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แนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
นายชัยทศ จําเนียรกุล 
 

วิสัยทัศน 
 

วิสัยทัศนของมหาวทิยาลยั 
“ มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช เปนสถาบันอุดมศึกษาระบบทางไกลชัน้นาํของโลก 

ที่จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
โดยใชเทคโนโลยทีี่ทันสมัย และใหบริการทีม่ีคุณภาพ ” 

 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จะเปนมหาวิทยาลัยสมบูรณแบบ ที่มีความลุมลึกและ

ความเขมแข็งทางวิชาการคูคุณธรรม  กระจายโอกาส ความเสมอภาค ความเทาเทียมกันทาง

การศึกษา ภายใตการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพสอดคลองกับหลักธรรมาภิบาล สูการเปนผูนํา

ดานการจัดการศึกษาทางไกลของโลก
 

หลักการบรหิารงาน

 

การบริหารมหาวิทยาลัยทามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วนั้น มหาวิทยาลัย

ตองปรับตัวใหเปนผูนําในการแกปญหาตางๆที่เกิดขึ้น โดยรูเทาทันกระแสความเปลี่ยนแปลงทีเ่กดิข้ึน

ในสังคมโลก และการกาวนําไปในเชิงรุกเพื่อเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําของโลก 
 

ปรับเปลี่ยนตัวเองเพ่ือสรางโอกาส โลกกําลังกาวหนามากขึ้นทุกวัน วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีเขามามีอิทธิพลตอสังคม ดังนั้นการจัดการศึกษาจึงควรเปดโอกาสใหนักศึกษาสามารถ

เขาถึงการเรียนรูใหมๆ และสามารถพัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญใหแกตนเองมากขึ้น  
 

กําหนดนโยบายเชิงรุก ปรับปรุงแนวทางการบริหาร นโยบายการรับนักศึกษาที่เปดกวาง

มากขึ้น  ยึดผลประโยชนมหาวิทยาลัยเปนหลัก ส่ิงสําคัญในการบริหารมหาวิทยาลัยคือ ผูบริหารตอง

ยึดผลประโยชนของสวนรวมเปนหลัก การเขามาเปนผูบริหารจึงไมไดเปนเพียงการเขามาสูบทบาท

หนาที่ที่สูงขึ้น ผูบริหารตองเปนผูนําที่มีวิสัยทัศน และส่ือสารวิสัยทัศนแกผูรวมงานใหเขาใจเปาหมาย 

และลําดับความสําคัญของแตละกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยดําเนินการ เพื่อใหทุกคนเขาใจตรงกัน            

ลดความผิดพลาดใหนอยที่สุด รวมถึงลดความสับสนในบทบาทหนาที่ที่ตนรับผิดชอบอยู 
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ระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนคุณภาพทางวิชาการ 
 

บริหารแบบกระจายอํานาจ การบริหารแบบไมรวมศูนยหรือแบบกระจายอํานาจ ซึ่งเปนที่

รูจักกันในวลี "every tub on its own bottom" คือการใหแตละหนวย สามารถบริหารจัดการเบ็ดเสร็จ

ในตัวเอง ทั้งดานการจัดองคกร การบริหารจัดการ งบประมาณ ฯลฯ โดยมีผูดูแลสูงสุดคือคณบดี  

 

การยึดหลักการบริหารที่มีความยืดหยุนและใหอํานาจการตัดสินใจใหแตละหนวยงานนี้     

ซึ่งจะสงผลใหแตละสาขาวิชา สามารถพัฒนาองคความรูของตนเองอยางอิสระ และปรับเปลี่ยน

ยุทธศาสตรการจัดหลักสูตร การเรียนการสอนใหเปนสหวิทยาการมากขึ้น  

    

กลาวคือ การที่มหาวิทยาลัยจะดําเนินการใหบรรลุเปาหมายและพันธกิจที่กําหนด 

มหาวิทยาลัยจะตองมีการจัดการศึกษาในระดับกระบวนทัศน โดยจะตองมีการปรับเปลี่ยนทั้ง

เปาหมายและยุทธศาสตรในการดําเนินการใหบรรลุเปาหมาย ซึ่งหมายความวา มหาวิทยาลัยจะตอง

ปรับเปลี่ยนระบบการบริหารใหสามารถดึงสาขาวิชา สถาบัน สํานัก และสวนงานในกํากับของ

มหาวิทยาลัยเขามารวมในยุทธศาสตรการบริหารเพื่อใหบรรลุเปาหมายของมหาวทิยาลยัอยางจรงิจงั  

 

การปรับทิศทางการบริหารมหาวิทยาลัย จะตองเริ่มจากการวางกรอบการบริหารในลักษณะ

ของเครือขายการทํางาน ที่กําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยออกเปนดานตางๆ 

โดยยุทธศาสตรแตละดาน จะตองมีเปาหมายและวิธีการดําเนินงานที่ชัดเจนในแตละยุทธศาสตร 

โดยการดําเนินงานจะมีผูบริหารยุทธศาสตรเปนผูรับผิดชอบดําเนินงานใหบรรลุเปาหมาย ทัง้นี ้ผูทีจ่ะ

ทําหนาที่นี้จะตองเปนผูที่มีความรู ความสามารถ และความเหมาะสมกับยุทธศาสตรแตละดาน 

บุคคลเหลานี้อาจเปนรองอธิการบดี คณบดี หรือ ผูอํานวยการ  
 

ผูบริหารยุทธศาสตรจะดําเนินการในรูปของคณะกรรมการยุทธศาสตร ซึ่งจะเปน

คณะกรรมการในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ กลาวคือ อธิการบดีจะบริหารมหาวิทยาลัยผาน

เครือขายของผูบริหารยุทธศาสตร แทนการบริหารงานผานรองอธิการบดี การบริหารงานใน         

ลักษณะนี้  จะชวยใหอธิการบดีมีเครือขายการทํางานกับผูบริหารระดับคณะอยางเปนรูปธรรม            

ซึ่งเทากับเปนการระดมสรรพกําลังของมหาวิทยาลัยมารวมแรงรวมใจทํางานของมหาวิทยาลัย           

ใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว มหาวิทยาลัยจะตองมีการปรับเปลี่ยนในระดับกระบวนทัศนหรือวิถีคิด

ทางการศึกษา ซึ่งการสรางกระบวนการบริหารในลักษณะเครือขายการบริหารแนวราบเชนนี้ จะทํา

ใหเกิดการเรียนรูรวมกันระหวางผูบริหารทั้งมหาวิทยาลัย  
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การวางแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยในรูปของการจัดเปนโครงสรางยุทธศาสตร จะทาํให

มหาวิทยาลัยมีเอกภาพ เพราะมีเปาหมายและการดําเนินงานที่ชัดเจน โดยคณะกรรมการ

ยุทธศาสตรแตละดาน อาจมีคณะอนุกรรมการยอยทํางานตามความจําเปน แตหลักการที่สําคัญคือ 

คณะกรรมการยุทธศาสตรและคณะอนุกรรมการยุทธศาสตรจะทํางานเชื่อมโยงกันเปนเครือขาย     

ซึ่งจะเปนการแกไขปญหาการที่มหาวิทยาลัยมีคณะกรรมการมากมาย ซ้ําซอน และทํางานไม

เชื่อมโยงกัน การบริหารในแนวทางนี้จะชวยใหอธิการบดีสามารถกํากับและติดตามการดําเนินงาน

ของคณะกรรมการยุทธศาสตรในดานตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพและสามารถนําพามหาวิทยาลัย

ใหบรรลุเปาหมายได  

 

ส่ิงสําคัญประการหนึ่งคือ แมวาระบบบริหารจะใหอิสระแกผูบริหาร แตวาผูบริหารตอง

รับผิดชอบตอประชาคมอยูเสมอ เชน การจัดทํารายงานผลงานประจําปของอธิการบดี และคณะ

ผูบริหาร เผยแพรแกประชาคมในรูปแบบของสื่อส่ิงพิมพและทางเว็บไซต การเปดโอกาสให

คณาจารยและคณะกรรมการบริหารเสนอญัตติและลงมติไมไววางใจ และตรวจสอบผูบริหารได      

 

ดั้งนั้น ระบบการบริหารจัดการ จะการยึดหลักธรรมาภิบาล (การบริหารจัดการที่ดี) ซื่อสัตย

สุจริต  มีคุณธรรม คุณภาพ ประหยัด รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และมีการวางแผนการใชทรัพยากร

รวมกันอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส ถูกตอง ชอบธรรม ตรวจสอบได การมีสวนรวมของบุคลากร 

และมีความเอื้อเฟอเอื้ออาทรตอเพื่อนรวมงาน ใหโอกาสอาจารย ขาราชการ และนักศึกษาในการ

เสนอแนะความคิดเห็นและปญหาตางๆ เพื่อปรับปรุงการบริหารงานใหสอดคลองกับความตองการ

ของประชาคมอยูเสมอ  

 

หลักธรรมหลักที่ใชในการบริหารงาน คือ  อปริหานิยธรรม  (ธรรมเพื่อการทํางานรวมกันให

ประสบความกาวหนา)  ประกอบดวย  

1. หมั่นประชุมกันเนืองนิตย 
2. พรอมเพรียงกันประชุม พรอมเพียงกันเลิกประชุม พรอมเพียงกันทํากิจที่พึงทํา 

3. ไมบัญญัติส่ิงใหมที่ขัดตอหลักการเดิมที่เจริญ  ไมลมลางสิ่งที่บัญญัติไวเดิมซึ่งดีอยูแลว  

4. เคารพนับถือทานผูเปนใหญ (ผูใหญมี 3 ประเภท คือ 1. ผูใหญโดยชาติ 2.ผูใหญโดยวัย 

3. ผูใหญโดยคุณ) 

5. ดูแลคุมครองกัน 
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สําหรับงานดานการบริหารงานบุคคล ศักดิ์ศรี แรงจูงใจ รายได คาตอบแทน การขึ้นเงินเดือน 

สวัสดิการ คารักษาพยาบาล เปนสิ่งที่ตองดูแล รวมทั้งความเขมแข็งในการรับพนักงานใหม             

เขาสูระบบ ตองมีการตรวจสอบคัดสรรอยางจริงจัง ผูสอนตองมีความเขมแข็งทั้งศักยภาพทาง

วิชาการในสาขาวิชาของตน ศักยภาพทางดานการวิจัย ภาษาสากล และ ICT คุณธรรมจริยธรรม 

“ความเปนครู”  เงินเดือนเปนผลรวมของฐานวุฒิการศึกษา,ประสบการณ, ศักยภาพความขาดแคลน 

ความตองการของมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยมีบัญชีเงินเดือนของตนเอง และผลักดันให    

บุคลรกรของมหาวิทยาลัยมีความมุงมั่น เสียสละ อุทิศตน ภักดีตอองคกรและวิชาชีพ และทําหนาที่

อยางเขมแข็ง ทั้งวิจัย สอน บริการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เปนตัวอยางของการเปนผูให  

ที่มิใชเพียงการเปนผูรับ  

 

เปาหมาย

 
1. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีระบบจัดการเรียนการสอนทางไกลที่มีมาตรฐานเปนที่

ยอมรับระดับสากล 

2. สรางสังคมไทยสู “สังคมฐานความรู” (Knowledge Based Society) 

3. การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ในอนาคต มีความยืดหยุน และสามารถตอบสนองตอการ

เปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ฯ ไดอยางเหมาะสม 

4. เปนสถาบันการศึกษาที่มีระบบบริหารจัดการ ที่มีประสิทธิภาพ สามารถเปนแบบอยางใหแก

มหาวิทยาลัยไทยได  

5. เปนสถาบันการศึกษาซึ่งเปนผูนํา ในการผลักดันและสงเสริมการสรางโอกาส และความ

เสมอภาค 

  

นโยบายการบริหารงาน 

 
1. ดานการศึกษา 

ผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ มีคุณธรรมและจริยธรรม พัฒนาหลักสูตรใหมีความหลากหลาย    

มีความยืดหยุน และมีความเปนสากล จัดระบบการศึกษาในหลายรูปแบบ เนนการใหโอกาสเพื่อให

ประชาชนมีโอกาสรับการศึกษาระดับอุดมศึกษา และการบริการวิชาการที่มีคุณภาพมากขึ้น ให

รวมมือแลกเปลี่ยนทางวิชาการระหวางสถาบันการศึกษา หนวยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในและ

ตางประเทศ  
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ตัวอยางแผนงาน/โครงการหลัก 
1.1 ผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ มีคุณธรรมและจริยธรรม 

1.2 เรงกระจายโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมกันในการศึกษาระดับอุดมศึกษา

ใหมากขึ้น 

1.3 พัฒนาหลักสูตรใหมีความหลากหลายมีความยืดหยุนและมีความเปนสากลมากขึ้น 

1.4 พัฒนาระบบจัดการเรียนการสอนทางไกลใหมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับระดับสากล 

1.5 จัดระบบและกําหนดรูปแบบการศึกษา รวมทั้งการประกันคุณภาพทางดานงานวิชาการ 

งานบริหาร และงานบริการ เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานและประเมินคุณภาพทั้ง

ภายในและภายนอก 

1.6 รวมมือและแลกเปลี่ยนความรูทางวิชาการระหวางสถาบันการศึกษา และหนวยงานอื่น

ภาครัฐและเอกชนทั้งในและตางประเทศ 

1.7 มุงสรางความเปนสากลใหกับการศึกษา นักศึกษาที่เรียนจบจากมหาวิทยาลัยสุโขทัย   

ธรรมาธิราชมีคุณภาพ และไดรับการยอมรับจากสังคม 

1.8 เปดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพื่อเปนสถานที่ฝกปฏิบัติ และเพื่อ

การศึกษาคนควาวิจัยสําหรับนักศึกษาและอาจารย 

1.9 สรางสถานีโทรทัศนเปนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเอง (รายการในสถานี

สามารถมีไดหลากหลายรูปแบบแตตองเปนรายการเพื่อสนับสนุนภาพลักษณ และ            

การเรียนของนักศึกษา  

1.10 เปดหลักสูตรและสาขาวิชาใหมๆ เพื่อตอบสนองความตองการของผูเรียนและสังคม  เชน   

- สาขาการประกันภัย, สาขาสถาปตยกรรม, สาขาวิศวกรรม (เปนการเพิ่มโอกาส

ใหกับนักศึกษาที่จบ ปวส.หรือเทียบเทา ในสาขาไฟฟา, กอสราง, เครื่องยนต หรือ

สาขาที่เกี่ยวของ มาเรียนเพื่อใหไดวุฒิปริญญาตรี และไดใบประกอบวิชาชีพ ) 

- หลักสูตรนอกเวลาราชการ ระดับปริญญาตรี เชน นิติศาสตรภาคบัณฑิต , 

รัฐศาสตรภาคบัณฑิต เปนตน 

- หลักสูตรนอกเวลาราชการ ระดับบัณฑิตศึกษา เชน ปริญญาโทนิติศาสตร (นอก

เวลาราชการ) , ปริญญาโท MBA (นอกเวลาราชการ) เปนตน 

- หลักสูตรนานาชาติ ในสาขาวิชาตางๆ ทั้งในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา 

เชน นิเทศศาสตรหลักสูตรนานาชาติ , บริหารธุรกิจหลักสูตรนานาชาติ  

- 5 - 



 

- สาขาวิชาวิทยาศาสตรเทคโนโลยี เปดเพิ่มวิชาเอก  เคมี , ฟสิกส , ชีววิทยา และ

เปดหอง Lab ทางวิทยาศาสตร  โดยมีอาจารยใหคําแนะนําแกนักศึกษาที่สนใจ

เขามาศึกษาตามความสมัครใจ 

- สาขาวิชาศิลปศาสตร เปดเพิ่มวิชาเอก ปรัชญา และทางดานภาษาอื่นๆ เชน 

ภาษาจีน , ภาษาฝรั่งเศส , ภาษาญี่ปุน 

- เปดสาขาการบริการการศึกษา ในระดับปริญญาตรี โท เอก 

 
2. ดานการวิจัย 

พัฒนาการบริหาร การดําเนินงานวิจัย และเผยแพรผลงานใหมีประสิทธิภาพ กําหนดทิศทาง

สรางความเปนเลิศเฉพาะทาง สามารถตอบสนองความตองการของการเปลี่ยนแปลงทางดาน

เศรษฐกิจและสังคม สรางองคความรูอยางเปนระบบ มีความตอเนื่อง สามารถนําไปใชประโยชนได 
 

ตัวอยางแผนงาน/โครงการหลัก 
2.1 พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารและการดําเนินงานวิจัยใหมีประสิทธิภาพ 

2.2 พัฒนาระบบเครือขายสารสนเทศดานการวิจัย 

2.3 ผลิตและพัฒนานักวิจัยที่มีคุณภาพ เพื่อการสรางสรรคนวัตกรรม 

2.4 ดําเนินการวิจัยทั้งในดานการเพิ่มองคความรูใหม ความเปนเลิศ การถายทอดเทคโนโลยี

และการอนุรักษทรัพยากร 

2.5 รวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในและตางประเทศ เพื่อประโยชนตอ

งานวิจัยทั้งทางตรงและทางออม 

2.6 สรางองคความรูอยางเปนระบบ มีความตอเนื่อง และนําไปใชประโยชน 

2.7 เพิ่มผลงานการวิจัยที่มีคุณภาพ สอดคลองกับความตองการในการพัฒนาประเทศและ

สามารถเผยแพรในระดับสากลได 
 
3. ดานการบริการวิชาการแกสังคม 

ขยายขอบเขตและรูปแบบของการบริการทางวิชาการ ไปสูประชาชนและทองถิ่น เพื่อให

ประชาชนไดรับประโยชนจากการศึกษาและการบริการ ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตการงาน 

และรักษาสภาพแวดลอม อันเกิดจากการรวมสรางและใชประโยชนจากสังคมแหงการเรียนรูและ

สังคมสารสนเทศ ตลอดจนสามารถชี้นําและเปนที่พึ่งของสังคมได 

 

 

- 6 - 



 

ตัวอยางแผนงาน/โครงการหลัก 
3.1 พัฒนาองคกรบริการวิชาการใหมีความพรอมและมีประสิทธิภาพ 

3.2 พัฒนางานบริการวิชาการ ใหมีความหลากหลายและตอเนื่องบนพื้นฐานขององคความรู 

3.3 พัฒนาเครือขาย ความรวมมือในการใหบริการวิชาการ การสงเสริมสุขภาพและการ

รักษาพยาบาลระหวางหนวยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในและตางประเทศในการพัฒนา

คุณภาพและมาตรฐานการใหบริการ 

3.4 พัฒนาและขยายเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศดานการบริหารวิชาการใหกวางขวางใน

ระดับสากล 

3.5 มุงรับผิดชอบ ดูแล รวมมือ แกไข และสงเสริมใหเกิดความเขมแข็งของชุมชนและอนุรักษ

ส่ิงแวดลอม 

3.6 สนับสนุน สงเสริมการดําเนินกิจกรรมดานสุขภาพและการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพและ

ไดมาตรฐาน เพื่อตอบสนองความตองการดานสุขภาพของประชาชน 

3.7 พัฒนาหลักสูตรบริการวิชาการใหมีความหลากหลายมากขึ้น  เชน การอบรมทางดาน

ภาษาตางๆ อาทิ ภาษาจีน ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาญี่ปุน ฯลฯ , อบรมการทําอาหาร และเบ

เกอร่ี, โครงการอบรมทางธุรกิจตางๆ, อบรมการใชคอมพิวเตอรและคอมพิวเตอรกราฟก, 

อบรมการวาดภาพและการเลนดนตรี  เปนตน 

 
4. ดานการบริหารจัดการ 

พัฒนา ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพ ทันสมัย

คลองตัว โปรงใส และตรวจสอบได ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหสามารถปฏิบัติงานได

อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ระบบตางๆ ของมหาวิทยาลัยจะตองไดรับการพัฒนาใหมี

ความชัดเจนในพันธกิจและภาระรับผิดชอบ มีการประสานงานที่ดี มีกระบวนการควบคุมและติดตาม

งานใหเปนไปตามนโยบาย นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยจะตองสรางสภาพแวดลอมทางกายภาพใหเอ้ือ

ตอการเรียนรู การใชชีวิต ความมีสุขลักษณะ และความสะดวกสบายในการทํางาน  เพื่อยกระดับ

ประสิทธิภาพของมหาวิทยาลัยสูมาตรฐานทางวิชาการ  
 
ตัวอยางแผนงาน/โครงการหลัก 

4.1 พัฒนาคุณวุฒิของคณาจารยและบุคลากรของมหาวิทยาลัยและระบบบริหารความรู

ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน 

4.2 เปดโอกาสใหบุคลากรเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น 

4.3 เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ สําหรับคณาจารยและบุคลากร 
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4.4 จัดโครงการสนับสนุนเพื่อพัฒนาความรูความสามารถของคณาจารยในมหาวิทยาลัย 

(การใหทุนการศึกษาตอแกคณาจารย , การทํา ศ. และ รศ.) 

4.5 เปดเวทีใหมีการวิพากษวิจารณและแลกเปลี่ยนความรูภายในมหาวิทยาลัย เพื่อสราง

วัฒนธรมทางวิชาการในรูปแบบใหม ที่บุคลากรในมหาวิทยาลัยมีการสนทนาแลกเปลี่ยน

ความรู จนเปนสวนหนึ่งของชีวิตในมหาวิทยาลัย  

4.6 การบริหารงานบุคคล ใหมีคณะกรรมการบริหารงานบุคคล อนุกรรมการบริหารงานบุคคล 

และขอบังคับที่เขมแข็ง  ศักดิ์ศรี แรงจูงใจ รายได คาตอบแทน การขึ้นเงินเดือน สวัสดิการ 

คารักษาพยาบาล เปนสิ่งที่ตองดูแล รวมทั้งความเขมแข็งในการรับพนักงานใหมเขาสู

ระบบ ตองมีการตรวจสอบคัดสรรอยางจริงจัง ผูสอนตองมีความเขมแข็งทั้งศักยภาพทาง

วิชาการในสาขาวิชาของตน ศักยภาพทางดานการวิจัย ภาษาสากล และ ICT คุณธรรม

จริยธรรม “ความเปนครู”  เงินเดือนเปนผลรวมของฐานวุฒิการศึกษา ,ประสบการณ ,

ศักยภาพความขาดแคลน ความตองการของมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยมีบัญชี

เงินเดือนของตนเอง และผลักดันใหบุคลรกรของมหาวิทยาลัยมีความมุงมั่น เสียสละ อุทิศ

ตน ภักดีตอองคกรและวิชาชีพ และทําหนาที่อยางเขมแข็ง ทั้งวิจัย สอน บริการ และการ

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เปนตัวอยางของการเปนผูใหที่มิใชเพียงการเปนผูรับเทานั้น  

 
5. ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ดําเนินกิจกรรมและพัฒนาองคกรดานศิลปวัฒนธรรม ปลูกฝงใหคนไทยตระหนักถึงคุณคา

ของวัฒนธรรมไทยและภูมิปญญาทองถิ่น สงเสริมใหมีการผสมผสานกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมเขา

กับภารกิจดานอื่น ๆ มุงอนุรักษศิลปวัฒนธรรมและเพิ่มบทบาทของสถาบันในขอบเขตที่กวางขวาง

ยิ่งขึ้นอยางเปนรูปธรรม 
 
ตัวอยางแผนงาน/โครงการหลัก 

5.1 สงเสริมการพัฒนาองคกรและทรัพยากร เพื่อจัดกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมใหมีความ

หลากหลายและสามารถมีบทบาทในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมของชาติ 

5.2 ปลูกฝงใหนักศึกษาและบุคลากรตระหนักถึงคุณคาของวัฒนธรรมไทย และภูมิปญญา

ทองถิ่น 

5.3 สงเสริมใหมีการผสมผสานกิจกรรม ทางศิลปวัฒนธรรมเขากับภารกิจ ดานอื่น ๆ 

5.4 จัดสภาพแวดลอมในสถาบัน เพื่อเอ้ือตอการเสริมสรางบุคลิกภาพ และคุณลักษณะทาง

วัฒนธรรมอื่น ๆ ใหนักศึกษาและเปนแบบฉบับที่ดีตอสังคมภายนอก 
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ประเด็นยุทธศาสตร 

 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การสรางโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 

เปาประสงคที่ 1 มหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตในอุดมคติไทยที่มีปริมาณและคุณภาพ

ตอบสนองตอการพัฒนาประเทศ 

เปาประสงคที่ 2 มหาวิทยาลัยมีระบบจัดการเรียนการสอนทางไกลที่มีมาตรฐานเปนที่

ยอมรับระดับสากล  โดยมีระบบสื่อการศึกษาที่ทันสมัยสามารถจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและได

มาตรฐานสากล 

เปาประสงคที่ 3 มหาวิทยาลัยมีสภาพแวดลอมและภูมิทัศนที่สนับสนุนบรรยากาศการ

เรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ 

เปาประสงคที่ 4 มหาวิทยาลัยจัดวิธีการศึกษาและใหบริการทางวิชาการแกสังคม เพื่อให

ประชาชนสามารถใชความรูเปนฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และเพิ่มขีดความสามารถในการ

แขงขันของประเทศ 

 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของประชาชนโดยใช

ความรู เปนฐาน 
เปาประสงคที่ 1 มหาวิทยาลัยพัฒนาการวิจัย สรางองคความรูและเครือขายของการเรียนรู

ที่สามารถตอบสนองตอการพัฒนาประเทศ 

เปาประสงคที่ 2 ผลิตกําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหตอบสนองกับความ

ตองการของตลาดและการพัฒนาประเทศ 

 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การฝกทักษะดานอาชีพเพื่อแกปญหาความยากจน  

เปาประสงค ประชาชนไดรับความรูในการพัฒนาอาชีพ เพื่อสรางรายไดใหกับตนเอง 

 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของรัฐ 

เปาประสงค ประชาชนในพื้นที่ชายแดนและพื้นที่พิเศษไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ 

 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การปรับระบบบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน 

เปาประสงค มหาวิทยาลัยบริหารจัดการดวยระบบการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 สงเสริมการถายทอดองคความรูเพื่อสรางจริยธรรมการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม และการอนุรักษสิ่งแวดลอม 

เปาประสงค มหาวิทยาลัยมีบทบาทในการธํารงไวซึ่งเอกลักษณของชาติ ดวยการสงเสริม

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษส่ิงแวดลอม เพื่อเผยแพรสูสังคมโลก 

 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การสรางโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 
 

เปาประสงคที่ 1 มหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตในอุดมคติไทยที่มีปริมาณและคุณภาพ

ตอบสนองตอการพัฒนาประเทศ 

กลยุทธที่ 1 ปฏิรูปการเรียนการสอน 
  หลักการ 

เพื่อใหผูเรียนไดประโยชนสูงสุดจากจุดประสงคเนื้อหาวิชาและบรรลุจุดมุงหมาย

ของหลักสูตรที่ศึกษา 
  มาตรกา 

1.1 สงเสริมการจัดกิจกรรมนักศึกษา เพื่อใหนักศึกษาพัฒนาการเรียนรูดวยตนเอง 

1.2 เพิ่มศักยภาพและทักษะดานภาษาและการใชเทคโนโลยีใหกับนักศึกษา 

1.3 พัฒนาสื่อประกอบการเรียนการสอนในหองเรียนใหมีความทันสมัยทั้งดาน
ปริมาณและคุณภาพ 

1.4 จัดใหมีการประเมินคุณภาพการสอนของอาจารยอยางตอเนื่อง 
 

กลยุทธที่ 2 พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของสังคมและทิศทางการ

พัฒนาประเทศ 
  หลักการ 

พัฒนาหลักสูตรเพื่อผลิตบัณฑิตใหสอดคลองกับสภาวการณและความตองการของ

ตลาดและสังคม เพื่อใหการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยสามารถตอบสนองตอ                

ทิศทางการพัฒนาประเทศ 
  มาตรการ 

2.1 พัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษาใหมีความหลากหลาย ยืดหยุน มีเสรีภาพ

ทางวิชาการเปนสากล และสอดคลองตามความตองการของตลาด 

2.2 จัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรรวมกับสถานศึกษาทั้งในและ

ตางประเทศ 
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2.3 พัฒนาหลักสูตรลักษณะบูรณาการสาขาวิชาใหตอบสนองตอความตองการของ
สังคมและการพัฒนาประเทศ 

 

กลยุทธที่ 3 ยกระดับมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาสูสากล 
  หลักการ 

สงเสริมเพื่อพัฒนาระบบการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยใหมีคุณภาพและได

มาตรฐาน เพื่อยกระดับคุณภาพทางวิชาการใหเปนที่ยอมรับของสังคม และประเทศชาติ 
  มาตรการ 

3.1 จัดใหมีการสํารวจความพึงพอใจตลาดที่มีตอคุณภาพของบัณฑิต และนําผลมา

วิเคราะหปรับปรุงแกไข 

3.2 พัฒนาและปรับปรุงหลักเกณฑการวัดและประเมินผลการศึกษาใหสอดคลอง
กับระบบการศึกษา 

3.3 จัดประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษา 

3.4 สรางเครือขายความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับมหาวิทยาลัยชั้นนําทั้งใน
และตางประเทศ เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพวิชาการ 

 

เปาประสงคที่ 2 มหาวิทยาลัยมีระบบจัดการเรียนการสอนทางไกลที่มีมาตรฐานเปนที่

ยอมรับระดับสากล  โดยมีระบบสื่อการศึกษาที่ทันสมัยสามารถจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและได

มาตรฐานสากล 

กลยุทธ พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู 
  หลักการ 

พัฒนาส่ือการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกสใหมีคุณภาพและไดมาตรฐานสากลโดย

ใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย  เพื่อใหเปนแหลงการเรียนรูสําหรับนักศึกษา คณาจารย บุคลากร 

ผูดอยโอกาส ผูพิการ และบุคคลทั่วไป 
  มาตรการ 

1. จัดระบบการเรียนการสอนผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (e-learning) 

2. พัฒนาระบบการเรียนการสอนทางไกล  

3. จัดใหมีการจัดการเรียนการสอนผานเครือขายอินเตอรเน็ต (Internet Base 

Learning) 

4. จัดทําตําราเรียนอิเล็กทรอนิกส (e-Books) 

5. จัดระบบสงเสริมการเรียนรูทางวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน 
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เปาประสงคที่ 3 มหาวิทยาลัยมีสภาพแวดลอมและภูมิทัศนที่สนับสนุนบรรยากาศการ

เรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ ปรับสภาพแวดลอมและภูมิทัศน 
  หลักการ 

ปรับปรุงสถานที่ทํางานและสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกอาคารใหสะอาด 

สวยงามรมร่ืน ปลอดภัย เหมากับการใชประโยชนกับผูพิการ  บุคคลทั่วไป และเอื้อตอการ

เรียนรู ตลอดจนมีสถานที่พักผอนหยอนใจและอานหนังสืออยางเพียงพอ 
   มาตรการ 

1. ปรับปรุงภูมิทัศนและสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกของอาคาร
มหาวิทยาลัยใหงดงาม มีความรมร่ืน ปลอดภัย เอื้อประโยชนตอการเรียนรู 

เหมาะสมกับการใชประโยชน 

เปาประสงคที่ 4 มหาวิทยาลัยจัดวิธีการศึกษาและใหบริการทางวิชาการแกสังคม เพื่อให

ประชาชนสามารถใชความรูเปนพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิและเพิ่มขีดความสามารถในการ

แขงขันของประเทศ 

กลยุทธ  กระจายโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมกันทางการศึกษา 
   หลักการ  

กระจายโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมกันทางการศึกษาอยางทั่วถึง 

เชน ผูพิการ ผูดอยโอกาส ชาวเขา เพื่อใหประชาชนไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ 
   มาตรการ 

1. จัดใหมีการฝกอบรมที่หลากหลายตามความตองการของประชาชน ชุมชนและ

ทองถิ่น 

2. ขยายศูนยวิทยพัฒนาสวนภูมิภาคเพิ่มข้ึนตามความพรอมของสวนภูมิภาคและ
ทองถิ่น 

3. ประสานความรวมมือกับสถาบันอุดมศึกษา หนวยงานภาครัฐและเอกชน  

ประชาชน และองคการพัฒนาสวนทองถิ่น ในการจัดการเรียนการสอน 

4. จัดตั้งศูนยสอบสวนภูมิภาคทั้งในและตางประเทศ 

5. เทียบโอนผลการเรียนการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย 

6. จัดใหบริการและถายทอดความรูทางวิชาการสูชุมชนและทองถิ่น  
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของประชาชนโดยใช
ความรูเปนพื้นฐาน 

 

เปาประสงคที่ 1 มหาวิทยาลัยพัฒนาการวิจัยสรางองคความรูและเครือขายของการเรียนรู

ที่สามารถตอบสนองตอการพัฒนาประเทศ 

กลยุทธ  เพิ่มขีดความสามารถในการวิจัยและพัฒนาเพื่อการแขงขัน 
    หลักการ 

พัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารและการดําเนินงานวิจัยใหมีประสิทธิภาพ         

เพื่อผลิตนักวิจัย และพัฒนาผลงานวิจัยใหมีคุณภาพสอดคลองกับความตองการและ       

ทิศทางการพัฒนาประเทศตลอดจนสามารถเผยแพรในระดับสากลได 
  มาตรการ 

1. พัฒนาระบบเผยแพรผลงานวิจัยทั้งในสถาบันและระดับชาติ 
2. สนับสนุนการวิจัยพื้นฐานและการวิจัยประยุกต 
3. จัดตั้งและพัฒนาศูนยวิจัยเฉพาะสาขาเพื่อความเปนเลิศทางวิชาการ 

 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3  การฝกทักษะดานอาชีพเพือ่แกปญหาความยากจน 
 

เปาประสงค ประชาชนไดรับความรูเพื่อพัฒนาอาชีพและสรางรายไดใหกับตนเอง 

กลยุทธ  สงเสริมการเรียนรูใหประชาชน เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งแกชุมชน 
  หลักการ 

ถายทอดและบริการทางวิชาการแกสังคม เพื่อใหประชาชนในทองถิ่นมีความรูและ

นําความรู ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและสรางอาชีพในระบบเศรษฐกิจฐานความรู 

(Knowledge Based Economy) สามารถพึ่งตนเองไดตลอดจนรวมพัฒนาชุมชนในดาน

ตางๆ เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งแกชุมชนและทองถิ่น 
  มาตรการ 

1. นําความรูและเทคโนโลยีที่เหมาะสมไปถายทอดสูชุมชนและทองถิ่นเพื่อเพิ่ม
รายได และสามารถชวยเหลือตนเองและพัฒนาคุณภาพชีวิตไดอยางยั่งยืน 
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การจัดการศกึษาเพื่อความมั่นคงของรฐั 
 

เปาประสงค  ประชาชนในพื้นที่ชายแดนและพื้นที่พิเศษไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ 

กลยุทธ  พัฒนาการศึกษาและสรางความสมานฉันทในพื้นที่ชายแดนและพื้นที่พิเศษ 
  หลักการ 

จัดการศึกษาสูชุมชนในพื้นที่ชายแดนและพื้นที่พิเศษอื่นๆ เพื่อใหประชาชนในพื้นที่

ไดรับการศึกษาอยางเพียงพอและสรางความสมานฉันทใหเกิดขึ้น รวมทั้งมุงสงเสริมและ

พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูที่ดีของประชาชนในพื้นที่อยางยั่งยืนมาตรการ 
  มาตรการ 

1. ปรับปรุงรูปแบบและวิธีการจัดการศึกษาใหเปนการศึกษาเพื่อชุมชนและทองถิ่น
ในพื้นที่ชายแดนและพื้นที่พิเศษอื่นๆ เพื่อใหชุมชนไดรับการศึกษา อยาง

เพียงพอในการดํารงชีพ 
 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การปรับระบบบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน 
 

เปาประสงค  มหาวิทยาลัยบริหารจัดการดวยระบบการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

กลยุทธที่ 1 พัฒนาการบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ 
  หลักการ 

ทบทวนและออกแบบระบบบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพเปนไปตามเกณฑ

มาตรฐานสากลเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากรให

สามารถปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ และเปดโอกาสใหบุคลากรเขามามีสวนรวมในการแสดง

ความคิดเห็นหรือระดมความคิด (Brainstorming) 
  มาตรการ 

1.1 เพิ่มคุณวุฒบิคุลากร 
1.2 ดําเนนิการพฒันาระบบบริหารความรูภายในมหาวิทยาลัย 

1.3 เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณสําหรับคณาจารย และบุคลากร 

1.4 เปดเวทีใหมีการวิพากษวิจารณและแลกเปลี่ยนความรูภายในมหาวิทยาลัย    

เพื่อสรางวัฒนธรมทางวิชาการในรูปแบบใหม ที่บุคลากรในมหาวิทยาลัยมีการ

สนทนาแลกเปลี่ยนความรู จนเปนสวนหนึ่งของชีวิตในมหาวิทยาลัย  
 

กลยทุธที ่2 ปฏิรูประบบการบริหารจัดการและบริการใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
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  หลกัการ 
เสริมสรางความทันสมัยในการบริหารจัดการและบริการของมหาวิทยาลัยใหมี

ประสิทธิภาพ คลองตัวทันสมัยโปรงใสและตรวจสอบได ภายใตหลักการบริหารกิจการ

บานเมืองที่ดี 

  มาตรการ 
2.1 นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกตใชในการบริหาร

จัดการและบริการ 

2.2 วางแนวปฏิบัติระบบการควบคุมภายใน เพื่อชวยใหการดําเนินงานตามภารกิจ

มีประสิทธิภาพประหยัดและมีประสิทธิผล 

2.3 ดําเนินการลดระยะเวลาและขั้นตอนการดําเนินงานการใหบริการ และติดตาม
ประเมินผลการใหบริการอยางตอเนื่องพรอมนําผลมาปรับปรุงแกไข 

2.4 จัดใหมีการบรกิารแบบ (One Stop Service) 

2.5 กําหนดมาตรฐานการบริการและจัดใหมีการประเมินความพงึพอใจของ
ผูรับบริการอยางตอเนื่อง  

 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 สงเสริมการถายทอดองคความรูเพื่อสรางจริยธรรมการทํานุบํารุง 
ศิลปวัฒนธรรม และการอนุรักษสิ่งแวดลอม  

 

เปาประสงค  มหาวทิยาลัยมีบทบาทในการธํารงไวซึ่งเอกลักษณของชาติ ดวยการสงเสริม

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษส่ิงแวดลอมเพื่อเผยแพรสูสังคมโลก 

กลยทุธ สงเสริมการอนุรักษทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมเพื่อเผยแพรสูสากล 
  หลกัการ 

สงเสริมใหคนไทยมีจิตสํานึกในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เอกลักษณ ภูมปิญญา

ทองถิ่นและสิ่งแวดลอมของชาติ เห็นคุณคาของวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย สามารถ

แลกเปลี่ยนและเผยแพร ศิลปวัฒนธรรมของชาติได 
  มาตรการ 

1. จัดสัมมนาและฝกอบรมในสาขาวิชาทีเ่กีย่วของกับศิลปวัฒนธรรมไทย 

2. จัดกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมอยางสม่ําเสมอทั้งภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย เพื่อใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยและนักศึกษาไดเ รียนรู

ศิลปวัฒนธรรม ทั้งจากชีวิตจริงและแหลงเรียนรูเพื่อชุมชน เชน พิพิธภัณฑ ศูนย

ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ 
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ภาพอนาคตของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช 

 

ภาพอนาคต (SCENARIO)  
 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะเปนสถาบันอุดมศึกษาระบบทางไกลชั้นนําของโลก       

ที่จัดการศึกษาอยางมีคุณภาพเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน สามารถสรางโอกาสการเรียนรูตลอดชีวิต

ดวยรูปแบบการจัดการศึกษาที่หลากหลาย มีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตอบสนอง

ความตองการของผูเรียนและสังคมไดอยางตอเนื่อง สามารถพัฒนานวัตกรรมใหมสูความเปนเลิศ

ทางวิชาการ   
 

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยจะเนนการนําเทคโนโลยีมาใชในการ

จัดการเรียนการสอนระบบทางไกล มีระบบการบริหารงานวิจัยเพื่อสรางองคความรูและถายทอด

เทคโนโลยีที่เปนประโยชนตอการเรียนการสอนและการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ  
 

มหาวิทยาลัยจะใชกลไกการใหบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาทองถิ่นและการอนุรักษ

ส่ิงแวดลอมชุมชนเมืองและระดับชาติตามความตองการและความจําเปน รวมทั้งจะอนุรักษ สงเสริม 

สืบสานศิลปวัฒนธรรม มีการบูรณาการงานดานนี้เขากับพันธกิจอ่ืน และมีสวนรวมในการเผยแพร

องคความรูภูมิปญญาไทยในความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยไปสูสากล  
 

รูปแบบการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยจะเปนการบริหารแบบกระจายอํานาจ หรือการ

บริหารแบบไมรวมศูนย  โดยการใหแตละหนวย สามารถบริหารจัดการเบ็ดเสร็จในตัวเอง ทั้งดานการ

จัดองคกร การบริหารจัดการ งบประมาณ ฯลฯ โดยมีผูดูแลสูงสุดคือคณบดี มีการประสานทรัพยากร

ระหวางหนวยงานภายในและเกื้อกูลสนับสนุนซึ่งกันและกัน รวมทั้งสรางเครือขาย แสวงหาความ

รวมมือกับภายนอกเพื่อประโยชนในการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตใหไดรับความเชื่อถือจากสังคม

ในระยะยาว  
 

บุคลากรของมหาวิทยาลัยจะไดรับการพัฒนาสมรรถนะ (Competency) มีความเขาใจใน

การใช “ ความรู ” เพื่อยกระดับการปฏิบัติงาน มีการแลกเปลี่ยนความรูที่มีประโยชนตอกันโดยผาน

เวทีที่เปดใหมีการวิพากษวิจารณและแลกเปลี่ยนความรูภายในมหาวิทยาลัย เพื่อสรางวัฒนธรมทาง

วิชาการในรูปแบบใหม ที่บุคลากรในมหาวิทยาลัยสามารถสนทนาแลกเปลี่ยนความรู จนเปนสวน

หนึ่งของชีวิตในมหาวิทยาลัย   
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การบริหารงานบุคคล ใหมีคณะกรรมการบริหารงานบุคคล อนุกรรมการบริหารงานบุคคล 

และขอบังคับที่เขมแข็ง  ศักดิ์ศรี แรงจูงใจ รายได คาตอบแทน การขึ้นเงินเดือน สวัสดิการ คา

รักษาพยาบาล เปนสิ่งที่ตองดูแล รวมทั้งความเขมแข็งในการรับพนักงานใหมเขาสูระบบ ตองมีการ

ตรวจสอบคัดสรรอยางจริงจัง ผูสอนตองมีความเขมแข็งทั้งศักยภาพทางวิชาการในสาขาวิชาของตน 

ศักยภาพทางดานการวิจัย ภาษาสากล และ ICT คุณธรรมจริยธรรม “ความเปนครู”  เงินเดือนเปน

ผลรวมของฐานวุฒิการศึกษา ,ประสบการณ ,ศักยภาพความขาดแคลน ความตองการของ

มหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยมีบัญชีเงินเดือนของตนเอง และผลักดันใหบุคลรกรของ

มหาวิทยาลัยมีความมุงมั่น เสียสละ อุทิศตน ภักดีตอองคกรและวิชาชีพ และทําหนาที่อยางเขมแข็ง 

ทั้งวิจัย สอน บริการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เปนตัวอยางของการเปนผูใหที่มิใชเพียงการ

เปนผูรับเทานั้น  

 

บุคลากรจะไดรับขอมูลขาวสาร แสวงหา แลกเปลี่ยน แบงปนความรู ผานเครือขาย

เทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยและผานวิถีชีวิตการทํางานแตละวัน สามารถกาวทันตอการเปลี่ยนแปลง 

มีความคิดริเร่ิมสรางสรรคและพัฒนางานของตนเองได จนกลายเปนกลไกสําคัญในการเพิ่มขีด

สมรรถนะการแขงขันของมหาวิทยาลัยในระบบสังคมและเศรษฐกิจฐานความรู สามารถรักษาความ

เปนตนแบบที่เปนเอกลักษณของมหาวิทยาลัยไดตอเนื่องยาวนาน นําไปสูการเปนหนวยงานที่มี

สมรรถภาพการปฏิบัติข้ันสูง ( High Performance Organization - HPO )  
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