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ความสาเร็จ เพื่อใช้เป็นแผนสาหรับการปฏิบัติราชการ ในระยะ 1 ปี ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมได้นั้น
จาเป็นต้องอาศัยพลังและการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงานร่วมกัน ในการบริหารจัดการและแปลงแผนปฏิบัตกิ ารฉบับนี้ไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
ต่อไป
อย่างไรก็ตามการจัดทาแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ได้รับการ
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 11 / 2556 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2556 คณะทางานใคร่ขอขอบคุณหน่วยงานภายในต่างๆ ผู้ที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิได้เสียสละเวลาให้ความรู้และข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อจัดทาแผนปฏิบัติการ ฉบับนี้ มา ณ โอกาสนี้ และหวังว่าเป็นประโยชน์และเป็นแนว
ทางการพัฒนามหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่างๆ ต่อไป
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บทที่ 1
แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดทาแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยพิจารณาจาก
เป้าประสงค์และแนวทางการพัฒนาที่กาหนดไว้ในแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภั ฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถ้มภ์ พ.ศ. 2556 -2660 และนโยบาย
การพัฒนามหาวิทยาลัย 5 ปี ของสภามหาวิทยาลัยราชภั ฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (พ.ศ. 2556–2560) รวมทั้งนาผลการประเมินมหาวิทยาลัย
ที่ดาเนินการโดยคณะกรรมการตรวจประเมิ นของ สมศ. สกอ. และคณะกรรมการติดตามประเมิ นผลของมหาวิท ยาลัย รวมทั้ งผลการประเมิ นปัจ จัย
ทางยุทธศาสตร์จากสภาพแวดล้อมภายนอก มาเป็นกรอบในการดาเนินการ โดยมีจุดมุ่งหมายในการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับชาติ พัฒนา
และเพิ่ ม บทบาทในการเป็นสถาบันอุดมศึก ษาเพื่อพัฒ นาท้ องถิ่น พัฒ นาคุณภาพมาตรฐานการศึก ษานานาชาติ ผลิตบัณฑิ ตที่ มี คุณภาพเป็นที่ ยอมรับ
พัฒนาการวิจัยและการให้บริการวิชาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยขนาดกลางที่มีนักศึกษาภาคปกติอย่างน้อย 12,000 คน
และพัฒนาการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่ขันประเทศ สร้างงานวิจัยที่มีผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ชุมชนและ
วัฒนธรรม และนาไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เพื่อสนองตอบต่อการพัฒนาพื้นที่บนฐานทรัพยากรที่มีอยู่ อันนาไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
ปรัชญา
วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม นาท้องถิ่นพัฒนา ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี
อัตลักษณ์
บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น
เอกลักษณ์
เป็นสถาบันที่น้อมนาแนวทางการดาเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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ค่านิยม (Core Values)
“ VALAYA ”
V : Visionary
A : Activeness
L : Like to learn
A : Adaptive
Y : Yields
A : Acceptance and Friendliness

=
=
=
=
=
=

เป็นผู้รอบรู้
ทางานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์
สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ปรับตัวได้ดี พร้อมนาการเปลี่ยนแปลง
ผลงานเป็นที่ประจักษ์
เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร

วิสัยทัศน์ (Vision)
สถาบันอุดมศึกษาชั้นนาเพือ่ พัฒนาท้องถิ่นในอุษาคเนย์
ภารกิจ (Mission)
เป็นสถาบัน อุ ดมศึก ษาเพื่อ การพัฒ นาท้ อ งถิ่น ที่ เสริม สร้างพลัง ปัญ ญาของแผ่นดิ น ฟื้น ฟูพ ลังการเรียนรู้ เชิดชูภู มิ ปัญ ญาของท้ องถิ่ น
สร้ า งสรรค์ ศิ ล ปวิ ท ยา เพื่ อ ความเจริ ญ ก้ า วหน้ า อย่ า งมั่ น คงและยั่ ง ยื น ของปวงชน มี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด การ การบ ารุ ง รั ก ษา การใช้ ป ระโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทาการสอน วิจัย ให้บริการ
ทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู โดยในการดาเนินงานเพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ข้างต้น ให้มหาวิทยาลัยมีภาระหน้าที่ดังต่อไปนี้
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1. แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล
2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ คู่คุณธรรม สานึกในความเป็นไทย มี ความรักและผูกพันต่อท้องถิ่ นอีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน
เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิตดังกล่าวจะต้องให้มีจานวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ
3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสานึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่ นและของชาติ
4. เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นาชุมชน ผู้นาศาสนา และนักการเมืองท้องถิ่นให้มีจิตสานึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม
และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็น
วิชาชีพชั้นสูง
6. ประสานความร่วมมื อและช่วยเหลือเกื้ อกู ล กั นระหว่างมหาวิท ยาลัย ชุม ชน องค์ก รปกครองส่วนท้ องถิ่นและองค์กรอื่นทั้ ง ในและ
ต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
7. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้าน และเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการดารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคน
ในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การบารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล
และยั่งยืน
8. ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดาริในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย
นโยบายการพั ฒ นามหาวิท ยาลัย 5 ปี (พ.ศ. 2556-2560) ได้ก าหนดขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามข้อกาหนดของพระราชบัญ ญั ติมหาวิท ยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (1)ที่กาหนดให้สภามหาวิทยาลัยมีอานาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการของมหาวิทยาลัยและโดยเฉพาะ มีอานาจหน้าที่กาหนดโนบาย
และอนุมัติแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ภายใต้การนาของ นายจรูญ ถาวรจักร นายกสภามหาวิ ทยาลัย และ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ร่วมทั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้มีการประชุม และกาหนดแนวนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยในช่วงปี พ.ศ. 2556-2560
ไว้ 7 ประการดังนี้
3

นโยบายข้ อที่ 1 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาในระดับชาติ ให้มหาวิทยาลัยได้รับการรับรองคุณภาพครบทุ ก มิติจากหน่วยงานต่างๆ
ในระดับดีขึ้นไป โดยมหาวิทยาลัยพึงส่งเสริมให้คณาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่าได้มีผลงานที่โดดเด่น ได้รับรางวัลและการยกย่องในระดับชาติ รวมทั้งส่งเสริม
คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยฯ ให้มีคุณวุฒิ ผลงานและตาแหน่งทางวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานของชาติ
นโยบายข้อที่ 2 พัฒนาและเพิ่มบทบาทในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ด้วยการสร้างผลงานและการดาเนินการที่ชัดเจนเป็น
รูปธรรม โดยจัดให้มีกิจกรรม ที่หยิบยกปัญหาของท้องถิ่นมาทาการวิจัย ให้บริการวิชาการ และนามาใช้ในการผลิตบัณฑิต รวมทั้งมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุ ณภาพ
สามารถปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและสังคมตามอัตลักษณ์ได้อย่างชัดเจน
นโยบายข้อที่ 3 พัฒนาคุณ ภาพมาตรฐานการศึกษาในระดับนานาชาติ โดยมีก ารจัดหลัก สูตรปริญ ญาภาษาอังกฤษ หรือหลักสูตรนานาชาติ
อย่างน้อ ย 5 หลักสูตร ใน พ.ศ. 2560 และส่งเสริม ให้ห น่วยงานภายใน ตลอดจนคณาจารย์ นัก ศึก ษา และบุคลากรได้มี ผลงานที่เป็นที่ ยอมรับ ในระดับ
นานาชาติ
นโยบายข้อที่ 4 ผลิตบัณทิตที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ โดยจัดให้มีการทบทวนปรับปรุงหลักสูตรและระบบการเรียนการสอนให้ทันสมัย สอดคล้อง
กับความต้องการของสังคม ความก้าวหน้าทางวิชาการ และยุท ธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และยกระดับความสามารถของนักศึกษาโดยภาพรวมในด้านภาษา
คณิตศาสตร์ การใช้เหตุผล และส่งเสริม ปรับปรุง พัฒนานักศึกษาให้มีอัตลักษณ์ โดยเฉพาะความสามารถในการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่ น และความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงานในบริบทของการเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน และจัดให้มีการคัดเลือก ส่งเสริมและยกย่องนักศึกษาที่มีความสามารถสูง
พิเศษ (Talent) เพื่อเป็นการสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย
นโยบายข้อที่ 5 พัฒนาการวิจัยและการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตในท้องถิ่น และแสวงหาความรู้ใหม่ให้เป็นที่ยอมรับระดับชาติและ
นานาชาติ โดยจัดให้มีการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ แบบสหสาขา สร้างเครือข่าย และแสวงหาระดมทรัพยากรเพื่อสร้างผลงานการวิจัยและการให้บริการวิชาการ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย การให้บริการวิชาการกับสังคม ชุมชนในท้องถิ่น หน่วยงาน ประชาคมวิชาการทั้งภายใน และภายนอก
ประเทศ
นโยบายข้อที่ 6 พัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยขนาดกลางที่มีจานวนนักศึกษาภาคปกติคงอยู่อย่างน้อย 12,000 คน โดยจัดให้มีการกาหนดกลยุทธ์ที่
ชัดเจน นาไปปฏิบัติได้จริงในด้านการรับนักศึกษา การลงทุนด้านอาคารสถานที่ ห้องปฏิบัติการ ครุภัณฑ์ ความต้องการอัตรากาลังและการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล และการบริหารการเงิน

4

นโยบายข้อที่ 7 พัฒนาการบริหารจัดการในมหาวิทยาลัย โดยสร้างเสริมความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยที่มีพลวัตในการพัฒนา
ด้วยกระบวนการเชิงคุณภาพ และเรียนรู้เติบโตอย่างต่อเนื่อง เสริมสร้างขีดสมรรถนะของมหาวิทยาลัยด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ รวมทั้งความ
เป็นนานาชาติ พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์การที่มีกายภาพและบรรยากาศทางวิชาการ สภาพการทางานที่ดี การมีสุนทรียะและเป็นมหาวิทยาลัย สีเขียว
พัฒนามหาวิทยาลัยให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถดึงดูดคนดีคนเก่งเข้ามาร่วมงานได้ ส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของอาจารย์ บุคลากร
และนักศึกษา รวมทั้งส่งเสริมการน้อมนาแนวพระราชดาริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและดาเนินชีวิต แล ะ
เตรียมการเพื่อรองรับการก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกากับ
จากนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย 5 ปี (พ.ศ.2556-2560) จัดทาเป็นแบบนโยบายฯ เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติ ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 แบบนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยวิทยาลัย 5 ปี (พ.ศ.2556-2560)
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เป้าประสงค์
1. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพให้ได้มาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ เป็นที่ต้องการของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ
2. การให้บริการวิชาการได้ตามความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และการแสดงผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติ
3. การสร้างสรรค์ผลงานวิจัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และระดับนานาชาติ
4. เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
เป้าประสงค์และตัวชี้วัดความสาเร็จของแผนปฏิบัติการ
ค่าเป้าหมาย
ปี 2557

เป้าประสงค์และตัวชี้วัดความสาเร็จ

ความรับผิดชอบ
สานัก

คณะ

1. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพให้ได้มาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ เป็นที่ต้องการของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ
100%
KPI 1.1 ร้อยละความสาเร็จการรับนักศึกษาตามแผนการรับนักศึกษาประจาปี

KPI 1.2 จานวนหลักสูตรปริญญาตรีที่สอนเป็นภาษาอังกฤษหรือหลักสูตรที่มีนักศึกษาต่างชาติ
2

เข้าศึกษาที่เปิดสอนที่เพิ่มขึ้น
KPI 1.3 ร้อยละของหลักสูตรที่มีการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณธรรมและคุณลักษณะตามอัตลักษณ์
100%

และเอกลักษณ์
85%
KPI 1.4 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

100%
KPI 1.5 ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานวิจัย

85%
KPI 1.6 ร้อยละของนักศึกษาปริญญาตรีที่สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ

85%
KPI 1.7 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต

2. การให้บริการวิชาการได้ตามความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และ การสร้างสรรค์ผลงานวิจัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และระดับนานาชาติ
KPI 2.1 ร้อยละของหลักสูตรที่มีการนาความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ใน
100%

การพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย
KPI 2.2 ร้อยละของหลักสูตรที่ไปร่วมเรียนรู้และแก้ไขปัญหาให้แก่ชุมชน หน่วยงาน สังคมภายใน
และภายนอก
6

100%



หลักสูตร











ค่าเป้าหมาย
ปี 2557
100%
100%

เป้าประสงค์และตัวชี้วัดความสาเร็จ

KPI 2.3 ร้อยละความสาเร็จของการส่งเสริมสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม และสุนทรียะ
KPI 2.4 ร้อยละความสาเร็จของการจัดหารายได้จากการให้บริการวิชาการจากภายนอก
3. การสร้างสรรค์ผลงานวิจัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และระดับนานาชาติ
25%
KPI 3.1 ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพมิ พ์เผยแพร่ต่อจานวนอาจารย์
30%
KPI 3.2 ร้อยละของการนาผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์
85%
KPI 3.3 ร้อยละความสาเร็จการจัดหารายได้การวิจัยจากภายนอก
4. เป็นองค์กรทีม่ ีธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
>4.5
KPI 4.1 ค่าเฉลี่ยคะแนนความสาเร็จของการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบัน
KPI 4.2 ค่าเฉลี่ยคะแนนผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของมหาวิทยาลัย/หน่วยงานตามคารับรอง
>4.5
ประจาปี
>4.5
KPI 4.3 ค่าเฉลี่ยคะแนนผลการประเมินคุณภาพภายในประจาปี
100%
KPI 4.4 ร้อยละความสาเร็จของโครงการการจัดหารายได้จากการจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
KPI 4.5 ร้อยละความสาเร็จของการพัฒนาคุณภาพการให้บริการและการพัฒนามหาวิทยาลัยทาง
100%
กายภาพ สิ่งแวดล้อม
100%
KPI 4.6 ร้อยละความสาเร็จของการพัฒนาคณาจารย์(ตามเกณฑ์ สกอ.)
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ความรับผิดชอบ
สานัก

คณะ

หลักสูตร































แผนที่ยุทธ์ศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดให้มีการแปลงนโยบายการพั ฒนามหาวิทยาลัยที่สภามหาวิทยาลัยกาหนดขึ้น โดย
อาศัยเทคนิ คการพั ฒ นายุท ธศาสตร์แบบมี ส่วนร่วม ตามแนวทางของ Balanced Scorecard โดยจัดให้มี ก ารวิเ คราะห์วัตถุ ป ระสงค์เ ชิง กลยุ ท ธ์ของ
การดาเนินการผ่านมุมมองย่อย 4 ด้าน ได้แก่ มิติประสิทธิผล มิติประสิทธิภาพ มิติคุ ณภาพ และมิติการพัฒนาองค์การ โดยแยกวิเคราะห์และสังเคราะห์
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่สาคัญ 6 ประเด็น ประกอบด้วย
1. การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตรงความต้องการของสังคม การพัฒนาเศรษฐกิจ และพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
2. การผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ นานาชาติ
3. การให้บริการวิชาการแก่สงั คม ท้องถิ่น ชุมชน สถานประกอบการ
4. การทานุบารุง เผยแพร่ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น และของชาติ
5. การบริหารและการพัฒนาสถาบัน
6. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผลการดาเนินการทาให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับแผนที่ยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาหรับสื่อสาร สร้างความเข้าใจทึ่ตรงกัน ดังแผนภาพต่อไปนี้
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ประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการของสังคม การพัฒนาเศรษฐกิจ และพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
กลยุทธ์
1.1 ส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตรงความต้องการของสังคม ท้องถิ่น และได้รับปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ มีการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสาขาวิชา โดยสอดแทรกอยู่ในทุกรายวิชาทั้งความรู้และกระบวนการ
1.2 จัดหา พัฒนาทรัพยากรทางการศึกษาที่เป็นสากลและความเป็นนานาชาติ และพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ
และภาษาต่างประเทศอื่นๆ ที่สาคัญ
1.3 สนับสนุนให้นักศึกษาได้มีโอกาสฝึกประสบการณ์วิชาชีพจากหน่วยงาน สถานประกอบการที่มีคุณภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศ
1.4. พัฒนาหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานขององค์กรวิชาชีพ รวมถึงหลักสูตร
นานาชาติ
1.5. ส่งเสริมการศึกษาวิจัย จัดทาแผนการตลาดด้านการจัดการศึกษา พร้อมทั้งระบุกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายเพื่อแสวงหาวิธีการในการคัดเลือก
นักศึกษาเชิงรุก
1.6. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและ ระบบการบริหารจัดการของโรงเรียนสาธิตเพื่อรองรับการเข้าสู่ประคมอาเซียนเป็นแหล่งฝึก
ประสบการณ์ของนักศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
กลยุทธ์
2.1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์รว่ มกับมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนเพื่อเพิ่ม
จานวนผลงานวิจัย
2.2. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการนาเสนอผลงานวิจัยและการประกวดผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ
2.3 สนับสนุนทุนวิจัยและงบประมาณให้อาจารย์ นักวิจัย บุคลากร และนักศึกษา ในการทาวิจัยและสร้างนวัตกรรม
2.4 ส่งเสริม สนับสนุนศึกษาวิจัยแบบสหสาขาวิชา ให้อาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา มีโอกาสและสามารถทางานวิจัยร่วมกับชุมชน และสังคม
เพื่อแก้ปัญหาท้องถิ่น
10

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การให้บริการวิชาการแก่สังคม ท้องถิ่น ชุมชน สถานประกอบการ
กลยทธ์
3.1 ส่งเสริม สนับสนุนการให้บริการวิชาการ การเรียนรู้โครงการตามแนวพระราชดาริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่นักศึกษา และบุคลากร
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
3.2 สร้างเครือข่าย แสวงหาพันธมิตร โดยเน้นที่กลุ่มศิษย์เก่า หน่วยงาน สถานประกอบการในท้องถิ่น มหาวิทยาลัยในต่างประเทศในการพัฒนา
งานให้บริการวิชาการ
3.3 พัฒนาระบบกลไกบริหารจัดการในด้านบริการวิชาการ
3.4 ส่งเสริมการพัฒนาครูเพื่อสร้างครูมืออาชีพรองรับประชาคมอาเซียน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การทานุบารุง เผยแพร่ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น และของชาติ
กลยทธ์
4.1 บูรณาการ ศิลปะและวัฒนธรรม ของท้องถิ่นและของชาติ เข้ากับการจัดการเรียนการสอน โดยสร้ างเครือข่าย ความร่วมมือกับบัณฑิต และ
บุคลากร หน่วยงานในท้องถิ่น หรือในระดับชาติ และอาเซียน
4.2 อนุรักษ์ ส่งเสริม สนับสนุน และมีส่วนร่วมในกิจกรรมทานุบารุง เผยแพร่และสืบสานศิลปะ และวัฒนธรรม ของท้องถิ่น และของชาติอย่าง
หลากหลาย
4.3 พัฒนาบุคลากร นักศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจ ความสานึก และความภูมิใจในศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ และนาไปใช้ได้
อย่างเหมาะสม
4.4 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 การบริหารและการพัฒนาสถาบัน
กลยุทธ์
5.1 ส่งเสริมให้มกี ารพัฒนา การนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ
5.2 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ให้เป็นผู้มีศักยภาพ มีภาวะผู้นา รักองค์กร และมีความก้าวหน้าในสายงาน
5.3 จัดทาผังแม่บทการใช้ประโยชน์และแสวงหาพัฒนธมิตร ร่วมดาเนินการพัฒนาธุรกิจบริหารจัดการสร้างผลประโยชน์จากที่ดินของ
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5.4 ปรับปรุง พัฒนาอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับด้านการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว และพัฒนาประสิทธิภาพ
คุณภาพการบริการภายใน
5.5 พัฒนา เสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการและสภาพการทางานที่เอื้ออานวยต่อการเรียนการสอนและการทางาน
5.6 สร้างเสริมธรรมาภิบาลทางการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยเป็นองค์การเรียนรู้และองค์การสมรรถนะสูง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานศึกษา
กลยุทธ์
6.1 พัฒนาระบบกลไกลการพัฒนาหลักสูตร และการบริหารหลักสูตร
6.2 สนับสนุนให้อาจารย์ดารงตาแหน่งทางวิชาการ และเพิ่มคุณวุฒิให้ตรงตามเกณฑ์ สกอ.
6.3 พัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนรู้ตามคุณลักษณะของบัณฑิต เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักศึกษา กิจกรรมของนักศึกษา
6.4 พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับกลยุทธ์และมาตรการในการดาเนินงานในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้
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บทที่ 2 แผนงาน/โครงการสาคัญตามประเด็นยุทธศาสตร์
ในการดาเนินงานเพื่อขับเคลือ่ นนโยบายมหาวิทยาลัย 5 ปี(พ.ศ. 2556 -2557) แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
(พ.ศ. 2556 -2560) และแผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ. 2557 ประกอบด้วย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้ตรงความต้องการของสังคม การพัฒนาเศรษฐกิจ และพร้อมเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน
เป้าประสงค์ :
วัตถุประสงค์ :

พัฒนานักศึกษาให้มีอัตลักษณ์ คุณธรรม คุณลักษณะ ความรู้ ทักษะวิชาชีพ เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน
1. นักศึกษาได้รับการศึกษามีความรู้ทักษะ ในสาขาวิชาที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน สถานประกอบการต้องการและ
สามารถพัฒนาตนเองได้
2. นักศึกษาได้รับการส่งเสริมพัฒนาทักษะทางภาษาต่างประเทศ
3. นักศึกษาได้รับการส่งเสริมการฝึกปฏิบัติในระหว่างการศึกษา
4. บัณฑิตมีโอกาสได้ทางานตรงกับสาขาที่เรียนและมีคุณลักษณะในการปฏิบัติงานในบริบทของการเป็นประชาคมอาเซียน
5. บัณฑิตมีความรู้ ทักษะ ความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม และคุณลักษณะตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ
6. มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของสังคม มีนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น
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กลยุทธ์

แผนงานโครงการ

ตัวชี้วัด

1.1 ส่งเสริมให้นกั ศึกษา
ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ
ตรงความต้องการของสังคม
ท้องถิน่ และได้รบั การปลูก
ฝังด้านคุณธรรมจริยธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพ มีการ
พัฒนาคุณลักษณะทีพ่ ึง
ประสงค์ของสาขาวิชา โดย
สอดแทรกอยู่ในทุกรายวิชา
ทั้งความรู้และกระบวนการ

1.1.1 โครงการพัฒนา
ระบบการเรียนการ
สอนเพือ่ ยกระดับ
คุณภาพการจัด
การศึกษา
(งบประมาณทัง้ หมด
84,879,020 บาท)

ระดับความสาเร็จ
ของการพัฒนา
ระบบการจัดการ
เรียนการสอน

เป้า
หมาย

กิจกรรมของคณะหน่วยงานที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

ระดับ 1. โครงการเตรียมความพร้อมสู่
5 ประชาคมอาเซียน
2. โครงการพัฒนานักศึกษาด้าน
วิชาการ คุณธรรม จริยธรรม
3. โครงการพัฒนาคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ของคณะให้มี
คุณภาพและมีลักษณะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21
4. โครงการพัฒนาและบริหาร
สานักงาน และหลักสูตร
5. โครงการการบริหารงานคณะ
และหลักสูตร
6. โครงการพัฒนาคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์
7. โครงการบริหารจัดการเรียน
การสอน
8. โครงการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนและพัฒนา
นักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิต
และกรอบมาตรฐานการศึกษา
ตามหลักสูตร
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หน่วยงาน
คณะเกษตร
คณะเกษตร

ระยะเวลา
งบประมาณ ของการ
ดาเนินงาน
6,000
1ต.ค.5630 ก.ย.57
129,900

คณะวิทยาการ 1,944,980

คณะมนุษย์

2,694,720

คณะเทคโนอุต 3,017,400
คณะเทคโนอุต 50,000
คณะวิทย์

2,634,400

คณะวิทย์

2,719,000

กลยุทธ์

แผนงานโครงการ

ตัวชี้วัด

1.1 ส่งเสริมให้นักศึกษา
ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ
ตรงความต้องการของสังคม
ท้องถิ่น และได้รบั การปลูก
ฝังด้านคุณธรรมจริยธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพ มีการ
พัฒนาคุณลักษณะทีพ่ ึง
ประสงค์ของสาขาวิชา โดย
สอดแทรกอยู่ในทุกรายวิชา
ทั้งความรู้และกระบวนการ

1.1.1 โครงการพัฒนา
ระบบการเรียนการ
สอนเพือ่ ยกระดับ
คุณภาพการจัด
การศึกษา

ระดับความสาเร็จ
ของการพัฒนา
ระบบการจัดการ
เรียนการสอน

เป้า
หมาย

กิจกรรมของคณะหน่วยงานที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

ระดับ 9.โครงการบริหารจัดการเรียน
5 การสอนและการบริหารงานทั่วไป
คณะและสาขา
10. โครงการส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาขา
วิทยาศาสตร์ เคมีและชีววิทยา
11. โครงการสร้างสรรค์สื่อการ
เรียนรู้ด้วยโปรแกรม GSP
ระดับกลาง สาหรับครู
คณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษา
สาขาณิตศาสตร์
12. โครงการส่งเสริมความรู้
ความเข้าใจของผูป้ กครองฯสาขา
วิทยาศาสตร์ เคมี ชีววิทยา
13. โครงการสารวจความต้องการ
ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1

15

หน่วยงาน
คณะครุศาสตร์

ระยะเวลา
งบประมาณ ของการ
ดาเนินงาน
2,992,120 1ต.ค.5630 ก.ย.57

คณะครุศาสตร์

125,500

คณะครุศาสตร์

50,000

คณะครุศาสตร์

20,000

คณะครุศาสตร์

5,000

กลยุทธ์

แผนงานโครงการ

ตัวชี้วัด

1.1 ส่งเสริมให้นักศึกษา
ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ
ตรงความต้องการของสังคม
ท้องถิ่น และได้รบั การปลูก
ฝังด้านคุณธรรมจริยธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพ มีการ
พัฒนาคุณลักษณะทีพ่ ึง
ประสงค์ของสาขาวิชา โดย
สอดแทรกอยู่ในทุกรายวิชา
ทั้งความรู้และกระบวนการ

1.1.1 โครงการพัฒนา
ระบบการเรียนการ
สอนเพือ่ ยกระดับ
คุณภาพการจัด
การศึกษา

ระดับความสาเร็จ
ของการพัฒนา
ระบบการจัดการ
เรียนการสอน

1.1.2 โครงการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพ
(งบประมาณทั้งหมด
894,810 บาท)

ร้อยละของ
นักศึกษาที่มี
ผลสัมฤทธิผ์ ล
ตามมาตรฐาน
คุณลักษณะที่
พึงประสงค์

เป้า
หมาย

กิจกรรมของคณะหน่วยงานที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

ระดับ 14.โครงการพัฒนาทักษะการสร้าง
5 สื่อการสอนและการนาไปใช้สาหรับ
นักศึกาศณิตศาสตร์
15.โครงการจัดการรียนการสอน
16. โครงการพัฒนาระบบการเรียน
การสอนเพื่อยกระดับคุณภาพการ
จัดการศึกษา
17. โครงการจัดการศึกษาภาคปกติ
และภาคพิเศษ
18. โครงการพัฒนาการเรียนการ
สอนด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ร้อยละ 1. โครงการเสริมสร้างสุขภาวะ
80
2. โครงการวิทย์ศิษย์มีครู
3. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และจิตปัญญาของนักศึกษาและ
บุคลากร
4. โครงการสุขภาพดีพิชิตโรคภัย
5. โครงการเสวนาปัญหาของ
นักศึกษา
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หน่วยงาน
คณะครุศาสตร์

ระยะเวลา
งบประมาณ ของการ
ดาเนินงาน
40,000
1ต.ค.5630 ก.ย.57

ว.นวัตกรรม
ว.นวัตกรรม

34,350,000
100,000

สสว.

34,000,000

ศ.วิทย์

4,142,000

คณะมนุษย์
คณะวิทย์
คณะวิทย์

30,000
15,000
30,000

คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์

10,000
6,000

กลยุทธ์

แผนงานโครงการ

1.1 ส่งเสริมให้นักศึกษา
1.1.2 โครงการพัฒนา
ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม
ตรงความต้องการของสังคม จรรยาบรรณวิชาชีพ
ท้องถิ่น และได้รบั การปลูก
ฝังด้านคุณธรรมจริยธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพ มีการ
พัฒนาคุณลักษณะทีพ่ ึง
ประสงค์ของสาขาวิชา โดย
สอดแทรกอยู่ในทุกรายวิชา
ทั้งความรู้และกระบวนการ

ตัวชี้วัด
ร้อยละของ
นักศึกษาที่มี
ผลสัมฤทธิผ์ ล
ตามมาตรฐาน
คุณลักษณะที่
พึงประสงค์

เป้า
หมาย

กิจกรรมของคณะหน่วยงานที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

ร้อยละ 6. โครงการตามรอยพ่อ
80 อยูอ่ ย่างพอเพียง
7. โครงการผลิตผู้นาด้วยวิธีการ
ประชาธิปไตย ชั้นปีที่ 2
8. โครงการผู้นากิจกรรม
นักศึกษา
9. โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ
และการปรับตัวสาหรับ
นักศึกษาครู ชั้นปีที่ 1
10. โครงการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม สาหรับนักศึกษา
อาจารย์ และบุคลากรคณะ
ครุศาสตร์
11. โครงการพัฒนาภาวะผู้นา
สาหรับนักศึกษาครู ชั้นปีที่ 3-4
12. โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ
เด่นเน้นคุณธรรมจริยธรรมผ่าน
การเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ
สาขาปฐมวัย
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คณะครุศาสตร์

ระยะเวลา
งบประมาณ ของการ
ดาเนินงาน
8,000
1ต.ค.5630 ก.ย.57
7,000

คณะครุศาสตร์

20,000

คณะครุศาสตร์

10,000

คณะครุศาสตร์

100,000

คณะครุศาสตร์

5,000

คณะครุศาสตร์

38,810

หน่วยงาน
คณะครุศาสตร์

กลยุทธ์
1.1 ส่งเสริมให้นักศึกษา
ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ
ตรงความต้องการของสังคม
ท้องถิ่น และได้รบั การปลูก
ฝังด้านคุณธรรมจริยธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพ มีการ
พัฒนาคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ของสาขาวิชา
โดยสอดแทรกอยู่ในทุก
รายวิชาทั้งความรู้และ
กระบวนการ

เป้า
หมาย

กิจกรรมของคณะหน่วยงานที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

1.1.2 โครงการพัฒนา ร้อยละของนักศึกษา ร้อยละ
คุณธรรม จริยธรรม
ทีม่ ผี ลสัมฤทธิผ์ ล
80
จรรยาบรรณวิชาชีพ ตามมาตรฐาน
คุณลักษณะที่
พึงประสงค์
1.1.3 โครงการส่งเสริม ร้อยละของ
ร้อยละ
การจัดกิจกรรมการ
นักศึกษาที่ผ่าน
80
พัฒนานักศึกษาให้มี เกณฑ์การเข้าร่วม
อัตตลักษณ์ของ
กิจกรรม
มหาวิทยาลัย
(งบประมาณทั้งหมด
8,820,560 บาท)

13. โครงการอบรมเพื่อส่งเสริม
การเรียนรู้วิชาชีพครูฯ สาขา
วิทยาศาสตร์ เคมี ชีววิทยา
14. โครงการผลิตบัณฑิต

แผนงานโครงการ

ตัวชี้วัด
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1. โครงการพัฒนาบัณฑิตตาม อัต
ลักษณ์บณ
ั ฑิตจิตอาสา พัฒนา
ท้องถิน่
2. โครงการเสริมสร้างเอกลักษณ์
อัตลักษณ์ให้แก่นกั ศึกษาฯ
3. โครงการพัฒนานักศึกษาตามอัต
ลักษณ์
4. โครงการส่งเสริมกิจกรรม
นักศึกษาและกีฬา
5. โครงการ SQD ทักษะความเป็น
ผู้นาสู่ ACE
6. โครงการพัฒนาอัตลักษณ์
นักศึกษาระดับปริญญาตรี
7. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

ระยะเวลา
หน่วยงาน
งบประมาณ ของการ
ดาเนินงาน
คณะครุศาสตร์ 65,000
1ต.ค.5630 ก.ย.57
สสว.

550,000

คณะวิทยาการ 254,030
คณะมนุษย์

775,000

คณะเทคโนอุต 268,000
คณะเทคโนอุต 250,000
คณะวิทย์

30,000

คณะวิทย์

160,000

คณะครุศาสตร์ 60,000

1ต.ค.5630 ก.ย.57

กลยุทธ์

แผนงานโครงการ

ตัวชี้วัด

1.1 ส่งเสริมให้นักศึกษา
ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ
ตรงความต้องการของสังคม
ท้องถิ่น และได้รบั การปลูก
ฝังด้านคุณธรรมจริยธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพ มีการ
พัฒนาคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ของสาขาวิชา
โดยสอดแทรกอยู่ในทุก
รายวิชาทั้งความรู้และ
กระบวนการ

1.1.3 โครงการส่งเสริม
การจัดกิจกรรมการ
พัฒนานักศึกษาให้มี
อัตตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย

ร้อยละของ
นักศึกษาที่ผ่าน
เกณฑ์การเข้าร่วม
กิจกรรม

เป้า
หมาย

กิจกรรมของคณะหน่วยงานที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

ร้อยละ 8. โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
80 ครูปีการศึกษา 2556
9. โครงการแข่งขันกีฬาน้องใหม่
“ครุศาสตร์สัมพันธ์ สายใยรักต้าน
ยาเสพติด”
10. โครงการแข่งขันกีฬาภายใน
มหาวิทยาลัย
11. โครงการจัดซุ้มบัณฑิต ปี 2557
12. โครงการครูวิทย์... จิตอาสา
พัฒนาท้องถิ่น สาขาวิทยาศาสตร์
เคมี ชีววิทยา
13. โครงการพัฒนานักศึกษาด้าน
ส่งเสริม อัตลักษณ์และเอกลักษณ์
14. โครงการพัฒนานักศึกษา
15. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา
ใหม่ ปีการศึกษา 2557
16. โครงการพัฒนานักศึกษา
คุณธรรม จริยธรรม อัตลักษณ์
และเอกลักษณ์
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คณะครุศาสตร์

ระยะเวลา
งบประมาณ ของการ
ดาเนินงาน
100,000
1ต.ค.5630 ก.ย.57
50,000

คณะครุศาสตร์

80,000

คณะครุศาสตร์

15,000

คณะครุศาสตร์

55,000

คณะครุศาสตร์

170,000

กองพัฒน์
ส.ศึกษา

4,587,230
1,656,300

บัณฑิต

310,000

หน่วยงาน
คณะครุศาสตร์

กลยุทธ์

แผนงานโครงการ

1.2 จัดหา พัฒนาทรัพยากร
ทางการศึกษาที่เป็นสากล
และความเป็นนานาชาติ
และพัฒนารูปแบบการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะทาง
ภาษาอังกฤษ และ
ภาษาต่างประเทศอื่นๆ ที่
สาคัญ

1.2.1 โครงการจัดหา
ทรัพยากรทางการ
ศึกษา และพัฒนา
สภาพบรรยากาศการ
เรียนรู้
(งบประมาณทั้งหมด
18,385,520 บาท)

ตัวชี้วัด
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
นักศึกษาที่มีต่อ
ทรัพยากรทาง
การศึกษาและ
สภาพแวดล้อม

เป้า
หมาย

กิจกรรมของคณะหน่วยงานที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

ร้อยละ 1. โครงการจัดหาวัสดุและ
85 ครุภัณฑ์ การเรียนการสอน
2. โครงการจัดหาทรัพยากร
ทางการศึกษา พัฒนาสภาพ
บรรยากาศการเรียนรู้
3. โครงการจัดหาวัสดุเพื่อใช้ใน
การจัดการศึกษาและบริหาร
สานักงาน
4. โครงการพัฒนาการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาลใน
องค์การ
5. โครงการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์
ในการจัดการเรียนการสอน และ
การศึกษา
6. โครงการจัดหาวัสดุฝกึ เพือ่
การศึกษา
7. โครงการห้องสมุดสูอ่ าเซียน
สาขาปฐมวัย
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คณะวิทยาการ

ระยะเวลา
งบประมาณ ของการ
ดาเนินงาน
1,680,000 1ต.ค.5630 ก.ย.57
645,500

คณะวิทยาการ

1,493,700

คณะวิทยาการ

1,574,800

คณะมนุษย์

2,392,250

คณะเทคโนอุต

813,350

คณะครุศาสตร์

50,000

หน่วยงาน
คณะเกษตร

กลยุทธ์

แผนงานโครงการ

1.2 จัดหา พัฒนาทรัพยากร
ทางการศึกษาที่เป็นสากล
และความเป็นนานาชาติ
และพัฒนารูปแบบการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะทาง
ภาษาอังกฤษ และ
ภาษาต่างประเทศอื่นๆ ที่
สาคัญ

1.2.1 โครงการจัดหา
ทรัพยากรทางการ
ศึกษา และพัฒนา
สภาพบรรยากาศการ
เรียนรู้

1.2.2 โครงการเสริม
ทักษะทางภาษาให้แก่
นักศึกษา
(งบประมาณทั้งหมด
253,640 บาท)

ตัวชี้วัด
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
นักศึกษาที่มีต่อ
ทรัพยากรทาง
การศึกษาและ
สภาพแวดล้อม

จานวนโครงการ
การจัดการอบรม
และส่งเสริม
กิจกรรมการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาทักษะ
ทางภาษาอังกฤษ
และภาษาอาเซียน

เป้า
หมาย

กิจกรรมของคณะหน่วยงานที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

ร้อยละ 8.โครงการจัดหาอุปกรณ์และ
85
พัฒนาห้องปฏิบัตกิ ารสอน
วิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์
เคมี ชีววิทยา
9.โครงการเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน
10. โครงการบริหารจัดการ
สานักงาน
11. โครงการจัดหาทรัพยากร
ทางการศึกษา และพัฒนาสภาพ
บรรยากาศการเรียนรู้
20
1. โครงการส่งเสริมสมรรถนะ
โครงการ การเรียนรู้ภาษาอังกฤษสาหรับ
อาจารย์และบุคลากร
2. โครงการค่ายอังกฤษเพื่อ
พัฒนาทักษะการเรียนรู้
สาขาอังกฤษ
3. โครงการให้ความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมตะวันตกและ
อาเซียน : Christmas
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หน่วยงาน
คณะครุศาสตร์

ระยะเวลา
งบประมาณ ของการ
ดาเนินงาน
94,920
1ต.ค.5630 ก.ย.57

ว.นวัตกรรม

220,000

ว.นวัตกรรม

8,043,000

ส.วิทย

1,378,000

คณะวิทย์

65,000

คณะครุศาสตร์

120,000

คณะครุศาสตร์

30,000

1ต.ค.5630 ก.ย.57

กลยุทธ์
1.2 จัดหา พัฒนา
ทรัพยากรทางการศึกษา
ที่เป็นสากลและความ
เป็นนานาชาติ และ
พัฒนารูปแบบการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะ
ทางภาษาอังกฤษ และ
ภาษาต่างประเทศอื่นๆ
ที่สาคัญ

แผนงานโครงการ

ตัวชี้วัด

เป้า
หมาย

กิจกรรมของคณะหน่วยงานที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

1.2.2 โครงการเสริม จานวนโครงการ
20
4. โครงการพัฒนาทักษะ
ทักษะทางภาษาให้แก่ การจัดการอบรมและ โครงการ ภาษาอังกฤษสาหรับครู
นักศึกษา
ส่งเสริมกิจกรรมการ
คณิตศาสตร์ ระยะที่ 1
เรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะ
สาขาคณิตศาสตร์
ทางภาษาอังกฤษ และ
ภาษาอาเซียน
1.2.3 โครงการพัฒนา จานวนโครงการการ
20
1. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้
ทักษะภาษาอังกฤษ
จัดการอบรมและ
โครงการ ภาษาอาเซียนสาหรับ
และภาษาอาเซียน
ส่งเสริมกิจกรรมการ
นักศึกษา อาจารย์และ
(งบประมาณทั้งหมด เรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะ
บุคลากร
860,000 บาท)
ทางภาษาอังกฤษ และ
2. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้
ภาษาอาเซียน
ภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษา
อาจารย์และบุคลากร
1.2.4 โครงการจัดหา ร้อยละความพึงพอใจ
ร้อยละ 1. โครงการพัฒนาแบบวัด
และพัฒนาทรัพยากร ของนักศึกษาต่อการ
85
ความสามารถทางภาษาของ
ทางภาษา
จัดหาทรัพยากร
มหาวิทยาลัย English
(งบประมาณทั้งหมด ทางการศึกษาและ
Proficiency test
2,460,000 บาท)
สภาพแวดล้อม
2. โครงการพัฒนาศูนย์การ
เรียนรู้ด้วยตนเอง (Self
learning Center)
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ระยะเวลา
หน่วยงาน งบประมาณ ของการ
ดาเนินงาน
คณะครุศาสตร์ 38,640
1ต.ค.5630 ก.ย.57

ศ.ภาษา

320,000

ศ.ภาษา

540,000

ศ.ภาษา

100,000

ศ.ภาษา

210,000

1ต.ค.5630 ก.ย.57

1ต.ค.5630 ก.ย.57

กลยุทธ์

แผนงานโครงการ

1.2 จัดหา พัฒนาทรัพยากร
ทางการศึกษาที่เป็นสากล
และความเป็นนานาชาติ
และพัฒนารูปแบบการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะทาง
ภาษาอังกฤษ และ
ภาษาต่างประเทศอื่นๆ ที่
สาคัญ

1.2.4 โครงการจัดหา
และพัฒนาทรัพยากร
ทางภาษา

1.3 สนับสนุนให้นักศึกษาได้
มีโอกาสฝึกประสบการณ์
วิชาชีพจากหน่วยงาน สถาน
ประกอบการทีม่ ีคุณภาพทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ

ตัวชี้วัด

ร้อยละความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อการจัดหา
ทรัพยากรทางการศึกษา
และสภาพแวดล้อม
1.2.5 โครงการพัฒนา ร้อยละของทรัพยากร
งานวิทยบริการและ สารสนเทศที่เพิม่ ขึ้น
บริการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
(งบประมาณทั้งหมด
2,100,000 บาท)
1.3.1 โครงการความ ร้อยละของนักศึกษาที่
ร่วมมือในการรับ
ออกฝึกงานในรูปแบบ
นักศึกษาเข้าฝึก
สหกิจศึกษา
ประสบการณ์ทงั้ ใน
ประเทศและ
ต่างประเทศ
(งบประมาณทั้งหมด
1,149,500 บาท)

กิจกรรมของคณะ
หน่วยงานทีส่ อดคล้องกับ หน่วยงาน
ยุทธศาสตร์
ร้อยละ 3. โครงการจัดตั้งและ
ศ.ภาษา
85
พัฒนาห้องอาเซียนศึกษา
(Asean Studies Corner)

ระยะเวลา
งบประมาณ ของการ
ดาเนินงาน
50,000
1ต.ค.5630 ก.ย.57

ร้อยละ โครงการจัดหา และพัฒนา ส.วิทย
5
ระบบสารสนเทศ

2,100,000

เป้า
หมาย

ร้อยละ 1. โครงการความร่วมมือ
90
ในการรับนักศึกษาเข้าฝึก
ประสบการณ์ทงั้ ใน
ประเทศและต่างประเทศ
2. โครงการจ้างนักศึกษา
ทางานช่วงปิดภาคเรียน
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คณะวิทยาการ 21,500

คณะมนุษย์

68,000

1ต.ค.5630 ก.ย.57

1ต.ค.5630 ก.ย.57

กลยุทธ์
1.3 สนับสนุนให้
นักศึกษาได้มีโอกาสฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
จากหน่วยงาน สถาน
ประกอบการทีม่ ีคุณภาพ
ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ

แผนงานโครงการ
1.3.1 โครงการความ
ร่วมมือในการรับ
นักศึกษาเข้าฝึก
ประสบการณ์ทงั้ ใน
ประเทศและ
ต่างประเทศ

1.3.2 โครงการ
พัฒนาการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
สหกิจศึกษา การบ่ม
เพาะธุรกิจ
(งบประมาณทั้งหมด
133,400)

ตัวชี้วัด
ร้อยละของ
นักศึกษาที่ออก
ฝึกงานใน
รูปแบบสหกิจ
ศึกษา

ร้อยละของ
นักศึกษาที่ออก
ฝึกงานใน
รูปแบบสหกิจ
ศึกษา

เป้า
หมาย

กิจกรรมของคณะหน่วยงานที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

ร้อยละ 3. โครงการพัฒนาความร่วมมือทาง
90
วิชาการกับสถาบันการศึกษา สถาน
ประกอบการทัง้ ในและต่างประเทศ
4. โครงการพัฒนาระบบการเรียนรู้
จากการปฏิบัติงานจริง
5. โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และ 5
6. โครงการเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างสถานศึกษา และหน่วยงาน
ภาครัฐในต่างประเทศ และเครือข่ายที่
เป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน
ร้อยละ 1. โครงการพัฒนาการฝึก
90
ประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา
การบ่มเพาะธุรกิจของอาจารย์และ
นักศึกษา
2. โครงการพัฒนาการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพสหกิจศึกษา
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หน่วยงาน

งบประมาณ
ที่ได้รับ

คณะวิทย์

300,000

คณะวิทย์

210,000

ระยะเวลา
ของการ
ดาเนินงาน
1ต.ค.5630 ก.ย.57

คณะครุศาสตร์ 100,000
วิเทศ

450,000

คณะวิทยาการ 113,400

ว.นวัตกรรม

20,000

1ต.ค.5630 ก.ย.57

กลยุทธ์
1.4 พัฒนาหลักสูตรให้มี
ความสอดคล้องกับ
ความต้องการของ
ตลาดแรงงานและ
เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานขององค์กร
วิชาชีพ รวมถึงหลักสูตร
นานาชาติ

แผนงานโครงการ
1.4.1 โครงการปรับปรุง
และพัฒนาหลักสูตร
(งบประมาณทั้งหมด
2,875,000 บาท)

1.4.2 โครงการ
ประชาสัมพันธ์ การรับ
นักศึกษาระดับคณะ/
หลักสูตร
(งบประมาณทั้งหมด
2,000,000 บาท)

ตัวชี้วัด

เป้า
หมาย

จานวนหลักสูตรที่
5
สอดคล้องกับ
หลักสูตร
ความต้องการของ
ตลาดแรงงานและ
เกณฑ์มาตรฐาน
ขององค์กร
วิชาชีพ

จานวนช่อง
ทางการ
ประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยที่
เพิ่มขึ้น

กิจกรรมของคณะหน่วยงานที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
1. โครงการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของสังคม
2. โครงการปรับปรุงหลักสูตรตาม
เกณฑ์มาตรฐานสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
3. โครงการพัฒนาหลักสูตร
4. โครงการพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตร
5. โครงการพัฒนาจัดทาหลักสูตร

ระยะเวลา
หน่วยงาน งบประมาณ ของการ
ดาเนินงาน
คณะวิทยาการ 20,000
1ต.ค.5630 ก.ย.57
คณะมนุษย์

5,000

ว.นวัตกรรม
สสว.
บัณฑิต

150,000
700,000
2,000,000

2
1. โครงการประชาสัมพันธ์
คณะมนุษย์
ช่องทาง หลักสูตร และคณะ
2. โครงการจัดทาวีดีทัศน์
คณะวิทย์
ประชาสัมพันธ์คณะ
3. โครงการจัดหาอุปกรณ์และป้าย คณะวิทย์
ประชาสัมพันธ์

25

226,600
25,000
28,000

1ต.ค.5630 ก.ย.57

กลยุทธ์
1.5 ส่งเสริมการศึกษา
วิจัย จัดทาแผนการ
ตลาดด้านการจัด
การศึกษา พร้อมทั้งระบุ
กลุ่มโรงเรียนเครือข่าย
เพื่อแสวงหาวิธีการใน
การคัดเลือกนักศึกษา
เชิงรุก

แผนงานโครงการ

ตัวชี้วัด

เป้า
หมาย

กิจกรรมของคณะหน่วยงานที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

1.5.1 โครงการแผนการ
ตลาดการจัดการศึกษา
(งบประมาณทั้งหมด
959,950 บาท)

ร้อยละของ
ร้อยละ 1. โครงการจัดทาแผนการตลาด
นักศึกษาที่เพิ่มขึ้น
10
ด้านการจัดการศึกษา และสร้าง
เครือข่ายกับสถานศึกษาในพื้นที่
2. โครงการสนับสนุน
ทุนการศึกษา
3. โครงการภาพลักษณ์องค์กร
1.5.2 โครงการจัด
ร้อยละของ
ร้อยละ โครงการจัดประชุมสัมมนาครูแนะ
ประชุมสัมมนาครูแนะแนว จานวน ผู้บริหาร
80
แนว ผู้บริหารโรงเรียนเครือข่าย
ผู้บริหารโรงเรียนเครือข่าย โรงเรียน / ครู/
บุคลากรทางการ
ศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมที่ได้
กาหนดตามแผน
1.5.3 โครงการ
ประชาสัมพันธ์การรับ
นักศึกษาเชิงรุก
(งบประมาณทั้งหมด
500,000 บาท)

ร้อยละของ
ร้อยละ โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา
นักศึกษาที่เพิ่มขึ้น
10
นักศึกษาภาคปกติ
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ระยะเวลา
หน่วยงาน งบประมาณ ของการ
ดาเนินงาน
คณะวิทยาการ 399,950
1ต.ค.5630 ก.ย.57
คณะวิทยาการ 260,000
ว.นวัตกรรม
สนอ., ศ.ครู

300,000
งบกลาง

สสว.

500,000

1ต.ค.5630 ก.ย.57

1ต.ค.5630 ก.ย.57

กลยุทธ์

แผนงานโครงการ

1.6 พัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และ ระบบการบริหาร
จัดการของโรงเรียน
สาธิตเพื่อรองรับการเข้า
สู่ประคมอาเซียนเป็น
แหล่งฝึกประสบการณ์
ของนักศึกษา

1.6.1 โครงการโรงเรียน
สาธิตหลักสูตรนานาชาติ
(งบประมาณทั้งหมด
69,900 บาท)

ตัวชี้วัด

เป้า
หมาย

กิจกรรมของคณะหน่วยงานที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

จานวนความ
10
โครงการบริหารจัดการส่วนกลาง
ร่วมมือหรือ
เครือข่าย
เครือข่ายและ
จานวนกิจกรรม
กับมหาวิทยาลัย
ต่างประเทศ
1.6.2 โครงการพัฒนา
ร้อยละของ
ร้อยละ โครงการ IEP (Intensive English
โรงเรียนสาธิตหลักสูตรIEP นักเรียนที่ผ่าน
85
Program)
(งบประมาณทั้งหมด
การทดสอบตาม
3,000,000 บาท)
เกณฑ์
1.6.3 โครงการพัฒนา
ระดับความสาเร็จ ระดับ 1. โครงการค่าใช้จ่ายเงินเดือน/ค่า
นักเรียนให้มีคุณลักษณะ ของการบริหาร
5
ครองชีพ/เงินประจาตาแหน่งและ
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
จัดการโรงเรียน
ค่าตอบแทนอื่นๆ
(งบประมาณทั้งหมด
สาธิต
2. โครงการอาหารกลางวัน
35,699,400 บาท)
3. โครงการบริการอนามัย
4. โครงการประกันอุบัติเหตุ
5. โครงการบริหารงานธรุการ/
สานักงาน
6. โครงการพัฒนาอาคารสถานที่
7. โครงการจัดการสื่อการเรียน
การสอน
27

หน่วยงาน
ศ.กทม

ระยะเวลา
งบประมาณ ของการ
ดาเนินงาน
69,900
1ต.ค.5630 ก.ย.57

รร.สาธิต

3,000,000

1ต.ค.5630 ก.ย.57

รร.สาธิต

14,699,000 1ต.ค.5630 ก.ย.57

รร.สาธิต
รร.สาธิต
รร.สาธิต
รร.สาธิต

5,369,000
300,000
322,000
500,000

รร.สาธิต
รร.สาธิต

1,900,000
1,400,000

เป้า
หมาย

กลยุทธ์

แผนงานโครงการ

ตัวชี้วัด

1.6 พัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และ ระบบการบริหาร
จัดการของโรงเรียน
สาธิตเพื่อรองรับการเข้า
สู่ประคมอาเซียนเป็น
แหล่งฝึกประสบการณ์
ของนักศึกษา

1.6.3 โครงการพัฒนา
นักเรียนให้มี
คุณลักษณะตามเกณฑ์
มาตรฐาน

ระดับ
ความสาเร็จของ
การบริหาร
จัดการโรงเรียน
สาธิต

ระดับ
5

ร้อยละจานวน
นักเรียน
โรงเรียนสาธิต
ระดับอนุบาล
จนถึงระดับ
มัธยมต้น

ร้อยละ
100

ร้อยละของ
ร้อยละ
นักเรียนที่ผ่าน 90
การทดสอบตาม
เกณฑ์มาตรฐาน

กิจกรรมของคณะหน่วยงานที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

หน่วยงาน

ระยะเวลา
งบประมาณ ของการ
ดาเนินงาน
420,000
1ต.ค.5630 ก.ย.57

8. โครงการบริหารงานวิชาการ

รร.สาธิต

9. โครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมี
คุณภาพ

รร.สาธิต

2,244,800

10. โครงการจัดการเรียนการสอน
11. โครงการประกันคุณภาพ
12. โครงการกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียน
13. โครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน

รร.สาธิต
รร.สาธิต
รร.สาธิต

3,789,000
80,000
1,800,000

รร.สาธิต

952,600
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เป้า
หมาย

กิจกรรมของคณะหน่วยงานที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

แผนงานโครงการ

ตัวชี้วัด

1.6 พัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และ ระบบการบริหาร
จัดการของโรงเรียน
สาธิตเพื่อรองรับการเข้า
สู่ประคมอาเซียนเป็น
แหล่งฝึกประสบการณ์
ของนักศึกษา

1.6.3 โครงการพัฒนา
นักเรียนให้มี
คุณลักษณะตามเกณฑ์
มาตรฐาน

จานวนนักเรียนที่
ได้เครื่อง
คอมพิวเตอร์
พกพา(แท็บเล็ต)

ร้อยละ 14. โครงการจัดการเรียนการสอนโดย
100 ใช้คอมพิวเตอร์พกพา

รร.สาธิต

ร้อยละของ
บุคลากรที่มี
สมรรถนะตาม
กาหนด

ร้อยละ 15. โครงการพัฒนาบุคลากร
80

รร.สาธิต

1,550,000

รร.สาธิต
รร.สาธิต

600,000
260,000

จานวนกิจกรรมที่
5
16. โครงการวันสาคัญ
เน้นการอนุรักษ์ กิจกรรม 17. โครงการสานสัมพันธ์ชุมชน
ส่งเสริมสนับสนุน
และมีส่วนร่วมใน
การทานุบารุง
เผยแพร่และสืบ
สานศิลปะและ
วัฒนธรรม ของ
ท้องถิ่น ของชาติ
29

หน่วยงาน

ระยะเวลา
งบประมาณ ของการ
ดาเนินงาน
908,000
1ต.ค.5630 ก.ย.57

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
การผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคณ
ุ ภาพ เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
เป้าประสงค์ :
วัตถุประสงค์ :

มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ และสามารถนาไปใช้ ประโยชน์
ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
1. อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษามีสมรรถนะด้านการวิจัยและผลิตงานสร้างสรรค์
2. มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
3. บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย มีสมรรถนะในการทางานวิจัยเพื่อพัฒนางานในหน้าที่และสร้างความก้าวหน้าทางอาชีพ
4. ชุมชน สังคม ประเทศชาติ สามารถนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ได้
5. ผู้ประกอบการสามารถนาผลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ไปใช้แก้ปัญหาและ/หรือช่วยสร้างมูลค่าเพิม่ ได้
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กลยุทธ์

แผนงานโครงการ

ตัวชี้วัด

2.1 สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือด้านงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยทั้งในและ
ต่างประเทศ หน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชนเพื่อเพิม่
จานวนผลงานวิจัย

2.1.1 โครงการเครือข่าย
ความร่วมมือด้านการทาวิจัย
และการผลิตงานสร้างสรรค์
(งบประมาณทั้งหมด
880,000)

จานวนเครือข่ายความ
ร่วมมือด้านการวิจัยกับ
สถานประกอบการและ
อาเซียน

กิจกรรมของคณะหน่วยงาน
เป้าหมาย
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

7
1. โครงการคลีนิควิจัยคณะ
เครือข่าย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. โครงการประชุมวิชาการ
3. โครงการความร่วมมือ
ด้านทุนสนับสุนการวิจัยและ
งานสร้างสรรค์จาก
หน่วยงานภายนอกสถาบัน
4. โครงการเครือข่ายความ
ร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอก
2.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้มี 2.2.1 โครงการส่งเสริมการ ร้อยละของงานวิจัยหรือ ร้อยละ โครงการส่งเสริมการจัดงาน
การนาเสนอผลงานวิจัยและ จัดงานประชุมวิชาการและ งานสร้างสรรค์ของ
30
ประชุมวิชาการและการ
การประกวดผลงานวิจัยใน จัดรางวัลแสดงผลงานที่
อาจารย์ประจาและ
เผยแพร่ระดับชาติและ
ระดับชาติและนานาชาติ
ได้รับรางวัลในระดับชาติและ นักวิจยั ประจาที่นาไปใช้
นานาชาติ
นานาชาติ
ประโยชน์
(งบประมาณทั้งหมด
1,700,000 บาท)
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หน่วยงาน
คณะวิทย์
ว.นวัตกรรม
ส.วิจัย

ระยะเวลา
งบประมาณ ของการ
ดาเนินงาน
30,000
1ต.ค.5630 ก.ย.57
600,000
งบจาก
ภายนอก

คณะมนุษย์

250,000

ส.วิจัย

1,700,000

1ต.ค.5630 ก.ย.57

กลยุทธ์

แผนงานโครงการ

ตัวชี้วัด

กิจกรรมของคณะหน่วยงาน
เป้าหมาย
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

2.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้มี
การนาเสนอผลงานวิจัยและ
การประกวดผลงานวิจัยใน
ระดับชาติและนานาชาติ

2.2.2 โครงการสนับสนุนให้
อาจารย์นาเสนอผลงานวิจัย
งานสร้างสรรค์และประกวด
ผลงานวิจัยในระดับชาติและ
นานาชาติ
(งบประมาณทั้งหมด
763,500 บาท)

ร้อยละของงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ของ
อาจารย์ประจาและ
นักวิจัยประจาที่นาไปใช้
ประโยชน์

ร้อยละ 1. โครงการสนับสนุนและ
30
พัฒนานักวิจัย
2. โครงการส่งเสริม
ผลงานวิจัยและการ
เผยแพร่ผลงานวิชาการ

2.3 สนับสนุนทุนวิจัยและ
งบประมาณให้อาจารย์
นักวิจัย บุคลากร และ
นักศึกษา ในการทาวิจัยและ
สร้างนวัตกรรม

2.3.1 โครงการจัดสรร
เงินทุนวิจัยจากภายในและ
ภายนอกให้กับคณะ
(งบประมาณทั้งหมด
14,728,051 บาท)

ร้อยละความสาเร็จของ
การผลิดผลงานวิจัยเพือ่
แก้ปัญหาในหน่วยงาน

ร้อยละ
20
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1. โครงการสนับสนุน
การทาวิจัย
2. โครงการวิจัยในชั้นเรียน
3. โครงการสนับสนุนทุน
วิจัยและสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือด้านวิจัยและ
สร้างความร่วมมือด้าน
งานวิจัย
4. โครงการส่งเสริมการวิจัย
ในอุดมศึกษา (สกอ.)
5. โครงการส่งเสริมวิจัยใน
หน่วยงานของรัฐ (วช)

ระยะเวลา
หน่วยงาน งบประมาณ ของการ
ดาเนินงาน
คณะวิทยาการ 93,500
1ต.ค.5630 ก.ย.57
ว.นวัตกรรม 670,000

คณะเกษตร

4,500

คณะมนุษย์
ส.วิจัย

5,000
3,815,000

ส.วิจัย

1,074,756

ส.วิจัย

9,828,795

1ต.ค.5630 ก.ย.57

กลยุทธ์

แผนงานโครงการ

ตัวชี้วัด

กิจกรรมของคณะหน่วยงาน
เป้าหมาย
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

หน่วยงาน

2.3.2 โครงการจัดทาแผน
2.3 สนับสนุนทุนวิจัยและ แม่บทการวิจัยและ
งบประมาณให้อาจารย์
แผนปฏิบัติการวิจัย
นักวิจัย บุคลากร และ
(งบประมาณทั้งหมด
นักศึกษา ในการทาวิจัยและ 300,000 บาท)
สร้างนวัตกรรม

ระดับความสาเร็จของ
การจัดทาแผนแม่บทการ
วิจัย
*(รวมกับโครงการพัฒนา
บุคลากรและระบบ
บริหารจัดการ)

ระดับ
5

2.3.3 โครงการจัดสรรทุน
วิจัยเพื่อพัฒนางานของ
คณะ/หน่วยงาน
(งบประมาณทั้งหมด
195,000 บาท)

ร้อยละความสาเร็จของ
การผลิตผลงานวิจัยเพือ่
แก้ปัญหาในหน่วยงาน

ร้อยละ 1. โครงการเพิม่ ศักยภาพ คณะครุศาสตร์ 55,000
20
อาจารย์และสนับสนุนให้
การวิจัย สาขาวิทย์ เคมี
ชีววิทยา
2. โครงการอบรมวิจัยในชั้น คณะครุศาสตร์ 40,000
เรียน ด้านการศึกษาปฐมวัย
สู่ชุมชน สาขาปฐมวัย
3. โครงการวิจัยเพื่อสารวจ ศ.ภาษา
100,000
ความต้องการในด้านการ
เรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศ
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โครงการทบทวนแผนแม่บท ส.วิจัย
การวิจัย

ระยะเวลา
งบประมาณ ของการ
ดาเนินงาน
300,000
1ต.ค.5630 ก.ย.57

1ต.ค.5630 ก.ย.57

กิจกรรมของคณะหน่วยงาน
เป้าหมาย
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

แผนงานโครงการ

ตัวชี้วัด

2.3 สนับสนุนทุนวิจัยและ
งบประมาณให้อาจารย์
นักวิจัย บุคลากร และ
นักศึกษา ในการทาวิจัยและ
สร้างนวัตกรรม

2.3.4 โครงการทุนวิจัยเพิ่ม
ประสบการณ์ในการทางาน
วิจัยของนักศึกษา
(งบประมาณทั้งหมด
30,000 บาท)

ร้อยละความสาเร็จของ
การผลิตผลงานวิจัยเพือ่
แก้ปัญหาในหน่วยงาน

ร้อยละ
20

โครงการพัฒนาทาวิจัยใน
ชั้นเรียนสาหรับนักศึกษา
สาขาอังกฤษชั้นปีที่ 4
และ 5

2.4 ส่งเสริม สนับสนุน
ศึกษาวิจัยแบบสหสาขาวิชา
ให้อาจารย์ นักวิจัย และ
นักศึกษา มีโอกาสและ
สามารถทางานวิจัยร่วมกับ
ชุมชน และสังคม เพือ่
แก้ปัญหาท้องถิ่น

2.4.1 โครงการพัฒนา
ระดับความสาเร็จของ
ระบบงานของหน่วยบ่มเพาะ การดาเนินงานบ่มเพาะ
ธุรกิจ
ธุรกิจ

ระดับ 5

โครงการพัฒนาระบบงาน
หน่วยบ่มเพาะ

2.4.2 โครงการเครือข่ายการ
วิจัยแบบสหสาขาเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่น
(งบประมาณทั้งหมด
1,100,000 บาท)

7
โครงการวิจัยเพื่อพัฒนา
เครือข่าย สังคม

จานวนเครือข่ายความ
ร่วมมือด้านการวิจัยกับ
สถานประกอบการและ
อาเซียน

34

ระยะเวลา
หน่วยงาน งบประมาณ ของการ
ดาเนินงาน
คณะครุศาสตร์ 30,000
1ต.ค.5630 ก.ย.57

ศ.บ่มเพาะ

งบจาก
ภายนอก

1ต.ค.5630 ก.ย.57

คณะมนุษย์

1,100,000

1ต.ค.5630 ก.ย.57

กลยุทธ์
2.4 ส่งเสริม สนับสนุน
ศึกษาวิจัยแบบสหสาขาวิชา
ให้อาจารย์ นักวิจัย และ
นักศึกษา มีโอกาสและ
สามารถทางานวิจัยร่วมกับ
ชุมชน และสังคม เพือ่
แก้ปัญหาท้องถิ่น

แผนงานโครงการ
2.4.3 โครงการบูรณาการ
การวิจัยร่วมกันชุมชนและ
ท้องถิ่น
(งบประมาณทั้งหมด
556,000 บาท)

ตัวชี้วัด

ระยะเวลา
หน่วยงาน งบประมาณ ของการ
ดาเนินงาน
7
1. โครงการพัฒนางานวิจัย คณะวิทยาการ กองทุนวิจัย 1ต.ค.56โครงการ เพื่อแก้ไขปัญหาท้องถิ่น
30 ก.ย.57
2. โครงการวิจัยแก้ไขปัญหา คณะมนุษย์
6,000
ท้องถิ่น
3. โครงการวิจัยเพื่อพัฒนา คณะเทคโนอุต 500,000
สังคม
คณะวิทย์
4. โครงการบูรณาการ
50,000
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
กับชุมชนท้องถิ่น

กิจกรรมของคณะหน่วยงาน
เป้าหมาย
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

จานวนโครงการวิจัยที่
ทาร่วมกับชุมชน
ท้องถิ่น เพื่อแก้ปัญหา
ท้องถิ่น
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
การให้บริการวิชาการแก่สังคม ท้องถิ่น ชุมชน สถานประกอบการ
เป้าประสงค์ :
วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้ชุมชนท้องถิ่นมีศักยภาพความเข้มแข็งสามารถแก้ไขปัญหาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างยั่งยืน
2. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนในประชาคมอาเซียนในด้านแก้ไขปัญหาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตได้
1. กลุ่มประชาสังคมในท้องถิ่นน้อมนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดาเนินชีวิตที่ดีขึ้น
2. นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพ ทักษะชีวิต
3. ศิษย์เก่ามีบทบาทให้การสนับสนุนกิจกรรมการดาเนินงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย
4. บุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยและนักศึกษา มีสมรรถนะในการเป็นวิทยากร บุคคลต้นแบบ
5. พนักงานและบุคลากรในหน่วยงานของรัฐและเอกชนได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อการพัฒนาอาชีพ
6. ชุมชนต้นแบบในประเทศกลุ่มประชาคมอาเซียนได้เกิดการเรียนรู้และน้อมนาปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงมาใช้ในการดาเนินชีวิต
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
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กลยุทธ์

แผนงานโครงการ

3.1 ส่งเสริม สนับสนุน
การให้บริการวิชาการ
การเรียนรูโ้ ครงการ
ตามแนวพระราชดาริ
และปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงให้แก่นักศึกษา
และบุคลากรทั้งภายใน
และภายนอก
มหาวิทยาลัย

3.1.1 โครงการพัฒนาศูนย์
เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงประชาสัมพันธ์
(งบประมาณทั้งหม
830,000 บาท)

ตัวชี้วัด

1. ร้อยละความรู้ที่
ได้รับจากใช้ฐาน
เรียนรู้
2. จานวนฐานการ
เรียนรู้ภายใน
มหาวิทยาลัย
3.1.2 โครงการหอเฉลิมพระ ร้อยละความรู้ที่
เกียรติโครงการอันเนื่อง
ได้รับฐานการ
มาจากพระราชดาริ
เรียนรู้
3.1.3 โครงการจัดกิจกรรม
และผลิตสือ่ ส่งเสริมการ
เรียนรู้ สืบสานแนว
พระราชดาริ
(งบประมาณทั้งหมด
243,000 บาท)

จานวนชุมชน
ต้นแบบที่
มหาวิทยาลัยเข้าไป
ส่งเสริมการน้อมนา
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ใน
การดาเนินชีวิต
ประสบผลสาเร็จ

1. โครงการส่งเสริมการบริการ
วิชาการแก่สังคม
2. โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ว.นวัตกรรม
สสร.

ระยะเวลา
งบประมาณ ของการ
ดาเนินงาน
520,000
1ต.ค.5630 ก.ย.57
310,000

ร้อยละ
80

โครงการหอเฉลิมพระเกียรติ
โครงการอันเนือ่ งมาจาก
พระราชดาริ

สสร.สนอ.

งบลงทุน

1ต.ค.5630 ก.ย.57

2
ชุมชน

1. โครงการจัดกิจกรรมและ
คณะวิทยาการ 33,000
ส่งเสริมการเรียนรู้ สืบสานแนว
พระราชดาริ
2. โครงการสัมมาชีพและการเรียนรู้ คณะมนุษย์
30,000
เพื่อการพึ่งพาตนเองตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง
3. โครงการจัดกิจกรรมและผลิตสื่อ สสร.
180,000
ส่งเสริมการเรียนรูส้ ืบสานแนว
พระราชดาริ

1ต.ค.5630 ก.ย.57

เป้าหมาย
ร้อยละ
80
1
ฐาน
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กิจกรรมของคณะหน่วยงานที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

หน่วยงาน

กลยุทธ์

แผนงานโครงการ

3.1 ส่งเสริม สนับสนุน
การให้บริการวิชาการ
การเรียนรูโ้ ครงการ
ตามแนวพระราชดาริ
และปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงให้แก่นักศึกษา
และบุคลากรทั้งภายใน
และภายนอก
มหาวิทยาลัย

3.1.4 โครงการ
ประชาสัมพันธ์ จัดแสดง
นิทรรศการส่งเส
ริมการเรียนรู้
(งบประมาณทั้งหมด
510,000 บาท)
3.1.5โครงการบริการ
วิชาการตามความต้องการ
ของชุมชน ท้องถิ่น
(งบประมาณทั้งหมด
2,854,462 บาท)

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

กิจกรรมของคณะหน่วยงานที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

ร้อยละความรู้ที่
ได้รับจากใช้ฐาน
เรียนรู้

ร้อยละ
80

จานวนโครงการ
แลกเปลี่ยน
เผยแพร่ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ต่อคณะ

7
1. โครงการบริการวิชาการเพื่อ
โครงการ พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
2. โครงการบริการวิชาการแก่
ชุมชนและท้องถิ่น
3. โครงการบริการวิชาการแก่
สังคม
4. โครงการครูวิทย์..เราพอเพียง
สาขาวิทยาศาสตร์ เคมี ชีววิทยา
5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร
นิทานและหุ่นเรื่อง "การนาวัสดุ
พื้นถิ่นหุ่นเล่านิทาน" สาหรับครู
ศิษย์เก่า และผูท้ ี่สนใจด้าน
การศึกษาปฐมวัย สาขาปฐมวัย
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หน่วยงาน

1. โครงการประชาสัมพันธ์ จัดแสดง สสร.
นิทรรศการส่งเสริมการเรียนรู้
2. โครงการประชาสัมพันธ์จดั แสดง ส.วิทย
นิทรรศการส่งเสริมการเรียนรู้

ระยะเวลา
งบประมาณ ของการ
ดาเนินงาน
180,000
1ต.ค.5630 ก.ย.57
330,000

คณะเกษตร

60,000

คณะมนุษย์

520,000

คณะเทคโนอุต

150,000

คณะครุศาสตร์ 50,000
คณะครุศาสตร์ 25,000

1ต.ค.5630 ก.ย.57

กลยุทธ์

แผนงานโครงการ

3.1 ส่งเสริม สนับสนุน 3.1.5 โครงการบริการ
การให้บริการวิชาการ วิชาการตามความต้องการ
การเรียนรูโ้ ครงการ
ของชุมชน ท้องถิ่น
ตามแนวพระราชดาริ
และปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงให้แก่นักศึกษา
และบุคลากรทั้งภายใน
และภายนอก
มหาวิทยาลัย
3.2 สร้างเครือข่าย
แสวงหาพันธมิตร โดย
เน้นที่กลุ่มศิษย์เก่า
หน่วยงาน สถาน
ประกอบการในท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยใน
ต่างประเทศในการ
พัฒนางานให้บริการ
วิชาการ

3.2.1 โครงการ
ประชาสัมพันธ์ และสร้าง
เครือข่ายกับชุมชน สถาน
ประกอบการให้พัฒนาเป็น
องค์กรเพียงพอ
(งบประมาณทั้งหมด
164,200 บาท)

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

กิจกรรมของคณะหน่วยงานที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

จานวนโครงการ
7
6. โครงการบริการวิชาการตาม
แลกเปลี่ยนเผยแพร่ โครงการ ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น
ปรัชญาเศรษฐกิจ
7. โครงการพัฒนาบุคลากรด้าน
พอเพียง ต่อคณะ
การท่องเที่ยว
8. โครงการบริการวิชาการตาม
ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น
9. โครงการให้บริการวิชาการแก่
ชุมชนท้องถิ่น ด้านการตรวจ
วิเคราะห์ และระบบคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการ ISO/IEO 17025
จานวนโครงการ
5
1.โครงการบริการวิชาการแก่ศิษย์เก่า
บริการวิชาการที่
โครงการ 2.โครงการประชาสัมพันธ์ และสร้าง
ดาเนินการร่วมกับ
เครือข่ายกับชุมชน สถาน
ศิษย์เก่า
ประกอบการให้เป็นองค์กรแห่งความ
พอเพียง
3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาความรู้และประสบการศิษย์เก่า
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สสร.

ระยะเวลา
งบประมาณ ของการ
ดาเนินงาน
520,000
1ต.ค.5630 ก.ย.57
1,180,000

ส.วิทย

100,000

ศ.วิทย์

249,462

คณะเกษตร
สสร.

3,000
91,200

กองพัฒน์

70,000

หน่วยงาน
สสร.

1ต.ค.5630 ก.ย.57

กลยุทธ์
3.2 สร้างเครือข่าย
แสวงหาพันธมิตร โดย
เน้นที่กลุ่มศิษย์เก่า
หน่วยงาน สถาน
ประกอบการในท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยใน
ต่างประเทศในการ
พัฒนางานให้บริการ
วิชาการ

แผนงานโครงการ

กิจกรรมของคณะหน่วยงานที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

3.2.2 โครงการศูนย์
พัฒนาทักษะทางภาษา
สาหรับครู ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ
(งบประมาณทั้งหมด
2,000,000 บาท)

ร้อยละของจานวน
ผู้บริหารโรงเรียน/
ครู/บุคลากร
ทางการศึกษาเข้า
ร่วมที่ได้กาหนด
ตามแผน

ร้อยละ
80

3.2.3 โครงการนักศึกษาร่วม
เรียนรู้และจัดกิจกรรม
บริการวิชาการให้แก่ชุมชน
(งบประมาณททัง้ หมด
247,000 บาท)

จานวนโครงการ
บริการวิชาการที่
ดาเนินการร่วมกับ
ศิษย์เก่า

5
1. โครงการอบรมศิษย์เก่าและ
โครงการ ศิษย์ปัจจุบัน
2. โครงการบริการวิชาการระดับ
หลักสูตร
3. โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์
4. โครงการสัมนาการสอน
คณิตศาสตร์ศิษย์เก่าและนักศึกษา
ปัจจุบัน สาขาคณิตศาสตร์
5. โครงการค่ายปฐมวัยรวมพลังจิต
อาสาสร้างสรรค์พัฒนาชุมชน สาขา
ปฐมวัย
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หน่วยงาน

โครงการอบรมทักษะภาษาอาเซียน ศ.ภาษา

ระยะเวลา
งบประมาณ ของการ
ดาเนินงาน
2,000,000 1ต.ค.5630 ก.ย.57

คณะเทคโนอุต 162,000
คณะวิทย์

270,000

คณะวิทย์

120,000

คณะครุศาสตร์ 20,000
คณะครุศาสตร์ 70,000

1ต.ค.5630 ก.ย.57

กลยุทธ์

แผนงานโครงการ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

3.2 สร้างเครือข่าย
แสวงหาพันธมิตร โดย
เน้นที่กลุ่มศิษย์เก่า
หน่วยงาน สถาน
ประกอบการในท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยใน
ต่างประเทศในการ
พัฒนางานให้บริการ
วิชาการ
3.3 พัฒนาระบบกลไก
บริหารจัดการในด้าน
บริการวิชาการ

3.2.4 โครงการศูนย์บริการ
วิชาการระดับคณะ
(งบประมาณททัง้ หมด
642,000 บาท)

จานวนชุมชน
ต้นแบบที่มหา
วิทยาลัยเข้าไป
ส่งเสริมการน้อมนา
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ใน
การดาเนินชีวิต
ประสบผลสาเร็จ

2
ชุมชน

3.3.1 โครงการวางแผน
ปฏิบัติการ พัฒนาระบบ
กลไกการจัดสรรงบประมาณ
และการบริหารจัดการงาน
บริการวิชาการ
(งบประมาณทั้งหมด
280,000 บาท)

ร้อยละของ
งบประมาณด้าน
บริการวิชาการที่
เพิ่มขึ้น

ร้อยละ
5
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กิจกรรมของคณะหน่วยงานที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
1. โครงการบูรณาการบริการ
วิชาการกับการเรียนการสอนและ
งานวิจัย
2.โครงการจัดหารายได้จากบริการ
วิชาการ

ระยะเวลา
หน่วยงาน งบประมาณ ของการ
ดาเนินงาน
คณะวิทยาการ 237,000
1ต.ค.5630 ก.ย.57
คณะวิทย์

10,000

1. โครงการสนับสนุนการบริการ คณะเทคโนอุต 90,000
วิชาการแก่สังคม
2. โครงการวางแผนปฏิบัติการ
สสร.
190,000
พัฒนาระบบกลไกการจัดสรร
งบประมาณ และการบริหารจัดการ
งานบริการวิชาการ

1ต.ค.5630 ก.ย.57

กลยุทธ์

แผนงานโครงการ

เป้าหมาย

จานวนวิทยากรตัว
คูณ และบุคคลากร
ต้นแบบที่ถูกพัฒนา

50
คน

3.3.3 โครงการอนุรกั ษ์
พันธุ์พืชและจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัย
และชุมชน
(งบประมาณทั้งหมด
285,000 บาท)

ค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจที่มีตอ่ สินค้า
ที่จาหน่ายภายใน
ศูนย์สาธิตสินค้า
ของมหาวิทยาลัย

ร้อยละ
80

1. โครงการพัฒนาสวนสมุนไพรใน คณะครุศาสตร์ 25,000
โรงเรียนเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ใน
ชุมชนท้องถิ่น
2. โครงการอนุรกั ษ์พันธุ์พืชและ
สสร.
260,000
จาหน่ายผลิตภัณฑ์ของ
มหาวิทยาลัยและชุมชน

1ต.ค.5630 ก.ย.57

3.4.1 โครงการศูนย์ศึกษา
พัฒนาครูสาขาศูนย์จัด
การศึกษากรุงเทพมหานคร
และสระแก้ว
(งบประมาณทั้งหมด
2,200,000 บาท)

ร้อยละของจานวน
ผู้บริหารโรงเรียน/
ครู/บุคลากร
ทางการศึกษาเข้า
ร่วมกิจกรรมที่ได้
กาหนดตามแผน

ร้อยละ
80

โครงการพัฒนาวิชาชีพครู

1ต.ค.5630 ก.ย.57
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หน่วยงาน

ระยะเวลา
งบประมาณ ของการ
ดาเนินงาน
150,000
1ต.ค.5630 ก.ย.57

ตัวชี้วัด

3.3 พัฒนาระบบกลไก 3.3.2 โครงการพัฒนา
บริหารจัดการในด้าน วิทยากรตัวคูณ และบุคคล
บริการวิชาการ
ต้นแบบด้านความพอเพียง
(งบประมาณทั้งหมด
150,000 บาท)

3.4 ส่งเสริมการพัฒนา
ครูเพื่อสร้างครูมอื
อาชีพรองรับประชาคม
อาเซียน

กิจกรรมของคณะหน่วยงานที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

โครงการวิทยากรตัวคูน และบุคคล สสร.
ต้นแบบความพอเพียง

สนอ.,ศ.ครู

2,200,000

กลยุทธ์
3.4 ส่งเสริมการพัฒนา
ครูเพื่อสร้างครูมอื
อาชีพรองรับประชาคม
อาเซียน

แผนงานโครงการ
3.4.2 โครงการเครือข่าย
โรงเรียนคุณภาพ
(งบประมาณทั้งหมด
50,000 บาท)

ตัวชี้วัด
ร้อยละความรู้ที่
ได้รับจากฐานการ
เรียนรู้

3.4.3 โครงการพัฒนา
ร้อยละของรายได้
หลักสูตรการฝึกอบรมและ การให้บริการ
พัฒนาครูตามความต้องการ วิชาการที่เพิ่มขึ้น
ของหน่วยงาน

ระยะเวลา
เป้าหมาย
หน่วยงาน งบประมาณ ของการ
ดาเนินงาน
ร้อยละ 1. โครงการพัฒนาศักยภาพลูกเจ้า คณะครุศาสตร์ 25,000
1ต.ค.5680
ฟ้าวไลยฯ ติวข้อสอบ O-NET สาขา
30 ก.ย.57
คณิตศาสตร์
2. โครงการจัดทาฐานกิจกรรม
คณะครุศาสตร์ 25,000
วิทยาศาสตร์เพือ่ ส่งเสริมการเรียนรู้
ของนักเรียน สาขาวิทยาศาสตร์
เคมี ชีววิทยา
กิจกรรมของคณะหน่วยงานที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

ร้อยละ
10
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โครงการอบรมและพัฒนาบุคลากร
ทางการศึกษาและท้องถิ่น

คณะ และ
สานัก/สถาบัน

งบจาก
ภายนอก

1ต.ค.5630 ก.ย.57

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
การทานุบารุง เผยแพร่ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น และของชาติ
เป้าประสงค์ :
วัตถุประสงค์ :

สังคมไทยมีทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ ความเข้าใจ ในคุณค่า ความสานึก และ ความภาคภูมิวัฒนธรรมของท้องถิ่นของชาติ
1. นักศึกษา บัณฑิต และบุคลากรในท้องถิ่น แสดงออกถึงความรู้ ความเข้าใจในคุณค่า ความสานึก และความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น และของชาติ
2. นักศึกษา บัณฑิต และบุคลากรในท้องถิ่น นาความรู้ ความเข้าใจในคุณค่า ความสานึกและความภูมิใจ ในวัฒนธรรมท้องถิ่น และของ
ชาติไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพและการดาเนินชีวิต
3. นัก ศึก ษา บัณฑิ ต และบุคลากรในท้ องถิ่น มี ส่วนร่วมในการ เผยแพร่ สืบ สาน ศิล ปะและวัฒ นธรรม ของท้ องถิ่น และของชาติสู่
ประชาคมอาเซียน
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กลยุทธ์

แผนงานโครงการ

4.1 บูรณาการ ศิลปะ
และวัฒนธรรม ของ
ท้องถิ่นและของชาติ เข้า
กับการจัดการเรียนการ
สอน โดยสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือกับบัณฑิต
และบุคลากร หน่วยงาน
ในท้องถิ่น หรือใน
ระดับชาติ และอาเซียน

4.1.1 โครงการบูรณา
การงานอนุรักษ์
ส่งเสริมวัฒนธรรมกับ
การเรียนการสอน
(งบประมาณทั้งหมด
83,310 บาท)
4.1.2 โครงการ
เครือข่ายความร่วมมือ
การอนุรกั ษ์สง่ เสริม
วัฒนธรรม
(งบประมาณทั้งหมด
246,000 บาท)

ตัวชี้วัด
จานวนหลักสูตรที่มกี าร
บูรณาการศิลปะและ
วัฒนธรรมของท้องถิ่น
และของชาติเข้ากับการ
จัดการเรียนการสอน

กิจกรรมของคณะ
ระยะเวลา
เป้าหมาย หน่วยงานทีส่ อดคล้องกับ ผู้รบั ผิดชอบ งบประมาณ ของการ
ยุทธศาสตร์
ดาเนินงาน
1
โครงการบูรณาการ
คณะวิทยาการ 83,310
1ต.ค.56รายวิชา: ศิลปวัฒนธรรมกับการ
30 ก.ย.57
หลักสูตร จัดการเรียนการสอน

จานวนเครือข่ายความ
1
ร่วมมือด้านศิลปะและ เครือข่าย
วัฒนธรรมระหว่าง
มหาวิทยาลัยกับบัณฑิต
หน่วยงานในท้องถิ่น
หน่วยงานในระดับชาติ
และอาเซียน
4.1.3 โครงการจัด
จานวนกิจกรรมที่เน้น
5
แสดงผลงานศิลปะและ การอนุรกั ษ์ ส่งเสริม
กิจกรรม
วัฒนธรรม
สนับสนุนและมีส่วนร่วม
(งบประมาณทั้งหมด
ในการทานุบารุง
495,000 บาท)
เผยแพร่และสืบสาน
ศิลปะและวัฒนธรรม
ของท้องถิ่นหรือของชาติ
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โครงการเผยแพร่
แลกเปลี่ยน
ศิลปวัฒนธรรม

ส.ศิลป

246,000

1. โครงการส่งเสริม สืบสาน คณะวิทย์
30,000
ศิลปะและวัฒนธรรม
2. โครงการสืบสาน
คณะครุศาสตร์ 25,000
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
ของไทยสู่อาเซียน(สาขา
วิทยาศาสตร์ เคมี ชีว)

1ต.ค.5630 ก.ย.57

1ต.ค.5630 ก.ย.57

กลยุทธ์
4.1 บูรณาการ ศิลปะ
และวัฒนธรรม ของ
ท้องถิ่นและของชาติ เข้า
กับการจัดการเรียนการ
สอน โดยสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือกับบัณฑิต
และบุคลากร หน่วยงาน
ในท้องถิ่น หรือใน
ระดับชาติ และอาเซียน
4.2 อนุรักษ์ ส่งเสริม
สนับสนุน และมีส่วน
ร่วมในกิจกรรม
ทานุบารุง เผยแพร่และ
สืบสานศิลปะ และ
วัฒนธรรม ของท้องถิ่น
และของชาติอย่าง
หลากหลาย

แผนงานโครงการ
4.1.3 โครงการจัด
แสดงผลงานศิลปะ
และวัฒนธรรม

4.2.1 โครงการ
สนับสนุนการวิจัย
ประมวลความรู้ จัด
กิจกรรมเผยแพร่และ
สืบสานวัฒนธรรม
(งบประมาณทั้งหมด
38,810 บาท)

กิจกรรมของคณะ
ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย หน่วยงานทีส่ อดคล้องกับ ผู้รบั ผิดชอบ งบประมาณ ของการ
ยุทธศาสตร์
ดาเนินงาน
จานวนกิจกรรมที่เน้น
5
3. โครงการส่งเสริม
คณะครุศาสตร์ 25,000
1ต.ค.56การอนุรกั ษ์ ส่งเสริม
กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรมไทยสู่
30 ก.ย.57
สนับสนุนและมีส่วนร่วม
ชุมชน ครั้งที่ 1 สาขา
ในการทานุบารุง
วิทยาศาสตร์ เคมี ชีว
เผยแพร่และสืบสาน
4. โครงการจัดกิจกรรม ส.ศิลป
495,000
ศิลปะและวัฒนธรรม
เสริมสร้างประสบการณ์
ของท้องถิ่นหรือของชาติ
ด้านศิลปวัฒนธรรม
จานวนกิจกรรมพัฒนา
1
บุคลากรให้มีความรู้ความ กิจกรรม
เข้าใจ และความภูมิใจใน
ศิลปะและวัฒนธรรมของ
ท้องถิน่ และของชาติ
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โครงการอบรมเผยแพร่
นาฏศิลป์สาหรับครู
ปฐมวัยสูท่ ้องถิ่น สาขา
ปฐมวัย

คณะครุศาสตร์ 38,810

1ต.ค.5630 ก.ย.57

กลยุทธ์
4.2 อนุรักษ์ ส่งเสริม
สนับสนุน และมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมทานุ
บารุง เผยแพร่และสืบ
สานศิลปะ และ
วัฒนธรรม ของท้องถิ่น
และของชาติอย่าง
หลากหลาย

กิจกรรมของคณะ
แผนงานโครงการ
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย หน่วยงานทีส่ อดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
4.2.2 โครงการจัด
ร้อยละของนักศึกษา
ร้อยละ 1. โครงการจัดกิจกรรม
กิจกรรมเพื่อทานุบารุง บัณฑิต และบุคลากรใน
80
สืบสาน ประเพณี ศิลปะ
เผยแพร่ สืบสาน
ท้องถิน่ ทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรม
และวัฒนธรรม
ศิลปะวัฒนธรรม
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
2. โครงการส่งเสริม
(งบประมาณทั้งหมด มีความรู้ ความเข้าใจใน
ศิลปวัฒนธรรม
291,310 บาท)
คุณค่า ความสานึก และ
3. โครงการจัดกิจกรรม
ความภาคภูมิใจใน
เสริมประสบการณ์
วัฒนธรรมของท้องถิ่น
ทางด้านศิลปะและ
และของชาติ
วัฒนธรรม
4. โครงการรณรงค์
ศิลปวัฒนธรรม
5. โครงการอนุรกั ษ์
วัฒนธรรมไทย
6. โครงการจัดกิจกรรม
เพื่อทานุบารุง เผยแพร่
สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม
7. โครงการจัดกิจกรรม
ศึกษาเผยแพร่ภูมิปัญญา
ไทยและศิลปวัฒนธรรม
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ระยะเวลา
ผู้รบั ผิดชอบ งบประมาณ ของการ
ดาเนินงาน
คณะวิทยาการ 83,310
1ต.ค.5630 ก.ย.57
คณะเทคโนอุต 30,000
คณะวิทย์

18,000

คณะครุศาสตร์ 35,000
คณะครุศาสตร์ 15,000
ส.วิทย

10,000

ส.ศิลป

100,000

กิจกรรมของคณะ
กลยุทธ์
แผนงานโครงการ
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย หน่วยงานทีส่ อดคล้องกับ ผู้รบั ผิดชอบ
ยุทธศาสตร์
4.3 พัฒนาบุคลากร
4.3.1 โครงการจัด
นักศึกษา บัณฑิต และ ระดับดี โครงการทานุบารุงศาสนา คณะวิทย์
นักศึกษาให้มีความรู้
กิจกรรมสืบสาน
บุคลากรในท้องถิ่นที่เข้า
ศิลปะ และวัฒนธรรม
ความเข้าใจ ความสานึก ประเพณี วัฒนธรรม ร่วมกิจกรรมทานุบารุง
ระดับหลักสูตร
และความภูมิใจในศิลปะ ตามวันสาคัญ
ศิลปและวัฒนธรรม นา
และวัฒนธรรมของ
(งบประมาณทั้งหมด ความรู้ความเข้าใจและ
ท้องถิ่นและของชาติ
133,700 บาท)
ความภูมิใจในวัฒนธรรม
และนาไปใช้ได้อย่าง
ท้องถิ่นและของชาติไป
เหมาะสม
ประยุกต์ใช้ในการ
ประกอบอาชีพและการ
ดาเนินชีวิต
4.3.2 โครงการ
ร้อยละของนักศึกษา
ร้อยละ 1. โครงการพัฒนา
คณะเกษตร
พัฒนากิจกรรม
บัณฑิต และบุคลากรใน
80
กิจกรรมนักศึกษาด้าน
นักศึกษาด้านการทานุ ท้องถิ่นทีเ่ ข้าร่วม
ศิลปะและวัฒนธรรม
บารุง เผยแพร่ สืบสาน กิจกรรมทานุบารุง
2. โครงการจัดกิจกรรม คณะมนุษย์
ศีลปวัฒนธรรม
ศิลปวัฒนธรรม มีความรู้
เสริมประสบการณ์
(งบประมาณทั้งหมด
ความเข้าใจในคุณค่า
ทางด้านศิลปะและ
308,600 บาท)
ความสานึก และความ
วัฒนธรรม
ภาคภูมิใจในวัฒนธรรม
ของท้องถิ่นและของชาติ
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ระยะเวลา
งบประมาณ ของการ
ดาเนินงาน
133,700
1ต.ค.5630 ก.ย.57

29,000
279,600

1ต.ค.5630 ก.ย.57

กลยุทธ์

แผนงานโครงการ

4.4 พัฒนาระบบบริหาร
จัดการด้าน
ศิลปวัฒนธรรมของ
มหาวิทยาลัย

4.4.1 โครงการจัดทา
แผนงานการส่งเสริม
ทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
(งบประมาณทั้งหมด
510,000 บาท)
4.4.2 โครงการพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
(งบประมาณทั้งหมด
154,000 บาท)

ตัวชี้วัด
มีระบบบริหารจัดการที่
เอื้อต่อการดาเนินการ

มีระบบบริหารจัดการที่
เอื้อต่อการดาเนิน
โครงการ

กิจกรรมของคณะ
เป้าหมาย หน่วยงานทีส่ อดคล้องกับ ผู้รบั ผิดชอบ
ยุทธศาสตร์
1
1. โครงการสร้าง
คณะวิทย์
ระบบ มาตรฐานคุณภาพด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
2. โครงการส่งเสริม
ว.นวัตกรรม
พัฒนา การทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
1
โครงการบริหารสานักงาน ส.ศิลป
ระบบ ศิลปวัฒนธรรม
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ระยะเวลา
งบประมาณ ของการ
ดาเนินงาน
20,000
1ต.ค.5630 ก.ย.57
490,000
154,000

1ต.ค.5630 ก.ย.57

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5
การบริหารและการพัฒนาสถาบัน
เป้าประสงค์ :

เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล น้อมนาแนวพระราชดาริ และหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง พร้อมรองรับการปรับเปลี่ยนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

วัตถุประสงค์ : 1. มหาวิทยาลัยบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล และมีการบริหารจัดการระบบคุณภาพได้ตามมาตรฐานสากลรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน
2. พัฒ นามหาวิท ยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว Green University พร้อมทั้งพัฒ นาสิ่งแวดล้อมให้เอื้ออานวยต่อการดาเนินการ
จัดการเรียนการสอน
3. พัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลในเชิงรุกให้บุคลากรมีคุณภาพมีความภาคภูมิใจในตนเองและองค์กร และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อดึงดูดความสนใจของนักศึกษาที่ต้องการเข้ามาศึกษาต่อทั้งนักศึกษาในประเทศและต่างประเทศ
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กลยุทธ์
5.1 ส่งเสริมให้มกี าร
พัฒนา การนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ในการบริหาร
จัดการ

ตัวชี้วัด

เป้า
หมาย

5.1.1 โครงการจัดหา
เครื่องคอมพิวเตอร์
โปรแกรม อุปกรณ์
เครื่องมือสื่อ
ทัศนูอุปกรณ์ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(งบประมาณทั้งหมด
22,750,000 บาท)

ร้อยละของทรัพยากร
สารสนเทศที่เพิม่ ขึ้น

ร้อยละ
5

5.1.2 โครงการพัฒนา
ระบบเครือข่าย ระบบ
ฐานข้อมูล โปรแกรม
ระบบงาน
(งบประมาณทั้งหมด
1,928,400 บาท)

จานวนระบบงาน
ฐานข้อมูลทีพ่ ัฒนา
และนามาใช้ในการ
ปฏิบัติงานตาม
ภารกิจ

2
ฐาน

แผนงานโครงการ
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ระยะเวลา
ผู้รบั ผิดชอบ งบประมาณ ของการ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ดาเนินงาน
1. โครงการพัฒนาเทคโนโลยี ว.นวัตกรรม 150,000
1ต.ค.56 สารสนเทศ
30 ก.ย.57
2. โครงการจัดหาเครือ่ ง
กองแผน
21,900,000
คอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุน
การเรียนการสอน
3. โครงการจัดหาและพัฒนา ศ.ภาษา
700,000
ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย
กิจกรรมของคณะหน่วยงานที่

1. โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศและการสือ่ สาร
2. โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการ(MIS)
3. โครงการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์และพัฒนา
ระบบบสารสนเทศ

คณะวิทยาการ 50,000
คณะมนุษย์

100,000

กองแผน

1,778,400

1ต.ค.56 30 ก.ย.57

กลยุทธ์

แผนงานโครงการ

ตัวชี้วัด

5.1 ส่งเสริมให้มกี าร
พัฒนา การนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ในการบริหาร
จัดการ

5.1.3 โครงการพัฒนา
สื่อ ระบบงาน ช่อง
ทางการสื่อสารและการ
ประชาสัมพันธ์
(งบประมาณทั้งหมด
239,000 บาท)

จานวนช่องทาง
ประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยที่
เพิ่มขึ้น

5.2 ส่งเสริมและ
พัฒนาบุคลากร ให้
เป็นผู้มีศักยภาพ มี
ภาวะผู้นา รักองค์กร
และมีความก้าวหน้า
ในสายงาน

5.2.1 โครงการพัฒนา
ระบบบริหารผลการ
ปฏิบัติงานและการ
ประเมินบุคคล
5.2.2 โครงการสารวจ
ความคิดเห็น ความพึง
พอใจจากบุคลากรเพื่อ
พัฒนาการบริหาร
จัดการ

จานวนระบบงาน
ฐานข้อมูลที่พฒ
ั นา
และนามาใช้ในการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจ
ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
ผู้บริหารที่มีภาวะผู้นา

ระยะเวลา
ผู้รบั ผิดชอบ งบประมาณ ของการ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ดาเนินงาน
2
1. โครงการจัดทาจดหมายข่าว คณะมนุษย์ 45,000
1ต.ค.56ช่องทาง สร้างช่องทางการสื่อสารกับ
30 ก.ย.57
คณาจารย์
2. โครงการพัฒนาศักยภาพ กองแผน
100,000
เทคโนโลยี
3. โครงการพัฒนาเว็บไซต์และ วิเทศสัมพันธ์ 80,000
สื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย
โดยใช้ภาษาอาเซียน
(จีน,กัมพูชา, เวียดนาม)
4. โครงการจัดทาสือ่
ศ.ภาษา
140,000
ภาษาต่างประเทศ
2
โครงการพัฒนาระบบบริการ สนอ.
กองทุน
1ต.ค.56ฐาน ผลการปฏิบัติงานและการ
พัฒนา
30 ก.ย.57
ประเมินบุคคล
บุคลากร
เป้า
หมาย

กิจกรรมของคณะหน่วยงานที่

ร้อยละ
80

โครงการติดตามและ
ประเมินผลมหาวิทยาลัย
อธิการบดี คณบดี
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กองแผน

กองทุน
พัฒนา
บุคลากร

1ต.ค.5630 ก.ย.57

เป้า
หมาย

กิจกรรมของคณะหน่วยงานที่

กลยุทธ์

แผนงานโครงการ

ตัวชี้วัด

5.2 ส่งเสริมและ
พัฒนาบุคลากร ให้
เป็นผู้มีศักยภาพ มี
ภาวะผู้นา รักองค์กร
และมีความก้าวหน้า
ในสายงาน

5.2.3 โครงการจัดทา
แผนแม่บทการพัฒนา
บุคลากรและหลักสูตร
การอบรม
(งบประมาณทั้งหมด
125,700 บาท)
5.2.4 โครงการสัมมนา
เชิงปฏิบัติการและ
สนับสนุนให้บุคลากรเข้า
รับการฝึกอบรมและ
พัฒนา
(งบประมาณทั้งหมด
8,589,000 บาท)

ร้อยละของบุคลากรที่
มีสมรรถนะตาม
กาหนด

ร้อยละ
80

โครงการพัฒนาบุคลากรตาม
แผนพัฒนาบุคลากร

ร้อยละของประเภท/
ตาแหน่งงานทีม่ ี
เส้นทาง
ความก้าวหน้า

ร้อยละ
80

1. โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคคลด้านมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร์
2. โครงการพัฒนาศักยภาพ
อาจารย์และบุคลากร
3. โครงการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนแก่บุคลากรสาย
วิชาการ
4. โครงการพัฒนาบุคลากร
และศึกษาดูงาน
5. โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร
6. โครงการจัดอบรมอาจารย์
ผู้สอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
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สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

ระยะเวลา
ผู้รบั ผิดชอบ งบประมาณ ของการ
ดาเนินงาน
คณะวิทย์
125,700
1ต.ค.5630 ก.ย.57

คณะมนุษย์

150,000

คณะครุศาสตร์ 200,000
ว.นวัตกรรม

20,000

ส.วิทย

217,000

สมจ.

207,000

ส.ศึกษา

140,000

1ต.ค.5630 ก.ย.57

กลยุทธ์

แผนงานโครงการ

ตัวชี้วัด

5.2 ส่งเสริมและ
พัฒนาบุคลากร ให้
เป็นผู้มีศักยภาพ มี
ภาวะผู้นา รักองค์กร
และมีความก้าวหน้า
ในสายงาน

5.2.4 โครงการสัมมนา
เชิงปฏิบัติการและ
สนับสนุนให้บุคลากร
เข้ารับการฝึกอบรม
และพัฒนา

ร้อยละของประเภท/
ตาแหน่งงานทีม่ ี
เส้นทาง
ความก้าวหน้า

5.2.5 โครงการพัฒนา
เสริมสมรรถนะทางการ
บริหารและภาวะผู้นา
(งบประมาณทั้งหมด
170,000 บาท)
5.2.6 โครงจัดทา
แผนพัฒนาสวัสดิการ
ของบุคลากร
(งบประมาณทั้งหมด
7,757,000 บาท)

เป้า
หมาย

กิจกรรมของคณะหน่วยงานที่

ร้อยละ
80

7. โครงการพัฒนาศักยภาพ
อาจารย์ และบุคลากร
8. โครงการพัฒนาบุคลากร
หน่วยงานวิเทศสัมพันธ์
9. โครงการอบรมศึกษาและดู
งานเพื่อพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรของศูนย์ภาษา
10. โครงการพัฒนาบุคลากร
11. โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร
โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้บริหารและบุคลากรสานัก

ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
ผู้บริหารที่มีภาวะผู้นา

ร้อยละ
80

มีการทบทวนแผน
ด้านสวัสดิการ

1
ครั้ง:ปี
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สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

1. โครงการเชิดชูเกียรติ
บุคลากรดีเด่น
2. โครงการมุทิตาจิต
3. โครงการงานเกษียณ
บุคลากร

ระยะเวลา
ผู้รบั ผิดชอบ งบประมาณ ของการ
ดาเนินงาน
ส.ศึกษา
งบจาก สนอ. 1 ต.ค.5630 ก.ย.57
วิเทศสัมพันธ์ 50,000
ศ.ภาษา

40,000

สนอ.
คณะเกษตร

7,500,000
65,000

สสว.

170,000

1ต.ค.5630 ก.ย.57

คณะมนุษย์

30,000

1ต.ค.5630 ก.ย.57

คณะวิทย์
60,000
คณะครุศาสตร์ 40,000

กลยุทธ์

แผนงานโครงการ

ตัวชี้วัด

5.2 ส่งเสริมและ
พัฒนาบุคลากร ให้
เป็นผู้มีศักยภาพ มี
ภาวะผู้นา รักองค์กร
และมีความก้าวหน้า
ในสายงาน

5.2.6 โครงจัดทา
แผนพัฒนาสวัสดิการ
ของบุคลากร
(งบประมาณทั้งหมด
7,757,000 บาท)

มีการทบทวนแผน
ด้านสวัสดิการ

5.3 จัดทาผังแม่บท
การใช้ประโยชน์และ
แสวงหาพัฒนธมิตร
ร่วมดาเนินการพัฒนา
ธุรกิจบริหารจัดการ
สร้างผลประโยชน์จาก
ที่ดินของมหาวิทยาลัย

5.3.1 โครงการจัดทาผัง
แม่บทการใช้ที่ดิน
5.3.2 โครงการจัดทา
แผนกลยุทธ์การจัดหา
รายได้และเพิ่มมูลค่า
สินทรัพย์
5.3.3 โครงการพัฒนา
ธุรกิจและการสร้าง
มูลค่าเพิม่ ของสินทรัพย์
(งบประมาณทั้งหมด
30,850,000)

ระดับความสาเร็จของ
การจัดทาแผน
ระดับความสาเร็จของ
การจัดทาแผน
ร้อยละของรายได้ที่
เพิ่มขึ้น

ระยะเวลา
ผู้รบั ผิดชอบ งบประมาณ ของการ
ดาเนินงาน
ว.นวัตกรรม 1,527,000 1ต.ค.5630 ก.ย.57
ส.ศึกษา
100,000

เป้า
หมาย

กิจกรรมของคณะหน่วยงานที่

1
ครั้ง:ปี

4. โครงการสร้างขวัญและ
กาลังใจบุคลากร
5. โครงการศึกษาดูงาน
สานักวิชาการศึกษาทั่วไป
6. โครงการพัฒนางาน
สนอ.
กองทุนพัฒนาอาจารย์และ
บุคลากร
โครงการจัดทาแผนแม่บทการ สนอ.
ใช้ที่ดิน
โครงการจัดทาแผนกลยุทธ์
สนอ.
การจัดหารายได้ และเพิ่ม
มูลค่าทรัพย์สิน

5
ระดับ
5
ระดับ

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

6,000,000
งบลงทุน
งบลงทุน

ร้อยละ5 1. 1. โครงการบริหารงานโดย ส.สิทธิประโยชน์ 2,880,000
องค์รวม ศูนย์อาหาร
2. โครงการบริหารงานโดย
ส.สิทธิประโยชน์ 1,245,000
องค์รวม น้าดืม่ ราชพฤกษ์
3. โครงการพัฒนางานจัดหา ส.สิทธิประโยชน์ 805,000
รายได้จากสินทรัพย์และสิทธิ
ประโยชน์
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1ต.ค.5630 ก.ย.57
1ต.ค.5630 ก.ย.57
1ต.ค.5630 ก.ย.57

กลยุทธ์

แผนงานโครงการ

ตัวชี้วัด

5.3 จัดทาผังแม่บท 5.3.3 โครงการพัฒนา ร้อยละของรายได้ที่
การใช้ประโยชน์และ ธุรกิจและการสร้าง
เพิม่ ขึ้น
แสวงหาพัฒนธมิตร มูลค่าเพิม่ ของสินทรัพย์
ร่วมดาเนินการพัฒนา (งบประมาณทั้งหมด
ธุรกิจบริหารจัดการ
30,850,000)
สร้างผลประโยชน์จาก
ที่ดินของมหาวิทยาลัย

ระยะเวลา
ผู้รบั ผิดชอบ งบประมาณ ของการ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ดาเนินงาน
ร้อยละ5 4. โครงการบริหารจัดการศูนย์ ส.สิทธิประโยชน์ 10,040,000 1ต.ค.56หนังสือ
30 ก.ย.57
5. โครงการบริหารจัดการศูนย์ ส.สิทธิประโยชน์ 8,200,000
เรียนรู้และจัดการธุรกิจ
สิ่งพิมพ์ดิจิตอล
6. โครงการบริหารจัดการ
ส.สิทธิประโยชน์ 1,200,000
ร้านค้าสวัสดิการหอพัก
นักศึกษาและบุคลากร
ร้านต้นคูณ
ส.สิทธิประโยชน์ 5,100,000
7. โครงการบริหารจัดการ
ระบบหอพักนักศึกษาและ
บุคลากร
8. โครงการพัฒนางานจัดการ ส.สิทธิประโยชน์ 300,000
หอพักนักศึกษา
9. โครงการบริหารจัดการ
ส.สิทธิประโยชน์ 1,080,000
ระบบหอพักอาจารย์และ
บุคลากร
เป้า
หมาย
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กิจกรรมของคณะหน่วยงานที่

กลยุทธ์

แผนงานโครงการ

ตัวชี้วัด

5.3 จัดทาผังแม่บท
การใช้ประโยชน์และ
แสวงหาพัฒนธมิตร
ร่วมดาเนินการพัฒนา
ธุรกิจบริหารจัดการ
สร้างผลประโยชน์จาก
ที่ดินของมหาวิทยาลัย
5.4 ปรับปรุง พัฒนา
อาคารสถานที่ภูมิทัศน์
ภายในมหาวิทยาลัย
ให้เป็นที่ยอมรับด้าน
การเป็นมหาวิทยาลัย
สีเขียว และพัฒนา
ประสิทธิภาพ
คุณภาพการบริการ
ภายใน

5.3.4 โครงการพัฒนา
งานและสมรรถนะของ
บุคลากรด้านการจัดการ
สิทธิประโยชน์
(งบประมาณทั้งหมด
23,150,000 บาท)

ร้อยละของบุคลากรที่
มีสมรรถนะตาม
กาหนดภายในปี
2560

เป้า
หมาย

กิจกรรมของคณะหน่วยงานที่

ร้อยละ
80

1. โครงการบริการจัดการ
สานักสิทธิประโยชน์และ
หน่วยงานในสังกัด
2. โครงการบริหารจัดการ
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
และหน่วยงานในสังกัด

5.4.1 โครงการจัดหา
จานวนกิจกรรมจัดหา
1
งบประมาณ เงินทุนเพื่อ เงินทุนพัฒนา
กิจกรรม
ปรับปรุงก่อสร้างพัฒนา มหาวิทยาลัย
อาคารสถานที่ ภูมิทัศน์
(งบจากภายนอก)
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สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

โครงการจัดหางบประมาณ
เงินทุนเพื่อปรับปรุงก่อสร้าง
พัฒนาอาคาร สถานที่
ภูมิทัศน์

ระยะเวลา
ผู้รบั ผิดชอบ งบประมาณ ของการ
ดาเนินงาน
ส.สิทธิประโยชน์ 5,150,000
1ต.ค.5630 ก.ย.57
ส.สิทธิประโยชน์ 18,000,000

สนอ. และ
ส. สภา
มหาวิทยาลัย

งบจาก
ภายนอก

1ต.ค.5630 ก.ย.57

กลยุทธ์
5.4 ปรับปรุง พัฒนา
อาคารสถานที่
ภูมิทัศน์ภายใน
มหาวิทยาลัยให้เป็นที่
ยอมรับด้านการเป็น
มหาวิทยาลัยสีเขียว
และพัฒนา
ประสิทธิภาพ คุณภาพ
การบริการภายใน

แผนงานโครงการ
5.4.2 โครงการพัฒนา
มหาวิทยาลัยสีเขียว
(งบประมาณทั้งหมด
224,000 บาท)

ตัวชี้วัด

ร้อยละของการ
บริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยด้าน
สิ่งแวดล้อมเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ทางสิง่ แวดล้อม
5.4.3 โครงการพัฒนา จานวนระบบงาน
ระบบงานการให้บริการ ฐานข้อมูลทีพ่ ัฒนา
หน่วยงานกลาง
และนามาใช้ในการ
(งบประมาณทั้งหมด
ปฏิบัติงานตาม
90,178,960)
ภารกิจ

เป้า
หมาย
ร้อยละ
80

2
ฐาน
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ระยะเวลา
ผู้รบั ผิดชอบ งบประมาณ ของการ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ดาเนินงาน
1. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ คณะครุศาสตร์ 20,000
1ต.ค.56ของคณะครุศาสตร์
30 ก.ย.57
2. โครงการประหยัดพลังงาน คณะครุศาสตร์ 4,000
3. โครงการจัดการขยะและ สนอ.
200,000
รณรงค์ประหยัดพลังงาน
กิจกรรมของคณะหน่วยงานที่

1. โครงการจัดการสานักงาน
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
2. โครงการบริหารสานักงาน
3. โครงการสนับสนุนการจัด
การศึกษาและการบริหาร
สานักงาน
4. โครงการพัฒนาการบริหาร
จัดการภายใน
5. โครงการพัฒนางานจัด
การศึกษา หมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป

คณะเกษตร

583,000

สสร.
สสว.

250,000
1,265,000

กองแผน

395,000

ส.ศึกษา

540,300

1ต.ค.5630 ก.ย.57

กลยุทธ์

แผนงานโครงการ

5.4 ปรับปรุง พัฒนา 5.4.3 โครงการพัฒนา
อาคารสถานที่
ระบบงานการให้บริการ
ภูมิทัศน์ภายใน
หน่วยงานกลาง
มหาวิทยาลัยให้เป็นที่
ยอมรับด้านการเป็น
มหาวิทยาลัยสีเขียว
และพัฒนา
ประสิทธิภาพ คุณภาพ
การบริการภายใน

ตัวชี้วัด
จานวนระบบงาน
ฐานข้อมูลทีพ่ ัฒนา
และนามาใช้ในการ
ปฏิบัติงานตาม
ภารกิจ

เป้า
หมาย
2
ฐาน
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ระยะเวลา
ผู้รบั ผิดชอบ งบประมาณ ของการ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ดาเนินงาน
6. โครงการประชุมคณะทางาน ส.ศึกษา
50,000
1ต.ค.56และผูป้ ระสานงาน หมวด วิชา
30 ก.ย.57
ศึกษาทั่วไป
7. โครงการบริการจัดการ
กองพัฒน์
912,770
สานักงาน
8. โครงการบริหารจัดการงาน วิเทศสัมพันธ์ 120,000
วิเทศสัมพันธ์
9. โครงการพัฒนาบริหารการ ศ.ภาษา
700,000
จัดการภายในสานักงาน
10. โครงการพัฒนาระบบ
สนอ.
303,976,900
บริการและบริหารส่วนกลาง
11. โครงการบริหารจัดการ
สนอ.
53,429,200
ดาเนินงานส่วนกลาง
12. โครงการพัฒนาบุคลากร ส.วิจัย
985,000
และระบบบริหารจัดการ
สถาบัน
13. โครงการบริหารจัดการ
บัณฑิต
1,690,000
สานักงาน
กิจกรรมของคณะหน่วยงานที่

กลยุทธ์

แผนงานโครงการ

ตัวชี้วัด

5.5 พัฒนา เสริมสร้าง
บรรยากาศทางวิชาการ
และสภาพการทางานที่
เอื้ออานวยต่อการเรียน
การสอนและการ
ทางาน

5.5.1. โครงการ
ปรับปรุง พัฒนา อาคาร
ประกอบและพื้นที่ ที่นงั่
พักส่วนกลาง
(งบประมาณทั้งหมด
115,159,700 บาท)

ร้อยละของการ
จัดการมหาวิทยาลัย
ด้านสิ่งแวดล้อม
เป็นไปตามเกณฑ์
มาตราฐานทาง
สิ่งแวดล้อม

5.5.2. โครงการจัดหา
อุปกรณ์โสตทัศนศึกษา
ช่องทาง สื่อ
ประชาสัมพันธ์
(งบประมาณทั้งหมด
1,063,700 บาท)
5.5.3. โครงการพัฒนา
สภาพแวดล้อมและ
พื้นที่ เพื่อการจัด
การศึกษา
(งบประมาณทั้งหมด
2,804,000 บาท)

จานวนช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยทีเ่ พิม่ ขึ้น

ร้อยละของการ
บริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยด้าน
สิ่งแวดล้อมเป็นไป
เกณฑ์มาตรฐานทาง
สิ่งแวดล้อม

ระยะเวลา
ผู้รบั ผิดชอบ งบประมาณ ของการ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ดาเนินงาน
ร้อยละ 1. โครงการพัฒนาโครงสร้าง ว.นวัตกรรม 300,000
1ต.ค.5680
พื้นฐาน
30 ก.ย.57
2. โครงการปรับปรุงพัฒนา ศ.ภาษา
600,000
สถานที่ ภูมิทัศน์ และ
สิ่งก่อสร้าง
3. โครงการปรับปรุงพัฒนา สนอ.
114,259,700
อาคาร และสิง่ ก่อสร้าง
2
โครงการพัฒนาระบบ
สนอ.
1,063,700 1ต.ค.56ช่องทาง ประชาสัมพันธ์ การสื่อสาร
30 ก.ย.57
ภาพลักษณ์เอกลักษณ์
อัตลักษณ์
เป้า
หมาย

กิจกรรมของคณะหน่วยงานที่

ร้อยละ
80

1. โครงการพัฒนา
คณะวิทยาการ 1,244,000
สภาพแวดล้อมและพื้นที่ เพื่อ
การจัดการศึกษา
2. โครงการพัฒนา
คณะมนุษย์ 300,000
สภาพแวดล้อมและพื้นทีเ่ พื่อ
การจัดการศึกษา
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1ต.ค.5630 ก.ย.57

เป้า
หมาย

กลยุทธ์

แผนงานโครงการ

ตัวชี้วัด

5.5 พัฒนา เสริมสร้าง
บรรยากาศทางวิชาการ
และสภาพการทางานที่
เอื้ออานวยต่อการเรียน
การสอนและการทางาน

5.5.3. โครงการพัฒนา
สภาพแวดล้อมและ
พื้นที่ เพื่อการจัด
การศึกษา
(งบประมาณทั้งหมด
2,804,000 บาท)
5.6.1. โครงการพัฒนา
ระบบงานทางการเงิน
จัดให้มีการปรับปรุงและ
ตรวจบัญชี
(งบประมาณทั้งหมด
200,000 บาท)
5.6.2. โครงการพัฒนา
องค์การเรียนรู้และการ
จัดการความรู้
(งบประมาณทั้งหมด
25,000 บาท)

ร้อยละของการ
บริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยด้าน
สิ่งแวดล้อมเป็นไป
เกณฑ์มาตรฐานทาง
สิ่งแวดล้อม
ร้อยละของการ
เบิกจ่ายงบประมาณ
ตรงตามแผนงาน

ร้อยละ
80

จานวนองค์ความรู้ที่
ถูกนาไปใช้ประโยชน์
หรือต่อยอดความรู้
ใหม่

2
เรื่อง

5.6. สร้างเสริม
ธรรมาภิบาลทางการ
บริหารและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเป็น
องค์การเรียนรู้และ
องค์การสมรรถนะสูง

ร้อยละ
70
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ระยะเวลา
ผู้รบั ผิดชอบ งบประมาณ ของการ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ดาเนินงาน
3. โครงการพัฒนาสานักวิทย ส.วิทย
930,000
1ต.ค.56บริการ
30 ก.ย.57
4. โครงการปรับปรุงห้อง
ส.ศึกษาทั่วไป 330,000
สานักงานใหม่
กิจกรรมของคณะหน่วยงานที่

โครงการพัฒนาระบบการ
ตรวจสอบ
ควบคุมภายในและตรวจสอบ
ภายใน

200,000

1. โครงการจัดการความรู้
คณะมนุษย์ 5,000
ทางด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
2. โครงการพัฒนาการ
คณะครุศาสตร์ 5,000
จัดการความรู้ KM สาหรับ
คณะครุศาสตร์
3. โครงการพัฒนาองค์การ ส.วิทย
15,000
เรียนรู้และการจัดการความรู้

1ต.ค.5630 ก.ย.57

1ต.ค.5630 ก.ย.57

กลยุทธ์

แผนงานโครงการ

ตัวชี้วัด

5.6. สร้างเสริม
ธรรมาภิบาลทางการ
บริหารและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเป็น
องค์การเรียนรู้และ
องค์การสมรรถนะสูง

5.6.3. โครงการ
ปรับปรุง ทบทวน
ระบบงานการวางแผน
การจัดการงบประมาณ
การบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน และการ
ประเมินบุคคล
(งบประมาณทั้งหมด
1,305,000 บาท)

ระดับความสาเร็จของ
การดาเนินงานและ
จัดทาแผน

เป้า
หมาย

กิจกรรมของคณะหน่วยงานที่

5
ระดับ

1. โครงการจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการจัดทาแผนปฏิบัติ
งานคณะมุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
2. โครงการบริหารความ
เสี่ยงของคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
3. โครงการบริหารจัดการ
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
4. โครงการทบทวนและ
ปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ
แผนยุทธศาสตร์
5. โครงการจัดทาแผนและ
ทบทวนยุททธศาสตร์และ
แผนปฏิบัตริ าชการและ
ติดตาม
6. โครงการจัดทาแผน
กลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
ราชการ
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สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

ระยะเวลา
ผู้รบั ผิดชอบ งบประมาณ ของการ
ดาเนินงาน
คณะมนุษย์ 120,000
1ต.ค.5630 ก.ย.57
คณะมนุษย์

10,000

คณะมนุษย์

5,000

คณะมนุษย์

25,000

คณะวิทย์

300,000

คณะครุศาสตร์ 10,000

เป้า
หมาย

กลยุทธ์

แผนงานโครงการ

ตัวชี้วัด

5.6. สร้างเสริม
ธรรมาภิบาลทางการ
บริหารและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเป็น
องค์การเรียนรู้และ
องค์การสมรรถนะสูง

5.6.3. โครงการ
ปรับปรุง ทบทวน
ระบบงานการวางแผน
การจัดการงบประมาณ
การบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน และการ
ประเมินบุคคล
5.6.4. โครงการติดตาม
ผล ประเมินผลการ
บริหารมหาวิทยาลัยทั้ง
ระบบ
(งบประมาณทั้งหมด
2,060,000 บาท)

ระดับความสาเร็จของ
การดาเนินการจัดทา
แผน

5
ระดับ

ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
ผู้บริหารที่มีภาวะผู้นา

ร้อยละ
80
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ระยะเวลา
ผู้รบั ผิดชอบ งบประมาณ ของการ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ดาเนินงาน
7. โครงการจัดทาแผน
ว.นวัตกรรม 290,000
1ต.ค.56วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
30 ก.ย.57
8. โครงการพัฒนาศักยภาพ กองแผน
545,000
มหาวิทยาลัย
กิจกรรมของคณะหน่วยงานที่

1. โครงการติดตาม
ประเมินผลการบริหาร
มหาวิทยาลัย
2. โครงการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการและใช้จ่าย
งบประมาณ

ส.สภา

2,000,000

กองแผน

60,000

1ต.ค.5630 ก.ย.57

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6
การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานศึกษา
เป้าประสงค์ :

เพื่อให้มหาวิทยาลัยได้รับการรับรองคุณภาพในระดับชาติ และนานาชาติ

วัตถุประสงค์ :

1. นัก ศึก ษา นักเรียนมี ทัก ษะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศึกษา เกณฑ์ ม าตรฐานการศึก ษาขั้นพื้นฐาน และเกณฑ์
มาตรฐานในระดับสากล ดาเนินชีวิตตามแนวของเศรษฐกิจพอเพียงและมีจิตอาสา และตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น
2. นัก ศึก ษามี ทัก ษะการท างานตรงตามความต้องการของท้ องถิ่น และมาตรฐานวิชาชีพ และสากล และมีทั ก ษะการท างาน
การสื่อสาร มีคุณธรรมจริยธรรม
3. บัณฑิตที่จบการศึกษาได้งานทา ตรงตามสาขาวิชา และได้รับการยกย่องในระดับชาติหรือนานาชาติ
4. อาจารย์มีคุณวุฒิตรงตามเกณฑ์สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและมีตาแหน่งทางวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐาน

64

กลยุทธ์
6.1 พัฒนาระบบกลไก
ลการพัฒนาหลักสูตร
และการบริหาร
หลักสูตร

แผนงานโครงการ
6.1.1 โครงการพัฒนา
ระบบกลไกการพัฒนา
หลักสูตร และการ
บริหารหลักสูตร
(งบประมาณทั้งหมด
792,720 บาท)

ตัวชี้วัด
จานวนความร่วมมือ
หรือเครือข่ายและ
จานวนกิจกรรมกับ
มหาวิทยาลัย
ต่างประเทศ

เป้า
หมาย

กิจกรรมของคณะหน่วยงานที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

10
1. โครงการพัฒนาระบบ
เครือข่าย กลไกการพัฒนาหลักสูตร
และการบริหารหลักสูตร
(TQF)
2. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเขียนแผนการ
จัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
สาขาอังกฤษ
3. โครงการพัฒนาระบบ
กลไกการให้คาปรึกษาแก่
นักศึกษาของอาจารย์ที่
ปรึกษา
4. โครงการพัฒนาระบบและ
กลไกประกันคุณภาพ
การศึกษา

65

ผู้รบั ผิดชอบ

ระยะเวลา
งบประมาณ ของการ
ดาเนินงาน

คณะวิทยาการ 312,720

คณะครุศาสตร์ 25,000

คณะครุศาสตร์ 25,000

ว.นวัตกรรม

430,000

1ต.ค.5630 ก.ย.57

กลยุทธ์
6.1 พัฒนาระบบกลไก
การพัฒนาหลักสูตร
และการบริหาร
หลักสูตร

แผนงานโครงการ

6.1.2 โครงการพัฒนา
ระบบกลไกการประกัน
คุณภาพการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ
(งบประมาณทั้งหมด
612,540 บาท)
6.2 สนับสนุนให้
6.2.1 โครงการจัดทา
อาจารย์ดารงตาแหน่ง แผนพัฒนาบุคลากร
ทางวิชาการ และเพิ่ม รายบุคคลเพื่อเพิ่ม
คุณวุฒิให้ตรงตาม
คุณวุฒิ ระดับตาแหน่ง
เกณฑ์ สกอ.
(งบประมาณทั้งหมด
44,000 บาท)
6.2.2 โครงการ
ส่งเสริมให้บุคลากรทา
ผลงานทางวิชาการ
(งบประมาณทั้งหมด
1,050,000 บาท)

ตัวชี้วัด

เป้า
หมาย

กิจกรรมของคณะหน่วยงานที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

จานวนระบบกลไก
การประกันคุณภาพ
การจัดการเรียนการ
สอนทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็น
สาคัญ

2
ระบบ

1. โครงการพัฒนาระบบ
กลไกการประกันคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
2. โครงการอบรมประกัน
คุณภาพนักศึกษา

ร้อยละของประเภท/ ร้อยละ โครงการจัดทาแผนพัฒนา
ตาแหน่งงานที่มี
80
บุคลากร
เส้นทางความก้าวหน้า

ร้อยละความสาเร็จ
ของการผลิต
ผลงานวิจัยเพือ่
แก้ปัญหาใน
หน่วยงาน

ผู้รบั ผิดชอบ
คณะวิทยาการ

609,540

คณะวิทย์

3,000

คณะวิทยาการ 44,000

ร้อยละ 1. โครงการส่งเสริมคณาจารย์ คณะมนุษย์
20
ให้เข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
2. โครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพ สสว.
อาจารย์
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ระยะเวลา
งบประมาณ ของการ
ดาเนินงาน

60,000
990,000

1ต.ค.5630 ก.ย.57

1ต.ค.5630 ก.ย.57

1ต.ค.5630 ก.ย.57

เป้า
หมาย

กิจกรรมของคณะหน่วยงานที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

แผนงานโครงการ

ตัวชี้วัด

6.3 พัฒนาสัมฤทธิผล
การเรียนรู้ตาม
คุณลักษณะของ
บัณฑิต เสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม
ให้กับนักศึกษา ผ่าน
การจัดกิจกรรมของ
นักศึกษา

6.3.1 โครงการสารวจ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่
พึงประสงค์เพือ่ ปรับปรุง
หลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอน
6.3.2 โครงการส่งเสริม
ให้นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมการประชุม
วิชาการ
(งบประมาณทั้งหมด
694,700 บาท)
6.3.3 โครงการพัฒนา
กิจกรรมเสริมสร้าง
พฤติกรรมด้านคุณธรรม
สาหรับนักศึกษา
(งบประมาณทั้งหมด
535,000 บาท)

ร้อยละของนักศึกษา
ที่มีสมั ฤทธิ์ผลตาม
มาตรฐาน
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของบัณฑิต
ระดับความสาเร็จ
ของโครงการส่งเสริม
ให้นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมการประชุม
วิชาการ

ร้อยละ โครงการส ารวจคุณ ลัก ษณะ ทุกคณะ
80
ของบัณฑิ ตที่พึงประสงค์เพื่อ หลักสูตร
ปรับ ปรุ ง หลั ก สู ต รการเรี ย น
การสอน
โครงการเข้าร่วมประชุม
วิชาการสาหรับนักศึกษา

คณะวิทย์

ร้อยละของรายวิชาที่
มีการสอดแทรก
เนื้อหาและ
กระบวนการด้าน
คุณธรรม จริยธรรม

ร้อยละ 1. โครงการปฐมนิเทศ
80
นักศึกษาใหม่
2. โครงการปัจฉิมนิเทศ
นักศึกษาชั้นปีที่ 4
3. โครงการวิทย์รกั
ประชาธิปไตย

คณะวิทย์

30,000

คณะวิทย์

15,000

คณะวิทย์

5,000

ระดับ
5
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ผู้รบั ผิดชอบ

ระยะเวลา
งบประมาณ ของการ
ดาเนินงาน
กองทุนวิจัย 1ต.ค.5630 ก.ย.57

694,700

1ต.ค.5630 ก.ย.57

1ต.ค.5630 ก.ย.57

กลยุทธ์

แผนงานโครงการ

ตัวชี้วัด

6.3 พัฒนาสัมฤทธิผล
การเรียนรู้ตาม
คุณลักษณะของบัณฑิต
เสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมให้กับ
นักศึกษา ผ่านการจัด
กิจกรรมของนักศึกษา

6.3.3 โครงการพัฒนา
กิจกรรมเสริมสร้าง
พฤติกรรมด้านคุณธรรม
สาหรับนักศึกษา

ร้อยละของรายวิชาที่
มีการสอดแทรก
เนื้อหาและ
กระบวนการด้าน
คุณธรรม จริยธรรม

6.4 โครงการพัฒนา
ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ

6.3.4 โครงการพัฒนา
นักศึกษาตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ และ
การประกันคุณภาพ
(งบประมาณทั้งหมด
2,096,760 บาท)
6.4.1 โครงการพัฒนา
ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาของคณะ
หน่วยงาน หลักสูตร
(งบประมาณทั้งหมด
2,616,750 บาท)

ร้อยละของนักศึกษา
ที่มีผลสัมทธิ์ตาม
มาตรฐาน
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของบัณฑิต
จานวนระบบและ
กลไกการประกัน
คุณภาพ

เป้า
หมาย

กิจกรรมของคณะหน่วยงานที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

ร้อยละ 4. โครงการแสดงความยินดี
80
กับบัณฑิต
5. โครงการกิจกรรมกีฬา
หรือการส่งเสริมสุขภาพ
6. โครงการพัฒนากิจกรรม
นักศึกษา
ร้อยละ 1. โครงการพัฒ นานัก ศึก ษา
80
ตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
และการประกันคุณภาพ
2. โครงการอบรมความรู้
เกี่ยวกับ 3D
3. โครงการพัฒนานักศึกษา
2
1.โครงการพัฒนาแบบและ
ระบบ กลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาของคณะวิทยาการ
จัดการ/สาขาวิชา
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ผู้รบั ผิดชอบ

ระยะเวลา
งบประมาณ ของการ
ดาเนินงาน

คณะวิทย์

30,000

คณะวิทย์

215,000

ว.นวัตกรรม

240,000

คณะวิทยาการ

921,180

คณะวิทย์

12,000

คณะมนุษย์

1,163,580
1,828,750

คณะวิทยาการ

1ต.ค.5630 ก.ย.57

1ต.ค.5630 ก.ย.57

1ต.ค.5630 ก.ย.57

กลยุทธ์
6.4 โครงการพัฒนา
ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ

แผนงานโครงการ
6.4.1 โครงการพัฒนา
ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาของคณะ
หน่วยงาน หลักสูตร
(งบประมาณทั้งหมด
2,616,750 บาท)

ตัวชี้วัด
จานวนระบบและ
กลไกการประกัน
คุณภาพ

6.4.2 โครงการ
ระดับความสาเร็จ
ประกันคุณภาพภายใน ของการดาเนินงาน
(สกอ.)และการประกัน ด้านประกันคุณภาพ
คุณภาพภายนอก (สมศ.)
และปรับปรุงการทางาน
จากผลประกันคุณภาพ
(งบประมาณทั้งหมด
898,000 บาท)

เป้า
หมาย

กิจกรรมของคณะหน่วยงานที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

2
ระบบ

2.โครงการจัดอบรมเพือ่
ส่งเสริมความรูเ้ รื่องการ
ประกันคุณภาพฯ สาขา
วิทยาศาสตร์ เคมี ชีว
3.พัฒ นาระบบและกลไกการ
ประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ของหน่วยงาน
4.โครงการประกั น คุ ณ ภาพ
และพัฒนาการบริหารงาน
1. โครงการประกันคุณภาพ
การศึกษา
2. โครงการงานประกัน
คุณภาพการศึกษา
3. โครงการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับคณะ
4. โครงการประกันคุณภาพ
ภายใน
5. โครงการประกันคุณภาพ
การศึกษา

5
ระดับ
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ผู้รบั ผิดชอบ

ระยะเวลา
งบประมาณ ของการ
ดาเนินงาน

คณะครุศาสตร์

25,000

ส.วิทย

20,000

สมจ.

743,000

คณะมนุษย์

90,000

คณะวิทย์

150,000

คณะครุศาสตร์ 25,000
สสว.

25,000

สนอ.

608,000

1ต.ค.5630 ก.ย.57

1ต.ค.5630 ก.ย.57

บทที่ 3
การขับเคลื่อนการดาเนินการและการกากับติดตามประเมินผล
แนวทางในการขับเคลื่อนการดาเนินการของแผน
ในการขับเคลื่อนการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จาเป็นอย่างยิ่งที่ม หาวิท ยาลัย จะต้องมีก ารพัฒ นาระบบและกลไกในการขับเคลื่อนการดาเนินงานและการติด ตาม ประเมินผลการดาเนินงานตามแผน
โดยจะต้องมี การสื่อการเพื่ อสร้างความเข้าใจในหลักการ สาระสาคัญ ของแผนกลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ กลยุท ธ์ ตัวชี้วัดผลงานหลัก ค่าเป้าหมาย ให้แก่ คณะ
ผู้บริหารทุกระดับ รวมทั้งบุคลากรภายในให้รับทราบ เข้าใจ มีการนาประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์การดาเนินงานที่กาหนดไว้ไปเป็นเป้าหมายการปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าที่ของคณะ สานัก ผ่านกระบวนการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีและการจัดข้อตกลงผลงานรายบุคคล มีการกาหนดนโยบายการจัดสรร
งบประมาณให้สอดรับกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ รวมทั้งปรับปรุงจัดระบบในการจัดสรร ติดตามผลการบริหารงบประมาณ ทรัพยากรบุคคลให้เอื้อ อานวย
ต่อการขับเคลื่อนการดาเนินงาน และจัดให้มีการกาหนดกรอบการประเมินผล ระบุตัวชี้ วัดความสาเร็จของยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการตามแนวทางการ
บริหารยุทธศาสตร์เพื่ อ พัฒ นาองค์ก ารให้มี สมรรถนะสูง มี การประชุม ติดตามผลการดาเนินการ แสวงหาแนวทางที่ เหมาะสมในการรับรู้ ลดปัญ หาอัน
สืบเนื่องมาจากความเปลี่ยนแปลงของเงื่อนไข ปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จในการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์
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ปฏิทินการดาเนินขับเคลื่อนการดาเนินการของแผน
การขับ เคลื่อ นการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติก าร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาวิท ยาลัยควรจัดให้มี ก ารดาเนินกิ จกรรมเพื่อแปลง
ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
ระยะเวลา
เมษายน 56

ขั้นตอน/กิจกรรมการดาเนินงาน

หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ

 ประชุม คณะกรรมการบริห ารมหาวิ ท ยาลัย ก าหนด/ทบทวนยุ ท ธศาสตร์ก ารดาเนิ นงานให้ สนอ. + กนผ.
สนองตอบต่อนโยบายสภามหาวิทยาลัย

พฤษภาคม 56

 ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจในสาระสาคัญ แนวทางการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์การดาเนินงาน
ให้แก่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

สสว. + กนผ.

มิถุนายน 56

 มหาวิทยาลัยจัดทาประมาณการกรอบวงเงินการขอตั้งงบประมาณประจาปีและกรอบนโยบาย
การจัดสรรงบประมาณประจาปี
 หลักสูตร คณะ หน่วยงานจัดทาโครงการ แผนปฏิบัติงานและกาหนดรายละเอียดค่าใช้จ่ายของ
โครงการ
 กองนโยบายและแผนวิเคราะห์โครงการ ตรวจสอบความสัมพันธ์เชื่อมโยงเชิงยุทธศาสตร์และ
กลั่นกรองรายละเอียดค่าใช้จ่าย
 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อให้พิจารณาโครงการรายละเอียดค่าใช้จ่ายของ
หลักสูตร คณะ หน่วยงาน
 มหาวิทยาลัยนาเสนอแผนงบประมาณประจ าปีของมหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิท ยาลัยเพื่อให้
ความเห็นชอบ

กนผ.

กรกฎาคม 56

สิงหาคม 56
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หลักสูตร คณะ หน่วยงาน
กนผ.
สนอ. + กนผ.
กนผ.

ระยะเวลา

ขั้นตอน/กิจกรรมการดาเนินงาน

กันยายน 56

 หลั ก สู ต ร คณะ/หน่ วยงานทบทวน ปรั บ ปรุ ง รายละเอี ย ดโครงการ งบประมาณ ก าหนด
แผนปฏิบัติการ และแผนการเบิกจ่ายงบประมาณประจาปี
 คณะ/หน่ ว ยงานน าเสนอแผนปฏิ บั ติ ก าร แผนการเบิ ก จ่ า ยงบประมาณประจ าปี ต่ อ สภา
มหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ
 คณะ/หน่วยงานดาเนินการขับเคลื่อนการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
 คณะ/หน่วยงานรายงานความก้าวหน้าของการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการรายไตรมาส
 ประชุม คณะกรรมการบริห ารมหาวิ ท ยาลั ยรายไตรมาสแลกเปลี่ ยนประสบการณ์ ติ ดตาม
ความก้าวหน้าและกาหนดแนวทางการแก้ปัญหาการดาเนินงาน
 มหาวิท ยาลัยเสนอรายงานให้คณะกรรมการสภาเพื่อพิจารณาความก้ าวหน้าของแผนกลยุท ธ์
แผนปฏิบัติการประจาปีรายไตรมาส
 กองนโยบายและแผน ติดตามประมวลผล รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจาปีของคณะ/
หน่วยงาน

ตุลาคม 56
ตค.56 - กย.57
ตค.56 - กย.57
ตค.56 - กย.57

ตค.56 - กย.57
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หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ
คณะ หน่วยงาน
คณะ หน่วยงาน
คณะ หน่วยงาน
คณะ หน่วยงาน
สนอ. + กนผ.

กนผ.

รูปแบบ แนวทางในการติดตามประเมินผล
เพื่อทาให้การติดตามประเมินผลการดาเนินงานของแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัม ภ์ พ.ศ. 2556–2560 สามารถ
บ่ง ชี้ถึง สัม ฤทธิผ ลของการดาเนิ นงานและเป็ นไปตามหลัก การของการบริห ารยุท ธศาสตร์เ พื่อพั ฒ นาองค์ก ารให้ มี ส มรรถนะสูง มหาวิท ยาลัยราชภั ฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงเห็นควรมีการกาหนดกรอบการประเมินผลในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ตามแนวทางการประเมินผลการดาเนินงานใน
แนวใหม่ ที่ มี ลัก ษณะเป็นการประเมิ นผลแบบมุ่ งผลสาเร็จ โดยประยุก ต์ใช้แนวคิด เครื่องมือ และเทคนิคในการติดตามและประเมิ นผลในรูป แบบของ
Balanced Scorecard โดยกาหนดจัดให้มีการกาหนดประเด็นในการติดตามประเมินผลให้อยู่ภายใต้มุมมองหรือมีประเด็นพิจารณา 4 มิติ อันประกอบด้วย
มิติประสิทธิผล คุณภาพ ประสิทธิภาพ และการพัฒนาองค์การ ดังแผนภาพต่อไปนี้
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ปัจจัยสาคัญที่มีผลต่อความสาเร็จ
ในการขับเคลื่อนการดาเนินการเพื่อนายุทธศาสตร์ ตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ไปสู่การปฏิบัติจาเป็นอย่างยิ่งที่มหาวิทยาลัย
จะต้องมีการพัฒนากลไก และวางเงื่อนไขที่จาเป็นต่อการผลักดันยุทธศาสตร์ที่กาหนดไว้ให้เกิดผลในเชิงปฏิบัติ รวมทั้งพึงต้องให้ความสนใจและตระหนักถึง
ปัจจัยสาคัญที่มีผลต่อความสาเร็จในประเด็นดังต่อไปนี้
1. การพัฒนากลไกและเงื่อนไขที่จาเป็นต่อการผลักดันยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ
1.1 การสร้างความเข้าใจร่วมกันของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการผลักดันให้ยุทธศาสตร์ที่วางไว้เกิดผลในเชิงปฏิบัติ โดยเฉพาะผู้บริหาร แล ะ
คณะบุคลากรที่เกี่ ยวข้อง โดยควรมีนาเสนอสาระสาคัญ ของแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ให้ผู้มีส่ วนเกี่ ยวข้อง ทั้ งในส่วนของสภา
มหาวิท ยาลัย คณะ ส านัก รวมทั้งส านักงบประมาณ ได้รับ ทราบถึงจุดเน้นและทิศทางในการดาเนินงานเพื่อจะได้มี การพัฒ นานโยบายและมาตรการที่
เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการดาเนินงาน
1.2 การสร้างการรับรู้และบรรยากาศเชิงผลักดันจากกลไกภายใน อันได้แก่ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย โดยจาเป็นต้อ งมี การนาเสนอ จัดการประชุม สัมมนาเพื่อชี้แจงถึงทิ ศทางและยุทธศาสตร์ในการดาเนินงาน การจัดให้มีก ารรายงานผล การ
ดาเนินงานเป็นรายรอบ รวมทั้งการจัดให้มีการประชุมติดตามผลการดาเนินเป็นระยะเพื่อรับทราบความก้าวหน้าและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันระหว่าง
ของคณะผู้บริหาร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1.3 การมี เวที หรือเปิดพื้นที่ ในการร่วมมื อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความเคลื่อนไหวของการดาเนินงานร่วมกั นของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง
โดยเฉพาะในส่วนของบุคลากรระดับปฏิบัติ อาทิ คณะกรรมการหลักสูตร เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน เพื่อจะได้ร่วมมือกันผลักดันให้ยุทธศาสตร์ที่วางไว้เกิดผลใน
เชิงปฏิบัติ
1.4 การกาหนดให้หน่วยงาน ผู้บริหารมีภาระความรับ ผิดชอบด้าน การรายงานผลงานต่อสาธารณะ โดยต้องนาเสนอความก้าวหน้า
รายงานผล สร้างการรับรู้ถึงผลการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการที่กาหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมทั้งต่อประชาคมภายในมหาวิทยาลัย
ได้ รับ ทราบเป็ น ระยะ เพื่ อ จะได้ เ ป็ น ปั จ จั ย กระตุ้ น ให้ มี ค วามพยายามในการผลั ก ดั น ขั บ เคลื่ อ นการด าเนิ น งานให้ เกิ ด ผลมากยิ่ ง ขึ้ น โดยในการ นี้
ควรต้องจัดให้มีการนาเสนอ เผยแพร่ผลการดาเนินงานผ่านช่องทางที่หลากหลายที่มีอยู่ในช่วงปัจจุบัน อาทิ จดหมายข่าว การประชุมติดตาม การเผยแพร่
ข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การจัดรายการวิทยุกระจายเสียง สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ
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2. ปัจจัยสาคัญที่มีผลต่อความสาเร็จ
2.1 การพัฒนาผู้นาในการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง สืบเนื่องจากการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ เป็นกระบวนการที่ต้อง
อาศัยความมุ่งมั่น ตั้งใจ และเต็มใจในการที่จะผลักดันให้มีการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ทั้งในส่วนของการพัฒนาระบบงาน และการปรับเปลี่ยนแนวคิด
วิธีป ฏิบัติงานที่เป็นสิ่งเคยชิน อันเป็นภารกิจที่ล้วนมุ่งเน้นการสร้างการเปลี่ยนแปลงในเชิงวัฒนธรรมของบุคคล อันจาเป็นต้องใช้เวลาและความต่อเนื่อง
ในการดาเนินงานเพื่ อผลัก ดันให้เกิ ดการเปลี่ยนแปลงที่ ยั่ง ยืนของระบบ และตัวบุคคล ดังนั้นการมี โครงข่ายของผู้นาการเปลี่ยนแปลงที่ กระ จายอยู่ ทั่ ว
มหาวิทยาลัยจึงเป็นสิ่งที่จาเป็นอย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนการดาเนินงานตามแผน
2.2 การร่วมมือกันการทางานในรูปแบบเครือข่ายร่วมรังสรรค์ สืบเนื่องจากกระบวนการนายุทธศาสตร์รวมทั้งนโยบายของรัฐบาลไปสู่
การปฏิบัติ เป็นกระบวนการที่โครงสร้าง กระบวนการต่อเนื่อง ประกอบด้วยกลุ่มผู้เกี่ยวข้องที่หลากหลายและต่างวัตถุประสงค์กัน จึงทาให้การขับเคลื่อนการ
ดาเนินงานตามแผนต้อ งอาศัยความร่วมมือจากเครือข่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นจานวนมาก ดังนั้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องยึดหลัก การ ทางานแบบ
เครือข่ายและการเป็นกัลยาณมิตร ที่ดีซึ่งกันและกัน จึงจะทาให้การดาเนินการขับเคลื่อนการดาเนินการประสบผลสาเร็จ
2.3 การบริหารการปฏิบัติงานตามแนวทางการบริหารยุทธศาสตร์ ด้วยการสื่อสารสร้างความเข้าใจในทิศทาง ยุทธศาสตร์การดาเนินงาน
ของแผนให้เป็นที่รับรู้และเข้าใจตรงกันของผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่าย ผ่านกระบวนการแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบตั ิ โดยจะต้องทาให้ หน่วยงาน บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ปฏิบัติงานในหน้าที่ให้เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การดาเนินการที่ได้มีการกาหนดไว้ โดยอาศัยเครื่องมือหรือกลไกทางการบริหารหลายๆ ประการควบคู่กันไป
อาทิ การจัดทาแผนที่ยุทธศาสตร์ การวางแผนโครงการและจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์ การทบทวนจัดโครงสร้างองค์การรองรับการดาเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ การบริหารผลการปฏิบัติงาน การวัดและประเมินผลสาเร็จตามแนวทาง Balanced Scorecard และการจัดสรรรางวัลสิง่ จูงใจตามผลงาน เป็นต้น
2.4 การติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามแผนปฏิบัติก าร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยคณะกรรมการบริห ารมหาวิท ยาลัยจะต้องมี ส่วนร่วมในการติดตามการดาเนินการตามแผน
ทุก ปีงบประมาณ โดยจะมีก ารรายงานผลการปฏิบัติราชาการ ในรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน ของทุ กปี และนาเสนอผลการปฏิบัติราชการ ประจาปี
งบประมาณ ให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรับทราบ และให้ข้อเสนอแนะ และนาผลการประเมินดังกล่าว มาพัฒนาปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจาปี
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ภาคผนวก
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งบประมาณรายจาย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2557
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

กองนโยบายและแผน สานักงานอธิการบดี
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คานา
การจัดทาเอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จัดทาขึ้นเพื่อจัดสรรงบประมาณในการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติ ราชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 ดังนั้น โครงสร้างแผนงบประมาณ จึงมุ่งเน้นการดาเนินงานตามภารกิจบรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายโดยนาเสนอข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายใน
การดาเนินงานตามผลผลิตไว้อย่างชัดเจน ซึ่งสามารถใช้พิจารณาความเหมาะสมและความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งใช้แผนงานงบประมาณเป็นรายการ
ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณของหน่วยงาน ตลอดจนเป็นกลไกในการติดตามและประเมินผลสาเร็จของเป้าประสงค์ ในระดับภาพรวม
ของยุทธศาสตร์ที่กาหนดไว้
เอกสารงบประมาณรายจ่ายฉบับนี้ ได้นาเสนอรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินและงบรายได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูป ถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ที่ต้ องใช้ในการด าเนิ นงานตามประเด็ นยุ ทธศาสตร์ของแผนปฏิ บัติราชการประจาปีงบประมาณ 255 7 ต่อสภามหาวิทยาลั ย ซึ่งเป็ น
งบประมาณที่จัดเก็บจากค่าลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา เงินผลประโยชน์ และเงินรายได้อื่น ๆ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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กรอบนโยบายการจัดทาและการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
เพื่ออนุวัตรให้เป็นไปตามมาตร 3/2 ของพระราชบัญญั ติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2545 และมาตรา 9 ของพระราชกฤษฏีกาว่าด้วยการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มหาวิทยาลัย จึงได้กาหนดนโยบายและแนวทางการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ และเงินงบประมาณแผ่นดินประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 เพื่อส่งเสริมให้การดาเนินงานการจัดทางบประมาณเงินรายได้ และเงินงบประมาณแผ่นดิน ของมหาวิทยาลัยเป็นการจัดทางบประมาณแบบ
มุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ ซึ่งให้ความสาคัญต่อการดาเนินงานและผลสาเร็จของผลผลิต ผลลัพธ์ โดยมีการวัดผลความสาเร็จของผลงานตั วชี้วัดที่ชัดเจน และ
ครอบคลุมทั้งปริมาณ คุณภาพ เวลาและต้นทุนอย่าง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้หน่วยงานในมหาวิทยาลัย นานโยบายและแนวทางการจัดสรรงบประมาณ
ไปปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน ดังมีรายละเอียดดังนี้
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ
1. จัดสรรงบประมาณให้ แก่ห น่วยงานโดยพิจารณาจากความสอดคล้องกั บพันธกิ จของมหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี ที่เชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์ชาติที่ 2 และ 5 ของแผนการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล
2. จัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานที่ดาเนินงาน โครงการ กิจกรรมที่สอดคล้อง ผลักดันให้เกิดผลสาเร็จของแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2553 - 2556
ของมหาวิทยาลัย และตอบสนองต่อการพัฒนาในประเด็นยุทธศาสตร์ รวมทั้งกลยุทธ์การดาเนินที่กาหนดไว้ในแผน ดังนี้
2.1 สร้างเครือข่ายและแสวงหาพันธมิตรในการปฏิบัติงานตามภารกิจเชิงบูรณาการ
2.2 เพิ่มโอกาสในการเข้าศึกษาและพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีศักยภาพสูงสุด
2.3 พัฒนามหาวิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้และการมีบทบาทในการแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่น
2.4 พัฒนามหาวิทยาลัยเป็นองค์การสมรรถนะสูงที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว
3. จัดสรรงบประมาณเชิงพัฒ นาให้ แก่ห น่วยงานที่ดาเนิ นงาน โครงการที่ตอบสนองการแก้ไขปั ญ หาตามข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการติ ดตาม
ตรวจสอบ ประเมินมหาวิทยาลัยและอธิการบดี ที่ปรากฏในรายงานผลการประเมินประจาปี 2555 ในมิติต่างๆ ดังนี้
มิติที่ 1 ด้านจัดการเรียนการสอน
มิติที่ 2 ด้านการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
มิติที่ 3 ด้านบริการวิชาการ
มิติที่ 4 ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
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มิติที่ 5
มิติที่ 6
มิติที่ 7
มิติที่ 8

ด้านการบริหารจัดการ
ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ด้านการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
ด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ

กรอบการจัดสรรงบประมาณสาหรับการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย
1. การจัดสรรงบประมาณจากค่าธรรมเนียมการศึกษา ที่เก็บจากนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการรับและจ่ายเงินเพื่อการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) พ.ศ. 2552 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการรับและจ่ายเงินเพื่อการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภายปกติ พ.ศ. 2551 จะดาเนินการโดย
1.1 จัดสรรงบประมาณเป็นรายจ่ายจาเป็นขั้นต่า ประกอบด้วยงบบุคลากร และงบดาเนินการ ตามลักษณะงานและสัดส่วนของเนื้องาน สาหรับส่วน
ราชการและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเพื่อใช้ในการ
1.1.1 บริห ารจัดการและพัฒ นางานตามภารกิ จของส่วนราชการและหน่ วยงานที่สอดคล้องกั บเป้ าหมายการให้ บริ การและวัตถุ ประสงค์ ของ
มหาวิทยาลัย
1.1.2 บริหารจัดการเรียนการสอน การพัฒนาบุคลากร และการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ที่ตอบสนองต่อผลผลิตและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย
1.2 จัดสรรงบประมาณเชิงพัฒนา ประกอบด้วยงบดาเนินการ และงบลงทุนเพื่อดาเนินการบริหารจัดการในนโยบายสาคัญของมหาวิทยาลัย ในด้าน
1.2.1 นโยบายด้านการจัดการศึกษา มุ่งเน้นการดาเนินโครงการ กิจกรรมที่ก่อให้เกิดการพัฒนาและเสริมสร้างคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
การพัฒ นา ปรั บปรุ งหลั กสู ต รตามเกณฑ์ TQF และการเพิ่มจานวนการรับ นั กศึกษาชาวต่ างชาติ แ ละการแลกเปลี่ ย นนั ก ศึกษาในภู มิ ภ าคอาเซี ยน และเครื อข่ า ย
ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับธุรกิจ สถานประกอบการ และมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเซียน
1.2.2 นโยบายด้านการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มุ่งเน้นการดาเนินโครงการ กิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะของครู บุคลากร
ทางการศึกษา ที่ก่อให้เกิดปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน รวมทั้งเป็นเครือข่ายในการส่งต่อผู้เรียนให้แก่มหาวิทยาลัย
1.2.3 นโยบายด้านการถ่ายทอดเพิ่มความเข้มแข็งให้บริการวิชาการแก่ชุมชน มุ่งเน้นการดาเนินโครงการ กิจกรรมที่ก่อให้เกิดการให้บริการวิชาการ
ตามความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น ในเชิงพื้นที่ และในประเด็นทางการพัฒนาและจัดการสิง่ แวดล้อม การพัฒนาอาชีพและแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ การเสริมสร้างธรรมาภิบาล
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และกระบวนการประชาธิปไตยที่มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานและเป็นประโยชน์ต่อกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งการเพิ่มรายได้จากการให้บริการ
วิชาการ รวมทั้งโครงการกิจกรรมที่เป็นการเฉลิมพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสที่มีพระชนมายุครบรอบ 84 พรรษา
1.2.4 นโยบายด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม มุ่งเน้นการดาเนินโครงการ กิจกรรมที่ก่อให้เกิดสร้างองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น ด้วยการวิจัย
เชิงปฏิบัติการ (Action Research) และการบูรณาการกิจกรรมการทานุศิลปะ วัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
1.2.5 นโยบายด้านการวิจัยและพัฒ นา มุ่งเน้นการดาเนินโครงการ กิจกรรมที่ก่อให้เกิด การเพิ่มจานวนและคุณภาพขององค์ความรู้ นวั ตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ ที่เชื่อมโยง ตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของชุมชน ท้องถิ่น การบริหารจัดการมหาวิทยาลัย และการเผยแพร่ การเชื่อมโยง การใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ ในเชิงธุรกิจ และการจัดการเรียนการสอน
1.2.6 นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาจะให้ความสาคัญและจัดสรรงบประมาณให้แก่หลักสูตร หน่วยงานเพื่อการประเมิน
ตนเอง และจัดทารายงานการประเมินตนเองและการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาระบบการจัดการคุณภาพ
1.2.7 นโยบายด้านการเงิน จะให้ความสาคัญโครงการแสวงหารายได้จากการวิจัย การให้บริการวิชาการ การประกอบกิจการสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอน การดาเนินการจัดซื้อ เบิกจ่าย งบประมาณ และการควบคุม ติดตามบริหารงบประมาณผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
1.2.8 นโยบายด้านการบริหารจัดการ จะให้ความสาคัญและจัดสรรงบประมาณกับโครงการ กิจกรรมปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการ การ
พัฒนาสมรรถนะของทรัพยากรบุคคล การพัฒนาอาคารสถานที่ และการพัฒนาแสวงหารายได้ในเชิงธุรกิจเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา
1.2.9 นโยบายด้านการบริการวิชาการ ด้านการวิจัย และด้านพัฒนาอัตลักษณ์ของนักศึกษา
2. การจัดสรรงบประมาณของเงินรายได้ที่นอกเหนือจากข้อ 1
2.1 เงินรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา ซึ่งเป็นเงินรายได้ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่ าด้วย
การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549 ข้อ 8 ให้แก่หน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเป็นส่วนงานภายในที่มีกลไกการบริ หารจัดการภายในของตนเองตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง โดยจัดสรร ในรูปแบบของเงินอุดหนุน ประกอบด้วย
2.1.1 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
2.1.2 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
2.1.3 โครงการจัดการศึกษาอื่น ๆ ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
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2.2 เงินรายได้ และผลประโยชน์ จากทรัพย์สิ นของมหาวิทยาลั ยตามระเบี ยบที่สภามหาวิทยาลัย กาหนดภายใต้ ความรับ ผิดชอบของส านักงานสิทธิ
ประโยชน์ จัดสรรในรูปแบบเงินอุดหนุน
ด้านงบประมาณรายได้
1. กาหนดงบประมาณโดยมุ่งเน้นความครอบคลุมและครบถ้วนของงบประมาณรายได้ในฐานะที่เป็นสถาบันอุดมศึกษา โดยพิจารณาจัดทาประมาณการ
รายได้จากแหล่งรายได้ทุกด้านที่เกิดขึ้นจริงในการดาเนินกิจการของมหาวิทยาลัย โดยประกอบด้วย
 รายได้จากงบประมาณแผ่นดิน
 รายได้จากการจัดการศึกษา
 รายได้จากการวิจัย การให้บริการวิชาการ และการจัดการสิทธิประโยชน์
2. มีการประเมินและจัดการความเสี่ยงของโอกาสการได้มาซึ่งรายได้อย่างเหมาะสม โดยในส่วนของรายได้จากการจัดการศึกษา ได้มีการพิจารณานาค่าสถิติที่
เกี่ยวข้อง อาทิ อัตราการลาออกระหว่างปีของนักศึกษา อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา ร้อยละของความสาเร็จในการรับนักศึก ษามาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณากาหนด
ค่าประมาณการรายได้การจัดการศึกษา รวมทั้งนาผลการดาเนินงานด้านรายได้จากการดาเนินการด้านอื่นๆ มาใช้ประกอบการพิจารณา
ด้านงบประมาณรายจ่าย
1. นโยบายการจัดสรรในภาพรวมด าเนิ นการ โดยยึด หลั กการของการจัด สรรงบประมาณที่ตั้ งอยู่บ นพื้นฐานของระบ บงบประมาณที่มุ่งผลสาเร็จเชิ ง
ยุทธศาสตร์ โดยมีการกาหนดกรอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการดาเนินงานของโครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่จะจัดสรรลงสู่หน่วยงานดาเนินการในภาพรวม
ทั้งนี้ หน่วยงานจะต้องมีการกาหนดโครงการเพื่อรองรับและส่งมอบผลผลิต ชิ้นงานที่เกี่ยวข้อง หรือส่งผลต่อความสาเร็จของประเด็นยุทธศาสตร์หรือตัวชี้วัดความสาเร็จ
โดยโครงการที่นาเสนอต้องเป็นโครงการที่สนับสนุนยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ หรือโครงการที่เป็นนโยบายมุ่งเน้นที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย หรืออธิการบดี
2. การจัดสรรงบประมาณที่เป็นค่าใช้จ่ายประจา อันได้แก่ งบบุคลากร พิจารณาจัดสรร กระจายงบประมาณลงสู่หน่วยงานตามเกณฑ์จานวนบุคลากรและ
ค่าใช้จ่ายจริงที่ผ่านมา ส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อการดาเนินงานประจา ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการทั่วไปพิจารณาจากเกณฑ์คา่ ใช้จ่ายจริงที่ได้มีการใช้จ่ายในปีทผี่ ่านมา
3. การจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนพิจารณาจากภาระงาน จานวนบุ คลากรและจานวนนักศึกษาภายใต้ความรับผิดชอบของคณะ
หน่วยงาน
4. การจัดสรรงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ดาเนินการโดยพิจารณาจาก ความเชื่อมโยงเชิงการสร้างคุณค่า หรือการผลักดันให้ได้มาซึ่ งผลสัมฤทธิ์
ของโครงการที่มีต่อประเด็นยุทธ์ศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
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ทั้งนี้ข้อมูลจากการประมาณการจานวนนักศึกษาจากข้อมูลของสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2556 และประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บสาหรับการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรีและปริญญาตรี
(ต่อเนื่อง) พ.ศ. 2554 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บสาหรับการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา และระเบียบที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ มหาวิทยาลัยจึงพิจารณากาหนดกรอบวงเงินงบประมาณในส่วนที่เป็นเงินรายได้ จานวน 453,500,000 บาท โดยแยกเป็น
รายได้จากการจัดการศึกษา
รายได้การวิจยั การให้บริการวิชาการจากหน่วยงานภายนอก

272,000,000 บาท
61,500,000 บาท

รายได้การจัดการสิทธิประโยชน์
งบประมาณจากเงินคงคลังและสิทธิประโยชน์
รวม

60,000,000 บาท
60,000,000 บาท
453,500,000 บาท

รายละเอียดกรอบวงเงินในการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ปี 2557
1. การจัดสรรงบประมาณที่เป็นรายได้จากการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย ในปี 2557 ที่ขอตั้งจานวน 453,500,000 บาท จะดาเนินการตามแนวปฏิบัติ
และระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย โดยจัดสรรเข้าสู่กองทุนพัฒนาบุคลากร กองทุนวิจัย และกองทุนพัฒนานักศึกษา ตามเกณฑ์ที่กาหนดโดยระเบียบของแต่ละ
กองทุน สาหรับในปี 2557 มียอดเงินที่ต้องจัดสรร ดังนี้
 กองทุนพัฒนาบุคลากร
13,600,000 บาท
 กองทุนวิจัย
6,800,000 บาท
 กองทุนพัฒนานักศึกษา
5,440,000 บาท
 งบประมาณจากเงินคงคลัง
60,000,000 บาท
รวม
85,840,000 บาท
คงเหลือสาหรับใช้จัดการศึกษา
246,160,000 บาท
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สาหรับการจัดสรรงบประมาณในส่วนของที่เข้าเงินกองทุน จานวน 25,840,000 บาท จะรับผิดชอบจัดสรรโดยคณะกรรมการบริหารของกองทุน ทั้งนี้ สานัก
คณะ และหน่วยงานต่างๆ สามารถจัดทาเหมือนเดิมเสนอโครงการที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกองทุน เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณสาหรับใช้ในการดาเนินโครงการ
2. การจัดสรรงบประมาณในส่วนเป็นรายได้เงินทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกเพื่อการวิจัย การให้บริการวิชาการ และการจัดการสิทธิประโยชน์ จานวน
121,500,000 บาท จัดสรรให้แก่หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบการดาเนินโครงการ ตามข้อตกลง ข้อกาหนดของโครงการโดยจัดทาเป็นประกาศค่าใช้จ่ายของแต่ละโครงการ
ทั้งนี้จะต้อง มีการหักค่าใช้จ่ายสมทบเข้ากองทุน/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามข้อกาหนดของกองทุนหรือตามข้อกาหนดของโครงการ ทั้งนี้งบประมาณที่มีการจัดสรรจะ
ประกอบด้วย
 การทาวิจัยทุนสนับสนุนจากภายนอก
15,000,000 บาท
 การให้บริการวิชาการทุนสนับสนุนจากภายนอก
46,500,000 บาท
 สานักสิทธิประโยชน์
54,000,000 บาท
รวม
115,,500,000 บาท
3. การจัดสรรงบประมาณในส่วนที่เหลือจากรายได้การจัดการศึกษาจานวน 246,160,000 บาท เพื่อใช้ในการจัดการศึกษาและการดาเนินงานตามภารกิจ
ของมหาวิทยาลัย โดยแยกออกเป็ นค่ าใช้ จ่า ยประจาเพื่อการด าเนิ นงานตามภารกิจ ค่าใช้ จ่ายในการจัดการเรี ยนการสอน และค่าใช้ จ่ายในการพัฒ นางานตาม
ยุทธศาสตร์ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
 ค่าใช้จ่ายประจา
งบบุคลากร

95,140,800 บาท
25,000,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
61,640,800 บาท
-ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ
39,640,800
22,000,000
- ค่าเช่าคอมพิวเตอร์และIT
งบรายจ่ายอื่น
8,500,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานสภามหาวิทยาลัย
ค่าใช้จ่ายบริหารงบกลาง

บาท
บาท

2,000,000
6,500,000
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บาท
บาท (บริหารงานเฉพาะกิจ)

 ค่าใช้จ่ายจัดการเรียนการสอน
151,019,200 บาท
งบดาเนินงาน
112,119,200 บาท
ค่าสอน
ค่าวัสดุการศึกษา
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

งบอุดหนุน
โรงเรียนสาธิต

34,000,000 บาท
29,119,200 บาท
49,000,000 บาท

32,200,000 บาท
32,200,000 บาท

งบรายจ่ายอื่น
6,700,000 บาท
ค่าใช้จ่ายโครงการสวัสดิการนักศึกษา
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตร
ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพ
ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษาพิเศษ

1,300,000
4,000,000
700,000
200,000
500,000
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บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT)
การวิเคราะห์สถานการณ์ภายใน
องค์ประกอบ
จุดแข็ง
ด้านการเรียนการสอน
1. มหาวิทยาลัยมีศักยภาพในการเปิดสอนระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา และปริญญาเอก
2. มหาวิทยาลัยมีแผนยุทธศาสตร์ และแผนการดาเนินการด้าน
วิชาการอย่างชัดเจน
3. คณาจารย์ให้ความสาคัญกับกระบวนการเรียนการสอน
4. มีการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
5. การจัดการเรียนการสอนมีการใช้สื่อและเทคโนโลยี หรือ
นวัตกรรมในการสอนเพือ่ ส่งเสริมการเรียนรู้ทุกหลักสูตร
6. มีการคิดกลยุทธ์ในการรับนักศึกษาหลายรูปแบบ
7. มีกิจกรรมพัฒนานักศึกษาทีส่ อดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่
พึงประสงค์
ด้านการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และ 1. มหาวิทยาลัยให้ความสาคัญและสนับสนุนให้มกี ารพัฒนา
งานสร้างสรรค์
ตนเองด้านการวิจัยและผลิตผลงานสร้างสรรค์
2. มีระบบและกลไกในการสนับสนุนให้มีการวิจัย
3. มีการกาหนดเกณฑ์หรือมาตรการให้อาจารย์ทาวิจัยอย่าง
ต่อเนื่อง
4. มีผลงานเผยแพร่ระดับนานาชาติมากขึ้น
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จุดอ่อน
1. จานวนอาจารย์บางหลักสูตรมีจานวนจากัด
2. แผนการรับนักศึกษายังไม่สอดคล้องกับ
สถานการณ์
3. การพัฒนาและสร้างหลักสูตรใหม่ตามเกณฑ์
มาตรฐานยังไม่ทั่วถึง
4. การบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย
ศิลปวัฒนธรรมและการบริการทางวิชาการยังไม่
ชัดเจน

1. ควรเร่งการสร้างเครือข่ายเครือข่ายการวิจัยกับ
มหาวิทยาลัย หน่วยงานต่างประเทศ
2. ขาดแรงกระตุ้นในการทางานวิจัย

องค์ประกอบ
ด้านบริการวิชาการ

ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

จุดแข็ง
1. โครงการบริการวิชาทีห่ ลากหลาย และตอบสนองตามความ
ต้องการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน และ
ประเทศชาติ
2. มหาวิทยาลัยมีแหล่งให้บริการวิชาการและวิชาชีพ มหาวิทยาลัยมี
โครงการ/กิจกรรมสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
3. มหาวิทยาลัยมีงบประมาณสนับสนุนการบริการวิชาการ
4. มหาวิทยาลัยมีการจัดฝึกอบรมและจัดทาโครงการด้านบริการ
วิชาการ
5. มหาวิทยาลัยมีเครือข่ายบริการวิชาการความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอก
1. มหาวิทยาลัยมีสานักศิลปวัฒนธรรม ทาหน้าทีร่ ับผิดชอบงานด้าน
การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย
2. มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม โดยให้
ความสาคัญต่อการบูรณาการกับการเรียนการสอนและการบริการ
วิชาการแก่สังคม
3. มหาวิทยาลัยมีโครงการจัดทาวารสารวัฒนธรรม และโครงการ
จัดทาฐานข้อมูลเว็บไซต์สานักวัฒนธรรม
4. มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและ
นานาชาติ โดยจัดให้มีโครงการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม
กับต่างประเทศ
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จุดอ่อน
1. เครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกยัง
ไม่ครอบคลุมทุกคณะ
2. การประชาสัมพันธ์โครงการยังไม่ทั่วถึง
3. การบูรณาการกับการเรียนการสอนยังไม่
ครบถ้วน

1. มหาวิทยาลัยยังไม่มีแหล่งเรียนรู้ด้านศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมภายในมหาวิทยาลัย
2. มหาวิทยาลัยยังไม่มีการสร้างและพัฒนาองค์
ความรู้ในงานศิลปวัฒนธรรมทีส่ ามารถเผยแพร่ใน
ระดับชาติและนานาชาติ
3. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้าน
ศิลปวัฒนธรรมกับชุมชนยังมีไม่มาก
4. ต้องเร่งสร้างความตระหนักและจิตสานึกร่วมใน
เรื่องของการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมให้เกิดขึ้นกับ
อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่าและ
ประชาชนในชุมชน

วิเคราะห์สถานการณ์จากปัจจัยภายนอก
ปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย ที่เป็นทั้งโอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats)
โอกาส (Opportunities)

อุปสรรค (Threats)

 นโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล และยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาของ
ประเทศ
 การรวมตัวของกลุม่ ประเทศอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558 เป็นโอกาสในการ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านวิชาการ และด้านอื่น ๆ
 โครงสร้างทางสังคมมีแนวโน้มเป็นสังคมผูส้ ูงอายุ เป็นโอกาสที่จะ
พัฒนาการเรียนรู้เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต การเรียนรู้ตามอัธยาศัย และการ
เรียนรู้ของผู้สงู อายุ

 การรวมตัวกันของกลุม่ ประเทศอาเซียน ทาให้การแข่งขันด้านการศึกษา
มีทางเลือกในการศึกษามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น
 สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมมีการเปลี่ยนแปลงทีค่ ่อนข้างเร็ว
ทาให้มหาวิทยาลัยต้องปรับวิธีการดาเนินงานให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
 งบประมาณแผ่นดินที่ได้รบั ในการพัฒนามหาวิทยาลัย ยังมีจานวนจากัด
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ตารางการวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
นโยบายรัฐบาล
4. ยุทธศาสตร์
การศึกษาคุณภาพชีวิต
4.1 การขยายโอกาส
และพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา

นโยบายการจัดสรรงบประมาณแผน
บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555

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

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

นโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

4.1.1 ส่งเสริมการปฏิรูปการศึกษา
ทั้งในด้านคุณภาพครู หลักสูตร
และการใช้เทคโนโลยีด้านการศึกษา
ในทุกระดับและทุกประเภทของ
การศึกษา
4.1.2 จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์
แบบพกพา (แท็บเล็ต) เพื่อ
สนับสนุนการศึกษาให้แก่นักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ควบคู่กับการ
เร่งรัดการพัฒนาครู โปรแกรม และ
เนื้อหาทางการศึกษาที่เหมาะสมกับ
หลักสูตร รวมทั้งพัฒนาและสนับ
สนนุนระบบอินเตอร์เน็ตไร้สายใน
สถานศึกษา เพื่อให้นักเรียน
สามารถใช้ประโยชน์ได้โดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย

เป้าหมายของกรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว ฉบับที่ 2พ.ศ. 25512565 "ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษา
ไทยเพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มี
คุณภาพสามารถปรับตัวสาหรับงาน
ที่เกิดขึ้นตลอดชีวติ พัฒนาศักยภาพ
อุดมศึกษาในการสร้างความรู้และ
นวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศใน
โลกาภิวัฒน์ สนับสนุนการพัฒนาที่
ยั่งยืนของท้องถิ่นไทย โดยใช้กลไกของ
ธรรมาภิบาล การเงิน การกากับ
มาตรฐานและเครือข่ายอุดมศึกษา
บนพื้นฐานของเสรีภาพทางวิชาการ
ความหลากหลาย และเอกภาพเชิง
ระบบ"

เป้าหมายการพัฒนาอุดมศึกษา คือ มุ่ง
ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย เพื่อ
ผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มี
คุณภาพอุดมศึกษาไทย ในการสร้าง
ความรู้และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง การแข่งขันในระดับสากล
รวมทั้งเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน
ของชุมชนและท้องถิ่นบนพื้นฐานของ
เสรีภาพทางวิชาการ และเอกภาพเชิง
ระบบโดยใช้กลไกธรรมาภิบาล
เครือข่ายอุดมศึกษาทัง้ ประเทศ
ตลอดจนมุ่งแก้ปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจ
ของประเทศ โดยมีสว่ นช่วยเหลือ
บรรเทาความเดือดร้อนจากวิกฤติด้าน
เศรษฐกิจ โดยฉพาะเรื่องการว่างงาน
และมุ่งปฏิรูปอุดมศึกษาทุกด้านเพื่อ
นาไปสู่การพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษา
ไทย

นโยบายข้อที่ 1 ยกระดับคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาในระดับชาติ ให้มหาวิทยาลัย
ได้รับการรับรองคุณภาพครบทุกมิติจาก
หน่วยงานต่างๆ ในระดับดีขึ้นไป โดย
มหาวิทยาลัยพึงส่งเสริมให้คณาจารย์
นักศึกษา ศิษย์เก่าได้มีผลงานที่โดดเด่น
ได้รับรางวัลและการยกย่องในระดับชาติ
รวมทั้งส่งเสริมคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยฯ
ให้มีคุณวุฒิ ผลงานและตาแหน่งทาง
วิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานของชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ 1การพัฒนาคุณภาพ
บัณฑิตให้ตรงกับความต้องการของ
สังคม การพัฒนาเศรษฐกิจ และ
พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
กลยุทธ์
1.1 ส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับ
การศึกษาที่มีคุณภาพตรงความ
ต้องการของสังคม ท้องถิ่น และได้รับ
ปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพ มีการพัฒนา
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
สาขาวิชา โดยสอดแทรกอยู่ในทุก
รายวิชาทัง้ ความรู้และกระบวนการ
1.2 จัดหา พัฒนาทรัพยากรทาง
การศึกษาที่เป็นสากลและความเป็น
นานาชาติ และพัฒนารูปแบบการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะทาง
ภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศ
อื่นๆ ที่สาคัญ
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นโยบายข้อที่ 2 พัฒนาและเพิ่มบทบาท
ในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่น ด้วยการสร้างผลงานและการ
ดาเนินการที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม โดยจัด
ให้มีกิจกรรมที่หยิบยกปัญหาของ
ท้องถิ่นมาทาการวิจัย ให้บริการวิชาการ
และนามาใช้ในการผลิตบัณฑิต รวมทัง้
มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ สามารถ
ปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและ
สังคมตามอัตลักษณ์ได้อย่างชัดเจน
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นโยบายการจัดสรรงบประมาณแผน
บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555

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

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2551-2559)

4.1.3 สร้างวัฒนธรรมและสังคม
การเรียนรู้ตลอดชีวิต สร้างโอกาส
การเรียนรู้ให้คนทุกกลุ่มวัยควบคู่
กับการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในทุก
ประเภทและในระดับพื้นที่ รวมทั้ง
ส่งเสริมการรักการอ่าน การเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศและภาษาถิ่น
4.1.4 พัฒนาเด็กวัยเรียนทุกระดับ
การศึกษาให้มีความรู้ทางวิชาการ
และสติปัญญาทางอารมณ์ที่เข้มแข็ง
มีจริยธรรม ตระหนักในสิทธิ หน้าที่
ความเสมอภาค การทาประโยชน์
ต่อสังคม และการสร้างจิตสานึกที่ดี
ผ่านกระบวนการอบรมเยาวชนที่
เหมาะสมกับวัย เช่น กิจกรรมทาง
ศาสนา ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
เป็นต้น
4.1.5 ส่งเสริมการผลิตและพัฒนา
กาลังคนให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
สอดคล้องตามความต้องการของ
ตลาด
4.1.6 ส่งเสริมการยกฐานะครูให้
เป็นวิชาชีพชั้นสูง สนับสนุนการ
ผลิตและพัฒนาครู อาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษาในสาขาขาด
แคลน และจัดให้มีครูเพียงพอในทุก
ห้องเรียน
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วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี
นโยบายข้อที่ 3 พัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาในระดับนานาชาติ
โดยมีการจัดหลักสูตรปริญญา
ภาษาอังกฤษ หรือหลักสูตรนานาชาติ
อย่างน้อย 5 หลักสูตร ใน พ.ศ. 2560
และส่งเสริมให้หน่วยงานภายใน
ตลอดจนคณาจารย์ นักศึกษา และ
บุคลากรได้มีผลงานที่เป็นที่ยอมรับใน
ระดับนานาชาติ
นโยบายข้อที่ 4 ผลิตบัณทิตที่มคี ุณภาพ
เป็นที่ยอมรับ โดยจัดให้มีการทบทวน
ปรับปรุงหลักสูตรและระบบการเรียน
การสอนให้ทันสมัยสอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคม ความก้าวหน้าทาง
วิชาการ และยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย และยกระดับ
ความสามารถของนักศึกษาโดยภาพรวม
ในด้านภาษา คณิตศาสตร์ การใช้เหตุผล
และส่งเสริม ปรับปรุง พัฒนานักศึกษา
ให้มีอัตลักษณ์ โดยเฉพาะความสามารถ
ในการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
และความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานในบริบทของการเป็นสมาชิก
ประชาคมอาเซียน และจัดให้มีการ
คัดเลือก ส่งเสริมและยกย่องนักศึกษาที่
มีความสามารถสูงพิเศษ (Talent) เพื่อ
เป็นการสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
1.3 สนับสนุนให้นักศึกษาได้มีโอกาส
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพจาก
หน่วยงาน สถานประกอบการที่มี
คุณภาพทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ
1.4. พัฒนาหลักสูตรให้มีความ
สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานและเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานขององค์กรวิชาชีพ รวมถึง
หลักสูตรนานาชาติ
1.5. ส่งเสริมการศึกษาวิจัย จัดทา
แผนการตลาดด้านการจัดการศึกษา
พร้อมทั้งระบุกลุ่มโรงเรียนเครือข่าย
เพื่อแสวงหาวิธีการในการคัดเลือก
นักศึกษาเชิงรุก
1.6. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและ ระบบการบริหาร
จัดการของโรงเรียนสาธิตเพื่อรองรับ
การเข้าสู่ประคมอาเซียนเป็นแหล่งฝึก
ประสบการณ์ของนักศึกษา

นโยบายรัฐบาล

4.2 การสนับสนุน
การจัดการศึกษาขัน้
พื้นฐาน

4.9 การอนุรักษ์
ส่งเสริม และพัฒนา
ศาสนา ศิลปะ และ
วัฒนธรรม

นโยบายการจัดสรรงบประมาณแผน
บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555

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

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2551-2559)

4.1.7 เพิ่มโอกาสในการเข้าถึง
บริการทางการศึกษาสาหรับผู้
ยากไร้ คนพิการ หรือทุพพลภาพ
และชนกลุ่มน้อย รวมที้งเสริมสร้าง
โอกาสการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
4.1.8 ปรับปรุงการบริหารจัดการ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
โดยปรับเปลี่ยนการชาระหนี้เป็น
ระบบที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต
4.1.9 สนับสนุนการดาเนินงานตาม
ภารกิจพื้นฐานของหน่วยงาน
4.2.1 จัดให้ประชากรวัยเรียนได้รับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่ระบบ
ก่อนประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา
ตอนปลายทั้งสายสามัญและอาชีพ
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
4.2.2 สนับสนุนการดาเนินงานตาม
ภารกิจพื้นฐานของหน่วยงาน
4.9.1 ส่งเสริมให้ศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม มีบทบาทในการธารง
ร่วมเทิดทูนสถาบันหลักของ
ประเทศ
4.9.2 ส่งเสริมให้ศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรมเป็นเครื่องกาหนดวิถีชีวิต
ความเป็นอยู่ของคนในสังคม และ
ยึดโยงคนไทให้เป็นเอกภาพ และ
ปรองดองสมานฉันท์
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วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี
นโยบายข้อที่ 5 พัฒนาการวิจัยและการ
บริการวิชาการเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตในท้องถิ่น และแสวงหาความรู้ใหม่
ให้เป็นที่ยอมรับระดับชาติและ
นานาชาติ โดยจัดให้มีการบูรณาการ
ศาสตร์ตา่ งๆ แบบสหสาขา สร้าง
เครือข่าย และแสวงหาระดมทรัพยากร
เพื่อสร้างผลงานการวิจัยและการ
ให้บริการวิชาการ การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย
การให้บริการวิชาการกับสังคม ชุมชน
ในท้องถิ่น หน่วยงาน ประชาคม
วิชาการทั้งภายใน และภายนอก
ประเทศ
นโยบายข้อที่ 6 พัฒนาเป็นมหาวิทยาลัย
ขนาดกลางที่มีจานวนนักศึกษาภาค
ปกติคงอยู่อย่างน้อย 12,000 คน โดย
จัดให้มีการกาหนดกลยุทธ์ที่ชัดเจน
นาไปปฏิบัติได้จริงในด้านการรับ
นักศึกษา การลงทุนด้านอาคารสถานที่
ห้องปฏิบัติการ ครุภัณฑ์ ความต้องการ
อัตรากาลังและการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล และการบริหารการเงิน

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตผลงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพเป็นที่
ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
กลยุทธ์
2.1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้าน
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนเพื่อเพิ่ม
จานวนผลงานวิจัย
2.2. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการ
นาเสนอผลงานวิจัยและการประกวด
ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ
2.3 สนับสนุนทุนวิจัยและ
งบประมาณให้อาจารย์ นักวิจัย
บุคลากร และนักศึกษา ในการทาวิจัย
และสร้างนวัตกรรม
2.4 ส่งเสริม สนับสนุนศึกษาวิจัย
แบบสหสาขาวิชา ให้อาจารย์ นักวิจัย
และนักศึกษา มีโอกาสและสามารถ
ทางานวิจัยร่วมกับชุมชน และสังคม
เพื่อแก้ปัญหาท้องถิ่น
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นโยบายการจัดสรรงบประมาณแผน
บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555

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

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2551-2559)

4.9.3 สร้างกลไกเครือข่ายให้ทุก
ภาคส่วนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง
ทางวัฒนธรรมที่มีผลกระทบต่อการ
เบี่ยงเบนทางวัฒนธรรมและ
พฤติกรรมของเด็กและเยาวชน
4.9.4 ส่งเสริมความร่วมมือและ
ความเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมเพื่อ
เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับ
อารยประเทศ
4.9.5 สนับสนุนการดาเนินงานตาม
ภารกิจพื้นฐานของหน่วยงาน
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วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี
นโยบายข้อที่ 7 พัฒนาการบริหาร
จัดการในมหาวิทยาลัย โดยสร้างเสริม
ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ใน
มหาวิทยาลัยที่มีพลวัตในการพัฒนาด้วย
กระบวนการเชิงคุณภาพ และเรียนรู้
เติบโตอย่างต่อเนื่อง เสริมสร้างขีด
สมรรถนะของมหาวิทยาลัยด้าน
เทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ
รวมทั้งความเป็นนานาชาติ พัฒนา
มหาวิทยาลัยให้เป็นองค์การที่มีกายภาพ
และบรรยากาศทางวิชาการ สภาพการ
ทางานที่ดี การมีสุนทรียะและเป็น
มหาวิทยาลัยสีเขียว พัฒนามหาวิทยาลัย
ให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีและ
สามารถดึงดูดคนดีคนเก่งเข้ามาร่วมงาน
ได้ ส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมของอาจารย์ บุคลากรและ
นักศึกษา รวมทั้งส่งเสริมการน้อมนา
แนวพระราชดาริและหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานและดาเนินชีวิต และ
เตรียมการเพื่อรองรับการก้าวสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยในกากับ

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การให้บริการ
วิชาการแก่สังคม ท้องถิ่น ชุมชน
สถานประกอบการ
กลยุทธ์
3.1 ส่งเสริม สนับสนุนการให้บริการ
วิชาการ การเรียนรู้โครงการตามแนว
พระราชดาริและปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงให้แก่นักศึกษา และบุคลากร
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
3.2 สร้างเครือข่าย แสวงหา
พันธมิตร โดยเน้นที่กลุ่มศิษย์เก่า
หน่วยงาน สถานประกอบการใน
ท้องถิ่น มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
ในการพัฒนางานให้บริการวิชาการ
3.3 พัฒนาระบบกลไกบริหาร
จัดการในด้านบริการวิชาการ
3.4 ส่งเสริมการพัฒนาครูเพื่อสร้าง
ครูมืออาชีพรองรับประชาคมอาเซียน

นโยบายรัฐบาล
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ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565)
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ได้ทันทีโดยความร่วมมือระหว่าง
แหล่งงานกับสถานศึกษา ส่งเสริม
ให้มีศูนย์อบรมอาชีวศึกษาเพื่อให้
นักเรียน นักศึกษา และประชาชน
สามารถเรียนรู้หาประสบการณ์
ก่อนไปประกอบอาชีพโดยให้
สถาบันอาชีวศึกษาดาเนินการ
ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในแต่ละอาชีพ
รวมทั้งจัดให้มีศูนย์ซ่อมสร้างประจา
ชุมชนเพื่อฝึกฝนช่างฝีมือและการ
สร้างทักษะในการให้บริการ
ประชาชน
ทั้งนี้จะดาเนินการร่วมกับ
ภาคเอกชนอย่างจริงจัง เพื่อ
ส่งเสริมการศึกษาในสาย
อาชีวศึกษาให้เป็นที่ยอมรับและ
สามารถมีรายได้สูงตาม
ความสามารถ
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ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การทานุบารุง
เผยแพร่ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น และของชาติ
กลยุทธ์
4.1 บูรณาการ ศิลปะและวัฒนธรรม
ของท้องถิ่นและของชาติ เข้ากับการ
จัดการเรียนการสอน โดยสร้าง
เครือข่าย ความร่วมมือกับบัณฑิต
และบุคลากร หน่วยงานในท้องถิ่น
หรือในระดับชาติ และอาเซียน
4.2 อนุรักษ์ ส่งเสริม สนับสนุน และ
มีส่วนร่วมในกิจกรรมทานุบารุง
เผยแพร่และสืบสานศิลปะ และ
วัฒนธรรม ของท้องถิ่น และของชาติ
อย่างหลากหลาย
4.3 พัฒนาบุคลากร นักศึกษาให้มี
ความรู้ความเข้าใจ ความสานึก และ
ความภูมิใจในศิลปะและวัฒนธรรม
ของท้องถิ่นและของชาติ และนาไปใช้
ได้อย่างเหมาะสม
4.4 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้าน
ศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย
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ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ยุทธศาสตร์ 5 การบริหารและการ
พัฒนาสถาบัน
กลยุทธ์
5.1 ส่งเสริมให้มีการพัฒนา การนา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
บริหารจัดการ
5.2 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ให้
เป็นผู้มีศักยภาพ มีภาวะผู้นา รักองค์กร
และมีความก้าวหน้าในสายงาน
5.3 จัดทาผังแม่บทการใช้ประโยชน์
และแสวงหาพัฒนธมิตร ร่วม
ดาเนินการพัฒนาธุรกิจบริหารจัดการ
สร้างผลประโยชน์จากที่ดินของ
มหาวิทยาลัย
5.4 ปรับปรุง พัฒนาอาคารสถานที่
ภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัยให้เป็นที่
ยอมรับด้านการเป็นมหาวิทยาลัยสี
เขียว และพัฒนาประสิ?ภาพ คุณภาพ
การบริการภายใน
5.5 พัฒนา เสริมสร้างบรรยากาศ
ทางวิชาการและสภาพการทางานที่
เอื้ออานวยต่อการเรียนการสอนและ
การทางาน
5.6 สร้างเสริมธรรมาภิบาลทางการ
บริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยเป็น
องค์การเรียนรู้และองค์การสมรรถนะ
สูง
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ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การ
ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานศึกษา
กลยุทธ์
6.1 พัฒนาระบบกลไกลการพัฒนา
หลักสูตร และการบริหารหลักสูตร
6.2 สนับสนุนให้อาจารย์ดารง
ตาแหน่งทางวิชาการ และเพิ่มคุณวุฒิ
ให้ตรงตามเกณฑ์ สกอ.
6.3 พัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนรู้ตาม
คุณลักษณะของบัณฑิต เสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมให้กับนักศึกษา
กิจกรรมของนักศึกษา
6.4 พัฒนาระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ

