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บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๙)
(มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช)
๑. ความเป็นมา
การจัดทาแผนพัฒนามหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร ๔ ปี ได้จัดทาขึ้นตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๕๓ โดยอธิการบดีในฐานะเป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยในการบริหาร
กิจการของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบีย บ ข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัย รวมทั้ง
นโยบายและวั ตถุป ระสงค์ของมหาวิ ทยาลั ย (มาตรา ๓๑ (๑)) มีอานาจและหน้าที่ จั ดทาแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยและดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแผนงาน รวมทั้งติดตามประเมินผลการดาเนินงาน
ด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย (มาตรา ๓๑ (๔))
ในการจัดทาแผนพัฒนาฯ ดังกล่าว มีเป้าประสงค์เพื่อให้บรรลุ วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย
ในการให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการ การวิจัย สร้างและพัฒนาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง รวมตลอดทั้งเผยแพร่
ความรู้และส่งเสริมการแพทย์ การสาธารณสุข การบริหารจัดการเขตเมือง การปกครองส่วนท้องถิ่ น การ
พัฒนามหานคร การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น สิ่งแวดล้อม และ
กีฬา โดยคานึงถึงประสบการณ์และความพร้อมในด้านต่าง ๆ ที่เป็นเอกลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนและเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ (มาตรา ๖)
และจากวัตถุประสงค์ มหาวิทยาลัยฯ มีพันธกิจที่ต้องดาเนินการ ดังต่อไปนี้ (มาตรา ๗)
(๑) ทาการวิจัย ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย เพื่อสร้างหรือพัฒนาองค์ความรู้และนาความรู้นั้น
ไปใช้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนากรุงเทพมหานคร สังคม และประเทศชาติ
(๒) ผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกั บแผนการศึกษาแห่งชาติ แผนพัฒนากรุงเทพมหานครและ
แผนความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น โดยมุ่งเน้นให้บัณฑิตมีความรู้
ความสามารถในวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสานึกต่อสังคมและมีความใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วยตนเอง
(๓) พัฒ นาองค์ความรู้ ด้ านการแพทย์และการสาธารณสุ ขทุกสาขา โดยเน้นทางด้านเวช
ศาสตร์เขตเมือง
(๔) พัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการเขตเมือง ด้านการปกครองส่วนท้องถิ่นและ
พัฒนามหานคร
(๕) ให้โอกาสทางการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนเขตเมืองโดยยึดหลั ก
ความเสมอภาค
(๖) บริการทางวิชาการและร่วมมือกับชุมชนในการฝึกและพัฒนาอาชีพ
(๗) ทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นสิ่งแวดล้อมและ
กีฬา
(๘) ให้บริการทางการแพทย์ การพยาบาล การสาธารณสุข และการบริการทางวิชาการและ
วิชาชีพให้เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและนานาชาติ
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร 4 ปี (พ.ศ.2556-2559)
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๒. กรอบการจัดทาแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ การจั ด ทาแผนพั ฒ นามหาวิ ทยาลั ยกรุง เทพมหานคร ได้ค านึ งถึ งสถานะความเป็ น
สถาบันอุดมศึกษาแห่งมหานคร จึงได้มีการกาหนดกรอบการดาเนินการ อันประกอบไปด้วย
- บทบาทหน้าที่ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานครที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
กรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๕๓
- การเป็นสถาบันการศึกษาที่ได้มาตรฐานตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
- การเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของกรุงเทพมหานคร
- แผนการศึกษาแห่งชาติ
- นโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
- ข้อกาหนดของการประกันคุณภาพการศึกษา

๓. ขั้นตอนการจัดทาแผนพัฒนามหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร
โดยคาสั่งมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานครที่ 397/2556 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผน
พัฒ นามหาวิ ทยาลั ย กรุ งเทพมหานคร และคาสั่ งมหาวิ ทยาลั ย กรุ งเทพมหานครที่ / ๒๕๕๖ เรื่อ งแต่ งตั้ ง
คณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนามหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร(เพิ่มเติม )ให้คณะกรรมการมีอานาจและหน้าที่
จัดทาร่างแผนแม่บทเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยกาหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยมีขั้นตอนดังนี้
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๔. เป้าหมายการบริหารมหาวิทยาลัยใน ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๙)
ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร ๔ ปี มีเป้าหมายการดาเนินการ ๗ ประการ
กล่าวคือ
๑) มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนามหานคร มีการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาใน
หลักสูตรและสาขาวิชาที่สอดคล้องกับการพัฒนาเมือง รวมทั้งพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระยะต่าง ๆ ในเนื้อหา
สาระที่เกี่ยวกับการพัฒนามหานครและเมือง
๒) เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นการสร้างเครื อข่ายและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในสังคม ใน
ทุกพันธกิจ
๓) มุ่งสร้างคนเพื่อสร้างเมือง จัดการศึกษาให้ผู้สาเร็จการศึกษามีความรู้ความสามารถ เฉพาะ
สาขาวิชาชีพและมีความรอบรู้ในส่วนที่เกี่ยวกับมหานครและเมือง จัดการเรียนการสอนระดับต่ากว่าปริญญา
เพื่อพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพ และเพิ่มคุณภาพชีวิตของคนเมือง
๔) มุ่งเน้นการเป็นสถาบันอุดมศึกษาในกากับของกรุงเทพมหานคร ที่สนับสนุนด้านวิชาการ
และการวิจัยแก่กรุงเทพมหานคร โดยจัดให้มีการรวบรวมองค์ความรู้ของกรุงเทพมหานครในทุกด้าน มีการ
จัดการความรู้เกี่ยวกับการแก้ปัญหามหานครและเมือง
๕) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีบุคลากร และผลิตบัณฑิตหรือผู้สาเร็จการศึกษา ที่มีลักษณะของ
ความมีจิตสาธารณะ และนาการเปลี่ยนแปลงที่ดีสู่สังคม ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงต่างๆ โดยเฉพาะการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนและสากล
๖)
ส่ ง เสริ ม การท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปะ วั ฒ นธรรม และอนุ รั ก ษ์ ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ของ
กรุงเทพมหานคร
๗) เป็ น สถาบั น การศึ ก ษาที่ ไ ด้ ม าตรฐานตามหลั ก เกณฑ์ ก ารประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษาและสภาวิชาชีพ

๕. สาระสาคัญของแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
ในส่วนสาระสาคัญของแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ๘ องค์ประกอบ ดังนี้
๑. สร้างบัณฑิตและผู้สาเร็จการศึกษามีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสาธารณะ ทันสมัย
และนาการเปลี่ยนแปลงที่ดีสู่สังคมอย่างต่อเนื่อง
๒. สร้างโอกาสทางการศึกษาระดับต่ากว่าปริญญาตรีสาหรับประชากรกรุงเทพมหานคร
๓. สร้างบุคลากรในการพัฒนามหานครระดับบัณฑิตศึกษาและเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
๔. เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยเพื่อการพัฒนามหานคร
๕. การให้บริการวิชาการ วิชาชีพ และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนมหานคร
๖. สืบสาน อนุรักษ์และฟื้นฟู เอกลักษณ์ความเป็นไทยรวมทั้งมรดกทางศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
๗. เสริมสร้างวัฒนธรรมจิตสาธารณะและวัฒนธรรมที่ดีอื่น ๆ
๘. พัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
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๖. ยุทธศาสตร์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร
แผนการพัฒนามหาวิทยาลัย ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๙) ได้กาหนดเป็นยุทธศาสตร์ในการ
พัฒนามหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานครรวม ๕ ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และมีคุณธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัย
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และดารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ความเป็นไทย
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และมีคุณธรรม
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑ สามารถผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ มี
ความมุ่งมั่นในการทางานและมีทักษะทางวิทยาการที่ก้าวหน้า ตอบสนองต่อความ
ต้องการของกรุงเทพมหานคร ประเทศชาติ และภูมิภาคอาเซียน
กลยุทธ์ ๑.๑.๑ ปรับระบบการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและสากล
โครงการ/กิจกรรม
๑. โครงการจัดทาแผนบริหารหลักสูตร และปฏิทินการศึกษา (academic year plan)
๒. โครงการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับประชาคมอาเซียน
๓. โครงการแลกเปลี่ยน นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย ระหว่างมหาวิทยาลัย
๔. โครงการจัดทามาตรฐานการเทียบโอนหน่วยกิต
๕. โครงการประเมินหลักสูตร
๖. โครงการ Asian Medical Students’ Conference 2014 ครั้งที่ ๓๕
กลยุทธ์ ๑.๑.๒ พัฒนาการจัดการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปโดยมีรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมือง
และสอดคล้องกับประชาคมอาเซียน
โครงการ/กิจกรรม
๑. โครงการพัฒนารายวิชาในหมวดการศึกษาทั่วไป
กลยุทธ์ ๑.๑.๓ พัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เน้นสุขภาพคนเมือง
โครงการ/กิจกรรม
๑. โครงการจัดทากรอบมาตรฐานความรู้ด้านเวชศาสตร์เขตเมือง
๒. โครงการพัฒนาหลักสูตรที่เน้นสุขภาพคนเมือง
๓. โครงการจัดทาหลักสูตรเวชกิจฉุกเฉิน
กลยุทธ์ ๑.๑.๔ ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถในวิชาการและวิชาชีพและมีอัตลักษณ์ด้านจิต
สาธารณะ
โครงการ/กิจกรรม
๑. โครงการพัฒนาบัณฑิตจิตสาธารณะ
๒. โครงการจัดตั้งวงดนตรีมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร
๓. โครงการส่งเสริมความรู้และประสบการณ์ด้านวิชาการ/งานวิจัยของนักศึกษา
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร 4 ปี (พ.ศ.2556-2559)
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๔. โครงการติดตามผู้สาเร็จการศึกษา
๕. โครงการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต
เป้าประสงค์ที่ ๑.๒ สร้างโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ในระดับต่ากว่าปริญญาตรี
กลยุทธ์ ๑.๒.๑ พัฒนาการจัดการศึกษาระดับต่ากว่าปริญญาตรีเพื่อส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต
โครงการ/กิจกรรม
๑. โครงการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนเมืองแห่งกรุงเทพมหานคร
๒. จัดทาหลักสูตรระดับอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชนเมืองแห่งกรุงเทพมหานคร
๓. จัดทาหลักสูตรฝึกอบรมและการฝึกอบรมของวิทยาลัยชุมชนเมืองแห่งกรุงเทพมหานคร
๔. โครงการประเมินความพึงพอใจของผู้สาเร็จการศึกษาและผู้ใช้ผู้สาเร็จการศึกษา
๕. โครงการติดตามผู้สาเร็จการศึกษา
๖. โครงการวิจัยความต้องการการศึกษาของผู้เรียนและผู้ประกอบการ
๗. โครงการสร้างเครือข่ายกับชุมชนผู้ประกอบการและหน่วยงานต่างๆ
เป้าประสงค์ที่ ๑.๓ เป็นสถาบันที่ผลิตบัณฑิตในระดับบัณฑิตศึกษา
กลยุทธ์ ๑.๓.๑ พัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและหลักสูตรเฉพาะทาง
โครงการ/กิจกรรม
๑. โครงการจัดทาหลักสูตรในสถาบันพัฒนาเมือง
๒. โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเมือง
๓. โครงการจัดอบรมสร้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านต่าง ๆ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัย
เป้าประสงค์ที่ ๒.๑ มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยเพื่อการพัฒนามหานคร
กลยุทธ์ ๒.๑.๑ พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยที่เอื้อต่อการสร้างงานวิจัยของมหาวิทยาลัย
โครงการ/กิจกรรม
๑. โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยของมหาวิทยาลัย
๒. โครงการจัดทาแผนแม่บทพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัย
๓. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานวิจัย
๔. โครงการสนับสนุนทุนวิจัยของมหาวิทยาลัย
๕. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการทาวิจัย
๖. การจัดทาเกณฑ์มาตรฐานการจัดสรรงบดาเนินงานวิจัยในระดับมหาวิทยาลัย ส่วนงานและ
บุคคล
๗. กิจกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณงานวิจัย
กลยุทธ์ ๒.๑.๒ สร้างและพัฒนานักวิจัยเพื่อสร้างความเข้มแข็งและความเป็นเลิศทางวิชาการของ
มหาวิทยาลัย
โครงการ/กิจกรรม
๑. โครงการเพิ่มศักยภาพในการผลิตงานวิจัยด้านสุขภาพคนเมือง
๒. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดทาบทความวิจัย และการเผยแพร่ผลงานวิจัยรูปแบบ
ต่างๆ
๓. โครงการสนับสนุนทุนในการนาเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติ และระดับนานาชาติ
๔. โครงการรวบรวมองค์ความรู้จากการทาวิจัยของอาจารย์/บุคลากรของมหาวิทยาลัย
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร 4 ปี (พ.ศ.2556-2559)
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กลยุทธ์ ๒.๑.๓ ส่งเสริมงานวิจัยเพื่อการพัฒนามหานคร
โครงการ/กิจกรรม
๑. โครงการสนับสนุนงานวิจัยด้านการพัฒนามหานคร
๒. กิจกรรมการจัดการความรู้จากงานวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนามหานคร
๓. โครงการวิจัยสหวิทยาการ/บูรณาการที่องค์ความรู้เพื่อการพัฒนามหานคร
กลยุทธ์ ๒.๑.๔ สร้างเครือข่ายและความร่วมมืองานวิจัยที่สนองตอบตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย
โครงการ/กิจกรรม
๑. โครงการสร้ า งเครื อ ข่ า ยและความร่ ว มมื อ ด้ า นการวิ จั ย ระหว่ า งมหาวิ ท ยาลั ย กั บ
กรุงเทพมหานครและหน่วยงานอื่น ๆ
๒. โครงการวิจัยเพื่อการพัฒนากรุงเทพมหานครและเมือง
กลยุทธ์ ๒.๑.๕ เผยแพร่และประชาสัมพันธ์องค์ความรู้และผลงานวิจัยสู่สังคม
โครงการ/กิจกรรม
๑. โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ/มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร
๒. โครงการสนับสนุนการนาเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติและระดับนานาชาติ
๓. โครงการสนับสนุนการขยายผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และการจดทะเบียน
ลิขสิทธิ์
๔. โครงการจัดทาจดหมายข่าว และวารสารมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร
กลยุทธ์ ๒.๑.๖ ส่งเสริมการนาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
โครงการ/กิจกรรม
๑. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยใน Website มหาวิทยาลัย/ส่วนงาน
๒. กิจกรรมนาความรู้จากงานวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน
เป้าประสงค์ที่ ๓.๑ พัฒนาการให้บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่สังคมและชุมชนเพื่อให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ ๓.๑.๑ พัฒนาศักยภาพการให้บริการทางวิชาการที่มีคุณภาพแก่ประชาชน
โครงการ/กิจกรรม
๑. โครงการจัดตั้งศูนย์บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย
๒. โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการวิชาการแก่สังคม
๓. โครงการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริการสุขภาพโดยใช้ระบบเทคโนโลยีกับงานบริการ
วิชาการ
๔. โครงการจัดทาคลังความรู้การพัฒนามหานครในอนาคต
๕. โครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการเฉพาะด้าน
๖. โครงการการส่งเสริมการบริการวิชาการแก่สังคมมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร
กลยุทธ์ ๓.๑.๒ สร้างความร่วมมือในการให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อแก้ปัญหาสังคมและการพัฒนา
เมือง
โครงการ/กิจกรรม
๑. โครงการสร้างเสริมสุขภาพคนเมือง
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร 4 ปี (พ.ศ.2556-2559)
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๒. โครงการอบรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ / ผู้ป่วยเรื้อรัง
๓. โครงการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่นในสถานศึกษาด้านเพศศึกษา
๔. โครงการการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
๕. โครงการบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน / การวิจัย
๖. โครงการสัมมนาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๗. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิทยากร “ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง”
๘. โครงการฝึกอบรมระยะสั้น การพัฒนาศูนย์บริการสาธารณสุขสาขาของกรุงเทพมหานคร
๙. โครงการจัดอบรมความรู้ด้านการบริหารจัดการเมือง
๑๐. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องชุมชนสะอาดปราศจากโรคภัย
๑๑. โครงการส่งเสริมสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ
๑๒. โครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการให้บริการวิชาการแก่สังคม
๑๓. โครงการอบรมหลักสูตรวิศวกรรมเมือง
๑๔. โครงการฝึกอบรมระยะสั้นสาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลักสูตรการจัดการเพื่อ
สุขภาพประชาชนและพัฒนาศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และดารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ความเป็นไทย
เป้าประสงค์ที่ ๔.๑ สืบสาน อนุรักษ์และฟื้นฟูเอกลักษณ์ความเป็นไทยรวมทั้งมรดกทางศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
กลยุทธ์ ๔.๑.๑ สร้างระบบและกลไกในการทานุบารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และจารีตประเพณี
โครงการ/กิจกรรม
๑. โครงการจัดทาแผนกิจกรรม ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณีต่าง ๆ
กลยุทธ์ ๔.๑.๒ นาเสนอเผยแพร่และบูรณาการกิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับการจัดการเรียน
การสอนและการปฏิบตั ิงาน
โครงการ/กิจกรรม
๑. โครงการบูรณาการการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมเข้ากับการจัดการเรียนการสอนและการ
ปฏิบัติการมีส่วนร่วมของประชาชน
กลยุทธ์ ๔.๑.๓ ค้นหาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีคุณค่าและนามาเผยแพร่
โครงการ/กิจกรรม
๑. โครงการส่งเสริมสุขภาพคนเมืองด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น
๒. โครงการจัดตั้งคณะกรรมการส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๓. โครงการการนาภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การสร้างสรรค์งานนวัตกรรมและการดูแลสุขภาพ
เป้าประสงค์ที่ ๔.๒ เสริมสร้างวัฒนธรรมจิตสาธารณะและวัฒนธรรมที่ดีอื่นๆ
กลยุทธ์ ๔.๒.๑ เสริมสร้างวัฒนธรรมจิตสาธารณะและวัฒนธรรมที่ดี
โครงการ/กิจกรรม
๑. โครงการ/กิจกรรมนักศึกษาค่ายอาสาพัฒนา
๒. โครงการบ่มเพาะปัญญาด้วยจิตอาสา(ปฏิบัติงานภาคฤดูร้อน)
๓. โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมการมีจิตสาธารณะ
๔. โครงการยกย่องเชิดชูนักศึกษา/บุคลากรที่มีจิตสาธารณะ
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กลยุทธ์ ๔.๒.๒ ส่งเสริมให้บุคลากร นักศึกษาและทุกส่วนงานของมหาวิทยาลัยจัดกิจกรรม โครงการที่
ส่งเสริมให้สังคมมีจิตสาธารณะ
โครงการ/กิจกรรม
๑. โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมเมืองร่วมสมัยที่ดี
๒. โครงการอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานคร
๓. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร
๔. โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร
๕.โครงการส่งเสริมกีฬามหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ที่ ๕.๑ พัฒนาระบบบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ และธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ ๕.๑.๑ บูรณาการแผนพัฒนาของส่วนงานต่างๆ ให้มีทิศทางเดียวกัน
โครงการ/กิจกรรม
๑. โครงการจัดทาแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
๒. โครงการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
กลยุทธ์ ๕.๑.๒ พัฒนาระบบการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
โครงการ/กิจกรรม
๑. กิจกรรมจัดให้มีหรือปรับปรุงข้อบังคับเพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัยและ
ตามที่พระราชบัญญัติกาหนดและเอื้อต่อการปฏิบัติงาน
๒. โครงการลดการใช้กระดาษในการบริหารจัดการและดาเนินกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัย
๓. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยในกิจกรรมต่าง ๆ
(การจัดทาฐานข้อมูลบุคลากร MIS ด้านการเงินหรืองบประมาณ งานบุคลากร)
๔. โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยและส่วนงาน
กลยุทธ์ ๕.๑.๓ พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ
โครงการ/กิจกรรม
๑. โครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ ๕.๑.๔ พัฒนาศักยภาพ/เพิ่มพูนความรู้ความสามารถบุคลากร
โครงการ/กิจกรรม
๑. โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยและส่วนงาน
๒. โครงการศึกษาดูงาน/อบรม ต่างประเทศ (ของสภามหาวิทยาลัย)
๓. โครงการประชุมต่างจังหวัดและต่างประเทศ (ของสภามหาวิทยาลัย)
๔. โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กร (OD)
๕. โครงการสนับสนุนบุคลากรมหาวิทยาลัยระดับผู้บริหารและพนักงานไปฝึกอบรม ดูงาน
ประชุม และสัมมนาในประเทศและต่างประเทศ
๖. โครงการจัดหาทุนสนับสนุนให้อาจารย์/บุคลากรศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
กลยุทธ์ ๕.๑.๕ พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณการเงินและพัสดุให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
โครงการ/กิจกรรม
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร 4 ปี (พ.ศ.2556-2559)
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๑. กิจกรรมกาหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย
๒. กิจกรรมจัดทาหลักเกณฑ์ค่าสอน สวัสดิการและอื่นๆ ให้ทันสมัย
๓. กิจกรรมจัดทาฐานข้อมูลด้านการเงินและพัสดุของมหาวิทยาลัย
๔. กิจกรรมจัดทารายงานสถานะการเงินของมหาวิทยาลัยเพื่อประโยชน์ต่อการตัดสินใจและ
วางแผนทางการเงิน
๕. กิจกรรมพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ ๕.๑.๖ พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการบริหารงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
โครงการ/กิจกรรม
๑. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการครอบคลุมทุกพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย
๒. การจัดทา Website ของมหาวิทยาลัยเป็นสองภาษา
กลยุทธ์ ๕.๑.๗ พัฒนาระบบการประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
โครงการ/กิจกรรม
๑. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx)
๒.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการประกันคุณภาพ
กลยุทธ์ ๕.๑.๘ มีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง
โครงการ/กิจกรรม
๑. โครงการพัฒนาความรู้ความเข้าใจ เรื่องระบบบริหารจัดการความเสี่ยง
กลยุทธ์ ๕.๑.๙ สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคธุรกิจเอกชน หน่วยงานราชการอืน่ ๆ
- กรุงเทพมหานคร
- รัฐวิสาหกิจ
- ชมรม/สมาคมศิษย์เก่า
- สถาบันการศึกษาในประเทศ/ต่างประเทศ
โครงการ/กิจกรรม
๑. โครงการ/กิจกรรมสร้างเครือข่ายและความร่วมมือกับภาคเอกชน และหน่วยงานต่างๆ
กลยุทธ์ ๕.๑.๑๐ ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยมีอาคารสถานที่เป็นของตัวเอง
โครงการ/กิจกรรม
๑. โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ให้เหมาะสมสาหรับการจัดการเรียนการสอน และ
กิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
๒. โครงการจัดหาสถานที่สาหรับการจัดเรียนการสอนและการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
๓. กิจกรรมปรับปรุงอาคารสถานที่ของวิทยาลัยชุมชนแห่งกรุงเทพมหานคร
๔. กิจกรรมปรับปรุงอาคารสถานที่ของสถาบันพัฒนาเมือง
๕. กิจกรรมปรับปรุงอาคารสถานที่ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลยุทธ์ ๕.๑.๑๑ มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนามหานครและคุณภาพชีวิตคนเมือง
โครงการ/กิจกรรม
๑. กิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างสถาบันทั้งในและต่างประเทศ
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร 4 ปี (พ.ศ.2556-2559)
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๒. กิจกรรมส่งนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานครและศูนย์บริการ
สาธารณสุข
๓. กิจกรรมรับนักศึกษาพยาบาลจากโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (โควต้าพิเศษ)
๔. โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันภายนอก
๕. กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ต่าง ๆ ทาง Website ของมหาวิทยาลัยและส่วนงานต่าง ๆ
๗. การนาแผนไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
การนาแผนพัฒนามหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๙) ไปสู่การปฏิบัติ
ในแต่ละยุทธศาสตร์ปรากฏตามตาราง ดังนี้

ยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์
๑.การผลิ ต บั ณ ฑิ ต ๑. บัณฑิตที่มีความรู้ มี
ที่ มี ค วามรู้ แ ละมี ความซื่อสัตย์สุจริต มี
คุณธรรม
คุณธรรมจริยธรรม มีจิต
สาธารณะ ทันสมัยและ
นาการเปลี่ยนแปลงทีด่ ีสู่
สังคมอย่างต่อเนื่อง

๒.การสร้างความ
เข้มแข็งด้านการ
วิจัย

แนวทางการขับเคลื่อน
- ปรับระบบการศึกษาให้มี
ความสอดคล้องกับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนและความ
เป็นสากล
- พัฒนาการจัดการศึกษาโดยมี
รายวิชาทั่วไปเกี่ยวกับการ
พัฒนาเมืองและรองรับ
ประชาคมอาเซียน
- - พัฒนาการศึกษาระดับอุดม
- ศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
(สุขภาพคนเมือง)
- ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความ
สามารถในวิชาการและวิชาชีพ
มีอัตลักษณ์ด้านจิตสาธารณะ
๒.การให้บริการวิชาการ - พัฒนาการจัดการศึกษาระดับ
และถ่ายทอดเทคโนโลยี ต่ากว่าปริญญาตรีเพื่อส่งเสริม
แก่ชุมชนมหานคร
อาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต
๓. การสร้างบุคลากรใน - พัฒนาหลักสูตรระดับ
การพัฒนามหานคร
บัณฑิตศึกษาและหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษาและ เฉพาะทาง
เฉพาะทาง
๑. การเป็นมหาวิทยาลัย - พัฒนาระบบและกลไกการ
วิจัยเพื่อการพัฒนา
บริหารงานวิจัยที่เอื้อต่อการวิจัย
มหานคร

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร 4 ปี (พ.ศ.2556-2559)

ผลสัมฤทธิ์
บัณฑิตที่มีความรู้ความ
สามารถและคุณธรรม
ตอบสนองการพัฒนา
กรุงเทพมหานคร
อาเซียน และสังคมโลก

ผู้สาเร็จการศึกษานา
วิชาชีพไปใช้ในการ
ดารงชีวิต
ผู้เชี่ยวชาญรองรับการ
พัฒนามหานคร
สร้างผลงานวิจัยที่ชี้นา
การพัฒนาและแก้ปัญหา
สังคมเมือง

๑7 มิ.ย 56
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ยุทธศาสตร์

๓.การให้บริการ
วิชาการแก่สังคม
ชุมชน

๔. การทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
และดารงไว้ซึ่ง
เอกลักษณ์ความ
เป็นไทย

เป้าประสงค์

แนวทางการขับเคลื่อน
- สร้างและพัฒนานักวิจัยเพื่อ
ความเข้มแข็งและความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ
- ส่งเสริมงานวิจัยเพื่อการ
พัฒนามหานคร
- สร้างเครือข่ายงานวิจัยและ
ความร่วมมือที่สนองตอบพันธ
กิจ
- เผยแพร่และประชาสัมพันธ์
องค์ความรู้และงานวิจัยสู่สังคม
- ส่งเสริมการนาผลงานวิจัยไป
ใช้ประโยชน์
๑. การให้บริการวิชาการ - พัฒนาการให้บริการวิชาการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยี และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่
แก่ชุมชนมหานคร
สังคมและชุมชนเพื่อให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
- สร้างความร่วมมือในการ
ให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อ
แก้ปัญหาสังคมและการพัฒนา
เมือง
๑. สืบสาน อนุรักษ์และ - สืบสาน อนุรักษ์และกลไกใน
ฟื้นฟู เอกลักษณ์ความ การทานุบารุงศาสนา
เป็นไทยรวมทั้งมรดก
ศิลปวัฒนธรรม และจารีต
ทางศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี
๒.เสริมสร้างวัฒนธรรม - เสริมสร้างและส่งเสริม
จิตสาธารณะและ
วัฒนธรรมและสังคมที่มีจิต
วัฒนธรรมที่ดีอื่นๆ
สาธารณะ

๕.การพัฒนาระบบ ๑. พัฒนาระบบการ
การบริหารจัดการ บริหารจัดการภายใน
ให้มีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยให้มี
ประสิทธิภาพอย่าง
ธรรมาภิบาล

- พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ภายในมหาวิทยาลัยให้มี
ประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร 4 ปี (พ.ศ.2556-2559)

ผลสัมฤทธิ์

การมีส่วนร่วมในการ
สนับสนุนการแก้ปัญหา
และพัฒนาชุมชนและ
สังคมเมืองทางด้าน
วิชาการ

เป็ น แหล่ ง อ้ า งอิ ง และ
ถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม
เมืองและเอกลักษณ์ไทย
ประชาคมมหาวิทยาลั ย
กรุงเทพมหานครเป็นผู้มี
คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ส่ ง เ ส ริ ม
สังคมเมืองที่ดี
มีระบบบริหารจัดการที่มี
คุณธรรมและมี
ธรรมาภิบาล
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ทั้งนี้ เพื่อให้การนายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติดังกล่าว มีการดาเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และมีประสิทธิผล มหาวิทยาลัยจึงจัดให้มีการดาเนินงานเพื่อผลักดันแผนดาเนินงานดังต่อไปนี้
๖.๑ การสร้างความรู้ความเข้าใจสู่ระดับหน่วยงาน
เพื่อให้การดาเนินงานของทั้งมหาวิทยาลัยเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสอดคล้องกัน จึง
ได้มีการสร้างความรู้ความเข้าใจในสาระสาคัญของแผนฯ สู่ คณะ สถาบัน วิทยาลัย เพื่อการนาพันธกิจ กลยุทธ์
และตัวบ่งชี้ ในความรับผิดชอบที่ปรากฏในแผนฯ กระจายไปสู่ผู้ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติง านตามสัดส่วนที่
เกี่ยวข้องกับภาระหน้าที่ที่ได้มอบหมาย กาหนดค่าเป้าหมายที่สาคัญให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ รวมทั้งการ
ติดตามและรายงานผลการดาเนินงานทั้งที่อยู่ระหว่างดาเนินการ และดาเนินการแล้วเสร็จ
๖.๒ การสร้างความรู้ความเข้าใจสู่ประชาคมมหาวิทยาลัย
เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องทุกระดับ และนิสิต นักศึกษาได้ตระหนักและ
รั บ รู้ ถึ ง ยุ ท ธศาสตร์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย จึ ง จั ด ให้ มี กิ จ กรรมสร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจ ให้ แ ก่ บุ ค ลากรของ
มหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องทุกระดับ
๖.๓ การเชื่อมโยงจากแผนยุทธศาสตร์สู่แผนปฏิบัติการประจาปี
จากยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวบ่งชี้ ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัย หน่วยงานควร
กาหนดให้มีการดาเนินโครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมายรายปี และงบประมาณมารองรับ พร้อมทั้งกาหนด
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรมไว้อย่างชัดเจน ไว้ในแผนปฏิบัติการประจาปีของหน่วยงาน เพื่อให้
สามารถตรวจสอบและติดตามการดาเนินงานของโครงการต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น
พร้อมนั้นจะต้องมีผลการปฏิบัติงานที่มีความสอดคล้องกับการประเมินคุณภาพภายนอกของสานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) และการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
๖.๔ การจัดทาคารับรองการปฏิบัติการ
คณะ สถาบัน และวิทยาลัย เมื่อได้จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีแล้วเสร็จ จะต้องจัดทาคา
รับรองการปฏิบัติการในระดับมหาวิทยาลัย และระดับหน่วยงาน คือ
- ระดับมหาวิทยาลัย คณบดี ผู้อานวยสถาบัน และผู้อานวยการวิทยาลัยจัดทาคารับรอง
การปฏิบัติการกับอธิการบดี
- ระดับหน่วยงาน หัวหน้าหน่วยงานจัดทาคารับรองการปฏิบัติการกับ คณะ สถาบัน และ
วิทยาลัย
๖.๕ การติดตาม และการประเมินผล
ในการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจาปี คณะกรรมการฯจะมีการติดตามผล
การดาเนิน งานตามตัว บ่งชี้ ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณในการดาเนินการที่มีความ
สอดคล้องกัน ตามที่ได้จัดทาคารับรองการปฏิบัติการไว้ เป็นทุกไตรมาส ตามปีงบประมาณ รวบรวมเป็นข้อมูล
เพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคารั บรองการปฏิบัติการ และเพื่อการประเมินการประกันคุณ ภาพ
ภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา และการประเมินคุณภาพภายนอก ของสานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) และเป็นข้อมูลต่อการประเมินผลเมื่อดาเนินการไปครบสองปีและเมื่อสิ้นสุด
แผนเป็นการปรับแผนให้สอดคล้องกับสถานการณ์นั้นๆ
๖.๖ บทบาทของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการนาแผนพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติ
การดาเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ให้ประสบผลสาเร็จนั้น ไม่เพียงแต่โดยคณะ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่ประกอบด้วย อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผู้อานวยการ และผู้ช่วยอธิการบดี
เท่านั้น แต่จ ะต้องอาศัยบุ คลากรต่างๆที่ เกี่ยวข้อง ในการส่งเสริม สนับสนุน และเข้ามามีส่ว นร่ว มในการ
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ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ นับตั้งแต่กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มีบทบาทสาคัญในการกาหนดทิศทาง ให้ความ
เห็นชอบต่อรายละเอียดของโครงการและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฉบับนี้ และสภาคณาจารย์ คณะกรรมการ
ผู้บริหารจากคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลและคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ที่มีบทบาทสาคัญในการช่วย
ให้การดาเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
.........................................................................
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บทที่ ๑
ความเป็นมาและการบริหารของมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร
๑.๑ ความเป็นมา
กรุงเทพมหานครได้จัดตั้งมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานครเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้ าอยู่ หั ว เนื่ องในวโรกาสงานฉลองสิ ริร าชสมบัติ ครบ ๖o ปี ตามพระราชบัญ ญัติ มหาวิ ทยาลั ย
กรุ ง เทพมหานคร พ.ศ.๒๕๕๓ เมื่ อ วั น ที่ ๑๓ พฤศจิ ก ายน พ.ศ.๒๕๕๓ นั บ เป็ น สถาบั น การศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษาที่เป็นหน่วยงานของรัฐในกากับของกรุงเทพมหานครมีฐานะเป็นนิติบุคคลที่ไม่เป็นส่วนราชการ
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
กฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ และเพื่อสนองน้า
พระราชหฤทัยของบุรพมหากษัตริย์สู่จิตใจแห่งสาธารณะของเมือง อันมีมาก่อนการจัดตั้งเป็ นมหาวิทยาลัย
กรุงเทพมหานครเป็นระยะเวลา ๙๘ ปี ซึ่งได้มีพระราชดารัสเมื่อ วันที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๔๕๕ ความว่า
“เรา สมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าแผ่นดินสยาม...
ได้คิดอยู่เสมอที่จะหาทางสาแดงให้ปรากฏว่า เราปรารถนาที่อันใดอันหนึ่งขึ้นไว้
เพื่อสาธารณประโยชน์แห่งพสกนิกร จึงได้ตกลงว่าจะจัดสร้างโรงพยาบาลขึ้น
สาหรับจังหวัดกรุงเทพฯ...และทรัพย์ที่เรามีอยู่นี้ เห็นว่าจะจับจ่ายใช้สอยในทางใด
ก็จะไม่ได้รับผลความพอใจเท่าทางที่จะทาให้เพื่อนมนุษย์ผู้มีโรคภัยเบียดเบียน
ได้รับความบารุงรักษาพยาบาลเพื่อทุเลาทุกขเวทนา ถ้าได้กลับเป็นผู้มีกาลัง
ร่างกายบริบูรณ์ขึ้นอีก...บัดนี้โรงพยาบาลอันนี้ ก็ได้ตกแต่งขึ้นพร้อมแล้ว
เราขอให้นามว่า วชิรพยาบาล และขอมอบที่นี้ไว้เป็นสาธารณสถาน
เป็นสมบัติสิทธิ์เด็ดขาดแก่ประชาชนชาวไทย”
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงสละพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ซื้อที่ดิน
(ที่ดินโฉนดเลขที่ ๑๔๕/๓๓๕๔/อ เลขที่ ๑๙ จานวน ๒๗ ไร่) และสิ่งก่อสร้าง (ตึกแบบฝรั่ง ขนาดใหญ่ ๒ หลัง
เรือนนอนไม้ ๑ หลัง) ในราคา ๓,๐๐๐ ชั่ง (๒๔๐,๐๐๐ บาท) จากแบงค์สยามกัมมาจลทุน จากัด ซึ่งแต่เดิมคือ
บ้านเลขที่ ๖๗๗ ถนนสามเสน อาเภอดุสิต เป็นของพระสรรพการหิรัญกิจ (เชย อิสรภักดี) และโปรดเกล้าฯให้
เจ้าพระยายมราช (ปั้น สุขุม) เป็นแม่กองคุมงานดัดแปลงให้เป็นสถานพยาบาล โดยได้ทรงออกค่าปรับปรุง
ซ่อมแซมสถานที่จั ดหาเครื่ องมือเครื่ องใช้ อุปกรณ์ที่ใช้ในการแพทย์แ ละการพยาบาล สิ้ นพระราชทรัพ ย์
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๓๗,๕๗๖ บาท และเมื่อวันที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๔๕๕ ได้ทรงทาพิธีเปิด “วชิรพยาบาล” เป็นสถานพยาบาล
มอบให้กรมสุขาภิบาลเป็นผู้ดูแลในนามประชาชน
เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๕๗ กระทรวงนครบาลโดยเจ้าพระยายมราช ได้ทูลเกล้าฯถวาย
ความเห็นเสนอพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวให้รวมโรงพยาบาลสามเสนและวชิรพยาบาล ซึ่งใน
ขณะนั้นมีจานวนเตียง ๔๐ เตียง และต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๖๒ ได้มีการปรับปรุงโรงพยาบาล รองรับจานวน
ผู้ป่วยนอกปีละ ๑๑,๑๐๕ คน ผู้ป่วยในปีละ ๑,๑๗๐ คน สิ้นงบประมาณปีละ ๓๔,๐๔๑.๐๒ บาท
ในปี พ.ศ. ๒๔๖๖ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ตั้งคณะกรรมการปกครองวชิรพยาบาล
รับผิดชอบขึ้นตรงต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิ์ศ จีฯ ทรงเป็นสภา
นายิกาพร้อมทั้งกรรมการอีก ๑๓ คน นอกจากนีย้ ังมีการตั้งอีก ๗ คน โดยมีสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช กรม
หลวงสงขลานครินทร์ (พระยศในขณะนั้น) ซึ่งคือ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
“องค์บิดาแห่งการแพทย์แผนปั จจุบันของไทย” เป็นองค์ประธานวางระเบียบการโรงพยาบาล เพื่อปฏิบัติให้
เป็นไปตามพระราชดาริ
ครั้นเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๗ วชิรพยาบาลได้ย้ายมาอยู่ในความดูแลของกรมสาธารณสุข
กระทรวงมหาดไทย และได้เปิดอบรมหมอตาแยขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๗๐ วชิรพยาบาลจึงได้ปรับปรุงขยายกิจการ
มีการก่อสร้างอาคารเพิ่มขึ้นอีกหลายหลัง
ครั้นถึง ปี พ.ศ. ๒๔๗๒ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ได้ทรง
วางโครงการพัฒนา วชิรพยาบาลไว้อย่างครบถ้วน
และวันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๘๐ ได้มีพระราชกฤษฎีกาโอนสิทธิ
และกิจการของวชิร
พยาบาลจาก
กรมสาธารณสุข มาอยู่ในความดูแลของเทศบาลนครกรุงเทพฯ แต่ข้าราชการที่ทางานใน
วชิรพยาบาลยังคงเป็นข้าราชการกรมสาธารณสุขไปตามเดิม จนกระทั่งปี พ.ศ.๒๔๙๘ วชิรพยาบาลมีฐานะเป็น
กองในส่วนราชการเทศบาลนครกรุงเทพฯ
จนถึงปี พ.ศ. ๒๔๙๗ กรมสาธารณสุขได้จัดตั้ง
โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย
วชิร พยาบาล ขึ้น ที่ว ชิร พยาบาล เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนพยาบาล ที่ปฏิบั ติงานในโรงพยาบาลและ
ศูนย์บริการสาธารณสุขของกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นแห่งแรกของประเทศไทย เปิดหลักสูตร ๑ ปี รับนักเรียน
ไม่เกินปีละ ๒๐ คน จบหลักสูตรแล้วได้รับประกาศนียบัตรผดุงครรภ์ชั้น ๒
ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๑๓ได้จัดตั้งโรงเรียนพยาบาลแห่งที่ ๒ ขึ้นนามว่า
โรงเรียนพยาบาล
โรงพยาบาลกลาง โดยได้ เปิ ดดาเนิน การเรียนการสอนที่โ รงพยาบาลกลาง ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๑๙ คณะ
ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ได้รวมโรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัยวชิรพยาบาลและโรงเรียนพยาบาล
โรงพยาบาลกลาง เข้าด้วยกันและได้ขอพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ซึ่งพระราชทาน
นามว่า “วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์”
ในปี พ.ศ.๒๕๓๖ คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครได้มีมติในการประชุมครั้งที่
๑/๒๕๓๖ เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๖ ให้ จัดตั้งวิทยาลั ยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครเป็นส่ว น
ราชการในสังกัดสานักการแพทย์ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ ๑๑๐ ตอนที่๑๐ เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม
พ.ศ. ๒๕๓๖ ให้เป็นสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยมหิดลตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัยลงวันที่ ๓๐ เมษายน
พ.ศ. ๒๕๓๖ ได้นาลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ ๑๑๐ ตอนที่ ๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ.
๒๕๓๖
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ตามคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครได้มีมติการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๔๑ ให้มีการ
ปรับโครงสร้างและอัตรากาลังตามแผนอัตรากาลัง ๕ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๔๐-๒๕๔๔)ของสานักการแพทย์
กาหนดให้วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครรวมกับวชิรพยาบาลและให้ใช้ชื่อว่า วิทยาลัยแพทยศาสตร์
กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล
นับแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๐ เป็นต้นมา กรุงเทพมหานครได้มีแนวคิดที่จะจัดตั้งสถาบันที่ให้การศึกษา
เกี่ยวกับการบริหารจัดการเมือง ชุมชนเมือง เพื่อสร้างคนไปตอบสนองความต้องการของเมืองที่มีขนาดใหญ่ขึ้น
เรื่อยๆ ไม่ว่า จะเป็น เมืองหลวงหรือเมืองในภูมิภาค โดยได้มีการผลักดันอย่างจริงจัง ให้มีมหาวิทยาลัยของ
เมืองขึ้น เนื่องจากกรุงเทพมหานครได้ เปิดการศึกษาหลายระดับแล้ว รวมถึงสถาบันอุดมศึกษา ๒ แห่ง คือ
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ ก รุ งเทพมหานครและวชิร พยาบาล และวิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุ ณ ย์ โ ดยเน้ น
แผนการศึกษาวิชาการที่ไม่ซ้าซ้อนกับมหาวิทยาลัยที่มีอยู่ในประเทศ และเน้นผลิตบุคลากรสาขาวิชาที่ขาด
แคลน และเป็นที่ต้องการของกรุงเทพมหานคร
และเมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๓ ได้มปี ระกาศพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๓ กาหนดให้จัดตั้งมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร เป็น สถาบันอุดมศึกษาใน
กากับของกรุงเทพมหานคร โดยโอนภารกิจและงบประมาณของวิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและว
ชิรพยาบาล และวิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ไปเป็นของมหาวิทยาลัยฯภายใน ๑๒๐ วัน มหาวิทยาลัยได้เริ่ม
จัดการเรียนการสอนโดยพัฒนา วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล และวิทยาลัย
พยาบาลเกื้อการุณย์ เป็น คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลและคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์
ปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
พระราชทานนามมหาวิทยาลัยว่า มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ตั้งแต่วันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๔ เป็นต้น
มา

๑.๒ การบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
การบริ ห ารจั ดการมหาวิทยาลั ยได้ดาเนินการให้ เ ป็นไปตามบทบัญ ญัติ พระราชบัญญั ติ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๓ กล่าวคือ
มาตรา ๔ ให้จัดตั้งมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานครเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นหน่วยงานของ
รัฐอยู่ในกากับของกรุงเทพมหานครมีฐานะเป็นนิติบุคคลที่ไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดินกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุง
กระทรวงทบวงกรมและกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณและกฎหมายอื่นให้กรุงเทพมหานครจัดสรรในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไปแก่มหาวิทยาลัยโดยตรงซึ่ง
จะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบของงบประมาณรายจ่ายประจาปีของมหาวิทยาลัยสาหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินการตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยและการพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อประกันคุณภาพการศึกษา
มาตรา ๖ ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่กรุงเทพมหานครจัดตั้งขึ้นโดยมี
วัตถุประสงค์ให้การศึกษาส่งเสริมวิชาการการวิจัยสร้างและพัฒนาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง รวมตลอดทั้ง
เผยแพร่ความรู้และส่งเสริมการแพทย์การสาธารณสุขการบริหารจัดการเขตเมืองการปกครองส่วนท้องถิ่นการ
พัฒนามหานครการทะนุบารุงศาสนาศิลปะ วัฒนธรรมจารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น สิ่งแวดล้อมและกีฬา
โดยคานึงถึงประสบการณ์และความพร้อมในด้านต่างๆที่ เป็นเอกลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนและเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร 4 ปี (พ.ศ.2556-2559)
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มหาวิทยาลัยจึงมีภาระหน้าที่ตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๓
ดังต่อไปนี้
(๑) ทาการวิจัยส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยเพื่อสร้างหรือพัฒนาองค์ความรู้และนา
ความรู้นั้นไปใช้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนากรุงเทพมหานครสังคมและประเทศชาติ
(๒) ผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร
และแผนความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นโดยมุ่งเน้นให้บัณฑิตมีความรู้
ความสามารถในวิชาชีพมีคุณธรรมจริยธรรมมีความสานึกต่อสังคมและมีความใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วยตนเอง
(๓) พัฒนาองค์ความรู้ด้านการแพทย์และการสาธารณสุขทุกสาขาโดยเน้นทางด้าน
เวชศาสตร์เขตเมือง
(๔) พัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการเขตเมืองด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น
และพัฒนามหานคร
(๕) ให้โอกาสทางการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนเขตเมืองโดยยึด
หลักความเสมอภาค
(๖) บริการทางวิชาการและร่วมมือกับชุมชนในการฝึกและพัฒนาอาชีพ
(๗) ทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณี
ภูมิปัญญาท้องถิ่น สิ่งแวดล้อม และกีฬา
(๘) ให้ บริ การทางการแพทย์การพยาบาลการสาธารณสุ ขและการบริการทาง
วิชาการและวิชาชีพให้เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและนานาชาติ
การบริหารจัดการมหาวิทยาลัย ปรากฎตามมาตรา ๒๖ และมาตรา ๓๑ให้มีอธิการบดีคน
หนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดและรับผิดชอบการบริหารงาน โดยอธิการบดีเป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยในกิจการ
ทั้งปวง รวมทั้งให้มีอานาจและหน้าที่ปรากฏตามมาตรา ๓๑โดยเฉพาะมาตรา ๓๑ (๑) ที่ระบุว่าการบริหาร
กิจการของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัยรวมทั้งนโยบาย
และวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย และมาตรา ๓๑ (๔)ให้อธิการบดีมีหน้าที่จัดทาแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
และดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแผนงานรวมทั้งติดตามประเมินผลการดาเนินงานด้านต่างๆของ
มหาวิทยาลัย
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บทที่ ๒
กรอบการจัดทาแผนพัฒนามหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร
กรอบในการจัดทาแผนพัฒนามหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานครฉบับนี้ จัดทาขึ้นโดยยึดบทบาท
หน้าที่ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานครที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๕๓
และภาระหน้าที่ของการเป็นสถาบันการศึกษาที่ได้มาตรฐานตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ประกอบ
กับ การเป็ น มหาวิทยาลั ย ในกากับ ของกรุ งเทพมหานคร การบริห ารจัดการมหาวิทยาลั ยจึง ต้องสนับสนุน
นโยบายการบริหารกรุงเทพมหานครของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๒.๑ กรอบแนวคิดในการจัดทาแผนพัฒนามหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัยตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร และการเป็นสถาบันการศึกษาที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาชาติ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานครจึงนานโยบายตามแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
และข้อกาหนดของการประกันคุณภาพการศึกษา มาเป็นกรอบแนวทางในการจัดทาแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
โดยนามาใช้เป็นแนวทางในการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนการกาหนด
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เป้า หมาย แผนโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ (รายละเอียดของแผนการศึกษาแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑๐ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๙) และนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร: ม.ร.ว. สุขุม
พันธ์ บริพัตร พ.ศ. ๒๕๕๖ เฉพาะนโยบายที่เกี่ยวข้องมหาวิทยาลัย (ปรากฏในภาคผนวก)
นอกจากกรอบแนวคิดดังกล่ า วข้างต้น มหาวิทยาลั ยได้ทาการศึกษาสถานะปัจจุบันของ
มหาวิ ทยาลั ย กรุ งเทพมหานคร และใช้ ข้อมู ล จากการวิเคราะห์ ส ภาพแวดล้ อมภายในและภายนอกของ
มหาวิทยาลั ยกรุ งเทพมหานคร (SWOT Analysis) รวมทั้ง ผลจากการประเมินและการรับรองคุณภาพ
การศึ กษาจาก สมศ.รอบสาม และข้อ เสนอแนะจากสภามหาวิ ท ยาลั ย ที่ มีต่ อ ผลการประเมิน จาก สมศ.
โดยเฉพาะประเด็นเร่งด่วนที่จะต้องรีบดาเนินงาน เช่น การกาหนดกลยุทธ์ด้านการเพิ่มจานวนผลงานวิจัย
ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ และส่งเสริมการนาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ให้มากขึ้น การพัฒนาคุณวุฒิ ตาแหน่งทาง
วิชาการและการเพิ่มจานวนอาจารย์มาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดทาแผนพัฒนามหาวิทยาลัย

๒.๒ กระบวนการจัดทาแผนพัฒนามหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยฯ จัดให้มีระบบและกลไกในการจัดทาแผน โดยมีคาสั่งมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหานครที่ ๓๙๗/๒๕๕๖เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนามหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานครและคาสั่ง
มหาวิทยาลั ยกรุงเทพมหานครที่ ๕๓๘/๒๕๕๖ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนามหาวิ ทยาลั ย
กรุงเทพมหานคร(เพิ่มเติม) ให้คณะกรรมการมีอานาจและหน้าที่จัดทาร่างแผนแม่บทเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย
กาหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยโดยมีเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาว เช่น ความเป็นเลิศทางวิชาการ
การวิจัย และการบริการด้านการแพทย์ สาธารณสุข การพัฒนา และการบริหารจัดการมหานคร บูรณาการใน
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร 4 ปี (พ.ศ.2556-2559)
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การจัดทาแผนพัฒนามหาวิทยาลัยด้านต่างๆ เช่น การเรียนการสอน การพัฒนาบุคลากรทางวิชาการ การ
บริหารงบประมาณและพัสดุ การบริการประชาชนด้านการสาธารณสุขและสังคม การจัดทาแผนอื่นๆ ตาม
กรอบการจั ด การศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษา และองค์ ก รวิ ช าชี พ จากการประชุ ม ของคณะกรรมการจั ด ท า
แผนพัฒนาดังกล่าวข้างต้น จึงจัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผนพัฒ นามหาวิทยาลัยขึ้น โดยจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกันระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัย พนักงาน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดทาแผนพัฒนาของแต่ละส่วนงาน เพื่อจัดทาร่างแผนพัฒนามหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร ๔ ปี (พ.ศ.
๒๕๕๖-๒๕๕๙)
แผนพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย ฯ ฉบั บ ดั ง กล่ า วได้ ผ่ า นกระบวนการมี ส่ ว นร่ ว มจากประชาคม
มหาวิทยาลั ยกรุ งเทพมหานคร ในทุกระดับอย่างทั่วถึงและกว้างขวาง ทั้งจากกรรมการสภามหาวิทยาลั ย
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยผู้บริหารส่วนงานต่าง ๆข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้าง นั กศึกษา ประชาชน
ตลอดจนผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะจากกรุงเทพมหานคร ที่เข้าร่วมประชาพิจารณ์
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ กาหนดเป็นยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยอย่างแท้จริง เพื่อนาไปเป็นกรอบให้กับส่วนงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัย ในการนาไปใช้ในการ
กาหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีให้สอดรับและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
มหาวิทยาลัยรวมทั้งร่วมกันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยให้ประสบความสาเร็จและบรรลุเป้าหมาย
ตามพันธกิจต่าง ๆ ที่ได้ร่วมกันกาหนดไว้ต่อไป
๒.๒.๑ ขั้นตอนการจัดทาแผนพัฒนามหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร
ประกอบด้วยรายละเอียดของขั้นตอนการจัดทาแผนพัฒนา ดังนี้
๑) มหาวิทยาลัยมีคาสั่งให้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
๒) ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อจัดทาร่างแผนพัฒนามหาวิทยาลัย จานวน ๒ ครั้งๆละ ๑
วัน เพื่ อ ร่ ว มกั น พิ จ ารณา และหาข้ อ ตกลงร่ ว มกั น ในการก าหนดปรั ช ญา ปณิ ธ าน วิ สั ย ทั ศ น์ อั ต ลั ก ษณ์
เอกลักษณ์ และพันธกิจของมหาวิทยาลัย และการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันของมหาวิทยาลัย (SWOT
Analysis) ซึ่งเป็นผลจากการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาและกาหนด ปณิธาน วิสัยทัศน์ อัต
ลักษณ์ เอกลักษณ์ รวมทั้งพันธกิจและโครงสร้างของมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ และวันที่
๒-๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖
๓) จั ดให้ มีการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาร่างแผนพัฒ นามหาวิ ทยาลั ย เพื่อกาหนด
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงาน โครงการหรือกิจกรรมในแต่ละกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุ
เป้าประสงค์ในแต่ละยุทธศาสตร์และผู้รับผิดชอบ (รายละเอียดในบทที่ ๓)
๔) จัดประชาพิจารณ์แผนพัฒนามหาวิทยาลัยโดยประชาคมมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร ซึ่ง
ประกอบด้วยผู้บริหาร พนักงาน ข้าราชการ ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่จากทุกส่วนงาน รวมทั้งผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่
ประชาชน ผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร หน่วยงานภาครัฐและเอกชนอื่นๆ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน
พ.ศ. ๒๕๕๖
๕) จั ด ประชุ ม คณะกรรมการจั ด ท าแผนพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ จั ด ท าแผนพั ฒ นา
มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๙) ฉบับสมบูรณ์
๖) นาเสนอแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ฯ ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
๗) อธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย กรุ ง เทพมหานครน าเสนอแผ นพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย
กรุงเทพมหานคร ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๙) ต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อให้การรับรอง
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร 4 ปี (พ.ศ.2556-2559)

๑7 มิ.ย 56

- 21 -

กระบวนการจัดทาแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ –
๒๕๕๙)

๒.๓ เป้าหมายการบริหารมหาวิทยาลัยใน ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๙)
ดร.พิจิตต รัตตกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร ได้กล่าวถึงเป้าหมายการบริหาร
มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานครไว้ในการแถลงนโยบาย ไว้ว่า
“มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร จะไม่ใช่เป็นอีกมหาวิทยาลัยหนึ่ง ที่เกิดขึ้นจากนโยบาย
ของราชการ คณะต่างๆ เช่น คณะแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์เมือง คณะรัฐ
ประศาสนศาสนตร์เมือง คณะจัดการผังเมืองและสถาปัตยกรรม ไม่ใช่แค่อีกคณะหนึ่งที่เกิดขึ้น แต่จะเป็น
มหาวิทยาลัยและเป็นคณะที่แตกต่างๆทั้งในด้านหลักสูตรการเรียน ที่เน้นสนองต่อการเจริญเติบโตของ
เมือง โดยมีเป้าหมายสาคัญด้านคุณภาพชีวิตของคนในเมือง และด้านคุณสมบัติเฉพาะของบัณฑิตที่พร้อม
จะเป็นนักคิด นักวิเคราะห์ นักแสวงหาคาตอบ ด้วยปัญญาของตนเอง ที่ได้สะสมความรู้มาจากการเรียน
และสามารถน าไปปฏิบัติ ภารกิจให้กับเมืองที่มีความเปลี่ยนแปลงที่ร วดเร็ วและหลากหลายอย่า งมีจิต
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร 4 ปี (พ.ศ.2556-2559)
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สาธารณะ อีกทั้งเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้อานิสงส์ของประสบการณ์การปฏิบัติงานของกรุงเทพมหานคร ที่
สามารถนามาเป็นวัตถุดิบที่สาคัญที่จะใช้สังเคราะห์ องค์ความรู้ใหม่ และย้อนกลับไปบริการให้ประชาคม กทม.
ในที่สุด”
มหาวิ ท ยาลั ย ได้ บ ริ ห ารจั ดการเชิ งรุ ก และขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาการแบบองค์ ร วมอย่า งมี
เป้าหมายร่วม และมีกระบวนการที่เชื่อมโยงและบังเกิดความต่อเนื่องในหลายมิติ ครอบคลุมทุกภาคส่วนอัน
เป็นไปตามเจตนารมณ์ของแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) การ
พัฒนาหลักสูตรที่ทันสมัย และก้าวกระโดดสู่การนาการเรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติได้ง่ายเป็นเป้าหมายสาคัญ อีกทั้ง
ผลิตงานวิจัยที่เป็นงานวิจัยเชิงบูรณาการที่ จะสามารถนามาแก้ไขปัญหาของเมืองที่ต้องคงความเป็นเลิศใน
หลายๆมิติและถือเป็นการสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถของเมืองที่จะวิ่งไปข้างหน้า และเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วตามกระแส “เมืองภิวัฒน์” โดยจะต้องเป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
กรุงเทพมหานคร และสอดคล้องกับแนวคิดของแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร อันได้แก่ การให้ความสาคัญต่อ
วัตถุป ระสงค์และเป้ าหมายของการจัดตั้งมหาวิทยาลั ยเพื่อให้ เป็น สถาบันการศึกษาขั้ นสูง และเป็นแหล่ ง
เผยแพร่ความรู้ อีกทั้งเป็นแหล่งผลิตงานวิจัยที่มีนัยสาคัญต่อการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนอีกทั้งมีเป้าหมายที่จะ
บรรลุสู่ความก้าวหน้าของสังคมเมือ งและความร่มเย็นผาสุกของผู้อาศัย โดยไม่เพียงคานึงถึงการเชื่อมโยงกับ
กระแสเมืองภิวัฒน์แต่เพียงอย่างเดียว แต่ต้องเน้นบุคลิกและคุณสมบัติทางด้านคุณธรรม จริยธรรม ศิลปะ
วัฒนธรรมที่ดีงามของเมือง กับผู้อาศัยในเมืองควบคู่ไปด้วย
จากนโยบายของอธิการบดี ปรัชญาหลัก เจตนารมณ์ และวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษา
แห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๙) ที่เน้นการพัฒนาคนอย่างรอบด้านและสมดุลเพื่อเป็นฐานหลัก
ของการพัฒนาการสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรม ภูมิปัญญาและการเรียนรู้และพัฒนาสภาพแวดล้อม
ของสังคม รวมถึงการเชื่อมโยงการพัฒนาการศึกษากับการพัฒนาด้านต่างๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
การปกครอง วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยคานึงถึงการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอด
ชีวิตและจากเป้าหมายของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปีฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๖๕) ที่มุ่งยกระดับ
คุณภาพอุดมศึกษาไทยที่จะผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ สามารถปรับตัว กับความเปลี่ยนแปลงการ
พัฒ นาศักยภาพอุดมศึกษาในการสร้างความรู้และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศในยุคโลกาภิวัตน์สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนให้กับท้องถิ่นไทยโดยใช้กลไกด้านธรรมาภิบาลการเงินการ
กากับมาตรฐานและเครือข่ายอุดมศึกษาบนพื้นฐานของเสรีภาพทางวิชาการความหลากหลายและเอกภาพเชิง
ระบบประกอบกับนโยบายของม.ร.ว. สุขุมพันธ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. ๒๕๕๖) ที่มุ่งเน้น
การพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครแห่งความปลอดภัย มหานครแห่งความสุขมหานครสีเขียวและ
สะอาด มหานครแห่งการเรียนรู้และมหานครแห่งอาเซียน
จากเป้าหมายของการพัฒนาดังกล่าว การจัดทาแผนพัฒนามหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ๔
ปี (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๙) จึงได้กาหนดเป้าหมายให้ มีความครอบคลุมในทุกๆด้าน ทั้งด้านการผลิตบัณฑิต การ
พัฒนาทักษะและส่งเสริมคุณภาพชี วิตของคนเมือง การพัฒนางานวิจัยเพื่อการพัฒนาเมือง และการเตรียม
บุคลากรและความพร้อมในด้านต่าง ๆ สาหรับเมืองทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยให้ความสาคัญกับ การสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ การบูรณาการศาสตร์สาขาต่างๆ เพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับ เมืองและ
การบริ หารจัดการเมือง ในขณะเดียวกันก็ ยังคงทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทยและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร
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เป้าหมายการบริหารมหาวิทยาลัยใน ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙) มีดังนี้
๑) มุ่ ง สู่ ก ารเป็ น มหาวิ ทยาลั ย เพื่อ การพั ฒ นามหานครมี ก ารจั ดการศึ กษาขั้น สู งในระดั บ
บัณฑิตศึกษาในหลักสูตรและสาขาวิชาที่สอดคล้องกับการพัฒนาเมือง โดยในระยะแรกจัดให้มีการพัฒนาและ
เปิ ด สอน หลั ก สู ต รวิศ วกรรมศาสตรมหาบั ณ ฑิต (สาขาวิ ศ วกรรมเมื อ ง) หลั กสู ตรศิลปศาสตรมหาบั ณฑิ ต
(สาขาวิชาการบริหารจัดการเมือง) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์)รวมทั้งพัฒนา
หลักสูตรฝึกอบรมระยะต่าง ๆ ในเนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับการพัฒนามหานครและเมือง
๒) เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในสังคม ใน
ทุกพันธกิจ เช่น การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ
๓) มุ่ ง สร้ า งคนเพื่ อ สร้ า งเมื อ ง โดยจั ด การศึ ก ษาระดั บ ต่ า ง ๆ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต และผู้ ส าเร็ จ
การศึกษาที่นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเฉพาะสาขาวิชาชีพแล้วยังจะต้องมีความรอบรู้ในส่วนที่เกี่ยวกับ
มหานครและเมือง รวมทั้งการส่งเสริมการเรียนการสอนระดับต่ากว่าปริญญาเพื่อพัฒนาทักษะการประกอบ
อาชีพ และเพิ่มคุณภาพชีวิตคนเมือง
๔) มุ่งเน้น การเป็น สถาบันการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ที่สนับ สนุนด้านวิช าการแก่
กรุงเทพมหานคร โดยจัดให้มีการรวบรวมองค์ความรู้ของกรุงเทพมหานครที่มีความครอบคลุมทุกด้าน และการ
จัดการความรู้เกี่ยวกับการแก้ปัญหามหานครและเมือง
๕) เป็นมหาวิ ทยาลัยที่มีบุคลากร และผลิตบัณฑิตหรือผู้สาเร็จการศึกษา ที่มีลักษณะของ
ความมีจิตสาธารณะ และนาการเปลี่ยนแปลงที่ดีสู่สังคม ในขณะเดียวกันก็ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ
โดยเฉพาะการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และมีความเป็นสากล
๖) ส่งเสริ มการทานุบ ารุงศิลปะ วัฒนธรรม และส่ งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของ
กรุงเทพมหานคร
๗) เป็นสถาบันการศึกษาที่ได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร 4 ปี (พ.ศ.2556-2559)

๑7 มิ.ย 56

- 24 -

บทที่ ๓
สาระสาคัญของแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
๓.๑ ปรัญญา ปณิธานวิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร
ปรัชญา

“วิชฺชา อุปฺปตต เสฏฐา (วิชชา อุปปะตะตัง เสฏฐา)”
หมายถึง การเกิดปัญญาประเสริฐกว่าเกิดสิ่งใดๆ

ปณิธาน

ภูมิปัญญาแห่งมหานคร

วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนามหานครและคุณภาพชีวิตคนเมือง
(The University for Metropolitan Development and Quality of Urban
Life)
พันธกิจ

บูรณาการศึกษา ให้บริการวิชาการ จัดการความรู้ สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของเมืองและนาการเปลี่ยนแปลง
ที่ ดี สู่ สั ง คม เพื่ อ พั ฒ นามหานครให้ เ ป็ น เมื อ งน่ า อยู่ แ ละมี สุ ข ภาวะโดยการสร้ า ง
เครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย ภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชน

อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ
เอกลักษณ์ มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนามหานคร

๓.๒ การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยแห่งมหานครของประเทศ
สภามหาวิทยาลัย ผู้บริหารและประชาคมมหาวิทยาลัยมีความมุ่งมั่นในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่
ความเป็นมหาวิทยาลัยแห่งมหานครของประเทศ เป้าหมายสาคัญในการพัฒนามหาวิทยาลัย คือ การสร้าง
บุคลากรที่มีคุณภาพและคุณสมบัติเพื่อการจัดการเมืองและมหานครในอนาคต โดยการพัฒนามหาวิทยาลัย
ไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งมหานคร ประกอบด้วย ๘ องค์ประกอบ ดังนี้
๓.๒.๑ สร้างบัณฑิตที่มีความรู้ มีความชื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสาธารณะ
ทันสมัยและนาการเปลี่ยนแปลงที่ดีสู่สังคมอย่างต่อเนื่อง
การบริหารจัดการเมืองและมหานครที่เป็นมิติของการดาเนินงานเพื่อสาธารณะและเพื่อ
ส่วนรวม ผู้ที่จะดาเนินการ ปฏิบัติงานดังกล่าวได้ควรมีคุณสมบัติแ ละอัตลักษณ์ของความมีจิตสาธารณะดังนั้น
บั ณ ฑิต และผู้ ที่ผ่ า นการศึก ษาอบรมจากมหาวิ ท ยาลั ย แห่ งนี้ น อกจากจะมี ความรู้ ความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริต มี
คุณธรรมและจริยธรรม มีทักษะทางวิทยาการที่ตอบสนองต่อการพัฒนากรุงเทพมหานคร รวมถึงระดับประเทศ
แล้ว จาต้องมีจิตสาธารณะ ขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยจะต้องมีความพร้อมเพื่อการจัดการศึกษาให้สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ
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มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานครมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่ทันสมัยสอดคล้องก้าวทัน ต่อ
การเปลี่ ย นแปลงของสั งคมโลก โดยเฉพาะการรวมกลุ่ มสมาคมประชาชาติแ ห่ งเอเชียตะวั นออกเฉียงใต้
(Association of Southeast Asian Nations) หรืออาเซียน (ASEAN) ภายในปีพ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งก่อตั้งขึ้นเพื่อ
ส่งเสริมความเข้าใจอัน ดีต่อกัน ระหว่างประเทศในภูมิภ าคธ ารงไว้ซึ่งสั นติภ าพเสถียรภาพและความมั่นคง
ปลอดภัยทางการเมืองสร้างสรรค์ความเจริ ญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจการพัฒนาทางสัง คมและวัฒนธรรมการ
กินดีอยู่ดี บนพื้นฐานของความเสมอภาคและผลประโยชน์ร่ว มกันการขับเคลื่ อนการรวมตัวเป็นประชาคม
อาเซี ย นจะส่ ง ผลกระทบต่ อ ประเทศไทยในทุ ก มิ ติ มหาวิ ท ยาลั ย จึ ง เร่ ง เตรี ย มความพร้ อ มให้ ทั น กั บ การ
เปลี่ยนแปลงนี้โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมสาหรับรองรับการศึกษาไร้พรมแดน การผลิตบัณฑิตเข้าสู่ตลาด
งานในประชาคมอาเซียนและการเคลื่อนย้ายของบุคลากรสายวิชาชีพ เช่น แพทย์ พยาบาล เป็นต้น โดยใน
ระยะ ๔ ปีต่อไปนี้มหาวิทยาลัยจะปรับระบบการศึกษา โดยเฉพาะการพัฒนาระบบการบริหารหลักสูตร พัฒนา
หลักสูตร และมาตรฐานการศึกษาให้สอดคล้องกับอาเซี ยน มีการจัดการศึกษาในหมวดการศึกษาทั่วไปให้มี
เนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับกลุ่มประชาคมอาเซียนในมิติต่างๆ รวมทั้งการปรับการจัดการเรียนการสอน การเปิด
หลักสูตรที่เป็นสากล และการเทียบโอนหน่วยกิตให้แล้วเสร็จภายในปี พ.ศ.๒๕๕๗
มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นที่จะเป็นจักรกลสาคัญทางวิชาการ ผลักดันให้กรุงเทพมหานครเป็น
ต้นแบบของการบริหารเมืองแก่ภูมิภาค ที่มีประชาคมเมืองเป็นผู้ได้รับประโยชน์โดยตรงจากการถ่ายทอดองค์
ความรู้ในขณะเดียวกัน มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานครก็มีเป้าประสงค์ในการเป็นสถาบันการศึกษาที่ตอบสนอง
ต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม การดาเนินงานของมหาวิทยาลัยเน้นการบูรณาการศาสตร์ในหลายสาขาเพื่อการ
ผลิตบัณฑิต และผู้สาเร็จการศึกษาทั้งระดับต่ากว่าและสูงกว่าปริญญาตรี ที่มีลักษณะเฉพาะด้านมีความเป็นจิต
สาธารณะ มีนักศึกษาหรือบัณฑิตที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติในระดับ ชาติหรือระดับนานาชาติด้านจิต
สาธารณะเพิ่มขึ้นทุกปี รวมทั้งมหาวิทยาลัยให้ความสาคัญกับการจัดทาองค์ความรู้ของเมืองและมหานคร ที่
สามารถชี้นาสังคมและหรือนาการเปลี่ยนแปลงที่ดีสู่สังคม เน้นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการมี
จานวนนักศึกษา อาจารย์ และนักวิจัย ในโครงการแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้นทุกปี ส่วนด้านความรู้ความสามารถทาง
วิชาการ มหาวิทยาลัยมีเป้าหมายว่าจะมีผู้สาเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กาหนดตามหลักสูตร มีงานทา
ภายใน ๑ ปี มากกว่าร้อยละ ๙๐ ในปีแรก และมากกว่าร้อยละ ๙๕ ในปีถัดไป
๓.๒.๒ การสร้างโอกาสทางการศึกษาในทุกระดับให้กับประชากรกรุงเทพมหานคร
สืบเนื่องจากการรับโอนวิทยาลัยชุมชนที่อยู่ในความดูแลของกรุงเทพมหานครตามดาริ
ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยเห็นความสาคัญในการเปิดโอกาสทางการศึกษาระดับต่ากว่ า
ปริญญาตรีของวิทยาลัยชุมชน จึงนามากาหนดไว้ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัย โดยการพัฒนาการจัดการศึกษา
ระดับต่ากว่าปริญญาตรีเพื่อส่งเสริมอาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรกรุงเทพมหานครในปัจจุบัน
และอนาคต ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทั้งนี้ การดาเนินการตามกรอบของการจัดการเรียนการสอนของ
สภาวิทยาลัยชุมชนจะประสานงานกับกรุงเทพมหานครและภาคเอกชนในกรุงเทพมหานคร
กรุ ง เทพมหานครเป็ น มหานครที่ มี ส ถานประกอบการจ านวนมากและมี ค วาม
หลากหลาย มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานครได้เล็งเห็นความสาคัญของการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของ
แรงงานในสถานประกอบการต่าง ๆ เหล่านี้จึงจัดให้มหี ลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการ ซึ่ง
จะเป็นทั้งการพัฒนาคนในวัยแรงงานที่ต้องพัฒนาความรู้เพื่อความก้าวหน้าของการประกอบอาชีพ พัฒนา
ทักษะเพิ่มพูนความรู้ตนเอง และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของผู้ประกอบการรูปแบบการจัดการเรียน
การสอนหรื อการฝึกอบรมจะดาเนินการอย่างยืดหยุ่นสอดคล้องกับเวลาและความพร้อมของแรงงานหรือ
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ผู้สนใจในการศึกษาหรือฝึกอบรม จากการที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานครได้ให้ ความสาคัญของการส่งเสริม
อาชีพเพื่อเสริมรายได้ประชากรเมืองการจัดหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมอาชีพจึง ถูกกาหนดไว้ในแผนพัฒนา
มหาวิทยาลั ย และเช่น เดีย วกับ หลั กสู ตรข้างต้น การเปิด หลั กสู ต รจะต้องสอดคล้ องกับความต้องการของ
ประชากรเมืองด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่งการมีส่ว นร่วมของประชาชนและผู้ ที่มีส่ วนได้ส่ วนเสียนี้เป็นประเด็นที่
มหาวิทยาลัยให้ความสาคัญอย่างยิ่งอีกประการหนึ่ง ดั งนั้นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว มหาวิทยาลัย
กรุงเทพมหานคร โดยมติของสภามหาวิทยาลัย ในระยะแรกจึงได้กาหนดให้จัดทาโครงการจัดตั้งวิทยาลัย
ชุมชนเมืองแห่งกรุงเทพมหานครขึ้นในสานักงานอธิการบดีเพื่อเตรียมความพร้อมสาหรับการเปิดเป็น อีกส่วน
งานหนึ่งที่จะรองรับภาระหน้าที่ของวิทยาลัยชุมชนดังที่กล่าวมาแล้ว และเพื่อส่งเสริม การเรียนรู้ตลอดชีวิต
ของประชาชนในส่วนแผนการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยในการสร้างโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ใน
ระดับต่ากว่าปริญญาตรี คือการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับต่ากว่าปริญญาตรีเพื่อส่งเสริมอาชีพและพัฒ นา
คุณภาพชีวิต โดยมหาวิทยาลัยกาหนดให้มีจานวนหลักสูตรระดับต่ากว่าปริญญาตรีที่ส่งเสริมอาชีพและพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ผู้ประกอบการและหน่วยงาน อย่างน้อย ๒ หลักสูตรในปี
แรกและเพิ่มขึ้นในปีต่อไป รวมทั้งมีจานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับต่ากว่าปริญญาตรีภายในเวลาที่กาหนด การ
ได้งานทาหลังสาเร็จ การศึกษาภายใน ๑ ปี มากกว่าร้อยละ ๘๐ ปี ในปี พ.ศ.๒๕๕๗ และเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจน
มากกว่าร้อยละ ๙๐ ในปี พ.ศ.๒๕๕๙
๓.๒.๓ การสร้างบุคลากรในการพัฒนามหานครระดับบัณฑิตศึกษาและเฉพาะทาง
สืบเนื่องจากการรับโอนสถาบันพัฒ นาเมืองจากกรุงเทพมหานครตามที่กาหนดไว้ ใน
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยมีพันธกิจที่จะต้องธารงพันธกิจของ
สถาบันพัฒนาเมือง ในด้านการสร้างบุคลากรเพื่อ การพัฒนามหานครด้านต่าง ๆ ในระดับสูงกว่าปริญญาตรี
ดังนั้นในระยะเวลาสี่ปีของแผนพัฒนามหาวิทยาลัย กาหนดให้มหาวิทยาลัยจัดทาการอบรมและการเรียนการ
สอนเพื่อสร้างบุคลากรในการพัฒนามหานครระดับบัณฑิตศึกษา และหลักสูตรเฉพาะทางตามความต้องการใน
ปัจจุบันและการคาดการณ์ความต้องการบุคลากรในการพัฒนามหานครในอนาคต โดยเน้นการดาเนินงาน
ตามกรอบการพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่งชาติและแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ตลอดจนแนวโน้มการ
พัฒนาของมหานครและประเทศ
การจั ดการเรี ย นการสอนเพื่อส่ งเสริมการพัฒ นามหานคร ในส่ ว นที่เกี่ยวกับการ
พั ฒ นาวิ ช าการและวิ ช าชี พ ขั้ น สู ง นี้ จะมี ลั ก ษณะเฉพาะของหลั ก สู ต รที่ มุ่ ง ตอบสนองความต้ อ งการของ
กรุงเทพมหานคร และในระยะแรกโดยมติสภามหาวิทยาลัย ที่ให้มหาวิทยาลัยดาเนินโครงการจัดตั้งสถาบัน
พัฒนาเมืองขึ้น เพื่อรับผิดชอบงานการจัดการศึกษาที่เกี่ยวกับการพัฒนาเมือง จัดให้มีการจัดทาหลักสูตรและ
การเปิดสอนหลักสูตรระดับมหาบัณฑิต ในระยะแรกจะประกอบด้วยหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิ ต
(สาขาวิชาวิศวกรรมเมือง) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารจัดการเมือง) และหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์) ซึ่งหลักสูตรเหล่านี้จะเน้นการบูรณาการศาสตร์ขั้นสูงที่
จ าเป็ น และเหมาะสมส าหรั บ การพั ฒ นาเมื อ ง เน้ น การจั ด การเรี ย นการสอนจ ากแหล่ ง ข้ อ มู ล จริ ง ใน
กรุ งเทพมหานคร เน้ นการทาวิจั ย และการใช้กรุงเทพมหานครเป็นห้ องทดลองหรือแหล่ งฝึ กปฏิบัติในการ
แสวงหา พัฒนาและจัดการรวบรวมองค์ความรู้ เพื่อสร้างผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาเมืองด้านต่างๆ ในระยะแรกจะ
กาหนดจานวนผู้เรียนในแต่ละหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๑๐ คน และเพิ่มขึ้นตามความพร้อมของอาจารย์ประจา
หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน ทั้งนี้เน้นการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ โดยมีจานวนผู้สาเร็จการศึกษาในเวลาที่
กาหนดมากกว่าร้อยละ ๕๐ และผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่มากกว่า
๕ เรื่องในแต่ละหลักสูตร
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๓.๒.๔ การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยเพื่อการพัฒนามหานคร
ปั จ จุ บั น นี้ ก ารวิ จั ย เพื่ อ การพั ฒ นามหานคร ยั ง ไม่ อ ยู่ ใ นเป้ า หมายหลั ก ของงานวิ จั ย
ภายในประเทศ เพราะยั ง มี ค วามสนใจและความต้ อ งการงานวิ จั ย ด้ า นอื่ น เป็ น ส่ ว นใหญ่ ม หาวิ ท ยาลั ย
กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่ ง มหานคร จึงให้ค วามส าคัญกับ การสร้างระบบและกลไกในการ
บริหารงานวิจัย ตลอดจนการสร้างและพัฒนานักวิจัย เพื่อสร้างความเข็มแข็งและความเป็นเลิศทางวิชาการ
ด้านการวิจัยเพื่อการพัฒนามหานครโดยเน้น งานวิจัยที่สามารถนาผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ประโยชน์เพื่อการ
พัฒนามหานครเกี่ยวกับ สุขภาวะเมือง โครงสร้างพื้นฐาน คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมเมือง และการจัดการ
ภาวะวิ ก ฤตด้ า นต่ า งๆ ทั้ ง นี้ จ ะด าเนิ น การสร้ างเครื อ ข่ า ยและความร่ว มมื อ กั บ หน่ว ยงานการศึ ก ษา และ
หน่วยงานบริหารจัดการท้องถิ่น ประเทศและนานาชาติเพื่อการมีส่ว นร่ว มในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
พัฒนามหานครสนับสนุนการสร้างงานวิจัยเพื่อศึกษาพัฒนาและสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับเมือง จัดให้มีกิจกรรม
การจัดทาคลังข้อมูล และองค์ความรู้ของกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นฐานข้อมูลสาหรับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน
ประชาชนและผู้สนใจที่จะสามารถนาไปใช้ประโยชน์ สนับสนุนการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ องค์ความรู้
ผลงานวิจัยสู่สังคมและการนาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ โดยกาหนดเป้าหมายให้มีการเพิ่มจานวนงานวิจัยที่
ได้รับทุนสนับสนุน ทั้งจากภายในและภายนอกสถาบัน เพิ่มจานวนผลงานวิจัยที่ก่อให้เกิดรายได้หรือผลกระทบ
เชิงเศรษฐกิจสังคมหรือนโยบายมีจานวนผลงานวิจัยที่ได้รับ การตีพิมพ์เผยแพร่เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดในปี
ต่อๆไป
๓.๒.๕ การให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนมหานคร
การบริการวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนเป็นเป้าหมายสาคัญของการ
พัฒนามหาวิทยาลัย การจัดการเรียนการสอน และการบริหารมหาวิทยาลัย ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฉบับนี้
มหาวิทยาลัยจะจัดให้มีการพัฒนาศักยภาพการให้บริก ารวิชาการที่มีคุณภาพแก่ประชาชน ดังนั้นการบริหาร
แผนมหาวิท ยาลั ย ๔ ปี มุ่ง เน้ น การพั ฒ นาการบริก ารวิช าการที่ ตอบสนองความต้อ งการของสั ง คมเมื อ ง
หลากหลายรูปแบบ โดยการบูรณาการความรู้จากสหวิชาชีพ ในการให้บริการวิชาการแก่สังคม และให้
ชุมชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม เน้นการบริการที่สร้างความเชื่อมโยงสู่กลุ่มผู้ด้อยโอกาส เพื่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของคนเมือง นอกจากเวชศาสตร์เขตเมืองที่เป็นจุดประสงค์แรกของมหาวิทยาลัยแล้ว
การบริการวิชาการที่เกิดจากการบูรณาการศาสตร์สาขาต่างๆ ต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ย นแปลงในอนาคต รวมทั้งการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือด้านการบริการวิชาการกับหน่ว ยงาน
องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน ทั้งในกรุงเทพมหานครและในประเทศ รวมถึงระหว่างต่างประเทศ ใน
ขณะเดี ย วกั น ได้ มี ก ารสร้ า งเสริ ม แนวคิ ด จิ ต สาธารณะให้ กั บ บั ณ ฑิ ต ของมหาวิ ท ยาลั ย ในขณะศึ ก ษาผ่ า น
กระบวนการบริการวิชาการแก่สังคม โดยส่งเสริมการบูรณาการการบริการวิชาการเข้ากับการเรียนการสอน ใน
แต่ละหลักสูตร
จากการที่ บ ริ บ ทของกรุง เทพมหานครที่ เป็ นมหานครที่ มีความหลากหลาย การ
ให้บริการงานวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนในส่วนต่างๆ ของกรุงเทพมหานครจึงมีความ
แตกต่างกันไปการจัดบริการวิชาการแก่สังคมจึงต้องมีรูปแบบที่หลากหลายและมีความเหมาะสมในแต่ละกรณี
นอกจากจะให้ความสาคัญต่อการสารวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมายแล้ว การให้ประชาชนมามีส่วนร่วมใน
การจัดบริการวิชาการแก่สังคมโดยเฉพาะการให้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางหรือปราชญ์ชาวบ้าน มาเป็นผู้ร่วมหรือ
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร 4 ปี (พ.ศ.2556-2559)
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ผู้ถ่ายทอดความรู้ในการโครงการหรือกิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม ผ่านศูนย์บริการวิชาการแก่สังคม
มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร
นอกจากนี้มหาวิทยาลัยวางแผนในการพัฒนาการให้บริการวิชาการ และถ่ายทอด
เทคโนโลยีแก่สังคมและชุมชนเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนด้วยพัฒนาศักยภาพการให้บริการทาง
วิชาการที่มีคุณภาพแก่ประชาชนโดยเฉพาะด้านสุขภาวะของคนเมืองผ่านโครงการจัดตั้งศูนย์บริการวิชาการของ
มหาวิทยาลัย ศูนย์ความเป็ นเลิศทางวิชาการเฉพาะด้าน เพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริการสุขภาพโดยใช้ระบบ
เทคโนโลยี รวมทั้งการจัดทาคลังความรู้การพัฒนามหานครในอนาคตทั้งนี้กาหนดให้มีโครงการบริการวิชาการ
ที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้นทุกปี และผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ ๘๐ ทุกโครงการ นอกจากนี้
มหาวิทยาลัยให้ความสาคัญกับการสร้างความร่วมมือในการให้บริการวิชาการแก่สังคมกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อดาเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่ตอบสนองต่อปัญหา
สังคมและการพัฒนาเมืองทั้งนี้มหาวิทยาลัยกาหนดเป้าหมายให้มีจานวนเครือ ข่ายการบริการวิชาการแก่สังคม
และจานวนโครงการการบริการวิชาการแก่สังคมที่ตอบสนองและชี้นาทิศทางการพัฒนาสังคมเมืองเพิ่มขึ้นทุกปี
๓.๒.๖ สื บ สาน อนุ รั ก ษ์ แ ละฟื้ น ฟู เอกลั ก ษณ์ ค วามเป็ น ไทยรวมทั้ ง มรดกทาง
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
การท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรมและภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น เป็ น ภาระหน้ า ที่ ห ลั ก ของ
สถาบันการศึกษาที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานครจาเป็นต้องบรรจุไว้ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัย นอกจาก
ดาเนินกิจกรรมตามประเพณีที่ดีงามของไทยตามปกติแล้ว มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานครกาหนดให้มีการบูร
ณาการการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้ องถิ่นของกรุงเทพมหานครเข้ากับกิจกรรมตามพันธกิจ
ด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยไม่ว่าจะเป็นการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาบัณฑิต การบริการวิชาการ และ
การวิจัย เพื่อให้ผู้เรียนและผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถนาไปใช้
ประโยชน์ รวมทัง้ มีความภาคภูมิใจในความเป็นกรุงเทพมหานคร
เนื่องจากกรุงเทพมหานครเป็นมหานครใหญ่ มีความเป็นพหุวัฒนธรรม เป็นพลวัตร
รวมทั้งกระแสเมืองภิวัฒ น์ มหาวิทยาลัยให้ความสาคัญกับบุ คลิกและคุณสมบัติทางด้านคุณธรรม-จริยธรรมศิลปะ-วัฒนธรรมของเมือง และคนที่อาศัยอยู่ในเมืองควบคู่กันไปดังนั้นนอกจากการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาของกรุงเทพมหานครแล้วมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานครจึงรวบรวมมาจัดทาเป็นคลังความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นแหล่งข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อผู้สนใจโดยทั่วไป
๓.๒.๗ เสริมสร้างวัฒนธรรมจิตสาธารณะและวัฒนธรรมที่ดีอื่นๆ
กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่มีความหลากหลายของวัฒนธรรม มีความเป็นพหุ
วัฒนธรรม เป็นพลวัต ค่านิยม ความเชื่อ มีการเปลี่ยนแปลงตามกระแสสังคมโลกอย่างรวดเร็ว จากกระแส
โลกาภิวัตน์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานครเล็งเห็นความสาคัญของการเสริมสร้างวัฒนธรรมที่ดี ก้าวทันและมี
ความสามารถเลื อกสรรและธ ารงรั ก ษาวัฒ นธรรมที่ ดีง าม จากอัต ลั ก ษณ์ มหาวิ ทยาลั ยด้ านจิต สาธารณะ
กิจกรรมต่าง ๆ จึงมุ่งเน้นการสร้างลักษณะจิตสาธารณะให้เกิดกับนักศึกษา ผู้สาเร็จการศึกษา และประชาคม
มหาวิทยาลัยกรุง เทพมหานคร เพื่อการช่วยกันสร้างสังคมแห่ งมหานครนี้ให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ใน
ขณะเดียวกันก็เป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงที่ดีสู่สังคม
เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมจิตสาธารณะและวัฒนธรรมที่ดีอื่นๆ มหาวิทยาลัยกาหนด
เป้าหมายในการดาเนินการเพี่อสร้างอัตลักษณ์ของบัณฑิตด้านจิตสาธารณะ และความมีจิตสาธารณะให้เกิดกับ
บุคลากรทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัย กาหนดให้เพิ่มจานวนโครงการจานวนผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
ด้านเสริมสร้างวัฒนธรรมจิตสาธารณะและวัฒนธรรมที่ดีอื่นๆให้มากขึ้นในทุกๆปีถัดไป
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร 4 ปี (พ.ศ.2556-2559)
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๓.๒.๘ พัฒนาระบบบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพอย่าง
ธรรมาภิบาล
จากการที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานครเป็นมหาวิทยาลัยที่จัดตั้งใหม่ ประกอบด้วย
๒ ส่วนงานที่มีอยู่เดิม คือ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลและคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ซึ่งเดิมเป็น
หน่วยงานที่อิสระต่อกัน เพื่อให้การบริหารจัดการด้านต่าง ๆ มีประสิทธิภาพและมีการประสานงานกันอย่าง
ใกล้ชิด รวมทั้งการเชื่อมโยงข้อมูลด้านการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานครในระยแรกเริ่มนี้ การสื่อสารองค์กรที่ถูกต้อง การสร้างความ
เข้าใจและการสร้างความร่วมมือของบุคลากรทุกภาคส่วนเป็นสิ่งที่ผู้บริหารให้ความสาคัญ โดยเฉพาะการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน มีการตั้งคณะกรรมการ คณะทางานจากทุกภาคส่วนในการร่วมกัน
วางแผนพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อให้ดาเนินไปอย่างราบรื่นและเป็นมหาวิทยาลัยของทุกคน
การบริหารงานของมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานครจะเน้นให้มีคุณภาพสูงสุด โดยมี
ระบบการทางานที่มีประสิทธิภาพมีระบบการตรวจสอบมีระบบบริหารความเสี่ยง มีระบบประเมินและมีระบบ
ประกันคุณภาพที่เข้มแข็งจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารขององค์กร และการสื่อสารภายในองค์กร
ผ่านทางวารสาร จุลสาร และทาง website ของมหาวิทยาลัยและส่วนงาน รวมทั้งการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศในการปฏิบัติงานให้ครบทุกด้านภายใน ๔ ปีเพื่อการบริหารงานแบบไร้รอยต่อ
เนื่องจากความเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของกรุงเทพมหานคร ไม่เป็นหน่วยงาน
ราชการ ปัญญาการขาดแคลนบุคลากรเนื่องจากอัตราการลาออกโอนย้ายสูง ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรจึง
เป็นปัญหาสาคัญ มหาวิทยาลัยจึงกาหนดเป้าหมายให้มี กลยุทธ์ในการเพิ่มจานวนบุคลากรให้เป็นไปตามที่
โครงสร้างองค์กรระบุ มีการคัดเลือกบุคลากรที่มีศักยภาพ มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่
มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ มี ค วามรั ก องค์ ก ร การบริ ห ารจั ด การมหาวิ ท ยาลั ย ด้ า นทรั พ ยากรบุ ค คลจึ ง เน้ น การ
ประชาสั ม พั น ธ์ ม หาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ ความเข้ า ใจองค์ ก รการจั ด ให้ มี ร ะเบี ย บการสรรหาบุ ค ลากรใหม่ ที่ มี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบการธารงรักษาบุคลากรทุกระดับ มีการปรับโครงสร้างองค์กรของมหาวิทยาลัยที่
ส่งเสริมความก้าวหน้าในสายงานและวิชาชีพ พัฒนาระบบสวัสดิการ อัตราเงินเดือน การคิดภาระงานและ
ค่า ตอบแทนที่ เ ป็ น ธรรม มี ร ะบบประเมิ น ที่ มี ประสิ ท ธิ ภ าพมี ก ารสร้ างเกณฑ์ ม าตรฐานการทางานสร้ า ง
จรรยาบรรณ รวมทั้งการสร้างเสริมให้เกิดธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัย ควบคู่ไปกับการสนับสนุนและพัฒ นา
ศักยภาพของบุคลากรอย่างเต็มที่โดยเฉพาะการบริหารจัดการเพื่ อการแก้ปัญหาด้านคุณวุฒิ และตาแหน่งทาง
วิชาการของอาจารย์ซึ่งไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน การออกข้อบังคับการก้าวเข้ าสู่ตาแหน่งทางวิชาการของ
อาจารย์และของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ในขณะเดียวกันบุคลากรสายสนับสนุน ก็ต้องได้รับการ
พัฒนาศักยภาพความรู้ความสามารถอย่างสม่าเสมอและครบถ้วน โดยเฉพาะพนักงานมหาวิทยาลัยใหม่ที่ยัง
ขาดประสบการณ์ในการทางาน
ในขณะที่ เ ป้ า หมายการบริ ห ารทรั พ ยากรที่มี อ ยู่ จ ากั ด ของมหาวิ ทยาลั ย จะเน้ น
ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลของการใชั ท รั พ ยากรต่ า ง ๆของมหาวิ ท ยาลั ย ให้ ม ากที่ สุ ด เนื่ อ งจากเป็ น
มหาวิทยาลัยจัดตั้งใหม่ การปรับปรุงอาคารสถานที่ที่ใช้ในกิจการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย จึงเน้นที่มีอยู่เดิมให้
ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนสถานที่สาหรับการจัดการเรียนการสอนเน้นการสร้างความร่วมมือทาง
วิชาการกับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น โรงพยาบาลในสังกัดสานักการแพทย์ ศูนย์บริการสาธารณสุข สังกัดสานัก
อนามั ย กรุ ง เทพมหานคร ส านั กผั งเมื อง โรงเรี ย นฝึ กอาชี พกรุ งเทพมหานคร ส านัก พัฒ นาสั งคม ส านั ก
การจราจร เป็นต้น และหน่วยงานในสังกัดรัฐและเอกชนอื่น ๆ เพื่อการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์
สูงสุด
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เพื่อให้การพัฒนาระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยได้กาหนดแนวทางพัฒนาการบริหาร
จัดการโดยสรุป ดังนี้
๑) พัฒนาระบบบริห ารจั ดการภายในมหาวิทยาลั ยให้ มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล
บูรณาการแผนพัฒนาของส่วนงานต่างๆ ให้มีทิศทางเดียวกัน พัฒนาระบบการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพโดย
ใช้หลักธรรมาภิบาลจั ดให้มีหรือปรั บปรุงข้อบังคับเพื่อให้สอดคล้องกับภารกิ จของมหาวิทยาลัยและตามที่
พระราชบัญญัติกาหนดและเอื้อต่อการปฏิบัติงาน
๒) พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพผ่านโครงการพัฒนาระบบ
บริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิ ทยาลัย มีการบรรจุแต่งตั้งบุคลากรได้ครบตามกรอบที่กาหนด อัตราการ
ลาออก โอน ย้าย ของบุคลากรลดลงน้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ในปี พ.ศ.๒๕๕๖ และจะต้องน้อยกว่าร้อยละ ๕ ในปี
พ.ศ.๒๕๕๙
๓) พัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้มีความรู้ ความสามารถผ่านโครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ของมหาวิทยาลัยและส่วนงานโครงการศึกษาดูงาน/อบรม ดูงาน ประชุม อบรมและสัมมนาในประเทศและ
ต่า งประเทศและโครงการจั ดหาทุ น สนั บ สนุน ให้ อาจารย์/ บุค ลากรศึ กษาต่ อในระดับ ที่สู งขึ้ น โดยก าหนด
เป้าหมายให้มีการเพิ่มจานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะตามสายงานจานวนอาจารย์ปริญญา
เอกหรือเทียบเท่า จานวนตาแหน่งทางวิชาการ และจานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการเลื่อนตาแหน่ง
สูงขึ้นภายในเวลาที่เหมาะสมให้มากขึ้นทุกปี ตั้งแต่ร้อยละ ๑๐ ถึงร้อยละ ๘๐
๔) พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณการเงินและพัสดุให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มหาวิทยาลัยกาหนดเป้าหมายในการจัดทารายงานทางการเงินที่เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ต้องครบถ้วน/
ถูกต้องและตรงเวลา เป็นไปตามแผนงบประมาณและมีการประเมินแผนการเงิ นทุกปี มีการจัดทาระเบียบ
ข้อบังคับการเงิน และหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณในทุกยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
๕) พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการบริหารงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดย
วางแผนให้มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการครอบคลุมทุกพันธกิจของมหาวิทยาลัย
๖) พัฒนาระบบการประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ผ่านการจัดทาโครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยกาหนดเป้าหมายของการประกัน คุณภาพการศึกษาโดยให้
มหาวิทยาลัยผ่านเกณฑ์การรับรองคุณภาพการศึกษาจาก สกอ. และ สมศ. ในระดับที่เท่ากับหรือมากกว่า ๓.๕๑
ในทุกปี
๗) มหาวิทยาลัยกาหนดให้มีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง มีระบบบริหารความเสี่ยงใน
ทุกพันธกิจ และมี การจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจ เรื่องระบบบริหารจัดการความเสี่ยงให้กับ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกปี และจานวนของความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานของส่วนงานต่างๆไม่มี/ลดลง
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บทที่ ๔
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร
จากแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยแห่งมหานครของประเทศ และ
กรอบการจัดทาแผนเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร จึงได้กาหนดเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานครรวม ๕ ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และมีคุณธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัย
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และดารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ความเป็นไทย
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
โดยมีรายละเอียดของเป้าประสงค์ กลยุทธ์ และตัวอย่างแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในแต่
ละยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และมีคุณธรรม
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑ สามารถผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ
มีความมุ่งมั่นในการทางานและมีทักษะทางวิทยาการที่ก้าวหน้าตอบสนองต่อความ
ต้องการของกรุงเทพมหานคร ประเทศชาติ และภูมิภาคอาเซียน
กลยุทธ์ ๑.๑.๑ ปรับระบบการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและสากล
โครงการ/กิจกรรม
๑. โครงการจัดทาแผนบริหารหลักสูตร และปฏิทินการศึกษา (academic year plan)
๒. โครงการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับประชาคมอาเซียน
๓. โครงการแลกเปลี่ยน นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย ระหว่างมหาวิทยาลัย
๔.โครงการจัดทามาตรฐานการเทียบโอนหน่วยกิต
๕. โครงการ ASIAN Medical Students’ Conference 2014 ครั้งที่ ๓๕
กลยุทธ์ ๑.๑.๒ พัฒนาการจัดการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปโดยมีรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมือง
และสอดคล้องกับประชาคมอาเซียนโครงการ/กิจกรรม
๑. โครงการพัฒนารายวิชาในหมวดการศึกษาทั่วไป
กลยุทธ์ ๑.๑.๓ พัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เน้นสุขภาพคนเมือง
โครงการ/กิจกรรม
๑. โครงการจัดทากรอบมาตรฐานความรู้ด้านเวชศาสตร์เขตเมือง
๒. โครงการพัฒนาหลักสูตรที่เน้นสุขภาพคนเมือง
๓. โครงการจัดทาหลักสูตรเวชกิจฉุกเฉิน
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กลยุทธ์ ๑.๑.๔. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถในทางวิชาการและวิชาชีพและมีอัตลักษณ์ด้านจิต
สาธารณะ
โครงการ/กิจกรรม
๑. โครงการพัฒนาบัณฑิตจิตสาธารณะ
๒. โครงการจัดตั้งวงดนตรีมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร
๓. โครงการส่งเสริมความรู้และประสบการณ์ด้านวิชาการ/งานวิจัยของนักศึกษา
๔. โครงการติดตามผู้สาเร็จการศึกษา
๕. โครงการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต
เป้าประสงค์ที่ ๑.๒ สร้างโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ในระดับต่ากว่าปริญญาตรี
กลยุทธ์ ๑.๒.๑ พัฒนาการจัดการศึกษาระดับต่ากว่าปริญญาตรีเพื่อส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต
โครงการ/กิจกรรม
๑. โครงการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนเมืองแห่งกรุงเทพมหานคร
๒. จัดทาหลักสูตรระดับอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชนเมืองแห่งกรุงเทพมหานคร
๓. จัดทาหลักสูตรฝึกอบรมและโครงการฝึกอบรมของวิทยาลัยชุมชนเมืองแห่ง
กรุงเทพมหานคร
๔. โครงการประเมินความพึงพอใจของผู้สาเร็จการศึกษาและผู้ใช้ผู้สาเร็จการศึกษา
๕. โครงการติดตามผู้สาเร็จการศึกษา
๖. โครงการวิจัยความต้องการการศึกษาของผู้เรียนและผู้ประกอบการ
๗. โครงการสร้างเครือข่ายกับชุมชนผู้ประกอบการและหน่วยงานต่างๆ
เป้าประสงค์ที่ ๑.๓ เป็นสถาบันที่ผลิตบัณฑิตในระดับบัณฑิตศึกษา
กลยุทธ์ ๑.๓.๑ พัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและหลักสูตรเฉพาะทาง
โครงการ/กิจกรรม
๑. โครงการจัดทาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในสถาบันพัฒนาเมือง
๒. โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเมือง
๓. โครงการฝึกอบรมสร้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านต่างๆ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัย
เป้าประสงค์ที่ ๒.๑ มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยเพื่อการพัฒนามหานคร
กลยุทธ์ ๒.๑.๑ การพัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยที่เอื้อต่อ
การสร้างงานวิจัยของมหาวิทยาลัย
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โครงการ/กิจกรรม
๑. โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยของมหาวิทยาลัย
๒. โครงการจัดทาแผนแม่บทพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัย
๓. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานวิจัย
๔. โครงการสนับสนุนทุนวิจัยของมหาวิทยาลัย
๕. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย
๖. โครงการจัดทาเกณฑ์มาตรฐานการจัดสรรงบดาเนินงานวิจัยในระดับมหาวิทยาลัย ส่วน
งานและบุคคล
๗. โครงการการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณงานวิจัย
กลยุทธ์ ๒.๑.๒ การสร้างเสริมและพัฒนานักวิจัยเพื่อสร้างความเข้มแข็ง
และความเป็นเลิศทางวิชาการของมหาวิทยาลัย
โครงการ/กิจกรรม
๑. โครงการเพิ่มศักยภาพในการผลิตงานวิจัยด้านสุขภาพคนเมือง
๒. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดทาบทความวิจัย และการเผยแพร่ผลงานวิจัยรูปแบบ
ต่างๆ
๓. โครงการสนับสนุนทุนในการนาเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติ และระดับนานาชาติ
๔. โครงการรวบรวมองค์ความรู้จากการทาวิจัยของอาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ ๒.๑.๓ ส่งเสริมงานวิจัยเพื่อการพัฒนามหานคร
โครงการ/กิจกรรม
๑. โครงการสนับสนุนงานวิจัยด้านการพัฒนามหานคร
๒. กิจกรรมการจัดการความรู้จากงานวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนามหานคร
๓. โครงการวิจัยสหวิทยาการ/บูรณาการองค์ความรู้เพื่อการพัฒนามหานคร
กลยุทธ์ ๒.๑.๔ การสร้างเครือข่ายและความร่วมมืองานวิจัยที่สนองตอบวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย
โครงการ/กิจกรรม
๑. โครงการสร้ า งเครื อ ข่ า ยและความร่ ว มมื อ ด้ า นการวิ จั ย ระหว่ า งมหาวิ ท ยาลั ย กั บ
กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานอื่นๆ
๒. โครงการวิจัยเพื่อการพัฒนากรุงเทพมหานครและเมือง
กลยุทธ์ ๒.๑.๕ เผยแพร่และประชาสัมพันธ์องค์ความรู้และผลงานวิจัย
สู่สังคม
โครงการ/กิจกรรม
๑. โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ/มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร
๒. โครงการสนับสนุนการนาเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติและระดับนานาชาติ
๓. โครงการสนับสนุนการขยายผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และการจดทะเบียน
ลิขสิทธิ์
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๔. โครงการจัดทาจดหมายข่าว และวารสารมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร
กลยุทธ์ ๒.๑.๖ ส่งเสริมการนาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
โครงการ/กิจกรรม
๑. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยใน Website มหาวิทยาลัย/ส่วนงาน
๒. กิจกรรมนาความรู้จากงานวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน
เป้าประสงค์ที่ ๓.๑ พัฒนาการให้บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่สังคมและชุมชนเพื่อให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ ๓.๑.๑ พัฒนาศักยภาพการให้บริการทางวิชาการที่มีคุณภาพแก่ประชาชน
โครงการ/กิจกรรม
๑. โครงการจัดตั้งศูนย์บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย
๒. โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการวิชาการแก่สังคม
๓. โครงการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริการสุขภาพโดยใช้ระบบเทคโนโลยีกับงานบริการ
วิชาการ
๔. โครงการจัดทาคลังความรู้การพัฒนามหานครในอนาคต
๕. โครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการเฉพาะด้าน
๖. โครงการส่งเสริมการบริการวิชาการแก่ประชาสังคมมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร
กลยุทธ์ ๓.๑.๒ สร้างความร่วมมือในการให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อแก้ปัญหาสังคมและการพัฒนา
เมือง
โครงการ/กิจกรรม
๑. โครงการสร้างเสริมสุขภาพคนเมือง
๒. โครงการอบรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ / ผู้ป่วยเรื้อรัง
๓. โครงการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่นในสถานศึกษาด้านเพศศึกษา
๔. โครงการการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
๕. โครงการบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน / การวิจัย
๖. โครงการสัมมนาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๗. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิทยากร “ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง”
๘. โครงการฝึกอบรมระยะสั้น การพัฒนาศูนย์บริการสาธารณสุขสาขาของกรุงเทพมหานคร
๙. โครงการจัดอบรมความรู้ด้านการบริหารจัดการเมือง
๑๐. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องชุมชนสะอาดปราศจากโรคภัย
๑๑. โครงการส่งเสริมสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ
๑๒. โครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการให้บริการวิชาการแก่สังคม
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๑๓. โครงการอบรมหลักสูตรวิศวกรรมเมือง
๑๔. โครงการฝึกอบรมระยะสั้นสาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลักสูตรการจัดการเพื่อ
สุขภาพประชาชนและพัฒนาศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และดารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ความเป็นไทย
เป้าประสงค์ที่ ๔.๑ สืบสาน อนุรักษ์และฟื้นฟูเอกลักษณ์ความเป็นไทยรวมทั้งมรดกทางศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
กลยุทธ์ ๔.๑.๑ สร้างระบบและกลไกในการทานุบารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และจารีตประเพณี
โครงการ/กิจกรรม
๑. โครงการจัดทาแผนกิจกรรม ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณีต่าง ๆ
กลยุทธ์ ๔.๑.๒ นาเสนอเผยแพร่และบูรณาการกิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับการจัดการเรียน
การสอนและการปฏิบตั ิงาน
โครงการ/กิจกรรม
๑. โครงการบูรณาการการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมเข้ากับการจัดการเรียนการสอนและการ
ปฏิบัติการมีส่วนร่วมของประชาชน
กลยุทธ์ ๔.๑.๓ ค้นหาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีคุณค่าและนามาเผยแพร่
โครงการ/กิจกรรม
๑. โครงการส่งเสริมสุขภาพคนเมืองด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น
๒. โครงการจัดตั้งคณะกรรมการส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๓. โครงการการนาภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การสร้างสรรค์งานนวัตกรรมและการดูแลสุขภาพ
เป้าประสงค์ที่ ๔.๒ เสริมสร้างวัฒนธรรมจิตสาธารณะและวัฒนธรรมที่ดีอื่นๆ
กลยุทธ์ ๔.๒.๑ เสริมสร้างวัฒนธรรมจิตสาธารณะและวัฒนธรรมที่ดีอื่นๆ
โครงการ/กิจกรรม
๑. โครงการ/กิจกรรมนักศึกษาค่ายอาสาพัฒนา
๒. โครงการบ่มเพาะปัญญาด้วยจิตอาสา(ปฏิบัติงานภาคฤดูร้อน)
๓. โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมการมีจิตสาธารณะ
๔. โครงการยกย่องเชิดชูนักศึกษา/บุคลากรที่มีจิตสาธารณะ
กลยุทธ์ ๔.๒.๒ ส่งเสริมให้บุคลากร นักศึกษาและทุกส่วนงานของมหาวิทยาลัยจัดกิจกรรม/ โครงการที่
ส่งเสริม ให้สังคมมีจิตสาธารณะ
โครงการ/กิจกรรม
๑. โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมเมืองร่วมสมัยที่ดี
๒. โครงการอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานคร
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๓. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร
๔. โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร
๕.โครงการส่งเสริมกีฬามหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ที่ ๕.๑ พัฒนาระบบบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ และธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ ๕.๑.๑ บูรณาการแผนพัฒนาของส่วนงานต่างๆ ให้มีทิศทางเดียวกัน
โครงการ/กิจกรรม
๑. โครงการจัดทาแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
๒. โครงการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
กลยุทธ์ ๕.๑.๒ พัฒนาระบบการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
โครงการ/กิจกรรม
๑. โครงการให้มีหรือปรับปรุงข้อบังคับเพื่อให้สอดคล้องกับภาระกิจของมหาวิทยาลัยและ
ตามที่พระราชบัญญัติกาหนดและเอื้อต่อการปฏิบัติงาน
๒. โครงการลดการใช้กระดาษในการบริหารจัดการและดาเนินกิจกรรมต่างๆของ
มหาวิทยาลัย
๓. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย ในกิจกรรมต่าง ๆ
(การจัดทาฐานข้อมูลบุคลากร MIS ด้านการเงินหรืองบประมาณ งานบุคลากร)
๔. โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยและส่วนงาน
กลยุทธ์ ๕.๑.๓ พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ
โครงการ/กิจกรรม
๑. โครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ ๕.๑.๔ พัฒนาศักยภาพ/เพิ่มพูนความรู้ความสามารถบุคลากร
โครงการ/กิจกรรม
๑. โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลมหาวิทยาลัยและส่วนงาน
๒. โครงการศึกษาดูงาน/อบรม ต่างประเทศของสภามหาวิทยาลัย
๓. โครงการประชุมต่างจังหวัดและต่างประเทศ (ของสภามหาวิทยาลัย)
๔. โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กร (OD)
๕. โครงการสนับสนุนบุคลากรในมหาวิทยาลัยระดับผู้บริหารและพนักงานไปฝึกอบรม
ดูงาน ประชุม และสัมมนาในประเทศและต่างประเทศ
๖. โครงการจัดหาทุนสนับสนุนให้อาจารย์/บุคลากรศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
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กลยุทธ์ ๕.๑.๕ พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณการเงินและพัสดุให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
โครงการ/กิจกรรม
๑. กิจกรรมกาหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย
๒. กิจกรรมจัดทาหลักเกณฑ์ค่าสอน สวัสดิการและอื่นๆ ให้ทันสมัย
๓. กิจกรรมจัดทาฐานข้อมูลด้านการเงินและพัสดุของมหาวิทยาลัย
๔. กิจกรรมจัดทารายงานสถานะการเงินของมหาวิทยาลัยเพื่อประโยชน์ต่อการตัดสินใจและ
วางแผนทางการเงิน
๕. กิจกรรมพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ ๕.๑.๖ พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการบริหารงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
โครงการ/กิจกรรม
๑. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการครอบคลุมทุกพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย
๒. การจัดทา Website ของมหาวิทยาลัยเป็นสองภาษา
กลยุทธ์ ๕.๑.๗ พัฒนาระบบการประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
โครงการ/กิจกรรม
๑. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx)
๒.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการประกันคุณภาพ
กลยุทธ์ ๕.๑.๘ มีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง
โครงการ/กิจกรรม
๑. โครงการพัฒนาความรู้ความเข้าใจ เรื่องระบบบริหารจัดการความเสี่ยง
กลยุทธ์ ๕.๑.๙ สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคธุรกิจเอกชน หน่วยงานราชการอืน่ ๆ
- กรุงเทพมหานคร
- รัฐวิสาหกิจ
- ชมรม/สมาคมศิษย์เก่า
- สถาบันการศึกษาในประเทศ/ต่างประเทศ
โครงการ/กิจกรรม
๑. โครงการ/กิจกรรมสร้างเครือข่ายและความร่วมมือกับภาคเอกชน และหน่วยงานต่างๆ
กลยุทธ์ ๕.๑.๑๐ ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยมีอาคารสถานที่เป็นของตัวเอง
โครงการ/กิจกรรม
๑. โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ให้เหมาะสมสาหรับการจัดการเรียนการสอน และ
กิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัย
๒. โครงการจัดหาสถานที่สาหรับการจัดเรียนการสอนและการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
๓. กิจกรรมปรับปรุงอาคารสถานที่ของวิทยาลัยชุมชนแห่งกรุงเทพมหานคร
๔. กิจกรรมปรับปรุงอาคารสถานที่ของสถาบันพัฒนาเมือง
๕. กิจกรรมปรับปรุงอาคารสถานที่ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร 4 ปี (พ.ศ.2556-2559)
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กลยุทธ์ ๕.๑.๑๑ มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนามหานครและคุณภาพชีวิตคนเมือง
โครงการ/กิจกรรม
๑. กิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างสถาบันทั้งในและต่างประเทศ
๒. กิจกรรมส่งนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานครและ ศูนย์บริการ
สาธารณสุข
๓. กิจกรรมรับนักศึกษาพยาบาลจากโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (โควต้าพิเศษ)
๔. โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันภายนอก
๕. กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ต่าง ๆ ทาง Website ของมหาวิทยาลัยและส่วนงานต่าง ๆ

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร 4 ปี (พ.ศ.2556-2559)
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ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การผลิตบัณฑิตหรือผู้สาเร็จการศึกษาที่มีความรู้และมีคุณธรรม
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑ สามารถผลิตบัณฑิตหรือผู้สาเร็จการศึกษาที่มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ มีความมุ่งมั่นในการทางานและมีทักษะทางวิทยาการที่
ก้าวหน้าตอบสนองต่อความต้องการของกรุงเทพมหานคร ประเทศ และประชาคมอาเซียน
เป้าหมาย
กลยุทธ์
ตัวบ่งชี้
ตัวอย่างแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๑.๑.๑ ปรับระบบการศึกษา ๑. จานวนหลักสูตรที่มีปฏิทิน
๒
๒
๒ ๑. โครงการจัดทาแผนบริหารหลักสูตร และ สนอ.( ฝ่าย
เพื่อให้สอดคล้องกับการเข้า การศึกษาสอดคล้องกับการ
ปฏิทินการศึกษา (academic year plan) วิชาการ/วิจัย)
สู่ประชาคมอาเซียนและ
จัดการศึกษาของประชาคม
๒. โครงการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับ คณะแพทย์ฯ
สากล
อาเซียน
ประชาคมอาเซียน
คณะพยาบาลฯ
๒. จานวน นักศึกษา/
๑๐
๑๕
๒๐ ๓. โครงการแลกเปลี่ยน นักศึกษา อาจารย์ สนอ.(ฝ่าย
อาจารย์/นักวิจัย ที่เข้าร่วม
นักวิจัย ระหว่างมหาวิทยาลัย
กิจการฯ)
โครงการแลกเปลี่ยน
๔. โครงการ Asian Medical Students’
Conference 2014 ครัง้ ที่ ๓๕
๕. โครงการจัดทามาตรฐานการเทียบโอน
หน่วยกิต
๑.๑.๒ พัฒนาการจัด
*๑. จานวนรายวิชาที่มีเนื้อหา
๒
๒
๓
๓ ๑. โครงการพัฒนารายวิชาในหมวด
สนอ.(ฝ่าย
การศึกษาหมวดวิชาศึกษา สาระเกี่ยวกับการพัฒนาเมือง
การศึกษาทั่วไป
วิชาการฯ)
ทั่วไปโดยมีสาขาวิชาที่
สอดคล้องกับประชาคม
เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
อาเซียน และ เป็นไปตาม
เมือง และสอดคล้องกับ
เกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร
ประชาคมอาเซียน

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร 4 ปี (พ.ศ.2556-2559)
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หมายเหตุ * - เพิ่มหลักสูตรจาก สถาบันพัฒนาเมือง และวิทยาลัยชุมชน
กลยุทธ์

ตัวบ่งชี้

๑.๑.๓ พัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาสาขา
วิทยาศาสตร์สุขภาพที่เน้น
สุขภาพคนเมือง

๑. จานวนหลักสูตรที่มีการ
เรียนการสอนที่เน้นสุขภาพ
คนเมือง
๒. จานวนนักศึกษา/
บุคลากร/คณะ/มหาวิทยาลัย
ที่ได้รับการเชิดชูเกียรติด้าน
การดูแลสุขภาพคนเมือง

๑.๑.๔. เพิ่มศักยภาพ
บัณฑิตให้มีความรู้
ความสามารถในวิชาการ
และวิชาชีพและมีอัตลักษณ์
ด้านจิตสาธารณะ

๑. ร้อยละของผู้สาเร็จ
การศึกษาที่สามารถสอบใบ
ประกอบวิชาชีพภายใน ๑ ปี
สอบผ่านเกณฑ์ที่กาหนดตาม
หลักสูตร
๒.ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งาน
ทาหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน ๑ ปี
๓.ร้อยละของผู้สาเร็จ
การศึกษาภายในเวลาที่
กาหนด

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร 4 ปี (พ.ศ.2556-2559)

เป้าหมาย
๕๗
๕๘
*๕
๕

๕๙
๕

-

๓

๔

๕

>๙๐

>๙๐

>๙๓

>๙๕

๙๕

๙๕

๙๕

๙๕

๙๐

๙๕

๙๕

๙๕

๕๖
๒

ตัวอย่างแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

๑. โครงการจัดทากรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขาเวชศาสตร์เขตเมือง
๒. โครงการพัฒนาหลักสูตรที่เน้นสุขภาพ
คนเมือง
๓. โครงการจัดทาหลักสูตรเวชกิจฉุกเฉิน
๔.โครงการเชิดชูเกียรติด้านการดูแลสุขภาพ
คนเมือง

คณะแพทย์ฯ
คณะพยาบาลฯ
สนอ.(ฝ่าย
วิชาการฯ)
คณะแพทย์ฯ

๑. โครงการพัฒนาบัณฑิตจิตสาธารณะ
๒. โครงการส่งเสริมความรู้และ
ประสบการณ์ด้านวิชาการ/วิชาชีพ /วิจัย
ของนักศึกษา
๓. โครงการประเมินคุณภาพบัณฑิต
4. โครงการ/กิจกรรมนักศึกษาค่ายอาสา
พัฒนา
5. โครงการบ่มเพาะปัญญาด้วยจิตอาสา
(ปฏิบัติงานภาคฤดูร้อน)

คณะแพทย์ฯ
คณะพยาบาลฯ
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กลยุทธ์

ตัวบ่งชี้
๔.จานวนนักศึกษา/บัณฑิตที่
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
ด้านจิตสาธารณะ
๕. ร้อยละของผลการประเมิน
คุณภาพบัณฑิตด้านจิตสาธารณะ
๖.จานวนศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัล
ระดับชาติ/นานาชาติหรือเป็นผู้นา
ระดับสูงขององค์กร

๑.๑.๕ เพิ่มจานวนการ
ผลิตบัณฑิตในสาขา
วิชาชีพขาดแคลน

๑. ร้อยละของจานวนนักศึกษาใน
สาขาวิชาชีพขาดแคลนที่รับเพิ่มใน
แต่ละปีการศึกษา

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร 4 ปี (พ.ศ.2556-2559)

๕๖
๒

เป้าหมาย
๕๗
๕๘
๒
๓

๕๙
๔

>๘๐

>๘๐

>๘๐

>๘๐

-

๑

๑

๑

>๑๐

>๑๐

>๑๐

>๑๐

ตัวอย่างแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

๑. โครงการผลิตบัณฑิตเพิ่มของแต่ละส่วน
งาน

สนอ.(ฝ่ายวิจัย
และวิชาการ)
และส่วนงาน
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เป้าประสงค์ที่ ๑.๒ สร้างโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ในระดับต่ากว่าปริญญาตรี
เป้าหมาย
กลยุทธ์
ตัวบ่งชี้
๕๖
๕๗
๕๘
๑.๒.๑ การจัดการศึกษา
๑. จานวนหลักสูตรระดับต่า
๓
๔
ระดับต่ากว่าปริญญาตรีเพื่อ กว่าปริญญาตรีที่ส่งเสริม
ส่งเสริมอาชีพและพัฒนา
อาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คุณภาพชีวิต
๒. ร้อยละของผู้สาเร็จ
>๘๐ >๘๕
การศึกษาระดับต่ากว่า
ปริญญาตรีภายในเวลาที่
กาหนด
๓. ร้อยละของนักศึกษาที่ได้
>๘๐ >๘๕
งานทาหลังสาเร็จการศึกษา
ภายใน ๑ ปี
๔. ร้อยละของความพึงพอใจ
>๘๐ >๘๕
ของผู้ใช้ผู้สาเร็จการศึกษา

๕๙
๕
>๙๐

>๙๐
>๙๐

ตัวอย่างแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

๑. โครงการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนเมือง
แห่งกรุงเทพมหานคร
๒. กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรระดับ
อนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชนเมือง
แห่งกรุงเทพมหานคร
๓. กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
และการฝึกอบรมของวิทยาลัยชุมชน
เมืองแห่งกรุงเทพมหานคร
๔. โครงการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้สาเร็จการศึกษาและ/หรือผู้ใช้
ผู้สาเร็จการศึกษา
5. โครงการวิจัยความต้องการ
การศึกษาของผู้เรียน และ
ผู้ประกอบการ / หน่วยงาน
6. โครงการสร้างเครือข่ายกับชุมชน
ผู้ประกอบการและหน่วยงานต่างๆ

สนอ.(ฝ่ายวางแผนและ
พัฒนา)
สนอ.(ฝ่ายวางแผนและ
พัฒนา)
สนอ.(ฝ่ายวางแผนและ
พัฒนา)
คณะแพทย์ฯ
คณะพยาบาล
วิทยาลัยชุมชน
วิทยาลัยชุมชนฯ
วิทยาลัยชุมชนฯ

หมายเหตุ ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ วิทยาลัยชุมชนเมืองแห่งกรุงเทพมหานคร ดาเนินการในรูปแบบของโครงการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนเมืองห่งกรุงเทพมหานคร อยู่ในความ
รับผิดชอบของสานักงานอธิการบดี

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร 4 ปี (พ.ศ.2556-2559)
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เป้าประสงค์ที่ ๑.๓ เป็นสถาบันที่ผลิตบัณฑิตในระดับบัณฑิตศึกษา
กลยุทธ์

ตัวบ่งชี้

๑.๓.๑ พัฒนาหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา และ
หลักสูตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้าน

๑. จานวนหลักสูตรระดับ
ปริญญาโทที่มีการเปิดการ
เรียนการสอน
๒. ร้อยละของผู้สาเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโทใน
เวลาที่กาหนด
๓. จานวนงานวิจัยของ
นักศึกษาระดับปริญญาโท
ทีไ่ ด้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
**๔. จานวนหลักสูตรเฉพาะ
ด้านที่มีการเปิด

๕๖
-

เป้าหมาย
๕๗
๕๘
๓
๓

๕๙
๓

-

-

-

๕๐*

-

-

๖

๑๕

๔

๔

๔

๔

ตัวอย่างแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
๑. โครงการจัดทาหลักสูตรในสถาบัน
พัฒนาเมือง
๒. โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเมือง
๓. โครงการจัดอบรมสร้างผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะทางด้านต่างๆ

ผู้รับผิดชอบ
สนอ.(ฝ่ายวางแผน
และพัฒนาฯ)
สนอ.(ฝ่ายวางแผน
และพัฒนาฯ)
คณะแพทย์ฯและ
คณะพยาบาลฯ

หมายเหตุ
* = คิดจากจานวนนักศึกษาหลักสูตรละ ๑๐ คน
** = หลักสูตรเฉพาะทาง ที่เปิดสอนในปัจจุบัน ของสองคณะ ได้แก่ การพยาบาลเฉพาะทางไตเทียม (คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล) หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
ผู้ป่วยวิกฤติ (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบัติ หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางผู้จัดการรายกรณีผู้ป่วยเรื้อรัง (เบาหวานความดันโลหิตสูง)
คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร 4 ปี (พ.ศ.2556-2559)
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัย
เป้าประสงค์ที่ ๒.๑ มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยเพื่อการพัฒนามหานคร
กลยุทธ์

ตัวบ่งชี้

๒.๑.๑ พัฒนาระบบและ
กลไกการบริหารงานวิจัย
ที่เอื้อต่อการสร้างงานวิจัย
ของมหาวิทยาลัย

๑. จานวนโครงร่างงานวิจัยที่ขอ
อนุมัติ
๒. จานวนโครงร่างงานวิจัยที่
ได้รับอนุมัติ

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร 4 ปี (พ.ศ.2556-2559)

๕๖
๗๐

เป้าหมาย
๕๗
๕๘
๗๕
๘๐

๕๙
๘๕

๖๐

๖๕

๗๕

๗๐

ตัวอย่างแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
๑. โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยของ
มหาวิทยาลัย
๒. โครงการสนับสนุนทุนวิจัยของ
มหาวิทยาลัย/ส่วนงาน
๓. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน
วิจัย
๔. การจัดทาเกณฑ์มาตรฐานการจัดสรร
งบดาเนินงานวิจัยในระดับมหาวิทยาลัย
ส่วนงานและบุคคล

ผู้รับผิดชอบ
สนอ.(ฝ่าย
วิชาการฯ)
คณะแพทย์ฯ
คณะพยาบาลฯ

๑7 มิ.ย 56
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กลยุทธ์

ตัวบ่งชี้

๒.๑.๒ สร้างและพัฒนา
นักวิจัยเพื่อความเข้มแข็ง
และความเป็นเลิศทาง
วิชาการของมหาวิทยาลัย

๑. ร้อยละของงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ ของอาจารย์ประจา
และนักวิจัยทั้งหมด
๒. จานวนผลงานและนวัตกรรม
ที่ได้รับการจดสิทธิบัตร หรือ
อนุสิทธิบัตร

๒.๑.๓ ส่งเสริมงานวิจัย
เพื่อการพัฒนามหานคร

๑. จานวนผลงานวิจัย
ที่เกี่ยวกับการพัฒนามหานคร
๒. จานวนงานวิจัยที่นาไปใช้
ประโยชน์กับการพัฒนา
มหานคร

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร 4 ปี (พ.ศ.2556-2559)

๕๖
๑๕

เป้าหมาย
๕๗
๕๘
๑๘
๒๐

๕๙
๒๐

๐

๑

๑

๑

-

๑

๒

๓

-

-

๑

๒

ตัวอย่างแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
๑. โครงการเพิ่มศักยภาพในการผลิต
งานวิจัยด้านสุขภาพคนเมือง
๒. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดทา
บทความวิจัย และการเผยแพร่ผลงานวิจัย
รูปแบบต่างๆ
๓. โครงการสนับสนุนทุนในการนาเสนอ
ผลงานวิจัยในระดับชาติ และระดับ
นานาชาติ
๔. โครงการรวบรวมองค์ความรู้จากการ
ทาวิจัยของอาจารย์/บุคลากรของ
มหาวิทยาลัย
๑. โครงการสนับสนุนงานวิจัยด้านการ
พัฒนามหานคร
๒. กิจกรรมการจัดการความรู้จากงานวิจัย
ที่เกี่ยวกับการพัฒนามหานคร
๓. โครงการวิจัยสหวิทยาการ/บูรณาการที่
สร้างองค์ความรู้เพื่อการพัฒนามหานคร

ผู้รับผิดชอบ
สนอ.
คณะแพทย์ฯ
คณะพยาบาลฯ

สนอ.
คณะแพทย์ฯ
คณะพยาบาลฯ

๑7 มิ.ย 56
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กลยุทธ์

ตัวบ่งชี้

๒.๑.๔ สร้างเครือข่ายและ
ความร่วมมืองานวิจัยที่
สนองตอบตามวัตถุ
ประสงค์ของมหาวิทยาลัย

๑. จานวนเครือข่ายงานวิจัยที่
ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของ
มหาวิทยาลัย
๒. จานวนงานวิจัยที่ทางาน
ร่วมกับสถาบันและหน่วยงาน
อื่นๆ ที่ตอบสนองต่อความ
ต้องการของกรุงเทพมหานคร
และประชาคมเมือง
๓. จานวนงานวิจัยที่เน้น
กลุ่มเป้าหมายในกรุงเทพ
มหานครและประชาคมเมือง

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร 4 ปี (พ.ศ.2556-2559)

เป้าหมาย
๕๗
๕๘
๑
๑

๕๙
๑

-

๑

๑

๑

๒

๓

๔

๕

๕๖
-

ตัวอย่างแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
๑. โครงการสร้างเครือข่ายและความ
ร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัย
กับกทม.และหน่วยงานอื่น ๆ
๒. โครงการวิจัยเพื่อการพัฒนา
กรุงเทพมหานครและเมือง

ผู้รับผิดชอบ
สนอ.
คณะแพทย์ฯ
คณะพยาบาลฯ

๑7 มิ.ย 56
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กลยุทธ์

ตัวบ่งชี้

๒.๑.๕ เผยแพร่และ
๑. จานวนผลงานวิชาการที่
ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ ได้รับการรับรองคุณภาพ
และผลงานวิจัยสู่สังคม
๒. การอ้างอิงเฉลี่ยของผลงาน
ตีพิมพ์ย้อนหลัง ๕ ปี
๓. จานวนผลงานวิจัยที่ก่อให้
เกิดรายได้หรือผลกระทบเชิง
เศรษฐกิจสังคมหรือนโยบาย

๒.๑.๖ ส่งเสริมการนา
๑. จานวนหลักสูตรที่มีการน
ผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ ผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร 4 ปี (พ.ศ.2556-2559)

๕๖
๐

เป้าหมาย
๕๗
๕๘
๑
๓

๕๙
๕

๓๐

๓๕

๔๐

๔๕

-

-

-

๑

๒

๓

๔

๕

ตัวอย่างแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

๑. โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ/
มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร
๒. โครงการสนับสนุนการนาเสนอผลงาน
วิจัยในระดับชาติและระดับนานาชาติ
๓. โครงการสนับสนุนการขยายผลงาน
วิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และการ
จดทะเบียนลิขสิทธิ์
๔. โครงการจัดทาจดหมายข่าว และ
วารสารมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร

สนอ.(ฝ่าย
วิชาการ)
คณะแพทย์ฯ
คณะพยาบาลฯ
สนอ.(ฝ่ายกิจการฯ)

๑. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยใน
Website มหาวิทยาลัย/ส่วนงาน
๒. กิจกรรมนาความรู้จากงานวิจัยไปใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน

สนอ.(ฝ่าย
วางแผนและ
พัฒนาฯ)
คณะแพทย์ฯ
คณะพยาบาลฯ
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน
เป้าประสงค์ที่ ๓.๑ พัฒนาการให้บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่สังคมและชุมชนเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน
กลยุทธ์

ตัวบ่งชี้

๓.๑.๑ พัฒนาศักยภาพการ ๑. จานวนโครงการบริการทาง
ให้บริการทางวิชาการที่มี
วิชาการที่เน้นสุขภาพคนเมือง
คุณภาพแก่ประชาชน
๒. ร้อยละของความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการวิชาการ
๓. จานวนองค์ความรู้ที่ได้จาก
การรวบรวมและจัดทาเป็นคลัง
ความรู้

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร 4 ปี (พ.ศ.2556-2559)

๕๖
๔

เป้าหมาย
๕๗
๕๘
๖
๘

๕๙
๑๐

>๘๐

>๘๐

>๘๐

>๘๐

-

๒

๔

๕

ตัวอย่างแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

๑. โครงการจัดตั้งศูนย์บริการวิชาการของ
มหาวิทยาลัย
๒. โครงการการส่งเสริมการบริการ
วิชาการแก่สังคมมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหานคร

สนอ.(ฝ่ายกิจการ)

๓. โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการ
วิชาการแก่สังคม
๔. โครงการเพิม่ ช่องทางการเข้าถึงบริการ
สุขภาพโดยใช้ระบบเทคโนโลยีกับงาน
บริการวิชาการ
๕. โครงการจัดทาคลังความรู้
๖. โครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทาง
วิชาการเฉพาะด้าน

สนอ.(ฝ่าย
วางแผนฯ)คณะ
แพทย์ฯ และ
คณะพยาบาลฯ
สกอ.(ฝ่ายกิจการ
สนอ.(ฝ่ายกิจการ)
สนอ.(ฝ่าย
วางแผน ฯ)
คณะแพทย์ฯ

๑7 มิ.ย 56
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กลยุทธ์

ตัวบ่งชี้

๓.๑.๒ สร้างความร่วมมือ
ในการให้บริการวิชาการ
แก่สังคมเพื่อตอบสนองต่อ
ปัญหาสังคมและการ
พัฒนาเมือง

๑. จานวนเครือข่ายการบริการ
วิชาการแก่สังคมที่ตอบสนอง
และชี้นาทิศทางการพัฒนา
สังคมเมือง
๒. จานวนโครงการการบริการ
วิชาการแก่สังคมที่ตอบสนอง
และชี้นาทิศทางการพัฒนา
สังคมเมือง
๓. จานวนโครงการบริการ
วิชาการแก่สังคมที่ดาเนินการ
ร่วมกับองค์กรและหน่วยงาน
อื่นๆ
๑. จานวนโครงการบริการ
วิชาการแก่สงคมที่นาผลมาใช้
ในการพัฒนาการเรียนการสอน
และการวิจัย

๓.๑.๓ ส่งเสริมการนา
ความรู้และประสบการณ์
การให้บริการวิชาการมา
ใช้ในการพัฒนาการเรียน
การสอนและการวิจัย

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร 4 ปี (พ.ศ.2556-2559)

๕๖
๑

เป้าหมาย
๕๗
๕๘
๒
๓

๕๙
๔

๑

๒

๓

๔

๑

๒

๓

๔

๑

๒

๓

๔

ตัวอย่างแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
๑. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่
ร่วมกับเครือข่ายจากภาคส่วนต่างๆ
๒. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่
นามาพัฒนาสังคมเมือง

๑. โครงการบูรณาการบริการวิชาการกับ
การเรียนการสอน/การวิจัย

ผู้รับผิดชอบ
สนอ.(ฝ่ายวิชาการฯ)
สนอ.(ฝ่าย
วางแผนและ
พัฒนาฯ)
สนอ.(วิทยาลัย
ชุมชนฯ)
คณะแพทย์ฯ
คณะพยาบาล ฯ

คณะแพทย์ฯ และ
คณะพยาบาลฯ
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ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และดารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ความเป็นไทย
เป้าประสงค์ที่ ๔.๑ สืบสาน อนุรักษ์และฟื้นฟูเอกลักษณ์ความเป็นไทยรวมทั้งมรดกทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
กลยุทธ์

ตัวบ่งชี้

๔.๑.๑ สร้างระบบและ
กลไกในการทานุบารุง
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
และจารีตประเพณี

๑. จานวนโครงการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมและจารีต
ประเพณี
๒. ระดับความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมและจารีต
ประเพณี

๔.๑.๒ นาเสนอเผยแพร่
และบูรณาการกิจกรรม
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ร่วมกับการจัดการเรียนการ
สอนและการปฏิบัติงาน

๑. จานวนโครงการ/กิจกรรมที่
บูรณาการการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการ
สอน
๒.การเผยแพร่กิจกรรมทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรมทาง
website

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร 4 ปี (พ.ศ.2556-2559)

๕๖
๕

เป้าหมาย
๕๗
๕๘
๕
๕

๕๙
๕

ตัวอย่างแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

๑. โครงการจัดทาแผนกิจกรรม ทานุบารุง สนอ.(ฝ่ายกิจการฯ)
ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณีต่างๆ

>๓.๕๑ >๓.๕๑ >๓.๕๑ >๓.๕๑

๒

๔

๔

๔

๑

๑

๑

๑

๑. โครงการบูรณาการการทานุบารุง
คณะแพทย์ฯ
ศิลปวัฒนธรรมเข้ากับการจัดการเรียนการ และ
สอนและการปฏิบัติการมีส่วนร่วมของ
คณะพยาบาลฯ
ประชาชน
๒.กิจกรรมการเผยแพร่กิจกรรมทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมทาง website

๑7 มิ.ย 56
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กลยุทธ์

ตัวบ่งชี้

๔.๑.๓ ค้นหาภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่มีคุณค่าและ
นามาเผยแพร่

๑. จานวนโครงการ/กิจกรรมที่
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
๒. ระดับความ
พึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร 4 ปี (พ.ศ.2556-2559)

๕๖
๑

เป้าหมาย
๕๗
๕๘
๒
๓

๕๙
๔

ตัวอย่างแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

๑. โครงการส่งเสริมสุขภาพคนเมืองด้วย
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
>๓.๕๑ >๓.๕๑ >๓.๕๑ >๓.๕๑ ๒. โครงการจัดตั้งคณะกรรมการส่งเสริม
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๓. โครงการส่งเสริมยกย่องภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่มีคุณค่า
๔. โครงการการนาภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การ
สร้างสรรค์งานนวัตกรรมและการดูแล
สุขภาพ

ผู้รับผิดชอบ
คณะแพทย์ฯและ
คณะพยาบาลฯ
สนอ(ฝ่ายกิจการ
ฯ)
สนอ.(ฝ่ายกิจการ)
คณะแพทย์ฯ
คณะพยาบาลฯ
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เป้าประสงค์ที่ ๔.๒ เสริมสร้างวัฒนธรรมจิตสาธารณะและวัฒนธรรมที่ดีอื่นๆ
กลยุทธ์
๔.๒.๑ เสริมสร้าง
วัฒนธรรมจิตสาธารณะ
และวัฒนธรรมที่ดีอื่นๆ

๔.๒.๒ ส่งเสริมให้
บุคลากร นักศึกษาและทุก
ส่วนงานของมหาวิทยาลัย
จัดกิจกรรม โครงการที่
ส่งเสริมให้สังคมมีจิต
สาธารณะ

ตัวบ่งชี้
๑. จานวนโครงการที่เสริมสร้าง
วัฒนธรรมจิตสาธารณะ
๒. จานวนผู้ได้รับการยกย่อง
เชิดชูเกียรติด้านเสริมสร้าง
วัฒนธรรมจิตสาธารณะ
๓. จานวนครั้งของบุคลากร
ผู้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างจิต
สาธารณะ (ครั้ง/คน/ปี)
๑. จานวนโครงการที่เสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมและ
วัฒนธรรมที่ดีอื่นๆ
๒. จานวนผู้ได้รับการยกย่อง
เชิดชูเกียรติด้านเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมและ
วัฒนธรรมที่ดี
๓. ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
และวัฒนธรรมที่ดีอื่นๆ

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร 4 ปี (พ.ศ.2556-2559)

๕๖
๑

เป้าหมาย
๕๗
๕๘
๔
๔

๕๙
๔

๒

๕

๗

๑๐

๑

๒

๒

๒

๑
๓

๑

๒
๓

๑

๓
๕

๒

๓
๑๐

๒

ตัวอย่างแผนงานโครงการ / กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

๑. โครงการ/กิจกรรมนักศึกษาค่ายอาสา
พัฒนา
๒.โครงการบ่มเพาะปัญญาด้วยจิตอาสา
(ปฏิบัติงานภาคฤดูร้อน)
๓. โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมการมีจิต
สาธารณะ
๔. โครงการยกย่องเชิดชูนักศึกษา/
บุคลากรที่มีจิตสาธารณะ

สนอ.(ฝ่ายกิจการฯ)
คณะแพทย์ฯ
คณะพยาบาลฯ

๑. โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมเมืองร่วม
สมัยที่ดี
๒. โครงการอนุรักษ์ สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานคร
๓. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา
มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร
๔. โครงการฉลองปริญญานักศึกษา
มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร
๕. โครงการส่งเสริมกีฬามหาวิทยาลัย

สนอ.(ฝ่ายกิจการฯ)

สนอ.(ฝ่ายกิจการ)

สนอ.(ฝ่ายกิจการฯ)
สนอ.(ฝ่ายกิจการฯ)
คณะแพทย์และ
คณะพยาบาล
สนอ.(ฝ่ายกิจการฯ)
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ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ที่ ๕.๑ การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์

ตัวบ่งชี้

๕.๑.๑ บูรณาการ
๑. การประเมินผลการ
แผนพัฒนาของส่วนงาน ดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผน
ต่างๆ ให้มีทิศทางเดียวกัน กลยุทธ์อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๒. การติดตามตัวชี้วัดของ
แผนปฏิบัติการประจาปี อย่าง
น้อยปีละ ๒ ครั้ง
๕.๑.๒ พัฒนาระบบการ ๑. จานวนข้อบังคับ/ระเบียบ/
บริหารงานให้มี
ประกาศทีม่ ีการบังคับใช้
ประสิทธิภาพโดยใช้หลัก ๒. จานวนช่องทางในการ
ธรรมาภิบาล
สื่อสารภายในองค์กร

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร 4 ปี (พ.ศ.2556-2559)

๕๖
๑

เป้าหมาย
๕๗
๕๘
๑
๑

๕๙
๑

๒

๒

๒

๒

๑๐

๑๐

๑๐

๑๐

๕

-

-

-

ตัวอย่างแผนงานโครงการ / กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

๑. โครงการจัดทาแผนพัฒนา
สนอ.(ฝ่ายวาง
มหาวิทยาลัย
แผนและพัฒนาฯ)
๒. โครงการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี

๑. กิจกรรมจัดให้มีหรือปรับปรุงข้อบังคับ/
ระเบียบ/ประกาศ เพื่อให้สอดคล้องกับ
ภารกิจของมหาวิทยาลัยและตามที่ พ.ร.บ
กาหนดและเอื้อต่อการปฏิบัติงาน
๒. โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
มหาวิทยาลัยและส่วนงาน
๓. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยในกิจกรรม
ต่างๆ (การจัดทาฐานข้อมูล MIS บุคลากร
การเงินหรืองประมาณ)
๔. จัดทาช่องทางการสื่อสารภายในองค์กร
๕. จัดทาคู่มือการปฏิบัติงานของพนักงาน
และข้าราชการของมหาวิทยาลัย

สนอ.(ฝ่ายบริหาร)
และสานัก
งานสภา
มหาวิทยาลัย
สนอ.(ฝ่ายบริหาร)
ส่วนงานต่างๆ
สนอ.(ฝ่ายวาง
แผนและพัฒนา)
สนอ.(ฝ่ายวาง
แผนและพัฒนา)
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กลยุทธ์

ตัวบ่งชี้

๕.๑.๓ พัฒนาระบบการ ๑. ร้อยละของการบรรจุแต่งตั้ง
บริหารทรัพยากรบุคคล บุคลากรได้ตามกรอบที่กาหนด
อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. ร้อยละของการลาออก
โอน ย้าย ของบุคลากร
๕.๑.๔ พัฒนาศักยภาพ
บุคลากร ให้มีความรู้
ความสามารถ

๑. ร้อยละของจานวนบุคลากรที่
ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะ
ตามสายงาน
๒. ร้อยละของอาจารย์ปริญญา
เอกหรือเทียบเท่าจากจานวน
อาจารย์ทั้งหมด
๓. ร้อยละของผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ จากจานวน
อาจารย์ทั้งหมด
๔. ร้อยละของบุคลากรสาย
สนับสนุนที่ได้รับการเลื่อน
ตาแหน่งสูงขึ้นภายในเวลาที่
กาหนด

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร 4 ปี (พ.ศ.2556-2559)

๕๖
๗๐

เป้าหมาย
๕๗
๕๘
๘๐
๙๐

<๓

<๒

<๑

๘๐

๘๕

๙๐

>๓๐

>๓๕

>๔๐

๕๙
๙๕

ตัวอย่างแผนงานโครงการ / กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

๑. โครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากร สนอ.(ฝ่ายบริหาร)
บุคคลของมหาวิทยาลัย
และส่วนงานต่าง ๆ
<๐.๕ ๒. โครงการธารงรักษาบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย
๑๐๐ ๑. โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
มหาวิทยาลัยและส่วนงาน
๒. โครงการศึกษาดูงาน/อบรม
>๔๐ ต่างประเทศ(ของสภามหาวิทยาลัย)
๓. โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กร (OD)

>๒๐

>๒๕

>๓๐

>๓๕

>๕

>๑๐

>๑๕

>๒๐

๔. โครงการสนับสนุนบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยระดับผู้บริหารและบุคลากร
ไปฝึกอบรม ดูงาน ประชุม อบรมและ
สัมมนา ในประเทศและต่างประเทศ
๕. โครงการจัดหาทุนสนับสนุนให้
อาจารย์/บุคลากรศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึน้

สนอ.และส่วนงาน
สนภ.
สนภ.
สนอ.(ฝ่ายบริหาร)
สนอ.(ฝ่ายบริหาร)

ส่วนงานต่าง ๆ

๑7 มิ.ย 56
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กลยุทธ์

ตัวบ่งชี้

๕.๑.๕ พัฒนาระบบการ
บริหารงบประมาณ
การเงินและพัสดุให้เกิด
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

๑. ร้อยละของความครบถ้วน/
ถูกต้องของรายงานทางการเงินที่
เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
๒. รายงานทางการเงินให้ตรงต่อ
เวลา
๓. จานวนการจัดทาแผน
งบประมาณการเงินให้ครอบคลุม
ทุกพันธกิจ

๕.๑.๖ พัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อรองรับ
การบริหารงานตาม
พันธกิจของ
มหาวิทยาลัย

๑. จานวนฐานข้อมูลที่ครอบคลุม
กับทุกพันธกิจของมหาวิทยาลัย

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร 4 ปี (พ.ศ.2556-2559)

๕๖
๑๐๐

เป้าหมาย
๕๗
๕๘
๑๐๐ ๑๐๐

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๓

๔

๕

ตัวอย่างแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
๕๙
๑๐๐ ๑. กิจกรรมกาหนดหลักเกณฑ์การจัดสรร
งบประมาณให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย
๑ ๒. กิจกรรมจัดทาหลักเกณฑ์ค่าสอน
สวัสดิการและอื่นๆ ให้ทันสมัย
๑ ๓. กิจกรรมจัดทาฐานข้อมูลด้านการเงิน
และพัสดุของมหาวิทยาลัย
๔. กิจกรรมจัดทารายงานสถานะการเงิน
ของมหาวิทยาลัยเพื่อประโยชน์ต่อการ
ตัดสินใจและวางแผนทางการเงิน
๕. กิจกรรมพัฒนาระบบการตรวจสอบ
ภายในให้มีประสิทธิภาพ
๕ ๑. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารจัดการครอบคลุมทุกพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย
๒. การจัดทา website ของมหาวิทยาลัย
เป็นสองภาษา

ผู้รับผิดชอบ
สนอ.(ฝ่ายบริหาร)

สนอ.(ฝ่ายวาง
แผนและพัฒนาฯ)
คณะแพทย์ฯ
คณะพยาบาลฯ

๑7 มิ.ย 56

- 56 -

กลยุทธ์

ตัวบ่งชี้

๕.๑.๗ พัฒนาระบบการ ๑. ผลการประเมินคุณภาพ
ประกันคุณภาพอย่าง
การศึกษาภายในของ
ต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัย
๕.๑.๘ มีระบบการ
๑. มีแผนบริหารความเสี่ยง
บริหารจัดการความเสี่ยง (มีระบบบริหารความเสี่ยงภายใน
ทุกพันธกิจ/ด้าน (ERM)
๒. ร้อยละของข้อร้องเรียนด้าน
ความเสี่ยงจากจานวนข้อ
ร้องเรียนทั้งหมด
๓. ความพึงพอใจต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
มหาวิทยาลัยด้านการจัดการ
ความเสี่ยง
๔. ร้อยละ/จานวนของความเสี่ยง
ที่เกิดขึน้ จากการปฏิบัติงานของ
ส่วนงานต่างๆ

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร 4 ปี (พ.ศ.2556-2559)

เป้าหมาย
ตัวอย่างแผนงานโครงการ / กิจกรรม
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
≥๓.๘๐ ≥๔.๐๐ ≥๔.๒๐ ≥๔.๕๑ ๑. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่
ความเป็นเลิศ (EdPEx)
๒.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษา
๑

๑

๑

๑

<๑๐

<๘

<๕

<๒

>๘๐

>๘๕

>๙๐

>๙๕

<๑๐

<๘

<๕

<๒

ผู้รับผิดชอบ
สนอ.(ฝ่ายวาง
แผนและพัฒนาฯ)
คณะแพทย์ฯ
คณะพยาบาลฯ

๑. โครงการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเรื่อง สนอ.(ฝ่ายบริหารฯ)
ระบบบริหารจัดการความเสี่ยง
คณะแพทย์ฯ
๒. การจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความ คณะพยาบาลฯ
เสี่ยง
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กลยุทธ์
๕.๑.๙ สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับภาคธุรกิจเอกชน,
หน่วยงานราชการอื่นๆ
- กรุงเทพมหานคร
- รัฐวิสาหกิจ
- สถาบันการศึกษาใน
ประเทศ/ต่างประเทศ
- ชมรม/สมาคมศิษย์เก่า
๕.๑.๑๐ ส่งเสริมให้
มหาวิทยาลัยมีอาคาร
สถานที่เป็นของตัวเอง

ตัวบ่งชี้
๑.จานวนเครือข่ายที่ให้ความ
ร่วมมือกับมหาวิทยาลัย

๑. จานวนอาคารสถานที่
สาหรับการจัดการเรียนการ
สอนและกิจกรรมต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัยที่ได้รับการปรับปรุง/
พัฒนา/ก่อสร้างเพิ่มเติม
๒. ร้อยละของความพึงพอใจ
ผู้รับบริการ/บุคลากรที่มีต่อ
อาคารสถานที่
๓. ร้อยละของความพึงพอใจ
ของนักศึกษา/บุคลากรต่อ
สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมและ
สนับสนุนการเรียนรู้
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เป้าหมาย
๕๗
๕๘
๕
๗

๕๙
๙

-

๑

๑

๑

>๘๐

>๘๐

>๘๐

>๙๐

>๘๐

>๘๐

>๘๐

>๘๐

๕๖
๒

ตัวอย่างแผนงานโครงการ / กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

๑. โครงการ/กิจกรรมสร้างเครือข่ายและ
ความร่วมมือกับภาคเอกชน และ
หน่วยงานต่างๆ

สนอ.(ฝ่ายต่าง ๆ )
คณะแพทย์
คณะพยาบาลฯ
และส่วนงาน
ต่าง ๆ

๑. โครงการจัดหาสถานที่สาหรับการจัด
เรียนการสอนและการดาเนินงานของ
มหาวิทยาลัย
๒. โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ให้
เหมาะสมสาหรับการจัดการเรียนการสอน
และกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัย
๓. กิจกรรมปรับปรุงอาคารสถานที่ของ
วิทยาลัยชุมชนเมืองแห่งกรุงเทพมหานคร
๔. กิจกรรมปรับปรุงอาคารสถานที่ของ
วิทยาลัยสถาบันพัฒนาเมือง
๕. กิจกรรมปรับปรุงอาคารสถานที่ของ
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

สนอ. (ฝ่าย
บริหาร/ฝ่าย
วิชาการ/
ฝ่ายวางแผนและ
พัฒนาฯ)
คณะพยาบาลฯ
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บทที่ ๕
การนาแผนไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
จากกรอบการจัดทาแผนพัฒนามหาวิท ยาลัย ฯที่ก ล่า วมา พร้อมทั้งได้ผ่านการรับฟังความคิดเห็น
จากทุกภาคส่วนของมหาวิท ยาลัย เพื่อให้เป็นแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาของมหาวิทยาลัยที่สมบูรณ์ จึงได้
กาหนดเป็น ๕ ยุทธศาสตร์ที่สาคัญต่อการพัฒนา ซึ่งมีสาระสาคัญที่ครอบคลุมการพัฒนามหาวิท ยาลัย ในหลาย
ด้า น และมีก ารก าหนดความส าคัญ ของยุท ธศาสตร์ เป้า ประสงค์แ ละโครงการต่า งๆไว้ เพื่ อ ให้ ก าร
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นาไปสู่การบรรลุความสาเร็จตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ ให้เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนามหา
นคร แต่การที่จะนาแผนพัฒนามหาวิทยาลั ย ฯไปสู่ความสาเร็จได้นั้น ก็ด้วยการนาแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ
นั่นคือการผลักดันให้หน่วยงาน และผู้ปฏิบัตินาแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง
โดยการนาแผนพัฒนามหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘) ไปสู่การปฏิบัติใน
แต่ละยุทธศาสตร์ปรากฏตามตาราง ดังนี้
ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

แนวทางการขับเคลื่อน

๑.การผลิ ต บั ณ ฑิ ต ๑. บัณฑิตที่มีความรู้
ที่ มี ค วามรู้ แ ละมี มีความซื่อสัตย์สุจริต
คุณธรรม
มีคุณธรรมจริยธรรม
มีจิตสาธารณะ ทันสมัย
และนาการเปลี่ยนแปลง
ที่ดีสู่สังคมอย่างต่อเนื่อง

- ปรับระบบการศึกษาให้มี
ความสอดคล้องกับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนและความ
เป็นสากล
- พัฒนาการจัดการศึกษาโดยมี
รายวิชาทั่วไปเกี่ยวกับการ
พัฒนาเมืองและรองรับ
ประชาคมอาเซียน
- - พัฒนาการศึกษาระดับอุดม
- ศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
(สุขภาพคนเมือง)
- ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความ
สามารถในวิชาการและวิชาชีพ
มีอัตลักษณ์ด้านจิตสาธารณะ
๒.การให้บริการวิชาการ - พัฒนาการจัดการศึกษาระดับ
และถ่ายทอดเทคโนโลยี ต่ากว่าปริญญาตรีเพื่อส่งเสริม
แก่ชุมชนมหานคร
อาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต
๓. การสร้างบุคลากรใน - พัฒนาหลักสูตรระดับ
การพัฒนามหานคร
บัณฑิตศึกษาและหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษาและ เฉพาะทาง
เฉพาะทาง
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ผลสัมฤทธิ์
บัณฑิตที่มีความรู้ความ
สามารถและคุณธรรม
ตอบสนองการพัฒนา
กรุงเทพมหานคร
อาเซียน และสังคมโลก

ผู้สาเร็จการศึกษานา
วิชาชีพไปใช้ในการ
ดารงชีวิต
ผู้เชี่ยวชาญรองรับการ
พัฒนามหานคร
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๒.การสร้างความ
เข้มแข็งด้านการ
วิจัย

๓.การให้บริการ
วิชาการแก่สังคม
ชุมชน

๔. การทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
และดารงไว้ซึ่ง
เอกลักษณ์ความ
เป็นไทย

๑. การเป็นมหาวิทยาลัย - พัฒนาระบบและกลไกการ
วิจัยเพื่อการพัฒนามหา บริหารงานวิจัยที่เอื้อต่อการ
นคร
วิจัย
- สร้างและพัฒนานักวิจัยเพื่อ
ความเป็นเข้มแข็งและความ
เป็นเลิศทางวิชาการ
- ส่งเสริมงานวิจัยเพื่อการ
พัฒนามหานคร
- สร้างเครือข่ายงานวิจัยและ
ความร่วมมือที่สนองตอบ
พันธกิจ
- เผยแพร่และประชาสัมพันธ์
องค์ความรู้และงานวิจัยสู่สังคม
- ส่งเสริมการนาผลงานวิจัยไป
ใช้ประโยชน์
๑. การให้บริการวิชาการ - พัฒนาการให้บริการวิชาการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยี และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่
แก่ชุมชนมหานคร
สังคมและชุมชนเพื่อให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
- สร้างความร่วมมือในการ
ให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อ
แก้ปัญหาสังคมและการพัฒนา
เมือง
๑. สืบสาน อนุรักษ์และ - สืบสาน อนุรักษ์และกลไกใน
ฟื้นฟู เอกลักษณ์ความ ก า ร ท า นุ บ า รุ ง ศ า ส น า
เป็นไทยรวมทั้งมรดก
ศิ ล ปวั ฒ นธ รรม และจารี ต
ทางศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี
๒.เสริมสร้างวัฒนธรรม
จิตสาธารณะและ
วัฒนธรรมที่ดีอื่นๆ

๕.การพัฒนาระบบ ๑. พัฒนาระบบการ
การบริหารจัดการ บริหารจัดการภายใน
ให้มีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยให้มี
ประสิทธิภาพอย่าง
ธรรมาภิบาล

สร้างผลงานวิจัยที่ชี้นา
การพัฒนาและแก้ปัญหา
สังคมเมือง

การมีส่วนร่วมในการ
สนับสนุนการแก้ปัญหา
และพัฒนาชุมชนและ
สังคมเมืองทางด้าน
วิชาการ

เป็ น แหล่ ง อ้ า งอิ ง และ
ถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม
เมืองและเอกลักษณ์ไทย

- เ ส ริ ม ส ร้ า ง แ ล ะ ส่ ง เ ส ริ ม ประชาคมมหาวิทยาลั ย
วั ฒ นธรรมและสั ง คมที่ มี จิ ต กรุงเทพมหานครเป็นผู้มี
สาธารณะ
คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ส่ ง เ ส ริ ม
สังคมเมืองที่ดี
- พัฒนาระบบบริหารจัดการ
มีระบบบริหารจัดการที่มี
ภายในมหาวิทยาลัยให้มี
คุณธรรมและมี
ประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล ธรรมาภิบาล
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ทั้งนี้ เพื่อให้การนายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติดังกล่าว มีการดาเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
มีประสิทธิผล มหาวิทยาลัยจึงจัดให้มีการดาเนินงานเพื่อผลักดันแผนดาเนินงานดังต่อไปนี้
๕.๑ การสร้างความรู้ความเข้าใจสู่ระดับหน่วยงาน
เพื่อให้การดาเนินงานของทั้งมหาวิทยาลัย เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสอดคล้องกัน จึงได้มีการ
สร้างความรู้ความเข้าใจในสาระสาคัญของแผนฯ สู่ คณะ สถาบัน วิทยาลัย เพื่อการนาพันธกิจ กลยุทธ์ และตัว
บ่งชี้ ในความรับผิดชอบที่ปรากฏในแผนฯ กระจายไปสู่ผู้ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามสัดส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
ภาระหน้าที่ที่ได้มอบหมาย กาหนดค่าเป้ าหมายที่ส าคัญให้ส อดคล้องกับยุทธศาสตร์ รวมทั้งการติดตามและ
รายงานผลการดาเนินงานทั้งที่อยู่ระหว่างดาเนินการ และดาเนินการแล้วเสร็จ
๕.๒ การสร้างความรู้ความเข้าใจสู่ประชาคมมหาวิทยาลัย
เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องทุกระดับ และนิสิต นักศึกษาได้ตระหนักและรับรู้ถึง
ยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลั ย จึ งจั ดให้ มีกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้ แก่บุคลากรของมหาวิทยาลั ยที่
เกี่ยวข้องทุกระดับ
๕.๓ การเชื่อมโยงจากแผนยุทธศาสตร์สู่แผนปฏิบัติการประจาปี
จากยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวบ่งชี้ ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัย หน่วยงานควรกาหนดให้
มีการดาเนินโครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมายรายปี และงบประมาณมารองรับ พร้อมทั้งกาหนดผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
โครงการ/กิจกรรมไว้อย่ างชัดเจน ไว้ในแผนปฏิบัติ การประจาปีของหน่วยงาน เพื่อให้สามารถตรวจสอบและ
ติดตามการดาเนินงานของโครงการต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น พร้อมนั้นจะต้องมีผลการ
ปฏิบั ติงานที่มีความสอดคล้ องกับ การประเมินคุณภาพภายนอกของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา(สมศ.) และการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
๕.๔ การจัดทาคารับรองการปฏิบัติการ
คณะ สถาบัน และวิทยาลัย เมื่อได้จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีแล้วเสร็จ จะต้องจัดทาคารับรอง
การปฏิบัติการในระดับมหาวิทยาลัย และระดับหน่วยงาน คือ
- ระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย คณบดี ผู้ อ านวยสถาบั น และผู้ อ านวยการวิ ทยาลั ย จั ดท าค ารั บรองการ
ปฏิบัติการกับอธิการบดี
-ระดับหน่วยงาน หัวหน้าหน่วยงานจัดทาคารับรองการปฏิบัติการกับ คณะ สถาบัน และวิทยาลัย
๕.5 การติดตาม และการประเมินผล
ในการติดตามและประเมิน ผลแผนปฏิบัติการประจาปี คณะกรรมการฯจะมีการติดตามผลการ
ดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณในการดาเนินการที่มีความสอดคล้องกัน
ตามที่ ไ ด้ จั ด ท าค ารั บ รองการปฏิ บั ติ ก ารไว้ เป็ น ทุ ก ไตรมาส ตามปี ง บประมาณ รวบรวมเป็ น ข้ อ มู ล เพื่ อ การ
ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านตามค ารั บ รองการปฏิ บั ติ ก าร และเพื่ อ การประเมิ น การประกั น คุ ณ ภาพภ ายใน
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา และการประเมินคุณภาพภายนอก ของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา(สมศ.) และเป็นข้อมูลต่อการประเมินผลเมื่อดาเนินการไปครบสองปีและเมื่อสิ้นสุดแผนเป็นการ
ปรับแผนให้สอดคล้องกับสถานการณ์นั้นๆ
๕.6 บทบาทของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการนาแผนพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติ
การดาเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ให้ประสบผลสาเร็จนั้น ไม่เพียงแต่โดยคณะผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยที่ประกอบด้วย อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผู้อานวยการ และผู้ช่วยอธิการบดีเท่านั้น แต่จะต้อง
อาศัย บุคลากรต่างๆที่เกี่ย วข้อ ง ในการส่ งเสริม สนับสนุน และเข้ามามีส่ วนร่วมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
นับตั้งแต่กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มีบทบาทสาคัญในการกาหนดทิศทาง ให้ความเห็นชอบต่อรายละเอีย ดของ
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร 4 ปี (พ.ศ.2556-2559)
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โครงการ และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฉบับนี้ และสภาคณาจารย์ คณะกรรมการผู้บริหารจากคณะแพทยศาสตร์ว
ชิรพยาบาลและคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ที่ มีบทบาทสาคัญในการช่วยให้การดาเนินงานตามแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ขั้นตอนการเชื่อมโยงจากแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯสู่การปฏิบัติ
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ภาคผนวก ๑
แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552 - 2559)
แม้ว่าสถานการณ์ปัจจุบันจะเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลกาภิวัตน์ แต่เนื่องจากแผนการศึกษา
แห่งชาติ ฉบับเดิม (พ.ศ. 2545 - 2559) นั้น เป็นแผนระยะยาวที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ การศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 จึงเห็นควรให้คงปรัชญาหลัก เจตนารมณ์ และวัตถุประสงค์ของแผนฉบับเดิมไว้ แต่
ปรับปรุงในส่วนของนโยบาย เป้าหมาย และกรอบการดาเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
ซึ่งสรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้

๑.๑ ปรัชญาหลักและกรอบแนวคิด
การจัดทาแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552 - 2559) ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงที่ยึดทางสายกลางบนพื้นฐานของความสมดุลพอดี รู้จักพอประมาณ อย่างมีเหตุผล มีความ
รอบรู้เท่าทันโลก เพื่อมุ่งให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและความอยู่ดีมีสุขของคนไทย เกิดการบูรณาการแบบองค์
รวมที่ยึ ด “คน”เป็ น ศูน ย์ กลางของการพัฒ นาอย่างมี “ดุ ล ยภาพ” ทั้ งด้า นเศรษฐกิจ สั งคม การเมือ ง
สิ่งแวดล้อม เป็นแผนบูรณาการ ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และกีฬากับการศึกษาทุกระดับ รวมทั้งเชื่อมโยงการ
พั ฒ นาการศึ ก ษากั บ การพั ฒ นาด้ า นต่ า งๆ ทั้ ง ด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คม การเมื อ งการปกครอง วั ฒ นธรรม
สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยคานึงถึงการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

๑.๒ เจตนารมณ์ของแผน
แผนการศึกษาแห่งชาติมีเจตนารมณ์เพื่อเป็นไปตามความมุ่งหมาย ดังนี้
1) พัฒนาชีวิตให้เป็น “มนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม
มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข”
2) พัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมที่มีความเข้มแข็งและมีดุลยภาพใน 3 ด้าน คือ เป็นสังคม
คุณภาพ สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ และสังคมสมานฉันท์และเอื้ออาทรต่อกัน

๑.๓ วัตถุประสงค์ของแผน
เพื่ อ ให้ บ รรลุ ต ามปรั ช ญาหลั ก และเจตนารมณ์ ข องแผนการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง
(พ.ศ. 2552 - 2559) จึงกาหนดวัตถุประสงค์ของแผนฯ ที่สาคัญ 3 ประการ ดังนี้
๑). พัฒนาคนอย่างรอบด้านและสมดุลเพื่อเป็นฐานหลักของการพัฒนา
๒)เพื่อสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรม ภูมิปัญญาและการเรียนรู้
๓)เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมของสังคมเพื่อเป็นฐานในการพัฒนาคน และสร้างสังคมคุณธรรม
ภูมิปัญญา และการเรียนรู้

๑.๔ แนวนโยบาย เป้าหมาย และกรอบการดาเนินงาน
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทั้งสามประการดังกล่าวประกอบกับการคานึงถึงทิศทางการพัฒนา
ประเทศในอนาคตที่เน้นการใช้ความรู้เป็นฐานของการพัฒนา ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ประชากร
สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้กาหนดแนวนโยบายในแต่ละวัตถุประสงค์ ดังนี้
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วัตถุประสงค์ 1 พัฒนาคนอย่างรอบด้านและสมดุลเพื่อเป็นฐานหลักของการพัฒนา
แนวนโยบาย
1.1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ในทุกระดับและประเภทการศึกษา
1.2 ปลูกฝังและเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม มีจิตสานึกและมี
ความภูมิใจในความเป็นไทย มีร ะเบียบวินั ย มีจิตสาธารณะ คานึงถึงประโยชน์ส่วนรวม และยึดมั่นในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และรังเกียจการทุจริต ต่อต้านการซื้อสิทธิ์
ขายเสียง
๑.3 เพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้ประชาชนทุกคนตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิตได้มีโอกาสเข้าถึง
บริ การการศึกษาและการเรีย นรู้ โดยเฉพาะผู้ ด้อยโอกาส ผู้ พิการ หรือทุพพลภาพ ยากจน อยู่ใ นท้องถิ่น
ห่างไกล ทุรกันดาร
1.4 ผลิตและพัฒนากาลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ และเสริมสร้างศักยภาพ
การแข่งขัน และร่วมมือกับนานาประเทศ
1.5 พัฒนามาตรฐานและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งระบบประกันคุณภาพภายใน
และระบบการประกันคุณภาพภายนอก
1.6 ผลิตและพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน มี
คุณธรรมและคุณภาพชีวิตที่ดี
วัตถุประสงค์ 2 สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรม ภูมิปัญญาและการเรียนรู้
แนวนโยบาย
2.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษา อบรม และเรียนรู้ของสถาบันศาสนา และสถาบันทางสังคมทั้ง
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
2.2 ส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายภูมิปัญญา และการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม พล
ศึกษา กีฬาเป็นวิถีชีวิตอย่างมีคุณภาพและตลอดชีวิต
2.3 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญา พัฒนา
ระบบบริหารจัดการความรู้ และสร้างกลไกการนาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
วัตถุประสงค์ 3 พัฒนาสภาพแวดล้อมของสังคม เพื่อเป็นฐานในการพัฒนาคน และสร้างสังคมคุณธรรม
ภูมิปัญญาและการเรียนรู้
แนวนโยบาย
3.1 พัฒนาและนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เ พื่อการพัฒนาคุณภาพ เพิ่มโอกาสทางการศึกษา
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต
3.2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โดยเร่งรัดกระจายอานาจการบริหารและจัดการศึกษา
ไปสู่สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ประชาชน ประชาสังคม และทุกภาคส่วนของสังคม
ในการบริหารจัดการศึกษา และสนับสนุนส่งเสริมการศึกษา
3.4 ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ และการลงทุนเพื่อการศึกษา ตลอดจนบริหารจัดการและใช้
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
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3.5 ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการศึกษา พัฒนาความเป็นสากลของการศึกษา
เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์
ขณะเดียวกันสามารถอยู่ร่วมกันกับพลโลกอย่างสันติสุข มีการพึ่งพาอาศัยและเกื้อกูลกัน
๑.๕ การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ
แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับนี้ให้ความสาคัญกับการนาแผนสู่การปฏิบัติ เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อน
ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ที่เน้นเป้าหมาย 3 ด้าน คือ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
การขยายโอกาสทางการศึกษา และการส่ งเสริมการมีส่ ว นร่ว มในการบริห ารและจัดการศึกษา ตลอดจน
คานึ ง ถึ ง ความสอดคล้ อ งกั บ ระยะเวลาของแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ จึง เห็ น ควรก าหนด
ระยะเวลาดาเนินงานบริหารแผนสู่การปฏิบัติเป็น 2 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1แผนงานรีบด่วน ระหว่างปี 2552 – 2555 ให้เร่งดาเนินการตามข้อเสนอการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่ส อง โดยให้มีการจัดทาแผนเพื่อพัฒนาการศึกษาตามประเด็นเป้าหมายการปฏิรูป
การศึกษา ได้แก่
1) แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2) แผนขยายโอกาสทางการศึกษา และ
3) แผนส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการศึกษา รวมทั้งควรมีการสร้างกลไกเพื่อ
ขับเคลื่อนการดาเนินงานตามแผนการศึกษาแห่งชาติ
ระยะที่ 2ระหว่างปี 2554 – 2559 ให้เร่งดาเนินการตามนโยบายทั้ง 14 ด้านให้บรรลุผลตาม
เป้าหมายที่กาหนดไว้ และติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผนฯ เมื่อสิ้นสุดระยะที่ 1 และระยะที่ 2
รวมทั้งการเตรียมการร่างแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ต่อไป
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ภาคผนวก ๒
นโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร(ม.ร.ว. สุขมุ พันธ์ บริพัตร) พ.ศ. 2556
(คัดแยกเฉพาะนโยบายที่เกี่ยวข้องมหาวิทยาลัย)
นโยบายที่ ๑ : มหานครแห่งความปลอดภัย
๑.๑ ติดตั้งกล้อง CCTV เพิ่มเติมทั่วทั้งเมือง (มาตรการเร่งด่วน)
๑.๒ ระบบป้องกันพร้อมแจ้งเตือนอัคคีภัย อุทกภัย และแผ่นดินไหว
- สร้างเพิ่มอุโมงค์ระบายน้ายักษ์ ๖ แห่ง พร้อมระบบตรวจสภาพและเตือนภัยน้าท่วม
(สถาบันพัฒนาเมือง)
- เพิ่มขีดความสามารถในการรองรับน้าฝนภายในพื้นที่รับได้ไม่เกิน ๖๐ มม. ด้วยการทา
คลองด่วน คลองเล็ก เชื่อมกับคลองหรือแม่น้าขนาดใหญ่ ขุดคลองให้ลึกและดาดท้องคลองด้วยซีเมนต์เพื่ อให้น้า
ไหลได้เร็วขึ้น (สถาบันพัฒนาเมือง)
- ขยายพื้นที่ปิดล้อมด้านตะวันออก โดยสร้างเพิ่มจากคันกั้นน้าตามแนวพระราชดาริ
เพื่อเพิ่มพื้นที่ปิดล้อมมากขึ้น จากเดิม ๒๗ ตารางกิโลเมตร (สถาบันพัฒนาเมือง)
๑.๓ อาสาสมัครชุมชนเฝ้าระวังภัยเสริมความปลอดภัยทุกชุมชน
- ขยายโครงการ “ชุมชนร่วมใจ ระวังภัยยาเสพติด” ครอบคลุมกรุงเทพมหานคร
(แพทย์-พยาบาล) (มาตรการเร่งด่วน)
นโยบายที่ ๒ : มหานครแห่งความสุข
๒.๑ แก้ปัญหาจราจร
- เพิ่มเส้นทางรถไฟฟ้า ๕ เส้นทาง (RightRail /Monorail)เชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชน
ทุกประเภท (สถาบันพัฒนาเมือง)
- ส่งเสริมการใช้จักรยานในเมือง โดยเพิ่มเส้นทางจักรยาน ๓๐ เส้นทางและเพิ่มจักรยาน
ให้เช่า ๑๐,๐๐๐ คัน (สถาบันพัฒนาเมือง)
- ปรับปรุงทางเท้าให้เรียบ เป็นมาตรฐานเดียวกัน และสะดวกสาหรับคนพิการ (สถาบัน
พัฒนาเมือง)
๒.๒ ด้านสุขภาพ
- ดูแลผู้สูงอายุครบวงจร และขยายการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ (แพทย์-พยาบาล)
- สร้างโรงพยาบาลให้ครบ ๔ มุมเมือง (แพทย์-พยาบาล)
- ไม่ป่วยทั้งปีรับฟรี ๑,๐๐๐ บาท และตรวจสุขภาพฟรี (แพทย์-พยาบาล)
- ตรวจโรคมะเร็งเต้านม และมะเร็งปากมดลูกฟรี (แพทย์-พยาบาล)
- เพิ่มบริการสุขภาพ ๒๔ ชม. ครอบคลุมทุกกลุ่มอายุ ทุกพื้นที่ (แพทย์-พยาบาล)
- ส่งเสริมให้ประชาชนรักษาสุขภาพด้วยการออกกาลังกาย (แพทย์-พยาบาล)
นโยบายที่ ๓ มหานครสีเขียวและสะอาด
๓.๑ ผลักดันเพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยเน้นสวนสาธารณะขนาดใหญ่
- เพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อให้เป็นปอดของคนกรุงเทพฯ อีก ๕,๐๐๐ไร่ (สถาบันพัฒนาเมือง)
๓.๒ เพิ่มประสิทธิภาพในการบาบัดน้าเสีย
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- วางแผนขยายการบาบัดน้าเสียให้ครอบคลุมทั่วกรุงเทพมหานคร (สถาบันพัฒนาเมือง)
๓.๓ ผลักดันการจัดการปัญหาขยะอย่างมีประสิทธิภาพ
๓.๔ ปรับภูมิทัศน์ถนนสายหลัก
- นาสายไฟฟ้าลงดิน ๓ เส้นทาง และย้ายสายโทรศัพท์ เคเบิ้ล ลงดิน เป็นผู้เก็บค่าเช่า
(สถาบันพัฒนาเมือง)
- สร้างห้องน้าสาธารณะสะอาดครอบคลุมจุดเชื่อมต่อการเดินทางและพื้นที่ท่องเที่ยว
(สถาบันพัฒนาเมือง)
- สานต่อการแก้ไขปัญหาทะเลบางขุนเทียน (สถาบันพัฒนาเมือง)
- พลิกโฉมพื้นที่ชั้นในย่านธุรกิจ เช่น สยามสแควร์ ราชประสงค์ เพลินจิต ซึ่งมีพื้นที่สี
เขียว เช่น สวนลุมพินี ราชกรีฑาสโมสร โดยปรับปรุงที่ว่างและทางสาธารณะให้เป็นเส้นทางเชื่อม มีพื้นที่สี
เขียวตลอดทางเชื่อมจะมีต้นไม้หรือบางจุดจะปรับให้เป็นทางจักรยาน (สถาบันพัฒนาเมือง)
- พื้นที่สีลมและสาทรจะสร้างความร่วมมือกับเอกชน เพิ่มพื้นที่สีเขียวตามแนวคิดสวน
แนวตั้ง
(สถาบันพัฒนาเมือง)
- การพัฒนาเชิงอนุรักษ์ย่านตลาดพลู โดยการพัฒนาจะไม่รื้อถอน แต่จะรักษาและใช้
ของเดิมเป็นฐาน บ้านที่อยู่ริมคลองจะปรับปรุงทางเดินริมน้า ส่งเสริมให้ปลูกผักสวนครัวตามแนวรั้วพัฒนาท่า
น้าวัด สร้างสวนลอยน้า ปรับปรุงท่าน้าให้เป็นระเบียบ พร้อมเพิ่มไฟส่องสว่าง ส่งเสริมให้มีกิจการค้าขายสร้าง
สีสันให้ตลาดพลูยามค่าคืน เป็นจุดท่องเที่ยวที่สาคัญรวมถึงเป็นการอนุรักษ์วิถีชีวิตแบบเดิมให้เป็นมรดก
วัฒนธรรม(สถาบันพัฒนาเมือง)
นโยบายที่ ๔ มหานครแห่งการเรียนรู้
๔.๑ ขยายการดูแลนักเรียน จากอิ่มท้องสมองดีสู่วินัย
๔.๒ เด็กกรุงเทพฯภาษาอังกฤษแข็งแรง พร้อมรับประชาคมอาเซียน
- ส่งเสริมศักยภาพของมหาวิทยาลัยฯ ในการผลิตบัณฑิตสอนหลักสูตรต่อเนื่อง และ
ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ (มหาวิทยาลัยฯ)
๔.๓ ห้องสมุดแห่งการเรียนรู้ และศูนย์การเรียนรู้ในชุมชน
- ส่งเสริมการอ่าน ตามโครงการ UNESCO “กรุงเทพฯ เมืองหนังสือโลก ๒๕๕๖”
(มหาวิทยาลัยฯ)
๔.๔ ขยายโอกาสการเข้าถึงระบบการสื่อสารทางอีเล็กโทรนิกส์
- ติดตั้ง WiFi ความเร็วสูง ๔ MB ๕,๐๐๐ จุดฟรี เน้นโรงเรียน ห้องสมุด สวนสาธารณะ
และสถานที่อื่นๆ(มหาวิทยาลัยฯ) (มาตรการเร่งด่วน)
นโยบายที่ ๕ มหานครแห่งโอกาสทุกคน
๕.๑ เปิดพื้นที่สร้างสรรค์ สร้างตลาดสาหรับคนรุ่นใหม่ ทั้งแบบถาวรและแบบครั้งคราว และ
เปิดเว็บไซต์เพื่อคนรุ่นใหม่ ขยายช่องทางสื่อสารงานสร้างสรรค์
๕.๒ ประชาชน พนักงาน บริษัทเอกชน และราชการ มีรายได้เสริมเพิ่มความมั่นคงชีวิต
(วิทยาลัยชุมชน)
๕.๓ เพิ่มจุดบริการพิเศษงานทะเบียนราษฎรในห้างสรรพสินค้า แลขยายเวลาการให้บริการถึง
๒๒.๐๐น.
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๕.๔ ขยายปริมาณและมูลค่าเศรษฐกิจ ภาคกลางคืน (วิทยาลัยชุมชน)
๕.๕ อานวยความสะดวกในการดาเนินชีวิตแก่ผู้สูงอายุผู้พิการ และผู้มีความต้องการพิเศษ
- เพิ่มทางลาดฟุตบาทสาหรับคนผู้พิการ ๓๕๐ แห่ง ภายในปี ๒๕๕๘ (สถาบันพัฒนาเมือง)
- ทาอักษร Braille รวมถึงส่งเสริมอาชีพให้ผู้พิการ เพิ่มเป็น ๒ แสนคน ภายใน ๔ ปี
(วิทยาลัยชุมชน)
๕.๖ ให้ภาคประชาชนร่วมเสนอความคิดเห็น และตรวจสอบการบริหารงาน กทม. ผ่านระบบ
i-Bangkok
๕.๗ ส่งเสริมความสามารถและความสนใจของคนรุ่นใหม่ โดยสร้างร.ร.ดนตรี และร.ร.กีฬา
๕.๘ ส่งเสริมชุมชนพัฒนาตนเองให้เข็มแข็งทางเศรษฐกิจ
- เปิดโอกาสให้คนทุกกลุ่มพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน ฝึกอาชีพ เรียนคอมพิวเตอร์
ภาษาอังกฤษ จีน และมลายู ฟรี (วิทยาลัยชุมชน) (มาตรการเร่งด่วน)
นโยบายที่ ๖ มหานครแห่งอาเซียน
๖.๑ ศูนย์กลางการท่องเที่ยวของอาเซียนและโลก
- ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ และประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ให้สามารถใช้
ภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจและให้บริการที่ประทับใจ เช่น คนขับรถแท็กซี่ และรถโดยสารสาธารณะ(วิทยาลัยชุมชน)
(มาตรการเร่งด่วน)
๖.๒ ร่วมมือกับโรงพยาบาลรัฐ มหาวิทยาลัย และเอกชน เพื่อให้กรุงเทพฯ เป็นศูนย์กลาง
การบริการด้านการแพทย์ และการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพของอาเซียนและโลก(มหาวิทยาลัยฯ)
๖.๓ จัดตั้งศูนย์ส่งเสริม SMEsอาเซียน และจัดทา BMA SMEs ASEAN Data Bank
๖.๔ ศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรมอาเซียน
- ส่งเสริมความร่วมมือ และแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่าง กทม. และองค์กรในอาเซียน
- เปิดโอกาสและส่งเสริมอาชีพการผลิต และจาหน่ายอาหาร/ผลิตภัณฑ์ฮาลาล

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร 4 ปี (พ.ศ.2556-2559)

17 มิ.ย. 56

- 69 -

ภาคผนวกที่ ๓
สถานการณ์ปัจจุบันของมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร(SWOT Analysis)
จุดแข็ง (Strength)
 บุคลากรทุกระดับ ของมหาวิทยาลั ย มีศักยภาพและ
ประสบการณ์สูง สามารถพัฒนาองค์กร
 การมุ่งเน้นเวชศาสตร์เขตเมือง สอดคล้องกับนโยบาย
การพัฒนาสุขภาพคนเมืองของกรุงเทพมหานคร (ทา
ให้ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากหน่วยงาน
ของกรุงเทพมหานคร)
 มีสถานพยาบาลขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพสูงเป็นแหล่ง
จัดการเรียนการสอน การฝึกอบรมการให้บริการด้าน
การแพทย์ และสร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย
 มีกิจกรรมร่วมกับชุมชนเป็นองค์ความรู้ในการพัฒนา
งานด้านการศึกษา การวิจัยและการให้บริการวิชาการ
แก่สังคมที่สามารถขยายสู่ประชาคมอาเซียนได้
 มีชื่อเสียงในการผลิตบัณฑิตแพทย์และพยาบาล เป็น
ทีย่ อมรับในด้านความรู้ ทักษะและทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ
โอกาส (Opportunity)
 นโยบายของรั ฐ บาล กรุ งเทพมหานคร และความ
ต้ อ งการของสั ง คมเอื้ อ ต่ อ การผลิ ต บุ ค ลากรสาย
แพทย์ / พยาบาลเพิ่ม
 กระแสและองค์ ค วามรู้ ใ นการบริ ห ารและพั ฒ นา
คุณภาพขององค์กรตามแนวคิด TQA QA & HA
เอื้อต่อการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
 มี เ ครื อ ข่ า ยหน่ ว ยงานของกรุ ง เทพมหานครและ
องค์ ก รวิ ช าชี พ ต่ า งๆ สนั บ สนุ น การพั ฒ นาด้ า น
การศึกษา
 ได้รั บ งบประมาณสนั บ สนุ น จากกรุ งเทพมหานคร
อย่างน้อย 70 % ของงบประมาณประจาปี

จุดอ่อน (Weakness)
 มี ผ ลงานวิ จั ย ที่ ตี พิ ม พ์ เผยแพร่ และน าไปใช้
ประโยชน์ค่อนข้างน้อย
 ระบบสารสนเทศและการเชื่อมโยงเครือข่าย ยัง
ไม่เอื้อต่อการจัดการศึกษาและการปฏิบัติงาน
สาหรับผู้บริหารบุคลากร และนักศึกษา
 ระเบียบข้อบังคับยังไม่ครอบคลุมการปฏิบัติงาน
ของมหาวิทยาลัยในกากับกรุงเทพมหานคร
 สถานที่ตั้งและอาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัย
ยังไม่เอื้อต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย
 มหาวิทยาลัยเพิ่งเริ่มก่อตั้งและยังไม่เป็นที่รู้จัก
 การธารงรักษาและการสรรหาบุคลากรเพิ่มเติม
ยังไม่มีประสิทธิผล
ภาวะคุกคาม (Threat)
 นโยบายควบคุมค่าใช้จ่ายของรัฐส่งผลกระทบถึง
การบริ ห ารจั ด การด้ า นการศึ ก ษาหน่ ว ยงาน
เจ้าของทุนต่างๆ
 มีการแข่งขันสูง เนื่องจากมีจานวนมหาวิทยาลัย
มากขึ้นทาให้ประสบปัญหาในการธารงรักษาและ
ได้มาซึ่งอาจารย์ที่มีคุณภาพ
 มี ก ฎหมายในลั ก ษณะควบคุ ม และเอาผิ ด เช่ น
กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติฯทาให้มีผู้ร้องเรียนจากบริการ
สุขภาพมากขึ้น
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