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  หนา ก 
 

คํานํา 
  มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนยตระหนัก และใหความสําคัญกับการใชแผนเปนเคร่ืองมือใน

การบริหารจัดการมหาวิทยาลัย โดยใหสอดคลองกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเปนประจําอยางตอเนื่องทุก

รอบระยะเวลา 5 ป เพื่อใหสอดคลองกับกรอบแผนอุดมศึกษา 15 ป มาตรฐานการอุดมศึกษา และ

มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา คือสํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและแผนพฒันาเศรษฐกจิ และ

สังคมแหงชาติ ซึ่งในการจัดทําแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย พ.ศ.2554-2558 
ไดใชกระบวนการที่เนนและใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของผูบริหาร และบุคลากรในการพิจารณาให

ขอเสนอแนะ ตลอดจนรับรูรับทราบทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย อันจะสงผลใหมีการนําแผนยุทธศาสตร

ไปสูกระบวนการบริหารจัดการใหบรรลุผลสําเร็จตามแต  ละภารกิจตอไป 

  แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย พ.ศ.2554-2558 ไดรับความเห็นชอบจาก

สภามหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนยในการประชุมคร้ังที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2555 ในลักษณะ 

Conceptual Plan ที่มีองคประกอบสําคัญ 5 ประการ คือ วิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ 

ตัวช้ีวัด 

  สํานักนโยบายและแผน จึงหวังเปนอยางยิ่งวา คณะ/สํานัก/ศูนยจะไดนําแผนยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย พ.ศ. 2554-2558 มาใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติ

ราชการประจําปใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้เพื่อรวมกันขับเคลื่อนการปฏิบัติ

ภารกิจใหบรรลุวิสัยทัศนที่มหาวิทยาลัยกําหนดไดตอไป 

 

สํานักนโยบายและแผน 

   สิงหาคม 2554 
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  หนา 1 
 

วิสัยทัศน 
 

เปนมหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนําในภูมิภาคเอเชียอาคเนย 
 

พันธกิจ 
 

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย มีพันธกิจหลักในการผลิตบัณฑิต การวิจัย การรวมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน และองคกร

ภาคประชาชน โดยการปรับใชบริการทางวิชาการกับประสบการณของชุมชน เพื่อการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา         

การเศรษฐกิจและการบริหาร การปกครองตามระบอบประชาธิปไตย และเตรียมพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 
 

เจตนารมณวิสัยทัศน  
 

มุงสูความเปนมหาวิทยาลัยช้ันนําดานคุณภาพ  บัณฑิตมีคุณธรรม เลิศลํ้าวิชาการ และสอดคลองความตองการของ

สังคม 

คุณภาพ คือ  

1. คุณภาพของบุคลากรและนักศึกษา อยูในระดับประเทศ และสากล 

2. ใชเทคโนโลยีการเรียนการสอนที่เหมาะสม และทันสมัย 

3. บัณฑิตประสบความสําเร็จ 3 ดาน ไดแก 1. เกง 2. ดี 3. มีงานทํา 

4. มีหลักสูตรหลากหลาย ที่เปนที่ตองการของสังคมและชุมชน 

5. มีกระบวนการดําเนินงานท่ีโปรงใส ตรวจสอบได และสัมฤทธิ์ผลตามเกณฑมาตรฐาน 

6. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีประสิทธิภาพสูง 

คุณธรรม คือ  

1. คณาจารย และบัณฑิต ปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพ มีระเบียบวินัย ตรงตอเวลา ความซ่ือสัตย สุจริต มีความขยัน 

และอดทน 

2. บุคลากร และบัณฑิต ยึดถือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิต 

เลิศลํ้าวิชาการ คือ  

1. นักศึกษามีความสามารถทางดานวิชาการ และทักษะทางดานวิชาชีพ สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2. นักศึกษาประสบความสําเร็จ มีผลงานเปนที่ยอมรับ ในระดับชาติและนานาชาติ 

ความตองการของสังคม คือ  

1. นักศึกษามีความถนัดในการอาน เขียนภาษาตางประเทศ และใชเทคโนโลยีไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2. นักศึกษาจบแลวมีงานทํา 100 % 

3. เปดโอกาสทางการศึกษา และบริการทางวิชาการ/วิชาชีพ แกสังคมและชุมชนใกลเคียง 

4. บุคลากรมีศักยภาพในการช้ีนํา และพัฒนาสังคม 

เอกลักษณของมหาวิทยาลัย   คือ  ความรู คูคุณธรรม 

อัตลักษณของมหาวิทยาลัย    คือ   มีคุณธรรม   เลิศลํ้าวิชาการ สามารถดานเทคโนโลยี  

 



 
 

  หนา 2 
 

วิเคราะหสภาพแวดลอม  
(SWOT Analysis) 

จุดแข็ง (Strength) 
1. คาหนวยกิตถูก 

2. เปนองคกรท่ีไมหวังผลกําไร 

3. สวัสดิการดี เมื่อเทียบกับสถาบันลักษณะเดียวกัน 

4. บุคคลกรมีความเขมแข็ง อดทน ซื่อสัตย และภักดีตอองคกร 

5. บุคลากรเปนกันเอง 

6. บุคลากรมีความรูความสามารถ มีคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการหลากหลาย 

7. พื้นท่ีกวางขวาง 

8. เปนองคกรขนากกลาง เปล่ียนแปลงไดงาย 

9. มีคุณภาพดานการเรียนการสอน สามารถรักษาคุณภาพ และมีมาตรฐาน 

10. เปดดําเนินการยาวนาน 36 ป 

11. มีหลักสูตร วศ.บ. เปนหลักสูตรแรกของมหาวทิยาลัยเอกชนของประเทศ 

12. คณะวิศวกรรมศาสตร มีหลักสูตรหลากหลาย สนองความตองการภาคอุตสาหกรรมบริเวณใกลเคียง 

 
จุดออน (Weakness) 

1. บุคลากรระดับนโยบาย และผูบริหารใหความสําคัญกับการบริหารการศึกษาในขอบเขตจํากัด 

2. หลักสูตรท่ีหลากหลาย ไมกระจายในทุกคณะ 

3. ไมมีการจัดการศึกษานอกสถานท่ีต้ัง 

4. รายไดหลักเกิดจากการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา 

5. ขากการพัฒนาดานอาคารสถานท่ี และขาดบรรยากาศทางวิชาการ 

6. ขาดการประชาสัมพันธเชิงรุก 

7. การรวมมอืกับหนวยงานภายนอกนอย และไมหลากหลาย 

8. มีสาขาวชิาเหมอืนกับมหาวิทยาลัยอื่น ทําใหนักศึกษาเลือกเรียนท่ี ม.อ.อ. นอย 

9. บุคลากรใชความรูความสามารถไมเต็มท่ี 

10. ขากการพัฒนาระบบงานอยางเปนระบบและตอเน่ือง 
11. การมอบหนาท่ีในการปฏิบัติงานไมชัดเจน 

12. การเสริมแรงจูงใจใหกบับุคลากรนอย 

13. ขาดความรวมมือกันในการปฏิบัติงานระหวางหนวยงาน 

14. การสรางความภาคภูมิในในสถาบันใหกับนักศึกษามีจาํกัด 

15. เคร่ืองมือในการปฏิบัติงานและเพื่อการเรียนการสอนไมเพียงพอ 

16. การสงเสริมและพัฒนาดานบคุลากรนอย 



 
 

  หนา 3 
 

 
โอกาส (Opportunity) 

1. การคมนาคมสะดวก 

2. ใกลแหลงชุมชน และโรงงานอุสาหกรรม 

3. คาหนวยกิตถูก เหมาะกับสภาวะเศรษฐกิจปจจุบัน 

4. องคความรูของบุคลากร เพียงพอสําหรับการสรางเครือขายความรวมมือดานดางๆ กับชมุชนได 

5. สถานประกอบการยอมรับในคุณภาพบัณฑิต ม.อ.อ. 

6. มีหลักสูตรเสริมและหลักสูตรระยะส้ัน 

7. นโยบายของรัฐในดานการสงเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาและทุนกูยืมโดยเฉพาะแกผูพิการ 

8. ม.อ.อ. อยูชานเมืองปราศจากสถานบันเทิงหรือส่ิงจูงใจท่ีจะทําใหนักศึกษาเดินทางผิด 

 
อุปสรรค (T-Treat) 

1. มีมหาวิทยาลัยคูแขงในยานเดียวกัน 

2. สถานศึกษาในระดับเดียวกัน ขยายการดําเนินงานนอกสถานท่ีต้ังเพิ่มขึ้น 

3. กฎระเบียบของ สกอ. บางอยางไมเอื้อตอการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเอกชน 

4. เปดสาขาวิชาซ้าํซอนกบัสถาบนัอื่น ท่ีมีการจดัการทางกายภาพดีกวา ทําใหนักศึกษาไมเลือก ม.อ.อ. 

5. ตลาดแรงงานมีการเปล่ียนแปลง มหาวิทยาลัยไมสามารถปรับตัวไดทัน 
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บริบทของแผนยุทธศาสตร 
 

แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย พ.ศ. 2549-2553 มีหลักการกําหนดยุทธศาสตตามพันธกิจ

หลักของมหาวิทยาลัย ไดแก การผลิตบัณฑิต การวิจัย  การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การ

บริหารจัดการ และการเงินและงบประมาณ โดยเนนตามลักษณะของมหาวิทยาลัย ในปจจุบันมหาวิทยาลัย

เอเชียอาคเนยเปนมหาวิทยาลัยที่มุงเนนระดับปริญญาตรี โดยการจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสามารถ

สนองตอบและสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 

พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 

เกณฑมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพที่เกี่ยวของ ตลอดจนความพรอม ศักยภาพ และสภาพแวดลอมของ

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย 

ตอมาผูแทนสภามหาวิทยาลัย และคณะผูบริหารทุกระดับ ไดรวมกันนํากรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 

15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) มาใชเปนแนวทางประกอบการทบทวนแผนยุทธศาสตรการพัฒนา

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย พ.ศ. 2551 - 2555 และใหสอดคลองกับกลุมภารกิจที่กําหนดข้ึนตามโครงสรางการ

บริหารงานใหม โดยกําหนดวิสัยทัศนวา “เปนมหาวิทยาลัยคุณภาพ เขมแข็งทางวิชาการ เพียบพรอมดวย

คุณธรรม สอดคลองกับความตองการของสังคม ภายใตการบริหารจัดการ อยางมีประสิทธิภาพ” 

มีการนําเสนอแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย พ.ศ. 2551-2555 (ฉบับปรับปรุง ปการศึกษา 

2551) ซึ่งถือเปนแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฉบับที่ 2 นี้ ตอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยในการประชุม คร้ังที่ 

2/2551 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2551 ซึ่งสภามหาวิทยาลัยพิจารณาและใหความเห็นตอแผนยุทธศาสตรดังกลาว 

โดยเห็นชอบแผนในลักษณะ Conceptual Plan 

ตอมามีการทบทวนแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย พ.ศ. 2551 - 2555  ควบคูกับการพัฒนา

ศักยภาพผูบริหาร มีการกําหนดเปนแผนยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย พ.ศ. 2553-2557 (ฉบับ

ปรับปรุง ปการศึกษา 2551) โดยจัดการสัมมนาผูบริหารทุกระดับ ผลการสัมมนามีการปรับปรุงวิสัยทัศน พันธ

กิจ ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค และตัวช้ีวัดที่กําหนดไวเดิม ใหมีความชัดเจนและครอบคลุมภารกิจของ

มหาวิทยาลัยมากยิ่งข้ึน มีการกําหนดวิสัยทัศนใหม เปน “เปนมหาวิทยาลัยเอกชนช้ันนําในยานฝงธนบุรี” 

 เมื่อกระทรวงศึกษาธิการ ไดมีการปรับเกณฑมาตรฐานคุณภาพการศึกษาใหม โดยประกาศใชต้ังแตป

การศึกษา 2553 เปนตนไปนั้น มหาวิทยาลัย จึงจําเปนตองพิจารณาทบทวนแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยเอเชีย

อาคเนย พ.ศ. 2554-2558 อีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ เพื่อใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐาน และสถานการณปจจุบัน  



 
 

  หนา 5 
 

กระบวนการพัฒนาแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 
 

ในการจัดทําแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย พ.ศ. 2554-2558 คร้ังนี้  สํานักนโยบายและ

แผนไดกําหนดกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย  เพื่อใชเปนกรอบหรือแนวทาง

สําหรับการทบทวนหรือจัดทําแผนยุทธศาสตร ดังแสดงในรูปที่ 1  โดยมีข้ันตอนดังนี้ 

1. เร่ิมตนจากการวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT Analysis) ทุก ๆ 2 ป 

2. ทําการวิเคราะหปจจัยภายในและปจจัยภายนอก โดยปจจัยภายใน คือ แผนตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย 

ซึ่งประกอบไปดวย แผนยุทธศาสตร  รายงานประเมินตนเองของการดําเนินประกันคุณภาพการศึกษาประจําป 

และผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และปจจัยภายนอก คือ แผนอ่ืน ๆ ที่นอกเหนือจากปจจัย

ภายใน ประกอบไปดวย กรอบแผนอุดมศึกษาของสกอ. และแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยช้ันนําใน

ตางประเทศ 

3. ทบทวนวิสัยทัศน และพันธกิจ (Vision and Mission) เพื่อปรับเปล่ียนหรือแกไขใหเหมาะสมกับ

สภาพแวดลอมในเวลานั้น โดยนําผลที่ไดจากการวิเคราะหสภาพแวดลอม ปจจัยภายใน และปจจัยภายนอก มา

ประกอบ 

4. การกําหนดประเด็นยุทธศาสตร/กลยุทธ (Strategic Formulation) และจัดทําแผนยุทธศาสตรของ

มหาวิทยาลัย  

5. การจัดทําแนวทางการบริหารงานแบบสมดุล (Balanced Scorecard) 

6. จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป  ที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตร  ซึ่งเปนรอบเวลาของการทบทวนแผน

และงบประมาณประจําป ข้ึนอยูกับชวงเวลาที่ดําเนินการในขณะนั้น 

7. กําหนดแผนงานหรือโครงการ รวมถึงตัวชี้วัดของแผนงานหรือโครงการนั้น ๆ ใหเสร็จภายใน

ระยะเวลาที่กําหนด (ข้ึนอยูกับชวงเวลาที่ดําเนินการในขณะนั้น) 

8. ประเมินผลการดําเนินแผนงานหรือโครงการวามีความเปนไปไดหรือสอดคลองกับเปาประสงคเชิงกล

ยุทธที่ต้ังไวมากนอยเพียงใด 

9. จะเปนการกลับไปสูข้ันตอนการวิเคราะหสภาพแวดลอมใหมอีกคร้ังเมื่อครบกําหนดระยะเวลา2 ป 

 

 โดยเหตุที่บริบทภายนอกมีความเปล่ียนแปลง จึงจําเปนตองทบทวนแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยเอเชีย

อาคเนย พ.ศ.2554-2558 วายังมีความเหมาะสมอยูหรือไม อยางไรจึงพิจารณาทบทวน เพื่อใหสอดคลองกับ

สถานการณปจจุบันและแนวโนมในอนาคต ซึ่งคณะผูบริหารทุกระดับ ไดพิจารณาทบทวนยุทธศาสตรตาม

ภารกิจประจํา/เชิงพัฒนา ดังนี้ 

 
 



 
 

  หนา 6 
 

ประเด็นยุทธศาสตร 

ประเด็น พ.ศ.2551 - 2555 พ.ศ.2553 - 2557 พ.ศ.2554 - 2558 

ยุทธศาสตร 1 ดานการจัดการเรียนการสอน 
(จํานวนกลยุทธ 15 กลยุทธ) 

พัฒนาอาจารย 
(จํานวนกลยุทธ 5 กลยุทธ) 

พัฒนาบุคลากร 
(จํานวนกลยุทธ 3 กลยุทธ) 

ยุทธศาสตร 2 ดานกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา  
(จํานวนกลยุทธ 8 กลยุทธ) 

พัฒนาหลักสูตร 
(จํานวนกลยุทธ 4 กลยุทธ) 

พัฒนาหลักสูตร 
(จํานวนกลยุทธ 5 กลยุทธ) 

ยุทธศาสตร 3 ดานการวิจัย 
(จํานวนกลยุทธ 10 กลยุทธ) 

พัฒนาบัณฑิต 
(จํานวนกลยุทธ 8 กลยุทธ) 

พัฒนาบัณฑิต 
(จํานวนกลยุทธ 10 กลยุทธ) 

ยุทธศาสตร 4 ดานการจัดการเครือขายความ

รวมมือกับสังคม 
 
(จํานวนกลยุทธ 11 กลยุทธ) 

ใหบริการวิชาการอยาง 

มีคุณภาพ 
 
(จํานวนกลยุทธ 3 กลยุทธ) 

การผลิตและพัฒนาคุณภาพ

ของงานวิจัยและเผยแพร

ผลงานวิจัย 
(จํานวนกลยุทธ 3 กลยุทธ) 

ยุทธศาสตร 5 ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 
 
 
(จํานวนกลยุทธ 3 กลยุทธ) 

พัฒนาบริหารจัดการ 
 
 
 
(จํานวนกลยุทธ 6 กลยุทธ) 

ใหบริการวิชาการอยางมี

ประสิทธิภาพและเกิดการพัฒนา

และเสริมสรางความเขมแข็งของ

ชุมชน 
(จํานวนกลยุทธ 2 กลยุทธ) 

ยุทธศาสตร 6 ดานการบริหารจัดการ 

และการพัฒนาบุคลากร 
(จํานวนกลยุทธ 18 กลยุทธ) 

- ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 
(จํานวนกลยุทธ 4 กลยุทธ) 

ยุทธศาสตร 7 ดานการประกันคุณภาพ

การศึกษา 
(จํานวนกลยุทธ 5 กลยุทธ) 

- พัฒนาการบริหารจัดการ 
 
(จํานวนกลยุทธ 6 กลยุทธ) 

ยุทธศาสตร 8 ดานการจัดการระบบกายภาพ 
(จํานวนกลยุทธ 6 กลยุทธ) 

- - 

รวมจํานวนกลยุทธ 76 กลยุทธ 26 กลยุทธ 33 กลยุทธ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  หนา 7 
 

รายละเอียดของแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย 
 

รายละเอียดของแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย (2554-2558) แสดงอยูในตารางที่ 1 ซึ่ง

ประกอบไปดวย 

1.  ประเด็นยุทธศาสตรทั้ง 7 ดาน  

2.  เปาประสงคและตัวชี้วัดที่กําหนดข้ึนเพื่อใหสอดคลองกับเปาประสงคของแตละยุทธศาสตร รวมถึงคา

เปาหมายของตัวช้ีวัดแตละตัว ในระยะเวลา 5 ป ต้ังแตปการศึกษา 2554-2558 

3.  กลยุทธการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุเปาประสงคของยุทธศาสตรและเปาหมายของตัวช้ีวัด 

4.  ผูรับผิดชอบกลยุทธ   โดยมีหนาที่ในการกําหนดเปาหมายของตัวช้ีวัด การดําเนินงานตามกลยุทธ โดย

จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปที่สอดคลองกับกลยุทธ เพื่อใหบรรลุเปาประสงคและประเมินผล

ความสําเร็จของตัวช้ีวัด 
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ยุทธศาสตร 
 ม.อ.อ. 

เปาประสงค ตัวชี้วัดเปาประสงค 
เปาหมาย 

กลยุทธ เจาภาพหลัก 
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1. พัฒนา

บุคลากร 

1.1 คณาจารยและบุคลากรมี

ศักยภาพสูงขึ้นทั้งทางดาน

วิชาการ ดานวิจัย สมรรถนะ

ทางวิชาชีพที่เกี่ยวของ และ

การบริหารจัดการ  

 

 

1. รอยละของจํานวนตัวบงชี้วัดความสําเร็จของ

แผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยที่บรรลุ

เปาหมายตามตัวบงชี้วัดความสําเร็จ  

80 80 80 80 80 

1. จัดทําแผนการบริหารและพัฒนาคณาจารยทั้งดานคุณวุฒิ  

วิชาการ เทคนิคการสอน และมีการบริหารและพัฒนาคณาจารยให

เปนไปตามแผน และประเมินผลสําเร็จของแผนโดยตัวชี้วัด (สกอ. 

2.4 ขอ 1, 2 และ 4 ) เชน 

   - รอยละของอาจารยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (สกอ. 2.2)    

  -  รอยละของอาจารยที่ดํารงตําแหนงผศ. รศ.และศ. 

(สกอ. 2.3)    

 - คะแนนผลประเมินการนําความรูและทักษะที่ไดจากการพัฒนา

อาจารยมาใชการเรียนการสอน และการวิจัย การบริหาร และ

ปฏิบัติงาน 

สํานักบริหาร

ทรัพยากร

มนุษย 

 2. รอยละของจํานวนตัวบงชี้วัดความสําเร็จของ

แผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสาย

สนับสนุนที่บรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้วัด

ความสําเร็จ 

80 80 80 80 80 

2. จัดทําแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนทั้งดาน

คุณวุฒิ  การบริหารจัดการ มีการบริหารและพัฒนาคณาจารยให

เปนไปตามแผน และประเมินผลสําเร็จของแผนโดยตัวชี้วัด ซึ่ง

ประกอบดวย  

- รอยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่มีคุณวุฒิสูงขึ้น 

- รอยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่รับการพัฒนาทักษะดานตางๆ  

- คะแนนผลประเมินการนําความรูและทักษะที่ไดจากการพัฒนา

บุคลากรสายสนับสนุนมาใชการบริหารและการปฏิบัติงาน  (สกอ. 

2.4 ขอ 1, 2 และ 4 ) 

สํานักบริหาร

ทรัพยากร

มนุษย 
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1. พัฒนา

บุคลากร 

1.2  คณาจารยและบุคลากร

สายสนับสนุนมีการปฏิบัติ

ตามจรรยาบรรณอาจารยและ

จรรยาบรรณบุคลากรสาย

สนับสนุน  

3. ผลการประเมินการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของ

อาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 

3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 

3. ใหความรูดานจรรยาบรรณอาจารยและบุคลากร และดูแลกํากับ

ติดตามใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติอยาง

เครงครัด  (สกอ. 2.4 ขอ 5) 

สํานักบริหาร

ทรัพยากร

มนุษย 

1.3  คณาจารยและบุคลากร

สายสนับสนุน ไดรับการ

สวัสดิการเสริมสรางสุขภาพที่

ดีและมีขวัญกําลังใจ สามารถ

ทํางานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

4. คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินความพึงพอใจตอดาน

สวัสดิการเสริมสรางสุขภาพที่ดีและมีขวัญกําลังใจ 

3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 

4. จัดสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพที่ดีและมีขวัญกําลังใจ สามารถ

ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ (สกอ. 2.4 ขอ 3) 

สํานักบริหาร

ทรัพยากร

มนุษย 
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2. พัฒนา

หลักสูตร 

2.1  มีหลักสูตรที่พัฒนา

รวมกันระหวางมหาวิทยาลัย

และภาคธุรกิจเอกชน รวมทั้ง

ทองถิ่น เพื่อใหตรงกับความ

ตองการของภาคเอกชนและ

ชุมชน โดยเปนการจัด

การศึกษาที่บูรณาการการ

เรียนรูในสถานศึกษากับการ

ใหนักศึกษาไปปฏิบัติงานจริง

เต็มเวลา และทํางานตรงตาม

สาขาวิชาชีพ  

 

5.  จํานวนหลักสูตร ที่ บุคคล องคกร หรือชุมชน

ภายนอกมีสวนรวมพัฒนา 19 19 19 19 19 
5. พัฒนาหลักสูตรโดยใหบุคคล หนวยงานชุมชนภายนอกเขามามี

สวนรวม (สกอ. 2.6  ขอ 4) 

สํานักวิชาการ 

6.  จํานวนหลักสูตรที่มีระบบและกลไกการ จัดการ

เรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 19 19 19 19 19 
6. พัฒนาระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน

สําคัญ  (สกอ. 2.6  ขอ 1) 

สํานักวิชาการ 

7. จํานวนหลักสูตรที่มีการดําเนินงานตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาระดับชาติ 19 19 19 19 19 
7. จัดทําหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาระดับชาติ 

(สกอ. 2.6  ขอ 2) 

สํานักวิชาการ 

8. จํานวนหลักสูตรที่สงเสริมทักษะการเรียนรูดวย

ตนเอง และใหผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติงานจริง 

หรือจากการวิจัย 
19 19 19 19 19 

8. พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรูที่สงเสริมทักษะการเรียนรู

ดวยตนเอง และใหผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติงานจริงหรือจาก

การวิจัย (สกอ. 2.6 ขอ 3 และ 5) 

สํานักวิชาการ 

9. รอยละของรายวิชาที่มีคะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน

ความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการจัดการ

เรียนการสอน 
100 100 100 100 100 

9. ประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการจัดการเรียน

การสอนและนําการผลการประเมินมาปรับปรุงอยางตอเนื่องทุก

รายวิชา 

สํานักวิชาการ 
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3. พัฒนาบัณฑิต 3.1  บัณฑิตมีความรู

ความสามารถและมีทักษะ

วิชาชีพ สามารถปฏิบัติงาน

และสรางงานเพื่อรองรับการ

มีงานทําและการแขงขันของ

แรงงานในอนาคต  

 

 

10. ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ 

และผูใชบัณฑิต 

    3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 

10. สํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคตามความตองการ

ของผูใชบัณฑิตและความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตทุกหลักสูตรและ

นําผลการสํารวจมาปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และ

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค  

(สกอ. 2.7 ขอ 1 และ 2) 

สํานักวิชาการ 

11. รอยละของบัณฑิตที่ไดงานทํา และประกอบ

อาชีพอิสระภายใน 1 ป (ตัวบงชี้สมศ. 1) 
70 75 80 85 85 

11. สํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิต 

12. คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพของการ

บริการที่เอื้อประโยชนตอการเรียนการบริการดาน

กายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา  

(สกอ. 2.6 ขอ 6) 

3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 

12. สงเสริมและสนับสนุนทรัพยากรทั้งดานบุคลากร เทคโนโลยี การ

จัดบริการที่เอื้อประโยชนตอการเรียนการบริการดานกายภาพที่

สงเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา (สกอ. 2.7 ขอ 3 และ สกอ. 2.5) 

 

13. คะแนนประเมินคุณภาพบัณฑิตปริญญาตรีและ

โทตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  

  (ตัวบงชี้สมศ. 2) 

3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 

13. พัฒนาและประเมินผลบัณฑิตปริญญาตรีและโทตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิในดานตางๆ  

(ตัวบงชี้สมศ. 2) 

สํานัก

วิชาการ 

14. รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพ

หรือเผยแพรของบัณฑิตระดับปริญญาโท  

   (ตัวบงชี้สมศ. 3) 
12 15 20 25 30 

14. สรางระบบและกลไกสงเสริมใหนักศึกษาระดับปริญญาโท

ตีพิมพและเผยแพรบทความวิจัยจากสารนิพนธระดับชาติและ

นานาชาติ (สกอ. 2.7 ขอ 4) 

บัณฑิต

วิทยาลัย 

 

 

 



  ตารางที่ 1 รายละเอียดแผนยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย พ.ศ. 2554-2558                                                                               

ยุทธศาสตร 
 ม.อ.อ. 

เปาประสงค ตัวชี้วัดเปาประสงค 
เปาหมาย 

กลยุทธ เจาภาพหลัก 
54 55 56 57 58   

 
12 

3. พัฒนาบัณฑิต 3.2  บัณฑิตมีทักษะชีวิตและ

สามารถประยุกตใชความรู

เพื่อดํารงชีวิตในสังคมได

อยางมีความสุขทั้งทาง

รางกายและจิตใจ   มี

จิตสํานึก ความรับผิดชอบ 

โดยยึดหลักคุณธรรม 

จริยธรรม  

 

15. รอยละของจํานวนตัวบงชี้วัดความสําเร็จของ

กิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาที่

บรรลุเปาหมาย (สกอ. 2.8 ขอ 4) 
80 80 80 80 80 

15. จัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาตาม

ขอกําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรมสําหรับนักศึกษา (สกอ. 

2.8 ขอ 3) 

สํานักกิจการ

นักศึกษา 

16. จํานวนนักศึกษาหรือกิจกรรมนักศึกษาที่ไดรับ

ประกาศเกียรติคุณยกยองชมเชยดานคุณธรรม

จริยธรรม โดยหนวยงานหรือองคกรระดับชาติ 
5 5 5 5 5 

16. สงเสริมและสนับสนุนใหมีนักศึกษาหรือกิจกรรมนักศึกษาไดรับ

ประกาศเกียรติคุณยกยองชมเชยดานคุณธรรมจริยธรรม โดย

หนวยงานหรือองคกรระดับชาติ (สกอ. 2.8 ขอ 5) 

สํานักกิจการ

นักศึกษา 

17. คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินการบริการให

คําปรึกษาและแนะแนวการใชชีวิตและบริการขอมูล

ขาวสารที่เปนประโยชนแกนักศึกษา 

(สกอ. 3.1 ขอ 6) 

3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 

17. จัดบริการใหคําปรึกษาและแนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษา  จัด

กิจกรรมเพื่อพัฒนาความรูและประสบการณใหศิษยเกาและบริการ

ขอมูลขาวสารที่ เปนประโยชน ตอนักศึกษาและศิษยเกาอยาง

ตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ (สกอ. 3.1 ขอ 1 และ 2) 

สํานักกิจการ

นักศึกษา 

18. รอยละของจํานวนตัวบงชี้วัดความสําเร็จของ

พัฒนานักศึกษาที่สงเสริมผลการเรียนรูตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติทุกดาน 
80 80 80 80 80 

18. จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สงเสริมผลการเรียนรูตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติทุกดาน  (สกอ. 3.2 ขอ 

1) 

สํานักกิจการ

นักศึกษา 

 19. รอยละของจํานวนตัวบงชี้วัดความสําเร็จของ

กิจกรรมสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดานประกัน

คุณภาพไปใชในการจัดกิจกรรมที่ดําเนินการโดย

นักศึกษา และสรางเครือขายพัฒนาคุณภาพกิจกรรม

นักศึกษาภายในและระหวางสถาบัน 

80 80 80 80 80 

19. จัดกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพแก

นักศึกษาและสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดานประกันคุณภาพไป

ใชในการจัดกิจกรรมที่ดําเนินการโดยนักศึกษา และสรางเครือขาย

พัฒนาคุณภาพกิจกรรมนักศึกษาภายในและระหวางสถาบัน 

(สกอ. 3.2 ขอ 2, 3 และ 4) 

สํานักกิจการ

นักศึกษา 
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4. ผลิตและ

พัฒนา

คุณภาพของ

งานวิจัย 

4.1  มีการพัฒนาระบบงาน

วิจัยที่ชัดเจน สามารถเพิ่ม

จํานวนและพัฒนาคุณภาพ

งานวิจัยและการเผยแพร

งานวิจัยในระดับชาติและ

ระดับนานาชาติ 

 

20. รอยละของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพ

หรือเผยแพรในระดับชาติและนานาชาติ (สมศ. 5) 15 15 15 15 15 

20. พัฒนาระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค  

และสงเสริมและพัฒนาองคความรูจากการวิจัยใหไดรับการตีพิมพ

เผยแพรในระดับชาติและนานาชาติ  (สกอ. 4.1)  

สํานักวิจัย 

21.  รอยละของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใช

ประโยชน (สมศ. 6) 
15 15 15 15 15 

21. พัฒนาระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรค  (สกอ. 4.2)  

สํานักวิจัย 

22. รอยละของผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรอง

คุณภาพ 8 8 10 10 12 

22. สงเสริมการพัฒนาผลงานวิชาการและสนับสนุนใหคณาจารย

ผลิตหนังสือและตําราที่มีคุณภาพ 

สํานักวิจัย/

สํานัก

วิชาการ 

23. จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่

รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากภายในและภายนอกตอ

อาจารยประจํา (สกอ. 4.3) 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

23. พัฒนาระบบและจัดกิจกรรมสนับสนุนการเสนอขอทุนวิจัยจาก

แหลงทุนภายในและภายนอก (สกอ. 4.1 ขอ 3) 

สํานักวิจัย 
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5. บริการ 

   วิชาการอยาง 

   มีคุณภาพ  

5.1. มหาวิทยาลัยสามารถนํา

ความรูที่ไดจากการบริการ

วิชาการมาพัฒนาหลักสูตร ใช

ประโยชนทางการเรียนการ

สอน และการวิจัย และ

เพิ่มพูนความรูและ

ประสบการณของอาจารย 

24. รอยละของโครงการบริการวิชาการที่ใชกับการ

เรียนการสอนตอจํานวนโครงการบริการวิชาการ

ทั้งหมด  (ตัวบงชี้สมศ. 8) 
10 10 10 10 10 

24. สงเสริมการบริการวิชาการแกสังคมและบูรณาการงานบริการ

ทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย   (สกอ. 5.1) 

ศูนย          วิทย

บริการ 

 

 

 25. รอยละของจํานวนโครงการบริการวิชาการที่ใชกับ

การวิจัยตอจํานวนโครงการบริการวิชาการทั้งหมด 

(ตัวบงชี้สมศ. 8) 
10 10 10 10 10 

26. รอยละของจํานวนโครงการบริการวิชาการที่ใชกับ

การขยายผลสูการปรับปรุงรายวิชาตอจํานวนโครงการ

บริการวิชาการทั้งหมด (ตัวบงชี้สมศ. 8) 
5 5 5 5 5 

27. รอยละของจํานวนโครงการบริการวิชาการที่ใชกับ

การขยายผลสูการเปดรายวิชาใหมตอจํานวนโครงการ

บริการวิชาการทั้งหมด (ตัวบงชี้สมศ. 8) 
5 5 5 5 5 

28. รอยละของจํานวนโครงการบริการวิชาการที่ใชกับ

การตอยอดสูหนังสือหรือตําราตอจํานวนโครงการ

บริการวิชาการทั้งหมด (ตัวบงชี้สมศ. 8) 
5 5 5 5 5 

5.2 ชุมชน สังคมหรือ

เครือขายไดรับการพัฒนาและ

เสริมสรางเขมแข็งจากการ

บริการวิชาการของ

มหาวิทยาลัย 

29. รอยละของตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ

บริการวิชาการ/วิชาชีพที่พัฒนาและเสริมสรางความ

เขมแข็งของชุมชนที่บรรลุเปาหมายตามแผน (ตัวบงชี้

สมศ. 9) 

80 80 80 80 80 

25. สรางเครือขายและความรวมมือดานบริการทางวิชาการเพื่อการ

เรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนที่ตรงกับความตองการ

ของชุมชน (สกอ. 5.2) 

 

ศูนย         วิทย

บริการ 
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6. ทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

6.1. ปลูกจิตสํานึกใหบุคลากร

และนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัยเห็นคุณคาและ

ภูมิใจในความเปนไทย และ

ยกระดับวัฒนธรรมไทย 

รวมทั้งภูมิปญญาไทยใหเปนที่

รูจักและยอมรับในระดับ

นานาชาติ 

30. รอยละของตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมการ

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่บรรลุเปาหมายตามแผน  

(ตัวบงชี้สมศ. 10) 
80 80 80 80 80 

26. จัดกิจกรรมฟนฟู  อนุรักษ  สืบสาน  พัฒนา เผยแพร

ศิลปวัฒนธรรมไทย โดยบุคลากรและนักศึกษามีสวนรวม และมี

ผลกระทบที่เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอสังคม  (สกอ.6.1 ขอ 1 

และ สมศ. 10) 

ศูนยวัฒนธรรม 

 

31. จํานวนกิจกรรมที่สงเสริมองคความรูจากภูมิ

ปญญาทองถิ่นมาบูรณาการเขากับการเรียนการสอน

และกิจกรรมนักศึกษา   

4 4 4 4 4 

27. สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่นใหเปนรากฐานการพัฒนาองคความรู 

โดยบูรณาการเขากับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา  

(สกอ.6.1 ขอ 2) 

ศูนยวัฒนธรรม 

 

32. จํานวนหลักสูตรที่มีการนําคานิยมองคกรไป

สอดแทรกในกิจกรรมการเรียนการสอน 
16 16 16 16 16 

28. สรางเอกลักษณและภาคภูมิใจในความเปนมหาวิทยาลัยเอเชีย

อาคเนยของนักศึกษาและบุคลากรตามคานิยมองคกร และนําไป

สอดแทรกในกิจกรรมการเรียนการสอน (สกอ.6.1   ขอ 2) 

ศูนยวัฒนธรรม 

 

33. ระดับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของบุคลากร

และนักศึกษาที่มีตออาคารสถานที่ ภูมิทัศน พื้นที่ทาง

วัฒนธรรมที่เอื้อและสงเสริมตอการจัดกิจกรรม 
3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 

29. จัดอาคาร สถานที่ ตกแตงอยางมีสุนทรีย  ปรับแตงภูมิทัศนให

สวยงาม มีพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่เอื้อและสงเสริมตอการจัดกิจกรรม  

(ตัวบงชี้สมศ. 11) 

ศูนยวัฒนธรรม 
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7. พัฒนา 

    การบริหาร

จัดการ 

7.1  ระบบบริหารจัดการ

ภายในมหาวิทยาลัยเอเชีย

อาคเนยมีประสิทธิภาพ 

รวดเร็ว คลองตัว ภายใต

หลักธรรมาภิบาลขององคกร 

 

 

34. คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินตนเองของสภา

สถาบัน และการบริหารงานโดยหลัก        ธรรมาภิ

บาล ของผูบริหารทุกระดับ 

3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 

30. พัฒนาการบริหารงานของมหาวิทยาลัย โดยใชหลัก      ธรรมาภิ

บาล และมีการประเมินการบริหารมหาวิทยาลัยเชิงธรรมาภิบาล

ครบวงจร (สกอ. 7.1) 

สํานัก

อธิการบดี 

35. รอยละของตัวชี้วัดความสําเร็จของการดําเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติการประจําปที่บรรลุเปาหมาย 
80 80 80 80 80 

31. พัฒนากระบวนการจัดทําแผน โดยมีกําหนดแผนยุทธศาสตร 

แผนปฏิบัติงานประจําป ตัวชี้วัดของแผนกลยุทธและไดรับความ

เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย  ติดตามและประเมินผลการ

ดําเนินงานตามตัวบงชี้  (สกอ. 1.1) 

สํานัก

นโยบายและ

แผน 

36. คะแนนเฉลี่ยผลประเมินความพึงพอใจของผูใช

ระบบสารสนเทศของบุคลากรและนักศึกษา 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 

32. พัฒนาและใชศักยภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร และระบบฐานขอมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการและ

การตัดสินใจ (สกอ. 7.3) 

ศูนย

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

37.  คะแนนเฉลี่ยผลประเมินประสิทธิภาพการ

บริหารงานในดาน 

  - ประสิทธิภาพการบริหารและการใชทรัพยากร  

อยางคุมคา  

- การจัดการองคความรูของสถาบันและหนวยงาน 

- การบริหารความเสี่ยง 

3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 

33. พัฒนาระบบประเมินผลการบริหารที่คํานึงถึง   

   - ประสิทธิภาพการบริหารและการใชทรัพยากรอยางคุมคา  (สกอ. 

7.3) 

  - การจัดการองคความรูของสถาบันและหนวยงาน        (สกอ. 7.2) 

  - การบริหารความเสี่ยง  (สกอ. 7.5) 

สํานัก

อธิการบดี 

สํานัก

นโยบายและ

แผน 

38. รอยละตัวชี้วัดของแผนการบริหารการเงินและ

การติดตามผลการใชเงินที่บรรลุเปาหมาย 80 80 80 80 80 

34. จัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ และรายงานตอสภา

สถาบัน มีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนํา

ผลไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจโดยผูบริหารระดับสูง 

สํานักบริหาร

การเงินและ

พัสดุ 
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7. พัฒนา 

    การบริหาร

จัดการ 

7.1  ระบบบริหารจัดการ

ภายในมหาวิทยาลัยเอเชีย

อาคเนยมีประสิทธิภาพ 

รวดเร็ว คลองตัว ภายใต

หลักธรรมาภิบาลขององคกร 

39. ผลการประเมินคุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัด 

(ตัวบงชี้ สมศ. 15) 

3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 

35. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่มี

ประสิทธิภาพ โดยใชระบบสารสนเทศที่ใหขอมูลสนับสนุน  การมี

สวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย และสรางเครือขายการแลกเปลี่ยน

เรียนรูระหวางสถาบัน  (สกอ. 9.1) 

สํานัก

นโยบายและ

แผน 
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แผนที่ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย  พ.ศ. 2554 – 2558 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน 

พันธกิจ 

เจตนารมณ

วิสัยทัศน 

เปนมหาวิทยาลัยชั้นนําในภูมิภาคเอเชียอาคเนย 

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย มีพันธกิจหลักในการผลิตบัณฑิต การวิจัย การรวมมือกับภาครัฐ  ภาคเอกชนและองคกรภาคประชาชน โดยการปรับใชบริการทางวิชาการกับประสบการณของชุมชน 

เพื่อการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา การเศรษฐกิจและการบริหาร การปกครองตามระบอบประชาธิปไตย  และเตรียมพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 

มุงสูความเปนเลิศชั้นนําดานคุณภาพ  บัณฑิตมีคุณธรรม เลิศล้ําวิชาการ และสอดคลองกับความตองการของสังคม 

คุณภาพ 

คุณธรรม 

เลิศล้ําวิชาการ 

ความตองการ

ของสังคม 

1. คุณภาพของบุคลากรและนักศึกษาอยูในระดับประเทศและสากล     

2. ใชเทคโนโลยีการเรียนการสอนที่เหมาะสม และทันสมัย 

3. บัณฑิตประสบความสําเร็จ 3 ดาน (เกง, ดี, มีงานทํา) 

1. คณาจารยและบัณฑิต ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ มีระเบียบวินัย ตรงตอเวลา ความซื่อสัตยสุจริต มีความขยันและอดทน

2. บุคลากรและบัณฑิตยึดถือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1. เปดโอกาสทางการศึกษา และบริการทางวิชาการ/วิชาชีพ แกสังคมชุมชนใกลเคียง 

2. บุคลากรมีศักยภาพในการชี้นําสังคม และพัฒนาสังคม 

1. นักศึกษามีความสามารถทางดานวิชาการ และทักษะทางดานวิชาชีพ สามารถปฏิบัติงานไดจริง 

2. นักศึกษาประสบความสําเร็จมีผลงานเปนที่ยอมรับ ในระดับชาติ และนานาชาติ 

ยุทธศาสตรที่ 1 

พัฒนาบุคลากร 

ยุทธศาสตรที่ 2 

พัฒนาหลักสูตร 

ยุทธศาสตรที่ 3 

พัฒนาบัณฑิต 

ยุทธศาสตรที่ 4 
ผลิตและพัฒนา

คุณภาพของ

งานวิจัย 

ยุทธศาสตรที่ 5 

บริการวิชาการอยางมีคุณภาพ 

ยุทธศาสตรที่ 6 
ทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตรที่ 7
พัฒนาการบริหาร

จัดการ 

4. มีหลักสูตรหลากหลายที่เปนที่ตองการของสังคม 

5. มีกระบวนการดําเนนงานที่โปรงใส ตรวจสอบได และสัมฤทธิ์ผลตามเกณฑมาตรฐาน 
6. ระบบสารสนเทศมีประสิทธิภาพสูง

1.1 คณาจารยและบุคลากรมี

ศักยภาพสูงขึ้นทั้งทางดาน

วิชาการ ดานวิจัย สมรรถนะ

ทางวิชาชีพที่เกี่ยวของ และ

การบริหารจัดการ  

2.1  มีหลักสูตรที่พัฒนา

รวมกันระหวางมหาวิทยาลัย

และภาคธุรกิจเอกชน รวมทั้ง

ทองถิ่น เพื่อใหตรงกับความ

ตองการของภาคเอกชนและ

ชุมชน โดยเปนการจัด

การศึกษาที่บูรณาการการ

เรียนรูในสถานศึกษากับการ

ใหนักศึกษาไปปฏิบัติงานจริง

เต็มเวลา และทํางานตรงตาม

สาขาวิชาชีพ  

1.2 คณาจารย

และบุคลากร

สายสนับสนุนมี

การปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณ

อาจารยและ

จรรยาบรรณ

บุคลากรสาย

สนับสนุน 

3.1  บัณฑิตมี

ความรู

ความสามารถและ

มีทักษะวิชาชีพ 

สามารถปฏิบัติงาน

และสรางงานเพื่อ

รองรับการมีงานทํา

และการแขงขันของ

แรงงานในอนาคต  

 

3.2 บัณฑิตมีทักษะ

ชีวิตและสามารถ

ประยุกตใชความรู

เพื่อดํารงชีวิตใน

สังคมไดอยางมี

ความสุขทั้งทาง

รางกายและจิตใจ   

มีจิตสํานึก ความ

รับผิดชอบ โดยยึด

หลักคุณธรรม 

จริยธรรม  

4.1  มีการพัฒนา

ระบบงานวิจัยที่

ชัดเจน สามารถ

เพิ่มจํานวนและ

พัฒนาคุณภาพ

งานวิจัยและการ

เผยแพรงานวิจัย

ในระดับชาติและ

ระดับนานาชาติ 

5.1. มหาวิทยาลัย

สามารถนําความรู

ที่ไดจากการบริการ

วิชาการมาพัฒนา

หลักสูตร ใช

ประโยชนทางการ

เรียนการสอน และ

การวิจัย และ

เพิ่มพูนความรูและ

ประสบการณของ

อาจารย 

5.2 ชุมชน 

สังคมหรือ

เครือขาย

ไดรับการ

พัฒนาและ

เสริมสราง

เขมแข็งจาก

การบริการ

วิชาการของ

มหาวิทยาลัย 

6.1. ปลูกจิตสํานึกให

บุคลากรและ

นักศึกษาเห็นคุณคา

และภูมิใจในความ

เปนไทย และยกระดับ

วัฒนธรรมไทย 

รวมทั้งภูมิปญญาไทย

ใหเปนที่รูจักและ

ยอมรับในระดับ

นานาชาติ 

7.1  ระบบบริหาร

จัดการภายใน

มหาวิทยาลัยเอเชีย

อาคเนยมี

ประสิทธิภาพ 

รวดเร็ว คลองตัว 

ภายใตหลักธรรมาภิ

บาลขององคกร 

 

1.3  คณาจารยและบุคลากร

สายสนับสนุน ไดรับการ

สวัสดิการเสริมสรางสุขภาพที่

ดีและมีขวัญกําลังใจ 

สามารถทํางานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 
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วิสัยทัศน เปนมหาวิทยาลัยชั้นนําในภูมิภาคเอเชียอาคเนย 

1. พัฒนาบุคลากร 2. พัฒนาหลักสูตร 

 

3. พัฒนาบัณฑิต 4. ผลิตและพัฒนา

คุณภาพของงานวิจัย 

5. บริการวิชาการ

อยางมีคุณภาพ 

6. ทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

7.พัฒนาการบริหาร

จัดการ 

1. จัดทํา

แผนการบริหาร

และพัฒนา

คณาจารย 

5. พัฒนาระบบและกลไก

การจัดการเรียนการสอน

ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

3.ใหความรูดาน

จรรยาบรรณอาจารย

และบุคลากรและดูแล

กํากับติดตามใหถือ

ปฏิบัติอยางเครงครัด 

4. จัดสวัสดิการ

เสริมสรางสุขภาพที่

ดีและมีขวัญ

กําลังใจ สามารถ

ทํางานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

6. พัฒนาหลักสูตรโดยให

บุคคล หนวยงานชุมชน

ภายนอกเขามามีสวนรวม 

7. จัดทําหลักสูตรตาม

กรอบ TQF 

8. พัฒนาหลักสูตรและ

การจัดการเรียนรูที่สง

สงเสริมการเรียนรูดวย

ตนเองและจากการ

ปฏิบัติงานจริงหรือวิจัย 

9. ผลการประเมินความ

พึงพอใจของผูเรียนที่มีตอ

คุณภาพการจัดการเรียน

การสอนอยูในระดับดี 

10. ผลสํารวจความ

พึงพอใจของผูใช

บัณฑิต 

11. บัณฑิตมีงานทํา

เปนไปตามเปาหมาย 

12. สงเสริมและสนับสนุน

ทรัพยากรที่เอื้อประโยชน

ตอการเรียนและการ

จัดบริการที่สงเสริม

คุณภาพชีวิตของนักศึกษา 

 

13. พัฒนา

บัณฑิตตาม

กรอบ TQF 

18. จัดกิจกรรม

พัฒนานักศึกษา

ที่สงเสริมผลการ

เรียนรูตามกรอบ 

TQF 

14. สรางระบบ

และกลไกให

นักศึกษา ป.โท

ตีพิมพและ

เผยแพร

บทความวิจัย

ผลการประเมินความสําเร็จของ

แผนพัฒนาคณาจารยเปนไปตาม

เปาหมาย 

2. จัดทํา

แผนการบริหาร

และพัฒนา

บุคลากรสาย

สนับสนุน 

1. บริหารและ

พัฒนา

คณาจารยให

เปนไปตาม

แผนและ

ประเมินผล 

13. ผลการ

ประเมิน

บัณฑิตตาม

กรอบ TQF 

17. จัดบริการให

คําปรึกษาและ

แนะแนวแก

นักศึกษาและ

บริการขอมูล

ขาวสาร 

16. สงเสริมและ

สนับสนุนให

นักศึกษาไดรับ

ประกาศเกียรติ

คุณยกยอง

ชมเชยดาน

คุณธรรมและ

จริยธรรม 

19. ใหความรู

และทักษะการ

ประกันคุณภาพ

แกนักศึกษาและ

สงเสริมใหนํา

ความรูไปใช 

15. จัดกิจกรรม

สงเสริม

คุณธรรม

จริยธรรมของ

นักศึกษา

จริยธรรม 

20. พัฒนาระบบและ

กลไกการพัฒนา

งานวิจัยและพัฒนา

องคความรูจากการ

วิจัยใหไดรับการตีพิมพ

เผยแพร 

22. สงเสริมการพัฒนา

ผลงานวิชาการและ

สนับสนุนใหคณาจารย

ผลิตหนังสือและตํารา

ที่มีคุณภาพ 

21. พัฒนาระบบและ

กลไกการจัดการ

ความรูจากวิจัย  

23. พัฒนาระบบ

และจัดกิจกรรม

สนับสนุนการเสนอ

ขอแหลงทุนวิจัยจาก

ภายในและภายนอก 

 

24. สงเสริมการ

บริการวิชาการ

แกสังคมและ

บูรณาการกับการ

เรียนการสอน

และการวิจัย 

25. สรางเครือขาย

และความรวมมือ

ดานบริการ

วิชาการเพื่อการ

เรียนรูและ

เสริมสรางความ

เขมแข็งของขุมชน 

27. สงเสริมภูมิ

ปญญาทองถิ่นให

เปนรากฐานการ

พัฒนาองคความรู 

โดยบรูณาการกับ

การเรียนการสอน

และการวิจัย 

องคความรูจาก

การบูรณาการ

บริการวิชาการกับ

การเรียนการสอน

และการวิจัย 

องคความรูที่เพิ่มขึ้น

จากการจัดการ

ความรูจากงานวิจัย 

26. จัดกิจกรรมพื้นฟู 

อนุรักษ สืบสาน 

พัฒนา เผยแพร 

ศิลปวัฒนธรรมโดย

บุคลากรและ

นักศึกษามีสวนรวม 

26. ผลกระทบที่เกิด

ประโยชนและสราง

คุณคาตอสังคม 

29. จัดอาคาร 

สถานที่ ตกแตง

อยางมีสุนทรีย มี

พื้นที่ทางวัฒนธรรม

ที่เอื้อและสงเสริม

ตอการจัดกิจกรรม 

1. บริหารและ

พัฒนาบุคลากร

สายสนับสนุนให

เปนไปตามแผน

และประเมินผล 

28. สรางเอกลักษณ

และภาคภูมิใจใน

ความเปน ม.อ.อ 

33. พัฒนาระบบ

ประเมินผลการบริหารที่

คํานึงถึงประสิทธิภาพ

การบริหาร  การจัดการ

ความรู และการบริหาร

ความเสี่ยง 

30. พัฒนาการ

บริหารงานของ

มหาวิทยาลัย

ใชหลักธรรมา 

ภิบาลและมี

การประเมิน

31. พัฒนาการ

กระบวนการจัดทําแผน 

34. จัดทํารายงานทางการ

เงินอยางเปนระบบ 

35. พัฒนาระบบประกัน

คุณภาพการศึกษา 

32. พัฒนา

ศักยภาพ

ดาน IT ใน

การบริหาร

จัดการ 

ระบบบริหารจัดการที่มี

ประสิทธิภาพ รวดเร็ว 

ภายใตหลักธรรมาภิบาล

ขององคกร มิติ
ปร
ะสิ
ทธ
ิผล

 
มิติ
คุณ

ภา
พ 

มิติ
กร
ะบ
วน
กา
รภ
าย
ใน

 
กา
รเรี
ยน
รูแ
ละ
พัฒ

นา
อง
คก
ร 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  

 

ตารา ง วิ เ ค ร าะห ค วามสอดคล อ งของแผน ยุทธศาสตร
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ตารางที่ 2  การวิเคราะหความสอดคลองยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย (พ.ศ. 2554 - 2557) กับยุทธศาสตรชาติ 

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 

ประเด็น : การพัฒนาบุคลากรในอุดมศึกษา ยุทธศาสตร 3.3 บทบาทของอุดมศึกษาไทยในการพัฒนาขีดความสามารถของประเทศ ยุทธศาสตร  1.  พัฒนาบุคลากร 

ทิศทางและนโยบาย 

137. จุดออนที่สําคัญของอุดมศึกษาไทย คือ 

อาจารยและระบบการพัฒนาบุคลากรใน

มหาวิทยาลัยทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

ซึ่งจะตองแกปญหาตั้งแตตนน้ําถึงปลายน้ํา 

ในสวนของตนน้ํานั้นเกี่ยวของกับการบริหาร

จั ด ก า ร แหล ง ทุ น เ พื่ อ พัฒน าอ า จา ร ย 

สวนกลางน้ําเกี่ยวของกับการเพิ่มสมรรถนะ

ใหกับอาจารยทั้งทางดานความเปนครู การ

บมเพาะความสามารถในการบริหารจัดการ 

และการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพและ

สังคม  จนถึงปลายน้ําที่ เปนบุคลากรที่มี

ป ร ะ ส บ ก า ร ณ  ส า ม า ร ถ ถ า ย ท อ ด

ประสบการณยาวนานสูอาจารยระดับอื่น 

ร วม ถึ ง ก า ร เ ชื่ อ ม โ ย ง กั บภ ายนอกทั้ ง

ภาคเอกชน สมาคมวิชาชีพวิชาการ และภาค

ประชา สังคม  ทั้ งหมดนี้ จะ ชัด เจนหาก

พิจารณาวิวัฒนาการของอาจารยในลักษณะ

วงจรชีวิต (Life Cycle) ของบุคลากรอาจารย 

แนวทางการพัฒนา 

139. การพัฒนาอาจารยในมหาวิทยาลัยตอง

คํานึงถึงการพัฒนาหลายมิติ เชน  

   : ดานวิชาการ ความเปนครู ความสามารถ

ในจัดการเรียนการสอน ความสามารถ

ด าน วิ จัย  สมรรถนะทาง วิชา ชีพที่

เกี่ยวของกับสาขาที่ตนรับผิดชอบ การ

บริหารจัดการ การขัดเกลาทางสังคม  

   : ชวงวัยตางๆของการทํางานและพัฒนา 

ตั้งแตการบมเพาะในชวงตนการทํางาน 

ชวงการทํางานจริง  ชวงเปนผูสูงความรู

และประสบการณและการเปนคลัง

ส ม อ ง ห ลั ง เ ก ษี ย ณ โ ด ย จั ด ใ ห มี

กระบวนการ Mentoring โดยผูมีความรู

และประสบการณ เนนการพัฒนาจาก

การทํางานจริง 

เปาหมาย 

5)  อ า จ า ร ย แ ล ะ บุ ค ล า ก ร ใ น

สถาบันอุดมศึกษาไดรับการพัฒนาทักษะ

วิชาการและสมรรถนะวิชาชีพที่เกี่ยวของ  

มาตรการ 

5) จัดใหมีการพัฒนาอาจารยและบุคลากร

ในสถาบันอุดมศึกษาอยางตอเนื่องเพื่อสราง

อาจารยและบุคลากรที่มีคุณภาพ มี

ประสบการณ และทักษะทางวิชาการ โดย

เนนดานวิชาการ ทักษะความเปนครู 

ความสามารถในการวิจัย และสมรรถนะ

วิชาชีพที่เกี่ยวของ 

เปาประสงค 

1.1 คณาจารยและบุคลากรมีศักยภาพสูงขึ้น
ทั้งทางดานวิชาการ ดานวิจัย สมรรถนะ

ทางวิชาชีพที่เ กี่ยวของ และการบริหาร

จัดการ สอดคลองตามเกณฑมาตรฐาน 

สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

ได 
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ตารางที่ 2  การวิเคราะหความสอดคลองยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย (พ.ศ. 2554 - 2558) กับยุทธศาสตรชาติ 

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 

ประเด็น : โครงสรางพื้นฐานการเรียนรู ยุทธศาสตร 3.1 การพัฒนาอุดมศึกษาไทยทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 

ยุทธศาสตร 3.3 บทบาทของอุดมศึกษาไทยในการพัฒนาขีดความสามารถของประเทศ 

ยุทธศาสตร 2.  พฒันาหลักสูตร  

 

ทิศทางและนโยบาย 

161. โครงสรางหลักสูตรไมตอบสนองตอ

ความตองการ จากขอเท็จจริงตอไปนี้ 

- ภาคเอกชนระบุชัดเจนถึงความออนดอย

ของบัณฑิตทางดาน : 

• วิชาการ (ความเขาใจพื้นฐาน ความลึก

ซึง การปฏิบัติจริง) 

• ทักษะอื่นๆ  (การเขียนการพูด  ตรรก 

คว าม คิ ด  ก า ร สื่ อ  ก า ร แ ก ป ญห า 

จริยธรรม การเรียนรูดวยตนเอง)   

แนวทางการพัฒนา 

165. นอกเหนือจากการสนับสนุนหลักสูตร

ทางดานเทคนิค วิชาการ วิชาชีพ แลว

รัฐจะใหการสนับสนุนการศึกษาใน

หลักสูตรศิลปศาสตร (Liberal Arts 

Education) ในฐานะโครงสรางพื้นฐาน

การเรียนรู ทั้งในลักษณะหลักสูตรเสริม 

เ พิ่ ม เ ติ ม  ทดแทน  ตลอดจนก า ร

ปรับเปลี่ยนพันธกิจของสถาบันใหเปน

มหาวิทยาลัยดานศิลปศาสตร เ ต็ม

รูปแบบ 

 

เปาหมาย ยุทธศาสตร 3.1 

4) พัฒนาบัณฑิตทั้งเรื่องวิชาการและการ

ดําเนินชีวิตอยางมีความสุข 

 

 

 

 

 

 

 

เปาหมาย ยุทธศาสตร 3.3 

4) มีหลักสูตรที่พัฒนารวมกันระหวาง

สถาบันอุดมศึกษาและภาคธุรกิจเอกชน 

รวมทั้งทองถิ่น เพื่อใหตรงกับความตองการ

ของภาคเอกชนและชุมชน โดยเปนการจัด

ก า ร ศึ กษาที่ บู รณากา รก า ร เ รี ย น รู ใ น

สถานศึกษากับการใหนักศึกษาไปปฏิบัติงาน

จริงเต็มเวลา และทํางานตรงตามสาขา

วิชาชีพ 

 

มาตรการ ยุทธศาสตร 3.1 

6) จัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เพื่อใชเปน

เครื่องมือที่มุงเนนการประกัน 

คุณภาพบัณฑิตดวยการพัฒนามาตรฐานผล

การเรียนรู(Learning Outcome) ที่คาดหวัง

ของบัณฑิต 

ทั้งดานวิชาการ ทักษะอื่นๆ ที่จําเปนเฉพาะ

สาขาวิชา รวมทั้งคุณลักษณะดานคุณธรรม 

จริยธรรม 

มาตรการ ยุทธศาสตร 3.3 

4) เรงรัดใหสถาบันอุดมศึกษารวมมือกับภาค

ธุรกิจเอกชนและทองถิ่น พัฒนาหลักสูตรที่

เปนความตองการของภาคธุรกิจเอกชนและ

ชุมชน ตามบทบาทและภารกิจของสถาบัน 

อุดมศึกษา โดยคํานึงถึงบริบทของ 

ประชาคมอาเซียนดวย 

12) สนับสนุนการทํา Benchmarking ใน

ระดับหลักสูตร เพื่อใหเห็นผลผลิตของการ

จัดการเรียนการสอน 

เปาประสงค 

2.1  มีหลักสูตรที่พัฒนารวมกันระหวาง

มหาวิทยาลัยและภาคธุรกิจเอกชน รวมทั้ง

ทองถิ่น เพื่อใหตรงกับความตองการของ

ภาคเอกชนและชุมชน โดยเปนการจัดการศึกษา

ที่บูรณาการการเรียนรูในสถานศึกษากับการให

นักศึกษาไปปฏิบัติงานจริงเต็มเวลา และทํางาน

ตรงตามสาขาวิชาชีพ  
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ตารางที่ 2  การวิเคราะหความสอดคลองยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย (พ.ศ. 2554 - 2558) กับยุทธศาสตรชาติ 

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 

ประเด็น : โครงสรางพื้นฐานการเรียนรู ยุทธศาสตร 3.1 การพัฒนาอุดมศึกษาไทยทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 

ยุทธศาสตร 3.3 บทบาทของอุดมศึกษาไทยในการพัฒนาขีดความสามารถของประเทศ 

ยุทธศาสตร 3.  พฒันาบัณฑิต 

 

ทิศทางและนโยบาย 

161. โครงสรางหลักสูตรไมตอบสนองตอ

ความตองการ จากขอเท็จจริงตอไปนี้ 

- ผลจากโลกาภิวัตนและเทคโนโลยีกาวหนา 

ที่จะทําใหวิถีชีวิต และวิถีการทํางานของ

บัณฑิตในอนาคตเปลี่ยนไป  การเ รียนรู

ศาสตรเฉพาะทางทั้งวิชาชีพและวิชาการดังที่

ดําเนินอยูในปจจุบันอาจไมเพียงพอตอความ

อยูรอดและการแขงขันของแรงงานในอนาคต 

- สถาบันอุดมศึกษาไทยที่ผานมาสราง

หลักสูตรจํานวนมากตามความตองการของ

สถาบัน โดยขาดการคํานึงถึงผลลบดานการ

จางงาน คุณภาพของบัณฑิต หลายแหง

ขยายหลักสูตรทางดานวิชาชีพโดยขาดความ

พรอม บัณฑิตจํานวนมากขาดทักษะชีวิต

และความรูรอบในศิลปวิทยาการที่จําเปนตอ

การดํารงชีวิต 

 

แนวทางการพัฒนา 

 

 

เปาหมาย ยุทธศาสตร 3.1 

4) พัฒนาบัณฑิตทั้งเรื่องวิชาการและการ

ดําเนินชีวิตอยางมีความสุข 

มาตรการ ยุทธศาสตร 3.1 

4) จัดทํา Tracer Study ในระดับ

มหาวิทยาลัยเพื่อติดตามผลการประกอบ

อาชีพของบัณฑิต รวมทั้งการศึกษาความพึง

พอใจของผูใชบัณฑิตและตัวบัณฑิต เพื่อใช

ประกอบการปรับปรุงคุณภาพการศึกษา 

และการวางแผนอุดมศึกษาอยางมีระบบ 

8) เพิ่มศักยภาพของบัณฑิตในดานการคิด

วิเคราะห การแสวงหาความรูดวยตนเอง 

ความสามารถดานการใชภาษาอังกฤษ เพื่อ

รองรับการมีงานทําในอนาคต และรองรับ

การ 

เขาสูการเปนประชาคมอาเซียน 

10) สนับสนุนใหสถาบันอุดมศึกษาพัฒนา

ทักษะในการทํางานของนักศึกษาเพื่อใหได

เ รียน รูจากการปฏิ บั ติจ ริงและสามารถ

ปฏิบัติงานไดทันที 

11) สนับสนุนใหสถาบันอุดมศึกษาทุกแหง

ติดตามความกาวหนาของบัณฑิตสม่ําเสมอ 

โดย สกอ.เปนหนวยกํากับ 

เปาประสงค 

3.1  บัณฑิตมีความรูความสามารถและมีทักษะ

วิชาชีพ สามารถปฏิบัติงานและสรางงานเพื่อ

รองรับการมีงานทําและการแขงขันของแรงงาน

ในอนาคต 

 

3.2  บัณฑิตมีทักษะชีวิตและสามารถ

ประยุกตใชความรูเพื่อดํารงชีวิตในสังคมได

อยางมีความสุขทั้งทางรางกายและจิตใจ   มี

จิตสํานึก ความรับผิดชอบ โดยยึดหลักคุณธรรม 

จริยธรรม 
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ตารางการวิเคราะหความสอดคลองยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย (พ.ศ. 2553 – 2557) กับยุทธศาสตรชาติ 

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 

ประเด็น : มหาวิทยาลัยกับการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ ยุทธศาสตร 3.3 บทบาทของอุดมศึกษาไทยในการพัฒนาขีดความสามารถของประเทศ ยุทธศาสตร 4.  ผลิตและพัฒนาคุณภาพ

งานวิจัย 

ทิศทางและนโยบาย 

121. ในฐานะที่อุดมศึกษาเปนองคประกอบ

หนึ่งของระบบวิจัยของประเทศ การสราง

ความเปนเลิศของการวิจัยของอุดมศึกษาจึง

ขึ้นอยูกับการวางโครงสรางระบบการวิจัยใน

ภาพรวม ซึ่งรวมถึงนโยบายระบบวิจัย การ

จัดสรรทรัพยากรวิจัย การบริหารจัดการทุน

วิจัย  ตลอดจนการประสานพลังระหวาง

หนวยปฏิบัติการวิจัย รัฐตองมีนโยบายที่

ชัดเจนในกระบวนการการจัดสรรทรัพยากร

วิจัยเพื่อสรางงานวิจัยที่มีมูลคาเพิ่มตอระบบ

เศรษฐกิจและพัฒนาสังคม ในขณะเดียวกัน

ก็ยังตองดูแลการวิจัยที่ไมมีผลตอภาคการ

ผลิตหรือมูลคาเชิงเศรษฐกิจ  แตมีความ

จําเปนตอสังคม รวมทั้งการสนับสนุนนักวิจัย

รุนใหม ซึ่งยังขาดประสบการณและโอกาส

และการสนับสนุนทางการเงินและสิทธิ

ประโยชนที่เอื้อตอการผลิตผลงานทั้งจาก

สถาบันจองรัฐและเอกชน 

แนวทางการพัฒนา 

123. การสรางความรูที่มีคุณภาพอาศัย

ระบบวิจัยที่สมบูรณเชื่อมตอทั้งมหภาค

จนถึงหนวยปฏิบัติการวิจัย ในสภาวะที่

ทรัพยากรมีจํากัด การจัดทรัพยากรเพื่อ

กา ร วิ จั ยจะมี ลั กษณะการแข ง ขั น 

(competitive research) ใหกับบุคคล 

กลุมองคกรและสถาบัน  จึงเสนอให

ประยุกตและปรับใชระบบ Research 

Assessment Exercise (RAE) เพื่อการ

ประเมินความสามารถการวิจัยและ

จัดสรรทรัพยากรเพื่อการวิจัย 

126. มหาวิทยาลัยจึงควรผลักดันใหเกิด

ระบบวิจัยแหงชาติที่ควรประกอบดวย 

-องคกรระดับชาติที่กําหนดนโยบายวิจัย 

(National research policy body) 

- องคกรจัดสรรเงินทุนวิจัย (Funding 

Agencies) 

- หนวยงานวิจัย (Research implementing 

bodies)  

เปาหมาย 

2) มีระบบการประเมินความพรอมในการ

วิจัยเพื่อสรางความเปนเลิศ 

 

 

3) มีการพัฒนาระบบการวิจัยที่ชัดเจนใน

สถาบันอุดมศึกษา เพื่อใหมีมหาวิทยาลัย

วิจัยที่เปนหลักในการพัฒนาการวิจัยของ

ประเทศ 

มาตรการ 

1) ประยุกตและปรับใชระบบการสนับสนุน

งานวิจัยในถาบันอุดมศึกษา โดยเนนระบบ

การประเมินความพรอมในการวิจัยเพื่อสราง

ความเปนเลิศ 

2) สนับสนุนใหมีการพัฒนาระบบการวิจัยที่

ชัดเจนในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อใหมี

ม ห า วิ ท ย า ลั ย วิ จั ย ที่ เ ป น ห ลั ก ใ น ก า ร

พัฒนาการวิจัยของประเทศ 

7) เพิ่มขีดความสามารถของอุดมศึกษาไทย

ในการพัฒนาการเปนศูนยกลาง 

การศึกษา วิจัย และการประชุมสัมมนาใน

ภูมิภาค 

เปาประสงค 

4.1  มีการพัฒนาระบบงานวิจัยที่ชัดเจน 

สามารถเพิ่ ม จํานวนและพัฒนาคุณภาพ

งานวิจัยและการเผยแพรงานวิจัยในระดับชาติ

และระดับนานาชาติ 
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ตารางที่ 2  การวิเคราะหความสอดคลองยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย (พ.ศ. 2554 - 2558) กับยุทธศาสตรชาติ 

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 

ประเด็น : มหาวิทยาลัยกับการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ ยุทธศาสตร 3.3 บทบาทของอุดมศึกษาไทยในการพัฒนาขีดความสามารถของประเทศ ยุทธศาสตร 5.  บริการวิชาการอยางมีคุณภาพ 

ทิศทางและนโยบาย 

119. อุดมศึกษาเปนกลไกสําคัญหนึ่งในการ

เพิ่มศักยภาพของประเทศในเวทีสากล ผาน

การสรางและพัฒนากําลังคน และการสราง

ความรูและนวัตกรรมผานระบบการวิจัยและ

พัฒนา เพื่ อประ โยชน ในภาคการผ ลิต

โครงสรางพื้นฐานและการยกระดับความ

เขมแข็งของสังคมโดยรวม 

แนวทางการพัฒนา 

123. ประเทศที่พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมได

ดี มหาวิทยาลัยจะเชื่อมตอไดดีกับภาค

การผลิต สรางความรูและนวัตกรรม

ใหม นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยยังถูก

คาดหวังใหเปนสถาบันสังคมมีบทบาท

ชี้นําความคิดและการเปลี่ยนแปลงของ

สังคม  พันธกิจและความคาดหวังนี้

จําแนกใหมหาวิทยาลัยแตกตางจาก

สถาบันอุดมศึกษาซึ่งเปนเพียงสถาบันที่

จัดการศึกษาสูงกวาระดับมัธยมศึกษา 

127. ใหมีการออกแบบระบบความเชื่อมโยง

ระหวางอุดมศึกษาและภาคการผลิต

เพื่อสรางภารกิจของมหาวิทยาลัย

จํานวนหนึ่งที่ใชอุปสงคจากภาคการ

ผลิตเปนตัวตั้ง ทั้งการจัดหลักสูตรและ

การเรียนการสอน การบริการวิชาการ 

การวิจัย  

เปาหมาย 

1) มีศูนยความเปนเลิศที่เปนแหลงสราง

ผลงานทางวิชาการเฉพาะสาขาใน 

สถาบันอุดมศึกษาที่มีความพรอม และ

เชี่ยวชาญในสาขานั้นๆ เพื่อจัดระเบียบทาง

วิชาการใหมในการจัดการบัณฑิตศึกษาและ

การวิจัย โดยใชโจทยหรือปญหาจากภาคการ

ผลิตมาจัดทําเปนหลักสูตรการศึกษา และ

วิจัยบูรณาการที่ชวยตอบโจทยปญหา 

 

 

มาตรการ 

3) สนับสนุนใหทํางานรวมกันในลักษณะ

เครือขายระหวางมหาวิทยาลัย กลุม 

มหาวิทยาลัย  ศูนยความเปนเลิศ 

ภาคอุตสาหกรรม เพื่อสรางพลังรวมในการ

พัฒนาความรูและเทคโนโลยีที่เพิ่มมูลคาใน

การผลิตของประเทศ 

 

เปาประสงค 

5.1. มหาวิทยาลัยสามารถนําความรูที่ไดจาก

การบริการวิชาการมาพัฒนาหลักสูตร  ใช

ประโยชนทางการเรียนการสอน และการวิจัย 

และเพิ่มพูนความรู 

 

5.2 ชุมชน สังคมหรือเครือขายไดรับการพัฒนา

และเสริมสรางเขมแข็งจากการบริการวิชาการ

ของมหาวิทยาลัย 
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ตารางที่ 2  การวิเคราะหความสอดคลองยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย (พ.ศ. 2554 - 2558) กับยุทธศาสตรชาติ 

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 

ประเด็น : ธรรมภิบาลและการบริหารจัดการอุดมศึกษา ยุทธศาสตร 3.1 การพัฒนาอุดมศึกษาไทยทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ยุทธศาสตร 6.  ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรรม 

ทิศทางและนโยบาย 

 

แนวทางการพัฒนา 

 

 

เปาหมาย 

 

 มาตรการ 

11) ใหสถาบันอุดมศึกษามีสวนชวยปลูก

จิตสํานึกใหคนไทยเห็นคุณคาและภูมิใจใน

ความเปนไทย และยกระดับวัฒนธรรมไทย 

รวมทั้งภูมิปญญาไทยใหเปนที่รูจัก และ

ยอมรับในระดับนานาชาติ 

เปาประสงค 

6.1. ปลูกจิตสํานึกใหบุคลากรและนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัยเห็นคุณคาและภูมิใจในความเปน

ไทย และยกระดับวัฒนธรรมไทย รวมทั้งภูมิ

ปญญาไทยใหเปนที่รูจักและยอมรับใน 

ระดับนานาชาติ 
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ตารางที่ 2  การวิเคราะหความสอดคลองยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย (พ.ศ. 2554 - 2558) กับยุทธศาสตรชาติ 

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 

ประเด็น : การแกปญหาอุดมศึกษาในปจจุบัน 

ประเด็น : ธรรมภิบาลและการบริหารจัดการอุดมศึกษา 

ประเด็น : การเงินอุดมศึกษา 

ยุทธศาสตร 3.4  การเงินอุดมศึกษา ยุทธศาสตร 7  พัฒนาการบริหารจัดการ 

ทิศทางและนโยบาย 

การบริหารจัดการอุดมศึกษา เกิดปญหาการ

ไรทิศทาง ความซ้ําซอน การขาดคุณภาพ 

การขาดประสิทธิภาพ ของอุดมศึกษา 

 

 

 

121. การลงทุนในอุดมศึกษาผานระบบ

งบประมาณปจจุบันยังสะทอนคุณภาพ

การศึกษาและยังมิไดใชเปนกลไกกํากับเชิง

น โ ยบ า ยอย า ง เ ต็ ม ที่  ทั้ ง ใ น ส ว น ข อ ง

ง บ ป ร ะ ม าณ เ พื่ อ ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น

งบประมาณวิจัยและคาใชจายอื่นๆ  

แนวทางการพัฒนา 

96. กลไกการประเมินคุณภาพมาตรฐาน

การศึกษา  เปนกลไกหลักหนึ่ ง ในการ

แกปญหาการไรทิศทาง ความซ้ําซอน การ

ขาดคุณภาพ การขาดประสิทธิภาพ ของ

อุดมศึกษา 

 112. ใหมีการปรับโครงสรางการบริหาร   

ธรรมภิบาลของมหาวิทยาลัย  

115. กําหนดใหมีการประเมินมหาวิทยาลัยเชิง

ธรรมาภิบาลอยางครบวงจร ตั้งแตนายก

สภามหาวิทยาลัย ไปจนถึงผูบริหารระดับ

ภาควิชา พรอมตัวชี้วัดที่เหมาะสม 

136. สรางความชัดเจนในการบริหารการเงิน

อุดมศึกษาทั้งมหาวิทยาลัยของรัฐและ

มหาวิทยาลัยเอกชน กําหนดโครงสราง

การเงิน โดยใชหลัก  

          - Source of fund  ขยายวงเงิน

งบประมาณที่ไดจากแหลงตางๆ  

          - Allocation of fund  จัดสรรให

เหมาะสมตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย  

       - Utilization of fund ใชงบประมาณอยางมี

ประสิทธิภาพและมีวินัยการเงิน  

เปาหมาย 

1) สัดสวนที่ เพิ่มขึ้นของเงินนอก

งบประมาณ : งบประมาณอุดมศึกษาใน

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 

2) สัดสวนที่เพิ่มขึ้นของงบประมาณดาน

การวิจัย : งบประมาณอุดมศึกษา 

3) สัดสวนงบประมาณที่เนนการจัดสรร

ดานอุปสงค(demand side financing) 

เพิ่มขึ้น 

 มาตรการ 

1) ปรับรูปแบบการจัดการทางการเงินและ

การระดมทุนอุดมศึกษา โดยเนนการจัดสรร

ดานอุปสงค(demand side financing) 

มากขึ้น และเนนการประเมินผลลัพธเปน

หลัก 

 

เปาประสงค 

7.1  ระบบบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัย

เอเชียอาคเนยมีประสิทธิภาพ  รวดเร็ว 

คลองตัว ภายใตหลักธรรมาภิบาลของ

องคกร 

 

 

 


