แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
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คานา
การกาหนดแนวทาง กระบวนการดาเนินงาน การจัดสรรรทรัพยากร รวมถึงการวัดการประเมินผลการดาเนินงานในด้านต่างๆ ย่อมมี
ความสาคัญ และจาเป็นอย่างยิ่งที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะต้องกาหนดไว้อย่างชัดเจนจากการมีส่วนร่วมของคนในองค์กร
เพื่อกาหนดใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ฉบั บ นี้ เป็ น แผนที่ได้จั ดทาขึ้น ภายใต้กรอบนโยบายการพัฒ นามหาวิทยาลั ย 5 ปี ของสภามหาวิทยาลั ย ราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
(พ.ศ. 2556 – 2560) แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2556- 2560 แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่
11 (พ.ศ.2555 – 2559) พิจารณาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในสังคมโลกอย่างมีพลวัตร ไม่ว่าจะเป็นอิทธิพลกระแสโลกาภิวัตน์ ปัญหาวิกฤติ
เศรษฐกิจและการเงินของโลกผลกระทบวิกฤตการณ์ทางด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ปัญหาด้านการศึกษา ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศด้าน
โครงสร้ างประชากร การก้าวสู่ การเป็นประชาคมเศรษฐกิจ อาเซี ยนในปี พ.ศ. 2558 การพัฒ นาที่ยั่ งยืน บนฐานของการพัฒนาความสามารถทางด้ าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม ของภาคีทุกภาคส่วน ประกอบด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร บุคลากร ที่ได้
รวมพลังร่วมกันระดมความคิด กาหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย โครงการ และดัชนีชี้วัดความสาเร็จ เพื่อใช้เป็นแผนสาหรับการปฏิบัติ การ ในระยะ 1 ปี ในการ
ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมได้นั้น จาเป็นต้องอาศัยพลังและการมีส่วนร่วม ของทุก
หน่วยงานร่วมกันในการบริหารจัดการและแปลงแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ฉบับนี้ ไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่องต่อไป
กรอบแผนงานที่ ปรากฎในแผนปฏิบัติ การ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิ ทยาลั ยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 10/2558
วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2558 คณะทางานขอขอบคุณหน่วยงานทุกภาคส่วนในมหาวิทยาลัย ผู้เกี่ยวข้องรวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ได้เสียสละเวลา
ให้ความรู้และข้อเสนอแนะต่างๆ ในการจัดทาแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ฉบับนี้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น และหวังว่าประโยชน์ ที่ได้จาก
แผนปฏิบัติการ จะเป็นแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่างๆ ต่อไป
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บทที่ 1 แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ค่านิยม
วิสัยทัศน์ ภารกิจ
นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย
แผนที่ยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงาน
วัตถุประสงค์และตัวชี้วัด
ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การพัฒนา
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แผนงานที่ 2 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตและมาตรฐานการศึกษา
แผนงานที่ 3 วิจัย บริการวิชาการ อนุรักษ์ ส่งเสริม พัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
แผนงานที่ 4 บริหารและพัฒนาสถาบัน
บทที่ 3 การขับเคลื่อนการดาเนินการและการกากับติดตามประเมินผล
แนวทางในการขับเคลื่อนการดาเนินการของแผน
ปฏิทินการขับเคลื่อนการดาเนินการของแผน
รูปแบบ แนวทางในการติดตามประเมินผล
ปัจจัยสาคัญที่มีผลต่อความสาเร็จ
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ตารางการวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนกลยุทธ์
เอกสารคาขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
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บทที่ 1
แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ปรัชญา
วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม นาท้องถิ่นพัฒนา ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี

อัตลักษณ์
บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น

เอกลักษณ์
เป็นสถาบันที่น้อมนาแนวทางการดาเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

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

:
:
:
:
:
:

Visionary
Activeness
Like to learn
Adaptive
Yields
Acceptance and Friendliness
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เป็นผู้รอบรู้
ทางานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์
สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ปรับตัวได้ดี พร้อมนาการเปลี่ยนแปลง
ผลงานเป็นที่ประจักษ์
เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร

วิสัยทัศน์ (Vision)
สถาบันอุดมศึกษาชั้นนาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในอุษาคเนย์

ภารกิจ (Mission)
เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์
ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบารุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธ รรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทาการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชา การแก่สังคม ปรับปรุง
ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู โดยในการดาเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ข้างต้นให้
มหาวิทยาลัยมีภาระหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล
2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ คู่คุณธรรม สานึกในความเป็นไทย มี ความรักและผู กพันต่อท้องถิ่นอีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน
เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิตดังกล่าวจะต้องให้มีจานวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ
3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสานึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ
4. เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นาชุมชน ผู้นาศาสนา และนักการเมืองท้องถิ่นให้มีจิตสานึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม
และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
5. เสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ของวิ ช าชี พ ครู ผลิ ต และพั ฒ นาครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาให้ มี คุ ณ ภาพและมาตรฐานที่ เ หมาะสมกั บ
การเป็นวิชาชีพชั้นสูง
6. ประสานความร่ ว มมื อ และช่ ว ยเหลื อ เกื้ อ กู ล กั น ระหว่ า งมหาวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และองค์ ก รอื่ น ทั้ ง ใน
และต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
7. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒ นาเทคโนโลยีพื้นบ้าน และเทคโนโลยีส มัยใหม่ให้เหมาะสมกับการดารงชีวิตและการประกอบอาชีพ
ของคน ในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การบารุงรักษาและการใช้ป ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างสมดุลและยั่งยืน
8. ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดาริในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
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นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย
นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย 5 ปี (พ.ศ. 2556 - 2560) ได้กาหนดขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามข้อกาหนดของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (1) ที่กาหนดให้สภามหาวิทยาลัยมีอานาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการของมหาวิทยาลัยและโดยเฉพาะ มีอานาจหน้าที่กาหนดนโยบาย
และอนุมัติแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ภายใต้การนาของ นายจรูญ ถาวรจักร์ นายกสภามหาวิทยาลัย
และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย รวมทั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้มีการประชุม และกาหนดแนวนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยในช่วงปี พ.ศ. 2556-2560
ไว้ 7 ประการดังนี้
นโยบายข้อที่ 1 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาในระดับชาติ ให้มหาวิทยาลัยได้รับการรับรองคุณภาพครบทุกมิติจากหน่วยงานต่างๆ
ในระดับดีขึ้นไป โดยมหาวิทยาลัยพึงส่งเสริมให้คณาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่าได้มีผลงานที่โดดเด่น ได้รับรางวัลและการยกย่องในระดับชา ติ รวมทั้งส่งเสริม
คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยฯ ให้มีคุณวุฒิ ผลงานและตาแหน่งทางวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานของชาติ
นโยบายข้อที่ 2 พัฒนาและเพิ่มบทบาทในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ด้วยการสร้างผลงานและการดาเนินการที่ชัดเจน
เป็นรูปธรรม โดยจัดให้มีกิจกรรม ที่หยิบยกปัญหาของท้องถิ่นมาทาการวิจัย ให้บริการวิชาการ และนามาใช้ในการผลิตบัณฑิต รวมทั้งมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
สามารถปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและสังคมตามอัตลักษณ์ได้อย่างชัดเจน
นโยบายข้อที่ 3 พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาในระดับนานาชาติ โดยมีการจัดหลักสูตรปริญญาภาษาอังกฤษ หรือหลักสูตรนานาชาติ
อย่างน้อย 5 หลักสูตร ใน พ.ศ. 2560 และส่งเสริมให้หน่วยงานภายใน ตลอดจนคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรได้มีผลงานที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
นโยบายข้อที่ 4 ผลิตบัณทิตที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ โดยจัดให้มีการทบทวนปรับปรุงหลักสูตรและระบบการเรียนการสอนให้ทันสมัย
สอดคล้องกับความต้องการของสังคม ความก้าวหน้าทางวิชาการ และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และยกระดับความสามารถของนักศึกษาโดยภาพรวม
ในด้านภาษา คณิตศาสตร์ การใช้เหตุผล และส่งเสริม ปรับปรุง พัฒนานักศึกษาให้มีอัตลักษณ์ โดยเฉพาะความสามารถในการปฏิบัติงานเพื่ อการพัฒนาท้องถิ่น
และความรู้ ค วามสามารถในการปฏิ บั ติ ง านในบริ บ ทของการเป็ นสมาชิกประชาคมอาเซียน และจัดให้ มีการคัดเลื อก ส่ งเสริมและยกย่องนักศึกษาที่มี
ความสามารถสูงพิเศษ (Talent) เพื่อเป็นการสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย
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นโยบายข้อที่ 5 พัฒนาการวิจัยและการบริการวิชาการเพื่ อการพัฒนาคุณภาพชีวิตในท้องถิ่น และแสวงหาความรู้ ใหม่ให้เป็นที่ยอมรั บ
ระดับชาติและนานาชาติ โดยจัดให้มีการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ แบบสหสาขา สร้างเครือข่าย และแสวงหาระดมทรัพยากรเพื่อสร้างผลงานการวิจัยและการ
ให้บริการวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย การให้บริการวิชาการกับสังคม ชุมชนในท้องถิ่น หน่วยงาน ประชาคมวิชาการ
ทั้งภายใน และภายนอกประเทศ
นโยบายข้อที่ 6 พัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยขนาดกลางที่มีจานวนนักศึกษาภาคปกติคงอยู่อย่างน้อย 12,000 คน โดยจัดให้มีการกาหนด
กลยุทธ์ที่ชัดเจน นาไปปฏิบัติได้จริงในด้านการรับนักศึกษา การลงทุนด้านอาคารสถานที่ ห้องปฏิบัติการ ครุภัณฑ์ ความต้องการอัตรากาลั งและการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล และการบริหารการเงิน
นโยบายข้อที่ 7 พัฒนาการบริหารจัดการในมหาวิทยาลัย โดยสร้างเสริมความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยที่มีพลวัตในการพัฒนา
ด้ ว ยกระบวนการเชิ ง คุ ณ ภาพ และเรี ย นรู้ เ ติ บ โตอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เสริ ม สร้ า งขี ด สมรรถนะของมหาวิ ท ยาลั ย ด้ า นเทคโนโลยี ก ารสื่ อ สารและสารสนเทศ
รวมทั้งความเป็นนานาชาติ พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์การที่มีกายภาพและบรรยากาศทางวิชาการ สภาพการทางานที่ดี การมีสุนทรียะและเป็นมหาวิทยาลัย
สีเขียว พัฒนามหาวิทยาลัยให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถดึงดูดคนดีคนเก่งเข้ามาร่วมงานได้ ส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของอาจาร ย์
บุคลากรและนักศึกษา รวมทั้งส่งเสริมการน้อมนาแนวพระราชดาริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและดาเนินชีวิตและ
เตรียมการ เพื่อรองรับการก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกากับ
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จากนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย 5 ปี (พ.ศ.2556-2560) จัดทาเป็นแบบนโยบายฯ เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติ ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 การภ่ายทอดนโยบายการสู่การปฏิบัติแผนกลยุทธ์พัฒนามหาวิทยาลัย 5 ปี (พ.ศ.2556-2560)
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แผนที่ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
วิสัยทัศน์

สถาบันอุดมศึกษาชั้นนาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในอุษาคเนย์

มิติผู้มีส่วน 1. เสริ มสร้ างการยอมรั บ ความพึงพอใจของ 2. พัฒนาทักษะการใช้
3. จัดกิจกรรม ปลูกฝังค่านิยมเสริมสร้างเอกลักษณ์ของนักศึกษาให้เป็นที่รับรู้ของ
สังคมและมีความพึงพอใจ ภาคภูมิใจ รัก ผูกพัน ต่อคณาจารย์และมหาวิทยาลัย
ได้ส่วนเสีย ผู้ ใช้ บั ณฑิ ตในด้ านคุ ณธรรม ความรู้ และ ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ทักษะวิชาชีพของบัณฑิตและนักศึกษา
ติดต่อสื่อสาร
ตระหนักคุณค่า ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ อนุรักษ์ ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมไทย
4. พั ฒ นาหรื อ เพิ่ ม กิ จ กรรมพั ฒ นาการเรี ย นการสอน การพั ฒ นา 5. สร้างผลงานเชิงประจักษ์ที่แสดงความเป็นเลิศเฉพาะด้านระบบนิเวศน์ชานเมืองและ
นั กศึกษา การวิจั ย และการบริ การวิ ชาการตามข้ อตกลงร่ ว มกั บ ศูนย์ศึกษาพัฒนาวิชาชีพครูให้เป็นที่รับรู้ของสังคม ประชาคมอาเซียน
เครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ
มิติ
6. พั ฒ นาหลั ก สู ต รกระบวนการเรี ย นการสอน 7. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีที่ 8. สนับสนุนทุน พัฒนากลไก ระบบสนับสนุนให้
กระบวนการ หมวดวิชาการศึกษาทั่วไปให้มีมาตรฐานสากลเป็น เหมาะสมและเน้นการปฏิบัติจริงในการร่วมแก้ไข อาจารย์ ผ ลิ ต ผลงานวิ ช าการได้ ต ามเกณฑ์
ต้นแบบของมหาวิทยาลัยต่างๆ
ปัญหาและเรียนรู้กับชุมชน สถานประกอบการ
มาตรฐาน
9. พั ฒนางานการประชาสั มพั นธ์ และสื่ อสารองค์ การ 10. พั ฒนาหลั กสู ตรและเพิ่ มการจั ดการเรี ยน 11. พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาตามระบบ
ให้มีผลงานให้เชิงรุก
การสอนหลักสูตรนานาชาติ
ประกันคุณภาพ
12. บริ ห ารจั ด การงบประมาณประจ าปี อ ย่ า งมี 13. พั ฒนาเป็ นมหาวิ ทยาลั ยสี เขี ยวอย่ างยั่ งยื น ที่ มี 14. พั ฒนา มาตรฐ าน ยกระดั บ คุ ณ ภ า พ
ประสิ ท ธิ ภ าพตอบสนองนโยบาย และ
การพั ฒ นา จั ด หาทรั พ ยากร สนั บ สนุ น การ
งานบริการทั้งหมดให้เป็นที่เชื่อมั่นและเป็นที่
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
ทางานตามพันธกิจอย่างพอเพียง
ยอมรับของผู้มาติดต่อ
มิติคนและ 15. เสริมสร้างความตระหนักรู้ในวัฒนธรรมการทางานเพื่อองค์กร สร้าง 16. พัฒนาชุมชนนักปฏิบัติ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนางานตามภารกิจ
วิสัยทัศน์ร่วมให้อาจารย์ บุคลากรและพัฒนาทีมผู้นาการเปลี่ยนแปลง
และการส่งเสริมให้บุคลากรผู้มีความสามารถได้แสดงความสามารถ
ความรู้
รองรับอนาคตของมหาวิทยาลัย
17. ปรั บ ปรุ ง ระบบสรรหา ค่ า ตอบแทน สวั ส ดิ ก าร สั ญ ญาจ้ า งและ 18. จัดตั้งศูนย์และเร่งพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพเพื่อเพิ่มสมรรถนะ
ข้อตกลงผลงานประจาปีตามระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน
ของอาจารย์และบุคลากรตามแผนพัฒนารายบุคคล
มิติการเงิน 19. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล หน่วยงานภายนอกและมี 20. ลงทุนเพื่อเพิ่มรายได้ เพิ่มมูลค่าของทรัพย์สิ นและสร้างความพร้อ มด้ าน
เงินรายได้เพิ่มขึ้นเพียงพอต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย
ทรัพยากรทางการศึกษา

วัตถุประสงค์และตัวชี้วัด
ลาดับ

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

Lead KPI.

Lag KPI.

1.

เสริ ม สร้ า งการยอมรั บ ความพึ ง พอใจ 1. ร้อยละโครงการหรือกิจกรรมที่มีผลสาเร็จ 1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ของผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต ในด้ า นคุ ณ ธรรม ความรู้
ของการดาเนินการตามเกณฑ์ที่กาหนด
2. ร้อยละของการมีงานทาของบัณฑิต
และทักษะวิชาชีพของบัณฑิตและนักศึกษา 2. ร้ อ ยละของจ านวนนั ก ศึ ก ษาที่ เ ข้ า ร่ ว ม 3. ร้ อ ยละของบั ณ ฑิ ต ที่ ส อบผ่ า นใบประกอบ
โครงการหรือกิจกรรม ครบตามเกณฑ์ ที่
วิชาชีพ
กาหนด

2.

พั ฒ นาทั ก ษะการใช้ ภ าษาอั ง กฤษเพื่ อ ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม พัฒนา ร้ อ ย ล ะ ข อ ง จ า น ว น นั ก ศึ ก ษ า ที่ ส อ บ ผ่ า น
การติดต่อสื่อสาร
ทั ก ษะภาษาอั ง กฤษและเข้ า ใช้ ง านระบบ ภาษา ต่างประเทศ
พัฒนาภาษาอังกฤษด้วยตนเอง

3.

จั ด กิ จ กรรม ปลู ก ฝั ง ค่ า นิ ย มเสริ ม สร้ า ง 1. ร้ อ ยละของนั ก ศึ ก ษาที่ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม 1. จานวนนักศึกษา บัณฑิตที่ได้รับรางวัลยกย่อง
เอกลั ก ษณ์ ข องนั ก ศึ ก ษาให้ เ ป็ น ที่ รั บ รู้
พัฒ นาคุณลั กษณะครบตามเกณฑ์ระบบ
เชิดชูเกียรติระดับชาติ
ของสังคมและมีความพึงพอใจ ภาคภูมิใจ
ทรานสคริปกิจกรรม
2. ร้ อ ย ล ะ นั ก ศึ ก ษ า เ ห็ น ค ว า ม ส า คั ญ ข อ ง
รัก ผูกพัน ต่อคณาจารย์และมหาวิทยาลัย 2. จานวนผลงานที่ มีการเผยแพร่ทานุบารุ ง
ศิลปวัฒนธรรมไทย
ตระหนั ก รู้ คุ ณ ค่ า ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น และ
ศิลปวัฒนธรรม
อนุรักษ์ ทานุบารุงศิลปะวัฒนธรรมไทย
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ลาดับ
4.

5.

6.

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

Lead KPI.

Lag KPI.

พัฒนา เพิ่มกิจกรรมพัฒนาการเรียน
จานวนกิจกรรมที่ทาร่วมกับเครือข่าย
1. จานวนนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรภายใน
การสอน การพัฒนานักศึกษา การวิจัย
ภายในประเทศและต่างประเทศตามข้อตกลง
ที่ร่วมโครงการกิจกรรมกับเครือข่าย
และการบริการวิชาการตามข้อตกลงร่วมกับ ร่วมกับระดับหน่วยงาน
ความร่วมมือ
เครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2. จานวนนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรที่ไป
แลกเปลี่ยน
3. จานวนโครงการวิจัยร่วมหรือบริการวิชาการ
ร่วมในประชาคมอาเซียน
4. จานวนอาจารย์ที่ไปเผยแพร่ นาเสนอผลงาน
ทางวิชาการในเวทีระดับนานาชาติ
สร้างผลงานเชิงประจักษ์ที่แสดงความเป็น ระดับความสาเร็จในการจัดตั้งและพัฒนาศูนย์ 1. จ านวนผลงานเชิ ง ประจั ก ษ์ ที่ ไ ด้ เ ผยแพร่
เลิศเฉพาะด้านระบบนิเวศน์ชานเมือง และ ศึกษาระบบนิเวศน์ชานเมือง และศูนย์ศึกษา
สร้างการรับรู้ในด้านการตอบสนองต่อ ปัญหา
ศูน ย์ ศึกษาพัฒ นาวิช าชีพครู ให้ เป็นที่รับรู้ พัฒนาวิชาชีพครู
ด้ า นระบบนิ เ วศชานเมื อ งและการพั ฒ นา
ของสังคม และประชาคมอาเซียน
วิชาชีพครู
2. ระดับการรับรู้ของประชาชน สั งคมต่อผลงาน
ด้านการตอบสนองปัญหานิเวศน์ชานเมือง และ
ศูนย์ศึกษาพัฒนาวิชาชีพครู
พัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน จ านวนอาจารย์ ที่ ไ ด้ รั บ การพั ฒ นาความรู้ 1. จ านวนกลุ่ มนั กศึ กษาหรื อหมู่ เรี ยนที่ มี ผลการ
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้มีมาตรฐานสากล ทักษะในการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชา
เรียนรู้ในระดับดีเด่นเป็นตัวอย่างได้
เป็นต้นแบบของมหาวิทยาลัยต่างๆ
ศึกษาทั่วไป
2. จ านวนผู้ สนใจเข้ าศึ กษาดู งาน ร่ วมงาน ด้ าน
การจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3. จานวนมหาวิทยาลัยที่ได้มีการนาตารา เอกสาร
วิชาในหมวดการศึกษาทั่วไปนาไปใช้
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ลาดับ

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

7.

พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ผ่าน
เทคโนโลยีที่เหมาะสมและเน้นการปฏิบัติจริง
การร่วมแก้ไขปัญหา และเรียนรู้กับชุมชน
สถานประกอบการ
สนับสนุนทุน พัฒนากลไก ระบบสนับสนุน
ให้อาจารย์ผลิตผลงานวิชาการได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน
พัฒนางานการประชาสัมพันธ์และสื่อสาร
องค์การ ให้มีผลงานให้เชิงรุก

8.

9.

10.

พัฒนาหลักสูตรและเพิ่มการจัดการเรียน
การสอนหลักสูตรนานาชาติ

11.

พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาตาม
ระบบประกันคุณภาพ

Lead KPI.
ร้อยละของรายวิชาในหลักสูตรที่จัดให้
นักศึกษามีประสบการณ์ร่วมเรียนรู้ แก้ไข
ปัญหาร่วมกับชุมชน ท้องถิ่น สถาน
ประกอบการ
ร้อยละของผลงานวิชาการที่จัดทาเสร็จตาม
กรอบเวลาที่กาหนด
1. ร้อยละความสาเร็จของโครงการกิจกรรม
รณรงค์เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และ
สื่อสารองค์การตามแผนประชาสัมพันธ์ที่
กาหนด
2. ระดับการรับรู้ของคณาจารย์ บุคลากร
นักศึกษา ต่อข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่
จานวนหลักสูตรนานาชาติที่พัฒนาใหม่และ
เปิดรับนักศึกษาได้ตรงตามแผนที่กาหนด
ร้อยละของหลักสูตรที่ผ่านการประเมิน
คุณภาพตามเกณฑ์ สกอ. เป็นไปตาม
เป้าหมายของมหาวิทยาลัย
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Lag KPI.
จานวนปัญหาของชุมชนท้องถิ่น สถาน
ประกอบการที่หลักสูตรจัดให้นักศึกษามี
ประสบการณ์ร่วมเรียนรู้ แก้ไขปัญหาร่วมกับ
ชุมชน ได้รับการแก้ปัญหา
1. ร้อยละของผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ต่อจานวนอาจารย์
2. จานวนเงินทุนวิจัยต่ออาจารย์ตามเกณฑ์ สกอ.
ระดับการรับรู้ข่าวสาร ข้อมูลของประชาชน สังคม
ที่มีต่อมหาวิทยาลัย

1. ร้อยละของนักศึกษาต่างชาติที่เป็นหลักสูตร
นานาชาติต่อจานวนนักศึกษาไทย
2. จานวนประเทศของนักศึกษาต่างชาติที่เข้ามา
ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย
1. คะแนนผลการประเมินคุณภาพระดับหน่วยงาน
มหาวิทยาลัย ของ สกอ. สมศ. ไม่น้อยกว่า
ระดับดี
2. มหาวิทยาลัย หน่วยงาน มีคะแนนผลการ
ประเมิน EdPEx มากกว่า 2.50

ลาดับ

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

12.

บริหารจัดการงบประมาณประจาปีอย่างมี
ประสิทธิภาพตอบสนองนโยบาย และ
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

13.

พัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวอย่างยั่งยืน
ที่มีการพัฒนา จัดหาทรัพยากร สนับสนุน
การทางานตามพันธกิจอย่างพอเพียง

14.

พัฒนา มาตรฐาน ยกระดับคุณภาพงาน
บริการทั้งหมดให้เป็นที่เชื่อมั่น และเป็นที่
ยอมรับของผู้มาติดต่อ
เสริมสร้างความตระหนักรู้ในวัฒนธรรม
การทางานเพื่อองค์กร สร้างวิสัยทัศน์ร่วม
ให้แก่อาจารย์ บุคลากรและพัฒนาทีมผู้นา
การเปลี่ยนแปลงรองรับอนาคตของ
มหาวิทยาลัย
พัฒนาชุมชนนักปฏิบัติ ชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ เพื่อการพัฒนางานตามภารกิจ
นวัตกรรมและการส่งเสริมให้บุคลากรผู้มี
ความสามารถได้แสดงความสามารถ

15.

16.

Lead KPI.

Lag KPI.

ร้อยละของการเบิกใช้งบประมาณไปตามแผน 1. อัตราการขอโอนงบประมาณข้ามงบลดน้อยลง
นโยบาย และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
2. ร้อยละของงบประมาณแผ่นดิน ในส่วนของงบ
ลงทุนและงบพัฒนางานที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี
3. ร้อยละของรายได้การจัดการศึกษา การวิจัย
การบริหารวิชาการและเงินบริจาคที่เพิ่มขึ้นใน
แต่ละปี
1. ร้อยละของทรัพยากรที่จัดหาได้ทันเวลา ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์
ตามแผนงานที่กาหนด
ต่อทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน คุณภาพ
2. จานวนโครงการพัฒนาตามแนวทาง
การบริการ และการพัฒนามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสีเขียวที่มีทรัพยากร
สนับสนุนการทางานตามพันธกิจอย่าง
เพียงพอ
ระดับความสาเร็จในการปรับปรุงคุณภาพ
จานวนกระบวนงานที่พัฒนามาตรฐานและ
มาตรฐานการทางาน การให้บริการ
ดาเนินงานได้ตามมาตรฐาน
1. จานวนบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมครบ

ร้อยละการสูญเสียอาจารย์/บุคลากรที่มีคุณภาพ

ตามเกณฑ์ที่กาหนด
2. จานวนผู้บริหารและบุคลากรที่ผ่าน
หลักสูตรผู้นาการเปลี่ยนแปลง
จานวนบุคลากรที่สมัครเข้าร่วมก่อตั้ง ชุมชน
แห่งการเรียนรู้
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จานวนกลุ่ม ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ที่ปรับปรุงแก้ไข
ปัญหาการทางานร่วมกันอย่างประสบผลสาเร็จ

ลาดับ
17.

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

Lead KPI.

ปรับปรุงระบบสรรหา ค่าตอบแทน
สวัสดิการ สัญญาจ้างและข้อตกลงผลงาน
ประจาปีตามระบบการบริหารผล
การปฏิบัติงาน
จัดตั้งศูนย์และเร่งพัฒนาอาจารย์และ
บุคลากรมืออาชีพเพื่อเพิ่มสมรรถนะของ
อาจารย์และบุคลากรตามแผนพัฒนา
รายบุคคล

ระดับความสาเร็จในการปรับปรุงระบบ
การจัดการทรัพยากรบุคคล

19.

ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล
หน่วยงานภายนอกและมีเงินรายได้เพิ่มขึ้น
เพียงพอต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย

20.

ลงทุนเพื่อเพิ่มรายได้ เพิ่มมูลค่าของ
ทรัพย์สินและสร้างความพร้อมด้าน
ทรัพยากรทางการศึกษา

1. ร้อยละความสาเร็จการรับนักศึกษาตาม
แผนที่กาหนด
2. จานวนเงินจากโครงการวิจัย นวัตกรรม
และการบริการวิชาการจากภายนอกที่
เพิ่มขึ้นต่อคณะ/หน่วยงาน
จานวนโครงการลงทุนด้านสินทรัพย์ที่ให้
ผลตอบแทน >10% ภายใน 10 ปี

18.

Lag KPI.
ร้อยละของอาจารย์/บุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงาน
ตรงตามข้อตกลงผลงาน

1. ร้อยละของอาจารย์ บุคลากรที่ร่วม
1. ร้อยละอาจารย์ที่มีตาแหน่งทางวิชาการ
กิจกรรมการพัฒนาครบถ้วนตามข้อตกลง
ตามเกณฑ์ที่กาหนด
2. ร้อยละบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาครบ
2. จานวนบุคลากรที่ได้เลื่อนระดับตาแหน่ง
ตามเกณฑ์ที่กาหนด
ตามเกณฑ์ที่กาหนด
3. ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการประเมิน
3. จานวนอาจารย์/บุคลากรที่ได้รับการยกย่อง
การสอนในเกณฑ์ดี
เชิดชูเกียรติจากหน่วยงานภายในและภายนอก

15

1. ร้อยละของงบประมาณแผ่นดินในส่วนของ
งบลงทุนและงบพัฒนางานที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี
2. ร้อยละของรายได้การจัดการศึกษา การวิจัย
การบริการวิชาการและเงินบริจาคที่เพิ่มขึ้นใน
แต่ละปี
1. อัตราผลตอบแทนจากการบริหารเงินรายได้เงิน
คงคลัง
2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของเงินรายได้จากการบริหาร
ทรัพย์สิน

ประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์การพัฒนา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพบัณฑิต
กลยุทธ์
1.1 เสริมสร้างการยอมรับ ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตในด้านคุณธรรม ความรู้ และทักษะวิชาชีพของบัณฑิตและนักศึกษา
1.2 พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อสื่อสาร และความโดดเด่นด้านทักษะวิชาชีพและทักษะชีวิตให้แก่นักศึกษา
1.3 จัดกิจกรรมเสริมสร้างเอกลักษณ์ของนักศึกษาให้เป็นที่รับรู้ของสังคมและมีความพึงพอใจ ภาคภูมิใจ รัก ผูกพัน ต่อคณาจารย์และมหาวิทยาลัย
1.4 เพิ่มกิจกรรม พัฒนาการเรียนการสอน พัฒนานักศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการตามข้อตกลงร่วมกับเครือข่ายทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ
1.5 พัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้มีมาตรฐานสากล เป็นต้นแบบของมหาวิทยาลัยต่างๆ
1.6 พั ฒ นากระบวนการจั ด การเรี ย นรู้ ผ่ า นเทคโนโลยี ที่ เ หมาะสมและเน้ น การปฏิ บั ติ จ ริ ง การร่ ว มแก้ ไ ขปั ญ หา และเรี ย นรู้ กั บ ชุ ม ชน
สถานประกอบการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
กลยุทธ์
2.1 พัฒนาหลักสูตรและเพิ่มการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติ
2.2 พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพ
2.3 พัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวอย่างยั่งยื่น ที่มีการพัฒนาจัดหาทรัพยากร สนับสนุนการทางานตามพันธกิจอย่างเพียงพอ
2.4 เสริมสร้างความตระหนักรู้ในวัฒนธรรมการทางานเพื่อองค์กร สร้างวิสัยทัศน์ร่วมให้แก่อาจารย์ บุคลากรและพัฒนาทีมผู้นาการเปลี่ยนแปลง
รองรับอนาคตของมหาวิทยาลัย
2.5 พัฒนาชุมชนนักปฏิบัติ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนางานตามภารกิจ นวัตกรรมและการส่งเสริมให้บุคลากรผู้มีความสามารถได้แสดง
ความสามารถ
2.6 จัดตั้งศูนย์และเร่งพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพเพื่อเพิ่มสมรรถนะของอาจารย์และบุคลากรตามแผนพัฒนารายบุคคล
2.7 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล หน่วยงานภายนอกและมีเงินรายได้เพิ่มขึ้นเพียงพอต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 วิจัย บริการวิชาการ อนุรักษ์ ส่งเสริม พัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
กลยุทธ์
3.1
3.2
3.3
3.4

สร้างผลงานเชิงประจักษ์ที่แสดงความเป็นเลิศเฉพาะด้านระบบนิเวศน์ชานเมืองให้เป็นที่รับรู้ของสังคม รวมทั้งประชาคมอาเซียน
สร้างผลงานเชิงประจักษ์ที่แสดงความเป็นเลิศเฉพาะด้านการพัฒนาวิชาชีพครูให้เป็นที่รับรู้ของสังคม รวมทั้งประชาคมอาเซียน
สนับสนุนทุน พัฒนากลไก ระบบสนับสนุนให้อาจารย์ผลิต ผลงานวิชาการได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ปลูกฝังค่านิยมให้นักศึกษา บุคลากร และชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทานุบารุง ศิลปวัฒนธรรมไทย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารและพัฒนาสถาบัน
กลยุทธ์
4.1 บริหารจัดการงบประมาณประจาปีอย่างมีประสิทธิภาพตอบสนองนโยบาย และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
4.2 พัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวอย่างยั่งยืน ที่มีการพัฒนา จัดหาทรัพยากร สนับสนุนการทางานตามพันธกิจอย่างพอเพียง
4.3 พัฒนามาตรฐาน ยกระดับคุณภาพงานบริการทั้งหมดให้เป็นที่เชื่อมั่นยอมรับของผู้มาติดต่อ
4.4 พัฒนางานการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ ให้มีผลงานให้เชิงรุก
4.5 ปรับปรุงระบบสรรหา ค่าตอบแทน สวัสดิการ สัญญาจ้างและข้อตกลงผลงานประจาปีตามระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน
4.6 ลงทุนเพื่อเพิ่มรายได้ เพิ่มมูลค่าของทรัพย์สินและสร้างความพร้อมด้านทรัพยากรทางการศึกษา
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บทที่ 2
แผนงาน/โครงการสาคัญตามประเด็นยุทธศาสตร์
การดาเนินงานเพื่อขับเคลื่อนนโยบายมหาวิทยาลัย 5 ปี (พ.ศ. 2556-2560) แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
(พ.ศ. 2556-2560) และแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ประกอบด้วย

แผนงานที่ 1 พัฒนาคุณภาพบัณฑิต
โครงการ
1. โครงการ

วัตถุประสงค์

เสริมสร้าง
เสริมสร้าง พัฒนา การยอมรับ
คุณธรรม ความรู้ ความพึงพอใจของ
ทักษะวิชาชีพให้แก่ ผู้ใช้บัณฑิตในด้าน
นักศึกษา
คุณธรรม ความรู้
และทักษะวิชาชีพ
ของบัณฑิตและ
นักศึกษา

ตัวชี้วัดผลงาน
1. ร้อยละโครงการ

หรือกิจกรรมที่มี
ผลสาเร็จของการ
ดาเนินการตามเกณฑ์
ที่กาหนด
2. ร้อยละจานวน
นักศึกษาที่เข้าร่วม
กิจกรรมพัฒนา
คุณธรรม ความรู้
และทักษะ ครบตาม
เกณฑ์ที่กาหนด

เป้าหมาย

80

80

กิจกรรมและแนวทาง
สาคัญ
แผ่นดิน
จัดกิจกรรมเสริมให้
 ดาเนินงาน 441,764 บาท
นักศึกษาเพื่อเสริมสร้าง
 อุดหนุน 6,829,100 บาท
คุณธรรม ทักษะวิชาชีพ
รวมแผ่นดิน 11,246,744 บาท และเพิ่มพูนความรู้ อย่าง
ทั่วถึง อาทิเช่น การ
รายได้
ฝึกอบรม ค่ายคุณธรรม
 ดาเนินงาน 41,366,475 บาท
ค่ายวิชาการ การจัดติว
 รายจ่ายอื่น 2,241,000 บาท
รวมงบรายได้ 43,607,475 บาท การประกวดผลงาน
ฯลฯ
งบประมาณ

รวมทั้งหมด 54,854,219 บาท

19

เจ้าภาพ
คณะมนุษยฯ,
คณะเทคโนฯอุตฯ,
คณะวิทยาศาสตร์ฯ,
คณะวิทยาการฯ,
คณะเทคโนฯเกษตร,
คณะครุศาสตร์,
ว.นวัตกรรมฯ,
สาธารณสุขฯ,
สสว.,รร.สาธิต.,
ศ.วิทย์,ศ.ภาษา,
บัณฑิตฯ,สระแก้ว,
กองพัฒน์

โครงการ
2. โครงการพัฒนา
ทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ
สาหรับนักศึกษา

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดผลงาน

พัฒนาทักษะการใช้ ร้อยละของนักศึกษา
ภาษาอังกฤษเพื่อ ทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรม
การติดต่อสื่อสาร พัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ และ
เข้าใช้งานระบบ
พัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษด้วย
ตนเอง

เป้าหมาย

งบประมาณ
แผ่นดิน
 ดาเนินงาน 274,000 บาท
 อุดหนุน 150,000 บาท
รวมแผ่นดิน 424,000 บาท

80

รายได้
 ดาเนินงาน 586,500 บาท
รวมงบรายได้ 586,500 บาท
รวมทั้งหมด 1,010,500 บาท

20

กิจกรรมและแนวทาง
สาคัญ
 กาหนดหลักเกณฑ์
การผ่านการทดสอบ
ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ
เช่น จัดทาเกณฑ์การ
ENG-Exam
 การพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษให้กับ
นักศึกษา เช่น ค่าย
ภาษาอังกฤษ ประกวด
ผลงานการอ่าน
การเขียน การพูด ฯลฯ
 พัฒนาสื่อการเรียน
ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง
เช่น จัดหาโปรแกรม
การเรียนภาษาอังกฤษ
ออนไลน์

เจ้าภาพ
คณะเทคโนฯอุตฯ,
คณะเทคโนฯเกษตร,
คณะครุศาสตร์,
ว.นวัตกรรมฯ,
ศ.ภาษา,บัณฑิตฯ,
สระแก้ว

โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดผลงาน

เป้าหมาย

งบประมาณ

3. โครงการพัฒนา
เอกลักษณ์นักศึกษา
และลูกเจ้าฟ้าอาสา
ช่วยสังคม

จัดกิจกรรม
เสริมสร้าง
เอกลักษณ์ของ
นักศึกษาให้เป็น
ที่รับรู้ของสังคมและ
มีความพึงพอใจ
ภาคภูมิใจ รัก
ผูกพันต่อคณาจารย์
และมหาวิทยาลัย

ร้อยละของนักศึกษา
ที่เข้าร่วมกิจกรรม
พัฒนาคุณลักษณะ
ครบตามเกณฑ์
ระบบทรานสคริป
กิจกรรม

80

แผ่นดิน
 ดาเนินงาน 238,000 บาท
 อุดหนุน 200,000 บาท
รวมแผ่นดิน 438,000 บาท
รายได้
 ดาเนินงาน 936,700 บาท
 รายจ่ายอื่น 845,000 บาท
รวมงบรายได้ 1,781,700 บาท
รวมทั้งหมด 2,219,700 บาท
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กิจกรรมและแนวทาง
สาคัญ
 กาหนดเกณฑ์
มาตรฐานการเข้าร่วมและ
การจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาภาคบังคับ และ
มีมาตรการกากับ ติดตาม
การเข้าร่วมกิจกรรมของ
นักศึกษา
 กระตุ้นการจัดกิจกรรม
และส่งเสริมให้นักศึกษา
ทากิจกรรมตามเกณฑ์
รวมทั้งจัดงานศิษย์เก่า
สัมพันธ์

เจ้าภาพ
คณะมนุษยฯ,
คณะเทคโนฯอุตฯ,
คณะวิทยาการ,
คณะเทคโนฯเกษตร,
คณะครุศาสตร์,
ว.นวัตกรรมฯ,
ส.ศึกษาฯ, สสร.,
บัณฑิตฯ, สระแก้ว,
กองพัฒน์

โครงการ

วัตถุประสงค์

4. โครงการ
วไลยอลงกรณ์
ก้าวไกลสู่อาเซียน

เพิ่มกิจกรรม พัฒนา
การเรียนการสอน
พัฒนานักศึกษา
วิจัย และการ
บริการวิชาการ
ตามข้อตกลงร่วมกับ
เครือข่ายทั้งใน
ประเทศและ
ต่างประเทศ

5. โครงการ
เครือข่ายร่วมมือ
ภายในประเทศเพื่อ
ขับเคลื่อน
การพัฒนางาน
ตามภารกิจ

พัฒนา เพิ่มกิจกรรม
พัฒนาการเรียน
การสอนการพัฒนา
นักศึกษา การวิจัย
และการบริการ
วิชาการตามข้อตกลง
ร่วมกับเครือข่ายทั้งใน
ประเทศและ
ต่างประเทศ

ตัวชี้วัดผลงาน
1. ร้อยละจานวน

เป้าหมาย

งบประมาณ

80

แผ่นดิน
 ดาเนินงาน 423,430 บาท
 อุดหนุน 900,000 บาท
รวมแผ่นดิน 1,323,430 บาท

นักศึกษา อาจารย์
บุคลากรภายในที่ไป
แลกเปลี่ยน
2. จานวน
1
รายได้
โครงการวิจัยหรือ
โครงการ  ดาเนินงาน 3,141,900 บาท
บริการวิชาการร่วม
 อุดหนุน 38,150,000 บาท
ในประชาคมอาเซียน
รวมงบรายได้ 41,291,900 บาท
รวมทั้งหมด 42,615,330 บาท

1. จานวนกิจกรรมที่ทา
1
ร่วมกับเครือข่ายภายใน กิจกรรม
และต่างประเทศตาม
ข้อตกลงร่วมระดับ
หน่วยงาน
2. จานวนนักศึกษา
อาจารย์ บุคลากร
200
ภายในที่ร่วมโครงการ
คน
กิจกรรมกับเครือข่าย
ความร่วมมือ
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แผ่นดิน
 ดาเนินงาน 470,000 บาท
 อุดหนุน 615,000 บาท
รวมแผ่นดิน 1,085,000 บาท
รายได้
 ดาเนินงาน 309,900 บาท
 รายจ่ายอื่น 300,000 บาท
รวมงบรายได้ 609,900 บาท
รวมทั้งหมด 1,694,900 บาท

กิจกรรมและแนวทาง
สาคัญ

เจ้าภาพ

 คณะหรือหน่วยงาน
จัดกิจกรรมสร้างผลงาน
ตามภารกิจหน้าที่ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยหรือ
หน่วยงานในต่างประเทศ
ที่มีข้อตกลง ความร่วมมือ
และดาเนินงานตาม
ข้อตกลง การแลกเปลี่ยน
นักศึกษา อาจารย์
บุคลากร
 จัดทาโครงการวิจัย
หรือ บริการวิชาการ
ร่วมกับประเทศอาเซียน

คณะเทคโนฯอุตฯ,
คณะวิทยาศาสตร์ฯ,
ส.ศึกษาฯ, รร.สาธิต,
ศ.ภาษา, สระแก้ว

คณะหรือหน่วยงานสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือ
ภายในประเทศ และ
ต่างประเทศ และจัด
กิจกรรมสร้างผลงาน
ตามภารกิจหน้าที่ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยหรือ
หน่วยงานในต่างประเทศ
ที่มีข้อตกลงความร่วมมือ

คณะมนุษยฯ,
คณะเทคโนฯอุตฯ,
คณะวิทยาศาสตร์ฯ,
คณะวิทยาการฯ,
คณะเทคโนฯเกษตร,
ว.นวัตกรรมฯ,
ส.ศึกษาฯ, สสร.,
ส.วิจัย, สระแก้ว

โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดผลงาน

6. โครงการพัฒนา
ระบบการจัดการ
เรียนการสอนวิชา
ศึกษาทั่วไป

พัฒนาหลักสูตร
กระบวนการเรียน
การสอนหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไปให้มี
มาตรฐานสากล
เป็นต้นแบบของ
มหาวิทยาลัยต่างๆ

1. จานวนอาจารย์ที่ ร้อยละ แผ่นดิน
ได้รับการพัฒนา
80ของ  ดาเนินงาน 20,000 บาท
ความรู้ ทักษะใน
จานวน รวมแผ่นดิน 20,000 บาท
การจัดการเรียนการ อาจารย์
รายได้
สอนหมวดวิชาศึกษา ทั้งหมด
 ดาเนินงาน 845,000 บาท
ทั่วไป
รวมงบรายได้ 845,000 บาท
2. จานวนกลุ่ม
1
นักศึกษาหรือหมู่
หมู่เรียน รวมทั้งหมด 865,000 บาท
เรียนที่มีผลการ
เรียนรู้ในระดับดีเด่น
เป็นตัวอย่างได้

7. โครงการพัฒนา
นวัตกรรมการ
เรียนรู้แบบ
ผสมผสานเพื่อสร้าง
ทักษะสาหรับ
ศตวรรษที่ 21

พัฒนากระบวน
การจัดการเรียนรู้
ผ่านเทคโนโลยีที่
เหมาะสมและเน้น
การปฏิบัติจริง
การร่วมแก้ไข
ปัญหา และเรียนรู้
กับชุมชน สถาน
ประกอบการ

ร้อยละของรายวิชา
ในหลักสูตรที่จัดให้
นักศึกษามี
ประสบการณ์
ร่วมเรียนรู้ แก้ไข
ปัญหาร่วมกับชุมชน
ท้องถิ่น สถาน
ประกอบการ

เป้าหมาย

งบประมาณ

แผ่นดิน
 ดาเนินงาน 339,600 บาท
รวมแผ่นดิน 339,600 บาท

80

กิจกรรมและแนวทาง
สาคัญ

 ดาเนินการพัฒนาแผน ส.ศึกษาฯ
การจัดการเรียนรู้ และ
พัฒนาอาจารย์ผู้สอนให้
มีสมรรถนะตาม
มาตรฐาน
 จัดกิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ให้แก่
นักศึกษาทั้งระบบ

คณะ หลักสูตร หน่วยงาน
พัฒนาแผนการสอน
และจัดกิจกรรมสร้าง
การเรียนรู้ทักษะ
รายได้
ศตวรรษที่ 21 และ
 ดาเนินงาน 431,000 บาท
รวมงบรายได้ 431,000 บาท สามารถเรียนรู้ แก้ไข
ปัญหาร่วมกับชุมชน
รวมทั้งหมด 770,600 บาท
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เจ้าภาพ

คณะมนุษย์ฯ,
คณะเทคโนฯอุตฯ,
คณะเทคโนฯเกษตร,
ว.นวัตกรรมฯ,
คณะครุศาสตร์,
ส.ศึกษาฯ,บัณฑิตฯ,
สระแก้ว,

แผนงานที่ 2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
โครงการ

วัตถุประสงค์

1.โครงการขยาย
พัฒนาหลักสูตร
การจัดการศึกษา และเพิ่มการจัดการ
หลักสูตรนานาชาติ เรียนการสอน
หลักสูตรนานาชาติ

2. โครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
เพื่อความเป็นเลิศ

พัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา
ตามระบบประกัน
คุณภาพ

ตัวชี้วัดผลงาน

เป้าหมาย

1. จานวนหลักสูตร
1
นานาชาติที่พัฒนา
หลักสูตร
ใหม่และเปิดรับ
นักศึกษาได้ตรงตาม
แผนที่กาหนด
2.จานวนประเทศ
2
ของนักศึกษาต่างชาติ ประเทศ
ที่เข้ามาศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลัย
1. ร้อยละของ
ระดับดี
หลักสูตรที่ผ่าน
การประเมินคุณภาพ
ตามเกณฑ์ สกอ.
เป็นไปตามเป้าหมาย
ของมหาวิทยาลัย
2.คะแนนผลการ
ระดับดี
ประเมินคุณภาพ
ระดับหน่วยงาน
มหาวิทยาลัย ของ
สกอ. สมศ. ไม่น้อย
กว่าระดับดี
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งบประมาณ
แผ่นดิน
 ดาเนินงาน 150,000 บาท
รวมแผ่นดิน 150,000 บาท
รายได้
 ดาเนินงาน 50,000 บาท
รวมงบรายได้ 50,000 บาท

กิจกรรมและแนวทาง
สาคัญ
พัฒนาหรือจัดทา
หลักสูตรนานาชาติ
รองรับนักศึกษาใน
ประเทศและนักศึกษา
ต่างชาติ

เจ้าภาพ
คณะวิทยาศาสตร์ฯ,
สระแก้ว

รวมทั้งหมด 200,000 บาท

 จัดทาระบบ
หลักเกณฑ์และดาเนิน
กิจกรรมเชิงพัฒนาเพื่อ
พัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาตามเกณฑ์และ
รายได้
 ดาเนินงาน 1,452,885 บาท มาตรฐาน EdPex
 รายจ่ายอื่น 1,000,000 บาท  พัฒนาระบบกลไกล
 ลงทุน 135,400 บาท
การประกันคุณภาพ
รวมงบรายได้ 2,588,285บาท
การศึกษา
แผ่นดิน
 ดาเนินงาน 330,500 บาท
 รายจ่ายอื่น 750,000 บาท
 อุดหนุน 16,000 บาท
รวมแผ่นดิน 1,096,500 บาท

รวมทั้งหมด 3,684,785 บาท

คณะมนุษยฯ,
คณะเทคโนฯอุตฯ,
คณะวิทยาศาสตร์ฯ,
คณะวิทยาการฯ,
คณะเทคโนฯเกษตร,
ว.นวัตกรรม,
คณะครุศาสตร์,
สาธารณสุขศาสตร์ฯ,
สมจ., สสว., สสร.,
ส.วิจัยฯ, ส.ศึกษาฯ,
บัณฑิตฯ, สระแก้ว,
กองพัฒน์ฯ

โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดผลงาน

เป้าหมาย

3. โครงการจัดหา
และพัฒนา
ทรัพยากร
สนับสนุนการศึกษา
วิจัย การบริการ
วิชาการ

พัฒนาเป็น
มหาวิทยาลัยสีเขียว
อย่างยั่งยืนที่มี
การพัฒนาจัดหา
ทรัพยากร
สนับสนุนการ
ทางานตาม
พันธกิจอย่าง
เพียงพอ

1. ร้อยละของ
ทรัพยากรที่จัดหาได้
ทันเวลาตามแผนงาน
ที่กาหนด
2.ร้อยละความ
พึงพอใจของ
นักศึกษา อาจารย์ต่อ
ทรัพยากรสนับสนุน
การเรียนการสอน
คุณภาพ การบริการ
และการพัฒนา
มหาวิทยาลัย
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กิจกรรมและแนวทาง
สาคัญ
แผ่นดิน
จัดหาและพัฒนาครุภัณฑ์
 ดาเนินงาน 7,793,400 บาท ห้องปฏิบัติการที่
 รายจ่ายอื่น 3,530,400 บาท
สนับสนุนการเรียนรู้
 อุดหนุน 1,025,200 บาท
การวิจัย การบริการ
 ลงทุน 17,588,400 บาท
รวมแผ่นดิน 29,937,400 บาท วิชาการ รองรับความ
ต้องการของนักศึกษา
รายได้
อาจารย์ บุคลากร
งบประมาณ

 ดาเนินงาน 23,530,500 บาท
 รายจ่ายอื่น 600,000 บาท
 ลงทุน 2,630,000 บาท
รวมงบรายได้ 26,760,500 บาท

รวมทั้งหมด 56,697,900 บาท

4. โครงการพัฒนา
ผู้นาการบริหาร
การเปลี่ยนแปลง
มหาวิทยาลัย

เสริมสร้างความ
ตระหนักรู้ใน
วัฒนธรรมการทางาน
เพื่อองค์กร สร้าง
วิสัยทัศน์ร่วมให้แก่
อาจารย์ บุคลากร
และพัฒนาทีมผู้นา
การเปลี่ยนแปลง
รองรับอนาคตของ
มหาวิทยาลัย

ร้อยจานวนผู้บริหาร
และบุคลากรที่ผ่าน
หลักสูตรผู้นา
การเปลี่ยนแปลง

แผ่นดิน

80

พัฒนาหลักสูตรการจัด
อบรม สร้างเวทีกิจกรรม
รวมแผ่นดิน บาท
เพื่อสร้างความเป็นผู้นา
ให้กับผู้บริหารรุ่นใหม่
รายได้
และบุคลากร เพื่อพร้อม
 ดาเนินงาน 30,000 บาท
 รายจ่ายอื่น 8,915,000 บาท รับการจัดการการ
รวมงบรายได้ 8,945,000 บาท เปลี่ยนแปลง
รวมทั้งหมด 8,945,000 บาท
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เจ้าภาพ
คณะมนุษยฯ,
คณะเทคโนฯอุตฯ,
คณะวิทยาศาสตร์ฯ,
คณะวิทยาการฯ,
คณะเทคโนฯเกษตร,
ว.นวัตกรรมฯ,
คณะครุศาสตร์,
สาธารณสุขฯ,
กนผ., ศ.วิทย์, สสร.,
รร.สาธิต, ส.ศึกษาฯ,
กทม., ส.วิทยะฯ,
ศ.ภาษา, ส.วิจัยฯ,
บัณฑิตฯ, สระแก้ว,
กองพัฒน์ฯ
สระแก้ว, สนอ.

โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดผลงาน

เป้าหมาย

5. โครงการชุมชน
นักปฏิบัติเพื่อ
แก้ปัญหาและ
พัฒนามหาวิทยาลัย

พัฒนาชุมชนนัก
ปฏิบัติ ชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ เพื่อ
พัฒนางานตาม
ภารกิจ นวัตกรรม
และส่งเสริมให้
บุคลากรผู้มี
ความสามารถได้
แสดงความสามารถ

จานวนกลุ่มชุมชน
แห่งนักปฏิบัติ ชุมชน
แห่งการเรียนรู้ ที่
ปรับปรุงแก้ไขปัญหา
การทางานร่วมกันให้
ประสบผลสาเร็จ

1
กลุ่ม

จัดตั้งศูนย์และเร่ง
พัฒนาอาจารย์ และ
บุคลากรมืออาชีพ
เพื่อเพิ่มสมรรถนะ
ของอาจารย์และ
บุคลากรตาม
แผนพัฒนา
รายบุคคล

1. ร้อยละของอาจารย์
บุคลากรที่ร่วม
กิจกรรมการพัฒนา
ครบถ้วนตามข้อตกลง
2. ร้อยละบุคลากรที่
ได้รับการพัฒนาครบ
ตามเกณฑ์ที่กาหนด
3. ร้อยละของอาจารย์
ที่ได้รับการประเมิน
การสอนในเกณฑ์ดี

6. โครงการพัฒนา
อาจารย์และ
บุคลากรมืออาชีพสู่
ประชาคมอาเซียน

งบประมาณ
แผ่นดิน
รวมแผ่นดิน

-

บาท

รายได้
 ดาเนินงาน 4,000 บาท
รวมงบรายได้ 4,000 บาท

กิจกรรมและแนวทาง
สาคัญ
จัดเวที กระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อ
การแก้ไขปัญหาและ
เสริมสร้างทักษะให้
บุคลากรสร้างนวัตกรรม
แก้ไขปัญหาการทางาน

เจ้าภาพ
คณะครุศาสตร์

รวมทั้งหมด 4,000 บาท
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แผ่นดิน
 ดาเนินงาน 40,000 บาท
รวมแผ่นดิน 40,000 บาท

จัดตั้งศูนย์ สรรหาทีมงาน
วางระบบการพัฒนาเพื่อ
เพิ่มสมรรถนะของ
อาจารย์และบุคลากรตาม
แผนพัฒนารายบุคคลและ
รายได้
 ดาเนินงาน 476,500 บาท ดาเนินการพัฒนาอาจารย์
รวมงบรายได้ 476,500 บาท และบุคลากรมืออาชีพ

80
80

รวมทั้งหมด 516,500 บาท
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คณะมนุษยฯ,
คณะวิทยาการฯ,
ว.นวัตกรรมฯ,
คณะครุศาสตร์,
สสว.

โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดผลงาน

เป้าหมาย

7. โครงการปรับ
รูปแบบการรับ
นักศึกษาและ
การบริการด้านวิจัย
และบริการวิชาการ

ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจาก
รัฐบาล หน่วยงาน
ภายนอกและมีเงิน
รายได้เพิ่มขึ้น
เพียงพอต่อการ
พัฒนามหาวิทยาลัย

1. ร้อยละความสาเร็จ
การรับนักศึกษาตาม
แผนที่กาหนด
2. จานวนเงินจาก
โครงการวิจัย
นวัตกรรมและการ
บริการวิชาการจาก
ภายนอกที่เพิ่มขึ้นต่อ
คณะ/หน่วยงาน

80

งบประมาณ
แผ่นดิน
 ดาเนินงาน 292,600 บาท
รวมแผ่นดิน 292,600 บาท

ตาม
เกณฑ์
สกอ.

รายได้
 ดาเนินงาน 607,100 บาท
 รายจ่ายอื่น 1,000,000 บาท
รวมงบรายได้ 1,607,100 บาท
รวมทั้งหมด 1,899,700 บาท
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กิจกรรมและแนวทาง
สาคัญ
จัดทาแผน ปรับปรุง
กระบวนการ รูปแบบการ
รับนักศึกษา และการ
ขอรับทุนสนับสนุนการ
วิจัย และ บริการวิชาการ
และส่งเสริมการ
ดาเนินงานตามแผน

เจ้าภาพ
คณะเทคโนฯอุตฯ,
คณะวิทยาการฯ,
คณะเทคโนฯเกษตร,
สสว.

แผนงานที่ 3 วิจัย บริการวิชาการ อนุรักษ์ ส่งเสริม พัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
โครงการ
1.โครงการศูนย์
ศึกษาและจัดการ
ปัญหาระบบนิเวศ
ชานเมือง

2. โครงการศูนย์
ศึกษาพัฒนาวิชาชีพ
ครูและคุณภาพ
การศึกษา

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดผลงาน

เป้าหมาย

งบประมาณ

สร้างผลงานเชิง
ประจักษ์ที่แสดงความ
เป็นเลิศเฉพาะด้าน
ระบบนิเวศชานเมือง
และศูนย์พัฒนาวิชาชีพ
ครูให้เป็นที่รับรู้ของ
สังคม รวมทั้ง
ประชาคมอาเซียน

1. จานวนผลงานเชิง
ประจักษ์ที่ได้เผยแพร่
สร้างการรับรู้ใน
ด้านการตอบสนอง
ต่อปัญหาด้านระบบ
นิเวศชานเมือง
2. ระดับการรับรู้
ของประชาชนสังคม
ที่มีต่อมหาวิทยาลัย

7
เรื่อง

แผ่นดิน
 งบดาเนินงาน 260,000 บาท
 งบอุดหนุน 350,000 บาท
รวมแผ่นดิน 610,000 บาท

1. จานวนผลงานเชิง
ประจักษ์ที่ได้เผยแพร่
สร้างการรับรู้ในด้าน
การพัฒนาวิชาชีพครู
2. ระดับการรับรู้ของ
ประชาชนสังคมที่มี
ต่อมหาวิทยาลัย

4 เรื่อง

สร้างผลงานเชิง
ประจักษ์ที่แสดงความ
เป็นเลิศเฉพาะด้าน
ระบบนิเวศชานเมือง
และการพัฒนาวิชาชีพ
ครูให้เป็นที่รับรู้ของ
สังคม รวมทั้ง
ประชาคมอาเซียน

5

กิจกรรมและแนวทาง
สาคัญ

จัดตั้งศูนย์ สรรหา
คณะมนุษย์ฯ,
คณะทางาน วางระบบ เทคโนฯเกษตร,
การพัฒนาและ
สสร.,สนอ.
สนับสนุนงบประมาณ
เพื่อการสร้างผลงาน
รายได้
และการเผยแพร่
 งบดาเนินงาน 200,000 บาท
รวมงบรายได้ 200,000 บาท ผลงานด้านระบบ
นิเวศน์ชานเมือง
รวมทั้งหมด 810,000 บาท

5
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เจ้าภาพ

แผ่นดิน
 ดาเนินงาน 1,133,900 บาท
รวมแผ่นดิน 1,133,900 บาท

ทบทวนโครงสร้างของ ศ.ครู
ศูนย์สรรหา
คณะทางานวางระบบ
การพัฒนาและ
รายได้
สนับสนุน งบประมาณ
รวมงบรายได้ บาท เพื่อเผยแพร่การสร้าง
ผลงานที่บ่งบอกความ
รวมทั้งหมด 1,133,900 บาท เป็นเลิศด้านการพัฒนา
วิชาชีพครู

โครงการ
3.โครงการส่งเสริม
การผลิตผลงาน
วิชาการสาหรับ
อาจารย์

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดผลงาน

เป้าหมาย

งบประมาณ

กิจกรรมและแนวทาง
สาคัญ

เจ้าภาพ

สนับสนุนทุน
พัฒนากลไกระบบ
สนับสนุนให้อาจารย์
ผลิตผลงานวิชาการได้
ตามเกณฑ์มาตรฐาน

1. ร้อยละของผลงาน
วิชาการที่ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อ
จานวนอาจารย์
2. จานวนเงินทุนวิจัย
ต่ออาจารย์ตาม
เกณฑ์ สกอ.

80

แผ่นดิน
 ดาเนินงาน 120,000 บาท
 อุดหนุน 21,420,900 บาท
รวมแผ่นดิน 21,540,900 บาท

ตาม
เกณฑ์
สกอ.

รายได้
 ดาเนินงาน 818,400 บาท
 รายจ่ายอื่น 2,276,000 บาท
รวมงบรายได้ 3,094,400 บาท

วางมาตรการ จัดทา
เกณฑ์สนับสนุน
งบประมาณเพื่อพัฒนา
ให้อาจารย์ผลิตผลงาน
ทางวิชาการได้ตาม
เกณฑ์มาตรฐาน

คณะวิทยาศาสตร์ฯ,
คณะวิทยาการฯ,
คณะครุศาสตร์,
ว.นวัตกรรมฯ,
ส.วิจัยฯ,สสว.

จัดกิจกรรมเพื่อ
เผยแพร่และเสริมสร้าง
จิตสานึกด้าน
ศิลปวัฒนธรรมให้กับ
นักศึกษา บุคลากร

คณะมนุษยฯ,
คณะเทคโนฯอุตฯ,
คณะวิทยาศาสตร์ฯ,
คณะวิทยาการฯ,
คณะเทคโนฯเกษตร,
ว.นวัตกรรม,
คณะครุศาสตร์,
สาธารณสุขฯ,
ส.ศึกษาฯ,ส.ศิลปะ,
สสร.,บัณฑิตฯ,
สระแก้ว

รวมทั้งหมด 24,635,300 บาท

4. โครงการทานุบารุง
เผยแพร่ สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม ของ
ท้องถิ่น และของชาติ

จัดกิจกรรม ปลูกฝัง
ค่านิยมเสริมสร้าง
เอกลักษณ์ของนักศึกษา
ให้เป็นที่รับรู้ของสังคม
และมีความพึงพอใจ
ภาคภูมิใจ รัก ผูกพัน
ต่อคณาจารย์และ
มหาวิทยาลัย ตระหนัก
คุณค่า ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและ อนุรักษ์
ทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมไทย

1. จานวนผลงานที่มี
การเผยแพร่ทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม
2. ร้อยละนักศึกษา
เห็นความสาคัญของ
ศิลปวัฒนธรรมไทย

36
85

แผ่นดิน
 ดาเนินงาน 387,000 บาท
 อุดหนุน 3,347,000 บาท
รวมแผ่นดิน 3,734,000 บาท
รายได้
 ดาเนินงาน 759,600 บาท
รวมงบรายได้ 759,600 บาท
รวมทั้งหมด 4,493,600 บาท
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แผนงานที่ 4 บริหารและพัฒนาสถาบัน
โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดผลงาน

เป้าหมาย

งบประมาณ

กิจกรรม/แนวทาง
สาคัญ

เจ้าภาพ

1. โครงการบริหาร
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา
มหาวิทยาลัย
และการจัดการ
งบประมาณที่มุ่ง
ผลสาเร็จ

บริหารจัดการ
งบประมาณ
ประจาปีอย่างมี
ประสิทธิภาพ
ตอบสนองนโยบาย
และยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย

1. ร้อยละของการ
เบิกใช้งบประมาณ
ไปตามแผน นโยบาย
และยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย
2. อัตราการขอโอน
งบประมาณข้ามงบ
ลดน้อยลง
3. ร้อยละของ
งบประมาณแผ่นดิน
ในส่วนของงบลงทุน
และงบพัฒนางานที่
เพิ่มขึ้นในแต่ละปี
4. ร้อยละของ
รายได้การจัด
การศึกษา การวิจัย
การบริการวิชาการ
และเงินบริจาคที่
เพิ่มขึ้นในแต่ละปี

80

แผ่นดิน
 ดาเนินงาน 2,683,600 บาท
 อุดหนุน 225,000 บาท
 ลงทุน 7,437,800 บาท
รวมแผ่นดิน 10,346,400 บาท

พัฒนาระบบการ
วางแผนงบประมาณและ
ระบบควบคุม กากับ
ติดตาม การดาเนินงาน
ด้านงบประมาณ

คณะมนุษยฯ,
คณะเทคโนฯ อุตฯ,
คณะวิทยาศาสตร์ฯ,
คณะวิทยาการฯ,
คณะเทคโนฯเกษตร,
ว.นวัตกรรม
คณะครุศาสตร์
ส.สภาฯ, ส.วิจัยฯ,
กองพัฒนาฯ, สนอ.,
สสร.

ร้อยละ
10
5

รายได้
 ดาเนินงาน 13,434,440 บาท
 รายจ่ายอื่น 2,500,000 บาท
 ลงทุน 185,000 บาท
รวมงบรายได้ 16,119,440 บาท
รวมทั้งหมด 26,465,840 บาท

5
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โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดผลงาน

เป้าหมาย

2. โครงการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมและ
มหาวิทยาลัยแห่ง
ความพอเพียง

พัฒนาเป็น
มหาวิทยาลัยสีเขียว
อย่างยั่งยืน
ทีม่ ีการพัฒนา
จัดหาทรัพยากร
สนับสนุนการ
ทางานตามพันธกิจ
อย่างพอเพียง

จานวนโครงการ
พัฒนาตามแนวทาง
มหาวิทยาลัยสีเขียวที่
ดาเนินการบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่
กาหนด

5

งบประมาณ

กิจกรรม/แนวทาง
สาคัญ

เจ้าภาพ

พัฒนาด้านอาคาร
สถานที่และจัดหา
ทรัพยากรเพื่อสนับสนุน
การจัดการเรียนการสอน
การดาเนินชีวิตในรั้ว
มหาวิทยาลัยที่ไม่มี
ผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อม

คณะมนุษยฯ,
คณะครุศาสตร์,
กนผ., ส.วิจัยฯ ,
สระแก้ว,สนอ.,สสร.

ทบทวนข้อบังคับ
ระเบียบแนวปฏิบัติด้าน
การให้บริการตาม
ระเบียบ กฏหมาย
รวมทั้งสร้างมาตรฐาน
และจิตสานึกการ
ให้บริการให้แก่บุคลากร
รายได้
 งบบุคลากร 40,000,000 บาท ผู้ให้บริการ

คณะมนุษยฯ,
คณะวิทยาการฯ,
คณะเทคโนฯเกษตร,
ว.นวัตกรรมฯ,
คณะครุศาสตร์,
สสว.,ส.ศึกษาฯ.,
สสร., ส.วิทยะฯ.,
บัณฑิต,ศ.สระแก้ว,
สนอ.

แผ่นดิน
 ดาเนินงาน 151,000 บาท
 อุดหนุน30,000 บาท
รวมแผ่นดิน 181,000 บาท
รายได้
 ดาเนินงาน 1,382,000 บาท
 รายจ่ายอื่น 320,000 บาท
 ลงทุน 30,000บาท
รวมงบรายได้ 1,732,000 บาท
รวมทั้งหมด 1,913,000 บาท

3. โครงการ
ปรับปรุงระบบงาน
และการบริการสู่
ความเป็นเลิศและ
ธรรมาภิบาล

พัฒนามาตรฐาน
ยกระดับคุณภาพ
งานบริการทั้งหมด
ให้เป็นที่เชื่อมั่น
ยอมรับของผู้มา
ติดต่อ

จานวนกระบวนงาน
ที่พัฒนามาตรฐาน
และดาเนินงานได้
ตามมาตรฐาน

แผ่นดิน
 งบบุคลากร 88,044,400 บาท
 ดาเนินงาน 21,369,200 บาท
 อุดหนุน 232,804,100 บาท
 งบลงทุน 74,334,500 บาท
รวมแผ่นดิน 416,552,200 บาท

5

 ดาเนินงาน 39,672,700 บาท
 งบอุดหนุน 1,995,000 บาท
รวมงบรายได้ 81,667,700 บาท
รวมทั้งหมด 498,219,900 บาท
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โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดผลงาน

เป้าหมาย

4. โครงการ
ประชาสัมพันธ์
สื่อสารองค์การและ
แผนการตลาดเชิงรุก

พัฒนางาน
ประชาสัมพันธ์
และสื่อสารองค์การ
ให้มีผลงานให้เชิงรุก

1.ร้อยละความสาเร็จ
ของโครงการ
กิจกรรมรณรงค์
เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์และ
สื่อสารองค์การตาม
แผนประชาสัมพันธ์ที่
กาหนด
2.ระดับการรับรู้ของ
คณาจารย์ บุคลากร
นักศึกษา ต่อข้อมูล
ข่าวสารที่เผยแพร่

80

แผ่นดิน
 ดาเนินงาน 193,866 บาท
 อุดหนุน 100,000 บาท
รวมแผ่นดิน 293,866 บาท

5

รวมทั้งหมด 2,532,866 บาท

ร้อยละของอาจารย์
และบุคลากรที่มีผล
การปฏิบัติงานตรง
ตามข้อตกลงผลงาน

80

แผ่นดิน

5. โครงการพัฒนา
ระบบการจัดการ
ทรัพยากรบุคคล
สู่ความเป็นเลิศ

ปรับปรุงระบบสรรหา
ค่าตอบแทน
สวัสดิการ สัญญา
จ้างและข้อตกลง
ผลงานประจาปี
ตามระบบการ
บริหารผลการ
ปฏิบัติงาน

งบประมาณ

กิจกรรม/แนวทาง
สาคัญ

จัดทาแผนประชาสัมพันธ์
เชิงรุกและผลักดัน
สนับสนุนให้มีการสื่อสาร
ภายในและการ
ประชาสัมพันธ์
รายได้
ที่มีมาตรฐานและ
 ดาเนินงาน 2,239,000 บาท
รวมงบรายได้ 2,239,000 บาท มีประสิทธิภาพเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายที่ครบถ้วน

รวมแผ่นดิน
- บาท
รายได้
 ดาเนินงาน 53,000 บาท
รวมงบรายได้ 53,000 บาท
รวมทั้งหมด 53,000 บาท
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ทบทวนข้อบังคับ
ระเบียบ แนวปฏิบัติด้าน
การบริหารงานบุคคล
การบริหารผล การ
ปฏิบัติงานของบุคลากร
รวมทั้งสร้างมาตรฐาน
และจิตสานึกการ
ให้บริการให้แก่บุคลากร
และผู้ให้บริการ

เจ้าภาพ
คณะวิทยาศาสตร์ฯ,
คณะวิทยาการฯ,
ว.นวัตกรรมการฯ,
คณะครุศาสตร์
สาธารณสุขฯ,
สสร.,บัณฑิตฯ, สระ
แก้ว,สนอ.

ว.นวัตกรรมฯ,สนอ.

โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดผลงาน

เป้าหมาย

6. โครงการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
และพัฒนา
ทรัพย์สินและ
รายได้

ลงทุนเพื่อเพิ่ม
รายได้ เพิ่มมูลค่า
ของทรัพย์สินและ
สร้างความพร้อม
ด้านทรัพยากรทาง
การศึกษา

1. อัตราผลตอบแทน
จากการบริหารเงิน
รายได้เงินคงคลัง
2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของเงินรายได้จาก
การบริหารทรัพย์สิน

ร้อยละ
5
5

งบประมาณ
แผ่นดิน
 ดาเนินงาน 427,760 บาท
รวมแผ่นดิน 427,760 บาท
รายได้
รวมงบรายได้
บาท
รวมทั้งหมด 427,760 บาท
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กิจกรรม/แนวทาง
สาคัญ

เจ้าภาพ

วางแผนการลงทุน พัฒนา คณะวิทยาการฯ
สินทรัพย์เพื่อเพิ่มรายได้
จากสินทรัพย์ที่มีอยู่

34

บทที่ 3
การขับเคลื่อนการดาเนินการและการกากับติดตามประเมินผล
แนวทางในการขับเคลื่อนการดาเนินการของแผน
ในการขับเคลื่อนการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จาเป็นอย่างยิ่งที่มหาวิทยาลัย จะต้องมีการพัฒนาระบบและกลไกในการขับเคลื่อนการดาเนินงานและการติด ตาม ประเมินผลการดาเนินงานตามแผน
โดยจะต้องมีการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจในหลักการ สาระสาคัญของแผนกลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดผลงานหลัก ค่าเป้าหมาย ให้แก่คณะ
ผู้บริหารทุกระดับ รวมทั้งบุคลากรภายในให้รับทราบ เข้าใจ มีการนาประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์การดาเนินงานที่กาหนดไว้ไปเป็นเป้าหมายก ารปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าที่ของคณะ สานัก ผ่านกระบวนการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีและการจัดข้อตกลงผลงานรายบุคคล มีการกาหนดนโยบายการจัดสรร
งบประมาณให้สอดรับกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ รวมทั้งปรับปรุงจัดระบบในการจัดสรร ติดตามผลการบริหารงบประมาณ ทรัพยากรบุคคลให้เอื้อ อานวย
ต่อการขับเคลื่อนการดาเนินงาน และจัดให้มีการกาหนดกรอบการประเมินผล ระบุตัวชี้วัดความสาเร็จของยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการตามแนวทางการ
บริ ห ารยุ ท ธศาสตร์ เ พื่ อ พั ฒ นาองค์ ก ารให้ มี ส มรรถนะสู ง มี ก ารประชุ ม ติ ด ตามผลการด าเนิน การ แสวงหาแนวทางที่เ หมาะสมในการรับ รู้ ลดปั ญหา
อันสืบเนื่องมาจากความเปลี่ยนแปลงของเงื่อนไข ปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จในการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์

ปฏิทินการขับเคลื่อนการดาเนินการของแผน
การขับเคลื่อนการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยมีการดาเนินกิจกรรมเพื่อแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่
การปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
ระยะเวลา
มิถุนายน 58
กรกฎาคม 58
สิงหาคม 58

ขั้นตอน/กิจกรรมการดาเนินงาน
 รวบรวมข้อเสนอแนะ ความคิดเห้นของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 ทบทวน และจัดทาแผนปฎิบัติการ ให้สอดคล้องกับนโยบายสภามหาวิทยาลัย
 ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจในสาระสาคัญ แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การดาเนินงาน
35

หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ
กนผ.
กนผ.
กนผ.

ระยะเวลา

ขั้นตอน/กิจกรรมการดาเนินงาน

กันยายน 58

 มหาวิทยาลัยจัดทาประมาณการกรอบวงเงินการขอตั้งงบประมาณประจาปีและกรอบนโยบาย
การจัดสรรงบประมาณประจาปี
 เสนอร่างแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และกรอบวงเงินการขอตั้งงบประมาณ
ประจาปี ให้กับคณะกรรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์และ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เห็นชอบ
 หลักสูตร คณะ หน่วยงาน จัดทาโครงการ แผนปฏิบัติงานและกาหนดรายละเอียดค่าใช้จ่ายของ
โครงการ
 กองนโยบายและแผนวิเคราะห์ โ ครงการ ตรวจสอบความสั มพันธ์เชื่อมโยงเชิงยุทธศาสตร์และ
กลั่นกรองรายละเอียดค่าใช้จ่าย
 ประชุมคณะกรรมการบริห ารมหาวิทยาลัย เพื่อให้พิจารณาโครงการรายละเอียดค่าใช้จ่ายของ
หลักสูตร คณะ หน่วยงาน
 หลักสูตร คณะ/หน่วยงานทบทวน ปรับปรุงรายละเอียดโครงการ งบประมาณ กาหนดแผนปฏิบัติการ
และแผนการเบิกจ่ายงบประมาณประจาปี
 คณะ/หน่วยงานดาเนินการขับเคลื่อนการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
 คณะ/หน่วยงานรายงานความก้าวหน้าของการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการรายไตรมาส
 ประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย รายไตรมาสแลกเปลี่ ย นประสบการณ์ ติ ด ตาม
ความก้าวหน้าและกาหนดแนวทางการแก้ปัญหาการดาเนินงาน
 มหาวิทยาลั ยเสนอรายงานให้ ค ณะกรรมการสภาเพื่ อ พิจารณาความก้าวหน้า ของแผนกลยุ ท ธ์
แผนปฏิบัติการประจาปีรายไตรมาส
 กองนโยบายและแผน ติดตามประมวลผลรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจาปีของคณะ/
หน่วยงาน

ตุลาคม 58
พฤศจิกายน 58

ตุลาคม 58 – กันยายน 59
ตุลาคม 58 – กันยายน 59
ตุลาคม 58 – กันยายน 59

ตุลาคม 58 – กันยายน 59
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หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ
สนอ+กนผ.

หลักสูตร คณะ หน่วยงาน
กนผ.
สนอ. + กนผ.

คณะ/หน่วยงาน
คณะ/หน่วยงาน
สนอ. + กนผ.

กนผ.

รูปแบบ แนวทางในการติดตามประเมินผล
เพื่อทาให้การติดตามประเมินผลการดาเนินงานของแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2556–2560
สามารถบ่งชี้ถึงสัมฤทธิผลของการดาเนินงานและเป็นไปตามหลักการของการบริหารยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาองค์การให้มีสมรรถนะสูง มหาวิทยาลัยร าชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงเห็นควรมีการกาหนดกรอบการประเมินผลในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ตามแนวทางการประเมินผลการดาเนินงา น
ในแนวใหม่ที่มีลักษณะเป็นการประเมินผลแบบมุ่งผลสาเร็จ โดยประยุกต์ใช้แนวคิด เครื่องมือ และเทคนิคในการติดตามและประเมินผลในรูปแบบข อง
Balanced Scorecard โดยกาหนดจัดให้มีการกาหนดประเด็นในการติดตามประเมินผลให้อยู่ภายใต้มุมมองหรือมีประเด็นพิจารณา 4 มิติ อันประกอบ ด้วย
มิติประสิทธิผล มิตคิ ุณภาพ มิตปิ ระสิทธิภาพ และการพัฒนาองค์การ ดังแผนภาพต่อไปนี้

1

2

กรอบการประเมินผล
ของแผนปฏิบัติ
ราชการ

4

3
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ปัจจัยสาคัญที่มีผลต่อความสาเร็จ
ในการขับเคลื่อนการดาเนินการเพื่อนายุทธศาสตร์ ตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ไปสู่การปฏิบัติจาเป็นอย่างยิ่ง
ที่มหาวิทยาลัยจะต้องมีการพัฒนากลไก และวางเงื่อนไขที่จาเป็นต่อการผลักดันยุทธศาสตร์ที่กาหนดไว้ให้เกิดผลในเชิงปฏิบัติ ต้องให้ความสนใจและตระหนัก
ถึงปัจจัยสาคัญที่มีผลต่อความสาเร็จในประเด็นดังต่อไปนี้
1. การพัฒนากลไกและเงื่อนไขที่จาเป็นต่อการผลักดันยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ
1.1 การสร้างความเข้าใจร่วมกันของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการผลักดันให้ยุทธศาสตร์ที่วางไว้เกิดผลในเชิงปฏิบัติ โดยเฉพาะผู้บริหาร แล ะ
คณะบุ ค ลากรที่ เ กี่ ย วข้ อ ง โดยควรน าเสนอสาระส าคั ญ ของแผนปฏิ บั ติ ก าร ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2559 ให้ ผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ ง ทั้ ง ในส่ ว นของ
สภามหาวิทยาลัย คณะ สานัก รวมทั้งสานักงบประมาณ ได้รับทราบถึงจุดเน้นและทิศทางในการดาเนินงานเพื่อจะได้มีการพัฒนานโยบายและมาตรการ
ทีเ่ กี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการดาเนินงาน
1.2 การสร้างการรับรู้และบรรยากาศเชิงผลักดันจากกลไกภายใน อันได้แก่ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย โดยจาเป็นต้องมีการนาเสนอ จัดการประชุมสัมมนาเพื่อชี้แจงถึงทิศทางและยุทธศาสตร์ในการดาเนินงาน การจั ดให้มีการรายงานผลการ
ดาเนินงานเป็นรายรอบ รวมทั้งการจัดให้มีการประชุมติดตามผลการดาเนินเป็นระยะเพื่อรับทราบความก้าวหน้าและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกั นระหว่าง
ของคณะผู้บริหาร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1.3 การมีเวที หรือเปิดพื้นที่ในการร่วมมือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความเคลื่ อนไหวของการดาเนินงานร่ว มกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
โดยเฉพาะในส่วนของบุคลากรระดับปฏิบัติ อาทิ คณะกรรมการหลักสูตร เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน เพื่อจะได้ร่วมมือกันผลักดันให้ยุทธศาสตร์ ที่วางไว้เกิดผล
ในเชิงปฏิบัติ
1.4 การกาหนดให้หน่วยงาน ผู้บริหารมีภาระความรับผิดชอบด้าน การรายงานผลงานต่อสาธารณะ โดยต้องนาเสนอความก้าวหน้า
รายงานผล สร้างการรับรู้ถึงผลการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการที่กาหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมทั้งต่อประชาคมภายใน มหาวิทยาลัย
ได้ รั บ 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 เ กิ ด ผลมากยิ่ ง ขึ้ น โดยในการนี้
ควรต้องจัดให้มีการนาเสนอ เผยแพร่ผลการดาเนินงานผ่านช่องทางที่หลากหลายที่มีอยู่ในช่วงปัจจุบัน อาทิ จดหมายข่าว การประชุมติดตาม ก ารเผยแพร่
ข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การจัดรายการวิทยุกระจายเสียง สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ
2. ปัจจัยสาคัญที่มีผลต่อความสาเร็จ
2.1 การพัฒนาผู้นาในการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง สืบเนื่องจากการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ เป็นกระบวนการที่ต้อง
อาศัยความมุ่งมั่น ตั้งใจ และเต็มใจในการที่จะผลักดันให้มีการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ทั้งในส่วนของการพัฒนาระบบงาน และการปรับเปลี่ยนแนวคิด
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วิธีปฏิบัติงานที่เป็นสิ่งเคยชิน อันเป็นภารกิจที่ล้วนมุ่งเน้นการสร้างการเปลี่ยนแปลงในเชิงวัฒนธรรมของบุคคล อันจาเป็นต้องใช้เวลา และความต่อเนื่อง
ในการดาเนินงานเพื่อผลั กดัน ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนของระบบ และตัวบุคคล ดังนั้นการมีโครงข่ายของผู้นาการเปลี่ยนแปลงที่กระจายอยู่ ทั่ว
มหาวิทยาลัยจึงเป็นสิ่งที่จาเป็นอย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนการดาเนินงานตามแผน
2.2 การร่วมมือกันการทางานในรูปแบบเครือข่ายร่วมรังสรรค์ สืบเนื่องจากกระบวนการนายุทธศาสตร์รวมทั้งนโยบายของรัฐบาลไปสู่การ
ปฏิบัติ เป็นกระบวนการที่โครงสร้าง กระบวนการต่อเนื่อง ประกอบด้วยกลุ่มผู้เกี่ยวข้องที่หลากหลายและต่างวัตถุประสงค์กัน จึงทาให้การขับเคลื่อนการ
ดาเนินงานตามแผนต้องอาศัยความร่วมมือจากเครือ ข่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นจานวนมาก ดังนั้นจึงจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องยึดหลักการทางานแบบ
เครือข่ายและการเป็นกัลยาณมิตร ที่ดีซึ่งกันและกัน จึงจะทาให้การดาเนินการขับเคลื่อนการดาเนินการประสบผลสาเร็จ
2.3 การบริหารการปฏิบัติงานตามแนวทางการบริหารยุทธศาสตร์ ด้วยการสื่อสารสร้างความเข้าใจในทิศทาง ยุทธศาสตร์การดาเนินงาน
ของแผนให้เป็นที่รับรู้และเข้าใจตรงกันของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ผ่านกระบวนการแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ โดยจะต้องทาให้ หน่วยงาน บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ปฏิบัติงานในหน้าที่ให้เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การดาเนินการที่ได้มีการกาหนดไว้ โดยอาศัยเครื่องมือหรือกลไกทางการบริหารหลายๆ ประการควบคู่กันไป
อาทิ การจัดทาแผนที่ยุทธศาสตร์ การวางแผนโครงการและจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์ การทบทวนจัดโครงสร้างองค์การรองรับการดาเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ การบริหารผลการปฏิบัติงาน การวัดและประเมินผลสาเร็จตามแนวทาง Balanced Scorecard และการจัดสรรรางวัลสิ่งจูงใจตามผลงาน เป็นต้น
2.4 การติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบั ติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยคณะกรรมการบริห ารมหาวิทยาลัยจะต้องมีส่วนร่วมในการติดตามการดาเนินการตามแผน
ทุกปีงบประมาณ โดยจะมีการรายงานผลการปฏิบัติราชาการ ในรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน ของทุกปี และนาเสนอผลการปฏิบัติราชการ ประจาปี
งบประมาณ ให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรับทราบ และให้ข้อเสนอแนะ และนาผลการประเมินดังกล่าว มาพัฒนาปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจาปี
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ภาคผนวก
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1. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

กระบวนการภายใน

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

จุดแข็ง
S1 บัณฑิตมีความพร้อมรับการ
พัฒนาและได้รับการยอมรับเรื่อง
ความซื่อสัตย์ ความขยัน และ
ความอดทน
S2 มีความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการ ชุมชน และท้องถิ่น

จุดอ่อน
W1 บัณฑิตมีความรู้ความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษน้อย

โอกาส

ภัยคุกคาม

O1 ได้รับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานภายในและนอกประเทศ

T1 นโยบายของรัฐในการยุบรวม
มหาวิทยาลัย

W2 นักศึกษามีความผูกพันต่อ
มหาวิทยาลัยน้อย

W3 คุณภาพบัณฑิตยังไม่เป็นที่พอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิต โดยเฉพาะด้านความรู้ และ
ทักษะในการทางานสายอาชีพ
S1: การบริหารจัดการทรัพยากร W1:การพัฒนาบุคลากรยังไม่ส่งเสริมให้
งบประมาณและการเงิน มีระบบที่ เกิดคุณภาพงานและการพัฒนาบริการ
เอื้อต่อการดาเนินงานของ
หน่วยงาน
S2: เริ่มมีระบบการพัฒนาอาจารย์ W2: ขาดการประชาสัมพันธ์ การจัดการ
ใหม่มืออาชีพ
ภาพลักษณ์และสื่อสารภายในองค์กร
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T2 ค่านิยมของสังคมต่อคุณภาพ
บัณฑิต

O1 มีเครือข่าย MOU ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ

T1 การถูกตรวจสอบกากับด้าน
QA จาก สกอ/สมศ อย่างต่อเนื่อง
และซ้าซ้อน

O2 โอกาสในการยกระดับ
มาตรฐานหลักสูตร มีมาตรฐาน
หลักสูตร ระดับ AC

T2 การสนับสนุนเครื่องมือ
อุปกรณ์เพื่อการวิจัยและการเรียน
การสอน ภาครัฐและเอกชนยังไม่
เพียงพอ

จุดแข็ง

จุดอ่อน

โอกาส

กระบวนการภายใน

S3: การพัฒนานักศึกษา โดยผ่าน
วิชาหมวดการศึกษาทั่วไป

W3: การจัดสรรทรัพยากรเพื่อการศึกษา
ยังไม่เพียงพอ และยังขาดการสนับสนุน
การเรียนรู้ของนักศึกษาทั้งในและนอก
เวลา (ห้องสมุด, ศูนย์คอมฯ,
ห้องปฏิบัติการต่างๆ, วัสดุอุปกรณ์การ
เรียนการสอน, แอร์, พาหนะ)
S4: การจัดการเรียนการสอนที่ทา W4: การบริหารการปฏิบัติการด้านการ
ให้ผู้เรียนขยันและอดทน และมี
วิจัยและเผยแพร่ เกิดผลน้อย ไม่ถึงเกณฑ์
ความหลากหลายในรูปแบบการ ที่พึงประสงค์
จัดการศึกษา
S5: ระบบส่งเสริมการผลิตผลงาน W5: การบริหารการเบิกจ่ายงบประมาณ
การวิจัยและนวัตกรรม
ขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
W6: ระบบสนับสนุนการพัฒนาด้านอาคาร
สถานที่ของส่วนกลางยังไม่เอื้อต่อการ
พัฒนางานของหน่วยงานและคณะ
W7: ระบบการให้บริการบางส่วนมีขั้นตอน
มากและไม่เอื้อต่อการให้บริการอย่างมี
คุณภาพ
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O3 มีโอกาสผลิตผลงานวิจัยที่
นาไปใช้ประโยชน์ในท้องถิ่นและ
สถานประกอบการ

ภัยคุกคาม

การเงิน

บุคลากร&ความรู้

จุดแข็ง

จุดอ่อน

โอกาส

S1 ทักษะความสามารถของ
W1 คุณวุฒิทักษะความรู้ ตาแหน่งทาง
บุคลากรในบางด้านโดดเด่นเป็นที่ วิชาการของอาจารย์ยังไม่ถึงเกณฑ์ที่พึง
ยอมรับ
ประสงค์
S2 มีผู้นาที่ได้รับการยอมรับ
W2 คลาการสายสนับสนุนขาดทักษะ และ
service mind รวมทั้งความรู้ ความเข้าใจ
ในระบบ ระเบียบวิธีการปฏิบัติงาน
W3 ขาดวิสัยทัศน์ร่วมของบุคลากรในการ
ขับเคลื่อนพันธกิจ
S1 มีเงินคงคลัง เงินรายได้ที่เป็น W1 งบประมาณแผ่นดินส่วนใหญ่เป็นงบ
กระแสเงินสดและสินทรัพย์เพื่อ
บุคลากร งบพัฒนาและงบลงทุนมีน้อย
การพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มของ
มหาวิทยาลัย
W2 เงินรายได้จากการดาเนินงานตาม
ภารกิจชะลอตัว ไม่เพียงพอ
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ภัยคุกคาม

O1 มีโอกาสเลือกสรรและพัฒนา
บุคลากรให้เอื้อต่อการพัฒนา

T1 มีการแข่งขันสูงทาให้สูญเสีย
บุคลากรที่มีศักยภาพ

O2 มีโอกาสของจานวนนักศึกษา
และอาจารย์ต่างชาติเพิ่มขึ้น
เนื่องจากเปิดประชามคมอาเซียน
O3 โอกาสการมีเวที พื้นที่ การ
เผยแพร่แสดงศักยภาพ และเรียนรู้
ต่อประชาคมระดับนานาชาติและ
เรียนรู้
O1 การพัฒนางานเพิ่มรายได้จาก
การดาเนินการ

T2 นักศึกษาใหม่มีแนวโน้มลดลง
และมีความรู้พื้นฐานต่ากว่าเกณฑ์
และมีค่านิยมในการเรียน

T1 นโยบายระเบียบข้อบังคับของ
รัฐไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน

O2 การได้รับงบประมาณสนับสนุน T2 งบประมาณของรัฐเพื่อ
ตามนโยบายจากรัฐบาล
สนับสนุนภารกิจบางด้านไม่
เพียงพอ

ตารางการวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
นโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี
4. การศึกษาและการเรียนรู้ การ
เป้าหมายของกรอบแผนอุดมศึกษา เป้าหมายการพัฒนาอุดมศึกษา คือ มุ่ง
นโยบายข้อที่ 1 ยกระดับคุณภาพ
ทะนุบารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
ระยะยาว ฉบับที่ 2พ.ศ. 2551ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย เพื่อผลิต มาตรฐานการศึกษาในระดับชาติ ให้
4.1 จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษา
2565 "ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษา และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ
มหาวิทยาลัยได้รับการรับรองคุณภาพ
และการเรียนรู้
ไทยเพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มี อุดมศึกษาไทย ในการสร้างความรู้และ
ครบทุกมิติจากหน่วยงานต่างๆ ในระดับ
4.2 ปรับเปลี่ยนการจัดสรร
คุณภาพสามารถปรับตัวสาหรับงาน นวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ ดีขึ้นไป
งบประมาณ สนับสนุนการศึกษาให้
ที่เกิดขึ้นตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพ แข่งขันของประเทศบนพื้นฐานปรัชญาของ นโยบายข้อที่ 2 พัฒนาและเพิ่มบทบาท
สอดคล้องกับความจาเป็น ของผู้เรียน อุดมศึกษาในการสร้างความรู้และ เศรษฐกิจพอเพียง การแข่งขันในระดับ
ในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนา
4.3 ให้องค์กรภาคประชาสังคม
นวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ สากล รวมทั้งเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่
ท้องถิ่น ด้วยการสร้างผลงานและการ
ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วน
ในการแข่งขันของประเทศใน
ยั่งยืนของชุมชนและท้องถิ่นบนพื้นฐาน
ดาเนินการที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม
ท้องถิ่น และประชาชนทัว่ ไปมีโอกาส โลกาภิวัฒน์ สนับสนุนการพัฒนาที่ ของเสรีภาพทางวิชาการ และเอกภาพเชิง นโยบายข้อที่ 3 พัฒนาคุณภาพ
ร่วมจัดการศึกาที่มีคุณภาพและทั่วถึง ยั่งยืนของท้องถิ่นไทย โดยใช้กลไก ระบบโดยใช้กลไกธรรมาภิบาล เครือข่าย มาตรฐานการศึกษาในระดับนานาชาติ
4.4. พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยการ ของธรรมาภิบาล การเงิน การ
อุดมศึกษาทั้งประเทศ ตลอดจนมุ่ง
นโยบายข้อที่ 4 ผลิตบัณทิตที่มีคุณภาพ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
กากับมาตรฐานและเครือข่าย
แก้ปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจของประเทศ โดย เป็นที่ยอมรับ
4.5 ส่งเสริมอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษาบนพื้นฐานของเสรีภาพ มีส่วนช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน
นโยบายข้อที่ 5 พัฒนาการวิจัยและการ
การศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน
ทางวิชาการ ความหลากหลาย และ จากวิกฤติด้านเศรษฐกิจ โดยฉพาะเรื่อง
บริการวิชาการ
4.6 พัฒนาระบบการผลิตและ
เอกภาพเชิงระบบ"
การว่างงานและมุ่งปฏิรูปอุดมศึกษาทุก
นโยบายข้อที่ 6 พัฒนาเป็นมหาวิทยาลัย
พัฒนาครุที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาร
ด้านเพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
ขนาดกลางที่มีจานวนนักศึกษาภาคปกติ
ความเป็นครู
อุดมศึกษาไทย
คงอยู่อย่างน้อย 12,000 คน
4.7 ทะนุบารุงและอุปถัมภ์
นโยบายข้อที่ 7 พัฒนาการบริหาร
พระพุทธศาสนา และศาสนาอื่นๆ
จัดการในมหาวิทยาลัย
4.8 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่
มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทย และ
ภาษาถิ่น
4.9 สนับสนุนการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ
4.10 ปลุกฝั่งค่านิยมและจิตสานีกที่ดี
นโยบายรัฐบาล

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

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)
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ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ประจาปีงบประมาณ 2559
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพบัณฑิต
กลยุทธ์
1.1 เสริมสร้างการยอมรับ ความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตในด้านคุณธรรม ความรู้ และทักษะ
วิชาชีพของบัณฑิตและนักศึกษา
1.2 พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพือ่ การ
ติดต่อสื่อสาร และความโดดเด่นด้านทักษะ
วิชาชีพและทักษะชีวิตให้แก่นักศึกษา
1.3 จัดกิจกรรมเสริมสร้างเอกลักษณ์ของ
นักศึกษาให้เป็นที่รับรู้ของสังคมและมีความพึง
พอใจ ภาคภูมิใจ รัก ผูกพัน ต่อคณาจารย์และ
มหาวิทยาลัย
1.4 เพิ่มกิจกรรม พัฒนาการเรียนการสอน
พัฒนานักศึกษา การวิจยั และการบริการวิชาการ
ตามข้อตกลงร่วมกับเครือข่ายทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ
1.5 พัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปให้มีมาตรฐานสากล เป็น
ต้นแบบของมหาวิทยาลัยต่างๆ
1.6 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ผ่าน
เทคโนโลยีที่เหมาะสมและเน้นการปฏิบตั ิจริง การ
ร่วมแก้ไขปัญหา และเรียนรู้กับชุมชน สถาน
ประกอบการ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา
กลยุทธ์
2.1 พัฒนาหลักสูตรและเพิ่มการจัดการเรียนการ
สอนหลักสูตรนานาชาติ

นโยบายรัฐบาล

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

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

8.การพัฒนาและส่งเสริมการใช้
ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี การวิจยั และพัฒนา และ
นวัตกรรม
8.1 สนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายใน
การวิจยั
8.2 เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม
8.3 ปฏิรูประบบให้สิ่งจูงใจ
ระเบียบ กฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อ
การนางานวิจัยและพัฒนาไปต่อยอด
หรือใช้ประโยชน์
8.4 ส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาด
ใหญ่ของประเทศ
8.5 ปรับปรุงและจัดเดรียมให้มี
โครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
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นโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ประจาปีงบประมาณ 2559
2.2 พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาตามระบบ
ประกันคุณภาพ
2.3 พัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวอย่างยั่งยื่น ที่
มีการพัฒนาจัดหาทรัพยากร สนับสนุนการ
ทางานตามพันธกิจอย่างเพียงพอ
2.4 เสริมสร้างความตระหนักรู้ในวัฒนธรรมการ
ทางานเพื่อองค์กร สร้างวิสัยทัศน์ร่วมให้แก่
อาจารย์ บุคลากรและพัฒนาทีมผู้นาการ
เปลี่ยนแปลงรองรับอนาคตของมหาวิทยาลัย
2.5 พัฒนาชุมชนนักปฏิบัติ ชุมชนแห่งการเรียนรู้
เพื่อการพัฒนางานตามภารกิจ นวัตกรรมและการ
ส่งเสริมให้บุคลากรผู้มีความสามารถได้แสดง
ความสามารถ
2.6 จัดตั้งศูนย์และเร่งพัฒนาอาจารย์และ
บุคลากรมืออาชีพเพื่อเพิ่มสมรรถนะของอาจารย์
และบุคลากรตามแผนพัฒนารายบุคคล
2.7 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล
หน่วยงานภายนอกและมีเงินรายได้เพิ่มขึ้น
เพียงพอต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์ที่ 3 วิจยั บริการวิชาการ อนุรักษ์
ส่งเสริม พัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
กลยุทธ์
3.1 สร้างผลงานเชิงประจักษ์ที่แสดงความเป็น
เลิศเฉพาะด้านระบบนิเวศน์ชานเมืองให้เป็นที่
รับรูข้ องสังคม รวมทั้งประชาคมอาเซียน
3.2 สร้างผลงานเชิงประจักษ์ที่แสดงความเป็น
เลิศเฉพาะด้านการพัฒนาวิชาชีพครูให้เป็นที่รับรู้
ของสังคม รวมทั้งประชาคมอาเซียน
3.3 สนับสนุนทุน พัฒนากลไก ระบบสนับสนุนให้
อาจารย์ผลิต ผลงานวิชาการได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน

นโยบายรัฐบาล

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

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)
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นโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ประจาปีงบประมาณ 2559
3.4 ปลูกฝังค่านิยมให้นักศึกษา บุคลากร และ
ชุมชนในการพัฒนาภูมปิ ัญญาท้องถิ่น และ
อนุรักษ์ ทานุบารุง ศิลปวัฒนธรรมไทย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารและพัฒนาสถาบัน
กลยุทธ์
4.1 บริหารจัดการงบประมาณประจาปีอย่างมี
ประสิทธิภาพตอบสนองนโยบาย และยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย
4.2 พัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวอย่างยั่งยืน ที่
มีการพัฒนา จัดหาทรัพยากร สนับสนุนการ
ทางานตามพันธกิจอย่างพอเพียง
4.3 พัฒนามาตรฐาน ยกระดับคุณภาพงาน
บริการทั้งหมดให้เป็นที่เชื่อมั่นยอมรับของผู้มา
ติดต่อ
4.4 พัฒนางานการประชาสัมพันธ์และสือ่ สาร
องค์การ ให้มีผลงานให้เชิงรุก
4.5 ปรับปรุงระบบสรรหา ค่าตอบแทน
สวัสดิการ สัญญาจ้างและข้อตกลงผลงาน
ประจาปีตามระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน
4.6 ลงทุนเพื่อเพิ่มรายได้ เพิ่มมูลค่าของทรัพย์สิน
และสร้างความพร้อมด้านทรัพยากรทาง
การศึกษา
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