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แผนปฏิบัติงาน (Annual Plan) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2556 
 

ด้านการเรียนการสอนและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 
1. แผนปฏิบัติงานการพัฒนาหลักสูตร 
 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
 

โครงการ/กิจกรรมส าคัญ 

1. สร้างหลักสูตรใหม่ หลักสูตรเฉพาะทางหลักสูตร
นานาชาติและให้สอดคล้องกับความต้องการของ
สังคมตลาดแรงงาน ตลอดจนเท่าทันการเปลี่ยน 
แปลงระดับภูมิภาคและระดับโลก  

ร้อยละของหลักสูตรใหม่ที่ตรงกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน
เป้าหมาย 
 

100 % 1. โครงการจัดตั้งคณะบัญชี 
2. โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ 

2. ปรับปรุงหลักสูตรที่มีอยู่เดิม เพื่อเตรียมความพร้อม
ของหลักสูตรและบริการทางการศึกษาให้สามารถ
รองรับการเป็นประชาคมอาเซียน  การเปิดเสรีการค้า 
การสร้างบัณฑิตให้มีความพร้อมในสังคมพลวัตร 
ตอบสนองความเป็นคุณลักษณะ KASEM    

ร้อยละหลักสูตรที่ปรับปรุงฯตาม
ระยะเวลาต่อหลักสูตรที่เปิดสอน
ทั้งหมด 

100 % แผนงานปรับปรุงของคณะวิชา/หลักสูตร 
พิจารณาจากหลักเกณฑ์ที่ก าหนดโดยใช้
ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

3. สอบทวนหลักสูตร/รายวิชาให้สอดคล้องกับเกณฑ์
มาตรฐาน 

ร้อยละของหลักสูตรที่ได้สอบทวน
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

100 % การสอบทวนผลสัมฤทธ์ของรายวิชาใน
หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน TQF 
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2. แผนปฏิบัติงานด้านการพัฒนาผู้เรียนและบัณฑิตให้มีลักษณะพึงประสงค์ฯ 
 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
 

โครงการ/กิจกรรมส าคัญ 

1.  จัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการที่สอดคล้องกับ
คุณลักษณะ  K.A.S.E.M ที่มุ่งเน้นความเป็นนัก
ปฎิบัติเชิงรุก (Proactive Practitioner) ให้ตรงตาม
ความต้องการของตลาดแรงงาน และสอดคล้องกับ
เกณฑ์มาตรฐาน 

ร้อยละของจ านวนรายวิชาที่
บูรณาการกับคุณลักษณะ 
K A S E M ต่อรายวิชาทั้งหมด
ตามหลักสูตร 

10% 1. โครงการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการ
สอนเชิงบูรณาการที่สอดคล้องกับ
คุณลักษณะ  K.A.S.E.M ทีมุ่่งเน้นความ
เป็นนักปฎิบัติเชิงรุก (Proactive 
Practitioner) ให้ตรงตามความต้องการ
ของตลาดแรงงาน และสอดคล้องกับ
เกณฑ์มาตรฐาน 

2. แผนการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณา
การที่ส่งเสริมคุณลักษณะ  K.A.S.E.M ที่
มุ่งเน้นความเป็นนักปฎิบัติเชิงรุก 
(Proactive Practitioner) 

2.  บูรณาการกิจกรรมนักศึกษาที่สอดคล้องกับ
คุณลักษณะ  K.A.S.E.M ที่มุ่งเน้นความเป็นนัก
ปฎิบัติเชิงรุก (Proactive Practitioner) และตรง
ตามความต้องการของตลาด แรงงานและสอดคล้อง
กับเกณฑ์มาตรฐาน สากล โดยมีการประเมินผล
สัมฤทธิ์ของกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 

ร้อยละของคณะวิชาที่มีนักศึกษา
หรือกิจกรรมที่ได้รับการยกย่อง
ชมเชย  ประกาศเกียรติคุณด้าน
คุณธรรมจริยธรรมจุดเด่น จุดเน้น 
ของคณะวิชา/หลักสูตร  โดย
หน่วยงานหรือองค์กร ระดับ ชาติ  

80 % 1. การจัดระบบการส่งเสริมกิจกรรม
นักศึกษา การประกวดแข่งขันในโอกาส
ต่างๆ ของศูนย์ศักยภาพการแข่งขันด้าน
ศิลปะเพ่ือการออกแบบ และ คณะวิชา 

2. แผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผล
การเรียนรู้ตามคุณลักษณะ KASEM ที่
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
 

โครงการ/กิจกรรมส าคัญ 

( สกอ.2.8 ข้อ 5 , สมศ. 16-17 )  มุ่งเน้นความเป็นนักปฎิบัติเชิงรุก 
(Proactive Practitioner) และ กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ (สกอ.3.2 ข้อ 1 )    โดย
ก าหนดพฤติกรรมพึงประสงค์ในแต่ละ
ด้านให้ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร(สกอ.
2.8 ข้อ 1, 3) 

3. การเผยแพร่พฤติกรรมพึงประสงค์ทุกด้าน
ของนักศึกษาที่ต้องการไปยังทุกภาคส่วน
ในประชาคมเกษมบัณฑิต( สกอ.2.8 ข้อ 
2) 

4. จัดระบบ ติดตาม ประเมินผลการ
ด าเนินงานโครงการตามวัตถุประสงค์ของ
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
(สกอ.3.2 ข้อ 5 , สกอ.2.8 ข้อ 4 ) 

5. การประเมินคุณลักษณะ KASEM ที่
มุ่งเน้นความเป็นนักปฎิบัติเชิงรุก 
(Proactive Practitioner) 

3.  สร้างความร่วมมือกับภาค อุตสาหกรรม ภาครัฐและ
ภาคธุรกิจ ในระดับท้องถิ่น ประเทศ และภูมิภาค 

1.จ านวนเครือข่ายที่มีการท า 
MOU 

1 
 

1. จัดท าความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ 
(KBU Strategic Partners) 
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
 

โครงการ/กิจกรรมส าคัญ 

เพ่ือจัดกิจกรรมเสริมทักษะวิชาชีพ ส่งเสริมการ
เรียนรู้บนฐานการท างานในภาคการผลิตและภาค
สังคม แลกเปลี่ยนข้อมูลความต้องการของตลาด 
แรงงาน และเพ่ิมโอกาสการมีงานท าของบัณฑิต 

2.การบรรลุเป้าหมายตามแผน
ประจ าปีฯ 

80% 2. แผนงานสร้างเครือข่ายกับองค์การ
ภายนอกในการจัดท าหลักสูตรพิเศษ 
(Taylor Made Program) 

 

 
3. แผนปฏิบัติงานด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
 

โครงการ/กิจกรรมส าคัญ 

มีการสนับสนุนกิจกรรม/โครงการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

1.จ านวนกจิกรรม/โครงการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่มี
การบูรณาการกับพันธกิจอ่ืน 
2. จ านวนโครงการ/กิจกรรมท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่ได้รับ
การยอมรับ /ยกย่องระดับชาติ 
และ/หรือ นานาชาติ (สกอ. 
ใหม่ ) 

คณะวิชาละ 
1 โครงการ 

 
คณะวิชาละ 
1 โครงการ 

 

1. แผนงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม ของ
ศูนย์วัฒนธรรม 

2. แผนงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมของ
คณะวิชา 
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
 

โครงการ/กิจกรรมส าคัญ 
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ด้านการผลิตผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ 

4.แผนปฏิบัติการด้านการวิจัย 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
 

โครงการ/กิจกรรมส าคัญ 

1. ส่งเสริมการผลิตงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ และผลงาน
วิชาการท่ีสอดคล้องกับ ตามเป้าประสงค์ข้างต้น โดย
มีผล งานทั้งในระดับชุมชน อุตสาหกรรม ชาติ  
นานาชาติ    

1. ร้อยละของอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัยที่ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพการวิจัย (สกอ.4.1ข้อ 
3) 

2. จ านวนศูนย์วิจัยเฉพาะทาง 
ตามอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย 
(ตามเป้าประสงค์ด้านผลงาน
วิชาการ 4 ด้านหลัก)  

80% 
 
 
 

คณะวิชาละ 
1 ศูนย/์หน่วย 

 

1. จัดระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัย /งาน
สร้างสรรค ์

-  กิจกรรม/โครงการด้านการบริหารงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ (สกอ.4.1 ข้อ 1 ) 

-  กิจกรรม/โครงการด้านการพัฒนาศักยภาพ
การวิจัย/งานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้าน
จรรยาบรรณการวิจัย (สกอ.4.1 ข้อ 3) 

- จัดท าแผนการจัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็น
ทุนวิจัยตามจุดเน้นของมหาวิทยาลัยใน 4 
ด้านหลัก (สกอ.4.1 ข้อ 4) 

- กิจกรรม/โครงการด้านแหล่งค้นคว้าทาง
วิชาการ   การจัดระบบสารสนเทศเพ่ือการ
วิจัย ห้อง ปฏิบัติการวิจัย (สกอ.4.1 ข้อ 5) 

-  กิจกรรม/โครงการด้านระบบติดตาม 
ประเมินผลส าเร็จของการสนับสนุนทุกด้าน 
เช่น ด้านทุนวิจัย  แหล่งค้นคว้าสนับสนุน
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
 

โครงการ/กิจกรรมส าคัญ 

งานวิจัย  ด้านระบบสารสนเทศ (สกอ.4.1 
ข้อ 6 ) 

2.  แผนงานการจัดท าผลงานวิจัย 
 

2. จัดกิจกรรมสร้างวัฒนธรรมการวิจัยภายใน
มหาวิทยาลัย และส่งเสริมให้มีการน าผลการวิจัยไป
บูรณาการในการจัดการเรียนการสอน 

จ านวนรายวิชาการส่งเสริมการ 
บูรณาการระบวนการวิจัย/งาน
สร้างสรรค์กับการจัดการเรียน
การสอน (สกอ.4.1 ข้อ 2) 

หลักสูตรละ 
1 รายวิชา 

จัดระบบการส่งเสริมการบูรณาการ
กระบวนการวิจัย/งานสร้างสรรค์กับการจัดการ
เรียนการสอนโดยนักศึกษามีส่วนร่วม (สกอ.4.1 
ข้อ 2) 

3. เผยแพร่ผลงานวิจัยใน 4  ด้านหลักตามเป้าประสงค์
ด้านวิชาการ ผ่านช่องทางและเวทีระดับต่างๆ ทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือให้เกิดการ
ยอมรับในสังคม/ภาคส่วนต่าง ๆ 

1. ร้อยละของงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์/เผยแพร่ 
ระดับชาติ นานาชาติ ต่อ
อาจารย์ประจ า (ตามค่า 
impact สมศ.) 

2.ร้อยละของงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์
ระดับชาติ นานา ชาติ ต่อ
อาจารย์ประจ า 

10%/ 20%* 
 
 
 
 

20% 

1.  การจัดประชุมวิชาการระดับชาติประจ าปี
การศึกษา 2556 

2.  ยกระดับมาตรฐานวารสารเกษมบัณฑิต 
 
 
 
 

4. แสวงหาแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัยจากภายในและ
นอกจากองค์กรภาครัฐและเอกชน 

1.จ านวนเงินสนับสนุนการวิจัย
ภายในและภายนอกต่อ

25,000 บาท 
ต่อคน 

จัดระบบและกลไกการจัดสรรงบประมาณเพ่ือ
เป็นทุนวิจัยตามจุดเน้นของมหาวิทยาลัยใน 4 
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
 

โครงการ/กิจกรรมส าคัญ 

อาจารย์ประจ ากลุ่มมนุษย์ 
และสังคมฯ 

2.จ านวนเงินสนับสนุนการวิจัย
ภายในและภายนอกนอกต่อ
อาจารย์ประจ ากลุ่มวิทย์ฯ 

 
60,000 บาท 

 ต่อคน 

ด้านหลัก (สกอ.4.1 ข้อ 4) 
 

*กลุ่มสังคม มนุษย์ฯ 15 % กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 25 % 
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ด้านการบริการวิชาการ 

 
5. แผนปฏิบัติการด้านบริการวิชาการ   
 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
 

โครงการ/กิจกรรมส าคัญ 

1. จัดท าโครงการบริการวิชาการแก่สังคมท่ีสอดคล้องกับ
เป้าประสงค์หลัก พร้อมติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม
รายสาขา สอด คล้องกับความต้องการเชิงพ้ืนที่และ
ตอบโจทย์ของประเทศ 

1. ร้อยละของโครงการบริการ
วิชาการแก่สังคมท่ีเกี่ยวข้องกับ
เป้าประสงค์ด้านผลงานวิชาการ
ใน 4 ด้านหลัก ต่อโครงการ
ทั้งหมด 
2. จ านวนโครงการบริการ
วิชาการแก่สังคมท่ีเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนหรื
องค์กร ภายนอก (สมศ.ข้อ9) 
3. โครงการบริการวิชาการแก่
สังคมท่ีเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนหรือองค์กรภายนอกที่
เป็น Best Practice (สมศ. ใหม)่ 
4.  จ านวนอาจารย์ประจ าที่มี
ส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่

80 % 
 
 
 
 

คณะวิชาละ  
1 โครงการ 

 
 

คณะวิชาละ  
1 โครงการ 

 
 

30 % 
 

1. จัดระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่
สังคม 

    -  ปรับปรุงคู่มือการบริหารการบริการ
วิชาการแก่สังคม      

    -  การติดตามความส าเร็จในการบริการ
วิชาการ 

    -  แบบประเมินความส าเร็จ ประโยชน์
และผลกระทบ  

2. โครงการส ารวจความต้องการบริการทาง
วิชาการของชุมชน องค์การในภาคส่วน
ต่างๆ (สกอ.5.2 ข้อ 1 ) 

3. โครงการความร่วมมือด้านบริการทาง
วิชาการเพ่ือการเรียนรู้และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนหรือภาคเอกชน 
หรือภาค รัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ (สกอ.
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
 

โครงการ/กิจกรรมส าคัญ 

สังคม จ าแนกตามรูปแบบการ
ให้บริการวิชาการแก่สังคม ต่อ
อาจารย์ประจ าทั้งหมด 

5.2 ข้อ 2 ) 
4. การจัดการความรู้ (KM) ด้านบริการ

วิชาการ 
2. บูรณาการงานด้านการบริการวิชาการแก่สังคมกับการ

เรียนการสอนและการวิจัย 
1. ร้อยละของจ านวนโครงการ
บริการวิชาการท่ีมีการด าเนินการ
ครบถ้วนในวงจรคุณภาพ(PDCA) 
และมีการบูรณาการเข้ากับการ
เรียนการสอนต่อโครงการทั้งหมด 
(สกอ.5.1 ข้อ 2 , สมศ.8) 
2. ร้อยละของจ านวนโครงการ
บริการวิชาการท่ีมีการด าเนินการ
ครบถ้วนในวงจรคุณภาพ(PDCA) 
และมีการบูรณาการเข้ากับการ
วิจัยต่อโครงการทั้งหมด (สกอ.
5.1 ข้อ 2 , สมศ.8) 
3. ร้อยละของจ านวนโครงการ
บริการวิชาการท่ีมีการด าเนินการ
ครบถ้วนในวงจรคุณภาพ(PDCA) 
และมีการบูรณาการเข้ากับการ

50% 
 
 
 
 
 

30% 
 
 
 
 
 

30% 
 
 
 

จัดท าระบบและกลไกการบูรณาการงาน
บริการวิชาการแก่สังคม 
   - การบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่

สังคมกับการเรียนการสอน 
   - การบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่

สังคมกับการวิจัย 
   - การประเมินผลความส าเร็จของการบูร

ณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคม
กับการเรียนการสอนและการวิจัย 
(สกอ.5.1ข้อ 4 ) 

   - การน าผลการประเมินไปปรับปรุง
การบูรณาการงานบริการทางวิชาการ
แก่สังคมกับการเรียนการสอนและการ
วิจัย (สกอ.5.1ข้อ 5)  
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
 

โครงการ/กิจกรรมส าคัญ 

เรียนการสอนและการวิจัยต่อ
โครงการทั้งหมด (สกอ.5.1 ข้อ 
2 , สมศ.8) 
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ด้านบริหารจัดการ 
6. แผนปฎิบัติงานการเสริมสร้างภาพลักษณ์ 
 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย โครงการส าคัญท่ีคาดว่าจะด าเนินการ 

1. สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ เพ่ือเสริมสร้างให้ประชาคม
เกษมบัณฑิตรับรู้ข่าวสารที่ถูกต้อง  ทันสมัย  ก่อให้เกิด
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลในประชาคม  และเกิด
ความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

1. ระดับความพึงพอใจในการใช้
สื่อประเภทต่างๆ ประชา 
สัมพันธ์ข่าวสารภายใน 

2. ระดับทัศนคติเชิงบวก  (POB)  
ของประชาคมเกษมบัณฑิต 

3. ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่
จัดตามแผนต่อกลุ่มเป้าหมาย 

3.51 
 
 

3.51 
 

80 % 

1.  จัดท าแผนประชาสัมพันธ์ภายใน
เกี่ยวกับกิจกรรม/ผลงานต่าง ๆ ตาม
แผนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 

2.  โครงการส ารวจความพึงพอใจในการใช้
สื่อประชาสัมพันธ์ภายในประชาคมเกษม
บัณฑิต 

3.  โครงการส ารวจเชิงบวก  (POB)  ของ
ประชาคมเกษมบัณฑิต 

4.  แผนงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย/ คณะวิชา 

2. สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ผลงาน ภาพลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย สู่ผู้ประกอบการ ชุมชน สังคมในภาพรวม 

1. ร้อยละของโครงการ/กิจกรรม
ที่ด าเนินการตามแผนฯ 

2. ระดับความยอมรับของสังคม
ต่อภาพลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย 

80% 
 

3.51 

1.  โครงการส ารวจการรับรู้ข่าวสาร  และ
การยอมรับในภาพลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย 

2. โครงการวิวัฒน์สังคม ( CSR )                 
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย โครงการส าคัญท่ีคาดว่าจะด าเนินการ 

3. จัดช่องทาง กิจกรรม เพื่อสื่อสารให้ศิษย์เก่า นักศึกษา
ปัจจุบัน รับรู้ข้อมูลข่าวสาร  ความเคลื่อนไหวของ
มหาวิทยาลัยและเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นบัณฑิต
ของมหาวิทยาลัย 

1.  ร้อยละของโครงการ/กิจกรรม 
     ที่ด าเนินการตามแผน 
2.  ระดับทัศนคติเชิงบวก(POB) 

ของศิษย์เก่า /นักศึกษา
ปัจจุบันต่อมหาวิทยาลัย 

80 % 
 

3.51 

1.  จัดท าแผนประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 
    สู่ศิษย์เก่า 
2.  โครงการส ารวจระดับทัศนคติเชิงบวก 
    (POB)  ของ  ศิษย์เก่าต่อมหาวิทยาลัย 
 

4. การเสริมสร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาใน
ต่างประเทศ 
 

    ร้อยละของจ านวนโครงการ/  
    กจิกรรมที่ด าเนินการตาม 
    แผนต่อโครงการทั้งหมด 

80 %     แผนงานการจัดท า MOU กับสถาบัน 
    การศึกษาในต่างประเทศ 
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7. แผนปฏิบัติการด้านบริหารจัดการ  
 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย โครงการส าคัญท่ีคาดว่าจะด าเนินการ 

1. วิเคราะห์ความต้องการก าลังคน  และวางแผน
อัตราก าลังของคณะวิชา/หน่วยงานเป็นไปตามทิศ
ทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัย  / หน่วยงาน รวมทั้ง
สอดคล้องกับกรอบแนวทาง (Roadmap) การพัฒนาสู่ 
Asian Recognition และการจัดตั้งศูนย์เชี่ยวชาญ
เฉพาะทาง (Excellence Center) 

1. ร้อยละของคณะวิชาและ  
    หน่วยงานที่มีการวิเคราะห์ 
    ความต้องการก าลังคน  
2.  ร้อยละของสาขาวิชาที่มี  
    แผนอัตราก าลังทีส่อด  
    คล้องตามเกณฑ์มาตรฐาน     

(สกอ. 2.4 ข้อ 1) 
3. ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละ

ของอาจารย์ประจ าที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก
เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา  
(สกอ. 2.2) 

4. ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละ
ของอาจารย์ประจ าที่ด ารง
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์  และ
ศาสตราจารย์รวมกัน  

80 % 
 
 

80 % 
 
 
 

5 % 
 
 
 
 

10 % 
 

1. โครงการวิเคราะห์ความต้องการ
ก าลังคน 

2. จัดท าแผนอัตราก าลังของคณะวิชาและ  
มหาวิทยาลัย 
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย โครงการส าคัญท่ีคาดว่าจะด าเนินการ 

เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา  
(สกอ. 2.3) 

2. พัฒนาบุคลากร  ทั้งสายบริหาร  สายอาจารย์และ
สายสนับสนุน  เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการ
จัดเรียนการสอน  การวิจัย สมรรถนะเฉพาะ
ต าแหน่งงาน และเสริมความสามารถตามคุณสมบัติ  
K.A.S.E.M. 

1. ร้อยละของโครงการที่ส าเร็จ
ตามแผน ฯ 

2. ร้อยละของบุคลากรระดับ
บริหารที่ผ่านการอบรมตาม
แผนฯ 

3. ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่
ผ่านการอบรมตามแผนฯ 

4.ร้อยละของบุคลากรสายสนับ  
สนุนที่ผ่านการอบรมตาม
แผนฯ 

 

80 % 
 

80 % 
 
 

80% 
 

80% 
 

 

1. จัดท าแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรใน
ทุกระดับ อันประกอบด้วย 

    1.1 การบริหารและพัฒนาบุคลากรสาย 
อาจารย์ในทุกด้าน เช่น ด้านวิชาการ  
เทคนิคการสอน การวัดผล  การวิจัย 
และการบริการวิชาการแก่สังคม ตาม 
Competency  Based(สกอ. 2.4 ข้อ 1) 

     1.2 การบริหารและพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน ตาม  Competency Based 
(สกอ. 2.4 ข้อ 1) 

     1.3 จัดท าสายงานอาชีพ ( Career 
path) น าไปสู่การจัดท าผนพัฒนา 
รายบุคคล (Individual  Development 
Plan)  (สกอ. 7.2 ข้อ 2) 

     1.4 จัดระบบการติดตามให้บุลากรสาย
อาจารย์และสายสนับสนุนน าทักษะที่ได้
จากการพัฒนาในการเรียนการสอน การ
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย โครงการส าคัญท่ีคาดว่าจะด าเนินการ 

วัดและประเมินผล และงานอ่ืนๆที่
เกี่ยวข้อง ( สกอ. 2.4 ข้อ 4) 

     1.5 จัดระบบและกลไกส่งเสริม ด้าน
จรรยาบรรณ ให้กับบุคลากรทุกสายงาน
และมีการจัดกิจกรรมอย่างสม่ าเสมอ 
พร้อมกับจัดระบบ ติดตามประเมินผล 

     ( สกอ.2.4 ข้อ 5) 
 2. ประเมินผลความส าเร็จของแผนบริหาร   

และพัฒนาบุคลากรฯ ( สกอ.2.4 ข้อ 6) 
 3. น าผลการประเมินฯ ไปปรับปรุงแผนฯ

หรือปรับปรุงการบริหารฯ (สกอ.2.4 ข้อ 7) 

 4. โครงการพัฒนาศักยภาพในการท างานที่
เกิดจากการประเมินผลปฏิบัติงาน 

5. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวัด   
และประเมินผล  

3. จัดให้มีระบบการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจ ที่มปีระสิทธ ิ 
ผลในการธ ารงรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 

1. ระดับทัศนคติเชิงบวกต่อ
องค์กร  

2. ร้อยละของการเข้า  – ออก
ของบุคลากร 

3.51 
 

3 % 
 

1. โครงการประเมิน / พัฒนารูปแบบ
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์เพื่อให้ 
บุคลากรได้ประโยชน์ คุ้มค่าและตรงตาม
เวลา ( สกอ.2.4 ข้อ 3) 
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3. ร้อยละการเบิกจ่าย
สวัสดิการที่บุคลากรได้
ประโยชน์ คุ้มค่า และตรง
ตามก าหนดเวลา   

 

80 % 
 
 
 
 

2. โครงการกิจกรรมเพ่ือการสร้างขวัญและ
ก าลังใจให้กับบุคลากร ( สกอ.2.4 ข้อ 3) 

3. โครงการประเมินทัศนคติเชิงบวกต่อ
องค์การ 

4. โครงการประทีปแห่ง  “เกษม”  (ส าหรับ
ครูที่มีฉันทะในการสอน/ครูผู้ให้/ครูที่มี
มิติใหม่ด้านการศึกษา/ด้านการวิจัย/การ
บริการ) ( สกอ.2.4 ข้อ 3) 

5. โครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคลากรเพ่ือ ให้มีโอกาสพบปะสังสรรค์
ปรึกษา หารือเช่น มีสโมสรอาจารย์ 
(สกอ.2.4 ข้อ 3) 

6. จัดระบบเส้นทางการก้าวสู่ต าแหน่งงาน
อย่างรวดเร็วส าหรับบุคลกรที่มีศักยภาพ  

4.พัฒนาระบบการจัดการความรู้ เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (สกอ.7.2 ) 

1.จ านวน องค์ความรู้ ที่เกิดขึ้น  
 
2. จ านวนองค์ความรู้ที่มีการ

น าไปใช้ประโยชน์อย่างเป็น
รูปธรรม  (สกอ.7.2 ข้อ 3) 

คณะละ 1 องค์ความรู้ 
 

คณะละ 1 องค์ความรู้ 

1. แผนการจัดการความรู้ (สกอ.7.2 ข้อ1-2 ) 

2  โครงการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์
ตรง (tacit knowledge) เพ่ือค้นหาแนว
ปฏิบัติที่ดีตามประเด็นในแผนการจัดการ
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 ความรู้ (สกอ.7.2 ข้อ 3 ) 
3. จัดระบบรวบรวม วิเคราะห์  ติดตามผล

การน าองค์ความรู้จากการจัดการความรู้
หรือจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบ 
การณ์ตรงที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีไปใช้ใน
การปฏิบัติงานจริงและเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน เช่น จุลสาร Web Blog 
Web Board (สกอ.7.2 ข้อ 4 ,5 )  

4. โครงการจัดท าคลังปัญญา  (KM  ที่
น าไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้) ของ
มหาวิทยาลัย(สกอ.7.2 ข้อ 4  ) 

5. จัดให้มรีะบบและกลไกการบริหารความเสี่ยงเพ่ือบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ตามแผนยุทธศาสตร์ 

1. ร้อยละของคณะวิชาที่มีแผน
บริหารความเสี่ยงอย่างน้อย 
3 ด้าน  

2. ร้อยละของ โครงการ /กิจ -
กรรมในมาตรการควบคุมท่ี
ได้ด าเนินการตามแผนฯ  

100 % 
 
 

80% 

แผนบริหารความเสี่ยง (สกอ.7.4 ข้อ 4) 

6. เสริมสร้างหลักธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการที่ดีใน
ทุกระดับ 

ระดับธรรมาภิบาลของการ
บริหารจัดการมหาวิทยาลัย /

3.51 จัดท าแผนงานส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลใน
การบริหารงาน 
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คณะวิชา/หน่วยงานส าคัญ 
7. ปรับปรุงอาคารสถานที่ สภาพภูมิทัศน์ภายใน ให้มี

บรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนรู้  
 
 

1. ร้อยละโครงการที่ขยาย /
ปรับปรุงที่ได้ด าเนินการ  

2. ระดับความพึงพอใจของ  
ผู้รับบริการในการใช้อาคาร  

80 % 
 

3.51 

1. แผนงานขยาย / ปรับปรุงอาคารสถานที่ 
 
2. การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับ 

บริการในการใช้อาคาร 
8. จัดระบบการอนุรักษ์พลังงานและลดมลภาวะ จาก

กิจกรรมมหาวิทยาลัย 
ร้อยละโครงการที่ได้รับการ
ด าเนินการต่อโครงการทั้งหมด 

80 % โครงการอนุรักษ์พลังงานและลดมลภาวะ
จากกิจกรรมมหาวิทยาลัย 

9. มีรายได้ท่ีครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งในระดับมหาวิทยาลัย
และระดับหน่วยงาน 

ระดับรายรับเหนือรายจ่ายของ
มหาวิทยาลัยและหน่วยงาน 

10 % 1. จัดท างบประมาณประจ าปี ทั้งใน
ระดับ มหาวิทยาลัย และ คณะวิชา  

2. จัดท าระบบบัญชีส าหรับผู้บริหาร 
(Managerial Accounting) 

10.พัฒนาระบบ  IT  เชิงบูรณาการเพื่อสนับสนุนด้านการ  
เรียนการสอน  การวิจัย  และการบริการวิชาการ 

- การพัฒนาผู้เรียน 
- การจัดการเรียนการสอน 
- การบริการนักศึกษา 
- การวิจัยพัฒนา 
- การบริการวิชาการ 
- การบริหารจัดการและการตัดสินใจ 

1. ร้อยละของระบบ   IT  ที่มี
การพัฒนา(สกอ. 7.3 ข้อ 2) 

2. ร้อยละของการด าเนินการ
ตามแผน ฯ   

80% 
 

80% 
 
 
 
 
 

1. จัดท า แผนแม่บทด้าน ICT ของ
มหาวิทยาลัย (สกอ. 7.3 ข้อ 1) 

2. การศึกษาความเป็นไปได้ใน การ
เชื่อมต่อข้อมูลสู่ศูนย์สถิติอุดมศึกษา 
(Data Warehouse Management 
Cockpit) 
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- ความปลอดภัยของระบบ IT  
2.  พัฒนาบุคลากรเพ่ือให้ใช้งานและรักษาระบบให้มี  

ประสิทธิภาพ 
1. ร้อยละของจ านวนบุคลากร

ที่ได้รับการพัฒนาต่อ
กลุ่มเป้าหมาย  

2. ระดับความพึงพอใจในการ
ได้รับการพัฒนา  

   80 % 
 
 

 3.51 

1. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรด้าน IT 
 
 
2. การส ารวจความพึงพอใจในการใช้ระบบ IT 

 


