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คํานํา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2556
และแผนงบประมาณประจําป) พ.ศ. 2556 ฉบับนี้ขึ้น เพื่อประโยชนในการบริหารจัดการงานตามภารกิจของ
มหาวิทยาลัย และการพัฒนามหาวิทยาลัย ใหบรรลุเป5าหมายที่ไดกําหนดไวร6วมกัน มหาวิทยาลัยคาดหวังว6า
แผนปฏิบัติราชการประจําป) พ.ศ. 2556 ฉบับนี้ จะเป8นเครื่องมือสําคัญในการประสานการดําเนินงานระหว6าง
หน6วยงาน รวมทั้งใชเป8นกรอบในการกํากับติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน ในโอกาสต6อไป
ขอขอบคุณคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารและบุคลากรที่เกี่ยวของทุกฝ<ายที่
ใหความร6วมมือแสดงความคิดเห็นใหขอมูลที่เกี่ยวของจนทําใหการจัดทําเอกสารแผนปฏิบัติราชการฉบับนี้
สําเร็จลุล6วงลงดวยดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
ในพระบรมราชูปถัมภ
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แผนพัฒนามหาวิทยาลัย ป พ.ศ. 2553 - 2556
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ$ ในพระบรมราชูปถัมภ$ จังหวัดปทุมธานี
มหาวิทยาลั ยราชภั ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูป ถัมภ เป8น สถาบัน อุด มศึ กษาเพื่ อการพั ฒนา
ทองถิ่น ที่เสริมสรางพลังปIญญาของแผ6นดิน ฟKLนฟูพลังการเรียนรูเชิดชูภูมิปIญญาทองถิ่น สรางสรรคศิลปวิทยา
เพื่อความเจริญกาวหนาอย6างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส6วนร6วมในการบริหารจัดการ การบํารุงรักษา
การใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหการศึกษา ส6งเสริมวิชาการ
และวิชาชีพชั้นสูง จัดการเรียนการสอน การวิจัย การใหบริการทางวิชาการแก6สังคม ปรับปรุง ถ6ายทอด และ
พัฒนาเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ผลิตครูและส6งเสริมวิทยฐานะครู
ปรัชญา
วิชาการเด6น เนนคุณธรรม นําทองถิ่นพัฒนา กาวหนาดานเทคโนโลยี
พันธกิจ (Mission)
มหาวิทยาลัย ราชภัฏ วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถั มภ จังหวัด ปทุ มธานี มีภาระหนาที่ในการ
ปฏิบัติงาน ตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 และ 8 ดังนี้
มาตรา 7 ใหมหาวิทยาลัยเป8นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่นที่เสริมสรางพลังปIญญาของ
แผ6นดิน ฟKLนฟูพลังการเรียนรู เชิดชูภูมิปIญญาของทองถิ่น สรางสรรคศิลปวิทยา เพื่อความเจริญกาวหนาอย6าง
มั่นคงและยั่งยืนของปวงชนมีส6วนร6วมในการจัดการ การบํารุงรักษา การใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมอย6 างสมดุ ลและยั่งยื น โดยมีวั ตถุป ระสงคใหการศึกษา ส6งเสริมวิชาการและวิ ชาชี พชั้ นสู ง
ทําการสอน วิจัย ใหบริการทางวิชาการแก6สังคม ปรับปรุง ถ6ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ผลิตครูและส6งเสริมวิทยฐานะครู
มาตรา 8 ในการดํ า เนิ น งานเพื่ อ ใหบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงคตามมาตรา 7 ใหกํ า หนดภาระหนาที่ ของ
มหาวิทยาลัย ดังต6อไปนี้
1. แสวงหาความจริ งเพื่ อสู6 ความเป8 น เลิ ศ ทางวิ ช าการ บนพื้ น ฐานของภู มิปI ญ ญาทองถิ่ น
ภูมิปIญญาไทย และภูมิปIญญาสากล
2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรูคู6คุณธรรม สํานึกในความเป8นไทย มีความรักและผูกพันต6อทองถิ่น
อีกทั้งส6งเสริม การเรียนรูตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช6วยใหคน ในทองถิ่นรูเท6าทันการเปลี่ยนแปลงการผลิต
บัณฑิตดังกล6าวจะตองใหมีจํานวนและคุณภาพสอดคลองกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ
3. เสริมสรางความรูความเขาใจในคุณค6 า ความสํ านึ ก และความภู มิใจในวัฒ นธรรมของ
ทองถิ่นและของชาติ
4. เรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของผูนําชุมชน ผูนําศาสนา และนักการเมืองทองถิ่นให
มีจิตสํานึก ประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและทองถิ่น
เพื่อประโยชนของส6วนรวม
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5. เสริมสรางความเขมแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมี
คุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป8นวิชาชีพชั้นสูง
6. ประสานความร6 ว มมื อ และช6 ว ยเหลื อ เกื้ อ กู ล กั น ระหว6 า งมหาวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน องคกร
ปกครองส6วนทองถิ่นและองคกรอื่นทั้งในและต6างประเทศเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
7. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบานและเทคโนโลยีสมัยใหม6ใหเหมาะสม
กับการดํารงชีวิตและ การประกอบอาชีพของคนในทองถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพื่อส6งเสริมใหเกิดการ
จัดการ การบํารุงรักษาและการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอย6างสมดุลและยั่งยืน
8. ศึกษา วิจัย ส6งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริในการปฏิบัติ
ภารกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาทองถิ่น
วัตถุประสงค$
1. เพื่อจัดการศึกษา พัฒนาบัณฑิต
2. เพื่อวิจัยสรางองคความรู
3. เพื่อบริการวิชาการ ถ6ายทอดเทคโนโลยี
4. เพื่อเผยแพร6 ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
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แผนที่ยุทธศาสตร$มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ$ ในพระบรมราชูปถัมภ$
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ$ ในพระบรมราชูปถัมภ$ เป=นสถาบันอุดมศึกษาชัน้ นําเพื่อพัฒนาทBองถิ่นในอุษาคเนย$

การพัฒนาองค$การ

ประสิทธิภาพ

คุณภาพ

ประสิทธิผล

สรางเครือขายและแสวงหาพันธมิตรในการปฏิบัติงาน เพิ่มโอกาสการเขาศึกษาและพัฒนานักศึกษาใหเกงและดี

มีผลงานวิชาการที่มีมาตรฐาน และผลิตทรัพยากรมนุษย$ที่มี
คุณภาพและคุณธรรม

เป'นแหลงเรียนรูและมีสวนรวมแกไขป*ญหาของทองถิ่น

มีผลงานการบูรณาการวิชาการทั้งศาสตร$ และศิลปDเพื่อการ
พัฒนาทBองถิ่นอยEางยั่งยืน

เป=นองค$การตัวอยEางที่มีธรรมาภิบาล มีความพอเพียง และ
เป=นองค$การแหEงการเรียนรูB

แ ห ล6 ง เ งิ น ทุ น ท ร า บ ถึ ง ปI ญ ห า ศั ก ย ภ า พ
ความพรอมของมหาวิ ท ยาลั ยและจั ด สรรเงิ น
สนับสนุน
คณาจารยไดรับโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ สราง
องคความรูและเผยแพร6ผลงานทางวิชาการ

บัณฑิตมีความรู ทักษะ คุณธรรม เป8นที่ยอมรับของ
สังคม
นักศึกษา ประชาชนในพื้นที่ไดรับโอกาสในการเขา
ศึกษาตามความพรอมและศักยภาพ
มี ห ลั ก สู ต รที่ ต รงกั บ ความตองการของผู เรี ย น
ชุมชน

ประชาชน หน6 ว ยงาน สถานประกอบการ
ชุ ม ชนมี ค วามรู ทั ก ษะในการเขาใจ แกไข
ปIญหาไดดวยตนเอง
นั ก ศึ ก ษา คณาจารยมี ป ระสบการณตรง
และบทบาทการมี ส6ว นร6 วมในการศึก ษาและ
แกไขปIญหาของชุมชน ทองถิ่น

สานต6อ เพิ่มโครงการความร6วมมือกับในการทํา
ภารกิจหลักกับหน6วยงานภายนอก
แสวงหาเงิ นทุ นวิจั ย เงิ นช6 วยเหลื อเพื่ อสนั บสนุ น
การทํางานตามภารกิจหลัก
สรางสัมพันธภาพที่ดีกับศิษยเก6า / ชุมชน
พัฒนา ปรับภาพลักษณมหาวิทยาลัยสู6สากล

พัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรใหตอบสนองกับความ
ตองการของชุมชน ทองถิ่น และผูเรียน
พัฒนา ต6อยอด เพิ่มคุณค6าของผลงาน การวิจัยและ
นวัตกรรม
พัฒ นากลไกการประชาสัม พัน ธ เผยแพร6 สราง
การรับรูผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัย

พัฒนางานกิ จการนั กศึ กษา อาจารยที่ปรึ กษา
ระบบหอพักใหมีผลต6อการพัฒนานักศึกษา
ส6 ง เสริ ม ใหนั ก ศึ ก ษาเขาร6 ว ม มี บ ทบาท
ดานการอนุรักษ เรียนรูศิลปวัฒนธรรมไทย
จัดตั้งศูนยการเรียนรูของศาสตรทุกสาขาที่มี
ความพรอม

ยกระดับ พัฒนาความรู ความเชี่ยวชาญ สมรรถนะใหบุคลากรอย6าง
ต6อเนื่อง สอดรับกับยุทธศาสตรของหน6วยงาน
เสริมสรางวัฒนธรรมความเป8นมืออาชีพทางการอุดมศึกษาใหแก6
หน6วยงาน คณาจารย และบุคลากร

พัฒนาระบบบริหารยุทธศาสตร ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบการจัดการความรู และพัฒนานวัตกรรมการจัดการ
มอบอํานาจ เสริมพลัง สรางความพรอมในการปฏิบัติงานใหแก6คณะ /
สํานัก ตามแนวทางการพัฒนาองคการสมรรถนะสูง
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พัฒนาองค.การสมรรถนะสูงที่มีธรรมาภิบาล

มหาวิทยาลัยไดรับการยอมรับดานการเป8น
องคการสมรรถนะสูงที่มีธรรมาภิบาล
มหาวิทยาลัยมีความมั่นคง แข็งแกร6งในดาน
การเงินและสินทรัพย
บุคลากรทุกกลุ6มมีความสุขและพึงพอใจที่ได
ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัย

พั ฒนางานกิ จการนั กศึ กษา อาจารยที่ ปรึ กษา
ระบบหอพักใหมีผลต6อการพัฒนานักศึกษา
ส6 ง เสริ ม ใหนั ก ศึ ก ษาเข าร6 ว ม มี บ ทบาท
ดานการอนุรักษ เรียนรูศิลปวัฒนธรรมไทย
จัดตั้ งศู นยการเรียนรู ของศาสตรทุ กสาขาที่ มี
ความพรอม

พัฒนาปรับปรุงระเบียบ ขอบังคับใหเอื้ออํานวย และพัฒนาเป8น
องคการทีม่ ีธรรมาภิบาลที่มีสมรรถนะสูงและความพอเพียง
พัฒนาระบบการเงิน การคลัง งบประมาณ สวัสดิการ ระบบอาคาร
ภูมิทัศน และระบบสินทรัพย สิทธิประโยชน

วิสัยทัศน$ : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ เป8นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนํา
เพื่อพัฒนาทองถิ่นในอุษาคเนย

เปGาประสงค$หลักของแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ป พ.ศ. 2553 - 2556
1. สรางสรรคงานวิชาการที่มีมาตรฐาน ทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพคุณธรรมเพื่อ
รับใชสังคม และสืบสานศิลปวัฒนธรรม
2. บูรณาการทางวิชาการทั้งศาสตรและศิลปOเพื่อพัฒนาทองถิ่นอย6างยั่งยืน
3. เป8นองคการที่มีธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และเป8นองคการแห6งการเรียนรู

เปGาประสงค$ที่ 1
สรBางสรรค$งานวิชาการที่มีมาตรฐาน
ทรัพยากรมนุษย$ที่มีคุณภาพและ
คุณธรรมเพื่อรับใชBสังคมและสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม

วิสัยทัศน$
VRU
เป=นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนํา
เพื่อพัฒนาทBองถิ่นใน

เปGาประสงค$ที่ 3
เป=นองค$การที่มีธรรมาภิบาลใน
การบริหารงานยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และเป=น
องค$การแหEงการเรียนรูB

เปGาประสงค$ที่ 2
บูรณาการทางวิชาการทั้ง
ศาสตร$และศิลปDเพื่อพัฒนา
ทBองถิ่นอยEางยั่งยืน
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เปGาประสงค$ / ตัวชี้วัดความสําเร็จ
คEา
เปGาหมาย
1. สรBางสรรค$วิชาการที่มีมาตรฐานทรัพยากรมนุษย$ที่มีคุณภาพและคุณธรรมเพื่อรับใชBสังคมและสืบสานวัฒนธรรม
เปGาประสงค$/ตัวชี้วัดความสําเร็จ

KPI 1.1 รอยละของการสรางผลงานทางวิชาการต6อจํานวนอาจารยที่เผยแพร6ไดตรงตามเกณฑของ
ประกาศ กพอ.
KPI 1.2 รอยละความสําเร็จในการรับนักศึกษาตามแผนการรับ
KPI 1.3 จํานวนบัณฑิตที่จบการศึกษาตามกรอบเวลาและไดงานทําตรงตามสาขาภายใน 1 ป)
KPI 1.4 รอยละของความพึงพอใจผูใชบัณฑิตอยู6ในเกณฑสูง
KPI 1.5 รอยละของหลักสูตรที่มีการบูรณาการการเรียนการสอนเพือ่ การพัฒนาทองถิ่นและสอดรับกับ
เกณฑ TQF
KPI 1.6 รอยละของหลักสูตรที่มกี ารพัฒนาใหสอดรับกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตร (TQF)
2. บูรณาการทางวิชาการทั้งศาสตร$และศิลปDเพื่อพัฒนาทBองถิ่นอยEางยั่งยืน
KPI 2.1 จํานวนหลักสูตรหรือโครงการใหบริการวิชาการทีม่ ีการบูรณาการระหว6างสาขาหลักสูตรที่
่มขึ้น
KPI 2.2 จําเพินวนรายไดจากการวิ
จยั การใหคําปรึกษาและการใหบริการวิชาการ (ลานบาท)
KPI 2.3 จํานวนศูนยการเรียนรูของศาสตรสาขาต6างๆ เพื่อการพัฒนาทองถิ่นเชิงบูรณาการ
3. เป=นองค$การที่มีธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเป=นองค$การ
แหEงการเรียนรูB
KPI 3.1 มหาวิทยาลัยผ6านการประเมินในระดับดี
KPI 3.2 ระดับความสําเร็จในการพัฒนามหาวิทยาลัยเป8นแหล6งเรียนรูของชุมชน และหน6วยงานตนแบบ
ดานองคการแห6งความพอเพียง
แห6งบความพอเพี
ง
KPI 3.3 ระดั
ความสําเร็จยในการพั
ฒนามหาวิทยาลัยใหมีระบบบริหารการเงินที่มีมาตรฐาน (5 ประเด็น)
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ประเด็นยุทธศาสตร$และกลยุทธ$การพัฒนามหาวิทยาลัย ป พ.ศ. 2553 - 2556
จากการประชุ ม สั ม มนาเชิ ง ปฏิ บั ติ การและการรั บ ฟI ง ความเห็ น ของคณะผู บริ ห าร
คณาจารยบางส6วนทําใหไดมาซึ่งขอสรุปเกี่ยวกับประเด็นยุทธศาสตรที่มหาวิทยาลัยพึงตองดําเนินการ
เพื่ อกาวขามประเด็น ทาทายและบรรลุ เป5 า หมายตามวิ สั ยทั ศนและเป5 าประสงคที่ส ภามหาวิทยาลั ย
กําหนดไว ดังนี้

1
เพิ่มทางเลือกทางการศึกษาและ
พัฒนานักศึกษาใหBเป=นบัณฑิตทีม่ ี
ศักยภาพสูง สอดคลBองกับความ
ตBองการของประเทศ และ
ประชาคมอาเซียน

4
พัฒนามหาวิทยาลัยเป=น
องค$กรสมรรถนะสูงที่มีการ
บริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาลและเป=น
มหาวิทยาลัยสีเขียว

ประเด็นยุทธศาสตร$

2
พัฒนามหาวิทยาลัยเป=น
แหลEงเรียนรูB และมีบทบาท
ในการบริการวิชาการแกE
ชุมชนและทBองถิ่น

3
สรBางเครือขEายและ
แสวงหาพันธมิตรในการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจเชิง
บูรณาการ

ประเด็นยุทธศาสตร$ที่ 1 เพิ่มโอกาสในการเขาศึกษาและพัฒนานักศึกษาใหเป8นบัณฑิตที่มีศักยภาพ
สูงสุด
กลยุทธ$
1.1. การพัฒนาหลักสูตรใหม6ใหทันสมัยและตอบสนองความตองการของผูเรียนและ
สังคม
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1.2. เพิ่มรูปแบบในการสมัครเขาศึกษาใหแก6ผูดอยโอกาสหรือผูที่สนใจเขาศึกษาก6อน
จบมัธยมศึกษาตอนปลาย
1.3. ประชาสัมพันธเชิงรุก การสรางเครือข6ายการรับนักศึกษา ปรับปรุงขั้นตอนการรับ
และจัดทําแผนการตลาดเพื่อเพิ่มจํานวนนักศึกษาเขาใหม6
1.4. การสรางความร6วมมือในขอตกลงร6วมในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา จัดโควตาใน
การเขาเรียนใหแก6นักเรียน นักศึกษาในเขตภูมิภาคอุษาคเนยผ6านองคกร หน6วยงานพันธมิตร
1.5. กําหนดมาตรฐานดานสมรรถนะสําหรับบัณฑิตที่พึงประสงคและดําเนินมาตรการ
ใหนักศึกษาไดรับการพัฒนาใหไดตามเกณฑที่กําหนด
1.6. ส6 งเสริ มใหนั กศึ กษามีการศึกษาเรี ยนรูจากการปฏิ บัติ สถานประกอบการและ
ชุมชนผ6านกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
1.7. ส6งเสริมสนับสนุนใหความสําคัญกับการพัฒนาบทบาทหนาและปฏิบัติหนาที่ของ
อาจารยที่ปรึกษา
1.8. ส6งเสริมใหนักศึกษาไดเขาร6วมจัดกิจกรรมอนุรักษ ธํารงไวและสืบทอดเอกลักษณ
ความเป8นไทย และมีบทบาทส6วนร6วมในการพัฒนาและแกปIญหาชุมชนทองถิ่นและวัฒนธรรม
ประเด็นยุทธศาสตร$ 2 พัฒนามหาวิทยาลัยเป8นแหล6งเรียนรู และมีบทบาทในการแกไขปIญหาชุมชน
ทองถิ่นดานวัฒนธรรม
กลยุทธ$
2.1 สํ า รวจความตองการคาดหวังดานการใหบริ การวิช าการและพั ฒนาหลั กสู ต ร
รูปแบบการใหบริการ ที่สนองต6อความตองการที่แทจริงของชุมชนทองถิ่น
2.2. สนับสนุน ใหมี การวิจัย สังคมตามประเด็ นสถานการณที่อยู6 ในความสนใจของ
ประชาชน สังคม และเผยแพร6สรางการรับรูแก6สังคมเป8นระยะๆ
2.3 พัฒนาระบบการเรียนการสอนเชิงบูรณาการที่ยึดผูเรียนรูเป8นศูนยกลาง มุ6งเนน
การเรียนรูจากการปฏิบัติและการใชประเด็นปIญหาชุมชนเป8นฐานใหนักศึกษาไดร6วมทํางานกับชุมชน
2.4 สนับสนุนใหคณาจารย นักศึกษาร6วมกันเรียนรูผ6านการปฏิบัติจริงเพื่อแกไข
ปIญหาในชุมชนเป8นฐานใหนักศึกษาไดร6วมทํางานกับชุมชน
2.5 จัดตั้งศูนยการเรียนรูของศาสตรสาขาต6างๆ ที่มีหลักสูตรการเรียนการสอนใน
มหาวิทยาลัย ดานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับชุมชน นักศึกษาทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย
2.6. ส6งเสริมและพัฒนาครูและผูบริหารโรงเรียนเพื่อสนับสนุนการปฏิรูปการศึกษา
และปฏิรูปการเรียนรู
2.7. การส6งเสริมภูมิปIญญาไทยและวัฒนธรรมทองถิ่นใหเป8นวิถีชีวิตในมหาวิทยาลัย
2.8 แสวงหาความร6วมมือระหว6างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการภายในประเทศ
เพื่อแกไขปIญหาและพัฒนาชุมชนหรือผูประกอบการในประเทศเพื่อนบาน
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2.9. เร6งประชาสัมพันธ เผยแพร6ผลงาน สรางการรับรูถึงศักยภาพ และผลงานทาง
วิชาการ
2.10. พัฒนาต6อยอด สรางมูลค6าเพิ่มผลงานทางวิชาการและนวัตกรรมเชิงพัฒนา
มหาวิทยาลัย ชุมชน และทองถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร$ที่ 3 สรางเครือข6ายและแสวงหาพันธมิตรในการปฏิบัติงานตามภารกิจเชิงบูรณาการ
กลยุทธ$
3.1 สานต6 อ และเพิ่ ม โครงการความร6 ว มมื อระหว6 า งมหาวิ ทยาลั ย กั บ หน6 ว ยงาน
สถานประกอบการภายนอก และมหาวิทยาลัยในต6างประเทศ ในการจัดการศึกษา การวิจัย และ
พัฒนานวัตกรรม และการใหบริการวิชาการ
3.2 แสวงหาทุนวิจัย เงินทุนสนับสนุนจากองคกรภายในต6างประเทศ เพื่อสรางองค
ความรูใหม6 พัฒนาระบบการเรียนการสอนและการแกไขปIญหาของชุมชนและทองถิ่น
3.3 แสวงหาและส6 งเสริ ม สนั บ สนุ น จากการพั ฒ นาชุ มชน องคกรตนแบบ เพื่ อ
พัฒนาเป8นแหล6ง/ศูนยการเรียนรูตัวอย6างในดานต6างๆ สําหรับนักศึกษาและชุมชนอื่นๆ
3.4 การส6งเสริมใหสมาคมศิษยเก6าจัดกิจกรรมเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหว6าง
มหาวิทยาลัยกับบัณฑิต และมหาวิทยาลัยกับชุมชน
3.5. พัฒนามหาวิทยาลัย การปรับภาพลักษณของมหาวิทยาลัยสู6สากลดวยการ
สรางความร6 ว มมื อ ในการพั ฒ นาศาสตรและการปฏิ บั ติ ก าร เพื่ อ ชุ ม ชนที่ มี ค วามพรอมร6 ว มกั บ
สถาบันอุดมศึกษา หน6วยงานในภูมิภาคอุษาคเนย
3.6. สนับสนุนใหคณาจารยเขาร6วมหรือจัดเวทีหรือพื้นที่ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูผล
การปฏิบัติงานหรือเผยแพร6ผลงานของมหาวิทยาลัยกับหน6วยงาน มหาวิทยาลัยทั้งในและต6างประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร$ที่ 4 พัฒนามหาวิทยาลัยเป8นองคการสมรรถนะสูง ที่มีการบริการจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาลและเป8นมหาวิทยาลัยสีเขียว
กลยุทธ$
4.1 พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรและหน6วยงานในการปฏิบัติตามภารกิจ
4.1.1 การสนั บ สนุ น การศึ ก ษาต6 อ การฝ[ ก อบรม ศึ ก ษาดู ง านทั้ ง ในและ
ต6างประเทศ และการเขาสู6ตําแหน6งตามเสนทางอาชีพของบุคลากรแต6ละสายงาน
4.1.2 การสรางวั ฒ นธรรมการเป8 น มื ออาชี พทางดานการอุ ด มศึ กษาใหแก6
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ผ6านกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล การเสริมสรางคุณธรรรม
การปฏิบัติจรรยาบรรณวิชาชีพ การคัดเลือกและประกาศเกียรติคุณยกย6องคณาจารยดีเด6นในดานต6างๆ
4.1.3 พั ฒ นาระบบบริ ห ารผลการปฏิ บั ติ ง านใหบุ ค ลากรกํ า หนด
แนวปฏิบัติงานประจําป) และกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จในการปฏิบัติงานอย6างเป8นรูปธรรม
4.1.4 ส6งเสริมการจัดกิ จกรรม เวทีแลกเปลี่ยนเรีย นรู เพื่ อการพัฒ นาขี ด
ความสามารถในการทํางานและการถ6ายทอดประสบการณระหว6างบุคลากร
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4.1.5 มอบอํา นาจเสริมพลังและสรางความพรอมในการปฏิ บัติงานใหแก6
คณะ/สํานัก ในรูปแบบการกระจายอํานาจ การสนับสนุนงบประมาณกําลังคน ขอมู ลข6าวสารและ
นวัตกรรมดานการบริหารจัดการ
4.1.6 ส6งเสริมใหบุคลากร หน6วยงาน แสวงหาพัฒนานวัตกรรมในการทํางาน
ตามภารกิจหนาที่และนวัตกรรมการบริหารจัดการ
4.2 พัฒนาระบบบริหารยุทธศาสตรที่มุ6งผลสัมฤทธิ์ และมีธรรมาภิบาล
4.2.1 ปรับ ปรุ งระเบีย บขอบั งคั บระเบีย บมหาวิ ทยาลั ย ใหเอื้ อต6 อการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการทํางานและการก6อสรางเสริมธรรมาภิบาลทางการบริหารจัดการ
4.2.2 พั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การใหเป8 น ไปตามแนวทางการบริ ห าร
ยุทธศาสตรและ การพัฒนาระบบคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานของ สกอ. สมศ. และ ก.พ.ร.
4.2.3 ส6 ง เสริ ม การแสวงหาและพั ฒ นานวั ต กรรมการจั ด การเพื่ อ พั ฒ นา
มหาวิทยาลัยใหเป8นองคการแห6งการเรียนรู
4.2.4 ส6งเสริมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
ความรูภายในมหาวิทยาลัย
4.2.5 เสริมสรางความมั่นคงของเงินคงคลังและเพิ่มรายไดจากแหล6งรายได
จากสินทรัพยที่มีอยู6ของมหาวิทยาลัย
4.2.6 ระบุคนหาอัตลักษณ ผลงานเชิงประจักษของมหาวิทยาลัยเพื่อสื่อสาร
และจัดการภาพลักษณผ6านสื่อโทรทัศน หนังสือพิมพ Website และสื่ออื่นๆ รวมทั้งการจัดกิจกรรม
ตามพันธกิจ การบําเพ็ญประโยชนต6อสังคม และสมาคมศิษยเก6า
4.3 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสภาพแวดลอมทางกายภาพของมหาวิทยาลัย
4.3.1 ปรับสภาพแวดลอมทางกายภาพ ภูมิสถาปIตยภายในมหาวิทยาลัยให
สื่อถึงการเป8นมหาวิทยาลัยสีเขียว และความเป8นสถาบันอุดมศึกษาที่ทันสมัยและสุนทรียภาพ
4.3.2 การพัฒนามหาวิทยาลัยใหเป8นตัวอย6างขององคกรแห6งความพอเพียง
4.3.3 จัดหาพัฒนาระบบสวัสดิการดานที่พักอาศัย สิ่งอํานวยความสะดวก
บริการอื่น เพื่อส6งเสริมคุณภาพชีวิตใหแก6บุคลากรทางการศึกษา
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แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ$ ในพระบรมราชูปถัมภ$ จังหวัดปทุมธานี
มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ ไดจั ด อบรมสั มมนา
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนยุทธศาสตร จัดทําร6างแผนการปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณ
ประจําป)งบประมาณ พ.ศ. 2556 ระหว6างวันที่ 22 -24 พฤษภาคม 2555 ณ โรงแรมภูเขางามรีสอรท
จังหวัดนครนายก ประกอบดวย คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการสภาคณาจารย และ
ขาราชการ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และบุคลากรดานแผนงาน และงบประมาณ ไดมีการ
ระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนทัศนะ เพื่อทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจําป)งบประมาณ ผลจาก
การประชุมดังกล6าว สภามหาวิทยาลัยไดกําหนดนโยบายบริหารงาน ประจําป)งบประมาณ พ.ศ. 2556
ยุ ทธศาสตรแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจํ า ป) ง บประมาณ และโครงการสํ า คั ญ ตั ว ชี้ วั ด ป) ง บประมาณ
พ.ศ. 2556 เพื่ อ เป8 น แนวทางในการใหผู บริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย บุ ค ลากร นํ า นโยบายจากสภา
มหาวิทยาลัย และผลจากการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําป)งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของหน6วยงาน
ซึ่งรายละเอียดที่ไดจากการทบทวนแผนมีดังนี้
ปรัชญา
วิชาการเด6น เนนคุณธรรม นําทองถิ่นพัฒนา กาวหนาดานเทคโนโลยี
พันธกิจ (Mission)
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี มีภาระหนาที่ใน
การปฏิบัติงาน ตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 และ 8
ดังนี้
มาตรา 7 ใหมหาวิทยาลัยเป8นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่นที่เสริมสราง
พลังปIญญาของแผ6นดิน ฟKLนฟูพลังการเรียนรู เชิดชูภูมิปIญญาของทองถิ่น สรางสรรคศิลปวิทยา เพื่อ
ความเจริญกาวหนาอย6างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชนมีส6วนร6วมในการจัดการ การบํารุงรักษา การใช
ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอย6างสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงคใหการศึกษา
ส6งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน วิจัย ใหบริการทางวิชาการแก6สังคม ปรับปรุง ถ6ายทอด
และพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส6งเสริมวิทยฐานะครู
มาตรา 8 ในการดํ า เนิ น งานเพื่ อ ใหบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงคตามมาตรา 7 ใหกํ า หนด
ภาระหนาที่ของมหาวิทยาลัย ดังต6อไปนี้
1. แสวงหาความจริงเพื่อสู6ความเป8นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปIญญาทองถิ่น
ภูมิปIญญาไทย และภูมิปIญญาสากล
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2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรูคู6คุณธรรม สํานึกในความเป8นไทย มีความรักและผูกพันต6อ
ทองถิ่นอีกทั้งส6งเสริม การเรียนรูตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช6วยใหคน ในทองถิ่นรูเท6าทันการเปลี่ยนแปลง
การผลิตบัณฑิตดังกล6าวจะตองใหมีจํานวนและคุณภาพสอดคลองกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ
3. เสริมสรางความรูความเขาใจในคุณค6า ความสํานึก และความภูมิใจในวัฒนธรรม
ของทองถิ่นและของชาติ
4. เรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของผูนําชุมชน ผูนําศาสนา และนักการเมือง
ทองถิ่นใหมีจิตสํานึก ประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนา
ชุมชนและทองถิ่นเพื่อประโยชนของส6วนรวม
5. เสริ ม สรางความเขมแข็ ง ของวิ ช าชี พ ครู ผลิ ต และพั ฒ นาครู แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป8นวิชาชีพชั้นสูง
6. ประสานความร6วมมือและช6วยเหลือเกื้อกูลกันระหว6างมหาวิทยาลัย ชุมชน องคกร
ปกครองส6วนทองถิ่นและองคกรอื่นทั้งในและต6างประเทศเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
7. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบานและเทคโนโลยีสมัยใหม6ให
เหมาะสมกับการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในทองถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพื่อ
ส6งเสริมใหเกิดการจัดการ การบํารุงรักษาและการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
อย6างสมดุลและยั่งยืน
8. ศึกษา วิจัย ส6งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริในการ
ปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาทองถิ่น
วิสัยทัศน$ (Vision)
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ เป8นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําเพื่อ
พัฒนาทองถิ่นในอุษาคเนย
เปGาประสงค$ (Goal)
1. สรางสรรคงานวิชาการที่มีมาตรฐาน ทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพ คุณธรรม
เพื่อรับใชสังคม และสืบสานศิลปวัฒนธรรม
2. บูรณาการทางวิชาการทั้งศาสตรและศิลปOเพื่อพัฒนาทองถิ่นอย6างยั่งยืน
3. เป8นองคการที่มีธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และเป8นองคการแห6งการเรียนรู
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ประเด็นยุทธศาสตร$
1. พัฒนาทักษะ สมรรถนะการเรียนรูสู6ประชาคมอาเซียน
2. เพิ่มผลงานดานทองถิ่นศึกษาและการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ
3. รวบรวมศึกษาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมอาเซียน
4. พัฒนาภูมิทัศน แหล6งสุนทรียะ สื่อสารเอกลักษณ อัตลักษณ
5. พัฒนาองคกรสมรรถนะสูงและธรรมาภิบาล
6. เพิ่มจํานวนอาจารยวุฒิปริญญาเอกและผลงานวิชาการ การวิจัย
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ยุทธศาสตร$การพัฒนามหาวิทยาลัย และตัวชี้วัดหลัก ปงบประมาณ 2556
1. พัฒนาทักษะ สมรรถนะการเรียนรูBเขBาสูEประชาคมอาเซียน
เสริ ม สรางสมรรถนะที่ พึ ง ประสงคและสนองตอบต6 อ การดํ า เนิ น ชี วิ ต ตามวิ ถี ท างของ
ระบบเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมร6วมสมัยใหแก6นักศึกษา อาจารยและบุคลากรผ6านระบบการเรียนรู
ที่มุ6งสรางปIญญาจากการปฏิบัติและการจัดการปIญหาสาธารณะในทองถิ่น โดยมีกลยุทธที่สําคัญ ดังนี้
1. เสริมสมรรถนะการเรียนรูภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา อาจารยและบุคลากร
2. ส6งเสริมการเรียนรูภาษาอาเซียนสําหรับนักศึกษา อาจารยและบุคลากร
3. พัฒ นาหลั กสู ต รใหม6 ระบบการเรี ย นรู จากการปฏิ บัติ จ ริ งและการแกไขปI ญ หาสาธารณะ
ร6วมกับชุมชน
4. สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตปIญญาของนักศึกษา อาจารยและบุคลากร
5. ส6งเสริมใหนักศึกษา อาจารยอาสาร6วมเรียนรู พัฒนาองคกรและชุมชนในทองถิ่น
6. พัฒนาบ6มเพาะพัฒนานักศึกษา ศิษยเก6าและผูประกอบการใหตั้งตัวได
7. เพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงสื่อ สิ่งอํานวยความสะดวกในการเรียนรู
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
KPI.1.1 รอยละของนักศึกษา อาจารยและบุคลากรที่มีผลการประเมินความรูทางภาษาตาม
เกณฑที่กําหนด
KPI.1.2 รอยละของนักศึกษา อาจารยและบุคลากรที่เขาร6วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และจิตปIญญา
KPI.1.3 จํานวนหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรใหม6ที่ไดรับอนุมัติ
KPI.1.4 รอยละของหลักสูตร/นักศึกษาที่ทํากิจกรรมอาสาร6วมเรียนรูและพัฒนาองคกร
และชุมชนในทองถิ่น
KPI.1.5 รอยละความสําเร็จการดําเนินงานตามแผนงานบ6มเพาะวิสาหกิจและกองทุนตั้งตัวได
2. เพิ่มผลงานดBานทBองถิ่นศึกษาและการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ
ส6งเสริม สนับสนุนการผลิตผลงานทางวิชาการที่เป8นสารสนเทศพื้นฐาน ภูมิปIญญาทองถิ่น
และเพิ่มบทบาทของอาจารย คณะ มหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อน จัดการปIญหาสาธารณะในทองถิ่น
โดยมีกลยุทธที่สําคัญ ดังนี้
1. วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนและทองถิ่น
2. จัดตั้งดําเนินการศูนยศึกษาขอมูลสารานุกรมทองถิ่น
3. ส6งเสริมการใหบริการวิชาการ ร6วมเรียนรู พัฒนาสมรรถนะการพัฒนาองคกร ชุมชน
ทองถิ่น
4. ศึกษา ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะและจัดการปIญหาสาธารณะของชุมชนทองถิ่น
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ตัวชี้วัดความสําเร็จ
KPI.2.1 รอยละของหลักสูตรที่มีผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนและทองถิ่น
KPI.2.2 ระดับความสําเร็จการจัดตั้งศูนยศึกษาขอมูลสารานุกรมทองถิ่น
KPI.2.3 รอยละของหลักสูตรที่ใหบริการวิชาการ ร6วมเรียนรู พัฒนาสมรรถนะการพัฒนาองคกร
ชุมชน ทองถิ่น
KPI.2.4 รายไดจากการใหวิจัยและการบริการวิชาการ
KPI.2.4 ระดับความสําเร็จในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะและจัดการปIญหาสาธารณะของ
ชุมชนทองถิ่น
3. รวบรวมศึกษาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมอาเซียน
ประสานความร6วมมือกับหน6วยงาน มหาวิทยาลัยทั้งในและต6างประเทศ รวมทั้งดําเนินการ
ศึกษา วิจัย รวบรวม เผยแพร6ขอมูล สารสนเทศเกี่ยวกับสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของ
ประเทศในกลุ6มประชาคมอาเซียน โดยมีกลยุทธที่สําคัญ ดังนี้
1.
2.
3.
4.

รวบรวม ประมวลผลขอมูลเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมอาเซียน
แลกเปลี่ยนนักศึกษาฝ[กงาน ฝ[กประสบการณ และศึกษาระยะสั้นในประเทศอาเซียน
ศึกษา ฝ[กอบรมระยะสั้น แลกเปลี่ยนอาจารยดานการสอนและวิจัยในประเทศอาเซียน
สรางเครือข6ายความร6วมมือระหว6างหน6วยงานภาครัฐ สถานศึกษาในต6างประเทศ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
KPI.3.1 จํานวนรายงานผลการศึกษาสภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมอาเซียน
KPI.3.2 รอยละของหลักสูตรที่มีนักศึกษาฝ[กงาน ฝ[กประสบการณ และศึกษาระยะสั้นใน
ประเทศอาเซียน
KPI.3.3 รอยละของหลักสูตรที่มีอาจารยไปศึกษาวิจัย แลกเปลี่ยนการสอน การฝ[กประสบการณ
ในประเทศอาเซียน
4. พัฒนาภูมิทัศน$ แหลEงสุนทรียะ สื่อสารเอกลักษณ$ อัตลักษณ$
เร6 งพั ฒนา ปรับ ปรุ ง ฟKLน ฟู ภูมิทัศน แหล6 งสุ นทรีย ะ จั ดหาสิ่ งอํ า นวยความสะดวกภายใน
มหาวิทยาลัยใหมีสภาพน6าอยู6 ส6งเสริมบรรยากาศ ยกระดับคุณภาพการเรียนรู การพัฒนาสุขภาพกาย
สุขภาพใจ รวมทั้งจัดระบบ ดําเนินการสื่อสาร สรางการรับรูของสังคมชุมชนและความภาคภูมิใจของ
นักศึกษา บุคลากรต6อเอกลักษณ อัตลักษณของมหาวิทยาลัย โดยมีกลยุทธที่สําคัญ ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

ปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน แหล6งสุนทรียะ
ปรับปรุง พัฒนาอาคาร สิ่งก6อสราง
ส6งเสริมการจัดการขยะและรณรงคประหยัดพลังงาน
พัฒนาการประชาสัมพันธ ภาพลักษณ สื่อสารเอกลักษณ อัตลักษณ
สรางนักศึกษาใหมีเอกลักษณ อัตลักษณ ของมหาวิทยาลัย
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ตัวชี้วัดความสําเร็จ
KPI.3.1 รอยละความพึงพอใจของนักศึกษา บุคลากรต6อภูมิทัศน แหล6งสุนทรียะและแหล6งบริการ
เรียนรูภายใน
KPI.3.1 ระดับการรับรูข6าวสารขอมูลของมหาวิทยาลัยของนักศึกษา บุคลากร ผูปกครอง และ
ชุมชน
5. พัฒนาองค$การสมรรถนะสูงและธรรมาภิบาล
ปรับปรุง พัฒนาโครงสราง ระบบ กระบวนการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดีภายใตการมีส6วนร6วมของประชาคมทั้งภายในและภายนอก โดยมีกลยุทธที่
สําคัญ ดังนี้
1. พัฒนาระบบควบคุมภายใน การกํากับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน
2. จัดหาและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. พัฒนาระบบจัดการผลงานและพัฒนาองคกรพอเพียง
4. พัฒนาวิสาหกิจใหม6และจัดการสิทธิประโยชน
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
KPI.5.1 มหาวิทยาลัยผ6านการประเมินกระบวนการบริหารจัดการในระดับดีมาก
KPI.5.2 รอยละความสําเร็จในการจัดหารายไดจากการพัฒนาวิสาหกิจใหม6และจัดการสิทธิ
ประโยชน
6. เพิ่มจํานวนอาจารย$วุฒิปริญญาเอกและผลงานทางวิชาการ การวิจัย
เร6งสรรหา พัฒนาอาจารยใหมีวุฒิปริญญาเอกและตําแหน6งทางวิชาการเป8นไปตามเกณฑ
มาตรฐานการจัดการอุดมศึกษา โดยมีกลยุทธหรือโครงการสําคัญ ดังนี้
1. สรรหา และพัฒนาอาจารยวุฒิปริญญาเอก
2. สนับสนุนการผลิตตําราวิชาการ ผลงานวิจัยและส6งเสริมการเขาสู6ตําแหน6งทางวิชาการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
KPI.6.1 จํานวนอาจารยที่มีวุฒิปริญญาเอกเพิ่มขึ้น 20 %
KPI.6.2 จํานวนอาจารยที่มีตําแหน6งทางวิชาการเพิ่มขึ้น 25 %
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ตัวชี้วัดและเปGาหมายผลงานตามงานตามภารกิจหลัก ประจําปงบประมาณ 2556 จําแนกตามหนEวยงานจัดการศึกษา

ที่

ชื่อหนEวยงาน

1
2
3
4
5
6
7

คณะครุศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ (นวก.)
ภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย

1
2
3
รอยละของนักศึกษา รอยละของนักศึกษา
จํานวน
อาจารยและ
อาจารยและ
หลักสูตร
บุคลากรที่มผี ลการ บุคลากรที่เขาร6วม
นานาชาติ
ประเมินความรูทาง
โครงการพัฒนา
และหลักสูตร
ภาษาตามเกณฑที่ คุณภาพชีวิตและจิต ใหม6ที่ไดรับ
กําหนด
ปIญญา
อนุมัติ
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %

80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %

80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %

19

4
5
รอยละของ
รอยละ
หลักสูตร/
ความสําเร็จของ
นักศึกษาที่ทํา
การดําเนินงาน
กิจกรรมอาสาร6วม ตามแผนงานบ6ม
เรียนรูและพัฒนา เพาะวิสาหกิจและ
องคกรและชุมชน กองทุนตั้งตัวได
ในทองถิ่น
85 %
85 %
85 %
85 %
85 %
85 %
85 %
85 %
85 %

6
รอยละของ
หลักสูตรที่มี
ผลงานเพื่อ
พัฒนาชุมชน
และทองถิ่น
85 %
85 %
85 %
85 %
85 %
85 %
85 %
85 %

7
ระดับ
ความสําเร็จ
การจัดตั้งศูนย
การศึกษา
ขอมูล
สารนุกรม
ทองถิ่น

5

ตัวชี้วัดและเปGาหมายผลงานตามงานตามภารกิจหลัก ประจําปงบประมาณ 2556 จําแนกตามหนEวยงานจัดการศึกษา

ที่

1
2
3
4
5
6
7

9
8
รอยละของ
รายไดจากการ
หลักสูตรที่
ใหบริการงานวิจัย
ใหบริการวิชาการ และการบริการ
ร6วมเรียนรู พัฒนา
วิชาการ
สมรรถนะการ
พัฒนาองคกร
ชุมชน ทองถิ่น

ชื่อหนEวยงาน

คณะครุศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ (นวก.)
รวม/เฉลี่ย

90 %
90 %
90 %
90 %
90 %
90 %
90 %
90 %

22,500,000

10
ระดับความสําเร็จ
ในการขับเคลื่อน
นโยบายสาธารณะ
และจัดการปIญหา
สาธารณะของ
ชุมชนและทองถิ่น
5
5
5
5
5
5
5
5

11
12
จํานวนรายงานผล
รอยละของ
การศึกษาสภาพ
หลักสูตรที่มี
ทางเศรษฐกิจ
นักศึกษาฝ[กงาน
สังคม และ
ฝ[กประสบการณ
วัฒนธรรมอาเซียน และศึกษาระยะสั้น
ในประเทศอาเซียน
1
1
1
1
1
1
1
7

25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%

13
รอยละของ
หลักสูตรที่มี
อาจารยไป
ศึกษาวิจัย
แลกเปลีย่ นการ
สอน การฝ[ก
ประสบการณใน
ประเทศอาเซียน
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%

หมายเหตุ พิจารณากําหนดจากกรอบภารกิจของ พรบ. แผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย และกรอบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกของ สกอ. สมศ.
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ตัวชี้วัดและเปGาหมายผลงานตามงานตามภารกิจหลัก ประจําปงบประมาณ 2556 จําแนกตามหนEวยงานจัดการศึกษา

ที่

1
2
3
4
5
6
7

ชื่อหนEวยงาน

คณะครุศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ (นวก.)

14
15
16
17
รอยละความพึง
ระดับการรับรู
คณะ มหาวิทยาลัย รอยละความสําเร็จ
พอใจนักศึกษา
ข6าวสารขอมูล
ผ6านการประเมินการ ในการจัดหารายได
บุคลากรต6อภูมิทัศน มหาวิทยาลัยของ
บริหารจัดการ
จากการพัฒนา
แหล6งสุนทรียะและ นักศึกษา บุคลากร
วิสาหกิจใหม6และ
แหล6งบริการ
ปกครอง และ
จัดการสิทธิ
ชุมชน
ประโยชน
85 %
ระดับดีมาก
85 %
ระดับดีมาก
85 %
ระดับดีมาก
85 %
ระดับดีมาก
85 %
ระดับดีมาก
85 %
ระดับดีมาก
85 %
ระดับดีมาก
รวม
85 %
5 ระดับ
ระดับดีมาก
85 %

18
จํานวนอาจารย
วุฒิปริญญาเอก
เพิ่มขึ้น 20%

20 %

หมายเหตุ พิจารณากําหนดจากกรอบภารกิจของ พรบ. แผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย และกรอบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกของ สกอ. สมศ
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19
จํานวน
อาจารยที่มี
ตําแหน6ง
วิชาการเพิ่มขึ้น

25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%

โครงการแผนปฏิบัติการภายใตBประเด็น
ประเด็นยุทธศาสตร$ที่ 1 พัฒนาทักษะ สมรรถนะการเรียนรูBสูEประชาคมอาเซียน
1.1 โครงการเสริมสมรรถนะการเรียนรูภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาอาจารยและบุคลากร
1.2 โครงการส6งเสริมการเรียนรูภาษาอาเซียนสําหรับนักศึกษาอาจารยและบุคลากร
1.3 โครงการพัฒนาหลักสูตรใหม6และระบบการเรียนรูจากการปฏิบัติจริงเพื่อแกไขปIญหา
สาธารณะร6วมกับ ชุมชน
1.4 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตปIญญาของนักศึกษาอาจารยและบุคลากร
1.5 โครงการวไลยอลงกรณอาสาร6วมเรียนรู พัฒนาองคกรและชุมชนในทองถิ่น
1.6 โครงการบ6มเพาะพัฒนานักศึกษา ศิษยเก6าและผูประกอบการใหตั้งตัวได
1.7 โครงการจัดหา เพิ่มประสิทธิภาพ ปรับปรุงสื่อสิ่งอํานวยความสะดวกการเรียนรู
1.8 โครงการพัฒนานักศึกษาและกีฬา
1.9 โครงการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณทางดานศิลปะและวัฒนธรรม
1.10 โครงการเสริมสรางเอกลักษณ อัตลักษณใหแก6นักศึกษา และดําเนินการดานศิษยเก6าสัมพันธ
1.11 โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ
1.12 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษารูปแบบพิเศษเฉพาะดาน
1.13 โครงการจัดการศึกษาคณะครุศาสตร
1.14 โครงการจัดการศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
1.15 โครงการจัดการศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1.16 โครงการจัดการศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร
1.17 โครงการจัดการศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
1.18 โครงการจัดการศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1.19 โครงการจัดการศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
1.20 โครงการจัดการศึกษาศูนยการศึกษาสระแกว
1.21 โครงการจัดการศึกษาศูนยการศึกษากรุงเทพ
1.22 โครงการจัดการศึกษาโรงเรียนสาธิต
1.23 โครงการพัฒนางานวิทยบริการ
1.24 โครงการพัฒนางานศึกษาทั่วไป
1.25 โครงการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
1.26 โครงการพัฒนางานศูนยวิทยาศาสตร

22

แผนปฏิบัติงานภายใตBภายใตBประเด็นยุทธศาสตร$ที่ 1 พัฒนาทักษะ สมรรถนะการเรียนรูBสูEประชาคมอาเซียน
โครงการ

ตัวชี้วัดผลสําเร็จ

1.1 โครงการเสริมสมรรถนะ
การเรียนรูภาษาอังกฤษ
สําหรับนักศึกษา อาจารย
และบุคลากร

รอยละของนักศึกษา
อาจารยและ บุคลากรที่เขา
อบรมมีผลประเมินความรู
ทางภาษาตามเกณฑที่
กําหนด

1.2 โครงการส6งเสริมการ
เรียนรูภาษาอาเซียน
สําหรับนักศึกษา อาจารย
และบุคลากร

รอยละของนักศึกษา
อาจารยและ บุคลากรที่เขา
อบรมมีผลประเมินความรู
ทางภาษาตามเกณฑที่
กําหนด

1.3 โครงการพัฒนาหลักสูตร
ใหม6 พัฒนาระบบการ
เรียนรูจากการปฏิบัติจริง
และการแกไขปIญหา
ร6วมกับชุมชน

จํานวนหลักสูตรนานาชาติ
และหลักสูตรใหม6ทไี่ ดรับ
อนุมัติ

1.4 โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและจิตปIญญาของ
นักศึกษา อาจารยและ
บุคลากร

รอยละของอาจารยและ
บุคลากรที่เขาร6วมโครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและจิต
ปIญญา

ค6า
กิจกรรม/แนวทางการดําเนินงาน
เป5าหมาย
80
• พัฒนาหลักสูตรการฝ[กอบรม
• จัดหาสื่อเรียนรูดวยตนเองผ6าน
เครือข6ายอินเตอรเน็ต
• จัดกิจกรรมส6งเสริมใหนักศึกษา
อาจารยและบุคลากรศึกษา
เรียนรูจนผ6านเกณฑ
80
• จัดหลักสูตรการฝ[กอบรม
• จัดหา ใหบริการการใชงานสื่อ
เรียนรู
• จัดกิจกรรมส6งเสริมใหนักศึกษา
อาจารยและบุคลากรศึกษา
เรียนรูจนผ6านเกณฑ
7
• จัดสรรงบเพื่อพัฒนาหลักสูตร
• ศึกษาพัฒนารูปแบบการสอน
และจัดทําคู6มือ
• จัดสัมมนา ฝ[กอบรมการสอน
ตามรูปแบบ
80
• จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
• จัดค6ายปฏิบัติธรรมพัฒนาจิต
• สนับสนุนอาจารย บุคลากรเขา
ปฏิบัติธรรม หลักสูตรพัฒนา
จิตปIญญา
23

หน6วยงาน
รับผิดชอบ
ศูนยภาษา,
คณะ

ระยะเวลา
โครงสรางแผน
ดําเนินงาน
งบประมาณป) 2556
500,000 (U) ตุลาคม 2555- 3. แผนงานสรางและ
กันยายน 2556
กระจายโอกาส
ทางการศึกษา

งบประมาณ

ศูนยภาษา,
คณะ

500,000 (U) ตุลาคม 2555- 3. แผนงานสรางและ
กันยายน 2556
กระจายโอกาส
ทางการศึกษา

สสว. ,คณะ

1,000,000 (U) ตุลาคม 2555- 3. แผนงานสรางและ
กันยายน 2556
กระจายโอกาส
ทางการศึกษา

ศิลปะ,คณะ

300,000 (G) ตุลาคม 2555- 4. แผนงานส6งเสริม
กันยายน 2556
ศาสนา ศิลป
วัฒนธรรม

แผนปฏิบัติงานภายใตBภายใตBประเด็นยุทธศาสตร$ที่ 1 พัฒนาทักษะ สมรรถนะการเรียนรูBสูEประชาคมอาเซียน
ค6า
หน6วยงาน
กิจกรรม/แนวทางการดําเนินงาน
เป5าหมาย
รับผิดชอบ
1.5 โครงการวไลยอลงกรณ
รอยละของหลักสูตร /
80
กพน., คณะ
• ลูกเจาฟ5าอาสาพัฒนาสังคม
อาสาร6วมเรียนรู พัฒนา
นักศึกษาที่ทํากิจกรรม
ชุมชน
องคกรและชุมชนใน
อาสาร6วมเรียนรูและพัฒนา
• หนึ่งหลักสูตร หนึ่งชุมชมร6วม
ทองถิ่น
องคกรและชุมชนใน
เรียนรู
ทองถิ่น
1.6 โครงการบ6มเพาะพัฒนา รอยละความสําเร็จการ
80
ส6งเสริม และสนับสนุน นักศึกษา ศูนยบ6มเพาะ,
นักศึกษา ศิษยเก6าและ
ดําเนินงานตามแผนงานบ6ม
อาจารย และศิษยเก6า และ
คณะ
ผูประกอบการใหตั้งตัวได เพาะวิสาหกิจ
ผูสนใจ เป8นผูประกอบการ
1.7 โครงการจัดหา เพิ่ม
รอยละของหน6วยงานที่
80
สํารวจ ปรับปรุง พัฒนา และจัดหา สนอ., คณะ
ประสิทธิภาพ ปรับปรุง
ดําเนินการโครงการแลว
สื่อ และสิ่งอํานวยความสะดวกต6อ
สื่อสิ่งอํานวยความสะดวก เสร็จ
การจัดการเรียนการสอน
การเรียนรู
1.8 โครงการพัฒนานักศึกษา รอยละของนักศึกษาที่
80
ปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานดานกีฬา คณะ,กพน.
และการกีฬา
ไดรับการพัฒนา
สุขอนามัย และจัดกิจกรรมการ
แข6งขันกีฬา การสรางเสริมสุขภาพ
การอนามัยใหแก6นักศึกษา บุคลากร
1.9 โครงการจัดกิจกรรมเสริม • รอยละของนักศึกษาที่เขา
80
กําหนดและจัดกิจกรรมประเพณี ศูนยศิลปะ,
ประสบการณทางดาน
วัฒนธรรมในวันสําคัญของชาติ
คณะ,
ร6วมกิจกรรมตามแผนงาน
ศิลปะและวัฒนธรรม
และส6งเสริมใหมีกิจกรรมการสืบ
โครงการที่กาํ หนด
สานศิลปะและวัฒนธรรม
• รอยละของนักศึกษาที่เขา
80
ร6วมกิจกรรมตามแผนงาน
โครงการที่นาํ ความรูไป
ใชได
โครงการ

ตัวชี้วัดผลสําเร็จ

24

ระยะเวลา
โครงสรางแผน
ดําเนินงาน
งบประมาณป) 2556
1,700,000 (G) ตุลาคม 2555- 7. แผนงานบริการ
กันยายน 2556
วิชาการแก6สังคม
งบประมาณ

1,700,000 (G) ตุลาคม 2555- 5. แผนงานส6งเสริม
UBI. กันยายน 2556
สนับสนุนการวิจัย
5,000,000 (U) ตุลาคม 2555- 6. แผนงานการ
กันยายน 2556
สนับสนุนการจัด
การศึกษา
5,000,000 (U) ตุลาคม 2555- 3. แผนงานสราง
กันยายน 2556
โอกาสและ
กระจายโอกาส
ทางการศึกษา
240,000 (G) ตุลาคม 2555- 4. แผนงานอนุรักษ
กันยายน 2556
ส6งเสริมและ
พัฒนาศาสนา
ศิลปะและ
วัฒนธรรม

แผนปฏิบัติงานภายใตBภายใตBประเด็นยุทธศาสตร$ที่ 1 พัฒนาทักษะ สมรรถนะการเรียนรูBสูEประชาคมอาเซียน
โครงการ

ตัวชี้วัดผลสําเร็จ

1.10 โครงการเสริ ม สราง
เอกลั กษณ อั ต ลั กษณ
ใ ห แ ก6 นั ก ศึ ก ษ า แ ล ะ
ดํ า เนิ น การดานศิ ษ ยเก6 า
สัมพันธ

- รอยละของนักศึกษาที่เขา
ร6วมกิจกรรมตามแผนงาน
โครงการที่กําหนดนํา
ความรูไปใชได
- รอยละความสําเร็จของการ
จัดกิจกรรมศิษยเก6า

1.11โครงการจั ด การศึ ก ษา รอยละความสําเร็จของการ
ภาคพิเศษ
ดําเนินโครงการจัด
การศึกษาภาคพิเศษ
1.12 โครงการสนั บสนุ นการ ระดับความสําเร็จของการ
จั ด การศึ ก ษารู ป แบบ ดําเนินการตามแผน
พิเศษเฉพาะดาน

1.13 โครงการจั ดการศึ กษา ระดับความสําเร็จของการ
คณะครุศาสตร
ดําเนินการตามแผน

ค6า
กิจกรรม/แนวทางการดําเนินงาน
เป5าหมาย
80 - ฝ[กอบรมนักศึกษาใหมีความ
ประพฤติตนตามอัตลักษณและ
ส6งเสริมใหนักศึกษาไดรับ
ประสบการณชีวิตผ6านกิจกรรมใน
รูปแบบต6าง ๆ
- ประสานงานและจัดกิจกรรม
ร6วมกับศิษยเก6า
80 จัดการเรียนการสอนและ
สนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอนนักศึกษาภาคพิเศษ
5
จัดงบประมาณสนับสนุนการ
ดําเนินกิจกรรมของ
• หลักสูตรสาธารณสุข
• หลักสูตรวิศวกรรมระบบ
• หลักสูตรการจัดการคาปลีก
• หลักสูตรการท6องเทีย่ ว
• โครงการจัดการศึกษาสําหรับ
ผูบริหาร
5

หน6วยงาน
รับผิดชอบ
คณะ,กพน.,
สสร.

สนอ.,สสว.

41,000,000 (U) ตุลาคม 2555- 3. แผนงานสรางและ
กันยายน 2556
กระจายโอกาส
ทางการศึกษา
สสว.,คณะวจก., 5,000,000 (U) ตุลาคม 2555- 3. แผนงานสรางและ
คณะอุต,
กันยายน 2556
กระจายโอกาส
คณะวิทย
ทางการศึกษา

ปฏิบัติงานตามพันธกิจ นโยบาย คณะครุฯ
มหาวิทยาลัย แผนปฏิบตั ิงานของ
คณะใหครบถวนอย6างบูรณาการ
และบรรลุเป5าหมายของแผน
25

ระยะเวลา
โครงสรางแผน
ดําเนินงาน
งบประมาณป) 2556
2,000,000 (G) ตุลาคม 2555- 7. แผนงานบริการ
กันยายน 2556
วิชาการแก6สังคม
งบประมาณ

12,280,700 (G) ตุลาคม 2555- 3. แผนงานสรางและ
4,678,800 (U) กันยายน 2556
กระจายโอกาส
ทางการศึกษา

แผนปฏิบัติงานภายใตBภายใตBประเด็นยุทธศาสตร$ที่ 1 พัฒนาทักษะ สมรรถนะการเรียนรูBสูEประชาคมอาเซียน
โครงการ

ตัวชี้วัดผลสําเร็จ

1.14 โครงการจั ดการศึ กษา ระดับความสําเร็จของการ
คณะมนุ ษยศาสตรและ ดําเนินการตามแผน
สังคมศาสตร
1.15 โครงการจั ดการศึ กษา ระดับความสําเร็จของการ
ค ณ ะ เ ท ค โ น โ ล ยี ดําเนินการตามแผน
อุตสาหกรรม

ค6า
หน6วยงาน
กิจกรรม/แนวทางการดําเนินงาน
เป5าหมาย
รับผิดชอบ
5
ปฏิบัติงานตามพันธกิจ นโยบาย คณะมนุษยฯ
มหาวิทยาลัย แผนปฏิบตั ิงานของ
คณะใหครบถวนอย6างบูรณาการ
และบรรลุเป5าหมายของแผน
5
ปฏิบัติงานตามพันธกิจ นโยบาย คณะเทคโนอุตฯ
มหาวิทยาลัย แผนปฏิบัติงาน
ของคณะใหครบถวนอย6างบูรณา
การและบรรลุเป5าหมายของแผน

ระยะเวลา
โครงสรางแผน
ดําเนินงาน
งบประมาณป) 2556
22,526,900 (G) ตุลาคม 2555- 3. แผนงานสรางและ
4,831,400 (U) กันยายน 2556
กระจายโอกาส
ทางการศึกษา
งบประมาณ

12,849,200 (G) ตุลาคม 2555- 3. แผนงานสรางและ
4,563,500 (U) กันยายน 2556
กระจายโอกาส
ทางการศึกษา

1.16 โครงการจั ดการศึ กษา ระดับความสําเร็จของการ
ค ณ ะ เ ท ค โ น โ ล ยี ดําเนินการตามแผน
การเกษตร

5

ปฏิบัติงานตามพันธกิจ นโยบาย คณะเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัย แผนปฏิบัติงาน การเกษตร
ของคณะใหครบถวนอย6างบูรณา
การและบรรลุเป5าหมายของแผน

1.17 โครงการจั ดการศึ กษา ระดับความสําเร็จของการ
คณะวิทยาการจัดการ
ดําเนินการตามแผน

5

ปฏิบัติงานตามพันธกิจ นโยบาย คณะวจก.
มหาวิทยาลัย แผนปฏิบัติงาน
ของคณะใหครบถวนอย6างบูรณา
การและบรรลุเป5าหมายของแผน

20,112,700 (G) ตุลาคม 2555- 3. แผนงานสรางและ
กระจายโอกาส
7,511,300 (U) กันยายน 2556
ทางการศึกษา

1.18 โครงการจั ดการศึ กษา ระดับความสําเร็จของการ
คณะวิ ท ยาศาสตรและ ดําเนินการตามแผน
เทคโนโลยี

5

ปฏิบัติงานตามพันธกิจ นโยบาย คณะวิทยฯ
มหาวิทยาลัย แผนปฏิบตั ิงานของ
คณะใหครบถวนอย6างบูรณาการ
และบรรลุเป5าหมายของแผน

21,546,600 (G) ตุลาคม 2555- 3. แผนงานสรางและ
9,018,200 (U) กันยายน 2556
กระจายโอกาส
ทางการศึกษา
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7,512,000 (G) ตุลาคม 2555- 3. แผนงานสรางและ
กระจายโอกาส
2,114,800 (U) กันยายน 2556
ทางการศึกษา

แผนปฏิบัติงานภายใตBภายใตBประเด็นยุทธศาสตร$ที่ 1 พัฒนาทักษะ สมรรถนะการเรียนรูBสูEประชาคมอาเซียน
โครงการ

ตัวชี้วัดผลสําเร็จ

1.19 โครงการจั ดการศึ กษา ระดับความสําเร็จของการ
วิทยาลัยนวัตกรรม
ดําเนินการตามแผน

ค6า
หน6วยงาน
กิจกรรม/แนวทางการดําเนินงาน
เป5าหมาย
รับผิดชอบ
5
ปฏิบัติงานตามพันธกิจ นโยบาย ว.นวัตกรรม
มหาวิทยาลัย แผนปฏิบตั ิงานของ
หน6วยงานใหครบถวนอย6างบูรณา
การและบรรลุเป5าหมายของแผน

ระยะเวลา
โครงสรางแผน
ดําเนินงาน
งบประมาณป) 2556
308,000 (G) ตุลาคม 2555- 3. แผนงานสรางและ
46,292,400 กันยายน 2556
กระจายโอกาส
(U)
ทางการศึกษา

งบประมาณ

1.20 โครงการจั ดการศึ กษา ระดับความสําเร็จของการ
ศูนยสระแกว
ดําเนินการตามแผน

5

ปฏิบัติงานตามพันธกิจ นโยบาย ศ.สระแกว
มหาวิทยาลัย แผนปฏิบตั ิงานของ
หน6วยงานใหครบถวนอย6างบูรณา
การและบรรลุเป5าหมายของแผน

4,030,400 (G) ตุลาคม 2555- 3. แผนงานสรางและ
4,067,000 (U) กันยายน 2556
กระจายโอกาส
ทางการศึกษา

1.21 โครงการจั ดการศึ กษา ระดับความสําเร็จของการ
ศูนย กทม.
ดําเนินการตามแผน

5

ปฏิบัติงานตามพันธกิจ นโยบาย ศ.กทม.
มหาวิทยาลัย แผนปฏิบตั ิงานของ
หน6วยงานใหครบถวนอย6างบูรณา
การและบรรลุเป5าหมายของแผน

8,343,100 (G) ตุลาคม 2555- 3. แผนงานสรางและ
2,742,200 (U) กันยายน 2556
กระจายโอกาส
ทางการศึกษา

1.22 โครงการจั ดการศึ กษา ระดับความสําเร็จของการ
โรงเรียนสาธิต
ดําเนินการตามแผน

5

ปฏิบัติงานตามพันธกิจ นโยบาย
โรงเรียน แผนปฏิบตั ิงานของ
โรงเรียนใหครบถวนอย6างบูรณา
การและบรรลุเป5าหมายของแผน

1 . 2 3 โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า ระดับความสําเร็จของการ
สํานักวิทยบริการ
ดําเนินการตามแผน

5

ปฏิบัติงานตามพันธกิจ นโยบาย ส.วิทยบริการ
มหาวิทยาลัย แผนปฏิบัติงานของ
หน6วยงานใหครบถวนอย6างบูรณา
การและบรรลุเป5าหมายของแผน
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รร.สาธิต

6,754,000 (G) ตุลาคม 2555- 3. แผนงานสรางและ
กระจายโอกาส
27,500,000 (U) กันยายน 2556
ทางการศึกษา
5,275,100 (G) ตุลาคม 2555- 3. แผนงานสรางและ
กระจายโอกาส
7,204,400 (U) กันยายน 2556
ทางการศึกษา

แผนปฏิบัติงานภายใตBภายใตBประเด็นยุทธศาสตร$ที่ 1 พัฒนาทักษะ สมรรถนะการเรียนรูBสูEประชาคมอาเซียน
โครงการ

ตัวชี้วัดผลสําเร็จ

1.24 โครงการพั ฒนางานจั ด ระดับความสําเร็จของการ
การศึกษาทั่วไป
ดําเนินการตามแผน

ค6า
หน6วยงาน
กิจกรรม/แนวทางการดําเนินงาน
เป5าหมาย
รับผิดชอบ
5
ปฏิบัติงานตามพันธกิจ นโยบาย ส.การศึกษา
มหาวิทยาลัย แผนปฏิบัติงานของ ทั่วไป
คณะ/หน6วยงานใหครบถวนอย6าง
บูรณาการและบรรลุเป5าหมาย
ของแผน

1.25 โครงการจั ดการศึ กษา ระดับความสําเร็จของการ
ระดับบัณฑิตศึกษา
ดําเนินการตามแผน

5

1.26 โครงการพั ฒ นาศู น ย ระดับความสําเร็จของการ
วิทยาศาสตร
ดําเนินการตามแผน

5

ปฏิบัติงานตามพันธกิจ นโยบาย บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย แผนปฏิบตั ิงานของ
หน6วยงานใหครบถวนอย6างบูรณา
การและบรรลุเป5าหมายของแผน
ปฏิบัติงานตามพันธกิจ นโยบาย ศูนยวิทยฯ
มหาวิทยาลัย แผนปฏิบตั ิงานของ
หน6วยงานใหครบถวนอย6างบูรณา
การและบรรลุเป5าหมายของแผน
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ระยะเวลา
โครงสรางแผน
ดําเนินงาน
งบประมาณป) 2556
1,385,900 (G) ตุลาคม 2555- 3. แผนงานสรางและ
584,000 (U) กันยายน 2556
กระจายโอกาส
ทางการศึกษา
งบประมาณ

2,623,700 (G) ตุลาคม 2555- 3. แผนงานสรางและ
5,968,000 (U) กันยายน 2556
กระจายโอกาส
ทางการศึกษา
2,365,100 (G) ตุลาคม 2555- 3. แผนงานสรางและ
กระจายโอกาส
125,000 (U) กันยายน 2556
ทางการศึกษา

โครงการภายใตBประเด็นยุทธศาสตร$ที่ 2
เพิ่มผลงานดBานทBองถิ่นศึกษาและการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ
2.1
2.2
2.3
2.4

โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนทองถิ่น
โครงการศูนยศึกษาขอมูลสารานุกรมทองถิ่น
โครงการบริการวิชาการ ร6วมเรียนรูพัฒนาสมรรถนะการพัฒนาองคกร ชุมชน ทองถิ่น
โครงการศึกษาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะและจัดการปIญหา สาธารณะของชุมชน
ทองถิ่น
2.5 โครงการพัฒนาสมรรถนะใหแก6ครูและผูบริหารโรงเรียนในเครือข6าย
2.6 โครงการศึกษาเผยแพร6 ภูมิปIญญาไทย และศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น

29

แผนปฏิบัติงานภายใตBประเด็นยุทธศาสตร$ที่ 2 เพิ่มผลงานดBานทBองถิ่นศึกษาและการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ
โครงการ

ตัวชี้วัดผลสําเร็จ

2.1 โครงการวิจัยและพัฒนา ระดับความสําเร็จการ
นวั ต กรรมเพื่ อ พั ฒ นา ดําเนินการตาม
ชุมชนและทองถิ่น
แผนพัฒนางานวิจัย

ค6า
หน6วยงาน
กิจกรรม/แนวทางการดําเนินงาน
เป5าหมาย
รับผิดชอบ
80% • จัดตั้งคลินิควิจัยและพัฒนา
สถาบันวิจัย,
ระบบสนับสนุนการผลิตวิจัยที่ คณะ
มีคุณภาพภายในสถาบันวิจัย
• แสวงหา จัดสรรทุนวิจัยและ
ทุนเผยแพร6งานวิจัยสู6สังคม

ระยะเวลา
ดําเนินงาน
5,344,600 (G) ตุลาคม 2555 2,100,000 (U) กันยายน 2556
13,500,000 (IFR)
งบประมาณ

2.2 โครงการศู น ยศึ ก ษา รอยละของหลักสูตรที่มี
ขอมูลสารานุกรมทองถิ่น ผลงานวิจัยเพื่อพัฒนา
ชุมชนและทองถิ่น

80%

• ประสานงานใหคณะ/
หน6วยงานจัดตั้งศูนยศึกษา
• วิจัยศึกษาและรวบรวมขอมูล
พื้นฐานของชุมชนและทองถิ่น
• ส6งเสริมหลักสูตรใหวิจัย ผลิต
นวัตกรรมเพื่อชุมชน

สถาบันวิจัย
วิจัย, คณะ

3,500,000 (U) ตุลาคม 2555กันยายน 2556

2.3 โครงการบริการวิชาการ รอยละของหลักสูตรที่มี
ร6 ว ม เ รี ย น รู พั ฒ น า โครงการบริการวิชาการสู6
สมรรถนะการพั ฒ นา ชุมชน
องคกร ชุมชน ทองถิ่น

70

• ศึกษาสํารวจพื้นที่ ปIญหา
ความตองการของชุมชนดาน
บริหารวิชาการ
• ส6งเสริมหลักสูตรใหสราง
ผลงานบริการวิชาการแก6
ชุมชน
• ส6งเสริมการพัฒนาหลักสูตร
จัดทําโครงการจัดหารายได
จากการบริการวิชาการ

สสร,.,คณะ

3,361,200 (G) ตุลาคม 255522,500,000 (IFS) กันยายน 2556
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โครงสรางแผน
งบประมาณป) 2556
5. แผนงานส6งเสริม
สนับสนุนการวิจัย

5. แผนงานส6งเสริม
สนับสนุนการวิจัย

7. แผนงานบริการ
วิชาการ

แผนปฏิบัติงานภายใตBประเด็นยุทธศาสตร$ที่ 2 เพิ่มผลงานดBานทBองถิ่นศึกษาและการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ
โครงการ

ตัวชี้วัดผลสําเร็จ

2.4โครงการศึ กษาและ
ขั บ เ ค ลื่ อ น น โ ย บ า ย
สาธารณะและจั ด การ
ปI ญ หาสาธารณะของ
ชุมชนทองถิ่น

ระดับความสําเร็จในการ
ขับเคลื่อนนโยบาย
สาธารณะและจัดการ
ปIญหาสาธารณะของ
ชุมชนทองถิ่น

2.5 โครงการพั ฒนาครู และ รอยละทีเ่ พิ่มขึ้นของครู
ผู บริ ห ารโรงเรี ย นใน และผูบริหารโรงเรียนที่
เครือข6าย
ไดรับการพัฒนา
2.6. โครงการศึกษาเผยแพร6 รอยละความพึงพอใจของ
ภู มิ ปI ญญาไทย แล ะ ผูเขาร6วมกิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น

ค6า
หน6วยงาน
กิจกรรม/แนวทางการดําเนินงาน
เป5าหมาย
รับผิดชอบ
5
• ระดมความคิดเห็นในประเด็น สสร,คณะ
ปIญญาเชิงนโยบายสาธารณะ
ของทองถิ่น
• ส6งเสริมหลักสูตรใหศึกษาและ
ร6วมขับเคลื่อนแกไขปIญหา
สาธารณะของชุมชน ทองถิ่น
จัดสัมมนา ฝ[กอบรมใหความรูดาน คณะ,สสร.,
85
การพัฒนาสมรรถนะ แก6ครู และ
ผูบริหารโรงเรียน ในเครือข6าย
80

• ศึ ก ษ า วิ จั ย ภู มิ ปI ญ ญ า ส.ศิลปะฯ,
คณะ,
ศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่น
• จั ด งานเผยแพร6 ภู มิ ปI ญ ญา
ชาวบาน วั ฒ นธรรมทองถิ่ น
ทั้ ง ภ า ย ใ น ป ร ะ เ ท ศ แ ล ะ
ต6างประเทศ
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ระยะเวลา
ดําเนินงาน
1,670,000 (G) ตุลาคม 2555กันยายน 2556

โครงสรางแผน
งบประมาณป) 2556
5. แผนงานส6งเสริม
สนับสนุนการวิจัย

1,000,000 (G) ตุลาคม 2555กันยายน 2556

7. แผนงานบริการ
วิชาการแก6สังคม

งบประมาณ

655,000 (G) ตุลาคม 2555กันยายน 2556

4. แผนงานอนุรักษ
ส6งเสริม และพัฒนา
ศาสนาศิลปะและ
วัฒนธรรม

โครงการภายใตBประเด็นยุทธศาสตร$ที่ 3
รวบรวมศึกษาความรูBดBานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมอาเซียน
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

โครงการรวบรวม ประมวลผลขอมูล เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมอาเซียน
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝ[กงาน ฝ[กประสบการณ และศึกษาระยะสั้น ในประเทศอาเซียน
โครงการศึกษา ฝ[กอบรมระยะสั้น แลกเปลี่ยนอาจารยดานการสอนและวิจัยในประเทศอาเซียน
โครงการเครือข6ายความร6วมมือระหว6างหน6วยงานภาครัฐ สถานศึกษาในต6างประเทศ
โครงการพัฒนาเวปไซตและเอกสารแนะนําหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย
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แผนปฏิบัติงานภายใตBประเด็นยุทธศาสตร$ที่ 3 รวบรวมศึกษาความรูBดBานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมอาเซียน
โครงการ

ตัวชี้วัดผลสําเร็จ

3.1 โครงการรวบรวม จํานวนรายงานผลการศึกษา
ป ร ะ ม ว ล ผ ล ข อ มู ล สภาพเศรษฐกิจ สังคม และ
เศรษฐกิ จ สั ง คม และ วัฒนธรรมอาเซียน
วัฒนธรรมอาเซียน

ค6า
เป5าหมาย
5

3.2 โครงการแลกเปลี่ ย น
นั ก ศึ ก ษาฝ[ ก งาน ฝ[ ก
ประสบก ารณ แล ะ
ศึ ก ษ า ร ะ ย ะ สั้ น ใ น
ประเทศอาเซียน

รอยละของหลักสูตรที่มี
นักศึกษาฝ[กงาน ฝ[ก
ประสบการณ และศึกษา
ระยะสั้นในประเทศอาเซียน

80

3.3โครงการศึกษา ฝ[กอบรม
ระยะสั้ น แลกเปลี่ ย น
อาจารยดานการสอน
และวิ จั ย ในประเทศ
อาเซียน

รอยละของหลักสูตรที่มี
อาจารยไปศึกษาวิจัย
แลกเปลีย่ นการสอน
การฝ[กประสบการณใน
ประเทศอาเซียน

60

กิจกรรม/แนวทางการ
ดําเนินงาน
• รวบรวม วิเคราะหขอมูล
เศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรมอาเซียน
• จัดรายการวิทยุ นานา
สาระเรื่องอาเซียน
• จัดทําหองอาเซียนศึกษา
• ส6งนักศึกษาฝ[ก
ประสบการณในอาเซียน
• ส6งนักศึกษาแลกเปลี่ยน
กับมหาวิทยาลัยใน
ประเทศกลุ6มอาเซียน
• ส6งนักศึกษาไปศึกษา
ระยะสั้นในประเทศกลุม6
อาเซียน
• สนับสนุนใหอาจารยไป
ศึกษาอบรม แลกเปลี่ยน
วิจัยในประเทศกลุ6ม
อาเซียน
• จัดหา จัดสรรทุนวิจัย
ร6วมกับนักวิชาการใน
กลุ6มประเทศอาเซียน
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หน6วยงาน
รับผิดชอบ
วิเทศสัมพันธ,
คณะ,
สํานักวิทยบริการ

งบประมาณ
1,000,000 (U)

ระยะเวลา
ดําเนินงาน
ตุลาคม 2555กันยายน 2556

โครงสรางแผน
งบประมาณ 2556
3.แผนงานสรางและ
กระจายโอกาสทาง
การศึกษาใหทั่วถึง
และเป8นธรรม

วิเทศสัมพันธ,
คณะ,

1,800,000 (U)

ตุลาคม 2555กันยายน 2556

3.แผนงานสรางและ
กระจายโอกาสทาง
การศึกษาใหทั่วถึง
และเป8นธรรม

วิเทศสัมพันธ,
คณะ,

3,000,000 (U)

ตุลาคม 2555กันยายน 2556

3.แผนงานสรางและ
กระจายโอกาสทาง
การศึกษาใหทั่วถึง
และเป8นธรรม

แผนปฏิบัติงานภายใตBประเด็นยุทธศาสตร$ที่ 3 รวบรวมศึกษาความรูBดBานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมอาเซียน
โครงการ

ตัวชี้วัดผลสําเร็จ

3.4 โครงการเครือข6ายความ
ร6 ว ม มื อ ร ะ ห ว6 า ง
สถานศึ กษาหน6 วยงาน
ภาครัฐในต6างประเทศ

ระดับความสําเร็จของการ
จัดโครงการเครือข6ายความ
ร6วมมือระหว6างหน6วยงาน
ภาครัฐ สถานศึกษาใน
ต6างประเทศ

3.5 โครงการพัฒนาเวปไซต ระดั บ ความสํ า เร็ จ ในการ
และเอกสารแนะนํ า จัดทําเวปไซตและเอกสาร
หลั ก สู ต ร คณะ และ
มหาวิทยาลัย

ค6า
เป5าหมาย
5
เครือข6าย

5

กิจกรรม/แนวทางการ
ดําเนินงาน

หน6วยงาน
รับผิดชอบ
• ประสานรับและใหความ วิเทศสัมพันธ,
ช6วยเหลือทางวิชาการแก6 คณะ,
หน6วยงาน มหาวิทยาลัย
ในประเทศอาเซียน
• จัดสัมมนาทางวิชาการ
ระดับนานาชาติ
• โครงการแลกเปลี่ยน
นักศึกษากับสถาบันซา
เบล
• จัดระบบขอมูลข6าวสาร วิเทศสัมพันธ,
เพื่อเผยแพร6ต6อสากลผ6าน
ทางเว็บไซต
• ผลิตเอกสารแนะนํา
เอกสารหลักสูตร คณะ
และมหาวิทยาลัยที่เป8น
ภาษาต6างประเทศ
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งบประมาณ
1,800,000 (U)

594,100 (U)

ระยะเวลา
ดําเนินงาน
ตุลาคม 2555กันยายน 2556

ตุลาคม 2555กันยายน 2556

โครงสรางแผน
งบประมาณ 2556
3.แผนงานสรางและ
กระจายโอกาสทาง
การศึกษาใหทั่วถึง
และเป8นธรรม

3.แผนงานสรางและ
กระจายโอกาสทาง
การศึกษาใหทั่วถึง
และเป8นธรรม

โครงการภายใตBประเด็นยุทธศาสตร$ที่ 4
พัฒนาภูมิทัศน$ แหลEงสุนทรียะ สื่อสารเอกลักษณ$ อัตลักษณ$
4.1
4.2
4.3
4.4

โครงการปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศนและแหล6งสุนทรียะ
โครงการปรับปรุง พัฒนาอาคาร และสิ่งก6อสราง
โครงการจัดการขยะ และรณรงค ประหยัดพลังงาน
โครงการพัฒนาการประชาสัมพันธ สื่อสารภาพลักษณ เอกลักษณ อัตลักษณ
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แผนปฏิบัติงานภายใตBประเด็นยุทธศาสตร$ที่ 4 พัฒนาภูมิทัศน$ แหลEงสุนทรียะ สื่อสารเอกลักษณ$ อัตลักษณ$
โครงการ
4.1 โครงการปรับปรุง
พัฒนาภูมิทัศนและ
แหล6งสุนทรียะ

ค6า
หน6วยงาน
กิจกรรม/แนวทางดําเนินงาน
เป5าหมาย
รับผิดชอบ
2
• จํ า นวนพื้ น ที่ ที่ ไ ดรั บ การ
• ปรับปรุงลานนั่งพักผ6อนหนา คณะ,
แห6ง
สนอ.:กองกลาง
พั ฒ นาใหเป8 น พื้ น ที่ สี เ ขี ย ว
อาคาร 100 ป)
และแสดงถึงสุนทรียภาพ
• ปรั บ ปรุ ง หองน้ํ า ใตอาคาร
• รอยละความพึ ง พอใจของ
100 ป)
90
นักศึกษา และบุคลากร ต6อ
• ปรั บ ปรุ ง หองศู น ยบริ ก าร
ภูมิทัศน แหล6งสุนทรียะและ
ข6าวสารและตอนรับ
แหล6งการเรียนรู
• ปรับปรุงศาลพระพรหม
• ซ6 อ มแซมติ ด ตั้ ง เครื่ อ งปIl น
ไฟฟ5าสํารอง
• ปรั บ ปรุ ง ลานจอดรถ ลาน
กี ฬ าบริ เ วณพื้ น ที่ ด านหลั ง
หอพักและสนามกีฬากลาง
• ติ ด ตั้ ง ห ม อ แ ป ล ง ไ ฟ ฟ5 า
บริเวณหอพักนักศึกษา
• จั ด ทํ า สวนหย6 อ มดานหนา
และดานขางอาคาร 100 ป)
• ปรับปรุงพัฒนาระบบปะปา
ท6อระบายน้ําบริเวณบานพัก
ตัวชี้วัดผลสําเร็จ

36

ระยะเวลา
โครงสรางแผน
ดําเนินงาน
งบประมาณป) 2556
12,900,000 (U) ตุลาคม 2555- 6. แผนงานสนับสนุน
การจัดการศึกษา
งบฟKLนฟูป) 2555 กันยายน 2556
งบประมาณ

แผนปฏิบัติงานภายใตBประเด็นยุทธศาสตร$ที่ 4 พัฒนาภูมิทัศน$ แหลEงสุนทรียะ สื่อสารเอกลักษณ$ อัตลักษณ$
โครงการ
4.2 โครงการปรับปรุง
พัฒนาอาคาร และ
สิ่งก6อสราง

4.3 โครงการจัดการขยะ
และรณรงคประหยัด
พลังงาน

ค6า
หน6วยงาน
กิจกรรม/แนวทางดําเนินงาน
เป5าหมาย
รับผิดชอบ
จํ า นวนอาคาร สิ่ ง ก6 อ สรางที่
80
• ก6อสรางอาคารโรงเรียนสาธิต สนอ.
พั ฒ นาปรั บ ปรุ ง ที่ เ ป8 น ไปตาม
• อาคารส6 ง เสริ ม การเรี ย นรู
แผนดําเนินงาน
1-3 ติดตั้งลิฟต แอร เครื่อง
เสียง LCD กั้นหองเรียน
• อาคารรอยป) ทาสี ติดตั้ ง
ระแนงปq ด คอมเพรสเซอร
แอร ซ6 อ มแซมหองน้ํ า ที่ นั่ ง
พักผ6อน
• อาคารงานยานพาหนะ ลาน
กิจกรรมหนาโรงอาหาร
• อาคาร 80 ป)ฯ ติดตั้งลิฟต
ซุมประตูทางเขา ราวกันตก
เกาอี้ชั้นลอย ตกแต6งภายใน
ระดับความสําเร็จในการดําเนิน
90
• รณรงค คัดแยกขยะและของ คณะ, สนอ.,
โครงการจั ด การขยะ และ
เ ห ลื อ ใ ช แ ล ะ ก า ร จั ด สสร.
กิ จ ก ร ร ม ร ณ ร ง ค เ พื่ อ ก า ร
การพลังงาน
ประหยัดพลังงาน
• อาสาดู แ ลสภาพแวดลอม
และจัดการขยะ
• พัฒนาระบบจัดเก็บ แปร
รูปขยะเพื่อใชประโยชนและ
กําจัดขยะ
• จัดทําปุrยและวัสดุคลุมดิน
ตัวชี้วัดผลสําเร็จ
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ระยะเวลา
โครงสรางแผน
ดําเนินงาน
งบประมาณป) 2556
9,374,300 (G) ตุลาคม 2555- 6.แผนงานสนับสนุน
79,000,000 (U) กันยายน 2556
การจัดการศึกษา
งบประมาณ

300,000 (U) ตุลาคม 2555- 6.แผนงานสนับสนุน
กันยายน 2556
การจัดการศึกษา

แผนปฏิบัติงานภายใตBประเด็นยุทธศาสตร$ที่ 4 พัฒนาภูมิทัศน$ แหลEงสุนทรียะ สื่อสารเอกลักษณ$ อัตลักษณ$
ค6า
หน6วยงาน
กิจกรรม/แนวทางดําเนินงาน
เป5าหมาย
รับผิดชอบ
4.4 โครงการพัฒนาระบบ รอยละของการรั บ รู ข6 า วสาร 80% • ประชุมระดมความคิ ดจั ดทํ า ฝ<ายปชส.
การประชาสัมพันธ การ ขอมู ล ของมหาวิ ท ยาลั ย ของ
แ ผ น พั ฒ น า ง า น ก า ร กองกลาง
สื่อสาร ภาพลักษณ
นั ก ศึ ก ษาอาจารย บุ ค ลากร
ประชาสั ม พั น ธและสื่ อ สาร
เอกลักษณ อัตลักษณ ผูปกครอง และชุมชน
องคการ
• พั ฒ น า ร ะ บ บ ฐ า น ข อ มู ล
เหตุการณ ข6าวสาร กิจกรรม
ภายใน
• ผลิตสื่อใหม6 ช6องทางเผยแพร6
กระจายข6 าวสารและสื่ อสาร
ภาพลักษณองคการทั้งภายใน
และภายนอก
• สรางเครื อ ข6 า ยครู แ นะแนว
และแนวแนว ปชส.รับสมัคร
นักศึกษา
• สํ ารวจ ติ ดตาม ประเมิ นผล
การรั บ รู ข6 า วสารขอมู ล จาก
กลุ6มเป5าหมายต6าง ๆ
โครงการ

ตัวชี้วัดผลสําเร็จ
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ระยะเวลา
โครงสรางแผน
ดําเนินงาน
งบประมาณป) 2556
2,000,000 (U) ตุลาคม 2555- 6.แผนงานสนับสนุน
กันยายน 2556
การจัดการศึกษา

งบประมาณ

โครงการภายใตBประเด็นยุทธศาสตร$ที่ 5
พัฒนาองค$การสมรรถนะสูงและธรรมาภิบาล
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

โครงการขับเคลื่อนนโยบายและสนับสนุนการดําเนินการของสภามหาวิทยาลัย
โครงการพัฒนาระบบบริการและการบริหารจัดการส6วนกลาง
โครงการจัดหาและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการพัฒนานโยบาย ระบบงานการวางแผน การจัดการผลงาน และการติดตามประเมินผล
โครงการพัฒนาวิสาหกิจใหม6และจัดการสิทธิประโยชน
โครงการประกันคุณภาพและพัฒนาการบริหารงาน
โครงการพัฒนาระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน
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แผนปฏิบัติงานภายใตBภายใตBประเด็นยุทธศาสตร$ 5 พัฒนาองค$การสมรรถนะสูงและธรรมาภิบาล
ค6า
เป5าหมาย
>4

โครงการ

ตัวชี้วัดผลสําเร็จ

5.1 โครงการขับเคลื่อน
นโยบายและสนับสนุนการ
ดําเนินการของสภา
มหาวิทยาลัย

คะแนนการประเมิ น ผล
ก า ร ทํ า ง า น ข อ ง ส ภ า
มหาวิทยาลัยอยู6ในระดับ
ดีขึ้นไป

5.2 โครงการพัฒนาระบบ
บริการและการบริหาร
จัดการส6วนกลาง

รอยละความพึ ง พอใจ
ของบุคลากรภายในและ
นักศึกษาต6อคุณภาพการ
บริการของ สนอ.

80%

5.3 โครงการจัดหาและพัฒนา ระบบสารสนเทศที่มีการ
ระบบเทคโนโลยี
จั ด ห าใ หม6 หรื อมี กา ร
สารสนเทศ
พัฒนาและใชประโยชน
ได

>5
ระบบ

5.4.โครงการพัฒนานโยบาย
ระบบงานการวางแผน
การจัดการผลงาน และ
การติดตามประเมินผล

ระดับความสําเร็จในการ
ดํ า เ นิ น ก า ร ต า ม
แ ผ น ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร
ประจําป)

•

•

•

•
•
•
•
>4

หน6วยงาน
รับผิดชอบ
พั ฒ นานโยบาย ติ ด ตามผล สํานักงานสภา
ดําเนินงานตามนโยบายของ มหาวิทยาลัย
สภากรรมการทุกชุด
สนับสนุนการทํางานของสภา
กรรมการทุ ก ชุ ด รวมทั้ ง
คณะอนุ ก รรมการภายใน
มหาวิทยาลัย
ยกระดับ พัฒนาคุณภาพการ สนอ.
ใหบริ ก ารส6 ว นกลางในทุ ก
ดานของ สนอ.
ปรั บปรุง ระเบี ยบ กฎหมาย
และพัฒนางานนิติการ
ศูนยคอม
จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร
พั ฒ น าร ะ บบ เ ทค โ นโ ล ยี
สารสนเทศ
พัฒนาระบบฐานขอมูลและ
เครือข6ายระบบไอที
ประชุ ม จั ด ทํ า แผนพั ฒ นา กองนโยบาย
มหาวิ ท ยาลั ย แผนปฏิ บั ติ และแผน.
ราชการประจํ า ป) และแผน
งบประมาณประจําป)
วางระบบกํากับ ติดตามและ
วิ จั ย ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร

กิจกรรม/แนวทางดําเนินงาน

•

•
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ระยะเวลา
โครงสรางแผน
ดําเนินงาน
งบประมาณ 2556
3,000,000 (U) ตุลาคม 2555- 6. แผนงานสนับสนุน
กันยายน 2556
การจัดการศึกษา
งบประมาณ

28,507,400 (U) ตุลาคม 2555- 6. แผนงานสนับสนุน
24,096,200 (G) กันยายน 2556
การจัดการศึกษา

25,000,000 (U) ตุลาคม 2555- 6. แผนงานสนับสนุน
การจัดการศึกษา
2,500,000 (U) กันยายน 2556
1,778,400 (G)

4,381,700 (G) ตุลาคม 2555- 6. แผนงานสนับสนุน
3,585,000 (U) กันยายน 2556
การจัดการศึกษา

แผนปฏิบัติงานภายใตBภายใตBประเด็นยุทธศาสตร$ 5 พัฒนาองค$การสมรรถนะสูงและธรรมาภิบาล
โครงการ

ตัวชี้วัดผลสําเร็จ

ค6า
เป5าหมาย

กิจกรรม/แนวทางดําเนินงาน

•
5.5. โครงการพัฒนาวิสาหกิจ
ใหม6และจัดการสิทธิ
ประโยชน

รอยละความสํ า เร็ จ ใน
การจัดหารายไดจากการ
พัฒนาวิสาหกิจใหม6และ
จัดการสิทธิประโยชน

>90%

•
•

•
5.6 โครงการประกันคุณภาพ ระดับความสําเร็จในการ
และพัฒนาการบริหารงาน ประกันคุณภาพกาศึกษา

>4

•
•

5.7 โครงการพัฒนาระบบการ
ควบคุมและตรวจสอบ
ภายใน

ระดับความสําเร็จในการ
จัด ทํา แผนบริ ห ารความ
เสี่ ย งและการควบคุ ม
และตรวจสอบภายใน

>4

•
•

ปฏิบัติงานตามนโยบายและ
แผนปฏิบัติงาน
พัฒ นาศั กยภาพการบริห าร
จัดการของมหาวิทยาลัย
จั ด ทํ า แผนพั ฒ นาวิ ส าหกิ จ
ใหม6
พั ฒ นารู ป แบบ ขยายงาน
และปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพการ
ใหบริการเดิม
พั ฒ นาพื้ น ที่ เ ชิ ง ธุ ร กิ จ และ
และแหล6 ง อสั ง หาริ ม ทรั พ ย
ใหม6
จัดทําแผนปรับปรุงคุณภาพ
และดําเนินการตามแผน
ประเมิน ตนเอง รายงานผล
และรับการตรวจประเมิน
วิ เ คราะหและจั ด ทํ า แผน
บริหารความเสี่ยง
ส6งเสริมการจัดระบบควบคุม
ภายในและการตรวจสอบ
ภายใน
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หน6วยงาน
รับผิดชอบ

สํานักสิทธิ
ประโยชน

งบประมาณ

ระยะเวลา
ดําเนินงาน

โครงสรางแผน
งบประมาณ 2556

66,472,300 (U)

ตุลาคม 2555- 6. แผนงานสนับสนุน
กันยายน 2556
การจัดการศึกษา

สมจ.

750,000 (G)

ตุลาคม 2555- 6. แผนงานสนับสนุน
กันยายน 2556
การจัดการศึกษา

หน6วยตรวจสอบ
ภายใน

453,800 (G) ตุลาคม 2555- 6. แผนงานสนับสนุน
การจัดการศึกษา
146,500 (U) กันยายน 2556

6.1
6.2
6.3
6.4

โครงการภายใตBประเด็นยุทธศาสตร$ที่ 6
เพิ่มจํานวนอาจารย$วุฒิปริญญาเอกและผลงานวิชาการ การวิจัย
โครงการพัฒนางานกองทุนพัฒนาอาจารยและบุคลากร
โครงการสรรหา และพัฒนาอาจารยวุฒิปริญญาเอก
โครงการสนับสนุนการผลิตตําราวิชาการ และส6งเสริมการเขาสู6ตําแหน6งทางวิชาการ
โครงการสนับสนุนการเขาร6วมประชุม สัมมนาทางวิชาการ
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ประเด็นยุทธศาสตร$ที่ 6 เพิ่มจํานวนอาจารย$วุฒิปริญญาเอกและผลงานวิชาการ การวิจัย
โครงการ
6.1โครงการพั ฒ นางาน
กองทุน พัฒ นาอาจารย
และบุคลากร

6.2 โครงการสรรหา และ
พั ฒ น า อ า จ า ร ย วุ ฒิ
ปริญญาเอก

6.3 โครงการสนับสนุนการ
ผลิตตําราวิชาการ และ
ส6งเสริมใหอาจารยเขาสู6
ตําแหน6งทางวิชาการ

6.4 โครงการสนับสนุนการ
เขาร6วม สัมมนานาทาง
วิชาการ

ค6า
กิจกรรม/แนวทางดําเนินงาน
เป5าหมาย
ระดับความสําเร็จของการ
5
• พั ฒนานโยบาย มาตรการ จั ดทํ า
จัดทําแผนพัฒนาอาจารย
คู6มือการบริหารจัดการกองทุน
และบุคลากร
• จั ด ทํ า แ ผ น แ ม6 บ ทก า ร พั ฒ น า
บุคลากรของมหาวิทยาลัย
• จัดประชุมคณะกรรมการกองทุน
จํานวนอาจารยที่มีการศึกษา
20 % • รวบรวม ระดมความคิ ด เห็น เพื่ อ
พั ฒ นามาตรการในการสรรหา
ระดับปริญญาเอกที่เพิ่มขึ้น
อาจารยวุฒิปริญญาเอก
• สนับสนุนใหอาจารยศึกษาต6อภาค
นอกเวลาระดับปริญญาเอกภายใน
มหาวิทยาลัย
จํานวนอาจารยที่มีตําแหน6ง
25%
• จั ด ประชุ ม จั ด แผนพั ฒ นาอาชี พ
ของอาจารยเฉพาะบุคคล
ทางวิชาการเพิ่มขึ้น
• จั ด ตั้ ง ค ลิ นิ ค แ ล ะ จั ด ป ร ะ ชุ ม
ปฏิบัติการสรางผลงานวิชาการ
• พั ฒนามาตรการ จั ดกิ จกรรมเพิ่ ม
แรงจู งใจใหอาจารยจั ดทํ าเอกสาร
ทางวิชาการ
รอยละของอาจารยเขาร6วม
80
สนับสนุนใหอาจารย บุคลากรเขาร6วม
ก า ร ป ร ะ ชุ ม สั ม ม น า
ฝ[กอบรม ประชุม สัมมนาทางวิชาการ
ฝ[กอบรม
ตัวชี้วัดผลสําเร็จ
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หน6วยงาน
รับผิดชอบ
สนอ.

ระยะเวลา
โครงสรางแผน
ดําเนินงาน
งบประมาณ 2556
8,000,000 (U) ตุลาคม 2555- 6. แผนงานสนับสนุน
กันยายน 2556 การจัดการศึกษา

สนอ. ,คณะ

120,000 (U) ตุลาคม 2555- 6. แผนงานสนับสนุน
กันยายน 2556 การจัดการศึกษา

สนอ. สสว.,
คณะ

564,000 (U) ตุลาคม 2555- 6. แผนงานสนับสนุน
กันยายน 2556 การจัดการศึกษา

ทุกหน6วยงาน

งบประมาณ

2,316,000 (U)

ตุลาคม
2555กันยายน
2556

6. แผนงานสนับสนุน
การจัดการศึกษา

งบประมาณรายจEาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ$ ในพระบรมราชูปถัมภ$ จังหวัด
ปทุมธานี
กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี
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คํานํา
การจัดทําเอกสารงบประมาณรายจ6าย ประจําป)งบประมาณ พ.ศ. 2556 จัดทําขึ้น
เพื่อจัดสรรงบประมาณในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป)งบประมาณพ.ศ. 2556 ดังนั้น
โครงสรางแผนงบประมาณ จึ งมุ6งเนนการดํา เนิน งานตามภารกิ จบรรลุผลสําเร็ จตามเป5า หมายโดย
นําเสนอขอมูลรายละเอียดค6าใชจ6ายในการดําเนินงานตามผลผลิตไวอย6างชัดเจน ซึ่งสามารถใชพิจารณา
ความเหมาะสมและความคุมค6าของการใชจ6ายงบประมาณ รวมทั้งใชแผนงานงบประมาณเป8นรายการ
ขออนุมัติเบิกจ6ายเงินงบประมาณรายจ6ายประจําป)งบประมาณของหน6วยงาน ตลอดจนเป8นกลไกในการ
ติดตามและประเมินผลสําเร็จของเป5าประสงค ในระดับภาพรวมของยุทธศาสตรที่กําหนดไว
เอกสารงบประมาณรายจ6ายฉบับนี้ ไดนําเสนอรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ
แผ6นดินและงบรายไดของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี ที่
ตองใชในการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตรของแผนปฏิบัติราชการประจําป)งบประมาณ 2556 ต6อ
สภามหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบดวยงบประมาณ 2 ส6วน คือ (1) งบประมาณแผ6นดิน เป8นงบประมาณที่
ไดรับจากสํานักงบประมาณ (2) งบประมาณรายได ซึ่งเป8นงบประมาณที่จัดเก็บจากค6าลงทะเบียนเรียน
ของนักศึกษา เงินผลประโยชน และเงินรายไดอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ$ ในพระบรมราชูปถัมภ$
จังหวัดปทุมธานี
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กรอบนโยบายการจัดทําและการจัดสรรงบประมาณรายจEาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
เพื่ออนุวัตรใหเป8นไปตามมาตรา 3/2 ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ6นดิน พ.ศ. 2545
และมาตรา 9 ของพระราชกฤษฏีกาว6าดวยการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มหาวิทยาลัย จึงได
กําหนดนโยบายและแนวทางการจัดสรรงบประมาณรายจ6ายจากเงินรายได และเงินงบประมาณแผ6นดิน
ประจําป)งบประมาณ พ.ศ. 2556 เพื่อส6งเสริมใหการดําเนินงานการจัดทํางบประมาณเงินรายไดและเงิน
งบประมาณแผ6นดิน ของมหาวิทยาลัยเป8นการจัดทํางบประมาณแบบมุ6งเนนผลงานตามยุทธศาสตร ซึ่งให
ความสําคัญต6อการดําเนินงานและผลสําเร็จของผลผลิต ผลลัพธ โดยมีการวัดผลความสําเร็จของผลงานตัวชี้วัด
ที่ชัดเจน และครอบคลุมทั้งปริมาณ คุณภาพ เวลาและตนทุนอย6างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให
หน6วยงานในมหาวิทยาลัย นํานโยบายและแนวทางการจัดสรรงบประมาณไปปฏิบัติใหเป8นแนวทางเดียวกัน
ดังมีรายละเอียดดังนี้
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ
1. จั ด สรรงบประมาณใหแก6 ห น6 ว ยงานโดยพิ จ ารณาจากความสอดคลองกั บ พั น ธกิ จ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี ที่เชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร
ชาติที่ 2 และ 5 ของแผนการบริหารราชการแผ6นดินของรัฐบาล
2. จัดสรรงบประมาณใหกับหน6วยงานที่ดําเนินงาน โครงการ กิจกรรมที่สอดคลอง ผลักดันให
เกิดผลสําเร็จของแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2553 - 2556 ของมหาวิทยาลัย และตอบสนองต6อการพัฒนาใน
ประเด็นยุทธศาสตร รวมทั้งกลยุทธการดําเนินที่กําหนดไวในแผน ดังนี้
2.1 พัฒนามหาวิทยาลัยเป8นแหล6งเรียนรูและการมีบทบาทในการแกไขปIญหาของชุมชน
ทองถิ่น
2.2 เพิ่มโอกาสในการเขาศึกษาและพัฒนานักศึกษาใหเป8นบัณฑิตที่มีศักยภาพสูงสุด
2.3 สรางเครือข6ายและแสวงหาพันธมิตรในการปฏิบัติงานตามภารกิจเชิงบูรณาการ
2.4 พั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย เป8 น องคการสมรรถนะสู ง ที่ มี ก ารบริ ห ารจั ด การตามหลั ก
ธรรมาภิบาลและเป8นมหาวิทยาลัยสีเขียว
3. จัดสรรงบประมาณเชิงพัฒนาใหแก6หน6วยงานที่ดําเนินงาน โครงการที่ตอบสนองการแกไข
ปIญหาตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินมหาวิทยาลัยและอธิการบดี ที่ปรากฏใน
รายงานผลการประเมินประจําป) 2553 ในมิติต6างๆ ดังนี้
มิติที่ 1 ดานจัดการเรียนการสอน
มิติที่ 2 ดานการวิจัย สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค
มิติที่ 3 ดานบริการวิชาการ
มิติที่ 4 ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
มิติที่ 5 ดานการบริหารจัดการ
มิติที่ 6 ดานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
มิติที่ 7 ดานการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
มิติที่ 8 ดานการสรางเครือข6ายความร6วมมือ
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กรอบการจัดสรรงบประมาณสําหรับการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย
1. การจัดสรรงบประมาณจากค6าธรรมเนียมการศึกษา ที่เก็บจากนักศึกษาภาคปกติและภาค
พิเศษ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี ว6าดวยการรับ
และจ6า ยเงิ นเพื่อการจัดการศึกษาระดับ ปริ ญญาตรี และปริญ ญาตรี (ต6อเนื่ อง) พ.ศ. 2552 และขอบั งคั บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี ว6าดวยการรับและจ6ายเงินเพื่อการ
จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาตปกติ พ.ศ. 2551 จะดําเนินการโดย
1.1 จั ด สรรงบประมาณเป8 น รายจ6 า ยจํ า เป8 น ขั้ น ต่ํ า ประกอบดวยงบบุ ค ลากร และ
งบดําเนินการ ตามลักษณะงานและสัดส6วนของเนื้องาน สําหรับส6วนราชการและหน6วยงานภายในมหาวิทยาลัย
เพื่อใชในการ
1.1.1 บริหารจัดการและพัฒนางานตามภารกิจของส6วนราชการและหน6วยงานที่
สอดคลองกับเป5าหมายการใหบริการและวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย
1.1.2 บริหารจัด การเรี ยนการสอน การพั ฒ นาบุ ค ลากร และการพัฒ นาคุณ ภาพ
นักศึกษา ที่ตอบสนองต6อผลผลิตและเป5าหมายของมหาวิทยาลัย
1.2 จั ด สรรงบประมาณเชิ ง พั ฒ นา ประกอบดวยงบดํ า เนิ น การ และงบลงทุ น เพื่ อ
ดําเนินการบริหารจัดการในนโยบายสําคัญของมหาวิทยาลัย ในดาน
1.2.1 นโยบายดานการจัดการศึกษา มุ6งเนนการดําเนินโครงการ กิจกรรมที่ก6อใหเกิด
การพัฒนาและเสริมสรางคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ TQF
และการเพิ่มจํานวนการรับนักศึกษาชาวต6างชาติและการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในภูมิภาคอาเซียน และเครือข6าย
ความร6วมมือระหว6างมหาวิทยาลัยกับธุรกิจ สถานประกอบการ และมหาวิทยาลัยในภูมิภาคอาเซียน
1.2.2 นโยบายดานการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มุ6งเนนการ
ดําเนินโครงการ กิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะของครู บุคลากรทางการศึกษาที่ก6อใหเกิดปรับปรุงคุณภาพการ
เรียนการสอน รวมทั้งเป8นเครือข6ายในการส6งต6อผูเรียนใหแก6มหาวิทยาลัย
1.2.3 นโยบายดานการถ6ายทอดเพิ่มความเขมแข็งใหบริการวิชาการแก6ชุมชน มุ6งเนน
การดําเนินโครงการ กิจกรรมที่ก6อใหเกิดการใหบริการวิชาการตามความตองการของชุมชน ทองถิ่น ในเชิงพื้นที่
และในประเด็นทางการพั ฒนาและจั ดการสิ่งแวดลอม การพัฒ นาอาชีพ และแกปIญ หาทางเศรษฐกิ จ การ
เสริมสรางธรรมาภิบาลและกระบวนการประชาธิปไตยที่มีการบูรณาการระหว6างหน6วยงานและเป8นประโยชน
ต6อกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งการเพิ่มรายไดจากการใหบริการวิชาการ รวมทั้งโครงการกิจกรรม
ที่เป8นการเฉลิมพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระเจาอยู6หัว เนื่องในวโรกาสที่มีพระชนมายุครบรอบ 84
พรรษา
1.2.4 นโยบายดานการทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรม มุ6งเนนการดําเนินโครงการ กิจกรรม
ที่ก6อใหเกิดสรางองคความรูดานวัฒนธรรมทองถิ่น ดวยการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) และการ
บูรณาการกิจกรรมการทํานุศิลปะ วัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
1.2.5 นโยบายดานการวิ จั ย และพั ฒ นา มุ6 ง เนนการดํ า เนิ น โครงการ กิ จ กรรมที่
ก6อใหเกิดการเพิ่มจํานวนและคุณภาพขององคความรู นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ ที่เชื่อมโยง ตอบสนองต6อการ
แกไขปI ญ หาของชุ ม ชน ทองถิ่ น การบริ หารจั ด การมหาวิ ท ยาลั ย และการเผยแพร6 การเชื่ อมโยง การใช
ประโยชนผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค ในเชิงธุรกิจ และการจัดการเรียนการสอน
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1.2.6 นโยบายดานการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาจะใหความสําคัญและ
จัดสรรงบประมาณใหแก6หลักสูตร หน6วยงานเพื่อการประเมินตนเอง และจัดทํารายงานการประเมินตนเองและ
การเสริมสรางความรูความเขาใจในการพัฒนาระบบการจัดการคุณภาพ
1.2.7 นโยบายดานการเงิน จะใหความสําคัญโครงการแสวงหารายไดจากการวิจัย
การใหบริการวิชาการ การประกอบกิจการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การดําเนินการจัดซื้อ เบิกจ6าย
งบประมาณ และการควบคุม ติดตามบริหารงบประมาณผ6านระบบเครือข6ายคอมพิวเตอร
1.2.8 นโยบายดานการบริหารจัดการ จะใหความสําคัญและจัดสรรงบประมาณกับ
โครงการ กิจกรรมปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการ การพัฒนาสมรรถนะของทรัพยากรบุคคล การ
พัฒนาอาคารสถานที่ และการพัฒนาแสวงหารายไดในเชิงธุรกิจเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา
1.2.9 นโยบายดานการบริการวิชาการ ดานการวิจัย และดานพัฒนาอัตลักษณของ
นักศึกษา
2. การจัดสรรงบประมาณของเงินรายไดที่นอกเหนือจากขอ 1
2.1 เงินรายไดค6าธรรมเนียมการศึกษา ซึ่งเป8นเงินรายไดตามระเบียบมหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี ว6าดวย การเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย พ.ศ.
2549 ขอ 8 ใหแก6หน6วยงานที่จัดตั้งขึ้นเป8นส6วนงานภายในที่มีกลไกการบริหารจัดการภายในของตนเองตาม
กฎหมายที่เกี่ยวของ โดยจัดสรรในรูปแบบของเงินอุดหนุน ประกอบดวย
2.1.1 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
2.1.2 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัด
ปทุมธานี
2.1.3 โครงการจัดการศึกษาอื่นๆ ที่ไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
2.2 เงินรายไดและผลประโยชนจากทรัพยสินของมหาวิทยาลัยตามระเบียบที่สภามหาวิทยาลัย
กําหนดภายใตความรับผิดชอบของสํานักงานสิทธิประโยชน จัดสรรในรูปแบบเงินอุดหนุน
ดBานงบประมาณรายไดB
1. กําหนดงบประมาณโดยมุ6งเนนความครอบคลุมและครบถวนของงบประมาณรายไดใน
ฐานะที่เป8นสถาบันอุดมศึกษา โดยพิจารณาจัดทําประมาณการรายไดจากแหล6งรายไดทุกดานที่เกิดขึ้นจริงใน
การดําเนินกิจการของมหาวิทยาลัย โดยประกอบดวย
• รายไดจากงบประมาณแผ6นดิน
• รายไดจากการจัดการศึกษา
• รายไดจากการวิจัย การใหบริการวิชาการ และการจัดการสิทธิประโยชน
2. มีการประเมินและจัดการความเสี่ยงของโอกาสการไดมาซึ่งรายไดอย6างเหมาะสม โดยใน
ส6วนของรายไดจากการจัดการศึกษา ไดมีการพิจารณานําค6าสถิติที่เกี่ยวของ อาทิ อัตราการลาออกระหว6างป)
ของนักศึกษา อัตราการคงอยู6ของนักศึกษา รอยละของความสําเร็จในการรับนักศึกษามาเป8นเกณฑในการ
พิจารณากําหนดค6าประมาณการรายไดการจัดการศึกษา รวมทั้งนําผลการดําเนินงานดานรายไดจากการ
ดําเนินการดานอื่นๆ มาใชประกอบการพิจารณา
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ดBานงบประมาณรายจEาย
1. นโยบายการจัดสรรในภาพรวมดําเนินการ โดยยึดหลักการของการจัดสรรงบประมาณที่
ตั้งอยู6บนพื้นฐานของระบบงบประมาณที่มุ6งผลสําเร็จเชิงยุทธศาสตร โดยมีการกําหนดกรอบวงเงินงบประมาณ
ที่จะใชในการดําเนิน งานของโครงการภายใตประเด็นยุทธศาสตรที่จะจัด สรรลงสู6หน6 วยงานดํา เนินการใน
ภาพรวม ทั้งนี้ หน6วยงานจะตองมีการกําหนดโครงการเพื่อรองรับและส6งมอบผลผลิต ชิ้นงานที่เกี่ยวของ หรือ
ส6งผลต6อความสําเร็จของประเด็นยุทธศาสตรหรือตัวชี้วัดความสําเร็จ โดยโครงการที่นําเสนอตองเป8นโครงการ
ที่สนับสนุนยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ หรือโครงการที่เป8นนโยบายมุ6งเนนที่ผ6านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย หรืออธิการบดี
2. การจัดสรรงบประมาณที่เป8นค6าใชจ6ายประจํา อันไดแก6 งบบุคลากร พิจารณาจัดสรร
กระจายงบประมาณลงสู6หน6วยงานตามเกณฑจํานวนบุคลากรและค6าใชจ6ายจริงที่ผ6านมา ส6วนค6าใชจ6ายเพื่อการ
ดําเนินงานประจํา ไดแก6 ค6าใชจ6ายในการบริหารจัดการทั่วไปพิจารณาจากเกณฑค6าใชจ6ายจริงที่ไดมีการใชจ6าย
ในป)ที่ผ6านมา
3. การจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนพิจารณาจากภาระงาน จํานวน
บุคลากรและจํานวนนักศึกษาภายใตความรับผิดชอบของคณะ หน6วยงาน
4. การจัดสรรงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร ดําเนินการโดยพิจารณาจาก ความ
เชื่อมโยงเชิงการสรางคุณค6า หรือการผลักดันใหไดมาซึ่งผลสัมฤทธิ์ของโครงการที่มีต6อประเด็นยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ขอมูลจากการประมาณการจํานวนนักศึกษาจากขอมูลของสํานักส6งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน ณ วัน ที่ 25 สิงหาคม 2555 และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง กําหนดอัตราค6าธรรมเนียมเรียกเก็บสําหรับการจัดการศึกษา ระดับปริญญา
ตรีและปริญญาตรี (ต6อเนื่อง) พ.ศ. 2554 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
จัง หวั ด ปทุ ม ธานี เรื่อง กํ า หนดอัต ราค6 าธรรมเนีย มเรี ยกเก็บ สํ าหรั บการจั ดการศึ ก ษา ระดับ บั ณฑิ ต ศึก ษา
และระเบียบที่เกี่ยวของอื่น ๆ มหาวิทยาลัยจึงพิจารณากําหนดกรอบวงเงินงบประมาณในส6วนที่เป8นเงินรายได
จํานวน 476,000,000 บาท โดยแยกเป8น
รายไดจากการจัดการศึกษา

280,000,000 บาท

รายไดการวิจัย การใหบริการวิชาการจากหน6วยงานภายนอก

40,000,000 บาท

รายไดการจัดการสิทธิประโยชน

65,000,000 บาท

งบประมาณจากเงินคงคลังและสิทธิประโยชน

91,000,000 บาท

รวม

476,000,000 บาท
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รายละเอียดของขBอมูลประมาณการรายไดB และงบประมาณที่กําหนดกรอบวงเงิน
ตารางที่ 1 จํานวนนักศึกษาภาคปกติ และประมาณการรายไดB ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
คณะ/ศูนย$
คณะครุศาสตร
คณะมนุษยและสังคมศาสตร
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ศูนยกรุงเทพมหานคร
ศูนยสระแกว
วิทยาลัยนวัตกรรม (มหาวิทยาลัย)
โรงเรียนสาธิต
รวม

ภาคปกติ 2555
ป.ตรี
1799
1,535
1,649
747
89
424
94
75
143
6,555

ป.โท

แผนการรับ 2556
ป.เอก
31

5

ป.ตรี
480
470
580
425
75
225
80
3
90
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2,428

6

6

ป.โท

รวมทั้งสิ้น

ป.เอก
2,310
2,005
2,229
1,178
164
649
174
78
238
9,025
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ประมาณการรายไดB
ป.ตรี
32,741,500
29,671,000
32,187,000
19,075,500
2,530,500
11,677,500
2,460,000
1,078,000
12,913,000
144,334,000

บัณฑิตศึกษา
1,082,000

175,000

150,000

ประมาณการ
80%
27,058,800
23,736,800
25,749,600
15,400,400
2,024,400
9,342,000
1,968,000
862,400
9,039,100
115,181,500

ตารางที่ 2 จํานวนนักศึกษาภาคพิเศษ และประมาณการรายไดB ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
คณะ/ศูนย$
คณะครุศาสตร
คณะมนุษยและสังคมศาสตร
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ศูนยกรุงเทพมหานคร
ศูนยสระแกว
วิทยาลัยนวัตกรรม
โรงเรียนสาธิต
รวม

ภาคพิเศษ 2554
ป.ตรี
ป.โท
ป.เอก
335
63
396
1008
203
92
13
214
75
12
504
181
253
676
164

แผนการรับ 2555
ป.ตรี
ป.โท
ป.เอก
21
14
90
365
21
11
345
8
265
12
80

2,723

1,145

1,239

227

รวม
ทั้งสิ้น

12

12

433
486
1,608
458
479
99
584
181
1,117

74

37

5,445
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ประมาณการรายไดB
ป.ตรี
บัณฑิตศึกษา
32,614,000
10,177,500
29,088,000
12,681,000
10,294,500
992,000
13,494,000
804,000
11,790,000
4,857,000
19,734,000
98,180,000
42,000,000
141,435,000

145,271,000

ประมาณการ 80%
26,091,200
8,142,000
33,415,200
9,029,200
10,795,200
643,200
9,432,000
3,885,600
91,384,900
42,000,000
234,818,500

สรุปรายละเอียดรายการงบประมาณที่ขอตั้งงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
ประมาณการรายไดภาคปกติ
ประมาณการรายไดภาคพิเศษ
รวมประมาณการรายไดจัดการศึกษา

ประมาณการรายไดB
115,181,500 บาท
234,818,500 บาท
350,000,000 บาท

ประมาณการ 80% 280,000,000 บาท

ขอตั้งงบจัดการศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ
ขอตั้งงบสํานักสิทธิประโยชน
ขอตั้งงบรายไดจากการใหบริการวิชาการจากภายนอก
ขอตั้งงบรายไดจากการวิจัยจากภายนอก
ขอตั้งงบประมาณจากเงินคงคลังและสิทธิประโยชน
รวมขอตั้งสุทธิ

280,000,000
65,000,000
25,000,000
15,000,000
91,000,000
476,000,000
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ตารางที่ 3 ประมาณการรายไดB งบประมาณที่ขอตั้ง และกรอบการจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
แหลEงรายไดB/กองทุน
รายไดงบประมาณแผ6นดิน
รายไดการจัดการศึกษา
กองทุนพัฒนาบุคลากร
กองทุนวิจัย
กองทุนพัฒนานักศึกษา
รายไดการจัดการสิทธิประโยชน
รายไดทุนอุดหนุนการวิจัยจากภายนอก
รายไดเงินอุดหนุนการใหบริการวิชาการ
เงินคงคลังมหาวิทยาลัย
รวม

ประมาณการ
รายไดBป 2556
350,000,000

65,000,000
15,000,000
25,000,000
455,000,000

งบประมาณรายไดB
ที่ขอตั้ง ปพ.ศ.
2556
280,000,000

จัดสรร

257,400,000
14,000,000
5,600,000
3,000,000

65,000,000
15,000,000
25,000,000
91,000,000
476,000,000 280,000,000
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รวมงบประมาณ
รBอยละของ
ที่ไดBจัดสรรใน
งบประมาณรวม
ป พ.ศ. 2556
281,619,400
38.02
257,400,000
34.75
14,000,000
1.89
5,600,000
0.76
3,000,000
0.41
52,000,000
7.02
13,500,000
1.82
22,500,000
3.04
91,000,000
12.29
740,619,400
100.00

ตารางที่ 4 กรอบงบประมาณ จําแนกตามงบประมาณรายจEาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556

ผลผลิต/โครงการ
รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจEาย
1. งบบุคลากร
1.1 เงินเดือนและคEาจBางประจํา
1.1.1 เงินเดือน

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ$ ในพระบรมราชูปถัมภ$ จังหวัดปทุมธานี
จําแนกตามงบรายจEาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
งบประมาณรายจEายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
งบประมาณรายจEายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
งบประมาณแผEนดิน งบประมาณรายไดB รวมงบประมาณ งบประมาณแผEนดิน งบประมาณรายไดB รวมงบประมาณ
261,876,500
347,600,000
609,476,500
281,619,400
459,000,000
740,619,400
98,587,300

40,000,000

138,587,300

102,445,600

25,000,000

127,445,600

92,471,500
82,367,800

40,000,000
40000000

122,367,800
122,367,800

96,141,900
85,058,300

25,000,000
25,000,000

121,141,900
110,058,300

(1) อัตราเดิม

61,857,200

61,857,200

58,300,700

-

58,300,700

(2) เงินค6าตอบแทนรายเดือนสําหรับขาราชการ

10,155,700

10,155,700

13,378,800

-

13,378,800

(3) เงินประจําตําแหน6งทางวิชาการ

6,276,100

6,276,100

9,486,000

-

9,486,000

(4) เงินช6วยเหลือการครองชีพพิเศษ

18,000

18,000

4,060,800

4,060,800

(5) เงินประจําตําแหน6งผูบริหาร
(6) เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย
1.1.2 คEาจBางประจํา
(1) อัตราเดิม
(2) เงินเพิม่ ค6าจางประจํา
(3) เงินช6วยเหลือค6าครองชีพพิเศษ

40,000,000
10,103,700

-

3,892,800

40,000,000

25,000,000

3,892,800
25,000,000

10,103,700

11,083,600

-

11,083,600

9,531,800

9,531,800

10,456,200

-

10,456,200

571,900

571,900

627,400

-

627,400
-

-
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ผลผลิ ต/โครงการ
1.2 คEาจBางชั่วคราว
1.2.1 คEาจBางชั่วคราว
(1) ค6าจางตามสัญญาจาง
1.3 คEาตอบแทนพนักงานราชการ
1.3.1 คEาตอบแทนพนักงานราชการ
(1) ค6าตอบแทนพนักงานราชการ
2. งบดําเนินงาน
2.1 คEาตอบแทน ใชBสอยและวัสดุ
2.1.1 คEาตอบแทน ใชBสอยและวัสดุ
(1) ค6าเช6าบาน

งบประมาณรายจEายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
งบประมาณรายจEายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
งบประมาณแผEนดิน งบประมาณรายไดB รวมงบประมาณ งบประมาณแผEนดิน งบประมาณรายไดB รวมงบประมาณ
2,356,000
2,356,000
2,356,000
2,356,000
2,356,000
2,356,000
2,356,000
2,356,000
2,356,000
2,356,000
2,356,000
2,356,000
3,759,800
3,759,800
3,947,700
3,947,700
3,759,800
3,759,800
3,947,700
3,947,700
3,759,800
3,759,800
3,947,700
3,947,700
35,417,900

98,865,000

134,282,900

34,598,900

112,760,000

147,358,900

26,546,200

93,865,000

120,411,200

25,727,200

107,760,000

133,487,200

600,000

600,000

600,000

-

600,000

(2) ค6าตอบแทนเหมาจ6ายรถประจําตําแหน6ง

1,905,600

1,905,600

1,905,600

-

1,905,600

(3) เงินประจําตําแหน6งผูบริหาร

6,122,400

6,122,400

6,122,400

-

6,122,400

(4) เงินตอบแทนพิเศษที่ไดรับเงินเดือนเต็มขั้น

-

-

-

-

(5) ค6าตอบแทนพิเศษขาราชการที่ไดรับเงินเดือนเต็มขั้น

-

-

-

-

(6) ค6าตอบแทนผูบริหารมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุราชการ

681,600

681,600

681,600

-

681,600

(7) ค6าวัสดุ ในการจัดหาคอมพิวเตอรพกพา

408,000

408,000

584,000

-

584,000

(8) ค6าสอน

35,000,000

35,000,000

32,000,000

32,000,000

(9) ค6าดําเนินการเหมาจ6ายและรายวันจัดการศึกษาพิเศษ

10,000,000

10,000,000

11,000,000

11,000,000

200,000

200,000

(11) ค6าจางเหมาบริการ

539,000

539,000

539,000

-

539,000

(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

732,500

732,500

732,500

-

732,500
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-

-

(10) ค6าอาหารทําการนอกเวลา

ผลผลิต/โครงการ
(13) ค6าเบี้ยเลี้ยง ที่พกั และพาหนะ อบรม/ไปราชการ

งบประมาณรายจEายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
งบประมาณแผEนดิน งบประมาณรายไดB รวมงบประมาณ

2,500,000

3,142,500

4,000,000

6,000,000

6,000,000

23,000,000

25,000,000

25,000,000

13,919,600

4,000,000

29,424,600
375,000
4,000,000

27,260,000
4,000,000

41,179,600
4,000,000

8,871,700

5,000,000

13,871,700

8,871,700

5,000,000

13,871,700

8,871,700

5000000

13,871,700

8,871,700

5,000,000

13,871,700

1,062,500

(14) ค6าเช6ารถตู ทําความสะอาด บํารุงรักษาลิฟต
(15) ค6าเช6า COM LCD + Internet
(16) ค6าเช6าศูนย
(17) ค6าซ6อมแซมครุภัณฑ
(18) วัสดุการศึกษา
(19) วัสดุสํานักงาน (ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม)
(20) วัสดุเชื้อเพลิง
2.2 คEาสาธารณูปโภค
2.2.1 คEาสาธารณูปโภค

งบประมาณรายจEายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
งบประมาณแผEนดิน งบประมาณรายไดB รวมงบประมาณ

2,360,000

3,422,500

4,000,000
23,000,000
13,919,600
375,000

15,505,000

642,500

(1) ค6าโทรศัพท

807,500

807,500

807,500

-

807,500

(2) ค6าน้ําประปา

226,700

226,700

226,800

-

226,800

7,837,500

7,837,500

7,837,400

-

7,837,400

35,849,200

9,374,300

(3) ค6าไฟฟ5า
3. งบลงทุน

35,849,200

-

3.1 คEาครุภัณฑ$

-

-

3.1.1 ครุภัณฑการศึกษา+สํานักงาน

-

-

-

96,000,000

105,374,300

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000
-

3.1.2 ครุภัณฑสํานักงาน
3.1.3 ครุภัณฑประกอบอาคาร
3.2คEาครุภัณฑ$ ที่ดินและสิ่งกEอสรBาง

-

35,849,200

35,849,200
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9,374,300

91,000,000

100,374,300

ผลผลิ ต/โครงการ
3.2.1 คEาที่ดินและสิ่ งกEอสรBาง

งบประมาณรายจEายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
งบประมาณแผEนดิน งบประมาณรายไดB รวมงบประมาณ
35,849,200

35,849,200

3.2.1.1 ค6าก6อสรางอาคารการศึกษาและสิ่งก6อสรางประกอบ

9,374,300

91,000,000

35,849,200

100,374,300
-

-

(1) อาคารเรียนโรงเรียนสาธิตวไลยอลงกรณ 1 หลัง
(2) ปรับปรุงอาคารสถานที่ 1 งาน 9 อาคาร

งบประมาณรายจEายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
งบประมาณแผEนดิน งบประมาณรายไดB รวมงบประมาณ

9,374,300

9,374,300

35,849,200

91,000,000

91,000,000

(3) ก6อสรางอาคารกิจกรรมนักศึกษา 1 หลัง
(4) ก6อสรางศาลจําลอง 1 หลัง
(5) ปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก6อสราง 17 รายการ
4. งบเงินอุดหนุน

84,441,700

67,800,000

152,241,700

127,620,200

82,640,000

210,260,200

4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

84,441,700

67,800,000

150,451,700

127,620,200

82,640,000

154,155,200

1) ค6าใชจ6ายบุคลากร
2) สนับสนุนกีฬา
3) ค6าใชจ6ายในการจัดการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน โรงเรียนสาธิต
3.1) ค6าจัดการเรียนการสอน
3.2) ค6าหนังสือเรียน
3.3) ค6าอุปกรณการเรียน
เรียนฟรี 15 ป)
3.4) ค6าเครื่องแบบนักเรียน
3.5) ค6ากิจกรมพัฒนาผูเรียน
4) เงินอุดหนุนค6าใชจ6ายวิจัย
5) เงินอุดหนุนค6าใชจ6ายบริการวิชาการ
6) เงินอุดหนุนค6าใชจ6ายทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

69,003,600

69,003,600
2,000,000
31,742,300
2,630,000
809,800
401,900
438,100
662,500
5,344,600
3,361,200

109,795,400
2,000,000
27,500,000
-

109,795,400
2,000,000
33,654,000
3,279,300
1,068,700
473,300
507,700
825,000
5,344,600
3,361,200
995,000

2,000,000
26,800,000

4,942,300
2,630,000
809,800
401,900
438,100
662,500
5,344,600
3,361,200
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6,154,000
3,279,300
1,068,700
473,300
507,700
825,000
5,344,600
3,361,200
995,000

ผลผลิต/โครงการ

งบประมาณรายจEายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
งบประมาณแผEนดิน งบประมาณรายไดB รวมงบประมาณ

งบประมาณรายจEายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
งบประมาณแผEนดิน งบประมาณรายไดB รวมงบประมาณ

7) เงินอุดหนุนค6าใชจ6ายนักศึกษาพิการในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
8) เงินอุดหนุนค6าใชจ6ายโครงการสนับสนุนการศึกษาต6อระดับ
ปริญญาตรีในประเทศ

60,000
1,400,000

60,000
1,400,000

60,000
1,400,000

-

60,000
1,400,000

9) เงินอุดหนุนเป8นค6าใชจ6ายโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี

330,000

330,000

510,000

-

510,000

10) วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการและโครงการจัดตั้งวิทยาลัยสห
วิทยาการจัดการเพือ่ การพัฒนา
11) ค6าใชจ6ายพัฒนาผลงานทางวิชาการ
5. งบรายจEายอื่น
1) ค6าใชจ6ายในการพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัย
2) ค6าใชจ6ายในการพัฒนาศูนยวิทยบริการ
3) ค6าใชจ6ายในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
4) ค6าใชจ6ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
5) ค6าใชจ6ายในการพัฒนาศูนยวิทยาศาสตร
6) ค6าใชจ6ายในการจัดการศึกษาเพือ่ พัฒนาวิชาชีพครู
7) ค6าใชจ6ายในการพัฒนางานกิจกรรมนักศึกษา (อัตลักษณ)
8) ค6าใชจ6ายพัฒนาหลักสูตร
9) ค6าใชจ6ายสมทบกองทุนพัฒนาบุคลากร

39,000,000
-

39,000,000
-

7,580,400

140,935,000

148,515,400

1,100,000
750,000
1,778,400
1,752,000
2,200,000

2,000,000
4,000,000
1,250,000
2,000,000
2,000,000
13,750,000

2,000,000
5,100,000
750,000
3,028,400
1,752,000
2,200,000
2,000,000
2,000,000
13,750,000

5,500,000

5,500,000

10) ค6าใชจ6ายสมทบกองทุนวิจัย
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7,580,400
1,100,000
750,000
1,778,400
1,752,000
2,200,000

52,000,000

52,000,000

1,140,000

1,140,000

142,600,000

150,180,400

2,000,000
4,500,000
2,500,000
2,000,000
1,000,000
14,000,000

2,000,000
5,600,000
750,000
4,278,400
1,752,000
2,200,000
2,000,000
1,000,000
14,000,000

5,600,000

5,600,000

ผลผลิ ต/โครงการ

งบประมาณรายจEายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
งบประมาณแผEนดิน งบประมาณรายไดB รวมงบประมาณ

11) ค6าใชจ6ายสมทบกองทุนพัฒนานักศึกษา
12) ค6าใชจ6ายในการสนับสนุนโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและ
อาจารยในกลุ6มประเทศอาเซียน
13) ค6าใชจ6ายในการดําเนินงานสภามหาวิทยาลัย และอื่น ๆ

2,000,000
2,500,000

14) ค6าใชจ6ายทุนการศึกษา

-

2,000,000
2,500,000
-

งบประมาณรายจEายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
งบประมาณแผEนดิน งบประมาณรายไดB รวมงบประมาณ
3,000,000

3,000,000

5,000,000

5,000,000

3,000,000

3,000,000

2,000,000

2,000,000

15,935,000

15,935,000

5,000,000

5,000,000

16) ค6าใชจ6ายบริหารงบกลางค6าบริหารเฉพาะกิจ

4,000,000

4,000,000

5,000,000

5,000,000

17) ค6าใชจ6ายการทําวิจัยทุนสนับสนุนจากภายนอก

15,000,000

15,000,000

13,500,000

13,500,000

18) ค6าใชจ6ายการใหบริการวิชาการทุนสนับสนุนจากภายนอก

25,000,000

25,000,000

22,500,000

22,500,000

19) ค6าใชจ6ายการจัดการสิทธิประโยชน

46,000,000

46,000,000

52,000,000

52,000,000

15) ค6าใชจ6ายจัดการศึกษาโครงการพิเศษ
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รายละเอียดกรอบวงเงินจัดสรรงบประมาณเงินรายไดB ป 2556
1. การจัดสรรงบประมาณที่เป8นรายไดจากการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย ในป) 2556 ที่ขอตั้ง
จํานวน 476,000,000 บาท จะดําเนินการตามแนวปฏิบัติและระเบียบขอบังคับของมหาวิทยาลัย โดยจัดสรร
เขาสู6กองทุนพัฒนาบุคลากร กองทุนวิจัย และกองทุนพัฒนานักศึกษา ตามเกณฑที่กําหนดโดยระเบียบของแต6
ละกองทุน สําหรับในป) 2555 มียอดเงินที่ตองจัดสรร ดังนี้
กองทุนพัฒนาบุคลากร
กองทุนวิจัย
กองทุนพัฒนานักศึกษา
งบประมาณจากเงินคงคลังและสิทธิประโยชน
รวม
คงเหลือสําหรับใชจัดการศึกษา

14,000,000
5,600,000
3,000,000
91,000,000
113,600,000
257,400,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

สําหรับการจัดสรรงบประมาณในส6วนของที่เขาเงินกองทุน จํานวน 22,600,000 บาท จะรับผิดชอบ
จัดสรรโดยคณะกรรมการบริหารของกองทุน ทั้งนี้ สํานัก คณะ และหน6วยงานต6างๆ สามารถจัดทําขอเสนอ
โครงการที่เกี่ยวของกับภารกิจของกองทุน เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณสําหรับใชในการดําเนินโครงการ
2. การจัดสรรงบประมาณในส6วนเป8นรายไดเงินทุนสนับสนุนจากหน6วยงานภายนอกเพื่อการวิจัย การ
ใหบริ ก ารวิ ช าการ และการจั ด การสิ ท ธิ ป ระโยชน จํ า นวน 105,000,000 บาท จั ด สรรใหแก6 ห น6 ว ยงาน
ผูรับผิดชอบการดําเนินโครงการ ตามขอตกลง ขอกําหนดของโครงการโดยจัดทําเป8นประกาศค6าใชจ6ายของแต6
ละโครงการ ทั้งนี้จะตอง มีการหักค6าใชจ6ายสมทบเขากองทุน/หน6วยงานที่เกี่ยวของตามขอกําหนดของกองทุน
หรือตามขอกําหนดของโครงการ ทั้งนี้งบประมาณที่มีการจัดสรรจะประกอบดวย
การทําวิจัยทุนสนับสนุนจากภายนอก
การใหบริการวิชาการทุนสนับสนุนจากภายนอก
สํานักสิทธิประโยชน
รวม

15,000,000
25,000,000
65,000,000
105,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

3.การจัดสรรงบประมาณในส6วนที่เหลือจากรายไดการจัดการศึกษาจํานวน 257,400,000 บาท
เพื่อใชในการจัดการศึกษาและการดําเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย โดยแยกออกเป8นค6าใชจ6าย
ประจําเพื่อการดําเนินงานตามภารกิจ ค6าใชจ6ายในการจัดการเรียนการสอน และค6าใชจ6ายในการพัฒนางาน
ตามยุทธศาสตร ดังมีรายละเอียดต6อไปนี้
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คEาใชBจEายประจํา
งบบุคลากร
เงินเดือนและค6าจางประจํา
คEาใชBจEายในการดําเนินงาน
งบดําเนินงาน
ค6าสอน
ค6าดําเนินการเหมาจ6ายและรายวันจัดการศึกษาพิเศษ
ค6าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ อบรม/ไปราชการ
ค6าเช6ารถตู ทําความสะอาด บํารุงรักษาลิฟต
ค6าเช6า COM LCD + Internet
วัสดุการศึกษา
วัสดุเชื้อเพลิง
ค6าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ครุภัณฑการศึกษา+สํานักงาน
ปรับปรุงอาคารสถานที่ 1 งาน 9 อาคาร
คEาใชBจEายในการเรียนการสอน
งบเงินอุดหนุน
สนับสนุนกีฬา
ค6าใชจ6ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสาธิต
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการและโครงการจัดตั้ง
ค6าใชจ6ายบริการวิชาการ
งบรายจ6ายอื่น
ค6าใชจ6ายในการพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัย
ค6าใชจ6ายในการพัฒนาศูนยวิทยบริการ
ค6าใชจ6ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ค6าใชจ6ายในการพัฒนางานกิจกรรมนักศึกษา (อัตลักษณ)
ค6าใชจ6ายพัฒนาหลักสูตร
ค6าใชจ6ายสมทบกองทุนพัฒนาบุคลากร
ค6าใชจ6ายสมทบกองทุนวิจัย
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25,000,000.00
25,000,000.00
112,760,000.00
32,000,000.00
11,000,000.00
2,500,000.00
6,000,000.00
25,000,000.00
27,260,000.00
4,000,000.00
5,000,000.00
96,000,000.00
5,000,000.00
91,000,000.00
82,640,000.00
2,000,000.00
27,500,000.00
52,000,000.00
1,140,000.00
142,600,000.00
2,000,000.00
4,500,000.00
2,500,000.00
2,000,000.00
1,000,000.00
14,000,000.00
5,600,000.00

ค6าใชจ6ายสมทบกองทุนพัฒนานักศึกษา
ค6าใชจ6ายในการสนับสนุนโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
และอาจารยในกลุ6มประเทศอาเซียน
ค6าใชจ6ายในการดําเนินงานสภามหาวิทยาลัย และอื่น ๆ
ค6าใชจ6ายทุนการศึกษา
ค6าใชจ6ายจัดการศึกษาโครงการพิเศษ
ค6าใชจ6ายบริหารงบกลางค6าบริหารเฉพาะกิจ
ค6าใชจ6ายการทําวิจัยทุนสนับสนุนจากภายนอก
ค6าใชจ6ายการใหบริการวิชาการทุนสนับสนุนจากภายนอก
ค6าใชจ6ายการจัดการสิทธิประโยชน
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3,000,000.00
5,000,000.00
3,000,000.00
2,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
13,500,000.00
22,500,000.00
52,000,000.00

หลักเกณฑ$การจัดสรรงบประมาณประจําปงบประมาณ 2556 ใหBแกE หลักสูตร หนEวยงาน
ในการจัดสรรงบประมาณใหแก6หน6วยงาน เพื่อดําเนินโครงการ กิจกรรมตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป)ภายใตความรับผิดชอบจะดําเนินการโดย พิจารณาจากหนาที่ ความรับผิดชอบของหลักสูตร
คณะหน6วยงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. คณะ จะไดรับงบประมาณเพือ่ ดําเนินงานตามภารกิจในการจัดการศึกษา และภารกิจดาน
อื่น ๆ โดยประกอบดวย
• ค6าตอบแทนใชสอย และค6าวัสดุการศึกษา สําหรับหลักสูตร ที่คณะควรจัดสรร
ใหแก6หลักสูตรเพื่อดําเนินงานตามภารกิจพื้นฐาน ไดแก6
- ค6 าใชจ6 ายบริ หารงานของหลั กสู ตรทุก ระดับ จั ดสรรใหแก6หลัก สูต รขนาดใหญ6
หลักสูตรละ 50,000 บาท หลักสูตรขนาดกลาง หลักสูตรละ 40,000 บาท หลักสูตรขนาดเล็ก หลักสูตรละ
30,000 บาท
- ค6าใชจ6ายในการพัฒนาการเรียนการสอนใหมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน ระดับ
ปริญญาตรี ควรพิจารณาจัดสรรจากยอดจํานวนนักศึกษาภาคปกติที่คงอยู6ของแต6ละหลักสูตร
- ค6าใชจ6ายในการใหบริการวิชาการแก6ชุมชนแต6ละหลักสูตร หลักสูตรละ 30,000 บาท
- ค6าใชจ6ายในการพัฒนาอัตลักษณของนักศึกษาของแต6ละหลักสูตร 30,000 บาท
- ค6าใชจ6ายในการวิจัย พัฒนานวัตกรรมเพื่อชุมชนและทองถิ่นของแต6ละหลักสูตร
หลักสูตรละ 100,000 บาท
• ค6 า ใชจ6 า ยในการบริ หารจั ด การงานทั่ ว ไปของคณะ ไดแก6 ค6 า สาธารณู ป โภค
ค6าน้ํามันเชื้อเพลิง พิจารณาจัดสรรเท6ากับงบประมาณที่ไดรับในป)ที่ผ6านมา
• ค6าใชจ6ายในการดําเนินการตามภารกิจอื่น ไดแก6 ค6าใชจ6ายในการพัฒนาบุคลากร
เงินทุนสนับสนุนการวิจัย ค6าใชจ6ายในการใหบริการวิชาการ พิจารณาจัดสรรใหแก6คณะตามเกณฑการจัดสรร
เดิมในป)ที่ผ6านมา(จัดสรรตามจํานวนบุคลากร หลักสูตรหรือโครงการบริการวิชาการที่รับผิดชอบโดยคณะ)
2. วิทยาลัย หน6วยงานจัดการศึกษาในกํากับ ประกอบดวยวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
โรงเรียนสาธิต โครงการจัดการศึกษาแบบพิเศษ พิจารณาจัดสรรใหในรูปของเงินอุดหนุน จํานวนรอยละ 70
ของประมาณการรายได
3. หน6ว ยงานสนับ สนุน ที่เกี่ย วของกับ การจั ดการศึก ษาโดยทั่ว ไป จะไดรับการจั ดสรร
งบประมาณเพื่อดําเนินงานตามภารกิจ ตามที่จํานวนสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ สําหรับในส6วนของค6าตอบแทน
ใชสอย และวัสดุ ค6าสาธารณูปโภค จะจัดสรรเท6ากับจํานวนที่เคยไดรับในป)ที่ผ6านมา
4. สํา นั ก ส6 ง เสริ ม วิ ช าการและงานทะเบี ย น จะไดรั บ การจั ด สรรงบประมาณเพื่ อการ
ดําเนินงานทั่วไปตามภารกิจและค6าสอน ค6าใชจ6ายในการจัดการเรียนการสอนโครงการพิเศษ
5.
คณะและหน6วยงานต6างๆ จะไดรับทราบยอดงบประมาณรายจ6ายประจําในการ
ดําเนินงานตามภารกิจอันไดแก6 งบบุคลากรทั้งในส6วนของเงินเดือน ค6าจางประจํา ค6าจางชั่วคราว รวมทั้งค6าเช6า
คอมพิวเตอรที่คณะหน6วยงานใชงานและใชในหองปฏิบัติการ เพื่อช6วยใหทราบถึงวงเงินค6าใชจ6ายดังกล6าว
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ตารางที่ 5 รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณใหBแกEหนEวยงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 (จําแนกตามรายละเอียดคEาใชBจEาย)

งบประมาณแผEนดิน

ลําดับ
ที่

หนEวยงาน

งบบุคลากร
ขBาราชการ

งบดําเนินงาน

พนม.

คEาที่ดินฯ

งบประมาณเงินรายไดB

รวม

งบลงทุน

งบอุดหนุน งบรายจEายอื่น งบประมาณ
แผEนดิน

คEาครุภัณฑ$

งบบุคลากร
ลูกจBางชั่วคราว

งบดําเนินงาน

งบลงทุน
คEาที่ดินฯ

งบอุดหนุน งบรายจEายอื่น

รวมงบประมาณ
เงินรายไดB

รวมงบประมาณ
ทั้งสิน้

คEาครุภัณฑ$

1

คณะครุศาสตร

5,856,400

3,716,400

1,441,000

-

235,000

1,025,000

12,273,800

904,500

2,881,300

-

-

120,000

773,000

4,678,800

16,952,600

2

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

8,504,700

11,862,200

1,435,000

-

485,000

250,000

22,536,900

684,200

2,125,100

-

-

300,000

1,722,000

4,831,300

27,368,200

3

คณะวิทยาการจัด การ

9,889,100

7,286,600

2,367,000

-

320,000

250,000

20,112,700

721,900

5,199,400

-

-

240,000

1,350,000

7,511,300

27,624,000

4

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

9,161,100

10,048,100

1,687,400

-

400,000

250,000

21,546,600

1,426,900

6,036,300

-

-

210,000

1,345,000

9,018,200

30,564,800

5

คณะเทคโนโลยีอุต สาหกรรม

6,011,800

5,214,300

1,248,500

-

200,000

175,000

12,849,600

539,300

3,019,200

-

-

150,000

855,000

4,563,500

17,413,100

6

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

5,352,200

1,379,800

495,000

-

110,000

175,000

7,512,000

735,800

1,100,000

-

-

30,000

249,000

2,114,800

9,626,800

7

บัณฑิตวิทยาลัย

1,342,500

1,051,200

220,000

-

-

10,000

2,623,700

-

5,950,000

-

-

-

18,000

5,968,000

8,591,700

8

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัด การ

308,000

-

-

-

308,000

-

112,500

-

-

90,000

46,292,500

46,600,500

9

ศูนยการศึก ษากทม.

11,085,300

-

-

2,895,900

4,267,200

1,100,000

-

70,000

10,000

8,343,100

10 ศูนยการศึก ษาสระแกว

503,500

2,546,600

880,000

-

90,000

10,000

4,030,100

11 สํานักส6งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

653,600

745,400

1,000,000

-

-

10,000

2,409,000

12 สํานักส6งเสริมการเรียนรูและและบริการวิชาการ

825,600

-

-

13 สํานักวิทยบริก ารและเทคโนโลยีสารสนเทศ

302,400

3,862,700

-

-

1,710,200

988,600

-

-

15 สํานักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ

385,900

337,100

-

-

-

16 สํานักศึกษาทั่วไป

501,400

384,500

-

-

17 สํานักศิลปวัฒนธรรม

501,200

587,400

-

-

18 สํานักงานอธิก ารบดี

40,000,000

6,072,300

-

-

19

- กองกลาง

11,547,400

45,015,300

20

- กองโยบายและแผน

2,931,900

1,449,800

-

-

21

- กองพั ฒนานักศึกษา

1,034,800

1,577,500

-

-

22 สํานักงานสภามหาวิทยาลัย

385,700

339,000

-

-

23 สํานักสิทธิประโยชน

443,200

558,300

-

24 ศูนยวิทยาศาสตร

613,100

-

14 สถาบันวิจัยและพั ฒนา

-

-

25 ศูนยภาษา

-

26 หน6วยงานวิเทศสัมพั นธ

-

151,300

27 หน6วยตรวจสอบภายใน

-

353,800

28 โรงเรียนสาธิต

401,600

รวม

-

-

111,755,200 109,795,400

500,000

10,923,400

1,691,200
5,344,600

755,000
-

9,374,300

1,400,000
-

10,000

2,526,800

1,110,000

5,275,100

10,000

8,053,400

505,000

1,384,000
-

46,090,000

2,609,200

-

-

-

133,000

2,742,200

2,550,000

-

-

-

133,000

4,067,000

8,097,100

34,225,000

-

-

-

8,042,000

42,267,000

44,676,000

87,500

-

-

-

22,524,000

22,611,500

25,138,300

2,275,000

-

-

-

4,578,000

7,204,600

12,479,700

-

150,000

-

-

-

15,618,000

15,768,000

23,821,400

1,228,000

-

37,500

-

-

-

9,000

46,500

1,274,500

-

1,385,900

-

575,000

-

-

-

9,000

584,000

1,969,900

-

1,843,600

-

62,500

-

-

-

9,000

71,500

1,915,100

25,000

46,097,300

5,000,000

13,530,000

-

-

5,000,000

29,530,000

75,627,300

225,000

78,485,400

11,072,900

19,359,500

-

8,684,000

123,116,400

201,601,800

1,778,400

6,160,100

-

4,530,000

11,142,500

17,302,600

3,905,000

6,255,800

9,438,100

351,600

-

79,000,000

5,000,000

6,000,000

6,612,500

-

-

175,000

-

-

62,500

-

-

-

3,009,000

3,071,500

3,796,200

-

-

52,000,000

65,470,800

66,472,300

-

3,182,300

-

-

724,700

-

-

-

1,001,500

-

-

2,365,100

-

125,000

-

-

-

-

125,000

2,490,100

-

-

-

1,000,000

-

2,437,500

-

-

-

-

2,437,500

3,437,500

-

-

-

151,300

-

37,500

-

-

-

8,006,000

8,043,500

8,194,800

100,000

-

-

-

453,800

-

137,500

-

-

-

9,000

146,500

600,300

584,000

-

-

7,139,600

1,150,000

-

-

29,319,800

36,459,400

142,600,000 459,000,000

740,619,400

1,000,000
-

25,289,300

9,374,300

570,000

6,154,000

-

17,824,800

64

1,752,000

7,580,400

281,619,400

175,800
1,333,300

669,800

137,500

12,000,000

25,000,000 112,760,000 91,000,000

2,000,000

27,500,000

5,000,000 82,640,000

-

ตารางการวิเคราะห$ความสอดคลBองของแผนกลยุทธ$ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ$ ในพระบรมราชูปถัมภ$ จังหวัดปทุมธานี
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
นโยบายรัฐบาล

นโยบายการจัดสรรงบประมาณแผน
บริหารราชการแผ6นดิน พ.ศ. 2556

4. นโยบายสังคมและ
คุณภาพชีวติ
4.1 นโยบายการศึกษา 4.1.1 เร6งพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โดยการปฏิรูประบบความรูของ
สังคมไทย อันประกอบไปดวยการ
ยกระดับองคความรูใหได
มาตรฐานสากล จัดใหมีโครงการ
ตําราแห6งชาติที่บรรจุความรูที่
กาวหนาและไดมาตรฐานทั้งความรู
ที่เป8นสากลและภูมปิ Iญญาถิ่น
ส6งเสริมการอ6าน พรอมทั้งส6งเสริม
การเรียนการสอน
ภาษาต6างประเทศและภาษาถิ่น
จัดใหมีระบบการการจัดการความรู
ปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาทุกระดับ
ใหรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลก
และทัดเทียมกับมาตรฐานสากลบน
ความเป8นทองถิ่นและความเป8นไทย
เพิ่มผลสัมฤทธิ์ของการศึกษาทุก
ระดับชั้น โดยวัดผลจากการผ6าน
การทดสอบมาตรฐานในระดับชาติ
และนานาชาติ ขจัดความไม6รู
หนังสือใหสิ้นไปจากสังคมไทย
จัดใหมีครูดีเพียงพอในทุกหองเรียน

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป)
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565)

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)

นโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
จังหวัดปทุมธานี

ยุทธศาสตรและกลยุทธมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี

เป5าหมายของกรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2
พ.ศ. 2551-2565 "ยกระดับ
คุณภาพอุดมศึกษาไทยเพื่อผลิต
และพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ
สามารถปรับตัวสําหรับงานที่
เกิดขึ้นตลอดชีวิต พัฒนา
ศักยภาพอุดมศึกษาในการสราง
ความรูและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข6งขันของ
ประเทศในโลกาภิวฒ
ั น สนับสนุน
การพัฒนาทีย่ ั่งยืนของทองถิน่ ไทย
โดยใชกลไกของธรรมาภิบาล
การเงิน การกํากับมาตรฐานและ
เครือข6ายอุดมศึกษาบนพื้นฐาน
ของเสรีภาพทางวิชาการ ความ
หลากหลาย และเอกภาพเชิง
ระบบ"

ผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพมีศักยภาพ ตรง
ตามตามความตองการของสังคม มี
ความคิดวิเคราะหความคิดสรางสรรค
มีทักษะการสื่อสาร และการทํางาน
ร6วมกับผูอื่น มีคุณธรรม มีความ
รับผิดชอบ มีสุขภาวะทั้งร6างกายและ
จิตใจเนนการใชกลยุทธผ6านการนํา
องคกรเชิงรุก และกลยุทธการเงิน
รวมทั้งพัฒนาอาจารยใหมีความ
เชี่ยวชาญดานการสอนและการวิจยั
เพื่อใหไดบัณฑิตที่พึงประสงค ทําให
สังคมมีการพัฒนาอย6างยืน

นโยบายดBานการพัฒนาทักษะ
สมรรถนะการเรียนรูBสูEสังคม
- เสริมสรางสมรรถนะที่พึงประสงค
และสนองตอบต6อการดําเนินชีวิตตาม
วิถีทางของ ระบบเศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรมร6วมสมัยใหแก6นักศึกษา
อาจารยและบุคลากรผ6านระบบการ
เรียนรู ที่มุ6งสรางปIญญาจากการ
ปฏิบัติและการจัดการปIญหา
สาธารณะในทองถิ่น
นโยบายดBานเพิ่มผลงานดBานทBองถิ่น
ศึกษาและการขับเคลื่อนนโยบาย
สาธารณะ
ส6งเสริม สนับสนุนการผลิตผล
งานทางวิชาการที่เป8นสารสนเทศ
พื้นฐาน ภูมิปญ
I ญาทองถิ่นและเพิ่ม
บทบาทของอาจารย คณะ
มหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อน
จัดการปIญหาสาธารณะในทองถิ่น

ยุทธศาสตร$ที่ 1 พัฒนาทักษะ
สมรรถนะการเรียนรูเขาสู6ประชาคม
อาเซียน
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กลยุทธ 1. เสริมสมรรถนะการเรียนรู
ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ สํ า ห รั บ นั ก ศึ ก ษ า
อาจารยและบุคลากร
กลยุทธ 2 ส6งเสริมการเรียนรูภาษา
อาเซียนสําหรับนักศึกษา อาจารยและ
บุคลากร
กลยุทธ 3 พัฒนาหลักสูตรใหม6 ระบบ
การเรียนรูจากการปฏิบัติจริงและการ
แกไขปIญหาสาธารณะร6วมกับชุมชน
กลยุ ท ธ 4 สนั บ สนุ น การพั ฒ นา
คุ ณ ภา พชี วิ ต และจิ ตปI ญ ญ าขอ ง
นักศึกษา อาจารยและบุคลากร
กลยุ ท ธ 5 ส6 งเสริ มใหนั ก ศึ ก ษ า
อาจารยอาสาร6 ว มเรี ย นรู พั ฒ นา
องคกรและชุมชนในทองถิ่น
กลยุ ท ธที่ 6 พั ฒ นาบ6 ม เพาะพั ฒ นา
นักศึกษา ศิษยเก6าและผูประกอบการ
ใหตั้งตัวได

นโยบายรัฐบาล

นโยบายการจัดสรรงบประมาณแผน
บริหารราชการแผ6นดิน พ.ศ. 2556

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป)
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565)

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)

ใหมีโรงเรียนและสถาบัน
อาชีวศึกษาคุณภาพสูงในทุกพื้นที่
พัฒนามหาวิทยาลัยเขาสู6ระดับโลก
พัฒนาระบบการศึกษาใหผูเรียนมี
ความรูคู6คุณธรรมมุ6งสรางจริยธรรม
ในระดับปIจเจก รวมทั้งสรางความ
ตระหนักในสิทธิและหนาที่ ความ
เสมอภาค และดําเนินการให
การศึกษาเป8นพื้นฐานของสังคม
ประชาธิปไตยทีแ่ ทจริง ปรับปรุง
โครงสรางระบบบริหารการศึกษา
โดยการกระจายอํานาจสูพื้นที่ให
เสร็จสมบูรณโดยเริ่มจากพื้นที่ที่มี
ความพรอม
4.1.2 สรางโอกาสทางการศึกษา
กระจายโอกาสทางการศึกษาใน
สังคมไทย โดยคํานึงถึงการสราง
ความเสมอภาคและความเป8นธรรม
ใหเกิดขึ้นแก6ประชากรทุกกลุ6ม ซึ่ง
รวมถึงผูยากไร ผูดอยโอกาส ผู
พิการ
ผูบกพร6องทางกายและ
การ
เรียนรู รวมทั้งชนกลุ6มนอย โดย
ส6งเสริมการใหความรูตั้งแต6อยู6ใน
ครรภมารดาถึงแรกเกิดใหไดรับการ
ดูแลอย6างมีประสิทธิภาพทั้งแม6และ
เด็ก

66

นโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
จังหวัดปทุมธานี
นโยบายดBานการรวบรวมศึกษา
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
อาเซียน
- ประสานความร6วมมือกับ
หน6วยงาน มหาวิทยาลัยทั้งในและ
ต6างประเทศ รวมทั้งดําเนินการศึกษา
วิจัย รวบรวม เผยแพร6ขอมูล
สารสนเทศเกี่ยวกับสภาพทาง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของ
ประเทศในกลุ6มประชาคม
นโยบายดBานการพัฒนาภูมิทัศน$
แหลEงสุนทรียะ สื่อสารเอกลักษณ$
อัตลักษณ$
เร6งพัฒนา ปรับปรุง ฟKLนฟูภูมิ
ทัศน แหล6งสุนทรียะ จัดหาสิ่งอํานวย
ความสะดวกภายในมหาวิทยาลัยใหมี
สภาพน6าอยู6 ส6งเสริมบรรยากาศ
ยกระดับคุณภาพการเรียนรู การ
พัฒนาสุขภาพกาย สุขภาพใจ รวมทั้ง
จัดระบบ ดําเนินการสื่อสาร สรางการ
รับรูของสังคมชุมชนและความ
ภาคภูมิใจของนักศึกษา บุคลากรต6อ
เอกลักษณ อัตลักษณของ
มหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตรและกลยุทธมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี
กลยุทธที่ 7 เพิ่มประสิทธิภาพและ
ปรับปรุงสื่อ สิ่งอํานวยความสะดวกใน
การเรียนรู
ประเด็นยุทธศาสตร$ที่ 2 เพิ่มผลงาน
ดBานทBองถิ่นศึกษาและการขับเคลื่อน
นโยบายสาธารณะ
กลยุทธที่ 1 วิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนและ
ทองถิ่น
กลยุทธ$ที่ 2 จัดตั้งดําเนินการศูนย
ศึกษาขอมูลสารานุกรมทองถิ่
กลยุทธ$ที่ 3 ส6งเสริมการใหบริการ
วิชาการ ร6วมเรียนรู พัฒนาสมรรถนะ
การพัฒนาองคกร ชุมชน ทองถิ่น
กลยุทธ$ที่ 4 ศึกษา ขับเคลื่อนนโยบาย
สาธารณะและจัดการปIญหาสาธารณะ
ของชุมชนทองถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร$ที่ 3 รวบรวม
ศึกษาเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรมอาเซียน
กลยุทธที่ 1. รวบรวม ประมวลผล
ขอมูลเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
อาเซียน
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นโยบายการจัดสรรงบประมาณแผน
บริหารราชการแผ6นดิน พ.ศ. 2556

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป)
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565)

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)

สนับสนุนการจัดการศึกษาตามวัย
และพัฒนาการอย6างมีคุณภาพ
ตั้งแต6ก6อนวัยเรียนจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน โดยจัดใหมีการเทียบ
โอนวุฒิการศึกษาสําหรับกลุ6มที่มี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เช6น
กลุ6มแม6บาน จัดใหมีระบบสะสม
ผลการศึกษาและการเทียบโอนเพื่อ
ขยายโอกาสใหกวางขวางและลด
ปIญหาคนออกจากระบบการศึกษา
นอกจาก นี้ ดําเนินการลด
ขอจํากัดของการเขาถึงการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาและอาชีว
การศึกษาชั้นสูง โดยจัดใหมี
“โครงการเงินกูเพื่อการศึกษาที่
ผูกพันกับรายไดในอนาคต” โดยให
ผูกูเริ่มใชคืนต6อเมื่อรายไดเพียง
พอที่จะเลี้ยงตัวไดพักชําระหนีแ้ ก6ผู
เป8นหนี้กองทุนกูยืมเพือ่ การศึกษา
โดยปรับเปลี่ยนการชําระหนี้เป8น
ระบบที่ผูกผันกับรายไดในอนาคต
ปรับปรุงระบบการคัดเลือกเขา
ศึกษาต6อทุกระดับใหเอื้อต6อการ
กระจายโอกาส โดยเฉพาะอย6างยิ่ง
จะจัดใหมีระบบการคัดเลือกกลาง
เพื่อเขาศึกษาต6อในมหาวิทยาลัยที่มี
ประสิทธิภาพและเป8นธรรมดําเนิน
“โครงการ 1 อําเภอ 1ทุน”

นโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
จังหวัดปทุมธานี

ยุทธศาสตรและกลยุทธมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี

นโยบายดBานการพัฒนาองค$การ
สมรรถนะสูงและธรรมาภิบาล
ปรับปรุง พัฒนาโครงสราง
ระบบ กระบวนการบริหารจัดการตาม
หลัก ธรรมาภิบาลของการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดีภายใตการมีส6วน
ร6วมของประชาคมทั้งภายในและ
ภายนอก

กลยุทธที่ 2 แลกเปลี่ยนนักศึกษา
ฝ[กงาน ฝ[กประสบการณ และศึกษา
ระยะสั้นในประเทศอาเซียน
กลยุทธที่ 3 ศึกษา ฝ[กอบรมระยะสั้น
แลกเปลี่ยนอาจารยดานการสอนและ
วิจัยในประเทศอาเซียน

กลยุทธที่ 4 สรางเครือข6ายความ
ร6วมมือระหว6างหน6วยงานภาครัฐ
นโยบายดBานการเพิ่มจํานวนอาจารย$ สถานศึกษาในต6างประเทศ
วุฒิปริญญาเอกและผลงานทาง
ประเด็นยุทธ$ที่ 4 พัฒนาภูมิทัศน$
วิชาการ การวิจยั
แหลEงสุนทรียะ สื่อสารเอกลักษณ$
เร6งสรรหา พัฒนาอาจารยใหมีวุฒิ
ปริญญาเอกและตําแหน6งทางวิชาการ อัตลักษณ$
เป8นไปตามเกณฑมาตรฐานการ
กลยุทธที่ 1. ปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน
จัดการอุดมศึกษา
แหล6งสุนทรียะ
กลยุทธที่ 2 ปรับปรุง พัฒนาอาคาร
สิ่งก6อสราง
กลยุ ทธที่ 3 ส6งเสริ มการจัดการขยะ
และรณรงคประหยัดพลังงาน
กลยุทธที่ 4 พัฒนาการประชาสัมพันธ
ภ า พ ลั ก ษ ณ สื่ อ ส า ร เ อ ก ลั ก ษ ณ
อัตลักษณ
กลยุ ท ธที่ 5 สรางนั ก ศึ ก ษาใหมี
เ อ ก ลั ก ษ ณ อั ต ลั ก ษ ณ ข อ ง
มหาวิทยาลัย
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เพื่อเปqดโอกาสใหเด็กไทยไดไปเรียน
ต6อต6างประเทศ จัดการศึกษา
ชุมชนเพื่อมุ6งใหเกิดสังคมแห6งการ
เรียนรูและการศึกษาตลอดชีวิต
4.1.3 ปฏิรูปครู ยกฐานะครูใหเป8น
วิชาชีพชั้นสูงอย6างแทจริง โดย
ปฏิรูประบบการผลิตครูใหมี
คุณภาพทัดเทียมกับนานาชาติ
สรางแรงจูงใจใหคนเรียนดีและมี
คุณธรรมเขาสู6วิชาชีพครู ปรับปรุง
ระบบเงินเดือนและค6าตอบแทนครู
พัฒนาระบบความกาวหนาของครู
โดยใชการประเมินเชิงประจักษที่อิง
ขีดความสามารถและวัดผล
สัมฤทธิผลของการจัดการศึกษาเป8น
หลัก จัดระบบการศึกษาและ
ฝ[กอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพครู
อย6างต6อเนื่อง แกปIญหาหนี้สินครู
โดยการพักชําระหนี้และการปรับ
โครงสรางหนี้ตามนโยบายแกปIญหา
หนี้ครัวเรื่อนของรัฐบาล พัฒนา
ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อใชในการ
กระจายครูขจัดปIญหาการขาด
แคลนครูในสาระวิชาหลัก เช6น
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และ
ภาษา

นโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
จังหวัดปทุมธานี

ยุทธศาสตรและกลยุทธมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี
ประเด็นยุทธศาสตร$ที่ 5 พัฒนา
องค$การสมรรถนะสูงและธรรมาภิ
บาล
กลยุทธที่ 1 พัฒนาระบบควบคุม
ภายใน การกํากับ ติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
กลยุทธที่ 2 จัดหาและพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
กลยุทธที่ 3 พัฒนาระบบจัดการ
ผลงานและพัฒนาองคกรพอเพียง
กลยุทธที่ 4 พัฒนาวิสาหกิจใหม6และ
จัดการสิทธิประโยชน
ประเด็นยุทธศาสตร$ที่ 6 เพิ่มจํานวน
อาจารย$วุฒิปริญญาเอกและผลงาน
ทางวิชาการ การวิจัย
กลยุทธที่ 1. สรรหา และพัฒนา
อาจารยวุฒิปริญญาเอก
กลยุทธที่ 2. สนับสนุนการผลิตตํารา
วิชาการ ผลงานวิจยั และส6งเสริมการ
เขาสู6ตําแหน6งทางวิชาการ
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4.1.4 จัดการศึกษาขั้นอุดมศึกษา
และอาชีวศึกษาใหสอดคลองกับ
ตลาดแรงงานทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ โดยกระบวนการสราง
ประสบการณระหว6างเรียนอย6าง
เหมาะสม และสนับสนุนการสราง
รายไดระหว6างเรียน และสนับสนุน
ใหผูสําเร็จการศึกษามีงานทําได
ทันทีโดยความร6วมมือระหว6างแหล6ง
งานกับสถานศึกษา ส6งเสริมใหมี
ศูนยอบรมอาชีวศึกษาเพือ่ ให
นักเรียน นักศึกษา และประชาชน
สามารถเรียนรูหาประสบการณ
ก6อนไปประกอบอาชีพโดยให
สถาบันอาชีวศึกษาดําเนินการ
ร6วมกับผูเชี่ยวชาญในแต6ละอาชีพ
รวมทั้งจัดใหมีศูนยซ6อมสรางประจํา
ชุมชนเพื่อฝ[กฝนช6างฝ)มือและการ
สรางทักษะในการใหบริการ
ประชาชน ทั้งนี้จะดําเนินการ
ร6วมกับภาคเอกชนอย6างจริงจัง เพื่อ
ส6งเสริมการศึกษาในสาย
อาชีวศึกษาใหเป8นที่ยอมรับและ
สามารถมีรายไดสูงตาม
ความสามารถ
4.1.5 เร6งการพัฒนาการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
ใหทัดเทียมกับนานาชาติ โดยใช
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เป8นเครื่องมือในการเร6งยกระดับ
คุณภาพและการกระจายโอกาสทาง
การศึกษา จัดใหมีระบบการเรียน
แบบอิเล็กทรอนิกสแห6งชาติเพื่อ
เป8นกลไกในการเปลี่ยนกระบวน
ทัศนการเรียนรูใหเป8นแบบผูเรียน
เป8นศูนยกลางและเอื้อใหเกิดการ
เรียนรูตลอดชีวิต พัฒนาเครือข6าย
สารสนเทศเพื่อการศึกษา พัฒนา
ระบบ "ไซเบอรโฮม" ที่สามารถส6ง
ความรูมายังผูเรียนโดยระบบ
อินเทอรเน็ตความเร็วสูง ส6งเสริม
ใหนักเรียนทุกระดับชั้นไดใช
อุปกรณคอมพิวเตอรแท็บเล็ตเพื่อ
การศึกษา ขยายระบบโทรทัศน
เพื่อการศึกษาใหกวางขวาง
ปรับปรุงหองเรียนนําร6องใหได
มาตรฐานหองเรียนอิเล็กทรอนิกส
รวมทั้งเร6งดําเนินการให "กองทุน
เพื่อพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อ
การศึกษา” สามารถดําเนินการ
ตามภารกิจได
4.1.6 สนับสนุนการวิจยั และ
พัฒนาเพื่อสรางทุนปIญญาของชาติ
พัฒนามหาวิทยาลัยใหมุ6งสู6การเป8น
มหาวิทยาลัยวิจยั ระดับโลกระดม
สรรพกําลังเพื่อพัฒนาระบบ
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เครือข6ายการวิจัยแห6งชาติเพื่อสราง
ทุนทางปIญญาและนวัตกรรม
ผลักดันใหประเทศสามารถ
พึ่งตนเองไดทางเทคโนโลยีเพื่อ
นําไปสู6การสรางรากฐานใหม6ของ
เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม จัดตั้ง
ศูนยความเป8นเลิศเพื่อการวิจัย
สําหรับสาขาวิชาทีจ่ ําเป8นพัฒนา
โครงสรางการบริการงานวิจยั ของ
ชาติโดยเนนความสัมพันธอย6าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
ระหว6างองคการบริหารงานวิจยั กับ
สถาบันอุดมศึกษา
4.1.7 เพิ่มขีดความสามารถของ
ทรัพยากรมนุษยเพื่อรองรับการเปqด
เสรีประชาคมอาเซียน โดยร6วมมือ
กับภาคเอกชนและ
สถาบันการศึกษาในการวาง
แผนการผลิตและพัฒนากําลังคนให
มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอ
สอดคลองตามความตองการของ
ภาคการผลิตและบริการ เร6งรัด
การจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ
รับรองสมรรถนะการปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานอาชีพ และการ
จัดทํามาตรฐานฝ)มือแรงงานใหครบ
ทุกอุตสาหกรรม

71

นโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
จังหวัดปทุมธานี

ยุทธศาสตรและกลยุทธมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี

72

