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            แผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564 – 2570 ฉบับสมบูรณ์จัดทำขึ้น

ภายใต้วิสัยทัศน์ “อุดมศึกษาสร้างคน สร้างปัญญา เพื่อพัฒนาสังคมไทยอย่างยั่งยืน” โดยเน้นใน 3 ยุทธศาสตร์ ได้แก่

1. พัฒนาศักยภาพผลเฉพาะ (Capacity Building) 2. ส่งเสริมระบบนิเวศน์วิจัยอุดมศึกษา (Research Ecosystem Building)

3. จัดระบบอุดมศึกษาใหม่ (Higher Education Tranformation) ให้คนไทยเป็นคนดี เก่ง มีทักษะแห่งอนาคต แวดล้อมด้วย

สภาพแวดล้อมที ่สนับสนุนให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้ในทุกช่วงของชีวิต มีระบบภาครัฐ

ที่โปร่งใสปลอดทุจริตและคล่องตัวทันต่อเหตุการณ์เปลี่ยนแปลง ซึ่งทั้งหมดนี้จะเป็นรากฐานสำคัญที่จะทำให้ประเทศไทย

มีศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศได้มากขึ ้น เศรษฐกิจและสังคมเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั ่งยืน 

ก้าวพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว  

         สำนักงานพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง มีข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจมานำเสนออีกเช่นเคย 

สำหรับจดหมายข่าวฉบับนี้มีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้ ยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาการอุดมศึกษา 3 ยุทธศาสตร์ 

ความเสี่ยงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ (Risk is Inevitable) ความเสี่ยงปี 2021 ที่มหาวิทยาลัยกำลังเผชิญ

และโครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2563 
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ยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาการอุดมศึกษา

ยุทธศาสตร์ 1 พัฒนาศักยภาพคน (Capacity Building)

แนวทางที่ 1 : การจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดช่วงชีวิต

กลยุทธ์ 1   กำหนดแผนการเรียนรู้ตลอดชีวิต

กลยุทธ์ 2   สร้างโอกาสการเข้าถึงอุดมศึกษาอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

กลยุทธ์ 3   การจัดการศึกษาสำหรับผู้สูงอายุ

กลยุทธ์ 4   การเชื่อมโยง และสร้างความเข้มแข็งให้กับการศึกษาระดับอื่น

กลยุทธ์ 5   สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการใช้ชีวิตของผู้เรียนทุกกลุ่มในสถาบันอุดมศึกษา

แนวทางที่ 2 : ยกระดับคุณภาพการศึกษาและสมรรถนะของกำลังคน

กลยุทธ์ 6   ปรับปรุงระบบการกำกับคุณภาพ และมาตรฐานหลักสูตร

กลยุทธ์ 7   วางแผนการผลิตบัณฑิตกำลังคน ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพให้สอดคล้องตามศักยภาพ

               ของสถาบันอุดมศึกษา และตอบสนองความต้องการเพื่อการพัฒนาประเทศ

กลยุทธ์ 8   การจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน

กลยุทธ์ 9   การปรับระบบการศึกษาเพื่อรองรับผู้เรียนนอกวัยเรียน

กลยุทธ์ 10 เสริมสร้างการเป็นพลเมืองของผู้เรียน 

แนวทางที่ 3 : การสร้างเสริมบุคลากรคุณภาพสูง

กลยุทธ์ 11  ยกระดับคุณวุฒิ และตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์

กลยุทธ์ 12  สนับสนุนกรอบการบริหารงานบุคลากรสายวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา

กลยุทธ์ 13 สังคมวิชาการระดับโลกยอมรับบทบาทของนักวิชาการ

$
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ยุทธศาสตร์ 3 จัดระบบอุดมศึกษาใหม่ (Higher Education Transformation)

แนวทางที่ 1 : การบริหารจัดการและธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ 1 การศึกษาวิจัยระบบธรรมาภิบาลในระบบอุดมศึกษา

กลยุทธ์ 2 การเข้าถึงข้อมูลเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลในระบบอุดมศึกษา

กลยุทธ์ 3 การประเมินสถาบันอุดมศึกษาเชิงธรรมาภิบาล

แนวทางที่ 2 : การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาตามอัตลักษณ์ที่หลากหลาย

กลยุทธ์ 4 กำหนดจุดเน้นเพื่อการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาที่หลากหลายให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา

              ประเทศและการจัดอันดับ

กลยุทธ์ 5 พัฒนาสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ

แนวทางที่ 3 : ความมั่นคงทางการเงินในระบบอุดมศึกษา

กลยุทธ์ 6 การปฏิรูประบบการเงินเพื่อการอุดมศึกษา

แนวทางที่ 4 : อุดมศึกษาดิจิทัล

กลยุทธ์ 7 โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล และระบบฐานข้อมูลเพื่อ

             การอุดมศึกษาและวิจัย

ยุทธศาสตร์ 2 ส่งเสริมระบบนิเวศวิจัยอุดมศึกษา (Research Ecosystem Building)

แนวทางที่ 1 : การวิจัย นวัตกรรมและการถ่ายทอดเทคโนโลยี

กลยุทธ์ 1  กำหนดจุดเน้นและเป้าหมายของเทคโนโลยี

กลยุทธ์  2  สร้างรูปแบบความร่วมมือเพ่ือการวิจัย นวัตกรรม และการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

กลยุทธ์ 3  ระดมทรัพยากรและความเชี่ยวชาญต่างประเทศ

กลยุทธ์ 4  พัฒนาวิธีการจัดสรรเงินอุดหนุนด้านการวิจัย นวัตกรรม และการถ่ายทอดเทคโนโลยี

กลยุทธ์ 5  ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบการทำวิจัยระดับหลังปริญญาโท

กลยุทธ์ 6  ภาครัฐลดอุปสรรคต่อการสร้างงานวิจัย เพื่อให้ตอบสนองความต้องการในปัจจุบันและอนาคต 

แนวทางที่ 2 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานหรือปัจจัยเอื้อ ภายในสถาบันอุดมศึกษาที่ส่งเสริม

                   การพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม

กลยุทธ์ 7  พัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ

กลยุทธ์ 8  จัดสรรผลประโยชน์จากงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญา

3ที่มา : จากแผนอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564-2570 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม สำนักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา



ความเสี่ยงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะโลกยังไม่หยุดหมุน เราจึงไม่อาจหยุดก้าวเดิน

ความเสี่ยงปี 2021 ที่มหาวิทยาลัยกำลังเผชิญ

Partnership University

จับมือพันธมิตรร่วมสร้างบริการใหม่ๆ

Experiential University

สร้างประสบการณ์ทำงานที่แท้จริง

Sharing University

แชร์ทรัพยากรร่วมกันเพื่อประสิทธิภาพ

Foresight = ขีดความสามารถในการคาดการณ์อนาคตอย่างเป็นระบบเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจ

“Strategic Foresight”
ขีดความสามารถในอนาคตขององค์กร

          การมองอนาคต (Foresight) เป็นเทคนิคในการวางแผนระยะยาวท่ีสามารถนำมาใช้ในทุกๆ ระดับต้ังแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับประเทศ 

วิธีการนี้มีความแตกต่างจากวิธีการวางแผนแบบปกติที่ไม่เหมาะกับการนำมาวางแผนระยะยาววิธีการหลักๆ ที่ประเทศต่างๆ ที่ให้ความสำคัญ

กับการนำว ิธ ีการมองอนาคตมาใช ้ในการวางนโยบายของประเทศนำมาใช ้ได ้แก ่ การสำรวจแบบเดลฟาย (Delphi Survey) 

การกวาดสัญญาณแนวราบ (Horizon Scanning) การวิเคราะห์ผลกระทบของแนวโน้ม (Trend Impact Analysis)

          ข้อมูลที่ได้จากวิธีการเหล่านี้จะนำไปใช้ในการสร้างภาพอนาคต (Scenarios Building) เพื่อที่จะใช้ทำนายว่า อนาคตของประเทศ

จะเป็นอย่างไร โดยจะมีการสร้างภาพอนาคตที่ดีที ่สุดเพื่อใช้ในการวางแผนให้เกิดภาพนั้นให้ได้และสร้างภาพอนาคตที่เลวร้ายที่สุด 

เพื่อใช้ในการวางแผนป้องกันไม่ให้เกิดภาพนั้น

 

มหาวิทยาลัยไปรอด ปรับตัว 5 โมเดล

Entrepreneurial University

แปลงวิจัยสู่นวัตกรรมเชิงพาณิชย์

Subscription University

สร้างแพลตฟอร์มสมาชิก

ขาดความน่าเชื่อถือ

และไว้วางใจ

รูปแบบดำเนินการ

ขาดประสิทธิภาพ

นักศึกษา

ที่ไม่เป็น

ไปตามเป้า

ละเมิด

กฎหมาย

ระเบียบ 

ข้อบังคับ

ขาดสุขภาวะที่ดี

ของนักศึกษา

และบุคลากร

NO

!

รูปแบบ

พันธกิจ

ไม่สามารถ

แข่งขันได้

4

ที่มา : ERM Connect
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จัดทำโดย งานแผนและบริหารความเสี่ยง สำนักงานพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง มก.

ที่ปรึกษา : ผูอำนวยการสำนักงานพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง กองบรรณาธิการ : บุคลากรสำนักงานพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง มก.

ติดตามขอมูลขาวสารเพิ่มเติมไดที่        สำนักงานพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

5

ผลงานนำเสนอภาคโปสเตอร

1. ระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเพื่อการวิจัยและการพัฒนา และเพื่อการให้บริการทางวิชาการ 

    พ.ศ. 2563 โดย กองคลัง สำนักงานอธิการบดี

2. ระบบบริการขอใช้รถยนต์ออนไลน์ โดย สำนักบริการคอมพิวเตอร์

3. Library Service for New Normal โดย สำนักหอสมุด

4. โครงการให้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาระบบงานบริการวิชาการ โดย สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน

ผลงานนำเสนอภาคบรรยายและโปสเตอร์

1. FiNFiN INNOVATION บริการประสานงานการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เชิงพาณิชย์ โดย สำนักงานบริการวิชาการ สำนักงานอธิการบดี

2. KU Message : Push & Alert Notification เกษตรศาสตร์ ไม่พลาด ทุกการติดต่อ โดย สำนักบริการคอมพิวเตอร์

3. การออกเอกสารรับรองทางการศึกษารูปแบบดิจิทัลและการตรวจสอบข้อมูลผ่าน QR Code โดย สำนักบริหารการศึกษา

4. ระบบบริหารจัดการการลงทะเบียนฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร คณะสังคมศาสตร์ โดย คณะสังคมศาสตร์

5. การปฏิบัติงานเชิงพื้นที่สู่พื้นที่ออนไลน์ โดย คณะสังคมศาสตร์

6. โครงการการเรียนรู้วิธีการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ผ่านระบบเครือข่าย โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์

7. ระบบข้อมูลทุนการศึกษาประเภททำงานโดย Google Sheet โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์

8. Smart Event Onlin โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์

9. ระบบขอเอกสารทางการศึกษาออนไลน์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดย สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน

10. ระบบแจ้งเหตุจุดเดียวเบ็ดเสร็จ SOS Alert (Save Our Students And Staff Alert) โดย สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน

11. การรับสมัครขอทุนการศึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา โดย สำนักงานวิทยาเขตศรีราชา

12. การบริหารจัดการงานซ่อมบำรุง โดย สำนักงานวิทยาเขตวิทยาเขต เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

รายนามคณะกรรมการพิจารณาตัดสินภาคโปสเตอร์
   1. รองศาสตราจารย์คณิตา ตังคณานุรักษ์

   2. รองศาสตร์ตราจารย์ อภิชาต แจ้งบำรุง

   3. รองศาสตราจารย์ สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล

             โครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2563 มีผลงานที่ส่งเข้าร่วมทั้งสิ้น 39 ผลงาน ผ่านการพิจารณา

กลั่นกรองเพื่อพิจารณาตัดสินภาคบรรยายและภาคโปสเตอรจำนวน 12 ผลงาน และนำเสนอภาคโปสเตอร์ จำนวน 4 ผลงาน 
             

             โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการพิจารณาตัดสินรางวัลภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ ดังรายนามต่อไปนี้

รายนามคณะกรรมการพิจารณาตัดสินภาคบรรยาย 
   1. ศาสตราจารย์พ ีระศักดิ ์  ศร ีน ิเวศน์

    2. รองศาสตราจารย์กมลพรรณ นามวงศ์พรหม

    3. รองศาสตราจารย์พนิต เข็มทอง

    4. รองศาสตราจารย์ลิลลี่ กาวีต๊ะ

    5. นางอารีย์ ธัญกิจจานุกิจ

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังและร่วมลงคะแนนโหวตผลงาน

ข่าว

ประช
าสัมพันธ์




