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แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. 2560-2564
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ ค่านิยมหลัก เอกลักษณ์ อัตลักษณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้กาหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ ค่านิยมหลัก เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ ไว้ดังต่อไปนี้
ปรัชญา

มหาวิทยาลัยที่เป็นพลังของแผ่นดิน ในการพัฒนาท้องถิ่น

วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

พันธกิจ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ ที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ประเทศชาติ และประชาคมอาเซียน
สร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพ เสริมสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมสู่ความเป็นผู้นาในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน
บริการวิชาการ ถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของท้องถิ่น และสร้างองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมสู่นานาชาติ
ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และยกระดับมหาวิทยาลัยให้เป็นผู้นาด้านวิชาชีพครูในภูมิภาค
พัฒนาระบบคุณภาพและมาตรฐานการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา มุ่งสู่ความเป็นเลิศและเป็นองค์กรแห่งความสุข

วัตถุประสงค์
1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ ที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ประเทศชาติ และประชาคมอาเซียน
2. เพือ่ สร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพ เสริมสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมสู่ความเป็นผู้นาในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน
3. เพือ่ ให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
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4. เพื่อทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของท้องถิ่น และสร้างองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมสู่นานาชาติ
5. เพือ่ ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และยกระดับมหาวิทยาลัยให้เป็นผู้นาด้านวิชาชีพครูในภูมิภาค
6. เพือ่ พัฒนาระบบคุณภาพและมาตรฐานการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา มุ่งสู่ความเป็นเลิศและเป็นองค์กรแห่งความสุข

ค่านิยมหลัก
NSRU คือ ชีวิตของผู้อยู่ด้วยปัญญา ประเสริฐที่สุด
N : Native Development
หมายถึง มุ่งพัฒนาคนในท้องถิ่น
S : SMART Practice
หมายถึง สู่การปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ
R : Responsibility to Society
หมายถึง มีความรับผิดชอบต่อสังคม
U : Unity to Organization
หมายถึง ความเป็นหนึ่งเดียวขององค์กร
เอกลักษณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์เป็นมหาวิทยาลัยแห่ง “แหล่งเรียนรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น”
อัตลักษณ์
บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์เป็นบัณฑิต “ใฝ่เรียนรู้ มีคุณธรรม นาทักษะสู่การปฏิบัติงาน”
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. การยกคุณภาพมาตรฐานการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล
2. การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการวิจัยไปสู่มาตรฐานสากล
3. การยกมาตรฐานการให้บริการทางวิชาการ การถ่ายทอดเทคโนโลยี สู่การน้อมนาแนวพระราชดาริให้ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม
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4. การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมให้สนองตอบกับความต้องการของท้องถิ่นและสังคม
5. การพัฒนาศักยภาพครู การยกคุณภาพมาตรฐานอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาสู่สากล
6. การยกระบบริหารจัดการให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน โปร่งใส ด้วยหลักธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

บัณฑิตมีความรู้คู่คุณธรรมทักษะทางปัญญาการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
บัณฑิตมีขีดความสามารถและทักษะวิชาชีพการปฏิบัติงานในระดับสากล
สร้างความสามารถในการวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมให้แก่อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา
วิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมสู่การตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติเพื่อการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
มีระบบการบริหารจัดการเรียนการสอน การวิจัยสู่การพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะอาชีพเพื่อให้การบริการวิชาการที่ดี แก่ชุมชนและท้องถิ่น
สร้างความร่วมมือในการบริการวิชาการและน้อมนาแนวพระราชดาริให้ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความร่วมมือในการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมกับชุมชนและท้องถิ่น
ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐาน
อาจารย์และบุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ มีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้การวิจัยและการให้บริการทางวิชาการตามมาตรฐานสากล และมี
สมรรถนะได้มาตรฐานวิชาชีพตามสายงาน
10. มีการปรับรูปแบบโครงสร้าง และการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม
11. มีระบบบริหารจัดการที่ดี ได้มาตรฐาน ยึดหลักธรรมาภิบาล
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
การยกคุณภาพมาตรฐานการผลิตบัณฑิตที่มคี ุณภาพและได้มาตรฐานสากล
เป้าประสงค์ : 1. บัณฑิตมีความรู้คู่คณ
ุ ธรรมทักษะทางปัญญาการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. บัณฑิตมีขดี ความสามารถและทักษะวิชาชีพการปฏิบัติงานในระดับสากล
กลยุทธ์และมาตรการ :
กลยุทธ์
มาตรการ
1. สร้างโอกาสทางการศึกษา ที่สอดคล้องกับการ
1.1 พัฒนาระบบการรับนักศึกษาให้เหมาะสมกับหลักสูตร
พัฒนาประเทศ
1.2 ผลิตกาลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและการพัฒนาประเทศ
1.3 พัฒนาการจัดการศึกษาและสนับสนุนทุนการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาทีเ่ ป็นตามความต้องการของท้องถิ่น
2.

พัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน เพื่อ
เพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ของผูเ้ รียน

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

จัดรูปแบบวิธีการจัดการศึกษาและหลักสูตรที่หลากหลาย
พัฒนาหลักสูตร เพื่อตอบสนองกาลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พัฒนาหลักสูตรตามความต้องการของประเทศทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและระดับนานาชาติ
ส่งเสริมการผลิตตาราและพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการเรียนรู้ที่มีคณ
ุ ภาพและปริมาณที่เพียงพอ
เพิ่มสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในปัจจุบัน
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
การยกคุณภาพมาตรฐานการผลิตบัณฑิตที่มคี ุณภาพและได้มาตรฐานสากล
เป้าประสงค์ : 1. บัณฑิตมีความรู้คู่คณ
ุ ธรรมทักษะทางปัญญาการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. บัณฑิตมีขดี ความสามารถและทักษะวิชาชีพการปฏิบัติงานในระดับสากล
กลยุทธ์และมาตรการ :
กลยุทธ์
มาตรการ
3. พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและ
3.1 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนกับการทางานในสภาพจริงเพือ่ การประกอบอาชีพ
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ได้มาตรฐาน
3.2 สนับสนุนให้อาจารย์พัฒนาการจัดการเรียนการสอน โดยใช้องค์ความรู้จากการวิจัย
3.3 สนับสนุนการประเมินผลให้สอดคล้องกับผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
3.4 เพิ่มศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษ ภาษาไทย คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.5 พัฒนาสหกิจศึกษาหรือการฝึกประสบการณ์อย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน
3.6 ส่งเสริมหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (UBI) เพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการที่มีคุณภาพ
3.7 ส่งเสริมกิจกรรมบูรณาการการเรียนรู้เพื่อนาไปใช้ประโยชน์
3.8 สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกับหน่วยงานภายนอก
4.

ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให้มีคณ
ุ ภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา เพื่อมุ่งสู่
มาตรฐานสากล

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

พัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ส่งเสริมให้บณ
ั ฑิตแต่ละสาขาวิชามีผลงานที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติ และระดับนานาชาติ
ส่งเสริมให้บณ
ั ฑิตมีทักษะวิชาชีพเพิ่มเติมตามความสนใจ เพื่อนาไปสู่การประกอบวิชาชีพในระดับชาติและนานาชาติ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษา นาผลงานทางวิชาการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ กับหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชน
ส่งเสริมให้มีการตีพิมพ์ เผยแพร่วิทยานิพนธ์ปริญญาโท-เอก ทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือระดับบัณฑิตศึกษาทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ
ส่งเสริมให้บณ
ั ฑิตมีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
การยกคุณภาพมาตรฐานการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล
เป้าประสงค์ 1. บัณฑิตมีความรูค้ ู่คุณธรรมทักษะทางปัญญาการสือ่ สารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. บัณฑิตมีจิตความสามารถและทักษะวิชาชีพการปฏิบัติงานในระดับสากล
กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

1. สร้างโอกาสทางการศึกษา ที่สอดคล้องกับ 1. ระดับความ สาเร็จของการเสริมคุณลักษณะ
การพัฒนาประเทศ
บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานการเรียนรู้ สร้าง คะแนน
2. พัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียน การสอน
คุณธรรม จริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา
เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ของผูเ้ รียน
2. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต และ
3. พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
ความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษา
และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ได้
(วัดคุณภาพบัณฑิต คุณธรรม จริยธรรม)
มาตรฐาน
3. ร้อยละของจานวน หลักสูตรที่มีการจัดการ
4. ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให้มีคณ
ุ ภาพตาม
เรียน การสอนโดยผู้เรียนสามารถเรียนรูจ้ าก
กรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา
การปฏิบัติงานจริง (Work Integrated
เพื่อมุ่งสู่มาตรฐานสากล
Learning)
4. สัดส่วนผู้เข้าเรียนระดับอุดมศึกษาทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : ด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
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ข้อมูลพื้นฐาน
2558 2559 2560
ระดับ
3
4
4
ระดับ
4
85

33 :
67

ค่าเป้าหมาย
ผู้รับผิดชอบ
2561 2562 2563 2564
ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ คณบดี 5 คณะ
5
5
5
5
ผู้อานวยการกอง
พัฒนานักศึกษา
ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ คณบดี 5 คณะ
5
5
5
5
ผู้อานวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
90
95
100 100 คณบดี 5 คณะ
ผู้อานวยการสานัก
ส่งเสริมวิชาการ ฯ
35 :
65

35 :
65

35 :
65

35 :
65

คณบดี 5 คณะ
ผู้อานวยการสานัก
ส่งเสริมวิชาการ ฯ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
การยกคุณภาพมาตรฐานการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล
เป้าประสงค์ 1. บัณฑิตมีความรูค้ ู่คุณธรรมทักษะทางปัญญาการสือ่ สารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. บัณฑิตมีจิตความสามารถและทักษะวิชาชีพการปฏิบัติงานในระดับสากล

1. สร้างโอกาสทางการศึกษา ที่
สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ

2. พัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียน
การสอน เพื่อเพิ่มศักยภาพการ
เรียนรู้ของผูเ้ รียน

1.1 พัฒนาระบบการรับนักศึกษาให้เหมาะสม
กับหลักสูตร
1.2 ผลิตกาลังคนให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของท้องถิ่นการพัฒนาประเทศ
1.3 พัฒนาการจัดการศึกษาและสนับสนุน
ทุนการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และสาขาที่เป็นตามความ
ต้องการของท้องถิ่น
2.1 จัดรูปแบบวิธีการจัดการศึกษาและ
หลักสูตรที่หลากหลาย
2.2 พัฒนาหลักสูตร เพื่อตอบสนองกาลังคน
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2.3 พัฒนาหลักสูตรตามความต้องการของ
ประเทศทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ
และระดับนานาชาติ

2564

2563

2562

มาตรการ

2561

กลยุทธ์

2560

ปีงบประมาณที่จะดาเนินการ
โครงการ/กิจกรรม
1. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรและการ
จัดการเรียนรู้ตามกลุ่ม (cluster) สู่
รูปแบบ 2 ภาษา
2. จัดหาสื่อทรัพยากร เครื่องมือ และ
อุปกรณ์ ที่เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้
และการสอนอย่างเพียงพอ

3. แลกเปลีย่ น เรียนรู้ และทาความร่วมมือ
กับผู้ประกอบการและท้องถิ่น ในการ
จัดการเรียนการสอน
4. พัฒนาความรู้ ทักษะ และเทคนิคให้มี
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย
และเน้นการฝึกปฏิบัติจากสถานทีจ่ ริง
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หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
 คณบดี 5 คณะ
 ผอ.กองพัฒนา
นักศึกษา
 คณบดี 5 คณะ
 ผอ.สถาบันวิจัยฯ

 คณบดี 5 คณะ
 ผอ.สานักส่งเสริม
วิชาการ ฯ
 คณบดี 5 คณะ
 ผอ.สานักส่งเสริม
วิชาการ ฯ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
การยกคุณภาพมาตรฐานการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล
เป้าประสงค์ 1. บัณฑิตมีความรูค้ ู่คุณธรรมทักษะทางปัญญาการสือ่ สารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. บัณฑิตมีจิตความสามารถและทักษะวิชาชีพการปฏิบัติงานในระดับสากล

3.พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอนและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่
ได้มาตรฐาน

2.4 ส่งเสริมการผลิตตาราและพัฒนาสื่อและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการเรียนรู้ที่มี
คุณภาพและปริมาณที่เพียงพอ
2.4 เพิ่มสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้สอดคล้อง
กับการเปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยีใน
ปัจจุบัน
3.1 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนกับการ
ทางานในสภาพจริงเพื่อการประกอบ
อาชีพ
3.2 สนับสนุนให้อาจารย์พัฒนาการจัดการเรียน
การสอน โดยใช้องค์ความรู้จากการวิจัย
3.3 สนับสนุนการประเมินผลให้สอดคล้องกับ
ผู้ เ รี ย นตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
3.4 เพิ่มศักยภาพทางด้านภาษา ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
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2564

2563

2562

มาตรการ

2561

กลยุทธ์

2560

ปีงบประมาณที่จะดาเนินการ
โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

5. พัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ
อาจารย์ให้สามารถสอนแบบ 2 ภาษา
และนานาชาติได้

 คณบดี 5 คณะ

6. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรและการสอน
แบบ Active Learning , blendedlearning online และ E-Learning

 คณบดี 5 คณะ
 ผอ.สานักวิทย
บริการ ฯ
 ผอ.ส่งเสริมวิชาการ ฯ

7. สนับสนุนการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ

 คณบดี 5 คณะ
 ผอ.สานักงาน
อธิการบดี
 ผอ.สานักส่งเสริม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
การยกคุณภาพมาตรฐานการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล
เป้าประสงค์ 1. บัณฑิตมีความรูค้ ู่คุณธรรมทักษะทางปัญญาการสือ่ สารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. บัณฑิตมีจิตความสามารถและทักษะวิชาชีพการปฏิบัติงานในระดับสากล

3.5 พัฒนาสหกิจศึกษาหรือการฝึก
ประสบการณ์อย่างเป็นระบบและมี
มาตรฐาน
3.6 ส่ งเ ส ริ ม หน่ ว ยบ่ ม เพา ะวิ ส า หกิ จ ใน
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา (UBI) เพื่ อ พั ฒ นา
นักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการที่มีคุณภาพ
3.7 ส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมบู ร การการเรี ย นรู้ เ พื่ อ
นาไปใช้ประโยชน์
3.8 สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกับหน่วยงาน
ภายนอก

2564

2563

2562

มาตรการ

2561

กลยุทธ์

2560

ปีงบประมาณที่จะดาเนินการ
โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
วิชาการ ฯ

4. ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให้มีคณ
ุ ภาพ 4.1 พัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ระดับอุดมศึกษา เพื่อมุ่งสู่
4.2 ส่งเสริมให้บณ
ั ฑิตแต่ละสาขาวิชามีผลงานที่
มาตรฐานสากล
ได้รับการยอมรับในระดับชาติ และระดับ
นานาชาติ

8. การปรับพื้นฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม
ให้แก่นักศึกษา

 คณบดี 5 คณะ
 ผู้อานวยการกอง
พัฒนานักศึกษา

9. ส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ให้แก่นกั ศึกษา

 คณบดี 5 คณะ
 ผู้อานวยการกอง
พัฒนานักศึกษา

11. การพัฒนาห้องเรียนมาตรฐาน

 คณบดี 5 คณะ
 ผู้อานวยการสานัก
ส่งเสริมวิชาการ ฯ

12. จัดหาอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ในการจัดการ

 คณบดี 5 คณะ
 ผู้อานวยการสานัก
ส่งเสริมวิชาการ ฯ

เรียนการสอน
~9~

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
การยกคุณภาพมาตรฐานการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล
เป้าประสงค์ 1. บัณฑิตมีความรูค้ ู่คุณธรรมทักษะทางปัญญาการสือ่ สารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. บัณฑิตมีจิตความสามารถและทักษะวิชาชีพการปฏิบัติงานในระดับสากล

4.3 ส่งเสริมให้บณ
ั ฑิตมีทักษะวิชาชีพเพิ่มเติม
ตามความสนใจ เพื่อนาไปสู่การประกอบ
วิชาชีพในระดับชาติและนานาชาติ
4.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษา นาผลงาน
ทางวิชาการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ กับ
หน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชน
4.5 ส่งเสริมให้มีการตีพมิ พ์ เผยแพร่
วิทยานิพนธ์ปริญญาโท-เอก ทั้งใน
ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
4.6 สร้างเครือข่ายความร่วมมือระดับ
บัณฑิตศึกษาทั้งระดับชาติและระดับ
นานาชาติ
4.7 ส่งเสริมให้บณ
ั ฑิตมีทักษะในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

2564

2563

2562

มาตรการ

2561

กลยุทธ์

2560

ปีงบประมาณที่จะดาเนินการ
โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ผู้อานวยการ
สานักงานอธิการบดี
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการวิจัยไปสู่มาตรฐานสากล
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 1. สร้างความสามารถในการวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมให้แก่อาจารย์บุคลากรและนักศึกษา
2. วิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมสู่การตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ เพื่อการต่อยอดภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
กลยุทธ์
มาตรการ
1.

สร้างและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
นาไปใช้ประโยชน์ในด้านการเรียนการสอนและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ท้องถิ่น

2.

การเพิ่มขีดความสามารถด้าน
การวิจัย

1.1
1.2
1.3
1.4

พัฒนาระบบบริหารจัดการวิจัยในการสร้างองค์ความรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ท้องถิ่น
ส่งเสริมการทาวิจัยแบบมีส่วนร่วม และการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นแบบยั่งยืน
ส่งเสริมการสร้างผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ ให้มีมาตรฐานและสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
ส่งเสริมให้มีการทาวิจัย และการพัฒนานวัตกรรม และการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อนาไปสู่การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาและการ
ผลิตเชิงพาณิชย์
1.5 บูรณาการการวิจัยกับการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ
1.6 พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
2.1 พัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ โดยจัดให้มีพี่เลี้ยงนักวิจัย (Mentor) เพื่อถ่ายทอดและพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
2.2 พัฒนาสมรรถนะทางด้านการวิจัยสู่การเป็นนักวิจัยมืออาชีพ
2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนนักวิจัยด้านการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อสร้างองค์ความรู้และต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
2.4 ดาเนินการวิจัยและสร้างเครือข่ายวิจัยร่วมกับองค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งภายในและต่างประเทศ
2.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งทุนวิจัย และจัดตั้งกองทุน สนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
2.6 พัฒนาระบบกลไกการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักวิจัยสามารถดาเนินการวิจัยได้โดยสะดวกและรวดเร็ว
2.7 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งหน่วยวิจัยเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรม
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการวิจัยไปสู่มาตรฐานสากล
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 1. สร้างความสามารถในการวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมให้แก่อาจารย์บุคลากรและนักศึกษา
2. วิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมสู่การตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ เพื่อการต่อยอดภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
กลยุทธ์
มาตรการ
3.

พัฒนางานวิจัยที่สามารถแก้ปญ
ั หา ชี้นา และ
ตอบสนองการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ท้องถิ่นและประเทศ และสามารถแข่งขันได้ใน
ระดับชาติและนานาชาติ

3.1
3.2
3.3
3.4

สร้างงานวิจัยประยุกต์ที่มีความสอดคล้องกับปัญหา และความต้องการในการพัฒนาของท้องถิ่นและประเทศ และสามารถต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้
พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการความรู้ที่เกิดจากการวิจัย เพื่อแก้ปัญหาของท้องถิ่นและประเทศ ตามบริบทของมหาวิทยาลัย
ร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการสร้างงานวิจัยและ/หรืองานสร้างสรรค์ ซึ่งก่อให้เกิดความรู้ที่สามารถนามาถ่ายทอดเทคโนโลยี
สร้างงานวิจัยและ/หรืองานสร้างสรรค์ ในระดับชาติและนานาชาติ

4.

พัฒนาระบบและกลไกการเผยแพร่ผลงานวิจัยใน
ระดับชาติและนานาชาติ

4.1 ยกระดับวารสารวิชาการและงานวิจัยของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ
4.3 ส่งเสริมการพัฒนาศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์สู่ชุมชน
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการวิจัยไปสู่มาตรฐานสากล
เป้าประสงค์ 1. สร้างความสามารถในการวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมให้แก่อาจารย์บคุ ลากรและนักศึกษา
2. วิจยั สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมสู่การตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติเพื่อการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
ข้อมูลพื้นฐาน
ค่าเป้าหมาย
กลยุทธ์
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ 2555 2559 2560
2561
2562
1. สร้างและพัฒนางานวิจัยหรืองาน 1. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้
ระดับ 4 ระดับ 5 ระดับ 5
สร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์ใน ประโยชน์
(เกณฑ์
(เกณฑ์
(เกณฑ์
ด้านการเรียนการสอนและ
ตามกลุม่
ตามกลุม่
ตามกลุม่
ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ท้องถิ่น
สาขาวิชา) สาขาวิชา) สาขาวิชา)
2. การเพิ่มขีดความสามารถด้าน
2. ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ
ระดับ 4
ระดับ 5
ระดับ 5
การวิจัย
3. พัฒนางานวิจัยที่สามารถ
3. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์
ระดับ 4
ระดับ 5
ระดับ 5
แก้ปัญหา ชี้นา และตอบสนอง
เผยแพร่
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
4. 4. พัฒนาระบบและกลไกการเผยแพร่
5.
ผลงานวิจัยในระดับชาติและ
6.
นานาชาติ
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2563
2564
ระดับ 5 ระดับ 5 
(เกณฑ์
(เกณฑ์ 
ตามกลุม่
ตามกลุม่
สาขาวิชา) สาขาวิชา)
ระดับ 5
ระดับ 5 

ระดับ 5
ระดับ 5 


ผู้รับผิดชอบ
คณบดี 5 คณะ
ผอ.สถาบันวิจัย ฯ

คณบดี 5 คณะ
ผอ.สถาบันวิจัย ฯ
คณบดี 5 คณะ
ผอ.สถาบันวิจัย ฯ

1. สร้างและพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์ในด้าน
การเรียนการสอนและถ่ายทอด
เทคโนโลยีสู่ท้องถิ่น

1.1 พั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การวิ จั ย ในการ
สร้างองค์ความรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยี
สู่ท้องถิ่น
1.2 ส่ งเสริ ม การท าวิ จั ย แบบมี ส่ ว นร่ ว ม และ
การวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
แบบยั่งยืน
1.3 ส่ ง เสริ ม การสร้ า งผลงานวิ จั ย หรื อ งาน
สร้ า งสรรค์ ให้ มี ม าตรฐานและสามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ได้
1.4 ส่งเสริมให้มีการทาวิจัย การสร้างนวัตกรรม
และ การต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อ
น าไปสู่ ก ารจดทะเบี ย นทรั พ ย์ สิ น ทาง
ปัญญาและการผลิต
เชิงพาณิชย์

2564

2563

2562

2561

2560

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการวิจัยไปสู่มาตรฐานสากล
เป้าประสงค์ 1. สร้างความสามารถในการวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมให้แก่อาจารย์บคุ ลากรและนักศึกษา
2. วิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมสู่การตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติเพื่อการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
ปีงบประมาณที่จะดาเนินการ
กลยุทธ์
มาตรการ
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โครงการ/กิจกรรม

1. พัฒนารูปแบบและกระบวนการบูรณาการ
วิจัยเข้ากับการเรียนรู้
2. การสนับสนุนงบประมาณเพื่อการวิจัยในชั้น
เรียนและรายวิชา
3 พัฒนาระบบบริหารจัดการและบริการ
วิชาการ
4. ปรับปรุงระเบียบและข้อบังคับ ให้เอื้อต่อการ
ทางานวิจัยและสร้างขวัญและ กาลังใจ
5. พัฒนาและฝึกอบรมการวิจยั เอือ้ พื้นที่ และ
การพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น
6. สร้างเครือข่ายการสนับสนุนงบประมาณ
สาหรับการวิจัยท้องถิ่นและพื้นที่
7. พัฒนาวารสารงานวิจัยให้ได้คณ
ุ ภาพและ
มาตรฐานสากล

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
 ผอ.สถาบันวิจัย ฯ
 คณบดีทุกคณะ
 ผอ.สถาบันวิจัย ฯ
 ผอ.สถาบันวิจัย ฯ
 ผอ.สถาบันวิจัย ฯ
 ผอ.สถาบันวิจัย ฯ
 ผอ.สถาบันวิจัย ฯ
 คณบดีทุกคณะ
 ผอ.สถาบันวิจัย ฯ

1.5 ส่งเสริมการทาวิจัย การสร้างนวัตกรรม
และการนาผลงานวิจัยมาใช้ใน
กระบวนการเรียนการสอน
1.6 พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์
2. การเพิ่มขีดความสามารถด้าน
การวิจัย

2564

2563

2562

2561

2560

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการวิจัยไปสู่มาตรฐานสากล
เป้าประสงค์ 1. สร้างความสามารถในการวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมให้แก่อาจารย์บคุ ลากรและนักศึกษา
2. วิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมสู่การตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติเพื่อการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
ปีงบประมาณที่จะดาเนินการ
กลยุทธ์
มาตรการ
    

    

2.1 พั ฒนานั กวิ จั ยรุ่ นใหม่ โดยจั ดให้ มี พี่ เลี้ ยง     
นักวิจัย (Mentor) เพื่อถ่ายทอดและพัฒนา
ศักยภาพนักวิจัย
2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนนักวิจัยด้านการพัฒนา
ท้องถิ่น เพื่อสร้างองค์ความรู้และต่อยอดภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
2.3 ดาเนินการวิจัยและสร้างเครือข่ายวิจัยร่วมกับ
องค์ กรภาครั ฐและเอกชนทั้ งภายในและ
ต่างประเทศ
2.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งทุนวิจัย
และจัดตั้งกองทุน สนับสนุนการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์
~ 15 ~

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
8. สร้างเครือข่ายการจัดเวที การประชุม และ  คณบดีทุกคณะ
การ นาเสนอผลงานวิจัยกับมหาวิทยาลัยทั้ง  ผอ.สถาบันวิจัย ฯ
ในและต่างประเทศ
9. พัฒนาระบบพี่เลี้ยงส่งเสริมการตีพิมพ์และ  คณบดีทุกคณะ
เผยแพร่ผลงานวิจยั
 ผอ.สถาบันวิจัย ฯ
10. การส่งเสริมสนับสนุนการ สร้างนักวิจัย  ผอ.สถาบันวิจัย ฯ
หน้าใหม่

2.5 พัฒนาระบบกลไกการส่งเสริมและสนับสนุนให้
นั กวิ จั ยสามารถ ด าเนิ นการวิ จั ยได้
โดยสะดวกและรวดเร็ว
2.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งหน่วยวิจัย
เทคโนโลยีการผลิตพืชเศรษฐกิจ
2.7 สร้ า งความเชื่ อ มโยงระหว่ า งงานวิ จั ยกับ
ชุ ม ชนตลอดจนการจั ด การจั ด การเรี ย น
การสอน
3. พัฒนางานวิจัยที่สามารถแก้ปญ
ั หา
3.1 สร้างงานวิจัยประยุกต์ที่มีความสอดคล้องกับ
ชี้นา และตอบสนองการพัฒนา
ปัญหา และความต้องการในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และ
ประเทศ และสามารถนาไปใช้ประโยชน์กับ
สามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและ
ชุมชนและสังคม
นานาชาติ
3.2 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการ
ความรู้ที่เกิดจากการวิจยั เพื่อแก้ปัญหา
ของท้องถิ่นและประเทศ ตามบริบทของ
มหาวิทยาลัย
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2564

2563

2562

2561

2560

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการวิจัยไปสู่มาตรฐานสากล
เป้าประสงค์ 1. สร้างความสามารถในการวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมให้แก่อาจารย์บคุ ลากรและนักศึกษา
2. วิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมสู่การตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติเพื่อการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
ปีงบประมาณที่จะดาเนินการ
กลยุทธ์
มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

4. พัฒนาระบบและกลไกการเผยแพร่
ผลงานวิจัยในระดับชาติและ
นานาชาติ

3.3 ร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการสร้างงานวิจัย
และ/หรืองานสร้างสรรค์ ซึ่งก่อให้เกิด
ความรู้ที่สามารถนามาถ่ายทอดเทคโนโลยี
3.4 สร้างงานวิจัยและ/หรืองานสร้างสรรค์ ใน
ระดับชาติและนานาชาติ
4.1 ยกระดับวารสารวิชาการและงานวิจัยของ
มหาวิ ท ยาลั ย ให้ เ ป็ น ที่ ย อมรั บ ทั้ ง ใน
ระดับชาติและนานาชาติ
4.2 ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ทุ น วิ จั ย เพื่ อ การ
ตี พิ ม พ์ แ ละเผยแพร่ ผลงานวิ จั ยและงาน
สร้ า งสรรค์ ทั้ ง ในระดั บ ชาติ แ ละระดั บ
นานาชาติ
4.3 ส่งเสริมการพัฒนาศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
เ พื่ อ เ ผ ย แ พ ร่ ผ ล ง า น วิ จั ย แ ล ะ ง า น
สร้างสรรค์สู่ชุมชน
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2564

2563

2562

2561

2560

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการวิจัยไปสู่มาตรฐานสากล
เป้าประสงค์ 1. สร้างความสามารถในการวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมให้แก่อาจารย์บคุ ลากรและนักศึกษา
2. วิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมสู่การตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติเพื่อการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
ปีงบประมาณที่จะดาเนินการ
กลยุทธ์
มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
การยกระดับคุณภาพมาตรฐานการการให้บริการวิชาการ การถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยน้อมนาแนวพระราชดาริให้ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม
เป้าประสงค์ : 1. มีระบบการบริหารจัดการเรียนการสอน การวิจัยสู่การพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะอาชีพเพื่อให้การบริการวิชาการที่ดี แก่ชุมชนและท้องถิ่น
2. สร้างความร่วมมือในการบริการวิชาการและน้อมนาแนวพระราชดาริให้ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม
กลยุทธ์
มาตรการ
1. บริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของ
1.1 เปิดหลักสูตรระยะสัน้ ที่ส่งเสริมวิชาชีพ และพัฒนาทักษะในด้านต่าง ๆ ตามความต้องการของท้องถิ่นและระดับประเทศ
ท้องถิ่น และสร้างความเข้มแข็ง เพื่อเพิ่มขีด
1.2 สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ โดยใช้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการองค์ความรู้ วัฒนธรรม ภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
ความสามารถของชุมชน
1.3 จัดบริการและส่งเสริมวิชาการที่บูรณาการความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับจากงานวิจัย งานบริการวิชาการมาใช้ในการบูรณาการกับการ
เรียนการสอน เพื่อนาไปเผยแพร่สกู่ ารประยุกต์ใช้จริง
1.4 จัดทาระบบสารสนเทศของท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนการบริการวิชาการสังคม
1.5 สนับสนุนทุนเพื่อการให้บริการวิชาการ ในการพัฒนาคุณภาพ และตรวจรับรองคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน และการแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตร
2. พัฒนาศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้ในด้าน 2.1 สนับสนุนให้มีหน่วยงาน ที่มีศักยภาพเป็นศูนย์ฝึกอบรมและศูนย์การเรียนรู้ ศูนย์วิชาชีพ ให้ตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นและประเทศ
ต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
2.2 พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ และศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ท้องถิ่น
2.3 สนับสนุนโครงการบริการวิชาการที่ช่วยสร้างรายได้สู่ชุมชนและมหาวิทยาลัย
3. ส่งเสริมและสืบสานการเรียน รู้ตามแนว
3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงในด้านต่าง ๆ ตามแนวพระราชดาริอย่างต่อเนื่อง
พระราชดาริ
3.2 สนับสนุนการจัดตั้งหน่วยสืบสานโครงการพระราชดาริตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
3.3 กาหนดให้ทุกหน่วยงานทุกระดับในมหาวิทยาลัยนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการ เพื่อนาไปบูรณาการกับ
การเรียนการสอน
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
การยกคุณภาพมาตรฐานการการให้บริการวิชาการ การถ่ายทอดเทคโนโลยี สู่การน้อมนาแนวพระราชดาริ ให้ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม
เป้าหมาย 1. มีระบบการบริหารจัดการเรียนการสอน การวิจยั สู่การพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะอาชีพเพื่อให้การบริการวิชาการทีด่ ี แก่ชุมชนและท้องถิ่น
2. สร้างความร่วมมือในการบริการวิชาการและน้อมนาแนวพระราชดาริให้ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม
ข้อมูลพื้นฐาน
ค่าเป้าหมาย
กลยุทธ์
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
2555 2559 2560 2561 2562
1. บริการวิชาการที่ตอบสนองความ 1. ร้อยละของชุมชนที่ได้รับโครงการบริการวิชาการ
5
7
10
ต้องการของท้องถิ่น และสร้าง
แล้วสามารถพึ่งพาตนเองได้
ความเข้มแข็ง เพื่อเพิ่ม ขีด
2. ร้อยละของชุมชนที่ได้รับการพัฒนาอย่าง
5
7
10
ความสามารถของชุมชน
ต่อเนื่อง
2. พัฒนาศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอด
3. ร้อยละของชุมชนต้นแบบที่มีระดับคะแนน
≥ 70 ≥ 80
ความรู้ในด้านต่าง ๆ ที่สอดคล้อง
คุณภาพชีวิต เฉลี่ย ≥ ร้อยละ 80 จาก
กับความต้องการของท้องถิ่น
คะแนนเต็ม 100 ภายหลังได้รับการบริการ
3. ส่งเสริมและสืบสานการเรียน รู้ตาม
วิชาการ
แนวพระราชดาริ
4. ร้อยละของจานวนงานบริการวิชาการที่นา
15
20
25
งานวิจัย และงานสร้างสรรค์ไปใช้ในการ
พัฒนาชุมชน
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2563
12

2564
15

12

15

≥ 90

≥ 90

30

35

ผู้รับผิดชอบ







คณบดี 5 คณะ
ผอ.สถาบันวิจัย ฯ
คณบดี 5 คณะ
ผอ.สถาบันวิจัย ฯ
คณบดี 5 คณะ
ผอ.สถาบันวิจัย ฯ

 คณบดี 5 คณะ
 ผอ.สถาบันวิจัย ฯ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
การยกคุณภาพมาตรฐานการการให้บริการวิชาการ การถ่ายทอดเทคโนโลยี สู่การน้อมนาแนวพระราชดาริ ให้ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม

1.4
1.5

2564

1.3

2563

1.2

2562

1.1

2561

1. บริการวิชาการที่ตอบสนองความ
ต้องการของท้องถิ่น และสร้างความ
เข้มแข็ง เพื่อเพิ่ม ขีดความสามารถ
ของชุมชน

2560

เป้าประสงค์ 1. มีระบบการบริหารจัดการเรียนการสอน การวิจัยสูก่ ารพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะอาชีพเพื่อให้การบริการวิชาการที่ดี แก่ชุมชนและท้องถิ่น
2. สร้างความร่วมมือในการบริการวิชาการและน้อมนาแนวพระราชดาริให้ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม
ปีงบประมาณที่จะดาเนินการ
กลยุทธ์
มาตรการ
โครงการ/กิจกรรม
เปิดหลักสูตรระยะสัน้ ที่ส่งเสริมวิชาชีพ และ 
พัฒนาทักษะในด้านต่าง ๆ ตามความ
ต้องการของท้องถิ่น
สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ โดยใช้ชุมชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการองค์

ความรู้ วัฒนธรรม ภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
จัดบริการและส่งเสริมวิชาการที่บูรณา

การความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับจาก
งานวิจัย งานบริการวิชาการมาใช้ใน
การบูรณาการกับการเรียนการสอน เพื่อ
นาไปเผยแพร่สู่การประยุกต์ใช้จริง
จัดทาระบบสารสนเทศของท้องถิ่น เพื่อ
สนับสนุนการบริการวิชาการสังคม
สนับสนุนทุนเพื่อการให้บริการวิชาการ
ในการพัฒนาคุณภาพ และตรวจรับรอง
คุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน และ
การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร







 1. โครงการบริการทางวิชาการระดับ
มหาวิทยาลัยให้แก่ชุมชน ตาบลเข้มแข็ง
และพัฒนาที่ยั่งยืน
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 2. ลานถ่ายทอดเทคโนโลยี และ


ครูภูมิปญ
ั ญาสูส่ ู่ท้องถิ่น
3. ศูนย์บริการพัฒนาทักษะ อาชีพและ
รายได้ แก่ชุมชนและท้องถิ่น

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ


คณบดี 5
คณะ
 ผู้อานวยการ
สถาบัน/สานัก
 ผอ.สถาบันวิจยั ฯ


ผอ.สถาบันวิจยั ฯ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
การยกคุณภาพมาตรฐานการการให้บริการวิชาการ การถ่ายทอดเทคโนโลยี สู่การน้อมนาแนวพระราชดาริ ให้ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม

2561

2562

2563

2564

2. พัฒนาศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอด 2.1 สนับสนุนให้มีหน่วยงาน ที่มีศักยภาพเป็นศูนย์
ความรู้ในด้านต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับ
ฝึกอบรมและศูนย์การเรียนรู้ ศูนย์วิชาชีพ
ความต้องการของท้องถิ่น
ให้เป็นที่ยอมรับ
2.2 พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ และศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีสู่ท้องถิ่น
2.3 สนับสนุนโครงการบริการวิชาการที่ช่วย
สร้างรายได้สู่ชุมชนและมหาวิทยาลัย
3. ส่งเสริมและสืบสานการเรียน รู้
3.1 ส่ งเสริ ม และสนั บ สนุ น โครงการพั ฒ นา
ตามแนวพระราชดาริ
เศรษฐกิจพอเพียงในด้านต่าง ๆ ตามแนว
พระราชดาริอย่างต่อเนื่อง
3.2 สนับสนุนการจัดตั้งหน่วยสืบสานโครงการ
พระราชด าริ ต ามแนวทางเศรษฐกิ จ
พอเพียง
3.3 ก าหนดให้ ทุ ก หน่ ว ยงานทุ ก ระดั บ ใน
มหาวิ ท ยาลั ย น าปรั ช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการ เพื่อ
นาไปบูรณาการกับารเรียนการสอน

2560

เป้าประสงค์ 1. มีระบบการบริหารจัดการเรียนการสอน การวิจัยสูก่ ารพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะอาชีพเพื่อให้การบริการวิชาการที่ดี แก่ชุมชนและท้องถิ่น
2. สร้างความร่วมมือในการบริการวิชาการและน้อมนาแนวพระราชดาริให้ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม
ปีงบประมาณที่จะดาเนินการ
กลยุทธ์
มาตรการ
โครงการ/กิจกรรม









 4. พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ
การออกแบบ และการผลิต แปรรูป
และการตลาด
5. การดูแล และรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน



















 6. การป้องกัน การดูแล การส่งเสริมสุขภาพ
และสุขอนามัยชุมชนและท้องถิ่น
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หน่วยงานที่
รับผิดชอบ


ผอ.สถาบันวิจยั ฯ



ผอ.สถาบันวิจยั ฯ



ผอ.สถาบันวิจยั ฯ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
การยกคุณภาพมาตรฐานการการให้บริการวิชาการ การถ่ายทอดเทคโนโลยี สู่การน้อมนาแนวพระราชดาริ ให้ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม
เป้าประสงค์ 1. มีระบบการบริหารจัดการเรียนการสอน การวิจัยสูก่ ารพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะอาชีพเพื่อให้การบริการวิชาการที่ดี แก่ชุมชนและท้องถิ่น
2. สร้างความร่วมมือในการบริการวิชาการและน้อมนาแนวพระราชดาริให้ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม
ปีงบประมาณที่จะดาเนินการ
กลยุทธ์
มาตรการ
โครงการ/กิจกรรม

2560

2561

2562

2563

2564

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ









 7. การรวมพลังสร้างชุมชนสีขาวให้ยั่งยืน



ผอ.สถาบันวิจยั ฯ









 8. พัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ โครงการอัน



ผอ.สถาบันวิจยั ฯ

เนื่องมาจากพระราชดาริ ทีส่ อดคล้องกับ
ท้องถิ่น
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมให้ตอบสนองกับความต้องการของท้องถิ่นและสังคม
เป้าประสงค์ : 1. การแลกเปลีย่ นเรียนรู้และสร้างความร่วมมือในการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมกับชุมชนและท้องถิ่น สู่นานาชาติ
3. เพิ่มเติม ศูนย์การเรียนรู้
กลยุทธ์
มาตรการ
1. ส่งเสริมทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น 1.1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเพื่อกาหนดนโยบายและแนวทางการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
เพื่อเป็นทุนทางสังคม และสร้างองค์ความรู้
1.2 บริการวิชาการ และดาเนินการวิจัย โดยส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาชีวิต และเป็นทุนทางสังคมให้กับนักศึกษา ประชาชนทั่วไป
ทางวัฒนธรรมสู่นานาชาติ
1.3 ส่งเสริมการบูรณาการองค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม และคุณธรรมจริยธรรม กับการเรียนการสอน กิจกรรมนักศึกษา และการท่องเที่ยว
1.4 ส่งเสริมงานวิจัยด้านวัฒนธรรมเพื่อการเผยแพร่สเู่ วทีนานาชาติ
2. จัดทาฐานข้อมูลด้านการทานุบารุงศิลปะและ 2.1 สร้างรูปแบบแนวทางในการประสานและรวบรวมในการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
วัฒนธรรม
2.2 สร้างแนวทางความร่วมมือและประสานงานในการจัดเก็บข้อมูลทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม
2.3 สนับสนุนส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยการสร้างรูปแบบ และแนวทางในการจัดทาฐานข้ อมูลด้านการทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม
2.4 พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มีความทันสมัยสามารถเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ
2.5 สนับสนุนชุมชน นักศึกษา โครงการจิตอาสาเพื่อจัดกิจกรรมเชื่อมโยงถ้องถิ่น
3. ฟื้นฟูและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม
3.1 ประสานความร่วมมือกับชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการศึกษา รวบรวมข้อมูลด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
ตลอดจนอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และ
3.2 สนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมในแต่ละท้องถิ่นอย่างถูกวิธีเป็นระบบเหมาะสมกับลักษณะทางกายภาพที่อยู่โดยรอบแหล่ง
สิ่งแวดล้อมท้องถิ่น
ธรรมชาติและศิลปกรรม และเสริมสร้างศักยภาพของเครือข่ายให้สามารถดาเนินการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3.3 สนับสนุนนักศึกษาจัดทาโครงการเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ
3.4 สนับสนุนนักศึกษาให้แต่งกายด้วยชุดผ้าไทย
4. บริหารจัดการหอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ 4.1
เพื่อเป็นแหล่งเรียนรูด้ ้านศิลปะและวัฒนธรรม 4.2
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมให้ตอบสนองกับความต้องการของท้องถิ่นและสังคม
เป้าประสงค์ : การแลกเปลีย่ นเรียนรู้และสร้างความร่วมมือในการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมกับชุมชนและท้องถิ่น
ข้อมูลพื้นฐาน
ค่าเป้าหมาย
กลยุทธ์
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
2555 2559 2560 2561 2562
1. ส่งเสริมทานุบารุงศิลปะและ
1. การส่งเสริม และสนับสนุนด้านศิลปะและ
ระดับ ระดับ ระดับ
วัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อเป็นทุนทาง
วัฒนธรรม
4
5
5
สังคม และพัฒนาคุณภาพชีวิต
2. จัดทาฐานข้อมูลด้านการทานุบารุง 2. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและ
ระดับ ระดับ ระดับ
ศิลปะและวัฒนธรรม
วัฒนธรรม
4
5
5
3. ฟื้นฟูและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ศิลปกรรม ตลอดจนอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมท้องถิ่น
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2563
ระดับ
5
ระดับ
5

ผู้รับผิดชอบ
2564
ระดับ  คณบดี 5 คณะ
5
 ผอ.สานักศิลปะและ
วัฒนธรรม
ระดับ  คณบดี 5 คณะ
5
 ผอ.สานักศิลปะและ
วัฒนธรรม

1. ส่งเสริมทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อเป็นทุนทาง
สังคม และพัฒนาคุณภาพชีวิต

2564

2563

2562

2561

2560

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมให้ตอบสนองกับความต้องการของท้องถิ่นและสังคม
เป้าประสงค์ : การแลกเปลีย่ นเรียนรู้และสร้างความร่วมมือในการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมกับชุมชนและท้องถิ่น
ปีงบประมาณที่จะดาเนินการ
กลยุทธ์
มาตรการ
โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

 คณบดี 5 คณะ
 ผู้อานวยการสานัก/
สถาบัน
2. การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและ  คณบดี 5 คณะ
งานประเพณี
 ผู้อานวยการสานัก/
สถาบัน
3. การรณรงค์การอนุรักษ์ใช้สินค้า การแต่ง
 คณบดี 5 คณะ
กาย เสื้อผ้าและเครื่องนุ่งหุ่มประจาท้องถิ่น  ผู้อานวยการสานัก/
สถาบัน
4. การแลกเปลี่ยนทางด้านภาษา ศิลปะและ  คณบดี 5 คณะ
วัฒนธรรม ในประเทศและกลุ่มอาเซียน
 ผู้อานวยการสานัก/
สถาบัน

1.1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสานัก
ศิลปะ และวัฒนธรรม และสถาบันวิจัย
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัด และ
หน่วยงานท้องถิ่นในการกาหนดบทบาท
การทานุบารุง เช่น ในส่วนของ
การกาหนดนโยบายทางวิจัย ทาง
วัฒนธรรมในระดับหน่วยงานต่าง ๆ
รวมถึงร่วมกาหนดนโยบายในการอนุรักษ์
ฟื้นฟูศิลปะและวัฒนธรรม
1.2 บริการวิชาการ และดาเนินการวิจัย โดย
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาชีวิต
และเป็นทุนทางสังคมให้กับนักศึกษา
ประชาชนทั่วไป
1.3 ส่งเสริมการบูรณาการองค์ความรู้ด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม และคุณธรรม
จริยธรรม กับการเรียนการสอน กิจกรรม
นักศึกษา และการท่องเที่ยว

1. ชุมชนสัมพันธ์ ลานการละเล่นและแสดง
ศิลปวัฒนธรรมชุมชนและท้องถิ่น
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จัดทาฐานข้อมูลด้านการทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม

1.4 การร่วมกาหนดนโยบายที่เกีย่ วข้องโดย
ประสานสานักศิลปะละวัฒนธรรมร่วมกับ
หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
2.1 สร้างรูปแบบแนวทางในการประสานและ
รวบรวมในการทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
2.2 สร้างแนวทางความร่วมมือและ
ประสานงานในการจัดเก็บข้อมูลทางด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม
2.3 สนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม และประสานความ
ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยการ
สร้างรูปแบบ และแนวทางในการจั ด ท า
ฐานข้ อ มู ล ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
2.4 พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มีความทันสมั ย
สามารถเผยแพร่ ใ นระดั บ ชาติ แ ละ
นานาชาติ
2.5 สนับสนุนชุมชน นักศึกษา โครงการจิต
อาสาเพื่อจัดกิจกรรมเชื่อมโยงถ้องถิ่น
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2563

2562

2561

2560

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมให้ตอบสนองกับความต้องการของท้องถิ่นและสังคม
เป้าประสงค์ : การแลกเปลีย่ นเรียนรู้และสร้างความร่วมมือในการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมกับชุมชนและท้องถิ่น
ปีงบประมาณที่จะดาเนินการ
กลยุทธ์
มาตรการ
โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

3. ฟื้นฟูและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
3.1 ประสานความร่ ว มมื อ กั บ ชุ ม ชน องค์ ก ร
ศิลปกรรม ตลอดจนอนุรักษ์
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการศึกษา รวบรวม
ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม
ข้ อ มู ล ด้ านการอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ ม
ท้องถิ่น
ธรรมชาติและศิลปกรรม
3.2 สนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
และศิลปกรรมในแต่ละท้องถิ่นอย่างถูกวิธี
เป็ น ระบบเหมาะสมกั บ ลั ก ษณะทาง
กายภาพที่อยู่โดยรอบแหล่งธรรมชาติและ
ศิลปกรรม และเสริมสร้างศักยภาพของ
เครื อ ข่ า ยให้ ส ามารถดาเนิ นการอนุรักษ์
สิ่ งแวดล้ อ มธรรมชาติ แ ละศิ ล ปกรรมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
3.3 สนั บ สนุ น นั ก ศึ ก ษาจั ด ท าโครงการเพื่ อ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ
3.4 สนับสนุนนักศึกษาให้แต่งกายด้วยชุ ด ผ้ า
ไทย
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมให้ตอบสนองกับความต้องการของท้องถิ่นและสังคม
เป้าประสงค์ : การแลกเปลีย่ นเรียนรู้และสร้างความร่วมมือในการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมกับชุมชนและท้องถิ่น
ปีงบประมาณที่จะดาเนินการ
กลยุทธ์
มาตรการ
โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5
การเพิ่มศักยภาพครู การยกคุณภาพมาตรฐานอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาสู่สากล
เป้าประสงค์ : 1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคณ
ุ ภาพได้มาตรฐาน
2. อาจารย์และบุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ งและเป็นระบบ มีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้การวิจัยและการให้บริการทางวิชาการตามมาตรฐานสากล และมีสมรรถนะได้มาตรฐาน
วิชาชีพตามสายงาน
กลยุทธ์
มาตรการ
1. ปรับกระบวนการพัฒนาครูและ บุคลากรทางการศึกษา ให้สอดคล้อง 1.1 เพิ่มศักยภาพศูนย์วิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูให้เป็นองค์กรด้านการศึกษา มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ
กับการปฏิรปู การศึกษา และการเป็นประชาคมอาเซียน
1.2 พัฒนาระบบและประเมินคุณภาพการพัฒนานักศึกษาครูก่อนสาเร็จการศึกษา
1.3 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคณ
ุ ภาพ และได้มาตรฐาน
1.4 พัฒนาครูวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้มีคณ
ุ ภาพและได้มาตรฐานสากล
2. เพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายการผลิตพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
1.1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน
ศึกษา
1.2 สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเครือข่ายโดยใช้วิจัยเป็นฐาน
1.3 พัฒนาโรงเรียนต้นแบบ และโรงเรียนสาธิต ให้มีศักยภาพด้านการจัดการศึกษา
2.4 พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ตอบสนองและสอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลง
3. เพิ่มประสิทธิภาพมาตรฐานอาจารย์และบุคลากรสูส่ ากล
3.1 พัฒนาศักยภาพอาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนให้มีคณ
ุ วุฒิตามมาตรฐานวิชาชีพ
3.2 พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมการพัฒนาอาจารย์
4. พัฒนาอาจารย์ให้เป็นอาจารย์มืออาชีพ

4.1 สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมโครงการสหกิจอาจารย์กับภาครัฐและเอกชน เพื่อให้อาจารย์มีความรู้ ทักษะประสบการณ์ใน
สภาพจริงรวมทั้งนวัตกรรมใหม่ ๆ และนามาใช้สอน วิจัย บริการวิชาการ
4.2 จัดระบบและกลไกให้มีการแลกเปลีย่ นอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาภายในและต่างประเทศ
4.3 พัฒนาคณาจารย์ทั้งด้านคุณวุฒสิ ู่ตาแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นและความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศในการเรียนการสอน
4.4 พัฒนาศักยภาพอาจารย์มหาวิทยาลัย ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5
การเพิ่มศักยภาพครู การยกคุณภาพมาตรฐานอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาสู่สากล
เป้าประสงค์ : 1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคณ
ุ ภาพได้มาตรฐาน
2. อาจารย์และบุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ งและเป็นระบบ มีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้การวิจัยและการให้บริการทางวิชาการตามมาตรฐานสากล และมีสมรรถนะได้มาตรฐาน
วิชาชีพตามสายงาน
กลยุทธ์
มาตรการ
5. พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้มสี มรรถนะสูงขึ้น
5.1 พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้ตรงตามทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัย
5.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนให้มสี มรรถนะได้มาตรฐานวิชาชีพตามสายงาน
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5
การเพิ่มศักยภาพครู การยกคุณภาพมาตรฐานอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาสู่สากล
เป้าประสงค์ 1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐาน
2. อาจารย์และบุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ มีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้การวิจัยและการให้บริการทางวิชาการตามมาตรฐานสากล และมีสมรรถนะได้มาตรฐาน
วิชาชีพตามสายงาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ค่าเป้าหมาย
กลยุทธ์
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
ผู้รับผิดชอบ
2555
2559 2560 2561 2562 2563 2564
1. ปรับกระบวนการพัฒนาครูและ
1. ระดับความสาเร็จของการผลิตครูและ
ระดับ 4 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5  คณบดีคณะครุศาสตร์
บุคลากรทางการศึกษา ให้
บุคลากรทางการศึกษาให้มีคณ
ุ ภาพตามเกณฑ์
 คณบดีคณะ
สอดคล้องกับการปฏิรปู การศึกษา
มาตรฐานวิชาชีพ
วิทยาศาสตร์ ฯ
และการเป็นประชาคมอาเซียน
 คณบดีคณะ
2. เพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายการ
มนุษยศาสตร์ ฯ
ผลิตพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
2. ระดับความสาเร็จของการพัฒนาครู และ
ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ 5  คณบดีคณะครุศาสตร์
3. เพิ่มประสิทธิภาพมาตรฐาน
บุคลากรทางการศึกษาให้มีคณ
ุ ภาพตามเกณฑ์
4
5
5
5
อาจารย์และบุคลากรสู่สากล
มาตรฐานวิชาชีพ
4. พัฒนาอาจารย์ให้เป็นอาจารย์มือ
อาชีพ
5. พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้มี
สมรรถนะสูงขึ้น
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5
การเพิ่มศักยภาพครู การยกคุณภาพมาตรฐานอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาสู่สากล
เป้าประสงค์ 1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐาน
2. อาจารย์และบุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ มีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้การวิจัยและการให้บริการทางวิชาการตามมาตรฐานสากล และมีสมรรถนะได้มาตรฐาน
วิชาชีพตามสายงาน
ปีงบประมาณที่จะดาเนินการ
หน่วยงานที่
กลยุทธ์
มาตรการ
โครงการ/กิจกรรม
รับผิดชอบ
1. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรและการสอน  คณบดีทุกคณะ
ในการผลิตครูมืออาชีพทั้งระบบ
2. จัดระบบและกระบวนการบ่มเพาะและ
 คณบดีทุกคณะ
ปลูกฝังความเป็นครู
3. พัฒนาความรู้ ทักษะและสมรรถนะของครู  ผู้อานวยการ
และบุคลากรทางการศึกษา
สานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
 ผู้อานวยการ
สานักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน
 คณบดีทุกคณะ

1. ปรับกระบวนการพัฒนาครูและ
1.1 เพิ่มศักยภาพศูนย์วิจัยและพัฒนาวิชาชีพ
บุคลากรทางการศึกษา ให้สอดคล้อง
ครูให้เป็นองค์กรด้านการศึกษา มีคุณภาพ
กับการปฏิรปู การศึกษา และการเป็น
และมาตรฐานวิชาชีพ
ประชาคมอาเซียน
1.2 พัฒนาระบบและประเมินคุณภาพการ
พัฒนานักศึกษาครูก่อนสาเร็จการศึกษา
1.3 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน
1.4 พัฒนาครูวิทยาศาสตร์ให้มีคุณภาพและได้
มาตรฐานสากล
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2. เพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายการ
ผลิตพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

3. เพิ่มประสิทธิภาพมาตรฐานอาจารย์
และบุคลากรสู่สากล

2.1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการผลิต
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้ง
ภาครัฐและเอกชน
2.2 สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเครือข่ายโดย
ใช้วิจัยเป็นฐาน
2.3 พัฒนาโรงเรียนต้นแบบ และโรงเรียน
สาธิต ให้มีศักยภาพด้านการจัดการศึกษา
2.4 พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่ตอบสนองและ
สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลง
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5
การเพิ่มศักยภาพครู การยกคุณภาพมาตรฐานอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาสู่สากล
เป้าประสงค์ 1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐาน
2. อาจารย์และบุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ มีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้การวิจัยและการให้บริการทางวิชาการตามมาตรฐานสากล และมีสมรรถนะได้มาตรฐาน
วิชาชีพตามสายงาน
ปีงบประมาณที่จะดาเนินการ
หน่วยงานที่
กลยุทธ์
มาตรการ
โครงการ/กิจกรรม
รับผิดชอบ
4. การพัฒนารูปแบบโรงเรียน สพฐ. ตาม
แนวคิดรูปแบบโรงเรียนสาธิต
5. พัฒนาหลักสูตร และรูปแบบการฝึกอบรม
ครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งแบบ
Face-2-face, Blended-Training , และ
Online Training
6. พัฒนาศูนย์บริการและคลินิกสาหรับครู
บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน
7. สนับสนุนการบริการครู และพัฒนา
บุคลากรทางการศึกษาให้มีคณ
ุ ภาพสูงขึ้น

3.1 พัฒนาศักยภาพอาจารย์ และบุคลากร
สายสนับสนุนให้มีคณ
ุ วุฒิตามมาตรฐาน
วิชาชีพ
3.2 พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมการพัฒนา
อาจารย์
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 คณบดีทุกคณะ
 สานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
 สานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
 คณบดีคณะครุ
ศาสตร์

4. พัฒนาอาจารย์ให้เป็นอาจารย์
มืออาชีพ

4.1 จัดทาแผนพัฒนาอาจารย์ (Roadmap)
โดยจัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก
ให้มีจานวนเพียงพอ และจัดทาหลักสูตร
พัฒนาอาจารย์มืออาชีพในลักษณะ
รายวิชา e-Learning อย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง
4.2 สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมโครงการสห
กิจอาจารย์กับภาครัฐและเอกชน เพื่อให้
อาจารย์มีความรู้ ทักษะประสบการณ์ใน
สภาพจริงรวมทั้งนวัตกรรมใหม่ ๆ และ
นามาใช้สอน วิจัย บริการวิชาการ
4.3 จัดระบบและกลไกให้มีการแลกเปลีย่ น
อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาภายในและ
ต่างประเทศ
4.4 สร้างระบบบริหารค่าจ้างและเงินเดือนให้
สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและปริมาณ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5
การเพิ่มศักยภาพครู การยกคุณภาพมาตรฐานอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาสู่สากล
เป้าประสงค์ 1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐาน
2. อาจารย์และบุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ มีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้การวิจัยและการให้บริการทางวิชาการตามมาตรฐานสากล และมีสมรรถนะได้มาตรฐาน
วิชาชีพตามสายงาน
ปีงบประมาณที่จะดาเนินการ
หน่วยงานที่
กลยุทธ์
มาตรการ
โครงการ/กิจกรรม
รับผิดชอบ

5. พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้มี
สมรรถนะสูงขึ้น

งานที่บุคลากรต้องรับผิดชอบ โดยมุ่งเน้น
ความมั่นคงในหน้าที่การงาน
4.5 พัฒนาคณาจารย์ ทั้งด้านคุณวุฒิสู่ตาแหน่ง
ทางวิชาการทีส่ ูงขึ้นและความสามารถในการ
ใช้ภาษาต่างประเทศในการเรียนการสอน
4.6 พัฒนาศักยภาพอาจารย์มหาวิทยาลัย ที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาครูและบุคลากร
5.1 จัดทาแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้
ตรงตามทิศทางการพัฒนาของ
มหาวิทยาลัย
5.2 สร้างระบบบริหารค่าจ้างและเงินเดือนให้
สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและปริมาณ
งานที่บุคลากรสายสนับสนุน โดยมุ่งเน้น
ความมั่นคงในหน้าที่การงาน
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5
การเพิ่มศักยภาพครู การยกคุณภาพมาตรฐานอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาสู่สากล
เป้าประสงค์ 1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐาน
2. อาจารย์และบุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ มีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้การวิจัยและการให้บริการทางวิชาการตามมาตรฐานสากล และมีสมรรถนะได้มาตรฐาน
วิชาชีพตามสายงาน
ปีงบประมาณที่จะดาเนินการ
หน่วยงานที่
กลยุทธ์
มาตรการ
โครงการ/กิจกรรม
รับผิดชอบ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6
การยกระบบบริหารจัดการให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน โปร่งใส ด้วยหลักธรรมภิบาล
เป้าประสงค์ : 1. มีการปรับรูปแบบโครงสร้าง และการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพทันต่อการเปลีย่ นแปลงของสังคม
2. มีระบบบริหารจัดการที่ดี ได้มาตรฐาน ยึดหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์
มาตรการ
1. บริหารจัดการเชิงรุก อย่างมีธรรมาภิบาล 1.1 สร้างค่านิยมหลักและนาหลักธรรมาภิบาลขององค์กรมาพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการทั้งระบบตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการ
เพื่อความเป็นผู้นาด้านอุดมศึกษาและ
บ้านเมืองที่ดี ที่สามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและระดับอาเซียน
สามารถแข่งขันในระดับชาติและในระดับ 1.2 พัฒนาระบบและกลไกในการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยและทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัย ให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
อาเซียน
1.3 พัฒนาระบบและกลไกในการส่งเสริม กากับ ติดตาม การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ และยกย่องเชิดชูอาจารย์ ที่เป็นแบบอย่างที่ดี
1.4 กระจายอานาจไปสู่หน่วยงานระดับคณะ และหน่วยงานเทียบเท่าคณะอย่างเป็นระบบ และจัดทาระบบบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน
1.5 ปรับปรุงโครงสร้าง ทบทวนและขยายการจัดตั้งคณะ หรือหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะ
1.6 จัดทาแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยที่เป็นรูปธรรมและปฏิบัติได้
1.7 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพให้เอื้อต่อการเรียนรู้
1.8 จัดทาแผนพัฒนาอาจารย์ (Roadmap) โดยจัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกให้มีจานวนเพียงพอ และจัด ทาหลักสูตรพัฒนาอาจารย์มืออาชีพใน
ลักษณะรายวิชา e-Learning อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
1.9 จัดทาแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้ตรงตามทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัย
1.9 สร้างระบบบริหารค่าจ้างและเงินเดือนให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและปริมาณงานที่อาจารย์ต้องรับผิดชอบโดยมุ่งเน้นความมัน่ คงในหน้าที่การงาน
1.10 สร้างระบบบริหารค่าจ้างและเงินเดือนให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและปริมาณงานที่บุคลากรสายสนับสนุนโดยมุ่งเน้นความมั่นคงในหน้าที่การงาน
2. จัดทาระบบฐานข้อมูลทีไ่ ด้มาตรฐานที่
1.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยเป็นแหล่งรวบรวม? และเชื่อมโยงระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
เอื้ออานวยต่อการบริหารทุกระดับ
1.2 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศมหาวิทยาลัย ที่เชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
1.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

~ 35 ~

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6
การยกระบบบริหารจัดการให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน โปร่งใส ด้วยหลักธรรมภิบาล
เป้าประสงค์ : 1. มีการปรับรูปแบบโครงสร้าง และการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพทันต่อการเปลีย่ นแปลงของสังคม
2. มีระบบบริหารจัดการที่ดี ได้มาตรฐาน ยึดหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์
มาตรการ
3. สร้างความเชื่อมั่นในการประกันคุณภาพ 3.1 สร้างกลไกระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่ได้มาตรฐาน และมีกระบวนการประเมินที่มีประสิทธิภาพ
ของมหาวิทยาลัย
3.2 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพ
3.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือเชิงรุกในการพัฒนาคุณภาพกับมหาวิทยาลัย ทั้งในและต่างประเทศ
4.

จัดการทรัพย์สินและทรัพยากรของ
มหาวิทยาลัยเพื่อสร้างรายได้ให้สามารถ
พึ่งพาตนเองได้

4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยดาเนินการจัดหารายได้โดยใช้งบของมหาวิทยาลัยที่ผา่ นการวิเคราะห์จุดคุม้ ทุน
4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ร่วมลงทุนดาเนินการจัดหารายได้ใช้งบประมาณและทรัพยากรของมหาวิทยาลัย
ร่วมลงทุนที่ผ่านการวิเคราะห์จดุ คุม้ ทุน
4.3 มีการบริหารจัดการทรัพยากรในรูปแบบที่หลากหลาย (ทรัพย์สนิ ทางปัญญา ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง)

5.

ปรับปรุงและพัฒนาในการเปลี่ยนสถานะ 5.1 เตรียมความพร้อมในการวางระบบ และกลไกในการบริหารจัดการและระบบการเงินของมหาวิทยาลัยในการเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ
จากมหาวิทยาลัยของรัฐ เป็นมหาวิทยาลัย
ในกากับของรัฐ

6

Green University
มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวเป็น
“อุทยานแห่งการเรียนรู”้ มี
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมการ
เรียนรู้

-การออกแบบอาคาร
-การใช้พลังงานทดแทน
-การพัฒนาพื้นที่สีเขียว
-การจัดการสิ่งแวดล้อม
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6
การยกระบบบริหารจัดการให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน โปร่งใส ด้วยหลักธรรมภิบาล
เป้าประสงค์ : 1. มีการปรับรูปแบบโครงสร้าง และการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพทันต่อการเปลีย่ นแปลงของสังคม
2. มีระบบบริหารจัดการที่ดี ได้มาตรฐาน ยึดหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์
มาตรการ
7 Thailand 4.0
-ส่งเสริมด้านการผลิตบัณฑิตให้รองรับการเปลี่ยนแปลง
-เพิ่มสมรรถนะของบุคลากร (อาจารย์ เจ้าหน้าที่)
- ส่งเสริม Startup
- ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี สังคมดิจิทัล
- พัฒนานักศึกษารองรับ Thailand 4.0
8 ทิศทางและการบริหารจัดการศูนย์
-กาหนดแผนให้ชัดเจน 5-10 ปี (Review Plan)
การศึกษาย่านมัทรี
-ทบทวนการจัดการเรียนการสอนของคณะ
-พัฒนาระบบการเรียนการสอน
-พัฒนาสิ่งสนับสนุนทางวิชาการ (ห้องสมุด คอมพิวเตอร์ ภาษา)
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6
การยกระบบบริหารจัดการให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน โปร่งใส ด้วยหลักธรรมภิบาล
เป้าประสงค์ 1. มีการปรับรูปแบบโครงสร้าง และการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพทันต่อการเปลีย่ นแปลงของสังคม
2. มีระบบบริหารจัดการที่ดี ได้มาตรฐาน ยึดหลักธรรมาภิบาล
ข้อมูลพื้นฐาน
ค่าเป้าหมาย
กลยุทธ์
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
2555 2559 2560 2561 2562
1. บริหารจัดการเชิงรุก อย่างมีธรร 1. ระดับความสาเร็จของการประกันคุณภาพ
ระดับ ระดับ ระดับ
มาภิบาล เพื่อความเป็นผู้นาด้าน ภายใน
4
5
5
อุดมศึกษาและสามารถแข่งขันใน
ระดับชาติและในระดับอาเซียน
2. จัดทาระบบฐานข้อมูลทีไ่ ด้
มาตรฐานทีเ่ อื้ออานวยต่อการ
2. การพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร
ระดับ ระดับ ระดับ
บริหารทุกระดับ
4
5
5
3. สร้างความเชื่อมั่นในการประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัย
4. จัดหารายได้จากทรัพย์สิน และ
รายได้จากโครงการต่าง ๆ
3. ร้อยละของ คณะ/สานัก/สถาบัน ที่มีการ
80
90
90
หมายเหตุ ขาดในเชิงรุก
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
จัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
ให้มีรายได้เพิ่มขึ้นเพื่อพัฒนาสู่
การพึ่งพาตนเอง
5. ปรับปรุงและพัฒนาในการเปลี่ยน
สถานะจากมหาวิทยาลัยของรัฐ
เป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ
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2563
ระดับ
5

ระดับ
5

100

ผู้รับผิดชอบ
2564
ระดับ คณบดี 5 คณะ
5
ผู้อานวยการสานัก/
สถาบัน 5 หน่วยงาน
กลุ่มงานมาตรฐาน
การศึกษา
ระดับ คณบดี 5 คณะ
5 ผู้อานวยการสานัก
ส่งเสริมวิชาการ ฯ
ผู้อานวยการสานักงาน
อธิการบดี
100 คณบดี 5 คณะ
ผู้อานวยการสานัก/
สถาบัน 5 หน่วยงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6
การยกระบบบริหารจัดการให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน โปร่งใส ด้วยหลักธรรมภิบาล
เป้าประสงค์ 1. มีการปรับรูปแบบโครงสร้าง และการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพทันต่อการเปลีย่ นแปลงของสังคม
2. มีระบบบริหารจัดการที่ดี ได้มาตรฐาน ยึดหลักธรรมาภิบาล
ข้อมูลพื้นฐาน
ค่าเป้าหมาย
กลยุทธ์
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
2555 2559 2560 2561 2562 2563
6. Green University
มหาวิทยาลัยเป็น
มหาวิทยาลัยสีเขียวเป็น
“อุทยานแห่งการเรียนรู”้ มี
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
ส่งเสริมการเรียนรู้
7. Thailand 4.0
8. ทิศทางและการบริหาร
จัดการศูนย์การศึกษา
ย่านมัทรี
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2564

ผู้รับผิดชอบ

1. บริหารจัดการเชิงรุก อย่างมีธรรมาภิ
บาล เพื่อความเป็นผู้นาด้าน
อุดมศึกษาและสามารถแข่งขันใน
ระดับชาติและในระดับอาเซียน

2564

2563

2562

2561

2560

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6
การยกระบบบริหารจัดการให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน โปร่งใส ด้วยหลักธรรมภิบาล
เป้าประสงค์ 1. มีการปรับรูปแบบโครงสร้าง และการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพทันต่อการเปลีย่ นแปลงของสังคม
2. มีระบบบริหารจัดการที่ดี ได้มาตรฐาน ยึดหลักธรรมาภิบาล
ปีงบประมาณที่จะดาเนินการ
กลยุทธ์
มาตรการ
โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1. ปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า งและระบบบริ ห ารจั ด  ผู้อานวยการ
การศึกษา ให้มีความทันสมัย ยืดหยุ่นและ
สานักงาน
คล่องตัว
อธิการบดี
2. ปรับปรุงกฎ ข้อบังคับ ระเบียบและ
 คณบดี
ประกาศ ที่เอื้อต่อการบริหารจัดการ
 ผู้อานวยการ
มหาวิทยาลัยที่ดี
สานักสถาบันที่
เกี่ยวข้อง
3. พัฒนาระบบผู้นามหาวิทยาลัยทั้งผูบ้ ริหารระดับ  คณบดี
ต้น ระดับกลางและระดับสูง
 ผู้อานวยการ
สานักสถาบันที่
เกี่ยวข้อง
4. ปรับปรุงระบบบริหารจัดการเชิงบูรณาการ  คณบดี
 ผู้อานวยการ
สานักสถาบันที่
เกี่ยวข้อง

1.1 สร้างค่านิยมหลักและนาหลักธรรมาภิบาล
ขององค์ ก รมาพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง การ
บริหารจัดการทั้งระบบตามหลักเกณฑ์และ
วิ ธี ก ารบริ ห ารจั ด การบ้ า นเมื อ งที่ ดี ที่
สามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและระดับ
อาเซียน
1.2 พั ฒ นาระบบและกลไกในการประเมิ น
ตนเองของสภามหาวิ ท ยาลั ย และที ม
ผู้บริหารมหาวิทยาลั ย ให้เป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติ
1.3 พั ฒ นาระบบและกลไกในการส่ ง เสริ ม
กากับ ติดตาม การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิ ช าชี พ คณาจารย์ และยกย่ อ งเชิ ด ชู
อาจารย์ ที่เป็นแบบอย่างที่ดี

~ 40 ~

1.4 กระจายอานาจไปสู่หน่วยงานระดับคณะ
และหน่วยงานเทียบเท่าคณะอย่างเป็น
ระบบ และจัดทาระบบบริหารงบประมาณ
แบบมุ่งเน้นผลงาน
1.5 ปรับปรุงโครงสร้าง ทบทวนและขยายการ
จัดตั้งคณะ หรือหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะ
1.6 จัดทาแผนบริหารความเสี่ยงของ
มหาวิทยาลัยที่เป็นรูปธรรม และปฏิบัติ
ได้
1.7 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพให้
เอื้อทางการเรียนรู้
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5. พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ตามสมรรถนะและ
ความสามารถ
6. พัฒนาและปรับปรุงระบบเพื่อการบริหาร
จัดการที่ดี และมีคณ
ุ ภาพมาตรฐานสากล

7. การพัฒนาศักยภาพ ความรู้และ
ความสามารถคณาจารย์ให้ได้คณ
ุ ภาพและ
มาตรฐานอุดมศึกษา
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 ผู้อานวยการ
สานักงาน
อธิการบดี
 ผู้อานวยการ
สานักวิทย
บริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
 คณบดีทุกคณะ
 ผู้อานวยการ
สานักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน

2. จัดทาระบบฐานข้อมูลทีไ่ ด้มาตรฐาน
ที่เอื้ออานวยต่อการบริหารทุกระดับ

3. สร้างความเชื่อมั่นในการประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัย

2.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย
เป็นแหล่งรวบรวม? และเชื่อมโยงระบบ
สารสนเทศของมหาวิทยาลัย
2.2 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ
มหาวิทยาลัย ที่เชื่อมโยงข้อมูลกับ
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
2.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร
3.1 สร้างกลไกระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ที่ได้มาตรฐาน และมีกระบวนการประเมินที่
มีประสิทธิภาพ
3.2 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพ
3.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือเชิงรุกในการ
พัฒนาคุณภาพกับมหาวิทยาลัย ทั้งในและ
ต่างประเทศ
3.4 ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยและหน่วยงานใน
มหาวิทยาลัยมีความพร้อมนาระบบ
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8. การพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรเข้าสู่
ตาแหน่งทางวิชาการและวิชาชีพให้มี
ศักยภาพแข่งขันได้ในกลุม่ ประชาคม
อาเซียน และนานาชาติ

 คณบดีทุกคณะ
 ผู้อานวยการ
สานักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน

9. การส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให้มี
ทักษะและขีดความสามารถในการสื่อสาร
ด้านภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง

 คณบดีทุกคณะ
 ผู้อานวยการ
สานักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน
 คณบดีทุกคณะ
 ผู้อานวยการ
สานักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน

10. การร่วมมือทางวิชาการและแลกเปลี่ยน
บุคลากรกับมหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศ
อาเซียน
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Ed.PEx (Education Criteria For
Performance Excellence) มาใช้ในการ
บริหารระบบประกันคุณภาพเพื่อมุ่งสู่การ
เป็นผู้นาด้านการพัฒนาคุณภาพ
4. จัดหารายได้จากทรัพย์สิน และรายได้ 4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานภายใน
จากโครงการต่าง ๆ
มหาวิทยาลัยดาเนินการจัดหารายได้โดยใช้
หมายเหตุ ขาดในเชิงรุก
งบของมหาวิทยาลัยที่ผ่านการวิเคราะห์
จัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยให้มี
จุดคุ้มทุน
รายได้เพิ่มขึ้นเพื่อพัฒนาสู่การพึ่งพา
4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานทั้งภายใน
ตนเอง
และภายนอกมหาวิทยาลัย ร่วมลงทุน
ดาเนินการจัดหารายได้ใช้งบประมาณและ
ทรัพยากรของมหาวิทยาลัยร่วมลงทุนที่
ผ่านการวิเคราะห์จุดคุม้ ทุน
4.3 มีการบริหารจัดการทรัพยากรในรูปแบบที่
หลากหลาย (ทรัพย์สินทางปัญญา ที่ดิน
สิ่งก่อสร้าง)
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11. การสร้างค่านิยมองค์กรและสุนทรียสนทนา
เพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
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 ผู้อานวยการ
สานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

5. ปรับปรุงและพัฒนาในการเปลีย่ น
สถานะจากมหาวิทยาลัยของรัฐ เป็น
มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ

5.1 เตรียมความพร้อมในการวางระบบ และ
กลไกในการบริหารจัดการและระบบ
การเงินของมหาวิทยาลัยในการเป็น
มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ
6. Green University
-การออกแบบอาคาร
มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว -การใช้พลังงานทดแทน
เป็น “อุทยานแห่งการเรียนรู”้ มี
-การพัฒนาพื้นที่สีเขียว
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริม -การจัดการสิ่งแวดล้อม
การเรียนรู้
7. Thailand 4.0
-ส่งเสริมด้านการผลิตบัณฑิตให้รองรับการ
เปลี่ยนแปลง
-เพิ่มสมรรถนะของบุคลากร (อาจารย์
เจ้าหน้าที่)
- ส่งเสริม Startup
- ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี สังคมดิจิทัล
- พัฒนานักศึกษารองรับ Thailand 4.0
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8. ทิศทางและการบริหารจัดการศูนย์
การศึกษาย่านมัทรี

-กาหนดแผนให้ชัดเจน 5-10 ปี (Review Plan)
-ทบทวนการจัดการเรียนการสอนของคณะ
-พัฒนาระบบการเรียนการสอน
-พัฒนาสิ่งสนับสนุนทางวิชาการ (ห้องสมุด
คอมพิวเตอร์ ภาษา)
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