
13. โครงการคายคุณธรรม ตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
14. โครงการบําเพ็ญประโยชนเพื่อ
ชุมชน
15.โครงการเยาวชนจิตอาสาพัฒนา
ชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย
16. โครงการออกคายอาสาพัฒนา
17. โครงการปลูกจิตสํานึกดานประหยัด
พลังงานและอนุรักษสิ่งแวดลอม
18. โครงการสงเสริมสุขภาพและ
กิจกรรมการกีฬา
19. โครงการสานสัมพันธวันรมพฤกษ
เกมส
20. โครงการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัย
แหงประเทศไทย
21. โครงการเขารวมแขงขันกีฬา
มหาวิทยาลัยอาเซียน
22. โครงการสรางสัมพันธรุนพี่รุนรุน
นองกิจกรรมรับนองใหม
23. โครงการชาวเกริกรวมใจตานภัย
เอดส
24. โครงการชาวเกริกรวมใจตานภัยยา
เสพติด
25. โครงการบริจาคโลหิตชวยเหลือ
เพื่อนมนุษย

วงเงินงบประมาณ (ลานบาท) หนวยงาน
55 56 57 58 59 รับผิดชอบ
นักศึกษา
- ศูนย
สงเสริมและ
บริการ
สังคม
- ศูนย
สงเสริมศิลปวัฒนธรรม
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4.3 พัฒนา
ระบบการ
จัดบริการ
และ
สวัสดิการ
นักศึกษา
อยางทั่วถึง
เอื้อตอการ

ตัวชี้วัด

55

เปาหมาย
56 57 58

59

เชิงคุณภาพ : 3.51 3.51 3.75 3.75 4
ระดับความ
พึงพอใจของ
นักศึกษาที่มี
ตอการ
ใหบริการ
สวัสดิการ

มาตรการ

โครงการ

ใหนักศึกษามีจิตสํานึกในการ
อนุรักษสิ่งแวดลอมและใช
ทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด
4.2.8 จัดกิจกรรมที่สงเสริมให
นักศึกษาเปนผูมีสุขภาพอนามัย ที่
ดีปลอดจากยาเสพติด การพนัน
และอบายมุขตางๆ
4.2.9 สงเสริมกิจกรรมที่สรางเสริม
คุณลักษณะและจิตสํานึกของการ
ทํางานเพื่อสวนรวม
4.2.10 สงเสริมใหนักศึกษาเขา
รวมกิจกรรมนานาชาติเพื่อฝก
ทักษะการใชภาษาและเรียนรู
วัฒนธรรมของเจาของภาษา

26. โครงการปนน้ําใจผูดอยโอกาส
27. โครงการแนะแนวและวางแผนดาน
อาชีพ
28. โครงการอบรมสัมมนาเตรียมความ
พรอมการสมัครงาน
29. โครงการทํางานภายในมหาวิทยาลัย
30. โครงการจัดหางานพิเศษใหนักศึกษา
31. โครงการฝกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะ
และขีดความสามารถในการประกอบ
อาชีพและการมีงานทําของบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเกริก
32. โครงการจัดกิจกรรมเพื่อเปดโลก
ทัศนนักศึกษาสูอาเซียน
33. โครงการกวี ดนตรี วรรณกรรม
34. โครงการสรางสรรคศิลปะและ
วัฒนธรรมรวมสมัย
35. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม
36. โครงการปจฉิมนิเทศบัณฑิต
37. โครงการอบรมสัมมนากับ
หนวยงานภายนอกดานงานบริการและ
สวัสดิการนักศึกษา
38. โครงการจัดหาและใหทุนการศึกษา
แกนักศึกษา
39. โครงการจัดทําคูมือแนะนํางาน
บริการและสวัสดิการนักศึกษาและ
สวัสดิการสังคม

4.3.1 ประชาสัมพันธใหนักศึกษา
ทราบถึงทุนสนับสนุนการศึกษา
รวมทั้งสวัสดิการตางๆของ
มหาวิทยาลัย
4.3.2 บริการใหคําปรึกษาและ
บริการดานขอมูลขาวสารที่เปน
ประโยชนแกนักศึกษา
4.3.3 ประสานงานกับคณะวิชา

วงเงินงบประมาณ (ลานบาท) หนวยงาน
55 56 57 58 59 รับผิดชอบ

- สํานัก
กิจการ
นักศึกษา
- ศูนย
คอมพิวเตอร

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

58
กลยุทธ
เรียนรูและใช
ชีวิตใน
มหาวิทยาลัย

4.4 พัฒนา
ระบบ
บริหาร
หอพักใหได
มาตรฐาน

ตัวชี้วัด

55

เปาหมาย
56 57 58

59

เชิงคุณภาพ : 3.51 3.51 3.75 3.75 4
ระดับความพึง
พอใจของ
นักศึกษาที่มีตอ
ระบบหอพัก

มาตรการ

โครงการ

สถาบัน สํานัก แตละฝายใน
มหาวิทยาลัย เพื่อใหการบริการใน
ดานสวัสดิการของนักศึกษามี
ความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
4.3.4 ใชเทคโนโลยีเปนศูนยรวม
ของระบบขอมูลกิจกรรมนักศึกษา
และอํานวยความสะดวกใหแก
นักศึกษาและบุคลากร

40. โครงการเผยแพรขาวสารงาน
บริการและสวัสดิการนักศึกษา
41. โครงการทําบัตรประกันสุขภาพ
และการประกันอุบัติเหตุใหนักศึกษา
43. โครงการอํานวยความสะดวกแก
นักศึกษาที่ตองการผอนผันการเขารับ
ราชการทหาร
44. โครงการ เขารวมอบรมผูกํากับ
นักศึกษาวิชาทหาร
45. โครงการปรับปรุงระบบหอพักของ
มหาวิทยาลัยใหไดมาตรฐาน
46. โครงการพัฒนาหอพักนักศึกษาให
เปนพื้นที่เรียนรูและปลอดอบายมุข
47. โครงการคอมพิวเตอรสําหรับบริการ
นักศึกษาหอพัก
48. โครงการวารสารสิ่งพิมพประจํา
หอพัก
49. โครงการพัฒนาสาธารณูปโภคและ
จัดสิ่งอํานวยความสะดวกของหอพัก
50. โครงการหอพักหวงใยใสใจสุขภาพ

4.4.1 ปรับปรุงหอพักนักศึกษาให
มีคุณภาพ ปลอดภัย และ
จัดเตรียมสิ่งอํานวยความสะดวก
ใหแกนักศึกษาเพื่อการใชชีวิตใน
มหาวิทยาลัยไดอยางปลอดภัย
และมีความสุข
4.4.2 พัฒนาหอพักใหเปนแหลง
เรียนรู รวมถึงการจัดการกิจกรรม
ที่เปนประโยชนตอการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของนักศึกษา

วงเงินงบประมาณ (ลานบาท) หนวยงาน
55 56 57 58 59 รับผิดชอบ

- สํานัก
กิจการ
นักศึกษา
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ยุทธศาสตรที่ 5 : พัฒนาการเรียนรูศิลปวัฒนธรรมในเชิงสรางสรรค
เปาประสงค สามารถประยุกตและบูรณาการวัฒนธรรมของไทย และวัฒนธรรมนานาชาติใหสอดคลองกับวิถีชีวิต ตลอดจนมีสวนรวมในการสงเสริมภูมิปญญาไทย
เปาหมาย
มาตรการ
วงเงินงบประมาณ (ลานบาท)
กลยุทธ
ตัวชี้วัด
โครงการ
55 56 57 58 59
55 56 57 58 59
1. โครงการจัดทําศูนยขอมูลเพื่อการ
5.1 สงเสริมให เชิงคุณภาพ : 3.7 4 4 4.25 4.5 5.1.1 สงเสริมใหศูนยสงเสริม
มหาวิทยาลัย ระดับความ
ศิลปวัฒนธรรมเปนแหลงรวบรวม เรียนรูทางดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
เปนศูนยกลาง สําเร็จของการ
องคความรูดานศิลปวัฒนธรรมและ ปญญาไทย
2. โครงการเสวนาความรูทางดาน
การอนุรักษ รวบรวมองค
ภูมิปญญาไทย
ศิลปวัฒนธรรม
และสรางสรรค ความรูและ
5.1.2 สงเสริมการวิจัยและการ
ศิลปวัฒนธรรม เผยแพร
สรางสรรคงานดานศิลปวัฒนธรรม 3. โครงการบริการสารสนเทศทาง
และภูมิปญญา ศิลปวัฒนธรรม
และบูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาแก
และภูมิปญญา
ประชาชนและสังคม
ไทย
การเรียนการสอน
ไทย
4. โครงการอบรมเพิ่มความรูในการ
5.1.3 สงเสริมใหนักศึกษาและ
จัดทําวิจัยทางดานศิลปวัฒนธรรม
บุคลากรมีสวนรวมในการจัด
เชิงปริมาณ :
5. โครงการวิจัยดานศิลปวัฒนธรรม
75 80 80 85 85 กิจกรรมอนุรักษและสืบทอด
รอยละของ
และภูมิปญญา
เอกลักษณวัฒนธรรมไทย
นักศึกษาและ
6. โครงการจัดทําสื่อสิ่งพิมพเพื่อการ
5.1.4
เผยแพร
ค
วามรู
ท

างด
า
น
บุคลากรที่ไดรับ
เผยแพรทางดานศิลปวัฒนธรรม
ศิ
ล
ปวั
ฒ
นธรรมและส
ง
เสริ
ม
ให
ม
ี
ก
าร
การปลูกฝง
7. โครงการจัดทํากิจกรรมตามวัน
พั
ฒ
นาและสร
า
งสรรค
ภ
ม
ู
ป
ิ
ญ

ญา
ความรูและ
นักขัตฤกษและประเพณีไทยที่สําคัญ
ไทยใหเกิดประโยชน
คุณคาดาน
ประจําป
ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปญญา
ของชาติ

8. โครงการงานดนตรีไทยอุดมศึกษา
9. โครงการจัดเสียงตามสาย
วัฒนธรรมไทย
10. โครงการจัดแสดงนาฏศิลปไทย

หนวยงาน
รับผิดชอบ
- ศูนย
สงเสริมศิลปวัฒนธรรม
- คณะวิชา
- ศูนย
สงเสริมและ
บริการสังคม
- สํานัก
หอสมุด
- สํานัก
กิจการ
นักศึกษา
- สถาบัน
ภาษา
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5.2 สงเสริม
ความเขาใจ
และแลก
เปลี่ยนเรียนรู
ระหวาง
ศิลปวัฒนธรรม
ไทยและ
ศิลปวัฒนธรรม
นานาชาติ

ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ :
จํานวนครั้ง
ของการจัด
กิจกรรม
แลกเปลี่ยน
ศิลปะและ
วัฒนธรรมกับ
หนวยงาน

55

2

เปาหมาย
56 57 58

2

2

3

มาตรการ
59

3

โครงการ

ดนตรีไทยในสวนรมพฤกษ
11. โครงการทุนการศึกษาดาน
นาฏศิลปไทยและดนตรีไทย
12. โครงการทํานุบํารุงชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย
13. โครงการรณรงคคุณคาปลูก
จิตสํานึกดานศิลปวัฒนธรรม
14. โครงการพัฒนาบุคลิกภาพอยาง
ไทยใหแก บุคลากร และนักศึกษา
15. โครงการเพชรวัฒนธรรม ศูนย
สงเสริมศิลปวัฒนธรรม
16. โครงการอบรมมารยาทไทยใน
สถานศึกษา
17. โครงการสอนทําอาหารไทย
หัตถกรรมไทยสูสากล
5.2.1 สรางเครือขายความรวมมือ 18. โครงการวัฒนธรรมสัญจร
ดานศิลปวัฒนธรรมระหวาง
19. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูดาน
หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนใน ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญากับ
ประเทศหรือตางประเทศ
ชุมชน
5.2.2 สงเสริมกิจกรรมแลกเปลี่ยน 20. โครงการบริการจัดการแสดงและ
เรียนรูศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลาย เผยแพรศิลปวัฒนธรรมสูชุมชน
ในภูมิภาคอาเซียน
21. โครงการตนกลาวัฒนธรรมสราง
5.2.3 สงเสริมใหนักศึกษาและ
เครือขายยุวชนอุดมศึกษา

วงเงินงบประมาณ (ลานบาท) หนวยงาน
55 56 57 58 59 รับผิดชอบ

- ศูนย
สงเสริมศิลปวัฒนธรรม
- คณะวิชา
- ศูนย
สงเสริมและ
บริการสังคม
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55

เปาหมาย
56 57 58

มาตรการ
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ภายในหรือ
ระหวาง
ประเทศ
เชิงคุณภาพ : 3.75 4
ระดับความ
สําเร็จของ
กิจกรรมหรือ
โครงการ
แลกเปลี่ยน
เรียนรูระหวาง
ศิลปวัฒนธรร
มไทยและ
ศิลปวัฒนธรร
มนานาชาติ

บุคลากรยอมรับอัตลักษณของไทย
และเรียนรูวัฒนธรรมที่หลากหลาย

4

4.25 4.5

โครงการ
22. โครงการจัดนิทรรศการหมุนเวียน
หอง Exhibition Room
23. โครงการวัฒนธรรมกับภาษา
24. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูขาม
วัฒนธรรม
25. โครงการเผยแพรและแลกเปลี่ยน
ศิลปวัฒนธรรมในตางประเทศ
26. โครงการจัดทําศูนยขอมูลเพื่อการ
เรียนรูทางดานศิลปะและวัฒนธรรมใน
ภูมิภาคอาเซียน
27. โครงการสานสัมพันธวัฒนธรรม
อาเซียน

วงเงินงบประมาณ (ลานบาท) หนวยงาน
55 56 57 58 59 รับผิดชอบ
- สํานัก
หอสมุด
- สํานัก
กิจการ
นักศึกษา
- สถาบัน
ภาษา
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ยุทธศาสตรที่ 6 : พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการที่ทันสมัย
เปาประสงค ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีคุณภาพ
เปาหมาย
กลยุทธ
ตัวชี้วัด
55 56 57 58 59
6.1 พัฒนา เชิงคุณภาพ : 3.5 3.75 4 4.25 4.5
ระบบ
ระดับความ
เทคโนโลยี สําเร็จของการ
สารสนเทศ พัฒนาระบบ
ใหมี
สารสนเทศ
ประสิทธิภาพ ของ
เอื้อตอการ มหาวิทยาลัย
ปฏิบตั ิภารกิจ ใหมี
ของ
ประสิทธิภาพ
มหาวิทยาลัย

สามารถรองรับความตองการใชงานตามภารกิจของหนวยงานตางๆทั้งในปจจุบันและอนาคต
วงเงินงบประมาณ (ลานบาท)
มาตรการ
โครงการ
55 56 57 58 59
6.1.1 จัดทําแผนพัฒนาเทคโนโลยี 1. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
สารสนเทศเพื่อปรับปรุงมาตรฐาน เพื่อการบริหารจัดการองคกร
2. โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลและ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เปน
สารสนเทศของหนวยงาน
ประโยชนตอมหาวิทยาลัย
3. โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบ
6.1.2 ปรับปรุงระบบเทคโนโลยี
เครือขายคอมพิวเตอรของ
สารสนเทศและระบบฐานขอมูล
มหาวิทยาลัย
ของมหาวิทยาลัยใหทันสมัย
4.โครงการพัฒนา Web Site และทํา
Web Site มหาวิทยาลัยเกริกเปน
เหมาะสมกับการใชงานอยูเสมอ
ภาษาอังกฤษ
6.1.3 ปรับปรุงระบบเครือขาย
5. โครงการระบบรักษาความปลอดภัย
เทคโนโลยีสารสนเทศใหเอื้อ
ระบบเครือขายคอมพิวเตอร
ประโยชนตอการใชงานภายใน
6. โครงการพัฒนาระบบไรสาย
มหาวิทยาลัย
Wireless LAN
6.1.4 จัดหาอุปกรณดาน
7. โครงการพัฒนาระบบ E-mail แบบ
ครบวงจรของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสารสนเทศที่จําเปน
สําหรับการใชงานดานตาง ๆ ของ 8. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศใน
การใชขอมูลรวมกันของหนวยงาน
มหาวิทยาลัย
ภายในมหาวิทยาลัย
9. โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ
10. โครงการจัดซื้ออุปกรณดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
11. โครงการซอมบํารุงเครื่อง

หนวยงาน
รับผิดชอบ
ทุก
หนวยงาน
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59

มาตรการ

โครงการ

คอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัย
12. โครงการสํารองขอมูลนอกสถานที่
13. โครงการลงทะเบียนผานระบบ
อินเตอรเน็ต
6.2 พัฒนา เชิงปริมาณ : 70 70 75 80 85 6.2.1 สนับสนุนใหบุคลากรดาน 14. โครงการอบรมทักษะการสืบคน
สารสนเทศ
ศักยภาพของ รอยละของ
เทคโนโลยีสารสนเทศศึกษา
15. โครงการสรางเสริมประสบการณ
บุคลากรใหมี บุคลากรที่
คนควาและพัฒนาความรูและ
เพื่อเพิ่มศักยภาพและการแขงขันดาน
ความรู
ไดรับการ
นวัตกรรมใหม ๆ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ความสามาร พัฒนาความรู
6.2.2 จัดอบรม สัมมนา บุคลากร
16. โครงการอบรมและพัฒนาบุคลากร
ถดาน
และทักษะ
ภายในมหาวิทยาใหมีความรูและ ดานการเรียนการสอน E-Learning
เทคโนโลยี การใช
ทักษะในการใชเทคโนโลยีเพื่อเพิ่ม 17. โครงการฝกอบรมพัฒนาทักษะ
สารสนเทศ เทคโนโลยี
ศักยภาพในการทํางาน
ทางดานคอมพิวเตอรสําหรับเจาหนาที่
และทันตอ สารสนเทศ
ศูนยคอมพิวเตอร
18. โครงการสงเสริมความรูดาน
การ
เทคโนโลยีสารสนเทศใหแกบุคลากร
เปลี่ยนแปลง
ของมหาวิทยาลัย
19. โครงการจัดหาทรัพยากร
6.3 พัฒนา เชิงปริมาณ : 75 80 85 85 90 6.3.1 พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของหองสมุด
ระบบ
รอยละของ
สารสนเทศและการใหบริการ
หองสมุดของ ผูรับบริการที่
หองสมุดเพื่ออํานวยความสะดวก 20. โครงการเผยแพรขอมูลขาวสารของ
มหาวิทยาลัย มีความพึง
และรวดเร็วแกนักศึกษา บุคลากร หองสมุด(ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ)
ใหเปน
พอใจตอ
และบุคคลทั่วไป
21. โครงการบริการหองมัลติมีเดียแบบ
ศูนยกลาง ระบบ
6.3.2 จัดหาและคัดเลือก
บริการความรู หองสมุดและ
ทรัพยากรสารสนเทศหลากหลาย ครบวงจร
22. โครงการงานสัปดาหหองสมุด

วงเงินงบประมาณ (ลานบาท) หนวยงาน
55 56 57 58 59 รับผิดชอบ

ทุก
หนวยงาน

- สํานัก
หองสมุด
- ศูนย
คอมพิวเตอ
ร
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ที่ทันสมัยและ การใหบริการ
มี
สารสนเทศ
ประสิทธิภาพ

55

เปาหมาย
56 57 58

59

มาตรการ

โครงการ

รูปแบบใหสอดคลองกับหลักสูตร
การเรียนการสอนและความ
ตองการของผูใช
6.3.3 พัฒนาศักยภาพและ
สมรรถภาพทางวิชาการและ
วิชาชีพของบุคลากรหองสมุด
6.3.4 พัฒนาเครือขายความ
รวมมือระหวางหองสมุดและการใช
ทรัพยากรสารสนเทศรวมกัน

23. โครงการแนะนําการใชหองสมุด
และเรียนรูสารสนเทศ
24. โครงการสนับสนุนการจัดเก็บและ
การบริการทรัพยากรสารสนเทศใน
หองสมุดดวยเทคโนโลยี RFID
25. โครงการบริการ ยืม- คืน ทรัพยากร
สารสนเทศ Online
26. โครงการพัฒนาบุคคลากรของ
หองสมุด
27. โครงการเขารวมประชุมวิชาการ
ของสํานักหองสมุดระหวาง
มหาวิทยาลัย

วงเงินงบประมาณ (ลานบาท) หนวยงาน
55 56 57 58 59 รับผิดชอบ
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ยุทธศาสตรที่ 7 : พัฒนาระบบการสื่อสารองคกร ภาพลักษณ การประชาสัมพันธและการตลาด
เปาประสงค มีระบบสื่อสารองคกรที่หลากหลาย เพื่อสงเสริมภาพลักษณที่ดีของมหาวิทยาลัยและสรางความเชื่อถือใหแกสังคม
เปาหมาย
วงเงินงบประมาณ (ลานบาท)
กลยุทธ
ตัวชี้วัด
มาตรการ
โครงการ
55 56 57 58 59
55 56 57 58 59
1. โครงการลงโฆษณาทางสื่อ หนังสือ
7.1 พัฒนา เชิงคุณภาพ : 3.5 3.75 3.75 4 4 7.1.1 สงเสริมใหหนวยงานที่
พิมพ วิทยุ โทรทัศน และอินเตอรเน็ต
ระบบประชา ระดับ
รับผิดชอบมีบทบาทในการ
สัมพันธและ ความสําเร็จ
ประชาสัมพันธ เผยแพรผลงานตางๆ 2. โครงการหนังสือพิมพขาวรมพฤกษ
ระบบการ ของการจัดทํา
โดยอาศัยชองทางที่หลากหลายเพื่อ 3. โครงการพัฒนาแผนการตลาดดาน
การศึกษาเชิงรุก
สื่อสาร
และดําเนินการ
เสริมสรางชื่อเสียงและภาพลักษณ
4. โครงการพัฒนาระบบและเรงรัดการรับ
องคกรใหมี แผนการตลาด
ของมหาวิทยาลัย
นักศึกษาใหบรรลุตามแผน
ประสิทธิภาพ และการประชา
7.1.2 ประชาสัมพันธเชิงรุก สราง 5. โครงการประชาสัมพันธและแนะแนว
ครอบคลุม สัมพันธเชิงรุก
เครือขายการรับนักศึกษา ปรับปรุง หลักสูตร
ทุกกลุม
ขั้นตอนการรับและกําหนดแผนการ 6. โครงการประชาสัมพันธเชิงรุกและ
เปาหมาย เชิงปริมาณ : 70 75 75 80 80 ตลาด เพื่อเพิ่มศักยภาพการแขงขัน สื่อสารภาพลักษณองคกร
7. โครงการปรับปรุงผังงาน แนะแนว
รอยละของ
7.1.3 จัดแนะแนวการศึกษาเพื่อ
8. โครงการพัฒนาบุคลากรงานแนะแนว
ความคิดเห็น
ประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยให
ของประชาชน
นักเรียนนักศึกษา และผูสนใจ ใน 9. โครงการแนะแนวการศึกษาทั่ว
ประเทศ
ที่มีตอ
เขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล
10. โครงการพัฒนาระบบขอมูลดานงาน
ภาพลักษณ
และสวนภูมิภาค
แนะแนว
ของ
11. โครงการสงเสริมประสิทธิภาพการ
มหาวิทยาลัย
สรางภาพลักษณของมหาวิทยาลัยไปสู
อยูในระดับดี
สากล
12. โครงการเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเกริก
13. โครงการประชาสัมพันธหลักสูตร

หนวยงาน
รับผิดชอบ
- คณะวิชา
- สํานัก
กิจการ
นักศึกษา
- สํานัก
อธิการบดี

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเกริก ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2555 - 2559)
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เปาหมาย
มาตรการ
55 56 57 58 59
7.2 พัฒนา เชิงคุณภาพ : 3.5 3.75 4 4 4.5 7.2.1 พัฒนาระบบฐานขอมูลศิษย
เครือขาย
ระดับ
เกาของมหาวิทยาลัยใหมี
ความ
ความสําเร็จ
ประสิทธิภาพและทันสมัย
รวมมือ
ของการมีสวน
7.2.2 ประชาสัมพันธและเผยแพร
ระหวาง
รวมและสราง
ขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนใหแก
ศิษยเกา
เครือขาย
ศิษยเกาของมหาวิทยาลัย
และ
ความสัมพันธ
7.2.3 สงเสริมเครือขายความ
มหาวิทยาลั ของศิษยเกา
รวมมือระหวางศิษยเกา ศิษย
ยใหมีความ
ปจจุบัน และ มหาวิทยาลัย
เขมแข็ง
7.2.4 เปดโอกาสใหสมาคมศิษย
เกามีสวนรวมในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยและชุมชนโดยรอบ
มหาวิทยาลัย
7.2.5 ยกยองศิษยเกาที่มีผลงาน
ดีเดน เพื่อสงเสริมภาพลักษณและ
ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย
กลยุทธ

ตัวชี้วัด

วงเงินงบประมาณ (ลานบาท) หนวยงาน
55 56 57 58 59 รับผิดชอบ
- คณะวิชา
14.โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลศิษย
เกา
- สํานัก
15. โครงการคืนสูเหยาชาวรมพฤกษ
กิจการ
16. โครงการยกยองและเผยแพร ผลงาน
นักศึกษา
ดีเดนของนักศึกษาและศิษยเกา
17. โครงการรางวัลสําหรับศิษยเกาที่
- ศูนย
ประสบความสําเร็จ
สงเสริมและ
18. โครงการศิษยเกาสัมพันธพัฒนา
บริการ
มหาวิทยาลัย
สังคม
19. โครงการบริการขาวสาร ผลงานวิจัย
และแหลงงานแกศิษยเกา
20. โครงการวันนิติศาสตรเกริกรําลึก
21. โครงการจัดตั้งชมรมศิษยเกา
สําหรับคณะวิชา
โครงการ

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเกริก ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2555 - 2559)
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ยุทธศาสตรที่ 8 : พัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัย เปาหมาย
เปาประสงค ระบบโครงสรางและการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพภายใตหลักธรรมาภิบาล วงเงินงบประมาณ (ลานบาท)

เปาหมาย
มาตรการ
55 56 57 58 59
8.1 พัฒนา เชิงคุณภาพ : 3.5 3.75 4 4 4.25 8.1.1 ปรับปรุงระบบโครงสรางของ
มหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิ ภาพ
ระบบบริหาร ระดับ
ระดับนานาชาติ เพื่อรองรับการเปน
ใหมี
ความสําเร็จ
ประชาคมอาเซียน
ประสิทธิภาพ ของการ
8.1.2 พัฒนาระบบการบริหาร
ภายใตหลัก พัฒนา
จัดการ และระบบการทํางานในทุก
ธรรมาภิบาล สถาบันสู
ระดับใหคลองตัว มีประสิทธิภาพ
(Good
สากล
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
8.1.3 สรางวัฒนธรรมการเรียน รู
Governance)
เชิงคุณภาพ : 3.5 4.5 4 4 4.25 และทํางานรวมกันเปนทีม มีสํานึก
รักสถาบัน เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย
ระดับ
สูเปาหมายเดียวกัน
ความสําเร็จ
8.1.4 พัฒนาระบบการติดตาม และ
ในการพัฒนา
ประเมินคุณภาพการดําเนินงานใน
ระบบบริหาร
แตละหนวยงาน โดยยึดหลักธรรมภิ
จัดการที่มี
บาล
8.1.5 สนับสนุนแบบแผนทาง
ประสิทธิภาพ
ความคิดเชิงบวกในการทํางาน
รวมกัน เพื่อสรางบรรยากาศที่ดี
ใหกับองคกร
กลยุทธ

ตัวชี้วัด

โครงการ
1. โครงการเตรียมความพรอม
มหาวิทยาลัยสูระดับสากล
2. โครงการพัฒนาระบบการบริหารงาน
ของมหาวิทยาลัย
3. โครงการสัมมนาแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยเกริกระยะ 5 ป (พ.ศ.2559
-2563)
4. โครงการสัมมนาทบทวนและจัดทํา
แผนดําเนินงานประจําปใหสอดคลอง
กับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
5. โครงการปรับปรุงระบบบริหารจัดการ
หนวยงานใหมีประสิทธิภาพ
6. โครงการเสริมสรางธรรมาภิบาลใน
การบริหารจัดการ
7. โครงการปรับปรุงพัฒนาระบบ
บริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ
8. โครงการวางแผนเกี่ยวกับอัตรา
กําลังคน
9. โครงการพัฒนาระบบการตรวจสอบ
และประเมินผลการดําเนินงาน
10. โครงการปรับปรุงกฎระเบียบ
ขอบังคับตางๆที่เอื้อตอการบริหารงาน
ของมหาวิทยาลัย

วงเงินงบประมาณ (ลานบาท) หนวยงาน
55 56 57 58 59 รับผิดชอบ
ทุกหนวยงาน
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กลยุทธ

8. 2 เพิ่ม
ศักยภาพ
บุคลากรทุก
ระดับรองรับ
การ
เปลี่ยนแปลง
ภายใตกรอบ
แนวคิดองคกร
แหงการเรียนรู
(Learning
Organization
)

ตัวชี้วัด

55

เปาหมาย
56 57 58

เชิงปริมาณ : 75
รอยละของ
บุคลากรที่เขา
รวมกิจกรรม
แลกเปลี่ยน
เรียนรูเพื่อ
พัฒนาองคกร
และระบบงาน

80

4

4

เชิงคุณภาพ :
ระดับความ
สําเร็จของการ
ปฏิบัติตาม

59

มาตรการ

85 8.2.1 ปรับปรุงและพัฒนาระบบ
บริหารงานบุคคลใหมีมาตรฐาน
สอดคลองกับทิศทางการพัฒนา
มหาวิทยาลัย
8.2.2 พัฒนาบุคลากรทุกระดับใหมี
ความรู มีจรรยาบรรณวิชาชีพ
สามารถปฏิบัติงานไดเต็มศักยภาพ
เทาทันตอการเปลี่ยนแปลงทั้งใน
ปจจุบันและอนาคต
4.25 4.25 4.5 8.2.3 สงเสริมการใหบริการสุขภาพ
การรักษาพยาบาล การปองกันโรค
และฟนฟูสมรรถภาพทางรางกาย
และจิตใจใหแกบุคลากร
80

85

โครงการ
11. โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยเปน
องคกรสมรรถนะสูง
12. โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยให
เปนตัวอยางขององคกรแหงความ
พอเพียง
13. โครงการรวบรวมระเบียบ
ขอบังคับ ประกาศ คําสั่งของ
มหาวิทยาลัย
14. โครงการพัฒนางานตรวจสอบ
ภายใน
15. โครงการจัดการความรูการบริหาร
ความเสี่ยงภายในองคกร
16. โครงการพัฒนาผูบริหารระดับสูง
17. โครงการพัฒนาศักยภาพผูบริหาร
ของหนวยงาน
18. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
เพื่อรองรับการเปนประชาคมอาเซียน
19. โครงการศึกษาดูงานมหาวิทยาลัย
อาเซียน
20. โครงการอบรมภาษาตางประเทศ
ใหกับบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุน
21. โครงการจัดการความรูบุคลากรใน
องคกร
22. โครงการสงบุคลากรเขารวมอบรม

วงเงินงบประมาณ (ลานบาท) หนวยงาน
55 56 57 58 59 รับผิดชอบ

ทุกหนวยงาน
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ตัวชี้วัด

55

เปาหมาย
56 57 58

จรรยาบรรณ
วิชาชีพของ
บุคลากร

8.3 มีระบบ
การงบประมา
ณการเงินแบบ
มุงเนนผลงาน
นําไป สูการ
รายงาน การ
ตรวจสอบและ
การประเมิน
อยางมี
ประสิทธิภาพ

เชิงปริมาณ :
รอยละ
ความสําเร็จ
ของการเบิก
จายเงิน
งบประมาณ

3.75 4

4

59

มาตรการ

โครงการ

สัมมนากับหนวยงานภายนอก
23. โครงการรณรงคการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ
24. โครงการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมใหแกบุคลากร
25. โครงการสรางระบบการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
ใหมีประสิทธิภาพ
26. โครงการตรวจสุขภาพบุคลากร
ประจําป
27. โครงการ“งานวันรําลึกผูกอตั้ง
มหาวิทยาลัย”
28. โครงการกีฬาบุคลากรสัมพันธ
29. โครงการปรับปรุงสวัสดิการและ
4.5 4.5 8.3.1 พัฒนาระบบคาตอบแทน
สวัสดิการ และการประเมินผลงาน สิทธิประโยชนแกบุคลากร
ใหตรงกับคุณคางาน คุณวุฒิ
30. โครงการพัฒนามาตรฐานแผนงาน
การศึกษา และสอดคลองกับ
งบประมาณ การเงิน และบัญชี
สภาวการณปจจุบัน เพื่อสรางขวัญ 31. โครงการพัฒนาระบบการบริหาร
กําลังใจใหแกบุคลากร
การเงินและงบประมาณอยางมี
8.3.2 มีระบบงบประมาณการเงิน ประสิทธิภาพ
32. โครงการเรงรัดเคลียรเงินลูกหนี้เงิน
แบบมุงเนนผลงานนําไปสูการ
รายงาน การตรวจสอบ และการ ยืมทดรองจาย
33. โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูล
ประเมินอยางมีประสิทธิภาพ
สารสนเทศดานการเงินและงบประมาณ

วงเงินงบประมาณ (ลานบาท) หนวยงาน
55 56 57 58 59 รับผิดชอบ

สํานัก
อธิการบดี
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กลยุทธ

ตัวชี้วัด

8.4 ปรับปรุง
ระบบการ
จัดการดาน
กายภาพและ
สิ่งแวดลอม
ภายใน
มหาวิทยาลัย
ใหเอื้อตอการ
เรียนรูและ
เสริมสราง
ภาพลักษณที่
ดีของ
มหาวิทยาลัย

เชิงปริมาณ :
รอยละของ
ผูใชบริการมี
ความพึงพอใจ
ตอระบบ
สาธารณูปโภค
โภค อาคาร
สถานที่ และ
ภูมิทัศน
ภายใน
มหาวิทยาลัย

เปาหมาย
55 56 57 58
70 75 80 80

วงเงินงบประมาณ (ลานบาท) หนวยงาน
59
55 56 57 58 59 รับผิดชอบ
85 8.4.1 ปรับปรุงอาคารสถานที่ และ 34. โครงการจัดทําผังแมบทและปรับภูมิ
สํานัก
รักษาสภาพแวดลอมภายใน
ทัศนภายในมหาวิทยาลัย
อธิการบดี
มหาวิทยาลัยใหมีทัศนียภาพที่ดี
35. โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่
เพื่อเสริมสรางบรรยากาศการเรียนรู และพัฒนาสภาพแวดลอมภายใน
8.4.2 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค มหาวิทยาลัย
และสิ่งอํานวยความสะดวกภายใน 36. โครงการสงเสริมสภาพแวดลอม
มหาวิทยาลัยใหเหมาะสมกับ
เพื่อสรางบรรยากาศการเรียนรู
ประโยชนใชสอย
37. โครงการซอมบํารุงครุภัณฑและ
8.4.3 สงเสริมคานิยมดานการ
ปรับปรุงอุปกรณสื่อการสอน
ประหยัดพลังงานและการใช
38. โครงการจัดหาครุภัณฑ อุปกรณ
ทรัพยากรรวมกัน
และโสตทัศนูปกรณสนับสนุนการจัด
8.4.4 บํารุงรักษายานพาหนะใหมี การศึกษา
สภาพสมบูรณพรอมสําหรับการใช 39. โครงการรณรงคการประหยัดน้ํา
งาน
ไฟฟา และพลังงาน
8.4.5 พัฒนาระบบการรักษาความ 40. โครงการจัดหายานพาหนะเพิ่ม
ปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัยใหมี 41. โครงการซอมแซมและบํารุง
ยานพาหนะ
ประสิทธิภาพสูงสุด
42. โครงการปรับปรุงเครื่องปรับอากาศ
43. โครงการอบรมปฏิบัติการเมื่อเกิด
ภาวะฉุกเฉิน
มาตรการ

โครงการ
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ยุทธศาสตรที่ 9 : พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
เปาประสงค มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เปาหมาย
กลยุทธ
ตัวชี้วัด
มาตรการ
55 56 57 58 59
9.1 พัฒนา เชิงคุณภาพ : 4 4 4.25 4.25 4.5 9.1.1 ปรับโครงสรางของสํานัก
ระบบและ มีระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาให
กลไกการ
ประกัน
เหมาะสม ยืดหยุนกับภารกิจที่
ประกัน
คุณภาพ
หลากหลายในปจจุบันและอนาคต
คุณภาพ
การศึกษาที่มี
9.1.2 มีการวางแผนงานดานการ
การศึกษาให มาตรฐาน
ประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อ
มีมาตรฐาน สอดคลอง
ยกระดับมาตรฐานคุณภาพ
ในระดับ
ตาม
การศึกษาในระดับชาติและอาเซียน
สากล
หลักเกณฑ
9.1.3 สงเสริมใหทุกหนวยงานมี
ของสกอ.
ความรูและความเขาใจระบบ
และสมศ.
ประกันคุณภาพการศึกษา
9.1.4 พัฒนามาตรฐานคุณภาพ
ของระบบกลไกประกันคุณภาพ
ภายในหนวยงานใหดียิ่งขึ้นอยาง
ตอเนื่อง
9.1.5 จัดทําตัวบงชีก้ ลางในการ
ประกันคุณภาพการศึกษา (Key
Performance Indicators) เพื่อ
สรางระบบการทํางานใหมุงสู
เปาหมายและพันธกิจเดียวกัน
9.1.6 กระตุนใหหนวยงาน

วงเงินงบประมาณ (ลานบาท) หนวยงาน
55 56 57 58 59 รับผิดชอบ
1. โครงการพัฒนาคุณภาพและระบบ
- สํานัก
ประกันคุณภาพการศึกษา
ประกัน
2. โครงการจัดทําแผนการดําเนินงาน
คุณภาพ
และพัฒนามาตรฐานกําหนดตัวบงชี้ใน
การศึกษา
ระดับหนวยงาน
3. โครงการบริหารจัดการงานประกัน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
4. โครงการพัฒนาระบบติดตาม
ประเมินผล รายงานผลคุณภาพ
การศึกษา
5. โครงการเตรียมความพรอมเพื่อ
รองรับการประเมินภายนอกจาก สมศ.
6. โครงการประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับสถาบัน คณะวิชา
และหนวยงานสนับสนุน
7. โครงการการตรวจประเมินคุณภาพ
ภายใน
โครงการ
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9.2. พัฒนา
นักศึกษาและ
บุคคลากร
ดาน
การศึกษาให
มีความรูเรื่อง
การประกัน
คุณภาพ
การศึกษาใน
ระดับสากล

ตัวชี้วัด

55

เชิงปริมาณ : 70
รอยละของ
นักศึกษาและ
บุคลากรที่เขา
รวมกิจกรรมมี
ความเขาใจ
เรื่องระบบ
ประกัน
คุณภาพ
การศึกษา
มากขึ้น

เปาหมาย
56 57 58

75

80

80

59

80

มาตรการ
ดําเนินการพัฒนาการประกัน
คุณภาพเพื่อรองรับการประเมิน
คุณภาพภายในทุกป และประเมิน
คุณภาพภายนอกทุก 5 ป
9.2.1 จัดอบรม สัมมนา ศึกษาดู
งาน เพื่อเพิ่มพูนความรูเ กี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษาทั้งใน
ระดับชาติและอาเซียน
9.2.2 กําหนดใหมีการจัดการ
ความรูดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาแกนักศึกษาและ
บุคลากร
9.2.3 สงเสริมใหนักศึกษาและ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีสวนรวม
ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา

โครงการ

8. โครงการสงเสริมความรูดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาใหกับ
คณาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษา
9. โครงการอบรมบุคลากรสายอาจารย
เพื่อสรางความเขาใจการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
10. โครงการอบรมบุคลากรสาย
เจาหนาที่เพื่อสรางความเขาใจการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
11. โครงการอบรมนักศึกษาเพื่อสราง
ความเขาใจการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน
12. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ผูตรวจประเมินคุณภาพภายใน
13. โครงการพัฒนาความรูและทักษะ
ดานการประกันคุณภาพการศึกษาให
บุคลากร
14. โครงการสัมมนาการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ

วงเงินงบประมาณ (ลานบาท) หนวยงาน
55 56 57 58 59 รับผิดชอบ

- สํานัก
ประกัน
คุณภาพ
การศึกษา
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9.3 ประชา สัมพันธ
ขอมูล
ขาวสารดาน
การประกัน
คุณภาพ
การศึกษา
ของ

ตัวชี้วัด

55

เชิงปริมาณ : 80
รอยละของ
หนวยงานที่
ผานเกณฑ
การตรวจสอบ
และประเมิน
คุณภาพ

เปาหมาย
56 57 58

85

90

95

59

10
0

มาตรการ

โครงการ

วิชาประจําปการศึกษา
15. โครงการจัดการความรูเพื่อการ
ประกันคุณภาพการศึกษาประจําป
การศึกษา
16. โครงการสัมมนาการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หนวยงานสนับสนุนประจําปการศึกษา
17. โครงการสัมมนาคุณภาพการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ
วิชาเพื่อเตรียมการตรวจประเมิน
ภายนอกรอบสามของสมศ.
18. โครงการสัมมนาคุณภาพการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
หนวยงานสนับสนุนเพื่อเตรียมการตรวจ
ประเมินภายนอกรอบสามของสมศ.
19. โครงการปรับปรุงระบบฐานขอมูล
9.3.1 สงเสริมใหทุกหนวยงานมี
การเตรียมความพรอมดานขอมูล เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ และ
ประสานงานกับหนวยงานภายใน
เพื่อรองรับการตรวจสอบจาก
เกี่ยวกับการใชระบบฐานขอมูล
หนวยงานภายในและภายนอก
20. โครงการ QAIS : [Quality
มหาวิทยาลัย
Assurance Information System]
9.3.2 พัฒนาระบบฐานขอมูล
21. จัดทําคูมือการประกันคุณภาพ
สารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ และรายงานการประเมินตนเองทั้ง
การศึกษา
ภายในและภายนอก

วงเงินงบประมาณ (ลานบาท) หนวยงาน
55 56 57 58 59 รับผิดชอบ

- สํานัก
ประกัน
คุณภาพ
การศึกษา
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ตัวชี้วัด

55

เปาหมาย
56 57 58

59

มหาวิทยาลัย
ทั้งภายใน
และภายนอก
สถาบัน

9.4 พัฒนา
เครือขายการ
ประกัน
คุณภาพ
การศึกษา
ทั้งภายใน
ประเทศหรือ
ภูมิภาค
อาเซียน

*

มาตรการ
9.3.3 เผยแพรขอมูลขาวสารดาน
ประกันคุณภาพการศึกษาใหแก
หนวยงานตาง ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย

เชิงคุณภาพ :
ระดับ
ความสําเร็จ
ของการสราง
เครือขาย
ประกัน
คุณภาพ
การศึกษา

3.7

4

4 4.25 4.5

9.4.1 พัฒนาเครือขายความ
รวมมือดานประกันคุณภาพ
การศึกษาระหวางสถาบันกับ
หนวยงานภายนอกทั้งภาครัฐและ
เอกชน
9.4.2 สงเสริมการสรางเครือขาย
การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในกลุมประเทศอาเซียน

โครงการ
22. โครงการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร
ดานประกันคุณภาพระหวาง
มหาวิทยาลัย
23. โครงการจดหมายขาวการประกัน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
24. โครงการประชาสัมพันธเผยแพร
กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษาทั้ง
ภายในและภายนอก
25. โครงการพัฒนาเครือขาย
สถาบันอุดมศึกษาดานการประกัน
คุณภาพการศึกษา
26. โครงการประชุมเสวนาการประกัน
คุณภาพการศึกษาระหวาง
มหาวิทยาลัย
27. โครงการสรางเครือขายการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาใน
ภูมิภาคอาเซียน(AQAN)
28. *โครงการประชุมเครือขายการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระหวาง
สถาบันการศึกษาในอาเซียน
29. โครงการจัดการความรูดานการ
ประกันคุณภาพในระดับภูมิภาค
อาเซียน

วงเงินงบประมาณ (ลานบาท) หนวยงาน
55 56 57 58 59 รับผิดชอบ

- สํานัก
ประกัน
คุณภาพ
การศึกษา

AQAN : ASEAN Quality Assurance Network

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

สวนที่ 5
การนําแผนไปสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
การนําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเกริก ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2555-2559) ไปสูการปฏิบัติและติดตามประเมินผล เปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนา
มหาวิทยาลัยใหบรรลุตามเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจของมหาวิทยาลัยไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงไดกําหนดแนวทางในการนําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู
การปฏิบัติและติดตามประเมินผลอยางเปนรูปธรรม ตามกระบวนการ PDCA ประกอบดวยการวางแผน (Plan) การปฏิบัติใหเปนไปตามแผน(Do) การตรวจสอบเพื่อ
ประเมินผลการปฏิบัติตามแผน (Check) และการการปรับปรุงแผน (Action) จะเห็นไดวาในวงจร PDCA มีขั้นตอนการตรวจสอบหรือติดตามควบคุม ซึ่งเปนขั้นตอนที่
ตอเนื่องจากการนําแผนไปปฏิบัติ (Do) โดยการตรวจสอบหรือติดตามควบคุม (Check) จะนําผลการปฏิบัติจริงมาเปรียบเทียบกับเปาหมายที่ ไดกําหนดในแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยที่วางไว หากพบวาผลการปฏิบัติงานจริงไมไดตามแผนฯที่กําหนดไวก็จะนําไปสูการปรับปรุงแกไข(Action) เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมาย
ที่วางไวในแผนตอไป
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แผนภาพวงจร PDCA

PLAN

วางแผนเพื่อใหเกิดการพัฒนา
กําหนดเปาหมายและกระบวนการ
ตาง ๆ ที่ชัดเจนเพื่อใหไดผลลัพธ
ตามความตองการ

ACT
ดําเนินการปรับปรุง แกไขวิเคราะห
ผลการดําเนินงานสูการพัฒนา
ตอไป

DO
นําแผนไปปฏิบัติตามกระบวนการ
ตางๆที่กําหนดไว

CHECK
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
กระบวนการทํางานวาเปนไปตามแผน
และเปาหมายที่วางไวหรือไม

77

การนําแผนไปสูการปฏิบัติ
การนําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเกริก ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2555-2559) ไปสูการปฏิบัติหมายถึง การนําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเกริกฉบับดังกลาวนี้ไปจัดทํา
แผนกลยุทธประจําปของมหาวิทยาลัย โดยถายทอด วิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร กลยุทธ เปาประสงค ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย ระดับมหาวิทยาลัยลงสูระดับ
หนวยงานไดแก คณะวิชา ศูนย สํานัก ไปจนถึงระดับบุคคล และมอบหมายใหทุกหนวยงานของมหาวิทยาลัยจะตองจัดทําแผนพัฒนาหนวยงานใหมีความเชื่อมโยง
และสอดคลองกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเกริก ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2555-2559) เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุยุทธศาสตรและเปาประสงคเดียวกันอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล มหาวิทยาลัยจึงกําหนดขั้นตอนในการนําแผนไปสูการปฏิบัติ ดังนี้


ถายทอดแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเกริก ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2555-2559) สูระดับคณะวิชาและหนวยงานสนับสนุน โดยการถายทอดจะจัดทําเปน 2

ระดับ ไดแก
1) ประชุมชี้แจงประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ มาตรการ เปาประสงค ตัวชี้วัดและคาเปาหมายของมหาวิทยาลัยในภาพรวม
2) ประชุมชี้แจงถายทอดยุทธศาสตรในระดับคณะวิชาและหนวยงานสนับสนุน เพื่อใหหนวยงานดังกลาวชี้แจงทําความเขาใจในแตละประเด็นสู
ระดับหนวยงานยอยและบุคลากรในสังกัด


คณะวิชาและหนวยงานสนับสนุนจัดทํา
1) แผนกลยุทธ 5 ปของหนวยงาน ในชวง พ.ศ.2555-2559
2) แผนการดําเนินงานประจําปของหนวยงาน ในชวง พ.ศ.2555-2559

คณะวิ ชาและหน ว ยงานสนั บ สนุ นจั ด ทํ า แผนกลยุ ทธ 5 ป แ ละแผนการดํ า เนิ นงานประจํา ป ข องหน ว ยงาน ให เ ชื่ อ มโยงสอดคล อ งตามยุ ทธศาสตร
เปาหมายแลตัวชี้วัดที่กําหนดไวในแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2555-2559)
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การติดตามและประเมินผล
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเกริก ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2555-2559) มหาวิทยาลัยไดกําหนดขั้นตอนการติดตามประเมิน ผลความกาวหนา
การปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยออกเปน 3 ระยะคือ
ระยะที่ 1 การติดตามผลความกาวหนารายป เปนการติดตามความกาวหนาของตัวชี้วัดตางๆ ในแตละยุทธศาสตร เพื่อตรวจสอบความคลาดเคลื่อน
ระหวางเปาหมายที่กําหนดไวกับผลที่เกิดขึ้นจริง โดยมหาวิทยาลัยไดกําหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
การประเมินแผนรายป
1) การประเมินผลการดําเนินงานระดับหนวยงาน
มหาวิทยาลัยจะดําเนินการประเมินแผนทุก 6 เดือน รวมจํานวน 2 ครั้ง ในหนึ่งปการศึกษา เพื่อติดตามผลการดําเนินงาน และสรุปรายงาน
ความกาวหนาในการดําเนินการตามแผนงานของคณะและหนวยงานสนับสนุน
2) การประเมินแผนกลยุทธและตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยจะมีการประเมินแผนกลยุทธและตัวชี้วัดมหาวิทยาลัย เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยในแตละป
ระยะที่ 2 การประเมินผลในระยะครึ่งแผน เปนการประเมินผลในระหวางที่มีการปฏิบัติตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ฉบับที่ 5 เปนการทบทวน
ความกาวหนาและปญหาอุปสรรคตาง ๆ รวมทั้งวิเคราะหความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศและนอกประเทศ เพื่อนําไปสูการทบทวน ประเด็นยุทธศาสตร กล
ยุทธ ตัวชี้วัด และเปาหมาย เพื่อปรับเปลี่ยนแผนการดําเนินงานใหมีความเหมาะสมตอไป
ระยะที่ 3 การประเมินผลเมื่อสิ้นสุดแผน เปนการประเมินผลเมื่อครบกําหนดระยะเวลาในการใชแผน เพื่อสรุปการดําเนินงานและประเมินผลสัมฤทธิ์ที่
เกิดขึ้น รวมทั้งผลกระทบตาง ๆ ที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาที่ใชแผนพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อนําผลการประเมินดังกลาวเปนขอมูลสําหรับจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
ในระยะตอไป

ภาคผนวก
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การวิเคราะหความสอดคลองระหวางแผนกลยุทธกับปรัชญา ปณิธานและนโยบายมหาวิทยาลัยเกริก
ปรัชญา
วิชฺชา
จรณสมฺป
นฺโน
ความรูทํา
ใหองอาจ

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

นโยบายของมหาวิทยาลัยเกริก
นโยบายดานการเรียนการสอน
 พัฒนาหลักสูตรใหมีคุณภาพและ
มาตรฐานระดับสากล สอดคลองกับ
ระบบการศึกษาทั้งในปจจุบันและ
อนาคต
 พัฒนาระบบการจัดการเรียนการ
สอนใหไดมาตรฐานระดับอุดมศึกษา
เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ
 สรางเครือคายความรวมมือทาง
วิชาการกับหนวยงานอื่นทั้งในและ
ตางประเทศ เพื่อยกระดับคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยสูประชาคมอาเซียน
 บูรณาการทักษะภาษาตางประเทศ
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิตเขาสูการ
แขงขันในระดับชาติและนานาชาติ
 พัฒนาคุณภาพอาจารยใหมี
สมรรถนะสากลพรอมเขาสูประชาคม
อาเซียน

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

การวิเคราะห
๏ มหาวิทยาลัยเกริกไดวิเคราะหความสอดคลอง
ระหวางแผนกลยุทธกับปรัชญา ปณิธาน และ
นโยบายมหาวิทยาลัยดานการเรียนการสอน พบวา
มีความสอดคลองกัน เนื่องจากแผนกลยุทธมีการ
พัฒนากระบวนการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ เพื่อผลิตบัณฑิตใหมี
คุณภาพและตรงตามความตองการของสังคม โดย
มุงเนนใหคณะวิชาและหนวยงานที่เกี่ยวของ
ดําเนินการพัฒนาหลักสูตรใหมีมาตรฐานสอดคลอง
กับความตองการของประเทศและอาเซียน รวมทั้ง
พัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีความสามารถในการ
เรียนรูและพัฒนาตนเอง โดยเฉพาะการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะภาษาตางประเทศ
เพื่อสงเสริมใหผูเรียนเขาถึงแหลงความรูตาง ๆ ทั้ง
ในและนอกหองเรียน ขณะเดียวกันไดปลูกฝงให
นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม เห็นความสําคัญ
ของประโยชนสวนรวมควบคูไปกับการเรียนการสอน
เพื่อใหนักศึกษาเปนบัณฑิตที่ เกง และ ดี
สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข
นอกจากนี้ยังสงเสริมใหบุคลากรสายอาจารยศึกษา

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

ปณิธาน

นโยบายของมหาวิทยาลัยเกริก

ประเด็นยุทธศาสตรและกลยุทธ

นโยบายดานการวิจัย
 สนับสนุนการสรางผลงานวิจัยและ
ผลงานวิชาการใหมีคุณภาพทาง
วิชาการในระดับสากล
 สงเสริมใหมีการบูรณาการการเรียน
การสอน การวิจัย และการบริการ
วิชาการแกสังคม
 เรงพัฒนาศักยภาพบุคลากรดาน
การวิจัยใหมีศักยภาพในระดับสากล

ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาระบบบริหาร
จัดการวิจัยและนักวิจัยที่มีคุณภาพ
กลยุทธ
2.1 สนั บ สนุ น ให ค ณะวิ ช าและศู น ย
ส งเสริ ม วิ จัย และผลิ ต ตํ า รา ยกระดั บ
มาตรฐานงานวิ จั ย และผลงานทาง
วิ ช าก ารใ ห มี คุ ณ ภาพ ให ส า มาร ถ
นําไปใชประโยชนและเปนที่ยอมรับใน
วงวิชาการ
2.2 พัฒนาบุคลากรดานการวิจัยใหมี
ศัก ยภาพสูงและมี จริ ย ธรรมในการทํ า
วิจัย
2.3 พั ฒ นาระบบฐานข อ มู ล และ
สารสนเทศเพื่ อ การวิ จั ย และเผยแพร
งานวิจัยสูสากล

การวิเคราะห
เพิ่มพูนความรูอยางสม่ําเสมอ ปรับปรุงวิธีการเรียน
การสอนใหมีประสิทธิภาพ เพื่อมุงผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพ มีความรู มีคุณธรรมและจริยธรรม
สามารถออกไปประกอบอาชีพไดอยางเต็มภาคภูมิ
๏ มหาวิทยาลัยมีจุดมุงหมายที่จะพัฒนางานวิจัย
และผลงานทางวิชาการใหเปนที่ยอมรับในวง
วิชาการระดับสากล โดยสนับสนุนใหศูนยสงเสริม
วิจัยและผลิตตํารา และคณะวิชายกระดับ
มาตรฐานงานวิจัย ผลงานทางวิชาการใหเปนที่
ยอมรับในระดับชาติ รวมทั้งสนับสนุนงานวิจัย
เกี่ยวกับอาเซียนหรืองานวิจัยในสาขาวิชาที่
สอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศและ
อาเซียน ตลอดจนสนับสนุนใหมีการบูรณาการ
งานวิจัยกับการเรียนการสอน และการบริการ
วิชาการ เพื่อมุงผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ องอาจดวย
ความรู สอดคลองกับปรัชญาและปณิธานของ
มหาวิทยาลัย นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยยังพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรดานการวิจัย ใหทํางานวิจัยที่มี
คุณภาพ สามารถนําไปใชประโยชน บนพื้นฐาน
จริยธรรมทางวิชาการ โดยมหาวิทยาลัยไดใหการ
สนับสนุนทั้งดานของเวลาและงบประมาณในการ
คนควาวิจัย

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

ปณิธาน

นโยบายของมหาวิทยาลัยเกริก
นโยบายดานการบริการวิชาการแก
สังคม
 สงเสริมการบริการวิชาการที่
ทันสมัยเปนประโยชนตอชุมชุน สังคม
ประเทศชาติและอาเซียน
 สงเสริมใหบุคลากร และนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยใหบริการวิชาการ
และวิชาชีพในระดับชาติและนานาชาติ

ประเด็นยุทธศาสตรและกลยุทธ
ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาระบบบริการ
วิชาการที่ตอบสนองความตองการของ
สังคม
กลยุทธ
3.1 สงเสริมงานวิชาการที่สอดคลองกับ
คว าม ต อ งก าร ข องชุ ม ชน สั ง ค ม
ประเทศชาติ และภูมิภาคอาเซียน
3.2 สนับสนุนใหบุคลากรและนักศึกษา
ของมหาวิ ท ยาลั ย มี ส ว นร ว มในการ
บริ ก ารวิ ชาการแก สั ง คมในระดั บ ชาติ
หรือนานาชาติ

การวิเคราะห
๏ มหาวิทยาลัยเกริกไดวางแผนกลยุทธที่มีความ
สอดคลองกับนโยบายดานการบริการวิชาการแก
สังคม โดยสนับสนุนใหคณะวิชาและหนวยงาน
สนับสนุนจัดทําโครงการหรือกิจกรรมบริการทาง
วิชาการและวิชาชีพทันสมัย เปนประโยชนตอชุมชน
สังคม ประเทศชาติและภูมิภาคอาเซียน อีกทั้ง
สงเสริมใหบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมี
สวนรวมในการบริการวิชาการแกสังคม ดวยการบูร
ณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ
เพื่อกระตุนใหนักศึกษามีกระบวนการเรียนรู
ตลอดจนสงเสริมความรวมมือดานบริการวิชาการ
กับหนวยงานทั้งภาครัฐ เอกชนในระดับชาติหรือ
นานาชาติเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนสังคมแหง
การเรียนรู
นโยบายดานกิจกรรมการพัฒนา
ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาองคความรู ๏ มหาวิทยาลัยเกริกมีนโยบายสงเสริมและสนับสนุน
นักศึกษา
กิจกรรมนักศึกษา เพื่อพัฒนาใหนักศึกษาเปน
ทางดานกิจการนักศึกษาใหมี
 มุงสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรม
บัณฑิตที่พึงประสงค จึงไดกําหนดแผนกลยุทธให
ประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง
นักศึกษา เพื่อเพิ่มพื้นที่การเรียนรูของ กลยุทธ
สอดคลองกับนโยบายมหาวิทยาลัย โดยพัฒนา
นักศึกษา และพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 4.1 พั ฒ นาองค ก รทางด า นกิ จ การ องคกรทางดานกิจการนักศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
เพื่อเพิ่มพื้นที่การเรียนรูของนักศึกษาและเปดโอกาส
ใหเปนบัณฑิตที่พึงประสงค
นักศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
 สงเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีใหแก
4.2 ส ง เสริ ม ให กิ จกรรมนั ก ศึ ก ษาเป น ใหนักศึกษาไดรวมกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้ง
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเกริก ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2555 - 2559)
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นักศึกษา ทั้งรางกาย อารมณ สังคม กิจกรรมที่เสริมสรางพัฒนาความรูทาง
สติปญญา เพื่อเอื้อตอพัฒนาการ
วิ ช า ก า ร คุ ณ ธ ร ร ม จ ริ ย ธ ร ร ม
เรียนรู
บุ ค ลิ ก ภาพและเกิ ด ความภู มิ ใ จใน
มหาวิทยาลัย
4.3 พั ฒ นาระบบการจั ด บริ ก าร และ
สวัสดิการนักศึกษาอยางทั่วถึง เอื้อตอ
การเรียนรูและใชชีวิตในมหาวิทยาลัย
4.4 พัฒนาระบบบริหารหอพักใหได
มาตรฐาน

การวิเคราะห
กิจกรรมวิชาการ และกิจกรรมอื่น ๆ ที่สรางสรรค
และเปนประโยชนตอสังคม เนื่องจากประสบการณ
ตาง ๆ ที่ไดจากกิจกรรมนักศึกษา ชวยพัฒนาให
นักศึกษาเปนบัณฑิตมีความสมบูรณทั้งรางกาย
อารมณ สังคม สติปญญา สามารถออกไป
ประกอบอาชีพไดอยางเต็มภาคภูมิ ตามปรัชญา
และปณิธานของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้
มหาวิทยาลัยเกริกมีนโยบายสงเสริมคุณภาพชีวิตที่
ดีใหแกนักศึกษา ซึ่งมีความสอดคลองกับแผนกล
ยุทธ ที่มุงพัฒนาระบบการจัดบริการ และ
สวัสดิการนักศึกษาอยางทั่วถึง เอื้อตอการเรียนรู
และใชชีวิตในมหาวิทยาลัย
นโยบายดานทํานุบํารุง
ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาการเรียนรู
๏ มหาวิทยาลัยเกริกมีนโยบายทํานุ ศิลปวัฒนธรรม
ศิลปวัฒนธรรม
ศิลปวัฒนธรรมในเชิงสรางสรรค
และภูมิปญญาทองถิ่น จึงไดกําหนดยุทธศาสตร
 สงเสริมและเผยแพร
กลยุทธ
และกลยุทธที่สงเสริมการ เผยแพรความรูทางดาน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 5.1 สงเสริมใหมหาวิทยาลัยเปน
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนขนบธรรมเนียมและ
ศูนยกลางการอนุรักษและสรางสรรค
ประเพณีทั้งของทองถิ่นและของชาติ เพื่อผลักดันให
 สงเสริมความรวมมือทาง
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย
มหาวิทยาลัยเปนศูนยกลางการอนุรักษและ
วัฒนธรรมรวมกับประเทศในกลุม
5.2 สงเสริมความเขาใจและ
สรางสรรคศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย อีก
อาเซียน
แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง
ทั้งสนับสนุนใหนักศึกษาและบุคลากรของ
ศิลปวัฒนธรรมไทยและศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมีสวนรวมในกิจกรรมแลกเปลี่ยน
นานาชาติ
เรียนรูระหวางศิลปวัฒนธรรมไทยและ
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเกริก ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2555 - 2559)
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การวิเคราะห
ศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ เพื่อปลูกฝงใหนักศึกษา
และบุคลากรตระหนักถึงคุณคาของศิลปวัฒนธรรม
และเอกลักษณของชาติ ตลอดจนเรียนรู
ศิลปวัฒนธรรมหลากหลายของนานาชาติ
นโยบายดานการบริหารจัดการ
ยุทธศาสตรที่ 6 พัฒนาระบบ
๏ นโยบายดานการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีและสารสนเทศในการบริหาร เกริก มุงเนนการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพยึดหลักธรรมาภิบาล
มหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพยึดหลัก จัดการที่ทันสมัย
กลยุทธ
รวมทั้งสงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุก
ธรรมาภิบาล
6.1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับใหมีความรูสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงใน
 พัฒนาระบบบริหารงานบุคลคล
ใหมีประสิทธิภาพ เอื้อตอการปฏิบัติ
อนาคต ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
และสงเสริมใหมีการพัฒนาศักยภาพ
ภารกิจของมหาวิทยาลัย
สารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการใหสามารถ
บุคลากรทุกระดับรองรับการเปดเสรี
6.2 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหมี สนับสนุนกระบวนการบริหารจัดการทุกภารกิจของ
ทางการศึกษา
ความรูความสามารถดานเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัย ซึ่งสอดคลองกับแผนกลยุทธของ
 เพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ
สารสนเทศและทันตอการเปลี่ยนแปลง มหาวิทยาลัยที่ไดกําหนดประเด็นยุทธศาสตรดาน
เพื่อการบริหารจัดการใหสามารถ
6.3 พัฒนาระบบหองสมุดของ
การบริหารจัดการไวโดย พัฒนาระบบบริหารใหมี
สนับสนุนกระบวนการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยใหเปนศูนยกลางบริการ ประสิทธิภาพภายใตหลักธรรมาภิบาล(Good
ทุกภารกิจ
ความรูที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
Governance) และเพิ่มศักยภาพบุคลากรทุกระดับ
ยุทธศาสตรที่ 7 พัฒนาระบบการ
รองรับการเปลี่ยนแปลงภายใตกรอบแนวคิดองคกร
สื่อสารองคกร ภาพลักษณ การ
แหงการเรียนรู(Learning Organization) อีกทั้ง
ประชาสัมพันธและการตลาด
ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหมี
กลยุทธ
ประสิทธิภาพ สามารถรองรับความตองการในการ
7.1 พัฒนาระบบประชาสัมพันธและ
ใชงานตามภารกิจของหนวยงานตาง ๆ เพื่อ
ระบบการสื่อสารองคกรใหมีประสิทธิ แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเกริก ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2555 - 2559)
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ภาพ ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย
7.2 พัฒนาเครือขายความรวมมือ
ระหวางศิษยเกาและมหาวิทยาลัยใหมี
ความเขมแข็ง
ยุทธศาสตรที่ 8 พัฒนาระบบบริหาร
จัดการมหาวิทยาลัย
กลยุทธ
8.1 พัฒนาระบบบริหารใหมี
ประสิทธิภาพภายใตหลักธรรมาภิบาล
(Good Governance)
8.2 เพิ่มศักยภาพบุคลากรทุกระดับ
รองรับการเปลี่ยนแปลงภายใตกรอบ
แนวคิดองคกรแหงการเรียนรู
(Learning Organization)
8.3 มีระบบการงบประมาณการเงิน
แบบมุงเนนผลงานนําไปสูการรายงาน
การตรวจสอบและการประเมินอยางมี
ประสิทธิภาพ
8.4 ปรับปรุงระบบการจัดการดาน
กายภาพและสิ่งแวดลอมภายใน
มหาวิทยาลัยใหเอื้อตอการเรียนรูและ
เสริมสรางภาพลักษณที่ดีของ
มหาวิทยาลัย

การวิเคราะห
ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยใหมีคุณภาพในระดับสากล
บรรลุตามปรัชญาของมหาวิทยาลัย

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเกริก ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2555 - 2559)
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นโยบายดานการประกันคุณภาพ
 พัฒนาระบบและกลไกในการ
ประกันคุณภาพการศึกษาให
สอดคลองกับมาตรฐานของอุดมศึกษา
ไทยและมาตรฐานสากล
 มหาวิทยาลัยเกริกจะจัดใหมีระบบ
การตรวจติดตามภายใน ที่มีกรอบและ
มาตรฐานการดําเนินการที่เปดเผย
และเตรียมพรอมที่จะรับการประเมิน
ตรวจสอบจากภายนอก โดยคณะ
ผูทรงคุณวุฒิในการที่จะรับรองเพื่อเปน
การยืนยันในคุณภาพ
 มหาวิทยาลัยเกริกจะสนับสนุนใหมี
การสรางระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาแกอาจารยและบุคลากรใน
ทุกคณะ / สํานัก / ศูนย / สถาบัน

ประเด็นยุทธศาสตรและกลยุทธ
ยุทธศาสตรที่ 9 พัฒนาระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
กลยุทธ
9.1 พัฒนาระบบและกลไกการประกัน
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาให มี ม าตรฐานใน
ระดับสากล
9.2 พัฒนานักศึกษาและบุคคลากรดาน
การศึกษาใหมีความรูเรื่องการประกัน
คุณภาพการศึกษาในระดับสากล
9.3 ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารดาน
การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของ
มหาวิ ทยาลั ย ทั้ งภายในและภายนอก
สถาบัน
9.4 พัฒนาเครือขายการประกัน
คุณภาพการศึกษาทั้งภายในประเทศ
หรือภูมิภาคอาเซียน

การวิเคราะห
๏ มหาวิทยาลัยเกริกใหความสําคัญกับการประกัน
คุณภาพการศึกษาเปนอยางยิ่ง จึงมีนโยบายพัฒนา
ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาให
สอดคลองกับมาตรฐานของอุดมศึกษาไทยและ
มาตรฐานสากล รวมทั้งสนับสนุนใหทุกหนวยงานมี
การสรางระบบประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อ
รองรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาจาก
ภายนอก ซึ่งมีความสอดคลองกับแผนกลยุทธดาน
ประกันคุณภาพการศึกษาที่สงเสริมใหทุกหนวยงาน
มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และ
จัดทํารายงานการประเมินตนเอง นอกจากนี้ได
สนับสนุนใหสํานักประกันคุณภาพการศึกษาเปน
หนวยงานกลางในการติดตอประสานงาน พัฒนา
ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาให
สอดคลองกับมาตรฐานของอุดมศึกษาไทยและ
มาตรฐานสากล

สรุป

มหาวิทยาลัยเกริกไดวิเคราะหความสอดคลองระหวางแผนกลยุทธกับปรัชญา ปณิธาน และนโยบายมหาวิทยาลัย ปรากฏวามหาวิทยาลัยไดกําหนดแผน
กลยุ ทธ ส อดคล องกั บปรัช ญา ปณิธ าน และนโยบายของมหาวิ ทยาลัย อย างมี บูร ณาการนํา ไปสู ทิศ ทางเดี ยวกันเพื่อ ใหเ กิด ประโยชน สูง สุ ดในการพั ฒ นา
มหาวิทยาลัย
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเกริก ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2555 - 2559)
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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 ตามจุดเนน
พันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา 4 ดาน คือ การผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อใหสถาบันการศึกษาสามารถจัดการศึกษาได
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จากการแบงกลุมดังกลาวมหาวิทยาลัยเกริกจึงจัดอยูในกลุมสถาบันอุดมศึกษา กลุม ข สถาบันที่เนนระดับปริญญาตรี เนนการ
ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี เพื่อใหไดบัณฑิตที่มีความรู ความสามารถ เปนหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค และมีบทบาทใน
การสรางความเขมแข็งใหกับหนวยงาน ธุรกิจและบุคคลในภูมิภาค เพื่อรองรับการดํารงชีพ ขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยเกริกยังไดจัดการเรียนการสอนในระดับ
บัณฑิตศึกษาและดุษฎีบัณฑิต
จากการวิเคราะหความสอดคลองระหวางแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยเกริก กับจุดเนนของกลุ มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2
(พ.ศ.2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) พบวามีความสอดคลองกัน สรุปไดจากตารางดังตอไปนี้
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเกริก ฉบับที่ 5
ความ
ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565)
11 (พ.ศ.2555-2559)
(2555-2559)
สอดคลอง
การพัฒนาตามจุดเนนของสถาบัน
การจัดกลุมสถาบันการศึกษา
กลุมมหาวิทยาลัยที่เนนการผลิตบัณฑิต

กลุม ข สถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตระดับ
มหาวิทยาลัยเกริก จัดอยูในกลุม
กลุมสถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตผูนํา หมายถึง
ปริญญาตรี สถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิต
สถาบันอุดมศึกษา กลุม ข สถาบันที่เนนระดับ
สถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี เพื่อใหไดบัณฑิตที่มีความรู
เพื่อใหไดบัณฑิตที่มีความรูความสามารถเปนหลัก ปริญญาตรี
ความสามารถเปนหลักในการขับเคลื่อนการ
จุดเนนของสถาบันจึงมุงเนนการผลิตบัณฑิตระดับ
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลง
พัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค
ปริญญาตรี เพื่อใหไดบัณฑิตที่มีความรู
ระดับภูมิภาค สถาบันมีบทบาทในการสรางความ
สถาบันมีบทบาทในการสรางความเขมแข็ง
ความสามารถเปนหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนา
เขมแข็งใหกับหนวยงาน ธุรกิจและบุคคลในภูมิภาค
ใหกับหนวยงาน ธุรกิจและบุคคลในภูมิภาค เพื่อ
และการเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค และมี
เพื่อรองรับการดํารงชีพ สถาบันอาจมีการจัดการ
รองรับการดํารงชีพ สถาบันอาจมีการจัด การ
บทบาทในการสรางความเขมแข็งใหกับหนวยงาน
เรี
ย
นการสอนในระดั
บ
บั
ณ
ฑิ
ต
ศึ
ก
ษา
โดยเฉพาะ
เรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะ
ธุรกิจและบุคคลในภูมิภาค เพื่อรองรับการดํารงชีพ
ระดับปริญญาโทดวยก็ได
ระดับปริญญาโทดวยก็ได
นอกจากนี้มหาวิทยาลัยไดการจัด การเรียนการสอน
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเกริก ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2555 - 2559)
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พันธกิจ
คนเปนศูนยกลางของการพัฒนา

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

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเกริก ฉบับที่ 5
(2555-2559)
ในระดับบัณฑิตศึกษา และดุษฎีบัณฑิต ดังนั้น
มหาวิทยาลัยจึงกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และ
ปรับปรุงแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยใหสอดคลอง
กับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ รวมทั้งจัดทํา
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ มีความรูและความ
เชี่ยวชาญ ในศาสตรของตน รวมทั้งมีจิตใจที่
พรอมดวยคุณธรรมจริยธรรม
วิสัยทัศน
วิสัยทัศน
อุดมศึกษาเปนแหลงองคความรูและพัฒนากําลังคน มหาวิทยาลัยเกริกจะพัฒนาองคความรูเดิมและ
ระดับสูงที่มีคุณภาพ เพื่อการพัฒนาชาติอยาง
สรางเสริมองคความรูใหมดานสังคมศาสตรและ
ยั่งยืน สรางสังคมการเรียนรูตลอดชีวิต ตาม
ดานบริหารจัดการ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11
(พ.ศ.2555-2559) บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง มี
บทบาทสูงในประชาคมอาเซียน และมุงสูคุณภาพ
อุดมศึกษาระดับนานาชาติ
จุดเนน
พันธกิจ
ผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ มีศักยภาพตรงตามความ
1. พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนใหทันสมัย
ตองการของสังคม มีความคิดวิเคราะห ความคิด มุงใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพผูเรียนเนน
สรางสรรค มีทักษะการสื่อสารและการทํางาน
ผูเรียนเปนสําคัญ
รวมกับผูอื่น มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ มีสุข
2. สงเสริมการวิจัยเพื่อสรางองคความรูใหมๆ
ภาวะทั้งรางกายและจิตใจ เนนการใชกลยุทธผาน
3. ใหบริการวิชาการที่ทันสมัยเหมาะสมและ

ความ
สอดคลอง
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ธรรมาภิบาลกับการบริหารจัดการ
อุดมศึกษา
 ใหความสําคัญกับสภามหาวิทยาลัย
 จัดตั้งองคกรกลไกการพัฒนาผูกําหนด
นโยบายและผูบริหาร
 องคกรใหความรูเยี่ยมชม เปดเวที
แลกเปลี่ยนความรูประสบการณ
 ปรับโครงสรางการบริการธรรมาภิบาลใน
มหาวิทยาลัย

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่
11 (พ.ศ.2555-2559)
การนําองคกรเชิงรุก และกลยุทธการเงิน รวมทั้ง
พัฒนาอาจารยใหมีความเชี่ยวชาญดานการสอน
และการวิจัย เพื่อใหไดบัณฑิตที่พึงประสงคทําให
สังคมมีการพัฒนาอยางยั่งยืน
ยุ ทธศาสตร ที่ 1 เปลี่ ย นระบบการนํ า องค ก รให
ขับเคลื่อนอุดมศึกษาแบบองครวม
© สรางความตระหนักในคุณคา ของอุดมศึกษาโดย
เนนคุณภาพมากวา ปริมาณ(Quality Education)
โดยมีการกําหนดวิสัยทัศนรวมดานอุดมศึกษา เพื่อ
เปนเปาหมายในการบริหารอุดมศึกษาของประเทศ
ตามแผนเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 มี
การเปลี่ยนกระบวนทัศนในการบริการอุดมศึกษาใน
ลักษณะเชิงรุกใหมีขีดสมรรถนะสูงมุงสูองคกรแหง
การเรียนรู บนพื้นฐานของสารสนเทศอุดมศึกษาที่
ถูกตองเปนปจจุบัน โดยเฉพาะการพัฒนาบัณฑิตที่
ตอบสนองความตอ งการสังคมที่ต องคํา นึงถึงการ
เคลื่อนยายแรงงานและความตองการที่เปลี่ยนแปลง
ในแตละภูมิภาค (Manpower Mobilization and
Demographic Change) สร า งความเชื่ อ มั่ นใน
คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาใหมีมาตรฐานสากล
เปนศูนยกลางทางการศึกษา

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเกริก ฉบับที่ 5
(2555-2559)
สอดคลองกับความตองการของผูรับบริการสังคม
4. สงเสริม เผยแพร ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปญญาทองถิ่น
กลยุทธของมหาวิทยาลัย
 พั ฒ นาระบบบริ ห ารให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพภายใต
หลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
 เพิ่ ม ศั ก ยภาพบุ ค ลากรทุ ก ระดั บ รองรั บ การ
เปลี่ยนแปลงภายใตกรอบแนวคิดองคกรแหงการ
เรียนรู(Learning Organization)
 พั ฒนา ร ะบ บ เ ท ค โน โลยี ส า ร ส นเ ท ศ ใ ห มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ เอื้ อ ต อ การปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ของ
มหาวิทยาลัย
 พั ฒ นาศั ก ยภาพของบุ ค ลากรให มี ค วามรู
ความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศและทัน
ตอการเปลี่ยนแปลง
 พั ฒ นาคุ ณ ภาพหลั ก สู ต รให มี คุ ณ ภาพระดั บ
สากล
 พัฒนาหลักสูตรใหมเพื่อรองรับการศึกษาระดับ
ภูมิภาคอาเซียนและระดับนานาชาติ

ความ
สอดคลอง
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พัฒนาบุคลากรอุดมศึกษา
 ปรับระบบการพัฒนาอาจารยใหมีความ
หลากหลายทั้งเชิงวิชาการ ความเปนครูตาม
ชวงวัย
 จัดใหมีกระบวนการ Mentoring เนนการ
พัฒนาจากการทํางานจริง
 พัฒนาโดยมหาวิทยาลัยในประเทศ
มหาวิทยาลัยตางประเทศ
 ใหผูประสงคเปนอาจารยรวมลงทุนในการ
พัฒนา
โครงสรางพื้นฐานของการเรียนรู
 ใหความสําคัญกับศิลปศาสตร
 การใชศักยภาพ ICT เพื่อการเรียนรู
 การสรางฐานขอมูลการศึกษาที่ทันสมัย
 สรางระบบการเรียนรูตลอดชีวิตใน
สถาบันอุดมศึกษา Open Courseware
พัฒนาเครือขายหองสมุดและการเรียน

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเกริก ฉบับที่ 5
ความ
11 (พ.ศ.2555-2559)
(2555-2559)
สอดคลอง
ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาอาจารยใหเปนมืออาชีพและ กลยุทธของมหาวิทยาลัย

 พัฒนาบุคลากรสายอาจารยใหมีสมรรถนะสากล
พัฒนาระบบผูเชี่ยวชาญมืออาชีพใหเปนอาจารย
© อาจารยมีจํานวนเพียงพอตรงตามความ
ตองการในการผลิตบัณฑิตมีความสามารถในการ
ทํางานวิจัย งานสรางสรรคและนวัตกรรม มีทักษะ
ประสบการณในการถายทอดความรูที่ทันสมัยตอการ
เปลี่ยนแปลงของโลก มีจิตวิญญาณความเปนครู มี
คุณธรรมจริยธรรม สามารถดํารงตนอยางมีเกียรติ
และศักดิ์ศรีไดรับการยกยองจากสังคมและมีคุณภาพ
เปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ รวมทั้งพัฒนาผูที่มี
ความรู ความเชี่ยวชาญ มีประสบการณทางวิชาการ
หรือวิชาชีพใหเขาสูการเปนอาจารย
ยุทธศาสตร ที่ 3 ยกระดั บ คุ ณภาพบั ณฑิ ต อย า ง กลยุทธของมหาวิทยาลัย
 ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศกับการจัดเรียน
กาวกระโดด
การสอนอยางมีประสิทธิภาพ
© ยกระดับคุณภาพบัณฑิต โดยเปลี่ยน

 สงเสริมและพัฒนาระบบการเรียนการสอนแบ
กระบวนทัศนการเรียนรูของบัณฑิตใหมีคุณภาพ
บูรณาการโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา อยาง
 สงเสริมใหกิจกรรมนักศึกษาเปนกิจกรรมที่
นอย 5 ดานไดแก ดานคุณธรรมจริยธรรม ดาน
เสริมสรางพัฒนาความรูทางวิชาการ คุณธรรม
ความรู ดานทักษะทางปญญา ดานทักษะ
จริยธรรม บุคลิกภาพและเกิดความภูมิใจใน
ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
มหาวิทยาลัย
ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและ
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเกริก ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2555 - 2559)
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แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่
11 (พ.ศ.2555-2559)
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ มีกระบวนทัศนใหมใน
การเรียนรูและสามารถเรียนรูดวยตนเองตลอดชีวิต
มีจิตอาสาและความรับผิดชอบตอสังคม เปน
พลเมืองที่มีคุณคาของโลกดํารงไวซึ่งเอกลักษณ
วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นไทยที่สอดคลอง
กับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใหบัณฑิตมี
ดุลยภาพระหวางเกงงานและเกงความดีโดยเนน
ความรับผิดชอบ มีสุขภาวะทั้งรางกายและจิตใจ
เพื่อตนเองและสังคม สามารถปรับตัวเขากับสภาพ
งานที่เปลี่ยนแปลง โดยมีการติดตามประเมิน
คุณภาพและพัฒนาบัณฑิตเขาสูตลาดงาน

การเงินอุดมศึกษา
 ปรับปรุงระบบการจัดสรรงบประมาณ โดย
ยังคง Supply Side Financing ตาม
Performance Based และสอดคลองกับ
เปาหมายการพัฒนาประเทศ
 ยังคงกองทุน กยศ. ตามความจําเปน
 จัดตั้งกองทุนพัฒนาการศึกษา พัฒนา

ยุทธศาสตรที่ 4 ปฏิรูปการบริหารการเงิน
อุดมศึกษา เพื่อขับเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษาสู
ความเปนเลิศ
© ใชยุทธศาสตรการเงินเปนเครื่องมือในการ
ขับเคลื่อนและเปนกลไกกํากับเชิงนโยบายให
สถาบันอุดมศึกษาการพัฒนาใหบรรลุเปาหมายตาม
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเกริก ฉบับที่ 5
ความ
(2555-2559)
สอดคลอง
 พัฒนาระบบหองสมุดของมหาวิทยาลัยใหเปน
ศูนยกลางบริการความรูที่ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพ
 พัฒนาองคกรดานกิจการนักศึกษาใหมิ
ประสิทธิภาพ
 สงเสริมใหกิจกรรมนักศึกษาเปนกิจกรรมที่
เสริมสรางพัฒนาความรูทางวิชาการ คุณธรรม
จริยธรรม บุคลิกภาพและเกิดความภาคภูมิใจใน
มหาวิทยาลัย
 พัฒนาระบบบริการ และสวัสดิการนักศึกษา
อยางทั่วถึง เอื้อตอการเรียนรูและใชชีวิตใน
มหาวิทยาลัย
 สงเสริมใหมหาวิทยาลัยเปนศูนยกลางการอนุรักษ
และสรางสรรคศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย
กลยุทธของมหาวิทยาลัย

 มีระบบงบประมาณการเงินแบบมุงผลงาน
นําไปสูการรายงานการตรวจสอบและการ
ประเมินอยางมีประสิทธิภาพ
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อาจารย การวิจัย รวมมือภาคการผลิต
 ใหอิสระในการบริหารการเงินแก
มหาวิทยาลัย

เครือขายอุดมศึกษา
 สงเสริมการทํางานในลักษณะเครือขายของ
สถาบันอุดมศึกษาตามพื้นที่นําไปสูการควบรวม
ในมิติตาง ๆ
 ชวยยกระดับคุณภาพสรางเครือขาย
เพื่อพัฒนาชุมชน เครือขายวิชาการ

การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศ
 มหาวิทยาลัยตองเชื่อมตอกับภาคการผลิต

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่
11 (พ.ศ.2555-2559)
(พ.ศ.2555-2559) และกาวสูความเปนเลิศตาม
กลุมสถาบัน ครอบคลุมการจัดสรรทุนการศึกษา
เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษา มีการระดมทุนจาก
ทุกภาคสวน และบูรณาการในการใชทรัพยากร
รวมกัน และมีการกํากับติดตามประเมินผลระดับ
ความสําเร็จของการดําเนินงาน จากการใชจาย
งบประมาณอยางเขมงวด

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเกริก ฉบับที่ 5
(2555-2559)

ความ
สอดคลอง

กลยุทธของมหาวิทยาลัย
 สงเสริมงานวิชาการที่สอดคลองกับความ
ตองการของชุมชน สังคม ประเทศชาติ และ
ภูมิภาคอาเซียน
 สนับสนุนใหบุคลากรและนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยมีสวนรวมในการบริการวิชาการแก
สังคมในระดับชาติหรือนานาชาติ
 พัฒนาระบบประชาสัมพันธและระบบสื่อสาร
องคกรใหมีประสิทธิภาพทุกกลุมเปาหมาย
 พัฒนาเครือขายความรวมมือระหวางศิษยเกา
และมหาวิทยาลัยใหมีความเขมแข็ง
กลยุทธของมหาวิทยาลัย
 สนับสนุนใหคณะวิชาและศูนยสงเสริมวิจัยและ
ผลิตตํารา ยกระดับมาตรฐานงานวิจัยและผลงาน
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สรางความรูและนวัตกรรม
 พัฒนาระบบการประเมิน “การวิจัย”เพื่อการ
จัดสรรทรัพยากรและวางตําแหนงมหาวิทยาลัย
 เสริมศูนยแหงความเปนเลิศใหมีการทํางาน
รวมกันระหวางมหาวิทยาลัย กลุม
มหาวิทยาลัย ภาคอุตสาหกรรม ภาคสังคม
และชุมชน
 ผลักดันใหเกิดระบบวิจัยแหงชาติ
การแกปญหาอุดมศึกษาในปจจุบัน
 สรางกลไกการกํากับเพื่อลดเลิกหลักสูตรที่ไม
เปนที่ตองการ
 ปรับปรุงการประกันคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษา
 จัดการศึกษาออกเปน 4 กลุม กลุม
มหาวิทยาลัย 4 ป เนนการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี
 สถาบันอุดมศึกษาจะแตกตางกันตามพื้นที่
การบริการ จุดเนนของพันธกิจ สามารถ
ตอบสนองยุทธศาสตรของประเทศไดทุกระดับ
สงผลดานบวกตอนักศึกษาและอาจารย
 ตองมีกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา

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

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเกริก ฉบับที่ 5
ความ
(2555-2559)
สอดคลอง
ทางวิ ช าการให มี คุ ณ ภาพให ส ามารถนํ า ไปใช
ประโยชนและเปนที่ยอมรับในวงวิชาการ
 พั ฒ นาบุ ค ลากรด า นวิ จั ย ให มี ศั ก ยภาพสู ง มี
จริยธรรมในการทําวิจัย
 พัฒนาระบบฐานขอมูลและสารสนเทศเพื่อ การ
วิจัยและเผยแพรงานวิจัยสูสากล

กลยุทธของมหาวิทยาลัย
 พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาใหมีมาตรฐานในระดับสากล
 พัฒนานักศึกษาและบุคลากรดานการศึกษาใหมี
ความรูเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาใน
ระดับสากล
 ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารดานการประกัน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยทั้งภายใน
และภายนอกสถาบัน
 พัฒนาเครือขายการประกันคุณภาพการศึกษา
ทั้งภายในประเทศหรือภูมิภาคอาเซียน
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จากตาราง แสดงใหเห็นวามหาวิทยาลัย เกริกมีการพัฒนากลยุทธของมหาวิทยาลัยใหสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาระดับชาติ สามารถตอบสนอง
ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศไดเปนอยางดี โดยมหาวิทยาลัยไดกําหนดพันธกิจและวางแผนกลยุทธที่สอดคลองกับจุดเนนของสถาบัน แผนพัฒนากา รศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) และแผนอุดมศึกษาระยะยาว15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) ซึ่งไดกําหนดกลุมสถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรี ดวยเหตุนี้ มหาวิทยาลัยจึงดําเนินการตามภารกิจของสถาบันการศึกษา เนนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญ าตรีใหมีมาตรฐานเปนบัณฑิตที่พึงประสงค
พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนใหทันสมัย โดยมุงใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพผูเรียนเนนผูเรียนเปนสําคัญ สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาบรรลุตามจุดมุงหมายและหลักการจัดการศึกษาของชาติ รวมทั้งพัฒนาคุณภาพงานวิจัย สงเสริมการใหบริการวิชาการที่ทันสมัยเหมาะสม
สอดคลองกับความตองการของชุมชนและสังคม เพื่อสรางมหาวิทยาลัยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู

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

97
โครงการสัมมนาพิจารณแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเกริก ฉบับที่ 5 (2555-2559)
หลักการและเหตุผล
การจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเปนสิ่งที่มีความสําคัญอยางยิ่งสําหรับการบริหารจัดการ
องคกรใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่ตั้งไว คณะกรรมการจัดทําแผนมหาวิทยาลัยจึงไดจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเกริก ฉบับที่ 5 ปการศึกษา
2555-2559 เพื่อวางแผนบริหารจัดการมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งใชเปนกรอบในการกําหนดทิศทางพัฒนามหาวิทยาลัย และ
เปนแนวทางใหบุคลากรและหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย ใชเปนเครื่องมือสําหรับการแปลงแผนยุทธศาสตรสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมตอไป ซึ่งจะ
สงผลใหมหาวิทยาลัยประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของชาติ ยุทธศาสตรกระทรวง และกรอบแผนพัฒนาอุดมศึกษาระยะ
ยาว ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) ตลอดจนสถานการณทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอยางตอเนื่อง
และเพื่อใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกภาคสวนไดมีโอกาสในการมีสวนรวมตามกระบวนการพัฒนาแผน ทางคณะกรรมการฯจึงเห็น
ความสําคัญในการเปดเวทีสัมมนาพิจารณแผนเพื่อใหบุคลากรไดแลกเปลี่ยนเรียนรูถึงแนวทางการพัมนามหาวิทยาลัย อันจะนําไปสูการพัฒนาบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยตอไป
วัตถุประสงค

1. เพื่อเปดโอกาสใหบุคลากรทุกภาคสวนของมหาวิทยาลัยไดมีโอกาสแสดงความคิดเห็นในการจัดทําแผนฯ
2. เพือ่ ใหบุคลากรไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นยุทธศาสตรและแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะ 5 ป

สอดคลองกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ดานการพัฒนาสถาบันและบุคลากร
หนวยงานที่รับผิดชอบ คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเกริก ฉบับที่5 (พ.ศ.2555-พ.ศ.2559)
กลุมเปาหมาย

ผูบริหารและบุคลากรทั้งหมดของมหาวิทยาลัย จํานวนประมาณ 150 คน

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

98
วิธีการดําเนินการ

1.
3.
4.
5.

ขออนุมัติโครงการ
เตรียมเอกสารประกอบการประชุม
ทําหนังสือเชิญบุคลากรเขาประชุม
จัดเวทีสัมมนาพิจารณแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเกริก ฉบับที่5 (พ.ศ.2555-พ.ศ.2559)

สถานทีด่ ําเนินการ

หอง 2300 มหาวิทยาลัยเกริก

ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ

วันที่ 9 มกราคม 2555 เวลา 13.30 - 16.00 น.

งบประมาณรายจาย
- อาหารวาง ( 150 x 30 )
รวมทั้งสิ้น

4,500 บาท
4,500 บาท
( สี่พันหารอยบาทถวน )

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ผูเขารวมสัมนาพิจารณมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นในการจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเกริก ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2555-พ.ศ.2559)
2. ผูเขารวมสัมนาพิจารณไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นยุทธศาสตรและแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะ 5 ป
ตัวบงชี้โครงการ
1. มี ผู เ ข า ร ว มประชุ ม อย า งน อ ย 80 % เห็ นว า เวที สั ม นาพิ จารณ เ ป ด โอกาสให บุ ค ลากรแสดงความคิ ด เห็ นในการจั ด ทํ า แผนพั ฒนา
มหาวิทยาลัยเกริก ฉบับที่5 (พ.ศ.2555-พ.ศ.2559)
2. ผูเขารวมสัมนาพิจารณอยางนอย 80 % ทราบถึงประเด็นยุทธศาสตรในการพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะ 5 ป

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

