การพัฒนาองค์กร ประสิทธิภาพการปฎิบัติราชการ คุณภาพการให้บริการ

ประสิทธิผลตามพันธกิจ

วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
3.1 มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย
2.1 นักศึกษามีความรู้ ทักษะ วิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานระดับชาติและนานาชาติและเป็นกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อน
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
1.1 ระบบการบริหารองค์กรมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสามารถรองรับต่อสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

2.2 นักศึกษามีองค์ความรู้และเสริมสร้างลักษณะ
นิสัยอันพึงประสงค์ซึ่งเป็นผลที่เกิดจากการบูรณาการ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนกับการจัดกิจกรรม
นักศึกษา

4.1 ผู้รับบริการให้การยอมรับในศักยภาพ
การให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย

4.3 องค์ความรู้ที่ให้บริการวิชาการสอดคล้องกับ
สภาพเศรษฐกิจ็และสังคม

2.3 นักศึกษาได้รับบริการที่มหาวิทยาลัยจัดให้อย่าง
คล่องตัว็ทันสมัยสอดคล้องกับบริบทกระแส
การเปลี่ยนแปลงของสังคม
นาระบบการจัดการความรู้็การบริหารความเสี่ยง
และระบบการประกันคุณภาพมาใช้ใน็
การบริหารจัดการ

1.2 บุคลากรมีความรู้ความสามารถ็
และปฏิบัติงานอย่างมีความสุข

5.4 มหาวิทยาลัยสืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม็็
อัตลักษณ์ และภูมิป าไทยสู่สังคมไทยและสังคมโลก

5.3 มหาวิทยาลัยสามารถบูรณาการเสริมสร้าง
วิถีธรรมวิถีไทยในความเป็นสากลเพื่อขับเคลื่อนภารกิจ
หลักของมหาวิทยาลัย

4.4 งานบริการวิชาการสามารถนามา
บูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัยได้

1.3 มหาวิทยาลัยพัฒนาองค์กรมุ่งสู่
มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้

5.2 มหาวิทยาลัยสามารถสร้างเสริมอัตลักษณ์
เอกลักษณ์และผลงานอันทรงคุณค่าของมหาวิทยาลัยให้
เป็นที่รับรู้และยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ

4.2 เป็นองค์กรที่ให้การรับรองมาตรฐาน
ระดับชาติและระดับนานาชาติ

5.1 มหาวิทยาลัยสามารถบูรณาการศักยภาพขีดความสามารถและ
องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการพัฒนาต่อยอดผลผลิต
ผลิตภัณฑ์ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิป าไทยเพื่อสร้างมูลค่าและคุณค่า
เพิ่มทางการศึกษา็เศรษฐกิจและสังคม

ปรัช า
พัฒนาคน็พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปณิธาน
มุ่งมั่นที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีความเป็นเลิศ
ทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี็และวิชาการชั้นสูง็
ที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้คู่คุณธรรม็เพื่อเป็นผู้พัฒนา็
และสร้างเทคโนโลยีที่เหมาะสม็อันก่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ็
สังคม็และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
วิสัยทัศน์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ็
เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนาด้านวิทยาศาสตร์็เทคโนโลยี็
และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ฉบับที่็11 (พ.ศ. 2555 – 2559)

อัตลักษณ์
บัณฑิตที่คิดเป็น็ทาเป็น
เอกลักษณ์
มจพ. คือมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์ประดิษฐกรรมสู่นวัตกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถ.พิบูลสงคราม็เขตบางซื่อ็กรุงเทพฯ็10800
โทรศัพท์็0-2585-8540-9, 0-2913-2500-24 โทรสาร็0-2587-4350, 0-2913-2618
Http://www.kmutnb.ac.th

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

วิสัยทัศน์
ประเดนยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด

1. บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
1.1. ระบบการบริหารองค์กรมีประสิทธิภาพ 1.2. บุคลากรมีความรู้
และประสิทธิผลสามารถรองรับต่อ
ความสามารถและ
สภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
ป ิบตั ิงานอย่างมีความสุ
KPI
F ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ในมหาวิทยาลัย
F ผลการประเมินคุณภาพภายนอก
F คะแนนเฉลี่ยความสาเรจ องการ
ป ิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนามหาวิทยาลัย

กลยุทธ์

KPI
F ร้อยละ องบุคลากรที่
ได้รับการพัฒนา
F ร้อยละ องบุคลากรที่มี
คุณวุฒิเพิ่ม ึ้น
F ร้อยละ องบุคลากรที่มี
ตาแหน่งทางวิชาการ
เพิ่ม ึ้น
F คะแนนเฉลี่ย องความ
พึงพอใจ องบุคลากรต่อ
การบริหารจัดการ อง
องค์กร

2. ผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์
1.3. มหาวิทยาลัยพัฒนา
องค์กรมุ่งสู่มหาวิทยาลัย
แห่งการเรียนรู้

2.1. นักศึกษามีความรู้ ทักษะ วิชาการ
และวิชาชีพ มีคุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค์สอดคล้องกับอัตลักษณ์
KPI
องมหาวิทยาลัยตอบสนองความต้องการ
F ระดับความสาเรจใน
องตลาดแรงงานระดับชาติ และนานาชาติ
การพัฒนามหาวิทยาลัย และเป็นกลไกหนึ่งในการ ับเคลื่อน
ให้เป็นองค์กร
ีดความสามารถในการแ ่ง ัน องประเทศ
แห่งการเรียนรู้

1. สร้างระบบการสรรหา พัฒนา และ
11. สร้างเส้นทางความ
13. เสริมสร้างให้บุคลากร
ประเมินผลการป ิบัติงานให้สอดคล้อง
ก้าวหน้าในอาชีพ
นาประสบการณ์และ
กับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
โดยยึดหลักสมรรถนะ
ความรู้ที่ได้รับจากการ
มหาวิทยาลัย
เป็นฐาน (Competency
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ไป
2. บริหารทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและ
Base) เพื่อเป็นแรงจูงใจ
ประยุกต์ใช้กับการ
เกิดประโยชน์สูงสุด
ในการพัฒนาและ
ป บิ ัติงานจริง
3. เสริมสร้างวิสัยทัศน์ด้านบริหารจัดการ
ธารงรักษาไว้ซึ่งบุคลากร
ด้วยหลักธรรมาภิบาล
คุณภาพ
4. เสริมสร้างการประชาสัมพันธ์
12. พัฒนาทรัพยากรบุคคล
เอกลักษณ์องค์กรเชิงรุกให้มหาวิทยาลัย
ให้มีสมรรถนะรองรับ
เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
ต่อสภาวการณ์ที่
5. สร้างเครือ ่ายความร่วมมือทาง
เปลี่ยนแปลง
วิชาการทั้งภาครัฐและเอกชน
6. พัฒนาระบบสารสนเทศรองรับการ
บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
7. พัฒนากระบวนการป ิบัติงานที่ทันสมัย
และคล่องตัว
8. แสวงหาการเพิ่มพูนรายได้เชิงรุก
9. นาระบบการจัดการความรู้ การบริหาร
ความเสี่ยงมาใช้ในการบริหารจัดการ
10. ส่งเสริมให้การป ิบัติงานด้านประกัน
คุณภาพการศึกษาเป็นกลไกให้เกิด
วัฒนธรรมองค์กรการบริหารจัดการ
ที่ยั่งยืน

KPI
F
F
F

F

2.2. นักศึกษามีองค์ความรู้และเสริมสร้างลักษณะนิสัย
อันพึงประสงค์ ซึ่งเป็นผลที่เกิดจากการบูรณาการ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนกับการจัดกิจกรรม
นักศึกษา

KPI
F จานวนหลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุงจากผลสารวจ
ความพึงพอใจ องผู้ใช้บัณฑิต
F ร้อยละ องผู้สาเรจการศึกษาตามระยะเวลาที่กาหนด
ในหลักสูตร
ร้อยละ องบัณฑิตที่ศึกษาต่อ และมีงานทา
F สัดส่วน องอาจารย์ต่อนักศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์
ภายในเวลา 1 ป
มาตรฐาน
คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ องผู้ใช้บัณฑิต
F
ร้อยละ องอาจารย์ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริ าเอก
จานวนศิษย์เก่าที่ได้รับการยกย่อง หรือ
เพิ่ม ึ้น
ได้รับรางวัล ในระดับชาติ และนานาชาติ
F
ร้อยละ องอาจารย์ที่มีตาแหน่งทางวิชาการเพิ่ม ึ้น
ในระยะเวลา 5 ป ที่ผ่านมา
F คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ องนักศึกษาที่มีต่ออาจารย์
จานวนร้อยละ องโครงการที่สนับสนุน
ที่ปรึกษาวิชาการ
ส่งเสริมให้เกิดการประกอบอาชีพอิสระ
F คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ องนักศึกษาที่มีต่อ
การจัดการเรียนการสอน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา
F ร้อยละ องจานวนหลักสูตรสหกิจศึกษาต่อจานวน
หลักสูตรทั้งหมด
F ร้อยละ องหลักสูตรที่ได้รับการรับรองการดาเนินการ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

1. พัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาการให้มีความเป็นสากลและ
ตอบสนองความต้องการ อง
ตลาดแรงงานระดับชาติและระดับ
นานาชาติ
2. สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการแ ่ง ัน
ด้านวิชาการและวิชาชีพทั้งในระดับชาติ
และระดับนานาชาติ
3. ส่งเสริมการพัฒนานักศึกษาให้เป็น
บัณฑิตที่พึงประสงค์สอดคล้องกับ
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ อง
มหาวิทยาลัย
4. สร้างความร่วมมือทางวิชาการ
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
5. สนับสนุนให้ทุกหลักสูตรมีแผนการ
จัดการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษา
6. สนับสนุนให้นักศึกษามีการเผยแพร่
ผลงานในระดับชาติและระดับนานาชาติ

3. เพิ่ม ีดความสามารถในการวิจัยและพัฒนา
2.3. นักศึกษาได้รับบริการ
ที่มหาวิทยาลัยจัดให้อย่าง
คล่องตัว ทันสมัย สอดคล้อง
กับบริบทกระแสการ
เปลี่ยนแปลง องสังคม
KPI
F คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ
องนักศึกษาที่มีต่อ
กระบวนการให้บริการ อง
มหาวิทยาลัย
F คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ
องผู้ใช้บัณฑิต

7. พัฒนากระบวนการคัดเลือกนักศึกษาให้ได้
15. พัฒนาระบบสารสนเทศ
นักศึกษาที่มีความสามารถและคุณสมบัติ
เพื่อการบริหารและการ
ตรงตามหลักสูตร
จัดการเรียนการสอน
8. จัดสรรทุนการศึกษาสาหรับนักศึกษาเรียนดี
16. พัฒนาสุนทรียภาพที่
9. เพิ่มพูนความรู้และทักษะทางด้านาภาษา
เอื้อต่อการเรียนรู้และ
ต่างประเทศให้กับนักศึกษาเพื่อการประกอบ
เสริมสร้างบรรยากาศ
วิชาชีพ
ทางวิชาการ
10. พัฒนานักศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ
11. พัฒนาการบริหารจัดการและกระบวนการ
จัดกิจกรรมนักศึกษา
12. เร่งรัดให้สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
13. สนับสนุนบุคลากรให้มีวุฒิทางการศึกษา
และตาแหน่งทางวิชาการสูง ึ้น
14. จัดหาวัสดุฝก อุปกรณ์ครุภัณฑ์การศึกษา
และสิ่งอานวยความสะดวกให้มีความเพียงพอต่อ
การจัดการเรียนการสอน และมีความทันสมัย

3.1.มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย
KPI
F จานวนโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากภายในมหาวิทยาลัย
F จานวนโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากภายนอกมหาวิทยาลัย
F สัดส่วนงบประมาณเพื่อการวิจัยต่อวงเงินงบประมาณทั้งหมด อง
มหาวิทยาลัย
F จานวนงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก
F จานวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่มี impact factor
F จานวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ
F จานวนบทความในฐาน ้อมูล ISI และฐาน ้อมูลสากลอื่น
ที่ได้รับการอ้างอิง (ย้อนหลัง 5 ป)
F จานวนผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร
F จานวนผลงานที่ได้รับการจดลิ สิทธิ์

1.

ส่งเสริม สนับสนุนและสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรสร้าง
ผลงานวิจัยและนวัตกรรม
2. สนับสนุนทุนวิจัยภายในมหาวิทยาลัยและแสวงหาแหล่งทุน
วิจัยจากภายนอก
3. สร้างเครือ ่ายการวิจัยและนวัตกรรมทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย
4. สนับสนุนการเปดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยและ
เผยแพร่ผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธ์
5. สนับสนุนการนางานวิจัยที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และสังคม
และ ยายผลไปสู่เชิงพาณิชย์
6. ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และการนาผลงานวิจัยที่ได้รับ
ไปจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร
7. ส่งเสริมให้บุคลากรนาผลงานวิจัยไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร
วิชาการหรือนาเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
8. เสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานงานวิจัยที่เ ้มแ ง
9. สนับสนุนงานวิจัย องศูนย์วิจัยเฉพาะทางและศูนย์วิจัย
สู่ความเป็นเลิศ
10. ส่งเสริมการบริหารจัดการงานวิจัยแบบบูรณาการ
และมีผลกระทบเชิงรุก
11. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในการสร้างผลงาน
วิจัยกลุ่ม
12. ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการวิจัยภายใต้โครงการ
ความร่วมมือต่าง ตามบันทึกความเ ้าใจ (MOU)
ที่ได้ทาร่วมกับองค์กรภายนอก

4. เสริมสร้างศักยภาพการให้บริการวิชาการตามมาตรฐานสู่สากล
4.1 ผู้รับบริการให้การยอมรับ
4.2 เป็นองค์กรที่ให้การรับรอง
ในศักยภาพการให้บริการวิชาการ มาตรฐานระดับชาติและระดับ
องมหาวิทยาลัย
นานาชาติ

4.3 องค์ความรู้ที่ให้บริการ
วิชาการสอดคล้องกับสภาพ
เศรษฐกิจ และสังคม

KPI
KPI
F คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ
F จานวนหน่วยงานที่ให้บริการ
องผู้รับบริการ
วิชาการและวิชาชีพเป็นองค์กร
F จานวนเงินรายได้ อง
ที่ให้การรับรองมาตรฐาน
มหาวิทยาลัยจากงานบริการ
ระดับชาติและระดับนานาชาติ
วิชาการเพิ่ม ึ้น
F จานวนผู้รับบริการที่ได้รับการ
F คะแนนเฉลี่ยความสาเรจ อง
รับรองมาตรฐาน
การป ิบัติงานตามแผนบริการ F จานวนห้องประลองและ
วิชาการ
ห้องทดสอบที่ได้มาตรฐาน
เป็นที่ยอมรับระดับ
นานาชาติ

KPI
F
F
F

5. ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
4.4 งานบริการวิชาการสามารถ
นามาบูรณาการกับการเรียน
การสอนและการวิจัยได้

5.1. มหาวิทยาลัยสามารถบูรณาการ
ศักยภาพ ีดความสามารถและ
องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และ
KPI
เทคโนโลยีในการพัฒนาต่อยอดผลผลิต
จานวนเครือ ่ายความร่วมมือ F จานวนโครงการบริการวิชาการ ผลิตภัณฑ์ด้านศิลปวัฒนธรรมและ
ที่ใช้บูรณาการกับการเรียน
จานวนผู้รับบริการเพิ่ม ึ้น
ภูมิปั าไทยเพื่อสร้างมูลค่าและ
การสอน
จานวนหัว ้อที่ให้บริการวิชาการ
คุณค่าเพิ่มทางการศึกษา เศรษฐกิจ
F จานวนโครงการบริการวิชาการ
สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ
และสังคม
ที่ใช้บูรณาการกับการวิจัย
และสังคม
KPI
F จานวนงานวิจัย/โครงการ/กิจกรรม/
ผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปั าไทย องมหาวิทยาลัย
F ร้อยละ องงบประมาณใน
การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ต่อจานวนงบประมาณในหมวดงบ
ดาเนินการทั้งหมด องมหาวิทยาลัย

1. เพิ่มศักยภาพหน่วยงานบริการ 5. มุ่งพัฒนาการบริการวิชาการ 6. สร้างและพัฒนาเครือ ่าย
8. สร้างความเชื่อมโยงงาน
1. สนับสนุนให้นักศึกษาและ
วิชาการให้เ ้มแ ง
ให้เป็นที่ยอมรับ เพื่อนาไปสู่
ความร่วมมือในการให้บริการ
บริการวิชาการกับการจัดการ บุคลากรบูรณาการศักยภาพ
2. พัฒนาก ระเบียบ ้อบังคับ
การเป็นตัวแทน ององค์กร
วิชาการแก่ภาคอุตสาหกรรม
เรียนการสอนและการวิจัย
ีดความสามารถและ
การให้บริการวิชาการที่เอื้อต่อ
ที่ให้การรับรองมาตรฐาน
และสังคม
องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์
การแ ่ง ัน
ระดับชาติและระดับนานาชาติ 7. ส่งเสริมการต่อยอด
และเทคโนโลยีในการพัฒนา
3. พัฒนาระบบการ
องค์ความรู้ให้กับผู้รับบริการ
ต่อยอดผลผลิต ผลิตภัณฑ์
ประชาสัมพันธ์ ่าวสารบริการ
เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ใน
ด้านศิลปวัฒนธรรมและ
วิชาการเชิงรุก
องค์กร
ภูมิปั าไทย
4. พัฒนาสมรรถนะ องบุคลากร
ในการให้บริการวิชาการอย่าง
มืออาชีพ

5.2 มหาวิทยาลัยสามารถสร้างเสริม
อัตลักษณ์ เอกลักษณ์และผลงาน
อันทรงคุณค่า องมหาวิทยาลัยให้เป็นที่
รับรู้และยอมรับในระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ
KPI
F ร้อยละ องระดับการรับรู้และ
การยอมรับ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์
และผลงานอันทรงคุณค่า อง
มหาวิทยาลัยสู่ภาคประชาคมภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย
F จานวนครั้งในการประชาสัมพันธ์
เผยแพร่อัตลักษณ์ เอกลักษณ์
และผลงานอันทรงคุณค่า อง
มหาวิทยาลัย
F จานวนรางวัลระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติที่มหาวิทยาลัยได้รับในการ
สร้างเสริมอัตลักษณ์ เอกลักษณ์
และผลงานอันทรงคุณค่า อง
มหาวิทยาลัย

5.3 มหาวิทยาลัยสามารถบูรณาการ
เสริมสร้างวิถีธรรมวิถีไทยในความเป็น
สากลเพื่อ ับเคลื่อนภารกิจหลัก อง
มหาวิทยาลัย

5.4 มหาวิทยาลัยสืบสาน
และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
อัตลักษณ์ และภูมิปั าไทย
สู่สังคมไทยและสังคมโลก

KPI
F จานวนโครงการ/กิจกรรมบูรณาการ
เสริมสร้างวิถีธรรม วิถีไทย ในความ
เป็นสากลกับการจัดการเรียนการสอน
การพัฒนานักศึกษาและบัณฑิตที่
พึงประสงค์ การวิจัย การบริการวิชาการ
แก่สังคมและการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัย

KPI
F มีระบบฐาน ้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม
อัตลักษณ์ และ ภูมิปั าไทย
F จานวนโครงการสืบสาน เผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์
และภูมิปั าไทย สู่ชุมชน/สังคมไทย/
สังคมโลก
F คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ อง
ผู้รับบริการที่มีต่อการสืบสานเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์
และภูมิปั าไทยสู่สังคมไทย/สังคมโลก

2. ประกาศค่านิยมหลักและ
5. ส่งเสริมให้ประชาคมและ
7. สืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
วัฒนธรรมในการสร้างเสริม
ทุกส่วนงาน องมหาวิทยาลัย
อัตลักษณ์ และภูมิปั าไทย
อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ให้เป็นที่รับรู้
จัดกิจกรรม/โครงการที่บูรณาการ
สูส่ ังคมไทยและสังคมโลก
และยอมรับในระดับชาติ และ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
8. บูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ
นานาชาติ
นบธรรมเนียมประเพณีไทย
เพื่อการบริหารจัดการด้านส่งเสริม
3. พัฒนาระบบและกลไกการ
สู่ความเป็นสากล
ศิลปวัฒนธรรม และการสร้างเสริม
ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเชิงรุก 6. สนับสนุนให้ประชาคมมหาวิทยาลัย
อัตลักษณ์ องมหาวิทยาลัย
เพื่อสร้างเสริมอัตลักษณ์ เอกลักษณ์
จัดกิจกรรมเพือ่ พัฒนาทักษะ ศิลปะ
และผลงานอันทรงคุณค่า อง
และความสามารถด้านกี า และ
มหาวิทยาลัยให้เป็นที่รับรู้ และ
ศิลปวัฒนธรรมอย่างหลากหลาย
ยอมรับในระดับชาติ
ควบคู่กับการเรียนการสอน และ
และระดับนานาชาติ
กิจการนักศึกษา
4. สร้างเครือ ่ายความร่วมมือด้าน
ศิลปวัฒนธรรมกับภาครัฐและ
เอกชนทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ

