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คํานํา 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตไดบริหารงานภายใตนโยบายและแนวทางพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตในระยะ 4 ป (พ.ศ. 2548-2551) วิสัยทัศนและแนวทางการบริหารราชการ

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (พ.ศ. 2548-2551) รวมทั้งแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยราชภัฏ       

สวนดุสิต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549-2551 มาอยางตอเนื่อง ขณะนี้ส้ินสุดการดําเนินงานตาม

นโยบาย วิสัยทัศน และแผนกลยุทธดังกลาวแลว ประกอบกับนโยบายและแนวทางในระดับมหภาค          

ที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาในชวงขางหนามีความชัดเจนมากข้ึน ทั้งแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) กรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษาในชวง

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ที่สอดคลองกับแผนการศึกษา

แหงชาติ (พ.ศ. 2545-2559) กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตจึงไดดําเนินการทบทวนนโยบาย วิสัยทัศน ภารกิจ และกลยุทธ ของ

มหาวิทยาลัยใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบันโดยใชกระบวนการมีสวนรวมจากทุกภาคี เร่ิมดําเนินการ

ระหวางเดือนมกราคมถึงเดือนสิงหาคม 2551 ผลจากการดําเนินการซ่ึงผานการวิเคราะห สังเคราะหแลวได

ถูกกําหนดเปนแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552-2556 มีรายละเอียดปรากฏ

ตามเอกสารฉบับนี้ 
มหาวิทยาลัยคาดหวังวาเอกสารนี้จะเปนแนวทางที่ประชาคมของมหาวิทยาลัยทุกระดับ

จะนําไปใชเพื่อวางแผนการทํางานที่ตนรับผิดชอบสงผลถึงการบรรลุปรัชญา วิสัยทัศน ของมหาวิทยาลัย   

ที่กําหนดไว 
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ปรัชญา 
 

เปนมหาวิทยาลัยที่มีความสามารถในการสรางความเขมแข็งในการอยูรอด (Survivability)1  
 

คานยิมรวม (Shared Value) 
 

Specialization ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของมหาวทิยาลัย 

Uniqueness การมีเอกลักษณที่พัฒนาการมาจากรากฐานที่มีมาแตเดิม 
Relationship สัมพันธภาพภายในและความรวมมือกับภายนอก 

Value ความมีคุณคาในความรูสึกของประชาคมและสังคม 

Identity อัตลักษณของมหาวิทยาลัยประกอบดวย อุตสาหกรรมอาหาร การศึกษา

ปฐมวัย อุตสาหกรรมการบริการ และพยาบาลศาสตร 

Variation การผันแปร การเปลี่ยนแปลงที่มหาวิทยาลัยตองพรอมรับ 

Attraction ความมีเสนหจากบุคลิกเฉพาะทั้งดานวิชาการและความมสุีนทรียศาสตรของ

บุคลากรและนักศึกษา 

Balance ความสมดุลระหวางชีวิตงานและชีวิตสวนตัวของบุคลากร 

Innovation นวัตกรรม 

Learning การเรียนรูขององคกรและบุคลากร 

Initiation การเร่ิมตน 

Total Quality คุณภาพองครวม  

Young Blood คนรุนใหม 

                                                   
1 Survivability ความหมายท่ัวไปจาก Oxford Dictionary หมายถึง ความสามารถในการอยูรอด ความสามารถในการมีชีวิตอยู (Able to be survived) ในชีวิต ไมวาจะเกิดเรื่อง

รายอะไรข้ึนในชีวิตก็ตาม ความสามารถในการอยูรอดน้ีเปนระบบการคิดท่ีอยูบนพ้ืนฐานของความเปนท่ีพ่ึงแหงตนและการรับมือกับความตกใจและความเจ็บปวด 

(Survivability, quite simply, is the ability to survive and thrive, no matter what life throws at you. It is mindset, a way of thinking based on self-reliance and 

resilience.) (Available on http://www.survivability.net/what-is/index.htm)  



 2 

วิสยัทศัน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตเปนมหาวิทยาลัยเฉพาะทางท่ีมีอัตลักษณโดดเดนดานอุตสาหกรรม

อาหาร การศึกษาปฐมวัย อุตสาหกรรมการบริการ และพยาบาลศาสตร ภายใตการบริหารจัดการที่มีลักษณะ

เปนพลวัต เปนที่ยอมรับในระดับภูมิภาคอาเซียน และแขงขันไดอยางยั่งยืน 

 

พันธกิจ 
ผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพเปนที่ยอมรับและเปนที่ตองการของสังคม โดยมีจุดเดนดานบุคลิกภาพเฉพาะ

ตามวัฒนธรรมสวนดุสิต สราง พัฒนา และเผยแพรองคความรู นวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต และการ

พัฒนาความเขมแข็งชุมชน สังคม และประเทศในลักษณะการใหบริการวิชาการ ทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

สงเสริมการจัดการส่ิงแวดลอมอยางสมดุล ยั่งยืน เผยแพรและสงเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สรางและ

พัฒนาความเขมแข็งวิชาชีพครู โดยยึดหลักการบริหารจัดการที่คํานึงถึงการปรับตัวลวงหนาเพ่ือพรอมรับ

แนวโนมบริบทที่จะเปล่ียนแปลงและสามารถแขงขันไดในระดับภูมิภาคอาเซียน 
 
ประเด็นยุทธศาสตร 

1.  การใหบริการวิชาการเพ่ือสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 

2.  การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาดานสังคมศาสตร 

3.  การสรางความรูความเขาใจและความภูมิใจในคุณคาวัฒนธรรมองคกร 
4.  การจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตรเพ่ือเปนฐานการพัฒนาขีดความสามารถของประเทศ 

5.  การพัฒนาผลงานวิจัย นวัตกรรม และการนาํไปใชประโยชน 

6.  การบริหารจัดการแบบพลวัต 

 
เปาประสงค 

1.  ประชาชนไดรับโอกาสทางการศึกษาตลอดชีวิตตามศักยภาพ 

2.  บัณฑิตในสาขาที่เปนอัตลักษณของมหาวทิยาลัยมีคุณภาพเปนที่ยอมรับในระดับภูมิภาคอาเซียน 

3.  นักศึกษาและประชาชนตระหนักเห็นคุณคาวัฒนธรรมไทย 

4.  กําลังคนดานวิทยาศาสตรเพ่ิมขึ้นทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

5.  มหาวิทยาลัย ชุมชน สังคม ไดใชประโยชนจากองคความรูที่สรางขึ้น 
6.   มหาวิทยาลัยสามารถสรางความเขมแข็งในการอยูรอดได 
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กลยุทธ  
 

กลยุทธที่ 1 การบริการวิชาการเพ่ือสรางโอกาสการเรียนรูตลอดชีวิต 
กลยุทธที่ 2 มหาวิทยาลัยที่มีอัตลักษณ (Identity)โดดเดนเปนของตนเอง 

กลยุทธที่ 3  สรางคุณคาวัฒนธรรมไทย 

กลยุทธที่ 4 พัฒนาความเขมแข็งของการจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตร 

กลยุทธที่ 5 การสรางและนําองคความรูไปใชใหเกิดประโยชน 

กลยุทธที่ 6 การบริหารจัดการเชิงพลวัต 

 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ มาตรการ และแนวทางปฏิบัต ิ
 
ประเดน็ยทุธศาสตรที่ 1 การใหบริการวิชาการเพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 
 
เปาประสงคที่ 1 ประชาชนไดรับโอกาสทางการศึกษาตลอดชีวติตามศักยภาพ 

 

ตัวชี้วัด เปาหมาย 

ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความสําเร็จของการสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา

ตลอดชีวิตตามศักยภาพ 

(รายละเอียด 

ตามภาคผนวก) 

 
กลยุทธที ่1 การบรกิารวชิาการเพื่อสรางโอกาสการเรียนรูตลอดชีวิต 
 
มาตรการที่ 1.1  การจัดการความรูตามอัตลักษณของมหาวทิยาลัยสูประชาคมและสังคม 

แนวทางปฏิบัติที่ 1.1.1  พัฒนากระบวนงานบริการวิชาการโดยกําหนดแผนบริการวิชาการที่มีความ

ชัดเจนในเรื่ องทิศทางการบ ริการ วิชาการที่ เปน อัต ลักษณและการ 

บูรณาการศาสตรอ่ืนเขากับอัตลักษณของมหาวิทยาลัย รวมท้ังแนวทางการ

บริการวิชาการท่ีเกิดจากการสรางองคความรูและนวัตกรรมนําไปสูผลิตภัณฑ

และการบริการ 

 



 4 

แนวทางปฏิบัติที่ 1.1.2   วิจัย สราง ประมวล และเผยแพรความรูและจัดทําส่ือการเรียนรู (Open 

Courseware) ดานการศึกษาปฐมวัย อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมการ

บริการ และพยาบาลศาสตร ในรูปแบบตางๆ ท้ังส่ืออิเล็กทรอนิกสและส่ืออื่นๆ 

เพ่ือแสดงศักยภาพทางวิชาการท่ีนําไปสูการไดรับการยอมรับ  

แนวทางปฏิบัติที่ 1.1.3   จัดเวทีวิชาการเพ่ือสงเสริมบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู เกี่ยวกับ 

อัตลักษณของมหาวิทยาลัยทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย 

แนวทางปฏิบัติที่ 1.1.4   สรางความรวมมือกับองคกรภาครัฐ เอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น และ

ภาคประชาชนในการจัดการศึกษาและกิจกรรมบริการวิชาการในระดับประเทศ

และระดับภูมิภาค ท้ังในสาขาตามอัตลักษณมหาวิทยาลัยและสาขาอ่ืน ผนวก

กับการดูแลอนุรักษส่ิงแวดลอม การประหยัด และการใชพลังงานทางเลือก 
     

มาตรการที่ 1.2   การบริการวิชาการเพื่อสนับสนุนการเรียนรูตลอดชีวิตของกลุมเปาหมายที่
หลากหลาย  

แนวทางปฏิบัติที่ 1.2.1  จัดกิจกรรมบริการวิชาการตามจุดเนนของแตละหลักสูตรในรูปแบบที่

หลากหลายเหมาะสมกับกลุมเปาหมายท่ีแตกตางทั้งผูบริหาร คณาจารยใน

ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา เด็กพิเศษและผูปกครอง บุคลากรทางการ

ศึกษา กลุมเด็กดอยโอกาส และกลุมผูสูงอายุซ่ึงอาจจัดเปนกิจกรรมท่ีเนนการ

ฝกการดูแลตนเองของผูสูงอายุ เปนตน  

แนวทางปฏิบัติที่ 1.2.2 จัดส่ือการเ รียนรูดวยตนเองแก สังคมผานระบบสวนดุสิตอินเทอร เน็ต 

บรอดคาสต้ิง (Suan Dusit Internet Broadcasting – SDIB) เพ่ือนําเสนอ

ศักยภาพทางวิชาการของบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเพ่ือสราง

สังคมแหงการเรียนรูโดยการนําความรูสูการปฏิบัติจริง 

แนวทางปฏิบัติที่ 1.2.3 สงเสริมกิจกรรมบริการวิชาการทุกรูปแบบที่ ดําเนินการโดยคณาจารย 

นักศึกษา และปราชญชาวบาน ซึ่งแสดงใหเห็นถึงสํานึกรักแผนดินและการมี

ความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social Responsibility – CSR)  
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ประเดน็ยทุธศาสตรที่ 2 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาดานสังคมศาสตร 
 
เปาประสงคที่ 2  บณัฑิตในสาขาที่เปนอัตลักษณของมหาวทิยาลัยมีคุณภาพเปนทีย่อมรับในระดับ 

 ภูมิภาคอาเซียน 

 
ตัวชี้วัด เปาหมาย 

ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสําเร็จของการไดรับการยอมรับทางวิชาการของสาขา 

ที่เปนอัตลักษณในระดับภูมิภาคอาเซียน 

ตัวชี้วัดที่ 2.2  ระดับความสําเร็จของการไดรับการยอมรับทางวิชาการ          

ดานสังคมศาสตรในระดับภูมิภาคอาเซียน 

(รายละเอียด 

ตามภาคผนวก) 

 
กลยุทธที ่2 มหาวทิยาลัยที่มีอัตลักษณ (Identity) โดดเดนเปนของตนเอง 
 

มาตรการที่ 2.1  กําหนดอัตลักษณที่ชัดเจนโดยคํานึงถึงรากฐานความเปนมาเพื่อสรางความแตกตาง
บนความเชี่ยวชาญในความหลากหลายของอุดมศึกษา  

แนวทางปฏิบัติที่ 2.1.1  ดําเนินการในสามระดับเพ่ือผลักดันอัตลักษณมหาวิทยาลัยสูการยอมรับใน

ระดับภูมิภาค คือ การสรางความชัดเจนเกี่ยวกับอัตลักษณ (Identity Claims) 

การสรางความเช่ือรวมกันของบุคลากร (Identity Beliefs) และความปรารถนา

รวมกันเพ่ือการเปล่ียนแปลง (Identity Aspirations) 

แนวทางปฏิบัติที่ 2.1.2 จัดกิจกรรมหรือเผยแพรเอกสารเพื่อส่ือสารอัตลักษณของมหาวิทยาลัยใหรับรู

ในวงกวาง 
แนวทางปฏิบัติที่ 2.1.3  สรางความมั่นใจแกประชาชนในฐานะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตเปน

แหลงความรูระดับสากล พัฒนาคนใหมีคุณภาพสูง มีใจรับใชสังคม โดยการ

สรางความรวมมือกับหนวยงานระดับภูมิภาคในการจัดการศึกษาและการ

ใหบริการสังคมในสาขาตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย การแลกเปล่ียน

นักศึกษาเพ่ือเปดโลกทัศนการเรียนรูสูระดับสากล  

แนวทางปฏิบัติที่ 2.1.4 จัดทํ าแผนและดํา เนินการตามแผนเพื่ อสร า งความเปนนานาชา ติ 

(Internationalization) ในอัตลักษณของมหาวิทยาลัยเพ่ือสนับสนุนงาน

วิชาการทั้งในดานหลักสูตร การเรียนการสอน การพัฒนานักศึกษา การวิจัย 
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การบริการวิชาการ และการทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และสรางความสัมพันธ

กับหนวยงานในระดับภูมิภาคเพ่ือมุงสูการเปนสถาบันอุดมศึกษาที่มีอัตลักษณ

เฉพาะที่ไดรับการยอมรับในระดับภูมิภาค 

 
มาตรการที่ 2.2  จัดการศึกษาดานสังคมศาสตรทั้งในศาสตรที่เปนอัตลักษณของมหาวทิยาลัยและ 
  ศาสตรอ่ืนใหไดมาตรฐาน 

แนวทางปฏิบัติที่ 2.2.1 จัดทําแผนพัฒนาวิชาการโดยอิงมาตรฐานสากล มาตรฐานการศึกษาของชาติ 

มาตรฐานอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  

แนวทางปฏิบัติที่ 2.2.2 จัดการเรียนการสอนเพื่อสรางศักยภาพทางวิชาการที่ทันสมัยควบคูกับการ

สรางบุคลิกที่เปนอัตลักษณเฉพาะในเร่ืองความเปนผูมีคุณธรรมนําความรู มี

จริยธรรม มีบุคลิกภาพที่ดี มีภาวะผูนํา2 มีวินัย มีนํ้าใจ กลาแสดงออก  ซื่อสัตย 

มีจิตใจบริการ มีความชํานาญในหนาท่ีที่ เหมาะสมกับวิชาชีพ รูทันการ

เปล่ียนแปลง สามารถดําเนินชีวิตภายใตปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มี

ความสามารถในการใชภาษาไทยทั้งพูด อาน  เขียน ภาษาธุรกิจที่ เปน

ภาษาตางประเทศ ภาษาคณิตศาสตรที่ประมวลตัวเลขจากภารกิจหนาที่แลว

นํามาวิเคราะหเพ่ือประโยชนในการบริหารจัดการ รวมทั้งมีความสามารถใน

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน 
แนวทางปฏิบัติที่ 2.2.3  สงเสริมการบูรณาการศาสตรระหวางศาสตรที่เปนอัตลักษณดวยกัน และ

ศาสตรที่ไมเปนอัตลักษณกับศาสตรที่เปนอัตลักษณของมหาวิทยาลัย เพ่ือการ

จัดการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ และการทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

แนวทางปฏิบัติที่ 2.2.4   ปลูกฝงบัณฑิตใหมีคุณธรรมจริยธรรมโดยการจัดทําแผนพัฒนาคุณธรรม

จริยธรรมระยะยาว 5 ป เพ่ือพัฒนาจิตวิญญาณของนักศึกษาอยางตอเนื่อง 

   

 
 
 

                                                   
2  ภาวะผูนําท่ีเปนคุณลักษณะของผูนําท่ีตองการ ไดแก มีความจริงใจ ไมศักดินา ใชปยวาจา ไมหลงอํานาจ เปนแบบอยางท่ีดี มีความยุติธรรม ใหความเมตตา และกลา

ตัดสินใจ อาทรสังคม บมเพาะคนดี และมีใจเปดกวาง 



 7 

มาตรการที่ 2.3  พัฒนาระบบสนับสนุนเพื่อสงเสริม รักษามาตรฐานการจัดการศึกษา 

แนวทางปฏิบัติที่ 2.3.1  ปรับระบบการฝกประสบการณของนักศึกษาเพ่ือสรางสมรรถนะการประกอบ

อาชีพไดจริง เชน จัดทําโครงการความรวมมือกับสถานประกอบการเพ่ือ

เสริมสรางสมรรถนะบัณฑิตในการประกอบธุรกิจ 
แนวทางปฏิบัติที่ 2.3.2 พัฒนาความเขมแข็งของระบบที่ปรึกษาทั้งรูปแบบอาจารยกับศิษย พ่ีชวยนอง 

เพ่ือนชวยเพ่ือน เพ่ือสงเสริมศักยภาพดานวิชาการ และสรางภูมิคุมกันในการ

ดําเนินชีวิตแกนักศึกษาเพ่ือใหมีความอดทน อดกล้ันตอส่ิงเราที่ไมพึงประสงค 

มีรูปแบบการดําเนินชีวิตที่เหมาะสมแกวัยเยาวชน 

แนวทางปฏิบัติที่ 2.3.3  สนับสนุนการจัดต้ังชมรมนักศึกษาเพ่ือเสริมสรางความสามารถตามความ

สนใจและการทําประโยชนแกสังคม เชน การอนุรักษธรรมชาติส่ิงแวดลอม คาย

อาสาพัฒนา ดนตรี กีฬา รองเพลง เตนรํา 

แนวทางปฏิบัติที่ 2.3.4  สนับสนุนเวทีวิชาการของนักศึกษาและอาจารยเพ่ือแสดงออกซ่ึงความสามารถ

ดานวิชาการและการนําเสนอ 

แนวทางปฏิบัติที่ 2.3.5 พัฒนาความร วมมื อกับสถานประกอบการ  ภาคธุ รกิ จ เ พ่ือการฝ ก 

ประสบการณของคณาจารยและผูบริหาร 

แนวทางปฏิบัติที่ 2.3.6 จัดระบบสนับสนุนเพ่ือสรางโอกาสทางการศึกษาแกนักศึกษา เชน การจัดหา

ทุนการศึกษา การสงเสริมการทํางานระหวางการศึกษา 

แนวทางปฏิบัติที่ 2.3.7 ปรับโครงสรางพ้ืนฐานการเรียนรูโดยปรับหลักสูตรพ้ืนฐานเพื่อเนนสราง

สุนทรียศาสตรแกนักศึกษา  

แนวทางปฏิบัติที่ 2.3.8 สรางกลไกการเปดและปดหลักสูตรเพ่ือใชเปนแนวปฏิบัติในการรักษาคุณภาพ

มาตรฐานการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย และพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให

ทันสมัยอยูเสมอ 
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ประเดน็ยทุธศาสตรที่ 3 การสรางความรูความเขาใจและความภมูิใจในคุณคาวฒันธรรมองคกร 
 

เปาประสงคที่ 3 นักศึกษาและประชาชนตระหนักเหน็คุณคาวฒันธรรมไทย 

 
ตัวชี้วัด เปาหมาย 

ตัวชี้วัดที่ 3  ระดับความสําเร็จของการสรางเอกลักษณทางวฒันธรรมท่ีสะทอน

ความเปนไทย 

(รายละเอียด 

ตามภาคผนวก) 
 
กลยุทธที ่3 สรางคุณคาวฒันธรรมไทย 
 

มาตรการที่ 3.1  สรางระบบกลไกในการทะนบุาํรุงศิลปวฒันธรรม  

แนวทางปฏิบัติที่ 3.1.1 พัฒนาเทคนิค (Technique) ทางภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรม ใหเปน

นวัตกรรมองคความรูสอดคลองกับเปาหมายมหาวิทยาลัย  

แนวทางปฏิบัติที่ 3.1.2 พัฒนาผลิตภัณฑจากการเช่ือมโยงอัตลักษณมหาวิทยาลัยเขากับเอกลักษณ

ความเปนไทยเพ่ือการเผยแพรวัฒนธรรมและการจัดจําหนาย 

แนวทางปฏิบัติที่ 3.1.3 การสรางบรรยากาศความเปนไทย เชน การตกแตงสถานที่ การสงเสริม

วัฒนธรรมไทยในโอกาสตางๆ เปนประจํา จนนําไปสูวัฒนธรรมองคกรที่ชวย

การซึมซับวัฒนธรรมไทยในหมูประชาคม 

แนวทางปฏิบัติที่ 3.1.4 สงเสริมกิจกรรมการสรางบุคลิกของนักศึกษาตามวัฒนธรรมสวนดุสิตโดยการ

สนับสนุนสงเสริมกิจกรรมการพัฒนาทักษะทางภาษาใหกับนักศึกษาและ

บคุลากร 

แนวทางปฏิบัติที่ 3.1.5 พัฒนาความรวมมือกับหนวยงาน องคกรระดับภูมิภาคทั้งภาครัฐและเอกชน

เพ่ือการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 

 
มาตรการที่ 3.2  เผยแพรวัฒนธรรม  

แนวทางปฏิบัติที่ 3.2.1  เผยแพร ผลงานวิชาการและงานสร างสรรค วัฒนธรรมไทยภายใต 

อัตลักษณของมหาวิทยาลัยในระดับภูมิภาคอาเซียน 

แนวทางปฏิบัติที่ 3.2.2 จัดทําฐานขอมูลทางวัฒนธรรมไทยโดยเนนการเช่ือมโยงกับอัตลักษณของ

มหาวิทยาลัยในเบ้ืองตน กอนขยายผลตอไปถึงวัฒนธรรมโดยรวม  
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แนวทางปฏิบัติที่ 3.2.3   ศึกษา รวบรวม และจัดทําฐานขอมูลเกี่ยวกับรากฐานความเปนมา พัฒนาการ

ที่ส่ังสมมาจนเปนวัฒนธรรมองคกร และกําหนดระบบกลไกในการถายทอด

องคความรูที่สําคัญนี้แกประชาคมมหาวิทยาลัยในปจจุบันและอนาคต 

แนวทางปฏิบัติที่ 3.2.4 นํ า ศิลป วัฒนธรรมในด านต า งๆไปประ ยุกต ใช กั บการ จัดการ เ รี ยน 

การสอนตามหลักสูตร  

 
ประเดน็ยทุธศาสตรที่ 4 การจัดการศกึษาดานวทิยาศาสตรเพือ่เปนฐานการพัฒนาขีดความสามารถ 
 ของประเทศ 
 
เปาประสงคที่ 4 กําลังคนดานวทิยาศาสตรเพิ่มข้ึนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

 
ตัวชี้วัด เปาหมาย 

ตัวชี้วัดที่ 4  ระดับความสําเร็จของการผลิตและพัฒนากาํลังคน 

ดานวทิยาศาสตร 

(รายละเอียด 

ตามภาคผนวก) 
 
กลยุทธที ่4 พัฒนาความเขมแข็งของการจัดการศึกษาดานวทิยาศาสตร 
 

มาตรการที่ 4.1  พฒันาการจัดการศึกษาในสาขาทีเ่ปนอัตลักษณของมหาวิทยาลัย  
แนวทางปฏิบัติที่ 4.1.1 ศึกษาทิศทางแนวโนมการขยายตัวและการชะลอตัวของภาคอุตสาหกรรมดาน

อาหารและดานอ่ืนที่เกี่ยวของตามวงจรเกษตรกรรมแนวใหมที่เร่ิมต้ังแตการ

ผลิต การถนอมอาหาร การประกอบอาหาร การจัดจําหนาย การแปรรูป และ

การพัฒนา เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนการสอนทั้งการสรางองคความรู 

นวัตกรรม และผลิตภัณฑอยางถูกทางและทันเวลา  

แนวทางปฏิบัติที่ 4.1.2 ประสาน บูรณาการการดําเนินงานทั้งแนวด่ิง (ระหวางหนวยงานคือคณะ

วิทยาศาสตร คณะพยาบาลศาสตร โรงเรียนการอาหารนานาชาติ โครงการ

พิเศษ และสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ) และแนวนอน (ระหวาง

อุตสาหกรรมอาหารและพยาบาลศาสตรกับศาสตรอ่ืนๆ) เพ่ือหารูปแบบการจัด

การศึกษา การวิจัย และการใหบริการวิชาการที่แสดงถึงอัตลักษณที่โดดเดน

ของมหาวิทยาลัย 
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แนวทางปฏิบัติที่ 4.1.3 ใหความสําคัญกับการดําเนินงานดานอนุรักษส่ิงแวดลอมโดยการสนับสนุน

การสรางและเผยแพรองคความรูดานวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม และการจัดการ

ส่ิงแวดลอม และเผยแพรเพ่ือสรางความตระหนักและเตือนภัยแกสังคมทั้ง

ภายในมหาวิทยาลัยและในชุมชน สังคมทั่วไป 

แนวทางปฏิบัติที่ 4.1.4 สรางสัมพันธ ชวยเหลือ เกื้อกูล โครงการตนนํ้าซ่ึงเปนรอยตอระหวางการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐานและอุดมศึกษา โดยการพัฒนาอาจารยในระดับประถมศึกษา และ

มัธยมศึกษา โดยเฉพาะในเร่ืองการพัฒนาวิชาการดานคณิตศาสตร และ

วิทยาศาสตรของนักเรียน 

แนวทางปฏิบัติที่ 4.1.5 สรางองคความรู นวัตกรรมดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีนําเสนอไดใน

ระดับภูมิภาค 

 
มาตรการที่ 4.2  การพฒันานักศึกษาสาขาทางวทิยาศาสตร    

แนวทางปฏิบัติที่ 4.2.1 เสริมสรางคุณลักษณะที่จําเปนตามแนวทางการปฏิบัติที่ 2.2.2 โดยเนนการ

สรางคุณลักษณะทางดานสังคมศาสตรและสุนทรียศาสตรแกนักศึกษาสาขา

ทางวิทยาศาสตร และจัดกระบวนการกิจกรรมที่สงเสริมคุณลักษณะดังกลาว

เพ่ือสรางบัณฑิตที่มีคุณลักษณะสมบูรณเพ่ือใหสามารถอยูในโลกของชีวิตและ

โลกของงานไดอยางดี 

แนวทางปฏิบัติที่ 4.2.2 สงเสริมการแสดงออกดานศักยภาพวิชาการและดานสังคมโดยการจัดเวที

ประกวด แขงขัน หรือการแสดงสําหรับนักศึกษา 

แนวทางปฏิบัติที่ 4.2.3 สนับสนุนการฝกประสบการณของนักศึกษาและคณาจารยโดยการสรางความ

รวมมือกับภาคเอกชนในการสรางประสบการณจากการฝกงานจากการทํางาน

และเรียนรูจากการทํางาน (Work Based Learning) 
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ประเดน็ยทุธศาสตรที่ 5 การพฒันาผลงานวิจยั นวัตกรรม และการนาํไปใชประโยชน 
 

เปาประสงคที่ 5 มหาวทิยาลัย ชุมชน สังคม ไดใชประโยชนจากองคความรูที่สรางขึน้ 

 
ตัวชี้วัด เปาหมาย 

ตัวชี้วัดที่ 5  ระดับความสําเร็จของการจัดการความรูจากงานวิจัย นวัตกรรม 

และงานสรางสรรค 

(รายละเอียด 

ตามภาคผนวก) 
 
กลยุทธที ่5 การสรางและนาํองคความรูไปใชใหเกิดประโยชน 
 

มาตรการที่ 5.1  กําหนดทิศทางงานวจิัยเพื่อสงเสริมอัตลักษณมหาวทิยาลัยและเพ่ือสังคม   

แนวทางปฏิบัติที่ 5.1.1 ปรับทิศทางงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเพ่ือใหมีการวิจัย งานสรางสรรควิชาการ 

และการสรางนวัตกรรมในสาขาที่เปนอัตลักษณของมหาวิทยาลัยเพ่ิมมากขึ้น 

โดยกําหนดสัดสวนงานวิจัยที่ใชเงินรายไดของมหาวิทยาลัยตองเปนงานวิจยัใน

สาขาที่เปนอัตลักษณมหาวิทยาลัยและสาขาที่เกี่ยวของรอยละ 70 

แนวทางปฏิบัติที่ 5.1.2 สนับสนุนใหสวนดุสิตโพลเปนหนวยงานในการพัฒนาตอยอดองคความรูจาก

การคนหาคําถามที่เปนที่สนใจของสังคมมาเปนหนวยงานวิจัยสรางองคความรู

ระดับประเทศเพ่ือตอบคําถาม เตือนภัยแกสังคมสวนรวม และนําไปสูการ

กําหนดนโยบายสาธารณะ 

แนวทางปฏิบัติที่ 5.1.3 สงเสริมใหสํานักกิจการพิเศษ และศูนยพัฒนาทุนมนุษยทําวิจัยมากขึ้น ผนึก

กําลังรวมกันทั้งในมหาวิทยาลัยและศูนยการศึกษา ทั้งบุคลากร สหศาสตรที่

เปนนักวิชาการและบุคลากรที่ไมไดเปนนักวิชาการแตมากดวยประสบการณใน

การคนหาความจริงที่สามารถตอบโจทยวิจัยชุมชนทั้งในเร่ืองการพัฒนา

คุณภาพชีวิต การพัฒนาตอยอดภูมิปญญาพ้ืนบาน เทคโนโลยีพ้ืนบานซ่ึงเปน

โจทยบูรณาการได 

แนวทางปฏิบัติที่ 5.1.4 สงเสริมใหบุคลากรสายสนับสนุนสามารถทํางานวิจัยสถาบันที่เกี่ยวของกับ

งานของตนเองได  

แนวทางปฏิบัติที่ 5.1.5 จัดทําระบบสนับสนุนการทํา วิ จัยในประเด็นที่ทันสมัยที่ เกี่ยวของกับ 

อัตลักษณมหาวิทยาลัยอยางครบวงจรจากการเร่ิมตนต้ังแตการประสานงาน
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รับงานวิจัยจากภายนอก แสวงหาผูมีศักยภาพการทํางานวิจัยในแตละสาขา 

สนับสนุนการดําเนินงานตามกระบวนการ จนถึงการตีพิมพเผยแพรผลงานใน

ระดับภูมิภาค 

แนวทางปฏิบัติที่ 5.1.6  วางระบบการส่ือสารที่ดีเพ่ืออํานวยความสะดวกในการรับรูขอมูลที่จําเปน

สําหรับการทําวิจัยใหแกบุคลากรมหาวิทยาลัยในรูปแบบดิจิตอล เพ่ือใหคน

สวนใหญสามารถเขาถึงขอมูลไดอยางทั่วถึง 

 
มาตรการที่ 5.2  การเผยแพรและนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน  

แนวทางปฏิบัติที่ 5.2.1 สรางบรรยากาศการแบงปนการเรียนรูจากการทําวิจัยและการเรียนรูเกี่ยวกับ

ผลงานวิจัยในมหาวิทยาลัย เพ่ือกระตุนใหมีผูสนใจทําและนําประโยชนจาก

ผลงานวิจัยไปใชมากขึ้น         

แนวทางปฏิบติัที่ 5.2.2 พัฒนาระบบการบริหารงานวิจัยท่ีเขมแข็งเพ่ือสนับสนุนกระบวนทัศนใหมของ

มหาวิทยาลัยในการใชการสรางองคความรู งานสรางสรรค และนวัตกรรม เปน

ธงนําในการกาวสูการยอมรับในระดับภูมิภาค 

แนวทางปฏิบัติที่ 5.2.3 สรางเครือขายความรวมมือทั้งภายในประเทศและระดับภูมิภาคเพ่ือประโยชน

ในการสงเสริมการตีพิมพผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา และผลงานวิจัยของ

บุคลากรมหาวิทยาลัยทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

แนวทางปฏิบัติที่ 5.2.4 พัฒนาฐานขอมูลผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยอยางครบถวนเปนระบบ

โดยเฉพาะขอมูลผลงานวิจัยในเร่ืองที่ทันสมัยและจําเปนตอมหาวิทยาลัย 

    

ประเดน็ยทุธศาสตรที่ 6 การบริหารจดัการแบบพลวัต 
 

เปาประสงคที่ 6 มหาวทิยาลัยสามารถสรางความเขมแข็งในการอยูรอดได 

 
ตัวชี้วัด เปาหมาย 

ตัวชี้วัดที่ 6  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาองคกรคุณภาพ (รายละเอียด 

ตามภาคผนวก) 
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กลยุทธที ่6 การบริหารจัดการเชิงพลวัต 
 
มาตรการที่ 6.1  สรางระบบกลไกสนบัสนนุการเปล่ียนแปลงอยางยั่งยนื  

แนวทางปฏิบัติที่ 6.1.1 ปรับวัฒนธรรมการทํางานเพ่ือนําไปสูองคกรแหงการเรียนรูโดยจัดการความรู

เพ่ือสงเสริมนวัตกรรมเชิงกลยุทธ (Strategic Innovation) โดยการรวบรวม 

สราง จัดระเบียบ แลกเปล่ียน และประยุกตใชความรูเกี่ยวกับสถานการณที่

เปล่ียนแปลงแกผูบริหารและบุคลากรอยางตอเน่ืองสม่ําเสมอ 

แนวทางปฏิบัติที่ 6.1.2 พัฒนาผูบริหารและบุคลากรทุกระดับใหคิดนอกกรอบ (Out of Box) คิด

ลวงหนา (Thinking Ahead) คิดใหม (Thinking Again) และคิดรวมกับผูอ่ืน 

(Thinking Across) เพ่ือพัฒนาความคิดสรางสรรค สงเสริมใหมีเสรีภาพทาง

ปญญา และสรางคานิยมทางวิชาการ   

แนวทางปฏิบัติที่ 6.1.3 สรางวัฒนธรรมการเรียนรูอยางมีชีวิตชีวาภายในมหาวิทยาลัยเพ่ือสงเสริมการ

ใฝรูและเสริมสรางความภักดีตอองคกรของบุคลากรในลักษณะการเรียนรูโดย

การปฏิบัติงาน (Work Based Learning) 

แนวทางปฏิบัติที่ 6.1.4 สนับสนุนการทํางานเปนทีมขามสายงานที่รวบรวมบุคลากรที่มีศักยภาพ

หลากหลายจากหนวยงานตางๆ ภายในมหาวิทยาลัยเพ่ือรวมกันปฏิบัติงานเชิง

ยุทธศาสตรท่ีเรงดวนและสําคัญ 

แนวทางปฏิบัติที่ 6.1.5 จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรระยะยาว 5 ป สนับสนุนใหหนวยงานภายในทุก

หนวยงานบริหารงานบุคคลโดยใชสมรรถนะเปนฐาน (Competency Based 

Management-CBM) โดยกําหนดใหมีแผนพัฒนารายบุคคล (Individual 

Development Plan–IDP) ท้ังบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน และให

การปรับตัวเขากับการเปล่ียนแปลงเปนสมรรถนะหลักประการหนึ่งของ

มหาวิทยาลัย 

แนวทางปฏิบัติที่ 6.1.6 จัดใหมีระบบการเตรียมคนเพ่ือสืบทอดตําแหนง เพ่ือใหสามารถบริหารงานของ

มหาวิทยาลัยไดตอเนื่องเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง 
แนวทางปฏิบัติที่ 6.1.7 สงเสริมคุณภาพชีวิตเพ่ือสอดประสานความสมดุลระหวางชีวิตงานและชีวิต

สวนตัวเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากร โดยจัดกิจกรรมรูปแบบ
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ตางๆ เชน การสงเสริมสุขภาพ การกีฬา เสริมสรางการยืดหยุนในการทํางาน 

การสันทนาการ 

แนวทางปฏิบัติที่ 6.1.8 กําหนดมาตรการและแผนการดําเนินงานตลอดจนการดําเนินงานตามแผนที่

ชัดเจนเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานเพ่ือมีสวนรวมในการแกปญหาเฉพาะของ

ประเทศและสรางจิตสํานึกแกบุคลากรในการพัฒนาอยางยั่งยืน   

 
มาตรการที่ 6.2  ปรับระบบและโครงสรางภายในเพื่อพัฒนาใหทนัตอการเปล่ียนแปลง 

แนวทางปฏิบัติที่ 6.2.1 ปรับโครงสรางและภารกิจของหนวยงานหลักของมหาวิทยาลัยใหสอดคลอง

กับอัตลักษณของมหาวิทยาลัยเพ่ือสรางศักยภาพและความเขมแข็งทาง

วิชาการ พรอมทั้งกําหนดรูปแบบความสัมพันธระหวางคณะหรือหนวยงาน

เทียบเทาอยางชัดเจนเพื่อหนวยงานแตละแหงจะไดยึดเปนแนวในการบริหาร

และการปฏิบัติการ 

แนวทางปฏิบัติที่ 6.2.2 สงเสริมระบบการทํางานที่คํานึงถึงการมีสวนรวมจากประชาคมมหาวิทยาลัย

และภาคีภายนอกทุกภาคสวน 
แนวทางปฏิบัติที่ 6.2.3 ปรับปรุงประสิทธิภาพการส่ือสารภายในโดยอาศัยความเช่ือมโยงระหวางภาวะ

ผูนําระดับสูง สูระดับกลาง และระดับแนวหนาเพ่ือใหการดําเนินงานในระดับ

ปฏิบัติการมีความทันสมัย บุคลากรในสังกัดเขาใจชัดเจนถึงทิศทางและการ

ดําเนินงานของหนวยงาน โดยมุงสูผลสัมฤทธ์ิตามวิสัยทัศนและอัตลักษณของ

มหาวิทยาลัยในภาพรวมและตอบสนองการเปลี่ยนแปลงไดอยางรวดเร็ว 

แนวทางปฏิบัติที่ 6.2.4 จัดทําแผนงบประมาณใหสอดคลองกับแนวทางปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ

มหาวิทยาลัย และจัดหารายไดโดยการรณรงคหาทุนจากแหลงตางๆ 

 
มาตรการที่ 6.3  มุงเนนคุณภาพในการดําเนินงานของแตละหนวยงาน  

แนวทางปฏิบัติที่ 6.3.1 สงเสริมการวางแผนและการบริหารงานตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการ

บริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและระดับหนวยงาน 

โดยใหมีหนวยงานนํารองเพ่ือเปนตัวอยางแกหนวยงานอ่ืนๆ และดําเนินการจน

ครบทุกหนวยงาน 
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แนวทางปฏิบัติที่ 6.3.2 ทุกหนวยงานตองจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปโดยเนนการใหความสําคัญกับ

ผู รับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย  มีการบูรณาการแผนปรับปรุงงาน 

(Improvement Plan) ท่ีมีการนําผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก

มาเปนแนวทาง เขากับแผนปฏิบัติการประจําป และกําหนดโครงการ/กิจกรรม

ที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยเพ่ือมุงสูผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน

ของมหาวิทยาลัย  

แนวทางปฏิบัติที่ 6.3.3 สงเสริมใหหนวยงานจัดทําแผนบริหารความเส่ียงควบคูไปกับแผนปฏิบัติการ

โดยใหครอบคลุมความเสี่ยงดานการเงิน ดานการดําเนินการ ดานกฏหมาย 

ภาพลักษณวิชาการ จรรยาบรรณ และสถานการณฉุกเฉิน พรอมทั้งมีการ

จัดการความเสี่ยงอยางเปนรูปธรรม 

แนวทางปฏิบัติที่ 6.3.4 หนวยงานในมหาวิทยาลัยใหความสําคัญตอการกําหนดตัวช้ีวัดและการ

กําหนดกระบวนการดําเนินงานที่มุงผลสัมฤทธ์ิตามที่กําหนดไว  

แนวทางปฏิบัติที่ 6.3.5 จัดใหคณะ สํานัก สถาบัน และหนวยงานที่เทียบเทาคณะจัดทําคํารับรองการ

ปฏิบัติราชการกับมหาวิทยาลัย และจัดใหมีการติดตามประเมินผลในเร่ือง

ดังกลาวอยางเปนระบบ 
 

มาตรการที่ 6.4   การพฒันาระบบเทคโนโลยีเพือ่สงเสริมความเปนพลวัต 

แนวทางปฏิบัติที่ 6.4.1 จัดเก็บขอมูลของมหาวิทยาลัยที่ทันสมัยอยูเสมอโดยแปลงเอกสารใหเปน

ดิจิตอล (Digitisation) เพ่ือสนับสนุนการคนหาและการใชขอมูลที่รวดเร็วทั้ง

ทางดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การทะนุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ 

แนวทางปฏิบัติที่ 6.4.2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology–IT) เพ่ือ

สนับสนุนมหาวิทยาลัยใหเปนมหาวิทยาลัยตนแบบของอุตสาหกรรมอาหาร

และบริการในภูมิภาคเอเซียโดยใช IT สนับสนุนการเรียนการสอน การบริหาร

การศึกษา การบริหารจัดการ โดยการดําเนินการตามแผนแมบทเทคโนโลยี

สารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พ.ศ. 2550-2554 

แนวทางปฏิบัติที่ 6.4.3 จัดใหมีระบบการคุมครองผูบริโภคจากการใหบริการขอมูลสารสนเทศ 
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มาตรการที่ 6.5  การทบทวนทิศทางกลยทุธอยางตอเนื่อง   
แนวทางปฏิบัติที่ 6.5.1 ฝายบริหารโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมีการสนทนา 

(Dialogue) เ พ่ือพิจารณาประเด็นสําคัญ  ( Issues) ตามพันธกิจของ

มหาวิทยาลัยและสถานการณที่เปล่ียนแปลงอยางสม่ําเสมอ เพ่ือปรับเปล่ียน

ทิศทางกลยุทธการบริหารงานมหาวิทยาลัยสูอนาคต และเสนอทางเลือกตอ

สภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตัดสินใจเชิงกลยุทธ (Strategic Decision) ที่

เหมาะสม 
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ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ 
 ความเช่ือมโยงระหวางยุทธศาสตรชาติตามแผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2551 – 2554 

(คณะรัฐมนตรีเห็นชอบเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2551) ประเด็นยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ และกลยุทธของ

มหาวิทยาลัย แสดงไดดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตรชาติ ประเด็นยุทธศาสตร
กระทรวงศึกษาธิการ 

กลยทุธของมหาวิทยาลยั 

นโยบายสังคมและคุณภาพชีวติ 

วิทยาศาสตร เทคโนโลยี  

และนวัตกรรม 

การบริหารจัดการท่ีดี 

การสรางโอกาสทางการศกึษา

และการเรียนรูตลอดชีวิต 

การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

และกฎหมายดานการศกึษา 

การพัฒนาขีดความสามารถของ

ประเทศโดยใชความรูเปนฐาน 

การยกระดับคณุภาพ 

และมาตรฐานการศึกษา 

การสงเสริมและสนับสนุน 

การวิจัยและพัฒนาถายทอด 

องคความรูและเทคโนโลย ี

การบริการวิชาการเพื่อสราง

โอกาสการเรียนรูตลอดชีวิต 

มหาวิทยาลยัท่ีมีอัตลกัษณ 

(Identity)โดดเดนเปนของตนเอง 

สรางคุณคาวัฒนธรรมไทย 

 

การบริหารจัดการเชิงพลวัต

พัฒนาความเขมแข็งของการจัด

การศกึษาดานวิทยาศาสตร 

การสรางและนําองคความรูไป

ใชใหเกิดประโยชน 
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ภาคผนวก 
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คําอธิบาย เกณฑวัดระดับความสําเร็จ คาเปาหมาย  

และผูรบัผิดชอบเปาหมาย 
ของตัวชี้วัดระดับเปาประสงค 
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เปาประสงคที่ 1 ประชาชนไดรับโอกาสทางการศึกษาตลอดชีวติตามศักยภาพ  
ตัวชี้วัดที ่1 ระดับความสําเร็จของการสงเสริมและสนบัสนนุการจัดการศึกษาตลอดชีวิตตามศักยภาพ 
 

คําอธบิาย 

แผนการสงเสริมการมีสวนรวม หมายถึง แผนที่ประกอบดวยแนวทาง วิธีการ และกิจกรรม        

การสงเสริมการมีสวนรวมในการบริการวิชาการในรูปแบบตางๆ โดยมีการจัดทําแผนแบบมีสวนรวม           

ของผูมีสวนไดสวนเสีย และแผนการสงเสริมการมีสวนรวมจะตองไดรับการเห็นชอบจากผูมีอํานาจ 

ระบบและกลไก หมายถึง มีการมอบหมายผูรับผิดชอบ มีการกําหนดแนวทางการดําเนินงานอยาง

เปนระบบ  มีการพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีการจัดสรรทรัพยากรอยางเปนระบบ มีฐานขอมูลสนับสนุน        

การบริการวิชาการ มีการนําเทคโนโลยีมาใชในการบริการวิชาการ ตลอดจนมีการติดตาม วิเคราะหประเมินผล

และปรับปรุงระบบการบริการวิชาการอยางตอเนื่อง 

เครือขาย หมายถึง เครือขายความรวมมือในการบริการวิชาการที่มีการลงนามความรวมมือ และ      

มีการดําเนินกิจกรรมทางวิชาการรวมกันในรูปแบบที่หลากหลาย 

ศูนยบริการวิชาการ หมายถึง ศูนยที่จัดต้ังขึ้นอยางเปนทางการและไดรับความเห็นชอบจาก                     

ผูมีอํานาจ และมีการเปดดําเนินการใหบริการทางวิชาการแกประชาชนทั่วไป 

ศูนยความเปนเลิศ หมายถึง ศูนยที่จัดต้ังขึ้นอยางเปนทางการและไดรับความเห็นชอบจากผูมีอาํนาจ 

และมีการดําเนินกิจกรรมทางวิชาการในรูปแบบที่หลากหลาย มีผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่ตีพิมพเผยแพรหรือ

นําไปใชประโยชนในระดับชาติหรือนานาชาติอยางตอเนื่อง นอกจากน้ี จะตองเปนแหลงศึกษาดูงานและ

เผยแพรผลงานทางวิชาการในรูปแบบที่หลากหลาย 

คณะกรรมการระดับชาติ หมายถึง คณะกรรมการที่มีการแตงต้ังโดยนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี

ปลัดกระทรวง  
 

เกณฑวัดระดับความสําเร็จ  

  ระดับ 1  มีแผนการสงเสริมการมีสวนรวมในการบริการวิชาการ 

 ระดับ 2  มีระบบและกลไกการสงเสริมและสนับสนุนการบริการวชิาการระดับชาติที่เปนอัตลักษณ 

  ระดับ 3  มีเครือขายความรวมมือการบริการวิชาการที่เปนอัตลักษณ 

  ระดับ 4  มีศูนยบริการวชิาการแกประชาชนที่เปนอตัลักษณ 

 ระดับ 5  มีศูนยความเปนเลิศที่ เปนอัตลักษณ  และมีบุคลากรของมหาวิทยาลัยรวมเปน

คณะกรรมการระดับชาติในดานที่เปนอัตลักษณ 
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คาเปาหมาย 
 

ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 

ระดับ 3 ระดับ 4 

อยางนอย 1 ศูนย    

ที่เปนอัตลักษณ 

ระดับ 4  

ครบทั้ง 4 ดาน      

ที่เปนอัตลักษณ     

ระดับ 5           

 

ระดับ 5 

 
ผูรับผิดชอบเปาหมาย 

1. คณะครุศาสตร 5. คณะพยาบาลศาสตร 

2. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 6. บัณฑิตวิทยาลัย 

3. คณะวิทยาการจัดการ 7. สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

4. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 8. สถาบันวิจัยและพัฒนา 
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เปาประสงคที่ 2 บณัฑิตในสาขาที่เปนอัตลักษณของมหาวทิยาลัยมีคุณภาพเปนทีย่อมรับในระดับ 
  ภูมิภาคอาเซียน  
ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสําเร็จของการไดรับการยอมรับทางวิชาการของสาขาที่เปนอัตลักษณ 

ในระดับภูมิภาคอาเซียน 
 
คําอธบิาย 

แผนพัฒนาวิชาการ หมายถึง แผนท่ีประกอบดวย แนวทางการพัฒนาวิชาการในรูปแบบตางๆ เชน  

การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาบุคลากรดานวิชาการ  

ระบบและกลไก หมายถึง มีการมอบหมายผูรับผิดชอบ มีการกําหนดแนวทางการดําเนินงาน มีการ

พัฒนาทรัพยากรบุคคล มีการจัดสรรทรัพยากรอยางเปนระบบ มีฐานขอมูลสนับสนุน มีการนําเทคโนโลยี                

มาใช และมีการติดตามและวิเคราะห 

เครือขาย หมายถึง เครือขายความรวมมือดานวิชาการ ท่ีมีการลงนามความรวมมือ มีเครือขาย       

ในรูปแบบที่มีการทํากิจกรรมทางวิชาการรวมกัน 

รางวัล หมายถึง รางวัลที่ไดรับจากหนวยงานหรือองคกรทางวิชาการหรือวิชาชีพท่ีไดรับการยอมรับ  

ในระดับภูมิภาคอาเซียนหรือภูมิภาคอ่ืน  

ผลงานทางวิชาการของนักศึกษา หมายถึง ผลงานที่ไปนําเสนอในลักษณะที่เปนการแสดงผลงาน 

หรือนิทรรศการ จากหนวยงานหรือองคกรทางวิชาการหรือวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับในระดับภูมิภาคอาเซียน

หรือภูมิภาคอื่น  

ผลงานทางวิชาการของอาจารย หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่ได รับการตีพิมพ เผยแพร           

จากหนวยงานหรือองคกรทางวิชาการหรือวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับในระดับภูมิภาคอาเซียนหรือภูมิภาคอ่ืน  

อาจารยประจํา หมายถึง อาจารยประจําทุกระดับ ไดแก ขาราชการ อาจารยพนักงาน รวมถึงอาจารย

พิเศษท่ีมีสัญญาจางทั้งปการศึกษา (จางไมตํ่ากวา 9 เดือน) สามารถนับอาจารยประจําที่ลาศึกษาตอไดดวย 

การจัดลําดับทางวิชาการในอาเซียน หมายถึง การไดรับการจัดลําดับจากหนวยงานหรือองคกร 

ทางวิชาการหรือวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับในระดับภูมิภาคอาเซียนหรือภูมิภาคอ่ืน  

ภูมิภาคอาเซียน ประกอบดวย ประเทศไทย บรูไนดารุสซาลาม สหพันธรัฐมาเลเซีย สาธารณรัฐ

ฟลิปปนส สาธารณรัฐสิงคโปร สาธารณรัฐอินโดนีเซีย กัมพูชา สหภาพพมา สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
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เกณฑวัดระดับความสําเร็จ  

 ระดับ 1  มีแผนพัฒนาวิชาการที่เปนนานาชาติตามความพรอมของสาขาที่เปนอัตลักษณ  

 ระดับ 2  มีระบบและกลไกสงเสริม สนับสนนุการพัฒนาวิชาการของสาขาที่เปนอัตลักษณ 

ระดับ 3 มีเครือขายความรวมมือทางวิชาการในระดับภูมิภาคอาเซียนหรือภูมิภาคอ่ืนของสาขา                 

ที่เปนอัตลักษณ 

ระดับ 4  

4.1  จํานวนของรางวัลหรือผลงานทางวิชาการในสาขาที่เปนอัตลักษณของนักศึกษาหรือ

ศิษยเกาท่ีไดรับในระดับภูมิภาคอาเซียนหรือภูมิภาคอ่ืน 

4.2  รอยละของรางวัลที่ไดรับหรือผลงานทางวิชาการในสาขาท่ีเปนอัตลักษณที่ตีพิมพ 

เผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียนหรือภูมิภาคอื่นของอาจารยตอจํานวนอาจารยประจํา  

4.3  รอยละของบัณฑิตในสาขาที่เปนอัตลักษณที่ไดงานทําตรงตามสาขาและมีอัตรา

เงินเดือนตามเกณฑมาตรฐานในระดับภูมิภาคอาเซียนหรือภูมิภาคอ่ืน 

  ระดับ 5 การไดรับการจัดลําดับทางวิชาการของสาขาที่เปนอัตลักษณในระดับภูมิภาคอาเซียน 
 

คาเปาหมาย 
 

ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 

ระดับ 4   

4.1  จํานวน 4 รางวัล   

หรือผลงาน           

ระดับ 4   

4.1  จํานวน 6 รางวัล    

หรือผลงาน 

4.2  รอยละ 10 4.2  รอยละ 15 

ระดับ 2 ระดับ 3 

4.3  รอยละ 0.2 4.3  รอยละ 0.5 

ระดับ 5 

 

 

ผูรับผิดชอบเปาหมาย  

1. คณะครุศาสตร 6. บัณฑิตวิทยาลัย 

2. คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 7. สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

3. คณะวิทยาการจัดการ 8. สํานักวิเทศสัมพันธ 

4. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 9. สถาบันวิจัยและพัฒนา 

5. คณะพยาบาลศาสตร 10. กองพัฒนานักศึกษา 
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ตัวชี้วัดที ่2.2 ระดับความสําเร็จของการไดรับการยอมรับทางวิชาการดานสังคมศาสตรในระดับ 
ภูมภิาคอาเซยีน 

 
คําอธบิาย 

แผนพัฒนาวิชาการ หมายถึง แผนท่ีประกอบดวย แนวทางการพัฒนาวิชาการในรูปแบบตางๆ เชน  

การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาบุคลากรดานวิชาการ  

ระบบและกลไก หมายถึง มีการมอบหมายผูรับผิดชอบ มีการกําหนดแนวทางการดําเนินงาน มีการ

พัฒนาทรัพยากรบุคคล มีการจัดสรรทรัพยากรอยางเปนระบบ มีฐานขอมูลสนับสนุน มีการนําเทคโนโลยี               

มาใช และมีการติดตามและวิเคราะห 

เครือขาย หมายถึง เครือขายความรวมมือดานวิชาการ ท่ีมีการลงนามความรวมมือ มีเครือขาย       

ในรูปแบบที่มีการทํากิจกรรมทางวิชาการรวมกัน 

รางวัล หมายถึง รางวัลที่ไดรับจากหนวยงานหรือองคกรทางวิชาการหรือวิชาชีพท่ีไดรับการยอมรับ  

ในระดับภูมิภาคอาเซียนหรือภูมิภาคอ่ืน  

ผลงานทางวิชาการของนักศึกษา หมายถึง ผลงานที่ไปนําเสนอในลักษณะที่เปนการแสดงผลงาน 

หรือนิทรรศการ จากหนวยงานหรือองคกรทางวิชาการหรือวิชาชีพท่ีไดรับการยอมรับในระดับภูมิภาคอาเซียน

หรือภูมิภาคอื่น  

ผลงานทางวิชาการของอาจารย หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่ได รับการตีพิมพ เผยแพร           

จากหนวยงานหรือองคกรทางวิชาการหรือวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับในระดับภูมิภาคอาเซียนหรือภูมิภาคอ่ืน  

อาจารยประจํา หมายถึง อาจารยประจําทุกระดับ ไดแก ขาราชการ อาจารยพนักงาน รวมถึงอาจารย

พิเศษท่ีมีสัญญาจางทั้งปการศึกษา (จางไมตํ่ากวา 9 เดือน) สามารถนับอาจารยประจําที่ลาศึกษาตอไดดวย 

การจัดลําดับทางวิชาการในอาเซียน หมายถึง การไดรับการจัดลําดับจากหนวยงานหรือองคกร 

ทางวิชาการหรือวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับในระดับภูมิภาคอาเซียนหรือภูมิภาคอ่ืน  

ภูมิภาคอาเซียน ประกอบดวย ประเทศไทย บรูไนดารุสซาลาม สหพันธรัฐมาเลเซีย สาธารณรัฐ

ฟลิปปนส สาธารณรัฐสิงคโปร สาธารณรัฐอินโดนีเซีย กัมพูชา สหภาพพมา สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
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เกณฑวัดระดับความสําเร็จ  

 ระดับ 1  มีแผนพัฒนาวิชาการที่เปนนานาชาติดานสังคมศาสตร 

 ระดับ 2  มีระบบและกลไกสงเสริม สนับสนนุการพัฒนาวิชาการดานสังคมศาสตร 

ระดับ 3  มี เครือขายความรวมมือทางวิชาการในระดับภูมิภาคอาเซียนหรือภูมิภาคอื่น              

ดานสังคมศาสตร 

ระดับ 4  

4.1  จํานวนของรางวัลหรือผลงานทางวิชาการดานสังคมศาสตรของนักศึกษาหรือศิษย

เกาที่ไดรับในระดับภูมิภาคอาเซียนหรือภูมิภาคอื่น  

4.2  รอยละของรางวัลท่ีไดรับหรือผลงานทางวิชาการดานสังคมศาสตรที่ตีพิมพ เผยแพร                     

ในระดับภูมิภาคอาเซียนหรือภูมิภาคอ่ืนของอาจารยตอจํานวนอาจารยประจํา  

4.3  รอยละของบัณฑิตดานสังคมศาสตรที่ไดงานทําตรงตามสาขาและมีอัตราเงินเดือน

ตามเกณฑมาตรฐานในระดับภูมิภาคอาเซียนหรือภูมิภาคอ่ืน 

  ระดับ 5 การไดรับการจัดลําดับทางวิชาการดานสังคมศาสตรในระดับภูมิภาคอาเซียน 

 
คาเปาหมาย 
 

ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 

ระดับ 4   

4.1  จํานวน 2 รางวัล 

หรือผลงาน           

ระดับ 4   

4.1  จํานวน 4 รางวัล    

หรือผลงาน 

4.2  รอยละ 5  4.2  รอยละ 10 

ระดับ 2 ระดับ 3 

4.3  รอยละ 0.1 4.3  รอยละ 0.2 

ระดับ 5 

 

 
ผูรับผิดชอบเปาหมาย  

1. คณะครุศาสตร 5. สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

2. คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 6. สํานักวิเทศสัมพันธ 

3. คณะวิทยาการจัดการ 7. สถาบันวิจัยและพัฒนา 

4. บัณฑิตวิทยาลัย 8. กองพัฒนานักศึกษา 
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เปาประสงคที่ 3  นักศึกษาและประชาชนตระหนักเหน็คุณคาวฒันธรรมไทย  
ตัวชี้วัดที ่3  ระดับความสาํเร็จของการสรางเอกลักษณทางวัฒนธรรมที่สะทอนความเปนไทย 
 
คําอธบิาย 

การสรางเอกลักษณทางวัฒนธรรมที่สะทอนความเปนไทย หมายถึง การสรางเอกลักษณให

นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมีการแสดงออกทางวัฒนธรรมที่สะทอนความเปนไทย 

 วัฒนธรรมที่สะทอนความเปนไทย หมายถึง ส่ิงที่คนไทยกําหนดหรือสรางขึ้น มีการเรียนรูและ

ปฏิบัติตอๆ กันมา มีลักษณะที่แสดงถึงความเจริญงอกงาม ความเปนระเบียบเรียบรอย ความกลมเกลียวและ

การมีศีลธรรมอันดีของประชาชน ไดแก การมีกิริยามารยาทเรียบรอย การรูจักเคารพครูอาจารยและผูอาวุโส                

มีมารยาทในการพูดจาสุภาพ รวมทั้งการแตงกายท่ีสุภาพเรียบรอยถูกตองตามกาลเทศะ เหมาะสมกับฐานะ                 

และวัย 

 
เกณฑวัดระดับความสําเร็จ  

ระดับ 1 มีแผนหรือโครงการเพื่อสรางเอกลักษณทางวัฒนธรรมของนักศึกษาทีส่ะทอนความเปนไทย 

ระดับ 2   มีการดําเนินการตามแผนหรือโครงการเพ่ือสรางเอกลักษณทางวัฒนธรรมของนักศึกษา   

ที่สะทอนความเปนไทย 

ระดับ 3   มีการสรางเครือขายความรวมมือ การบูรณาการ และการสรางสรรคนวัตกรรม/องคความรู

ทางวัฒนธรรมท่ีสะทอนความเปนไทย 

ระดับ 4  มีการเผยแพรนวัตกรรม/องคความรูทางวัฒนธรรมไทยสูระดับอาเซียน 

ระดับ 5  มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินการตามแผนหรือโครงการ 

 
คาเปาหมาย 
 

ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 

ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4           ระดับ 5           ระดับ 5 
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ผูรับผิดชอบเปาหมาย 

1. สถาบันภาษา ศิลปะ และวฒันธรรม 5. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

2. คณะครุศาสตร 6. คณะพยาบาลศาสตร 

3. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 7. สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

4. คณะวิทยาการจัดการ 8. กองพัฒนานักศึกษา 
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เปาประสงคที ่4  กําลังคนดานวทิยาศาสตรเพิ่มขึน้ทัง้ในเชงิปริมาณและคณุภาพ  
ตัวชี้วัดที่ 4  ระดับความสําเร็จของการผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตร 
 
คําอธิบาย 

แผนผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตร หมายถึง แผนที่ประกอบดวย แนวทางการผลิต

และพัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตร ที่กําหนดโดยผูมีสวนไดสวนเสีย รวมถึงภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม            

ในรูปแบบของการพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาบุคลากรดานวิชาการ และการฝกประสบการณ 

ระบบและกลไก หมายถึง มีการมอบหมายผูรับผิดชอบ มีการกําหนดแนวทางการดําเนินงาน                  

มีการพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีการจัดสรรทรัพยากรอยางเปนระบบ มีฐานขอมูลสนับสนุน มีการนําเทคโนโลยี

มาใช และมีการติดตามและวิเคราะห 

เครือขาย หมายถึง เครือขายความรวมมือดานวิชาการ ท่ีมีการลงนามความรวมมือ มีเครือขาย       

ในรูปแบบที่มีการทํากิจกรรมทางวิชาการรวมกัน 

รางวัล หมายถึง รางวัลที่ไดรับจากหนวยงานหรืองคกรทางวิชาการหรือวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับ    

ในระดับภูมิภาคอาเซียนหรือภูมิภาคอ่ืน 

ผลงานทางวิชาการของนักศึกษา หมายถึง ผลงานที่ไปนําเสนอในลักษณะที่เปนการแสดงผลงาน 

หรือนิทรรศการ จากหนวยงานหรือองคกรทางวิชาการหรือวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับในระดับภูมิภาคอาเซียน

หรือภูมิภาคอื่น 

ผลงานทางวิชาการของอาจารย หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่ได รับการตีพิมพ เผยแพร           

จากหนวยงานหรือองคกรทางวิชาการหรือวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับในระดับภูมิภาคอาเซียนหรือภูมิภาคอ่ืน  

อาจารยประจํา หมายถึง อาจารยประจําทุกระดับ ไดแก ขาราชการ อาจารยพนักงาน รวมถึงอาจารย

พิเศษท่ีมีสัญญาจางทั้งปการศึกษา (จางไมตํ่ากวา 9 เดือน) สามารถนับอาจารยประจําที่ลาศึกษาตอไดดวย 

การจัดลําดับทางวิชาการ หมายถึง การไดรับการจัดลําดับจากหนวยงานหรือองคกรทางวชิาการหรือ

วิชาชีพที่ไดรับการยอมรับในระดับภูมิภาคอาเซียนหรือภูมิภาคอ่ืน  

ภูมิภาคอาเซียน ประกอบดวย ประเทศไทย บรูไนดารุสซาลาม สหพันธรัฐมาเลเซีย สาธารณรัฐ

ฟลิปปนส สาธารณรัฐสิงคโปร สาธารณรัฐอินโดนีเซีย กัมพูชา สหภาพพมา สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
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เกณฑวัดระดับความสําเร็จ  

 ระดับ 1 มีแผนการผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตร 

ระดับ 2 มีระบบและกลไกสงเสริมและสนับสนุนการผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตร 

ระดับ 3 มีเครือขายความรวมมือทางวิชาการดานวิทยาศาสตรในระดับภูมิภาคอาเซียน                         

หรือภูมิภาคอื่น 

ระดับ 4  

4.1  จํานวนของรางวัลหรือผลงานทางวิชาการดานวิทยาศาสตรของนักศึกษาหรือ     

ศิษยเกาท่ีไดรับในระดับภูมิภาคอาเซียนหรือภูมิภาคอ่ืน 

4.2  รอยละของรางวัลที่ไดรับหรือผลงานทางวิชาการดานวิทยาศาสตรที่ตีพิมพ เผยแพร

ในระดับภูมิภาคอาเซียนหรือภูมิภาคอ่ืนของอาจารยตอจํานวนอาจารยประจํา  

4.3  รอยละของบัณฑิตดานวิทยาศาสตรที่ไดงานทําตรงตามสาขาและมีอัตราเงินเดือน

ตามเกณฑมาตรฐานในระดับภูมิภาคอาเซียนหรือภูมิภาคอ่ืน 

ระดับ 5  การไดรับการจัดลําดับทางวิชาการดานวิทยาศาสตรในระดับภูมิภาคอาเซียน 

 
คาเปาหมาย 
 

ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 

ระดับ 4   

4.1  จํานวน 2 รางวัล 

หรือผลงาน           

ระดับ 4   

4.1  จํานวน 4 รางวัล 

หรือผลงาน 

4.2  รอยละ 5 4.2  รอยละ 10 

ระดับ 2 ระดับ 3 

4.3  รอยละ 0.1 4.3  รอยละ 0.2 

ระดับ 5 

 

 
ผูรับผิดชอบเปาหมาย  

1. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 5. สํานักวิเทศสัมพันธ 

2. คณะพยาบาลศาสตร 6. สถาบันวิจัยและพัฒนา 

3. บัณฑิตวิทยาลัย 7. กองพัฒนานักศึกษา 

4. สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
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เปาประสงคที่ 5  มหาวทิยาลัย ชุมชน สังคม ไดใชประโยชนจากองคความรูที่สรางขึน้ 
ตัวชี้วัดที ่5  ระดับความสาํเร็จของการจัดการความรูจากงานวิจัย นวัตกรรม และงานสรางสรรค 

 

คําอธบิาย 

 ระบบและกลไก หมายถึง มีการมอบหมายผูรับผิดชอบ มีการกําหนดแนวทางการดําเนินงาน มีการ

พัฒนาทรัพยากรบุคคล มีการจัดสรรทรัพยากรอยางเปนระบบ มีฐานขอมูลสนับสนุน มีการนําเทคโนโลยี                

มาใช และมีการติดตามและวิเคราะห 

 การจัดการความรู หมายถึง มีระบบการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห และสังเคราะหองคความรู            

จากงานวิจัยและงานสรางสรรค  

 การตีพิมพเผยแพร หมายถึง งานวิจัย นวัตกรรม และงานสรางสรรค ท่ีไดรับการตีพิมพ                 

ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติท่ีมี Impact Factor และอยูในฐานขอมูลสากล (อางอิงตามเกณฑ

ของสํานักงาน ก.พ.ร.)  

 การนําไปใชประโยชน หมายถึง งานวิจัย นวัตกรรม และงานสรางสรรค ที่ถูกนําไปใชอยางเดนชัด

เปนรูปธรรมในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ เชน การนําไปใชในการแกปญหาของประเทศ งานวิจัยที่

กอใหเกิดรายได งานวิจัยที่เปนองคความรูและถูกนําไปตอยอด 

 ทรัพยสินทางปญญา หมายถึง สิทธิทางกฎหมายท่ีมีอยูเหนือส่ิงที่เกิดจากความคิดสรางสรรคทาง

ปญญาของมนุษย โดยอาจแบงทรัพยสินทางปญญาไดหลายประเภท เชน ทรัพยสินทางอุตสาหกรรม ลิขสิทธิ์

สิทธิบัตร ความลับทางการคา เคร่ืองหมายการคา  

  
เกณฑวัดระดับความสําเร็จ  

ระดับ 1 มีระบบและกลไกสนับสนุนการจัดการความรู การเผยแพร และการใชประโยชนจาก

งานวิจัย นวัตกรรมและงานสรางสรรค 

ระดับ 2   มีการสรางเครือขาย การเผยแพร และการใชประโยชนจากผลงานวิจัย นวัตกรรมและงาน

สรางสรรค 

ระดับ 3   

 3.1  รอยละของงานวิจัย นวัตกรรม และงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพรในระดับชาติหรือ

ระดับนานาชาติตออาจารยประจํา 



 31 

3.2  รอยละของงานวิจัย นวัตกรรม และงานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชนในรูปแบบ

ตางๆ ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา 

3.3  จํานวนงานวิจัย นวัตกรรม และงานสรางสรรคท่ีไดรับการจดทะเบียนทรัพยสิน     

ทางปญญาในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

 ระดับ 4 รอยละของงานวิจัย นวัตกรรม และงานสรางสรรค ที่มีความรวมมือกับองคกรภาครัฐ 

ภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรม ในระดับภูมิภาคอาเซียนหรือภูมิภาคอื่นตออาจารยประจํา 

  ระดับ 5   มีมูลคาจากทรัพยสินทางปญญา 

 
คาเปาหมาย  
 

ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 

ระดับ  3 

3.1  รอยละ 16 

ระดับ  3 

3.1  รอยละ 18 

ระดับ  3 

3.1  รอยละ 20 

3.2  รอยละ 14 3.2  รอยละ 16 3.2  รอยละ 18 

3.3  จํานวน 5 ช้ิน  3.3  จํานวน 10 ช้ิน  3.3  จํานวน 15 ช้ิน  

  ระดับ 4  

รอยละ 1 

ระดับ 5 

รอยละ 5 ของ       

งบประมาณแผนดิน 

ของมหาวิทยาลัย 

ระดับ 5 

รอยละ 10 ของ

งบประมาณแผนดิน 

ของมหาวทิยาลัย 

 
ผูรับผิดชอบเปาหมาย 

1. สถาบันวิจยัและพัฒนา 6. คณะพยาบาลศาสตร 

2. คณะครุศาสตร 7. บัณฑิตวิทยาลัย 

3. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 8. สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

4. คณะวิทยาการจัดการ 9. หนวยจัดการทรัพยสินทางปญญา 

5. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 10. หนวยบมเพาะวิสาหกิจ 
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เปาประสงคที่ 6  มหาวทิยาลัยสามารถสรางความเขมแข็งในการอยูรอดได  
ตัวชี้วัดที ่6  ระดับความสาํเร็จของการพัฒนาองคกรคุณภาพ 
 
คําอธบิาย 

การบริหารองคกรคุณภาพ หมายถึง ระบบการบริหารงานที่เนนคุณภาพในทุกดาน และทุกกิจกรรม

ขององคการ โดยผูบริหารระดับสูงมองเห็นความสําคัญและสนับสนุนกิจกรรมเหลานั้น การปรับปรุงคุณภาพ

เปนหนาท่ีของทุกคนในองคการที่จะใหความรวมมือและความรับผิดชอบ ตลอดจนการปรับปรุงการทํางาน    

ใหเกิดประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง เพ่ือสนองความตองการและความคาดหวังของผูรับบริการ 

 ระบบและกลไก หมายถึง มีการมอบหมายผูรับผิดชอบ มีการกําหนดแนวทางการดําเนินงาน มีการ

พัฒนาทรัพยากรบุคคล มีการจัดสรรทรัพยากรอยางเปนระบบ มีฐานขอมูลสนับสนุน มีการนําเทคโนโลยีมาใช 

และมีการติดตามและวิเคราะห 

แผนปฏิบัติการการพัฒนาองคกรคุณภาพ หมายถึง การจัดทําแผนปฏิบัติการโดยการมีสวนรวม                

ทุกภาคสวน และมีการเผยแพรใหประชาคมรับทราบโดยทั่วกัน 

การพัฒนาองคกรคุณภาพ หมายถึง การดําเนินงานที่ทุกคนในองคกรตองเขามามีสวนรวม           

ในทุกดาน และทุกกิจกรรมขององคการ มีการใหความสําคัญกับผูรับบริการ มีการวิเคราะห ทบทวนการ

ดําเนินงาน การติดตาม ตรวจสอบประเมินผลงานอยางเปนระบบ การปรับปรุงคุณภาพอยางตอเนื่อง ตลอดจน

การรายงานผลการดําเนินการตอผูบริหารอยางสม่ําเสมอ  

การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการการพัฒนาองคกรคุณภาพ หมายถึง การดําเนินการ

จัดทําการประเมินผลการดําเนินงานและจัดทําแผนปรับปรุงการดําเนินงาน รวมทั้งรายงานการวิเคราะห

ความสําเร็จของการพัฒนาองคกรคุณภาพ 

รางวัลคุณภาพองคกร หมายถึง รางวัลที่ไดรับการยอมรับ เชน รางวัลคุณภาพ TQA 

 
เกณฑวัดระดับความสําเร็จ  

  ระดับ 1  มีระบบและกลไกสนับสนนุการพัฒนาองคกรคุณภาพ 

  ระดับ 2  มีแผนปฏิบัติการการพัฒนาองคกรคุณภาพ 

  ระดับ 3  มีการดําเนนิการการพัฒนาองคกรคุณภาพ 

  ระดับ 4  มีการประเมินและปรับปรุงการดําเนินการการพัฒนาองคกรคุณภาพ 

  ระดับ 5  รางวัลคุณภาพขององคกร  
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คาเปาหมาย  
 

ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 

ระดับ 3 

และผานเกณฑ

ประเมินคุณภาพ     

รอยละ 20 

ระดับ 3           

และผานเกณฑ

ประเมินคุณภาพ     

รอยละ40 

ระดับ 3           

และผานเกณฑ

ประเมินคุณภาพ     

รอยละ 60 

ระดับ 3           

และผานเกณฑ

ประเมินคุณภาพ     

รอยละ 80 

ระดับ 4 ระดับ 4 ระดับ 4 ระดับ 4 

ระดับ 5 

 
ผูรับผิดชอบเปาหมาย  

1. กลุมงานพัฒนาระบบบริหาร 

2. หนวยงานนํารอง 
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