แผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีการจัดทาแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ
๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) โดยจัดให้มีการระดมสมองจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต และตัวแทนชุมชนท้องถิ่นจากเทศบาล
และองค์การบริ ห ารส่ว นตาบลในเขตพื้นที่โดยรอบ เพื่อทบทวนผลการดาเนินงานที่ผ่ านมา ตลอดจนร่วมกัน
วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค แนวโน้ม สภาวการณ์ปัจจุบัน เพื่อปรับทิศทาง เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัยให้
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่
๑๑ ของสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา แผนยุทธศาสตร์อาเซียนของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
และการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี เศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันและอนาคต เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมอันจะ
นาไปสู่การยอมรับร่วมกันในเป้าหมาย ตัวชี้วัดผลลัพธ์/ผลผลิตในด้านต่าง ๆ และการกระจายความรับผิดชอบตาม
แผนยุทธศาสตร์ลงสู่หน่วยงานและบุคคลโดยทั่วถึง และเพื่อให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัย อันจะนาไปสู่การบรรลุภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยอย่างมีคุณภาพต่อไป
สภามหาวิทยาลัยจึงมีมติในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม
๒๕๕๔ ได้มีมติเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยดาเนินโครงการจัดทาแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ ๕ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) กองแผนงาน จึงได้ดาเนินการจัดทาแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยแบ่งการ
ดาเนินการดาเนินงานเป็น ๓ ระยะ คือ
 ระยะที่ ๑ ก าหนดยุ ท ธศาสตร์ เ ชิ ง นโยบายขั้ น สู ง ระหว่ า งกรรมการสภาและ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๔ ซึ่งจะเป็นการกาหนด นโยบาย
ทิศทาง ปั ญ หา อุป สรรค จุดอ่อน ของมหาวิทยาลั ย จากสภามหาวิทยาลั ยและผู้ บริห าร
มหาวิ ท ยาลั ย ซึ่ ง ผลการระดมสมองในด้ า น จุ ด อ่ อ น และภั ย คุ ก คาม และก าหนดล าดั บ
ความสาคัญจาเป็นเร่งด่วนในการแก้ปัญหา
 ระยะที่ ๒ จัดทาแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ในระหว่างวันที่ ๗ – ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
ซึง่ ได้มีการพิจารณาทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจ จากการระดมสมองจากผู้เข้าร่วมประชุม และ
ได้มีการกาหนดร่างวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย
 ระยะที่ ๓ สรุปผลการดาเนินงานและรับรองร่างแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ในระหว่าง
วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ – ๑ เมษายน ๒๕๕๔ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่าย
ต่างๆ ประสานการดาเนินงานกับคณะวิชาและสานักต่างๆ ในการกาหนดมาตรการ และตัว
บ่งชี้ภายใต้กลยุทธ์ต่างๆ เพื่อ ให้แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย มีความสอดคล้องกับปรัชญา
การศึกษาและพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัย อีกทั้งให้เป็นไปตามประเด็นทิศทาง และ
นโยบายของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๖๕) (ใน
ประเด็นรอยต่อกับการศึกษาระดับอื่น, การแก้ปัญหาอุดมศึกษาในปัจจุบัน , เครือข่าย
อุดมศึกษา, บทบาทของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของ
๑

ประเทศ, โครงสร้างพื้นฐานการเรียนรู้, การพัฒนาบุคลากรในอุดมศึกษา และธรรมาภิบาล
และการบริหารจัดการอุดมศึกษา เป็นต้น) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่
๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔) (ในประเด็นการเชื่อมต่อกับการศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษา,
การพัฒนาอุดมศึกษาไทยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ, บทบาทของอุดมศึกษาไทยในการ
พัฒนาขีดความสามารถของประเทศ และโครงสร้างพื้นฐานการเรียนรู้ เป็นต้น)
จากนั้น กองแผนงานจึงได้นาเสนอร่างแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.
๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔
เพื่อพิจารณาร่างแผนดังกล่าว ที่ประชุมได้มีมติให้ คณะ/สานัก พิจารณาการจัดทาแผนกลยุทธ์ตามที่ กองแผนงาน
นาเสนอ และหากมีการแก้ไขปรับปรุงให้แจ้งกองแผนงาน เพื่อนาเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป ซึ่ง คณะ/สานัก ได้
แจ้งผลการพิจารณาและกองแผนงาน ได้นาเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผน
กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่
๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ โดยมีรายละเอียดแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย อุบลราชธานีระยะ ๕
ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ดังนี้

ปรัชญาการศึกษา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สร้างสติและปัญญาแก่สังคม บนพื้นฐานความพอเพียง

วิสัยทัศน์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เป็นสถาบันชั้นนาแห่งการเรียนรู้ในภูมิภาคลุ่มน้าโขงและอาเซียน

พันธกิจ
๑. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล มีคุณธรรมนาความรู้ คิดเป็น ทาเป็น และ ดารงชีวิต
บนพื้นฐานความพอเพียง
๒. วิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่และผลงานสร้างสรรค์ ที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้ใน
ภูมิภาคลุ่มน้าโขงและอาเซียน
๓. บริการวิชาการ และเสริมสร้างความร่วมมือกับชุมชน สังคม ในภูมิภาคลุ่มน้าโขง
๔. ทานุบารุง ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นและภูมิภาคลุ่มน้าโขง

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
๑. บัณฑิตมีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม ใฝ่รู้ และมีสมรรถนะในการประกอบอาชีพ เป็นที่
ยอมรับของสังคม
๒. องค์ความรู้ นวัตกรรมที่พัฒนาขีดความสามารถ และยกระดับความเป็นอยู่ของชุมชน
๓. งานบริการวิชาการที่เสริมสร้างความเข้มแข็งของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ความมั่นคงในการประกอบอาชีพ
และสุขภาวะ
๔. เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนและในวิถีชุมชน

๒

วัตถุประสงค์
๑. สร้างบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสานึก และความรับผิดชอบ สามารถ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ประสบผลสาเร็จในการประกอบอาชีพและมี
ความสุขในการดาเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และพัฒนาผู้ที่มีศักยภาพสูงให้สามารถ
เป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาประเทศให้แข่งขันได้ในภูมิภาคอาเซียน
๒. สร้างองค์ความรู้ พัฒนานวัตกรรมจากการวิจัย และต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อนาไปสู่การแก้ไข
ปัญหาทีต่ อบสนองความต้องการที่จะเพิม่ ขีดความสามารถของชุมชน สังคมและประเทศ เพื่อยกระดับ
ความเป็นอยู่ของประชาชน รวมทั้งพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของภูมิภาคลุ่มน้าโขงให้ดีขึ้น
๓. บริการวิชาการและถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีจากความเข้มแข็งทางวิชาการของมหาวิทยาลัย เพื่อ
เสริมสร้างความมั่น คงในการประกอบอาชีพ การจัดการสุ ขภาวะและสิ่ งแวดล้ อม แก้ไขปัญหาและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน ขยายไปสู่สังคมในภูมิภาคลุ่มน้าโขงและอาเซียน และเชื่อมโยงกลับสู่
การเรียนการสอน การวิจัย และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
๔. ศึกษา เรียนรู้ สืบสาน เผยแผ่ ฟื้นฟู เพื่อธารงรักษาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น รวมทั้งสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับความหลากหลายของวัฒนธรรมในภูมิภาคลุ่มน้าโขง และอาเซียน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
วิถีชีวิตของชุมชนและสังคม และการประยุกต์ใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ
๕. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อพั ฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ บุคลากรมี
คุณภาพและมีความสุข

ประเด็นกล
เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ ๕ประการดังกล่าวข้างต้น มหาวิทยาลัยจะมีกลยุทธ์ มาตรการ
และแนวคิดโครงการ ดังต่อไปนี้

ยุทธ์ = How to + Target
กลยุทธ์ ที่ ๑. สร้างบัณฑิต ที่มี คุณภาพและสมรรถนะตามมาตรฐานสากล สามารถเรีย นรู้และ
พั ฒ นาตนเองได้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง มี คุ ณ ธรรม ความรั บ ผิ ด ชอบ ความพอเพี ย ง
จิตสานึกที่ดี และมีความพร้อมเพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน โดยพัฒนา
หลักสูตรให้ทันสมัย และจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และ
จัดให้มีทักษะการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง
มาตรการ
๑.๑ พั ฒ นาระบบการรั บ นั ก ศึ ก ษาเพื่ อ ขยายโอกาสทางการศึ ก ษาและดึ ง ดู ด นั ก เรี ย นผู้ มี
ความสามารถพิเศษหรือผู้มีศักยภาพสูง
๑.๒ *พัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัย มีความยืดหยุ่น มีความหลากหลาย มีมาตรฐานระดับ
สากล สอดคล้องกับความต้องการของสังคม ทิศทางการพัฒนาประเทศ
๑.๓ *จัดระบบและกลไกการบริหารหลักสูตรทุกระดับให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ
๓

๑.๔ *ส่ ง เสริม และสนั บ สนุ น การพัฒ นากระบวนการจั ด การเรี ย นรู้ ที่ เ น้ น ผู้ เ รี ย นเป็ น ส าคั ญ ให้
ครบถ้วนทุกหลักสูตร ให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง
๑.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ที่ให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการทางานเป็นทีม การหา
ประสบการณ์จากการทาจริง การเรียนรู้ร่วมกับชุมชนและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
๑.๖ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ สิ่งสนับสนุนการเรียนการ
สอนและแหล่งเรียนรู้ให้แก่นักศึกษาอย่างพอเพียงและทั่วถึง
๑.๗ *ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูต รที่ส่งเสริมการเรียนรู้
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน และมุ่งพัฒนานักศึกษาให้มี
ทักษะในการดาเนินชีวิตบนพื้นฐานความพอเพียง ตลอดจนปลูกฝังจิตสานึกรักท้องถิ่นและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม
๑.๘ *ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการและการสร้างสวัสดิภาพแก่นักศึกษาให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี มีความปลอดภัยและมีความสุข
๑.๙ *พัฒนาความรู้และทักษะของนักศึกษาและบัณฑิตเพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน
๑.๑๐*สร้างความสัมพันธ์กับศิษย์เก่า ส่งเสริมและสนับสนุนให้ศิษย์เก่ามีส่วนร่วมในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย
๑.๑๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาและ
หน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเน้นกลุ่มประเทศอาเซียน
๑.๑๒ *มีการส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษา

แนวคิดโครงการ
๑. โครงการพัฒนาระบบการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
- การปรับปรุงระบบรับเข้าศึกษาให้ดึงดูดนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษ หรือผู้มีศักยภาพสูง
- โครงการเตรียมความพร้อมสาหรับการเรียนในระดับอุดมศึกษาของนักศึกษาใหม่

๒. โครงการพัฒนาหลักสูตร
- โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ
- โครงการพัฒนาหลักสูตรสหวิทยาการที่บูรณาการความรู้หลากหลายสาขาวิชา
- โครงการพัฒนาหลักสูตรสาหรับคนในวัยทางานหรือการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
- โครงการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ
- โครงการวิจัยความต้องการของตลาดในปัจจุบันและอนาคตเพื่อการพัฒนาหลักสูตร
- โครงการจัดทาคู่มือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตรทุกระดับ
- การจัดทาประกาศและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาเพื่อให้การจัดการศึกษาทุก
ระดับสอดคล้องและเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ
- โครงการประเมินหลักสูตรและการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
- โครงการจัดตั้งสานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา

๓. โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๔

๔. โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อฝึกทักษะ/ประสบการณ์จากการทาจริง
ร่วมกับชุมชนและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
-

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกสู่โลกอาชีพ
โครงการจัดทา web site เกี่ยวกับข้อมูลตลาดและการประกอบอาชีพอิสระ
โครงการส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งให้กับองค์กรนักศึกษาและชมรมต่างๆ
จัดตั้งศูนย์ให้คาปรึกษาแนะแนวอาชีพ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อจัดหางานทั้งในระหว่าง
เรียนและสาเร็จการศึกษา
โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา หน่วยราชการ และองค์กร
เอกชน ทั้งในและต่างประเทศ โดยเน้นความร่วมมือแบบบูรณาการเป็นหลัก
โครงการจัดตั้งหน่ วยสหกิจศึกษาและการฝึกปฏิบัติงานวิช าชีพภายใต้ส านักงานพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
โครงการสร้างเสริมประสบการณ์นอกห้องเรียนเพื่อสร้างประโยชน์ต่อ ชนบท ชุมชนเมือง
และสังคม
โครงการจัดทาหลักสูตรระยะสั้นเพื่อให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์

๕. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนและ
แหล่งเรียนรู้
- โครงการพัฒนาห้องสมุดให้เป็นห้องสมุดที่มีชีวิต เพิ่มแหล่งสารสนเทศให้ตรงกับความ
ต้องการของผู้ใช้ให้มากยิ่งขึ้น
- โครงการส่งเสริมการเขียนและผลิตตาราที่มีคุณภาพ เพื่อการผลิต และจาหน่ายตารา
- โครงการพัฒนาสื่อการสอนและการจัดการเรียนการสอนด้วย ระบบe-Learning ให้มี
ประสิทธิภาพเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา
- โครงการปรับปรุงห้องเรียนและอุปกรณ์ให้พร้อมใช้สาหรับอาคารเรียนรวม

๖. โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตรเพื่อ
พัฒนาทักษะในการดาเนินชีวิตของนักศึกษา
- โครงการ /กิ จ กรรมเพื่อ การเผยแพร่ ประกวดผลงานของนั กศึ ก ษาด้ านวิช าการ วิ จั ย
จริยธรรม คุณธรรม และทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และให้มีการประกาศเกียรติคุณ
ยกย่องและให้รางวัลผลงาน
- โครงการให้ทุนสนับสนุนการสร้างสรรค์ผลงานด้านต่างๆของนักศึกษาทั้งด้านวิชาการ วิจัย
จริยธรรมคุณธรรมและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
- โครงการรณรงค์ปลูกฝังค่านิยมเศรษฐกิจพอเพียงและสังคมต่อการเอื้ออาทรแก่นักศึกษา
หรือให้รางวัลหรือเชิดชูเกียรตินักศึกษาที่มีลักษณะตามหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง
- โครงการพี่สอนน้อง
- โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
- โครงการ /กิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่มุ่งเน้นคุณธรรม จริยธรรมและการมีจิตสานึกที่ดีต่อ
สังคม

๗. โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการและการสร้างสวัสดิภาพแก่นักศึกษา
๕

- โครงการ /กิจกรรมที่มุ่งพัฒนาให้นักศึกษามีสุขภาพที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจไม่ฝักใฝ่
ยาเสพติดและอบายมุข
- จัดตั้งหน่วยให้คาแนะนาและปรึกษาเกี่ยวกับการเรียนและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย
- โครงการจัดระเบียบสังคมโดยรอบมหาวิทยาลัยร่วมกับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- โครงการปรับปรุงอาคารกิจกรรมนักศึกษา

๘. โครงการเตรียมความพร้อมของบัณฑิตเพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน
- กาหนดให้มีเกณฑ์วัดระดับความรู้ทางภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ มีการวัด
ระดับความรู้ความสามารถก่อนเข้าศึกษาและก่อนสาเร็จการศึกษา
- โครงการพัฒนาการเรียนการสอน สื่อการสอนและห้องปฏิบัติการทางภาษาให้ทันสมัยและ
เพียงพอ
- โครงการจัดทาหลักสูตร ระเบียบการจัดการศึกษาและระบบบริการนักศึกษานานาชาติ
- โครงการประชาสั มพั น ธ์ห ลั กสู ต รและการตลาดส าหรั บ กลุ่ ม เป้ า หมายในต่ า งประเทศ
(โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศเพื่อนบ้าน)
- เพิ่มรายวิชาหรือการจัดการเสริมเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับภาษาสากล เช่น ภาษาอังกฤษ เป็น
ต้น
- โครงการเพิ่มศักยภาพนักศึกษาด้านการใช้ภาษาต่างประเทศและการใช้ชีวิตในสังคมที่มี
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม
- โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับสถาบันต่างประเทศ
- โครงการพัฒนาระบบและกลไกการรับนักศึกษาต่างชาติ เพื่อขยายจานวนนักศึกษาต่างชาติ
ระดับบัณฑิตศึกษา
- โครงการแลกเปลี่ยน /เผยแพร่/ประกวดผลงานนักศึกษาอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่องทั้งใน
ระดับภูมิภาคระดับชาติ และระดับนานาชาติ
- โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อพัฒนามาตรฐานงานวิจัยไปสู่
ระดับสากล
- โครงการสร้างเครือข่ายนักศึกษาในกลุ่มประเทศลุ่มน้าโขงและระดับอาเซียนเพื่อพัฒนา
คุณภาพทางวิชาการและผลงานวิจัย
- โครงการบรรยายพิเศษเพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรตระหนักในเรื่องการเปิดประชาคม
อาเซียน
- โครงการปรับปรุงรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยเพิ่มรายวิชาภาษาในกลุ่มประเทศ
อาเซียนและภาษาอื่นๆ
- โครงการสนั บ สนุ น การสร้ า งเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการของมหาวิ ท ยาลั ย กั บ
สถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเน้นกลุ่มประเทศ
อาเซียน

๙. โครงการสร้างความสัมพันธ์กับศิษย์เก่า ส่งเสริมและสนับสนุนให้ศิษย์เก่ามีส่วน
ร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย
- โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา หน่วยราชการ และองค์กร
เอกชน ทั้งในและต่างประเทศ โดยเน้นความร่วมมือแบบบูรณาการเป็นหลัก
๖

- โครงการสร้างเครือข่ายนักศึกษาในกลุ่มประเทศลุ่มน้าโขงและระดับอาเซียนเพื่อพัฒนา
คุณภาพทางวิชาการและผลงานวิจัย
- โครงการแลกเปลี่ยน /เผยแพร่/ประกวดผลงานนักศึกษาอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่องทั้งใน
ระดับภูมิภาคระดับชาติ และระดับนานาชาติ

๑๐. โครงการสนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของมหาวิทยาลัย
กับสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเน้นกลุ่ม
ประเทศอาเซียน

กลยุทธ์ที่ ๒. พัฒนาอาจารย์ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนา
ตนเองให้พร้อมทันต่อพลวัตรของสังคม โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้ทา
วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัด การเรียนรู้ และพัฒนาสมรรถนะด้ าน
วิชาการในระดับสากล
มาตรการ
๒.๑ *พัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ
๒.๒ *ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ทาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้รูปแบบ
ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ
๒.๓ *ส่งเสริมให้อาจารย์ปฏิบัติ วิชาชีพอย่างมีจรรยาบรรณ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษา และ
สามารถเป็นที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ
๒.๔ *จัดระบบและกลไก เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการให้อาจารย์มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษา
และตาแหน่งทางวิชาการในสัดส่วนที่เหมาะสมตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา
๒.๕ *พัฒนาอาจารย์ให้มี สมรรถนะด้ านวิช าการในระดับ สากลเพื่ อรองรับ การเปิด ประชาคม
อาเซียน
แนวคิดโครงการ

๑. โครงการพัฒนาทักษะของอาจารย์ในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
- โครงการพัฒนาทักษะและเทคนิคการสอน การจัดทาสื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
- โครงการจัดรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
- โครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญสาหรับอาจารย์ใหม่
- โครงการติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นผู้สาคัญ

๒. โครงการสนับสนุนให้อาจารย์ทาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
- การจัดสรรทุนวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
- โครงการอบรมการสร้างนวัตกรรมสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ
- โครงการพัฒนาสื่อการสอน และการจัดการเรียนการสอนด้วย ระบบ e-Learning ให้มี
๗

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา
- โครงการประกวดนวัตกรรมการเรียนรู้

๓. โครงการส่งเสริมให้อาจารย์ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และสามารถเป็นที่
ปรึกษาให้แก่นักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ
- โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ดีเด่น
- โครงการอบรมอาจารย์ที่ปรึกษา
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพให้แก่อาจารย์และบุคลากร

๔. โครงการสนับสนุนให้อาจารย์มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาและตาแหน่งทาง
วิชาการในสัดส่วนตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา
- จัดตั้งกองทุนพัฒนาอาจารย์ โดยแสวงหาทุนและกาหนดแนวทางสนับสนุน เพื่อให้อาจารย์
ศึกษาต่อระดับปริญญาเอกทั้งในและต่างประเทศ
- การเตรี ย มความพร้ อมให้ อาจารย์ เพื่อเข้าสู่ ตาแหน่งทางวิช าการ เช่น โครงการอบรม
เกี่ยวกับการประเมินเข้าสู่ตาแหน่งวิชาการ การสารวจความต้องการเพื่อเข้าสู่ตาแหน่งทาง
วิชาการ และ ส่งเสริมการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
- การจัดทาและการปฏิบัติตามแผนพัฒนาอาจารย์รายบุคคล เพื่อยกระดับวุฒิ/ตาแหน่งทาง
วิชาการ
- ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตตารา และผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ
- โครงการวิเคราะห์และประเมินผลภาระงานของคณาจารย์

๕. โครงการพัฒนาอาจารย์ ให้มีสมรรถนะด้านวิชาการในระดับสากล เพื่อรองรับ
การเปิดประชาคมอาเซียน
- เพิ่มศักยภาพอาจารย์ด้านการใช้ภาษาอังกฤษสาหรับการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
นานาชาติและการเผยแพร่ผลงานในระดับนานาชาติ
- ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้เป็นภาษาอังกฤษ
- สนับสนุนทุนให้อาจารย์ไปศึกษาดูงาน ปฏิบัติงานหรือร่วมประชุมวิชาการในกลุ่มประเทศ
อาเซียน

กลยุทธ์ที่ ๓. พัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัยเพื่อยกระดับสู่การเป็นมหาวิทยาลัย
วิจัยระดับชาติและภูมิภาคลุ่มน้าโขง โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
ส่งเสริมการวิจัย และส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือด้านการวิจัยกับ
หน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ
มาตรการ
๓.๑ พัฒนาระบบกลไกการบริหารงานวิจัยให้สามารถดาเนินงานเชิงรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
๓.๒ ส่งเสริม และสนับสนุนงานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนในท้องถิ่ น
ให้เข้มแข็งและโดดเด่นเป็นชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย
๘

๓.๓ *ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของนักวิจัย และสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่
๓.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ และเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแสวงหาแหล่งทุนวิจัย
๓.๕ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการวิจัยศูนย์ความเชี่ยวชาญอุทยานวิทยาศาสตร์
๓.๖ การเผยแพร่ ประยุ ก ต์ ใช้ จั ด การความรู้ การบู ร ณาการวิจัย การเรี ย นการสอน บริก าร
วิชาการ เชื่อมโยงงานวิจัยสู่อุตสาหกรรม
๓.๗ การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
แนวคิดโครงการ

๑. โครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
๒. โครงการวิจัยพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี
๓. โครงการพัฒนาระบบกลไกการบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัย
- โครงการติดตามประเมินผลการดาเนินงานวิจัย

๔. โครงการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนในท้องถิ่นให้เข้มแข็งและ
โดดเด่นเป็นชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย
-

โครงการศึกษาและสารวจประเด็นปัญหาในท้องถิ่น
โครงการอบรมนักวิจัยเพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อท้องถิ่น
จัดสรรงบประมาณสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อท้องถิ่น ร่วมกับแหล่งทุนภายนอก
โครงการจัดสรรทุนวิจัยเพื่อการแก้ปัญหาเร่งด่วนของท้องถิ่น
จัดเวทีเสวนาระหว่างนักวิจัยกับชุมชน เพื่อการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ในวงกว้าง

๕. โครงการพัฒนาขีดความสามารถของนักวิจัย และสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่
- โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิจัย
- โครงการพัฒนาทักษะนักวิจัย เช่น การจัดทาข้อเสนอการวิจัยเพื่อเสนอแหล่งทุน การ
บริ ห ารจั ด การโครงการวิ จั ย การเขี ย นบทความเพื่ อ ตี พิ ม พ์ ใ นวารสารวิ ช าการระดั บ
นานาชาติ การนาเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ
- จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่การวิจัย การจดทะเบียนทรัพย์สิ นทาง
ปัญญาและการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เพื่อท้องถิ่น
- โครงการรณรงค์ส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและจริยธรรมในการวิจัย
- โครงการเชิดชูเกียรตินักวิจัยที่มีผลงานดีเด่น
- โครงการแลกเปลี่ ย นนักวิ จัยระหว่างสถาบันอุ ดมศึก ษาและหน่ว ยงานในกลุ่ มประเทศ
อาเซียน
- จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษโดยนักวิจัยที่มีผลงานโดดเด่นระดับนานาชาติ หรือศาตราจารย์
อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (Visiting professor)

๖. โครงการสนับสนุนความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่ วยงานทั้งในและต่างประเทศ และเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแสวงหาแหล่งทุนวิจัย
- โครงการพัฒนาความร่วมมือด้านงานวิจัยกับหน่วยงานภายในและภายนอกประเทศ
- จัดให้มีการรวบรวมและประชาสัมพันธ์แหล่งทุนวิจัยผ่านช่องทางที่เข้าถึงง่าย เช่น เว็บไซต์
๙

- จัดสัมมนา/ ประชุม ร่วมระหว่างแหล่งทุนและนักวิจัย

๗. โครงการพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานเพื่ อ ส่ ง เสริ ม การวิ จั ย ศู น ย์ ค วามเชี่ ย วชาญอุ ท ยาน
วิทยาศาสตร์
-

โครงการพัฒนาศูนย์สัตว์ทดลองเพื่องานทางวิทยาศาสตร์
โครงการพัฒนาระบบการกากับดูแลจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
โครงการความปลอดภัยทางชีวภาพ
โครงการจัดตั้งศูนย์เครื่องมือกลางและปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการวิจัย
จัดตั้งและพัฒนาศูนย์ความเชี่ยวชาญด้านการวิจัย
พัฒนาระบบการบริหารและดาเนินการของโครงการจัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตร์

๘. โครงการสนับสนุนการเผยแพร่ ประยุกต์ใช้ จัดการความรู้ การบูรณาการวิจัย การเรียน
การสอน บริการวิชาการ เชื่อมโยงงานวิจัยสู่อุตสาหกรรม
-

โครงการประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย
การจัดการความรู้
วารสารวิชาการ มอบ.
รวบรวม คัดสรร สังเคราะห์ ความรู้จากงานวิจัยเพื่อการเผยแพร่และการพัฒนานาไปใช้ประโยชน์

กลยุทธ์ที่ ๔. ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชนในเขตอีสานใต้และภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง โดยเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเสริมสุข
ภาวะและบริการสุขภาพ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนทุกภาค
ส่วน
มาตรการ
๔.๑ *พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานบริการวิชาการให้ มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดการบูร
ณาการกับการวิจัยและการเรียนการสอน
๔.๒ สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนภาคธุรกิจอุตสาหกรรม เพื่อ
การเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม
๔.๓ ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสมบนฐานวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ดีงาม เพื่อเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งและการพึ่งพาตนเองของชุมชนท้องถิ่น
๔.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะและบริการสุขภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
ของชุมชน
๔.๕ เสริมสร้างความเข้มแข็งของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตพื้นที่เป้าหมาย เพื่อพัฒนาศักยภาพ
การเรียนรู้ของเด็ก เยาวชนและชุมชน
แนวคิดโครงการ

๑. โครงการบริการวิชาการเฉพาะเรื่อง
๑๐

๒. โครงการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย
- จัดทาประกาศนโยบาย (ประเด็นและพื้นที่เป้าหมาย) และแผนงานการบริการวิชาการให้
เน้นกิจกรรม/โครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และตอบสนองความ
ต้องการของชุมชน สังคม
- จัดทาขั้นตอนงาน (Work flow) การติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ
- โครงการประเมินผลกระทบ (Impact) ต่อชุมชนและสังคมของโครงการบริการวิชาการ
- จัดให้มีผู้รับผิดชอบประชาสัมพันธ์กิจกรรมบริการวิชาการผ่านทางเว็บไซด์ หรือช่องทาง
อื่นๆ
- จัดทารายงานสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการเพื่อถ่ายทอดสู่บุคลากร
ภายในมหาวิทยาลัยและเผยแพร่สู่สาธารณชน
- โครงการพัฒนาฐานข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการและข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มเป้าหมายในเขต
พื้นที่บริการมหาวิทยาลัย
- โครงการจัดการความรู้เพื่อบูรณาการงานบริการวิชาการกับการวิจัยและการเรียนการสอน
- โครงการประเมินผลความสาเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการวิจัยและการ
เรียนการสอน

๓. โครงการสนับสนุน สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน หน่วยงานของรัฐ ภาค
ธุรกิจอุตสาหกรรม เพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม
-

ประชุมระดมความคิดเพื่อกาหนดกลุ่มเป้าหมายการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย
โครงการศึกษาและสารวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมายสาหรับกิจกรรมบริการวิชาการ
จัดทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือที่แสดงรายละเอียดการประสานงานระหว่างหน่วยงาน
โครงการจัดตั้งศูนย์จัดการความรู้เพื่อพัฒนาจังหวัด (โครงการ ๑ จังหวัด ๑ มหาวิทยาลัย)
จัดโครงการ/กิจกรรมที่เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน โดยใช้ทรัพยากร
ของมหาวิทยาลัย เพื่อศึกษาและพัฒนาชุมชน

๔. โครงการสนับสนุนถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี ที่เหมาะสมบนฐานวัฒนธรรม
ท้องถิ่น
- จัดกิจกรรม/โครงการฝึกอบรม/โครงการประชุมสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในการ
ประกอบอาชีพ
- โครงการบ่มเพาะธุรกิจนวัตกรรม อุทยานวิทยาศาสตร์
- โครงการคลินิกเทคโนโลยี
- โครงการจัดตั้งศูนย์บริการวิชาการ

๕. โครงการสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะและบริการสุขภาพ
- จัดตั้งศูนย์บริการสุขภาพเพื่อให้บริการด้านการแพทย์แก่ประชาชน
- จัดกิจกรรม/โครงการอบรมทางด้านการแพทย์และสุขภาพ
- โครงการสร้างเสริมสุขภาพภายใต้การสนับสนุนของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
(สสส.)

๖. โครงการ เสริมสร้างความเข้มแข็งของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตพื้นที่เป้าหมาย
- โครงการตามพระราชดาริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
๑๑

- โครงการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและชุมชน (USC)
- โครงการจัดการเรียนรู้พิเศษแก่นักเรียนที่มีความสามารถสูง (โครงการโรงเรียนจุฬาภรณ์)
- โครงการพัฒนาการสอนของครูตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๕ กลุ่ม คณิตศาสตร์ ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์-ศิลปะ
- โครงการพัฒนาครูเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน
- โครงการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
- โครงการพัฒนาห้องสมุด สื่อและกระบวนการเรียนการสอน
- โครงการพัฒนานักเรียนเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

กลยุทธ์ที่ ๕. สืบสาน เผยแผ่ ฟื้นฟูและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี
ท้องถิ่น รวมทั้งเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศในอาเซียน โดยศึกษา ค้นคว้า
วิจัย รวบรวมและจัดการความรู้ให้นักศึกษาและบุคลากรตระหนักถึงคุณค่า
ของศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
มาตรการ
๕.๑ *พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิด
การบูรณาการกับการวิจัย การเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา
๕.๒ ศึกษา ค้นคว้า วิจัย รวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้และภูมิปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมและประเพณี โดยเน้นภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภูมิภาคลุ่มน้า
โขง และประเทศในอาเซียน
๕.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
๕.๔ ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ นั ก ศึ ก ษาและบุ ค ลากรตระหนั ก ถึ ง คุ ณ ค่ า ของขนบธรรมเนี ย ม
ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น และมีสุนทรียภาพทางศิลปะ ตลอดจนรู้เท่าทัน
วัฒนธรรมของประเทศต่างๆ
แนวคิดโครงการ

๑. โครงการพัฒ นาระบบและกลไกการบริ ห ารงานท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรมของ
มหาวิทยาลัย
- จัดทาประกาศนโยบายและแผนงานการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมให้เน้นกิจกรรม/โครงการ
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
- จัดทาขั้นตอนงาน (Work flow) การติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรมทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
- โครงการประเมิน ผลกระทบ (Impact) ต่อชุ มชนและสั งคมของโครงการทานุบารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม
- จัดให้มีผู้รับผิดชอบประชาสัมพันธ์กิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมผ่านทางเว็บไซด์ หรือ
๑๒

ช่องทางอื่นๆ
- จั ดทารายงานสรุ ป องค์ ความรู้ที่ ได้จากการให้ ท านุบารุงศิ ล ปวัฒ นธรรมเพื่ อถ่ายทอดสู่
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยและเผยแพร่สู่สาธารณชน
- โครงการจัดการความรู้เพื่อบูรณาการงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน
และกิจกรรมนักศึกษา
- โครงการประเมินผลความสาเร็จของการบูรณาการงานทานุบารุงศิ ลปวัฒนธรรมกับการ
เรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
๒. โครงการศึกษา วิจัยและรวบรวมองค์ความรู้ :

ด้านสุขภาพ ยา สมุนไพร แพทย์ทางเลือก
ด้านศิลปกรรม สถาปัตยกรรม หัตถกรรม สิ่งทอ เครื่องจักสาน
ด้านภาษา วรรณกรรม ตานาน ผญา สุภาษิต
ด้านความเชื่อ พิธีกรรม งานบุญประเพณี
-

จัดการประชุมสัมมนา เสวนาด้านศิลปวัฒนธรรม
จัดทาเอกสารเพื่อเผยแพร่ การจัดนิทรรศการ แสดงผลงาน
จัดทาฐานข้อมูลความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
จัดตั้งพิพิธภัณฑ์พื้นเมืองอุบลราชธานี ณ โบราณสถานอาคารโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
โครงการจัดตั้งศูนย์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

๓. โครงการสนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากรตระหนักถึงคุณค่าของขนบธรรมเนียม
ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น และมีสุนทรียภาพทางศิลปะ
- จัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีสืบสานวัฒนธรรม เช่น วันสาคัญทางศาสนา วันสาคัญของชาติ
เป็นต้น
- จัดกิจ กรรมเฉลิ มพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิ มพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ
- จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
- จัดกิจกรรมแสดงศิลปวัฒนธรรมของไทยและของชาติอื่นๆ ในอาเซียน

กลยุทธ์ที่ ๖.

พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาลใช้ข้อ มูลเป็นฐานในการ
ตัดสินใจ โดยพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร และพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา

มาตรการ
๖.๑ *พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล
๖.๑.๑ กาหนดวิสัยทัศน์/ กลยุทธ์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยและถ่ายทอดสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม
๖.๑.๒ กระจายอานาจบริหาร และจัดให้มีระบบติดตามผลการปฏิบัติงาน
๖.๑.๓ การบริหารจัดการที่ตอบสนองต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
๑๓

๖.๑.๔ ปรับปรุงและจัดทามาตรฐานการปฏิบัติงานของกระบวนการที่สร้างคุณค่าและ
กระบวนการสนับสนุน
๖.๑.๕ ปรับปรุงงานกฎหมายและนิติการของมหาวิทยาลัย เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตาม
กฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๖.๑.๖ มีการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้
๖.๒ ปรับปรุงโครงสร้างและกรอบอัตรากาลังของส่วนงานและหน่วยงานภายในให้เหมาะสม
๖.๓ ปรั บ ปรุ ง ระบบงบประมาณและการเงิ น ให้ มี เ สถี ย รภาพ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โปร่ ง ใส และ
ตรวจสอบได้ โดยปรับปรุงระบบสารสนเทศทางการเงิน และบัญชี ให้ถูกต้องครบถ้วน เป็น
ปัจจุบัน และสามารถใช้ในการตัดสินใจเพื่อการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๖.๔ พัฒนาประสิทธิภาพการกากับติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
๖.๔.๑ ยกระดับขีดความสามารถและประสิทธิภาพของหน่วยตรวจสอบภายใน
๖.๔.๒ ปรับปรุงระบบการบริหารความเสี่ยงให้ มีประสิทธิภาพ
๖.๔.๓ พัฒนาระบบและกลไกการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงาน
๖.๔.๔ กากับติดตามการดาเนินงานตามกลยุทธ์/แผน
๖.๔.๕ พัฒนาระบบและกลไกการกากับ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการ
ปฏิบัติราชการ การประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอก
๖.๔.๖ พัฒนาระบบและกลไกการกากับ ติดตามประเมินผลที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ รวมทั้งการให้บริการด้านต่างๆ เพื่อให้ได้ตามเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพ
๖.๕ พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
๖.๕.๑ ปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจให้มีความเชื่อมโยงกันระหว่างหน่วยงาน
ภายในที่เกี่ยวข้อง เช่น ระบบลงทะเบียน REG ระบบบัญชี ๓ มิติ ระบบบุคลากร และมี
การประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูลและประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูล
๖.๖ พัฒนาระบบการสื่ อสารและประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อการถ่ายทอดนโยบาย แผนงาน ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ตลอดจนการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
ของมหาวิทยาลัย
๖.๗ พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้บูรณาการสู่การปฏิบัติงานประจา
๖.๘ ปรับปรุงกายภาพ ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของนักศึกษาและ
บุคลากร
๖.๙ ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน เพิ่มพื้นที่สีเขียวและลดภาวะโลกร้อน
๖.๙.๑ ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า
๖.๙.๒ สร้างพื้นที่สีเขียว
๖.๙.๓ สร้างจิตสานึกการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
๑๔

แนวคิดโครงการ

๑. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล
๑.๑ กาหนดวิสัยทัศน์/ ยุทธศาสตร์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยและถ่ายทอดสู่การปฏิบัติอย่าง
เป็นรูปธรรม :
โครงการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี
โครงการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
โครงการจัด ทาค ารั บรองการปฏิ บัติ งานตาม ยุท ธศาสตร์ ของส่ ว นงานและ
หน่วยงาน
๑.๒ กระจายอานาจบริหาร และจัดให้มีระบบติดตามผลการปฏิบัติงาน :
จัดให้มีการมอบหมายภาระหน้าที่และมอบอานาจให้ผู้บริหารตามลาดับชั้น
โครงการฝึกทักษะการบริหารให้แก่ผู้บริหารระดับต่างๆ : ทักษะการมอบหมาย
งาน
- จัดให้มีการมอบหมายภาระหน้าที่และมอบอานาจให้ผู้ปฏิบัติงานให้สามารถตัดสินใจใน
บางเรื่อง
โครงการติดตามผลการปฏิบัติงาน
๑.๓ การบริหารจัดการที่ตอบสนองต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :
- จัดให้มีช่องทาง/เวทีรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อนาไป
ปรับปรุงและพัฒนางาน
- จัดระบบที่ชัดเจนในการรวบรวมและจัดการข้อร้อง เรียน และสรุปเสนอผู้บริหาร
- โครงการรับฟังความคิดเห็ นของผู้ รับบริการและผู้ มีส่ว นได้ส่ วนเสีย โดยผนวกไปกับ
กิจกรรมประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย อาจจะจัดปีละ 2 ครั้ง
- จัดกิจกรรมร่วมกับเครือข่ายชุมชน ท้องถิ่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- โครงการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- โครงการส่ ง เสริ ม ให้ ท้ อ งถิ่ น / ภาคเอกชนเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในกิ จ การของ
มหาวิทยาลัย
๑.๔ ปรั บ ปรุ ง และจั ด ท ามาตรฐานการปฏิ บั ติ ง านของกระบวนการที่ ส ร้ า งคุ ณ ค่ า และ
กระบวนการสนับสนุน
๑.๕ ปรับปรุงงานกฎหมายและนิติการของมหาวิทยาลัย เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตาม
กฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑.๖ โครงการปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบ ที่สาคัญให้มีมาตรฐานเดียวทั่วทั้งองค์กร
๑.๗ วิเคราะห์โครงสร้างและภาระงานของส่วนงานและ หน่วยงาน
๑.๘ จัดทาแผนกรอบอัตรากาลัง 4 ปี
๑.๙ แก้ไขระเบียบฯ เงินรายได้และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
๑.๑๐ จัดให้มีระบบรายงานทางการเงินของมหาวิทยาลัย คณะ/สานัก และหน่วยงานให้เป็น
มาตรฐานเดียวกัน
๑.๑๑ ยกระดับขีดความสามารถและประสิทธิภาพของหน่วยตรวจสอบภายใน
- จัดทาแผนตรวจสอบภายในประจาปี ๒๕๕๔
๑๕

- จัดให้มีการพัฒนาบุคลากรของหน่วยตรวจสอบ ภายในให้มีขีดความสามารถเพิ่มขึ้น
โดยให้เข้าร่วมอบรมมาตรฐานการตรวจสอบภายใน
๑.๑๒ ปรับปรุงระบบการบริหารความเสี่ยงให้ มีประสิทธิภาพ
- โครงการบริหารความเสี่ยง
- โครงการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนการปฏิบัติงาน
๑.๑๓ พัฒนาระบบและกลไกการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงาน
- จัดทาข้อบังคับว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีและหัวหน้าส่วน
งาน
- จัดทาประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีและ
หัวหน้าส่วนงาน
- จัดให้มีการประเมินหัวหน้าส่วนงานเมื่อปฏิบัติหน้าที่ครบ ๒ ปี และ ๔ ปี
๑.๑๔ กากับติดตามการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์/แผน
- โครงการติดตามประเมิลผลการปฏิบัติงานตามแผน
- จัดทาระบบรายงานผลกรปฏิบัติงานตามแผนและนาผลไปปรับปรุงการดาเนินงาน

๒. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัยให้เชื่อมโยงสู่หน่วยงาน
ภายในและเชื่อมสู่ระบบของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา :
-

ระบบฐานข้อมูลบุคลากร
ระบบฐานข้อมูลนักศึกษาและศิษย์เก่า
ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร
ระบบฐานข้อมูลการเงิน
ระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา

๓. จัดเวทีผู้บริหารพบปะคณาจารย์ บุคลากร เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจในแต่
ละระดับ เป็นกลไกนานโยบาย ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๔. จัดทารายงานประจาปีเผยแพร่ไปยังหน่วยงานต่างๆ และเผยแพร่ทาง Web site
ของมหาวิทยาลัย
๕. จัดทาวารสาร มอบ. ราย ๓ เดือน
๖. ปรับ ปรุง เว็ บ ไซต์ ม หาวิ ท ยาลั ย ทั้ ง รู ป แบบและเนื้ อ หา และจั ด Web page
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมมหาวิทยาลัย
๗. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์กิจการมหาวิทยาลัยผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ ทีวีและวิทยุ
๘. โครงการเทียบเคียงผลการปฏิบัติงานกับหน่วยงานอื่น
๙. โครงการตรวจประเมินประกันคุณภาพภายใน
๑๐. โครงการพัฒนาเครือข่ายการประกันคุณภาพ
๑๑. โครงการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
๑๒. โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการประกันคุณภาพ
๑๓. โครงการพัฒนาทักษะผู้ตรวจประเมินการประกันคุณภาพ
๑๖

๑๔. ปรับปรุงระบบการจลาจรภายในและหน้ามหาวิทยาลัย
- โครงการจัดระบบการจราจรและคมนาคมภายในมหาวิทยาลัย
- โครงการจัดระเบียบและปรับปรุงทัศนียภาพของเส้นทางจราจรภายในพื้นที่ส่วนการศึกษา
ที่พักอาศัย รอบอาคารเรียนต่างๆ

๑๕. ปรับปรุงระบบการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๑๖. จั ด ระบบการดู แ ลรั ก ษาอาคารสถานที่ แ ละระบบสาธารณู ป โภคและ
สาธารณูปการ เพื่อคุณภาพชีวิตและคุณภาพการทางาน
๑๗. โครงการก่อสร้างอาคารใหม่
๑๘. โครงการก่อสร้างถนนและลานจอดรถสาหรับอาคารใหม่
- โครงการปรับพื้นที่ลานจอดรถอาคารเรียนรวม ๕

๑๙. โครงการขุดลอกแหล่งน้าร่องก่อ
๒๐. โครงการพัฒนาแหล่งน้าหนองอีเจม
๒๑. ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า
-

จัดทาและประกาศมาตรการประหยัดพลังงานเพื่อลดค่ากระแสไฟฟ้า
จัดให้มีการดาเนินการสถานีไฟฟ้าย่อย
จัดระบบการตรวจสอบประหยัดพลังงาน โดยเฉพาะไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศ
กระจายภาระรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคให้แก่หน่วยงานระดับคณะ/สานัก

๒๒. สร้างพื้นที่สีเขียว
- โครงการปลูกต้นไม้บริเวณพื้นที่การศึกษา
- โครงการสวนป่านิเวศน์
- โครงการสวนสมุนไพรท้องถิ่น

๒๓. สร้างจิตสานึกการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
- โครงการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน
- โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
- โครงการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ ๗. พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ โดยให้บุคลากรมี
วั ฒ นธรรมแห่ ง การเรี ย นรู้ เพื่ อ การท างานได้ เ ต็ ม ตามศั ก ยภาพอย่ า งมี
ความสุข โดยพัฒนาระบบสมรรถนะของบุคลากรและผู้ บริหารทุกระดับ
สร้างเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพให้บุคลากร ส่งเสริมและสนับสนุน
ความก้าวหน้า ของบุคลากร และการจัด การความรู้เ พื่อ นาไปสู่ การ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
มาตรการ
๗.๑ *พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม
๑๗

๗.๒ *พัฒนาสมรรถนะบุคลากร จัดให้มีระบบการถ่ายทอดตัวชี้วัดขององค์กรสู่ระดับบุคคล
และระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบมุง่ ผลสัมฤทธิ์
๗.๓ *พัฒนาผูบ้ ริหารทุกระดับให้มีสมรรถนะด้านการบริหารโดยยึดหลักธรรมภิบาล และทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง
๗.๔ *ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีความก้าวหน้าตามสายงาน โดยการเพิ่มพูนคุณวุฒิ
ศักยภาพและประสบการณ์
๗.๕ *สร้างเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพเพื่อให้บุคลากรทางานในองค์กรอย่างมีความสุข
๗.๖ *ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติ
๗.๗ *ส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ และยกย่อง เชิดชูเกียรติบุคลากรที่เป็นแบบอย่างที่ดี

แนวคิดโครงการ
๑. โครงการพัฒนาบุคลากร
- โครงการฝึกทักษะการบริหารให้แก่ผู้บริหารระดับต่างๆ : ทักษะการมอบหมายงาน
- โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรได้รับทุนการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นจากแหล่งทุน
ต่างๆ
- โครงการส่งเสริมสนับสนุนสร้างความก้าวหน้าให้กับบุคลากรสายสนับสนุน
- โครงการส่งเสริมสนับสนุนการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์อย่างเป็นรูปธรรม
- โครงการติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากร

๒. โครงการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย
- โครงการเครือข่ายการจัดการความรู้
- โครงการจัดการความรู้โดยใช้หลักการวิจัยแบบบูรณาการ
- จัดให้มี Best Practice และจัดทาฐานข้อมูล Best Practice

๓. โครงการจัดสวัสดิการสาหรับบุคลากร
-

โครงการจัดสวัสดิการด้านสุขภาพสาหรับบุคลากร
โครงการจัดสรรที่พักอาศัยสาหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย
โครงการแข่งขันกีฬาสาหรับบุคลากร
โครงการรณรงค์ส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพสาหรับบุคลากร
โครงการกากับติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของบุคลากร
โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรที่เป็นแบบอย่างที่ดี

๑๘

หมายเหตุ : ข้อความมาตรการที่มีเครื่องหมาย * คือ มาตรการที่มติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ได้มีมติให้
เป็นความรับผิดชอบของคณะวิชาต่างๆ ในการเสนอและจัดทาโครงการ

๑๙

