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คํานํา

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มีภารกิจหลักในการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ
แก สั ง คม และการทํ า นุ บํ า รุ งศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม และเพื่ อ เป น การสร า งและพั ฒ นาคุ ณ ภาพที ่ยั ่ง ยื น
มหาวิ ท ยาลั ย ได กํ า หนดนโยบายและแนวปฏิ บั ติ ใ นการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย
โดยเฉพาะแนวทางการพัฒนานักศึกษาใหมีคุณภาพดานวิชาการ มีคุณธรรมสามารถประกอบวิชาชีพใน
สาขาวิชาของตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ อีกทัง้ ยังปลูกฝงใหรักษาความเปนชาติไทยในดานตางๆ และ
ดํารงตนไดทามกลางกระแสวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงอีกดวย เพื่อใหบรรลุปรัชญาและแนวทางดังกลาว
มหาวิทยาลัยจึงจัดทําแผนกลยุทธ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ปการศึกษา 2555 -2557 ซึง่ เปนการพัฒนา
ตอเนื่องจากแผนกลยุทธ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ปการศึกษา 2552 -2554 โดยมีผูบริหาร ตัวแทน
คณาจารยจากทุกคณะวิชา และหัวหนาสวนงานตางๆรวมกันจัดทําโดยมุงเนนที่การเปนมหาวิทยาลัยขนาด
กลางที่เขมแข็ง มี สาขาวิชาที่มีคุณภาพเปนทีย่ อมรับในเอเชีย (Asian Recognition) มีบทบาทสําคัญใน
การพัฒนาและเผยแพรองคความรูท ี่สรางสรรคทางเลือกใหกับสังคมมุง เนนการผลิตบัณฑิตทีเ่ ปนนักปฏิบัติ
เชิงรุก (Proactive Practitioner) สามารถทํางานในสังคมพลวัตและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อีกทัง้ ยัง
มุง หวังใหนักศึกษามีความสุขกับทุกดานในการใชชีวิตนักศึกษากับการเรียนรูอยางสรางสรรค ดวยกิจกรรมที่
หลายหลาย และสภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยตอการจัดการเรียนรู
แผนกลยุทธ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ปการศึกษา 2555-2557 ฉบับนี้ไดระบุกรอบแนวคิดหลัก
ในการจัดทําแผนฯ การวิเคราะหบริบททีเ่ กีย่ วของ และกรอบทิศทางการพัฒนาอันประกอบดวยวิสัยทัศน
เปาประสงค ตัวชี้วัด ยุทธศาสตร และโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่สําคัญ ทัง้ นีเ้ พื่อเปนกรอบชีน้ ําใน
การบูรณาการสรรพกําลังและทรัพยากรตางๆใหมีทิศทางและเปาหมายรวมกัน สามารถขยายโอกาสทาง
การศึกษา ผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติพึงประสงคที่แสดงใหเห็นถึงเอกลักษณ และอัตลักษณของมหาวิทยาลัย
ตลอดจนสรางสรรคผลงานทางวิชาการที่มีความโดดเดนเพื่อตอบสนองการพัฒนาตามความตองการของ
ภาคสวนตางๆในสังคม
ผูบริหารของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตมีความยินดีเปนอยางยิ่ง และพรอมที่จะรับขอเสนอแนะ
ตาง ๆ ที่เปนประโยชนตอการนํามาปรับใชในการพัฒนาปรับปรุงแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย เพื่อใหเกิด
วัฒนธรรมคุณภาพภายในองคการ อันนําไปสูก ารพัฒนาคุณภาพของการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่
ยั่งยืนตอไป
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1. กรอบแนวคิดหลักในการจัดทําแผนกลยุทธ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ปการศึกษา 2555 - 2557
_______________________________________________________________________
1. ความนํา
ภายใตการแขงขันทางเศรษฐกิจในเวทีโลกทีร่ ุนแรง การเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดลอมทางสังคมที่
รวดเร็ว และขีดจํากัดดานทรัพยากรทีน่ ับวันจะสะทอนใหเห็นถึงปญหาดานความสามารถทีจ่ ะตอบสนอง
ความตองการที่สูงขึ้นของภาคสวนตางๆ ใหไดอยางสมดุล ทรัพยากรมนุษยที่มีศักยภาพทั้งในดานการ
ประกอบอาชีพ การดํารงชีพ และสามารถใชชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข จะเปนสวนสําคัญในการเพิม่ ขีด
ความสามารถทางการแขงขันของประเทศใหสามารถยืนหยัดในเวทีโลกไดอยางภาคภูมิและยั่งยืน
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ไดตระหนักถึงความจําเปนดังกลาวเปนอยางดี จึงใหความสําคัญกับการ
บมเพาะ พัฒนาศักยภาพ ปลูกฝงจิตสํานึกของเยาวชน เพือ่ ใหเปนทรัพยากรที่สําคัญตอการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยในชวงระยะเวลาหลายปทีผ่ านมา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตไดจัดใหมี
กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา ตลอดจนพัฒนามหาวิทยาลัยในดานตางๆ อยางตอเนื่อง เพือ่ เพิ่ม
ศักยภาพของมหาวิทยาลัยทั้งดานการผลิตบัณฑิตและสรางสรรคผลงานทางวิชาการที่สามารถตอบสนอง
ความตองการของภาคสวนตางๆ ทั้งในระดับชุมชน ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ
อย า งไรก็ ตาม เพื ่อให มหาวิ ท ยาลัย มีก รอบชี้นํ าการพั ฒ นาในอนาคตที่ชัดเจนและต อ ยอดการ
ดําเนินการจากแผนกลยุทธ ฉบับปการศึกษา 2552 - 2554 ตลอดจนสามารถตอบสนองการเปลีย่ นแปลง
ของบริบทตางๆ ในเชิงรุก เพื่อใหมีระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยที่สอดคลองกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาอันเนื่องจากบริบทของอุดมศึกษา และบริบททางสังคมมีการเปลี่ยนแปลงไป ไมวาจะแนวทาง
ประเมินตามตัวบงชีข้ องสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุ ณ ภาพการศึ ก ษา(องค ก ารมหาชน) และ แนวโน ม ความต อ งการของตลาดแรงงานในอนาคต
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตจึงไดจัดทําแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย ฉบับปการศึกษา 2555-2557 ขึ้นมา
โดยระบุวิสัยทัศน เปาประสงค ตัวชีว้ ัด ยุทธศาสตร กลยุทธ โครงการพัฒนาทีส่ ําคัญ เพือ่ เปนกรอบชี้นําใน
การบูรณาการสรรพกําลังและทรัพยากรของมหาวิทยาลัยใหมีทิศทางและเปาหมายรวมกัน สามารถขยาย
โอกาสทางการศึ ก ษา สามารถผลิ ตบั ณฑิตที่มีคุณลั กษณะพึงประสงคที่แสดงใหเห็ น ถึงเอกลัก ษณของ
มหาวิทยาลัย ตลอดจนสามารถสรางสรรคผ ลงานวิช าการทีโ่ ดดเดนเพือ่ การปองกัน แกไขปญหา และ
ยกระดับการพัฒนาตามความตองการของภาคสวนตางๆ ในสังคม
2. กรอบแนวคิดหลัก
การจัดทําแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตฉบับนี้ ไดดําเนินงานภายใตกรอบแนวคิดหลัก
3 ประการ เพื่อใหสอดคลองตามหลักวิชาการ รวมทั้งใหมั่นใจวาจะสามารถนําไปสูการปฏิบัติใหเกิดผล
สัมฤทธิ์สูงสุดไดอยางเปนรูปธรรม โดยแนวคิดดังกลาวประกอบดวย
1. การกําหนดจุดมุงหมาย หรือผลลัพธที่คาดหวังอยางชัดเจน
แผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตฉบับนี้ นอกจากที่ไดมีการกําหนดวิสัยทัศนการพัฒนา
มหาวิทยาลัย เพือ่ แสดงใหเห็นถึงจุดมุงหมายที่คาดหวังในภาพรวมและมีลักษณะเชิงนามธรรมแลว ยังได
แผนกลยุทธ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ปการศึกษา 2555 - 2557
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กําหนดเปาประสงคการพัฒนาเพื่อระบุผลลัพธทีค่ าดหวังในเชิงรูปธรรม เพื่อใหสามารถกําหนดกลยุทธ
โครงการสนับสนุน ตลอดจนกลไกการติดตามประเมินผลการบรรลุเปาประสงคดังกลาวไดอยางชัดเจน โดย
ในแผนฯ ไดกําหนดใหมีเปาประสงคหรือผลลัพธของการพัฒนาไวใน 4 ดาน คือ ดานหลักสูตรและ
นักศึกษา ดานผลงานวิจัย/งานสรางสรรคและผลงานวิชาการ ดานงานบริการวิชาการ และดานบริหาร
จัดการ การกําหนดเปาประสงคดังกลาว อยูบ นพื้นฐานกรอบความคิดที่ตองการเสริมสรางใหมหาวิทยาลัย
เกษมบัณฑิตมีลักษณะที่ มีความแตกตางที่ชัดเจน โดดเดนจากสถาบันอื่น โดยเฉพาะอยางยิ่ง ไดมุงเนนให
มีการเสริมสรางความเปน "เกษม" ใหเกิดขึ้นในดานตางๆ ทั้งดานบัณฑิต ที่มหาวิทยาลัยมุงหวังใหมี
คุณสมบัติ "KASEM" ซึ่งเปนคํายอจากคุณลักษณะของบัณฑิตที่พงึ ประสงค 5 ประการ มุง หวังใหมีความเปน
"เกษม" ในดานนักศึกษาและประชาคมภายใน ซึ่งหมายถึง ความคาดหวังใหนักศึกษาและประชาคมใน
มหาวิทยาลัยสามารถใชชีวิตอยูในมหาวิทยาลัยรวมกันดวยความ "เกษม" นักศึกษาเรียนรูอ ยางมีความสุข
ประชาคมที่หลากหลายแตกตางอยูกันดวยความรัก ความอบอุน ตลอดจนมุงหวังใหสังคม "เกษม" ซึ่ง
หมายถึง ความคาดหวังใหนักศึกษา บัณฑิต และบุคลากรของมหาวิทยาลัยสามารถสรางสรรคผลงานทาง
วิชาการในบทบาทของนักปฎิบัติเชิงรุก (Proactive Practitioner)
อนึ่ง ความสําเร็จอยางตอเนื่องของการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาประสงคทัง้ 4 ประการดังกลาว
ยอมเปนการเสริมสรางภาพลักษณของมหาวิทยาลัยใหเกิดการรับรูและยอมรับจากภาคสวนตางๆ รวมทั้ง
เปนการเสริมสรางใหมหาวิทยาลัยสามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศนการพัฒนา คือ การมุงหวังใหเกษม
บัณฑิตเปนมหาวิทยาลัยที่ประชาคมภายในอยูรวมอยางมีความสุข รัก หวงใย ดูแลกันเสมือนสมาชิกใน
ครอบครั ว นั ก ศึ ก ษาได เ รี ย นรู ผ า นวิ ธี การที ่ห ลากหลาย มี ค วามสนุ ก ความท าทายในการเรี ย นรู  โดย
คณาจารยเปนผูเอือ้ อํานวย (Facilitator) ใหเกิดการเรียนรูแ บบมุง เนนผูเ รียนเปนสําคัญ ผลจากการเรียนรู
ตลอดจนผลงานทางวิ ช าการที ่ส ร า งสรรคขึ้น สามารถนํ าไปประยุกตใชไ ดจ ริง นัก ศึกษา บั ณฑิต และ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตมีจิตสํานึก และมีสวนรวมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศใหมีความเจริญอยางยั่งยืน
2. การบูรณาการทรัพยากรและกระบวนการตางๆ ภายในมหาวิทยาลัยใหเปนไปในทิศทางและ
เปาหมายเดียวกัน
หลั ง จากที ่ได มีก ารกํ า หนดเป า ประสงค ห ลั กใน 4 ดา นแลว ในการจั ดทํา แผนกลยุ ทธ ของ
มหาวิทยาลัยยังไดจัดใหมีการวิเคราะหกระบวนการบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัย เพือ่ พิจารณาถึง
กระบวนการสําคัญทีจ่ ะมีสวนชวยผลักดันใหสามารถบรรลุเปาประสงคตามแผนกลยุทธไดโดยผลจากการ
วิเคราะหพบวา สามารถจัดแบงกระบวนการบริหาร ออกเปน 2 สวนสําคัญ คือ
2.1 กระบวนการหลัก ซึง่ ประกอบดวย การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการสู
สังคม งานกิจการและงานบริการนักศึกษา ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกันแลวจะพบวามีความสอดคลองกับพันธกิจ
หลักของมหาวิทยาลัยทั้ง 4 ดานที่ไดกําหนดไวในแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา โดยพันธกิจดาน
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมทีก่ ําหนดในการประกันคุณภาพการศึกษานัน้ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตก็ไดให
ความสําคัญเชนเดียวกัน โดยไดจัดไวในยุทธศาสตรดานการพัฒนาผูเ รียนและบัณฑิตใหมีคุณสมบัติพึงปะ
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สงคฯ การผลิตผลงานวิจัย/ งานสรางสรรคฯ และดานการบริการทางวิชาการ เพือ่ ใหมีงานดานการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับภายในมหาวิทยาลัยและระดับสังคมในภาพกวาง
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตยังไดใหความสําคัญกับการบริหารจัดการกระบวนการหลัก
ดังกลาวในเชิงบูรณาการ กลาวคือมุงเนนการบูรณาการกระบวนการจัดการเรียนการสอนกับงานกิจการ
นักศึกษา เพื่อมุงสรางบัณฑิตใหมีคุณลักษณะพึงประสงค โดยอาศัยทั้งกระบวนการในชั้นเรียนและกิจกรรม
นอกหองเรียนควบคูกัน นอกจากนี้ ยังไดใหความสําคัญกับการบูรณาการการจัดการเรียนการสอน การวิจัย
และการบริการวิชาการ ในลักษณะการประสานประโยชนระหวางกระบวนการ กลาวคือ มหาวิทยาลัยให
ความสําคัญกับการเชื่อมโยงผลงานวิจัยมาสูการเรียนการสอนและการบริการทางวิชาการ ตลอดจนการ
เชือ่ มโยงประสบการณที่ไดจากการบริการทางวิชาการ มาสูการวิจัยและการพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อ
เปนการเพิ่มพูนองคความรูอยางตอเนื่องทั้งในภาควิชาการและภาคปฏิบัติ
อนึ่ง ในการจัดทําแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยฉบับนี้ ไดจัดใหกระบวนการประชาสัมพันธเปนหนึ่ง
ในกระบวนการหลักดว ย เนือ่ งจากไดพิจารณาแลว วากระบวนการประชาสัมพัน ธนั้น มีความเกีย่ วของ
โดยตรงกับการดําเนินงานใหบรรลุตามเปาประสงคดานการเสริมสรางภาพลักษณของมหาวิทยาลัย
2.2 กระบวนการสนับสนุน ประกอบดวยกระบวนการทีเ่ กีย่ วของกับการบริหารจัดการทรัพยากร
ทีจ่ ํ าเป นต อการดํ า เนิ น งานของกระบวนการหลักขางตน โดยไดแบงกระบวนการสนับ สนุน ออกเป น 2
ประการหลั ก ประกอบดว ย กระบวนการแรกไดแ ก กระบวนการพัฒ นาบุคลากรและการจัดองคการ
ครอบคลุมถึง การบริหารองคกรและระบบงาน การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย การบริหารงานดาน
กายภาพ (อาคาร โครงสรางพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค ครุภัณฑ) กระบวนการทีส่ อง ไดแกกระบวนการ
ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ โดยการกํา หนดกลยุท ธข องกระบวนการสนับ สนุ น ดั งกล าวนั้น มี ความ
สอดคลองกับกระบวนการหลัก กลาวคือ ในระหวางที่มีการกําหนดกลยุทธภายใตกระบวนการ กระบวนการ
หลั ก แต ล ะกระบวนการนั ้น ได จั ดให มี การพิจ ารณาถึ งกลยุ ทธด านการพัฒ นาทรั พยากรที่จํ าเป น เพื่อ
สนับสนุนการดําเนินภารกิจตามกลยุทธในกระบวนการหลัก โดยไดมีการพิจารณาถึงทรัพยากรสนับสนุนใน
ดานตางๆ อยางครอบคลุม
ทั้ งนี ้ ในส ว นของการกํ า หนดกลยุท ธดานการเงิน นั้น ไดมี การพิ จ ารณาถึงแนวทางการจัดสรร
งบประมาณ เพือ่ การดําเนินภารกิจตามกลยุทธหลักและกลยุทธสนับสนุน การบริหารสภาพคลอง การเพิม่
ประสิทธิภาพในการใชจาย ตลอดจนไดการพิจารณาถึงกลยุทธดานการจัดหารายรับ เพือ่ ใหมหาวิทยาลัยมี
งบประมาณที่จะนําไปจัดสรรลงสูก ลยุทธดานตางๆ ไดอยางเพียงพอ ดังแสดงความสัมพันธระหวางกลยุทธ
ดานตางๆ ในแผนภาพ

แผนกลยุทธ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ปการศึกษา 2555 - 2557

3

นอกจากการบูรณาการในเชิงกระบวนการแลว การจัดทําแผนกลยุทธครั้งนี้ ยังไดใหความสําคัญกับ
การบูรณาการกระบวนการบริหารจัดการเชิงกลยุทธเขากับกระบวนการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย ซึง่
ประกอบดวย กระบวนการจัดทําแผนกลยุทธระดับคณะวิชา/หนวยงาน กระบวนการจัดสรรงบประมาณ
ประจําป กระบวนการบริหารทรัพยากรสนับสนุน กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา การบริหารความ
เสี่ยง ตลอดจนกระบวนการติดตามและประเมินผล ทั้งนี้ เพือ่ ใหเกิดความมัน่ ใจในการนําแผนกลยุทธไปสู
การปฏิบัติใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ดังแสดงความสัมพันธดังกลาว ตามแผนภาพ
KA
AS
SE
EM
M
K
การประกัน
คุณภาพการศึกษา

แผนกลยุทธ์
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
การบริหารความเสี�ยง
แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ

คณะวิชา/
หน่วยงาน

ทรัพยากร

การติดตามและประเมินผล
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3. การเสริมสรางความมัน่ ใจใหกับบุคลากรไดเห็นผลสําเร็จของการพัฒนาในระยะสัน้ ควบคู
กับการจัดเตรียมกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะยาว (Roadmap)
ในการจั ด ทํ า แผนกลยุ ท ธ ฉ บั บ นี ้ เป น กรอบชี ้นํ า การพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย ในช ว งระหว า งป
การศึกษา พ.ศ.2555-25557 ซึ่งจัดไดวาเปนบันไดขั้นทีส่ องของการพัฒนามหาวิทยาลัยตามกรอบแนว
ทางการพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะ 12 ป (Roadmap) ตามแผนภาพ
กรอบแนวทางการพัฒนาในระยะยาว (Roadmap) 12 ป

แผนกลยุทธ์
ฉบับ
2552-2554

แผนกลยุทธ์
ฉบับ
2555-2557

แผนกลยุทธ์
ฉบับ
2558-2560

แผนกลยุทธ์
ฉบับ
2561-2563

โดยกรอบแนวคิดสําคัญของการพัฒนาระยะแรกนี้ ไดใหความสําคัญกับการพัฒนาทีเ่ ริม่ ตนจากสิง่
ที่เปนจุดแข็งหรือศักยภาพเดิมที่มีอยู สามารถพัฒนาตอยอดได และสอดคลองกับความตองการของภาค
สวนตางๆ ในสังคม ทัง้ นี้ เพือ่ ใหบุคลากรไดเห็นถึงผลลัพธความสําเร็จของการพัฒนาอยางเปนรูปธรรม ซึ่ง
จะเปนแรงเหวี่ยง (Momentum) ที่เสริมสรางกําลังใจและความเชื่อมัน่ ใหกับผูปฏิบัติงาน ที่จะกาวไปสู
ความสําเร็จในระยะยาวตอไป
ทั้งนี้ สามารถสรุปกรอบแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยทั้ง 4 ระยะโดยจัดเปนแกนหลัก(Theme)
ของการพัฒนาในชวงระยะตางๆ ดังแสดงในตารางตอไปนี้
ประเด็นที่มุงเนน
แกนหลัก (Theme) ของการพัฒนาระยะตางๆ
ในการพัฒนา ป 2552-2554
ป 2555-2557
ป 2558-2560
ป 2561-2563
สรางความโดดเดน
จากรากฐานที่มีอยูเดิมพรอมตอยอด
ในความสําเร็จ
ก า ร เ ส ริ ม ส ร า ง มี ค วามอบอุ น ห ว งใย ใส ใ จระหว า ง
ภาพลักษณ
ประชาคมภายในที ่ห ลากหลาย เพื ่อ
เสริ ม สร า งให เ กิ ด ความผู ก พั น เสมื อ น
ครอบครั ว พร อ มขยายเครื อ ข า ยไปสู 
ชุ มชน สถานประกอบการ และองคก ร
ภายนอก
การมีสาขาวิชาที่มี มีรูปแบบการเรียนการสอนทีห่ ลากหลาย
แผนกลยุทธ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ปการศึกษา 2555 - 2557

ปลูกฝงใหยั่งยืนและเสริมสรางสูความ
เปนเลิศดวยนวัตกรรมดานการจัดการ
สถาบันอุดมศึกษา
มีกิจกรรมที่ตอเนื่องและเปนตนแบบ
ของการเสริ มสรางใหป ระชาคมภายใน
และเครือขาย มีความอบอุน หวงใย ใสใจ
ผูกพันเสมือนครอบครัว

มีนวัตกรรมดานการเรียนการสอน และ
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ประเด็นที่มุงเนน
แกนหลัก (Theme) ของการพัฒนาระยะตางๆ
ในการพัฒนา ป 2552-2554
ป 2555-2557
ป 2558-2560
ป 2561-2563
สรางความโดดเดน
ปลูกฝงใหยั่งยืนและเสริมสรางสูความ
จากรากฐานที่มีอยูเดิมพรอมตอยอด เปนเลิศดวยนวัตกรรมดานการจัดการ
ในความสําเร็จ
สถาบันอุดมศึกษา
การเรี ยนการสอน สอดคล อ งกั บ วั ต ถุ ป ระสงค ร ายวิ ช า กิจกรรมนอกชั้นเรียนเชิงบูรณาการ โดย
ที ม่ ี คุ ณ ภาพเป น ที ่ สามารถกระตุ น ความสนใจของผู เ รี ย น มี ศู น ย ค ว า ม เ ป น เ ลิ ศ ( Excellence
ยอมรั บ ในระดั บ ค ว บ คู กั บ กิ จ ก ร ร ม น อ ก ชั ้น เ รี ย น ที ่ Center) ในการเรียนการสอนดานตางๆ
เสริมสรางความใฝรูและสรางสรรค
เอเซีย
ที่เปนตนแบบของการใหผูเรียนสามารถ
เรี ย นรู แ ละสร า งสรรค ด ว ยความรู สึ ก
สนุกสนานและ ทาทาย
การเสริมสรางการ นําหลักการพัฒนาบุคลากรเชิงสมรรถนะ มี ศู น ย ท ดสอบความถนั ด และพั ฒ นา
เป น นั ก ปฏิ บั ติ เ ชิ ง (Competency-Based Development) บุ ค ลากรในสาขาต า งๆ ซึ ่ง สถาน
รุ ก ( Proactive มาใชในการบริหารหลักสูตรและจัดการ ประกอบการให ค วามไว ว างใจ เชื ่อ ถื อ
เรียนการสอน เพื่อใหไดบัณฑิตที่มี
เพื่อใหเปน สว นสําคัญ ของกระบวนการ
Practitioner)
คุณลักษณะพึงประสงค สอดคลองกับ
คั ด เลื อ กและพั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากร
ความตองการของสถานประกอบการ
ของหนวยงาน
องคความรูท่ี
มีงานวิจัยและผลงานวิชาการเชิงบูรณา มีศูนยวิจัยและบริการทางวิชาการที่ไดรับ
กา รใ นส า ขา วิ ช า ที ม่ หา วิ ทย าลั ย มี การสนับ สนุนและยอมรับจากภาคสว น
สรางสรรค
ทางเลือกใหกับ
ศักยภาพสามารถแกปญหา สนองความ ต า งๆ ในผล งานเชิ ง ประจั ก ษ ด า น
สังคม
ต อ งการเชิ ง เศรษฐกิ จ และสั ง คม ของ นวั ต กรรมและการสร า งสรรค เ พื ่อ
ยกระดั บ การพั ฒ นาทางเศรษฐกิ จ และ
ภาคอุตสาหกรรม และภาคชุมชน
สังคมของประเทศ
ในการจัดทําแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยฉบับตางๆ ตามกรอบระยะเวลาขางตนนั้น จะไดนําแกน
หลัก (Theme) ของการพัฒนาที่ไดระบุไว มาเปนกรอบชี้นําในการกําหนดเปาประสงคการพัฒนา ตลอดจน
กลยุทธ และโครงการสําคัญ เพื่อนําพามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตสูความเปนมหาวิทยาลัยแหงนวัตกรรม
ทางการจัดการสถาบันอุดมศึกษาใน 4 ดาน ประกอบดวย
1) ดา นการเสริมสร างบรรยากาศแหงความรัก ความหว งใยเชิงครอบครัว ของประชาคม
ภายในและเครือขายภายนอก
2) ดานการสรางใหผูเรียนสามารถเรียนรู ดวยความใฝรูสรางสรรคดวยความรูสึกสนุก ทาทาย
3) ดานการผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการปฏิบัติงานไดจริง มีคุณลักษณะพึงประสงค
เปนนักปฏิบัติเชิงรุก (Proactive Practitioner) สอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการและ
ความคาดหวังสังคม
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4) ด า นการผลิ ต สร า งสรรค ง านวิจั ย และผลงานทางวิ ช าการ ที่ส นั บ สนุน การพัฒ นาทาง
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
อนึ่ง ในชวงระยะเวลาดําเนินการตามแผนกลยุทธแตละชวงนั้น มหาวิทยาลัยจะจัดใหมีการติดตาม
และประเมินผลสัมฤทธิข์ องการพัฒนา ซึง่ นอกจากจะเปนกลไกทีช่ วยในการทบทวน ปรับปรุงแผนกลยุทธ
ใหมีความเหมาะสมอยางตอเนือ่ งแลว ยังจะเปนกลไกสําคัญที่สรางใหเกิดโอกาสในการเรียนรูค วามสําเร็จ
ของการพัฒนา และจัดใหมีการยกยอง เชิดชูเกียรติประวัติใหกับผูท ีร่ วมสรางใหเกิดความสําเร็จ ซึง่ จะเปน
การเสริมแรง สรางความเชื่อมั่นใหบุคลากรมีขวัญกําลังใจ เพื่อรวมพัฒนามหาวิทยาลัยสูความสําเร็จรวมกัน
3. บทสรุป
แผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตฉบับนี้ ไดจัดทําขึ้นจากกระบวนการมีสวนรวมของภาค
สวนตางๆ โดยความรวมมือจากบุคลากรภายใน ทั้งระดับผูบริหารของมหาวิทยาลัย คณาจารย บุคลากร
จากคณะวิชา/หนวยงานและการมีสวนรวมของนักศึกษา โดยคํานึงถึงผลสําเร็จระยะสั้น ระยะกลาง และ
ระยะยาวจากการพัฒนา ซึง่ เปนกลไกทีส่ รางใหเกิดความมั่นใจไดวาจะสามารถใชแผนกลยุทธฉบับนี้ เปน
กรอบชี้นําการพัฒนามหาวิทยาลัยใหสามารถตอบสนองความตองการและสามารถสรางประโยชนใหกับภาค
สวนตางๆ ไดอยางสมดุลและยั่งยืน
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2. กรอบทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ปการศึกษา 2555-2557
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตไดกําหนดกรอบทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยโดยไดระบุวิสัยทัศน
เปาประสงคหลัก ตลอดจนยุทธศาสตรการพัฒนา ดังรายละเอียดตอไปนี้
1. วิสัยทัศน
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตไดกําหนดวิสัยทัศน ซึ่งระบุถึงตําแหนงทางยุทธศาสตร อันมีจุดมุงหมาย
การพัฒนาที่แสดงใหเห็นถึงภาพ/ผลลัพธในเชิงนามธรรมที่คาดหวังใหมหาวิทยาลัยสามารถบรรลุ เพื่อให
สามารถตอบสนองความตองการและสามารถสรางประโยชนใหกับภาคสวนตางๆ ไดอยางสมดุลและยั่งยืน
ดังนี้
“มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เปนมหาวิทยาลัยทีต่ ิดอันดับ 1 ใน 10 ของมหาวิทยาลัยเอกชน
ไทยมีสาขาวิชาทีม่ ีคุณภาพเปนทีย่ อมรับในเอเชีย (Asian Recognition) มีบทบาทสําคัญในการ
พัฒนาและเผยแพรองคความรูท ีส่ รางสรรคทางเลือกใหกับสังคมมุง เนนการผลิตบัณฑิตทีเ่ ปนนักปฏิบัติ
เชิงรุก (Proactive Practitioner) สามารถทํางานในสังคมพลวัตและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”
2. เปาประสงคหลัก
จากการประชุมของสภามหาวิทยาลัยในวันที่ 12 พฤษภาคม 2555 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตได
ศึกษาบริบท และทบทวนเปาประสงคหลักของการพัฒนา เพื่อระบุถึงจุดมุงหมายการพัฒนาในเชิงรูปธรรม
ที่สอดรับกับวิสัยทัศน และสามารถนําไปสูการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนา ตลอดจนสามารถใชเปน
กรอบชี้นําไปสูการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา โดยมีเปาประสงคหลัก 4 ประการ ประกอบดวย
2.1 ดานหลักสูตรและนักศึกษา
เปาประสงค
ดานหลักสูตร
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตมีหลักสูตรที่
สอดคลองกับความตองการของสังคมไดรับการ
ยอมรับในระดับเอเชีย

ตัวชี้วดั ความสําเร็จ
1. จํานวนหลักสูตรใหมที่สอดคลองกับความตองการ
ของสังคม จําแนกตามระดับ/สาขา
2. จํานวนหลักสูตรที่มีผูเขาเรียนตรงตามเปาหมายตอ
จํานวนหลักสูตรทั้งหมด
3. ระดับความสําเร็จของในการดําเนินการของหลักสูตร
ใหไดรับการยอมรับในระดับเอเชีย
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เปาประสงค
ดานนักศึกษา
1. มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตมุงหวังใหบัณฑิต
ผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเปนนัก
ปฏิบัติเชิงรุก(Proactive Practitioner) มี
คุณสมบัติที่พึงประสงคสําคัญ 5 ประการ
(KASEM) ดังนี้
> มีความใฝรู พัฒนาตนเอง และหัวใจใฝ
สรางสรรคเชิงนวัตกรรม (K : Keep on
Learning with innovative mind)
> มีความสามารถปรับตัวในการทํางาน (A
: Adapt oneself to be ready for
the work force)
> มีจิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคม (S :
Secure social responsibility)
> เปนนักปฏิบัติ มีความอดทน มีพลังมุงมั่น
กระตือรือรน (E : Engage proactively
with enthusiasm)
> มีจริยธรรม คุณธรรม วุฒิภาวะที่พรอม
สําหรับการดํารงตนในสังคมพลวัตอยาง
เขมแข็ง มีความสุข (M : Maintain
morality and maturity)
2. เพิ่มจํานวนบัณฑิตในสาขาที่มีศักยภาพและ
ตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน เพื่อมุง
เปนมหาวิทยาลัยที่ติด 1 ใน 10 ของ
มหาวิทยาลัยเอกชนไทยโดยประสานเครือขาย
ความรวมมือกับภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ
รวมถึงสถาบันการศึกษาทั้งภายในและภายนอก
ประเทศอยางตอเนื่อง

ตัวชี้วดั ความสําเร็จ
1. รอยละของจํานวนผูเรียนและบัณฑิตของมหาวิทยาลัย
มีคุณสมบัติ KASEM ตามระดับที่กําหนด
2. จํานวนนักศึกษา บัณฑิต ที่ไดรางวัลการยกยองใน
ระดับชาติ ภูมิภาค นานาชาติในประเด็นที่สะทอน
คุณสมบัติ KASEM

- รอยละของจํานวนบัณฑิตที่จบการศึกษาตอนักศึกษา
รับเขา
- ระดับความพึงพอใจในการใชบัณฑิตของผูประกอบการ
- รอยละของบัณฑิตที่มีงานทําและประกอบอาชีพอิสระ
- รอยละของจํานวนบัณฑิตที่มีงานทําและประกอบ
อาชีพอิสระในระดับภูมิภาค
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2.2 ดานผลงานวิจัย/งานสรางสรรคและผลงานวิชาการ
เปาประสงค
1. มีผลงานวิจัย/งานสรางสรรค และผลงาน
วิชาการในเชิงปฏิบัติซึ่งเปนที่ยอมรับและ
สอดคลองกับความตองการของ
ภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ ภาคสังคม และ
เปนองคความรูทาง เลือก ในดานตางๆ อาทิ
> ธุรกิจบริการ (โรงแรม การทองเทีย่ ว
การบิน ขนสง ฯลฯ)
> ศิลปะการออกแบบ สรางสรรคดาน
ผลิตภัณฑ แฟชั่น ภาพยนตรและ
Animation
> การจัดการดานสิ่งแวดลอม ภัยพิบัติ
และเหตุวิกฤต
> การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน
- การอนุรักษ สรางสรรคมรดก
ศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
- การสรางจริยธรรมวิชาชีพ การ
สรางสํานึกสาธารณะ การพัฒนาชุมชนและ
สังคม
2. มีวัฒนธรรมการวิจัยภายในมหาวิทยาลัย
บุคลากรของมหาวิทยาลัยใหความสําคัญในการ
ผลิตงานวิจัย /งานสรางสรรค และผลงาน
วิชาการ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1. รอยละงานวิจัยที่ตีพิมพ/เผยแพรในระดับชาติหรือ
นานาชาติ ที่สอดคลองกับเปาประสงคหลัก 4 ดานตอ
อาจารยประจํา (สมศ.ขอ 5, สกอ.4.2 ขอ 1)
1.1 คณะวิชากลุมสังคมศาสตร มนุษยศาสตร
1.2 คณะวิชากลุมวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
2. รอยละงานวิจัยที่ไดรับการอางอิง/นําไปใชประโยชน
ที่สอดคลองกับเปาประสงคหลัก 4 ดานตออาจารย
ประจํา (สมศ.ขอ 6, สกอ.4.2 ขอ 4)
3. จํานวนงานวิจยั /งานสรางสรรค ที่ไดรับการจด
สิทธิบัตร หรือซื้อขายทรัพยสนิ ทางปญญา
4. รอยละมูลคาของโครงการวิจัย/งานสรางสรรคที่ไดรับ
เงินสนับสนุนจากภายนอก

1. รอยละของจํานวนนักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ เผยแพรที่
มีคา impact factor ไมนอยกวา 0.5
2. จํานวนผูเขารวมกิจกรรม KBU Dialogue of
Wisdom อยางสม่ําเสมอ

2.3 ดานงานบริการวิชาการ
เปาประสงค
- มีบริการทางวิชาการที่มุงสรางทางเลือกใหกับ
สังคม สามารถสนับสนุนการพัฒนา ภาค
อุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ ภาคสังคม และ
ภาครัฐ โดยมุงเนนในสาขา อาทิ
> ธุรกิจบริการ (โรงแรม การทองเทีย่ ว
การบิน ขนสง ฯลฯ)
> ศิลปะการออกแบบ สรางสรรคดาน
ผลิตภัณฑ แฟชั่น ภาพยนตรและ
Animation

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
- รอยละจํานวนโครงการบริการทางวิชาการที่บูรณาการ
กับการเรียนการสอน และ การวิจัยตอโครงการทั้งหมด
- จํานวนโครงการที่สงผลกระทบ ชุมชน สังคม
- จํานวนโครงการ ที่ไดรับการยอมรับ(recognition) ใน
ระดับชาติ นานาชาติ
- รอยละของมูลคาของโครงการบริการวิชาการที่ไดรับ
เงินสนับสนุนจากภายนอกตองบประมาณสนับสนุน
รายป
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เปาประสงค
> การจัดการดานสิ่งแวดลอม ภัยพิบัติ
และเหตุวิกฤต
> การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน
- การอนุรักษ สรางสรรคมรดก
ศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
- การสรางจริยธรรมวิชาชีพ การ
สรางสํานึกสาธารณะ การพัฒนาชุมชนและ
สังคม

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

2.4 ดานบริหารจัดการ
เปาประสงค
ดานภาพลักษณของมหาวิทยาลัย
ประชาคมภายในและสังคมภายนอกใหการ
ยอมรับมหาวิทยาลัย ในดาน
> ความรัก ความอบอุน ความผูกพันของ
ประชาคมเกษมบัณฑิต บนพื้นฐานของ
เอกลักษณความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม (Multicultural)
> มีความสุข กับการเรียนรูอยาง
สรางสรรค ดวยกิจกรรมที่หลากหลาย
>สรางนักปฏิบัติที่มีคุณธรรมและมี
คุณสมบัติ ที่พึงประสงค บนพื้นฐาน
เกณฑสมรรถนะ (Competency
Based)
> สรางสรรคผลงานทางวิชาการกับทุก
ภาคสวนที่เปนประโยชนกับสังคม
> มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและการจัดการภายในที่ดี
ดานการพัฒนาบุคลากรและการจัดองคการ
1.บุคลากรมีศักยภาพและมีความมุงมั่นรวมกัน
เพื่อนําพามหาวิทยาลัยบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
วิสัยทัศน และยุทธศาสตรที่กําหนดไว

ตัวชี้วดั ความสําเร็จ
ผลการสํารวจภาพลักษณตามเอกลักษณของมหาวิทยาลัย

1. รอยละของบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีคุณสมบัติ
KASEM ตามระดับที่กําหนด
2.จํานวนบุคลากร ที่ไดรางวัลการยกยอง ในระดับชาติ
นานาชาติในประเด็นที่สะทอนคุณสมบัติ KASEM

แผนกลยุทธ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ปการศึกษา 2555 - 2557
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เปาประสงค
2. มีระบบริหารจัดการที่เปนไปตามหลักธรรมา
ภิบาลและการบริหารจัดการที่ดีในทุกระดับ
3. มีระบบบริหารการเงินที่มีประสิทธิภาพ
ถูกตอง รวดเร็ว
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่
พรอมสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย การ
บริการวิชาการ การตัดสินใจและการบริหารเชิง
ยุทธศาสตร

ตัวชี้วดั ความสําเร็จ
ผลการประเมินระดับธรรมาภิบาล
ผลการประเมินประสิทธิภาพการบริหารการเงินตาม
เกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ระดับความสําเร็จในการพัฒนาตามแผนแมบทดาน
ICT ของมหาวิทยาลัย

3. ยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาไว 7 ดาน เพื่อใหรองรับและสอดคลอง
กับเปาประสงคหลัก 4 ประการขางตน โดยยุทธศาสตรทั้ง 7 ดานประกอบดวย
o ยุทธศาสตรดานการการพัฒนาหลักสูตรเพื่อมุงสูการเปนที่ยอมรับและไดรับการ
รับรองในระดับเอเชีย
o ยุทธศาสตรดานการพัฒนาผูเรียนและบัณฑิตใหมีคุณลักษณะพึงประสงคพรอม
ดํารง ชีวิตในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและสังคมอนาคต
o ยุทธศาสตรดานการผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรคที่สอดคลองกับความตองการ
ของภาคการผลิตจริงและนําเสนอทางเลือกใหกบั สังคม
o ยุทธศาสตรดานการบริการวิชาการเพื่อยกระดับผลิตภาพ ของภาคอุตสาหกรรม
ภาคบริการ สนับสนุนการพัฒนาภาครัฐและชุมชน
o ยุทธศาสตรดานการเสริมสรางภาพลักษณและการพัฒนาสูสถาบันการศึกษาระดับ
สากล/นานาชาติ
o ยุทธศาสตรดานการพัฒนาบุคลากรและการจัดองคกรที่กระชับพรอมกาวไปสู
อนาคต (Human Resource Development , Lean Organization readiness
For Future)
o ยุทธศาสตรดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีความทันสมัย (IT – Oriented)
ทั้งนี้ไดจัดทําแผนที่ทางกลยุทธ (Strategy Map) เพื่อแสดงความสัมพันธระหวางยุทธศาสตร ดาน
ตางๆ ซึ่งสอดคลองและสนับสนุนการบรรลุผลสมฤทธิ์ตามเปาประสงค ดังแสดงในแผนภาพ

แผนกลยุทธ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ปการศึกษา 2555 - 2557
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มหาวิทยาลัยไดจัดใหมีการกําหนดกลยุทธ ตัวชี้วัด และโครงการสนับสนุน เพื่อระบุแนวทางการ
ดําเนินงานที่จะนําไปสูการบรรลุเปาประสงคการพัฒนา ดังแสดงไวในเนื้อหาบทที่ 3

แผนกลยุทธ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ปการศึกษา 2555 - 2557
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3. ยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ปการศึกษา 2555 – 2557
จากการวิเคราะหบริบทภายในและภายนอก เพื่อประเมินปจจัยทีเ่ ปนจุดแข็ง จุดออน โอกาส และ
อุปสรรคในการพัฒนาซึง่ การวิเคราะหดังกลาวนําไปสูการกําหนดกรอบทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย
ไดแกการกําหนดวิสัยทัศน เปาประสงค ยุทธศาตรหลัก และแผนที่ทางยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยจึงได
กําหนด เป า ประสงค เ ชิ งยุ ทธศาสตร / กลยุทธ ตัว ชี้วัด และโครงการสนับ สนุน เพื่อระบุแนวทางการ
ดําเนินงานที่จะนําไปสูการบรรลุเปาประสงคการพัฒนามหาวิทยาลัย แสดงไดดังตารางตอไปนี้

แผนกลยุทธ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ปการศึกษา 2555-2557
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แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ปการศึกษา 2555-2557
คณะ/หนวยงาน

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

วิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เปนมหาวิทยาลัย ที่ติดอันดับ 1 ใน 10 ของมหาวิทยาลัยเอกชนไทยมี
สาขาวิชาทีม่ ีคุณภาพเปนที่ยอมรับในเอเชีย (Asian Recognition) มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาและ
เผยแพร อ งค ค วามรูท ี ่ส ร า งสรรค ท างเลือ กให กั บ สั ง คม มุ งเน น การผลิ ต บั ณ ฑิ ต ทีเ่ ป น นั ก ปฏิ บั ติ เ ชิ ง รุ ก
(Proactive Practitioner) สามารถทํางานในสังคมพลวัตและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ปการศึกษา 2555-2557
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1. เปาประสงคดานหลักสูตรและนักศึกษา
1.1 เปาประสงคดานหลักสูตร
เปาประสงค

ตัวชี้วัด
2555
มีการดําเนินการ
ตามแผน 60%

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตมีหลักสูตรที่สอดคลองกับ 1.จํานวนหลักสูตรใหมที่สอดคลองกับ
ความตองการของสังคมไดรับการยอมรับในระดับ
ความตองการของสังคม จําแนก
เอเชีย
ตามระดับ/สาขา
2.จํานวนหลักสูตรที่มีผูเขาเรียนตรง
60 %
ตามเปาหมายตอจํานวนหลักสูตร
ทัง้ หมด
3. ระดับความสําเร็จของในการ
มีการดําเนินการ
ดําเนินการของหลักสูตรใหไดรับการ
ตามแผนไม
ยอมรับในระดับเอเชีย*
นอยกวา 3 ขอ

คาเปาหมาย
2556
มีการดําเนินการ
ตามแผน 70%
70%

มีการดําเนินการ
ตามแผนไม
นอยกวา 4 ขอ

2557
มีการดําเนินการ
ตามแผน 80%
80%

มีการดําเนินการ
ตามแผนไม
นอยกวา 5 ขอ

* หมายเหตุ ระดับความสําเร็จของในการดําเนินการของหลักสูตรใหไดรับการยอมรับในระดับเอเชีย พิจารณาจากหลักเกณฑ 5 ขอตอไปนี้

1.ศึกษาทําความเขาใจในมาตรฐานและเกณฑการรับรอง
2. จัดตั้งคณะทํางานดําเนินการ
3. สื่อสารทุกชองทางเพื่อสรางความเขาใจกับบุคลากรในคณะฯ
4. ทําแผนการดําเนินงาน (Action Plan) และ ปฎิบัตติ ามแผนฯการรับรอง
5. เสนอพิจารณาเพื่อขอการรับรอง

แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ปการศึกษา 2555-2557
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ยุทธศาสตรท่ี 1

การพัฒนาหลักสูตร เพื่อมุงสูการเปนที่ยอมรับและไดรับการรับรองในระดับเอเชีย

กลยุทธ/ประเด็นพิจารณา
1. สรางหลักสูตรใหม หลักสูตรเฉพาะทาง หลักสูตร
นานาชาติและใหสอดคลองกับความตองการของ
สังคมตลาดแรงงาน ตลอดจนเทาทันการเปลี่ยน
แปลงระดับภูมิภาคและระดับโลก

ตัวชี้วัด
รอยละของหลักสูตรใหมที่
ตรงกับความตองการของ
ตลาดแรงงานเปาหมาย

2. ปรับปรุงหลักสูตรที่มีอยูเดิม เพื่อเตรียมความ
รอยละหลักสูตรที่ปรับปรุงฯ
พรอมของหลักสูตรและบริการทางการศึกษาให
ตามระยะเวลาตอหลักสูตรที่
สามารถรองรับการเปนประชาคมอาเซียน การเปด เปดสอนทั้งหมด
เสรีการคา การสรางบัณฑิตใหมีความพรอมในสังคม
พลวัตร ตอบสนองความเปนคุณลักษณะ KASEM

แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ปการศึกษา 2555-2557

คาเปาหมาย

โครงการสําคัญที่คาดวาจะดําเนินการ

100 %

1.จัดระบบและกลไกในการพัฒนาหลักสูตรฯใหสอดคลองกับ
ความตองการของตลาดแรงงานเปาหมาย
1.1 โครงการสํารวจความตองการของตลาดแรงงาน
1.2 โครงการสรางความรวมมือในการจัดทําหลักสูตรโดย
รวมกับเครือขายภายในและภายนอก
แผนงานปรับปรุงหลักสูตรฯ

100 %
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1.2 เปาประสงคดานบัณฑิต
เปาประสงค

ตัวชี้วัด

1. มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตมุงหวังใหบัณฑิต
- รอยละของจํานวนผูเรียนและบัณฑิต
ผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเปนนักปฏิบัติ
ของมหาวิทยาลัยมีคุณสมบัติ KASEM
เชิงรุก(Proactive Practitioner) มีคุณสมบัติที่
ตามระดับที่กําหนด (ระดับ 4.0ขึ้นไป)
พึงประสงคสําคัญ 5 ประการ (KASEM) ดังนี้
- จํานวนนักศึกษา บัณฑิต ที่ไดรางวัล
> มีความใฝรู พัฒนาตนเอง และหัวใจใฝ การยกยองในระดับชาติ ภูมิภาค
สรางสรรคเชิงนวัตกรรม (K : Keep on นานาชาติในประเด็นที่สะทอน
Learning with innovative mind)
คุณสมบัติ KASEM
> มีความสามารถปรับตัวในการทํางาน (A :
Adapt oneself to be ready for the
work force)
> มีจิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคม (S : Secure
social responsibility)
> เปนนักปฏิบัติ มีความอดทน มีพลังมุงมั่น
กระตือรือรน (E : Engage proactively
with enthusiasm)
> มีจริยธรรม คุณธรรม วุฒิภาวะที่พรอม
สําหรับการดํารงตนในสังคมพลวัตอยาง
เขมแข็ง มีความสุข (M : Maintain morality
and maturity)
แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ปการศึกษา 2555-2557

2555
50%

คาเปาหมาย
2556
70%

อยางนอย
1 คน

อยางนอย
1 คน

2557
80%

อยางนอย
1 คนตอ
คณะวิชาใน
ระดับชาติ
ภูมิภาคนานาชาติ
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เปาประสงค
2. เพิ่มจํานวนบัณฑิตในสาขาที่มีศักยภาพและตรง
ตามความตองการของตลาดแรงงาน เพือ่ มุงเปน
มหาวิทยาลัยทีต่ ดิ 1 ใน 10 ของมหาวิทยาลัย
เอกชนไทยโดยประสานเครือขายความรวมมือกับ
ภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ รวมถึงสถาบันการ
ศึกษาทัง้ ภายในและภายนอกประเทศอยาง
ตอเนื่อง

ตัวชี้วัด
- รอยละของจํานวนบัณฑิตที่จบ
การศึกษาตอนักศึกษารับเขา
- ระดับความพึงพอใจในการใชบัณฑิต
ของ ผูประกอบการ
- รอยละของบัณฑิตที่มีงานทําและ
ประกอบอาชีพอิสระ
- รอยละของจํานวนบัณฑิตที่มีงานทํา
และประกอบอาชีพอิสระในระดับ
ภูมิภาค

แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ปการศึกษา 2555-2557

2555
60%

คาเปาหมาย
2556
70%

2557
80%

3.51

4.0

4.51

80%

85%

90%

5%

8%

10%
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ยุทธศาสตรท่ี 2

การพัฒนาผูเรียนและบัณฑิตใหมีคุณลักษณะพึงประสงค พรอมดํารงชีวิตในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและ
สังคมอนาคต

กลยุทธ/ประเด็นพิจารณา

ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

โครงการสําคัญที่คาดวาจะดําเนินการ

1. จัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการที่สอดคลอง
กับคุณลักษณะ K.A.S.E.M ตรงตามความตองการ
ของตลาดแรงงาน และสอดคลองกับเกณฑ
มาตรฐาน
2. บูรณาการกิจกรรมนักศึกษาที่สอดคลองกับ
คุณลักษณะ K.A.S.E.M ตรงตามความตองการของ
ตลาดแรงงาน และสอดคลองกับเกณฑมาตรฐาน
สากล โดยมีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรม
อยางตอเนื่อง

รอยละของจํานวนรายวิชาที่
บูรณาการกับคุณลักษณะ
K A S E M ตอรายวิชาทั้งหมด
ตามหลักสูตร
จํานวนนักศึกษาหรือจํานวน
กิจกรรมที่ไดรับการยกยอง
ชมเชย ประกาศเกียรติคุณดาน
คุณธรรมจริยธรรม โดย
หนวยงานหรือองคกร
ระดับชาติ ( สกอ.2.8 ขอ 5 )

10 %

1. โครงการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการที่
สอดคลองกับคุณลักษณะ K.A.S.E.M ตรงตามความตองการของ
ตลาดแรงงาน และสอดคลองกับเกณฑมาตรฐาน

(ระบุ)

1. จัดระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาทั้งในและ
นอกหลักสูตร
2. จัดทําแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สงเสริมผลการเรียนรู
ตามคุณลักษณะ KASEM และ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (สกอ.
3.2 ขอ 1 ) โดยกําหนดพฤติกรรมพึงประสงคในแตละดาน
ใหชัดเจนเปนลายลักษณอักษร(สกอ.2.8 ขอ 1, 3)
กิจกรรมตามคุณลักษณะ : K
- โครงการสงเสริมการเรียนรูไดดวยตนเอง
- โครงการปฏิบัติงานภาคสนาม (Workshop)
กิจกรรมตามคุณลักษณะ : A
- โครงการเสริมทักษะภาวะผูนํา
- โครงการอบรมการทํางานเปนทีม
- โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและการปรับตัว
กิจกรรมตามคุณลักษณะ : S

แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ปการศึกษา 2555-2557
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กลยุทธ/ประเด็นพิจารณา

ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

โครงการสําคัญที่คาดวาจะดําเนินการ
- โครงการบําเพ็ญประโยชน
- โครงการเรียนรูรวมกันสรางสรรคชุมชน
- โครงการรณรงคตอตานสิ่งเสพติด
- โครงการสงเสริมการมีจิตสาธารณะชนและความรับผิดชอบ
กิจกรรมตามคุณลักษณะ : E
- โครงการสัมมนา/เสริมทักษะวิชาชีพ
- โครงการประกวดทักษะวิชาชีพ
- โครงการสหกิจศึกษา/การฝกงาน
- โครงการสงเสริมสุขภาพ และพลามัย
กิจกรรมตามคุณลักษณะ : M
- โครงการทักษะชีวติ
- โครงการเพื่อการอยูอยางพอเพียง
- โครงการศิลปวัฒนธรรม
- โครงการเสริมสรางวินัยนักศึกษา
3.. โครงการเผยแพรพฤติกรรมพึงประสงคทุกดานของ
นักศึกษาที่ตองการไปยังทุกภาคสวนในประชาคมเกษมบัณฑิต
( สกอ.2.8 ขอ 2)
4. จัดระบบ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานโครงการตาม
วัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา (สกอ.
3.2 ขอ 5 , สกอ.2.8 ขอ 4 )
5. จัดระบบและกลไกสงเสริมใหนักศึกษาระดับปริญญาตรี/
บัณฑิตศึกษาเขารวมกิจกรรมการประชุมวิชาการหรือนําเสนอ

แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ปการศึกษา 2555-2557
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ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

3. สรางความรวมมือกับภาคอุตสาหกรรมและภาค
ธุรกิจ ในระดับทองถิ่น ประเทศ และภูมิภาค เพื่อจัด
กิจกรรมเสริมทักษะวิชาชีพ สงเสริมการเรียนรูบน
ฐานการทํางานในภาคการผลิตและภาคสังคม
แลกเปลี่ยนขอมูลความตองการของตลาดแรงงาน
และเพิ่มโอกาสการมีงานทําของบัณฑิต

1.จํานวนเครือขายที่มีการทํา
MOU
2.การบรรลุเปาหมายตามแผน
ประจําปฯ

(ระบุ)

แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ปการศึกษา 2555-2557

80 %

โครงการสําคัญที่คาดวาจะดําเนินการ
จัดทํา MOU กับภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจ เพื่อจัด
กิจกรรมเสริมทักษะวิชาชีพในโครงการ (KBU Strategic
Partners )
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2. เปาประสงคดานผลงานวิจยั /งานสรางสรรคและผลงานวิชาการ
เปาประสงค
1. มีผลงานวิจัย/งานสรางสรรค และผลงานวิชาการใน
เชิงปฏิบัติซึ่งเปนที่ยอมรับและสอดคลองกับความ
ตองการของภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ ภาคสังคม
และเปนองคความรูทางเลือก ในดานตางๆ อาทิ
> ธุรกิจบริการ (โรงแรม การทองเทีย่ ว การบิน
ขนสง ฯลฯ)
> ศิลปะการออกแบบ สรางสรรคดาน
ผลิตภัณฑ แฟชั่น ภาพยนตรและ Animation
> การจัดการดานสิ่งแวดลอม ภัยพิบัติ และ
เหตุวิกฤต
> การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน
- การอนุรักษ สรางสรรคมรดกศิลปะและ
วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
- การสรางจริยธรรมวิชาชีพ การสราง
สํานึกสาธารณะ การพัฒนาชุมชนและสังคม

แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ปการศึกษา 2555-2557

ตัวชี้วัด

1. รอยละงานวิจัยที่ตีพิมพ/เผยแพรในระดับชาติ
หรือนานาชาติ ที่สอดคลองกับเปาประสงคหลัก
4 ดานตออาจารยประจํา (สมศ.ขอ 5, สกอ.4.2
ขอ 1)
1.1 คณะวิชากลุมสังคมศาสตร มนุษยศาสตร
1.2 คณะวิชากลุมวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
2. รอยละงานวิจัยที่ไดรับการอางอิง/นําไปใช
ประโยชนที่สอดคลองกับเปาประสงคหลัก 4
ดานตออาจารยประจํา (สมศ.ขอ 6, สกอ.4.2
ขอ 4)
3. จํานวนงานวิจยั /งานสรางสรรค ที่ไดรับ
การจดสิทธิบัตร หรือซือ้ ขายทรัพยสนิ ทาง
ปญญา
4. รอยละมูลคาของโครงการวิจัย/งานสรางสรรค
ที่ไดรับเงินสนับสนุนจากภายนอก

2555

คาเปาหมาย
2556

2557

10%
20%

15%
25%

20%
30%

20%

25%

30%

-

-

1 ชิ้นงาน

15%

20%

25%
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ตัวชี้วัด

2. มีวัฒนธรรมการวิจัยภายในมหาวิทยาลัย บุคลากร 1.รอยละของจํานวนนักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ
ของมหาวิทยาลัยใหความสําคัญในการผลิตงานวิจัย / เผยแพรที่มีคา impact factor ไมนอยกวา 0.5
งานสรางสรรค และผลงานวิชาการ
2. จํานวนผูเขารวมกิจกรรม KBU Dialogue of
Wisdom อยางสม่ําเสมอ

แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ปการศึกษา 2555-2557

2555
10%

โปรดระบุ

คาเปาหมาย
2556
15%

โปรดระบุ

2557
20%

โปรดระบุ
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ยุทธศาสตรท่ี 3

การผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรค ที่สอดคลองกับความตองการของภาคการผลิตจริงและนําเสนอทางเลือก
ใหกับสังคม

กลยุทธ/ประเด็นพิจารณา
1. สงเสริมการผลิตงานวิจัย/งานสรางสรรค และ
ผลงานวิชาการที่สอดคลองกับ ตามเปาประสงค
ขางตน โดยมีผลงานทั้งในระดับชุมชน อุตสาหกรรม
ชาติ นานาชาติ

ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

1. รอยละของอาจารยประจํา
80 %
และนักวิจัยที่ไดรับการพัฒนา
ศักยภาพการวิจัย (สกอ.4.1
ขอ 3)
2. ระดับความสําเร็จของการ
3.51
สนับสนุนพันธกิจดานการวิจัย
ทุกดาน (สกอ.4.1ขอ 6)
3. จํานวนศูนยวิจัยเฉพาะทาง
(ระบุ)
ตามอัตลักษณมหาวิทยาลัย
( ตามเปาประสงคดานผลงาน
วิชาการ 4 ดานหลัก)
4. จํานวนผลงานวิจัยที่จัดทํา กรุณาระบุใน
ตอปโดยสอดคลองกับ
ตาราง
เปาประสงคหลักดานผลงาน
วิชาการ 4 ดานหลัก
- จํานวนงานวิจัยระดับ
ชุมชน/ทองถิ่น
- จํานวนงานวิจัยระดับ
อุตสาหกรรม

แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ปการศึกษา 2555-2557

โครงการสําคัญที่คาดวาจะดําเนินการ
1.จัดระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัย /งานสรางสรรค
- กิจกรรม/โครงการดานการบริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
(สกอ.4.1 ขอ 1 )
- กิจกรรม/โครงการดานการพัฒนาศักยภาพการวิจัย/งาน
สรางสรรคและใหความรูดานจรรยาบรรณการวิจัย (สกอ.4.1
ขอ 3)
- จัดทําแผนการจัดสรรงบประมาณเพื่อเปนทุนวิจัย (สกอ.4.1
ขอ 4)
กิจกรรม/โครงการดานแหลงคนควาทางวิชาการ การจัดระบบ
สารสนเทศเพื่อการวิจัย หอง ปฏิบัติการวิจัย ( สกอ.4.1 ขอ 5 )
- กิจกรรม/โครงการดานระบบติดตาม ประเมินผลสําเร็จของ
การสนับสนุนทุกดาน เชน ดานทุนวิจัย แหลงคนควาสนับสนุน
งานวิจัย ดานระบบสารสนเทศ( สกอ.4.1ขอ 6 )
2. จัดทําแผนงานการจัดทําผลงานวิจัย
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กลยุทธ/ประเด็นพิจารณา

ตัวชี้วัด

2. จัดกิจกรรมสรางวัฒนธรรมการวิจัยภายใน
มหาวิทยาลัย และสงเสริมใหมีการนําผลการวิจัยไป
บูรณาการในการจัดการเรียนการสอน

- จํานวนงานวิจัยระดับชาติ
- จํานวนงานวิจัยระดับ
นานาชาติ
จํานวนรายวิชาการสงเสริม
การบูรณาการระบวนการ
วิจัย/งานสรางสรรคกับการ
จัดการเรียนการสอน (สกอ.
4.1 ขอ 2)

3. แสวงหาแหลงทุนสนับสนุนการวิจัยจากภายนอก จํานวนเงินสนับสนุนจาก
จากองคกรภาครัฐและเอกชน
ภายในและภายนอก (สกอ.
4.1 ขอ 4)
4. เผยแพรผลงานวิจัยใน 4 ดานหลักตาม
เปาประสงคดานวิชาการ ผานชองทางและเวทีระดับ
ตางๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อให
เกิดการยอมรับในสังคม/ภาคสวนตาง ๆ

1. รอยละงานวิจัยที่ตีพิมพ/
เผยแพรในระดับชาติหรือ
นานาชาติ ที่สอดคลอง
กับเปาประสงคหลัก 4 ดาน
ตออาจารยประจํา (สมศ.ขอ
5, สกอ.4.2 ขอ 1)
2. รอยละงานวิจัยที่ไดรับการ
อางอิง/นําไปใชประโยชนที่
สอดคลองกับเปาประสงค
หลัก 4 ดานตออาจารย

แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ปการศึกษา 2555-2557

คาเปาหมาย

หลักสูตรละ
1 รายวิชา

โครงการสําคัญที่คาดวาจะดําเนินการ

1. จัดระบบการสงเสริมการบูรณาการกระบวนการวิจัย/งาน
สรางสรรคกับการจัดการเรียนการสอนโดยนักศึกษามีสวนรวม
(สกอ.4.1 ขอ 2)
2. จัดโครงการประกวดงานวิจัย/งานสรางสรรค

25,000 บาท
ตอคน**
60,000 บาท
ตอคน***
20 %*

20%

จัดทํา MOU รวมกับเครือชายภาคอุตสาหกรรม/ภาคธุรกิจที่
มุงเนน ในการสรางสรรคงานวิจัย/งานสรางสรรค ( ดู
ภาคผนวก)
1. จัดระบบและกลไกการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค (สกอ.4.2 ขอ 1)
- การจัดงาน KASEM FAIR
- การสงบุคลากรเขารวมงาน International/Regional
Symposium
- จัดระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและ
สังเคราะหความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เพื่อใหเปน
องคความรูที่คนทั่วไปเขาใจได ( สกอ.4.2 ขอ 2 )
- การประชาสัมพันธหรือเผยแพรองคความรูจากงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรค (สกอ.4.2 ขอ 3 )
26

กลยุทธ/ประเด็นพิจารณา

ตัวชี้วัด
ประจํา (สมศ.ขอ 6, สกอ.4.2
ขอ 4)
3. จํานวนองคความรูจาก
งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่
มีการเผยแพรสูสาธารณชน
(สกอ.4.2 ขอ 3 )
4. ระดับการยอมรับจาก
สังคมในงานวิจยั 4 ดาน

คาเปาหมาย

คณะละ
1 องคความรู

โครงการสําคัญที่คาดวาจะดําเนินการ
- การจัดระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธิของ
งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นํา ไปใชประโยชน (สกอ.4.2 ขอ 5)
2. โครงการสํารวจภาพลักษณดานการวิจัยของมหาวิทยาลัย

3.51

* คิดคา impact factor ตามเกณฑ สมศ.
** เปนเปาหมายขั้นต่ําสําหรับคณะวิชากลุมมนุษยและสังคมศาสตร สถาปตย และบริหารฯ
*** เปนเปาหมายขั้นต่ําสําหรับคณะวิชากลุมวิทยาศาสตร และวิศวกรรมศาสตร

แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ปการศึกษา 2555-2557
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ตารางกําหนดเปาหมายงานวิจัย/งานสรางสรรค ปการศึกษา 2555 - 2557
สาขา
ระดับ
1. ระดับชุมชน/ทองถิน่

กรอบงานวิจัย /งานสรางสรรค
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
โครงการปกติ

โครงการใหญ

ดานสังคมศาสตร
โครงการปกติ

โครงการใหญ

รวม

อื่นๆ
โครงการปกติ

โครงการใหญ

โครงการปกติ

โครงการใหญ

2. ระดับอุตสาหกรรม
3. ระดับชาติ
4. ระดับนานาชาติ

รวม

หมายเหตุ :
1.ทุกคณะวิชา สามารถดําเนินการไดในประเด็นตอไปนี้ อาทิ
1.1 หัวของานวิจัยที่มุงเนนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ดานสิ่งแวดลอม และการบริหารเหตุวิกฤต
1.2 หัวของานวิจัยที่มุงเนนดานสังคมศาสตร
1. ธุรกิจบริการ (โรงแรม การทองเทีย่ ว การบิน ขนสง ฯลฯ)
2. ศิลปะการออกแบบ สรางสรรคดานผลิตภัณฑและแฟชั่น
3. การอนุรักษ สรางสรรคมรดกศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
1.3 ดานอื่นๆ
พิจารณาตามความจําเปน ของคณะวิชา/ หลักสูตร
2. กรุณากรอกขอมูลในตาราง แยกเปนรายปการศึกษา
3. โครงการปกติหมายถึง โครงการที่มีงบประมาณไมเกิน 500,000 บาท
4. โครงการใหญหมายถึง โครงการที่มีงบประมาณเกิน 500,000 บาท

แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ปการศึกษา 2555-2557

28

3. เปาประสงคดานงานบริการวิชาการ
เปาประสงค
- มีบริการทางวิชาการที่มุงสรางทางเลือกใหกับ
สังคม สามารถสนับสนุนการพัฒนา
ภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ ภาคสังคม และ
ภาครัฐ โดยมุงเนนในสาขา อาทิ
> ธุรกิจบริการ (โรงแรม การทองเทีย่ ว
การบิน ขนสง ฯลฯ)
> ศิลปะการออกแบบ สรางสรรคดาน
ผลิตภัณฑ แฟชั่น ภาพยนตรและ Animation
> การจัดการดานสิ่งแวดลอม ภัยพิบัติ
และเหตุวิกฤต
> การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน
- การอนุรักษ สรางสรรคมรดกศิลปะ
และวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
- การสรางจริยธรรมวิชาชีพ การสราง
สํานึกสาธารณะ การพัฒนาชุมชนและสังคม

ตัวชี้วัด
- รอยละจํานวนโครงการบริการทางวิชาการที่บูรณา
การกับการเรียนการสอน และ การวิจัยตอ
โครงการทัง้ หมด
- จํานวนโครงการที่สงผลกระทบ ชุมชน สังคม

- จํานวนโครงการ ที่ไดรับการยอมรับ(recognition)
ในระดับชาติ นานาชาติ
- รอยละของมูลคาของโครงการบริการวิชาการที่
ไดรับเงินสนับสนุนจากภายนอกตองบประมาณ
สนับสนุนรายป

แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ปการศึกษา 2555-2557

2555
50 %

คาเปาหมาย
2556
60 %

-

อยางนอย
1 โครงการ

-

-

10%

15%

2557
70 %

อยางนอย
1 โครงการตอ
คณะวิชา
อยางนอย
1 โครงการ
20%
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ยุทธศาสตรท่ี 4

การบริการทางวิชาการ เพื่อยกระดับผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ สนับสนุนการพัฒนาภาครัฐ
และชุมชน

กลยุทธ/ประเด็นพิจารณา

ตัวชี้วดั

คาเปาหมาย

โครงการสําคัญที่คาดวาจะดําเนินการ

1. จัดทําโครงการบริการวิชาการแกสังคมที่
สอดคลองกับเปาประสงคหลัก พรอมติดตามและ
ประเมินผลสัมฤทธิ์อยางตอเนื่อง เพื่อสนับสนุนการ
พัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา สอดคลองกับความ
ตองการเชิงพื้นที่และตอบโจทยของประเทศ

1. รอยละของโครงการ
บริการวิชาการแกสงั คมที่
เกี่ยวของกับ เปาประสงค
ดานผลงานวิชาการใน 4
ดานหลัก ตอโครงการ
ทัง้ หมด
2. จํานวนโครงการบริการ
วิชาการแกสังคมที่
เสริมสรางความเขมแข็ง
ของชุมชนหรือองคกร
ภายนอก (สมศ.ขอ9)
3. จํานวนอาจารยประจํา
ที่มีสวนรวมในการบริการ
วิชาการแกสังคม จําแนก
ตามรูปแบบการใหบริการ
วิชาการแกสังคม ตอ
อาจารยประจําทั้งหมด
4. จํานวนรายรับเหนือ
รายจายในการบริการ
วิชาการแกสังคม

80 %

1.โครงการสํารวจความตองการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือ
ภาคเอกชน หรือหนวยงานวิชาชีพ เกี่ยวกับการใหบริการ
วิชาการของสถาบัน(สกอ.5.2 ขอ 1)
2. จัดระบบและกลไกการบริการวิชาการแกสังคม
- จัดตั้งคณะกรรมการหรือศูนยบริการวิชาการที่รับผิดชอบ
การบริการทางวิชาการแกสังคมของมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะ
(สกอ.5.1 ขอ 1)
- จัดระบบการบริหารการบริการวิชาการแกสังคม เชน วาง
แนวทาง ขั้นตอน และหลักการใหบริการวิชาการแกสังคมที่สัม
พันธกับพันธกิจของสถาบันตลอดจนระบบการ ตรวจสอบ และ
ติดตาม ประเมินผล เพื่อนําไปสูการปรับปรุงคุณภาพการ
ใหบริการอยางสม่ําเสมอ
- จัดทําแผนการบริการวิชาการแกสังคม (สกอ.5.1 ขอ 1)
- โครงการบริการสําหรับภาครัฐ (แยกสาขา+รูปแบบ)
- โครงการบริการวิชาการสําหรับภาคเอกชน
- โครงการบริการวิชาการสําหรับชุมชน
- โครงการบริการวิชาการระดับนานาชาติ
3. โครงการความรวมมือดานบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู
และเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือภาคเอกชน หรือภาค
รัฐ หรือหนวยงานวิชาชีพ (สกอ.5.2 ขอ 2 ) (ดูภาคผนวก)

แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ปการศึกษา 2555-2557

อยางนอย
1
โครงการ
30 %

+10 %
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กลยุทธ/ประเด็นพิจารณา
2. บูรณาการงานดานการบริการวิชาการแกสังคม
กับการเรียนการสอนและการวิจัย

แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ปการศึกษา 2555-2557

ตัวชี้วดั

คาเปาหมาย

โครงการสําคัญที่คาดวาจะดําเนินการ

รอยละของจํานวน
โครงการบริการวิชาการที่
มีการดําเนินการครบถวน
ในวงจรคุณภาพ(PDCA)
และมีการบูรณาการเขา
กับการพัฒนาการเรียน
การสอนและการพัฒนา
การวิจัยตอโครงการ
ทั้งหมด (สกอ.5.1 ขอ 2 ,
สมศ.8)

50 %

จัดทําระบบและกลไกการบูรณาการงานบริการวิชาการแกสังคม
- การบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียน
การสอน
- การบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการวิจัย
- การประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการ
ทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย(สกอ.5.1
ขอ 4 )
- การนําผลการประเมินไปปรับปรุงการ บูรณาการงานบริการ
ทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย(สกอ.5.1
ขอ 5)
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4. เปาประสงคดานบริหารจัดการ
4.1 เปาประสงคดานภาพลักษณของมหาวิทยาลัย
เปาประสงค
ประชาคมภายในและสังคมภายนอกใหการ
ยอมรับมหาวิทยาลัย ในดาน
> ความรัก ความอบอุน ความผูกพันของ
ประชาคมเกษมบัณฑิต บนพื้นฐานของ
เอกลักษณความหลากหลายทางวัฒนธรรม
(Multicultural)
> มีความสุข กับการเรียนรูอยางสรางสรรค
ดวยกิจกรรมที่หลากหลาย
>สรางนักปฏิบัติที่มีคุณธรรมและมีคุณสมบัติ
ที่พึงประสงค บนพื้นฐานเกณฑสมรรถนะ
(Competency Based)
> สรางสรรคผลงานทางวิชาการกับทุกภาค
สวนที่เปนประโยชนกับสังคม
> มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
และการจัดการภายในที่ดี

ตัวชี้วัด
ผลการสํารวจภาพลักษณตามเอกลักษณของ
มหาวิทยาลัย (ระดับ)

แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ปการศึกษา 2555-2557

2555
3.51

คาเปาหมาย
2556
3.75

2557
4.0
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ยุทธศาสตรท่ี 5
กลยุทธ/ประเด็นพิจารณา

การเสริมสรางภาพลักษณ และการพัฒนาสูสถาบันการศึกษาระดับสากล/นานาชาติ
ตัวชี้วดั

1. ระดับความพึงพอใจในการ
1. สื่อสาร ประชาสัมพันธ เพื่อเสริมสรางให
ใชสื่อประเภทตาง ๆ
ประชาคมเกษมบัณฑิตรับรูขาวสารที่ถูกตอง
ประชาสัมพันธขาวสาร
ทันสมัย กอใหเกิดความสัมพันธอันดีระหวาง
ภายใน
บุคคลในประชาคม และเกิดความภาคภูมใิ จใน
2. ระดับทัศนคติเชิงบวก
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
(POB) ของประชาคมเกษม
บัณฑิต
3. รอยละของผูเขารวม
กิจกรรมที่จัดตามแผนตอ
กลุมเปาหมาย
2. สื่อสาร ประชาสัมพันธผลงาน ภาพลักษณ 1. รอยละของโครงการ/
ของมหาวิทยาลัย สูผูประกอบการ ชุมชน
กิจกรรมที่ดําเนินการตาม
สังคมในภาพรวม
แผนฯ
2. ระดับความยอมรับของ
สังคมตอภาพลักษณของ
มหาวิทยาลัย
3. จัดชองทาง กิจกรรม เพื่อสื่อสารใหศิษยเกา 1. รอยละของโครงการ/
นักศึกษาปจจุบัน รับรูขอมูลขาวสาร ความ
กิจกรรมที่ดําเนินการ
แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ปการศึกษา 2555-2557

คาเปาหมาย

โครงการสําคัญที่คาดวาจะดําเนินการ

3.51

1. จัดทําแผนประชาสัมพันธภายในเกี่ยวกับกิจกรรม/ผลงาน
ตาง ๆ ตามแผนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
2. โครงการสํารวจความพึงพอใจในการใชสื่อประชาสัมพันธ
ภายในประชาคมเกษมบัณฑิต
3. โครงการสํารวจเชิงบวก (POB) ของประชาคมเกษมบัณฑิต
4. แผนงานเสริมสรางเอกลักษณของมหาวิทยาลัย/ คณะวิชา

3.51
80 %
80%
3.51

80 %

1. จัดทําแผนประชาสัมพันธกิจกรรมและผลงานตาง ๆ ของ
มหาวิทยาลัยสูสังคมภายนอก
2. โครงการสํารวจการรับรู ขาวสาร และการยอมรับใน
ภาพลักษณของมหาวิทยาลัย
3. โครงการวิวัฒนสังคม ( CSR )
1. จัดทําแผนประชาสัมพันธขอมูลขาวสารสูศิษยเกา
33

กลยุทธ/ประเด็นพิจารณา

ตัวชี้วดั

เคลื่อนไหวของมหาวิทยาลัยและเกิดความ
ตามแผน
ภาคภูมิใจในความเปนบัณฑิตของมหาวิทยาลัย 2. จํานวนศิษยเกาที่เขารวม
กิจกรรม/โครงการของ
มหาวิทยาลัย
3. รอยละของโครงการทีม่ ศี ิษย
เกาเขารวมกิจกรรมตอ
โครงการทัง้ หมด
4. ระดับทัศนคติเชิงบวก
(POB) ของศิษยเกา /
นักศึกษาปจจุบันตอ
มหาวิทยาลัย
4. การเสริมสรางความรวมมือกับสถาบันการ 1. จํานวนMOU ที่มีการจัดทํา
ศึกษาในตางประเทศ
2. รอยละของจํานวนโครงการ/
กิจกรรมที่ดําเนินการตาม
แผนตอโครงการทั้งหมด

แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ปการศึกษา 2555-2557

คาเปาหมาย
(ระบุจํานวน)

โครงการสําคัญที่คาดวาจะดําเนินการ
2. โครงการสํารวจระดับทัศนคติเชิงบวก (POB) ของ
ศิษยเกาตอมหาวิทยาลัย

(ระบุจํานวน)
3.51

( ระบุจํานวน)
80 %

1. แผนงานการจัดทํา MOU กับสถาบันการศึกษาในตางประเทศ
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4.2 เปาประสงคดานการพัฒนาบุคลากรและการจัดองคการ
เปาประสงค

ตัวชี้วัด

1.บุคลากรมีศักยภาพและมีความมุงมั่นรวมกันเพื่อ
1. รอยละของบุคลากรของมหาวิทยาลัยมี
นําพามหาวิทยาลัยบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม วิสัยทัศน และ คุณสมบัติ KASEM ตามระดับที่กําหนด
ยุทธศาสตรที่กําหนดไว
2.จํานวนบุคลากร ที่ไดรางวัลการยกยอง ใน
ระดับชาติ นานาชาติในประเด็นที่สะทอน
คุณสมบัติ KASEM
2. มีระบบริหารจัดการที่เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล ผลการประเมินธรรมาภิบาลตามเกณฑที่
และการบริหารจัดการที่ดีในทุกระดับ
มหาวิทยาลัยกําหนด
3. มีระบบบริหารการเงินที่มีประสิทธิภาพ ถูกตอง
รวดเร็ว

แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ปการศึกษา 2555-2557

ผลการประเมินประสิทธิภาพการบริหารการเงิน
ตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด

คาเปาหมาย
2556
70%

2557
80%

-

อยางนอย
1 คน

อยางนอย
2 คน

3.51

4.0

4.51

3.51

4.0

4.51

2555
60%
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ยุทธศาสตรท่ี 6

การพัฒนาบุคลากรและการจัดองคกรที่กระชับ พรอมกาวไปสูอนาคต ( Human Resource Development
, Lean Organization readiness For Future)

กลยุทธ/ประเด็นพิจารณา
1.วิ เ คราะห ความต อ งการกํา ลั งคน และวางแผน
อั ต รากํ าลั งของคณะวิ ช า/หน ว ยงานเป น ไปตาม
ทิ ศ ทางการพั ฒ นาของมหาวิ ทยาลั ย / หน ว ยงาน
รวมทัง้ สอดคลองกับกรอบแนวทาง (Roadmap)
การพัฒนาสู Asian Recognition และการจัดตั้ง
ศูนยเชี่ยวชาญเฉพาะทาง (Excellence Center)

ตัวชี้วดั
1. ร อยละของคณะวิ ช าและ
หนว ยงานที่มี การวิเ คราะห
ความตอ งการกําลั งคน
2. ร อยละของสาขาวิช าที่ มี
แผนอั ตรากําลัง ที่ส อดคล อง
ตามเกณฑ มาตรฐาน ( สกอ.
2.4 ข อ 1)
3. รอยละของอาจารย
ประจําที่มีวุฒิ ป ริญ ญาเอก
(สกอ. 2.2)
4. รอยละของอาจารย
ประจําที่มีตําแหนงทาง
วิช าการ (สกอ. 2.3)
2.พัฒนาบุคลากร ทั้งสายบริหาร สายอาจารยและ 1. รอยละของโครงการที่สําเร็จ
สายสนับสนุน เพื่อเสริมสรางความสามารถในการจัด ตามแผน
2. รอยละของบุคลากรระดับ
เรียนการสอน การวิจยั สมรรถนะเฉพาะตําแหนง
บริหารทีผ่ า นการอบรมตามแผน
งาน และเสริมความสามารถตามคุณสมบัติ
K.A.S.E.M.
3. รอยละของอาจารยประจําที่
ผานการอบรมตามแผนฯ
แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ปการศึกษา 2555-2557

คาเปาหมาย
80 %
80 %

โครงการสําคัญที่คาดวาจะดําเนินการ
1. โครงการวิเ คราะห ความตองการกําลั งคน โดยคณะ
วิช า/หนว ยงาน
2. จัดทําแผนอัตรากําลัง ของคณะวิช าและมหาวิ ทยาลั ย

30 %
50 %
80 %
80 %
80%

1. จัดทําแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรในทุก ระดับ อัน
ประกอบดวย
1.1 การบริหารและพัฒนาบุคลากรสาย อาจารยในทุก
ดาน เชน ดานวิชาการ เทคนิคการสอน การวัดผล การ
วิจัย และการบริการวิชาการแกสงั คม ตาม Competency
Based (สกอ. 2.4 ขอ 1)
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3.จัดใหมีระบบการเสริมสรางขวัญและกําลังใจ ที่มี
ประสิทธิผลในการธํารงรักษาไวซึ่งบุคลากรที่มี
คุณภาพและประสิทธิภาพ

ตัวชี้วดั
4.รอยละของบุคลากรสาย
สนับสนุนทีผ่ านการอบรมตาม
แผนฯ

คาเปาหมาย
80%

1. ระดับทัศนคติเชิงบวกตอ
องคกร
2. รอยละของการเขา – ออก
ของบุคลากร

3.51

แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ปการศึกษา 2555-2557

3%

โครงการสําคัญที่คาดวาจะดําเนินการ
1.2 การบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ตาม
Competency Based (สกอ. 2.4 ขอ 1)
1.3 จัดทําสายงานอาชีพ ( Career path) นําไปสูการ
จัดทําผนพัฒนา รายบุคคล (Individual Development
Plan) (สกอ. 7.2 ขอ 2)
1.4 จัดระบบการติดตามใหบุลากรสายอาจารยและสาย
สนับสนุนนําทักษะที่ไดจากการพัฒนาในการเรียนการสอน
การวัดและประเมินผล และงานอื่นๆที่เกี่ยวของ ( สกอ. 2.4
ขอ 4)
1.5 จัดระบบและกลไกสงเสริม ดานจรรยาบรรณ ใหกับ
บุคลากรทุกสายงานและมีการจัดกิจกรรมอยางสม่ําเสมอ
พรอมกับจัดระบบ ติดตามประเมินผล ( สกอ.2.4 ขอ 5)
2. ประเมินผลความสําเร็จของแผนบริหารและ พัฒนา
บุคลากรฯ ( สกอ.2.4 ขอ 6)
3. นําผลการประเมินฯ ไปปรับปรุงแผนฯหรือ ปรับปรุงการ
บริหารฯ (สกอ.2.4 ขอ 7)
4. โครงการพัฒนาศักยภาพในการทํางานที่เกิดจากการ
ประเมินผลปฏิบัติงาน
5. โครงการพัฒนาศักยภาพดานการวัดและประเมินผล
1. โครงการประเมิน / พัฒนารูปแบบสวัสดิการและสิทธิ
ประโยชนเพื่อให บุคลากรไดประโยชน คุมคาและตรงตาม
เวลา ( สกอ.2.4 ขอ 3)
2. โครงการกิจกรรมเพื่อการสรางขวัญและกําลังใจใหกับ
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ตัวชี้วดั
3. รอยละการเบิกจาย
สวัสดิการที่บุคลากรได
ประโยชน คุมคา และตรงตาม
กําหนดเวลา
4. รอยละของงบประมาณ
ดานสวัสดิการและสิทธิ
ประโยชนตองบประมาน
เงินเดือนรวม

คาเปาหมาย
80 %

4.พัฒนาระบบการจัดการความรู เพื่อมุงสูการเปน 1.จํานวนองคความรูที่เกิดขึ้น
องคกรแหงการเรียนรูของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
(สกอ.7.2 )
2. จํานวนองคความรูที่มีการ
นําไปใชประโยชนอยางเปน
รูปธรรม (สกอ.7.2 ขอ 3)

คณะละ 1
องคความรู

แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ปการศึกษา 2555-2557

4%

คณะละ 1
องคความรู

โครงการสําคัญที่คาดวาจะดําเนินการ
บุคลากร ( สกอ.2.4 ขอ 3)
3. โครงการประเมินทัศนคติเชิงบวกตอองคการ
4. โครงการเพชร แหง “เกษม” (สําหรับครูที่มีฉันทะใน
การสอน/ครูผูให/ครูที่มีมิติใหมดานการศึกษา/ดานการวิจัย/
การบริการ) ( สกอ.2.4 ขอ 3)
5. โครงการสรางความสัมพันธระหวางบุคลากรเพื่อ ใหมี
โอกาสพบปะสังสรรคปรึกษา หารือเชน มีสโมสรอาจารย
( สกอ.2.4 ขอ 3)
6. จัดระบบเสนทางการกาวสูตําแหนงงานอยางรวดเร็ว
สําหรับบุคลกรที่มีศักยภาพ ( Fast – track)
1. แผนการจัดการความรู (สกอ.7.2 ขอ 1-2 )
2 โครงการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรู ทักษะ
ของผูมีประสบการณตรง(tacit knowledge) เพื่อคนหาแนว
ปฏิบัติที่ดีตามประเด็นในแผนการจัดการความรู
(สกอ.7.2 ขอ 3 )
3. จัดระบบรวบรวม วิเคราะห ติดตามผลการนําองคความรู
จากการจัดการความรูหรือจากความรู ทักษะของผูมี
ประสบการณตรงที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีไปใชในการปฏิบัติงาน
จริงและเผยแพรตอสาธารณชน เชน จุลสาร Web Blog
Web Board (สกอ.7.2 ขอ 4 ,5 )
4. โครงการจัดทําคลังปญญา (KM ที่นําไปสูองคกรแหง
การเรียนรู) ของมหาวิทยาลัย(สกอ.7.2 ขอ 4 )
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5.จัดใหมีระบบและกลไกการบริหารความเสี่ยงเพื่อ
บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามแผนยุทธศาสตร

ตัวชี้วดั
1. รอยละของคณะวิชาที่มี
แผนบริหารความเสี่ยงอยาง
นอย 3 ดาน (จากดาน
ตอไปนี้ ทรัพยากร(เงิน
งบประมาณ ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ อาคารสถานที่)
ยุทธศาสตร นโยบาย การ
ปฏิบัติงาน และเหตุการณ
ภายนอก)
2. รอยละของแผนที่บรรลุผล
สําเร็จที่ไดนําระบบการบริหาร
ความเสี่ยงมาใช
6.เสริมสรางหลักธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ ระดับธรรมาภิบาลของการ
ที่ดีในทุกระดับ
บริหารจัดการมหาวิทยาลัย /
คณะวิชา/หนวยงานสําคัญ
7.ขยาย ปรับปรุงอาคารสถานที่ สภาพภูมิทัศน
1. รอยละโครงการที่ขยาย/
ภายในมหาวิทยาลัยใหมีบรรยากาศเอื้อตอการ
ปรับปรุงที่ไดดําเนินการตอ
เรียนรู และมีชีวิตชีวา รองรับการเติบโตทาง
โครงการทัง้ หมด.
การศึกษาในอนาคตมีอัตราการหมุนเวียนการใชงาน 2. ระดับประสิทธิภาพการ
ที่มีประสิทธิภาพในทุก ๆ ดาน
บริหารอัตราการหมุนเวียนการ
ใชอาคารและสถานที่
3. ระดับความพึงพอใจของ
ผูรับบริการในการใชอาคาร
แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ปการศึกษา 2555-2557

คาเปาหมาย
100 %

โครงการสําคัญที่คาดวาจะดําเนินการ
1. จัดระบบและกลไกวิเคราะห ระบุความเสี่ยงและปจจัยที่
กอใหเกิดความเสี่ยงอยางนอย 3 ดาน (7.4 ขอ1 และ 2)
2. การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและ
จัดลําดับความเสี่ยงที่ไดจากการวิเคราะห(7.4 ขอ 3)
3. จัดทําแผนบริหารความเสี่ยง (สกอ.7.4 ขอ 4)

80%
3.51

จัดทําแผนงานสงเสริมหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน

80 %

กําหนเดแผนงานขยาย / ปรับปรุงอาคารสถานที่

3.51
3.51
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ตัวชี้วดั
สถานที่ในทุก ๆ ดาน

คาเปาหมาย

โครงการสําคัญที่คาดวาจะดําเนินการ

8.จัดระบบการอนุรักษพลังงานและลดมลภาวะ จาก รอยละโครงการที่ไดรับการ
กิจกรรมมหาวิทยาลัย
ดําเนินการตอโครงการทั้งหมด

80 %

โครงการอนุรักษพลังงานและลดมลภาวะจากกิจกรรม
มหาวิทยาลัย

9. มีรายไดที่ครอบคลุมคาใชจายทั้งในระดับ
มหาวิทยาลัยและระดับหนวยงาน

ระดับรายรับเหนือรายจายของ
มหาวิทยาลัยและหนวยงาน

10 %

10. ลดคาใชจาย/ควบคุมตนทุน

ตนทุนการผลิตนักศึกษาตอ
หนวย

(ระบุ)

1. จัดทําประมาณการงบประมาณประจําป ทั้งในระดับมหา
วิทยาลัย และหนวยงาน
2. จัดทําระบบบัญชีสาํ หรับผูบริหาร (Managerial
Accounting)

แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ปการศึกษา 2555-2557

จัดทําประมาณการคาใชจายรายหัวในการผลิตบัณฑิตในแต
ละคณะวิขา/สาขาวิชา

40

4.3 เปาประสงคดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
เปาประสงค
มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่
พรอมสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย การ
บริการวิชาการ การตัดสินใจและการบริหารเชิง
ยุทธศาสตร

ตัวชี้วัด
ระดับความสําเร็จในการพัฒนาตามแผนแมบท
ดาน ICT ของมหาวิทยาลัย

แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ปการศึกษา 2555-2557

2555
มีการ
ดําเนินการ
ตามแผน
50%

คาเปาหมาย
2556
มีการ
ดําเนินการ
ตามแผน
75%

2557
มีการ
ดําเนินการ
ตามแผน
100%
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ยุทธศาสตรท่ี 7

เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความทันสมัย (IT – Oriented)

กลยุทธ/ประเด็นพิจารณา

ตัวชี้วดั

คาเปาหมาย

1. พัฒนาระบบ IT เชิงบูรณาการเพื่อสนับสนุน
ดานการเรียนการสอน การวิจัยฯ การบริการ
วิชาการ และทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
สามารถนําใชในการประกันคุณภาพไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
- การพัฒนาผูเรียน
- การจัดการเรียนการสอน
- การบริการนักศึกษา
- การวิจัยพัฒนา
- การบริการวิชาการ
- การบริหารจัดการและการตัดสินใจ
- ความปลอดภัยของระบบ IT
2. พัฒนาบุคลากรเพื่อใหใชงานและรักษาระบบ
ใหมีประสิทธิภาพ

1. รอยละของระบบ IT ทีม่ ี
การพัฒนา (สกอ. 7.3 ขอ 2)
2. รอยละของการดําเนินการ
ตามแผนฯ

80%

1. รอยละของจํานวนบุคลากร
ที่ไดรับการพัฒนาตอบุคลากร
ทัง้ หมด
2. ระดับความพึงพอใจใน
การไดรับการพัฒนา

80 %
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80%

โครงการสําคัญที่คาดวาจะดําเนินการ
1. จัดทําแผนแมบทดาน ICT ของมหาวิทยาลัย (สกอ. 7.3
ขอ 1)
2. การเชื่อมตอขอมูลสูศูนยสถิติอุดมศึกษา (Data
Warehouse Management Cockpit)

จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรดาน IT

3.51
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เอกสารแนบท้าย
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หมายเหตุ 1: บทของเครือข่ายและแนวทางในการพัฒนาเครือข่าย
เครือข่าย

แนวทางกิจกรรม/โครงการ
ในการพัฒนาเครือข่าย

บทบาทของเครือข่าย

1. การเรียนการ
สอน

1.1 สนับสนุนหลักสูตรและการ
เรียนการสอน
 การบริหารหลักสูตร (พัฒนา
และปรับปรุงหลักสูตร)
 วิทยากร/ ผูเ้ ชี่ยวชาญ
ร่วมสอน
 ที่ปรึกษาวิทยานิ พนธ์
 การศึกษาดูงาน
 การพัฒนานักศึกษาและ
อาจารย์

1.2 แหล่งทรัพยากร
 ห้องปฏิบตั ิการ
 อาคารสถานที่
 ฐานข้อมูลสารสนเทศ

1.3 แหล่งฝึ กปฏิบตั งิ าน
 สหกิจศึกษา
 ฝึ กงาน

2. ด้านการวิจยั

2.1 การบริหารงานวิจยั
 ร่วมวิจยั
 หาทุนวิจยั
 ร่วมวางแผนพัฒนางานวิจยั

2.2 แหล่งเงินทุนและ
ทรัพยากร
 เงินทุนทําวิจยั
 ห้องปฏิบตั ิการวิจยั
 สถานที่
 ข้อมูล
 โปรแกรมสําเร็จรูป

2.3. แหล่งเผยแพร่และ
นําไปใช้ประโยชน์
 ประชาสัมพันธ์ผลงาน
 เวทีเสนอผลงานวิจยั
 แหล่งตีพมิ พ์เผยแพร่
 แหล่งทดลองใช้ประโยชน์
จากผลงาน วิจยั
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1. ทําบันทึกช่วยจํา (MOU) ระหว่างสมาชิก
เครือข่าย
2. จัด/ เข้าร่วมประชุมวิชาการ
3. จัดทําและเผยแพร่รายชื่อผูเ้ ชี่ยวชาญในสาขา
ต่างๆ ทั้ง ภายในและภายนอกทุกปี
4. จัดทําฐานข้อมูลเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทาง website
5. จัดโครงการพัฒนาบุคลากรให้กบั เครือข่ายที่
เป็ นแหล่งฝึ กปฏิบตั ิงาน
6.โครงการสนับสนุ นการเป็ นสมาชิกสมาคม
วิชาชีพต่างๆ
7. จัด/เข้าร่วมกิจกรรมของทุกภาคส่วน เช่น
ส่งผลงานของนักศึกษาประกวด
8. จัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ร่วมกับภาคส่วน
ต่างๆ
1. จัดหรือร่วมงานวิจยั สัมพันธ์/ วิจยั นานาชาติ
2. จัดตั้งศูนย์เครือข่ายวิจยั ภาคเอกชน
3. การสนับสนุ นให้บุคลากรเป็ นสมาชิกเครือข่าย
การวิจยั
4.การสนับสนุ นให้บุคลากร เป็ นสมาชิก/ จัดทํา
วารสารวิจยั
5. โครงการสนับสนุ นจัดงานเผยแพร่ผลวิจยั เข้า
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เครือข่าย

แนวทางกิจกรรม/โครงการ
ในการพัฒนาเครือข่าย

บทบาทของเครือข่าย
สิ่งประดิษฐ์ และ
งานสร้างสรรค์

3. ด้านบริการ
วิชาการ

3.1 ร่วมให้บริการวิชาการ
 เป็ นวิทยากรร่วม
 เป็ นผูจ้ ดั ร่วม
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3.2 เป็ นผูร้ บั บริการวิชาการ
 ปรึกษาเฉพาะด้าน เช่น
กฎหมาย วิจยั แฟชัน่
ครอบครัว
 ฝึ กอบรม สัมมนา
 บริการ online, hot line
สายด่วน

-

ร่วม
6. โครงการสนับสนุ นขึ้ นทะเบียนนักวิจยั
7. ร่วมเป็ นกรรมการวิจยั
8. จัด/เข้าร่วม การอบรม สัมมนา
9. สร้างจุดเด่น เช่น สํารวจความคิดเห็น (Poll)
10. ส่งผลงานวิจยั เข้าร่วมประกวด ฯ
1. ขึ้ นทะเบียนผูเ้ ชี่ยวชาญเพื่อให้บริการวิชาการ
2. จัดโครงการฝึ กอบรม สัมมนา
3. ประชาสัมพันธ์โครงการบริการวิชาการให้
ภาคส่วนต่างๆ ได้รบั ทราบอย่างต่อเนื่ อง
4. จัดคณะทํางานด้านการบริการวิชาการ
5. มีการบริการวิชาการอย่างต่อเนื่ อง รวดเร็ว
และมีคุณภาพ
6. จัดทําวารสารวิชาการเพื่อบริการวิชาการ
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หมายเหตุ 2: แผนพัฒนาเครือข่ายภาครัฐ เอกชน ชุมชน และนานาชาติ ใน 4 ด้าน จําแนกตามกลุม่ สาขา
ด้าน

กลุม่ สาขาหลัก 4 กลุม่

1. ธุรกิจบริการ (โรงแรม ท่องเที่ยว การ
การเรียนการสอน
บิน ขนส่ง)
1. หลักสูตรและการเรียน
การสอน
2. ศิลปะการออกแบบ สร้างสรรค์ดา้ น
2. แหล่งทรัพยากร
ผลิตภัณฑ์ และแฟชัน่
3. แหล่งฝึ กปฏิบตั ิงาน
3. การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมฯ
4. การพัฒนาสังคมที่ยงั ่ ยืน
การวิจยั
1. การบริหารงานวิจยั
2. แหล่งเงินทุนและ
ทรัพยากร
3.แหล่งเผยแพร่และ
นําไปใช้ประโยชน์

1. ธุรกิจบริการ (โรงแรม ท่องเที่ยว การ
บิน ขนส่ง)
2. ศิลปะการออกแบบ สร้างสรรค์ดา้ น
ผลิตภัณฑ์ และแฟชัน่
3. การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมฯ
4. การพัฒนาสังคมที่ยงั ่ ยืน

การบริการวิชาการ
1. ร่วมให้บริการวิชาการ
2. เป็ นผูร้ บั บริการ
วิชาการ

1. ธุรกิจบริการ (โรงแรม ท่องเที่ยว การ
บิน ขนส่ง)
2. ศิลปะการออกแบบ สร้างสรรค์ดา้ น
ผลิตภัณฑ์ และแฟชัน่
3. การจัดการด้านสิง่ แวดล้อมฯ
4. การพัฒนาสังคมที่ยงั ่ ยืน
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เครือข่าย
เก่า
ใหม่
เก่า
ใหม่
เก่า
ใหม่
เก่า
ใหม่
เก่า
ใหม่
เก่า
ใหม่
เก่า
ใหม่
เก่า
ใหม่
เก่า
ใหม่
เก่า
ใหม่
เก่า
ใหม่
เก่า
ใหม่

จํานวนเครือข่ายใน 4 ภาคส่วน
รัฐ

เอกชน

ชุมชน

ชาติ / นานาชาติ
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ตัวอย่างแผนประชาสัมพันธ์
ประเภทสื่อ
สื่อสารองค์กร/สื่อ
บุคคล

ประชาคมเกษมบัณฑิต
ก่อน
หลัง

ก่อน

สังคม

หลัง

กลุ่มเป้าหมาย
ศิษย์เก่า
ผูป้ ระกอบการ
ก่อน
หลัง
ก่อน
หลัง

ผูป้ กครอง
ก่อน
หลัง

นักเรียน
ก่อน
หลัง

สื่อพิเศษ
สื่อสิ่งพิมพ์
สื่ออิเล็กทรอนิ กส์
EVENT
สื่อกลางแจ้ง
หมายเหตุ ในช่องก่อนทํา หมายถึง ถ้าเป็ นลักษณะของการประชาสัมพันธ์การจัดโครงการ/กิจกรรม ให้ระบุว่าจะใช้สื่ออะไรและจะดําเนิ นการอย่างไรก่อนจัด เช่น อาจ
ประชาสัมพันธ์ ปฏิทินการจัดโครงการ หลักสูตรการจัดว่ามีอะไรบ้าง
ในช่องหลังทํา หมายถึง ถ้าเป็ นลักษณะของการประชาสัมพันธ์การจัดโครงการ/กิจกรรม ให้ระบุวา่ ใช้สื่ออะไรในการประชาสัมพันธ์ผลการจัดโครงการ/กิจกรรม หรือผล
จากการสํารวจระดับการยอมรับในกลุ่มเป้าหมายนั้น ๆ

แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ปการศึกษา 2555-2557

47

4. การนําแผนกลยุทธ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ปการศึกษา 2555-2557 ไปสูการปฎิบัติ
1. แนวทางการนําแผนกลยุทธ ไปสูการปฎิบัติ
คณะวิชาและหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย สามารถใชแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยฉบับนี้ เปน
กรอบชีน้ ําในการถายทอดกลยุทธหลักไปสูก ารปฏิบัติงานของหนวยงานได โดยคํานึงถึงความจําเปนและ
ความเรงดวนของกลยุทธตามบริบทของคณะวิชา/หนวยงาน โดยจัดทําใหอยูในรูปแบบของแผนกลยุทธของ
หนว ยงาน เพื่อใหมั่นใจวาจะมีการนําแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย เกษมบัณฑิตไปสูการปฏิบัติอยางมี
ประสิทธิผล รวมทั้งเพื่อใหการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีความสอดคลอง
บูรณาการ และเชื่อมโยงกันอยางเปนระบบกับกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา ทัง้ นี้ ควรจัดใหมี
กิจกรรมตางๆ ดังตอไปนี้ เพื่อเสริมศักยภาพการนําแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยใหสามารถนําไปสูการ
ปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
• คณะวิชาและหนว ยงาน จัดทําแผนกลยุทธร ะดับ คณะวิชา/หนว ยงาน เพือ่ นําไปสูก าร
พิจารณาจัดสรรงบประมาณสนับสนุน โดยใหมีการทบทวนหรือจัดทําแผน กลยุทธระดับ
คณะวิชา/หนวยงานเปนประจําทุกป ในชวงระยะเวลากอนการพิจารณางบประมาณ ซึ่ง
ควรสอดคลองกับปฏิทินการศึกษาประจําป
• ในระหวางการทบทวนหรือจัดทําแผนกลยุทธระดับคณะวิชา/หนวยงาน ควรจัดทําแผน
บริหารความเสี่ยงใหเปนสวนหนึ่งของแผนกลยุทธระดับคณะวิชา/หนวยงาน และเชื่อมโยง
แผนบริ หารความเสี ย่ งกับ แผนกลยุทธร ะดับ คณะวิช า/หนว ยงานใหมีความสอดคลอง
สั ม พั น ธ กั น โดยในการวิ เ คราะห ป จ จั ย เสี ่ย งนั ้น ให พิ จ ารณาถึ ง ความไม แ น น อน
(Uncertainty) ที่อาจจะเกิดขึ้น และสงผลกระทบตอการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามแผนกลยุทธ
ของคณะวิชา/หนวยงาน ทั้งนี้ เมือ่ พิจารณาแลวพบวาจําเปนตองมีการกําหนดโครงการ
ตางๆ เพื่อการลดผลกระทบและโอกาสเกิดความเสี่ยง ก็ควรบรรจุโครงการเหลานั้นเขา
เปนสวนหนึง่ ในแผนกลยุทธของคณะวิชา/หนวยงาน เพือ่ ใหสามารถนําไปสูก ารพิจารณา
จัดสรรงบประมาณไดในคราวเดียวกัน นอกจากนี้ ยังควรบูรณาการกระบวนการติดตาม
และประเมินผลของการบริหารความเสี่ยง ใหเปนสวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผล
สัมฤทธิ์ตามแผนกลยุทธของคณะวิชา/หนวยงาน
• ควรบูร ณาการกระบวนการประกัน คุณภาพการศึกษาใหเปน สว นหนึ่งของการบริห าร
เชิงกลยุทธของคณะวิชา/หนวยงาน โดยเริม่ จากการพิจารณากําหนดตัวชีว้ ัดและโครงการ
แผนกลยุทธใหสอดคลองสัมพันธกับตัวบงชี้ที่กําหนดไวในเกณฑการประกันคุณภาพของ
องค กรตา งๆ ที ่เกี ่ยวของ รวมทั้งเชือ่ มโยงผลการประเมินตนเองของหนว ยงาน (SelfAssessment Report; SAR) เขามาเปนสวนหนึ่งของการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส
และอุปสรรค (SWOT Analysis) ของคณะวิชา/หนวยงาน พัฒนา เพือ่ ปรับปรุงแผนกล
ยุทธของคณะวิชา/หนวยงานใหสอดคลองกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง และใหกระบวนการ
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ประเมิ น ตนเองของหนว ยงาน เปน กิจ กรรมประจํา ปเ พื่อ ประเมิน ผลสัม ฤทธิ์ข องการ
ดําเนินงานตามแผนกลยุทธไปในคราวเดียวกัน
• ควรจั ดให มีการสํ า รวจขอมูล สถิติพื้น ฐานของคณะวิ ช า/หนว ยงานใหมีความทัน สมั ย
รวมทั้งจัดใหมีกลไกเพื่อการศึกษาเชิงเปรียบเทียบ (Benchmark) กับสถาบันการศึกษา
อื ่น ๆ เพื ่อ ปรั บ ปรุ ง ค า เป า หมายตามตั ว ชี ้วั ด ให เ หมาะสม โดยควรจั ด ให มี เ ทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดเก็บ วิเคราะห และเผยแพรขอมูลดังกลาวใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
• ควรจัดตัง้ ศูนยปฏิบัติการ (War room) ระดับมหาวิทยาลัยและศูนยปฏิบัติการ (War
room) ระดับคณะวิชา/หนวยงานจังหวัด เพื่อเปนศูนยกลางในการสือ่ สารแผน กลยุทธ
รวมทั ้งเป น ศูน ย กลางการติดตามการนําแผนฯ ไปสูป ฏิบัติ โดยสามารถนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาประยุกตใชเพือ่ สนับสนุนการทํางานของศูนยปฏิบัติการใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุด
อนึ่ง การนําแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยไปสูก ารปฏิบัติอยางจริงจังและมีประสิทธิผลนัน้ ควรจัด
ใหมีกิจกรรมสําหรับการกํากับ ติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ในรูปแบบตางๆ ตอไปนี้
2. การติดตามผลการดําเนินงานระหวางป
เปนกิจกรรมที่ควรจัดขึ้นทั้งในระดับคณะวิชา/หนวยงานและภาพรวมของมหาวิทยาลัย โดยอาจจัด
อยู ในรู ป ของการประชุ มติ ดตามผลงานเปน ระยะๆ ของผูบ ริห ารระดับ คณะวิช า/หนว ยงานและระดั บ
มหาวิทยาลั ย รวมทั ้งจัดใหมีเ ครื ่องมื อสนับ สนุน ทีเ่ หมาะสมดังกลาวขางตน เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภ าพการ
ติดตามผลสัมฤทธิ์ของแผนฯ รวมทั้งเพื่อประเมินความเบี่ยงเบนแปรปรวนระหวางผลงานที่เกิดขึน้ จริงกับ
เปาหมายที่กําหนดไว ตลอดจนเพื่อใหทราบความกาวหนาของโครงการตางๆ ซึ่งจะนําไปสูการปองกัน และ
แกไขปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานใหบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไว
3. การสรุปผลการดําเนินงานประจําป
เป น กิ จ กรรมที ่มีค วามสํ า คั ญ อย างยิ่งต อการจัด ทําแผนปฏิบัติ ร าชการประจํา ป เนื่องจากเป น
การเปด โอกาสใหหนวยงานไดมีโ อกาสทบทวนถึงผลสําเร็จ ตามเปาหมายที่กําหนดไวในการดําเนินงาน
โครงการตางๆ เพือ่ เปนขอมูลนําเขาทีส่ ําคัญในการทบทวนเปาหมาย กลยุทธ และโครงการของการจัดทํา
แผนกลยุทธระดับคณะวิชา/หนวยงานในปถัดไป รวมทัง้ สามารถเชือ่ มโยงผลการติดตามเขากับการประเมิน
ตนเองของคณะวิชา/หนวยงาน และมหาวิทยาลัยตามกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา
4. การประเมินผลเมื่อสิ้นสุดแผนฯ
เป น การประเมิ น ผลแผนกลยุ ท ธ ข องมหาวิ ท ยาลั ย เกษมบั ณ ฑิ ต แบบรวบยอด เพื ่อ ประเมิ น
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลที่เกิดขึ้น รวมถึงสรุปบทเรียนตางๆ ที่ไดรับจากการบริหารตลอดชวงเวลาของ
แผนฯ ซึ่ ง ผลสรุ ป นี ้จ ะสามารถนํ า มาใช เ ป น ส ว นหนึ ่ง ของข อ มู ล นํ า เข า ในการจั ด ทํ า แผนกลยุ ท ธ ข อง
มหาวิทยาลัยฉบับตอไป
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