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คานา
แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ฉบับนี้ เป็นแผนที่ได้จัดทาขึ้น
ภายใต้กรอบนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย 5 ปี ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี (พ.ศ. 2556 – 2560)
แผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2556 -2560 และพิจารณาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในสังคมโลก
อย่างมีพลวัตร ไม่ว่าจะเป็นอิทธิพลกระแสโลกาภิวัตน์ ปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจและการเงินของโลกผลกระทบ วิ กฤตการณ์ทางด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
ปัญ หาด้านการศึก ษา ประกอบกั บการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศด้านโครงสร้างประชากร การก้ าวสู่ก ารเป็นประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียนในปี 2558
การพัฒนาที่ยั่งยืนบนฐานของการพัฒนาความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม ของภาคีทุกภาคส่วน
ประกอบด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร บุคลากร ที่ได้รวมพลังร่วมกันระดมความคิด กาหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย โครงการ และดัชนีชี้วัดความสาเร็จ
เพื่อใช้เป็นแผนสาหรับการปฏิบัติราชการ ในระยะ 1 ปี ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้บังเกิดผลอย่างเป็น
รูปธรรมได้นั้น จาเป็นต้องอาศัยพลังและการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงานร่วมกันในการบริหารจัดการและแปลงแผนปฏิบัตกิ าร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ฉบับนี้ ไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่องต่อไป
อย่างไรก็ตามการจัดทาแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับการ
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 10/2557 ในวันที่
พฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม 2557 คณะทางานขอขอบคุณหน่วยงานทุกภาคส่วนในมหาวิทยาลัย ผู้เกี่ยวข้องรวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ได้เสียสละเวลาให้ความรู้และ
ข้อเสนอแนะต่างๆ ในการจัดทาแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ฉบับนี้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น และหวังว่าประโยชน์ที่ได้จะเป็นแนวทาง ในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่างๆ ต่อไป
กองนโยบายและแผน สานักงานอธิการบดี
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานศึกษา

ค

หน้า
ก
ค
1
1
2
3
6
8
10
13
13
21
25
31
35
45

หน้า
บทที่ 3 การขับเคลื่อนการดาเนินการและการกากับติดตามประเมินผล
แนวทางในการขับเคลื่อนการดาเนินการของแผน
ปฏิทินการดาเนินขับเคลื่อนการดาเนินการของแผน
รูปแบบ แนวทางในการติดตามประเมินผล
ปัจจัยสาคัญที่มผี ลต่อความสาเร็จ
ภาคผนวก
เอกสารคาขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558
การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT)
วิเคราะห์สถานการณ์จากปัจจัยภายนอก
ตารางการวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนกลยุทธ์

ง

51
51
52
54
55
57
59
77
79
80

บทที่ 1
แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิท ยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูป ถัมภ์ ได้จัดท าแผนปฏิบัติ ก าร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยพิจ ารณา
จากเป้าประสงค์และแนวทางการพั ฒ นาที่ ก าหนดไว้ในแผนกลยุท ธ์ม หาวิท ยาลัยราชภั ฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูป ถั ม ภ์ (พ.ศ. 2556–2560)
และนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย 5 ปี ของสภามหาวิทยาลัยราชภั ฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (พ.ศ. 2556–2560) รวมทั้งนาผลการประเมิน
มหาวิทยาลัย ที่ดาเนินการโดยคณะกรรมการตรวจประเมินของ สมศ. สกอ. และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ รวมทั้ ง ผลการประเมิ น ปั จ จัย ทางยุท ธศาสตร์จ ากสภาพแวดล้ อมภายนอก มาเป็ นกรอบในการด าเนินการ
โดยมี จุ ด มุ่ ง หมายในการยกระดับ คุ ณ ภาพมาตรฐานการศึ ก ษาระดั บ ชาติ พั ฒ นาและเพิ่ ม บทบาทในการเป็น สถาบัน อุด มศึ ก ษาเพื่ อพั ฒ นาท้ องถิ่น
พัฒ นาคุณภาพมาตรฐานการศึกษานานาชาติ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ พัฒ นาการวิจัย และการให้บริก ารวิชาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
พัฒนาท้องถิ่น พัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยขนาดกลางที่มีนักศึกษาภาคปกติอย่างน้อย 12,000 คน และพัฒนาการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ในการแข่ งขันประเทศ สร้างงานวิจัยที่มีผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิ จ สิ่ง แวดล้อม ชุม ชนและวัฒนธรรม และนาไปสู่ก ารใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
เพื่อสนองตอบต่อการพัฒนาพื้นที่บนฐานทรัพยากรที่มีอยู่ อันนาไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ปรัชญา
วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม นาท้องถิ่นพัฒนา ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี

อัตลักษณ์
บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น

เอกลักษณ์
เป็นสถาบันที่น้อมนาแนวทางการดาเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1

ค่านิยม (Core Values)
“ VALAYA ”
V
:
A
:
L
:
A
:
Y
:
A
:

Visionary
Activeness
Like to learn
Adaptive
Yields
Acceptance and Friendliness

=
=
=
=
=
=

เป็นผู้รอบรู้
ทางานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์
สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ปรับตัวได้ดี พร้อมนาการเปลี่ยนแปลง
ผลงานเป็นที่ประจักษ์
เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร

วิสัยทัศน์ (Vision)
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในอุษาคเนย์

ภารกิจ (Mission)
เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์
ศิลปวิทยา เพื่ อความเจริญก้ าวหน้าอย่างมั่ นคงและยั่งยืนของปวงชน มี ส่วนร่วมในการจัดการ การบ ารุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธ รรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทาการสอน วิจัย ให้บริการทางวิ ชาการแก่สังคม
ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู โดยในการดาเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
ข้างต้นให้มหาวิทยาลัยมีภาระหน้าที่ดังต่อไปนี้
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1. แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล
2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ คู่คุณธรรม สานึกในความเป็นไทย มี ความรักและผูกพันต่อท้องถิ่นอีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน
เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิตดังกล่าวจะต้องให้มีจานวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ
3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสานึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ
4. เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นาชุมชน ผู้นาศาสนา และนักการเมืองท้องถิ่นให้มีจิตสานึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม
และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็น
วิชาชีพชั้นสูง
6. ประสานความร่ ว มมื อ และช่ ว ยเหลือ เกื้ อ กู ล กั น ระหว่ า งมหาวิ ท ยาลัย ชุ ม ชน องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และองค์ ก รอื่น ทั้ ง ใน
และต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
7. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้าน และเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการดารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคน
ในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การบารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล
และยั่งยืน
8. ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดาริในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย
นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย 5 ปี (พ.ศ. 2556-2560) ได้กาหนดขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามข้อกาหนดของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (1) ที่กาหนดให้สภามหาวิทยาลัยมีอานาจและหน้าที่ ควบคุมดูแลกิจการของมหาวิทยาลัยและโดยเฉพาะ มีอานาจหน้าที่กาหนดนโยบาย
และอนุมัติแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ
สภามหาวิท ยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูป ถัม ภ์ จัง หวัดปทุ ม ธานี ภายใต้ก ารนาของ นายจรูญ ถาวรจัก ร นายกสภา
มหาวิทยาลัย และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย รวมทั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้มีการประชุม และกาหนดแนวนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยในช่วงปี
พ.ศ. 2556-2560 ไว้ 7 ประการดังนี้
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นโยบายข้อที่ 1 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาในระดับชาติ ให้มหาวิทยาลัยได้รับการรับรองคุณภาพครบทุกมิติจากหน่วยงาน
ต่างๆ ในระดับดีขึ้นไป โดยมหาวิทยาลัยพึงส่งเสริมให้คณาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่าได้มีผลงานที่โดดเด่น ได้รับรางวัลและการยกย่องในร ะดับชาติ รวมทั้ง
ส่งเสริมคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยฯ ให้มีคุณวุฒิ ผลงานและตาแหน่งทางวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานของชาติ
นโยบายข้อที่ 2 พัฒนาและเพิ่มบทบาทในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ด้วยการสร้างผลงานและการดาเนินการที่ชัดเจน
เป็นรูปธรรม โดยจัดให้มีกิจกรรม ที่หยิบยกปัญหาของท้องถิ่นมาทาการวิจัย ให้บริการวิชาการ และนามาใช้ในการผลิ ตบัณฑิต รวมทั้งมุ่งผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพ สามารถปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและสังคมตามอัตลักษณ์ได้อย่างชัดเจน
นโยบายข้ อที่ 3 พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาในระดับนานาชาติ โดยมี ก ารจัด หลักสูตรปริญ ญาภาษาอังกฤษ หรือ หลักสูตร
นานาชาติ อย่างน้อย 5 หลักสูตร ใน พ.ศ. 2560 และส่งเสริมให้หน่วยงานภายใน ตลอดจนคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรได้มีผลงานที่เป็นที่ยอมรับ
ในระดับนานาชาติ
นโยบายข้อที่ 4 ผลิตบัณทิตที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ โดยจัดให้มีการทบทวนปรับปรุงหลักสูตรและระบบการเรียนการสอนให้ทันสมัย
สอดคล้องกับความต้องการของสังคม ความก้าวหน้าทางวิชาการ และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และยกระดับความสามารถของนักศึกษาโดยภาพรวม
ในด้านภาษา คณิตศาสตร์ การใช้เหตุผล และส่งเสริม ปรับปรุ ง พัฒนานักศึกษาให้มีอัตลักษณ์ โดยเฉพาะความสามารถในการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น และความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในบริบทของการเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน และจัดให้มีการคัดเลือก ส่งเสริมและยกย่องนัก ศึกษาที่มี
ความสามารถสูงพิเศษ (Talent) เพื่อเป็นการสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย
นโยบายข้อที่ 5 พัฒนาการวิจัยและการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตในท้องถิ่น และแสวงหาความรู้ใหม่ให้เป็นที่ยอมรับ
ระดับชาติและนานาชาติ โดยจัดให้มีการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ แบบสหสาขา สร้างเครือข่าย และแสวงหาระดมทรัพยากรเพื่อสร้า งผลงานการวิจัยและการ
ให้บริการวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย การให้บริการวิชาการกับสังคม ชุมชนในท้องถิ่น หน่วยงาน ประชา คมวิชาการ
ทั้งภายใน และภายนอกประเทศ
นโยบายข้อที่ 6 พัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยขนาดกลางที่มีจานวนนักศึกษาภาคปกติคงอยู่อย่างน้อย 12,000 คน โดยจัดให้มีการกาหนด
กลยุทธ์ที่ชัดเจน นาไปปฏิบัติได้จริงในด้านการรับนักศึกษา การลงทุนด้านอาคารสถานที่ ห้องปฏิบัติการ ครุภัณฑ์ ความต้องการอัตรากาลั งและการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล และการบริหารการเงิน
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นโยบายข้อที่ 7 พัฒนาการบริหารจัดการในมหาวิทยาลัย โดยสร้างเสริมความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยที่มีพลวัตในการพัฒนา
ด้วยกระบวนการเชิงคุณภาพ และเรียนรู้เติบโตอย่างต่อเนื่อง เสริมสร้างขีดสมรรถนะของมหาวิทยาลัยด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ รวมทั้ง
ความเป็นนานาชาติ พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์การที่มีกายภาพและบรรยากาศทางวิชาการ สภาพการทางานที่ดี การมีสุนทรียะและเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว
พัฒนามหาวิทยาลัยให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถดึงดูดคนดีคนเก่งเข้ามาร่วมงานได้ ส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของอาจารย์ บุคลากร
และนัก ศึก ษา รวมทั้ ง ส่ง เสริม การน้อมนาแนวพระราชดาริ และหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ยงมาประยุก ต์ ใ ช้ใ นการปฏิบัติง านและด าเนิ น ชี วิ ต
และเตรียมการเพื่อรองรับการก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกากับ
จากนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย 5 ปี (พ.ศ.2556-2560) จัดทาเป็นแบบนโยบายฯ เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติ ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 แบบนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย 5 ปี (พ.ศ.2556-2560)
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เป้าประสงค์
1.
2.
3.
4.

สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพให้ได้มาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ เป็นที่ต้องการของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ
การให้บริการวิชาการได้ตามความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และการแสดงผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติ
การสร้างสรรค์ผลงานวิจัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และระดับนานาชาติ
เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้

เป้าประสงค์และตัวชี้วัดความสาเร็จของแผนปฏิบัตกิ าร
ค่าเป้าหมาย
ปี 2558
1. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพให้ได้มาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ เป็นที่ต้องการของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ
KPI 1.1 ร้อยละความสาเร็จการรับนักศึกษาตามแผนการรับนักศึกษาประจาปี
100%
KPI 1.2 จานวนหลักสูตรปริญญาตรีที่สอนเป็นภาษาอังกฤษหรือหลักสูตรที่มีนักศึกษาต่างชาติ
2
เข้าศึกษาที่เปิดสอนที่เพิ่มขึ้น
KPI 1.3 ร้อยละของหลักสูตรที่มีการพัฒนานักศึกษาให้มีคณ
ุ ธรรมและคุณลักษณะตามอัตลักษณ์
100%
และเอกลักษณ์
KPI 1.4 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
85%
KPI 1.5 ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
100%
ผลงานวิจัย
KPI 1.6 ร้อยละของนักศึกษาปริญญาตรีที่สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ
85%
KPI 1.7 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต
85%
เป้าประสงค์และตัวชี้วัดความสาเร็จ
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ความรับผิดชอบ
สานัก
คณะ
หลักสูตร























ค่าเป้าหมาย
ความรับผิดชอบ
ปี 2558
สานัก
คณะ
หลักสูตร
2. การให้บริการวิชาการได้ตามความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และ การสร้างสรรค์ผลงานวิจัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และระดับนานาชาติ
KPI 2.1 ร้อยละของหลักสูตรที่มีการนาความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้
100%


ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย
KPI 2.2 ร้อยละของหลักสูตรที่ไปร่วมเรียนรู้และแก้ไขปัญหาให้แก่ชุมชน หน่วยงาน สังคมภายใน
100%


และภายนอก
KPI 2.3 ร้อยละความสาเร็จของการส่งเสริมสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม และสุนทรียะ
100%


KPI 2.4 ร้อยละความสาเร็จของการจัดหารายได้จากการให้บริการวิชาการจากภายนอก
100%



3. การสร้างสรรค์ผลงานวิจัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และระดับนานาชาติ
KPI 3.1 ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพมิ พ์เผยแพร่ต่อจานวนอาจารย์
25%


KPI 3.2 ร้อยละของการนาผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์
30%

KPI 3.3 ร้อยละความสาเร็จการจัดหารายได้การวิจัยจากภายนอก
85%

4. เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
KPI 4.1 ค่าเฉลี่ยคะแนนความสาเร็จของการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบัน
>4.5

KPI 4.2 ค่าเฉลี่ยคะแนนผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน
>4.5

ตามคารับรองประจาปี
KPI 4.3 ค่าเฉลี่ยคะแนนผลการประเมินคุณภาพภายในประจาปี
>4.5



KPI 4.4 ร้อยละความสาเร็จของโครงการการจัดหารายได้จากการจัดการทรัพย์สิน
100%

และสิทธิประโยชน์
KPI 4.5 ร้อยละความสาเร็จของการพัฒนาคุณภาพการให้บริการและการพัฒนามหาวิทยาลัย
100%


ทางกายภาพ สิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์และตัวชี้วัดความสาเร็จ
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ค่าเป้าหมาย
ปี 2558

เป้าประสงค์และตัวชี้วัดความสาเร็จ

100%

KPI 4.6 ร้อยละความสาเร็จของการพัฒนาคณาจารย์ (ตามเกณฑ์ สกอ.)

ความรับผิดชอบ
สานัก
คณะ
หลักสูตร


แผนที่ยุทธศาสตร์เพือ่ ขับเคลื่อนการดาเนินงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดให้มีการแปลงนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยที่สภามหาวิทยาลัยกาหนดขึ้น
โดยอาศัยเทคนิคการพัฒนายุทธศาสตร์แบบมีส่วนร่วม ตามแนวทางของ Balanced Scorecard โดยจัดให้มีการวิเคราะห์วัตถุประสงค์เชิง กลยุทธ์ของการ
ดาเนินการผ่านมุม มองย่อย 4 ด้าน ได้แก่ มิ ติป ระสิทธิผล มิ ติป ระสิท ธิภาพ มิ ติคุณภาพ และมิ ติก ารพัฒนาองค์การ 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
ผลการดาเนินการทาให้ได้ข้อสรุปเกี่ ยวกับแผนยุท ธศาสตร์ของแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาหรับสื่อสาร สร้างความเข้าใจที่ตรงกัน ดังแผนภาพต่อไปนี้
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แผนที่ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี พ.ศ. 2556-2560
สถาบันอุดมศึกษาชั้นนาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในอุษาคเนย์
ผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เป็นที่มี
คุณภาพยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

ประสิทธิผล

พัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้ตรงกับความตรงกับความต้องการของ
สังคม การพัฒนาเศรษฐกิจ และประชาคมอาเซียน
การให้บริการวิชาการได้ตามความต้องการของ
ชุมชน ท้องถิ่น และการแสดงผลงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติ
นักศึกษาได้ศึกษาในสาขาวิชาที่ตรงกับความ
ต้องการ
 พัฒนาทักษะนักศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ
 บัณฑิตมีคุณลักษณะตรงตามความต้องการ
 มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ
 อาจารย์มีคุณวุฒิตรงตามเกณฑ์

คุณภาพ



พัฒนาหลักสูตรตรงตามความต้องการ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
 นักศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
 พัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนรู้ตามคุณลักษณะ
ของบัณฑิต
 แสวงหาวิธีการคัดเลือกนักศึกษาเชิงรุก

การพัฒนาองค์การ

ประสิทธิภาพ








จัดให้มีทรัพยากรและพัฒนารูปแบบการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะทาง
ภาษาต่างประเทศ
บูรณาการการจัดการเรียนการสอน ร่วมกับ
การทาวิจยั การเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรม

การให้บริการวิชาการแก่สังคม ท้องถิ่น
ชุมชน สถานประกอบการ

อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา บุคลากรมี
สมรรถนะด้านการวิจัยและผลิตงาน
สร้างสรรค์
 มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เป็นที่
ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ สร้าง
มูลค่า และสามารถไปใช้ประโยชน์ได้

สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์
 การนาเสนอผลงานวิจย
ั และการประกวด
ผลงานวิจยั ในระดับชาติและนานาชาติ

แสวงหารายได้จากการบริหารทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัย
 พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ มีภาวะผู้นา
รักองค์กร และมีความก้าวหน้าในสายงาน
 สร้างบรรยากาศทางวิชาการและสภาพการ
ทางานที่เอื้ออานวย

แสวงหาความร่วมมือศิษย์พัฒนางาน
ให้บริการวิชาการ และการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
 สร้างเครือข่าย หรือพันธมิตรการ
ให้บริการวิชาการ





พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
 พัฒนาบุคคลต้นแบบด้านปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
 พัฒนาบุคลากรเข้าใจด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม
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สนับสนุนทุนวิจัยและงบประมาณให้
อาจารย์ นักวิจัย บุคลากร และ
นักศึกษา ในการทาวิจัยและสร้าง
นวัตกรรม

การบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล และ
มีการบริหารจัดการมีคุณภาพ
 มหาวิทยาลัยสีเขียว Green University และมี
สิ่งแวดล้อมให้เอื้ออานวย
 ระบบการจัดการทรัพยากรบุคคล
 มีโครงสร้างพืน
้ ฐานทีด่ ึงดูดความสนใจในการ
เข้ามาศึกษาต่อ

น้อมนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
ดาเนินชีวิตที่ดีขึ้น
 พัฒนาศักยภาพ พัฒนาอาชีพ วิทยากร บุคคล
ต้นแบบ
 ศิษย์เก่ามีให้การสนับสนุนการบริการวิชาการ
 เผยแพร่สืบสานศิลปะและวัฒนธรรม



การยกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานศึกษา

เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้

สร้างบัณฑิตที่มีคณ
ุ ภาพให้ได้มาตรฐาน
ระดับชาติและนานาชาติ เป็นที่ต้องการของ
สังคม ชุมชน ประเทศชาติ

การสร้างสรรค์ผลงานวิจัยให้เป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติ และระดับนานาชาติ



การบริหารและการพัฒนา
สถาบัน

พัฒนาระบบการบริหารจัดการในด้านบริการ
วิชาการ ด้านศิลปวัฒนธรรม
 นาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ
 สนับสนุนให้อาจารย์ดารงตาแหน่งทางวิชาการ และ
เพิ่มคุณวุฒิ
 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ


ประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์การพัฒนา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการของสังคม การพัฒนาเศรษฐกิจ และพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
กลยุทธ์
1.1 ส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตรงความต้องการของสังคม ท้องถิ่น และได้รับปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพ มีการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสาขาวิชา โดยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ตามความต้องการของท้องถิ่น
และตลาดแรงงาน
1.2 จัดหา พัฒนาทรัพยากรทางการศึกษาที่เป็นสากลและความเป็นนานาชาติ และพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะ
ทางภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศอื่นๆ ที่สาคัญ
1.3 ส่งเสริมการจัดทาแผนการตลาดและการสร้างเครือข่ายกับสถานศึกษาในพื้นที่
1.4. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึก ษาขั้นพื้นฐานและระบบการบริหารจัดการของโรงเรียนสาธิตเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนเป็นแหล่งฝึกประการณ์ของนักศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
กลยุทธ์
2.1. พัฒนาระบบกลไกสนับสนุนการบริหารงานวิจัยให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
2.2. สนับสนุนการผลิตผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ทั้งระดับชาติ นานาชาติ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การให้บริการวิชาการแก่สังคม ท้องถิ่น ชุมชน สถานประกอบการ
กลยุทธ์
3.1 ส่งเสริม สนับสนุนการให้บริการเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนและสังคม โดยการสร้างเครือข่าย
3.2 ส่งเสริมการเรียนรู้การสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3.3 พัฒนาระบบกลไกบริหารจัดการในด้านบริการวิชาการ
3.4 ส่งเสริมการพัฒนาครูเพื่อสร้างครูมืออาชีพรองรับประชาคมอาเซียน
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การทานุบารุง เผยแพร่ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น และของชาติ
กลยุทธ์
4.1 อนุรักษ์ส่งเสริมการรับรู้สร้างสานึกและตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทยให้แก่ นักศึกษา บุคลากร และ
ประชาชนทั่วไป
4.2 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้และการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารและการพัฒนาสถาบัน
กลยุทธ์
5.1 ส่งเสริมให้มีการพัฒนา การนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ
5.2 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ให้เป็นผู้มีศักยภาพ มีภาวะผู้นา รักองค์กร และมีความก้าวหน้าในสายงาน
5.3 จัดทาผังแม่บทการใช้ประโยชน์และแสวงหาพันธมิตร ร่วมดาเนินการพัฒนาธุรกิจบริหารจัดการสร้างผลประโยชน์จากที่ดินของ
มหาวิทยาลัย
5.4 พัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว
5.5 ปรับปรุงประสิทธิภาพคุณภาพการให้บริการ
5.6 สร้างเสริมธรรมาภิบาลทางการบริหาร
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานศึกษา
กลยุทธ์
6.1 พัฒนาระบบกลไกการพัฒนาหลักสูตร และการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
6.2 พัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
6.3 พัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนรู้ตามคุณลักษณะของบัณฑิต เสริมสร้างคุณธรรมให้กับนักศึกษา ผ่านการจัดกิจกรรมของนักศึกษา
6.4 พัฒนาความร่วมมือกับศิษย์เก่า
6.5 พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
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บทที่ 2
แผนงาน/โครงการสาคัญตามประเด็นยุทธศาสตร์
ในการดาเนินงานเพื่อขับเคลื่อนนโยบายมหาวิทยาลัย 5 ปี (พ.ศ. 2556 - 2560) แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
(พ.ศ. 2556 - 2560) และแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ประกอบด้วย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้ตรงความต้องการของสังคม การพัฒนาเศรษฐกิจ และพร้อมเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน
เป้าประสงค์ : พัฒนานักศึกษาให้มีอัตลักษณ์ คุณธรรม คุณลักษณะ ความรู้ ทักษะวิชาชีพ เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน
วัตถุประสงค์ : 1. นักศึกษาได้รับการศึกษามีความรู้ทักษะ ในสาขาวิชาที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน สถานประกอบการต้องการและ
สามารถพัฒนาตนเองได้
2. นักศึกษาได้รับการส่งเสริมพัฒนาทักษะทางภาษาต่างประเทศ
3. นักศึกษาได้รับการส่งเสริมการฝึกปฏิบัติในระหว่างการศึกษา
4. บัณฑิตมีโอกาสได้ทางานตรงกับสาขาที่เรียนและมีคุณลักษณะในการปฏิบัติงานในบริบทของการเป็นประชาคมอาเซียน
5. บัณฑิตมีความรู้ ทักษะ ความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม และคุณลักษณะตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ
6. มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของสังคม มีนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น

13

แผนงานที่ 1 แผนงานพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
กลยุทธ์

โครงการหลัก

ตัวชี้วัด

1.1 ส่งเสริมให้นกั ศึกษาได้รับ
การศึกษาที่มีคุณภาพ
ตรงความต้องการของสังคม
ท้องถิ่น และได้รบั การปลูกฝัง
ด้านคุณธรรมจริยธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพ
มีการพัฒนาคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ของสาขาวิชา
โดยการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
ตามความต้องการของท้องถิ่น
และตลาดแรงงาน

1.1.1 โครงการพัฒนา
ระบบการเรียน
การสอนเพื่อยกระดับ
คุณภาพการจัดการ
ศึกษา

หลักสูตรที่มผี ลการ
ดาเนินงานตามกรอบ
มาตรฐาน TQF

ค่า
เป้าหมาย

ร้อยละ
100

14

กิจกรรมหลัก

งบประมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
การดาเนินงาน

 จัดกิจกรรมพัฒนาการเรียน ผ. 10,930,550 คณะ/วิทยาลัย
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ร. 48,063,589
(58,994,139)
 ส่งเสริมการนา
คณะ/วิทยาลัย
กระบวนการวิจัยมาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน

1 ต.ค.57 30 ก.ย.58

 จัดกิจกรรมส่งเสริม พัฒนา
นักศึกษาบัณฑิตศึกษา

คณะ/วิทยาลัย

1 ต.ค.57 30 ก.ย.58

 จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์
เพื่อการเรียนการสอน

คณะ/วิทยาลัย

1 ต.ค.57 30 ก.ย.58

1 ต.ค.57 30 ก.ย.58

กลยุทธ์

1.1 ส่งเสริมให้นักศึกษาได้รบั
การศึกษาที่มีคุณภาพตรง
ความต้องการของสังคม
ท้องถิ่น และได้รบั การปลูกฝัง
ด้านคุณธรรมจริยธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพ
มีการพัฒนาคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ของสาขาวิชา
โดยการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
ตามความต้องการของท้องถิ่น
และตลาดแรงงาน

โครงการหลัก

ตัวชี้วัด

1.1.2 โครงการความ  จานวนกิจกรรมที่มี
ร่วมมือจัดการเรียน ความร่วมมือกับ
การสอนกับหน่วยงาน หน่วยงานภายใน
ภายในและภายนอก
ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ
 จานวนกิจกรรมที่มี
ความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอก
(รวมทัง้ มหาวิทยาลัย)

ค่า
เป้าหมาย

งบประมาณ

1
ร. 1,749,560
 พัฒนาความร่วมมือกับ
กิจกรรม/ หน่วยงานภายในและภายนอก (1,749,560)
ปี/คณะ/ ในการจัดการศึกษา
วิทยาลัย
 พัฒนาระบบและกลไกการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจ
ศึกษาและบ่มเพาะธุรกิจภายใน
3
กิจกรรม/ และภายนอก
ปี

 ร้อยละของหลักสูตร ร้อยละ
ที่มีโครงการความ
20
ร่วมมือในการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
ในประเทศ(คณะ)
 จานวนนักศึกษาที่
ออกฝึกประสบการณ์
วิชาชีพในต่างประเทศ
(มหาวิทยาลัย)

กิจกรรมหลัก

10
คน

15

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
การดาเนินงาน

วิเทศสัมพันธ์/
GE/คณะ/
วิทยาลัย

1 ต.ค.57 30 ก.ย.58

สสว./UBI

1 ต.ค.57 30 ก.ย.58

ค่า
เป้าหมาย

กิจกรรมหลัก

 ร้อยละหลักสูตรทีม่ ี
การปรับปรุงตาม
ระยะเวลาที่กาหนด

ร้อยละ
100

 ปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่กาหนด

 จานวนหลักสูตรใหม่

2
หลักสูตร

 พัฒนาหลักสูตรใหม่

1.2.1 โครงการพัฒนา  ร้อยละของนักศึกษา
ทางการศึกษาทีเ่ ป็นสากลและ ศักยภาพด้านภาษา
ที่ผา่ นการทดสอบ
ความเป็นนานาชาติ และ
ภาษาตามเกณฑ์
พัฒนารูปแบบการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาทักษะทาง
ภาษาอังกฤษ และ
ภาษาต่างประเทศอื่นๆทีส่ าคัญ

ร้อยละ
85

 จัดหาทรัพยากรเพือ่ การ
พัฒนาศักยภาพด้านภาษา

กลยุทธ์

1.1 ส่งเสริมให้นักศึกษาได้รบั
การศึกษาทีม่ ีคุณภาพตรงความ
ต้องการของสังคม ท้องถิ่น และ
ได้รับการปลูกฝังด้านคุณธรรม
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ
มีการพัฒนาคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ของสาขาวิชา
โดยการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
ตามความต้องการของท้องถิ่น
และตลาดแรงงาน
1.2 จัดหา พัฒนาทรัพยากร

โครงการหลัก

1.1.3 โครงการ
ปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรให้ตรงตาม
ความต้องการของ
ท้องถิน่ และ
ตลาดแรงงาน

ตัวชี้วัด

 ปรับปรุงพัฒนาคณะ
สถานที่ให้มบี รรยากาศส่งเสริม
การเรียนรู้ด้านภาษา
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งบประมาณ

ผ. 797,750
ร. 1,464,750
(2,262,500)

ผ.129,600
ร. 1,283,400
(1,413,000)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
การดาเนินงาน

คณะ/วิทยาลัย

1 ต.ค.57 30 ก.ย.58

คณะ/วิทยาลัย

1 ต.ค.57 30 ก.ย.58

ศ.ภาษา

1 ต.ค.5730 ก.ย.58

สนอ./ศ.ภาษา/
ส.วิทยบริการ/
คณะ/วิทยาลัย

1 ต.ค.5730 ก.ค.58

กลยุทธ์

โครงการหลัก

ตัวชี้วัด

ค่า
เป้าหมาย

1.2 จัดหา พัฒนาทรัพยากร 1.2.2 โครงการพัฒนา  ร้อยละของการจัดหา ร้อยละ
ทางการศึกษาที่เป็นสากลและ งานวิทยบริการและ ทรัพยากรทางการ
80
ความเป็นนานาชาติ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ศึกษาตรงกับความ
พัฒนารูปแบบการเรียนรู้
ต้องการของหลักสูตร
เพื่อพัฒนาทักษะทาง
ภาษาอังกฤษ และ
 ระดับความพึงพอใจ มากกว่า
ภาษาต่างประเทศอื่นๆ
ต่อการใช้ห้องสมุด
3.51
ที่สาคัญ
อัตโนมัติและ
การบริการสารสนเทศ
 ระดับความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ
ศูนย์วิทยาศาสตร์
1.3.1 โครงการพัฒนา  ร้อยละของกิจกรรม
กลยุทธ์การตลาดการ ที่มีการดาเนินการ
จัดการศึกษา
ตามแผน
1.2.3 โครงการพัฒนา
ศูนย์วิทยาศาสตร์

1.3 ส่งเสริมการ จัดทาแผน
การตลาดและสร้างเครือข่าย
กับสถานศึกษาในพืน้ ที่

กิจกรรมหลัก

 พัฒนาห้องสมุดสีเขียว
(Green Library)
 พัฒนาศูนย์ข้อมูล
สารสนเทศ (Data Centre)

 จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์
การรับนักศึกษาเชิงรุก

 พัฒนาระบบการคัดเลือก
 ค่าเฉลี่ยความพึง
มากกว่า นักศึกษา
พอใจของนักศึกษาใหม่ 3.51
ต่อระบบการคัดเลือก
นักศึกษา
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ผ.1,100,000
ร. 4,000,000
(5,100,000)

 พัฒนางานองค์กรแห่ง
ความสุข (Happy
Workplace)

มากกว่า  พัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์
3.51
ร้อยละ
80

งบประมาณ

ผ. 1,752,000
ร. 200,000
(1,952,000)
ผ 139,000
ร.1,528,085
(1,667,085)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
การดาเนินงาน

ส.วิทยบริการ

1 ต.ค.5730 ก.ย.58

ส.วิทยบริการ

1 ต.ค.5730 ก.ย.58

ส.วิทยบริการ

1 ต.ค.5730 ก.ย.58

ศ.วิทย์

1 ต.ค.5730 ก.ย.58

สสว.

1 ต.ค.5730 ก.ย.58

สสว.

1 ต.ค.5730 ก.ย.58

กลยุทธ์

โครงการหลัก

1.4 พัฒ นาคุณภาพการ 1.4.1 โครงการ
จัดการศึก ษาขั้นพื้นฐาน พัฒนาโรงเรียนสาธิต
และ ระบบการบริ ห าร สู่อาเซียน
จั ด ก า ร ของ โรงเรี ย น
สาธิตเพื่อรองรับการเข้า
สู่ ป ระคมอาเซี ย นเป็ น
แหล่ ง ฝึ ก ประสบการณ์
ของนักศึกษา
1.4.2 โครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

ตัวชี้วัด

ค่า
เป้าหมาย

 ร้อยละของนักเรียน
ที่อยู่ในหลักสูตร IEP
ต่อนักเรียนหลักสูตร
ปกติ

ร้อยละ

 ร้อยละคุณภาพของ
นักเรียนที่พร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน

ร้อยละ

 ร้อยละของนักเรียน
ได้รับการสนับสนุน

ร้อยละ
100

 ระดับคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา

ระดับ
5

 ร้อยละของอัตรา
นักเรียน การเข้าศึกษา
ต่อระดับอุดมศึกษา

ร้อยละ
90

กิจกรรมหลัก

 พัฒนาระบบการเรียนการ
สอนของโรงเรียนสาธิตใน
หลักสูตรนานาชาติ

10

งบประมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
การดาเนินงาน

(35,000,000)

ร.ร.สาธิต/
สาธิตSSLS

1 ต.ค.5730 ก.ย.58

ผ. 6,862,400

ร.ร. สาธิต

1 ต.ค.5730 ก.ย.58

ร. 35,000,000

 พัฒนาโรงเรียนสาธิต
หลักสูตร IEP

80

 พัฒนาอาคารสถานที่และ
จัดหาครุภัณฑ์ทางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
 พัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

18

(6,862,400)

กลยุทธ์

โครงการหลัก

1.5 พัฒนาให้ความรู้
1.5.1 โครงการ
ด้านทักษะภาษาอังกฤษ เตรียมความพรัอม
และภาษาไทยในกลุ่ม
สู่ประชาคมอาเซียน
อาเซียน ให้กบั นักศึกษา
คณาจารย์ บุคลากร
มหาวิทยาลัย ประชาชน
และผูป้ ระกอบการ

ตัวชี้วัด

ค่า
เป้าหมาย

กิจกรรมหลัก

 จานวนนักศึกษา
900 คน
บุคลากรทางการศึกษา
และประชาชนทั่วไป
เข้าร่วมอบรมภาษา

 จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้
และ พัฒนาทักษะภาษา

19

งบประมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ร. 1,800,000

ศ.ภาษา

(1,800,000)

ระยะเวลา
การดาเนินงาน

1 ต.ค.5730 ก.ย.58

20

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
การผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคณ
ุ ภาพ เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
เป้าประสงค์ :

วัตถุประสงค์ :

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

21

แผนงานที่ 2 แผนงานผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
กลยุทธ์

2.1 พัฒนาระบบกลไก
สนับสนุนการบริหาร
งานวิจยั ให้มีคุณภาพ
และมาตรฐาน

โครงการหลัก

ตัวชี้วัด

2.1.1 โครงการพัฒนา ร้อยละความสาเร็จใน
ระบบการบริหาร
การดาเนินงานโครงการ
จัดการงานวิจัย
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการงานวิจัย

ค่า
เป้าหมาย

80

22

กิจกรรมหลัก

งบประมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน

 จัดทาแผนแม่บทการวิจัย ผ.50,000
ร. 902,500
(952,500)

สถาบันวิจัย/

1 ก.ค.5730 ก.ย.58

 พัฒนาศักยภาพอาจารย์
และนักวิจัยด้านการวิจัย
และงานสร้างสรรค์
- วิจัยในชั้นเรียน
- วิจัยชุมชน
- ค่ายวิจัยเพื่อใช้ในการขอ
ผลงานวิชาการ
- ค่ายนักวิจัยพี่เลี้ยง

สถาบันวิจัย/
คณะ/
วิทยาลัย

1 ต.ค.5730 ก.ย.58

 พัฒนาระบบงานและ
ฐานข้อมูลการบริหาร
งานวิจัย

สถาบันวิจัย/
คณะ/
วิทยาลัย

1 ม.ค.5830 มี.ค.58

กลยุทธ์

โครงการหลัก

2.2 สนับสนุน
2.2.1 โครงการ
การผลิตผลงานและ
สนับสนุนทรัพยากร
การเผยแพร่ผลงาน
ทางการวิจยั
งานวิจยั /งานสร้างสรรค์
ทั้งระดับชาติ/นานาชาติ

ตัวชี้วัด

 จานวนงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ที่นามาใช้
ประโยชน์ (สมศ.6)

ค่า
เป้าหมาย

3.75  สนับสนุนทุนวิจัย/ งาน
คะแนน สร้างสรรค์สาหรับอาจารย์
นักวิจัย และการวิจัยที่มี
นักศึกษาเป็นส่วนร่วมใน
4.45 กระบวนการ
คะแนน
 สนับสนุนทุนวิจัยเพื่อ
พัฒนาหน่วยงาน(R2R)
ชุมชน ท้องถิ่น

 จานวนเงินสนับสนุน
งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ต่อจานวน
อาจารย์ประจาและ
นักวิจัยประจาที่ได้รับ
จากภายในและภายนอก
(สกอ.4.3)
2.2.2. โครงการสร้าง  จานวนเครือข่ายการ
7
เครือข่าย
ความ วิจัย
เครือข่าย
ร่วมมือด้านการวิจัย
 จานวนกิจกรรมการ
7
วิจัยทาร่วมกับ
กิจกรรม/
เครือข่าย
คณะ
 ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
เครือข่ายความ
ร่วมมือด้านการวิจัย

กิจกรรมหลัก

 สนับสนุนการจัดประชุม
วิชาการระหว่างเครือข่าย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ผ. 15,060,800

คณะ/
ร. 11,700,000 วิทยาลัย/
(26,760,800) สถาบันวิจัย

ร.826,100
 สร้างความร่วมมือ
(826,100)
จัดประชุมเครือข่าย
ความร่วมมือจากหน่วยงาน
ภายใน และภายนอก
ด้านการวิจัยและ
งานสร้างสรรค์

ร้อยละ  สร้างผลงานการวิจัย
70
ร่วมกับเครือข่ายทัง้ และ
ต่างประเทศ
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งบประมาณ

ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน

1 ต.ค.5730 ก.ย.58

คณะ/
วิทยาลัย/
สถาบันวิจัย
สถาบันวิจยั / 1 ต.ค.57คณะ/
30 ก.ย.58
วิทยาลัย/วิเทศ

สถาบันวิจยั / 1 ม.ค.58คณะ/
30 ก.ย.58
วิทยาลัย/วิเทศ
สถาบันวิจยั / 1 ต.ค.57คณะ/วิทยาลัย 30 ก.ย.58

กลยุทธ์

โครงการหลัก

ตัวชี้วัด

2.2 สนับสนุนการ
ผลิตผลงานและการ
เผยแพร่ผลงานงานวิจัย/
งานสร้างสรรค์
ทั้งระดับชาติ/นานาชาติ

2.2.3 โครงการ
สนับสนุนการนาเสนอ
และเผยแพร่
ผลงานวิจัยและ
สิ่งประดิษฐ์
ในระดับชาติและ
นานาชาติ

งานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับ
การตีพิมพ์หรือเผยแพร่
(สมศ.5)

ค่า
เป้าหมาย

กิจกรรมหลัก

มากกว่า  สนับสนุนให้อาจารย์ได้มี ผ.20,000
4.51 การนาเสนอ /เผยแพร่
ร.1,390,754
คะแนน ผลงานวิจัย/ ทรัพย์สิน
(1,410,754)
ทางปัญญา
 ส่งเสริมรางวัล แรงจูงใจ
และเชิดชูเกียรติ อาจารย์
และนักวิจัยที่มีผลงานดีเด่น
ด้านต่างๆ
 ส่งเสริมการผลิตวารสาร
ทางวิชาการ
- สายวิทยาศาสตร์
- สายสังคมศาสตร์

โครงการตามนโยบาย
สภามหาวิทยาลัย

งบประมาณ

 ส่งเสริมการสร้าง
ภาพลักษณ์ (Image)
มหาวิทยาลัย

โครงการดาเนินงาน
และงานวิจัย
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หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน

สถาบันวิจัย/
คณะ/
วิทยาลัย

1 ต.ค.5730 ก.ย.58

สถาบันวิจัย/
คณะ/
วิทยาลัย

1 ต.ค.5730 ก.ย.58

สถาบันวิจัย/
คณะ/
วิทยาลัย/
สสร.
ร. 15,000,000 สถาบันวิจัย
(15,000,000) และพัฒนา

1 ต.ค.5730 ก.ย.58

1 ต.ค.57 –
30 ก.ย. 58

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
การให้บริการวิชาการแก่สังคม ท้องถิ่น ชุมชน สถานประกอบการ
เป้าประสงค์ :

1. เพื่อให้ชุมชนท้องถิ่นมีศักยภาพความเข้มแข็งสามารถแก้ไขปัญหาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างยั่งยืน
2. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนในประชาคมอาเซียนในด้านแก้ไขปัญหาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตได้

วัตถุประสงค์ :

1. กลุ่มประชาสังคมในท้องถิ่นน้อมนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดาเนินชีวิตที่ดีขึ้น
2. นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพ ทักษะชีวิต
3. ศิษย์เก่ามีบทบาทให้การสนับสนุนกิจกรรมการดาเนินงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย
4. บุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยและนักศึกษา มีสมรรถนะในการเป็นวิทยากร บุคคลต้นแบบ
5. พนักงานและบุคลากรในหน่วยงานของรัฐและเอกชนได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อการพัฒนาอาชีพ
6. ชุมชนต้นแบบในประเทศกลุ่มประชาคมอาเซียนได้เกิดการเรียนรู้และน้อมนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดาเนินชีวิ
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
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แผนงานที่ 3 แผนงานให้บริการวิชาการ
กลยุทธ์

โครงการหลัก

ตัวชี้วัด

3.1 ส่งเสริม สนับสนุน
การให้บริการวิชาการ
เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งแก่ชุมชน และ
สังคม โดยการสร้าง
เครือข่าย

3.1.1 โครงการ
บริการวิชาการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้ชุมชน

ร้อยละโครงการ
ให้บริการวิชาการที่
ดาเนินงานแล้วเสร็จ
ในปีงบประมาณ
2558

3.1.2 โครงการสร้าง
เครือข่ายความ
ร่วมมือบริการ
วิชาการภายใน
ชุมชน หน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน
ศิษย์เก่า และ
หน่วยงานใน
ต่างประเทศ

จานวนเครือข่าย
ความร่วมมือในการ
ให้บริการวิชาการ
จานวนโครงการ
ให้บริการวิชาการที่
ดาเนินการร่วมกับ
เครือข่าย

ค่า
เป้าหมาย

80

กิจกรรมหลัก

 ศึกษาความต้องการและปัญหา
ของชุมชน สถานประกอบการ และ
โรงเรียน

งบประมาณ

ผ.1,470,990
ร.171,950
(1,642,940)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
การ
ดาเนินงาน

คณะ/
1 ต.ค.57วิทยาลัย/สสร. 30 ก.ย.58

- ชุมชน ต. คลองห้า, ชุมชนสวนพริกไทย
- โรงเรียนพื้นที่ตาบลคลองห้า, ร.ร.เจ้าฟ้า
สร้าง, ร.ร.วไลย,ร.ร.ตชด.
- สถานประกอบการนิคมอุตสาหกรรม
นวนคร
- หน่วยงานภาครัฐและเอกชน

 ให้บริการวิชาการเพื่อเสริมสร้าง
ความเข้มแข็ง และตามความต้องการ
ของชุมชน
2
ผ. 379,530
 จัดทาข้อตกลง ความร่วมมือ
ร. 45,050,000
เครือข่าย เครือข่ายการให้บริการวิชาการแก่
(45,429,530)
ประชาชน ชุมชนท้องถิ่น
 จัดกิจกรรมบริการวิชาการร่วมกับ
หน่วยงานที่เป็นเครือข่ายและศิษย์เก่า
 สนับสนุนการศึกษาโรงเรียน ตชด.
โรงเรียนเจ้าฟ้าสร้างและโรงเรียนวไลย
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คณะ/
วิทยาลัย/GE

1 ต.ค.5730 ก.ย.58

คณะ/
1 ต.ค.57วิทยาลัย/สสร. 30 ก.ย.58

กลยุทธ์

3.2 ส่งเสริมการเรียนรู้
การสืบสานโครงการ
อันเนื่องมาจาก
พระราชดาริและ
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

โครงการหลัก

3.2.1 โครงการ
หอเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ ัวฯ

3.2.2 โครงการ
พัฒนาศูนย์การ
เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง

ตัวชี้วัด

ระดับความสาเร็จ
ของการดาเนินจัดตั้ง
หอเฉลิมพระเกียรติฯ

 จานวนฐานการ
เรียนรู้ที่ได้รบั การ
พัฒนา

 จานวนบุคลากร
ที่เข้าศึกษาภายใน
ภายนอก
3.2.3 โครงการ
จานวนผู้เข้าร่วม
นิทรรศการเฉลิมพระ นิทรรศการเฉลิม
เกียรติ
พระเกียรติ

ค่า
เป้าหมาย

ระดับ
3

6
ฐาน

กิจกรรมหลัก

งบประมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
การ
ดาเนินงาน

 ออกแบบสถานที่ ด้านแหล่งเรียนรู้ ผ. (ส่วนกลาง) สสร.
หอเฉลิมพระเกียรติ ฯ สมเด็จพระ
เจ้าอยูห่ ัวฯ

1 ต.ค.5730 ก.ย.58

 จัดตั้งหอเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สสร.

1 ต.ค.5730 ก.ย.58

 พัฒนาบริการและเผยแพร่ข่าวสาร
ความรู้ของหอเฉลิม พระเกียรติ

สสร.

1 ต.ค.5730 ก.ย.58
1 ต.ค.5730 ก.ย.58

 พัฒนาอาคารสถานทีแ่ ละฐานเรียนรู้
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

ร. 300,000
(300,000)

สสร./คณะ

 จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงแก่ประชาชนภายใน

ไม่น้อย
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
กว่า
300 คน
1,000  จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
คน
- นิทรรศการพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวฯ
- นิทรรศการสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
- นิทรรศการวันเจ้าฟ้าฯ
- นิทรรศการสมเด็จพระเทพรัตนฯ
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สสร.

ผ. 686,640
ร.94,200
(780,840)

1 ต.ค.5730 ก.ย.58

สสร./คณะ/ 1 ต.ค.57วิทยาลัย/
30 ก.ย.58
ส.ศิลป/
ส.วิทยบริการ/
ร.ร.สาธิต

กลยุทธ์

3.2 ส่งเสริมการเรียนรู้
การสืบสานโครงการ
อันเนื่องมาจาก
พระราชดาริและ
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

โครงการหลัก

3.2.4 โครงการ
ส่งเสริมการเรียนรู้
ตามรอยเบื้องพระ
ยุคลบาท
แก่นักศึกษา
บุคลากร และ
ประชาชนทั่วไป

ตัวชี้วัด

ค่า
เป้าหมาย

กิจกรรมหลัก

งบประมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
การ
ดาเนินงาน

 ร้อยละของจานวน
บุคลากรที่เข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้ตามรอยเบื้อง
พระยุคลบาท

ร้อยละ  จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้การ ผ.427,140
85
ดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ ร.406,000
( 833,140)
พอเพียงแก่นักศึกษา

GE

1 ต.ค.5730 ก.ย.58

 ร้อยละของ
นักศึกษาที่เข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้ตามรอยเบื้อง
พระยุคลบาท

ร้อยละ  จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้การ
ดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
85
พอเพียงแก่บุคลากร และประชาชน

สสร.

1 ต.ค.5730 ก.ย.58

 จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้การ
ดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
7
พอเพียงแก่ชุมชน สถานศึกษา สถาน
กิจกรรม ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ และ
เอกชน

คณะ/
วิทยาลัย

1 ต.ค.5730 ก.ย.58

GE

1 ต.ค.5730 ก.ย.58

 จานวนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
ตามหลักเศรษฐกิจกอ
เพียงแก่ชุมชน
สถานศึกษา สถาน
ประกอบการ
หน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน
 จานวนเอกสาร
ตารา เกี่ยวกับหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

 จัดทาเอกสารตาราเกี่ยวกับหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1 เล่ม
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ค่า
เป้าหมาย

กลยุทธ์

โครงการหลัก

ตัวชี้วัด

3.2 ส่งเสริมการเรียนรู้
การสืบสานโครงการ
อันเนื่องมาจาก
พระราชดาริและ
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

3.2.5 โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดาริสมเด็จ
พระเทพฯ

 จานวนฐานข้อมูล
พันธุกรรมพืช

1 ฐาน

 พัฒนาฐานการเรียนรู้
ด้านพันธุกรรมพืช

 ร้อยละความพึง
พอใจจาก
ผู้รบั บริการ
ฐานข้อมูลพันธุกรรม
พืช

ร้อยละ
85

3.3 พัฒนาระบบกลไก 3.3.1 โครงการ
บริหารจัดการในด้าน ประชาสัมพันธ์ และ
บริการวิชาการ
จัดการความรูเ้ พื่อ
พัฒนางานบริการ
วิชาการ

จานวนโครงการ
ประชาสัมพันธ์ และ
จัดการความรู้เพื่อ
พัฒนางานบริการ
วิชาการ

กิจกรรมหลัก

งบประมาณ

ผ.260,000
(260,000)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
การ
ดาเนินงาน

สนอ.

1 ต.ค.5730 ก.ย.58

 จัดทาฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชตาม
พระราชดาริ

ศ.สระแก้ว/
คณะ/
วิทยาลัย/
ร.ร.สาธิต

1 ต.ค.5730 ก.ย.58

 เผยแพร่ความรู้ด้านการอนุรกั ษ์
พันธุกรรมพืช

สนอ.

1 ต.ค.5730 ก.ย.58

 สร้างเครือข่ายกับโรงเรียนและ
ชุมชน

ศ.สระแก้ว

1 ต.ค.5730 ก.ย.58

 ผลิตผลงานวิจัยด้านอนุรักษ์พันธุ์พืช

สนอ./คณะ/
วิทยาลัย

1 ต.ค.5730 ก.ย.58

สสร.

1 ต.ค.5730 ก.ย.58

1
ผ. 200,000
 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และ
โครงการ จัดการความรู้ด้านงานบริการวิชาการ (200,000)
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กลยุทธ์

โครงการหลัก

ตัวชี้วัด

ค่า
เป้าหมาย

กิจกรรมหลัก

งบประมาณ

3.3 พัฒนาระบบกลไก 3.3.2 โครงการ
บริหารจัดการในด้าน เสริมสร้างสมรรถนะ
บริการวิชาการ
อาจารย์และบุคลากร
ในงานบริการ
วิชาการ

1
 จานวนบุคลากรใน
 ฝึกอบรมพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ผ.100,000
งานบริการวิชาการที่ โครงการ ที่มหี น้าที่ด้านการให้บริการวิชาการ (100,000)
ได้รับการพัฒนา

3.4 ส่งเสริมการพัฒนา
ครู สร้างครูมืออาชีพ
รองรับประชาคม
อาเซียน

 จานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

3.4.1 โครงการพัฒนา
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
3.4.2 โครงการ
เครือข่ายโรงเรียนร่วม
พัฒนาสู่ประชาคม
อาเซียน

3.5 พัฒนาทักษะภาษา 3.5.1 โครงการ
และให้ความรูค้ วาม
พัฒนาศักยภาพด้าน
เข้าใจในประวัติศาสตร์ การท่องเทีย่ ว
ศิลปวัฒนธรรม และ
แหล่งท่องเที่ยว ให้กับ
นักเรียน นักศึกษา
บุคลากร และชุมชนใน
จังหวัด

 จานวนผลงานวิจยั
ด้านบริการวิชาการ

1
เรื่อง
300
คน

 พัฒนางานวิจัยด้านบริการวิชาการ

สสร./คณะ/
วิทยาลัย

1 ต.ค.5730 ก.ย.58

ผ.2,000,000
(2,000,000)

1 ต.ค.5730 ก.ย.58
คณะครุ
1 ต.ค.57ศาสตร์/ ศ.ครู 30 ก.ย.58

 จัดการฝึกอบรมเพือ่ พัฒนาครู
และบุคลากรมืออาชีพ

ผ.250,000
(250,000)

ศ.ครู /คณะ/
วิทยาลัย

 จัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนมัธยม
เครือข่ายโรงเรียนสู่อาเซียน
150
คน

ระยะเวลา
การ
ดาเนินงาน

สสร.

จานวนโรงเรียนที่เข้า
20
 จัดกิจกรรมพัฒนา ครู และ
ร่วมเครือข่าย
โรงเรียน บุคลากรเครือข่ายโรงเรียนสู่อาเซียน

จานวนบุคลากร/
ชุมชนได้รับการ
พัฒนาศักยภาพเพื่อ
สนับสนุนการ
ท่องเที่ยว

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

 จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านการท่องเที่ยว
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ผ.1,062,000
(1,062,000)

ศ.ครู /คณะ/
วิทยาลัย
สสร.

1 ต.ค.5730 ก.ย.58

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
การทานุบารุง เผยแพร่ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น และของชาติ
เป้าประสงค์ : สังคมไทยมีทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ ความเข้าใจ ในคุณค่า ความสานึก และ ความภาคภูมิ ใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นของชาติ
วัตถุประสงค์ : 1. นักศึกษา บัณฑิต และบุคลากรในท้องถิ่น แสดงออกถึงความรู้ ความเข้าใจในคุณค่า ความสานึก และความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น และของชาติ
2. นักศึกษา บัณฑิต และบุคลากรในท้องถิ่น นาความรู้ ความเข้าใจในคุณค่า ความสานึกและความภูมิใจ ในวัฒนธรรมท้องถิ่น และของชาติ
ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพและการดาเนินชีวิต
3. นักศึกษา บัณฑิต และบุคลากรในท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการ เผยแพร่ สืบสาน ศิลปะและวัฒนธรรม ของท้องถิ่น และของชาติสู่ประชาคม
อาเซียน
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แผนงานที่ 4 แผนงานทานุบารุง เผยแพร่ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ
กลยุทธ์

4.1 อนุรักษ์ส่งเสริมการ
รับรู้สร้างสานึกและ
ตระหนักในคุณค่าของ
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญ
ั ญา
ไทยให้แก่ นักศึกษา
บุคลากร และประชาชน
ทั่วไป

โครงการหลัก

4.1.1 โครงการอนุรักษ์
ส่งเสริมทานุบารุง
สืบสานประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมไทย

ตัวชี้วัด

ค่า
เป้าหมาย

 ร้อยละของนักศึกษา ร้อยละ 80
บุคลากร อาจารย์และ
ประชาชนทั่วไปในท้องถิ่น
ที่เข้าร่วมกิจกรรม
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
 ร้อยละของนักศึกษา
บุคลากร อาจารย์และ
ประชาชนทั่วไปในท้องถิ่น
มีความรู้ความเข้าใจ
กิจกรรมทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม

กิจกรรมหลัก

 จัดกิจกรรมเสริมสร้าง
ประสบการณ์อนุรักษ์ ส่งเสริม
สืบสาน ศิลป วัฒนธรรมให้แก่
นักศึกษา

 จัดกิจกรรมอนุรักษ์ ส่งเสริม
ร้อยละ 80 สืบสานประเพณีและวัฒนธรรม
ร่วมกับชุมชน
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งบประมาณ

ผ.919,900
ร.1,197,850
( 2,117,750)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
การดาเนินงาน

คณะ/วิทยาลัย/ 1 ม.ค.58ส.ศิลปฯ
30 ก.ย.58

คณะ/วิทยาลัย/ 1 ต.ค.57ส.ศิลปฯ
30 ก.ย.58

 วิจัย ประมวลความรู้ และ
เผยแพร่ข้อมูลด้านประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม

ส.ศิลปฯ

1 ก.ค.5831 มี.ค.58

 แสวงหาความรูเ้ พื่อการพัฒนา
งาน พัฒนาระบบงานและจัดหา
วัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในการบริหาร
จัดการสานักงาน

ส.ศิลปฯ

1 ต.ค.5730 ก.ย.58

 กิจกรรมพัฒนาอาคารสถานที่
ให้มีสุนทรียะ สื่อถึงศิลปวัฒนธรรม

คณะ/วิทยาลัย 1 ต.ค.5730 ก.ย.58
/ ส.ศิลปฯ

กลยุทธ์

4.2 ส่งเสริมการสร้าง
เครือข่ายการเรียนรู้และ
การแลกเปลี่ยน
ศิลปวัฒนธรรมระหว่าง
หน่วยงานภายในและ
ภายนอก ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ

โครงการหลัก

4.2.1 โครงการเครือข่าย
การเรียนรู้และ
แลกเปลี่ยน
ศิลปวัฒนธรรม

ตัวชี้วัด

ค่า
เป้าหมาย

1
 จานวนเครือข่ายความ
เครือข่าย
ร่วมมือด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมระหว่าง
มหาวิทยาลัยกับบัณฑิต
หน่วยงานในท้องถิ่น และ
หน่วยงานในระดับชาติ
และอาเซียน
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กิจกรรมหลัก

 สร้างความร่วมมือ จัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ
 ส่งเสริมให้นกั ศึกษา คณะไป
แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมใน
ต่างประเทศ

งบประมาณ

ผ.220,000
ร.135,000
(355,000)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
การดาเนินงาน

ส.ศิลปฯ/คณะ/ 1 ต.ค.57วิทยาลัย
30 ก.ย.58
ส.ศิลปฯ/คณะ/ 1 ต.ค.57วิทยาลัย
30 ก.ย.58
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5
การบริหารและการพัฒนาสถาบัน
เป้าประสงค์ : เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล น้อมนาแนวพระราชดาริ และหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง พร้อมรองรับการปรับเปลี่ยนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
วัตถุประสงค์ : 1. มหาวิทยาลัยบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล และมีการบริหารจัดการระบบคุณภาพได้ตามมาตรฐานสากลรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน
2. พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว Green University พร้อมทั้งพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เอื้ออานวยต่อการดาเนินการ
จัดการเรียนการสอน
3. พัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลในเชิงรุกให้บุคลากรมีคุณภาพมีความภาคภูมิใจในตนเองและองค์กร และมีคุณภาพชีวิต
ที่ดี
4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อดึงดูดความสนใจของนักศึกษาที่ต้องการเข้ามาศึกษาต่อทั้งนักศึกษาในประเทศและต่างประเทศ

35

แผนงานที่ 5 แผนงานบริหารและพัฒนาสถาบัน
ค่า
เป้าหมาย

กลยุทธ์

โครงการหลัก

ตัวชี้วัด

5.1 ส่งเสริมให้มกี าร
พัฒนา การนาเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการ
บริหารจัดการ

5.1.1 โครงการจัดหา
อุปกรณ์
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสือ่ สาร

 จานวนจุดการติดตัง้
กล้องวงจรปิด

30 จุด

 จัดเช่าเครือ่ งคอมพิวเตอร์

 จานวนเครื่อง
คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วง

1,070
เครื่อง

 จัดหา LCD และจอรับภาพพร้อม
ติดตั้ง อาคารส่งเสริมการเรียนรู้และ
บริการวิชาการ

 จานวนห้องเรียนที่
ติดตั้ง LCD อาคาร
ส่งเสริมการเรียนรูท้ ี่
พร้อมใช้งาน

40 ห้อง

 ค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ
ระบบเครือข่าย
มหาวิทยาลัย

3.51
ขึ้นไป

กิจกรรมหลัก

งบประมาณ

ระยะเวลา
การดาเนินงาน

ศ.คอมฯ

1 ต.ค.5730 ก.ย.58

ศ.คอมฯ

1 ต.ค.5731 มี.ค.58

 จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์สาหรับ
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย

ศ.คอมฯ

1 ต.ค.5730 มิ.ย.58

 จัดหาระบบกล้องวงจรปิดบริเวณที่
จอดรถ ที่นั่งพักผ่อนของนักศึกษาและ
ลานกิจกรรม

ศ.คอมฯ/งาน
อาคารสถานที่

1 ต.ค.5730 มิ.ย.58

 ปรับปรุงเครือข่ายสายไฟเบอร์ออฟ
ติคภายใน

ศ.คอมฯ

1 ต.ค.5730 มิ.ย.58

 ปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัย
เครือข่าย (Fire wall)

ศ.คอมฯ

1 ต.ค.5731 ธ.ค.57

 ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เครือข่ายรองรับ
IPv6

ศ.คอมฯ

1 ต.ค.5730 ก.ย.58
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ผ.1,778,400
ร. 21,550,000
(23,328,400)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

กลยุทธ์

5.1 ส่งเสริมให้มีการ
พัฒนา การนาเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการ
บริหารจัดการ

โครงการหลัก

5.1.2 โครงการ
พัฒนาการให้บริการ
ระบบเครือข่าย
ระบบฐานข้อมูล
โปรแกรมระบบงาน

5.1.3 โครงการ
พัฒนาระบบงานการ
ประชาสัมพันธ์และ
สื่อสารองค์การ

ตัวชี้วัด

ค่า
เป้าหมาย

กิจกรรมหลัก

 จัดหา พัฒนาระบบงาน ฐานข้อมูล
สนับสนุนการบริหารจัดการใน
สานักงาน(E-Office)

งบประมาณ

 จานวนระบบ
เครือข่าย ระบบ
ฐานข้อมูล โปรแกรม
ระบบงานที่นามาใช้
ทางาน

3
ระบบ

 ร้อยละความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ
ระบบเครือข่าย
มหาวิทยาลัย

ร้อยละ
3.51
ขึ้นไป

 จานวนสื่อ
ระบบงาน
ประชาสัมพันธ์
ช่องทางการสือ่ สาร
และการ
ประชาสัมพันธ์

2
ร. 2,400,000
 จัดทาฐานข้อมูลภาพนิ่ง
ช่องทาง ภาพเคลื่อนไหว กิจกรรมภายในภายนอก (2,400,000)
มหาวิทยาลัย

 จานวนฐานข้อมูล
การประชาสัมพันธ์

1 ฐาน

ระยะเวลา
การดาเนินงาน

ศ.คอมฯ

1 ต.ค.5731 ธ.ค.57

 จัดหา พัฒนาระบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบ
บริหารทรัพยากรบุคคล

ศ.คอมฯ

1 ม.ค.-31
มี.ค.58

 จัดหาระบบ Google Apps For
Education

ศ.คอมฯ/
ส.วิทยบริการ

1 ต.ค.-31
ธ.ค.57

 ผลิตสื่อ นาเสนอเพือ่ ประชาสัมพันธ์
งานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
 จัดหา พัฒนารูปแบบ ช่องทางการ
สื่อสารและประชาสัมพันธ์ภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย
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ร. 500,000
(500,000)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ฝ่าย
1 ต.ค.57ประชาสัมพันธ์ 30 ก.ย.58
สนอ. / ศ.คอมฯ
ฝ่าย
ประชาสัมพันธ์
สนอ. / ศ.คอมฯ
ฝ่าย
ประชาสัมพันธ์
สนอ. / ศ.คอมฯ

1 ต.ค.5730 ก.ย.58
1 ต.ค.5730 ก.ย.58

กลยุทธ์

โครงการหลัก

ตัวชี้วัด

5.1 ส่งเสริมให้มีการ
พัฒนา การนาเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการ
บริหารจัดการ

5.1.3 โครงการ
พัฒนาระบบงานการ
ประชาสัมพันธ์และ
สื่อสารองค์การ

5.2 ส่งเสริมและพัฒนา
บุคลากรให้เป็นผู้มี
ศักยภาพ มีภาวะผู้นา
รักองค์กร และมี
ความก้าวหน้าในสาย
งาน

5.2.1 โครงการ
พัฒนาระบบบริหาร
ผลการปฏิบัติงาน

 จานวนสื่อ
ระบบงาน
ประชาสัมพันธ์
ช่องทางการสือ่ สาร
และการ
ประชาสัมพันธ์
 ระดับความสาเร็จ
ของการพัฒนาระบบ
บริหารผลการ
ปฏิบัติงาน

ค่า
เป้าหมาย

กิจกรรมหลัก

งบประมาณ

2
 จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์
ช่องทาง สื่อสารภาพลักษณ์และเหตุการณ์สาคัญ
ภายในมหาวิทยาลัย

ระดับ 3  ปรับปรุงคู่มือการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
การดาเนินงาน

ฝ่าย
1 ต.ค.57ประชาสัมพันธ์ 30 ก.ย.58
สนอ. / ศ.คอมฯ

งานการ
เจ้าหน้าที่

1 ต.ค.5730 ก.ย.58

 จัดทาคู่มือความรู้ด้านการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลและคู่มือ
ปฏิบัติงานสาหรับอาจารย์และบุคลากร

งานการ
เจ้าหน้าที่

1 ต.ค.5730 ก.ย.58

 พัฒนาระบบฐานข้อมูลการบริหารผล
การปฏิบัตงิ านของมหาวิทยาลัย

งานการ
เจ้าหน้าที่
/ศ.คอมฯ

1 ต.ค.5730 ก.ย.58

 วิจัยและพัฒนางานด้านการบริหารผล
การปฏิบัตงิ านของบุคลากร

งานการ
เจ้าหน้าที่
/สถาบันวิจัย

1 ต.ค.5730 ก.ย.58

 หลักสูตรการอบรมและพัฒนา
บุคลากร

งานการ
เจ้าหน้าที่

1 ต.ค.5730 ก.ย.58
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ร.1,183,900

กลยุทธ์

5.2 ส่งเสริมและพัฒนา
บุคลากรให้เป็นผู้มี
ศักยภาพ มีภาวะผู้นา
รักองค์กร และมี
ความก้าวหน้าในสาย

โครงการหลัก

5.2.2 โครงการ
พัฒนาทรัพยากร
บุคคลและองค์กร
แห่งความสุข

ตัวชี้วัด

ระดับความสาเร็จการ
ดาเนินงานตาม
แผนพัฒนาทรัพยากร
บุคคลและองค์กรแห่ง
ความสุข

ค่า
เป้าหมาย

4
ระดับ

กิจกรรมหลัก

 จัดสรรทุนเพิม่ คุณวุฒิของอาจารย์
ระดับปริญญาเอก
 จัดประชุม ฝึกอบรม สัมมนา
เพิ่มพูน ทักษะความรู้ สมรรถนะ
คุณธรรม สายวิชาการและสาย
สนับสนุน

งบประมาณ

ร.12,866,800
(12,866,800)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

งานการ
เจ้าหน้าที่
/หน่วยงาน
เป้าหมาย

ระยะเวลา
การดาเนินงาน

1 ต.ค.5731 ธ.ค.57
1 ต.ค.5730 ก.ย.58

 ปรับปรุง พัฒนาระบบสวัสดิการ
และสิทธิประโยชน์ให้แก่อาจารย์
บุคลากร

1 ม.ค.5830 มิ.ย.58

 จัดกิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าใน
การเลื่อนระดับให้แก่บุคลากรทุกกลุ่ม

1 ก.ค.5830 ก.ย.58

 จัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์
ที่ดีระหว่างบุคลากร หน่วยงาน

1 ก.ค.5830 ก.ย.58

39

กลยุทธ์

5.3 จัดทาผังแม่บทการ
ใช้ประโยชน์และแสวงหา
พันธมิตร ร่วมดาเนินการ
พัฒนาธุรกิจบริหาร
จัดการสร้างผลประโยชน์
จากที่ดินของ
มหาวิทยาลัย

โครงการหลัก

ตัวชี้วัด

5.3.1 โครงการ
 ร้อยละความสาเร็จ
พัฒนาอาคารสถานที่ ของการดาเนินงานตาม
ตามผังแม่บทการใช้ ผังแม่บท
ที่ดิน

5.3.2 โครงการการ  ร้อยละของรายได้
จัดทาแผนกลยุทธ์
การจัดการทรัพย์สิน
การจัดหารายได้และ และสิทธิประโยชน์ที่
เพิ่มมูลค่าสินทรัพย์ เพิม่ ขึ้น

ค่า
เป้าหมาย

ร้อยละ
60

ร้อยละ
5

กิจกรรมหลัก

 ปรับปรุงที่ดิน ถนน

งบประมาณ

ผ.40,987,500
(40,987,500)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
การดาเนินงาน

งานอาคาร-สนอ. 1 ต.ค.57–
30 ก.ย.58

 ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

งานอาคาร-สนอ. 1 ต.ค.57–
30 ก.ย.58

 ปรับปรุงอาคาร สิ่งก่อสร้าง

งานอาคาร-สนอ. 1 ต.ค.57–
30 ก.ย.58

 จัดหางบประมาณ

งานอาคาร-สนอ. 1 ต.ค.57–
กองแผน-สนอ. 30 ก.ย.58

 ก่ อ สร้ า งอาคารเรี ย น และอาคาร
ประกอบ

งานอาคาร-สนอ. 1 ต.ค.57–
30 ก.ย.58
สิทธิประโยชน์- 1 ต.ค.57–
กองกลาง-สนอ. 30 ก.ย.58

 แสวงหาพันธมิตรร่วมลงทุน
เพื่อพัฒนาทรัพย์สิน

ร.53,000,000
(53,000,000)

 พัฒนาธุรกิจและสร้างมูลค่าเพิ่มจาก
สินทรัพย์

สิทธิประโยชน์กองกลาง-สนอ.

1 ต.ค.57–
30 ก.ย.58

 พัฒ นาระบบการให้บ ริก าร ระบบ
การบริ ห ารจั ด การและทรั พ ยากร
บุคลากรด้านการจัดการทรัพย์สินและ
สิทธิประโยชน์
40

สิทธิประโยชน์กองกลาง-สนอ.

1 ต.ค.57–
30 ก.ย.58

กลยุทธ์

5.4 การพัฒนา
มหาวิทยาลัยสีเขียว

โครงการหลัก

5.4.1 โครงการ
ปรับปรุงพัฒนา
อาคารสถานที่
ภูมิทัศน์ภายใน
มหาวิทยาลัยให้เป็น
ที่ยอมรับด้านการ
เป็นมหาวิทยาลัย
สีเขียว

5.4.2 โครงการ
เสริมสร้างบรรยากาศ
ทางวิชาการและ
สภาพการทางาน
ที่เอื้ออานวยต่อการ
เรียนการสอนและ
การทางาน

ตัวชี้วัด

ค่า
เป้าหมาย

 ร้อยละความสาเร็จ ร้อยละ
50 แต่ละ
ตามเกณฑ์ UI
ด้าน
Greenmetric World
University Ranking
6 ด้าน

 ร้อยละความพึง
พอใจของนักศึกษา
บุคลากร และ
ประชาชนต่อสิง่ อานวย
ความสะดวก

ร้อยละ
80

กิจกรรมหลัก

 จัดทาสวนหย่อม เพิม่ จานวนต้นไม้
พื้นที่สเี ขียวในพื้นที่ต่างๆ

งบประมาณ

ระยะเวลา
การดาเนินงาน

งานอาคาร
สถานที่-สนอ.

1 ต.ค.57–
30 ก.ย.58

 พัฒนาปรับปรุงพื้นที่ เส้นทางสัญจร
และอาคารสถานที่สาหรับผูพ้ ิการ
(Universal design)

งานอาคาร
สถานที่-สนอ.

1 ต.ค.57–
30 ก.ย.58

 พัฒนา ซ่อมบารุง ปรับปรุงอาคาร
และระบบสาธารณูปโภค

งานอาคาร
สถานที่-สนอ.

1 ต.ค.57–
30 ก.ย.58

 รณรงค์สร้างจิตสานึกการอนุรกั ษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม

งานอาคาร
สถานที่-สนอ.

1 ต.ค.57–
30 ก.ย.58

 ปรับปรุงพัฒนาระบบการจัดการ
ขยะและการบาบัดน้าเสีย
 ปรับปรุง ติดตั้งป้ายประกาศภายใน ผ.16,458,800
ร.8,501,400
ให้เป็นระบบสองภาษา
(24,960,200)

1 ต.ค.57–
งานอาคาร
30 ก.ย.58
สถานที่-สนอ.
งานอาคาร
1 ต.ค.57–
สถานที่-สนอ./ 30 ก.ย.58
คณะ/วิทยาลัย/
สานัก/สถาบัน/
ร.ร.สาธิต
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ร.16,102,600
ผ.21,850,800
(37,953,400)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

กลยุทธ์

5.4 การพัฒนา
มหาวิทยาลัยสีเขียว

5.5 ปรับปรุง พัฒนา
ประสิทธิภาพ
คุณภาพการให้บริการ

โครงการหลัก

5.4.2 โครงการ
เสริมสร้าง
บรรยากาศทาง
วิชาการและสภาพ
การทางานที่
เอื้ออานวยต่อการ
เรียนการสอนและ
การทางาน
5.5.1 โครงการ
พัฒนาระบบงาน
ให้บริการหน่วยงาน
กลาง

ค่า
เป้าหมาย

กิจกรรมหลัก

ร้อยละความพึงพอใจ
ของนักศึกษา บุคลากร
และประชาชนต่อสิ่ง
อานวยความสะดวก

ร้อยละ
80

 ปรั บ ปรุ ง จั ด หาพื้ น ที่ ที่ นั่ ง เพื่ อ
การศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง

งานอาคาร
1 ต.ค.57–
สถานที่-สนอ./ 30 ก.ย.58
คณะ/วิทยาลัย/
สานัก/สถาบัน/
ร.ร.สาธิต

 ระดับความพึงพอใจ
ของผูร้ ับบริการ

ร้อยละ
80

 สนับสนุนบุคลากรให้วิจัยเพื่อพัฒนา ร.3,087,800
(3,087,800)
ระบบงานให้บริการของหน่วยงาน

งานการ
1 ต.ค.57–
เจ้าหน้าที่31 ธ.ค.57
กองกลาง-สนอ.

 ระดับความสาเร็จ
ของการพัฒนา
ระบบงานให้บริการ
หน่วยงานกลาง

ระดับ
3

 จัดประกวดหน่วยงานทีม่ ีการ
ปรับปรุง ยกระดับระดับคุณภาพการ
บริการ

งานการ
1 ก.ค.57เจ้าหน้าที่30 ก.ย.58
กองกลาง-สนอ.

 พัฒนาระบบประเมินผลความพึง
พอใจในการให้บริการของหน่วยกลาง
แบบ online

1 ม.ค.58งานการ
31 มี.ค.58
เจ้าหน้าที่กองกลาง-สนอ.

ตัวชี้วัด

42

งบประมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
การดาเนินงาน

กลยุทธ์

5.5 ปรับปรุง พัฒนา
ประสิทธิภาพ
คุณภาพการให้บริการ

5.6. สร้างเสริมธรรมาภิบาลทางการบริหาร

โครงการหลัก

ตัวชี้วัด

ค่า
เป้าหมาย

กิจกรรมหลัก

12
 จานวนหน่วยงานที่มี
 จัดประชุม นาเสนอ แลกเปลี่ยน
หน่วยงาน เรียนรู้ความรู้ใหม่ระหว่างหน่วยงาน
การกาหนดประเด็น
การจัดการความรู้ให้
สอดคล้องกับพันธกิจ
ของหน่วยงาน
 จัดประกวดผลงานเผยแพร่องค์
ความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน
7
 จานวนหน่วยงานที่
ภายในต่อสาธารณะ
นาความรู้ที่ได้จากการ หน่วยงาน
จัดการความรู้ในปีที่
 สนับสนุนให้บุคลากรจัดทาคู่มือและ
ผ่านมา หรือปีปัจจุบัน
เผยแพร่ความรู้ในการปฏิบัตงิ าน
ไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงาน
5.6.1.โครงการ
6
 จานวนของ
 พัฒนาระบบการควบคุมภายในและ
พัฒนาระบบงานตาม ระบบงานที่ได้รับการ
ระบบ การบริหารความเสี่ยง
หลักธรรมาภิบาล
พัฒนาตามหลักธรรมาภิบาล
 พัฒนาระบบงานการเงินและบัญชี
และปรับปรุงพัฒนาโปรแกรมระบบ
บัญชีสามมิติ
5.5.2 โครงการ
พัฒนาองค์การเรียนรู้
และการจัดการ
ความรู้

 สนับสนุนการตรวจบัญชี
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งบประมาณ

ร. 735,000
(735,000)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
การดาเนินงาน

งานการ
เจ้าหน้าที่กองกลาง-สนอ.

1 ม.ค.5831 มี.ค.58

งานการ
เจ้าหน้าที่กองกลาง-สนอ.

1 ม.ค.5831 มี.ค.58

งานการ
เจ้าหน้าที่กองกลาง-สนอ.

1 ม.ค.5831 มี.ค.58

ผ.315,635,100 หน่วยตรวจสอบ 1ก.ค.58ร. 69,239,902 ภายใน/
30ก.ย.5 8
(384,875,002) กองกลาง -สนอ
การเงิน-สนอ./ 1 ก.ค.57กองกลาง-สนอ/ 30ธ.ค.57
กองแผน-สนอ.
หน่วยตรวจสอบ 1 ม.ค.5831 มี.ค.58
ภายใน /
การเงิน-สนอ./
กองกลาง-สนอ.

กลยุทธ์

5.6. สร้างเสริมธรรมาภิบาลทางการบริหาร

5.6. สร้างเสริมธรรมาภิบาลทางการบริหาร

โครงการหลัก

ตัวชี้วัด

5.6.1.โครงการ
จานวนของระบบงาน
พัฒนาระบบงานตาม ทีไ่ ด้รับการพัฒนา
หลักธรรมาภิบาล
ตามหลักธรรมาภิบาล

5.6.2 โครงการ
พัฒนาบุคลากรตาม
หลักธรรมาภิบาล

 ร้อยละของ
บุคลากรทีผ่ ่านการ
อบรมการนาหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน

ค่า
เป้าหมาย

กิจกรรมหลัก

6
ระบบ

 ปรับปรุง เผยแพร่ กฎหมาย ระเบียบ
และข้อบังคับ

งานนิติการสนอ.

1 ต.ค.5731 ธ.ค.57

 พัฒนาระบบงานการวางแผนและ
งบประมาณ

กองแผน-สนอ.

1 ต.ค.5730 ก.ย.58

 ติดตามผลประเมินผลการบริหาร
มหาวิทยาลัย คณะ และสภามหาวิทยาลัย
ผ.24,000
 จัดทาคู่มือความรู้ธรรมาภิบาลใน
การปฏิบัตงิ านและบริหารมหาวิทยาลัย ร.870,000
(894,000)

สนง.สภา-สนอ.
งานการ
เจ้าหน้าที-่
กองกลาง-สนอ.

1 ต.ค.5730 ก.ย.58
1 ม.ค.5831 มี.ค.58

 จัดอบรม สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เรื่องการนาหลัก ธรรมาภิบ าลไปใช้ ใ น
การปฏิบัติงาน

งานการ
เจ้าหน้าที-่
กองกลาง-สนอ.

1 ม.ค.5831 มี.ค.58

 จัดทารายงานติดตามผลการนาหลัก
ธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงาน

งานการ
เจ้าหน้าที-่
กองกลาง-สนอ.

1 ก.ค.5830 ก.ย.58

85
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งบประมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
การดาเนินงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6
การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานศึกษา
เป้าประสงค์ : เพื่อให้มหาวิทยาลัยได้รับการรับรองคุณภาพในระดับชาติ และนานาชาติ
วัตถุประสงค์ : 1. นักศึกษา นักเรียนมีทักษะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา เกณฑ์มาตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเกณฑ์มาตรฐานในระดับ
สากล ดาเนินชีวิตตามแนวของเศรษฐกิจพอเพียงและมีจิตอาสา และตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น
2. นักศึกษามีทักษะการทางานตรงตามความต้องการของท้องถิ่น และมาตรฐานวิชาชีพ และสากล และมีทักษะการทางาน การสื่อสาร
มีคุณธรรมจริยธรรม
3. บัณฑิตที่จบการศึกษาได้งานทา ตรงตามสาขาวิชา และได้รับการยกย่องในระดับชาติหรือนานาชาติ
4. อาจารย์มีคุณวุฒิตรงตามเกณฑ์สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและมีตาแหน่งทางวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐาน
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แผนงานที่ 6 แผนงานยกระดับคุณภาพและมาตรฐานศึกษา
กลยุทธ์

โครงการหลัก

6.1 พัฒนาระบบ
กลไกการพัฒนา
หลักสูตรและการ
บริหารหลักสูตรให้
เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน

6.1.1 โครงการ
พัฒนาระบบกลไก
การพัฒนาหลักสูตร
และการบริหาร
หลักสูตรให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐาน

ตัวชี้วัด

 ร้อยละของ
นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีที่ได้งาน
ทาหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน
1 ปี
 คุณภาพของ
ผู้สาเร็จการศึกษา
ตามกรอบ TQF

ค่า
เป้าหมาย

กิจกรรมหลัก

งบประมาณ

ร้อยละ 85  จัดทาคู่มือ เสริมสร้างความรู้ ผ. 52,000
ในการพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์ ร. 1,092,400
(1,144,400)
มาตรฐาน

มากกว่า
4.5

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน

สสว./คณะ/
วิทยาลัย

1 เม.ย.5830 มิ.ย.58

 จัดทาแผนการรับนักศึกษา

สสว./คณะ/
วิทยาลัย

1 ก.ค.5830 ก.ย.58

 ปรับปรุงพัฒนาระบบงาน
ที่ปรึกษาและการแนะแนว
การเรียนรู้

คณะ/วิทยาลัย/
หลักสูตร

1 ม.ค.5731 ธ.ค.57

 พัฒนาคุณภาพการสอนของ
อาจารย์ตามเกณฑ์มาตรฐาน

สสว./คณะ/
วิทยาลัย

1 ต.ค.5731 ธ.ค.57

 พัฒนาคุณภาพการผลิต
บัณฑิตเป็นไปตามเกณฑ์

สสว./คณะ/
วิทยาลัย

1 ต.ค.5731 ธ.ค.57

 พัฒนาระบบควบคุมกากับ
การดาเนินงานตามกรอบ TQF

สสว./คณะ/
วิทยาลัย

1 ต.ค.5731 ธ.ค.57
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โครงการหลัก

6.1 พัฒนาระบบ
กลไกการพัฒนา
หลักสูตรและการ
บริหารหลักสูตรให้
เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน
6.2 พัฒนาอาจารย์
และบุคลากรสาย
สนับสนุนให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐาน

6.1.1 โครงการ
พัฒนาระบบกลไก
การพัฒนาหลักสูตร
และการบริหาร
หลักสูตรให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
6.2.1 โครงการ
พัฒนาอาจารย์
และบุคลากรสาย
สนับสนุนให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐาน

ตัวชี้วัด

 คุณภาพของ
ผู้สาเร็จการศึกษา
ตามกรอบ TQF

ค่า
เป้าหมาย

มากกว่า
4.5

 ร้อยละของอาจารย์ ร้อยละ 5
ที่มีตาแหน่งทาง
วิชาการเพิ่มขึ้น

กิจกรรมหลัก

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

 พัฒนาการประเมินผลผูเ้ รียน

คณะ/วิทยาลัย/
หลักสูตร

 การพัฒนาความรู้และ
นวัตกรรมกรรมในการจัดการ
เรียนการสอน
 ส่งเสริมการเข้าสู่ตาแหน่งทาง
วิชาการ

สสว./คณะ

 ส่งเสริมให้อาจารย์ไปศึกษาต่อ
 ร้อยละของอาจารย์ ร้อยละ 3 ระดับปริญญาเอก
ที่มีวุฒิปริญญาเอก
เพิ่มขึ้น
 ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร
สายวิชาการมืออาชีพ
 อาจารย์ได้รบั การ 40 ช.ม. :
พัฒนาความรู้
คน : ปี
 ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรสาย
ประสบการณ์
สนับสนุนตามเส้นทางสายอาชีพ
 บุคลากรสาย
สนับสนุนได้รับการ
พัฒนา

งบประมาณ

40 ช.ม. :
คน : ปี
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ผ.230,000
ร.1,565,000
(1,795,000)

สสว.

ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน

1 ต.ค.5731 ธ.ค.57
1 ม.ค.5831 มี.ค.58
1 ต.ค.5731 ธ.ค.57

สนอ.

1 ต.ค.5730ก.ย.58

สสว.

1 ม.ค.5831 มี.ค.58

สนอ.

1 ก.ค.58 30 ก.ย.58

ค่า
เป้าหมาย

กลยุทธ์

โครงการหลัก

ตัวชี้วัด

กิจกรรมหลัก

6.2 พัฒนาอาจารย์
และบุคลากรสาย
สนับสนุนให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐาน

6.2.1 โครงการ
พัฒนาอาจารย์และ
บุคลากรสาย
สนับสนุนให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐาน

 ผลการประเมิน
ความรู้ของบุคลากร
สายวิชาการและสาย
สนับสนุน หลังจาก
อบรม

𝑃 ≤ 0.05

6.3 พัฒนา
สัมฤทธิผลการ
เรียนรู้ตาม
คุณลักษณะของ
บัณฑิต เสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม
ให้กับนักศึกษา
ผ่านการจัดกิจกรรม
ของนักศึกษา

6.3.1 โครงการ
พัฒนากิจกรรม
เสริมสร้างพฤติกรรม
ด้านคุณธรรม
จริยธรรมตามอัตต
ลักษณ์

 นักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมเสริมสร้าง
พฤติกรรมด้าน
คุณธรรมจริยธรรม
ตามอัตตลักษณ์

80 ช.ม. :  จัดกิจกรรมเสริมสร้าง
คน : ปี คุณลักษณะบัณฑิตที่พงึ ประสงค์

งบประมาณ

ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน

กองพัฒฯ/GE/
หลักสูตร/คณะ/
วิทยาลัย

1 ต.ค.5731 ธ.ค.57

 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้าน
กีฬาและสุขภาพ

กองพัฒฯ/GE/
หลักสูตร/คณะ/
วิทยาลัย

1 ม.ค.5731 มี.ค.57

 ส่งเสริมการจัดกิจกรรม
บาเพ็ญประโยชน์ และรักษา
สิ่งแวดล้อม

กองพัฒฯ/GE/
หลักสูตร/คณะ/
วิทยาลัย

1 เม.ย.5831 มิ.ย.58

 ส่งเสริมกิจกรรมในด้าน
คุณธรรมจริยธรรม

กองพัฒฯ/GE/
หลักสูตร/คณะ/
วิทยาลัย

1 เม.ย.5830 มิ.ย.58
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ผ.771,800
ร.10,769,610
(11,541,610)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

กลยุทธ์

โครงการหลัก

6.3 พัฒนา
สัมฤทธิผลการ
เรียนรู้ตาม
คุณลักษณะของ
บัณฑิต เสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม
ให้กับนักศึกษา
ผ่านการจัดกิจกรรม
ของนักศึกษา

6.3.1 โครงการ
พัฒนากิจกรรม
เสริมสร้างพฤติกรรม
ด้านคุณธรรม
จริยธรรมตามอัตต
ลักษณ์
6.3.2 โครงการ
ส่งเสริมนักศึกษา
ศิษย์เก่า อาจารย์ ให้
เป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติ และ
นานาชาติ

ตัวชี้วัด

ค่า
เป้าหมาย

 จานวนนักศึกษา 1 คน/
ศิษย์เก่า อาจารย์ ที่ คณะ
ได้รับรางวัลยกย่อง
ประกาศเกียรติคุณ
จากหน่วยงาน
ระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ

กิจกรรมหลัก

งบประมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน

 จัดกิจกรรมการอนุรกั ษ์ศิลปะ
และวัฒนธรรม

กองพัฒฯ/GE/
หลักสูตร/คณะ/
วิทยาลัย

1 ต.ค.5731 ธ.ค.57

 ส่งเสริมการจัดกิจกรรม
บทบาทหน้าที่ของกองพัฒนา
นักศึกษา
 จัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน ร. 259,000
(259,000)
ให้นักศึกษา ศิษย์เก่า อาจารย์
เข้าร่วมแข่งขัน ประกวด เพื่อรับ
รางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ

กองพัฒฯ

1 เม.ย.5830 มิ.ย.58

คณะ/วิทยาลัย

1เม.ย.58 30 มิ.ย. 58

 จัดทาสือ่ รางวัลและจัดงาน
ประกาศเกียรติคุณนักศึกษา
ศิษย์เก่า อาจารย์ทมี่ ีผลงานดีเด่น

คณะ/วิทยาลัย

1เม.ย.58 30 มิ.ย. 58

 โครงการคัดเลือกนักศึกษา
เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
ประจาปีการศึกษา 2558

กองพัฒฯ

1เม.ย.58 30 มิ.ย. 58
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6.4 พัฒนาความ
ร่วมมือกับศิษย์เก่า

6.5 พัฒนาระบบ
และกลไกการ
ประกันคุณภาพ

โครงการหลัก

6.4.1 โครงการ
พัฒนาความร่วมมือ
กับศิษย์เก่า

6.5.1 โครงการ
พัฒนาระบบและ
กลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษา

ตัวชี้วัด

 ระดับความสาเร็จ
ของการดาเนินการ
ความร่วมมือกับ
ศิษย์เก่าตามเกณฑ์

 ค่าเฉลี่ยผลการ
ประเมินประกัน
คุณภาพภายใน
ประจาปี
 ร้อยละของ
บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยมีความ
เข้าใจระบบและ
กลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษา

ค่า
เป้าหมาย

ระดับ
3

มากกว่า
4.51

ร้อยละ
80

กิจกรรมหลัก

 จัดกิจกรรมส่งเสริมการสร้าง
ความร่วมมือทางวิชาการและ
กิจกรรมนักศึกษากับศิษย์เก่า

งบประมาณ

ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน

คณะ/วิทยาลัย

1 ก.ค.58 30 ก.ย.58

 จัดกิจกรรมระดมทุนร่วมกับ
ศิษย์เก่า

มหาวิทยาลัย/
คณะ

1 ม.ค.58 30 มี.ค.58

 ส่งเสริมการจัดกิจกรรม ใน
สมาคม ชมรมศิษย์เก่า

มหาวิทยาลัย/
สมาคมศิษย์เก่า

1 ก.ค.58 30 ก.ย.58

 พัฒนาฐานข้อมูลศิษย์เก่า

กองพัฒฯ

 ส่งเสริมการอบรมเพื่อพัฒนา ผ.610,000
ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์การประกัน ร.1,034,750
(1,644,750)
คุณภาพ

สมจ.

1 ต.ค.57 30 ธ.ค.57
1 ต.ค.5731 ธ.ค.57

 การตรวจประเมินคุณภาพ
ทั้งภายในและภายนอก

สมจ./
ทุกหน่วยงาน

1 เม.ย.5830 มิ.ย.58

 การติดตามประเมินผล และ
จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพ

สมจ./
ทุกหน่วยงาน

1 ก.ค.57 30 ก.ย.58
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ร. 667,800
(667,800)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

กลยุทธ์

นโยบายสภา
มหาวิทยาลัย

โครงการหลัก

โครงการพัฒนา
อาจารย์และบุคลากร
สู่ศตวรรษที่ 21

ตัวชี้วัด

ค่า
เป้าหมาย

กิจกรรมหลัก

พัฒนาอาจารย์และบุคลกร สู่
ศตวรรษที่ 21
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งบประมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ร 15,000,000
(15,000,000)

สสร./
ทุกหน่วยงาน

ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน

1 ต.ค.57 –
30 ก.ย. 57

บทที่ 3
การขับเคลื่อนการดาเนินการและการกากับติดตามประเมินผล
แนวทางในการขับเคลื่อนการดาเนินการของแผน
ในการขับเคลื่อนการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จาเป็นอย่างยิ่งที่มหาวิทยาลัย จะต้องมีการพัฒนาระบบและกลไกในการขับเคลื่อนการดาเนินงานและการติด ตาม ประเมินผลการดาเนินงานตามแผน
โดยจะต้องมีการสื่อ สารเพื่อสร้างความเข้าใจในหลักการ สาระสาคัญของแผนกลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดผลงานหลัก ค่าเป้าหมาย ให้แก่คณะ
ผู้บริหารทุกระดับ รวมทั้งบุคลากรภายในให้รับทราบ เข้าใจ มีการนาประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์การดาเนินงานที่กาหนดไว้ไปเป็นเป้าหมายการปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าที่ของคณะ สานัก ผ่านกระบวนการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีและการจัดข้อตกลงผลงานรายบุคคล มีการกาหนดนโยบายการจัดสรร
งบประมาณให้สอดรับกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ รวมทั้งปรับปรุงจัดระบบในการจัดสรร ติดตามผลการบริหารงบประมาณ ทรัพยากรบุคคลให้เอื้ออานวย
ต่อการขับเคลื่อนการดาเนินงาน และจัดให้มีการกาหนดกรอบการประเมินผล ระบุตัวชี้วัดความสาเร็จของยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการตามแนวทางการ
บริห ารยุท ธศาสตร์เ พื่ อ พั ฒ นาองค์ก ารให้มี ส มรรถนะสูง มี ก ารประชุม ติดตามผลการดาเนินการ แสวงหาแนวทางที่ เ หมาะสมในการรับ รู้ ลดปัญ หา
อันสืบเนื่องมาจากความเปลี่ยนแปลงของเงื่อนไข ปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จในการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์
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ปฏิทินการขับเคลื่อนการดาเนินการของแผน
การขับเคลื่อนการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยมีการดาเนินกิจกรรมเพื่อแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่
การปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
ระยะเวลา
เมษายน 2557

ขั้นตอน/กิจกรรมการดาเนินงาน

หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ

 ประชุม คณะกรรมการบริห ารมหาวิท ยาลัย ก าหนด/ทบทวนยุท ธศาสตร์ก ารดาเนินงานให้ สนอ. + กนผ.
สนองตอบต่อนโยบายสภามหาวิทยาลัย

พฤษภาคม 2557

 ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจในสาระสาคัญ แนวทางการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์การดาเนินงาน
ให้แก่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

มิถุนายน 2557

 มหาวิทยาลัยจัดทาประมาณการกรอบวงเงินการขอตั้งงบประมาณประจาปีและกรอบนโยบาย กนผ.
การจัดสรรงบประมาณประจาปี
 หลักสูตร คณะ หน่วยงาน จัดทาโครงการ แผนปฏิบัติงานและกาหนดรายละเอียดค่าใช้จ่ายของ หลักสูตร คณะ หน่วยงาน
โครงการ

กรกฎาคม 2557

 กองนโยบายและแผนวิเคราะห์โครงการ ตรวจสอบความสัมพันธ์เชื่อมโยงเชิงยุทธศาสตร์และ กนผ.
กลั่นกรองรายละเอียดค่าใช้จ่าย
สนอ. + กนผ.
 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อให้พิจารณาโครงการรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ของหลักสูตร คณะ หน่วยงาน
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สสว. + กนผ.

ระยะเวลา

ขั้นตอน/กิจกรรมการดาเนินงาน

หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ

สิงหาคม 2557

 มหาวิทยาลัยนาเสนอแผนงบประมาณประจาปีของมหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัย
เพื่อให้ความเห็นชอบ

กันยายน 2557

 หลักสูตร คณะ/หน่วยงานทบทวน ปรับปรุงรายละเอียดโครงการ งบประมาณ กาหนดแผนปฏิบตั ิ คณะ/หน่วยงาน
การ และแผนการเบิกจ่ายงบประมาณประจาปี

ตุลาคม 2557

 คณะ/หน่วยงานนาเสนอแผนปฏิบัติการ แผนการเบิกจ่ายงบประมาณประจาปี
ต่อสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ

คณะ/หน่วยงาน

ตุลาคม 2557 –
กันยายน 2558
ตุลาคม 2557 –
กันยายน 2558
ตุลาคม 2557 –
กันยายน 2558

 คณะ/หน่วยงานดาเนินการขับเคลื่อนการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

คณะ/หน่วยงาน

 คณะ/หน่วยงานรายงานความก้าวหน้าของการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการรายไตรมาส

คณะ/หน่วยงาน

ตุลาคม 2557 –
กันยายน 2558

 กองนโยบายและแผน ติดตามประมวลผลรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจาปีของคณะ/ กนผ.
หน่วยงาน

กนผ.

 ประชุ ม คณะกรรมการบริห ารมหาวิ ท ยาลัย รายไตรมาสแลกเปลี่ย นประสบการณ์ ติ ดตาม สนอ. + กนผ.
ความก้าวหน้าและกาหนดแนวทางการแก้ปัญหาการดาเนินงาน
 มหาวิทยาลัยเสนอรายงานให้คณะกรรมการสภาเพื่อพิจารณาความก้ าวหน้าของแผนกลยุท ธ์
แผนปฏิบัติการประจาปีรายไตรมาส
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รูปแบบ แนวทางในการติดตามประเมินผล
เพื่อทาให้การติดตามประเมินผลการดาเนินงานของแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2556–2560
สามารถบ่งชี้ถึงสัมฤทธิผลของการดาเนินงานและเป็นไปตามหลักการของการบริหารยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาองค์การให้มีสมรรถนะสูง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงเห็นควรมีการกาหนดกรอบการประเมินผลในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ตามแนวทางการประเมินผลการดาเนินงาน
ในแนวใหม่ที่มีลักษณะเป็นการประเมินผลแบบมุ่งผลสาเร็จ โดยประยุกต์ใช้แนวคิด เครื่องมือ และเทคนิคในการติดตามและประเ มินผลในรูปแบบของ
Balanced Scorecard โดยกาหนดจัดให้มีการกาหนดประเด็นในการติดตามประเมินผลให้อยู่ภายใต้มุมมองหรือมีประเด็นพิจารณา 4 มิติ อันประกอบด้วย
มิติประสิทธิผล มิติคุณภาพ มิติประสิทธิภาพ และการพัฒนาองค์การ ดังแผนภาพต่อไปนี้

1

2

กรอบการประเมินผล
ของแผนปฏิบัติ
ราชการ

4

3
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ปัจจัยสาคัญที่มีผลต่อความสาเร็จ
ในการขับเคลื่อนการดาเนินการเพื่อนายุท ธศาสตร์ ตามแผนปฏิบัติก าร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ไปสู่การปฏิบัติจาเป็นอย่างยิ่ง
ที่มหาวิทยาลัยจะต้องมีการพัฒนากลไก และวางเงื่อนไขที่จาเป็นต่อการผลักดันยุทธศาสตร์ที่กาหนดไว้ให้เกิดผลในเชิงปฏิบัติ ต้องให้ความสนใจและตระหนัก
ถึงปัจจัยสาคัญที่มีผลต่อความสาเร็จในประเด็นดังต่อไปนี้
1. การพัฒนากลไกและเงื่อนไขที่จาเป็นต่อการผลักดันยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ
1.1 การสร้างความเข้าใจร่วมกันของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการผลักดันให้ยุทธศาสตร์ที่วางไว้เกิดผลในเชิงปฏิบัติ โดยเฉพาะผู้บริหาร แล ะ
คณะบุคลากรที่ เ กี่ ยวข้อ ง โดยควรมี นาเสนอสาระส าคัญ ของแผนปฏิบัติก าร ประจ าปีง บประมาณ พ.ศ. 2558 ให้ผู้มี ส่วนเกี่ ยวข้อง ทั้ ง ในส่วนของ
สภามหาวิทยาลัย คณะ สานัก รวมทั้งสานักงบประมาณ ได้รับทราบถึงจุดเน้นและทิศทางในการดาเนินงานเพื่อจะได้มีการพัฒนานโยบายและมาตรการ
ที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการดาเนินงาน
1.2 การสร้างการรับรู้และบรรยากาศเชิงผลักดันจากกลไกภายใน อันได้แก่ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย โดยจาเป็นต้องมีการนาเสนอ จัดการประชุมสัมมนาเพื่อชี้แจงถึงทิศทางและยุทธศาสตร์ในการดาเนินงาน การจัดให้มีการรายงานผล การ
ดาเนินงานเป็นรายรอบ รวมทั้งการจัดให้มีการประชุมติดตามผลการดาเนินเป็นระยะเพื่ อรับทราบความก้าวหน้าและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันระหว่าง
ของคณะผู้บริหาร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1.3 การมี เ วที หรือเปิดพื้นที่ในการร่วมมือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความเคลื่อนไหวของการดาเนินงานร่วมกั นของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง
โดยเฉพาะในส่วนของบุคลากรระดับปฏิบั ติ อาทิ คณะกรรมการหลักสูตร เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน เพื่อจะได้ร่วมมือกันผลักดันให้ยุทธศาสตร์ที่วางไว้เกิดผล
ในเชิงปฏิบัติ
1.4 การกาหนดให้หน่วยงาน ผู้บริหารมีภาระความรับผิดชอบด้าน การรายงานผลงานต่อสาธารณะ โดยต้องนาเสนอความก้าวหน้า
รายงานผล สร้างการรับรู้ถึงผลการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการที่กาหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมทั้งต่อประชาคมภายในมหาวิทยาลัย
ได้ รั บ ทราบเป็ น ระยะ เพื่ อ จะได้ เ ป็ น ปั จ จั ย กระตุ้ น ให้มี ค วามพยายามในการผลัก ดั น ขั บ เคลื่ อ นการด าเนิ น งานให้ เ กิ ด ผลมากยิ่ ง ขึ้ น โดยในการ นี้
ควรต้องจัดให้มีการนาเสนอ เผยแพร่ผลการดาเนินงานผ่านช่องทางที่หลากหลายที่มีอยู่ในช่วงปัจจุบัน อาทิ จดหมายข่าว การประชุมติดตาม ก ารเผยแพร่
ข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การจัดรายการวิทยุกระจายเสียง สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ
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2. ปัจจัยสาคัญที่มีผลต่อความสาเร็จ
2.1 การพัฒนาผู้นาในการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง สืบเนื่องจากการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ เป็นกระบวนการที่ต้อง
อาศัยความมุ่งมั่น ตั้งใจ และเต็มใจในการที่จะผลักดันให้มีการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ทั้งในส่วนของการพัฒนา ระบบงาน และการปรับเปลี่ยนแนวคิด
วิธีปฏิบัติงานที่เป็นสิ่งเคยชิน อันเป็นภารกิจที่ล้วนมุ่งเน้นการสร้างการเปลี่ยนแปลงในเชิงวัฒนธรรมของบุคคล อันจาเป็นต้องใช้เวลา และความต่อเนื่อง
ในการดาเนินงานเพื่อ ผลักดันให้เ กิดการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนของระบบ และตัวบุคคล ดัง นั้นการมี โครงข่ายของผู้นาการ เปลี่ยนแปลงที่ก ระจายอยู่ทั่ว
มหาวิทยาลัยจึงเป็นสิ่งที่จาเป็นอย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนการดาเนินงานตามแผน
2.2 การร่วมมือกันการทางานในรูปแบบเครือข่ายร่วมรังสรรค์ สืบเนื่องจากกระบวนการนายุทธศาสตร์รวมทั้งนโยบายของรัฐบาลไปสูก่ าร
ปฏิบัติ เป็นกระบวนการที่โครงสร้าง กระบวนการต่อเนื่อง ประกอบด้วยกลุ่มผู้เกี่ยวข้องที่หลากหลายและต่างวัตถุประสงค์กัน จึงทาให้การขับเคลื่อนการ
ดาเนินงานตามแผนต้องอาศัยความร่วมมือจากเครือข่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นจ านวนมาก ดังนั้นจึงจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องยึดหลักการ ทางานแบบ
เครือข่ายและการเป็นกัลยาณมิตร ที่ดีซึ่งกันและกัน จึงจะทาให้การดาเนินการขับเคลื่อนการดาเนินการประสบผลสาเร็จ
2.3 การบริหารการปฏิบัติงานตามแนวทางการบริหารยุทธศาสตร์ ด้วยการสื่อสารสร้างความเข้าใจในทิศทาง ยุทธศาสตร์การดาเนินงาน
ของแผนให้เป็นที่รับรูแ้ ละเข้าใจตรงกันของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 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. 2558 การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยจะต้องมีส่วนร่วมในการติดตามการดาเนินการตามแผน
ทุ ก ปีง บประมาณ โดยจะมี การรายงานผลการปฏิบัติราชาการ ในรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน ของทุ ก ปี และนาเสนอผลการปฏิบัติร าชการ ประจาปี
งบประมาณ ให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรับทราบ และให้ข้อเสนอแนะ และนาผลการประเมินดังกล่าว มาพัฒนาปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจาปี

57

58

ภาคผนวก
59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT)
การวิเคราะห์สถานการณ์ภายใน
องค์ประกอบ
จุดแข็ง
ด้านการเรียนการสอน
1. มหาวิทยาลัยมีศักยภาพในการเปิดสอนระดับปริญญาตรี
ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
2. มหาวิทยาลัยมีแผนยุทธศาสตร์ และแผนการดาเนินการ
ด้านวิชาการอย่างชัดเจน
3. คณาจารย์ให้ความสาคัญกับกระบวนการเรียนการสอน
4. มีการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
5. การจัดการเรียนการสอนมีการใช้สื่อและเทคโนโลยี หรือ
นวัตกรรมในการสอนเพือ่ ส่งเสริมการเรียนรู้ทุกหลักสูตร
6. มีการคิดกลยุทธ์ในการรับนักศึกษาหลายรูปแบบ
7. มีกิจกรรมพัฒนานักศึกษาทีส่ อดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค์
ด้านการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และ 1. มหาวิทยาลัยให้ความสาคัญและสนับสนุนให้มกี ารพัฒนา
งานสร้างสรรค์
ตนเองด้านการวิจัยและผลิตผลงานสร้างสรรค์
2. มีระบบและกลไกในการสนับสนุนให้มีการวิจัย
3. มีการกาหนดเกณฑ์หรือมาตรการให้อาจารย์ทาวิจัย
อย่างต่อเนื่อง
4. มีผลงานเผยแพร่ระดับนานาชาติมากขึ้น
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1.
2.
3.
4.

จุดอ่อน
จานวนอาจารย์บางหลักสูตรมีจานวนจากัด
แผนการรับนักศึกษายังไม่สอดคล้องกับ
สถานการณ์
การพัฒนาและสร้างหลักสูตรใหม่ตามเกณฑ์
มาตรฐานยังไม่ทั่วถึง
การบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย
ศิลปวัฒนธรรมและการบริการทางวิชาการยังไม่
ชัดเจน

1. ควรเร่งการสร้างเครือข่ายเครือข่ายการวิจัย
กับมหาวิทยาลัย หน่วยงานต่างประเทศ
2. ขาดแรงกระตุ้นในการทางานวิจัย

องค์ประกอบ
ด้านบริการวิชาการ

ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

จุดแข็ง
1. มีโครงการบริการวิชาที่หลากหลาย และตอบสนองตามความ
ต้องการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน และ
ประเทศชาติ
2. มหาวิทยาลัยมีแหล่งให้บริการวิชาการและวิชาชีพ มหาวิทยาลัย
มีโครงการ/กิจกรรมสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
3. มหาวิทยาลัยมีงบประมาณสนับสนุนการบริการวิชาการ
4. มหาวิทยาลัยมีการจัดฝึกอบรมและจัดทาโครงการด้านบริการ
วิชาการ
5. มหาวิทยาลัยมีเครือข่ายบริการวิชาการความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอก
1. มหาวิทยาลัยมีสานักศิลปวัฒนธรรม ทาหน้าทีร่ ับผิดชอบงานด้าน
การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย
2. มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม โดยให้
ความสาคัญต่อการบูรณาการกับการเรียนการสอนและการบริการ
วิชาการแก่สังคม
3. มหาวิทยาลัยมีโครงการจัดทาวารสารวัฒนธรรม และโครงการ
จัดทาฐานข้อมูลเว็บไซต์สานักวัฒนธรรม
4. มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติ
และนานาชาติ โดยจัดให้มีโครงการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนทาง
วัฒนธรรมกับต่างประเทศ
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จุดอ่อน
1. เครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
ยังไม่ครอบคลุมทุกคณะ
2. การประชาสัมพันธ์โครงการยังไม่ทั่วถึง
3. การบูรณาการกับการเรียนการสอนยังไม่
ครบถ้วน

1. มหาวิทยาลัยยังไม่มีแหล่งเรียนรู้ด้านศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมภายในมหาวิทยาลัย
2. มหาวิทยาลัยยังไม่มีการสร้างและพัฒนา
องค์ความรู้ในงานศิลปวัฒนธรรมทีส่ ามารถ
เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ
3. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ด้านศิลปวัฒนธรรมกับชุมชนยังมีไม่มาก
4. ต้องเร่งสร้างความตระหนักและจิตสานึกร่วม
ในเรื่องของการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ให้เกิดขึ้นกับอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา
ศิษย์เก่าและประชาชนในชุมชน

วิเคราะห์สถานการณ์จากปัจจัยภายนอก
ปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย ที่เป็นทั้งโอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats)
โอกาส (Opportunities)
 นโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล และยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา
ของประเทศ
 การรวมตัวของกลุม่ ประเทศอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558 เป็นโอกาส
ในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านวิชาการ และด้านอื่น ๆ
 โครงสร้างทางสังคมมีแนวโน้มเป็นสังคมผูส้ ูงอายุ เป็นโอกาสที่จะ
พัฒนาการเรียนรู้เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต การเรียนรู้ตามอัธยาศัย
และการเรียนรู้ของผูส้ ูงอายุ

อุปสรรค (Threats)
 การรวมตัวกันของกลุม่ ประเทศอาเซียน ทาให้การแข่งขันด้าน
การศึกษามีทางเลือกในการศึกษามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น
 สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมมีการเปลี่ยนแปลงทีค่ ่อนข้างเร็ว
ทาให้มหาวิทยาลัยต้องปรับวิธีการดาเนินงานให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
 งบประมาณแผ่นดินที่ได้รบั ในการพัฒนามหาวิทยาลัย ยังมีจานวน
จากัด
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ตารางการวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
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)

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
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นโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

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

ยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนาคุณภาพ
บัณฑิตให้ตรงกับความต้องการ
ของสังคม การพัฒนาเศรษฐกิจ
และพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
กลยุทธ์
1.1 ส่งเสริมให้นักศึกษาที่มีคุณภาพ
ตรงความต้องการของสังคม ท้องถิ่น
และได้รับปลูกฝังด้านคุณธรรม
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ มีการ
พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
สาขาวิชา โดยการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญตามความ
ต้องการของท้องถิ่นและตลาดแรงงาน
1.2 จัดหา พัฒนาทรัพยากรทาง
การศึกษาที่เป็นสากลและความเป็น
นานาชาติ และพัฒนารูปแบบการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะทาง
ภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศ
อื่นๆ ที่สาคัญ

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 ส่งเสริมการจัดทาแผนการตลาด
และการสร้างเครือข่ายกับสถานศึกษา
ในพื้นที่
1.4. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและระบบการบริหาร
จัดการของโรงเรียนสาธิตเพื่อรองรับ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตร์ 2 การผลิตผลงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพเป็นที่
ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
กลยุทธ์
2.1. พัฒนาระบบกลไกสนับสนุนการ
บริหารงานวิจัยให้มีคุณภาพและ
มาตรฐาน
2.2. สนับสนุนการผลิตผลงานวิจัย
งานสร้างสรรค์ทั้งระดับชาติและ
นานาชาติ
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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

นโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏ
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
ยุทธศาสตร์ 3 การให้บริการ
วิชาการแก่สงั คม ท้องถิน่ ชุมชน
สถานประกอบการ
กลยุทธ์
3.1 ส่งเสริม สนับสนุนการให้บริการ
เพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนและ
สังคม โดยการสร้างเครือข่าย
3.2 ส่งเสริมการเรียนรู้ การสืบสาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3.3 พัฒนาระบบกลไกบริหาร
จัดการในด้านบริการวิชาการ
3.4 ส่งเสริมการพัฒนาครูเพื่อสร้าง
ครูมืออาชีพรองรับประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตร์ 4 การทานุบารุง
เผยแพร่ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม
ของท้องถิ่น และของชาติ
กลยุทธ์
4.1 อนุรักษ์ส่งเสริมการรับรู้ สร้าง
สานึกและตระหนักในคุณค่าของ
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทยให้แก่
นักศึกษา บุคลากรและประชาชน
ทั่วไป
4.2 ส่งเสริมการสร้างเครือข่าย กการ
เรียนรู้และการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม
ระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกทัง้
ในประเทศและต่างประเทศ
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4.9.3 สร้างกลไกเครือข่ายให้ทุก
ภาคส่วนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง
ทางวัฒนธรรมที่มีผลกระทบต่อการ
เบี่ยงเบนทางวัฒนธรรมและ
พฤติกรรมของเด็กและเยาวชน
4.9.4 ส่งเสริมความร่วมมือและ
ความเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมเพื่อ
เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับ
อารยประเทศ
4.9.5 สนับสนุนการดาเนินงานตาม
ภารกิจพื้นฐานของหน่วยงาน

87

นโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏ
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
ยุทธศาสตร์ 5 การบริหารและการ
พัฒนาสถาบัน
กลยุทธ์
5.1 ส่งเสริมให้มีการพัฒนา การนา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
บริหารจัดการ
5.2 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ให้
เป็นผู้มีศักยภาพ มีภาวะผู้นา รักองค์กร
และมีความก้าวหน้าในสายงาน
5.3 จัดทาผังแม่บทการใช้ประโยชน์
และแสวงหาพันธมิตร ร่วมดาเนินการ
พัฒนาธุรกิจบริหารจัดการสร้าง
ผลประโยชน์จากที่ดินของ
มหาวิทยาลัย
5.4 พัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว
5.5 ปรับปรุงคุณภาพประสิทธิภาพ
การให้บริการ
5.6 สร้างเสริมธรรมาภิบาลทางการ
บริหาร
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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

88

นโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ยุทธศาสตร์ 6 การยกระดับคุณภาพ
และมาตรฐานศึกษา
กลยุทธ์
6.1 พัฒนาระบบกลไกลการพัฒนา
หลักสูตร และการบริหารหลักสูตรให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
6.2 พัฒนาบุคลากรสายอาจารย์
และสายสนับสนุน
6.3 พัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนรู้ตาม
คุณลักษณะของบัณฑิต เสริมสร้าง
คุณธรรมให้กับนักศึกษาผ่านการจัด
กิจกรรมของนักศึกษา
6.4 พัฒนาความร่วมมือกับศิษย์เก่า
6.5 พัฒนาระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ
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