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ทบทวนกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรมรองรับ 

1. สนับสนุนให้เกิด Active 
Learning/ CWIE ทั้งระบบ 
สถาบันอุดมศึกษาจัดการ
เรียนการสอนที่มุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ เช่น Active 
Learning และ/หรือ 
Cooperative and Work 
Integrated Education 
(CWIE) 

เร่งรัดการผลิตบัณฑิตท่ีมี
คุณภาพสูง ให้เป็นที่ยอมรับของ
สังคม และมีคุณภาพตามาตรฐาน
วิชาการและวิชาชีพ โดยมีการ
พัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ 

พัฒนาและยกระดับ
คุณภาพบัณฑิตให้เป็นไป
ตามมาตรฐานสากล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : 
พัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้
เป็นไปตามมาตรฐานวิชาการ
และวิชาชีพเป็นที่ยอมรับตาม
มาตรฐานสากล 

พัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้
มีสมรรถนะตาม
มาตรฐานวิชาการและ
วิชาชีพ โดยการบูรณา
การเครือข่ายความ
ร่วมมือภาครัฐและ
ภาคเอกชนให้เป็นที่
ยอมรับตาม
มาตรฐานสากล 

1. การพัฒนาความรู้และทักษะ
ภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษา
สาขาวิชาการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์โดยใช้
เทคนิค Game-based 
Learning 

2. การพัฒนา ICT Literacy 
ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์โดย
ใช้วิธี Project-based 
Learning 

3. การพัฒนาทักษะนักศึกษา
บริหารทรัพยากรมนุษย์บน
ระบบ Social Media 



Recruiting โดยวิธี Project-
based Learning 

4. โครงการปลูกจิตอาสา 
พัฒนา Competency ของ
นักศึกษา HR แบบ 
Centered learning 

5. โครงการ HRM Internship 
Exhibition โดยใช้
กรณีศึกษา 

6. โครงการบรูณาการความรู้
มุ่งสู่การปฏิบัติ เพื่อส่งเสริม
ทักษะด้านการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดย
ใช้กรณีศึกษา (case study) 
และการสะท้อนความคิด 
(student's reflection) 

7. โครงการศึกษาดูงานเพื่อ
แลกเปลี่ยนความรู้และ
กระตุ้นทักษะที่จำเป็น ใน
ศตวรรษท่ี 21  โดยใช้
กระบวนการแลกเปลี่ยน
ความคิด (think pair 



share) และสะท้อนความคิด 
(student's reflection) 

2. สนับสนุนให้เครือข่าย
สถาบันอุดมศึกษาร่วมกัน
วิจัยพัฒนานวัตกรรมระบบ
การเรียนรู้ดิจิทัล (Digital 
Learning Platform) ที่
สามารถสนับสนุนการเรียนรู้
ตลอดชีวิตในทุกระดับ
การศึกษาแก่ประชาชนไทย
ทุกคนได้โดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย 

เร่งรัดการวิจัยที่มีคุณภาพ เพ่ือ
สร้างองค์ความรู้ใหม่และบริการ
วิชาการท่ีนำไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาท้องถิ่น 

พัฒนาและยกระดับ
ผลงานวิจัย  สร้างสรรค์
นวัตกรรมให้มีคุณภาพ
มาตรฐานสากลสามารถ
นำไปใช้ประโยชน์เพื่อ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่นและ
ประเทศชาติ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
พัฒนาระบบบริหารจัดการ
และยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานงานวิจัยและพัฒนา 

สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือในการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการ
งานวิจัยและนวัตกรรม
ให้มีประสิทธิภาพ 

โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการให้นักศึกษาฉลาด
ค้น ฉลาดเลือก ฉลาดใช้ 
Digital Knowledge ในการ
ทำวิจัย 
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
อาจารย์ในการทำวิจัยร่วมกับ
เครือข่ายในวงวิชาการและ
วิชาชีพเพ่ือส่งเสริมการ
นำเสนอการตีพิมพ์และ
นำไปใช้ประโยชน์ 

 พัฒนาระบบสารสนเทศท่ีมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือการบริหาร
จัดการและรองรับความก้าวหน้า
ทางวิชาการ 

มีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่มีความ
เสถียรและสามารถ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  
อบรมทักษะและความรู้
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศแก่บุคลากร
ให้มีสมรรถนะสูง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 
พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพ
เพ่ิมประสิทธิภาพสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารจัดการรองรับ
ความก้าวหน้าทางวิชาการให้
เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

ผลิตและพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนรู้
ดิจิทัล (Digital 
Learning Platform) 
โดยร่วมมือกับครือข่าย
สถาบันอุดมศึกษา
ร่วมกันวิจัย 

โครงการพัฒนาสื่อ Digital 
และบทเรียนออนไลน์ทางการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ 
รองรับหลักสูตร Credit 
Banks 



3. พัฒนาระบบ Module-
based และ/หรือ Micro 
Credential พร้อมกับการ
พัฒนาระบบ Credit Bank 
ทั้งภายในสถาบันอุดมศึกษา
และระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษาที่สามารถ
ให้คุณวุฒิฉบับย่อยกับ
ผู้เรียนและสะสมเพ่ือเทียบ
โอนเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของ
การจบการศึกษาระดับ
ปริญญาได้ 

เร่งรัดการวิจัยที่มีคุณภาพ เพ่ือ
สร้างองค์ความรู้ใหม่และบริการ
วิชาการท่ีนำไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาท้องถิ่น 

พัฒนามาตรฐานการ
บริการทางวิชาการให้
เป็นแหล่งคลังปัญญา
และจัดตั้งแหล่งการ
เรียนรู้ของท้องถิ่นชุมชน
เพ่ือเป็นแหล่งฝึกอบรม  
ถ่ายทอดเทคโนโลยี และ
การเรียนรู้ตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
พัฒนามาตรฐานการให้บริการ
วิชาการ การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยี
เพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

พัฒนาระบบบริหาร
จัดการหลักสูตรให้เกิด
การเรียนรู้ตลอดช่วงวัย
เพ่ือสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี
ให้กับชุมชนท้องถิ่น 

โครงการพัฒนาโครงสร้าง
สร้างหลักสูตร Credit Bank 
ทางการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ 

4. พัฒนาระบบบริหาร
จัดการ/สนับสนุน
สถาบันอุดมศึกษาพัฒนา
ระบบสนับสนุน อาทิ ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
โครงสร้างพื้นฐานการเรียน
การสอนที่ทันสมัยและตรง
กับความต้องการ 

เร่งรัดการผลิตบัณฑิตท่ีมี
คุณภาพสูง ให้เป็นที่ยอมรับของ
สังคม และมีคุณภาพตามาตรฐาน
วิชาการและวิชาชีพ โดยมีการ
พัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ 

พัฒนาและยกระดับ
คุณภาพบัณฑิตให้เป็นไป
ตามมาตรฐานสากล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : 
พัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้
เป็นไปตามมาตรฐานวิชาการ
และวิชาชีพเป็นที่ยอมรับตาม
มาตรฐานสากล 

พัฒนาและจัดหาระบบ
ทรัพยากรในการจัดการ
เรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพและ
ทันสมัย 

โครงการพัฒนา
ห้องปฏิบัติการทางการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นห้อง
ฝึกปฏิบัติการออนไลน์อัจริยะ 

5. พัฒนาอาจารย์ด้วยการ
ส่งเสริมการทำงานกับภาค
การผลิตและบริการ

ยกระดับการพัฒนาบุคลากรทุก
ฝ่ายทุกระดับให้มีคุณภาพสูงขึ้น จน

บุคลากรมีความรู้
ความสามารถใน
ดำรงชีวิตและการปฏิบัติ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : 
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
อาจารย์และบุคลากรทุกระดับ

เสริมสร้าง สนับสนุน
อาจารย์และบุคลากร
ทำงานร่วมกับหน่วยงาน

โครงการความร่วมมือกับ
เครือข่ายในวงวิชาการและ
วิชาชีพทั้งภาครัฐและเอกชน



สถาบันอุดมศึกษาสนับสนุน
ให้บุคลากรทำางานร่วมกับ
ภาคการผลิตและบริการ
อย่างเข้มข้นเพ่ือพัฒนาขีด
ความสามารถของอาจารย์
และบุคลากรให้มี
ประสบการณ ์ความรู้และ
ทักษะที่ภาคการผลิตและ
บริการต้องการ 

สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
คุณภาพ 

ภารกิจอย่างมีความเป็น
มืออาชีพเพ่ือการพัฒนา
มหาวิทยาลัยให้เป็น
มหาวิทยาลัยชั้นนำของ
ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

สู่การปฏิบัติงานอย่างมือ
อาชีพ 

เครือข่ายความร่วมมือทั้ง
ด้านวิชการและวิชาชีพ
ให้เกิดสมรรถนะที่
สามารถแข่งขันได้ใน
ระดับสากล 

เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะทางการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ 

 
 
 
 
 


