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คํานํา 

 
0มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  มีภารกิจหลักในการจัดการเรียนการสอน การวิจัย  การบริการวิชาการ

แกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และเพ่ือเปนการสรางและพัฒนาคุณภาพที่ยั ่งยืน 
มหาวิทยาลัยไดกําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
โดยเฉพาะแนวทางการพัฒนานักศึกษาใหมีคุณภาพดานวิชาการ มีคุณธรรมสามารถประกอบวิชาชีพใน
สาขาวิชาของตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ อีกทัง้ยังปลูกฝงใหรักษาความเปนชาติไทยในดานตางๆ และ
ดํารงตนไดทามกลางกระแสวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงอีกดวย เพื่อใหบรรลุปรัชญาและแนวทางดังกลาว 
มหาวิทยาลัยจึงจัดทําแผนกลยุทธ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ปการศึกษา 2555 -2557 ซึง่เปนการพัฒนา
ตอเนื่องจากแผนกลยุทธ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ปการศึกษา 2552 -2554  โดยมีผูบริหาร ตัวแทน
คณาจารยจากทุกคณะวิชา และหัวหนาสวนงานตางๆรวมกันจัดทําโดยมุงเนนท่ีการเปนมหาวิทยาลัยขนาด
กลางที่เขมแข็ง มี0สาขาวิชาที่มีคุณภาพเปนทีย่อมรับในเอเชีย (Asian Recognition)  มีบทบาทสําคัญใน
การพัฒนาและเผยแพรองคความรูที่สรางสรรคทางเลือกใหกับสังคมมุงเนนการผลิตบัณฑิตทีเ่ปนนักปฏิบัติ
เชิงรุก (Proactive Practitioner) สามารถทํางานในสังคมพลวัตและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 0

0

 อีกทัง้ยัง
มุงหวงัใหนักศึกษามีความสุขกับทุกดานในการใชชีวิตนักศึกษากับการเรียนรูอยางสรางสรรค ดวยกิจกรรมที่
หลายหลาย และสภาพแวดลอมท่ีเอ้ืออํานวยตอการจัดการเรียนรู 

0

แผนกลยุทธ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  ปการศึกษา 2555-2557  ฉบับนี้ไดระบุกรอบแนวคิดหลัก
ในการจัดทําแผนฯ  การวิเคราะหบริบททีเ่กีย่วของ และกรอบทิศทางการพัฒนาอันประกอบดวยวิสัยทัศน 
เปาประสงค ตัวชี้วัด ยุทธศาสตร และโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่สําคัญ ทัง้นีเ้พื่อเปนกรอบชี้นําใน
การบูรณาการสรรพกําลังและทรัพยากรตางๆใหมีทิศทางและเปาหมายรวมกัน สามารถขยายโอกาสทาง
การศึกษา ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณสมบัติพึงประสงคท่ีแสดงใหเห็นถึงเอกลักษณ และอัตลักษณของมหาวิทยาลัย 
ตลอดจนสรางสรรคผลงานทางวิชาการที่มีความโดดเดนเพื่อตอบสนองการพัฒนาตามความตองการของ
ภาคสวนตางๆในสังคม 

 

ผูบริหารของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตมีความยินดีเปนอยางยิ่ง และพรอมที่จะรับขอเสนอแนะ 
ตาง ๆ ที่เปนประโยชนตอการนํามาปรับใชในการพัฒนาปรับปรุงแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย เพื่อใหเกิด
วัฒนธรรมคุณภาพภายในองคการ อันนําไปสูการพัฒนาคุณภาพของการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่
ยั่งยืนตอไป 
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1. กรอบแนวคิดหลักในการจัดทําแผนกลยุทธ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ปการศึกษา 2555 - 2557      
_______________________________________________________________________ 
1. ความนาํ 

 ภายใตการแขงขันทางเศรษฐกิจในเวทีโลกทีรุ่นแรง การเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดลอมทางสังคมที่

รวดเร็ว และขีดจํากัดดานทรัพยากรทีน่ับวันจะสะทอนใหเห็นถึงปญหาดานความสามารถทีจ่ะตอบสนอง

ความตองการที่สูงขึ้นของภาคสวนตางๆ ใหไดอยางสมดุล ทรัพยากรมนุษยที่มีศักยภาพทั้งในดานการ

ประกอบอาชีพ การดํารงชีพ และสามารถใชชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข จะเปนสวนสําคัญในการเพิม่ขีด

ความสามารถทางการแขงขันของประเทศใหสามารถยืนหยัดในเวทีโลกไดอยางภาคภูมิและยั่งยืน    

 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ไดตระหนักถึงความจําเปนดังกลาวเปนอยางดี จึงใหความสําคัญกับการ

บมเพาะ พัฒนาศักยภาพ ปลูกฝงจิตสํานึกของเยาวชน เพือ่ใหเปนทรัพยากรที่สําคัญตอการพัฒนาทาง

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยในชวงระยะเวลาหลายปทีผ่านมา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตไดจัดใหมี

กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา ตลอดจนพัฒนามหาวิทยาลัยในดานตางๆ อยางตอเนื่อง เพือ่เพิ่ม

ศักยภาพของมหาวิทยาลัยทั้งดานการผลิตบัณฑิตและสรางสรรคผลงานทางวิชาการที่สามารถตอบสนอง

ความตองการของภาคสวนตางๆ ท้ังในระดับชุมชน ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ  

 อยางไรก็ตาม เพื่อใหมหาวิทยาลัยมีกรอบชี ้นําการพัฒนาในอนาคตที่ชัดเจนและตอยอดการ

ดําเนินการจากแผนกลยุทธ ฉบับปการศึกษา 2552 -  2554 ตลอดจนสามารถตอบสนองการเปลีย่นแปลง

ของบริบทตางๆ ในเชิงรุก เพ่ือใหมีระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยท่ีสอดคลองกับการประกันคุณภาพ

การศึกษาอันเนื่องจากบริบทของอุดมศึกษา และบริบททางสังคมมีการเปลี่ยนแปลงไป ไมวาจะแนวทาง

ประเมินตามตัวบงชีข้องสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)   และ แนวโนมความตองการของตลาดแรงงานในอนาคต   

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตจึงไดจัดทําแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย ฉบับปการศึกษา 2555-2557 ข้ึนมา 

โดยระบุวิสัยทัศน เปาประสงค ตัวชีว้ัด ยุทธศาสตร กลยุทธ โครงการพัฒนาทีส่ําคัญ เพือ่เปนกรอบชี้นําใน

การบูรณาการสรรพกําลังและทรัพยากรของมหาวิทยาลัยใหมีทิศทางและเปาหมายรวมกัน สามารถขยาย

โอกาสทางการศึกษา สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะพึงประสงคที่แสดงใหเห็นถึงเอกลักษณของ

มหาวิทยาลัย ตลอดจนสามารถสรางสรรคผลงานวิชาการทีโ่ดดเดนเพือ่การปองกัน แกไขปญหา และ

ยกระดับการพัฒนาตามความตองการของภาคสวนตางๆ ในสังคม 

2. กรอบแนวคิดหลัก 

 การจัดทําแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตฉบับนี ้ไดดําเนินงานภายใตกรอบแนวคิดหลัก 

3 ประการ เพื่อใหสอดคลองตามหลักวิชาการ รวมทั้งใหมั่นใจวาจะสามารถนําไปสูการปฏิบัติใหเกิดผล

สัมฤทธิ์สูงสุดไดอยางเปนรูปธรรม โดยแนวคิดดังกลาวประกอบดวย  

 1. การกําหนดจุดมุงหมาย หรือผลลัพธท่ีคาดหวังอยางชัดเจน  

    แผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตฉบับนี้ นอกจากท่ีไดมีการกําหนดวิสัยทัศนการพัฒนา

มหาวิทยาลัย เพือ่แสดงใหเห็นถึงจุดมุงหมายที่คาดหวังในภาพรวมและมีลักษณะเชิงนามธรรมแลว ยังได
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กําหนดเปาประสงคการพัฒนาเพื่อระบุผลลัพธทีค่าดหวังในเชิงรูปธรรม เพื่อใหสามารถกําหนดกลยุทธ 

โครงการสนับสนุน ตลอดจนกลไกการติดตามประเมินผลการบรรลุเปาประสงคดังกลาวไดอยางชัดเจน  โดย

ในแผนฯ ไดกําหนดใหมีเปาประสงคหรือผลลัพธของการพัฒนาไวใน 4 ดาน  คือ  ดานหลักสูตรและ

นักศึกษา ดานผลงานวิจัย/งานสรางสรรคและผลงานวิชาการ  ดานงานบริการวิชาการ และดานบริหาร

จัดการ การกําหนดเปาประสงคดังกลาว อยูบนพื้นฐานกรอบความคิดที่ตองการเสริมสรางใหมหาวิทยาลัย

เกษมบัณฑิตมีลักษณะท่ี มีความแตกตางท่ีชัดเจน โดดเดนจากสถาบันอ่ืน   โดยเฉพาะอยางยิ่ง ไดมุงเนนให

มีการเสริมสรางความเปน "เกษม" ใหเกิดขึ้นในดานตางๆ ทั้งดานบัณฑิต ที่มหาวิทยาลัยมุงหวังใหมี

คุณสมบัติ "KASEM" ซ่ึงเปนคํายอจากคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค 5 ประการ มุงหวังใหมีความเปน 

"เกษม" ในดานนักศึกษาและประชาคมภายใน ซึ่งหมายถึง ความคาดหวังใหนักศึกษาและประชาคมใน

มหาวิทยาลัยสามารถใชชีวิตอยูในมหาวิทยาลัยรวมกันดวยความ "เกษม" นักศึกษาเรียนรูอยางมีความสุข 

ประชาคมที่หลากหลายแตกตางอยูกันดวยความรัก ความอบอุน  ตลอดจนมุงหวังใหสังคม "เกษม" ซ่ึง

หมายถึง ความคาดหวังใหนักศึกษา บัณฑิต และบุคลากรของมหาวิทยาลัยสามารถสรางสรรคผลงานทาง

วิชาการในบทบาทของนักปฎิบัติเชิงรุก (Proactive Practitioner)  

 อนึ่ง ความสําเร็จอยางตอเนื่องของการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาประสงคทัง้ 4 ประการดังกลาว 

ยอมเปนการเสริมสรางภาพลักษณของมหาวิทยาลัยใหเกิดการรับรูและยอมรับจากภาคสวนตางๆ รวมทั้ง

เปนการเสริมสรางใหมหาวิทยาลัยสามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศนการพัฒนา คือ การมุงหวังใหเกษม

บัณฑิตเปนมหาวิทยาลัยที่ประชาคมภายในอยูรวมอยางมีความสุข รัก หวงใย ดูแลกันเสมือนสมาชิกใน

ครอบครัว นักศึกษาไดเรียนรู ผานวิธีการที่หลากหลาย มีความสนุก ความทาทายในการเรียนรู  โดย

คณาจารยเปนผูเอือ้อํานวย (Facilitator) ใหเกิดการเรียนรูแบบมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญ ผลจากการเรียนรู 

ตลอดจนผลงานทางวิชาการที่สรางสรรคขึ ้น สามารถนําไปประยุกตใชไดจริง นักศึกษา บัณฑิต และ

บุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตมีจิตสํานึก และมีสวนรวมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ

ประเทศใหมีความเจริญอยางยั่งยืน       

 2. การบูรณาการทรัพยากรและกระบวนการตางๆ ภายในมหาวิทยาลัยใหเปนไปในทิศทางและ

เปาหมายเดียวกัน 

   หลังจากที่ไดมีการกําหนดเปาประสงคหลักใน 4 ดานแลวในการจัดทําแผนกลยุทธของ

มหาวิทยาลัยยังไดจัดใหมีการวิเคราะหกระบวนการบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัย เพือ่พิจารณาถึง

กระบวนการสําคัญทีจ่ะมีสวนชวยผลักดันใหสามารถบรรลุเปาประสงคตามแผนกลยุทธไดโดยผลจากการ

วิเคราะหพบวา สามารถจัดแบงกระบวนการบริหาร ออกเปน 2  สวนสําคัญ คือ 

            2.1 กระบวนการหลัก ซึง่ประกอบดวย การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการสู

สังคม งานกิจการและงานบริการนักศึกษา ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกันแลวจะพบวามีความสอดคลองกับพันธกิจ

หลักของมหาวิทยาลัยทั้ง 4 ดานที่ไดกําหนดไวในแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา โดยพันธกิจดาน

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมทีกํ่าหนดในการประกันคุณภาพการศึกษานัน้มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตก็ไดให

ความสําคัญเชนเดียวกัน โดยไดจัดไวในยุทธศาสตรดานการพัฒนาผูเรียนและบัณฑิตใหมีคุณสมบัติพึงปะ
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สงคฯ การผลิตผลงานวิจัย/ งานสรางสรรคฯ และดานการบริการทางวิชาการ  เพือ่ใหมีงานดานการทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรมท้ังในระดับภายในมหาวิทยาลัยและระดับสังคมในภาพกวาง  

 นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตยังไดใหความสําคัญกับการบริหารจัดการกระบวนการหลัก

ดังกลาวในเชิงบูรณาการ กลาวคือมุงเนนการบูรณาการกระบวนการจัดการเรียนการสอนกับงานกิจการ

นักศึกษา เพ่ือมุงสรางบัณฑิตใหมีคุณลักษณะพึงประสงค โดยอาศัยท้ังกระบวนการในชั้นเรียนและกิจกรรม

นอกหองเรียนควบคูกัน นอกจากนี้ ยังไดใหความสําคัญกับการบูรณาการการจัดการเรียนการสอน การวิจัย

และการบริการวิชาการ ในลักษณะการประสานประโยชนระหวางกระบวนการ กลาวคือ มหาวิทยาลัยให

ความสําคัญกับการเชื่อมโยงผลงานวิจัยมาสูการเรียนการสอนและการบริการทางวิชาการ ตลอดจนการ

เชือ่มโยงประสบการณที่ไดจากการบริการทางวิชาการ มาสูการวิจัยและการพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อ

เปนการเพ่ิมพูนองคความรูอยางตอเนื่องท้ังในภาควิชาการและภาคปฏิบัติ  

 อนึ่ง ในการจัดทําแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยฉบับนี้ ไดจัดใหกระบวนการประชาสัมพันธเปนหนึ่ง

ในกระบวนการหลักดวย เนือ่งจากไดพิจารณาแลววากระบวนการประชาสัมพันธนั ้น มีความเกีย่วของ

โดยตรงกับการดําเนินงานใหบรรลุตามเปาประสงคดานการเสริมสรางภาพลักษณของมหาวิทยาลัย  

 2.2 กระบวนการสนับสนุน  ประกอบดวยกระบวนการทีเ่กีย่วของกับการบริหารจัดการทรัพยากร

ทีจ่ําเปนตอการดําเนินงานของกระบวนการหลักขางตนโดยไดแบงกระบวนการสนับสนุนออกเปน  2 

ประการหลัก ประกอบดวย กระบวนการแรกไดแก กระบวนการพัฒนาบุคลากรและการจัดองคการ

ครอบคลมุถึง การบริหารองคกรและระบบงาน การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย การบริหารงานดาน

กายภาพ (อาคาร โครงสรางพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค ครุภัณฑ) กระบวนการทีส่อง ไดแกกระบวนการ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยการกําหนดกลยุทธของกระบวนการสนับสนุนดังกลาวนั ้น มีความ

สอดคลองกับกระบวนการหลัก กลาวคือ ในระหวางท่ีมีการกําหนดกลยุทธภายใตกระบวนการ กระบวนการ

หลักแตละกระบวนการนั ้น ไดจัดใหมีการพิจารณาถึงกลยุทธดานการพัฒนาทรัพยากรที่จําเปน เพื่อ

สนับสนุนการดําเนินภารกิจตามกลยุทธในกระบวนการหลัก โดยไดมีการพิจารณาถึงทรัพยากรสนับสนุนใน

ดานตางๆ อยางครอบคลุม 

 ท้ังนี ้ ในสวนของการกําหนดกลยุทธดานการเงินนั ้น ไดมีการพิจารณาถึงแนวทางการจัดสรร

งบประมาณ เพือ่การดําเนินภารกิจตามกลยุทธหลักและกลยุทธสนับสนุน การบริหารสภาพคลอง การเพิม่

ประสิทธิภาพในการใชจาย ตลอดจนไดการพิจารณาถึงกลยุทธดานการจัดหารายรับ เพือ่ใหมหาวิทยาลัยมี

งบประมาณที่จะนําไปจัดสรรลงสูกลยุทธดานตางๆ ไดอยางเพียงพอ ดังแสดงความสัมพันธระหวางกลยุทธ

ดานตางๆ ในแผนภาพ 
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       นอกจากการบูรณาการในเชิงกระบวนการแลว การจัดทําแผนกลยุทธครั้งนี้ ยังไดใหความสําคัญกับ

การบูรณาการกระบวนการบริหารจัดการเชิงกลยุทธเขากับกระบวนการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย ซึง่

ประกอบดวย กระบวนการจัดทําแผนกลยุทธระดับคณะวิชา/หนวยงาน กระบวนการจัดสรรงบประมาณ

ประจําป กระบวนการบริหารทรัพยากรสนับสนุน กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา การบริหารความ

เสี่ยง ตลอดจนกระบวนการติดตามและประเมินผล ทั้งนี้ เพือ่ใหเกิดความมัน่ใจในการนําแผนกลยุทธไปสู

การปฏิบัติใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ดังแสดงความสัมพันธดังกลาว ตามแผนภาพ 

 

การประกัน

คุณภาพการศึกษา

การติดตามและประเมินผล

คณะวิชา/
หน่วยงาน

งบประมาณ ทรัพยากร

แผนงาน/โครงการ

การบริหารความเสี�ยง

แผนกลยุทธ์

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

K A S E MK A S E M
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3. การเสริมสรางความมัน่ใจใหกับบุคลากรไดเห็นผลสําเร็จของการพัฒนาในระยะสัน้ ควบคู

กับการจัดเตรียมกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะยาว (Roadmap) 

     ในการจัดทําแผนกลยุทธฉบับนี ้ เปนกรอบชี ้นําการพัฒนามหาวิทยาลัยในชวงระหวางป

การศึกษา พ.ศ.2555-25557 ซึ่งจัดไดวาเปนบันไดขั้นที่สองของการพัฒนามหาวิทยาลัยตามกรอบแนว

ทางการพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะ 12 ป (Roadmap) ตามแผนภาพ  

กรอบแนวทางการพัฒนาในระยะยาว (Roadmap) 12 ป 

 
 โดยกรอบแนวคิดสําคัญของการพัฒนาระยะแรกนี ้ไดใหความสําคัญกับการพัฒนาทีเ่ริม่ตนจากสิง่

ที่เปนจุดแข็งหรือศักยภาพเดิมที่มีอยู สามารถพัฒนาตอยอดได และสอดคลองกับความตองการของภาค

สวนตางๆ ในสังคม ทัง้นี้ เพือ่ใหบุคลากรไดเห็นถึงผลลัพธความสําเร็จของการพัฒนาอยางเปนรูปธรรม ซึ่ง

จะเปนแรงเหวี่ยง (Momentum) ที่เสริมสรางกําลังใจและความเชื่อมัน่ใหกับผูปฏิบัติงาน ที่จะกาวไปสู

ความสําเร็จในระยะยาวตอไป  

 ท้ังนี้ สามารถสรุปกรอบแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยท้ัง 4 ระยะโดยจัดเปนแกนหลัก(Theme) 

ของการพัฒนาในชวงระยะตางๆ ดังแสดงในตารางตอไปนี้  

ประเด็นท่ีมุงเนน

ในการพัฒนา 

แกนหลัก (Theme) ของการพัฒนาระยะตางๆ 

ป 2552-2554 ป 2555-2557 ป 2558-2560 ป 2561-2563 

สรางความโดดเดน 

จากรากฐานท่ีมีอยูเดิมพรอมตอยอด 

ในความสําเร็จ 

ปลูกฝงใหย่ังยืนและเสริมสรางสูความ

เปนเลิศดวยนวัตกรรมดานการจัดการ

สถาบันอุดมศึกษา 

ก า ร เ ส ริ ม ส ร า ง

ภาพลักษณ 

มีความอบอุ น หวงใย ใส ใจระหวาง

ประชาคมภายในที ่หลากหลาย เพื ่อ

เสริมสรางให เกิดความผูกพันเสมือน

ครอบครัว พรอมขยายเครือขายไปสู 

ชุมชน สถานประกอบการ และองคกร

ภายนอก 

มีกิจกรรมท่ีตอเนื่องและเปนตนแบบ 

ของการเสริมสรางใหประชาคมภายใน

และเครือขาย มีความอบอุน หวงใย ใสใจ 

ผูกพันเสมือนครอบครัว 

การมีสาขาวิชาท่ีมี มีรูปแบบการเรียนการสอนทีห่ลากหลาย มีนวัตกรรมดานการเรียนการสอน และ

แผนกลยุทธ ์
ฉบบั 

     2558-2560 

 แผนกลยุทธ ์
ฉบบั 

     2555-2557 

แผนกลยุทธ ์
ฉบบั 

     2552-2554 

แผนกลยุทธ ์
ฉบบั 

    2561-2563 
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ประเด็นท่ีมุงเนน

ในการพัฒนา 

แกนหลัก (Theme) ของการพัฒนาระยะตางๆ 

ป 2552-2554 ป 2555-2557 ป 2558-2560 ป 2561-2563 

สรางความโดดเดน 

จากรากฐานท่ีมีอยูเดิมพรอมตอยอด 

ในความสําเร็จ 

ปลูกฝงใหย่ังยืนและเสริมสรางสูความ

เปนเลิศดวยนวัตกรรมดานการจัดการ

สถาบันอุดมศึกษา 

การเรียนการสอน

ทีมี่คุณภาพเปนที ่

ยอมรับในระดับ

เอเซีย 

สอดคลอง กับวัต ถุประสงค รายวิชา 

สามารถกระตุ นความสนใจของผู เรียน 

ค ว บ คู กั บ กิ จ ก ร รม นอก ชั ้น เ รี ย น ที ่

เสริมสรางความใฝรูและสรางสรรค    

กิจกรรมนอกชั้นเรียนเชิงบูรณาการ โดย

มี ศู น ย ค ว า ม เ ป น เ ลิ ศ  ( Excellence  

Center) ในการเรียนการสอนดานตางๆ 

ที่เปนตนแบบของการใหผูเรียนสามารถ

เรียนรู และสรางสรรคดวยความรู สึก

สนุกสนานและ ทาทาย  

การเสริมสรางการ

เปนนักปฏิบัติเชิง

รุ ก  ( Proactive 

Practitioner) 

นําหลักการพัฒนาบุคลากรเชิงสมรรถนะ 

(Competency-Based Development) 

มาใชในการบริหารหลักสูตรและจัดการ

เรียนการสอน เพ่ือใหไดบัณฑิตท่ีมี

คุณลกัษณะพึงประสงค สอดคลองกับ 

ความตองการของสถานประกอบการ  

มี ศูนยทดสอบความถนัดและพัฒนา

บุคลากร ในสาขาต า งๆ    ซึ ่งสถาน

ประกอบการใหความไววางใจ เชื ่อถือ 

เพื่อใหเปนสวนสําคัญของกระบวนการ

คัดเลือกและพัฒนาศักยภาพบุคลากร

ของหนวยงาน 

องคความรูท่ี

สรางสรรค

ทางเลือกใหกับ

สังคม 

มีงานวิจัยและผลงานวิชาการเชิงบูรณา

กา ร ในส าขา วิ ช า ที ม่ ห า วิ ทย าลั ย มี

ศักยภาพสามารถแกปญหา สนองความ

ตองการเชิงเศรษฐกิจและสังคม ของ

ภาคอุตสาหกรรม และภาคชุมชน  

  

มีศูนยวิจัยและบริการทางวิชาการท่ีไดรับ

การสนับสนุนและยอมรับจากภาคสวน

ต า งๆ  ในผล งาน เชิ งประจั กษ ด าน

นวั ตกรรมและการสร า งสรรค เ พื ่อ

ยกระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและ

สงัคมของประเทศ 

 ในการจัดทําแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยฉบับตางๆ ตามกรอบระยะเวลาขางตนนั้น จะไดนําแกน

หลกั (Theme) ของการพัฒนาท่ีไดระบุไว มาเปนกรอบชี้นําในการกําหนดเปาประสงคการพัฒนา ตลอดจน

กลยุทธ และโครงการสําคัญ เพื่อนําพามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตสูความเปนมหาวิทยาลัยแหงนวัตกรรม

ทางการจัดการสถาบันอุดมศึกษาใน 4 ดาน ประกอบดวย 

1) ดานการเสริมสรางบรรยากาศแหงความรัก ความหวงใยเชิงครอบครัวของประชาคม

ภายในและเครือขายภายนอก 

2) ดานการสรางใหผูเรียนสามารถเรียนรู ดวยความใฝรูสรางสรรคดวยความรูสึกสนุก ทาทาย    

3) ดานการผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการปฏิบัติงานไดจริง มีคุณลักษณะพึงประสงค

เปนนักปฏิบัติเชิงรุก (Proactive Practitioner) สอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการและ

ความคาดหวังสงัคม  
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4) ดานการผลิตสรางสรรคงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ ที่สนับสนุนการพัฒนาทาง

เศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ  

 อนึ่ง ในชวงระยะเวลาดําเนินการตามแผนกลยุทธแตละชวงนั้น มหาวิทยาลัยจะจัดใหมีการติดตาม

และประเมินผลสัมฤทธิข์องการพัฒนา ซึง่นอกจากจะเปนกลไกทีช่วยในการทบทวน ปรับปรุงแผนกลยุทธ

ใหมีความเหมาะสมอยางตอเนือ่งแลว ยังจะเปนกลไกสําคัญที่สรางใหเกิดโอกาสในการเรียนรูความสําเร็จ

ของการพัฒนา และจัดใหมีการยกยอง เชิดชูเกียรติประวัติใหกับผูทีร่วมสรางใหเกิดความสําเร็จ ซึง่จะเปน

การเสริมแรง สรางความเชื่อม่ันใหบุคลากรมีขวัญกําลังใจ เพ่ือรวมพัฒนามหาวิทยาลัยสูความสําเร็จรวมกัน 

3. บทสรุป 

 แผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตฉบับนี้  ไดจัดทําขึ้นจากกระบวนการมีสวนรวมของภาค

สวนตางๆ โดยความรวมมือจากบุคลากรภายใน ทั้งระดับผูบริหารของมหาวิทยาลัย คณาจารย บุคลากร

จากคณะวิชา/หนวยงานและการมีสวนรวมของนักศึกษา  โดยคํานึงถึงผลสําเร็จระยะสั้น ระยะกลาง และ

ระยะยาวจากการพัฒนา ซึง่เปนกลไกทีส่รางใหเกิดความมั่นใจไดวาจะสามารถใชแผนกลยุทธฉบับนี ้เปน

กรอบชี้นําการพัฒนามหาวิทยาลัยใหสามารถตอบสนองความตองการและสามารถสรางประโยชนใหกับภาค

สวนตางๆ ไดอยางสมดุลและยั่งยืน  
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2. กรอบทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ปการศึกษา 2555-2557 
             
  
 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตไดกําหนดกรอบทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยโดยไดระบุวิสัยทัศน 
เปาประสงคหลัก ตลอดจนยุทธศาสตรการพัฒนา ดังรายละเอียดตอไปนี้  
 
1. วิสัยทัศน 
 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตไดกําหนดวิสัยทัศน ซ่ึงระบุถึงตําแหนงทางยุทธศาสตร อันมีจุดมุงหมาย
การพัฒนาท่ีแสดงใหเห็นถึงภาพ/ผลลัพธในเชิงนามธรรมท่ีคาดหวังใหมหาวิทยาลัยสามารถบรรลุ เพ่ือให
สามารถตอบสนองความตองการและสามารถสรางประโยชนใหกับภาคสวนตางๆ ไดอยางสมดุลและยั่งยืน 
ดังนี้   
 

 “มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เปนมหาวิทยาลัยทีต่ิดอันดับ  1 ใน 10 ของมหาวิทยาลัยเอกชน
ไทยมีสาขาวิชาทีมี่คุณภาพเปนทีย่อมรับในเอเชีย (Asian Recognition)  มีบทบาทสําคัญในการ
พัฒนาและเผยแพรองคความรูทีส่รางสรรคทางเลือกใหกับสังคมมุงเนนการผลิตบัณฑิตทีเ่ปนนักปฏิบัติ
เชิงรุก (Proactive Practitioner) สามารถทํางานในสังคมพลวัตและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” 

   
2. เปาประสงคหลัก      
 จากการประชุมของสภามหาวิทยาลัยในวันท่ี 12 พฤษภาคม 2555 มหาวิทยาลัยเกษมบณัฑิตได
ศึกษาบรบิท และทบทวนเปาประสงคหลักของการพัฒนา เพ่ือระบุถึงจุดมุงหมายการพัฒนาในเชิงรูปธรรม
ท่ีสอดรับกับวิสัยทัศน และสามารถนําไปสูการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนา ตลอดจนสามารถใชเปน
กรอบชี้นําไปสูการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา โดยมีเปาประสงคหลัก 4 ประการ ประกอบดวย 
  
 2.1 ดานหลักสูตรและนักศึกษา  
 

เปาประสงค ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

ดานหลักสูตร 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตมีหลักสูตรท่ี
สอดคลองกับความตองการของสังคมไดรับการ
ยอมรับในระดับเอเชีย 
 
 
 

 
1. จํานวนหลักสูตรใหมท่ีสอดคลองกับความตองการ        

ของสงัคม จําแนกตามระดับ/สาขา 
2.  จํานวนหลักสูตรท่ีมีผูเขาเรียนตรงตามเปาหมายตอ 
    จํานวนหลักสูตรท้ังหมด 
3.  ระดับความสําเร็จของในการดําเนินการของหลักสูตร

ใหไดรับการยอมรับในระดับเอเชีย 
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เปาประสงค ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

ดานนักศึกษา 
1. มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตมุงหวังใหบัณฑิต

ผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเปนนัก

ปฏิบัติเชิงรุก(Proactive Practitioner) มี

คุณสมบัติท่ีพึงประสงคสําคัญ 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 มีพลังมุงม่ัน 

กระตือรือรน (E : Engage proactively 

with enthusiasm)  

> มีจริยธรรม คุณธรรม วุฒิภาวะท่ีพรอม

สําหรับการดํารงตนในสังคมพลวัตอยาง

เขมแข็ง มีความสุข (M : Maintain 

morality and maturity)  

 
1. รอยละของจํานวนผูเรียนและบัณฑิตของมหาวิทยาลัย  

    มีคุณสมบัติ KASEM ตามระดับท่ีกําหนด  

2. จํานวนนักศึกษา บัณฑิต ท่ีไดรางวัลการยกยองใน   

    ระดับชาติ ภูมิภาค นานาชาติในประเด็นท่ีสะทอน 

    คุณสมบัติ KASEM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. เพ่ิมจํานวนบัณฑิตในสาขาท่ีมีศักยภาพและ
ตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน เพ่ือมุง
เปนมหาวิทยาลัยท่ีติด 1 ใน 10 ของ
มหาวิทยาลัยเอกชนไทยโดยประสานเครือขาย
ความรวมมือกับภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ 
รวมถึงสถาบันการศึกษาท้ังภายในและภายนอก
ประเทศอยางตอเนื่อง 

-   รอยละของจํานวนบัณฑิตท่ีจบการศึกษาตอนักศึกษา

รับเขา 

-  ระดับความพึงพอใจในการใชบัณฑิตของผูประกอบการ   

-  รอยละของบัณฑิตท่ีมีงานทําและประกอบอาชีพอิสระ   

- รอยละของจํานวนบัณฑิตที่มีงานทําและประกอบ
อาชีพอิสระในระดับภูมิภาค 
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 2.2  ดานผลงานวิจัย/งานสรางสรรคและผลงานวิชาการ 
 

เปาประสงค ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

1. มีผลงานวิจัย/งานสรางสรรค และผลงาน
วิชาการในเชิงปฏิบัติซ่ึงเปนท่ียอมรับและ
สอดคลองกับความตองการของ
ภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ ภาคสังคม และ
เปนองคความรูทาง เลือก ในดานตางๆ อาทิ   
  > ธุรกิจบริการ (โรงแรม การทองเท่ียว 

การบิน ขนสง ฯลฯ) 
  > ศิลปะการออกแบบ สรางสรรคดาน

ผลิตภัณฑ แฟชั่น ภาพยนตรและ 
Animation  

  > การจัดการดานสิ่งแวดลอม ภัยพิบัติ 
และเหตุวิกฤต  

           > การพัฒนาสังคมท่ียั่งยืน 
      - การอนุรักษ สรางสรรคมรดก

ศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน  
               - การสรางจริยธรรมวิชาชีพ การ
สรางสํานึกสาธารณะ การพัฒนาชุมชนและ
สงัคม 

1. รอยละงานวิจัยท่ีตีพิมพ/เผยแพรในระดับชาติหรือ
นานาชาติ ท่ีสอดคลองกับเปาประสงคหลัก 4 ดานตอ
อาจารยประจํา (สมศ.ขอ 5, สกอ.4.2 ขอ 1) 
1.1  คณะวิชากลุมสังคมศาสตร มนุษยศาสตร  
1.2  คณะวิชากลุมวิทยาศาสตร  เทคโนโลย ี
2.  รอยละงานวิจัยท่ีไดรับการอางอิง/นําไปใชประโยชน
ท่ีสอดคลองกับเปาประสงคหลัก 4 ดานตออาจารย
ประจํา (สมศ.ขอ 6, สกอ.4.2 ขอ 4) 
3. จาํนวนงานวิจยั /งานสรางสรรค ท่ีไดรับการจด
สิทธิบัตร  หรือซ้ือขายทรพัยสินทางปญญา 
4. รอยละมูลคาของโครงการวิจัย/งานสรางสรรคท่ีไดรับ
เงินสนับสนุนจากภายนอก 

2. มีวัฒนธรรมการวิจัยภายในมหาวิทยาลัย 
บุคลากรของมหาวิทยาลัยใหความสําคัญในการ
ผลิตงานวิจัย /งานสรางสรรค และผลงาน
วิชาการ 

  1. รอยละของจํานวนนักวิจัยท่ีมีผลงานตีพิมพ เผยแพรท่ี
มีคา impact factor ไมนอยกวา 0.5  
2. จํานวนผูเขารวมกิจกรรม KBU Dialogue of 
Wisdom อยางสมํ่าเสมอ 

  
 2.3 ดานงานบริการวิชาการ 
 

เปาประสงค ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

- มีบริการทางวิชาการท่ีมุงสรางทางเลือกใหกับ
สังคม สามารถสนับสนุนการพัฒนา ภาค 
อุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ ภาคสงัคม และ
ภาครัฐ โดยมุงเนนในสาขา   อาทิ 

  > ธุรกิจบริการ (โรงแรม การทองเท่ียว 
การบิน ขนสง ฯลฯ) 

  > ศิลปะการออกแบบ สรางสรรคดาน
ผลิตภัณฑ แฟชั่น ภาพยนตรและ 
Animation  

- รอยละจํานวนโครงการบริการทางวิชาการท่ีบูรณาการ
กับการเรียนการสอน และ การวิจัยตอโครงการท้ังหมด 

- จํานวนโครงการท่ีสงผลกระทบ ชุมชน สังคม 

- จํานวนโครงการ ท่ีไดรับการยอมรับ(recognition) ใน 
  ระดับชาติ นานาชาติ  
- รอยละของมูลคาของโครงการบริการวิชาการท่ีไดรับ 
  เงินสนับสนุนจากภายนอกตองบประมาณสนับสนุน 
  รายป 
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เปาประสงค ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

  > การจัดการดานสิ่งแวดลอม ภัยพิบัติ 
และเหตุวิกฤต  

           > การพัฒนาสังคมท่ียั่งยืน 
      - การอนุรักษ สรางสรรคมรดก

ศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน  
               - การสรางจริยธรรมวิชาชีพ การ

สรางสํานึกสาธารณะ การพัฒนาชุมชนและ
สงัคม 

  
 2.4 ดานบริหารจัดการ 
 

เปาประสงค ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

ดานภาพลักษณของมหาวิทยาลัย 

ประชาคมภายในและสงัคมภายนอกใหการ

ยอมรับมหาวิทยาลัย ในดาน 

> ความรัก ความอบอุน ความผูกพันของ

ประชาคมเกษมบัณฑิต บนพ้ืนฐานของ

เอกลกัษณความหลากหลายทาง

วัฒนธรรม (Multicultural) 

> มีความสุข กับการเรียนรูอยาง

สรางสรรค ดวยกิจกรรมท่ีหลากหลาย 

>สรางนักปฏิบัติท่ีมีคุณธรรมและมี

คุณสมบัติ ท่ีพึงประสงค บนพ้ืนฐาน

เกณฑสมรรถนะ (Competency 

Based) 

> สรางสรรคผลงานทางวิชาการกับทุก

ภาคสวนท่ีเปนประโยชนกับสังคม 

> มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมา-    

ภิบาลและการจัดการภายในท่ีดี 

 
ผลการสํารวจภาพลักษณตามเอกลักษณของมหาวิทยาลัย  

ดานการพัฒนาบุคลากรและการจัดองคการ 
1.บุคลากรมีศักยภาพและมีความมุงม่ันรวมกัน
เพ่ือนําพามหาวิทยาลัยบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม 
วิสัยทัศน และยุทธศาสตรท่ีกําหนดไว 

 
1. รอยละของบคุลากรของมหาวิทยาลัยมีคุณสมบัติ 

KASEM ตามระดับท่ีกําหนด  
2.จํานวนบุคลากร ท่ีไดรางวัลการยกยอง ในระดับชาติ 

นานาชาติในประเด็นท่ีสะทอนคุณสมบัติ KASEM 
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เปาประสงค ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

2. มีระบบริหารจัดการท่ีเปนไปตามหลักธรรมา 
ภิบาลและการบริหารจัดการท่ีดีในทุกระดับ 

   ผลการประเมินระดับธรรมาภิบาล 

3. มีระบบบริหารการเงินท่ีมีประสิทธิภาพ 
ถูกตอง รวดเร็ว 

ผลการประเมินประสิทธิภาพการบริหารการเงินตาม
เกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ี
พรอมสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย การ
บริการวิชาการ การตัดสินใจและการบริหารเชิง
ยุทธศาสตร 

 
ระดับความสําเร็จในการพัฒนาตามแผนแมบทดาน 
ICT ของมหาวิทยาลัย  

 
3. ยุทธศาสตร 
 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาไว 7 ดาน เพ่ือใหรองรับและสอดคลอง
กับเปาประสงคหลัก 4 ประการขางตน โดยยุทธศาสตรท้ัง 7 ดานประกอบดวย 
 

o ยุทธศาสตรดานการการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือมุงสูการเปนท่ียอมรับและไดรับการ
รับรองในระดับเอเชีย 

o ยุทธศาสตรดานการพัฒนาผูเรียนและบัณฑิตใหมีคุณลักษณะพึงประสงคพรอม
ดํารง ชีวิตในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและสังคมอนาคต 

o ยุทธศาสตรดานการผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีสอดคลองกับความตองการ
ของภาคการผลิตจริงและนําเสนอทางเลือกใหกับสงัคม 

o ยุทธศาสตรดานการบริการวิชาการเพ่ือยกระดับผลิตภาพ ของภาคอุตสาหกรรม 
ภาคบริการ สนับสนุนการพัฒนาภาครัฐและชุมชน 

o ยุทธศาสตรดานการเสริมสรางภาพลักษณและการพัฒนาสูสถาบันการศึกษาระดับ
สากล/นานาชาติ 

o ยุทธศาสตรดานการพัฒนาบุคลากรและการจัดองคกรท่ีกระชับพรอมกาวไปสู
อนาคต  (Human Resource Development , Lean Organization readiness 
For Future) 

o ยุทธศาสตรดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีความทันสมัย (IT – Oriented) 
 
 ท้ังนี้ไดจัดทําแผนท่ีทางกลยุทธ (Strategy Map) เพ่ือแสดงความสัมพันธระหวางยุทธศาสตร ดาน
ตางๆ ซ่ึงสอดคลองและสนับสนุนการบรรลุผลสมฤทธิ์ตามเปาประสงค ดังแสดงในแผนภาพ 
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มหาวิทยาลัยไดจัดใหมีการกําหนดกลยุทธ ตัวชี้วัด และโครงการสนับสนุน เพ่ือระบุแนวทางการ

ดําเนินงานท่ีจะนําไปสูการบรรลุเปาประสงคการพัฒนา ดังแสดงไวในเนื้อหาบทท่ี 3 
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3. ยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ปการศึกษา 2555 – 2557 
  
 จากการวิเคราะหบริบทภายในและภายนอก เพื่อประเมินปจจัยทีเ่ปนจุดแข็ง จุดออน โอกาส และ
อุปสรรคในการพัฒนาซึง่ การวิเคราะหดังกลาวนําไปสูการกําหนดกรอบทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย 
ไดแกการกําหนดวิสัยทัศน เปาประสงค ยุทธศาตรหลัก และแผนที่ทางยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยจึงได
กําหนด เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร/กลยุทธ   ตัวชี ้วัด และโครงการสนับสนุน เพื่อระบุแนวทางการ
ดําเนินงานท่ีจะนําไปสูการบรรลุเปาประสงคการพัฒนามหาวิทยาลัย แสดงไดดังตารางตอไปนี้ 
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 แผนกลยุทธมหาวิทยาลยัเกษมบัณฑิต ปการศึกษา 2555-2557 

 

คณะ/หนวยงาน 
 

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑติ 

 

วิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย 
 

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เปนมหาวิทยาลัย ที ่ติดอันดับ  1 ใน 10 ของมหาวิทยาลัยเอกชนไทยมี

สาขาวิชาทีม่ีคุณภาพเปนที่ยอมรับในเอเชีย (Asian Recognition)  มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาและ

เผยแพรองคความรูที ่สรางสรรคทางเลือกใหกับสังคม มุ งเนนการผลิตบัณฑิตทีเ่ปนนักปฏิบัติเชิงรุก 

(Proactive Practitioner) สามารถทาํงานในสงัคมพลวตัและประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 
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1. เปาประสงคดานหลักสูตรและนักศึกษา 
1.1 เปาประสงคดานหลักสูตร     

เปาประสงค ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

2555 2556 2557 

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตมีหลักสูตรท่ีสอดคลองกับ

ความตองการของสังคมไดรับการยอมรับในระดับ 

เอเชีย 

 

 

 

 

1.จํานวนหลักสูตรใหมท่ีสอดคลองกับ

ความตองการของสังคม จําแนก

ตามระดับ/สาขา 

2.จํานวนหลักสูตรท่ีมีผูเขาเรียนตรง

ตามเปาหมายตอจํานวนหลักสูตร

ท้ังหมด 

3. ระดับความสําเร็จของในการ

ดําเนินการของหลักสูตรใหไดรับการ

ยอมรับในระดับเอเชีย* 

มีการดําเนินการ

ตามแผน 60% 

 

60 % 

 

 

มีการดําเนินการ

ตามแผนไม 

นอยกวา 3 ขอ  

มีการดําเนินการ

ตามแผน 70% 

 

70% 

 

 

มีการดําเนินการ

ตามแผนไม 

นอยกวา 4 ขอ  

มีการดําเนินการ

ตามแผน 80% 

 

80% 

 

 

มีการดําเนินการ

ตามแผนไม 

นอยกวา 5 ขอ  
 

* หมายเหตุ ระดับความสําเร็จของในการดําเนินการของหลักสูตรใหไดรับการยอมรับในระดับเอเชีย พิจารณาจากหลักเกณฑ 5 ขอตอไปน้ี 

1.ศึกษาทําความเขาใจในมาตรฐานและเกณฑการรบัรอง 
2. จัดตั้งคณะทํางานดําเนินการ 
3. สื่อสารทุกชองทางเพ่ือสรางความเขาใจกับบุคลากรในคณะฯ 
4. ทําแผนการดาํเนินงาน (Action Plan)  และ ปฎิบัตติามแผนฯการรับรอง 
5. เสนอพิจารณาเพ่ือขอการรบัรอง 
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ยุทธศาสตรท่ี 1 
 

การพัฒนาหลักสูตร เพ่ือมุงสูการเปนท่ียอมรับและไดรับการรับรองในระดับเอเชีย 

 

 กลยุทธ/ประเด็นพิจารณา ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย โครงการสําคัญท่ีคาดวาจะดําเนินการ 
 

1. สรางหลักสูตรใหม หลักสูตรเฉพาะทาง หลักสูตร
นานาชาติและใหสอดคลองกับความตองการของ
สังคมตลาดแรงงาน ตลอดจนเทาทันการเปลี่ยน 
แปลงระดับภูมิภาคและระดับโลก  

รอยละของหลักสูตรใหมท่ี
ตรงกับความตองการของ
ตลาดแรงงานเปาหมาย 
 

100 % 1.จัดระบบและกลไกในการพัฒนาหลักสูตรฯใหสอดคลองกับ
ความตองการของตลาดแรงงานเปาหมาย 
1.1 โครงการสํารวจความตองการของตลาดแรงงาน 
1.2 โครงการสรางความรวมมือในการจัดทําหลักสูตรโดย
รวมกับเครือขายภายในและภายนอก 

2. ปรับปรุงหลักสูตรท่ีมีอยูเดิม เพ่ือเตรียมความ
พรอมของหลักสูตรและบริการทางการศึกษาให
สามารถรองรับการเปนประชาคมอาเซียน  การเปด
เสรีการคา การสรางบัณฑิตใหมีความพรอมในสังคม
พลวัตร ตอบสนองความเปนคุณลักษณะ KASEM    

รอยละหลักสูตรท่ีปรับปรุงฯ
ตามระยะเวลาตอหลักสูตรท่ี
เปดสอนท้ังหมด 

100 % แผนงานปรับปรุงหลักสูตรฯ 
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1.2 เปาประสงคดานบัณฑิต 

เปาประสงค ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

2555 2556 2557 

1. มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตมุงหวังใหบัณฑิต

ผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเปนนักปฏิบัติ

เชิงรุก(Proactive Practitioner) มีคุณสมบัติท่ี

พึงประสงคสําคัญ 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 มีพลังมุงม่ัน 

กระตือรือรน (E : Engage proactively 

with enthusiasm)  

> มีจริยธรรม คุณธรรม วุฒิภาวะท่ีพรอม

สําหรับการดํารงตนในสังคมพลวัตอยาง

เขมแข็ง มีความสุข (M : Maintain morality 

and maturity)  

- รอยละของจํานวนผูเรียนและบัณฑิต

ของมหาวิทยาลัยมีคุณสมบัติ KASEM 

ตามระดับท่ีกําหนด (ระดบั 4.0ข้ึนไป) 

- จํานวนนักศึกษา บัณฑิต ท่ีไดรางวัล

การยกยองในระดับชาติ ภูมิภาค 

นานาชาติในประเด็นท่ีสะทอน

คุณสมบัติ KASEM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50% 

 

 

อยางนอย 

1 คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70% 

 

 

อยางนอย 

1 คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80% 

 

 

อยางนอย 

1 คนตอ 

คณะวชิาใน

ระดับชาติ 

ภูมิภาคนานาชาติ 
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เปาประสงค ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

2555 2556 2557 

2. เพ่ิมจํานวนบัณฑิตในสาขาท่ีมีศักยภาพและตรง

ตามความตองการของตลาดแรงงาน เพ่ือมุงเปน

มหาวิทยาลัยท่ีตดิ 1 ใน 10 ของมหาวิทยาลัย

เอกชนไทยโดยประสานเครือขายความรวมมือกับ

ภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ รวมถึงสถาบันการ 

ศกึษาท้ังภายในและภายนอกประเทศอยาง

ตอเนื่อง 

-  รอยละของจํานวนบัณฑิตท่ีจบ

การศึกษาตอนักศึกษารับเขา 

-  ระดับความพึงพอใจในการใชบัณฑิต

ของ ผูประกอบการ   

- รอยละของบัณฑิตท่ีมีงานทําและ

ประกอบอาชีพอิสระ   

-  รอยละของจาํนวนบัณฑิตท่ีมีงานทํา

และประกอบอาชีพอิสระในระดับ

ภูมิภาค 

60% 

 

3.51 

 

80% 

 

5% 

70% 

 

4.0 

 

85% 

 

8% 

80% 

 

4.51 

 

90% 

 

10% 
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ยุทธศาสตรท่ี 2 
 

การพัฒนาผูเรียนและบัณฑิตใหมีคุณลักษณะพึงประสงค พรอมดํารงชีวิตในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและ
สังคมอนาคต 

 

กลยุทธ/ประเด็นพิจารณา ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย โครงการสําคัญท่ีคาดวาจะดําเนินการ 
 

1. จัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการท่ีสอดคลอง
กับคุณลักษณะ  K.A.S.E.M ตรงตามความตองการ
ของตลาดแรงงาน  และสอดคลองกับเกณฑ
มาตรฐาน 

รอยละของจํานวนรายวิชาท่ี
บรูณาการกับคุณลักษณะ       
K A S E M ตอรายวิชาท้ังหมด
ตามหลักสูตร 

10 % 1. โครงการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการท่ี
สอดคลองกับคุณลกัษณะ  K.A.S.E.M ตรงตามความตองการของ
ตลาดแรงงาน  และสอดคลองกับเกณฑมาตรฐาน 

2. บูรณาการกิจกรรมนกัศึกษาท่ีสอดคลองกับ
คุณลกัษณะ  K.A.S.E.M ตรงตามความตองการของ
ตลาดแรงงาน  และสอดคลองกับเกณฑมาตรฐาน 
สากล โดยมีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรม
อยางตอเนื่อง 

จํานวนนักศึกษาหรือจํานวน
กิจกรรมที่ไดรับการยกยอง
ชมเชย  ประกาศเกียรติคุณดาน
คุณธรรมจริยธรรม  โดย
หนวยงานหรือองคกร  
ระดับชาติ  ( สกอ.2.8 ขอ 5 ) 
 

(ระบุ) 1. จัดระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาท้ังในและ
นอกหลักสูตร 
2. จัดทําแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาท่ีสงเสริมผลการเรียนรู
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 
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กลยุทธ/ประเด็นพิจารณา ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย โครงการสําคัญท่ีคาดวาจะดําเนินการ 
 

-  โครงการบําเพ็ญประโยชน 
-  โครงการเรียนรูรวมกันสรางสรรคชุมชน 
- โครงการรณรงคตอตานสิ่งเสพติด 
-  โครงการสงเสริมการมีจิตสาธารณะชนและความรับผิดชอบ   
กิจกรรมตามคุณลักษณะ :  E 
-  โครงการสัมมนา/เสริมทักษะวิชาชีพ 
-  โครงการประกวดทักษะวิชาชีพ 
-  โครงการสหกิจศึกษา/การฝกงาน 
-  โครงการสงเสริมสุขภาพ และพลามัย 
กิจกรรมตามคุณลักษณะ :  M 
-  โครงการทักษะชวีติ 
-  โครงการเพ่ือการอยูอยางพอเพียง 
-  โครงการศิลปวัฒนธรรม 
-  โครงการเสริมสรางวินัยนักศึกษา 
3.. โครงการเผยแพรพฤติกรรมพึงประสงคทุกดานของ
นักศึกษาท่ีตองการไปยังทุกภาคสวนในประชาคมเกษมบัณฑิต
( สกอ.2.8 ขอ 2) 
4. จัดระบบ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานโครงการตาม
วัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา (สกอ.
3.2 ขอ 5 , สกอ.2.8 ขอ 4 ) 
5. จดัระบบและกลไกสงเสริมใหนักศึกษาระดับปริญญาตรี/
บัณฑิตศึกษาเขารวมกิจกรรมการประชุมวิชาการหรือนําเสนอ 
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กลยุทธ/ประเด็นพิจารณา ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย โครงการสําคัญท่ีคาดวาจะดําเนินการ 
 

3. สรางความรวมมือกับภาคอุตสาหกรรมและภาค
ธุรกิจ ในระดับทองถ่ิน ประเทศ และภูมิภาค เพ่ือจัด
กิจกรรมเสริมทักษะวิชาชีพ สงเสริมการเรียนรูบน
ฐานการทํางานในภาคการผลิตและภาคสงัคม 
แลกเปลี่ยนขอมูลความตองการของตลาดแรงงาน 
และเพ่ิมโอกาสการมีงานทําของบัณฑิต  

1.จํานวนเครือขายท่ีมีการทํา 
MOU 
2.การบรรลุเปาหมายตามแผน
ประจําปฯ 

(ระบุ) 
 

80 % 

จัดทํา MOU กับภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจ เพ่ือจัด
กิจกรรมเสริมทักษะวิชาชีพในโครงการ (KBU Strategic 
Partners  )   
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2. เปาประสงคดานผลงานวิจยั/งานสรางสรรคและผลงานวิชาการ 

เปาประสงค ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

2555 2556 2557 

 1. มีผลงานวิจัย/งานสรางสรรค และผลงานวิชาการใน

เชิงปฏิบัติซ่ึงเปนท่ียอมรับและสอดคลองกับความ

ตองการของภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ ภาคสงัคม 

และเปนองคความรูทางเลือก ในดานตางๆ อาทิ   

  > ธุรกิจบริการ (โรงแรม การทองเท่ียว การบนิ 

ขนสง ฯลฯ) 

  > ศิลปะการออกแบบ สรางสรรคดาน

ผลิตภัณฑ แฟชั่น ภาพยนตรและ Animation  

  > การจัดการดานสิ่งแวดลอม ภัยพิบัติ และ

เหตุวิกฤต  

           > การพัฒนาสังคมท่ียั่งยืน 

      - การอนุรักษ สรางสรรคมรดกศิลปะและ

วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน  

               - การสรางจริยธรรมวิชาชีพ การสราง

สํานึกสาธารณะ การพัฒนาชุมชนและสังคม 

1. รอยละงานวิจัยท่ีตีพิมพ/เผยแพรในระดับชาติ
หรือนานาชาติ ท่ีสอดคลองกับเปาประสงคหลัก 
4 ดานตออาจารยประจํา (สมศ.ขอ 5, สกอ.4.2 
ขอ 1) 
1.1  คณะวิชากลุมสังคมศาสตร มนุษยศาสตร  
1.2  คณะวิชากลุมวิทยาศาสตร  เทคโนโลย ี
 
2.  รอยละงานวิจัยท่ีไดรับการอางอิง/นําไปใช
ประโยชนท่ีสอดคลองกับเปาประสงคหลัก 4 
ดานตออาจารยประจํา (สมศ.ขอ 6, สกอ.4.2  
ขอ 4) 
3. จาํนวนงานวิจยั /งานสรางสรรค ท่ีไดรับ
การจดสิทธิบัตร  หรอืซ้ือขายทรพัยสินทาง
ปญญา 
4. รอยละมูลคาของโครงการวิจัย/งานสรางสรรค

ท่ีไดรับเงินสนับสนุนจากภายนอก 

 
 
 
 

10% 
20% 

 
 

20% 
 
 
- 
 
 

15% 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

15% 
25% 

 
 

25% 
 
 
- 
 
 

20% 

 
 
 
 

20% 
30% 

 
 

30% 
 
 

1 ช้ินงาน 
 
 

25% 
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เปาประสงค ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

2555 2556 2557 

2. มีวัฒนธรรมการวิจัยภายในมหาวิทยาลัย บุคลากร

ของมหาวิทยาลัยใหความสําคัญในการผลิตงานวิจัย /

งานสรางสรรค และผลงานวิชาการ  

 1.รอยละของจํานวนนักวิจัยท่ีมีผลงานตีพิมพ 

เผยแพรท่ีมีคา impact factor ไมนอยกวา 0.5  

2. จํานวนผูเขารวมกิจกรรม KBU Dialogue of 

Wisdom อยางสมํ่าเสมอ 

10% 

 

 

โปรดระบ ุ

15% 

 

 

โปรดระบ ุ

20% 

 

 

โปรดระบ ุ
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ยุทธศาสตรท่ี 3 
 

การผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรค ท่ีสอดคลองกับความตองการของภาคการผลิตจริงและนําเสนอทางเลือก
ใหกับสังคม 

 

กลยุทธ/ประเด็นพิจารณา  ตัวช้ีวัด 
 

คาเปาหมาย 
 

โครงการสําคัญท่ีคาดวาจะดําเนินการ 

1. สงเสริมการผลิตงานวิจัย/งานสรางสรรค และ
ผลงานวิชาการท่ีสอดคลองกับ ตามเปาประสงค
ขางตน โดยมีผลงานท้ังในระดับชุมชน อุตสาหกรรม  
ชาติ  นานาชาติ    

1. รอยละของอาจารยประจํา
และนักวิจัยท่ีไดรับการพัฒนา
ศักยภาพการวิจัย (สกอ.4.1 
ขอ 3) 
2.  ระดับความสําเร็จของการ
สนับสนุนพันธกิจดานการวิจัย
ทุกดาน (สกอ.4.1ขอ 6) 
3. จํานวนศูนยวิจัยเฉพาะทาง 
ตามอัตลักษณมหาวิทยาลัย   
( ตามเปาประสงคดานผลงาน
วิชาการ 4 ดานหลัก)  
4.  จํานวนผลงานวิจัยท่ีจัดทํา
ตอปโดยสอดคลองกับ
เปาประสงคหลักดานผลงาน
วิชาการ  4 ดานหลัก 
  - จํานวนงานวิจัยระดับ
ชุมชน/ทองถ่ิน 
  - จํานวนงานวิจัยระดับ
อุตสาหกรรม 

80 % 
 
 
 

3.51 
 
 

(ระบุ) 
 
 
 

กรุณาระบุใน
ตาราง 

 
 

1.จัดระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัย /งานสรางสรรค 
-  กิจกรรม/โครงการดานการบริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
(สกอ.4.1 ขอ 1 ) 
-  กิจกรรม/โครงการดานการพัฒนาศักยภาพการวิจัย/งาน
สรางสรรคและใหความรูดานจรรยาบรรณการวิจัย (สกอ.4.1 
ขอ 3) 
- จัดทําแผนการจัดสรรงบประมาณเพ่ือเปนทุนวิจัย (สกอ.4.1 
ขอ 4) 
กิจกรรม/โครงการดานแหลงคนควาทางวิชาการ   การจัดระบบ
สารสนเทศเพ่ือการวิจัย 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  ตัวช้ีวัด 
 

คาเปาหมาย 
 

โครงการสําคัญท่ีคาดวาจะดําเนินการ 

  - จํานวนงานวิจัยระดับชาติ 
  - จํานวนงานวิจัยระดับ
นานาชาติ  

2. จัดกิจกรรมสรางวัฒนธรรมการวิจัยภายใน
มหาวิทยาลัย และสงเสริมใหมีการนําผลการวิจัยไป
บูรณาการในการจัดการเรียนการสอน 

จํานวนรายวิชาการสงเสริม

การบูรณาการระบวนการ

วิจัย/งานสรางสรรคกับการ

จัดการเรียนการสอน (สกอ.

4.1 ขอ 2) 

หลักสูตรละ   

1 รายวิชา 

1. จัดระบบการสงเสริมการบูรณาการกระบวนการวิจัย/งาน

สรางสรรคกับการจัดการเรียนการสอนโดยนักศึกษามีสวนรวม   

(สกอ.4.1 ขอ 2) 

2. จัดโครงการประกวดงานวิจัย/งานสรางสรรค 

3. แสวงหาแหลงทุนสนับสนุนการวิจัยจากภายนอก
จากองคกรภาครฐัและเอกชน 

จํานวนเงินสนับสนุนจาก

ภายในและภายนอก (สกอ.

4.1 ขอ 4) 

25,000 บาท 
ตอคน** 

60,000 บาท 
ตอคน*** 

จัดทํา MOU รวมกับเครือชายภาคอุตสาหกรรม/ภาคธุรกิจท่ี

มุงเนน ในการสรางสรรคงานวิจัย/งานสรางสรรค ( ดู

ภาคผนวก) 

4. เผยแพรผลงานวิจัยใน 4  ดานหลักตาม
เปาประสงคดานวิชาการ ผานชองทางและเวทีระดับ
ตางๆ ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือให
เกิดการยอมรับในสังคม/ภาคสวนตาง ๆ 

1.  รอยละงานวิจัยท่ีตีพิมพ/
เผยแพรในระดับชาติหรือ
นานาชาติ ท่ีสอดคลอง 
กับเปาประสงคหลัก 4 ดาน
ตออาจารยประจํา (สมศ.ขอ 
5, สกอ.4.2 ขอ 1) 
2.  รอยละงานวิจัยท่ีไดรับการ
อางอิง/นําไปใชประโยชนท่ี
สอดคลองกับเปาประสงค
หลกั 4 ดานตออาจารย 

20 %* 
 
 
 
 
 

20% 
 
 
 

1. จัดระบบและกลไกการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค (สกอ.4.2 ขอ 1) 
   -  การจัดงาน  KASEM  FAIR 
   -  การสงบุคลากรเขารวมงาน International/Regional  
Symposium   
   - จัดระบบและกลไกการรวบรวม  คัดสรร วิเคราะหและ
สังเคราะหความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค  เพ่ือใหเปน
องคความรูท่ีคนท่ัวไปเขาใจได ( สกอ.4.2 ขอ 2 ) 
   - การประชาสัมพันธหรือเผยแพรองคความรูจากงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรค (สกอ.4.2  ขอ 3 ) 
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กลยุทธ/ประเด็นพิจารณา  ตัวช้ีวัด 
 

คาเปาหมาย 
 

โครงการสําคัญท่ีคาดวาจะดําเนินการ 

ประจํา (สมศ.ขอ 6, สกอ.4.2 
ขอ 4) 
3. จํานวนองคความรูจาก
งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ี
มีการเผยแพรสูสาธารณชน 
(สกอ.4.2 ขอ 3 ) 
4.  ระดับการยอมรับจาก
สงัคมในงานวจิยั  4  ดาน 

 
 

คณะละ 
1 องคความรู 

 
 

3.51 
 

    - การจัดระบบและกลไกเพ่ือชวยในการคุมครองสิทธิของ
งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนํา ไปใชประโยชน (สกอ.4.2 ขอ 5) 
2. โครงการสํารวจภาพลักษณดานการวิจัยของมหาวิทยาลัย 

*  คิดคา impact factor ตามเกณฑ สมศ. 

** เปนเปาหมายข้ันต่ําสําหรับคณะวิชากลุมมนุษยและสังคมศาสตร สถาปตย และบริหารฯ  

*** เปนเปาหมายข้ันต่ําสําหรับคณะวิชากลุมวิทยาศาสตร และวิศวกรรมศาสตร  
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ตารางกําหนดเปาหมายงานวิจัย/งานสรางสรรค ปการศึกษา 2555 - 2557 
 

                  
          สาขา 
   
ระดบั 

กรอบงานวิจัย /งานสรางสรรค 

ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดานสงัคมศาสตร   อ่ืนๆ   รวม 

 
โครงการปกติ 

 
โครงการใหญ โครงการปกติ โครงการใหญ โครงการปกติ โครงการใหญ โครงการปกติ โครงการใหญ 

1. ระดับชุมชน/ทองถิน่         

2. ระดับอุตสาหกรรม         
3. ระดับชาติ         
4. ระดับนานาชาติ         

รวม         
   หมายเหตุ :   
1.ทุกคณะวิชา สามารถดําเนินการไดในประเด็นตอไปน้ี อาทิ 
   1.1 หัวของานวิจัยท่ีมุงเนนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

ดานสิ่งแวดลอม และการบริหารเหตุวิกฤต 
               1.2 หัวของานวิจัยท่ีมุงเนนดานสังคมศาสตร     

1. ธุรกิจบรกิาร (โรงแรม การทองเท่ียว การบิน ขนสง ฯลฯ) 
2. ศลิปะการออกแบบ สรางสรรคดานผลิตภณัฑและแฟช่ัน 
3. การอนุรักษ สรางสรรคมรดกศลิปวัฒนธรรมและภมูิปญญาทองถ่ิน 

   1.3 ดานอ่ืนๆ 
     พิจารณาตามความจําเปน ของคณะวิชา/ หลักสูตร 
2. กรุณากรอกขอมลูในตาราง แยกเปนรายปการศกึษา 
3. โครงการปกติหมายถึง โครงการท่ีมีงบประมาณไมเกิน 500,000 บาท 
4. โครงการใหญหมายถึง โครงการท่ีมีงบประมาณเกิน 500,000 บาท 
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3. เปาประสงคดานงานบริการวิชาการ 

เปาประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

2555 2556 2557 

- มีบริการทางวิชาการท่ีมุงสรางทางเลือกใหกับ

สังคม สามารถสนับสนุนการพัฒนา

ภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ ภาคสังคม และ

ภาครัฐ โดยมุงเนนในสาขา   อาทิ 

  > ธุรกิจบริการ (โรงแรม การทองเท่ียว 

การบิน ขนสง ฯลฯ) 

  > ศิลปะการออกแบบ สรางสรรคดาน

ผลิตภัณฑ แฟชั่น ภาพยนตรและ Animation  

  > การจัดการดานสิ่งแวดลอม ภัยพิบัติ 

และเหตุวิกฤต  

           > การพัฒนาสังคมท่ียั่งยืน 

      - การอนุรักษ สรางสรรคมรดกศิลปะ

และวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน  

               - การสรางจริยธรรมวิชาชีพ การสราง

สํานึกสาธารณะ การพัฒนาชุมชนและสังคม 

- รอยละจํานวนโครงการบริการทางวิชาการที่บูรณา

การกับการเรียนการสอน และ การวิจัยตอ

โครงการท้ังหมด 

- จํานวนโครงการท่ีสงผลกระทบ ชุมชน สังคม 

 

 

- จํานวนโครงการ ท่ีไดรับการยอมรับ(recognition) 

ในระดับชาติ นานาชาติ  

- รอยละของมูลคาของโครงการบริการวิชาการที่

ไดรับเงินสนับสนุนจากภายนอกตองบประมาณ

สนับสนุนรายป 

50 % 

 

 

- 

 

 

- 

 

10% 

60 % 

 

 

อยางนอย 

1 โครงการ 

 

- 

 

15% 

70 % 

 

 

อยางนอย 

1 โครงการตอ

คณะวชิา 

อยางนอย 

1 โครงการ 

20% 
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ยุทธศาสตรท่ี 4 
 

การบริการทางวิชาการ เพ่ือยกระดับผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ สนับสนุนการพัฒนาภาครัฐ
และชุมชน 

 

กลยุทธ/ประเด็นพิจารณา ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย โครงการสําคัญท่ีคาดวาจะดําเนินการ 

1. จัดทําโครงการบริการวิชาการแกสังคมท่ี
สอดคลองกับเปาประสงคหลัก พรอมติดตามและ
ประเมินผลสัมฤทธิ์อยางตอเนื่อง เพ่ือสนับสนุนการ
พัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา สอดคลองกับความ
ตองการเชิงพ้ืนท่ีและตอบโจทยของประเทศ    

1. รอยละของโครงการ
บริการวิชาการแกสงัคมท่ี
เก่ียวของกับ เปาประสงค 
ดานผลงานวิชาการใน  4 
ดานหลัก ตอโครงการ
ท้ังหมด  
2. จํานวนโครงการบริการ
วิชาการแกสังคมท่ี
เสริมสรางความเขมแข็ง
ของชมุชนหรอืองคกร
ภายนอก (สมศ.ขอ9)  
3.  จํานวนอาจารยประจํา
ท่ีมีสวนรวมในการบริการ
วิชาการแกสังคม จําแนก
ตามรูปแบบการใหบริการ
วิชาการแกสังคม ตอ
อาจารยประจําท้ังหมด 
4.  จํานวนรายรับเหนือ
รายจายในการบริการ
วิชาการแกสังคม 

80 % 
 
 
 
 
 

อยางนอย 
1 

โครงการ 
 
 

30 % 
 
 
 
 
 

+10 % 

1.โครงการสํารวจความตองการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือ
ภาคเอกชน หรือหนวยงานวิชาชีพ เก่ียวกับการใหบริการ
วิชาการของสถาบัน(สกอ.5.2 ขอ 1) 
2. จัดระบบและกลไกการบริการวิชาการแกสังคม 
   - จัดตั้งคณะกรรมการหรือศูนยบริการวิชาการท่ีรับผิดชอบ
การบริการทางวิชาการแกสังคมของมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะ  
(สกอ.5.1 ขอ 1) 
   - จัดระบบการบริหารการบริการวิชาการแกสังคม  เชน วาง
แนวทาง ข้ันตอน และหลักการใหบริการวิชาการแกสังคมท่ีสัม
พันธกับพันธกิจของสถาบันตลอดจนระบบการ ตรวจสอบ และ
ติดตาม ประเมินผล เพ่ือนําไปสูการปรับปรุงคุณภาพการ
ใหบริการอยางสมํ่าเสมอ 
    - จัดทําแผนการบริการวิชาการแกสังคม  (สกอ.5.1 ขอ 1) 
    - โครงการบริการสําหรับภาครัฐ (แยกสาขา+รูปแบบ) 
    - โครงการบริการวิชาการสําหรับภาคเอกชน 
    - โครงการบริการวิชาการสําหรับชุมชน 
    - โครงการบริการวิชาการระดับนานาชาติ 
3. โครงการความรวมมือดานบริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรู
และเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือภาคเอกชน หรือภาค 
รัฐ หรือหนวยงานวิชาชีพ (สกอ.5.2 ขอ 2 ) (ดูภาคผนวก) 
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กลยุทธ/ประเด็นพิจารณา ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย โครงการสําคัญท่ีคาดวาจะดําเนินการ 

2. บูรณาการงานดานการบริการวิชาการแกสังคม
กับการเรียนการสอนและการวิจัย  
 

 รอยละของจํานวน

โครงการบริการวิชาการท่ี

มีการดําเนินการครบถวน

ในวงจรคณุภาพ(PDCA) 

และมกีารบูรณาการเขา

กับการพัฒนาการเรียน

การสอนและการพฒันา 

การวิจัยตอโครงการ

ท้ังหมด (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 ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

2555 2556 2557 

 ประชาคมภายในและสังคมภายนอกใหการ

ยอมรบัมหาวิทยาลัย ในดาน 

> ความรัก ความอบอุน ความผูกพันของ

ประชาคมเกษมบัณฑิต บนพ้ืนฐานของ

เอกลกัษณความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

(Multicultural) 

> มีความสุข กับการเรียนรูอยางสรางสรรค 

ดวยกิจกรรมท่ีหลากหลาย 

>สรางนักปฏิบัติท่ีมีคุณธรรมและมีคุณสมบัติ 

ท่ีพึงประสงค บนพ้ืนฐานเกณฑสมรรถนะ 

(Competency Based) 

> สรางสรรคผลงานทางวิชาการกับทุกภาค

สวนท่ีเปนประโยชนกับสังคม 

> มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

และการจัดการภายในท่ีดี 

ผลการสํารวจภาพลักษณตามเอกลักษณของ

มหาวิทยาลัย (ระดบั) 

 

3.51 3.75 4.0 
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ยุทธศาสตรท่ี 5 
 

การเสริมสรางภาพลักษณ และการพัฒนาสูสถาบันการศึกษาระดับสากล/นานาชาต ิ

 

กลยุทธ/ประเด็นพิจารณา ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย โครงการสําคัญท่ีคาดวาจะดําเนินการ 

1. สื่อสาร ประชาสัมพันธ เพ่ือเสริมสรางให
ประชาคมเกษมบัณฑิตรับรูขาวสารท่ีถูกตอง  
ทันสมัย  กอใหเกิดความสัมพันธอันดีระหวาง
บคุคลในประชาคม  และเกิดความภาคภมิูใจใน
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

1.  ระดบัความพึงพอใจในการ
ใชสื่อประเภทตาง ๆ 
ประชาสัมพันธขาวสาร 

    ภายใน 
2.  ระดับทัศนคติเชิงบวก  

(POB)  ของประชาคมเกษม
บณัฑิต 

3.  รอยละของผูเขารวม
กิจกรรมท่ีจัดตามแผนตอ
กลุมเปาหมาย 

3.51 
 
 
 

3.51 
 
 

80 % 

1.  จัดทําแผนประชาสัมพันธภายในเก่ียวกับกิจกรรม/ผลงาน 
ตาง ๆ ตามแผนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 

2.  โครงการสํารวจความพึงพอใจในการใชสื่อประชาสัมพันธ
ภายในประชาคมเกษมบัณฑิต 

3.  โครงการสํารวจเชิงบวก  (POB)  ของประชาคมเกษมบัณฑิต 
4.  แผนงานเสริมสรางเอกลักษณของมหาวิทยาลัย/ คณะวชิา 

2. สื่อสาร ประชาสัมพันธผลงาน ภาพลักษณ
ของมหาวิทยาลัย สูผูประกอบการ ชุมชน 
สังคมในภาพรวม 

1.  รอยละของโครงการ/
กิจกรรมท่ีดําเนินการตาม
แผนฯ 

2.  ระดับความยอมรับของ
สังคมตอภาพลักษณของ
มหาวิทยาลัย 

80% 
 
 

3.51 

1.  จัดทําแผนประชาสัมพันธกิจกรรมและผลงานตาง ๆ ของ
มหาวิทยาลัยสูสังคมภายนอก 

2.  โครงการสํารวจการรับรู  ขาวสาร  และการยอมรับใน
ภาพลกัษณของมหาวทิยาลัย 

3. โครงการวิวัฒนสังคม ( CSR )                 

3. จัดชองทาง กิจกรรม เพ่ือสื่อสารใหศิษยเกา 
นักศึกษาปจจุบัน รับรูขอมูลขาวสาร  ความ

1.  รอยละของโครงการ/ 
    กิจกรรมท่ีดําเนินการ 

80 % 
 

1.  จัดทําแผนประชาสัมพันธขอมูลขาวสารสูศิษยเกา 
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กลยุทธ/ประเด็นพิจารณา ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย โครงการสําคัญท่ีคาดวาจะดําเนินการ 

เคลื่อนไหวของมหาวิทยาลัยและเกิดความ
ภาคภูมิใจในความเปนบัณฑิตของมหาวิทยาลัย 

    ตามแผน 
2.  จํานวนศิษยเกาท่ีเขารวม 
    กิจกรรม/โครงการของ 
    มหาวิทยาลัย 
3.  รอยละของโครงการท่ีมศีิษย 
    เกาเขารวมกิจกรรมตอ 
    โครงการท้ังหมด 
4.  ระดับทัศนคติเชิงบวก

(POB) ของศิษยเกา /
นักศึกษาปจจุบันตอ
มหาวิทยาลัย 

 
(ระบุจํานวน) 

 
 

(ระบุจํานวน) 
 
 

3.51 

2.  โครงการสํารวจระดับทัศนคติเชิงบวก (POB)  ของ 
    ศิษยเกาตอมหาวิทยาลัย 
 
 

4. การเสริมสรางความรวมมือกับสถาบันการ 
ศึกษาในตางประเทศ 
 

1. จํานวนMOU ท่ีมีการจัดทํา 
2. รอยละของจํานวนโครงการ/  
    กิจกรรมท่ีดําเนินการตาม 
    แผนตอโครงการท้ังหมด 

( ระบุจํานวน) 
80 % 

1. แผนงานการจัดทํา MOU กับสถาบันการศึกษาในตางประเทศ 
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4.2 เปาประสงคดานการพัฒนาบุคลากรและการจัดองคการ 

 

เปาประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

2555 2556 2557 

1.บุคลากรมีศักยภาพและมีความมุงม่ันรวมกันเพ่ือ

นําพามหาวิทยาลัยบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม วิสัยทัศน และ

ยุทธศาสตรท่ีกําหนดไว 

1. รอยละของบคุลากรของมหาวิทยาลัยมี

คุณสมบัติ KASEM ตามระดับท่ีกําหนด  

2.จํานวนบุคลากร ท่ีไดรางวัลการยกยอง ใน

ระดับชาติ นานาชาติในประเด็นท่ีสะทอน

คุณสมบัติ KASEM 

60% 

 

- 

70% 

 

อยางนอย 

1 คน 

80% 

 

อยางนอย 

2 คน 

2. มีระบบริหารจัดการท่ีเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล

และการบริหารจัดการท่ีดีในทุกระดับ 

 

 ผลการประเมินธรรมาภิบาลตามเกณฑท่ี

มหาวิทยาลัยกําหนด 

3.51 4.0 4.51 

3. มีระบบบริหารการเงินท่ีมีประสิทธิภาพ ถูกตอง  

รวดเร็ว 

 

ผลการประเมินประสิทธิภาพการบริหารการเงิน

ตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

3.51 4.0 4.51 
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ยุทธศาสตรท่ี 6 
 

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

 

 
กลยุทธ/ประเด็นพิจารณา 

 
ตัวช้ีวัด 

 
คาเปาหมาย 

 
โครงการสําคัญท่ีคาดวาจะดําเนินการ 

1.วิเคราะหความตองการกําลังคน  และวางแผน
อัตรากําลังของคณะวิชา/หนวยงานเปนไปตาม

ทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัย / หนวยงาน 
รวมท้ังสอดคลองกับกรอบแนวทาง (Roadmap) 
การพัฒนาสู Asian Recognition และการจัดตั้ง
ศูนยเชี่ยวชาญเฉพาะทาง (Excellence Center) 

1.  รอยละของคณะวิชาและ 
หนวยงานที่มีการวิเคราะห
ความตองการกําลังคน  
2.  รอยละของสาขาวิชาท่ีมี
แผนอัตรากําลังที่สอดคลอง
ตามเกณฑมาตรฐาน ( สกอ. 
2.4 ขอ 1) 
3.  รอยละของอาจารย
ประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก 
(สกอ. 2.2) 
4. รอยละของอาจารย
ประจําที่มีตําแหนงทาง
วิชาการ (สกอ. 2.3) 

80 % 
 
 

80 % 
 
 
 

30 % 
 
 

50 % 
 

1. โครงการวิเคราะหความตองการกําลังคน โดยคณะ
วิชา/หนวยงาน 
2. จัดทําแผนอัตรากําลังของคณะวิชาและมหาวิทยาลัย 

2.พัฒนาบุคลากร ท้ังสายบริหาร  สายอาจารยและ
สายสนับสนุน เพ่ือเสริมสรางความสามารถในการจัด
เรียนการสอน การวจิยั สมรรถนะเฉพาะตําแหนง
งาน และเสริมความสามารถตามคุณสมบัติ  
K.A.S.E.M. 

1. รอยละของโครงการท่ีสําเร็จ
ตามแผน 
2. รอยละของบุคลากรระดับ
บรหิารท่ีผานการอบรมตามแผน 
3. รอยละของอาจารยประจําท่ี
ผานการอบรมตามแผนฯ 

80 % 
 

80 % 
 

80% 
 

1. จัดทําแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรในทุก ระดับ อัน
ประกอบดวย 
    1.1 การบริหารและพัฒนาบุคลากรสาย อาจารยในทุก
ดาน เชน ดานวิชาการ  เทคนิคการสอน การวัดผล  การ
วิจัย และการบริการวิชาการแกสงัคม ตาม Competency  
 Based  (สกอ. 2.4 ขอ 1) 
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กลยุทธ/ประเด็นพิจารณา 

 
ตัวช้ีวัด 

 
คาเปาหมาย 

 
โครงการสําคัญท่ีคาดวาจะดําเนินการ 

4.รอยละของบุคลากรสาย
สนบัสนนุท่ีผานการอบรมตาม
แผนฯ 
 

80% 
 

 

     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
สนับสนุนนําทักษะท่ีไดจากการพัฒนาในการเรียนการสอน 
การวัดและประเมินผล และงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ ( สกอ. 2.4 
 ขอ 4) 
     1.5 จัดระบบและกลไกสงเสริม ดานจรรยาบรรณ ใหกับ
บุคลากรทุกสายงานและมีการจัดกิจกรรมอยางสมํ่าเสมอ 
พรอมกับจัดระบบ ติดตามประเมินผล ( สกอ.2.4 ขอ 5) 
 2. ประเมินผลความสําเร็จของแผนบริหารและ พัฒนา
บคุลากรฯ ( สกอ.2.4 ขอ 6) 
 3. นําผลการประเมินฯ ไปปรับปรุงแผนฯหรือ ปรับปรุงการ
บริหารฯ   (สกอ.2.4 ขอ 7) 
 4. โครงการพัฒนาศักยภาพในการทํางานท่ีเกิดจากการ
ประเมินผลปฏิบัติงาน 
 5. โครงการพัฒนาศักยภาพดานการวัดและประเมินผล 

3.จัดใหมีระบบการเสริมสรางขวัญและกําลังใจ ท่ีมี
ประสิทธิผลในการธํารงรักษาไวซ่ึงบุคลากรท่ีมี
คุณภาพและประสิทธิภาพ 

1. ระดับทัศนคติเชิงบวกตอ
องคกร  
2. รอยละของการเขา – ออก
ของบุคลากร 

3.51 
 

3 % 
 

1. โครงการประเมิน / พัฒนารูปแบบสวัสดิการและสิทธิ
ประโยชนเพ่ือให บุคลากรไดประโยชน คุมคาและตรงตาม
เวลา ( สกอ.2.4 ขอ 3) 
2. โครงการกิจกรรมเพ่ือการสรางขวัญและกําลังใจใหกับ
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กลยุทธ/ประเด็นพิจารณา 

 
ตัวช้ีวัด 

 
คาเปาหมาย 

 
โครงการสําคัญท่ีคาดวาจะดําเนินการ 

3. รอยละการเบิกจาย
สวัสดิการท่ีบุคลากรได
ประโยชน คุมคา และตรงตาม
กําหนดเวลา  
4.  รอยละของงบประมาณ
ดานสวัสดิการและสิทธิ
ประโยชนตองบประมาน
เงินเดือนรวม 

80 % 
 
 
 

4 % 

บุคลากร ( สกอ.2.4 ขอ 3) 
3. โครงการประเมินทัศนคติเชิงบวกตอองคการ 
4. โครงการเพชร  แหง  “เกษม”  (สําหรับครูท่ีมีฉันทะใน
การสอน/ครูผูให/ครูท่ีมีมิติใหมดานการศึกษา/ดานการวิจัย/
การบริการ) ( สกอ.2.4 ขอ 3) 
5. โครงการสรางความสัมพันธระหวางบุคลากรเพ่ือ ใหมี
โอกาสพบปะสังสรรคปรึกษา หารือเชน มีสโมสรอาจารย     
( สกอ.2.4 ขอ 3) 
6. จัดระบบเสนทางการกาวสูตําแหนงงานอยางรวดเร็ว
สําหรับบุคลกรท่ีมีศักยภาพ ( Fast – track) 

4.พัฒนาระบบการจัดการความรู เพ่ือมุงสูการเปน
องคกรแหงการเรียนรูของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
(สกอ.7.2 ) 

1.จํานวนองคความรูท่ีเกิดข้ึน 
 
 
2. จํานวนองคความรูท่ีมีการ
นําไปใชประโยชนอยางเปน
รูปธรรม (สกอ.7.2 ขอ 3) 
 

คณะละ 1  
องคความรู 

 
คณะละ 1  
องคความรู 

1. แผนการจัดการความรู (สกอ.7.2 ขอ 1-2 ) 
2  โครงการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรู ทักษะ
ของผูมีประสบการณตรง(tacit knowledge) เพ่ือคนหาแนว
ปฏิบัติท่ีดีตามประเด็นในแผนการจัดการความรู 
(สกอ.7.2 ขอ 3 ) 
3. จัดระบบรวบรวม วิเคราะห  ติดตามผลการนําองคความรู
จากการจดัการความรูหรือจากความรู ทักษะของผูมี
ประสบการณตรงท่ีเปนแนวปฏิบัติท่ีดีไปใชในการปฏิบัติงาน
จริงและเผยแพรตอสาธารณชน เชน จุลสาร Web Blog 
Web Board (สกอ.7.2 ขอ 4 ,5 )  
4. โครงการจัดทําคลังปญญา  (KM  ท่ีนําไปสูองคกรแหง
การเรียนรู)  ของมหาวทิยาลัย(สกอ.7.2 ขอ 4  ) 
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กลยุทธ/ประเด็นพิจารณา 

 
ตัวช้ีวัด 

 
คาเปาหมาย 

 
โครงการสําคัญท่ีคาดวาจะดําเนินการ 

5.จัดใหมีระบบและกลไกการบริหารความเสี่ยงเพ่ือ
บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามแผนยุทธศาสตร 

1.  รอยละของคณะวิชาท่ีมี
แผนบริหารความเสี่ยงอยาง
นอย  3  ดาน  (จากดาน
ตอไปนี้     ทรัพยากร(เงิน 
งบประมาณ ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ  อาคารสถานท่ี) 
ยุทธศาสตร  นโยบาย  การ
ปฏิบัติงาน  และเหตุการณ
ภายนอก)   
2.  รอยละของแผนท่ีบรรลุผล
สําเร็จท่ีไดนําระบบการบริหาร
ความเสี่ยงมาใช 

100 % 
 
 
 
 
 
 
 
 

80% 

1.   จัดระบบและกลไกวิเคราะห ระบุความเสี่ยงและปจจัยท่ี
กอใหเกิดความเสี่ยงอยางนอย 3 ดาน (7.4 ขอ1 และ 2) 
2.  การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและ
จัดลําดับความเสี่ยงท่ีไดจากการวิเคราะห(7.4 ขอ 3) 
3.  จัดทําแผนบริหารความเสี่ยง (สกอ.7.4 ขอ 4) 

6.เสริมสรางหลักธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ
ท่ีดีในทุกระดับ 

ระดับธรรมาภิบาลของการ
บริหารจัดการมหาวิทยาลัย /
คณะวชิา/หนวยงานสําคัญ 

3.51 จัดทําแผนงานสงเสริมหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน 

7.ขยาย  ปรับปรุงอาคารสถานท่ี สภาพภูมิทัศน
ภายในมหาวิทยาลัยใหมีบรรยากาศเอ้ือตอการ
เรียนรู  และมีชีวิตชีวา รองรับการเติบโตทาง
การศึกษาในอนาคตมีอัตราการหมุนเวียนการใชงาน 
ท่ีมีประสิทธิภาพในทุก ๆ ดาน 

1. รอยละโครงการท่ีขยาย/
ปรับปรุงท่ีไดดําเนินการตอ
โครงการท้ังหมด. 
2. ระดับประสิทธิภาพการ
บริหารอัตราการหมุนเวียนการ
ใชอาคารและสถานท่ี 
3. ระดับความพึงพอใจของ 
ผูรับบริการในการใชอาคาร 

80 % 
 
 

3.51 
 
 

3.51 

กําหนเดแผนงานขยาย / ปรับปรุงอาคารสถานที่ 
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กลยุทธ/ประเด็นพิจารณา 

 
ตัวช้ีวัด 

 
คาเปาหมาย 

 
โครงการสําคัญท่ีคาดวาจะดําเนินการ 

สถานท่ีในทุก ๆ ดาน 
 

8.จัดระบบการอนุรักษพลังงานและลดมลภาวะ จาก
กิจกรรมมหาวิทยาลัย 
 

รอยละโครงการท่ีไดรับการ
ดําเนินการตอโครงการท้ังหมด 

80 % โครงการอนุรักษพลังงานและลดมลภาวะจากกิจกรรม
มหาวิทยาลัย 

9. มีรายไดท่ีครอบคลุมคาใชจายท้ังในระดับ
มหาวิทยาลัยและระดับหนวยงาน 

ระดับรายรับเหนือรายจายของ
มหาวิทยาลัยและหนวยงาน 

10 % 1. จัดทําประมาณการงบประมาณประจําป ทั้งในระดับมหา 
วิทยาลัย และหนวยงาน 
2. จัดทําระบบบัญชีสําหรับผูบริหาร (Managerial 
Accounting) 

10. ลดคาใชจาย/ควบคุมตนทุน ตนทุนการผลิตนักศึกษาตอ
หนวย 

(ระบุ) จัดทําประมาณการคาใชจายรายหัวในการผลิตบัณฑิตในแต
ละคณะวขิา/สาขาวิชา 
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4.3 เปาประสงคดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เปาประสงค ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

2555 2556 2557 

มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ี

พรอมสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย การ

บริการวิชาการ การตัดสินใจและการบริหารเชิง

ยุทธศาสตร 

ระดับความสําเร็จในการพัฒนาตามแผนแมบท

ดาน ICT ของมหาวิทยาลัย  

มีการ

ดําเนินการ

ตามแผน  

50% 

มีการ

ดําเนินการ

ตามแผน  

75% 

มีการ

ดําเนินการ

ตามแผน 

100% 
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ยุทธศาสตรท่ี 7 

 

เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีความทันสมัย (IT – Oriented) 

 

กลยุทธ/ประเด็นพิจารณา ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย โครงการสําคัญท่ีคาดวาจะดําเนินการ 

1.  พัฒนาระบบ  IT  เชิงบูรณาการเพ่ือสนับสนุน
ดานการเรียนการสอน  การวิจัยฯ  การบริการ
วิชาการ และทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
สามารถนําใชในการประกันคุณภาพไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
- การพัฒนาผูเรียน 
- การจัดการเรียนการสอน 
- การบริการนักศึกษา 
- การวิจัยพัฒนา 
- การบริการวิชาการ 
- การบริหารจัดการและการตัดสินใจ 
- ความปลอดภัยของระบบ IT 

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

80% 
 

80% 
 
 
 
 
 
 

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

2.  พัฒนาบุคลากรเพ่ือใหใชงานและรักษาระบบ
ใหมีประสิทธิภาพ 

1. รอยละของจํานวนบุคลากร
ท่ีไดรับการพัฒนาตอบุคลากร
ท้ังหมด  
2.  ระดบัความพึงพอใจใน
การไดรับการพัฒนา 

   80 % 
 
 

 3.51 

จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรดาน IT 
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เอกสารแนบทา้ย
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หมายเหต ุ1: บทของเครอืข่ายและแนวทางในการพฒันาเครอืข่าย 

เครอืข่าย บทบาทของเครอืข่าย แนวทางกิจกรรม/โครงการ 

ในการพฒันาเครอืข่าย 

1.  การเรยีนการ

สอน 

1.1  สนบัสนุนหลกัสตูรและการ

เรยีนการสอน 

  การบริหารหลกัสตูร (พฒันา  

และปรบัปรุงหลกัสตูร) 

  วทิยากร/ ผูเ้ช่ียวชาญ         

ร่วมสอน 

  ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ์

  การศึกษาดงูาน 

  การพฒันานักศึกษาและ

อาจารย ์

1.2 แหลง่ทรพัยากร 

  หอ้งปฏบิติัการ 

  อาคารสถานท่ี 

  ฐานขอ้มลูสารสนเทศ   

1.3 แหลง่ฝึกปฏิบตังิาน 

  สหกิจศึกษา 

  ฝึกงาน 

 

1. ทาํบนัทึกช่วยจาํ (MOU) ระหว่างสมาชิก 

 เครือขา่ย 

2. จดั/ เขา้ร่วมประชุมวชิาการ 

3. จดัทาํและเผยแพร่รายชื่อผูเ้ชี่ยวชาญในสาขา 

 ต่างๆ ทั้ง ภายในและภายนอกทุกปี 

4. จดัทาํฐานขอ้มลูเพื่อการแลกเปล่ียนเรียนรู ้ 

 ทาง website 

5. จดัโครงการพฒันาบุคลากรใหก้บัเครือขา่ยท่ี  

 เป็นแหล่งฝึกปฏบิติังาน 

6.โครงการสนับสนุนการเป็นสมาชิกสมาคม

วิชาชีพต่างๆ 

7.  จดั/เขา้ร่วมกิจกรรมของทุกภาคส่วน เช่น  

ส่งผลงานของนักศึกษาประกวด   

8. จดักิจกรรมบาํเพ็ญประโยชน์ร่วมกบัภาคส่วน

ต่างๆ 

2.  ดา้นการวิจยั 2.1 การบริหารงานวิจยั 

  ร่วมวจิยั  

  หาทุนวิจยั  

  ร่วมวางแผนพฒันางานวิจยั  

2.2 แหลง่เงินทุนและ

ทรพัยากร 

  เงินทุนทาํวิจยั   

  หอ้งปฏบิติัการวิจยั   

  สถานท่ี   

  ขอ้มลู   

  โปรแกรมสาํเร็จรปู 

2.3. แหลง่เผยแพรแ่ละ

นาํไปใชป้ระโยชน ์

  ประชาสมัพนัธผ์ลงาน 

  เวทีเสนอผลงานวิจยั 

 แหล่งตีพมิพเ์ผยแพร่ 

 แหล่งทดลองใชป้ระโยชน์

จากผลงาน วิจยั 

1. จดัหรือร่วมงานวจิยัสมัพนัธ/์ วิจยันานาชาติ 

2. จดัตั้งศนูยเ์ครือขา่ยวจิยัภาคเอกชน 

3. การสนับสนุนใหบุ้คลากรเป็นสมาชิกเครือขา่ย

การวิจยั 

4.การสนับสนุนใหบุ้คลากร เป็นสมาชิก/ จดัทาํ

วารสารวิจยั 

5. โครงการสนับสนุนจดังานเผยแพร่ผลวจิยัเขา้
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เครอืข่าย บทบาทของเครอืข่าย แนวทางกิจกรรม/โครงการ 

ในการพฒันาเครอืข่าย 

ส่ิงประดิษฐ ์และ            

งานสรา้งสรรค ์

ร่วม 

6. โครงการสนับสนุนขึ้ นทะเบียนนักวิจยั 

7. ร่วมเป็นกรรมการวจิยั 

8. จดั/เขา้ร่วม  การอบรม  สมัมนา 

9. สรา้งจุดเด่น เช่น สาํรวจความคิดเห็น (Poll) 

10. ส่งผลงานวิจยัเขา้ร่วมประกวด ฯ  

3.  ดา้นบริการ

วิชาการ 

3.1 รว่มใหบ้ริการวิชาการ 

  เป็นวิทยากรร่วม 

  เป็นผูจ้ดัร่วม 

3.2 เป็นผูร้บับรกิารวิชาการ 

 ปรึกษาเฉพาะดา้น เช่น  

กฎหมาย วจิยั แฟชัน่ 

ครอบครวั 

  ฝึกอบรม  สมัมนา  

 บริการ online,  hot line 

สายด่วน 

- 1. ขึ้ นทะเบียนผูเ้ชี่ยวชาญเพื่อใหบ้ริการวชิาการ 

2. จดัโครงการฝึกอบรม  สมัมนา 

3. ประชาสมัพนัธโ์ครงการบริการวิชาการให ้

 ภาคส่วนต่างๆ ไดร้บัทราบอยา่งต่อเน่ือง 

4. จดัคณะทาํงานดา้นการบริการวิชาการ 

5. มีการบริการวชิาการอยา่งต่อเน่ือง  รวดเร็ว  

   และมีคุณภาพ  

6. จดัทาํวารสารวชิาการเพื่อบริการวิชาการ   
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หมายเหต ุ2: แผนพฒันาเครอืขา่ยภาครฐั  เอกชน  ชุมชน  และนานาชาต ิใน 4  ดา้น  จาํแนกตามกลุม่สาขา 

ดา้น กลุม่สาขาหลกั  4  กลุม่ เครอืขา่ย 
จาํนวนเครอืข่ายใน 4  ภาคสว่น 

รฐั เอกชน ชุมชน ชาต ิ/ นานาชาติ 

การเรยีนการสอน 

1. หลกัสตูรและการเรียน

การสอน 

2. แหลง่ทรพัยากร 

3. แหลง่ฝึกปฏิบติังาน 

1.  ธุรกจิบริการ  (โรงแรม  ท่องเท่ียว  การ

บิน  ขนสง่) 

เกา่     

ใหม่     

2.  ศิลปะการออกแบบ  สรา้งสรรคด์า้น

ผลิตภณัฑ ์ และแฟชัน่ 

เกา่     

ใหม่     

3.  การจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มฯ 
เกา่     

ใหม่     

4.  การพฒันาสงัคมท่ียัง่ยนื 
เกา่     

ใหม่     

การวิจยั 

1. การบริหารงานวิจยั 

2. แหลง่เงินทุนและ

ทรพัยากร 

3.แหลง่เผยแพร่และ

นําไปใชป้ระโยชน์ 

1.  ธุรกจิบริการ  (โรงแรม  ท่องเท่ียว  การ

บิน  ขนสง่) 

เกา่     

ใหม่     

2.  ศิลปะการออกแบบ  สรา้งสรรคด์า้น

ผลิตภณัฑ ์ และแฟชัน่ 

เกา่     

ใหม่     

3.  การจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มฯ 
เกา่     

ใหม่     

4.  การพฒันาสงัคมท่ียัง่ยนื 
เกา่     

ใหม่     

การบรกิารวชิาการ 

1. ร่วมใหบ้ริการวิชาการ 

2. เป็นผูร้บับริการ

วิชาการ 

1.  ธุรกจิบริการ  (โรงแรม  ท่องเท่ียว  การ

บิน  ขนสง่) 

เกา่     

ใหม่     

2.  ศิลปะการออกแบบ  สรา้งสรรคด์า้น

ผลิตภณัฑ ์ และแฟชัน่ 

เกา่     

ใหม่     

3. การจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มฯ 
เกา่     

ใหม่     

4.  การพฒันาสงัคมท่ียัง่ยนื 
เกา่     

ใหม่     
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ตวัอยา่งแผนประชาสมัพนัธ ์

ประเภทส่ือ 

กลุ่มเป้าหมาย 

ประชาคมเกษมบณัฑิต สงัคม ศิษยเ์ก่า ผูป้ระกอบการ ผูป้กครอง นักเรียน 

ก่อน หลงั ก่อน หลงั ก่อน หลงั ก่อน หลงั ก่อน หลงั ก่อน หลงั 

ส่ือสารองคก์ร/ส่ือ

บุคคล 

            

 

ส่ือพิเศษ 
            

 

ส่ือส่ิงพิมพ ์
            

 

ส่ืออเิล็กทรอนิกส ์
            

 

EVENT 
            

 

ส่ือกลางแจง้ 
            

 

หมายเหต ุ ในช่องก่อนทาํ  หมายถึง  ถา้เป็นลกัษณะของการประชาสมัพนัธก์ารจดัโครงการ/กิจกรรม  ใหร้ะบุว่าจะใชสื้่ออะไรและจะดาํเนินการอยา่งไรก่อนจดั  เช่น  อาจ

ประชาสมัพนัธ ์ ปฏทิินการจดัโครงการ หลกัสตูรการจดัวา่มีอะไรบา้ง 

ในช่องหลงัทาํ  หมายถึง  ถา้เป็นลกัษณะของการประชาสมัพนัธก์ารจดัโครงการ/กิจกรรม  ใหร้ะบุวา่ใชสื้่ออะไรในการประชาสมัพนัธผ์ลการจดัโครงการ/กิจกรรม  หรือผล

จากการสาํรวจระดบัการยอมรบัในกลุ่มเป้าหมายน้ัน ๆ 
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4. การนําแผนกลยุทธ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ปการศึกษา 2555-2557 ไปสูการปฎิบัติ                                                                                 
            
1. แนวทางการนําแผนกลยุทธ ไปสูการปฎิบัติ      

คณะวิชาและหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย สามารถใชแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยฉบับนี ้เปน

กรอบชีน้ําในการถายทอดกลยุทธหลักไปสูการปฏิบัติงานของหนวยงานได   โดยคํานึงถึงความจําเปนและ

ความเรงดวนของกลยุทธตามบริบทของคณะวิชา/หนวยงาน โดยจัดทําใหอยูในรูปแบบของแผนกลยุทธของ

หนวยงาน เพื่อใหมั่นใจวาจะมีการนําแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตไปสูการปฏิบัติอยางมี

ประสิทธิผล รวมทั้งเพื่อใหการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีความสอดคลอง 

บูรณาการ และเชื่อมโยงกันอยางเปนระบบกับกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา ทัง้นี ้ควรจัดใหมี

กิจกรรมตางๆ ดังตอไปนี้ เพื่อเสริมศักยภาพการนําแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยใหสามารถนําไปสูการ

ปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 

• คณะวิชาและหนวยงาน จัดทําแผนกลยุทธระดับคณะวิชา/หนวยงาน เพือ่นําไปสู การ

พิจารณาจัดสรรงบประมาณสนับสนุน โดยใหมีการทบทวนหรือจัดทําแผน กลยุทธระดับ

คณะวิชา/หนวยงานเปนประจําทุกป ในชวงระยะเวลากอนการพิจารณางบประมาณ ซึ่ง

ควรสอดคลองกับปฏิทินการศึกษาประจําป 

• ในระหวางการทบทวนหรือจัดทําแผนกลยุทธระดับคณะวิชา/หนวยงาน ควรจัดทําแผน

บริหารความเสี่ยงใหเปนสวนหนึ่งของแผนกลยุทธระดับคณะวิชา/หนวยงาน และเชื่อมโยง

แผนบริหารความเสีย่งกับแผนกลยุทธระดับคณะวิชา/หนวยงานใหมีความสอดคลอง

สัมพันธ กัน โดยในการวิ เคราะหปจจัยเสี ่ยงนั ้นให พิจารณาถึงความไมแนนอน 

(Uncertainty) ท่ีอาจจะเกิดข้ึน และสงผลกระทบตอการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามแผนกลยุทธ

ของคณะวิชา/หนวยงาน ทั้งนี้ เมือ่พิจารณาแลวพบวาจําเปนตองมีการกําหนดโครงการ

ตางๆ เพื่อการลดผลกระทบและโอกาสเกิดความเสี่ยง ก็ควรบรรจุโครงการเหลานั้นเขา

เปนสวนหนึง่ในแผนกลยุทธของคณะวิชา/หนวยงาน เพือ่ใหสามารถนําไปสูการพิจารณา

จัดสรรงบประมาณไดในคราวเดียวกัน นอกจากนี ้ยังควรบูรณาการกระบวนการติดตาม

และประเมินผลของการบริหารความเสี่ยง ใหเปนสวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผล

สัมฤทธิ์ตามแผนกลยุทธของคณะวิชา/หนวยงาน 

• ควรบูรณาการกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาใหเปนสวนหนึ่งของการบริหาร

เชิงกลยุทธของคณะวิชา/หนวยงาน โดยเริม่จากการพิจารณากําหนดตัวชีว้ัดและโครงการ

แผนกลยุทธใหสอดคลองสัมพันธกับตัวบงชี้ที่กําหนดไวในเกณฑการประกันคุณภาพของ

องคกรตางๆ ที่เกี ่ยวของ รวมทั้งเชือ่มโยงผลการประเมินตนเองของหนวยงาน (Self-

Assessment Report; SAR) เขามาเปนสวนหนึ่งของการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส 

และอุปสรรค (SWOT Analysis) ของคณะวิชา/หนวยงาน พัฒนา เพือ่ปรับปรุงแผนกล

ยุทธของคณะวิชา/หนวยงานใหสอดคลองกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง และใหกระบวนการ
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ประเมินตนเองของหนวยงาน เปนกิจกรรมประจําปเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ ์ของการ

ดําเนินงานตามแผนกลยุทธไปในคราวเดียวกัน 

• ควรจัดใหมีการสํารวจขอมูล สถิติพื้นฐานของคณะวิชา/หนวยงานใหมีความทันสมัย 

รวมทั้งจัดใหมีกลไกเพื่อการศึกษาเชิงเปรียบเทียบ (Benchmark) กับสถาบันการศึกษา

อื่นๆ เพื ่อปรับปรุงคาเปาหมายตามตัวชี ้วัดใหเหมาะสม โดยควรจัดใหมีเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการจัดเก็บ วิเคราะห และเผยแพรขอมูลดังกลาวใหเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพสูงสุด   

• ควรจัดตัง้ศูนยปฏิบัติการ (War room) ระดับมหาวิทยาลัยและศูนยปฏิบัติการ (War 

room) ระดับคณะวิชา/หนวยงานจังหวัด เพื่อเปนศูนยกลางในการสือ่สารแผน   กลยุทธ 

รวมทั้งเปนศูนยกลางการติดตามการนําแผนฯ ไปสู ปฏิบัติ โดยสามารถนําเทคโนโลยี

สารสนเทศมาประยุกตใชเพือ่สนับสนุนการทํางานของศูนยปฏิบัติการใหเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุด 

 อนึ่ง การนําแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยไปสูการปฏิบัติอยางจริงจังและมีประสิทธิผลนัน้ ควรจัด

ใหมีกิจกรรมสําหรับการกํากับ ติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ในรูปแบบตางๆ ตอไปนี้  

2. การติดตามผลการดําเนินงานระหวางป 

เปนกิจกรรมท่ีควรจัดข้ึนท้ังในระดับคณะวิชา/หนวยงานและภาพรวมของมหาวทิยาลัย โดยอาจจัด

อยู ในรูปของการประชุมติดตามผลงานเปนระยะๆ ของผู บริหารระดับคณะวิชา/หนวยงานและระดับ

มหาวิทยาลัย รวมทั้งจัดใหมีเครื ่องมือสนับสนุนทีเ่หมาะสมดังกลาวขางตน เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพการ

ติดตามผลสัมฤทธิ์ของแผนฯ รวมทั้งเพื่อประเมินความเบี่ยงเบนแปรปรวนระหวางผลงานที่เกิดขึน้จริงกับ

เปาหมายท่ีกําหนดไว ตลอดจนเพ่ือใหทราบความกาวหนาของโครงการตางๆ ซึ่งจะนําไปสูการปองกัน และ

แกไขปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานใหบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 

3. การสรุปผลการดําเนินงานประจําป 

เปนกิจกรรมที่มีความสําคัญอยางยิ ่งตอการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป เนื ่องจากเปน              

การเปดโอกาสใหหนวยงานไดมีโอกาสทบทวนถึงผลสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดไวในการดําเนินงาน

โครงการตางๆ เพือ่เปนขอมูลนําเขาทีส่ําคัญในการทบทวนเปาหมาย กลยุทธ และโครงการของการจัดทํา

แผนกลยุทธระดับคณะวิชา/หนวยงานในปถัดไป รวมทัง้สามารถเชือ่มโยงผลการติดตามเขากับการประเมิน

ตนเองของคณะวชิา/หนวยงาน และมหาวิทยาลัยตามกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา 

4. การประเมินผลเม่ือส้ินสุดแผนฯ 

เปนการประเมินผลแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตแบบรวบยอด เพื ่อประเมิน

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลที่เกิดขึ้น รวมถึงสรุปบทเรียนตางๆ ที่ไดรับจากการบริหารตลอดชวงเวลาของ

แผนฯ ซ่ึงผลสรุปนี ้จะสามารถนํามาใชเปนสวนหนึ ่งของขอมูลนําเขาในการจัดทําแผนกลยุทธของ

มหาวิทยาลัยฉบับตอไป 
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